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نگاهی به زندگی 
»آنتوان سیمینوویچ ماکارنکو«  

مددکار اجتماعی؛

تربیت نا اهل وجود ندارد

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان خبر داد:
بهره مندی 97 درصد جمعیت شهری 

استان از گاز طبیعی تا پایان امسال
متن در صفحه دوم

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان 
در بازدید از دفتر مرکزی »کرمان امروز«:

»کرمان امروز« 

پیشرو  و جریان ساز است

کرمان؛ گزارش »کرمان امروز« از اتفاق نیک انتقال آب از صفا رود و بررسی نیاز آبی شهر 

متن کامل در صفحه سوم

آیا  کرمان سیرآب می شود؟
      اوایل تیر ماه امسال بود که ساکنان برخی از نقاط کرمان از جمله شهرک نشینان با مراجعه به شرکت آب منطقه ای و یا حتی استانداری کرمان نسبت به کمبود آب ابراز گالیه کرده و خواستار 
رفع مشکل شده بودند. اما این روزها اخبار خوشی از رفع این مشکل به گوش می رسد و ظاهرا تالش شبانه روزی مسئوالن در این زمینه به ثمر نشسته است و خط انتقال آب بخش انتهایی پروژه 
صفا رود که از 5 حلقه چاه حفاری شده تامین شده است به زودی به شهر کرمان خواهد رسید، اما آیا این مقدار آب نیاز شهر کرمان را برطرف می سازد؟ یا منجر به مصرف گرایی و کمبودی 

بیشتر در آینده خواهد شد؟

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

   ناله های زن، پای پلیس را به ساختمان باز کرد

  همسر حاکم دبی از امارات گریخته است

  پایان مسابقات انتخابی تیم تنیس روی میز کرمان

  فرار قاتل ایرانی از زندان ترکیه

  مرگ وحشتناک کودک ۵ ساله توسط پدر عصبانی اش

  رانت ۸۰ هزار میلیاردی ارز در دست کیست؟

اخبار ایران، جهان و حوادث:

مدير كل راه وشهرسازي استان كرمان :

از ابتدای امسال بيش از
  295 هزار متر مربع 

زمين برای احداث مسكن 
گذار شد در استان وا

 صفحه  دوم

گزارش  
 »کرمان امروز«

 از وضعیت سگ های
 بالصاحب رها شده 

در اطراف پناهگاه حیوانات 
در جاده کوهپایه که دیر یا زود 
فاجعه انسانی به بار می آورد؛

     انرژی ارزشمند برق را به اندازه نیاز، در زمان 
مناسب و به صورت بهینه مصرف نماییم.
روابط عمومی و گروه مدیریت مصرف شرکت برق منطقه ای کرمان

بدین وسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم اتحادیه صنف  پارچه فروشان 
)بزاز( شهرستان کرمان می رساند انتخابات هیأت مدیره صنف مذکور 
برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و یک نفر 
بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل صبح روز پنج شنبه مورخ 
9٨/04/20  از ساعت ٨ الي 5 /9 در محل سالن اجتماعات اتاق 
خیابان  ابتدای  قرنی  میدان  نشانی  به  استان  مرکز  اصناف 
اتحادیه صنف  از کلیه اعضاء محترم  لذا  برگزار می گردد.  سعدی 
داشتن  همراه  با  الزاما  شود  می  درخواست  پروانه(  )صاحب  مربوطه 
برگزاری  در محل  معتبر  پروانه کسب  تصویر  یا  و  دفترچه عضویت 

انتخابات حضور بهم رسانند.
                   هومن سیوندی پور
   رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات
اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان  

اتحادیه صنف چاپخانه  اعضاء محترم  اطالع کلیه  به  بدین وسیله 
مدیره صنف  هیأت  انتخابات  رساند  می  کرمان  شهرستان  داران  
مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل 
و یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل صبح روز 
چهارشنبه مورخ 9٨/04/19 از ساعت ٨ الي 9/5 در محل سالن 
اجتماعات اتاق اصناف مرکز استان به نشانی میدان قرنی 
اعضاء  کلیه  از  لذا  گردد.  می  برگزار  سعدی  خیابان  ابتدای 
محترم اتحادیه صنف مربوطه )صاحب پروانه( درخواست می شود 
پروانه کسب  تصویر  یا  و  دفترچه عضویت  داشتن  همراه  با  الزاما 

معتبر در محل برگزاری انتخابات حضور بهم رسانند.
                   هومن سیوندی پور
   رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات
اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان  

آگهی فراخوان برگزاری انتخابات 
اتحادیه صنف پارچه فروشان )بزاز(

 شهرستان کرمان 

آگهی فراخوان برگزاری انتخابات 
اتحادیه صنف چاپخانه داران 

 شهرستان کرمان 

و  آپاراتی  صنف    اتحادیه  محترم  اعضاء  کلیه  اطالع  به  وسیله  بدین 
باالنس چرخ شهرستان کرمان می رساند انتخابات هیأت مدیره صنف 
مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و 
البدل صبح روزدوشنبه  یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی 
مورخ 9٨/04/17 از ساعت ٨ الي 9/5 در محل سالن اجتماعات اتاق 
اصناف مرکز استان به نشانی میدان قرنی ابتدای خیابان سعدی   
مربوطه  صنف  اتحادیه  محترم  اعضاء  کلیه  از  لذا  گردد.  می  برگزار 
دفترچه  داشتن  همراه  با  الزاما  شود  می  درخواست  پروانه(  )صاحب 
انتخابات  برگزاری  محل  در  معتبر  کسب  پروانه  تصویر  یا  و  عضویت 

حضور بهم رسانند.
                   هومن سیوندی پور
   رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات
اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان  

قنادان  صنف    اتحادیه  محترم  اعضاء  کلیه  اطالع  به  وسیله  بدین 
مذکور  صنف  مدیره  هیأت  انتخابات  رساند  می  کرمان  شهرستان 
البدل و یک  نفر عضو علی  نفر عضو اصلی و دو  پنج  انتخاب  برای 
شنبه  روزسه  صبح  البدل  علی  بازرس  نفر  یک  و  اصلی  بازرس  نفر 
در محل سالن اجتماعات  مورخ 9٨/04/1٨ از ساعت ٨ الي 9/5 
اتاق اصناف مرکز استان به نشانی میدان قرنی ابتدای خیابان 
سعدی   برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضاء محترم اتحادیه صنف 
داشتن  همراه  با  الزاما  شود  می  درخواست  پروانه(  )صاحب  مربوطه 
برگزاری  در محل  معتبر  پروانه کسب  تصویر  یا  و  دفترچه عضویت 

انتخابات حضور بهم رسانند.
                   هومن سیوندی پور
   رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات

اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان  

بدین وسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم اتحادیه صنف   تعویض روغن 
صنف  مدیره  هیأت  انتخابات  رساند  می  کرمان  شهرستان  کارواش  و 
البدل  علی  عضو  نفر  دو  و  اصلی  عضو  نفر  پنج  انتخاب  برای  مذکور 
و یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل صبح روز شنبه 
مورخ 9٨/04/15 از ساعت ٨ الي 9/5 در محل سالن اجتماعات اتاق 
اصناف مرکز استان به نشانی میدان قرنی ابتدای خیابان سعدی  
مربوطه  صنف  اتحادیه  محترم  اعضاء  کلیه  از  لذا  گردد.  می  برگزار 
دفترچه  داشتن  همراه  با  الزاما  شود  می  درخواست  پروانه(  )صاحب 
انتخابات  برگزاری  محل  در  معتبر  کسب  پروانه  تصویر  یا  و  عضویت 

حضور بهم رسانند.
                   هومن سیوندی پور
   رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات

اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان  

آگهی فراخوان برگزاری انتخابات 
اتحادیه صنف آپاراتی و باالنس چرخ

  شهرستان کرمان 

آگهی فراخوان برگزاری انتخابات 
اتحادیه صنف قنادان
  شهرستان کرمان 

آگهی فراخوان برگزاری انتخابات 
اتحادیه صنف تعویض روغن و کارواش

  شهرستان کرمان 

مین های شهرداری در جاده کوهپایه
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آگهی مزایده عمومی 
شماره 1

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان پرونده های خودرویی را 
بیان  و  دانست  حکومتی  تعزیرات  روزهای  این  چالش های  از  یکی 
کرد: بخش عظیمی از مردم دچار این آسیب شده اند و این آسیب 
متاسفانه  که  است  خارجی  و  داخلی  خودروهای  خریداران  شامل 
بسیاری  خود  تعهدات  اجرای  عدم  دلیل  به  خودرو  نمایندگی های 
با تمهیداتی که در سطح کالن  اند که  را سرگردان کرده  از مردم 
اندیشیده شده، مقرر شده که این نمایندگی ها به تعهدات خود عمل 
کرده و رضایت مشتریان خود را جلب کنند در غیر این صورت احکام 

صادره توسط تعزیرات حکومتی اجرا خواهد شد.
روزهای  این  چالش های  از  یکی  را  خودرویی  پرونده های  میری 
تعزیرات حکومتی دانست و بیان کرد: بخش عظیمی از مردم دچار 
این آسیب شده اند و این آسیب شامل خریداران خودروهای داخلی 
عدم  دلیل  به  خودرو  نمایندگی های  متاسفانه  که  است  خارجی  و 

که  اند  کرده  سرگردان  را  مردم  از  بسیاری  خود  تعهدات  اجرای 
با تمهیداتی که در سطح کالن اندیشیده شده، مقرر شده که این 
نمایندگی ها به تعهدات خود عمل کرده و رضایت مشتریان خود را 
جلب کنند در غیر این صورت احکام صادره توسط تعزیرات حکومتی 

اجرا خواهد شد.
وی به تشریح میزان پرونده های تشکیل شده در بخش خودرو در 
پرونده   114 گذشته  سال  در  کرد:  بیان  و  پرداخت  کرمان  استان 
شکایت از نمایندگی های خودرو در سطح استان کرمان داشته ایم که 
میزان محکومیت کل این پرونده ها  4023 میلیارد و 755 میلیون 
و 732 هزار و 743 ریال بوده است ضمن  آنکه در سه ماهه اول 
سال جاری نیز 70 پرونده در این بخش تشکیل شده که 3 میلیارد 
این  محکومیت  میزان  ریال   604 و  هزار   217 و  میلیون   158 و 

پرونده هابوده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان :

نمایندگی های خودرو هر چه سریعتر به تعهدات خود عمل کنند

خبر
مدیر کل راه وشهرسازي استان کرمان :

از ابتدای امسال بيش از  295 هزار 

متر مربع زمين برای احداث مسكن 

گذار شد در استان وا
از ابتداي امسال بیش از 295 هزار متر مربع زمین دولتي  جهت احداث 
انبوه سازان  و تعاوني هاي مسکن استان کرمان  مسکن به بنیاد مسکن، 

واگذار شده است.
 به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رساني  اداره کل راه وشهرسازي استان 
: این میزان زمین  با اعالم این خبر گفت  کرمان  محمد مهدي بلوردي  
از  برای احداث بیش  اقدام ملي مسکن،  ابالغ طرح  از  اول و پیش  فاز  در 
سرعت  هم  طرح  این  ابالغ  با  و  است  شده  واگذار  مسکونی  واحد  دوهزار 

خواهد گرفت.  
مدیر کل راه وشهرسازي استان کرمان افزود: اراضي واگذار شده به بنیاد 
مسکن این استان در فاز اول حدود 267 هزار و500 متر مربع است که برای 
احداث1400 واحد مسکن در شهرهاي کرمان، شهربابك، زرند، بافت، راور، 

سیرجان و رابر در نظر گرفته شده است.
اجاره 99ساله در  به صورت  زمین هم  مربع  متر  از 27 هزار و500  بیش 
اختیار 6 شرکت تعاوني مسکن درشهرهاي رفسنجان وسیرجان قرار گرفته 
است.دبیر شوراي مسکن استان کرمان تصریح کرد:  عملیات اجرایي احداث 
628 واحد مسکن شرکت هاي تعاوني که زمین دولتي دریافت کرده اند، 
آغاز  بزودي  هم  مسکن   بنیاد  واحد   1400 اجرایي  عملیات  و  شده  آغاز 
از این و درسفر مقام  خواهد شد .محمد مهدي بلوردي تاکید کرد: پیش 
عالي وزارت راه وشهرسازي به سیرجان در اسفند ماه 97 هم 584 واحد 
مسکن احداثي در دولت تدبیر و امید که زمین آن به صورت اجاره 99 ساله 

از سوي اداره کل راه وشهرسازي واگذار شده بود، افتتاح شد.

برگزاری جلسه گذر از پیک برق 

در شرکت  برق منطقه ای کرمان
 

جلسه پایداری شبکه به میزبانی شرکت برق منطقه ای کرمان و به منظور 
ایجاد هماهنگی الزم برای گذر از پیك سال 98 برگزار شد.

 این جلسه با هدف  اتخاذ  تصمیماتی در خصوص کنترل رشد مصرف در 
سال آتی  و بهره گیری از امکانات و تعامل سازنده با مشترکین، شهرک های 

صنعتی، مشترکین صنعتی، کشاورزی و ... تشکیل شد.
ضمن  کرمان  استان  برق  ستاد  رئیس  نصرالهی  مهندس  جلسه   این  در 
قدردانی از صنعت برق استان کرمان در گذر از پیك بار سال گذشته اظهار 
بود که خوشبختانه  برق کشور سال دشواری  برای صنعت  کرد: سال 97 
شاهد همکاری خوبی از طرف صنایع و سایر مشترکین با صنعت برق بودیم 
و  باید  ضمن بررسی امکانات برنامه ریزی راهکارهایی الزم برای کاهش 
پیك بار  سال آتی صورت گیرد.در این جلسه هریك از شرکت های برق 
به  را  نظرات خود  کرمان  استان  و جنوب  برق شمال  توزیع  و  ای  منطقه 

منظور اخذ تصمیمات مقتضی مطرح کردند.

معرفی عضو هيات علمی دانشگاه آزاد 

واحد کرمان به عنوان استاد بسيجی نمونه
 

عضو هیات علمی ومعاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد واحد کرمان 
بعنوان استاد بسیجی نمونه در استان کرمان معرفی شد.

 به گزارش روابط عمومی واحد کرمان دکتر حجت بابایی عضو هیات علمی 
و معاون فرهنگی و دانشجویی واحد کرمان بعنوان استاد برگزیده بسیجی 
خبر  این  اعالم  با  حسینی  شیخ  عبداله  دکتر  شد.  معرفی  کرمان  استان 
توضیح داد: در بررسی های انجام شده ابتدا تعداد 17 نفر از اساتید دانشگاه 
کمیته  به  و  شناسایی  دانشگاهی  های  کمیته  توسط  کرمان  استان  های 
استانی  کمیته  جلسه  در  منتخب  اساتید  افزود:  وی  شدند.  معرفی  استان 
مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت پنج نفر از اساتید که بیشترین امتیاز را 
کسب کردند به تهران معرفی شدند.عضو هیات علمی واحد کرمان ادامه داد: 
از میان نفرات برگزیده دکتر عباسعلی رستمی نسب از دانشگاه شهید باهنر 
و دکتر حجت بابایی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان با کسب بیشترین 
امتیاز بعنوان اساتید برگزیده استان کرمان انتخاب و جهت انتخاب استاد 

تراز انقالب اسالمی به سازمان بسیج اساتید کشور معرفی شدند.

رئیس صمت شمال استان کرمان:

رفع مشكالت ۱۳۰ واحد صنعتی کرمان
 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: وضعیت 130 

واحد صنعتی در حال رصد است و به دنبال رفع مشکالت آنها هستیم.
فرماندهی  ستاد  جلسه  در  نژاد  حسینی  مهدی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
اقتصاد مقاومتی استان کرمان با اشاره به اینکه 34 پروژه اقتصاد مقاومتی 
بخش  به  مربوط  پروژه   28 و  ملی  آن  پروژه  یك  که  داریم   98 سال  در 
خصوصی است، اظهار کرد: انتخاب عموم این پروژه ها با نگاه به ظرفیت های 

استان بوده و بیشتر این پروژه ها مربوط به زنجیره فوالد است.
استان کرمان در حوزه صنعت در حال تجربه  این مطلب که  بیان  با  وی 
است، عنوان کرد: برخی دیگر از پروژه ها مربوط به بخش پتروشیمی است 
چرا که 24 میلیارد دالر درآمد کشور مربوط به بخش پتروشیمی است لذا 

در استان به دنبال ارتقا و توسعه این بخش هستیم.
حسینی نژاد با اشاره به اینکه درصد پیشرفت پروژه های اقتصاد مقاومتی در 
حوزه صنعت، معدن و تجارت مشخص است، ادامه داد: امروزه درگیر جنگ 

اقتصادی هستیم و باید شرایط جنگی را داشته باشیم.
وی ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به شعار سوال و تأکید استاندار کرمان 
بر فعالیت در شش محور با موضع رونق تولید، 31 برنامه عملیاتی را داریم 

که سعی داریم در همه برنامه ها هر شش محور دیده بشود.
وی با بیان این مطلب که 11 برنامه را تعریف کردیم که یکی مربوط به 
موضوع افزایش تولید است، اضافه کرد: تعداد 130 واحد صنعتی را در حال 

رصد هستیم و به دنبال مرتفع کردن مشکالت آنها هستیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به اینکه امسال 
تبصره 18 برای ارائه تسهیالت مشخص شده است که در این زمینه شش بانك 
ورود پیدا کرده است، ادامه داد: یك هزار میلیارد تومان سهمیه برای استان در 
این زمینه مشخص شده است از طرف دیگر در سال گذشته ثبت سفارش ها 
با  از زیرساخت های خوب در استان است و  امر یکی  این  را دنبال کردیم که 

اختیاری که به استان داده شده است در حال دنبال کردن آن هستیم.
وی با بیان این مطلب که ارتباط بین واحدهای کوچك و بزرگ را در دستور کار 
قرار داده ایم، ادامه داد: یکی از مواد مورد توجه ما جلسات شورای معادن است 
که هر ماه برگزار می شود و به دنبال ایجاد رونق در معادن هستیم همچنین 
بحث دانش بنیان ها و ارتباط با دانشگاه به صورت خاص را داریم دنبال می کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان خبر داد:
بهره مندی 97 درصد جمعیت شهری استان از گاز طبیعی تا پایان امسال

آمادگی ۲9 پایگاه امدادی در طرح تابستانه امداد و نجات کرمان

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: 97 درصد 
جمعیت شهری و 47 درصد جمعیت روستایی  استان 
می  برخوردار  طبیعی  گاز  نعمت  از  امسال   پایان  تا 

شوند.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، »منوچهر فالح« اظهار 
کرد: یك هزار و 143 روستا و 53 شهر استان از نعمت 
عملیات  همچنین  و  هستند  مند  بهره  طبیعی  گاز 
اجرایی  گازرسانی به  17 شهر و 408 روستای استان 

در دست اجرا قرار دارد.
با  جاری  سال  پایان  در  امیدواریم  کرد:  تصریح  فالح 
تعداد کل مشترکین  هزار مشترک جدید  جذب 35 

استان به662 هزار مورد ارتقاء یابد. 
مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان گفت: تاکنون از 
مجموع 71 شهر استان 53 شهر گازدار شده و از 18 

شهر باقیمانده، 17 شهر در دست اجراست.
عملیات  گرفته  صورت  های  پیگیری  با  افزود:  وی 
گازرسانی  به شهر جبالبارز نیز در سال 98 در دست 

اجرا قرار خواهد گرفت.
فالح ادامه داد: با گازدار شدن 4 شهر و 280 روستا در 
سال 97، درصد بهره مندی کل خانوار استان به 73 

درصد رسیده است.
وی به تعهد شرکت گاز استان در سال 98 به صنایع 
گاز  شرکت  تعهد  میزان  کرد:  تصریح  و  اشاره  استان 
صنایع  طبیعی  گاز  مترمکعب   50000 تامین  استان 
پایان هفته دوم خرداد ماه  تا  این میزان  از  است که 
آمار  این  که  است  شده  تامین  مکعب  37820متر 
چشمگیری  رشد  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 

داشته است. 

در  کرد:  اظهار  کرمان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
کشور  جاری  اقتصادی  مشکالت  وجود  با   97 سال 
میزان 1394 کیلومتر خط تغذیه و شبکه در استان 
اجرا شده که در عملکرد ساالنه از زمان تاسیس این 
شرکت تا پایان سال 97 این آمار بی سابقه بوده است. 
به  گازرسانی  استمرار  با  حاضر   حال  در  افزود:  وی 
مناطق محروم و جنوبی استان عالوه بر کمك شایان 
مایع  سوخت  قاچاق  از  جلوگیری  جهت  به  موثر  و 
و  رضایتمندی  سطح  ارتقاء  راستای  در  موثری  گام 
گاز  شرکت  اصلی  های  اولویت  از  که   عمومی  رفاه 
است، برداشته خواهد شد و امیدواریم با گازرسانی به 
شهرهای جنوبی، مناطق محروم روستاهای جنوبی و 
صنایع تولیدی، صنعتی و کشاورزی استان، اشتغال در 

این مناطق رونق بیشتری بگیرد . 

از  کرمان،  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
آغاز طرح امداد و نجات تابستانه با آمادگی 29 پایگاه 
استان  سطح  در  جمعیت  این  توسط  موقت  و  ثابت 

خبرداد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، رضا فالح مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر استان کرمان، گفت: نیرو های امدادی جمعیت 
هالل احمر استان کرمان در 25 پایگاه ثابت و موقت 
نجات  و  امداد  پایگاه   2 شهری،  بین  نجات  و  امداد 
از  آنست  تیم  و  هوایی  امداد  پایگاه  یك  کوهستان، 
تا 5 مهرماه جاری در جاده های  تابستان  اولین روز 
پرتردد و مبادی ورودی شهر ها آماده خدمت رسانی 

به هموطنان هستند.

وی بیان کرد: در طرح تابستانه امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر استان کرمان 500 نجاتگر با 40 خودروی 
آمبوالنس و نجات در نقاط حادثه خیز استان کرمان 
برای رفاه حال هموطنان در حال آماده باش هستند.
افزود:  مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان 
هموطنان در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث 
به منظور دریافت خدمات امداد و نجات در هر ساعت 
تماس   112 تلفن  شماره  با  می توانند  روز  شبانه  از 

برقرار کنند.
در  نجات  و  امداد  عملیات  سریع  اجرای  منظور  به 
طرح  احتمالی  حوادث  سایر  و  جاده ای  حوادث 
استان  احمر  هالل  جمعیت  نجات  و  امداد  تابستانه 

کرمان تا 5 مهر ماه آماده خدمت رسانی هستند.

معاون شهردار کرمان:

آب و فاضالب شهری به تعهداتش در حفاری ها در موعد مقرر عمل کند
معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری کرمان گفت: شرکت 
آب و فاضالب شهری به تعهدات خود در خصوص حفاری ها در موعد 

مقرر عمل کند.
تعامل شهرداری  بر  تاکید  با  مهر  با خبرنگار  در گفتگو  قنبری  علی 
کرمان با شرکت های آب و فاضالب، گاز، برق و مخابرات در زمینه 
حفاری های مرتبط در معابر شهری اظهار کرد: طبق ماده 55 قانون 
و  هستند  شهرداری ها  عمومی  معابر  نگهداری  متولی  شهرداری ها، 
شرکت های توزیع آب، برق، گاز و مخابرات که به هر دلیلی نیاز به 
با شهرداری  قراردادی رسمی  باید طی  دارند،  معابر شهری  حفاری 

را  معبر  آسفالت  و  زیرسازی  خود،  زیرزمینی  شبکه  اجرای  از  پس 
ترمیم کنند.

وی ادامه داد: ولی متاسفانه شاهدیم در مواردی این تعهد در سطح 
شهر کرمان نادیده گرفته می شود.

قنبری گفت: متاسفانه دلیل عمده خرابی آسفالت شهر کرمان ناشی 
از حفاری های متعدد است و همچنین قانونا و شرعا نمی توانیم اجازه 
انتقال زیر سطحی، تا  دهیم معابر عمومی پس از اجرای شبکه های 

مدت ها ترمیم نشده و موجب نارضایتی شهروندان شوند.
افزود: در حال  بنایی شهردار کرمان  امور زیر  معاون حمل و نقل و 

حاضر متاسفانه چندین معبر در سطح مناطق مختلف شهر کرمان 
از شرکت های مذکور، رها شده که مشکالت  بعضی  از حفاری  پس 
آن گریبانگیر شهروندان شده و آنها با مراجعات مکرر به شهرداری، 

درخواست ترمیم این معابر را دارند.
قنبری تصریح کرد: شرکت های خدمات رسان باید با در نظر گرفتن 
دشواری هایی که پس از اجرای شبکه های زیر زمینی برای ساکنان 
داشته  تعامل  شهرداری  با  معابر  حفاری  در خصوص  می شود  ایجاد 
باشند و در موعد مقرر، حفاری انجام شده را اصالح کنند تا مجوز 

حفاری در معابر جدید برای آنها صادر شود.

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 

وزارت جهاد کشاورزی 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
پژوهشکده پسته 
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قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

زندان من
 وقتی جهان از چشمه ی چشمان تو سیراب 
می شد دل را به تاریکی شب ها می سپردم 
در  یا  را  خود  روی  نگاهم  از  برنگردان  یا 
با  بستم  عهد  تا  بمیرم.  باید  بیکران  سکوتی 

تو دنیا را ببینم دنیا به من پایی به رفتن را نمی داد. با هر صدای 
ابر باران را گمانم از دوردستی بی نشان تا تو بمیرم. ای آخرین 
پرونده ام در زندگانی می ترسم از بستن که من دل بسته بودم از 
پاییز و  از  پر  تو  بی  اینکه من  از  نگفتم  پنهان خودم هرگز  حس 
دردم تا حس بودن در نگاهت زنده باشد من زنده ام. ای زندگی 
بی نهایت پرونده ی من زندگی با تو قشنگ است هر چند اینجا 
فصل ها هم غرق جنگ است. پروازهایم را تو دیدی در هیاهو  با 
چشم شهالیی که دیده هر فراسو. با لطف لبخندت بهاران حرف 
دارد سر را به روی شانه هایت می گذارد. تو باشی تا ابد پر برگ 
و بارم پر از باران و عطر و انتظارم. در زندگی آغاز منی پرونده 
نلرزان  را  دلم  هایت  اشک  با  من  آینده ی  و  تمام هستی  من  ی 
تو  اما  تا کوچه می دوم  پایی  با هر صدای  ای  رفته  از وقتی که 
و  مانده  نصیب  بی  نگاهت  نسیم  از  بارم  و  برگ  نمی گردی.  بر 
نبض داغ باغ به باران نیاز دارد. من این پرونده را نبسته ام تا یک 
تماشا کن  را  رفتنم  باشم.  داشته  ام  تازه  دردهای  میان  دلخوشی 

که نمی توانم شاهد سوختنت باشم قلبم را به روی تو نبسته ام.
تو چه باشی چه نباشی سهم این سینه نباشی پس برو برای دردم 
بلکه آیینه نباشی ولی ذهنم از تو خالی نمی شود و این حق من 
بال  و  دست  که  روم  می  اینجا  از  باشی  ام  دلخوشی  که  است 

دلت باز باشد.
پرونده ام را بسته بودی و نبستم 

با رفتنم در خویش در زندان نشستم 
هر روز می دیدم تو را با مرگ باور 

هر روز تنها در خودم تنها شکستم 

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از اتفاق نیک انتقال آب از صفا رود و بررسی نیاز آبی شهر کرمان؛

آیا کرمان سیرآب می شود؟

کمبود آب
کرمان از جمله شهرهایی است که همواره با تنش آبی 
می  تشدید  تابستان  فصل  در  مشکل  این  است.  مواجه 
شود. اوایل تیر ماه امسال بود که ساکنان برخی از نقاط 
با مراجعه  به شرکت  کرمان از جمله شهرک نشین ها 
به  نسبت   کرمان  استانداری  حتی  یا  و  ای  منطقه  آب 
کمبود آب ابراز گالیه کرده و خواستار رفع مشکل شده 
بودند تا جایی که مسئوالن مجبور شده بودند برای رفع 
شرکت  هماهنگی  با  نقاط   برخی  در  شهر  آب  مشکل 
آب و فاضالب و فرمانداری، آبرسانی را  به صورت سیار 

پوشش دهند. 
درخواست  امام جمعه

کمبود آب و دغدغه مردم در این زمینه خود را در پشت 
امام جمعه  تریبون نماز جمعه شهر کرمان نشان داد و 
کرمان در روز جمعه  با بیان اینکه با مشکل کمبود آب 
در استان کرمان و شهر کرمان  روبه رو هستیم و نمی 
شود یک نقطه شهر آب داشته باشد و نقطه دیگر مردم از 
آب شهر بی بهره  باشند، گفت: مسئوالن  باید  به صورت 

شفاف و دقیق واقعیت آب شرب را  به مردم  بگویند.
تالش های شبانه روزی برای رفع مشکل آب

اما این  روزها اخبار خوشی از رفع این مشکل به گوش 
این  در  مسئوالن  روزی  شبانه  تالش  ظاهرا  و  رسد  می 

زمینه به ثمر نشسته است. اما این خبر خوش چیست؟
استاندار کرمان که عصر روز ششم تیر ماه از پروژه خط 
انتقال آب شهر کرمان به همراه مدیر عامل آب منطقه 
ای و مدیر کل آب و فاضالب استان  به طول 11 کیلومتر 
انتقال آب بخش  بازدید  به عمل آورد، گفت: این خط 
انتهایی پروژه صفا رود است که از 5 حلقه چاه حفاری 
شده تامین شده است  و به زودی به شهر کرمان خواهد 

رسید.

اطالع   پایگاه  خروجی  روی  بر  خبر  این  کامل  گزارش 
رسانی استانداری کرمان  به این صورت آمده است که 
بازدید  با هم می خوانیم:استاندار کرمان در حاشیه این 
گفت: در گذشته آب شهر کرمان از قنوات و چاه هایی 
نظیر، چاه دشت قریه العرب، دشت حسین آباد و جوپار 
ها  چاه  این  در حال حاضر ظرفیت  که  می شد،  تامین 
ها  چاه  و  ها  قنات  این  از  استفاده  امکان  و  شده  کامل 

وجود ندارد.
وی با اشاره به کمبود آب آشامیدنی در کرمان تصریح 

هزار  مصرف)تابستان(با  پیک  در  کرمان  شهر  آب  کرد: 
لیتر بر ثانیه کمبود مواجه است، که سال ها مشاورین در 
راستای این موضوع بررسیهای الزم را انجام داده  و چند 
منبع را برای تامین آب مورد نیاز کرمان تعیین کرده، اما 

درحال حاضر اجرایی کردن آنها زمان می برد.
شهر  آب  کمبود  مشکل  حل  برای  کرد:  اذعان  فدایی 
تابستان جاری به صورت مقطعی، در اسفند  کرمان در 
که  االنبیاء  خاتم  قرارگاه  محل  در  گذشته  سال  ماه 
پیمانکار پروژه انتقال آب به کرمان نیز  هست، جلسه ای 

برگزار کردیم و مقرر شد این خط انتقال 11 کیلومتری 
تا پایان اردیبهشت سال جاری به اتمام برسد تا بتوانیم 
به  انتقال  این خط  همراه  به  نیز  را  دیگر  چاه  آب چند 
شهر کرمان برسانیم، اما متاسفانه زمان بندی اجرای این 
پروژه رعایت نشد و پروژه در زمان مقرر به پایان نرسید.

وی تاکید کرد: ما اصرارمان بر این است که پیمانکار با 
افزایش شیفت های کاری این پروژه را هر چه سریعتر به 
اتمام برساند، که امید داریم با این پروژه مشکل آب شهر 

کرمان در تابستان جاری حل شود.
استاندار کرمان اظهار کرد:انشااهلل با بهره برداری از این 
پروژه در ماه های مرداد و شهریور ماه جاری؛ عالوه بر 
اینکه 5 حلقه چاه به شبکه آبی شهر کرمان اضافه خواهد 

شد؛ کمبود آب شهر کرمان نیز حل خواهد شد.
ابراهیم  کرمان،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
علیزاده،مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان 
نیز با تاکید بر اینکه،کمبود آب شهر کرمان در تابستان 
جاری با وارد مدار شدن این 5 حلقه جبران خواهد شد، 
افزود:ما با تمام توان به دنبال آن هستیم که تا این پروژه 
را اجرایی کنیم تا دچار بحران آب در تابستان جاری در 
تامین  بندی مقرر  اگر در زمان  اما  شهر کرمان نشویم، 
اعتبارات صورت نگیرد، دوباره با مشکل مواجه خواهیم 

شد.
عامل  مدیر  حیدری،  یحیی  گزارش،  این  براساس 
موسسه ثاراهلل و نماینده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 
در این پروژه گفت: این اطمینان را به مسئولین استانی 
و مردم نجیب کرمان خواهیم داد که تا اول مردادماه این 
پروژه به اتمام رسد و این آب انتقالی در لوله های شهر 

کرمان جاری شود.
حال وظیفه ما چیست؟

دشواری کمبود آب تنها وقتی کاسته می شود که همه 
ما در قبال آن احساس مسئولیت کرده و متعهدانه نسبت  
به حفظ منابع آبی عمل کنیم. ما که  در استانی خشک و 
نیمه خشک زندگی می کنیم شایسته است هر روز را روز 
حفظ آب بدانیم و باور داشته  باشیم که اگر مسئولیت 
پذیر و متعهد  به جامعه باشیم از بحران کمبود آب هم  
به سالمت عبور خواهیم کرد. امید که آب را ول نکنیم  

تا در همسایگی ما غم نبود آب، موج  بزند. 

   اوایل تیر ماه امسال بود که ساکنان برخی از نقاط کرمان از جمله شهرک نشینان 
با مراجعه به شرکت آب منطقه ای و یا حتی استانداری کرمان نسبت به کمبود 
آب ابراز گالیه کرده و خواستار رفع مشکل شده بودند. اما این روزها اخبار خوشی 
از رفع این مشکل به گوش می رسد و ظاهرا تالش شبانه روزی مسئوالن در این 
زمینه به ثمر نشسته است و خط انتقال آب بخش انتهایی پروژه صفا رود که از 5 
حلقه چاه حفاری شده تامین شده است به زودی به شهر کرمان خواهد رسید، اما 
آیا این مقدار آب نیاز شهر کرمان را برطرف می سازد؟ یا منجر به مصرف گرایی و 

کمبودی بیشتر در آینده خواهد شد؟

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

 زمانی که زوجه در خصوص مهریه، مافی الذمه زوج را ابرا 
می کند، به این بیان که می گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی 
برای پرداخت مهریه نخواهی داشت )تو را از پرداخت مهریه 
بری می کنم( باعث می شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به 

طور کلی ساقط شود. پس در این حالت زن حق رجوع برای 
دریافت مهریه ندارد. 

به  را  خود  مهریه  طالق،  قبال  در  زوجه  مواقع  برخی  اما 
شوهر بذل می کند. بذل مهر در طالق های خلع و مبارات 
انجام می شود، خلع و ُمبارات دو نوع طالق توافقی در فقه 
به  مالی  واگذاری  با  زن  آن  در  که  است  اسالمی  و حقوق 

زمانی  به  مربوط  طالق  این  می گیرد.  طالق  وی  از  شوهر 
که  باشد  کرده  پیدا  تنفر  قدری  به  شوهر  از  زن  که  است 
از قید همسری وی رها شود.  با پرداخت پول  حاضر شود 
این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به همین 
جهت در فرهنگ عامه از عبارت »مهرم حالل و جانم آزاد« 
در اشاره به این نوع طالق استفاده می کنند، بنابراین زن با 

او می خواهد که طالقش دهد.  از  به شوهر،  مالی  پرداخت 
بذل خود رجوع کند، طالق  از  ایام عده طالق  اگر زن در 
ملغی و کان لم یکن خواهد شد، یعنی همچنان زن و شوهر 
محسوب می شوند و مثل این است که اصاًل طالقی صورت 
نگرفته است. پس در این حالت زن حق رجوع از مهریه را 

تا پایان مدت عده دارد. 

در یک مورد دیگر زوجه مهریه خود را به زوج هبه می کند. 
به این بیان که می گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در 
این حالت است که همانند سایر اشکال هبه تکلیف شوهر 
در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی رود، چراکه زن 
می تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را 

مطالبه کند. خواه طالق گرفته یا نگرفته باشد.

بازپس گیری مهریه پس از بخشیدن

یادداشت های 

گاه و بی گاه

اجحاف
به  را  ساعتی  تا  خواست  من  از  مادرم  بود،  بیمارستان  در  پدر 
برسد.  خانه  کارهای  به  او  تا  باشم  پدر  کنار  در  همراه  عنوان 
پس من به بیمارستان رفتم و در کنار تخت پدر نشستم دقایقی 
گذشت که خواب به سراغم آمد و برای رفع خواب آلودگی 
شروع به کنکاش کردم و در یخچال را باز کردم انواع خوراکی 
را در آن دیدم وسوسه شدم و از خوردن میوه شروع کردم و 
همینطور ادامه دادم پوست آنها را هم از پنجره به داخل کوچه 
پرتاب می کردم. بعضی از پوستها هم به عابری در کوچه می 
خورد و شادی من دو چندان می شد دیگر تقریبا تمام محتویات 
یخچال را خورده و پوست و ضایعات آن ها را به کوچه ریخته 
مادر آمد و من خداحافظی  به زودی گذشت که  بودم. زمان 
گذاشتم  کوچه  به  پا  وقتی  آمدم  بیرون  بیمارستان  از  و  کردم 
و  داشت  به کمر  دستی  در حالی که  رفتگر  پیرمرد  به  چشمم 

آهی بر نهاد و آن آشغالها را جمع می کرد، افتاد.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

از کلیه سهامداران دعوت می شود ساعت 10 روز چهارشنبه 
مورخ 98/4/19 در دفتر شرکت واقع در بلوار صدوقی - طبقه 
باالی تکیه حسین ابن علی حضور بهم رسانند. موضوع جلسه: 
تصویب صورتهای مالی منتهی به 97/12/29 تصمیم گیری 
درباره تقسیم سود سهام،  انتخاب هیات مدیره و بازرسین، اتخاذ 

تصمیم درباره پروانه فعالیت شرکت.

مدیرعامل - غریب رضا غفاری نژاد 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت تانکررانان شبدیز کرمان 



چهار دوشنبه 10 تیرماه 27/1398 شوال 1440/ 1 جوالی 2019/سال بیست و چهارم شماره 3023
فرهنگ و ادب

آنتوان سیمینوویچ ماکارنکو هم مانند حاج اکبر صنعتی 
بهترین کمک به محرومین را آموزش دانست. او کارگری 
او  آمد.  دنیا  به  اوکراین  خارکف  در   1898 در  که  بود 
اندیشه  شوروی  اکتبر  انقالب  از  پس  تا  شد  معلمی 
های نو تعیلم و تربیت را به مرحله عمل درآورد. او هم 
مانند مرحوم صنعتی بزرگ برای کودکان بی سرپرست 
آن  مدیریت  به  و  کرد  تاسیس  کلنی  یک  خردسال 
پرداخت. اگر حاج اکبر در پرورشگاه به کار اهمیت داد و 
کار خالق را تبلیغ کرد و شیوه های تازه و ابتکاری بکار 
گرفت ماکارنکو هم بدون شناخت راه و روش حاج اکبر 
را در زمینه  ابتکاری  تازه و  صنعتی کرمانی شیوه های 
تربیت انسان پی ریزی کرد و کار تولیدی را با آموزش 
همراه ساخت. کاری که حاج اکبر در کرمان انجام داد. 
ماکارنکو دریافت که کار با تولید در تربیت نقش مهمی 
فعالیت  راه  ترین  اساسی  انسان  شناخت  برای  و  دارد 

یک  در  تولیدی  کار  ضمن  کودکی  هر  اوست.  تولیدی 
مندی  قانون  و  خواص  و  طبیعت  های  پدیده  فرآیندی 
آنها و مناسبات بین انسانها و همکاری و اشتراک را می 
نوع  باالترین  و  بهترین  پراتیک  فهمد که  و می  شناسد 
شناخت است با پند و اندرز و نصیحت و ترساندن کودک 

از عقوبت کار تربیتی ناقص است.
و  مدرسه  به  منحصر  تربیتی  کار  گوید  می  ماکارنکو 
دانشگاه نیست کودک فقط در مدرسه امور تربیتی را فرا 
نمی گیرد بلکه مدرسه و کوچه، بازار، خانواده، باید کار 
فراگیری  توانایی  که  انجام دهند. هرگز کودکی  تربیتی 
تربیت را نداشته باشد وجود ندارد. این آموزگار انقالبی 
و خصوصیات  بشری  را طرح شخصیت  تربیت  از  هدف 
که  بگیرد  فرا  کودک  کوشید  می  و  دانست  می  انسانی 
برای غلبه بر مشکالت هرگز امید خود را از دست ندهد. 
ماکارنکو می کوشید در یک محیط جمعی اهمیت شورا 
را به کودک بیاموزد و بازمانده ارتجاعی فرهنگ گذشته 
را از ذهن کودکان بزداید. او توانست انسان های بزرگی 
را تربیت کند همچنان که حاج اکبر توانست بزرگترین 

مجسمه ساز و نقاش را تربیت کند.
ماکارنکو هرگز آموزش همراه با تولید را برای نفع اقتصادی 
به منظور تقویت شخصیت  را  نداد و کار تولیدی  انجام 

کودک و باال بردن روحیه همکاری با زحمت کشان  با 
آموزش همراه کرد هر چند که کار تولیدی این نسخه 
را به بار آورد که کانون های آموزشی هزینه نیازمندی 

خود را تامین می کردند. او به فلسفه علمی ایمان 
داشت و پرورش جسمی و فکری و اخالقی و زیبایی 
ماکارنکو  داد.  می  انجام  تولیدی  کار  با  را  شناسی 
با تشکیل انجمن های هنرهای دراماتیک، هنرهای 
 ... و  چتربازی  ادبیات،  ژیمناستیک،  رقص،  زیبا، 
و  کرد  آماده  کودک  آزادانه  انتخاب  برای  را  زمینه 
آموزشی  سفرهای  و  سیاحتی  اردوهای  تشکیل  با 
کودکان را با اوضاع و احوال طبیعی و باستانی کشور 
آشنا ساخت، اما افسوس که پس از نیم قرن کم کم 
انقالب شوروی با دیکتاتوری استالین منع شد و به 
یک بورژوازی دولتی تبدیل شد تا با بستن مرزها و 
پلیسی همه چیز را خوب جلوه دهد  خفقان و جو 
اینک  و  افتاد  پرده  گورباچف  زمان  در  که  روزی  تا 
زمامداران آنجا بجایی رسیده اند که به جای تربیت 
دیکتاتورها  از  حمایت  و  بمباران  و  کشتار  انسانها  
ظهور  جدیدی  مارکانکو  آیا  دهند   می  آموزش  را 
آوریل  پانزدهم  در  ماکارنکو  سرانجام  کرد؟  خواهد 

1939 درگذشت.
اما سخن او هنوز هم مانده است.

باید  پس  است  محیط  ثمره  انسانی  سجایای  اگر 
محیط را انسانی کرد.

نگاهی به زندگی "آنتوان سیمینوویچ ماکارنکو"  مددکار اجتماعی؛
تربیت نااهل وجود ندارد 

مانند شعر های بدون مخاطب خاص 
بر زبان زندگی 

زمزمه می شوم ُو می چرخم 
دلم از عشق گریان 

شالِق ترس ،
به استخواِن شهامتم رسیده است 

نگاهی کوتاه 
به زندگی 

نزاری قهستانی
  

نزاری ملقب به سعدالدین معروف به حکیم نزاری قهستانی 
که  است  هجری  هفتم  سده  دست  قوی  گویندگان  از 
و  دیدارها  سعدی  با  گویا  و  است  معاصربوده  سعدی  با 

مصاحبت ها کرده است 
کامل  توانائی  غزل  ویژه  به  شعر  اقسام  سرودن  در  حکیم 
داشته و همواره از سبک سعدی پیروی می کرده است و 
پس از مرگ وی حافظ و بسیاری از شعرای بزرگ شیوه او 

را دنبال کردند.
تذکره  بعضی   . بود  پیشه  عاشق  و  آزاده  شاعری  نزاری 
نویسان او را اسماعیلی مذهب و برخی خالف آن پنداشته 
اند. دولتشاه سمرقندی در تذکره خود گوید :زاری را بعضی 
می  اسمعیلیه  زمره  از  بعضی  و  دانند  می  عارف  و  موحد 
گویند . هر چند سخنان او بر شیوه می پرستی و آداب و 
مستی واقع شده اما معرف و حقایق نیز دارد و از حقیقت 
سخنان او معلوم میشود که مردی حکیم و صاحب تحقیق 

بوده و بدو اعتقاد بد بهتان است
آثار :

1.دیوان – مشتمل بر سی هزار بیت که اکنون آنچه باقی مانده 
کمتر از هشت هزار بیت است

2.دستور نامه – مثنوی، به شویه بوستان سعدی به نظم در 
آورده است

3.سفر نامه – مثنوی
نزاری در سال ۷۰۰ - ۷21 هجری - در شهر بیرجند قهستان 

که زادگاهش بود روی در نقاب خاک کشید 
بر عاشقی حرام بود عشق و عاشقی کو ترک هر دو کو نگیرد 

برای دوست
کردم ز عشق زیر و زبر خانمان دل تا هیچکس دگر ننشیند 

به جای دوست
خراب کرده چشمان پر خمار توام بهم بر آمده زلف تابدار توام
هزاربار اگر بفکنی و برداری همان نزاری بر گشته روزگار توام

به قلم سامان 
ساردویی

به کوشش
محمود جعفری 
کوهبنانی

به قلم میرسید عباس روح االمینی 

ژنو  به قرن هفدهم است که در  ژان ژاک روسو متعلق 
پدر  تنگدستی  و  مادر  مرگ  و  فقیر  خانواده  شد.  زاده 
تحصیل  از  را  او  و  گذاشت  اثر  او  اخالق  بر  ساز  ساعت 
مستمر دور کرد. اما استعداد ذاتی و هوش سرشارش از 
او نویسنده ای بزرگ ساخت که نوشته های او را شعر 
هم تلقی کرده و از خواندن آن لذت می برند. هنگامی 
از  و  کردند  بیان  را  پرسش  یک  طرح  دانشمندان  که 

خواند.  بارها  را  پرسش  آن  ژان چون  زدند  جایزه حرف 
تهذیب  برای  ادب  و  آیا تجدید عهد علم  بودند  پرسیده 
مردم سودمند بوده یا زیان رسانیده است؟ همین پرسش 
گویای این واقعیت است که جامعه در انتخاب راه علم و 
ادب و سنت دچار پارادوکس است. ژان ژاک در مسابقه 
شرکت کرد و برنده شد. او گفته بود که علم و ادب ظاهر 
مردم را آراسته می کند اما باطن را فاسد می سازد. طبع 
را منحرف می نماید و به دل و دماغ حالتی مصنوعی می 
دهد مختصر اینکه مردم عالم هنرمند می شوند اما آدم 

نمی شوند. در ایران شاعری گفته است: 
ای دل نفسی به دوست همدم نشدی 

در خلوت کوی یار محرم نشدی 
مفتی و فقیه و صوفی دانشمند 

این جمله شدی ولیک آدم نشدی 
ضرب المثل گونه ای هم هست که شاید روزی آقای فتح 
چه  شدن  مال  گوید؛  می  که  کنند  معرفی  را  آن  نجات 

آسان آدم شدن چه مشکل.
سه سال بعد همان انجمن باز موضوعی را طرح می کند 
اینکه منشا عدم مساوات میان مردم چیست؟  بر  مبنی 
این پرسش هم تنها از ذهن چند دانشمند بیرون نیامده 
بلکه از جامعه گرفته شده است. انعکاس خواست مردم 
است که افکار آن دانشمندان را ساخته است. چون افکار 

از جامعه گرفته می شود و هر فردی هر چند که استعداد 
خوبی داشته باشد اما افکارش را از جامعه می گیرد اگر 
دانشمند است تئوری می دهد و اگر شاعر است آن افکار 
که  است  افکار  و همین  کند  می  بیان  قالب شعر  در  را 
و  ها  گفته  از  بسیاری  کند.  می  کیفی  را  و شعر  نوشته 
از جامعه گرفته  افکاری است که  از  نوشته ها و شعرها 
نشده است و حرف است و حرف ارزش ندارد مگر عمل 
باشد. حرف های بسیاری از آموزگاران در کالس ها عمل 
که  هایی  پرسش  نیست.  فیزیکی  کار  تنها  عمل  است 
دانشمندان در زمان روسو مطرح می کردند نیز عمل بود. 
ادامه دارد...

کوچه بن بست             ژان ژاک روسو              بخش دوم

به قلم 
میرسیدعباس 

روح االمینی 

مدیرکل  دیروز  ظهر  امروز:  کرمان  خبری  سرویس 
روابط عمومی استانداری و مشاور رسانه ای استاندار 
کرمان از دفتر مرکزی روزنامه »کرمان امروز« بازدید 
کرده و در این بازدید سخنانی ایراد شد. در این دیدار 
محمد فتح نجات، مدیرمسئول و صاحب امتیاز روزنامه 
در  کاغذ  بحرانی  معضل  به  اشاره  با  امروز«  »کرمان 
استان  در  نگاری  روزنامه  از مشکالت  استان  و  کشور 
کرمان سخن به میان آورد و گفت: »متاسفانه تعداد 
به  منجر  کرمان  استان  در  فعال  نیمه  نشریات  زیاد 
است.  شده  ای  رسانه  و  تبلیغاتی  های  بودجه  اتالف 
اشاره  دولتی  آگهی های  به  توان  مثال می  عنوان  به 
کرد که باید بین حدود 3۰۰ نشریه توزیع شود و این 
از  دیگر  های  استان  در  عدد  این  که  است  حالی  در 
1۰۰ نشریه تجاوز نمی کند. نتیجه این می شود که 

کرمان حدود 29۰ نشریه بی خاصیت و نیمه فعال را 
تغذیه می کند در حالی که این حق 1۰ نشریه فعال و 

تولیدگر است که تلف می شود«
فتح نجات در بخشی دیگر از سخنانش از بی توجهی 
بعضی مدیران به انتقادات رسانه ای گالیه کرد و گفت: 
یا  و  اند  شده  کلفت  پوست  مدیران  از  بعضی  »گویا 
اینکه شاید دستگاه و سیستم تحت مدیریت خود را 
اطمینان  خود  جایگاه  به  آنقدر  دانند.  می  پدر  ارث 
و  دهند  نمی  هم  پاسخ  را  انتقادات  برخی  که  دارند 
به قول گذشتگان می گویند »همینه که هست، می 
رفتار  این  نخواهید«  خواهید  نمی  بخواهید،  خواهید 
حذف  استان  مدیریتی  سیستم  از  باید  را  طلبکارانه 
کنیم و مدیران باید به رسانه ها –که نمایندگان مردم 
نه  است  وظیفه  یک  این  و  باشند  پاسخگو  هستند- 

یک لطف. تا زمانی که این پاسخگویی در دستور کار 
مدیران و مسئوالن قرار نگیرد نمی توان به رفتار دور 

از فساد در استان امید داشت«
دکتر تقی زاده، مدیر روابط عمومی استانداری کرمان 
نیز در ادامه سخنانش به سرآمد بودن نقش »کرمان 
امروز« در جامعه مطبوعاتی استان اشاره کرد و گفت: 
شاید درست نباشد که من بگویم کرمان امروز بهترین 
روزنامه در کرمان است، زیرا این کار نیاز به یک کار 
بگویم  توانم  می  راحت  خیال  با  اما  دارد،  کارشناسی 
که یکی از تولیدگرترین روزنامه های استان به شمار 
می آیید. از این روی به شما تبریک می گویم و نکته 
دیگر اینکه »کرمان امروز« در بسیاری از جریان های 
اجتماعی پیشرو و جریان ساز است و این نکته ای با 
اهمیت محسوب می شود که متاسفانه در بسیاری از 

نشریات فراموش شده است. این خیلی مهم است که 
شما در این روزنامه به دغدغه ها و دردهای مردمی می 
باعث شده  امروز  و همین خصلت در کرمان  پردازید 

است که مردم به این روزنامه احترام بگذارند.
وی در بخشی دیگر از سخنانش به معضالت محتوایی 
در  ما  متاسفانه  گفت:  و  کرد  اشاره  کرمان  نشریات 
کرمان روزنامه نگار مولف کم داریم و همین باعث شده 
است که تاثیر بسیاری از نشریات کم شود. بسیاری از 
نشریات استان کرمان به بولتن خبری تبدیل شده اند 
و این تاسف بار است. امیدواریم که این روند تغییر پیدا 

کند و فضای رسانه ای استان حرفه ای تر شود.
در پایان این دیدار دکتر تقی زاده با اهدای یک تابلوی 
روزنامه »کرمان  نویسندگان  و  از کارکنان  پته  زیبای 

امروز« خداحافظی کرد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان در بازدید از دفتر مرکزی »کرمان امروز«:

»کرمان امروز« پیشرو و جریان ساز است
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سرویس علم و زندگی کرمان امروز

از مصرف آب سرد و یخ پرهیز جدی داشته باشید؛ مصرف آب یخ می تواند 
و  موارد  با  مطلب  این  در  برساند؛  آسیب  شما  کلیه های  سالمت  به  به شدت 

عواملی که سالمت کلیه های شما را تهدید می کند، آشنا می شوید.
"کلیه" و دستگاه  پویا؛  باشگاه خبرنگاران  اجتماعی  به گزارش خبرنگار 
ادراری یکی از اعضای حیاتی و بسیار مهم در بدن انسان هستند که وظایف 
ادرار  مجاری  و  کلیه  دستگاه  بیماری های  و  اختالالت  دارند،  مهمی  بسیار 

ممکن است در هر سنی و با هر شدتی رخ دهد.
سرطان کلیه

تومورها  این  می شود؛  گفته  سرطان  یا  تومور  سلولها،  طبیعی  غیر  رشد  به 
اغلب در معاینات شکم، کشف شده و در ابتدای کار عالئم بارزی ندارند اما 
شایع ترین عالمت بالینی وجود خون در ادرار است؛ برخی عوامل محیطی را 
در ایجاد آن دخیل می دانند همچنین از مهمترین این عوامل چاقی و استعمال 

دخانیات است.
شیوع سرطان کلیه نسبت به دیگر سرطان ها کم اما در حال افزایش است؛ 
ـ دارویی  بیمار می تواند شامل  جراحی  به شرایط  درمان سرطان کلیه بسته 

)شیمی درمانی( رادیوتراپی باشد.
ضربه به کلیه

یا  اتومبیل، سقوط، نزاع و زخم چاقو  بیشتر در تصادفات   ضربه به کلیه ها 
کبودی  و  کوفتگی  یک  از  می تواند  کلیه ها  به  آسیب  می شود.  دیده  گلوله 
ساده در پهلو تا متالشی شدن بافت کلیه یا آسیب به عروق و اعصاب باشد؛ 
درمان ضربه به کلیه با توجه به شدت آسیب می تواند شامل درمان جراحی، 

دارویی و استراحت باشد.
عفونت مثانه

باکتری ها  تهاجم  است؛  میکروبی  از هرگونه  عاری  مثانه  طبیعی  در حالت 
به مثانه باعث ایجاد عفونت در مثانه می شود؛ این تهاجم از راه های مختلفی 
می تواند صورت گیرد مثال میکروب ها  از طریق خون یا از طریق پیشابراه از 

محیط خارج بدن وارد مثانه می شوند و باعث عفونت شوند.
در زنان بعد از یائسگی به دلیل برگشت ادرار از پیشابراه به مثانه ) رفالکس 
افزایش می یابد؛ عالئم عفونت مثانه شامل  به عفونت ادراری  ابتال  ( احتمال 
سوزش در هنگام ادرار، تکرر ادرار، شب ادراری، بی اختیاری ادرار و درد 

در باالی عانه، ادرار خونی و کمردرد است.
درمان عفونت مثانه  باتوجه به آزمایشات ادراری و نوع میکروب، تجویز 
بیوتیک، رعایت نکات بهداشتی و رژیم غذایی ) اجتناب از  مصرف  آنتی 
ث  ویتامین  داشتن  دلیل  به  که  مرکبات  بیشتر  مصرف  کوال،  و  چای  قهوه، 
دهد؛  می  کاهش  را  اداری  عفونت  عالئم  و  کرده  تقویت  را  ایمنی  سیستم 
کسانی که از کیسه ادرار )سوند( استفاده می کنند باید بخاطر داشته باشند که 
کیسه ادرار را پایین تر از سطح بدن نگه دارند تا از برگشت ادرار ) رفالکس( 

جلوگیری کرده و احتمال عفونت ادرار را به حداقل ممکن کاهش داد.
مثانه نوروژنیک

بی  دچار  فرد  عصبی،  دستگاه  در  ضایعه ای  ایجاد  علت  به  حالت،  این  در 
ناهنجاری  ای،  مهره  فتق دیسک  است  ادرار می شود؛ علت ممکن  اختیاری 
نوروژنیک  مثانه  درمان  باشد.  نخاعی  طناب  به  آسیب  یا  و  مادرزادی  های 
شامل درمان حمایتی مانند استفاده از سوند به صورت دائم و متناوب، کنترل 

عوارض ) مانند پایین آوردن کلسیم غذا ( و رعایت بهداشت فردی باشد.
سنگ های مثانه

تشکیل  مثانه  در  که  است  ادراری  سنگ های  انواع  از  یکی  مثانه  سنگ 
می شود.  مثانه  وارد  و  شده  خارج  کلیه  از  که  هستند  سنگ هایی  یا  می شود 
سنگ مثانه بیشتر در مناطق گرمسیر شیوع دارد و علت آن ادرار غلیظ و کم 
است که باعث رسوب نمک های محلول در ادرار می شود. از دیگر از عوامل 
موثر در ایجاد سنگ های ادراری، افزایش پروتئین  و نمک در رژیم غذایی 
و کم تحرکی است. وقتی سنگ در مثانه باشد، مردان در ناحیه باالی آلت 
احساس درد شدید می کنند، بیمار هنگام دفع ادرار احساس درد و تیر کشیدن 
در مجرای ادرار می کند. گاهی ممکن است سنگ مثانه باعث احتباس ادرار 
شود. درمان سنگ های مثانه شامل رژیم غذایی مناسب، مصرف زیاد آب، 
داروی مسکن  و در نهایت دفع اجباری سنگ  با جراحی  یا  سنگ شکن  

است.

سرطان مثانه
بیشتر از 55 سال شایع است و مردان را  با سن  افراد  بیشتر در  سرطان مثانه 
ادرار  مشاهده  مثانه  سرطان  عالمت  شایع ترین  کند؛  می  مبتال  زنان  از  بیشتر 
است  ممکن  سرطان  پیشرفت  صورت  در  است.  درد  وجود  بدون  خونی 

دردهایی در ناحیه لگن و پشت فرد نیز دیده شود.
افراد  است.  مثانه، کشیدن سیگار  به سرطان  ابتال  در  عامل خطر  بزرگترین 
دستگاه  های  سرطان  به  ابتال  خطر  معرض  در  عادی  افراد  برابر   2 سیگاری 
مثانه،  سنگ  ادراری،  دستگاه  مزمن  های  عفونت  همچنین  هستند  ادراری 
مصرف باالی کلسترول، اضافه وزن، پرتو درمانی لگنی، سرطان های دیگر 
)پروستات  و روده( نیز احتمال ابتال به سرطان مثانه را افزایش می دهند. درمان 
اقدامات شیمی درمانی، پرتو درمانی،  از  سرطان مثانه می تواند شامل طیفی 

دارو درمانی وحتی جراحی ) برداشتن کامل مثانه یا برداشتن تومور ( باشد.
ضربه به مثانه

ضربه به مثانه بیشتر در شکستگی های لگن و ضربه به قسمت تحتانی شکم 
شدت  به  بسته  تواند  می  آسیب  دهد.  می  روی  مثانه(  بودن  پر  )درصورت 
ضربه منجر به کوفتگی یا پارگی مثانه شود. آسیب به مثانه همیشه با آسیب 
به پیشابراه دیده می شود. در این صورت فرد قدرت تخلیه ادرار را ندارد و 
ادرار در داخل شکم تجمع پیدا کرده و فرد دچار درد فراوان و شوک می 
شود. درمان می تواند شامل دارو درمانی و حتی جراحی و ترمیم آسیب باشد.

اختالالت ادراری
بی اختیاری ادرار

ناخواسته ادرار را بی اختیاری ادرار گویند. بی اختیاری  دفع غیر ارادی و 
بزرگی  زنانگی،  ادراری، عفونت های  دلیل عفونت های  به  تواند  ادرار می 
غده پروستات، تجمع مدفوع، استفاده از برخی داروها، شل و ضعیف شدن 
عضالت کف لگن و شکم در نتیجه زایمان و جراحی باشد. بی اختیاری ادرار 
شامل انواع بی اختیاری استرسی، بی اختیاری فوریتی، شب ادراری و احتباس 

ادرار است:
نتیجه  پیشابراه سالم در  از یک  ادرار  استرسی: دفع غیرارادی  ـ بی اختیاری 
عطسه و سرفه و تغییر وضعیت را بی اختیاری استرسی گویند که شایع ترین 
زایمان  هایی که  در خانم  بیشتر  اختالل  این  است.  ادراری  اختیاری  بی  نوع 
منجر  که  فعالیت هایی  انجام  زمان  در  بیماری  این  شود.  می  دیده  اند  داشته 
به افزایش  فشار داخل  شکم  می شود و ماهیچه های لگنی زیر مثانه، در مقابل 
بروز می کند.  را تحمل کنند،  ادرار  نتوانند  وارد می شود،  باال  از  فشاری که 
و  لگن  عضالت  تقویت  برای  تمریناتی  انجام  استرسی  اختیاری  بی  درمان 
گاهی کاهش  وزن ، جراحی  برای  ترمیم  و سفت  کردن  عضالت  شل  شده  با 

نظر پزشک متخصص است.
ـ بی اختیاری فوریتی: دفع غیرارادی ادرار همراه با فوریت شدید برای دفع 

ادرار به صورت غیر قابل کنترل را بی اختیاری فوریتی گویند. )فرد از نیاز 
خود به دفع ادرار آگاه است اما نمی تواند به موقع خود را به توالت برساند(. 
علت بی اختیاری ادرار فوریتی می تواند به شل و ضعیف شدن عضالت کف 
لگن و شکم در نتیجه زایمان و جراحی و یا انجام ورزش های  بسیار سنگین 
باشد. درمان بی اختیاری فوریتی برطرف کردن علت زمینه ای و جراحی در 

صورت لزوم است.
برای تقویت ماهیچه های لگنی و نیز پیشگیری از بی اختیاری ادرار می توان 
ورزش های کیگل را انجام داد. ورزش های کیگل به ورزش های ماهیچه ای 
کف لگن که باعث تقویت ماهیچه های اختیاری شده و موجب کنترل بهتر 
دفع ادرار و مدفوع می گردد اطالق می شود. روش انجام تمرینات کیگل 
محکم نگاه داشتن ) یا انقباض ( ماهیچه هایی که کنترل دفع باد شکم یا دفع 
جریان ادرار را بر عهده دارند به مدت 10تا15 ثانیه و سپس 10 ثانیه استراحت 
است. این کار 2 تا 3 بار در روز در هر بار 10 تا 30 بار تکرار می شود همچنین 
توصیه می شود هر بار که  فرد به توالت می رود چندین بار بطور ارادی دفع 
ادرار را شروع و قطع کند، این کار باعث تقویت عضالت کف لگن می شود.
ـ شب ادراری: خیس شدن غیرارادی یا دفع ادرار در هنگام خواب را شب 
انتظار می رود  ادراری گویند که مشکل شایعی در دوران کودکی است و 
در صورت عدم مشکل ساختاری بهبود خودبخودی حاصل شود. شایع ترین 
تواند  می  شب ادراری  علت  است.  سالگی   3 حدود  شب ادراری،  بروز  سن 
ساختاری  مشکالت  یا  و  ادراری،  مجاری  های  عفونت   دیابت،  اضطراب، 
تواند  ادراری رفع علت آن است و می  باشد. درمان شب  )انسداد مجاری( 

شامل  دارو درمانی و جراحی و روش هایی برای رفع اظطراب باشد.
احتباس ادرار

 احتباس ادرار به عدم توانایی تخلیه کامل مثانه حین تالش برای دفع ادرار 
علت  به  است  ممکن  است  مختلف  ادرار  احتباس  دالیل  شود؛  می  گفته 
جراحی، دیابت، بزرگی پروستات، عفونت، تومور یا سنگ ها و اختالالت 
بی  باعث  اغلب  مزمن  ادراری  احتباس  بیفتد.  اتفاق  مغزی(  )سکته  عصبی 
ادرار می شود. درمان  تولید سنگ  مثانه، کلیه ها و  ادرار، عفونت  اختیاری 
احتباس ادرار شامل ایجاد موقعیت مناسب و تحریک فرد برای دفع ادرار و 

سونداژ است.
عوامل مؤثر بر حفظ و ارتقاء سالمت دستگاه کلیه و مجاری ادرار

مصرف آب کافی
مایعاتی  زیاد  از مصرف  باید  لذا  است  مایع آب  بهترین  تشنگی  رفع  برای 
که حاوی کافئین، کربنات و قندهای مصنوعی هستند خودداری شود چون 
این قبیل مایعات دیواره مثانه را تحریک کرده باعث بروز احساس فوریت 

در ادرار می شوند.
مصرف مقدار کافی مایعات در روز در حدود 8 تا 10 لیوان )1500 تا 1600 

میلی لیتر( در فاصله میان صبحانه تا شام باعث افزایش حجم ادرار و خروج 
باکتری ها به بیرون از بدن شده و احتمال  ابتال به عفونت مثانه و بیماری های 

کلیوی را کاهش می دهد.
و  افرادی که در آب  مثال  بیشتر شود  باید  افراد حتی  برخی  مقدار در  این 
مایعات  باید  است  زیاد  آنها  ورزشی  فعالیت  یا  می کنند  زندگی  گرم  هوای 
افزایش سن و کاهش ظرفیت  بعلت  افراد سالمند )  البته در  بنوشند؛  بیشتری 
مثانه( جهت بهبود کیفیت خواب و کاهش احتمال  بی اختیاری ادراری  در 
زمان خواب، توصیه می شود بعد از ساعت 16 از مصرف آب و داروها و مواد 

ادرار آور )دیورتیک ها( خودداری شود.
رژیم غذایی مناسب

تنظیم پروتئین غذا، محدودیت نمک )Na( و پتاسیم )k(، تنظیم کالری کافی 
مواد غذایی به سالم ماندن کلیه و حتی بهبود بیماری های کلیوی کمک می 
کند. مصرف روزانه  مقدار 60 گرم پروتئین در روز، 1500 میلی گرم سدیم، 
بدون محدودیت کلسیم ) چون در زنان باعث پوکی استخوان یا استئوپرز می 
شود( برای افراد سالم توصیه می شود. به جای استفاده از نمک اضافی می 
توان غذاهای خود را با آب لیمو و ادویه طعم دار نمود. برای کاهش احتمال 
ابتال به سنگ های ادراری برخی توصیه می کنند بعد از مصرف لبنیات آب 
پیشگیری  ادراری  از عفونت  ها  بعلت داشتن الکتوباسیل  نوشیده شود. دوغ 
می کند. ترک سیگار و کاهش استفاده از نمک از ابتال به بیماری های کلیه 

جلوگیری می کند.
ورزش کردن

ماهیچه  و  عضالت  تقویت  جهت  لگن  کف  ماهیچه ای  ورزش های  انجام 
های دستگاه ادراری توصیه می شود.

رعایت بهداشت فردی
دفع ادرار 5 تا 8 بار در روز ) 2 تا 3 ساعت یکبار( یکبارصبح، قبل از هر 
غذا، قبل از خواب توصیه می شود چون این کار باعث کاهش و پیشگیری 
از اتساع بیش از حد مثانه و کاهش خونرسانی به مثانه خواهد شد و در نتیجه 

احتمال عفونت کاهش می یابد.
در بانوان توصیه می شود پس از هر بار اجابت مزاج هنگام شستشو، دستگاه 
تناسلی و پیشابراه  را از جلو به عقب شسته شود چون این عمل موجب کاهش 
احتمال ورور عوامل بیماری زا از اطراف مقعد به سمت  دهانه پیشابراه و مهبل 
در زنان می شود همچنین توصیه می شود در زنان مستعد به عفونت های ادراری 
به جای استفاده از وان از دوش استفاده کنند زیرا باکتریها از طریق آب داخل 

وان به پیشابراه وارد شده و ایجاد عفونت ادراری می کنند.
ابتال به عفونت را کاهش می دهد.  تخلیه مثانه بعد از  هر مقاربت احتمال 
استفاده از لباس های آزاد و راحت از ابتال به عفونت های ادراری پبشگیری 
می کند. توصیه می شود از مواد ضدعفونی کننده و دستمال های معطر در 
بهتر  دقت شود،  زیر  لباس  بهداشت  در  نشود.  استفاده  ادرار  مجرای  اطراف 

است آنها در معرض آفتاب قرار گرفته و یا اطو شوند.
بهداشت و پیشگیری

یخ  آب  مصرف  باشید؛  داشته  جدی  پرهیز  یخ  و  سرد  آب  مصرف  از  ـ 
می تواند به شدت به سالمت کلیه های شما آسیب برساند؛ مصرف آب سرد 
حرارت  از  هوا  گرمای  یا  شدید  فعالیت  دلیل  به  بدن  که  زمانی  در  به ویژه 
باشد؛  داشته  پی  در  را  است می تواند عوارض شدید تری  برخوردار  باالتری 

مصرف آب یخ پس از حمام نیز به کلیه ها آسیب می رساند.
ـ از مصرف خودسرانه دارو پرهیز کنید.

ـ از وارد شدن هر گونه ضربه به کلیه خودداری کنید. بستن کمربند ایمنی 
در حین رانندگی یکی از راههای پیشگیری از آسیب به کلیه ها در تصادفات 

می باشد.
ـ از عفونتها به ویژه گلو درد چرکی و عفونت های ادراری پیشگیری کنید 

و در صورت بروز به طور کامل درمان کنید.
ـ مصرف نمک، پروتئین )گوشت قرمز( را نسبتا محدود کنید.

ـ از آنجا که با افزایش سن )55 سالگی درمردان و 65 سالگی زنان( احتمال 
ابتال به فشار خون افزایش می یابد، به منظور پیشگیری از بیماری های کلیوی 
فشار خون خود را مرتبا در زمان های مشابه مثال اول صبح کنترل کنید؛ فشار 

خون خود را همیشه کمتر از 120 روی 80 نگه دارید.
ماه  هر شش  یا  ساالنه  سونوگرافی  با  پیگیری  دارید  کلیه سنگ ساز  اگر  ـ 

یکبار )بسته به نظر پزشک( الزم است.
جهت بررسی سالمت دستگاه ادراری خود هر 6 ماه یا یکسال  به پزشک 

خود مراجعه کنید.

عدمرعایتاینتدابیرشمارابه"بیمارکلیوی"تبدیلمیکند

 

  (89-71) فییک یابیارز یآگه راخوانف 
  .ذیًوا برگسار  لیر ظیشرا با را ،  ای هٌاقصِ  دارد ًظر در کرهاى استاى گاز شرکت

هِ اػالم آهادگی ًسبت بِ تْیِ ًا یآگْ ًَبت يیاٍل درج زهاى ازدر صَرت توایل بِ شرکت در هٌاقصِ هی تَاًٌذ  یراًیا یحقَق اشخاص یهل شٌاسِ یدارا ظیشرا ٍاجذ داٍعلباى

 ر)د ِیشؼباً  راُ چْار با بیاد راُ سِ فاصل حذ -بْوي  66در بلَار  یرخاًِ شرکت گاز استاى کرهاى ٍاقغیا تحَیل آى بِ دب 99693333ٍ فاکس آى بِ شوارُ اهَر قراردادّا بِ 

 بِ آدرس  هٌاقصات یرساً اعالعهلی  گاُیپاسایت  ًیس  از  را یفیک یابیارز اقذام ٍ دفترچِ استؼالم (  31-7  ّا چْارشٌبِ ٍ 33-7  شٌبِ سِ تا شٌبِ یادار ساػات

http://iets.mporg.ir پس از تاریخ  یویتقَ رٍز  31 تا حذاکثر ٍ لیتکوجْت ّر هٌاقصِ بصَرت جذاگاًِ تْیِ، تٌظین ٍ   را  ازیً هَرد هذارک ، آى هفاد بِ تَجِ با ٍ افتیدر

 ٍ یفـــٌـ تِیکو تَسظ گراى هٌاقصِ یفیک یابیارز بِ هٌَط هٌاقصِ اسٌاد غیتَز است یْیبذ. ٌذیًوا نیتسلشرکت گاز استاى کرهاى رخاًِ دبی ،بِچاپ آخریي ًَبت آگْی 

 جْت ستیبا یه اىیهتقاض (یکی از تضاهیي هؼتبر در آییي ًاهِ تضویي هؼاهالت دٍلتی هغابق شرح هٌذرج در اسٌاد هٌاقصِ)ًَع تضویي شرکت در هٌاقصِ : . باشذ یه یبازرگاً

 یرساً اعالع گاُیپا تیسا در ًام ثبت بِ ًسبتالساها  ٍ هراجؼِ http://iets.mporg.ir هٌاقصات یرساً اعالع گاُیپا ٍ www.nigc-kerman.ir تیسا بِ شتریب اعالػات کسب

 ٌذیًوا اقذام هٌاقصات

 کد فراخًان 0398.0958 ًزشمارٌ مج 98/4/07 تاریخ چاپ وًبت ايل 737 (ريزمدت زمان اجرا)

 373767390 0767577777777 مبلغ تضمیه)ریال( 98/4/00 تاریخ چاپ وًبت ديم  یک تعداد مرحلٍ

عملیات چاپ اخطاریٍ ي تًزیع آن ي يصًل مطالبات مشترکیه بد حساب جسء در وًاحی  مًضًع :
 اَا ي تًابع آن َاي یسداوشُر، شُرَا ي ريست رفسىجان،زرود،اوار،راير،کًَبىان،کیُاوشُر

 روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

نوبت اول

موضوع : واگذاری  خدمات تنظیف  بخشی از ساختمانهای سایت دانشگاه 
بدینوسیله به اطالع می رساند دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان قصد دارد خدمات تنظیف  بخشی از ساختمانهای سایت دانشگاه  
را از طریق مناقصه به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید  لذا از کلیه متقاضیان دعوت میشود جهت  کسب  
اطالعات و دریافت مدارک همه روزه) به جزایام تعطیل و پنجشنبه ها ( بشرح ذیل الذکر اقدام و یا به دانشگاه مراجعه نمایند 

مکان و مهلت دریافت مدارک :سایت دانشگاه به نشانی .www.Iauk. ac.ir. و یا دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه 
واقع در ساختمان اداری شماره یک - از تاریخ درج آگهی لغایت شنبه 98/4/22 

مهلت و مکان تسلیم پیشنهادات : تا پایان وقت شنبه  98/4/22 – دفتر حراست دانشگاه – ساختمان اداری شماره 3 
سایر شرایط در اسناد مناقصه مندرج است . دانشگاه در قبول پیشنهادات و انعقاد قرارداد یا رد آنها دارای اختیارات تام می باشد 

و هزینه درج آگهی منتشره در روزنامه سراسری و محلی بر عهده برنده مناقصه است .
دانشگاه آزاداسالمي واحد کرمان

آگهي مناقصه)مرحله دوم(

بدین وسیله از کلیه اعضاء محترم هیات امناء بنیاد خیریه فرهنگی تربیتی حاج علی اکبر صنعتی )پرورشگاه صنعتی( جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق 
العاده هیأت امناء که در روز پنج شنبه مورخ 98/05/03 ساعت 17 در محل پرورشگاه واقع در کرمان خیابان شهید بهشتی حدفاصل چهارراه طهماسب آباد و چهارراه ولیعصر 

)عج( شخصاً یا در صورت عدم امکان حضور نماینده کتبی شرکت نمایند.
دستور جلسه: 1- ارائه گزارش هیات مدیره از عملکرد سال مالی 96 - 97 بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره و تصویب بودجه سال 97- 98

2- ارائه گزارش بازرس قانونی 3- بررسی صورت های مالی و تصویب آن 4- ارائه گزارش بازرس قانونی 5- انتخاب یا تمدید دوره فعالیت اعضاء هیأت مدیره پرورشگاه 
6- انتخاب یا تمدید دوره فعالیت بازرس پرورشگاه 7- انتخاب روزنامه رسمی 

محمد رضا بنی اسدی راد - رئیس هیأت مدیره پرورشگاه صنعتی 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده هیأت امناء بنیاد خیریه فرهنگی تربیتی 

حاج علی اکبر صنعتی )پرورشگاه صنعتی( مورخ 98/05/03

تاریخ: 98/4/9
شماره 537/ ب/98



مدیر عامل هوآوی خبر داد:

حذف ۸۰۰ میلیون کاربر گوگل 

در صورت تحریم هوآوی
 

مدیرعامل هوآوی هشدار داد اگر هوآوی از سیستم اندروید گوگل روی گردان 
شود، این شرکت تکنولوژی آمریکایی تعداد زیادی از کاربران خود را از دست 

خواهد داد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، مدیرعامل هوآوی هشدار داد، 
اگر هوآوی از سیستم اندروید گوگل روی گردان شود، این شرکت تکنولوژی 

آمریکایی تعداد بسیار زیادی از کاربران خود را از دست خواهد داد.
رن ژنگفی، در گفتگو با سی ان بی سی گفت: هوآوی همیشه مورد توجه قرار 
خواهد داشت و اگر ما سیستم گوگل را لود نکنیم، گوگل در آینده ۷۰۰-۸۰۰ 

میلیون کاربر خود را از دست خواهد داد.
برای پکن  به جاسوسی  آمریکا متهم  ارتباطات چین، هوآوی، توسط  غول 
قرار گرفت. گوگل هم که سیستم عامل  لیست سیاه واشنگتن  شد و در 
اندروید آن توسط بسیاری از گوشی های هوآوی مورد استفاده قرار می گیرد، 

از تجارت با این شرکت منع شده است.

فرار قاتل ایرانی از زندان ترکیه
حکم قصاص پسر جوانی که در یک نزاع خیابانی مرتکب قتل شده بود از 

سوی قضات دیوان عالی کشور مهر تأیید خورد.
یک  راننده  تهران  بی سیم  خیابان  در   95 سال  مرداد  روز  آخرین  پسر  این 
خودروی پژو 2۰6 را به قتل رساند و به کشور ترکیه فرار کرد اما چند ماه بعد 
از زندان ترکیه گریخت و به ایران برگشت و خودش را تسلیم پلیس کرد، 
وی به اتهام قتل عمد در شعبه دهم دادگاه کیفری محاکمه و به قصاص 

محکوم شد.
وی در جلسه دادگاه در دفاع از خود گفت: من و دوستانم در پارک مشروب 
خورده و مست بودیم ، داشتیم صحبت می کردیم که یک خودروی پژو 2۰6 با 
سه سرنشین مقابل ما ایستادند.آنها بی دلیل به ما فحاشی کردند و درگیری 
از داخل ماشین به بیرون پرت کرد که  شروع شد، سپس راننده یک قمه 
لبه قمه به صورتم خورد و زخمی شدم. یکی از دوستان او هم با چاقو به 
دست میثم زد. من همان موقع چاقویی را که در جیب داشتم بیرون آوردم 
و به سمت شیشه ماشین پرت کردم. چاقو به شیشه خورد و شکست. حتی 
نوک چاقو هم پرید. مطمئن هستم این چاقو به هیچ کسی نخورده است.وی 
ادامه داد: دقایقی از این درگیری گذشته بود که سرنشینان پژو2۰6 دور شدند، 
با ماشین دوستم فریدرا زیر گرفتند  برگشتند.آنها حتی  بعد  اما چند دقیقه 
که پای وی شکست. ما ترسیدیم و فرار کردیم. همان موقع با برادرم امین 
تماس گرفتم و از او خواستم فرید را به بیمارستان برساند. برادرم، او را به 
بیمارستان رساند و پای او را گچ گرفت، اما همان جا فهمید حامد - راننده 

پژو- در بیمارستان بر اثر شدت خونریزی جان سپرده است.
وی درباره علت فرارش از ایران نیز به قضات دادگاه گفت: من راهی غیر از 
فرار نداشتم، به همین خاطر همراه یکی از دوستانم قاچاقی از ایران به ترکیه 
رفتیم.پس از چند روز با یک جاعل آشنا شدیم 4۰ میلیون تومان به او دادیم 
تا برایمان پاسپورت جعلی درست کند.ما با پاسپورت جعلی به یونان رفتیم، 
اما پلیس یونان متوجه جعلی بودن پاسپورت شد و ما را به ترکیه بازگرداند 
و به زندان افتادم. در ترکیه در شرایط بدی زندانی بودم تا اینکه شبانه و با 
کمک یکی از نگهبانان زندان که به او پول زیادی داده بودم، توانستم فرار 
کنم و به ایران برگردم. به محض ورود به ایران به اداره پلیس رفتم و حقیقت 
حامد  قتل  در  ولی  دارم،  درگیری  و  دعوا  سابقه  داد: من  ادامه  گفتم.وی  را 

نقشی ندارم و نمی دانم چاقوی چه کسی به سینه او برخورد کرده است.
سپس برادر متهم به نام امین که او نیز از چند ماه قبل به اتهام قتل یکی از 
دوستانش در زندان است در جایگاه ویژه ایستاد تا در برابر اتهام همدستی در 
فراری دادن برادرش و شرکت در نزاع منجر به قتل محاکمه شود.وی گفت: 
بعد از اینکه برادرم به اتهام قتل گرفتار شد یک شب من در خانه یکی از 
دوستانم نشسته بودم و با هم مشروب می خوردیم. حالت طبیعی نداشتیم 
که دوستم به شوخی به رویم چاقو کشید و من چاقو را از دست او گرفتم 
و نمی دانم چطور شد چاقو به او خورد و باعث مرگش شد. من االن چند 
ماهی است به این اتهام در زندان هستم، اما در پرونده قتل حامد - راننده 

پژو- هیچ دخالتی نداشتم.
ابراز پشیمانی  نیز به دفاع پرداختند و  سپس سایر شرکت کنندگان در نزاع 
کردند. در پایان جلسه، هیأت قضایی وارد شور شد و حمید را به اتهام قتل 
عمد به قصاص و سه سال زندان و ۸۰ ضربه شالق به خاطر شرب خمر 
محکوم کردند. امین و سایر شرکت کنندگان در دعوا نیز به زندان محکوم 
شدند. سرانجام این حکم در شعبه 4 دیوان عالی کشور مهر تأیید خورد و 

بدین ترتیب متهم در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.

مرگ وحشتناک کودک ۵ ساله 

توسط پدر عصبانی اش
رکنا : کودکی 5 ساله توسط پدر عصبانی اش به طرز وحشتناکی کشته شد.

اقدام به ضرب و   بر اساس گزارش پلیس، متهم به دلیل عصبانیت زیاد 
شتم و قتل کودکش کرد و در حال حاضر پس از دستگیری به قتل درجه 

یک محکوم شده است.
بود که  بازجویی های خود مدعی  در  پدر عصبانی وی  از دستگیری  پس 
کودک بی گناه یک تکه از کیک را بدون اجازه برداشته بود و این کار او 

موجب عصبانیت بیش از حد او و در آخر مرگش شد.
پزشک قانونی علت مرگ کودک را ضربات شدید به سر تایید کرد که منجر 

به فوت کودک شده است.
این در حالی است که قاتل در اعترافات خود علت مرگ کودک را سقوط از 

پله اعالم کرده بود که با گزارش پزشک قانونی متضاد است.

خبر کمبود جدی پزشک در کشور

کم دبی از امارات گریخته است همسر حا

به کمبود جدی  اشاره  با   معاون کل وزیر بهداشت 
پزشک در کشور گفت: در حال حاضر شاخص تعداد 
پزشک عمومی، متخصص و داروساز در کشور 1.6 به 

ازای هر 1000 نفر است.
درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  حریرچی  ایرج  دکتر 
وضعیت تعداد و نحوه توزیع پزشک در کشور، گفت: 
در حال حاضر در کشور شاخص تعداد پزشک عمومی، 
نفر   1000 هر  ازای  به   1.6 داروساز  و  متخصص 
نیازمان  این درحالیست که کف مورد  جمعیت است. 
نفر بوده و  ازای هر 1000  به  نفر  این زمینه 2.5  در 
حتی بسیاری از کشورهای دنیا در این زمینه شاخصی 
بین 3.5 تا 5 نفر به ازای هر 1000 نفر جمعیت دارند.

وی با بیان اینکه بنابراین ما در کشور با کمبود پزشک 
مواجهیم،  افزود: علی رغم تربیت نیروهای پزشکی که 
دلیل مالحظاتی که  به  افراد  این  از  تعدادی  داشتیم، 
که  بنابر شرایطی  و  داشته  وجود  دانشجو  انتخاب  در 

به  اساس  این  بر  رفته اند.  کشور  از  خارج  به  داشتند، 
از  باید  بنابراین  هستیم.  دچار  پزشک  جدی  کمبود 
 2.5 به  نفر   1000 هر  ازای  به  پزشک   1.6 شاخص 

پزشک در هر 1000 نفر برسیم.
کمبود  مشکل  رفع  برای  مجلسی ها  سیاست 

پزشک در مناطق محروم
طی  اسالمی  شورای  مجلس  داد:  ادامه  حریرچی 
اساس  بر  که  کرد  اتخاذ  را  اخیر، سیاستی  چند سال 
به  را  دانشگاه ها  از ظرفیت  درصد  باید حدود 30  آن 
دانشجویان مناطق محروم اختصاص دهیم و آنها هم 
متعهد می شوند که سه برابر دوره تحصیل شان، یعنی 
امیدواریم  کنند.  کار  محروم،  منطقه  آن  در  21 سال 
اولین  آینده  سال  از  انشاءاهلل  که  سیاست  این  با 
میان  در  بتوانیم  می آیند،  بیرون  آن  فارغ التحصیالن 
این صورت  به  را  به پزشک  نیاز مناطق محروم  مدت 

رفع کنیم.

چند پزشک در روستاها مشغول به کارند؟
در  پزشک  وضعیت  درباره  بهداشت  وزیر  کل  معاون 
از  قبل  گفت:  نیز  مرزی  و  روستایی  مناطق  برخی 
 6000 حدود  باید  سالمت،   نظام  تحول  طرح  اجرای 
محروم  مناطق  و  روستاها  در  مراکزمان  در  پزشک 
مناطق  این  در  پزشک   4400 فقط  اما  می داشتیم، 
داشتیم. این درحالیست که بعد از طرح تحول سالمت 
استانداردهایمان را بهبود داده و در حال حاضر 6800 
پزشک در مناطق روستایی مشغول به کارند. البته این 
پزشک  روستایی  هر  که  نیست  معنا  این  به  موضوع 
دارد. زیرا ما برای اینکه پزشک به یک روستا بفرستیم، 
سطح بندی داریم و بر اساس تعداد جمعیت باید برای 

اعزم و استقرار پزشک، حد جمعیتی رعایت شود.
با  می توانیم  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  حریرچی 
افتخار اعالم کنیم که هیچ روستایی نیست که طبق 
اما  باشد،   داشته  پزشک  باید  جمعیتی  استانداردهای 

پزشک در آنجا نباشد. به هر حال گاهی درخواست 
می شود که روستای 50 خانواری یا 100 خانواری هم 
پزشک داشته باشد، اما معموال هیچ کجای دنیا به این 

صورت پزشک توزیع نمی کنند.
وی درباره نحوه توزیع پزشکان نیز گفت: توزیع پزشک 
است که در  این  اشکالش  اما  است،   عادالنه  نسبتا  ما 
و  عمومی  پزشک  برای  بهداشت  وزارت  فعلی  شرایط 
متخصصین به طور متوسط دو سال اختیار توزیع دارد 
و بقیه سال ها را پزشکان خودشان تصمیم می گیرند که 
کجا خدمت کنند. بنابراین آن قسمت از توزیع پزشک 
که در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد، عادالنه است، 
اما بعد از آن شرایط متفاوت می شود. به عنوان مثال 
درصدشان   40 تا  تخصص ها  برخی  در  که  می بینیم 
در تهران مستقر هستند. چنین چیزی مطلوب نیست 
سیاست  کمک  با  را  موضوع  این  بتوانیم  امیدواریم  و 

مناطق محروِم مجلس، حل کنیم.

همسر »محمد بن راشد آل مکتوم«، حاکم دبی 
کرده  فرار  عربی  متحده  امارات  وزیر  نخست  و 

است.
سان،  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
»شاهزاده هیا«، خواهر پادشاه اردن و زن »محمد 
بن راشد آل مکتوم«، حاکم دبی و نخست وزیر 

امارات متحده عربی فرار کرده است.
طبق گزارش سان، هیا چند هفته پیش به همراه 
به  را  امارات  ساله اش   ۷ پسر  و  ساله   11 دختر 
خواستار  آلمان  در  و  کرده  ترک  آلمان  مقصد 

پناهندگی شده است.
این شاهزاده 31 میلیون پوند پول را از امارات به 

آلمان برده است.
گفتنی است که پیش ازاین یک فعال مدنی در 
با  راشد  بن  زن  که  کرد  فاش  »ابوغانم«  امارات، 
همدستی ولیعهد ابوظبی در کودتا نافرجام علیه 
»عبداهلل دوم«، پادشاه اردن دست داشته است و 
بعد از افشای این همدستی، او با کمک شوهرش 
این مساله  از  ابوظبی  امارات  تا  فرار کرده است، 

برای فشار علیه امارات دبی استفاده نکند.
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 با وجود این که رانت و داللی های ناشی از اختصاص 
ارز 4200 تومانی برای واردات کاال بهانه ای به دست 
چرخه  از  ارز  این  حذف  پیگیری  برای  مسئوالن 
اقتصادی داده بود، ناگهان منصرف شدند و ترجیح 
دادند روند قبلی را بدون اصالح ادامه دهند. اکنون 
بین  اختالف  تومان  میلیارد  هزار   80 رقمی حدود 
ارز 4200 تومانی و نیمایی وجود دارد که مشخص 
نیست این رانت کالن کجا رفته و قرار است چگونه 

مدیریت شود.
به گزارش ایسنا، ارز 4200 تومانی، 20 فروردین ماه 
به  دولت  ارزی  سیاست  تغییر  با  و  گذشته  سال 
اول  معاون  که  زمانی  شد؛  وارد  اقتصادی  جریان 
برای  نرخی  دیگر هیچ  کرد  اعالم  رئیس جمهوری 
ارز به غیر از این نرخ پذیرفته شده نیست و سایر 
قیمت ها قاچاق محسوب می شود. در نهایت تمامی 
خبری  اما  شد،  وارد  تومانی   4200 ارز  با  کاالها 
نبود  بازار  در  ارز  این  کننده  دریافت  کاالهای  از 
مردم  دست  به  آزاد  بازار  دالر  مطابق  قیمت ها  و 

می رسید.
در ادامه با توجه به انتقاداتی که از سوی کارشناسان 
در رابطه با هدر رفت منابع ارزی با ارز دولتی برای 

به  دولت  داشت،  وجود  کاالیی  گروه های  تمامی 
ارز  دریافت  از  برخی کاالها  حذف  به  دست  تدریج 
4200 تومانی زد و به کاالهای اساسی محدود شد.

به  ترجیحی  نرخ  با  ارز  پرداخت  حتی  حال  این  با 
کاالهای اساسی نیز ماجراهای خود را داشت و رانت 
سنگین آن با توجه به اختالف قیمت با ارز سامانه 
این  براساس  تا کاالها  آزاد موجب شد  بازار  و  نیما 
قیمت ها محاسبه و در بازار بفروش برود؛ به طوری 
که برخی از نمایندگان معتقد بودند کاالهایی که با 
ارز 4200 تومانی وارد شده اکنون با دالری معادل 

20 هزار تومان در بازار عرضه می شود.
که  بودجه  الیحه  بررسی  زمان  در  اساس  براین 
برای  دالر  میلیارد   14 اختصاص  پیشنهاد  دولت 
داشت  را  ترجیحی  نرخ  با  اساسی  کاالهای  تأمین 
پیشنهاد  نهایت  در  اما  شد  مواجه  مخالفت هایی  با 

به تصویب رسید.
در ابتدای سال جاری دولت بار دیگر موضوع اصالح 
روند اختصاص ارز 4200 تومانی به کاالهای اساسی 
را مطرح کرد و بر این تاکید داشت که شیوه درستی 
ایجاد  موجب  که  چرا  شود،  اصالح  باید  و  نیست 
رانت شده و کاالها آن طور که منابع ارزی دریافت 

باید  بنابراین  نمی رسند؛  مردم  دست  به  می کنند 
حذف  نتیجه  در  که  منابعی  و  حذف  موجود  رانت 

یارانه ارزی ایجاد می شود به مردم برگردد.
گرچه دولت مدتی به دنبال پیدا کردن راهکارهای 
جایگزین حذف ارز 4200 تومانی بود و در آن فاصله 
ارز دولتی حذف  لیست دریافت  از  را  برخی کاالها 
کرد، اما به یکباره نظر آن تغییر کرده و برنامه خود 
برای حذف ارز 4200 تومانی را اعالم کرد و بر این 

تاکید داشت همچنان پرداخت ادامه دارد.
پرداخت  ادامه  برای  دولت  این که سیاست  از  جدای 
ارز 4200 تومانی چیست، موضوع اصلی به مسائلی 
قبلی  شیوه  برای  خود  دغدغه  را  آن  که  برمی گردد 
اعالم کرده بود که مهم ترین آن منابع و رانت موجود 
بین دالر 4.200 تومان و ارز نیمایی و بازار آزاد است.
اکنون نرخ بازار نیما را اگر متوسط 10 هزار تومان 
به  ترجیحی  نرخ  آن  بین  اختالف  بگیریم،  نظر  در 
برای  تومان در هر دالر می رسد که  حدود 5.800 
14 میلیارد دالر پیش بینی شده در بودجه بیش از 
81 هزار میلیارد تومان اختالف قیمت ایجاد می کند. 
اکنون جای این سوال وجود دارد که اگر قرار است 
روند پرداخت ارز 4200 تومانی به کاالهای اساسی 

ادامه داشته باشد آیا تضمینی وجود دارد که کاال با 
همان نرخ ارز در بازار عرضه و مردم از آن استفاده 
کنند؟ در حالی که دولت خود تاکید داشت چنین 

نظارتی بر بازار وجود ندارد!
واردات  به  میان  این  در  کسانی  چه  دیگر  از سوی 
کاالهای اساسی دسترسی دارند و در اختیار آنهاست 
که می تواند از این منابع هنگفت استفاده کنند؟ و 
عدم  از  دولت  انصراف  دلیل  این که  مهم تر  سوال 
تضمینی  که  حالی  در  تومانی   4200 دالر  حذف 
بازار  در  نرخ  همین  با  وارداتی  کاالی  عرضه  برای 

وجود ندارد، چیست؟
اما و اگرهای بسیاری در رابطه با حذف ارز 4200 
تومانی و ادامه پرداخت آن مطرح است. آن هم در 
شدت  به  مجلس  نمایندگان  و  دولت  که  شرایطی 
و  بودند  جایگزین  راه کارهای  کردن  پیدا  دنبال 
از  را حمایت  دلیل  و  زدند  باز  آن سر  از  یکباره  به 

معیشت مردم اعالم کردند.
روند  اصالح  این  از  پیش  که  است  حالی  در  این 
موجود را برای حمایت از معیشت مردم اعالم کرده 
و گفته بودند این ارز 4200 تومانی نتوانسته تأثیر 

خاصی بر زندگی آنها داشته باشد.

زنی حدود 50 ساله که ضربات متعدد چاقو بر پیکر 
خون آلودش نمایان بود، با رنگ و رویی پریده روی 

زمین افتاده بود!
مجتمع  یک  در  مردی  جسد  کشف  ماجرای 
در  ای  پیچیده  جنایی  معمای  به  زمانی  مسکونی، 
مشهد تبدیل شد که نیروهای پلیس با شنیدن ناله 
های ضعیف از طبقه هفتم و شکستن در این واحد 
مسکونی، با پیکر خون آلود و بی رمق زنی روبه رو 
شدند که هدف ضربات متعدد چاقو قرار گرفته بود!

مشهد  عمد  قتل  ویژه  قاضی  با  انتظامی  ماموران 
ساله   54 مردی   جسد  وجود  از  و  گرفتند  تماس 
با  دادند.  میان سال در یک مجتمع مسکونی خبر 
کاظم  قاضی  بالفاصله  موضوع،  به حساسیت  توجه 

میرزایی عازم بولوار وحدت شد تا از نزدیک ماجرای 
کشف جسد را مورد بررسی های تخصصی و قضایی 

قرار دهد.
مذکور  مسکونی  واحد  به  انتظامی  نیروهای  وقتی 
رسیدند، صدای ناله های ضعیفی را شنیدند که از 
واحد  این  در  اما  رسید  می  گوش  به  منزل  داخل 
خاطرآتش  همین  به  بود  قفل  داخل  از  مسکونی 
ضابطان  کنار  در  و  شدند  عمل  وارد  نیز  نشانان 
قضایی با شکستن در منزل، وارد پذیرایی شدند که 

صحنه هولناکی مقابل آن ها قرار گرفت.
زنی حدود 50 ساله که ضربات متعدد چاقو بر پیکر 
خون آلودش نمایان بود، با رنگ و رویی پریده روی 

زمین افتاده بود!

نیروهای انتظامی با مشاهده این صحنه وحشتناک 
ترتیب  بدین  و  گرفتند  تماس  اورژانس  با  بالفاصله 
پیکر بی رمق این زن به بیمارستان امدادی مشهد 
انتقال یافت و با تالش کادر درمانی از مرگ حتمی 

نجات یافت.
به زن 50 ساله که کنار جسد  تلفن همراه متعلق 
را  پرونده جنایی  این  قرار داشت، معمای  شوهرش 

پیچیده تر کرد.
دقایقی بعد با دستور قضایی، پیکر بی جان مرد 54 
تعیین  و  دقیق  معاینات  انجام  برای  حالی  در  ساله 
زن  که  شد  منتقل  قانونی  پزشکی  به  مرگ  علت 

میان سال در بیمارستان قادر به صحبت کردن بود!
 این زن درباره چگونگی ماجرا به قاضی ویژه قتل 

واحد  و  هستیم  شهرستان  اهل  ما  گفت:  عمد 
به  تا زمانی که  را خریدیم  مسکونی )محل حادثه( 
مشهد سفر می کنیم دچار مشکل نشویم. اکنون نیز 
روان  و  اعصاب  بیماری  درمانی  امور  پیگیری  برای 
بود که  نماز صبح  از  بعد  به مشهد آمدیم.  همسرم 
ناگهان همسرم به سمت من حمله ور شد و مرا با 
لحظه  این  در  کرد.  مجروح  به شدت  چاقو  ضربات 
گوشی تلفنم را برداشتم تا با اورژانس تماس بگیرم 
ولی همسرم گوشی را از من گرفت و خودش را از 

ساختمان بیرون انداخت.
جا  همان  نداشتم  رمقی  که  این  خاطر  به  هم  من 
وارد  پلیس  نیروهای  که  این  تا  افتادم  زمین  روی 

منزلم شدند و مرا نجات دادند!

رانت ۸۰ هزار میلیاردی ارز در دست کیست؟

ناله های زن، پای پلیس را به ساختمان باز کرد
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درخشش رکابزنان کرمانی در 

روز نخست رقابت های قهرمانی کشور

روز نخست مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور در رده سنی 
جوانان با درخشش کرمانی ها پایان یافت.

حسین اسالمی، رئیس هیات دوچرخه سواری استان کرمان 
در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
قهرمانی  سواری  دوچرخه  مسابقات  گفت:  کرمان،  از  جوان 
کشور در رده سنی جوانان  در پیست مجموعه ورزشی ثامن 

االئمه )ع( مشهد آغاز شد.
وی افزود: در این رقابت ها، ۹۵ دوچرخه سوار در قالب ۱۹ 
تیم از استان های کشور در دو رشته پیست و جاده تا دهم تیر 

ماه با هم رقابت می کنند.
اسالمی تصریح کرد: دوچرخه سواران  در بخش سرعت،  در 
بخش پیست و تایم تریل جاده و  در بخش استقامت جاده با 

هم رقابت خواهند کرد.
وی یادآور شد: در ادامه ی این رقابت ها، تیم کرمان در چهار 
قهرمانی  نایب  و عنوان  ایستاد  بر سکوی دوم  تیمی  کیلومتر 

رقابت ها را از آن خود کرد.
اسالمی افزود: بقیه ی نتایج روز نخست این رقابت ها به شرح 

زیر است:
نتیجه تعقیبی تیمی قهرمانی کشور جوانان
تیم اول؛ خراسان رضوی با زمان ۴:۴۶:۸۴

تیم دوم؛ کرمان با زمان ۵:۰۷:۴۰
تیم سوم؛ تهران با زمان ۵:۲۲:۲۲

نتیجه تعقیبی تیمی قهرمانی کشور جوانان
تیم اول؛ خراسان رضوی با زمان ۴:۴۶:۸۴

تیم دوم؛ کرمان با زمان ۵:۰۷:۴۰
تیم سوم؛ تهران با زمان ۵:۲۲:۲۲

نتیجه تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور جوانان
نفر اول: داود محمد آبادی از خراسان رضوی با زمان ۳:۴۸:۶۱

نفر دوم: آیدین بامراد از آذربایجان شرقی بازمان ۳:۴۹:۲۹
نفر سوم: محمد چرخ انداز از کرمان با زمان ۳:۵۰:۳۶

برگزاری مسابقات انتخابی استعداد های 

برتر کاراته در کرمان
به  کرمان  استان  برترکاراته  استعداد های  انتخابی  های  رقابت 
منظور اعزام به المپیاداستعداد های برتر کشور در کرمان برگزار 

شد.
جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
استان  برترکاراته  استعداد های  تیم  انتخابی  مسابقات  کرمان،  از 
برتر  المپیاداستعداد های  در  قدرتمندانه  حضوری  برای  کرمان 
کشور به مدت یک روز در باشگاه ورزشی مبارز کرمان برگزارشد.
کاتا  بخش  دو  در  کننده  رقابت ها ۱۷۴ شرکت  از  دوره  این  در 
سیرجان،  بافت،  رفسنجان،  کرمان،  شهرستان های  از  کومیته  و 
جیرفت و کهنوج در رده ی سنی نونهاالن در اوزان -۳۵، -۴۲، 
-۵۵-۵۰و +۵۵ و نوجوانان در وزن های -۴۸، -۵۲، -۵۷، -۶۳

-۷۰، +۷۰ با یکدیگر به رقابت پرداختند.
نتایج این رقابت ها به این شرح است:

مقام اول: کرمان ۷ طال، ۴ نقره و ۱۱برنز
مقام دوم: سیرجان ۳طال ۴نقره ۷برنز

مقام سوم: رفسنجان ۳طال ۱نقره ۱برنز
مقام چهارم: جیرفت ۱طال ۱نقره ۱برنز

مقام پنجم: کهنوج ۱نقره ۱برنز
مقام ششم: بافت ۲برنز

یادآور می شود: نفرات برتر که توسط کمیته فنی هیات کاراته 
می  برگزار  مردادماه  )که  دوم  مرحله  در  شدند  انتخاب  استان 
انتخاب نهایی خواهند شد و برای حضور در رقابت های  شود(، 
استعدادهای برتر ورزش کشور به عضویت تیم استعدادهای برتر 

استان در خواهند آمد.

تیم ملی فوتبال ایران برای مشخص شدن گروه خود 
در مرحله دوم مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر باید تا 

۲۶ تیر منتظر بماند.
 به گزارش جام جم آنالین از باشگاه خبرنگاران جوان، 
مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران 
در صحبت های اخیرش با مسئوالن فدراسیون فوتبال 
از آن ها  تیم ملی  به ویژه محمدرضا ساکت، سرپرست 
رقابت های  بودن  پیش  در  به  توجه  با  است  خواسته 
قاره  در  قطر   ۲۰۲۲ جهانی  جام  مقدماتی  دوم  مرحله 
آسیا، تالش های خود را برای برگزاری دیدار های تدارکاتی 
فیفادی های  در  ملی  تیم  خالی  زمان های  در  مناسب 

پیش رو به کار بگیرند.
از مهم ترین دالیل ویلموتس برای این درخواست  یکی 
این است که او قصد دارد بازیکنان جدیدی را به اردوی 
تیم ملی بیاورد و در این وضعیت به بازی های دوستانه 
برای هماهنگی شاگردانش با تفکرات خود نیاز مبرمی 

دارد.
مرحله  رقابت های  پایان  تا  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم 

پیش  را  زیر  دی های  فیفا  جهانی  جام  مقدماتی  دوم 
رو دارد.

۲ تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ )۱۱ تا ۱۹ شهریور(
۷ تا ۱۵ اکتبر ۲۰۱۹ )۱۵ تا ۲۳ مهر(

۱۱ تا ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹ )۲۰ تا ۲۸ آبان(
۲۳ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۰ )۴ تا ۱۲ فروردین ۱۳۹۹(

۲ تا ۱۰ژوئن ۲۰۲۰ )۱۳ تا ۲۱ خرداد ۱۳۹۹(
با این برنامه تیم ملی به جز فیفادی های اول و فیفا دی 
سوم در سایر فیفا دی ها باید ۲ بازی در مقدماتی جام 
جهانی انجام بدهد و براین اساس می تواند در نیمه اول 
بازی تدارکاتی  فیفا دی اول و نیمه دوم فیفا دی دوم 

برگزار کند.
فدراسیون  مسئوالن  و  بخواهد  ویلموتس  اگر  البته 
برگزار کنند،  را  تدارکاتی  بازی  برگزاری  بتوانند مقدمات 
امکان دارد تیم ملی خارج از روز های تقویم فیفا و زودتر 
که  بدهند  انجام  دوستانه  بازی  یک  روز ها  این  آغاز  از 
البته  ایرانی و  با توجه به احتمال مخالفت باشگاه های 

خارجی احتمال این امر ضعیف به نظر می رسد.

همچنین قرعه کشی مرحله دوم مقدماتی جام جهانی 
۲۰۲۲ قرار است ۲۶ تیر )۱۷ جوالی( در دوحه قطر برگزار 

شود.
تیم ملی فوتبال ایران که اکنون در رنکینگ فدراسیون 
جهانی تیم اول آسیا و بیستم جهان است در سید یک 

این رقابت ها قرار می گیرد.
جام جهانی  رقابت های  دوم  مرحله  بندی  زیر سید  در 

۲۰۲۲ را مشاهده می کنید.
 )۳۷( جنوبی  کره   )۲۸( ژاپن   )۲۰( ایران  اول:  سید 
استرالیا )۴۳( قطر )۵۵( امارات )۶۷( عربستان سعودی 

)۶۹( چین )۷۳(
سید دوم: عراق )۷۷( ازبکستان )۸۲( سوریه )۸۵( عمان 
اردن   )۹۶( ویتنام   )۹۵( قرقیزستان   )۸۷( لبنان   )۸۶(

)۹۸(
بحرین   )۱۰۱( هندوستان   )۱۰۰( فلسطین  سوم:  سید 
شمالی  کره   )۱۲۰( تاجیکستان   )۱۱۶( تایلند   )۱۱۰(

)۱۲۲( چین تایپه )۱۲۵( فیلیپین )۱۲۶(
هنگ   )۱۳۸( میانمار   )۱۳۵( ترکمنستان  چهارم:  سید 

مالدیو   )۱۴۹( افغانستان   )۱۴۴( یمن   )۱۴۱( کنگ 
)۱۵۱( کویت )۱۵۶( مالزی )۱۵۹(

سید پنجم: اندونزی )۱۶۰( سنگاپور )۱۶۲( نپال )۱۶۵( 
کامبوج )۱۶۹( ماکائو )۱۸۲( بنگالدش )۱۸۳( مغلوستان 

)۱۸۷( گوام )۱۹۰(
اعداد داخل پرانتز جایگاه تیم ها در رنکینگ فیفا است.

براین اساس سخت ترین قرعه برای ایران در این مرحله 
تیم های عراق، فلسطین، ترکمنستان و  با  هم گروهی 

اندونزی است.
اردن،  تیم های  با  کشورمان  ملی  تیم  اگر  همچنین 
راحت ترین  با  بشود،  همگروه  گوام  و  مالزی  فیلیپین، 

قرعه ممکن رو به رو خواهد شد.
تیم های صدرنشین هر گروه همراه با چهار تیم دوم به 
این ۱۲  نهایی مقدماتی جام جهانی می روند و  مرحله 
ملت های  جام  رقابت های  در  مستقیم  صورت  به  تیم 
۲۰۲۳ چین هم شرکت می کنند، اما اگر قطر به عنوان 
جای  کند  بعدی صعود  مرحله  به  جهانی  جام  میزبان 

خود را به پنجمین تیم برتر دوم می دهد.

ورزش  وزارت  از  پرسپولیس  و  استقالل  باشگاه  دو 
و جوانان یک میلیون یورو حواله دریافت کرده اند 
لیگ  آستانه  در  را  خود  مالی  مشکالت  بتوانند  تا 

نوزدهم سر و سامان بدهند.
 به گزارش جام جم آنالین از مهر، در شرایطی که 
استقالل و پرسپولیس این روزها با مشکالت مالی 
زیادی روبرو هستند و در جذب سرمربی و بازیکن و 
پرداخت مطالبات قبلی خود مشکالتی دارند، وزارت 
ورزش و جوانان با پرداخت ۵۰۰ هزار یورو حواله به 
رفع مشکالت  ها، سعی در  باشگاه  این  از  هر یک 

مالی آنها کرده است.
این حواله  پرسپولیس موفق شده  گفته می شود 
انتقاالت  را به ریال تبدیل کند تا در بحث نقل و 

مشکلی نداشته باشد.
استقالل  مدیره  هیات  عضو  زاده  خلیل  اسماعیل 
با تایید دریافت کمک ۵۰۰ هزار یورویی گفت: این 

۵۰۰ هزار یورو به صورت حواله است.
وی تاکید کرد: نمی دانم پرسپولیس این حواله را 
تبدیل به ریال کرده است یا نه ولی ما داریم منابع 
را تامین می کنیم تا از مازاد حواله استفاده کنیم.

کدامکشورهادرمسیرصعودایرانبهجامجهانی۲۰۲۲قرارمیگیرند؟

قبل از شروع لیگ صورت گرفت؛
پرداخت یک میلیون یورو به سرخابی های تهران توسط وزارت ورزش

خبر

به  کرمان  استان  پسر  نوجوانان  و  جوانان  تیم  انتخابی  های  رقابت 
منظور شرکت در مسابقات تور ایرانی کشور با معرفی نفرات برتر به 

کار خود پایان داد.
محسن بهرامی، رئیس هیات تنیس روی میز استان کرمان در گفت 
و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
گفت: دور اول مسابقات قهرمانی تور ایرانی نوجوانان پسر ایران ۲۰ تا 
۲۲ تیر جاری به میزبانی تهران و دور نخست مسابقات قهرمانی تور 
ایرانی جوانان پسر ایران ۲۶ تا ۲۸ تیر جاری در گرگان برگزار می شود.

وی با اعالم اینکه بدین ترتیب رقابت های انتخابی تیم تنیس روی 
میز جوانان و نوجوانان پسر استان کرمان برای حضور در این رقابت 
ها برگزار شد، افزود: در پایان این مسابقات، در بخش جوانان، حسام 

برتر  رتبه ی  نیکویی حائز  کیان  و  عربی  باقر  علیپور،  واجد، مهدی 
شدند.

معین  نظری،  یاسین  نیز  نوجوانان  ی  رده  در  کرد:  تصریح  بهرامی 
عنوان  به  آقایی  جان  پارسا  و  نعمتی  طا ها  فالحتی،  شایان  نزهتی، 

نفرات برتر این رقابت ها معرفی شدند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دور اول مسابقات 
اراک  میزبانی  به  تیر جاری  تا ۳۰  نیز ۲۷  ایرانی دختران کشور  تور 
تیم  انتخابی  مسابقات  منظور  بدین  شد:  یادآور  شود،  می  برگزار 
نوجوانان و جوانان دختر استان کرمان نیز برای حضور در این رقابت 
ها، ساعت ۹ صبح روز جمعه ۱۴ تیر جاری در محل سالن شادروان 

حاج حسین کهنوجی کرمان انجام می شوند.

پایان مسابقات انتخابی تیم تنیس روی میز کرمان

افقی: 
1- رمز جدول که ادامه آن در 15 عمودی 15 افقی و 

یک عمودی سخنی از سعدی شیرازی است.
2- از گیاهان دارویی با خاصیت نیروبخشی و تقویت 
اعصاب و تصفیه خون - امر به کاویدن و نوعی عدسی

3- صنعت گردشگری - نجس و ناپاک 
4- پرده داری کعبه - دیواره - یک روی زمین 

5- فلز پرمصرف - گسیل داشتن 
6- ظل و سایه گاه - شهری در آلمان - فاسد و فاسق 

- گفتگو و جستار 
7- کارمند و پشت میز نشین- خیار دشتی - عدد و 

شماره - از انواع زغال سنگ 
8- روستا - پرافتخارترین تیم لیگ برتری کشورمان 

تاکنون در مسابقات لیگ برتر جام خلیج فارس
در  شده  خرد  نان  دور-  به  اشاره   - بلندنظری   -9

آبگوشت 
10- پیامبر - بردباری و وقار - رنگ موی فوری - از 

عالمات جمع 
11- کاشف گردش خون - اسوه و الگو - از حروف 

یونانی 
12- عکس درهم و خراب - فیلم سیاسی معروف - 

قضات ورزشی
13- نامی برای بانوان - زنده شدن و پرورش یافتن 

- سیما و چهره 
14- مکر و ریا و دورویی - شادی بی وصف - از 

مصطلحات صوفی ها - قلمه درخت 
15- ادامه رمز 

عمودی: 
1- قسمت پایانی رمز 

2- از کارهای بیژن میرباقری - شجاعت و دلیری - با 
شرم و حیا 

3- جریان هوا یا برق- از خطاطان بنام دوره صفویه 
4- نوعی اشاره به نزدیک - کاشف میکروب طاعون 

- تونل 
5- از دانشمندان بنام استان کرمان و خیابانی در شهر 

کرمان 
6- پیامبر نخستین - گرامی تر - خواندنیهای دوران 

مدرسه و دانشگاه 
 - افترا  و  تهمت   - فرومایه  و  پست   - مروارید   -7

بدگویی
8- باشگاه یونانی - فروشگاه های زنجیره ای ارتش - 
پارچه ای ضخیم از پشم یا کرک - خم قیراندود شده 

9- تکرار حرف - ژاالب- عاجز و درمانده 

10- در قرآن کریم وعده دوزخ به آنان داده شده 
- نامی پسرانه 

11- باغچه سرسبز - حروفش را مرتب کنید زن رقص 
کننده می شود - نام بازیگر سریال همسران و خانه سبز 

12- خواب فرش و قالی - بازجو - از عالئم جمع 
13- خوردن - غرور و خودستایی - شامل همه - 

پایتخت ریشه ای - سند خرج 
14- تولد - داستانها و قصه ها - زبر و زمخت 

15- ادامه رمز 
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گزارش »کرمان امروز« از وضعیت سگ های بالصاحب رها شده در اطراف پناهگاه حیوانات در جاده کوهپایه که دیر یا زود فاجعه انسانی به بار می آورد؛

کرمان  شهرداری  که  گویم  می  بازهم  ام  گفته  بارها 
را شاهد  مثبتی  بسیار  تغییرات  در یک سال گذشته 
بوده است و اینها را باید مرهون وجود شهردار جوان و 
خالق کرمان دانست. اما متاسفانه برخی ریل گذاری 
رفتارهای  هنوز  است  شده  انجام  گذشته  در  که  ها 
شهرداری را تحت تاثیر قرار می دهد که از این جمله 
می توان به نحوه جمع آوری و دور کردن سگ های 
اشاره کرد. در سالهای  از محیط زندگی مردم  ولگرد 
تصمیمات  از  کشی  سگ  شنیع  فعالیت  که  اخیر 
از  موجودات  این  دفع  شد،  حذف  کرمان  شهرداری 
شهر کرمان با معضالت بسیاری رو به رو شده است. 
در ابتدای امر نیاز به احداث یک پناهگاه احساس شد 
از  دروغین  آمارهای  اوقات  گاهی  و  لطفی  کم  با  که 
سوی مسئوالن مربوطه در این زمینه می توان گفت 
که بسیار ضعیف این اتفاق واقع شد. اما پس از چند 
سال و با تغییرات جدید در شهرداری کرمان و از سوی 
دیگر کمک های مردمی در این باره اندکی می توان 
این مجموعه را مثبت و موثر دانست. اما باز هم امروز 
این  تهیه  برای  را  ما  که  هستیم  هایی  نقصان  شاهد 

گزارش تحریک کرد.
حیوانات  پناهگاه  اطراف  در  که  است  سال  دو  حدود 
واقع در جاده کوهپایه سگ های ولگرد را می بینیم 
که به صورت گله ای در حال گذر از این جاده پُر رفت 

و آمد هستند. تا قبل از تصادفی که چندی پیش در 
متوجه  بنده  داد  رخ  این جاده جلوی چشمان خودم 
عمق و پتانسیل این فاجعه نبودم تا اینکه یک تصادف 
شدن  مجروح  و  پراید  دستگاه  یک  انحراف  به  منجر 
جاده  این  که  شدم  متوجه  و  دیدم  را  آن  سرنشینان 
مین گذاری شده است. وجود این تعداد زیاد سگ را 
در این جاده از یک داوطلب مردمی خدمت در پناهگاه 
داد:  توضیح  چنین  ایشان  که  شدم  جویا  حیوانات 
که  امکاناتی  لحاظ  از  پناهگاه  این  »متاسفانه ظرفیت 
به ما ارائه شده است دیگر از سطح تکمیل هم گذشته 
است، اما شهرداری حاضر به تخصیص اعتبارات بیشتر 
نیست و از سوی دیگر سگ های جمع آوری شده از 
انتقال می دهد و آنها  سطح شهر را به درب پناهگاه 
را رها سازی می کند. متاسفانه نه ما بودجه پذیرش 
آنها را داریم و نه کاری از دستمان بر می آید. هر روز 
تعدادی از این حیوانات بی گناه زیر چرخ های اتومبیل 
ها له می شوند و ما تنها می توانیم نگاه کنیم و عذاب 

روحی تحمل کنیم«
بنده حقیر نمی دانم که شهردار کرمان از این عادت 
این  واضح  نکته  اما  نه  یا  دارد  خبر  کرمان  شهرداری 
است که این سگ ها دیر یا زود منجر به مرگ مردم 
خواهند شد و حضور گله ای و تعداد زیاد آنها در کنار 
این جاده ی پُر رفت و آمد می تواند به مانند مین های 
متحرک باشد. شاید حتی امروز دیگر این روند ممنوع 
را  بالصاحب  های  دیگر سگ  و شهرداری  باشد  شده 
اطراف این پناهگاه رها سازی نکند. اما واضح است که 
این تعداد بسیار زیاد و گله ای سگ در این ناحیه نمی 
تواند به دلیل شرایط اقلیمی افزایش یافته باشد و اگر 
هم امروز این رفتار تصحیح شده است باید اشتباهات 

گذشته را نیز تصحیح کنیم. شهرداری کرمان موظف 
از حاشیه ی جاده کوهپایه  را  ها  این سگ  است که 
جمع آوری کند و به پناهگاه تحویل دهد و از سوی 
دیگر اعتبارات نگه داری از آنها را به پناهگاه تحویل 
دهد. اینکه چنین مین های خطرناکی را در کنار جاده 

ای پُر گذر رها کنیم و بگوییم کار پیشینیان بوده است 
رفتار صحیحی نیست. همین روزها یقینا شاهد واژگون 
در  سگ  یک  با  برخورد  دلیل  به  اتومبیل  یک  شدن 
کام  به  را  نفر  که چندین  بود  کوهپایه خواهیم  جاده 
امروز  تا  که  است  ممکن  البته  کشاند.  خواهد  مرگ 

چندین اتفاق این چنینی افتاده باشد و مردم از آنجا 
که دلیل حضور این سگها را نمی دانند شکایتی نکرده 
و عزیزان خود را به آرامستان سپرده اند. به امید روزی 
که در کنار ارتقای سطح خدمات و نگاه به آینده، چاله 

های خطرناک گذشته را نیز پُر کنیم.

مین های شهرداری در جاده کوهپایه
به قلم 

محمد فتح نجات

مناقصه گزار: شرکت معادن زغال سنگ کرمان    
موضوع مناقصه: ایاب و ذهاب پرسنل معادن هشونی و پابدانا به شرح ذیل: 

الف: معدن هشونی 
1- الف- ایاب و ذهاب مسیرهای کیانشهر - سلمانشهر - طغرالجرد رشک ها - سبتک -  خانمکان - زرند - زرند نو- گیسک - 

باب تنگل - دشت خاک و سایر شهرکها، روستاها و توابع به معدن هشونی و بالعکس 
2- الف- ایاب و ذهاب مسیرهای افزاد - کوهبنان- جور و سایرشهرکها، روستاها و توابع به  معدن هشونی و بالعکس 

3- الف- ایاب و ذهاب پرسنل از محوطه معدن به سرکارگاهها و حمل بار.
ب- معدن پابدانا 

1- ب - ایاب و ذهاب مسیر زرند - دشتخاک و سایر شهرکها، روستاها و توابع به معدن پابدانا و بالعکس 
2- ب- ایاب و ذهاب مسیر  کیانشهر - کوهبنان - شعبجره و سایر شهرکها، روستاها و توابع به معدن پابدانا و بالعکس 

3- ب- ایاب و ذهاب مسیر سربنان و سایر شهرکها، روستاها و توابع به معدن پابدانا و بالعکس 
4- ب- ایاب و ذهاب پرسنل از محوطه معدن به سرکارگاهها 

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/4/15
محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت اهلل صدوقی- شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها - سرکار خانم خراسانی 

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 
مبلغ  ریال - 1 - ب-  مبلغ 210/000/000  الف-  ریال 3-  مبلغ 440/000/000  الف-  ریال -2-  مبلغ 450/000/000  الف-   -1

430/000/000 ریال 2- ب- مبلغ 260/000/000 3- ب - مبلغ 110/000/000 ریال - 4 - ب- مبلغ 120/000/000 ریال 
تاریخ تحویل پاکت ها: مورخه 98/4/25
تاریخ گشایش پاکت ها: مورخه 98/4/26

مبلغ خرید اسناد هر یک از معادن فوق: مبلغ 200000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی 
ضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد.

تلفن تماس : 03432117726
شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

آگهی تجدید مناقصه عمومی  نوبت  دومآگهی فراخوان مزایده )نوبت دوم( 

اداره کل راه و شهرسازي استان کرمانناممزایده گزار

کرمان- بلوار شهید صدوقي- رو به روي سه راه فارابي- کد پستي 7617899596 - شناسه ملي 14000275775 - کد اقتصادي 411371938916نشاني
در اجراي ماده 100 قانون تنظیم بخشي از مقررات دولت و بند 13 بخشنامه تفویض اختیار به ادارات کل ابالغي به شماره 607/31719 مورخ 1390/09/07

مورد شماره فراخوان
مزایده

مساحتکاربريپالک ثبتينشاني
عرصه 
)متر
مربع(

قیمت پایه مزایده 
)ریال( 

مبلغ تضمین شرایطبه صورت
شرکت در 

فرآیند ارجاع 
کار )ریال(

توضیحات

محدودهزمین2098003501000010
شهر

سیرجان

قسمتي از پالک5087 اصلي 
واقع در بخش 36 کرمان

اجاره به 250010،000،000،000آموزشي
شرط 
تملیک

نقد و 
اقساط

جهت احداث 500،000،000
مدرسه متوسطه 
دوره اول دخترانه

محدودهزمین3098003501000002
شهر بم

قسمتي از پالک 2970 فرعي
مفروز و مجزي شده از 2724
فرعي از 2813اصلي واقع در

بخش 29 کرمان

اجاره به 30002،700،000،000آموزشي
شرط 
تملیک

نقد و 
اقساط

معامالت متوسط -
حراج

سامانه تدارکات الکترونیکي دولت www.setadiran.irمحلدریافت اسناد و تحویل پیشنهاد ها

از تاریخ نشر اولین آگهي به مدت حداقل 10 روزمهلت

سامانه تدارکات الکترونیکي دولت www.setadiran.irمحلگشایش پیشنهاد ها

طبق اسناد مزایدهزمان


