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۶ مهر آغاز سرشماری عمومی 
زنبورستان های جنوب استان

2

2

2

3

رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب:

مبارزه با مگس میوه مدیترانه 
در جنوب کرمان
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 مهــر   3 چهارشــنبه         581 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

قانون تجارت 
و مساله ذی نفعان

عباس آرگون
یادداشت مهمان

بـا وجـود گذشـت بیـش از 85 سـال از عمـر 
خدشـه  آن  تغییـر  ضـرورت  تجـارت،  قانـون 
بـردار نیسـت؛ بـا ایـن حـال حضـور ذی نفعـان 
در تصویـب آن می توانسـت بـه تصویـب قانونی 

رسـاند. یـاری  جامع تـر 
قانـون فعلـی تجـارت کـه هـم اکنون در کشـور 
اجرا می شـود، در سـال 1311 به تصویب رسـیده 
نیـز اصالحاتـی در آن صـورت  و در سـال ۴۷ 
گرفته اسـت. به ایـن اعتبار قانون تجـارت ایران 
85 سـال اسـت کـه در کشـور اجرا می شـود. با 
توجـه بـه اهمیـت ایـن قانـون کـه زیر سـاخت 
تعامـالت اقتصادی کشـور اسـت، از آن به عنوان 
یـک قانـون مـادر هـم یـاد می شـود 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 
نیازهـای  پاسـخگوی  ایـن قدمـت  بـا  قانونـی 
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 نمی گنجد 
ولـی به طـور اجمالـی می توان گفت کـه در دوره 
بـه  دولـت  طـرف  از  الیحـه ای  هشـتم  دولـت 
مجلـس رفـت و مجلس نیـز با اسـتناد به اصل 
85 قانـون اساسـی آن را بـه کمیسـیون قضایی 
ارجـاع داد. سـرانجام و پـس از کـش و قـوس 
هـای فـراوان در سـال 91 این قانـون به تصویب 
رسـید و بـه شـورای نگهبـان رفـت. با ایـن حال 
شـورای نگهبـان بـا توجه بـه اهمیت ایـن قانون 
آن را بـه مجلـس بازگرداند تا مـواد آن در صحن 
مطرح شـده و سـپس بـه تصویب برسـد. پس 
از اصالحاتـی کـه در جزییـات آن انجـام شـد به 
صحـن علنی مجلس آمد و در شـهریور امسـال 
نیز به تصویب مجلس شـورای اسـالمی رسـید.

بـا ایـن حـال اعتراضاتی بـه این مصوبـه صورت 
گرفتـه اسـِت این انتقـادات ربطی به ایـن ندارد 
کـه کسـی اهمیـت تغییـر و اصـالح قانـون 85 
سـاله را زیـر سـوال بـرده بلکـه مسـاله بـر سـر 
این اسـت کـه ذی نفعان باید بیشـتر در جریان 
امـور باشـد. در واقـع یک قانون، به ویـژه قانونی 
بـرای  زیربنایـی و مـادر چـون قانـون تجـارت 
اینکـه کمتریـن ایرادات ممکن را داشـته باشـد، 
بهتـر اسـت در جریـان تغییـرات آُن ذی نفعـان 
نیـز حضـور مسـتقیم داشـته باشـند. منظـور از 
ذی نفعـان هـم صرفا بخش خصوصی نیسـت؛ 
قضـات دادگاههـای مربوطـه نیز جزو آن دسـته 
از کسـانی هسـتند کـه ضعف هـای قانـون قبلی 
را بـه خوبـی می داننـد و می تواننـد بـه تصویـب 
قانونـی جامع تـر یاری رسـانند. هـدف از اصالح 
قانـون کهـن، تامیـن نیازهـای کشـور و سـرعت 
دادن هـر چـه بیشـتر بـه فعالیت هـای تجـاری 
اسـت. عـالوه بـر ایـن بایـد کاری کـرد کـه قـوه 
پرونده هـای  بـا  گذشـته  چـون  نیـز  قضاییـه 
گوناگـون مواجـه نباشـد و هـر چـه کمتـر کار به 

دعـوی قضایی بکشـد.
فشـار  زیـر  فرامـوش کنیـم کـه کشـور  نبایـد 
تحریم هـای طاقـت فرسـا قـرار دارد و از قضـا 
تجـارت و بازرگانـی از جملـه بخش هایی اسـت 
کـه بـا محدودیت هـای جـدی رو بـه رو شـده 
دلیـل صـرف حضـور یـک  بـه همیـن  اسـت. 
نماینـده در صحـن مجلـس کفایـت نمی کنـد. 
هنگامـی کـه در عـرض دو سـاعت 100 مـاده بـه 
تصویـب می رسـد هیـچ تـک نفـری نمی توانـد 
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 می افزود، مشـکل 
بزرگـی پیـش نمی آمـد. حـال آن کـه اگـر یـک 
قانـون قابـل تفسـیر به تصویب برسـد، مسـایل 
رو بـه فزونـی می گـذارد یـا الاقـل نتایـج الزم از 

تغییـر قانـون گرفتـه نخواهد شـد.
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۷۴۶ پروژه به خانواده ها در مناطق محروم کرمان تحویل داده می شود
۷۴۶ پـروژه بـه خانواده هـا در مناطـق محـروم 

کرمـان تحویـل داده می شـود
مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان با اشـاره 
بـا کلنـگ زنـی ۷۴۶ پـروژه در سـال گذشـته 
بـه  پروژه هـا  ایـن  سـال  پایـان  تـا  گفـت: 
خانواده هـا در مناطـق محـروم اسـتان کرمـان 

می شـود. داده  تحویـل 
در  دوشـنبه  ظهـر  از  پیـش  صادقـی  یحیـی 
و  عمرانـی  پروژه هـای  افتتاحیـه  مراسـم 
محرومیت زدایـی سـپاه ثـارهللا اسـتان کرمـان 
بیـان داشـت: مـا در شـرایط خاصـی در کشـور 
جمهـوری  اقتـدار  و  عـزت  لـذا  داریـم  قـرار 

نیسـت. پوشـیده  هیچ کـس  بـر  اسـالمی 
وی بـا اشـاره بـا کلنـگ زنـی ۷۴۶ پـروژه در 

ایـن  سـال  پایـان  تـا  افـزود:  گذشـته  سـال 
محـروم  مناطـق  در  خانواده هـا  بـه  پروژه هـا 

می شـود. داده  تحویـل  کرمـان  اسـتان 
صادقـی عنـوان کـرد: در ایـن راسـتا بخشـی از 
را  از آن  امـداد و قسـمتی  را کمیتـه  اعتبـارات 

بسـیج سـازندگی بـر عهـده گرفـت.
اسـتان  امـام خمینـی  امـداد  مدیـرکل کمیتـه 
کرمـان گفـت: در جنوب و شـرق کرمان کارهای 
بسـیاری از راه اشـتغال پایـدار ایجاد کردیم. در 
سـطح اسـتان کرمـان بالغ بـر 100 هـزار خانواده 
تحـت پوشـش داریم کـه از این آمار سرپرسـت 
ایـن  از  و  هسـتند  خانم هـا  خانـواده  هـزار   ۶0
تعـداد 10 هـزار خانـواده فاقد مسـکن هسـتند.

صادقـی یـادآور شـد: عمـده مشـکل مـا بحـث 

زمیـن اسـت کـه اگـر در اسـتان ایـن مشـکل 
حل وفصـل شـود بـا تأمیـن اعتبـار و پشـتوانه 
عظیمـی  کارهـای  می تـوان  سـازندگی  بسـیج 

داد. انجـام 
صاحـب  کـه  خانـوار   551 بـه  اشـاره  بـا  وی 
سـاخت  بـا  ارتبـاط  در  شـدند گفـت:  مسـکن 
اسـتفاده  امـداد  کمیتـه  اعتبـارات  از  مسـکن 
ایجـاد  هـم  شـغل  آنهـا  کنـار  در  کـه  کردیـم 

کردیـم.
از  رهبـری  معظـم  مقـام  بیـان کـرد:  صادقـی 
باالیـی  بسـیار  توقـع  نهـادی  مجموعه هـای 
دارنـد امیدواریـم تـا پایـان سـال علی رغم همه 
بیشـتری  واحدهـای  بتوانیـم  بـازار  مشـکالت 

کنیـم. افتتـاح 

محمدرضانژادحیدری خبر داد:مدیرکل کمیته امداد کرمان:
هیات رییسه شورای اصالح طلبان 

استان کرمان انتخاب شدند

ثبت نام آزمون استخدامی ۹۸ از فردا آغاز می شود

رئیـس کارگـروه ارتباطـات و رسـانه شـورای اصـالح 
طلبـان اسـتان کرمـان هیئـت رئیسـه شـورای اصالح 

طلبـان اسـتان کرمـان انتخـاب شـدند.
اسـتان  طلبـان  اصـالح  شـورای  اخیـر  نشسـت  در 
انتخـاب شـدند. ایـن شـورا  کرمـان هیئـت رئیسـه 

بـه گـزارش کارگـروه ارتباطـات و رسـانه های شـورای 
اصـالح طلبـان اسـتان کرمـان؛ در جلسـه اخیـر ایـن 
شـورا  ایـن  رئیسـه  هیئـت  اعضـا،  رأی  بـا  و  شـورا 
انتخـاب شـدند.بر پایـه این گـزارش علـی مصطفوی 
بـه عنـوان رئیـس، حمیده عـرب نژاد و علـی تیموری 
بـه عنـوان نایـب رئیـس، سـجاد صفاهانی بـه عنوان 
دبیـر، محمـد میرزائـی بـه عنـوان رئیـس کارگـروه 
رئیـس  عنـوان  بـه  خسـروی  احمـد  شهرسـتان ها، 
کارگـروه برنامـه ریـزی، محمـد اسـالمی بـه عنـوان 
رئیـس کارگـروه پایـش و محمدرضـا نژادحیـدری به 
عنـوان رئیـس کارگـروه رسـانه و ارتباطـات انتخـاب 

. ند شد
کـه  رئیسـه  هیئـت  نشسـت  اولیـن  در  همچنیـن 

شـب گذشـته برگـزار شـد محمـد میرزائـی به عنـوان 
سـخنگوی شـورای اصالح طلبـان انتخاب شـد.مطابق 
اختیـارات  از  شـورا  سـخنگوی  انتخـاب  آئین نامـه 

هیئـت رئیسـه اسـت.

ــن امتحــان  ــرای شــرکت در هفتمی ــام ب ــت ن ثب
ــور  ــی کش ــتگاه های اجرای ــر دس ــترک فراگی مش
بــرای ســال 98 از فــردا آغــاز مــی شــود و ایــن 

ــرد. ــان می پذی ــاه پای ــر م ــت 1۲ مه مهل
ــازمان  ــی س ــاور عال ــی مش ــین توکل ــر حس دکت
ــن  ــالم ای ــن اع ــور ضم ــوزش کش ــنجش آم س
امتحــان  هفتمیــن  در  کــرد:  اظهــار  مطلــب 
ــور  ــی کش ــتگاه های اجرای ــر دس ــترک فراگی مش
بــرای ســال 98 ، وزارت آمــوزش و پــرورش، 
وزارت بهداشــت، ســازمان امــور عشــایری ایــران، 
زندان هــا، وزارت جهــاد کشــاورزی،  ســازمان 
ســازمان ثبــت احــوال کشــور، وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی، وزارت نیــرو، ســازمان مدیریــت 
بهــره  ملــی  ســامان  برنامه ریــزی کشــور،  و 
ــران، ســازمان نقشــه  ــران، مرکــز آمــار ای وری ای
بــرداری کشــور، مرکــز آمــوزش مدیریــت دولتی، 
وزارت علــوم، شــرکت مــادر تخصصــی مدیریــت 
منابــع آب ایــران، ســازمان اداری و اســتخدامی 
کشــور، شــرکت ســهامی بیمــه ایــران، ســازمان 
نقــل جــاده ای، ســازمان  و  راه داری و حمــل 

ــی آب و  ــرکت مهندس ــور، ش ــی کش ــور اراض ام
فاضــالب و مــادر تخصصــی ســازمان دامپزشــکی 

ــند. ــی باش ــرو م ــذب نی ــی ج ــور متقاض کش
ــح کــرد:  ــه گــزارش ایســنا وی در ادامــه تصری ب
هفتمیــن  در  شــرکت  متقاضــی  داوطلبــان 
دســتگاه های  فراگیــر  مشــترک  امتحــان 
ــک  ــر ی ــذب در ه ــور ج ــه منظ ــور ب ــی کش اجرای
ــد پــس  از دســتگاه های اجرایــی ذکــر شــده بای
ــام  از مطالعــه دقیــق دفترچــه راهنمــای ثبــت ن
بــرای شــرکت در آزمــون کــه از فــردا چهارشــنبه 
بــر روی  ســایت  مــاه 98 کــه  مهــر  ســوم 
ــانی  ــه نش ــور ب ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س س
www.sanjesh.org قــرار مــی گیــرد در صــورت 
دارا بــودن شــرایط بــرای ثبــت نــام اقــدام کننــد.

در  نــام  ثبــت  مهلــت  تاکیــد کــرد:  توکلــی 
دســتگاه های  اســتخدامی  آزمــون  هفتمیــن 
ــان  ــاه پای ــر م ــه 1۲ مه ــی کشــور روز جمع اجرای
ــج شــنبه 30  ــن آزمــون در روز پن ــرد و ای می پذی
ــوط  ــی مرب ــای امتحان ــاه 98 در حوزه ه ــان م آب

می شــود. برگــزار 

29 تا 2948 تا 46

فراخوان عمومی
شناسایی سرمایه گذاران بخش خصوصی برای مشارکت در ساخت

تکمیل و تجهیز طرح های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

ــون  ــاده 27 قان ــاده )2( دســتور العمــل م ــا تبصــره 10 م ــق ب ــان مطاب ــان اســتان کرم اداره کل ورزش و جوان
ــه  الحــاق )2( در نظــر دارد ســاخت و بهــره بــرداری پــروژه هــای ذیــل را در شهرســتان هــای ســطح اســتان کرمــان ب
ســرمایه گــذاران و مشــارکت کننــدگان واجــد صالحیــت بخــش خصوصــی طبــق ضوابــط و بخشــنامه هــای صــادره بــه 

ــد. ــذار نمای ــای B.O.T  ، B.O.L.T و ... واگ روش ه

هزینه پیشنهاد شده به میلیون ریالمتراژمحلفراخوان شمارهعنوان پروژهردیف
115030/000شهرستان بردسیر1سالن ورزشی روستای نارپ بردسیر1

115030/000شهرستان بردسیر1سالن ورزشی روستای شیرینک بردسیر۲

1000۲5/000شهرستان سیرجان1سالن کشتی سیرجان3

3۲00۶/000شهرستان بافت1احداث جاده تندرستی بافت۴

3۲00۶/000شهرستان رفسنجان1احداث جاده تندرستی رفسنجان5

3۲00۶/000شهرستان قلعه گنج1احداث جاده تندرستی قلعه گنج۶

500010/000شهرستان کرمان1احداث جاده تندرستی کرمان۷

لــذا از تمامــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی متقاضــی در ایــن خصــوص دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت اطــالع از چگونگــی شــرایط واگذاری 
بــه دبیرخانــه مــاده 27 ایــن اداره کل بــه آدرس کرمــان بلــوار جمهــوری اســالمی، بعــد از ســه راه هوانیــروز مراجعــه نماینــد و در صــورت 
تمایــل درخواســت خــود را تــا پایــان وقــت اداری 98/07/18 بــه دبیرخانــه ایــن اداره کل تحویــل و رســید دریافــت نماینــد تلفــن تمــاس 

جهــت اطالعــات بیشــتر 32820977 گــروه نظــارت بــر اماکــن ورزشــی مــی باشــد.

م الف: 9۶1 /
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م
کهنـــوج  شهرســـتان  انتظامـــی  فرمانـــده 
ــده  ــتگیر شـ ــیم و کابـــل دسـ ــارقان سـ گفت:سـ
ــبب  ــن سـ ــه همیـ ــد و بـ ــاد بودنـ ــار اعتیـ گرفتـ
دســـت بـــه ســـرقت می زدنـــد و خاموشـــی های 
منطقـــه  ایـــن  مـــردم  بـــرای  نامتعـــارف 
گرمســـیری رقـــم می زدنـــد. بـــه گـــزارش بـــرق 
ـــبکه  ـــی ش ـــای اصل ـــیم و کابل ه ـــارقان س نیوز،س
انتقـــال نیـــرو در جنـــوب کرمـــان دســـتگیر 
شـــدند.در پـــی گـــزارش وقـــوع چندیـــن فقـــره 
ـــف  ـــاط مختل ـــرق در نق ـــل ب ـــیم و کاب ـــرقت س س
ــژه  ــورت ویـ ــه صـ ــوع بـ ــتا، موضـ ــهر و روسـ شـ
ــت. ــرار گرفـ ــوج قـ ــس کهنـ ــتور کار پلیـ در دسـ

در ادامـــه مامـــوران کالنتـــری 11 بـــا گســـترش 
چتـــر اطالعاتـــی و انجـــام تحقیقـــات میدانـــی 
ــتند  ــرقت داشـ ــابقه سـ ــه سـ ــر کـ ــه نفـ ــه سـ بـ
ـــر  ـــت نظ ـــور را تح ـــراد مذک ـــدند و اف ـــون ش مظن
ـــتان"کهنوج"  ـــی شهرس ـــده انتظام ـــد. فرمان گرفتن
ـــن روز  ـــس از چندی ـــی پ ـــوران انتظام ـــت: مام گف
ــان  ــون، متهمـ ــراد مظنـ ــرل افـ ــت و کنتـ مراقبـ
ــرقت  ــن سـ ــه حیـ ــی غافلگیرانـ ــی عملیاتـ را طـ

ــد. ــتگیر کردنـ دسـ
ــراد پـــس  ــن افـ ــی" افزود:ایـ ــرهنگ "بهرامـ سـ
پلیـــس  مســـتدل  مـــدارک  بـــا  مواجهـــه  از 
ــراف  ــرار و اعتـ ــرقت اقـ ــره سـ ــت فقـ ــه هشـ بـ
ــا فـــروش امـــوال ســـرقتی، هزینـــه  کردنـــد بـ
خریـــد مـــواد افیونـــی مصرفـــی خـــود را تهیـــه 

انـــد. می کـــرده 
ـــارقان  ـــرد: س ـــد ک ـــی تاکی ـــئول انتظام ـــن مس  ای
ــه  ــد و بـ ــاد بودنـ ــار اعتیـ ــده گرفتـ ــتگیر شـ دسـ
همیـــن ســـبب دســـت بـــه ســـرقت می زدنـــد و 
ــردم ایـــن  ــرای مـ ــارف بـ ــی های نامتعـ خاموشـ

ــد. ــم می زدنـ ــیری رقـ ــه گرمسـ منطقـ

ـــوب کرمـــان  رییـــس ســـازمان جهادکشـــاورزی جن
ــطح  ــان در سـ ــوب کرمـ ــون در جنـ گفـــت: تاکنـ
ـــوه  ـــس می ـــت مگ ـــه آف ـــار علی ـــش از 900 هکت بی
مدیترانـــه ای مبـــارزه انجـــام شـــده اســـت. بـــه 
استان های باشـــگاه  خبرنگار گـــروه  گـــزارش 
خبرنـــگاران جوان از کرمـــان، ســـعید برخـــوری 
ــوب  ــاورزی جنـ ــاد کشـ ــازمان جهـ ــس سـ رئیـ
ـــاه  ـــی گی ـــه فن ـــه کمیت ـــن جلس ـــان، در دومی کرم
ـــت  ـــا محوری ـــه ب ـــاء کمیت ـــا حضوراعض ـــکی ب پزش
مدیریـــت آفـــت کـــرم خـــراط و مگـــس میـــوه 
اجتماعـــات  ســـالن  محـــل  در  مدیترانـــه ای 
اهمیـــت  گفـــت:  شـــد  برگـــزار  ســـازمان 
ــوب  ــکی جنـ ــات گیاهپزشـ ــاماندهی موضوعـ سـ
کرمـــان از اهمیـــت باالیـــی برخـــوردار هســـت و 
ـــه  ـــن کمیت ـــه ای ـــود ک ـــیدگی ش ـــه آن رس ـــد ب بای
ـــی  ـــن بخش ـــی بی ـــجام و هماهنگ ـــدف انس ـــا ه ب
در جهـــت کاهـــش خســـارت ناشـــی از عوامـــل 
ــت.او  ــده اسـ ــزار شـ ــی برگـ ــارت زا گیاهـ خسـ
ــت  ــای مدیریـ ــرای پروژه هـ ــوه اجـ ــزود: نحـ افـ
ـــه ای  ـــوه مدیتران ـــس می ـــراط و مگ ـــرم خ ـــت ک آف
و تهیـــه دســـتورالعمل فنـــی جهـــت ابـــالغ بـــه 
شهرســـتان ها در دســـتور کار ایـــن کمیتـــه قـــرار 
ــد  ــی خواهـ ــا اجرایـ ــارکت آن هـ ــا مشـ دارد و بـ
مشـــکالت  شناســـایی  شـــد.برخوری گفـــت: 
ــی و  ــارت زای گیاهـ ــل خسـ ــه عوامـ ــوط بـ مربـ
هدایـــت اولویت هـــای تحقیقاتـــی منطقـــه از 
ـــت. ـــان اس ـــوب کرم ـــه در جن ـــن کمیت ـــداف ای اه

ــوب  ــاورزی جنـ ــاد کشـ ــازمان جهـ ــس سـ رئیـ
کرمـــان گفت:بامشـــارکت باغـــداران مناطـــق 
ـــوه  ـــس می ـــراط و مگ ـــرم خ ـــات ک ـــه آف ـــوده ب آل
و  جیرفـــت  شهرســـتان های  در  مدیترانـــه ای 
ــارت وارده  ــتای کاهـــش خسـ ــاد در راسـ عنبرآبـ
بـــه باغـــات انجـــام و ایـــن خســـارات کاهـــش 

یافتـــه اســـت.
او بـــه باغـــداران در زمینـــه انجـــام آبیـــاری 
منظـــم، تغذیـــه و حـــذف سرشـــاخه های آلـــوده 
ـــوده را  ـــای آل ـــوزاندن بقای ـــراط و س ـــرم خ ـــه ک ب
توصیـــه کـــرد و افزود:مدیریـــت تلفیقـــی آفـــت 
مگـــس میـــوه مدیترانـــه ای نظیـــر جمـــع آوری 
زود  برداشـــت  آلـــوده،  میوه هـــای  دفـــع  و 
هنـــگام و اســـتفاده از تله هـــا و طعمـــه پاشـــی 
ــوه  ــس میـ ــت مگـ ــه آفـ ــوده بـ ــق آلـ در مناطـ
ـــد  ـــدار بای ـــه باغ ـــت ک ـــی اس ـــه از اقدامات مدیتران

انجـــام دهـــد.
ـــان در  ـــوب کرم ـــون در جن ـــزود: تاکن ـــوری اف برخ
ـــت  ـــی آف ـــات ردیاب ـــار عملی ـــزار هکت ـــطح ۲ ه س
ـــزار  ـــداد 3 ه ـــه تع ـــده ک ـــام ش ـــراط انج ـــرم خ ک
اصلـــه درخـــت آلـــوده شناســـایی و همچنیـــن 
ــت  ــه آفـ ــار علیـ ــش از 900 هکتـ ــطح بیـ در سـ
ــورت  ــارزه صـ ــه ای مبـ ــوه مدیترانـ ــس میـ مگـ

گرفتـــه اســـت.

سارقان معتاد دلیل 
خاموشی  های کهنوج

مبارزه با مگس میوه 
مدیترانه در جنوب کرمان 

خبر

موفقیت در ایمنی نیازمند 
مشارکت همگانی است

6 مهر آغاز سرشماری عمومی 
زنبورستان های جنوب استان

برگزاری مسابقه بزرگ پیامکی 
گام دوم انقالب 

نيازمنــد  ايمنــی  در  موفقيــت 
و  اســت  مشــاركت همگانــی 
بــه   HSE گواهی نامــه  اخــذ 
تنهايــی باعــث كاهــش حــوادث 
بايســتي  بلكــه  نمی شــود  مخاطــرات  و 
فرهنــگ HSE در شــركت هــا ارتقــاء يابــد. 
بــه گــزارش پايــگاه خبــري توانيــر بــه نقــل 
ــروی  ــع ني ــركت توزي ــي ش ــط عموم از رواب
بــرق جنــوب اســتان كرمــان، افتتاحيــه ايــن 
ــاون  ــل، مع ــر عام ــور مدي ــا حض ــم ب مراس
ــر  ــر دفت ــپاچينگ، مدي ــرداری و ديس بهره ب
ــركت و  ــن ش ــات اي ــرل ضايع ــی و كنت ايمن
ــی  ــر ايمن ــد دفت ــناس ارش ــن كارش همچني
و حــوادث شــركت مــادر تخصصــی توانيــر، 
ــرق  ــع ب ــركت های توزي ــي ش ــران ايمن مدي
شــمال اســتان كرمــان، هرمــزگان، سيســتان 

و بلوچســتان در دفتــر مديرعامــل بــرق 
ــهريورماه  ــر ش ــه آخ ــان در هفت ــوب كرم جن
ــن مراســم  ــزار شــد.در اي ســال جــاری برگ
توزيــع  شــركت  مديرعامــل  مهدوی نيــا، 
ــرد:  ــان ك ــان بي ــتان كرم ــوب اس ــرق جن ب
مشــاركت  نيازمنــد  ايمنــی  در  موفقيــت 
گواهی نامــه  اخــذ  و  اســت  همگانــی 
ــث كاهــش حــوادث  ــی باع ــه تنهاي HSE ب
بايســتی  بلكــه  نمی شــود  مخاطــرات  و 
ــد. ــاء ياب ــركت ها ارتق ــگ HSE در ش فرهن

وی همچنيــن ضمــن تاكيــد بــر لــزوم 
ــا محوريــت ايمنــی تاکیــد كــرد:  آمــوزش ب
اميدواريــم ايــن جلســات باعــث تبــادل 
ــه بيــن شــركت ها بشــود و  انديشــه و تجرب
بتوانيــم در مســير ايمنــی بيشــتر، گام هــای 

اســتوارتری را برداريــم.

ــی  ــدات دام ــود تولی ــاون بهب مع
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان 
جنــوب کرمــان، گفــت: هــم زمان 
با سراســر کشــور کار سرشــماری 
اســتان  جنــوب  زنبورســتان های  عمومــی 
کرمــان از ۶ لغایــت 19 مهر توســط کارشناســان 
جهادکشــاورزی  مراکــز  در  مســتقر  پهنــه 
قائدی فــر  محمدرضــا  می شــود.»  انجــام 
«، در گفــت و گــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری 
شبســتان از کرمــان جنــوب، گفــت: هــر ســال 
در مهر طــرح آمارگیــری زنبورســتان هــا در کل 
کشــور به صــورت هماهنــگ آغــاز مــی شــود 
و تــا قریــب ۲ هفتــه ادامــه دارد.معــاون بهبــود 
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــی س ــدات دام تولی
جنــوب کرمــان، افــزود: بــا توجــه بــه اهمیــت 
ــه در  ــات زنبورســتان هــای منطق ــت اطالع ثب

ــای  ــات تعاونی ه ــه خدم ــار، کلی ــامانه آم س
زنبــور داری و ســایر خدماتــی کــه در آینــده بــه 
ــت  ــه ثب ــوط ب ــه مــی شــود من ــورداران ارائ زنب
ــه  ــت. وی ادام ــامانه اس ــن س ــات در ای اطالع
داد: در ایــن سرشــماری تعــداد زنبورســتان هــا 
و کلنــی هــا، میــزان تولیــد، تعــداد شــاغلین، 
پوشــش بیمــه ای و غیــره مــورد ارزیابــی 
ــت:  ــان داش ــر بی ــدی ف ــی گیرند.قائ ــرار م ق
ــان ضمــن خــودداری  ــوب کرم ــورداران جن زنب
از کــوچ زنبورســتان هــا در مــدت سرشــماری، 
همــکاری الزم را با کارشناســان جهادکشــاورزی 
و اتحادیــه زنبــورداران داشــته باشــند و در 
ــه  ــا ب ــا، حتم ــه آنه ــه ب ــدم مراجع ــورت ع ص
منظــور ثبــت و سرشــماری کلنــی هــای زنبــور 
ــه مراکــز خدمــات جهادکشــاورزی و  عســل ب
ــد. ــه کنن ــاورزی مراجع ــای جهادکش ــت ه مدیری

ــه  ــت: ب ــی زاده، گف ــد خوب مجی
مناســبت گرامیداشــت هفتــه 
دفــاع مقــدس ســتاد هماهنگی 
جنــوب  مســاجد  کانون هــای 
کرمــان بــا همــکاری اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی جنــوب کرمــان، مســابقه بــزرگ 
برگــزار مــی  را  انقــالب  پیامکــی گام دوم 
ــو  ــت و گ ــی زاده « در گف ــد خوب ــد.» مجی کن
ــان  ــزاری شبســتان از کرم ــگار خبرگ ــا خبرن ب
ــت  ــبت گرامیداش ــه مناس ــت: ب ــوب، گف جن
هفتــه دفــاع مقــدس ســتاد هماهنگــی 
ــا  ــان ب ــوب کرم ــاجد جن ــای مس ــون ه کان
همــکاری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
جنــوب کرمــان، مســابقه بــزرگ پیامکــی گام 
ــتاد  ــر س ــی کند.مدی ــزار م ــالب را برگ دوم انق
جنــوب  مســاجد  کانون هــای  هماهنگــی 

کرمــان، بیــان داشــت: ایــن مســابقه برگرفتــه 
از متــن بیانیــه مقــام معظــم رهبــری )دامــت 
برکاتــه( در آغــاز چهــل ســالگی انقالب اســت.

وی، ادامــه داد: متقاضیــان مــی تواننــد تــا 8 
مهــر ســال جــاری و بــه شــکل روزانــه در ایــن 
مســابقه شــرکت کننــد. وی، به نحــوه برگزاری 
ــه  ــزود: روزان ــرد و اف ــاره ک ــابقه اش ــن مس ای
بخشــی از بیانیــه گام دوم انقــالب بــه همــراه 
ــای  ــه ه ــن، در صفح ــان مت ــئوال از هم ۴ س
مربــوط بــه کانــون هــای مســاجد در فضــای 
مجــازی و برخــی ســایت هــای محلــی 
منتشــر مــی شــود.خوبی زاده، ادامــه داد: 
عالقمنــدان بــه شــرکت در ایــن مســابقه، باید 
ــدد  ــک ع ــه صــورت ی ــا را ب پاســخ ســوال ه
۴ رقمــی بــه شــماره 100089۴03۴8 پیامــک 

کنند. 

ــان در  ــتان کرمـ ــارهللا اسـ ــپاه ثـ ــده سـ ــین فرمانـ جانشـ
خصـــوص اقدامـــات ســـپاه و بســـیج کرمـــان پـــس از دفـــاع 
ـــال 13۷0  ـــتان در س ـــای اس ـــی ه ـــا امن ـــت: ن ـــدس گف مق
زمانـــی کـــه لشـــکر ۴1 ثـــارهللا از خوزســـتان بازگشـــت، بســـیار 
زیـــاد بـــود؛ لـــذا لشـــکر اســـتان شـــروع بـــه پاکســـازی 

ـــرد. ـــراف ک ـــق اط مناط
ـــا؛ ســـردار محمـــد  ـــه گـــزارش شـــبکه اطـــالع رســـانی راه دان ب
ـــان  ـــارهللا اســـتان کرم ـــده ســـپاه ث ـــری جانشـــین فرمان مطه
ــه  ــلیت بـ ــرض تسـ ــن عـ ــان؛ ضمـ ــو راه آرمـ در گفت وگـ
ـــه  ـــدهللا علی ـــهادت اباعب ـــدوه ش ـــزن و ان ـــام ح ـــبت ای مناس
الســـالم و گرامیداشـــت هفتـــه دفـــاع مقـــدس در خصـــوص 
ـــدس  ـــاع مق ـــس از دف ـــان پ ـــیج کرم ـــپاه و بس ـــات س اقدام
گفـــت: فعالیـــت هـــای ســـپاه پـــس از دوران دفـــاع مقـــدس 
ـــای اســـتان در ســـال  ـــی ه ـــا امن ـــود و ن ـــف ب ـــاد مختل در ابع
ـــارهللا از خوزســـتان بازگشـــت،  ـــی کـــه لشـــکر ۴1 ث 13۷0 زمان

ـــود. ـــاد ب ـــیار زی بس
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه اشـــرار در ارتفاعـــات جوپـــار، ماهـــان 
ـــرد:  ـــراز ک ـــد، اب ـــی آوردن ـــروگان م ـــتان گ ـــرب اس ـــه الع و قری
ـــق  ـــازی مناط ـــه پاکس ـــروع ب ـــتان ش ـــکر اس ـــن لش بنابرای
ــمال  ــرار در شـ ــی آورم اشـ ــر مـ ــه خاطـ ــرد؛ بـ ــراف کـ اطـ
ـــت  ـــیار راح ـــتند و بس ـــداز داش ـــال 13۷1 باران ـــتان در س اس
ـــری  ـــردار مطه ـــدا می کردند.س ـــور پی ـــق حض ـــن مناط در ای
ـــاز شـــد  ـــت پاکســـازی آغ ـــه جه ـــات اولی ـــرد: اقدام ـــوان ک عن
ـــتان  ـــارهللا اس ـــکر ۴1 ث ـــه لش ـــال 13۷1 ب ـــه دوم س و در نیم
ــا  مأموریـــت داده شـــد کـــه در مـــرز مشـــترک ایـــران بـ
ـــه  ـــرزی ک ـــم؛ م ـــدا کنی ـــور پی ـــتان حض ـــتان و پاکس افغانس
ـــدار  ـــا بخش ـــور م ـــل از حض ـــه قب ـــود ک ـــرار ب ـــردد اش ـــل ت مح

ـــروی  ـــای نی ـــر از بچـــه ه ـــل نف ـــراه چه ـــه هم ـــه را ب آن منطق
ـــاع  ـــده دوران دف ـــن رزمن ـــه بودند.ای ـــروگان گرفت ـــی گ انتظام
ـــی  ـــال های ـــه کان ـــه در آن منطق ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــدس ب مق
ـــا  ـــمت م ـــه س ـــتان ب ـــد از افغانس ـــمن نتوان ـــا دش ـــم ت زدی
ـــری را  ـــه نف ـــت ک ـــوری اس ـــتان کش ـــه افغانس ـــرا ک ـــد چ بیای
ـــا  ـــی ب ـــت: برخوردهای ـــدارد، گف ـــت ن ـــن امنی ـــور تأمی ـــه منظ ب
ـــیر  ـــد و مس ـــرار آمدن ـــه اش ـــا اینک ـــت ت ـــورت گرف ـــرار ص اش

ـــتند. ـــدان را بس ـــه زاه ـــل ب زاب
ـــر از  ـــد نف ـــک ص ـــیر ی ـــتن مس ـــا بس ـــرار ب ـــزود: اش وی اف
ـــرای  ـــدان ب ـــه زاه ـــل ب ـــه از زاب ـــوزش ک ـــز آم ـــای مرک بچـــه ه
ـــروگان  ـــردن گ ـــن ک ـــا کمی ـــد، ب ـــی رفتن ـــدند م ـــیم ش تقس
گرفتنـــد و تعـــدادی را نیـــز بـــه شـــهادت رســـاندند؛ نیروهـــای 
ـــب و  ـــرار را تعقی ـــکر اش ـــک لش ـــپ ی ـــژه تی ـــه وی ـــپاه و ب س
توانســـتند آنـــان را در حاشـــیه مـــرز ایـــران و افغانســـتان 

ـــد. ـــرار دهن ـــدف ق ـــورد ه م
ـــط  ـــده توس ـــه ش ـــروگان گرفت ـــی گ ـــروی انتظام ـــر نی 100 نف
اشـــرار بـــا کمـــک ســـپاه کرمـــان آزاد شـــدند جانشـــین 
ـــه در  ـــان اینک ـــا بی ـــان ب ـــتان کرم ـــارهللا اس ـــپاه ث ـــده س فرمان
ایـــن اقـــدام یـــک صـــد نفـــر از ســـربازان و بچـــه هـــای 
ـــم در آن  ـــرد: دو پرچ ـــان ک ـــدند، بی ـــی آزاد ش ـــروی انتظام نی
ـــران  ـــالمی ای ـــوری اس ـــم جمه ـــی پرچ ـــد یک ـــه زده ش منطق
ـــی  ـــوان م ـــده عن ـــراد آزاد ش ـــپاه و اف ـــم س ـــری پرچ و دیگ
ـــری  ـــردار مطه ـــپاه هستیم.س ـــده س ـــا آزاد ش ـــه م ـــد ک کردن
ـــپاه  ـــه س ـــری ب ـــت دیگ ـــه مأموری ـــه اینک ـــاره ب ـــن اش ضم
کرمـــان در منطقـــه نصـــرت آبـــاد زاهـــدان داده شـــد کـــه 
ـــبی را در  ـــت مناس ـــتیم امنی ـــز توانس ـــت نی ـــن مأموری در ای
منطقـــه سیســـتان و بلوچســـتان ایجـــاد کنیـــم، اظهـــار کـــرد: 

ـــان  ـــای شـــمال اســـتان کرم ـــی ه ـــا امن ـــع ن ـــن مقط در همی
کاهـــش پیـــدا کـــرده بـــود امـــا ایـــن نـــا امنـــی هـــا بـــه 

ـــود. ـــده ب ـــیده ش ـــتان کش ـــوب اس ـــمت جن س

تسلیم شدن 500 نفر از اشرار پس از عملیات 
سپاه کرمان در منطقه آورتین قلعه گنج

ـــی  ـــه مأمن ـــان ب ـــتان کرم ـــوب اس ـــه جن ـــان اینک ـــا بی وی ب
بـــرای اشـــرار تبدیـــل شـــده بـــود، ابـــراز کـــرد: نیروهـــای 
ـــام  ـــه ن امنیتـــی و انتظامـــی جـــرأت حضـــور در منطقـــه ای ب
ـــه  ـــه ب ـــد ک ـــه ش ـــم گرفت ـــذا تصمی ـــتند؛ فل ـــن را نداش آورتی
ـــن  ـــه انجـــام شـــود؛ بنابرای ـــه حمل ـــن منطق ـــه اشـــرار در ای الن
در تاریـــخ 13 آبـــان مـــاه ســـال 13۷3 بـــه مقـــر اصلـــی 
ـــه شـــد و پـــس  ـــج حمل ـــه گن ـــن قلع ـــه آورتی اشـــرار در منطق
ـــب  ـــر از اشـــرار در قال ـــه 500 نف ـــب ب ـــن قری ـــات آورتی از عملی

ـــدند. ـــلیم ش ـــدد تس ـــای متع ـــروه ه گ

ـــن  ـــه در ای ـــه اینک ـــا اشـــاره ب ـــدس ب ـــاع مق ـــده دف ـــن رزمن ای
مقطـــع در جنـــوب و شـــرق اســـتان کرمـــان قریـــب بـــه 
ـــرد:  ـــوان ک ـــد، عن ـــع آوری ش ـــالح جم ـــه س ـــزار قبض ـــه ه س
اقدامـــات اشـــرار در ســـال هـــای ۷۴ و ۷5 در جنـــوب 
اســـتان کرمـــان بـــود و در ســـال 13۷۶ شـــاهد نـــا امنـــی 
ـــه  ـــم در جـــاده زاهـــدان ب ـــروه جیـــش الظل ـــی توســـط گ های
بـــم بودیم.ســـردار مطهـــری ادامـــه داد: در راســـتای اقدامـــات 
ـــت  ـــم مأموری ـــپ ب ـــای تی ـــه نیروه ـــم ب ـــش الظل ـــروه جی گ
ـــا گذشـــت  داده شـــده کـــه در منطقـــه حضـــور پیـــدا کننـــد و ب
ـــه شـــد  ـــوی اشـــرار گرفت ـــاق جل ـــن اتف ـــب دو ســـال از ای قری
و تـــا ســـال 8۷ هیـــچ اقدامـــی از اشـــرار شـــاهد نبودیـــم 
ــا امنـــی صـــورت گرفتـــه در اســـتان  ــا توجـــه بـــه نـ و بـ
ـــور  ـــه منظ ـــم ب ـــپ ب ـــای تی ـــتان نیروه ـــتان و بلوچس سیس

ـــد. ـــدا کردن ـــور پی ـــت حض ـــاد امنی ایج

ـــی اداره  ـــت اداری و مال ـــت معاون ـــوالدی سرپرس ـــزد ف ن
ـــواالتی  ـــم، س ـــان رفتی ـــتان کرم ـــی اس ـــن اجتماع کل تامی
ـــاالری  ـــته س ـــام شایس ـــتقرار نظ ـــوص اس را از وی در خص
ــاب  ــاب و انتصـ ــتم انتخـ ــه سیسـ ــی بـ ــات بخشـ و ثبـ

ـــد . (  ـــا بودن ـــخگوی م ـــه پاس ـــتیم ک ـــران داش مدی

چالش های فعلی و آتی ســـازمان و حوزه 
محل خدمت را تشریح کنید.

ـــب پشـــتیبانی  ـــش ســـازمان کاهـــش ضری ـــن چال مهم تری
ـــتان  ـــت. در اس ـــع اس ـــر مناب ـــارف ب ـــن مص ـــی گرفت و پیش
کرمان،بـــا پراکندگـــی شـــعب و وســـعت زیـــاد اســـتان 
مواجـــه هســـتیم ) اســـتان کرمـــان حـــدود 11 درصـــد ا 
ــور را در  ــت کشـ ــور و 3/8 از جمعیـ ــاحت کل کشـ ز مسـ
بـــر گرفتـــه اســـت( امـــر نظـــارت مســـتقیم و بازدیـــد 
ـــکل  ـــا مش ـــال" ب ـــعب را عم ـــم از ش ـــی ک ـــل زمان ـــا فواص ب

 تسلیم شدن 500 شرور پس از عملیات 

سپاه کرمان در منطقه آورتین قلعه گنج
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بینـــش  رییـــس مدرســـه غیردولتـــی  مســـلمی 
مدرســـه ای  مـــا  به»کاغذوطن«گفت:»مشـــکل 
اســـت کـــه روی زمیـــن بیت المـــال »مصلـــی« 
راه انـــدازی کرده انـــد ایـــن زمیـــن را آقـــای دلیـــری 
ــر  ــی تغییـ ــود ولـ ــرده بـ ــدا کـ ــه اهـ ــرای کتابخانـ بـ
ــل  ــه تبدیـ ــتان آدینـ ــه دبسـ ــد و بـ ــری دادنـ کاربـ
تبلیـــغ  از رانـــت  بـــا اســـتفاده  کردنـــد، حتـــی 
آمـــاده  آموزشـــی  فضـــای  هنـــوز  و  می کردنـــد 
اداره آمـــوزش پـــرورش  از  نبـــود کـــه صندلـــی 
ـــر  ـــوان دیگ ـــار ج ـــه چه ـــرم س ـــن و خواه ـــد م گرفتن
را بـــه کار گرفتیـــم و اشـــتغال زایی کردیـــم امـــا 
بـــا اینکارشـــان روی تعـــداد دانش آمـــوزان مـــا 
تاثیـــر منفـــی گذاشـــتند متاســـفانه از موقعیـــت 
از  شـــهریه  می کننـــد  سواســـتفاد  کاری شـــان 
بـــرای  می گوینـــد  و  می گیرنـــد  دانش آمـــوزان 
ــد  ــت می گوینـ ــر راسـ ــود اگـ ــرج می شـ ــی خـ مصلـ
ــه  ــد نـ ــود باشـ ــه کمبـ ــد کـ ــی برونـ ــال خدمتـ دنبـ
ـــا  ـــازار آنه ـــد و ب ـــه باش ـــر از مدرس ـــرت پ ـــه دوروب اینک
ـــد  ـــی رس ـــی نم ـــه جای ـــا ب ـــدای م ـــد ص ـــاد کنی را کس
ـــت  ـــرورش صحب ـــوزش و پ ـــرکل آم ـــا مدی ـــی ب و حت
ــد.« ــی رسـ ــان نمـ ــد زورمـ ــه می گوینـ ــم همـ کردیـ

اســـتعفا مراحلی دارد که باید طی شود
و  آمـــوزش  مدیـــر  معـــاون  محمـــودی  رضـــا 
پـــرورش جیرفـــت کـــه دورز قبـــل اســـتعفا داده 
بـــود و در محـــل کار خـــود حاضـــر نشـــده بـــود 

به»کاغذوطن«گفـــت:»روز گذشـــته در محـــل کار 
ـــدی  ـــک رون ـــتعفا ی ـــرا اس ـــدم زی ـــر ش ـــودم حاض خ
دارد کـــه بایـــد طـــی شـــود.«وی افـــزود:» بـــه 
زودی جزییـــات جریانـــی را کـــه اتفـــاق افتـــاده 
را بـــرای خبرنـــگاران توضیـــح می دهـــم. بهتـــر 
فضـــای  آیـــا  بپرســـید کـــه  آقایـــان  از  اســـت 
و  داشـــته اند  اختیـــار  در  مناســـبی  فیزیکـــی 
وضعیـــت مدرســـه مذکـــور بـــه چـــه شـــکل اســـت، 
تجهیزاتـــی کـــه مدرســـه غیرانتفاعـــی بایـــد بگیـــرد 

آیـــا آمـــوزش و پـــرورش مکلـــف بـــه تامیـــن 
وســـایل مـــورد نیـــاز مدرســـه غیرانتفاعـــی هســـت 
یـــا خیـــر، ایـــن مدرســـه از ســـال گذشـــته راه 
ـــه  ـــه مدرس ـــه س ـــدارس ب ـــن م ـــال ای ـــاده و امس افت
ـــی  ـــل مصل ـــه در مح ـــت  ک ـــرده اس ـــدا ک ـــش پی افزای

ــوز الزم را  ــراد مجـ ــن افـ ــا ایـ ــتند، آیـ ــتقر هسـ مسـ
ـــه  ـــوی مدرس ـــی و معن ـــکان فرهنگ ـــک م ـــد در ی دارن
ـــخصی  ـــدارس ش ـــن م ـــد؟ ای ـــی راه بیندازن غیرانتفاع
و بـــه نـــام شـــخص حقیقـــی هســـتند یکـــی از 
مـــدارس بـــه نـــام خانـــم نعیمـــه مشـــایخی اســـت 
و دیگـــری بـــه اســـم آقایـــان علیرضـــا طاهـــری و 
ـــکل  ـــه ش ـــگار ب ـــه ان ـــتند  ک ـــینی هس ـــیدابوذر حس س
ـــدارس در  ـــن م ـــدازی ای ـــه راه ان ـــدام ب ـــی اق خانوادگ
ــه یـــک  ــرار اســـت کـ ــوز قـ ــد و هنـ مصلـــی کرده انـ
موسســـه حقوقـــی را ایجـــاد کننـــد. بـــه زودی بـــا 
مســـتندات و مـــدارک ماجـــرا را توضیـــح می دهـــم، 
نـــام  بـــه  فـــردی  نمانـــد کـــه  ناگفتـــه  البتـــه 
ــرورش  ــوزش و پـ ــه آمـ ــدی بـ ــالم احمـ حجت االسـ
آمدنـــد و گفتنـــد صندلی هـــای مـــا کجاســـت؟ آنهـــا 
ـــه  ـــوز مدرس ـــک مج ـــرش ی ـــطه خواهرهمس ـــه واس ب
ـــی  ـــم و صندل ـــز معل ـــازار می ـــد در ب ـــد برون ـــه بای گرفت
ایـــن  رایانـــه و...بخرنـــد.از ســـویی  و سیســـتم 
ـــدارس  ـــر م ـــا دیگ ـــه الزم را ب ـــم فاصل ـــدارس حری م
رعایـــت می کردنـــد  بایـــد  اطـــراف  غیرانتفاعـــی 
ـــرده  ـــالف ک ـــم خ ـــش ه ـــن بخ ـــفانه در ای ـــه متاس ک
و بـــا مدرســـه بینـــش فاصلـــه کمـــی دارنـــد.« 

آیـــا معاون آموزش و پرورش جیرفت 
است؟  داده  استعفاء 

شهرســـتان  پـــرورش  و  آمـــوزش  رییـــس 
را  تجهیـــزات  فقـــط  مـــا  گفـــت:  جیرفـــت 
حمـــل کردیـــم و امکانـــات اعطایـــی بـــه یـــک 
نوســـازی  کل  اداره  بـــه  غیرانتفاعـــی  مرکـــز 
دارنـــد. تعلـــق  کرمـــان  اســـتان  مـــدارس 

ــای  ــه پیگری هـ ــخ بـ ــوری در پاسـ ــد امیرتیمـ مجیـ
ـــه»  ـــر اینک ـــی ب ـــوالی مبن ـــرح س ـــنا و ط ـــگار ایس خبرن
ــایی  ــا بازگشـ ــان بـ ــاه همزمـ ــم مهرمـ ــح یکـ از صبـ
در  عمومـــی  افـــکار  توســـط  اخبـــاری  مـــدارس 
ـــاون  ـــتعفای مع ـــه اس ـــاد ب ـــازی در انتق ـــای مج فضاه
ـــراض  ـــرورش جیرفـــت در اعت پشـــتیبانی آمـــوزش و پ
بـــه تجهیـــز یـــک مرکـــز آموزشـــی غیردولتـــی بـــا 
ـــت«  ـــده اس ـــت ش ـــه دس ـــت ب ـــی دس ـــات دولت امکان
گفـــت: بـــه عنـــوان رییـــس آمـــوزش و پـــرورش از 
ـــود  ـــزی وج ـــن چی ـــدارم و چنی ـــر ن ـــتعفا خب ـــن اس ای

نـــدارد و آن را بـــه شـــدت تکذیـــب مـــی کنـــم.
معـــاون  اســـتعفای  تلویحـــا  چـــه  اگـــر  وی 
پشـــتیبانی آمـــوزش پـــرورش را تکذیـــب کـــرد، 
در ادامـــه افـــزود: معـــاون آمـــوزش و پـــرورش 
محـــل  در  شـــخصی  مســـائل  بخاطـــر  امـــروز 

کارشـــان حاضـــر نشـــدند امـــا فـــردا دوم مهرمـــاه 
ــرد. ــد کـ ــدا خواهنـ ــور پیـ ــود حضـ ــل کار خـ در محـ

ــه  ــب کـ ــن مطلـ ــر ایـ ــد بـ ــا تاکیـ ــوری بـ امیرتیمـ
تجهیـــزات و امکانـــات مـــورد بحـــث بـــه آمـــوزش 
و پـــرورش تعلـــق ندارنـــد بیـــان کـــرد: فقـــط یـــک 

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

کالف سردرگم صندلی های مدرسه آدینه جیرفت

دو روز قبـل یکـی از معاونـان اداره آمـوزش و پـرورش جیرفت در اعتراض به این مسـاله 
کـه صندلی هایـی 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 می گویـد خبـر نداشـته کـه ایـن مدرسـه دولتـی نبـوده 
اسـت واعظـی می گویـد سـازمان نوسـازی روالـی دارد کـه طبـق آن وسـایل و تجهیـزات 
بعـد از کدگـذاری بـه مـدارس دولتـی تحویـل می شـوند و این امـکان وجود نـدارد که به 

یـک مدرسـه غیردولتـی تجهیـزات بدهیم.

وی افـزود:»روز گذشـته متوجـه شـدم کـه این 
مدرسـه غیرانتفاعـی بـوده و مـا از ایـن مسـاله 
خبـر نداشـتیم، البته ما سـهمیه را به شهرسـتان 
جیرفـت دادیـم و توزیع بر عهده اداره شهرسـتان 
اسـت و تزویـع بـه مـا ارتبـاط پیـدا نمی کنـد 
وظیفـه ما این سـات بر اسـاس نیازهـای مناطق 
تجهیزاتـی را آمـاده و تحویـل ادارات آمـوزش و 
پـرورش مناطـق می دهیـم و توزیـع آن برعهـده 
کـدام  می داننـد  بهتـر  خودشـان  نیسـت  مـا 
مدرسـه نیـاز دارد.صندلی ها و دیگر وسـایل باید 
شـماره امـوال بخورند و نمی شـود که وسـیله ای 
شـماره امـوال بخـورد و بـه مدرسـه غیردولتـی 

بـرود ایـن اصـال امـکان پذیر نیسـت.

الهام پی پر
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روزنامه های دیروز

برگزاری مسابقه بزرگ پیامکی 
گام دوم انقالب 

ناپایداری جوی 
در مناطقی از استان کرمان 

توزیع لوازم تحریر بین دانش آموزان 
نیازمند عضو کانون های مساجد 

کرمــان، بیــان داشــت: ایــن مســابقه برگرفتــه 
از متــن بیانیــه مقــام معظــم رهبــری )دامــت 
برکاتــه( در آغــاز چهــل ســالگی انقالب اســت.

وی، ادامــه داد: متقاضیــان مــی تواننــد تــا 8 
مهــر ســال جــاری و بــه شــکل روزانــه در ایــن 
مســابقه شــرکت کننــد. وی، به نحــوه برگزاری 
ــه  ــزود: روزان ــرد و اف ــاره ک ــابقه اش ــن مس ای
بخشــی از بیانیــه گام دوم انقــالب بــه همــراه 
ــای  ــه ه ــن، در صفح ــان مت ــئوال از هم ۴ س
مربــوط بــه کانــون هــای مســاجد در فضــای 
مجــازی و برخــی ســایت هــای محلــی 
منتشــر مــی شــود.خوبی زاده، ادامــه داد: 
عالقمنــدان بــه شــرکت در ایــن مســابقه، باید 
ــدد  ــک ع ــه صــورت ی ــا را ب پاســخ ســوال ه
۴ رقمــی بــه شــماره 100089۴03۴8 پیامــک 

کنند. 

جنــوب  و  جنــوب  آســمان 
غــرب اســتان کرمــان از امــروز 

ابــری میشــود.
ــدا  ــزاری ص ــزارش خبرگ ــه گ ب
جنــوب  کرمان،آســمان  مرکــز  ســیما  و 
و جنــوب غــرب اســتان از امــروز ابــری 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــن درحال ــود و ای میش
و  سیســتان  اســتان  در  مناطــق  برخــی 
بلوچســتان هشــدار احتمــال وقــوع ســیالب 

ــت . ــده اس ــادر ش ص
ــی  ــی رییــس مرکــز پیــش بین ــم حبیب خان
اداره کل هواشناســی اســتان کرمــان گفــت: 
از امــروز افزایــش ابــر در ارتفاعــات جنــوب 
بینــی  پیــش  اســتان  غــرب  جنــوب  و 

می شــود. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســمان بقیــه 

مناطــق اســتان صــاف تــا کمــی ابــری 
اســت افــزود: بــرای ایــن هفتــه ادامــه 
ــطح  ــوا را در س ــای ه ــی دم ــد افزایش رون

. می کنیــم  بینــی  پیــش  اســتان 
ــت  ــرده اس ــالم ک ــوری اع ــی کش هواشناس
جریانــات  تقویــت  بــا  فــردا  و  امــروز 
ــوب سیســتان و بلوچســتان  ــی در جن جنوب
ــد و  ــار و رع ــزگان رگب ــاط هرم ــی نق و برخ
بــرق و وزش بــاد خصوصــًا در ســاعات 
ــاره  ــود. درب ــی می ش ــر پیش بین ــد از ظه بع
احتمــال وقــوع ســیالب در مناطــق جنوبــی 
سیســتان و بلوچســتان هشــدار داده شــده 
اســت. در اســتان کرمــان هــم ، برخــی 
نقــاط هــم مــرز بــا ایــن دو اســتان ممکــن 
اســت تحــت تاثیــر ایــن ناپایداری هــا قــرار 

ــد. بگیرن

محمــد مهــدوی، گفــت: بــا 
ــه  ــک شــدن ب ــه نزدی ــه ب توج
مــدارس،  بازگشــایی  فصــل 
هنــری  فرهنگــی  کانــون 
نورالرضــا عنبرآبــاد و بنیــاد احســان تهــران 
کیــف و لــوازم تحریــر بــا اولویــت دانــش 
ــی  ــون فرهنگ ــو کان ــد عض ــوزان نیازمن آم

ــد. ــی کن ــع م ــجد توزی ــری مس هن
ــا  ــو ب ــت و گ ــدوی « در گف ــد مه » محم
ــان  ــتان از کرم ــزاری شبس ــگار خبرگ خبرن
جنــوب، گفــت: بــا توجــه بــه نزدیــک 
ــه فصــل بازگشــایی مــدارس و از  شــدن ب
ــوان  ــا ت ــواده ه ــی خان ــه برخ ــی ک آنجای
خریــد و تهیــه کیــف و لــوازم تحریــر بــرای 
ــون  ــن کان ــد بنابرای ــود ندارن ــدان خ فرزن
فرهنگــی هنــری نورالرضــا عنبرآبــاد بــا 

همــکاری بنیــاد احســان تهــران اقــدام بــه 
ــش  ــاز دان ــورد نی ــوازم م ــع ل ــه و توزی تهی
آمــوزان نیازمنــد کــرده اســت.مدیر کانــون 
عنبرآبــاد،  نورالرضــا  هنــری  فرهنگــی 
ــه  ــروع کار تهی ــل ش ــاه قب ــزود: از ۲ م اف
لــوازم تحریــر شــروع شــد و تاکنــون 350 
ــر  ــوازم تحری ــراه ل ــه هم ــه ب ــف مدرس کی
ــع  ــد توزی ــوزان نیازمن ــش آم ــن دان در بی
مطلــب کــه  ایــن  بیــان  بــا  شــد.وی، 
هــر کیــف و لوازم داخــل آن بــه ارزش 
ــت:  ــراز داش ــت، اب ــان اس ــزار توم ۲50 ه
ــه  ــامل دفترچ ــا ش ــف ه ــل کی ــالم داخ اق
ــه  ــه عکس شــهدا، خــودکار، جعب ــن ب مزی
ــز،  ــی قرم ــداد رنگ ــداد و م ــی، م مدادرنگ
ــش و  ــط ک ــراش، خ ــن، مدادت ــداد پاک م

ــت. ــی اس ــته فرهنگ بس

روزنامه پیام ما
نوشت: علیرغم کاهش تورم در شهریور ماه ایرانیان همچنان شاهد تورم 

۴۲،۷درصدی هستند.

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

پایان هفته پرداخت می شود.

ـــی اداره  ـــت اداری و مال ـــت معاون ـــوالدی سرپرس ـــزد ف ن
ـــواالتی  ـــم، س ـــان رفتی ـــتان کرم ـــی اس ـــن اجتماع کل تامی
ـــاالری  ـــته س ـــام شایس ـــتقرار نظ ـــوص اس را از وی در خص
ــاب  ــاب و انتصـ ــتم انتخـ ــه سیسـ ــی بـ ــات بخشـ و ثبـ

ـــد . (  ـــا بودن ـــخگوی م ـــه پاس ـــتیم ک ـــران داش مدی

چالش های فعلی و آتی ســـازمان و حوزه 
محل خدمت را تشریح کنید.

ـــب پشـــتیبانی  ـــش ســـازمان کاهـــش ضری ـــن چال مهم تری
ـــتان  ـــت. در اس ـــع اس ـــر مناب ـــارف ب ـــن مص ـــی گرفت و پیش
کرمان،بـــا پراکندگـــی شـــعب و وســـعت زیـــاد اســـتان 
مواجـــه هســـتیم ) اســـتان کرمـــان حـــدود 11 درصـــد ا 
ــور را در  ــت کشـ ــور و 3/8 از جمعیـ ــاحت کل کشـ ز مسـ
بـــر گرفتـــه اســـت( امـــر نظـــارت مســـتقیم و بازدیـــد 
ـــکل  ـــا مش ـــال" ب ـــعب را عم ـــم از ش ـــی ک ـــل زمان ـــا فواص ب

ـــی  ـــای آموزش ـــزاری دوره ه ـــازد و در برگ ـــی س ـــه م مواج
جهـــت همـــکاران ضمـــن احتمـــال خطـــرات جـــاده ای، 
ـــد. ـــی ده ـــش م ـــوزش را افزای ـــا آم ـــط ب ـــای مرتب هزینه ه

ــدم  ــتان و عـ ــعب اسـ ــر شـ ــاختمانهای اکثـ ــت سـ قدمـ
ـــه  ـــن ارائ ـــا طـــرح نوی ـــاق چیدمـــان و فضـــای شـــعب ب انطب
خدمات)کمبـــود فضـــای فیزیکـــی در برخـــی از شـــعب( 

یکـــی دیگـــر از چالـــش هـــا ایـــن اداره کل اســـت.

 عوامـــل محیطی مؤثر بر حوزه محل خدمت 
خـــود مثل )نقاط ضعف - نقاط قوت - 

فرصتهـــا - تهدیدها ( را توضیح دهید.
نقـــاط قـــوت :توانمنـــدی اســـتان از حیـــث دارا بـــودن 
ــای  ــوز، نیروهـ ــابقه و دلسـ ــا سـ ــد، بـ ــکاران متعهـ همـ
و  اداره کل  مجموعـــه  انگیزه، تعامـــل  بـــا  و  جـــوان 

در رأس آن مدیریـــت محتـــرم اســـتان بـــا عوامـــل 
ــه  ــازمان از جملـ ــد سـ ــش درآمـ ــر افزایـ ــذار بـ تأثیرگـ
ــوف ،  ــای صنـ ــه هـ ــی و اتحادیـ ــور صنفـ ــع امـ مجامـ
ـــرم  ـــه محت ـــی، ائم ـــتانی، محل ـــتانی، شهرس ـــات اس مقام
در  اقمـــاری  شـــعب  کارفرمایان، وجـــود  و  جمعـــه 
مناطـــق محـــروم اســـتان کـــه درصـــورت تقویـــت آنهـــا 
مـــی تـــوان از پتانســـیل ایـــن شـــعب جهـــت انجـــام 
ــدگان در  ــه شـ ــش بیمـ ــا" افزایـ ــور خصوصـ ــر امـ اکثـ
شهرســـتانهای جنوبـــی اســـتان کـــه پوشـــش بیمـــه ای 
قابـــل توجهـــی ندارنـــد بهـــره بـــرداری کـــرد و داشـــتن 
ــی و  ــع فرهنگـ ــاد مجتمـ ــت ایجـ ــی جهـ ــای کافـ فضـ
ورزشـــی بـــرای همـــکاران بـــا هـــدف کارآمـــدی و 
ایجـــاد روحیـــه و نشـــاط در نیـــروی انســـانی اســـت.

ـــروی  ـــه نی ـــات از جمل ـــامل کمبود امکان ـــف ش ـــاط ضع نق
انســـانی و وســـایل نقلیـــه جهـــت افزایـــش بازرســـی 
ـــات،  ـــول مطالب ـــری وص ـــرداری، پیگی ـــالک ب ـــا، پ کارگاهه

ــت. ــی و ... اسـ ــای اجرایـ ــد از واحدهـ بازدیـ
 اســـتفاده از تجربیـــات افـــراد بازنشســـته ســـازمان 
و  شـــدگان  بیمـــه  وگســـترش  تعمیـــم  درجهـــت 
رضایتمنـــدی بیمـــه شـــدگان،  افزایش پوشـــش بیمـــه 
ای در جنـــوب اســـتان بـــا اســـتفاده از ظرفیـــت شـــعب 
اقماری،خریـــد و اســـتفاده از کاالهـــای مصرفـــی و ســـرمایه 
ای کـــه بـــازده انـــرژی بـــاال و مصـــرف انـــرژی کمـــی 
ـــالح و  ـــه ص ـــای ب ـــام تهاتره ـــکان انج ـــند و ام ـــته باش داش
ـــا است. خشکســـالی هـــای  ـــه ســـازمان از فرصـــت ه صرف
ـــات  ـــیاری از کارخانج ـــی بس ـــر و تعطیل ـــای اخی ـــال ه س
ـــیاری  ـــده بس ـــث ش ـــتان باع ـــی اس ـــای صنعت ـــهرک ه ش

از کارفرمایـــان در پرداخـــت حـــق بیمـــه دچـــار مشـــکل 
شـــوند و  برقـــراری مقـــرری بیمـــه بیـــکاری بـــرای 
ـــه موجـــب  ـــی اســـت ک ـــل اصل ـــی از دالی ـــا یک ـــران آنه کارگ
گردیـــده هزینـــه هـــای کوتـــاه مـــدت افزایـــش یابـــد و 
ـــان  ـــادی از کارکن ـــداد زی ـــد تع ـــش از موع بازنشســـتگی پی
کارگاه هـــای صنعتـــی موجـــب گردیـــده هزینـــه هـــای 
ــاختمانهای  ــدا کند،  سـ ــز افزایـــش پیـ بلنـــد مـــدت نیـ
تعـــدادی از شـــعب بـــا توجـــه بـــه زلزلـــه هـــای اخیـــر، 
ـــی  ـــه های ـــا در زلزل ـــب آنه ـــال تخری ـــده و احتم ـــیب دی آس
ـــان  ـــعب کوهبن ـــال ش ـــود دارد )مث ـــتر وج ـــدرت بیش ـــا ق ب
و زرنـــد( و الـــزام بـــه صـــدور مجـــوز از ســـوی ســـتاد 
ـــل  ـــوارد بدلی ـــی م ـــر، در برخ ـــام تهات ـــت انج ـــزی جه مرک
ــدن  ــی شـ ــه منتفـ ــر بـ ــد منجـ ــدن فرآینـ ــی شـ طوالنـ

موضـــوع تهاتـــر مـــی گـــردد از تهدیدهـــا اســـت.

به نظر شـــما نحوه تعامل با شرکای 
اجتماعی چگونه باید باشد ؟

ـــع  ـــه موق ـــخگویی ب ـــی و پاس ـــرکای اجتماع ـــم ش - تکری
ـــظ  ـــزان موجـــب حف ـــن عزی ـــی ای ـــه درخواســـتهای منطق ب
ـــارکت  ـــزه و مش ـــاد انگی ـــانی، ایج ـــت انس ـــت و کرام حرم
بیشـــتر در حـــل مســـائل ســـازمان و هموارتـــر شـــدن 
مســـیر بـــرای رســـیدن بـــه اهـــداف عالیـــه ســـازمان 
خواهـــد شـــد.- برگـــزاری جلســـات آموزشـــی قوانیـــن 
ــوف،  ــای صنـ ــه هـ ــرای اتحادیـ ــازمان بـ ــررات سـ و مقـ
ـــری، بازنشـــتگی و ... موجـــب  ـــع کارگ ـــان، مجام کارفرمای
ـــرکای  ـــتر ش ـــدی بیش ـــش و رضایتمن ـــطح دان ـــاء س ارتق

اجتماعـــی از عملکـــرد ســـازمان خواهدشـــد .

برای گسترش پوشش بیمه ای در 
جنوب استان کرمان تالش می کنیم

سراسری

سراسری

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

اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي 
واراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي- برابـر آراء شـماره1398۶0319008000۷۲8 و 
1398۶03190080009۷۴هيـات دوم موضـوع قانـون تعييـن تكليف وضعيـت ثبتي اراضي 
وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حـوزه ثبت ملك زرنـد تصرفات 
مالكانـه بـال معـارض متقاضـي آقـای مهـدی محمـدی اکبرآبـادی فرزند علی به شـماره 
شناسـنامه ۴۷۲ صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت ۲95/۷5 متـر مربع پالك 
1۲۶ فرعـي از ۷۶۷۲ اصلـي واقـع در زرنـد خیابـان پرسـتار کوچـه 10 خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای سـیدجالل عمرانـی محـرز گرديده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دونوبـت بـه فاصله 15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاريخ انتشـار اولين اگهي به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم وپـس از اخذ رسـيد، ظرف مـدت يكماه از 
تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اسـت 
در صـورت انقضـاي مدت مذكـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيت صادر 

خواهد شـد. م/الف1۲5
تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 98/۶/۲0- تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/۷/3
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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 شـماره1398۶0319008000895هيات دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد 
ثبتـي حـوزه ثبـت ملك زرند تصرفات مالكانـه بال معارض متقاضي خانم خدیجـه نخعی فرزند عباس 
بـه شـماره شناسـنامه 308015۷۷۶1 صـادره از زرنـد در یک باب خانه به مسـاحت ۲۶0 متر مربع پالك 
1۷38 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1۲۲۲ فرعـي از 1 اصلـي واقـع در کوهبنان خیابان شـهدا 
کوچـه قاسـم خانـی خریـداری از مالک رسـمی خانم کوچـک نجم الدینی محـرز گرديده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتب در دونوبت به فاصله 15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت 
بـه صدورسـند مالكيـت متقاضـي اعتراضي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريخ انتشـار اوليـن اگهي به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم وپـس از اخذ رسـيد، ظـرف مدت يكمـاه از تاريخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضايي تقديم نمايند. بديهي اسـت در صورت انقضاي 

مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف1۲8
تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 98/۶/۲0- تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/۷/3
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

آگهـی مزایـده مـال غیرمنقـول پرونـده کالسـه 9۷00100 لـه بانـک رفـاه 
کارگـران شـعبه مرکـزی زرنـد ، علیـه خانـم فاطمـه اسـمعیلی جرجافکـی و حلیمـه 

اسـمعیلی جرجافکـی وارث مرحـوم حسـن اسـمعیلی جرجافکـی
بـه موجـب پرونـده اجرائی کالسـه فوق شـش دانـگ پـالک ثبتـی 1300 فرعی از 
۲3۶8 – اصلـی واقـع در بخـش 13 کرمـان – زرنـد ، خیابـان شـهدای محمدآبـاد 
کوچـه شـماره ۶، کـه سـند مالکیـت آن در صفحـه 590 دفتـر امالک جلـد 18 ذیل 
ثبـت 1۶۶۴۷ بنـام آقـای حسـن اسـمعیلی جرجافکـی صـادر و تسـلیم گردیـده، 
و سـپس برابـر خالصـه سـند رهنـی بـه شـماره 1۲۷08 – 9۲/1۲/۲1 دفتـر اسـناد 
رسـمی شـماره 1۴0 زرنـد بـه مـدت ۲۴ مـاه در قبـال ۲88/0۷5/۶00 ریـال بـه 
رهـن بانـک رفـاه کارگـران شـعبه مرکـزی زرنـد قـرار گرفتـه و محـدود اسـت بـه 
حـدود: شـماال، درب و دیواریسـت بطـول 13/۴0 متـر بـه فضـای سـبز، شـرقا ، 
دیواریسـت )اختصاصـی( بطـول 31/30 متـر بـه پـالک 985 فرعـی از ۲3۶8 
– اصلـی جنوبـا ، درب و دیواریسـت بطـول 13 متـر بـه کوچـه – اصلـی ، غربـا، 
دیواریسـت )اختصاصـی( بطـول 31/30 متر به پالک 59 فرعـی از ۲3۶8 – اصلی 
بـه مسـاحت ۴13/1۶ مترمربـع بـوده و طبـق نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
ملـک دارای اعیانـی زیرزمیـن به مسـاحت 89 مترمربع)در دو بخش سـاختمان( 
و همکـف ۲۴3 مترمربع و سـرویس گوشـه حیـاط 3/5 مترمربـع و حیاط خلوت 
پشـت سـاختمان مشـرف بـه کوچـه شـمالی 1۴ مترمربـع جمعـا بـه مسـاحت 
3۴9/50 مترمربـع بـا قدمـت باالی ۲0 سـال با سـازه بـا مصالح بنـای فاقد کالف 
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 
هـا و پلـه هـا و زیرزمیـن به عنـوان پارکینگ و انباری اسـتفاده می شـود در ضمن 

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 1 – عرصـه: بـه مسـاحت 
۴13/1۶ مترمربـع بـا کاربـری مسـکونی بـه ازای هـر مترمربـع 3/300/000 ریـال، 
جمعـا بـه مبلـغ 1/3۶3/۴۲8/000 ریـال تعییـن مـی گـردد. ۲ – اعیانـی : شـامل 
زیرزمیـن بـه مسـاحت 89 مترمربـع بـه ازای هـر مترمربـع ۲/000/000 ریـال جمعا 
بـه مبلـغ 1۷8/000/000 ریـال و دوم، همکـف بـه مسـاحت ۲۴3 مترمربـع بـه ازای 
هـر مترمربـع 3/۲00/000 ریـال جمعـا به مبلغ ۷۷۷/۶00/000 ریال سـوم سـرویس 
داخـل حیـاط بـه مسـاحت 3/5 مترمربـع بـه ازای هـر مترمربـع ۲/300/000 ریال 
جمعـا بـه مبلغ  8/050/000 ریال چهارم حیاط سـازی و حصـار و درب های ورودی 
حیـاط و کلیـه امتیـازات آب، بـرق، گاز ، تلفـن مبلـغ 300/000/000 ریـال تعیین می 
گـردد. ارزش کل ملـک بـدون بـا فـرض بالمعـارض بـودن جمعـا معـادل مبلـغ 
۲/۶۲۷/0۷8/000ریـال )دو میلیارد و ششـصد و بیسـت و هفـت میلیون و هفتاد و 
هشـت هـزار ریـال( ارزیابـی و قطعـی گردیده اسـت. پالک فـوق از سـاعت 9 الی 
1۲ روز یکشـنبه مـورخ 1398/۷/۲1 در اداره ثبـت اسـناد و امالک شهرسـتان زرند 

واقـع در بلـوار فـردوس از طریـق مزایـده بـه فروش می رسـد.
مزایده از مبلغ ۲/۶۲۷/0۷8/000 ریال )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 بدهی های 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 بدهی هـای 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 هزینه هـای فوق از محـل مـازاد به برنـده مزایده 
مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده نقدًا وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز 
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 1398/0۷/03

حسین توحیدی نیا- مدیر واحد اجرای اسناد رسمی شهرستان زرند

حصر وراثت 
نیـا  خـرم  مظفـر  خواهـان  تقدیمـی  دادخواسـت  در خصـوص  احترامـا 
فرزنداحمـد بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان سـاناز خـرم 
نیـا فرزندعوض به شـماره  ملـی 53۶01۶1809در تاریـخ1389/03/13 دراثر 

برخـورد اجسـام سـخت یـا تیزفـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :
1-مظفر خرم نیا فرزند احمد به ش ملی 3150۲۷۷8۴1)همسر متوفی (
۲-صفیه عزیزی فرزند حیدر به ش ملی ۴۶99۷30833)مادر متوفی (

3-عوض خرم نیا به ش ملی 53۶98301۲۶)پدر 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 رودبار جنوب –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 

تكليـف وضعيت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي
تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  دوم  برابـررأي شـماره1398۶031900800105۷هيات 
وضعيـت ثبتـي اراضـي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حوزه 
ثبـت ملـك زرنـد تصرفـات مالكانـه بـال معـارض متقاضـي آقـای عباس صباحـی تاج 
آبـادی فرزنـد حسـین بـه شـماره شناسـنامه 3080۲۲9۲۴1 صـادره از زرنـد در یـک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 318/05 متـر مربـع پـالك ۲۴ فرعـي از ۲3۴9 اصلـي واقـع 
در زرنـد خیابـان شـهید عربـزاده کوچـه 8 متـری خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
محمـد ذکائـی محـرز گرديـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع 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 
از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـي تقديـم نماينـد. 
بديهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذكور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالكيـت صـادر خواهد شـد. م/الف1۲۴
تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 98/۶/۲0- تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/۷/3

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

آگهی ابالغ دادخواست و وقت دادرسی
خواهان: خانم مریم فرخی فرزند نصرت اله

خوانده: آقای رضا خیرالهی فرزند علی
خواسـته: مطالبـه مبلـغ 10/000/000 ریـال بـه انضمام خسـارت تاخیر 

تادیـه و هزینـه های دادرسـی
خانـم مریـم فرخـی فرزنـد نصـرت الـه دادخواسـتی بـه خواسـته باال بـه طرفیت 
خوانـده آقـای رضـا خیرالهـی فرزنـد علـی بـه ایـن شـورا تقدیـم کـه بـه کالسـه 
98099838۶0100۲9۷ شـورای حـل اختـالف شـماره یـک زرنـد ثبـت و بـرای روز 
چهارشـنبه 98/8/8 سـاعت 1۶ عصـر تعییـن وقت رسـیدگی گردیـده از آنجایی که 
خوانـده مجهـول المـکان اعالم گردیده لذا بـه تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسـی 
مدنـی مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جراید کثیراالنتشـار محلی آگهی مـی گردد تا 
نامبـرده ضمـن اعـالم آدرس دقیـق خـود در ایـن شـورا حاضـر و در صـورت تمایل 
جهـت گرفتـن نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائـم اقـدام و در وقت رسـیدگی هم 
حاضـر گـردد بدیـن توضیـح که در صـورت عدم حضـور و عدم اتیان سـوگند جهت 
اثبـات بـی حقـی خواهان با سـوگند طـرف مقابل ادعای ایشـان ثابت خواهد شـد 

واال برابرمقـررات رسـیدگی و تصمیمـی مقتضـی اتخاذ مـی گـردد . م/الف۲9۴ 
دبیر شورای حل اختالف شماره یک شهرستان زرند – ضیاءالدینی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :
13980۴0190۷000009۲/1بدینوسـیله بـه آقـای امیـن الـه سـاالری سـبزواران و زیبـا 
فیضـی پـور بدهـکاران پرونـده کالسـه 13980۴0190۷000009۲/1کـه برابـر گـزارش 
98/03/۲۲شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گـردد کـه برابرسـند رهنـی شـماره 
۲0319مـورخ 95/08/18بین شـما و بانک سـپه شـعبه هلیل جیرفـت  مبلـغ ۶/350/8۷3/3۴0 
ریـال بدهکارمـی باشـید کـه براثرعـدم پرداخـت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نموده 
پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادروبکالسـه فـوق درایـن اجراءمطـرح می باشـد لـذا طبق 
مـاده 18/19آئیـن نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ می گـردد ازتاریخ انتشـاراین آگهی 
کـه تاریـخ ابـالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـارمحلی چاپ 
ومنتشـرمی گـردد ظـرف مدت ده روزنسـبت به پرداخـت بدهی خود اقـدام ودراین صـورت بدون 

انتشـارآگهی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیب خواهد شـد .
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی 

کارشـــان حاضـــر نشـــدند امـــا فـــردا دوم مهرمـــاه 
ــرد. ــد کـ ــدا خواهنـ ــور پیـ ــود حضـ ــل کار خـ در محـ

ــه  ــب کـ ــن مطلـ ــر ایـ ــد بـ ــا تاکیـ ــوری بـ امیرتیمـ
تجهیـــزات و امکانـــات مـــورد بحـــث بـــه آمـــوزش 
و پـــرورش تعلـــق ندارنـــد بیـــان کـــرد: فقـــط یـــک 

کامیـــون بـــرای حمـــل وســـایل از کرمـــان بـــه جیرفـــت 
ـــک  ـــه ی ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــتند ک ـــت داش درخواس
ـــم. ـــرار دادی ـــان ق ـــود، در اختیارش ـــی ب ـــز آموزش مرک

ـــط  ـــه توس ـــی ک ـــات و تجهیزات ـــرد: امکان ـــد ک وی تاکی
ـــه اداره  ـــرورش حمـــل شـــدند ب ـــوزش و پ ـــون آم کامی

ـــق داشـــته  ـــان تعل کل نوســـازی مـــدارس اســـتان کرم
ـــد. ـــرورش ندارن ـــوزش و پ ـــه آم ـــی ب ـــچ ارتباط و هی

ــت  ــتان جیرفـ ــرورش شهرسـ ــوزش و پـ ــر آمـ مدیـ
در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه »آیـــا تجهیـــز 
مراکـــز غیردولتـــی وابســـته بـــه افـــراد خـــاص 

الـــزام  نوســـازی  اداره  توســـط  غیـــره  یـــا  و 
را  ســـوال  ایـــن  کـــرد:  اظهـــار  دارد«  قانونـــی 
پاســـخ  بایـــد  مـــدارس  نوســـازی  کل  مدیـــر 
ــم.  ــل کردیـ ــات را حمـ ــط امکانـ ــا فقـ ــد و مـ بدهـ
عمومـــی  روابـــط  مســـوول  ســـالجقه  امیـــد 
بـــه  اســـتان  پـــرورش  و  آمـــوزش  کل  اداره 
ــه مـــدارس  »کاغذوطن«گفـــت:»دادن تجهیـــزات بـ
و  نیســـت  پـــرروش  و  آمـــوزش  وظایـــف  از 
مربـــوط بـــه ســـازمان نوســـازی مـــدارس اســـت.«

سازمان نوســـازی از غیرانتفاعی بودن 
بوده است بی خبر  مدرسه 

واعظـــی مدیـــرکل ســـازمان نوســـازی مـــدارس 
مـــدارس  بـــه  به»کاغذوطن«گفت:»مـــا  اســـتان 
غیرانتفاعـــی ســـرویس نمی دهیـــم البتـــه یـــک 
بـــه شهرســـتان ها دادیـــم  را  ســـری تجهیـــزات 
ــد  ــتانی خواهـــش کردنـ ــووالن شهرسـ ــی از مسـ یکـ
ــوم  ــوزش علـ ــوان آمـ ــت عنـ ــه  ای تحـ ــه مدرسـ کـ
قرآنـــی داریـــم و اگـــر می شـــود بـــه صـــورت ویـــژه 
ــد  ــر بگیریـ ــرای آن در نظـ یـــک ســـری صندلـــی بـ
ــت  ــهمیه جیرفـ ــه سـ ــهمیه را بـ ــن سـ ــا ایـ ــه مـ کـ
اضافـــه کردیـــم.«وی افـــزود:»روز گذشـــته متوجـــه 
شـــدم کـــه ایـــن مدرســـه غیرانتفاعـــی بـــوده و 
ــا  ــه مـ ــتیم، البتـ ــر نداشـ ــاله خبـ ــن مسـ ــا از ایـ مـ
و  دادیـــم  بـــه شهرســـتان جیرفـــت  را  ســـهمیه 
ـــع  ـــت و توزی ـــتان اس ـــده اداره شهرس ـــر عه ـــع ب توزی
بـــه مـــا ارتبـــاط پیـــدا نمی کنـــد وظیفـــه مـــا ایـــن 
ــی  ــق تجهیزاتـ ــای مناطـ ــاس نیازهـ ــر اسـ ــت بـ اسـ
را آمـــاده و تحویـــل ادارات آمـــوزش و پـــرورش 
بهتـــر می داننـــد کـــدام  می دهیـــم و خودشـــان 
ــایل  ــر وسـ ــا و دیگـ ــاز دارد. صندلی هـ ــه نیـ مدرسـ
بایـــد شـــماره امـــوال بخورنـــد و نمی شـــود کـــه 
ــه  ــه مدرسـ ــورد و بـ ــوال بخـ ــماره امـ ــیله ای شـ وسـ
پذیـــر  امـــکان  اصـــال  ایـــن  بـــرود  غیردولتـــی 
ــرانه  ــاز و سـ ــالم نیـ ــک اعـ ــتان ها یـ نیست.شهرسـ
ــا  ــن آیتم هـ ــاس ایـ ــر اسـ ــا بـ ــد و مـ ــاص دارنـ خـ
ــی  ــاس خریدهایـ ــر اسـ ــزات بـ ــری تجهیـ ــک سـ یـ
و  می دهیـــم  تحویـــل  آنهـــا  بـــه  داریـــم  کـــه 
اســـت.« مشـــخص  کـــه  داریـــم  را  رســـیدها 

رییس آموزش و پرورش شهرسـتان 
جیرفت گفت: مـا فقط تجهیزات را حمل 
کردیم و امکانـات اعطایی به یک مرکز 

غیرانتفاعی به اداره کل نوسـازی مدارس 
اسـتان کرمان تعلق دارند.

مجید امیرتیموری در پاسـخ به پیگری های 
خبرنگار ایسـنا و طرح سوالی مبنی بر 

اینکـه » از صبح یکـم مهرماه همزمان با 
بازگشـایی مدارس اخباری توسط افکار 
عمومـی در فضاهای مجازی در انتقاد 
به اسـتعفای معاون پشتیبانی آموزش 

و پرورش جیرفـت در اعتراض به تجهیز 
یک مرکز آموزشـی غیردولتی با امکانات 

دولتی دسـت به دست شده است« گفت: 
بـه عنوان رییس آموزش و پرورش از این 

اسـتعفا خبر ندارم و چنین چیزی وجود 
ندارد و آن را به شـدت تکذیب می کنم.

وی اگر چه تلویحا اسـتعفای معاون 
پشـتیبانی آموزش پرورش را تکذیب کرد، 
در ادامـه افزود: معاون آموزش و پرورش 

امروز بخاطر مسـائل شخصی در محل 
کارشـان حاضر نشدند اما فردا دوم مهرماه 
در محل کار خـود حضور پیدا خواهند کرد.

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

کالف سردرگم صندلی های مدرسه آدینه جیرفت
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افشای آمار راه حل کاهش خودکشی نیست؟!

خودکشی؛ زیر خاکستر آمار

بـه  و  می گیـرد  فرزنـدش  قبـر  سـنگ  از  را  خیـره اش  نـگاه 
دوردسـت ها خیره می شـود. چند صباحی اسـت صدای دلنشـین 
فرزندش را نشـنیده اسـت. مغموم و دل گرفته از روزگار، اشـکش 
جـاری می شـود. صـورت کبـود پـاره ی تنـش، لحظـه ای از جلوی 
چشـمانش دور نمـی رود. بـا خـود زمزمـه وار آرزو می کنـد، کاش 

زمـان بـه عقـب برمی گشـت.
بررسـی مصاحبه هـای محققان با کسـانی که خودکشـی نافرجام 
داشـته اند، 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 نداشـته اند. مدیریـت خودکشـی از مهم  ترین 
کارهایـی اسـت کـه افـراد جامعـه بایـد از آن مطلـع باشـند. علوم 
پزشـکی، بهزیسـتی، سـازمان ورزش و جوانـان و خانواده هـا، از 
جمله ارگان ها 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، رسـانه های گروهـی می توانند نقـش بازدارنده 
می تواننـد  رسـانه ها  از  برخـی  باشـند.  داشـته  بالعکـس  یـا  و 
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 
اسـتان، می گویـد: 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 می شـوند. براسـاس ماده 
۷۴3 قانـون مبـارزه بـا جرایـم رایانـه ای بـا آنها برخورد می شـود. 
مجـازات ایـن افـراد حبس از 90 و یـک روز تا یک سـال یا جزای 

نقـدی از پنـج تـا ۲0 میلیـون ریـال یـا هـر دو مجازات، اسـت.
عواملی که در خودکشی دخیل هستند

»بهـرام نـژاد« مدیـر گـروه سـالمت روانـی، اجتماعـی و اعتیـاد 
می گویـد: وجـود عواملـی مثـل بیـکاری، مشـکالت اقتصـادی، 
ناامیـدی و ضعـف اعتقـادات، اسـتعداد ابتـال بـه خودکشـی را در 

فـرد تقویـت می کنـد.
وی افـزود: بیمـاری هـای روانـی، از قبیـل افسـردگی، اضطراب و 
یـا یـک اختـالل روانپزشـکی نیـز فـرد را در خطـر خودکشـی قرار 
می دهنـد. درد و رنـج ناشـی از یـک بیمـاری صعـب العـالج و 

اختـالل در شـخصیت هـم در ابتـال بـه خودکشـی موثـر اسـت.
اختالفـات: زمینـه خودکشـی را بـرای فرد مسـاعد می کنـد. مثل 

اختالفـات زناشـویی و بیـن فردی.
مدیـر گـروه سـالمت روانـی، اجتماعـی و اعتیـاد عنـوان کـرد: در 
کنـار عوامـل بـاال، عوامـل نزدیکـی مثـل تغییرات خلقـی، مصرف 
الـکل، شکسـت های عشـقی و فقدان هـا بروز ابتال به خودکشـی 
را در فـرد بیشـتر مـی کنند. کسـی کـه افسـردگی دارد و تغییرات 
خلقـی دارد، حـال اگـر الکل هـم مصرف کنـد، آن وقت اقـدام به 

خودکشـی در او بیشـتر می شـود.
دوران کودکی در ابتال به خودکشی موثر است

»بهـرام نـژاد« عنـوان کـرد: تنبیـه و آزار و اذیـت کـودک، از تجارب 
منفـی دوران کودکـی هسـتند که در ابتال به خودکشـی تاثیر دارند.

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 می آید.

بحث تاب آوری را جدی بگیریم
»بهـرام نـژاد« در پاسـخ به این سـوال که چه کسـانی تـاب آوری 
پاییـن دارنـد؟ گفـت: کسـانی کـه مهارت هـای حل مسـاله و حل 
اجتماعـی ضعیـف دارنـد. نسـبت بـه دیگـران اسـتقالل کمتـری 

دارنـد. امیـد بـه آینـده و هـدف منـدی در آنهـا دیده نمی شـود.
بـه  اقـدام  احتمـال  باشـد،  آوری کـم  تـاب  وقتـی  افـزود:  وی 
خودکشـی زیـاد می شـود. فـردی کـه افسـردگی دارد، عوامـل 
محافظ کمی داشـته باشـد. در مقابل فرد افسـرده ی دارای عوامل 
محافظـت کننـده قـوی، بیشـتر در خطـر ابتال بـه خودکشـی قرار 

دارد.
افسردگی به تنهایی منجر به خودکشی نمی شود

مدیـر گـروه سـالمت روانـی، اجتماعـی و اعتیـاد، گفـت: ایـن که 
می گوینـد 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 می گویـد: 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 داشـته اند. حتی برخی مـی گویند ابـزار آن را 

هم آمـاده کـرده بودند.
چگونه بفهمیم فردی قصد خودکشی دارد؟

دکتـر »بهـرام نـژاد« می گویـد: هـر کسـی کـه راجع به خودکشـی 
حـرف می زنـد، مهـم اسـت. 95 درصـد کسـانی کـه خودکشـی 
می کننـد، ابتـدا رد پـا می گذارنـد. یعنی قبـالً در یک ماه گذشـته، 
به کسـی مثل پزشـک، دوسـتان و یا خانواده در این باره صحبت 
کرده اند.کسـی که یادداشـت گذاشـته و یا حاللیت طلبیده اسـت. 
ابـزار تهیـه می کننـد. اطرافیـان باید به این مـوارد دقـت کنند. اگر 

دقـت نشـود، فـرد در معرض خطر بیشـتری قـرار دارد.
ناامیـدی،  افسـردگی،  مثـل گوشـه  گیری،  افـزود: عالیمـی  وی 
بی برنامگـی. ایـن عالئـم، فـرد را در خطـر ابتال به خودکشـی قرار 
می دهـد. کسـی کـه قبـالً اقدام به خودکشـی کرده اسـت. کسـی 

کـه سـابقه خانوادگی دارد، افسـردگی هم دارد. کسـی که حمایت 
اجتماعی ندارد. کسـی که مهارت هایش ضعیف اسـت. کسـی که 
اسـترس های سـختی را تحمل می کند. اینها همه عالیمی اسـت 
کـه مـا باید بشناسـیم. این افراد حتمـًا باید به یـک متخصص و 

یـا یک روانپزشـک ارجاع شـوند.
پدر و مادر حفاظی در برابر خودکشی فرزندان هستند

»بهـرام نـژاد« گفت: محافظت کننده هـا، اگر در فرد وجود داشـته 
باشـند، باعث کم شـدن خطر اقدام به خودکشـی می شـوند.

بـه گفتـه محققـان، پـدر و مـادر از مهم تریـن محافظـت کننده  هـا 
در برابـر خودکشـی هسـتند. از جمله عوامل گزارش شـده توسـط 
نوجوانانـی کـه اقـدام بـه خودکشـی کرده انـد، اسـترس زا بـودن 
محیـط خانـواده، حمایـت نکـردن والدیـن و مشـاجره آنهـا بـر 

تصمیـم خودکشـی فرزنـدان موثـر بـوده اسـت.
چرا افراد مستعد به خودکشی از مراجعه 

به روانپزشک طفره می روند؟
دکتـر »بهـرام نـژاد« در ایـن بـاره می گویـد: افـراد مراجعـه کننده 
بـه روانپزشـک ابتـدا ارزیابـی می شـوند. 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 می کند. کافی اسـت که 

5 دقیقـه بـه فرد توجه شـود.
یک خودکشی هم زیاد است

براسـاس بررسـی ها، شـاخص جهانی خودکشـی 1۶ نفر بـه ازای 
هـر 100 هـزار نفـر در سـال اسـت که منجر بـه فوت می شـوند. در 
ایـران ایـن شـاخص ۶ در 100 هـزار نفـر اسـت. دکتر »بهـرام نژاد« 
مـی گویـد: شـاخص اسـتان کرمـان پنج و یـک دهـم در 100 هزار 
اسـت. وی در ادامـه افزود: گرچه یک خودکشـی هم زیاد اسـت. 
اسـتان کرمـان رتبـه بـاالی 1 تـا 10 نیسـت، در فـوت رتبـه ۲3 در 

کشـور را دارد.
وی می گویـد: همـه بایـد دسـت بـه دسـت هـم دهیـم. گرچـه 
خودکشـی صفـر نمی شـود اما باید تـالش کنیم از حـد قابل قبول 

بیشـتر نشود.
افشای آمار راه حل کاهش خودکشی نیست

مدیـر گـروه سـالمت 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 می گویـد: 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 می شـود.

نقش بهزیستی در مدیریت افراد مستعد به خودکشی
بـه گفتـه دکتـر »برشـان«، کارشـناس مسـوول مراکـز مشـاوره 
بهزیسـتی اسـتان کرمان، مراجعه کنندگان به مراجع روانشناسـی 
قصـد  هسـتند کـه  بهزیسـتی، کسـانی  سـازمان  نظـر  تحـت 

خودکشـی را دارنـد.
وی دربـاره کارهـای انجام شـده در این زمینه گفـت: کارها در چند 
بخش توسـط بهزیسـتی ارائه می شـود، اولین آن کسانی هستند 
کـه با شـماره 1۴80 تماس می گیرند و مشـاوران مـا به آنها کمک 
می کننـد. ایـن افـراد ممکـن اسـت از افسـردگی شـکایت کننـد. 
بـه فکـر خودکشـی افتاده انـد. 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 می کنند. 
ایـن مراکـز بـا تعرفـه دولتـی کار می کننـد. 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 خانواده هـا اسـت. در این طـرح شـیوه های فرزند 

پـروری و مهارت هـای گفتگـو اجرا شـده اسـت.

فاطمه کریم آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

هر
 م

س:
عک

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان کرمان: 

دشمنان از حرکت های فرهنگی 
ایران اسالمی هراس دارند

مهـر- مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی شـمال اسـتان کرمـان گفـت: نگرانـی جـدی از سـوی 
دشـمنان در خصـوص حرکـت هـای فرهنگـی نظـام جمهـوری اسـالمی 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 انقـالب و هـدف آن متوجـه می شـویم که انقـالب اسـالمی 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 اسـالمی شـمال اسـتان کرمان با بیان اینکه حرکت های فرهنگی نظام 
جمهـوری اسـالمی ایران کشـورهای معانـد را نگران می کنـد، افزود: این حرکت هـای فرهنگی به 

برکـت انقـالب و دیدگاه امـام راحل )ره( و رهبـری وجود دارد.
وی عنـوان کـرد: پیـاده روی اربعیـن سـابقه دیرینـه دارد و قبـل از انقـالب 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 اسـالمی شـمال اسـتان کرمان ادامه داد: باید هوشـیار باشـیم چرا که دشـمنان 
قصـد دارنـد از کوچکتریـن فرصتـی برای ایجاد اختـالف 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 تـالش کنیم پیـاده روی اربعین که ریشـه در تاریـخ و مذهب دارد حفظ شـود و 

به صورت مسـتحکم اسـتمرار داشـته باشد.
وی تصریـح کـرد: ُبعـد 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 موکب هـا 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 اسـالمی 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.

مقدمات برگزاری موسیقی نواحی 
در کرمان فراهم شد

نیروی انتظامی کرمان در مقطع 
درجه داری نیرو جذب می کند

موسیقی نیروی 
انتظامی

رنا
 ای

س:
عک

آوای محلی  / کیوان براهام       

چه زود رسید جل الخالق
َرفِتِنت َیکهو ُزوالی ِک ِدلوم

روی َرنِدت بال بالی ِک ِدلوم
دون دون، َدردوم کَتالی ِک ِدلوم
َاخم و َتخمت یو گُنالی ِک ِدلوم
آ َپسین تا دیِدومت ِگف تیم َبرک
تو خیابون آروم آروم، َژرک َژرک

زِفُت زاِوِ کَفشوِن ُپر َزرک َبرک
ِمث ُچُغوکی پاِپنالی ِک ِدلوم

َبی ُمونی دا ُچوَروی بی ُمخ َتکون
تو َمحل انگُش نمای ُدخَتکون...
تا ِچشوم کو َور کَدت بی ُمغ َتکون

میل خرمای گَوردیالی ِک ِدلوم
َای َسُروم َدرِد تو وا نابوِدنه
تا َبُیوم بیدار پای، ُمو آمنه

چارَهشتای، ُمو َنَیه غیر ِای َنَنه
ِمث گَنوگون َدس ِپنالی ِک ِدلوم

خوی کََلم جیخ ِاسَتکوم، ُتو َلو َسگه
- تیرِ آهوم ُبش کاُلهت نالگه ؟
کَفِته ُمشکی ُتو ِپِتنگونوم َمگه ؟

بی تو ِای َهر سوون، خالیِکه ِدلوم
ُتو زیارت ِچشموِن تو َسر چراغ

َشو ُجمه سوختوم َور آتش، ِمثل زاغ
حاصِل ُعمرِ ُمونی ِای َسوز باغ
َندر َچن گُونی زِغالی ِک ِدلوم

شاعر :  ایرج انصاری فرد / جیرفت 

َزمین  َتو  ِگفِته  ُو  خونی  َاجوِشه
َرَطب ُبو کُنِگ ِدل َدستی َب ُخوِشه
َیواری تو   ُمگون   ِعیِش   ِنگاِرن
ِطال  َور   جونی ُو َغمَزه َاُفروِشه

شاعر :  مهدی جاللی

ــت  ــه و آزار و اذی ــرد: تنبی ــوان ک ــژاد« عن ــرام ن »به
کــودک، از تجــارب منفــی دوران کودکــی هســتند کــه 
در ابتــال بــه خودکشــی تاثیــر دارند.محققــان دانشــگاه 
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی عنــوان کردند کــه یکی 
از پیامدهــای سوءاســتفاده هــای هیجانــی، جســمی 
ــش  ــی، افزای ــدت دوران کودک ــی م ــی طوالن و جنس
خطــر اقــدام بــه خودکشــی در بزرگســالی اســت. نــه 
ــگام  ــروع زودهن ــرای ش ــه ب ــل، بلک ــک عام ــا ی تنه
ــد. ــاب می آی ــه حس ــر ب ــل خط ــک عام ــی، ی خودکش

مدیرکل کتابخانه های عمومی کرمان خبر داد:
جمع آوری نوشت افزار در کتابخانه های عمومی کرمان برای کودکان سیل زده

مدیـرکل کتابخانه هـای عمومـی کرمـان از جمـع آوری ۴000 
بسـته نوشـت افزار بـا اجـرای طـرح »مهربانـی در مهـر« در 

کتابخانه هـای عمومـی کرمـان خبـر داد.

“احمـد وفایـی” بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح »مهربانـی در 
مهـر« نهـاد کتابخانه هـای عمومـی کشـور در کتابخانه هـای 
عمومـی بیـان کـرد: بـه دنبـال برگـزاری موفـق پویـش »بهار 

مهربانـی« کـه باهـدف کاهـش آالم مـردم به ویـژه کـودکان، 
کاهـش آسـیب های اجتماعی و  غنی سـازی اوقـات فراغت 
و سـرگرمی کـودکان در مناطـق سـیل زده اجـرا شـد، طـرح 
»مهربانـی در مهـر« به منظـور تهیـه نوشـت افزار اسـالمی – 
ایرانـی و کتاب های کمک درسـی برای کـودکان و دانش آموزان 
کتابخانه هـای  و  شـد  برگـزار  عمومـی  کتابخانه هـای  در 
عمومـی کرمـان در کنـار دیگـر کتابخانه هـای عمومـی کشـور 
بـرای گـردآوری هدایـای فرهنگـی مشـارکت کردند.مدیـرکل 
کتابخانه هـای عمومـی کرمـان تصریـح کـرد: بـا اجـرای این 
طـرح، محلـی در کتابخانه هـای عمومـی در نظـر گرفته شـد 
و کتابـداران بـا برگـزاری برنامه هـای مختلـف، نوشـت افزار و 
کتـاب کمک درسـی بـرای کـودکان جمـع آوری کردنـد.وی از 
جمـع آوری ۴000 بسـته نوشـت افزار در کتابخانه هـای عمومی 
کرمـان بـرای کـودکان سـیل زده خبـر داد و گفـت: این بسـته 
فرهنگی شـامل کیف، جامدادی، دفتر، مـداد و خودکار، دیگر 
نوشـت افزار ضـروری دانـش آموزان اسـت که بـرای توزیع در 
میـان دانـش آمـوزان به اسـتان خوزسـتان ارسـال می شـود.

 - ایرنـا   - کرمـان 
مدیـرکل  گفتـه  بـه 
ارشـاد  و  فرهنـگ 
اسالمی استان کرمان 
تمـام حوزه هـای مرتبـط با موسـیقی این اسـتان 
در حـال برنامه ریـزی بـرای برگـزاری دوازدهمین 
جشـنواره موسـیقی نواحـی هسـتند و مقدمـات 
برگـزاری این رویداد باشـکوه فراهم شـده اسـت.

محمدرضـا علیزاده روز سه شـنبه در گفـت و گو با 
خبرنـگار ایرنا افزود: یکی از تفاوت های جشـنواره 
موسـیقی نواحی با دوره های گذشـته آن، تشکیل 
جشـنواره  سیاسـت گذاری  شـورای  و  سـتاد 
ارشـد دولتـی،  از مسـئوالن  بـا حضـور جمعـی 
هنرمنـدان و مدیـران مرتبـط بـود کـه در کیفیـت 
بخشـی این رویـداد بـزرگ فرهنگی بسـیار موثر 

محسـوب می شـود.
جشـنواره  دوره  دوازدهمیـن  کـرد:  بیـان  وی 
موسـیقی نواحـی بـرای چهارمین سـال پیاپی در 
آسـتانه هفته وحدت و از 1۶ تا 19 آبان  در اسـتان 

کرمـان برگـزار می شـود.

مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 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 

بدانیم.
وی بـا بیـان اینکـه جشـنواره موسـیقی نواحـی 
ظرفیت های بزرگ فرهنگی، هنری و گردشـگری 
فراوانـی دارد افـزود: اجراهای جشـنواره اغلب در 
سـالن های روبـاز و عمومـی و در مناطـق تاریخی 
کرمـان از جملـه بـازار و حمام گنجعلیخـان برگزار 
می شـود تـا در کنـار ایـن جشـنواره جاذبـه هـای 

تاریخـی اسـتان معرفی شـود.
اطالع رسـانی  سـایت  کـرد:  تصریـح  علیـزاده 
جشـنواره دوازدهـم موسـیقی نواحـی بـه طـور 
رسـمی از ابتـدای شـهریور آغـاز بـکار کرده اسـت 
تـا عالقه منـدان از اخبار و رویدادهـای این برنامه 

اطـالع پیـدا کنند.
از  یکـی  نواحـی  موسـیقی  داشـت:  اظهـار  وی 
بزرگتریـن و بهتریـن رویدادهای بـزرگ فرهنگی 
کشـور محسـوب می شـود و مـردم ارتبـاط خوبی 

بـه دلیـل اصالـت این نوع موسـیقی بـا آن برقرار 
کـرده و اسـتقبال بسـیار خوبـی را در سـال های 

گذشـته شـاهد بودیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمان 
با اشـاره به غیر رقابتی بودن این دوره از جشـنواره 
موسـیقی نواحـی افـزود: موضـوع بخـش اصلی 
دوازدهمیـن جشـنواره موسـیقی نواحـی تکیه بر 
اجـرای آثـار با کالم مبتنی بـر منظومه های تغزلی 
از شـاعران کهـن ایران زمین و همچنین شـاعران 

بومـی بـا گویش هـا و زبان هـای محلی اسـت.
وی گفـت: در حـال برنامه ریـزی بـرای اجراهـای 
گـروه هـای موسـیقی نواحـی در شهرسـتان ها 
هسـتیم کـه بـه احتمـال زیـاد در 10 شهرسـتان 
گروه هـای  توسـط  اجراهایـی  کرمـان  اسـتان 

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.
وی با اشـاره به ظرفیت بسـیار خوب این اسـتان 
در زمینـه موسـیقی محلـی و بومی گفـت: کرمان 
بـا برخـورداری از بیش از ۴0  نوع سـاز موسـیقی، 
گنجینـه ارزشـمندی از موسـیقی فاخـر را در خود 

جای داده اسـت.

رئیـس   - کرمـان 
گزینـش  هسـته 
اسـتخدام  و 
انتظامی  فرماندهی 
اسـتان کرمان از اسـتخدام نیروهـای مرد در 
مقطـع درجـه داری بـا مـدرک دیپلم توسـط 

داد. خبـر  کرمـان  انتظامـی  نیـروی 
به گـزارش خبرنگار مهر، سـرهنگ نوربخش  
رشـیدی صبح سـه شـنبه در نشست خبری 
در  مهمـی  نقـش  رسـانه ها  داشـت:  بیـان 
اطـالع رسـانی و آگاهـی افـراد جامعـه دارند 
کـه بایـد از ایـن ظرفیـت در راسـتای اعتالی 

کشـور اسـتفاده کنند.
وی افـزود: در حـوزه گزینـش، اسـتخدام و 
جـذب افـراد مقـام معظـم رهبـری فرمودند 
» بگردیـد و بهترین هـا را پیـدا کنیـد از لحاظ 
رشـد، تقوا، دیانت و از لحاظ تاثیرات ناشی از 
خانـواده«  لذا شـما خبرنـگاران در این رابطه 

می توانیـد بـه ما کمـک کنید.
اسـتخدام  و  گزینـش  هسـته  رئیـس 

فرماندهـی انتظامـی اسـتان کرمـان گفـت: 
انقالبـی  انسـان های  گزینـش راه و مسـیر 
اسـت کـه بـه دو شـیوه، جـذب و اسـتخدام 
بـه روش عضـو گیـری و عضـو یابـی انجـام 
می گیـرد لـذا در حـال حاضر تمام تالشـمان 
نیـروی  در  عضویابـی  گزینـه  راسـتای  در 

اسـت. انتظامـی 
نیـروی  اکنـون  یـادآور شـد: هـم  رشـیدی 
انتظامـی در حـال جـذب نیروهـای مـرد بـا 
مـدرک دیپلـم اسـت کـه از بیـن داوطلبـان 
واجـد شـرایط پـس از آزمـون و انجام سـیر 
آموزشـی و اسـتخدامی و بر اسـاس اولویت 
امتیـازات افـراد متقاضـی نسـبت بـه جذب 

آنهـا اقـدام می شـود.
وی بـا بیـان ایـن کـه افـرادی کـه کـه جذب 
شـرایط  یکسـری  دارای  بایـد  می شـوند 
باشـند،  اعتقـادی  و  اختصاصـی  عمومـی، 
افـزود: ایـن افراد باید از سـالمت جسـمانی 

و روانـی مناسـبی برخـوردار باشـند.
نوربخـش بـه شـرایط اختصاصـی داوطلبان 

اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: از جملـه ایـن 
سـال  سـن ۲5  حداکثـر  داشـتن  شـرایط 
همچنیـن  بـاال(  بـه  )متولدیـن سـال ۷3 
متولدیـن ۷3 تا ۷5 باید خدمت سـربازی را 
گذرانده باشـند یا در حین گذراندن آن باشـند 
همچنیـن ایـن افراد بایـد دارای قـد حداکثر 
1۷3 سـانت باشـند و وزنشـان هم متناسب 

با قدشـان باشـد.
وی تصریـح کـرد: معـدل ایـن افـراد بایـد 
بـاالی 1۴ باشـد، لـذا اسـتخدام شـامل همه 
همچنیـن  می شـود  تحصیلـی  رشـته های 
حداکثر پنج سـال در کرمان سـکونت داشته 
باشـند ضمـن این که افـرادی کـه دارای یک 
سـال عضویت در بسـیج فعال یـا حافظ کل 
قـرآن باشـند یـا فرزنـدان کارکنـان نیروهای 
مسـلح در اولویـت قـرار دارند.رئیس هسـته 
گزینـش و اسـتخدام فرماندهـی انتظامـی 
اسـتان کرمان ابراز داشـت: همچنین افرادی 
کـه معافیـت خدمتـی دارنـد ایـن معافیـت 
بایـد غیـر پزشـکی باشـد همچنین کسـانی 
کـه در حیـن خدمـت هسـتند نبایـد غیبـت 

سـربازی داشـته باشند.
وی گفـت: افـراد عالقمند می تواننـد از طریق 
درگاه اینترنتی و یا مراجعه حضوری نسـبت 

بـه ثبت نـام خود اقـدام کنند.

 نو
ان

رم
: ک

س
عک


