
وزیر کشور:

افزایش اختیارات استانداران 

کشور می شود باعث اداره بهتر 

هشت صفحه    1000 تومان یکشنبه 19 خرداد ماه 5/1398 شوال 1440/ 9 ژوئن 2019/سال بیست و چهارم شماره 3010

یادداشت

با مهربانی ات زمین را دوست دارم

صفحه  سوم 

ضرب المثل های کرمانی 

حذف قبوض کاغذی مشترکین برق شمال 
استان کرمان  از شهرستان زرند آغازشد
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روز خویشاوند!

گفتگو با علی شاطرترابی، فرزند محک
 به مناسبت روز جهانی تومور مغزی:

دوست صمیمی من؛ تومور
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فرمانده انتظامی استان :

نظام جمهوری اسالمی 

در برخورد با مخالن نظم و امنیت 

مقتدر و قاطع عمل می کند

خطیب جمعه کرمان:
مدیران عناصر فاسد 

اقتصادی را شناسایی کنند
متن در صفحه دوم

کرمانی با فرا رسیدن اوقات فراغت دانش آموزان؛  گزارش »کرمان امروز« از دغدغه همیشگی خانواده های 

متن کامل در صفحه سوم

فراغت بدون مهارت
     با پایان یافتن سال تحصیلی، دانش آموزان به تعطیالت زودرس تابستانی می رسند و مانند همیشه دغدغه والدین برای پر کردن اوقات فراغت فرزندان از راه می رسد. البته در این میان نه تنها والدین بلکه 
برخی از نهادها و آموزشگاه ها نیز برای برگزار کردن هر چه بهتر برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان با یکدیگربه رقابت می پردازند. آنچه در این میان جلب توجه می کند ورود چندین دستگاه و نهاد 

برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان است که این موضوع، داستان تکراری »موازی کاری« را در اذهان مجسم می کند؛ موازی کاری هایی که نتیجه اش مثبت نیست و....

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

  هدایتی از زندان هم اینستاگرامش را آپدیت می کند؟!

  زنده بودن میترا استاد وقتی نجفی خانه را ترک کرد!

  بارهندوانه مشکوک در جیرفت  متوقف شد

  کشف ۱۹۱ کیلوگرم  مواد مخدر در کرمان

اخبار ایران، جهان و حوادث:

پاسخ اداره کل منابع طبیعی 

وآبخیزداری استان 

به روزنامه »کرمان امروز« 

درباره انتشار یک گزارش

پس فعل امانت  داری را چگونه صرف می کنید؟ صفحه  پتجم

کرمان روایت »کرمان امروز« از استعفاهای زنجیره ای اعضای شورای شهر 
 با هدف حضور در مجلس شورای اسالمی:

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

یک شرکت معتبر معدنی در شهرستان سیرجان بخش 
عالقه  باشد.  می  نیازمند  ذیل  مشروحه  افراد  به  بلورد 
ذیل  های  با شماره  هر چه سریعتر  توانند  می  مندان 

تماس حاصل نمایند.
مکانیک بنز 

آهنگر دستگاه های راه سازی و معدنی 
باطریساز دستگاه های راه سازی و معدنی 

کمک مکانیک دستگاه های سنگین 
سرپرست ترانسپورت آشنا به تامین و نگهداری دستگاه 

های راه سازی و معدنی با 10 سال سابقه کار
 راننده لیفتراک با گواهینامه ویژه

شماره تماس: 09136559411

نمایندگان محترم یک درصد شرکت تعاونی خاص سحاب 
فرهنگیان استان کرمان 

لغو می گردد زمان و مکان  احتراما جلسه مورخ 1398/04/11 
جلسه بعدی متعاقبا اعالم می شود. 

روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان 

نیازمندیم اطالعیه شرکت تعاونی خاص 
سحاب فرهنگیان استان کرمان 

مردم کرمان   23 سال است
 که واقعیت را در  

»کرمان امروز« می خوانند

شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان در نظر دارد فعالیت هاي مربوط به نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق حوزه 
عملیاتی خود را از محل موافقت نامه شرح عملیات طرح هاي تملک دارائي هاي سرمایه اي به شماره 1301015،006 از طریق مناقصه 
عمومي یک مرحله اي با ارزیابي کیفي)فشرده (و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به شرح جدول زیر به پیمانکاران واجد 

صالحیت واگذار نماید.

1- ارائه گواهی رتبه بندی نیرو معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور /سازمان برنامه و بودجه و گواهینامه تائید صالحیت 
ایمنی مرتبط و معتبر از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ا لزامی میباشد.

2-شرکت کنندگان در مناقصه الزاما بایستی در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( ثبت نام 
و نسبت به تهیه ، تکمیل و ارسال اسناد از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.

3- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد : از ساعت 13:00 روز یک شنبه به تاریخ  1398/03/19 میباشد.
4- آخرین مهلت واریز وجه و دریافت اسناد مناقصه از سامانه : حداکثر تا ساعت 19 روز شنبه به تاریخ   1398/03/25

5-  آخرین مهلت بارگذاري اسناد و پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد و ارائه اصل ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار: حداکثر تا 
ساعت 9:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/04/05 

6- شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مي باشد .
7-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائي بالمانع میباشد .           

  8- اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مناقصات : کرمان- خیابان خواجوي کرماني - خیابان 
توانیر - شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تدارکات و قرادادها  -  تلفن -03432520003               
9-مناقصه به صورت یک مرحله اي با ارزیابي )فشرده(مي باشد و سایر اطالعات و جزئیات و شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه 

مندرج است.  
10- کلیه مراحل برگزاري مناقصات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام 

خواهد شد .اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه مذکور بخش ثبت نام/پروفایل /تامین کننده /مناقصه گر موجود میباشد.
ضمنا این آگهي عینا در سایت هاي اینترنتي به شرح زیر در دسترس میباشد.

                                                         سایت اینترنتي این شرکت به آدرس : www.nked.co.ir  مي باشد 
                                               شبکه اطالع رساني معامالت توانیربه نشاني www.tavanir.org.ir مي باشد

                                              پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR مي باشد 

روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان

آگهي تجدید فراخوان مناقصات عمومي 
یک مرحله ای با ارزیابي کیفي )نوبت اول(

  
 

 با ارسيابي کيفي مزحلٍ ای يک عمًمي اتمىالص فزاذًانتجسيس آگُي 
وًساسی شبکٍ ي تاسيسات تًسيع ويزيی برزق  بٍ مزبًط  َای زارز فعاليت شزکت تًسيع ويزيی بزق شمال استان کزمان زر وظز

اس عزيك  13010153006بٍ شمارٌ  مًافمت وامٍ شزح عمليات عزح َای تملک زارائي َای سزمايٍ ایحًسٌ عملياتي ذًز را اس محل 
 سيز جسيلبٍ شزح  )فشززٌ (ي اس عزيك ساماوٍ تسارکات الکتزيويکي زيلت )ستاز(با ارسيابي کيفي يک مزحلٍ ای مىالصٍ عمًمي

 .سيماياگذار و تيياجس صالح انماوکاريبٍ پ

ٍ يگًاَي کشًر /ساسمان بزوامرٍ ي بًزجرٍ    یشيي بزوامٍ ر تيزياس ساسمان مس معتبز زييو یرتبٍ بىس يارائٍ گًاَ -1  سير تائ ىامر
 .باشسيم يا لشام يرفاٌ اجتماع اس ازارٌ تعاين 3کار ي ي معتبز مزتبظ يمىيا تيصالح
( www.setadiran.irات الکتزيويکي زيلرت )سرتاز( برٍ آزر  )   ساماوٍ تسارکشزکت کىىسگان زر مىالصٍ الشاما بايستي زر -2

 ثبت وام ي وسبت بٍ تُيٍ 3 تکميل ي ارسال اسىاز اس عزيك ساماوٍ مذکًر السام ومايىس.
 .ميباشس 19/03/1398 بٍ تاريد  شىبٍ يکريس  13:00ساعت اس :  ستاز اريد اوتشار مىالصٍ زر ساماوٍت -3
 25/03/1398  بٍ تاريد  شىبٍريس  19ساعت حساکثز تا :  ساماوٍاس  مىالصٍياريش يجٍ ي زريافت اسىاز آذزيه مُلت  -4
 :شرزکت زر فزايىرس ارجراا کرار     ي ارائٍ اصل ضماوت وامٍستاز  ي پيشىُاز ليمت زر ساماوٍ آذزيه مُلت بارگذاری اسىاز  -5

  05/04/1398مًرخ  شىبٍچُار ريس صبح 9:00ساعت حساکثز تا 
 شزکت تًسيع ويزيی بزق شمال استان کزمان زر رز يا لبًل يک يا کليٍ پيشىُازات مرتار مي باشس . -6
 .            بالماوع ميباشس ي کارت شىاسائي با ارائٍ معزفي وامٍحضًر پيشىُاز زَىسگان زر جلسٍ -7
ذيابان  -ی کزماوي ذيابان ذًاجً -کزمان: ات ر ذصًص مىالصعات بيشتز زار جُت زريافت اعالشاعالعات تما  مىالصٍ گ -8  

-تلفره    - ي لزازازَرا   ترسارکات  ازارٌ - 3سراذتمان شرمارٌ    -کزمران  شزکت تًسيرع ويرزيی برزق شرمال اسرتان       - تًاويز
03432520003                

مزبًعرٍ زر  ي شرزايظ ي الشامرات    اعالعات ي جشئيرات  سايز ي مي باشس)فشززٌ( با ارسيابي مزحلٍ ای يکبٍ صًرت ٍ مىالص-9
   .اسىاز مىالصٍ مىسرج است

( اوجام ذًاَرس  www.setadiran.irاس عزيك زرگاٌ ساماوٍ تسارکات الکتزيويکي زيلت )ستاز( بٍ آزر  )کليٍ مزاحل بزگشاری مىالصات  -10
 ثبت وام زر سايت ساماوٍ مذکًر برش ثبت وام/پزيفايل /تاميه کىىسٌ /مىالصٍ گز مًجًز ميباشس. .اعالعات تما  زفاتز شس

 ز  ميباشس.تضمىا ايه آگُي عيىا زر سايت َای ايىتزوتي بٍ شزح سيز زر زس
 مي باشد   www.nked.co.irسايت اينترنتي اين شركت به آدرس :                                                          

 باشدمي  www.tavanir.org.irتوانيربه نشاني  شبكه اطالع رساني معامالت                                               
 مي باشد  HTTP://iets.MPORG.IRپايگاه ملي اطالع رساني مناقصات                                               
 ريابظ عمًمي شزکت تًسيع ويزيی بزق شمال استان کزمان

ف
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س شزکت زر فزايى
 )ريال(ارجاا کار  
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 پاکات

شمارٌ فزاذًان زر 
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وًساسی شبکٍ ي  28-98 1
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 ويزيی بزق 

 شىبٍچُارريس  9800500000 سروس
 مًرخ
05/04/1398 
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 امًر وًاحي کزمان 29-98 2
 2098005630000006 7505000000 )رايه 3گلباف3شُساز(
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آگهی تشکیل مجمع عادی کانون انجمن های
 صنفی کارگری متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای استان کرمان

متن در صفحه دوم



دو یکشنبه 19 خرداد ماه 5/1398 شوال 1440/ 9 ژوئن 2019/سال بیست و چهارم شماره 3010 
اخبار استان

از  استفاده  برای  استانداران  اختیارات  افزایش  گفت:  کشور  وزیر 
ظرفیت های منطقه ای می تواند به دولت کمک جدی کند تا در شرایط 

جنگ اقتصادی کشور را بهتر اداره کنیم.
ارتباطات  دفتر  عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی، عبدالرضا 
رئیس  پورابراهیمی  محمدرضا  با  مشترک  نشست  در  فضلی  رحمانی 
کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم کرمان و راور عنوان کرد: 
و  است  مشهود  دوره  این  در  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  تالش های 
همکاری خوبی در مجموعه وزارت کشور با کمیسیون اقتصادی صورت 

گرفته است و با اقدامات انجام شده در خصوص رفع ابهامات موضوعات 
آنها  مشکالت  شهرداری ها،  و  دهیاری ها  برای  افزوده  ارزش  مالیات 

برطرف می شود.
وی با استقبال از برنامه های معین های اقتصادی در استان کرمان اعالم 
از این ظرفیت در کشور استفاده می کنیم و اکنون  با تمام توان  کرد: 
هم دیگر استان ها از مدل اقتصادی اجرا شده در کرمان بهره گرفته اند.

اعتقاد  هم  ما  کرد:  عنوان  مسئله  این  از  موافقت صریح  با  وزیر کشور 
داریم منابع دولت برای توسعه میسر نیست و باید از منابع غیردولتی 

استفاده کنیم.
ظرفیت های  از  استفاده  برای  استانداران  اختیارات  افزایش  گفت:  وی 
جنگ  شرایط  در  تا  کند  جدی  کمک  دولت  به  می تواند  منطقه ای 

اقتصادی کشور را بهتر اداره کنیم.
قابل  راحتی  به  ایران  اقتصاد  امروز  ادامه گفت: شرایط  در  وزیر کشور 
معین های  های  همکاری  ارتقای  در  توان  تمام  با  و  است  مدیریت 

اقتصادی در استان کرمان حمایت خواهیم کرد.
ویژه  تشکر  با  نشست  این  در  هم  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
از جمله  کشور  اساسی  موضوعات  به  ورود  در خصوص  کشور  وزیر  از 
مسائل اقتصادی درخواست کرد با توجه به حضور وزیر در شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی نقش مهمتری را در موضوعات کالن کشور با توجه 

به ظرفیت های استانی و مسئولیت استانداران ایفا کند.
محمدرضا پور ابراهیمی در ارتباط با لزوم افزایش اختیارات استانداران و 
تاکید بر رویکردهای غیرمتمرکز در مدیریت اقتصادی کشور پیشنهادات 

خود را مطرح کرد و گفت: تصمیم دولت در افزایش اختیارات استان ها 
تحوالت جدی در اقتصاد کشور را رقم می زند.

در ادامه موضوعات مربوطه به معین های اقتصادی استان کرمان بحث 
شد که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: مدل های خوبی 
هم  اکنون  که  اجرا شده  کرمان  در  رزم حسینی  استانداری  زمان  در 

ادامه دارد.
استاندار کرمان در حوزه  از زحمات فدایی  ابراهیمی ضمن تشکر  پور 
نیازمند حمایت  بیان کرد:  اقتصادی  مأموریت های معین های  استمرار 
همه جانبه وزارت کشور در استمرار فعالیت های معین های اقتصادی در 

استان کرمان هستیم تا نتایج بهتری را در آینده شاهد باشیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: مدل های اقتصادی می تواند 
با توجه به محدودیت های منابع مالی دولت به توسعه استان ها از محل 
ظرفیت های بخش غیردولتی کمک کند و ظرفیت کرمان می تواند در 

این بخش ارتقا یابد.
کشور،  وزیر  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نشست  ادامه  در 
و  شهرداری ها  مسائل  و  افزوده  ارزش  مالیات  به  مربوط  موضوعات 
دهیاری ها مطرح شد که پور ابراهیمی اعالم کرد: با توجه به درخواست 
استان ها و شهرداران کالن شهرها،  معاون وزیر کشور و شورای عالی 
کالن  نمایندگان  حضور  با  اقتصادی  کمیسیون  در  متعددی  جلسات 
شهرها، شهرداری و شورای شهر تهران، رئیس شورای عالی استان های 
و  برطرف شد  موضوعات  اعظم  بخش  و  تشکیل  وزیر  معاون  و  کشور 
منابع بیشتری به حوزه دهیاری ها و شهرداری ها اختصاص پیدا خواهد کرد.

وزیر کشور:

افزایش اختیارات استانداران باعث اداره بهتر کشور می شود

خبر
نوبت دهی طرح سنجش

 در مدارس کرمان آغاز شد
 

دهی  نوبت  گفت:  کرمان  استان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس 
طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان از دیروز )شنبه( در مدارس این 

استان همزمان با سراسر کشور آغاز شد.
مهران باهری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ۶۱ هزار نوآموز بدو ورود 
پایگاه سنجش سالمت   ۴۱ در  تیرماه  اول  از  دبستان  پیش  و  دبستان  به 

جسمانی و آمادگی تحصیلی در این استان مورد ارزیابی قرار می گیرند.
پیشگیری  کودکان،  روانی  و  اختالالت جسمانی  شیوع  میزان  بررسی  وی 
افت  بر  بهبود کیفیت آموزش و عوامل موثر  به  بیماری ها، کمک  بروز  از 
با  متناسب  آموزان  دانش  مناسب  دهی  جای  آموزان،  دانش  تحصیلی 
توانمندی و استعدادهای تحصیلی آنها را از مهمترین اهداف برنامه سنجش 

سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی برشمرد.
رنگ،  دید  بینایی،  ارزیابی  مورد  نوآموزان  برنامه  این  در  کرد:  اظهار  وی 
جسمی  اختالالت  رفتاری،  اختالل  تحصیلی،  آمادگی  گفتاری،  شنوایی، 
حرکتی، اندازه گیری توده بدنی، قد، وزن، معاینات اختالالت دهان و دندان 
وضعیت جلدی و بررسی کارت واکسیناسیون توسط پزشک در پایگاه های 
سنجش و مراکز سالمت جامعه و پایگاه های درمانی و خانه های بهداشت 

قرار می گیرد.
باهری گفت: سال گذشته ۶۸ هزار و ۵۲۲ نوآموز بدو ورود به دبستان و 
پیش دبستانی در این استان مورد ارزیابی قرار گرفتند که از این تعداد سه 
هزار و ۳۹۵ نفر به عنوان نوآموز دیرآموز، ۳۴۵ نفر دانش آموزان با نیازهای 
ویژه ذهنی، ۲ نفر نیاز ویژه شنوایی، هشت نفر نیاز ویژه بینایی و ۱۰ نفر 

نیاز ویژه جسمی و حرکتی شناخته شدند.
وی افزود: سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود 
به دبستان و پیش دبستان در استان کرمان به صورت الکترونیکی انجام می 
شود و مدیران مدارس پس از ثبت نام دانش آموزان در پایه اول ابتدایی 

موظف به ثبت مشخصات دانش آموزان در سامانه سنجش هستند.
وی گفت: والدین بعد از اخذ نوبت از مدارس برای انجام سنجش و ارزیابی 

سالمت فرزندشان به پایگاه های سنجش و سالمت مراجعه کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان تأکید کرد:

ک  سامان دهی و تثبیت امال

و مستغالت هالل احمر

احمر  مدیرعامل جمعیت هالل  و  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل  دیدار  در 
در  و  بررسی  احمر  هالل  جمعیت  مستغالت  و  امالک  وضعیت  استان، 

خصوص نحوۀ تثبیت این امالک تصمیم گیری شد.
به گزارش کرمان شهرآن الین، رضا طالبی زاده در این دیدار با بیان این که 
با  گفت:  داشته ایم،  فعالی  نقش  دولتی  امالک  تثبیت  به  نسبت  تاکنون 
از  بخشی  احمر،  هالل  جمعیت  مستغالت  و  اراضی  تثبیت  و  سامان دهی 

مشکالت موجود این جمعیت مرتفع خواهد شد.
وی با اعالم این که جمعیت هالل احمر استان متولی موقوفات خاصی در 
از  مانع  موقوفات  این  کردن  سنددار  و  تثبیت  گفت:  است،  کرمان  استان 

هرگونه دست درازی و سهم خواهی سودجویان خواهد شد.
این مقام قضایی افزود: هالل احمر استان می تواند با استفاده از کمیسیون 
مستندسازی و اخذ گواهی بند »د« ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی نسبت 
به اخذ اسناد مالکیت ساختمان های آن جمعیت که در اراضی دولتی واقع 

هستند، اقدام کند.
حضور  گفت:  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل  دیدار  این  ادامۀ  در 
شبانه روزی جمعیت هالل احمر استان کرمان در تمام نقاط استان الزامی 
است تا بتواند خدمات ویژۀ خود را در کمترین زمان ممکن به آسیب دیدگان 
ارائه دهد و از این رو امالک و مستغالت زیادی در تمام استان داریم تا سرعت 
دسترسی به نقاط آسیب دیده افزایش یابد. وی ادامه داد: در سال جاری و با 
تعامل اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان و برنامه ریزی ها، برخی از 

این امالک سامان دهی و سنددار خواهند شد.

فرمانده انتظامی استان :

نظام جمهوری اسالمی 
در برخورد با مخالن 
نظم و امنیت مقتدر و 

قاطع عمل می کند

نظام   : گفت  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
نظم  با کسانی که  برخورد  در  اسالمی  جمهوری 
و امنیت جامعه را برهم زنند مقتدر و قاطع عمل 

می کند.
باشگاه خبرنگاران  استان های  به گزارش گروه 
انتظامی  فرمانده  بنی اسدفر  رضا  سردار  جوان   
با  اهلل دادی  تشییع شهید  آئین  در  کرمان  استان 
اشاره به اینکه بزرگترین افتخار ما این است که 
نظام جمهوری  که  می کنیم  زندگی  مملکتی  در 
امنیت  کرد:  اظهار  است  حاکم  آن  بر  اسالمی 
اگر  و  پویاست  جامعه  یک  رکن  اساسی ترین 

امنیت نداشته باشیم آرامش نداریم.
پتانسیل های  کرمان  جنوب  اینکه  بیان  با  وی 
شد  آن  منکر  نمی توان  که  دارد  زیادی  بسیار 
خاطرنشان کرد: این منطقه سابقه تاریخی بزرگی 
دارد که نشان از امنیت و تمدن این منطقه است.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه 
ظرفیت های  وجود  به  توجه  با  کرمان  جنوب 
استان  منطقه  ثروتمندترین  معاون  و  کشاورزی 
است گفت: متاسفانه با توجه به تمام ظرفیت هایی 

که دارد نتوانسته خود را در کشور نشان دهد.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد جرائم خشن استان 
کرمان  استان  شرق  و  جنوب  به  مربوط  کرمان 
است افزود: اتفاقاتی که در جنوب و شرق استان 
رخ می دهد نگران کننده است و این مهم برازنده 

منطقه ما نیست.
بنی اسدی فر با اشاره به اینکه کار پلیس کار بسیار 
سختی است، عنوان کرد: ورود به عرصه پلیس 
و  است  سختی  بسیار  کاری  انتظامی  نیروی  و 
کسانی که در این عرصه وارد می شوند جان شان 

را برای حفظ امنیت جامعه به خطر می اندازند.
وی با بیان اینکه اشرار و قاچاقچیان همانند مردم 
تشخیص  کس  هیچ  و  می پوشند  لباس  عادی 
نمی دهد که قاچاقچیان کی و کجا ممکن است 
اقدام کنند تصریح کرد: همجواری با استان های 
مرزی، چون سیستان و بلوچستان باعث شده که 
استان ما بیشتر در معرض چنین اتفاقات ناگواری 

قرار گیرد.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه 
شهید اهلل دادی برای یک گشت زنی وارد منطقه 
هیچ  بدون  بزرگوار  شهید  این  گفت:  می شود 
به  و  شده  بسته  رگبار  به  برخوردی  و  درگیری 

درجه شهادت نائل شده است.
جمهوری  نظام  برکت  به  اینکه  بیان  با  وی 
و  مشکالت  تمامی  از  ما  کشور  اسالمی 
است  کرده  عبور  به خوبی  دشمنان  توطئه های 
افزود: جمهوری اسالمی در برخورد با کسانی که 
نظم و امنیت جامعه را برهم زنند مقتدر و قاطع 

عمل می کند.
امام  ساالری  رضا  حجت االسالم  آئین  این  در 
اینکه شهیدان  بیان  با  جمعه شهرستان عنبرآباد 
مقام امامت دارند و جایگاه بسیار واالیی نصیب 
آن ها می شود اظهار داشت: خداوند مقامی را که 
به قمر بنی هاشم )ع( ارزانی فرمود به شهیدان 

نیز اعطا می کند.
امام   ۱۱۵ تکاوری  یگان  عضو  اهلل دادی  شهید 
شهرستان  توابع  از  زهکلوت  بخش  )ع(  جواد 

رودبار جنوب بود.

خطیب جمعه کرمان:
مدیران عناصر فاسد اقتصادی را شناسایی کنند

مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب استان عنوان کرد:
صرفه جویی شش مگاواتی سال گذشته ادارات استان کرمان

خطیب جمعه کرمان با اشاره به اینکه مدیران باید 
با دقت از بیت المال مراقبت کنند، گفت: همچنین 
شناسایی عناصر فاسد اقتصادی باید در دستور کار 

مدیران باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم علی توکلی 
در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با تاکید 
دشمنان  توطئه های  با  مقابله  و  شناسایی  لزوم  بر 
ویژه  به  مختلف  های  راه  از  دشمنان  کرد:  اظهار 
و  یاس  ترویج  دنبال  به  مجازی  فضای  از  استفاده 

ناامیدی در بین مردم و اخذ امتیاز از کشور است.
وی رمز پیروزی در برابر دشمنان را مقاومت عنوان 
و ذکر کرد: امروز باید با وحدت و هم دلی در برابر 

دشمنان ایستادگی کنیم.

تالش  لزوم  بر  تاکید  با  توکلی  االسالم  حجت 
مسئوالن برای حل مشکالت اقتصادی مردم گفت: 
این زمینه نقش مؤثری دارند و  البته مردم هم در 
در  مجلس  و  دولت  برنامه های  آنها  همراهی  بدون 

بهبود وضعیت اقتصادی کشور مؤثر نخواهد بود.
خطیب جمعه کرمان با اشاره به اینکه مدیران باید 
با دقت از بیت المال مراقبت کنند، افزود: همچنین 
شناسایی عناصر فاسد اقتصادی باید در دستور کار 

مدیران باشد.
بستر  ایجاد  لزوم  بر  تاکید  با  توکلی  االسالم  حجت 
الهی گفت: مدیران  الزم برای دولت جوان و حزب 

جهادی و حزب اللهی نیاز کنونی جامعه است.

کرمان  استان  جنوب  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
گفت: با توجه به بارندگی های امسال احتمال خاموشی 
داشته  را  مردم  همکاری  اگر  و  ندارد  وجود  کشور  در 
گزارش  داشت.به  نخواهیم  خاموشی  قطعا  باشیم، 
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار 
کرمان ؛ عبدالوحید مهدوی نیا مدیرعامل شرکت توزیع 
برق جنوب استان کرمان گفت: مصرف برق همه ادارات 
استان کرمان حدود ۸ مگاوات است که وقتی خاموش 
می شود و همکاری می کنند، ۶ مگاوات صرفه جویی را 
به  ادارات  برق  افزود:  وی  شاهد هستیم.  بخش  این  در 
صرفه  و  دولت  بحث  نیست،  زیاد  خیلی  مصرف  لحاظ 

و  شود  آغاز  دولت  از  مصرف  مدیریت  که  است  جویی 
است.  پیشقدم  جویی  صرفه  در  دولت  ببینند  مردم 
کار  ساعت  که  گذشته  سال  کرد:  تصریح  مهدوی نیا 
ادارات تغییر کرد، برای ادارات کنتور هوشند نصب شد، 
خوشبختانه ادارات همکاری داشتند و صرفه جویی قابل 
مالحظه ای در پی کنترل مصرف برق در ادارات در سال 

گذشته صورت گرفت.
مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان درباره 
احتمال اعمال خاموشی در تابستان امسال بیان کرد: ما 
شرکت توزیع هستیم و برنامه باالدست مشخص نیست 
نداریم  فعال  خاموشی  هیچگونه  توزیع  لحاظ شبکه  وبه 

خاموشی  احتمال  امسال  بارندگی های  به  توجه  با  و 
داشته  را  مردم  همکاری  اگر  و  ندارد  وجود  کشور  در 
کرد:  بیان  وی  داشت.  نخواهیم  خاموشی  قطعا  باشیم، 
از  شاخص  چند  باید  شرکت  استراتژیک  برنامه  طبق 
کاهش  مطالبات،  وصول  افزایش  تلفات،  کاهش  جمله 
توزیع نشده و خاموشی ها و عدم مراجعه حضور  انرژی 
مشترکین جهت دریافت خدمات عملیاتی شود که هدف 
این است هر فردی در هر ساعت از شبانه روز و از هر 
جایی بتواند بدون مراجعه به ادارات ما خدمات را دریافت 
کند و در واقع خدمات فارغ از زمان و مکان باشد و از 

طریق شبکه رایانه ای خدمات را دریافت کنند.

مدیرکل امور مالیاتي استان خبر داد:

پرداخت 860 میلیارد تومان به شهرداری های استان از محل مالیات بر ارزش افزوده
مدیرکل امور مالیاتي استان کرمان گفت: در سال 
گذشته از محل مالیات بر ارزش افزوده نزدیک به 
۸۶۰ میلیارد تومان به شهرداری های استان کرمان 
پرداخت شده که نسبت به سال ۹۶ به میزان ۴۵ 

درصد رشد داشته است.
ایسنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  سلمانی«  »محمد 
در  کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  کویر،  منطقه 
تومان  میلیون   7۰۰ و  میلیارد   ۱۱۱ گذشته  سال 
از محل مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری 
این  از  که  شده  پرداخت  رفسنجان  شهرستان  به 
میزان ۶۵ میلیارد تومان به شهرداری رفسنجان و 
دیگر  و شهرداری های  ها  دهیاری  به  را  آن  مابقی 

شهرستان پرداخت شده است.
نیز  امسال  نخست  ماهه  دو  در  داد:  ادامه  وی 
نزدیک به ۸ میلیارد تومان به شهرستان رفسنجان 
پرداخت شد که از این میزان ۵ میلیارد تومان آن 

را به شهر رفسنجان و مابقی را به دهیاریها و سایر 
شهرداری های شهرستان پرداخت کردیم.

سلمانی تصریح کرد: در سال گذشته از محل مالیات 
به  تومان  میلیارد  به ۸۶۰  نزدیک  افزوده  ارزش  بر 
که  شده  پرداخت  کرمان  استان  شهرداری های 
نسبت به سال ۹۶ به میزان ۴۵ درصد رشد داشته 

است.
ادامه  در  کرمان  استان  مالیاتي  امور  مدیرکل 
گذاری  سرمایه  قصد  که  کسانی  کرد:  خاطرنشان 
در شهرستانهای استان کرمان دارند یکسری ابزار و 
مکانیزم هایی را سازمان امور مالیاتی در ماده ۱۳۲ 
که می  گرفته  نظر  در  آنها  برای  مالیاتها  قانون  در 

توانیم به آنها کمک کنیم.
برای  مشاوره  نام  به  ای  کمیته  تشکیل  از  سلمانی 
مردم و سرمایه گذاران در این سازمان خبر داد و 
یادآور شد: این کمیته متشکل از بنده، معاونین و 

یکی دو نفر از روسای ادارات می باشند.
با  کرد:  تأکید  کرمان  استان  مالیاتي  امور  مدیرکل 
تمام توان در خدمت کسانی که می خواهند سرمایه 
گذاری کرده و از معافیت های مالیاتی استفاده کنند 
و در سطح استان کار عام المنفعه انجام دهند که 
هم باعث جذب کار و سرمایه و هم اشتغالزایی شود، 
خواهیم بود و طبق قانون راهنمایی های الزم را به 
آنها انجام می دهیم که هم به استان کمک شود و 

هم نقشی در عمران و آبادانی کشور داشته باشیم.
سلمانی همچنین در خصوص معافیت های مالیاتی 
کشاورزان نیز گفت: طبق ماده ۸۱ قانون مالیات ها 
اشخاص حقیقی کشاورز معاف از مالیات و اشخاص 
حقوقی نیز طبق ماده ۱۳۳ و ماده ۸۱ معاف هستند 
مشروط بر اینکه اظهارنامه مالیاتی را ارائه کنند و 
نمی  مالیاتی  معافیت  از  نکنند  ارائه  اظهارنامه  اگر 

توانند، استفاده کنند.

بدین وسیله به اطالع تمامی اعضاء هیات مدیره انجمن های 
صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای استان کرمان 
می رساند، جلسه ی مجمع عادی کانون یاد شده در تاریخ 
۹۸/۰۴/۱۳ در محل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کرمان،  
راس ساعت ۱۰ برگزار می شود. از تمامی اعضاء هیات مدیره 
مذکور برای شرکت در جلسه فوق الذکر دعوت به عمل می آید.

دستور کار جلسه: 
۱- انجام انتخابات هیات مدیره و بازرسین 

هیات موسس

آگهی تشکیل مجمع عادی کانون انجمن های
 صنفی کارگری متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای 

استان کرمان 

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت استیل کاران کرمان سهامی 
خاص به شماره ثبت ۵۸7۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۶۲۹۶ دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی که در ساعت ۹ 
صبح چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ در محل شرکت تشکیل می 

شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی: 

۱- انتخاب مدیران 
۲- انتخاب بازرس

و سایر مواردی که به پیشنهاد سهامداران در صالحیت این مجمع 
می باشد.

هیأت مدیره شرکت 

آگهی دعوت از سهامداران 
)نوبت دوم(

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
شهرداری خورسند در نظر دارد مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت معابر به شماره ۲۰۹۸۰۹۰۹۰۹۰۰۰۰۰۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است 

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،  مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/03/19 می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت: ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۵ می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۹

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت های الف آدرس: شــهربابک - خورســند خیابان حافظ کدپســتی 
77۵۵۱۸۴777 تلفن : ۳۴۱۴۳۲۹۱

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 - 021
آدرس سایت ستاد ایران: www.setadiran.irدفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹7۳7 و ۸۵۱۹۳7۶۸
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قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

یادداشت های 

گاه و بی گاه

تشنگی 
گردش  به  را  ما  بود  قرار  مدرسه  طرف  از  که  بود  مرتبه  اولین 
علمی ببرند صبح روز موعد زودتر از همیشه به مدرسه رفتم بچه 
های دیگر که از من زرنگ تر بودند زودتر آمده و دور معلم 
جمع شده بودند و همه منتظر ماندیم تا با ماشینی به مقصد از پیش 
تعیین شده برویم وقتی به آنجا رسیدیم ساعت هشت و نیم صبح 
بود هر نفر یک غازی نان و پنیر به عنوان صبحانه خوردیم و بعد 
به سوی باغی که معلم در نظر داشت شروع به راهپیمایی کردیم. 
در این بین کوه پیمایی هم جزو گردش بود دو سه ساعتی گذشته 
بود که تشنگی اثر کرد و یک یک تقاضای آب کردیم اما هیچ 
جز بیابان جلو چشمانمان نبود دو سه ساعت دیگر گذشت بچه 
ها توان راه رفتن را از دست داده بودند. در این جا معلم همه را 
صدا زد و گفت سنگ ریزه ای توی دهانتان بگذارید ساعت از 
چهار بعدازظهر گذشته بود که تقریبا مدهوش به محل موردنظر 
رسیدیم. آب خوردن آن روز چه لذتی داشت االن چهل سال 
از آن روز می گذرد که نام آن روز را روز آشنایی من و آب 
گذاشتم و از آن به بعد آنقدر با آب دوست شده ام که دلم نمی 

خواهد قطره ای از آن هدر رود.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از دغدغه همیشگی خانواده های کرمانی با فرا رسیدن اوقات فراغت دانش آموزان؛ 

فراغت بدون مهارت

اشاره:
اگر چه تابستان از تیر ماه شروع می شود و هنوز چند 
روزی با این فصل گرم فاصله داریم اما برای دانش آموزان 
پایان سال،  امتحانات  یافتن  پایان  با  وضع فرق می کند. 
دانش آموزان از نیمه خرداد به تعطیالت زودرس تابستانی 
می رسند و مثل همیشه دغدغه والدین  برای پر کردن 
اوقات فراغت فرزندان از راه می رسد. البته در این میان 
از نهادها و آموزشگاه ها نیز  نه تنها والدین  بلکه برخی 
برای برگزار کردن هر چه  بهتر برنامه های اوقات فراغت 
در  آنچه  پردازند.  می  رقابت  یکدیگربه  با  آموزان   دانش 
و  دستگاه  چندین  ورود  کند  می  توجه  جلب  میان  این 
نهاد برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان است که 
این موضوع، داستان تکراری" موازی کاری" را در اذهان 
مجسم می کند؛ موازی کاری هایی که هرگز دانش آموزان  
را  به مهارت آموزی توانمند نمی سازد. در همین زمینه 

گزارشی تهیه شده است که در ادامه قابل مطالعه است.
تابستان و اوقات فراغت

والدین  تابستان، دغدغه  امتحانات و آغاز فصل  پایان  با 
برای سپری کردن اوقات فراغت فرزندانشان هم آغاز می 
تعطیالت  در  آموزان  دانش  فراغت  اوقات  کردن  شود.پر 
تابستان، اگر نگوییم اصلی ترین دغدغه والدین است  به 
آنها محسوب می  ترین معضالت  از مهم  یکی  طور قطع 

شود که همه ساله در فصل تابستان تکرار می گردد.
چگونگی برنامه ریزی برای اوقات فراغت

ورزشی  از  گوناگون؛  های  از کالس  باال  بلند   فهرستی 
لیست  این  دیگر  روی  البته  خالقیت.  و  هنری  تا  گرفته 
هزینه های باالی کالس ها نیز دغدغه دیگر والدین است. 
البته این مهم  برای والدین شاغل یا حداقل والدینی که 

تک فرزند دارند بیشتر نمود پیدا می کند.
هزینه باالی کالس ها

باره به ما چنین  این   از والدین دانش آموزان در  یکی 

گفت: من از اواخر اردیبهشت هر سال برای پر کردن اوقات 
فراغت فرزندم  برنامه ریزی می کنم چرا که در آپارتمان 
فرزندم  تحرک  و  بازی  برای  فضایی  و  کنیم  می  زندگی 
وجود ندارد. اگر بچه  را مدام جلوی تلویزیون  یا کامپیوتر 
یا تبلت رها کنم غیر از اتالف وقت  برای ما هیچ نتیجه 

ای ندارد.

یک مادر دیگر نیز با بیان اینکه از 13 خرداد ماه مدرسه 
های  هزینه  به  توجه   با  اما  است  شده  تعطیل  فرزندانم 
باالی کالس های ورزشی و هنری و درآمد کم کارمندی 
بزرگ  ای  دغدغه  برایمان  تابستانی  تعطیالت  کردن  پر 
است چرا که هر کدام از آنها دوست دارند در کالس های 

مختلف ثبت نام کنند و از پس همه آنها بر نمی آییم.

البته مادر دانش آموز 12 ساله دیگری نظری متفاوت 
دارد و می گوید: پایگاه های تابستانی که در مساجد برگزار 
در  دارند  که  متعددی  های  آموزش  نسبت  به  شود  می 
قیاس با آموزشگاه های دیگر مقرون  به صرفه تر هستند 
و عالوه  بر آن برگزاری کالس ها در محیط مسجد هم 
اهمیت خود را دارد. سال گذشته فرزندم را در این کالس 
ها ثبت نام کردم و چنانچه امسال هم این پایگاه ها  برپا 

باشد فرزندم را در کالس های آن ثبت نام می کنم. 
برنامه های اداره کل ارشاد کرمان برای تابستان

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان گفت: در 
تابستان حوزه فرهنگی و اجتماعی دستگاه ها برنامه های 
مختلفی دارند که نقطه مشترک تمامی این برنامه ها، پر 

کردن اوقات فراغت است.
بخشی  تئاتر  و  زنده  اجرا های  افزود:  علیزاده  محمدرضا 
می  شمار  به  تابستان  برای  ارشاد  اداره  اقدامات  از  مهم 
موسسات  به  مجوز  دادن  مسوولیت  ارشاد  اداره  که  رود 

مجاز را دارد.
وی آموزشگاه های آزاد هنری را جزو یکی از بخش های 
مهم دانست و افزود: این آموزشگاه ها تاثیر زیادی در ایجاد 

برنامه های آموزشی متنوع برای افراد را دارند.
 2۰۰ آموزشگاه ها   این  تعداد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مورد هستند تصریح کرد: این آموزشگاه ها در زمینه های 

موسیقی، تئاتر و ... فعالیت دارند.
که  مکان هایی  دیگر  جمله  از  اینکه  بیان  با  علیزاده 
کرمان  در  گفت:  است  موثر  تابستان  برای  آن ها  فعالیت 
بیش از ۶۴۰ کانون فرهنگی مساجد وجود دارد که تمرکز 

این کانون ها بر روی پر کردن اوقات فراغت است.
سخن آخر

از نظر کارشناسان علوم تربیتی و علوم اجتماعی استفاده 
از اوقات فراغت می تواند در زندگی حال و آینده  بهینه 
ترین  مهم  که  در حالی  باشد  گذار  اثر  نوجوان  و  کودک 
معضل پیشروی جوانان اشتغال است می توان با گنجاندن 
اشتغال  زمینه  فراغت،  اوقات  در  مهارتی  های  آموزش 
نوجوانان را درآینده فراهم کرد. اما آنچه متاسفانه تا کنون 
از موسسات و مراکزی که وظیفه پر کردن اوقات فراغت 
دانش آموزان  را برعهده دارند دیده شده موازی کاری در 
مهارت  و  سازی  توانمند  فرهنگ  بدون  ها  برنامه  اجرای 

آموزی دانش آموزان است.

  با پایان یافتن سال تحصیلی، دانش آموزان به تعطیالت زودرس تابستانی می 
رسند و مانند همیشه دغدغه والدین برای پر کردن اوقات فراغت فرزندان از 
راه می رسد. البته در این میان نه تنها والدین بلکه برخی از نهادها و آموزشگاه ها 
نیز برای برگزار کردن هر چه بهتر برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان با 
یکدیگربه رقابت می پردازند. آنچه در این میان جلب توجه می کند ورود چندین 
دستگاه و نهاد برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان است که این موضوع، 
داستان تکراری »موازی کاری« را در اذهان مجسم می کند؛ موازی کاری هایی که 

نتیجه اش مثبت نیست و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

یک روانشناس گفت: کودک از شش ماهگی غم و اندوه را 
تجربه می کند و نقطه  شروع فهم و درک اندوه از مرگ سه 

یا چهار سالگی است.
به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ محمد باقر حسنوند روانشناس 
کودک درخصوص چگونگی آگاه کردن کودک از مرگ اظهار 
کرد: کودک از شش ماهگی غم و اندوه را تجربه می کند و 
نقطه ی شروع فهم و درک اندوه از مرگ حول و حوش سه 

یا چهار سالگی است.
حسنوند بیان کرد: فهم کودک از فرآیند مرگ سه مرحله ی 
مجزا را در نظر می گیرد. مرحله ی اول، )بین سه سالگی تا پنج 
سالگی(، کودک باور دارد شخص مرده فقط »جا به جا« شده 
و در جای دیگری زندگی می کند در مرحله ی دوم، )بین پنج 
سالگی تا نه سالگی(، کودک باور دارد که شاید بتواند کاًل از 
مرگ جلوگیری کند مرحله ی سوم، )نه سالگی تا ده سالگی(، 
زمانی است که کودک به این درجه از فهم می رسد که مرگ 
همیشگی و غیر قابل اجتناب بوده و روی همه موجودات زنده 

تاثیرگذار است.
این روانشناس با بیان اینکه توجه به بعضی تفاوت ها در مورد 
مفهوم غم نزد کودک و بزرگسال، اهمیت دارد گفت: دانستن 
درک  سرپرستان،  و  والدین  که  می شود  سبب  مساله  این 
تجربه  یا  احساس  است  ممکن  کودک  آنچه  از  عمیق تری 

کند، داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه بلوغ عاطفی و روانی کودکان سرعت 
از  درکی  سال  سه  زیر  کودکان  کرد:  اضافه  ندارد  یکسانی 
مرگ ندارند، گرچه به عواطف اطرافیان خود واکنش نشان 
ابراز شده  ناراحتِی  متوجه  کودک  است  ممکن  و  می دهند 

توسط والدینش باشد بدون آنکه واقعاً علت آن را بفهمد.
حسنوند تصریح کرد: درک کودک از همیشگی بودن مرگ، 
با بلوغ او آغاز می شود و کودکان بین سنین چهار تا شش 
سال مرگ را شرایطی موقتی و غیر دائمی می دانند و بیشتر 
کودکان در این گروه سن، به مهد کودک می روند، می دانند 
سرکار  و  کرده  ترک  را  آن ها  صبح  هر  بابا  یا  مامان  وقتی 

می روند، همیشه دوباره برمی گردند.
این روانشناس ادامه داد: با ورود کودکان به مدرسه و اتمام 
بوده  خودمحور  کمتر  آن ها  افکار  رشد،  مقدماتی  مرحله 

با  و می توانند مرگ را به عنوان شرایطی دائمی بپذیرند و 
این وجود، حتی اگر یک کودک هفت ساله درک کند که 
پدربزرگش مرده و این وضعیت دائمی است، درک این مسئله 
اتفاق  و روزی  بیفتد  اتفاق  او  برای خود  که مرگ می تواند 

خواهد افتاد، برای همان کودک دشوار است.
وی اظهار کرد: بزرگتر ها اغلب از بیانی استفاده می کنند که 
به لحاظ اجتماعی قابل قبول است، مثاًل اینکه کسی »رفته«، 
»درگذشته« یا »ما را ترک کرده«. این عبارات انتزاعی برای 

اغلب کودکان مفهوم چندانی ندارند.

حسنوند اضافه کرد: کودکان کم سن، به خصوص بین سه 
و خیاالت  افکار  تسلیم  و  تا شش سال، خودمحور هستند 
سحرآمیز می شوند به همین دلیل، بسیار اهمیت دارد که 
بزرگتر ها از زبانی مشخص و عینی برای توصیف مرگ یک 

نفر به کودک در این سن، استفاده کنند.
این روانشناس با بیان اینکه هیچ زمان مناسبی برای اینکه 
به کودک گفته شود کسی مرده، وجود ندارد افزود: وقتی 
کودک خبر را از زبان یکی از اعضای خانواده بشنود، هم به 
لحاظ فیزیکی هم به لحاظ عاطفی بهتر کنار می آید تا وقتی 

یک غریبه با او صحبت کند.
وی افزود: یکی از مخرب ترین کار هایی که می توان انجام داد 
این است که کودک را تا پایان مراسم خاکسپاری و شروع 
فرآیند سوگواری نزد کس دیگری بفرستند چراکه این کار 
از هسته ی  باعث می شود که کودک احساس کند  تنها  نه 
واحد خانواده محروم شده، بلکه امکان درک مسئله ی مرگ 

از کودک گرفته می شود.
حسنوند گفت: سوگواری یک فرآیند است و کودکان سوگوار 
از جانب  بیشتری  به توجه و درک  باشند  در هر سنی که 
اطرافیان نیاز دارند. این تصور که کودک به صرف کم سن 

بودن، به این فقدان »غلبه« خواهد کرد، اشتباه است.
این روانشناس خاطرنشان کرد: بزرگساالن باید به یاد داشته 
باشند که برای کودکان، الگوی رفتار های سالم هستند، به 
آن ها اجازه دهید بخندند، گریه کنند، و درباره ی فرد مرده 
حرف بزنند و درست مثل بزرگترها، کودکان در هر سنی به 
زمان و درک اطرافیان احتیاج دارند تا مفهوم مرگ و مردن 

را کامال درک کنند.

مرگ یکی از والدین را چگونه به کودکان اطالع دهیم؟

با مهربانی ات 

زمین را 

دوست دارم 

چند  تو  کنار  در  و  بگیرم  آرام  نگاهت  حریم  در  تا  ام  آمده 
ساعتی از حساب و کتاب زندگی دست بردارم. حاال که زمین 
به خواستنت ایستاده در من بچرخان روزهایی را که ببینمت در 
من بخوان، در من شعر شو تا زندگی از سر بگیرم. با تو به نعمت 
زندگی دست یافته ام هر روز زندگی را مرور می کنم تا تو را 
حس کنم. گرچه ساکتم اما از تو بی نیاز نیستم. به مهربانی ات 
ایمان دارم و می دانم که قبل از هر خطایی مرا بخشیده ای که 
به روش  هر چند  داری  برده  و  زمین چپاول  در  هنوز  باشم  رها 
کسانی  ی  همه  پناه  باش  پناهم  پس  است.  جریان  در  تازه  های 
دستمان  به  چشمشان  عمر  یک  و  دارند  احتیاج  ما  به  که  باش 
بده  به من قدرتی  انتها  دوخته شده است. ای بزرگوار و ای بی 
چهره  بر  و  کرده  پنهان  دلم  ی  گوشه  را  دردهایم  همچنان  که 
لبخند داشته باشم. از تو می خواهم که بار غصه ام هر چه سنگین 
هیچ  تا  به من عطا کنی  از آن  بیشتر  را  باشد گشاده رویی  شده 
شمارند  بی  زندگی  مشکالت  نباشد.  خبردار  دلم  حال  از  کس 
ای  بیاورم.  دوام  دمیدن صبح روشن  تا  بده که  دلی  من  به  ولی 
برابر  در  پوالدین  دیواری  همچون  که  کنم  نمی  ادعا  بزرگوار 
صف مشکالت ایستاده ام چون من هم انسانم و از یک جای راه 
و دست  درآورده  را  اشکم  کند  می  سیاه  را  روزگارم  خستگی 
هایم می لرزد من موجود ضعیفی هستم. رو به من دریچه ای از 
رحمت و نعمت باز کن به انسانهای اطرافم لبخند بزن تا زندگی 
ایم و  بیاوریم حاال که زنده  را غنیمت شمرده و روزها را دوام 
زندگی  زیبا  که  بده  نشان  را  راه  ما  به  ماست  وظیفه ی  زندگی 
مجازات  و  محاکات  از  و  داشته  ایمان  ات  مهربانی  به  ما  کنیم. 

هراسانیم.
با مهربانی ات زمین را دوست دارم 

بردشت رویایت کمین را دوست دارم 
تو آشنایم باش و دنیا را بگردان 

در زندگی تنها همین را دوست دارم

به قلم 
مهناز سعید 

بدین وسیله از کلیه سهام داران محترم شرکت دعوت می گردد در جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  که در روز پنج شنبه مورخ 1398/۰3/3۰ ساعت 
13:3۰  بعد از ظهر به آدرس کرمان، بلوار شهید صدوقي )جاده تهران(،ابتداي بلوار 

راه آهن،مجموعه گردشگري و پذیرایي پالیز برگزار می گردد، حضور به هم رسانید .
دستور جلسه:

1-ارائه صورت هاي مالي و استماع گزارش هیئت مدیره منتهي به 29 اسفند ماه 
1397   2- استماع گزارش بازرس قانوني شرکت 

3- انتخاب بازرس قانوني براي سال مالي 1398
۴- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 5-تعیین حق حضور اعضاي غیرموظف هیئت مدیره

۶-تعیین پاداش هیئت مدیره 7- سایر مواردي که در صالحیت مجمع مي باشد.
هیئت مدیره شرکت صنایع مس افق کرمان

بدین وسیله پیرو آگهي منتشر شده در روز شنبه مورخ 1398/۰3/۰۴ به شماره 
3۰۰3 ، اعالم مي دارد مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع 
مس افق کرمان در تاریخ 1398/۰3/2۰ لغو گردید.مراتب طي اطالعیه جدید اعالم 

مي گردد.
هیئت مدیره شرکت صنایع مس افق کرمان

آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی 
ساليانه صاحبان سهام 

شركت صنايع مس افق كرمان
 )شماره ثبت 14019(

ابطال آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی 
ساليانه صاحبان سهام

 شركت صنايع مس افق كرمان
 )شماره ثبت 14019(

آگهی مزايده نوبت سوم 
شهرداری کیانشهر تعدادی از امالک خود را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده کتبی به فروش می رساند 
لذا متقاضیان می توانند حداکثر یک هفته پس از انتشــار آگهی مبلغ 2۰۰۰۰۰ ریال جهت شرکت در مزایده به 
حساب سیبا بانک ملی به شماره 31۰۰۰۰۰15۶۰۰8 واریز و قیمت پیشنهادی خود را به صورت کتبی در پاکت 
مهر و موم شده تحویل حراست شهرداری نمایند. بدیهی است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار و هزینه  

انتشار آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
- قطعات مسکونی واقع در شهرک والیت 

- قطعات تجاری واقع در بلوار شهید باهنر 
- قطعات مسکونی واقع در دو طبقه های باال 

- مغازه تجاری جنب کپسولی 
روابط عمومی شهرداری کیانشهر 



چهار یکشنبه 19 خرداد ماه 5/1398 شوال 1440/ 9 ژوئن 2019/سال بیست و چهارم شماره 3010 
فرهنگ و ادب

عمر گل
ای که از ابرو کمانت تیر مژگان می زنی 

بر دل افسرده من زخم آسان می زنی 
اندکی برما ترحم ای نگار خوبروی 

دانی این پیکان خود ما را تو بر جان می زنی؟
دل چو بستم بر نگاهت با هزاران آرزو 

دیدم آخر جام بر هم با رقیبان می زنی 
ای تبسم خوب رویان عهدشان عمر گل است 

از چه رو با یک نگه تو تکیه بر آن می زنی 

به قلم
 محمد ابراهیم 
حجار پاکزاد 
متخلص به تبسم 
کرمانی 

خر مرض ِاشناسه!
تا  پاریز  »از  کتاب  در  پاریزی  باستانی  دکتر  یاد  زنده 
پاریس« نوشته است: یک وقت در یکی از دهات کرمان، 
بیماری را سوار گاو کردند که به شهر پیش میرزا علیرضا 
حکیم بیاورند. در بین راه گاو َرم کرد و بیمار را به زمین 
و  بیمار  وقتی  علیرضا  میرزا  او شکست.  و دست  انداخت 
دست شکسته ی او را دید، متعجبانه گفت: چرا او را سوار 
خر نکردید؟ اطرافیان بیمار گفتند: به علت اینکه از قدیم 
اند: »خر مرض اِشناس است.« میرزا علیرضا گفته  گفته 
بود: »خوب دیگر مورد نداشت پیش من بیاورید، همان خر 

می توانست او را معالجه کند!«
در برخی روستاها که مردم بیمار را بر خر سوار نمی کردند 
حضرت  چون  داشتند  باور  کردند،  می  سوار  گاو  بر  بلکه 
آن  مرکوب  است،  داده  می  شفا  را  بیماران  )ع(  عیسی 
حضرت که خر بوده است، مرض کسی که سوارش می 
شده می شناخته یا به قول دهاتی های ما، مرض اِشناس 

بوده است. 

رواج  مردم  بین  در  گذشته  های  قرن  از  که  باور  این 
داشته، دستمایه بسیاری از شاعران شده که زیباترین بیت 
چون  برند/  مکه  به  گرش  عیسی  »خر  است:  سعدی  از 
بیاید هنوز خر باشد« اما خر چگونه سوار بیمار را از سوار 
بیمار  سواِر  به  علت  همین  به  و  شناسد  می  باز  تندرست 

سواری نمی دهد؟
به نظر می رسد »خر« مثل بسیاری از حیوانات و جانوران 
از نوعی هوش حیوانی برخوردار است و اغلب این هوش را 

در جهت منافع خودش به کار می برد.
بدیهی است که خر به طور طبیعی و از سر میل و رغبت، 
مایل به بارکشی و سواری دادن نیست و لذا صاحبش که 
دادن  سواری  در  حیوان  این  های  انگیزه  و  ها  ضعف  از 
آگاهی دارد، می تواند از او کار بکشد. خر هم مثل بسیاری 
دیگری  کار  هر  بر  را  خوابیدن  و  خوردن  دیگر،  حیوانات 
ترجیح می دهد ولی در مقابل سیخونگ و تازیانه و شالق 
به  تن  علت  همین  به  و  ندارد  مقاومت  تاب  صاحبش، 

سواری و باربری می دهد.
آن، خیلی زود وضعیت  نوع چموش  ویژه  به  این حیوان، 
،قبراق  کار  سوار  اگر  دهد.  می  تشخیص  را  خود  سوار 
خر،  پشت  بر  نشستن  هنگام  باشد،  تندرست  و  کاربلد  و 
و  چسباند  می  حیوان  های  سردست  به  را  خود  زانوهای 
دهانه و افسار را محکم به دست می گیرد تا بتواند آن را 

به هر سمت که می خواهد، هدایت کند.
افراد بیمار دچار ضعف و سستی شدید در دست ها و پاها 

بر پشت خر  توانند، محکم و جمع و جور  هستند و نمی 
بنشینند. خر که مایل به سواری دادن نیست، این وضعیت 
زمین  بر  را  خود  سوار  است  ممکن  و  داده  تشخیص  را 
افکند. از آنجا که این حیوان قرن ها و هزاره ها به انسانها 
و  ناشی  بلکه  خدمت کرده است، مرض شناسی که خیر 
می  تشخیص  غریزی  طور  به  را  خود  سوار  بودن  ناتوان 
دهد و ممکن است در سواری دادن به افراد ناشی یا بیمار، 

کارشکنی کند.
این رفتار را در اسب ها نیز شاهد هستیم. با این تفاوت که 
اسب ها از سواری دادن به سوار کاران شجاع و با تجربه 
بر  برند و هر گاه چابک سواری ماهر و کاربلد  لذت می 
پشت آنها بنشیند و دهنه را به دست بگیرد چنان به پیش 
ها،  اسب  قبیل  این  اند.  درآورده  بال  تازند که گویی  می 
پس از گذشت مدتی با سوارکار خود رابطه ی عاطفی هم 

برقرار می کنند.
به  نحوه ی صحیح  اسب،  با  سوارکاری  الفبای  نخستین 
قرار  و  نحوه ی سوار شدن  افسار،  و  دهنه  گرفتن  دست 
دادن پاها در رکاب هاست. هنگامی که سوارکار روی زین 
قرار گرفت، بایستی بالفاصله زانوهای خود را به سر دست 
های اسب بچسباند. در چنین حالتی است که اسب، سوار 
خود را به عنوان فردی باتجربه می پذیرد و در غیر این 
صورت امکان دارد او را به زمین بیندازد. که در آن صورت 
یک عمر پشیمانی در پی خواهد داشت و لذا داشتن مربی 

قابل و مجاز از جمله ضرورت های سوارکاری است.
از سویی، حرکت نرم و آرام گاو از جمله فاکتورهایی است 
که این حیوان را برای حمل بیماران از ده به شهر، مناسب 
تر از خر جلوه داده و سبب شده است که باور نادرست »خر 

مرض اِشناسه!« در بین عوام رواج یابد.
پی نوشت: 

زنده یاد باستانی پاریزی، دکتر محمد ابراهیم )از پاریز تا 
پاریس( – نشر علم چاپ نهم 1388 تهران.

ربابه دختر مش صفر می گفت وقتی که روز پدر می شه می 
رم یه چیزی می خرم که به دردش بخوره. مثال یه سال براش 
بیل خریدم. یه سال دیگه فرغون. یه سال جوراب. یه سال 
دیگه هم  و سال های  بسته سیگار  تا  یه سال چند  دمپایی. 
پارچه  مادرم روسری می خرم.  برای  مادر  روز  دیگه.  چیزای 
پیراهنی می خرم. دامن، کفش و ... روز معلم قبال که دانش 
آموز بودم همیشه برای خانم معلمم نقاشی می کشیدم. نقاشی 
های خوشگل. بعدشم با مدادرنگی رنگشون می کردم و باالی 
صفحه هم با خودکار آبیم می نوشتم: »معلم عزیزم دوستت 
تبریک  فقط  برادرم  به  شه  می  که  کارگر  روز  ابد«  تا  دارم 
می گم ولی خب ناگفته نمونه که بعضی وقتا هم یه چیزایی 
براش خریدم و دو  پارسال ساعت مچی  خریدم. مثال همین 
سه سال پیش از این هم، چند کیلو سیب زمینی و پیاز و یه 
جعبه شیرینی. می رفتم خونه شون گفتم دست خالی نباشم. 
روزهای دیگه تقویم هم بعضیاشون که اصال به درد من نمی 

خوره. مثال روز پزشک به چه درد من می خوره!؟ من باید چه 
کار کنم!؟ اما بعضی روزها هر کار که مردم  دیگه کردن، منم 
همون کار رو می کنم. از این مناسبت ها توی تقویم زیاده. 
روز پزشک، روز دندانپزشک، روز خواهر، روز دختر، روز جوان، 
روز طبیعت، روز جهانی لبخند، روز عشق و روز .. اما ای کاش 

توی این تقویم روز خویشاوند هم داشتیم!
از ربابه پرسیدم چه کار می کردی!؟ می تونستی به همه شون 
سربزنی و یا برای همه شون هدیه ای بخری؟! نکنه قوم و 

خویشای تو، تعدادشون خیلی کمه!؟
ابروهاشو باال داد و لبخند زد. البته لبخند که چه عرض کنم، 
نیشخندی زد و گفت: کمه!؟ خدا اون روز نیاره. خدانکنه که 
بنده خدا من  تو چی می گی  بکنه.  زیادشونم  کم بشن. خدا 
عموهام فقط 9 تا هستن. ولی در عوض، عمه هیچی ندارم. 
مادر پدرم، می گفتن که پسرزا بود. هر چی که خودشو به دار و 
دوا و جادو و جنبل و دعا و دعانویسی می بسته که خدا بهش 
یه دختر بده اما افاقه نمی کرده که نمی کرده همینطور سالی 
یه بار، دو سالی یه بار، سه سالی یه بار می زاییده، اونم پسر. 
چند تا بشکن زد و قری هم به کمرش داد و ادامه داد: یک 
پسر کاکل زری، خوشگل و سرخ و تپلی! حاال تو بگو من به 
این عموهام چه جوری سر بزنم!؟ تازه وقتی می گن خویشاوند 
یعنی شامل حال بچه هاشون و بچه زاده ها شونم می شد. اگر 
هفته خویشاوندم بذارن بازم فقط برای همون عموها، عموزاده 

ها و بچه زاده هایشون، من وقت کم می آرم چه برسه به بقیه 
فامیل. خدا ما رو از وجود پربرکت عمه که بی نصیب کرد اما 
تا دلت بخواد، در عوضش خاله دارم، فراوون، هم دایی و هم 
داشته. زن ها هم که  تا زن  زمان سه  مادرم، هم  پدر  خاله. 
توی زاییدن، انگار که مسابقه گذاشته بودن. تندتند بچه می 
زاییدن، حاال فکر می کنی که من چند تا دایی و خاله دارم!؟ با 
تعجب پرسیدم: خب چندتا؟! سرش رو انداخت پایین و گویی 
که شرمش می شد، آهسته جواب داد: 18 تا دایی و 16 تا خاله.
ماه  بذارن  باید  خویشاوند  روز  جای  به  برکت!  بده  خدا  ـ 
... همه  خویشاوند، اصال نه، باید بذارن فصل خویشاوند تازه 
این دیدها، بازدید داره، چه طوره که یک فصل رو مثال بهار 
رو، بذارن فصل خویشاوند و یک فصل دیگه رو، مثال پاییز، 
باز خورد خویشاوند. گل  با فاصله هم باشد، بذارن فصل  که 
... کال زندگی  ها چه گل می شه! همه در حال رفت و آمد 

تعطیل می شه!
زاده دارم  زاده و خاله  ـ حاال فکر کن که چه قدر من دایی 
همراه با نوه ها و نویره هاشون. سال میاد و میره من بعضیارو 
که اصال نمی بینم. تازه بعضی بچه زاده ها شونو که اصال نمی 
شناسم چه برسه به این که بخوام ببینم. اونها هم همینطور، 
بعضیاشون که بچه های منو اصال ندیدن یا بچه های خواهر 

و برادرامو. 
ـ خب پس چرا می گی روز خویشاوند!؟

ـ برای این که روز خویشاوند ما یادمون می افته که قوم و 
خویش داریم! اون هم چه قدر! قوم و خویش های نامهربون 
ـ قوم و خویش های بی محبت ـ قوم و خویش های بی وفا 
ـ قوم و خویش های متلک گو ـ قوم و خویش های متوقع 
ـ قوم و خویش های متکبر ـ قوم و خویش های گداگشنه 
ـ قوم و خویش های ندید پدید ـ قوم و خویش های نمک 
نشناس ـ قوم و خویش های بی ظرفیت ـ قوم و خویش های 
بی جنبه ـ قوم و خویش های تازه به دوران رسیده ـ قوم و 
ـ  بین  قوم و خویش های ظاهر  ـ  پول پرست  خویش های 
قوم و خویش های پرحرف ـ قوم و خویش های بدحرف و به 
ندرت و خیلی کم،  قوم و خویش های خوب! روز خویشاوند 
باید یه دفتر و قلم برداریم و اسم تک تک شون رو بنویسیم 
حداقل اسم شون و چهره شون توی یادمون بمونه! همین می 
شه صله رحم! صله ارحام! نگاه معناداری به دختر مش صفر 
انداختم و گفتم: خب ربابه خانم، روز خویشاوند، تو هم توی 
ذهن قوم و خویشات مرور می شی! به نظرت از دید اونها تو 

جزء کدوم دسته ای!؟ خوب ها!؟
روز  که  خوب  چه  دادم:  ادامه  من  و  ماند  جواب  بی  ربابه 
خویشاوند به هر کس که تونستیم سر بزنیم. برای هر کس 
که تونستیم کادو ببریم. به هر کس که تونستیم زنگ بزنیم و 
در نهایت به هر کس که نتونستیم براش طلب خیر و برکت و 

رحمت الهی بکنیم.... روز خویشاوند مبارک.

ضرب المثل های کرمانی 

روز خویشاوند!

به قلم 
یحیی فتح نجات

به قلم سیده فریبا 
روح االمینی 

صنعت  اندیشان  مانا  طراحی  و  مشاوره  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
درتاریخ 1397/08/02 

ذیل  امضا  و  ثبت   14007909634 ملی  شناسه  به   15758 ثبت  شماره  به 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:مشاوره صنعتی و طراحی ، ساخت و خرید و فروش ماشین آالت صنعتی درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
کرمان - شهرستان کرمان - بخش مرکزی - شهر کرمان-فرهنگیان-کوچه معلم 12-خیابان ناظم 
االسالم-پالک 1-طبقه پنجم-واحد 8 کدپستی 7618715158 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با 
نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 23/22750/69 مورخ 
1397/02/31 نزد بانک بانک تجارت شعبه معلم با کد 22750 پرداخت گردیده است اعضا هیئت 
مدیره آقای محمد مرشدی به شماره ملی 2690108917و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال خانم افسانه مرشدی به شماره ملی 2691095908و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدعلی مرشدی شهربابکی به شماره 
ملی 3140062400و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای سهیل معصومی شهربابک به شماره ملی 0014777452 به 
سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علیرضا عسکرزاده به شماره ملی 2980444790 
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )489916(

تاسیس شرکت سهامی خاص نیکان طب مهر کریمان درتاریخ 1397/10/09
ذیل  امضا  و  ثبت   14008042390 ملی  شناسه  به   15851 ثبت  شماره  به   

دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:مشاوره ، طراحی انواع برانکارد، تختهای بیمارستانی، وسایل و لوازم پزشکی ، تهیه و بخش انواع 
لوازم پزشکی و بیمارستانی، عقد قرارداد با تمامی بیمارستان ها، مراکز درمانی، شرکتها و موسسات 
و  لوازم مصرفی  واردات کلیه  توزیع و  دولتی و غیردولتی در زمینه تجهیزات پزشکی، پخش و 
تجهیز  بیمارستانی،  و  آزمایشگاهی  ارتوپدی،  پزشکی،  چشم  دندانپزشکی،  پزشکی،  تجهیزات 
کیلینیک های جراحی عمومی و تخصصی درمانگاهها، ارائه کلیه خدمات ، تعمیرات و تجهیزات 
پزشکی، پیراپزشکی و کیلینیکی و پاراکیلینیکی، ارائه خدمات پزشکی و پیراپزشکی و اورژانس، 
خرید و فروش و صادرات و واردات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، 
شهرک الغدیر ، کوچه زنبق 39 ، بلوار هوانیروز ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7618145639 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 
ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 112/22530/69 مورخ 1397/09/27 نزد بانک تجارت شعبه شعبه فجر با کد 22530 
ملی  شماره  به  حمیدآباد  نسب  کریمی  فاطمه  خانم  مدیره  هیئت  اعضا  است  گردیده  پرداخت 
3040318098و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سعید کریمی حمیدآبادی به 
شماره ملی 3052221817و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال خانم فائضه جهانداری به شماره ملی 3131133171و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال خانم سارا خوارزمی به شماره ملی 3392155039و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای مسرور جهان فر به 
شماره ملی 2980056057 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم زهره اللهیان 
به شماره ملی 3071014538 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار 
کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری کرمان )489958(

آگهی تغییرات شرکت توسکا انرژی آریانا شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 16025 و شناسه ملی 14008287469 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/04 : - محل شرکت 
در واحد ثبتی کرمان به آدرس »استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، 
چهار راه سمیه ، جهاراه اقبال ، بلوار جهاد ، کوچه جهاد 11 ، پالک 158 ، ساختمان کوروش ، 
واحد 2 ، طبقه ششم کدپستی 7619818318« منتقل گردید و ماده مربوط در اساسنامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )491956(

آگهی تغییرات شرکت نوید کتیبه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
9508 و شناسه ملی 10980273767 

 -  :  1398/02/15 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
و علی رضازاده کرمانی  اصلی  بازرس  ملی 2993171003 بسمت  با کد  محمدحسین جعفری 
با کد ملی 2992619558 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند . - اعضای 
هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای امین رضازاده کرمانی کد 
ملی 2992595411 - خانم هانیه سلطانی نژاد کد ملی 2993707817 - آقای حسین رضازاده 
امروز جهت درج آگهی های  با کد ملی 2992325163 - روزنامه کثیراالنتشار کرمان  کرمانی 
شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )491966(

آگهی تغییرات شرکت نوید کتیبه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
9508 و شناسه ملی 10980273767 

زاده  امین رضا  آقای   -  : مورخ 1398/02/15  مدیره  استناد صورتجلسه هیئت  به 

کرمانی کد ملی 2992595411 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - خانم هانیه سلطانی 
نژاد کد ملی 2993707817 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای حسین رضازاده کرمانی با 
کد ملی 2992325163 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و بانکی و تعهدآور و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل آقای امین رضا زاده کرمانی یا 
نائب رئیس هیئت مدیره خانم هانیه سلطانی نژاد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )491968(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی راز صنعت گران کویر شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 9737 و شناسه ملی 10630155969 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/23 : - شرکت در تاریخ فوق منحل 
گردید و آقای احسان کالنتری نژاد به کدم 2993886363 به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. 
نشانی محل تصفیه استان کرمان شهر کرمان خیابان بلوار کشاورز کوچه 12 منزل دوم سمت چپ 
کدپستی 7618834968 می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )491973(

آگهی تغییرات شرکت فنی خدماتی نورآفرین کرمان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 6040 و شناسه ملی 10860567926

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ آقای حسین 
رحمانی انبار دان به شماره ملی 1219246603 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عاملـ  خانم 
شهال رحمانی انباردان به شماره ملی 0035840196 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ خانم 
شایسته رحمانی انباردان به شماره ملی 2992275603 به سمت عضو هیئت مدیره 2- کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی و سایر اوراق 
عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )491992(

حذف قبوض کاغذی مشترکین 
برق شمال استان کرمان

 از شهرستان زرند آغازشد

خدمات  و  فروش  معاون 
توزیع  شرکت  مشترکین 
استان  شمال  برق  نیروی 
طرح   : گفت  کرمان 
حذف قبض های کاغذی 
از  استان  شمال  در  برق 
خرداددر   13 روزدوشنبه 
زرند  برق  توزیع  مدیریت 

کلیدخورد. 
افتخاری  علی  مهندس 
اطالع رسانی  گفت: طبق 
این  مشترکین  به  قبلی 

طرح به صورت پایلوت در شهرستان زرند آغاز شده است وازطریق 
پیامک قبض برق به اطالع مشترکین خواهدرسید.

وی افزود: مبلغ بدهی برق مصرفی، به همراه سایر اطالعات مورد نیاز 
در پرداخت قبض دوره اول سال 98شهرستان زرند  ازطریق پیامک به 

مشترکین اطالع داده شده است . 
وی گفت: طرح حذف قبوض کاغذی به منظور کاهش هزینه ها ، 
حفظ سرمایه های ملی در محیط زیست و جلوگیری از اتالف وقت 
عدم  در صورت  و  طرح  اجرای  اولیه  مراحل  در  که  شود  می  انجام 
دریافت پیامک ، با مراجعه مشترکان به دفاتر پیشخوان دولت قبض 

کاغذی چاپ شده و به مشترک تحویل می گردد.
افتخاری اظهار داشت: ، حذف قبوض کاغذي برق درمابقی شهرستان 
های شمال استان، پس از اطالع رساني و جمع آوري شماره همراه 

مشترکین از ابتدای تیرماه اجرا خواهدشد.
وي با ذکر اینکه این طرح به صورت سراسري در کشور از مهرماه 
اجرا مي شود، اضافه کرد: مشترکان برق با مراجعه به سایت شرکت 
جامع  افزار  نرم  نصب  و   WWW.Nked.CO.IR آدرس  به 
قبوض  راحتي  به  توانند  بر روي گوشي خود مي  خدمات مشترکین 

برق را دریافت و پرداخت کنند.
افتخاری گفت: به منظور تسهیل در فرآیند جمع آوری شماره همراه 
مشترکین ، شهروندان می توانند با مراجعه به آدرس سایت شرکت 
www.nked.co.ir نسبت به ثبت شماره همراه خود اقدام نمایند. 
وی افزود: همچنین مشترکین می توانند از طریق کدهای دستوری 

ذیل نسبت به ثبت شماره تلفن همراه خود اقدام نمایند. 
شماره  به  پیامک  طریق  از   *P*قبض شناسه  -ارسال# 

2000341121جهت ثبت شماره همراه.
شماره  به  پیامک  طریق  از   *D*قبض شناسه   # ارسال 

2000341121جهت حذف شماره همراه.
از  استان  در شمال  برق  مشترک  از 630هزار  بیش  یادآور شد:  وی 

خدمات این شرکت بهره مند می شوند. 
گفتنی است که شمال استان کرمان شامل شهرستان های کرمان ، 
رفسنجان ، زرند، شهربابک ، انار، نوق ، کشکوئیه ، کوهبنان ، راور، 

گلباف ، چترود، باغین ، شهداد، ماهان ، راین می باشد.
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بسمه تعالی

» الیروبی رودخانه ها، الیروبی سدها ، آزاد سازی 
حریم رودخانه ها ،آبخیزداری وحفظ مراتع وجنگلها 
معظم  مقام   – است«   مهم  بسیار  موضوعات  از 

رهبری 13 /1 /98
راستای   در  اساسی  کارهای  از  یکی  تردید  بی 
مدیریت بارش وکنترل  رواناب که می تواند بحران 
طرحهای  اجرای   نماید  تبدیل  فرصت  یک  به  را 
آبخیزداری است، متاسفانه در سال های گذشته در 
کشور به این مهم کمتر توجه گردیده ،خوشبختانه 
با نظر مثبت مقام معظم رهبری طی  سالهای 97 
و98  آبخیزداری وحفظ آبخونها به عنوان یکی از 
طرحهای اساسی کشور قلمداد و مشمول دریافت 
اعتبار از محل صندوق توسعه ملی گردیدند ، بی 
تردید هر فعالیت عمرانی که خارج از ضوابط نظام 
دادن  هدر  پذیردضمن  انجام  کشور  واجرایی  فنی 
منابع می تواند خسارت زا نیز باشد، اداره کل منابع 
عنوان  به  نیز  کرمان  استان  وآبخیزداری  طبیعی 
طبیعی  منابع  حوزه  در  عمرانی  طرحهای  مجری 
ملزم است براساس ضوابط نظام فنی واجرایی کشور 
اداره  این  های  پاسخ  مقدمه  این  با  لذا  کند  عمل 
روزنامه  آن  در  کل در خصوص مطالب درج شده 
وزین  تحت عنوان» هرچه بگندد نمکش می زنند« 
بند  آبخیز   مالتی حوزه  و  بند سنگی  درخصوص 
مملکت شهر کرمان  جهت تنویر افکار عمومی به 

شرح ذیل تقدیم می گردد:
شهر  شرق  ازسمت  باز  ازدیر  کرمان  شهر   -1
)محدوده ایی حدفاصل روستای گجگین ، منطقه 
قرار  تا منطقه کوهپایه( مورد هجوم سیل  باال  ده 
داشته است، گذشتگان ما برای جلوگیری از خطر 
سیل، سیل بندی  حدفاصل طاق دریا قلی بیگ تا 
ابتدای جاده کوهپایه را احداث نموده بودند که به 

بند مملکت معروف بوده است، البته در حال حاضرو 
به دلیل گسترش شهر اثری از بند مذکور مشاهده 

نمی گردد. 
2- منطقه عمومی ذکر شده در مطالعات این اداره 
کل  به عنوان حوزه آبخیز بند مملکت نام گرفته که 
همانطوریکه در بند) 1( ذکر گردید منطقه وسیعی 
به مساحت 43459 هکتار و مشتمل بر 7 زیر حوزه  
بوده که میزان متوسط بارندگی ساالنه  حوزه مذکور 
از  بیش  درصد   30 حدود  میلی متر)   162 حدود 

میانگین استان( برآورد شده است.
3- مطالعات  این حوزه آبخیز در سال 1390 ودر 
وبا شرح خدمات  اجرایی  قالب مطالعات تفضیلی- 
آبخیزداری و به منظور شناخت و آگاهی از مسائل 
و مشکالت حوزه و تعیین امکانات و پتانسیل ها، از 
طریق تهیه گزارشات پایه فیزیوگرافی و توپوگرافی، 
ژئوموفولوژی،  زمین شناسی،  اقلیم شناسی،  و  هوا 
منابع  هیدرولوژی،  اراضی،  قابلیت  و  خاکشناسی 
رسوب  و  فرسایش  گیاهی،  پوشش  زیرزمینی،  آب 
و مسائل اقتصادی و اجتماعی توسط مشاور منتخب 

این اداره کل انجام گرفته است.
4- متاسفانه به دلیل استمرار خشکسالی در کشور 
اجرای  در  تسریع  جهت  کافی  اعتبار  وجود  وعدم 
عملی  اقدام   96 سال  تا  آبخیزداری  های  طرح 
چندانی در حوزه آبخیزبند مملکت انجام نپذیرفته 
اعتبارات  محل  از   96 سال  در  خوشبختانه  بود، 
مدیریت بحران استان ودر سال 97 از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی اجرای عملیات در حوزه مذکور 

آغاز شد. 
5- به دنبال بروز سیل در اوائل سال جاری در کشور 
مدیریت استان کرمان مصمم گردید  اجرای پروژه 
های آبخیزداری حوزه بند مملکت کرمان برای ایمن 
سازی بخش شرقی شهر از هجوم سیل  در اولویت 
قرار گیرند لذا عماًل از فروردین ماه سال جاری ودر 

قالب کارگروهی به ریاست معاون محترم هماهنگی 
امور عمرانی استانداری کرمان کارآغاز ودر ابتدا از 
رسانی  بروز  به  نسبت  شد  خواسته  پروژه   مشاور 
اعتبارات و طراحی ها اقدام نماید، براساس بازنگری 
انجام شده  می بایستی عملیات های ذیل در حوزه 

آبخیزبند مملکت انجام پذیرد:
5-1-  بندهای سنگی و مالتی به تعداد 7 مورد به 

حجم 12557 مترمکعب
5-2- بندهای خاکی تراکمی و هاللی آبگیر به تعداد 

17 مورد به حجم 946480 مترمکعب
5-3- عملیات پخش سیالب )شامل سه حوضچه 
متر   1281396 حجم  به  رسوبگیر(  یک  و  آبگیر 

مکعب
اجرای این حجم عملیات براساس فهرست بهاء سال 
98  نیازبه تامین اعتباری معادل 53 میلیارد تومان  

خواهد داشت.
زمان،  ندادن  از دست  منظور  به  اداره کل  این   -6
اجرای یکی از بندهای سنگی و مالتی پیشنهادی، 
موسوم به بند M2 را از محل اعتبارات خود آغاز 
نموده است،  بند مذکور مطابق  طراحی انجام شده 
با حجم 2612 مترمکعب) حدود 0/1  درصد ازکل  
احجام پیشنهادی( و با اعتباری برابر 470 میلیون 
برای  نیاز  مورد  اعتبار   از 1 درصد  کمتر   ( تومان 

اجرای کامل طرح( در حال ساخت و اجرا است.
7- همانطوری که درتوضیحات قبلی اشاره شد یک 
نوع از عملیات آبخیزداری پیش بینی شده در حوزه 
بند مملکت، بندهای سنگی و مالتی هستند، این 
بندها دارای مخازن کوچک بوده و نقش اصلی آن ها 
از رسوبات و  آبراهه و کنترل بخشی  تعدیل شیب 
در نتیجه کاهش دبی سیالب است، بندهای سنگی 
و درمورد  نبوده  از سایر سازه ها  و مالتی مستثنی 
این سازه ها نیز ضمن نقشه برداری و ترسیم نقشه 
توپوگرافی و پروفیل های محل قرارگیری و با داشتن 

پارامترهای موردنیاز، محاسبات طراحی هیدرولیکی 
و پایداری سازه صورت  می گیرد که درخصوص بند 

M2  نیز این فرایند کاماًل طی شده است . 
8- واما در خصوص اتفاقی که در تاریخ 98/2/31 
برای سازه در حال احداث M2  پیش آمده است  به 
استحضار می رساند که در اوائل شب روز مذکور و 
در اثر بارندگی رگباری با شدت زیاد و مدت کوتاه 
که طی سه دهه اخیر در منطقه بی سابقه بوده و با 
توجه به اینکه بند در حال ساخت بوده وهمچنین  
به دلیل عدم تکمیل یکی از دستک ها و با توجه به 
پایین بودن ارتفاع این قسمت و نهایتاً سرریز نمودن 
دستک  زیر  آب شویی  موجب  آن  روی  از  سیالب 
مذکور شده و به همین علت و در اثر وزن سنگین 
از شروع  قبل  تا سه ساعت  عملیات)  بودن  تازه  و 
 ) بوده  پی سازه  پیمانکار در حال چیدن  بارندگی 
تازه احداث فرونشسته و ترک  از پی  عماًل بخشی 

خورده است.
اینگونه  طراحی  در  که  است  توضیح  به  الزم   -9
برابر  در  پایداری  از حیث  کنترل های الزم  سازه ها 
لغزش و واژگونی انجام می گیرد و از این بابت  سازه  
مشکلی  هیچگونه  و  بوده  پایدار  کاماٌل  اتمام  بعداز 
برای آن به وجود  نخواهد آمد ضمن اینکه چنانچه 
از  یقین آب  و  بود قطع  سازه مذکور تکمیل شده 
حوضچه  به  ورود  با  و  کرده  عبور   سرریز  مسیر 
نشده  ساخته  هنوز  بند  آرامش  آرامش)حوضچه 
است( جریان آرام شده و در مسیر طبیعی  حرکت 
می نمود، اما همانطوریکه ذکرشد به دلیل اینکه بند 
نیمه تمام و دستک  درحال ساخت بوده و طرفین 
و  بود  خاکبرداری شده  کاری  فضای  برای  دستک 
فضاها  این  دستک  کامل  اجرا  از  پس  می بایست 
اتفاق  این  لذا  آب بندی شوند  و  پر  با خاک  دوباره 
حادث  ناگهانی  بارندگی  دلیل  به  و  طبیعی  کاماًل 

شده است.

یک  در  فرمائید  می  مالحظه  همانطوریکه   -10
فرایند کاماًل طبیعی، سازه ای در حال ساخت که 
از نظر اعتبار کمتر از 1درصد اعتبار مورد نیاز کل 
طرح واز نظر حجم  نیز کمتر از0/1درصد کل احجام 
پیش بینی شده   را به خود اختصاص داده در جریان 
سیلی بی سابقه بخش کوچکی از آن دچار مشکل 
گردیده، متاسفانه آن رسانه محترم به این مهم توجه 
ننموده اند که بخش دیگر سازه) که قسمت اعظم 
بند می باشد( کاماًل سرپا بوده وبه تنهایی توا نسته 
حجم بسیار زیادی از روان آب حاصله را کنترل واز 

هجوم سیل به پایین دست جلوگیری کند .
که  روزی  به  وای   « مقاله  متن  در  متاسفانه   -11
بگندد نمک « مطالبی ذکر گردیده که حاصلی به 
جز تشویش اذهان عمومی و بی اعتماد کردن مردم 
به نظام اجرایی کشور آن هم درمقطع زمانی حاضر 
که کشور عماًل در حال جنگ با دشمنان می باشد 
در برنخواهد داشت، اینکه در متن مقاله چنین القا 
گردد که این یک بند قرار بوده کل شهر کرمان را 
از سیل ایمن نماید یا اینکه کل اعتبار این یک بند 
حدود 40 میلیارد تومان ذکر گردیده که همانطوری 
شرح داده شد کاماًل خالف واقع می باشد،  چاپ 
عکسی  که اصاًل مربوط به این منطقه نیست، القاء 
این موضوع به شهروندان که با آسیب دیدن این بند 
دیگر نمی توانند از خطرات سیل ایمن باشند وباید 
از این  به  بعد در فضای دلهره و اضطراب زندگی 
ریختن  دشمن  آسیاب  به  آب  اسمش  اگر  کنند، 

نباشد پس چه عنوانی می توان به آن داد؟
12- جهت مزید اطالع در خصوص اثرات مفید و 
موثر اجرای اقدامات آبخیزداری توسط این اداره کل 
که در بخش دیگری از حوزه آبخیز بند مملکت )زیر 
حوزه کوهپایه - منطقه دارسینوئیه و ده خانی ( در 
اجرای 3 مورد  با  و  اداره کل  این  سال 97 توسط 
و مالتی  بند سنگی  و 2 مورد  تراکمی  بند خاکی 

و  مهار  شاهد  خوشبختانه  که  پذیرفت   انجام 
کنترل سیالب و جلوگیری از خسارات زیاد ناشی از 
بارندگی های بی سابقه در اسفند 1397 و فروردین 
واردیبهشت 1398 بودیم که به اذعان اهالی  محترم 
روستاهای مذکور اگر این اقدامات انجام نشده بود 
امروز اثری از این روستاها وجود نداشت ،توصیه می 
نمایم دیداری از منطقه ذکرشده حتما داشته باشید 
ودر غیاب ما از مردم بپرسید آیا به خادمان خود در 
اجرای  از  وآیا  دارند؟  اعتماد  کشور  مدیریتی  نظام 
طرحهای آبخیزداری راضی وخشنود هستند یاخیر؟
13- در پایان الزم به ذکر است با اجرای عملیات 
آبخیزداری و آبخوان داری در سطح 16 شهرستان 
سازه   7412 تعداد  تاکنون  کرمان،  استان  شمال 
خاکی  و  گابیونی  چین،  خشکه  مالتی،  و  سنگی 
احداث شده که وجود این سازه ها در بارندگی های 
سال زراعی 98-97 تاثیرات بسیار مثبتی به همراه 
پروژه های  مثبت  اثرات  جمله  از   ، است  داشته 
میلیون  و مهار 398  به کنترل  اجرا شده می توان 
مترمکعب رواناب، 11/5 میلیون تن فرسایش آبی، 
کنترل 4 میلیون مترمکعب رسوب و نفوذ  حدود 
آب  سفره های  به  آب  مترمکعب  میلیون   119
زیرزمینی استان اشاره نمود، این در حالی است که 
بزرگتر  بسیار  آنها  احجام  بعضاً  از 7412 سازه که 
وزین  روزنامه  آن  اشاره  مورد  از سازه آسیب دیده 
می باشند در بارندگیهای اخیر تنها سه سازه دچار 
خسارت جزیی گردیده که یکی از آنها بند  در حال 
احداث M2  حوزه آبخیز بند مملکت شهر کرمان 

می باشد.
با تشکر

مهدی رجبی زاده
مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری 
استان کرمان

پاسخ اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان 
به روزنامه »کرمان امروز« درباره انتشار یک گزارش

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9702276
طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اصالحی اجرای ثبت اسناد و امالک بدین وسیله به 
آقای سجاد لنگری زاده فرزند محمد و حسن صمدانی فرزند شکراهلل و حسین لنگری 
زاده فرزند محمد ابالغ می شود بانک اقتصاد نوین جهت وصول فعال مبلغ 715/636/861 ریال 
موضوع الزم االجرا با احتساب خسارت تاخیر و نیمعشر و هزینه های مربوطه به موجب سند شماره 
270311054289943 - 1395/6/29 علیه شما اجرائیه صادر نموده، با توجه به اینکه آدرس شما 

طبق اعالم مامور ابالغ شناسایی نگردیده و بستانکار نیز نتوانسته آدرس شما را جهت ابالغ اوراق 
اجرائیه معرفی نماید و آدرس فعلی شما نیز برای این اداره مشخص نمی باشد لذا طبق ماده فوق 
این آگهی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر و شما از تاریخ  انتشار که روز ابالغ 
محسوب می گردد ظرف مدت ده روز مهلت دارید که نسبت به پرداخت بدهی اقدام نمایید بدیهی 
است در غیر این صورت طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات اجرائی اقدام خواهد شد ضمنا بجز 

این آگهی،  آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 352 م/الف

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9701361
طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اصالحی اجرای ثبت اسناد و امالک بدین وسیله به 
آقای علی حسین شاکری فرزند ابوالقاسم به شناسنامه شماره 112  ابالغ می شود 
بانک اقتصاد نوین جهت وصول فعال مبلغ 233/005/827 ریال موضوع الزم االجرا با احتساب 
خسارت تاخیر و نیمعشر و هزینه های مربوطه به موجب سند شماره 2703/110/35935926 - 
1393/10/20 علیه شما اجرائیه صادر نموده، با توجه به اینکه آدرس شما طبق اعالم مامور ابالغ 

شناسایی نگردیده و بستانکار نیز نتوانسته آدرس شما را جهت ابالغ اوراق اجرائیه معرفی نماید و 
آدرس فعلی شما نیز برای این اداره مشخص نمی باشد لذا طبق ماده فوق این آگهی یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر و شما از تاریخ  انتشار که روز ابالغ محسوب می گردد ظرف 
مدت ده روز مهلت دارید که نسبت به پرداخت بدهی اقدام نمایید بدیهی است در غیر این صورت 
طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات اجرائی اقدام خواهد شد ضمنا بجز این آگهی،  آگهی دیگری 

منتشر نخواهد شد. 353 م/الف



فوت اعضای خانواده

 8 نفره به دلیل واژگونی پژوپارس

به دلیل واژگونی یک  بویراحمد گفت:  اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و  رئیس 
دستگاه پژو پارس در جاده باغچه سادات ۸ عضو یک خانواده جان باختند 

و یک نفر نیز مصدوم شد.
از  نفر   7 کرد:  اظهار  یاسوج  در  تسنیم  با  گفتگو  در  فرد  پوران  جالل 
پارس در تصادفی شدید در دم جان باختند و یک  پژو  سرنشینان خودرو 
نفر   ۸ به  جان باختگان  مجموع  در  که  کرد  فوت  بیمارستان  در  نیز  نفر 

افزایش یافت.
وی عنوان کرد: به احتمال زیاد دلیل واژگونی این خودرو سرعت غیرمجاز 

و عدم توانایی در کنترل خودرو بوده است.
رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد گفت: یکی دیگر از حادثه دیدگان 
این تصادف مرگ بار به شدت مصدوم شده است و در بیمارستان دهدشت 

بستری است و متاسفانه حال وی مساعد نیست.

بالتکلیفی پخش برنامه ای که 

جایگزین »۹۰« شد
مریم جاللی تهیه کننده »تب تاب« درباره ادامه پخش این برنامه که به 
جای برنامه »نود« شامگاه دوشنبه روی آنتن شبکه سه سیما می رفت، 
گفت: در حال حاضر تکلیف پخش »تب تاب« مشخص نیست و معلوم 
اکنون  هم  ما  باشیم.  داشته  برنامه  بتوانیم  هفته ها  این  در  که  نیست 
هزینه های زیادی برای اجاره سوله پرداخت می کنیم، ولی هنوز صحبتی 
درباره پخش برنامه نشده و برنامه در حال حاضر اسپانسر هم ندارد. در 
یک یا دو هفته آینده برنامه پخش نمی شود، چون بعید می دانم به این 
سرعت بتوانیم آماده شویم. البته ما ایده های جدیدی آماده کرده ایم که اگر 

برنامه روی آنتن برود آن ها را عملیاتی خواهیم کرد.

امپراتوری فعالیت های مخفیانه 

سعودی ها در آفریقای جنوبی
ثروت  نگهداری  محل  از  سرنخ هایی  جنوبی  آفریقای  تحقیقات  طی 
»اما  اطالع رسانی  پایگاه  تحقیقات  آمد.  دست  به  سعودی  های  شاهزاد ه 
بنگان« نشان می دهد شبکه ای بین المللی در یک منطقه حفاظت شده در 
آفریقای جنوبی، برای نگهداری و سرمایه گذاری ثروت شاهزاده های سعودی 
مشغول فعالیت است. بر اساس گزارش این پایگاه اطالع رسانی، مقر اصلی 
این فعالیت ها در فاصله ۴۰ دقیقه از شمال شهر »لوئیس ریچارد« قرار 
دارد. محلی بسیار بزرگ که با فنس های متصل به برق، تا جایی که چشم 
کار می کند، امتداد پیدا کرده است. گفته می شود این منطقه مساحتی بالغ 
بر ۱۲ هکتار دارد و ادعا می شود در داخل آن منطقه شکارگاهی خصوصی 
ساخته شده که برخی از اعضای خانواده حاکم عربستان برای خوشگذرانی 

و شکار به آنجا می روند.

اختالف نظر مجلس و دولت بر سر 

درصد افزایش حقوق
آخرین بررسی ها از روند تغییر حقوق کارکنان در سال جاری نشان می دهد 
می تواند  درصد   ۴۲ تا   ۱۱ بین  حقوق ها  مجلس  مصوبه  اساس  بر  که 
افزایش پیدا کند، اما آنچه که دولت مد نظر دارد افزایش حقوق بین ۱۶ تا 
۳۵ درصد است. با افزایش حقوق های جدید، در مجموع حداکثر پرداختی 
در بین حقوق بگیران دولتی به بیش از ۲۲ میلیون تومان خواهد رسید، در 

حالی که این سقف در سال گذشته ۲۰ میلیون تومان بوده است.

هدایتی از زندان هم اینستاگرامش 

را آپدیت می کند؟!

بانک  پرونده  در  که  پرسپولیس  بانک  عابر  به  معروف  هدایتی  حسین 
حبس  سال   ۲۰ تحمل  به  اقتصادی  نظام  در  اخالل  اتهام  به  و  سرمایه 
با  همزمان  و  عجیب  اتفاقی  در  می برد.  سر  به  زندان  در  شده  محکوم 
و  شده  رسانی  به روز  وی  اینستاگرامی  صفحه  زندان  در  هدایتی  حضور 

برخی فوتبالیست ها همچنان او را الیک می کنند!

زنده بودن میترا استاد وقتی نجفی 

خانه را ترک کرد!
را  جنایت خود  روز  خانه، عصر همان  از  فرار  از  بعد  نجفی  علی  محمد 
استاد  میترا  با  خانوادگی  مشکالت  خاطر  به  کرد  ادعا  و  مأموران  تسلیم 
دست به قتل همسرش زده است. یک مرد از اهالی ساختمان برج آرمیتا 
در منطقه سعادت آباد در خصوص صدا هایی که صبح روز جنایت از خانه 
میترا استاد شنیده گفت: چون تا حاال با صدای تیراندازی آشنایی نداشتم، 
با صدای عجیبی که فکر می کردم صدای  به همین خاطر صبح وقتی 
شالق یا کمربند زدن روی سنگ یا سرامیک است از خواب بیدار شدم، 
اما بعد از لحظاتی همه جا ساکت شد و دوباره استراحت کردم و نمی دانم 
چه مدتی خواب بودم که دوباره با صدا های یک زن از خواب بیدار شدم. 
وی افزود: صدای یک زن را شنیدم که به یک مرد می گفت: حالش اصال 
خوب نیست و اینکه باید با اورژانس تماس بگیریم. بنا بر این گزارش، با 
توجه به اظهارات این همسایه احتمال می رود که میترا استاد بعد از فرار 
محمد علی نجفی زنده بوده و حتی وقتی دختر شهردار سابق تهران وارد 

خانه می شود نیز نفس های آخرش را می کشیده است. 

»ایلدا« ماده شیر ایرانی وارد 

تهران شد
ایلدا« ماده شیر ایرانی وارد تهران شد و به زودی هیرمان یا کامران )نره 
شیر ایرانی( و ایلدا با هم آشنا می شوند. این ماده شیر ایرانی چهار ساله 

است و از باغ وحش دوبلین ایرلند به تهران فرستاده شده است. 

خبر قیمت کتب درسی برای سال تحصیلی جدید اعالم شد

قصاص و زندان، مجازات قتل دوست صمیمی

و  پژوهش  سازمان  پشتیبانی  و  منابع  توسعه  معاون   
برنامه ریزی آموزشی قیمت کتب درسی در مقاطع تحصیلی 

مختلف را برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ اعالم کرد.
علی باقرزاده در گفت وگو با ایسنا، در این باره افزود: قیمت 
کتب درسی دوره ابتدایی از ۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان تا ۲۷ 
هزار تومان متغیر است. قیمت کتاب های دوره اول ابتدایی 
۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان، پایه دوم ابتدایی ۱۷ هزار و  ۵۰۰ 
تومان، پایه سوم ابتدایی ۲۲ هزار و۱۰۰ تومان، پایه چهارم 
ابتدایی ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان، پایه پنجم ابتدایی ۲۲ هزار و 
۶۰۰ تومان و پایه ششم ابتدایی ۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان است.
هزار   ۴۵ نیز  اول  متوسطه  کتب  قیمتی  حدود  افزود:  وی 
تومان است. قیمت کتب درسی پایه هفتم ۴۵ هزار تومان، 
پایه هشتم ۳۷ هزار و ۴۰۰ تومان و پایه نهم ۳۹ هزار و ۶۰۰ 

تومان است.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی با بیان اینکه میانگین قیمت کتب درسی متوسطه 
دوم به انضمام کتب فنی و کاردانش حدود ۵۰ هزار تومان 
است ادامه داد: به عبارتی قیمت کتب پایه دهم حدود ۴۷ 
هزار تومان است. کتب رشته تجربی ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان، 
رشته ریاضی ۴۹ هزار و ۱۰۰ تومان و رشته انسانی ۴۴ هزار 

و ۸۰۰ تومان است.
باقرزاده ادامه داد: میانگین قیمت کتب پایه یازدهم و دوازدهم 
نیز حدود ۵۰ هزار تومان است و کتب دوره فنی  کاردانش 

نیز برای هر رشته با توجه به تعداد کتب متفاوت است.
به گفته وی، درصد رشد قیمتی کتب درسی بسیار کم است 
به طوریکه در دوره ابتدایی ۹ درصد، متوسطه اول ۸ درصد 
و در متوسطه دوم با توجه به تعداد و تنوع کتب کاردانش و 

فنی و حرفه ای حدود ۱۹ درصد است.

جریان  در  که  جوان  مرد  دو  زندان،  و  قصاص  حکم 
سرقت از دوست خود مرتکب قتل شده بودند در دیوان 

عالی کشور تأیید شد.
پنجم  مرداد سال ۹۳، مردی مأموران پلیس را از ناپدید 
گفت:  او  کرد.  باخبر  کامران  ۳۱ ساله اش  برادر  شدن 
»برادرم چند سال مقیم امریکا بود و تازه به ایران آمده 
در  از خانه مان  پژو ۲۰۷  با خودروی  بود. شب گذشته 
نیمه های  اینکه  تا  رفت  دوستانش  دیدن  به  زعفرانیه 
فراموش  را  بانکی اش  رمز  گفت:  و  گرفت  تماس  شب 
کرده و خواست تا به حسابش پول واریز کنم. مشکوک 
او خبری  از  تا حاال  ولی  واریز کردم  را  پول  اما  شدم، 
نشده است و از نگرانی تصمیم گرفتم مأموران را باخبر 

کنم.«
تالش برای یافتن مرد جوان آغاز شد تا اینکه مأموران 
حالیکه  در  را  کامران  خودروی  ۲۲ شهریور ماه  در 
الستیک ها و ضبط آن سرقت شده بود در جاده ساوه 
مرد  جسد  خودرو،  کشف  با  همزمان  کردند.  کشف 
با  نیز کشف شد که  آبی در گیالوند  جوانی در جوی 
انتقال به پزشکی قانونی مشخص شد جسد متعلق به 

کامران است که برادرش اعالم مفقودی کرده بود. 

به این ترتیب پرونده با موضوع قتل عمد تشکیل شد 
و یکی از دوستان مقتول به نام سهراب بازداشت شد. 
متهم که دو انگشت دست راستش آسیب دیده بود و 
تحت عمل جراحی قرار گرفته بود بعد از بهبودی در 
اداره آگاهی به قتل کامران با همدستی دوستش به نام 
سینا اعتراف کرد و گفت: »من و سینا و با انگیزه سرقت 
کامران را حوالی گیالوند بردیم. او مقاومت می کرد به 
همین خاطر با تفنگ ساچمه ای به او چند تیر شلیک 
کردیم و با چاقو او را کشتیم. سپس خودروی کامران 
را سرقت کردیم، اما بعد از باز کردن قطعاتی از خودرو 

آنرا در جاده ساوه رها کردیم.«
با این اظهارات سینا نیز بازداشت شد و به معاونت در 

قتل اعتراف کرد. 
چهارم  شعبه  در  جرمشان  به  اقرار  از  بعد  متهم  دو 
دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند و بعد 
از درخواست قصاص از سوی اولیای دم، سهراب به اتهام 
قتل عمد و مشارکت در سرقت در جایگاه قرار گرفت، 
اما ادعای جدیدی مطرح کرد و قتل را گردن همدستش 
بود.  صمیمی ام  دوستان  از  »کامران  گفت:  و  انداخت 
مدتی از او بی خبر بودم تا اینکه در فیس بوک پیام داد 

و خواست آخر هفته برای خوشگذرانی به ویالی یکی 
مهمان  ما  خانه  در  سینا  روز  آن  برویم.  دوستانش  از 
بود که از او هم خواستم همراهمان باشد.« متهم ادامه 
داد: »روز حادثه با خودروی کامران به سمت فیروز کوه 
قرار مالقات  با دختر مورد عالقه ام  رفتیم. همان شب 
داشتم و از اینکه به خاطر کامران قرارم را به هم زده 
اما  ریخت،  مشروب  سینا  راه  بین  بودم.  عصبی  بودم 
کامران به خاطر رانندگی نخورد، ولی من و سینا کمی 
مشروب خوردیم و بعد کوکائین کشیدیم. کامران وقتی 
علت عصبانیتم را متوجه شد شروع به بدگویی از دختر 
مورد عالقه ام کرد و حر ف های نامربوطی زد به همین 
من  از  طرفداری  به  سینا  شدیم.  درگیر  هم  با  دلیل 
بود  پشتی  کوله  در  که  ساچمه ای  تفنگ  موقع  همان 
را به دستم داد و مرا تحریک کرد تا به سمت کامران 
شلیک کنم. در حالیکه چشم هایم بسته بود سه تیر به 
کامران زدم.« متهم ادامه داد: »کامران همان موقع به 
سینا فحاشی کرد و سینا هم با کارد ضربه ای به گردن 
کامران زد. می خواستم کارد را از دست سینا بگیرم که 
باعث قطع شدن انگشتانم شد. همان لحظه سینا چاقو 
در  برید.  را  کامران  گلوی  و  برداشت  زمین  روی  از  را 

حالیکه بی حال روی زمین افتاده بودم، سینا، مقتول 
قطعه  چند  با  و  انداخت  باغ  یک  آبیاری  جوی  در  را 

سنگ بزرگ به سر و صورت مقتول کوبید.«
در  مشارکت  و  قتل  در  معاونت  اتهام  به  سینا  سپس 
و گفت: »سهراب دروغ  قرار گرفت  سرقت در جایگاه 
می گوید آن روز در صندلی عقب ماشین نشسته بودم 
و ماری جوانا می کشیدم. صدای ضبط ماشین هم بلند 
بود که لحظاتی بعد متوجه شدم آن ها سر دختر مورد 
عالقه سهراب بحث می کنند. ناگهان سهراب عصبانی 
از کوله درآورد و به سمت  شد و تفنگ ساچمه ای را 
کامران شلیک کرد. از ماشین پیاده شدم تا از ساکنان 
برگشتم  وقتی  اما  کنم،  کمک  درخواست  منطقه  آن 
بریده  را  کامران  گلوی  چاقو  با  سهراب  شدم  متوجه 

است.«
توجه  با  قضایی  هیئت  متهم،  دو  دفاع  آخرین  از  بعد 
به مدارک در پرونده سهراب را به قصاص و سینا را به 
۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شالق محکوم کرد. همچنین 
دو متهم به خاطر جنایت بر میت به پرداخت دیه نیز 
محکوم شدند. این حکم به دیوان عالی کشور فرستاده 

شد و از سوی یکی از شعبات آن مهر تأیید خورد.
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اعالم  اقدامی خصمانه  در  آمریکا  داری  وزارت خزانه 
کرد ۳۹ نهاد مرتبط با صنایع پتروشیمی ایران را در 

فهرست تحریم های خود قرار داده است.
خارجی  دارایی های  کنترل  دفتر  ایسنا،  گزارش  به 
وزارت خزانه داری آمریکا ۱۷ خرداد به وقت واشنگتن 

در بیانیه ای تحریم های ظالمانه جدید را اعالم کرد.

خلیج  پتروشیمی  صنایع  شرکت  بیانیه ای،  این  طبق 
صنایع  به  وابسته  شرکت   ۳۹ همچنین  و  فارس 

پتروشیمی خلیج فارس تحریم شده اند.
کرده  ادعا  خود  بیانیه  در  آمریکا  خزانه داری  وزارت 
با  فارس  خلیج  پتروشیمی  صنایع  شرکت  که  است 
سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران ارتباط دارد و 

به تنهایی نیمی از صادرات پتروشیمی ایران را عهده دار 
است.

سیگال مندلکر معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور 
تروریسم و اطالعات مالی با تکرار ادعاهای واهی مقامات 
پاسداران  سپاه  شد:  مدعی  کشورمان  علیه  آمریکایی 
سازماندهی  و  سیستماتیک  شکل  به  اسالمی  انقالب 

شده وارد بخش های حساس اقتصاد ایران شده است.
تحریم های یکجانبه علیه صنعت پتروشیمی کشورمان 
در حالی از سوی آمریکا اعالم شده که محدودیت ها 
بخش های  دیگر  بر  کشور  این  ظالمانه  تحریم های  و 
صنعت کشورمان از جمله نفت و معادن با اعتراضات 

جهانی مواجه شده است.

مرد  دوستانشان  از  نفر  دو  با همدستی  که  برادر  دو 
بازاری را برای اخاذی ۳۰۰ میلیون تومانی ربوده و مورد 

شکنجه قرار داده بودند، بازداشت شدند.
نقشه های  اجرای  برای  که  هستند  متهمان  از  خیلی 
مجرمانه شان از قبل با برنامه و نقشه حساب شده ای 
درنهایت  اما  نشوند،  قانون  گرفتار  تا  می کنند  اقدام 
دست آن ها رو می شود، مانند دو برادری که به بهانه 
اختالف حساب و طلب ۳۰۰ میلیون تومانی مرد بازاری 

را ربوده و ۶ ساعت او را شکنجه می دهند. 
این پرونده اواخر اسفند سال گذشته با شکایت مردی 
میانسالی از چهار مرد دیگر به اتهام آدم ربایی و اخاذی از 
سوی مأموران پلیس به جریان افتاد. شاکی در توضیح 
ماجرا گفت: در بازار تهران حجره بزرگی دارم و وضع 
مالی ام خوب است. سال های زیادی است که کاسبم و 
بین دوستان و همکارانم اعتبار دارم و به خوش حسابی 
تهران  در غرب  خانه ام  از  امروز  معروف هستم. صبح 

بیرون آمدم تا به بازار بروم که داخل کوچه دو خودرو 
که یکی شاسی بلند و دیگری پژو ۲۰۶ بود راه مرا سد 
نام های  به  برادر  دو  شاسی بلند  خودرو  داخل  کردند. 
نزدیکی  در  بازار  در  دو  هر  که  بودند  کیوان  و  پژمان 
حجره من مغازه دارند و کاسبند و داخل خودروی پژو 
هم دو مرد ناشناس بودند که هر چهار نفر از خودرو ها 
بیرون آمدند و پس از شکستن شیشه های خودروام مرا 

به زور سوار خودروی پژو ۲۰۶ کردند و با خود بردند. 
وی ادامه داد: چهار مرد آدم ربا مرا به خانه ای در حوالی 
خیابان نبرد در جنوب تهران بردند و دست و پایم را 
با طناب بستند و در اتاقی زندانی کردند. آن ها مدعی 
بودند که من به دو برادر ۳۰۰ میلیون تومان بدهکارم 
هر  نداشتم.  آن ها  به  بدهی  هیچ  من  که  صورتی  در 
چقدر اصرار کردم که من بدهی ندارم و اشتباه می کنید 
فایده ای نداشت که فهمیدم آن ها قصد اخاذی دارند. 
مردان خشن مرا به شدت شکنجه دادند تا قبول کنم 

به آن ها بدهکارم، اما من قبول نکردم. آنقدر مرا شکنجه 
دادند که مجبور شدم برگه ای سفید را امضا کردم و 
تومان  آن ها ۳۰۰ میلیون  به  من  که  نوشتند  هم  بعد 
بدهکارم. دو برادر و دو مرد ناشناس مرا ۶ ساعت داخل 
خانه حبس کردند و شکنجه دادند و در نهایت در حالی 
که دست و پایم با طناب بسته بود در خیابان خلوتی 
در جنوب تهران رهایم کردند. ساعتی بعد رهگذری به 

فریادم رسید و مرا نجات داد. 
پس از طرح این شکایت پرونده به دستور قاضی احسان 
جنایی  امور  دادسرای  ششم  شعبه  بازپرس  زمانی، 
کارآگاهان  از  تیمی  اختیار  در  رسیدگی  برای  تهران 
پلیس آگاهی قرار گرفت. بررسی های مأموران نشان داد 
بازار بسته و  دو برادر پس از حادثه مغازه خود را در 
به مکان نامعلومی گریخته اند. از طرف دیگر تحقیقات 
نداشته  متهمان  به  بدهی  شاکی،  داد  نشان  مأموران 
زندانی و  و  ربوده  را  او  اخاذی  به خاطر  است و آن ها 

بودند  فراری  متهمان  که  حالی  در  کرده اند.  شکنجه 
مأموران پس از سه ماه موفق شدند و دو برادر بازاری را 
به اتهام آدم ربایی دستگیر کنند. دو متهم پس از انتقال 
به دادسرای امور جنایی مدعی شدند به خاطر طلبی 
که از شاکی داشته اند او را ربوده اند. یکی از برادران در 
ادعایی گفت: من و برادرم ۳۰۰ میلیون تومان از شاکی 
طلب داشتیم، اما او طلب ما را نمی داد. ما خیلی تالش 
فایده ای  اما  بگیریم،  مسالمت آمیز  را  طلبمان  کردیم 
نداشت تا اینکه با کمک دو نفر از دوستانمان او را به 
زور به خانه ای بردیم و او را کتک زدیم تا بدهی اش را 
او به ما سند داد آزادش  اینکه  از  پرداخت کند. پس 
کردیم. دو متهم پس از بازجویی به دستور قاضی زمانی 
برای ادامه تحقیقات و روشن شدن زوایای پنهان این 
حادثه در اختیار مأموران پلیس قرار گرفتند. کارآگاهان 
را  دیگر  فراری  متهم  دو  تا  تالشند  در  آگاهی  پلیس 

بازداشت کنند.

آمریکا تحریم های جدیدی علیه بخش پتروشیمی ایران وضع کرد

شش ساعت شکنجه برای اخاذی ۳۰۰ میلیون تومانی از مرد بازاری
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کشف ۱۹۱ کیلوگرم

 مواد مخدر در کرمان
 ۴ انتظامی  ماموران  گفت:  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
قاچاقچی را دستگیر و از آنها ۱۹۱ کیلوگرم مواد مخدر کشف کردند.

جوان،   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
گفت:ماموران  کرمان  شهرستان  انتظامی  فداء،فرمانده  سرهنگ 
از یک دستگاه  این فرماندهی  در عملیاتی  انتظامی بخش شهداد 
صورت  به  که  حشیش  گرم   ۴۰۰ و  کیلو   ۹۴ پارس  پژو  خودرو 
یک  خصوص  این  در  و  کشف  بود  شده  جاساز  آن  در  ماهرانه ای 

قاچاقچی زن را دستگیر کردند.
وی افزود: مأموران انتظامی این بخش در عملیاتی دیگر نیز حین 
شدند  موفق  استحفاظی  حوزه  سطح  در  نامحسوس  زنی  گشت 
کیلوگرم   ۳۰ و  تریاک  کیلوگرم   ۶۷ پراید  دستگاه  یک  توقیف  با 

حشیش کشف و ۳ متهم را دستگیر کنند.
وی با اشاره به دستیابی پلیس به اطالعات خوبی در رابطه با دیگر 
افراد مرتبط با این محموله های مکشوفه گفت: تالش برای شناسایی 

و دستگیری سایر قاچاقچیان مرتبط با این افراد ادامه دارد.

واژگونی پراید دو کشته و زخمی 

برجای گذاشت
ویک  فوتی  یک  اندوهجرد   - شهداد  درمحور   ۱۳۱ پراید  واژگونی 

مصدوم برجای گذاشت.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
حادثه  احمر  هالل  جمعیت  عمومی  روابط  اعالم  بنابه    ، کرمان 
واژگونی پراید ۱۳۱ درمحور شهداد- اندوهجرد  متاسفانه باعث شد  

راننده خودرو جان خود را از دست بدهد.
برمبنای این گزارش یک مصدوم توسط تیم نجات پایگاه هالل احمر 
تابلویی  مسیر  این  محلی  مردم  اعالم  به  شد.بنا  سازی  رها  سیرچ 
مبنی برهشدار برای خراب بودن جاده ندارد و راننده به دلیل تاریکی 

متوجه خراب بودن جاده براثر سیل گذشته  نشده است.

یک کشته در واژگونی تانکر

 حمل سوخت
رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث دانشگاه علوم 
تانکر حمل سوخت، در ۳۵  واژگونی  پزشکی کرمان گفت: در پی 

کیلومتری محور زرند- راور، یک نفر کشته شد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  عمومی  روابط  اعالم  به  بنا  و  کرمان 
مرکز حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان، سیدمحمد صابری رییس 
علوم  دانشگاه  حوادث  مرکز  مدیر  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس 
در  تانکر حمل سوخت  دستگاه  یک  اینکه  بیان  با  کرمان  پزشکی 
به  آن  راننده  گفت:  شد،  واژگون  راور  زرند-  محور  کیلومتری   ۳۵
علت شدت جراحات، قبل از رسیدن آمبوالنس جان خود را از دست 
داده بود.وی با بیان اینکه فرد فوت شده مرد بود، افزود: این تانکر 
حمل سوخت دچار آتش سوزی نشده است و علت حادثه در دست 

بررسی است.

بارهندوانه مشکوک در جیرفت

 متوقف شد
فرمانده انتظامی جیرفت گفت: ۱۱۴ کیلوگرم تریاک جاساز شده در 
بار هندوانه یک دستگاه کامیونت در محور اصلی جیرفت کشف شد.

جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
جیرفت  شهرستان  انتظامی  فرمانده  محمدرضایی  رضا  سرهنگ 
کار  انجام  با  جیرفت  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  گفت: 
اطالعاتی از عبور یک محموله مواد مخدر از مناطق مرزی به مقصد 
مرکز کشور مطلع شدند.وی افزود: با استقرار گشت نامحسوس در 
محور اصلی این شهرستان از یک دستگاه کامیونت حامل هندوانه 
 ۲ دستگیری  به  اشاره  با  وی  کردند.  کشف  تریاک  کیلوگرم   ۱۱۴
قاچاقچی در این رابطه بیان کرد: یکی از ماموریت های مهم پلیس، 
مبارزه با هرگونه حمل، نگهداری، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر 

به عنوان بالی خانمان سوز جامعه است.
فرمانده انتظامی جیرفت تصریح کرد: مجموعه انتظامی جیرفت تا 
این  بیشتر  که  کرده  امنیت  و  نظم  عرصه  تقدیم  کنون ۴۵ شهید 
رفیع شهادت  به درجه  مواد مخدر  با  مبارزه  راه  در  عزیز  شهیدان 

نائل آمده اند.

کشف۲۴۱کیلوگرم حشیش در عملیات 

پلیس ارزوئیه
در  حشیش  کشف۲۴۱کیلوگرم  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 

عملیات شبانه پلیس شهرستان ارزوئیه خبر داد.
 ، از کرمان   باشگاه خبرنگاران جوان  استان های  به گزارش گروه 
گفت:  کرمان   استان  انتظامی  فرمانده  فر،  اسدی  بنی  رضا  سردار 
ارزوئیه حین گشت  موادمخدر شهرستان  با  مبارزه  پلیس  ماموران 
زنی و کنترل خودرو های عبوری در محور دولت آباد این شهرستان 
به یکدستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در این عملیات شبانه در بازرسی از خودرو ۲۴۱ 
کیلوگرم حشیش کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه پلیس در راستای پیشگیری 
از ورود هرگونه مواد افیونی به عنوان بالی خانمانسوز جامعه بصورت 
تصریح  می کند،  ماموریت  اجرای  و  تالش  روزی  شبانه  و  وقفه  بی 
و  شاهدانه  گیاه  گل  و  ریشه  دانه،  برگ،  از  برگرفته  کرد: حشیش 
یا همان گراس، مری جین   نام های حشیش، ماری جوانا، علف  به 

اسامی دیگر معروف است.
وی اظهارکرد:  متاسفانه گاهی جوانان آنرا جایگزین توتون سیگار 
کرده و در محافل دوستانه به یکدیگر تعارف می کنند که مصرف آن 
به سبب احساس وابستگی های بعدی دروازه گرایش به اعتیاد است.

مسابقات  نخست  سکوی  بر  گیالن  از  بابانیا  بنیامین 
شطرنج جام عید سعید فطر کرمان ایستاد.

علیرضا موسی علی، رئیس هیات شطرنج استان کرمان 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
جام  شطرنج  گفت:مسابقات  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
عید سعید فطر کرمان که با حضور ۶۷ شرکت کننده از 

۵ استان کشور از تاریخ ۱۵ خرداد جاری در کرمان برگزار 
شده بود، با معرفی برترین ها پایان یافت.

وی افزود: بنیامین بابانیا از گیالن با ۷ امتیاز از ۸ بازی 
قهرمان شد، محمد اصبحی از هرمزگان با همین امتیاز 
و پوئن شکنی کمتر به مقام دوم رسید و مهدی امینی 

زاده از کرمان سوم شد.

عادل  و  گیالن  از  متقی  فربد  کرد:  تصریح  علی  موسی 
قاعدی فرد از کرمان به ترتیب چهارم و پنجم شدند.

محمد  سید  نیز  ویژه  جوایز  بخش  در  شد:  یادآور  وی 
موسوی نسب از کرمان بهترین بازیکن کمتر از ریتینگ 
بازیکن  بهترین  زاده  اسماعیل  حاج  محمد  امیر   ،۱۸۰۰
کمتر از ریتینگ ۱۴۰۰، نازنین هاشمی از بوشهر بهترین 

بانو، سیاوش خواجه ای بهترین پیشکسوت، مهدی مالئی 
بهترین بازیکن کمتر از ۱۶ سال، مصطفی ساالر کریمی 
بهترین بازیکن کمتر از ۱۴ سال، برسام کاظم زاده بهترین 
بهترین  نژاد  عظیم  کیارش  سال،   ۱۲ از  کمتر  بازیکن 
از  امیر محمد موسوی  از ۱۰ سال و سید  بازیکن کمتر 

هرمزگان بهترین بازیکن کمتر از ۸ سال شدند.

مرکز حوادث  مدیر  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رییس 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: ده نفر در اثر برخورد 
ارزوئیه  بافت-  محور   ۱۵ کیلومتر  در  کامیونت  و  پراید 

مصدوم شدند.

خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
اورژانس،  عمومی  روابط  اعالم  به  بنا  و  کرمان   از  جوان 
و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رییس  صابری  محمد  سید 
مدیر مرکز حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: 

در  ۱۶ خرداد  پنجشنبه  که  کامیونت  و  پراید  برخورد  در 
کیلومتر ۱۵ محور بافت _ ارزوییه رخ داد، ۱۰ نفر مصدوم 
زن   ۳ مرد،   ۴ شامل  مصدومان  اینکه  بیان  با  وی  شدند. 
افزود:  تا ۵۵ سال هستند،  ماه   ۴ رده سنی  با  و ۳ کودک 

مصدومان به وسیله ۳ دستگاه آمبوالنس اورژانس ۱۱۵ به 
بیمارستان خاتم االنبیای بافت منتقل شدند.

را  مصدومان  تمامی  عمومی  حال  صابری  محمد  سید 
مساعد عنوان کرد.

به  را  چین  رسمی  طور  به  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
عنوان میزبان هجدهمین دوره مسابقات جام ملت های 
در   ، آنالین   جم  جام  گزارش  به  کرد.   معرفی  آسیا 
 )AFC( آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  فوق العاده  کنگره 
که روز )سه شنبه( در شهر پاریس برگزار شد، چین به 
طور رسمی به عنوان میزبان مسابقات جام ملت  های 
آسیا ۲۰۲۳ معرفی شد. چین تنها کاندیدای میزبانی از 

هجدهمین دوره این مسابقات بود.
آخرین دوره این مسابقات در سال ۲۰۱۹ برای اولین بار 
برگزار شد که در  امارات  به میزبانی  تیم  با حضور ۲۴ 

نهایت قطر به عنوان قهرمانی رسید.
مرحله  در  دوره  این  در  هم  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
فینال  به  رسیدن  از  و  شد  ژاپن  مغلوب  نیمه نهایی 

بازماند.

شطرنج باز گیالنی قهرمان رقابت های جام فطر کرمان شد

ده مصدوم در یک تصادف

چین میزبان جام ملت  های آسیا 
۲۰۲۳ شد

بنا به اعالم میثم امامی مسئول روابط عمومی هیات پسران ام البنین)س( 
حرُجند، این هیات در راستای اهداف فرهنگی و ورزشی خود و با هدف 
ایجاد شور و نشاط در منطقه، برای اولین بار در بخش کوهساران اقدام به 

برگزاری جشنواره های فوق نمود.
جشنواره غذاهای بومی و محلی با هدف احیای طبخ غذاهای سنتی و 
محلی روز چهارشنبه در عصر عید فطر برگزار گردید که شرکت کنندگان 
در سه غذای بزقرمه، کشک بادمجان و شیر برنج هنر آشپزی خود را به 
نمایش گذاشتند که در پایان با رای هیات داوران و آرای مردمی نفرات برتر 

در هر غذا مشخص گردیدند.
جشنواره بازی های بومی و محلی با هدف احیاء و آشنایی بیشتر قشر 
و  کشی  طناب  وسطی،  سنگ،  هفت  بازی  چهار  در  بازیها  این  با  جوان 

کشتی کویری در روز پنجشنبه ۱۶ خرداد برگزار گردید.
 بازیهای وسطی و طناب کشی با ۸ تیم، بازی هفت  سنگ با ۶ تیم، و 

بازی کشتی کویری در ۵ وزن ۵۰+، ۶۰+، ۷۰+، ۸۰+ و ۹۰+   برگزار شدند.
از نکات قابل توجه این جشنواره ها حضور چشمگیر جوانان و استقبال 

پرشور عموم مردم از این برنامه ها بود.
 میثم امامی در ادامه افزود: ُحسن ختام و اختتامیه جشنواره های فوق با 

ششمین همایش پیاده روی خانوادگی روستای حرجند همراه بود.
این همایش صبح روز جمعه ۱۷ خرداد همانند سال های گذشته با حضور  
با شکوه مردم خونگرم حرُجند برگزار گردید که البته با مهمانان ویژه ای 

نیز همراه بود.
اژدری  آقای  مجلس،  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده  زاهدی  دکتر  آقای 
بخشدار   مظفری  آقای  و  کوهساران  بخشدار  کمالی  آقای  راور،  فرماندار 

مرکزی راور از جمله مهمانان ویژه این برنامه بودند.

اهدای  با  مسابقات  و  ها  جشنواره  برتر  نفرات  از  همایش  این  پایان  در 
جوایزی تقدیر بعمل آمد و همچنین به چند تن از شرکت کنندگان در 

همایش پیاده روی خانوادگی جوایزی اهدا شد.

حمله خرس سیاه در دلفارد جیرفت یک مرد میانسال را از ناحیه سر و 
بدن مجروح کرد. به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  یک 
قالده خرس سیاه آسیایی با نزدیک شدن به زیستگاه انسانی در منطقه 

دلفارد جیرفت به یک مرد میانسال حمله ور شد.
 فرد مذکور از ناحیه جمجمه آسیب دیده و خراشیدگی های روی سطح 

بدن  وی نشان دهنده کشیده شدنش بر روی زمین است.
به  که  کرمان  استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر  شاکری  مرجان   
عیادت این فرد حادثه دیده رفته بود در این خصوص اظهار کرد: خرس ها 
وجود  این  با  می گیرند.  قرار  خواران  گوشت  راسته  و  پستانداران  رده  در 
نمی توان خرس ها را گوشت خوار نامید. خرس ها همه چیز خوار هستند 
آن ها از میوه ها و گیاهان نیز تغذیه می کنند و به شدت جذب مواد غذایی 
مشخص  آسیایی  سیاه  خرس  اسم  از  که  طور  همان  می شوند.  شیرین 

است، رنگ این خرس سیاه بوده و گوش های بسیار گردی دارد.

وی افزود: این نوع خرس با خرس سیاه آمریکایی تفاوت هایی دارد. بر روی 
سینه خرس سیاه آسیایی عالمتی سفید رنگ به شکل هفت یا V دیده 
می شود همچنین پوزه این حیوان نیز روشن تر از باقی مناطق بدنش دیده 
می شود. الزم به ذکر است که متاسفانه تعارض انسان با این گونه و تخریب 
زیستگاه آن این گونه را مجبور می کند که برای تغذیه و یافتن غذا به 

مناطق مسکونی و باغی نزدیک شود.
از  ابتدای فصل میوه قرار داریم  اینکه در  با توجه به  شاکری اظهار کرد: 
تمامی بزرگوارانی که در حاشیه زیستگاه این گونه ارزشمند و زیبا ساکن 
هستند تقاضا داریم که در صورت مشاهده خرس سیاه از آسیب زدن یا 
حمله به قصد هالک یا ترساندن این گونه جدا خودداری کنند و بالفاصله 
خدمتگزاران خودشان در اداره کل حفاظت محیط زیست را در جریان قرار 
دهند. الزم به ذکر است با آنکه خرس سیاه آسیایی از آرام ترین گونه های 
بسیار  انسان  به  نسبت  گونه  این  اما  است،  پستانداران  میان  در  خرس 

حیوان  این  نزدیک  گاه  هیچ  که  است  بهتر  نتیجه  در  است؛  پرخاشگر 
تا  بین ۵۰  آن  وزن  و  متر  تا ۱۸۰ سانتی  این حیوان ۱۲۰  نشویم. طول 
۱۷۰ کیلوگرم است. کشورمان ایران را می توان غربی ترین نقطه پراکندگی 
خرس سیاه آسیایی دانست. گونه خرس سیاه آسیایی یک زیر گونه دارد 
که به گونه بلوچی خرس سیاه معروف بوده و در معرض انقراض است. 
زیر گونه بلوچی خرس سیاه آسیایی تنها در بخشی از نواحی پاکستان 

و ایران دیده شده است.
سیستان  کرمان،  استان های  در  بلوچی  سیاه  خرس  ایران  کشورمان  در 
که  آماری  زنی های  گمانه  اساس  بر  و  شده  دیده  هرمزگان  و  بلوچستان 
صد  تا  بین شصت  آن  تقریبی  تعداد  گرفته  صورت  متخصصین  توسط 
و بیست قالده در استان کرمان و همچنین بین پنجاه تا صد قالده در 
برآورد  هرمزگان  در  قالده  پنجاه  تا  بیست  بین  و  بلوچستان  و  سیستان 

شده است.

برای اولین بار در بخش کوهساران برگزار شد:

اولین جشنواره بازی های بومی و محلی

حمله خرس سیاه به مرد جیرفتی

خبر

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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در  شایع  سرطان  دومین  مغزی  ++تومورهای 
این  ابتدایی،  مراحل  در  اگر  و  هستند  کودکان 
بیماری تشخیص داده شود، امکان کنترل و درمان 
مؤثر آن با درصد باال وجود دارد.  در حال حاضر 
محک  کودکان  سرطان  فوق تخصصی  بیمارستان 
یک پنجم ظرفیت درمان سرطان کودکان از جمله 
تومور مغزی را  به خود اختصاص داده است. علی 
از کودکان مبتال به سرطانی است که  شاطرترابی 
بیمارستان  همین  تخت های  از  یکی  روی  روزی 
مراحل درمان خود را پشت سر گذاشت. او همچنان 
در حال درمان این بیماری است، هراز گاهی برای 
مورد  داروهای  گرفتن  و  دوره ای   check up
نیازش به مؤسسه خیریه محک مراجعه می کند و 
در گفتگو با او این جمله معروف محک را بارها در 
حرف هایش می توانید بشنوید: »سرطان غیر از درد 

هزینه هم دارد«.
خانواده  پسر  که  است  بیماری  مغزی«  »تومور 
شاطرترابی در چهار سالگی به آن مبتال شد. آنها 
در ابتدا هیچ اطالعاتی از این بیماری نداشتند اما 
پس از مدتی علی هم می توانست به خوبی عالئم 
آن را برای دیگران توضیح دهد. عالئم تومورهای 
مغزی شامل سردردهای همراه با تهوع و استفراغ 
محدود  و  بینایی  در  اختالل  تشنج،  صبحگاهی، 
شدن میدان دید، اختالل در شنوایی، عدم حفظ 
تعادل در هنگام ایستادن یا راه رفتن، دشواري در 
تکلم، ایجاد تغییر در رفتار و ویژگي هاي فردي و 
روزانه  فعالیت های  مدیریت  توانایي  و  تمرکز  عدم 
این روزها  بیماری است که علی  نشانه های  از  و... 
او  می کند.  خطاب  دوستش  صمیمی ترین  را  آن 
به بعد تومورم همیشه  می گوید: »از چهار سالگی 
همراهم بود و اذیتم می کرد. برای اینکه این بیماری 
اختالل کمتری در زندگی ام ایجاد کند مادرم گفت 

مدرسه  زمان  آن  شوم.  دوست  آن  با  می توانم  که 
آن  با  بخوانم  درس  می خواستم  وقتی  و  می رفتم 

حرف می زدم تا کمی آرام شود.«

تا پایان سال 1397 بیش از 4500 کودک مبتال 
به تومور مغزی تحت حمایت محک قرار گرفتند  
تأسیس  ابتدای  از  شده  ثبت  آمارهای  اساس  بر 

محک تا پایان سال 1397، بیش از 4500 کودک 
مبتال به انواع تومورهای مغزی چون مدولوبالستوم، 
اپاندیموم، گلیوم و آستروسیتوم و... تحت حمایت 

تومورهای  درمان  راه  گرفتند.  قرار  مؤسسه  این 
مغزی جراحی، پرتودرمانی و شیمی درمانی است 
از این  که پزشک معالج بر اساس نوع تومور یکی 
می کند.  انتخاب  خود  بیمار  درمان  برای  را  راه ها 
اشاره  قدیمی اش  دوست  درمان  راه  به  نیز  علی 
دارد  قرار  هیپوتاالموس  روی  من  »تومور  می کند: 
و جراحی محل تومور ممکن است به قسمت های 
حیاتی مغز آسیب وارد کند از این رو این کار بسیار 

مشکل است.«
همه ما می دانیم هزینه تأمین دارو و درمان اولین 
به  مبتال  کودکان  خانواده های  که  است  چالشی 
سرطان با آن رو به رو می شوند و گاهی حل نشدن 
همین دغدغه روزهای سخت درمان را برای آن ها 
سخت تر می کند. محک در تمام این سال ها تالش 
کرده تا با مشارکت نیکوکاران باور به این حقیقت را  
ایجاد کند که سرطان پایان زندگی نیست، باوری 
نیکوکاران در دل  استمرار مشارکت  با  که هر روز 
تحت  سرطان  به  مبتال  کودک  هزار   17 از  بیش 
حمایت محک و خانواده هایشان تقویت می شود تا 
کنند.  مبارزه  با سرطان  بیشتری  قدرت  با  بتوانند 
مبارزه ای که ممکن است تا سال ها طول بکشد و 
به گفته علی تنها چیزی که می تواند این انگیزه را 
امید به  در کودکان مبتال به سرطان تقویت کند، 
امید  کنار  در  دارو  می کنم  فکر  »من  است:  آینده 
تأثیرش را می گذارد. به همین خاطر محک در تمام 
با  انگیزه مبارزه  امید و  تا  این سال ها تالش کرده 
بیماری  این  به  مبتال  کودکان  دل  در  را  سرطان 
دیروز  از  بیشتر  روز  هر  نیز  من  دارد.  نگه  زنده 
تالش می کنم تا بتوانم در آینده ای نه چندان دور 
امیدبخش در دل مردم  باورهای  ایجاد  در  سهمی 

سرزمین مان داشته باشم.«

گفتگو با علی شاطرترابی، فرزند محک به مناسبت روز جهانی تومور مغزی:

دوست صمیمی من؛ تومور

روایت »کرمان امروز« از استعفاهای زنجیره ای اعضای شورای شهر کرمان با هدف حضور در مجلس شورای اسالمی:

سه  که  هستیم  شاهد  متفاوت  رخدادی  در  امسال 
در  حضور  برای  کرمان  شهر  شورای  اعضای  از  نفر 
اند و به  انتخابات مجلس شورای اسالمی استعفا داده 
این ترتیب چند عضو علی البدل که در انتخابات سال 

96 نتوانستند رای حداکثری مردم را جذب کنند، وارد 
این چند هفته  در  اعضایی که  این شورا خواهند شد. 
استعفای خود را تسلیم شورای شهر کردند را می توان 
از چهره های مثبت شورای شهر کرمان دانست. اعضایی 
پیشین در  ناموفق  از دوره های  از گذار مردم  بعد  که 
سال 96 برای ایجاد یک تغییر اساسی از سوی مردم بر 
این صندلی ها نشانده شدند. اما امروز متاسفانه اخبار 

خوبی به گوش نمی رسد.
افراد  داری  امانت  و  آراء  صیانت  و  انتخابات  از  وقتی 
منتخب صحبت می کنیم، به بخشی از وظیفه اعضای 

به  باید  آن  اساس  بر  که  می شود  اشاره  انتخاب شده 
برای  ما  اینکه  بگذارند.  احترام  رای و درخواست مردم 
ایجاد یک تغییر پای صندوق رای حاضر شویم و پس از 
مدتی افراد منتخب ما با استعفای خود شخصیت هایی 
که رای نیاورده اند را وارد شورا کنند نوعی خیانت در 
امانت است. اگر مردم از عملکرد افرادی که امروز ممکن 
است وارد شورا شوند راضی بودند که یقینا به آنها رای 
می دادند. اما امروز که شما را انتخاب کرده اند یقینا 
طالب عملکردی متفاوت هستند و باید به این خواسته 

ی مردم احترام گذاشت.

همانطور که در سطور قبل اشاره کردم افرادی که امروز 
از این شورا جدا می شوند از جمله اعضای خوشنام و 
موثر به شمار می آیند و این جدایی تاثیر مثبتی نخواهد 
مستعفی  اعضای  که  دارم  یقین  حقیر  بنده  داشت. 
این  و  آگاه هستند  این وظایف  از  شورای شهر کرمان 
رفتار را نمی توان به حساب اشتباه سهوی گذاشت و 
از سویی  دارند.  توجیهی  رفتار خود  این  برای  هر یک 
دیگر این افراد به دلیل نواقصی که در رفتار بعضی از 
اسالمی  شورای  مجلس  در  کرمان  استان  نمایندگان 
مشاهده می شود، تصمیم بر ورود به این عرصه و ایجاد 

فردایی بهتر دارند. اما باید دید که آیا مردم می توانند 
اند  گرفته  نادیده  را  ایشان  رای  بار  به کسانی که یک 
اطمینان کنند. بی گمان این استعفاها و ورود افرادی 
با رای ناچیز به شورای شهر کرمان از وزانت این شورا 
می کاهد و این رخداد در ذهن مردم کرمان با عنوان 
این  از  که  امیدواریم  شد.  خواهد  ثبت  بد  خاطره  یک 
پس اعضای منتخب مردم در همه عرصه ها توجهشان 
به فعل امانت داری بیشتر باشد و بدانند تا زمانی که 
در  توانند  نمی  نسازند  برآورده  را  مردم  های  خواسته 

حوزه ای دیگر جلب اعتماد کنند.

پس فعل امانت  داری را چگونه صرف می کنید؟
به قلم

 محمدفتح نجات


