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، 160،    110، 90،  63،   50،  40، 32، 25، 20متر لوله پلي اتيلن در اقطار  44000شركت آب و فاضالب سيرجان در نظر دارد ، مقدار 
ريـال از    )  شانزده ميليارد و نهصد و هفتاد و هفت ميليون و نهصد و دو هـزار (   16/977/902/000ميليمتر را  با برآورد   315، 250، 200

 . محل اعتبارات داخلي از كارخانه هاي توليد كننده خريداري نمايد
لـغـايـت       1399/3/17لذا از كليه واجدين شرايط دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه در ساعت هاي اداري از تـاريـخ       

 . به آدرس سيرجان، خيابان قدس، شركت آب و فاضالب سيرجان، دبيرخانه مراجعه نمايند 1399/3/22
ريال مي باشد كه بايد )  هشتصد و چهل و نه ميليون (   849/000/000:   مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار

 : به يكي از صورتهاي مشروحه ذيل به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود
ضمانتنامه بانكي به نفع شركت آب و فاضالب سيرجان و در قالب اوراق بهادار بانكي با شماره سريال و داراي مهر و امضاء پر فراژ )  الف

 بانك صادر كننده
 بانك ملت شعبه ميدان آزادي به نام شركت آب و فاضالب سيرجان  3400318188رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره ) ب

در محل دبيرخانه شـركـت آب و فـاضـالب            1399/4/3تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ :   تاريخ تحويل پيشنهاد قيمت
 . سيرجان مي باشد

 . مي باشد 1399/4/4صبح روز چهارشنبه مورخ  10ساعت :  تاريخ بازگشايي پاكات پيشنهادي
 .به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد

 .  روز از تاريخ اتمام مهلت تسليم پيشنهادها معتبر مي باشد 90اين پيشنهاد تا مدت  
 . هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد 

 . ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است
 دفتر قراردادهاي شركت آب وفاضالب سيرجان 

 آگهي مناقصه عمومي
 ) نوبت دوم(م  99/3/4/1شماره    )يك مرحله اي ( 

ــر     ــب ــس خ ــروي ــل     :  س ــس ك ــي ري
دادگستري استان كـرمـان از انـهـدام         
شبكه گسترده قاچاق سوخت در شرق 

تـحـقـيـقـات      :  كشور خبر داد و گفـت 
ايـن شـبـكـه        اوليه نشـان مـي دهـد          

ميـلـيـون لـيـتـر         24در مجموع  قاچاق 
 .سوخت را در سال قاچاق نموده است

موحد در تشريح جزئيات اين ...  يدا
پس از تـاكـيـدات         : خبر اظهار داشت

رييسي، رياست قوه قضـائـيـه    ...  آيت ا
مبني بر اولويت برخورد با شبكه هـاي  
قاچاق سازمان يافته سوخت، دستـگـاه   
قضايي استان كرمان با همكاري نـهـاد   
هاي اطالعاتي و امنيتي رسيدگـي بـه     
اين موضوع را در دستور كـار ويـژه       

 .خود قرار داده است 
رييس شوراي قضايي استان كرمـان  

در پي رصـدهـاي اطـالعـاتـي          : گفت
در ) عـج ( سربازان گمنام امـام زمـان         

سازمان اطالعات سپاه اعضـاي يـك       
شبكه گسترده قاچاق سوخت در شرق 

 .كشور مورد شناسايي قرار گرفت
نماينده عالي دستگـاه قضـايـي در        
استان كرمان در خصوص شيـوه كـار     

اين شبكه  اعضاي :  متهمين اعالم كرد

برخي از شـركـت هـاي           با همكاري
مسافربري اقدام بـه صـدور صـورت          
وضعيت هاي صوري براي خـودروهـا   
نموده و سپس سوخت حاصل از ايـن    
روش را در اختيار خريداران سوخـت  

 .و قاچاقچيان سوخت قرار مي دادند
رييس شوراي قضايي استان كرمـان  

بـا بـررسـي هـاي         : خاطرنشان ساخـت 
اطالعاتي بعمل آمده،آمارها بـيـانـگـر     

بـخـشـي     اين مطلب است كه متاسفانه 
از سهميه سوخت منطقه جنوب شـرق  
كشور توسط اين شبكه با تـخـلـفـات       
صـورت گـرفــتــه از كشـور خــارج            

 .گرديده است
رييس كل دادگستري استان كرمان 

نفر از اعضـاي    13 در اين رابطه : گفت
اصلي اين باند در نقاط مختلف كشور 
تحت پيگرد قضايي قـرار گـرفـتـه و         

كه دو نفر از دستگير    دستگير شده اند
شدگان مربوط به شرق استان كـرمـان   

 .مي باشند 
وي با اشاره به اينكه تحقيقات اوليه 

در  اين شبكه قـاچـاق      نشان مي دهد 
ميليون ليتر سوخـت را در      24مجموع 

در اين :  سال قاچاق نموده است، افزود
كـارت سـوخـت        50رابطه بيـش از      

مهاجر در جـايـگـاهـهـاي سـوخـت              
جنوبشرق كشور شناسايي و با دستـور  

 .مسدود شده اند  مقامات قضائي

اين مقام ارشد قضايـي در اسـتـان        
جـلـوگـيـري از       :  كرمان تاكيـد كـرد    

يـكـي از      قاچاق كـاال و سـوخـت            

نيازهاي جدي در جهت تحقق شـعـار   
سال مبني بر رونق و جهش تـولـيـد و      

 .تقويت اقتصاد ملي است 

 :موحد رييس كل دادگستري استان
 يكي از بزرگترين شبكه هاي قاچاقانهدام 

 سازمان يافته سوخت در شرق كشور 
 ميليون ليتر سوخت در سال24 قاچاق 

دستگاه خودروي  20كشف 
 احتكاري از پاركينگ 
 يك منزل در كرمان

 
 
 
 
 
 
 

 
 

دسـتـگـاه       20فرمانده انتظامي استان كرمان از كشـف       :  سرويس خبر
خودرو احتكار شده و دستگيري يك نفر محتكر در شهر كرمان تـوسـط   

 .پليس امنيت عمومي استان خبر داد
دستگاه  20به گزارش  فارس ، سردار عبدالرضا ناظري از كشف تعداد 

خودرو احتكارشده توسط پليس امنيت عمومي استان در شهر كرمان خبر 
 .داد

ارزش ريالي اين خـودروهـا     :  فرمانده انتظامي استان كرمان عنوان كرد
 .بالغ بر بيست و سه ميليارد ريال است

اين خودروها از سه سال پيش در پاركينگ يـك    : وي خاطرنشان كرد
شدند كه در اين رابطه يك نـفـر مـحـتـكـر            منزل مسكوني نگهداري مي

 .دستگير شد

 ع/99/13آگهي مناقصه عمومي شماره 
 دو دستگاه الكتروموتور ولتاژ متوسط برند        «در نظر دارد خريد     )  سهامي عام (شركت معدني و صنعتي گل گهر       

VEM  «                      مورد نياز خود را به شرح مندرج در اسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت
 . فروشنده واجد شرايط واگذار نمايد

مراجعه و    IR.GEG.WWW توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي            لذا كليه متقاضيان مي   
 -اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان                     

 .مناقصه ها دانلود نمايند
در محــل دفتركميسيون معـامالت  99/04/10روز سه شنبه مــورخ  14الي  9مهلت تحويل پاكات ساعت  

 . مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزي تهران مي باشد
 

 مديريت قراردادها و معامالت       
 شركت معدني و صنعتي گل گهر  

 )نوبت دوم(آگهي مزايده
 

واقع در محوطه   يك باب كافي شاپ     هتل ايرانگردي كرمان در نظر دارد،         
 .هتل را از طريق مزايده به صورت اجاره يكساله واگذار نمايد

متقاضيان مي تواند از تاريخ نشر آگهي به مدت يك هفته به دفتر مالي هتل واقع                 
 .در سه راه هوانيروز مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام نمايند

 اجاره كافي شاپ در محوطه هتل ايرانگردي كرمان  

 : رئيس كميسيون بازرگاني
تعيين پروتكل هاي 
 بهداشتي مي تواند

به بازگشايي مرزها  
 كمك كند

 
 400اندازي  راه

نيروگاه خورشيدي 
در استان كرمان در 

 آينده نزديك
 

هزار نفر در  21
كرمان درخواست 
بيمه بيكاري كرونا 

 دارند
 

مدير كل آموزش و 
 :پرورش استان كرمان

مراكز علمي آزاد و 
 زبان بازگشايي

 مي شود 
 

برگزاري جلسه 
طرح اقدام ملي 
مسكن استان 

 كرمان 



 
 
 
 

 براي كودكان
 ماسك صورت نزنيد 
ترين پژوهش خـود   يك گروه پزشكي در ژاپن در تازه:  سرويس خبر

 .دريافتند، استفاده از ماسك براي كودكان زير دوسال خطرناك است
صباح، يك گروه پزشكي در ژاپـن        به گزارش فارس به نقل از ديلي

پژوهش خود دريافتند، استفاده از ماسك بـراي كـودكـان       ترين در تازه
 .زير دوسال خطرناك است
هاي زير دو سال نبايد از مـاسـك اسـتـفـاده           محققان باور دارند، بچه

كنند، زيرا ممكن است تنفس آنها دچار مشكل شود و خطـر ابـتـال بـه         
 .خفگي در پي آن افزايش يابد

از آنجا كه بسـيـاري از كشـورهـاي مـخـتـلـف درگـيـر بـحـران                         
هستند و پس از چند ماه قرنطينه كاهش يافته و مـردم بـه      كرونا ويروس

تواند شرايـط   اند، عدم استفاده از ماسك مي روال عادي زندگي بازگشته
 .تر كند را وخيم

شينزو آبه، نخست وزير ژاپن پس از كاهـش شـمـار مـبـتـاليـان بـه               
در اين كشور، وضعيت اضطراري را براي توكيو و چهـار   كرونا ويروس

منطقه برداشت، اما هشدار داد كه اگر دوباره ويروس شروع به گستـرش  
 .شود كند، به طور مجدد قرنطينه و كاهش تردد اجتماعي اعمال مي

براي جلوگيري از شيوع ويروس كرونا، متخصـصـان بـهـداشـت در          
استفاده كـنـنـد و فـاصـلـه            از ماسك كنند افراد سراسر جهان توصيه مي

اجتماعي را رعايت كنند؛ اما كودكان زير دوسال نبايد ماسـك داشـتـه      
انجمن كودكان كودكان ژاپن به والدين هشدار داده اسـت كـه       .  باشند

تـوانـد      ها براي نوزادان بيش از حد خطرناك هستند؛ ماسك مـي  ماسك
 .تنفس آنها را دشوار كند

 
 استقبال بانوان كشور

 از جشنواره عكس 
  »از چشم دختران ببينيم« 

 »از چشم دختران بيينـيـم  « دبير دومين جشنواره عكس :  سرويس خبر
تا كنون استقبال خيلي خوبي از سراسر كشور از ايـن جشـنـواره        :  گفت

 .شده و آثار متفاوتي به دبيرخانه ارسال شده است
به گزارش خبرگزاري فارس از رفسنجان، دومين جشـنـواره عـكـس       

خواهد رويدادي شاد و با نشاط را  در حالي مي » از چشم دختران ببينيم« 
رقم بزند كه در نخستين روزهاي فراخوان و دعـوت بـانـوان بـه ايـن                
جشنواره آثار زيادي از شهرهاي همدان، كرج، بم، كرمان، رفسنجان و   

 .ديگر شهرهاي ايران آثاري به دبيرخانه ارسال شده است
امسال موضوع كرونا و قرنطينگي بخـش ويـژه جشـنـواره اسـت و              

جشنواره )  س( بيت حضرت معصومه  همزمان با زادروز ميالد كريمه اهل
 .شود برگزار مي

بهناز شريفي دبير دومين جشنواره عكس از چشم دختران ببيـنـيـم در      
مـهـلـت ارسـال       :  وگو با خبرنگار فارس در رفسنجان اظهار داشت گفت

 .خردادماه است 25آثار دختران و بانوان براي اين جشنواره تا 
نام و اساتيد اين رشته  داوري آثار توسط عكاسان به:  وي عنوان داشت

خردادماه انجام خواهد شد و نتايج نـهـايـي سـوم          31و  30در روزهاي 
فرهنگسراي رسانه شهـرداري  :  شريفي تصريح كرد.  شود تيرماه اعالم مي

از چشم دخـتـران     « عنوان دبيرخانه دائمي جشنواره و نمايشگاه عكس  به
كار دبيرخانه جشنـواره   فعال است و در آغازين روزهاي شروع به » ببينيم

دوم، آثار متفاوتي از سراسر ايران به دست ما رسيده است كه اميدواريم 
 .اين جريان در روزهاي آتي پرشورتر باشد

صورت مجازي در صفحه اختصـاصـي    آثار منتخب به:  وي متذكر شد
به نمـايـش گـذاشـتـه         rafsanjanmediaفرهنگسراي رسانه به نشاني 

 .شود مي

 سال بيست و هفتم  1399خرداد ماه  18يكشنبه    2

ميليون ريالي مأمور  5د رشوه ر از گوشه و كنار استان
 بردسير 12وظيفه شناس كالنتري 

 

ميلـيـون   5فرمانده انتظامي شهرستان بردسير از رد رشوه :  سرويس خبر
  .ريالي از سوي رئيس كالنتري اين شهرستان خبر داد

اخيرا فردي جـهـت تـرخـيـص        :  سرهنگ جعفر غضنفري بيان داشت
بردسير مراجعـه كـرده و بـه           12خودرو خود از پاركينگ به كالنتري 

ميليون ريال وجه نقـد را    5ازاي ترخيص غيرقانوني خودروي خود مبلغ 
ايـن مـامـور و مسـئـول            : وي افزود.  به رئيس كالنتري پيشنهاد مي دهد

وظيفه شناس با انعكاس موضوع به فرماندهـي و مسـئـوالن رده هـاي             
نظارتي، رشوه پيشنهادي را صورتجلسه و متهم را بـه مـراجـع قضـايـي          

 .معرفي كرد
فرمانده انتظامي شهرستان بردسير از عموم شهـرونـدان خـواسـت تـا          
هرگونه انتقاد، پيشنهاد و تقدير در راستاي عملكرد پليـس را بـا دفـتـر           

 .در ميان بگذارند197نظارت همگاني از طريق سامانه 
 

 تن گندم قاچاق 26كشف 
 در بم  

تـن     26فرمانده انتظامي استان كرمان از كشف بيش از :  سرويس خبر
  .زاهدان خبر داد-گندم قاچاق در محور بم

ماموران دايره مبارزه با كـاالي    :  سردار عبدالرضا ناظري اظهار داشت
قاچاق و ارز پليس آگاهي شهرستان بـم هـنـگـام پـايـش تـرددهـاي                 

زاهدان يك دستگاه تريلر را جهت بررسي متوقف -خودرويي محور بم
كيلـوگـرم گـنـدم       770تن و  26در بازرسي از تريلر :  وي افزود.  كردند

فاقد هر گونه مجوز از اداره غله كه از استان فارس بارگيري شده بودند 
فرمانده انتظامي استان با اشـاره بـه ايـنـكـه بـرابـر اعـالم                   .  كشف شد

ميليون ريال برآورد شده، تصريـح   750كارشناسان ارزش اين بار گندم 
با تشكيل پـرونـده مـقـدمـاتـي            در اين رابطه يك متهم دستگير و:  كرد

 .تحويل مراجع قضائي شد
 

ورود و خروج دام ممنوعيت 
 سنگين از شهرستان بافت

 تا اطالع ثانوي  
رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان بافت از ممـنـوعـيـت     :  سرويس خبر

 .ورود و خروج دام سنگين از اين شهرستان تا اطالع ثانوي خبر داد
در جلسه پدافنـد غـيـرعـامـل         امجدي ، پورياخبرنگار مهر به گزارش

شهرستان بافت با بيان اينكه آموزش مقابله با تب كنگو بايد در اولويـت  
بيماري تب كريمه كنگو در مرحله اوليه قـابـل   :  قرار گيرد، اظهار داشت

هرسال اين بيماري را در شهرستان داشـتـيـم    :  وي ادامه داد.  درمان است
اما امسال اين لحظه گزارشي در مورد مثـبـت شـدن تـب كـنـگـو در                

هاي كه هر سال بيماري تب كنگـو وجـود      ايم و كانون شهرستان نداشته
 .پاشي شده است داشت سم
با بيان اينكه براي جلوگيري از اين بيماري پيش سردكـن در     امجدي

دام متأسفانـه بـا دام        LSDبيماري :  شده است، گفت كشتارگاه ساخته
 .قاچاق وارد استان شده است

خوشبختانه ايـن بـيـمـاري         :  رئيس شبكه دامپزشكي بافت اظهار كرد
زنـد و     كند، بدن گاو آبله مي مشترك انسان و دام نيست و گاو بروز مي

 .شود كند و باعث افت شير گاو مي تب شديدي پيدا مي
بـه   ارزوئـيـه   وي با هشدار در خصوص احتمال انتقال اين بيمـاري از   

هاي داراي مجوز انـجـام      واكسيناسيون در تمامي گاوداري:  بافت افزود
هاي منطقه خـبـر هـمـاهـنـگ شـونـد تـا                 شده است، همچنين دهياري

واكسيناسيون گاوهاي آن منطقه انجام شود ضمن اينكه ورود و خـروج  
 .دام سنگين از شهرستان بافت تا اطالع ثانوي ممنوع است

 
مركز خريد در ارزوئيه،  7

 هستند خريد گندم مشغول
رييس سازمان جهاد كشاورزي شمال كرمان با بيان            : سرويس خبر 

هزار تن گندم كشاورزان ارزوئيه به قيمتي باالتر از               51اينكه امسال    
 .شود، از افزايش ده درصدي اين خريد خبر داد پارسال خريداري مي

استان كرمان در      جهاد كشاورزي   عباس سعيدي، رييس سازمان      
باشگاه خبرنگاران     گروه استان هاي       گفت و گو با خبرنگار             

 18سطح زير كشت گندم در ارزوئيه             امسال: ، گفت كرمان از جوان
 5هزار هكتار آن رقم نوع دروم و          13هزار هكتار است كه از اين ميزان        

 شده است معمولي كشت  هزار هكتار ارقام 
امسال براي اولين بار كشاورزان ارزوئيه با حمايت و                : وي افزود 

هزار هكتار گندم     13مشاركت انجمن ماكاروني كشور، اقدام به كشت        
 .دروم براي توليد ماكاروني كرده اند

از  خريد گندم   تفاوت قيمت ده درصدي       : سعيدي تصريح كرد    
نوع   كشاورزان دروم كار نسبت به كشت معمولي، مهمترين مزيت اين          

: رييس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمان بيان داشت           .كشت است 
هستند و   خريد گندم  مركز خريد در شهرستان ارزوئيه، مشغول       7اكنون  

مركز آن مربوط به گندم كاران دروم هست و قيمت               5از اين تعداد     
تومان، يعني ده درصد بيش از قيمت           860هزار و     2خريد اين گندم     

 .معمولي است

 آگهي تغييرات
آگهي تغييرات شركت آموزشي كوثر فرهنگيان انار شركت تعاوني به شمـاره  

به استناد صورتجلسه هيـئـت مـديـره        10630004200و شناسه ملي  30ثبت 
اداره  97/12/23ص مورخ / 97/1197منضم به نامه شماره  1397/10/10مورخ 

آقاي علـي  :  تعيين سمت مديران -تعاون كار و رفاه اجتماعي شهرستان انار الف
به سمت رئيس هيات مديره آقاي علـي   5429760501زينلي علي آباد كدملي 

به سمت نائب رئيس هيات مديـره   5429871125ميركي احمد آبادي كد ملي 
به سمت منشي هيات مـديـره      5429881031آقاي علي علي اكبري كد ملي 

-به سمت مديرعامل ب 5429873934آقاي عبدالحسين اسماعيلي نيا كدملي 
, سفتـه ,  اعم از برات( اوراق مالي و اسناد تعهدآور بانكي و غيره ,  كليه قراردادها 

و سايراوراق بهادار تعاوني پس از تصويب هيات مديره با امضاي ثـابـت     )  چك
مديرعامل تعاوني و بـه     5429873934آقاي عبدالحسين اسماعيلي نيا كدملي 

انضمام يكي از دو نفر از اعضاي هيات مديره آقاي علي زينلي علي آبادي و يـا  
آقاي علي ميركي احمد آبادي و مهر تعاوني اعتبار دارد و كليه مدارك عادي و   
مكاتبات با امضاي مديرعامل يا رئيس هيات مديره و مهرتعاوني قابل قبول و   

 . معتبر است
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان مرجع ثبت شركت ها و 

  )865460(موسسات غيرتجاري انار 
 
 

 آگهي تغييرات
آگهي تغييرات شركت آموزشي كوثر فرهنگيان انار شركت تعاوني به شمـاره  

به استناد صورتجلسه مجمع عـمـومـي     10630004200و شناسه ملي  30ثبت 
ص مـورخ    / 97/1197منضم به نامه شماره  1397/09/28عادي ساليانه مورخ 

اعضاء هـيـئـت    -اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي شهرستان انار الف 97/12/23
آقاي علي زينلي عـلـي   :  سال انتخاب گرديدند 3مديره به قرار ذيل براي مدت 

آقاي علي ميركي احمدآبادي بـه كـدمـلـي           -  5429760501آباد به كدملي 
آقـاي    -  5429866679آقاي حسين اكبري فرد به كدملـي      - 5429871125

آقاي علي علي اكبري به كدملـي    -  5429790567علي قاسمي پور به كدملي 
بعنوان اعضاء اصلي و آقاي اكبر بافـقـي زاده بـه كـدمـلـي              5429881031
خانم مهنوش   -  5429897604و آقاي قاسم هادوي به كدملي  5429866059

بعنوان اعضاء علي البدل ب 3149760942شكيبا فرزند حسين بيگ به كدملي 
آقـاي اكـبـر        -  5429894141آقاي غالمرضا محسني نسب به كد ملـي      -

آقاي حسين رضازاده فالح به كد ملـي    -  5429862622محمديان به كد ملي 
بعنوان بازرسان اصلي و آقاي محمد كريمي حسن آبادي به كد  5429760382

 3149030617آقاي حسين اكبري بن توت به كد ملي     -  5429758116ملي 
مـورد     96-97بعنوان بازرسان علي البدل ترازنامه و صورتهاي مـالـي سـال        

 . تصويب قرار گرفت
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان مرجع ثبت شركت ها و 

  )865463(موسسات غيرتجاري انار 
 

 آگهي تغييرات
آگهي تغييرات شركت آموزشي كوثر فرهنگيان انار شركت تعاوني به شمـاره  

به استناد صورتجلسه هيـئـت مـديـره        10630004200و شناسه ملي  30ثبت 
اداره  97/12/23ص مورخ / 97/1197منضم به نامه شماره  1397/10/10مورخ 

آقاي علـي  :  تعيين سمت مديران -تعاون كار و رفاه اجتماعي شهرستان انار الف
به سمت رئيس هيات مديره آقاي علـي   5429760501زينلي علي آباد كدملي 

به سمت نائب رئيس هيات مديـره   5429871125ميركي احمد آبادي كد ملي 
به سمت منشي هيات مـديـره      5429881031آقاي علي علي اكبري كد ملي 

-به سمت مديرعامل ب 5429873934آقاي عبدالحسين اسماعيلي نيا كدملي 
, سفتـه ,  اعم از برات( اوراق مالي و اسناد تعهدآور بانكي و غيره ,  كليه قراردادها 

و سايراوراق بهادار تعاوني پس از تصويب هيات مديره با امضاي ثـابـت     )  چك
مديرعامل تعاوني و بـه     5429873934آقاي عبدالحسين اسماعيلي نيا كدملي 

انضمام يكي از دو نفر از اعضاي هيات مديره آقاي علي زينلي علي آبادي و يـا  
آقاي علي ميركي احمد آبادي و مهر تعاوني اعتبار دارد و كليه مدارك عادي و   
مكاتبات با امضاي مديرعامل يا رئيس هيات مديره و مهرتعاوني قابل قبول و   

 . معتبر است
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان مرجع ثبت شركت ها و 

  )865460(موسسات غيرتجاري انار 

مدير روابط كـار     :  سرويس خبر
اداره كـل تـعــاون، كـار و رفــاه              
: اجتماعي اسـتـان كـرمـان گـفـت          

هزار نـفـر درخـواسـت        21تاكنون 
بيمه بيكاري كارگران در اين استان 

 .ثبت شده است
مريم آبشاهي در گفت و گو بـا    

بيكاران نـاشـي   :  خبرنگار ايرنا افزود
از كرونا در استان كرمان در سامانه 
بيمه بيكاري نام نويسي و شـمـاره       

مديـر   .حساب خود را اعالم كردند
روابط كار اداره كل تعاون، كار و   
رفاه اجتماعي استان كرمان با بـيـان   
اينكه اعتبارات بيمه بيكاري نـاشـي   
از كرونا از محل خزانه و سـازمـان     
برنامه و بودجه كشـور واريـز مـي        

پـرداخـت   :  شود ، اظـهـار داشـت         
اعتبارات در حيطه وظايف وزارت   

  .كار و تامين اجتماعي نيست

ويروس كرونا از اسفندماه سـال    
گذشته وارد كشور و پس از آن بـه  
استان كرمان رسيد و افزايش شمـار  
مبتاليان به اين ويروس و تاثـيـر بـر      
اقتصـاد اسـتـان كـرمـان مـوجـب              

اي از مردم به خصوص  بيكاري عده
قشر كارگر شد لذا در اين زمـيـنـه      
دولــت دوازدهــم بــراي جــبــران        

هاي ناشي از اين بيماري و  خسارت
ــف               ــي ــع ــر ض ــه قش ــك ب ــم ك

پرداخت بيمه بيكاري را در    جامعه،
 .دستور كار خود قرار داده است

همزمان با اجرايي شدن اين بيمـه  
نويسـي   تاكنون متقاضيان بسياري نام

تـوانـد      و بيمه بيكـاري مـي     كردند
بخشي از خسارات وارده نـاشـي از     
ــي          ــاش ــصــادي ن ــت ــكــالت اق مش

استان و كشور  كارگران به كرونا از
 .جبران كند را

 

 هزار نفر در كرمان 21
 درخواست بيمه بيكاري كرونا دارند 

تاريـخ و نـحـوه         :  سرويس خبر
برگزاري امتحانات پايان نـيـمـسـال     

در    98-99دوم سال تـحـصـيـلـي        
نشستي با حضور معاون آموزشي و   
تحصيـالت تـكـمـيـلـي، مـديـران             
آموزشي و معـاونـان آمـوزشـي و         

هـا، شـوراي        پژوهشـي دانشـكـده     
آموزشي و تحصيالت تـكـمـيـلـي        
دانشگاه شهيد باهنر كرمان تعـيـيـن    

 .شد
معاون آموزشي و تـحـصـيـالت       
تكميلي دانشـگـاه شـهـيـد بـاهـنـر             

روز چهارشنبه در گـفـت و      كرمان
در ايـن    :  گو با خبرنگار ايرنا افـزود 

نشست پس از بحث و تبادل نظر و   
بررسي تمامي جوانب، با اولـويـت     
قرار دادن حفظ سالمتي جامـعـه و     
دانشگاه و رعـايـت عـدالـت در             
ارزيابي پايان نيمسال دانشـجـويـان      

 .مواردي به تصويب رسيد
: زاده اظهـار داشـت     مريم احتشام

 30تا    15مقرر شد كه امتحانات از 
اي كـه در       طبق برنامه 1399تيرماه 

سامانه جامـع آمـوزشـي دانشـگـاه          
اعالم خواهد شد در تمامي مقـاطـع   
تحصيلي به صورت غيرحضوري و   

هـاي مـخـتـلـف           با استفاده از شيوه
الكترونيكي اعم از تستي، تشريحـي  
و شفاهي برگزار شود و نظارت بـر    
حسن برگزاري امتـحـانـات پـايـان        
نيمسال بر عهده معاون آموزشـي و    

 .پژوهشي دانشكده است
امـتـحـانـات پـايـان         :  وي گفـت 

نيمسال از طريق سامانه يـادگـيـري      
الـــكـــتـــرونـــيـــكـــي دانشـــگـــاه     

lms.uk.ac.ir شود و    برگزار مي
صرفاً در موارد استثنايي به تشخيص 

استاد و تاييد دانشـكـده بـرگـزاري       
هـا بـالمـانـع        امتحان در ساير سامانه

 .است
معاون آموزشي و تـحـصـيـالت       
تكميلي دانشـگـاه شـهـيـد بـاهـنـر             

اسـتـاد هـر      :  تصـريـح كـرد      كرمان
درس، مرجع ارزشيابي دانشجو در   
همان درس بوده و مسئوليت كامـل  
برگزاري امتحان پايان نيمـسـال در     
ساعت و تـاريـخ اعـالم شـده در           
سامانه جامع آموزشـي، حضـور و       
غياب دانشجو، ارزيابي عـمـلـكـرد       
دانشجو بر عهـده اسـتـاد درس و          
نظارت بر حسن اجراي اين مصوبـه  

بر عهده معاون آموزشي و پژوهشي 
 .دانشكده است

وي با اشاره به تاكيـدي كـه در       
هـاي وزارت عـلـوم،           نـامـه     بخش

تحقيقات و فناوري و در جـلـسـات    
نمره نهـايـي   :  انجام شده است افزود

هاي  هر درس، مجموعي از ارزيابي
ــرم،           ــان ت ــي ــون م ــمــر، آزم مســت

هـاي   هاي طول ترم و فعاليت آزمون
كالسـي دانشـجـو اسـت لـذا در              
نيمسال جاري با توجه بـه شـرايـط      
موجود، حداكثر سهم نمره امتحـان  
پايان نيمسال از كل نـمـره نـهـايـي        

 20از      12دانشجو در هـر درس،      
 .است

ــشــام ضــمــن آرزوي     زاده   احــت
سالمتي و موفقيت براي دانشجويان 

دانشجويان بايد از فـرصـت     :  گفت
مانده تا آغاز امتحانـات   ماه باقي يك

بيشترين استفاده را ببرند و نسبت بـه  
مرور مطالـب جـهـت يـادگـيـري           

 .ريزي كنند كامل، برنامه
 

تاريخ و نحوه برگزاري امتحانات دانشگاه شهيد باهنر 
 كرمان اعالم شد

 

جلسه طرح اقـدام    :  سرويس خبر
ملي مسكن استان كرمان بـاحضـور   
مديركل راه وشـهـرسـازي اسـتـان        
كرمان و معاونين راه وشهرسازي و   
مديركل بـنـيـاد مسـكـن انـقـالب            
اسالمي وساير دستگاههـا بـرگـزار      

به گزارش اداره ارتـبـاطـات و      . شد
ــي اداره كــل راه             ــان اطــالع رس

وشهرسازي استان كرمان هشتمـيـن    
جلسه طرح اقدام ملي استان كرمـان  
در سالن اجتماعات اداره كـل راه      
وشهرسازي باحضور مديـران كـل     
آموزش وپرورش، بـنـيـاد مسـكـن        
انقالب اسالمي ، ورزش وجوانان و 
رياست دانشگاه عـلـوم پـزشـكـي          
ومديرعامل شركت آب و فاضالب 
و مسئول سـتـاد اجـرائـي فـرمـان             

ــي            ــن ــي ــام خــم )  ره( حضــرت ام
 .برگزارگرديد

دراين جلسه درخصوص مسائـل   
و مشكالت طرح اقدام ملي مسكـن  
در زمينه هاي تامين زمين، خدمـات  
زيربنايي از جـملـه شـبـكـه آب              
وطراحي پروژه ها ي طـرح اقـدام       
ملي، قـيـمـت زمـيـن  واحـداث               
ــررســي          ســاخــتــمــان بــحــث و ب
قرارگرقت و در خصورص اجرائي 
شدن هرچه سريعـتـر پـروژه هـاي         
طرح اقدام ملـي مسـكـن تـاكـيـد           
گرديدو وراهكارهـاي مـوردنـظـر       

 .مورد بحث وتبادل نظر گرديد
برنامه مالقات مردمي اداره 

 كل راه وشهرسازي استان   
همچنين برنامه مالقات مـردمـي     
مهندس حاجي زاده مديـركـل راه     

وشهرسازي با مردم شريف كـرمـان    
درمحل اداره كل راه وشهـرسـازي   

مـهـنـدس    .  استان كرمان برگزارشد
حاجي زاده در اين ديـدار كـه بـا          
شهروندان به صـورت چـهـره بـه           
چهره  برگزارشد، ضمن بررسـي و    
كــارشــنــاســي درخــواســت هــاي      
مراجعين، دستورات الزم را بـراي      
رسيدگي به مراجع ذيـربـط صـادر      

 .كرد

 برگزاري جلسه طرح اقدام ملي مسكن استان كرمان 

مديركل كـمـيـتـه      : سرويس خبر
 400امداد استان كرمان از اجـراي    

نيروگاه خورشيدي جديد در استان 
كرمان در فاز سوم اجراي اين طرح 

منظور اشتغال و تـوانـمـنـدسـازي       به
 .مددجويان خبر داد

ــي  ــي ــح ــدار        ي ــي در دي ــادق ص
هاي زرند  نماينده مردم شهرستان   با

و كوهبنان در مـجـلـس شـوراي           
اسالمي با بيان اينكه استان كـرمـان     

هاي ثروتمند كشـور     يكي از استان
است و با توجه بـه اسـتـعـدادهـا و          

عـنـوان      هايي كه دارد بـه         ظرفيت
: بهشت معادن معروف است گـفـت  

با وجود اين همه ظرفيت در اسـتـان   
متأسفانه آمار فقر و محروميـت در    
اســتــان بــاالســت و آمــار بــاالي         
مددجويان تحت حمايت زيـبـنـده      

 .اين استان نيست
وي با بيان اينكـه نـگـاه مـا در           

هـا نـگـاه         كميته امداد به خـانـواده  
ــزود        ــدســازي اســت اف ــمــن ــوان : ت

تـريـن      تـريـن و اصـولـي         زيربنايي
موضوعي كه در كميته امداد استان 

شود و مقام معظم  و كشور دنبال مي
امـنـاي      رهبري نيز مؤكداً به هيـئـت  

اند بـحـث      كميته امداد تأكيد داشته
 .هاست توانمندسازي خانواده

مديركل كميـتـه امـداد اسـتـان          
هـاي   كرمان به اجراي طرح نيروگاه

خورشيدي در برخي مناطق اسـتـان   
هـاي     كرمان از جمله در شهرستـان 

زرند و كوهبنان توسط ايـن نـهـاد        
بـا تـوجـه بـه         :  اشاره كرد و گفـت 

اينكه استان كرمان بهترين مـنـطـقـه     
تاكـنـون    نورگيري كشور را دارد و

هاي خورشيـدي   طرح نيروگاه 700
براي مددجويان استان ايـجـادشـده    
كه باالترين آمار در كشور را شامل 

وي با بيان اينكه با اجـراي  .  شود مي
هـاي خـورشـيـدي          طرح نيـروگـاه  

هاي تحت حمايت ماهيـانـه    خانواده
مـيـلـيـون        1,5ميانگين بين يك تا   

فـروشـنـد       تومان برق به دولت مـي 
طـرح نـيـروگـاه        200امسال : گفت

هاي زرنـد     خورشيدي در شهرستان
و كـوهـبـنـان بـراي مـددجـويـان             

 .شود اندازي مي راه

 نيروگاه خورشيدي در استان كرمان  400اندازي  راه

  101آگهي اخطاريه ماده 
 9800593پرونده كالسه 

به نـام   2993647660بدينوسيله به ورثه مرحوم احمد مختارابادي فرزند اكبر دارنده شماره ملي 
ـ بتول مـخـتـارابـادي       2ـ  2991039272ـ زهرا مختارابادي فرزند احمد به شماره ملي 1هاي 

ـ عصمت مختارابادي فرزند احمد به شماره ملـي  3ـ  2991039280فرزند احمد، به شماره ملي 
ـ مهديه 5ـ  2991040882ـ معصومه مختارابادي فرزند احمد داراي كدملي 4ـ  2994161362

ـ فاطمه مختارابادي فرزند احمد داراي 6ـ  2991040874مختارابادي فرزند احمد داراي كدملي 
 2980770124ـ طاهره مختارابادي فرزند احمد داراي كـدمـلـي          7ـ  2991039299كدملي 

 2993648209ـ جاني مختارابادي فرزند حسين داراي كـدمـلـي          8)  همگي فرزندان متوفي( 
بدهكاران پرونده كالسه فوق كه برابر گزارش مامور ابالغ، ابالغ واقعي به شما مـيـسـر    )  همسر(

ارزيابـي مـوازي      980593نگرديده بدينوسيله اعالم مي گردد در رابطه با پرونده اجرائي كالسه 
سهم و يك دوم سهم مشاع از اراضي مزروعي از يـك       26دو سهم و يك دوم سهم مشاع از 

سهم ششدانگ مزرعه و قنات كاظم اباد به استثناي اراضـي     96سهم و يك دوم سهم مشاع از 
متعلق به مورث شما انجام و نظريـه   18/9/51ـ  5024اصلي موضوع سند  72باير شماره پالك 

كارشناس رسمي دادگستري استان كرمان بـه     99/03/07مورخ  51كارشناسي وارده به شماره 
ريال تعيين گرديد شايسته است چنانچه به نتيجه ارزيابي اعتراض داريـد   2/400/000/000مبلغ 

اعتراض خود را كتبا ظرف مدت پنج روز از تاريخ رويت اين اخطاريه ضمن سپرده نمودن فـعـال   
ريال هزينه كارشناسي تجديد نظر به اين اجرا اعالم نمائيد بديهي اسـت بـه      6/400/000مبلغ 

 الف/ م  286.اعتراضات خارج از مهلت و فاقد وجه سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد
 كفيل اداره اجراي اسناد رسمي كرمان ـ زهرا سرمست

 
 87آگهي ابالغ اخطاريه ماده 

 9900056: پرونده كالسه   
 2992119091بدينوسيله به اقاي عليرضا بازارشاهي نسب، فرزند علي اصغر به شماره مـلـي       

بدهكار پرونده كالسه فوق كه برابر گزارش مامور ابالغ، ابالغ واقـعـي بـه       1352/04/15متولد 
اصلي  4811فرعي از  758ايشان ميسر نگرديده ابالغ مي گردد مازاد اول سه دانگ پالك ثبتي 

ريال اصل طـلـب و مـبـلـغ           23/032/949/019كرمان متعلق به شما در قبال طلب  1بخش 
آئـيـن نـامـه        87ريال نيم عشر و يك عشر اضافه بازداشت گرديده لذا طبق ماده  3/454/941

ضمنا هرگونه نقل انتقالي از طرف شما نسبت بـه مـورد       .  اجراي مراتب به شما اخطار مي شود
آئين نامه اجرا نسـبـت    61بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمي شود و چنانچه طبق ماده 

 الف/ م  284.به مستثنيات دين و مفاد اخطاريه اعتراضي داريد كتبا به اين اداره اعالم نمائيد
 كفيل اجرا اداره اجراي اسناد رسمي كرمان ـ زهرا سرمست

 
 

 مفقود شده
مـفـقـود       97/8/2و تاريخ  97/36768گواهي كشف معدن به نام ابوالحسن منتظمي به شماره 

 .هرگونه سوء استفاده از آن پيگرد قانوني دارد. گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد



 آيا مي دانيد؟

 
 
 
 

 74/280/000 سكه طرح جديد
 73/000/000 سكة طرح قديم

 38/500/000 نيم سكه
 ربع سكه

 
 سكه گرمي

21/500/000 
 

10/900/000 

 چه خبر از بازار   

 اوقات شرعي كرمان
  12:40:                                اذان ظهر   
 19:59:                             اذان مغرب  
 23:52:                   نيمه شب شرعي   
 4:03:                        اذان صبح فردا 
 5:39:                      طلوع آفتاب فردا  

 :ذكر امروز  
 )مرتبهصد (يا ذالجالل و االكرام 

 كرمان 3 
 سال بيست و هفتم  1399خرداد ماه  18يكشنبه   

 
 

 
ترين عامل پوسيدگي دندان  مهم

 در كودكان
اي    دندان در كودكان عادت غلط تـغـذيـه     ترين عامل پوسيدگي مهم

 .شير شبانه است
عامل پوسيدگي در دندان باكتري خاصي بـه نـام اسـتـرپـتـوكـوك            

 .موتانس است
دهان نوزادي كه تازه به دنيا آمده است، عاري از هر نـوع بـاكـتـري       

باشد و اين باكتري از طريق اطرافيان به خصوص مـادر بـه كـودك         مي
 .شود منتقل مي
هاي نزديك مثل بوسيدن كودك و يا فوت كردن غذا و شـيـر    تماس

 .شود كودك جهت سرد كردن باعث اين انتقال مي
خيلي خوب است كساني كه كودك در تماس نزديك با آنها قـرار    

هاي پوسيده و    دارد، از بهداشت دهاني مناسبي برخوردار باشند و دندان
شان نباشد تا امكان اين انتقال كـمـتـر     اي در دهان عفوني و مشكالت لثه

شود و نيز اطرافيان بايد از سرد كردن غذاي كودك توسط فوت كردن 
 .و بوسيدن بچه خودداري كنند

 :هاي وسيع در كودكان ترين عامل پوسيدگي مهم
اين باكتري در حضور مواد غذايي و شير توليد اسـيـد كـرده و بـه             

 .رساند ساختار دندان آسيب مي
هاي وسيع در كودكان كـم سـن و سـال             ترين عامل پوسيدگي مهم

اي شير شبانه است كه باعث ايجاد سندرم شيشه شـيـر    عادت غلط تغذيه
 .گردد مي

 .زا هستند چه شير خشك و چه شير مادر هر دو شديدا پوسيدگي
شب تا صبح ترشح بزاق بسيار كم بوده وقـتـي شـيـر دور تـا دور                

هـاي وسـيـع و سـريـع               گيرد باعث ايجاد پوسيدگي ها را فرا مي دندان
هـا در سـنـيـن كـم               رونده در تمام سطوح دنداني و اغلب دنـدان  پيش
ها اغلب سريع پيشرفت كرده از مينا و عـاج   اين مدل پوسيدگي .شود مي

كنند و باعث ايجاد درد دنـدان     عبور كرده و عصب دندان را درگير مي
شوند و در صورت عدم درمان به موقع احتمال ايجاد عفونت دنداني  مي

 .هاي شديد وجود دارد و آبسه و درد
 :نداندپيشگيري از پوسيدگي 

در اين حالت با يك اورژانس دندانپزشكي مواجه هستيم كه با توجـه  
به سن كم كودك و عدم امكان درمان دندان روي يونيت و در مـطـب   
لزوم كار با بيهوشي كامل و برطرف كردن مشكالت دنـدانـي تـحـت         

 .بيهوشي وجود دارد
براي جلوگيري از بروز چنين مشكالتي الزم اسـت كـه بـا رويـش           

 .اولين دندان شيري به مسواك زدن و تميز كردن آنها اقدام كنيم
بار با حوصـلـه    2مسواك مخصوص سن كودك تهيه كرده و روزي 

 .كنيم هاي تازه رويش يافته را تميز مي دندان
 . هاي انگشتي يا گاز استريل خيلي كارايي ندارند استفاده از مسواك

در مواردي كه مسواك در دسترس نيست، بهتـر اسـت روي شـيـر           
 .مصرف شده آب بدهيم تا به شست و شوي شير كمك كند

هاي بدون قند  تر استفاده از سيب، هويج و آدامس در كودكان بزرگ
و ساير مواد غذايي كه نياز به جويدن زيادي دارند از روي مواد غذايـي  

 .زا موثر است پوسيدگي
اين مواد ترشح بزاق را زياد كرده و به شـسـت و شـوي خـودكـار              

 .كنند ها توسط بزاق و زبان كمك مي دندان
كودكان باالي يك سال كه از نظر جسمي سالم هستـنـد و مشـكـل         

 .رشدي ندارند نيازي به خوردن شير شبانه ندارند
هـاي او را         بهتر است كودك را قبل از خواب سير كرده و دنـدان     

مسواك بزنيم و در طول شب و حين خواب از آب به جاي شير استفاده 
 .ها نرسد كنيم تا آسيبي به دندان

تقاضاي شير شبانه توسط كودكان معموال از سر عادت است و يـك    
اي    نياز جسمي نيست و بهتر است باالي يك سال اين عادت غلط تغذيه

رود تغيير عـادت     را در كودك تغيير بدهيم، چون هر چه سن باالتر مي
 .گردد شود و امكان آسيب دنداني نيز بيشتر مي تر مي سخت

اي كه نياز  در مورد كودكان نارس و داراي مشكالت رشدي و تغذيه
اي دارند مشاوره با متخصص تغذيـه كـودك الزم        هاي ويژه به مراقبت

بيشتر كودكاني كه مـجـبـور بـه دريـافـت خـدمـات درمـانـي                      .است
اي غلط  گردند، داراي اين عادت تغذيه پزشكي تحت بيهوشي مي دندان
 .اند بوده

 :بهداشت دهاني مادر
طور كه قبال اشاره شد، بهداشت دهاني مادر و رسـيـدگـي بـه          همان

هـاي خـوب و          ها و لثه مادر ارتباط نزديكي با وجود دندان موقع دندان
خواهم قبل از بارداري شـروع   از مادران عزيز مي .سالم در كودك دارد

 .به رسيدگي كامل به مشكالت دهاني خود بكنند
اثبات شده است كه احتمال زايمان زودرس در مادراني كه مشكالت 

 .اي دارند، باال است لثه
پس از تولد كودك نيز باكتري عامل پوسيدگي از دهان مادران بـه     

 .تواند منتقل شود فرزندان مي

 احكام غيبت
 و پرسش هايي در مورد آن 

 غيبت چيست؟ 
غيبت عبارت است از پرده درى و بدگويى نسبت به حيثيت و آبـروى  
افراد، يعني در غياب شخصى كارهاى بد و ناپسند شخصي و يا عيوب و 
نقائص جسمى و اخالقى او را به گونه اى براى ديگران بازگو كنند كـه    

  .اگر به گوششان برسد، ناراحت شوند
  حكم غيبت كردن پشت سر مرده 

و همچنين رواياتى كه دربـاره    ]  1[ شود كه مفهوم غيبت گاه تصور مي
شـود، و     غيبت وارد شده ناظر به افراد زنده است و مردگان را شامل نمي

غيبت كردن پشت سر مرده اشكالى ندارد، ولى اين اشتباه بزرگى اسـت؛  
 ]2.[زيرا طبق روايات؛ احترام مرده مسلمان همچون احترام زنده او است

تر و ناپسندتر اسـت؛     توان گفت؛ غيبت مرده از جهاتى زشت بلكه مي
زيرا زندگان ممكن است روزى غيبت را بشنوند و بـه دفـاع از خـود              
برخيزند، ولى مرده هرگز قادر به دفاع از خود نيست، به عالوه؛ شخـص  
غيبت كننده ممكن است افراد زنده را ببيند و از آنها حليت بطلبـد ولـى     

 ]3.[كند در مورد مردگان اين مطلب هرگز صدق نمي
بنابر اين، سخن گفتن به بدي، پشت سر مردگان، مورد تأييـد اسـالم      
هايـي را     كه شايد بدي وقتي ما در نماز ميت با آن.  باشد و گناه است نمي

جـز خـيـر از او          ( »  ال نعلم منه اال خيرا«: گوييم هم از مرده بدانيم، مي
رو؛ سزاوار نيست بعد از اين سخن در نمـاز مـيـت،       از اين]  4).[ دانيم نمي

 .هاي انسان مرده باز شود سر سخن از بدي
 در اين موارد غيبت واجب است 

انسان با اين كه حق ندارد به صرف اين كه گمان بدى نسبت به كسى 
پيدا كرده است، بى جهت از او غيبت كند و حتى حق ندارد گمـان بـد     
هم درباره مسلمان ببرد، اما آن جايى كه پاى مصالح اجتماعى در مـيـان     
است و ـ مثال ـ قرار است فرد ناصالحى مسؤوليت مهمى را عـهـده دار         

 .شود، نه تنها غيبت حرام نيست، بلكه واجب نيز هست
در كتاب هاى فقهى و اخالقى به اين نكته تصريح شده كه از جـملـه    

موارد وجوب غيبت، زمانى است كه فردى فاقد صالحيـت قصـد دارد       
در اين گونه موارد بايد افشاگـرى  .  زمام امور مسلمانان را به دست بگيرد

چرا كـه در    .  كرد و عدم صالحيت چنين فردى را به مردم گوشزد نمود
اگـر راه    .  غير اين صورت به اسالم و مصالح مسلمانان خيانت مى شـود   

جلوگيرى از فساد شخصى، منحصر به غيبت باشد، غيبت از او واجـب      
 .است

يكى از جاهايى كه غيبت احتمال وجوب دارد، آن جايى اسـت كـه      
مثال، در محله اى كه شخـص  .  نهى از منكر جز از راه غيبت ممكن نباشد

فاسدى براى ناموس مردم مزاحمت ايجاد مى كند و مفاسد ديگرى نـيـز   
دارد، اگر بدانيم كه تنها در صورت غيبت از او، دست از كارش بـرمـى   

  .دارد، غيبت واجب خواهد بود
 

  پرسش و پاسخ هايي درباره غيبت 
 ،كجاست؟)مثل استاد(مرز ميان انتقاد وغيبت ازفردي

هدف از غيبت بيان عيب و نقص افراد است و هدف از انتقاد اصـالح    
غـيـبـت    .  و بهبود شرايط و اوضاع است و ميان اين دو تفاوت بسيار است

مربوط به شخصيت حقيقي افراد است و انتقاد مربـوط بـه شـخـصـيـت           
 .حقوقي ايشان مي باشد

در بين بعضي از مردم مرسوم است كه وقتي مـي خـواهـنـد نشـانـي            
يـا  »  همان كه قدش كوتـاه اسـت    « :  شخصي را بدهند، مثالً مي گويند

و مانند اين تعبيرات، اگر آن فرد را بشناسيم و »  شكمش بزرگ است« 
  بدانيم كه با اين حرفها ناراحت مي شود، آيا غيبت محسوب مي شود؟

در صورتي كه اين صفات در عرف، جنبه مذمت داشته باشد، جـايـز     
  .نيست

غيبت هايي كه در دوران گذشته انجام شده است و در      
حال حاضر دسترسي به آن افراد نداريم چه كار بايد كرد يا 

 چه حكمي دارد؟
انتقاد با غيبت تفاوت دارد زيرا انتقاد بيان اشكاالت در حضـور خـود     
شخص و به خود او است و هدف اصالح و تقويت كار و برنامه و روش 

اگر مطمئن باشيد كه استاد مطلبـي را غـلـط        .  است نه بيان عيب و نقص
گفته است و هدف جلوگيري از اشتباه باشد نه بـيـان نـقـص و عـيـب             

  .اشكالي ندارد
 آيا غيبت در مورد پدر ومادر جائز است؟ 

در مورد حرام بودن غيبت فرقي ميان غيبت پدر و مـادر و ديـگـران          
  .وجود ندارد

اگر براي شاهد مثال كسي را به بدي ياد كنيم، در حالـي   
كه نيتمان خيراست واين كار هم سودمند اسـت،آيـا ايـن      

 كارهم غيبت حساب ميشود وحرام است؟
صرف نيت خبر داشتن مجوز غيبت كسي نيست مگراين كه كـمـك     

 .به او و نجات او منحصر در غيبت كردن او باشد
حكم حرف زدن در مورد نقش هاي مجازي بازيگران نه شخصـيـت    

... چيست؟ آيا غيـبـت و يـا          )  كه در بيرون از تصوير دارند( اصلي آنها 
 است؟

اگر اين حرفها بيان عيب و اشكال نباشد بي شك جايز اسـت و اگـر       
بيان عيب و نقص باشد چون بيان عيب شخص واقعي خارجي نيـسـت و     
در واقع بيان شخص خيالي و مجازي است اشكـالـي نـدارد امـا چـون            
تمريني براي غيبت نسبت به افراد واقعي است و جرات ما را نسـبـت بـه      

  .غيبت زياد مي كند خوب و شايسته نيست
 كسي كه غيبت را گوش مي دهد حكمش چيست؟ 

در روايت بيان شده كه شنونده غيبت شريك غيبت كننده است و در   
پس گوش كردن به غيبت هم حرام است و وظـيـفـه    .  گناه او سهيم است

انسان در اين مورد نهي از منكر و اگر موثر نيست ترك مجلس غيبت به 
 .صورت اعتراض است

 توبه از غيبت 
پس از واقع شدن غيبت، توبه و پشيماني از آن واجب است و احتيـاط  
مستحب آن است كه از غيبت شده، اگر فسادي بر آن مترتـب نـگـردد،      

 )5.(حالليت بطلبد و يا براي او استغفار كند
بنابراين، اگر غيبت شونده از دنيا رفته، براي او بسيار استغفار كـنـد و      

اگر زنده است و انسان بزرگوار و باگذشتي است و گفتن به او عـداوت  
و دشمني و فتنه ايجاد نمي كند، احتياط مستحب آن اسـت كـه از وي         
حالليت بطلبد و اگر احتمال مي دهد كه مراجعه به او سبب عـداوت و      
فتنه مي شود، به وي مراجعه نكند و در عوض براي او بسيـار اسـتـغـفـار        

  .كند
 بخش مذهبي بيتوته :گردآوري

 لحظات معنوي

مديركـل امـور فـرهـنـگـي و              
اجتماعي استانداري كرمان با اشاره 

هـاي فـردي و          به افزايش خشونت
اجتـمـاعـي در دوران كـرونـايـي             

دهـد     آمارها نشان مي:  تصريح كرد
در حوزه مربوط به اخـتـالفـات و        
دعواهاي خانوادگي بعد از نـوروز    
امسال سير صعودي پـيـدا كـرده و        

برابر شده كه اين مسـالـه      3تا 2بين 
 .قابل تامل است
و گو بـا   پور در گفت زهرا موسي

خبرنگار ايرنا با اشاره بـه تـبـعـات         
اجتماعي ويروس كرونا بر زندگـي  

ويـروس كـرونـا بـه         :  مردم افـزود   
شدت بر زندگي مردم تاثير گذاشته 

توانيم منكر اين امـر شـويـم       نمي   و
زيرا روابط خانوادگي و مـراودات    
خود را به گونه ديگـري تـعـريـف       
كرده بوديم بنابراين به دنيـاي پـس     

اي داشـتـه      از كرونا بايد توجه ويژه
  .باشيم

بزرگـتـريـن       بحران كرونا
بحراني است كه بشر بعـد از    
 جنگ جهاني دوم متحمل شد

وي با بيان اينكه شـايـد بـحـران       
بزرگترين بحراني است كـه       كرونا

بشر بعد از جـنـگ جـهـانـي دوم            
بـحـران   :  متحمل شد، تصريح كـرد 

توانند سبب تغيير سـبـك      كرونا مي
هـا و مشـكـالت و             زندگي انسان

هايي را در حوزه اجتمـاعـي    نگراني
به وجود بياورد كه پيامـدهـايـي را      

مديركل امور    . دنبال خواهد داشت
فرهنگي و اجتمـاعـي اسـتـانـداري        

كرمان با بيان ايـنـكـه      
زمـــانـــي از يـــك       

اي ترس داريـم     مساله
بـريـم    به كسي پناه مي

ــا  امـــــــــــــــــــــــ
ويـروس   موضـوع    در

كرونا بايد از ديگـران  
: فاصله بگيريم گـفـت  

دهـد   مي  اين امر نشان
كه حتي ترس و فاصله اجـتـمـاعـي     
هم تغيير كرده و با هراس اجتماعي 

  .روبرو هستيم
ــري در    ــراب ــاب ــع    ن ــوزي ت

هــاي كــرونــايــي      فــرصــت
  دهد ها را افزايش مي آسيب
پور با اشاره به ايـنـكـه در       موسي

بحران كرونا بسياري از افـراد كـه       
مشاغل خرد و كوچك فعاليـت     در

داشتند شـغـل خـود را از دسـت             
اند و ممكن است، نتوانند ديگر  داده

با اين مشاغل به حيات خـود ادامـه     
دهند و اين امر تبعات اجـتـمـاعـي       
ديگري را به دنبال خواهـد داشـت     

تـوزيـع      اگر ما نابرابـري در   :  افزود
ها داشته باشيم به شـدت بـه      فرصت

كنيم و    ها حركت مي سمت آسيب
تر از گذشته خـواهـد    شرايط سخت

شد يعني در اين شرايط بايـد روي    
عدالت اجتماعي تاكيد داشته باشيم 

ها برابر توزيـع نشـود      و اگر فرصت
پيامدهاي بعدي آن فقر و اعـتـيـاد        

هـا     خواهد بود كـه ايـن آسـيـب          
تـوانـد بـراي جـامـعـه بسـيـار                مي

  .خطرناك باشد
وي با بيان اينكه بحران كرونا بـه  
شدت بر گـردشـگـري و سـبـك          

و  اثر گذاشته   ها زندگي در خانواده
هـا     احساس نااميـدي در خـانـواده       
ايـن  :  ايجاد كرده است، بيان داشت

هـاي نـاشـي از در           ويروس بحران
هـا در       كنار هم بودن زياد خانـواده 

ايجاد كـرده زيـرا در            اين شرايط
گذشته افراد به صورت سـنـتـي در      

كنار هم بودنـد امـا ايـن زمـان و             
و       فرصت سـبـب ايـجـاد تـنـش            

اختالفات خانوادگي شد زيـرا در      
جامعه ما تنظيم بود چـنـد سـاعـت       

  .باهم باشم
مديـركـل امـور فـرهـنـگـي و              
اجتماعي استانداري كـرمـان ادامـه      

ها با چند  در اين بحران خانواده:  داد
فرزند مجبور به گذران زندگي در   

ها شدند و از آنجايي كـه     آپارتمان
كودكان به جست و خيز و تحرك 
نياز دارند و مانع از بـيـرون رفـتـن         

ها شديم و اين امر نـيـز بـاعـث          آن
ايجاد تنش و مسائل و مشـكـالتـي      

پور با اشاره به تعطيـلـي    موسي   . شد
: تصـريـح كـرد      16هاي ماده  كمپ

ها استـفـاده    افرادي كه از اين كمپ
كردند؛ در سـطـح شـهـر رهـا             مي

تـوان بـا رعـايـت            هستند كه مـي   
آوري، ساماندهـي،   ها جمع پروتكل

شـروع     نگهداري و روند درمان را  
كنيم كه البته مـنـتـظـر دسـتـور و             

گيري دانشگاه علوم پزشكي  تصميم
 .در اين راستا هستيم
زماني كه افـراد    :  وي بيان داشت

زياد در خانه بمانند؛ زندگـي روال    
كند  ها ايجاد مي روزمرگي براي آن

ها  و در دراز مدت به كاهش انگيزه
كمك مي كند و چيزي كـه افـراد     
موفق و غيرموفق را از هـم جـدا           

 .هاي افراد است كند؛ انگيزه مي
اگر دعـواي  :  پور ادامه داد موسي

خانوادگي را نـتـوان بـه خـوبـي              
مديريت كرد؛ درخـواسـت طـالق      

يابد و اين واقعيتي اسـت   افزايش مي
كه متاسفانه با آن روبرو خـواهـيـم      
شد و لذا آنچه كه در حال حـاضـر   
براي ما اهميت دارد اين اسـت كـه     
حوزه فرهنگي و اجتماعي صاحـب  

هاي رواني و اجتمـاعـي از      حمايت
ها شويم يعنـي مـداخـالت       خانواده

موثري داشته باشيم تا بتوانـيـم ايـن      
دعواها را ختم به خير كنيم و بـايـد   

اي پيش برويـم كـه افـراد         به گونه
مهارت همدلي، حل تعارض و حل 
مساله را ياد بگيرند و بايد روي اين 

 .مسائل زياد كار شود
بـايــد خــدمــات روانــي،      
اجتماعي و مشـاوره تـحـت      

 پوشش بيمه قرار گيرد
وي با تاكيد براينكه بايد خدمات 
رواني، اجتماعي و مشاوره تـحـت     
پوشش بيمه قرار گيرد كه در ايـن      
زمينه بـهـزيسـتـي اسـتـان كـرمـان             
: صاحب برنامه است بـيـان داشـت       

ترين نكته دوران كـرونـا ايـن         مهم
مـردم را بـه          است كه اين دوران  

شدت به فضاي مجازي وصل كـرد  
اي    و در اين راستا بايد سواد رسانـه 

  .را افرايش دهيم
مديـركـل امـور فـرهـنـگـي و              
اجتماعي استانداري كـرمـان ادامـه      

اي ما كمتر  افزايش سواد رسانه:  داد
از ميانگين جهاني است لذا در ايـن    
زمينه بايد كار كنيم و مساله را حـل  

  .كنيم
تبعات اجتماعـي پـس از       

 كرونا با جديت ديده شود
بـايـد از     :  پور بيان داشـت    موسي
هاي قبـلـي كـه در سـطـح             بحران

بزرگي بودند، درس بگيريم و يكي 
ها زلزله بـم بـود كـه         از اين بحران

بايد از نقـاط قـوت و ضـعـف و             
در    پيامدهاي آن در دراز مـدت         

  .هاي ديگر استفاده كرد بحران
وي با اشاره به اينكه ممكن است 
كرونا تا يكسال آينده ادامـه يـابـد        

بايد از دوران اول كـرونـا         :  گفت
براي مديريت دور دوم كـرونـا در     

تـبـعـات       بـهـره گـرفـت و         كشور
اجتماعي پس از كرونا بـا جـديـت      

هـا پـاي        ديده شود و تمام دستگـاه 
كار بيايند زيرا تبعات اجتماعـي در    

شـونـد امـا         زمان كوتا ايجـاد مـي    
ها به راحـتـي      مديريت و حذف آن

 .وجود ندارد

 :يك كارشناس

 برابر افزايش يافت3تا 2اختالفات خانوادگي در دوران كرونا  

 

 
تصور كنيد روزي را كه 

انگاري ما  دليل سهل به
ها، گنبد با شكوه  انسان

جبليه فرو ريزد، باغ زيباي 
شاهزاده ماهان به خاطره ها 
بپيوندد و از ميدان ارگ و 
بازار تاريخي، جز عكس و 

 .اي باقي نماند خاطره
 
تصور نابـودي ايـن بـنـاهـاي           

تاريخي شهرمـان هـم دردنـاك        
ها پـيـش، بـه       است چه اينكه سال

خـاك افــتـادن عــظـمــت ارگ          
تاريخي بم به تالش بالي طبيـعـي   

ها بهـت و حـيـرت و           زلزله، تا ماه
افسوس را نه تنها براي ما بلكه براي 

 .وجود آورد جهانيان به
در كنار توجه فرهنگي به مقوـلـه   
ميراث فرهنگي و تاثير آنها بر راه و 
روش زنـدگـي آيـنـده، سـالمـت           
فيزيكـي و سـخـت افـزاري ايـن              
اماكن، مهمترين دغدغه مـتـولـيـان       
پاسـداشـت مـيـراث تـاريـخـي و              
فرهنگي هر كشور است و در همين 
شرايط است كه دغـدغـه ايـمـنـي          
اماكن تاريخي، قديمي و باستاني به 

ترين دغـدغـه هـاي         يكي از اصلي
نهادهاي مرتبط نظير آتش نشـانـي     

 .شود تبديل مي
مراقبت از تاريخ و ميـراث  
شهرمان، يك وظيفه همگانـي  

  است
دارا بودن مستندات و ساختـمـان   
هاي تاريخي به تنهايي شرط كافـي  
نيست و مهم تر از آن نگهـداري و    
حفظ اين آثار است كه بتوانيم آنها 
را براي آيندگان نـيـز بـه يـادگـار          
بگذاريم تا آنان نيز از اين پيـشـيـنـه     

در بسيـاري  .  تاريخي بهره مند شوند

از كشورهاي پيشرفته دنيـا بـرنـامـه       
هاي خاصي براي حفظ اين بـخـش   
ها دارند كه مرور برخـي از آنـهـا        

 .خالي از لطف نيست
موزه ها و سازه هاي تاريخـي و    
سنتي بر اساس دستور العمـل هـاي     
ايمني مصوب، مجهز بـه آخـريـن        
سيـسـتـم هـاي اعـالم و اطـفـاي                
اتوماتيك بوده و سيم كشـي هـاي     
 .برق آن نقاط دائم كنترل مي شود

لوازم و وسايلي كه در آنها چيده 
مي شود داراي حداقل بار اشـتـعـال    
است و اگر آن مكان موزه بـاشـد،     
حتي گاهي در اطراف آثار خـاص،  
پرده هاي مقاوم در برابـر حـرارت     

 .نصب مي شود
تمام ساختمان تـحـت كـنـتـرل          

هاي مـداربسـتـه       ها و سيستم دوربين
است و نگهبانان با كاركرد سيسـتـم   

 .ها آشنايي كامل دارند
 دار تاريخ مالكان، امانت

روي ديگر ايـن مـاجـرا، عـدم           
توجه برخي مالكان شخـصـي ايـن      
سازه هاي تاريخـي بـه وضـعـيـت          

موضوعي كه به واسطه .  ايمني است

وجود سازه هاي پرتعداد تـاريـخـي    
در نقاط مختلف شهرمان كـرمـان،     
امري بديهي و البته ايمن سازي آن   

بسياري از سـاخـتـمـان       .  الزم است
هاي سنتي و تاريخي به بهانه هـاي    
مختلف از جملـه داشـتـن مـالـك          
شخصي، نداشتن بودجه، در دسـت  
اقدام بودن و به حال خود رها شـده  
و هر لحظه ممكن است حادثـه اي    

 .آن ها را از بين ببرد
بازار تاريخي كرمان بـه عـنـوان      

تـريـن      يكي از زيباترين و طـوالنـي  
بازار سرپوشيده كشور چه از نـظـر     
زيبايي با بسياري ابنيه تاريـخـي در     

ايـن بـازار     .  جهان سـرآمـد اسـت       
اخير بارها شاهد حادثه  هاي سال در

ــد آتــش             آتــش ســوزي و چــن
كـه بـه      گسترده بوده اسـت  سوزي

لطف حق هر بار هم بـا عـمـلـيـات        
سريع آتـش نشـانـان از خسـارت           
جدي و تخريب آن جلوگيري شده 

تـاريـخـي     است اين كـه در بـازار      
انـبـار      كاالها در بدتريـن شـرايـط     

و بـدون رعـايـت اصـول            شود مي
و با چيـدمـان غـيـراصـولـي            ايمني

اجناس و كاالهاي سنـگـيـن،    
ايستايي ساختمان به مخاطـره  
انداخته شود حـاكـي از بـي        
توجهي به اينـگـونـه امـاكـن        

 .است
وقتي ما به مكاني مانند 
بازار تاريخي تـوجـهـي    
نداشته باشيم چگونه بـه    
ساير اماكن تاريخي شهر 

 رسيدگي مي كنيم؟
بازار تاريخـي كـرمـان و        
ــد        ــيــ ــوحــ ــدان تــ ــيــ مــ

شرايـطـي خـاص را         ) ارگ( 
بـــــــازاري بـــــــا         دارد،

جمعيتي چـنـد هـزار       پذيرش
روز و البته ثـبـت      در هر شبانه نفري

. شده به لحاظ تـاريـخـي و مـلـي           
اي به  اي كه اگر توجه ويژه محدوده

ايمن سازي آن نشود، مـي تـوانـد        
روزي بــه بــحــران جــدي بــراي          

 .بازسازي تبديل شود
خـوانـي      به فكـر تـاريـخ     

 آيندگان باشيم
حادثه، آخـريـن مـرحلـه عـدم            
رعايت اصول ايمني است و فرجـام  

. احتياطي حادثه خواهـد بـود     هر بي
يك مكان قبل از ايـنـكـه درگـيـر        

اي از      حــادثــه شــود مــجــمــوعــه     
احتياطي را به خود ديده است و    بي

كـار   آتش سوزي و حادثـه پـايـان     
در اين مواقع آتش نشانان در .  است

مرحله پاياني وارد عمل مي شوند و 
براي جلوگيري از وقوع حادثه بايد 

  . پيش از آن اقدام كرد
و در نهايت اينكه مراقب باشـيـم   
كه با كوتاهي در امور محـوـلـه بـا       
دستان خود شـنـاسـنـامـه خـود را           
نسوزانيم و اجازه دهيم تا آيندگان، 

 .گذشته خود را تماشا كنند
 محمدرسول جهانشاهي

 !تاريخ را ايمن و سالم مرور كنيم
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 : مديركل امور مالياتي استان كرمان

صاحبان مشاغل تا پايان مرداد 
 براي تسليم اظهارنامه فرصت دارند

 
 
 
 

 
 

 
 

صاحبان مشاغل  : مديركل امور مالياتي استان كرمان گفت       : سرويس خبر 
تا پايان مردادماه فرصت دارند، اظهارنامه مالياتي               ) اشخاص حقيقي  (

 .خود را به صورت الكترونيكي به سازمان تسليم نمايند 1398عملكرد سال 
به گزارش روابط عمومي اداره كل امور مالياتي استان كرمان ، محمد                  

كه مطابق قانون   ) اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل   : سلماني اعالم داشت  
خرداد ماه هر سال نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي خود                31مي بايد تا     

اقدام نمايند، امسال با توجه به شرايط خاص ناشي از شيوع ويروس كرونا               
و تاثيري كه اين معضل بر كسب و كار و مشاغل كشور داشته است،                      
براساس مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا و شوراي هماهنگي اقتصادي                 

مردادماه فرصت دارند اظهارنامه مالياتي خود را به صورت           31سران قوا، تا    
الكترونيكي به سازمان امور مالياتي كشور ارسال و ماليات خود را نيز به                 

 .صورت الكترونيكي پرداخت نمايند
موديان محترم از هر گونه مراجعه غيرضروري        : وي در خاتمه تاكيد كرد     

  .به ادارات مالياتي اجتناب نمايند
 در ادامه مقابله با كرونا؛ 

واكسن  2020چين تا پايان 
 ويروس كرونا به بازار

 عرضه مي كند 
هاي دولتي چين       كميسيون نظارت و مديريت دارايي       : سرويس خبر 

ميالدي يك واكسن براي          2021يا اوايل        2020تا پايان     : اعالم كرد  
 .ويروس كرونا به بازار عرضه مي شود

هاي دولتي      كميسيون نظارت و مديريت دارايي        «به گزارش مهر،       
يك واكسن   : در پستي در وي چت اعالم كرد              (SASAC) »چين

ويروس كروناي ساخت اين كشور احتماالً تا پايان سال جاري به بازار                  
 .شود عرضه مي

و » انستيتو محصوالت بيولوژيكي ووهان        «واكسن كه توسط          2
هزار نفر    2توسعه يافته به بيش از       » انستيتو محصوالت بيولوژيكي پكن    «

در وي چت احتماالً يك واكسن       SASAC طبق پست . تزريق شده است  
 .ميالدي آماده عرضه به بازار خواهد بود 2021 يا اوايل 2020 تا پايان

هاي توسعه يافته در انستيتوهاي ووهان و پكن وارد مرحله دوم                واكسن
 هر دو گروه با شركت داروسازي             . اند   هاي باليني شده        آزمايش

Sinopharm كنند همكاري مي. 
ظرفيت ساالنه خط توليد واكسن توسعه يافته در انستيتو محصوالت                

 .ميليون دوز است 120تا  100بيولوژيكي پكن 
واكسن ويروس كروناي توسعه يافته در چين          5اين در حالي است كه       

 .در مرحله آزمايش باليني هستند

آغاز توزيع يك هزار بسته مواد 
غذايي بين خانواده هاي تحت 

 حمايت بهزيستي عنبرآباد
 
 
 
 
 
 
 

در ادامه رزمايش مواسات و كمك هاي مومنانه با حضور             : سرويس خبر 
فرماندار، رئيس دادگستري، رئيس بهزيستي ، رئيس شبكه بهداشت،                 
رئيس اداره كار و ساير مسئولين محلي يك هزار بسته مواد غذايي به همت        
آستان قدس رضوي بين افراد و خانواده هاي تحت حمايت بهزيستي                   

: محمود رئيسي فرماندار شهرستان عنبرآباد گفت          . عنبرآباد توزيع شد    
سازمان هاي حمايتي از جمله بهزيستي در روزهاي كرونايي خدمات                 

خداداد   .خوبي در كمك رساني به نيازمندان و اقشار آسيب پذير داشته اند           
ساالري زاده رئيس بهزيستي شهرستان عنبرآباد از توزيع يك هزار بسته               
غذايي در بين افراد وخانواده هاي تحت حمايت خبر داد و اظهار                        

ميليارد ريال است كه توسط        3ارزش ريالي اين بسته ها بيش از            :داشت  
آستان قدس رضوي تهيه و تامين و براي توزيع به بهزيستي اهداء شده                   

 .است 

 : مدير عامل شركت آبفاي رفسنجان 

درصد شبكه آبرساني  50
 رفسنجان فرسوده است 

با توجـه بـه     :  ديرعامل شركت آبفاي شهرستان رفسنجان گفتم:  سرويس خبر
درصد شبكه آبرساني رفسنجان فرسوده است تأمين اعتبار بـراي     50اينكه بيش از 

 .هاي فرسوده ضروري است بازسازي اين شبكه
در جلسـه هـم انـديشـي بـا فـرمـانـدار و                    انداز ، حسين چرخمهر  به گزارش

با هدف جلوگيري از بـحـران كـم آبـي در               :  بخشداران رفسنجان اظهار داشت
هاي فني در زمينه بازسازي و تـوسـعـه       تابستان سال جاري، عالوه بر انجام فعاليت

شهرستان، اقدام ديگري كه با جـديـت دنـبـال          آبفا شبكه، حفر چاه و در شركت
هـاي     هاي هم انديشي با مسئولين شهـرسـتـان در حـوزه         كند برگزاري نشست مي

 .مختلف شهري و روستايي است
جز با همكاري مسـئـوالن امـكـان پـذيـر            آبفا حل مشكالت: وي تصريح كرد

نيست و مسئوالن بايد در جريان و وضعيت منابع تأمين آب، چگونگي آبـرسـانـي    
 .قرار بگيرند... و

وجود انشعابات غير مجاز شهري و روسـتـايـي      :  در ادامه اظهار كرد انداز چرخ
 .رود يكي از معضالت پيش روي شركت آب و فاضالب به شمار مي

انشعابات غيرمجاز شهري و روسـتـايـي       آوري شناسايي و جمع:  وي  بيان كرد
بوده كه برنامه مدون و مداومـي   آبفا هاي كاري شركت ها و اولويت جز ضرورت

 .براي مقابله با اين معضل در شركت تهيه شده و با جديت در حال انجام است
در روستاها يكي ديـگـر از        خودگردان هاي وجود شبكه:  ادامه داد انداز چرخ
هـاي     اسـت كـه بـا وجـود شـبـكـه                آبـفـا   هـاي پـيـش روي شـركـت              چالش

نظارتي بر ميزان مصرف مشـتـركـان نـيـسـت و مشـتـرك                هيچگونه خودگردان
 .كند اي براي مصرف آب پرداخت نمي هزينه هيچگونه هم

چرخ انداز با بيان اينكه با توجه به فرسودگي، شبكـه آبـرسـانـي روسـتـاهـاي            
با تـوجـه   :  خودگردان بايد تعويض شود كه اين امر نياز به اعتبار دارد، ابراز داشت

درصد شبكه آبرساني رفسنجان فرسوده است تأمـيـن اعـتـبـار         50به اينكه بيش از 
 .هاي فرسوده ضروري است براي بازسازي اين شبكه

به گفته وي براي تحت پوشش قرار گرفتن شبكه خودگردان بـايـد روسـتـاهـا        
 .ضمن اعالم آمادگي، حق انشعاب نيز پرداخت كنند

بر ضرورت جدا سازي مصرف آب فضاي سبز از آب شرب تاكيـد   انداز چرخ
درصـد     80هزار مترمكعبي رفسنجـان بـيـش از           15ساخت مخزن :  كرد و افزود

 .پيشرفت فيزيكي دارد
ليـتـر    150وي با بيان اين مطلب كه شهرستان رفسنجان در حال حاضر با كمبود 

نيز بر مصرف باالي آب تـأثـيـر         كرونا آب در ثانيه مواجه است و شيوع ويروس
هاي دولتي و شهروندان در  هاي اجرايي، ارگان دستگاه:  گذاشته است، يادآور شد

مصرف آب جهت عبور از بحران كم آبي تابستان نهايت هـمـكـاري را داشـتـه            
 .باشند

با قاطعيت و بدون هيچ گونه اغمـاضـي بـا دارنـدگـان          :  تاكيد كرد انداز چرخ
 .انشعابات غير مجاز و پرمصرف برخورد شود

سخنگوي دانشـگـاه     :  سرويس خبر
علوم پزشكي كـرمـان شـمـار مـوارد          

در اسـتـان        19مثبت مبتال به كوويد   
 124گذشـتـه      چند روزكرمان را طي 
نمونه تست ارسالـي   376مورد از ميان 
هاي استان اعالم كـرد و     به آزمايشگاه

در  19تعداد مبتاليان به كوويد :  گفت
نـفـر      180هـزار و       2استان كرمان به 

به گزارش  فـارس ، مـهـدي           . رسيد
شفيعي با اشاره به مثبت شـدن تسـت       

نفر طي چند روز گذشته از نـظـر    124
مـوارد  :  كرونا در استان اظهار داشـت   

مورد آن مـربـوط بـه افـراد          24مثبت 
مـورد     55هـا،       بستري در بيمارسـتـان  

ــي،          ــاي ــرپ ــاران س ــم ــي ــورد    10ب م
مورد اطرافيان بـيـمـاران     35   و   پرسنل

سخنگـوي دانشـگـاه عـلـوم          .شود مي
بيشترين :  پزشكي كرمان عنوان داشت

 چـنـد روز    تعداد موارد مـثـبـت در          
هاي تحت  به شهرستان   گذشته مربوط

پوشش دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 

مورد، دانشگاه علـوم پـزشـكـي        70با 
مورد و دانشكـده عـلـوم       24كرمان با 

 .مورد است 12پزشكي سيرجان با 
موارد مثبت در حوزه :  وي ادامه داد

 10با    دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

مورد و حوزه دانشگاه علوم پـزشـكـي    
در دو روزگذشته ثـبـت      مورد 8بم با 

  .شده است
نـفـر از        59   شفيعي با بيان ايـنـكـه   

نفر مـرد هسـتـنـد،          65مبتاليان زن و 

دو  از مجموع تـعـداد  :  خاطرنشان كرد
 19نفر مبتاليان به كوويد  180هزار و 

نفر آنـهـا      821در استان كرمان تعداد 
نـفـر      359يـك هـزار و            بستري و  

 .سرپايي و اطرافيان بيمار هستند

 سابقه آمار كرونا در كرمان  افزايش بي
 مبتالي جديد 124با شناسايي 

 :مدير كل آموزش و پرورش استان كرمان
واحد مسكوني  7600ساخت بيش از 

براي فرهنگيان استان كرمان بزودي 
 آغاز مي شود

مدير كل آموزش و پرورش استان كرمان در ديدار با مدير كل             :  سرويس خبر 
واحد   600هزار و     7مسكن و شهرسازي استان از آغاز عمليات ساخت بيش از              

 .مسكوني براي فرهنگيان فاقد مسكن در شهرستان ها و مناطق استان خبر داد
احمد اسكندري نسب با بيان اينكه ساخت مسكن براي فرهنگيان فاقد مسكن              

كلنگ احداث  :  راهبرد اصلي ما در آموزش و پرورش استان كرمان است گفت            
مسكن فرهنگيان در شهرستان هاي كرمان و جيرفت  با حضور معاون وزير و                    

پيگيري ساخت  :  وي افزود .رئيس سازمان نوسازي مدارس به زمين مي خورد           
مسكن ويژه فرهنگيان فاقد مسكن كه اطالعات آنها در سامانه ثبت نام مسكن                  
فرهنگيان تاييد شده است در ساير شهرستان ها و مناطق نيز در دستور كار                        

از جمع همكاران فرهنگي فاقد مسكن كه          :  اسكندري نسب تصريح كرد    .است
نفر تاييد شده اند كه مقرر        600براي تامين مسكن ثبت نام كرده اند هفت هزار و           

ميليون توماني هم از طريق تعاوني مسكن فرهنگيان بهره مند                110شده از وام     
با مكاتبات صورت گرفته    :  مدير كل آموزش و پرورش استان كرمان گفت       .شوند

با وزارت آموزش و پرورش، تمهيدات الزم جهت اصالحيه مشخصات افراد                 
داراي نقص اطالعات و معترض به نتايج پااليش اعالم شده از سوي وزارت راه و       
شهرسازي اتخاذ و در راستاي پاسخ به تقاضاي همكاران فرهنگي، طي هماهنگي             

كارتابل فرهنگيان   profile.medu.ir هاي انجام شده با مبادي ذيربط، سامانه         
 99ارديبهشت      29سامانه مسكن فرهنگيان از تاريخ            maskan.medu.ir و

: احمد اسكندري نسب افزود     .خردادماه سال جاري فعال شده است          20لغايت  
ضروري است فرهنگيان شاغل و باز نشسته متقاضي دريافت مسكن                            

در زمان تعيين شده                اطالعات خود           براي ويرايش            فرهنگيان
 .سايت مسكن فرهنگيان مراجعه كنند maskan.medu.ir به

 :مدير كل آموزش و پرورش استان كرمان

مراكز علمي آزاد و زبان 
 بازگشايي مي شود

مراكز عـلـمـي    :  مدير كل آموزش و پرورش استان كرمان گفت:  سرويس خبر
آزاد و زبان با رعايت دستورالعمل مراقبت و كنترل بيماري كرونا كـه از سـوي         

احمد اسكندري نسـب بـا       .وزارت بهداشت ابالغ شده است ، بازگشايي مي شود
در اين دستورالعمل پيش بينـي هـاي الزم جـهـت حـفـظ               :  اعالم اين خبر افزود

سالمت دانش آموزان و كاركنان مراكز غيردولتي علمي آزاد و زبان انجام شـده    
است از جمله ضدعفوني كردن محيط آموزشگاه ها ، تامـيـن مـواد شـويـنـده و             
ضدعفوني كننده به اندازه كافي ، ايجاد فاصله گذاري اجتماعي در محل كـالس  
ها و يا ساير فضاهاي فيزيكي ، ارائه آموزش هاي الزم به مربيان ، كـاركـنـان و          
دانش آموزان جهت رعايت مسائل بهداشتي و ساير موارد مورد نياز در دسـتـور       

  .كار است
در هر آموزشگاه يك نفر از پرسنل يا نـيـروي آمـوزش ديـده         :  وي بيان كرد 

جهت نظارت و پاسخگويي در امور بهداشتي كه ترجيحاً مدير آن مركز بـاشـد ،     
اسكندري نسب با تاكيد بر شرايط تهويـه مـنـاسـب فضـاي          .پيش بيني شده است

فيزيكي، تجهيز سيستم هاي آبخوري ، سرويس هاي بهداشتي به مـواد شـويـنـده       
مناسب و همچنين دفع بهداشتي زباله ها توسط نيروي آموزش ديده ي مـنـاسـب      

 50متر رعايت مي گردد و حداكثـر     2چينش صندلي ها با رعايت فاصله  :  گفت 
مدير كل آموزش و پرورش اسـتـان   .درصد ظرفيت هر كالس پذيرش خواهد شد

بهداشت فردي مانند دستكش و مـاسـك      استفاده از وسايل:  كرمان تصريح كرد 
و توصيه مي گردد دانـش آمـوزان نـيـز         .  براي كاركنان و مربيان الزامي مي باشد

احمد اسكندري نسب با اشاره به  .حتما از وسايل شخصي و ماسك استفاده نمايند
اين كه توزيع هرگونه مواد غذايي و خوراكي در آموزشگاه ها ممنوع مي باشد ،   

دانش آموزان از آب هاي آشاميدنـي در بـطـري هـاي كـوچـك               :  توصيه كرد
 .شخصي استفاده نمايند

رئيس كميسيون   :  سرويس خبر  
بازرگاني اتاق كرمان با اشاره به             
مشكل بسته بودن برخي مرزهاي           
ايران با كشورهاي همسايه براي            

تعيين پروتكل هاي   :  صادرات، گفت 
بهداشتي براي محصوالت با نظر           
تخصصي كارشناسان علوم پزشكي      

تواند نگراني هاي ناشي از شيوع          مي
بيماري كرونا را كم و راهكاري            
براي بازگشايي مرزها و رونق گرفتن      

 .صادرات باشد
به گزارش روابط عمومي اتاق          
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي     
كرمان، محمدعلي محمدميرزائيان در    
نشستي به منظور پيگيري مصوبه شورا      
گفت و گو مبني بر بررسي مسائل           
براي كمك به بازگشايي مرزها            

در بعضي مرزها كاميون ها         :  افزود
حامل محموله هاي صادراتي حدود       

روز پشت مرز مي مانند و در              50
نهايت مجبور به انتقال محموله از مرز       
ديگر با استفاده از حمل و نقل                

اين :  وي ادامه داد    .  دريايي هستند  
مشكالت باعث از دست رفتن              
مشتريان و بازارهاي خارجي شده، به       
فساد محصوالت در كاميون ها منجر       

هاي بسياري را به           شده و هزينه     
 .صادركنندگان تحميل كرده است

بيشتر :  محمد ميرزائيان اظهار كرد    
مرز (محصوالت ما از مرز بازرگان         

به اروپا   )  مشترك ايران و تركيه       
صادر مي شود و بسته بودن اين مرز          

مشكالت بسياري را براي                   
باعث    صادركنندگان ايجاد كرده كه   

سردرگمي سه ماهه آنها و افزايش          
رئيس كميسيون  .  هزينه ها شده است   

بازرگاني اتاق كرمان با تاكيد بر فعال       
شدن ديپلماسي اقتصادي براي حل        

گزارش :  مشكالت مرزها ادامه داد     
مرزها را به معاون اقتصادي وزارت         

ايم و        امور خارجه ارائه داده          
اميدواريم كه مشكالت مرز بازرگان      
حل شود زيرا در اين صورت بازارها        

 .و صادرات رونق خواهد گرفت
اي با      وي پيشنهاد تشكيل كميته      

حضور نمايندگان تشكل هاي بخش      
خصوصي از همه شهرستان ها را            

پروتكل هاي  :  مطرح كرد و گفت     
بهداشتي مربوط به هر محصول بايد        
تخصصي بررسي و تعيين شود تا            
بتوان اين پيشنهادات را در قالب             
مشاوره به وزارت امور خارجه اعالم       

 .كرد
در ادامه اين نشست رئيس دفتر          
نمايندگي وزارت امور خارجه در         
كرمان با بيان اينكه حدود دو سال           
است كه ديپلماسي اقتصادي به             
صورت جدي در وزارت امور             
خارجه مطرح شده و در اين مدت           
فعال بوده و خوب عمل كرده است،        

در ادامه نيز همچنان همه          :  گفت
تالش و پيگيري خود را براي                
بازگشايي مرزها انجام خواهيم داد        
ضمن اينكه اعمال محدوديت ها در        

برخي مرزها مانند مرزهاي كشورمان     
با عراق به دليل مشكالت داخلي آن        
كشور بوده و ارتباطي به ديپلماسي         

آسيه عباسي،  .  اقتصادي نداشته است  
با اشاره به اينكه متولي اصلي تدوين        
پروتكل هاي بهداشتي وزارت             
بهداشت با همكاري گمركات كشور     

بايد پروتكل   :  است، تصريح كرد     
بهداشتي براي صادرات محصوالت      
تهيه شود و سپس با ساير كشورها           

 .رايزني ها الزم صورت گيرد
وي در بخش ديگري به استفاده از       
ظرفيت ها و ايجاد زيرساخت هاي         
الزم براي استفاده بهتر از محصوالت      
: در داخل استان تاكيد كرد و افزود        

اگر بر روي فرآوري محصوالت          
سرمايه گذاري بيشتري صورت گيرد     

توان در مواقعي كه امكان                 مي
صادرات محصوالت خام وجود          

ندارد از فاسد شدن و ضرر بيشتر             
: عباسي، بيان كرد    .  جلوگيري كرد  

استان مي تواند برخي طرح هاي            
كوچك را براي جذب سرمايه گذار      
به نمايندگي وزارت امور خارجه در       
كرمان معرفي كند تا با توجه به               
ظرفيت هاي بسيار استان براي آنها          

 .گذار جذب كرد سرمايه
در ادامه معاون بازرگاني خارجي       
سازمان صنعت، معدن و تجارت           

تحريم ها و    :  استان كرمان نيز گفت    
مشكالت پيش آمده به دليل شيوع         
ويروس كرونا مانند بسته شدن              

هايي را در صادرات        مرزها، نگراني 
ايجاد كرده كه اگرچه پيش بيني            
شده صادرات استان در سال جاري         

درصد افزايش يابد اما تحقق آن         20
در اين شرايط بسيار سخت خواهد         

 . بود

 : رئيس كميسيون بازرگاني
 تعيين پروتكل هاي بهداشتي مي تواند

 به بازگشايي مرزها كمك كند 

معاون دادگستري   :  سرويس خبر  
استان كرمان با اشاره به اهميت جذب       

هاي مردمي در پيشگيري از        مشاركت
گزارشات مردمي  :  وقوع جرم گفت   

در سامانه سجام قوه قضائيه محرمانه         
 .شود پيگيري مي

وگو با    مهدي قويدل در گفت      سيد
تسنيم با اشاره به دستگيري يكي از           
مديران كل استان كرمان و معاون وي       
به اتهام فساد اداري و اخذ رشوه              

در شوراي پيشگيري از     :  اظهار داشت 
اي كه به طور جدي        وقوع جرم مسئله  
پيشگيري از وقوع       و ويژه در زمينه     

جرم مطرح شده و پيگير آن هستيم           
هاي مردمي در سامانه      جذب مشاركت 

سجام به منظور اخذ گزارشات مردمي      
 .در همه ابعاد است

وي با بيان اينكه با هدف پيشگيري        
از وقوع جرم و جذب گزارشات             
مردمي سامانه جامع ارتباطات مردمي      

اندازي شده است         قوه قضاييه راه     
توانند براي ثبت     عموم مردم مي  :  افزود

گزارشات خود در اين سامانه به              

مراجعه      sajam.scpd.irنشاني     
 .كنند

معاون اجتماعي و پيشگيري از           
وقوع جرم دادگستري استان كرمان با       
اشاره به اينكه تمامي گزارشات             

هاي   مردمي در سامانه سجام در حوزه      
مختلفي چون فساد اقتصادي، اداري،       

هاي اجتماعي، مسائل اقتصادي      آسيب
و سياسي به صورت ويژه رصد               

ها   اين موارد به دادستان   :  شود گفت   مي
منعكس شده و موضوع را پيگيري          

 .كنيم مي
وي با بيان اينكه در بحث اقدامات        
پيشگيرانه در دستور كار است تا             
خودمان مسائل و مشكالت سطح           

شناسي كرده    جامعه را رصد و آسيب     
سازي كنيم    و در اين حوزه مسئول       

ما يك اصل مهم در           :  ادامه داد  
پيشگيري از وقوع جرم را در معاونت        
اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم          
قوه قضائيه به عهده داريم كه                 

سازي اداري و ارتقاي                 مسئول
 .پذيري اجتماعي است مسئوليت

قويدل با اشاره به نحوه اقدام در            
معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع      

نحوه كار به اين صورت      :  جرم گفت 
است كه در گام اول با استفاده از              

هاي مردمي سجام،     مجموعه مشاركت 
بانان پيشگيري از        مصلحين و ديده    

وقوع جرم كه در اختيار داريم موارد         
 .كنيم و مسائل را رصد مي

معاونت اجتماعي و    :  وي ادامه داد   
پيشگيري از وقوع جرم در مواردي          

هايي وجود    كه احساس كند كاستي     
هايي   دارد كه بروز جرائم و آسيب         

شود پيگيري كرده و       احتمال داده مي  
سازي به مديران آن ادارات        با مسئول 

ها منعكس كرده و از اين           و دستگاه 
 .كنيم طريق مسائل را پيگيري مي

معاون اجتماعي و پيشگيري از           
وقوع جرم دادگستري استان كرمان با       

ها هم      بيان اينكه از طريق دادستان        
موضوع پيشگيري از وقوع جرم را در        

دادستان به   :  دستوركار داريم افزود    
العموم اگر اشراف           عنوان مدعي   

كاملي بر همه ابعاد داشته باشد                
تواند موارد را در جلسات مختلفي         مي

كه حضور دارد مطرح و منعكس            
كرده و از متواليان امور فرهنگي و            

گري داشته و     مسئوالن اجرايي مطالبه  
اين موضوع نتيجه پيشگيرانه خوبي به       

 .همراه دارد
وي با بيان اينكه پيشنهاد من اين           
است كه عموم مردم در سامانه سجام         

در اين سامانه     :  نام كنند گفت       ثبت
هويت كليه شهروندان، اعضاي سامانه     

بانان پيشگيري و              سجام، ديده    
اندركاران پيگيري گزارشات        دست

 .كامالً محرمانه است
قويدل با اشاره به اينكه در بحث           
شيوع ويروس كرونا تجربه بسيار            
: خوبي در اين زمينه داشتيم افزود           

هاي مختلف      مواردي كه در حوزه      
... چون مسائل بهداشتي، احتكار و          

مردم گزارش كرده بودند از طريق          
شد و نتايج خوبي      دادستان پيگيري مي  

 .به دنبال داشت

گزارشات مردمي در سامانه سجام قوه قضائيه 
 شود محرمانه پيگيري مي
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