
رييس شوراي شهر  :  سرويس خبر
نهاد شهرداري و نـهـاد   :  كرمان گفت

شورا هميشه وجود دارد و افراد تغيير 
مي كننـد و وقـتـي تصـمـيـمـاتـي               
كارشناسي گرفته مي شود، قـبـل از     
شروع هر ايده و نظري مي تـوان داد    
اما با جمع بندي و اتخـاذ تصـمـيـم،       
ضربه زدن به طرح ها خسـارت بـار       
است و بايد در اين زمينـه مـراقـبـت       

  .كنيم
محمد فرشاد در نشست عـمـومـي    

شورا :  شوراي شهر كرمان اظهار كرد
و شهرداري به تفاهم رسيدند كه در   
جلسات شوراي عمومي، شـهـرداري   
گزارشي درباره وضعيت پروژه هـاي  
پيشنهادي شورا ارائه كند كه مـديـر     
پروژه ها تعيين شـد و درخـواسـت        

داريم از جلسه هفته آينده هر جلـسـه   
يكي دو گزارش دربـاره پـروژه هـا        

  .داشته باشيم تا وضعيت رصد شود
در جلسه آينـده  :  وي پيشنهاد كرد

گزارش وضعيت پـروژه آرامسـتـان      
جديد و عملكرد آسفالت ريـزي در    

 .ارائه شود شهر كرمان در اين دوره
فرشاد در ادامه با اشاره به گزارش 
اعضاي شورا درباره پروژه بام كرمان 

قرار است جاده دستـرسـي   :  بيان كرد
بام كرمـان سـنـگ فـرش شـود و              
زيرساخت هاي مورد نياز هتل اجـرا    

با بـهـره بـرداري از         شده و همچنين
پروژه، از ايـن جـاده بـراي عـبـور            

 خودروها استفاده نشود
رييس شوراي شهـر كـرمـان در        .

ادامه با اشاره به ايجاد وقفه در پروژه 

ــر            ــه ــذاري ش ــه گ ــاي ــرم ــاي س ه
ناهماهنگي ها از يـك  :  گفت كرمان

سو و بي مهري هايي كه ممكن است 
خيلي از آنها منصفانه نباشد، موجـب  

 .وقفه اين پروژه ها مي شود
بعضا در نيمـه يـا     :  فرشاد بيان كرد

اواخر كار تفاوت سليقـه هـايـي بـه         
وجود مي آيد كه مشكل سـاز مـي       
شود و بايد شورا و مـردم در ايـن           

 .زمينه مراقبت بكنند
سرمـايـه گـذار      :  وي تصريح كرد

مي خواهد با اجراي كار، پـروژه را      
واگذار كند يا به فروش بـرسـانـد و      
استفاده كند و زماني كه مـورد بـي       
مهري قـرار مـي گـيـرد، مـوجـب               
دلسردي شده و ممكن است تـرديـد   

رييس شوراي شـهـر     .به وجود بيايد

كرمان در بخش ديگري از سخنانش 
روز آيـنـده بـا           15طـي    :  بيان كرد

حضور اعضاي شـورا بـازديـدي از        
پروژه هاي سرمايه گـذاري سـطـح        

وي با اشاره بـه     .شهر خواهيم داشت
مصوبات كميسيون فرهنگي شورا و   
از جمله پيگيري ايجاد اتاق مـادر و      

ايـجـاد   :  كودك در پارك ها افـزود 
اتاق مادر و كودك در پارك هـاي    

 .شهر كار مفيد و ضروري است

 :رييس شوراي شهر كرمان

 ضربه زدن به پروژه ها خسارت بار است 
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جزئيات اعطاي تابعيت 
به فرزندان زنان ايراني 
در استان كرمان اعالم 
 شد

سياسي          -تربيتي  -فرهنگي  -روزنامه اجتماعي  تومان 1000 -صفحه  4    2896شماره    

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

 روزنامه
 سال بيست و هفتم-هر بامداد در استان كرمان  

 مي زنم  _ماسك  _من #

مـديـركـل سـازمـان        :  سرويس خـبـر  
واقعيت تلخ اين :  جهاني بهداشت، گفت

است كه همه گيري كـرونـا بـه پـايـان          
اگـرچـه بسـيـاري از         .  نزديك نـيـسـت   
اند، امـا در     هايي داشته كشورها پيشرفت

سطح جهان همه گيري در حال افزايـش  
 .است

در  » دروس آدهانوم«به گزارش مهر
هـاي     ما در مـاه     :  پيام خود آورده است

آينده به مقاومـت، صـبـر، فـروتـنـي و             
سخاوتمندي بيشـتـري نـيـاز خـواهـيـم            

ما چيـزهـاي زيـادي از دسـت           .  داشت
توانيم اميد را از دسـت       ايم، اما نمي داده

اكنون زمان تجديد تعهد ما براي .  بدهيم
توانمند سازي جوامع، سركوب زنجيـره  
انتقال، نجات جان انسـان، تسـريـع در          
تحقيقات و رهبري سياسي و اخـالقـي       

زمان آن فرا رسيده است كه همـه  .  است
كشورها تعهد خود را نسبت به پـوشـش   
جهاني بهداشت به عنوان سـنـگ بـنـاي       
توسعه اجتماعي و اقتصادي و سـاخـتـن      
جهاني ايمن تر، عادالنه تـر، سـبـزتـر و         

 .فراگيرتر تجديد نمايند
وي در اين پيام با اشاره به اينكه شش 
ماه از زمان دريافت اوليـن گـزارش از       
خوشه موارد مبتال به پنوموني نـاشـي از     

گذرد، آمـده     علت ناشناخته در چين مي
ششمين ماه شيوع اين بيمـاري بـا     :  است

 500ميليون مورد مبتال و      10رسيدن به 
. هزار مرگ و مير همزمان شـده اسـت      

اي اسـت كـه هـمـه مـا                 اكنون لحظـه 
ايـم و       توانيم به پيشرفتي كه داشـتـه     مي

ايم، تأمل كنيم و    هايي كه آموخته درس
بــه انــجــام هــر كــاري بــراي نــجــات           

 .زندگيمان، توصيه كنيم
متن پيام مديركل سـازمـان جـهـانـي        

هيچكدام از :  بهداشت به اين شرح است
توانست تصور كند چگونه دنيا و    ما نمي

زندگي ما توسط اين ويروس جديد بـه    
ايـن هـمـه      .  شـود    آشفتگي كشيده مـي   

هـاي     گيري بهترين و بـدتـريـن جـنـبـه        
در .  بشريت را به ارمـغـان آورده اسـت       

سرتاسر جهان شـاهـد اعـمـال دلـگـرم           
كننـده، انـعـطـاف پـذيـري، ابـتـكـار،                

همـچـنـيـن     .  همبستگي و مهرباني هستيم
هايي از انگ، اطالعات نادرست و    نشانه

سياسي شـدن هـمـه گـيـري مشـاهـده              
 .ايم كرده

در چند ماه گذشته، سازمان جـهـانـي    
بهداشت و شركاي آن بي وقفـه تـالش     

اند تـا از هـمـه كشـورهـا بـراي                كرده
آمادگي و پاسخ به اين ويروس جـديـد     

امروز، اين سازمـان يـك     .  حمايت كنند
جدول زماني به روز و دقيق پـاسـخ بـه        

را در وب سايت خود منتشـر   19كوويد 
توانند نگـاهـي    نمايد، بنابراين همه مي مي

به آنچه در شش ماه گذشته در رابطه بـا  
پاسخ به اين بيماري اتفاق افتـاده اسـت،     

ايـن طـيـف وسـيـعـي از             .  داشته باشند
هاي اين سازمان بـراي مـتـوقـف        فعاليت

كردن انتقال بيـمـاري و نـجـات جـان            
بـا مـحـقـقـان،        .  دهد ها را نشان مي انسان

ايم  پزشكان و متخصصان همكاري كرده
تا علوم در حال تحول را گرد هم آورده 
. و آن را به شكل راهنما تبديـل كـنـيـم      

ها نفر از كاركنان بـهـداشـتـي از        ميليون
ــاليــن          ــر يــادگــيــري آن  طــريــق بســت

OpenWHO.org ها ثـبـت      در دوره
 .اند نام كرده

همچنين سه فعاليت بزرگ همبستگي 
كارآزمايي باليني در :  نوآورانه انجام شد

سطح جهان را راه اندازي كـرديـم، تـا        
سريعاً پاسخي پيدا كنيم كه كدام داروها 

خطوط ويژه پرواز را بـراي  .  مؤثر هستند
هـا دسـتـگـاه تسـت و               ارسال ميلـيـون  

تجهيزات محافظت شخصي به بسـيـاري   
اي    سـامـانـه   .  از كشورها ايجاد كـرديـم    

هـاي داوطـلـبـانـه         جهت دريافت كمك
و ارسـال بـه        19جهت پاسخ به كوويد 

كشورهاي نيازمند ايجـاد كـرديـم كـه         
ميليـون دالر آمـريـكـا از            223بيش از 

سوي حاميان به اين سامانه انتقال يـافـتـه    
با اتحاديه اروپا و شركا در زمـيـنـه    .است

ــده              ــنـ ــاب دهـ ــتـ ــدازي شـ  راه انـ
ACT)   دسترسي به ابزارهاي مورد نـيـاز
هـمـكـاري نـمـوديـم، تـا            )  19كوويد   

اطمينان حاصل شود كه واكسن پس از   
تهيه، در دسترس همگان به ويـژه افـراد     

روز جـمـعـه      .  باشد در معرض خطر، مي
ــاب             ــت ــذاري ش ــه گ ــاي ــرم ــروژه س پ

 ACT (ACT Acceleratorدهنده
Investment Case)  راه اندازي شد

مـيـلـيـارد        31زند بيش از  كه تخمين مي
دالر آمريكا براي تسريـع در تـوسـعـه،         

هـا،     تخصيص عادالنه و تحويل واكسـن 
ابزارهاي تشخيصي و درماني تـا پـايـان      

آخر هـفـتـه،      .سال آينده مورد نياز است
WHO   مفتخر به شركت در كنفرانـس

اتحاد براي آيـنـده     :  هدف جهاني( تعهد 
بود كه توسط كمـيـسـيـون اروپـا و          )  ما

اين رويداد .  شهروندان جهان برگزار شد
منابع جديدي را براي پاسخـگـويـي بـه       

در سـطـح        19بيماري همه گير كوويد 
 جهان، از جمله حمايت از شتاب دهنده

ACT    اگـرچـه واكسـن      .  ، بسيـج كـرد
ابزاري مهم درازمدت براي كنترل ايـن    
بيماري خواهد بود، اما براي نجات جـان  

ها، پنج اولويت وجود دارد كه هـر   انسان
كشور بايد در حـال حـاضـر روي آن          

اول، جوامع را تـوانـمـنـد         .متمركز شود
همه افراد بايد درك كـنـنـد كـه         . كنيد

كارهايي وجود دارد كه .  درمانده نيستند
همه بايد براي مـحـافـظـت از خـود و            

سالمتي در دسـتـان     . ديگران انجام دهند
اين شامل فاصـلـه فـيـزيـكـي،         .  شماست

بهداشت دست، پوشاندن دهان هـنـگـام    

سرفه، در خـانـه مـانـدن در صـورت                
احساس بيماري، استفاده از مـاسـك در     
صورت لزوم و بـه اشـتـراك گـذاري           

. بـاشـد     اطالعات فقط از منابع معتبر مـي 
شما ممكن است در گروه كم خطر قرار 

هـايـي كـه         داشته باشيد، امـا انـتـخـاب      
تواند تـفـاوت زنـدگـي و          كنيد، مي مي

 .مرگ براي شخصي ديگر باشد
حتـي اگـر     .  دوم، جلوگيري از انتقال
اي از موارد  كشورها هيچ مورد يا خوشه

ابتال يا انتقال در سطح جامـعـه نـداشـتـه        
باشند، مراحلي وجـود دارد كـه هـمـه           

توانند براي سركوب شـيـوع    كشورها مي
اطمـيـنـان حـاصـل        .  ويروس انجام دهند

كنيد كه كاركنان بهداشتي به آموزش و 
تجهيزات محافظ شخـصـي دسـتـرسـي        

نظارت بر يافتن موارد جـديـد را     .  دارند
مهمترين مـداخلـه بـراي        .  بهبود ببخشيد

شكستن زنجيـره انـتـقـال لـزومـاً يـك              
تواند توسـط   فناوري پيشرفته نيست و مي

اي از متخصصـان انـجـام       طيف گسترده
رديابي و قرنطينه نزديكان بـيـمـار      .  شود

هاي موثر بـراي شـكـسـتـن           يكي از راه
بسياري از كشورهـا  .  زنجيره انتقال است

اي غـيـر از      در واقع از متخصصان حوزه
بهداشت براي انـجـام رديـابـي تـمـاس           

 .اند استفاده كرده
شناسايي زود   .  سوم، نجات جان افراد

هاي باليني جان افراد را    هنگام و مراقبت
تــهــيـه اكســيــژن و      .  دهــد   نـجــات مــي   

دگزامتازون براي مبتاليـان در شـرايـط        
حاد و بحـرانـي جـان فـرد را نـجـات               

هـاي     تـوجـه ويـژه بـه گـروه           .  دهد مي
پرخطر، از جمله افـراد سـالـخـورده در         
مراكز نگهداري طوالني مدت مـوجـب   

ژاپن اين اقدام .  شود نجات جان افراد مي
اين كشور يـكـي از     :  را انجام داده است

باالترين جمعيت سالمندان در جهـان را    
دارد، اما ميزان مرگ و مير آن پـايـيـن        
است و دليل آن چيزي اسـت كـه ايـن        
سازمان توصيه كرده است، بسـيـاري از     

توانند ايـن كـار را انـجـام            كشورها مي
 .دهند و جان افراد را نجات دهند
اكنون .  چهارم، تحقيق را تسريع كنيد

در مورد اين ويروس چيـزهـاي زيـادي      
ايم، اما هنوز چـيـزهـاي زيـادي        آموخته

دانـيـم و هـنـوز            وجود دارد كه نـمـي    
 . ابزارهايي الزم داريم

در اين هفته جـلـسـه دوم را بـراي             
ارزيابي پيشرفت در تحقيقات و توسـعـه   

هاي تـحـقـيـق        و ارزيابي مجدد اولويت
براي مرحله بعـدي ايـن هـمـه گـيـري             

 .تشكيل خواهيم داد
بارها گفتيـم  .  و پنجم، رهبري سياسي

كه وحدت ملي و همبستـگـي جـهـانـي        
براي اجراي يك استراتژي جامع بـراي    

ها و به  سركوب انتقال، نجات جان انسان

حداقل رساندن تـأثـيـر اجـتـمـاعـي و              
 .اقتصادي اين ويروس ضروري است

مهم نيست كه يك كشـور در چـه         
اي قرار دارد، اين پنـج اولـويـت،       مرحله

اگر به طور مداوم و منسجم عمل شـود    
تواند موجبات بازگشـت را فـراهـم         مي

تمام توان خود را بـراي     WHO .نمايد
خدمت به كشورها با علم، همبستگـي و    

سوال مهمي .  ها ادامه خواهد داد راه حل
هاي آيـنـده بـا       كه همه كشورها طي ماه

آن روبرو خواهند شد نحوه زندگـي بـا     
اين تغييري در جامعه .  اين ويروس است

 .شود است كه بعد از اين ايجاد مي
بسياري از كشـورهـا اقـدامـات بـي            

اي را براي سـركـوب انـتـقـال و             سابقه
ايـن  .  انـد    نجات جان افراد انـجـام داده      

اقدامات در كاهـش سـرعـت انـتـشـار           
امـا  .  ويروس موفقيت آميز بـوده اسـت      
 .هيچيك كامالً مانع آن نشده است

برخي از كشورها در حالي كه شروع 
هـاي     به بازگشـايـي دوبـاره فـعـالـيـت           

اند، مجدداً  اقتصادي و جوامع خود كرده
بيشتر .  در حال افزايش موارد ابتال هستند

ويروس هنوز فضاي .  افراد مستعد هستند
هـمـه مـا      .  زيادي بـراي انـتـقـال دارد          

. خواهيم اين موضوع به پايان بـرسـد     مي
خواهيم زندگي خود را ادامـه   همه ما مي

ايـن  :  اما واقعيت تلخ ايـن اسـت      .  دهيم
. همه گيري به پايـان نـزديـك نـيـسـت          

هايي  اگرچه بسياري از كشورها پيشرفت
اند، اما در سطح جهان همه گيـري   داشته

همه ما درگير اين .  در حال افزايش است
موضوع هستيم و راه طوالني در پـيـش       

هاي آينده به مـقـاومـت،     ما در ماه.داريم
صبر، فروتني و سخاوتمندي بيشتري نياز 

ما چيـزهـاي زيـادي از        .  خواهيم داشت
توانيم اميـد را از       ايم، اما نمي دست داده

اكنون زمان تجديد تعـهـد   .  دست بدهيم
ما براي توانمند سازي جوامع، سركـوب  
زنجيره انتقال، نجات جان انسان، تسريـع  
در تحقيقات و رهبري سياسي و اخالقي 

زمان آن فرا رسيده است كه همـه  .  است
كشورها تعهد خود را نسبت به پـوشـش   
جهاني بهداشت به عنوان سـنـگ بـنـاي       
توسعه اجتماعي و اقتصادي و سـاخـتـن      
جهاني ايمن تر، عادالنه تـر، سـبـزتـر و         

 .فراگيرتر تجديد نمايند

مديركل تبليغات :  سرويس خبر
هـم  :  اسالمي استان كرمان گفـت 

تأكيد بر برگـزاري مـراسـم مـاه         
محرم و هم تأكـيـد بـر رعـايـت          
مسائل بهداشتي داريم و ايـن دو      

 .ناقض هم نيستند
حجت االسالم غـالمـحـسـيـن        
حقاني در گفت و گو بـا ايسـنـا        
درباره فعاليت مسـاجـد در ايـام          

طبق پيشنهاد :  كرونايي اظهار كرد
ما و براي آماده سـازي بـيـشـتـر          
مساجد و با تصويب ستاد استـانـي   
كرونا، نماز جـمـاعـت مسـاجـد          
استان به مدت يك هفته تعـطـيـل    

وي با بيان اينكه اداره كـل    .است
تبليغات اسالمي مسئول مسـاجـد     

در مساجد نسبت بـه  :  است، افزود
ســايــر مــكــان هــاي عــمــومــي        

تجمع كمتر و مـحـدودتـر         ديگر
زمـان خـاصـي       است ضمن آنكه

خيلـي از     . براي حضور افراد دارد
مسائل در مساجد رعايت مي شود 
و قشر متشرعي هستند كه به ويـژه  

مقام معظم رهـبـري    بعد از بيانات

مبني بر استفاده از ماسك، اكـثـرا   
مديركل تبليغات .رعايت مي كنند

: اسالمي استـان كـرمـان گـفـت         
برخي مساجد آمـادگـي كـامـل         
براي بازگشايي نداشتند لذا بعد از 
يك هفته تعطيلي، از هفته آيـنـده   
با قدرت بيشتري فعاليتشـان را از      

 .سر مي گيرند
تيم نظارتي قوي بـر  :  وي افزود

رعايت پروتكل هاي بهداشتي در 
مساجد استان فعال اسـت و هـر         

مسجد بازديد مي شـود   300هفته 
كه اين كار مردم نـهـاد اسـت و        
چك ليست نظارتي كه دانشـگـاه   
علوم پزشكي تهيه كرده، رعايـت  
مي شـود و در صـورت لـزوم،            

حقانـي بـا     .تذكر داده خواهد شد
اشاره به سخنان استاندار مبني بـر    
همكاري خوب اداره كل تبليغات 
اسالمي و مساجد با ستاد مديريت 
كرونا و رعايت مسائل بهداشتـي،  

يك هفته تعطـيـلـي    :  تصريح كرد
نماز جماعت در واقع تـذكـر بـه      
مسجدي ها و مـردم اسـت كـه          

رعايت ضوابط بهداشتي را جدي 
تر بگيرند و بتوانيم مـراسـم روز       
عرفه و عيد غديـر را بـا قـدرت          

مـديـركـل    .بيشتري برگزار كنـيـم  
تبليغات اسالمي اسـتـان كـرمـان       
درباره برگزاري مراسم ماه محـرم  

وزارت بهداشت و سازمان :  گفت
تبليغات كشور در حـال تـدويـن      
پروتكل هاي برگـزاري مـراسـم      
هستنـد و سـازمـان تـبـلـيـغـات               

اجراي آن را پـذيـرفـتـه        ضمانت
هم تـاكـيـد بـر         :  وي افزود.است

برگزاري مراسم ماه محرم و هـم    
تاكيد بر رعايت مسائل بهداشـتـي   
  .داريم و اين دو ناقض هم نيستند

 همه گيري كرونا در حال افزايش است

 :حقاني مديركل تبليغات اسالمي استان كرمان خبر داد

تعطيلي يك هفته اي نماز جماعت در 
 مساجد استان كرمان

ستايش از مردي كه بدون وقفه 
 ياور درختان است

طبيعت زيبا، درختان و      
هواي سالم سرمايه اي          
است ارزشمند و گرانبها       
كه حفاظت از آن وظيفه        
همگان و بر ماست كه اين       
عطيه خداوندي را در           
منظري زيباتر و كامل تر به      

 . آيندگان هديه نمائيم
دعايمان پيوسته اين         
باشد كه اين حس               

مسئوليت پذيري و فرهيختگي در همه ما بيدار و پاسدار اين موهبت ارزشمند               
به قصد پياده روي و به اتفاق جناب آقاي احمدي مدير كل اسبق منابع                .  باشيم

و در محل اجراي تله كابين ،       )  عج(طبيعي در ارتفاعات مسجد صاحب الزمان       
نظاره گر پشتكار، جديت و عالقمندي مردي استوار و ثابت قدم، روشن ضمير             

منصوري بوديم كه بيش از بيست سال قبل در            )  سارنگ(به نام آقاي مهدي      
تالش سر سختي و آينده نگري      .  ارتفاعات اقدام به كاشت درخت نموده است      

سال از درختان همانند      20اين مرد به راستي در خور تحسين است كه طي اين             
 . فرزندان خود به طور جد حراست نموده است

آقاي منصوري نقل مي كند از طرف مدير كل وقت منابع طبيعي ، آقايان                  
احمدي و رجبي زاده و آقاي بابايي مديريت وقت سازمان فضاي سبز                        
شهرداري كرمان پشتيباني شده و توانسته با مساعدت اين بزرگواران سيستم                

 . آبياري بابلر را براي درختان اجراء نمايد
سال گذشته تقريباً هيچ جمعه اي را در خانه و جاي ديگر                20اين مرد طي    

، در پرستاري و رسيدگي به         )  عج(نبوده جز بر باالي كوه صاحب الزمان            
درختاني كه توسط وي به زمين نشانده و قد كشيده اند، در اين راه دوستاني او                
را ياري كرده اند، بارسنگين حفظ اين درختان نزديك به ربع قرن بر دوش                   

حاصل اين تالشها اكنون وجود فضاي مرفهي بر          .  اين مرد سترگ بوده است     
است كه سايه درختان آن محل و مأواء ،              )  عج(فراز كوه صاحب الزمان       

استراحتگاه ، خانواده هاي ورزش دوست و عاشق طبيعت مي باشد كه                       
در .   روزهاي تعطيل ساعات فراغت خود را صرف صعود از كوه نموده اند               

گشت و گذاري كه در اين محل داشتيم ،تقاضاي وي و همكاران اين بود كه                
اجراي طرح بام كرمان و مستحدثات مرتبط با آن و احداث تله كابين ، موجب               
از بين رفتن اين درختان نشود كه حاصل حدود بيست و چند سال خون دل و                  

 . زحمات اين مرد شريف است
يقيناً مردان سبز انديش ، استوار و بلند همت كه سخت ترين محل را براي                  
عمران و آبادي اين ديار انتخاب نموده اند حفظ و نگهداري اين فضاي سبز                  
كه ماحصل خون دل خوردن اين مرد شريف است را در دستور كار قرار                     

رادمردان موسسه ملل و جناب آقاي سيف اللهي كه تاريخچه               .  خواهند داد 
درخشاني در خدمت به شهر كرمان دارند اين مهم را مورد عنايت قرار خواهند          

 .داد

كارشناس ستاد مقابله با كرونا 
 :در استان كرمان

ماسك تنها 
داروي فعلي 
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 كروناست

 
صدور مجوز 

آوري  جمع
معتادان متجاهر 

 كرمان
 

جريمه بيش از 
ميليون  420

ريالي يك 
شركت به جرم 
 عرضه خارج

از شبكه  
 الستيك

 آگـهـي مـزايـده 
 اموال بانك انصار وابسته به بانك سپه

 
 

  

 . قلم از اموال خود را از طريق مزايده به فروش رساند  271بانك انصار مديريت شعب استان كرمان در نظر دارد ، تعداد 
 انواع كمد ، ميز ، صندلي ،  پولشمار ، لوازم خانگي ، گرمايشي و سرمايشي : تنوع اموال

  3كرمان خيابان شهيد كامياب نبش كوچه شماره : آدرس محل بازديد 
 09135987115 - 03432262304 :تلفن تماس  

 .مي باشد  14الي  7:30روز كاري و از ساعت  7از تاريخ نشر اين آگهي به مدت : زمان بازديد
 .خواهد بود 1399/5/13روز شنبه مورخ :  زمان بازگشايي پاكت هاي مزايده
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 . )همراه داشتن اصل و كپي كارت ملي الزامي مي باشد(اهليت قانوني خريدار -1
 مبلغ كل مزايده به حساب بانك يا ارائه ضمانت نامه مورد قبول % 10واريز  -2
 .بانك در رد يا قبول پيشنهادها مختار مي باشد -3
 . به عهده خريدار است و مبلغ آن به وجوه قابل دريافت اضافه خواهد شد) ماليات ، عوارض ، نشر آگهي (پرداخت كليه هزينه ها  -4
 . در صورتيكه برنده مزايده حاضر به انجام معامله نشود سپرده به نفع بانك ضبط خواهد شد -5
ر ر د  به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مبهم ، مشروط و بدون سپرده يا داراي سپرده كمتر از ميزان مقرر و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مـقـر      -6

 . آگهي وصول ترتيب اثر داده نخواهد شد

  وابسته به بانك سپه  بانك انصار وابسته به بانك سپه   بانك انصار

 انواع كمد ، ميز ، صندلي ،  پولشمار ،  لوازم خانگي ، گرمايشي و سرمايشي : تنوع اموال



 سال بيست و هفتم  1399مرداد ماه  4شنبه       2

 
 
 
 

ميليون ريالي  420جريمه بيش از 
يك شركت به جرم عرضه خارج 

 از شبكه الستيك
به گزارش روابط عمومي سازمان صـنـعـت، مـعـدن و          :  سرويس خبر

تجارت استان كرمان بازرسان معاونت بازرسي و نظارت اين سازمان در   
پي بازرسي از واحدهاي صنفي، صنعتي، خدماتي، توليـدي و انـبـارهـا         
موفق شدند يك شركت را كه از طريق عرضه خارج از شـبـكـه انـواع         
الستيك سنگين به سودجويي مي پرداخت را شناسايي و پـرونـده ايـن        

ريال تكميل و جهـت صـدور و        425.000.000واحد متخلف به ارزش 
 .اجراي حكم به اداره كل تعزيرات حكومتي ارسال گرديد

همچنين با تشديد نظارت بر توزيع كاالهاي اساسي و پـرمصـرف و         
ضروري مردم بازرسان معاونت بازرسي و نظارت اين سـازمـان تـعـداد         

واحد صنفي متخلف را به جرم گرانفروشي، احتكار، عرضه خارج از 34
شناسايي و طـي پـرونـده هـاي             ...  شبكه، تقلب، عدم برچسب قيمت و

ريال بـه اداره كـل تـعـزيـرات             2115073104جداگانه جمعا به ارزش 
 .حكومتي معرفي كردند

 
آوري معتادان  صدور مجوز جمع

 متجاهر كرمان
استاندار كرمان از جمع آوري معتـادان مـتـجـاهـر در           : سرويس خبر
 .كرمان خبر داد

دكتر محمدجواد فدايي در جلسه هماهنگي مبارزه بـا مـواد مـخـدر           
نمي توان در شرايط كنوني شيـوع ويـروس كـرنـا         :  گفت استان كرمان

توجه بود و آسيب آنها در اين شرايط بيشتـر   نسبت به معتادين متجاهر بي
ها رهـا   از روزهاي عادي است بنابراين نبايد معتادين متجاهر را در خيابان

 .جمع آوري آنها اقدام كرد كرد و بايد نسبت به
دستگيري معتاديـن   نيروي انتظامي در شناسايي و وي با اشاره به اينكه

بايد فـعـال      16هاي ماده  كمپ:  متجاهر هيچ مشكلي ندارد، تصريح كرد
هـاي     شود و معتادين متجاهر را پذيرش كنند ضمـن آنـكـه پـروتـكـل          

 .رعايت شود بهداشتي در اين مراكز بايد به خوبي
خـانـمـانـان،        را بـا بـي       استاندار كرمان اولويت جمع آوري معتاديـن 

در  اگـر ظـرفـيـت خـالـي          : متجاهرها و بدون حاميان دانست و بيان كرد
افرادي كه تـوان   پس از دستگيري اين چند گروه داشت، 16مراكز ماده 

را نداشته و دستور قضايي دارنـد در       15مادي براي رفتن به مراكز ماده 
 .پذيرش شوند 16مراكز ماده 

وي با تاكيد برآنكه بايد يك راه حل براي ترك معتـاديـن از سـوي        
يكي از اشكاالت ما اين است كه :  ارايه شود، اظهار كرد نهادهاي ذيربط

هاي قانوني آشنايي  ها مسلط نيستيم و به همه ظرفيت به قوانين و آئين نامه
 .نداريم و اين امر باعث شده كه نتيجه مورد نظر از كارها حاصل نشود

استان كـرمـان    16استاندار كرمان با اشاره به اينكه ظرفيت مراكز ماده 
... درخواست داريم مجمـوعـه سـپـاه ثـارا         :  نفر است، تصريح كرد 150

هـاي   در شهرستان 16اندازي مراكز ماده  استان مانند شهر كرمان براي راه
در    16جيرفت و رفسنجان نيز اقدام كند همچنين يـك مـركـز مـاده             

انـدازي     سيرجان در نظر گرفته شده كه بايد موافقت دادستاني بـراي راه   
 .شود آن اخذ

زاده مديركل بـهـزيسـتـي اسـتـان          به گزارش ايسنا دكتر عباس صادق
درحـال حـاضـر         16هـاي مـاده          كمپ:  كرمان نيز در اين جلسه گفت

نيز چند نفر محدود با رعايـت   15از مراكز ماده  هستند و در برخي خالي
هاي بهداشتي زندگي مي كنند كه تا زماني كه دانشگـاه عـلـوم       پروتكل

 .نخواهيم داشت پذيرش پزشكي مجوز ارايه ندهد، در اين مراكز
روز پيـش در مـراكـز         40باتوجه به شيوع كرونا از حدود :  وي افزود

اكنون مقرر شد كه معتادين مـتـجـاهـر       .  هيچ كس مستقر نيست 16ماده 
... از لحاظ جسمي، غـذايـي، هـويـتـي و             قبل از پذيرش در يك مركز

اندازي كنـيـم كـه       غربالگري شوند و پيشنهاد شد كه دو مركز ديگر راه
روز نگهداري و افراد مبتال  14معتادين متجاهر در ابتدا در مركز قرنطينه 

 16نگهداري و مابقي در مراكز عادي ماده    19كوويد  16در مركز ماده 
 .گيري ستاد مقابله با كرونا استان هستيم نگهداري شوند كه منتظر تصميم

 
انجام پروژه هاي راهسازي 

 شهرستان هاي بافت، رابرو ارزوئيه 
به گزارش اداره ارتباطات واطالع رساني اداره كل راه   :  سرويس خبر

وشهرسازي استان كرمان، مهندس حاجي زاده مديركل در سـفـر يـك      
روزه خود به همراه محمدي نماينده مردم شريف بافت، رابر و ارزوئـيـه     
وتني چند از مهندسين و كارشناسان از پروژه هاي قطعـه سـوم مـحـور         

كيلومتر با اعتبار  26به طول )   بافت   -حد فاصل كيسكان (  بافت كرمان 
كيلومتر درحال انـجـام، پـروژه       6كيلومتر آن انجام و  20ميليارد كه  80

ميليارد تومـان   15متر با اعتبار  500كيلومتر و6محور ارزوئيه بافت بطول 
وهمچنين ساختمان اداره راه و شهرسازي شهرستان  ارزوئيه نيز بـازديـد     

 كردند 
شايان ذكر است  محمدي نماينده مردم شريف بافت، ارزوئيه و رابـر    
درحاشيه اين بازديد ها از پيگيري  تخصيص اعتبـارات الزم خـبـر داد          

 .وخواستار تسريع در روند تكميل پروژه هاي مذكور شد

 ديدار فرمانده انتظامي  از گوشه و كنار استان
و مجمع نمايندگان مجلس و 
 استاندار كرمان با فرمانده ناجا 

 

فرمانده انتظامـي اسـتـان كـرمـان، اعضـاي مـجـمـع                  :  سرويس خبر
نمايندگان مجلس و استاندار با فرمانده نيروي انـتـظـامـي ديـدار و در            
خصوص مهمترين تدابير حوزه نظم و امنيت استان كرمان بـا رويـكـرد      

  .ارتقاء امنيت گفت و گو كردند
فرمانده ناجا در اين ديدار به واليت مداري و انقالبـي بـودن مـردم         

در :  استان كرمان و همچنين اهميت اين استان اشـاره و تصـريـح كـرد          
مبحث كاهش تصادفات رانندگي، دو موضوع زيرساخت ها و فرهنـگ  

 .سازي از اهميت بسزايي برخوردار است
وي با بيان اينكه استان كرمان به عنوان بهشت معادن مطرح است، بـر  
لزوم استفاده از ظرفيت استان و نيز جلب مشاركت مـردمـي بـه ويـژه           
خيرين امنيت ساز در راستاي توسعه نظم و امنيت به خصوص افـزايـش     

 .كالنتري ها و پاسگاه ها تاكيد كرد
: سردار اشتري در خصوص جمع آوري معتادان متجاهر، يادآور شـد   

در مبحث شناسايي و جمع آوري معتادان متجاهـر نـيـروي انـتـظـامـي            
آمادگي كامل دارد اما موضوع مهم بعد از جمع آوري اين افراد، محـل  
نگهداري و كمپ هاي ترك اعتياد است كه تامين ايـن مـراكـز جـزء         
وظايف ديگر سازمان ها و نهادهاست كه متـاسـفـانـه در ايـن زمـيـنـه               

 .زيرساخت هاي الزم به حد كافي نيست
فرمانده نيروي انتظامي به موضوع سامانه پهپادي در اسـتـان كـرمـان         

كنترل، رصد و پايش مناطق كـويـري اسـتـان          : اشاره و خاطرنشان كرد
كرمان در بحث مبارزه با موادمخدر، امنيت تردد جاده اي بـه مـنـظـور         
كاهش سوانح رانندگي، تقويت و توسعه خدمت رسانـي بـه مـردم از          

 .جمله مزاياي اين سامانه است
ضرورت فرهنگ سازي و آماده سازي زيرساخت ها بـراي كـاهـش      
تصادفات، كنترل، رصد و پايش مناطق كويري استان كرمان از طـريـق     
سامانه پهپادي و برخي موضوعات مهم ديگر نيز از جمله مواردي بودند 
كه در اين نشست از سوي فرمانده انتظامي استان كرمان مـطـرح و در         

 .پيگيري شدند  جهت ارتقاء امنيت اين استان
گفتني است در اين نشست، نمايندگان مجلس و مسـئـوالن اسـتـان           
كرمان ضمن تشريح مسائل و نيازمندي هاي انـتـظـامـي اسـتـان خـود،            

 .آمادگي خود را در راستاي تقويت پليس اعالم كردند
 

 تفكر گسترده و همسو، 
فرصتي در عرصه خدمت براي 

 پايداري ايران اسالمي 
 

فرمانده انتظامي شهرستان كرمان در ديدار با فـرمـانـده    :  سرويس خبر
تفكـر گسـتـرده،      :  گفت)  ع( ناحيه مقاومت بسيج حضرت اميرالمومنين 

همسو و برادرانه پليس و بسيج در حوزه هاي مختلف، ، فرصتـي بـراي     
  .خدمت و ضامن بقا و پايداري ايران اسالمي است

سرهنگ محمدرضا فداء به همراه مسئوالن و روسـاي فـرمـانـدهـي          
... سپاه ثارا)  ع( انتظامي شهرستان كرمان با حضور در ناحيه اميرالمومنين 

ضمن تبريك انتصاب سرهنگ حميدرضا حسينخاني به سمت فرمـانـده   
بسيج همواره به عنوان سازمانـي جـوان، پـويـا،         :  جديد اين ناحيه گفت

فراگير و آماده براي انجام رسالت و ماموريت هاي حفاظت و حراسـت  
از انقالب اسالمي و پاسخگوئي به نيازهاي پيش روي انقالب، هـمـيـار      

  .اصلي پليس در تامين امنيت پايدار در ابعاد مختلف بوده است
: وي به اتحاد دشمنان جمهوري اسالمي ايران اشاره كرد و بيان كـرد   

دشمنان با دست آويز قرار دادن مشكالت داخلي جمـهـوري اسـالمـي       
ايران و انجام عمليات رواني، هدف براندازي اين نظام مقدس را در سـر  
دارند كه همانند گذشته با هوشياري نهادهاي نظامـي و امـنـيـتـي ايـن             
نيرنگ نيز سرانجامي نخواهد داشت و برنده اصلي اين مناقشـات مـردم     

 .شريف ايران هستند
در ادامه اين جلسه فرمانده ناحيه مقاومت بسيج حضرت اميرالمومنيـن 

نيز با تشكر از فرماندهان و روساي سـتـاد فـرمـانـدهـي انـتـظـامـي               )  ع(
ماموران پرتالش نيروي انتظامي بـه دلـيـل      :  شهرستان كرمان يادآور شد

تعدد ماموريت هاي محوله براي استقرار نظم و امنيت با سلب آسـايـش   
 .از خود، آسايش و آرامش را براي شهروندان فراهم مي كنند

سرهنگ حميدرضا حسينخاني با اشاره به تالش همه نيروهاي نظامـي  
با توجه به اينكـه مـامـوريـت       :  و امنيتي براي حل مشكالت مردم، افزود

هاي اين نيرو گسترده بوده و به تنهائي نمي شود بار سنگين مشـكـالت     
جامعه را به دوش كشيد و نيز در جهت تحقق منويـات مـقـام مـعـظـم           
رهبري و امنيت پايدارتر در جامعه، بر افزايش تـعـامـالت دوسـويـه و            

 .هدفمند تاكيد مي شود
سرهنگ حسينخاني به تالش و جانفشاني شبانه روزي ماموران نـاجـا     

بسياري از علما حاضر بودند اجر هفتاد ساله عـبـادت     :  اشاره و بيان كرد
خود را با يك شب نگهباني در راه خـ دا معامله كنند و اين امـر نشـان       
دهنده اجر عظيم دنيوي و اخروي براي اين خدمت خالصانه در جـهـت   

 .تامين نظم و امنيت است
در پـايـان از       )  ع( فرمانده ناحيه مقاومت بسيج حضرت اميرالمـونـيـن   

آمادگي كامل اين نيرو به جهت تعامل نزديك با نيروي انتـظـامـي، در      
 .تمام زمينه ها خصوصاً حوزه هاي فرهنگي، امنيتي و اجتماعي، خبر داد

مديركل بهزيستي  :  سرويس خبر
وضـعـيـت    :  استان كـرمـان گـفـت      

خشونت عليه زنان در كرمان خوب 
 .نيست

زاده در      دكتـر عـبـاس صـادق        
وگو با ايسـنـا، در خصـوص         گفت

ميزان كـودك آزاري در اسـتـان          
معتقدم دليل اصـلـي     :  كرمان گفت

ــيــن          ــاي كــودك آزاري، ســواد پ
اي و در  اجتماعي، سواد پايين رسانه

 .هاي بعدي اعتياد و فقر است علت
متأسفانه در بـيـن       :  وي ادامه داد

هاي ثبت شده در اورژانـس     آسيب
اجتماعي استـان، كـودك آزاري       
رتبه اول را دارد و ساليانه بـيـش از     

مــورد كــودك آزاري را          1200
كنيم ولي بيش از ايـن     شناسايي مي

كودك آزاري داريم زيرا كـودك  
آزاري شامل؛ آزار جسـمـي، آزار     
لــفــظــي، آزار اجــتــمــاعــي، آزار       

است لذا مـا فـقـط      ...  خانوادگي و 
موارد شـديـد جسـمـي را ثـبـت               

كنيم ضمـن آنـكـه تـا بـه مـا                مي
گزارش ندهند ما از كودك آزاري 

 .اطالعي پيدا نخواهيم كرد
مديركل بهزيستي استان كـرمـان   
درباره اقدامات بـهـزيسـتـي بـراي          
كمك به كودكـان آزار ديـده از         

هاي  بچه:  سوي خانواده ها بيان كرد
گـيـرنـد در       كه مورد آزار قرار مي

ابتدا با شناسائي مـورد، بـا حـكـم           
كنيـم و اگـر        قضائي ورود پيدا مي

كودك آزاري شـديـد بـاشـد بـا            

جديت اين مورد را از 
طريق قضايـي دنـبـال      
خواهيم كرد و حـتـي     
مواردي داشتيم كه از   
ناپدري يا نامادري نيـز  
ديه گرفتيم و همچنين 
در مقوله سامانـدهـي،   
اين كودكان در مراكز 
بهزيستي نگهـداري و    
در مــرحلــه بــعــد          

هاي ناشي از كودك آزاري    درمان
هاي مورد نياز بـراي ايـن        و درمان

 .شود كودكان انجام مي
وي با بـيـان ايـن مـطـلـب كـه              
كودكان زيادي داريم كه به دلـيـل   
اعتياد يا بيكاري والدين دچار سـوء  
: تغذيه شديد هستند، اظـهـار كـرد       

اين كودكان را بهـزيسـتـي تـحـت        
 .دهد پوشش قرار مي

زاده كودكان بدسرپرسـت   صادق
سـرپـرسـت را دو گـروهـي             و بي

دانست كه سازمان بهزيستي از آنهـا  
: كند، در ادامه افـزود    نگهداري مي

سـرپـرسـت در         در گذشته افراد بي
استان بيشتر بود اما اكـنـون تـعـداد       
كودكان بـدسـرپـرسـت افـزايـش           
ــدا كــرده اســت           ــي ــاداري پ ــعــن م

كه در گـذشـتـه از بـيـن             طوري به
كــودكــانــي كــه مــا نــگــهــداري        

سرپرست و  درصد بي 80كرديم  مي
مابقي بدسرپرست بودند اما اكنـون  

درصـــد ايـــن كـــودكـــان            78
سـرپـرسـت       بدسرپرست و بقيه بـي   

 .هستند
وي با تاكيد برآنكه بـايـد سـواد      
اجتماعي جامعه را باال ببريم، اظهار 

اگر فهم اجـتـمـاعـي داشـتـه         :  كرد
باشيم حتي در زمان اعتياد و فقر باز 

 . مراقب كودك خود خواهيم بود
به ياد بـيـاوريـم كـه وضـعـيـت            
اقتصـادي پـدر و مـادران مـا در               
گذشته به مراتب از ما بدتر بود امـا    
خيلي بهتر از ما زندگي كـردنـد و       

فرزندان خوبي تربيت كـردنـد لـذا      
تـوان در       وضعيت اقتصادي نـمـي    

تربيت موثر دانست هـر چـنـد كـه         
نقش بدون موثري نـيـز نـخـواهـد           

 .داشت
مديركل سازمان بهزيستي استـان  
كرمان با اشاره به شيوع كـرونـا و       

هاي خانوادگـي   افزايش ناسازگاري
قـبـل از     :  در اين ايام عـنـوان كـرد     

صدور طالق، زوجين براي سـازش  
هاي احتمالي به بـهـزيسـتـي بـراي        

شوند و اگـر   مشاوره ارجاع داده مي
ها اختـالفـات آنـهـا        پس از مشاوره

حل نشد سپس قاضي حكم طـالق    
 .كند را صادر مي

وي با بيان اين مطلب كه در ايـام  
بـرابـر تـعـداد          4كرونا بـيـش از         

تــقــاضــاهــاي طــالق در ســامــانــه       
سامـانـه نـوبـت دهـي          (   » تصميم« 

اينترنتي درخواست طالق توافـقـي،   
طالق يكطرفه به درخواست زوج و 

استان كرمان افزايش پيـدا  )  يا زوجه
در ايـام    :  كرده است، اظهـار كـرد    

هاي خانوادگي به  كرونا ناسازگاري
هاي زنـدگـي،    دليل نداشتن مهارت

در استان كرمان به طور چشمگيري 
افزايش داشته و دادخواست طـالق    
نيز بيش از چهار برابر نسبت به قبـل  
از دوران شيوع ويروس كرونا رشد 

 .داشته است
در ايـام    :  زاده بـيـان كـرد      صادق

مشاوره تلـفـنـي     1480كرونا سامانه 
ساعته خدمـت   16سازمان بهزيستي 

داد و در اين مدت بيشترين  ارايه مي
فراوانـي ثـبـت شـده در زمـيـنـه                

هاي خـانـوادگـي بـوده        ناسازگاري
 .است

به دليل اينـكـه   :  وي تصريح كرد
بلد نيستيم با فرزندانمـان صـحـبـت       
كنيم، عصبي مي شويم و شيشـه را    

شكنيم و حـاضـريـم خسـارت          مي
مادي ببينيم اما با گفتمان مشكل را   

حل نكنيم زيـرا خشـونـت را يـاد           
 .داشته اما تعامل را ياد نداريم

مديركل سازمان بهزيستي استـان  
كرمان با بيان اينكه ظرفيت تحـمـل   
و تاب آوري ما پايـيـن بـود و بـا           
كرونا اين مسئله مشخص و نمـايـان   

ايـام كـرونـا و        :  شد، عنـوان كـرد    
قرنطينه نشان داد كه ظرفيت تحمـل  
ما در حد دو روز است و متاسفـانـه   
خالء نبود مهارت زندگي در ايـن      
ايام كامال مشهود شد و ايـن مـهـم      
فقط مختص عوام نـيـسـت بـلـكـه           
خواص نيز اين مهارت زنـدگـي را     
ندارند كـه در ايـام كـرونـا ايـن              
موضوع كامال نمايان و مشـخـص       

 .شد
وي دربــاره هــمــســرآزاري در       

بعـد از    :  استان كرمان به ايسنا گفت
كودك آزاري، رتبه دوم گـزارش  
هــاي ثــبــت شــده در اورژانــس          
اجتماعي استان كرمـان، خشـونـت      
عليه زنان است و در كرمان جايگاه 
خوبي نداريم به ويژه در مـنـاطـق        
حاشيه اي و نقاط پراكنده شهر كـه  

هاي فرهنگي مـتـفـاوت بـا          كلوني
اقتصاد ضعيف و فرهنگ ضـعـيـف    
افراد حضور دارند؛ خشونت عـلـيـه    

 .زنان بيشتر است
صادق زاده با ابـراز تـاسـف از          
اينكه وضعيت خشونت عليـه زنـان     
در كرمان خوب نـيـسـت، اظـهـار          

تحقيقي در يكي از مـنـاطـق        :  كرد
شهر كرمان نشـان مـي دهـد كـه           
خشونت علـيـه زنـان در كـرمـان            
باالست و در اين بين زنـان جـوان،     
بيشتر در مـعـرض خشـونـت قـرار          

ضـرب  ( دارند كه خشونت فيزيكـي 
در رتبه اول و سـپـس يـا            ) و شتم

همزمان بـا خشـونـت فـيـزيـكـي              
هاي لفظي، فحاشي، طـرد     خشونت

در ...  اعتنايي كـردن و         كردن، بي
جايگاه هاي بعدي خشونت عـلـيـه      

 ..زنان در كرمان قرار دارد

كارشنـاس سـتـاد      :  سرويس خبر
مقابله با كرونا در استان كرمـان بـا     
تاكيد بر اينكه در حال حاضر تنـهـا   
داروي ابزار پيشگيـري از كـرونـا،        
: استفاده ماسك است اظـهـار كـرد     

استفاده از ماسك احترام به حقـوق  
ديگران است و از منظر دينـي نـيـز      
اداي حق الناس بـوده و مـاسـك          
نزدن به معناي تضييع حق النـاس و    

 .حقوق ديگران است
دكتر سعيد صحبتـي در گـفـت        
وگو با ايسنا با اشاره بـه وضـعـيـت       
اپيدمي كرونا در اسـتـان كـرمـان           

مـتـاسـفـانـه روزهـاي         :  اظهار كـرد 
سختي به دليل شرايط كرونا را در     
استان كرمان مي گذرانيم و روزانـه  
شاهد مرگ دلخراش هم استاني ها 
هستيم و نكته تاسف وار اين اسـت    

هاي نـاشـي از      كه بسياري از مرگ
مي تـوانسـت بـا       19ابتال به كوويد 

يـك ســري اقـدامــات كــوچــك         
حفاظتي و پيشگيري جـلـوگـيـري       

 .شود
وي با بـيـان ايـنـكـه وضـعـيـت             
بيمارستان هاي استان كرمان در حد 

هم اكنون استـان  :  اشباع است افزود
كرمان در ليست استان هاي قرمز و   
وضعيت هشدار از بعـد كـرونـايـي       
قرار گرفته كه نياز است مـردم بـه       
شدت مراقب رفتارهاي اجتـمـاعـي    

 .خود باشند

اين كارشناس ستـاد مـقـابلـه بـا          
كرونا در استان كرمان با تاكيـد بـر     
اينكه در هر زماني پيشگيري مقـدم  

با تـوجـه بـه        :  بر درمان است افزود
نه داراي واكسن و  19اينكه كوويد 

نه داروي درماني خاصـي اسـت و       
بهترين درمان براي ايـن بـيـمـاري         
پيشگيري است و بهتريـن كـار در       
امر پيشگيري، استفاده از مـاسـك       
است به طوري كه ماسك مي تواند 

 90احتمال انتقـال ويـروس را از           
 .درصد برساند 2تا  1,5درصد به 

وي در بخش ديگري از صحبت 
هاي خود به اقداماتـي كـه گـروه        
هاي پرخطر جامعه و به ويژه افـراد    
داراي بيماري زمينه اي بايد انـجـام   

از نـظـر     :  دهند اشاره كرد و گفـت 
احتمال ابتـالي بـه كـرونـا، افـراد            
داراي بيـمـاري هـاي زمـيـنـه اي             

مساوي با ساير افراد جامعه هستـنـد   
اما در صـورت ابـتـال، احـتـمـال               
عوارض اين بيماري در اين گـروه    
هاي پرخطر بيشتـر اسـت لـذا بـه           
شدت توصيه مي شود افـراد داراي    
بيماري هاي زمينه اي خودشـان را    
در معرض محيط هايي كه احتمـال  
 .انتقال ويروس باالست، قرار ندهند

اين كارشناس ستـاد مـقـابلـه بـا          
در :  كرونا در استان كـرمـان افـزود     

اين شرايط افراد داراي بيماري هاي 
زمينه نبايد داروهاي بيماري خود را 
قطع كرده، بلكه بـايـد مـرتـبـا بـه             
صورت دقيـق داروهـاي خـود را          

 .مصرف كنند
صحبتي با اشاره به اينكه اپيدمـي  
كرونا هم اكنون در استان كـرمـان     

در :  استقرار يافته است اظهـار كـرد    
اين شرايط ديگر به دنبال شناسـايـي   

تك تك مبتاليان نيستيم بلكه بنا بر 
اين است كه هر فردي در مقابل مـا  
قرار مي گيرد احتماال ناقل ويـروس  
است پس بايد رفتارهايي كه سبـب  
گسترش و انتقال ويروس مي شـود    
را به حداقل رسانـده تـا بـتـوانـيـم           
زنجيره بيماري را در سطح جامـعـه   

 .قطع كنيم
وي درباره نحوه تغذيه در دوران 

تـغـذيـه سـالـم        :  كرونايي نيز گفت
يكي از توصيه هاي مناسـب اسـت     
كه سبب خواهد شد سيستم ايمـنـي   
بدن مقابله با اين ويروس تـقـويـت      
شود و تاكيد داريـم در ايـن ايـام          
تحت تاثير شبكـه هـا مـجـازي و           
صحبت هاي غيرمنطقي قرار نگرفته 
و بيش از حـد روي يـك مـاده              
غذايي و يك دارويي گياهـي كـه     
عنوان مي شود معجـره مـي كـنـد         
تمركز نكنيم زيـرا هـيـچ مـاده و             
داروي خاصي براي پيشـگـيـري و      
درمان اين بـيـمـاري تـاكـنـون بـه            

 .صورت علمي ثابت نشده است
اين كارشناس ستـاد مـقـابلـه بـا          
كرونا در استان كرمان با تاكيـد بـر     
اينكه بايد در اين ايام هـمـه گـروه      
هاي غذايي كه ويتامين هـا را در        

بـه  :  برگيرد مصـرف شـود افـزود         
شدت توصيه مي شـود در دوران        
بيماري، افراد از مصرف از شيرينـي  
 .جات و مايعات شيرين پرهيز كنند

 :مديركل بهزيستي استان كرمان

 وضعيت خشونت عليه زنان در كرمان خوب نيست 

 :كارشناس ستاد مقابله با كرونا در استان كرمان

 ماسك تنها داروي فعلي مقابله با كروناست

 

 9900412آگهي ابالغ اجرائيه  كالسه شماره 
آئين نامه اصالحي اجراي ثبت اسناد و امالك بدينوسيله به اقاي مسـعـود    19و  18طبق ماده 

ابالغ مي شود بانك شعبه جهت وصول مبلغ  2364به شماره شناسنامه ...  علي خاني فرزند يدا
ريال موضوع الزم االجرا با احتساب خسارت تاخير و نيم عشر و هـزيـنـه     58/320/000/000

هاي مربوطه به موجب سند شماره عليه شما اجرائيه صادر نموده، با توجه به اينكه آدرس شما 
طبق اعالم مامور ابالغ شناسائي نگرديده و بستانكار نيز نتوانسته آدرس شما را جهـت ابـالغ     
اوراق اجرائيه معرفي نمايد و آدرس فعلي شما نيز براي اين اداره مشخص نمي باشد لذا طبـق  
ماده فوق اين آگهي يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار منتشر و شما از تاريخ انتشار كـه  
روز ابالغ محسوب مي گردد ظرف مدت ده روز مهلت داريد كه نسبت به پرداخت بدهي اقدام 

بديهي است در غير اين صورت طبق مقررات نسبت به ادامه عمليات اجـرائـي اقـدام      .  نمائيد 
 الف/ م  593.خواهد شد ضمناً به جز اين اگهي آگهي ديگري منتشر نخواهد شد

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سيرجان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
 ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و            13قانون و ماده       3آگهي موضوع ماده     
 اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت       139960319012000895برابر راي شماره    
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك سيرجان                  
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود غالمرضا زاده فرزند كراقلي به شماره                  

مترمربع   200صادره از سيرجان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت                 1182شناسنامه  
كرمان به آدرس سيرجان مكي آباد خيابان         36اصلي واقع در بخش       2713فرعي از     1پالك  

محرز ) متقاضي مالك مشاع   (اصلي كوچه روبروي بسيج خريداري از مالك رسمي آقاي               
روز آگهي مي شود      15لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله             . گرديده است 

در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي                   
توانند از تاريخ انتشاراولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از                     
اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايي                   

بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات             .تقديم نمايند 
 الف/ م  611. سند مالكيت صادر خواهد شد

 1399/05/04: تاريخ انتشارنوبت اول
  1399/05/19: تاريخ انتشار نوبت دوم

 محمد آرمان پور
 رئيس ثبت اسناد و امالك

 آگهي فقدان سند مالكيت
خانم مهديه ارجمندي فرزند حسن شـمـاره    99/4/28ـ  10100احتراما طبق درخواست شماره 

صادره از رفسـنـجـان داراي شـمـاره مـلـي                   1355/09/20تاريخ تولد  15713شناسنامه 
اصلي بخش  1783فرعي از  17383مالك سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك  3050156155

دفتر خانه اسناد رسمي شمـاره   1396/12/21تاريخ  50232كرمان با شماره مستند مالكيت  3
شهر كرمان استان كرمان ثبت گرديده است كه قبل از ثبت در دفتر امالك مفقود گرديده  15

شهـر كـرمـان       15دفترخانه اسناد رسمي شماره  1396/12/21مورخ  50233و رهني شماره 
ريال به  2/531/812/373استان كرمان كه به نفع بانك مسكن شعبه صدوقي كرمان به مبلغ 

ماه ثبت گرديده است صادر و تسليم گرديده ضمن تسليم دو برگ استشهاد محلـي   144مدت 
تصديق امضا شده مدعي است سند مالكيت پالك مزبور به علت نامعلوم مفقود و درخـواسـت   

ائين نامه قانون ثـبـت    120سند مالكيت المثني نموده  لذا به استناد تبصره يك اصالحي ماده 
مراتب در يك نوبت در تاريخ مندرج در ذيل اگهي مي شود تا چنانچه كسي مـدعـي انـجـام       

روز    10معامله نسبت به ملك فوق الذكر با وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد  ظرف مدت 
پس از انتشار اگهي  به اداره ثبت شهرستان كرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايند واال پس از مدت مذكور نسبت به صدور سند مالكيت 

 .المثني اقدام خواهد شد
  1399/05/04:تاريخ انتشار

 محمود مهدي زاده 
 كرمان 2رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه  



 كرمان 3 
 سال بيست و هفتم  1399مرداد ماه  4شنبه    

 اوقات شرعي كرمان
  12:48:                                اذان ظهر   
 19:57:                             اذان مغرب  
 00:02:                   نيمه شب شرعي   
 4:25:                        اذان صبح فردا 
 5:56:                      طلوع آفتاب فردا  

 :ذكر امروز  
  )مرتبهصد (يا رب العالمين 

 ؟»ارتداد«و  »آزادي عقيده«
 

  )قسمت پنجم(                                  
 

همه اين تعبيرات اشاره به يك حقيقت دارد و آن اينكه ارتداد، بايـد   
به رغم علم به حقانيت اسالم صورت گرفته باشد و نه در نتيجه عـوامـل   

وجـود  .  يـك :  براي اين نظريه به داليل چندي تمسك شده است.  ديگر
در روايات ارتداد؛ گفته اند اين تعبير به معناي انكار بـر  »  جحد« تعبير 

قد تبـ ين الـ رشـد    « دوم، تعبير .  خالف عقيده يا انكار پس از علم است
يا تعبيرات مشابه آن در آيات قرآن كـه نشـان مـي دهـد           »  من الـ غي

سوم، تـفـاوت     .  ارتداد مورد بحث، ارتداد در عين علم به حقانيت است
كيفر مرتد ملي نسبت به مرتد فطري و زن مرتد نسبت بـه مـرد مـرتـد           

گفته اند اين تفاوت از آنجا پديد آمده كه زن، به دلـيـل حضـور      .  است
كمتر در اجتماع و همچنين مرتد ملّي به خاطر سابـقـه كـفـرش غـالـبـاً            
آگاهي عميق از اسالم ندارند، از اين رو شارع نسبت به آن دو تخفيـف  

اين نشان مي دهد كه آگاهي به اسـالم در مـجـازات          .  قائل شده است
برخي از اين داليل چندان خالي از نقد نيـسـت؛ مـثـالً       .  مرتد نقش دارد

جحد گاهي به معناي مطلق انكار نيز به كار رفته، گذشـتـه از آن كـه          
كفر بما اُنزل علي محـ مد» « رغـ ب عن االسـ الم« تعبيرات مطلق مثل 

و همچنين كشف مالك تـخـفـيـف     .  نيز در روايات آمده است»  ) ص( 
در مورد زن و مرتد ملّي قطعي نيست و برپايه حدس و گمان استوار مي 

 .باشد
ديدگاه موافق قتل مرتد 

كساني كه حكم ارتداد را قتل مي دانند دليل عمده شان همان گـونـه   
گرچه در تبيين فلسفه قتل، ديـدگـاه هـاي        .  كه اشاره شد روايات است

متفاوتي ابراز شده است؛ و برخي ارتداد را باعث نابودي هويت جامـعـه   
بعضي ديگر آن را انحراف عقيدتي و نـوعـي فسـاد        .   اسالمي مي دانند

گـروهـي ارتـداد را        .  فكري و روحي مي دانند كه بايد ريشه كن شـود 
امـا در    .  عامل تضييع حق الهي كه عبوديت انسان است مـي شـمـارنـد        

مجموع تكيه گاه اصلي، همان متون و روايات است كه داللت بر قـتـل     
پيروان اين نظريه در .  مرتد مي كند و هيچ گونه قيدي نيز در ظاهر ندارد

. 1:  توجيه آيات آزادي عقيده يكي از دو رويكرد زير را برگزيـده انـد    
داللـت بـر آزادي       »  لـ اإكراه فـ ي الـ ديـن   « آيات آزادي عقيده مثل 

به اين معني كه خـ داوند از اختيار و اراده     .  تكويني مي كند نه تشريعي
انسان دين و بي دينـي را از      :  در وجود انسان خبر مي دهد و مي فرمايد

روي آزادي و اختيار بر مي گزيند، نه اجبار، اما اين بدان معني نـيـسـت    
در مـقـام     .  كه اين گزينش به صورت مطلق مطلوب خــ داونـد بـاشـد        

مطلوبيت و اراده تشريعي تنها گزينشي مطلوب خـ داوند است كه حـق    
باشد؛ اما اگر باطل بود خـ داوند آن را نمي پسندد و بـراي آن كـيـفـر         

در بـررسـي     « :  يكي از طرفداران اين تفسير مي گـويـد    .  مقرر مي كند
آزادي .  آزادي انتخاب راه بايد ميان آزادي تكويني و تشريعي فرق نهاد

تكويني به اين معني است كه در نظام آفرينش، انتخاب راه و عـقـيـده        
اصوالً در دين، مجموعه اي از اعتقادات ويـژه اسـت       .  اجبارپذير نيست

اگر اصول و مـبـادي       .  كه هرگز نمي توان آنها را بر كسي تحميل كرد
. ديانت براي كسي حاصل نشود دين نيز به قلمرو جانش پاي نمي نـهـد    

اما از اين آزادي تكويني نمي توان برداشت كرد كه انسان در مـرحلـه       
تشريع و انتخاب عقيده بتواند به هر سو كه خواست مـيـل كـنـد و خـ           

لـ ا إكـ راه في الـ   « آيه »هرگز چنين نيست.  داوند بدين ميل او ارج نهد
به آزادي در اصل ورود به اسالم نگاه دارد، نه استمرار بر اسالم؛ »  دين

يعني اين آيه و آيات مشابه مي گويد انسان در پذيرش آغازيـن اسـالم     
اما اگر آزادانه اسالم .  آزاد است و هيچ گونه اجباري بر آن وجود ندارد

بـه ايـن     .  را پذيرفت ديگر آيه نمي گويد بازگشتش چه حكـمـي دارد    
 . ترتيب قتل مرتد با آياتي از اين دست سازگار است

با يكي از اين دو تفسير نسبت به آيات آزادي عقيده خـواسـتـه انـد        
اما به نظر .  ميان اين آيات و حكم روايي قتل مرتد سازگاري ايجاد كنند

مي رسد هيچ يك از اين دو تفسير خالي از اشكال نيست؛ زيـرا آيـات     
آزادي عقيده منحصر در آيه لـ ا اكـ راه نيست، بلكه آيـات چـنـدي بـا         
تعبيرات گوناگون بر اين حقيقت تأكيد دارد كه نمي توان آنها را حمل 

 » 99/يونس«بر گزينش ابتدايي يا اخبار از اختيار تكويني كرد؛ مانند
 »  107/ انعـام  «، »  6/ كافرون«،  »  15ـ  14/زمر«، » 29/كهف «

و ده ها آيه ديگر كه به صراحت نكوهش و نفي اكراه و    »104/ انعام«
 . اجبار بر دين را مي رساند و بر حق انتخاب و گزينش انسان تأكيد دارد

قــ د    « تعبير »  لـ ا إكـ راه في الـ دين« گذشته از آن كه در خود آيه 
قرينه است بر نفي تشريع اكراه، نه حكايت از   »  تبـ ين الرشد من الـ غي

پشتوانه نهي است »  غي« از »  رشد« واقعيت اختيار؛ زيرا آشكار بودن 
 . و نه نفي اخباري

بنابراين در پرتو قرينه اي كه در خود آيه وجود دارد و هـمـچـنـيـن         
آياتي كه گذشت، مي توان اين حقيقت را از آيات قرآن استفاده كـرد    
كه انسان در گزينش و انتخاب دين آزاد است و هيچ گاه اكراه و اجبار 

البته نكته اي كه در آغاز اين نوشتار گـفـتـه    .  در اين زمينه درست نيست
كـه  »  حـقّ يـا آزادي      « آمد در اينجا قابل يادآوري است و آن اينكه   

قرآن براي گزينش عقيده اثبات مي كند به معناي مطلوبيت و سـتـايـش    
همچنين به معناي عدم كيفر مطـلـق نـيـز       .  هر عقيده گزينش شده نيست

نيست؛ زيرا قرآن براي برخي عقائد و باورها كيفر اخـروي قـرار داده         
به معناي عدم مانع و عدم كيفر دنيوي »  حق و آزادي« بلكه اين .  است

است يعني از ديدگاه قرآن انتخاب عقيده هر چه باشد، كيـفـر دنـيـوي       
ندارد، اما اينكه مطلوب و مورد ستايش است يا نه، و كيفر اخروي دارد 
يا نه، بستگي به نوع عقيده دارد؛ اگر حق باشد مطلـوب اسـت و اگـر          

 .باطل باشد نامطلوب و داراي كيفر اخروي
 ...ادامه دارد                                                            

 پاسخ به شبهات

 

 عوارض طالق زنان
همان طور كه در مورد عوارض و مشكالت طالق مردان و كودكـان  
گفته شده در اين مقاله سعي بر اين است در مورد مسائل زنان بـعـد از       

كمتر كسي است كه بعد از طالق بتوانـد زنـدگـي      . طالق صحبت كنيم
 .عادي وروزمره خود را از سر بگيرد

اغلب مشكالت زنان بعد از طالق مشكالت مـالـي، طـرز بـرخـورد          
خانواده اين زنان، نگاه جامعه به زن مطلقه و موضوع فرزندانشان اسـت    

 .كه به اختصار در اين مقاله در موردشان توضيح مي دهيم
يكي از نگراني هاي زنان بعد از طالق موضوع حضانت فرزنـدانشـان   

اين كه آينده ي فرزندانشان چه مـي شـود و اگـر قـرار اسـت                .  است
حضانت فرزندانشان را بر عهده بگيرند چگونه بايد به مسائل عاطفـي و    

گاهي اوقات مردان براي لجبازي با همـسـر سـابـق       . مالي آن ها بپردازند
خود از حق حضانت فرزند استفاده مي كنند و زن سابق خود را بعـد از    
طالق براي ديدن فرزندش تحت فشار قرار مي دهند و اجازه ي ديـدار    
مادر و فرزند را نمي دهند و از طرفي ديگر اگر فرزنـد نـزد خـود زن          
باشد؛ زن براي تامين هزينه هاي فرزند خود مجبور به كار كردن بيـرون  
از منزل است و اين سبب مي شود نتواند به امور عاطفـي فـرزنـد خـود         
برسد و او را حمايت كند و همين امر باعث مي شود كه به زن احسـاس  
گناه دست بدهد كه فرزندش قرباني اين مسـئلـه شـده اسـت و ايـن                
احساس گناه باعث افسردگي و اضطراب در زن مي شود البته اگر خـود  

 .زن پيش قدم براي امر طالق شده باشد
دختران زماني كه ازدواج مي كنند روياهاي بسياري در سر دارنـد و    
وقتي ازدواج آن ها به هر دليلي به طالق مي انجامد اين روياي آن ها از 
بين مي رود و در نظر آن ها اين گونه شكل مي گيرد كه زندگي بـراي    
آن ها غير قابل پيش بيني است و آن ها دچار افسردگي طوالني مـدت    
مي شوند و هدف هايي را كه در زندگي داشته اند براي آن ها بي معني 
مي شوند و حتي نااميدي باعث مي شود كه آن ها به دنبال هدف هـاي    
خود نروند و يك حس بدبيني نسبت به مردان در آن هـا ايـجـاد مـي           

آن ها به دليل محدوديت ها و ديدن رفتارهاي غلط مردان بـا آن    . شوند
ها در طول زندگي مشترك سابقشان نسبت به آقايان بي اعـتـمـاد مـي         

البته اين زنان براي حل كردن كمبودها و خال عاطفي كه دارند و   . شوند
فشارهايي كه در طول زندگي مشترك سابق خود داشته اند و يـا بـراي     
حل كردن مشكالت مالي خود مجبور به رابطه هاي نامشروع يا ازدواج   
هاي موقت مي شوند حتي گاهي با افراد متاهل كه اگر اين روابط بـراي  
آن ها سرانجامي نداشته باشد نتيجه اش اين  مي شود كه ابن گونه زنـان  
شكست هاي عاطفي بدتري را تجربه كنند وحال روحي آن ها شكننـده  

 .تر شود
يكي ديگر از مشكالت نوع نگاه جامعه نسبت به ايـن گـونـه زنـان           

زني كه طالق گرفته است  وضعيت بدتري نسبت به مرد مطـلـقـه    . است 
متاسفانه به دليل نگاه بد جامعه نسبت به زنان مطلقه به دليل مسائـل  . دارد

فرهنگي كه در جوامع سنتي وجود دارد مشكالتي ديگر مانند اجاره ي   
حتي زماني كه يك .  مسكن، انتخاب شغل براي آن ها به وجود مي آيد

زن مطلقه مي خواهد وارد رابطه ي جديدي شود به خاطر شكستي كـه    
در زندگي قبلي خود داشته است مورد قضاوت قرار مي گيرد و همـيـن   

يـكـي از     .  مساله باعث مي شود نااميدي و افسردگي در او شكل بگيـرد 
كمك هايي كه مردم جامعه به زنان مطلقه مي توانند كنند اين است كه 

نگاه اغلب مردان جامعه اين گونه است كه .  طرز نگاه خودرا تغيير دهند
از زنان مطلقه براي رفع نيازهاي جنسي خود استفاده كنند و مي تو انـنـد   
اين زنان را بدون هيچ محدوديتي در اختيار داشته باشند حـتـي گـاهـي       
اوقات نظر بعضي از خانم ها به زنان مطلقه همين گونه اسـت كـه ايـن        

اگـر ايـن     .  گونه زنان در جامعه براي تزلزل خانواده دردسر ساز هستنـد 
گونه نگاه ها برداشته شود تا حد زيادي از بار فشارهاي روحي و روانـي  

 .زنان مطلقه كاسته مي شود
اين زنان در زمان زندگـي  .  يكي ديگر از مشكالت مسائل مالي  است

مشترك سابق خود خانه دار بوده و شغلي نداشته اند و بـعـد از مسـئلـه         
جدايي به مشكالت مالي بر مي خورند مخصوصا اگر حضانت فرزند بـا  
آن ها باشد البته زنان بايد قبل از جدايي مقداري پس انداز داشته باشنـد  
يا شغلي براي خود پيدا كنند كه كمتر دچار مشكل شوند البته در ايـران  
بحث مهريه مطرح است كه آن هم پيچيدگي هـايـي دارد كـه از آن            
سوي ديگر با افزايش نرخ سكه براي آقايان اين مسئله دردسر ساز شـده  

 .است
به دليل نگاه جوامع سنـتـي   . موضوع ديگر خانواده هاي اين زنان است

به طالق كه آن را عملي ناپسند مي دانند دختر خود را از طالق منع مـي  
كنند كه اگر موفق نشوند آن را تهديد به طرد شدن مي كنند و يـا بـه         
علت مسائل مالي خواستار ادامه ي زندگيشان مي شوند البتـه نـاگـفـتـه        
نماند كه در سال هاي اخير طرز نگاه خانواده و جامعه نسبت بـه طـالق     
تغيير كرده است و فرزند خود را از لحاظ مالي و عاطفي تا آن جـايـي       
كه در توانشان است حمايت مي كنند كه همين امر سبب مي شـود كـه     
زنان مطلقه براي فرار از تنهايي يا مسائل مالي دست به هر كار اشتبـاهـي   

 .نزنند
البته در جامعه نشان داده شده است كه بعضي از زنان پس از جدايـي  
پيشرفت هايي در زمينه ي شغلي داشته اند به فعاليت هـاي اجـتـمـاعـي        

روي آورده اند ورزش مي كنند و به دنبال اهداف و آرزوهـاي خـود          
 .رفته اتد و تا حدي زياد موفق شده اند

باز هم گفته مي شود كه قبل از ازدواج در انتخاب شريك زندگيتـان  
وقتي يـك  .  دقت بيشتري داشته باشيد تا از بروز مشكل جلو گيري كنيد

خانواده از هم مي پاشد زن، مرد فرزند و خانواده  هايشان درگـيـر مـي      
به فرهنگ لـطـمـه مـي         .  شوند ووقتي كه آمار طالق باال برود به جامعه

خورد و مانمي توانيم  يك جامعه ي با نشاط ،سالـم و مـوفـق داشـتـه            
 فلور صادقي: تهيه و تنظيم.                                         باشيم 

 
 دستگيري عامالن 

جعل قبوض و سرقت پسته 
 در كرمان 

پليس آگاهـي اسـتـان از         رئيس 
نفر كه با جعل قبـوض   2دستگيري 

باسكول اقدام به سـرقـت پسـتـه و         
 5تحصيل مال نامشروع بـه ارزش      
  .ميليارد ريال كرده بودند، خبر داد

پـور بـيـان         حسن...  سرهنگ يدا
در پي شكـايـت يـكـي از         :  داشت

شهروندان مبني سرقت مـحـصـول      
پسته از واحد ضبط و فرآوري ايـن  
فرد طي دفعات مـكـرر، مـامـوران       
اداره مبارزه با جعل و كالهبـرداري  
با انجام يكسري اقدامات پليسـي و    

نفر  2كار اطالعاتي به دست داشتن 
از كاركنان اين واحـد در انـجـام          

 .سرقت ها پي بردند
رئيس پليس آگاهي با اشـاره بـه     

متهـم و     2دستگيري زودهنگام هر 
: انجام تحقيقات بعدي بيان داشـت   

در ادامه مشخص شد اين افـراد بـا       
جعل قبوض باسكول و دست بردن 
در اعداد و ارقام صورتحساب هاي 
انبار اقدام به سرقت پسته هايي كـه    
به اين كارگاه وارد يا خـارج مـي       

 5شدند مي كرده و به همين طـريـق  
ميليارد ريال از صـاحـب كـارگـاه       
 .سرقت و كالهبرداري كرده بودند

رئيس پليس آگاهي اسـتـان بـا         
اشاره به اعتراف متهمان به تحصيـل  
مال نامشروع بـه شـيـوه جـعـل و              
كــالهــبــرداري از شــهــرونــدان و       
صاحبان واحدهاي توليدي،صنعتـي  

ضــمــن :  و كشــاورزي خــواســت     
بكارگيري افراد موثق و مطمئن در   
مشاغل مرتبط با فعاليت هاي خـود    
بر عملكرد كاركنان زيرمجـمـوعـه    
نيز نظارت الزم را داشته باشنـد تـا     
اساسا زمينه اينگونه مـوارد ايـجـاد        

 .نشود

سقوط دختر يك ساله 
درون سطل آب جانش را 

 گرفت 
جانشـيـن فـرمـانـده انـتـظـامـي              
شهرستان كرمان از فوت يك دختر 
بچه به علت خـفـگـي درون يـك         

  .سطل آب خبر داد
سرهنگ مهدي پور امينـايـي در     

در پي اعالم :  تشريح اين خبر گفت
مبنـي   110مركز فوريت هاي پليس 

بر وقوع يك حادثه در يك نـقـطـه    
از شهر كرمان بالفاصلـه مـامـوران      

 .انتظامي به محل اعزام شدند
بـا حضـور     :  وي تصـريـح كـرد     

ماموران انتظامي در محل مشـخـص   
شد يك دختر بچه يك ساله هنگام 
بازي كردن در حياط منزل به درون 
يك سطـل آب افـتـاده و دچـار             
خفگي شـده و تـوسـط عـوامـل              
امدادي به بيمارستان منـتـقـل شـده       

 .است
جانشـيـن فـرمـانـده انـتـظـامـي              
شهرستان كرمان با بيان اينكـه ايـن     
دختر بچه در بيمارستان جان خـود    

الزم :  را از دست داد يـادآور شـد      
است والدين نسبـت بـه كـودكـان         
خود توجه و مراقبت بيشتري داشتـه  

باشند تا شاهد وقوع چنين حـوادث  
 .ناگواري نباشيم

 
رأس گوسفند 23كشف 

 قاچاق از اتوبوس 
فرمانده انتظامي شهرستان بـم از    

رأس گوسفند قـاچـاق از     23كشف
يك دستگاه اتوبوس عبوري از اين 

  .شهرستان خبر داد
سرهنگ اكبر نجفي در تشـريـح   

مـأمـوران پـلـيـس        :  اين خبر گفـت 
شهرسـتـان بـم هـنـگـام كـنـتـرل                
محورهاي عبوري يـك دسـتـگـاه       
اتوبوس را جهت بررسي مـتـوقـف    

 .كردند
مأموران در بـازرسـي   :  وي افزود

از اين اتوبوس متوجـه شـدنـد در        
بار كف اتـوبـوس تـعـداد          قسمت

زيادي گوسفند جاي داده شده كـه  
رأس گوسفند فاقـد  23در اين رابطه

مجوز حـمـل و سـايـر مـدارك              
 .دامپزشكي كشف شد

سرهنگ نجفي با بـيـان ايـنـكـه          
كارشـنـاسـان ارزش ايـن احشـام            

ميليون ريـال بـرآورد     400قاچاق را
در اين رابـطـه   :  كردند اظهار داشت

يك متهم كـه قصـد داشـت ايـن           

احشام را از كـرمـان بـه يـكـي از            
كشورهاي همسايه قـاچـاق كـنـد         
دستگير و با تشكـيـل پـرونـده بـه          

 .مراجع قضائي معرفي شد
 

فقره كالهبرداري  6كشف 
ميليارد ريال در  5به ارزش 

 كرمان 
پليس آگـاهـي اسـتـان از          رئيس

كشف يك مورد جعل هـويـت و       
فقره كالهبرداري با عنوان  6كشف 

فروش خودروهاي ليزينگـي خـبـر      
  .داد

پور در ايـن     حسن...  سرهنگ يدا
در پـي شـكـايـت       :  خصوص گفت

چند نفر از همشهريـان مـبـنـي بـر          
كالهبرداري تحت عـنـوان فـروش      
خودروهاي ليزينگي، كارآگـاهـان   
اداره مبارزه با جعل و كالهبـرداري  
با انجام يكسري اقدامات پليسـي و    
استفاده از منابع اطالعاتي موفق بـه    

 .شناسايي يك نفر متهم شدند
رئيس پليس آگاهي با اشـاره بـه     
دستگيري متهم در تـهـران بـيـان           

اين متهم ضمن جعل هويت :  داشت
و اجاره يك باب دفتر مجلل اقـدام  
به كالهبرداري بـا عـنـوان فـروش         
خودروهاي ليزينگ با اقساط دراز   
مدت مي كرد كـه بـا تـوجـه بـه              
احتمال افزايـش شـمـار شـكـات،          
تحقيقات در خصوص اين پـرونـده   

 .ادامه دارد
رئيس پليس آگاهـي اسـتـان بـا         
تاكيد بر كسب اطمينان و شناسايـي  
دقــيــق افــراد و دايــركــنــنــدگــان        
واحدهاي خدماتـي بـازرگـانـي و         
تجاري كه به عناوين مختلف اقـدام  
به فعاليت مي كنند از شـهـرونـدان      

در صورت مـواجـهـه بـا         :  خواست
موارد مشكوك در رابطه با اينگونه 
فعاليت ها، مـراتـب را از طـريـق             

 .به پليس اطالع دهند 110شماره 

در اهميت و پـاسـداشـت ايـام           
الحجه به ويـژه دهـه اول آن،          ذي

ميرزا جواد ملكي تبريزي در كتاب 
خويش به نكات ناب  » المراقبات« 

 .اخالقي و معرفتي اشاره دارند
الحجـه   به گزارش تسنيم، ماه ذي

هاي گرانقدر و عـظـيـم     از جمله ماه
الشأن است كه حق مـتـعـال آن را        
فرصتي جهت تزكيه مؤمـنـان قـرار      

بـيـت    داده است تا جايي كـه اهـل      
احاديثـي در    )  ع( عصمت و طهارت

بيان فضيلت اين ماه شـريـف نـقـل       
به عنوان مثال امام صادق.اند فرموده

در تفسير اين بخش از آيـات      )  ع( 
حج كه خــ داونـد      22بقره و    203
و خـ دا را در روزهايـي  « فرمايد  مي

مـنـظـور    « فرمودند     » معين ياد كنيد
از ايام معدودات سه روز يازدهم تـا  

) 22حـج ( و ايام معلومات    سيزدهم
 . »الحجه است  ده روز اول ذي

 )71، ص1تفسير قمي، ج(
در اهميت و پـاسـداشـت ايـام           

الحجه به ويـژه دهـه اول آن،          ذي
ميرزا جواد ملكي تبريزي در كتاب 

خويش به نكات ناب  » المراقبات« 
 . اخالقي و معرفتي اشاره دارند

ايشان درباره فضيلـت دهـه اول       
 :فرمايند مي  حجه ذى

روز    10هـا     يكى از اين توقفگاه
ايـام  « و منـظـور از       .  اول آن است

و خــ دا را      « :  معلومات در اين آيه
نـيـز      » . در روزهاى معين ياد كننـد 

با  » غفلت« و  » ياد« و .  همين است
پس بپرهيز از .  هم سازگارى ندارند

اين كه در ايـن مـاه دل خـود را            
بنجاسات آلوده نمايى، بخصوص با 

ذكر كامل كه در آيه بـاال  .  نافرمانى
آمده اين است كه با عـقـل، روح،     
دل و بدن در ذكر خـ دا باشى، زيرا 
هر كدام از آنها ذكر مـخـصـوصـى     

اين فرصت را غنيمت شمـار  .   دارند
كه خـ داوند به تو اجازه ذكر خـود  

در عقل خود ايـن را    .  را داده است
هاى بـزرگـى بـدان كـه            از نعمت

عمرت براى اداى شكر آن كـافـى     
نبوده، روحت را در مـقـام حضـور      
حاضر كن كه گـويـا حـاضـر در           
نشستگاه صدق نزد پادشاه مـقـتـدر      

با دل خود به بـنـدگـى او و        .  است
منتهاى او روى    هاى بى شكر نعمت

آور و با تمام اعضاى بدنت مشغول 
اگر خـ .  انجام عبادات و طاعات شو

دا را اين گونه ذكر كـردى، مـژده     
بده كه چنين ذكرى، عالمـت ايـن     
است كه خـ داوند تو را در تـمـام       
وجودت و با تمام وجـودت ذكـر       
نموده و براى بار دوم بخاطر پاداش 
چنين ذكرى، تو را در تـمـام ايـن        

زيرا حـق    .  موارد ذكر خواهد نمود
متـعـال ذاكـريـن را دوبـار ذكـر               

 .كند مى
ايشان در ادامه با اشاره به روايتى 

عليه و آله و سلّـم  ...  از پيامبر صلّى ا
ــا            ــن روزه ــلــت اي ــاره فضــي درب

 :نويسد مي
درباره روايـتـى كـه پـيـرامـون             
فضيلت اين روزها از پيامبر صـلّـى     

عليه و آله و سلّم روايـت شـده     ...  ا
  :است بينديش، آنجا كه فرمـودنـد  

تـريـن روزهـا       ترين و پرارج پاك«
نزد حق متعال، دهـة اول مـاه ذي         

شود آيا جهاد  سؤال مي.  حجه است
رسـد؟     در راه خـ دا به پاية آن مـي   

خير مگر اينكه شخصي :  فرمايند مي
به جان و مالش خارج شود و ديگر 

و نيز با توجه به روايـتـي    » . برنگردد
عمل صـالـح در       «: فرمايد ديگر مي

هيچ روزگـاري نـزد حـق مـنـان              
تر از عمل صالـح در ايـن        محبوب

حـتـي   :  شـود    سؤال مـي .  دهه نيست
خير :  فرمايند جهاد در راه خـ دا؟ مي

مگر شخصي كه به جان و مـالـش       
 .»خارج شود و ديگر برنگردد

اين دو روايت بخصوص روايـت  
آنـچـه را خــ دا          .  دومى را بـنـگـر   

. داند تو نيز بزرگ بـدان    بزرگ مى
آمادگى كامل پيـدا نـمـوده و بـا           
تمامى نشاط و شوق و دعا و توسـل  

بخصوص در شب  به نگهبانان امت،
در تضـرع  .  اول، وارد اين ميدان شو

خود به در كرم آنان بخواه كـه تـو     
را در قصد، حزب، دعا، حـمـايـت،    
واليت، شفاعت و شـيـعـيـان خـود        
وارد نموده، به درگاه حق مـتـعـال      
براى توفيق، قبول، رضـايـت او از       
تو، تأييد، اصالح و تمام خـيـرهـاى    
دينى و دنيوى و آخرتى براى تو و   

ــواده ــان ــى،          خ ــن ــرادران دي ات، ب
همسايگان و كسـانـى كـه حـقـى          

 .بگردن تو دارند، تضرع نمايند
ايشان همچنين در ادامه گـفـتـار      

  حجـه  خويش به اعمال روز اول ذى
 :نويسد اشاره كرده و مي

در .  روز اول آن را روزه بگـيـرد  
: روايـت شـده اسـت          » الفـقـيـه   « 
كسى كه روز اول ذى حـجـه را       « 

روزه بگيرد، حق متعال روزه هشتاد 
مستـحـب   .»نويسد ماه را براى او مى

نـمـاز حضـرت       است در روز اول  
ايـن  .  خوانده شود زهرا عليها السالم

نماز چهار ركعت است با يك بـار    
كـه  » توحـيـد  « و پنجاه بار » حمد« 

بعد از نماز تسبيـح حضـرت زهـرا        
شـود و نـيـز         عليها السالم گفته مى

زِّ     ...  سبحانَ ا  : شود گفته مى ي الْـعـذ
الشّامخِ الْمنيف، سبحانَ ذي الْجاللِ 
   لْـك ي الْمـحانَ ذبيمِ، سظخِ الْعالْباذ
الْفاخرِ الْقَديمِ، سبحانَ منْ يرى أَثَـرَ    
رى        نْ يـ حانَ مـبفا، سي الصلَةِ فالنَّم
 ونْ هحانَ مبس ،واءي الْهرِ فالطَّي قْعو

رُههكَذا ال هكَذا غَي 
ميرزا جواد ملكي تبريزي به نماز 

ذي الحجـه اشـاره       شبهاى دهه اول
 .نويسد كرده و مي

در هر شب از آن بين مـغـرب و     
عشا دو ركعت نماز بـجـا آور، در       

فـاتـحـة    « هر ركـعـت آن سـوره          
و ايـن آيـه      » اخالص«و  »الكتاب
ثَـلـ        و واعـ دنا موســ ى   :  را بخوان

ادامـه در مـفـاتـيـح          ... ( اثينَ لَيـ لَةً   
تا در ثواب بـا حـاجـيـهـا        ) .  الجنان

شريك شوى، گرچه حج نـكـرده     
در هنگام قـرائـت ايـن آيـه         .  باشى

شريفه از خود بپرس كه اين وعـده    
چيست؟ حسرت و شـوق خـود را       
براى ديدار حق متعال افزايش داده   

) ضـرركـنـنـدگـان     ( و از خاسريـن    
كسانى كه ديدار خــ دا را      « مباش 

انكار كردند و آنگاه كه قيامت فـرا  
واى بر ما كه آسايش :  رسد، گويند

و سعادت ايـن روز را از دسـت             
آنان بار گـنـاهـان خـود را         .  داديم

 ».كشند و چه بار بدى بدوش مى
درباره روايت پيامبر اكرم صـلّـى   

عليه و آله و سـلّـم كـه در آن          ...  ا
شوق حضرت موسى عليه السالم به 

گـاه را بـيـان كـردنـد،               اين وعده
در « : بينديش آنجا كـه فـرمـودنـد        

چهل روز رفت و آمد خود بخاطـر  
اشتياقى كـه بـه ديـدار خـداونـد              
داشــت، نــخــورد، نــيــاشــامــيــد و        

 ».نخوابيد

 آيا مي دانيد؟

 الحجه اعمال و فضائل دهه اول ذي
 در بيان ميرزا جواد ملكي تبريزي 

 اخبار پليس
 

 آگهي حصر وراثت
به شرح دادخواست شمـاره   4خانم زينب نجفعلي نژاد كرشك فرزند غالمرضا داراي شناسنامه 

حسن زاده چناروئيه فرزند حسـيـن بـه        ...  توضيح داده شادروان نصرا 99/4/25مورخ  91/99
در شهر كرمان فوت شده و وراثت منحصر حين الفـوت وي     1399/3/9در تاريخ  2شناسنامه 
 :عبارتند از

 1354ت ت  3052023276ـ مصطفي حسن زاده چناروئيه فرزند نصراله ش م 1
 1357ت ت  3052025791ـ مرتضي حسن زاده چناروئيه فرزند نصراله ش م 2
 1362ت ت  3051368164ـ مجتبي حسن زاده چناروئيه فرزند نصراله ش م 3
 1365ت ت  3052329571ـ محسن حسن زاده چناروئيه فرزند نصراله ش م 4
 1368ت ت  3040043218ـ معصومه حسن زاده چناروئيه فرزند نصراله ش م 5
 1386ت ت  2981892258ـ مليكا حسن زاده چناروئيه فرزند نصراله ش م 6

 نسبت همگي فرزندان متوفي
هـمـسـر       1352ت ت      3052020188ـ زينب نجفعلي نژاد كرشك فرزند غالمرضا ش م 7

 متوفي
لذا مراتب يك نوبت در روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي اگهي مي شـود چـنـانـچـه كسـي           
اعتراض دارد يا وصيت نامه اي از متوفي نزد اشخاصي باشد ظرف مدت يك ماه از نشر اگهي 
به شوراي حل اختالف تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد و هر وصيت نـامـه اي جـز        

 الف/ م  116.رسمي و سري كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است
 دفتر شوراي حل اختالف شماره زنگي اباد شهرستان كرمان
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فقره انشعاب غير مجاز آب  240
 در كهنوج جمع آوري شد

فقره انشـعـاب غـيـر          240طي سه ماهه نخست سال جاري :  سرويس خبر
 .مجاز آب در كهنوج جمع آوري شد

سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان كهنوج  از شناسـايـي و جـمـع         
 .فقره انشعاب غير مجاز آب در سه ماه نخست جاري خبر داد 240آوري 

مطابق برنامه ريزي و اقدامـات  :  حامد يوسف زاده  در اين خصوص گفت
انجام شده، كشف و قطع انشعابات غير مجاز آب در راسـتـاي مـديـريـت            

ها و اولويت كاري اين  مصرف و جلوگيري از هدر رفت آب يكي از برنامه
اداره است و با تدابير صورت گرفته در شهر كهنوج اين مـهـم بـه صـورت         

 .مستمر و بي وقفه از ابتداي سال جاري انجام شد
سرپرست امور آبفا كهنوج با بيان اين مطلب كه انشعابات غيرمجاز عالوه 

شـونـد      بر اين كه به لحاظ كمي سبب مشكالت در امر آبرساني مطلوب مي
ها و خطـرات جـبـران       همچنين به لحاظ كيفي و بهداشتي باعث بروز آسيب

با تالش و پيگيري اكيپ تخلفات آب و   :  شوند، خاطرنشان كرد ناپذيري مي
ماه نخست سال جـاري     3فقره انشعاب غيرمجاز در  240كاركنان مشتركين 

كه اكثر صاحبان اين انشعابات با امـور آب و         شناسايي شد و با توجه به اين
فقره از اين انشعابات پس از  102هاي الزم را انجام دادند  فاضالب همكاري

 .هاي مربوطه تبديل به مجاز شدند سير مراحل قانوني و اخذ هزينه
متأسفانه در برخي موارد شاهد تلـفـات آب شـرب از          :  وي تصريح كرد

طريق انشعابات غيرمجاز در بخش كشاورزي، باغداري و دامداري هسـتـيـم    
نمايـنـد بـه       كه مشكالت اساسي جهت تأمين و توزيع مناسب آب ايجاد مي

صـورت   همين دليل امور آب و فاضالب كهنوج با آن دسته از افرادي كه به
نـمـايـنـد هـمـكـاري و               خود اظهاري نسبت به انشعاب غيرمجاز اقدام مـي   

 .هاي الزم را انجام خواهد داد مساعدت
دستگاه كنتور خراب آب  500بيش از 

 در شهرستان سيرجان تعويض شد
دستگاه كنتور خراب در شهرسـتـان    549طي سه ماه نخست سال جاري ،

 .سيرجان تعويض شد
به منظور : مجيد ميرشاهي مديرعامل شركت آبفا شهرستان سيرجان گفت

فراهم نمودن شرايط الزم جهت كنترل مصرف و خدمات رساني شايسته تر 
به مشتركين و شهروندان و همچنين جلوگيري از هدررفت آب و كـاهـش   
اثرات منفي آن بر تاسيسات آبرساني ، يكي از اقداماتي  كه توسط شركت 

 .  هاي آب و فاضالب انجام مي شود تعويض كنتورهاي خراب مي باشد
دستـگـاه    549در همين راستا طي سه ماه نخست سال جاري ، : وي افزود

دستگاه در شهر سيرجان و مابقي در شهرهاي  387كنتور خراب آب  شامل 
تعويـض  )  نجف شهر، زيدآباد، هماشهر، پاريز، بلورد و خواجو شهر ( تابعه 
 .شد

دستورالعمل رعايت فاصله 
 فيزيكي در دوران شيوع كرونا

 
 
 
 
 
 

 

مركز كنترل و پيشگيري از بـيـمـاريـهـا در آمـريـكـا در                   :  سرويس خبر
دستورالعملي چگونگي رعايت فاصله گذاري اجتماعي به منظور پيشـگـيـري    

 .از شيوع هر چه بيشتر كروناويروس جديد را تشريح كرد
بـيـشـتـر بـه دلـيـل               19-به گزارش ايسنا، گسترش سريع بيماري كـوويـد  
انتقال بيماري زماني اتفـاق  .  چگونگي انتقال كروناويروس جديد رخ مي دهد

كه فرد سالم در تماس نزديك با ترشحات تنفسي فرد آلوده قرار مي  مي افتد
همچنين ذرات تنفسي كه براي چند ساعت در هوا باقي مي مـانـد مـي      . گيرد

 .تواند فرد سالم را آلوده كند
ترشحات تنفسي فرد آلوده به كروناويروس از طريق دهان، بـيـنـي و ريـه         

به همين دليل است كـه    .  افرادي كه در نزديكي او قرار دارند جذب مي شود
همچنـيـن   .  استفاده از ماسك هنگام حضور در اماكن عمومي توصيه مي شود

رعايت فاصله گذاري اجتماعي زماني از اثربخشي الزم برخوردار اسـت كـه     
 .افراد ماسك به صورت داشته باشند و صورت خود را لمس نكنند

همچنين استفاده تنها از ماسك و ديگر تجهيزات محافظتي همچـون گـان     
كاهش روند ابتال مسـتـلـزم      .  نمي تواند به روند كاهشي موارد ابتال منجر شود

آن است تا تمامي افراد جامعه دستورالعمل هاي فاصله گذاري اجتماعـي يـا     
 .فاصله فيزيكي را رعايت كنند

به گزارش مديكال ديلي، مركز كنترل و پيشگيري از بيماريها در آمريـكـا   
 :به منظور رعايت فاصله گذاري اجتماعي موارد زير را توصيه كرده است

 استفاده از وسايل حمل و نقل ايمن
در صورت امكان به افراد توصيه مي شود تا از شيوه هاي حمل و نـقـلـي        

پـيـاده روي،     .  كه نيازي به تماس مستقيم با افراد ديگر نـيـسـت      استفاده كنند
دوچرخه سواري و رانندگي با خودروي شخصي از جمله گزينه هاي مطـرح  

همراه با يكي از اعضاي خانواده يـا     درصورتيكه در خودروي شخصي.  است
شيشه خـودرو را      .  دوستان خود هستيد بهتر است فاصله الزم را رعايت كنيد

پايين بياوريد و كولر را در حالت عدم چرخش قرار دهيد تا تـهـويـه هـواي         
 .خودرو بهبود پيدا كند

درصورتيكه مجبور به استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي هستيد سـعـي   
همچنين سعي كنيد از   .  كنيد فاصله تعيين شده را با ديگر مسافران حفظ كنيد

پـس از    .  لمس دستگيره ها كه در تماس متعدد افراد هستند خودداري كنـيـد  
همچـنـيـن    .  پياده شدن از خودرو به سرعت دستهاي خود را ضد عفوني كنيد

بهتر است در ساعاتي از روز از وسايل حمل و نقل عمومي استفاده كنيد كـه    
 .تردد كمتر است

 هنگام حضور در اماكن عمومي احتياط كنيد
در صورت لزوم و براي تامين مايحتاج ضروري براي خريد از خانه خـارج  

. هنگام حضور در فروشگاه فاصله الزم را با افراد ديگر رعايت كـنـيـد   .  شويد
پيش از تماس با سطوحي كه افراد متعددي با آنها در ارتباط هستند از مـواد      

 .ضد عفوني كننده استفاده كنيد
 به شيوه جديد معاشرت كنيد

رابطه خود با دوستان و اعضاي خـانـواده را از طـريـق بـه كـارگـيـري                     
از .  تكنولوژيهاي جديد حفظ كرده و از ارتباط حضوري خـودداري كـنـيـد      

حضور در مراسم و تجمعاتي كه امكان رعايت فاصله گذاري فيزيكي وجـود  
 .ندارد خودداري كنيد

 لزوم رعايت فاصله فيزيكي هنگام ورزش كردن
بهتر است در صورت حضور در فضاهاي باز به منظور پياده روي، دويـدن    

 . و دوچرخه سواري فاصله فيزيكي خود را از   ديگر افراد حفظ كنيد
همچنين در صورت حضور در باشگاه بهتر است ابتدا قوانين اعـمـال شـده      
در باشگاه را مرور كرده و از تعداد افراد حاضر در محل باشگاه اطالع پـيـدا     

به ياد داشته بـاشـيـد در        .  در باشگاه فعاليتهاي گروهي را محدود كنيد.  كنيد
 .محيط هاي بسته از نزديك شدن به افراد خودداري كنيد

رعايت نكات بهداشتي هنگام ابتالي اعضاي خانواده به كوويد
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 19-الزم است درصورت ابتالي يكي از اعضاي خانواده به بيماري كوويد
پنجره ها را باز كنيد و پنكه روشـن  .  فضاي خانه از تهويه الزم برخوردار باشد

در سرويسهاي بهداشتي نيز ضد عفوني كردن مكرر نكته حائز اهميتـي  .  كنيد
 .است

مـعـاون درمـان       :  سرويـس خـبـر     
دانشگاه علوم پزشـكـي كـرمـان بـا          
اشاره به اينكـه از ابـتـداي تـيـرمـاه             
وضعيت خوبي را در استان نـداشـتـه      

در ايـن مـدت افـزايـش         :  ايم  گفت
قابل توجه بيمـاران را داشـتـيـم بـه            
طوري كه در پيك اوليه اين بيمـاري  
در اسفندماه سال گذشته و ابـتـداي       
فروردين ماه امسال در استان كرمـان  
مشكل خاصي ايجاد نشـد و تـعـداد        
بيماران قابل مديريت بود اما از يـك  
ماه پيش شدت بيماران افزايش داشته 
و تمامي بيمارستان هاي اسـتـان هـم      
  .اكنون درگير اين بيماري شده است

دكتر مرتضي هاشميان در گفت و 
گو با ايسنا با اشـاره بـه وضـعـيـت            
بيمارستان هاي استان كرمان در پـي    

ماهه  5در :  شيوع ويروس كرنا گفت
گذشته كه كشور و استان درگير اين 
بيماري بوده است، وضـعـيـت هـاي       

 .متفاوتي را تجربه كرديم
وي با اشاره به اينكـه از ابـتـداي        
تيرماه وضعيت خوبي را در اسـتـان       

در ايـن مـدت       :  نداشته ايـم افـزود      
افزايش قابل توجه بيماران را داشتيـم  
به طوري كه در پـيـك اولـيـه ايـن          
بيماري در اسفندماه سال گذشـتـه و     
ابتداي فروردين ماه امسال در اسـتـان   
كرمان مشكل خاصي ايجاد نشـد و      
تعداد بيماران قابل مديريت بود اما از 

يك ماه پـيـش شـدت بـيـمـاران           
افزايش داشته و تمامي بيمارسـتـان   
هاي استان هم اكنون درگير ايـن    

 .بيماري شده است
معاون درمان دانشـگـاه عـلـوم         
پزشكي كرمان با اشاره به فعاليـت  

مـركـز      11مركز بيمارستاني و  12
غيردانشگاهي در حوزه دانشـگـاه     

از :  علوم پزشكي كـرمـان افـزود       
ابتداي شيوع ويروس كـرونـا در       

هاي افضلي پـور   كشور، بيمارستان
به عنوان معيـن  )  س(و پيامبر اعظم 

بيمارستان كرونايي در اسـتـان در     
نظر گرفته شد كه در ابتـداي ايـن     
بيماري مشكلي وجود نداشت امـا  
متاسفانه طي يـك مـاه گـذشـتـه          
تعداد تخت هاي اشغالي چـنـديـن    

 .برابر شده است
هاشميان با اشاره به اينكه در حـال  

مـورد     700حاضر در استان كرمـان    
بستري مشكوك و محتمل و ابتـالي  
قطعي به كرونا را در بيمارستان هـاي  

ماه گـذشـتـه،     5استان داريم كه طي 
اين تعداد بيمار بستري شده بي سابقه 

هـم اكـنـون در        :  بوده اسـت افـزود    
 25بيمارستان افضلي پـور كـرمـان          

بيمار با حال وخـيـم كـه وضـعـيـت           
سالمتي آنها نگران كننده مي باشنـد،  

 .هاي ويـژه داريـم       در بخش مراقبت
وي با اشاره به اينكه افزايـش مـوارد     

مبتال به كرونا سبب افزايش احتـمـال   
مرگ و مير ناشي از ابـتـال بـه ايـن           
بيماري خواهـد شـد، در ادامـه بـه             
موضوع ارائـه خـدمـات بـه سـايـر             
بيماران در بيمارستـان هـاي اسـتـان         

نـگـرانـي بـراي       :  اشاره كرد و گفت
مراجعه ساير بـيـمـاران بـه مـراكـز             
درماني وجود ندارد و تـوصـيـه مـي       
شود مردم كارهاي ضروري درمانـي  

 .خودشان را به عقب نيندازند
معـاون درمـان دانشـگـاه عـلـوم             
پزشكي كرمان با اشـاره بـه ايـنـكـه          

بيماران كرونايـي در بـيـمـارسـتـان           
افضلي پور تا حد امكان جـداسـازي     

در هــمــه    : شــده انــد اظــهــار كــرد      
بيمارستان هاي استان دغدغه رعايـت  
نكات بهداشتي براي جلـوگـيـري از      
ــقــال ايــن ويــروس از داخــل            ــت ان
بيمارستان و مراكز درماني به بـيـرون   
وجود دارد و در اين راسـتـا مـوارد        
بهداشتي و رعايت پـروتـكـل هـاي         

 .بهداشتي به دقت اجرايي مي شود

مـديـركـل اتـبـاع و          :  سرويس خبر
مهاجرين خارجي استانداري كرمان 
جزئيات اجراي قانون اعطاي تابعيت 
به فرزندان زنان ايـرانـي در اسـتـان         

 .كرمان را اعالم كرد
به گزارش تسنيم،  علي شفيـعـي در     
جلسه شيوه نامه قانون تابعيت كه در 

اسـتـانـداري    )  ص( سالن پيامبر اعظم
كرمان برگزار شد با بـيـان ايـنـكـه          
فرمانداران نقش مهمـي در اجـراي       
قوانين مربوط به حضور اتباع بيگانـه  
: در استان كرمان دارند اظهار داشت

تفويض اختيار به فرمانـداران بـراي     
ارايه خدمات به اتباع بيگانـه بـرابـر      
قانون در دستور كار اداره كل اتبـاع  

 .بيگانه استان در سال جاري است

وي با اشاره به اينكه استان كـرمـان     
استان نمونه در بحث هماهنگي بيـن  
بخشي بوده و هميشه در كشـور در      
: اين زمينه الگو بوده اسـت گـفـت       

نيروي انتظامي، اطـالعـات، ثـبـت         
احوال و اداره كار همكاري خـوبـي   

 .با ما داشتند
مديركل اتباع و مهاجرين خـارجـي   
استانداري كرمان بـا بـيـان ايـنـكـه           

اندازي كنسولگري افغانستان در    راه
شهر كرمان در دستـور كـار اسـت        

هـاي الزم انـجـام         هماهنگي:  افزود
زودي ايـن       شده و امـيـدواريـم بـه      

كنسولگري در مركز استان كـرمـان   
 .اندازي شود راه

نـامـه      وي با اشاره به ايـنـكـه آئـيـن       

اعطاي تابعيت ايراني بـه فـرزنـدان        
حاصل از ازدواج زنـان ايـرانـي بـا         
مردان خارجي به تصويـب هـيـئـت       

بر اسـاس  :  دولت رسيده است گفت
ها به هـمـراه    نامه استانداري اين آيين

سازمان ثبت احوال و همچنين دفاتر 
هاي جمهوري اسالمي در  نمايندگي

خارج از كشـور، مسـئـول اجـراي         
 .نامه هستند آيين

فـرزنـدان زنـان       :  شفيعي ادامـه داد   
سالگي رسيدند  18ايراني كه به سن 

و حتي در صورت فوت و يا طـالق    
توانند از مـزايـاي ايـن         مادر هم مي

قانون استفاده كنند و براي فـرزنـدان   
 .خود تابعيت ايراني بگيرند

وي با بيان اينكه اين قـانـون فـقـط         
مشمول زنان ساكن داخـل كشـور       

زنان ايـرانـي كـه در          :  نيست افزود
كننـد و     خارج از كشور زندگي مي
انـد هـم        در خـارج ازدواج كـرده      

توانند براي فرزندان خود تابعيت  مي
 .ايراني بگيرند

مديركل اتباع و مهاجرين خـارجـي   
استانداري كرمان بـا بـيـان ايـنـكـه           
اجراي قانون نيازمند بررسي دقـيـق     

هـاي ذي ربـط        دارد و همه دستگاه
بايد همكاري ويژه داشـتـه بـاشـنـد        

ــرد      ــح ك ــري ــرورت دارد    :  تص ض
فرمانداران با اجزاي قانون آشـنـايـي    

 .داشته باشند
اجراي اين قانـون در    :  وي بيان كرد
هاي اسـتـان اسـت و         تمام شهرستان

اينـگـونـه نـيـسـت كـه فـقـط در                  
هايي كه اتـبـاع بـيـگـانـه            شهرستان

حضــور دارنــد اجــرا شــده و در            
هايي كه براي حضور اتباع  شهرستان

 .ممنوع هستند اجرا نشود
شفيعي با اشاره به اينـكـه آزمـايـش       
دي ان اي براي تشخيص هـويـت و     
احراز نسبت فرزندان اتباع كه همسر 
ايراني دارند در استان كرمان انـجـام   

شود و محدوديتي وجـود نـدارد      مي
اتباع و افـغـانسـتـانـي هـاي             :  گفت

غـيــرمـجــاز مشــمــول ايــن قــانــون         
شوند چرا كه قوانين پناهندگـي   نمي

 .اند را نغز كرده
وي با بيان اينكه بر اساس قانون ايـن  
تبعيت براي افرادي اسـت كـه زن         

عنوان هـمـسـر دارنـد و          ايراني را به
اند ادامـه   قانوني هم وارد كشور شده

نام فرزندان اتـبـاع در      براي ثبت:  داد
مدارس هيچ منع قانوني نـيـسـت و        

توانند در مدارس براي تحصـيـل    مي
 .نام كنند ثبت

 :يك مسئول خبر داد

 تمام بيمارستان هاي استان كرمان درگير بيماران مبتال به كرونا

 جزئيات اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني
 در استان كرمان اعالم شد 

 كپسول هاي كاهنده مصرف آب در كرمان توليد شد
عضو هيات مـديـره     :   سرويس خبر

شركت دانش بنيان بـرافـزا كشـاورز        
در راستاي كاهش و مصـرف      :  گفت

بهيـنـه آب در بـخـش كشـاورزي،              
كپسول هاي آبياري كاهنده مصـرف    
آب براي نخستـيـن مـرتـبـه تـوسـط            

 .محققان اين شركت توليد شد
جوانشاه در گفت و گو بـا     ...  امان ا

كـمـبـود آب يـكـي از             : ايرنا افـزود 
مشكالتي است كه كشاورزان اسـتـان   
كرمان همواره با آن درگير هستنـد و    
بــيــشــتــريــن حــجــم آب در حــوزه         
كشاورزي مصرف مي شود كه هـدر    

 .رفت بسياري دارد
سـال هـاي      طـي :  وي تصريح كـرد 

گذشته ميزان استفاده از آبياري قـطـره   
اي در كشور و استان رواج پيدا كـرده  

ايـن   و افزايش يافته است، هـر چـنـد       
راهكار بهره وري آب را باال مي بـرد،  
اما مصرف آب را چندان كاهش نمي 

 .دهد
عضو هيات مديره شركت دانـش     

بنيان برافزا كشاورز با اشاره به شـيـوه     
ايـن   : آبياري زير سطحي اظهار داشت

مانع تـبـخـيـر و سـبـب            روش آبياري
كاهـش مصـرف آب مـي شـود و               

بـا   مجموعه دانش بنيان برافزا كشاورز
توليد كپسول هايي با عنوان كـپـسـول    

سيستم قـطـره اي        هاي آبياري هادر، 
سطحي را به سيـسـتـم آبـيـاري زيـر           

سبب كاهـش   سطحي تبديل كرده كه
مصــرف آب در بــخــش بــاغــي و            

 .شده است كشاورزي
اين محصول اكـنـون    : وي ادامه داد

در بازار موجود است و عالوه بر بازار 
به بازارهاي خارجي راه يافته و  داخلي

كشورهاي عراق و ارمنستان از جـملـه   
بازارهاي اين محصول محسـوب مـي     

 .شوند
جوانشاه با اشاره به تـولـيـد چـنـد          

محصول دانش بنيان ديـگـر در ايـن          
بـا   در بـخـش مـبـارزه      :  شركت گفت

ــل     ــي ــت پس ــه          آف ــق ب ــوف ــه م ــت پس
محصولي با استفاده از گـوگـرد    توليد

نفتي شديم كه در ماههاي گـرم سـال     
بـه كشـاورز      اثر سوزندگي نـدارد و     

كمك مي كند تا در فصل هاي گـرم    
   .نيز با پسيل مبارزه كند

در خصوص تغذيه  : وي تاكيد كرد
گياهان تحقيقـات زيـادي      و كوددهي

در شركت انجام داديم كه منـجـر بـه      
مـحـصـول جـديـد شـده              36 توليـد 
به طور كامل بـومـي سـازي       كه است

 .شده اند
عضو هيات مديره شركـت دانـش     

مـحـصـول     : بنيان برافزا كشاورز افـزود 
اصلي ما در حوزه تغذيه كودي به نـام  

تيپ الـف     2است كه داراي  13هادر 
بر اساس نياز درخت بـا   و ب است كه

هر مرتبه آبياري سبب تغذيه گـيـاهـان    

 .مي شود
ايـن شـركـت       : وي تصريـح كـرد    

نفر به صورت مستقيم  49توانسته براي 
اشتغال زايي كند و متخصصـيـن ايـن      
شركت با تخصص هـاي كشـاورزي،     
گياهان دارويي، شيمي، فـيـزيـك در      

 .حال تحقيق و مطالعه هستند
مـا در ايـن        : جوانشاه تاكيـد كـرد    

در تالش هسـتـيـم تـا        شركت همواره
محصوالت خود را ارتقا بخشيم و بـه    
دنبال آن قيمتي را براي آن ها در نظـر  

 .بگيريم كه منطقي و عاقالنه باشد
وي با اشاره به حمايت پارك علـم  
و فناوري استان از شركت هاي فـعـال   

پارك علم و  : بنيان اظهار داشت دانش
فــنــاوري بســتــري حــمــايــتــي بــراي       
شركتهاي نوتاسيس ايجاد مـي كـنـد        

همواره پذيراي هـمـه ايـده هـا و              و
 .پيشنهادات محققين است

 :معاون شهرسازي و معماري شهردار كرمان خبر داد

بازنگري ضوابط با هدف 
 افزايش امكان تأمين پاركينگ

معاون شهرسازي و معماري شهردار كرمان از بـازنـگـري    :  سرويس خبر 
 .ضوابط با هدف افزايش امكان تأمين پاركينگ خبر داد

كـه بـا هـدف           حسيني با بيان اين آنالين، مريم ايالقي به گزارش كرمان
افزايش امكان تأمين پاركينگ، ضوابط پاركينگ در امـالك مـتـقـاضـي          

با توجه به مشـكـالت   :  اصالح و در كميسيون ماده پنج تصويب شد، گفت
فراوان و بالتكليفي براي آن دسته از صاحبان امالكي كه امـكـان تـأمـيـن        

هـا و       پاركينگ در محل ملك را ندارند، با هدف كـاهـش مـحـدوديـت       
افزايش امكان تأمين پاركينگ، اصالحاتي در ضوابط پاركينگ در امالك 

 .متقاضي پيشنهاد شد
ضوابط پيشنهادي مذكور در جلسـات مسـتـمـر بـررسـي           :  وي بيان كرد

كنندة طرح تفصيلي در محل دفتر مديركـل دفـتـر       ضوابط مشاور هماهنگ
كـل راه و         فني استانداري و با حضور نـمـايـنـدگـان اسـتـانـداري، اداره            

كل ميراث فرهنگي، صـنـايـع دسـتـي و گـردشـگـري،                  شهرسازي، اداره
كنندة طرح تفصيلي، بررسي و پس از انـجـام      شهرداري و مشاور هماهنگ

اصالحات مدنظر اعضاي كميتة فني، ضوابط به تصويب كميـسـيـون مـادة       
 .پنج رسيد

لحاظ ضـابـطـة      :  معاون شهرسازي و معماري شهردار كرمان يادآور شد
پارك دوبل، ضابطة پارك مورب، اصالح بنـدهـايـي از جـدول نـحـوة             
محاسبة تعداد پاركينگ امالك تجاري، تغيير ضابطة تأمين پاركيـنـگ در     

گانـة   هاي سه حياط، ضابطة تأمين پاركينگ در بام در مواردي خاص، شيوه
هايي از    تأمين پاركينگ جهت حل مشكل امالكي كه به لحاظ محدوديت

تأمين پاركينگ معذورند و تبصره يك ذيـل جـدول مـحـاسـبـة تـعـداد                 
پاركينگ مورد نياز، ازجمله بندهاي اصالحي بود كه در راستاي كمك به 

 .ها و افزايش تعداد پاركينگ، مورد بررسي قرار گرفت كاهش محدوديت

بازار  ساماندهي جمعه  
 باغ علوي محدودة ميدان هفت

مديرعامل سـازمـان سـامـانـدهـي مشـاغـل شـهـري و                     :  سرويس خبر
بازار محدودة  هاي كشاورزي شهرداري كرمان از ساماندهي جمعه فرآورده

 .باغ علوي خبر داد ميدان هفت
كه ساماندهـي   آنالين، محمود ايرانمنش با اشاره به اين به گزارش كرمان

باتوجـه  :  طور جدي در دستور كار شهرداري قرار دارد، گفت بازار به جمعه
به دستور استاندار و پيگيري معاون خدمات شهري شهرداري، اين سازمـان  

فـروشـان    باغ جهت ساماندهي دست سازي زميني جنب ميدان هفت به آماده
شـده،     فروشي در غير محـل تـعـيـيـن        اقدام كرده است و از اين پس دست

 .شود تخلف محسوب مي
تيم بازرسي سازمان نيز روزهاي جمعـه در مـحـل مسـتـقـر             :  وي افزود

 .عمل آورد فروشان به شود تا همكاري الزم را با دست مي
بازار، الزم و ضروري اسـت؛ زيـرا        ساماندهي جمعه:  ايرانمنش ادامه داد

ها قشـر     كنند كه بسياري از آن تعداد زيادي از طريق اين بازار امرمعاش مي
 .ضعيف و متوسط جامعه هستند
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