
به علت اختالل در شبکه برق بامداد جمعه خسارت میلیونی به وسایل خانگی اهالی 
خیابان ذوالفقار شهرستان جیرفت وارد شده است

نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی:

رییس بنیاد مستضعفان برای مدیریت 
کشوری و استانی بانک سینا چاره اندیشی کند
وضعیتبهداشتیسردخانههای

جنوبزیرذرهبین

خساراتمیلیونینوسانات
برقبهجیرفتیها

افتتاحاستخرکهنوجدرگروداربست
فرماندار کهنوج: منتظرم ببینم استخر کهنوج کی راه اندازی می شود

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب: داربست برسد مشکل استخر دوهفته ای برطرف می شود

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب:

کلنگ کارخانه فرآوری منگنز در 
شهرستان کهنوج به زمین زده شد
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شیوهبرآوردهزینههای
بیمارستانخصوصی

بیمارانی که نسبت به هزینه درمان خود در بیمارستان خصوصی اعتراض دارند می توانند با شماره 
۱۹۰ تماس بگیرند، شکواییه افراد به دانشگاه علوم پزشکی جهت بررسی بیشتر فرستاده  می شود
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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اخالق،حقوقو
تشخیصمصلحت؛
درجستجویتعادل

رضا داوری اردکانی
یادداشت مهمان

آیـا می تـوان در اعمال حق و به جـا آوردن عمل اخالقی، 
مصلحت بینی داشت؟

اگـر بپرسـند چه تفاوتـی میان احـکام اخالقـی و قواعد 
و قوانیـن حقوقـی وجـود دارد، معمـوالً پاسـخ می دهند 
کـه قواعـد و قوانیـن حقوقی ضمانـت اجرا دارنـد و اگر 
کسـی آنها را رعایت نکند بازخواسـت و مجازات می شود 
امـا عمـل نکـردن به وظیفـه اخالقـی و تخطـی از حکم 
وجـدان مؤاخـذه و مجـازات رسـمی نـدارد. بـه عبـارت 
دیگـر تفـاوت اخـالق و حقـوق در ایـن اسـت کـه احکام 
اخالقـی ضمانـت اجـرا و ناظـر بیرونـی ندارنـد. البته در 
نسـبت اخـالق مسـئولیت حقـوق اهمیتـی بیشـتر دارد 
امـا مسـئولیت اخالقـی، مسـئولیت در برابر خـرد عملی 
شـخصی اسـت که به تکلیـف عمل کرده یـا عمل نکرده 
اسـت. ایـن اختـالف البتـه مهـم اسـت امـا در حقیقت 
اختـالف میـان حکـم اخالقـی و حکـم حقوقـی بـا آن 
روشـن نمی شـود، بلکـه نتیجـه آن اختـالف یـا یکـی از 
نتایـج آن اسـت.آیا می توانیـم بگوییـم احـکام قانونـی 
حقوقـی متعلـق بـه جامعـه اسـت و اشـخاص در برابر 
جامعـه ملـزم به رعایت آنها هسـتند و اگـر رعایت نکنند 
جامعـه و حکومـت از آنهـا بازخواسـت می کنـد؟ امـا در 
اخالق، شـخص در مقابل خود مسـئول است و حکومت 
و جامعـه از کسـی کـه از ادای فعـل اخالقـی خـودداری 
کـرده اسـت، بازخواسـت نمی کنـد. ممکـن اسـت گفته 
شـود کـه ایـن دو بیـان تفـاوت حقیقـی بـا هـم ندارند، 
بلکـه تفاوتشـان در ظاهـر اسـت. ایـن گفتـه تـا حـدی 
درسـت اسـت امـا در بیـان اخیـر نکتـه ای زائـد بـر بیان 
اول می تـوان یافـت. وقتـی می گوئیـم مسـئول اخـالق 

اسـت...  شخص 

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

کلنگ کارخانه فرآوری منگنز در شهرستان کهنوج به زمین زده شد
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت جنـوب کرمـان، بـا حضـور معـاون اقتصـادی و 
نماینـده  مدیـرکل جـذب سـرمایه گـذاری اسـتانداری، 
معاونیـن  و  رییـس  جنوبـی کرمـان،  شهرسـتان  پنـج 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان، امام 
جمعـه، فرماندار و دادسـتان کهنوج و جمعی از مسـووالن 
شهرسـتان کهنوج کلنگ احداث کارخانه فرآوری منگنز در 

شهرسـتان کهنـوج بـه زمیـن زده شـد.
رییـس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت جنـوب کرمان 
در ایـن خصـوص گفـت: فـاز اول ایـن طـرح، ظرفیـت 
تولید سـاالنه 1000 تن فروسـیلیکو منگنز  را دارد.مهندس 
مروجـی فـرد افـزود: سـرمایه گـذاری ایـن طـرح مبلغی 
حـدود 133 میلیارد ریال و اشـتغالزایی مسـتقیم آن 25 
نفـر می باشـد.وی افـزود: اعتماد به بخـش خصوصی در 

ایـن شهرسـتان جهـت راه انـدازی مجدد طـرح تیتانیوم 
کهنـوج مثمـر ثمـر بـوده و در مچنـد روز آینـده ایـن طرح 
عظیـم صنایـع معدنـی بـه بخش خصوصـی واگـذار می 
شود.سـرمایه گـذار طـرح نیـز افـزود: ایـن طـرح جهـت 
جلوگیری از خام فروشـی و فرآوری سـنگ های معدنی 
اسـفندقه و فاریـاب و تبدیـل بـه فروسـیلیکو منگنـز و 

فروکـروم راه انـدازی می شـود.

25 تا 253۹ تا 38

فراخوان مناقصـه
نوبت دوم

مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596- شناسه ملی 

14000275775

برآوردتضمین شرکت در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

مدت موضوعشماره فراخوان
مبانیمبلغ )لاير(مبلغ )ریال(نوع)روز(

2098003501000116
تكميل عمليات اجرايي احداث باند دوم چترود- 

راور- ديهوك )قطعه3( 
حدفاصل كيلومتر 36 تا 53

540

بر اساس 
آیین نامه 
تضمین 
معامالت 
دولتی 

   6/000/000/000   199/471/546/094

بر اساس فهرست 
بهای تجمیع شده 
راه، باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن 

1398

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

ــکملــتشــعبهامــام)ره( ــژهدارمازمدیریــتبان ــروتشــکروی تقدی

ــس ــوب،ح ــوردخ ــتبرخ ــیباب ــنمهن ــایبهم ــابآق ــتجن جیرف

ــی. ــوربانک ــامام ــلدرتم ــرعتعم ــیوس همنوع

یککالمخودمانی)خداخیرتبده(

از طرف بهنام محمدحسنی

آگهی تقدیر

مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

آگهیمزایدهفروش
محصولمرکباتتولیدیسال98)مرحلهسوم(

مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی جنــوب اســتان کرمــان بــه اســتناد آییــن 
نامــه مالــی و معامالتــی ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی در ســال ۱3۹8 در نظــر 
دارد حــق بهــره بــرداری از محصــول باغــات مرکبــات خــود شــامل ارقــام مختلــف مرکبــات )پرتقــال 
والنســیا  و مــارس ارلــی، نارنگــی کینو،گریــپ فــروت ســفید و قرمــز(  را از طریــق مزایــده عمومــی 

بــه صــورت یکجــا واگــذار نمایــد.
متقاضیــان مــی تواننــد همــه روزه تــا روز دوشــنبه مــورخ  ۹8/8/۱3 جهــت بازدیــد از باغــات بــه آدرس جیرفــت 
کیلومتــر ۱5 جــاده عنبرآبــاد مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و بــرای دریافــت فــرم شــرایط مزایــده و ســایر 

مــدارک و ارائــه پیشــنهاد بــه ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت بــه آدرس Setadiran.ir مراجعــه نماینــد.
ــوزش  ــات و آم ــز تحقیق ــل مرک ــح در مح ــاعت ۱۰صب ــورخ  ۹8/8/۱4 راس س ــنبه م ــه ش ــنهادات در روز  س پیش

ــد. ــد ش ــت خواهن ــاورزی قرائ کش
) هزینه های مربوط به درج آگهی و ارزیابی محصول بعهده برنده مزایده می باشد.(
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افتتاح پروژه تغییرالگوی مصرف سوخت 
در منطقه برجک

الگـوی  تغییـر  پـروژه  گفـت:  احمـدی،  حمـزه 
مصـرف سـوخت )توزیـع و نصـب رایـگان آبگرمکن 
بخـش  توابـع  از  برجـک  منطقـه  در  خورشـیدی( 
جازموریـان شهرسـتان رودبـار جنـوب افتتاح شـد. 
پـروژه تغییر الگوی مصرف سـوخت )توزیع و نصب 
رایـگان آبگرمکـن خورشـیدی( در منطقـه برجک از 
توابـع بخـش جازموریـان شهرسـتان رودبـار جنوب 
بـا حضور نماینـده مردم پنـج شهرسـتان جنوبی در 
مجلس شـورای اسالمی، سرپرسـت اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیـزداری جنوب کرمان، فرمانـدار رودبار 
جنوب و تعدادی از مسـئوالن این شهرسـتان افتتاح 

شـد.»حمزه احمدی«، در حاشـیه افتتاح این پروژه، 
گفـت: هـدف از اجرای این پـروژه، جلوگیری از قطع 
درختـان، کنـدن بوته ها و ممانعت از سـوزاندن هیزم 
بـرای گـرم کـردن آب کـه موجب حفظ عرصـه های 
منابـع طبیعـی همچـون مراتـع و جنـگل هـا شـده 
و نیـز بـه عنـوان انـرژی پـاک پیامدهـای زیسـت 
محیطـی ماننـد آسـیب زدن بـه الیـه ازون را در پـی 
ندارد.سرپرسـت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
جنـوب کرمان، تصریح کرد: اعتبارات مـورد نیاز برای 
اجـرای این پـروژه از محل اعتبارات صندوق توسـعه 

ملـی سـال98 تامین شـده بود.

اخالق،حقوقوتشخیصمصلحت؛درجستجویتعادل

ادامه یادداشت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون شیشـدانگ یکبـاب خانه مشـتمل بر طبقـه فوقانی پـالک 375 فرعی 
از 63 اصلـی واقـع در بخـش 6 کرمـان به مسـاحت 250 متر مربـع به ادرس 
کرمـان حاجـی آبـاد خیابـان بـاب الحوائـج کوچـه شـماره 7 مـورد تقاضـای 
خانـم طاهـره کمالـی مقـدم می باشـد تاکنون تحدید حـدود نشـده و نیاز به 
تحدیـد حـدود دارد و اعمـال تبصـره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب 
در خواسـت مالـک بـه شـماره 16062- 98/06/30 بدینوسـیله آگهی تحدید حـدود اختصاصی 
منتشـر و عمليـات تحدیـدی از سـاعت 8 صبـح روز 98/8/26 در محـل شـروع و بعمل خواهد 
آمـد لـذا بـه مالـک یـا مالکیـن امـالک مجـاور رقبه مزبـور اخطار مـی گردد کـه در موعـد مقرر 
در ایـن اعـالن در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات 
تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتقاقـی آن 
اعتراضـی داشـته باشـد طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثر ظرف مـدت 30 روز پـس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبا بـه این اداره اعـالم نماید و ظرف مـدت یکماه از 
تاریـخ اعـالم اعتـراض مهلت دارند تا بـه دادگاه صالحـه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواسـت 
نمـوده و رسـید تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد بدیهـی 
اسـت پـس از مضـی مهلـت یاد شـده و ارائه گواهـی عدم تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضی 
ثبـت عملیـات ثبتـی بنـام وی ادامـه خواهـد یافـت و هیچگونه ادعایـی مسـموع نخواهد بود.

تاريخ انتشار:98/08/04
محمود مهدی زاده – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان /م الف: ۱۰۹2

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گلباف 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- برابر 
رای شـماره 139860319062000360 مـورخ 98/6/2 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای محمدرضا نصیری حسـن آبـادی فرزند احمد 
بشـماره شناسـنامه 84 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک باب خانـه به مسـاحت 569/36 متر 
مربـع پـالک 4 فرعـی از 152-اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 152-اصلی واقـع در گلباف 
خیابـان اشـرفی اصفهانـی محلـه رزنوجنـب بقعه شـاه شـمس الدین خریـداری از مالکان رسـمی 
نمکعلـی هشـتادانی وسـمنبر مظفـری محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. تاریخ انتشـار 

نوبـت اول : 98/8/4-تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/8/19
محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف / م الف: ۱۰4۹

آگهی فقدان سند مالکیت 
چـون آقـای احمـد سـلطانی نـژاد مالـک ششـدانگ پـالک 300 فرعـی از 549-

اصلـی واقـع در بخش45کرمـان بـا ارائـه دو برگ شـهادت شـهود تصدیق شـده ادعا 
واعـالم نمـوده اصـل سـند مالکیـت پـالک اخیرالذکر که قبـال ذیل ثبـت 6104صفحه 
565دفتـر43 امـالک محلـی جیرفـت صـادر وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجای 
مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضـای صدورسـند مالکیـت المثنـی پـالک فـوق را نمـوده لـذا بنـا بـه 
درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک مـاده 120آیین نامـه – قانون ثبت مراتـب در یک نوبت 
آگهـی میگـردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک مرقـوم ویا وجود 
اصـل سـند مالکیـت مـورد ادعـا نـزد خـود می باشـند از تاریـخ انتشـار آگهی )یـک نوبت اسـت (ظرف 
مـدت 10روز مراتـب را بـا ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه کتبا بـه اداره ثبـت اسـناد وامالک 
شهرسـتان جیرفـت اعالم نمایند بدیهی اسـت پـس از انقضای مهلت مقـرر در آگهـی )10روز(هیچگونه 
ادعایـی از هیچکـس مسـموع نخواهـد بـود وایـن اداره وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت المثنـی بنـام مالک اقـدام خواهـد نمود.
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت- م الف :4۰6

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :۱3۹8۰4۰۱۹۰7۰۰۰۰337/۱   
بدینوسـیله به مهدی سـیدی وغالمرضا سـیدی ومحمدرضا سـیدی مرغکی وفاطمه 
سـیدی مرغکی وافسـانه سـیدی وشایسـته سـیدی مرغکـی ورضا سـیدی مرغکی 
وامیـر سـیدی وفرشـته سـیدی وحسـن سـیدی مرغکـی وصفرسـیدی  بدهـکاران 
98/07/23شـناخته  گـزارش  برابـر  139804019070000337/1کـه  کالسـه  پرونـده 
نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گـردد کـه برابرسـند رهنـی شـماره 35746مـورخ 91/10/20بین شـما و تعاونی 
اعتبـار ثامـن االئمـه جیرفـت  مبلـغ 1/160/000/000ریـال بدهکارمـی باشـید کـه براثرعـدم پرداخت وجه 
بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نموده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه صادروبکالسـه فـوق دراین 
اجراءمطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19آئیـن نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابـالغ می 
گـردد ازتاریـخ انتشـاراین آگهـی کـه تاریـخ ابـالغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در روزنامه 
کثیراالنتشـارمحلی چـاپ ومنتشـرمی گـردد ظـرف مـدت ده روزنسـبت به پرداخـت بدهی خـود اقدام 
ودرایـن صـورت بـدون انتشـارآگهی دیگـری عملیات اجرائـی طبق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.

مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ خانه مشـتمل بـر باغچـه  بمسـاحت 2460 متر مربـع تحت پالک 
121 فرعـی از 370 - اصلـی . مفـروز  و مجـزا از 39فرعـی از 370  اصلی واقع در قطعه 

سـه بخـش 34 کرمان  واقـع در اراضـی مردهک )حنا(
موسوم به زمین شریکی باالیی  آدرس :عنبراباد - مردهک -حنا

مـورد تقاضـاي  آقـا ارشـاد درینی فرزند موسـی باسـتناد رای هیـات محترم حل اختـالف ثبت جیرفت 
بشـماره  139860319091000527 در مالکیـت نامبـرده قـرار گرفته و آگهی موضوع مـاده 3 قانون تعيین 
تکلیـف و وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی و مـاده 13- آئین نامـه قانون 
ثبـت منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه اسـت و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد. لـذا 
حسـب درخواسـت مورخـه 98/11030/3509_1398/07/24 مالک، بدینوسـیله آگهـی تحدید حدود آن 
باسـتناد تبصـره مـاده 13 قانـون مزبور منتشـر و عمليات تحديدی آن از سـاعت 8 صبح روز سـه شـنبه 
مـورخ1398/08/28 شـروع و بعمـل خواهـد آمـد. لـذا بـه مالک یـا مالکین امـالک مجاوررقبـه مزبور 
اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در این اعـالن به محل وقـوع ملک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه 
مجاوريـن عمليـات تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاورين برحـدود وحقوق 
ارتفاقـی آن اعتـراف داشـته باشـد بـر طبـق مـاده 20 قانون ثبـت و مـاده 86 - اصالحی پـس از تنظیم 
صـورت مجلـس تحدیـدی فقـط تاسـی روز مهلـت دارد تا اعتـراض خـود را از طریق مرجـع صالحیتدار 
تقدیـم دارد و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد و پس از گذشـت مهلت یادشـده هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهد بـود. تاریخ انتشـار: 98/08/04 -روز انتشار:شـنبه
مصیب حیدریان ،رئیس اداره ثبت اسناد و امالک عنبرآباد

آگهی فقدان سند مالکیت:
احترامـا نظـر بـه اینکـه خانـم عفـت طبـال زاده گوکـی وکیـل خانـم سـهيال / 
کرمـي رباطـي فرزنـد صفـر شـماره شناسـنامه 4106 تاریـخ تولـد 28 / 04 / 
1365 صـادره از کرمـان دارای شـماره ملی 2993939033 مالک ششـدانگ 
سـند  موضـوع  3 کرمـان  بخـش  اصلـی   1783 از  فرعـی   11858 پـالک 
مالكيـت اصلـي بشـماره چاپـی 622265 سـری ب سـال 96 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 
17332 1397203190780 صـادر و تسـلیم گردیـده ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی 
تصدیـق امضـا شـده مدعـی اسـت سـند مالکیت پالک مزبـور بعلت بـی احتیاطی مفقـود و در 
خواسـت سـند مالکیـت المثنـی نموده لذا باسـتناد اصالح تبصـره یک اصالحی مـاده 120 آئین 
نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی می شـود تـا چنانچه 
کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر بـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خود 
مـی باشـد ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه 
و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نماینـد در غیـر 
ایـن صـورت پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهد شـد.

تاريخ انتشار: 98/8/4
رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام

محمود مهدی زاده – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان /م الف: ۱۰85

آگهی حصر وراثت- منوجان 
اقـای صـادق خدمتـگاری  فرزند عیسـی دارای شناسـنامه 3150137756بشـرح 
دادخواست شـماره 9809973891200375مورخ 98/07/30 توضیح داده شادروان 
تاریـخ1398/07/08در  بشناسـنامه1028در  حسـن  فرزنـد  خدمتـگاری  عیسـی 
شـهرمنوجان فـوت شـده و وراثت منحصر حیـن الفوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 

1- صادق خدمتگاری بجگان  فرزند عیسی ت .ت 1369/10/02 ش م 3150137756
2 – سجاد خدمتگاری بجگان  فرزند عیسی ت .ت 1372/12/04 ش م 6080050811
3- ساجده خدمتگاری بجگان  فرزند عیسی ت .ت 1368/01/01 ش م 3150113891

4- راحلـه خدمتـگاری بجـگان  فرزنـد عیسـی ت .ت 1364/01/01 ش م 6089961833)فرزنـدان 
متوفی(

5- زینب خودستان فرزند عبدهللا ش ش 3077 ت ت 1348/06/16 ش م 6089852597
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای 
حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد و وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری که بعد 

از این موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
 م الف:3۱- دفتر شورای حل اختالف مرکزی شماره دوم  شهرستان منوجان  

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی داری پـالک 209فرعـی از 94-

اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 94- اصلـی بـه مسـاحت616131متر 
مربـع واقـع درشـهر کهنـوج قطعـه یک بخـش 46کرمـان با اسـتناد رای شـماره 
1398603190020001969-1398/07/03هیـات مسـتقر در ثبت کهنوج در مالکیت 
اقـای مختـار وزیـری قـرار گرفتـه واگهـی موضـوع مـاده 3قانـون تعیییـن تکلیف وضعیـت اراضی 
وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی ومـاده 13اییـن نامـه قانون ثبـت منتشـر و در موعد مقـرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه و نیـاز بـه تحدیـد حدود دارند . لذا حسـب درخواسـت کتبـی مالک مورخه 
1398/08/01آگهـی تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصـره مـاده 13 قانـون مزبـور منتشـر و عملیـات 
تحدیـدی آن از سـاعت 8 صبـح روزچهارشـنبه مورخـه 98/08/29در محـل شـروع و بعمـل خواهد 
آمـد. لـذا بـه مالکیـن و مجاوریـن رقبه فوق اخطـار میگردد کـه در موعد مقرر در محـل وقوع ملک 
حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیدی با معرفـی مالک انجـام و چنانچه 
کسـی از مجاوریـن بـر حـدود و حقوق ارتفاقی ان اعتراض داشـته باشـد طبق مـاده 20 قانون ثبت 
و مـاده 86 اصالحـی پـس از تنظیـم صورتجلسـه تحدیدی اعتراض خـود را کتبا به ایـن اداره اعالم 
و ظـرف مـدت 30 روز دادخواسـت بـه | مراجع ذیصـالح قضایی تقدیم نماید و گواهی دادخواسـت 
مربوطـه را بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد. پـس از گذشـت مهلت یـاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع 

نخواهـد بـود. م الـف :2176- تاریخ انتشـار :98/08/04
رئیس اداره ثبت اسناد شهرستان کهنوج –اصغر ناروئی 

آگهی مزایده مال غیر منقول )نوبت اول( 
دایـره مزایـده اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در خصوص پرونده کالسـه 
980338 شـعبه پنجـم اجـرای احـکام حقوقـی کرمـان ملـک دارای سـند عـادی )توضیـح اینکه 
ملـک مفـروز الرعیـه اسـت و قسـمتی از پالک 2785مـوازی 225سـهم از 3072 سـهم بخش 3 
کرمـان( متعلـق بـه آقـای محمـد ایرانمنش مشـخصات زیـر را از طریـق مزایده بفروش برسـاند: 

- 1 آدرس ملک: کرمان-شرف آباد-بلوار امام علی)ع(-کوچه شماره 10- بعد از انبار عالیس 
- 2 مشـخصات ثبتی ملک: دارای سـند عادی ، توضیح اینکه ملک مفروز الرعیه اسـت و قسـمتی از پالک 2785 

موازی 225سـهم از 3072 سـهم بخش 3 کرمان
-3 وضعیـت ملـک بدیـن شـرح اسـت: ملـک فـوق فاقد حصـار که حصارهـای اضالع شـمالی و جنوبـی متعلق به 
همسـایه هـا، ضلـع غربـی خاکریز و ضلع شـرقی چینه کلـی قدیمی مخروبه اسـت. حـدود اربعه زمین فوق شـماال 
بطـول 127متـر، شـرقا بطـول 57متـر، جنوبـا بطـول 133 متـر، غربـا بطـول 58متـر بـه کوچه،به مسـاحت تقریبی 

7475متـر مربع
 با توجه به توضیحات فوق ارزش ریالی ملک 8/970/000/000 ریال که توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابی 
گردیـده اسـت. جلسـه مزایـده در روز دوشـنبه مـورخ 98/08/27 راس سـاعت 12 ظهـر در محـل اتـاق مزایـده هـای 
دادگسـتری کرمـان و بـا حضـور نماینده محترم دادسـرا برگزار می گردد طالبین شـرکت در مزایده می تواننـد تا 5 روز 
قبـل از مزایـده از ملـک مذکـور بازدیـد و در صـورت تمایـل به شـرکت در مزایده بایسـتی ده درصد قیمت کارشناسـی 
بمبلـغ 897/000/0000 ریـال بـا شناسـه واریـز 97387090003001247 بـه حسـاب شماره2171293951000سـپرده 
دادگسـتری نـزد بانـک ملـی واریـز و به همراه درخواسـت کتبـی خود در پاکت در بسـته و تـا قبل از سـاعت برگزاری 
مزایده تحویل نمایند. بدیهی اسـت شـخصی به عنوان برنده مزایده شـناخته می شـود که قیمت باالتری داده باشـد. 
در صـورت انصـراف برنـده مزایده 10% مبلغ پیشـنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شـد. در ضمـن دایره اجرا هیچ گونه 
مسـئولیتی در قبـال معامـالت معـارض نخواهـد داشـت. برنده مزایده بایسـتی نسـبت بـه واریز مابه التفـاوت مبلغ 

کارشناسـی تـا مبلغ پیشـنهادی در روز مزایـده اقدام نمایند. 
دادورز برگزار کننده مزایدهای اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان – شیروانی / م الف: 5۰5

آگهی فقدان سند مالکیت: 
نظـر بـه اینکـه آقـای علـي / موسـی زاده کرمانـي نـژاد فرزنـد محمـود شـماره شناسـنامه 
568 تاريـخ تولـد 27 / 03 / 1357 صـادره از کرمـان دارای شـماره ملـی 2991627328 
مالـک سـه دانگ مشـاع ارششـدانگ پـالک 11625 فرعـی از 1783 اصلی بخـش 3 کرمان 
موضـوع سـند مالكيـت اصلـي بشـماره چاپـی 340928 سـری ب سـال 91 کـه در صفحـه 
555 دفتـر امـالک جلـد 439 ذیـل شـماره 109151صـادر و تسـلیم گردیـده ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد 
محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پالک مزبور بعلت سـرقت مفقود و در خواسـت سـند 
مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد اصـالح تبصـره یـک اصالحـی مـاده 120 آئیـن نامـه قانون ثبـت مراتب 
در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به 
ملـک فـوق الذکـر بـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهی به 
اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه 
تسـلیم نماینـد در غیـر ایـن صـورت پس از مدت مذکور نسـبت به صـدور سـند مالکیت المثنی اقـدام خواهد 

شـد. تاريخ انتشـار: 98/8/4
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان امام

محمود مهدی زاده – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان /م الف: ۱۰۹۰

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :۱3۹6۰4۰۱۹۰7۰۰۰۰382/۱  
بدینوسـیله بـه ایمـان سـیدی  بدهکارپرونـده کالسـه 139604019070000382/1کـه برابـر 
گـزارش 96/11/30شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گـردد کـه برابرسـند ازدواج شـماره 
3512مـورخ 58/01/07بیـن شـما و خانـم ربابـه سـیدی مبلـغ 2/397/751/633ریـال 
بدهکارمـی باشـید کـه براثرعـدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نموده 
پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادروبکالسـه فـوق درایـن اجراءمطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 
18/19آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابـالغ می گـردد ازتاریـخ انتشـاراین آگهی کـه تاریخ 
ابـالغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـارمحلی چـاپ ومنتشـرمی گـردد 
ظـرف مـدت ده روزنسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ودرایـن صـورت بـدون انتشـارآگهی دیگـری 

عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد .
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی 

آگهی فقدان سند 
احترامـا محسـن اسـمعیل بیگـی کرمانی فرزنـد اکبر مالـک ششـدانگ آپارتمان به پـالک 1938 
فرعـی از 9 اصلـی واقـع در بخش 4 کرمان که سـند مالکیت آن به شـماره 195801 صادر و تسـلیم 
گردیده ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضاء شـده مدعی اسـت سـند مالکیت 
پـالک مزبـور بعلـت نامعلـوم مفقـود / از بین رفته و در خواسـت سـند مالکیت المثنی نمـوده لذا 
باسـتناد مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی میشـود تـا چنانچه 
کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملک فـوق الذکر بـا وجود سـند مالکیت نـزد خود میباشـد ظرف مـدت 10 
روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمان مراجعـه و اعتراض خـود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت 
یـا سـند معاملـه تسـلیم نماینـد و اال پـس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد.

تاریخ انتشار: 1398/08/04
آگهیمزایدهاجارهشماره۱-98عیسی حافظی فر – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۱ کرمان / م الف:۱۰۹3

آگهیمزایدهاجارهشماره98-2

مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان ســیرجان در نظــر دارد اجــاره یــک بــاب مغــازه 
واقــع در چهــارراه فرهنــگ بــه متراژ۱8مترمربــع را از طریــق مزایــده عمومــی بــا بهــره گیــری 
از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) setadiran.ir ( بــه صــورت الکترونیکــی واگــذار 

نمایــد. زمــان انتشــار درســایت: ۱3۹8/8/۱

مديريــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان ســیرجان در نظــر دارد اجــاره یــک بــاب مغــازه واقــع 
در چهــارراه فرهنــگ بــه متــراژ 24 مترمربــع را از طریــق مزایــده عمومــی بــا بهــره گیــری از ســامانه 

تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) setadiran.ir ( بــه صــورت الکترونیکــی واگــذار نمایــد. 

مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 1398/8/12
نحوه دریافت اسناد مزایده: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی)ستاد( 

ــق  ــان وقــت اداری مــورخ 1398/8/12 از طری ــر تاپای مهلــت تکمیــل و ارســال اســناد مزایده:حداکث
ســامانه ســتاد. 

ــت  ــر مدیری ــل دفت ــورخ 1398/8/13 در مح ــح م ــاعت 10 صب ــناد مزایده:س ــایی اس ــخ بازگش تاری
ــایر  ــزاری و س ــات برگ ــی و توضیح ــرایط عموم ــی از ش ــت آگاه ــیرجان جه ــرورش س ــوزش وپ آم

ــود. ــه ش ــانی setadiran.ir مراجع ــه نش ــتاد ب ــامانه س ــه س ــده ب ــات مزای اطالع

زمان انتشار در سایت: 1398/8/1
مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 1398/8/12

نحوه دریافت اسناد مزایده: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی )ستاد( 
مهلــت تکمیــل و ارســال اســناد مزایــده: حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 1398/8/12 از طریــق 

ــتاد.  سامانه س
ــت  ــر مدیری ــورخ 1398/8/13 در محــل دفت ــح م ــده: ســاعت 10 صب ــخ بازگشــایی اســناد مزای تاری
ــایر  ــزاری و س ــات برگ ــی و توضیح ــرایط عموم ــی از ش ــت آگاه ــیرجان جه ــرورش س ــوزش و پ آم

ــود. ــه ش ــانی setadiran.ir مراجع ــه نش ــتاد ب ــامانه س ــه س ــده ب ــات مزای اطالع

اکبر محیاپور معاون مدیرکل مدیر آموزش و پرورش شهرستان سیرجان

اکبر محیاپور معاون مدیرکل مدیر آموزش و پرورش شهرستان سیرجان

ری
زدا

خی
آب

انخبرخبر
خبردرم

»مجیـد خوبـی زاده«، در گفـت و گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری 
شبسـتان از کرمـان جنـوب، بـا اشـاره بـه اهمیت کتـاب و کتاب 
خوانـی، گفـت: یکـی از دغدغه هـای مهم مقام معظـم رهبری که 
در مناسـبت های مختلف بیاناتی را در خصـوص آن ایراد کرده اند، 
اهمیـت کتاب و کتابخوانی و مقولـه ترویج فرهنگ کتاب و کتاب 
خوانی در جامعه اسـت.مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد 
جنوب کرمان، اضافه کرد: در همین راسـتا با شـکل گیری سـتاد 
عالـی کانـون هـای فرهنگی هنری مسـاجد در کشـور و به دنبال 
آن تشـکیل سـتاد هماهنگـی کانون  هـای مسـاجد در جنـوب 
کرمان، کتابخانه های مخزن دار و باز در مسـاجد راه اندازی شـد.

 وی، اظهـار داشـت: از زمان اسـتقرار سـتاد هماهنگـی کانون های 
مسـاجد جنوب کرمان تاکنون قریب 220 کتاب خانه در مسـاجد 
راه انـدازی شـده اسـت کـه از این میـزان، 38 کتـاب خانه مخزن 
دار و 182 کتابخانـه بـاز اسـت و 32 کتابـدار در ایـن کتاب خانه ها 

مشـغول فعالیت هستند.

بـه علـت اختالل در شـبکه برق بامـداد جمعه خسـارت میلیونی 
به وسـایل خانگی اهالی خیابان ذوالفقار شهرسـتان جیرفت وارد 

شـده است.
بـه گـزارش ایسـنا، بامداد جمعه سـوم آبانمـاه سـاعت 2، اهالی 
خیابـان ذوالفقـار جیرفـت بـا صـدای فیـوز هـای برق بـه حیاط 

منـازل و کوچه کشـانده شـدند.
در اثـر نوسـانات بـرق بامداد جمعـه در خیابان ذوالفقـار جیرفت، 
خسـارت جـدی بـه وسـایل برقی وارد شـده اسـت که خسـارت 
دیـدگان از مسـئوالن تقاضـا دارنـد تـا در اسـرع وقـت ضمـن 
همـکاری بـا مردم نسـبت بـه جبـران خسـارت وارد شـده اقدام 

. کنند
وسایل شهروندان بیمه خسارت هستند

مهنـدس غالمعبـاس انجـم شـعاع مدیـر امـور بـرق شهرسـتان 
جیرفـت در پاسـخ بـه پیگری های خبرنگار ایسـنا مبنـی بر علت 
اختالل ایجاد شـده در شـبکه برق و وضعیت آسـیب به وسـائل 
خانگی برقی، گفت:متاسـفانه اختالل در شـبکه برق شب گذشته 

یـک حادثـه بـود که باعث قطعی نول شـبکه شـده اسـت.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه خسـارت وارد شـده به وسـایل 
برقـی شـهروندان را پاسـخگویی هسـتید یـا خیـر؟ افـزود: بـر 
اسـاس بررسـی و نظـر کارشـناس خسـارت اداره برق، خسـارت 

هـای ایجـاد شـده را پاسـخگو هسـتیم.
انجـم شـعاع از همـه اهالـی خیابـان ذوالفقـار جیرفت خواسـت 
بـا مراجعـه بـه اداره بـرق شهرسـتان و تشـکیل پرونـده نسـبت 
بـه اعـالم خسـارت ناشـی از نوسـان بـرق اقـدام نماینـد و اظهار 
کرد: شـهروندان سـاکن خیابـان مذکور که وسـایل برقی خانگی 
و ...دچـار آسـیب شـده اند روز شـنبه چهارم آبانماه بـا مراجعه به 
اداره بـرق جیرفـت نسـبت بـه تعییـن تکلیـف و وضعیـت ایجاد 

شـده اقـدام کنند.
خسارت ناشی از نوسانات برق قابل جبران هستند

رضـا رشـیدی قائـم مقـام مدیر عامل شـرکت توزیع بـرق جنوب 
در مدیریـت هـای برق شهرسـتان در گفت وگو با خبرنگار ایسـنا، 
بـا ابـراز تاسـف از خسـارت وارده بـه وسـایل برقی اهالـی یکی از 
خیابان های شـهر جیرفت گفت: شـهروندانی که در اثر نوسـانات 
بـرق شـب گذشـته در جیرفـت متضـرر شـده انـد، بعـد از تاییـد 

کارشـناس خسـارت، جبران می شـود.
وی از همـه شـهروندان و مشـترکین خواسـت تـا اینکـه وسـایل 
برقـی خـود را بـرای پیشـگیری از آسـیب هـای احتمالـی در اثر 

نوسـانات بـرق بـه محافـظ مجهـز کنند.

احمـد حمـزه در گفـت وگو بـا خبرنگار خبرگـزاری خانه ملـت، از 
اسـتاندار کرمـان خواسـتار عـدم ارجاع پـروژه های اقتصـادی که 
نیـاز به تسـهیالت بـاالی یک میلیارد تومـان دارند بـه بانک های 

سـینا و پسـت بانک شد.
نماینـده مـردم کهنـوج، فاریـاب، منوجـان، رودبـار و قلعه گنج در 
مجلـس دهـم افـزود: ایـن بانک ها بـه دلیل کمبـود منابـع و از 
سـویی مشـکالت مدیریتی موجب فراری دادن معدود سـرمایه 

گـذاران از مناطـق محـروم کرمان می شـوند.
وی ادامـه داد: بـر ایـن اسـاس الزم اسـت آقـای فتـاح، رئیـس 
بنیاد مسـتضعفان انقالب اسـالمی فکری برای مدیریت کشوری 

و اسـتانی بانک سـینا کند.

22۰ کتابخانه در 
کانون های مساجد جنوب 

راه اندازی شده است 

خسارات میلیونی نوسانات 
برق به جیرفتی ها

رئیس بنیاد مستضعفان برای 
مدیریت کشوری و استانی 
بانک سینا چاره اندیشی کند

خبر

36 حوزه آبخیزداری و آبخوانداری 
در جنوب کرمان در دست اجراست

برگزاری مراسم گشایش آموزشگاه 
قالیبافی نابینایان گره نور در کرمان

زائران مشهد مقدس از شرکت های 
مسافربری پروانه دار بلیت تهیه کنند

درمان خس خس سینه 
با چند فرمول ساده خانگی 

ساماندهی دامداری های روستایی، 
عشایری و غیر صنعتی در جنوب

کل  اداره  آبخیـزداری  معـاون 
منابع طبیعـی جنوب کرمـان گفت: 
36 حـوزه آبخیزداری و آبخوانداری 
در جنـوب کرمـان در دسـت اجرا و 
مطالعه اسـت.محمدرضا شاهرخی با بیان اینکه 
در سـال جاری در 36 حوزه آبخیز مشغول به کار 
هستیم، اظهارداشـت: در حال حاضر در ٢٦ حوزه 
عملیـات اجرایی انجام شـده و ١٠ حـوزه دیگر در 
حال مطالعه اسـت. عملیات اجرایی را در سـطح 

60 هـزار هکتـار انجـام می دهیم.
معـاون آبخیـزداری اداره کل منابع طبیعی جنوب 
کرمـان گفـت: هـدف از اجـرای ایـن پـروژه هـا 
کاهش خطر بروز سـیالب ها، تغذیه سـفره های 
آبهـای زیرزمینـی و آبدهـی قنوات و چشـمه ها، 
و  خشکسـالی  اثـرات  کاهـش  و  پیشـگیری 
جلوگیری از فرسـایش خـاک و همچنین ایجاد 

است. اشـتغال 
هفـت  در  حـوزه   36 ایـن  داد:  ادامـه  وی 
تاکنـون  و  واقـع شـده اند  شهرسـتان جنوبـی 
داریـم  فیزیکـی  پیشـرفت  درصـد   50 حـدود 
مردادمـاه  از  هـا  پـروژه  ایـن  اجـرای  البتـه 
آغـاز شـده، برخـی از پروژه هـا تـا پایـان سـال 
و بعضـی هـم تـا آذرمـاه بـه اتمـام می رسـند، 
عملیـات اجرایـی در سـه حوزه را نیـز به صورت 
رسانده ایم.شـاهرخی  اتمـام  بـه  100درصـد 
تاکیـد کـرد: میـزان اعتبـار اختصـاص یافته به 
ایـن پروژه هـا 55 میلیـارد تومـان بـوده کـه از 
محـل اعتبارات صندوق توسـعه ملی سـال ٩٨ 
اختصاص داده شـده اسـت.وی گفت: بخشـی 
از اعتبـارات مـا بـا هـدف کنتـرل فرسـایش و 
رسـوب وارده بـه سـد جیرفـت، سـد نسـا بم و 

سـد اسـتقالل مینـاب اسـت.

آموزشـگاه قالیبافـی نابینایـان گـره 
توانبخشـی  معـاون  بـا حضـور  نـور 
بهزیسـتی اسـتان کرمـان ،مدیر کل 
فنـی و حرفـه ای  ، مسـئول خیریـه 
عصای سـفید و جمعی از کارشناسـان افتتاح شـد 
بهزیسـتی  اداره کل  عمومـی  روابـط  .بـه گـزارش 
اسـتان کرمـان  علیرضا اسـدی معاون توانبخشـی 
بـا تاکیـد بـر نمایـش  بهزیسـتی اسـتان کرمـان 
کارهـای هنـری و قالیبافـی نابینایان در نمایشـگاه 
هـای ملـی و بیـن الملی گفـت : باید بـا حمایت از 
نابینایـان و کم بینایان زمینه رشـد و اسـتقالل آنان 
را فراهـم شود.اسـدی برگزاری دوره های آموزشـی 
حرفـه ای و هنـری بـرای افـراد دارای معلولیـت را 
یکـی از ضـرورت هـای توانمندسـازی دانسـت و 
گفت : خوشـبختانه در سـازمان بهزیستی برگزاری 
جشـنواره هـای مختلـف طراحـی شـده اسـت کـه 
ایـن جشـنواره هـا عـالوه بـر فراهـم کـردن زمینـه 
های شـغلی بـرای افـراد دارای معلولیت بـه ارتقاء 
سـالمت روانـی – اجتماعـی منجـر شـده اسـت .

جهانگیـری مدیـر کل فنی و حرفه ای اسـتان کرمان 

ضمـن بازدیـد از کارگاه و گفـت و گـو بـا آمـوزش 
آمـوزش   : قالیبافـی گفـت  ایـن کارگاه  گیرنـدگان 
هـای کسـب مهـارت بـرای این قشـر از جامعـه باید 
بـا حمایـت مسـئولین ، خیرین و متولیان در سـطح 
گسـترده ای از جامعـه انجـام شـود .جهانگیـری بـا 
اشـاره به قالیبافـی به عنوان یکی از هنرهای سـنتی 
اسـتان کرمـان اظهـار داشـت : بـا برپایی نمایشـگاه 
هـای مختلـف از دسـتاوردهای هنـری نابینایان می 
توان زمینه اشـتغال ، توانمندی و استقالل روشندالن 

را فراهـم نماییـم .
وی از افتتاح شعبه ای از این آموزشگاه در شهرستان 
سـیرجان در آینـده ای نزدیک خبـر داد و عنوان کرد :  
بـا نگرش مثبت نسـبت بـه کارهای دسـتی و هنری 
نابینایـان زمینـه ترغیـب تمامـی روشـندالن را بـرای 
کسـب آمـوزش و مهـارت مهیـا مـی شـود .مظفری 
مدیـر و اسـتاد  آموزشـگاه قالیبافـی نابینایـان و کم 
بینایـان  بـا بیـان اینکـه 28 هنرجـو نابینـا آمـوزش 
دیـده در قسـمت تولید مشـغول می باشـند افزود : 
در حـال حاظـر 15 نفر از نابینایان و کم بینایان در این 

آموزشـگاه آموزش مـی بینند .

اداره کل  نقـل  و  حمـل  معـاون 
راهـداری و حمل و نقـل جاده ای 
گفـت:  کرمـان  اسـتان  جنـوب 
بـا توجـه بـه مناسـبت های مـاه 
در مراسـم شـهادت  زائـران  و شـرکت  صفـر 
امـام رضـا )ع( تمهیـدات الزم بـرای حمـل و 
نقـل زائـران از حـوزه جنـوب اسـتان کرمـان  
بـه مشـهد مقصـد  اندیشـیده شـده اسـت . 
مجتبـی محمـودی با بیـان اینکه توسـط اداره 
مسـافر ایـن اداره کل  برنامه هـای نظارتـی از 
نحـوه حمل و نقـل زائران در دسـتور کار جدی 
کارشناسـان این حـوزه قرار گرفته اسـت . وی 
افـزود: آگاه بـودن مسـافران از حقـوق قانونی 
خـود و نظارت هـای الزم مجموعـه ایـن اداره 
کل سـبب خواهـد شـد تـا در زمینـه حمـل و 
نقـل شـرایط  در خـور شـان مسـافران فراهـم 

شـود. معـاون حمـل و نقـل اداره کل راهداری 
و حمـل و نقـل جاده ای جنوب اسـتان کرمان 
گفـت: افـرادی که قصد سـفر در قالب کاروانی 
،انفـرادی و خانوادگـی بـا نـاوگان حمـل و نقل 
عمومـی را دارند خواسـت از مذاکره مسـتقیم 
بـا راننـدگان ، مالکیـن نـاوگان خـود داری و 
مسـتقیما بـا شـرکت های حمل و نقـل ارتباط 
برقـرار و بلیـط دریافـت کنند.وی گفـت: 10تیم 
نقـل  و  از کارشناسـان حـوزه حمـل  نظارتـی 
در زمینـه حمـل و نقـل زائـران و مسـافران از 
حـوزه جنـوب اسـتان کرمـان بـه مشـهد خبر 
داد .محمـودی از  مسـافران و زائران خواسـت 
در صـورت مشـاهده هـر گونـه تخلف مـوارد را 
به شـماره 03443352139 اداره مسـافر اداره 
کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنوب 

اسـتان کرمـان اطـالع دهند.

بـه  پژوهشـگر  و  محقـق  یـک 
علـل خس خس سـینه اشـاره 
کـرد و گفـت : بـا چنـد دسـتور 
تـوان خـس خـس  سـاه مـی 
سـینه را در منـزل درمـان کـرد. بـه گـزارش 
خبرگـزاری  رسـانه های  خـط  روی  گـروه 
برنـا؛ حیـدر عظمایـی محقـق و پژوهشـگر 
طـب سـنتی، دربـاره درمـان خـس خـس 
سـینه بـا طـب سـنتی اظهـار کـرد: خـس 
خـس سـینه یـک اختـالل  تنفسـی اسـت. 
معمـوال در  افـرادی کـه مبتـال بـه آسـم و 
سـرماخوردگی  تنفسـی،  هـای  ناراحتـی 
در  شـد.  خواهـد  ظاهـر  بیشـتر  هسـتند 
بـازدم  و  دم  هنـگام  تنفـس  بیـن  ایـن 
شـد.وی  خواهـد  مواجـه  مشـکالتی   بـا 
دربـاره عوامـل تاثیرگـذار این عارضـه گفت: 

ریـزش  سـرماخوردگی،  همچـون  عواملـی 
ترشـحات سـینوس ها بـه ریـه، عفونت های 
برخـی  عـوارض  آلرژی هـا،  ریـه،  و  گلـو 
داروهـا، تنگی نفـس، آلودگـی هوا،همچنن 
بیمـاری هـای مزمـن ماننـد سـرطان ریه و 
کبـد موجـب خـس خـس سـینه خواهنـد 
شـد. البتـه هـر عاملـی کـه موجـب ورم و 
نـوع  ایـن  ایجـاد  موجـب  شـود  التهـاب  
افـزود:  شـد.عظمایی   خواهنـد  عارضـه 
زنبـور،  نیـش  ماننـد  دیگـری   عواملـی 
تـرس، حمـالت عصبـی  هـم موجـب خس 
خـس  هـرگاه  شـوند.  مـی  سـینه  خـس 
درد   ، پوسـت  بـا کمبـودی  همـراه  خـس 
و  سـردرد  سـریع،  تنفـس  سـینه،  قفسـه 
سـرگیجه همـراه شـود یک فوریت پزشـکی 

می شـود. محسـوب 

بـه  فـر«  قائـدی  »محمدرضـا 
شبسـتان از کرمـان جنـوب، گفت: 
دامداری های روسـتایی، عشایری 
و غیـر صنعتـی در جنـوب کرمـان 
تولیـدات  بهبـود  می شـوند.معاون  سـاماندهی 
دامـی سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمان 
مـاده   4 تبصـره  اجـرای  راسـتای  در  افـزود: 
5 قانـون نظـام جامـع دامپـروری کشـور و بـر 
اسـاس دسـتورالعمل اجرایی جدید وزارت جهاد 
کشـاورزی سـاماندهی دامداری های روستایی، 
عشـایری و غیر صنعتی به منظـور برنامه ریزی، 
نظـارت، افزایـش بهـره وری و ارتقـای کمـی و 
کیفـی محصـوالت دامـی به تشـکل های بخش 
خصوصـی واگـذار شـد.وی، اظهـار داشـت: بـر 
اسـاس ایـن دسـتورالعمل صـدور مجـوز تمامی 
واحدهـای دامداری روسـتایی،، عشـایری و غیر 
صنعتـی توسـط نظـام مهندسـی کشـاورزی و 

منابـع طبیعـی و اتحادیـه هـای مربوطـه انجام 
مـی گیـرد و متقاضیـان جهـت اخـذ مجوزهـای 
الزم بـه واحدهـای نظام مهندسـی کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی شهرسـتان هـای محـل فعالیت 
طرح هـای   مجـوز  کنند.صـدور  مراجعـه  خـود 
صنعتـی و نیمـه صنعتـی بـر اسـاس مـاده 5 
قانـون نظـام جامـع دامپـروری قبـال بـه نظـام 
مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی واگـذار 
شـده بود.سـاماندهی دامداری روسـتایی و غیر 
صنعتـی بـه نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع 
طبیعی و سـاماندهی دامداری های عشـایری به 
اتحادیـه تعاونـی های عشـایری و زنبـورداری به 
اتحادیـه زنبورداران واگذار شـده اسـت. دامداران 
روسـتایی فاقـد مجـوز، ضمـن ثبـت اطالعـات 
در سـامانه بـه صـورت خـود اظهـاری بـرای اخذ 
مجـوز به واحدهای نظام مهندسـی کشـاورزی و 

منابـع طبیعـی شهرسـتان هـا مراجعـه کنند.

معـاون غذا و دارو دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت 
بـر رعایـت مسـائل بهداشـتی توسـط صاحبـان و 
محصـوالت  نگهـداری  هـای  سـردخانه  مالـکان 
کشـاورزی و موادغذایـی تاکیـد کـرد و گفت: نکات 
بهداشـتی را بـه سـردخانه داران تذکـر داده ایم و از 
بعضـی صاحبـان آنها جهت بهبـود وضعیت موجود 
تعهـد گرفتـه شـده اسـت، در واقـع قبـل از دریافت 
مجوزهـای بهداشـتی هیـچ سـردخانه ای مجاز به 

نگهـداری محصـوالت غذایـی نمی باشـد. 
بـه گـزارش ایسـنا، بـر اسـاس اظهـارات مدیـرکل 
امـور اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری کرمـان در 
تاریـخ 29 مهرمـاه در گروه کاری سـالمت و امنیت 
غذایـی اسـتان کرمان بـر برگزاری جلسـه توجیهی 
بـرای سـردخانه داران جنـوب کرمـان تاکیـد کـرده 
اسـت و ضمـن توصیـه بـه سـردخانه داران، رعایت 
نـکات بهداشـتی را خوارسـتار شـده و گفته اسـت، 
اگر موارد بهداشـتی از سـوی سـردخانه داران جنوب 
اسـتان رعایت نشـود، بـا ورود دادسـتانی به عنوان 
مدعـی العمـوم، پیگیـر موضـوع خواهیـم بـود. در 
حالـی نسـبت بـه وضعیـت بهداشـتی برخـی از 
سـردخانه های نگهـداری محصوالت کشـاورزی در 
جنـوب کرمـان هشـدار داده شـده اسـت، کـه عضو 
هیـأت مدیره انجمن سـردخانه داران جنوب کرمان 
از اعـالم آمادگـی بـرای بازدیـد از همـه مراکـز مورد 

بحث خبـرداده اسـت.

آماده همکاری جهت بازدید هستیم
انجمـن  مدیـره  هیـآت  عضـو  فرودنیـا  منوچهـر 

بـا  گفت وگـو  در  کرمـان  جنـوب  سـردخانه داران 
بـه محتـوای  نسـبت  گالیه منـدی  ابـراز  ایسـنا،با 
گـزارش کار گـروه سـالمت و امنیـت غذایـی مبنی 
بـر عدم رعایـت موارد بهداشـتی در سـردخانه های 
منطقـه جیرفـت و جنـوب کرمـان گفـت: بنـده بـه 
مدت 17 سـال در کسـوت رئیس انجمن سردخانه 
داران فعالیت دارم و حتی یک مورد بازرسین مرکز 
بهداشـت بـه ایـن سـردخانه ها مراجعـه نکرده انـد.

وی وضعیـت بهداشـتی سـردخانه هـا را مثبـت 
ارزیابـی کـرد و افـزود: سـردخانه های منطقه کامال 
بهداشـتی می باشـند و همه دیوارها و سـقف عایق 
با ورق گانوانیزه ضد زنگ و قابل شسشـو پوشـیده 
شـده اسـت و قفسـه ها رنگ آمیـزی و از تختـه 

مناسـب تهیه شـده اند.
فرودنیـا در ادامـه مطلـب فـوق بیـان کـرد: کـف 
سـالن هـا از سـیمان لیسـه ای و پالـت اسـتفاده 
شـده اسـت و جعبه هـای حـاوی محصـوالت نیـز 
هیـچ تماسـی بـا زمیـن ندارند.جانشـین رییـس 
انجمـن سـردخانه داران جنـوب کرمـان گفـت: اگر 
تخلـف مـوردی را بـه پـای همـه سـردخانه داران 
منطقـه بداننـد دور از انصـاف اسـت و در هر صنفی 
تخلـف وجـود دارد، اینکه خالف فرد را به یک شـهر 
نسـبت بدهنـد منطقـی نیسـت .وی بیان کـرد: در 
سـردخانه های منطقه خرما،سیب زمینی و مرکبات 
نگهـداری مـی شـود،آیا ایـن محصـوالت در چنین 
شـرایطی، امنیـت غذایـی را بـه خطـر مـی اندازند.

فرودنیـا بـا بیـان ایـن مطلـب کـه اگـر مسـئولین 

بهداشـت در این مدت ازسـردخانه هـا بازدید بعمل 
آورده انـد و از سـردخانه متخلف گـزارش تهیه کرده 
یـا تذکـر داده اند باید گـزارش آن در دانشـگاه علوم 
پزشـکی موجـود باشـد گفـت: بایـد بـا سـردخانه 
هـای متخلـف برخـورد می کردنـد و یـا پلمب می 
شـدند، تـا کار بـه اینجا نکشـد کـه پای دادسـتانی 
بـه میـان آید و همـه سـردخانه داران منطقه مجرم 
و متهـم گردنـد.وی از اعـالم آمادگـی جهـت بازدید 
از سـردخانه هـا بـا حضـور کارشناسـان غـذا و دارو 
خبـرداد و افـزود: مسـئولین انجمـن جهـت بازدید 
از سـردخانه هـا بـرای رفـع شـبه ایجـاد شـده و 
جلوگیـری از زیر سـوال بردن اعتبار سـرمایه گذاران 
در ایـن حـوزه آمـاده هـر گونـه همکاری هسـتند .

 گزارش ارایه شده به کارگروه مستند است
امـا از سـوی دیگـر "دکتـر محمـد امیرپـور" معاون 
غـذا و دارو دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت در 
گفت وگو با خبرنگار ایسـنا،ضمن تشـریح وضعیت 
محصـوالت  نگهـداری  سـردخانه های  بهداشـتی 
افـزود:  کشـاورزی در جنـوب کرمـان و جیرفـت 
در گـروه کاری سـالمت و امنیـت غذایـی اسـتان 
کرمان وضعیت بهداشـتی بعضی از سـردخانه های 
جنـوب کرمان بر اسـاس مسـتندات، مـورد بحث و 
بررسـی قـرار گرفـت . وی بـا انتقـاد از عـدم رعایت 
بهداشـت توسـط برخـی از سـردخانه داران، بیـان 
کـرد: متاسـفانه در بازدیـد هـای بعمـل آمده،نحوه 
نگهـداری محصـوالت مناسـب اسـت. امیرپـور از 
فعالیت بیش از 80 سـردخانه شناسـایی شـده در 

جنـوب کرمـان خبـرداد و گفت:احتماال تعـداد باید 
بیـش از ایـن باشـد و چـون فاقد مجوز بهداشـتی 
هسـتند آمار دقیقی از تعداد سـردخانه های جنوب 
اسـتان کرمـان در دسـت نداریم.معاون غـذا و دارو 
دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت بر رعایت مسـائل 
بهداشـتی توسـط صاحبـان و مالـکان سـردخانه 
های نگهـداری محصوالت کشـاورزی و موادغذایی 
تاکیـد کـرد و افـزود: نکات بهداشـتی را تذکـر داده 
ایـم و از بعضـی صاحبان آنهـا جهت بهبود وضعیت 
موجـود تعهـد گرفتـه شـده اسـت، در واقـع قبل از 
دریافـت مجوزهـای بهداشـتی هیچ سـردخانه ای 
مجـاز بـه نگهـداری محصـوالت غذایـی اسـت.وی 
بـر ایـن موضـوع که انتظـار اسـت، سـردخانه داران 
با مسـئوالن بهداشـتی که دلسـوزانه پیگیر هستند، 
بـا پرهیـز از هر گونه واسـطه گـری همراهی نمایند، 
تاکید کرد و افزود: وجود مسـئول فنی در سردخانه 
هـا یـک ضـرورت در راسـتای رعایـت بهداشـت و 
تامیـن سـالمت عمومی اسـت که به صـورت دقیق 

و کارشناسـی بـر همه امـور نظـارت دارد.
امیرپور بر داشـتن کارت سـالمت و بهداشـتی برای 

افـرادی کـه با مـواد غذایی سـروکار دارند تاکید کرد 
و افزود: سـردخانه به لحاظ ارتبـاط با مواد غذایی و 
سـالمت مردم مانند یک رسـتوران و بلکه حساس 
تـر بایـد دارای فضـای بهداشـتی مناسـب، محوطه 
سـازی مناسب، کف، سـقف، دیوار و درب بهداشتی 
و قابل شستشـو، کارت سـالمت و... باشند و عالوه 
بـر آن دارای پروانـه هـای بهداشـتی و تحت نظارت 

کارشـناس متخصص فعالیت نمایند.
معـاون غذا و دارو دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت 
اصـالح کاسـتی هـای بهداشـتی را از اولویـت های 
کاری ایـن معاونت عنـوان کرد و گفت: زیرسـاخت 
هـای فیزیکـی محل نگهـداری محصـوالت غذایی 

بایـد مورد تایید وزارت بهداشـت باشـند.
 وی بـا ابـراز خرسـندی از رویکرد بهداشـتی برخی 
سـردخانه هـا گفـت: از همـه مالکیـن واحدهـای 
مذکـور درخواسـت داریـم، در اسـرع وقـت نسـبت 
بـه دریافـت مجوزهـای بهداشـتی اقـدام کننـد، تـا 
بـدون اسـتفاده از ابزارهـای قانونـی و ورود مدعـی 
العموم بتوانیم سـالمت جامعه را باهمکاری سـایر 
دسـتگاههای مرتبط و سـرمایه گذاران تامین کنیم.

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی جنــوب 
کرمــان از متقاضیــان شــرکت در آزمــون 
ــام  ــت ن ــت ثب ــم جه ــرآن کری ــری ق سراس
ــاه ســال  ــج شــنبه 3بهمــن م ــون پن در آزم
جــاری در جنــوب کرمــان بــه صــورت ویــژه 

ــل آورد ــه عم ــوت ب دع
ــون  ــه آزم ــان اینک ــا بی حســین اســحاقی ب
رشــته هــای الکترونیکــی نیــز روزهــای 
ــاه  ــنبه 25 و 26 دی م ــنبه و پنجش چهارش
برگــزار خواهــد شــد، افــزود: تمامــی قــرآن 
آمــوزان موسســات قرآنــی ، دانــش آمــوزان 
مراکــز  و  دولــت  دانشــجویان،کارکنان   ،
ــه  ــراه ســایر اقشــار جامع ــه هم آموزشــی ب
مــی تواننــد جهــت شــرکت در ایــن آزمــون 
و انجــام کلیــه امــور مربــوط بــه ثبــت 
نــام و دریافــت کارت ورود بــه جلســه از 
www. طریــق پایــگاه اینترنتــی بــه نشــانی

آبــان مــاه  تاریــخ 12   از    quranedu.ir
ــد.  ــدام نماین ــاه اق ــت 12 آذر م لغای

وی بیــان داشــت:  آزمــون سراســری قــرآن 

در 4 گــروه  جــاری،  در ســال  عتــرت  و 
امتحانــی و 15 رشــته شــامل گــروه ترجمــه 
و مفاهیــم قــرآن کریــم ،گــروه معــارف 
اهــل بیت)علیهم الســالم(، گــروه حفــظ 
قــرآن کریــم ، گــروه آموزشــهای الکترونیــک 

ــی شــود. ــزار م برگ
آزمــون گــروه ترجمــه و  ادامــه داد:  وی 
مفاهیــم قــرآن کریــم در رشــته های تفســیر 
ســوره بقــره ، ترجمــه و درک معانــی ســوره 
ــم  ــل بیت)علیه ــارف اه ــروه مع ــره و گ بق
الســالم(  در رشــته هــای حفــظ و ترجمــه 
ــت اول  ــه از 50 حکم ــه برگرفت ــج البالغ نه
نهــج البالغــه وخطبــه 193 صفــات متقیــن 
،حفــظ و ترجمــه صحیفه ســجادیه و نیایش 
ــای  ــاس دع ــجاد)ع(بر اس ــام س ــای ام ه
اول صحیفــه ســجادیه و مناجــات خمــس 
عشــر خواهــد بــود.وی بیــان داشــت:آزمون 
گــروه حفــظ نیــز شــامل حفــظ جــزء 
3،حفــظ جــزء اول،حفــظ ســوره بقره،حفــظ 
ــظ 15  ــزء اول،حف ــظ 10 ج ــزء اول،حف 5 ج

جــزء اول،حفــظ 20 جــزء اول،حفــظ 25 
جــزء اول،حفــظ کل مــی باشــد و بیــان 
داشــت : گــروه آموزشــهای الکترونیکــی نیــز 
ــیره  ــی و س ــبک زندگ ــوزش س ــامل آم ش
ســامانه  الســالم(در  معصومین)علیهــم 
ــی  ــوزش روخوان ــی و آم ــازی نورالمجتب مج
ــم  ــازی حامی ــامانه مج ــم در س ــرآن کری ق

ــت. ــد گرف ــورت خواه ص
اســحاقی بــا بیــان اینکــه شــرکت در تمامــی 
ــرای همــه داوطلبــان  رشــته هــای آزمــون ب
مــرد و زن، بــدون هرگونــه محدودیت ســنی، 
آزاد اســت اظهارداشــت: هــر داوطلــب مــی 
ــام  ــت ن ــته ثب ــد رش ــا چن ــک ی ــد در ی توان
ــی  ــرآن آموزان ــه ق ــد ضمــن اینکــه هم نمای
ــب  ــه کس ــق ب ــته موف ــال گذش ــه در س ک
ــد مجــددًا  ــد، میتوانن ــی شــده ان نمــره قبول
در آزمــون ســال جــاری در رشــته دیگــری، 

ــد. ــام و شــرکت نماین ــت ن ثب
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی جنــوب 
ــع آزمــون  بجــز رشــته  کرمــان افــزود: مناب
ــه براســاس تفســیر  ــره ک تفســیر ســوره بق
نمونــه مــی باشــد، در تمــام رشــته های 
ــای  ــه ه ــون و ترجم ــاس مت ــر اس ــی ب کتب
البالغــه و  نهــج  متــداول قــرآن کریــم، 
افــزود:  اســت.وی  ســجادیه  صحیفــه 
و  نــام  ثبــت  مهلــت  اســحاقی گفــت: 
مشــاهده دوره آموزشــی بــرای رشــته هــای 

ــه  ــاه )98 ( ادام ــا 15 دی م ــی ت الکترونیک
خواهــد داشــت.وی بــا بیــان اینکــه ویرایش 
اطالعــات داوطلبــان، همزمــان بــا ثبــت نــام 
امکانپذیــر مــی باشــد عنــوان داشــت: امکان 
صــدور کارت ورود بــه جلســه آزمــون از 
تاریــخ 25/ 10/ 98 لغایــت 3/11/98فراهــم 

ــی باشــد. م
اســحاقی ادامــه داد: مبلــغ ثبــت نــام 
از  و شــرکت در آزمــون بــرای هریــک 
داوطلبــان در هــر یــک از رشــته هــای 
ــن  ــت تأمی ــان جه ــزار توم ــی 7 ه امتحان
بخشــی از هزینه هــای آزمــون اســت..

وی گفــت: پــس از اعــالم نتایــج آزمــون، 
ــه  ــد قرع ــه قی ــون ب ــدگان آزم ــه برگزی ب
ــه  ــدی اهــداء خواهــد شــد و ب ــز نق جوای
تمامــی شــرکت کنندگانــی کــه امتیــاز 
بــاالی 90 کســب نماینــد، لــوح تقدیــر 
ــالم  ــس از اع ــه پ ــود ، ک ــی ش ــاء م اعط
ــل  ــون قاب ــامانه آزم ــق س ــج از طری نتای

ــت. ــت اس دریاف
ــه نفراتــی کــه موفــق  ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
بــه کســب حــد نصــاب قبولــی شــوند 
ــود  ــی ش ــاء م ــان دوره اعط ــه پای گواهینام

ــزود:   اف
حــد نصــاب قبولــی در آزمــون جهــت اعطای 
گواهینامــه شــامل آزمــون کتبــی نمــره 70 ، 

آزمــون الکترونیکــی نمــره 80اســت.

وضعیتبهداشتیسردخانههای
جنوبزیرذرهبین

آزمونسراسریقرآنکریم

درجنوبکرمان
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اسـتان  جنـوب  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل  سـاردویی 
اداره  بـه  قبـال  را  کهنـوج  به»کاغذوطن«گفت:»اسـتخر 
امـا  داده ایـم  تحویـل  شهرسـتان  ایـن  جوانـان  و  ورزش 
بـه  داشـت  وجـود  نگهـداری خوبـی کـه  عـدم  دلیـل  بـه 
ایـن پـروژه آسـیب زدنـد و گفتیـم بـرای کمـک بـه ورزش 
منطقـه آن را دوبـاره تعمیـر و تحویـل می دهیـم.در حـال 
و سـقف کاذب  تعمیـر  را  هوارسـان  حاضـر سیسـتم های 
ایجـاد شـده ولـی بـه علـت کمبـود امکانـات در شهرسـتان 
کهنـوج تجهیـزات الزم بایـد از کرمـان یـا جیرفـت تامیـن 
شـود کـه بـه دلیـل فاصله زیـاد هزینـه باالیـی را پیشـنهاد 
و  نـدارد  خاصـی  پـروژه کار  افزود:»ایـن  می دهنـد.«وی 
تعمیـرات آن شـاید بـه دو هفتـه هـم نرسـد امـا مشـکلی 
کهنـوج  در  اسـت،  داربسـت  نداشـتن  دارد  وجـود  کـه 
هـم داربسـت وجـود دارد کـه کار زیـاد در دسـت دارد و 
منتظریـم تـا کارش تمـام شـود تـا بـه ایـن پروژه برسـد.«

پیمانکار اسـتخر کهنوج مشمول ماده 46 
شده است

عیـدی فرماندار شهرسـتان کهنوج به»کهنـوج گفت:»فضای 
ورزشـی در کهنوج هم اکنون 50سـانتی متر اسـت که نسبت 
بـه قبـل بهتـر شـده اسـت.«وی افزود:»هنوز تا رسـیدن به 
وضعیـت ایـده آل فاصلـه داریـم  و بایسـتی سـرانه مـان 
بـه یـک متـرو نیـم  و بـه وضعیـت دیگـر اسـتان ها برسـد 
کـه فضایـی اسـتاندارد اسـت.«عیدی ادامـه داد:»در بحث 
اسـتخر کارهایـی را که الزم بـود کردیم .متاسـفانه پیمانکار 
مشـمول مـاده 46 شـده اسـت و این قانـون فرآیندی دارد 

. البتـه پیمانـکار مشـکل بودجـه داشـته زیـرا در ابتـدا کـه 
کار را دیـده مقـدار هزینـه ای را که پیشـنهاد داده بر اسـاس 
ارزیابـی اولیـه بـوده و بعـداز ایـن مسـاله متوجه می شـود 
بـا ایـن مبلـغ ایـن کار انجـام شـدنی نیسـت زیـرا در ابتدا 
100میلیـون بـرآورد و تخصیـص داده شـده و بعـد از ایـن 
مسـاله متوجـه شـده اند 300میلیـون پول الزم اسـت و این 
مشـکل محاسـباتی از اول وجـود داشـته اسـت. امـا چون 
تعهـد بـرای وی ایجـاد شـده بـود مجبـور بـود انجـام دهد، 
بـرای پـروژه همـان میزانـی کـه درابتدا بـرآورد شـده بود را 
کنـار گذاشـته بودنـد کـه متاسـفانه ایـن مشـکالت بوجـود 

آمد.«عیـدی ادامـه داد:»اکنـون راه و شهرسـازی به عنوان 
پیمانـکار کار تعمیـرات را برعهده دارد. اصل پروژه راه حدود 
ده سـال قبل راه وشهرسـازی تحویل داده اسـت و حساب 
و کتاب هـای الزم بـرای آب و هـوای ایـن شـهر نیـز انگار به 
درسـتی انجـام نشـده بـوده و برخـی از سـیم ها بر اسـاس 

شـرجی بودن آب شـده و با این وضعیت نمی شـد کسـی 
وارد اسـتخر شـود.ربطی نـدارد کـه پـروژه را ده سـال قبـل 
تحویـل داده انـد بایـد بگوینـد پـروژه تعمیـر را چـرا تحویل 
نمی دهنـد، دلیـل ایـن مسـائل چـه چیـزی بـوده اسـت 
البتـه همیشـه می گوینـد چنـدروز دیگـر تحویـل می دهیـم 
امـا مانـده ام ایـن چنـدروز باالخـره کـی فـرا می رسـد؟«

بهانه ها قابل قبول نیست
مانندنبـود  کرد:»بهانه هایـی  تصریـح  کهنـوج  فرمانـدار 
داربسـت و ...قابـل قبـول نیسـت و زمانـی یـک پیمانـکار 
خـودش  ...را  و  داربسـت  بایـد  می کنـد  قبـول  را  کاری 
بیـاورد زیـرا متعهـد شـده اسـت، در کهنـوج هـم داربسـت 
برایشـان  نمی دهنـد  خوبـی  پـول  چـون  امـا  دارد  وجـود 
صرفـه اقتصـادی نـدارد داربسـت را اجاره دهنـد.« وحدت 
عیـدی اضافـه کرد:»مشـکل همـان بودجـه اسـت و اکنون 
نمی تواننـد پـروژه را مشـمول مـاده 46 کننـد و ایـن سـعی 
و  ورزش  خـود.  خـاص  و گرفتاری هـای  تاخیـر  دوسـال 
نیسـتند  مسـائل  ایـن  جریـان  در  اصـال  جوانـان کهنـوج 
پـروژه ای کـه  اسـت.مهر  بـوده  چـه  جریـان  نمی داننـد  و 
مشـمول ماده46می شـود یعنـی گرفتـاری و دوبـارره بایـد 
تامیـن اعتبـار و مناقصـه و ...برگـزار شـود و اگـر پیمانـکار 
بـد از کار در بیایـد چـه بایـد کرد.مـن 20روز پیـش ایـن 
ببینـم  را پیگیـری کـرده ام و فعـال منتظـر هسـتم  پـروژه 
می سـد؟ فـرا  کـی  داده انـد  قـول  کـه  را  چنـدروز  ایـن 

تفسـیر ماده 46 شرایط عمومی پیمان 
چیست 

الـف( كارفرمـا  می توانـد در مـدت پيمـان، اجـراي كار را 
بـرای يـك بـار و حداكثـر 3 مـاه معلـق كنـد، در ايـن 
صـورت بايـد مراتب را بـا تعييـن تاريخ شـروع تعليق به 
پيمانـكار اطـالع دهـد. در مـدت تعليـق، پيمانـكار مكلف 
اسـت كـه تمام كارهای انجام شـده، مصالـح و تجهيزات 
پای كار، تأسيسـات و سـاختمان های موقت را براسـاس 
كنـد. حراسـت  و  حفاظـت  شايسـته،  به طـور  پيمـان 

ب( كارفرمـا هزينه هـای باالسـری پيمانـكار را در دوران 
مـدارك  و  اسـناد  در  شـده  تعييـن  ميـزان  بـه  تعليـق، 
پيمـان، بـه پيمانـكار می پـردازد. اگـر در اسـناد و مدارك 
پيمـان، تعييـن هزينه هـای يـاد شـده، به توافـق طرفين 
در زمـان ابـالغ تعليـق موكـول شـده باشـد، كارفرمـا در 
مـورد ميـزان آن بـا پيمانـكار توافـق می کنـد. در صورتـی 

كـه در اسـناد و مـدارك پيمـان، هيـچ نـوع پيش بينـی 
بـرای پرداخـت هزينه هـای باالسـری پيمانـكار در دوره 
تعليـق نشـده باشـد، كارفرمـا ماهانـه مبلغـی معـادل 10 
درصـد متوسـط كاركـرد فرضـی ماهانـه را بـه پيمانـكار 

كار  از  قسـمتی  كارفرمـا،  دسـتور  بـه  اگـر  می پـردازد. 
بابـت هزينه هـای پيش گفتـه در مـدت  متوقـف شـود، 
متوسـط  درصـد   10 معـادل  مبلغـی  ماهانـه  تعليـق، 
كاركـرد فرضـي ماهانـه، بـه تناسـب مبلـغ كار متوقـف 

تعييـن  بـرای  می شـود.  پرداخـت  پيمانـكار  بـه  شـده، 
هزينـه تعليـق، كسـر مـاه به تناسـب محاسـبه می شـود.

عمليـات  آغـاز  از  پيـش  كـه  صورتـی  در    - تبصـره 
كارفرمـا  سـوی  از  پيمـان  تعليـق  پيمـان،  موضـوع 

80 درصـد هزينـه تعليـق محاسـبه شـده  ابـالغ شـود، 
می شـود. پرداخـت  پيمانـكار  بـه  بنـد،  ايـن  طبـق 

كـه  ماشـين آالتی  مـورد  در  پيمانـكار  و  كارفرمـا  ج( 
پيمانـكار مايـل اسـت در مـدت تعليـق از كارگاه خـارج 

توافـق  هزينـه ای،  نـوع  هيـچ  پرداخـت  بـدون  نمايـد، 
مي كننـد. اجـاره مربـوط بـه دوران توقـف آن تعـداد از 
براسـاس  می ماننـد،  باقـی  كارگاه  در  ماشـين آالت كـه 
می شـود. پرداخـت  پيمانـكار  بـه  طرفيـن  توافـق 
از سـه مـاه ضـروری  د( در صورتـی كـه تعليـق بيـش 
پيمانـكار،  موافقـت  بـا  می  توانـد  كارفرمـا  باشـد، 
بـا  بـار و حداكثـر 3 مـاه،  بـراي يـك  را  تعليـق  مـدت 
عـدم  صـورت  در  دهـد.  افزايـش  پيش گفتـه  شـرايط 
پيمـان  مـاه،   3 از  بيـش  تعليـق  بـا  پيمانـكار  موافقـت 
می  شـود. عمـل   48 مـاده  طبـق  و  يافتـه  خاتمـه 
هــ ( هـرگاه عوامـل موجـب تعليـق كار برطـرف شـود، 
كارفرمـا بـا تعييـن مهلتی بـرای پيمانكار بـه منظور آماده 
نمـودن كارگاه، تاريـخ شـروع مجـدد كار را بـه پيمانـكار 
ابـالغ  می كند.نماینـده مـردم کهنوج در مجلـس کمترین 
سـرانه فضای ورزشـی کشـور را متعلق بـه مناطق جنوبی 
کرمـان دانسـت و از وزیر ورزش خواسـت بـه وعده هایی 
کـه در جریـان سـفر بـه ایـن مناطـق داده عمـل کنـد.

وعده های وزیرورزش و جوانان در جنوب 
عملی نشد

 احمـد حمـزه در گفت وگو با خبرنـگار خبرگزاری خانه ملت 
خطـاب به وزیـر ورزش و جوانـان گفت: متاسـفانه علیرغم 
گذشـت یـک سـال از سـفر شـما بـه جنـوب کرمـان هنـوز 
هیچ کـدام از قول هایتـان عملیاتـی نشـده اسـت. نماینـده 
مـردم کهنـوج، فاریـاب، منوجـان، رودبـار و قلعه گنـج در 
مجلـس دهـم افزود: اسـتخرها بـه بهره برداری نرسـیدند و 
زمین هـای چمـن هم احداث نشـده اند این در حالی اسـت 
کـه دهیاری هـا بـه وظیفـه خـود بـه درسـتی عمـل کردنـد.

جوانان به دلیل کمبود فضاهای ورزشـی در 
معرض انواع آسـیب های اجتماعی قرار دارند

رشـد جمعیـت  مناطـق جنوبـی کرمـان  یـادآور شـد:  وی 
باالیـی دارد و همچنیـن بخش زیـادی از جمعیت 500 هزار 
نفـری مـا جوان هسـتند کـه بـه دلیـل شـرایط جغرافیایی 
در معـرض انـواع آسـیب های اجتماعـی قـرار دارنـد ایـن 
در حالـی اسـت کـه کم ترین سـرانه فضای ورزشـی کشـور 
متعلـق بـه مناطـق جنوبـی کرمـان اسـت؛ می طلبـد وزیـر 
ورزش و جوانان سـریع تر نسـبت به عملی کردن وعده های 
داده شـده در سـفر بـه مناطـق جنوبـی کرمـان اقـدام کند.

 احمـد حمزه در گفت وگو با خبرنگار 
خبرگـزاری خانه ملت خطاب به وزیر ورزش 

و جوانان گفت: متاسـفانه علیرغم گذشت 
یک سـال از سفر شما به جنوب کرمان 
هنـوز هیچ کدام از قول هایتان عملیاتی 

نشده اسـت. نماینده مردم کهنوج، فاریاب، 
منوجـان، رودبار و قلعه گنج در مجلس دهم 

افزود: اسـتخرها به بهره برداری نرسیدند و 
زمین های چمن هم احداث نشـده اند این 

در حالی اسـت که دهیاری ها به وظیفه خود 
به درسـتی عمل کردند. جوانان به دلیل 

کمبود فضاهای ورزشـی در معرض انواع 
آسیب های اجتماعی قرار دارند

وی یادآور شـد: مناطق جنوبی کرمان رشد 
جمعیـت باالیی دارد و همچنین بخش 

زیـادی از جمعیت 5۰۰ هزار نفری ما جوان 
هسـتند که به دلیل شرایط جغرافیایی در 

معرض انواع آسـیب های اجتماعی قرار 
دارند این در حالی اسـت که کم ترین سرانه 

فضای ورزشـی کشور متعلق به مناطق 
جنوبی کرمان اسـت؛ می طلبد وزیر ورزش 
و جوانان سـریع تر نسبت به عملی کردن 

وعده های داده شـده در سفر به مناطق 
جنوبی کرمان اقدام کند.

فرماندار کهنوج: منتظرم ببینم استخر کهنوج کی راه اندازی می شود
مدیرکل راه و شهرسازی جنوب: داربست برسد مشکل استخر دوهفته ای برطرف می شود

 افتتاحاستخرکهنوجدرگروداربست

شهرسـتان های جنوبـی کرمان سالهاسـت بـار محرومیت در جوانب مختلف را بردوش می کشـند. نداشـتن سـرگرمی و 
نبـود امکانـات ورزشـی بـرای جوانـان نیز یکـی دیگر از معضالتی اسـت کـه جوانان منطقه بـا آن مواجه هسـتند حمزه 
نماینـده مـردم پنج شهرسـتان جنوبی در مجلس گفته علیرغم گذشـت یک سـال از سـفر وزیرورزش بـه جنوب کرمان 
هنوز هیچ کدام از قول هایشـان عملیاتی نشـده و اسـنخرها همچنان راه اندازی نشـده اند. اسـتخر کهنوج هم چندسـالی 
تعطیل شـده و مردم این منطقه همیشـه خواسـتار باز شـدن مجدد این مکان ورزشـی هسـتند مدیرکل راه و شهرسازی 
جنـوب می گویـد بـه زودی پـروژه تعمیـرو تحویـل می شـود و فقـط منتظـر تامیـن داربسـت و تجهیزات هسـتند اما 

فرمانـدار می گویـد این هـا بهانـه های قابل قبولی نیسـتند و پیمانکار مشـمول ماده 46 شـده اسـت.

عیـدی ادامـه داد:»در بحث اسـتخر کارهایـی را که الزم 
بـود کردیـم .متاسـفانه پیمانـکار یـک دفعه مشـمول 
مـاده 46 شـده اسـت و ایـن قانـون فرآینـدی دارد . 
البتـه پیمانـکار مشـکل بودجـه داشـته زیـرا در ابتـدا 
کـه کار را دیـده مقـدار هزینـه ای را که پیشـنهاد داده بر 
اسـاس ارزیابـی اولیه بـوده و بعداز این مسـاله متوجه 
می شـود بـا این مبلـغ این کار انجام شـدنی نیسـت.« 

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

رنا
: ب

س
عک

وظیفـه را هـم شـخص احسـاس می کنـد. یعنـی کسـی از 
بیـرون دیگـری را مکّلـف نمی کنـد که یـک فعـل اخالقی را 
بـه جـا آورد. زیـرا اگـر شـخص فعلـی را اخالقی ندانـد، چه 
آن را انجـام بدهـد و چـه انجام ندهـد در وضـع اخالقی قرار 
نـدارد. قانـون و مقـررات را چـه درسـت و بـه جـا بدانیـم و 
چـه نادرسـت و نابـه جـا، بایـد انجـام دهیـم. امـا قانـون 
اخالقـی و احسـاس وظیفـه، مدعـی نـدارد و کسـی آن را از 
بیـرون القـا نمی کنـد، بلکه فرمان دهنـده و مجـری آن خود 
شـخص اسـت و اگر بگویند قواعد اخالقی را اشخاص وضع 
نمی کننـد و قبـل از اشـخاص و بیرون از خودآگاهی ایشـان 
وجـود دارنـد، نمی توانیـم مرجعی را بیابیم کـه حکم اخالقی 
صـادر کنـد و ضامـن اجرای درسـت احـکام اخالقی باشـد.

اخـالق تمییز خوب و بد و حکم شـخص به خود بـرای ادای 
فعـل خـوب و اعـراض از بـدی در موقع خاص اسـت. صرف 
نظـر از اینکـه ایـن حکـم صـوری بـه نظـر می آیـد و می توان 
همـه اشـکال هایی کـه بـه اخـالق صـوری کانـت وارد شـده 
اسـت بـر آن هـم وارد دانسـت، عیـب بزرگ تـری هـم بر آن 
می تـوان گرفـت و آن ایـن اسـت کـه صفـت حکـم اخالقی، 
کّلـی بـودن آن اسـت و حکـم اخالقـی، فرمانـی خطـاب به 
شـخص معین نیسـت، بلکـه همه بایـد به آن عمـل کنند و 
اگـر نکننـد اخالقی نیسـتند. این بحـث اگر به جایی برسـد، 
شـاید مشـکل صـوری بـودن اخـالق کانـت تا حدی روشـن 
و حتـی حـل شـود. چنان کـه می دانیـم در مـورد نظـر کانت 
شـارحان بـا هم اختـالف دارند. یکـی اخالق کانـت را صوری 

محـض می دانـد و یکـی دیگـر کانـت را بی اعتنـا بـه مـاّده 
فعـل اخالقـی نمی شناسـد. آنچـه در آن اختـالف نیسـت 
ایـن اسـت کـه منشـاء قانـون و اخـالق دل ماسـت. )البتـه 
ایـن دل بـا هیجانـات و احساسـات و عواطـف و حتـی بـا 
مالحظـات نسـبت و سـر و کاری نـدارد( یعنـی وظیفه بانگ 
باطـن هر شـخص اسـت و کسـی که ایـن بانگ را نشـنیده 
اسـت هـر فعـل خوبی کـه انجام دهـد، در حقیقـت فعلش 
بـه صفـت اخالقـی مّتصف نمی شـود، هرچنـد که وقتـی از 
بیـرون نظـر می کننـد آن را کمـال اخـالق ببینند. ایـن بانگ 
خطـاب به شـخص اسـت و نه خطـاب به همه مـردم؛ مگر 
آنکـه خطـاب را موعظـه و دعـوت بـه اخالقـی بـودن و ادای 
فعـل اخالقـی بدانیـم. ولـی آیـا دعوت بـه اخـالق و اخالقی 
بـودن و موعظـه و نصیحـت عامـه مردمـان )اینجـا بحث از 
موعظـه و نصیحـت در مـورد و مقـام خاّصـی نیسـت( یک 
فعـل اخالقـی اسـت؟ به عبـارت دیگر آیـا اگر کسـی بگوید 
راسـتگویی خـوب اسـت و دروغ نباید گفـت و در امانت نباید 
خیانـت کـرد، فعل اخالقی به جا آورده اسـت؟ این سـخنان 
را اگر کسـی بگوید که شـغلش موعظه اسـت، وظیفه شغلی 
خـود را بـه جـا آورده اسـت و الاقـل در نظـر کانـت کار او را 
اخالقـی نمی توان دانسـت. ولـی دعوت به اخالقـی بودن در 
اصـل، بنیان گـذاری ارزش ها اسـت. بنیان گـذاری ارزش ها را 
نمی تـوان اخـالق و امـر اخالقـی دانسـت، امـا اگـر ارزش ها 
نباشـد، اخـالق هـم نیسـت. پـس ارزش ها شـرط اخـالق و 

اسـاس و مبنای آن اسـت..
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شیوه برآورد هزینه  های بیمارستان خصوصی
بیمارانی که نسبت به هزینه درمان خود در بیمارستان خصوصی اعتراض دارند می توانند با شماره ۱۹۰ تماس بگیرند، 

شکواییه افراد به دانشگاه علوم پزشکی جهت بررسی بیشتر فرستاده  می شود

ـــان  ـــان »کرم ـــی از مخاطب ـــته یک ـــد روز گذش در چن
ــام  ــل انجـ ــه دلیـ ــه بـ ــام داد کـ ــا پیـ ــه مـ ــو« بـ نـ
عمـــل جراحـــی دســـت در بیمارســـتان خصوصـــی 
ـــام  ـــد از انج ـــت و بع ـــده اس ـــتری ش ـــرگان« بس »مه
ــه  ــت هزینـ ــوان پرداخـ ــون تـ ــی چـ ــل جراحـ عمـ
بیمارســـتان را نداشـــته، اجـــازه خـــروج از بیمارســـتان 
ـــد  ـــه مانن ـــات اولی ـــم خدم ـــتان ه ـــدارد و بیمارس را ن

ــذارد. ــار وی نمی گـ ــذا را در اختیـ غـ
ــخص  ــو« مشـ ــان نـ ــی های »کرمـ ــس از بررسـ پـ
ـــته  ـــه داش ـــی ک ـــل تصادف ـــه دلی ـــرد ب ـــن ف ـــد ای ش
در بیمارســـتان »شـــهید باهنـــر کرمان«بســـتری 
ـــتان  ـــه بیمارس ـــخصی اش ب ـــت ش ـــه رضای ـــده و ب ش
مهـــرگان منتقـــل می شـــود تـــا توســـط دکترهـــای 
آن بیمارســـتان، دســـت خـــود را عمـــل کنـــد. 
ایـــن بیمـــار بـــه مـــا گفـــت: »در هنـــگام ورود بـــه 
ـــی  ـــه جراح ـــد، هزین ـــه ش ـــن گفت ـــه م ـــتان ب بیمارس
ــا در  ــود امـ ــان می شـ ــون تومـ ــج میلیـ ــتم پنـ دسـ
ـــان  ـــون توم ـــتر از 54 میلی ـــد بیش ـــر بای ـــال حاض ح

پرداخـــت کنـــم. «
وی کـــه خـــود را یـــک کارگـــر ســـاده معرفـــی 
هزینـــه  کـــه  زمانـــی  از  دارد  ادعـــا  می کنـــد 
ـــد  ـــذا داده ان ـــه غ ـــه او ن ـــده ب ـــتان مشخص ش بیمارس
و نـــه اجـــازه خـــروج از بیمارســـتان را دارد، حتـــی 
پرســـنل بیمارســـتان هـــم در گفتگـــو بـــا خبرنـــگار 
ــرده و  ــد کـ ــوع را تأییـ ــن موضـ ــو« ایـ ــان نـ »کرمـ
گفتنـــد: » بـــه دلیـــل بـــاال رفتـــن هزینه هـــای 
بیمـــار، خدماتـــی ماننـــد غـــذا در اختیـــار وی 
ــر  ــای اقامـــت هـ ــرا هزینه هـ ــرد، زیـ ــرار نمی گیـ قـ
ــر  ــود و اگـ ــزوده می شـ ــابش افـ ــه حسـ ــب بـ شـ
ـــود او  ـــرای خ ـــت ب ـــوند پرداخ ـــتر ش ـــا بیش هزینه ه

ســـخت تـــر اســـت.«

نظـــر رییس اداره نظارت بر درمان 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

»نمی تـــوان قبـــول کـــرد کـــه از طـــرف بیمارســـتان 
ــت  ــی دسـ ــه جراحـ ــده هزینـ ــار گفته شـ ــه بیمـ بـ
وی پنـــج میلیـــون می شـــود و یک دفعـــه از 54 
ـــس  ـــن را  ریی ـــی آورد.« ای ـــر برم ـــان س ـــون توم میلی
ــرد:  ــار کـ ــه و اظهـ ــان گفتـ ــر درمـ ــارت بـ اداره نظـ
»ممکـــن اســـت فـــردی یـــک جراحـــی شـــکمی 
ــد  ــاال نباشـ ــش بـ ــه عملـ ــد و هزینـ ــته باشـ داشـ
امـــا هزینـــه جراحـــی یـــک انگشـــت بـــه دلیـــل 
تعـــداد عصب هـــا و ظرافتـــی کـــه دارد، بـــا مـــورد 
ـــدن  ـــود آم ـــل وج ـــه دلی ـــن ب ـــرق دارد، بنابرای اول ف
شـــرایط مختلـــف در اتـــاق عمـــل نمی تـــوان یـــک 

قیمـــت ثابـــت را بـــه بیمـــار گفـــت.«
ازآنجایی کـــه طبـــق کتاب»کالیفرنیـــا« یـــا کتـــاب 
مـــورد  ســـالمت کـــه  خدمـــات  نســـبی  ارزش 
هزینه هـــای  اســـت؛  بهداشـــت  وزارت  تأییـــد 
ـــکی  ـــد در پزش ـــری ک ـــک س ـــاس ی ـــر اس ـــی ب جراح
اســـماعیلی  حمیدرضـــا  می  شـــوند،  مشـــخص 
ــه  ــبت بـ ــار نسـ ــه بیمـ ــا گفت:»درصورتی کـ ــه مـ بـ
هزینه هـــای جراحـــی خـــود اعتـــراض داشـــته 
باشـــد می توانـــد بـــا شـــماره 190 تمـــاس بگیـــرد 
ــکواییه در  ــن شـ ــد. ایـ ــم کنـ ــکوائیه ای تنظیـ و شـ
ــالوه  ــود، عـ ــت می شـ ــت ثبـ ــایت وزارت بهداشـ سـ
ــل  ــا در داخـ ــود مـ ــکاران خـ ــط همـ ــر آن توسـ بـ
ــی  ــرده بررسـ ــاب نام بـ ــاس کتـ ــتان براسـ شهرسـ
می شـــود. درصورتی کـــه بیمارســـتان خطایـــی در 
ــرات  ــه تعزیـ ــد بـ ــته باشـ ــا داشـ ــرآورد هزینه هـ بـ

می شـــود.« داده  ارجـــاع 
بـــا توجـــه بـــه این کـــه بیمـــار مـــورد بحـــث 
»کرمـــان نـــو« در پرداخـــت هزینه هـــا دچـــار 
ــوول  ــام مسـ ــن مقـ ــت، از ایـ ــده اسـ ــکل شـ مشـ
کنـــد،  بررســـی  را  وی  وضعیـــت  خواســـتیم 
اســـماعیلی بـــه مـــا گفـــت:» ایـــن بیمـــار بعـــد از 

تصـــادف بـــه بیمارســـتان »شـــهید باهنر«کرمـــان 
ــت  ــته و رضایـ ــه خواسـ ــا بـ ــود امـ ــده بـ منتقل شـ
ــی رود.  ــرگان« مـ ــتان »مهـ ــه بیمارسـ ــودش بـ خـ
ــا رضایـــت  ــار تصادفـــی بـ درصورتی کـــه یـــک بیمـ
ــده  ــرود از قاعـ ــری بـ ــتان دیگـ ــه بیمارسـ ــود بـ خـ
تصادفـــی خـــارج می شـــود. ظاهـــرا جراحـــت 
واردشـــده به دســـت ایـــن بیمـــار به قـــدری بـــوده 
ــود  ــت وی وجـ ــدن دسـ ــع شـ ــال قطـ ــه احتمـ کـ
داشـــته بـــه همیـــن دلیـــل بعیـــد اســـت کـــه 
ـــور  ـــرد تص ـــه ف ـــزی ک ـــا چی ـــده ب ـــرآورد ش ـــه ب هزین

می کنـــد، یکـــی نباشـــد.«
وی ادامـــه داد:»دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی کرمـــان 
در حـــال پیگیـــری وضعیـــت ایـــن بیمـــار اســـت و 
قـــرار شـــده از طریـــق تخفیـــف و قوانیـــن مربـــوط 
بـــه تصادفـــات، بـــه ایـــن فـــرد بـــرای پرداخـــت 

ــد.« ــک کنـ ــان کمـ ــای درمـ هزینه هـ
بیمارســـتان  یـــک  هزینه هـــای  آنجایی کـــه  از 
خصوصـــی بســـیار بـــاال اســـت ایـــن ســـوال پیـــش 
می آیـــد بیمارســـتانی ماننـــد »مهـــرگان« برچـــه 
اساســـی تعرفه هـــای درمـــان خـــود را تعییـــن 
ـــک  ـــرگان ی ـــخ داد: »مه ـــماعیلی پاس ـــه اس ـــد ک می کن
بیمارســـتان درجه یـــک اســـت و همـــه هزینه هـــای 
یـــک بیمارســـتان درجه یـــک بـــر اســـاس مصوبـــه 

هیـــات وزیـــران مشـــخص شـــده اســـت.«
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بزرگداشت۱۴۰شهیدروحانی
کرماندههبرگزارمیشود

مهـر - مدیـر کل اوقـاف و امـور خیریه اسـتان کرمان گفـت: همزمان بـا برنامه های ایام 
پایانـی مـاه صفـر و دهه وقف مراسـم بزرگداشـت 140 شـهید روحانی اسـتان کرمان به 

میزبانی 40 مسـجد شـهر کرمان برگزار می شـود.
حجت االسـالم علی جاللی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشـاره به فرا رسـیدن دهه وقف 
از چهـارم تـا چهاردهـم آبانماه اظهار داشـت: با توجه به اینکه دهـه آخر ماه صفر مصادف 
بـا ایـام دهه وقف اسـت، ویـژه برنامه های متعدد فرهنگی سـازمان اوقـاف با محوریت 

بقاع متبرکه و مسـاجد برگزار می شـود.
وی از برگـزاری مراسـم بزرگداشـت 140 شـهید روحانـی اسـتان کرمان خبـر دادو گفت: 
ایـن مجالـس بـا همکاری اداره تبلیغات اسـالمی اسـتان کرمان به مدت 10 شـب در 40 

مسـجد حاشـیه شـهر کرمان برگزار می شـود.
حجـت االسـالم جاللـی با بیان اینکه بیـش از 200 مبلـغ روحانی و 40 امـام جماعت به 
عنـوان سـخنران در ایـن مراسـم ها به تبیین بیانیـه گام دوم انقالب و زنده نگه داشـتن 
یـاد و خاطـره روحانیـون شـهید دوران جبهـه و جنـگ مـی پردازنـد، تصریح کـرد: ما در 
ابعـاد مختلـف فرهنگی و اجتماعی باید نسـبت به گسـترش بیانیـه گام دوم انقالب در 
جامعـه تبلیـغ و تـالش کنیـم، زیرا عمل به این بیانیه موجب اقتدار و اسـتحکام بیشـتر 

نظام اسـالمی می شـود.
مدیـر کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان کرمان گفـت: برنامه هـای ایام عـزاداری رحلت 
نبـی مکرم اسـالم حضرت محمد )ص(، شـهادت امام حسـن مجتبـی )ع( و امام رضا 
)ع( از محـل نیـات موقوفـات همـراه با اطعام عـزاداران در امامزادگان شـاخص اسـتان 

برگـزار می کند.
 وی تمرکـز اوقـاف بـر ترویـج فرهنـگ وقف به سـمت  نیازهـای روز جامعـه را از جمله 
اقدامـات  مهـم برنامـه های دهه وقف امسـال این اداره  ذکر کـرد و افزود: برگزاری چند 
نشسـت تخصصـی وقف بـا طالب علوم دینـی، نواختن زنـگ وقف در مدارس اسـتان، 
آئیـن غبـار روبـی قبـور مطهـر شـهدا و سـخنرانی در خطبه های نمـاز جمعه بـا موضوع 
گـزارش عملکـرد اقدامـات و فعالیـت های اوقـاف از جمله برنامه های این دهه اسـت.
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پــس از بررســی های »کرمــان نــو« مشــخص 
ــه دلیــل تصادفــی کــه داشــته  ــرد ب ــن ف شــد ای
در بیمارســتان »شــهید باهنــر کرمان«بســتری 
شــده و بــه رضایــت شــخصی اش بــه بیمارســتان 
ــا توســط دکترهــای  ــل می شــود ت ــرگان منتق مه
آن بیمارســتان، دســت خــود را عمــل کنــد. 
ــه  ــگام ورود ب ــا گفــت: »در هن ــه م ــن بیمــار ب ای
بیمارســتان بــه مــن گفتــه شــد، هزینــه جراحــی 
ــا در  ــود ام ــان می ش ــون توم ــج میلی ــتم پن دس
حــال حاضــر بایــد بیشــتر از 54 میلیــون تومــان 

ــم. « ــت کن پرداخ

مهـر - معـاون دادگسـتری کرمـان گفت: اسـتان 
کرمـان در حمـل مـواد مخـدر نهـم و در نگهـداری 

رتبـه دهم کشـور را داراسـت.
بـه گـزارش خبرنگار مهـر، حمید خالقـی پیش از 
ظهـر پنجشـنبه در جمـع خبرنـگاران به مناسـبت 
»روز ملـی آمـار و برنامه ریزی« بـا موضوع آخرین 
بیـان  مـردم  بـه  قضایـی  الکترونیـک  خدمـات 
و  ورودی  آمـار  در  بحـث  اساسـی ترین  داشـت: 

خروجـی پرونده هـا بـه دادگسـتری اسـت.
وی افـزود: در شـش مـاه نخسـت سـال قبـل 
270 هـزار و 589 فقـره ورودی پرونـده بـه مراکـز 

قضایـی اسـتان کرمان داشـتیم و در سـال جاری 
285 هـزار و 581 مـورد ورودی بـوده کـه 5.54 

درصـد افزایـش داشـتیم.
دادگسـتری  اطالعـات  فنـاوری  و  آمـار  معـاون 
کل اسـتان کرمـان گفـت: خروجـی پرونده هـا در 
سـال گذشـته 270 هـزار و 541 پرونده بـوده و در 
سـالجاری 283هـزار 481 مـورد خروجـی پرونـد 

داشتیم.
پرونده هـای  بحـث  در  داشـت:  اظهـار  خالقـی 
کیفـری طـی شـش ماه نخسـت سـال قبـل 110 
هـزار و 131 پرونـده و در مدت مشـابه سـالجاری 

114 هـزار و 338 بـوده کـه 3.82 درصـد رشـد 
داشـته اسـت.

وی تصریـح کـرد: اتهامات اول اسـتان بر اسـاس 
ورودی، سـرقت موجـب تعزیـر بـا 19.62 درصـد، 
ضـرب و جرح عمدی 14.7 درصـد، توهین 12.92 
درصـد، ایـراد صدمه غیرعمـدی )تصادفات( 12.5 
درصـد، تهدیـد 11.68 درصـد، حمـل مـواد مخـدر 
کل  از  درصـد  نگهـداری3.84  و  درصـد   3.83
پرونده هـای اسـتان را به خود اختصـاص داده اند.
وی بـا بیـان اینکـه اسـتان کرمـان در حمـل مواد 
مخـدر نهـم و در نگهـداری رتبـه دهـم کشـور را 
جـرح،  و  ضـرب  سـرقت،  در  افـزود:  داراسـت، 
توهیـن و تهدیـد 47 درصـد پرونده هـای اسـتان 
را تشـکیل می دهنـد کـه بـه نظر می رسـد آسـتانه 

تحمـل در اسـتان کرمـان پاییـن اسـت.

مهـر - نماینـده مـردم کرمـان و راور گفـت: سـال 
گذشـته میـزان پرداختـی صنـدوق خسـارت های 
بدنـی کشـور در اسـتان کرمـان 100 میلیـارد تومـان 
بـوده کـه سـهم باالیـی معـادل 12 درصـد کشـور را 

می شـود. شـامل 
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، محمدرضاپورابراهیمـی 
ظهـر پنجشـنبه در دیـدار بـا مدیرعامـل صنـدوق 
خسـارت های بدنـی کشـور بیـان داشـت: اسـتان 
کرمـان اولیـن دفتـر درون منطقـه ای اسـت کـه 

صنـدوق بیمـه خسـارت های بدنـی کشـور در آن 
راه اندازی شـده که اقدامات خوبی در این راسـتا در 

اسـتان انجـام شـده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه پس از کرمـان در 28 اسـتان 
ایـن دفتـر راه انـدازی شـده اسـت، افـزود: بـه طور 
متوسـط سـاالنه 80 میلیـارد تومـان پرداخت هـای 
صنـدوق بـه مـردم اسـتان کرمـان بـوده و در سـال 
گذشـته 100 میلیـارد تومـان در کرمـان خسـارت 
پرداخـت شـده کـه سـهم باالیـی معـادل 12 درصد 

کشـور را شـامل می شـود.
نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای 
خسـارت های  تامیـن  صنـدوق  گفـت:  اسـالمی 
کـه  اسـت  بیمـه ای  مجموعه هـای  جـزو  بدنـی 
ماموریت هایـش را دقیـق انجـام می دهد و به همه 
تعهـدات خـود عمل کـرده و هیچ تعهد سـازمانی و 

سـاختاری بـه هیـچ مجموعـه ای نـدارد.
پورابراهیمـی گفت: مجموعه اتفاقاتی که در اسـتان 
کرمـان رقـم خـورد و آمـار کشـته ها مجـددا آمـار 
صعـودی گرفتـه لـذا 17 هـزار نفـر در سـال 97 آمار 
کشـته ها اسـت کـه وحشـتناک اسـت و کشـور 

متقبـل هزینه هـای زیـادی شـده اسـت.

وی تصریـح کـرد: کمـک بـه افـرادی کـه درگیـر 
تصادفـات شـده اند بسـیار مهـم اسـت امـا مهمتر 
از آن بحـث پیشـگیری اسـت کـه مغفـول مانده و 
معتقـدم بـا برنامه ریـزی دقیـق می توانیـم بـا یک 
دهـم مبلغـی کـه بابـت تلفـات جـاده ای می دهیم 
بـرای پیشـگیری هزینـه کنیـم و جـواب می دهـد.

نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای 
اسـالمی اظهار داشـت: پیشـنهاد می کنم کرمان به 
عنـوان اسـتان پایلـوت در امر پیشـگیری و کاهش 
تلفـات جاده ای مطرح شـود. سـال گذشـته تعداد 
زیـادی در حـوادث جـاده ای جان خـود را در کرمان 
از دسـت دادنـد کـه می تـوان گفت به طور متوسـط 
سـاالنه 1000 نفـر در اثـر تصادفـات جـان خـود را در 

کرمـان از دسـت می دهنـد.
وی افـزود: بخشـی از مقـررات و ضوابـط کشـوری 
در ارتبـاط بـا تصادفـات اجرایـی نشـده اسـت لـذا 
پیشـگیری از طریق آمـوزش می توانـد اولویت اول 
مـا باشـد پیشـنهاد می کنـم کارگروهـی در اسـتان 
بـا حضـور صنـدوق  اول  فـاز  تشـکیل شـود کـه 
خسـارت بدنـی و در فازهـای بعدی بقیه مسـئوالن 
پـای کار بیاینـد کـه پیامـد مثبتـی خواهد داشـت.

کرمان دهمین استان کشور در زمینه نگهداری مواد مخدر است

۱۲ درصد پرداختی خسارت های تصادفات مربوط به کرمان است

آنچه هیات وزیران برای بیمارستان های خصوصی تعیین کرده است
پس از گفتگو با رییس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی به سراغ مصوبه هیات وزیران رفتیم. سقف 

تعرفه های هزینه اقامت در بیمارستان های بخش خصوصی در سال 98 به این شکل است:

ارزیابی و معاینه پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی نیز به این صورت است:

دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خریــد مــواد اولیــه غذایــی و 
طبــخ و توزیــع غــذا بــرای غــذا خــوری دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته در ســال تحصیلــی ۹۹- 
۹8.  بــه شــماره 2۰۹8۰۰4۹46۰۰۰۰۰6 را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری 
ــامانه  ــق درگاه س ــا از طری ــت ه ــایی پاک ــران و بازگش ــه گ ــنهاد مناقص ــه پیش ــا ارائ ــه ت ــناد مناقص ــت اس ــه از دریاف مناقص
تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www . setadiran . ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گران در 
صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت 

در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ ۹8/۰8/4 مــی باشــد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت ۱4:۰۰ روز شنبه تاریخ ۹8/۰8/۱۱
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱4:۰۰ روز سه شنبه تاریخ ۹8/۰8/2۱

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه تاریخ ۹8/۰8/25
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـذار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکـت های الـف، ب و ج : 

آدرس کرمـان، انتهـای اتوبـان هفـت باغ دانشـگاه تحصیالت تکمیلی صنعتـی و فناوری پیشـرفته و تلفـن ۰34-337766۱۱-۱5
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۰2۱-4۱۹34

دفتر ثبت نام :88۹6۹737 و 85۱۹3768

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته شناسه آگهی: 642155

فراخوانتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای
خریدمواداولیهغذاییوطبخوتوزیعغذا
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