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برگ برنده دست 
معترضین است

مهدی مطهرنیا
یادداشت مهمان

تحـوالت اخیـر در عـراق حـاوی پیـام هـای متفاوتـی 
اسـت. مردم عراق پس از فروپاشـی صدام و اسـتقرار 
دولـت جدیـد تحولـی را در راسـتای ایجـاد فضـای 
مثبـت بـه منظـور تحقـق اهـداف و منافع  ملـی عراق 

شـاهد نبـوده اند.
فسـاد در ارکان دولـت کنونـی عراق خـود را به نمایش 
گذاشـته اسـت. از سـوی دیگـر عنـوان کـردن دخالت 
کشـورهایی چون ایـران در امور داخلی عـراق به عنوان 
کاتالیـزور و شـدت بخـش ایـن جریـان، خـود را بـه 
نمایـش مـی گـذارد. آنچـه کـه موجـب شـده جامعه 
اعـراب طغیـان خـود را شـدت بخشـند مبتنـی بـر 
نارضایتی از سیسـتم حکومتی موجود اسـت که در آن 
دولـت حاکـم یـک دولـت فاسـد و فاقد کارایـی برای 
جوابگویـی بـه نیازهای امروز و خواسـته هـای فردای 
جامعـه تلقـی می شـود. ایـن عوامـل در نهایت زمینه 
سـاز ایجـاد عواملـی خواهد شـد که مـا در آن شـاهد 
شـکل گیـری نوعی بی اعتمادی و بـی اعتباری دولت 

حاکـم خواهیم بـود که... 
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برگـزاری  از  کرمـان  اجتماعـی شـهردار  فرهنگـی  معـاون 
مسـابقات فوتسال شـهرداری های کالن شـهرهای کشور زیر 
عنـوان »جام شـهر« طـی روزهای 2۴ تـا 29 آذرمـاه جاری 

در کرمـان خبـر داد.
محمـد جهانشـاهی در نشسـت بـا رئیـس هیئـت فوتبـال 
اسـتان کرمـان بـا بیـان این کـه ایـن مسـابقات از 2۴ تا 29 
آذرمـاه جـاری در کرمـان برگـزار می شـود، گفـت: 13 تیـم 
فوتسـال از شـهرداری های مختلف کشـور در این مسابقات 
حضـور دارنـد.وی افـزود: در تالش هسـتیم این مسـابقات 
ارائـه خدمـات، اسـکان و پذیرایـی  از نظـر کیفیـت  هـم 
بازیکنـان حاضـر در مسـابقات و هـم از نظـر نحـوۀ برگزاری 
مسـابقات بـا کیفیت مطلـوب برگزار شـود کـه در این زمینه 
بـه همـکاری هیـأت فوتبـال اسـتان کرمان نیـز نیـاز داریم.

معاون فرهنگی اجتماعی شـهردار کرمان از بازسـازی سالن 
ورزشـی شـهرداری کرمـان بـرای برگـزاری ایـن مسـابقات 
نیـز خبر داد.جهانشـاهی بـا بیان این کـه فوتبال شـهرداری 
کرمان بخشـی از هویت ورزشـی کرمان است، گفت: همین 
موضـوع موجب شـده شـهرداری کرمـان به صـورت جدی تر 
در حوزه هـای مختلـف ورزشـی ورود کنـد.وی هم چنیـن 
گفـت: برگـزاری ایـن مسـابقات، عـالوه بـر یـک رویـداد 
ورزشـی، بـه معرفی ظرفیت هـای مختلف شـهر کرمان نیز 
کمـک خواهـد کرد.رییس هیـأت فوتبال اسـتان کرمان نیز 
در این نشسـت گفت: یکی از راه های توسـعۀ ورزش فوتبال، 
برگزاری مسـابقات فوتبال ادارات ازجمله شهرداری هاسـت.

دکتـر علـی قرایـی با اشـاره به برگزاری مسـابقات فوتسـال 
شـهرداری های کالن شـهرهای کشور )جام شـهر( در کرمان 
گفـت: هیـأت فوتبال نیز در این زمینه هرچه در توان داشـته 
باشـد، دریـغ نخواهـد کرد.دکتـر قرایـی خطـاب بـه دکتـر 
جهانشـاهی، معاون فرهنگـی اجتماعی شـهردار کرمان نیز 
گفـت: شـما از خانوادۀ فوتبال هسـتید و تاکنـون در هر کجا 
کـه حضـور داشـتید، نـگاه ویـژه ای بـه ورزش بـه خصوص 

ورزش فوتبـال داشـته اید و منشـأ خیـر بوده اید
دبیـر هیـأت فوتبـال اسـتان کرمان نیز با اشـاره بـه برگزاری 
مسـابقات فوتسـال شـهرداری های کالن شـهرهای کشـور 
)جـام شـهر( در کرمان گفـت: برگـزاری این رویـداد، از نظر 
معرفـی ظرفیت هـای شـهر کرمـان بسـیار حائـز اهمیـت 
اسـت.علی رضا دادگـر در خصـوص همکاری هیـأت فوتبال 
در برگزاری این مسـابقات نیز گفت: هیأت فوتبال در انجام 
بخش هـای تخصصـی این مسـابقات ازجمله قرعه کشـی، 
تدوین جدول برگزاری مسـابقات و داوری، در کنار شهرداری 
کرمـان خواهـد بود.علی رضـا کهـوری، رییس کمیتـه داوران 
هیأت فوتبال اسـتان کرمان نیز در این نشسـت از همکاری 
کمیتـه داوران هیأت فوتبال شهرسـتان کرمان بـرای داوری 
مسـابقات فوتسـال شـهرداری های کالن شـهرهای کشـور 

)جـام شـهر( در کرمان خبـر داد.

بـازار طال و سـکه در ایـران امروز شـاهد افزایش قیمت ها 
بـود و در مقابـل بازار ارز نوسـان قیمت هـا را تجربه کرد.

هـر گـرم طـال 18 عیـار، امـروز بـه ۴۴6,00۴ )چهارصـد و 
چهـل و شـش هـزار و چهار ( تومان رسـید که نسـبت به 

روز قبـل ، افزایـش 0.۷1 درصدی داشـته اسـت.
امـروز دالر خـالف افت قبلی خود، رشـد قیمـت را تجربه 
کـرد، دالر کـه روز قبـل تـا 12,392 )دوازده هزار و سـیصد 
و نـود و دو ( تومـان رسـیده بـود، امـروز – دوشـنبه 11 
آذر 1398 مصـادف بـا 02 دسـامبر 2019 – بـا رشـد 2.۴2 
درصـدی بـه 12,۷00 )دوازده هـزار و هفتصـد ( تومـان 

رسید.
یـورو، امـروز بـه 13,82۴ )سـیزده هـزار و هشـتصد و 
بیسـت و چهـار ( تومـان رسـید کـه نسـبت بـه روز قبل ، 

افزایـش 1.65 درصـدی داشـته اسـت.
سـکه بهـار آزادی هـم امـروز افزایـش قیمـت را نسـبت 
بـه روز گذشـته تجربـه کـرد و بـا رشـد 30 هـزار تومانـی 
بـه ۴,380,000 )چهـار میلیـون و سـیصد و هشـتاد هزار( 

رسـید. تومان 
سـکه امامـی هـم امـروز رشـد قیمـت را تجربـه کـرد و 
بـا افزایـش قیمـت 33 هـزار تومانـی در بـازار ۴,۴50,000 
)چهـار میلیـون و چهارصـد و پنجـاه هزار( تومـان معامله 

. شد
قیمـت هـر اونـس طـال شـاهد کاهـش 0.۴3 درصـدی 
قیمـت بوده اسـت، هـر اونس طال کـه روز قبل تـا 1,۴66 
)یک هزار و چهارصد و شـصت و شـش ( تومان رسـیده 
بـود، امـروز بـه 1,۴60 )یـک هـزار و چهارصد و شـصت ( 

رسید. دالر 

ایرنـا - سرپرسـت سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنی 
شـهرداری کرمـان گفـت: تزریـق گازهـای مایـع خـارج از 
جایـگاه های عرضه سـوخت و دسـتکاری در سیسـتم های 
بخصـوص سیسـتم خودروهـای گازسـوز،  سوخت رسـان 
منجـر بـه ایجـاد خطـرات جانـی و مالی بـرای شـهروندان 

می شـود.
رضـا میرزایـی روز دوشـنبه ضمـن هشـدار دربـاره عواقـب 
خطرناک دسـتکاری در سیسـتم خودروهای گازسوز افزود: 
برخـی افـراد بـا وارونـه  کردن سـیلندر، مایع گاز خارج شـده 
را بـه داخـل خـودرو تزریـق می کننـد کـه بـا توجـه بـه غیر 
اصولـی بـودن و فـوق العـاده خطرنـاک بـودن ایـن اقـدام 

عواقبـی بسـیار خطرنـاک خواهد داشـت.
سرپرسـت سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی کرمان 
بـا اشـاره بـه بـروز حـوادث و آتش سـوزی های ناشـی از 
دسـتکاری تعمـدی سیسـتم خودروهـای گازسـوز، اظهـار 
بـا  نیـز  قبـل  سـال های  در  داده  نشـان  تجربـه  داشـت: 
سـهمیه بندی بنزین، برخی از رانندگان به سـمت استفاده از 

خودروهـای گازسـوز رفتنـد.
وی تاکیـد کـرد: برخـی افـراد سـودجو، مخـازن LPG یـا 
CNG دسـت  دوم را بـه عنـوان سیسـتم های کم کارکـرد 
بـه فـروش می رسـانند و مخـازن گازسـوزی کـه سـال ها 
در یـک خـودرو کار کـرده و بایـد اسـقاط شـود، پـس از 
رنگ آمیـزی و بـه عنـوان سیسـتم هـای گازسـوز کم کارکرد 
بـه فـروش می رسـانند لذا تغییر خودسـرانه سیسـتم های 

سوخت رسـانی خـودرو، عواقـب خطرناکـی در پـی دارد.
میرزایـی گفـت: محیـط ایمنـی بـرای سوخت رسـانی در 
جایگاه هـای عرضـه سـوخت، تعبیـه شـده و اپراتورهـای 
جایگاه هـا  ایـن  در  مناسـب  تجهیـزات  و  دیـده  آمـوزش 
وجـود دارنـد کـه ایـن امر خطـرات احتمالی سـوخت گیری 

را کاهـش می دهـد. خودروهـا 

 ایرنـا - رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب 
کرمـان از اجـرای آزمایشـی اسـتقرار سـامانه مجازی 
بـازار کشـاورزی در ایـن منطقـه خبـر داد و گفت: این 
طـرح امسـال بـرای مرکبـات جیرفـت و خیـار سـبز 

می شـود. فعـال  قلعه گنـج 
سـعید  ایرنـا،  دوشـنبه  روز  دریافتـی  گـزارش  بـه 
برخـوری افـزود: ایـن سـامانه بـا توجـه بـه مصوبـه 
هیـات وزیـران بـه منظـور مدیریـت میادیـن میـوه و 

اسـت. شـده  طراحـی  تره بـار 
وی ادامـه داد: پیش بینـی شـده با اجـرای این طرح، 
تولیـد کننـده و مصـرف کننـده بـی واسـطه بـا هـم 
معاملـه کننـد و محصـوالت کشـاورزی در سـاده ترین 
شـکل و بـا کمتریـن واسـطه و کاهـش هزینه هـا بـه 

دسـت مصرف کننـده برسـد.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان   
تصریح کرد: سـامانه بازار کشـاورزی، برنامه ای اسـت 
کـه با پیش بینـی امکانـات فیزیکی، جـذب همکاری 
فضایـی  کشـاورزی،  اقتصـادی  عرصـه  بازیگـران 
مناسـب بـرای توسـعه بـازار در فضای مجـازی فراهم 

می کنـد.
ادامـه داد: در صـورت توسـعه و فراگیـر شـدن  وی 
ایـن بـازار الکترونیکـی، تصویـر دقیقـی از تولیـدات 
و  کـرده  پیـدا  نمـود  کرمـان  جنـوب  کشـاورزی 
کشـاورزان قـادر خواهنـد بـود بـه راحتـی محصـوالت 
خـود را بـه تمامی نقـاط ایـران بفروشـند و خریداران 
نیـز قـادر خواهنـد بـود کـه محصـول مـورد نیـاز خود 
را بـر اسـاس شـاخصه هایی همچون کمیـت، کیفیت، 

تولیـد و بسـته بندی سـفارش دهنـد.
طـرح  ایـن  اجـرای  در  موفقیـت  گفـت:  برخـوری 
و  تولیدکننـدگان  درآمـد  بهبـود  بـر  عـالوه  آزمایشـی 
بـه صرفـه شـدن خریـد محصـوالت بـرای مصـرف 
کننـدگان، می توانـد از طریـق اعتبارسـنجی ذی نفعان، 
فرصـت معامـالت اعتبـاری را فراهم کـرده و از طریق 
مهندسـی مالـی و فرآیندهـا، تعریف نقـش بازیگران 
را بـا بسـتر سـازی فرهنگـی و اجتماعـی فراهـم کند.

در هفـت شهرسـتان جنوبـی اسـتان کرمـان سـاالنه 
چهـار و نیـم میلیـون تن انـواع محصوالت کشـاورزی 

تولیـد می شـود. 
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ــنبه  ــح روز یکش ــدل- صب کنارصن
دهــم آذرمــاه 98 چهــار نامــزد 
ــوزه  ــب ح ــالح طل ــی اص انتخابات
انتخابیــه جیرفــت و عنبرآبــاد) 
ــی( در  ــالمپناه، حجت ــی ، اس ــاالری، اعظم س

ــد. ــور یافتن ــت حض ــهدای جیرف ــزار ش گل
-ایــن نامزدهــا پــس از زیــارت قبــور شــهدای 
جیرفــت و شــهدای گمنــام ایــن شــهر بــا امــام 

جمعــه جیرفــت نیــز دیــدار کردنــد.
ــه  ــام جمع ــر ام -حجــت االســالم ســعادت ف
ــی  ــت: کاری خوب ــدار گف ــن دی ــت در ای جیرف
ــد و  ــا مــدد از شــهدا شــروع کردی اســت کــه ب

ــه داده شــود. ــم ادام ــا آخــر ه ان شــاهللا ت
ــه اخــالق  ــد ک ــار کنی ــوری رفت ــزود: ط -وی اف
ــت شــود و شــعارهای بیخــود  ــی رعای انتخابات
ندهیــد و کارهایــی کــه میتوانیــد انجــام دهیــد 

بازگــو کنیــد.
-وی تاکیــد کــرد: همــه بایــد بــه قانــون التــزام 
تابــع قانــون و مقــررات  داشــته باشــند و 

ــند. باش
ــم در اصــالح  ــرد: ه ــح ک ــر تصری -ســعادت ف
طلبــان و هــم در اصــول گرایــان دوســتداران بــه 
نظــام وجــود دارنــد و مــن بیعــت و تعصبــی به 
جنــاح اصــالح و اصــول نــدارم و فقــط بیعــت با 
انقــالب دارم و انتصــاب بنــده بــه هــر گــروه یــا 

جناحــی غلــط اســت.
بــرای  نامنویســی  آغــاز  در  -ســپس 
ــت  ــس در جیرف ــات مجل ــوری انتخاب کاندیدات
ــب کرامــت ســاالری،  ــار داوطل ــاد، چه و عنبرآب
دکتــر اســالمپناه، دکتــر اعظمــی و محمــد 
حجتــی ضمــن حضــور در فرمانــداری جیرفــت 

ــد. ــام کردن ــت ن ثب

گفتارنو-اسـتاندار کرمـان بـا بیـان 
این کـه امـروز وقـف بـرای امنیـت 
اسـت  ضـرورت  یـک  اسـتان  در 
گفـت: نیـاز اسـت تـا جلسـه ای با 
حضـور موسسـات خیریه و انجمن هـای واقفین 
اسـتان برگزار شود تا آگاه سـازی اهمیت وقف در 

حـوزه ی امنیـت بـرای آن هـا تبیین شـود.
محمدجـواد فدایـی در جلسـه ی سـتاد اسـتانی 
طرح مشـارکت مردم در توسـعه ی نظم و امنیت 
عمومـی اسـتان کرمـان کـه بـا حضـور فرمانـده 
انتظامـی اسـتان کرمان برگزار شـد بیان کـرد: در 

مـورد وقـف امنیـت بایـد در اسـتان کار شـود.
وی بـا بیـان این کـه امروز وقـف بـرای امنیت در 
اسـتان یـک ضرورت اسـت و در سـال های اخیر 
در ایـن زمینـه وقـف چندانـی نداشـته ایم گفـت: 
نیـاز اسـت تـا جلسـه ای بـا حضـور موسسـات 
خیریه و انجمن های واقفین اسـتان برگزار شـود 

تـا آگاه سـازی اهمیـت وقـف در حـوزه ی امنیت 
بـرای آن هـا تبیین شـود.

اسـتاندار کرمـان با بیـان این که 318 موسسـه ی 
خیریـه در حوزه هـای مختلـف در اسـتان کرمـان 
داریـم افـزود: باید از این ظرفیت برای توسـعه ی 

امنیـت در اسـتان اسـتفاده کرد.
وی بـا بیـان این که بنگاه هـای اقتصادی اسـتان 
سـال گذشـته حدود شـش میلیارد تومـان برای 
آزادی زندانیـان جرایـم غیرعمـد در اسـتان کمک 
کردنـد گفـت: می تـوان بـا اعـالم نیـاز اسـتان در 
راسـتای امنیـت از ایـن ظرفیـت هـم اسـتفاده 
امنیتـی  مدیـرکل  شـمس الدینی  کنیم.حمیـد 
اسـتانداری کرمـان نیـز در ایـن جلسـه بـا بیـان 
این کـه یکـی از شـاخص های تامیـن امنیـت در 
جامعه مردم هسـتند، اظهار کرد: طرح مشـارکت 
مردم در توسـعه ی نظم و امنیت عمومی اسـتان 

آماده شـده اسـت.

مدیــرکل راه و شهرســازی جنــوب 
کرمــان از اخــذ مجــوز احــداث 
فاریــاب   – جیرفــت  بزرگــراه 

خبــرداد.
و  راه  وزارت  خبــري  پايــگاه  گــزارش  بــه 
شهرســازي بــه نقــل از اداره ارتباطــات و اطــالع 
جنــوب  شهرســازی  و  راه  اداره کل  رســانی 
کرمــان، محمــد ســاردویی اعــالم کــرد: بــا توجه 
ــرای احــداث  ــردم ب ــه درخواســتهای مکــرر م ب
ــری  ــس ازپیگی ــاب پ ــت –فاری ــراه جیرف بزرگ
هــای بعمــل آمــده مجــوز احــداث ایــن بزرگــراه 
از ســازمان مدیریــت وبرنامــه ریــزی کشــور اخذ 

شــده اســت.
ــول 102  ــه ط ــور ب ــن مح ــت: ای ــار داش وی اظه
کیلومتــر یکــی از پرترافیــک تریــن راههــای 
جنــوب کرمــان مــی باشــدکه درطــول مســیر آن 

روســتاها و مکانهــای ســکونتگاهی متعددقــرار 
ــه اســت. گرفت

مدیــرکل راه و شهرســازی جنــوب کرمــان اضافه 
کــرد: ایــن محــور از شــهرهای بلــوک و فاریــاب 
عبــور کــرده و بــه بخــش رودخانــه شــهر رودان 
درحــوزه اســتحفاظی اســتان هرمــزگان خواهــد 

. رسید
پــروژه  ایــن  اهمیــت  برشــمردن  در  وی 
ــوان کــرد: ایــن  درافزایــش ســرمایه گــذاری عن
ــتان  ــاورزی اس ــای کش ــی از قطبه ــه یک منطق
ــه  ــه ب ــا توج ــی شــود و ب ــان محســوب م کرم
ــت و  ــژه کرومی ــه وی ــدد ب ــادن متع ــود مع وج
ــت. ــدت اس ــذاری دراز م ــرمایه گ ــتعد س ــال مس ط

ــا  ــار داشــت:درتالش هســتیم ت  ســاردویی اظه
هــر چــه ســریعتر مناقصــه بــرای ســاخت ایــن 
مســیر انجــام و عملیــات اجرایــی آن آغــاز شــود.

دهـی  سـامان  جلسـه  شبسـتان- 
حمـل و نقـل محصـوالت کشـاورزی 
جنـوب اسـتان کرمان با حضـور مدیر 
کل دفتـر حمـل ونقل کاالی سـازمان 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای کشـور، نماینـده 
مـردم پنـج شهرسـتان جنوبـی کرمـان در مجلـس 
شـورای اسـالمی، فرماندارن، روسـای سـازمان های 
کشـاورزی و صمـت جنـوب کرمـان و دیگر دسـتگاه 
هـای متولی صادرات و حمل محصوالت کشـاورزی، 

در جیرفـت برگزار شـد.
»مسـعود جمیلـی«، در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه 
اقـدام موثـر و هماهنگ سـال گذشـته این مجموعه 
در سـامان دهی حمـل و نقل و صـادرات محصوالت 
کشـاورزی جنـوب کرمان، گفت: پیگیـری نمایندگان 
مـردم شهرسـتان هـای جنوبـی کرمـان در مجلـس 
شـورای اسـالمی و تذکـر در صحـن مجلـس سـبب 
شـد تا زمینـه صادرات محصـوالت کشـاورزی هموار 

شـود و وزارت جهـاد کشـاورزی و صمـت نیـز همت 
را  محصـوالت  صـادرات  راه  بازشـدن  بـرای  جـدی 
دنبـال کردنـد کـه در نتیجـه بزرگترین چالش سـال 
گذشـته یعنـی افزایـش ارزش محمولـه قابل حمل 
و در نتیجـه پرداخـت به موقـع کرایه نـاوگان و ایجاد 
انگیـزه بـرای رانندگان جهـت عزیمت به منطقـه را با 

موفقیت پشـت سرگذاشـتیم. 
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب 
کرمـان، بـه عزم جـدی سـازمان راهـداری و حمل و 
نقـل در جهـت تامیـن به موقع نـاوگان حمـل و نقل 
جهـت حمـل محصـوالت کشـاورزی جنـوب کرمان، 
اشـاره کـرد و افـزود: بـا برگـزاری جلسـات متعدد با 
مدیـران عامـل شـرکت هـای حمل و نقـل در جنوب 
کرمـان و رصـد شـرایط برای صـدور به موقـع بارنامه 
هـا، 106شـرکت حمل و نقـل در جنـوب کرمان فعال 
اسـت کـه در زمان آغـاز حمل محصوالت کشـاورزی 
پاسـخگوی نیـاز کشـاورزان و صاحبان کاال می باشـد.

اشـاره  بـا  سـاالری  مهر-دادخـدا 
کـرد:  اظهـار  اخیـر،  هـای  ناآرامـی 
حضـور همـراه بـا بصیـرت مـردم در 
صحنـه و موضع گیری شایسـته و به 
جـای مقـام عظمـای والیـت باعـث ختم ایـن قائله 
شـد و نقشـه های دشـمنان ابتـر ماند.وی با اشـاره 
بـه اینکـه کرمـان کـه یـک اسـتان والیتمـدار اسـت، 
همـواره در تمامـی صحنـه هـا خـوش درخشـیده و 
جـزو اسـتان هایـی بـود کـه در همـان اوایـل قضیه 
جمـع شـد، اظهـار داشـت: در ناآرامـی هـای اخیـر 
کمتریـن میـزان تخریـب امـوال در کشـور مربوط به 

اسـتان کرمـان اسـت.
سـاالری بـا بیـان ایـن مطلـب کـه هـدف اصلـی 
اغتشـاش گـران کلیـت نظـام بـود، تصریـح کـرد: 
تحـرکات ایـن افـراد از قبـل برنامـه ریـزی شـده 
بـود کمـا اینکـه از کدهـای زیـادی کـه مـا به دسـت 
آوردیـم بیانگـر ایـن بوده اسـت کـه برخـی از اینها از 
قبـل آمـوزش دیده بودند و محله هـای هدفمندی را 

شناسـایی کـرده بودنـد لذا در این محلـه ها به دنبال 
بیشـترین تخریـب اموال و زیرسـاخت هـا بودند در 
نتیجـه صرف بحـث بنزین نبوده اسـت امـا موضوع 
بنزیـن یـک زمینـه ای را بـرای مسـائل اخیـر رقـم زد.

وی بـا اشـاره بـه اینکه قبـل از تصمیم بایـد تدبیری 
وجـود داشـته باشـد و اینکـه در زمینـه بنزیـن چـه 
مقـدار تدبیـر شـده اسـت بایـد دیگـران اظهـار نظـر 
کننـد، اظهار کرد: در مجموع می توانسـتیم تمهیدات 
بهتـری داشـته باشـیم یـا اینکـه بسترسـازی بـرای 
اقنـاع عمومـی فراهـم می شـد و مردم ما هـم باید 
در جریـان مسـائل اصلی قـرار بگیرند چـرا که مردم 
محـرم هسـتند کمـا اینکه در جمع شـدن ایـن قائله 
مـردم نقـش مهـم و پررنگـی داشـتند. دادسـتان 
عمومـی و انقـالب کرمـان اضافـه کـرد: مسـئوالن، 
تصمیـم گیران و تصمیم سـازان به سـمت و سـویی 
بایـد حرکـت کننـد کـه آینـده نگری داشـته باشـند، 
واقعیـت زندگـی مـردم را در نظـر بگیرنـد و بـر ایـن 

اسـاس تصمیـم بگیرند.

ــی  ــاون فرهنگـ ــه معـ ــه گفتـ ــا - بـ ایرنـ
اســـالمی،  ارشـــاد  و  فرهنـــگ  وزیـــر 
ـــدا  ـــعه پی ـــی توس ـــف فرهنگ ـــا وق ـــش ب دان
ــی  ــن مالـ ــه تمکـ ــرادی کـ ــد و افـ می کنـ
ـــد. ـــوزه ورود کنن ـــن ح ـــه ای ـــد ب ـــد بای دارن

ـــر  ـــی وزی ـــاون فرهنگ محســـن جـــوادی مع
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی روز دوشـــنبه 
ــگاه  ــن نمایشـ ــاح هفتمیـ ــن افتتـ در آییـ
اســـتانی جنـــوب کرمـــان اظهـــار داشـــت: 
کتـــاب تاثیـــر شـــگرفی در حوزه هـــای 
مختلـــف فرهنگـــی و اقتصـــادی دارد و 
ـــا،  ـــه عرصه ه ـــت در هم ـــع راز موفقی درواق

توجـــه بـــه کتـــاب و مطالعـــه اســـت.
اخـــالق  نتوانیـــم  اینکـــه  افـــزود:  وی 
جامعـــه را بـــه مســـیر درســـت هدایـــت 
کنیـــم، یـــک درد بـــزرگ اســـت و ایـــن 
ــدا  ــان پیـ ــاب درمـ ــه کتـ ــا مطالعـ درد بـ

. می کنـــد
ــدف از  ــا هـ ــرد: یقینـ ــان کـ ــوادی بیـ جـ
برپایـــی نمایشـــگاه های کتـــاب، ترویـــج 

ــت. ــی اسـ ــه و کتابخوانـ مطالعـ
اینکـــه رشـــد ســـرانه  بیـــان  بـــا  وی 
ـــت:  ـــت گف ـــن اس ـــور پایی ـــه در کش مطالع
ـــه در  ـــرانه مطالع ـــون س ـــا کن ـــال 9۴ ت از س
ـــت. ـــیده اس ـــدد 13 نرس ـــه ع ـــا ب ـــور م کش

و  فرهنـــگ  وزیـــر  فرهنگـــی  معـــاون 

ـــای  ـــه فض ـــان اینک ـــا بی ـــالمی ب ـــاد اس ارش
مجـــازی روی مطالعـــه افـــراد تاثیـــر 
ـــا  ـــه ب ـــن ک ـــرد: همی ـــح ک ـــذارد تصری می گ
ـــه  ـــرانه مطالع ـــازی، س ـــای مج ـــود فض وج
ـــاق  ـــرده، اتف ـــدا نک ـــش پی ـــه کاه در جامع

خوبـــی اســـت.
ــران در  ــدن ایـ ــه تمـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ــمندان و فرهیختگانـــش  ــا دانشـ ــا بـ دنیـ
ـــران  ـــام ای ـــت: ن ـــت گف ـــده اس ـــناخته ش ش
بـــا کتـــاب همـــراه اســـت و امـــروز هـــم 
ــان  ــه جهـ ــی را بـ ــای خوبـ ــد کتاب هـ بایـ

عرضـــه کنیـــم.
شـــرایط  امســـال  کـــرد:  اضافـــه  وی 
ــا  ــود امـ ــم بـ ــور حاکـ ــر کشـ ــختی بـ سـ
را  کتـــاب  نمایشـــگاه   30 توانســـتیم 
برنامه ریـــزی و تـــا امـــروز 15 نمایشـــگاه 

کرده ایـــم. برپـــا  را 
ـــگ و ارشـــاد  ـــر فرهن ـــی وزی ـــاون فرهنگ مع
ــداد  ــن تعـ ــت: ایـ ــار داشـ ــالمی اظهـ اسـ
ــان  ــارد تومـ ــدود ۴0 میلیـ ــگاه حـ نمایشـ
شـــرایط  در  داشـــته اند کـــه  فـــروش 

امـــروز، رقـــم قابـــل توجهـــی اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه ســـال گذشـــته 
ـــر  ـــف نش ـــا توق ـــه ب ـــم ک ـــن بودی ـــران ای نگ
ـــد  ـــت: خداون ـــویم گف ـــه ش ـــور مواج در کش
کمـــک کـــرد و ایـــن اتفـــاق رخ نـــداد و 

ــا  ــروز را بـ ــخت امـ ــرایط سـ ــاهللا شـ انشـ
لطـــف خـــدا و همراهـــی مـــردم، پشـــت 

ســـر خواهیـــم گذاشـــت.
هفتمیـــن نمایشـــگاه کتـــاب اســـتانی 
جنـــوب کرمـــان از امـــروز )دوشـــنبه( تـــا 
ــینیه  ــاری در حسـ ــال جـ ــاه سـ 16 آذر مـ
ــود. ــد بـ ــا خواهـ ــت برپـ ــهدای جیرفـ شـ

بـــه گفتـــه حســـین اســـحاقی مدیـــر 

کل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی جنـــوب 
کرمـــان، ۷00 ناشـــر از سراســـر کشـــور 
بـــرای حضـــور در نمایشـــگاه اســـتانی 
کتـــاب ایـــن منطقـــه ثبت نـــام کرده انـــد.

اســـالمی  ارشـــاد  و  فرهنـــگ  اداره کل 
مرکـــز  از  مســـتقل  کرمـــان  جنـــوب 
اســـتان، هفـــت شهرســـتان جنوبـــی را 

دارد. پوشـــش  تحـــت 

 ایرنـــا - مدیـــرکل منابـــع طبیعـــی و 

ـــرای  ـــان از اج ـــوب کرم ـــزداری جن آبخی

ــگل کاری در  ــار جنـ ــزار هکتـ ــج هـ پنـ

ـــن  ـــت: ای ـــر داد و گف ـــه خب ـــن منطق ای

طـــرح بـــا حمایـــت دولـــت تدبیـــر و 

امیـــد در راســـتای حفـــظ و پایـــداری 

ـــت. ـــورده اس ـــد خ ـــت کلی ـــط زیس محی

منابـــع  احمـــدی مدیـــرکل  حمـــزه 

ـــان  ـــوب کرم ـــزداری جن ـــی و آبخی طبیع

بـــا  و گـــو  گفـــت  در  یکشـــنبه  روز 

ـــرح  ـــت: ط ـــار داش ـــا اظه ـــگار ایرن خبرن

جنـــگل کاری منطقـــه جنـــوب کرمـــان 

ـــون  ـــارد و ۷00 میلی ـــار 2۷ میلی ـــا اعتب ب

تومـــان در هفـــت شهرســـتان جنوبـــی 

ـــت. ـــرا اس ـــال اج ـــان در ح ـــتان کرم اس

وســـعت  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 

 ۴83 جنـــوب کرمـــان  جنگل هـــای 

هـــزار هکتـــار اســـت، بیـــان کـــرد: 

ــامل  ــان شـ ــوب کرمـ ــای جنـ جنگل هـ

ــی  ــج عمانـ ــی و خلیـ ــی - تورانـ ایرانـ

ــت. اسـ

و  طبیعـــی  منابـــع  مدیـــرکل 

ــه  ــان ادامـ ــوب کرمـ ــزداری جنـ آبخیـ

داد: جنگل هـــای ایرانـــی - تورانـــی 

ــه،  ــی، بنـ ــادام کوهـ ــای بـ ــا گونه هـ بـ

ــیطان، ارژن و  ــار شـ ــم، ارس، انـ کهکـ

جنگل هـــای خلیـــج عمانـــی بـــا گونـــه 

هـــای کُنـــار، کَهـــور، اســـکنبیل و گـــز 

ــد. ــرا گرفته انـ ــه را فـ ــش منطقـ پوشـ

بیشـــترین  داشـــت:  اظهـــار  وی 

ــان  ــوب کرمـ ــی جنـ ــای جنگلـ گونه هـ

شـــامل کنـــار و کهـــور اســـت.

ـــال  ـــاه س ـــت: روز 1۴ آذرم ـــدی گف احم

جـــاری همزمـــان بـــا سراســـر کشـــور 

عملیـــات  هکتـــار   ۴30 ســـطح  در 

غـــرس 65 هـــزار اصلـــه نهـــال در 

ــوب  ــی جنـ ــع طبیعـ ــای منابـ عرصه هـ

ــد. ــد شـ ــی خواهـ ــان اجرایـ کرمـ

ـــگل کاری  ـــرح جن ـــرد: ط ـــح ک وی تصری

بـــا هـــدف راه حلـــی بـــرای رســـیدن 

بـــه توســـعه پایـــدار، کنتـــرل روان 

ســـیالب ها  از  جلوگیـــری  و  آب هـــا 

می شـــود. انجـــام 

وی بـــا بیـــان اینکـــه منابـــع طبیعـــی 

ـــت،  ـــدار اس ـــعه پای ـــات و توس ـــه حی پای

بیـــان کـــرد: حفاظـــت و نگهـــداری از 

ــع  ــا و مراتـ ــی، جنگل هـ ــع طبیعـ منابـ

ـــد. ـــووالن باش ـــه مس ـــت هم ـــد اولوی بای

مســـاحت منابـــع طبیعـــی جنـــوب 

ــزار  ــون و 858 هـ ــه میلیـ ــان سـ کرمـ

ــت. ــار اسـ هکتـ

ـــع  ـــرح مناب ـــال 35 ط ـــهریورماه امس ش

ـــار 165  ـــا اعتب ـــزداری ب ـــی و آبخی طبیع

ـــه  ـــان ب ـــوب کرم ـــال در جن ـــارد ری میلی

بهره بـــرداری رســـید و بیـــش از پنـــج 

ــن  ــای ایـ ــوار از مزایـ ــزار و 100 خانـ هـ

طرح هـــا بهره منـــد شـــدند.

ـــزداری  ـــی و آبخی ـــع طبیع اداره کل مناب

جنـــوب کرمـــان مســـتقل از مرکـــز 

اســـتان، هفـــت شهرســـتان را تحـــت 

ــش دارد. پوشـ

ــون  ــک میلیـ ــا یـ ــان بـ ــوب کرمـ جنـ

شهرســـتان های  از  جمعیـــت  نفـــر 

کهنـــوج،  عنبرآبـــاد،  جیرفـــت، 

منوجـــان، قلعه گنـــج، رودبـــار جنـــوب 

و فاریـــاب تشـــکیل شـــده اســـت.

دانش با وقف فرهنگی 
توسعه پیدا می کند

اجرای ۵۰۰۰ هکتار جنگل کاری 

در جنوب کرمان

رنا
 ای

س:
عک

رنا
 ای

س:
عک

در  کـــه  شـــد  گفتـــه  گذشـــته  هفته  هـــای  در 
شهرســـتان های جنوبـــی اســـتان آنفلوآنـــز توانســـته 
ســـه نفـــر از هـــم اســـتانی ها را بـــه کتـــم مـــرگ 
بکشـــد. شـــنیده های خبرنـــگار کاغـــذ وطـــن نیـــز 
گـــواه ایـــن ماجراســـت کـــه تعـــدادی نیـــز در بســـتر 
بیمـــاری در حـــال دســـت و پنجه نـــرم کـــردن بـــا 
ــمی  ــات رسـ ــه مقامـ ــی کـ ــتند. موضوعـ ــاری هسـ بیمـ
نکرده انـــد. تاییـــد  آنـــرا  تـــا کنـــون  علوم پزشـــکی 

امـــا نکتـــه قابـــل توجـــه در ایـــن زمینـــه ایـــن اســـت 
ــد  ــود را از دســـت داده انـ ــان خـ ــه جـ ــانی کـ ــه کسـ کـ
بـــه جـــز ابتـــال بـــه آنفلوآنـــزا بیمـــاری زمینـــه ای 
شـــده  مثـــال گـــزارش  داشـــته اند.  نیـــز  دیگـــری 
اســـت کـــه مـــرد مســـنی کـــه از بیمـــاری دیابـــت 
رنـــج می بـــرد بـــه آنفلوانـــزا مبتـــال شـــده اســـت 
کـــه در نهایـــت منجـــر بـــه فـــوت وی می شـــود.

احتماالشـــیوعبیماریآنفلوآنزاتا2یاســـه
هفتهآیندهدرکشـــورادامهدارد

و  درمـــان  بهداشـــت،  وزیـــر  بهداشـــت  معـــاون 
آمـــوزش پزشـــکی در نشســـت خبـــری خـــود بـــه 
خبرنـــگاران گفـــت: فراگیـــری بیمـــاری آنفلوآنـــزا طـــی 
هفتـــه هـــای اخیـــر بیشـــتر شـــده و پیش بینـــی 
ــیوع  ــده شـ ــه آینـ ــه هفتـ ــا سـ ــا 2 یـ ــود تـ ــی شـ مـ
ایـــن بیمـــاری در کشـــور ادامـــه داشـــته باشـــد.

هـــزار  تاکنـــون چهـــار  افـــزود:  رییســـی  علیرضـــا 

بســـتری  کشـــور  در  آنفلوآنـــزا  بـــه  مبتـــال  بیمـــار 
شـــده انـــد و تعـــدادی از آنهـــا جـــان خـــود را از 
آنهـــا دارای ســـابقه  انـــد کـــه اکثـــر  دســـت داده 
بیمـــاری قبلـــی، کلیـــوی و زمینـــه ای بـــوده انـــد. 
وی مـــی گویـــد: یکـــی از دالیـــل فراگیـــری ایـــن 
ـــت  ـــن اس ـــته ای ـــای گذش ـــال ه ـــه س ـــبت ب ـــاری نس بیم
کـــه مـــوج آنفلوآنـــزا حـــدود ســـه هفتـــه زودتـــر آغـــاز 
شـــده و نـــوع ویـــروس آنفلوآنـــزا کـــه امســـال شـــایع 
ـــت. ـــر اس ـــه  ت ـــک یافت ـــر ژنتی ـــر و تغیی ـــم  ت ـــده مهاج ش

و  درمـــان  بهداشـــت،  وزیـــر  بهداشـــتی  معـــاون 

آمـــوزش پزشـــکی تاکیـــد کـــرد: تزریـــق واکســـن 
آنفلوآنـــزا بـــه افـــراد عـــادی توصیـــه نمـــی شـــود 
ــادران  ــامل مـ ــای پرخطرشـ ــروه هـ ــت گـ ــر اسـ و بهتـ
ــوی،  ــاران ریـ ــال، بیمـ ــاالی 65 سـ ــراد بـ ــاردار، افـ بـ

قلبـــی، کلیـــوی واکســـن آنفلوآنـــزا را دریافـــت کننـــد.
رییســـی ادامـــه داد: هیـــچ کمبـــود دارویـــی در زمینـــه 
ــدارد. ــود نـ ــور وجـ ــزا در کشـ ــاران آنفلوآنـ ــان بیمـ درمـ

ــگاه  ــک پایـ ــه یـ ــر خانـ ــرح »هـ ــوص طـ وی  در خصـ
بهداشـــتی « عنـــوان کـــرد: تـــا بـــه االن ســـه اســـتان 
ــرا  ــال اجـ ــوت در حـ ــورت پایلـ ــه صـ ــرح را بـ ــن طـ ایـ
دارنـــد کـــه در ایـــن طـــرح از هـــر خانـــوار یـــک 
پیشـــگیری،  در حیطـــه  مـــواردی  و  انتخـــاب  نفـــر 
فـــرد  آن  بـــه  توانبخشـــی  و  اولیـــه  درمان هـــای 
عنـــوان  بـــه  افـــراد  تـــا  می شـــود  داده  آمـــوزش 
رابطیـــن )ســـفیران( ســـالمت پیـــام رســـان ســـالمت 
باشـــند. خودشـــان  خانـــواده  ســـالمت  مراقـــب  و 
جـــان باختـــن 9 نفـــر در اســـتان کرمـــان بـــه دلیـــل آنفلوآنزا

واگیـــر  بیماری هـــای  مدیریـــت  مرکـــز  رییـــس 
پزشـــکی  آمـــوزش  و  درمـــان  بهداشـــت،  وزارت 
آنفلوآنـــزا  ویـــروس  بـــه  مبتـــال  بیمـــار   9 گفـــت: 
کـــه  انـــد  کـــرده  فـــوت  کرمـــان  اســـتان  در 
انـــد. داشـــته  ای  زمینـــه  بیمـــاری  افـــراد  ایـــن 

ــی رود  ــار مـ ــزود: انتظـ ــا افـ ــدی گویـ ــر محمدمهـ دکتـ
حداقـــل 20 درصـــد مـــردم جامعـــه در هـــر فصـــل 
ــوند و آنچـــه کـــه باعـــث مـــی  آنفلوانزایـــی مبتـــال شـ
شـــود ایـــن مـــوج تشـــدید یـــا تضعیـــف شـــود چنـــد 
ـــت. ـــروس اس ـــل وی ـــن عام ـــم تری ـــه مه ـــت ک ـــل اس عام

وی بیـــان کـــرد: بایـــد از مصـــرف داروی خودســـرانه جـــدا 
ـــال  ـــرا اص ـــک، زی ـــی بیوتی ـــژه آنت ـــه وی ـــود ب ـــودداری ش خ
ـــدارد. ـــک ن ـــی بیوتی ـــه آنت ـــاز ب ـــاری نی ـــوارد بیم ـــی م برخ

وی در پاســـخ بـــه ســـوالی مبنـــی بـــر اینکـــه زائـــران 
ــوده  ــر بـ ــزا موثـ ــروس آنفلوانـ ــال ویـ ــن در انتقـ اربعیـ
انـــد؟ مـــی گویـــد: ایـــن موضـــوع صحـــت نـــدارد 
ــه  ــیه مدیترانـ ــه و حاشـ ــروس در کل منطقـ ــرا ویـ زیـ
همـــه کشـــورها را بـــه شـــدت درگیـــر کـــرده و کویـــت 
بـــا وضعیـــت مشـــابه مـــا حتـــی بـــا شـــدت بیشـــتر 
درگیـــر اســـت، عمـــان، قطـــر و ... یـــز درگیـــر هســـتند 
ــدارد. ــا نـ ــافرت هـ ــه مسـ ــی بـ ــاری ربطـ ــن بیمـ و ایـ

وضعیـــتدرجنوبکرمانهممانند
تمامینقاطکشـــورحاداست

پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  بهداشـــت  معـــاون 
ــزا  ــاری آنفوالنـ ــی بیمـ ــا ارزیابـ ــه بـ ــت در رابطـ جیرفـ

گفـــت:  وطـــن  کاغـــذ  بـــه  کرمـــان  جنـــوب  در 
قطعـــا وضعیـــت در جنـــوب کرمـــان هـــم ماننـــد 
ــن  ــیوع ایـ ــت و شـ ــاد اسـ ــور حـ ــاط کشـ ــی نقـ تمامـ

بیمـــاری در ایـــن فصـــل کامـــال طبیعـــی اســـت.
بـــه  جـــواب  در  خیرخـــواه  اصغـــر  علـــی  دکتـــر 
ــی  ــزا وارداتـ ــاری آنفوالنـ ــا بیمـ ــه آیـ ــوال کـ ــن سـ ایـ

آنفوالنـــزا  انـــواع  مـــی گویـــد:  خیـــر  یـــا  اســـت 
تـــوان  نمـــی  و  بـــوده  همیشـــه  فصـــل  ایـــن  در 
ــت. ــی اسـ ــا وارداتـ ــاری حتمـ ــن بیمـ ــه ایـ ــت کـ گفـ

وی اظهـــار کـــرد: در مراکـــز جنـــوب کرمـــان هـــم 
زمینـــه  ایـــن  در  کنندگانـــی  مراجعـــه  و  بیمـــاران 
ـــه  ـــته ک ـــود داش ـــم وج ـــکوکی ه ـــوارد مش ـــتیم و م داش

ـــم  ـــدادی ه ـــم و تع ـــده داری ـــد ش ـــورد تایی ـــا االن 3 م ت
تاییـــد نشـــدند البتـــه یـــک تـــا دو هفتـــه طـــول مـــی 
ــود.  ــخص شـ ــا مشـ ــش هـ ــواب آزمایـ ــا جـ ــد تـ کشـ
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  بهداشـــت  معـــاون 
ــیوع  ــری از شـ ــرای جلوگیـ ــرد: بـ ــد کـ ــت تاکیـ جیرفـ
بیشـــتر و انتقـــال بیمـــاری آنفوالنـــزا مـــردم بایـــد 
رو  و  دادن  از دســـت  از جملـــه خـــودداری  نکاتـــی 
بوســـی بـــا افـــراد مبتـــال، رعایـــت بهداشـــت فـــردی، 
دهـــان  پوشـــاندن  هـــا،  دســـت  منظـــم  شســـتن 
مایعـــات  خـــوردن  ســـرفه،  هنـــگام  بـــه  بینـــی  و 
ــد. ــتراحت کافـــی در منـــزل را رعایـــت کننـ گـــرم، اسـ

در  مریضـــی  دالیـــل  از  یکـــی  افـــزود:  خیرخـــواه 
خانـــواده هـــا رعایـــت نـــکات بهداشـــتی شـــخصی 
ــد  ــت کننـ ــکات را رعایـ ــن نـ ــراد ایـ ــر افـ ــت و اگـ اسـ
قطعـــا بیمـــاری کمتـــر شـــیوع پیـــدا مـــی کنـــد.

ــه ای  ــاری زمینـ ــه بیمـ ــرادی کـ ــرد: افـ ــه کـ وی توصیـ
ــد  ــی تواننـ ــع مـ ــه موقـ ــیون بـ ــا واکسیناسـ ــد بـ دارنـ
از ابتـــال شـــدن بـــه ایـــن بیمـــاری جلوگیـــری کننـــد.

وضعیتبیماریآنفلوانزادراســـتانکرمان
دارد روندطبیعی

ــای  ــا بیماری هـ ــارزه بـ ــگیری ومبـ ــروه پیشـ ــر گـ مدیـ
ــیوع  ــا شـ ــه بـ ــم در رابطـ ــان هـ ــتان کرمـ ــر اسـ واگیـ
بیـــان  کرمـــان  اســـتان  در  آنفلوانـــزا  بیمـــاری 
اســـتان  در  آنفلوانـــزا  بیمـــاری  وضعیـــت  کـــرد: 
ــی  ــر آنچنانـ ــار تغییـ ــور دچـ ــه کشـ ــبت بـ ــان نسـ کرمـ
دارد  طبیعـــی  رونـــد  وضعیـــت  ایـــن  و  نیســـت 
ــم. ــته ایـ ــوص نداشـ ــن خصـ ــی در ایـ ــچ تعطیلـ وهیـ

جامعـــه ای  مـــی گویـــد:  مهـــدی شـــفیعی  دکتـــر 
موفـــق بـــه کنتـــرل بیمـــاری هـــای واگیـــردار اســـت 
ــل از  ــات کامـ ــردم اطالعـ ــد مـ ــه بیـــش از ۷0 درصـ کـ
ـــت  ـــال ومحافظ ـــدم انتق ـــال وع ـــای انتق ـــاری و راه ه بیم
از خودشـــان داشـــته باشـــند کـــه ایـــن شـــاخص 
ــت. ــن اسـ ــیار پاییـ ــان بسـ ــتان کرمـ ــه واسـ در جامعـ

اطالعـــات  می تواننـــد  شـــهروندان  افـــزود:  وی 
ــی  ــط عمومـ ــر، روابـ ــری معتبـ ــع خبـ ــم را از منابـ مهـ
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ورســـانه هایی کـــه بـــه 
در  تـــا  پیگیـــری کـــرده  می پردازنـــد  امـــر  ایـــن 
کنتـــرل ایـــن بیمـــاری واگیـــر دار موفـــق باشـــند.

مدیرگروهپیشگیریومبارزهبا
بیماریهایواگیراستانکرمانهم
دررابطهباشیوعبیماریآنفلوانزادر

استانکرمانبیانکرد:وضعیتبیماری
آنفلوانزادراستانکرماننسبتبهکشور
دچارتغییرآنچنانینیستواینوضعیت
روندطبیعیداردوهیچتعطیلیدراین

خصوصنداشتهایم.
دکترمهدیشفیعیمیگوید:جامعهای
موفقبهکنترلبیماریهایواگیردار
استکهبیشاز7۰درصدمردم

اطالعاتکاملازبیماریوراههایانتقال
وعدمانتقالومحافظتازخودشان

داشتهباشندکهاینشاخصدرجامعه
واستانکرمانبسیارپاییناست.
ویافزود:شهروندانمیتوانند

اطالعاتمهمراازمنابعخبریمعتبر،
روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکی
ورسانههاییکهبهاینامرمیپردازند
پیگیریکردهتادرکنترلاینبیماری

واگیردارموفقباشند.

آنفلوانزا در خیابان های شهر جوالن می دهد
۹بیمارمبتالبهویروسآنفلوآنزادراستانکرمانفوتکردهکهسهنفرآنهادرجنوبکرمانجانباختهاند

شـایدبـازاراخبـارداغاواخـرآبانآنقـدرمردمومسـووالنرابهخـوددرگیرکردهباشـدکه
خبـرابتـالبـهآنفلوانـزانتوانسـتهمیـانخبرهادیـدهشـود.اینگمانهمهسـتکـهاین
دیـدهنشـدنعمـدیبودهومسـووالنبهرسـمنانوشـتهگذشـتهتـالشدارندکـهصدای
ایـنویـروستکراریهرسـالهزیـرخاکسـتربمانـدونتواندسـریدرمیانخبرهاداشـته
باشـد.اماچـهبخواهیـموچـهنخواهیـمآنفلوانـزاآمـدهواتفاقابـاتمامقدرتـشدرحال

قربانـیگرفتناسـت.

ــکی ــومپزش ــگاهعل ــتدانش ــاونبهداش مع
بیمــاری ارزیابــی بــا رابطــه در جیرفــت
ــن ــذوط ــهکاغ ــانب ــوبکرم ــزادرجن آنفوالن
گفــت:قطعــاوضعیــتدرجنــوبکرمــان
هــمماننــدتمامــینقــاطکشــورحــاداســت
ــنبیمــاریدرایــنفصــلکامــال وشــیوعای
ــواه ــرخیرخ ــیاصغ ــت.دکترعل ــیاس طبیع
ــاری ــابیم ــهآی ــوالک ــنس ــهای ــوابب درج
آنفوالنــزاوارداتــیاســتیــاخیــرمــیگویــد:
انــواعآنفوالنــزادرایــنفصــلهمیشــهبــوده
ونمــیتــوانگفــتکــهایــنبیمــاریحتمــا
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ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکرودبارجنوب

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
شـماره1398603190۷9000۴58-98/0۷/15هیات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی احمدرضـا 
دوسـت محمدی فرزند حجت هللا بشـماره شناسـنامه . صادره ازرودبارجنوب در یک 
بـاب خانـه  بـه مسـاحت 191 متـر مربع پـالک 1555 فرعـی از188- اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پالک 188اصلی قطعه سـه واقع در رودبار جنـوب –خیابان کار دانش 
بخش ۴6 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای عبدالحسـین ،محمدمهدی، مهسـا 
مهیمـی وفاطمـه بیـگ مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبـق مقررا ت 
سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:۷۴۷-   تاریخ انتشـار نوبت اول:98/08/2۷ 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/09/12
علیرحمانیخالص-رئیسثبتاسنادامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکماهان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

 برابـر رای شـماره 139860319006001۴۴0 هیـات اول/ دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ماهان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای /خانم 
مصطفـی حسـنی زاده فرزند حمید بشـماره شناسـنامه 5۷8 صـادره از کرمان در یک 
باب سـاختمان نیمه تمام مشـتمل بر باغچه به مسـاحت ۷00 مترمربع پالک 103۷۷ 
فرعـی از 1 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 103۷3 فرعـی از ا اصلـی واقـع در 
بخـش 5 کرمـان واقـع در ماهـان خیابـان قرنـی کوچه 2 خریـداری از مالک رسـمی 
آقای/خانـم ورثه حمید حسـنی زاده ماهانی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 98/8/26-  تاریخ انتشار  نوبت دوم : 98/9/12

سیدرضاانصاری-رئیسثبتاسنادوامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکسیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانون و ماده 13 آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
 برابـر رای شـماره 139860319012001۷81 هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای سـجاد نصیـری فرزنـد مجیـد بشـماره شناسـنامه 3060150982 صـادره از 
سـیرجان در یـک قطعـه باغچه مشـتمل بر اتـاق به مسـاحت 195۷/96 متر مربع پـالک 302 اصلی واقع 
در بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان انتهـای خیابان ولیعصر بعد از پل راه آهن سـمت راسـت اولین 
بریدگی بعد از گاوداری خریداری از مالک رسـمی آقای محمدعلی ابوالقاسـمی محرز گردیده اسـت. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. /م الف 560
 تاریخ انتشار نوبت اول : 98/9/12- تاریخ انتشار  نوبت دوم : 98/9/2۷

محمدآرمانپور-رئیسثبتاسنادوامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکرودبارجنوب

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  1398603190۷9000۴5۷-98/0۷/15هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک شـهر رودبار جنـوب تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی ایوب رئیسـی 
نـژاد خاتـون آبـاد فرزند دادخدا بشـماره شناسـنامه 16 صـادره ازعنبرآبـاد در یک باب 
خانـه  بـه مسـاحت ۴28 متـر مربـع پـالک 1558 فرعـی از188- اصلـی مفـروز و 
مجزی شـده از پالک 188اصلی قطعه سـه واقع در رودبار جنوب –شـهرک فرهنگیان 
کوچـه شـماره 9 بخـش ۴6 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبدالحسـین 
،محمدمهـدی، مهسـا مهیمی وفاطمـه بیگ مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:۷۴۴-  تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:98/08/2۷ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/09/12
علیرحمانیخالص-رئیسثبتاسنادامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکرودبارجنوب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
شـماره1398603190۷9000569-98/0۷/15هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملک شـهر رودبار جنوب تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی محمدرضا دوسـت 
محمـدی فرزند حجت هللا بشـماره شناسـنامه . صـادره ازرودبارجنـوب در یک باب خانه  
بـه مسـاحت 150/۴ متـر مربـع پـالک 1556 فرعـی از188- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـالک 188اصلـی قطعه سـه واقـع در رودبار جنـوب –خیابـان کار دانش بخش 
۴6 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای عبدالحسـین ،محمدمهدی، مهسـا مهیمی 
وفاطمـه بیـگ مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت 
به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد ./م الـف:۷۴6-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/08/2۷ – تاریخ انتشـارنوبت 

98/09/12: دوم 
علیرحمانیخالص-رئیسثبتاسنادامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکگلباف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

 برابـر رای شـماره 139860319062000535 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی خانم مریـم اعتمـادی فرزند 
عوضعلـی بشـماره شناسـنامه 1 صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه مشـتمل بر بـاغ به 
مسـاحت 199۷/10 متـر مربـع پـالک 855 فرعـی از 89-اصلـی مفروز و مجزی شـده از 
پـالک 316 فرعـی از 89- اصلـی واقـع در گلباف روسـتای هشـتادان خریـداری از مالک 
رسـمی آقای عوضعلی هشـتادانی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد.
/م الف 1255

 تاریخ انتشار نوبت اول : 98/9/12-  تاریخ انتشار  نوبت دوم : 98/9/2۷
محمدمقصودی-رئیسثبتاسنادوامالک–کفیلثبتایوبقادریپور

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
مسـاحت  بـه  خانـه  بـاب  یـک  ششـدانگ  چـون 
۴89/88مترمربـع  دارای پالک 3۷- فرعی از ۴95-  
اصلـی واقع در گلدشـت شـهر قلعه گنـج  قطعه چهار 
بخـش ۴6 کرمـان مـورد تقاضـای نورعلـی احمـدی 
خـواه کهنعلـی فرزنـد مراد بـه شناسـنامه 2۴5 نیاز به تحدیـد حدود 
دارد .لـذا حسـب درخواسـت کتبـی مالـک  مورخـه 98/09/0۷ آگهی  
تحدیـد حـدود اختصاصـی پالک فـوق  منتشـر وعملیـات تحدیدی 
آن از سـاعت 8صبح روزسـه شـنبه مورخه 98/10/03در محل شـروع 
وبـه عمـل خواهـد آمـد، لـذا بـه مالـک ومالکین مجـاور رقبـه مذبور 
اخطـار میشـود کـه در موعـد مقـرر در این آگهـی درمحـل وقوع ملک 
حاضر و چنانچه کسـی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشـته 
باشـد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلـس تحدیدی لغایت 30روز 
واخواهـی خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد وامـالک کهنـوج تسـلیم تا به 
دادگاه صالحـه ارسـال شـود ،در غیـر ایـن صـورت پـس از انقضـای 
مهلـت مذکـور هرگونه ادعایی مسـموع نیسـت / .تاریخ انتشـار :سـه 

شـنبه 1398/09/12
اصغرنارویی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانکهنوج

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکرودبارجنوب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  شـماره1398603190۷9000۴56-98/0۷/15هیات 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی 
حسـین زبردسـت فرزنـد کوچـک بشـماره شناسـنامه ۷19 صـادره ازرودبارجنـوب در 
یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 300متـر مربـع پـالک 1559 فرعـی از188- اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 188اصلـی قطعه سـه واقـع در رودبار جنـوب –بلوار 
شـهید پیـکان کوچـه اندیشـه 5 بخـش ۴6 کرمان خریـداری از مالک رسـمی فاطمه 
بیـگ مـرادی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت 
سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:۷۴2-   تاریخ انتشـار نوبت اول:98/08/2۷ 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/09/12
علیرحمانیخالص-رئیسثبتاسنادامالک

هفتمین نمایشگاه کتاب جنوب 
در جیرفت آغاز به کار کرد 

افتتاح مدرسه ۶ کالسه خیرساز در کهنوج

تسـنیم- آئیـن افتتاحیـه هفتمین نمایشـگاه اسـتانی 
کتـاب جنـوب کرمان صبـح امـروز و با حضور محسـن 
ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  فرهنگـی  معـاون  جـوادی 
اسـالمی، یحیـی کمالی پـور نماینـده مـردم جیرفـت و 
عنبرآباد در مجلس شـورای اسـالمی، فرمانداران جنوب 
کرمـان، مـردم و مسـئوالن در حسـینیه شـهدای شـهر 

جیرفـت آغـاز بـه کار کرد.
یحیـی کمالی پـور نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد 
در مجلـس شـورای اسـالمی در ایـن آئین افتتـاح این 
نمایشـگاه اظهارداشـت: با وجود برگزاری نمایشگاه های 
کتاب در کشـور امروز نتیجه گام های فرهنگی بر کسـی 
پوشـیده نیسـت.وی با تاکیـد بر اینکـه زیربنای جامعه 
مـا فرهنگ اسـت، تصریح کـرد: مـا نمی توانیم فرهنگ 
را بشناسـیم مگـر اینکـه در زیربناهـای فرهنگی جامعه 

نقشـی اساسی داشـته باشیم.
نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلس شـورای 
اسـالمی با بیـان اینکه اقتصاد و اجتمـاع بدون فرهنگ 
و  هسـتی  شـالوده  افـزود:  باشـد،  موفـق  نمی توانـد 
حیـات بشـری بـر فرهنـگ اسـتوار شـده اسـت و اگـر 
ایـن مهـم وجود داشـته باشـد مـا می توانیم بـه تعالی 
و توسـعه برسیم.حسـین اسـحاقی مدیـرکل فرهنـگ 
و ارشـاد اسـالمی جنـوب کرمـان نیـز در ایـن افتتاحیه 
اظهارداشـت: در این نمایشـگاه 2۷2 ناشر و نمایندگی و 
38 هـزار و 560 عنـوان کتاب بـا 120 غرفه و 300 میلیون 

تومـان بن کتـاب ارائه شـده اسـت.
به گـزارش تسـنیم، هفتمین نمایشـگاه اسـتانی کتاب 
جنـوب کرمان به مدت یک هفته در حسـینیه شـهدای 

جیرفـت پذیـرای عالقه مندان کتاب اسـت.

بـه گـزارش خبرنـگار گـروه اسـتان هـای باشـگاه 
بـا  مراسـمی  طـی  کرمـان،  از  جـوان  خبرنـگاران 
حضـور خیریـن مدرسـه سـاز و جمعـی از مسـئوالن 
شهرسـتانی و استانی؛ مدرسه 6 کالسه خیرساز زنده 
یـاد روح هللا فـروزان کرمانـی در روسـتای زه از توابـع 
بخـش مرکزی شهرسـتان کهنـوج افتتـاح و به بهره 
بـرداری رسـید.منصور دادور مدیر آمـوزش و پرورش 
شهرسـتان کهنوج در این مراسـم با بیـان اینکه برای 

سـاخت ایـن سـاختمان آموزشـی 25 میلیـارد ریال 
توسـط سـازمان نوسـازی و تجهیـز مـدارس اسـتان 
کرمـان و کمـک خیریـن هزینـه شـده اسـت، گفت: 
پـروژه 6 کالسـه خیر سـاز زنـده یـاد روح هللا فروزان 
کرمانـی در عرصـه ای بـه مسـاحت 2000 متـر مربـع 
و زیـر بنـای سـاختمان آموزشـی 800 متـر مربـع بـا 
حضـور خیریـن و مسـئولین در روسـتای زه از توابـع 

بخـش مرکـزی شهرسـتان کهنـوج افتتاح شـد.
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سد قانون مقابل احقاق حقوق کودکان

حقوق کودکان با وضع قوانین مختلف و زیادی در کشـور اسـالمی 
ایـران همـواره مـورد توجه و تاکید قـرار گرفته ، این در حالی اسـت 
کـه فقـر، اعتیـاد و بیسـواد یـا کـم سـواد بـودن والدین مـی تواند 
عـالوه بـر تضییـع حقـوق عـادی و روزمره کـودکان آنها را با آسـیب 
زدن تـا مـرز هالکـت و نابـودی بکشـانند کـه نمونـه بـارز آن تولـد 

کـودکان معتـاد از مادران معتاد اسـت.
اسـتفاده از کـودکان در جرائـم، خشـونت، سـوء اسـتفاده هـای 
جسـمی و جنسـی، وارد آوردن آسـیب های روحی و روانی، طالق، 
و جنـگ هـای روانـی ناشـی از طـالق هـای عاطفـی خـود مشـت 
نمونـه خـروار از آسـیب هـا علیـه کـودکان هسـتند که می تـوان با 
برنامـه ریـزی صحیـح و اسـتفاده صحیـح و کانالیـزه از امکانـات 

اینگونـه آسـیب هـا را کاهـش داد. 

حجمآسیبهایحوزهکودکانونوجوانان
دراستانکرمانزیاداست

مدیـرکل امـور بانـوان و خانـواده اسـتانداری کرمـان نیـز گفـت: 
هفدهمیـن کنفرانـس حقـوق کـودک در اسـتان کرمـان بـرای حل 
بسـیاری از آسـیب و چالش های پیش روی کودکان این اسـتان  

اخیـرا برگزار شـد.
فاطمه سـادات حسـینی اظهار داشـت: سـفیران حقوق کـودک در 
جامعـه و نمایندگانـی از حقوقدانان، وکال، مسـئوالن اورژانس های 
اجتماعـی، آمـوزش و پـرورش، مهدهـای کـودک، ائمـه جماعات، 
سـازمان هـای مـردم نهاد فعـال در حقـوق کودک و دسـتگاه های 

متولـی به ایـن همایـش دعوت شـده اند.
وی افـزود: تمـام ابعـاد زندگـی هر انسـانی در دوران کودکی شـکل 
مـی گیـرد لـذا حقـوق کـودک مهمتریـن بحـث در حقوق خانـواده 
اسـت و والدیـن اصلـی تریـن رسـالت حمایتـی را در زمینـه رشـد 

کـودکان بـر عهـده دارند.

فعالیتسهسازمانمردمنهادحمایت
ازحقوقکودکدرکرمان

مسـئول سـازمان هـای مـردم نهـاد حمایـت از حقـوق کـودک نیز 
بـر ضـرورت فرهنـگ سـازی تغییر نـگاه جامعه به موضـوع کودک 
اشـاره کـرد و گفـت: سـرمایه گـذاری بـر روی کـودکان با سـود 1۷0 
درصد اسـت و این نتیجه تحقیقات انجام شـده در آمریکا اسـت.
آناهیتـا امامی افـزود: ضرورت آموزش و فرهنگ سـازی از 2 جنبه 
اهمیت فوق العاده ای دارد و نشـان می دهد شـرایط خانوادگی در 

تغییر شـرایط جامعه موثر است.
و  بـی کیفیـت  هـای  خانـواده  سـئوال کـه  ایـن  طـرح  بـا  وی 
بدسرپرسـت و فقیـر چقـدر می توانند در رشـد و تربیت بی کیفیت 
کـودکان تاثیرگـذار باشـد؟ افزود: اینجا نقش سـازمان هـای مردم 

نهـاد مشـخص خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکه سـه سـازمان مردم نهـاد در مرکز اسـتان کرمان 
در زمینـه کـودکان کار مـی کنند که آمار اندکی اسـت و نیاز به برنامه 
ریـزی جـدی تـر دارد تصریح کـرد: با توجـه به کمبود ایـن ان جی 
اوهـا همـراه و همـکاری بـرای کار کـردن بـرای کـودکان در اسـتان 
کرمـان وجـود نـدارد لـذا درخواسـت مـی شـود مـردم، خیریـن و 

مسـئوالن بـه این نکته توجه داشـته باشـند.

بهاندازهقانونهادرحوزهاحقاقحقوقکودک،
اقدامنداشتهایم

مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمان با اشـاره بـه اینکه کـودک آزاری 
عـالوه بر تضییع حقوق کودکان، احساسـت افـراد را جریحه دار می 

کنـد گفـت: راهکارهایـی برای مقابله بـا این موضوع وجـود دارد.
عبـاس صـادق زاده افـزود: اگـر دغدغـه دفـاع از حقـوق کـودکان و 
پیشـگیری از کـودک آزاری بـرای ما بـه عنوان یک شـهروند وجود 
دارد بایـد بـه همـان منـوال تـالش کنیـم و در ایـن راسـتا راهکاری 

اندیشـیده شود.
وی تاکیـد کـرد: بسـیاری از اخبـار ناگـواری کـه دریافـت می کنیم 

قابل پیشـگیربوده اما ممکن اسـت برخی آسیب ها غیرقابل انکار 
باشـد امـا می تـوان با برنامه ریزی و اسـتفاده صحیـح از امکانات 

موجـود شـرایط را تعدیل کرد و آسـیب هـا را کاهش داد.
مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمان گفت: باید باقابلیت های موجود 
و بـا هـم افزایـی و برنامـه ریـزی بومـی مبتنـی بـر ظرفیـت های 

موجـود جلوی بسـیاری از مشـکالت را گرفت.

کمبودمحبتدلیلاصلیاعتیادکودکان
باالی۱۰سالاست

عضـو هیـات علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان نیـز بـا بیان 
اینکـه دلیـل اعتیـاد زیـر 10 سـال فقـر اقتصـادی و باالی 10 سـال 
فقـر عاطفـی اسـت گفـت: اعتیـاد در کـودکان فقـط ناشـی از فقر 
اقتصـادی نیسـت و در  کـودکان کار، فقـر اقتصـادی فقـر عاطفـی 
موضـوع مهمی اسـت که بایـد بمنظور جلوگیری از آسـیب ها بطور 

جـد بـه ان پرداخته شـود.
نـوذر نخعـی تصریح کرد: اعتیـاد کودکان زیـر 10 سـال را نمی توان 
بـا پرسشـنامه تعییـن کرد لـذا باید بـا آزمایـش این مهـم را تایید 

کرد.
وی تصریـح کـرد: درصـد مـادران بـاردار معتـاد وضعیـت کـودکان 
معتـاد را در جامعـه تـا حدودی نشـان می دهد و در اسـتان کرمان 

آمـار ایـن افراد بسـیار جـدی و باال اسـت.

افزونبر۶هزاردانشآموزبازمانده
ازتحصیلدرکرمانوجوددارد

مدیـرکل آموزش و پرورش اسـتان کرمان گفـت: بیش از 380 هزار 
نفر دانش آموزان این اسـتان در مقطع دبسـتان و پیش دبسـتانی 
تحصیـل مـی کننـد و از آمـار 6 هـزار و 605 دانـش آمـوز بازمانده از 
تحصیـل، بیـش از هـزار نفر شناسـایی شـده و بیش از چهـار هزار 

نفر شناسایی نشـده اند.
احمد اسـکندری زاده افزود: حدود 650 هزار دانش آموز در اسـتان 
کرمـان در هفـت هزار و ۷۷0 واحد آموزشـی و 30 هزار کالس درس 

در حال تحصیل هستند.
وی فقـر مالـی، مهاجـرت، بیمـاری هـای سـخت درمـان، ازدواج 
و فـوت والدیـن را از جملـه دالیـل بازمانـدن از تحصیـل در دانـش 
آمـوزان عنـوان کـرد و گفت: والدیـن که مانع تحصیل فرزندانشـان 

شـدند 32 مـورد بـوده کـه بـه دسـتگاه قضـا معرفی شـده اند.
فرهنگـی،  فقـر  از  اسـتان کرمـان  پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 

اقتصـادی، تعـدد عائله، کـوچ فصلی، نبـود انگیزه تحصیـل و امید 
بـه آینده در دانـش آموختگان دانشـگاهی، ازدواج های زودهنگام، 
اعتیـاد، فقدان دسترسـی آسـان به مدارس موجـب ترک تحصیل 
یـا بازمانـدن از تحصیـل دانش اموزان در اسـتان کرمان می شـود.

تعددقوانیندرحوزهحقوقکودکانمشکلآفریناست
اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکـه ایـران در سـال ۷2 به کنوانسـیون 
حمایـت از حقوق کودک پیوسـت گفت: یکی از مشـکالت ما تعدد 
قوانیـن در موضـوع تحقـق حقوق کودک در دسـتگاه ها و سـازمان 

های مختلف اسـت.
 محمدجـواد فدائی افزود: قوانین متعدد گاهی موجب سـردرگمی 
و تناقـض در احقـاق حقـوق کـودکان مـی شـود و اگر این مشـکل 
رفـع شـود می تـوان بهتر به وظایف خـود در این حـوزه عمل کنیم.

وی اظهـار داشـت: دسـتگاه هـای مختلـف وظایف مختلفـی را در 
زمینـه احقـاق حقـوق کـودکان برعهـده دارنـد و امیدواریـم در انبوه 

قوانیـن آن چیـزی را کـه بـه نفـع کـودکان اسـت انجـام دهیم.

ارتکابجرائمتوسطکودکانافزایشداشتهاست
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمان هشـدار داد: طبـق آمار های 
موجود،ارتـکاب جرائم توسـط کـودکان افزایش داشـته و به عبارتی 
میانگیـن سـن بزهکاران کاهـش یافته کـه این موضوع مـی تواند 
ناشـی از سیاسـت های نادرسـت اجتماعی و تربیتی نشات گرفته 

باشد.
یـدهللا موحـد اظهار داشـت: با توجه به گسـتره جغرافیایی اسـتان 

کرمـان ، بمنظـور کمـک بـه کاهـش جرائـم و جلوگیری از آسـیب 
هـای پیـش رو کـودکان و نوجوانـان احـداث یـک کانـون اصـالح 

وتربیـت در جنـوب ایـن اسـتان ضـرورت دارد .

ایجاددادگاهتخصصیرسیدگیکنندهبهجرایماطفالو
نوجوانان

موحـد یـادآور شـد: بـه موجـب مـاده 288 در هـر حـوزه قضایـی 
یـک یـا چنـد شـعبه دادگاه اطفـال و نوجوانان تشـکیل می شـود 
. دادرسـی تمامـی جرایـم اطفـال در ایـن دادگاه هـای تخصصـی 
صـورت مـی گیـرد بعـالوه اینکـه تحقیقات راجـع به جرایـم اطفال 
زیـر 18 سـال تمام به صورت مسـتقیم در دادگاه انجـام می گیرد .

تعیینپلیستخصصیتعقیبکنندهجرایماطفالو
نوجوانان

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفت:بـه موجب مـاده ۴3 
بازجویـی و تحقیقـات از افـراد نابالـغ بایـد توسـط ضابط آموزشـی 
دیـده زن انجـام شـود و همچنیـن بـرای رسـیدگی بـه تعقیـب 

مرتکبـان زیـر 18 سـال باید پلیس های تخصصی تشـکیل گردد.

مداخلهمشارکتمردمیدررسیدگیقضایی
نماینـده عالـی دسـتگاه قضائـی در اسـتان کرمـان گفـت: یکی از 
اقدامـات مهـم در قانـون جدیـد آییـن دادرسـی کیفـری حضـور و 
مداخلـه موثـر سـازمان هـای مـردم نهـاد در رسـیدگی بـه پرونـده 

هـای قضایی اسـت.
موحـد بیان داشـت: بـه موجب مـاده 66 این قانون، سـازمان های 
مردم نهـادی کـه اساسـنامه آنهـا در زمینـه حمایـت از اطفـال و 
نوجوانـان، زنان، اشـخاص بیمار و دارای ناتوانی جسـمی یا ذهنی، 
محیط زیسـت، منابع طبیعـی، میراث فرهنگی، بهداشـت عمومی 
و حمایـت از حقـوق شـهروندی اسـت، می توانند نسـبت به جرائم 
 ارتکابـی در زمینه هـای فـوق اعـالم جـرم کننـد و در تمـام مراحـل 

دادرسـی شـرکت کنند.

مقابلهامنیتیباآسیبهایاجتماعیجوابنمیدهد
معـاون حقـوق بشـر و امـور بیـن الملل دادگسـتری و دبیـر مرجع 
ملـی کنوانسـیون حقـوق کودک بـا تاکید بـر احقاق حقـوق کودک 
گفـت: بایـد آسـیب های اجتماعـی تهدیدکننـده کـودکان را با نگاه 
اجتماعـی مدیریـت کرد گرچه در حـوزه هایی نیز رویکرد سیاسـی 

و امنیتـی نیز الزم اسـت.
محمـود عباسـی  بیـان اینکه بر اسـاس قانون مدنـی، از زمان تولد 
تـا 18 سـالگی بـه عنـوان دوران کودکـی نامگـذاری شـده افـزود: 
بیـش از 23 میلیـون نفـر از جمعیـت کشـور مـا و 2 میلیـارد نفر از 
جمعیـت جهـان را افراد زیر 18 سـال یا کودکان تشـکیل می دهند 
و زمانـی از حقـوق کـودک سـخن مـی گوییـم از مجموعه عظیمی 
از سـرمایه هـای اجتماعـی سـخن بـه میـان می آیـد کـه نیازمند 

خدمـات ویژه هسـتند.
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هیات های حل اختالف مالیاتی 
همواره باید تقویت شوند

نایـب رئیـس اتـاق کرمان با اشـاره به سیاسـت های سـازمان مالیاتی کشـور برای 
تامیـن بخشـی از بودجـه سـال آینـده کشـور از محل مالیـات گفت: بـرای کمک به 

فعـاالن اقتصـادی بایـد هیـات های حل اختـالف مالیاتی تقویت شـوند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی کرمـان، 
اتـاق در هیـات هـای حـل  جلیـل کاربخـش، در نشسـت همفکـری نماینـدگان 
اختـالف مالیاتـی، افـزود: امیدواریـم پایـه های مالیاتی توسـعه و افزایـش یابد تا 
هزینـه مضاعفـی بـه بنـگاه های اقتصـادی و صاحبـان صنایـع و مودیان شـناخته 

شـده تحمیـل نشـود و بتواننـد بـه فعالیـت هـای خـود ادامـه دهنـد.
وی ادامـه داد: سـهم اسـتان کرمـان در الیحـه بودجـه 98 حدود سـه هـزار میلیارد 
تومـان مصـوب شـده امـا شـنیده ها حاکـی از آن اسـت کـه سـازمان امورمالیاتی 
کشـور سـهم وصولـی مالیـات سـال جـاری را چهـار هـزار و  پانصـد میلیـارد تومان 
ابـالغ کـرده اسـت. از ایـن رو از نماینـدگان اسـتان در مجلـس شـورای اسـالمی 
بعنـوان ناظـران بـر حسـن اجـرای قانـون درخواسـت داریـم کـه بـه ایـن امـر مهم 
نظـارت و رسـیدگی نماینـد زیـرا اگـر ایـن فشـار مالیاتـی بـر مودیـان شناسـنامه 
دار تحمیـل شـود امـکان تعطیلـی بنگاههـای اقتصـادی در اینـده نزدیـک محتمل 

است.
نایـب رئیـس کمیسـیون مالیـات، کار و تامیـن اجتماعی اتـاق ایران، افزود: سـهم 
کرمـان از وصـول مالیـات کشـور در سـال 138۷ حـدود 3۷0 میلیـارد تومـان بوده 
کـه در سـال 1398بـه ۴ هـزار و 500 میلیـارد تومـان رسـیده، در حالـی کـه رشـد 

اقتصـاد اسـتان بسـیار کمتـر از ایـن نسـبت بوده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: اسـتان هـای فـارس و اصفهـان بـا وجـود داشـتن تولیـد 
ناخالـص داخلـی بیشـتر از کرمـان، مالیـات کمتـری را پرداخت می کننـد، کرمانی 
هـا نیـز بایـد ایـن درخواسـت را مطـرح کننـد تـا با کاهـش سـهم مالیـات، فضای 

کسـب و کار بهتـری را داشـته باشـند.
اتـاق کرمـان در هیـات هـای حـل اختـالف  نماینـدگان  ایـن نشسـت  ادامـه  در 
مالیاتـی بـه بیـان مسـائل، مشـکالت و پیشـنهادهای خـود پرداختنـد و در ایـن 
رابطـه مشـکالت نـرم افـزار مالیاتـی اریس، تاکیـد بر حضـور قضـات در هیات ها، 
سـلیقه ای عمـل نکـردن در بخشـش جرائـم قابـل بخشـش مطابـق قانون توسـط 
مجریـان و آشـنایی ذینفعـان و کارشناسـان مالیاتـی بـا قوانیـن و … مطرح شـد.
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اسـتاندارکرمـانبـابیـاناینکـهایـراندرسـال72
بـهکنوانسـیونحمایـتازحقـوقکـودکپیوسـت
گفـت:یکیازمشـکالتماتعددقوانیـندرموضوع
تحقـقحقـوقکودکدردسـتگاههاوسـازمانهای

اسـت. مختلف
محمدجـوادفدائـیافـزود:قوانیـنمتعـددگاهـی
موجـبسـردرگمیوتناقضدراحقاقحقـوقکودکان
مـیشـودواگراینمشـکلرفعشـودمیتـوانبهتر

بـهوظایـفخـوددراینحـوزهعمـلکنیم.

بـر اسـاس معامـالت انجـام شـده امـروز 11 آذر 98 
قیمت هـای برخـی از خودرو هـای ایرانـی و خارجـی 
نسـبت بـه دیـروز با افـت و خیـز جزئی همـراه بوده 

است.
طبـق آخریـن قیمـت خـودرو در بـازار ، پژو پـارس و 
سـایپا 111 نسـبت بـه معامـالت 10 آذر98 بـا کاهش 
۴00 هـزار تومانـی بـه ترتیب 101 میلیـون تومان و ۴8 
میلیـون و 800 هـزار تومـان خریـد و فروش شـدند.

پـژو GLX و سـاپیا 131 هـم نسـبت بـه معامـالت 
دیـروز بـا کاهـش میانگیـن 300 هـزار تومانـی بـه 
ترتیـب ۷۷ میلیـون و 600 هزار تومان و ۴8 میلیون و 

800 هـزار تومـان بـه فـروش رسـیده اند.
پژو 206 تیپ 5 )سـاده( و سـاینا بدون تغییر قیمت 
، بـه ترتیـب 102 میلیـون و 800 هـزار تومـان و 62 

میلیـون و ۴00 هـزار تومـان فروخته شـد.
در بـازار مـا شـاهد افزایـش قیمت خـودرو پـژو 206 
تیـپ 2 )سـاده( به میـزان 300 هزار تومـان بودیم که 

امـروز به قیمت 86 میلیـون و 500 هزار تومان در بازار 
بـه خرید و فروش رسـید.

خودروهای وارداتی
همچنیـن امـروز )11 آذر 98( در بـازار کشـور شـاهد 

نوسـانات قیمـت خودروهـای وارداتـی هسـتیم.
در میـان خودروهـی وارداتـی رنـو تلیسـان و هیونـدا 
النتـرا بـا کاهـش 10 و 28 میلیـون تومانـی به ترتیب 
۷15 میلیـون و ۴80 میلیـون در بـازار خرید و فروش 

شدند.
تویوتـا CH-R تیـپ النـچ )2018( و رنـو کولئـوس 
بـدون تغییـر بـا قیمـت هـای 830 میلیـون تومان و 

880 میلیـون تومـان بـه فـروش رسـیده اند.
تویوتـا راو ۴ )الفطیـم( 2018 بـا افزایش 50 میلیونی 
بـه قیمـت یـک میلیـارد و 30 میلیـون تومـان و کیـا 
سـونتو 2018 با افزایـش 10 میلیون تومانی به قیمت 
یـک میلیـارد و ۴0 میلیـون تومـان در بـازار فروختـه 

. شد 

نوسانات جزئی بازار خودرو

هر
 م

س:
عک

اجرای پروژه احداث مجتمع صاروج پارس کرمان سرعت می گیرد
مهــر - بــا ورود دســتگاه قضایــی اجــرای 
فرهنگــی،  اداری،  مجتمــع  احــداث  پــروژه 
در  پــارس  صــاروج  تفریحــی  تجــاری، 
کرمــان  شــهر  تاریخــی  بافــت  مجــاورت 

مــی گیــرد. ســرعت 
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از روابــط 
کل  رئیــس  کرمــان،  دادگســتری  عمومــی 
دادگســتری اســتان کرمــان اظهــار کــرد: در 
راســتای حمایــت هــای الزم بــرای رفــع مســائل 
و مشــکالت حقوقــی و قضایــی ســرمایه گــذاری 
ــع  ــداث مجتم ــروژه اح ــرای پ ــریع در اج و تس
اداری، فرهنگــی، تجــاری، تفریحــی صــاروج 
پــارس در پــی برگــزاری جلســات متعــدد، 
شــهرداری و ســازمان میــراث فرهنگــی اســتان 
کرمــان موظــف بــه همــکاری و مســاعدت الزم 

ــه شــدند. ــن رابط درای
بــه عــدم وجــود یــک  بــا اشــاره  موحــد 
کرمــان،  شــهر  در  منظــوره  چنــد  مجتمــع 
افتتــاح ایــن مرکــز در قلــب تجــاری شــهر و در 
کنــار بافــت تاریخــی و بــازار کرمــان را موجــب 
جــذب گردشــگران داخلــی و خارجــی، ایجــاد 
اشــتغال پایــدار و در نتیجــه رونــق بــازار و 

ــرد. ــوان ک ــی عن ــت تاریخ باف
کرمــان  اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
حضــور  بــا  متعــدد  جلســات  برگــزاری  از 
و  فرهنگــی  میــراث  ســازمان  نماینــدگان 
کرمــان،  شــهرداری  اســتان،  گردشــگری 
ــی اســتان،  ســازمان بازرســی، دســتگاه قضای
در  بازرگانــی  اتــاق  و  کرمــان  اســتانداری 
رفــع  بــرای  الزم  هــای  حمایــت  راســتای 
قضایــی  و  حقوقــی  مشــکالت  و  مســائل 
ــروژه  ــذاری و تســریع در اجــرای پ ســرمایه گ

اســت. داده  خبــر 
ــا و  ــه ه ــی نقش ــتای بررس ــت: در راس وی گف

عملیــات اجرایــی پــروژه مجتمــع صــاروج 
ــی ادارات  ــت تمام ــده اس ــوب ش ــارس مص پ
ــی الخصــوص شــهرداری و  ــا عل و ســازمان ه
ــان در  ــی اســتان کرم ــراث فرهنگ ســازمان می
راســتای تکمیــل پــروژه همــکاری و مســاعدت 

ــند. ــته باش الزم را داش
اداری،  مجتمــع  پــروژه  اســت،  گفتنــی 
ــارس  ــی، تجــاری، تفریحــی صــاروج پ فرهنگ
و  عمانــی  گــذاران  ســرمایه  ســرمایه  بــا 
مجــاورت  در  شــهرداری کرمــان  مشــارکت 
بافــت تاریخــی شــهر کرمــان در محــدوده 
اداری، تاریخــی، فرهنگــی و تجــاری شــهر 
کرمــان و در مجــاورت بــازار ســنتی واقــع شــده 
ــات انجــام شــده  ــه براســاس مطالع اســت ک
توســط مشــاور طــرح، در زمــان بهــره بــرداری 
کامــل زون یــک و دو مجتمــع ، حــدود هــزار 
و 850 نفــر اشــتغال مســتقیم ایجــاد خواهــد 
شــد کــه از ایــن تعــداد بیــش از هــزار نفــر در 

ــد. ــد ش ــه کار خواهن ــغول ب ــک مش زون ی
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جریـان هـای سیاسـی موجـود چـه در درون جامعـه عـراق و 
چـه در منطقـه در جهت ایجـاد فضای منفی علیـه دولت عراق 

وارد عمل شـوند.
 از یـک سـو اعتـراض بـه حـق مـردم عـراق از ناکارآمـدی 
دولت و فسـاد گسـترده موجود و از سـوی دیگرعوامل تشـدید 
کننـده بیرونـی بر میزان نارضایتی ها شـدت بخشـیده اسـت. 
همینطـور عامـل  شـدت بخـش ایـن جریان نـه تنهـا خواهان 
رژیـم  تغییـر  خواسـتار  بلکـه  عبدالمهـدی   عـادل  برکنـاری 
حاکـم هسـتند. در نتیجـه بایـد عوامـل درونـی و برونـی ناظر 
بـر تشـدید اعتراضـات جامعـه ملـی عـراق علیه دولـت حاکم 
را مـورد بررسـی قـرار داد کـه در بافـت متـن دانایـی ملـت هـا 
در برابـر قـدرت دولـت هـا شـکل مـی گیرد.باید توجه داشـت 
کـه جهـان هـم اکنـون در عصـر شـبکه ای بـه سـر مـی بـرد و 
اسـناد و مـدارک موجـود گوناگون درباره عملکـرد دولت ها دیر 
یـا زود در میـان مـردم پخـش و مـورد راسـتی آزمایـی هـای 
گوناگونـی قـرار مـی گیـرد کـه به نوبـه خود مـی تواند تشـدید 
کننـده التهابـات درونـی و نارضایتی هـای موجود مردم باشـد 
و در همیـن حـال تبـادل آزاد اطالعات موجب می شـود دولت 

هـا و حکومـت هـا بـه اجبـار در ایـن زمینه پاسـخگو باشـند.
مـردم عـراق خواسـتار تغییـر رژیـم و ایجاد یک فضـای جدید 
بـا سـاختار و کنش گرانی هسـتند کـه بتوانند آینده عـراق را به 
سـمت و سـوی دولـت کارآمد حرکـت دهند. پرداختـن به این 
موضـوع کـه آیـا مـردم عـراق در رسـیدن بـه این هـدف موفق 
خواهنـد شـد یـا خیـر زمـان خواهـد بـرد. بـا اسـتعفای عادل 
عبدالمهـدی اینگونه برداشـت می شـد که مردم بـه خانه های 
خـود بـاز می گردند و این اسـتعفا موجب حاکم شـدن آرامش 
بـر فضـای عـراق مـی شـود اما آنچـه که هـم اکنون دیـده می 
شـود این اسـت که مردم در شـهرها و میادین مختلف حضور 
پیـدا کـرده انـد و خواهـان تغییـر و تحـول بیشـتری هسـتند. 
درخواسـت برگـزاری انتخابـات زودرس از جانـب برخـی جناح 
های سیاسـی نیز مطرح اسـت کـه در اوضاع نابسـامان کنونی 
و بـا حمایـت مرجعیـت شـیعه مـی توان گفـت که هـم اکنون 
بـرگ برنـده دسـت معترضیـن اسـت و آنهـا هسـتند کـه باید 
بـا حضـور و حرکـت خـود در تظاهـرات هـای موجود یـا خارج 
شـده از آن آینـده ایـن حرکـت را مشـخص کنند. امـا آنچه که 
اکنـون دیـده می شـود و سـیگنالهایی کـه از کشـورهای عربی 
دریافـت مـی شـود این اسـت که مـردم دیگـر اهداف خـود را 
رهـا نخواهنـد کـرد تـا اینکـه بتواننـد بـه خواسـته هـای اصلی 

خـود دسـت یابند.


