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کرمان  استاندار  جامعه:  گروه 
آمار  به روزرسانی  بر  تاکید  با 
در  خارجی  اتباع  دانش آموزان 
افزایش  به  توجه  »با  گفت:  استان 
استان  در  خارجه  اتباع  دانش آموزان 
برای  درس  کالس  پیش بینی  باید 
کارهای  اولویت  در  اتباع  بچه های 
آموزش و پرورش قرار گیرد لذا الزم 
دربارۀ  دقیقی  مستندسازی  است 
هر  کرمان  استان  بیگانه  اتباع  تعداد 

چه سریع تر انجام شود«.
با  همچنین  فداکار  محمدمهدی 
اشاره به این که همواره مشکل زمین 
آموزشی  محیط های  ساخت  برای 
با  »باید  افزود:  است،  داشته  وجود 
و  مسکن  بنیاد  شهرداری،  همکاری 
بالتکلیف  زمین های  اوقاف،  سازمان 
برای  و  شناسایی  بالاستفاده  و 
اگر  و  شود  معین  سرمایه گذار  آن ها 
برای  را  الزم  آمادگی  سرمایه گذاری 
اعالم  آموزشی  محیط  ساخت وساز 
کرد همکاری الزم را داشته باشیم تا 

تعیین  واگذار شده اند  زمین هایی که 
پایگاه  گزارش  به  شوند«.  تکلیف 
وی  کرمان،  استانداری  اطالع رسانی 
آموزش  شورای  در  خردادماه   ۲۲
اشاره  با  کرمان  استان  پرورش  و 
آموزشی  بالتکلیف  زمین های  به 
پرورش  و  آموزش  »در  کرد:  اظهار 
اساس  بر  آموزشی  محیط  ساخت 
و  الزم  امری  دانش آموزان  تعداد 
در  کرمان  استاندار  است«.  ضروری 
قراردادهای  و  بیمه  مشکالت  مورد 

در  شاغل  نیروهای  اجتماعی  تامین 
»باید  گفت:  نیز  غیرانتفاعی  مدارس 
بیندیشد  تدابیری  اجتماعی  تامین 
بسته  قانونی  صورت  به  قراردادها  تا 
بهتر  کار  این  اجرای  برای  و  شود 
اجتماعی  تامین  از متخصصین  است 
این خصوص  در  زیادی  اطالعات  که 
دارند کمک گرفته شود و آموزش ها 
شاغل  نیروهای  برای  کالس هایی  و 
و  گذاشته  غیرانتفاعی  مدارس  در 

شفاف سازی صورت گیرد«. 

جهاد  سرپرست  جامعه:  گروه 
بیان  با  بردسیر  شهرستان  کشاورزی 
گل  جشنواره  چهاردهمین  این که 
سایت  در  خردادماه   ۲۷ محمدی، 
گردشگری الله زار برگزار می شود، گفت: 
»امسال سطح زیر کشت گل محمدی 
در شهرستان بردسیر، هزار و ۲۰۰ هکتار 
است و پیش بینی می شود که ۶ هزار تن 
گلستان های  از  محمدی  گل  محصول 

این شهرستان برداشت شود«.
محسن رحیم آبادی افزود: »۷۰ درصد 
گالب گیری  برای  برداشتی  محصول 
ارسال  الله زار  گالب  کارخانه های  به 
خواهد شد و بقیۀ غنچه برداشتی نیز به 

استان های همجوار فرستاده می شود«.
جوان  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
گل  »جشنواره  کرد:  بیان  وی  کرمان، 
به  دارد  که  برگزاری  سابقۀ  با  محمدی 
تبدیل  پربازدید  جشنواره های  از  یکی 
از  خوبی  بسیار  استقبال  و  است  شده 
آن می شود«. سرپرست جهاد کشاورزی 
از  داد: »هدف  ادامه  بردسیر  شهرستان 
برگزاری جشنواره گل محمدی، تقویت 
برگزاری  با  و  است  بردسیر  گردشگری 
جشنواره گل محمدی، امیدواریم بتوانیم 
وی  باشیم«.  اثرگذار  مردم  معیشت  در 
برپایی  شاهد  جشنواره  این  »در  افزود: 
غرفه های  ایجاد  عشایری،  چادر های 

تولیدات  دارویی،  گیاهان  متعدد عرضۀ 
نمایشگاه  برپایی  دامی و گل محمدی، 
و دستاورد های جهاد کشاورزی خواهیم 

بود«.
برای  این که  بیان  با  رحیم آبادی 
جشنواره، گروه کوهنوردی و ورزش های 
پیش بینی  ویژه  سخنرانان  و  سنتی 
دنبال  به  »امسال  گفت:  است،  شده 
برنامه های  اجرای  در  که  هستیم  این 
و  هنرمندان  از  محمدی  گل  جشنواره 

مجریان مطرح استانی استفاده کنیم«.
به گفتۀ وی، امسال در اثر سرمازدگی، 
۵۰ درصد محصول گل محمدی  دچار 

خسارت شده است. 

گروه فرهنگ وهنر: دبیر علمی دومین 
گفت:  »آن«  کوتاه  شعر  ملی  جشنواره 
به  اثر  ۹هزار  از  بیش  ارسال  از  »پس 
دبیرخانۀ این جشنواره، ۱۹ شاعر در دو 
بخش شعر کوتاه نو و شعر کوتاه سنتی 
نهایی  مرحلۀ  به  راه یافتگان  عنوان  به 
جشنواره انتخاب شدند که ۲۶ خردادماه 
در شهر سرچشمه، برگزیدگان جشنواره 

از میان ایشان معرفی خواهند شد«.
سیدعلی میرافضلی افزود: »جشنواره 
شعر کوتاه »آن« به معنای دقیق کلمه، 
از سراسر کشور و  بوده و شاعرانی  ملی 
جشنواره  این  در  ایران  استان های  همۀ 

شرکت کردند«.
مجتمع  روابط عمومی  گزارش  به 
بیان  وی  رفسنجان،  سرچشمه  مس 
»آن«  جشنواره  دورۀ  »نخستین  کرد: 
با همکاری حوزه  حدود چند سال قبل 

هنری استان کرمان برگزار شد و دومین 
توسط مجتمع مس  این جشنواره  دورۀ 
که  برگزار می شود  رفسنجان  سرچشمه 
منتشر   ۱۴۰۰ دی ماه  در  آن  فراخوان 
سال  »بهمن ماه  افزود:  میرافضلی  شد«. 
گذشته آخرین مهلت ارسال آثار بود که 
بیش از ۹۰۰ نفر با بیش از ۹هزار اثر در 

این جشنواره شرکت کردند«.
سال  »اسفندماه  کرد:  اضافه  وی 
گذشته داوری اولیۀ جشنواره آغاز شد که 
در هر بخش، سه داور این کار را برعهده 
داشتند و در مرحلۀ نخست داوری، آثاری 
از ۸۰ تا ۱۰۰ شاعر در هر بخش از میان 
شرکت کنندگان، برای مرحلۀ دوم داوری 

انتخاب شد«.
دبیر علمی دومین جشنواره ملی شعر 
کوتاه »آن«  ادامه داد: »داوری نهایی در 
شعر  و  سنتی  کوتاه  شعر  بخش  دو  هر 

کوتاه نو، توسط پنج داور انجام شده و در 
مجموع در دو بخش، ۱۹ شاعر به مرحلۀ 

نهایی جشنواره راه یافته اند«.
 ۲۶ است  »قرار  کرد:  اظهار  وی 
خردادماه جاری در شهر مس سرچشمه 
اسامی  اختتامیۀ جشنواره،  مراسم  در  و 
برگزیدگان و شایستگان تقدیر جشنواره 

اعالم و از ایشان تقدیر شود«.
»شعر  کرد:  خاطرنشان  میرافضلی 
توجه  مورد  و  است  روز  مسئلۀ  کوتاه، 
به دلیل  است؛  گرفته  قرار  مخاطبان 
ادبیات  در  کوتاه  شعر  زمانه،  اقتضائات 
و هنرهای دیگر نیز مورد توجه است و 
استان کرمان هم چهره های شاخصی در 
شد  باعث  موضوع  این  دارد.  عرصه  این 
این جشنواره ملی، در این استان پهناور 
و در شهر سرچشمه برگزار شود و مورد 

استقبال هم قرار گیرد«. 

با حضور رئیس دانشگاه فرهنگیان 
کشور؛

احداث دانشگاه جامع 
فرهنگیان کشور در کرمان 

آغاز شد
دانشگاه  نخستین  احداث  کلنگ  جامعه:  گروه 
جامع فرهنگیان کشور در کرمان به زمین زده شد.

دانشگاه جامع فرهنگیان، در زمینی به مساحت 
۴۶ هکتار و با حمایت خیرین بخش آموزش کشور 
جدید  آرامستان  رضوان،  هنرستان  محدودۀ  در 
دانش آموزی  بزرگ  اردوگاه  احداث  محل  و  کرمان 
خواهد  احداث  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد 
شد. این دانشگاه نخستین دانشگاه جامع فرهنگیان 
کشور است که با سبک معماری ایرانی - اسالمی و 
با امکانات و تجهیزات مناسب با نام سپهبد شهید 

حاج قاسم سلیمانی احداث می شود.
به گزارش ایرنا کرمان، رئیس دانشگاه فرهنگیان 
کشور و استان کرمان، اعضای مجمع خیران حامی 
و  آموزش  کل  مدیران  کشور،  فرهنگیان  دانشگاه 
پرورش و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان، 
عنبرآباد  و  جیرفت  های  شهرستان  مردم  نماینده 
در مجلس شورای اسالمی، جانشین فرمانده سپاه 
ثاراهلل، رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان و جمعی 
آغاز  آیین  در  استانی  مسئوالن  و  فرهنگیان  از 
عملیات اجرایی نخستین دانشگاه جامع فرهنگیان 

کشور در کرمان حضور داشتند.

فراخوان شهرداری کرمان:
مردم ساختمان های ناایمن 

را معرفی کنند
گروه جامعه: شهرداری کرمان طی فراخوانی از 
مردم خواسته تا ساختمان های ناایمن را به همراه 

عکس و آدرس دقیق معرفی کنند.
لزوم  به  توجه  »با  است:  آمده  اطالعیه  این  در 
در  متخصصان  و  شهروندان  اطالعات  از  استفاده 
شهرداری  توسط  ناایمن  ساختمان های  بررسی 
درخصوص  ویژه  اطالعات  هستیم  درصدد  کرمان، 
نبود امنیت در این ساختمان ها را از طریق فراخوان 
عمومی جمع آوری کنیم، لذا از همۀ شهروندان عزیز 
درخواست می شود مستندات خود را همراه با عکس 
و آدرس دقیق ساختمان ها و دالیل عدم امنیت، از 

۲۲ تا ۳۱ خردادماه، ارسال کنند«.
از  مستندات  این  ارسال  فراخوان،  این  به  بنا 
طریق نرم افزار »کرمان ۱۳۷« یا واتسپ به شماره: 

۰۹۰۳۹۹۴۰۱۳۷  امکان پذیر است.
روابط  از  نقل  به  فردای کرمان  گزارش  به 
 »۱۳۷ »کرمان  نرم افزار  کرمان،  شهرداری  عمومی 
آدرس: به  کرمان  شهرداری  سایت  از  می توانید   را 

 WWW.kerman.ir و یا اپلیکیشن کافه بازار قابل 
دانلود است. 

رئیس پلیس مبارزه با 
مواد مخدر فراجا:

باالترین مصرف مواد مخدر 
تریاک است 

گروه جامعه: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
فراجا با بیان اینکه مادۀ مخدر جدیدی وارد کشور 
نشده است، گفت: »بیش ترین مصرف مواد مخدر در 

حال حاضر مربوط به تریاک است«.
در  اعتیاد  افزایش  دربارۀ  کریمی  مجید  سردار 
از سوی  که  آماری  »براساس  کرد:  اظهار  نیز  زنان 
است،  شده  منتشر  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد 
اما  نداشته ایم.  زمینه  این  در  افزایشی  خوشبختانه 

متاسفانه با قبح شکنی  مواجهیم«. 
خردادماه   ۱۸ وی  سراسری،  ایلنا  گزارش  به 
دربارۀ آخرین روند اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر 
نیز گفت: »اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر پس از 
بررسی در قوه قضاییه به دولت ارسال شده است تا 
در کمیسیون های هیات دولت ارزیابی شده و پس 
از نهایی شدن به مجلس ارسال شود و در آنجا نیز 
سال،  پایان  تا  امیدواریم  ما  شود.  ابالغ  و  تصویب 
ابالغ  مخدر  مواد  با  مبارزه  زمینۀ  در  جدید   قانون 

شود«. 

در قرارگاه استانی آبرسانی به روستاها 
مطرح شد

بی آبی ۷۵۰ روستا 
در استان کرمان

استانی  قرارگاه  در  کرمان  استاندار  جامعه:  گروه 
آبرسانی به روستاها بر همکاری ارگان ها برای رفع موانع 
آبرسانی  پروژه های  در  تسریع  امکانات، جهت  تامین  و 
به روستاها تاکید کرد و گفت: »با توجه به فصل گرما 
همۀ  بهداشتی،  آب  تامین  در  روستاییان  مشکالت  و 
امکانات و توان استان برای تسریع در پروژه های آبرسانی 

اعم از رفع موانع صورت گیرد«.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان نیز بیان 
کرد: »۷۵۰ روستا در استان آب ندارند و ۸۰۰ روستا با 
نیرو  وزیر  با  نشستی  در  لذا  هستند  مواجه  آبی  تنش 
تا عالوه بر ۶۶۹ روستای سهمیه ای  درخواست کردیم 
در طرح ملی آبرسانی، تعداد دیگری از روستاها نیز برای 
آبرسانی در قالب افزایش، الحاقیه و یا متمم به قرارداد 

اضافه شوند که مورد موافقت قرار گرفت«.
کرمان،  استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
استانی  قرارگاه  در  خردادماه   ۱۸ فداکار  محمدمهدی 
برای  متمرکز  تصمیمات  اتخاذ  بر  روستاها  به  آبرسانی 
افزود:  و  کرد  تاکید  پروژه ها  این  اجرای  فرآیند  اصالح 
»هر اقدامی که برای تسریع در آبرسانی به این روستاها 
نیاز باشد، پیگیری و مکاتبه خواهیم کرد«. وی همچنین 
به توان استان در تامین لوله های مورد نیاز برای آبرسانی 
اشاره کرد و گفت: »با اختیاری که وزراتخانه به استان 
و  خریداری  نیاز  مورد  لوله های  اکنون  از  است،  داده 
استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  شود«.  تامین 
کرمان نیز در این جلسه گفت: »در طرح ملی آبرسانی 
به روستاها، ۶۶۹ روستا برای استان با برآورد اولیۀ یک 
هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار برنامه ریزی شده که در 
قالب ۲۱ پروژه در ۱۱ شهرستان استان دنبال می شوند«.

ادامه داد: »سپاه ثاراهلل  سیدمصطفی آیت اللهی موسوی 
عنوان  به  آبادانی  و  پیشرفت  قرارگاه  و  کرمان  استان 
معین های اجرای پروژه های آبرسانی فعالیت می کنند«. 

مدیرکل میراث فرهنگی استان:
گردشگران جام جهانی قطر به 

کرمان هم می آیند
گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل  جامعه:  گروه 
کرمان  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  صنایع دستی  و 
میزبان گردشگران جام  که  است   استانی  از شش  یکی 
برای  الزم  »رایزنی های  گفت:  می شود،  قطر  جهانی 
آماده سازی ظرفیت ها و زیرساخت های گردشگری برای 
ورود گردشگران جام جهانی قطر در حال انجام است«. 
فریدون فعالی افزود: »در برآورد اولیه، اعالم شده است 
که یک هزار و ۵۰۰ نفر از تماشاچیان جام جهانی قطر 
به استان کرمان می آیند؛ امکان صدور ویزای فرودگاهی 
می شود،  فراهم  استان  در  گردشگران  این  حضور  برای 
همچنین انجام پرواز مستقیم از قطر به کرمان نیز در 
دست پیگیری است«. فعالی تاکید کرد: »باید فستیوال، 
را  مختلف  جشنواره های  و  صنایع  دستی  نمایشگاه های 
همزمان با حضور گردشگران در استان کرمان پیش بینی 
کنیم و به اجرای برنامه های متنوع فرهنگی بپردازیم که 

اصالت و فرهنگ کرمانی را به همراه داشته باشد«.
وی اضافه کرد: »کرمان برای اعزام توریست به قطر 
نیز سهمیه دارد که در این زمینه اقدامات الزم را انجام 
خواهیم داد«. به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، 
گروهی  آینده  هفتۀ  اینکه  بیان  با  خردادماه  فعالی ۱۹ 
از  بازدید  برای  عوامل دست اندکار  از  متشکل  نفره   ۱۰
می شوند،  کرمان  استان  وارد  گردشگری  جاذبه های 
دستگاه های  گردشگران همۀ  »برای حضور  کرد:  اظهار 
مرتبط از جمله شهرداری با این اداره کل همکاری داشته 
استفاده  آمده  وجود  به  فرصت  این  از  بتوانیم  تا  باشد؛ 
گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل  کنیم«.  کافی 
خدمات  »دفاتر  گفت:  کرمان  استان  صنایع دستی  و 
را  خود  گردشگری  بسته های  کرمان  استان  مسافرتی 
کرد:  بیان  وی  کنند«.  آماده  گردشگران  حضور  برای 
»خوشبختانه کلیپ های متفاوتی از جاذبه های تاریخی، 
فرهنگی و طبیعی این استان که به صورت دو زبانه است 
تهیه شده که در اختیار گردشگران قرار خواهد گرفت«. 
او خاطرنشان کرد: »امیدواریم با انجام پرواز مستقیم قطر 
به کرمان، بتوانیم این پرواز را به صورت برنامه ریزی شده 
کشور  گردشگران  دوبارۀ  شاهد حضور  تا  باشیم  داشته 

قطر در استان کرمان نیز باشیم«. 

خبر استاندار کرمان:

فضای آموزشی برای دانش آموزان 
اتباع خارجی فراهم شود

خبر

جمعه ۲۷ خردادماه؛

چهاردهمین جشنواره گل محمدی
 در بردسیر برگزار می شود

پنج شنبه ۲۶ خردادماه در شهر مس سرچشمه؛

برگزیدگان جشنواره ملی شعر کوتاِه »آن« معرفی می شوند


