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یادداشت  اول

کنتورهای هوشمند در 
شبکه برق شمال

هنری  فرهنگی  جشنواره 
مرِز پُرُگهر

پیاده سازی اصول 
مدیریت الزامی است

مطالبه گری نقش مهم 
رسانه قرارداد چین و فرصت هاي استان کرمان

با انتشار متن اوليه قرارداد احتمالي با جمهوري چين 
از  گوناگوني  هاي  واكنش  شاهد  مجازي  فضاي  در 
سوي مسئوالن و مردم هستيم. كارشناسان سياسي 
هاي  ديدگاه  قرارداد  اين  به  نسبت  هم  اقتصادي  و 
متفاوتي ارائه كرده اند. معموالً برنامه هاي اقتصادي 
به انواع كوتاه، ميان و بلندمدت تقسيم مي شوند و 
تاكنون معمول بوده است كه نوع حداكثري آن يعني 
نخستين  و  است  نكرده  تجاوز  سال   5 از  بلندمدت 
سوالي كه در افكار عمومي طرح مي شود لزوم 25 
ساله بودن اين قرارداد است و در اذهان عمومي اين 
قراردادهاي  سرنوشت  كه  آيد  مي  وجود  به  شبهه 
از  را  از شمال كشور  هايي  ايران كه بخش  گذشته 
نزده  رقم  را  خوبي  خاطره  كرد  خارج  ملي  سيطره 
است، نكند چنين قراردادي نيز به سرنوشت آن ها 
البته شايد بروز تحريم هاي غيرعادالنه  دچار شود! 
براي  قراردادی  چنين  انعقاد  غربي  دول  و  آمريكا 
كرده  اجباری  اقتصادي  فشارهاي  از  رفت  برون 
است اما بايستي مسئوالن نظام تمامي عواقب آن را 
مدنظر داشته و قطعاً مقام معظم رهبري در اين مورد 

نظارت هوشمندانه خواهند داشت.
اما بخش مهمي از بندهاي قرارداد مربوط به جاده 
و راه ابريشم است كه استان كرمان در اين مسير از 
هاي  بخش  توسعه  و  بوده  برخوردار  بااليي  اهميت 
زميني و ريلي اين جاده كه هند و چين را به تركيه و 
اروپا متصل مي كند نقش برجسته اي براي پيشرفت 
استان فراهم مي نمايد لذا مقامات ارشد استان از هم 
اكنون بايستي در مفاد اين قرارداد ورود كرده و نقش 
احتمالي  از فرصت هاي  استان كرمان  تا  ايفا كنند 

اين قرارداد بي بهره نماند.

تکرار قهرمانی برای دفعه هفتم
تیم فوتبال بانوان شهرداری بم با اقتدار بدلیل فاصله 6 امتیازی با حریف تعقیب کننده اش در فصل جاری لیگ برتر بدون شکست به عنوان 

قهرمان معرفی شده و افتخاری دیگر برای استان کرمان رقم زد. با اعالم قهرمانی تیم شهرداری بم توسط سازمان لیگ در واقع هفتمین 
قهرمانی این تیم با رکوردی بی سابقه حاصل شد.

حمایت مردم و مسئوالن بم و انگیزه باالی مربی و بازیکنان به همراه تمرینات سخت و بی وقفه از جمله عوامل اصلی افتخارات این تیم محسوب 
می شود

اداره ارتباطات و روابط عمومی شهرداری بم در پیام تبریکی به همین مناسبت آورده است که در دوره ی تحول شهرداری بم بار دیگر شاهد درخشش 
گوشه ای از مجموعه بزرگ و پر افتخار شهرداری شهر جهانی بم هستیم. تیم فوتبال بانوان شهرداری بم برای هفتمین بار و برای سومین سال متوالی 
قهرمان لیگ برتر فوتبال بانوان شد بی شک این افتخارآفرینی سریالی مرهون تالش ها ، حمایت ها و برنامه ریزی های بلندمدت ، میان مدت و کوتاه 

مدت همه عوامل تیم علی الخصوص مدیرعامل محترم و سرمربی پرافتخار تیم در طی سال ها و ماه های اخیر می باشد.
درخشش نام بم و بانوان بم در عرصه ی کشوری را به عموم همشهریان عزیز و زحمتکشان مجموعه شهرداری بم تبریک و شادباش عرض می نماییم.

علیزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان

عالمزاده شهردار کرمان

گنجعلیخانی معاون شرکت برق 
شمال استان

رشیدی مدیرکل دامپزشکی 
استان

آگهي مزایده     

                                                           
شهرداري ریگان در نظر دارد اقالم ضایعاتي 

و آهن آالت مستعمل را از طریق مزایده 
براساس مجوز شماره 6 تاریخ 1399/03/25 

شوراي اسالمي شهر ریگان به فروش رساند. 
از متقاضیان دعوت به عمل مي آید تا از 

تاریخ چاپ این آگهي به مدت 7 روز پیشنهاد  
قیمت خود را در پاکت دربسته به امورمالي 

شهرداري ریگان ارائه نمایند. 
شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات

 مختار است.
مکان بازدید: شهرداري ریگان

زمان بازدید: اوقات اداري
تلفن تماس: 034-44360144 

شهرداري ریگان 

آگهي مزایده   
ضایعات و  آهن آالت مستعمل 

شهرداري ریگان
)همین صفحه(

 نوبت اول

شهرداری کرمان در 
برگزاری جشنوارۀ 
فیلم »کرمان« مشارکت 
می کند 

شهردار كرمان گفت: هر جشنواره ای كه در كرمان برگزار شود، آبروی 
همۀ ماست و ما در كنار برگزاركنندگان جشنوارۀ فيلم كرمان هستيم تا 

يک رويداد در خور شأن كرمان برگزار شود.
يازدهم  كه  نشستی  در  عالم زاده  ، سيدمهران  رع شهرداری  گزارش  به 
تيرماه با حضور مديركل ارشاد و اعضای شورای سياست گذاری جشنوارۀ 
فيلم كرمان برگزار شد، گفت: در برنامه های مختلف شهرداری همواره 
بر رويدادمحوری تأكيد داشته ايم و از برگزاری جشنواره های فرهنگی و 
هنری تا برپايی يک نمايشگاه صنعتی، برای پويا شدن شهر و افزايش 
زبان  شيواترين  هنر،  كرد:  بيان  وی  كرده ايم.  حمايت  مردم  مشاركت 
برای انتقال مفاهيم مختلف به مردم است به خصوص سينما كه مخاطب 
حمايت  بايد  عرصه  اين  هنرمندان  و  دارد  فراوان  اثرگذاری  و  گسترده 
شوند. شهردار كرمان با تأكيد بر حمايت شهرداری از هر رويدادی كه 
موجب معرفی شهر كرمان در سطح كشور و دنيا شود، افزود: شهرداری 
شهری،  موضوعات  با  كرمان  فيلم  جشنوارۀ  در  برگزيده  آثار  از  كرمان 
داد:  ادامه  عالم زاده  می آورد.  عمل  به  تقدير  داوران  هيئت  انتخاب  به 

گذاشتن  اختيار  در  شهری،  تبليغات  زمينۀ  در  همچنين  شهرداری 
برگزاری  مسئوالن  با  ويژه نامه  انتشار  و  اجتماعات  سالن  و  مهمان سرا 
جشنواره همكاری می كند. وی تأكيد كرد: هر جشنواره ای كه در كرمان 
برگزاركنندگان جشنوارۀ  كنار  ما در  و  آبروی همۀ ماست  برگزار شود، 

فيلم كرمان هستيم تا يک رويداد در خور شأن كرمان برگزار شود.
رويداد صدسالگی شهرداری  بودن  پيش  در  به  اشاره  با  شهردار كرمان 
هم زمان  را  ملی  سطح  در  موضوعی  رويداد  سه  برگزاری  گفت:  كرمان 
آتی شورای  در جلسۀ  كه  كرده ايم  برنامه ريزی  با صدسالگی شهرداری 
عالم زاده  شد.  خواهد  تصميم گيری  آنها  مورد  در  كرمان  شهر  اسالمی 
ملی  سطح  در  كرمان  برند  به عنوان  را  رويدادهايی  داريم  تالش  افزود: 
پايه ريزی كنيم كه هرساله در كرمان برگزار شود و اميدواريم شهرداران 
و اعضای شورا در دوره های بعد نيز اين رويدادها را تكرار كنند و برگزاری 

آنها به يک مطالبۀ عمومی تبديل شود. 

دو برابر شدن صندلی های سینمای استان
این نشست گفت:  نیز در  استان  ارشاد اسالمی  و  مدیرکل فرهنگ 
شهردار کرمان با نگاه ویژه ای که به هنر و فرهنگ دارد، بنیاد نیکی 
این  امیدواریم  که  گذاشته  پایه  کرمان  هنر  و  فرهنگ  حوزۀ  در  را 
رویه در شهرداری پایدار بماند. محمدرضا علیزاده افزود: ما نیز در 
کنار شما خواهیم  رویداد صدسالگی شهرداری کرمان در  برگزاری 
بود. وی خاطرنشان کرد: شهردار کرمان همواره نگاه ویژه و مثبتی به 
فرهنگ و هنر و حمایت از هنرمندان داشته و بسیاری از رویدادهای 
عالم زاده  آقای  جناب  حمایت  با  اخیر  سال های  هنری  و  فرهنگی 
شکل گرفته است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به دو 
برابر شدن تعداد صندلی های سینمای استان و افزایش آن ها از ۲000 
صندلی به بیش از 5000 صندلی، گفت: در تالش هستیم با مشارکت 
این  در  سینمایی  پردیس های  کرمان،  تجاری  مجتمع های  مدیران 
شهرستان های  در  تاکنون،  افزود:  علیزاده  شود.  ساخته  مجتمع ها 
بردسیر و بافت سینما ساخته شده و در شرف راه اندازی است. وی 
با بیان این که جشنوارۀ فیلم کرمان موجب شور و نشاط در جامعۀ 
سینمایی و کشف و پرورش استعدادهای جدید می شود، افزود: این 
جشنواره ابتدا قرار بود سال گذشته برگزار شود، اما با شیوع کرونا 

به مردادماه امسال موکول شد.
در این نشست همچنین مجتبی دهقانی، دبیر تخصصی جشنواره، 
گزارشی از اقداماتی که تاکنون انجام شده و آثار رسیده به دبیرخانه 

ارائه داد.

جزئیات حادثه هواپیمای ماهان چه بوده است
نزديكی جنگنده های آمريكا به هواپيمای مسافری ايران دور جديدی از تخاصمات دو كشور 
محسوب می شود كه در صورت عدم خويشتن داری دو كشور و بی توجهی سازمان های جهانی 
عواقب غيرقابل پيش بينی و بعضا ناگوار دارد. دو مقام آمريكايی رهگيری هواپيمای مسافربری 
گروه  گزارش  به  كردند.  تأييد  را  آمريكا  هوايی  نيروی   ۱5-F دو جنگنده  توسط  ايران  ماهان 
بين الملل خبرگزاری تسنيم، دو مسئول آمريكايی كه نخواستند نامشان فاش شود، اذعان كردند 
كه جنگنده ای كه در مسير پرواز هواپيمای ماهان از تهران به لبنان ايجاد مزاحمت كرده بود، 

آمريكايی بوده است.
در همين حال، »بيل اوربان« سخنگوی سازمان تروريستی فرماندهی مركزی آمريكا در گفت وگو 
با »صدای آمريكا« مدعی شد كه جنگنده اف-۱5 در حال انجام مأموريت عادی خود در اطراف 
پايگاه »التنف« سوريه بود كه  در فاصله ايمن حدود ۱000متری، اقدام به شناسايی هواپيمای 
مسافربری ماهان ايران  كرد. سخنگوی سنتكام در ادامه مدعی شد كه اين اقدام جنگنده های 
آمريكايی كاماًل حرفه ای بوده و در چارچوب استانداردها و قوانين بين المللی صورت گرفته است. 

در پی اين حادثه خلبان هواپيما مجبور به فرود ناگهانی در ارتفاع بسيار پايين شد كه در نتيجه 
آن تعدادی از سرنشينان زخمی شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه  جمهوری اسالمی ايران در 
اين رابطه گفته كه جزئيات اين حادثه در دست بررسی است و پس از تكميل اطالعات اقدامات 
الزم سياسی و حقوقی به عمل خواهد آمد. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در عين حال 
در تماس مجيد روانچی سفير و نماينده دائم كشورمان نزد سازمان ملل متحد با آقای گوترش 
دبيركل آن سازمان صراحتاً تأكيد شده است كه چنانچه هر حادثه ای در مسير برگشت برای 
اين هواپيما اتفاق افتد، جمهوری اسالمی ايران آمريكا را مسؤول آن خواهد شناخت. اين پيام 

همچنين به سفير سوئيس در تهران نيز داده شده است.
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وضعیت شطرنجی شده
شطرنج به شرط رنج شده

یه چیز عوض شده...
پادشاه سفید سیاه شده!!،

سرباز این ماجرا مات شده...!شرایط شبیه وضع قانون شده،
قانون با شطرنج یجورایی درگیر شده،

وضعیت اعالم شده؛
شطرنِج فعلی قانون شده...

» كليپ اين سروده را در اينستاگرام negin.journal  با صدای سراينده ببينيد «

سروده

وجود رسانه های کارآمد، هماهنگ و هوشمند از 
نیازهای اصلی انقالب و نظام است.

 رئيس كل دادگستری استان كرمان با بيان اين مطلب كه وجود رسانه های 
مقاوم، كارآمد، هماهنگ و هوشمند يكی از نيازهای اصلی كشور، انقالب، 
نظام و ملت در برهه كنونی و در برابر فعاليت رسانه های معاند است، گفت: 
انتظار می رود كه خانه مطبوعات با ايجاد هماهنگی بين رسانه ها و براساس 
تجزيه و تحليل و آناليز جامعه رسانه ای جهان، اقتدار رسانه ای استان و 
كشور را ارتقا بخشيده و خط دهی و جهت دهی مناسب افكار عمومی را در 
برنامه كاری خود قرار دهد. يداهلل موحد در ديدار اعضای دوره جديد هيات 
مديره خانه مطبوعات استان كرمان افزود: ترديدی نيست كه رسانه های 
ديداری، شنيداری، نوشتاری و مجازی در مهندسی و تنوير افكار عمومی 
نقش مهم وكم نظيری را ايفا می كنند. وی با اشاره به سطح فعاليت رسانه 
ها در حوزه های محلی، استانی، كشوری و جهانی، تصريح كرد: رسانه ها 
در برخی موارد از اين ظرفيت خود در حوزه های مثبت و گاهی در حوزه 
های منفی بهره گيری می كنند و تغيير مسير افكار عمومی توسط رسانه 
در  را  خود  جايگاه  ها  رسانه  كه  دهد  می  نشان  كوتاه،  زمان  مدت  در  ها 

جامعه پيدا كرده اند.
نماينده عالی قوه قضائيه در استان كرمان با اشاره به اين مطلب كه بين 
تنوير افكار عمومی و فعاليت های كمی و كيفی رسانه ها رابطه مستقيم 
محلی،  در سطوح مختلف  ها  رسانه  اظهارداشت:  دارد،  وجود  معناداری  و 
استانی، كشوری و جهانی هر چه از از نظر كمی و كيفی فعالتر بوده و در 
ملموس  عمومی  افكار  رشد  كنند،  ورود  توانمندتری  به شكل  امور جامعه 
تر و گردش اطالعات قابل مشاهده تر است. موحد تصريح كرد: رسانه ها 
محتاج يک مديريت كارآمد هستند كه بر اساس سياست گذاری درست، 
اين  و  دهد  باالتر سوق  كارايی  و  بيشتر  اثرگذاری  به  را  ای  رسانه  جامعه 
موضع دركشور ما كه به صورت مستمر مورد هجمه رسانه های معاند قرار 
اين مطلب كه  به  اشاره  با  است. وی  برخوردار  تری  ويژه  اهميت  از  دارد، 
فعاليت مستمر رسانه های معاند برای جامعه بشری بسيار خطرناک است، 
گفت: وجود رسانه های مقاوم، كارآمد، هماهنگ و هوشمند يكی از نيازهای 
اصلی كشور، انقالب ، نظام و ملت در برهه كنونی و در برابر فعاليت رسانه 
های معاند است. رئيس كل دادگستری استان كرمان عنوان كرد: انتظار می 
رود كه خانه مطبوعات با ايجاد هماهنگی بين رسانه ها و براساس تجزيه 
و تحليل و آناليز جامعه رسانه ای جهان، اقتدار رسانه ای استان و كشور را 
ارتقا بخشيده و خط دهی و جهت دهی مناسب افكار عمومی را در برنامه 
كاری خود قرار دهد. موحد گفت: خانه مطبوعات استان كرمان در مقاطعی 
به شكل خوب و قابل قبولی به نقش خود عمل كرده ست و اميدواريم در 

اين دوره پاسخ مناسبی به نيازهای رسانه ای استان دهد.

وی با اشاره به اين مطلب كه نقش های خانه مطبوعات در رهبری و هدايت 
افكار عمومی و ايجاد ارتباط سازنده و مناسب بين اصحاب رسانه و نهادهای 
مختلف اجتماعی، تاكيد كرد: خانه مطبوعات ظرفيت ارزشمندی است كه 

می تواند در ابعاد مختلف توانمندی خود را ظهور و بروز دهد و بسترهايی 
را فراهم كند تا گام های بلندی برداشته شود و از سوی ديگر تعامل مثبت 
رسانه  تحريريه  هيات  و  خبرنگاران  مسئول،  مديران  بين  را  ای  سازنده  و 
برقرار كند.  نهاد  نهادهای حاكميتی و عمومی و سازمان های مردم  با  ها 
مقام ارشد قضائی در استان كرمان خاطرنشان كرد: انتظار است كه خانه 
مطبوعات استان در دوره جديد خود در تعامل با مجموعه های حاكميتی، 
آماده حركت های تحولی و سازنده در حوزه های مختلف از جمله در بخش 
های مطالبه گری و پرسشگری شده و در حوزه امنيت شغلی و مصون سازی 
اين  بر  تاكيد  با  موحد  بردارد.  را  بزرگی  های  گام  نيز  ای  رسانه  همكاران 
مطلب كه مصون سازی و ايجاد امنيت حرفه ای و شغلی از زوايای مختلف 
قابل توجه است، تاكيد كرد: گاهی اوقات اگر دانش همكاران رسانه ای ارتقاء 
يابد كه در برخی مسائل خطر نكنند و بدانند كه چه مسائل و مسيرهايی 
برای آنها خطر آفرين است، به معنای مصون سازی است زيرا وقتی بتواند 
مطالب خود را به درستی بيان كند، كسی نمی تواند به آنها ايرادی وارد 
كند و از اين مسير ضمن حفظ آزادی بيان افراد، از بروز مشكالت بعدی 
برای آنها جلوگيری می شود. وی گفت: با ارائه آموزش های الزم می توان 
راه صحيح انتقال مطالب صحيح و دقيق را برای اهالی رسانه فراهم كرد تا 
در ادامه آن ضمن حفظ اعتبار رسانه ای رسانه ها، از بروز مشكالت بعدی 

برای آنها جلوگيری شود. 
حوزه  در  كه  مطلب  اين  بيان  با  كرمان  استان  دادگستری  كل  ��رئيس 
مصون سازی رسانه ها بايد به شكلی اقدام شود كه اصحاب رسانه روحيه 
بايد  از دست ندهند، گفت: رسانه ها  را  انتقادگرايانه و مطالبه گری خود 
ضمن پيگيری مسائل، مدافعات و حرف دستگاه ها را شنيده و در صورتی 
كه پاسخ قانع كننده ای دريافت نكنند، موارد را در سطح رسانه ای مطرح 
كرده و به وظيفه خود در حوزه مطالبه گری عمل كنند و خانه مطبوعات 
نيز بايد از همكاران خود به خوبی و محكم دفاع كند. موحد با اشاره به اين 
مطلب كه دستگاه قضايی استان كرمان برای افزايش دانش حقوقی جامعه و 

اجرای برنامه های تحولی مد نظر خود نياز به همكاری رسانه ها دارد، گفت: 
دستگاه قضايی آماده حمايت قانونی از رسانه ها و توسعه تعامالت با اصحاب 

رسانه به منظور توسعه دانش و آگاهی های حقوقی مردم است. 
وی با اشاره به اين مطلب كه ارتباط با قضات و انعكاس خاطرات قضايی 
يكی از راهكارهای توسعه دانش حقوقی مردم است، گفت: فعاليت هايی كه 
با افكار عمومی ارتباط دارند، حساسيت ها و ظرافت های ويژه ای دارد و در 
توسعه تعامالت بين رسانه ها و قضات بايد به اين حساسيت ها توجه شود. 
رئيس كل دادگستری استان كرمان در ادامه سخنان خود با اشاره به اينكه 
جشنواره قلم و عدالت به منظور تقويت ارتباط بين دستگاه قضايی و رسانه 
توسعه  گفت:  است،  شده  اجرايی  مرحله  دو  در  وتاكنون  ريزی  طرح  ها 
نيز  عدالت  و  قلم  برگزاری جشنواره  راستای  در  مطبوعات  خانه  همكاری 
تاكيد كرد و گفت: در دوره های گذشته نيز از اين ظرفيت استفاده شده 
است. موحد با بيان اين مطلب كه توانمندی استان كرمان در حوزه رسانه 
ای و غير رسانه ای بسيار باالست و اين توانمندی ها بايد به منصه ظهور 
برسد، گفت: به نجابت و صداقت اصحاب رسانه استان كرمان اعتقاد داريم و 
بايد با همراهی رسانه ها از توانمندی های موجود استان كرمان به بهترين 

نحو بهره گيری كرد.

به هر میزان که فرصت پرسشگری و روایت گری 
رسانه ها وجود داشته باشد، بر تاثیرگذاری آنها 

افزوده خواهد شد
كه  معتقديم  گفت:  نيز  كرمان  استان  مطبوعات  خانه  مديرعامل 
رسالت و وظيفه رسانه ها تالش در جهت احقاق حقوق مردم جامعه، 
ها  رسانه  و  است  و سالم سازی جامعه  معروف  به  امر  عالمانه،  نقد 
ماموريت های مشتركی  با دستگاه قضايی  توانند  اين جهت می  از 
داشته باشند.محمدرضا نژاد حيدری در نشست اعضای هيات مديره 
ادامه داد: معتقديم به هر  با رئيس كل دادگستری  خانه مطبوعات 
ميزان كه فرصت پرسشگری و روايت گری رسانه در چارچوب منافع 
ملی وجود داشته باشد، بر تاثيرگذاری آنها افزوده خواهد شد.  وی 
اظهارداشت: در شرايطی كه كشور عزيز ما با تروريسم اقتصادی روبرو 
است و فشارهای شديد خارجی بر ملت اعمال شده و فشار سنگين 
رسانه ای، تماميت ارضی كشور ما را هدف قرار داده است؛ اگر فضايی 
عمومی  افكار  اتكا  نقطه  بتوانند  داخلی  های  رسانه  كه  كنيم  ايجاد 

باشند، می توانيم از شرايط كنونی عبور كنيم.
تعامل،  مبنای  بر  كرمان  استان  در خانه مطبوعات  كرد:  تاكيد  وی 
همراهی و همكاری با تمامی دستگاه های حاكميتی اعم از قضائی، 
اجرايی و نمايندگان مجلس، تالش می كنيم كه نقطه تالقی اصحاب 
رسانه و حاكميت باشيم و بتوانيم در جهت تعامل بيشتر رسانه ها و 

دستگاه های حاكميتی گام برداريم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در دیدار با هیات مدیره خانه مطبوعات استان تاکید کرد: 
خانه مطبوعات بر مبنای آنالیز جامعه رسانه ای جهان، اقتدار رسانه ای استان و کشور را ارتقا بخشد

نسیم شیرازی

شعر سپید

وضِع شط رنجی

گواهي حصر وراثت
خانم مريم زيدآبادي فرزند حسين به شماره ملي 3111133109 به استناد شهادتنامه و 

گواهي فوت و فتوكپي شناسنامه ورثه، درخواستي به شماره 9909983904300110 
تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان قمر مالزاده برواتي نسب فرزند 
حسين به شماره شناسنامه 2550 در 1399/02/31 درگذشته و ورثه حين الفوت وي

1- مريم زيدآبادي فرزند حسين ش.ش 320 متولد 1364 فرزند متوفي
2- حسين زيدآبادي فرزند غالمعلي ش.ش 9 متولد 1314 همسر متوفي
3- داود زيدآبادي فرزند حسين ش.ش 7053 متولد 1358 فرزند متوفي

4- محبوبه زيدآبادي فرزند حسين ش.ش 1245 متولد 1366 فرزند متوفي
5- نصرت زيدآبادي فرزند حسين ش.ش 712 متولد 1346 فرزند متوفي

6- رضا زيدآبادي فرزند حسين ش.ش 2 متولد 1355 فرزند متوفي
7- فاطمه زيدآبادي فرزند حسين ش.ش 9 متولد 1361 فرزند متوفي

8- محمد زيدآبادي فرزند حسين ش.ش 713 متولد 1349 فرزند متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور يك نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه 

شخصي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاريخ نشر 
آگهي ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.

شعبه 3 شوراي حل اختالف بروات

آگهي حصر وراثت
خانم سوده شعبان زاده صوفي آبادي فرزند حسين داراي شناسنامه 5004 بشرح 

دادخواست شماره 99/3/245 مورخ ۱399/04/22 توضيح داده شادروان مريم غالمپور 
فرزند حسين به شناسنامه 4۱8 در تاريخ ۱393/03/09 در شهر بم فوت شده و وراثت 

منحصر حين الفوت وي عبارتند از: 
۱- امين شعبان زاده صوفي آبادي فرزند حسين به ش.ش 530 )فرزند(

2- حسين شعبان زاده صوفي آبادي فرزند حسين به ش.ش 3۱7 )همسر(
3- سوده شعبان زاده صوفي آبادي فرزند حسين به ش.ش 5004 )فرزند(
4- علي شعبان زاده صوفي آبادي فرزند حسين به ش.ش 9605 )فرزند(

لذا مراتب يک نوبت در روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود چنانچه كسي 
اعتراض دارد يا وصيت نامه اي از متوفي نزد اشخاصي باشد ظرف مدت يک ماه از نشر 

آگهي به شوراي حل اختالف تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد و هر وصيت نامه اي 
جز رسمي و سري كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

شورای حل اختالف بم شعبه 3

آمار کروتا استان در روز آخر تیر
)وضعیت قرمز(

تعداد موارد بستری قطعی مبتال به کرونا 
در بیمارستان های استان کرمان : 376 نفر 

شامل: حوزه دانشگاه علوم پزشكی كرمان:  ۱84 نفر /  حوزه دانشگاه علوم پزشكی 
رفسنجان :  45 نفر / حوزه دانشگاه علوم پزشكی جيرفت: 87 نفر /  حوزه دانشگاه 

علوم پزشكی بم: ۱8 نفر /  حوزه دانشكده علوم پزشكی سيرجان:  42 نفر / 
تعداد كل موارد بستری  دارای تست مثبت كرونا در استان كرمان از ابتدا3۱تير 

:  33۱8مورد 
استان  های  بیمارستان  در  ساعت   24 طی  بستری  جدید  موارد 

کرمان: 91نفر 
 شامل:  40 مورد حوزه دانشگاه علوم پزشكی  كرمان و  7 مورد حوزه دانشگاه 

علوم پزشكی رفسنجان،  34 مورد حوزه دانشگاه علوم پزشكی جيرفت و 5 مورد 
حوزه دانشگاه علوم پزشكی بم و 5 مورد دانشكده علوم پزشكی سيرجان 

تعداد فوتی های قطعی ابتال به کووید 19 در 24 ساعت : ۸ نفر 
شامل: 3 نفر شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی كرمان، 3 نفر 

شهرستان های تحت پوشش حوزه دانشگاه علوم پزشكی جيرفت ،يک نفر حوزه 
دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان و يک نفر حوزه دانشكده علوم پزشكی سيرجان /  

مجموع جانباختگان ابتالی قطعی به كوويد ۱9 از ابتدا تا3۱تير : 333 نفر

 مقابله با شیوع ویروس کرونا
هنر جويان هنرستان آيت اهلل خامنه ای آموزش و پرورش 
ناحيه دو كرمان موفق به توليد دستگاه ضدعفونی كننده 
اتوماتيک دست در راستای مقابله با شيوع ويروس كرونا 

شدند.
احمد اسكندری نسب  مدير كل آموزش و پرورش استان 
كرمان با اعالم اين خبر گفت: اين دستگاه تمام اتوماتيک 

ضد عفونی كننده توسط هنرجويان هنرستان آيت اهلل خامنه 
ای آموزش و پرورش ناحيه دو كرمان با استفاده از ظرفيت 

های داخلی طراحی شده و قابليت توليد انبوه را دارد.
وی با بيان اينكه مخزن اين دستگاه 2و نيم ليتر ظرفيت 

دارد خاطر نشان كرد: اين دستگاه  عالوه بر صرفه جويی   
70 درصدی در مصرف مواد ضدعفونی كننده با 2 و نيم ليتر 
مواد ضد عفونی كننده می تواند 2500  دفعه امر ضد عفونی 

را انجام دهد. اسكندری نسب با اشاره به هزينه 700 هزار 
تومانی برای ساخت اين دستگاه گفت: هنر آموزان و هنر 

جويان هنرستان آيت اهلل خامنه ای كرمان نسبت به توليد 
انبوه و تجاری سازی اين دستگاه  اعالم آمادگی نموده اند.

مدير كل آموزش و پرورش استان كرمان از ساخت و 
توليدتونل ضد عفونی كننده توسط هنر آموزان هنرستان 

سخايی كرمان نيز خبر داد.
تفاهم نامه همکاری سه جانبه

تفاهم نامه همكاری سه جانبی ايمنی و فرهنگی بين ادارات 
كل آموزش و پرورش و راه آهن استان كرمان و ستاد اقامه 

استان در زمينه ترويج و توسعه فرهنگ نماز امضا شد.
احمد اسكندری نسب مدير كل آموزش و پرورش استان 

كرمان در آيين انعقاد اين تفاهم نامه از همكاری راه آهن 
كرمان در خصوص تامين و اعزام ائمه جماعت به ستاد اقامه 

نماز و آموزش و پرورش استان را يكی از بند های مورد 
توافق اين تفاهم نامه برشمرد.

وی گفت: همكاری اداره كل راه آهن كرمان در خصوص 
مشايعت و استقبال از دانش آموزان قهرمان، مخترع و مبتكر 

در ايستگاه راه آهن را از ديگر بند های مورد توافق اين 
تفاهم نامه است.

اسكندری نسب  اظهار كرد: در قالب اين تفاهم نامه منعقد 
شد شركت قطار های مسافر بری جوپار در خصوص تخفيف 

بليت های اين قطار برای ارود های دانش آموزی، راهيان 
نور، همكاران فرهنگی شاغل و بازنشسته با آموزش و پرورش 

استان همكاری الزم را داشته باشد.
مدير كل آموزش و پرورش استان كرمان اشاعه فرهنگ 

نماز در مدارس حاشيه خطوط ريلی توسط مربيان پرورشی 
مدارس جهت پيشگيری از سوانح ريلی در منطقه را در قالب 

اين تفاهم نامه ضروری دانست.
برپايه اين گزارش: تفاهم نامه همكاری سه جانبی ايمنی و 
فرهنگی بين ادارات كل آموزش و پرورش و راه آهن استان 
كرمان و ستاد اقامه استان در زمينه ترويج و توسعه فرهنگ 

نماز با حضور احمد اسكندری نسب مدير كل آموزش و 
پرورش، حجت االسالم مهدی عرب پور  مديرستاد اقامه نماز 

و مجيد ارجونی مدير كل راه آهن كرمان  امضا شد. 
تعطیلی ثبت نام در مدارس استان 

رئيس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش 
استان كرمان گفت: بر اساس مصوبه ستاد استانی پيشگيری 

از شيوع كرونا ثبت نام در مدارس سراسر استان كرمان به 
مدت دو هفته تعطيل شد.

بنا به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و 
پرورش استان كرمان مهران باهری با اعالم اين خبر افزود: با 

توجه به اعالم  وضعيت قرمز شيوع ويروس كرونا در استان 
و بر اساس مصوبه ستاد استانی پيشگيری از شيوع ويروس 

كرونا ثبت نام در تمامی مدارس سراسر استان از يكشنبه 29 
تير ماه به مدت دو هفته تعطيل است.  وی تاكيد كرد: اوليا 
محترم در راستای حفظ سالمتی خود و دانش آموزان عزيز 

از مراجعه به مدارس جدا خودداری نمايند.
باهری گفت: هرگونه اطالع رسانی در خصوص آغاز ثبت نام 

مجدد در مدارس استان از طريق صدا و سيمای مركز كرمان 
و پورتال اطالع رسانی آموزش و پرورش استان به نشانی 

اينترنتی kerman.medu.ir  اطالع رسانی می شود.
فعالیت 710 مدرسه یک تا ده نفره

معاون توسعه مديريت و پشتيبانی آموزش و پرورش استان 
كرمان در جلسه گردهمايی مديران و روسای آموزش و 

پرورش شهرستان ها و مناطق استان كه به صورت ارتباط 
تصويری برگزار شد، گفت: فعاليت 7۱0 مدرسه با وجود يک 

تا ده دانش آموز در استان كرمان از بركات نظام جمهوری 
اسالمی است.

 سيد قوام رضا مير حسينی با اشاره به بيانيه گام دوم انقالب 
اسالمی، خاطر نشان كرد: انعطاف پذيری انقالب اسالمی در 
اين بيانيه مورد تاكيد مقام معظم رهبری است و ما نيز بايد 

در حوزه كاری ضمن تكيه بر اصول و ارزش های نظام تعليم 
و تربيت در راستای تربيت نسلی در طراز جمهوری اسالمی 

ايران انعطاف پذيری الزم را داشته باشيم.
وی نقدپذيری را در حوزه كاری از ديگر تاكيدات مقام معظم 

رهبری در بيانيه گام دوم انقالب برشمرد و گفت: شفاف 
سازی و نقد پذيری در حوزه مالی اداری الزمه اعتماد سازی 

و سالمت اداری است.
ميرحسينی با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبری نسبت به 
جوان گرايی اظهار كرد: جوان گرايی از سياست های مهم 

آموزش و پرورش استان در راستای افزايش بهره وری و 
كارآمدی است. وی به تاكيد مقام معظم رهبری به اقتصاد 

مقاومتی و مولد سازی اشاره كرد و گفت: ايجاد درآمد های 
پايدار و ثابت با تجاری سازی فضاهای آموزشی بر اساس 

قانون بودجه در سال 96 مهمترين راهبرد آموزش و پرورش 
استان در راستای تحقق اين مهم است.

معاون توسعه مديريت و پشتيبانی آموزش و پرورش استان 
كرمان از فعاليت بيش از 7۱0 مدرسه با وجود يک تا ده  
دانش آموز در استان خبر داد و بيان كرد: وجود مدارس 

حتی با وجود يک دانش در مناطق دوردست استان از بركات 
نظام جمهوری اسالمی است .

مير حسينی به آغاز ثبت كتب درسی پايه دهم تحصيلی از 
امروز بيست و نهم تير ماه اشاره كرد و گفت: ثبت سفارش 

كتب درسی در سامانه كتب درسی به صورت انفرادی توسط 
والدين و گروهی توسط مدارس ضروری است.

 2000 شغل در آموزش های فنی و حرفه ای 
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان كرمان 

در جلسه هدايت تحصيلی گفت: بيش از 2000 شغل 
در آموزش های فنی و حرفه ای و كاردانش در استان به 
هنرجويان آموزش داده می شود كه از نقاط قوت تربيت 

نيروی انسانی ماهر است.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و 

پرورش استان كرمان، سيد محمد حبيب اللهی با اشاره به 
ضرورت و اهميت هدايت تحصيلی مطلوب دانش آموزان 

گفت: يكی از مهم ترين و سرنوشت سازترين مراحل زندگی 
دانش آموزان تعيين رشته در دوره متوسطه است، زيرا اين 
نوع عملكرد می تواند آينده شغلی و درآمدی دانش آموزان 
را تحت تاثير قرار دهد. وی افزود: انتخاب رشته تحصيلی 
مناسب، انتخاب شغل خوب و در ادامه تشكيل خانواده و 

كاهش آسيب های اجتماعی را به دنبال دارد.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان كرمان، 

با بيان اين كه دانش آموزان بايد با توجه به عاليق و 
استعدادهايشان به سمت رشته های مورد نظرشان هدايت 

شوند، گفت:  دستيابی به 50 درصد پوشش تحصيلی دانش 
آموزان در هنرستان هاتا پايان برنامه ششم توسعه، از برنامه 

های پيش بينی شده است. حبيب اللهی گفت: رتبه اول 
كشور را در خصوص توسعه متوازن رشته های تحصيلی 
آموزش های فنی و حرفه ای داريم و در زمينه هدايت 

تحصيلی جزو ۱0 استان برتر كشوريم. وی با بيان اين كه 
هدايت تحصيلی پيوندی بين دوره های تحصيلی و نيازهای 

جامعه است، خاطر نشان كرد: يكی از مهمترين ماموريت 
های آموزش متوسطه هدايت تحصيلی و تحقق برنامه جامع 

توسعه سنواتی آموزش های فنی و حرفه ای و كاردانش 
است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان كرمان 
تصريح كرد: نياز امروز كشور به آموزش های فنی و حرفه ای 
و كاردانش، همچنين مهارت آموزی است كه در بحث توسعه 

آموزش های فنی و حرفه ای و كاردانش و توسعه هنرستان 
ها همه فرمانداران، بخشداران و ائمه جمعه هم می توانند 

نقش داشته باشند.
شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه 
رئيس اداره حراست آموزش و پرورش استان كرمان در 

گردهمايی مديران و روسای آموزش و پرورش شهرستان ها 
و مناطق استان كه به صورت ارتباط تصويری برگزار شد، 

گفت: شناسايی نقاط ضعف و قوت مجموعه كاری در راستای 
تمهيد و ارائه راهكارها و خط مشی های اصالحی، مهمترين 

رسالت حراست است.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و 

پرورش استان كرمان، قاسم بصيری خاطر نشان كرد: 
حراست به عنوان چشم مدير در سازمان و با توجه به اشراف 

اطالعاتی كه به مجموعه دارد می تواند مشاور خوبی برای 
مديريت محسوب شود. وی اظهار كرد :  اهتمام و پاسداری 
از دستاوردهای انقالب، تبليغ تفكرات بسيجی، بذل مساعی 

و تالش در جهت حفظ مصالح نظام مقدس اسالمی به عنوان 
اساسی ترين وظيفه كارشناسان حراست است.

بصيری بر نصب دوربين مدار بسته در مدارس با استفاده 
از ظرفيت های دولتی و خيران  در راستای حفظ ايمنی 

مدارس تاكيد كرد.
 رئيس اداره حراست اداره كل آموزش و پرورش استان 
كرمان با اشاره به نقش موثر مديران مدارس در ارتقای 
كيفيت فعاليت های آموزشی و پرورشی تاكيد كرد: در 

انتخاب و انتصاب مديران، شايسته ساالری مورد توجه قرار 
گيرد.

بصيری از كسب رتبه برتر اداره حراست آموزش و پرورش 
استان در زمينه اشرافيت بر محيط های آموزشی و وضعيت   

كاركنان و دانش آموزی در استان های همتراز خبر داد.
وی به كسب رتبه اول كشوری اداره حراست آموزش و 

پرورش استان كرمان در بين ادارات حراست ادارات كل 
آموزش و پرورش استان های كشور در زمينه نظارت و 
اشرافيت كيفی در حوزه های دانش آموزی، كاركنان و 

محيط های آموزشی و پرورشی و تاثيرگذاری آن در سطح 
كشور نيز اشاره كرد.

ساماندهی بهینه نیروی انسانی 
معاون پژوهش، برنامه ريزی و نيروی انسانی در گردهمايی 

مديران و روسای آموزش و پرورش استان كرمان كه به 
صورت ارتباط تصويری برگزار شد، گفت: ساماندهی بهينه 
نيروی انسانی الزمه ارتقای كيفيت فعاليت های آموزشی و 

پرورشی است.
 حسين براهوئی مديريت منابع انسانی را الزمه تحول و 

ارتقای كيفيت فعاليت های آموزشی و پرورشی دانست و 
بر ساماندهی بهينه نيروی انسانی در قالب پروژه مهر تاكيد 

كرد. وی با بيان اين كه شايسته ساالری در حوزه نيروی 
انسانی ضروری است، اظهار كرد: پاسخ گويی يكی از عناصر 

اصلی شايسته محوری و الزمه موفقيت در حوزه  های 
مالی - اداری است. وی با بيان اين كه آموزش و پرورش 

يک سيستم به هم پيوسته است، گفت: نهادينه كردن تفكر 
سيستمی در اين دستگاه، مهم و زيرساختی ضروری و انكار 

ناپذير در راستای تحقق اهداف است.
براهوئی با بيان اين كه مشكالت امروز ما در حوزه های 

مختلف نتيجه عملكرد ديروز ماست، خاطر نشان كرد: در 
تفكر سيستمی بايد به راه حل های اصولی و اثر بخش توجه 
ويژه شود. وی با بيان اين كه فرافكنی در سيستم كاری مانع 

تحقق اهداف است بر توجه به تمامی ابعاد كاری تاكيد كرد.
معاون پژوهش، برنامه ريزی و آموزش نيروی انسانی به 

ظرفيت های خوب شبكه آموزشی دانش آموزی شاد اشاره 
كرد و خواستار ثبت موقعيت جغرافيايی مدارس در شبكه 

اجتماعی شاد تا پايان هفته شد.
براهوئی از اتصال تمامی مدارس روستاهای باال 20 خانوار به 
شبكه ملی اطالعات و ارتباطات تا ابتدای مهر ماه خبر داد و 
بر پيگيری اين مهم در سطح شهرستان ها و مناطق استان 

تاكيد كرد.
  3 سناریو برای بازگشایی مدارس

عباس ضياء در جمع خبرنگاران درباره زمان شروع سال 
تحصيلی جديد گفت: شروع مدارس براساس مصوبات ستاد 

ملی مقابله با كرونا از ۱5 شهريورماه است كه برای بازگشايی 
مدارس سه سناريو تعريف شده است.

وی با بيان اينكه اگر وضعيت استان قرمز باشد كالس ها به 
شكل مجازی برگزار می شوند، اظهار كرد: برای پايه اول در 

همه وضعيت های قرمز، سفيد و زرد برنامه ريزی شده كه 
اگر وضعيت استانی قرمز باشد ۱5 شهريور روز شكوفه ها با 
ظرفيت نصف، كالس ها برگزار می شود و كالس های ساير 
پايه از روز ۱6 شهريور به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

معاون آموزش ابتدايی اداره كل آموزش و پرورش استان 
كرمان ادامه داد: اگر وضعيت زرد باشد، روز ۱5 شهريورماه 

روز شكوفه ها است و در كنار آن پيش دبستانی ها روز 
غنچه ها خواهند داشت و از روز يكشنبه كالس ها به شكل 

ترتيبی)زوج و فرد( برگزار خواهند شد و برای وضعيت سفيد 
كه بيشتر شامل مدارس عشايری و روستايی می شود

.... ادامه ص 3

اخبار آوپ

مهارت  ملی  هفته  های  برنامه 
شود می  اجرا  کرمان  استان 

مديركل آموزش فنی و حرفه ای استان كرمان از 
برگزاری برنامه های متنوع در راستای بزرگداشت 

هفته ملی مهارت، روز كار آفرينی و آموزش های 
فنی و حرفه ای از 3۱ تير تا 6 مرداد سال جاری 
هفته  بزرگداشت  ستاد  تشكيل  وی  داد.  خبر 
مطهر  مزار  گلباران  و  مهارت،غبارروبی  ملی  
شهدا، افتتاح مركز جواركارگاهی آرمان گهر در 
و شركای  مقامات  با  برگزاری نشست  سيرجان، 
هفته  روزهای  گذاری  نام  با  متناسب  اجتماعی 
فرمانداران،  جمعه،  ائمه  با  ديدار  مهارت،  ملی 
جلسه  تشكيل  مجلس،  نمايندگان  با   تعامل 
برگزاری  شهرستان،   و  استان  مهارت  شورای 
نشست های تخصصی، را از برنامه های اين هفته 

اعالم كرد.
تبليغات  انجام  كوتاه،  پيام  ارسال  جهانگيری 
آموزشی،  سامانه  چند  از  رونمايی  محيطی، 
نشست خبری با خبرگزاری ها و برگزاری جلسه 
با مديران صدا و سيما، استفاده از ظرفيت فضای 
مجازی و شبكه های اجتماعی و توليد محتوای 
ويديويی با توجه به شرايط خاص شيوع ويروس 
كرونا را از ديگر برنامه ها در هفته ملی مهارت 
و كارآفرينی عنوان كرد.  وی با اشاره به ارتقای 
وزن اجتماعی مهارت در جامعه در مسير"جهش 
توليد"، فعال سازی تربيون ملی مهارت در مسير 

نهضت مهارت افزايی، جلب مشاركت برای ايجاد 
به فن  بيشتر  توجه  آموزی،  مهارت  ملی  جريان 
خدمات  ارايه  و  محتوا  توليد  در  نوين  آورهای 
مهارت،  ای  رسانه  جنبش  ايجاد  الكترونيک، 
جامعه  به  باوری  خود  ترويج  و  بخشی  اميد 
جلب مشاركت بخش خصوصی، توجه به مهارت 
آموزی در مناطق محروم، حمايت از توليد ملی با 
تمركز بر توانمندسازی منابع انسانی و حمايت از 
مهارت آموختگان كار آفرين در راه اندازی كسب 
و سياست  اهداف  از  را  بنيان  مهارت  كارهای  و 
های اجرای برنامه هفته گراميداشت مهارت در 

استان ذكر كرد.
گرانسنگ  فرصتی  را  مهارت  ملی  هفته  وی  
آموزی  مهارت   فرهنگ  ارتقای  و  ترويج  برای  
منزلت  افزايش  و  اجتماعی  مختلف  سطوح  در 
افزود:  و  كرد  ذكر  جامعه  در  مهارت  اجتماعی 
تحقق »گفتمان ملی مهارت«، نيازمند راه اندازی 
»تريبون ملی مهارت« با هم افزايی و هم گرايی 
گروه های  جريان ساز اعم از رسانه های  ارتباط 
ذينفعان،  كنشگران،  مهارتی،  شركای  جمعی، 

سمن ها، واقفين مهارتی و ... است
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روز ۱5 شهريور روز شكوفه ها و از روز ۱6 شهريور همانند سنوات قبل كالس ها 
به صورت حضوری برگزار خواهد شد فقط با اين تفاوت كه يک روز از هفته 

آموزش های مجازی برای آشنايی با برنامه شاد و تمرين سواالت صورت خواهد 
گرفت.

 عباس ضيا در خصوص اينكه اگر كالس ها با نصف ظرفيت برگزار شوند 
برای  كرد:  بيان  شد؟  نخواهند  مواجه  فيزيكی  فضای  كمبود  با  مدارس 
دوره  ابتدايی كالس های درسی با حداكثر ظرفيت 3۱ نفر را پيش بينی 
كرده ايم كه نصف اين ظرفيت حدود ۱6 نفر خواهد شد و به دليل آنكه 
در مقطع ابتدايی دانش آموزان يک معلم را دارند نصف آنها در روزهای 
زوج و نصف ديگر در روزهای فرد در سر كالس درس حضور پيدا خواهند 
كرد بنابراين مشكلی برای اين نوع برگزاری در مقطع ابتدايی نداريم اما 
شايد برای دوره متوسطه با مشكالتی روبرو شويم كه بايد برای آن برنامه 

ريزی مناسبی داشته باشيم.
وی تصريح كرد: امسال پيش دبستانی اجباری نيست و می توانند دانش 
بحث  در  آنكه  ضمن  بگذرانند،  را  دوره  اين  بعد  سال  تابستان  آموزان 
شهريه ها پيش دبستانی فقط شهريه ثابت گرفته می شود گفتنی است كه 
در پيش دبستانی تراكم بيش از 20 تا 25 نفر نيست و در يک روز دو 
گروه می توانند حضور داشته باشند زيرا ساعات حضور پيش دبستانی ها 

روزانه، 3 ساعت است.
ضيا با تاكيد برآنكه تحت هر شرايطی مدارس در سال تحصيلی جديد باز 
خواهند بود حتی در دوره پيش دبستانی، اظهار كرد: اكنون فقط شهريه 
ثابت از دانش آموزان اخذ می شود و هيچ هزينه افزايشی نبايد از سوی 
مدارس گرفته شود و برای مدارس غيردولتی نيز از امسال يک تفاهمنامه 
بين ولی و مدرسه منعقد خواهد شد كه اين تفاهمنامه بيشتر به نفع ولی 
بوده زيرا ديگر مدارس نمی توانند براساس اين تفاهمنامه در طول سال 

هزينه اضافه ای را از اوليای دانش آموزان اخذ كنند.
معاون آموزش ابتدايی اداره كل آموزش و پرورش استان كرمان با اشاره 
به اينكه مدارس هيات امنايی در طول سال شهريه دانش اموزان را بايد 
بگيرند افزود: در هيچ مدرسه ای شرط معدل، مصاحبه و آزمون به جزء 
و  بود  نخواهد  ثبت نام  شرط  تيزهوشان،  و  دولتی  نمونه  مدارس  برای 

ثبت نام دانش آموزان براساس كروكی منزل آنها صورت می گيرد.
عدم تغییر لباس فرم مدارس 

جلسه  در  كرمان  استان  پرورش  و  آموزش  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
كارگروه تخصصی لباس فرم مدارس گفت: به منظور جلوگيری از زحمت 
مضاعف خانواده ها در شرايط بيماری كرونا و وضعيت اقتصادی ناشی از 
اين بيماری، لباس فرم مدارس در سال تحصيلی آينده تغيير نمی كند.

اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان  به گزارش 
و  ها  اقتصادی خانواده  به شرايط خاص  اشاره  با  مرادی  كرمان، صديقه 
سال  در  گفت:  اقتصادی،  لحاظ  به  ها  خانواده  از  بسياری  ديدن  آسيب 
تحصيلی ۱400-۱399 فقط برای پايه های ورودی شامل اول و چهارم 
دانش  ساير  و  داريم  لباس  فرم  تغيير  متوسطه  دهم  و  هفتم  و  ابتدايی 
بيشتر  هم  بهمن 98  پايان  تا  كه  قبل  لباس سال  از  توانند  می  آموزان 

استفاده نشده بهره ببرند و هيچ اجباری برای تغيير لباس وجود ندارد.
وی گفت: با توجه به ارسال بخشنامه از طرف وزارت آموزش و پرورش، 
سازمان دانش آموزی به عنوان ناظر اين امر مشخص شده تا بر عملكرد 
توليدی ها نظارت داشته باشد و توجه به فرهنگ عفاف و حجاب و سبک 
از توليد داخل هم در تهيه  اسالمی، همچنين حمايت   – ايرانی  زندگی 

لباس ها در نظر گرفته شود.
 معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان كرمان، ضمن تشكر 
اين است كه دانش  ما  افزود: هدف  فرم مدارس،  لباس  توليدی های  از 
بتوانند  به راحتی  آرامش كند و خانواده ها  لباس احساس  اين  آموز در 

آن را تهيه كنند. 
مرادی با بيان اين كه استفاده از لباس فرم به اين دليل است كه فاصله ی 
طبقاتی برداشته شود و دانش آموزان دچار لطمه ی روحی نشوند، خاطر 
نشان كرد: آموزش و پرورش جنبه تربيتی و پرورشی تهيه لباس را در نظر 
دارد و دنبال منافع اقتصادی نيست و جنبه بهداشتی پارچه ها و لباس 
ها هم به علت شيوع بيماری كرونا بايد رعايت شود، زيرا سالمتی دانش 
از هر چيز مهم تر است. وی تصريح كرد: خريد و فروش  آموز برای ما 
پارچه، وظيفه ی آموزش و پرورش نيست ولی در خصوص كيفيت پارچه 

حتما نظر خواهد داد.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان كرمان، ضمن تاكيد بر 
تحويل به موقع لباس های فرم دانش آموزان، گفت: تهيه فرم لباس برای 
بعضی خانواده ها سخت شده لذا بايد تالش كنيم تا رعايت كامل انصاف، 

مهربانی و همدلی را در ارتباط با خانواده ها داشته باشيم.

حبيبی، مدير دفتر نظارت بر كنترل و لوازم اندازه گيری 
شركت برق جنوب استان كرمان از شناسايی و جمع آوری 

۱87 دستگاه ماينر  در تيرماه سال جاری خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق جنوب 
استان كرمان، حسين حبيبی مدير دفتر نظارت بر كنترل 
و لوازم اندازه گيری در خصوص مصرف برق دستگاه های 

استخراج ارز، بيان نمود: بيت كوين ها، به دليل مصرف برق 
بااليی كه دارند در سر فصل اخبار روز قرار گرفته است به 

طوری كه مسئوالن وزارت نيرو بارها تاكيد كرده اند بخش 
قابل توجهی از افزايش مصرف برق در اين روزهاي گرم سال 

به دليل مصرف برق بااليي است كه استخراج كنندگان ارز 
مجازی استفاده می كنند.

وی افزود: در حالی كه هم زمان با افزايش دما، زنگ خطر 
مصرف برق به ويژه در مناطق گرمسير به دليل استفاده از 
وسايل سرمايشي به صدا درآمده است، صنعت برق امسال 

با مشكل جديدی نيز به نام بيت كوين ها كه به نظر می رسد 
عامل اصلی افزايش نامتعارف مصرف برق هستند، دست و 

پنجه نرم می كند.
حبيبی در ادامه بيان كرد:در اين راستا اخبار متعددی در اين 

حوزه به گوش می رسد مبنی بر اين  كه واحدهای استخراج 
ارز ديجيتال روند رو به رشدی داشته اند به گونه ای كه در 
برخی مراكز برخوردار از تعرفه برق ارزان مانند كشاورزي، 
خانگي و گاهی صنعتي شاهد استخراج بيشتر   بيت كوين 

می باشيم.
مدير دفتر نظارت بر كنترل و لوازم اندازه گيری در خصوص 

جمع آوری دستگاه های ماينر تحت حوزه عملياتی 

شركت، تصريح نمود: در همين راستا شركت توزيع نيروي 
برق جنوب استان كرمان با تشكيل تيم هاي عملياتي نسبت 

به شناسايي وجمع آوري تعداد ۱87 دستگاه ماينر در تير 
ماه سال جاري اقدام نموده است. وی گفت: شركت برق 
جنوب كرمان نيز از اين قاعده مستثنی نيست و استفاده 

از اين دستگاه ها تاثير بسزايی در افزايش مصرف برق اين 
حوزه شده است. وی همچنين خاطرنشان كرد: اين شركت 

به صورت جدی نسبت به جمع آوری برق های غير مجاز 
دستگاه های توليد ارز ديجيتال اقدام خواهد كرد.

هفته نامهتهدیدات استفاده از بیت کوین بر مصرف انرژی برق شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

اخبار آوپ ... ادامه از ص 2

اعضای جدید خانه مطبوعات استان کرمان ۲1 تیر ماه با مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان دیدار و گفتگو کردند .

در اين ديدار كه مديرعامل ؛ رئيس هيأت مديره ، بازرسين و ساير اعضای 
رو  پيش  فعاليتهای   ، كاری  اولويتهای  خصوص  در  داشتند،  حضور  خانه 
محمدرضا   . گرفت  صورت  نظر  تبادل  و  بحث  خانه  های  برنامه  تدوين  و 
عليزاده، مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان كرمان در سخنانی  با اشاره 
به اهميت و جايگاه مطبوعات گفت:  جامعه ای می تواند به اهدافش برسد 

كه مطبوعاتی فعال و پويا و رسانه های  كارآمد و حرفه ای داشته باشد.
وی افزود: امروز مسائل مختلف و به ويژه مشكالت و محدوديتهای ناشی 
از  بيماری كرونا  مردم را  از لحاظ روحی  تحت فشار قرار  داده است ، در 
چنين شرابطی جامعه  نيازمند روحيه اميد و نشاط است كه رسانه ها می 

توانند با  انجام رسالت خود  اين روحيه را به جامعه تزريق نمايند.
عليزاده ادامه داد: نقش مهم و تاثير گذار ديگر رسانه ها ، مطالبه گری و  
اقداماتی  است كه  و  ها  فعاليت  انتقال  و همچنين  بيان مطالبات مردمی 
دستگاه های دولتی و اداری  و نظام به مردم ارائه می دهند ؛ چنين نقشی، 
مديركل  كند.  می  طلب  را  خاصی  حساسيت  و  دقت  و  اهميت  شک  بی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با اشاره به حضور و مشاركت اصحاب رسانه 
در انتخابات اخير  خانه مطبوعات گفت: يک جمع حرفه ای از شهرستان 
های مختلف استان در  هيات مديره خانه مطبوعات حضور دارند، جمعی كه 
تجربه فعاليت رسانه ای و فعاليت در خانه مطبوعات را دارند، اكنون زمان 
ان است كه همه اهالی رسانه در جهت تقويت اين نهاد صنفی تالش نمايند.

عليزاده با تاكيد بر اولويت های مشتركی كه وجود دارد ، گفت: آموزش می 
ارتقاء بخشد.  تواند بسياری از مشكالت را برطرف  و جايگاه مطبوعات را 
از نظر كيفی در برخی رسانه ها مشكالتی وجود دارد كه بايد با تعامل و 
كرد.  مرتفع  را  مشكل  اين  شده  ريزی  برنامه  های  آموزش  با  و  همفكری 
مسائل صنفی نيز كه شامل بحث های رفاهی، نيز می شود؛ مواردی است 
كه مدنظر و دغدغه  اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان نيز هست و 
اداره كل استان  حمايت های الزم را در اين خصوص به عمل خواهد آورد.

هیأت  رئیس  کار،  محمدلطیف  استان؛  ارشاد  کل  مدیر  از صحبتهای  پیش 
مدیره  خانه مطبوعات استان ، با اشاره به مشکالت اقتصادی پیش رو گفت: 

بسیاری از مشکالت مطبوعات ، اقتصادی است .این مشکالت باعث شده 
که  فعالیت رسانه های  استان تحت تاثیر قرار گیرد. وی خواستار حمایت 
الزم از سوی  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در این خصوص شد 
و  افزود: باید از مطبوعات حرفه ای حمایت کنیم و با برنامه ریزی های الزم  

در این زمینه  کمک نماییم. 

نيز در سخنانی گفت:  نژادحيدری  مديرعامل  خانه مطبوعات  محمدرضا 
اطالع رسانی  مقوله  به  نو  نگاه های  نيازمند  به مشكالت موجود،  توجه  با 
هستيم ، اگر  مطبوعات نتوانند با  شرايط موجود  خودشان را وفق بدهند و 
از شيوه های روز آمد  اطالع رسانی بهره نبرند، از چرخه  اطالع رسانی عقب 
می ماند و اين به عنوان ضعف رسانه است. وی در ادامه به مشكالت پيش 
روی مطبوعات  پرداخت و اولويت های الزم را برشمرد و افزود:  آموزش 
های الزم و با كيفيت يكی از اولويت های ضروری و مهم در دوره جديد  
فعاليت هيات مديره خانه مطبوعات  است،  بايد آموزش هايی را به جامعه 
مخاطب عرضه كنيم كه مبتنی بر شرايط روز باشد. مسئله ديگر ، ماليات 
است كه  رسانه ها را  با چالش مواجه كرده است ، اولويت بعد به موقع 
صادر شدن كارت های عضويت اعضای خانه مطبوعات و پااليش اعضا است 

، ضمن اين كه مباحث رفاهی و آموزشی نيز  با جديت دنبال خواهد شد.
 در پايان  محمدجواد حسين زاده، معاون فرهنگی و رسانه ای اداره  كل ، 
گزارش اجمالی  از وضعيت پرداخت های مالی از سوی اين اداره كل به خانه 

مطبوعات در سال گذشته ارائه كرد.

در دیدار هیات مدیر ه جدید خانه مطبوعات کرمان با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بیان شد :

مطالبه گری یک نقش مهم و تاثیرگذار رسانه است

اخبار گوناگون
تاکید وزرای خارجه ایران و روسیه بر مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا

محمدجوادظريف گفت که رای منفی روسيه و چين به قطعنامه شورای حکام آژانس #بين_المللی انرژی اتمی و 
مخالفت جدی مسکو و پکن با تالش آمريکا برای تمديد تحريم تسليحاتی ايران در شورای امنيت، نشانه روابط 

مستحکم ايران، روسيه و چين و ايستادگی در برابر يکجانبه گرايی آمريکا بود. 
سرگئی الوروف گفت که برجام سندی معتبر است که با قطعنامه 2231 شورای امنيت سازمان ملل الزم 
االجراست. برجام با مشارکت کشورهای باقيمانده بايد حفظ شود و روسيه در برابر هرگونه اقدام مخرب 

آمريکا برای فروپاشی اين توافقنامه ايستادگی می کند. وزير امور خارجه روسيه افزود : از نظر ما اقداماتی که 
همکاران آمريکايی ما برای تخريب کامل اين توافق مهم صورت دادند، اقداماتی غيرسازنده و مخرب هستند. 
با اين حال، ما اطمينان داريم که شانس بازگشت برجام به حالت پايدار هنوز هم وجود دارد. حداقل می توانيم 

بگوييم که ما نيز مانند دوستان ايرانی مان حداکثر تالش خود را برای دستيابی به اين هدف انجام می دهيم. 
جمهوری خلق چين و اعضای اروپايی برجام نيز به حفظ اين توافق عالقه نشان می دهند.

روزنامه آمریکایی: توافق ایران و چین ضربه قدرتمندی به منافع آمریکا خواهد بود واشنگتن  پست   -
نوشته که کارزار "فشار حداکثری" عليه ايران آشکارا در دستيابی به اهداف اعالم شده خود شکست خورد. و 
تشکيل يک مشارکت ايرانی با چين می توند اقتصاد ايران را نجات داده و به پکن نيز جايگاه قدرتمندی در منطقه 
بدهد. در اين توافق همکاری امنيتی که شامل رزمايش نظامی و به اشتراک گذاشتن توسعه تسليحات و اطالعات 
نيز پيش بينی شده است. اين توافق باعث گسستگی در ديوار تحريم هايی خواهد شد که دولت آمريکا در تالش برای 
خفه کردن اقتصاد ايران ايجاد کرده بود. #بين _المللی بخشی از منابع مالی مسدود شده ايران در چند کشور آزاد 

شد
رئیس دفتر رئیس جمهور:  -

از همان ابتدا هم عنوان شد که تالطم بازار ارز بيشتر يک جنگ روانی و هيجانی از بيرون و چند مرکز 
مانند دوبی و سليمانيه است که با فضاسازی تعدادی دالل و صراف در بازار ارز ايجاد می شود. همواره 
به مردم اعالم کرديم که وضعيت بازار ارز ساماندهی خواهد شد و به ثبات قبلی بر می گردد. اکنون هم 
شاهد هستيم که در 2  روز گذشته نرخ  ارز حدود ۴ تا ۵ هزار تومان کاهش پيدا کرده است. بخشی از 
منابع مالی مسدود شده ما در چند کشور آزاد شده است و اکنون در بخش حواله ای بانک مرکزی مورد 

استفاده قرار می گيرد. 
داروی جدیدی به جنگ ویروس کرونا می آید؟   -

در سايه هياهوی شيوع ويروس کرونا و افزايش روزانه شمار مبتاليان و قربانيان اين ويروس، و در 
شرايطی که هر روز صاحب نظران ايده و راهکار جديدی را به راهکارهای سابق مبارزه با ويروس 
کرونا اضافه می کنند، برخی از محققان از تاثير قابل توجه يک داروی موجود در بازار بر عملکرد 

ويروس کرونا و از بين بردن بردن آن پرده برداشتند.
با آذری جهرمی اتمام حجت می کنیم  -

کاظم موسوی عضو کميسيون اقتصادی مجلس: به هيچ وجه قابل توجيه نيست در شرايطی که خانواده ها 
و به خصوص دانش آموزان بيش از هر زمان ديگری به دليل شيوع کرونا استفاده بيشتری از اينترنت 

دارند، تعرفه ها باال برود. دولت به هر طريق موظف است اقدام عاجلی در زمينه کاهش تعرفه ها انجام 
دهد و تدابير فوری دراين زمينه اتخاذ کند. ما در کميسيون اقتصادی وزير ارتباطات را فرا می خوانيم و 

نهايت چکش کاری الزم را در مقابل اين اقدام خواهيم داشت و با او اتمام حجت می کنيم.
iواکسن کرونای روسی موفق عمل کرد  -

به گفته دانشمندان همه داوطلبان آزمايش واکسن کرونا دانشگاه »سچنوف« روسيه سالمت خود را به 
دست آورده اند. حداکثر ميزان ايمنی بدن 3 هفته پس از استفاده از واکسن مشاهده می شود و در صورتی 

که واکسن اثربخشی خود را اثبات کند،  تحقيقات در مقياس بزرگ آغاز می شود. اين واکسن به همراه 22 
واکسن ديگر در ليست نظارت سازمان جهانی بهداشت قرار دارد و در حال تکميل هر 3 مرحله آزمايشات 

بالينی است.
-  چند خبر کوتاه

 بهاروند: هيات ايران درباره هواپيمای اوکراينی هفته بعد به کی يف می رود /  مديرکل دفتر برنامه ريزی و 
توسعه اجتماعی جوانان، گفت: سال گذشته ۵30 هزار و 22۵ مورد ازدواج و 17۴ هزار و 831 مورد طالق 

در کشور رخ داده است. /  معاون درمان وزير بهداشت: 1۴ هزار بيمار کرونايی در بيمارستان ها بستری 
هستند /  نخست وزير عراق: به برادرانم در ايران می گويم که ملت عراق خواهان روابطی ممتاز با ايران 

براساس اصل عدم دخالت در امور داخلی يکديگر هستند الکاظمی: ايران از اولين کشورهايی بود که در مبارزه 
با داعش در کنار ما ايستاد و ما آن را فراموش نمی کنيم عراق هم به ايران کمک می کند تا ايران از چالش های 

اقتصادی عبور کند و عراق بازار بزرگی برای تجارت ايران شده است. / وحانی: روابط اقتصادی ايران و 
عراق بايد به 20 ميليارد دالر برسد

رئیس جمهور در نشست خبری مشترک با الکاظمی:   -
ايران اين وعده را می دهد که در همه توان و امکان خودش از لحاظ همه اقالم بهداشتی و دارويی در کنار 

ملت عراق باشد. اراده دولت بر اين است که روابط تجاری دو کشور به 20 ميليارد دالر ارتقاء بخشد. 
دو کشور مصمم هستند برای توافقاتی که در ماه اسفند سال 97 در بغداد بين دو دولت به تاييد رسيد، همه 
موارد را انجام دهند. از سرداران بزرگ شهيدان قاسم سليمانی و ابومهدی المهندس که برای امنيت عراق 

تالش کردند به بزرگی ياد می کنيم. 
سهام عدالت ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد  -

کسانی که ارزش اوليه سهام عدالت آن ها ۵32 هزار تومان است در پايان معامالت روز دوشنبه 30 تير 
ارزش سهام عدالتشان به 19 ميليون و ۴۶۴ هزار و ۵۴2 تومان رسيده است. در روز ابتدايی هفته ارزش 

اين سهام کاهش يافته بود و به 18 ميليون و ۴7۴ هزار تومان رسيده بود 
وقتی کره  جنوبی اموال ۸۴ میلیون ایرانی را بلوکه می کند و شاکی هم می شود   -

کره جنوبی به جای اينکه ترتيباتی را اتخاذ کند تا اموال بلوکه شده ايران را بازگرداند، در واکنش به اينکه ايران 
عنوان کرده اين موضوع را از طريق مراجع رسمی بين المللی پيگيری می کند، با دعوت از سفير ايران به اين 
تصميم تهران معترض شده است. بدهی کره جنوبی به ايران مجموعاً هفت ميليارد دالر است که حدود 2 سال 
است به بهانه تحريم های آمريکا پرداخت نشده است. اين بدهی در ازای خريد ميعانات گازی از ايران بوده و کره  

پس از توقف واردات اين محصول، اقدام به خريد بنزين از آمريکا کرده است. 
نتیجه وضعیت اقتصادی اخیر: بیش از ۵۰ درصد دزدها "بار اولی" هستند!  -

رييس پليس آگاهی تهران بزرگ: در اين سه ماهه اخير بيش از ۵0 درصد دستگيرشدگان در حوزه سرقت برای 
بار اول مرتکب جرم شده بودند و اين نشان می دهد که اين اتفاقات بی تاثير از شرايط روز نيست. فضای ايجاد 
شده متاثر از کرونا به جهت اينکه مردم بيشتر در خانه ها بودند و مغازه ها تعطيل شده بود، باعث کاهش سرقت از 
منازل شده بود، به طوری که شاهد کاهش 1۴ درصدی سرقت منازل در اين ايام هستيم، اما در کنار اين موارد 

يک سری سرقت های خرد مانند سرقت  قطعات و لوازم خودرو و موبايل قاپی افزايش داشته است 
جراحی زیبایی حیوانات هم رسید!  -

يک دامپزشک نوشته که جراحی زيبايی حيوانات زياد شده. می آيند بينی سگشان را عمل می کنند، چشم و  
پوست حيوان را دستکاری ميکنند، چربی گربه ور می دارند و گونه سگ بوتاکس ميکنند ! 
پیام تبریک فرماندار بم در سالروز ثبت میراث جهانی بم   -

آثار تاريخی در هر شهر شناسنامه ی ديرين و کهن آن شهر و فرهنگ مردم آنجا محسوب ميشوند، ما هم 
قديمی ترين تمدن جهان را داريم . بزرگترين بنای خشتی جهان که 1۶ سال قبل بر اثر زلزله تقريبأ با خاک 

يکسان شد ولی با همت عالی مسئولين و مردم شريف و دلسوزبالفاصله شروع به بازسازی آن کردند و اکنون 
دوباره به عزت و عظمت سابق خود بازگشته  است .   لذا بدينوسيله 17 تير ماه سالروز ثبت جهانی بم و منظر 

فرهنگی آن؛ 27 تير سالروز ثبت جهانی قناتهای اکبرآباد و قاسم آباد و 29تير ماه سالروز ثبت ميراث جهانی 
کوير وبيابان لوت در سازمان بين الملی يونسکو به مردم عزيز شهر بم بخاطر افتخار بزرگ تمدن_بم تبريک 
و تهنيت عرض می نمايم. می طلبد با توجه به شيوع ويروس کرونا در جهان وهمچنين لطمه زدن  به صنعت 
گردشگری با تالش و همت همه مسئولين و مردم در جهت ساماندهی زير ساخت ها  جهت جذب گردشگر و 

نهايتش شوق و باليدن ايستادن بر بام قديمی ترين تمدن تاريخ بشر تالش کنيم.

به  از ضرر  به مردم  بر خدمت  تاكيد  با  موسی غضنفرآبادی 
سياسی  مسائل   : افزود  و  كرده  ياد  خيانت  عنوان  به  آنان 
گزارش  به  ببرد.  حاشيه  به  را  مردم  به  خدمت رسانی  نبايد 
فارس ، نماينده مردم شرق استان كرمان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: اگر مسائل سياسی و جناح بندی ها به مردم 
مسائل  كرده ايم،  خيانت  مردم   به  مسئوالن  ما  بزند  ضرر 
در  وی  ببرد.  حاشيه  به  را  ما  خدمات رسانی  نبايد  سياسی 
جلسه شورای اداری بم اظهار داشت: زمانی كه جنگ بر ما 
دچار  داشتيم  كمی  امكانات  اينكه  بر  عالوه  ما  شد  تحميل 
يک به هم ريختگی بزرگی بوديم اما پس از حدود ۱8 ماه ما 
توانستيم كار را برعكس كنيم و پيروزی های زيادی به دست 
آوريم. نماينده مردم شرق استان كرمان در مجلس شورای 
اسالمی با بيان اينكه ما امروز در جنگ اقتصادی هستيم و 
می توانيم دشمن را شكست دهيم، ادامه داد: به طور مثال ما 
در بحث كرونا  نشان داديم كه از برخی كشورهای پيشرفته 
البته  از عهده مشكالت بر می آييم  دنيا بهتر عمل كرديم و 
بايد توجه داشت كه اين موفقيت ها به واسطه وجود مردمی 
مومن و متعهد است. وی تصريح كرد: ما الگوی بزرگی  چون 

سردار شهيد حاج قاسم سليمانی داريم و بايد با استفاده از 
ظرفيت ها و زمينه های موجود تالش خود را مضاعف كنيم. 
اشتغال  به  ما  جامعه  مسائل  همه  امروز  افزود:  غضنفرآبادی 
وابسته است و بايد همت كنيم و تالش داشته باشيم تا به 
ما  باالی منطقه  ادامه داد: ظرفيت  برسيم. وی  نتايج خوبی 
در صنعت و كشاورزی بسيار خوب است و تالش در جهت 
پويايی اقتصاد خرد از وظايف ما مسئوالن  است. نماينده مردم 
بم در مجلس شورای اسالمی با تاكيد بر ايجاد اشتغال عنوان 
كرد: اگر مسائل سياسی و جناح بندی ها به مردم ضرر بزنند 
ما مسئوالن به مردم  خيانت كرده ايم در واقع مسائل سياسی 
كرد:  تاكيد  وی  ببرد.  حاشيه  به  را  ما  خدمات رسانی  نبايد 
مردم ولی نعمت ما هستند و بايد در كنار برخورد مناسب با 

آنها خدمت بی منت را در دستور كار قرار دهيم.
وی خاطرنشان كرد: ما به مجلس جديد اميدواريم و ان شاءاهلل 
تحول  منشاء  بتواند  انقالبی  مجلسی  عنوان  به  مجلس  اين 
باشد و در شرق استان هم شاهد اقدامات ارزشمندی باشيم.

مدير آموزش وپرورش شهرستان بم از  
محلول  از ۱00ليتر  بيش  روزانه  توليد 
الكل70  »اتيل  پايه  بر  ضدعفونی 
درصد« در مركز علمی پژوهشی دانش 
جهت  بم  شهرستان  رويان  آموزی 
ضدعفونی مدارس و حوزه های اجرای 

امتحانات نهايی خبر داد.
وپرورش  آموزش  مدير  كدوری  عباس 
روزها  اين  اظهارداشت:  بم  شهرستان 
نياز  و  كرونا  بيماری  گسترده  شيوع  با 
فرهنگی  و  آموزی  دانش  جامعه  مبرم 
الكلی،  ضدعفونی  مواد  از  استفاده  به 
فعاليت مراكز علمی پژوهشی در جهت 
توليد الكل طبی و رفع نياز جامعه امر 
مهم و ضروری می باشد. وی در  ادامه با 
اشاره به توليد روزانه بيش از ۱00ليتر 
علمی  مركز  در  درصد  الكل70  اتيل 
پژوهشی دانش آموزی رويان شهرستان 
دانش  سرای  پژوهش  كرد:  عنوان  بم 
از  يكی  عنوان  به  بم  رويان  آموزی 

آموزی  دانش  وتحقيقی  علمی  مراكز 
تصميم  استان  سطح  در  تاثيرگذار  و 
به توليد الكل گرفت كه با تشكيل يک 
تيم تحقيقاتی و تالش شبانه روزی در 
به  موفق  كوتاه  بسيار  زمان  مدت  يک 
توليد الكل طبی با خلوص باالتر از 75 
و  شكر  )از  تخمير  فرايند  طی  درصد 

خرما( و تقطير گرديد.
رفع  برای  اينكه  به  توجه  با  كدوری 
كرونا،  ويروس  و  ميكروب  نابودی  و 
الكل با خلوص 70 درصد مناسب می 
باشد عنوان كرد: بنابراين تهيه الكل با 
خلوص 70 درصد در اين مركز صورت 
به  شده  توليد  محصول  و  می گيرد 
های  حوزه  ضدعفونی  جهت  مدارس 

امتحانی  تحويل داده می شود.
اين مقام مسئول ابراز داشت با پيگيری 
های  نصب دستگاه  و  انجام شده  های 
توان  آتی  اميدواريم در روزهای  جديد 
مركز   اين  در  ما  طبی  الكل  توليد 

وپرورش  آموزش  مدير  يابد.  افزايش 
های  تالش  از  پايان  در  بم  شهرستان 
سرای  پژوهش  مدير  زابلستانی  سهيال 
احمدی  علی  رويان،  آموزی  دانش 
هادی  متوسطه،  آموزش  معاون  نيک 
و  مديريت  توسعه  معاون  شهسواری 
روابط  مسئول  اسدآبادی  پشتيبانی، 
محقق  و  پرورش  و  آموزش  عمومی 
طرح توليد الكل ضدعفونی و همچنين 
از حمايت های بی دريغ حجت االسالم 
دانشی امام جمعه، شهسوارپور فرماندار، 
ضياءالدينی دادستان، دكتر عباس زاده 
دكتر  پزشكی،  علوم  دانشگاه  رئيس 
دانشگاه  دارو  و  غذا  معاون  پورطاهری 
كرونا،  ستاد  اعضای  پزشكی،  علوم 
شورای آموزش وپرورش، دستگاه ها و 
نهادهای نظارتی شهرستان بم تقدير و 

تشكر نمود. 

دیدگاه مردم مدار
 نماینده بم

الکل  »اتیل  ضدعفونی  محلول  100لیتر  از  بیش  روزانه  تولید 
70درصد« جهت ضدعفونی مدارس و حوزه های امتحانی بم

اولین جشنواره فیلم کرمان به همت ارشاد استان و خانه سینما بعد از یک مرحله تاخیر بدلیل 
کرونا از 14تا17مرداد برگزار می شود که برنامه های روز اختتامیه بدین قرارند :
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بهار  توانست  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
پرباری را از نظر فروش پشت سر بگذارد و با ثبت 
فروش 40 هزار و 39۲ میلیارد ریالی، بیش از 37 
مشابه  مدت  به  نسبت  فروش  در  را  رشد  درصد 
را  گلگهر  ویژگی  همین  کرد.  تجربه  قبل  سال 
باالبری نماد  ازجمله شرکت های حقوقی موثر در 

بورس کشور قرار داده است.
 به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل شركت معدنی 
و صنعتی گل گهر، اين شركت كه بزرگ ترين توليدكننده 
توليد كنسانتره  در  است،  آهن كشور  محصوالت سنگ 
دارد.  سهم  درصد   29 حدود  گندله  و  درصد   32 آهن 
زمينه  در  توسعه ای  طرح های  اجرای  با  شركت  اين 
فرآوری سنگ آهن، قصد دارد زنجيره توليد خود را تا 
محصوالت نهايی فوالدی يعنی ورق ادامه دهد. همچنين 

برای جلوگيری از كاهش ذخاير سنگ آهن و اطمينان 
از وجود خوراک و مواد اوليه برای كارخانه های فرآوری، 
فعاليت های اكتشافی خود را افزايش داده است. كگل در 
بهار سال ۱399 عملكرد نسبتا خوبی را در زمينه فروش 
برجای گذاشت و توليد اين شركت نيز علی رغم مشكالت 
محسوسی  تغيير  كرونا،  بيماری  اثر  در  آمده  وجود  به 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته نداشت. 
شركت معدنی و صنعتی گل گهر در سه ماه نخست سال 
جاری بيش از سه ميليون تن كنسانتره سنگ آهن، بيش 
از سه ميليون تن گندله و بيش از 30 هزار تن گندله 
سه  در  شركت  اين  توليدات  جمع  كرد.  توليد  ريزدانه 
ماه نخست سال جاری به بيش از 6 ميليون تن رسيد. 
شركت معدنی و صنعتی گل گهر در سه ماه نخست سال 
بيش  گندله،  تن  ميليون  از سه  بيش  موفق شد  جاری 

از 389 هزار تن  از 38 هزار تن گندله ريزدانه و بيش 
كنسانتره را به فروش برساند. اين شركت در بهار، موفق 
به فروش بيش از سه ميليون تن محصول شد. شركت 
معدنی و صنعتی گل گهر توانسته است در سه ماه نخست 
سال جاری از محل فروش گندله 37 هزار و 6۱ ميليارد 
و 97 ميليون ريال، گندله ريزدانه ۱79 ميليارد و 435 
و  ميليارد   ۱52 و  هزار  سه  كنسانتره  و  ريال  ميليون 
اين  ريال درآمد كسب كند. جمع درآمد  338 ميليون 
شركت در بهار سال جاری به 40 هزار و 392 ميليارد 
و 870 ميليون ريال رسيده است. به اين ترتيب، كگل 
در سه ماه نخست سال جاری در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته در فروش گندله با 47 درصد رشد، گندله 
درصد   24 كنسانتره  درصد،   300 و  هزار  پنج  ريزدانه 

كاهش و مجموعا 37 درصد رشد را تجربه كرده است.

رونمایی از نقشه راه بومی سازی 
دامپتراك در شرکت معدنی و 

صنعتی گل گهر
همزمان با سال جهش توليد و در راستای كاهش ارزبری 
زنجيره فوالد كشور، از نقشه راه بومی سازی دامپتراک در 

شركت معدنی و صنعتی گل گهر رونمايی گرديد. 
به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل شركت معدنی 
و صنعتی گل گهر، بنا به گفته مدير مهندسی معكوس 
و ساخت داخل شركت گل گهر، از آنجا كه يكی از ابعاد 
فيزيكی  سرمايه های  تبديل   2030 گل گهر  چشم انداز 
برنامه ريزی  شركت،  مديره  هيئت  توسط  دانشی  به 
با  دامپتراک  بومی سازی  است،  شده  هدف گذاری  و 

كمک  با  و  طراحی  معكوس،  مهندسی  همزمان  پايه 
خصوصی  بخش  سازندگان  و  دانش بنيان  شركت های 

كشور در دستور كار اين مديريت قرار گرفته است.
مدير مهندسی معكوس و ساخت داخل شركت گل گهر 
دامپتراک  ساخت  دانش  به  دستيابی  نمود؛  خاطرنشان 
 2030 گل گهر  چشم انداز  راستای  در  اينكه  بر  عالوه 
بوده، از سوی ديگر يک پروژه ملی می باشد كه با توجه 
به چشم انداز توليد 55 ميليون تن فوالد كشور و بحث 
را  آن  ضرورت  نفت،  جای  به  معدن  بخش  جايگزينی 
دوچندان می نمايد. مهندس سليمان نژاد ابراز اميدواری 
در  اساسی  گام  اولين  ماشين،  اين  بومی سازی  با  كرد؛ 

حوزه تامين داخل ماشين آالت معدن برداشته شود.

شمال  برق  توزيع  شركت  ريزي  برنامه  معاون 
 ۱0 تعداد  گذشته  سال  در  گفت:  كرمان  استان 
اين  حوزه  برق  شبكه  در  هوشمند  كنتور  هزار 
شركت نصب شد كه نقش موثري در بهينه سازي 
مصرف انرژي و كاهش تلفات شبكه داشته است.

نيروي  توزيع  شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
برق شمال استان كرمان ، احمد گنجعليخاني  در 
بازديداز خبرگزاري ايرنا افزود: در حال حاضر 6۱ 
درصد از كنتورها و لوازم اندازه گيري به صورت 
ديجيتال در شبكه برق مصرفي مشتركان نصب 
شده كه هدف آن نوسازي، افزايش دقت و بهره 

وري انرژي محسوب مي شود.
وي تصريح كرد: در راستاي عملكرد و برنامه هاي 
از  كرمان  شمال  برق  توزيع  شركت  استراتژيک 
سال 86 پنج هدف عمده براي رسيدن به چشم 

و  ريزي  برنامه   ۱404 سال  در  نظر  مورد  انداز 
مشخص شده است كه تمامي اهداف كوتاه مدت 
تعريف و  قالب  اين  و ميان مدت و راهبردها در 

اجرا مي شود.
شمال  برق  توزيع  شركت  ريزي  برنامه  معاون 
استان كرمان اظهار داشت: شبكه توزيع برق در 
گذر زمان با مشكالتي نظير فرسودگي و سرقت 
اين  در  و  دارد  بازسازي  به  نياز  كه  است  مواجه 
راستا تعويض 232 كيلومتر از شبكه سيم و كابل 
 20 هزينه  با  خودنگهدار  كابل  شبكه  به  مسي 
ميليارد تومان در دست اجرا است كه بخشي از 
آن به بهره برداري رسيده و اين عمليات تا پايان 
سال به اتمام خواهد رسيد. ي با اشاره به اجراي 
طرح حذف قبوض كاغذي از سال 98 در استان 
كرمان بين كرد: هم اكنون تمامي قبوض كاغذي 

در  امور  پيگيري  و  است  شده  حذف  مشتركان 
اپليكيشنهاي  و  تلفن همراه  از طريق  رابطه  اين 

موبايلي، دفاتر پيشخوان و غيره انجام مي شود.
گنجعليخاني با بيان اينكه در افق ۱404 شركت 
به  خدمات  درصد   95 كرمان  شمال  برق  توزيع 
صورت غير حضوري انجام مي شود افزود: جهت 
سهولت در انجام امور و صرفه جويي در وقت 24 
خدمت اين شركت به دفاتر پيشخوان واگذار شده 
حداقل  به  مشتركان  مراجعات حضوري  تا  است 

برسد.
پاک،  و  خورشيدي  انرژي  بحث  در  گفت:  وي 
طرح هاي خوبي در دست انجام است كه در حال 
توسط  استان  شمال  برق  از  مگاوات   20 حاضر 
نيروگاه هاي خورشيدي تامين مي شود و دولت 
براي  مناسبي  تسهيالت  انرژي  اين  ترويج  براي 

متقاضيان در نظر گرفته است.
شمال  برق  توزيع  شركت  ريزي  برنامه  معاون 
استان كرمان گفت: تمامي روستاهاي باالي ۱0 
در  و  هستند  برق  داراي  استان  درشمال  خانوار 
با  بودند  برق  فاقد  كه  روستا   6 تعداد   98 سال 
تالش همكاران شركت توزيع برق شمال كرمان 

از اين نعمت برخوردار شدند.
وي با اشاره به اجراي طرح هاي متنوع در شركت 
مصرف  سازي  بهينه  جهت  كرمان  برق  توزيع 
پروژه مقاوم سازي سيستم  انرژي تصريح  كرد: 
هاي ذخيره ساز انرژي الكتريكي با ظرفيت ۱05 
پايان سال عملياتي  تا  اين شركت  كيلو وات در 
در ساعات  انرژي  آن ذخيره  كه هدف  مي شود 
پرباري  و  به ساعات پيک  انتقال آن  و  باري  كم 

مصرف است.

با  تعامل  در  همچنين  كرد:  تاكيد  گنجعليخاني 
مراكز علمي و دانشگاهي پنج پروژه تحقيقاتي با 
دانشگاه هاي بزرگ استان در سال گذشته اجرا 
و تعريف شده است و سومين رويداد استارت آپ 
ويكند نيز در سال گذشته در شركت توزيع برق 

شمال كرمان انجام شد.
شمال  برق  توزيع  شركت  ريزي  برنامه  معاون 
 ۱93 گذشته  سال  داد:  ادامه  كرمان  استان 
شبكه  كيلومتر   77 ضعيف،  فشار  خط  كيلومتر 
فشار متوسط در حوزه عملياتي اين شركت اجرا 
شد و تعداد ۱6 هزار و 468 مشترک جديد هم 

پذيرش شده اند.
وي تاكيد كرد: در سال 98 با اصالح و بازسازي 
و  تلفات  ميزان  كمترين  با  توانستيم  شبكه 
سر  پشت  تابستان  در  را  برق  پيک  خاموشي 

در  درصد   ۱0 فقط  شهروندان  اگر  و  بگذاريم 
بار  پيک  از  كنند،  جويي  صرفه  برق  مصرف 

مصرفي امسال نيز عبور خواهيم كرد.

اولین نشست شورای هماهنگی مدیران 
ستادی اداره کل دامپزشکی استان کرمان 
و روسای ادارات دامپزشکی شهرستان ها 
به صورت ویدئو کنفرانس با رعایت فاصله 

گذری اجتماعی و استفاده از ماسک جهت 
پیش گیری از بیماری کوید19، در محل سالن 
کنفرانس اداره کل دامپزشکی استان کرمان 

برگزار گردید.
دامپزشكی  كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
كل  مدير  رشيدی  حسين  دكتر  كرمان،  استان 
اين  هدف  ابتدا  در  كرمان  استان  دامپزشكی 
نشست را بررسی عملكرد شبكه های دامپزشكی 
شهرستان ها درسال گذشته براساس پيش بينی 
بهبود  جهت  ريزی  برنامه  و  شده  انجام  های 
و  بحث  همچنين  و  جاری  سال  در  آنها  عملكرد 
تبادل نظر درخصوص مسائل فنی و اداری اعالم 

نمود.
افزايش  و  بيماری كرونا  به شيوع  اشاره  با  وی 
اين بيماری در استان، بر لزوم رعايت  اپيدمی 
فاصله گذاری اجتماعی و پروتكل های بهداشتی 
دستورالعمل  به  بنا  كار  محل  در  بيماری  اين 
ابالغی راهنمای پيش گيری و كنترل ويروس 
اظهاركرد:  و  نمود  تاكيد  كار  محيط  در  كرونا 
و  اداری  سيستم  پويايی  مديريتی،  مباحث  در 
مواردی است  ازجمله  گزينش مناسب مديران 
مسئولين  جدی  توجه  مورد  بايست  می  كه 

استانی قرار گيرد.
اصول  پياده سازی  كه  مطلب  اين  بيان  با  وی 
مديريت توسط مديران الزامی می باشد، افزود: 
توان  می  مديريت  اصول  و  اركان  مهمترين  از 
به مواردی همچون دارا بودن صالحيت علمی 
با مردم، صداقت و  ارتباط مناسب  و فنی، فن 
با  مناسب  برخورد  و  بردباری  كاری،  سالمت 
اخالقی  رذائل  هرگونه  از   پرهيز  رجوع،  ارباب 
مثل دروغ و نفاق و گذاشتن وقت كافی برای 

انجام امور حوزه مسئوليت اشاره كرد.
و  خاص  شرايط  در  كشور  اينكه  اعالم  با  وی 
تامين  گفت:  برد،  می  بسر  اقتصادی  تحريم 
بيماری  از  پيشگيری  و  مردم  غذايی  امنيت 
های قابل انتقال به انسان همواره از اهداف اين 
اداره كل بوده است و تمامی همكاران ستادی و 
شهرستانی با بكارگيری سامانه های موجود به 
عنوان ابزاركار دامپزشكی، نهايت تالش خود را 
جهت اجرای برنامه ها و اهداف مجموعه انجام 

می دهند.
تحقق  راستای  در  داشت:  بيان  رشيدی  دكتر 
برنامه  و  اجرايی  راهكارهای  بايد  كلی  اهداف 

ريزی وجود داشته باشد.
اين مقام مسئول خواستار پيگيری بحث بيمه 
اجباری دام، رعايت زنجيره سرد واكسن، نظارت 

در  فعاليت هوشمندانه  ها،  بر كشتارگاه  جدی 
عمليات های مبارزه با بيماری های دامی و حل 
ارباب رجوع توسط مديران مجموعه  مشكالت 

شد.
معاونت  نيا  كاظمی  صديقه  دكتر  ادامه  در 
كرمان،  استان  دامپزشكی  كل  اداره  سالمت 
بهداشت  ادارات  جديد  روسای  معرفی  ضمن 
و  عسل  زنبور  طيور،  های  بيماری  مديريت  و 
ابريشم، بهداشت و مديريت بيماری های  كرم 
دامپزشكی  شبكه  و  مرجع  كلينيک  دامی، 
صرفه  همچون  مواردی  به  بردسير  شهرستان 
جلوگيری  و  واكسن  مصرف  در  جدی  جويی  
از پرت اضافه آن، پيگيری جدی جهت اجرايی 
به  رسانی  اطالع  و  دام  اجباری  بيمه  نمودن  
دامداران در اين خصوص، تعيين تكليف نحوه 
از دولتی و خصوصی  اعم  واكسيناسيون  انجام 
و  روستايی  واكسن  سراسری  طرح  ابتدای  از 
شهرستان،  دامپزشكی  شبكه  توسط  سنتی 
صورت  به  سبک  دام  بروسلوز  مراقبت  انجام 
خطر  پر  مناطق  در  مراقبت  لزوم  و  تر  جدی 

و ... اشاره كرد.
وی با تاكيد بر لزوم استفاده از واكسن همولوگ 
به  اسكين  لمپی  واكسيناسيون  انجام  جهت 
ترغيب  اعالم كرد:  از هترولوگ،  استفاده  جای 
بيماری  اين  واكسيناسيون  انجام  به  دامداران 

توسط روسای ادارات صورت پذيرد.
معاونت  نسب  رضايی  احمد  آقای  ادامه  در 
دامپزشكی  كل  اداره  منابع  و  مديريت  توسعه 
های  چالش  و  مسائل  بيان  به  كرمان  استان 
موجود در حوزه اداری  پرداخت و اذعان داشت: 
موارد  و  انرژی  در  جويی  صرفه  اصول  رعايت 
مصرفی با توجه به محدوديت منابع مالی و لزوم 
خريدهای  انجام  جهت  كل  اداره  با  هماهنگی 
مربوطه توسط روسای ادارات ضروری می باشد.

اداری  انضباط  و  نظم  رعايت  بر  تاكيد  با  وی 
و ثبت دقيق ورود و خروج همكاران، خواستار 
و   فرمانداران  با  ادارات  روسای  تعامل  افزايش 
جذب  و   ۱4 ماده  درآمدهای  وصول  پيگيری 
بر  ای  سرمايه  های  دارايی  تملک  اعتبارات 

اساس پيش بينی های انجام شده گرديد.
استان  دامپزشکی  کل  مدیر  نشست،  این  در 
کل  اداره  ستادی  روسای  و  معاونین  کرمان، 
بررسی  ضمن  کرمان  استان  دامپزشکی 
پیشنهادات مطرح شده توسط روسای شبکه، 
به یکایک پرسش ها و مشکالت  آنها در حوزه 

های مختلف پاسخ دادند

 با توجه به شيوع اخير بيماری كوويد ۱9 و ضرورت پيشگيری از آن و تامين بهداشت 
عمومی و سالمت جامعه، اداره كل دامپزشكی استان نسبت به اجرای پروتكلهای ابالغی 
و تشديد اقدامات بهداشتی، الزامات سخت گيرانه ای را اعمال نموده است. اين مطلب 
را دكتر مينا قاضي زاده رئيس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذايی دامپزشكي 
استان بيان كرده و افزود : اقدامات نظارتی ويژه در كليه اماكن تحت پوشش )شامل كليه 
واحدهای توزيع و عرضه فرآورده های خام دامی اعم از قصابی و مرغ و ماهی فروشی و 
همچنين رستوران ها ، هتل ها ، چلوكبابی ها و كليه اماكنی كه از فراورده های خام دامی 
برای طبخ غذا استفاده می شود و همچنين خودروهای ويژه حمل فراورده های خام دامی 
، كشتارگاه های دام و طيور ، سردخانه های نگهداری فرآورده های خام دامی و كارگاه 
های فرآوری و بسته بندی فراورده های خام دامی ( تشديد يافته و ضمن ابالغ راهنمای 
كنترل محيطی به كليه واحدهای صنفی ، حسن اجرای مفاد راهنما در خصوص رعايت 
بهداشت فردی شاغلين و  استفاده از لوازم حفاظت شخصی و ماسک و دستكش و پيش 
بند و شستوی دستها و همچنين بهداشت ابزار و تجهيزات و ساختمان و انجام گند زدايی 
و  شستشو با مواد ضد عفونی مناسب در واحدها با همكاری دانشگاه علوم پزشكی مورد 

بازرسی قرارگرفته و با واحدهای متخلف برخورد قانونی صورت می گيرد.
دكتر قاضی زاده ضمن تاكيد بر تعامل و هم افزايی دستگاههای مرتبط، خواستار همكاری 

اصناف و شهرداريها در بحث بهداشت مراكز عرضه و كشتارگاههای دام گرديد.
وی به مصرف كنندگان توصيه نمود كه ضمن خريد از مراكز مجاز ،هنگام خريد گوشت 
حتماً به مهر و برچسب معتبر دامپزشكی برروی الشه ها كه نشانه تائيد و بازرسی تحت 
نظارت دامپزشكی می باشد توجه كنند و در هنگام خريد مرغ نيز به درج كد بهداشتی 
دامپزشكی كشتارگاه ، كد رهگيری و تاريخ توليد و انقضاء دقت نمايند. همچنين جهت 
تامين سالمت و ارزش غذايی مناسب، از خريد شير فله پرهيز و شير پاستوريزه مصرف 
نمايند. عالوه بر اين از خريد از هرگونه خودروهای عبوری و در معابر ومراكز غير مجاز  و 

فاقد بسته بندی جدا خودداری نمايند. 
استان  سطح  در   300023۱5۱2 پيامک  شماره   ۱5۱2 تلفن  شماره  اعالم  با  پايان  در 
بهداشتی  تخلف  گونه  هر  مشاهده  در صورت  نمود  تقاضا  محترم  شهروندان  از  كرمان، 
در حوزه دامپزشكی مراتب را سريعاً گزارش نمايند تا با متخلفين برابر ضوابط،  برخورد 

قانونی و مقتضی صورت پذيرد.

گلگهر عنصر موثر بورس کشور 
فروش چهار هزار میلیارد تومانی کگل در بهار

10 هزار کنتور هوشمند در شبکه برق شمال استان کرمان نصب شد

پیاده سازی اصول مدیریت 
توسط روسای ادارات الزامی است

خانم دكتر قاضي زاده رییس اداره نظارت 
بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره كل 

دامپزشكي استان :

از خرید شیر فله 
جدا پرهیز كنید

، سيدمهران عالم زاده در نشست با اعضای هيأت مديره 
خانه هنرمندان استان كرمان كه با هدف هماهنگی 
و هم فكری در خصوص چگونگی برگزاری جشنواره 
فرهنگی و هنری »مرز پُرگهر« برگزار شد، با بيان 

اين كه خانه هنرمندان استان كرمان برای محوريت 
اين جشنواره اعالم آمادگی كرده است، گفت: اين 

جشنواره به پيشنهاد شهرداری برگزار خواهد شد و 
از بخش های رويداد يک صدسالگی شهرداری كرمان 
است. وی با اشاره به اين كه اين برنامه اقدامی بزرگ 

در حوزه فرهنگ و هنر در كشور به خصوص در 
جنوب شرق كشور محسوب می شود، بر تهيه پروپوزال 

)طرح پژوهشی( خوب و متناسب با اين جشنواره 
توسط كارشناسان خبره اين حوزه تأكيد و بيان كرد: 

برای اجرای بهتر كار، پيشنهاد می شود برای مشاركت 
افراد زبده، ازسوی هنرمندان، دانشگاهيان و مشاوران 

با تجربه، سه فراخوان منتشر شود.
شهردار كرمان جشنواره »مرز پُرگهر« را آبرو و 
اعتبار كرمان دانست و گفت: با توجه به اين كه 

برای اولين بار سنگ بنای اين كار بزرگ در كرمان 
پايه گذاری می شود، بايد در خصوص درست انجام 

شدن آن، اطمينان خاطر داشت؛ بنابراين، نه تنها خانه 
هنرمندان، بلكه درخواست داريم مشاوران فرهنگی 
و هنری دانشگاه و حوزه نيز، پيشنهادها و طرح های 

خود را ارايه دهند. عالم زاده افزود: در صورتی كه 
خانه هنرمندان كه در حال حاضر برای همكاری 

اعالم آمادگی كرده، بهترين نقطه نظرات را ارايه دهد، 
شهرداری به عنوان كارفرما شرح خدماتی را در قالب 

قرارداد ارايه خواهد كرد.وی در نظر گرفتن نقطه نظرات 
كارشناسان در سطح ملی را در ارايه شرح خدمات 

ضروری دانست و گفت: برای اجرای بهتر جشنواره، 
بايد تمام جوانب در نظر گرفته شود. شهردار كرمان به 

پايه ريزی اصولی برای برگزاری اين جشنواره اشاره و 
تأكيد كرد: بايد كار آن قدر قوی باشد كه در دوره های 

بعدی مديريت شهری، دچار تزلزل نشود و به عنوان 
يک رويداد هميشگی در كرمان بماند. عالم زاده 

افزود: در صورتی كه اقدامات الزم اجرايی را از قبل 
پيش بينی كنيم، با كمترين حاشيه پيش خواهيم رفت 
و اگر مسير را درست برويم، كار درستی ارايه خواهيم 

كرد. وی ادامه داد: اعتقاد دارم اين جشنواره بايد 
شكل بگيرد؛ زيرا برندی برای شهر كرمان خواهد بود 

و جايگاه خوبی برای جامعه هنری استان ايجاد خواهد 
كرد. شهردار كرمان ضمن ابراز خرسندی از اعالم 

آمادگی خانه هنرمندان برای اجرای جشنواره »مرز 
پُرگهر« تأكيد كرد: آنچه در سطح عالی، يک شهر را 
معرفی می كند، فعاليت های فرهنگی و هنری است. 
عالم زاده افزود: اعتقاد دارم بايد از تشكل ها، سمن ها 

و انجمن های مردم نهاد حمايت كرد تا به صورت 
قدرتمند عمل كرده و در كنار ما باشند. وی با بيان 

اين كه از خانه هنرمندان می خواهم فارغ از مشكالت 

و مسايل داخلی و با حمايت شهرداری، در اجرای 
هرچه بهتر اين برنامه فرهنگی ما را كمک كنند، 

گفت: فعاليت های فرهنگی و هنری، بازتاب زيادی در 
جامعه دارد. شهردار كرمان بر حمايت از فعاليت های 

فرهنگی و هنری تأكيد كرد و گفت: اقدامات فرهنگی، 
گوشه ای از اقدامات و وظايف شهرداری است، اما هرگز 
از وظايف عمرانی و اجرای پروژه های عمرانی در شهر 

غافل نشده ايم.
می خواهیم پایه گذار حرکتی بزرگ شویم

در ادامه، محمدعلی جوشايی، مشاور فرهنگی شهردار 
و دبير ستاد رويداد يک صدسالگی شهرداری كرمان 

گفت: به بهانه يک صدسالگی تشكيل شهرداری كرمان، 
قصد داريم با همكاری نهادهای كشوری و باالدستی، 

پايه گذار حركتی بزرگ شويم؛ بنابراين، جشنواره 
»مرز پُرگهر« را پيشنهاد داديم. وی با اشاره به اين كه 
اين جشنواره با سه پيش شرط فراگير و فرادستگاهی 

بودن، مبتنی بودن بر نظر كارشناسان ملی و همچنين 
قابل تسری به حوزه های ديگر، برنامه ريزی خواهد 

شد، گفت: اين كار بزرگ در توان شهرداری كرمان 
به تنهايی نيست. مشاور فرهنگی شهردار و دبير 

ستاد رويداد يک صدسالگی شهرداری كرمان افزود: 
در اجرای اين برنامه نياز بود تا يک نهاد رسمی كه 
در حوزه فرهنگی نقش آفرينی دارد، محوريت اين 

برنامه را برعهده بگيرد. جوشايی از پيشنهاد به خانه 
هنرمندان برای محوريت اين برنامه خبر داد و افزود: 

از خانه هنرمندان خواسته شد تا در قالب قرارداد، 
طی مدت زمان معين، پروپوزالی )طرح پژوهشی( 

در سطح ملی ارايه دهد. وی با بيان اين كه در تهيه 
اين طرح پژوهشی بايد ضرورت ها، نگاه كارشناسی، 

شرح وظايف دستگاه ها و موارد الزم ديگر لحاظ شود، 
گفت: بعد از تأييد پروپوزال، طی نشستی با وزيران و 

مديران دستگاه های باالدستی، اين طرح ارايه و توسط 
كارشناسان آن ها بررسی خواهد شد.

مشاور فرهنگی شهردار و دبير ستاد رويداد 
يک صدسالگی شهرداری كرمان افزود: جشنواره »مرز 

پُرگهر«، اقدامی ملی و كشوری است؛ بنابراين، از خانه 
هنرمندان می خواهيم تا كاری تحويل دهند كه قابل 

دفاع باشد و به خوبی اجرا شود. 
مديرعامل خانه هنرمندان استان كرمان نيز با اشاره به 
پيشنهاد شهرداری جهت همكاری گفت: اين پيشنهاد 

فرصت عملياتی جهت برقراری منطق گفتمانی و 
اصالح روش های مديريتی در حوزه فرهنگ و هنر 

در دستگاه های مختلف است. عبدالرضا قراری با بيان 
اين كه سال های سال از اين منطق گفتمانی غفلت 
شده بود، گفت: برگزاری اين جشنواره و مشاركت 

خانه هنرمندان، موجب می شود تا دستگاه هايی مثل 
شهرداری، سرمايه های اجتماعی موجود را مورد 

ارزيابی قرار داده و در راستای هدف خود استفاده 
كنند. الزم به ذكر است؛ در اين نشست مقرر شد در 

بخش های اجرايی، زمينه اجرای چند بخش هنری 
ديده شود و دبيرخانه رويداد يک صدسالگی شهرداری 
كرمان، دستور كار و برنامه اجرايی اين بخش را تهيه 

و در اختيار متقاضيان مشاركت در تهيه پروپوزال قرار 
دهد.

 جشنواره بزرگ 
فرهنگی و هنری 

با عنوان »مرز 
پُرگهر« 


