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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 مــرداد   25 شــنبه         800 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان:

 هیچ مجرمی در استان کرمان 
حاشیه امن ندارد
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بازار کار منتظر فارغ  التحصیالن هنرستانی

۷۰ درصد واحدهای تولیدی استان کرمان تعطیل و نیمه تعطیل است

*20هنرستانکارآفریندراستانکرمانراهاندازیمیشود
*اشرفیانرئیسادارهآموزشهایفنیوحرفهایآموزشوپرورشاستان:درهنرستانهایکارآفرینتولیداتدانشآموزانبهبازارارائهشدهوبعدازفروش،

سهمدانشآموزپرداختمیشود

24۰ کارمند بانکی استان 
به کرونا مبتال شدند

دبیرشورایهماهنگیبانکهایاستانکرماندرباره
ابتالیکارکنانبانکهایاستانکرمانبهویروسکرونا

اظهارکرد:تادوسهروزقبل2۴0نفرازهمکارانبانکیمادراستانکرمانبهکرونا
مبتالشدهاند.ویافزود:تعدادیازشعببانکهادرجیرفت،کهنوج،فهرجودرکرمان

شعبیداشتیمکهکامالدرگیراینبیماریشدهوبراییکیدوروزتعطیلشدند.

براساساعالمدانشگاهعلومپزشکیکرماندر2۴ساعت
گذشتهازمیانبیمارانشناساییشدهکهبهکرونامبتال

شدهاند،78نفردرسطحاستاندربیمارستانبستریشدندوهمچنینتعدادفوتی
هایقطعیابتالبهکووید1۹در2۴ساعتگذشته:10موردشامل:7موردمربوط
بهدانشگاهعلومپزشکیکرمان-1مورددانشگاهعلومپزشکیرفسنجانو2مورد
دانشگاهعلومپزشکیجیرفتاستومجموعجانباختگانابتالیقطعیبهکووید1۹

ازابتداتاکنونبه5۹3نفررسید.

رئیسکمیتهاطالعرسانیهیئتفوتبالکرمانازسفر
سرپرستفدراسیونفوتبالبهکرمانخبردادوگفت:
هفتهپرکاردرانتظارفوتبالاستانکرماناست.عرفان

امیرخسرویافزود:حیدربهاروند،سرپرستفدراسیونفوتبالبرایاهدایجام
قهرمانیبهتیمفوتبالبانوانشهرداریبمبرایقهرمانیدرلیگبرترفوتبالبانوان
ایرانوجامقهرمانیمسابقاتلیگدستهاولفوتبالکشوربهمسرفسنجانبهاستان

کرمانسفرمیکند

سرپرست فدراسیون فوتبال 
به کرمان می آید

شمار قربانیان کرونا 
در استان به  مرز

 600   نفر   رسید
صفحه1را 
بخوانید

صفحه 2 را 
بخوانید

3

ادامه مطلب رادر 
صفحه 3 بخوانید
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خبرنگاری
عاشقانه زیستن است

عباس تقی زاده
یادداشت مهمان

دریادداشتیازدکترتفیزادهآمده
است:خوبانخبرنگار،ازبودندر
کنارشماآموختمخبرنگاری،انتشارو
اشتراِکمسئوالنه،بخردانهوعاشقانه
زیستناست.وقتیبهروزهاوماههای
قبلنگاهمیکنمدرهمهآنهاهمراهی
وحضورخبرنگارانرابهیادمیآورم.
اینکهمیگویمماههایقبل،منظورم
اززمانحضورمدرروابطعمومی
استانداریاستوگرنهطبیعیاست
کهخبرنگاراندرهمهرویدادها
حضوردارند.نتوانستمآنچنانکه
انجام است خبرنگاران شایسته
وظیفهکنمودراینخصوصبویژه
خبرنگارانشهرستانهایجنوبی
انتقاداتبیشتریدارندکهارتباطات
رسانهایکافینیست.خبرنگاراناما
هموارهنمایندهراستینمردمبودند
وبسیاریازخواستهها،مشکالت
وپیشنهاداترابهروابطعمومی
استانداریکرمانجهتپیگیری
منتقلکردندواینروندادامهداردو
چهلذتیبرایخبرنگارازاینباالترکه
بتواندگرهیازکارخلقبگشاید.در
اینزمینهنقشدکترفدائیاستاندار
کرمانبسیارتاثیرگذاراستکهروی
تکتکپیامهاودرخواستهادستور
رسیدگیمیدهدوتاحصولنتیجه
موضوعرادنبالمیکند.کروناکه
شیوعپیداکرد،بسیاریازخبرنگاران،
باتوانیدوچنداندرحوزهاطالع
رسانیوآگاهیبخشیفعالیتکردند
وهمچنانتالشمیکننداطالعات
موردنیازمردمرابارعایتصحتو
جامعیتدرکمترینزماندراختیار
قراردهند.دربرخیرویدادهابهدلیل
محدودیتهاوتغییراتناخواسته
برنامهها،نتوانستیمآنچنانکهباید
منظموحسابشدهعملکنیم.
گاهیدلیشکست،غمیبرچهرهای
نشست،بیاحترامیشد،شرایطآمد

وشدمناسبنبودو...

آموزش در مناطق قرمز 
در سال تحصیلی جدید، مجازی است بهره برداری از بوستان نرگس در پویش افتتاح شهرداری کرمان

پویش »افتتاح« به ایستگاه هفتم رسید

خبرنگار استان کرمان 
در جشنواره نور حائز رتبه شد

شمار قربانیان کرونا در استان 
به مرز 600 نفر رسید

مریممحسنبیگی/مدیرآموزشوپرورششهرستانزرنددرنشست
خبریباجرایدواصحابرسانهضمنتبریکروزخبرنگاربابیاناینکه
امروزآگاهیبهعنوانیکعنصرارزشمنددردنیامحسوبمیشود
گفت:نقشخبرنگاردرعرصهاطالعرسانینقشویژهومهمیاستوروز
خبرنگارفرصتیاستتاجایگاهمهمواثربخشرسانهونقشاطالعرسانی

بیشتردیدهشود.
حسینکاظمیافزود:17مردادماهروزگرامیداشتیادوخاطرهشهدای

خبرنگاراستووظیفهماستتاازجایگاهخبرنگارانتجلیلشود.
ویبابیاناینکهخبرنگارانجهتانعکاسواقعیتهابهجامعهبهجاهایی
کهخیلیازافرادبهآنمکانهاورودپیدانمیکنندجهتتهیهخبرورود
پیدامیکنندکهنمونهبارزاننیزانعکاساخبارمربوطبهویروسکووید

1۹وحضوردربیمارستانهااست.
مدیریتآموزشوپرورششهرستانزرنددرادامهبهوضعیتسال
تحصیلیجدیداشارهکردوگفت:باتوجهبهبیماریکرونا،مناطقمختلف

برایوضعیتهایسفید،زردوقرمزبرنامهریزیشدهاست.
ویافزود:درمناطقیکهوضعیتانهاسفیدباشدحضورفیزیکیدانش
آموزاندرکالسهایدرسبالمانعاست،درمناطقباوضعیتزردکالس
هاهفتهایسهروزبهصورتحضوریوروزهایدیگرازطریقفضای
مجازیبرگزارخواهندشدودروضعیتقرمزنیزآموزشهابهصورت

مجازیوازطریقشبکهشادپیگیریوبرگزارخواهندشد.
کاظمیتصریحکرد:آموزشوپرورششهرستانزرندبرایهرسهوضعیت
آمادگیالزمراداردوسعیشدهاستدرمناطقروستاییومکانهاییکه
اینترنتوجودنداردنیزکالسهابارعایتپروتکلهایبهداشتیوفاصله

گذاریاجتماعیوباآمارکمترازدهنفرکالسهابرگزارشوند.
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بـاحضـورشـهردارکرمـانورییـس
وجمعـیازاعضـایشـورایاسـالمی
شـهرکرمـان،بوسـتان»نرگـس«در
شـهرکبنیهاشـمبـهبهرهبـرداری

رسـید.
بـهگـزارشکرمانآنالیـن،شـهردار
ایـن افتتـاح حاشـیه در کرمـان
بوسـتان،بااشـارهبه»پویـشافتتاح«
شـهرداریکرمـانبـاشـعار»هـر
هفتـهیـکافتتـاح«گفـت:بوسـتان
»نرگـس«،هفتمیـنبوسـتانیاسـت
کـهدرایـنپویـشبـهبهرهبـرداری

. سـید ر
سـیدمهرانعالمزادهمساحتبوستان
»نرگس«را3000مترمربعدانسـتو
گفت:شـهرکبنیهاشـمازمحلههای
هـدفبازآفرینـیاسـتوافتتـاحاین
بوسـتانمیتوانـددرارزشآفرینـی
اینمحلـهتأثیرزیادیداشـتهباشـد.
عالـمزادهبـابیـاناینکهاینبوسـتان
تجهیـزات و ورزشـی وسـایل بـه
اسـتانداردمجهزشدهاسـت،گفت:در

طراحـیوامکانـاتاینبوسـتان،فضا
وامکاناتیبـرایافـراددارایمعلولیت

درنظـرگرفتهشـدهاسـت.
شـهردارکرمـانهمچنیـنبـااشـاره
بـهاینکـهاصـلتوزیـععادالنـه
خدماتوامکانـات،خدمترسـانیبه
مناطـقمحـروموتـالشبـرایتحقق
سـاکن شـهروندان خواسـتههای

درمناطـقکمبرخـوردار،ازجملـه
اولویتهـایایـندورهازمدیریـت
شـهریبـودهاسـت،گفـت:همـواره
تـالشکردیـمبـاتوزیـععادالنـه
خدمـاتوامکانـاتدرتمـاممناطـق
شـهر،بهویـژهمناطـقکمبرخـوردار،
گامبلندیدرراسـتایرفعمشـکالت

شـهروندانبرداریـم.

عالـمزادهافـزود:درهمیـنراسـتانیز
سـاختبوسـتاندرعمـقمحلههادر

دسـتورکارقـرارگرفتهاسـت.
سرپرسـتشـهرداریمنطقـهیـک
شـهرکرمـاننیـزبـااشـارهبـهاینکه
بـرایتجهیزایـنبوسـتان،ازوسـایل
وامکانـاتبـاکیفیـتواسـتاندارد
اسـتفادهشـدهاسـت،گفت:بوسـتان
»نرگـس«بـهفضـایسـبز،وسـایل
ورزشـی،میـزشـطرنج،آالچیـق،
آبسـردکن،مسـیردوچرخـهوزمین
ورزشـیچندمنظـورهمجهـزشـده
است.محمدحسـینمؤمنـیبـابیـان
اینکـهسـاختمکانهـایتفریحـی
وورزشـیازجملـهبوسـتانها،یکـی
ازمطالبـاتبهحـقشـهروندانبهویژه
مناطـقکمبرخـورداراسـت،گفـت:با
توجهبـهاینکهشـهرکبنیهاشـماز
محلههـایکمبرخـوردارشـهرکرمان
اسـت؛اینگونـهاقدامـاتمیتوانـد
تأثیـربسـزاییدرتوسـعهاجتماعـیو
فرهنگـیایـنشـهرکداشـتهباشـد.

هدیرضوانیخبرنگارشرکتکنندهاز
استانکرماندردومینجشنوارهنیروورسانه
)نور(موفقبهکسبرتبهسومدربخشتیتر
شد.بهگزارشروابطعمومیشرکتآب
وفاضالباستانکرمان،آییناختتامیه
دومینجشنوارهنیروورسانهروزچهارشنبه
پانزدهممردادماهبهصورتویدئوکنفرانس
باحضوروزیرنیروبرگزارشد.دراینآیین
مدیرعاملشرکتآبوفاضالبومدیرعامل
شرکتآبمنطقهایاستانکرمانحضور
داشتندوبااهدایلوحازهدیرضوانیتقدیر
کردند.وزیرنیرودرآییناختتامیهجشنواره
نوراظهارداشت:آنچهازکاروزارتنیرودیده
شدهنتیجهزحماتاصحابرسانهاست
کهنقشموثریدرحفظاینپلارتباطی

داشتهاند.
رضااردکانیانباتأکیدبراینکهدرشرایط
تحریموکمبودمنابع،بزرگترینکاریکه
باکمکهمآغازشدهواصحابرسانهدر
آنبیشترنقشداشتهانداصالحرویههای
مصرفدرجامعهاستگفت:اگرجامعه

مسرفنباشدایمنوپایدارخواهدبود.
ویافزود:هرسالدرتابستاندرمقایسه

باسالقبلبیشازپنجدرصدافزایشاوج
بارداشتیمامااکنونبرای2سالمتوالی
اوجبارحدودیکدرصداست.وزیرنیروبا
اشارهبهشرایطتحریمکشورخاطرنشان
کرد:همهمادراینمیداننقشومسئولیت
تأثیرگذاریداریمومأموریتمشترکمااین
استکهسعیکنیمملتخودراازاینعرصه
بهسالمتعبوردهیم؛اینمهمتریناتفاقی
استکهازمادرایندورهازتاریخثبتمی
شود.ویبابیاناینکهبهکمبودهاوکاستیها
واقفهستیمیادآورشد:چشموقلماصحاب
رسانهازنظرتماسبامردمبیشازهرچیز
بهکمبودوکاستیهانزدیکاستوحتما
بایدآنراعرضهکنید.اردکانیانتأکیدکرد:
وظیفهمشترکمادراینمیدانبهسالمت
عبوردادنجامعهازایندوراناست.ویبا
اشارهبهاینکهازتحریمهااستقبالنمیکنیم
وهرروزبهدنبالخاتمهدادنبهآنهستیم
تصریحکرد:امااکنونکهتحریمهاتحمیل
شدهسعیمیکنیمازآنتجربهبلندساخته
ودرجامعهعادتخوببیندازیموآنعادت
رانهادینهکنیم.وزیرنیروهمچنینازتدوین

الیحهجدیدقانونجامعآبخبرداد

آخرینآمارمبتالیانکرونادراستان
کرمانمنتشرشد.براساساعالمدانشگاه
علومپزشکیکرماندر2۴ساعتگذشته
ازمیانبیمارانشناساییشدهکهبهکرونا
مبتالشدهاند،78نفردرسطحاستاندر
بیمارستانبستریشدند.کهبراساس
شهرستانهایزیرمجموعهعلومپزشکی
هایمختلفبهشرحزیراست:حوزه
دانشگاهعلومپزشکیکرمان:۴7نفر،
حوزهدانشگاهعلومپزشکیجیرفت:15
نفر،حوزهدانشگاهعلومپزشکیبم:3نفر،
حوزهدانشگاهعلومپزشکیرفسنجان:۴
نفر،حوزهدانشگاهعلومپزشکیسیرجان:

۹نفر.تعدادمواردبستریقطعیمبتالبه
کروناهماکنوندربیمارستانهایاستان
کرمان332نفراستودرنتیجهتعدادکل
مواردبستریدارایتستمثبتکرونا
دراستانکرمانازابتداتاکنونبه5015
رسید.همچنینتعدادفوتیهایقطعی
ابتالبهکووید1۹در2۴ساعتگذشته:
10موردشامل:7موردمربوطبهدانشگاه
علومپزشکیکرمان-1مورددانشگاه
علومپزشکیرفسنجانو2مورددانشگاه
علومپزشکیجیرفتاستومجموع
جانباختگانابتالیقطعیبهکووید1۹

ازابتداتاکنونبه5۹3نفررسید.

مدیرکلصمتشمالاستانکرمانگفت:2۹درصدواحدهایتولید
استانکرمانتعطیلو۴1درصداینواحدهانیمهفعالهستند.مهدی
حسینینژاددرجمعخبرنگاراندرارتباطبامشکالتصنایعکوچکدر

استانکرماناظهارداشت:هزارو280واحدصنعتیدرشمالاستان
کرمانوجودداردکهدر۴۴شهرکوناحیهصنعتیدرشمالاستان
فعالیتدارند.ویگفت:اینصنایعدرقابواحدهایتعطیل،نیمهفعال

وفعالقرارگرفتندکه6۴درصداینواحدهابامشکلتامینمنابعمالی
و۴3درصدبامشکلتامینبازارروبهروهستند..

شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید تجهیزات سـامانه پایش و راهبری تاسیسـات آبرسـانی به قلعه گنج را از طریق 
سـامانه تدارکات الکترونیکی برگزار نماید. 

کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی 
دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت 

مذکـور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 99.5.25 می باشد.
مبلغ برآورد: 25.000.000.000 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  1.250.000.000 ریال به صورت ضمانت بانکی )فرایند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضالب استان کرمان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مورخ 99.5.25 لغایت 99.5.30

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت 19 روز دوشنبه 99.6.10
آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 99.6.10 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان کرمان می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 روز سه شنبه تاریخ 99.6.11
محل تامین اعتبار:اعتبارات عمرانی اسناد خزانه اسالمی به سررسید 1400.9.23 با به حفظ قدرت خرید

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب 
و فاضالب استان کرمان تلفن: 034-33222960

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

مدیریت روابط عمومی و اموزش همگانی

شماره ب/99/19-52

صفحه 4روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

نوبت اول

مناقصه واگذاری امور خدمات مراقبت های اولیه سالمت 
در مراکز و پایگاه های سالمت شهرستان های بافت/بردسیر/

راور/زرند/ شهربابک 

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

مدیر آموزش و پرورش شهرستان زرند:

زندگی در روستای تشنۀ پیرخوشاب رودبارجنوب سخت می گذرد
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جمع آوری کاالهای 
غیراستاندارد  در کرمان

مدیرکلاستاندارداستانکرمانباتاکیدبررصدوپایشمداوممراکز
عرضهوتولیدکاالدرشرایطکنونیگفت:80کاالیغیراستاندارد
درایناستانتوقیفوازسطحبازارجمعآوریشد.اسماعیلعاقلی
روزجمعهدرگفتوگوباخبرنگارایرناافزود:ادارهکلاســتاندارد
استانکرمان217مورداقدامحقوقیبرعلیهمتخلفاناقتصادیطی
تیرماهسالجاریانجامدادهاست.ویباتاکیدبررعایتاصلکیفیت
وضرورتجلوگیریازتخلفاتاقتصادیاظهارداشت:ازایندست
اقداماتحقوقیمیتوانبه2مورداعالمجرمو6موردرسیدگیدر
سامانهرسیدگیبهشکایاتاستاندارداشارهکرد.مدیرکلاستاندارد
استانکرمانبااشارهبه20مورداقدامقانونیبرایمحصوالتعرضه
شدهدرمراکزعرضهوتوزیعکاالدرطرحکنترلبازارادامهداد:این
طرحبا50مورداخطار،53موردتذکرو2موردتوقیفطیتیرماه
امسالدراستانکرماناجراشد.ویافزود:همچنیندرمدتزمان
یادشده80موردتوقیفوجمعآوریکاالیغیراستانداردوچهار
موردارجاعبهکمیســیونماده1۹دراستانکرمانعملیاتیشده
است.عاقلیبااشارهبهشرایطپیشآمدهناشــیازبیماریکروناو
اثراتتحریمهاگفت:رعایتاصلکیفیتبهعنوانیکضرورتدر
مسیرتحققجهشتولیدوطیسالجاریدردستورکارایندستگاه
اجراییقرارداردوالزماستکهاینسیاستتوسطبخشخصوصیو
واحدهایتولیدیومراکزعرضهکاالوخدماتدراستانپهناورکرمان
نیزجدیگرفتهشود.ادارهکلاستانداردبهعنوانیکدستگاهدولتی،

متولیکیفیتدرمحصوالتتولیدیاستانکرماناست.

دادســتانعمومــیوانقــالب
مرکــزاســتانکرمــاناظهــاراجتماعی

کــرد:مــردمبداننــدحاکمیــتو
دســتگاهقضــاءدرقبــالفســادبیتفــاوت
نبــودهوخــطمشــینظــاممبتنــیبــرمبــارزه
ــاددر ــنفس ــهای ــواینک ــتول ــاداس ــافس ب
ــا ــارزهب ــیباشــدکــهخودشــاندرمب نهادهای
ــچ ــنهی ــتند،بنابرای ــلهس ــادذیمدخ فس
مجرمــیدراســتانکرمــانحاشــیهامنــی
نخواهــدداشــت.دادخداســاالریدرگفتوگــو
بــاایســنا،بــااشــارهبــهاینکــهدســتگاهقضــاء
بــاخبرنــگاراندرزمینههــایمختلــفبــه
ــترکی ــایمش ــهدغدغهه ــوقعام ــژهحق وی
ــه ــردممطالب ــهم ــهک ــرد:آنچ ــارک دارداظه
میکننــد،خبرنــگارانبــازبــانوقلــمدرقالب
گــزارش،خبــروگــزارشتحلیلــیبــهآن
ــوق ــتیفایحق ــیاس ــهنوع ــهب ــدک میپردازن
عمومــیجامعــهاســت.ویبــااشــارهبــهاینکه
بایدهــاونبایدهــا،الزامــات،هنجارهــاو
ــده ــاپرون ــزارشی ــبگ ــادرقال ناهنجاریه
کیفــریخــودشرانشــانمیدهــد،بــه
ــاره ــانههااش ــاازرس ــتگاهقض ــاراتدس انتظ
کــردوافــزود:معتقدیــمرســانههابایــد
ــرم ــوعج ــگیریازوق ــرایپیش ــیب برنامههای
درجامعــهداشــتهباشــند.پرداختــنبــه
جزییــاتیــکحادثــهکــهدرکــفخیابــانرخ
دادهاســت،زیــادمهــمنیســتودردیاز
جامعــهرادوانخواهــدکــرد،بلکــهپرداختنبه
علــلوریشــههایآنرخــدادامــریمهــم
ــد ــهمفی ــرایجامع ــدب ــیتوان ــهم ــودهک ب
باشــد.اینمقــامارشــدقضایــیبــاتاکیــد
براینکــهدســتگاهقضــادرصــفمقــدممطالبه
مــردماســت،ادامــهداد:دانســتنبرخــی
ــه ــرایجامع ــریب ــوادث،تاثی ــاتازح جزیی
ــمدر ــناســتبدانی ــمای ــدداشــت.مه نخواه
ســطحاســتانچــهمعضلــیوجــودداردوچــه
ــوان ــیت ــلآنمعضــلم ــرایح ــیب راهکاری
ــت ــونجمعی ــهمیلی ــکلس ــامش ــهدادت ارائ
اســتانراحلکرد.دادســتانعمومــیوانقالب
مرکــزاســتانکرمــانبــاتاکیــدبرآنکــهنبایــد
رســالتراتنزیــلدادهوپاییــنبیاوریــم،اظهار
ــد ــهرخمیده ــکحادث ــهی ــیک ــرد:زمان ک
بایــدبــهمباحــثپیشــگیرانه،راهحلهــاو

آسیبشناســیآنرخــدادپرداخــتتــااز
تکــرارآنحادثــهجلوگیــریشود.ســاالری
راهکارحــلمعضــالتوجرائمرادرتشــحیص
ودرمــانآندانســتوبیــانکــرد:بــرای
درمــانبایــدنســخههایعلمــیداشــته
ــامســایلبرخــورد ــداحساســیب باشــیم.نبای
ــا، ــعآوریدادهه ــایجم ــدبرمبن ــردوبای ک
نظــراتکارشناســانو...جلــورفــتکــهنتیجه
ــعآن ــهتب ــدوب ــتانباش ــکلاس ــلمش آنح
حــلیــکمشــکلکشــوریراخواهیمداشــت.
ایــنمقــامارشــدقضایــیبــرلــزوم
آسیبشناســیمعضــالتتاکیــدکــردوافزود:
ــوع ــکموض ــوانی ــهعن ــادهایب ــاتج تلف
جــدیدرکشــوربایــدآســیبشناســیشــود.
بایــددرتحلیــلآمارتلفــاترانندگیمشــخص
شــودســهمصنعــتخــودرو،جادههــاو
رفتارهــایاجتماعیمــردمدرحیــنرانندگی،
اخــالقرانندگــیو...بــهچهمیــزانبــودهودر
حــوادثترافیکــیچــهعواملــیبیشــترمقصــر
ــل ــصعم ــعآننق ــواندررف ــابت ــتندت هس
کــرد.ویبــابیــاناینکــهرقــم17یــا18هــزار
ــادهایدر ــاتج ــوردتلف ــزارم ــا2۴ه وبعض
کشــوررقــمبزرگــیاســتکــهمــیتوانــدبــه
نصــفکاهــشپیــداکنــداگــردیــدگاهدقیقو
علمــیدرپشــتآنباشــدخاطــرنشــانکــرد:
ــه ــادهایراب ــاتج ــزانتلف ــممی ــربتوانی اگ
ــم. ــیکردهای ــانیمکاربزرگ ــمبرس ــفه نص

ــنحــلموضــوع ــرایای ــازنیســتب حتمــانی
نســخهازتهــرانپیچیــدهشــود.مــیتــواندر
اســتانوبــاکمــکرســانههــابــهتحلیــلایــن
ــرایآن ــیب ــردنراهحل ــداک ــاوپی رخداده
رسید.دادســتانعمومــیوانقــالبمرکــز
اســتانکرمــانبــابیــانایــنمطلــبکــهبرای
ــده ــهدی دادســراومدعــیالعمــوم31۴وظیف
شــدهکــهانتظــاراســترســانههابــهبرخــیاز
ایــنمســائلبپردازنــد،تصریــحکــرد:دســتگاه

قضایــینیــزبــهکمــکرســانههاخواهــدآمــد.
متاســفانهگاهااحظــاراهالیرســانهبــهدادگاه
ــوزه ــنح ــیای ــایاهال ــیازدغدغهه ــایک ه
شــدهایــندرحالــیاســتکــهکــهمعتقدیــم
گاهمیتوانــدایــناقــدام،یــکانگیــزهای
ــوده ــرب ــدکارموث ــانمیده ــهنش ــدک باش
اســت.رســالتخبرنــگاریایــنتبعــاترادارد
ــن ــگاریهمی ــختیکارخبرن ــیازس وبخش
اســتامانبایــدایــنمســائلمــاراازادامــهکار

ــدارد.ویامنیــتواحســاسامنیــترادو ــازب ب
ــهمتفــاوتدانســتوبیــانکــرد:ممکــن مقول
اســتدربرخــینقــاطامنیــتباشــدامــا
ــان احســاسامنیــتوجــودنداشــتهباشــد.بی
برخــیمــواردوجزییــاتگرهــیازجامعــهبــاز
نمیکنــدکــههیــچبلکــهبــهمشــکالتجامعه
ــان ــهبی ــاناینک ــابی ــاالریب ــزمیافزاید.س نی
ــاد ــبایج ــارموج ــیاخب ــاربرخ ــهانتش اینک
یــاسوناامیــدیدرجامعــهخواهــدشــد،اظهار

ــان ــتانکرم ــدر،اس ــوادمخ ــثم ــرد:دربح ک
ــور ــدردرکش ــاموادمخ ــارزهب ــدممب ــطمق خ
ــتهایم ــانتوانس ــمام ــارزهکردهای ــامب ــت.م اس
ــم ــمونگفتی ــرهالزمراببری ــاآنبه متناســبب
کــهمــادرخــطمقــدممبــارزهبــامــوادمخــدر
هستیم.دادســتانعمومــیوانقــالبمرکــز
ــتو ــریازگف ــشدیگ ــاندربخ ــتانکرم اس
گــویخــودبــاایســنابــااشــارهبــهوقــوعجرائم
خشــندراســتانکرمــان،عنــوانکــرد:وقــوع
ــمخشــندراســتانکرمــانتحــتتاثیــر جرائ
عوامــلمختلفــیهمچــونهمجــواریبــا
اســتانهایمــرزی،وفــورســالح،وضعیــتبــد
اقتصــادیحاکمبــرجامعــهو...است.دادســتان
عمومــیوانقــالبمرکزاســتانکرمانرســالت
ــدونشــاطدر ــاداحســاسامی ــگارراایج خبرن
جامعــهدانســتودرادامــهافــزود:درخصــوص
ــارتو ــتاننظ ــادیاس ــایاقتص ــهبنگاهه هم
ــوع ــنموض ــهای ــموب ــاراداری ــدفعالیته رص
بیتفــاوتنیستیم.ســاالریبــاتاکیــدبــراینکه
مبــارزهبافســاداولویــتاولدســتگاهقضاســت
افــزود:مــردمســرمایههایاجتماعــیمــا
ــاد ــالفس ــتدرقب ــدحاکمی ــتندوبدانن هس
بیتفــاوتنیســتوخــطمشــینظــاممبتنــی
بــرمبــارزهبــافســادبــودهولــواینکــهدر
ــا ــارزهب ــاندرمب ــهخودش ــدک ــیباش نهادهای
فســادذیمدخــلهســتندوهیــچمجرمــیدر
اســتانکرمــانحاشــیهامنیــتنخواهــد

داشت.

حکایـتروسـتایپیرخوشـاب2،
پرغصـهیگزارش و حکایـتعجیـب

مردمانـیاسـتکـهسـالهابدون
حداقلامکاناتاولیهزندگی،روزگارمیگذرانند.
بهگـزارشخبرنـگارگـروهاسـتانهایباشـگاه
خبرنـگارانجـوانازکرمـان،یکـیازآرمانهای
همیشـگیایـنانقـالبمحرومیـتزدایـیاز
روسـتاهابـودوامـروزافزایـشسـطحسـواد
روسـتاییان،تامیـنزیرسـاختهاییماننـدآب،
برق،گاز،تلفنواعطایتسهیالتارزانقیمتبه
منظورایجاداشـتغالپایـداردرروسـتاهاگواهبر
ایـنادعـااسـت.درسـالهایقبـلازانقـالب،
بسـیاریازروسـتاهاازخدماتونعمتهایاولیه
مانندآبآشـامیدنی،برقوراهدسترسیمحروم
بودنـد،امابعـدازانقـالبدرکنـاربرخـورداریاز
نعمـتآب،بـرق،گاز،تلفنواینترنـتازخدمات
دیگریمانندوجودمسـجدومدرسـه،خانههای
بهداشـت،پاسـگاهپلیـس،آتشنشـانیوسـایر
امکاناتزندگـیبهرهمندشـدند.دردهه50فقط
10درصـدمناطـقروسـتاییازنعمـتآب
آشـامیدنیویکدرصـدازنعمتبـرقبرخوردار
بودنـد،امااکنـونبیشـترروسـتاهایبـاالی20
خانـوارکشـورازنعمـتگاز،بـرق،آبوتلفـن
برخـوردارهسـتند.باوجـودایـنپیشـرفتهادر
جـایجـایاسـتانوکشـور،ولـیروسـتای
پیرخوشـاب2یکـیازدههـاروسـتایمحـروم
جنوبکرمـاناسـتکـهمردمانشبهجـایآب
شـربسـالم،آبغیربهداشـتیمیخورنـدودر
کپرهاییناامـنکهیـکروزگرفتارطوفـانوروز

دیگرگرفتارگرمـاوعقربومارهسـتند،زندگی
میکنند.تصمیممیگیریمسـفریبهاینروستا
داشـتهباشـیم،بـرایرفتـنبهایـنروسـتاکهتا
مرکزاسـتانکرمـان۴00کیلومترفاصلـهدارد،
حـدود5سـاعتدرمسـیربودیـم،امـازمانیکه
رسیدیموخواسـتیمگلوییتازهکنیم،یکلیوان
آبشربپیدانکردیم.اینجاامکاناتاولیهزندگی
دیدهنمیشـود.کریمشـهریاریراد،ریشسفید
روسـتادرموردوضعیتاینروسـتاگفـت:مردم
ایـنمنطقـهازامکانـاتاولیـهزندگـیفقطیک
جـادهدارنـد،امـاازسـایرامکانـاتماننـدآب
آشامیدنیسالم،برق،سرویسبهداشتی،مسکن
وحتیمدرسـهایبرایتحصیلمحرومهسـتند.
اوافزود:متاسـفانهمردماینمنطقهبـهدلیلعود
آپاندیـس،عقـربومـارگزیدگـی،تـبو
سـرماخوردگیوهزاراندرددیگربامرگدسـت
وپنجـهنـرممیکننـد.مردمـانایـنروسـتاکه
جمعیتیبالـغبر70خانـواربودند،سـالهاپیش
درروسـتایپیرخوشـابازحـوزهچـاهابراهیـم
بخشجازموریانزندگیمیکردند،خشکسـالی
آنـانرابـهاینجـاکشـاند،پـسدراینجاسـکنی
گزیدند،ازآنجاییکهزندگیدراینجانیزسـخت
بـود،پـسبیـشاز25خانـوارایـنروسـتابـه
زمینهـایاسـتانداریدراطـرافرودبـارجنوب
مهاجـرتکردند.محمـوداحمدینمـدادیکیاز
سـاکنینقبلـیایـنروستاسـتکـههـماکنون
مهاجرتکردهاسـت،ویبهعلـتمهاجرتخود
ازایـنمنطقهاشـارهکردوبیـانداشـت:بهعلت
خشکسـالیونبودامکانات،تصمیمگرفتیمازآن

روسـتابهروسـتاییدرنزدیکیپلیـسراهرودبار
مهاجرتکنیم.اوگفت:متاسـفانهزمینهایاین
روسـتاشـاملطـرحاتبـاعمیشـودوبـههمین
دلیلمسـئوالنبهآنتوجهنمیکنندوما7سال
بدونآب،برقومسـکندراینجـازندگیکردیم.
احمدینمـدادافـزود:هـدفازمهاجرتبـهاین
منطقـه،خشکسـالیبـودکـهتصـورمیکردیم
اینجابهدلیلداشتنزمینکشـاورزیمیتوانیم
راحتتـرامرارمعاشکنیـم.اوتصریحکـرد:بارها
بـهادارهآب،بنیـادمسـکنوادارهبـرقمراجعـه
کردیـم،امابنیـادمسـکننداشـتنکدآبـادیرا
دلیلتوجـهنکردنبنیادمسـکنبهروسـتااعالم
کـردهاسـت.احمدینمـدادبیـانداشـت:در
مراجعهبـهادارهبـرقنیزقـولدادند،اگـردراین
منطقـه5خانـوارسـاکنشـوند،بـرقرسـانی
میشـود،امـاازبـرقنیزخبـرینیسـتوجالب
اینجاسـتکهآبروسـتاییمیگویـدهمزمانبا

اقدامادارهبرقودیگرادارتآبرسانیمیکند.
نیازمند کمک خیران هستیم

عبدالوحیـدمهـدویمدیـرعامـلشـرکت
توزیـعبـرقجنوبگفـت:اینروسـتابـاهمهی
مشـکالتیکـهدارد،خوشـبختانهتامیـناعتبار
شـدهاسـت؛امـااگـربخواهیـمکلپـروژهرا
ازمحـلاعتبـاراتدولـتهزینـهکنیـم،بایـد
منتظـرفهرسـتبهـایسـال۹۹بمانیـموپس
ازآنتشـریفاتقانونـیمناقصهرابرگـزارکنیم،
درحالـیکـهاگـربخواهیـمطـرحرازودتـراز
موعـدبـهسـرانجامبرسـانیم،بایـدبـهصـورت
مشـارکتیبیـنخیریـنوشـرکتتوزیـعبـرق

اقـدامکنیمبـهاینصـورتکـهبخشـیازاقالم
راشـرکتبـرقومابقـیراخیرینتامیـنکنند
کهبیشـتربرطرحمشـارکتیبـاخیریـنتاکید
داریم.اوافزود:دراسـرعوقتچندیـنپیمانکار
رادرحـوزهبـرقجنـوبمعرفـیواقـالممـورد
نیـازیراکـهدرانبـارموجـوداسـترابـهایـن
منطقـهارسـالخواهیـمکـردکـهپـروژههـر
چـهزودتـراجـراشـود.مهدویبـابیـاناینکـه
بـارایزنیهـایصـورتگرفتـهوجمایتهـای
خیریـنبخشـیازاعتبـارایـنپـروژهتامیـن
اسـت،بیانداشـت:تمـامکارهـایقانونـیاین
پـروژهطـیشـدهاسـتوبـهزودیکلنـگزنی
خواهدشد.اسـماعیلخواجهمدیربنیادمسـکن
شهرسـتانرودبارجنـوبنیـزبااشـارهبـهاینکه
بهروسـتایپیرخوشـاب2بهدلیلنداشـتنکد
روسـتایینمیتـوانخدماتـیارائهکـرد،گفت:
روسـتایپیرخوشـابکـهقبـاًلدرحـوزهچـاه
ابراهیـمبخشجازموریـانبودهاسـتکدآبادی
دارد،امامتاسـفانهاینمنطقهکدندارد.اوافزود:
باپیگیریهایـیکهصـورتگرفته،درخواسـت
تخصیـصاعتباربـهمنظـوراجرایطـرحهادی
روسـتابهفرمانداریشهرسـتاندادهشدهاست.
مدیـرآبوفاضالبشهرسـتانرودبـارجنوببا
اشـارهبـهاینکهایـنروسـتاهابـهصورتسـیار
آبرسـانیمیشـوند،گفـت:اگـرمشـکلبـرقو
مسکناینروسـتاحلشـودادارهآبوفاضالب
هـممشـکلآبآنـانراحـلخواهدکـرد،ولی
متاسـفانه،چـونایـنروسـتاکدنـداردمـاهم

نمیتوانیـمخدماتـیارائـهکنیـم.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان:

هیچ مجرمی در استان کرمان حاشیه امن ندارد

زندگی در روستای تشنۀ پیرخوشاب رودبارجنوب سخت می گذرد

گزارش
ایسنا

نیمی از عشایر کرمان 
تشنه هستند

مدیرکلامورعشایریشمالاســتانکرمانخبرداد:حدود50
درصدعشایراستانازآبآشــامیدنیبهداشتیمحرومهستند.
بهگزارش»کرماننو«رضانیکزادیافزود:هماکنون12دستگاه
آبرسانتالشمیکنندتاآبسالمرابهدستعشایرانبرسانند.
ویافزود:اگردرشــرایطفعلیاینآبرسانیقطعشودشاهدیک
فاجعهخواهیمبود.ویبااشــارهبهاینموضوعکهباوجودتالش
هایزیادهنوزقادرنبودهایمتامشکلاینمردمراحلکنیماضافه
کرد:باالرفتنهزینههاموجبشــدهتانتوانیمبهموقعآبرابه
دستمردمبرسانیم.نیکزادیتاکیدکرد:دوماهدیگروازابتدای
آبانماهکوچقشالقیشروعمیشودالبتهامیدواریمباکوچمکانیزه
عشایرکمترینآسیبراببینند.ویاسنادخزانهرایکیازمهمترین
مشکالتدستگاههایاجراییدراعتباراتیکهبهاینمجموعهمی
دهندعنوانوادامهداد:اعتباراتبایدبهصورتامانیباشدچون
درغیراینصورتکارمردمرویزمینمیماند.مدیرکلعشایری
شمالکرمانادامهداد:کوچکترینبارندگیباعثسیالبیشدن
منطقهعشایرنشینمیشودوبایددستگاهراهسازیبهشکلدائم
درمنطقهمستقرباشدتااگرمانعیایجادشدسریعبرطرفشود.وی
یکیدیگرازمشکالتراتوزیعآردبرایعشایردانستوخواستار
مساعدتدراینزمینهشدوافزود:نیازدیگرکمکدرپنلهای
خورشــیدیاســتکهالبتهطیحدود15ماهگذشته1۴00تا

1500پنلخورشیدیتوزیعکردیم.

مدیرکلصمتشمالاستانکرمانگفت:2۹درصدواحدهایتولید
استانکرمانتعطیلو۴1درصداینواحدهانیمهفعالهستند.به
گزارشخبرگزاریتسنیمازکرمان،مهدیحسینینژاددرجمع
خبرنگاراندرارتباطبامشکالتصنایعکوچکدراستانکرماناظهار
داشت:هزارو280واحدصنعتیدرشمالاستانکرمانوجودداردکه
در۴۴شهرکوناحیهصنعتیدرشمالاستانفعالیتدارند.ویبااشاره
بهاینکهعارضهیابیکهازاینواحدهاانجامشدهاستگفت:اینصنایع
درقابواحدهایتعطیل،نیمهفعالوفعالقرارگرفتندکه6۴درصد
اینواحدهابامشکلتامینمنابعمالیو۴3درصدبامشکلتامینبازار
روبهروهستند.مدیرکلصنعت،معدنوتجارتشمالاستانکرمانبا
بیاناینکهازاینتعداد700واحدصنعتیدرسهشهرکصنعتیشهر
کرمانمشغولبهفعالیتهستندعنوانکرد:باتوجهبهعارضهیابیکه
انجامشده2۹درصداینواحدهابهدلیلشرایطاقتصادیوبحرانهایی
کهایجادشدتعطیلهستند.ویبااشارهبهاینکه۴1درصداینواحدها
زیرظرفیتاسمیوباظرفیتپایینفعالیتدارندودرحقیقتنیمه
فعالهستندافزود:حدود30درصدواحدهاباتمامتوانفعالیت
میکنند.حسینینژادعنوانکرد:واحدهایتولیدیاستانکرمان18.8
درصدتولیدناخالصاستانرادارندکهدرتالشیمتاپایانبرنامهششم
توسعهاینسهمبهحدود26درصدبرسد.ویبااشارهبهمشکالتیکه
ضوابط،مقرراتوبروکراسیهایاداریدرصدورمجوزسرمایهگذاری
دراستانایجادکردهگفت:سرمایهگذارچیزیدرحدودششماهدر
گیرمباحثصدورمجوزدراستانکرمانمیشودوتازمانیکهپاسخ
ایناستعالماتدریافتنشودامکانصدورمجوزسرمایهگذاریوجود
ندارد.مدیرکلصنعت،معدنوتجارتشمالاستانکرمانبابیان
اینکهبروکرواسیهایاداریسببشدهکهرتبهکسبوکارکشوردر
دنیاواستانکرماندرکشورمناسبنباشدافزود:درراستایکاهش
بروکراسیهایاداری،بحثراهاندازیپنجرهواحدالکترونیکیپا

پیگیریهایاستاندارکرماندرحالانجاماست.

رئیسکمیتهاطالعرسانیهیئتفوتبالکرمان
ازسفرسرپرستفدراسیونفوتبالبهکرمانخبر
دادوگفت:هفتهپرکاردرانتظارفوتبالاستان
کرماناست.عرفانامیرخسرویافزود:حیدربهاروند،سرپرست
فدراسیونفوتبالبرایاهدایجامقهرمانیبهتیمفوتبالبانوان
شهرداریبمبرایقهرمانیدرلیگبرترفوتبالبانوانایرانو
جامقهرمانیمسابقاتلیگدستهاولفوتبالکشوربهمس
رفسنجانبهایناستانسفرمیکند.اواضافهکرد:درهردو
مراسم،میثمپاریزیمدیرکلورزشوجوانانوعلیقرایی
رئیسهیئتفوتبالاستانکرمانحضوردارند.امیرخسروی
گفت:آرشجابری،سرپرستودبیرسازمانلیگفوتسال
فدارسیونفوتبالکشورنیزبرایبازیدوربرگشتفوالد
سیرجانایرانیانوفودکاتهرانازمرحلهپلیآفلیگدسته
اولفوتسالکشورکهدرشهرکرمانبرگزارمیشود،بهاین
استانمیآید.اوافزود:اگرتیمخوبفوالدسیرجانایرانیان،
نبردروزشنبهراباموفقیتپشتسربگذارد،سهشنبهفینال
درکرمانبرگزارمیشود.ویگفت:پنجشنبهنیزبازیفینال
لیگبرترفوتسالبانوانکشوردراستانکرمانبرگزارمیشود
ومسرفسنجانباسایپابازیدارد.امیرخسرویافزود:شنبه
شبجامقهرمانیلیگبرترفوتبالبانواندرورزشگاهشهید
باهنرکرمانبارعایتپروتکلهایبهداشتی،بهتیمشهرداری
کههفتمینجامقهرمانیخوددرلیگبرترفوتبالبانوانایران
رادریافتمیکند،اهدامیشود.اوتصریحکرد:روزیکشنبهنیز
جامقهرمانیلیگدستهاولدرورزشگاهشهدایمسبهتیم
مسرفسجان)بعدازبازیاینتیممقابلبادران(اهداخواهد
شد.امیرخسرویبیانداشت:عبدالکاظمطالقانیرئیسکمیته
استانهایفدراسیونفوتبال،اسماعیلصفیری،رئیسکمیته
داورانفدراسیونفوتبال،فریبرزمحمودزادهمسئولبرگزاری
مسابقاتلیگدستهاولفوتبالکشور،علیرضاسهرابیرئیس
دپارتمانداوریفدراسیونفوتبالوحجتبهمنیمدیر
روابطعمومیوامورفرهنگیسازمانلیگفوتبال،حیدر

بهاروندسرپرستفدراسیونفوتبالراهمراهیمیکنند.

ایرنـا-مدیـرکلمیـراثفرهنگی،گردشـگری
وصنایعدسـتیاسـتانکرمـانگفـت:اتحادیه
انجمـنهـایمیـراثفرهنگـیایـناسـتانبـا

هـدفهـمافزایـیواتحـادبیـنآنهـاراهانـدازیمیشـود.
بـهگـزارشایرنـا،فریـدونفعالـیروزپنجشـنبهدرجمـع
اعضایانجمنهایمردمنهـادمیراثفرهنگیکرمـانافزود:
کارگروهیبـامجموعهافرادیکـهدارایتواناییهایمختلفی

هسـتندخروجیمثبتـیخواهدداشـت.
ویاظهـارداشـت:امیدواریمبهایـنامرمهمازسـویانجمن
هـابیشـترپرداختـهشـودوادارهکلمیـراثهـمدرکنـار
شـماخواهـدبـودزیـرانتایـجایـنهمـکاریوهمیـاریهـا
بـهشـکوفاییفرهنـگوصنعـتگردشـگریاسـتانمنجـر

خواهـدشـد.
فعالیبااشـارهبهاهمیـتحضورافـرادمتخصـصدراتحادیه
انجمـنهـایمیـراثفرهنگـیتصریـحکـرد:خوشـبختانه
انجمـنهـایمیـراثفرهنگـیازظرفیـتباالییبرخـوردار
هسـتندومـیتوانندبهعنـوانبـازویاجرایـیقـویدرکنار

ادارهکلمیـراثفرهنگـیقـرارگیرند.
مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشـگریوصنایعدسـتیاستان
کرمانتاکیـدکرد:بـاتوجهبهعالقـهذاتیوپشـتکاریکهدر
انجمنهایمـردمنهـادایناسـتانوجـودداردایـناتحادیه

مـیتواندبهعنـوانپایلوتدرسـطحکشـورمعرفیشـود.
ویبـابیـاناینکـهتاکنـونبیـشاز70درصـدفراینـدثبت
اتحادیـهانجمـنهـایمیـراثفرهنگـیطـیشـدهاسـت،
افـزود:بایدبخشـیازماموریتهایایـنادارهکلبـهاتحادیه
سـپردهشـودتاباتهیهطرحوارائـهآنهادرگـروهکاریمیراث

فرهنگیبـهایـنماموریـتهاجامـهعملپوشـاندهشـود.
فعالیبااشـارهبهاینکـهایـنادارهکلبدونهمـکاریانجمن
هـانمیتواندرسـالتمدیریتیخـودرابـهانجامرسـاندگفت:
انجمنهـادرصورتداشـتنبرنامـهایمنسـجموهماهنگ
مـیتواننـدبـهتحـوالتصنعـتگردشـگریکرمـانکمک

زیـادیکنند.
ویتاکیـدکـرد:انجمـنهـابـارفـعنواقـصوافزایـشنقاط
قوت،متفـاوتتروقویترازسـالهایگذشـتهعمـلکنند،
مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشـگریوصنایعدسـتیاستان
کرمانگفت:بـاتوجهبـهاینکهدولـتدرحالکوچکشـدن
اسـتبدونشـکبیشـترکارهایبهانجمـنهایمـردمنهاد

واگـذارخواهدشـد.
درحـالحاضـر1۴انجمـنمـردمنهـاددرحـوزهمیـراث

فرهنگـیکرمـانفعـالهسـتند.
اسـتانکرمانبـاهفـتاثـرجهانـی،700اثـرملیوهـزاران
جاذبـهتاریخـیوطبیعـیازمقاصدمهمگردشـگریکشـور

محسـوبمیشـود.

سرپرست فدراسیون فوتبال 
به کرمان می آید

 اتحادیه انجمن های 
میراث فرهنگی کرمان 

راه اندازی می شود

ورزش

میراث

۷0 درصد واحدهای تولیدی استان 
کرمان تعطیل و نیمه تعطیل است

خبر

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان با تاکید برآنکه نباید رسالت را تنزیل داده و پایین بیاوریم، 
اظهار کرد: زمانی که یک حادثه رخ می دهد باید به مباحث پیشگیرانه، راه حل ها و آسیب شناسی آن رخداد 
پرداخت تا از تکرار آن حادثه جلوگیری شود.ساالری راهکار حل معضالت و جرائم را در تشحیص و درمان 
آن دانست و بیان کرد: برای درمان باید نسخه های علمی داشته باشیم. نباید احساسی با مسایل برخورد 
کرد و باید برمبنای جمع آوری داده ها، نظرات کارشناسان و ... جلو رفت که نتیجه آن حل مشکل استان 
باشد و به تبع آن حل یک مشکل کشوری را خواهیم داشت.این مقام ارشد قضایی بر لزوم آسیب شناسی 
معضالت تاکید کرد و افزود: تلفات جاده ای به عنوان یک موضوع جدی در کشور باید آسیب شناسی شود.

سنا
 ای

س:
عک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر 

عنبر آباد 
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
اول  شـماره139860319091002338-1398/12/06هیات  برابـررای 
موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرعنبرآباد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای مهـدی صفـا فرزنـد 
نورعلـی بشـماره شناسـنامه 656صـادره ازعنبرآباد درششـدانگ یک 
بـاب مغـازه تجـاری بـه مسـاحت 24/90متـر مربـع پـالک - فرعی 
از49-  اصلـی بخش45کرمـان قطعـه یک واقـع دراراضی محمدآباد 
بـی بـی شـهری عنبرآبـاد خریـداری از مالـک رسـمی اقـای محمود 
کنـت محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را بـه این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد .تاریخ انتشـار نوبت 

اول:99/05/11 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/05/25
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  اینکـه  بـه  نظـر 
باغچـه  دارای پـالک یـک فرعـی از 389 
اصلـی بمسـاحت 2919/83مترمربـع واقـع 
در بـاغ خشـک بخـش 12کرمـان مـورد تقاضـای آقای 
محمـد علـی علی پـور لری نیـاز بـه تحدید حـدود دارد 
اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هـم میسـر 
نمیباشـد لذا حسب درخواسـت مورخه 99/5/21 مالک 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصره 5 
قانـون مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیدی آن از سـاعت 
9صبح روز چهارشـنبه 99/6/19 در محل شـروع و بعمل 
خواهـد امـد. لـذا به مالـک) مالکیـن( امـالک مجاورز 
رقبـه مزبـور اخطـار می گـردد کـه در موعد مقـرر در این 
اعـالم در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیدی بـا معرفی مالک 
انجـام چنانچـه کسـی بـر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن 
اعتـراض داشـته باشـد بر طبق مـاده 20 قانـون حداکثر 
ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صـورت مجلـس 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعـالم تا 
بـه دادگاه صالحـه ارسـال گـردد. بدیهـی اسـت پس از 
گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع 

نخواهـد بـود.م الـف 664
تاریخ انتشار سه شنبه 99/5/25 

محمدآرمانپور 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان 

اگهی حصر وراثت  
خصـوص  در  احترامـا 
دادخواسـت تقدیمـی خواهـان 
بـه  خرمـی  رئیسـی  رضـا 
داده  توضیـح  حصروراثـت  خواسـته 
فرزنـد  خرمـی  رئیسـی  چـراغ  شـادروان 
5369413061در  ش  ش  بـه  اسـفندیار 
فـوت  تاریخ1395/11/03دررودبارجنـوب 
 -1: از  نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد 
الیاس رئیسـی خرمی فرزندچـراغ 2-رضا 
)فرزنـدان  فرزندچـراغ  خرمـی  رئیسـی 
پسـر متوفـی (3- مولـود رئیسـی خرمـی 
خرمـی  رئیسـی  فرزندچراغ4-زینـب  
خرمـی  رئیسـی  فرزندچراغ5-عالـم  
خرمـی  رئیسـی  سـکینه  فرزندچـراغ6- 
پـور  احمـد  فرنگیـس  فرزندچـراغ7- 
نمـدادی فرزند اکبر)همسـر دائمی متوفی 
(لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر 
االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه 
نامـه  وصیـت  یـا  دارد  اعتـراض  کسـی 
ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه 
از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال 

شـد. خواهـد  صـادر  گواهـی 
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز 
عربی.م الف :976

اگهی حصر وراثت  
احترامـا در خصـوص 

دادخواست 
خواهـان  تقدیمـی 
بـه  پـرواز  علیـزاده  احمـد  جـان 
توضیـح  حصروراثـت  خواسـته 
اکبـر  علـی  شـادروان  داده 
محمـد  پروازفرزنـد  علیـزاده 
5360390591در  ش  ش  بـه 

تاریخ1398/04/21درروستای 
نمـوده  فـوت  شـاه  علـی  چـاه 
ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :1-

صغـرا علیرضائـی فرزنـد دادعلی 
احمـد  متوفـی(2- جـان  )مـادر 
علیـزاده پروازفرزنـد علـی )پـدر 
متوفـی (لـذا مراتـب یـک نوبـت 
در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلی 
کسـی  چنانچـه  میشـود  آگهـی 
نامـه  وصیـت  یـا  دارد  اعتـراض 
باشـد  اشـخاص  نـزد  ازمتوفـی 
یـک ماه از نشـر آگهی بـه دادگاه 
صـادر  گواهـی  واال  دارد  تقدیـم 

شـد. خواهـد 
رئیس شوراحل اختالف شماره دو 
–بهروز عربی.م الف :975

اگهی حصر وراثت  
خصـوص  در  احترامـا 
تقدیمـی  دادخواسـت 
احمـد  جـان  خواهـان 
ش  بـه  علـی  پروازفرزنـد  علیـزاده 
خواسـته  بـه   5369415072 ملـی 
شـادروان  داده  توضیـح  حصروراثـت 
علـی علیـزاده فرزنـد جـان احمـد بـه 
5360417188در  شناسـنامه  شـماره 
سیسـتم  بیمارهـای  اثـر 
خونسازودسـتگاه ایمنـی فـوت نموده 
-1: از  عبارتنـد  فـوق  حیـن  ووارث 
دادعلـی  فرزنـد  علیرضائـی  صغـری 
5369986568)مـادر  ملـی  ش  بـه 
علیـزاده  احمـد  جـان  متوفـی(2- 
ملـی  ش  بـه  علـی  پروازفرزنـد 
(لـذا  متوفـی  5369415072)پـدر 
مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر 
االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه 
ازمتوفـی نزد اشـخاص باشـد یک ماه 
از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد 

شـد. خواهـد  صـادر  گواهـی  واال 
 رئیس شوراحل اختالف –حسین 
کوهستانی .م الف :974

اگهی حصر وراثت  
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهان شـهربان 
5369308109همسـر  ملـی  ش  بـه  فرزندعبـاس  ناوکـی 
متوفـی  بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان 
مـراد ناوکـی فرزنـد حسـین بـه شـماره  ملـی5369594443 در تاریـخ  

1393/3/23فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :
1-علی ناوکی فرزند مراد به ش ملی 5369357455)پسر متوفی (                 
2- اسحق ناوکی فرزند مراد به ش ملی 5369354763)پسر متوفی(                 
3- محمـود ناوکـی فرزنـد مـراد بـه ش ملـی 5369358532)پسـر 

متوفـی (                 
4- ابراهیم ناوکی فرزند مراد به ش ملی 5369981450)پسر متوفی (                 
ناوکـی فرزنـد مـراد بـه ش ملـی 5360153441)پسـر  5-اسـماعیل 

متوفـی(                 
 5369354839 ملـی  ش  بـه  مـراد  فرزنـد  ناوکـی  نسـا  6-گل 

)دخترمتوفـی(                 
7-نصرت ناوکی فرزند مراد به ش ملی 5369354771)دخترمتوفی (                 
8-فاطمه ناوکی فرزند مراد به ش ملی 5369354781)دخترمتوفی (                 
9-اسـیه ناوکـی فرزند مـراد به ش ملـی 5360037253)دخترمتوفی ( 
10- سـکینه ناوکی فرزند مـراد به ش ملـی 3150054362)دخترمتوفی 
ملـی  ش  بـه  عبـاس  فرزنـد  ناوکـی  شـهربان   -11)
5369308109)همسـرمتوفی( لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیر 
االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت 
نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه 

تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد 
 رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :977

اگهی حصر وراثت  
آقای علی توپال نیا  فرزند موسی دارای شناسنامه  
9900299مورخ    شماره   دادخواست  بشرح    345
نیا   توپال  موسی  شادروان  داده  99/4/23توضیح 
فرزند حسن بشناسنامه 316در تاریخ 86/7/22در شهرقلعه گنج 
فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ عبارتست از: 

1-جالئی توپال نیا – موسی -3160508714)فرزند متوفی (
2-الهیار توپال نیا – موسی -3160289281)فرزند متوفی (

3-علی توپال نیا – موسی -3160275388)فرزند متوفی (
4-پیری توپال نیا – موسی -3160276155)فرزند متوفی (

5-عبدالرسول  توپال نیا – موسی -3150142660)فرزند متوفی (
6-آمنه توپال نیا – موسی -3160508684)فرزند متوفی (
7-زینب توپال نیا – موسی -3160508692)فرزند متوفی (

8-سوسن توپال نیا – موسی -3160508706)فرزند متوفی (
-3160289273)فرزند  موسی   – نیا  توپال  خاتون  9-میرم 
متوفی (10- خیری توپال نیا – موسی -3160275371)فرزند 
متوفی (11- زهرا بهرامی – موسی -3161196007)فرزند متوفی 
(12- حنیفه توپال نیا – موسی -3161228006)فرزند متوفی ( 
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی 
می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و وصیت 
نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط است. 
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان قلعه گنج

آگهی فقدان سند مالکیت  
چون اقای احسان امیرشکاری سلیمانی مالک ششدانگ پالک 6963 فرعی از 705-

اصلی واقع در بخش45کرمان با ارائه دو برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم 
نموده اصل سند مالکیت پالک اخیرالذکر که قبال ذیل ثبت صفحه 43دفتر240 محلی 
جیرفت صادر وتسلیم شده است بعلت جابجای مفقود گردیده واز این اداره تقاضای صدورسند 
مالکیت المثنی پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده وبرحسب دستورتبصره یک ماده 
120آیین نامه – قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از 
تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت است (ظرف مدت 10روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند بدیهی است پس از انقضای 
مهلت مقرر در آگهی )10روز(هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع نخواهد بود واین اداره وفق ضوابط 

و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود .
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف :173

آگهی مفقودی 
پروانه بهره برداری

به  سراپرده  زغال سنگ  معدن  برداری  بهره  پروانه  باینکه  نظر 
اسماعیلی  یدهللا  آقای  بنام   97/4/12 مورخ   995000 شماره 
می  باطالع  بدینوسیله  لذا  است  گردیده  مفقود  احمدآبادی 
رساند کلیه مفاد پروانه مزبور از درجه اعتبار ساقط و پروانه بهره 

برداری مذکور هیچگونه ارزش و اعتبار قانونی ندارد.
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شنبه  25 مرداد 1399 کاغذ جنوب

سرپرستفرماندهییگانحفاظتمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیاستانکرمانگفت:
یکفقرهحفاریغیرمجازدرمنطقهدلفاردشهرستانجیرفتبرایکشفاشیایعتیقهنافرجام
ماند.سیدهادیجعفریدرتشریحجزییاتاینخبرافزود:طیچندروزگذشتهافرادیسودجوبا
هدفکشفاشیایعتیقهاقدامبهحفاریغیرمجازدرمنطقهدلفارددرشهرستانجیرفتکردندکه
باسرعتعملنیروهاییگانحفاظت،کالنتریوهمچنینگزارشاتبهموقعمردممحلیحفاری
دراینمنطقهنافرجامباقیماندومتخلفانبادیدننیروهاییگانحفاظتاقدامبهفرارکردند.
سرپرستفرماندهییگانحفاظتمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیاستانکرمانبا
اشارهبهاینکهدرایناقدامحفارانگودالیبهعمقیکونیممترحفرکردهبودند،اظهارکرد:ادوات
حفاریمتخلفانضبطومراحلقانونیموضوعمذکوردرحالپیگیریاست.جعفریخاطرنشان
کرد:خوشبختانهنیروهاییگانحفاظتاستانکرمانبهصورتشبانهروزیدرمحلاماکنتاریخی

ومحوطههایباستانیدرحالآمادهباشهستند.

جلوگیری از حفاری غیرمجاز 
در منطقه دلفارد جیرفت

رییسادارهسازمانتبلیغاتاسالمیاستانکرمانبااشارهبهاینکهآشپزخانههیاتهاطیمحرموصفرتعطیل
است،گفت:تمامهیاتهایمذهبیکهقصدبرگزاریمراسمرادرایاممحرموصفردارندبایددرسامانهبیرق
ثبتنامکنند.بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوانازکرمان،حجتاالسالمغالمحسینحقانی،رییساداره
سازمانتبلیغاتاسالمیاستانکرماندرجلسههماندیشیوبرنامهریزیهیاتهایمذهبیشهرستان
کرمانگفت:شیوهنامهبرگزاریمراسمماهمحرموصفرهمانندشیوهنامهسایرصنوفبانظرکارشناسان
دانشگاهعلومپزشکیوستادکروناتدوینشدهاست.اوبااشارهبهچگونگیبرگزاریمراسممحرموصفردر
استانکرمان،تصریحکرد:برگزاریمراسمبایددرفضایبازبارعایتفاصلهاجتماعی،استفادهازماسکو
حداکثربهمدت2ساعتبرگزارشود.ویبااشارهبهبحثنذرونذوراتمردمدرماههایمحرموصفر،اظهار
داشت:ترجیحاپیشنهادمیشودکهمردمنذرونذوراتخودرادرقالببستههایمعیشتیوکمکهایمومنانه
درمیاننیازمندانتوزیعکنندوچنانچهتصمیمبرتوزیعنذوراتخوددرمیانعزاداراندارند،اینتوزیعقبل،

حینوپایانعزاداریهیاتهاودرهیچگونهتجمعینبایدانجامشود.

هیات های مذهبی در سامانه
 بیرق ثبت نام کنند

مدیرکلارشادجنوباستانکرمانگفت:صندوق
هنردرایامکرونااقداماتقابلتوجهیازجمله
پرداختحقبیمه3ماهاعضایبیمهشدهاین
صندوقراانجامداد.حسیناسحاقیدرگفتوگوبا
خبرنگارتسنیمدرجیرفتاظهارداشت:هنرمندان

سرمایههایارزشمندیهستندکهبایدموردحمایتقراربگیرندواقداماتالزم
جهتبهرهمندیآنهاازتسهیالتصندوقاعتباریهنربایدفراهمشود.ویبابیان
اینکهصندوقهنردرقالببیمهتامیناجتماعی،بیمهتکمیلی،کمکمستمری،
طرحتکریمتسهیالترفاهیووامقرضالحسنهوغیرهبهاعضایخودخدماتارائه
میدهدتصریحکرد:اینصندوقدرایامکرونانیزاقداماتقابلتوجهیازجمله

پرداختحقبیمهسهماههاعضایبیمهشدهراانجامداد.

حق بیمه 3 ماه هنرمندان جنوب استان کرمان 
در ایام کرونا پرداخت شد

خبرخبر

فرمانـدهانتظامیجیرفتازدسـتگیری
چهارنفـرازاعضایباندسـرقتاحشـام
درایـنشهرسـتانخبـرداد.سـرهنگ
رضـامحمدرضایـیروزپنجشـنبهبـا
اعـالمایـنخبـربـهرسـانههاتعـداد
اعضـایایـنبانـدراچهـارنفـرعنـوان
سـرقتی احشـام کشـف از و کـرد
توسـطمامـورانانتظامـیشهرسـتان
جیرفـتخبـرداد.ویبـابیـاناینکـه
گـزارشچندیـنفقـرهسـرقتاحشـام
زطریـقمرکـزفوریتهـایپلیسـی ا
اعـالمشـد،گفـت:بالفاصلهطـرحمهار
درشهرسـتانبـهاجـرادرآمد.فرمانـده
انتظامـیجیرفـتافـزود:مامـورانبـا
بررسـیجغرافیایجرموانجاماقدامات
پلیسـی،خـودرویمتخلـفرادرمحور
دلفـارد-جیرفـتشناسـاییواقـدامبه
توقیـفآنکردنـد.ویاظهـارداشـت:
پـسازتوقیـفخـودرو،اعضـایبانـد
سـرقتاحشـامبـرایسـیرمراحـل
قضایـیبـهدادسـرایجیرفـتمنتقـل
شـدند.احشـامکشـفشـدهازخـودرو
نیـزبـهمالباختـهتحویـلدادهشـدند.
سـرهنگمحمدرضایـیتصریـحکـرد:
پسازبررسـیسـوابقمتهمانمشخص
شـدکـهسـارقاندارایسـوابقسـرقت
بـودهودربازجوییاولیهبهبـزهانتصابی
خـوداعتـرافکردند.ویبـابیـاناینکه
دامـدارانمحـلنگهـداریاحشـامخود
بـهتجهیـزاتایمنـیپیشـگیریاز را
سـرقتمجهـزکننـد،افـزود:همچنین
دامـدارانازورودافـرادغریبـهتحـت
عنـوانمشـتریبـهمحـلنگهـداری
فرمانـده کنند. جلوگیـری احشـام
انتظامـیجیرفـتادامـهداد:دامـداران
درصـورتمشـاهدهافـرادناشـناسو
یـاخـودرومشـکوکازطریقتمـاسبا
شـماره110موضوعرابـهپلیساطالع
دهنـدتـادرکمتریـنزمـانموضـوع
رسـیدگیشـود.جیرفتبـا316هـزار
نفرجمعیـتدرفاصلـه230کیلومتری

جنـوبکرمـانواقـعشـدهاسـت.

پلمب ۵ واحد صنفی 
متخلف در جیرفت

نــهبرخــوریرئیــسمرکــز فرزا
بهداشــتجیرفــتگفــت:دربازرســی
ــی ــدصنف ــده5واح ــامش ــایانج ه
ــدم ــتیوع ــفبهداش ــلتخل ــهدلی ب
رعایــتپروتــکلهــایبهداشــتی
ــگار ــزارشخبرن ــدند.بهگ ــبش پلم
خبرگــزاریشبســتانازکرمــان
ــابیــان ــهبرخــوری«ب جنــوب،»فرزان
ــد ــارتوبازدی ــهنظ ــبک ــنمطل ای
ــاجدیت بازرســانبهداشــتمحیــطب
ــت: ــت،گف ــرااس ــالاج ــتردرح بیش
دربازرســیهــایانجــامشــده
5واحــدصنفــیبــهدلیــلتخلــف
بهداشــتیوعــدمرعایــتپروتــکل
هــایبهداشــتیپلمــبشــدند.رئیس
ــت ــزبهداشــتشهرســتانجیرف مرک
ابــرازکــرد:درراســتایاجــرایدقیــق
ــتی ــایبهداش ــکله ــطوپروت ضواب
ــم ــاتی ــطب ــتمحی ــانبهداش بازرس
هــایمشــخصبهمــراهگشــت
مشــترکوویــژهبهداشــتیســتاد
کرونــا،طــیروزهــاینوزدهــمو
بیســتممــردادســالجــاریازمراکــز
تهیــهوتوزیــعمــوادغذایــیواماکــن
ــه ــد.ویاضاف ــدکردن ــیبازدی عموم
کــرد:درایــنبازرســیهــاتعــداد
17۴مرکــزتهیــهوتوزیــعمــواد
ــی ــنعموم ــداماک ــیو68واح غذای
ســطحایــنشهرســتانمــوردبازدیــد
ــرد: ــوانک ــوریعن ــرارگرفت.برخ ق
ــام ــایانج ــیه ــاوبازرس دربازدیده
شــده2واحــدصنفــیبــهدلیــلعــدم
ــتیاز ــایبهداش ــکله ــتپروت رعای
ــذاری ــهگ ــتفاصل ــدمرعای ــهع جمل
ــه ــزب ــینی ــدصنف ــیو3واح اجتماع
دلیــلتخلفــاتبهداشــتیپلمــپ
شــدندوهمچنیــنبیــشاز670کیلو
گــرممــوادغذایــیفاســدوتاریــخ
مصــرفگذشــتهکشــفومعــدوم
ــن ــتضم ــزبهداش ــد.رئیسمرک ش
تشــکرازمــردموهمچنیــنمتصدیان
ــی ــوادغذای ــعم ــهوتوزی ــزتهی مراک
درخصــوص اماکــنعمومــی و
رعایــتپروتــکلهــایبهداشــتی
ــر ــزود:اگ ــردواف ــدواریک ــرازامی اب
مــردمازماســکاســتفادهکــردهو
فاصلــهگــذاریاجتماعــیواصــول
ــره ــدزنجی ــتکنن ــتیرارعای بهداش
ــادرشهرســتان ــروسکرون ــالوی انتق

ــود. ــیش ــعم ــتقط جیرف

تحصیالتفرزندانیکـیازدغدغههای
خانودههـااسـت،دغدغهایکـهگاهیگزارش

همـهیارکانخانـوادهراتحـتشـعاع
قرارمیدهـد،بسـیاریازتصمیماتوالدیـنبهطور
مسـتقیمتحـتتاثیـرتحصیـالتفرزنـدانقـرار
میگیـردوبـهطـورمعمـولهمـهخانوادههـابرای
ایجادشـرایطمناسـببـرایادامهتحصیـلفرزندان
تـالشمیکننـد،بـهطـورکلـیبعـدازگذرانـدن
متوسـطهاولورسـیدنبـهسـالدهـمتحصیـل،
دانشآموزانبایدبرایادامـهتحصیل،تصمیمگیری
کننـد.گروهیسـالهایپایانـیمتوسـطهوپیشاز
ورودبهدانشـگاههارادرمدارسنظریسـپریکرده
وگروهـیهنرسـتانراانتخـابمـیکننـد.گفتنی
اسـتچنـدسـالیاسـتقبالازهنرسـتانهابیشـتر
شـدهوایناسـتقبالبـراییادگیریمهـارت،بهنظر
بسیاریازکارشناسـان،زمینهیتوسـعهراهمبرای
کشـوربـهوجـودآوردهوتحصیـالتراازحالـتتک
بعـدینظـریخـارجمـیکنـد،ظاهـراهمیـن
هنرسـتانهایموجـودهمدرحـالتغییـروحرکت
بـرایبهبـودشـرایطهسـتندوقـراراسـتبـه
هنرسـتانهایکارآفریـنتبدیـلشـوندودرهمین
راستاقراراسـت،20هنرسـتان،تحتاینعنواننیز
دراسـتانکرمـانراهانـدازیوشـروعبـهکارکنند.
برایآشـناییبیشـتربااینهنرسـتانهایکارآفرین
بـارضـااشـرفیانرئیـسادارهآموزشهـایفنـیو
حرفـهایآموزشوپرورشاسـتانکرمـان،بهگفتگو

نشستیم.
تولیدات هنرستان های کارآفرین به بازار 

عرضه می شود
اشـرفیاندرمـوردهنرسـتانهایکارآفریـنگفت:
هنرسـتانهایکارآفریـن،هنرسـتانهایتخصصی
ایهسـتندکـهصرفـادریـکرشـتهیـادورشـته
فعالیـتمـیکننـدوفقـطآمـوزشهـایمهارتـی
درهمانرشـتههـا،ارائـهمـیشود.اشـرفیانادامه

داد:ایـنهنرسـتانهاکارتولیـدیانجـامدادهواین
کارتولیـدیبـراسـاسنیـازبـازاراسـتوازطرفـی
تولیداتشـانهمدربازارعرضهمیشود،بخشنامهای
همبرایاینهنرسـتانهاوجـودداردکههنرسـتان
میتوانـدخـودشمسـتقیمتولیداتـشرابـهبـازار
عرضهکند.رئیـسادارهآموزشهایفنـیوحرفهای
آمـوزشوپـرورشاسـتانیـادآوریکـرد:درایـن
هنرسـتانهامواداولیـهرادراختیاردانـشآموزقرار
دادهوآمـوزشهـمبـهدانشآمـوزمـیدهـدوبعد
تولیـداتاورادربـازارعرضـهمـیکنـدودرآمـدبـه
دسـتآمده،براسـاسیـکضریـب،بهمدرسـهوبه
عواملیدیگـریکهدخیـلبودندبهخصـوصدانش
آموزتعلـقمیگیـرد.اشـرفیانتاکیدکـرد:پیشاز
اینهنرسـتانهـاایـنرویـهرانداشـتندواینطرح
تنهـا2سـالیاسـتکـهدراسـتاناجـرامیشـودو
البتهاسـتانکرمانهمدراینکارپیشـرواست.این
هنرسـتانهادرسراسـراسـتانفعالهسـتندوقرار
اسـتکهبرتعدادشـانهـمافـزودهشود.امسـالهم
تکلیفبهشهرسـتانهادادهشـدهکههرشهرسـتان
براسـاسظرفیتشیـکیـادوهنرسـتانکارآفرین
راهانـدازیکنـد.ویادامـهداد:مادراسـتانچیزی
نزدیکبـه30هنرسـتانداریـم،کـه20تـاازآنها
رابـرایهنرسـتانهایکارآفریـنبـهوزارتخانـه
معرفـیکردیمکـهقطعـاکارآفریـنمیشـوندو10
تاباقیمانـدههـمدربرنامـهکارآفرینـیقـراردارند.

 بعد از فارغ التحصیلی از دانش آموزان 
هنرستانی حمایت می شود

ویدررابطـهبـابرنامـههایـیکـهبـرایفـارغ
التحصیـالنایـنهنرسـتانهـا،درنظـرگرفتـه
شـدهاسـت،گفـت:دانـشآمـوزاناینهنرسـتان
هااگردرمسـابقاتکشـوریرتبـهبیاورنـد،عالوه
بـرتقدیـر،بـهشـرکتهایمختلفـیکـهجـذب
نیـرودارنـد،معرفـیمـیشـوندبـهطـورمثـال
صنایـعنسـاجیدرخواسـتنیـروازمـاداشـتکه
مـامعرفـیکردیـم.همچنینیـکطرحدرسـطح
وزارتخانـهدرحـالبررسـیوتصویـباسـتکه
اسـتخدامهـایمختلـفبـااولویـترشـتههـای

هنرسـتانیباشـد.ویتاکیدکرد:هماکنونسـتاد
کلنیروهایمسـلح،فـارغالتحصیالنهنرسـتانی
رادراولویـتاسـتخدامقـرارمیدهد،یادررشـته
آتشنشـانیاولویـتبـاهنرسـتانیهااسـت.یادر
حمایـتازفارغالتحصیالنرشـتهحمـلونقلکه
درشهرسـتانجیرفـت،ارائهمـیشـود،تفاهمیبا
سـازمانراهداریبسـتهشـدهکهاولویتاستخدام
ایـنسـازمانبـادانـشآمـوزانفـارغالتحصیلاز
اینهنرسـتانباشـد.اشـرفیانیادآورشـد:دردر
شهرسـتانکرمانرشـتهبورسدرهنرستانوجود
داردوبـرایواگذاریدفاتربورسـیاولویـتبافارغ
التحصیـالنایـنرشـتهاسـتکـهفقـطدرچنـد
استانکشـورارائهمیشود.اشـرفیانگفت:اکنون
دانـشآمـوزانبـابهتریـنمعـدلواردهنرسـتان
هـامـیشـوندوحتـیهنرسـتانهایبـاکمبـود
ظرفیـتمواجههسـتند،مـردممتوجهشـدندکه
آینـدهدانـشآموزانـیکـهیـکفـنرابلدباشـند
مطمئنتـرازرشـتههاینظریاسـتکهمشـکل

بـازارکاردارنـد.

حضور بیش از 42 هزار دانش آموز 
در هنرستان های استان

بهگفتـهاشـرفیان،بیـشاز۴2هـزاردانـشآموز
درهنرسـتانهایاسـتانکرماندرحـالتحصیل
هسـتند.اشـرفیانضمـنتاکیـدبـرایننکتـهکه،
هنرسـتانهایمجهـززیـادیدرسـطحاسـتان
وجـوددارنـدگفـت:درهنرسـتانهایکارآفریـن
تهیـهتجهیـزاتوابـزارکاروهمچنینمـواداولیه
بهعهـدهیادارهآموزشوپرورشاسـت.ویاعالم
کرد:درصدتوسـعهیهنرسـتانهادراسـتان38
ونیماسـتکـهیعنـیبیـشاز38درصـددانش
آموزانـیکـهمتوسـطهاولراطـیکـرده،وارد
هنرسـتانمـیشـوندوایـنازمیانگیـنکشـوری
بیشـتراسـت.اودرپایـانبـابیـاناینکـهبیـشاز
70درصـدقبولیکنکـوربـرایهنرجویاناسـتان
بودهاست،گفت:کسـب۴6رتبهکشـوری،2رتبه
آسـیاییو۹رتبـهبیـنالمللـیازدیگـرافتخارات
بهدسـتآمـدهتوسـطهنرجویـاناسـتانطیدو

سـالگذشـتهاست.

بازار کار منتظر فارغ  التحصیالن هنرستانی
*20هنرستانکارآفریندراستانکرمانراهاندازیمیشود

*اشرفیانرئیسادارهآموزشهایفنیوحرفهایآموزشوپرورشاستان:درهنرستانهایکارآفرینتولیداتدانشآموزانبهبازارارائهشدهوبعدازفروش،سهم
دانشآموزپرداختمیشود

  نجمه سعیدی
سردبیر

کرونـاراحـاالدیگـرهمـهبه
عنـوانمسـبببسـیاریازکرونا

مشـکالتدنیامیشناسـند،
ایـنویـروسعجیـبوغریـبانـگاربـه
سـردخانههاینگهداریخرماهـمراهپیدا
کـردهوتـالشمـیکنـدضربـهخـودرابه
خرمـادارانمنطقـهواردکند.بـهگـزارش
»کرمـاننـو«توکلـیازفعـاالناقتصـادی
جنوبکرماندرخصوصمشـکالتفعلی
خرمـادارانجنوبکرمـانمیگویـد:عدم
وجـودشـیوهنامـهخـاصواسـتاندارد،بی
برنامگیدرزمینهصـادراتووجـودبرخی
مسـائلسـختگیرانهدرخصـوصصـادر
کردنمجوزعرضهاینمحصـولدربازاردر
دورانشـیوعکرونـاویـروسباعـثتلنبـار
شـدنمحصـولباغـدارانمنطقـهدر

سردخانههاشدهاست.
جوالن دالالن در بازار خرما

ویافزود:نبـودکارخانههایبسـتهبندیو
فرآوری،فروشخوشـهایوغیربهداشـتی
والبتهحضـوردالالندربازار،باعثشـدهتا
اینروزهاشـیرینیخرمـابـهکامهمهتلخ
شـود.چندروزقبلمسـئولکمیتـهتولید
انجمنخرمایکشوردرمصاحبهایعنوان
کـردهبـود:جلوگیـریازصـادراتخرمادر
مـاهرمضـانسـالگذشـتهیکـیازدالیل
اصلـیانباشـتخرمـادرسـردخانههای

کشـوراست.
انباشت خرما در سردخانه ها

عنایتاهللوکیلیپوربابیاناینکهسالیانه
حدود60الی70درصدخرمایتولیدی
کشورصادرمیشود،افزود:حمایتاز
صادرکنندگانازسویدولتمیتواند

راهکارمناسبیبرایحلمشکالتبازار
خرماباشد.مسئولکمیتهتولیدانجمن
خرمایکشوربابیاناینکهاکنوندر
سردخانههایسطحکشورخرماهایزیادی
انباشتشدهوبالتکلیفباقیماندهاست،
افزود:بهدلیلحضورواسطههاقیمتخرما
دربازاربسیارگراناستوبهطورمیانگین
باقیمتهرکیلوحدود25هزارتومان
بهفروشمیرسد.اوافزود:درسالهای
گذشتهاینخرماهادرایامعیدنوروزبا
توجهبهورودگردشگربهاستانودرایام
ماهمبارکرمضانبهفروشمیرفت،اما
امسالباتوجهبهشیوعویروسکرونا
تقاضاییبرایخریدایننوعخرماوجود
ندارد.ایندرحالیاستکهرییسسازمان
جهادکشاورزیجنوبکرماناعالمکرده:
بهمنظوررعایتپروتکلهایبهداشتی
درزمانبرداشتمحصولخرما،تمامی
باغدارانموظفبهثبتنامدرسامانهوزارت
بهداشتهستند.سعیدبرخوریافزود:

باتوجهبااینکهدرآستانهفصلبرداشت
خرمادرجنوبکرمانقرارداریمباغداران
بایدبرایبرداشتاینمحصولتمامی
پروتکلهایبهداشتیرارعایتکنند.وی
تصریحکرد:براساسدرخواستوزارت
بهداشت،درمانوآموزشپزشکیباتوجه
بهشیوعبیماریکروناوبهمنظوررعایت
پروتکلهایبهداشتیمحصولخرمای
سال13۹۹،تمامیباغدارانموظفبه
 salamat.gov.ir ثبتنامدرسامانه
وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی
هستند.برخوریتاکیدکرد:سردخانهداران
ازپذیرفتنمحصولخرماازباغاتیکهدر
اینسامانهثبتنامنشدهوبارکددریافت
نکردهاند،خودداریکنند.رییسسازمان
جهادکشاورزیجنوبکرمانبیانداشت:
باغداراندرصورتبروزاشکالدرثبتنامبا
دانشگاهعلومپزشکیجنوبکرمانیامراکز
بهداشتشهرستانهابرایرفعمشکل

تماسبرقرارکنند.

ــتان ــایاس ــکه ــیبان ــورایهماهنگ ــرش دبی
کرمانگفــت:نزدیــکبــه3هــزارمیلیــاردتومان
ــان ــتانکرم ــایاس ــکه ــوقبان ــاتمع مطالب
ــاایســنا اســت.اهللدادمحمــدیدرگفــتوگــوب
ــتان ــایاس ــکه ــانبان ــالیکارکن ــارهابت درب
ــادو ــرد:ت ــارک ــااظه ــروسکرون ــهوی ــانب کرم
ــا ــیم ــکارانبانک ــرازهم ــل2۴0نف ــهروزقب س
دراســتانکرمــانبــهکرونــامبتــالشــدهانــد.وی
افــزود:تعــدادیازشــعببانــکهــادرجیرفــت،
کهنــوج،فهــرجودرکرمــانشــعبیداشــتیمکــه
ــراییکــی کامــالدرگیــرایــنبیمــاریشــدهوب
دوروزتعطیــلشــدند.محمدیدربخــشدیگری
ــوط ــیمرب ــهیالتبانک ــارهتس ــخنانشدرب ازس
ــار ــرد:اعتب ــحک ــدیتصری ــایتولی ــهواحده ب
ــوط ــهیالتمرب ــثتس ــهدربح ــاصیافت اختص
ــه ــدایهفت ــاابت ــانت ــهاســتانکرم ــاب ــهکرون ب
ــه233 ــودهک ــانب ــاردتوم ــاری11۴0میلی ج
ــه ــهب ــروهمربوط ــطکارگ ــانتوس ــاردتوم میلی
بانــکهــامعرفــیشــدهاســت.مدیرشــعببانک
کشــاورزیاســتانکرمانبیانکــرد:تاکنــون32
ــاتوســطبانــک میلیــاردتومــانتســهیالتکرون
ــایاســتانپرداخــتشــدهومشــکلخاصــی ه
ــه ــارهب ــدارد.ویاش ــودن ــتوج ــدپرداخ دررون
ــی ــهیالتخیل ــنتس ــهای ــلآنک ــهدلی ــهب اینک
ــه ــادیمراجع ــرادزی ــایداف ــدارد،ش ــتن جذابی
ــد، ــهکنن ــهمراجع ــیک ــامتقاضیان ــد،ام نکنن
ــح ــودتصری ــیش ــامم ــورتروانانج ــهص کارب
کــرد:زمــانزیــادیبــرایتســهیالتکرونــا

نداریــموزمــانمحــدودوتســهالتارزانقیمــت
ــم ــیکنی ــهم ــرخ12درصــداســتوتوصی ــان ب
کســانیکــهبــهبانــکمعرفــیشــدهاندتشــکیل
ــیشــود ــدم ــهتاکی ــدضمــنآنک ــدهبدهن پرون
تســهیالتتــاســقف16میلیــونتومــاننیــازی
ــاضمانــتخــودفــردایــن ــدوب ــهضامــنندارن ب
تســهیالتپرداخــتمــیشــودودرایــنزمینــه
ــرشــورایهماهنگــی ــهایوجــودندارد.دبی بهان
بانــکهــایاســتانکرمــاندربخــشدیگــریاز
ســخنانشدرگفتوگــوباایســناگفــت:دربحث
رونــقتولیــدواحدهایــیکــهشــرایطرادارنــد،در
کارگــروهرونــقتولیــدکارشــاندنبــالمیشــود
واکنــونعمدتــابحــثتعیینتکلیــفاســتونه
پرداخــتتســهیالت.ویاظهارکــرد:مــواردرونق
تولیــدعمدتــامربــوطبــهواحدهایــیاســتکــه
درپرداخــتبدهــیمشــکلدارنــدواگــرواحــدی
باشــدکهدارایپروانــهفعالیتازجهادکشــاورزی
ــا ــیراب ــیازبده ــد،بخش ــدنباش ــتمع وصنع

ــیرا ــتومابق ــدپرداخ ــمدرص ــتونی ــفهف ک
تقســیطمــیکننــدکــهدرســنواتبعدبینســه
تــاپنــجســالپرداخــتکنند.مدیــرشــعببانک
ــرد: ــانک ــهبی ــاندرادام کشــاورزیاســتانکرم
حجــممطالبــاتمعــوقسیســتمبانکیباالســت
ویکــیازاســتانهایــیهســتیمکــهدرمطالبات
معــوقرشــدباالیــیداریــموبــهمشــتریانتوصه
مــیکنیمکســانیکــهواحــدتولیــدینیســتندو
معاضــدیندارنــد،ازدســتورالعملهــایداخلــی
ــن ــاتراتعیی ــدومطالب ــااســتفادهکنن ــکه بان
ــز ــانی ــکه ــربان ــویدیگ ــردهوازس ــفک تکلی
مســاعدتکننــد.ویبــااشــارهبــهاینکــهنزدیک
به3هــزارمیلیــاردتومــانمطالبــاتمعــوقبانک
هــایاســتانکرمــاناســتتصریــحکــرد:میزان
مطالبــاتمتفــاوتوعمدتامربــوطبــهواحدهای
ــه تولیــدیاســتکــهدرســنواتگذشــتهنیــزب
ــه ــهآنهــامســاعدتانجــامگفت ــّراتنســبتب ک

ــت. اس

240 کارمند بانکی استان 
به کرونا مبتال شدند

کرونا امان خرماکاران جنوبی را برید

معـاونتحقیقـاتوفنـاوریدانشـگاهعلـومپزشـکیجیرفت
ازرونمایـیکتابسـیمایسـرطانباهدفترسـیمنقشـهراه
مبارزهبـاسـرطاندرهفـتشهرسـتانجنوبیاسـتانکرمان
خبـرداد.فاطمهسـیدیدرحاشـیهاینآییـنکهدردانشـگاه
علومپزشـکیجیرفـتبرگزارشـد،کتابسـیمایسـرطانرا
نتیجـهتالشهـایدکتـراحسـانموحـدپژوهشـگرمعاونـت
تحقیقـاتوفنـاوریایـندانشـگاهعنـوانکـردوگفـت:ایـن
کتـابنقـشمهمـیدرترسـیمنقشـهراهمبـارزهبـاسـرطان
درهفتشهرسـتانجنوبیاسـتانکرمـانخواهدداشـت.وی
سـرطانرایکـیازبیماریهـایغیـرواگیـردانسـتوگفـت:
امروزهبیماریهـایغیرواگیربهعلـتپدیدهنوسـازیجوامع،
پیشـرفتفناوریوتراکـمجمعیـتدرمناطقشـهری،تغییر
کیفیـتزندگـیوگرایـشافـرادبهعـاداتنامناسـب،شـیوع
گسـتردهایپیـداکـردهازایـنروسـرطاندرحـالحاضـربه
عنواندومیـنعلتمرگومیردربیشـترجوامعمطرحاسـت.
معـاونتحقیقـاتوفنـاوریدانشـگاهعلـومپزشـکیجیرفت
نخسـتینگاممبـارزهبـاسـرطانهاراشناسـاییچگونگـی
وضعیـتسـرطاندرجامعـهازطریـقجمـعآوریاطالعـات
جمعیـتشـناختیدرمـوردبـروزوشـیوعانـواعسـرطانهاو
پراکندگـیجغرافیاییآنهاعنـوانکرد.ویاظهارداشـت:یکی
ازمهمترینارکانمدیریتوپیشـگیریازسـرطان،دسترسـی
بهاطالعـاتدقیـقومعتبـربهخصـوصاطالعـاتمربـوطبه
تشـخیصسـرطانومیزانبروزآناسـتکهازرهگـذراجرای
مناسـببرنامهثبـتسـرطانبهدسـتمیآید.سـیدیتمامی
پژوهشـگرانرابهتحقیقوتألیفدرحوزهسـالمتفراخواندو
گفت:معاونـتتحقیقاتوفناوریهمچونسـالهایگذشـته
ازچاپوانتشـارکتـابتوسـطاعضایهیـأتعلمیدانشـگاه
وسایرپژوهشـگراناسـتقبالمیکند.نویسـندهکتابسیمای
سـرطاننیزگفت:اینکتـابحاصلتالشوهمـکاریمعاونت
بهداشـتی،کارشـناسمسـوولبرنامـهثبـتسـرطان،مراکـز
پاتولـوژی،سـیتولوژیوبالینـیبیمارسـتانهاوثبـتمـرگ
درمراکـزبهداشـتهفـتشهرسـتانجنوبـیاسـتانکرمـان
است.احسـانموحـدهـدفازتالیـفکتابسـیمایسـرطان
دردانشـگاهعلـومپزشـکیجیرفـترادرمرحلهنخسـت،ارائه
دادههـایسـرطانودومیـنهـدفراایجـادبسـتروسـرنخی
برایدانشـجویانوکارکنانبهداشـتودرمانبرایمداخالت
مؤثرتـرعنوانکـرد.ویبابیـاناینکههشـتماهبـراینگارش
کتابسیمایسـرطاندردانشگاهعلومپزشـکیجیرفتزمان
صرفشـد،تصریحکـرد:برتـریوحسـنکتابحاضرنسـبت
بـهکتابهـایموجـوددرزمینـهثبتسـرطانبـهایـندلیل
بـودهکهدانشـگاهعلـومپزشـکیجیرفـتدومیندانشـگاهدر
کشـوربعدازدانشـگاهمازندرانبودهکـهتجزیـهوتحلیلثبت

سـرطانراانجامدادهاسـت.

گزارش
ایسنا

کتاب سیمای سرطان 
در جنوب کرمان رونمایی شد

دستگیری سارقان احشام 
در جیرفت

2۰هنرستان کارآفرین در استان کرمان راه اندازی می شود
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روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

سردبیر : نجمه سعیدی
گرافیک: فاطمه خواجویی

صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شکوفه نبی زاده
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

800 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1399 مــرداد   25   شــنبه 

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

 درباره خوب بودن
اثریازآلندوباتن،نویسندهوفیلسوفسوئیسیاست
کهدورهدکترایفلسفهدردانشگاههارواردرارهاکردتا
کتابهایفلسفیقابلفهمیبهزبانسادهبنویسد.در
اینکتابدوباتنبهسراغموضوعیرفتهاستکهاحتماال
درطولروزحتیبهآنفکرهمنمیکنیمویاوقتی
برایفکرکردنبهآننداریم.موضوعپیشپاافتادهای
کهاگربهاندازهکافیبهآنتوجهکنیماحتماالکیفیت
زندگیمانباالترخواهدرفت:خوببودن.آلندوباتن
رامیتواننویسندهموفقیدانستکهکتابهایش
طرفدارانزیادیداردودرایراننیزبسیارمعروفاست
وشمارزیادیازکتابهایاوترجمهوحتیبهچاپهای
باالرسیدهاست.کتابحاضرنیزازسریکتابهای
مدرسهزندگی – The School of Life –است
کهخوددوباتنازجملهاعضایهیئتموسسآن
است.مدرسهزندگیهدفخودرا»یافتنپاسخهایی
برایپرسشهایاساسیزندگی«تعریفکردهاست.
پرسشهاییماننداینکه:چگونهشغلرضایتبخشیپیدا
کنیم؟آیااصالمیتوانیمازگذشتهمانسردربیاوریم؟
چگونهروابطخوبیبادیگرانبرقرارکنیم؟چگونهجهان
راتغییردهیمطبیعتاًهمهمادوستداریمآدمخوبی
باشیم.درآموزههایدینیویاحتیخانوادگیماتاکیدبر
خوببودنهمیشهوجودداشتهاست.اماهمیشهخوب
بودنممکناستباعثشوددیگرانفکرکنندماآدم
سادهایهستیم.یاشایدجراتدرخواستحقخودرا
نداریمویاهرچیزاشتباهدیگریکهدربرابریکرفتار
خوبقرارمیگیرد.دردنیایامروزبیجهتخوببودن

ممکناستهمیشهباعثعالمتسوالشود.

فیلم تنگه ابوغریب
-اونامیخوانازتنگهردشنامانمیدونناولبایدازروجنازهماردشن

دیالوگ
حمال طال

بانامقبلیحبابزردومینفیلمبهکارگردانیونویسندگیتورجاصالنیوبهتهیه
کنندگیمنصورسهرابپورمحصولسال13۹7است.

فیلم
عدس/ کربوهیدراتموجوددرعدسدیرهضمبودهوباتولیدانرژیبهکاهش
وزنکمکشایانیمیکندوویتامینB6وآهننیزبرایافزایشمتابولیسمبدن

وکاهشوزنمفیدهستند.

عطار باشی

بهدستآوردنت
پایاِنرفتننیست
آغازاست

َوتعبیریکهمنازعشقدارم
یکدِربازاست.

سیدعلیمیرافضلی

عکس:الهامعباسلو

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

نرخنامهفروشناندرشهرستانکهنوج
kahnujiha ازصفحه

  در اینستاگرام چه خبر 

نوبتگیریاینترنتیبرایاهدایخونوپالســمادرانتقال5+13محکومایرانیازکویتبهکشور
ایاممحرم

رمزپویاجرائممالیراکاهشداد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ت اول
نوب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی 

کرمان 

مناقصه واگذاری امور خدمات مراقبت های اولیه سالمت در مراکز و پایگاه های سالمت 
شهرستان های بافت/بردسیر/راور/زرند/ شهربابک 

دستگاه 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان مناقصه گزار

مناقصه واگذاری امور خدمات مراقبت های اولیه سالمت در مراکز موضوع مناقصه
و پایگاه های سالمت شهرستان های بافت/بردسیر/راور/زرند/ شهربابک
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برآورد یکساله 
)ریال(

تضمین شرکت 
در مناقصات 

)ریال(

مبلغ تضمین شرکت در برآورد یکساله ریال(شرح 
مناقصه

شماره 
مناقصه

26/642/726/5961/332/136/33060/16/6/99بافت 
24/746/568/6461/237/328/43261/16/6/99بردسیر

20/252/469/5601/012/623/47862/16/6/99راور
48/735/872/7522/436/793/83663/16/6/99زرند

34/041/066/2621/702/053/31364/16/6/99شهربابک 

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 99/6/1دریافت اسناد

آخرین مهلت 
بارگزاری اسناد 
و پیشنهادها در 

سامانه ستاد 
ایران 

تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 99/6/15

بازگشایی 
پیشنهادها

از ساعت 11:00 روز یک شنبه مورخ 99/6/16

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 99/6/4  در محل معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار خواهد شد .
محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، 

اداره حراست
)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

م الف: 2125

بحران کم آبی را جدی بگیریم


