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 و خاندان پاكش) ص(سالم و صلوات بر پيامبر اعظم

 روزنامه
 سال بيست و هفتم-هر بامداد در استان كرمان  

دبير ستاد تنـظـيـم    :  سرويس خبر
بر اسـاس  :  بازار استان كرمان گفت

 10قوانين و مصوبات ملي، تنها تـا    
گذاري كاال  توانيم قيمت درصد مي

و خدمات را توسط مراجع تصميم 
گير انجام دهيم و افزايش بيـش از    
اين ميزان تخلف و جرم محسـوب  

 .شود مي
بـه گـزارش روابـط عـمـومــي            
سازمان صنعت، معدن و تـجـارت     

نـژاد     مهندس حسينياستان كرمان  
در نشست ستاد تنظيم بازار كرمـان  

كارگروه تنظيم بـازار مـي       :  افزود
تواند افزايش قيمت تا پنج درصـد    
را براي مرغ مصوب كنـد و ايـن       

 10افزايش نرخ در برخي موارد تا   
 .درصد اعالم شده است

وي با بيان اينكه برخـي مـعـادن      
درصـد    10شن و ماسه قيمت را از 

بيشتر افزايش داده انـد و در ايـن         
زمينه انجمن نمي تـوانـد قـيـمـت          

با وجود :  گذاري كند تصريح كرد
چالش براي افـزايـش اخـتـيـارات        

تنـظـيـم بـازار بـيـش از سـقـف                 
شده و اجازه افزايش قيـمـت    تعيين

بيش از اين ميـزان بـه كـارگـروه         
تنظيم بازار بـراي انـواع كـاال و            

 .خدمات داده نشد
رييس سازمان صنعت، معـدن و    
تجارت استان كرمان با اشـاره بـه       
آخرين مصوبات هـيـات وزيـران        
براي تنظيم بازار بر اسـاس آيـيـن        

با افزايـش نـرخ     :  نامه اظهار داشت
ارز و تغييرات بازار فعاليت تنظـيـم   
بازار جدي شد و قيـمـت گـذاري      
كاالهاي حسـاس و ضـروري و           

تعيين نرخ كاال  هماهنگي به منظور
و خدمات را بر عهده مراكز تنظيم 

 .بازار قرار داده شد
گروه هاي  وي با بيان اينكه تمام

كااليي بايد قيمت داشته باشـنـد و     

مرجع آن بايد مشخص شود اظهـار  
كارگروه تنظيم بازار بـايـد   :  داشت

در قيمت گذاري اقالم ضروري و   
 .حساس مورد نياز مردم وارد شود

قوانين و آيين :  نژاد افزود حسيني
نامه ها گاهي تضادهايي دارنـد و      
ملزم به رعايت بر اساس آخـريـن     

 .مصوبات و قوانين هستيم

 : فرمانده انتظامي استان كرمان

هاي استان  عمده سرقت
 هاي خرد است كرمان سرقت

فـرمـانـده    :   سرويس خـبـر    
: انتظامي استان كرمان گـفـت  

هنوز يك مورد سرقت موفـق  
انجام نشده كه به سامانه مـهـا     
ــده             ــم ــد و ع ــاش ــل ب وص

هـاي   هاي استان سرقت سرقت
 .خرد است

تسنيـم، سـردار      به گزارش
عبدالرضا ناظري در جـلـسـه        

كميسيون مقابله و پيشگيري از سرقت شهرستان كرمان كه با حضور بابايـي  
زاده    الديني مديركل امنيتي استانداري كرمان، عالم فرماندار كرمان، شمس

هاي شهر كرمـان بـرگـزار شـد اظـهـار              شهردار كرمان و شهرداران محله 
 .ترويج فرهنگ نگهبان محله الزمه جامعه است: داشت

وي با بيان اينكه افزايش احساس مسئوليت مردم نسبت به يكـديـگـر را      
ها بايد در دستور كار قرار  بايد مورد توجه قرار دهيم و ساماندهي ضايعاتي

در پايش تصويري كه به همت استاندار و شهرداري در كرمان :  گيرد افزود
 .انجام شد جهش بسيار خوبي داشتيم

فرمانده انتظامي استان كرمان با عنوان اينكه تا امروز در كشـور هـنـوز          
: يك مورد سرقت موفق انجام نشده كه به سامانه مها وصل بـاشـد گـفـت        

 .هاي خرد است هاي استان كرمان سرقت عمده سرقت
توان در كاهش  وي با بيان اينكه با استفاده از ظرفيت شهرداران محله مي

ميانگين كشف سرقت اسـتـان     :  آمار سرقت در شهر موفق عمل كرد افزود
هاي برتر در كشـور   كرمان در سطح كشور بسيار خوب است و جزو استان

 .هستيم
ناظري با اشاره به اينكه سرقت يكي از معضالت اجتمـاعـي اسـت كـه         

شرايـط  :  داليل مختلفي براي انجام اين جرم در جامعه وجود دارد بيان كرد
اقتصادي مردم و شيوع ويروس كرونا از داليل افزايش سرقت در استـان و    

 .شهرستان كرمان است
فرمانده انتظامي استان كرمان با بيان اينكه نگهبان محله يك طرح قانوني 

اي از      حتـي عـده    :  بينند گفت هاي الزم را مي است كه عوامل آن آموزش
 .نگهبانان محله براساس شرايط مسلح هستند

 :دبير ستاد تنظيم بازار استان كرمان 

درصد قيمت كاال  10افزايش بيش از 
 شود در كرمان تخلف محسوب مي

 آگهي مناقصه عمومي
جرم تعمير سرد خارجي كوره قوس  

 ) دو مرحله اي(الكتريك 
 R-99-04–6شماره 

مورد نياز  جرم تعمير سرد خارجي كوره قوس الكتريك         شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان در نظر دارد نسبت به خريد                
كارخانه ذوب شماره يك خود از طريق مناقصه عمومي و سپس عقد قرارداد اقدام نمايد؛ لذا از سازندگان معتبر كه داراي توانايي مناسب،                   

از تاريخ چاپ آگهي، تمايل خود را بصورت           روز  10ظرف مدت حداكثر      سوابق و تجارب مورد قبول مي باشند، دعوت بعمل مي آيد تا            
 .ارسال نمايند com.gmail@mirmoghaddam3mمكتوب همراه با تصوير اسناد و مدارك ذيل به آدرس ايميل 

 : اسناد و مدارك
 . )ذكر آدرس ايميل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامي است. ( درخواست رسمي -1
 ... )شماره ثبت، كد اقتصادي و شناسه ملي، گواهي ثبت، گواهي آخرين تغييرات و . ( اساسنامه و مدارك ثبتي -2
 )در صورت موجود بودن . ( گواهي نمايندگي از طرف تامين كنندگان معتبر -3
 .رزومه، سوابق فروش و نمونه قراردادها و توافقنامه هاي انجام شده با موضوع تامين اقالم موضوع مناقصه -4
 مدارك و مستندات توان مالي با اسناد و مدارك مثبته -5
 كاتالوگ ها و  نقشه هاي فني، ضمانتنامه بانكي -6

 : شرايط
ضمانتنامه معتبر، بدون قيد و شرط و ) دو ميليارد و هشتصد ميليون ريال(ريال  2/800/000/000تضمين شركت در مناقصه جهت تحويل به مبلغ  -1

 ).در صورت تائيد اوليه ( به نفع كارفرما و داراي اعتبار حداقل سه ماهه به نام شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان مي باشد
 ارائه مشخصات فني، كاتالوگ ها و گواهي اصالت كاال -2
 .ارائه اسناد و مستندات مذكور هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي كند -3
ه هندشركت مجتمع جهان فوالد سيرجان در رد يا قبول تمام و يا بخشي از پيشنهاد، تقسيم اقالم موضوع مناقصه و ارجاع به دو يا چند پيشنهاد د -4

 .براساس صرفه و صالح خود بدون آنكه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است
 )پاسخگويي در ساعات اداري . ( تماس حاصل نماييد 0912-683-1733جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره -5
 .هزينه چاپ آگهي، بر عهده برنده مناقصه مي باشد-6

 واحد خريد شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان

 شرح كاال رديف
 مشخصات شرايط تحويل مقدار/تعداد )MM(سايز
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جرم تعمير سرد خارجي كوره قوس 
 الكتريك

  
  
  
  

 تن 324
DDP 

بر اساس شرايط مذكور در 
 اسناد مناقصه

بر اساس مشخصات مندرج در 
 سايت

شركت هاي متقاضي مي توانند شرايط و مشخصات اقالم موضوع مناقصه را از طريق مراجعه به آدرس 
 .دريافت نمايند www.sjsco.irاينترنتي

 

 )نوبت اول(آگهي تجديدمناقصه 
را از طـريـق   انجام امور خدماتي شهر و شهرداري شهرداري خانوك در نظر دارد، 

 .تا پايان سال واگذار نمايد 99/4/1مناقصه عمومي به شركتهاي واجد الشرايط و داراي صالحيت بصورت حجمي از تاريخ 
لذا بدينوسيله از عموم شركتهاي واجد صالحيت دعوت مي شود در صورت تمايل جهت دريافت اسناد مـنـاقصـه مـبـلـغ            

قابل واريز در كليه بـانـكـهـاي       ( بانك صادرات بنام شهرداري خانوك  0111920236002ريال به حساب سپهر  600/000
واريز و با به همراه داشتن اصل فيش واريزي به دبيرخانه شهرداري مراجعه و اسناد را دريافت نمايند و حداكثر تـا  )  صادرات 

 . پيشنهادات را تحويل امور مالي شهرداري و رسيد دريافت نمايند 99/4/28تاريخ 
 . ضمناً شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار بوده و هزينه درج آگهي نيز به عهده برنده مناقصه مي باشد

 -)  ره( ميدان حضرت امـام خـمـيـنـي              -بلوار شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني و شهداء   -شهر خانوك :  آدرس
 .دبيرخانه  -شهرداري خانوك  
 .امور مالي شهرداري  034-  33467266– 33467237: تلفن هاي تماس

 شهردار خانوك -مهدي اسدي  

 
 

  قدم نو رسيده مبارك 

 خواهر نازنينم مژده جان
هاي فرشته ي كوچولـو تـازه بـه زمـيـن آمـده                 اميدواريم با قدم

تان سرشار از سالمتي ، بركـت و     زندگي  ) شاهان دار بلوطي ( 
بهترين آرزوها براي شما و همسر عزيزت آقا محمد را   .  شادي گردد

 .داريم
 از طرف خاله زهرا و علي آقا

توضيحات پليس بين الملل 
 ايران درباره تعقيب 

 متهمان ترور شهيد سليماني
 

 برگزاري سري جديد 
 مسابقات ملي ربات هاي

 جنگجو با ميزباني 
 اداره كل آموزش  

 فني و حرفه اي 
 

جذب نيروي انساني در سازمان 
 عقيدتي و سياسي ناجا 

 
عمليات احداث شهر نوآوري 

 شود استان كرمان اجرايي مي
 

 اختصاص بخش ويژه كرونا
 )ع(در بيمارستان سيدالشهداء 

 
 
 

 آنگاه كه دستي ،آنگاه كه دردمندي سالمت خود را باز يابد
  به نشان شكر به آسمان بلند شود؛ مالئك تو را مي ستايند

 دندانپزشك گرامي
 جناب آقاي دكتر مهدي استوار

هزاران بوسه زدند فرشتگان بر دستان مقدسي كه صـداقـت و       
مهارت را ابزار خود گرفتند تا رنگ محبتي از آسمان در پـهـنـاي    

 . زمين جلوه كند
درد دردمندان را كاستن و التيام آالم بودن، كه با سـرانـگـشـت       
عشقتان بر گيتي درس انسانيت نوشتيد و به يادگار گـذارديـد و     
اين بهانه اي شد تا با اين دل نوشته سهمي از قـدردانـي شـمـا       
باشم و از حضرت حق آرزوي توفيـق روزافـزون را بـرايـتـان            

  .خواستارم
 صالحه بهزادي: از طرف
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برگزاري كارگاه آموزشي 
شناسايي وكنترل آفت مگس ميوه 

 مديترانه در شهرستان ارزوئيه
كارگاه آموزشي شناسايي وكنترل آفت قرنـطـيـنـه اي       :  سرويس خبر

در دو روستاي    مگس ميوه مديترانه اي با حضور باغداران منطقه دهسرد
 .خسروآبا د وگيجوييه برگزار گرديد

بنا به اعالم روابـط عـمـومـي سـازمـان جـهـاد كشـاورزي اسـتـان                      
در ايـن    :  اميري مدير جهاد كشاورزي شهرستان ارزوئيه گـفـت     كرمان،

نفر از باغداران منطقه به منـظـور    50كارگاه آموزشي يك روزه بيش از 
 . آشنايي با طرز خسارت اين آفت و راه هاي كنترل آن حضور داشتند

در اين كارگاه آموزشي، بهره برداران با بيولـوژي آفـت،     :  وي گفت
ميزبان هاي آفت ونحوه خسارت و روش هاي انتقال آفت آشنا شدند و   

برداشت بـه  ( روش هاي مديريت كنترل تلفيقي افت، شامل كنترل زراعي
موقع ميوه هاي رسيده و برداشت زود هنگام برخي از ميـوه هـا، جـمـع         

سـانـتـي مـتـري خـاك و                50آوري و دفن ميوه هاي آلوده در عمق   
، ) نگهداري آنها در كيسه هاي نايلوني ضخيم و شخم و يخاب زمستـانـه  
و  طعمه پاشي درختان با پروتئين هيدروليزات مسموم با سم مـاالتـيـون        

بـه بـهـره         زمان و نحوه تله گذاري در باغات با استفـاده از سـراتـراپ       
 .برداران آموزش داده شد

سـال اسـت     3قريب به :  مدير جهاد كشاورزي شهرستان ارزوئيه گفت
كه شهرستان ارزوئيه درگير اين آفت قرنطينه اي وخطـرنـاك اسـت و        
هرساله باغداران با دفن ميوه هاي آلوده وطعمه پاشي و تله گـذاري در      
كنترل اين آفت كوشا بوده اند و ميزبان هاي اين آفت در شـهـرسـتـان         

 ...زردآلو، هلو، انجير، به، انار و مركبات و: ارزوئيه عبارتند از
 

 كاشت آفتابگردان
 در بخش باغين شهرستان كرمان 

بنا به اعالم روابط عمومي سازمـان جـهـاد كشـاورزي         :  سرويس خبر
: استان كرمان، مسعودي مدير جهاد كشاورزي شهرستان كرمان گـفـت    

پيگيرهاي صورت گرفته در خصوص تهيه و تدارك بذر آفتابگـردان     با
روغني جهت توسعه كشت اين محصول، متأسفانه در كـل كشـور بـا            

 20كمبود بذر روغني آفتابگردان مواجه شـده و در نـهـايـت مـيـزان                 
هكتـار در     3كيلوگرم بذر آفتابگردان روغني رقم هيبريد فرخ در سطح 

سه منطقه در اراضي مهرآباد، چاري و ابراهيم آباد بخش باغين بصورت 
كامالً مكانيزه تحت سيستم آبياري نوار تيپ به كشـت ايـن مـحـصـول          

 .اختصاص يافت
شايان ذكر است ارقام آجيلي از نوع خود مصرفي بصورت يكپـارچـه   

 .و پراكنده در اين منطقه كشت مي گردد
 

بخشودگي جريمه بيمه اجباري 
شخص ثالث ماشين آالت 
 كشاورزي فاقد بيمه نامه 

بنا به اعالم روابط عمومي سازمـان جـهـاد كشـاورزي         :  سرويس خبر
 614استان كرمان، در اجراي بند يك ماده هفت صورتجلـسـه شـمـاره         

مجمع عمومي صندوق تامين خسارت هـاي بـدنـي و         96/02/10مورخ 
ايران مبـنـي بـر اعـمـال             . ا. نظر به موافقت با درخواست بيمه مركزي ج

قانون بيمه اجـبـاري خسـارت وارد         24ماده )  ب( بخشودگي جريمه بند
شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصـوب سـال       

و در راستاي حمايت از اقشار آسيب پذير و پيشگيري از آسـيـب      1395
ها اجتماعي و ترويج فرهنگ بيمه، صد درصد مبلغ جريمه بيمه شخـص  

لـغـايـت       99/04/01ماه از تاريخ  3ثالث ماشين آالت كشاورزي بمدت 
صرفاً در صورت خريد بيمه نامه با مدت اعـتـبـار يـكـسـالـه             31/06/99

  .موردبخشودگي قرار گرفته است

 از گوشه و كنار استان

 اختصاص بخش ويژه كرونا
 )ع(در بيمارستان سيدالشهداء 

رئيس بيمارستان سيدالشهداء كرمان از اختصاص يـك  :  سرويس خبر
اين بخش مستـقـل   :  بخش ويژه جهت بيماران كرونايي خبر داد و گفت

و جداگانه از ساير قسمت هاي بيمارستان بوده و موارد مشـكـوك بـه        
  .بيماري كرونا را در آن بستري خواهيم كرد

به گزارش پايگاه خبري پليس، دكتر سياوش مرادياني با اعـالم ايـن       
با توجه به شيوع گسترده ويروس كرونا در اسـتـان كـرمـان       :  خبر گفت

اي تشـكـيـل و           بخصوص شهرستان هاي جنوبي استان، كميـتـه ويـژه     
تصميماتي در خصوص اختصاص بخش ويژه كـرونـا، نـحـوه درمـان،          

 .پيگيري و پذيرش بيماران گرفته شد
وي از تشكيل كميته تامين تجهيزات محافظتي به منظور در دسـتـرس   
بودن گان، ماسك، دستكش و عينك براي كاركنان خبر داد و تصريح 

پس از انجام ويزيت و سي تي اسكن، بر اساس پـروتـكـل هـاي         :  كرد
ابالغي و نظر پزشك عفوني و داخلي، بيماراني كه نياز به بستري دارند، 
بستري و در غير اينصورت درمان سرپايي را دريافت كرده و مـرخـص     

 .مي شوند
، بازتواني رواني، ريوي و ويزيت و   ) ع( رئيس بيمارستان سيدالشهداء

مشاوره بيماران در بخش بستري با كمك كارشناسان روانپزشكي را از   
 .ديگر اقدامات بيمارستان برشمرد

دكتر مرادياني ضمن قدرداني از حمايت هاي هيئت رئيسه مـعـاونـت    
بهداد و تمام همكاراني كه در مقابله با اين بحـران هـمـكـاري دارنـد،          

با وجود تمام كاستي ها در ساعات اوليه شروع اين همه گيري، با :  افزود
تالش شبانه روزي همكاران طي يك حركت جهادي مشكالت مرتفـع  

 .شد و اين بيمارستان آمادگي پذيرش بيماران كرونايي را دارد
 

جذب نيروي انساني در سازمان 
 عقيدتي و سياسي ناجا 

سازمان عقيدتي و سياسي نيروي انتظامـي جـمـهـوري       :  سرويس خبر
اسالمي ايران در نظر دارد از بين داوطلبان فارغ الـتـحـصـيـل مـقـاطـع             
كارشناسي و كارشناسي ارشد تمامي دانشگاه هاي سـراسـر كشـور بـا         
توجه به ظرفيت هاي موجود و سهميه ابالغي، نيروي مورد نياز خود را   

  .تامين كند 1399براي سال
بنا به اعالم سازمان عقيدتي و سياسي پليس كرمان، اين سـازمـان در     
نظر دارد از بين داوطلبان فارغ التحصيل مقاطع كارشناسي و كارشناسـي  
ارشد تمامي دانشگاه هاي سراسر كشور با توجه به ظرفيت هاي موجـود  

 .تامين كند 1399و سهميه ابالغي، نيروي مورد نياز خود را براي سال
در اين رابطه رشته هاي علوم سياسي، علوم تربـيـتـي، روانشـنـاسـي،         
رايانه، علوم ارتباطات و فيلم سازي، امور فرهنگي، روابـط عـمـومـي،         
مجموعه رشته هاي الهيات و معارف اسالمي، مجموعه رشته هاي علـوم  
اجتماعي، مديريت دولتي، مديريت اجرائي و مديريت منابع انسـانـي از     
جمله رشته هاي ابالغي براي اين سهميه هستند كه براي داوطلبان مقطـع  

سال و براي داوطلبان مقـطـع كـارشـنـاسـي          28كارشناسي حداكثر سن 
سال در نظر گرفته شده و متقاضيان در تمامـي   30ارشد نيز حداكثر سن 

شهرستان هاي استان مي توانند به رده عقيدتي فـرمـانـدهـي انـتـظـامـي           
شهرستان خود و در مركز استان به رده عقيدتي و سياسـي فـرمـانـدهـي        

 .انتظامي واقع در سه راه سيلو مراجعه كنند
 

هزار مترمربع  830يك ميليون و 
از معابر شهر كرمان آسفالت 

 خواهد شد
هـزار     830شهردار كرمان از آسفالت يك ميليـون و      :  سرويس خبر

 .گانة شهري خبر داد مترمربع از معابر شهر كرمان در مناطق پنج
زاده با اشاره بـه بـرگـزاري       آنالين، سيدمهران عالم به گزارش كرمان

براي آسفالت معابر، پيمانكار مناسب انـتـخـاب شـده و           :  مناقصه گفت
 .زودي روكش آسفالت بعضي از معابر شهر كرمان آغاز خواهد شد به

سالة پيمانكار براي آسفالـت مـعـابـر شـهـر            وي با اشاره به تعهد يك
سال آينده، بيش از يك ميليون مترمربع از معـابـر    طي يك:  كرمان افزود

شهر كرمان توسط پيمانكار و نزديك به همين ميزان نيز توسط سازمـان  
در مجموع يك ميليـون  ( عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري، 

 .آسفالت خواهد شد) هزار مترمربع 830و 
شهردار كرمان با تأكيد بر اينكه در اين اقـدام جـهـادي، كـيـفـيـت              

روكش آسفالت معابر، بدون تراشيـدن  :  آسفالت مدنظر است، بيان كرد
كه معـابـر بـراسـاس آزمـايـش            شود؛ ضمن اين آسفالت قبلي اجرا نمي

CBR   )دست آوردن مقاومت خاك بستر و ساير مصـالـح سـنـگـي           به
 .صورت اصولي روكش آسفالت خواهد شد و به) هاي روسازي اليه

زاده به اجراي طرح فاضالب شهري و نياز به حفر كانال تـوسـط    عالم
پيمانكار طرف قرارداد شركت آب و فاضالب در بعضي از معابر شـهـر   

بعضي از معابر، پـس از تـكـمـيـل پـروژة               :  كرمان اشاره كرد و گفت
 .فاضالب آسفالت خواهد شد
گيري آسفالت معابر شـهـر خـبـر داد و            وي از فعال شدن واحد لكه

 .گانه در حال پيگيري است اين اقدام در مناطق پنج: گفت
شهردار كرمان يكي از داليل آسيبديدن آسفالت مـعـابـر را نـفـوذ            

هاي زيرين آسفالت دانست و    هاي سطحي ناشي از بارندگي به اليه آب
هاي سطحي، ديگر آسفالت معابر در اثـر   در صورت هدايت آب:  گفت

 .هاي زيرين آسيب نخواهد ديد نشت آب به اليه
هـاي سـطـحـي نـاشـي از                آوري آب زاده از اجراي طرح جمع عالم

نقاط بحراني شهـر  :  بارندگي در چهار نقطة شهر كرمان خبر داد و افزود
سازي شهر در مقابل سيالب، تـوسـط    در زمان بارندگي و همچنين ايمن

 .مشاور در حال بررسي است

ــر     ــب ــرســت  :  ســرويــس خ ــرپ س
فرماندهي يگان حفاظت اداره كـل    
ميراث فرهنگـي، گـردشـگـري و         
صنايع دسـتـي اسـتـان كـرمـان از             
استقرار يگان حفـاظـت ايـن اداره        
كل در روستاي دستكنـد مـيـمـنـد        

 .شهربابك خبر داد
سيدهادي جعفري بـا اشـاره بـه        
اينكه منظـر فـرهـنـگـي روسـتـاي            

در 1394دستكند ميمنـد در سـال         

فهرست ميراث جهـانـي بـه ثـبـت          
بـه مـنـظـور       « : رسيده است، افـزود 

پيشگيري از دخـل و تصـرف در         
روستاي تاريخي مـيـمـنـد يـگـان           
حفاظت اداره كل ميراث فرهنـگـي   
استان كرمان در اين روستا مسـتـقـر    

او با بيان ايـنـكـه بـا         »   .شده است
حضور نيروهاي يگـان حـفـاظـت،       
حراست مستمر از منظـرفـرهـنـگـي      
ميمند انجـام مـي شـود، تصـريـح            

براي حضور بهتر نـيـروهـاي    « : كرد
يگان حفاظت اداره كـل مـيـراث          
فرهنگي در روستاي تاريخي ميمند 
فضايي مجهز براي آنـهـا در نـظـر         

 » .گرفته شده است
بـراي  « : جعفري تصـريـح كـرد       

استقرار نيروهاي يگان حفاظت در   
روستاي ميمند، پايگاه جهانـي ايـن     
روستا همـكـاري خـوبـي بـا ايـن             

 ».فرماندهي داشته است

او با اشاره به اينكه يگان حفاظت 
اداره كل ميراث فرهنـگـي اسـتـان       
كرمان متولي حفظ و حـراسـت از     
ميراث تاريخي و فرهنـگـي اسـت،      

رسيـدن بـه ايـن        « : خاطرنشان كرد
مهم نيازمند همـكـاري و تـعـامـل          
مردم، نهاد ها و دستگاههاي مرتبط 
در منطقه است زيرا با كـوشـش و       
همت جمعي اين امـنـيـت حـاصـل        

 ».خواهد شد

استاندار كرمان از :   سرويس خبر
احداث شهر نوآوري خـبـر داد و         

ريزي شده كه عمليات  برنامه:  گفت
احداث شهر نوآروي استان كرمـان  

 .شهريورماه امسال اجرايي شود
گـو   و محمدجواد فدائي در گفت

اظهار  كرمان با خبرنگار تسنيم در
ــراي       :  داشــت ــوط ب ــرب ــل م ــائ مس

اندازي شهر نوآوري در اسـتـان      راه
اي در دفـتـر          كرمان در جـلـسـه       

استانداري كرمان در تهران پيگيري 

 .شده است
وي بــا بــيــان     
ايــنــكــه در ايــن     
راستا مقـرر شـد     
ظرف دو هـفـتـه      
آينده شركتي بـا    
سهام شركتـهـاي   
بخش خصوصـي  
و اتاق بازرگانـي  
: كرمان ايجاد و به ثبت برسد گفت

اين شركت در نـهـايـت بـايـد بـا             
سهامي عام و با مشاركت همه افراد 

 .مند استان باشد عالقه
همچـنـيـن    :  استاندار كرمان افزود

مقرر شد پس از ثـبـت شـركـت،           
اي بـيـن اسـتـانـداري             تفاهم نـامـه  

هــاي بــخــش      كــرمــان، شــركــت  
خصوصي و مـعـاونـت عـلـمـي و           
فناوري رياست جـمـهـوري بـراي       
ايجاد شهر نوآوري در شهر كرمـان  

وي با اشاره بـه    .  امضا و مبادله شود
اينكه با پيگيري اتـاق بـازرگـانـي         

ماه امسـال     كرمان هفته اول شهريور
عمليات احـداث شـهـر نـوآروي           

شـود     استان كرمـان اجـرايـي مـي        
مـحـل احـداث      :  نشـان كـرد     خاطر

هاي كارخانه  شهرنوآوري ساختمان
هـا     سازي كرمان است كه سال خانه

امـيـدواريـم بـا          بال استفاده مانده و
ريزي انجام شده تا پايان سـال   برنامه

برداري از اين پـروژه در     شاهد بهره
فدائي با بيـان ايـنـكـه       .  استان باشيم

هـا و       نحوه واگذاري سـاخـتـمـان      
هاي مورد نياز در اين شهر در    زمين
اي بـا حضـور وزيـر راه و               جلسه

شود در  گيري مي شهرسازي تصميم
اهميت احداث شهـر نـوآوري در       

افزايش تـعـداد   :  استان كرمان گفت
هاي نوپـاي دانـش بـنـيـان           شركت

هـاي فـنـاوري         ويژه در بـخـش       به

اطالعات و ارتباطات در استـان بـه     
ايجاد منابع جديد اشتغـال تـبـديـل       
شده و زمينه رشـد اقـتـصـادي را           

 .كند فراهم مي
امـروزه        وي با اشاره به ايـنـكـه     

شهرهاي دنيا داراي مراكز نوآوري 
افـزايـش   :  شوند تصـريـح كـرد      مي

كـارگـيـري     آگاهي از چگونگي به
هاي ديجيتالي بـراي ارائـه      نوآوري

خدمات شهري و در نتيجه بـهـبـود      
زيسـت     كيفيت زندگي و محـيـط     

هاي  كارگيري تكنولوژي شهري، به
پيشرفته بـراي ايـجـاد شـهـرهـاي             

هـايـي بـراي         فراگير، ارائه فرصـت 
توليد انرژي هاي تجديـدپـذيـر در      
شهرها و بررسي چگونگي تقـويـت   

هاي مردمي در شهرها بـه   همبستگي
هاي پيشـرفـتـه از       وسيله تكنولوژي

اهداف راه اندازي شهر نوآوري در 
 .استان كرمان است

فرمانده انـتـظـامـي      : سرويس خبر
استان در آيين افتتاح يگان تكاوري 

بـا تـالش     :  كوير شهداد گفت 124
شبانـه روزي تـكـاوران قـرارگـاه            
عملياتي ابوذر، امنيت پايدار تا عمق 
كوير منطقه گندم بريان كـه گـرم       
ترين نقطه جـهـان اسـت، بـرقـرار          

  .خواهد شد
به گزارش خبـرنـگـار پـايـگـاه          

عـبـدالـرضـا     «خبري پليس، سردار 
در آييـن افـتـتـاح يـگـان            »ناظري

كوير شهداد ضـمـن      124تكاوري 
گرامي داشت ياد و خاطره شهـداي  
عرصه نظم و امنيت به ويژه شهداي 

مدافع حرم و در راس آنان سپهـبـد   
شهيـد حـاج قـاسـم سـلـيـمـانـي،                

نقش اصلي در تاميـن     : اظهارداشت
امنيت را مردم ايفا مي كـنـنـد كـه       
بدون نقش آفريني آنها، امنـيـت و     
آرامش محقق نخواهد شد برهميـن  
اساس به همكاري همـه مسـئـوالن      
براي هدايت مردم در تامين نظـم و    

 .نياز است  امنيت
وي با بيان اينكه توسعـه امـاكـن      
انتظامي و عملياتي در دستـور كـار     

بـا افـتـتـاح       :  پليس قرار دارد، افزود
كـويـر، ايـن         124يگان تكـاوري    

يگان عملياتي را بـه مـردم خـوب        

بخش شهداد تقديم مي كـنـيـم و        
اميدواريم همـان طـور كـه مـردم           
شهداد از ما انتظار برقراري امنيت و 
آرامش را دارند خواهان همكـاري  

 .آنان نيز هستيم
ــتــظــامــي          ايــن مــقــام ارشــد ان

بـا تـالش شـبـانـه          : خاطرنشان كرد
روزي تكاوران قرارگاه عمـلـيـاتـي     
ابوذر، امنيت پايدار تا عمق كـويـر     
منطقه گندم بريان كه گـرم تـريـن      
نقطه جهان است، بـرقـرار خـواهـد       

 .شد
بـه  :  سردار ناظري تصريـح كـرد    

تمامي اشرار و مخالن نظم و امنيت 

كه قصد جوالن در اين منـطـقـه را      
دارند هشدار مي دهم كه دور ايـن    
منطقه را خط بكشند و در صـورت  
تعرض به امنيت و آرامش مردم بـا    
برخورد قاطع و قانوني پليس روبـه    

 .رو خواهند شد
فرمانده انتظامي استان كرمان در   

ما سربـازان ولـي امـر        :  پايان گفت
مسلمين جهان هسـتـيـم و نـيـروي          
انتظامي مظهر اقتدار نظام است و تـا  
پاي جان در راستاي برقراري امنيت 
پايدار در اين منطقه تالش خواهيـم  

 .كرد

 :استاندار كرمان

 شود عمليات احداث شهر نوآوري استان كرمان اجرايي مي
 

 حضور پليس در عمق كوير شهداد 

 استقرار يگان حفاظت اداره كل ميراث فرهنگي
 در روستاي جهاني ميمند 

تر باشد، هرقدر غذا رقيق  
به رقت خون كمك  
كند و عكس آن، غذاهاي  مي

خشك و سفت، خون را غليظ 
كند؛ در اين مطلب به  مي

اي طب  تدابير ويژه تغذيه
غلظت «سنتي براي درمان 
»خون اشاره شده است  . 

به گزارش تسنيم؛ دكتر مـحـمـد    
عزيزخاني متخصص طب ايراني در 

هـاي     درباره راه   »انارستان«برنامه 
: درمان غلظت خـون اظـهـار كـرد        

ورزش كردن، ديـر نـخـوابـيـدن،          
ايستاده غذا نخوردن، نوشيدن آب   
ولرم، كنـتـرل اعـراض نـفـسـانـي            

... و)  عصبانيت، استرس، افسردگي( 
موجب كـاهـش غـلـظـت خـون             

 .شود مي
ــه داد            ــواع :  وي ادامـــ انـــ

ــه،           خــورشــت ــگــر، ب ــن ــاي ك ه
آلواسفناج، خورشت لـوبـيـاسـبـز،        
فسنجان، خالل و قيـمـه، هـمـگـي        

عبارتي  كننده خون هستند يا به رقيق
كـنـنـده هـر        معدل اخالط يا تعديل

چهار خـلـط در بـدن مـحـسـوب             
شوند؛ مصرف برنج بـا شـويـد،       مي

گشنيز يا سماق هم بسـيـار مـفـيـد          
است؛ نكته جالب اينـجـاسـت كـه       

كـنـنـده،       ها الغر تمام اين خوراكي
سوز هستند و تعـادل وزن را       چربي

 .همراه دارند به

در طـب  :  عزيزخاني تصريح كرد
هـا     سنتي بسياري از غذاها و مـيـوه    

هستند مانند عنـاب   »غذاي دوايي«
هـاي     كننده كه يكي از بهترين رقيق

خون است؛ خاكشير، سكنـجـبـيـن،     
گاوزبان، چاي به و  شيره، گل سركه
مثل گـيـالس،   ( هاي قرمزرنگ  ميوه

، ) اخته، انـار، شـاتـوت      آلبالو، ذغال
زرشك سياه، كاسني، شـاهـتـره و      

سـركـه،   ( مـزه       هاي ترش خوراكي
هـمـراه غـذا         اگر به)  آبليمو، نارنج

مصرف شوند، در درمان غـلـظـت      
 .خون بسيار مفيدند

اين متخصص طب سنتي متذكـر  
خونگيري از طـريـق فصـد و        :  شد

زالو در درمان غلظت خون بسـيـار     
مؤثر است كه حتماً بايد زيـر نـظـر      
پزشك و با در نظر گرفتـن مـيـزان      

 .قوت بدن فرد انجام پذيرد
 

هاي تشخيص غـلـظـت     راه
 خون چيست؟

نخستين راه   :  وي خاطرنشان كرد
تشخيص غلـظـت خـون در طـب           
نوين، آزمايش خـون اسـت؛ اگـر        
هموگلوبين خون از حـد طـبـيـعـي        
باالتر باشد، فرد دچار غلظت خـون  

شود اما طبيب متخـصـص طـب       مي
سنتي از طريق نبض، تيرگي چهره، 
كبودي لب و رؤيت خون از طريـق  

 .برد حجامت به غلظت خون پي مي
عزيزخاني در پاسخ به اين سـؤال  

خـونـي دارد،        كه آيا كسي كه كم
: شود، گفـت  دچار غلظت خون مي

هـا   دهنده خون كه ده عناصر تشكيل
عنصر كلي مانند خلط صفرا، سودا، 

دم و بلغم همچنـيـن امـالح خـون         
ها و ويتامينها را تشـكـيـل     گلبول   و

اش زياد شود،  دهد، اگر چگالي مي
شـود و در         حركتش سخـت مـي    

خوني هم اگر خون در    صورت كم
كـنـدي حـركـت كـنـد،              بدن بـه   

 .وجود خواهد آورد اختالالتي را به
 »اَبرغذا«آبگوشت 

آبگوشت مولد :  عزيزخاني گفت
خون صالـح اسـت كـه در طـب             

ها حسن بـراي آن ذكـر          سنتي، ده
شده و براي رفع غلظت خون بسيـار  
مفيد است؛ آبگوشت مرغ نيز بسيار 

جـاي نـخـود،       شود كه به توصيه مي
لپه دارد و اگر با غوره تازه مصرف 
شود، عمل رقيق كـردن خـون را         

 .كند بيشتر مي
در طـب    :  عزيزخاني متذكر شـد 

سنتي، ماءالجبن و ماءالشعير طـبـي     
براي درمان بسياري از بيماريـهـا از     
جمله غلظت خـون بسـيـار مـفـيـد           
هستند همچنين مصرف چاي ايراني 

همراه شكر يا نبات هـم     رنگ به كم
تواند به درمان غـلـظـت خـون          مي

در زمان حاضر فصـل     .كمك كند
روزهاي زوج از      »انارستان«سوم 

شبكه افق در حال پخش است؛ اين 
برنامه در حوزه سالمت مسائل را از 
منظر طـب سـنـتـي بـه بـحـث و                

 .نشيند وگو مي گفت

  »غلظت خون«تدابير ويژه طب سنتي براي درمان 
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 محققان موسسه 
ملي تحقيقات سالمت و 
دانشكده بهداشت دانشگاه 

علوم پزشكي تهران با بررسي 
شواهد موجود درباره تاثير 

ماسك بر جلوگيري از ابتال به 
: گويند مي 19-كوويد

اي به دليل  هاي پارچه ماسك
حفظ رطوبت، استفاده مجدد 
و فيلتراسيون ضعيف با خطر 

اند  باالي عفونت همراه بوده
كه ممكن است در افزايش 
خطر عفونت نقش داشته 

 .باشند
بــه گــزارش ايســنــا، از زمــان          

ــايـــي  ــنـــاسـ -SARS-CoVشـ
اطالعات در مورد چگـونـگـي      2

انتقال ويروس و محافظت در بـرابـر   
بـا  .  آن در حال افزايش بوده اسـت   

اين وجود، بسـيـاري از سـؤاالت          
كليدي هنوز به طور كامـل پـاسـخ      

وقـتـي پـانـدمـي بـه           .  اند داده نشده
سرعت با اثرات مخـرب گسـتـرش      
يافت، مقامات بهداشـت عـمـومـي       

هايي را علـي   مجبور شدند تا توصيه
رغم دانش ناقص و در حال تغـيـيـر    

 .پيشنهاد دهند
گاهي اين امر باعث تغيير و حتي 

ها و مـديـريـت         تناقض در سياست
 . اطالع رساني خطر شد

دستورالعمل استفاده از مـاسـك     
صورت در جمعيت هاي عمومي بـا  
گذشت زمان و از مكاني به مـكـان   
ديگر متفاوت بوده است و شـايـد       
بيشتر از ساير اقـدامـات بـهـداشـت        

راهـنـمـاهـاي     .  عمومي و اجتمـاعـي  
جهاني و ملي در مورد استـفـاده از     
ماسك صـورت در اجـتـمـاعـات          
عمومي گاهي اوقات در تضـاد بـا       

در برخي مـوارد،    .  اند يكديگر بوده
ها در طي چند هفته تغـيـيـر     سياست

كرده، يا به نظر رسيده كه معكـوس  
 .شده باشند

در اوايل پانـدمـي بسـيـاري از          
متخصصان مربوطه انتظار داشـتـنـد      

 SARS-CoV-2 كه انـتـقـال   
هاي تـنـفـسـي        مشابه ديگر ويروس

وقتي انتقال بيماري بين افـراد    .  باشد
جامعه در ابـتـدا شـرح داده شـد،           

ها نشان داد كه افراد در تمـاس   داده
نزديك با بـيـمـاران عـالمـت دار            
ممكن است از طريق تنفـس ذرات    

عفوني يا لمس سطـوح آلـوده بـه        
اكثر مـقـامـات      .  عفونت مبتال شوند

بهداشت عمومي رعـايـت فـاصـلـه        
فيزيكي، مـحـدوديـت حضـور در         
اجتماعات گسترده، بهداشت سرفه، 
شستن دست و اجتـنـاب از لـمـس         

تـعـداد   .  صورت را توصيه كـردنـد    
ها استفاده از ماسك را    كمي از آن

به عموم مردم توصيه كردند، مـگـر   
هايي كـه طـبـق عـادات            در مكان

فرهنگي پيش از ايـن، از مـاسـك        
 .استفاده مي كردند

مــاســك بــه عــنــوان يــكــي از         
تجهيزات حـفـاظـت فـردي بـراي          
كاركنان مراكز بهداشتي درمـانـي،     
افراد داراي عالئم و افرادي كـه از      

در خانه  19-بيماران مبتال به كوويد
 . شد كردند، توصيه مي مراقبت مي

همچنين اطمينان از فراهم بـودن    
تعداد كافي ماسك براي اين گـروه  
از افراد يك اولويت بود كه ممكـن  
بود جديت را بـراي تـوصـيـه بـه              

تر به ويژه به دلـيـل      استفاده گسترده
كم بودن دسترسي، كـاهـش داده       

تا اوايـل  .  اين تنها نگراني نبود.  باشد
اين ماه، سازمان جهاني بـهـداشـت      
هشدار مي داد كه استفاده همگانـي  
از ماسك براي محافظت افراد سالم 

بـه اثـبـات         19-از ابتال به كـوويـد  
شود افـراد   نرسيده است و باعث مي

بيشتر به صورت خود دست بزنند يا 
ديگر اقدامات نظير رعايت فـاصـلـه    

 .فيزيكي را انجام ندهند
با گذشت زمان، شواهـد زيـادي     

چطور بـه     19-نشان داد كه كوويد
 . راحتي مي تواند انتقال يابد

مطالعـات اپـيـدمـيـولـوژيـك و            
آزمايشگاهي نشان داد كه انـتـشـار      
ويروس از بـيـمـاران در ابـتـداي              
بيماري و قـبـل از شـروع عـالئـم            
حداكثري است، ذرات ويـروسـي       

توانند پس از تـعـلـيـق در هـوا             مي
عفوني باقي بمانند و نشان داد كـه      
افراد آلوده به ويـروس حـتـي در          

در  زماني كه عالئمي نداشتند نـيـز     
برخـي  .  اند انتقال بيماري نقش داشته

متخصصين اعالم كردند كه استفاده 
گسترده جوامع از ماسك صـورت    
توسط برخي كشورها و نواحـي از    
جمله جمهـوري كـره، تـايـوان و           
هنگ كـنـگ مـمـكـن اسـت در             

ها براي كنترل اپيـدمـي    موفقيت آن
 .نقش داشته باشد 19-كوويد

در اوايل ماه آوريـل، مـقـامـات       
آمريكايي شروع به توصيه استـفـاده   
از ماسك صورت براي عموم مردم 
كردند، و برخي از مراجع قـانـونـي      

در يـك    .  آن را اجـبـاري كـردنـد      
بررسي مروري كه اخيرا چاپ شده 
است نشان داده شـده كـه مـيـزان           

ايـالـت و      15در  19-موارد كوويد
ناحيه كلمبيا كه استفاده همگاني از   

آوريـل   1ماسك صورت را قبل از 
اجباري كرده بـودنـد، رشـد       2020

 . آهسته تري داشته است
نويسندگان تخمين مي زنند كـه    
اين اقـدامـات مـمـكـن اسـت از               

-مورد كوويد 450000تا  230000
ماه مي جلوگيـري كـرده      22تا  19
 .باشد

هاي بهداشتي مـاسـك    در توصيه
صورت، سه نوع ماسك مـد نـظـر        

 هاي تنفـسـي شـامـل       ماسك.  است
N95 وKN95 هـاي     و ماسك
كه ماسك جـراحـي نـيـز          پزشكي

ناميده مي شوند، از منسوجات نبافته 
با مشخصات دقيق ساخته و به طـور  
ويژه براي كاركنان مراكز بهداشتي 

شواهـدي  .  درماني توصيه مي شوند
از شبيه سازي هاي آزمايشگاهي و   

اي    مطالعات تجربي كـنـتـرل شـده      
دهـد ايـن        وجود دارد كه نشان مي

ها در صورت اسـتـفـاده     نوع ماسك
صحيح و مداوم توسط كـاركـنـان      

هـاي بـهـداشـتـي درمـانـي             مراقبت
توانند در كاهـش عـفـونـت بـا           مي

هاي تنفسي و ساير عـوامـل    ويروس
بيمـاري زا در مـراكـز خـدمـات              
 .بهداشتي درماني نقش داشته باشند

اي صورت نيز  هاي پارچه ماسك
هـاي تـجـاري يـا            شامل مـاسـك    

خانگي، براي عموم مردم تـوصـيـه      

اين ماسك ها مـقـرون بـه      .  اند شده
تـر از       دسـتـرس     تـر و در        صـرفـه  
هاي تنفسي و پزشـكـي كـه       ماسك

بايد براي مراكز خاص پرخطر مانند 
هاي بهداشتي درمـانـي در        مراقبت

 .اولويت قرار گيرند، هستند
اي صورت از    هاي پارچه ماسك

استانداردهـاي مـورد نـيـاز بـراي            
هاي تنفسي و پزشكي تبعيت  ماسك
هـاي     كنند و به اندازه مـاسـك   نمي

جراحي در مطالعات انجام شده بـر    
روي كاركنان مـراكـز بـهـداشـتـي         

 . درماني مؤثر نبوده اند
هـاي     عالوه بـر ايـن، مـاسـك          

اي به دليل حـفـظ رطـوبـت،        پارچه
استفاده مجدد و فيلتراسيون ضعيـف  

اند  با خطر باالي عفونت همراه بوده
كه ممكن است در افزايـش خـطـر      

شواهدي .  عفونت نقش داشته باشند
دهـد كـه        وجود دارد كه نشان مـي 

وقتي بيماران از ماسـك از جـملـه        
اي استـفـاده كـردنـد        ماسك پارچه

كمتر احتمال داشت تا افراد سـالـم     
 . آن ها را مبتال كنند در تماس با 

اي از جمـعـيـت     اگر بخش عمده
ماسك بزنند و اين امـر هـمـراه بـا         
ساير اقدامات بهداشتي و اجتمـاعـي   

تـوانـد از      باشد، ماسك صورت مي
هاي تنـفـسـي در       بروز ساير عفونت

يك جامعه به ويژه در اوايل فصـل    
 .شيوع يا سرايت بيماري بكاهد

 172پيش از اين، يك متاآنالـيـز     
مـورد بـررسـي         مطالعه مشاهده اي

قرار گرفته است كه نتيجه گرفـتـنـد    
تـوانـد تـاثـيـر           ماسك صورت مـي 

اي به ويژه بر كاهش ابتـال بـه      عمده

هاي مـرتـبـط     و ويروس 19-كوويد
 MERS و SARS  ايــجــاد كــنــنــده   

(15/0= OR    داشـتـه   )  تعديل شـده
اخيراً، در يك مدل ريـاضـي      .باشد

محققان نشان داده انـد كـه حـتـي         
هايي كه به طور كامل موثـر   ماسك
 20ماسك هايي كه تـنـهـا      ( نيستند 

) گـيـرنـد    درصد جلوي انتقال را مي
در صورت استفاده مداوم و توسـط  
نسبت بااليي از جـمـعـيـت و در             
تركيب با ساير اقدامات از جـملـه       

تواننـد   رعايت فاصله فيزيكي نيز مي
ارزش    19-در كاهش بار كـوويـد    

اغلب مطالعات   .بااليي داشته باشند
مرور نظام مندي كـه اثـربـخـشـي          

هـاي صـورت را بـررسـي            ماسك
از جـملـه بسـيـاري از           ( اند،    كرده

مطالعاتي كه اثري براي استفـاده از    
مخلوطـي از    )  اند ماسك نشان نداده

انواع مطالعات را لحاظ كرده اند؛ و 
هايـي بـوده      به شدت وابسته به داده

اي و      اند كه از مطالعات مشـاهـده    
مطالعات مداخله اي بدون تصادفـي  
سازي حاصل شده بـودنـد كـه در        

ها همزمـان چـنـديـن مـداخلـه            آن
مطـالـعـاتـي بـا        :  بررسي شده بودند

 .هاي غير مطمئن داده
حتي در اين صورت هم شـواهـد   

هـاي     علمي با نظرات و راهنـمـايـي   
سـازمـان   .  خبرگان همسو بوده است

جهاني بهداشت، هم اكنون استفـاده  
گسترده از ماسـك را بـه عـنـوان           
جزئي از بسته بهداشتي و اجتمـاعـي   
خود براي عموم مردم توصيه كـرده  

هـاي     و مركز مـديـريـت بـيـمـاري        
آمريكا نيز اخـيـراً در بـازنـگـري            

راهنماي بهداشتي براي بـرگـزاري     
اجتماعات و مراسـم، تـوصـيـه بـه          
استفاده مردم از پـوشـش صـورت        

 .كرده است
در عين حال، بـرخـي از مـردم          

اند و گروهي نيز بـا     سردرگم مانده
رسد  توجه به تغييراتي كه به نظر مي

هاي بـهـداشـتـي      در محتواي توصيه
رخ داده، اعتماد خـود را بـه ايـن          

در .  انـد    هـا از دسـت داده           توصيه
اياالت متحده آمريكا كـه در آن        
حمايت عمومي از اقدامات شـديـد   
براي پيشگيري از انتقال بيماري بـه    

اي قطبي شـده اسـت،        طور فزاينده
استفاده از ماسك صورت بـه يـك     
سمبل حزبي حمايت يا سرپيچي از   
توصيه ها و دسـتـورات مـقـامـات          

 .تبديل شده است بهداشت عمومي
در بحران هاي بهداشتي قبلي نيـز  
مقاومت هاي مشابهـي ديـده شـده        

ــفــلــوانــزاي      .  اســت در جــريــان آن
هـاي   ، گروه1918اسپانيايي در سال 

در شهرهايي از  ضد ماسك صورت
آمريكا و بـه طـور مشـخـص در             
. سانفرانسيسكو تشكيل شده بـودنـد  

از آنجايي كه بسياري از جـوامـع،       
هـا و كشـورهـا شـروع بـه                 ايالت

برداشتن محدوديت هايي كه بـراي  
وضـع     19-كاهش انتقـال كـوويـد     

انـد و جـمـعـيـت             شده بود، كـرده 
بيشتري هر روز به فعاليت در خارج 

پردازند، اهميت استفـاده   از منزل مي
عمومي از ماسك صورت احتـمـاال   
از هر زمان ديگري بـيـشـتـر شـده          

 .است
يك مطـالـعـه كـه بـه صـورت             

سازي ريـاضـي روي انـتـقـال           مدل
بيماري انجام شده و اخيراً مـنـتـشـر     
شده، نتيجه گرفـتـه كـه اسـتـفـاده           
گسترده از ماسك صورت و فاصلـه  
گذاري فيزيكي، اقداماتي كلـيـدي   

هاي اقتصـادي   در بازگشايي فعاليت
 . بدون نياز به تعطيلي مجدد هستند

با عنايت به اين موضوع، داليـل    
خوبي براي بازنـگـري در تـفـكـر          
پوشش صورت بـه عـنـوان نـمـاد            

و تشويق مردم بـه رعـايـت       آزادي 
اين سـه اصـل بـراي بـازگشـايـي             

ماسـك  :  ها وجود دارد فعاليت ايمن
يا از   ( بزنيد، دست هايتان را بشوييد 

هاي ضـدعـفـونـي كـنـنـده           محلول
تان را با بقيـه   و فاصله)  استفاده كنيد
 .حفظ كنيد

تن سنگ آهن  14كشف 
  در سيرجان

فرمانده انتـظـامـي سـيـرجـان از           
 14توقيف يك دستگاه تريلر حامل 

تن فرآورده هاي معدنـي گُـنـدـلـه        
 150سنگ آهن قاچاق بـه ارزش      

ميليون ريال در اين شهرستان خـبـر     
  .داد

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري 
پليس ، سرهنگ محمد رضا ايـران    
: نژاد در تشريح ايـن خـبـر گـفـت         

ماموران يگان امداد اين فرمانـدهـي   
در حين گشت زني در روستـاهـاي   
اطراف به يـك دسـتـگـاه تـريـلـر            
مشكوك و آن را بـراي بـررسـي          

 .بيشتر متوقف كردند
مــامــوران پــس از      :  وي افــزود  

بازرسي از اين خودرو، مـوفـق بـه        
تـن گـنـدـلـه سـنـگ               14كشف   

قاچاق و فاقد مدارك قانونـي   آهن 
 .شدند

فرمانده انـتـظـامـي شـهـرسـتـان             
سيرجان با اشاره به اينكه برابر نـظـر   
كارشناسان ارزش اموال مكشـوفـه،   

ميليـون ريـال بـرآورد شـده            150
 2در اين راستا   :  است، تصريح كرد

متهم دستگير و تـحـويـل مـرجـع            
 .قضائي شد

سرپرست پليس امنيت عـمـومـي    
استان از دستگيري عامل تيرانـدازي  
كه در شهر كرمان اقدام به نـزاع و      

 .تيراندازي كرده بود خبر داد
سرهنگ محمود پارسا در گفـت  
و گو با خبرنگار پـايـگـاه خـبـري          

در پـي نـزاع و         :  پـلـيـس، گـفـت       
درگيري مسلحانه با سالح جـنـگـي    
در مردادماه سال گذشته در يكي از 
محـالت شـهـر كـرمـان بـررسـي              
موضوع و دسـتـگـيـري عـامـل يـا            
عامالن اين تيراندازي در دسـتـور       
كار ماموران پليس امنيت عـمـومـي    

 .قرار گرفت
ماموران با انجـام  :  وي بيان داشت

يكسري اقدامات اطالعاتي و پليسي 
موفق شـدنـد عـامـل اصـلـي ايـن              
تيراندازي را طي يـك عـمـلـيـات          
غافلگيرانه در مخفيگاهش دستگيـر  

 .كنند
سرهنگ پارسا با اشاره به اينـكـه   

فقره سابـقـه    19اين متهم كه داراي 
متـهـم   :  در كارنامه خود است افزود

فـقـره پـرونـده          3همزمان به اتهام   
ضرب و جرح با سالح سرد و آدم   
ربايي و گروگانگيري و تـخـريـب      
اموال نيز فراري و تحت تـعـقـيـب       

 .ماموران پليس بود
سرپرست پليس امنيت عـمـومـي    

پليس با تـمـام   :  استان در پايان افزود
توان در راستاي تامين نظم و امنيـت  
و ارتقاء احساس امنيت شهـرونـدان   
با هر نوع بي نظمي و سلب آسايش 
عمومي برابر قـانـون بـا مـجـرمـان           

 .برخورد خواهد كرد
 

كشف ماكسيماي سرقتي و 
 48دستگيري سارق كمتر از 
 ساعت در جيرفت 

فرمانده انـتـظـامـي شـهـرسـتـان             
جيرفت از كشف يـك دسـتـگـاه         
خودروي ماكسيماي سرقتي كمـتـر   

ساعت و دستـگـيـري سـارق        48از 
  .خودرو در اين شهرستان خبر داد

سرهنگ رضا محمدرضايـي در    
گفت و گو با خـبـرنـگـار پـايـگـاه          
خبري پليس، در تشريح ايـن خـبـر      

در پي اعالم مركز فـوريـت     :  گفت
هاي پليسي مبني بر وقـوع سـرقـت      
يك دستگاه خودروي مـاكسـيـمـا       
موضوع به طور ويژه در دستور كار 
ماموران انتظامي اين فرماندهي قرار 

 .گرفت
مــأمــوران :  وي اظــهــار داشــت     

محمـد آبـاد، پـلـيـس           14كالنتري
آگاهي و پايگاه بسيج شهيد بـاهـنـر    
جبالبارز با پـايـش شـبـانـه روزي            
محورهاي مواصـالتـي و كـنـتـرل          
خودروهـاي عـبـوري، سـرانـجـام           
خودروي مورد نظر را كـه قصـد         
خروج از شـهـرسـتـان را داشـت              
روئيت و به آن دستور ايست دادنـد  
كه رانـنـده خـودرو بـا مشـاهـده               
ماموران بر سرعت خود افـزوده و      

 .اقدام به فرار كرد
مامـوران  :  اين مقام انتظامي افزود

با عكس العمل سريع و غافلگيـرانـه   
پس از چند دقيقه تعقيب و مراقبـت  
موفق شدند، خودروي مورد نظر را 
متوقف و سارق خودرو را دستگيـر  
كنند كه اين فرد پس از تشـكـيـل        
 .پرونده به مرجع قضائي معرفي شد

فرمانده انتظـامـي جـيـرفـت در          
خاتمه به مالكان خودروها و وسايط 

حتمـا خـودروي     :  نقليه توصيه كرد
خود را به قفل پدال، دزدگير و يـا      
ساير تجهيزات بـازدارنـده مـجـهـز        
كنند و با رعايت كامل هشدارهـاي  
انتظامي فرصت سوء استفـاده را از      

 .سارقان سلب كنند
 

واحد صنفي  1013پلمب 
 متخلف دركرمان 

سرپرسـت پـلـيـس امـنـيـت             
عمومي استان از پلمپ يك هزار 

واحد صنفي متخلـف طـي      13و 
در    99سه ماهـه ابـتـداي سـال           

اجراي طرح بازديـد و نـظـارت        
واحدهاي صنفي توسط مامـوران  
پليس امنيت عمومي استان خـبـر   

 .داد
به گـزارش پـايـگـاه خـبـري           

پليس، سرهنگ  محمود پـارسـا      
در :  در تشريح اين خـبـر گـفـت      

راستاي ارتقاء امنيت اجتماعـي ،    
طرح بازديد و كنترل واحـدهـاي   
صنفي تـوسـط مـأمـوران اداره           
نظارت بر اماكن عـمـومـي ايـن       

 .پليس در شهر كرمان اجرا شد
در ايـن    :  وي اظهـار داشـت       

واحـد     223هزار و      34طرح از 
صنفي بازديد به عمل آمـد كـه       

واحـد     13درنتيجه يك هزار و     
صنفي متخلف شنـاسـايـي و بـا         

دستور مقام قضائي پلـمـب و از       
ادامه فعاليت آنان جلوگـيـري و     

واحد صنفي نيـز بـه دلـيـل          731
برطرف كردن تخلف هاي ايـراد  
شده و گذشتن مهـلـت قـانـونـي        

 .فك پلمب شدند
سرهنـگ پـارسـا از صـدور           

واحـد    666اخطاريه پلمب براي 
: صنفي ديگر خبر داد و گـفـت      

واحـد     771همچنين از متصديان 
صنفي ديگر نيز تعهد كتبي اخـذ  

واحد صنفي  519هزار و  18و به 
تذكر داده شد كـه در صـورت       
عدم رعايت موازين و مـقـررات     
مربوطه بـا آنـان بـرابـر قـانـون             

 .برخورد خواهد شد
 

 كالهبرداري اينترنتي 
 با فروش لوازم منزل 

رئيس پليس فتـا فـرمـانـدهـي        
با تالش و    : انتظامي استان گفت

همت كارشناسان پليس فتا فردي 
كه اقدام بـه كـالهـبـرداري در           
فضاي مجازي از طريـق فـروش     
لوازم خانگي مي كرد دستـگـيـر    

 ..شد
سرهنگ  امين يادگار نژاد در   
گفت و گو با خبرنگار پـايـگـاه      

در پـي    :  خبري پليـس گـفـت        
شكايت خانمي به اين پـلـيـس و      
اعالم اينكه مدتي پيش در فضاي 
مجازي با شخصي كه اقـدام بـه       
فروش انواع لوازم منزل مي كـرد  
آشــنــا و از آن طــريــق مــورد           
كالهبرداري قرار گرفـتـه اسـت      
،پرونده با موضوع كالهـبـرداري   
مالي در دستور كار اين پـلـيـس      

 .قرار گرفت
وي در تشريـح ايـن پـرونـده         

شاكي در يكي از شـبـكـه    :  افزود
هاي اجتماعي با تبليغي روبـه رو    

شده كه در زمينه فـروش لـوازم     
منزل فعاليت مي كرده كه جهـت  
خريد با صاحب آگهي تماس و   
به منظور خريد مبلغي به حسـاب  
فروشـنـده واريـز،ولـي پـس از            
گذشت مدت زماني هيچ كااليي 

 .را دريافت نمي كند
هاي به  با بررسي:  وي بيان كرد

عمل آمده توسط كـارشـنـاسـان     
اين پليس مشخص شد كه متـهـم   
به صورت گسترده فعاليـت مـي     

به بـزه   كند كه پس از دستگيري 
ارتكابي اعتراف و پـرونـده بـه          

جهت سير مـراحـل      همراه متهم 
 .قانوني به دادسرا اعزام شد

ســرهــنــگ يــادگــارنــژاد در      
خصوص خريد هاي اينترنتي كـه  
امروزه به وفور ديده مي شـود و    
به تبع آن كالهبرداري از آن رو   

از شـهـرونـدان       به رشد اسـت      
از سايت ها و فروشگاه :  خواست

  . هاي مجاز اقدام به خريد كنـنـد  
افراد سودجو با سـوء    :  وي افزود

استفاده از حسـن اعـتـمـاد هـم            
وطنان اقدام به تبلـيـغ و فـروش        
كاالهاي مـخـتـلـف در فضـاي          
مجازي مي كنند لذا مي طلبد كه 
هموطنان توصيه هاي پليـسـي را     
جدي گرفته تا در دام چـنـيـن          

 .افرادي قرار نگيرند
سرهنگ يادگار نژاد در پايـان  

از شهروندان مي خواهيـم  :  گفت
در صورت مواجهه با هـرگـونـه      
موارد مجرمانه در فضاي مجازي 
از قبيل فروشگاه هاي غير مـجـاز   
آن را از طريق سايت پليس فتا به 

آدرس 
ww.Cyberpolice.ir        

بــخــش مــركــز فــوريــت هــاي       
سايبري، قسمت ثبت گـزارشـات   

 .مردمي با ما در ميان بگذارند

  لحظه اي درنگ اي هاي پارچه افزايش خطر عفونت با ماسك
 
 

 )بخش سوم( طالق
امروزه مسئله ي طالق بسياري از خانواده ها را درگيـر كـرده اسـت        

 .طبق آمارها بيشتراز نصف ازدواج ها به طالق ختم مي شود
متاسفانه ديده مي شود در هر خانواده اي يك مورد طالق يا بيشتر از   

در زمان جدايي عالوه بر زن ومرد مشكالت روحـي    . آن ديده مي شود
رواني براي فرزندان آن ها نيز پيش مي آيد و آن ها نيز درگير مسـائـل     

امروز در اين مقاله در مورد مسائل مهمي . اين مشكل ناخواسته مي شوند
 .كه در زمان طالق در دادگاه مطرح مي شود توضيح مي دهيم

حقوق مالي زن و   ... مسائلي مانند مهريه، نفقه،حق حضانت فرزندان و
در قانون مـدنـي     .  فرزندان در دادگاه از اهميت بسياري برخوردار است

ولـي اگـر     .  ايران حق طالق با مرد است و زن در اين مورد حقي نـدارد 
زن قصد طالق داشته باشد بايد داليل محكم و قوي داشـتـه بـاشـد تـا          
دادگاه را مجاب كند البته اگر زن حق طالق را از مرد بگيرد ميتواند بـه  

 . راحتي اقدام به طالق كند
اگر زن قصد جدايي داشته باشدراه سختي را در پيش دارد بايد يـك  
سري داليل محكم و قانع كننده براي دادگاه داشته باشد داليلي مـانـنـد    
اعتياد مرد حبس باالي پنج سال مرد،تهيه نكردن منزل از جـانـب مـرد،      
مريضي صعب العالج مرد، داشتن مرض هاي مقاربتي مـرد، بـچـه دار          

ولـي  .  نشدن مرد، سو رفتار مرد، مشكالت زناشويي ناشي از عيـب مـرد    
وقتي مردي  بخواهد زن خود را طالق بدهد بايد تمامي حقوق مالي زن 

مرد هرچه دارايي در طول زندگي زناشويي بـه دسـت       .  خود را بپردازد
آورده نصف آن دارايي راب ايد به زن خود بدهد البته اين شامل ارثـيـه   
ي مرد نمي شود فقط هرچه مال و اموال در زمان زندگي زناشويـي بـه     

البته طالق تواقفي طالق راحـت و      . دست آورده اند را بايد نصف كنند
در مورد طالق توافقي زن ومرد در مـورد هـمـه ي          . بي دردسري است

يا اينكه در بسـيـاري از         ... مسائل به توافق رسيده اند مانند مهريه نفقه و
موارد زن تمام يا بخشي از حقوق مالي خود را مي بخشد و مـرد نـيـز          
رضايت مي دهد دادگاه نيز با بررسي كمتري حكـم طـالق را صـادر          

 .ميكند
 مهريه

مهريه يكي از مسائل مهم در زمان طالق است كه جز حقـوق مـالـي      
زماني كه عقد زن و مرد بسته مي شـود زن مـي         . زن محسوب مي شود

تواند مهريه خود را به صورت عندالمطالبه دريافت كند اگـر كـار زن         
ومرد به طالق كشيده شود دادگاه با بررسي وضعيت مالي مـرد مـيـزان      
چگونگي پرداخت آن را مشخص مي كند اگر مرد توانايـي پـرداخـت      
مهريه را داشته باشد بايد آن را به صورت يك جا پرداخت كـنـد ولـي      
اگر اين چنين نباشد دادگاه با توجه به درآمد مرد ميزان آن را مشخـص  
مي كند و مهريه را قسط بندي مي كند و مرد مكلف به پـرداخـت آن       

درست است كه مهريه به عنوان پشتوانه ي يك زن اسـت ولـي         .  است
بهتر است قبل از ازدواج   .  نبايد وسيله اي براي اذيت كردن مردان بشود

بهترين راه براي دريافـت مـهـريـه       . در مورد هم شناخت كافي پيدا كنيد
اين دادخواست يعني شـمـا بـه دنـبـال            . ارائه ي دادخواست نفقه است 

 .گرفتن نفقه بوده ايد ولي موفق نشده ايد
يـعـنـي    . در قانون نفقه با تمكين با هم همراه هستند تمكين يعني الـزام   

اگر زن از شوهر خود تمكين كند نفقه به اوتعلق ميگيرد و مرد مـوظـف   
به پرداخت نفقه زن و فرزندان خود است حتي اگر حضانت فرزندان بـا    

دادگاه بر اساس  وضعيت  مالي مرد ميزان نفقه را مشخص مـي  . زن باشد
زن بـايـد از مـرد خـود           . البته گرفتن نفقه براي زن به راحتي نيست. كند

تمكين كند و تحت شرايط خاصي مي تواند از مرد خود تمكين نكند و 
زن بايد داليل خود را به دادگاه ارائه دهـد  . باز هم نفقه به او تعلق بگيرد

به طور مثال اگر مرد نتواند منزل مناسبي براي زن فراهم كند زن ملزم به 
تمكين از مرد نيست مثال اگر زن در منزل شوهرش از لحاظ مالي جانـي  

ديگر اينكـه  . شرافتي دچار آسيب شودمي تواند منزل خود را ترك كند 
و اگـر    . زن در زمان عادت ماهانه ملزم به تمكين از مرد خـود نـيـسـت        

مشخص شود داليل زن ناموجه باشد زن بخش مهمي از حقـوق مـالـي      
 .خود را از دست مي دهد

در قانون ايران مرد موظف است براي همسر خود خـانـه و وسـايـل           
زندگي را فراهم كند و زن موظف به آوردن وسايل نـيـسـت ولـي در         

اگر زن جهيزيه را فـراهـم كـرده        . عرف جهيزيه به عهده ي دختر است
باشد در زمان طالق مي تواند ادعاي مالكيت داشته باشد و جهيـزيـه ي     
خود را باز پس گيرد ولي اگر مرد آن را تهيه كرده باشـد زن در ايـن         

 باره نميتواند ادعايي داشته باشد
يكي ديگر از حقوق مالي زن اجرت المثل است كه مرد مكـلـف بـه      
پرداخت آن است طبق عرف ودر زندگي معمولي ما فكر مي كنيم زن   
موظف است كه كارهاي خانه داري را به صورت مجاني انـجـام دهـد        

در قانون اين حق براي زن آمده است كه مي تواند . ولي اين گونه نيست
بابت كاركردن در خانه از همسر خود حقوق ودستمزد بگـيـرد و مـرد        
بايد پرداخت كند البته ميزان آن براي هر زن و مرد متفـاوت اسـت  و         
باتوجه به وضعيت مالي مرد دادگاه صدور به حكم اجرت الـمـثـل مـي       
كند و ميزان اجرت المثل با توجه به ميزان كارهاي انجام شده زن هـم      

 .متفاوت است
يك مساله ديگر در زمان طالق نحله است نحله يعني بـخـشـش ودر      
اصطالح حقوقي پولي است كه دادگاه با در نظـر گـرفـتـن وضـعـيـت            
زندگي آن را مشخص ميكند و مرد نيز موظف است كه آن را بـه زن        
بپردازد وقتي مرد بدون داشتن دليل موجه همسر خودرا طـالق بـدهـد        
نحله به زن تعلق مي گيرد البته با توجه به طالق ها كه اكثرا به صـورت    
توافقي است يا زن از وضع موجود خسته شده وبه فكر جـدايـي اسـت        

 . اجرت المثل يا نحله براي او كاربردي ندارد
يكي ديگر از مسائل مهم در زمان جـدايـي حـق حضـانـت فـرزنـد              

حضانت فرزند در دادگاه مسئله ي بسيار مهمي است و بـه عـلـت      . است
وارد شدن آسيب هاي روحي ورواني به فرزندان دادگاه توجه بسـيـاري   

اگر طالق به صورت توافقي باشد مشخص است كه زن و مـرد  . مي كند
از قبل راجع به اين مساله با هم به توافق رسيده اند و احتياحي به بررسي 
بيشتر آن نيست و دادگاه به اين مسئله احتـرام مـي گـذارد ولـي اگـر              

سالكي حضانتش از آن مادر است و بعد از   7توافقي نباشد فرزند تا سن 
در بسياري از موارد ديده شده است كه زن . سالگي به مرد مي رسد7آن 

از حقوق مالي خود گذشته است و تقاضاي حضانت فـرزنـد خـود را          
در صورتي كه مرد و زن هـر  . كرده است و مرد نيز اين را پذيدفته است 

دو از پذيرفتن حضانت فرزند خود خودداري كننـد و يـا زن و مـرد              
شرايط نگه داري از فرزند خود را نداشته باشند دادگـاه فـرزنـد را بـه           

 .بهزيستي معرفي مي كند
اي كاش قبل از ازدواج زن ومرد به شناخت كافي از هم مي رسيدند  

و عاقالنه باهم ازدواج ميكردند و آمار طالق به كمترين حد خـود مـي     
 .رسيد

 : تهيه و تنظيم
 فلور صادقي

 اخبار پليس
 



 :مدير آبفا شهرستان كرمان  

ليتر بر ثانيه كمبود  1000بيش از 
 آب داريم

به مناسبت هفته صرفه جويي در مصـرف آب ،حـمـيـد           :  سرويس خبر
صمداني مدير آبفا شهرستان كرمان با حضور در برنامه راديويي ميكـروفـن   
صبح ،ضمن پاسخ به سواالت شهروندان در زمينه مسائل آب و فـاضـالب     

 .،گزارشي از وضعيت تامين آب شهر كرمان ارائه نمود
حـلـقـه     107صمداني با اشاره به اين مطلب كه آب شرب شهر كرمان از 

ليتر بر ثانيه است كـه پـيـش       1913توان توليد ما :  چاه تامين مي شود افزود
بيني مي شود ميزان مصرف آب در فصل تابستان جاري و ساعـات پـيـك      

ليتر بر ثانيه كمـبـود آب      1000ليتر بر ثانيه باشد كه بيش از  3017مصرف 
 .داريم

مدير آبفا شهرستان كرمان در رابطه با كاهش فشار در ساعـات پـايـانـي       
سال است كه در خط قرمز بحران آب    15شهر كرمان بيش از :  شب گفت

قرار دارد و در فصل تابستان با توجه بـه گـرمـي هـوا و مصـرف بـاالي                 
كولرهاي آبي، به منظور آبگيري مخازن  ،فشار آب كاهش مـي يـابـد تـا         
حجم آب مخازن در سطح قابل قبولي قرار گيرد و در طول روز در زميـنـه   

 .تامين آب مشتركين مشكل نداشته باشيم
در  طول شبانه روز و درهيچ نقطه اي از شـهـر كـرمـان       :  وي اذعان كرد

 .قطعي آب نداريم بلكه با كاهش فشار آب مواجه هستيم
صمداني يكي از داليل كمبود آب در مناطق حاشيه اي شهر كرمـان را    
وجود انشعابات غير مجاز و مصرف بي رويه آب بـه عـلـت وجـود ايـن              

 .انشعابات عنوان نمود
فقره انشعاب غير مجاز آب  570بيش از 

 در شهرستان شهربابك شناسايي شد
فقره انشـعـاب غـيـر          570طي سه ماه نخست سال جاري، :  سرويس خبر

 .مجاز آب در شهرستان شهربابك شناسايي شد
انشـعـابـات    :  علي ابراهيمي سرپرست امور آبفا شهرستان شهربابك گفت

غيرمجاز تاثير مستقيم در افت فشار و كاهش كيفي آب شرب دارد و در       
اين زمينه در تالش هستيم تا انشعابات غيرمجاز را در سـطـح شـهـرسـتـان           

 .آوري كنيم جمع
آوري    هاي مـداوم در خصـوص جـمـع           در راستاي پيگيري:  وي افزود

فقره انشعـاب غـيـر       550شده،  هاي ميداني انجام انشعابات غيرمجاز با پايش
فقره انشعاب غير مجاز نيـز در شـهـرهـاي تـابـعـه               20مجاز در روستاها و 

 .شناسايي شد
جمع آوري انشعابات غير مجاز با حمايـت  :  ابراهيمي در ادامه بيان داشت

دادستان محترم و همكاري نيروي انتظامي انجام مي شود و در اين زمـيـنـه      
 .هيچ گونه اغماضي وجود نخواهد داشت

 نداي وحدت كرمان
 سياسي -تربيتي  -فرهنگي  -روزنامه اجتماعي 

 اميد سلطاني نژاد: صاحب امتياز و مدير مسئول 
 مهندس احمد سلطاني نژاد: سردبير

 معصومه محقّق         : طراحي  و صفحه آرايي 
بيست وهفتم vahdatnews@gmail.com: جي ميل كارمانيا       :چاپكتيبه    :ليتوگرافي
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توضيحات پليس بين الملل 
ايران درباره تعقيب متهمان 

 ترور شهيد سليماني
با تـوجـه بـه مـدارك و           :  رئيس پليس بين الملل ناجا گفت: سرويس خبر

ها و قـوانـيـن         مستندات ارائه شده توسط مقام قضايي و به استناد دستورالعمل
متهم ترور شهيد سـلـيـمـانـي در         36سازمان اينترپل ، تحت تعقيب قرار دادن 
 .دستور كار پليس بين الملل ناجا قرار دارد

به گزارش فارس سردار هادي شيرزاد فرمانده پليس بين الملل ناجا با اشاره 
: به جنايت تروريستي آمريكا در به شهادت رساندن سپهبد سليمـانـي گـفـت      

دهد افراد مرتبط با آن جـنـايـت كـه در          زماني كه جنايت تروريستي رخ مي
ها از پتانسيل و    خارج از كشور حضور دارند براي تحت تعقيب قرار دادن آن

 .شود ظرفيت پليس بين الملل استفاده مي
بر همين اساس دادستان تهران، دستور تحت تعـقـيـب قـرار       : وي ادامه داد 

دادن بين المللي و صدور اعالن قرمز عامالن و آمران اين جنايت تروريسـتـي   
 .را صادر و به پليس بين الملل ابالغ كرد
پليس با توجه به مدارك و مسـتـنـدات    :  فرمانده پليس بين الملل ناجا افزود

ها و قـوانـيـن سـازمـان           ارائه شده توسط مقام قضايي و به استناد دستورالعمل
متهم اين جنايت تروريستي را    36اينترپل درخواست تحت تعقيب قرار دادن 
 .در دستور كار پليس بين الملل ناجا قرار داد

اين مقام انتظامي اظهار اميدواري كرد كه صدور اعالن قرمز براي عـامـالن   
 .و آمران جنايت تروريستي به شهادت رساندن سپهبد سليماني محقق شود

نامزد رسمي براي ميزباني از جام  5 
 مشخص شدند 2027هاي آسيا  ملت

 
 
 
 
 

 

نامزد رسمي براي ميزباني از جام  5كنفدراسيون فوتبال آسيا :  سرويس خبر
 .را معرفي كرد 2027ملت هاي آسيا 

كنفدراسيـون فـوتـبـال       :  قطر اعالم كرد » الوطن« به گزارش فارس، نشريه 
  .را اعالم كرد 2027نامزد رسمي براي ميزباني از جام ملت هاي آسيا  5آسيا 

نامزد رسـمـي بـراي         5بدين ترتيب ايران، هند، ازبكستان، عربستان و قطر 
فدراسيون ايران پيـش از ايـن       .  ميزباني از اين تورنمنت آسيايي شناخته شدند

 .مدارك خود را براي ميزباني از جام ملت ها ارسال كرده بود
مسئوليت آموزش دختران و الگوسازي  انتقال 

براي آنان از خانواده به مراكز آموزشي رضايت 
 بخش نيست

 
 
 
 
 
 
 
 

و روز دختـر  )  س( به مناسبت سالروز تولد حضرت معصومه : سرويس خبر 
، گردهمايي دختران خانه سالمت دولتي و غير دولتي با عـنـوان دخـتـران و         

اجتماعي و توسعه پايدار با تاكـيـد بـر نـقـش روابـط               –حمايت هاي رواني 
عاطفي والدين و دختران در كاهش آسـيـب هـاي اجـتـمـاعـي در سـالـن                  

 .نشاط بهزيستي استان كرمان برگزار شد  شهيد 
به گزارش روابط عمومي بهزيستي استان كرمان در اين گردهمايي كـه بـا     

نفر از دختران تحت خانه سالمت شبانه روزي بهزيستي و مـركـز        40حضور 
روزانه مهرآفرين ، مدير بهزيستي شهرستان كرمان و جمعي از كـارشـنـاسـان     
برگزار شد ؛ عليرضا وحيد زاده معاون امور اجتماعي با ابـراز خـرسـنـدي از         

جـايـگـاه    :  حضور در جمع دختران تحت حمايت و تبريك روز دختر گفـت 
دختران و بانوان در فرهنگ ايراني قدمتي ديرينه دارد و از دير باز در فرهنگ 
باستان ايران پنجم اسفند ماه را روز گرامي داشت شأن و منزلت دختـران نـام     

 .نهاده اند 
وي با بيان اينكه دختران و پسران بايد در سنين پايين با نقـش و جـايـگـاه         

فراگيري آموزش هاي الزم بـراي    :  خود در جامعه آشنا شوند ؛ اظهار داشت 
قبول مسئوليت در خانواده و جامعه ضروري است كه متاسفانه در ايـن دوران    
عليرغم توسعه جوامع ولي مسئوليت اين آموزش ها و الگو سازي از خانـواده  
به مراكز آموزشي واگذار شده كه اين انتقال مسئوليت رضايت بخش نـبـوده     

آموزشي نتوانسته اند ، نقش خود را به درستي انجام دهند در    مراكز  چراكه 
نتيجه امروز با مشكالت گوناگون و پيچيده اجتمـاعـي دسـت بـه گـريـبـان              

 . هستيم 
وحيدزاده توجه داشتن در سطح ملي و بين المللي به دخـتـران را بـاعـث           

رشد و ارتقاء آنان دانست و اظهار اميدواري كـرد       فراهم كردن شرايط براي
كه اين نامگذاري ها به برنامه ريزي اصولي براي دختران كه نقش مهمـي در    

 .جامعه دارند ، منجر شود 
به همت دفتر امور آسيب ديدگان بهـزيسـتـي       گفتني است اين گردهمايي

شهرستان كرمان ، اورژانس اجتماعي و با همكاري خانه سالمت روزانه مـهـر   
هنري لوح سـپـاس و       –آفرين برگزار و عالوه بر اجراي برنامه هاي فرهنگي 

 .هديه به دختران خانه سالمت و كارشناسان دختر اهداء شد 

رتبه علـمـي ايـران      :  سرويس خبر
در جهان به لحاظ توليد مقاله با يك 
پله صعود به پانزدهمين كشور جهان 

 .ارتقا پيدا كرد
به گزارش تسنيم؛ پايگاه استنادي 
اسكوپوس بـا بـررسـي داده هـاي           
علمي كشورهاي مختلف جهان رتبه 
بندي تازه كشورها را به لحاظ توليد 

 .علم اعالم كرد
اين رتبه بندي تـعـداد مـقـاالت         

 2019توليدي كشورها را براي سال 
مالك قرار داده است و اعالم كرده 
جايگاه علمي ايـران بـا يـك پلـه             
صعود به پانزدهمـيـن كشـور دنـيـا          

 .رسيده است
كشور ما تا به حـال بـه چـنـيـن            

 .جايگاه دست پيدا نكرده بود
ايران براي دستيابي به ايـن مـقـام      

مـقـالـه در سـال            744هزار و      67

گذشته توليد كرده است كـه نشـان     
درصدي نسبـت بـه      13دهنده رشد 

 .است 2018سال 
همچنين در اين رتبه بندي چين با 
پشت سر گذاشتن آمريكا بـه مـقـام      

نخست توليد مقاالت عـلـمـي دنـيـا        
  .دست پيدا كرد

هـزار     684چين در سال گذشته   
هـزار مـقـالـه          978مقاله و آمريكا   
 .منتشر كرده است

پايگـاه اسـتـنـادي اسـكـوپـوس            
ترين پايگاه داده چـكـيـده و       بزرگ

استنادي براي تـجـزيـه و تـحـلـيـل            
 . هاي گوناگون است پژوهش

وزير بهداشت با بيان :  سرويس خبر
هاي حيوانـي    در ساخت واكسن مدل( 

در آيـنـده     :  ، گفـت ) ايم  را پاس كرده
بسيار نزديك براي كارآزمايي باليـنـي   

 .اين واكسن ؛وارد عمل خواهيم شد
دكـتـر سـعـيـد         به گزارش تسنـيـم؛  

نمكي در مراسم افتتاحيه نـمـايشـگـاه       
فارمكس در هتل المپيك تهران اظهار 

سال گذشته سـال پـرافـتـخـاري        :  كرد
براي كشور ما بود و عزيزاني كـه در      
صنعت دارو و تهيه مـايـحـتـاج مـردم        
زحمت كشيدند در ايجاد اين افتـخـار   

 .سهم بزرگي داشتند
جمهـوري اسـالمـي      :  وي ادامه داد

ايران سال گذشـتـه بـا وجـود هـمـه             
هاي ظالمـانـه     فشارهاي ناشي از تحريم

ميلـيـون يـورو       600توانست با حدود 

را با افـتـخـار     98كاهش ارز بري سال 
 .سر ببرد به

 98با توجه به اينكه مـا در سـال            
هـا را          گرفتاري آنفلوآنزا و سـيـالب  

داشتيم؛ زائرين اربعيـن را پـذيـرايـي         
را    19كرديم و در آخر سال كـوويـد  

 50بينـي ايـن بـود كـه               داشتيم پيش
درصد ارزبري بيشتر در زمينه دارويـي  

هايي كه بـنـده     داشته باشيم اما حمايت
با همكاري همكاران سازمـان غـذا و       

هاي داخلـي داشـتـيـم         دارو و شركت
درصد كاهش ارزبـري   20توانستيم با 
درصد توليـد داخـل و        30و افزايش 

ممنوعيت واردات داروهايي كه بـراي  
لگدمال كردن توليد داخـلـي بـودنـد       

اي سپري كنيم   گونه توانستيم سال را به
كه حـتـي يـك بـيـمـار سـرگـردان               

هاي كشور بـراي داروهـاي       داروخانه
 .اساسي نشود

چين، هـنـد و       :  نمكي تصريح كرد
اي مـواد اولـيـه          توليدكنندگان منطقه

سـر     هـايـي را پشـت             دارويـي دوره   
شـبـه بـه ايـنـجـا              اند و يـك     گذاشته
اند و بنابراين بحث مواد اولـيـه     نرسيده

 . گذاري است  دارويي سرمايه
حمايت از توليدكننده داخل گرچه 

بر باشد اما   ممكن است در مدتي هزينه
گـذاري        مـدت سـرمـايـه       در طوالني

 .بزرگ ملي است
هاي من   يكي از غصه:  وي ادامه داد

همواره اين بـود كـه چـرا مـا بـايـد               
پتروشيمي داشته باشيم؛ بنزين را داشته 
باشيم و آن را با ارزانترين قيـمـت بـه      
كشورهاي ديگر صادر كنيم و بـعـد       

برابر قـيـمـت       100تا  20اينترمديت با 
وارد كنيم و پروسس كنيم؛ در سـال      
جهش توليد در يكي از مـهـمـتـريـن        

هاي توليد مواد اولـيـه دارويـي        عرصه
گام نهاديم و ترديد ندارم كه ايران بـا  

بنيان در آينده بسيار  هاي دانش  شركت
عنوان صادركننده مواد اوليه  نزديك به

تك و كميكـال     هاي دارويي در زمينة
 .خواهد بود

ايـن  :  وزير بهداشت تصريـح كـرد    
خبر خوش را به مردم عـزيـز كشـور        
بدهم كه در زمينه سـاخـت واكسـن        

ايـم و          كرونا گامهاي مؤثري برداشته
امروز با استفاده از تجربيات جـهـانـي      

سـرعـت گـام         دانشمندان كشور ما به
دارند؛ امروز در ساخت واكسـن      برمي
هـاي حـيـوانـي را پـاس                مدل   اكثراً
در آينـده بسـيـار      ...  شاءا  ايم و ان  كرده

نزديك براي كارآزمايي باليـنـي ايـن      

 .واكسن وارد عمل خواهيم شد
گرچـه   19كوويد:  وي تصريح كرد

هاي بزرگـي    براي دنيا بال بود اما درس
نيز به دنيا آموخت؛ نخستين درس اين 
بود كه ما در عين ادعاي آگاهي بسيار 

تـوانـد         ناآگاهيم و يك اتـفـاق مـي       
اقتصاد، فرهنگ و زيربناهاي كشورهـا  
را تحت تاثير قرار دهـد؛ درس دوم        
اين بود كه برخي كشورها عـلـيـرغـم     

گونه كه   ها، آن  اعالم بضاعت و قابليت
گويند قدرتمند و داراي بضـاعـت       مي

نيستند و كشورهايي مانند جـمـهـوري    
هـاي    اسالمي در اوج تحريم و با دست

توانند در اين اقـيـانـوس شـنـا          بسته مي
  .كنند

بـا حـمـايـت        :نمكي اضـافـه كـرد     
 60توليدكنندگان داخلي در كمتر از   

روز از واردكننده به توليـدكـنـنـده و       
سپس به صادركننده اقالم مـبـارزه بـا      

نكته ديگـري   تبديل شديم؛ 19كوويد
كه كرونا به جهان آموخت ايـن بـود     

همـه دنـيـا       19كه براي غلبه بر كوويد
بايد در كنار هم قرار بگيرند تابتوانـنـد   

هـايـي       با ساخت دارو و كشف پديده
توانند در پيشگيري از بيـمـاري     كه مي

  .موثر باشند بر اين بيماري فائق آيند
: وزير بهداشت خـاطـرنشـان كـرد        

خوشحالم كه امروز جمهوري اسالمي 
را در صـنـعـت دارويـي كشـور در              

بينم و در سال   تكوين زنجيره توليد مي
جهش توليد جمهوري اسالمي ايـران    
را در اوج تنگناهاي ناشي از تحـريـم،   
ــريــن             ــزرگــت ــكــي از ب در طــراز ي
توليدكنندگان و درآيـنـده نـزديـك         
صادركـنـنـده مـواد اولـيـه دارويـي              

  .بينم  مي

 تبه علمي ايران در جهان ارتقا پيدا كردر

 خبر خوش وزير بهداشت 
 درباره توليد داخلي واكسن كرونا

ترين تجهيزات فني و  پيشرفته
مهندسي رسانه ملي در داخل 

 كشور توليد مي شود
 
 
 
 
 
 

 

: معاون توسعه و فناوري رسانه ملي در بازديد از فرستنده سيرجان گفت            
هاي سازمان      ديجيتال سازي در بخش تصوير و تلويزيون از اولويت                

ديدگاه :رضا عليدادي گفت   .  صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران است      
مابه سمت درون زايي و درون سازي تجهيزات است هر چند از نظر زماني              
تاثير كمي در توليد تجهيزات داشته باشيم، اما توان ساخت بهترين و                    

ترين تجهيزات مورد نياز را داريم و با استفاده از امكانات داخلي                 پيشرفته
 . هم به اين توان رسيده ايم

در نشستي هم كه با مسئولين و نماينده مردم سيرجان داشتيم             :وي افزود 
هاي   موضوعات زيرساختي،رفع مشكل تلويزيون ديجيتال و پوشش روستا        

مختلف را اولويت انجام كار در شهرستان سيرجان داريم و بايد بتوانيم از               
 .هاي پراكنده در بخش فني حداكثر استفاده را داشته باشيم ظرفيت

سيرجان ازجمله    :  مديركل صداوسيماي مركز استان هم گفت              
هاي استان هست كه ميانگين پوشش ديجيتال ان از ميانگين كل               شهرستان

استان باالتر است و پوشش ديجيتال در اين شهرستان نودوهفت و نيم                   
ها يا مناطق     درصد است كه دوو نيم درصد باقيمانده هم مربوط به روستا             

 .كم جمعيتي است
حسن پور نماينده مردم سيرجان و بردسير در مجلس شوراي اسالمي هم          

كنيم و خواستار     اي استان را درك مي       مسائل و مشكالت بودجه    :  گفت
عدالت در توزيع امكانات هم بوده و هستيم و اميدواريم كه اين عدالت                 

 .فراگير باشد

مديركل آموزش فني و :  سرويس خبر
حرفه اي استان كرمان از بـرگـزاري       
سري جديد مسابقات ملي ربات هـاي  
جنگجو با ميزباني اين اداره كل و بـا      

 .خبر داد 3پوشش تلويزيوني شبكه
به گزارش روابط عمومي اداره كـل      
آموزش فني و حرفه اي استان كرمان، 
محمدرضا جهانگيري در  جلسه ستـاد  
برگزاري مسابقات ملـي ربـات هـاي        

ايـن مسـابـقـات بـا          :  جنگجو گـفـت  
سازي اقـتـصـاد       حمايت ستاد فرهنگ

بنيان معاونت علمي و فـنـاوري        دانش
رياسـت جـمـهـوري و بـا پـوشـش                

توسـط اداره كـل        3تلويزيوني شبكه 
اي استان كرمـان،   آموزش فني و حرفه

آموزشگاه الوان و شتابدهنده توليـدان  
 . برگزار مي شود 99اواخر مردادماه 

وي با تاكيد بررعايت دستـورالـعـمـل     
هاي بهداشتي مصوب ستاد ملي مقابله 

بدليل :  با كرونا در اين مسابقات گفت
شيوع اين بيماري به احتـمـال فـراوان      
حضور تيم هـاي خـارجـي در ايـن             
مسابقات را نـخـواهـيـم داشـت امـا               

نمـايشـگـاه دسـتـاوردهـاي مـهـارت             
آموختگان و برنامه هاي فرهـنـگـي و      
علمي نيز از بخش هاي جـنـبـي ايـن         

جـهـانـگـيـري      . مسابقات خواهـد بـود    
طـي چـنـد دوره بـرگـزاري،            :  افزود

سازمان صـداوسـيـمـاي جـمـهـوري            
اسالمي ايران اين مسابقات را تـحـت     
پوشش تلويزيونـي خـود قـرارداد و          

هـاي     نـبـرد ربـات     (  اي با عنوان برنامه
در پانزده قسمـت از    )  جنگجوي ايران

هاي مختلفي چون اميد، نسـيـم،      شبكه
جام جم، تهران و كرمان در سال هاي 

وي  .بـر روي آنـتـن رفـت           98و  97
فرهنگ سازي و عمومي سازي :  گفت

آموزي با ايجاد  علم و فناوري، مهارت
نشاط    بستر رقابتي سالم، ايجاد شادابي

در محيطي سالم و اسـتـعـداديـابـي و          
هـاي     پرورش نخبگان حوزه مـهـارت  

پيشرفته و نوين و هـمـچـنـيـن كسـب         
تجربـه و آمـاده شـدن افـراد بـراي                
شركت در سـطـوح رقـابـتـي بـاالتـر            

ترين اهداف اين دوره از    ازجمله مهم
ي    تـوسـعـه   :  وي افزود.مسابقات است

فناوري، شناسايي استعدادها و جـذب    
هاي جديد و تمرين كار تيمـي و     ايده

گروهي و همچنيـن شـادي و نشـاط          
نــوجــوانــان و جــوانــان از اهــداف          
برگزاري مسابقه رباتيـك مـحـسـوب       

اي بـراي مـعـرفـي و            شود و زمينه مي
بـنـيـان،       هاي دانـش  شدن شركت ديده

ها، مـهـنـدسـان و        پژوهشگاه، دانشگاه
  .متخصصان حوزه رباتيك است

اي    مديركل آموزش فـنـي و حـرفـه        

بـرگـزاري   :  استان كـرمـان ادامـه داد       
تـوانـد بسـتـري        چنين رويدادهايي مي

سنجي و  آموزي و مهارت براي مهارت
ايجاد مبنايي براي توسعه نـوآوري بـا     

لـذا    رويكـرد نـوآوري بـاز بـاشـد،           
پيشرفت و توسعه صنعت رباتيك و يـا  
هر بخش ديگري، بـدون تـرويـج و          
معرفي آن به آحاد مختلف جامـعـه و     
كشف استعدادها هرگز ميسر نخواهـد  

 .شد

برگزاري سري جديد مسابقات ملي ربات هاي جنگجو با 
 ميزباني اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
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