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WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار :

درخواست از وزارت کشور و بهداشت 

برای ممنوع السفر بودن کرمان

اعالم  رنگ بندی نهایی شهرهای کرونایی

 تا 25 اسفند ماه

افتتاح  40واحد مسکن مددجویی در بخش جازموریان
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 مدیرکل بهزیستی استان خبر داد:

 مناسب سازی 35 درصدی 

ساختمان های اداری کرمان

 برای معلوالن

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد:

شناسایی 9 نفر مبتالی قطعی

 به کرونای انگلیسی

 در کرمان

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان:

تا عید و حتی بعد از تعطیالت
 شرایط شکننده و حساس 
کرونایی را پیش رو داریم

نمایندگان مردم در شورای اسالمی

شهرهای شهربابک، جوزم و خورسند

از مدیرعامل آبفای استان تقدیر کردند

2

کانکسی؛ گزارش »کرمان امروز« از تحصیل برخی دانش آموزان جنوب و شرق استان در مدارس غیراستاندارد 

رنج تحصیل در ظلمات کانکس های جنوب

متن کامل در صفحه سوم

   دانش آموزان روستایی جنوب و شرق استان سال هاست که از برخی کمبودها رنج می برند و برای ادامه تحصیل مجبور به تحمل گرمای کوره مانند تابستان و سرمای استخوان سوز مدارس کانکسی هستند تا شاید در 
آینده بتوانند پیشرفتی داشته باشند و فرزندان خود را از این محرومیت رها سازند. بدون شک وجود کالس های کپری و کانکسی در استان زاییده مشکالت اجتماعی، اقتصادی و حتی خشکسالی است. هر چند که همان کپر 

و یا کانکس هم این روزها بی استفاده مانده و دانش آموزان مناطق محروم استان به دلیل عدم دسترسی به اینترنت و یا وسایل هوشمند نتوانستند سال تحصیلی جدید را به انتها برسانند و....

متن در صفحه چهارم

مدیرعامل هالل احمرکرمان اعالم کرد:

پوشش 11 درصدی

کرمان  استان 

 در امداد رسانی 

حوادث کشور

اعالم زمان واریز 

بیمه بیکاری ایام کرونا

 به حساب جاماندگان

 صفحه  دوم

 صفحه  سوم

گزارش »کرمان امروز« از آیین رونمایی 
و نمایش فیلم سینمایی»شهرمهتابی« اثر مسعود اشجعی

کرمان است؛ گذاری شهرداری  که اولین فیلم بلند با سرمایه   

به روشنی 
شهر مهتابی

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومي شماره 100/و/12-99م موضوع راهبري، بهره برداري، تعمیر و نگهداري ترمیم و باز سازي تاسیسات 
آب و رفع اتفاقات شهرستان راور را با برآورد 7/827/597/434ریال همراه با ارزیابي ساده با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 391/380/000 ریال با حداقل 
تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2099005963000127 را از طریق سامانه تدارکات الکتریکي دولت برگزار نماید.کلیه مراحل بر گزاري مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و باز گشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس  WWW.Setadiran.ir  انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/12/16 مي باشد
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ  99/12/26 

مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1400/01/23 
تاريخ تحويل ضمانتنامه به دبيرخانه شرکت: ساعت 13 مورخ 1400/01/23 

زمان بازگشايی پاکت ها : ساعت 9:30 روز سه شنبه تاریخ 1400/01/24
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف:

آدرس کرمان_  بلوار 22 بهمن _  شرکت آب و فاضالب استان کرمان _  دفتر قراردادها و تلفن 03433222282
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس 02141934

دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768
مديريت روابط عمومي و آموزش همگاني

فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي
شماره 100/و/12-99م

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم آگهی مزايده فروش 27 قطعه از اراضی حسن آباد واقع در بلوار کوثر غربی فاز سوم مرحله دوم  )نوبت اول(
بنیاد فرهنگی قدس تعداد 27 قطعه از زمینهای خود )با سند ملک طلق( واقع در کرمان بلوار کوثر غربی را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند متقاضیان 
می توانند همه روزه )به جز ایام تعطیل رسمی( از تاریخ درج آگهی  تا تاریخ 99/12/28 به دفتر بنیاد واقع در بلوار جمهوری اسالمی روبروی دانشکده فنی مهندسی، هتل آسمان، 
دفتر بنیاد فرهنگی قدس مراجعه و شرایط مزایده و اسناد مربوطه را دریافت نمایند آخرین مهلت پذیرش 99/12/28 خواهد بود تلفن های 32116871 - 32127268 در ساعات 

اداری پاسخگو می باشند.                                                                                                                                                       بنياد فرهنگی قدس 

 شمارهردیف
 قطعه

 نوع
کاربری

 شمال
m

شرق
m

جنوب
m

غرب
m

معبر
m

مساحت 
کل 
m2

5 درصد قیمت پایه ملک وضعیت ملک
 قیمت پایه ریال 

19/125/900/000957/000/000طلق- در شرف صدور  سند1024/31024/38242/1مسکونی1444

18/883/800/000945/000/000طلق- در شرف صدور  سند1024/31024/28242/1مسکونی2445

18/587/800/000930/000/000طلق- در شرف صدور  سند1024/21024/18241/4مسکونی3446

18/285/600/000915/000/000طلق- در شرف صدور  سند1024/110248240/6مسکونی4447

17/992/500/000900/000/000طلق- در شرف صدور  سند102410248239/9مسکونی5448

+11/22411/22مسکونی6449
21/9

19/861/600/000995/000/000طلق- در شرف صدور  سند8268/4

19/249/650/000965/000/000طلق- در شرف صدور  سند1221/91221/812261/9مسکونی7450

+11/921/8مسکونی8451
6

27/210/400/0001/365/000/000طلق- در شرف صدور  سند10/927/718316/4

19/726/300/000990/000/000طلق- در شرف صدور  سند1024/110/125/710249/7مسکونی9483

20/296/000/0001/015/000/000طلق- در شرف صدور  سند1024/510/126/16253/7مسکونی10484

19/253/700/000965/000/000طلق- در شرف صدور  سند1022/910/124/56237/7مسکونی11485

18/171/200/000910/000/000طلق- در شرف صدور  سند1021/310/122/96221/6مسکونی12486

+11/1مسکونی13487
1/2

20/529/600/0001/027/000/000طلق- در شرف صدور  سند18/512/121/38244/4

+12/117.8مسکونی14488
2/5

19/400/000/000970/000/000طلق- در شرف صدور  سند10/921/18242/5

17/348/400/000870/000/000طلق- در شرف صدور  سند10/121/110/422/76219/6مسکونی15489

18/353/400/000920/000/000طلق- در شرف صدور  سند10/122/710/524/36235/3مسکونی16490

+10/124/37/1مسکونی17491
5

19/119/100/000960/000/000طلق- در شرف صدور  سند21/810248/3

17/198/800/000860/000/000طلق- در شرف صدور  سند10/121/810/523/510226/3مسکونی18492

+2/5مسکونی19513
8/3

24/657/400/0001/233/000/000طلق- در شرف صدور  سند30/49/121/68300/7

20/816/000/0001/041/000/000طلق- در شرف صدور  سند927/39/530/48260/2مسکونی20514

19/805/000/000990/000/000طلق- در شرف صدور  سند924/49/427/38233مسکونی21515

18/585/000/000930/000/000طلق- در شرف صدور  سند921/89/424/48206/5مسکونی22516

+3مسکونی23535
8/4

22/840/000/0001/142/000/000طلق- سند دارد22/89/520/716228/4

20/691/000/0001/035/000/000طلق- سند دارد1022/81022/816229/9مسکونی24538

+9/2مسکونی25539
2/5

25/030/000/0001/252/000/000طلق- سند دارد21/11122/816250/3

12/000/000/000600/000/000طلق- در شرف صدور  سند50/347/416/314389/1 فرهنگی26565

 مهد27566
کودک

21/608/400/0001/081/000/000طلق- در شرف صدور  سند32/110/930/321/310491/1

 

 (99-60کیفی ) یابیارز یآگه راخوانف  تجدید
 دستگاه فلومیتر پرتابل یک خرید مناقصه جهت برگزاری  

 مانه تدارکاتسارا از طریق  2099093164000084 هبه شمار (دستگاه فلومیتر پرتابلیک خرید )جهت برگزاری مناقصه عمومی  کیفی شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی
تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه   کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی برگزاری فراخوان ارزیابیالکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 

انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای  www.setadiran.irالکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس تدارکات 
و کیفی  ومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابیباشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمی م 1399/12/18 نتشار فراخوان در سامانه تاریخالکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ ا

 گران ارسال خواهد شد. مناقصه  ه از طریق سامانه ستاد بهارسال دعوتنام
 28/1/1400:  کیفیمهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی    27/12/1399: کیفییافت اسناد استعالم ارزیابی مهلت در

  034-33239661شماره فکس: 034-31326000شماره تماس:  هیشعبان  راه چهار با بیاد راه سه فاصل حد -بهمن  22رمان واقع در بلوار شرکت گاز استان ک  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
 85193768و  88969737دفتر ثبت نام:     021-41934مرکز تماس:   نجام مراحل عضویت در سامانه:اعات تماس سامانه ستاد جهت اطال

 کد فراخوان 1399.7401 شماره مجوز 18/12/1399 ریخ چاپ نوبت اولتا 501 (روزمدت زمان اجرا)

 2099093164000084 000/000/750 مبلغ تضمین)ریال( 19/12/1399 تاریخ چاپ نوبت دوم دو تعداد مرحله

 روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

نوبت اول

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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دو دوشنبه 18 اسفند ماه 24/1399 رجب 8/1442 مارس 2021/سال بیست و ششم شماره 3400
اخبار استان

مدیرعامل جمعیت هالل احمراستان کرمان گفت: 
در سال جاری رتبه اول امدادرسانی در حوادث در 
کشور متعلق به استان کرمان با پوشش 11 درصد 
در  ما  امدادرسانی  بیشترین  و  بوده  کشور  آمار  از 

سال جاری مربوط به حوادث رانندگی بوده است.
»رضا فالح« در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در سال 

در کشور  در حوادث  امدادرسانی  اول  رتبه  جاری 
از  درصد   11 پوشش  با  کرمان  استان  به  متعلق 
آمار کشور بوده و بیشترین امدادرسانی ما در سال 

جاری مربوط به حوادث رانندگی بوده است.
وی افزود: در 11 ماهه امسال 300 هزار نفر از مردم 
استان کرمان از خدمات مراکز درمانی و توانبخشی 

هالل احمر استان کرمان استفاده کرده اند.
فالح تصریح کرد: همچنین در سال جاری بیش از 
633 هزار نفر از خدمات داوطلبان در قالب کاروان 
کرمان  استان  در   ... و  مددکاری  سالمت،  های 

استفاده کرده اند.
کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 

خانه  ایجاد  داوطلبان  حوزه  در  ما  اولویت  گفت: 
در  هالل  خانه   200 امروز  تا  و  است  هالل  های 
راه  کرمان  استان  یافته  توسعه  کمتر  روستاهای 
تاب  افزایش  ها  خانه  این  هدف  که  شده  اندازی 
آوری و توانمندسازی مردم روستا و پوشش حوادث 

توسط خود مردم است

۴0 واحد مسکن مددجویی به صورت همزمان با 
در  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل  حضور 
بخش جازموریان افتتاح و تحویل مددجویان این 

بخش شد.
استان  امداد  کمیته  مدیرکل  صادقی«  »یحیی 
این  از  یکی  نمادین  افتتاح  مراسم  در  کرمان 
خوشاب  پیر  روستای  در  مسکونی  واحدهای 
برای  مسکن  تهیه  جازموریان  بخش  توابع  از 
اولویت های  از  یکی  و  مهم  امری  را  نیازمندان 

مسکن  ساخت  گفت:  و  دانست  نهاد  این  اصلی 
برای مددجویان نقش مهمی در توانمندی آن ها 
خیران  خوب  مشارکت  با  امیدواریم  که  دارد 
رفع مشکل  راستای  در  مثبتی  قدم های  بتوانیم 

مسکن مددجویان برداریم.
با  مسکونی  واحدهای  این  اینکه  بیان  با  وی 
کرمان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مشارکت 
این  از  هرکدام  متراژ  افزود:  احداث شده اند 

واحدهای مسکونی ۵0 مترمربع است.

و  خیران  مشارکت  با  کرد:  تصریح  صادقی 
علوی  خیریه  بنیاد  جمله  از  مختلف  گروه های 
کار ساخت مسجد و مدرسه برای اهالی روستای 
پیر خوشاب آغاز شده و این اقدامات باعث ایجاد 
آرامش و امید به زندگی در بین اهالی این روستا 

شده است.
 الزم است که  اهالی پیر خوشاب درگذشته در 
امکانات  فاقد  و  صعب العبور  محروم،  منطقه ای 
اولیه در 100 کیلومتری بخش جازموریان ساکن 

محل  امداد  کمیته  پیگیری های  با  که  بودند 
اسکان این اهالی جابه جا و در منطقه زهکلوت 

بخش جازموریان اسکان داده شدند.
امداد  بنابراین گزارش، در سفر مدیرکل کمیته 
اهداء  منوجان،  شهرستان  به  کرمان  استان 
112 فقره جهیزیه بین زوج های نیازمند تحت 
 30 واگذاری  و  منوجان  امداد  کمیته  حمایت 
و  حمایت  تحت  مددجویان  به  تراکتور  دستگاه 

فرزندان آن ها نیز انجام شد.

مدیرعامل هالل احمرکرمان اعالم کرد:
پوشش 11 درصدی استان کرمان در امداد رسانی حوادث کشور 

با حضور مدیرکل کمیته امداد استان کرمان صورت گرفت؛
افتتاح  40واحد مسکن مددجویی در بخش جازموریان 

بودن  شکننده  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
مردم  همه  از  گفت:  استان  در  کرونا  وضعیت 
و دستگاه ها می خواهیم تا این مدت دوهفته 
مانده تاعید و 13 روز نوروز را با دقت هرچه 

تا  کنند  رعایت  ها  پروتکل  و  الزامات  بیشتر 
نو  سال  تعطیالت  از  پس  را  مطلوبی  شرایط 

داشته باشیم.
در جمع  وند  زینی  علیرضا   ، ایرنا  گزارش  به 
ها  پروتکل  بحث  در  کرد:  اظهار  خبرنگاران 
یعنی  برتر کشور هستیم  استان های  ما جزو 
مردم به خوبی پروتکل ها را رعایت کردند و 
مردم همه  و  اصناف  قدردان  راستا  در همین 
کسانی  هستیم که به رغم سختی ها و یکسال 

فشار ها همچنان رعایت می کنند .
انجام  جدی  صورت  به  ها  نظارت  افزود:  وی 
می  دریافت  را  آن  گزارشات  ما  که  شود  می 
اصناف  سلیمانی،  شهید  طرح  در  هم  کنیم، 
اعمال می  تردد های شبانه  و هم محدودیت 

شود و جریمه ها نیز ثبت می شود.
تا  باقیمانده  مدت  این  اینکه  بیان  با  استاندار 
عید و 13 روز آن زمان حساسی است، تاکید 
کرد: امیدواریم این یک ماه به خوبی و خوشی 

و بدون اتفاقات بد سپری شود.
و  شهرستانی  سفرهای  به  اشاره  با  وند  زینی 
نشست های اداری خاطرنشان کرد: ما سفرها 
توانیم  نمی  وجه  هیچ  به  را  اداری  جلسات  و 
برسیم،  مردم  های  کار  به  باید  کنیم،  تعطیل 
تعدادی از شورا های اداری باید برگزار شوند، 
شهرهای  و  شود  می  رعایت  نیز  ها  پروتکل 
استانمان به غیر از سیرجان شرایط بدی ندارند.

های  سفر  در  اینکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
استانی و شهرستانی که می رویم مطالبه مردم 

و نمایندگان آن منطقه است، اذعان کرد: در 
واقع طی دو ماه گذشته کل استان را یک دور 
رفتیم و نهایت تالشمان را کردیم تا پروتکل ها 
پایان سال  رعایت شود، سعی می کنیم دوره 
جلسات و سفر رفتن ها را کم کنیم  البته این 
نیست که شرایط  معنا  بدین  ما مسئوالن  کار 

عادی شده، بلکه شرایط بسیار شکننده است.
وی با اشاره به شرایط استان خوزستان یادآور 
شد: هر چند دو ماه وضعیت ما تغییری نکرده 
برخی  در  است،  شکننده  وضعیت  این  اما 
استان ها وضعیت به شدت بد شده است که 
اینگونه  است  ممکن  رعایت  عدم  صورت  در 
شود و شب عید برای ما و هم استانی ها تلخ 

شود

استاندار کرمان:

تا عید و حتی بعد از تعطیالت شرایط شکننده و حساس کرونایی را پیش رو داریم

خبر
معاون سیاسی، اجتماعی

 و امنیتی استاندار :

درخواست از وزارت کشور و بهداشت 

برای ممنوع السفر بودن کرمان
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار کرمان گفت: در استان کرمان 12 

شهر آبی، 11 شهر زرد و سیرجان در وضعیت نارنجی قرار دارد.
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
محمدصادق بصیری معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار کرمان در 
ستاد استانی کرونا گفت: آنچه در ستاد ملی کرونا مورد تاکید قرار گرفت، 
مدیریت تجمع ها در ایام پایان سال و نوروز است که قرار شد فعاًل بر اساس 

رنگ بندی ها انجام شود.
او افزود: با توجه به اینکه برخی استان ها ممنوعیت سفر دارند، احتمال سر ریز 

شدن مسافر ها به کرمان وجود دارد.
بصیری از درخواست ممنوعیت سفر به کرمان خبر داد و تصریح کرد: نامه هایی 
به وزارت کشور و وزارت بهداشت فرستاده شده که محتوای های نامه این است 
که با توجه به ممنوع بودن سفر به استان های مسافر پذیر و قصد زیارت مرقد 

شهید سردار سلیمانی احتمال ورود مسافران به استان کرمان وجود دارد.
او بیان کرد: بر این اساس، ضمن اینکه سپاه پاسداران کاروان ها را محدود 
کرده، درخواست شد که کرمان مشابه شهر های سیاحتی و زیارتی تصمیم 

گیری شود.

استاندار کرمان:

کمبود و تامین سخت مرغ

 توسط مردم قابل قبول نیست

 استاندار کرمان درستاد تنظیم بازاراستان ازافزایش جوجه ریزی وتولید مرغ 
بیشتر درروزهای آینده خبرداد.

به گزارش  خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، علی 
زینی وند استاندار کرمان در نشست تنظیم بازار استان کرمان گفت: با افزایش 
جوجه ریزی به زودی عرضه و تقاضا در بحث مرغ در استان کرمان به تعادل 
می رسد.  او افزود: براساس گزارش ارائه شده از سوی نهاد ها و دستگاه های 
مرتبط درتامین کاال های اساسی برای شب عید از جمله شکر، برنج ومیوه 

مشکلی نخواهیم داشت .
استاندارکرمان برافزایش تیم های نظارت و بازرسی بازار درسطح استان تا 1۵ 
فروردین تاکیدکرد واظهار داشت: ذخایر کاال های اساسی استان قابل قبول 

است و قاعدتا نباید مشکلی در تامین مایحتاج مردم داشته باشیم.
او تصریح کرد: فرمانداران، شهرداری ها، تعاون روستایی و اصناف شبکه توزیع 

اقالم را در سطح استان گسترده ببینند.
استاندار کرمان با بیان اینکه با کمبود شدید در تولید مرغ مواجه هستیم، 
گفت: مسئله کمبود مرغ در کل کشور است و حتی برخی شهرستان ها که 
مرکز تولید مرغ در کشور هستند با صف های طوالنی مردم برای خرید مرغ 

مواجه هستند.
او تاکید کرد: در هر صورت کمبود مرغ وتامین سخت آن توسط مردم دلیل 

قابل قبولی نیست.

مدیر کل ثبت اسناد و امالک

 استان کرمان مطرح کرد:

ساماندهی و تثبیت امالک

 و مستغالت آموزش و پرورش
در دیدار مدیران کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان، آموزش و پرورش 
استان و بنیاد مسکن انقالب اسالمی وضعیت امالک و مستغالت آموزش و 

پرورش بررسی گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان، علی 
بنیاد مسکن  و  استان  پرورش  و  آموزش  با مدیران کل  محمودی در دیدار 
انقالب اسالمی با اشاره به اینکه تاکنون نسبت به تثبیت امالک آموزش و 
پرورش نقش فعالی داشته ایم گفت: با ساماندهی و تثبیت امالک و مستغالت 
آموزش و پرورش بخشی از مشکالت موجود در زمینه نوسازی و یا تبدیل به 

احسنت نمودن مدارس مرتفع خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ادارات آموزش و پرورش می توانند با استفاده از کمیسیون 
مستندسازی نسبت به اخذ اسناد مالکیت مدارس دولتی و ساختمان های آن 
پرورش  و  آموزش  برداری  بهره  و مورد  واقع  اراضی دولتی  اداره کل که در 
مالکیت  اسناد  ها  شهرستان  از  برخی  در  کرد:  بیان  نمایند  اقدام  هستند 

متعددی با استفاده از کمیسیون مستندسازی صادر شده است.
زیر  بیان داشت: در شهرهای  استان کرمان  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیر کل 
بنیاد مسکن  ادارات  با همکاری  روستاها  و همچنین  نفر جمعیت   2۵000
انقالب اسالمی آمادگی کامل برای صدور اسناد مالکیت مربوط به آموزش و 
پرورش از طریق قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید 
این  نفر جمعیت  باالی 2۵000  عرصه و مسکن وجود دارد و در شهرهای 
آمادگی از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی وجود دارد.
در ادامه این دیدار مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان ضمن تقدیر از 
علی محمودی به دلیل پیگیری امور مستند سازی اموال دولتی در راستای 
تثبیت مدارس آموزش وپرورش در روستاها گفت: بخشی از زمین  های مرتبط 
با آموزش و پرورش در مرحله فروش و هزینه برای نوسازی مدارس است و 
تالش ما بر این است که امالک وابسته به این اداره کل باز پس گرفته شود تا 

در بخش  های آموزشی هزینه شوند.
وی خاطر نشان کرد: طی سالیان گذشته بسیاری از امالکی که مربوط به 
آموزش و پرورش می باشند و در تصرف نهادها و اشخاص حقیقی قرار گرفته 
روستا   به  روستا  عملکرد  محاکم  طریق  از  اقدام  یا  و  مذاکرات  طی  بودند، 
برگشت داده شدند و در حال پیگیری هستیم تا قسمت دیگری از این اموال 

هم برگشت داده شوند.
اسکندری زاده گفت: کمبود اعتبارات باعث شده برخی مدارس حصار نداشته 
باشند و این موضوع باعث شده که تثبیت این امالک با مشکالتی مواجه شود 
که در این جلسه در تالش هستیم با تعامل سه دستگاه راهکارهای مناسبی 

اتخاذ شود.

 مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت : ۹20 مورد 
از ساختمان های دستگاه های زیرمجموعه جشنواره 
شهید رجایی در کرمان مورد ارزیابی قرار گرفت که 
بیش از 3۵ درصد از این ساختمان ها مناسب سازی 
شده و 6۵ درصد به دالیل مختلفی از قبیل کمبود 
همچنان  ساختمان ها  بودن  قدیمی  و  اعتبارات 

مناسب سازی نشده است.
به گزارش ایرنا، عباس صادق زاده در چهارمین و 
آخرین نشست ستاد مناسب سازی سال جاری با 
قدردانی از همکاری های ارزشمند متولیان امر در 

زمینه  نقطه مطلوب در  به  استان کرمان  رساندن 
انجام شده در  اقدامات گسترده  به  مناسب سازی 
همراهی  و  بهزیستی  پیگیری  با  افزود:  رابطه  این 
و  استاندار سابق و فعلی  به ویژه  استان  مسئوالن 
بخش  در  را  خوبی  پیشرفت های  کرمان  شهردار 
مناسب سازی اماکن و محیط های شهری و اداری 

در کرمان داشته ایم. 
وی از مهم ترین دالیل عدم مناسب سازی اماکن 
بودن  قدیمی  و  تاریخی  ماندگی  عقب  را  شهری 
همکاری  لزوم  بر  و  دانست  ساختمان ها  و  معابر 

عقب  این  رفع  در  اندرکاران  دست  همه  بیشتر 
قبول  قابل  و  مطلوب  نقطه  به  رسیدن  و  ماندگی 

برای جامعه افراد دارای معلولیت تاکید کرد. 
کرد:  تصریح  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
این  در  هدف  جامعه  نمایندگان  جدی  پیگیری 
زمینه تاکنون نتایج قابل قبولی را در بر داشته که 
امیدواریم با ادامه این روند و پیگیری جدی مدیران 
ارشد استانی در کنار همکاری متولیان و مجریان 
طرح ها و پروژه های عمرانی شاهد اتفاقات مطلوب 

در این حوزه باشیم.

در  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
استان کرمان ۹ مورد ابتال به کرونای جهش یافته 

تأیید شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رشیدی نژاد در 
شصت و ششمین جلسه ستاد پیشگیری و مقابله 
لزوم  بر  تاکید  با  کرمان  استان  ویروس  کرونا  با 
جلوگیری از شکل گیری تجمعات ادامه داد: باید 
تدبیر ویژه ای برای شیوه توزیع مواد غذایی شب 

عید در کرمان به کار گرفته شود.
شکل  از  جلوگیری  برای  کرد:  بیان  نژاد  رشیدی 
نقاط  باال در  با تعداد  باید غرفه هایی  گیری صف 

مختلف شهر ایجاد شود.
به  اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
اینکه در حال حاضر بحث بیماریابی زودرس را در 
کرمان دنبال می کنیم، افزود: با مثبت شدن تست، 
تردد پرهیز  از  و  بمانند  نقاهتگاه  باید در  بیماران 

کنند.
وی با اشاره به اینکه در خصوص سفرهای نوروزی 
گفت:  هستیم،  کرونا  ملی  ستاد  مصوبات  تابع  ما 
کرمان با توجه به وجود مزار شهید سلیمانی جزو 
شهرهای زیارتی بوده و نیاز است که مانند شهرهای 

سیاحتی و زیارتی ممنوع السفر اعالم شود.

 مدیرکل بهزیستی استان خبر داد:

 مناسب سازی 35 درصدی ساختمان های اداری کرمان برای معلوالن 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد:

شناسایی 9 نفر مبتالی قطعی به کرونای انگلیسی در کرمان



دوشنبه 18 اسفند ماه 24/1399 رجب 8/1442 مارس 2021/سال بیست و ششم شماره 3400سه جامعه 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

اعالم زمان واریز 
بیمه بیکاری ایام کرونا
 به حساب جاماندگان

 
شدگان  بیمه  امور  مدیرکل  نوشت:  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
به  کرونا  ایام  بیکاری  بیمه  واریز  از  اجتماعی  تامین  سازمان 

حساب جاماندگان تا پایان این هفته خبرداد.
اجتماعی  تامین  سازمان  شدگان  بیمه  امور  مدیرکل  شکوری، 
اظهار کرد: در دوران کرونا یک میلیون و ۲۳۰ هزار نفر واجد 
فهرست  بودند که  بیکاری شده  بیمه  مقرری   شرایط دریافت 

آن ها در ۹ مرحله به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد.
افزود:  اجتماعی  تامین  سازمان  شدگان  بیمه  امور  مدیرکل 
پرداخت مقرری در دو مرحله به تاخیر افتاد که تامین اعتبار برای 

آن ها صورت گرفته است.
به  جاماندگان  مبلغ  داری  خزانه  هماهنگی  با  افزود:  شکوری 

حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شد.
به گفته وی ، در تالش هستیم با ارزیابی های انجام شده این مبلغ 

را تا پایان هفته به حساب جاماندگان ارسال کنیم.

سرنوشت گوشی های 
سرقتی چه می شود؟

سرنوشت  درباره  ناجا  آگاهی  پلیس  سرقت  با  مبارزه  معاون 
گوشی های سرقتی، توضیحاتی داد.

اجتماعی  انتظامی گروه  و  به گزارش خبرنگار حوزه حوادث 
باشگاه خبرنگاران جوان، سردار موذن معاون مبارزه با سرقت 
پلیس آگاهی ناجا در یک گفت وگوی تلویزیونی، اظهار کرد: 
شیوع  با  داریم،  شناوری  و  مختلف  جرایم  سرقت،  حوزه  در 
کرونا به دلیل اینکه مردم در خانه هستند، سرقت از منزل کاهش 

پیدا کرد.
وی درخصوص سرنوشت تلفن همراه هایی که سرقت می شوند، 
گفت: نه تنها تلفن همراه بلکه هر وسیله ای که سرقت می شود 

بستگی به نیت سارق دارد که از آن چه استفاده ای کند.
و  همراه خرد  تلفن های  این  از  بخشی  بیان کرد:  موذن  سردار 
می رسد،  فروش  به  گوشی  خود  هم  بخشی  می شوند،  اوراق 
مرز ها  در  اما خوشبختانه  از کشور خارج می شود،  بخشی هم 

توانستیم این تلفن های همراه را کشف کنیم.

پیشنهاد عجیب راننده  
برای جبران خسارت؛ 
 بیت کوین می دهم!

پرداخت  برای  تصادف،  زمان  در  افراد  از  برخی  مواقع  برخی 
خسارت پیشنهاداتی را مطرح می کنند که دور از ذهن است.

باشگاه  اقتصادی  گروه  بیمه   و  بانک  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، شنیدن پرداخت خسارت های عجیب و غریب 

هنگام تصادف، همیشه برای افراد جالب و حیرت انگیز است.
چند روز پیش بود که یکی از این اتفاقات جالب در اتوبان صدر 
تهران، رخ داد. در این تصادف یک دستگاه ماکسیما با  یک 
دستگاه زانتیا برخورد کرده بود البته تا اینجا همه چیز عادی بود 
و روند معمول در صحنه تصادف را می گذراند. نکته قابل تامل 
اینجاست که راننده ماکسیما که به خودروی زانتیا خسارت وارد 
دیده  خسارت  خودروی  راننده  به  تمام  آرامش  با  بود،  کرده 
بیت  خسارتتان  جای  دارید؟  الکترونیکی  پول  »کیف  گفت: 

کوین می دهم؟«
را  پیشنهاد  این  هم  دیده  خسارت  خودروی  راننده  ادامه  در 
پذیرفت و در نتیجه خودروهای خود را برای مبادله بیت کوین 

به کنار اتوبان انتقال دادند.
گرچه رد و بدل کردن بیت کوین برای جبران خسارت موضوع 
های  خسارت  پرداخت  اما  است  فردی  به  منحصر  و  جدید 
تصادف به جایی رسیده بود که سال گذشته زمانی که بورس 
در شرایط ایده آل و اوج خود قرار داشت، برخی از سهامداران 
به جای پرداخت خسارت به فرد شاکی پیشنهاد سهام می دادند.

بسیار  هم  مجازی  فضای  در  و  چرخید  گوش ها  در  خبر  این 
جنجال به پا کرد. پس از انتشار این خبر بسیاری از افراد این رویه 
انتخاب  یا دریافت خسارت های تصادف خود  برای جبران  را 
جبران  برای  سهام  کردن  بدل  و  رد  خبر  شنیدن  البته  کردند. 
خسارت زمانی جالب تر می شود که بدانید, فردی که در مقابل 
دریافت پول، برای جبران خسارت سهام دریافت کرده بود، در 
روزهایی که بورس روندی کاهشی به خود گرفته، با شخص 
را  ریالی خود  و  واقعی  تماس گرفته و خسارت  مقصر حادثه 

طلب کرده بود!
افرادی که در عوض خسارت تصادف  از  بسیاری  آنکه  حال 
خود، سهام دریافت می کردند، به روند چند ساعته انتقال سهام 
دیجیتال  ارزهای  کردن  بدل  و  رد  مورد  در  اما  بودند،  واقف 

همچنان ابهاماتی وجود دارد.
میرزایی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بانک و 
بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص مبادله 
رمز ارزها به جای خسارت اظهار کرد: در بسیاری از کشورها، 

مبادله ارزهای دیجیتال در مقابل خدمات امری طبیعی است.
او گفت: اگر دو فرد قصد مبادله  ارز دیجیتال به هر جهت داشته 
باشند، می توانند در عرض چند دقیقه اقدام به مبادله ارز دیجیتال  
کنند.  در کشورهای دیگر که ارز دیجیتال گستردگی بیشتری 
دارد، مردم برای پرداخت صورت حساب رستوران هم از رمز 

ارز استفاده می کنند.
این مسائل در صورتی رخ می دهد که مسئوالن بیمه مرکزی آن 

را قانونی تلقی می کنند.
میرقاسمی معاون حقوقی بیمه مرکزی در گفت وگو با خبرنگار 
بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ 
به این سوال که »آیا داد و ستد کردن بیت کوین برای جبران 
خسارت قانونی است؟« گفت:  این امر خالف قانون نیست  و  
البته به بیمه هم مربوط نیست که  مردم برای جبران خسارت از 

ارز دیجیتال یا پول استفاده می کنند.
این مقام مسئول تصریح کرد: شرکت های بیمه ای حق ندارند 
برای پرداخت خسارت از رمز ارزها استفاده کنند اما مردم عادی 
برای پرداخت و دریافت خسارت خود، آزاد هستند که از هر 
مساله  این  در  کنند.  پرداخت  یا  دریافت  را  خسارت  طریقی 
به  و  بگیرند  تصمیم   باید  )بدهکار(  و  دیده(  )زیان  دو طرف 

شرکت های بیمه ای این مسئله مربوط نمی شود.
کالم آخر اینکه در شرایطی که هنوز تکلیف قانونی یا غیرقانونی 
بودن خرید و فروش ارزهای دیجیتال در کشور مشخص نشده 
است، چطور مقصر و خسارت دیده حاضر هستند برای جبران 

خسارت از ارزهای دیجیتال استفاده کنند؟

اعالم  رنگ بندی نهایی شهرهای کرونایی تا 25 اسفند ماه

خبری از سهمیه بنزین نوروزی نیست

سرقت مسلحانه ۸۰۰میلیون تومان پسته

پنجم  و  بیست  کرونا، گفت:  با  مقابله  ملی  سخنگوی ستاد 
اسفند ۹۹، رنگ بندی نهایی شهرهای کرونایی کشور اعالم 

می شود.
تیتر  برنامه  در  رئیسی،  علیرضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
کشور  در  کرونا  بیماری  وضعیت  تشریح  به  خبر،  شبکه 

پرداخت.
شهرهای  نهایی  بندی  رنگ  که  مطلب  این  عنوان  با  وی 
می شود،  اعالم   ۹۹ اسفند  پنجم  و  بیست  تا  کشور  کرونایی 
افزود: متأسفانه ویروس انگلیسی در اکثر نقاط کشور در حال 

چرخش است.
رئیسی افزود: در حال حاضر اغلب مراکز استان ها به سمت 

نارنجی شدن پیش می روند و این خطرناک است.
وی با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت هیچ گونه قدرت 
وزارت  گفت:  ندارد،  را  پروتکل ها  کنندگان  نقض  با  برخورد 

بهداشت به شدت با سفرهای نوروزی مخالف است.
رئیسی گفت: سفر با قطار و هواپیما فقط با همراه داشتن 

تست منفی کرونا امکان پذیر است.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، در ارتباط با دسترسی 
یک  کووکس  واکسن  اول  بخش  افزود:  کووکس،  واکسن  به 
یک  هم  آن  دوم  بخش  و  است  دوز  هزار   ۱۰۰ و  میلیون 
میزان  مجموع  در  که  رسید  خواهد  دستمان  به  بعد  هفته 
دوم  فاز  وارد  و  می رسد  دوز  میلیون   ۴ به  ما  واکسن های 

واکسیناسیون افراد آسیب پذیر خواهیم شد.
 ۱۰ تا   ۹۹ اسفند   ۲۸ از  کووکس  واکسن  وی،  گفته  به 

فروردین ۱۴۰۰، تحویل ایران خواهد شد.
رئیسی گفت: واکسن پاستور هم حول و حوش اردیبهشت 
ماه آماده خواهد شد که تا تیر ماه به تولید انبوه و صادرات 

هم خواهد رسید

خبرگزاری ایرنا: سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های 
بر  مازاد  نوروزی  بنزین  درباره تخصیص سهمیه  نفتی گفت: 
سهمیه ماهانه، هیچ تصمیمی ازسوی هیات دولت به وزارت 

نفت ابالغ نشده است.
کاهی«  »فاطمه  نفتی،  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  از 
و  کشور  در  کرونا  شیوع  ادامه  شرایط  به  توجه  با  گفت: 

مخاطره هایی که سفرهای نوروزی می تواند از نظر گسترش 
شیوع بیماری برای مردم داشته باشد، بعید به نظر می رسد 

که شاهد تخصیص سهمیه نوروزی بنزین باشیم.
وی اعالم کرد: هیچ تصمیم یا مصوبه ای تا این لحظه، درباره 
تغییر در سهمیه بندی بنزین برای سال ۱۴۰۰ ابالغ نشده و 
چنانچه در ایام باقیمانده از سال نیز در این باره مصوبه ای تازه 

ابالغ نشود، با آغاز سال نو سهمیه بنزین فروردین ماه، مطابق 
موتورسیکلت  و  خودروها  سوخت  کارت  در  گذشته  ماه های 

ها شارژ می شود.
سهمیه بندی بنزین با دو نرخی شدن آن به سیستم عرضه 
در   ۱۳۹۸ سال  ماه  آبان   ۲۴ از  و  بازگشت  کشور  سوخت 
ماهانه  سهمیه  نوبت   ۱۷ کنون  تا  و  گرفت  قرار  کار  دستور 

شارژ  موتورسیکلت ها  و  خودروها  سوخت  کارت  در  بنزین 
شده است.

کرونا،  شیوع  دلیل  به  نیز  گذشته  سال  ایرنا،  گزارش  به 
مقابل  در  نشد.  گرفته  نظر  در  نوروز  برای  ای  سهمیه 
سخنگوی دولت در همان زمان اعالم کرد که سهمیه نوروزی 

با اتمام همه گیری کرونا کارت های سوخت شارژ می شود

به  دست  رفسنجان  در  پسته  ای  حرفه  سارقان 
سرقت مسلحانه زدند.

انتظامی  فرمانده  نژاد  ایران  محمدرضا  سرهنگ 
یک  از  پسته  سرقت  وقوع  پی  در  گفت:  سیرجان 
مشخص  شهرستان  این  در  پسته  فرآوری  ترمینال 

یکی  ضعیف  فیزیکی  حفاظت  دلیل  به  متهمان  شد 
از سالح سرد  با استفاده  از ترمینال های ضبط پسته 
مجروح  ضمن  و  کرده  آن  نگهبان  تهدید  به  اقدام 
انبار کرده  از داخل  اقدام به سرقت پسته  کردن وی 

اند. 

او افزود: در این رابطه با تالش شبانه روزی ماموران 
یکی  اهل  و  دارای سابقه  که  متهم   ۳ آگاهی،  پلیس 
از شهرستان های همجوار بودند دستگیر و به سرقت 
این بار پسته به ارزش ۸ میلیارد ریال اعتراف کردند.
تاکیدکرد:  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

سامانه  به  اتصال  سرقت،  زمینه های  کاهش  برای 
تاکید  مورد  مها  همان  یا  الکترونیک  هشدار  مرکز 
است که مالکان می توانند ضمن مراجعه به کالنتری و 
این سامانه  به وصل  پاسگاه های محل سکونت نسبت 

امنیتی در انبارها، منازل و فروشگاه ها اقدام کنند.

گزارش »کرمان امروز« از تحصیل برخی دانش آموزان جنوب و شرق استان در مدارس غیراستاندارد کانکسی؛

رنج تحصیل در ظلمات کانکس های جنوب

اشاره:
برخی دانش آموزان روستایی جنوب و شرق استان سال 
هاست که از کمبودها رنج می برند و برای ادامه تحصیل 
مجبور به تحمل گرما و سرمای مدارس کانکسی هستند تا 
در آینده بتوانند برای خود کاره ای شوند اما تمام مشکالت 
به اینجا ختم نمی شود. چرا که در شرایط کرونایی هم به 
به  دسترسی  عدم  و  تبلت  یا  و  همراه  تلفن  نداشتن  دلیل 
اینترنت مجبور به کناره گیری از تحصیل شده اند که در 
چنین شرایطی آینده خوب هم  برای آنان رقم نمی خورد.

اما آنچه که باعث شد در این شماره از روزنامه به سراغ 
موضوع مدارس کانکسی برویم خبری بود که چندی پیش 
از قول رییس اداره آموزش و پرورش عشایری استان کرمان 
نقل شده است. به گفته سهراب محمدی سلیمانی، برخی از 
دانش آموزان دختر عشایر شهر جیرفت در مدارس کانکسی 
تحصیل می کنند که الزم است خیرین برای ساخت مدرسه 

در این زمینه ورود کنند.
مدارس کپری، کانکسی و خشتی

کپری،  مدارس  شدن  برچیده  بحث  که  هاست  سال 
استان  محروم  مناطق  و  روستاها  از  خشتی  یا  و  کانکسی 
عنوان می شود اما همچنان برخی دانش آموزان استان به 
مدارس  در  استان  جنوب  و  شرق  محروم  مناطق  در  ویژه 
استاندارد درس می  یا مدارس غیر  و  یا کانکسی  و  کپری 
خوانند. هر چند که آموزش و پرورش استان کرمان با کمک 
و همیاری خیرین مدرسه ساز موفق شد تا قسمتی از این 

مدارس کپری را جمع آوری کند و خبر از عدم وجود هیچ 
در  هنوز  اما  بدهد  استان  در  کانکسی  یا  و  کپری  مدرسه 

مناطق محروم استان چنین مدارسی وجود دارد. 
مدارس کانکسی در دل شهر جیرفت

پرورش عشایری  و  آموزش  اداره  رییس  زمینه  در همین 
از وجود کالس های کانکسی  تاسف  ابراز  با  استان کرمان 

شهر  زینبیه  دخترانه  عشایری  روزی  شبانه  دبیرستان  در 
جیرفت اظهار کرد: در این مرکز آموزشی شبانه روزی تعداد 
با  متاسفانه  که  کنند  تحصیل می  آموز دختر  دانش   ۲۰۰
گرمای 5۰ درجه در کالس های کانکسی مشکالت زیادی 

ایجاد می شود.
های  کالس  وضعیت  با  را  آموزی  دانش  ظرفیت  وی 

افزود:  و  کرد  عنوان  آموزشی  عدالت  برخالف  کانکسی 
دانش آموزان عشایر که در این مدرسه تحصیل می کنند با 

مشکالت عدیده ای روبرو هستند.
ساماندهی  برای  فرصتی  را  کرونا  سلیمانی  محمدی 
وضعیت کالس های درس کانکسی دانست و گفت : با توجه 
به کرونا و  آموزش مجازی باید با کمک خیرین نسبت به 
برچیدن کالس های کانکسی در دبیرستان دخترانه شبانه 

روزی عشایری زینبیه جیرفت اقدام شود.
وی دانش آموزان عشایر را قانع و کم توقع دانست و افزود: 
عشایری  آموزان  دانش  آموزشی  نیازهای  گرفتن  نادیده 

باعث تبعات زیادی از جمله ترک تحصیل می شود.
کرمان  استان  عشایری  پرورش  و  آموزش  اداره   رییس 
گفت: با توجه به اینکه بخشی از فضای آموزشی دبیرستان 
دخترانه شبانه روزی عشایری زینبیه به خوابگاه اختصاص 
داده شده لذا وجود کالس های درس کانکسی جای نگرانی 

است.
این  در  آموزان عشایری  دانش  برای  احداث خوابگاه  وی 
مدرسه را  با مشارکت خیرین مورد تاکید قرار داد و گفت: 
اداره آموزش و پرورش عشایری در این راستا از هیچ کمکی 

دریغ نخواهد کرد.
سخن آخر

بدون شک وجود کالس های کپری و کانکسی دراستان 
زاییده مشکالت اجتماعی،اقتصادی و خشکسالی است. هر 
و  مانده  استفاده  بی  هم  کانکس  یا  و  کپر  همان  که  چند 
دانش آموزان مناطق محروم استان به دلیل عدم دسترسی 
گوشی  مانند  آموزشی  هوشمند  وسایل  یا  و  اینترنت  به 
به  را  جدید  تحصیلی  سال  نتوانستند  تبلت  یا  و  موبایل 
و  اند  مانده  محروم  آموزان  دانش  بپردازند.حاال  تحصیل 
سامانه ناشادی به نام "شاد" که دانش آموزان یکی در میان 

توانایی دسترسی به آن را دارند. 

  دانش آموزان روستایی جنوب و شرق استان سال هاست که از برخی کمبودها رنج می برند و 
برای ادامه تحصیل مجبور به تحمل گرمای کوره مانند تابستان و سرمای استخوان سوز مدارس 
این  از  را  خود  فرزندان  و  باشند  داشته  پیشرفتی  بتوانند  آینده  در  شاید  تا  هستند  کانکسی 
محرومیت رها سازند. بدون شک وجود کالس های کپری و کانکسی در استان زاییده مشکالت 
این روزها  کانکس هم  یا  و  کپر  و حتی خشکسالی است. هر چند که همان  اقتصادی  اجتماعی، 
بی استفاده مانده و دانش آموزان مناطق محروم استان به دلیل عدم دسترسی به اینترنت و یا 

وسایل هوشمند نتوانستند سال تحصیلی جدید را به انتها برسانند و....
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مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختي یا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري  روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ به دبیرخانه 
شهرداري مرکزي تسلیم  نمایند.  تضمین 5 درصد مبلغ برآورد اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳5۹۴۰۰۸ بانک ملی 
شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداري روز شنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ، تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۱/۰۸می باشد.

 شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است . 
شماره تلفن های تماس 5- ۰۳۴-۳۴۲5۸۷۰۱

روابط عمومي شهرداري رفسنجان

اهدای )آگهي مناقصه عمومی( نوبت اول
خون سالم 

اهدای زندگی
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گزارش و عکس: 
سعید احمدی

گزارش »کرمان امروز« از آیین رونمایی و نمایش فیلم سینمایی»شهرمهتابی« اثر مسعود اشجعی که اولین فیلم بلند با سرمایه گذاری شهرداری کرمان است؛

به روشنی شهر مهتابی

آیین رونمایی و نمایش فیلم سینمایی شهر مهتابی به تهیه 
کنندگی شهرداری کرمان و کارگردانی مسعود اشجعی صبح 
پنجشنبه 14 اسفند ماه در مکان سینما شهر تماشای شهر 
کرمان برگزار شد. در این مراسم عالوه بر عوامل فیلم مسئوالنی 
همچون شهردار و برخی اعضای شورای شهر کرمان، مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان و برخی عالقه مندان به 
سینما حضور داشتند. فیلم شهر مهتابی که موضوع آن پیرامون 
پاکدستی نیروهای خدوم شهرداری کرمان و به ویژه زحمت 
کش ترین قشر فعال در این نهاد یعنی پاکبانان و همچنین 
سایر مدیران ارشد شهرداری است. از ویژگی های بسیار مثبت 
این فیلم ارائه تصویری بسیار درخشان و واقعی از شهر کرمان 
بهزاد  شادمانی،  یداهلل  است.  شهر  کالن  این  های  روشنی  و 
تاج، شهید تسلیمی، آرش نوذری، اشکان عاشوری، ابوالحسن 
عاشوری، علی صادقی، مهدی خسروی و آرزو جعفری از جمله 
بازیگران این فیلم هستند. ورود شهرداری کرمان برای اولین بار 
در تاریخ این شهر به حوزه فیلمسازی و حمایت از هنرمندان 
مبارک  اتفاق  مهمترین  توان  می  را  کرمان  شهر  سینمای 

پیرامون این فیلم سینمایی دانست. 
بلوغ فرهنگی

شهردار کرمان در بخش اولیه این مراسم که قبل از نمایش 
فیلم برگزار شد ضمن گرامیداشت ایام مبارک ماه رجب و خیر 
مقدم به حاضرین در سالن گفت: خداوند را شاکریم که با تالش 
و همت کارکنان در بخش های مختلف شهرداری کرمان پویش 
هر هفته یک افتتاح شهرداری کرمان به مرحله ششم رسید و 
امروز در راستای این پویش شاهد یک افتتاح در حوزه فرهنگ 
مهتابی  فیلم سینمایی شهر  از  رونمایی  آن  و  هنر هستیم  و 
است. مهران عالم زاده گفت: از هنر همواره به عنوان بهترین و 
شیرین ترین راه انتقال مفاهیم استفاده شده است و قطعا این 
راه جهت اصالح رویکردهاو آسیب های اجتماعی و مسائل شهر 

و شهروندی نقش بسزایی را دارد. 
شهردار کرمان در ادامه سخنان خود افزود: بدون استفاده از 
هنر نمی توان فرهنگسازی کرد و رویکردهای اشتباه را اصالح 

نمود. هنر فیلمسازی و فیلم هم به عنوان یکی از شیوه های 
انتقال فرهنگی ، هنری و محتوایی نقش مهمی در اصالح و 
حل مشکالت شهری دارد. عالم زاده گفت: امروز خوشحالم که 
شهرداری و مدیران شهری به نقطه ای از بلوغ فکری رسیده اند 
که به حوزه فعالیت های فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی به 
عنوان یکی از دستورالعمل های مهم شهرداری نگاه می کنند و 

توجه ویژه ای به این حوزه دارند. 
عالم زاده یکی از آرمان های خود را در شهرداری کرمان اینگونه 
عنوان کرد که: امیدواریم کارهای هنری بسیار ارزشمندی را در 
زمینه تولید محتوا با محوریت شهرداری کرمان انجام دهیم که 
سایر استان های کشور هم از ما الگو بگیرند. چرا که قطعا وقتی 
با محتوای مد نظر شهرداری  ارزشمند  یا موسیقی  فیلم  یک 
ساخته می شود می تواند در کشور الگو شود و سایر شهرداری 
ها هم از این الگو پیروی می کنند. شهردار کرمان گفت: قطعا 
در سال 1400 با تکیه بر تجربه های ارزشمندی که داشتیم در 
حوزه فیلم سازی و مستند کارهای ارزشمند دیگری را تهیه و 

به جامعه تقدیم می کنیم. 
عالم زاده از شورای شهر کرمان نیز به دلیل حمایت و توجه 
ویژه به هنر قدردانی نمود و در این زمینه گفت: شورای شهر با 
افزایش چند برابری بودجه فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی 
در این دوره نسبت به ادوار قبل اهمیت ویژه خود به این زمینه 
از  تقدیر  ضمن  پایان  در  کرمان  شهردار  کردند.  ثابت  را  ها 
محمدعلی جوشایی، محمد جهانشاهی معاون و رئیس سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان از عوامل فیلم و 
کارگردان نیز قدردانی نمود و گفت: به مردم کرمان اطمینان 
می دهم که شهرداری کرمان در آینده نقش درخشان تری در 

حوزه فرهنگی و اجتماعی خواهد داشت. 
حمایت ارزشمند

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان نیز در این 
مراسم گفت: رونمایی از این فیلم بلند کار ارزشمندی است که 
هنرمند شایسته استان کرمان مسعود اشجعی با تالش دیگر 
عوامل و تهیه کنندگی شهرداری کرمان آن را به ثمر نشانده اند. 
محمدرضا علیزاده گفت: خوشبختانه در استان کرمان ظرفیت 
های بسیار خوبی در حوزه سرمایه انسانی داریم. خوشبختانه در 
سال های اخیر زیر ساخت ها و ظرفیت های سینمایی در استان 
کرمان نیز رشد خوبی داشته است. با این حال یکی از مشکالت 
مهم در این حوزه نبود تهیه کننده و حامی هنری برای این قشر 

از هنرمندان است. 

برای  حامی  و  کننده  تهیه  کرمان  در  معموال  افزود:  وی 
فیلمسازان وجود نداشته است و خوشبختانه با ورود شهرداری 
کرمان به این حوزه امیدواریم اندکی از این کمبود جبران شود. 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ضمن تقدیر از این اقدام 
و  فرهنگی  بودجه  افزایش  گفت:  کرمان  شهرداری  ارزشمند 
هنری  شهرداری و نگاه ویژه ای که به این حوزه وجود داشته 
است به عنوان یک الگو باید به شهرداری های سراسر استان 
تعمیم یابد. علیزاده با ذکر این جمله مقام معظم رهبری مد ظله 
العالی که » هر چه در قالب هنر نگنجد ماندنی نیست« گفت: 
استفاده از ظرفیت های هنری برای تبیین مسائل و مشکالت، 
آموزش و تغییر نگرش مردم بسیار اهمیت دارد و از شهرداری 
سپاسگزارم که به این حوزه ورود کرده است. علیزاده در پایان 
با اشاره به جشنواره جهانی نقاشی کودک شهرداری کرمان که 
همزمان در حال برگزاری در شهر کرمان است گفت: سازمان 
فرهنگ و ارتباطات کشور بسیار به ندرت به رویدادهای هنری 
شهرستان ها ورود کرده است اما در این جشنواره که با حمایت 
با  این سازمان  است  برگزاری  در حال  کرمان  ویژه شهرداری 
است.  کرده  آمادگی  اعالم  رویداد  این  برگزاری  مکاتبه جهت 
موضوعی که نشان از اقدام فوق العاده مهم و ارزشمند شهرداری 

کرمان است. 
آینده هنری

 در بخش دوم این مراسم که بعد از اتمام سخنرانی مسئوالن 
نگار  روزنامه  شمسی  رضا  اجرای  با  فیلم  عوامل  شد  برگزار 
دادند.  ارائه  مهتابی  شهر  فیلم  پیرامون  توضیحاتی  کرمانشهر 
و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  رئیس  جهانشاهی  محمد  دکتر 
ورزشی شهرداری کرمان  در این بخش گفت: وظیفه ای که 
عموما از شهرداری توقع می رود پرداختن به مسائل زیر ساختی 
و سخت افزاری در مسائل شهری است. با این حال خوشحالیم 
رفته  به سمتی  از شهرداری کرمان گفتمان  این دوره  که در 
است که مسائل فرهنگی و هنری و نرم افزاری نیز اهمیت پیدا 
کرده است. قطعا ما هنوز در آغاز راه هستیم و حجم کارهای 
انجام شده در حوزه فرهنگ و هنر در مقایسه به وضعیت ایده 
اما بسیار خوشحالیم که این گفتمان در  آل بسیار کم است. 
است. سال های طوالنی است  شهرداری کرمان شکل گرفته 
که در کشورهای پیشرفته از ابزار فرهنگ و هنر به عنوان یک 

شتاب دهنده در شهرداری ها استفاده می شود. 
جهانشاهی گفت: امسال جشن یکصدسالگی شهرداری کرمان 
را شاهد بودیم و جای بسیار خوشحالی است که این افتخار را 

داشته باشیم که ما همان راه قرن گذشته در شهرداری کرمان 
را نرفتیم و از این پس راه جدیدی به اسم فرهنگ و هنر را 
نیز پیش رو خواهیم داشت. در سال جاری افتخار ما این است 
از هنرمندان شهر کرمان استفاده کردیم.  از تعداد زیادی  که 
جهانشاهی در پایان ضمن اشاره به برخی رویدادهای هنری با 
محوریت شهرداری کرمان همچون ارکستر خواجوی کرمانی، 
جشنواره جهانی نقاشی کودک و ... گفت: افتخار می کنیم که 
بتوانیم سرنوشت شهر کرمان را به ارزش های فرهنگی و هنری 

پیوند و گره بزنیم. 
شهر روشن

مسعود اشجعی کارگردان فیلم سینمایی شهر مهتابی نیز در 
این مراسم گفت: به جرات می توانم بگویم که یکی از غنی ترین 
بازیگران حرفه ای در حوزه سینما  از نظر  استان های کشور 
هستیم. امیدوارم شرایطی پیش بیاید تا این جوان های بی ادعا 
و کاربلد زودتر بتوانند در سطح کشور مشهور و مطرح شوند. 
اشجعی در ادامه در انتقاد از اهالی سینمای کرمان گفت: بنده 
در حال حاضر مسئول خانه سینما در شهر کرمان هستم اما 
از اهالی سینمای کرمان کمتر از ده نفر کال در مراسم امروز 
شرکت دارند. این موضوع نشان از این دارد که سینمای کرمان 
در بحث انگیزشی در همین مقدار است و ما نتوانسته ایم در 
سینمای کرمان جاذبه ایجاد کنیم. جاذبه ای که باید از طریق 

تولید اتفاق بیفتد.
 وی افزود: متاسفانه کارها به سمتی رفته است که صد درصد 
سفارشی شده اند. طبیعی است یک ارگان بخواهد آنچه را که 
حتی  کند.  رویت  سینما  طریق  از  است  کرده  گذاری  هدف 
سازمانی همچون اوج برای تبلیغ ایدئولوژی خود فیلم هایی با 

هزینه بیش از 20 میلیارد تومان را تهیه می کند. 
اشجعی پیرامون ساخت این فیلم به تهیه کنندگی شهرداری 
به دلیل مسائلی که همه  بارها  و  بنده سال ها  کرمان گفت: 

شهروندان دارند به این ارگان رفت و آمد داشتم و دارم. واقعیت 
این است که در حال حاضر با اتفاق مثبتی که رخداده است 
انسان هایی در پست های مدیریتی این نهاد در کرمان هستند 
که واقعا برای اولین بار است که در یک قرن اخیر شاهد آن 
عالم  آقای  دید  تعارف  گونه  بدون هر  اشجعی گفت:  هستیم. 
زاده فرهنگی است. بنده قبل از مدیریت ایشان بارها با مدیران 
سابق این نهاد گفت و گو کردم تا از ساخت یک فیلم حمایت 
کنند اما به رغم حتی آشنایی با بنده آن افراد حاضر به این کار 
نشدند. خوشبختانه عالوه بر شهردار کرمان معاونان ایشان و 
به ویژه معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرمان چه آقای 
جوشایی و چه مدیر فعلی آقای جهانشاهی مسبب این اتفاق 

مثبت هستند.
 اشجعی پیرامون ارائه تصویری سیاه از شهر کرمان در گذشته 
و حتی حال حاضر گفت: بنده در مقام یک هنرمند باید این 
رسالت را داشته باشم که تالش کنم تا تصویری واقعی از شهر 
کرمان را به سراسر کشور و جهان مخابره کنم. متاسفانه دید 
بسیاری از مردم کشور به کرمان به هیچ وجه با واقعیت منطبق 
نیست و در حالی است که قریب به 10 استان از نظر اعتیاد از 
استان کرمان آسیب های اجتماعی بیشتری دارند اما متاسفانه 
نام کرمان بد شده است و این من هنرمند هستم که در این 
شرایط بایدتصویری واقعی از این شهر را ارائه دهم. کرمان جزو 
5 شهر قدیمی دنیا است اما با این حال شهر کرمان یک کالن 
شهر مدرن است. از همین رو واقعیت این است که بنده سفارش 
ساخت این فیلم را به شهرداری کرمان دادم و اینگونه نیست که 
شهرداری کرمان ایده فیلم را داده باشد. اشجعی در پایان یک 
خبر بسیار خوب در مورد پخش این فیلم نیز داد و اینکه این 
فیلم سینمایی در ایام نوروز قرار است به صورت ویژه از پلتفرم 
فیلیمو پخش شود و مخاطبان سراسر کشور و حتی خارج از 

کشور می توانند شاهد این فیلم باشند.

یاد ایام

ماجرای غار دالو
پشتکوه  منطقه  در  که  شمسی   1۳4۸ تا   1۳4۶ سال  در 
بختیاری سپاه دانشی بودم بحث غار دالو در آن منطقه خیلی 
گرم بود و خانواده های عشایر خیلی درگیر این مساله بودند 
و بیشتر بحث هایی که در  گردهمایی شبانه جمع می شدند 
درگیر  کم  کم  هم  من  زد.  می  دور  دالو   غار  محور  روی 

مشکالت غار دالو شدم و برایم جالب بود .
ماجرا از این قرار بود که چون تعدادی از خانواده های پشتکوه  
بختیاری شغل اصلی آنها دامداری و گله داری بود مجبور بودند 
که زمستان ها را در گرمسیر ایذه بختیاری و مسجد سلیمان 
بگذرانند و تابستان ها را در دهات سبز کوه پشتکوه بختیاری 
به سر برند تا اینکه  بتوانند محصوالت دائمی خود را به فروش 
برسانند معموالً در هنگام کوچ عشایر افراد سالخورده ی ایل 
که توان کوچ را در خود نمی دیدند یا احیاناً مریض می شدند 

برای نگهداری آنها دو راه بیشتر نداشتند اگر درهنگام اتراق 
فرد  آن  می آمد  سالخورده ای  افراد  سراغ  مریضی  ییالق  در 
سالخورده را در ده سردسیری جا می گذاشتند و هیزم و وسایل 
خوراک او را برای شش ماه تامین می کردند و یکی از پیرزن 
های ایل را هم به مراقبت از او می گماشتند  و ایل به گرمسیر 
می رفت ولی اگر در هنگام قشالق افراد سالخورده ای از ایل 
مریض می شد مجبور می شدند در هنگام کوچ ایل که اواخر 
اسفندماه هرسال شروع می شد به هر وسیله ای که ممکن بود 
از طریق قاطر یا کجاوه فرد سالخورده را تا اول منطقه سردسیر 
برسانند  که از این نقطه به بعد ایل بختیاری تقسیم می شد و 
هر طایفه ای  به مرتع خود می رفتند. در ابتدای تقسیم ایل 

چند غار دستکند  وجود داشت که مجبور بودند فرد سالخورده 
را در یکی از این غارها بگذارند و رخت خوابی و قابلمه ای و 
دیوار  و  اختیارش می گذاشتند  در  قاشق  و  بشقاب  و  لیوان 
غار را با سنگ مسدود می کردند و فقط سوراخی در وسط 
دیوار به خاطر هوا و غذا باز می گذاشتند تا از حمله خرس و 
گرگ که در آن منطقه فراوان بود در امان بمانند.او را به خدا 
می سپردند و افراد ایل به سرعت خود را به محل اسکان می 
رساندند که معموالً حداقل 2 روز کامل و حداکثر 5 روز طول 
می کشید. در طول این فاصله هر ایلی که به منطقه غار دالو 
می رسید اولین کاری که می کردند سری به غار دالو می زنند. 
اگر غالو دالو ساکن  داشت ظرف او را می گرفتند و به او غذا 

و آب می دادند و سپس به راه خود ادامه می دادند. در اینجا 
خانواده ای که عزیز خود را در غار دالو جا گذاشته بودند به 
محض اینکه در منطقه اسکان مستقر می شدند پس از نصب 
چادر ها و اسکان ایل در منطقه اقوام درجه اول فرد سالخورده 
به محل غاردالو برمی گشتند و دیواره غار را خراب می کردند 
و فرد بیمار را که معموال در این فاصله فوت کرده بود با گریه 
دفن  را  متوفی  فرد  و  می برند  ایل  استقرار  محل  به  زاری  و 
می کردند. من با تمام کسانی که پدر یا مادر خود را در غار 
دالو گذاشته بودند صحبت کردم و به این نتیجه رسیدم که 
مدت برگشتن فرزندان افراد سالخورده به غار دالو  متغیر بود 
و بین 5 روز تا 20 روز متغیر بود  تمام افرادی که سرنوشت 

آنها به غار دالو ختم شده بود غیر از یک نفر که پیرزنی بوده 
بودند. معموال  بقیه در همان غار فوت کرده  بود  زنده مانده 
بیمارانی که فرزندان آنها همه پسر بودن حداکثر تأخیر را در 
برگشتن به غار دالو داشتند و از خود رکورد گذاشته بودند ولی 
خانواده ایی که فرزند دختر داشتند  همان دختر برادران و اقوام 
نزدیک را تشویق کرده بود که هرچه زودتر به غار دالو  برگردند 
و زنان ایل کار برافراشتن چادر و خیمه را به عهده می گرفتند. 
بعد از کسب اطالع از سرنوشت افراد غار دالو پیش خودم به 
این نتیجه رسیدم والدینی  که اوالد دختر  نداشتند واقعاً اجاق 

آنها کور بود محکوم بودند که در غار دالو  بمیرند .
در پشتکوه بختیاری خانواده هایی که دیر به سراغ عزیز خود 
در غار دالو رفته بودند معموالً در هنگام وصلت با آنها طفره 
می رفتند ومی گفتند این طایفه قابل وصلت نیستند چرا که 
خیلی دیر به سراغ پدر و مادر خود در غار دالو  رفته بودند 
و تنها بعد از اینکه مطمئن شدند آنها در غار دالو مرده اند 
سراغی از غار دالو گرفته اند.  به همین خاطر خیلی به سختی 

دختری به آن طایفه می دادند یا از آنها دختری می گرفتند.

ادامه دارد...

به قلم
 محمد تقی راهپیما

نمایندگان مردم در شورای اسالمی شهرهای شهربابک، جوزم و خورسند
از مدیرعامل آبفای استان تقدیر کردند

هفته گذشته نمایندگان مردم شهرهای شهربابک، جوزم و 
خورسند با ارسال چند لوح تقدیر از زحمات مهندس طاهری، 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
استان کرمان قدردانی کردند. در این لوح ها به پشتکار و متعهد 
بودن مهندس طاهری در زمینه اجرای طرح های آبرسانی اشاره 
شده است.اجرای طرح هایی که در سالهای گذشته ناممکن به 
نظر می رسید، اما امروز شاهد هستیم که با درایت و مردم داری 
تیم مدیریتی آبفای استان کرمان ممکن شده و مردم از این 

اتفاق بسیار خرسند هستند. 
آمده  جوزم  شهر  اسالمی  شورای  رییس  تقدیرنامه  متن  در 
است: »نظربه تالش و پشتکار جناب عالی در اجرای طرح انتقال 
آب شهر جوزم و تامین آب شرب این شهر و همچنین راه اندازی 
تصفیه خانه آب شهری که در کمترین زمان ممکن اجرا گردید و 
موجبات شادی اهالی جوزم را فراهم آورد و قطعا رضای خداوند 
متعال را نیز در پی خواهد داشت، از جناب عالی کمال تقدیر 
و تشکر را داریم« همچنین در متن تقدیرنامه رییس شورای 
اسالمی شهر خورسند نوشته شده؛ »تالش و کوشش صادقانه در 
راستای پیشرفت نظام مقدس اسالمی از ارزش واالیی برخوردار 
است. دست آوردها و موفقیت های به دست آمده مرهون تالش 
ها و لطف بزرگ مردانی چون شماست که همه سرمایه و عمر 
خویش را وقف ساخت و بهبود پروژه های آب و فاضالب نموده 

اند. بدون شک استمرار اینگونه تالش ها، تحوالت چشمگیری 
را در ایجاد رضایتمندی مردم به دنبال خواهد داشت. این لوح 
می  تقدیم  تان  خالصانه  و کوشش  تالش  از  قدردانی  پاس  به 
نیز  شهربابک  اسالمی  شورای  رییس  تقدیر  متن  در  گردد« 
ابراز شده است؛ »بی شک مساعی و  اینگونه  قدردانی مردمی 
تالش کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسالمی در ارائه خدمات 
مطلوب تر به مردم شریف و عزیز کشور که موجب عالقه هرچه 
و در  منان  پروردگار  یاری  به  اکنون  نظام می شود.  به  بیشتر 
سایه کوشش های بی دریغ حضرت عالی و مجموعه توانمند 
آبفای استان کرمان شاهد راه اندازی خط دوم انتقال آب شرب 
شهربابک بازسازی و رفع مشکل افت فشار آب آشامیدنی شهر 
شهید رجایی و پیرجل و در راس آن راه اندازی سامانه تصفیه 
شورای  اعضای  اینجانبان  هستیم.  شهربابک  شرب  آب  خانه 
اسالمی شهر بابک به نمایندگی از مردم شریف این شهر بر خود 
الزم می دانیم از زحمات و مساعی خستگی ناپذیر جنابعالی و 
دیگر همکاران متعهد آن مجموعه کمال امتنان و تشکر را داشته 
کارآمد  نشانگررویکرد مدیریتی  این خدمات  تردید  بی  باشیم. 
حضرت عالی در گستره توسعه متوازن است که الگویی تمام عیار 
در سپهر مدیریت به شمار می آید. امید است در پرتو توجهات 
حق تعالی و در ظل توجهات حضرت ولی عصر)عج( و در تمامی 

مراحل زندگی پیروز و مستدام باشید«

بخش دوم


