
به گفته ساالری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، بیمارستان شهداء 
قلعه گنج حداقل به پانزده پرستار جدید نیاز دارد  

توفان ساکنان»ریگان« 
را کوچ می دهد

 ژیمناستیک کار کرمانی
راهی استرالیا می شود

کمبود پرستار در بیمارستان 
شهداء قلعه گنج

کرمان در محاصره هوای ناسالم
به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست، در صورتی که در استان وزش باد را داشته باشیم 

آلودگی هوا ادامه دار می شود

 رییس قوه قضاییه در کرمان:

شهید محسوب شدن جانباختگان 
حادثه کرمان را پیگیری می کنم
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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گرفتاری های رمشک 

یکی دو تا نیست
اسحاق رمشکی
یادداشت مهمان

ــه  ــا گفت ــای ن ــر از حرفه ــا پ ــتی م ــه پش کول
اســت تــا مــی آییــم از زخمــی جانســوز زبــان 
بگشــایم جــای دیگــری ســر بــاز مــی زنــد بــا 
ــا مغــز و اســتخوانمان  ــر کــه ت دردی عمیــق ت
را بــه سوزشــی درد نــاک تــر وا مــی دارد مــا 
مــی مانیــم و خیــل عظیــم دردهــا ، حکایــت 
ــوب  ــک در جن ــای رمش ــالها و روزه ــن س ای
ــکل  ــدام مش ــم از ک ــده ای ــت مان ــان اس کرم
ــی  ــان و بیان ــه زب ــا چ ــم ب ــاری بگویی و گرفت
ــر نخــورد  ــارک کســی ب ــه آســتان مب ــم ب بگوی
و  مشــکالت  ام  گفتــه  پیشــتر  چنــان کــه 
گرفتاریهــا بــر تــن زخمــی و فرســوده رمشــک 
ــاغ  ــا نیســت هــر دم از ایــن ب کــه یکــی دو ت

ــری میرســد. ب
ــرخوردگی  ــی و س ــا امیدی ــاس ن ــی احس گاه
بــه آدم دســت مــی دهــد کــه وقتــی مصــداق 
ایــن شــده ایــم کــه خــود گویــی و خــود 
شــنویی ایــن نالیدنهــا و نوشــتن هــا بــه چــه 
دردی مــی خــورد بــرای مــا کــه بــه طــور کلــی 
ــرف  ــی و برط ــرای پیگیری ــتم اداری ب از سیس
ــهر و  ــورای ش ــاری ش ــکالت از مج ــدن مش ش
دهیــاری نــا امیــد گشــته ایــم چــاره ای جــزء 
ایــن باقــی نمانــده اســت کــه نــه از روی 
ــر اســت کــه بغــض هــای  ــار بلکــه از جب اختی
نیمــه فــرو خــورده خــود را در دنیــای مجــازی 
منعکــس مــی کنیــم تــا باشــد کســی بخوانــد 

ــد. ــری ده ــب اث ــه ترتی ــا بلک و بشــنود ت
ســال  شــروع  و  ســرما  فصــل  آغــاز  بــا 
ــتای  ــوزان روس ــش آم ــد دان ــی جدی تحصیل
کلگــون را تصــور کنیــد در ایــن آلونــک در 
همســایگی مــا مشــغول تحصیــل هســتند 
کــه بــه ســختی داخــل آن جــا شــدند و 
ــواری  ــه دش ــه ب ــه ای ک ــگ وا رفت ــه رن تخت
را  از دوســتانی کــه مــا  بیننــد  آن رو مــی 
ــی  ــن دسترس ــه خیری ــد و ب ــی کنن ــال م دنب
ــه  ــه زمین ــم ک ــا میکن ــه تقاض ــد عاجزان دارنن
ایــن را فراهــم کننــد تــا حداقــل مدرســه یــک 
ــا  کالســه ای در ایــن روســتا ســاخته شــود ی
قــرار داده  اختیارشــان  کانتیــر مجهــزی در 
ــش  ــایه آرام ــل در س ــه تحصی ــرا ک ــود چ ش
ــدن  ــت و درس خوان ــه هس ــق هم ــی ح روان
ــا  ــت بســیار اســفناک اســت ب ــن وضعی در ای
ــن  ــودکان نازنی ــن ک ــخت ای ــرایط س ــن ش ای
ــی شــوند  ــاپ م ــده روشــن پرت ــدام آین ــه ک ب
در حالــی کــه در گوشــه و کنــار کشــور در 
آغازیــن ســال تحصیلــی شــاهد  روزهــای 
مــدارس  آوری  جمــع  جشــنهای  برگــزاری 
کپــری هســتیم ایــن کــودکان از خدمــات 
بــر  هــم  ناچیزیــی  اجتماعــی  و  آموزشــی 

خــوردار نیســتند.
به قول شاعر

اجازه خانم 
فردا را چگونه بنویســم

وقتی که من در این مدرســه بی ســقف
هنوز مداد ندارم.
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کک سازی الف قهرمان معدن تیتانیوم کهنوج به بخش خصوصی واگذار شد
مسابقات فوتسال کارگران زرند مســلم مروجــی فــرد رییــس ســازمان صنعــت، 

ــنبه  ــان روز یکش ــوب کرم ــارت جن ــدن و تج مع
ــش از  ــت: بی ــار داش ــگاران اظه ــع خبرن در جم
ــود  ــت ب ــار دول ــدن در اختی ــن مع ــال ای 30 س
ــاال و  ــل حجــم ســرمایه گــذاری ب ــه دلی ــی ب ول
ــوژی،  ــتن تکنول ــی و نداش ــع دولت ــود مناب کمب
فعــال نشــده بــود.وی بــا بیــان اینکــه واگــذاری 
ــای کاری  ــوج از اولویت ه ــوم کهن ــدن تیتانی مع
بــود،  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان 
افــزود: ایــن معــدن بــه شــرکت نفــت پاســارگاد 
ــوده و  کــه یکــی از شــرکت های موفــق کشــور ب
طــی دو ســال گذشــته بیــش از 6 هــزار میلیــارد 
تومــان در کشــور ســرمایه گــذاری کــرده واگــذار 

شــد.وی ادامــه داد: بــا ایجــاد ایــن طــرح، 
تــوازن صنعتــی تقریبــا در جنــوب و شــمال 
ســازمان  می شــود.رییس  محقــق  کرمــان 
تجــارت جنــوب کرمــان  و  معــدن  صنعــت، 
تصریــح کــرد: معــدن تیتانیــوم کهنــوج بیــش از 
ــزار و  ــتقیم و یکه ــتغال زایی مس ــر اش ــزار نف ه
500 میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری نیــاز  دارد، 
کــه بــا بیــش از 20 جلســه نماینــده مــردم پنــج 
شهرســتان جنوبــی بــا وزیــر و رییــس ایمیــدرو 
)ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع 
ــش  ــه بخ ــاعد ب ــر مس ــا نظ ــران( ب ــی ای معدن
ــا  ــت: ب ــار داش ــد.وی اظه ــذار ش ــی واگ خصوص
رایزنــی فشــرده و ســفر رحمانــی وزیــر صنعــت، 

معــدن و تجــارت بــه جنــوب کرمــان، بــا توجــه 
ــه اینکــه طــی ایــن 2 ســال در حــوزه بخــش  ب
خصوصــی در جنــوب کرمــان طرح هــای خوبــی 
همچــون طــال، مــس جیرفــت و مــس رمشــک 
اجــرا شــده موافقــت شــد کــه ایــن معــدن بــه 

ــذار شــود. بخــش خصوصــی واگ
بــه گفتــه مســووالن، بــا توجــه بــه اینکــه 
ــه  ــه( ب ــت )رنگدان ــن پیگمن ــزار ت ــاالنه 50 ه س
ــه  ــن کارخان ــام ای ــا اتم ــود، ب ــور وارد می ش کش
خواهــد  تامیــن  پیگمنــت  بــه  کشــور  نیــاز 
شــد.مجتمع تیتانیــوم کهنــوج ســاالنه 130 هــزار 
ــد  ــرباره تولی ــن س ــزار ت ــانتره و ۷0 ه ــن کنس ت

. می کنــد

رفـاه  و  کار  تعـاون،  اداره  سرپرسـت  ابراهیمـی 
مراسـم  حاشـیه  در  زرنـد  شهرسـتان  اجتماعـی 
اختتامیـه این رقابت ها گفت: مسـابقات فوتسـال 
کارگـران زرنـد، بـه مناسـبت دهـه مبـارک فجـر و 
گرامیداشـت یـاد و خاطـره سـردار دل ها "سـپهبد 
شـهید حاج قاسـم سـلیمانی" با حضور 12 تیم در 

سـالن اداره کار ایـن شهرسـتان برگـزار شـد.
او افـزود: در پایـان ایـن رقابـت هـا، تیم های کک 
سـازی الـف، مجتمع فـوالد و راه آهن عناوین اول 

تا سـوم مسـابقات را از آن خـود کردند.
ابراهیمـی ورزش را عامـل بسـیار مهمـی در ایجاد 
سـالمت، شـادابی و نشـاط در جامعـه کارگـری 
دانسـت و تصریـح کـرد: وقتـی یـک شـهروند یـا 
یـک کارگـر، دارای جسـم و روحـی سـالم باشـد، 
اثرات سـالمت او بـه کار، تولید، خانـواده و جامعه 
بـه طور مسـتقیم و غیر مسـتقیم سـرایت خواهد 
کـرد.او بیـان داشـت: بـرای تحقق اهـداف ورزش 
بـه  فعـال  کارخانجـات  و  کارفرمایـان  کارگـری، 

عنـوان حامـی می تواننـد نقـش تعییـن کننـده ای 
جامعـه کارگـری  ویـژه  بـه  جامعـه،  در سـالمت 
ایفـا کنند.علـی صـادق زاده، فرمانـدار زرنـد نیز به 
واسـطه ی برگـزاری ایـن رقابت هـا از اداره تعـاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی قدردانـی کـرد و گفت: نه تنها 
کارگـران زحمتکـش نیازمند ورزش هسـتند، بلکه 

کارفرمایـان نیـز نیازمنـد ورزش و فعالیتنـد.
او الزمـه ی یـک جامعـه سـالم از لحـاظ روحـی 
و روانـی، فعالیـت، پویایـی و شـاداب بـودن را در 
ورزش کـردن عنـوان کـرد و افـزود: ایـن موضـوع 
می توانـد موجـب یـک نیـروی کار سـالم بـا بهـره 

وری باالتـری شـود.
صـادق زاده تصریـح کـرد: بـا گسـترش صنعـت 
در ایـن شهرسـتان، توسـعه ورزش در واحد هـای 
و  ناگزیـر  امـری  و کارگـری،  تولیـدی  صنعتـی، 
عاملـی کاربـردی و موثـر در زمینه تامین سـالمت 
کارگـران و افزایـش بهـره وری نیرو هـای انسـانی 

خواهـد بـود.
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اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشناسه آگهی ۳۰9۱

مناقصه گذار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
موضوع مناقصه: تهیه و تامین ابزار آالت فنی

توضیحات : 
 setadiran.ir ــه آدرس ــران ب ــه ســامانه ســتاد ای ــاز ب 1- جهــت دریافــت اســناد و شــرایط مناقصــه، زمــان بنــدی و ســایر اطالعــات مــورد نی

مراجعــه شــود.

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد شده )ریال(گروهردیف
تاریخ دریافت اسناد مناقصهمناقصه)ریال(

ار تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز کاری 9.203.000.000460.150.000ابزار آالت فنی 1



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیمپیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم 23  سال سوم | شماره پیاپی 683

دوشنبه  28 بهمن 1398
 سال سوم | شماره پیاپی 683
دوشنبه  28 بهمن 1398 کاغذ جنوبکاغذ جنوب

خبر

رت
زیا

ج و 
ح

ش
ورز

ت
یس

ط ز
حی

م

خبر

کرمان-شهرسـتان ریـگان در جنـوب اسـتان کرمـان 
ازجملـه مناطقی اسـت کـه همواره و در طول سـال بر 
زیـر تازیانـه باد و خاک و توفان های شـن قـرار دارد.

قـدس آنالیـن -گـروه اسـتان هـا: ایـن شهرسـتان 
دومیـن نقطه کانون بحران فرسـایش بادی در کشـور 
اسـت کـه تاکنون 16روسـتا در اثـر گردوغبـار خالی از 
سـکنه و 150روسـتا در محاصـره گردوغبار قـرار دارند.

درسـت در هفتـه گذشـته کـه تمـام مسـئوالن عـزم 
خـود را بـرای مقابلـه بـا برف در اسـتان های شـمالی 
معطـوف کرده بودند این شهرسـتان با توفان شـن در 
جـدال بـود و حال فرماندار این شهرسـتان از بسـتری 
شـدن تعـدادی از شـهروندان و هـم چنیـن خسـارت 
هـای مالی بـه امکانات محـروم این شهرسـتان خبر 

مـی دهد.
کوچ اجباری

امیـن باقـری فرمانـدار ریگان بابیـان اینکـه گردوغبار 
تاکنـون در ریـگان 16روسـتا را خالـی از سـکنه کـرده 
اسـت  واداشـته  اجبـاری  بـه کـوچ  را  سـاکنانش  و 
اظهـار مـی کنـد: متأسـفانه 15روسـتا نیـز در محاصره 
شـدید گردوغبـار قرار دارنـد که در صورت عـدم کنترل 
گردوغبـار ایـن روسـتاها نیـز خالـی از سـکنه خواهند 
شـد .وی غلظت ریز گردها ا برای سـالمت اهالی این 
شهرسـتان بسـیار خطرنـاک می داند و مـی گوید: در 
همیـن هفته گذشـته که شـمال کشـور متأثـر از بارش 
هـا خسـارت دیـد امـا در این شهرسـتان توفان شـن 
افـزون بـر 30 میلیارد تومـان به تأسیسـات زیر بنایی 
خسـارت زد و بسـیاری از شـهروندان را به دلیل تنگی 

نفـس در بیمارسـتان بسـتری کرد.
فرمانـدار ریـگان بابیـان اینکـه کانـون هـای بحـران 
فرسـایش بـادی در این شهرسـتان در حـال افزایش 
اسـت اظهـار مـی کنـد: متأسـفانه ایـن موضـوع بـر 
هجـوم شـن های روان در روسـتاهای ریـگان افزوده 

ست. ا
وی توقـف پـروژه مالـچ پاشـی و کندی اجـرای طرح 
هـای منابـع طبیعـی و آبخیـزداری را دلیـل افزایـش 
مـی  و  عنـوان کـرده  شهرسـتان  ایـن  در  گردوغبـار 
افزایـد: شهرسـتان ریـگان بعـد از خوزسـتان دومیـن 
نقطـه کانـون بحران فرسـایش بادی در کشـور اسـت 
کـه سـاالنه خسـارات زیـادی به ایـن شهرسـتان وارد 

مـی کند.

اسـتاندار کرمـان بـر اجـرای دقیـق دسـتورالعمل سـاماندهی 
سـگ هـا در کرمـان تاکیـد کـرد و آن را تنها راه حل بـرای رفع 

ایـن مشـکل در کرمان دانسـت.
فرهنگـی   کارگـروه  ی   جلسـه  در  فدایـی  جـواد  محمـد 
واجتماعـی اسـتان گفـت:  تکلیـف  بعضـی از معضالتـی کـه 
در شـهرها و جامعـه وجـود دارد، روشـن اسـت و بـرای آن ها 
قانون، آیین نامه و دسـتورالعمل داریم اما مشـکل این اسـت 
کـه قوانیـن اجـرا نمی شـوند.وی افـزود: درباره ی سـگ های 
ولگـرد هـم یـک آیین نامه و دسـتورالعمل وجـود دارد که باید 
اجرا شـود، اگر دسـتگاه هایی که مسـوولیت به عهده ی آن ها 
گذاشـته شـده امکانات و اعتبار ندارند مانند سـایر کارها باید 
تامیـن اعتبار بشـود و پیگیـری کنند تا امکانات فراهم شـود.

اسـتاندار کرمـان عنـوان کـرد: اگـر بایـد جایی سـاخته شـود 
کـه مسـقف باشـد، بـر اسـاس دسـتورالعمل ایـن کار بایـد 
انجـام شـود.وی اضافـه کـرد: نمی شـود ایـن کارهـا صـورت 
نگیـرد و بگوییم تکلیف آن مشـخص نیسـت؛ زیـرا همه چیز 
مشـخص اسـت.فدایی ادامـه داد: اعتباراتـی کـه در شـورای 
توسـعه و برنامه ریـزی توزیـع می کنیـم بایـد اولویت بنـدی 
شـود، جاهایـی کـه سـالمت شـهر و مـردم در حـال تهدیـد 
اسـت، جـزو اولویت هایـی اسـت کـه بایـد بـرای آن اعتبـار 
الزم پیش بینـی شـود.وی یـادآور شـد: مـن پیشـنهادم ایـن 
اسـت کـه دسـتورالعمل عینـا اجرا شـود و معاونـت عمرانی و 
شـهرداری گزارش آن را بدهند و در جلسـه ی بعد اگر مشکلی 
بـود مطـرح کنند اما تاکید این اسـت که دسـتورالعمل را اجرا 

کننـد و موکـول بـه جلسـه ی بعد نشـود.
اسـتاندار کرمـان  بـا تاکید بر این کـه آیین نامه بایـد عینا اجرا 
شـود، افـزود: کار پژوهشـی که دانشـگاه علوم پزشـکی برای 
عقیم سـازی انجـام می  دهـد نیز ادامه پیـدا کند زیـرا این کار 

نافـی اقداماتی که در دسـتورالعمل آمده نیسـت.
وی بـه صراحـت گفـت: مشـکل مـا این اسـت دسـتگاه های 
اجرایی ذیربط یا به وظایف شـان آشـنا نیسـتند و یـا به آن ها 

عمـل نمی کنند.

رییـس قـوه قضاییه بـا بیان اینکـه فقر زیبنـده جامعه ما 
نیسـت، گفت: چهـره جامعه نباید با فقر مورد آسـیب قرار 
گیـرد، بایـد تـالش کـرد بـا تصمیمـات دقیق اقتصـادی و 

مالـی این معضـل را از خانـواده ها جـدا کرد.
آیـت هللا سـید ابراهیـم رییسـی افـزود:  فقـر پدیـده ای 
اسـت محصـول بـی عدالتـی هـای اجتماعـی در همـه 
جوامـع کـه البتـه ایـن پدیـده زیبنـده جامعه ما نیسـت.

وی عنـوان کـرد: مـا جوانانـی داریـم کـه مـی تواننـد در 
کارآمـدی فضـای اقتصـادی کشـور موثـر باشـند و اینهـا 

ذخایـر ارزشـمندی هسـتند کـه بسـیار مهـم اسـت.
رییسـی ادامـه داد: در رابطـه بـا موضوعـی کـه نسـبت بـه 
منطقـه محـروم اشـاره شـد، می تـوان گفت ایـن موضوع 
قابـل پیگیـری اسـت و در جلسـه ای مـورد بررسـی قـرار 
مـی گیـرد و بخـش هایـی که بـه عنـوان مناطـق محروم 
محسـوب می شـوند، حتما از مزایای الزم قضیه برخوردار 

می شـوند.
رییـس قـوه قضاییـه بـا اشـاره بـه اقامتـگاه موقـت بیان 
کـرد: ایـن کار خوبی اسـت اما تاکید من اسـت نسـبت به 
قرارهـای تامینـی کـه مـی تواند کارشـان به زندان کشـیده 
نشـود، بایـد تـالش کننـد و مـواردی را بـه حبـس مواجـه 
کننـد کـه راهـی نباشـد چـه در محکومیـت چـه در قـرار 

بازداشـت و تامیـن.
وی در رابطـه بـا اسـتفاده از فضـای مجـازی عنـوان کـرد: 
فضـای مجـازی مـی توانـد ظرفیـت خوبـی باشـد بـرای 
سـرعت در کار، پیشـرفت در کارها و جهت ارتباطات بسیار 
خـوب و  در تمـام دنیـا چنین اسـت که هـم از مزایای این 
فضا اسـتفاده می شـود و هم سـعی می کنند تا از آسـیب 

هـا حامعه جلوگیری شـود.
وی افـزود: بایـد از خوبـی هـای ایـن فضـا بـا مدیریـت 

مناسـب اسـتفاده کـرد و از معایـب آن جلوگیـری.
رییسـی گفـت: جامعـه ما یـک جامعـه آمر به معـروف و 
ناهـی از منکر اسـت بنابرایـن در فضای اداری و سـازمانی 
کـه هسـتیم باید با نـگاه خیرخواهی  کاسـتی هایی که در 
سـازمان مـی بینیـد پیگیـری کنیـد، این یک برکـت الهی 
و پشـتوانه طـرح نظـارت ملی بـرای اجرای نظـارت قانون 

است.
رییـس قـوه قضاییه اظهـار کـرد: در مورد تخلفـات در یک 
سـازمان  سـوالی مطـرح اسـت که آیـا بیان اینکـه در یک 
سـازمان افرادی هسـتند که مرتکب تخلف شـدند با اینها 
برخورد شـد این تقویت دسـتگاه اسـت یا تضعیف کننده؟

وی افـزود: در ایـن رابطـه اگـر جرمـی ثابـت و کیفـر شـد، 
اعـالم اینکه در مجموعـه 1000 نفری سـالم و صالح کرمان 
2 نفـر دچار فسـاد شـده انـد، نمی تواند تضعیف دسـتگاه 

باشد.
او در خصـوص اینکـه گفتـه مـی شـود کـه قانـون مربوط 
بـه حمایـت از ایثارگـران اجرا نمی شـود گفت: بخشـی در 
رابطـه بـا ایثارگـران در سـتاد قـوه قضاییـه اسـت کـه این 

موضـوع را دنبـال مـی کنـد تا قانـون اجرا شـود.

توفان ساکنان »ریگان« 
را کوچ می دهد
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اعطای 1۸ میلیارد ریال جهیزیه 
به زوج های جوان رفسنجان
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آب مغناطیسی خورشیدی منعقد شد

 ایرنـا - مدیرعامـل موسسـه خیریـه 
کوثـر رفسـنجان گفـت: بـا تأسـیس 
ایـن موسسـه در سـال 90 طـی ایـن 
8 سـال 900 سـری جهیزیه به ارزش 
18 میلیـارد ریـال به زوجین نیازمند شهرسـتان اعطا 
شد.محسـن اسـماعیلی روز شـنبه در آییـن کلنـگ 
زنی مجتمع مسـکونی 60 واحـدی نیازمندان خیریه 
کوثر رفسـنجان که با حضور حجت االسـالم حسـین 
انصاریـان مؤلـف و اسـتاد حـوزه علمیه قـم، نماینده 
مردم رفسـنجان و انار در مجلس، مهندس فصیحی 
هرنـدی فرمانـدار و جمعـی از مسـئوالن شهرسـتان 
انجام شـد بیان کرد: خیریه کوثر رفسـنجان در سـال 
1390 تأسـیس شـد و بـا جـذب خیرین شهرسـتان 
کار تهیـه جهیزیه بـرای زوج های نیازمنـد را آغاز کرد  
و تـا کنـون 900 سـری جهیزیـه بـا اعتبـار بالـغ بر 18 

میلیـارد ریـال بـه ایـن زوج هـا اعطا کرده اسـت.
مدیرعامل موسسـه خیریه کوثر رفسـنجان بیان کرد: 
یکـی دیگـز از فعالیت هـای این موسسـه راه اندازی 
کارگاه خیاطـی واشـتغالزایی بـرای 18 نفـر از زنـان 

سرپرسـت خانوار اسـت و این کارگاه به همت خیران 
راه انـدازی شـد ضمن اینکه توزیع بسـته هـای مواد 
غذایـی بین نیازمنـدان،  ایجاد 4 نمایندگی و شـعبه 
نان رضوی با اشـتغالزایی 10 نفر در سـال 92 از دیگر 
فعالیـت هـای این خیریـه اسـت.وی تصریـح کرد: 
محصـوالت نـان رضـوی بـه کارخانجـات و مجتمـع 

مـس سرچشـمه بـه فروش می رسـد.
اسـماعیلی بـه ایجاد مشـاغل خانگی بـرای خانواده 
هـای بی بضاعت اشـاره کرد وگفت: بـرای این هدف 
صنـدوق قـرض الحسـنه کوثـر راه انـدازی کردیم که 
ایـن  ریـال موجـودی  در حـال حاضـر 10 میلیـارد 
صنـدوق اسـت که هر سـاله بـه تعـداد زیـادی افراد 
و متقاضیان تسـهیالت مشـاغل خانگی تا سـقف 5 
میلیـون تومـان بـدون کارمـزد بـا 20 قسـط اعطا می 
شود.وی خاطرنشـان کرد: تا کنون 16 دوره نمایشگاه 
و بازارچـه مشـاغل خانگی در رفسـنجان برپـا کردیم 
و درآمـد حاصـل از فـروش محصـوالت ایـن بازارچه 
صـرف تهیـه جهیزیـه بـرای زوجیـن نیازمنـد صرف 

می شـود.

اســتان  زیــارت  حــج  مدیــر 
ــع  ــان تمت ــت: حاجی ــان گف کرم
ســال 99 کــه تاکنــون اقــدام بــه 
بــروز رســانی وتکمیــل اطالعــات 

ــد. ــدام کنن ــت اق ــد ضروریس ــود نکردن خ
ــارت  ــج و زی ــر ح ــژاد، مدی ــرب ن ــود ع محم
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه مقدمــات 
برگــزاری مراســم حــج تمتــع ســال 99 
ــیله از  ــت: بدینوس ــت گف ــده اس ــم ش فراه
ــی  ــدگان قبــوض ودیعــه گــذار عل ــه دارن کلی
ــم  ــخ پانزده ــا تاری ــع ت ــج تمت ــاب ح الحس
)ســپرده  شــش  و  هشــتاد  اردیبهشــت 
گــذاری در یکــی از شــعب بانــک ملــی 
ــروز  ــه ب ــدام ب ــون اق ــه تاکن ــران( چنانچ ای
رســانی و تکمیــل اطالعــات خــود نکــرده 
انــد، ضــروری اســت بــا مراجعــه بــه ســامانه 
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ونحــوه  بنــدی  زمــان  ضمنــا  افــزود:  او 
قالــب  )در  فــوق  اولویت هــا  مراجعــه 
اولویت هــای اصلــی و ذخیــره( واســامی 
ومشــخصات کاروان هــا بــرای انتخــاب و 
ثبــت نــام در دهــه اول اســفند امســال اعــالم 

ــد. ــد ش خواه
عــرب نــژاد اظهــار کــرد: ســازمان حــج زیارت 
اولویت هــای ذخیــره )اولویت هــا از نیمــه 
اول اردیبهشــت ســال 1386 بــه بعــد( را بــه 

صــورت روز شــمار فراخــوان خواهــد کــرد.
مدیــر حــج زیــارت تصریــح کــرد: جزییــات 
دیگــر در ایــن خصــوص در اطالعیه هــای 
بعــدی بــه اطــالع واجدیــن شــرایط خواهــد 

رســید.

کهنــی،  احمــد  مهــدی 
ژیمناســت کرمانــی در قالــب 
ــران  ــی ژیمناســتیک ای ــم مل تی
ــی  ــرای شــرکت در جــام جهان ب
ملبــورن کــه یکــی از مراحــل کســب ســهمیه 
ــازم  ــروز ع ــود، ام ــوب می ش ــک محس المپی

می شــود. اســترالیا 
مبیــن محمدابراهیمــی، مربــی مهــدی احمد 
ــو  ــت و گ ــی در گف ــت کرمان ــی، ژیمناس کهن
ــگاه  ــای باش ــتان ه ــروه اس ــگار گ ــا خبرن ب
ــم  ــت: تی ــان، گف ــوان از کرم ــگاران ج خبرن
ملــی ژیمناســتیک ایــران بــرای شــرکت 
از  یکــی  ملبــورن کــه  جهانــی  جــام  در 
مراحــل کســب ســهمیه المپیــک محســوب 
از  می شــود، امــروز یکشــنبه، 2۷ بهمــن 
طریــق فــرودگاه امــام خمینــی )ره( بــه 

قطــر خواهــد رفــت و ســپس راهــی اســترالیا 
ــد. ــد ش خواه

عبــدهللا  رضــا کیخــا،  ســعید  افــزود:  او 
ــان(  ــی )کرم ــد کهن ــدی احم ــی و مه جامع
اعضــای تیــم ملــی ژیمناســتیک را تشــکیل 
می دهنــد و رضــا خیرخــواه نیــز هدایــت 

ــده دارد. ــر عه ــم را ب ــن تی ای
جــام  اینکــه  اعــالم  بــا  محمدابراهیمــی 
پنجشــنبه هفتــه  روز  از  ملبــورن  جهانــی 
می شــود،  آغــاز  اســفند(  )یکــم  جــاری 
تصریــح کــرد: در ایــن روز کهنــی در دارحلقــه 
ــی در  ــدهللا جامع ــا و عب و ســعید رضــا کیخ

خــرک حلقــه مســابقه خواهنــد داد.
او بیــان داشــت: فینــال ایــن رقابت هــا نیــز 
شــنبه هفتــه آینــده )ســوم اســفند( برگــزار 

خواهــد شــد.

گذشـته  روز  سـعیدی/  نجمـه 
وضعیـت هـوای کرمـان بـا شـاخص 
گروه هـای  بـرای  ناسـالم   116
حسـاس بود، مرجان شـاکری مدیر 
کل حفاظت از محیط زیسـت اسـتان در مورد ادامه 
دار شـدن وضعیـت آلودگـی هـوا کرمـان بـه کاغـذ 
وطـن گفـت: در صورتـی کـه وزش بـاد را داشـته 
باشـیم آلودگـی هـوا ادامـه دار و پایـدار خواهـد بود 
مگـر آنکـه بارندگـی اتفـاق بیفتـد امـا بـه طـور کلی 
ایـن  مـورد قابـل پیـش بینـی ای نیسـت مـا در 
لحظـه مـی توانیم میـزان آلودگی را مشـخص کنیم 
امـا پیـش بینـی نـه.  حبیبـی رییـس مرکـز پیش 
بینـی هواشناسـی اسـتان کرمـان  نیـز در ایـن بـاره 
گفـت: تشـخیص آلودگـی هوا  با توجه به شـاخص 
هـای مربـوط بـه آلودگـی بـه عهـده محیط زیسـت 
اسـت و آن ارگان شـاخص ها را تعییـن می کند اما 
در مـورد وضعیت هوا اسـتان کرمان، فـردا وزش باد 
را در برخـی از مناطـق اسـتان به خصوص در شـرق 

خواهیـم داشـت.
هـوا  آلودگـی  پایـش  رییـس گـروه  گذشـته  روز 
و صـدا محیـط سـازمان حفاظـت محیط زیسـت 
گفـت: هـوای یـزد بـا شـاخص 145 ناسـالم برای 
گروه ھـای حسـاس، اصفهـان 153 ناسـالم بـرای 
تمـام گروه هـا و کرمان 229 بسـیار ناسـالم اسـت.
شـهرام سـپهرنیا افزود: هـوای شـهرهای اردبیل با 
شـاخص 21، شـهرکرد 30، بیرجنـد 32، بندرعباس 
34، زنجـان 36، مشـهد 46، کرمانشـاه 46، قـم 
4۷ و سـنندج 49 پـاک اسـت.وی اظهـار داشـت: 
همچنیـن هـوای شـهرهای ایـالم با شـاخص 53، 
تبریـز 5۷، ارومیـه 58، خـرم آباد 59، سـمنان 60، 
قزوین 61، شـیراز 62، تهـران 65، کرج ۷6، ھمدان 
۷9، زابل 80، اھواز 84، اراک 94 و بوشـهر 98 قابل 
قبـول اسـت.روز گذشـته هـوای کرمان با شـاخص 
116 ناسـالم بـرای گروه های حسـاس بـود و هوای 
یـزد بـا شـاخص باالتـر از 300 در شـرایط خطرناک 

داشـت. قرار 

دانشـگاهی  بـرون  طـرح  قـرارداد 
سـاخت دسـتگاه آب مغناطیسـی 
خورشـیدی بـرای تهیـه بتـن بیـن 
دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد کهنوج 
و اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب کرمـان منعقد 

. شد
بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری آنـا از کهنـوج ، 
قـرارداد پژوهشـی طراحـی و سـاخت دسـتگاه 
آب مغناطیسـی خورشـیدی بـرای تهیـه بتن بین 
دانشـگاه آزاد اسالمی واحد کهنوج و اداره کل راه و 

شهرسـازی جنـوب کرمـان منعقد شـد.
روح هللا چراغپـور رئیـس دانشـگاه آزاداسـالمی 
کهنـوج در جلسـه انعقـاد قـرارداد بـا تأکیـد بـر 
اهمیـت ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه اظهـار کـرد: 
»دانـش و فنـاوری مبنای اقتصاد روز دنیاسـت و 
امروز دانشـگاه هـای کارآفرین در دنیا به سـرعت 
در حـال پیشـرفت هسـتند؛ بنابراین بایـد بتوانیم 

نیازهـای صنعـت را بـا دانـش متخصـان بومـی 
کشـور تأمیـن کنیم.«

محمد سـاردویی مدیرکل راه و شهرسـازی جنوب 
کرمـان هـم بیـان کـرد: »بـا توجـه بـه توانمنـدی 
جوانـان منطقـه جنـوب کرمـان و ارتبـاط مؤثـر 
بیـن دانشـگاه و دسـتگاه هـای اجرایـی تفاهـم 
نامـه پژوهـش طراحـی و سـاخت دسـتگاه آب 
بـا  بتـن  تهیـه  بـرای  خورشـیدی  مغناطیسـی 
دانشـگاه آزاد اسـالمی کهنـوج منعقـد شـده اسـت.«

مهـدی مظفـری لقا عضـو هیئت علمی دانشـگاه 
نیـز  پـروژه  ایـن  مدیـر  و  اسـالمی کهنـوج  آزاد 
خاظرنشـان کرد: »دسـتگاه آب مغناطیسی برای 
تهیـه بتـن یک محصـول دانـش محور اسـت که 
بـا اسـتفاده از سیسـتم فتوولتائیک بـرای تأمین 
انـرژی الکتریکی و بورد الکترونیکی هوشـمند به 
منظـور مدیریـت انـرژی به صـورت سـیار طراحی 

است.« شـده 

ثبـت نـام بـرای شـرکت در پنجاهمیـن کنکور و 
پذیرش دانشـجو در رشـته  هـای با آزمـون دوره 
 هـای روزانه، نوبت دوم)شـبانه(، نیمه حضوری، 
مجـازی و پردیـس  هـای خودگـردان دانشـگاه 
 هـا، دانشـگاه پیـام نـور، موسسـات آموزشـی 
غیرانتفاعـی و غیردولتـی، همچنین رشـته  های 
بـا آزمون دانشـگاه آزاد سـال 99 ازچهارشـنبه16 
بهمـن مـاه جـاری از طریـق سـایت سـازمان 
سـنجش آمـوزش کشـور بـه نشـانی اینترنتـی 

www.sanjesh.org  آغـاز شـد.
مهلـت ثبت نام در آزمون سراسـری سـاعت 24 
روز پنـج شـنبه 24 بهمـن پایـان مـی یافـت که 
بـا اعالم سـازمان سـنجش این مهلت تـا پایان 

امشـب 2۷ بهمن تمدید شـد.
داوطلبـان تـا سـاعت 24 امشـب مهلـت ثبـت 
نـام بـرای شـرکت در ایـن آزمـون دارنـد؛ کنکور 
سراسـری 99 در روزهـای 12 و 13 تیرمـاه سـال 
آینـده در حوزه هـای امتحانـی برگـزار می شـود.
بـه گفتـه حسـین توکلی مشـاور عالی سـازمان 
و  هـزار  تعـداد 916  آمـوزش کشـور  سـنجش 
۷16 داوطلـب تـا صبـح روز گذشـته در آزمـون 

سراسـری سـال 99 ثبـت نـام کردنـد.
شرایط شرکت داوطلبان در کنکور

دریافـت دیپلم نظام آموزشـی جدیـد 6-3-3، 
دارا بـودن مـدرک پیش دانشـگاهی یـا دریافت 
دیپلـم  بـودن  دارا  دانشـگاهی،  مـدرک پیـش 
نظـام قدیـم یـا مـدرک کاردانـی )فـوق دیپلـم( 
دانشـگاه ها و موسسـات آموزش عالـی، مدارک 
مـورد نیـاز بـرای ثبـت نـام در این آزمون اسـت.

آزمـون  بـا  گزینـش دانشـجو در رشـته  هـای 
کنکـور سراسـری 99 بـر اسـاس نمـره کنکـور و 

سـوابق تحصیلـی صـورت مـی گیـرد؛ همچنین 
داوطلبانـی کـه دارای 2 مـدرک دیپلـم هسـتند، 

امـکان ثبـت نـام در ایـن کنکـور دارنـد.
هـر داوطلـب مطابـق ضوابـط آزمـون می توانـد 
متقاضـی شـرکت در یکـی از گروه های پنجگانه 
آزمایشـی شـامل گـروه آزمایشـی یـک )علـوم 
)علـوم   2 آزمایشـی  فنـی(، گـروه  و  ریاضـی 
تجربـی(، گـروه آزمایشـی 3 )علـوم انسـانی(، 
گـروه آزمایشـی 4 )هنـر( و گـروه آزمایشـی 5 

)زبان هـای خارجـی( شـود.
چنانچـه داوطلبـی متقاضی ثبت نام در 2 یا سـه 
گـروه آزمایشـی  باشـد، الزم اسـت بـه ازای هـر 
گـروه آزمایشـی، مبلـغ 3۷ هزار تومـان دیگر به 

صـورت اینترنتـی پرداخت کند.
منظـور از ثبت نـام در 2 یـا 3 گـروه آزمایشـی 
بـه ایـن صـورت اسـت کـه داوطلـب می توانـد 
عـالوه بـر انتخـاب یکـی از گروه های آزمایشـی 
)علـوم ریاضـی و فنی یـا علوم تجربـی یا علوم 
انسـانی( بـه عنـوان گـروه آزمایشـی اصلـی در 
گروه آزمایشـی هنر و زبان خارجی نیز متقاضی 
شـود؛ به عبـارت دیگر، هیـچ داوطلبی نمی تواند 
بـه طـور هم زمـان، در گروه های آزمایشـی علوم 
ریاضـی و فنـی، علـوم تجربـی و علوم انسـانی 

شـرکت کند.
اگـر داوطلبـی عالقه منـد به شـرکت در گزینش 
پیام نـور  دانشـگاه  تحصیلـی  رشـته های 
و  غیردولتـی  عالـی  آمـوزش  مؤسسـات  و 
غیرانتفاعی باشـد، الزم است نسبت به پرداخت 
مبلـغ 18 هـزار و 600 تومـان اقـدام و اطالعـات 

کارت اعتبـاری را دریافـت کنـد.
روزانـه  دوره  دانشـجویان  ضوابـط،  براسـاس 

در  عالـی  آمـوزش  مؤسسـات  و  دانشـگاه ها 
صورتـی می تواننـد در آزمـون سراسـری سـال 
1399 ثبت نـام و شـرکت کننـد که واجد شـرایط 
دفترچـه  در  منـدرج  اختصاصـی  و  عمومـی 
راهنمـای ثبت نام آزمون مذکور باشـند و حداکثر 
تـا تاریـخ 25 اسـفند مـاه امسـال نسـبت بـه 

انصـراف قطعـی از تحصیـل اقـدام کننـد.
آزمـون   روزانـه   دوره هـای   شـدگان   پذیرفتـه  
رشـته های   از  )اعـم    1398 سـال   سراسـری  
متمرکـز یـا نیمه متمرکـز( در صـورت ثبت نـام 
و شـرکت در آزمـون سراسـری سـال 99، ضمن 
رعایـت موضـوع تاریـخ انصـراف، توجـه داشـته 
باشـند کـه فقـط مجـاز بـه انتخـاب رشـته در 
دوره هـای غیـر روزانـه )نوبـت دوم »شـبانه«، 
نیمه حضـوری، پیام نـور، غیر انتفاعـی، پردیس 
تحصیلـی  رشـته های  و  مجـازی  خودگـردان، 
دانشـگاه آزاد اسـالمی( هسـتند و فقـط در این 

دوره هـا گزینـش مـی شـوند.

شـورای  هجدهـم  جلسـه  مصوبـه  طبـق 
سـنجش و پذیرش دانشـجو، داوطلبان آزمون 
سراسـری سـال 1399 مجـاز هسـتند در زمان 
ثبت نـام بـدون توجـه بـه نـوع نظـام آموزشـی 
کـه در آن تحصیـل کـرده انـد، نـوع مجموعـه 
سـواالت خـود را از نظام آموزشـی دیگر )نظام 
آموزشـی 3-3-6  یـا نظـام آموزشـی سـالی 
واحـدی- ترمـی واحـدی( انتخـاب کننـد و در 
دهند.سـازمان  پاسـخ  آن  بـه  آزمـون  جلسـه 
سـنجش بـه داوطلبـان تاکیـد کـرد در انتخاب 
مجموعـه سـواالت در تقاضانامـه ثبت نام خود 
دقـت الزم را بـه عمل آورند؛ چـرا که تبعات هر 
نـوع اشـتباه در انتخـاب نوع سـواالت به عهده 
شـخص داوطلـب اسـت و در جلسـه آزمـون، 
مجموعه سـواالت انتخابی بـه داوطلب تحویل 
داده خواهـد شـد و تغییـر مجموعـه سـواالت 
بـرای داوطلـب در زمان برگزاری آزمون میسـر 

بود. نخواهـد 

کرمـان - رئیـس قوه قضائیه به خانـواده های 
جانباختگان حادثه تشییع شهدای مقاومت در 
کرمـان قـول داد کـه دغدغـه آنهـا در خصـوص 
شـهید محسـوب شـدن جانباختـگان را پـی 
گیـری کند.بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، آیت هللا 
سـید ابراهیـم رئیسـی ظهـر امـروز در دیـدار با 
حادثـه  جانباختـگان  از  برخـی  خانواده هـای 
تشـییع شـهدای مقاومت در کرمان که در بیت 
الزهـرا )س( برگـزار شـد، گفـت: مکانـی که در 
آن مشـرف شـده اید جایـی اسـت کـه در آن 
سـال های سال سـردار سـلیمانی با پای برهنه 
میزبـان عـزاداران بـود. اینجـا مکانـی معطر به 
عطـر شهداسـت ضمـن اینکـه از خانواده هـای 
جانباختگان مراسـم تشـییع قدردانی می کنم.

وی گفـت: ایـن توفیقـی بـرای مـن اسـت کـه 
در جمـع خانـواده معـزز سـردار سـلیمانی و 

باشـم. تشـییع  شـهدای  خانواده هـای 
رئیسـی بـا اشـاره به اینکه نیـت افـرادی که در 

آئیـن تشـییع شـهدای مقاومت شـرکت کردند 
رضـای خداونـد و حـول محـور والیت بـود بود، 
افـزود: سـردار سـلیمانی یـک مجاهد سـالک 
بـود و چهـره ای خدایـی داشـت و در مسـیر 

خدایی شـهید شـد.
تـوکل،  صبـر،  ایثـار،  خـدا،  راه  در  جهـاد  وی 
ایمـان بـه خـدا و ارزش هـای الهـی را از جملـه 
ویژگی هـای سـردار سـلیمانی دانسـت و گفت: 
خداونـد دل هـا را در ایـران اسـالمی متوجـه او 
کـرده بـود کسـی کـه بـا خدا باشـد خـدا هم با 
اوسـت.رئیس قـوه قضائیـه با اشـاره بـه اینکه 
سـردار سـلیمانی در مسـیر سیدالشـهدا )ع( 
گام برداشـت، افزود: دل ها دسـت خداسـت و 
دسـت هیچکس نیسـت و نگاهی که می ماند 
نـگاه بـه کربالی حسـینی اسـت. خداوند تمام 
دل هـا را متوجـه حسـین بن علـی کـرد و ایـن 
تضمین حسـین اسـت که هر کسـی حسینی 
زندگـی کند خداوند دل هـا را متوجه او می کند.

رئیسـی عنـوان کرد: ایـن راه، راه خدا بـود که او 
رفـت و کسـانی که برای تشـییع او آمـده بودند 
و هـر گامـی که برداشـتند در مسـیر خداسـت. 
هرکـس هـر گامـی کـه بـه طـرف قبـر شـهید 
کربـال برمـی دارد خداونـد پـاداش او را پـاداش 

کربالییـان می دانـد.
وی خطـاب بـه خانـواده جـان باختـگان آئین 
تشـییع شـهدای مقاومـت در کرمـان گفـت: 
خداونـد حضـور خانواده شـما را در این مسـیر 
قـرار داد؛ بـرای مـن نقـل کردنـد برخـی از این 
عزیـزان کـه در ایـن حادثـه شـهید شـدند بـا 

غسـل شـهادت شـرکت کردنـد.
رئیـس قـوه قضائیـه عنـوان کرد: یـک مجاهد 
مگـر در مقابـل دشـمن چـه می کنـد؟ کار اول 
ایـن اسـت کـه بجنگـد تـا شـهید شـود؛ کار 
دوم ایـن اسـت کـه بجنگـد تـا اسـیر شـود و 
کار سـوم ایـن اسـت کـه بجنگد و تا شکسـت 
دشـمن تسـلیم نشـود.وی گفت: یـک مجاهد 
می جنگـد تـا در سـنگر وظیفـه شناسـی و در 
سـنگر اهـل بیـت )ع( باشـد و این افـرادی که 
در ایـن حادثه جان باختند نیز در سـنگر وظیفه 

شناسـی حضور داشـتند.
رئیسـی عنوان کرد: در آئین تشـییع خار چشم 
دشـمن ایـن بـود کـه شـهادت سـردار دیگـر 
قضیـه یک فـرد نبود بلکه بـه وظیفه یک ملت 
تبدیل شـد و مـردم ایران نشـان دادند که همه 

ملـت در مقابل دشـمن قـرار دارند.
رئیسـی گفت: مرگ حق است اما اینکه انسان 
بـا اراده و بـا تسـلیم گام بردارد و بـا ارزش های 
دینـی نامـش را در ایـن تومار ثبت کنـد و دچار 
یـک حادثـه شـود، پاداشـش با خداسـت.وی 
خطـاب بـه خانواده هـای جـان باختـگان بیان 

کـرد: خانـواده شـما تا لحظـه جـان دادن در راه 
ترویـج شـعائر دینـی حرکـت می کردنـد؛ ایـن 
افـراد انسـان هایی وظیفـه شـناس و برگزیـده 
هسـتند که روحشـان با حاج اسـم سلیمانی و 

امام حسـین )ع( محشـور خواهد شـد.
رئیـس قوع قضائیه گفـت: از لحاظ اداری بنیاد 
شـهید باید در خصوص شـهید محسوب شدن 
ایـن افـراد اقدام کند و بنده هم حتمًا خواسـته 

شـما در این زمینه را پیگیـری خواهیم کرد.
خانواده هـای  دل  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
جانباختـگان بـرای امـام حسـین )ع( می تپد، 
افـزود: قبـل از سـفر بـه کرمـان پی گیر شـهید 
محسـوب شـدن ایـن عزیـزان بـودم و بعـد 
از سـفر هـم در تهـران پیگیـری خواهـم کـرد و 

انشـاهللا کـه خواسـته شـما بـرآورده شـود.
در خواست برای شهید محسوب شدن 

جانباختگان حادثه تشییع شهدای مقاومت 
در کرمان

برادر سـردار شـهید حاج قاسم سلیمانی گفت: 
در ایـن حادثـه تقدیـر از خانواده هـای نجیبـی 
کـه شـریک غـم مـا شـدند را به صاحـب خانه 
واگـذار می کنیـم و تنهـا چیزی کـه می خواهیم 
دغدغـه خانـواده شـهدا اسـت و قطعـًا ایـن 

عزیـزان بـه بهشـت پـرواز کردند.
سـلیمانی تصریح کرد: ضمن تقدیـر از خانواده 
آنهـا از رئیـس قوه قضائیـه می خواهیم دغدغه 
بازمانـدگان بـرای شـهید محسـوب شـدن این 
افـراد را پیگیـری کننـد تـا ایـن مشـکل آنهـا 
مرتفـع شـود.در ایـن مراسـم آقـا مالیـی بـه 
نمایندگـی از خانواده های جانباختگان مراسـم 
تشـییع درخواسـت کـرد کـه ایـن افراد شـهید 

شـوند. محسوب 

امشب آخرین مهلت ثبت نام 
در کنکور سراسری ۹۹

شهید محسوب شدن جانباختگان 

حادثه کرمان را پیگیری می کنم

رنا
 ای

س:
عک

هر
 م

س:
عک

جنـوب اسـتان یکـی از محـروم تریـن مناطق کشـور اسـت، 
ایـن محرومیـت هـا در همـه ی بخـش هـا وجـود دارد و 
اسـت،  هـا  آن  از  یکـی  بهداشـتی  و  درمانـی  مشـکالت 
مشـکالتی کـه تاثیـر مسـتقیم بـر سـالمت مـردم دارد، نبود 
بـه انـدازه مراکـز درمانی،فاصلـه زیـاد مراکـز، کمبـود دارو و 
پزشـک بخـش اعظمـی از ایـن مشـکالت اسـت کـه نـگاه 
ویـژه ای را مـی طلبـد،  قلعـه گنـج یکـی از شهرسـتان های 
محـروم جنـوب اسـتان کرمان اسـت، کـه محرومیـت های 
قلعه گنـج  بیمارسـتان شـهدا  مـی کنـد،  تجربـه  را  زیـادی 
جمعیـت زیـادی را در جنـوب اسـتان تحـت پوشـش قـرار 
مـی دهـد که از ایـن کمبودها بی بهره نیسـت و همـراه یکی 
از دغدغـه هـای  مـردم و مسـووالن اسـت. قـرار بـود کـه  تا 
پایین سـال لیسـت تخصـص های ایـن بیمارسـتان تکمیل 
شـود، سـاالری معـاون دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت در 
ایـن مـورد بـه کاغـذ وطـن گفـت: متخصـص داخلـی، زنان، 
بیهوشـی، اطفـال و جـراح عمومی، متخصص هایی هسـتند 
که در بیمارسـتان مسـتقر شـده اند و اکنون مشغول خدمات 
رسـانی هسـتند و حکـم یـک متخصـص اطفـال اضافـی  و 
یـک متخصـص رادیولـوژی را هـم ابـالغ  کـرده ایـم ولـی 
هنـوز بـه محـل کارشـان مراجعـه نکردند کـه پیگیـر موضوع 
هسـتم .سـاالری در مورد  حضور متخصص پوسـت  در این 

بیمارسـتان گفت: متاسـفانه متخصص پوسـت  را نتوانستیم 
بـرای بیمارسـتان تامیـن کنیـم،  وی تـا کیـد کـرد: دانشـگاه 
علـوم پزشـکی  جیرفـت  پیگیـر حضـور متخصص  پوسـت 
و گـوش و حلـق بینـی در ایـن بیمارسـتان بـوده و هسـت، 
در مـورد ایـن متخصصـان اولویـت اول را جیرفـت، کهنـوج و 
منوجـان گذاشـتیم.  در انتهـای بهمـن مـاه قـرار اسـت یـک 

کمیسـیون برگزار شود به نام کمیسـیون ویژه نقل و انتقاالت  
پزشـکان کـه در وزارت خانـه برگـزار مـی شـود که بر اسـاس 
اولویـت، پزشـکان را در نقـاط مختلـف تقسـیم مـی کننـد، 
در ایـن کمیسـیون احتمـال دارد کـه بـرای ایـن شهرسـتان، 

پزشـک متخصـص کـوش و حلـق و بینـی و پوسـت هـم 
تامیـن شـود. سـاالری در مورد واحد های اسـکان پزشـکان 
بیمارسـتان شـهدای قلعه گنج  گفت: هفت پانسـیون مجهز 
در بیمارسـتان قلعـه گنـج وجود دارد که در حیاط بیمارسـتان 
هسـتند و واحـد های بعدی هنوز در دسـت اقـدام اند  البته  
نیـازی هـم بیـش از از این وجـود ندارد، برخی اسـکان های 
پزشـکان را بیـرون از بیمارسـتان هـا انجـام  داده ایم، برخی 
از متخصصـان نیـازی نیسـت کـه اسکانشـان در بیمارسـتان 
باشـد بـه طـور مثـال متخصـص زنـان، جـراح و بیهوشـی 
نیـاز اسـت کـه محل اسکانشـان در داخل بیمارسـتان باشـد 
ولـی برای  پوسـت نیازی نیسـت و بـرای برخی از پزشـکان 
بیـرون از بیمارسـتان خانـه گرفتیـم. معاون درمان دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت در مـورد وضعیـت پرسـتاران در این 
بیمارسـتان گفـت: 4 پرسـتار بـه ایـن بیمارسـتان در همیـن 
بهمـن مـاه اضافـه شـده اسـت، ولـی هنـوز هم کم اسـت و 
نیـاز را بـر طـرف نمی کند، به دنبال این هسـتیم کـه از وزارت 
خانـه مجـوز بگیریـم به صـورت نیـروی قراردادی و شـرکتی 
پرسـتار جـذب کنیم.سـاالری در مـورد شـرایط  اسـتخدام 
پرسـتار گفـت : عـالوه بـر داشـتن لیسـانس پرسـتاری و 
مـدرک دانشـگاهی بایـد مجـوز وزارت خانه داشـته باشـیم، 
بـدون مجـوز دانشـگاه نمـی توانـد نیرویـی را جـذب کنـد. 
سـاالری در مـورد کمبـود پرسـتار در بیمارسـتان شـهدا قلعه 
گنـج گفـت: بـا توجه بـه این که 2بخـش تاالسـمی و دیالیز 
بـه  ایـن مجموعـه اضافـه شـده اسـت، حداقـل بـه 10 تا 15 
پرسـتار جدیـد نیـاز داریـم. سـاالری در ادامـه یادآور شـد که 
مـا  در مـورد پرسـتارها اعـالم نیـاز مـی کنیم ولـی بعید می 
دانـم کـه  مجـوزی در ایـن زمینـه صـادر شـود.با توجـه بـه 
شـرایط اقتصـادی کشـور تامیـن نیرو بـه راحتی انجـام نمی 
شـود بایـد همـه کارهـا بـه صـورت کارشناسـی انجام شـود. 

استخدام نیروهای بومی در بیمارستان 
قلعه گنج 

 پیـش از ایـن نماینـده مـردم پنـج شهرسـتان جنوبـی در 
مجلـس شـورای اسـالمی  در مـورد کمبـود پرسـتار در ایـن 
بیمارسـتان گفتـه بـود: بومـی گزینـی و اسـتخدام نیروهای 
بومـی در بیمارسـتان قلعه گنـج مـورد تاکیـد بـوده و باید در 
اولویـت قـرار گیـرد.و  اینطور نباشـد که در اسـتخدام ها افراد 
غیربومـی بومـی بیاینـد و بعد با داشـتن رابطـه اینجا را ترک 
کننـد و انتظـار مـی رود برای بیمارسـتان قلعه گنـج تنها افراد 

بومـی ایـن شهرسـتان بـه کارگیری شـوند.وی تصریـح کرد: 
جنـوب کرمـان پایین تریـن آمـار تخت بیمارسـتانی کشـور را 
دارد در حالـی کـه بیشـترین جمعیـت روسـتایی کشـور در 
ایـن مناطـق زندگـی می کننـد و تقریبـا 80 درصـد جمعیـت 
منطقـه در روسـتاها پراکنـده هسـتند.از آخریـن روسـتای 

رمشـک تـا مرکـز قلعه گنج حـدود 200 کیلومتر فاصله اسـت 
و از قلعه گنـج بـه کهنـوج نزدیـک به یکصـد کیلومتـر و برای 
دسترسـی بـه نزدیکتریـن بیمارسـتان کـه بتوانـد کار درمانی 
خوبـی بـرای مراجعـه کننده انجـام دهد حـدود 300 کیلومتر 
فاصلـه اسـت.معاون درمـان وزارت بهداشـت نیـز  در سـفر 

خـو بـه جنـوب  تاکیـد داشـت: باید لیسـت تخصـص های 
پزشـکان در بیمارسـتان شـهداء قلعـه گنـج تکمیـل شـود تا 
تـا بیمارسـتان قلعه گنـج در ارائـه خدمـات پایه کامل شـود.

قاسـم جان بابایـی افـزود: نیـروی متخصص، موتـور محرکه 
بیمارسـتان بـه شـمار مـی رود. وی  در مـورد کمبـود نیـروی 

انسـانی و پرسـتار در ایـن بیمارسـتان  گفـت: در ایـن زمینـه 
بایـد دو اقـدام همزمـان انجام دهیـم، یکی اینکه در جلسـه 
شـورای معاونـان طـی روزهـای آینـده در وزارتخانـه مشـکل 
تمدید طرح پرسـتاران حل شـود و شخصا بحث صدور مجوز 
اسـتخدام پرسـتاران بومـی و شـرکتی را پیگیـری می کنـم.

کمبود پرستار، از علت های بروز خطای 
پرستاری است

 بـه گـزارش ایرنا معـاون توسـعه و مدیریت منابع انسـانی 
سـازمان نظام پرسـتاری  نیـز  در مورد تاثیر کمبود پرسـتار 
گفـت:  یکـی از علـت هـای بـروز خطـا در حوزه پرسـتاری، 
کمبـود کادر پرسـتاری اسـت، زیـرا اسـتانداردهای تعـداد 
پرسـتار در ایـران رعایـت نمی شـود.محمد شـریفی مقـدم 
افـزود: در اروپـا بـه ازای هـر هزار نفـر جمعیـت، حداقل 10 
یـا 11 پرسـتار دارنـد و حتـی کشـورهایی مثـل آذربایجـان 
و ارمنسـتان و گرجسـتان بـه ازای هـر هـزار نفـر، 5 یـا 6 
پرسـتار دارنـد.وی ادامـه داد: اگـر قـرار باشـد مـردم مـا 
حداقـل مراقبـت هـای پرسـتاری را دریافـت کننـد، بایـد 
بـه ازای هـر هـزار نفـر، سـه پرسـتار داشـته باشـیم، اما در 
حـال حاضـر بـه ازای هـر هـزار نفـر جمعیـت، 1.5 پرسـتار 
داریـم. یعنـی بایـد تعـداد پرسـتار در کشـور مـا حداقل دو 
برابـر شـود تـا بـه کـف اسـتاندارد برسـیم.معاون توسـعه و 
مدیریـت منابـع انسـانی سـازمان نظـام پرسـتاری گفـت: 
وقتـی تعـداد پرسـتار در کشـور دچار کمبود اسـت، پرسـتار 
مجبـور مـی شـود فشـار کاری بیشـتری را تحمـل کـرده 
و در نتیجـه خطـا در حـوزه پرسـتاری افزایـش پیـدا مـی 
کنـد. بیشـترین بـار خدمات بهداشـتی و درمانـی بر دوش 
پرسـتاران اسـت و اگـر سـالمت مـردم بـرای مـا اهمیـت 
دارد، بایـد کمبـود پرسـتار جبـران شـود.میرزابیگی رئیـس 
کل سـازمان نظـام پرسـتاری هـم در این باره گفـت: پایه و 
اسـاس مشـکالت پرسـتاری در حال حاضر، کمبـود نیروی 
پرسـتار اسـت. کمبـود نیـروی پرسـتاری می توانـد منجر به 
پاییـن آمـدن کیفیت خدمات به بیماران شـود زیرا پرسـتار 
بـرآورده کـردن  و  الزم  رسـیدگی  بـرای  مناسـب  فرصـت 
انتظـارات بیمـاران را نـدارد. در ایـن شـرایط هـم وجـدان 
پرسـتار ناراحـت شـده و هـم بیمـاران راضی نخواهنـد بود.

کمبـود نیـرو باعـث می شـود کـه پرسـتاران بـرای جبـران، 
اضافـه کاری کننـد. در ایـن شـرایط، نیروی پرسـتار که باید 
سـاعت مشـخصی را بـر اسـاس قانـون بهـره وری کار کند، 
مجبـور اسـت بیـش از دو تـا سـه برابـر ظرفیـت معمولـی 
فعـال باشـد. ایـن موضـوع بـدون شـک بـر کیفیـت ارائـه 
خدمـات پرسـتاران تاثیـر می گـذارد و از آن طـرف منجـر 
بـه نارضایتـی در دریافـت خدمـت می شـود زیـرا پرسـتار 
خسـته و بی رمـق شـده و آثـار آن متوجـه مـردم می شـود.

نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی در مجلس 
شورای اسالمی  در مورد کمبود پرستار در این 
بیمارستان گفته بود: بومی گزینی و استخدام 
نیروهای بومی در بیمارستان قلعه گنج مورد 

تاکید بوده و باید در اولویت قرار گیرد.و  اینطور 
نباشد که در استخدام ها افراد غیربومی بومی 
بیایند و بعد با داشتن رابطه اینجا را ترک کنند 
و انتظار می رود برای بیمارستان قلعه گنج تنها 

افراد بومی این شهرستان به کارگیری شوند.وی 
تصریح کرد: جنوب کرمان پایین ترین آمار تخت 

بیمارستانی کشور را دارد در حالی که بیشترین 
جمعیت روستایی کشور در این مناطق زندگی 

می کنند و تقریبا ۸۰ درصد جمعیت منطقه 
در روستاها پراکنده هستند.از آخرین روستای 

رمشک تا مرکز قلعه گنج حدود 2۰۰ کیلومتر 
فاصله است و از قلعه گنج به کهنوج نزدیک به 
یکصد کیلومتر و برای دسترسی به نزدیکترین 

بیمارستان که بتواند کار درمانی خوبی برای 
مراجعه کننده انجام دهد حدود 3۰۰ کیلومتر 

فاصله است.

به گفته ساالری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، بیمارستان شهداء قلعه گنج حداقل به پانزده پرستار جدید نیاز دارد  

کمبود پرستار در بیمارستان شهداء قلعه گنج

جنـوب اسـتان یکـی از محروم ترین مناطق کشـور اسـت، این محرومیـت ها در همه ی بخـش ها وجود 
دارد و مشـکالت درمانـی و بهداشـتی یکـی از آن ها اسـت، مشـکالتی که تاثیر مسـتقیم بر سـالمت مردم 
دارد، نبـود بـه انـدازه مراکز درمانی،فاصله زیاد مراکز، کمبود دارو و پزشـک بخش اعظمی از این مشـکالت 
اسـت که نگاه ویژه ای را می طلبد،  قلعه گنج یکی از شهرسـتان های محروم جنوب اسـتان کرمان اسـت، 
کـه محرومیـت هـای زیـادی را تجربه می کند، بیمارسـتان شـهدا قلعه گنج جمعیـت زیـادی را در جنوب 
اسـتان تحـت پوشـش قـرار مـی دهد کـه از ایـن کمبودها بـی بهره نیسـت و همـراه یکـی از دغدغه های  
مردم و مسـووالن اسـت. قرار بود که  تا پایین سـال لیسـت تخصص های این بیمارسـتان تکمیل شـود، 
سـاالری معـاون دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت در ایـن مورد بـه کاغذ وطـن گفت: متخصـص داخلی، 
زنان، بیهوشـی، اطفال و جراح عمومی، متخصص هایی هسـتند که در بیمارسـتان مستقر شده اند و اکنون 
مشـغول خدمات رسـانی هسـتند و حکم یک متخصص اطفال اضافی  و یک متخصص رادیولوژی را هم 

ابـالغ  کـرده ایـم ولـی هنوز به محل کارشـان مراجعـه نکردند که پیگیر موضوع هسـتم. 

پزشـکان  اسـکان  هـای  واحـد  مـورد  در  سـاالری 
بیمارسـتان شـهدای قلعه گنج  گفت: هفت پانسیون 
مجهـز در بیمارسـتان قلعـه گنـج وجـود دارد کـه در 
حیـاط بیمارسـتان هسـتند و واحد های بعـدی هنوز 
در دسـت اقـدام اند  البتـه  نیازی هم بیـش از از این 
وجـود ندارد، برخی اسـکان های پزشـکان را بیرون از 
بیمارسـتان ها انجـام  داده ایم، برخـی از متخصصان 
نیازی نیسـت که اسکانشـان در بیمارسـتان باشـد به 
طـور مثـال متخصـص زنـان، جـراح و بیهوشـی نیـاز 
اسـت که محل اسکانشـان در داخل بیمارسـتان باشد 
ولـی بـرای  پوسـت نیـازی نیسـت و بـرای برخـی از 

پزشـکان بیـرون از بیمارسـتان خانـه گرفتیم. 

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
13986031902002992هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی اقـای حمیدرضا امانی 
لری فرزند امان هللا بشـماره شناسـنامه 1 صادره از سـیرجان در یک قطعه باغ 
بـه مسـاحت 3۷046/۷۷ متر مربع پـالک 4016 و 3994 اصلـی واقع در فتح 
ابـاد و کمـال ابـاد بخـش 36کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقـای مرتضی 
امانـی لـری و محمـد علـی رضـوی علوی حـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/ الف 640
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:  98/12/13

محمدآرمانپور - رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهداد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقد سـند رسـمی

تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  آئیـن  و مـاده 13  قانـون  اگهـی موضـوع مـاده 3 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139۷60319005000۷23 مـورخ 139۷/12/1۷هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم 
زهـرا پورشـیخعلی اندوهجـردی فرزند غالمحسـین بشـماره شناسـنامه 32 صادره 
از شـهداد در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 1055متر مربع پـالک 1965 
فرعـی از 1- اصلـی واقـع در بخـش 25 کرمـان بـه ادرس اندوهجـرد- خیابـان 
مهدیـه خریـداری از مالـک رسـمی عزیزالملوک کالنتـری محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد. م/ الـف 1662
تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه:  98/11/28
تاریخ انتشار نوبت دوم دوشنبه:  98/12/12

ابراهیم سیدی -رئیس ثبت اسناد و امالک

حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان محمـد جـوزاک پوربـه خواسـته 
بـه ش ش  محمـد  پورفرزنـد  جـوزاک  الیـاس  شـادروان  داده  توضیـح  حصروراثـت 
31501۷8380 در تاریخ1398/6/3درکرمـان فـوت نمـوده ووارث حین فـوق عبارتند از :1- 
بـی بـی شـاهوئی فرزنـد قاسـم )مـادر متوفـی ( 2- محمد جـوزاک پـور فرزنـد ولی )پـدر متوفی ( 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ازمتوفـی نزد اشـخاص باشـد یـک ماه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی 

صـادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز عربی .م الف :۸23

حصر وراثت 
احترامـا خواهشـمند اسـت بـا توجـه بـه دادخواسـت مریـم بالنـده بـه شـماره ملـی 
5369519۷06  بـه خواسـته حصـر وراثه مرحوم اسـالم جهانگیری  در یـک نوبت روزنامه 
چـاپ شـود کـه چنانچـه ورثـه ای دیگر یـا وصیت نامه ای در دسـت کسـی باشـد به این 

شـورا مراجعـه نمائیـد ودر غیـر اینصـورت گواهـی حصـر وراثـت صـادر خواهد شـد .ورثه :
1-بلقیس جهانگیری فرزند خان محمد به ش م  53694۷9054)مادرمتوفی ( 

2-مریم بالنده فرزند بخش به ش م 5369519۷06)همسر متوفی (
3-اقای امیر محمد جهانگیری فرزند اسالم به ش م 5360۷54222)پسر متوفی (

4-خانم مژگان جهانگیری فرزند اسالم به ش م 5360630434)دختر متوفی ( 
5-خانم الهام جهانگیری فرزند اسالم به ش م 536045۷309)دختر متوفی ( 

شوراحل اختالف –بخش جازموریان –م الف :۸22

حصر وراثت 
احترامـا خواهشـمند اسـت بـا توجه به دادخواسـت معصومـه فرامرزی نمـداد به طرفیت 
ورثـه مرحـوم رشـید فرامـرزی بـه خواسـته حصـر وراثـه مرحـوم رشـید فرامـرزی زاده به 
شـماره ملـی 5360158235 در یـک نوبـت روزنامه چاپ شـود که چنانچه ورثـه ای دیگر 
یـا وصیـت نامـه ای در دسـت کسـی باشـد بـه ایـن شـورا مراجعه نمائیـد ودر غیـر اینصـورت گواهی 
حصـر وراثـت صـادر خواهـد شـد .ورثـه :1-فاطمـه زهـرا فرامـرزی زاده بـه ش م  5360۷32۷33 
فرزنـد 2-فاطمـه فرامـرزی زاده بـه ش م 5360158662مـادر3- معصومـه فرامـرزی نمـداد به ش 

م  5360010444 همسـر 
شوراحل اختالف –بخش جازموریان –م الف : ۸24

حصر وراثت 
احترامـا خواهشـمند اسـت بـا توجـه بـه دادخواسـت خـدا دادکریمـی جازفرزند دادشـاه 
بـه شـماره ملـی 5369498581 طرفیـت ورثـه مرحـوم رحمـان کریمـی جـاز بـه شـماره 
ملی5369498628به خواسـته حصر وراثت خواهشـمند اسـت ورثه مرحوم در یک نوبت 
روزنامـه چـاپ شـود کـه چنانچه ورثه ای دیگر یا وصیت نامه ای در دسـت کسـی باشـد به این شـورا 

مراجعـه نمائیـد ودر غیـر اینصـورت گواهـی حصـر وراثت صـادر خواهد شـد .ورثه :
1-خدا داد کریمی جازبه ش م  5369498581 )پدر(

2-نور ملک سابقی فرزند محمد به ش م 5369۷05550)مادر (
3-فریده ناروئی فرزند مراد به ش م 53602694۷2)همسر( 

4-محمد جواد کریمی جاز فرزند رحمان به ش م 5360535234)فرزند (
شوراحل اختالف –بخش جازموریان –م الف :۸21

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفات مالکانـه و بالمعارض متقاضیان محـرز گردیده 
اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا بشـرح زیر بـه منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواسـت خـود را به مرجع 

قضائـی تقدیم نمایند.
امالک واقع در بخش 14 کرمان)کوهستان غربی زرند(

خانـم مونـس نخعی نژاد فرزند علی بشـماره شناسـنامه 182 صـادره از زرند در 
دو دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 221/52 مترمربع 
از پـالک 3۷24 اصلـی واقـع در زرنـد روسـتای سـرمور بادیز بخـش 14 کرمان 

خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبـاس کارگر نخعی عبـدل آبادی.
بشـماره شناسـنامه 1209 صـادره  فرزنـد محمـد  علـی مالجعفـری  آقـای 
از زرنـد در چهـار دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
221/52مترمربـع از پـالک 3۷24 اصلی واقع در زرند روسـتای سـرمور بادیز 
بخـش 14 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبـاس کارگـر نخعـی 

عبـدل آبـادی.م الـف 245
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/12

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
ششــدانگ  مالــک  شــهابی  علــی  اقــای  چــون 
ــع در  ــی واق ــی از 5۷4-اصل ــالک ۷5014۷91فرع پ
ــق  ــهود تصدی ــهادت ش ــرگ ش ــه دو ب ــا ارائ ــان ب بخش45کرم
پــالک  مالکیــت  اصــل ســند  نمــوده  واعــالم  ادعــا  شــده 
اخیرالذکــر کــه قبــال ذیــل ثبت۷9۷5صفحــه 251 دفتــر53 
ــت  ــت بعل ــده اس ــلیم ش ــادر وتس ــت ص ــی جیرف ــالک محل ام
ــند  ــای صدورس ــن اداره تقاض ــده واز ای ــود گردی ــای مفق جابج
مالکیــت المثنــی پــالک فــوق را نمــوده لــذا بنــا بــه درخواســت 
ــرده وبرحســب دســتورتبصره یــک مــاده 120آییــن نامــه –  نامب
قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه 
شــخص یــا اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک 
مرقــوم ویــا وجــود اصــل ســند مالکیــت مــورد ادعــا نــزد خــود 
مــی باشــند از تاریــخ انتشــار آگهــی )یــک نوبــت اســت (

ظــرف مــدت 10روز مراتــب را بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا 
ــت اســناد وامــالک شهرســتان  ــه اداره ثب ــا ب ــه کتب ســند معامل
جیرفــت اعــالم نماینــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت 
هیچکــس  از  ادعایــی  )10روز(هیچگونــه  آگهــی  در  مقــرر 
ــررات  ــط و مق ــق ضواب ــن اداره وف ــود وای ــد ب ــموع نخواه مس
ــام مالــک اقــدام  ــی بن ــه صــدور ســند مالکیــت المثن نســبت ب

ــود /. ــد نم خواه
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسـناد امالک جیرفت.م الف :674

جزئیات خرید تایر
 با قیمت دولتی

با حضور بر مزار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی انجام شد : 

تجدید میثاق کارکنان امور مالیاتی 
استان با آرمان های شهداء

ســخنگوی انجمــن تایــر بــا تشــریح جزئیــات 
خریــد تایــر خــودرو بــا قیمــت دولتــی، 
ــه  ــر مراجع ــالوه ب ــن کار ع ــرای ای ــت: ب گف
کارخانه هــای  نمایندگــی  بــه  مســتقیم 
تایرســازی امــکان خریــد آنالیــن نیــز وجــود 

دارد.
ــر  ــد تای ــه خری ــان اینک ــا بی ــا ب ــی تنه مصطف
امــکان  روش  دو  بــه  دولتــی  روش  بــه 
پذیــر اســت، اظهــار داشــت:  در روش اول 
ــده  ــه نماین ــه ب ــا مراجع ــد ب ــردم می توانن م
مســتقیم شــرکت های تایــر ســاز نســبت بــه 

ــد. ــدام کنن ــد اق خری
ــر  ــا تای ــن نمایندگی ه ــر ای ــه داد:  اگ وی ادام
را بــا یــک قیمــت رســمی اعــالم شــده،  
ــه صــورت  ــن موضــوع را ب ــد ای عرضــه نکردن
ــد. ــالع دهن ــه اط ــرکت مربوط ــه ش ــی ب کتب

ســخنگوی انجمــن تولیــد کننــدگان تایــر 
می تواننــد  مــردم  دوم  روش  در  افــزود: 
از دو شــرکت تایرســازی بــارز و کویرتایــر 
ــر  ــه ه ــوری ک ــه ط ــد ب ــی کنن ــد اینترنت خری
اینترنتــی  فــروش  ظهــر  اذان  از  بعــد  روز 
ــاز  ــرکت ب ــن دو ش ــایت ای ــر روی س ــر ب تای
می تواننــد  مراجعــه کننــدگان  و  می شــود 
ــن  ــورت آنالی ــه ص ــدارک الزم ب ــه م ــا ارائ ب
ــا بیــان اینکــه بــرای ایــن  خریــد کننــد.وی ب
ــه  ــر گرفت ــخص در نظ ــت مش ــک ظرفی کار ی

شــده اســت، گفــت: هــر روز 10 تــا 15 درصــد 
فــروش  بــرای  شــرکت ها  ایــن  تولیــد 

آنالیــن اختصــاص یافتــه اســت.
موفــق  فــردی  اگــر  تصریــح کــرد:  تنهــا 
اول نشــد می توانــد در  بــه خریــد در روز 
ــه  ــایت مراجع ــه س ــز ب ــدی نی ــای بع روزه
ــا  ــر ب ــد تای ــه خری ــد و در نهایــت موفــق ب کن

قیمــت دولتــی خواهــد شــد.
بــه گفتــه ســخنگوی انجمــن تولیــد کننــدگان 
تایــر، قیمــت دولتــی تایرهــا بــر اســاس 
نــوع و ســایز متفــاوت اســت و هــر فــرد 
ــر  ــت تای ــک جف ــال ی ــول س ــد در ط می توان

ــد. ــداری کن خری
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــرا 
شــرکت های دیگــر تایرســاز نیــز فــروش 
ــن  ــرای ای ــه ای ب ــا برنام ــد و آی ــن ندارن آنالی
ــت:  ــز گف ــت؟ نی ــده اس ــم ش ــوع تنظی موض
فــروش  بــه  کارخانه هــا  پیوســتن  بــرای 
ــزاری در  ــرم اف ــات ن ــد امکان ــن نیازمن آنالی
شــرکت ها و برقــراری ارتبــاط آنالیــن بــا 

انبارهــا هســتیم.
ــرای  ــه داد: ب ــارس وی ادام ــزارش ف ــه گ ب
ایــن کار بایــد زیرســاخت های الزم فراهــم 
ــدی  ــه زمان بن ــر برنام ــال حاض ــود و در ح ش
بــه  شــرکت ها  ســایر  پیوســتن  بــرای 

فــروش آنالیــن نداریــم.

بــه مناســبت والدت بــا ســعادت حضــرت 
از  جمعــی   ، زن  روز  و  زهــرا)س(  فاطمــه 
امــور  اداره کل  بانــوان کارمنــد  و  مســئوالن 
مالیاتــی اســتان کرمــان بــه مقــام شــامخ 
ــلیمانی ادای  ــم س ــاج قاس ــپهبد ح ــهید س ش

احتــرام کردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل امــور 
ــوان  ــان ، مســئوالن و بان ــی اســتان کرم مالیات
کارمنــد اداره کل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان 

ــن  ــم بهم ــت و شش ــنبه بیس ــروز ش ــح ام صب
ــر مــزار شــهید ســپهبد حــاج  ــا حضــور ب مــاه ب
ــان  ــای ایش ــان ه ــا آرم ــلیمانی ، ب ــم س قاس
و شــهدای انقــالب تجدیــد پیمانــی دوبــاره 
بســتند.گفتنی اســت شــرکت کننــدگان در ایــن 
مراســم بــا قرائــت فاتحــه ضمــن ادای احتــرام 
بــه مقــام شــامخ شــهید ســپهبد حــاج قاســم 
ســلیمانی بــا آرمان هــای واالی شــهداء و رهبــر 

ــد. ــاق کردن ــد میث ــالب تجدی ــه انق فرزان

س
فار

س: 
عک

مفقودی
مــدل  فرگوســن  تراکتــور  مــدارک  کلیــه 
2۸5ســال ســاخت 13۸5 بــه شــماره  موتــور
بــه   1۰۰۹5 شاســی  LFW۰25۹3Uوشــماره 
ــه  ــود واز درج ــریال ۰۰۸7121 مفق ــماره س ش

ــت . ــده اس ــاقط گردی ــار س اعتب
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hamshahrinews از صفحه

بایـو فیلیـا/ نمایشـگاه نقاشـی گرانـاز نخعی گشـایش : یکشـنبه 2۷ بهمن ماه 
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kermanrooz از صفحه

آوای محلی           

َسُرم ای ُروتِنت َشهماِته ُهمرو
کُُدهمی کَوِته َور َسر جاِته ُهمرو
ِدگَه آروم نداره   دل    اخاهه
ُببو َفرشی به زیرِ  پاِته ُهمرو

شاعر : سعیده فیروزی

مو  خو بوُدم َخَلک َور خاطرِ تو
ِاطو یاوه َدَرک َور خاطرِ تو

ِبره یادت نرو روزیکه خورُدم
هزار تا چاَپَرک َور خاطرِ تو

شاعر : محمدوزیری زمانی )حامد(

  در اینستاگرام چه خبر

  در اینستاگرام چه خبر

فیلم نارنجی پوش
لـیـلـا: تـبـریـک مـیـگـم. حـامـد: بـرا چـی؟؟ 

لـیـلـا: دادگـاه رو بـردی. حـامـد: کـاش تـورو 

مـی بـردم.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ 

وطن از آغاز پنجمین فصل 

پژوهش های باستان شناسی 
جنوب استان نوشت.

سال گشتدیالوگ

عکس نوشت

وگر چند
تماشاگری نیست تنهایی ات را

تو را غم مبادا
که تنهایی عشق زیباست

خدا نیز تنهاست
سید علی میرافضلی

عکس: 
محمد خضری مقدم

جاذبه

دهستان دهکهان 

کتاب 
بینایی

دهسـتان دهکهـان از توابـع بخـش مرکزی شهرسـتان کهنوج 
واقـع در جنـوب اسـتان کرمـان اسـت. ایـن دهسـتان شـامل 
روسـتاهای ده کهان، بارگاه، شـهرک بندکوه، زمین بنـد، دهاران 

و آب باریـک  اسـت.

داسـتان بینایـی از یـک روز بارانـی در یـک حـوزه ی اخـذ 
رأی در پایتختـی بـی نـام آغـاز مـی شـود. از شـدت باران 
زنـد.  پرنمـی  پرنـده  حـوزه  در  و  نیامـده  بیـرون  کسـی 
بعدازظهـر اسـت و هنـوز هیـچ کـس بـرای دادن رأی بـه 

حـوزه نیامـده اسـت.

معرفی 

معرفی  معاون فرهنگی وزارت علوم: 

شهید سلیمانی بهترین معیارها را برای 
تعیین یک سبک زندگی دارد 

معــاون فرهنگــی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا 
بیــان ایــن مطلــب کــه نفس گــرم ســلیمانی بــه جامعه 
جــان دوبــاره بخشــیده اســت گفــت: اگــر بــه داشــته ها 
ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــود ح ــه در وج ــته های ک و بایس
بــوده، رجــوع کنیــم در خواهیــم یافــت کــه شــهید حــاج 
قاســم ســلیمانی بهتریــن معیارهــا را بــرای تعییــن یک 
ســبک زندگــی داشــته و ایشــان یــک الگــوی عملــی 
اســت کــه بازخوانــی ایــن تجربــه زندگــی بــه مــا کمــک 
خواهــد کــرد کــه بــه یــک ســبک زندگی بــزرگ منشــانه 

و آبرومندانــه دســت پیــدا کنیــم.
دکتــر "غالمرضــا غفــاری" امــروز 2۷ بهمن مــاه در 
نشســت مقدماتــی نخســتین کنگــره علمــی، فرهنگــی 
ــور  ــا حض ــلیمانی ب ــم س ــاج قاس ــهید ح ــپهبد ش س
خانــواده ســردار ســلیمانی در تــاالر وحــد دانشــگاه 
شــهید باهنــر کرمــان گفــت: اگــر امــروز شــاهد تغییــر 
و تحــول در جامعــه و بــه ویــژه در منطقــه هســتیم و از 
افتخــار و آوازه ایــران ســخن می گوییــم، حاصــل دهــه 

ــت. ــال 5۷ اس ــر س فج
وی بــا اشــاره بــه اربعین شــهید ســپهبد ســلیمانی اظهار 
کــرد: ایــن نشســت، نشســت آغازیــن کنگــره ای مربوط 
بــه ســردار ســلیمانی از دریچــه علمــی و فرهنگی اســت 

کــه ایــن کنگــره اســتمرار خواهــد یافت.
معــاون فرهنگــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا 
طــرح ایــن ســوال کــه ســرمایه ها و داشــته های یــک 
ــرد: درگذشــته ســرمایه ها  ــوان ک ــه چیســت؟ عن جامع
بــر مبنــای منابــع ســرزمین ها تعریــف می شــدند 
امــا بــه مــرور ایــن داشــته ها بــه ســاختمان و بناهــای 
ــن ســرمایه ها  ــی از ای ــل و در دوران کنون ــی تبدی فیزیک
ــی  ــاد م ــانی ی ــروی انس ــن و نی ــوان متخصصی ــه عن ب

شــود.
ــک  ــاد ی ــاد و اتح ــه اعتم ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــاری ب غف
جامعــه، امــروز بــه عنــوان یــک ســرمایه مطــرح مــی 
ــالمی  ــران اس ــه ای ــروز در جامع ــرد: ام ــار ک ــود اظه ش
ســرمایه جدیدتــری داریــم؛ کــه آن نیــز، ســرمایه 
نمادیــن اســت و همــه شــهیدان ســرمایه های نمادیــن 
یــک جامعــه بــود کــه چــراغ راهنمــای مــا خواهنــد بود.

ــرمایه های  ــلیمانی را از س ــم س ــاج قاس ــهید ح وی ش
ــان اســالم دانســت و در  ــران و جه ــن کرمــان، ای نمادی
ادامــه بــه هــدف نهایــی برگــزاری این کنگــره اشــاره کرد 
و افــزود: ابعــاد پنهــان و نهادیــن زندگی، ســیره و تجربه 
زیســته حــاج قاســم ســلیمانی و بویــژه صحنه هایــی که 
در میدان هــای مختلــف از خــود بــه جــای گذاشــته در 
ایــن کنگــره مــورد بررســی علمــی قــرار خواهــد گرفــت 
و ایــن صحنه هــا صرفــا بــه ابعــاد عینــی خالصــه 

نمی شــوند.

غفــاری بیــان کــرد: مــردم ســردار ســلیمانی بــه عنــوان 
یــک مبــارز می شناســند ولــی ســردار ســلیمانی قطعــا 
در ایــن یــک موضــوع، خالصــه نمی شــود زیــرا ســردار 
ــرای  ــارزه را ب ــرای جنــگ و مب آســمانی کا، جنــگ را ب
ــرای آرامــش،  ــگ را ب ــه جن ــارزه نمی خواســت بلک مب

ــح می خواســت. امنیــت و صل
ــم  ــردم در مراس ــترده م ــیل گس ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
تشــییع پیکــر شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در 
شــهرهای مختلــف ایــران و عــراق عنــوان کــرد: شــهید 
ــوان رحمــت  ــی اســت کــه به عن ــد باران ســلیمانی مانن
الهــی شــناخته می شــود. شــهید ســلیمانی یــک نــگاه 
فــرا صنفــی، جناحــی و ... داشــت و خــود را متعلــق به 
همــه می دانســت و بیــان می کــرد مــن چیــزی جــزء 
یــک ســرباز نیســتم  و امــروز ایــن فرهنــگ در جامعــه 

ایــران اســالمی در حــال نهادینــه شــدن اســت.
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــاون فرهنگ مع
ادامــه داد: هنــر در ایــن اســت کــه بیشــترین قــدرت را 
داشــته باشــید و شــما را قهرمــان قهرمانــان بشناســند، 
ــردان  ــر م ــن هن ــید و ای ــن باش ــع و فروت ــا متواض ام
بــزرگ و هنــر ســردار ســلیمانی بــود و بــه همیــن 
ســبب در دل هــا نشســت و بــه الگویــی بــرای جاوانــان 
تبدیــل شــده اســت لــذا بایــد کنگره هــای زیــادی بــرای 
شــناخت ایــن مــرد بــزرگ برگــزار شــود تــا ابعــا مختلف 
وجــودی و شــخصیتی ایشــان در اختیــار نســل جدیــد 
قــرار گیــرد زیــرا امــروز جامعــه بیــش از پیــش بــه مرام 

و مســلک حــاج قاســم ســلیمانی نیــاز دارد.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه نفــس گــرم ســلیمانی بــه 
ــاره بخشــیده اســت گفــت: اگــر بــه  جامعــه جــان دوب
ــم  ــاج قاس ــود ح ــه در وج ــته های ک ــته ها و بایس داش
ــه  ــم یافــت ک ــم در خواهی ــوده، رجــوع کنی ســلیمانی ب

شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بهتریــن معیارهــا را برای 
ــک  ــان ی ــته و ایش ــی داش ــبک زندگ ــک س ــن ی تعیی
الگــوی عملــی اســت کــه بازخوانــی ایــن تجربــه زندگی 
بــه مــا کمــک خواهــد کــرد کــه بــه یــک ســبک زندگــی 

بــزرگ منشــانه و آبرومندانــه دســت پیــدا کنیــم.
غفــاری خطــاب بــه جامعــه علمــی کشــور گفــت: انتظار 
داریــم دانشــجویان، اســاتید، پژوهشــگران و ... بــه 
موضــوع تبییــن و شــتریح ابعــاد مختلــف شــخصیتی 
ــد و یافته هــای  ــدا کنن حــاج قاســم ســلیمانی ورود پی
خــود را از لحــاظ علمــی و معرفتــی و بحث هــای روایــی 
و تبیینــی خــود از شــخصیت شــهید ســلیمانی را ارایــه 

کننــد.
ــه دائمــی  ــه گــزارش ایســنا، در ایــن مراســم دبیرخان ب
کنگــره علمــی، فرهنگــی ســپهبد شــهید حــاج قاســم 
ــوار  ــهید بزرگ ــن ش ــواده ای ــور خان ــا حض ــلیمانی ب س

ــاح شــد. افتت

گزارش
ایسنا

         در توییتر چه می گویند؟

سنا
 ای

س:
عک

معـاون فرهنگـی وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری با 
طـرح ایـن سـوال کـه سـرمایه ها و داشـته های یـک 
جامعـه چیسـت؟ عنوان کرد: درگذشـته سـرمایه ها بر 
مبنـای منابـع سـرزمین ها تعریـف می شـدند امـا به 
مـرور ایـن داشـته ها به سـاختمان و بناهـای فیزیکی 
تبدیـل و در دوران کنونـی از ایـن سـرمایه ها بـه عنوان 

متخصصیـن و نیـروی انسـانی یاد می شـود.
غفـاری بـا تاکید بر اینکـه اعتماد و اتحـاد یک جامعه، 
امـروز به عنـوان یک سـرمایه مطـرح می شـود اظهار 
کرد: امروز در جامعه ایران اسـالمی سـرمایه جدیدتری 
داریـم؛ کـه آن نیـز، سـرمایه نمادیـن اسـت و همـه 
شـهیدان سـرمایه های نمادیـن یـک جامعـه بـود که 

چـراغ راهنمـای ما خواهنـد بود.


