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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 شــهریور   16 دوشــنبه         814 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

رئیس کل دادگستری استان خبر داد:

انهدام باند فساد اقتصادی 
در جنوب استان کرمان
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حضور دانش آموزان 
در مدرسه اجباری نیست
*استاندار: هیچ اجباری برای آموزش حضوری دانش آموزان در استان نیست و باید والدین برای نحوه آموزش تصمیم بگیرند

 *عدم اجبار برای حضور دانش آموزان در مدارس، از نگرانی کادر آموزشی نمی کاهد

شناسایی ۶ هزار کودک 
بازمانده از تحصیل در کرمان

واکسن آنفلوآنزا برای 
مادران باردار رایگان شد

راه اندازی خانه 
آفرینش صنایع دستی
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13فوت کرونایی 
در یک شبانه روز

748 قربانی در استان

بهبود ۹۸ درصدی 
بیماران کرونایی 
در جنوب کرمان

آخرین آمار مبتالیان 
کرونا در استان کرمان 

منتشر شد. بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان در ۲۴ ساعت گذشته از میان بیماران 
شناسایی شده که به کرونا مبتال شده اند، 19نفر 
در سطح استان در بیمارستان بستری شدند 
وهمچنین تعداد فوتی های قطعی ابتال به کووید 
19 در ۲۴ ساعت گذشته، 13 مورد شامل:8 
مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
است و ۲ مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت ،3 مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی 
بم. مجموع جانباختگان ابتالی قطعی به کووید 

19 از ابتدا تاکنون 7۴8نفر رسید.
ــع  ــت صنای سرپرســت معاون
ــان از راه اندازی  دســتی کرم

خانــه آفرینــش صنایــع دســتی در روســتای 
ــور  ــالبافی کش ــتگاه ش ــوان خاس ــه عن ــک ب هوت
خبــر داد.و افــزود: در ایــن مرکــز رشــته های 
شــالبافی، پتــه دوزی و گلیــم بافــی آمــوزش داده 

می شــود.
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بیست و ششمین جشنواره ملی 
شعر رضوی در کرمان  برگزار می شود
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به گفته رئیس آموزش و پرورش عشایری استان 
کرمان طی هفت سال گذشته ۶هزار نفر بی سواد 

و مانده از تحصیل در مناطق عشایری استان شناسایی و با کمک راهبران 
آموزشی و تربیتی تحت آموزش قرار گرفته اند که این اقدام فرهنگی را می توان 
به عنوان یکی از دستاوردهای دولت برشمرد.منوچهر امیر تیموری همچنین 
از جذب 1۰۰درصدی نوآموزان پیش دبستانی در مناطق عشایری این استان 

دربازه زمانی یاد شده یاد کرد .

ــذا و دارو،  ــازمان غ ــخنگوی س ــه ی س ــه گفت ب
ــه ی  ــرای تهی ــی ب ــت کارت مل ــرط دریاف ش

ــه  ــن ب ــن واکس ــاق ای ــری از قاچ ــرای جلوگی ــزا، ب ــن آنفلوآن واکس
کشــورهای همســایه اســت. جهانپــور گفــت کــه واکســن آنفلوآنــزا از 
ــت آن  ــود و دریاف ــع می ش ــا توزی ــاه در داروخانه ه ــهریور م ــر ش اواخ
بــرای مــادران بــاردار کــه از طریق شــبکه  بهداشــت صــورت می گیرد، 

ــت. ــگان اس رای
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سال گذشته 1032 مورد 
انشعاب گاز رایگان در 
استان کرمان واگذار شد

4۵4 میلیون تومان تسهیالت کرونایی به جامعه 
هنر و رسانه جنوب کرمان پرداخت شد

امدادرسانی بیش از 1۵00 نفر در سیل کرمان 

در پـی ابـالغ مصوبـه مجلس 
شـورای اسـالمی مبنـی بـر 
معافیـت مددجویـان تحـت 
حمایـت کمیتـه امـداد، اماکـن مذهبـی، 
خانواده شـهدا، و جانبازان باالی ۲۵ درصد 
از پرداخت هزینه انشـعاب گاز در سـال 98 
در مجمـوع 1۰3۲  مـورد انشـعاب رایـگان 
گاز در اسـتان کرمـان واگـذار شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز 
اسـتان کرمـان، مهنـدس فـالح ضمـن 
اشـاره بـه مطلـب فـوق افـزود: در سـال 
98، در سـطح اسـتان تعـداد ۵۶۰ مـورد از 
مددجویان کمیتـه امداد امـام خمینی)ره( 
و 3۰3 مورد از سـازمان بهزیسـتی با سـقف 
کنتـور ۶ مترمکعبـی از انشـعاب رایـگان 
شـبکه سراسـری گازرسـانی بهـره منـد 

شـده انـد.
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان با 
بیان اینکه بـه مددجویان ایـن نهادها برای 
یـک بـار کنتـور رایـگان واگـذار می شـود، 
افزود: کسـانی که قـادر به پرداخـت هزینه 
انشـعاب گاز نیسـتند بـا ارائـه معرفی نامـه 
از سـوی بهزیسـتی و کمیتـه امـداد امـام 
خمینـی)ره( می تواننـد کنتـور و اشـتراک 

رایـگان دریافـت کنند.
مهنـدس فـالح بـر آمادگـی شـرکت گاز 
اسـتان کرمان برای ارایه خدمـت به جامعه 
هـدف مطابق بـا قوانیـن مصـوب و مقررات 
کشـوری تاکیـد و بیـان کـرد: خانوارهـای 
شـامل این طـرح می توانند پـس از دریافت 
معرفی نامـه از دسـتگاه حمایتـی ذیربـط و 
ارائـه آن در زمـان اشـتراک پذیری، از ایـن 

امتیـاز قانونـی برخوردار شـوند.
وی مجمـوع سـهمیه انشـعاب های گاز 
رایـگان سـالجاری در اسـتان را بـرای 
مددجویان بهزیسـتی و کمیتـه امداد ۴73 
مـورد اعـالم و همچنیـن سـهمیه بـرای 
مساجد روسـتایی و شـهری، حسـینیه ها، 
اماکـن دینـی اقلیـت هـای دینـی و حـوزه 
هـای علمیـه رایـگان و بـدون محدودیـت 

اسـت.
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان، 
در پایـان تصریـح کـرد: تـداوم ایـن اقـدام 
در چارچـوب توانمندسـازی خانواده هـای 
کم بضاعـت و نیـز برخـورداری گروه هـای 
هـدف مصوبـه مجلـس شـورای اسـالمی 
همچنـان در دسـتور کار ایـن شـرکت قرار 

دارد. 
روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

ایرنــا - مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
ــت  ــان از پرداخ ــوب کرم ــالمی جن اس
تســهیالت  تومــان  میلیــون   ۴۵۴
کرونایــی بــه اصحــاب فرهنــگ، هنــر و رســانه هفــت 

شهرســتان جنوبــی اســتان کرمــان خبــر داد.
حســین اســحاقی روز شــنبه در گفــت و گــو بــا 
ــده  ــت ش ــای ثب ــده ه ــداد پرون ــا تع ــگار ایرن خبرن
اصحــاب فرهنــگ، هنــر و رســانه جنــوب کرمــان را 
در ســامانه کارا  191 فقــره بــا اشــتغالزایی ۲۲3نفــر 
برشــمرد و پایــان شــهریور مــاه ســال جــاری را 
ــامانه  ــان در س ــام متقاضی ــت ن ــت ثب ــن مهل آخری
ــرد. ــالم ک ــا اع ــهیالت کرون ــت تس ــرای دریاف کارا ب

وی اظهــار داشــت: اصحــاب فرهنــگ، هنــر و 
ــان  ــتان کرم ــی اس ــتان جنوب ــت شهرس ــانه هف رس
https://kara.mcls. بــا مراجعــه بــه نشــانی

ــت  ــا ثب ــهیالت کرون ــت تس ــت دریاف gov.ir  جه
ــت  ــته فعالی ــه 79 رس ــان اینک ــا بی ــد.وی ب ــام کنن ن
زیرمجموعــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــت،  ــا اس ــهیالت کرون ــت تس ــرح دریاف ــمول ط مش
گفــت: فعــال بــودن کســب و کارهــا، تعدیــل 
ز بیمــه  نکــردن نیروهــا و اســتفاده نکــردن ا
ــرایط  ــون از ش ــته تاکن ــال گذش ــی س ــکاری ط بی
دریافــت تســهیالت اســت.مدیرکل فرهنــگ و 
ــهیالت  ــرخ تس ــان ن ــوب کرم ــالمی جن ــاد اس ارش
ارایــه شــده بــه جامعــه فرهنــگ و رســانه را 1۲ 

ــا بازپرداخــت ۲۴ ماهــه دانســت و تصریــح  درصــد ب
ــون  ــقف 1۶ میلی ــه س ــهیالت در س ــن تس ــرد: ای ک
ــرای کارفرمایــان دارای کــدکارگاه، هشــت  تومــان ب
ــا  ــش فرم ــان خوی ــرای کارفرمای ــان ب ــون توم میلی
و ۶ میلیــون تومــان بــرای آزادکاران فاقــد بیمــه 
پرداخــت می شــود.وی ادامــه داد: نــوع وثیقــه 
ــط  ــان فق ــون توم ــقف 1۶ میلی ــا س ــا، ت ــه بانک ه ب
ســفته فــرد متقاضــی یــا چــک بــه تشــخیص بانــک 
نیــاز است.اســحاقی بــه تعطیلــی بســیاری از کســب 
ــژه  ــه وی ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ــی ش ــا در پ و کاره
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــری اش ــی و هن ــوزه فرهنگ در ح
ــای  ــه بخش ه ــیب ب ــبب آس ــا س ــی ه ــن تعطیل ای
مختلــف شــده از ایــن رو دولــت برنامه هایــی 
ــده  ــیب دی ــای آس ــب و کاره ــت از کس ــرای حمای ب
ــزود: پرداخــت تســهیالت  ــرد.وی اف ــی ک ــش بین پی
ــه در  ــود ک ــت ب ــی دول ــای حمایت ــی از برنامه ه یک
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــتای وزارت فرهن ــن راس همی
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــکاری وزارت تع ــا هم ب
ــه  ــام از کســب و کارهــای ب ــرای ثبــت ن شــرایط را ب
شــدت آســیب دیــده در حــوزه فرهنــگ و هنــر برای 
دریافــت ایــن تســهیالت در ســامانه کارا فراهــم 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــت. اداره کل فرهن ــرده اس ک
ــتان  ــی اس ــتان جنوب ــت شهرس ــان هف ــوب کرم جن
ــت  ــر تح ــون نف ــک میلی ــت ی ــا جمعی ــان را ب کرم

پوشــش دارد.
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مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از 
بارندگی های سیل آسا در دهه اول شهریورماه 
در کرمان خبر داد و گفت: نیروهای هالل احمر 

بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر را امدادرسانی کردند. 
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان کرمان؛ 
رضا فالح با اشاره به بارندگی های اخیر در شهرستان های 
رابر، بافت، ساردوئیه و راین گفت: در دهه اول شهریورماه 
جاری قریب به ۴۰۰ خانوار در ۶۰ منطقه روستایی و 

شهری درگیر سیل شدند. فالح با اشاره به حضور 97 نفر از 
نیروهای امدادی این جمعیت در مناطق سیل زده افزود: 
یک هزار و ۵37 نفر توسط نجاتگران و امدادگران هالل 
احمر امدادرسانی شدند.وی خاطرنشان کرد: ۵18 نفر از 
حادثه دیدگان توسط جمعیت هالل احمر در روستاهای 
سیل زده اسکان یافته اند و سایر اقالم امدادی از قبیل 
چادر، پتو، نایلون و مواد غذایی در بین آسیب دیدگان از 

سیل توزیع شده است.

هالل
احمر

شرکت
گاز

ارشاد
اسالمی

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 85644019-021  تماس حاصل فرمائید. 

از تاریخ 1399/06/11 تا 1399/06/24،  
هماهنگی با 09131990987 آقای ابوسعیدی 

شرایط و مهلت بازدید ملک 

https://www.ime.co.ir/amlak.html   
لینک دسترسی به اطالعات بیشتر و 

متن پیش نویس مبایعه نامه 

شماره حساب 104456391 بانک تجارت به نام شرکت  
بورس کاالی ایران 

حساب بانکی بورس کاال برای واریز 
وجه تضمین 3 درصد 

0/0023 ضرب در ارزش معامله  کارمزد خریدار نهایی 

همزمان با امضای سند قطعی  تاریخ تحویل ملک 

تا 1399/07/15، محل امضای مبایعه نامه: 
دفتر عرضه کننده در تهران یا محل مورد توافق طرفین 

مهلت امضای مبایعه نامه 

95 درصد نقد به حساب عملیاتی بورس کاال تا 1399/07/08 و 
 5 درصد چک همزمان با امضای مبایعه نامه به تاریخ تنظیم سند 

نحوه پرداخت وجوه توسط برنده حراج 
(خریدار نهایی) پس از معامله 

تا ساعت 09:15 صبح 1399/06/25
مهلت واریز وجه تضمین و ثبت 
درخواست جهت شرکت در حراج 

1/455 میلیارد ریال معادل صد و چهل و پنج میلیون و پانصد 
هزار تومان ( 3 درصد قیمت پیشنهادی فروشنده) 

به صورت واریز وجه نقد یا تودیع ضمانت نامه بانکی 

تضمین متقاضیان خرید برای  
شرکت در حراج 

مراجعه و ثبت نام در شعب کارگزاری های رسمی  
دارای مجوز معامالت کاالیی 

نحوه ثبت نام و شرکت در حراج برای 
متقاضیان خرید 

دارای آب، برق، گاز - فروش دو واحد به صورت یکجا  سایر مشخصات 

دو سند تک برگ  نوع سند 

بانک اقتصاد نوین  نام مالک 

یک واحد 151/63 متری و یک واحد 38/51 متری  مساحت اعیان 

مساحت عرصه 

44 میلیارد ریال 
48/5 میلیارد ریال 

 -

قیمت کارشناسی  
قیمت پایه پیشنهادی فروشنده 

کرمان، میدان کوثر، سمت غرب  نشانی 

دو ملک تجاری  نوع کاربری ملک 

1399/06/25 ساعت 09:30 صبح  زمان برگزاری حراج در بورس کاال 

آگهی فروش دو ملک تجاری بانک اقتصاد نوین 
از طریق بورس کاالی ایران 
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هنوز واکسن آنفلوآنزا در کشور 
توزیع نشده است/سهم استان 

کرمان 5 هزار واکسن
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان گفــت: در حــال حاضر 
1.۵ میلیــون واکســن آنفلوآنــزا وزارت بهداشــت دارد کــه 
ــا  ــه ت ــت ک ــن اس ــزار واکس ــا ۵ ه ــان از آنه ــتان کرم ــهم اس س
ــع نکــرده اســت  ــا را توزی ــان آنه ــون وزارت بهداشــت و درم کن
بــه محــض اینکــه وارد اســتان شــوند بــرای نحــوه توزیــع آنهــا 
تصمیم گیــری می شــود. حمیدرضــا رشــیدی نژاد رئیــس 
ــزا  ــن آنفلوان ــاره واکس ــان درب ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــزا  ــن آنفلوان ــع واکس ــوع توزی ــاله دو ن ــر س ــت: ه ــار داش اظه
ــان و  ــت و درم ــن کادر بهداش ــش آن بی ــک بخ ــه ی ــم ک داری
یــک بخــش دیگــر آن توزیــع عمومــی اســت.وی افــزود: وزارت 
ــن  ــون واکس ــا 1۶ میلی ــت 1۰ ت ــان درخواس ــت و درم بهداش
ــت  ــده اس ــن نش ــون ارز آن تامی ــه تاکن ــت ک ــزا داده اس آنفلوان
ــزا وزارت  ــن آنفلوان ــون واکس ــر 1.۵ میلی ــال حاض ــی در ح ول
بهداشــت دارد که ســهم اســتان کرمــان از آنهــا ۵ هزار واکســن 
ــع  ــا کنــون وزارت بهداشــت و درمــان آنهــا را توزی اســت کــه ت
نکــرده اســت بــه محــض اینکــه وارد اســتان شــوند بــرای نحــوه 

توزیــع آنهــا تصمیم گیــری می شــود.

واکسن آنفلوآنزا برای مادران 
باردار رایگان شد

به گفتــه ی ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو، شــرط دریافــت کارت 
ملــی بــرای تهیــه ی واکســن آنفلوآنــزا، بــرای جلوگیــری از قاچاق 
ایــن واکســن بــه کشــورهای همســایه اســت. جهانپــور گفــت که 
ــع  ــا توزی ــاه در داروخانه ه ــهریور م ــر ش ــزا از اواخ واکســن آنفلوآن
می شــود و دریافــت آن بــرای مــادران بــاردار کــه از طریــق شــبکه  
ــزارش  ــه گ ــد بود.ب ــگان خواه ــرد، رای ــورت می گی ــت ص بهداش
مهــر سراســری، کیانــوش جهانپــور موضــوع دریافــت کارت ملــی 
بــرای تهیــه ی واکســن آنفلوآنــزا را تأییــد کــرد و گفــت: »بــا توجه 
بــه قیمــت پاییــن واکســن آنفلوآنــزا در کشــور، امــکان قاچــاق آن 
به کشــورهای همســایه عــراق و پاکســتان وجــود دارد«.وی افزود: 
»واکســن آنفلوآنزا بــا ارز دولتــی وارد می شــود، از همیــن رو قیمت 
ــرخ آزاد عرضــه شــود«. ــا ن ــه نیســت کــه ب مصــوب دارد و این گون
ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو، بــا اشــاره بــه آغــاز توزیع واکســن 
آنفلوآنــزا از اواخــر شــهریور مــاه در داروخانه هــا، گفــت: »واکســن 
آنفلوآنــزا بــرای مــادران بــاردار رایــگان خواهــد بــود که توزیــع آن 

ــرد«. ــق شــبکه بهداشــت صــورت می گی از طری

ســخنگوی ســازمان انتقــال 
انتقال
ــروه خون ــد گ خــون گفــت: همــه بای

خــون خــود را بداننــد تــا در 
ــن  ــاز، در کمتری ــورد نی ــی و م ــع بحران مواق
زمــان ممکــن خــون ســازگار بــه آنهــا تزریــق 

شود.
بشــیر حاجــی بیگــی روز پنجشــنبه در گفــت 
وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: اهمیــت گــروه 
هــای خــون زمانــی مشــخص مــی شــود کــه 
ــد و  ــدا کن ــون پی ــق خ ــه تزری ــاز ب ــرد نی ف
مجبــور شــویم بــه او خــون تزریــق کنیــم، در 
این صــورت اگــر گویچــه هــای ســرخ دهنده، 
ــمای  ــه در پالس ــد ک ــته باش ــی داش ــی ژن آنت
گیرنــده، آنتــی بــادی ضــد آن وجــود داشــته 
ــه  ــق، ب ــس از تزری ــا پ ــن گویچــه ه باشــد، ای
ســرعت بــه هــم چســبیده و نابــود مــی شــوند 
و عــالوه بــر عــدم کارآیــی، باعــث ایجــاد 
ــده  ــرگ گیرن ــی م ــا حت ــدید و ی ــوارض ش ع

ــد. ــد ش خواهن
وی ادامــه داد: پــس از ورود خــون ناســازگار به 
ــادی هــای موجود در  ــده، آنتی ب رگ فرد گیرن
خــون وی به آنتــی ژن هــای موجود در ســطح 
ــده(  ــرد دهن ــه )ف ــز بیگان ــای قرم ــول ه گلب
متصــل مــی شــوند. در ایــن حــال رونــد 
ــز شــروع شــده و  ــای قرم ــول ه ــب گلب تخری

ــی شــوند. ــاره م ــز پ ــای قرم ــول ه گلب
ــه  ــم اولی ــرد: عالئ ــد ک ــی تاکی ــی بیگ حاج
تزریــق خــون ناســازگار شــامل لــرزش 
ــی،  ــل عروق ــاد داخ ــج، تشــنج، انعق ــدن، فل ب
ــت  ــن در ادرار اس ــش هموگلوبی ــب و پیدای ت
و اقدامــات فــوری بــرای درمــان واکنــش 
ــردن  ــف ک ــال خــون، شــامل متوق ــای انتق ه
ــا  ــم ادرار ب ــردن حج ــاد ک ــون و زی ــال خ انتق
ــع  ــرا تجم ــای خــاص اســت زی کمــک داروه
ــه ممکــن اســت موجــب  هموگلوبیــن در کلی
ــن  ــن رفت ــه و  از بی ــردی کلی ــالل عملک اخت
ــات  ــر اقدام ــود، اگ ــدن ش ــم ب ــن عضــو مه ای
درمانــی فــوری صــورت نگیــرد، ممکن اســت 

ــود. ــم ش ــرگ ه ــث م باع
وی اعــالم کــرد: بنابرایــن الزم و ضــروری 
اســت کــه همــه گــروه خونــی خــود را بداننــد 

تــا در مواقــع ضــروری و حــوادث بــه موقــع به 
ــق خــون کمــک شــود. ــق تزری آنهــا از طری

۹۰ درصد ایرانیان دارای گروه خونی 
مثبت هستند

ســخنگوی ســازمان انتقــال خــون گفــت: 
گــروه خونــی AB منفــی کمیــاب تریــن 
ــه  ــک ب ــی در کشــور اســت و نزدی ــروه خون گ
یک درصــد از گــروه هــای خونــی در کشــور را 

ــد. ــی ده ــکیل م تش
ســخنگوی ســازمان انتقــال خــون گفــت: 9۰ 
ــای  ــروه ه ــران دارای گ ــت ای درصــد از جمعی
ــد  ــاش( و 1۰ درص ــت R.h )ار ه ــی مثب خون
نیــز دارای گــروه هــای خونــی منفی هســتند.
وی افــزود: در بیــن گــروه هــای خونــی منفــی 
در کشــور O منفــی چهــار درصــد، A منفــی 
 AB منفــی دو درصــد و B ،ســه درصــد

ــک درصــد اســت. ــه ی ــک ب ــی نزدی منف
ــن آنتــی ژن هــای  ــح کــرد: مهمتری وی تصری
 B و A ــای ــی ژن ه ــون، آنت ــای خ ــروه ه گ
اســت و برخــی افــراد آنتــی ژن نــوع A، برخی 
نــوع B، برخــی هــر دو آنتــی ژن A و B را 
ــن  ــک از ای ــچ ی ــز هی دارا هســتند و برخــی نی
آنتــی ژن هــا را ندارنــد، کــه بــه گــروه خونــی 
ــه ایــن ترتیــب افــراد  O معــروف هســتند و ب
مختلــف در گــروه هــای خونــی A، B، AB و 

O قــرار می گیرنــد.

حاجــی بیگــی گفــت: عــالوه بــر گــروه خونــی 
ABO، سیســتم دیگــری بــه نــام Rh )ار 
هــاش( نیــز وجــود دارد، هــر فــردی کــه 
عامــل Rh را روی گلبــول هــای قرمــز خــود 
داشــته باشــد Rh مثبــت و اگــر نداشــته 

ــردم  ــد م ــت. 9۰ درص ــی اس ــد Rh منف باش
ایــران Rh مثبــت و بقیــه Rh منفــی 

هســتند.
افراد با گروه خونی منفی بیشتر 

خون اهدا کنند
ســخنگوی ســازمان انتقــال خــون گفــت: بــه 
دلیــل اینکــه شــمار افــرادی کــه دارای گــروه 
خونــی منفــی هســتند در جامعــه کــم اســت، 

بنابــر ایــن نیــاز، ایــن افــراد بــه منظــور نجات 
ــی  ــروه خون ــوع گ ــن ن ــا ای ــاران ب ــان بیم ج

ــد. بیشــتر خــون اهــدا کنن
ــای  ــون در دنی ــدای خ ــرد: اه ــد ک وی تاکی
امــروز یــک ضــرورت و ســازمان انتقــال خــون 

تنهــا مرجــع تصمیم گیــری در زمینــه تامیــن 
ــی ســالم  ــای خون ــع خــون و فرآورده ه و توزی

ــت. ــران اس در ای
ســخنگوی ســازمان انتقــال خــون ادامــه داد: 
ــده زندگــی اســت،  خــون ســالم، نجــات دهن
همه روزه، در سراســر جهــان بســیاری از افراد 
بــه خــون و فــرآورده هــای خونــی نیــاز دارند، 
ــا،  ــه طــوری کــه از هــر ســه نفــر مــردم دنی ب
یــک نفــر در طــول زندگــی احتیــاج بــه تزریق 
خــون و فــرآورده هــای خونــی پیــدا مــی کند.
ــرای  حاجــی بیگــی افــزود: بارزتریــن مثــال ب
ــه  ــرم ب ــاز مب ــه در آن نی ــی ک ــت های موقعی
ــروز  ــان ب ــامل زم ــود، ش ــی ش ــدا م ــون پی خ
حــوادث و ســوانح گوناگونــی نظیــر تصادفــات 
ــال جراحــی،  ــا و اعم ــی، ســوختگی ه رانندگ
خانــم هــای بــاردار در حین زایمــان، نــوزادان 

ــارس اســت. ــوزادان ن و بخصــوص ن
ــال  ــاران مبت ــی بیم ــرد: از طرف ــه ک وی اضاف
ــا  ــی ی ــه تحــت شــیمی درمان ــه ســرطان ک ب
ــرف  ــم از مص ــد ه ــرار دارن ــی ق ــعه درمان اش
کننــدگان خــون و فــرآورده هــای خــون 
هســتند و بســیاری از بیمــاران، ماننــد 
بیمــاران تاالســمی و هموفیلــی نیــز ناگزیرنــد 
ــی  ــک زندگــی طبیع ــدی از ی ــره من ــرای به ب
ــای  ــرآورده ه ــا ف ــون ی ــم خ ــکل منظ ــه ش ب

ــد. ــت کنن ــون دریاف خ

به گفته رئیس آموزش و پرورش 
آموزش

عشایری استان کرمان طی هفت و پرورش
سال گذشته ۶هزار نفر بی سواد و 
مانده از تحصیل در مناطق عشایری استان شناسایی 
و با کمک راهبران آموزشی و تربیتی تحت آموزش 
قرار گرفته اند که این اقدام فاخر فرهنگی را می توان 
به عنوان یکی از دستاوردهای دولت برشمرد.

منوچهر امیر تیموری روز شنبه همزمان با 
بازگشایی مدارس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
همچنین از جذب 1۰۰درصدی نوآموزان پیش 
دبستانی در مناطق عشایری این استان دربازه 
زمانی یاد شده یاد کرد و اظهار داشت : بازنماندن 
حتی یک دانش آموز از چرخه آموزش از مهم ترین 
اولویت های آموزش و پرورش عشایری است.وی 
ادامه داد: خرسندیم که هم اکنون می توانیم بگوییم 
آموزش و پرورش عشایری استان کرمان با جذب 

1۰۰ درصدی نوآموزان پیش دبستانی و انجام طرح 
سنجش ثابت و سیار دانش آموزان تا 1۰۰ درصد در 
مناطق عشایری انجام گرفته که موجب کاهش 
محسوس و به حداقل رساندن دانش آموزان بازمانده 
از تحصیل در این استان شده است.امیرتیموری در 
ادامه با اشاره به اهمیت موضوع درآمدزایی آموزش 
و پرورش گفت: آموزش و پرورش عشایری در دولت 
تدبیر و امید با ورود به بحث درآمدزایی با راه اندازی 
دو مرکز رفاهی، یک آشپزخانه و ساخت سه باب 
مغازه شروع فصل جدیدی در تامین هزینه های 
مورد نیاز آموزش گشوده است.رئیس اداره آموزش 
و پرورش عشایری با بیان اهمیت بهداشت سرویس 
های بهداشتی در مدارس گفت: ما در گذشته با 
مشکل نبود یا مناسبت نبودن سرویس بهداشتی در 
مدارس عشایری روبرو بودیم که با تصمیم جهادی 
و با همکاری خیران و سایر ارگان ها، ساخت و تعمیر 

سرویس های بهداشتی را آغاز کرده ایم و گام موثری 
در بهسازی وضعیت بهداشتی مدارس عشایری 
برداشته ایم.به گفته امیرتیموری فعالیت جهادی و 
شبانه روزی کارکنان آموزش و پرورش عشایری در 
مناطق سخت گذر این استان از یک سو و نیز رویکرد 
و حمایت جدی دولت نسبت به مناطق محروم و دور 
افتاده باعث ارتقای جایگاه این اداره در سطح کشور 
و استان شده است.وی افزود: در بحث ابتکارات، 
آموزش و پرورش عشایری استان کرمان طرح های 
مفید و کاربردی داشته که می توان به طرح کچ 
)کتابخانه چمدانی( که از طریق پیگیری راهبران 
آموزشی و تربیتی انجام شده، همچنین اجرای 
طرح های جم، فناوری سیار، کانون سیار و طرح 
شامع) شناسایی استعداد مناطق محروم و 
عشایری و بورسیه کردن 3۲ دانش آموز مستعد و 
محروم و ارائه خدمات سه گانه به این دانش آموزان 

در قالب یک بسته خدماتی شامل خدمات 
آموزشی، مشاوره ای و مالی( و راه اندازی کالس 
های مهارت آموزی با امضا تفاهم نامه در ۴۲ مرکز 
شبانه روزی عشایری استان کرمان اشاره کرد.به 
گفته رئیس آموزش و پرورش عشایر استان کرمان 
رویکرد محرومیت زدایی دولت تدبیر و امید طی 
چند سال اخیر موجب تقویت زیرساخت ها و 
نشاط آفرینی فضای آموزشی مدارس مناطق 
عشایری این استان شده است . امیرتیموری افزود: 
امروزه نتایج این رویکرد مثبت را در شرایط کنونی 
کرونایی بخوبی شاهدیم طوری که آموزش و 
پرورش عشایری استان کرمان با بیش از ۵۰۰ 
مدرسه و 1۲ هزار دانش آموز در 17 شهرستان به 
وسعت 1۰8 هزار کیلومترمربع بحث آموزش و 
تحصیل عشایر را در دوران کرونا بخوبی دنبال 

کرده است.

همه باید گروه خون خود را بدانند

 شناسایی ۶هزار کودک بازمانده از تحصیل در کرمان

گزارش
ایرنا

13فوت کرونایی در یک شبانه روز
748 قربانی در استان

 آخریــن آمــار مبتالیــان کرونــا در اســتان کرمــان منتشــر 
ــان  ــکی کرم ــوم پزش ــالم دانشــگاه عل ــاس اع ــر اس ــد. ب ش
در ۲۴ ســاعت گذشــته از میــان بیمــاران شناســایی شــده 
کــه بــه کرونــا مبتــال شــده انــد، 19نفــر در ســطح اســتان 
ــتان  ــر اســاس شهرس ــتان بســتری شــدند.که ب در بیمارس
هــای زیــر مجموعــه علــوم پزشــکی هــای مختلــف 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــوزه دانش ــت :ح ــر اس ــرح زی ــه ش ب
کرمان:17نفــر، حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان 
۲نفــر. تعــداد مــوارد بســتری قطعــی مبتــال بــه کرونــا هــم 
ــر  ــان 18۰ نف ــتان کرم ــای اس ــتان ه ــون در بیمارس اکن
ــتری دارای  ــوارد بس ــداد کل م ــاس تع ــن اس ــر ای ــت. ب اس
ــه ۵9۶۰ نفــر رســید.هم  ــا در اســتان ب تســت مثبــت کرون
چنیــن تعــداد فوتــی هــای قطعــی ابتــال بــه کوویــد 19 در 
۲۴ ســاعت گذشــته، 13 مــورد شــامل:8 مــورد مربــوط بــه 
ــوط  ــوم پزشــکی کرمــان اســت و ۲ مــورد مرب دانشــگاه عل
ــوط  ــورد مرب ــت ،3 م ــکی جیرف ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ب
ــگان  ــوع جانباخت ــم. مجم ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ب
ــر  ــون 7۴8نف ــدا تاکن ــد 19 از ابت ــه کووی ــی ب ــالی قطع ابت

ــید. رس

کاظم حسین زاده، سرپرست معاونت صنایع دستی 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان کرمان از راه اندازی خانه آفرینش 
صنایع دستی در روستای هوتک از توابع شهرستان کرمان خبر داد.
او با اشاره به اینکه اولین مرکز آفرینش صنایع دستی در روستای 
هوتک راه اندازی شده است، افزود: در این مرکز رشته های شالبافی، 

پته دوزی و گلیم بافی آموزش داده می شود.
حسین زاده بیان کرد: روستای هوتک خاستگاه شالبافی کشور 
است و در چند سال گذشته، معاونت صنایع دستی و پیشکسوتان 
این رشته هنری برای حفظ و احیای آن، اقدامات موثری انجام 
داده اند.حسین زاده با بیان اینکه هنرمندان زیادی در این روستا به 
شالبافی مشغول هستند، تصریح کرد: با راه اندازی این مرکز بر تعداد 
هنرمندان این رشته هنری و دیگر رشته های بومی استان افزوده 
می شود.او از راه اندازی مرکز آفرینش بیدکردوئیه شهرستان بافت 
نیز خبر داد و افزود: در این مرکز، عالقه مندان می توانند آموزش 
گلیم چهل ماشوله را فرا گیرند.سرپرست معاونت صنایع دستی 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
بیان کرد:  شهرستان بافت به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب در 
تولید محصوالت لبنی و همچنین صنایع دستی حائز رتبه است 
که از مهم ترین محصوالت صنایع دستی این شهرستان گلیم 
چهل ماشوله به شمار می رود. او با اشاره به اینکه بافت این گلیم 
در دهستان های فتح آباد و دشتاب به ویژه روستا های بیدکردویه 
و زردشت شهرستان بافت همچنان  به همت هنرمندان انجام 
می شود، تصریح کرد: قدمت گلیم چهل ماشوله یا سینه ریز به 
دوران صفویه و ورود ایل افشار به این منطقه برمی گردد.حسین 
زاده تصریح کرد: روستای بیدکردویه در کنار 1۰ روستا و شهر دیگر 
به عنوان شهر گلیم چهل ماشوله در سال 1397 به ثبت ملی رسید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 
بخش دانشجویی را بخش ویژه جشنواره ملی 
شعر رضوی در سال جاری دانست و عنوان کرد: 
۲۰ آبان ماه آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره 
است ضمن آنکه آیین اختتامیه این جشنوراه 3۰ آذرماه در کرمان 
برگزار خواهد شد.محمدرضا علیزاده 1۵ شهریورماه در نشست 
خبری بیست و ششمین جشنواره ملی شعر رضوی کرمان و 
رونمایی از پوستر، فراخوان و معرفی فضای مجازی جشنواره گفت: 
از قدمت جشنواره شعر رضوی ربع قرن می گذارد و این جشنواره 
در راستای اشاعه فرهنگ رضوی پایه گذاری شده است.وی بیان 
کرد: این جشنواره تبدیل به یک ساختار و سیستم فرهنگی در 
کشور شده است و در تالش بوده ایم از روزمرگی این جشنواره در 
طول این ۲۵ سال با نوآوری های جدید، جلوگیری کنیم.مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با اشاره به دستاورهای ۲۵ 
ساله جشنواره ملی شعر رضوی عنوان کرد: تاکنون ۲1 هزار اثر 
شعری و 1۴ مجموعه اشعار قرائت شده شاعران والیی در قالب 
این جشنواره به چاپ رسیده است.وی با اعالم آمادگی استان 
کرمان برای راه اندازی کتابخانه مجازی شعر رضوی افزود: سعی 
می کنیم برنامه های فرهنگی و هنری استان به دلیل شیوع ویروس 
کرونا تعطیل نشود و این برنامه ها با شرایط خاص برگزار شود و 
در این راستا کارهای فرهنگی زیادی امسال برگزار کرده یا در 
دستور کار داریم که جشنواره تئاتر سردار آسمانی و شعر رضوی 
از جمله این موارد است.علیزاده گسترش فعالیت های فرهنگی، 
حمایت از ترویج شعر و ادبیات آئینی را از اهداف مهم جشنواره 
ملی شعر رضوی برشمرد و بیان کرد: یکی از اقداماتی که امسال 
در این جشنواره دنبال می کنیم، پرداختن به ابعاد زندگی حضرت 
امام رضا )ع( است ضمن آنکه برای جشنواره امسال که به صورت 
مجازی برگزاری خواهد شد، در سه بخش شعرهای کالسیک، نو 
و ترانه برنامه ریزی کرده ایم.وی بخش دانشجویی را بخش ویژه 
جشنواره ملی شعر رضوی دانست و عنوان کرد: ۲۰ آبان ماه آخرین 
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره است ضمن آنکه آیین 
اختتامیه این جشنوراه 3۰ آذرماه در کرمان برگزار خواهد شد.به 
گزارش ایسنا، حامد حسینخانی  دبیر جشنواره ملی شعر رضوی 
نیز در این جلسه اظهار کرد: قدرت و سواد رسانه ای جامعه افزایش 
پیدا کرده است و ارتباطات اجتماعی و رویدادهای فرهنگی نیز 
سیر صعودی به خود گرفته است.وی با اشاره به اینکه نشانی 
صفحه اینستاگرامی بیست و ششمین جشنواره شعر رضوی 
Shererazavi۲۶ است، بیان کرد: جشنواره در سه بخش 
شعر کالسیک، سپید )آزاد( و شعر محاوره )ترانه( برگزار می شود.

راه اندازی خانه آفرینش 
صنایع دستی

بیست و ششمین جشنواره ملی شعر 
رضوی در کرمان برگزار می شود

صنایع
دستی

ارشاد 
اسالمی

خبر

 R.h سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: ۹0 درصد از جمعیت ایران دارای گروه های خونی مثبت
)ار هاش( و 10 درصد نیز دارای گروه های خونی منفی هســتند.وی افزود: در بین گروه های خونی 
منفی در کشور O منفی چهار درصد، A منفی سه درصد، B منفی دو درصد و AB منفی نزدیک 
 B و A به یک درصد است.وی تصریح کرد: مهمترین آنتی ژن های گروه های خون، آنتی ژن های
است و برخی افراد آنتی ژن نوع A، برخی نوع B، برخی هر دو آنتی ژن A و B را دارا هستند و برخی 
نیز هیچ یک از این آنتی ژن ها را ندارند، که به گروه خونی O معروف هستند و به این ترتیب افراد 

مختلف در گروه های خونی A، B، AB و O قرار می گیرند.
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
موضـوع  اول   139960319012000745-هیـات  شـماره  برابـررای 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان  
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای حسـین منتظـری 
فرزند ابوالحسـن بشماره شناسـنامه 251 صادره از سیرجان در یک 
بـاب سـاختمان به مسـاحت 1002/22 متر مربع پـالک 430 اصلی 
واقـع در حسـن آباد شـیخ ها بخش 36 کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی اقـای اسـماعیل آبـاده  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الف 670
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/6/1 
تاریخ انتشارنوبت دوم :99/6/16

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل بـر باغچـه پـالک 113 فرعـی 
1204-اصلـی بـه مسـاحت 827/66 متـر مربـع واقـع در بخـش 34 کرمـان 
و آدرس ملـک واقـع در اراضـی گربـه دلفـارد جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای 
جـواد کمالـی بـه اسـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف ثبـت جیرفـت بـه شـماره 
139860319014000003مـورخ 98/01/06 در مالکیـت نامبرده قرارگرفته و آگهی موضوع ماده 
3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی ماده 
13-آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر و در موعد مقرر مـورد واخواهی قـرار نگرفتـه و نیاز به 
تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت شـماره 6249 مورخ 99/05/19 مالک بدینوسـیله 
آگهـی تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصره مـاده 13 قانون مزبور منتشـر و عملیات تحدیدی 
آن از سـاعت 8 صبـح روز شـنبه مـورخ 99/07/19 شـروع و بـه عمـل خواهـد آمـد لـذا بـه 
مالـک یـا مالکیـن امـالک مجـاور رقبـه مزبـور اخطار مـی گردد کـه در موعـد مقـرر در این 
اعـالن بـه محـل وقوع ملک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه مجاوریـن عملیات تحدیدی 
بـا معرفـی مالک انجام و چنانچه کسـی از مجاورین برحدود و حقـوق ارتفاقی آن اعتراض 
داشـته باشـد برطبـق مـاده 20 قانون ثبت و مـاده 86-اصالحی پـس از تنظیم صورتجلس 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعـالم و ظـرف مـدت 30 روز دادخواسـت به 
مراجـع ذیصـالح قضایی تقدیـم نماید و گواهی دادخواسـت به ایـن اداره ارائه نماید و پس 

از گذشـت مهلـت یاد شـده هیـچ گونـه اداعایی مسـموع نخواهد بـود./. 
تاریخ انتشار: 99/06/16

جواد فاریابی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره1960319014000330-99/02/21هیات دوم موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت 
تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضی خانم آذرامگـز فرزند ابراهیم 
بشـماره شناسـنامه 636صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یک باب 
خانه به مسـاحت 555متر مربع پالک -فرعی از21- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از 21-اصلـی قطعـه یـک واقـع 
دراراضـی جـالل آبـاد جیرفت  بخش 45کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی اقـای جـالل خواجوئـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:184-   تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:99/06/02 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/06/16
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
اول  شـماره139860319014003473-98/08/23هیات  برابـررای 
موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت  
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای علـی رضـا حیـدری  
فرزند قاسـم  بشـماره شناسـنامه 166صادره ازجیرفت در ششدانگ 
یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 419.20مترمربـع پـالک - فرعـی 
از574- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1340فرعـی از 
574-اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی جیرفـت بخـش 45 کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای قاسـم حیـدری محرزگردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق 
مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:155-  تاریـخ 
انتشـار نوبـت اول:99/06/16 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/06/30
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
اول  شـماره1399603179014001367-99/04/15هیات  برابـررای 
موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت  
عطائـی  مهـدی  اقـای  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات 
زاده   فرزنـد صمـدهللا بشـماره شناسـنامه 847صـادره ازجیرفت در 
ششـدانگ یـک بـاب خانه  بـه مسـاحت 297.10مترمربـع پالک - 
فرعـی از581- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از 
581-اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی حسـین آبادجیرفـت بخش 
45 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای کیومـرث نشـی زاده  
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:196-  تاریخ 
انتشـار نوبـت اول:99/06/16 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/06/30

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اگهی حصر وراثت   
خصـوص  در  احترامـا 
تقدیمـی  دادخواسـت 
عصمـت  خواهـان 
براهویـی بـه خواسـته حصروراثـت 
زینـب  شـادروان  داده  توضیـح 
بـه  درمحمـد  فرزنـد  براهویـی 
در   5369360847 ش  ش 
میـری   تـم  در  تاریـخ1387/1/10 
فـوق  حیـن  ووارث  نمـوده  فـوت 
عبارتنـد از :1-خورشـید آقا براهوئی  
نـاز  فلـک   -2 فرزندغنجعلـی 
براهوئـی فرزند غنجعلـی )فرزندان 
پسـر متوفی (3- عصمت براهوئی  
فرزندغنجعلـی4- کبـری براهوئی  
دختـر  )فرزنـدان  فرزندغنجعلـی 
متوفـی (لـذا مراتـب یـک نوبت در 
روزنامـه کثیر االنتشـار محلی آگهی 
میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نزد 
اشـخاص باشـد یـک مـاه از نشـر 
واال  دارد  تقدیـم  دادگاه  بـه  آگهـی 

گواهـی صـادر خواهـد شـد.
رئیس شوراحل اختالف شماره دو 
–بهروز عربی .م الف :513

اگهی حصر وراثت   
احتراما در خصوص 

دادخواست 
خواهـان  تقدیمـی 
خواسـته  بـه  رویـان   شـهریار 
داده  توضیـح  حصروراثـت 
رویـان   راضیـه  شـادروان 
ش  بـه  شـهریار   فرزنـد 
5360002395در  ش 
تاریـخ1390/12/11 درتـم میری 
حیـن  ووارث  نمـوده  فـوت 
:1-آفریـده  از  عبارتنـد  فـوق 
رویـان فرزنـد اسـمعیل )مـادر 
رویـان  ( 2- شـهریار  متوفـی 
متوفـی  )پـدر  موسـی  فرزنـد 
در  نوبـت  یـک  مراتـب  (لـذا 
روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی 
آگهـی میشـود چنانچـه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه 
ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد 
بـه  آگهـی  نشـر  از  مـاه  یـک 
دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی 

. شـد  خواهـد  صـادر 
 رئیس شوراحل اختالف شماره 
دو –بهروز عربی .م الف :512

آگهی فقدان سند مالکیت   
ــر )گواهــی  ــدری براب ــای اســدهللا حی ــه آق ــدری احــدی از ورث ــم حی ــم مری خان
انحصــار وراثــت بــه شــماره 9809973860200510 _10 مهــر 1398 قاضــی شــورای 
ــی  از  ــالک 1591 فرع ــدانگ پ ــگ از شش ــه دان ــک س ــد ( مال ــماره 2 زرن ــالف ش ــل اخت ح
2368 اصلــی واقــع در زرنــد بخــش 13 کرمــان کــه ســند مالکیــت آن در دفتــر 174 صفحــه 
ــده  ــلیم گردی ــادر و تس ــی 713359 ب 90 ص ــماره چاپ ــت 27296 و ش ــماره ثب ــه ش 58 ب
ــماره 61  ــمی ش ــناد رس ــر اس ــماره 37308 _91/4/24 دفت ــند ش ــه س ــر خالص ــپس براب س
ــرار  ــالت ق ــک رس ــن بان ــاه در ره ــدت 26 م ــه م ــال ب ــغ 195000000 ری ــال مبل ــد در قب زرن
ــه ســند  ــق شــده مدعــی اســت ک ــرگ استشــهادیه تصدی ــه دو ب ــه اســت، ضمــن ارائ گرفت
مالکیــت فــوق بعلــت نامعلــوم مفقــود گردیــده و درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نمــوده 
لــذا باســتناد تبصــره یــک مــاده 120 اصالحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در 
تاریــخ منــدرج در ذیــل آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت 
بــه ملــک فــوق الذکــر مــی باشــد کــه در ایــن اگهــی ذکــر نگردیــده و یــا مدعــی وجــود ســند 
مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار اگهــی بــه اداره ثبــت 
ــند  ــل س ــه اص ــن ارائ ــود را ضم ــراض خ ــه و اعت ــد مراجع ــتان زرن ــالک شهرس ــناد و ام اس
مالکیــت و یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از اتمــام مــدت مذکــور 

نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد. م الــف 117
تاریخ انتشار یکشنبه 1399/6/16

حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

اگهی حصر وراثت   
به دادخواست غالم محمد  با توجه  احتراما خواهشمند است 
بونگی نژاد فرزند محمد به شماره ملی 5369391211به طرفیت 
ملی5369399549به  شماره  به  نژاد  بونگی  رضا  مرحوم  ورثه 
خواسته حصر وراثت ورثه مرحوم در یک نوبت روزنامه چاپ شود که چنانچه 
ورثه ای دیگر یا وصیت نامه ای در دست کسی باشد به این شورا مراجعه 

نمائید ودر غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد .ورثه :
1-غالم محمد بونگی نژاد  به ش م  5369391211  )پدر(

2-بی بی نازی بونگی نژاد به شماره ملی 5369392560)مادر(
3-مهناز داودی زاده به شماره ملی 5360321792)همسر (

4-محمد علی بونگی نژاد  به ش م  5360404345  )فرزند (
5-مهشید بونگی نژاد  به ش م  5360493471 )فرزند ( 

6-یونس بونگی نژاد  به ش م  5360605502 )فرزند ( 
7-یوسف  بونگی نژاد  به ش م  5360605499  )فرزند (

شوراحل اختالف –بخش جازموریان –م الف :511

اگهی حصر وراثت   
احتراما در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان عرب بگی زاده به 
خواسته حصروراثت توضیح داده شادروان مجید دژبان پور فرزند 
رضا  به ش ش5369969280 در تاریخ1394/9/27دربندرعباس 
فوت نموده ووارث حین فوق عبارتند از :1-  عرب بگی زاده فرزند حاجی )مادر 
متوفی (لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار محلی آگهی میشود 
چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اشخاص باشد یک ماه 

از نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو-بهروز –م الف :515

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
1182فرعـی  پـالک  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون 
واقـع  189.31مترمربـع  بمسـاحت  اصلـی   -549 از 
دراراضـی  :واقـع  آدرس  و  بخش45کرمـان  در 
کلـرود جیرفـت مـورد تقاضـای خانـم اللـه اسـکندری دامنـه بـا 
سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف ثبـت جیرفـت بشـماره 
1398603190140004521-98/10/28 درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه 
وآگهـی موضـوع مـاده 3قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی 
وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده13- آیین نامـه قانون ثبت 
منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهی قـرار نگرفته ونیـاز به تحدید 
حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 7389-99/06/5مالـک 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن با سـتناد تبصره مـاده 13قانون 
مزبورمنتشـر و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزسـه 
شـنبه مـورخ 99/07/15شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لذا بـه مالک یا 
مالکیـن امـالک مجاور رقبـه مزبور اخطـار میگردد کـه در موعد مقرر 
در ایـن اعـالن بـه محل وقوع ملک حاضـر و در صـورت عدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه 
کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته 
باشـد بـر طبـق مـاده 20قانـون ثبـت و مـاده 86- اصالحـی پـس از 
تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 
30روز بـه ایـن اداره اعـالم ودادخواسـت بـه مراجع ذیصـالح قضائی 
تقدیم و گواهی دادخواسـت به این اداره ارائه نماید وپس از گذشـت 

مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهد بـود./. 
م الف:197- تاریخ انتشار :99/06/16-روز : یک شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

چاه آب روستای طرز راور برای رفع کم آبی جا به جا می شود
مدیر امور آب شهرستان راور گفت: 
در جریان سفر مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان کرمان به شهرستان 
راور، مقرر شد چاه مجتمع طرز در 
راستای رفع مشکل کم آبی جا به جا شود.به گزارش 
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمان، 
رضا اسماعیلی با اشاره به سفر یکروزه محمد طاهری 
به راور اظهارداشت: در این سفر مشکل کم آبی 
مجتمع طرز و کوهجرد با 9۵۰ مشترک و مجتمع 
فیض آباد با 88۰ مشترک بررسی شد.وی اضافه 
کرد: در این بازدید موضوع خرید چاه و قنات مطرح و 
در نهایت مقرر شد با هماهنگی فرمانداری کار جا به 

جایی چاه و خرید قسمتی از قنات علی آباد برای رفع 
این مشکل انجام شود.مدیر امور آب شهرستان راور 
خاطرنشان کرد: همچنین در بازدید از روستای ده 
علوی قرار شد قنات این روستا به عنوان منبع تأمین 
آب آن خریداری شود.وی یادآور شد: مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان کرمان همچنین با 
فرماندار راور دیدار کرد.محمد طاهری مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان کرمان پنجشنبه 
سیزدهم شهریور در سفر یکروزه به شهرستان راور، 
مشکالت آبرسانی این شهرستان را بررسی و ضمن 
دیدار با فرماندار درخصوص این مشکالت گفتگو و راه 

حل های رفع آن را بررسی کرد.

آبفا
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دوشنبه  16 شهریور 1399 کاغذ جنوب

 جنوب کرمان بازدید فاریاب بلوک 1۴مدیر کل راه و شهر سازی جنوب کرمان به همراه فرماندار 
شهر ستان فاریاب از بزرگراه جیرفت - فاریاب - زیارتعلی بازدید کرد و از بهره برداری قطعه اول این 
بزرگراه تا پایان سال جاری خبر داد.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )جنوب کرمان( ، 
محمد ساردویی در حاشیه این بازدید گفت: محور جیرفت- فاریاب - زیارتعلی به دلیل جمعیت زیاد 
ساکنین در حاشیه این محور ، وجود معادن مختلف و کشاورزی غنی از جیرفت تا استان هرمزگان 
یکی از محور های پر ترافیک جنوب کرمان به شمار می رود که نیاز است روند اجرایی آن سریع تر 
انجام شود. به همین منظور در صورت تخصیص اعتبار کافی، امید واریم قطعه اول این پروژه یعنی از 
بلوک تا فاریاب تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد .وی اظهارداشت:طول محور در حال ساخت 
از بلوک تا فاریاب 1۴.۵ کیلومتر است که پیشرفت فیزیکی آن تا کنون ۵۰ درصد بوده و پیمانکار 
در حال اجرای مراحل عملیات خاکی و ساخت ابنیه است.وی در پایان اشاره کرد :در بازدیدی که با 
فرماندار محترم شهر ستان فاریاب از پروژه داشتیم مشکل معارض اجتماعی محور حل و فصل شد.

بهره برداری از قطعه اول بزرگراه 
جیرفت - فاریاب تا پایان سال جاری

به گزارش پایگاه خبري توار به نقل از ستاد نماز جمعه منوجان ،حجه االسالم رضوانی امام جمعه منوجان در 
نماز جمعه مورخ چهاردهم شهریور ماه 99 گفت:ظرفیت وحساسیت آموزش آنهم با شرایط خاص بهداشتی 
امروز راباید در نظر داشته باشید ونمیشود آموزش را تعطیل کرد واگرآموزش در جامعه ای تعطیل شود آن 
جامعه مرده است و مدیران ستادی در آموزش و پرورش وهم معلمان عزیز توجه داشته باشند فرزندان این 
جامعه امانت هستند و سهل انگاری در مسائل بهداشتی آموزشگاه ها نابخشودنی است  ایشان درادامه افزود 
: علیرغم تاکید رهبر معظم انقالب به دولتمردان بر کار وتالش دولت در سال آخر ودوره دوم اما متاسفانه در 
شهر ما همه چیز رهاست و ما خدمتی درجایی نمی بینیم ودرعین ناباوری وتاسف معین اقتصادی که یار و یاور 
مردم بود عمال نه ماه است که تعطیل است وسواالت ومطالبات زیادی هست وکسی پاسخگو نیست ومن از 
استاندارد سوآل می کنم کسی که به عنوان مدیر اقتصاد مقاومتی وظیفه مدیریت را برعهده دارید آیا از تعطیلی 
نه ماهه معین اقتصادی خبر نداری ؟ اگر خبر نداری برایت متاسفم واگر خبر داری وبی تفاوت هستی وای بر 

مردم واین نظام که کسی در این مسئله بی تفاوت هست .

انتقاد امام جمعه منوجان 
از استاندار کرمان!

 رییس علوم پزشکی جیرفت گفت: 98 درصد بیماران کرونا 
بستری در بیمارستان های جنوب کرمان بهبودیافته و ترخیص 
شده اند. »اصغر مکارم« با بیان این مطلب که بیماری کرونا 
هنوز هیچ واکسنی ندارد و تنها راه کنترل بیماری رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی است، گفت: تا امروز 3 هزار و ۴۲۲ 

بیمار مبتال به کووید 19 در بیمارستان های جنوب کرمان بستری شده اند که از این تعداد 3 
هزار و 3۶۵ بیمار بهبود یافته و ترخیص شده اند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اظهار 
کرد: 98 درصد از بیماران مبتال به کرونا بستری در شهرستان های حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت بهبود یافته و ترخیص شده اند.وی افزود: با توجه به بازگشایی مدارس تاکید ما بر رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی است و دانش آموزان باید وسایل شخصی اعم از ماسک، دستکش را 

در مدرسه به همراه داشته باشند، چرا که هنوز خطر کرونا رفع نشده است.

بهبود ۹۸ درصدی بیماران کرونایی
 در جنوب کرمان

خبرخبر

۲طــرح راهــداری در بخش اســفندقه 
ــتا  ــدی 1۲ روس ــره من ــت و به جیرف
فتتــاح  لته مناســب ا ه آســفا ا ز ر ا
شــد. اکبــر ســلیمانی رئیــس اداره 
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم راه
شهرســتان جیرفــت در حاشــیه 
یــن ۲ پــروژه گفــت: از  فتتــاح ا ا
ابتــدای امســال در قالــب طــرح ابــرار 
اولویــت بــرای احــداث راه هــای 
روســتایی اولویــت دار احــداث و 
ــات و  آســفالت ۲ محــور روســتایی قن
جــورکان و دولــت آبــاد بــه ســرخوئیه 
ونــت فنــی و  ر معا در دســتور کا
ــل  ــداری و حم ــارت اداره کل راه نظ
و نقــل جــاده ای جنــوب اســتان 
کرمــان قــرار گرفــت کــه بــرای 
ایمنــی تــردد و آســان روســتائیان 
ایــن دو طــرح در کمتریــن زمــان 
ــت اجــرا شــد.اکبر  ــا کیفی ممکــن و ب
ینکــه هــم  نی بــا بیــان ا ســلیما
یــن دو  ز ا کنــون 11 کیلومتــر ا ا
محــور روســتایی آســفالت شــده 
ــار  ــر ب ــا آســفالت و زی ــزود: ب اســت اف
ترافیکــی قــرار گرفتــن دو محــور 
روســتایی اهالــی 1۲ روســتا و آبــادی 
در بخــش اســفندفه شهرســتان 
جیرفــت از راه مناســب بهــره منــد 
شــد.رئیس اداره راهــداری و حمــل 
و نقــل جــاده ای شهرســتان جیرفــت 
گفــت: بــرای احــداث و آســفالت ایــن 
راه هــای روســتایی 33 میلیــارد ریال 
اعتبــار هزینــه شــده اســت.رئیس 
اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده 
ای شهرســتان جیرفــت افــزود: بــا 
ــتایی  ــای روس ــرداری از راه ه ــره ب به
ر در  نــوا جدیــد بیــش از 87۴ خا
ــن  ــیر ای ــادی در مس ــتا و آب 1۲روس
ــره  ــفالته به ــب آس ــرح از راه مناس ط

ــد. ــد ش ــد خواهن من

حمایت از طرح های 
قرآنی با قابلیت اجرا 

در فضای مجازی

ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
ــان گفــت: از طــرح هــای  ــوب کرم جن
ــای  ــرا در فض ــت اج ــه قابلی ــی ک قرآن
ــد.به  ــت ش ــتند حمای ــازی را داش مج
گــزارش روابــط عمومــی اداره کل 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی جنــوب 
کرمان حســین اســحاقی اظهارداشــت: 
ــا و تعطیلــی  ــا توجــه بــه شــیوع کرون ب
تمامــی موسســات و فعالیت موسســات 
ــرآن و  ــت ق ــازی معاون ــای مج در فض
ــورت  ــه بص ــی ک ــرح های ــرت از ط عت
مجــازی برگــزار شــدند حمایــت 
شــد.وی تصریــح کــرد: همچنیــن 
ــا  ــاری کرون ــیوع بیم ــه ش ــه ب ــا توج ب
و ضــرورت توجــه بــر نحــوه انجــام 
فعالیــت هــا و برنامــه های مؤسســات و 
نهادهــای قرآنــی در حــال حاضــر یکی 
ــت دار حمایت از  ــت های اولوی از سیاس
ــرآن  ــوزه ق ــای ح ــا و طرح ه ــه ه برنام
ــای  ــرا در فض ــت اج ــا قابلی ــرت ب و عت
مجــازی است.اســحاقی گفــت: از 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ادارات کل فرهن
ــر  ــه حداکث ــده ک ــته ش ــور خواس کش
ــه  ــد ک ــورد تأیی ــاز و م ســه طــرح ممت
قابلیــت اجــرا در فضــای مجــازی را 
ــرآن  ــت ق ــه معاون ــند را ب ــته باش داش
و عتــرت وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی ارســال کننــد و از حمایــت تــا 
ــد  ــال بهره من ــون ری ــقف ۲۰۰ میلی س
شوند.اســحاقی عنــوان کــرد: در جنوب 
کرمــان نیــز ســه طــرح آمــوزش 
ــم  ــرآن کری ــالوت ق ــر ت ــازی هن مج
موسســه عرشــیان، آمــوزش ســواد 
رســانه ای موسســه امیرالمومنیــن )ع( 
ــه  ــی موسس ــازی قرآن ــک مج و گرافی
ــه  ــت ب ــول اهلل )ص(جیرف ــد رس محم
ــت  ــال حمای ــون ری ــغ 11۰ میلی مبل

شــدند.

شیوع کرونا بر همۀ ارکان جامعه تاثیر 
گذاشت و یکی از این رکن ها، آموزش  گزارش

بود، آموزش در سطح دانش آموزی و 
دانشگاهی به شدت متاثر از این ویروس شد، در همان 
ابتدای شیوع آموزش و پرورش، خیلی سریع برنامه ستاد 
کرونا را پذیرفت و مدارس با تغییر شیوه آموزش ، به 
سمت آموزش های مجازی حرکت کردند، چند ماه تا 
پایان سال تحصیلی باقی مانده بود و طرح های متفاوتی 
برای آموزش دانش آموزی مهیا شد که البته دچار 
نقص های فراوانی بود، نقص هایی که نمی توان بر آن، 
خرده گرفت، زیرا فرصتی برای برنامه ریزی و  طراحی 
شیوه بهتری نبود، کرونا همۀ جامعه را را غافلگیر کرده 
بود و آموزش هم بی نصیب نماند. شبکه شاد، گروه های 
مجازی آموزش مدارس و تشکیل کالس های مجازی، 
هر چند لنگان لنگان اما سال تحصیلی را  به پیش برد و 
به اتمام رساند. در سال جدید با توجه به اینکه همچنان 
بسیاری از استان های کشور در وضعیت قرمز بودند، این 
امر روشن بود که در سال تحصیلی بعد هم، آموزش به 
صورت مجازی خواهد بود و فرصت چند ماهه ای هم 
برای تهیه و بهبود زیرساخت های آموزش مجازی مهیا 
شد .چندین ویژگی به شبکه شاد که  ایرادات زیادی بر 
آن وارد بود، اضافه شد و همه در کشور آماده آموزش 
مجازی مقاطع مختلف شدند و بالطبع آموزش و پرورش 
استان کرمان هم در این مسیر حرکت کرد، باهری مدیر 
روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش چندی پیش 
به ما گفت: »چندین سناریو برای شروع سال تحصیلی 
مشخص شده و آموزش مجازی با قدرت پیگیری می 
شود و ایرادات شبکه شاد به نحو چشمگیری بر طرف 
شده و از طرفی روزانه معلمان در سراسر استان در حال 
تولید محتوای درسی و بارگذاری در سامانه هستند تا 
دانش آموزان محدودیتی نداشته باشند.« وی حتی به 
ما اعالم کرد برای دانش آموزانی که دسترسی به 
اینترنت و تلفن همراه ندارند هم آموزش به صورت بسته 
محور پی گرفته و بسته های آموزشی تکلیف محور بین 
دانش آموزان تقسیم می شود.« این تامین زیرساخت ها 
وقتی به اوج خود رسید که صحبت از اینترنت دانش 

آموزی و سیم کارت های شاد شد که تا حدودی خیال 
خانواده ها را هم از هزینه های اینترنت  آسوده می کرد، 
اما همه این برنامه ریزی ها ناگهان و با صحبت وزیر 
آموزش و پرورش  در پنجشنبه هفته پیش  تغییر کرد. 
حاجی میرزایی اعالم کرد:»مدارس به صورت حضوری 
بازگشایی می شوند«، این  خبر جامعه آموزشی را دچار 
شک کرد،  البته  وزیر آموزش و پرورش گفت:» که روش 
های تلفیقی  مدنظر است اما  کالس ها حضوری برگزار 
می شوند  و اگر مساحت کالس و مدرسه به گونه ای 
باشد که فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشود باید گروه 
بندی  انجام شود.« حاجی میرزایی در جواب اعتراضات 
این بازگشایی به دلیل شیوع کرونا گفت:» آموزش و 
پرورش  تابع ستاد ملی کرونا است و این تصمیم در آن 
ستاد هم مطرح شده است« اعتراضات به بازگشایی 
مدارس  حتی از مجلس  هم  به گوش رسید ، اسماعیلی 
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس  در این باره 
گفت:» آقای وزیر آموزش و پرورش، شتابزدگی در 
بازگشایی مدارس بدون تامین زیرساخت ها  مخصوصا 
در مناطق محروم به استقبال کرونا رفتن است و دانش 
آموزان مناطق محروم حتی آب برای شستن دست 
ندارند.« خبر ارسال نامه های سرگشاده از مجلسیان و 
جامعه پزشکان  هم شنیده می شود که از ستاد ملی 
مقابله با کرونا درخواست کردند که جلوی این بازگشایی 

را بگیرند.
افزایش نگرانی از عقب افتادن 

دانش آموزان از آموزش
اما  با همه این موارد دیروز مدارس بازگشایی شد، در 
ادامه گزارش تعدادی از معلمان و دانش آموزان را در  
روز اول بازگشایی، می خوانید. معاون یکی از مدارس 
ابتدایی حاشیه شهر کرمان به کاغذ وطن گفت: »بچه 
ها امروز با ماسک آمدند اما هنوز چند ساعتی نگذشته 
بود که ماسک ها برداشته شد، هر چه قدر هم به بچه 
ها بگوییم ، نمی توانیم کنترل کنیم.« این معاون که 
نخواست نام مدرسه محل خدمتش فاش شود، گفت:» 
به دلیل شلوغی مدرسه مجبور شدیم در هر کالس ۲۰ 
دانش آموز که آن هم نصف تعداد هر سال است بنشانیم، 
معلم ها نگرانند بسیاری از آنها بیمار بوده و یا بیماری 
در خانه دارند.«  سهرابی مادر یک دانش آموز دوم 
دبستانی است ، او گفت:» من به  پسرم توصیه کرده ام 

که  ماسکش را بر ندارد اما اگر تشنه شد می تواند از روی 
ماسک آب بخورد؟، می تواند اگر مدادش روی زمین 
افتاد پیش از استفاده دوباره ضدعفونی اش کند؟، پدر او 
بیمار سرطانی است اگر کرونا بگیرد، جانش به خطر می 
افتد.« احمدی که دو پسر در پایه متوسطه دارد، گفت:» 
مدرسه به ما گفته است، آموزش حضوری است، اگر بچه 
ها را نفرستیم  عقب می افتند ، حتی مدیر گفته فقط 
حضوری درس می دهند و خیلی بیشتر از حد معمول 
هم درس می دهند که اگر زمستان غیر حضوری شد 
بچه ها عقب نباشند،  درس دادن در این شرایط اضطراب 
آور و به سرعت آیا تاثیرش بیشتر از  غیر حضوری است؟ 
« رستمی یکی از دبیران پایه متوسطه کرمان است، 
او گفت: »در مدرسۀ ما، حضور دانش آموزان کم بود 
و اکثرا برای دریافت کتاب آمدند، اگر بچه ها مدرسه 
نیایند آموزش ها اجبارا غیر حضوری می شود، اگر هم 
حضور دانش آموزان اجباری نباشد وقتی مدارس باز 
هستند، حصور معلم ها که اجباری است باالخره بعضی 

از دانش آموزان می آیند با آن چه می خواهند بکنند.«
والدین تصمیم بگیرند

 اما استاندار کرمان دیروز در جلسه ستاد استانی 

مقابله با کرونا مطلبی را عنوان کرد  که تا حدی 
نگرانی ها  را کم کرد، فدایی با تاکید بر اینکه هیچ 
اجباری برای آموزش حضوری نیست و در نهایت 
والدین باید تصمیم بگیرند، گفت: »اگر دانش آموز 
در کالس آموزشی شرکت نکرد باید تکلیف آموزش 
مشخص شود و دانش آموز آموزش را از طریق آموزش 
حضوری یا آنالین یا آفالین فرامی گیرد.« در این بین 
سنجری مدیر آموزش و پرورش شهرستان جیرفت  
هم در آیین بازگشایی مدارس شهرستان جیرفت با 
بیان اینکه اگر خانواده ای نمی خواهد فرزند خود را 
به صورت حضوری به مدرسه بفرستد، مشکلی وجود 
ندارد، بیان کرد: »اما دانش آموزان نباید از آموزش 
محروم شوند و اولیا باید با مدیر مدرسه هماهنگی های 
الزم را انجام  دهند که فرزندشان می خواهد از چه 
شیوه ای برای آموزش بهره ببرد.«  درست است که که 
اجازه عدم حضور داده شده است اما این نکته را نباید 
فراموش کنیم که در این بین دانش آموزان و والدینی 
هم هستند که  آموزش حضوری را با همه خطراتش 
بپذیرند و شاید همین حضور اختیاری هم زنگ خطر 

جدیدی از شیوع کرونا باشد.

حضور دانش آموزان در مدرسه اجباری نیست
*استاندار: هیچ اجباری برای آموزش حضوری دانش آموزان در استان نیست و باید والدین برای نحوه آموزش تصمیم بگیرند

 *عدم اجبار برای حضور دانش آموزان در مدارس، از نگرانی کادر آموزشی نمی کاهد

  نجمه سعیدی
سردبیر

رییس سازمان جهاد کشاورزی 
جهاد

جنوب کرمان گفت: جنوب کشاورزی
کرمان در سه ماهه اول سال 
جاری رتبه اول در زمینه آبیاری تحت فشار را 
در کشور کسب کرد.به گزارش خبرگزاری 
فارس از جنوب کرمان، سعید برخوری در 
جلسه تجلیل از کارشناسان آب و خاک 
سازمان با حضور نماینده شهرستان های 
جیرفت و عنبرآباد و نماینده پنج شهرستان 
اساس  بر  داشت:  اظهار  استان  جنوبی 
شاخص های توسعه بخش کشاورزی در سه 
ماهه اول امسال موفق شدیم رتبه اول آبیاری 
تحت فشار را در کشور کسب کنیم که این 
افتخار بزرگی برای منطقه است.رییس سازمان 
جهاد کشاورزی جنوب کرمان با اشاره به 
ضرورت راه اندازی مراکز لجستیک بار در هفت 
شهرستان  جنوبی گفت: فلسفه راه اندازی 
مراکز لجستیک بار این است که محصوالت 
منطقه در این مراکز تخلیه، بسته بندی، 
لیبل گذاری و با برند منطقه به سایر مناطق 
ارسال شوند که در شهرستان جیرفت و 
عنبرآباد چند داوطلب جهت سرمایه گذاری 
اعالم آمادگی کرده اند که تعدادی از آنها در 
مرحله واگذاری زمین و اعطای تسهیالت 
هستند و پیگیر هستیم که در هر هفت 
شهرستان جنوبی نیز این اتفاق بیفتد. برخوری 
افزود: برای جذب سرمایه گذاری در بخش 
کشاورزی نیاز به یک سری زیرساخت هاست 
که از جمله زیر ساخت های بسیار مهمی که در 
توسعه منطقه و جذب سرمایه گذار در بخش 
کشاورزی تاثیرگذار است بحث پیگیری 

فرودگاه و خط آهن و کاهش هزینه های حمل 
و نقل محصوالت کشاورزی کشاورزی جنوب 
و رفع مشکالت صادرات محصوالت منطقه 
است. منصور شکراللهی نماینده پنج شهرستان  
جنوبی در مجلس شورای اسالمی ضمن بیان 
مسائل و مشکالت بخش کشاورزی منطقه 
عنوان کرد: با توجه به موقعیت استراتژیک و 
خاص منطقه جنوب کرمان و نزدیکی به بنادر 
ما می توانیم از ظرفیت و پتانسیل های ویژه این 
منطقه استفاده بهینه کنیم.وی با اشاره به 
پیگیری اختصاص اسکله ویژه صادرات 
محصوالت کشاورزی جنوب کرمان در سواحل 
خلیج فارس تاکید کرد: مسائل و مشکالت 
کشاورزی منطقه در بحث  زیرساخت ها و 
مسائل کالن و ملی نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی پیگیری می کنند ولی برای رفع 
مشکالت خرد و جزئی بخش کشاورزی نظیر 
کود و بذر و غیره باید مدیران حداکثر تالش 

خود را برای رفع دغدغه های کشاورزان منطقه 
انجام دهند تا نمایندگان فرصت پیگیری 
مسائل زیربنایی و بسیار کالن را داشته باشند.
شهرستان های  مردم  نماینده  اعظمی، 
جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به مسائل و مشکالت بخش کشاورزی 
نهاده های  قیمت  رفتن  باال  از  منطقه 
کشاورزی و افزایش هزینه های تولید اظهار 
گالیه مندی کرد و عنوان داشت: این موضوع 
را از طریق مجلس شورای اسالمی به وزارت 
جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت 
تذکر می دهیم.وی خاطرنشان کرد: یکی از 
مواردی که می تواند به تولیدکنندگان منطقه 
کمک کند پیگیری رفع مشکالت و موانع 
صادرات محصوالت کشاورزی است که برای 
اولین بار میز خرما در کشور برگزار شد و 
تصمیمات بسیار خوبی در این زمینه حاصل 

شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با 
اشاره به اینکه در کشور نزدیک به ۲۰۰ هزار تعاونی 
داریم که 1۰۰ هزار مورد از آنها فعال هستند، گفت: 
در استان کرمان نزدیک به 1۰ هزار تعاونی داریم که 

۵۰۰۰ تعاونی فعال است.
رضا اسماعیلی صبح امروز 1۵ شهریورماه در نشست 
خبری به مناسبت هفته تعاون )13 تا 19 شهریورماه( 
اظهار کرد: مردم بیشتر کارکردهای اقتصادی تعاونی 
ها را می بینند و رویکرد قانون تعاون بیشتر کارکرد 

اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه در کشور نزدیک به ۲۰۰ هزار 
تعاونی داریم که 1۰۰ هزار مورد از آنها فعال هستند، 
افزود: در اســتان کرمان نزدیک به 1۰ هزار تعاونی 

داریم که ۵۰۰۰ تعاونی فعال است.
اسماعیلی با اشاره به اینکه ســالیانه ۲۰۰ تا 3۰۰ 
تعاونی جدید در استان شکل می گیرد، تصریح کرد: 
در حوزه تعاون بعضا شرکت های سهامی خاص و عام 
شکل می گیرند و در سال های بعد منحل و راکد می 
شوند و به همن دلیل عدد تعاونی های فعال حدود 

۵۰۰۰ مورد باقی می ماند.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان با 
اشاره به اینکه بیشترین تعاونی های استان کرمان در 
حوزه کشاورزی فعال هستند که 1۴۴۵ تعاونی را به 
خود اختصاص داده است گفت: ۴۶ اتحادیه تعاونی 
در اســتان کرمان داریم که ۲۵ مــورد از آنها فعال 
هستند؛ هر هفت تعاونی یک اتحادیه را تشکیل می 

دهند تا خواسته ها و نیازهای صنفی را دنبال کنند.
وی اظهار کرد: در سال گذشته 189 تعاونی جدید در 

استان کرمان ثبت شده که ۶7۲9 نفر در این تعاونی 
ها عضو و 3۵۵3 فرصت شغلی ایجاد شده است.

اســماعیلی تصریح کرد: در حوزه صادرات تعاونی 
هایی شکل گرفته است که در همین راستا در استان 
در سال گذشته نسبت به سال 97 میزان 118 درصد 
رشد داشته و سرمایه ثبتی تعاونی های تشکیل شده 

در سال قبل بیش از ۴ میلیارد تومان بوده است.
وی بیان کرد: در ســال های 97 و 98 در راســتای 
پررنگ کردن نقش بخش غیردولتی در حوزه تعاون 
تفاهمنامه ای با اتاق تعاون داشتیم و بیشتر فعالیت 
ها به ویژه دوره های آموزشی به این اتاق واگذار شد 
و در سال 98 بیش از 8۲ هزار نفر ساعت آموزش در 

استان ارائه شده است.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان 
گفت: 3۰7 مورد نظارت بر تعاونی های توزیعی، بیش 
از ۲۰۰ مورد نظارت بر تعاونی های تولیدی و ۲3۰ 
مورد نظارت بر تعاونی های خدماتی با همکاری اتاق 

تعاون در سال 98 صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: یکی از متولیــان غیردولتی بخش 
تعاون، اتاق تعاون است و بنا داریم همه فعالیت های 

حوزه تعاون را به آنها واگذار کنیم.
اســماعیلی در ادامه تصریح کرد: پانزدهمین دوره 
جشنواره تعاونی های برتر استان کرمان در روزهای 
اخیر برگزار شد که 11۰ تعاونی واجد شرایط شرکت 
در جشــنواره بودند و بعد از امتیازبندی، 1۵ مورد 
به عنوان تعاونی برتر انتخاب شد و سه تعاونی برتر 

استانی به سطح ملی معرفی شدند.
وی بیان کرد: ســامانه جامع تعاون در سال جاری 
رونمائی شد که همه فعالیت های مربوط به ثبت، 
نظارت، عضوگیری جدید، برگزاری مجامع و ... به 

صورت الکترونیکی انجام می شود.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان 
با اشاره به اینکه یکی از محاســن تعاونی ها انسان 
محور بودن است، گفت: در هفته تعاون 1۲ طرح در 
استان کرمان با سرمایه گذاری ۶۴ میلیارد تومان 

افتتاح می شود.

نیمی از تعاونی های استان کرمان فعال هستند
واگذاری فعالیت های حوزه تعاون به اتاق تعاون

رتبه اول جنوب کرمان در زمینه آبیاری 
تحت فشار در کشور

رئیس کل دادگستری استان کرمان از کشف و انهدام یک باند فساد 
اقتصادی در حوزه توزیع آرد و نهاده های دامی شرکت های عشایری 
و اتحادیه های روستایی حواله های دولتی نانوایان در جنوب استان 
کرمان خبرداد.به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، یداهلل موحد 
در جمع خبرنگاران از کشف و انهدام یک باند فساد اقتصادی در حوزه 
توزیع آرد و نهاده های دامی شرکت های عشایری و اتحادیه های 
روستایی حواله های دولتی نانوایان در جنوب استان کرمان خبرداد و 
اظهار داشت: در این ارتباط 3 متهم شامل رئیس و کارمند یک شرکت 
و مسئول فروش یک کارخانه تولید آرد بازداشت شده اند.وی با بیان 
اینکه در ارتباط با سایر متهمان پرونده تحقیقات تکمیلی در حال 
انجام است گفت: این افراد به اتهام پولشویی، اختالس، تحصیل مال 
نامشروع از طریق شبکه ای و پولشویی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته 
اند.رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: دستگاه قضایی در 
برخورد با مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی ندارد و با افراد در هر پست 
و جایگاهی بدون اغماض برخورد می کند. وی بیان کرد: این شبکه با 
استفاده از دریافت حواله های دولتی تخصیصی به عشایر، روستائیان و 
نانوایان و فروش آن ها به شبکه های دالل در بازار آزاد با استفاده از جعل 
در ۶ سال گذشته بالغ بر ۲ میلیون و ۲۵۲ هزار و 8۴۰ کیلوگرم آرد و 
۶98 هزار و ۲۶ کیلوگرم نهاده های دامی یارانه ای عشایر و روستائیان را 
وارد بازار آزاد کرده و حقوق عشایرو روستائیان را تضییع کردند.موحد 
عنوان کرد: گردش وجه حاصل از فروش خارج از شبکه آرد و نهاده های 
دامی یارانه ای این شبکه در مجموع بالغ بر 38 میلیارد ریال بوده استوی 
در پایان از ورود به موقع مقامات قضایی در جنوب استان و همچنین 
مجاهدت های خاموش پاسداران گمنام امام زمان )عج( در سازمان 

اطاعات سپاه استان کرمان تقدیر و تشکر کرد.

گزارش
ایسنا

انهدام باند فساد اقتصادی 
در جنوب استان کرمان

افتتاح 2 طرح راهداری 
در اسفندقه جیرفت 

و بهره مندی 12 روستا  
از راه آسفالته

بر اساس تصمیم ستاد استانی مقابله با کرونا، حضور دانش آموزان در مدارس اجباری نیست
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دبستان پسرانه سمای واحد کهنوج با اعالم نتایج آزمون استعدادهای 
درخشان از بین 18 دانش آموز شرکت کننده این مدرسه در آزمون 1۲ 
نفر قبولی داشته است.به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از کهنوج با اعالم 
نتایج آزمون استعدادهای درخشان، دبستان پسرانه سمای واحد کهنوج از 
بین 18 دانش آموز شرکت کننده این مدرسه در این آزمون 1۲ نفر قبولی 
داشته است.سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحد کهنوج در پی درخشش 
دانش آموزان دبستان پسرانه سمای کهنوج و قبولی بیش از ۶۰ درصد 
ایشان در آزمون استعدادهای درخشان در پیامی اظهار کرد: همزمان با 
شروع سال تحصیلی، شاهد درخشش دانش آموزان دبستان پسرانه سمای 
کهنوج در آزمون استعدادهای درخشان در سال تحصیلی ۴۰۰-99 هستیم. 
بی شک این موفقیت های ارزنده حاصل تدبیر، برنامه ریزی و تالش های 
صادق علیدادی معاون آموزش های عمومی و مهارتی این دانشگاه، اصغر 
پورسلیمانی مدیر دبستان پسرانه و هدایت و پیگیری معلمان، کارشناسان و 
تالش و هّمت دانش آموزان بوده که منجر به قبولی دو سوم از دانش آموزان 

دبستان پسرانه سما در مدارس استعدادهای درخشان شده است.

درخشش دانش آموزان سمای کهنوج 
در آزمون استعدادهای درخشان
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چگونه رنج بکشیم
اثر کریستوفر همیلتون، مدرس ارشد فلسفه دین در کالج کینگ 
لندن است. از این نویسنده کتاب خوب دیگری از نشر نو تحت 
عنوان فلسفه زندگی منتشر شده است اما کتاب چگونه رنج 
بکشیم توسط نشر هنوز و از سری کتاب های مدرسه زندگی – 
The School of Life – است. مدرسه زندگی که از 
جمله بنیان گذاران آن آلن دوباتن  نویسنده و فیلسوف سوئیسی  
است هدف خود را »یافتن پاسخ هایی برای پرسش های اساسی 
زندگی« تعریف کرده است. پرسش هایی مانند اینکه: چگونه 
شغل رضایت بخشی پیدا کنیم؟ آیا اصال می توانیم از گذشته مان 
سر دربیاوریم؟ چگونه روابط خوبی با دیگران برقرار کنیم؟ 
چگونه جهان را تغییر دهیم؟آلن دوباتن در مورد کتاب های 
جدید مدرسه زندگی می نویسد:با مطالعه مجموعه جدید 
کتاب های خودیارِی مدرسه زندگی توان ما برای مقابله با برخی 
از سخت ترین مشکالت زندگی افزایش می یابد. این افزایش 
توان هم آگاه کننده است، هم مفید و آرامش بخش. کتاب های 
این مجموعه نشان می دهند که خودیاری واقعی به چه معناست. 
الزم نیست اشاره کنیم که رنج همواره در زندگی ما حضور دارد 
و تقریبا هر کاری که انسان انجام می دهیم برای رهایی از »رنج« 
است. حال این رنج می تواند دالیل مختلفی داشته باشد. اولین 
چیزی که در فلسفه بودا آمده این است که در زندگی رنج وجود 
دارد و ما باید تالش کنیم از این رنج کم کنیم. کریستووفر 
همیلتون، نویسنده کتاب، در همان مقدمه خوب تکلیفش را با 
خواننده مشخص می کند و حتی می توان گفت ضربه محکمی 
به خواننده وارد می کند و می گوید در زندگی رنج وجود دارد و ما 
هم هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم که از آن رهایی پیدا کنیم. 
تفکر مثبت و دوری از امواج منفی و سایر چیزهای انگیزشی را 
نیز نفی می کند و می گوید باید با رنج روبه رو شد تا بتوانیم به 

شکلی درست با آن برخورد کنیم.

نمایشنامه در انتظار گودو
  +: این چیه؟_: نمی دونم. یه درخت بید. +: پس برگ هاش کجان؟

_: حتمن خشکیدن.+: پس حاال مجنون نیست._: شایدم فصلش نیست.

دیالوگ
یه حبه قند

 ششــمین فیلم ســینمایی رضا میرکریمی، محصول ســال 139۰ و محل 
فیلمبرداری آن در شهرستان یزد است.

فیلم
بهارنارنج

درمان اختالالت خواب، رفع سنگ کلیه و درمان سردرد های عصبی تنها نمونه 
ای از “خواص بهارنارنج” و دمنوش آن است.

عطار باشی

رها شدم، در وحشت عمق لجنزارت
تمام بیخیالی پَستت خاموش میشود 

پشت درد سیگارم

عکس: یاسر خدیشی
مدیرعامل موسسه خیریه »کمک« :

مسئولین به کودکان مبتال به سرطان 
توجهی ندارند

بخــش انکولــوژی کــودکان بیمارســتان ارجمنــد کرمــان بهمــن مــاه ســال گذشــته 
ــن  ــرطان( و خیری ــه س ــال ب ــودکان مبت ــک« )ک ــه »کم ــه خیری ــت موسس ــه هم ب
ــد  ــتان ارجمن ــی بیمارس ــمت های قدیم ــی از قس ــازی یک ــس از بازس ــی، پ کرمان
ــدازی شــد. در  ــاده و راه ان ــان آم ــه ســرطان کرم ــال ب ــودکان مبت ــرش ک ــرای پذی ب
حــال حاضر رونــد درمــان ایــن کــودکان در بخــش انکولــوژی کــودکان بیمارســتان 
ــت.  ــه اس ــت مواج ــا و تخ ــدید فض ــود ش ــا کمب ــه ب ــود ک ــام می ش ــور انج افضلی پ
ــا احــداث و راه انــدازی بخــش  خیریــن کرمانــی دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا ب
جدیــد، بخشــی از دغدغــه ی خانواده هــای کــودکان مبتــال بــه ســرطان را برطــرف 
ــه  ــن وج ــه بهتری ــز آن ب ــش و تجهی ــن بخ ــودن ای ــاده ب ــود آم ــا وج ــا ب ــد ام کنن
ــان معطــل برخــی بروکراســی های اداری اســت. ــرداری از آن همچن ممکــن، بهره ب

مدیرعامــل موسســه خیریــه »کمــک« در گفت وگــو بــا فــردای کرمان ضمــن گالیه 
از مدیــران دولتــی و عــدم حمایــت آن هــا، گفــت: بــه اســتناد فرمایشــات اســتاندار 
ــردم  ــه گره گشــایی از کار م ــادی ب ــران اعتق ــد بســیاری از مدی ــه گفته ان ــرم ک محت
ــری  ــه مســائل مهم ت ــه نظــر می رســد برخــی مســئولین ب ــده ب ــم بن ــد، به زع ندارن
ــتان  ــودکان بیمارس ــوژی ک ــش انکول ــدازی بخ ــایی از راه ان ــده اند و گره گش وارد ش
ــر  ــور کرده اند.دکت ــار آن عب ــه از کن ــد و بی توج ــر انداخته  ان ــه تاخی ــد را ب ارجمن
ــهر  ــر ش ــدگان ه ــم نماین ــف مه ــی از وظای ــه یک ــان این ک ــا بی ــدی ب ــا عب علیرض
ــدگان  ــا از نماین ــون باره ــرد: تاکن ــان ک ــت، بی ــردم اس ــکالت م ــایی از مش گره گش
ــتان  ــودکان بیمارس ــوژی ک ــش انکول ــدی از بخ ــه بازدی ــم ک ــا کردی ــهر تقاض ش
ــه ســرطان اســت،  ارجمنــد کــه از هــر جهــت آمــاده ی پذیــرش کــودکان مبتــال ب
داشــته باشــند امــا متاســفانه پاســخی دریافــت نکردیــم، در حالــی کــه بی توجهــی 
ــتان و  ــی دوس ــه برخ ــند ک ــاور باش ــن ب ــر ای ــده ای ب ــد ع ــد ش ــث خواه ــا باع آن ه
نماینــدگان بــه جــای نمایندگــی در امــور مهــم جامعــه، طرفــدار کارهای نمایشــی 
هســتند.وی ادامــه داد: بایــد در وزارتخانــه بــرای بهره بــرداری از ایــن بخــش 
تصمیم گیــری شــود، امــا در حالــی کــه کرمــان دارای مشــکالت زیــادی در بخــش 
درمــان کــودکان مبتــال بــه ســرطان اســت، ایــن کار بــا تاخیــر زیــاد مواجــه شــده و 
بــا گذشــت بیــش از هفــت مــاه از تکمیــل پــروژه، هنــوز بــه بهره بــرداری نرســیده 
اســت.مدیرعامل موسســه خیریــه »کمــک« بــا بیــان این کــه طی دو ســال گذشــته 
موفــق شــدیم ده هــا میلیــارد تومــان از ناحیــه ی کمک هــای خیریــن بــرای تامیــن 
ــال حاضــر  ــت: در ح ــم، گف ــان جــذب کنی ــی ســرطان کرم ــاخت های درمان زیرس
پــدران و مــادران کــودکان مبتــال بــه ســرطان از مــا انتظــار دارنــد تــا بــه وعــده ی 
خودمــان بــرای راه انــدازی بخــش جدیــد انکولــوژی کــودکان بیمارســتان ارجمنــد 
کرمــان عمــل کنیــم.وی خاطرنشــان کــرد: شــرایط بســتری، نگهــداری و درمــان 
ــای  ــداد تخت ه ــت، تع ــب اس ــیار نامناس ــور بس ــتان افضلی پ ــودکان در بیمارس ک
ایــن بخــش بســیار محــدود اســت و بیــش از ظرفیــت، مجبــور بــه پذیرش کــودکان 
ــه جــای این کــه مســئوالن اســتان همــت  ــه داد: ب بیمــار هســتند.دکترعبدی ادام
ــرای  ــد و ب ــامان دهن ــودکان را س ــی و ک ــش درمان ــن بخ ــت ای ــا وضعی ــد ت کنن
بهره بــرداری زودتــر از ایــن فضــا کمــر همــت ببندند، موضــوع را مســکوت گذاشــته 
و بــه راحتــی از کنــار آن عبــور کرده انــد، چــه مســاله ای مهم تــر از برطــرف کــردن 
دغدغــه ی کــودک بیمــاری کــه می توانــد نجــات پیــدا کنــد و بــه آغــوش خانــواده 
ــن  ــه ای ــه ای ب ــتم و عالق ــی نیس ــرد سیاس ــن ف ــه م ــان این ک ــا بی ــردد؟.وی ب بازگ
ــردم و  ــه ک ــی مراجع ــای سیاس ــه ی گروه ه ــه هم ــرد: ب ــار ک ــدارم، اظه ــوزه ن ح
بــرای فراهــم کــردن زیرســاخت ها و تامیــن نیازهــای درمانــی کــودکان مبتــال بــه 
ــه  ــه ای ب ــا عالق ــه نظــر می رســد دولتی ه ــا متاســفانه ب ــردم ام ــی ک ســرطان رایزن
ــه  ــه »کمــک« اضاف ــل موسســه خیری ــن مشــکل ندارند.مدیرعام گره گشــایی از ای
ــودکان  ــن گوشــه ای از مشــکالت ک ــا کمــک خیری ــا ب ــدم شــدیم ت ــرد: »پیش ق ک
ــد ســال  ــن چن ــم و در ای ــا را برطــرف کنی ــای آن ه ــه ســرطان و خانواده ه ــال ب مبت
ــه دســتگاه  ــه زودی ب ــان ب ــم، کرم ــی انجــام دهی ــق شــدیم کارهــای خوب هــم موف
ــان بیمــاری ســرطان مجهــز می شــود کــه بعــد  ــرای تشــخیص و درم پت اســکن ب

ــود. ــن تجهیــزات خواهــد ب از تهــران و مشــهد، ســومین اســتان دارای ای
ــت:  ــتیم، گف ــی هس ــران دولت ــدی مدی ــت ج ــد حمای ــه نیازمن ــان این ک ــا بی وی ب
»ســرطان یــک بیمــاری فرسایشــی و فراگیر اســت کــه خانــواده را از نظــر اقتصادی 
ــان  ــرای درم ــان ب ــد و کرم ــیب می کن ــار آس ــدت دچ ــی به ش ــاختار اجتماع و س
ــد و  ــای کار آماده ان ــن پ ــه خیری ــاال ک ــاز دارد، ح ــاخت  نی ــه زیرس ــاری ب ــن بیم ای
حاضــر هســتند بــرای ایــن بخــش هزینــه کننــد، عــدم همراهــی مدیــران دولتــی 

ــود«. ــا ش ــردی آن ه ــب دلس ــد موج می توان

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

جاذبه آبشار دو ساری عنبرآباد
در فاصله ۵ کیلومتری شرق جاده جیرفت به 

کهنوج در روستای دوساری قرار دارد.

خر مهره سازی
ازصنایع دستی قم به حساب می آید. خر مهره، 

در واقع از سنگ های فیروزه ای و آبی رنگ 
ساخته می شوند.

در سال گذشته در چنین روزی از 
مشکالت گردشگری استان نوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

واکنش وزیر آموزش و پرورش  به بازگشایی مدارس
isna.news از صفحه

سخنگوی سازمان بهداشت جهانی: تا اواسط سال ۲۰۲1 واکسیناسیون کرونا 
khabaronlinee در سطح وسیع انجام نمی شود.از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

مو نِشُتم  توِی کهنو اِنِتظاِرت

که بَرگردی َعزیُزم  َور دیاِرت

َخبر داُرم که روتی  سوِن جیرفت

به ِطرگ و َگسَپِتن کوتِه ُگذاِرت

شاعر : اسماعیل جالئی

ُکرونا یَهته ای َوختی به روبار

همه ی مردومونی کرده بیکار

تمامی دردمندو َقرضمندن

همه سرَگشته ای دست طلبکار

شاعر : اسماعیل خانه گیر

نبوَدر تا کیومت یاِد آ شو

کجا رفتی که آ شو ُسوخُتم ای تَو

دلم وختی تو پُشِتت دا دالله

اُِگفتی ای بلندی آسمون کو

شاعر : محمد بخشی

         در توییتر چه می گویند؟

متقاضیان وام ودیعه مسکن، اطالعات خود را در سامانه 
اقدام ملی تکمیل کنند.

واکسن آنفلوآنزا اواخر شــهریور در داروخانه ها توزیع 
می شود.

اتصال 9۰ درصد روستاها به شبکه ملی اطالعات


