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پیش بینی رعدو برق
و رگبار در جنوب کرمان

 پرونده صندلی های مدرسه 
»آدینه« جیرفت باز است

سالمندان نیازمند حمایت های عاطفی و اقتصادی
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: نیازهای اجتماعی و اقتصادی آرامش 

روحی سالمندان را مختل می کنند

رییس سازمان صمت جنوب:

امضاء تفاهم نامه معدنی سازمان صمت 
و کنسرسیوم اکتشاف معدنی پایا 
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معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب:

۵۲ میلیاردریال صرف رفع نقاط 
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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چرا نگاه تمدنی 

نداشته ایم؟

رسول جعفریان
یادداشت مهمان

گزارشی از درس فرهنگ و تمدن اسالمی
1. در فرهنـگ تاریخـی ما مسـلمانان، نـگاه تمدنی به 
تاریخ نبوده و غالبا همان نگاه های سیاسـی و احیانا 
اجتماعـی غیـر پویـا بـه تاریـخ گذشـته وجود داشـته 
اسـت. نـگاه تمدنـی، نگاهـی اسـت کـه تاریـخ را در 
چارچـوب پیشـرفت بررسـی کند و از همـه عواملی که 

در ایـن زمینـه وجود داشـته، سـخن مـی گوید.
۲.  آنچـه سـبب می شـود تا مـا بگوییم نـگاه تمدنی 
نداشـته ایم، این اسـت که اصطالحـات الزم برای این 
کار در میـان مـا نبوده اسـت. حتی کلمه تمـدن که در 
لغـت به معنـای شهرنشـینی اسـت، و در دوره جدید 
بـه معنـای تکامـل و پیشـرفت و ترقی بکار مـی رود، 
در گذشـته ادبـی مـا، تنها در معنای لغوی بـکار رفته و 

معنـای اصطالحی آن مـورد توجه نبوده اسـت.
3.  کلمـه الحضـاره، به معنای شـهر نشـینی همراه با 
ترقـی و رشـد در فرهنـگ اصطالحـات اجتماعـی ابن 
خلـدون بـه کـرات بـکار رفتـه اسـت. امـا جالـب این 
اسـت کـه پـس از ابـن خلـدون، تـا دوره اخیـر، ایـن 
اصطـالح یعنـی الحضـاره، دیگـر بـه معنـای تمـدن و 
ترقـی و تکامـل بکار نرفته اسـت. ابن خلـدون از کلمه 
العمـران هـم اسـتفاده مـی کند که بـاز این کاربـرد در 
ادبیات مسـلمانان رایج نشده اسـت. همه اینها نشان 
مـی دهـد، نـگاه ابـن خلـدون، نـه ریشـه در میـان ما 
داشـته و نـه بعد از وی مورد قبـول و کاربرد قرار گرفته 

است.
۴.  بـه نظـر می رسـد، گرایش تاریخ تمدنـی، در حوزه 
علوم تاریخی، امری متأخر و تازه اسـت، و  در گذشـته 
دور بـا ایـن نـگاه به تاریخ نگریسـته نشـده اسـت. ما 
کتابهـای تاریـخ سیاسـی، و احیانـا ادبـی و اجتماعی 
داشـته ایـم، امـا تاریـخ تمـدن، بـه صـورت رسـمی 

نداشـته ایم.
5.  شـاید یـک دلیلـش این اسـت کـه در تمدن های 
قدیـم، نـگاه تکاملـی مانند آنچه کـه امـروزه در تمدن 
بشـری وجود دارد، یا وجود نداشـته یا بسیار نادر بوده 
اسـت، بلکه بیشـتر نگاه های ادواری و هزاره گرایی ها 
بـوده و در ادیـان توحیـدی هم تکامل بیشـتر معنوی 
و جاودانـی بـوده و ایـن جهـان مـادی ارزش و اعتبار 

مستقلی نداشـته است.
۶.  در عصـر جدیـد، دسـت کـم از نـگاه برخـی، بحث 
از تمـدن از نظـر محتـوا، بـه عنـوان یک فلسـفه برای 
زندگـی بشـری مبتنـی بـر نظریـات تـازه ای در حوزه 
مـادی گـری و لذت گرایـی و اینجهانی آمـده و از نظر 
تاریخـی هـم تبدیـل بـه یـک گرایـش علمـی شـده 
اسـت. این مسـأله دسـت کـم از لحـاظ تئوریک یک 
خـط فاصلـی میان زنگی بشـر قدیـم و جدیـد ایجاد 
کـرده و سـبب شـده اسـت تـا کسـانی ماهیت بشـر 
جدیـد را جز بشـر قدیم بدانند. این محل تأمل اسـت 

امـا مکرر گفته شـده اسـت.
۷.  گرایـش علمـیـ  تاریخـی بـا عنوان تاریـخ تمدن، 
مـورد توجـه بسـیاری از مورخـان دو سـده اخیـر اروپا 
قـرار گرفتـه و با نگاه انحطـاط یا ترقی بـه تاریخ ملت 
ها پرداخته شـده اسـت. بسـیاری از مورخان اروپایی، 
مـورخ تاریـخ تمـدن بـوده انـد، ایـن در حالـی اسـت 
کـه در قدیـم چنین پدیـده ای وجود نداشـته، هرچند 
ممکـن اسـت عالئقـی شـبیه بـه آن، در آثـار برخی از 

مورخـان دیده شـود.
8.  ایـن نـگاه یعنـی نـگاه تاریـخ تمدنـی، در حـوزه 
مطالعات اسـالمی و خاورمیانه ای منجر به تأسـیس 
گرایـش تاریخ تمدن اسـالمی شـده اسـت. اکنون در 
ایـران، رشـته تاریـخ فرهنـگ و تمـدن وجـود دارد و 
سـعی می شـود به گذشـته، با نگاه تمدنی نگریسـته 

شـده و تحقیقاتـی صـورت گیرد.
بـه  را نسـبت  تمدنـی  تاریـخ  نگـرش  9.غربـی هـا 
خودشـان و سـایر ملل بـاب کردند. در بـاره ملل دیگر، 
اول سـفرنامه می نوشتند و سـعی می کردند دیگران 
را شناسـایی کننـد، اما بـه تدریج در این کار پیشـرفت 
کـرده، بـه صـورت علمی و گسـترده شـروع بـه بحث 
در بـاره تاریـخ تمـدن در بـاره تمامـی سـرزمین هـای 

دیگـر کردند.
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موافقت با پایان حبس ۱۲۳ مددجو از زندان های استان
اعتبار محور دهکهان-بجگان کافی نیست

بخشـدار بخـش آسـمینون می گویـد: »در کمیتـه برنامـه 
ریزی شهرسـتان کهنوج تنها هشـتصد میلیـون تومان برای 
تکمیـل مسـیر دهکهان_بجگان لحاظ شـده که ایـن اعتبار 

بـرای تکمیل پـروژه کافی نیسـت.«
در  روسـتا   ۲ ارتباطـی  راه  بجـگان  دهکهـان  محـور 
شهرسـتان های کهنـوج و منوجـان اسـت که فاصلـه بین ۲ 
روسـتا را به نسـبت راه آسـفالت فعلی که 80 کیلومتر است، 

می دهـد. کاهـش 
طول این مسـیر ۲۲ کیلومتر اسـت که تاکنون 1۶ کیلومتر از 

این مسـیر آسـفالت شده است.
ایـن محـور چندیـن سـال در حـال احـداث اسـت، در حال 
حاضر هم ماشـین های راه سـازی در مسـیر هسـتند اما به 

دلیـل مطالبـات پیمانـکاران پـروژه نیمه تمام مانـده و برای 
تکمیـل نیازمند اعتبار اسـت.

بخشـدار بخـش آسـمینون در ایـن مـورد می گویـد: »در 
مبلـغ هشـتصد  برنامه ریـزی شهرسـتان کهنـوج  کمیتـه 
میلیـون تومـان بـرای این پروژه لحاظ شـده امـا این اعتبار 
برای تکمیل پروژه کافی نیسـت و با این مبلغ تنها بخشـی 

از مطالبـات پیمانـکاران وصـول می شـود.«
»محسـن طاهـری« با اشـاره بـه طلـب ۲ میلیـارد تومانی 
پیمانـکاران ادامـه داد: »اعتبـار الزم برای تکمیل این مسـیر 
با احتسـاب طلب پیمانـکاران، پنج میلیارد تومان اسـت که 
ایـن اعتبار در شهرسـتان وجود ندارد و فرمانـداری در تالش 

بـرای گرفتن این اعتبار از اسـتان اسـت.«

مهـر- با پیشـنهاد معـاون قضائی، اجرای احـکام  و امور 
مجلس سـازمان زندانهای کشـور و با موافقت رئیس کل 
دادگسـتری اسـتان کرمان بـا پایان حبـس 1۲3 مددجو 

کمتـر از چهار ماه زندانهای اسـتان موافقت شـد.
سـیروس شـیخ پـور ظهـر پنجشـنبه در جلسـه شـورای 
معاونیـن دادگسـتری اسـتان کرمان بـا موضـوع اجرای 

دسـتورالعمل سـاماندهی زندانیـان و کاهـش جمعیـت 
کیفـری زنـدان ها گفـت: تاکید ریاسـت قـوه قضائیه بر 
ایـن اسـت که زنـدان محل نگهداری مجرمـان خطرناک 
و حرفـه ای اسـت و حتـی المقـدور بایـد از ورود افـراد با 

جرائـم کـم و سـبک، به زنـدان جلوگیری شـود.
وی در ادامـه دسـتورالعمل کاهـش جمعیـت کیفـری 

توسـط معـاون قضائـی سـازمان زندانها قرائـت و تمامی 
مـوارد مورد بررسـی قـرار گرفت و مواردی توسـط قضات 

مطـرح و ایشـان رفـع ابهـام کرد.
از قضـات خواسـت  زندانهـا  معـاون قضائـی سـازمان 
زندانیـان و  بـا  بـه چهـره  افزایـش دیدارهـا چهـره  بـا 
قبولـی قرارهـای کفالـت، اعطـای مرخصـی هـای پایان 
محکومیـت منجـر بـه آزادی و اسـتفاده از دیگـر ظرفیت 
هـای قانونی منجر به آزادی نسـبت بـه کاهش جمعیت 
کیفـری کـه مـورد تاکیـد آیـت هللا رئیسـی ریاسـت قوه 
قضائیـه و همچنیـن جهانگیـر رئیس سـازمان زندانهای 

کشـور اسـت اهتمـام ویـژه ای کننـد.
در ادامـه ایـن  جلسـه که به صـورت ویدئـو کنفرانس  
مرکـز  دادسـتان  دادگسـتری،  معاونیـن  حضـور  بـا 
قضـات  دادسـتانها،  دادگسـتری،  روسـای  اسـتان، 
ناظـر اجـرای احـکام در زندانهـا و روسـای زندانهـای 
در  قضائـی  مقامـات  شـد،  برگـزار  اسـتان  سراسـر 
جمعیـت  کاهـش  هـای  دسـتورالعمل  خصـوص 
کیفـری زندانهـا بـه بحـث و تبـادل نظـر پرداختند.در 
پایـان بـا پیشـنهاد شـیخ پور معـاون قضائـی، اجرای 
احـکام  و امـور مجلـس سـازمان زندانهـای کشـور و 
بـا موافقـت رئیـس کل دادگسـتری اسـتان بـا پایان 
حبـس 1۲3 مددجـو کمتـر از ۴ ماه زندانهای اسـتان 

موافقـت شـد.

در حالـی کـه تعـدادی از فروشـندگان مـرغ وماهـی در 
کرمـان اقـدام بـه فـروش مـرغ تحـت عنـوان » مـرغ 
سـبز« مـی کننـد تمـام ارگان هـای مربوطـه فـروش 
ایـن نـوع مـرغ را نوعـی کالهبـرداری و سـو اسـتفاده از 

خریـداران مـی داننـد.
 مـرغ سـبز یا مـرغ بدون آنتی بیوتیـک   به مرغی گفته 
می شـود کـه در طـول دوره پـرورش آن از هیچ نوع آنتی 

بیوتیک مجاز و یا غیرمجازی اسـتفاده نمی شـود.

رییـس اتحادیـه مـرغ و ماهـی کرمـان در خصـوص 
فـروش مرغ سـبز یا بـدون آنتی بیوتیـک در کرمان می 
گویـد: در کل کشـور چهـار مزرعـه تولید مرغ سـبز وجود 
دارد  کـه تولیدشـان بسـیار انـدک اسـت و تمامـی مرغ 
هایـی کـه تحت عنوان مرغ سـبز در کرمان  فروخته می 
شـود همـان مـرغ معمولی هسـتند که فقط پالسـتیک 

روی آن بـه رنگ سـبز اسـت.
حسـن سیسـتانی فروش مرغ سـبز بـه مـردم را نوعی 
سـو اسـتفاده بیـان کرد و گفت: یک کشـتارگاه خـارج از 
اسـتان  همـان مـرغ معلولی را در یک پالسـتیک سـبز 
قـرار داده و آن را در اسـتان کرمـان بـا حـدود هـزار تومن 

قیمـت باالتـر در اسـتان توزیـع می کند.
رییـس اتحادیـه مـرغ و ماهـی کرمان معقتد اسـت که 
در اسـتان کرمـان هیـچ تولیـدی یـا مزرعـه بـا  تاییدیـه 

دامپزشـکی نداریـم کـه مرغ سـبز تولیـد کنند.
وی افـزود: گرفتـن تاییدیـه دامپزشـکی منـوط بـه ارائه  
مـدارک و مسـتندات  دوره پـرورش،  طـول پـرورش و  

شـکل پـرورش مرغ اسـت.

کالهبرداری به اسم »مرغ سبز« در کرمان
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خدیشی - مدیر خانه مطبوعات و رسانه های کرمان

مرحـوم حـاج حمیدکمالـی را متصـف بـه صفـات اخالقـی 
و انسـانی می شـناختیم و خبـر فـوت ایشـان مـا را اندوهگیـن 

سـاخت. درگذشـت ایشـان را بـه جنابعالـی و خانـواده ارجمندتـان  
تسـلیت گفتـه و از خداونـد متعال بـرای آن مرحوم رحمت واسـعه و 

بازمانـدگان صبـر و اجـر مسـئلت داریـم.

جناب آقای وحید کمالی 
مدیرکل صدای رسانه ملی

انالله و انا علیه راجعون

با پیشنهاد معاون سازمان زندانهای کشور انجام شد؛

ادامه در صفحه 3
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نقطـه  مهم تریـن  رفـع  و  تعریـض  اجرایـی  عملیـات 
قلعه گنـج  محـور  در  کرمـان  جنـوب  خیـز  حادثـه 
شـد.  آغـاز  میلیاردریـال   5۲ اعتبـار  بـا  منوجـان   -
نقـل  و  و حمـل  راهـداری  اداره کل  راهـداری  معـاون 
جـاده ای جنـوب کرمـان در گفـت و گـو با خبرنـگار ایرنا 
اظهار داشـت: طرح تعریض جـاده قلعه گنج – منوجان 
بـا توجـه بـه اینکـه شهرسـتان قلعه گنـج بـا اسـتان 
هـای سیسـتان و بلوچسـتان و هرمزگان همجـوار بوده 
و از طرفـی بـه عنـوان شـهر نمونـه اقتصـاد مقاومتـی 
در حـوزه کشـوری انتخـاب شـده بسـیار مهـم اسـت.

احسـان شاهرخی افزود: اجرای این طرح  راهسازی در 
راسـتای رفـاه حال مردم، مسـافران و همچنین کاهش 
حـوادث و تلفـات در دسـتور کار ویژه  قرار گرفته اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه طـول محور قلعـه گنج منوجـان ۴5 
کیلومتر اسـت، گفت: 15 کیلومتر از این مسـیر در حوزه 
قلعه گنج و مابقی در حوزه شهرستان منوجان قرار دارد.

نقـل  و  و حمـل  راهـداری  اداره کل  راهـداری  معـاون 
حمایت هـای  بـا  افـزود:  کرمـان  جنـوب  جـاده ای 
نقطـه  کیلومتـر   15 بهسـازی  و  تعریـض  دولـت 
حادثـه خیـز محـور قلعـه گنـج - منوجـان ۀغـاز شـد.

وی از رفع ۶ نقطه حادثه خیز در  محور قلعه گنج منوجان 
خبـر داد و تصریـح کرد: با رفع  این نقاط شـاهد کاهش 
تصادفـات در ایـن خواهیم بود که می طلبد رانندگان هم 
بـا رعایت قوانیـن و جلوگیری از سـرعت های غیرمجاز 
یـاری گـر مـا در کاهـش حـوادث در جـاده هـا باشـیم.

معـاون راهـداری اداره کل راهداری و حمـل و نقل جاده 
ای جنوب کرمان خاطرنشـان کـرد: 89نقطه حادثه خیز 
در هفـت شهرسـتان ایـن منطقـه وجـود داشـت کـه با 
اقدامـات ایـن اداره کل 35نقطـه رفـع شـده و مابقی با 
اعتبار اختصاص یافته آشکار سازی  و در حال رفع است.

مجتبـی محمودی، گفت: مسـافرانی که در بـازده زمانی 
)۲۴ الـی ۲9مهـر( قصـد سـفر بـا اتوبـوس بـه مقاصد 
داخلـی را دارنـد با توجه به اسـتفاده از ناوگان اتوبوسـی 
بـرای حمـل و نقل زائـران اربعین از وسـیله حمل و نقل 
جایگزین اسـتفاده کنند. به گـزارش خبرنگار خبرگزاری 
شبسـتان از کرمان جنوب، به نقل از روابط عمومی اداره 
کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب کرمـان، 
» مجتبـی محمـودی«، گفـت: بـا توجـه بـه اسـتفاده 
حداکثری از توان ناوگان حمل و نقل اتوبوسـی در کشور 
و حمـل و نقـل زائـران بـه مرزهای کشـور عـراق در بازده 
زمانـی )۲۴ الـی ۲9 مهـر( اتوبوس هـای شـرکت های 
حمـل و نقـل در حـال خدمات رسـانی به زائـران اربعین 
حسـینی هسـتند و بـا این رونـد احتمـال  کُندی حمل 
و نقـل مسـافر بـه مقاصـد داخلی  وجـود دارد.بـا توجه 
بـه اطـالع رسـانی های صـورت گرفتـه به شـرکت های 
حمـل و نقـل از طریـق اداره مسـافر، درج بنـر و پارچـه 
نوشـته در محل ترمینال های مسـافربری و اسـتفاده از 
توان رسـانه این مهم اطالع رسـانی شـده اسـت. وی، با 
بیـان این مطلب کـه در بازده زمانی اعالم شـده احتمال 
کمبود اتوبوس و سـرویس دهی در سـاعت های قبلی 
کاهـش یابـد، ابراز داشـت: مسـافرانی کـه در این تاریخ 
هـا قصـد سـفر دارنـد بایسـتی بـرای حمـل و نقـل  از 

وسـایل نقلیه جایگزین اسـتفاده کنند. 
محمـودی، اظهـار داشـت: کار نظـارت بـر شـرکت هـای 
حمـل و نقل مسـافر به ویژه اتوبوس هـای حامل زائران 
اربعیـن حسـینی در جنـوب کرمـان بـا جدیـت در حال 

انجام اسـت.

مجیــد خوبــی زاده، گفــت: بــه مناســبت بزرگداشــت 
)19 مهــر ( ســال روز بیانــات مقــام معظــم رهبــری 
ــه  ــژه برنام ــاجد، وی ــای مس ــون ه ــوص کان در خص
هایــی در ســطح کانــون هــای فرهنگــی هنــری 
مســاجد جنــوب کرمــان برگــزار مــی شــود.» مجیــد 
خوبــی زاده « در گفــت و گــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری 
شبســتان از کرمــان جنــوب، از آمادگــی کانــون هــای 
فرهنگــی هنــری مســاجد جنــوب کرمــان بــرای 
ــر داد و  برگــزاری ویــژه برنامــه هــای )19 مهــر( خب
ــای صــورت  ــزی ه ــه ری ــه برنام ــا توجــه ب ــت: ب گف
گرفتــه بــه منظــور بزرگداشــت )19 مهــر( ســال روز 
ــون  ــری در خصــوص کان ــام معظــم رهب ــات مق بیان
ــی  ــن راســتا ســتاد هماهنگ ــای مســاجد در همی ه
کانــون هــای مســاجد جنــوب کرمــان یکســری 
ویــژه برنامــه هایــی را در دســتور کار خــود قــرار داده 
اســت.مدیر ســتاد هماهنگــی کانــون هــای مســاجد 
ــه  ــژه برنام ــن وی ــی از ای ــه برخ ــان، ب ــوب کرم جن
ــهدا  ــزار ش ــور در گل ــزود: حض ــرد و اف ــاره ک ــا، اش ه
و تجدیــد میثــاق بــا شــهدای گمنــام، برگــزاری 
مراســم بزرگداشــت )19 مهــر( در دفتــر امــام جمعــه 
ــا،  ــون ه ــه کان ــری ب ــات رهب ــک بیان ــال پیام و ارس
ــه  مســئولین اســتانی و شهرســتانی برخــی از برنام
هایــی اســت کــه بــه مناســبت بزرگداشــت ســال روز 
ــون  ــا کان ــه ب ــری در رابط ــم رهب ــام معظ ــات مق بیان
هــای مســاجد اجــرا مــی شــود.وی، اظهــار داشــت: 
ــان ســخن در  درخواســت از ائمــه جمعــه جهــت بی
ــری و  ــات رهب ــال روز بیان ــر( س ــوص )19 مه خص
نیــز تشــکیل جلســه شــورای مشــورتی بــا محوریــت 
گام دوم انقــالب و ماموریــت کانــون هــا در ایــن 

ــن روز اســت. ــای ای ــه ه ــر برنام خصــوص از دیگ
خوبــی زاده، عنــوان داشــت: در ایــن روز از نــرم 
افــزار طراحــی شــده توســط کانــون تخصصــی ایثــار 
و شــهادت جنــوب کرمــان رونمایــی مــی شــود.مدیر 
ــوب  ــاجد جن ــای مس ــون ه ــی کان ســتاد هماهنگ
ــان  ــت جوان ــه هم ــه ب ــن آپ ک ــزود: ای ــان، اف کرم
کانــون امــام علــی طراحــی و ســاخته شــده اســت 
ــت شــروع  ــت شــهدای شهرســتان جیرف ــا محوری ب
ــت  ــی و وصی ــه زندگ ــه در ادام ــد ک ــی کن ــه کار م ب

ــرد. ــی گی ــرار م ــن آپ ق ــهدا در ای ــه ش نام
وی، ابــراز داشــت: یکــی دیگــر از برنامــه هــای 
مســابقه  قرعــه کشــی   ،) )19مهــر  بزرگداشــت 
پیامکــی بــا محوریــت گام دوم انقــالب اســت.

خوبــی زاده، یــادآور شــد: ایــن مســابقه هــم زمــان 
ــه  ــد و ب ــروع ش ــدس ش ــاع مق ــه دف ــاز هفت ــا آغ ب
ــه گام  ــه و هــر روز یــک صفحــه از بیانی شــکل روزان
ــا آن صفحــه  ــط ب ــای مرتب ــالب و ســوال ه دوم انق
ــن روز  در فضــای مجــازی منتشــر مــی شــد، در ای
از نفــرات برگزیــده ایــن مســابقه بــا اهــدا جوایــزی 

تجلیــل مــی شــود.

52 میلیاردریال صرف 
رفع نقاط حادثه خیز 

جنوب می شود

مسافران داخلی از 
وسایل نقلیه جایگزین 
اتوبوس استفاده کنند

برگزاری ویژه برنامه های 
بزرگداشت ) 19 مهر(

در مساجد جنوب

خبر

خبر

تجلیل از نفرات برتر 
مسابقه نقاشی دفاع مقدس 

دو انتصاب در اداره کل 
راه و شهرسازی جنوب کرمان 

تیم والیبال راهداری جنوب 
قهرمان جام دفاع مقدس

ــت: مســابقه  ــری، گف ــادل امی ع
بــزرگ نقاشــی دفاع مقــدس که 
ــون تخصصــی  ــت کان ــا محوری ب
ایثــار و شــهادت جنــوب کرمــان 
و همــکاری کانــون فرهنگــی هنــری و پایــگاه 
ــه الســالم  ــی علی ــام عل مقاومــت بســیج ام
ــا معرفــی آثــار  شــهر جیرفــت برگــزار شــد، ب
برتــر پایــان یافــت.» عــادل امیــری « در 
گفــت و گــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان 
از کرمــان جنــوب، گفــت: مســابقه بــزرگ 
ــت  ــا محوری ــه ب ــدس ک ــاع مق ــی دف نقاش
ــوب  ــهادت جن ــار و ش ــی ایث ــون تخصص کان
ــری  ــون فرهنگــی هن ــان و همــکاری کان کرم
و پایــگاه مقاومــت بســیج امــام علــی علیــه 
الســالم شــهر جیرفــت برگــزار شــد، بــا 

ــت. ــان یاف ــر پای ــار برت ــی آث معرف

مدیــر کانــون تخصصــی ایثــار و شــهادت 
ــا  ــمی ب ــی مراس ــزود: ط ــان، اف ــوب کرم جن
اهــدا جوایــزی از 15 نفــر دارای اثــر برتــر 

ــد. ــل ش تجلی
ــا هــدف  ــن مســابقه ب ــان داشــت: ای وی، بی
ــام  ــدس، مق ــاع مق ــا دف ــودکان ب ــنایی ک آش
شــهدا، نهادینــه کــردن کلمه مقدس شــهید در 
بیــن نســل جدیــد و نیــز یــادآوری ارزش های 

انقــالب اســالمی برگــزار شــد.
امیــری، در پایــان یــادآور شــد: ایــن مســابقه 
بــزرگ نقاشــی بــا موضــوع هایــی نظیــر امــام 
فرزنــدان  و  العالــی(  مدظلــه  خامنــه ای) 
رزمنــده،  کــودک  والیــت،  شــعار  شــهدا، 
ــدگان،  ــد شــهید، جشــن انقــالب و رزمن فرزن
ــتی  ــدگان بایس ــرکت کنن ــه ش ــد ک ــزار ش برگ

می کردنــد. رنگ آمیــزی  را  نقاشــی ها 

ـــه  ـــی جداگان ـــا صدوراحکام ب
ـــوان  ـــه عن ـــی ب ـــی گروه موس
ــهر  ــت اداره راه وشـ سرپرسـ
ـــت  ـــتان جیرف ـــازی شهرس س
عنـــوان  بـــه  خوشـــاب  محســـن  و 
وشهرســـازی  راه  اداره  سرپرســـت 
ــدند.  ــوب شـ ــاردوئیه منصـ ــش سـ بخـ
بـــه گـــزارش پايـــگاه خبـــري وزارت 
اداره  از  نقـــل  بـــه  شهرســـازی  و  راه 
ارتباطـــات و اطـــالع رســـانی اداره کل 
ــا  ــان، بـ ــوب کرمـ ــازی جنـ راه و شهرسـ
ســـوی  از  جداگانـــه  صدوراحکامـــی 
و  راه  مدیـــرکل  محمدســـاردوئی 
ــی  ــان، موسـ ــوب کرمـ ــازی جنـ شهرسـ
گروهـــی  بـــه عنـــوان سرپرســـت اداره 
راه وشهرســـازی شهرســـتان جیرفـــت 

عنـــوان  بـــه  خوشـــاب  ومحســـن 
شهرســـازی  و  راه  اداره  سرپرســـت 
منصـــوب شـــدند. بخـــش ســـاردوئیه 

آمـــده  ابـــالغ  ازایـــن  بخشـــی  در 
الطـــاف  از  اســـتعانت  بـــا  اســـت: 
تجـــارب  از  بهرمنـــدی  و  الهـــی 
مدیریتـــی نســـبت بـــه برنامـــه ریـــزی 
و اتخـــاذ سیاســـتهای ایـــن اداره کل 
ــت و  ــوان، ظرفیـ ــام تـ ــتفاده ازتمـ و اسـ
تعامـــل دائمـــی ، مثبـــت و ســـازنده 
بـــا  مجموعـــه مدیـــران شهرســـتان 
جیرفـــت در پیشـــبرد اهـــداف نظـــام 
ــالمی و وزارت  ــوری اسـ ــدس جمهـ مقـ
راه و شهرســـازی درجهـــت خدمـــت بـــه 
مـــردم شـــریف شهرســـتان جیرفـــت 

موفـــق و مویـــد باشـــید.

و  مدیریـت  توسـعه  معـاون 
منابـع اداره کل راهداری و حمل 
و نقـل جـاده ای جنوب اسـتان 
والیبـال  تیـم  گفـت:  کرمـان 
جـاده  نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  اداره کل 
ای جنـوب اسـتان کرمـان کـه در مسـابقات 
والیبـال شهرسـتان جیرفـت شـرکت کـرده 
بـود بـا شکسـت حریفـان خود قهرمـان جام 
هفتـه دفـاع مقـدس شـد . حمیـد رضایـی 
همـکاری  بـا  کـه  مسـابقات  ایـن  گفـت: 
هیئـت والیبـال شهرسـتان جیرفـت به مدت 
3هفته در محل سـالن ورزشـی دانشگاه آزاد 
جیرفـت بـا حضـور  8تیم برگزار شـد .رضایی 
افـزود : فینـال مسـابقات بیـن تیـم هـای 
فاضـالب  و  آب  و  جنـوب کرمـان  راهـداری 
شـد  برگـزار  جیرفـت  شهرسـتان  روسـتایی 

کـه تیـم اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل 
جنـوب کرمـان موفق شـد در مسـابقه پایانی 
فاضـالب  و  آبـف  تیـم   1 بـر   3 نتیجـه  بـا  
و  دهـد  شکسـت  را  جیرفـت  روسـتایی 
قهرمـان مسـابقات والیبـال جـام هفته دفاع 
مقـدس شـود . رضایـی اضافـه کـرد: در این 
دوره از مسـابقات تیمهـای  راهـداری جنـوب 
کرمـان، آب وفاضـالب روسـتایی شهرسـتان 
شهرسـتان  شهرسـازی  و  راه   ، جیرفـت 
جیرفـت  بـه ترتیـب عناویـن اول تـا سـوم را 
به خـود اختصاص دادنـد.وی افزود: تیمهای 
،دوچرخـه  ،فوتبـال  ،فوتسـال  کوهنـوردی 
سـواری ،و ورزشـهای شـطرنج ،دارت و تناب 
کشـی هم در ایـن اداره کل فعال هسـتند که 
بـا برنامـه ریزیهای صـورت گرفتـه از  کارکنان 

ورزشـکار حمایـت خواهـد شـد. 

ـــروی  ـــده نی ـــاون هماهنگ کنن ـــه مع ـــه گفت ب
ــا  ــالمی بـ ــوری اسـ ــش جمهـ ــی ارتـ زمینـ
ــه  ــتیبانی منطقـ ــی پشـ ــکیل فرماندهـ تشـ
ـــای  ـــش، یگان ه ـــی ارت ـــروی زمین ـــت نی هف
زمینـــی ارتـــش در منطقـــه جنـــوب شـــرق 

ــد.  ــدا می کننـ ــش پیـ ــور افزایـ کشـ
بـــه گـــزارش ایرنـــا،  امیـــر ســـرتیپ علـــی 
مراســـم  در  پنجشـــنبه  روز  جهانشـــاهی 
افتتـــاح واحـــد پشـــتیبانی منطقـــه هفـــت 
ـــا اشـــاره  ـــان ب ـــش در کرم ـــی ارت ـــروی زمین نی
ـــران در نزدیکـــی  ـــت ژئوپلتیکـــی ای ـــه موقعی ب
۶ حـــوزه ژئوپلتیکـــی افـــزود: منطقـــه جنـــوب 
شـــرق کشـــور در نزدیکـــی ســـه حـــوزه 
ژئوپلتیکـــی فـــالت ایـــران، عمـــان و اقیانـــوس 
ـــده   ـــع ش ـــارس واق ـــج ف ـــوزه خلی ـــد و ح هن
ــتیبانی  ــاد و پشـ ــی آمـ ــاح فرماندهـ و افتتـ
ــتان،  ــن اسـ ــرق در ایـ ــوب شـ ــه جنـ منطقـ
نشـــان از حساســـیت امـــر و توجـــه ویـــژه 
ـــرارگاه  ـــه ق ـــش ب ـــه ارت ـــه مجموع ای اســـت ک

اســـتان کرمـــان دارد.
وی بـــا اشـــاره بـــه وجـــود ۶ مرکـــز فرماندهـــی 
ـــی محـــوری  ـــروی زمین ـــاد و پشـــتیبانی نی آم
ــاد  ــرد: ایجـ ــح کـ ــور تصریـ ــا در کشـ نزاجـ
ــتیبانی  ــی پشـ ــز فرماندهـ ــن مرکـ هفتمیـ
ـــا  ـــان ب ـــتان کرم ـــور در اس ـــرق کش ـــوب ش جن
انـــواع گـــردان هـــای ســـنگین، فـــوق ســـنگین، 
پشـــتیبانی و آمـــاد، پاســـدار، مهماتـــی کـــه 

ــتیبانی اســـت  ــن پشـ ــازمان ایـ تحـــت سـ
ــیاری  ــای بسـ ــدن خالءهـ ــر شـ ــث پـ باعـ
ـــر ایجـــاد  ـــالوه ب ـــم ع خواهـــد شـــد و امیدواری
ـــادی و  ـــق اقتص ـــث رون ـــتر باع ـــت بیش امنی

ـــود. ـــز بش ـــه نی ـــی در منطق اجتماع
ــی  ــروی زمینـ ــده نیـ ــاون هماهنگ کننـ معـ
ارتـــش بیـــان کـــرد:  آمریـــکا زمانـــی 
ــت  ــران شکسـ ــه از ایـ ــن عرصـ ــه در ایـ کـ
ــا  ــرد تـ ــد و تـــالش کـ ــد نشـ ــورد، ناامیـ خـ
در حوزه هـــای دیگـــر ایـــران را تضعیـــف 
کنـــد و تحریم هـــای اقتصـــادی علیـــه 
ـــم  ـــط رژی ـــه توس ـــردن منطق ـــن ک ـــران، ناام ای
ـــروه  ـــز گ اشـــغالگر اســـرائیل و ایجـــاد و تجهی
تروریســـتی داعـــش از جملـــه ایـــن اقدامـــات 

اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه برنامـــه هـــای رفاهـــی 
ــت  ــرای حمایـ ــش بـ ــی ارتـ ــروی زمینـ نیـ
از نیروهـــای ایـــن نهـــاد فعـــال در اســـتان 
ــون ۴00  ــم اکنـ ــار داشـــت: هـ ــان اظهـ کرمـ
ـــان  ـــای کرم ـــگان ه ـــرای ی ـــازمانی ب ـــه س خان
ــه  ــه بـ ــت و باتوجـ ــاخت اسـ ــال سـ در حـ
جانمایـــی هـــای صـــورت گرفتـــه، برنامـــه 
ــد  ــزار واحـ ــاخت هـ ــرای سـ ــزی الزم بـ ریـ
ســـازمانی دیگـــر نیـــز در دســـتور کار قـــرار 

گرفتـــه اســـت.
اســـتاندار کرمـــان در ایـــن مراســـم گفـــت: 
ارتـــش بـــه اصـــول بنیادیـــن خـــود بـــه عنـــوان 

ـــت و  ـــادار اس ـــاد وف ـــن نه ـــعه ای ـــل توس عام
ـــد  ـــی توان ـــش م ـــول ارت ـــن اص ـــتفاده از ای اس
ـــی  ـــای اجرای ـــتگاه ه ـــت دس ـــرلوحه فعالی س

ـــرد. ـــرار گی ـــان ق ـــتان کرم در اس
محمـــد جـــواد فدایـــی افـــزود: توجـــه بـــه 
ــدت در ارتـــش باعـــث تـــالش  ــل وحـ اصـ
ـــن  ـــی در بی ـــکاری و کار گروه ـــترک، هم مش
ـــخ  ـــت و در تاری ـــده اس ـــش ش ـــای ارت نیروه
ـــل  ـــم بدلی ـــق بودی ـــا موف ـــا م ـــر کج ـــور ه کش

وحـــدت و همـــکاری بـــوده اســـت.
محمـــد جـــواد فدائـــی تصریـــح کـــرد: ایجـــاد 
ــه  ــتیبانی منطقـ ــاد و پشـ ــی آمـ فرماندهـ
ـــان،  ـــتان کرم ـــا در اس ـــرق نزاج ـــوب ش جن
عـــالوه بـــر اثـــرات امنیتـــی، اقتصـــادی و 
ــه ای و  ــی، منطقـ ــرات ملـ ــی، اثـ اجتماعـ

ــتانی دارد. اسـ
ـــن  ـــور ای ـــرد: حض ـــان ک ـــان بی ـــتاندار کرم اس
مرکـــز فرماندهـــی در اســـتان کرمـــان بـــه 

عنـــوان پیشـــانی و محـــور تأمیـــن امنیـــت 
ـــرات  ـــاد اث ـــث ایج ـــور باع ـــرق کش ـــوب ش جن
ملـــی، منطقـــه ای و اســـتانی و همچنیـــن 
ـــی در  ـــی و امنیت ـــادی، اجتماع ـــرات اقتص اث
ـــان  ـــه بانی ـــه از هم ـــد ک ـــد ش ـــه خواه منطق

ـــم. ـــی کن ـــکر م ـــر تش ـــن ام ای
وی تاکیـــد کـــرد: امیدواریـــم ایجـــاد ایـــن 
ــوری  ــتیبانی محـ ــاد و پشـ ــی آمـ فرماندهـ
نیـــروی زمینـــی نزاجـــا در اســـتان کرمـــان 
ـــرای  ـــا ب ـــن نیروه ـــک ای ـــور و کم ـــه حض زمین
ـــی  ـــای طبیع ـــوادث و بالی ـــرات ح ـــش اث کاه
از جملـــه ســـیل و آتـــش ســـوزی مراتـــع و 

غیـــره را فراهـــم کنـــد.
ایـــن آییـــن بـــا حضـــور فرمانـــده قـــرارگاه 
ـــی  ـــور و جمع ـــرق کش ـــوب ش ـــه ای جن منطق
ـــل  ـــی در مح ـــی و انتظام ـــان نظام از فرمانده
ــزار  ــم برگـ ــنیکی 5۷۷ قدیـ ــادگاه لجسـ آمـ

ـــد. ش

چنـــد روزی اســـت کـــه بحـــث اعطـــای 
غیردولتـــی  مدرســـه  بـــه  تجهیـــزات 
ــری و  ــل خبـ ــت در محافـ ــه جیرفـ آدینـ
ـــار  ـــه و اظه ـــدت گرفت ـــازی ش ـــای مج فض
ــوص  ــن خصـ ــی در ایـ ــای متفاوتـ نظرهـ
رســـمی  غیـــر  و  رســـمی  منابـــع  از 
منتشرشـــده اســـت و در ایـــن راســـتا 
شـــایعه اســـتعفای معـــاون آمـــوزش 
و پـــرورش جیرفـــت در اعتـــراض بـــه 
قـــوت  تجهیـــزات  ایـــن  تخصیـــص 
گرفـــت.از ســـویی مدیـــرکل ســـازمان 
نوســـازی نیـــز گفـــت از دولتـــی نبـــودن 
ایـــن مدرســـه باخبـــر نبـــوده اســـت 
و همچنـــان شـــایعات پیرامـــون ایـــن 

مدرســـه فـــراوان اســـت.
ــت:  ــرورش گفـ ــوزش و پـ ــر کل آمـ مدیـ
ایـــن یـــک بی تدبیـــری بـــوده و مـــا 
ــن  ــم. ایـ ــوع ناراحتیـ ــن موضـ ــم از ایـ هـ

یگان های زمینی  در منطقه 

جنوب شرق افزایش می یابد
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ــالمندی  ــه اســـم سـ ــای بـ ــا پدیدهـ ــا بـ ــروزه دنیـ امـ
ــی  ــه ارزیابـ ــن رابطـ ــت در ایـ ــه اسـ ــت مواجـ جمعیـ
وضعیـــت ســـالمت و رفتارهـــای ارتقادهنـــده ســـالمت 
بـــه عنـــوان گـــروه در معـــرض خطـــر جامعـــه از 
ـــه  ـــق ک ـــک محق ـــت. ی ـــوردار اس ـــی برخ ـــت خاص اهمی
ـــرده  ـــی ک ـــان را بررس ـــوب کرم ـــالمندان جن ـــت س وضعی
ــال  ــی کامـ ــالمندان جنوبـ ــد سـ ــد: 90درصـ ــی گویـ مـ
مســـتقل بودند.رضافاریابـــی افـــزود: بـــا افزایـــش 
ســـن افـــراد، تمایـــل بـــه کـــم تحرکـــی بیشـــتر 
ــای  ــی فعالیت هـ ــالمندان جنوبـ ــا سـ ــود امـ ــی شـ مـ
ــا  ــد و بـ ــی داننـ ــی ورزش مـ ــود را نوعـ ــره خـ روزمـ
ایـــن تصـــور مبـــادرت بـــه انجـــام فعالیـــت فیزیکـــی 
منظـــم نمی کننـــد و از همیـــن بابـــت ســـالمندان 
ــام مداخـــالت آموزشـــی  ــد انجـ ــه نیازمنـ ایـــن منطقـ
و ارتقـــای ســـالمتی هســـتند. تغذیـــه رژیـــم غذایـــی 
ــی  ــت زندگـ ــتقالل و کیفیـ ــالمتی، اسـ ــر سـ ــالم بـ سـ
ــت، از  ــن اسـ ــح و روشـ ــر واضـ ــک امـ ــالمندان یـ سـ
نظـــر رژیـــم غذایـــی کـــم نمـــک و چـــرب ســـالمندان 
ـــی  ـــای نمک ـــد غذاه ـــش از ۶۷درص ـــان بی ـــوب کرم جن
و 55درصـــد غذاهـــای پرچـــرب  اســـتفاده مـــی 
از نظـــر مصـــرف روغـــن 33درصـــد  امـــا  کننـــد 
روغـــن نباتـــی مایـــع و ۶۶درصـــد روغـــن نباتـــی 
ـــد.  ـــی کردن ـــرف م ـــی مص ـــا حیوان ـــه ی ـــع هیدروژن جام
ــالح  ــل اصـ ــاال قابـ ــارخون بـ ــرد: فشـ ــه کـ وی اضافـ
تریـــن عامـــل خطـــر بـــرای ســـکته بـــوده و یکـــی از 

مهـــم تریـــن عوامـــل خطـــر بـــرای بیمـــاران قلبـــی و 
کلیـــوی اســـت و کاهـــش نمـــک دریافتـــی از طریـــق 
ــری  ــرای جلوگیـ ــاده ترین روش بـ ــی سـ ــم غذایـ رژیـ
از فشـــارخون بـــاال و عـــوارض آن است.ســـالمندلن 
ـــای  ـــام فعالیت ه ـــی انج ـــر توانای ـــان از نظ ـــوب کرم جن
داشـــتند.  مطلوبـــی  وضعیـــت  زندگـــی  ضـــروری 
شـــایع ترین شـــکایات جســـمی و روانـــی ایـــن افـــراد 
ـــالالت  ـــی، اخت ـــکلتی- عضالن ـــکالت اس ـــب مش ـــه ترتی ب
خـــواب و اختـــالالت قلبـــی و فشـــارخون بـــاال بـــود و 
ــتند از  ــرار داشـ ــدی قـ ــه بعـ ــالالت در رتبـ ــایر اختـ سـ

نظـــر رفتارهـــای ارتقـــا دهنـــده ســـالمتی بـــه ترتیـــب 
مصـــرف دخانیـــات، غـــذای کـــم نمـــک، غـــذای کـــم 
چـــرب و کنتـــرل ماهیانـــه فشـــارخون باالتریـــن رتبـــه 
را داشـــتند و انجـــام ورزش منظـــم پاییـــن تریـــن 
ـــر  ـــم ه ـــت ک ـــون دس ـــرل قندخ ـــس از ان کنت ـــه و پ رتب

شـــش مـــاه یـــک بـــار، مصـــرف میـــوه و ســـبزیجات 
ـــی  ـــن نبات ـــتفاده از روغ ـــه و اس ـــی روزان ـــم غذای در رژی
نبودنـــد. برخـــوردار  مطلوبـــی  وضعیـــت  از  مایـــع 

وی تصریـــح کـــرد: دســـت انـــدرکاران بهداشـــت و 
درمـــان برنامـــه هـــای فراگیرتـــری بـــرای جلـــب 
ــالمندان،  ــا، سـ ــواده هـ ــه خانـ ــه جانبـ ــت همـ حمایـ
سیاســـت گـــذاران و مســـووالن ســـایر بخـــش هـــای 
توســـعه ای بـــرای فراهـــم کـــردن زیرســـاخت هـــای 
ــد  ــالمندان ماننـ ــالمت سـ ــای سـ ــت ارتقـ الزم در جهـ
ویزیـــت دوره ای آن هـــا بـــرای تشـــخیص زودرس 
فراهـــم کـــردن  مزمـــن،  غیرواگیـــر  بیماری هـــای 
ـــش  ـــی، افزای ـــت غذای ـــن امنی ـــی، تامی ـــات ورزش امکان
ـــکی و  ـــات پزش ـــود خدم ـــا، بهب ـــی آنه ـــارکت اجتماع مش
ـــی  ـــی و خدمات ـــای آموزش ـــزاری دوره ه ـــتی، برگ بهداش
ـــام  ـــان انج ـــا و خانواده هایش ـــرای آن ه ـــاوره ای ب مش
دهنـــد. وی ادامـــه داد: همچنیـــن توصیـــه می شـــود 
معاینـــات  بـــا  همـــراه  بیشـــتری  بررســـی های 
بالینـــی و پاراکلینیکـــی انجـــام شـــود و بررســـی های 
خوداظهـــاری مشـــکالت جســـمی و روانـــی و انجـــام 
ــر  ــی تاثیـ ــی و بررسـ ــی و پاراکلینیکـ ــات بالینـ معاینـ
مداخـــالت مختلـــف در ارتقـــای ســـالمت و رفتارهـــای 
ـــده ســـالمتی ســـالمندان انجـــام شـــود. ازآنجـــا  ارتقادهن
ـــه  ـــم ب ـــز نداری ـــوی نی ـــی ق ـــن اجتماع ـــام تامی ـــه نظ ک
ـــک  ـــه ی ـــل ب ـــالمندی تبدی ـــت س ـــل جمعی ـــن دلی همی
دغدغـــه شـــده و لـــذا بایـــد بـــه ســـمتی برویـــم کـــه 
بـــرای داشـــتن پیـــران بـــا نشـــاط برنـــا مـــه ریـــزی 
ــه  ــه بـ ــده کـ ــرائیل آمـ ــی اسـ ــوره بنـ ــم . در سـ کنیـ
پـــدر و مـــادر خویـــش تکریـــم کـــرده و آزرده شـــان 
نســـازید. همچنیـــن پیامبراکـــرم ) ص( بـــه اصحـــاب 
ــی  ــن نوعـ ــه والدیـ ــیدگی بـ ــد: رسـ ــش فرمودنـ خویـ
ـــا در  ـــن م ـــوایان دی ـــه پیش ـــن اینک ـــت. ضم ـــاد اس جه
ـــا در  ـــفید ه ـــش س ـــه ری ـــه ب ـــور مراجع ـــیاری از ام بس
جهـــت حـــل مشـــکالت را امـــری الزم دانســـته انـــد.

قریب ۷درصـــد جمعیت جنوب کرمان را 
ســـالمندان تشکیل  می دهند

دکتـــر علـــی اصغـــر خیرخـــواه، گفـــت: در جنـــوب 
اســـتان کرمـــان بیـــش از 51 هـــزار ســـالمند وجـــود 
هفـــت  در  جمعیـــت  ۷درصـــد  حـــدود  کـــه  دارد 

شهرســـتان جنـــوب کرمـــان را شـــامل می شـــود.
شبســـتان نوشـــت: دکتـــر » علـــی اصغـــر خیرخـــواه 
« بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه کاهـــش مـــرگ و 
ــکی و  ــوم پزشـ ــای علـ ــرفت هـ ــی از پیشـ ــر ناشـ میـ
ـــش  ـــالمندان را در پی ـــت س ـــش جمعی ـــت، افزای بهداش

داشـــته، گفـــت: مراقبـــت از کلیـــه ســـالمندان تحـــت 
ــی  و  ــمی، روحـ ــالمت جسـ ــش سـ ــش و افزایـ پوشـ
اجتماعـــی از اهمیـــت بـــه ســـزایی برخـــوردار اســـت.

ـــت،  ـــکی جیرف ـــوم پزش ـــگاه عل ـــتی دانش ـــاون بهداش مع
ـــزار  ـــش از 51 ه ـــان بی ـــتان کرم ـــوب اس ـــزود: در جن اف

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: نیازهای اجتماعی و اقتصادی آرامش روحی سالمندان را مختل می کنند

سالمندان نیازمند حمایت های عاطفی و اقتصادی

ــی و  ــه زندگ ــد ب ــن امی ــاال رفت ــل ب ــه دلی ــروزه ب ــت و ام ــی اس ــی از زندگ ــالمندی، دوران مهم س
کاهــش میــزان زاد و ولــد در کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه  ، پدیــده ســــالمندی 
ــی  ــامل برخ ــی ش ــگاه اجتماع ــالمندی در ن ــت. س ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــش م ــش از پی بی
ــت  ــل کهول ــه دلی ــه ســالمندان ب ــه ای ک ــی منفــی هســتند .شــایع ترین حادث برداشــت های قالب
ــتگی  ــث شکس ــا باع ــن زمین خوردگی ه ــر ای ــه اکث ــت ک ــوردن اس ــد، زمین خ ــا آن مواجه ن ــن ب س
ــز بخــش مهمــی از زندگــی ســالمندان هســتند کــه  ــه و ورزش نی اســتخوان می شــود.البته تغذی

بایــد حتمــا بــه ایــن مســاله توجــه ویــژه ای شــود.

دکتـر علـی اصغـر خیرخـواه، گفـت: در جنـوب 
اسـتان کرمـان بیـش از 51 هـزار سـالمند وجـود 
هفـت  در  جمعیـت  ۷درصـد  حـدود  کـه  دارد 
می شـود. شـامل  را  جنـوب کرمـان  شهرسـتان 
و  پوشـش  تحـت  کلیـه سـالمندان  از  مراقبـت 
افزایش سـالمت جسـمی، روحـی  و اجتماعی از 

اهمیـت بـه سـزایی برخـوردار اسـت.

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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روزنامه های دیروز

بحران کم آبی را جدی بگیریم

چرا نگاه تمدنی نداشته ایم؟

ادامه یادداشت

حصر وراثت 
 احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان نبـات ناروئی به خواسـته 
حصروراثـت توضیـح داده شـادروان غالمحسـین ناروئـی فرزنـد عزیـز بـه ش 
ش3510135511 در تاریـخ1398/۶/۲9 درجیرفـت فـوت نمـوده ووارث حیـن 

فوق عبارتنـد از :
1-علیجان ناروئی فرزند غالمحسین به ش ملی 30305۲9۲90و ت ت 1333/0۶/01

۲- خدا مراد ناروئی فرزند غالمحسین به ش ملی 351013۷۲55و ت ت 13۴3/01/15
3- شکر هللا ناروئی فرزند غالمحسین به ش ملی ۲51013۷۲۶3و ت ت 13۴5/11/10

۴- مراد ناروئی فرزند غالمحسین به ش ملی ۲51013۷301و ت ت 13۴۶/0۴/15
5- عطا ناروئی فرزند غالمحسین به ش ملی ۶0۶9۴۷1۴0۷و ت ت 1355/05/10

۶- عیسی ناروئی فرزند غالمحسین به ش ملی ۶0۶9۴۷1۴15و ت ت 135۶/03/0۶
۷- کرامت ناروئی فرزند غالمحسین به ش ملی ۶0۶9۴۷1۴۲3و ت ت 135۷/0۶/01

ت  ت  53۶00۴0۶88و  ملـی  ش  بـه  غالمحسـین  فرزنـد  ناروئـی  محمـود   -8
13۶5/0۶/30)فرزنـدان پسـر متوفـی (9- لیـال ناروئـی فرزنـد غالمحسـین بـه ش ملـی 
فرزنـد  ناروئـی  نبـات   -10) متوفـی  دختـر  1358/0۷/08)فرزنـد  ت  ت  ۶0۶9۴۷1۴31و 
موسـی بـه ش ملـی ۲5101353۶8و ت ت 1358/05/08)همسـر دائمـی متوفـی (لـذا 
مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلی آگهـی میشـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نزد اشـخاص باشـد یک مـاه از نشـر آگهی بـه دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد – 
رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز عربی –م الف :۷19

حصر وراثت 
 احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان بختیـار شـکری زاده فرزند شـهریار  به 
خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان شـهریار شـکری زاده فرزنـد بهرام بـه ش ملی 

۶0۶9۶339۲1 در تاریـخ1389/10/1۲  فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :
1-بختیار شکری زاده فرزند شهریار به ش ملی ۶0۶9۷۷585۶)پسر متوفی (
۲-خوبیار شکری زاده فرزند شهریار به ش ملی ۶0۶9۴۷098۲)پسر متوفی (
3-اله یار شکری زاده فرزند شهریار به ش ملی ۶0۶95۲۲98۲)پسر متوفی (
۴-خدایار شکری زاده فرزند شهریار به ش ملی ۶0۶9۴۷0990)پسر متوفی (

5-شوکت شکری زاده فرزند شهریار به ش ملی ۶0۶95۲۲9۷۴)دختر متوفی (
۶-زهره شکری زاده فرزند شهریار به ش ملی ۶0۶95۲۲9۶۶)دختر متوفی (

۷-منیـر شـکری زاده فرزنـد شـهریار بـه ش ملـی ۶0۶9۴۷1008)دختـر متوفی (8-صنـم شـکری زاده فرزند 
شـهریار بـه ش ملـی ۶0۶95۲۲990)دختـر متوفی (لذا مراتب یـک نوبت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی آگهی 
میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یک مـاه از نشـر آگهی به 

دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد – 
رئیس شوراحل اختالف شماره یک مرکزی رودبار جنوب –حسین کوهستانی –م الف :۷18

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :
   1398040190۷0000239/1

پوربدهکارپرونـده کالسـه  افشـاری  محمدرضـا  بـه  بدینوسـیله   
98/0۶/۲۶شـناخته  گـزارش  برابـر  13980۴0190۷0000۲39/1کـه 
نگردیـده ایـد ابالغ می گردد که برابرسـند ازدواج شـماره 3380مـورخ 9۴/05/1۴بین 
شـما و زهرا افشـارمنش مبلـغ 8/538/۶00/000 ریال بدهکارمی باشـید که براثرعدم 
پرداخـت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نمـوده پس از تشـریفات قانونی 
اجرائیـه صادروبکالسـه فـوق دراین اجراءمطرح می باشـد لذا طبق مـاده 18/19آئین 
نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ مـی گـردد ازتاریخ انتشـاراین آگهی که 
تاریـخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقـط یک نوبـت در روزنامه کثیراالنتشـارمحلی 
چـاپ ومنتشـرمی گـردد ظـرف مـدت ده روزنسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود اقدام 
ودرایـن صـورت بدون انتشـارآگهی دیگری عملیـات اجرائی طبق مقررات علیه شـما 

تعقیـب خواهد شـد .
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ــتان،  ــتان و بلوچس ــرای سیس ــده ب ــی 5 روز آین ط
ــر،  ــاعات بعدازظه ــان در س ــوب کرم ــزگان و جن هرم
پیش بینــی  وبــرق  رعــد  و  رگبــار  و  ابــر  رشــد 

 . د می شــو
گــروه  شهرســازی  و  راه  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــی 5 روز  ــوان، ط ــگاران ج ــگاه خبرن ــادی باش اقتص
بلوچســتان،  و  سیســتان  اســتان های  در  آینــده 
هرمــزگان و نیمــه جنوبــی کرمــان بــه ویــژه در 
ســاعات بعدازظهــر و شــب، رشــد ابر هــای همرفتــی، 
رگبــار و رعــد وبــرق و وزش بــاد شــدید موقــت پیــش 
ــن ســامانه روز  ــت ای ــی می شــود. شــدت فعالی بین
ــار  ــق رگب ــن مناط ــاره ای از ای ــه در پ ــت ک ــنبه اس ش
ــرق شــدید. در متناطــق مســتعد تگــرگ  ــد و ب و رع
نیــز بــه همــراه خواهــد داشــت کــه دامنــه فعالیــت 
آن بــه صــورت خفیف تــر بــه نیمــه شــمالی کرمــان، 
ــوب و  ــزد، جن ــرق ی ــوب ش ــی، جن ــان جنوب خراس
ــد. ــد ش ــده خواه ــز کش ــهر نی ــارس و بوش ــرق ف ش

ــاک در  ــرد و خ ــزش گ ــه خی ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
نواحــی خشــک و بیابانــی ایــن مناطــق دور از انتظــار 
ــده  ــتان های ذکرش ــر اس ــالوه ب ــه ع ــت. جمع نیس
ــال و  ــان، چهارمح ــتان های اصفه ــی از اس در مناطق
بختیــاری، کهگیلویــه و بویراحمــد، شــمال آذربایجــان 
ــن،  ــتان های قزوی ــات اس ــل و ارتفاع ــرقی و اردبی ش
البــرز، تهــران و ســمنان، رشــد ابــر، بــارش پراکنــده 

ــاد رخ خواهــد داد. ــرق و وزش ب ــد و ب گاهــی رع
در روز هــای شــنبه و دوشــنبه بــرای اســتان های 
مازنــدران و گیــالن و روز ســه شــنبه عــالوه بــر ایــن 
ــش  ــده پی ــارش پراکن ــتان ب ــرای گلس ــتان، ب دو اس

بینــی می شــود.

پیش بینی رعدو برق 
و رگبار در جنوب کرمان

خبر

تیم والیبال راهداری جنوب 
قهرمان جام دفاع مقدس

امضا تفاهم نامه معدنی سازمان صمت 
و کنسرسیوم اکتشاف معدنی پایا

افتتاح فرماندهی منطقه ای 
آماد و پشتیبانی نزاجا 

کـه تیـم اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل 
جنـوب کرمـان موفق شـد در مسـابقه پایانی 
فاضـالب  و  آبـف  تیـم   1 بـر   3 نتیجـه  بـا  
و  دهـد  شکسـت  را  جیرفـت  روسـتایی 
قهرمـان مسـابقات والیبـال جـام هفته دفاع 
مقـدس شـود . رضایـی اضافـه کـرد: در این 
دوره از مسـابقات تیمهـای  راهـداری جنـوب 
کرمـان، آب وفاضـالب روسـتایی شهرسـتان 
شهرسـتان  شهرسـازی  و  راه   ، جیرفـت 
جیرفـت  بـه ترتیـب عناویـن اول تـا سـوم را 
به خـود اختصاص دادنـد.وی افزود: تیمهای 
،دوچرخـه  ،فوتبـال  ،فوتسـال  کوهنـوردی 
سـواری ،و ورزشـهای شـطرنج ،دارت و تناب 
کشـی هم در ایـن اداره کل فعال هسـتند که 
بـا برنامـه ریزیهای صـورت گرفتـه از  کارکنان 

ورزشـکار حمایـت خواهـد شـد. 

گفـت:  فـرد،  مروجـی  مسـلم 
تفاهـم نامه ای در راسـتای انجام 
در  معدنـی  اکتشـافی  عملیـات 
جنـوب کرمـان مابیـن سـازمان 
صمـت جنـوب کرمان و کنسرسـیوم اکتشـاف 
پایـا امضـا شـد.» مسـلم مروجـی  معدنـی 
فـرد «، در گفـت و گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری 
برگـزاری  از  جنـوب،  کرمـان  از  شبسـتان 
جلسـه بـا حضـور مدیرعامل شـرکت مدیریت 
اکتشـاف منابـع معدنی پایا در محل سـازمان، 
خبـر داد و گفـت: تفاهـم نامـه ای در راسـتای 
انجـام عملیـات اکتشـافی معدنـی در جنـوب 
کرمـان مابین سـازمان صمت جنـوب کرمان و 
کنسرسیوم اکتشـاف معدنی پایا امضا شد.در 
راسـتای انجـام اکتشـافات بـزرگ مقیـاس و 
نیـز بـه منظـور کمک بـه معـادن غیر فعـال و 

نیمـه فعال منطقـه، ۲ پهنه اکتشـافی در حوزه 
جنـوب کرمـان بـه شـرکت مدیریت اکتشـاف 
منابـع معدنـی پایـا )کنسرسـیوم اکتشـاف( 
ایـن  مسـاحت  داد:  ادامـه  شـد.وی،  واگـذار 
پهنه هـا جمعـًا 3 هـزار و 815 کیلومتـر مربـع 
اسـت.مروجی فـرد، ابراز داشـت: کنسرسـیوم 
اکتشـاف معدنی پایا شـامل 13 شرکت بزرگ 
معدنـی کشـور از قبیـل گل گهر، میدکـو، فوالد 
مبارکـه، ذوب آهـن اصفهـان، شـرکت توسـعه 
اسـت.مدیرعامل  غیـره  و  فلـزات  و  معـادن 
در  نیـز  پایـا  معدنـی  اکتشـاف  کنسرسـیوم 
خصـوص اهـداف ایـن تفاهـم نامـه، عنـوان 
داشـت: اولین هدف شـرکت کشـف پتانسیل 
و  بـزرگ  مقیـاس  در  معدنـی  جدیـد  هـای 
سـرمایه گـذاری جهـت توسـعه فعالیت هـای 

معدنـی از اکتشـاف تـا فـرآوری اسـت.

و  آمـاد  فرماندهـی  مرکـز 
جنـوب  منطقـه  پشـتیبانی 
ارتـش  زمینـی  نیـروی  شـرق 
شـد.به  افتتـاح  کرمـان  در 
امیـر  سـیما  و  صـدا  خبرگـزاری  گـزارش 
جهانشـاهی معـاون هماهنگ کننـده نیروی 
گفـت  اسـالمی  جمهـوری  ارتـش  زمینـی 
نیروهـای  پشـتیبانی  کار  فرماندهـی،  ایـن 
سیسـتان   ، کرمـان  اسـتانهای  در  ارتـش 
را  هرمـزگان  از  وبخشـی  بلوچسـتان  و 
برعهـده خواهـد داشـت. وی بـا اشـاره بـه 
حساسـترین  از  جنوبشـرق  منطقـه  اینکـه 
گفـت  اسـت  کشـور  مناطـق  مهمتریـن  و 
بـه همیـن دلیـل تـالش میکنیـم یگانهـای 
ارتـش در ایـن منطقـه افزایـش پیـدا کنـد 
پشـتیبانی  و  امـاد  فرماندهـی  افتتـاح  و 

منطقـه هفـت کشـور در کرمـان نیز عـالوه بر 
اثـرات امنیتـی تاثیرات مثبـت اقتصادی نیز 
بـرای ایـن منطقـه بدنبـال خواهـد داشـت. 
حـال  در  گفـت  همچنیـن  امیرجهانشـاهی 
حاضـر ۴00 واحـد مسـکونی سـازمانی برای 
کارکنـان ارتـش در کرمـان در حـال سـاخت 
1000 واحـد  نیـز سـاخت  اینـده  اسـت و در 
دیگـر آغـاز خواهد شـد.دراین مراسـم آقای 
قدردانـی  بـا  هـم  کرمـان  اسـتاندار  فدایـی 
از همکاریهـای ارتـش بـا مسـوالن اجرایـی 
و  آمـاد  فرماندهـی  افتتـاح  گفـت  اسـتان 
کرمـان  در  جنوبشـرق  منطقـه  پشـتیبانی 
اثـرات مثبـت ملی ، منطقه ای و اسـتانی در 
پـی دارد و مدیریـت اسـتان آمادگـی کامـل 
بـرای همـکاری بـا فرماندهـی منطقه جنوب 

دارد.  ارتـش  شـرق 

روزنامه پیام ما
خبر داد که تغییرات اقلیمی از مرز هشدار گذشته است.

روزنامه ایران
به نقل از رییس قوه قضاییه نوشت: حتی االمکان حکم به زندان ندهید.

چنـــد روزی اســـت کـــه بحـــث اعطـــای 
غیردولتـــی  مدرســـه  بـــه  تجهیـــزات 
ــری و  ــل خبـ ــت در محافـ ــه جیرفـ آدینـ
ـــار  ـــه و اظه ـــدت گرفت ـــازی ش ـــای مج فض
ــوص  ــن خصـ ــی در ایـ ــای متفاوتـ نظرهـ
رســـمی  غیـــر  و  رســـمی  منابـــع  از 
منتشرشـــده اســـت و در ایـــن راســـتا 
شـــایعه اســـتعفای معـــاون آمـــوزش 
و پـــرورش جیرفـــت در اعتـــراض بـــه 
قـــوت  تجهیـــزات  ایـــن  تخصیـــص 
گرفـــت.از ســـویی مدیـــرکل ســـازمان 
نوســـازی نیـــز گفـــت از دولتـــی نبـــودن 
ایـــن مدرســـه باخبـــر نبـــوده اســـت 
و همچنـــان شـــایعات پیرامـــون ایـــن 

مدرســـه فـــراوان اســـت.
ــت:  ــرورش گفـ ــوزش و پـ ــر کل آمـ مدیـ
ایـــن یـــک بی تدبیـــری بـــوده و مـــا 
ــن  ــم. ایـ ــوع ناراحتیـ ــن موضـ ــم از ایـ هـ

100 صندلـــی را می توانســـتند از جـــای 
ــد. ــه کننـ ــه تهیـ ــا خیریـ ــری یـ دیگـ

چنـــدی پیـــش در فضـــای مجـــازی و 
ــا  ــوع اعطـ ــتان موضـ ــای اسـ ــانه هـ رسـ
ـــی در  ـــز غیرانتفاع ـــک مرک ـــه ی ـــات ب امکان
ـــام  ـــر ام ـــارت دفت ـــت نظ ـــه تح ـــت ک جیرف
ــاز  ــرد خبرسـ ــی کـ ــت مـ ــه فعالیـ جمعـ

شـــد. 
ــتان  ــرورش اسـ ــوزش و پـ ــر کل آمـ مدیـ
کرمـــان امـــروز در نشســـت خبـــری بـــا 
ـــادات  ـــه انتق ـــخ ب ـــانه در پاس ـــاب رس اصح
ــوع  ــن موضـ ــه ایـ ــبت بـ ــگاران نسـ خبرنـ
ـــوزش و  ـــه در آم ـــوع مدرس ـــد ن ـــت: چن گف
ـــاز،  ـــدارس خیرس ـــود دارد. م ـــرورش وج پ
دولتـــی  غیـــر  درصـــد   100 مـــدارس 
و مـــدارس نیمـــه دولتـــی یـــا عـــام 

ــه.  المنفعـ
بـــه گـــزارش گفتارنـــو، احمـــد اســـکندری 

ـــدارس خیرســـاز  ـــه م ـــان اینک ـــا بی نســـب ب
ـــی  ـــت نم ـــوزان دریاف ـــش آم ـــی از دان ریال
ــع  ــه وضـ ــته کـ ــت: در گذشـ ــد، گفـ کننـ
اعتبـــارات آمـــوزش و پـــرورش خـــوب 
ـــه  ـــت را ب ـــی بضاع ـــوزان ب ـــش آم ـــود دان ب
ـــرح  ـــا ط ـــت و ب ـــی هدای ـــدارس غیردولت م
ـــک  ـــب کم ـــهریه در قال ـــی از ش ـــع بخش راف
ســـرانه پرداخـــت مـــی شـــد و همچنیـــن 
تجهیـــزات تحصیلـــی دانـــش آمـــوزان 

تامیـــن مـــی شـــد.
تجهیـــزات  توزیـــع  تاکیـــد کـــرد:  وی 
مربـــوط بـــه اداره کل نوســـازی اســـت 
ــارات،  ــه اعتبـ ــه بـ ــا توجـ ــن اداره بـ و ایـ
و  اســـتان  ســـطح  در  را  تجهیـــزات 

شهرســـتان توزیـــع مـــی کنـــد. 
ــی  ــه داد: بعضـ ــب ادامـ ــکندری نسـ اسـ
از مـــدارس عـــام المنفعـــه هســـتند و 
دانـــش آمـــوزان بـــی بضاعـــت آنجـــا 
حضـــور دارنـــد اگـــر در یـــک شهرســـتان 
ـــخیص داد  ـــرورش تش ـــوزش و پ ـــر آم مدی
ـــاز  ـــی بضاعـــت نی ـــوز ب ـــش آم ـــدادی دان تع
ـــر  ـــر مدرســـه غی ـــد و مدی ـــت دارن ـــه حمای ب
ــت  ــرده اسـ ــت کـ ــا حمایـ ــی از آنهـ دولتـ
ـــازی  ـــه اداره نوس ـــت ک ـــارات اس ـــز اختی ج
مـــی توانـــد بخشـــی از تجهیـــزات را بـــه 

ایـــن مـــدرس کمـــک کنـــد. 
واکنـــش گفـــت: کامـــاًل  در  خبرنـــگار 
ـــر  ـــد. اگ ـــخ دادی ـــان پاس ـــت اندیش مصلح

قانونـــی بـــود معـــاون پشـــتیبانی شـــما 
ــی  ــر قانونـ ــر غیـ ــتعفا داد؟ اگـ ــرا اسـ چـ
ــه  ــرا کـ ــد. چـ ــالم کنیـ ــت اعـ ــوده اسـ بـ
ـــد  ـــی خوانن ـــا درس م ـــه آنج ـــی ک بچه های
ــر  ــد و اکثـ ــی دارنـ ــن مالـ ــا تمکـ عمدتـ
دانش آمـــوزان بچـــه هـــای مســـئولین 

هســـتند.
ــت:  ــرورش گفـ ــوزش و پـ ــر کل آمـ مدیـ
ایـــن یـــک بی تدبیـــری بـــوده و مـــا 
ــن  ــم. ایـ ــوع ناراحتیـ ــن موضـ ــم از ایـ هـ
100 صندلـــی را می توانســـتند از جـــای 
تهیـــه کننـــد.  خیریـــه  یـــا  دیگـــری 
ــوه  ــه نحـ ــگاران بـ ــر از خبرنـ ــی دیگـ یکـ
پاســـخگویی مدیـــر کل آمـــوزش و پـــرورش 
ـــت:  ـــرد و گف ـــاد ک ـــوع انتق ـــن موض ـــه ای ب
ـــد فضـــای  ـــه بای ـــام المنفع ـــدارس ع ـــا م آی
ـــی  ـــای عموم ـــه فض ـــی ک ـــود را در مصل خ
اســـت احـــداث کننـــد؟ اگـــر ایـــن طـــور 
ــای  ــا جاهـ ــان یـ ــردا در کرمـ اســـت از فـ
مدرســـه  مصـــال  در  می تواننـــد  دیگـــر 
ـــه  ـــام المنفع ـــا ع ـــم ب ـــما ه ـــازند و ش بس
آن هـــا  بـــرای  را  امکانـــات  بودنشـــان 

ــد. ــرازیر کنیـ سـ
اســـکندری نســـب پاســـخ داد: تیـــم 
در  کـــه  داده ایـــم  تشـــکیل  ویـــژه ای 
ـــتند و  ـــوع هس ـــن موض ـــر ای ـــت پیگی جیرف
ـــود  ـــام می ش ـــی انج ـــورد قانون ـــا برخ حتم

می شـــود. اطالع رســـانی  نتیجـــه  و 

 پرونده صندلی های مدرسه 
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داشـــته، گفـــت: مراقبـــت از کلیـــه ســـالمندان تحـــت 
ــی  و  ــمی، روحـ ــالمت جسـ ــش سـ ــش و افزایـ پوشـ
اجتماعـــی از اهمیـــت بـــه ســـزایی برخـــوردار اســـت.

ـــت،  ـــکی جیرف ـــوم پزش ـــگاه عل ـــتی دانش ـــاون بهداش مع
ـــزار  ـــش از 51 ه ـــان بی ـــتان کرم ـــوب اس ـــزود: در جن اف

ـــت در  ـــدود ۷درصـــد جمعی ـــه ح ـــود دارد ک ـــالمند وج س
ـــود. ـــامل می ش ـــان را ش ـــوب کرم ـــتان جن ـــت شهرس هف

ـــال  ـــاالی ۶0 س ـــراد ب ـــه اف ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش وی، ب
داشـــت:  اظهـــار  می شـــوند،  محســـوب  ســـالمند 
ـــی  ـــروه اصل ـــه 3 گ ـــوان ب ـــالمندان را می ت ـــای س نیازه

تقســـیم کـــرد: گـــروه اول نیازهـــای بهداشـــتی - 
درمانـــی هســـتند کـــه شـــامل مراقبت هـــای پزشـــکی 
ـــای  ـــروه دوم نیازه ـــت، گ ـــالمندان اس ـــتی از س و بهداش
و حقـــوق  بیمـــه  ماننـــد  اقتصـــادی   - اجتماعـــی 
ـــا آرامـــش  ـــه آنه بازنشســـتگی اســـت کـــه عـــدم توجـــه ب

روحـــی، روانـــی و اجتماعـــی ســـالمند را مختـــل 
ـــت. ـــی اس ـــای روان ـــوم نیازه ـــروه س ـــرد و گ ـــد ک خواه

شـــایع ترین  داشـــت:  بیـــان  خیرخـــواه،  دکتـــر 
دلیـــل کهولـــت  بـــه  ســـالمندان  حادثـــه ای کـــه 
زمین خـــوردن  مواجه نـــد،  آن  بـــا  ســـن 
زمین خوردگی هـــا  ایـــن  اکثـــر  کـــه  اســـت 
می شـــود. اســـتخوان  شکســـتگی  باعـــث 

ـــت،  ـــکی جیرف ـــوم پزش ـــگاه عل ـــتی دانش ـــاون بهداش مع
ــر  ــالمندان بـ ــت از سـ ــه مراقبـ ــت: برنامـ ــراز داشـ ابـ
مـــا  و  می شـــود  انجـــام  برنامه ریـــزی  اســـاس 
و  درمانـــی  بهداشـــتی  مراکـــز  در  ســـالمندان  بـــه 
خانه هـــای بهداشـــت، خدماتـــی بـــا کیفیـــت مطلـــوب 
ارائـــه می دهیـــم کـــه ایـــن خدمـــات شـــامل مکمـــل 
ــود  ــه خـ ــالمند در اولیـــن مراجعـ ــاری اســـت و سـ یـ
بـــه مراکـــز بهداشـــتی تســـت های چربـــی خـــون 
می کنـــد. دریافـــت  رایـــگان  بصـــورت  را  قنـــد  و 

حس مفیدبودن را در ســـالمندان تقویت 
کنیم

وی، ادامـــه داد: ســـالی یـــک بـــار ویزیـــت رایـــگان 
ســـالمندان در دســـتور کار مجموعـــه معاونـــت بهداشـــتی 
ـــک  ـــده نزدی ـــز در آین ـــات دندانپزشـــکی نی اســـت و خدم
ـــود. ـــام می ش ـــگان انج ـــورت رای ـــالمندان بص ـــرای س ب

ــر  ــا بـ ــاد مـ ــت: اعتقـ ــار داشـ ــواه، اظهـ ــر خیرخـ دکتـ
ایـــن اســـت کـــه بـــا جلوگیـــری از ابتـــال ســـالمندان 
ــا از طریـــق مراقبـــت میتـــوان  ــیاری بیماریهـ بـــه بسـ
از مـــرگ و میـــر آنهـــا جلوگیـــری کـــرد و از ایـــن 
را کـــه  هزینه هایـــی  از  بســـیاری  جلـــوی  طریـــق 
ــت. ــود را گرفـ ــراد می شـ ــن افـ ــی ایـ ــرف بازتوانـ صـ

ـــت،  ـــکی جیرف ـــوم پزش ـــگاه عل ـــتی دانش ـــاون بهداش مع
عنـــوان داشـــت: همانطـــور کـــه می دانیـــم ســـالمندان 
ــدان و  ــا فرزنـ ــل بـ ــاط متقابـ ــرام و ارتبـ ــنه احتـ تشـ
آشـــنایان و اطرافیـــان هســـتند، طبـــق فرمایـــش 
پیامبـــر اکـــرم )ص ( پیـــران هـــر قـــوم پیامبـــران آن 
قـــوم میباشـــند. توصیـــه مـــی کنیـــم بـــا ســـالمندان 
همیشـــه در ارتبـــاط باشـــیم، احتـــرام بـــه ســـالمندان 
را فرامـــوش نکنیـــم، اســـتقالل آنهـــا را حفـــظ کـــرده 
ــم. ــت کنیـ ــا تقویـ ــودن را در آنهـ ــد بـ ــس مفیـ و حـ

وی، ادامه داد: سالی یک بار ویزیت رایگان 
سالمندان در دستور کار مجموعه معاونت 

بهداشتی است و خدمات دندانپزشکی نیز در 
آینده نزدیک برای سالمندان بصورت رایگان 

انجام می شود.
دکتر خیرخواه، اظهار داشت: اعتقاد ما بر این 

است که با جلوگیری از ابتال سالمندان به 
بسیاری بیماریها از طریق مراقبت میتوان از 
مرگ و میر آنها جلوگیری کرد و از این طریق 

جلوی بسیاری از هزینه هایی را که صرف 
بازتوانی این افراد می شود را گرفت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت، عنوان داشت: همانطور که 

می دانیم سالمندان تشنه احترام و ارتباط 
متقابل با فرزندان و آشنایان و اطرافیان 

هستند، طبق فرمایش پیامبر اکرم )ص ( 
پیران هر قوم پیامبران آن قوم میباشند. 

توصیه می کنیم با سالمندان همیشه 
در ارتباط باشیم، احترام به سالمندان را 

فراموش نکنیم، استقالل آنها را حفظ کرده و 
حس مفید بودن را در آنها تقویت کنیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: نیازهای اجتماعی و اقتصادی آرامش روحی سالمندان را مختل می کنند

سالمندان نیازمند حمایت های عاطفی و اقتصادی

10.  بخشـی از حـوزه کار غربـی هـا، شـرق شناسـی، و 
بـه طـور خاص، شـناخت دنیـای اسـالم بـوده، و از قرن 
نوزدهـم و حتـی پیـش از آن، بـه طور مرتب به شـناخت 
تاریـخ زبـان و ادبیـات عـرب، و همیـن طـور فرهنـگ و 
تمـدن اسـالمی پرداختـه انـد. آنها نخسـتین کتابهـا را با 
عناویـن تاریـخ تمـدن اسـالم و عـرب نوشـته انـد. ایـن 
نخسـتین بـاری اسـت کـه مـی تـوان از شـکل گیـری 

دانـش تاریـخ تمـدن اسـالمی یـاد کرد.
11.  کتابهـای تاریـخ تمـدن اسـالم و عـرب، بـه تدریج از 
فرانسـوی، آلمانـی و انگلیسـی به فارسـی ترجمه شـده 
و آنـگاه در مصـر و سـوریه شـروع به نـگارش آثـاری در 
تاریـخ تمـدن عـرب شـد کـه نمونـه اش کتـاب جرجی 
زیدان مسـیحی اسـت. در مغرب اسـالمی هـم آثاری با 
عناوین تمدنی و حضاره و جز اینها نوشـته شـده اسـت. 
آن هـم تحـت تأثیر فرنگی ها ایجاد شـده اسـت، با این 
کـه می توانسـته ریشـه در ادبیـات ابن خلدونی داشـته 

باشـد، اما ظاهرا نـدارد.
1۲.  عربهـا، بـه تدریـج خودشـان مبتکـر نـگارش آثاری 
در حـوزه تاریـخ تمـدن دنیـای اسـالم بـوده و گاه ایـن را 
بـا نـگارش آثـاری در تاریـخ تفکـر اسـالمی دنبـال مـی 
کردنـد. آثـار احمد امین مصری با عنوان فجر االسـالم و 
ضحی االسـالم و ظهر االسـالم، از این دسـت آثار اسـت. 
ایـن آثـار اغلب تکرار مکـررات بوده و عمیق نیسـتند. در 
سـه چهـار دهـه اخیـر، مجـددا روش هـای تـازه ای در 
میان مسـلمانان عـرب، در مغرب اسـالمی یا مناطقی از 
شـامات، برای تولید نظریات تمدنی در بررسـی گذشـته 

تمدنـی عرب و اسـالم ایجاد و دنبال شـده کـه نمونه آن 
کارهـای ارکـون و جابـری و دیگران اسـت.

13.  در ایـران اواخـر قاجـاری و اوائـل پهلـوی هـم، آثـار  
فرنگـی و یـا عربـی شـده کـه اصلـش فرنگـی بـوده، 
بـه فارسـی ترجمـه شـد. کتـاب تمـدن اسـالم و عـرب 
گوسـتاولوبون در دوره رضاشـاه بـا حمایـت میـرزا علـی 
اصغـر خـان حکمت و برخـی از رجال دیگر، ترجمه شـد 
و تاثیـر زیـادی روی گرایـش به تمدن در ایران گذاشـت.

1۴.  مسـأله تمدن از نظر احساس انحطاط  و ضعف، در 
میان مسـلمانان و از جمله مسـلمانان ایرانی، مربوط به 
وضعیـت داخلی مسـلمانان بود. وقتی علم تمـدن آمد، 
و مسـلمانان در مقایسـه میان خود و اروپائیان احساس 
عقـب ماندگی کردند، سـعی کردند در باره گذشـته تمدن 
خـود تحقیـق کننـد. ایـن کار بـا دالیـل مختلـف صورت 
گرفـت. یکـی درک عظمـت گذشـته و تحریـک مـردم، 
دیگـری علـل انحطـاط خـود و سـوم یافـت راهـی برای 
نجـات خـود. رسـائل دوره مشـروطه، پـر از بحـث هـای 
تمدنی اسـت. این کـه چرا ایران عقب افتـاده، از عظمت 
دیریـن فاصله گرفتـه و چه راهی برای رسـیدن به تمدن 

و پیشـرفت وجود دارد.
15.  در اینجـا، نیـاز بـه فلسـفه های جدیدی بـود که گاه 
بـا تاویل برخی از مسـائل دینـی و نگاه های مذهبی می 
بایسـت صـورت گیرد. ایـن وضعیت، منجر بـه تولید آثار 
فکری تازه ای شـد که می کوشـید نگره دینی تازه ای را 
کـه با فلسـفه های جدید بشـری مالیم با تمـدن مادی 

جدید اسـت، پدید آورد.
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فعالیت مجدد کارخانه قندبردسیر در میان اما و اگرها
کارخانه قند بردسیر بعد از گذشت 11 سال، هنوز تعطیل است. این کارخانه در صورتی می تواند مجددا راه اندازی شود 

که دستگاه های خود را بروزرسانی کند

کارخانـه قنـد بردسـیر سـال 1330 توسـط کشـور آلمـان 
تاسـیس شـد، امـا ایـن کارخانـه در سـال 8۷ بـه دلیـل 
اختالفـات سـهامداران مجموعـه و همچنیـن مشـکالتی 
کـه در زمینه سیاسـی، اقتصادی، فرسـوده بودن ماشـین 
آالت و شـکر بـه وجـود آمـد، دچـار رکـود شـد. پـس از 
آن، کشـاورزان دسـت از کشـت چغنـدر قنـد کشـیدند، 
بـه کشـت ذرت روی آوردنـد و ایـن کارخانـه هـم رو بـه 

تعطیلـی رفـت.
11سـال از تعطیلـی ایـن کارخانه می گذرد و نـه تنها دوباره 
بانک هـا،  و  مطالبـات کارگـران  بلکـه،  نشـده  راه انـدازی 
بیمـه و … پرداخـت نشـده اسـت. حتـی صحبت هایـی 
در ایـن میـان بـه وجـود آمـد کـه راه انـدازی مجـدد ایـن 
کارخانـه صرفـه اقتصادی نـدارد، زیـرا چغندرقند محصول 
نیسـت.  بردسـیر  اقتصـاد  نفـع  بـه  اسـت کـه  آب بـری 
همچنیـن وجـود مطالبات تامیـن اجتماعـی و کارگران از 
ایـن کارخانـه، عاملـی بـر احیا نشـدن دوباره آن نیـز بوده 

است.

ضرب العجل 6ماهه دستگاه قضا به 
وضعیت کارخانه قند

عقیـم بـودن چندسـاله کارخانه قنـد، داد دسـتگاه قضا را 
هـم بلنـد کرده اسـت، بـه طوری کـه در چند روز گذشـته، 
»یـدهللا موحد« رییس کل دادگسـتری اسـتان خواسـتار 
تعییـن تکلیفـی ایـن کارخانـه تا ۶مـاه آینده شـد و اعالم 
کـرد: »اگـر طی شـش مـاه آینـده موضـوع کارخانـه قند 
بردسـیر حل نشـود، اجرائیـات اموال منقـول و غیرمنقول 
کارخانـه قنـد بردسـیر انجام شـده و مطالبـات مربوط به 

ایـن کارخانـه تعیین تکلیـف قضایی می شـود«.
بردسـیر  دادگسـتری  رییـس  زاده«  »حسـین رمضانـی 
مزایـده  بـرای  قضایـی  آرای  تاکنـون  بـود:»  گفتـه  نیـز 
بخش هایـی از ایـن کارخانـه و امـوال آن صـادر شـده اما 
بـا توجه بـه برخی اقدامات بـرای راه اندازی ایـن کارخانه، 

اجـرای بخشـی از آنهـا متوقـف شـده اسـت.«
ایـن کـه کارخانه قند بردسـیر می تواند جـان دوباره بگیرد 
یـا خیـر، یـک مسـاله اسـت و این کـه آیا کشـت چغندر 
قنـد کـه خـود محصولـی آب بـر اسـت، مـی توانـد بـرای 
مـردم ایـن منطقـه صرفه اقتصـادی داشـته باشـد،خود، 
نیـز موضوعـی دیگر اسـت کـه برای بررسـی کـردن آن به 
سـراغ فرمانـدار بردسـیر و رییس سـازمان صمت شـمال 

اسـتان رفتیم.

پیش بینی اشغال 250نفر
فرمانـدار بردسـیر بـه »کرمـان نـو« گفت:»بـا توجـه بـه 
ایـن کـه تامین اجتماعـی بیشـتر از مطالبه خـود، امالک 
قـرار شـده کمیتـه ای  بازداشـت کـرده،  را  قنـد  کارخانـه 
تشـکیل شـود تا اول کارخانـه تقاضای بخشـودگی جرایم 
کنـد، امـالک آزاد شـوند و در نتیجـه بخشـی از حقـوق 

کارگـران پرداخـت شـود. همچنین طرحی بـرای احیا این 
کارخانـه نوشـته شـده کـه در کارگـروه رفـع موانـع تولیـد 
اسـتان هـم بـه تصویـب رسـیده اسـت و بـرای منطقـه 

صرفـه اقتصـادی دارد.«
»مجیـد نجـف پـور« ادامـه داد:» تـا بـه حـال مطالبـات 
بانـک کشـاورزی از ایـن کارخانـه به طـور کامـل پرداخت 
شـده و پرداخـت مطالبـات بانـک رفـاه و ملـت هـم در 
حـال انجـام اسـت.طبق برنامه ریزی هـای انجام شـده تا 
۶مـاه و یـا یـک سـال آینـده، کارخانـه مـی تواند بـا تکیه 
بـر 80 درصـد تصفیـه شـکر و ۲0 درصد کشـت چغندر قند 
در سـال اول، راه انـدازی شـود. پیـش بینـی مـی شـود 
کـه سـالیانه ۶0هـزار تـن قنـد تولیـد شـود و بیـن ۲50 تا 

300نفـر هـم در آن مشـغول بـه کار شـوند.«
بـه گفتـه »نجـف پـور«، در حـال حاضـر ۴3 درصـد بـه 
»ملـک محمدی«سـرمایه گـذار جدیـد، 3۷ درصـد بـه 
بنیاد شـهید و پنـج درصـد بنیـاد مسـتضعفان و مابقـی 
هـم بـه محلـی هـا، کشـاورزان و مالکیـن شـهر بردسـیر 

دارد. تعلـق 

توجیه اقتصادی چغندرقند به جای ذرت
ایـن  انـدازی مجـدد  از فرمانـدار بردسـیر پرسـیدیم راه 
منطقـه  بـرای  چغندر قنـد،  آب بـری  وجـود  بـا  کارخانـه 
صرفـه اقتصـادی دارد؟ کـه پاسـخ داد: »در حـال حاضـر 
کشـاورزان در حـال کشـت ذرت در بردسـیر هسـتند کـه 
نصـف قیمـت چغندر قنـد را دارد، در اصـل چغندرقند دور 
ریـز نـدارد و حتـی از تفالـه آن بـرای علوفه اسـتفاده می 

شـود. امـا ذرت آب بـری باالیـی دارد و مزایـای چغندر را 
نـدارد.« هم 

راه اندازی مجدد منوط بر همکاری ارگان ها
»نجـف پور« شـرط رونق دوبـاره این کارخانـه را همکاری 
دسـتگاه های اجرایـی دانسـت و گفت:» احیا و نوسـازی 
ایـن کارخانـه وابسـته بـه همراهـی دسـتگاه های اجرایی 
ماننـد بانک هـا و تامیـن اجتماعـی اسـت، ایـن ارگان ها 
در صورتـی می تواننـد مطالبـات خـود را دریافـت کننـد که 

خـط تولید ایـن کارخانـه راه بیفتد.«

 شرط صمت، بروزرسانی دستگاه های 
فرسوده

ــادی  ــوص اقتص ــم درخص ــت ه ــازمان صم ــس س ریی
بــودن راه انــدازی مجــدد ایــن کارخانــه گفــت:»در 

بنیــاد  ســهامداران)  وضعیــت  بایــد  اول  مرحلــه 
کــه  می شــد  مشــخص  شــهید(  بنیــاد  و  کوثــر 
بیــن  توافقاتــی  شــده،  انجــام  پیگیری هــای  بــا 

گرفــت.« صــورت  ســهامداران 
ــه دوم،  ــه داد:» در مرحل ــینی نژاد« ادام ــدی حس »مه
ماشــین آالت ایــن کارخانــه بــه دلیلــی فرســوده 
ــم  ــن کار ه ــه ای ــوند ک ــانی ش ــه روز رس ــد ب ــودن بای ب
ــه  ــرد. ب ــی گی ــورت م ــن ص ــهامدار جایگزی ــط س توس
ــر عهــده ســرمایه دار و  ــه ب طــوری کــه بخشــی از هزین
ــت  ــی پرداخ ــهیالت بانک ــک تس ــا کم ــر ب ــی دیگ بخش

می شــود.«

ذرت خاک بردســیر را از بین می برد
ــت، در  ــه اس ــن کارخان ــه ای ــاده اولی ــد م ــدر قن چغن
عیــن حــال هــم محصولــی آب بــر شــناخته شــده کــه 
ــی  ــاب م ــه حس ــر ب ــه مض ــرای منطق ــگاه اول، ب در ن
ــاد  ــازمان جه ــی س ــدات گیاه ــاون تولی ــا مع ــد، ام آی
ــی  ــوع را رد م ــن موض ــتان ای ــمال اس ــاورزی ش کش
کنــد و مــی گوید:»بردســیر در همــان ســال های قبــل 
ــوده  ــد ب ــه مســتعد کشــت چغندرقن ــی کارخان از تعطیل
ــت  ــوی کش ــد در الگ ــن چغندرقن ــر ای ــالوه ب ــت. ع اس
دارد. در حــال حاضــر  کشــاورزی جایــگاه خوبــی 
ــت،  ــه اس ــاورزان آن منطق ــی کش ــول فعل ذرت محص
ــن  ــزی خــاک را از بی ــن محصــول حاصــل خی ــا ای ام
ــد  ــورد تهدی ــه را م ــت کشــاورزی منطق ــرد و قابلی می ب
ــون«  ــا پورخات ــه »محمدرض ــه گفت ــی دهد.«ب ــرار م ق
ــس از  ــه پ ــت ک ــی اس ــول صنعت ــک محص ــدر ی چغن

ــد. ــف ش ــم متوق ــت آن ه ــه کش ــی کارخان تعطیل

2هزار هکتار برای کشــت چغندرقند
پورخاتــون ادامــه داد: »در صورتــی کــه کارخانــه راه 
ــرای  ــار را ب ــزار هکت ــا ۲ه ــم 1500ت ــی توانی ــد، م بیفت
کشــت ایــن محصــول تضمیــن کنیــم تــا نیــاز کارخانــه 

ــود.« ــرف ش برط

گزارش
کرمان نو
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رئیس کل دادگستری استان کرمان:

 ۱۵۸ مددجوی جرائم غیر عمد از 

زندان های استان کرمان آزاد شدند

نفــر  از آزادی تعــداد 158  مهــر- رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان 
ــک  ــا کم ــان ب ــتان کرم ــدی در اس ــر عم ــم غی ــرایط جرائ ــد ش ــوی واج مددج

خیــران خبــر داد.
ــورای  ــه ش ــنبه در جلس ــر پنجش ــد ظه ــدهللا موح ــر، ی ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
دســتورالعمل  اجــرای  موضــوع  بــا  اســتان کرمــان  دادگســتری  معاونیــن 
بــا  هــا کــه  زنــدان  جمعیــت کیفــری  و کاهــش  زندانیــان  ســاماندهی 
حضورمعــاون قضائــی اجــرای احــکام ســازمان زنــدان هــای کشــور بــه صــورت 
ــار  ــزار شــد، اظه ــی اســتان برگ ــی مســئوالن قضائ ــرای تمام ــراس ب ــو کنف ویدئ
داشــت: موضــوع  ســاماندهی زندانیــان و کاهــش جمعیــت کیفــری زنــدان هــا 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتان ق ــتری اس ــژه دادگس ــتور کار وی در دس
ــطح  ــازش در س ــح و س ــه صل ــون 103 جلس ــال تاکن ــدای س ــت: از ابت وی گف
زنــدان هــای اســتان و شــوراهای حــل اختــالف مســتقر در ســتاد دیــه  و زنــدان 
ــه  ــف بدهــی ب ــه اخــذ تخفی ــق ب ــه اســتان موف تشــکیل و در مجــوع ســتاد دی

ــر از شــکات شــده اســت. ــال از 1۲8نف ــارد ری ــغ  50۶ میلی مبل
رئیــس شــورای قضائــی اســتان کرمــان ادامــه داد: در کرمــان ۲۶ جشــن 
ــغ  ــون، خیریــن اســتان بال ــزان برگــزار شــده از ابتــدای ســال جــاری تاکن گلری
بــر 100میلیــارد ریــال  تعهــد بــرای کمــک بــه آزادی زندانیــان جرائــم غیــر عمــد 
ــال وصــول شــده اســت. ــارد ری ــغ 55 میلی ــه امــروز مبل ــا ب ــد کــه ت داشــته ان

ــون  وی گفــت: انجمــن حمایــت زندانیــان کرمــان از ابتــدای ســال جــاری تاکن
بالــغ بــر 1۲میلیــارد ریــال بــه خانــواده هــای زندانیــان نیازمنــد تحــت پوشــش 

خــود در کرمــان کمــک مالــی کــرده اســت.
ــق تبصــره ذیــل مــاده ۷ دســتورالعمل کاهــش  ــه اینکــه طب ــا اشــاره ب موحــد ب
جمعیــت کیفــری زنــدان هــا، حداقــل 15درصــد آرای صــادره از محاکــم 
کیفــری بایــد متضمنــم مجــازات جایگزیــن حبــس باشــد، گفــت: خوشــبختانه 
ــت و  ــته اس ــی داش ــرد خوب ــث عملک ــن حی ــان از ای ــتان کرم ــتری اس دادگس
طــی شــش مــاه ابتدایــی ســال جــاری 10هــزار و ۲۶0 فقــره اقدامــات قضائــی 
ــت. ــده اس ــام ش ــان انج ــتان کرم ــات در اس ــوی  قض ــس از س ــن حب جایگزی

گل کاری فضاهای سبز نقاط 
مختلف کرمان سرعت می گیرد

ــر و  ــیما، منظ ــازمان س ــل س مدیرعام
فضــای ســبز شــهری کرمــان از ادامــه 
ــکاری فضاهــای ســبز شــهر  ــد گل رون

ــر داد. ــان خب کرم
یــدهللا علیــزاده در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا بیــان اینکــه 
ــارراه  ــدان ازادی و چه ــبز می ــای س ــون گل کاری فضاه تاکن
ســمیه انجــام شــده اســت، اظهــار کــرد: هــم اکنــون عملیات 
گلــکاری بلــوار جمهــوری از میــدان آزادی تــا چهــارراه امــام 
جمعــه و مثلثــی ابتــدای هــزار و یــک شــب در حــال انجــام 

اســت.
وی گفــت: کاشــت گل هــای داوودی در محــدوده یــاد شــده 
هــم اکنــون توســط شــهرداری منطقــه دو و بــا نظــارت 
کارشناســان ایــن ســازمان در حــال انجــام اســت.مدیرعامل 
ــر و فضــای ســبز شــهری شــهرداری  ســازمان ســیما، منظ
ــز حــال آمــاده ســازی  ــارک مــادر نی ــار کــرد: پ کرمــان اظه

ــرای کاشــت اســت. ب
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اعزام ۸۰ نفر در قالب موکب شهرداری کرمان به نجف اشرف 

فرمانــدار بردســیر بــه »کرمــان نــو« گفت:»بــا 
ــتر از  ــی بیش ــن اجتماع ــه تامی ــن ک ــه ای ــه ب توج
ــت  ــد را بازداش ــه قن ــالک کارخان ــود، ام ــه خ مطالب
کــرده، قــرار شــده کمیتــه ای تشــکیل شــود تــا اول 
کارخانــه تقاضــای بخشــودگی جرایــم کنــد، امــالک 
آزاد شــوند و در نتیجــه بخشــی از حقــوق کارگــران 
پرداخــت شــود. همچنیــن طرحــی بــرای احیــا این 
کارخانــه نوشــته شــده کــه در کارگــروه رفــع موانــع 
ــب رســیده اســت و  ــه تصوی ــد اســتان هــم ب تولی

ــه اقتصــادی دارد.« ــه صرف ــرای منطق ب

کرمـان - فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان بـا اشـاره به 
جانفشـانی شـهدا گفـت: امنیـت کشـور را مدیـون خون 

شـهدا هستیم.
 بـه گـزارش خبرنگار مهر، سـردار عبدالرضـا ناظری عصر 
پنجشـنبه در اولین روز از هفته ناجا در آیین عطر افشانی 
و گلبـاران گلـزار شـهدا در جمـع خبرنـگاران بیان داشـت: 
امنیت امروز کشـور را مدیون خون شـهدا هسـتیم لذا با 
حضـور در جمـع همرزمان شـهدا ضمـن ادای احتـرام، با 

آرمان هـای آنـان نیـز تجدید میثـاق می کنیم.
شـهدا  خانواده هـای  اسـتقامت  و  صبـر  افـزود:  وی 
مثال زدنـی اسـت لـذا بـا شـهدا عهـد و پیمـان می بندیم 

کـه ادامـه دهنـده راهشـان باشـیم.
فرمانـده انتظامی اسـتان کرمـان گفت:  امنیـت امروز ما 

در گـرو خون این شـهیدان اسـت.
ناظـری بـه برنامه های هفته ناجـا در کرمان اشـاره کرد و 
یـادآور شـد: در طـول هفته نیـروی انتظامـی برنامه های 

متنـوع و مختلفـی پیـش رو داریـم در در راسـتای انجام 
آن ها اقتدار و شـکوه نیروی انتظامی به نمایش گذاشـته 

شود.
وی تصریـح کـرد: امیـدوارم بـا تعامـل و مشـارکت همه 
مـردم شـاهد برگـزاری هر چـه باشـکوه تر ایـن برنامه ها 

باشیم.
ناظری به شـعار سـال جاری پلیس اشـاره کـرد و افزود: 
امسـال بـا شـعار »پلیـس هوشـمند، امیـن مـردم« در 

خدمت شـهروندان هسـتیم.
برنامـه  اسـتان کرمـان گفـت: 1۲۶  انتظامـی  فرمانـده 
در طـول هفتـه ناجـا برگـزار خواهـد شـد کـه دیـدار بـا 
خانواده هـای شـهدا و ایثارگـران از مهمتریـن آنها اسـت.

در ایـن مراسـم کارکنان نیروی انتظامـی کرمان با حضور 
در گلزار شـهدا، با قرائت فاتحه و گلباران مزارشـهیدان یاد 
و خاطـره شـهدا را گرامـی داشـتند و بـا آرمانهـای امام و 

شـهدا تجدید میثـاق کردند.

کرمـان - شـهردار کرمـان گفت: 80 نفـر از نیروهای 
ایـام  در  شـهرداری  لگـوی  بـا  شـهرداری کرمـان 
پیاده روی اربعین به نجف اشـرف مشـرف شـده به 

زائـران خدمـات دهـی خواهنـد کرد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، سـید مهـران عالـم زاده 
پیـش از ظهـر پنجشـنبه در مراسـم بدرقـه کاروان 

اربعیـن  شـهرداری بـه نجـف اشـرف که بـا حضور 
سـتاد  اعضـای  و  شـهرداری  مدیـران  از  جمعـی 
بازسـازی عتبات عالیات برگزار شـد،  بـا بیان اینکه 
80 نفـر از نیروهـای شـهرداری کرمـان نیـز با لگوی 
شـهرداری به نجف اشـرف مشـرف شـده و در ایام 
پیـاده روی اربعیـن به زائران خدمـات دهی خواهند 
کـرد؛ اظهـار کرد: شـهرداری کرمان برای ادای سـهم 
خـود در رویـداد بـزرگ اربعیـن، در ایـن ایام موکبی 

در نجـف اشـرف برپـا خواهـد کرد.
وی راهپیمایـی اربعیـن را از بزرگ تریـن تجمع های 
مذهبـی در جهـان دانسـت و بـا بیـان این کـه الزم 
اسـت همه  دسـتگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی، 
در برگـزاری شایسـته  این مراسـم بزرگ مشـارکت 
کننـد، افـزود: مـردم شـریف، مؤمـن و خداجـوی 
کرمـان همـواره در مشـارکت در موضوعات مذهبی، 
پیش قـدم و پیشـرو هسـتند کـه بهتریـن نمونـه  
آن، نقـش افتخارآمیـز کرمـان در بازسـازی عتبات 

عالیات اسـت.

وی تصریـح کـرد: خدمـت رسـانی بـه زائـران امـام 
حسـین )ع( و خـادم الحسـین )ع( بـودن لیاقت 

مـی خواهـد که نصیـب هرکسـی نمی شـود.
شـهردار کرمـان بیـان کـرد: در راهپیمایـی اربعیـن 
نخسـتین  سـال  از  اسـتان کرمـان  و  شـهر  نیـز، 
برگـزاری راهپیمایـی، مشـارکت جـدی داشـته و 
هم شـهروندان و هـم کارکنان شـهرداری، متقاضی 
مشـارکت جـدی شـهرداری در ایـن زمینـه بـوده و 
هسـتند؛ بنابراین، در سـال جاری همانند سال های 
گذشـته موکبـی در ایـام اربعیـن حسـینی در نجف 

اشـرف  برپـا خواهـد شـد.
عالـم زاده بـا اشـاره بـه اینکـه افـرادی کـه انتخاب 
شـده انـد، بـرای اولیـن بار اسـت کـه به این سـفر 
معنـوی اعزام می شـوند، از همه افـراد به خصوص 
معـاون خدمـات شـهری شـهرداری که با تشـکیل 
سـتاد اربعیـن، زمینه این خدمـت را فراهم کرده اند 

تشـکر و قدردانـی کرد.
گفتنـی اسـت ایـن مراسـم بـا بازدیـد از گنبـد در 
حال سـاخت امام حسـین )ع(، سـخنرانی حجت 
االسـالم سـعادت فر، برگزاری نماز جماعت، برپایی 

زیـارت عاشـورا و مداحـی و عـزاداری همـراه بود.

فرمانده انتظامی استان کرمان:
امنیت کشور را مدیون خون شهدا هستیم
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آوای محلی           

َدخیلی َبسَتر ُو َتسبی َو گاَلر
ُو َصدتا واَیه َسر ُمهرِگ کَتاَلر

ِدلی ِمث َدسُتِن بی بی ِدُروشی
ِدلیکیَنر   َولی  پاَبنِد    فاَلر

شاعر :  مهدی جاللی

َغمی کَفته َپسینی َسردوچاُرم
ِدُلم ِگفته ُخدا ای روزِگاُرم

َاخاُهمی کَمی َدشتی ُبخوُنم
دوروزه َرفته ناَمرد ای ِکناُرم

شاعر :  اسماعیل جالئی

ِبکَش دست ِای سرِ ُبن دوِل بی برگ
حسودیئ و  غضب آلوده و    کَرگ
عجب گیرِ سه پیچی داد ه ای تو 
عجب گیرِسه پیچی روَمن ِای َمرگ

شاعر :  رضامیرشکاری ُهلُهَلک

َپسینی َهم به داره َهم به باره
به کَنگُم ُمرِغ خوشَوقتی سواره 
دُلم بعِد بسی ِچش انتظاری 

َهوایی بوده ُو َسر َوعِد یارِه

شاعر :  مهدی جاللی

َبسی جوُشم َز َتو کَوُتم َنَیهتی
َو روُزم ِنشت و َشو کَوُتم َنیهتی

مو َروُتم کارگری َور خاطر تو
َو پای غیله َخو کَوُتم َنیهتی

شاعر :  یوسف مجیدی


