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معاون عمرانی استاندار کرمان:

با برپایی جشنواره تابستانی

 شهر کرمان

 بیشتر شناخته خواهد شد 

امام جمعه کرمان:

مالیات، ازمنابع اصلی 

تامین هزینه های کشور است
متن در صفحه دوم

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

 به بهانه بیست و چهارم تیرماه 
و پرواز ابدی پروفسور »مریم میرزا خانی«؛ 

بردار از پیش چشم آستین

گزارش اختصاصی »کرمان امروز« از وضعیت مزارع بیتکوین )ارز دیجیتال( در کرمان و متخلفانی که به زودی تفهیم جرم می شوند:

متن کامل در صفحه هشتم

حمالِی دیجیتال و اتالف انرژی
   در این روزها که هر لحظه احتمال خاموشی خانه ها بیشتر می شود، استفاده از نیروی برق آن هم با تعرفه ی مسکونی که برای رفاه مردم در نظر گرفته شده است برای درآمد ارز دیجیتال، 
یقینا چیزی جز خیانت نیست. با محاسبه ی دقیق در این زمینه متوجه خواهیم شد که این درآمد نه تنها درآمد نیست بلکه ضرر است و خیانت به آیندگان به شمار می آید. خوشبختانه شرکت توزیع 

نیروی برق شمال استان در حال بررسی و شناسایی مزارع احتمالی بیتکوین در استان است و یقینا به زودی مورد برخورد قضایی قرار می گیرند.

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه سوم

 همه کارکنان نفتکش ایرانی در جبل الطارق آزاد شدند

  سرقت ۳ میلیاردی از کلکسیونر عتیقه

  دونده کرمانی فاتح ماده ۲۰۰ متر دوی جوانان کشورشد

  ترامپ خبر مرگ آرنولد شوارتزنگر را اعالم کرد

  ربودن مرد تاجر برای اخاذی ۲ میلیاردی

  تحقیقات بی نتیجه  برای افشای راز قتل پسر ۱۲ ساله

اخبار ایران، جهان و حوادث:

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان:

حوزه گردشگری به همکاری

 بیشتر بخش دولتی

 و خصوصی نیازمند است

 صفحه  دوم

اوتیسمی 
هــــســتـــــــم 

مرا بشناسید!

گزارش »کرمان امروز« 
از رشد طیف اوتیسم 
و لزوم اطالع رسانی 

که  وسیع درباره این اختالل 
کنترل است؛ به راحتی قابل 

3

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد
شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد امالک مشروحه ذیل در استان کرمان را از طریق مزایده عمومی شماره 98/37 به فروش  برساند، 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 24 /98/04 لغایت 03 /98/05 از ساعت 7:00 الی14:30به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. 

کرمان -بلوار شهید صدوقی - ساختمان مدیریت بانک ملت طبقه دوم - اداره ساختمان - تلفن 034-32437710-11
ضمنًا جلسه بازگشایی پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/05/16 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/05/09 میباشد.
توضیحات: 

الف( در فروشهای نقدی شرایط پرداخت بصورت 40% پیش پرداخت 40% حداکثر 2 ماه بعد )همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه میباشد.
ب( نحوه فروش نقد و اقساط )درصد پیش پرداخت ،تعداد اقساط ونرخ سود اقساط( طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج( در فروشهای اقساطی اولویت باباالترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.
د(سایر شرایط مزایده فروش امالک در اسناد مزایده درج گردیده است.

 مبلغ با احتساب قیمت پایهمتراژ )مترمربع(کاربریکد شناسهردیف

تخفیف

 شرایط

 فروش

 توضیحات آدرس

 عرصه-حدود
مترمربع

 اعیان-
 حدود

مترمربع

با وضعیت موجود فاقد ماشین آالت عرصه موجود 10792 متر مربع ) بیش از دفترچه  کرمان سیرجان شهرک صنعتی شماره 2 کارخانه فوالد کویر سیرجان نقد22214329353499/769/000/000 صنعتی1306636
قرارداد( می باشد که به دلیل احداث چاه توسط شرکت شهرکهای صنعتی و بهره برداری 
از رشته قنات موجود در این قطعه مالکیت آن متعلق به شرکت شهرکهای صنعتی است و 

اعیان دارای 11173 متر مربع بنای اضافی می باشد 

با وضعیت موجود ملک مشاعی ) سهم بانک 48/518 سهم از 96 سهم عرصه و اعیان ( کرمان خ شریعتی روبروی خ شهید فوالدی ) صباحی ( ساختمان آریا طبقه دوم  نقد69/11/676/300/0001/508/670/000 قدرالسهم تجاری2305871

 با وضعیت موجودکرمان زرند بلوار طالقانی روبروی فروشگاه اتکا  نقد518/52204/694/500/0004/225/050/000 مسکونی3306541

 ) با وضعیت موجود ملک مشاعی ) سهم بانک 139/405 سهم از 672 سهم کرمان خ خواجو نبش کوچه یازدهم نقد740163212/126/990/31210/307/941/765 مسکونی- تجاری4304248

 با وضعیت موجود دارای ماشین آالت کرمان شهرک صنعتی خضراء خ شقایق نبش خ 20 کارخانه پانل سنگی نقش حجرنقد15198/9257794/535/000/00075/628/000/000 صنعتی5305629

با وضعیت موجود مطابق اعالم کارشناس عرصه دارای اصالحی ) 248 متر مربع( میباشد.  بم خ آیت اله کاشانی کاشانی 7 بانک ملت شعبه بازار بم نقد276/949620/403/000/00015/302/250/000 تجاری6463

 با وضعیت موجودکرمان خ آیت اله طالقانی نبش کوچه 16 ساختمان بانک ملت نقد و اقساط1390/482073/8559/020/000/000 بانک71565

 با وضعیت موجودکرمان خ شریعتی روبروی خ فوالدی )صباحی( ساختمان آریا طبقه دوم نقد و اقساط93/184/472/640/000 قدرالسهم تجاری8305870

با وضعیت موجود فاقد ماشین آالت  بافت 35 کیلومتری جاده دشتاب واحد صنعتی آجر فرشاد بافتنقد و اقساط10000027151/502/950/0001/352/655/000 صنعتی93270

با وضعیت موجود  کرمان شهداد خ امام خمینی خ طالقانی جنب پارک شهرنقد و اقساط2294383/920/000/0003/528/000/000 مسکونی- تجاری103124

جدول فروش نقد و اقساط

نرخ سود اقساط تعداد اقساط )ماه(پیش پرداختکاربری

صنعتی/مزروعی /فاقد 

25درصدماشین آالت

120

12 درصد 24

13 درصد 36

14 درصد48

15 درصد60

16 درصد72
17 درصد84

18 درصد96

مسکونی/ تجاری/ اداری 

/ سرقفلی/ خدماتی 
40درصد

120

12 درصد24

13 درصد36

14 درصد48

15 درصد60

اصالحیه تجدید آگهی مزایده عمومی  یک مرحله ای به شماره 33/13/5/98
دانشگاه علوم پزشکی کرمان            متن کامل در صفحه 7

اسامی دانش آموزان ممتاز دبستان غیردولتی عالمه دهخدا 
در سال تحصیلی 98- 97         متن کامل در صفحه 8
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اخبار استان

کرد:  اظهار  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
مالیات یکی ازمنابع اصلی تامین هزینه های کشور 

می باشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان 
کرمان، حجت االسالم علیدادی، نماینده ولی فقیه 
در استان در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی استان به 

مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی با اشاره به نقش مهم 
توسعه  عمران،  در  مالیاتی  های  درآمد  تاثیرگذار  و 
ازمهمترین  یکی  کرد:  تصریح  روستاها  و  شهرها 
راهکارهای پرداخت مالیات ، آگاهی مردم از مصارف 
فردی،  زندگی  وتعالی  رشد  باعث  باشدکه  می  آن 

اجتماعی وشکوفایی اقتصاد کشورمی گردد.

برای  مالیاتی  فرار  با  مبارزه  بر  کرمان  جمعه  امام 
تأمین درآمدهای مالیاتی تأکید کرد و گفت : مبارزه 
با این پدیده شوم عالوه بر وصول حقوق حقه دولت، 
مسیر رسیدن به عدالت اجتماعی را هموار می کند.

تقدیر  استان  مالیاتی  امور  اداره کل  از عملکرد  وی 
: در شرایط کنونی مالیات به  افزود  و تشکر کرد و 
عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت همواره 

در برنامه های توسعه جایگاه ویژه ای دارد.
مالیاتی  مشوق های  داریم  انتظار   : گفت  علیدادی 
برای ایجاد انگیزه در امر توسعه سرمایه گذاری مردم 
در حوزه های اجتماعی ، خیریه ها و زیرساخت های 

فرهنگی به مورد اجرا گذارده شود.
نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد: هزینه جاری 
شهروندان  پرداختی  عوارض  از  باید  ها  شهرداری 
باید  افزوده  ارزش  بر  مالیات  عوارض  و  شود  تامین 

صرف اجرای پروزه های عمرانی شود.
مالیاتی  امور  کل  سلمانی،مدیر  دیدار  این  ادامه  در 
اداره کل  از عملکرد  ارائه گزارشی  به  استان کرمان 
فعاالن  مالیاتی  وضعیت  به  رسیدگی  خصوص  در 
اقتصادی و نقش اداره کل در تامین بودجه استانی و 
کمک از محل ارزش افزوده به شهرداریها و دهیاری 

مالیاتی  امور  اصلی  رویکرد  وگفت:  پرداخت  ها 
مالیات در چارچوب  عادالنه و شفاف  استان وصول 

قانون است.
برای  خوبی  فرصت  را  مالیاتی  فرهنگ  هفته  وی 
مالیاتی در تحقق  نظام  تبیین نقش مهم و کلیدی 
در   : افزود  و  دانست  اقتصادی کشور  های  سیاست 
و  موقع  به  رسانی  اطالع  با  جاری  سال  ماه  خرداد 
در  درصدی   7 رشد  مالیاتی  نظام  به  مردم  اعتماد 
ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی مشاغل نسبت به 

سال گذشته داشته ایم.
سلمانی به پرداخت بیش از 8400 میلیارد ریال به 
شهرداری ها و دهیاری های استان در سال 97 از 
و  کرد  اشاره  افزوده  برارزش  مالیات  عوارض  محل 
 1640 محل  این  از  کرمان  شهرداری  سهم   : گفت 

میلیارد ریال بوده است .
با  خاتمه  در  کرمان  استان  مالیاتی  امور  کل  مدیر 
بخش  در  فقیه  ولی  نماینده  دغدغه های  به  اشاره 
ها  ، خیریه  اجتماعی  های  در حوزه  سرمایه گذاری 
توجه  با  افزود:  استان،  فرهنگی  های  زیرساخت  و 
این  اقتصادی جامعه به وظیفه خود در  به وضعیت 

زمینه به نحو احسن عمل خواهیم کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: 
تابستانی  برپایی جشنواره  برای  کرمان  ایده شهردار 

قابل تحسین است.
روابط عمومی  از  نقل  به  مهر  گزارش خبرگزاری  به 
در  موسوی  اللهی  آیت  مصطفی  کرمان،  شهرداری 
جشنواره شهروندی تابستان کرمان در جمع مدیران 
و شهروندان ضمن تشکر از حضور و استقبال پر شور 
دلیل  به  کرمان  شهردار  از  جشنواره،  این  از  مردم 
اجرایی کردن این ایده و فکر خوب، تشکر و قدر دانی 

کرد.
ماحصل  برنامه  این  داد:  ادامه  موسوی  اللهی  آیت 
برگزاری جلسات متعدد شهردار با مدیران واحدهای 
زیرمجموعه خود و مدیران ادارات و نهادهای مختلف 
تدارک  نیز  برنامه های خوبی  است که خوشبختانه 

دیده شده است.
جشنواره،  این  برپایی  با  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
شهر کرمان بیشتر شناخته خواهد شد و حق مردم 
که شادی و نشاط است، با برگزاری برنامه های شاد 

تدارک دیده شده، محقق شود.
وی با بیان اینکه استان کرمان به عنوان پهناورترین 
بسیاری  گردشگری  و  تاریخی  آثار  از  کشور  استان 
برخوردار است که گردشگران می توانند این استان را 
برای گردش در تابستان امسال انتخاب کنند، از همه 
نهادها و ارگان هایی که با شهرداری همکاری کردند تا 

این جشنواره برپا شود، تشکر و قدردانی کرد.
جشنواره  این  های  برنامه  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
بتواند باعث شادی و نشاط شهروندان و گردشگران 

شود

امام جمعه کرمان:

مالیات، ازمنابع اصلی تامین هزینه های کشور است

معاون عمرانی استاندار کرمان:

با برپایی جشنواره تابستانی، شهر کرمان بیشتر شناخته خواهد شد  

خبر
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت 

توزیع نیروی برق شمال استان کرمان:

سرمایه گذاران رغبت چندانی برای ورود 

به عرصه نیروگاه های خورشیدی ندارند
 

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان 
سرمایه  و  یافته  کاهش  خورشیدی  نیروگاه های  اقتصادی  صرفه  گفت: 

گذاران رغبت چندانی برای ورود در این زمینه ندارند.
رسول عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشترکان پرمصرف 
اظهار کرد: نمی توان اسم پرمصرف را برای مشترکان صنعتی و کشاورزی 
استفاده کنیم چرا که به عنوان مثال مصرف زیاد یک کارخانه به نسبت 

سایر واحدهای صنعتی به دلیل حجم کار و تولید بیشترش است.
عبداللهی در خصوص مصرف کنندگان خانگی گفت: مشترکانی که در 
طول ماه بیش از ۳00 کیلووات در ساعت برق مصرف کنند پرمصرف به 
شمار می روند متأسفانه مشترکانی هم داریم که تا حدود 600 کیلووات 

مصرف می کنند.
پرمصرف  لوازم  از  مصرف  اوج  ساعات  در  کرد  درخواست  مردم  از  وی 
با  لوازم  از  افزود: توصیه می شود مردم ضمن استفاده  استفاده نکنند و 
در  کنند.  پرهیز  برق  وسایل  همزمان  استفاده  از  باالتر  انرژی  برچسب 
سایت شرکت برق شمال استان کرمان بهترین روش استفاده همه لوازم 
برقی ذکر شده است. عبداللهی در ادامه ظرفیت نیروگاهی برق در استان 
کرمان را بیش از دو هزار و ۵00 مگاوات ذکر کرد و گفت: در زمینه برق 
یک شبکه بهم پیوسته کشوری داریم که تمام تولید مناطق مختلف وارد 
این شبکه می شود و در زمینه مصرف هم روال همینگونه است. بنابراین 

نیروگاه های کرمان فقط برق این استان را تأمین نمی کنند.
خورشیدی  ظرفیت  مگاوات   46 تا   4۵ حدود  عددی  داد:  ادامه  وی 
مگاواتی   10 نیروگاه  آتی  روزهای  در  اینکه  ضمن  و  داریم  استان  در 
خورشیدی دیگری در استان به مدار می آید و در حقیقت نیروگاه های 

خورشیدی در این زمینه سهم خوبی دارند.
ارز بر قیمت تجهیزات،  عبداللهی عنوان کرد: در کنار تأثیرگذاری نرخ 
یافته و سرمایه گذاران  نیروگاه های خورشیدی کاهش  اقتصادی  صرفه 

رغبت چندانی برای ورود در این زمینه ندارند

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان در نشست 

حجاب و عفاف مطرح کرد:

نقش بانوان در پیشبرد اهداف 

این اداره کل پررنگ می باشد
دکتر حسین رشیدی مدیر کل دامپزشکی استان کرمان با اعالم نقش 
پر رنگ  بانوان در پیشبرد اهداف این اداره کل و توانایی های منحصر 
به فرد آن ها در انجام امور محوله و برعهده داشتن نقش های کلیدی 
و برجسته توسط انها در این مجموعه، بیان کرد : بانوان این اداره کل 
از نظر راندمان و کیفیت کاری جایگاه ویژه داشته و در پیشبرد اهداف 
مجموعه فعال می باشند ضمن اینکه اصل عفاف را به عنوان یک فرهنگ، 

روش و منش زندگی خود قرار داده اند. 
انقالب،  دوم  گام  با شروع طلیعه  امیدواریم   : کرد  اظهار  دکتر رشیدی 
بانوان این اداره کل همچون گذشته در حوزه های مختلف نقش آفرین 
باشند. وی با بیان اینکه تمام نیروهای این اداره کل با همکاری یکدیگر 
وظائفی را که در قبال سالمت جامعه دارند بنحو احسنت به انجام رسانده 
اداره کل  این  نیروهای  توسط  اقداماتی که  از  بنده  ارزیابی   : افزود  اند، 

درارتقا مجموعه رخ داده است مثبت می باشد.
این مقام مسئول با تاکید بر به منش درآوردن اصل عفاف و نیز تکریم 
ارباب رجوع تصریح کرد : نتایج اقدامات صورت پذیرفته توسط نیروهای 
این اداره کل در مباحث ارتقا تولید، بهره وری، اشتغال و ارتقا سالمت 

محصوالت دامی محسوس تر می باشد.
در ادامه خانم دکتر حلیمه شمس الدین مشاور امور بانوان و دبیر حجاب 
و عفاف این اداره کل به بیان اقدامات صورت گرفته توسط کمیته حجاب 
: برگزاری  بیان داشت  اداره کل در سال پیش پرداخت و  این  و عفاف 
منظم جلسات کمیته حجاب و عفاف و ستاد صیانت،  برگزاری سمینار 
برگزاری  معتبر،  نامه  گواهی  اعطا  با  همراه  حجاب  موضوع  با  آموزشی 
و  خانواده  جمله  از  روانشناسی  موضوعات  با  اندیشی  هم  های  کارگاه 
شبهات  به  پاسخ  و  عفاف  و  حجاب  اهمیت  تشریح  و  تبیین  فرزندان، 
و  کارکنان  پوشش  حدود  رسانی  اطالع  سخنرانی،  قالب  در  مربوطه 
... از جمله  دستورالعمل عفاف و حجاب به تمام مراکز تحت پوشش و 

مواردی از اقداماتی است که توسط این اداره کل صورت پذیرفته است.
رهبری نژاد ضمن تبریک والدت امام رضا علیه السالم، با بیان حدیثی 
به بیان برکات زیارت آقا علی ابن موسی الرضا پرداخته و اظهار نمود : 
فرهنگ سازی نسبت به مبحث حجاب و عفاف، نه تنها وظیفه روحانیت 

بلکه وظیفه تک تک افراد جامعه می باشد.
وی از جمله آثار بدحجابی به موارد رونق گرفتن چشم چرانی و هوس 
و  طالق  آمار  افزایش  عنف،  به  تجاوز  فحشا،  و  فساد  توسعه  بازی، 
خودکشی، رقابت تجمالت و دلهره خانواده های پاک دامن اشاره کرد و 
خواستار برداشتن گام های موثر در امر حجاب و عفاف و حیا در خانواده 

اداری این اداره کل با همکاری یکدیگر شد. 
در پایان ایمانی تبار از محاسن حجاب، آرامش و امنیت انسان و وجود 
ابن  آقا علی  : کرامت و عظمت  و تصریح کرد  برد  نام  را  اجتماع سالم 
موسی الرضا علیه السالم سبب توجه کل دنیای اسالم و خصوصا دنیای 

شیعه به ایران گشته است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان:
حوزه گردشگری به همکاری بیشتر بخش دولتی

 و خصوصی نیازمند است 
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان کرمان با تاکید براینکه باید به حریم 
احترام گذاشت، گفت: در  یکدیگر  و حرمت سازمانی 
حوزه گردشگری کرمان نباید جزیره ای کار شود و نیاز 
به همگرایی و انسجام بیشتر بخش دولتی و خصوصی 

در این حوزه است.
فعالی«در  »فریدون  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
محور   4 از  یکی  اینکه  بیان  با  شهردارکرمان  دیدار 
هرگونه  کرد:  اظهار  است،  گردشگری  استان،  توسعه 
کرمان  استان  گردشگری  صنعت  در  گذاری  سرمایه 

سبب رونق اقتصادی در این منطقه می شود.
برگزاری  در  کرمان  شهرداری  ابتکار  از  تقدیر  با  وی 
پیشنهاد  کرد:  تصریح  تا20،  تابستانی20  جشنواره 
تا  شود  ارائه  جشنواره  این  دائمی  دبیرخانه  تشکیل 
برنامه ریزی مناسب در فصول مختلف سال  با  بتوان 
خارجی  و  داخلی  گردشگران  برای  سفر  های  بسته 

تعریف کرد.

و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  کل  اداره  سرپرست 
با بیان اینکه در بسته های  گردشگری استان کرمان 
سفر باید دستگاه مرتبط یک برنامه ترغیبی و تشویقی 
قالب  در  تواند  می  ها  مشوق  این  افزود:  کنند،  آماده 
و  تاریخی  اماکن  از  بازدید  خرید،  اقامت،  در  تخفیف 

گردشگری و غیره باشد.
فعالی در ادامه با اشاره به پروژه های مشترک مرمتی 
میراث فرهنگی و شهرداری کرمان گفت: این پروژه ها 
سبب تمرکز منابع و رونق آثار تاریخی و فرهنگی می 
شود و باید دفاتر فنی میراث فرهنگی و شهرداری در 
ارتباط و تعامل بیشتر به منظور تسریع در روند اجرایی 

امور باشند.
با تاکید براینکه باید به حریم و حرمت سازمانی  وی 
خط  فرهنگی  میراث  افزود:  گذاشت،  احترام  یکدیگر 
شهری  پروژه  هر  اجرای  در  باید  که  دارد  قرمزهایی 
این  به اجرای  را موظف  باید خود  لحاظ شود و همه 

سیاست ها و برنامه ها بدانیم.

و  فرهنگی،صنایع دستی  میراث  اداره کل  سرپرست 
از  پیش  باید  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  گردشگری 
آغاز هر پروژه بزرگ سرمایه گذاری شرح خدمات آن 
مشخص و در کارگروه های تخصصی ارائه و مصوبات 
شود،  اخذ  سازمانی  ضوابط  و  اصول  رعایت  با  الزم 
پروژه  اجرای  شاهد  صورت  این  غیر  در  کرد:  تصریح 
خواهد  ساز  مسئله  همه  برای  که  بود  خواهیم  هایی 
شد. فعالی با اشاره به اینکه میراث فرهنگی به دنبال 
ایجاد مانع در روند اجرای پروژه های شهری نیست، 
میراث  موازین  حفظ  با  شود  می  تالش  کرد:  عنوان 
فرهنگی، در فرایند کار این پروژه ها تسهیل و تسریع 
شود. وی با استقبال از تصمیم شهردار کرمان جهت 
کرد:  خاطرنشان  تاریخی،  بافت  شهرداری  تشکیل 
وجود شهردار بافت تاریخی می تواند در حل و فصل 
گذار  اثر  بافت،  این  در  موجود  مشکالت  از  بسیاری 
باشد و میراث فرهنگی نیز آماده هرگونه همکاری در 

این زمینه است.

صعودنوجوان کرمانی به قله چهار هزار متری سه شاخ جوپار 
کرمانی  ساله   12 نوجوان  آبکار  محمدصالح 
توانست قله سه شاخ جوپار معروف به آلپ ایران 

را با ارتفاع چهار هزار و 1۳۵ متر فتح کند.
گروه  از  ساله   12 نوجوان  این  ایرنا،  گزارش  به 
استان  کشاورزی  تحقیقات  مرکز  کوهنوردی 

کرمان بود که موفق به ثبت این افتخار شد.
از گروه  نیز  پیشتر کیان تفرشی نوجوان 9 ساله 
فرهیختگان تهران توانسته بود تا ارتفاع سه هزار 

متری قله سه شاخ جوپار صعود کند.
قله سه شاخ جوپار یکی از سخت ترین و فنی ترین 
به  آن  شباهت  دلیل  به  که  است  ایران  قله های 

رشته کوههای آلپ معروف به آلپ ایران است.
صعود  قصد  که  ایرانی  کوهنوردان  تمام  تقریباً 
به منظور  را دارند  به سخت ترین کوه های جهان 

آمادگی ابتدا به این قله صعود می کنند.
مرکز  کوهنوردی  گروه های  از  کوهنورد   ۳2
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات 
شامل  استان  جنوب  منطقه  کرمان،  استان 

از  جمعی  و  تهران  فرهیختگان  کهنوج،  جیرفت، 
بازنشستگان و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در 
سعادت  با  میالد  مناسب  به  مشترک  صعود  یک 
هشتمین اختر تابناک امامت و والیت موفق شدند 
بیستم تیرماه سال جاری قله چهار هزار و 1۳۵ 

متری سه شاخ جوپار را فتح کنند.
ارتفاع  اینکه  برغم  جوپار  شاخ  سه  قله  به  صعود 
کمتری از قله های دماوند، سبالن، هزار، الله زار، 
دنا و غیره دارد اما به دلیل سخت گذر و صخره ای 
بودن و همچنین کمبود آب به مراتب مشکل تر 

از سایر قله ها است.
قله  این  به  صعود  کلیدی  مسیرهای  مهمترین 
شامل، راه رو رجب )ارتفاع حدود 2 هزار و ۵00 
متری(، دره خر پران )ارتفاع حدود 2 هزار و 7۵0 
متری(،   9۵0 و  هزار   2 )ارتفاع  پناهگاه  متری(، 
کاسه سه شاخ )ارتفاع سه هزار و ۵0 متری(، قیف 
و  هزار  سه  تا   100 و  هزار  سه  )ارتفاع  مصیبت 
و 8۵0  هزار  )ارتفاع سه  پناه  متری(، جان   800

متر(، قیف وا مصیبت )ارتفاع چهار هزار متری(، 
گردنه مارکش ارتفاع چها ر هزار و 60 متری( و 
نوک قله )ارتفاع چهار هزار و 1۳۵ متری( است 
که به منظور عبور از هر کدام از این مسیرها نیاز 

به تجربه، تخصص و مهارت خاصی است.
صعود به این قله بدون استفاده از راهنمای محلی 

و با تجربه غیرممکن است.
و  )کوهپیمایی  قله  این  به  صعود  زمان  مدت 
صخره نوردی با احتساب استراحت مختصر بدون 
با  پناهگاه(  در  خوابی  زمان شب  مدت  احتساب 
گروه  روحیه  و  تجربه  تخصص  توان،  به  توجه 
صعود کننده از یکطرف و شرایط آب و هوایی از 
بنابراین  تا 2۵ ساعت است  طرف دیگر بین 18 
گرفته  نظر  در  روزه  سه  یا   2 باید  صعود  برنامه 

شود.
ارتفاع منطقه شروع حرکت 2 هزار و ۳00 متر و 
ارتفاع قله سه شاخ جوپار چهار هزار و 1۳۵ متر 

از سطح دریا است.

برگزاری پنجمین انتخابات 

نظام پرستاری در کرمان
با  همزمان  پرستاری  نظام  انتخابات  پنجمین 

سراسر کشور در کرمان برگزار شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
هاشمیان  مرتضی  کرمان،   از  جوان  خبرنگاران 
رئیس اجرایی انتخابات نظام پرستاری شهرستان 
انتخابات نظام پرستاری  کرمان گفت: ۲۱ تیرماه 
را برای انتخاب اعضای هیئت مدیره سازمان نظام 
سراسر  با  همزمان  کرمان  شهرستان  پرستاری 

کشور برگزار کردیم.
دو  و  هستند  کاندید  پرستار  نفر   ۲۲ گفت:  وی 
این  از  که  عمل  اتاق  کارشناس  نفرکاندیدای 
نظام  سازمان  برای  نفر    ۹ مجموع  در  تعداد 
شد  خواهند  انتخاب  کرمان  شهرستان  پرستاری 
بعثت  کلینیک  حوزه  دو  در  را  انتخابات  این  که 
دو و معاونت حوزه درمان شهرستان کرمان برگزار 

کردیم.
یک  پرستاری  نظام  سازمان  گفت:  هاشمیان 
آن  هدف  که  است  حقوقی  و  مستقل  سازمان 
و  پرستاری  نظام  اعضای  علمی  و  حرفه ای  ارتقا 
و  بهتر  ارتباط  و  صنفی  حقوق  از  دفاع  همچنین 

شناساندن حرفه پرستاری به مردم است.
وی افزود:  سازمان نظام پرستاری کرمان ۶ نفر 
عضو پرستار دو نفر بهیار و یک نفر کارشناس اتاق 

عمل یا هوشبری دارد.

صلح وسازش بین دو طایفه 

بزرگ در کهنوج

دوطایفه لطف الهی و لورگ شهرستان کهنوج که 
سال ها با هم اختالف داشته و قهر بودند با همت 
به صلح و  بزرگان طایفه  امام رضا)ع( و  خادمان 

سازش رسیدند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
رئیس  ساالری  کرمان،   از  جوان  خبرنگاران 
سازمان تبلیغات اسالمی کهنوج گفت: باتوجه به 
اینکه در دهه کرامت هستیم و با حضور خادمین 
و  بزرگان  با همت  و  رئوف  امام  آن  امام رضا)ع( 
ریش سفیدان و خادمین  دو طایفه لطف الهی و 

لورگ به صلح و سازش رسیدند.
نورآباد  در  دوطایفه  وسازش  صلح  افزود:  وی 
وریش  بزرگان  پررنگ  نقش  و  حضور  با  کهنوج  
سفیدان ،مدیران شهرستان کهنوج وخادمین حرم 

امام رضا علیه السالم  برگزار شد.
از  موجی  وسازش  صلح  این  گفت:  ساالری 

خوشحالی بین مردم این روستا به وجود آورد .

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پالک 14749 فرعی از 3968 اصلی واقع در بخش 2 کرمان به مساحت 
175 مترمربع به آدرس کرمان سرآسیاب جاده قدیم ماهان کوچه 19مورد تقاضای آقای رضا اسماعیلی 
فر و خانم ناهید فندقاعی می باشد تاکنون تحدید حدود نشده و نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 
15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مالک به شماره 98/1102/9327/ و - 98/4/22 بدین وسیله 
آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  98/5/14 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل 
وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی نسبت 
به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض 
مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه 
اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط 

متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
 تاریخ انتشار: 98/4/23     572 م/الف

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 
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با عشق 

برگشتی و باران

چگونه  که  بگیریم  تصمیم  توانیم  نمی  ما 
بمیریم یا مردنمان در چه زمان و مکانی باشد اما در زندگی حق 
انتخاب داشته و می توانیم چگونه زندگی کردن خود را انتخاب 
کنیم. به خودمان حق تعامل با بشریت را داده یا اینکه در تنهایی 
باید فرا بگیریم  نبوده و  بپوسیم نحوه ی زیستن ما براساس جبر 
که قضا و قدر دو مفهوم خود ساخته هستند که برای سرگرمی 
بشر  غفلت  ی  مایه  آنها  به  افراطی  توجه  و  اند  شده  ابداع  بشر 
حق  باشیم  نداشته  زندگی  به  ای  غریبانه  نگاه  اگر  بود.  خواهد 
از  یکی  داد. خوشبینی  نخواهیم  از دست  نیز  را  هایمان  انتخاب 
برای  بهتری  چهارچوب  گردد  می  موجب  که  است  ابزارهایی 
زندگی تهیه کنیم اما در صورتی که تبدیل به ساده لوحی نگردد 
کشنده  های  بافی  منفی  از  بهتر  لوحی  ساده  گاهی  که  چند  هر 
مبارزه  انتخاب می کنیم  برای زندگی  است. در هر مسیری که 
و استقامت بسیار اهمیت داشته و گریختن از برخی سختی ها به 
امید آسان رسیدن آب در هاون کوبیدن است زیرا نتیجه ای در 
است  مسیری  بهترین  ورزیدن  مهر  و  محبت  داشت.  نخواهد  بر 
که می توان در پیش گرفت. در روابطی که صمیمانه تر هستند 
تعامالت روحی بیشتر صورت گرفته لذا افکار و روحیات جابه 
و  ببینیم  یکدیگر  چشم  از  را  دنیا  توانیم  می  گاهی  و  شده  جا 
یا حداقل نکات  قرار گیرد  اصول اخالقی در موازات همدیگر 
مشترک ایجاد گردد البته ارزش آموختن را نباید فراموش کرد 
گرفتن  فرا  حال  در  باید  همواره  صحیح  راه  پیمودن  برای  و 

اطالعات از جهان اطراف بود.
مرا از زندگی ترسانده بودی 

برای مردنم آماده بودی 
ولی با عشق برگشتی و باران 

عجب دریا، عجب دلداده بودی 

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از رشد طیف اوتیسم و لزوم اطالع رسانی وسیع درباره این اختالل که به راحتی قابل کنترل است؛

اوتیسمی هستم، مرا بشناسید!

اشاره:
به  مبتال  که  کنیم  می  برخورد  افرادی  با  جامعه  در 
این  مورد  در  اطالعی  ما  از  بسیاری  هستند،  اوتیسم 
اختالل  نوع  یک  اوتیسم  طیف  اختالل  نداریم.  اختالل 
درک  برای  اوتیسم  به  مبتال   فرد  است.  عصبی  رشد 
خواهان  و  شود  می  دشواری  دچار  اجتماعی  کدهای 

تعامل عادی با دیگران نیست.
به  مبتال   جمعیت  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
و  اعالم کرد  نفر  را 700هزار  اوتیسم در کشور  اختالل 
یک  و  روزانه  آموزشی  8مرکز  در  کرمان  استان  گفت: 
و  اوتیسم  اختالل  دارای  افراد  به  موقت   مرکزاقامت 
خانواده های آنها خدمات ارائه می کند. در همین زمینه 

گزارشی تهیه شده است که در ادامه می خوانید.
اوتیسم چیست؟

آسپرگر یا اختالل اوتیسم نوعی اختالل است که مغز 
افراد مبتال اغلب به دالیل ژنتیکی به شکل متفاوتی کار 
می کند. این اختالل مادرزادی است و در اوایل دوران 
کودکی متوجه آن می شوند. در پسران اغلب بیشتر از 
دیگر  سوی  از  اما  شود،  می  دیده  پدیده  این  دختران 
تشخیص  این پدیده در دختران به مراتب مشکل تراست 

و اغلب بسیار دیرتر در دختران مشاهده می گردد.
یک کودک اوتیسمی که حساسیت باالیی دارد، ممکن 
است در مواجهه با صداها، تماس، بوها یا دیدن مناظری 
یا  است، دچار مشکالتی جدی  عادی  دیگران  برای  که 
اوتیسم  موارد دردناک شود. کودکان مبتالبه  برخی  در 
مانند  تقلیدی  و  تکراری  بدنی  حرکات  است  ممکن 
و  انجام دهند  را  زدن  یا دست  زدن  قدم  تاب خوردن، 
نسبت به مردم واکنش های غیرمعمول داشته باشند یا 

به اشیا وابستگی شدید پیدا کنند و در مقابل تغییرات 
در روال عادی زندگی مقاومت نشان دهند یا رفتارهای 
پرخاشگرانه داشته باشند و به خودشان آسیب برسانند. 
یا  اشیا  افراد،  متوجه  اصاًل  است  ممکن  اوقات  گاهی 
کودکان  این  از  برخی  نشوند.  خود  اطراف  فعالیت های 
برخی  در  شوند؛  شدید  تشنج های  دچار  است  ممکن 

موارد این تشنج ها در دوران بلوغ رخ می دهد.
برخی افراد مبتالبه اوتیسم تاحدودی دچار اختالالت 
شناختی  اختالالت  اغلب  برخالف  هستند.  شناختی 
معمول که با تأخیر در تمامی زمینه های رشد شناخته 
دارند.  مختلفی  مهارت های  گاهی  اوتیسمی ها  می شود، 

مشکل  سایرین  با  ارتباط  برقراری  در  شاید  افراد  این 
مانند طراحی،  دیگری  زمینه های  در  اما  باشند،  داشته 
حفظ  یا  ریاضی  مسائل  کردن  حل  موسیقی،  نواختن 
برخی مطالب مهارت بسیار باالیی دارند و در آزمون های 
باالیی  حتی  یا  متوسط  هوش  دارای  غیرکالمی  هوش 

هستند.
700هزار اوتیسمی در ایران

در  اوتیسم  به  مبتال  بیماران  از  دقیقی  تعداد  هنوز 
استان  بهزیستی  کل  مدیر  گفته  به  اما  نیست  دست 
تا  از طیف خفیف  نفر  هزار  کرمان چیزی حدود 700 
شدید اوتیسم را در کشور داریم.  بر اساس اطالعات، در 

سال های 91 تا93 برنامه پایلوت غربالگری اوتیسم در 
پنج استان کشور شامل خوزستان، قم، کرمان، همدان 
و خراسان رضوی انجام داده شد و آمار به دست آمده 
با آمار جهانی یعنی یک درصد جمعیت  برابری  دقیقا 

می کرد.
از دو سالگی که در پیشگیری  اوتیسم قبل  تشخیص 
آن  موقع  به  شناخت  دارد  زیادی  اهمیت  بیماری  این 
با  است   مساوی  اوتیسم  بیماران  از  غفلت  است. کمی 
معلولیت همیشگی. کودکی که  به سن مدرسه رسیده و 
دچار اوتیسم است  به راحتی نمی تواند رابطه دوستانه 
بازی کند.  با کودکان هم سن و سالش  یا   برقرار کند 
مانند  ناتوان است. آن ها  از نظر اجتماعی خیلی  حتی 

کودکان ناتوانند و حرکاتشان هماهنگی ندارد.
رشد آمار اختالل اوتیسم

از  نگرانی  اظهار  با  کرمان  استان  بهزیستی  کل  مدیر 
ایران گفت:  پرداختن به  اوتیسم در  رشد آمار اختالل 
موضوعات مربوط به اختالل اوتیسم می تواند مطالبات و 

آگاهی خانواده ها را در این زمینه ارتقاء دهد.
گفت:باید  صادق زاده"  "عباس  ایسنا،  گزارش  به   
نسبت به تشخیص به موقع این اختالل در بین فرزندان 

برنامه های علمی و مدون داشته باشیم.
امام  اوتیسم  حرفه آموزی  مرکز  اینکه  بیان  با  وی   
کشور  سطح  در  مراکز  مجهزترین  از  یکی  کرمان  علی 
ارائه خدمات تخصصی،  با  مرکز  این  کرد:  عنوان  است، 
موثری  گام های  درمانی  گفتار  و  مددکاری  توانبخشی، 
برای خدمت رسانی به خانواده های دارای فرزند اختالل 

اوتیسم برداشته است.
سخن آخر

با وجود همه اطالع رسانی ها هنوز بسیاری از خانواده 
با  و  است  برایشان سخت  اوتیسم   بیماری  پذیرش  ها 
را  آموزش  و  درمان  فرصت  بیماری  انکار  و  کتمان 
شوند  تنهاتر  چه  هر  کودکان  این  دهند.  می  دست  از 
بیماری شان تشدید می شود و متخصصان بر این باورند 
به بی قراری فردی  اوتیسم مثل هیوالیی است که  که 
خود دامن می زند و رفتارهای ترحم آمیز و تنبیهی برای 

این افراد هر دو مخرب و نابودگر است.
حمایتگری  های  دست  نیازمند  اوتیسمی  کودکان 
آنها  به  آنها را دریابند،آنها را بشناسند ولی  هستند که 
برچسب نزنند و این امر مستلزم اطالع رسانی و تبلیغات 

وسیع در این زمینه است. 

   مدیرکل بهزیستی استان کرمان جمعیت مبتال به اختالل اوتیسم در کشور را 700هزار 
نفر اعالم کرد و گفت: استان کرمان در 8مرکز آموزشی روزانه و یک مرکز اقامت 
موقت به افراد دارای اختالل اوتیسم و خانواده های ایشان خدمات ارائه می کند. با وجود 
همه اطالع رسانی ها هنوز بسیاری از خانواده ها پذیرش بیماری اوتیسم برایشان سخت 
است و با کتمان و انکار این اختالل فرصت درمان و آموزش را از دست می دهند. کودکان 
اوتیسمی نیازمند جامعه حمایتگری هستند که آنها را بشناسد ولی به آنها برچسب نزند و 

این امر مستلزم اطالع رسانی و تبلیغات وسیع در این زمینه است و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

یادداشت های 

گاه و بی گاه

میراث 
فرزندان دوره اش کرده بودند و هر لحظه صدای یکی از آنها که 
دلش می خواست خدمتی به پدر بکند بلند می شد و در این راه 
او قدمی روی چشمشان  تا  از همدیگر سبقت می گرفتند  پسرها 
می  پدر  صدقه  قربان  زنانه  خاص  لطافت  با  هم  دخترها  بگذارد. 
رفتند و هر یک دردی از پدر را به جان می خریدند و بقای عمر 
به دفترخانه اسناد رسمی رسیده  او را از خدا می خواستند دیگر 
بودند همه چیز از قبل آماده بود پس با امضاء پدر ارث تقسیم شد 
و هر یک با سند و بهانه ای مجلس را ترک کرد. در آخر میراث 

واقعی پدر به تنهایی از آن محل خارج شد.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

آگهی مزایده مال غیرمنقول - نوبت پنجم 
در  دارد  نظر  در  کرمان  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای  مزایده  دایره 
چهارم  شعبه  احکام  اجرای   970437 کالسه  اجرائی  پرونده  خصوص 
حقوقی کرمان، ملک دارای سند عادی متعلق به مرحوم عباس پشته شیرانی را با مشخصات 

زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند: 
آدرس ملک: واقع در کرمان - کوهپایه - روستای پشته شیران - خیابان ولیعصر 

به  به خیابان 8 متری - جنوبا  به ملک مجاور شرقا  اربعه شماال  مشخصات ملک: حدود 
ملک مجاور - غربا به ملک مجاور متعلق به آقای عباس پشته شیرانی فرزند رمضان 

وضعیت ملک: به مساحت تقریبی 327 مترمربع است اعیانی مشتمل بر یک ساختمان یک 
طبقه قدیمی با سقف گنبدی - کف اتاقها سیمانی - دارای سرویس بهداشتی حیاط - و 
برق و  االمتیاز آب و  نظر دارای حق  باشد، ملک مورد  مترمربع می  به مساحت 185   ...

دیوارهای حیاط سنگی با مالت ماسه و سیمان، جوی آب غیرمستمر و ... می باشد.
توسط  که  ریال   716/000/000 ملک  ریالی  ارزش  جمع  فوق  توضیحات  به  توجه  با 
مورخ  شنبه  روز  در  مزایده  جلسه  است.  گردیده  ارزیابی  دادگستری  رسمی  کارشناس 
98/05/05 راس ساعت 9/5 صبح در محل اتاق مزایده های دادگستری کرمان و با حضور 
نماینده محترم دادسرا برگزار می گردد. طالبین شرکت در مزایده می توانند تا 5 روز قبل 
از مزایده از ملک مذکور بازدید و در صورت تمایل به شرکت در مزایده بایستی ده درصد 
قیمت کارشناسی به مبلغ 71/600/000 با شناسه واریز 96387020021201206 خود را به 
به همراه  و  ملی واریز  بانک  نزد  به شماره 2171293951000  حساب سپرده دادگستری 
درخواست کتبی خود در پاکت دربسته و تا قبل از ساعت برگزاری مزایده تحویل نمایند. 
پیشنهاد  باالتری  قیمت  که  شود  می  شناخته  مزایده  برنده  عنوان  به  است شخصی  بدهی 
داده باشد. در صورت انصراف برنده مزایده 10 درصد مبلغ پیشنهادی به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. در ضمن دایره اجرا هیچ گونه مسئولیتی در قبال معامالت معارض و یا سند 
رسمی نخواهد داشت. برنده مزایده بایستی مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی 

در روز مزایده اقدام نمایند. 286 م/الف
دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان - شیروانی  

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول 

در  دارد  نظر  در  کرمان  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای  مزایده  دایره 
خصوص پرونده کالسه 961999 تعداد 2 قطعه فرش 1- تخته فرش 1000 
شانه 3 در 4 تراکم 3000 الماس کویر کاشان تمام اکرلیک به مبلغ 36/000/000 ریال 
2- یک تخته فرش دسته دوم 2 در 3 به قیمت 7/000/000 ریال جمعا به مبلغ 43/000/000 
ارزش  به  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  که  کاظمی  حمید  آقای  به  متعلق  ریال 
43/000/000 ریال ارزیابی شده است را از طریق مزایده به فروش برساند جلسه مزایده 
در محل  دادسرا  نماینده  با حضور  مورخ 98/05/13 ساعت 11 صبح  یکشنبه  روز  برای 
اتاق مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان برگزار می گردد. لذا کسانیکه 
تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند تا 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده 
از اموال مذکور واقع در کرمان، بلوار الغدیر، کوچه شماره 28، خیابان شب بو بازدید نمایند 
و پیشنهاد خود را به انضمام 10 درصد مبلغ کارشناسی به مبلغ 4/300/000 ریال با شناسه 
پاکت  در  و   2171293951000 شماره  به  سپرده  حساب   95387050058101241 واریز 
به اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان  از برگزاری جلسه مزایده  تا قبل  درب بسته 
تحویل نمایند و برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد داده باشد و 
در صورت انصراف برنده مزایده 10 درصد مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
برنده مزایده بایستی نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی در روز 

مزایده اقدام نمایند. 275 م/الف

دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان - شیروانی 

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان کرمان با حضور مدیرعامل شرکت 
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کشور برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان 
در این جلسه که مدیران زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در این استان حضور 
داشتند، سیدرضا حسینی افزایش بهره وری را حساس ترین نیاز مجموعه وزارت 

راه و شهرسازی در شرایط حاضر برشمرد.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کشور با اشاره به گستردگی 
و باال بودن حجم فعالیت های مجموعه وزارت راه و شهرسازی گفت: در شرایط 
اقتصادی فعلی، هنر مدیران هزینه کردن اعتبارات موجود به بهترین شکل و در 

مناسب ترین محل است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان هم از پیشتازی این استان در زمینه دارا 
بودن بزرگراه ها در کشور خبر داد و گفت: در شمال این استان 1713 کیلومتر و 

در جنوب هم 225 کیلومتر بزرگراه وجود دارد.
محمدمهدی بلوردی افزود: بیش از 600 کیلومتر بزرگراه هم در استان کرمان در 

دست احداث است.
وی تحویل 24 هزار و 550 واحد مسکن مهر به متقاضیان، احداث دو بیمارستان 

200 و 96 تخت خوابی و احداث بیش از 52 هزار متر مربع ساختمان دولتی و 
عمومی، را از دیگر فعالیت های انجام شده توسط اداره کل راه و شهرسازی استان 

کرمان برشمرد.
از 960  بیش  واگذاری  کرمان  استان  شهرسازی  و  راه  هماهنگی  شورای  رئیس 
هکتار زمین برای احداث مسکن، پروژه های صنعتی، کشاورزی، ورزشی و آموزشی 

از ابتدای سال 97 تا کنون را از فعالیت های شاخص در حوزه امالک این استان 
ذکر کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان اصالح خط آهن تهران - کرمان را هم از 
جدی ترین مطالبات مردم این استان دانست.

مدیرکل راه آهن استان کرمان هم از اصالح 70 کیلومتر از خط آهن کرمان - 
تهران خبر داد و گفت: 160 کیلومتر دیگر از این خط آهن به بهسازی و اصالح 

جدی نیاز دارد که هزینه آن 3500 میلیارد ریال است.
محمدرضا فیروزکوهی گفت: در صورت اصالح، سرعت قطار در این مسیر تا 160 

کیلومتر بر ساعت امکان افزایش دارد.
سیدعلیخانی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان هم کاهش 
اعتبارات ملی و استانی در سال جاری را مهم ترین دغدغه این مجموعه عنوان 

کرد و خواستار رسیدگی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به این موضوع شد. 
در این جلسه همچنین سایر مدیران زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به بیان 

نظرات خود پرداختند.  
 استان کرمان با مساحتي بالغ بر 183 هزار و 298 کیلومتر مربع بزرگ ترین 

استان کشور محسوب می شود.

برگزاری شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان کرمان 

کوچه بن بست               به بهانه بیست و چهارم تیرماه و پرواز ابدی پروفسور "مریم میرزا خانی"؛ 

بردار از پیش چشم آستین

آنها که هنوز ته مانده جهل زن ستیزی را در سر دارند 
و می پندارند زن کمتر از مرد است و او را تحقیر می 
کنند باید زندگینامه پروفسور مریم میرزاخانی را بخوانند 
زنی  این همان  و  است  معاصر  علمی  افتخار جامعه  که 
طالبانی  و  وار  داعش  جهل  سرزمین  در  اگر  که  است 
اینکه  حق  که  شد  می  توهین  شعورش  به  زیست  می 
که  داند  نمی  کسی  ندارد.  بیاید  بیرون  خانه  از  مجرد 
میرزاخانی  مریم  استعداد  با  گناه  بی  دختر  ها  میلیون 

قربانی جهل می شوند و باید اسارت را به جان بخرند. 
نمی خواستم او را پروفسور بنامم چون از بس که این 
را  آن  لیاقت  که  اند  برده  کار  به  مردانی  برای  را  واژه 
نداشتند. مریم در 22 اردیبهشت 1356 به دنیا آمد و 
تکیه  استنفورد  دانشگاه  ریاضی  علمی  کرسی  به  روزی 
زد و باالترین جایزه را در ریاضیات دریافت کرد او فارغ 
دانشگاه  از  و  است  تهران  فرزانگان  دبیرستان  التحصیل 
بنیان  شریف همان دانشگاهی که محمدعلی مجتهدی 

گذاشت مدرک ریاضی را گرفت.
)دوازدهم  اردیبهشت   22 میرزاخانی  مریم  تولد  روز 
ریاضی  های  انجمن  المللی  بین  اتحادیه  سوی  از  می( 
نامگذاری  ریاضیات  در  روز جهانی زن  عنوان  به  جهان 
میرزاخانی  مریم  زندگی  از  باید  که  را  آنچه  است  شده 

آموخت این نیست که استعدادش شگفت بود چون این 
استعداد بنا به دالیل علمی بسیاری دختران جهان دارند 
و یکی در ورزش و یکی در هنر و مریم در ریاضی اما 
مهم این است که باید همه مردان و زنان به پاس بزرگی 
مریم میرزاخانی و میلیون ها مریم گمنام دیگر که در 
هر  با  هستند  گمنام  پاکستان  و  عربستان  و  افغانستان 
نابرابری آموزشی برای زنان مبارزه کرد و پذیرفت  نوع 
که نباید به زنان آزادی داد بلکه باور کرد که به قول ژان 
ژاک روسو هر انسانی با آزادی به دنیا می آید و آزادی 
حق اوست و هیچ قید و بندی هم ندارد بگذارید مریم 
ها شکوفه کنند و در راه سعادت بشر دوشادوش مردان 
و  پرکشید   96 تیر   24 در  خانی  میرزا  مریم  بکوشند. 

رفت.

به قلم میرسیدعباس 
روح االمینی 
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سرویس فرهنگی کرمان امروز
 

محیط  امروز  بچه های  به  امیدوارند  زیستی  محیط  کتاب های 
زیست را بشناسانند تا مدیران فردا سرزمین آبادتری را بسازند.
به گزارش ایمنا، کودکان و نوجوانان با طبیعت پیوند عمیق تری 
دارند شاید کتاب ها بتوانند کمک کنند که روزگار بهتری در 
درد  روزگار  به  امروز  که  باشد  ایرانی  زیست  محیط  انتظار 
کشانده شده است، شاید در آینده مدیری نگوید که خاموش 
کردن آتش جنگل ها، ارزش اقتصادی ندارد یا نگوید که شکار 

یکی از راه های جذب گردشگر است.
هیرکانی  می خواهد  که  بخوانیم  نسلی  برای  را  کتاب ها  این 
جاری  و  آبی  را  مازندران  آب های  و  ببینند  زنده  و  سبز  را 
بشناسند، برای نسلی که هنوز رنگ های طبیعت را به یاد دارد 

و نمی خواهد خاطره هایش خاکستری باشند.
ایران خانم، با درخت و بز از قدیم دوست بوده است

انیمیشن  نخستین  داستان  ما  برای  آسوریک،  درخت  قصه 
جهان است اما در این روایت، قصه دیگری هم هست، دوستی 
بز و درخت که هر دو نشانه های زندگی طبیعی هستند. این 
با یکدیگر بر سر  داستان گفت وگوی این دو موجود است که 

مفید بودن خود بحث می کنند.

در نهایت درخت مفیدتر است یا بز؟
برای پیدا کردن جواب می توانید روایت محمدهادی محمدی 

را بخوانید.
او بازآفرینی کهن ترین افسانه ی منظوم ایرانی که پیشینه ی آن 
به ۲۵۰۰ سال می رسد را بر عهده گرفته و کتاب افسانه درخت 
خرما و بزی را بر پایه ترجمه ماهیار نوابی )از زبان پهلوی به 

فارسی( برای کودکان و نوجوانان نگاشته است.
این یک کتاب ساده نیست، بسته فرهنگی به شمار می آید، در 
آن آموزشی برای چگونه خواندن قصه و الگوهایی برای ساخت 
برای کودکان  تواند  ماسک و عروسک هم وجود دارد که می 

سرگرم کننده باشد و یک فعالیت خانوادگی به حساب بیاید.
محمدی  محمدمهدی  را  بزی  و  خرما  درخت  افسانه  کتاب 
بر  را  تصویرگری اش  عامه کن  علی  زنده یاد  و  کرده  بازآفرینی 
ادبیات  تاریخ  پژوهشی  موسسه  انتشارات  است،  داشته  عهده 

کودکان نیز آن را منتشر کرده است.
درخت ها کنار ما قد می کشند و بزرگ می شوند، ما هم بزرگ 
پیوند  با حلقه های عمر درخت  می شویم و حلقه های عمرمان 
با  شدن  بزرگ  که  می شناسم  را  شاعری  من  اما  می خورد، 

درخت ها را مثل یک قصه به گوش بچه ها خوانده است.
صفورا نیری، کتابی نوشته به نام با هم بزرگ شدیم درخت ها و 
من و تعریف کرده که چگونه زیر سایه نارون ها عمر گذرانده و 

با بید و چنار و سرو دوستی کرده است.

در یکی از شاعرانه های این کتاب می خوانیم:
اگر بگویند:

چشم هایت را ببند و زیباترین منظره ای را

که دیده ای تا به حال
دوباره تماشا کن

باغ میوه ای را خواهم دید

که درخت ها همه، مادر بودند
با بچه های رنگارنگ، در آغوش!

بخوان،  من  با  برنامه  به  را  کتابش  تالیف  حق  نیری  صفورا 
به ویژه  کودکان  همه  برای  کتاب خوانی  ترویج  برای  برنامه ای 

کودکان محروم و در بحران، اهدا کرده است.
با هم بزرگ شدیم درخت ها و من، نوشته صفورا نیری در ۸۷ 
صفحه توسط انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان 

منتشر شده است.
تفنگت را زمین بگذار

روزی روزگاری پادشاهی بود که زیاد شکار می کرد، او دستور 
داد که تصویر حیوانات شکار شده اش را روی فرشی ببافند اما 

یک اتفاق عجیب افتاد، شما فکر می کنید چه اتفاقی بود؟
را  عجیب  شکارگاه  کتاب  شگفت انگیز،  راز  این  دانستن  برای 
به  را  ایران  تاریخ و هنر  بخوانید. قصه ای که زندگی جانوران، 
طور همزمان برای کودکان بازگو کرده است، از تخت پادشاهی 
آغاز می شود، حیوانات محیط زیست ایران را معرفی می کند و 

به فرش شکارگاهی نیز می رسد.
سمیرا آرامی، نویسنده این کتاب آثار دیگری هم درباره محیط 
زیست دارد که شاید برای مخاطبان جذاب باشد اما پیشنهاد 

می کنیم از شکارگاه عجیب آغاز کنید.
معصومه  تصویرگری  با  آرامی  سمیرا  نوشته  عجیب  شکارگاه 

صحبتی، در ۲۸ صفحه توسط نشر نردبان منتشر شده است.

سرویس فرهنگی کرمان امروز
 

کتاب های گویا به عنوان یک بستر ارتباطی جدید توانسته اند 
مخاطبان جدیدی در حوزه ادبیات به دست بیاورند و سرانه 
مطالعه  را در ساختار متفاوتی افزایش بدهند. به نظر می رسد 
این بستر در سال های آینده با استقبال بیشتری هم مواجه 

بشود.
گذشته  دهه  دو  یکی  همین  به  نسبت  زندگی  تغییر سبک 
آنچنان بر زیست انسان معاصر سایه انداخته که بسیاری از 
مظاهر فرهنگی مسبوق به سابقه را به پایین ترین حد کارکرد 
کتاب  اینکه  به  کرد  اذعان  باید  امروز  است.  رسانده  خود 
به عنوان صورتی پذیرفته  شده از فرهنگ مکتوب، در جریان 
رشد رسانه های جمعی و تحول فرآیندهای ارتباطی در دنیا 
و طیف هایی  داده  از دست  را  کارکرد خود  از  زیادی  بخش 
و...  ماهواره  دیجیتالی،  رسانه های  نفع  به  مخاطبانش  از 
این گرایش معلول  از  آنجایی که بخشی  از  ریزش کرده اند. 
همه گیرشدن فناوری های نوین است که انگار جهان امروز را 
گریزی از پیوند ناگسستنی با آن نیست، ایده پیونِد محتوای 
پیدا  ویژه ای  موضوعیت  جدید،  فناورانه  فرم های  با  کتاب 
کرده است؛ به عبارتی در دوره ای که بسیاری از خروجی های 
تا  بانک  خودپرداز  چاپی  رسید  از  چاپ،  صنعت  سابق 
صورتحساب های مصرف انرژی، به جای جوهر و کاغذ، خود 
را در فرم های دیجیتالی به مخاطب عرضه می کنند، روشن 
است که فرآیند تولید کتاب هم در شکل عرضه خود تجدید 

نظر کند و مخاطبانش را در میان کاربران فناوری های نوین 
بجوید.

قالب  در  مکتوب شان  محتوای  که  کتاب هایی  از  جدای 
فایل های تصویری و تصاویر دیجیتالی منتشر می شود، آثاری 
قالب  در  نه  مکتوب  محتوای  همان  آنها  در  که  هم هستند 
تصاویری از نوشتارها بلکه در قالب صوت به مخاطب عرضه 
گویا«  »کتاب های  آنها  به  اصطالح  به  که  آثاری  می شود. 
فال  به  را  این کتاب ها  قاطعانه وجود  اینکه  برای  می گویند. 
نیک بگیریم، از دستاوردهایشان همین بس که تأثیرشان در 
نزدیک کردن افرادی به کتاب مشهود است که پیش از این 
حتی کمترین میانه ای با مطالعه نداشتند و امروز به مدد این 
امکان شنیداری، مخاطب کتاب هایی شده اند که در گذشته 
محتوایشان روی کاغذ منتشر می شد. به این معنا کتاب به 
یمن قالب گویا در سبد کاالهای فرهنگی تعداد بیشتری از 

مردم قرار گرفت.
خود  نوع  در  گویا  کتاب  محصول  اینکه  گرفتن  نظر  در  با 
پدیده ای جدید است و امکان نوع متفاوتی از مطالعه را فراهم 
می کند، بیراه نیست اگر بگوییم که کتابخوانان حرفه ای هم 
تجربه متنوعی با آنها داشته باشند که حس شنوایی شان را 
با محتوای محبوب شان درآمیزد. به هر حال، می توان امیدوار 
بود که این پدیده جدید بتواند بخشی از ریزش آماری جامعه 
کتابخوان را به مدد جذابیت های شنیداری و نیز سهولتی که 

به لحاظ کاربری دارد، جبران کند.

کتاب هایی برای درخت ها و حیوانات

پیوند بهینه محتوا و فناوری های نوین

سرگریسکو بازی 

بدهکاری که به علت بی پولی یا زرنگی، در پرداخت بدهی خود امروز و فردا می 
کند، وعده ی توخالی می دهد، جواب تلفن طلبکار را نمی دهد، به فرزندش می 
آموزد که به طلبکار بگوید بابا در خانه نیست و از این دست رفتارهای نادرست 
انجام می دهد، رنجش طلبکار را باعث می شود و او در جمع دوستان و همکاران 

می گوید: »فالنی با من سرگریسکو بازی راه انداخته است!«
بازی«  نام »سرگریسکو  به  بازی های کودکانه  از  یکی  با  زبانزد کرمانی  این 
ارتباط دارد که در تهران آن را »قایم موشک یا قایم باشک« گویند. جیرفتی 
ها آن را »چشم گریزکا« و سیرجانی ها »چشم گیرکا« گویند. این بازی که 
به »دستکی« نیز موسوم است موجب تقویت جهت یابی گوش و درست فکر 
کردن و تنظیم اندیشه آدمی می شود. از دیگر سو، جستجو و دقت در مکان ها 

و صداها و اندام ها را نیز تقویت می کند.
را  )استاد(  اوسا  تر، نقش  با تجربه  و  بزرگتر  از کودکان  نفر  بازی یک  این  در 
برعهده می گیرد. 6-5 نفر از کودکان دور اوسا را می گیرند. به حکم قرعه یک 

نفر گرگ می شود. کودکان دیگر هر کدام جداگانه برای او دست می زنند و 
سپس گرگ چشم می بندد و برای آنکه همه خیالشان راحت باشد، سر در دامن 
اوسا می گذارد. کودکان دیگر فوری خودشان را در زیر وسیله ها و پناه دیوارها 

به نحوی مخفی می کنند که دیده نشوند. آنگاه اوسا می گوید »دستکی« با 
شنیدن این سخن، یکی از بازیکنان که قبال با اوسا قرار گذاشته، از مخفی گاه 
خارج شده، دو دست خود را بر هم می زند و دوباره وارد مخفی گاه می شود. 

در این مرحله، اوسا چشم گرگ را باز می کند و می گوید بگوکی دست زد و 
یا اگر می توانی، محل مخفی گاه او را پیدا کن. گرگ اگر بتواند نام کودکی را 
که دست زده بر زبان آورد، آن کودک گرگ می شود و گرگ قبلی به مخفی 
گاه می رود ولی اگر نام کودک دیگری را بر زبان آورد، دوباره باید چشم خود را 
در دامن اوسا بگذارد تا بازی ادامه یابد. گرگ اگر بتواند با شنیدن صدای دست 
زدن آن کودکی که اوسا خطاب به او گفته است »دستکی« محل اختفای او 
را پیدا کند، می رود او را از مخفی گاه بیرون کشیده و نزد اوسا می آورد تا به 

جای گرگ قبلی چشم بگذارد.
به  روزگار  درگذشت  و  سرگریزکا  به  سرُگریزگاه  از  بازی  سرگریسکو  واژه 
نام ساده ی  و  است  داده  تغییر شکل  به سرگریسکو  نهایت  در  و  سرگریسکا 
آن همان »دستکی« است. از آنجا که گرگ در این بازی بایستی مغز پیچیده 
ای داشته باشد تا بتواند محل اختفای کودکان را تنها از طریق صدای دستشان 
تشخیص دهد، مردم فرارهای مکرر بدهکاران را که گاهی طلبکار نگون بخت 
را دچار سرگیجه می کند، به سر گریسکو بازی تمثیل می کنند و گاهی که 
بدهکار را پیدا می کنند، به او می گویند، از تاخیر در پرداخت پول، شاید ناراحت 
نباشم ولی از اینکه با دروغ های پی در پی به شعور من توهین می کنی و با من 
سرگریسکو بازی راه انداخته ای خیلی ناراحت هستم. نمی دانم وقتی فرزندت 

می گوید بابا در خانه نیست آیا راست است یا دروغ؟
پی نوشت: 

شرح این بازی از کتاب فرهنگ لغات و اصطالحات کرمانی تالیف روانشاد دکتر 
پورحسینی اقتباس شده است.

ضرب المثل های کرمانی 
به قلم 

یحیی فتح نجات

هرگز 
حتی 

تولد دوباره ی دنیا 
با صدها حوای دیگر 

آدم همیشه عاشق 
در کناردرخت حّذر

جامی به دست صورتگران نقاش چین 
سیب ممنوع ای چون تو 

هرگز 
آفرینش 

نخواهد نشد

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 
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بیکاری دانست  بازار کار دهه شصتی ها را رکورددار  یک کارشناس 
و  سازمان ها  اختیار  در  می تواند  اشتغال  جامع  سامانه  نتایج  گفت:  و 
دستگاههای خصوصی و دولتی قرار گیرد و در تصمیم گیری های مربوط 

به بیمه بیکاری و بنگاه های اقتصادی بکار گرفته شود.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا، علیرضا حیدری درباره مزایای 
راه اندازی سامانه جامع اشتغال ایرانیان اظهار کرد: قباًل طرح هایی نظیر این 
بیکاری  بیمه  دفاتر  با  بود که  اجرا درآمده  به  بازار کار  مثل سامانه جامع 
و کاریابی ها در ارتباط بودند. بیکاران به مراکز کاریابی مراجعه کرده و 
ولی  برعهده می گرفت  را  بیکاران  از  نام  ثبت  به شکل جداگانه  دفتر  هر 
سامانه ای به شکل مرکزی و الکترونیکی که تمام اطالعات در آن متمرکز 

شود را نداشتیم.
وی ادامه داد: به طور حتم وجود چنین سامانه ای به شناسایی بیکاران و 
شاغالن بازار کار کمک می کند و اگر وزارت کار بتواند به شکل اصولی 
و کارشناسی و مدیریت شده این سامانه را راه اندازی کند و تمام جوانب 
راه اندازی آن را هم در نظر بگیرد اطالعات به دست آمده کمک بسیار 
تصمیم گیری های  برای  دولت  حتی  و  دستگاه ها  و  سازمان ها  به  بزرگی 

کالن خواهد بود.
تحت  سامانه ای  ایرانیان  اشتغال  سامانه  افزود:  کار  بازار  کارشناس  این 
وب است که امکان رصد هر لحظه اطالعات و تغییرات را دارد و ما باید 

مورد  را  برنامه ریزی ها  و خروجی  کنیم  برنامه ریزی  تغییرات  با  متناسب 
کارکردش  و  است  خام  سامانه  این  اطالعات  بدهیم.  قرار  آماری  تحلیل 
در حوزه  آن  از  دولتی  و  بخش خصوصی  و  باشد  منظوره  چند  می تواند 
بیمه بیکاری، تأمین اجتماعی، بازار کار و بنگاه های اقتصادی استفاده کند.

حیدری با بیان اینکه دهه شصتی ها رکورددار بیکاری هستند و بیش از ۷۰ 
درصد بیکاران هم به آنها اضافه شده اند، گفت: می توانستیم خیلی زودتر 
چنین سامانه ای را برای رصد بیکاران و شاغالن ایجاد کنیم و نتایج آن را 
بیکار بکار بگیریم ولی  بازار کار و اشتغال فارغ التحصیالن  برای تحرک 
امروز با انبوهی از جمعیت فارغ التحصیالن، زنان و جوانان بیکاری رو به 

رو هستیم که بازار کار نتوانسته پاسخگوی نیاز این جامعه هدف باشد.
می توانیم  معتقدم  گفت:  سامانه  این  خطای  درصد  درباره  پایان  در  وی 
به  را  انحرافش  معیارهای  و  کنیم  راستی آزمایی  و  پایش  را  آن  اطالعات 

دست آوریم و با ضریب اطمینان باال برای آن برنامه ریزی کنیم.
در حالی که در برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده سالی ۹۷۰ هزار 
شغل در کشور ایجاد کند، نزدیک به یک میلیون متقاضی شغل هر ساله 
وارد بازار کار می شوند. معاونت اشتغال وزارت کار اخیراً از اجرای برنامه 
اشتغال مبتنی بر واقعیات جاری کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه 
خبر داده که در راستای اهداف برنامه ششم و با هدف گذاری ایجاد یک 

میلیون و ۹۰ هزار شغل تدوین شده است.

دهه شصتی ها رکورد دار بیکاری!

اجتماعی  تأمین  بازنشستگان  عالی  کانون  رئیس 
گفت: مهم ترین انتظار بازنشستگان دریافت مستمری 
مناسب و خدمات درمانی با کیفیت از سازمان تأمین 

اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر بیات گفت: هفته 
تأمین اجتماعی را به بازنشستگان و مستمری بگیران و 
تمامی کارکنان، بیمه شدگان، کارفرمایان و ذی نفعان 
این سازمان تبریک می گویم. این هفته فرصتی برای 

مرور خدمات این سازمان و همچنین بیان خواسته ها 
و مشکالت است.

باید به نحوی  بازنشستگان  افزایش حقوق  افزود:  وی 
باشد که قدرت خرید آنان با توجه به تورم حفظ شود 
و  قبول  قابل  زندگی  مایحتاج  بتوانند  بازنشستگان  و 

آبرومند را از تأمین اجتماعی دریافت کنند.
طول  در  بازنشستگان  خواسته  این  داد:  ادامه  بیات 
انجام  خوبی  به  زمان  گذشت  با  و  متوالی  سنوات 

اجرای  بازنشستگان  خواسته  امروز  و  است  نشده 
سال های  مافات  جبران  برای  حقوق  همسان سازی 
گذشته است تا قدرت خرید بازنشستگان تا حدودی 
تأمین  بازنشستگان  عالی  کانون  رئیس  شود.  جبران 
اجتماعی از توسعه خدمات درمانی این سازمان و بویژه 
بیمارستان ها  هتلینگ  ارتقا  برای  برنامه هایی  اجرای 
تشکر کرد و گفت: بازنشستگان در مجموع از خدمات 
خواسته  ولی  دارند  رضایت  اجتماعی  تأمین  درمانی 

آنها توسعه خدمات و افزایش تعداد و ظرفیت مراکز 
درمانی است. بیات ادامه داد: کارکنان سازمان تأمین 
اجتماعی هم در بخش بیمه ای و هم در بخش درمان 
برای خدمت به بازنشستگان و سایر مراجعه کنندگان 
زحمت می کشند و از آنها تشکر می کنیم. امیدواریم 
این مراکز  افزایش ظرفیت  و  با توسعه مراکز درمانی 
فراهم  بازنشستگان  به  مناسب تر  ارائه خدمات  امکان 

شود.

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: امروز 
۱۹ قلم کمبود داروی اساسی داریم درحالیکه این نیاز 

سال قبل ۱۵۷ قلم بوده است.
سعید نمکی در حاشیه بازدید از مراکز درمانی نوشهر 
بیماران خاص گفت:  داروی  درباره کمبود  و چالوس 
به رغم همه فشار های ناشی از تحریم تا امروز کمبود 

دارو های اساسی نداریم.
داخل  تولید  که  دارو هایی  از  بسیاری  افزود:  نمکی 
داشت، اما شبکه مافیایی برای واردات آن تقال و تالش 
و همکاران پزشک را به نسخه نویسی ترغیب می کرد 
برای پیشگیری از لگدمال شدن تولید داخل و رونق 

تولید جلوی واردات آن را گرفتیم.
وزیر بهداشت با بیان اینکه از نظر ما داروی اساسی با 
داروی نسخه شده متفاوت است گفت: داروی اساسی 
تامین  را  آن  باید  و  دارد  نیاز  بیمار  که  است  دارویی 
کنیم و امروز ۱۹ قلم داروی اساسی با کمبود مواجه 

هستیم.
نمکی یادآور شد: هم اکنون سه تیم وزارت بهداشت 
در ترکیه، چین و اروپا مشغول تهیه دارو های اساسی 
اساسی  داروی  نظر  از  شهریورماه  پایان  تا  و  هستند 
کمبودی در کشور نخواهیم داشت و از نظر تجهیزات 

نیز تا پایان سال کمبودی نداریم.

عفونت دستگاه اداری توسط نوعی باکتری ایجاد می شود. این باکتری 
ها می توانند بر پوست ناحیه دستگاه ادراری اثر کرده و موجب سوزش و 

ناراحتی در این ناحیه شوند.
اگر این باکتری ها در همان مراحل اولیه نابود نشوند، بر نواحی دیگر اثر 

می کنند و منجر به وخامت بیماری می شوند.
افراد می توانند با رعایت نکات زیر، برای درمان عفونت ادراری کمتر به 

دارو احتیاج پیدا کنند:
- سعی کنید مصرف مایعات را زیاد کنید تا زودبه زود به دستشویی بروید. 
سعی کنید با مصرف کافی آب هر 20 دقیقه یک بار به دستشویی بروید تا 

عفونت های موجود در دستگاه ادراری تان خارج شود.

- حمام بروید و از دوش آب داغ استفاده کنید . اگر چه این روش از نظر 
پزشکان و محققان علوم پزشکی ثابت نشده است، اما بسیاری از افراد مبتال 
به عفونت دستگاه ادراری بعد از حمام آب داغ احساس کاهش خارش و 

سوزش و درد را اعالم می کنند.
- مصرف مرکبات و غذاهای حاوی ویتامین ث را فراموش نکنید. این نوع 
دستگاه  های  عفونت  از  بسیاری  اسیدی،  خاصیت  داشتن  دلیل  به  مواد 

ادراری را از بین می برند.
طول  به  ساعت   24 از  بیش  ادراری،  دستگاه  ناحیه  سوزش  و  درد  اگر 

انجامید، حتما نزد پزشک متخصص کلیه و مجاری ادرار بروید.
- اگر چه رعایت نکته های مطرح شده در باال بسیار ضروری است، اما اگر 

عالیم بیماری پس از مدتی از بین نروند، برای جلوگیری از ابتال به عفونت 
مزمن )طوالنی مدت( ادراری و یا جلوگیری از انتقال عفونت به بخش های 

دیگر بدن مثل کلیه، باید سریعا اقدامات پزشکی را انجام دهید.
- افراد مبتال به عفونت اداری می توانند با نوشیدن آب قره قات و یا زغال 

اخته بسیاری از باکتری های عفونت ادراری خود را از بین ببرند.
- عفونت دستگاه ادراری معموال پس از طی دوره ای، با درمان بهبود می 
یابد و خطر چندانی برای افراد ایجاد نمی کند. سعی کنید تمام دستورات 
روند  به تسریع  تا  رعایت کنید  این مدت  را در  توسط پزشک  ارائه شده 

بهبودی کمک کنید.
- اگر فرد طی این مدت تب کند و یا در ادرار خود خون ببیند و احساس 

پزشک  به  سریعا  یا  و  کند  مراجعه  اورژانس  به  باید  حتما  کند،  ضعف 
متخصص مراجعه کند.

    - از مصرف نوشیدنی های کافئین دار و گازدار و غذاهای تند و پرادویه 
اجتناب کنید.

- در موقع ادرار کردن می توانید آب گرم را بر روی ناحیه تناسلی خود 
بریزید. این کار سبب کاهش سوزش در موقع ادرار کردن می شود. درد و 
سوزش ناحیه تناسلی، یک عالمت شایع برای عفونت دستگاه ادراری می 
باشد. - گاهی اوقات عالیم بیماری های مقاربتی بسیار شبیه به عفونت 
ادراری می باشند. حتما نزد پزشک متخصص بروید تا این بیماری را به 

طور قطعی از سایر بیماری ها تشخیص دهید.

رییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار شد:

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متناسب با تورم

کمبود ۱۹ قلم داروی اساسی در کشور

راه های درمان عفونت ادراری را بشناسید

خبر
زیارت دوره حجاج ایرانی آغاز شد ؛

 ورود شش هزار زائر ایرانی به مدینه
 

با  منوره  مدینه  در  ایرانی  کاروانهای  دوره«  »زیارت  به  موسوم  برنامه 
شرکت اعضای ۱۳ کاروان آغاز شد و تاکنون بیش از ۶ هزار زائر ایرانی 

برای انجام مناسک حج تمتع وارد عربستان شده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسئوالن ستاد حج و زیارت در مدینه اعالم 
کردند در این برنامه، بیش از 2 هزار نفر از زائران ایرانی با استفاده از 4۵ 
اتوبوس از مکان های تاریخی و مذهبی اطراف شهر مدینه دیدن کردند.

این زائران، اعضای ۱۳ کاروان حج تمتع بودند و مدت »زیارت دوره« 
آنان، سه ساعت و نیم به طول انجامید.

منوره،  مدینه  در  زیارت  و  حج  ستاد  رئیس  حویزاوی  ناصر  گفته  به 
قبلتین  احد، مسجد  مقبره شهدای  زیارت  و  بازدید  زیارت دوره شامل 

)ذوقبلتین(، منطقه خندق، مساجد سبعه )هفتگانه( و مسجد قبا است.
غزوه احد از غزوه های معروف حضرت محمد )ص( است که در سال سوم 
موجب  و  داد  رخ  احد  کوه  کنار  در  و مشرکان  مسلمانان  میان  هجری 
شهادت بیش از ۷0 تن از یاران پیامبر از جمله حمزه عموی ایشان و نیز، 
مجروح شدن پیامبر شد؛ این جنگ به دلیل سرپیچی برخی اعضای سپاه 
مسلمانان از دستورات پیامبر و در نتیجه، از دست رفتن پیروزی اولیه 
بدست آمده در این نبرد، در تاریخ اسالم شهرت فراوان دارد؛ در حال 
حاضر، مقبره شهدای احد در شمال مدینه از مکان های بسیار مقدس و 

تاریخی این شهر است و تقریباً، همه زائران به زیارت آن می روند.
مسجد ذوقبلتین در غرب مدینه نیز مسجدی است که پیامبر به فرمان 
از بیت المقدس به سوی کعبه  خدا، هنگام نماز ظهر قبله مسلمانان را 
در مکه تغییر داد؛ به نوشته مورخان، این واقعه ۱۸ ماه پس از هجرت 

حضرت محمد )ص( به مدینه صورت گرفت.
منطقه خندق نیز محل جنگ خندق )جنگ احزاب( میان مسلمانان و 
کفار به عنوان سومین نبرد مهم آنان در صدر اسالم به فرماندهی پیامبر 
است و به گواه تاریخ نویسان، سلمان فارسی در پیشنهاد ایجاد خندق و 

پیروزی سپاه اسالم نقش فراوانی داشت.
این  در  اسالم، مساجد هفت گانه ای  پاس جانفشانی های سپاه  به  بعدها 
منطقه به نام صحابه از جمله مسجد علی بن ابی طالب )ص(، مسجد 
فاطمه )س(، مسجد ابوبکر و مسجد سلمان فارسی ساخته شد که شش 

مسجد آن همچنان پابرجااست.
منطقه خندق در غرب مدینه قرار دارد و کوه های آن از مسجدالنبی قابل 
مشاهده است؛ مسجد قباء در جنوب مدینه نیز نخستین مسجد جهان 
اسالم است که توسط پیامبر پس از هجرت ایشان از مکه به مدینه بنا 

نهاده شد.
لیکی از مسئوالن فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری در این باره گفت: در 
مدت اقامت حجاج ایرانی در مدینه، به گونه ای برنامه ریزی شده است که 

آنان بتوانند بیشترین بهره معنوی را از این سفر ببرند.
به  کامل  طور  به  اقامت حجاج  نخست  روز  دلیل،  همین  به  افزود:  وی 
زیارت مسجدالنبی و قبرستان بقیع اختصاص دارد اما در روزهای بعد، 
آنها به صورت کاروانی با اتوبوس به زیارت دوره می روند و هنگام بازدید 
از هر مکان، ضمن زیارت، با جزئیات تاریخی هر مکان و رویدادهای مهم 

آن آشنا می شوند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: همزمان با برنامه های فرهنگی، زیارت 
مسجدالنبی و مرقد پیامبر و نیز، ائمه اطهار در بقیع هر روزه از سوی 

زائران انجام می شود.
وارد  تمتع  مناسک حج  انجام  برای  ایرانی  زائر  هزار   ۶ از  بیش  تاکنون 

عربستان شده اند و طبق برنامه، نخست از مدینه منوره دیدن می کنند.
حجاج ایرانی به مدت پنج شب و شش روز به منظور زیارت در مدینه 
انجام مناسک حج تمتع راهی مکه  از آن، برای  منوره می مانند و پس 

مکرمه خواهند شد.
نفر  تمتع در سال جاری ۸۶ هزار و ۵00  ایرانی حج  زائران  شمار کل 

اعالم شده است.

خطری به نام »سوما« در باشگاه های بدنسازی
کارشناسان حوزه سالمت و تغذیه، نسبت به تبعات استفاده از هورمون 

های رشد در باشگاه های بدن سازی، هشدار می دهند.
به گزارش مهر، فاطمه سلطانی کارشناس تحقیق و توسعه معاونت غذا و 
دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: هورمون رشد هورمونی 
است که توسط غده هیپوفیز در مغز ترشح شده و در رشد دوران کودکی 

و متابولیسم پروتئین ها، کربوهیدرات ها و لیپیدها تأثیر دارد.
وی ادامه داد: استفاده های تأیید شده این هورمون در کشورهای مختلف 
گوناگون است اما معموالً برای درمان کودکانی که از کمبود این هورمون 
در بدن رنج می برند، رشد نامناسب در اثر نارسایی کلیوی، سندروم ترنر 
و کودکانی که با وزن پایین به دنیا آمده اند و تا دو سالگی نتوانسته اند 

رشد مناسبی داشته باشند، استفاده می شود.
تایید  با  و  موارد خاص  برخی  در  دارو  این  اینکه  به  اشاره  با  سلطانی 
پزشک برای تحریک رشد قدی کودکان نیز مصرف می شود، گفت: عالوه 
بیولوژیکی  اثرات  به دلیل داشتن  این موارد مصرف، هورمون رشد  بر 
متعدد، در بسیاری از موارد پزشکی دیگر نیز مورد مصرف قرار می گیرد 
مانند: سوختگی ها، سیستیک فیبروزیس، مشکالت باروری، بیماری های 
التهابی روده، پوکی استخوان و سندروم داون. استفاده از این دارو در 

افراد بزرگسال سالم در هیچ کشوری تأیید نشده است.

ارتقای  جهت  خود،  مربیان  توسط  ورزشکاران  از  بسیاری  افزود:  وی 
قدرت بدنی، تشویق به استفاده از این هورمون می شوند که این مسئله 
تبعات منفی خاص خود را دارد. از جمله این تبعات می توان به ابتال به 
دیابت، فشار خون، برخی از انواع سرطان، سندروم کارپل تانل، احتباس 
مایعات و ورم در دست ها و پاها، دردهای مفصلی و ماهیچه ای، بزرگ 
ادرار،  شدن بافت سینه در مردان، خونریزی هنگام دفع، مشکل دفع 
سختی در تنفس، ریزش مو و اختالالت خلقی مانند افسردگی، اضطراب، 

پرخاشگری، خستگی دائمی و کابوس های شبانه اشاره کرد.
وی افزود: استفاده بیش از حد از این دارو حتی می تواند موجب تشنج و 

کما در فرد مصرف کننده شود.
ساره جلویان کارشناس تغذیه ورزشی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی، در مورد داروی هورمون رشد، گفت: هورمون 
به طور طبیعی  است  پپتیدی  پلی  یا سوماتروپین یک هورمون  رشد 
را  آن  ترشح  میزان  و  می شود  تولید  هیپوفیز  غده  در  انسان  بدن  در 
هیپوتاالموس معین می کند که تا حد زیادی به سطح سالمت کلی فرد 

و سن بستگی دارد.
وی افزود: سوماتروپین به صورت آمپول موجود است. متابولیسم دارو 
فوق  توسط  دارویسوماتروپین  است.  صفرا  طریق  از  آن  دفع  و  کبدی 

تخصص غدد جهت برخی بیماری ها بر اساس آزمایش خون و تشخیص 
پزشک تجویز می شود. در کالم عامیانه »سوما« نامیده می شود.

ساره جلویان ادامه داد: سوما باعث حجیم شدن عضالت و کم شدن 
داشتن  است،  بدنسازان  مورد عالقه  دلیل  به همین  و  چربی می شود 
که حتی  هاست  جوان  از  خیلی  آرزوی  مناسب  و  آل  ایده  اندام  یک 
برای رسیدن به آن حاضر می شوند دست به مصرف انواع داروها بزنند 
و داروهای مکمل در بین بدنسازان به همین دلیل محبوبیت خاصی 
پیدا کرده است. وی اذعان کرد: مصرف این دارو در دوره های آغازین 
اندام زیبا و احساس اعتماد به نفس فراوانی را به ارمغان می آورد اما این 
اثرات حقیقی نیست. به محض قطع مصرف دارو، عوارض خود را نشان 
می دهند و پس از گذشت چند سال این داروها رفته رفته سالمتی فرد 
باید  افزود: هورمون رشد فقط در صورت لزوم  از بین می برند. وی  را 
توسط متخصص غدد تجویز شود اما گاهی اوقات دیده می شود مربیان 
باشگاه بدنسازی به صورت غیر قانونی مصرف این دارو را به ورزشکار 
توصیه می کنند. جلویان در پایان تاکید کرد: عالوه بر عوارض و تبعات 
وحشتناکی که این دارو دارد، در ردیف مکمل های ممنوعه قرار دارد و 
اگر ورزشکاری آمپول هورمون رشد استفاده کند، تست دوپینگ وی 

مثبت خواهد بود.



تحقیقات بی نتیجه 
برای افشای راز قتل 

پسر ۱۲ ساله
 

با وجود  و  به قتل رسیده  پرونده هایی جداگانه   خانواده دو شهروند که در 
پیداشدن اجسادشان عامالن قتل آن ها شناسایی نشده اند، از دادگاه درخواست 

دیه از بیت المال کردند.
به گزارش شرق، در اولین پرونده که در شعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران 
درخواست  بود،  داده  دست  از  را  ساله اش   ۱۲ پسر  که  زنی  شد،  رسیدگی 
دریافت دیه از بیت المال کرد. او گفت: ۱۲ سال قبل پسرم برای بازی توپش 
را برداشت و به خیابان رفت و دیگر برنگشت. من خیلی دنبال او گشتم. 
موضوع را به پلیس گزارش دادم و درخواست کمک کردم، اما هیچ نتیجه ای 
برای پیداکردنش به دست نیامد تا اینکه چند ساعت بعد جسدش را کمی 

آن طرف تر از محلی که زندگی می کردیم، پیدا کردیم.
این زن ادامه داد: دوستان پسرم گفتند: وقتی رامین توپش را برای بازی آورد 
بچه ها قبول نکردند با او بازی کنند او هم ناراحت شد و رفت بعد از آن دیگر 
او را ندیدیم. اما یک نفر راننده پژویی را دیده که پسرم را سوار ماشینش کرده 
بود. راننده پژو شناسایی و بازجویی شد. او گفت: پسرم را به عنوان مسافر 
خبری  او  از  دیگر  آن  از  بعد  و  کرد  پیاده  آن طرف تر  کیلومتر  یک  و  سوار 

نداشت تا اینکه چند روز بعد شنید رامین کشته شده است.
مادر مقتول توضیح داد: راننده پژو آزاد شد و ما دستمان به جایی نرسید. هر 
کسی را که فکر می کردیم ممکن است در قتل رامین نقش داشته باشد، به 

پلیس معرفی کردیم با این حال، هیچ نتیجه ای نداشت.
این زن که بعد از ۱۲ سال هنوز داغ دلش تازه است، گفت: ۱۲ سال از این 
حادثه گذشته است دوستان رامین هر کدام جوانی رشید شده، درس خوانده 
و بزرگ شده اند. پسر من هم می توانست درس بخواند و برای جامعه اش 
فردی مفید باشد. من می توانستم شاهد رشدش باشم و از زندگی لذت ببرم، 
اما حاال هیچ لذتی از زندگی ام نمی برم و هر روز که از آن منطقه رد می شوم، 

دنبال ردی از قاتل پسرم می گردم، اما فایده ای ندارد. دیگر ناامید شده ام.
این زن درباره نحوه قتل پسرش گفت: رامین را با طناب خفه کرده بودند. 
من  و  بود  سالش   ۱۲ فقط  او  نداشت.  را  فشار  طاقت  پسرم  نحیف  جثه 
نمی دانم چطور قاتل توانست یک بچه ۱۲ ساله را بکشد. من از شناسایی و 
بازداشت او خیلی ناامید هستم و درخواست دریافت دیه از بیت المال را دارم 
شاید بتوانم با دیه ای که می گیرم کاری برای آرامش روح پسرم انجام دهم.

قضات بعد از گفته های این زن و بررسی پرونده برای صدور رأی دادگاه وارد 
شور شدند. در پرونده دیگری که در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران 
شده  کشته  سومالی  ساحل  در  که  ایرانی  ناخدای  اولیای دم  شد،  رسیدگی 

است، درخواست دریافت دیه از بیت المال کردند.
بر اساس محتویات پرونده، مقتول ۶۰ ساله که حیدر نام داشت، سال ۹۶ به 
همراه خدمه یک کشتی برای ماهیگیری به سمت آب های سومالی رفت 
که در آنجا حیدر کشته شد. در این حادثه یک خدمه نیز زخمی و خدمه های 
اقدامات  و  ماه  چند  از  بعد  شدند.  بازداشت  سومالی  پلیس  سوی  از  دیگر 

دیپلماتیک ایران خدمه کشتی بازداشت شده آزاد شدند و به ایران برگشتند.
ساحلی  گارد  مسئول  ناخداحیدر،  کشته شدن  و  افراد  این  بازداشت  زمان  در 
سومالی گفته بود: ما به این کشتی دستور ایست دادیم، اما توجهی نکرد. 
بعد از آن بود که شلیک کردیم و آن ها غیرقانونی وارد آب های ما شدند و ما 

کشتی را متوقف و ماهی های آن ها را نیز توقیف کردیم.
خدمه کشتی بعد از آزادی و بازگشت به ایران به مأموران ایرانی گفتند: ما 
اما  آنجا فاصله داشتیم،  با  بودیم و ۶۰ کیلومتر  وارد ساحل سومالی نشده 
گارد  شد.  کشته  حیدر  و  گشود  آتش  ما  سمت  به  ساحلی  گارد  یک دفعه 
ساحلی سومالی مدام شلیک می کرد و باعث زخمی شدن یک ایرانی دیگر 
شد با اینکه ما به آن ها گفتیم تسلیم می شویم و شلیک نکنند، اما آن ها 

توجهی نمی کردند و شلیک می کردند.
بعد از تشکیل پرونده در ایران و تکمیل تحقیقات، با توجه به فوت ناخدای 
کشتی، اولیای دم وی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران مراجعه 

کردند و خواستند تا دیه از صندوق بیت المال به آن ها پرداخت شود.
همسر ناخداحیدر گفت: شوهرم سال ها ناخدای کشتی ماهیگیری بود. او و 
هشت سرنشین کشتی اش برای ماهیگیری به حوالی سومالی رفته بودند، 
اما متوجه فرمان گارد ساحلی سومالی نشدند و به همین دلیل، گارد ساحلی 
به سمت آن ها شلیک کرد. همسرم بی گناه کشته شد و حاال تقاضا دارم 
دیه او از بیت المال به ما پرداخت شود. من فرزند دارم و هزینه زندگی ما از 
طریق ماهیگیری شوهرم تأمین می شد، اما بعد از مرگ او ما هم به لحاظ 
روحی به شدت آسیب دیدیم و هم به لحاظ امرار معاش دچار مشکل شدیم 
و من درخواست دارم در حق اولیای دم دیه پرداخت شود تا زندگی مان دوباره 

سروسامان بگیرد.
قضات دادگاه پس از این درخواست بار دیگر به بررسی پرونده پرداختند و 
دریافتند ناخداحیدر و سرنشینان کشتی اش به صورت غیرقانونی به حوالی 
سومالی رفته بودند. از این رو این درخواست را رد کردند. این حکم در شعبه 

۲۹ دیوان عالی کشور تأیید و قطعی شد.

ربودن مرد تاجر برای 
اخاذی ۲ میلیاردی

به دنبال اظهارات مرد بازرگان، تحقیقات به دستور بازپرس جنایی ادامه یافت 
او  ناپدید شدن  و در بررسی ها مشخص شد که خانواده مرد تاجر به دنبال 
موضوع را به پلیس گزارش کرده اند.با به دست آمدن این مدارک، چهار مرد 

جوان بازداشت و تحقیقات در رابطه با این آدم ربایی ۲4 ساعته ادامه دارد.
  مردان آدم ربا که با طراحی تصادفی ساختگی قصد اخاذی ۲ میلیارد تومانی 
از یک بازرگان را داشتند، وقتی پلیس را در چند قدمی خود دیدند، نقشه شان 

را تغییر دادند و با ترفندی خاص او را تحویل کالنتری دادند.
به گزارش»ایران«، چند روز قبل چهار مرد جوان در حالی که مرد مجروحی به  
نام شهرام را به همراه داشتند وارد یکی از کالنتری های پایتخت شدند. این 
افراد مدعی بودند که به خاطر بدهی ۲ میلیارد تومانی شهرام حکم جلبش را 
دارند و زمانی که پیگیر پولشان بودند، او را مجروح در نزدیکی خانه اش پیدا 

کرده اند و حاال هم خواستار بازداشت وی هستند.
تحقیقات بالفاصله از مرد زخمی آغاز شد اما او اظهارات مردان آدم ربا را رد کرد 
و گفت: من صاحب یک شرکت بازرگانی هستم. ۲4 ساعت قبل در حال رفتن به 
سمت محل کارم بودم که خودرو پژو پارسی با خودرو من تصادف کرد وقتی از 
خودروام پیاده شدم، این چهار مرد با تهدید چاقو من را ربودند و به باغی در شمال 
تهران بردند. آنها من را به اتاقی برده و مورد ضرب و شتم قرار دادند و پس از آن 
با خانواده ام تماس گرفتند و درخواست دو میلیارد تومان کردند. ضمن اینکه من و 
خانواده ام را تهدید کردند در صورت اطالع به پلیس من را خواهند کشت. نمی دانم 
چه اتفاقی افتاد که بعد از ۲4 ساعت متوجه شدند که پلیس متوجه ماجرا شده، به 
همین دلیل آنها تهدیدم کردند پس از رفتن به کالنتری باید بگویم که آنها من را 
زخمی در کنار خیابان پیدا کرده اند. من هم از ترس جانم با درخواستشان موافقت 
کردم ولی حاال که جانم در امان است تصمیم گرفتم واقعیت را بیان کنم. من 

هیچ بدهی به آنها ندارم و حکم جلبشان جعلی است.
به دنبال اظهارات مرد بازرگان، تحقیقات به دستور بازپرس جنایی ادامه یافت 
او  ناپدید شدن  و در بررسی ها مشخص شد که خانواده مرد تاجر به دنبال 
موضوع را به پلیس گزارش کرده اند.با به دست آمدن این مدارک، چهار مرد 

جوان بازداشت و تحقیقات در رابطه با این آدم ربایی ۲4 ساعته ادامه دارد.

خبر تصویب طرح مجلس نمایندگان آمریکا برای محدود کردن اختیار جنگ افروزی 

ترامپ علیه ایران

همه کارکنان نفتکش ایرانی در جبل الطارق آزاد شدند

توانست طرحی را تصویب  مجلس نمایندگان آمریکا 
کند که باعث محدودیت اختیارات رئیس جمهور آمریکا 
برای آغاز جنگ با ایران بدون مشورت با کنگره می شود.

مجلس  پست،  واشنگتن  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
خواستار  که  کرد  تصویب  را  آمریکا طرحی  نمایندگان 
محدود کردن اختیارات رئیس جمهور آمریکا برای آغاز 

جنگ با ایران بدون مشورت با کنگره است. این طرح با 
۲۵۱ رأی موافق در مقابل ۱۷۰ رأی مخالف به تصویب 

مجلس نمایندگان آمریکا رسید.

این طرح در قالب متممی به نسخه مجلس نمایندگان 
از الیحه بودجه دفاعی آمریکا است که بر اساس آن از 

هرگونه تأمین مالی جنگ با ایران خودداری می کند.

همه کارکنان و خدمه نفتکش توقیف شده ایرانی در 
جبل الطارق از بازداشت پلیس آزاد شدند.

پلیس  رویترز،  از  مهر  از  نقل  به  »تابناک«  گزارش  به 
جبل الطارق اعالم کرد که همه ۴ پرسنل بازداشت شده 
نفتکش ایرانی را بدون اتهام و به قید وثیقه آزاد کرده 

است.
در  الطارق  جبل  در  ایرانی  نفتکش  کارکنان  آزادی 
حالی است که دو افسر این نفتکش عصر روز جمعه و 
این نفتکش نیز روز  همچنین ناخدا و یک افسر دیگر 
شده  بازداشت  الطارق  جبل  پلیس  سوی  از  پنج شنبه 

بودند.
عرشه  افسر  و  ناخدا  الطارق،  جبل  پلیس  گفته  به 
هندی  تابعیت  دارای  گریس  نفتکش  شده  بازداشت 

هستند.
همچنین سایر خدمه از اتباع اوکراین و پاکستان معرفی 

شده اند.
هنوز هیچ اتهامی به خدمه بازداشت شده نفتکش ایران 

وارد نشده است.
انگلیس  دریایی  نیروی  به همراه  نیروهای جبل الطارق 
روز ۱۳ تیر، نفتکش »گریس -۱« را که متعلق به ایران 

است، در حال عبور از تنگه جبل الطارق توقیف کردند.

تحریم های  نقض  انگلیس،  زای  تنش  اقدام  این  بهانه 
اتحادیه اروپا علیه سوریه بود و ادعا شد که مقصد این 
با  ایران  هرچند  است،  بوده  سوریه  در  بندری  نفتکش 
محکوم کردن این اقدام انگلیس، اعزام این نفتکش به 
بهانه  را  موضوع  این  و  کرد  رد  کلی  طور  به  را  سوریه 
ایران  علیه  خصمانه  اقدام  در  انگلیس  دریایی  نیروی 

عنوان کرد.
روحانی،  حسن  انگلیس،  خصمانه  اقدام  به  واکنش  در 
رئیس جمهور ایران، توقیف نفتکش حامل نفت ایران در 
جبل الطارق را کاری »سخیف و غلط« خواند و خطاب 
ناامنی  انگلیس اعالم کرد که »شما آغازگر  به مقامات 

هستید و تبعات آن را بعداً درک خواهید کرد.« 
همچنین »محمد جواد ظریف«، وزیر امور خارجه ایران 
کاربری  حساب  در  نفتکش  این  توقیف  به  واکنش  در 
خود در توئیتر نوشت: »ایران نه عضو اتحادیه اروپاست 
بار  آخرین  اروپا.  نفتی  تحریم  گونه  نه مشمول هیچ  و 
که بررسی کردم، اتحادیه اروپا مخالف فراسرزمین گرایی 
بود. رک و راست اینکه، توقیف غیرقانونی نفتکش حامل 
نفت ایران توسط بریتانیا به نیابت از »تیم ب«، دزدی 
باید  که  است  خطرناک  بدعت  یک  این  است.  دریایی 

همین االن پایان یابد.«
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رئیس سازمان امور مالیاتی ضمن اعالم اخذ مالیات 
طرح  در  پارسال  گفت:  بادآورده،  درآمدهای  از 
پیش فروش سکه ۴۹۰ نفر بیش از هزار قطعه سکه 
خریده اند که ۳۸ نفر از آنها هر کدام بیش از ۵۰۰۰ 
قطعه سکه خریده و یک نفر هم به تنهایی ۳۸ هزار 
سکه تمام بهار آزادی خریده است که از آنها مالیات 

گرفته می شود.
به گزارش ایسنا، به گفته امیدعلی پارسا ،  ۵۸ هزار 
نفر از این افراد کمتر از ۲۰ قطعه سکه خریدند که 
نفر  اما ۴۹۰  قانون مشمول مالیات نمی شوند  طبق 
هر  نفر   ۳۸ که  خریده اند  قطعه سکه  هزار  از  بیش 
کدام بیش از ۵۰۰۰ قطعه سکه خریده اند و یک نفر 
هم به تنهایی ۳۸ هزار سکه بهار آزادی خریده است.

پارسا گفت: قیمت سکه خریده شده توسط این افراد 
حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده درحالیکه 

امروز قیمت سکه بیش از چهار و نیم میلیون تومان 
افراد  این  برای  را  بادآورده ای  سود  و  ثروت  و  است 
آنها  از  باید  مالیاتی  امور  سازمان  که  کرده  ایجاد 
مالیات دریافت کند در صورتیکه این افراد در فضای 

مجازی شروع به مقابله با مالیات بر سکه کرده اند.
بر  مالیات  طرح  افزود:  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس 
ارز  و  امالک، خودرو، سکه  که شامل  ثروت  عایدی 
می شود نیز در الیحه وزارت امور اقتصادی و دارایی 
نهایی شده و برای تصویب به هیأت دولت ارائه شده 

است.
برای  ملکی  که  کسی  از  نیست  قرار  کرد:  تاکید  او 
برای  خانه  زیادی  تعداد  که  کسی  یا  دارد،  زندگی 
بلکه  بگیریم،  آنچنانی  مالیات  می کند  تولید  مردم 
فروش  و  خرید  امالک  و  مسکن  روی  که  کسانی 
مالیات  باید  انجام می دهند،  سفته بازی و سوداگری 

بدهند.
به گفته پارسا، در حالی که در همه کشورهای دنیا 
در  می شود،  انجام  مردم  مالیات  با  امور کشور  اداره 
مالیات  طریق  از  دولت  بودجه  درصد   ۳۷ ما  کشور 
از مالیات  از ۵۰ درصد هزینه جاری دولت  و کمتر 
درصد   ۲۵ پیشرفته  کشورهای  در  می شود.  تأمین 
کل درآمد مردم به عنوان مالیات به دولت پرداخت 
می شود اما این رقم در ایران ۸.۵ درصد درآمد مردم 
است که با این عدد نسبتاً پایین، بسیاری از کارهای 

عمرانی و اجرایی دولت نیمه تمام می ماند.
از  یکی  اینکه  بابیان  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس 
است،  بزرگ  مالیاتی  فرارهای  مالیاتی،  مشکالت 
و  باالست  مالیاتی  معوقات  دیگر  معضل  افزود: 
برای  مالیاتی  امور  سازمان  در  زیادی  برنامه های 
کاهش فرار مالیاتی و کاهش معوقات شروع کرده ایم 

که مالیات به صورت عادالنه و سالم دریافت کنیم و 
مانند همه کشورهای دنیا، سازمان مالیاتی باید ریز 
اختیار  در  را  امالک  و  مالی  تراکنش های  و  داده ها 

داشته باشد.
و  دولتی  بخش  در  حتی  مالیاتی  فرار  گفت:  وی 
و  دارد  وجود  نیز  غیردولتی  عمومی  بخش های 
و  سفارش  بزرگ  مالیاتی  فرارهای  برای  که  کسانی 
قانون و حق  از  فرار  برای  واقع  توصیه می کنند، در 
مردم اقدام می کنند و سازمان امور مالیاتی با قدرت 
وصول مالیات را دنبال می کند و به جای تشخیص 
اطالعات  بر  مبتنی  تشخیص  می خواهد  علی الراس 
جامع  سامانه  سازی  مدرن  و  دهد  انجام  را  درست 
مالیات  دریافت  برای  را  مالی  اطالعات  و  مالیاتی 
عادالنه و متناسب با ثروت و درآمد و مصرف مردم 

پیگیری می کند.

مشتری کالهبردار به بهانه برگزاری شو اموال مرد 
کلکسیونر مقیم آلمان را به سرقت برد.

اواسط  ایران،   از  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به 
تیر سال جاری مرد جوانی پس از تماس با پلیس 
مدعی شد که اموالش از سوی یکی از مشتری هایش 
به سرقت رفته است. او در ادامه گفت: من تاجر و 
کلکسیونر اجناس عتیقه و لوکس هستم، سالهاست 
که از آلمان به ایران جنس می آورم و می فروشم.

او ادامه داد: چند روز قبل یکی از مشتریانم به نام 
امیر به من پیشنهادی جالب داد. او گفت که خانه 
ویالیی را در غرب تهران سراغ دارد که مزون و شو 
برگزار می کند و صاحب خانه ویالیی مشتری های 
مبلغ  به  خانه  اجاره  با  می توانم  که  دارد  خاصی 
۱۰۰ میلیون تومان برای یک شب، اجناسی را که 
از آلمان آورده ام  به فروش برسانم. این پیشنهاد 
همین  به  پذیرفتم.  که  بود  کننده  وسوسه  آنقدر 

خاطر مبلغ توافق شده را پرداخت کردم و به غیر 
را  اجناس دوستانم  از  اجناس خودم یک سری  از 
هم گرفتم و راهی خانه ویالیی شدم.مالباخته گفت: 
زمانی که وسایل را به خانه انتقال دادم، امیر با دو 
مرد ناشناس که تا به حال آنها را ندیده بودم وارد 
خانه شدند و با تهدید چاقو دست و پا و دهانم را 
بستند و سوار خودرو کردند. پس از مدتی نیز کنار 
با  رفتند.  و  کرده  رهایم  تهران  اطراف  در  جاده ای 

کمک خودروهای عبوری توانستم خودم را به آن 
خانه ویالیی برسانم اما نه از اجناسم خبری بود و 
نه از آن مردان ناشناس، فهمیدم آنها با این ترفند 
سرقت  به  را  اجناسم  از  تومان  میلیارد   ۳ از  بیش 
از بررسی دوربین های مدار بسته  برده بودند.پس 
واظهارات صاحب خانه ویالیی مشخص شد که امیر 
سرقت را انجام داده است، تحقیقات برای دستگیری 

او و دو همدست فراری اش ادامه دارد.

انتشار  با  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
تصویری، از مرگ یک راننده کامیون در حین 
بارگیری کاال از انباری در بندر امام خبر دادند. 

آن چنان که رانندگان و کامیونداران در گروه ها 
و کانال های مرتبط با حمل ونقل جاده ای خبر 
محمودی«  »سیدمحسن  راننده  این  داده  اند؛ 

درحین  تیرماه،   ۲۱ جمعه  روز  که  داشت  نام 
علت  به  امام  بندر  در  کلهر  انبار  از  بارگیری 
شدت گرما، جان خود را از دست داد. به گفته 

آنان، راننده مذکور به علت شدت گرما که  ۴6 
درجه سانتیگراد بوده، دچار ایست قلبی شده و 

جان باخته است.

رئیس جمهوری امریکا در نشستی در کاخ سفید 
خبر مرگ آرنولد شوارتزنگر، هنرپیشه امریکایی را 
اعالم کرد و گفت که شاهد مرگ وی بوده است. 
چیست؟  میدانید  شوارتزنگر«  »آرنولد  ترامپ: 
از مدتی  بودم. » پس  آنجا  است. من  وی مرده 

شوارتزنگر در توییتر خود نوشت: »من هنوز اینجا 
هستم! «

 به گزارش اسپوتنیک، هانتر واکر، خبرنگار یاهو 
ترامپ،  دونالد  که  نوشت  خود  توییتر  در  نیوز 
رئیس جمهوری امریکا در نشستی در کاخ سفید 

خبر مرگ آرنولد شوارتزنگر، هنرپیشه امریکایی را 
اعالم کرد و گفت که شاهد مرگ وی بوده است.

قابل ذکر است، این هنرپیشه ۷۱ ساله امریکایی 
قرار  باز  قلب  جراحی  عمل  تحت  بار   ۲ تاکنون 

گرفته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد:
خرید ۳۸ هزار سکه توسط یک نفر!

سرقت ۳ میلیاردی از کلکسیونر عتیقه

شدت گرما، موجب مرگ یک راننده کامیون در بندر امام شد

ترامپ خبر مرگ آرنولد شوارتزنگر را اعالم کرد

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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درختان بلوار 
زغال سنگ 

در آتش سوختند 
بلوار  درختان  گفت:  کرمان  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 

زغال سنگ کرمان طمعه حریق شدند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
کرمان  نشانی  آتش  سازمان  عامل  ،مدیر  عسکری  کرمان،  از 

گفت: درختان بلوار زغال سنگ در آتش سوختند.
و  مطلع  حادثه  این  وقوع  از  تیرماه   ۲۱ عصرروز  افزود:  وی 
بالفاصله از ۴ ایستگاه آتشنشانی ماموران برای اطفای آن اعزام 

شدند.

عسکری گفت : ۲۰ آتش نشان و چهار خودروی اطفای حریق 
برای مهار آتش سوزی درختان بلوار ذغالسنگ حضور داشتند .

سرانجام  سوزی  آتش  این  نشانی  آتش  سازمان  اعالم  به  بنا 
بعد از دو ساعت تالش مهار شد و این آتش به درختان پارک 
جنگلی کرمان که در نزدیکی محل آتش سوزی قرار داشت ، 

آسیبی نرساند.
اثر بی احتیاطی یک گردشگر در  بر  اما در حادثه ای مشابه 
گردشگری  منطقه  ورودی  مراتع  از  مربع  متر   ۳۵۰۰ راین، 

آبشار در آتش سوخت.
بخشدار راین گفت: سه هزارو ۵۰۰ متر مربع از پوشش گیاهی 
ورودی منطقه گردشگری آبشار طعمه حریق شد، اما آتش با 
نشانی  آتش  و  طبیعی  منابع  احمر،  هالل  گردشگران،  کمک 

راین مهار شد. 
عباسپور علت آتش سوزی را بی احتیاطی یک گردشگر اعالم 

کرد.

از  برزیل  مقابل  دو  بر  سه  باخت  با  ایران  ملی  تیم 
ماند  باز  ها  لیگ ملت  نهایی  نیمه  به مرحله  صعود 

و حذف شد.
به گزارش ایسنا، از ساعت ۲:۳۰ بامداد )شنبه( ۲۲ تیر 
ماه ۱۳۹۸ تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خود 
از مرحله نهایی لیگ ملت های ۲۰۱۹ در شیکاگو به 
مصاف تیم ملی برزیل رفت و پس از سه ساعت بازی 

نتیجه را واگذار کرد.
تیم ملی ایران این بازی را با ترکیب میالد عبادی پور، 
فیاضی،  پوریا  موسوی،  محمد  سید  معروف،  سعید 
امیر غفور، علی اصغر مجرد و محمدرضا حضرت پور 
لیبرو آغاز کرد. تیم ملی برزیل نیز با ترکیب فرناندو 
کرلین، واالس دسوزا، داگالس سوزا، لوکاس ساتکمپ، 
ریکاردو لوکارلی،فالویو و تالس هاس )لیبرو( به مصاف 

شاگردان ایگور کوالکوویچ رفت.
ست اول: ۲۰ – ۲۵ برزیل

در شروع بازی برزیل عملکرد خوبی در زدن سرویس 
داشت و ۳ – ۱ پیش افتاد. پس از یک رالی زیبا که 
۳۶ ثانیه به طول انجامید، ایران بازی را ۳ – ۳ مساوی 
کرد. با درخش لوکارلی در زدن سرویس برزیل فاصله 
را به سه امتیاز افزایش داده و ۸ – ۵ وقت استراحت 
باز هم  بازی  با شروع مجدد  فنی اول را کسب کرد. 
درخشش لوکارلی ادامه داشت و برزیل ۱۰ – ۵ پیشی 
با  استراحت کند.  تقاضای وقت  تا کوالکوویچ  گرفت 
اشتباهات متعدد بازیکنان ایران برزیل فاصله را به ۸ 
امتیاز افزایش داده و ۱۳ – ۵ پیش افتاد. درادامه ایران 
با عملکرد خوب موسوی در زدن سرویس توانست سه 

امتیاز متوالی کسب کرده و فاصله را کاهش دهد تا 
دال زاتو تقاضای وقت استراحت کند. در نهایت برزیل 
توانست ۱۶ – ۱۱ وقت استراحت فنی دوم را نیز از 

آن خود کند.
در  خوبی  عملکرد  ایران  زمین  به  تیم  دو  ورود  با 
به  را  فاصله  و  داشت  زدن سرویس  و  اول  دریافتهای 
دو امتیاز کاهش داد تا بازی ۱۶ – ۱۴ شود و دال زاتو 
تقاضای وقت استراحت کند. با ورود دو تیم به زمین 
برزیل روند خوب خود در زدن سرویس را ادامه داد تا 
۲۰ – ۱۶ از ایران پیشی بگیرد. با درخشش امیر غفور 
در خط سرویس ایران فاصله را به یک امتیاز کاهش 
بازی  دیگر  بار  برزیل  خوب  اول  بادریافتهای  اما  داد 
۲۴ – ۱۹ شد. در نهایت برزیل ۲۵ – ۲۰ ست نخست 

بازی را با برد پشت سر گذاشت.
ست دوم: ۲۳ – ۲۵ برزیل

را  اول  امتیاز  مجرد  آبشار  با  ایران  این ست  با شروع 
کسب کرد و با دفاع موسوی ۲ بر صفر پیش افتاد. 
باز هم  بازی را به تساوی کشاند.  امتیاز ۴ برزیل  در 
را  دیگر  متوالی  امتیاز   ۲ برزیل  لوکارلی  درخشش  با 
با  توانست  برزیل  افتاد.  پیش   ۴ –  ۶ و  کرده  کسب 
در  را  اول  فنی  استراحت  وقت   ۵  –  ۸ آلمیدا  آبشار 
عبادی  خوب  سرویس  با  کند.  کسب  نیز  ست  این 
پور ایران فاصله را به یک امتیاز کاهش داد اما باز هم 
برزیل ۱۱ – ۸ از ایران پیشی گرفت. با عملکرد خوب 
شفیعی در خط سرویس و دفاع روی تور ایران فاصله 
باالخره  ایران  داد.  کاهش  امتیاز  یک  به  دیگر  بار  را 
در امتیاز ۱۴ بازی را به تساوی کشاند و با درخشش 

موسوی در خط سرویس ۱۵ – ۱۴ از برزیل پیش افتاد 
تا دال زاتو تقاضای وقت استراحت کند. با اشتباه غفور 
را کسب  متوالی  امتیاز  برزیل دومین  آبشار،  در زدن 

کرده و ۱۶ – ۱۵ وقت استراحت دوم را کسب کرد.
را  متوالی  امتیاز  دو  ایران  زمین  به  تیم  دو  ورود  با 
کسب کرد و ۱۷ – ۱۶ از برزیل پیش افتاد. با درخشش 
عبادی پور در خط سرویس و غفور در خط حمله، ۲۱ 
– ۱۸ از برزیل پیشی گرفت. برزیل دو امتیاز متوالی 
را کسب کرد تا کوالکوویچ در امتیاز ۲۰ – ۲۱ تقاضای 
وقت استراحت کند اما با شروع بازی برزیل در امتیاز 
از   ۲۲  –  ۲۳ و سپس  کشید  تساوی  به  را  بازی   ۲۱
ایران پیش افتاد تا ایران تقاضای وقت استراحت کند. 
با ورود دو تیم به زمین فیاضی آبشار خود را به بیرون 
زد تا برزیل ۲۴ – ۲۲ پیشی بگیرد. در نهایت برزیل 

ا آبشار لوکارلی ۲۵ – ۲۳ ست دوم بازی را نیز برد.
ست سوم: ۲۶ – ۲۴ ایران

عملکرد  سرویس  زدن  در  ایران  سوم  ست  شروع  با 
خوبی داشت و ۴ – ۱ از برزیل پیش افتاد تا دال زاتو 
سرعت  کارگیری  به  با  کند.  استراحت  وقت  تقاضای 
کاهش  یک  به  امتیاز  اختالف  برزیل  حمله  خط  در 
عملکرد  با  ایران شود.  به سود   ۵  –  ۶ بازی  تا  یافت 
ایران  سرویس،  زدن  و  حمله  خط  در  فیاضی  خوب 
۸ – ۵ وقت استراحت فنی اول را کسب کرد. با به کار 
گیری سرعت در خط حمله ایران و دفاع روی تور امیر 
عفور، ایران ۱۲ – ۸ پیش افتاد. عملکرد خوب ایران 
دردریافتهای اول ادامه داشت تا اینکه ۱۶ – ۱۲ وقت 

استراحت فنی دوم را کسب کرد.
با ورود دو تیم به زمین لوکارلی سرویس خود را به 
تور زد تا ایران ۱۷ – ۱۳ پیش باشد. در ادامه برزیل 
با درخشش االن ۲ امتیاز متوالی کسب کرده و به دو 
امتیازی ایران رسید. با عملکرد خوب شفیعی در زدن 
آبشار و سرویس ایران ۲۱ – ۱۷ پیشی گرفت. برزیل 
دو امتیاز متوالی را کسب کرد تا فاصله به دو امتیاز 
کاهش یابد و کوالکوویچ در امتیاز ۲۲ – ۲۰ تقاضای 
وقت استراحت کند. با ورود دو تیم به زمین برزیل دو 
امتیاز متوالی را کسب کرده و بازی را درامتیاز ۲۲ به 
تساوی کشاند تا ایران تقاضای وقت استراحت کند. در 
حالی که دو تیم به صورت پایا پای پیش می رفتند 
ایران عملکرد خوبی در زدن سرویس داشت و ۲۶ – 

۲۴ ست سوم را برد تا بازی در مجموع ۲ – ۱ شود.
ست چهارم: ۲۵ – ۲۰ ایران

با شروع ست چهارم دو تیم به صورت پایا پای پیش 
رفتند تا اینکه برزیل ۳ – ۲ پیش افتاد اما با به کار 
گیری سرعت در خط حمله ایران، موسوی امتیاز سه 

را برای ایران کسب کرد. دو تیم به صورت پایا پای 
پیش می رفتند تا اینکه ایران با اشتباه ساوتکمپ ۷ 
 ۷ – ایران ۸  ادامه هم  افتاد. در  از برزیل پیش   ۶ –
وقت استراحت فنی اول را با آبشار غفور کسب کرد. 
روی  دفاع  با  را  متوالی  امتیاز  برزیل چهار  نهایت  در 
تور کسب کرده و ۱۱ – ۸ پیش افتاد تا کوالکوویچ 
تقاضای وقت استراحت کند. با ورود دو تیم به زمین 
باز هم برزیل یک امتیاز کسب کرده و ۱۲ – ۸ پیشی 
ایران  سرویس  خط  در  موسوی  درخشش  با  گرفت. 
فاصله را به یک امتیاز کاهش داد تا دال زاتودر امتیاز 
۱۴ – ۱۳ تقاضای وقت استراحت کند. ایران در نهایت 
با درخشش  به تساوی کشاند.  را  بازی  امتیاز ۱۵  در 
وقت   ۱۵  –  ۱۶ ایران  تور  روی  دفاع  در  پور  عبادی 

استراحت فنی دوم را از آن خود کرد.
با ورود دو تیم به زمین با سرویس های خوب معروف 
باز هم این عبادی پور بود که در دفاع روی تور و زدن 
آبشار خوش درخشید تا ایران ۱۸ – ۱۵ پیشی بگیرد. 
در حالی که برزیل فاصله را به یک امتیاز کاهش داده 
بود، ایران با آبشار شفیعی و دفاع خوب موسوی ۲۱ 
– ۱۸ پیش افتاد تا دال زاتو تقاضای وقت استراحت 
کند. با آبشار فوق العاده غفور ایران ۲۳ – ۱۹ از برزیل 
را حفظ کرده  امتیازی  فاصله ۴  ایران  پیشی گرفت. 
تا در  برد  را  بازی  – ۲۰ ست چهارم  نهایت ۲۵  و در 

مجموع ست شماری بازی ۲ بر ۲ مساوی شود.
ست پنجم: ۱۰ – ۱۵ برزیل

با شروع این ست برزیل پس از یک رالی زیبا نخستین 
امتیاز را کسب کرد اما در ادامه ایران دو امتیاز متوالی 
نهایت  در  افتاد.  پیش  یک  بر   ۲ و  کرده  کسب  را 
با  افتاد.  پیش   ۴  –  ۶ برزیل  بازیکن  خطای  با  ایران 
درخشش عبادی پور در زدن آبشار ایران فاصله را به 
سه امتیاز افزایش داد و ۷ – ۴ پیش افتاد. با آبشار 
 ۵ – ایران ۸  پور  ایران میالد عبادی  ستاره درخشان 
وقت استراحت این ست را کسب کرد تا دو تیم در 
زمین جا به جا شوند. برزیل دو امتیاز متوالی را گرفت 
تاکوالکوویچ در امتیاز ۸ – ۷ برای ایران تقاضای وقت 

استراحت کند.
دو  خود  خوب  سرویس های  زدن  با  برزیل  ادامه  در 
امتیاز متوالی را کسب کرده و ۱۱ – ۹ پیش افتاد. با 
اشتباهات کوالکوویچ در گرفتن ویدیوچک، برزیل دو 
امتیاز متوالی را کسب کرد و در نهایت ۱۵ – ۱۰ ست 

پنجم را برد تا د ر نهایت سه بر دو پیروز بازی شود.
به این ترتیب تیم ملی ایران با دو باخت در این مرحله 
از حضور در مرحله نیمه نهایی لیگ ملت های والیبال 

۲۰۱۹ بازماند.

استان  قهرمانی  بانوان  جودو  های  رقابت  پرونده 
در  شهربابک  قهرمانی  با  تیم  انتخابی  ـ  کرمان 
بخش نونهاالن و سیرجان در بخش نوجوانان بسته 

شد.
جوجیتسو  جودو،  هیات  رئیس  اکبری،  محمد 
با خبرنگار  گو  و  در گفت  استان کرمان  و کوراش 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، گفت: 

کرامت،  دهه  و  و حجاب  عفاف  هفته  مناسبت  به 
ـ  کرمان  استان  قهرمانی  بانوان  جودو  مسابقات 
انتخابی تیم نونهاالن و نوجوانان استان کرمان برای 
حضور در مسابقات قهرمانی کشور به مدت یک روز 

در محل خانه جودو برگزار شد.
وی افزود: ۷۰ شرکت کننده از شهرستان های کرمان، 
ی  رده  دو  در   .. و  شهربابک  سیرجان،  رفسنجان، 

نونهاالن و نوجوانان با هم رقابت پرداختند.
اکبری تصریح کرد: در پایان این رقابت ها در رده ی 
نونهاالن شهربابک و سیرجان مقام های اول و دوم را 
کسب کردند و رفسنجان و کرمان به طور مشترک 

سوم شدند.
سیرجان،  نیز  نوجوانان  بخش  در  شد:  یادآور  وی 
تا  اول  سکوهای  بر  ترتیب  به  شهربابک  و  کرمان 

سوم رقابت ها ایستادند.
در  ها  رقابت  این  برتر  نفرات  اینکه  اعالم  با  اکبری 
رقابت  به  کرمان  استان  منتخب  های  تیم  قالب 
رقابت  افزود:  اعزام می شوند،  قهرمانی کشور  های 
های قهرمانی کشور نونهاالن ۹ و ۱۰ شهریور ماه به 
میزبانی یزد و مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان ۱۴ 

و ۱۵ مرداد ماه در لرستان برگزار می شوند.

حذف تیم ملی والیبال ایران از لیگ ملت ها با باخت مقابل برزیل

شهربابک و سیرجان فاتح مسابقات جودو قهرمانی استان کرمان

خبر

محمدهادی صالح نیا در روز پایانی مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان 
پسر کشور به میزبانی خرم آباد در ماده ۲۰۰ متر بر سکوی نخست رقابت ها 

ایستاد.
عفت کاظمی پور، نایب رئیس هیات دو و میدانی استان کرمان در گفت و گو 
با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: مسابقات 
دو و میدانی قهرمانی جوانان پسر کشور با حضور حدود ۲۲۰ ورزشکار از سراسر 
کشور به میزبانی استان لرستان، شهرستان خرم آباد به مدت دو روز برگزار شد.

وی افزود: تیم استان کرمان با ترکیب محمدهادی صالح نیا، محمدامین شرفی، 
و  مربیگری  به  کویری  عباس  خالصی،  محمدرضا  فاضلی،  امیر  ادهمی،  طاها 

سرپرستی محسن کدخدایی در این رقابت ها حضور یافت.
کاظمی پور تصریح کرد: در روز نخست این رقابت ها، محمدامین شرفی در 

ماده ۱۰کیلومتر پیاده روی موفق به کسب مدال برنز مسابقات شد.
وی یادآور شد: محمدهادی صالح نیا نیز در ۴۰۰ متر بر سکوی دوم ایستاد و 

مدال نقره را به خود اختصاص داد.
نایب رئیس هیات دو و میدانی استان کرمان افزود: در ۴ در ۱۰۰ متر امدادی 

هم کرمان نشان نقره را از آن خود کرد.
کاظمی پور تصریح کرد: در روز پایانی این رقابت ها نیز محمدهادی صالح نیا 
به  را  ایستاد و عنوان قهرمانی مسابقات  بر سکوی نخست  در ماده ۲۰۰ متر 

خود اختصاص داد.
روز پایانی مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان پسر کشور - خرم آباد

۲۰۰متر
۱ - محمدهادی صالح نیا - کرمان - ۲۱.۶۴،

۲ - علی سلیمانی - آذربایجان شرقی - ۲۱.۸۵،
۳ - میثم رشیدی - کردستان - ۲۱.۹۱،
۴ - مبین رحیمی - کردستان ۲۲.۰۷-،

۵ - علی اکبر غالمی - بوشهر - ۲۲.۱۵،
۶ - محمدامین محمدی - اصفهان - ۲۲.۳۷

دونده کرمانی فاتح ماده ۲۰۰ متر دوی جوانان کشورشد

آگهی ابالغ اجراییه کالسه: 9702316
بدین وسیله به خانم آیدا ترابی پور بشماره ملی 2994101998 و خانم آینا ترابی پور 
بشماره ملی 0070857653 آقای مهدی ارجمندی فر بشماره ملی 2992598135 بدهکار 
پرونده کالسه 9702316 ابالغ می گردد که برابر قرارداد 15853 بین شما و بانک اقتصاد نوین مبلغ 
311/881/608 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه 
نموده پس ازتشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی 

طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 580 م/الف
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان - علیرضا محمدی کیا

آگهي  مناقصه عمومي شرکت خدمات حمایتي کشاورزي
شرکت خدمات حمایتي کشاورزي استان کرمان وابسته به وزارت جهادکشاورزی در نظر دارد نسبت به بارگیری،حمل وتخلیه مقدار 25000 تن انواع نهاده های کشاورزی از انبارهای 
سازمانی این استان به سایر نقاط داخل و خارج استان از طریق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( واگذار 
نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از » دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد « از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ) توکن( را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه:2098030062000001 روز یکشنبه  مورخ 98/4/23 می باشد.
2- نام و نشانی مناقصه گزار: کرمان- بلوار شهید صدوقی- نرسیده به پل راه آهن- شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان

3- هزینه خرید اسناد مناقصه: مبلغ 500،000 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد
4-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: روز یکشنبه مورخ 98/4/23  لغایت ساعت  18 روزیکشنبه مورخ 98/4/30

5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی – بارگزاری در سامانه بصورت PDF –:تا ساعت 18 روز پنجشنبه مورخ98/5/10              
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهاد ها اعتبار داشته باشند.

6- تاریخ گشایش پیشنهاد ها: روز شنبه مورخ 98/5/12 ساعت10 در دفتر مدیریت استان می باشد.
شبا حساب  شماره  به  واریزی  فیش  یا  و  بانکی  ضمانتنامه  صورت  دو  به  که  است  ریال  میلیون(  مبلغ900.000.000)نهصد  کار:  ارجاع  فرآیند  تضمین  نوع  و  مبلغ   -7
IR250100004001039704005791 نزد بانک مرکزی از طریق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز سی کارکتری304039759263500650000000000006 قابل ارائه می باشد.

8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع )الف( عالوه بر بارگزاری در سامانه ، می بایستی بصورت فیزیکی و 
در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت اداری ساعت 12 روز پنجشنبه  مورخ 98/5/10  به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید 

دریافت شود.   
ضمنأ جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانید ضمن تماس با  شماره تلفن  32111025-034 به آدرس اینترنتی شرکتwww.assc.ir آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات    

http :// iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.
شماره تماس پشتیبانی سامانه 41934-021، دفتر ثبت نام در سامانه )اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان کرمان( 03432163523                          465 م/الف

دانشگاه علوم پزشکی کرمان  دستگاه مزایده گزار 
واگذاری یک باب ساختمان مرکز بهداشتی درمانی قدیم گلزار بردسیر موضوع مزایده 

مبلغ: 4/879/850/000 ریال  برآورد قیمت 
مبلغ: 244/000/000 ریال 

نوع تضمین شرکت در مزایده: واریز نقدی / ضمانتنامه بانکی تضمین شرکت در مزایده 
الف( خدمات الکترونیکی، مناقصات دانشگاه

http://www.kmu.ac.ir 
http://iets.mporg.ir ب( پایگاه ملی مناقصات

دریافت اسناد
از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 30: 14

روز یکشنبه مورخ 1398/4/30
محل تسلیم پیشنهادها: ابتدای اتوبان هفت باغ علوی، دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان، معاونت غذا و دارو، دبیرخانه حراست دانشگاه 
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا ساعت 30: 14 روز شنبه مورخ 

1398/5/12
ساعت 00: 13 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/5/13 گشایش پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 00: 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/05/08 در محل دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه برگزار خواهد شد.

نوبت اول                                                  
مناقصه عمومی یک مرحله ای

اصالحیه تجدید آگهی مزایده عمومی 
یک مرحله ای به شماره 33/13/5/98

شماره:55/39/98/2129                                                           تاریخ:98/4/16                           

وزارت جهاد کشاورزي

برگزاری جلسه پایش 
کودشیمیایی استان کرمان

 

جلسه پایش کود شهرستان کرمان درتاریخ ۰۴ /۹۸/۱۲ 
کرمان  شهرستان  جهادکشاورزی  میزبانی  به 
باحضور مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان 
مسعودی  مهندس  جلسه  برگزارگردیددراین  کرمان 
مهندس  از  کرمان  شهرستان  جهادکشاورزی  مدیر 
قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان 
کرمان بخاطر تامین به موقع کودکشاورزان شهرستان 
مراکز  مسئولین  به  جلسه،  آوردنددرادامه  تقدیربعمل 
خدمات کشاورزی تاکید گردید که دقت الزم درپایش 

بازار وارسال به موقع گزارشات را مبذول نمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 531404
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تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

گزارش اختصاصی »کرمان امروز« از وضعیت مزارع بیتکوین )ارز دیجیتال( در کرمان و متخلفانی که به زودی تفهیم جرم می شوند:

جشن بزرگ آفتاب هشتم 
به همت روابط عمومی گلگهر برگزار شد

چندی است که تب و سودای درآمدهای نجومی به جان مردم ایران و استان 
افتاده است. تبی که استان را روز به روز به سوی نابودی انرژی و خاموشی 
بسیار تحقیق  باره  این  ماه در  برد. خبرنگاران حدود یک  منازل پیش می 
استان  برق شمال  نیروی  توزیع  کارشناسان شرکت  از  هم  دیروز  و  کردند 
کرمان اطالعاتی جمع آوری شد. درآمدهای بیتکوینی و دستگاه هایش حدود 
به رشد  با توجه  امروز  اما  فراگیر شده است،  یک سال است که در کشور 
مزارع بیتکوین در کرمان و به خصوص در نواحی صنعتی استان و تمایل 
دارندگان این دستگاه ها به ارتقا و افزایش، وضعیت  را از هر زمانی خطرناک 
تر ساخته است. این روزها و با این گرمای غیرقابل تحمل که موجب استفاده 
هرچه بیشتر مردم از وسایل خنک کننده برقی شده است، مصرف چند صد 
هزار کیلوواتی این دستگاه های پُر مصرف می تواند مردم را به چاه تاریکی و 
گرمای بیمار کننده هول دهد و آینده ای سیاه تر از این که هست را رقم بزند.

برای کسب اطالعات بیشتر دیروز با کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق 
شمال استان کرمان تماس گرفتیم و متوجه شدیم که این شرکت در حال 
شناسایی مزارع احتمالی با توجه به افزایش ناگهانی مصرف در برخی مناطق، 
است. در ابتدا با تلفن همراه آقای شهبا، مدیرعامل این اداره تماس گرفتیم 
ایشان دایورت شد و مسئوالن دفتر  به دفتر  به صورت خودکار  که تماس 
مدیرعامل ما را به آقای جهانشاهی، مدیر روابط عمومی متصل ساختند. از 
ایشان درباره آمار و اطالعات مزارع بیتکوین در استان کرمان سوال کردیم که 
چنین پاسخ گرفتیم: این روزها در این باره صحبت زیاد است و دولت و وزارت 
نیرو نیز این کار را غیرقانونی اعالم کرده اند و در همین راستا شرکت توزیع 

نیروی برق شمال در حال شناسایی مزارع احتمالی در برخی مناطق است.
به  که  مناطقی هستیم  درحال شناسایی  ما  ادامه سخنانش گفت:  در  وی 
صورت غیرمجاز درحال استفاده از برق هستند. این بررسی بر اساس آمار 
مصرف پیشین این مناطق است که یقینا به دلیل افزایش ناگهانی مورد توجه 
بیشتر بازرسان ما قرار می گیرند و پس از بازرسی از محل و آشکار شدن 
استفاده از برق مسکونی و صنعتی برای راه اندازی دستگاه های بیتکوین یقینا 
در آینده برخوردهایی که هنوز البته به صورت 100درصد تصویب و اعالم و 
ابالغ نشده اند انجام خواهد شد. از جمله دستگاه های برخورد کننده با این 
مصرف غیرقانونی به طور حتم دستگاه های انتظامی و قضایی است. البته 
هنوز هیچ دستور واضح و ابالغ رسمی از سوی چنین ارگان هایی برای ما 
ارسال نشده است و ما بر اساس تغییر و افزایش مصرف ناگهانی برخی مراکز 
در حال جمع آوری آمار هستیم و در آینده در اختیار وزارت نیرو و دیگر 

ارگان های مربوطه قرار خواهیم داد.
این اطالعات که در سطور قبل مطالعه فرمودید تا حدودی عاقبت این درآمد 
دیجیتالی را مشخص می کند، اما آن دسته از کسانی که اصال در این باره هیچ 
اطالعی ندارند را اینگونه مطلع می سازیم: بیتکوین که به ارز دیجیتال معروف 
است، کاربران را تشویق به خرید برخی دستگاه های رایانه مانند می کند که 
با اتصال آنها به برق و اینترنت شروع به محاسباتی می کند که سایت های 
سفارش دهنده نیاز دارند. در واقع برخی سرورها و مراکز دیجیتال در سراسر 
جهان که نیاز به فعالیت های پُر مصرف الکتریکی دارند، اینگونه بحث مصرف 
انرژی را به کشورهای دیگر انتقال می دهند و نتیجه ی محاسبات از طریق 
اینترنت برای سرورهای مذکور ارسال می شود. در ازای این مصرف شرکت 
های سفارش دهنده نیز یک واحد ارز دیجیتالی را که بسیار از دالر با ارزش 
تر است به خریداران این دستگاه ها به صورت ماهانه و یاساالنه پرداخت می 
کنند. اما نکته ای که شاید به چشم همه فعاالن در این زمینه نرسد بحث 
حمالی دیجیتال در این مسیر است. یعنی این سرورها و شرکت ها که اهمیت 
انرژی را بسیار از ما بیشتر درک می کنند افرادی کوتاه فکر را مجبور به 
مصرف برق می کنند و نتیجه محاسبات این دستگاه ها را که شاید صد برابر 
مصرف برق ارزش دارد با قیمتی حدود یک صدم قیمت انرژی از مردم ما می 

خرند. از سویی دیگر باید به این نکته اشاره شود که تعرفه برق در کشور ما 
با کسر مبلغی یارانه محاسبه می شود. در مناطق مسکونی به دالیل رفاهی و 
در مناطق صنعتی به دلیل حمایت از تولید داخلی با تعرفه ای ناچیز محاسبه 
می شود، بنابراین استفاده از این برق برای چنین مصرفی کم از خیانت ندارد و 

امید می رود که مسئوالن هرچه سریع تر در این باره تصمیم صحیح را اتخاذ 
کنند. یا باید با این مراکز برخورد انتظامی و قضایی انجام شود و یا اینکه با 
تعرفه ای جدید به آنها برق رسانی شود. به عنوان یک ایرانی، چنین حمالی 

احمقانه ای برای بنده بسیار تاسف بر انگیز و تحقیرآمیز است.

جشن بزرگ آفتاب هشتم به مناسبت میالد امام رضا )ع( و دهه پر برکت 
کرامت به همت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل 

گهر با حضور پر شور شهروندان سیرجانی برگزار شد.
در ابتدای جشن مهندس ایرانمنش مدیر روابط عمومی و امور بین الملل گل گهر 

ضمن عرض تبریک دهه کرامت و خوش آمد گویی از طرف مهندس مالرحمن 
افزود:در دوران مدیریت جدید، کرامت انسانی یکی از دغدغه های اصلی شرکت 
است و این مهم میسر نخواهد شد مگر با همدلی و همراهی همه شهروندان عزیز 

سیرجانی که صاحبان اصلی و سرمایه گرانقدر شرکت گل گهر هستند.

حمالِی دیجیتال و اتالف انرژی
به قلم 

محمد فتح نجات

    در این روزها كه هر لحظه احتمال خاموشی 
خانه ها بیشتر می شود، استفاده از نیروی برق آن 
هم با تعرفه ی مسکونی كه برای رفاه مردم در 
نظر گرفته شده است برای درآمد ارز دیجیتال، 
یقینا چیزی جز خیانت نیست. با محاسبه ی دقیق در 
این زمینه متوجه خواهیم شد كه این درآمد نه تنها 
درآمد نیست بلکه ضرر است و خیانت به آیندگان 
به شمار می آید. خوشبختانه شركت توزیع نیروی 
برق شمال استان در حال بررسی و شناسایی مزارع 
احتمالی بیتکوین در استان است و یقینا به زودی 

مورد برخورد قضایی قرار می گیرند.

سید حسین آذر شعیب
کالس اول 

محمدعلی آشورماهانی 
کالس اول

محسن عرب مدائنی 
کالس ششم 

آرمین ایرانمنش 
کالس اول

حسین مهدی پور 
کالس ششم 

امیرعباس میرزایی
کالس دوم 

آرمین ابراهیمی 
کالس پنجم 

امیرعلی قیام رضایی
کالس دوم 

امیرحسین رشیدی 
کالس پنجم 

محمدسهیل بنانی
کالس دوم 

آبتین ایرانمنش 
کالس پنجم

آریا سعید 
کالس دوم 

مهدی اودی 
کالس چهارم 

علی نیک پور 
کالس سوم 

کسری صداقت 
کالس سوم 

ابوالفضل کریمیان 
کالس سوم 

دانیال رحیمی صادق
کالس سوم 

دهخدا  عالمه  غیردولتی  دبستان  اولیاء  زحمات  از  وسیله  بدین 
در سال تحصیلی 98-97 که در امر تعلیم و تربیت فرزندانمان 
نهایت تالش را مبذول داشته اند، تشکر و قدردانی به عمل می 
آوریم. در ضمن یادآور می شود دانش آموزانی که در مسابقات 
اند،  نموده  مقام کسب  و هنری  فرهنگی  قرآن، علمی،  ورزشی، 

نتیجه زحمات این عزیزان بوده است.
معاون-  فدائی،  احمد  موسس-  و  مدیر  عادلی،  محمدرضا 
مریم   - بهداشت  مربی  فدائی،  نجمه   - معاون  معیری،  عمید 
موالیی، معاون اجرایی- فاطمه ابراهیم پور، امور اداری -  نسیبه 
ششم-  کالس  آموزگاران  منصوریان،  سمیراسادات  و  فدائی 

مهیندخت ستوده نیا و فهیمه پشته شیرانی آموزگاران کالس پنجم 
- فاطمه تندولی و ساره پیشیار آموزگاران کالس چهارم- شیما 
مطلبی زاده و مهدیه سفیدگرزاده، آموزگاران کالس سوم - محبوبه 
ساالرکریمی و اکرم قیام رضایی، آموزگاران کالس دوم - فاطمه 
زاده بدرقه، آموزگار کالس اول - محدثه جعفری، مربی هنر - محمدعلی 

موالیی، مربی ورزش - محمود عرب پور،  خدمتگزار 
عادلی  محمدرضا  آقای  مرحوم  ساله  چندین  زحمات  خاتمه  در 
را پاس داشته و یادش را گرامی می داریم و از خداوند متعال 

برایش طلب مغفرت و علو درجات را خواهانیم.
انجمن اولیاء و مربیان دبستان غیردولتی عالمه دهخدا 

دانش آموزان ممتاز دبستان غیردولتی عالمه دهخدا در سال تحصیلی 98- 97
نشانی : خیابان قرنی - کوچه شماره 14 - تلفن : 32222730

آرش شادمانی 
کالس اول

ایلیا اسماعیل مقدم 
کالس ششم 

فراخوان شماره 98/7/ف )نوبت دوم(
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » مهندسي معکوس، تهیه نقشه های فنی و ساخت 
یک دستگاه پمپ پالنجری تزریق هیدروکسید سدیم«را از طریق فراخوان عمومي به شرکت ها ي واجد شرایط 
  WWW.GEG.IR واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به آدرس الکترونیکي
مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات 
ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 98/04/31 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر 

مرکزی تهران مي باشد.
                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شركت معدني و صنعتي گل گهر 


