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مردم کرمان   23 سال است 
که واقعیت را در »کرمان امروز« می خوانند

آگهی مزایده بنیاد مستضعفان استان کرمان وسیستان و بلوچستان
فروش امالک بصورت نقد و اقساط با تخفیف ویژه

تلفن  کرمان : 32516240-32516933-32516705)034 (
تلفن زاهدان    :    33421961 )0541 (-09156820306

شرح در صفحه 7

متن در صفحه هشتم

کرمان پس از اجرای طرح مدیریت مصرف؛ گزارش »کرمان امروز« از آمار مصرف سوخت در استان 

متن کامل در صفحه سوم

کاهش مصرف سوخت در استان
     با اجرایی شدن مدیریت مصرف سوخت بررسی های کارشناسی برای رفع معایب این طرح ملی در استان ها آغاز شد. مسئوالن استان نیز در حال تالش برای دریافت گزارش مشکالت و رفع نواقص این 
طرح در استان هستند. این همه در حالی است که مصرف بنزین در این استان، با اجرای طرح سهمیه بندی و اصالح قیمت این فرآورده سوختی 16 درصد کاهش یافته است. جالب است  بدانید پیش از اجرای 

این طرح در استان، کرمان در مهر ماه سال جاری در زمینه مصرف بنزین رتبه چهارم کشور را داشته و در این زمینه جزو رکوردداران پُر مصرف بوده است و....

صفحات ششم و هفتم 

بیت کوین در ایران باالخره قانونی شد!

۹۴درصد معلمان، مشمول طرح رتبه بندی می شوند

سرخک در کنگو ۵۰۰۰ قربانی گرفت

کشف ۹۰۰ میلیون ریال انواع کاالی قاچاق

اخبارایران،جهانوحوادث:

یادداشت روز 

چرا به 

معجزه ی شفافیت 

باور نداریم!؟ 
 صفحه  هشتم

یادداشتی به بهانه وصل شدن اینترنت  
در استان های دیگر و تداوم قطعی در استان کرمان؛

تداوم قطعی 
اینترنت استان 

به نارضایتی ها 
دامن می زند

آگهي فراخوان شماره 98/9/ف )نوبت سوم (
 

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام ( در نظر دارد » خرید پهناي باند اختصاصي اینترنت « خود را از طریق برگزاري مناقصه به 
پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید . هدف از این فراخوان شناسایي شرکت هاي صاحب صالحیت بمنظور دعوت به مناقصه مي باشد . 

مدارك مورد نیاز جهت دعوت به مناقصه :
1- اساسنامه و اظهار نامه ثبتي شرکت )مرتبط با موضوع قرارداد( 

2- تصویر آگهي تاسیس در روزنامه رسمي با آگهي آخرین تغییرات شرکت حـــاوي معرفي صاحبان امضاء هاي مجاز
3- گواهي اداره ثبت شرکتها مبني بر اعتبـاراساسنامه و موجودیت شرکت 

4- مدارك مثبته ثبت نام اینترنتي مربوط به مودیان مالیات بر ارزش افزوده.
5- مجوز FCP و یا ServCo  از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حتما »برابر اصل«

6- گواهي ثبت دفتر نمایندگی فروش و ارائه خدمات پشتیبانی مستقر در سیرجان) قرارداد نمایندگی به همراه آدرس، تلفن، قرارداد اجاره و 
یا سند ملكی دفتر نمایندگی و گذشت حداقل دو سال از تاسیس دفتر(

7- حداقل سه نفر نیروی فنی مستقر در سیرجان )لیست بیمه سه ماه اخیر پرسنل فنی بهمراه مدارك فنی و رزومه تخصصی، مشخصات 
فردی، کپی آخرین مدرك تحصیلی و سمت فرد بهمراه چارت سازمانی(

8- رونوشت برابر با اصل قراردادهای فروش اینترنت باالی 20 مگابیت بر ثانیه در شهرستان سیرجان و در صورت وجود قراردادهاي منعقده با  
شرکت های منطقه گل گهر)موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد، نام، آدرس و شماره تلفن کارفرما ارسال گردد(.

9- شبكه دسترسی در سطح شهرستان سیرجان و منطقه ویژه اقتصادی)مختصات و آدرس دقیق پاپ سایت ها و محدوده پوشش دهی(
10- عضویت در RIPE NCC و ارائه مستندات الزم در این خصوص 

11- گواهي حسن سابقه  از قراردادهای فعلی و قبلی ) رضایت نامه از قراردادهای باالی 20 مگابیت بر ثانیه در 2 سال اخیر(
- کلیه مدارك و اسنادي که بصورت کپي ارسال مي شوند بایستي برابر اصل شده باشند .

- شرایط و مدارك ذکر شده فوق حداقل شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه مي باشد و شرکت کنندگان در فراخوان کلیه مدارك و مستندات 
فوق را تكمیل و در پاکت در بسته و مهر موم شده به نشاني دفتر مرکزي شرکت واقع در تهران – خیابان دکتر فاطمي روبري هتل الله – 
ساختمان نگین ، پالك 273 – دبیرخانه مرکزي و یا به نشاني سیرجان – کیلومتر 50 جاده شیراز – مجتمع معدني و صنعتي گل گهر – دفتر 

کمیسیون معامالت و حداكثر تا تاریخ 1398/09/16 ارسال گردد .   
- شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا تائید صالحیت شرکت ها مختار مي باشد و ارسال مدارك هیچ گونه حقي براي شرکت ها ایجاد 

نخواهد نمود . 
- روي پاکت ارسالي بایستي قید گردد » مربوط به فراخوان شماره 98/9/ف )نوبت سوم (« 

- جهت کسب اطالعات بیشتر و هرگونه سوال در این زمینه میتوانید با شماره 41423328-034 و یا همراه 09133475779 آقاي مهندس 
آقابابایي تماس حاصل نمائید . 

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/46/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » تخلیه و دپوسازي محصوالت کارفرما در اسكله شهید 
رجایي و منطقه ویژه صنایع معدني و فلزي خلیج فارس« را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرایط 
واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكي WWW.GEG.IR  مراجعه 
و اسناد مذکور را بهمراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان  از قسمت مناقصه و مزایده  دانلود نمایند . مهلت تحویل 
پاکات ساعت 9 الي 14 روز یكشنبه مــورخ 98/9/17 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر 
مرکزی تهران مي باشد. بازدید از محل اجراي پروژه روز یكشنبه مورخ 98/9/10 براي متقاضیان بالمانع مي باشد ، ضمنا 

شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یك از  پیشنهادات مختار مي باشد . 

                                                                             مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شركت معدني و صنعتي گل گهر 

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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اخبار استان

 

امام جمعه کرمان با اشاره به لزوم توجه دولتمردان 
به معیشت و قدرت خرید مردم، گفت: اگر کسی در 
هر مسئولیتی چنین دلسوزی ندارد، ماندن وی در آن 

مسئولیت خیانت به جامعه است.

حسن  االسالم  حجت  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
چند  این  های  بحث  به  اشاره  با  سلیمانی  علیدادی 
روزه افزود: دولتمردان باید دو دلسوزی جدی داشته 
باشند، هر کسی در دولت به معنی خاص و عام باید 
روح و روانش متوجه دو دلسوزی جدی باشد؛ اولین 
آنها معیشت مردم است به زندگی آبرومند یک ایرانی 
و قدرت خرید آنها باید توجه داشته باشند، اگر کسی 
در هر مسئولیتی چنین دلسوزی ندارد، ماندن وی در 

آن مسئولیت یک خیانت به جامعه است.
دلسوزی  که  مطلب  این  بیان  با  کرمان  جمعه  امام 
که  ندهیم  اجازه  و  است  المال  بیت  به  مربوط  دوم، 
بیت المال حیف و میل شود، تصریح کرد: باید فضا 
را کامل آماده کنیم لذا ممکن است در نحوه اجرای 
کارشناسان  میان  در  اختالفی  ها  دلسوزی  از  برخی 

باشد اما باید به بهترین خروجی برسیم.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی با اشاره به قضایای 

اخیر، اظهارکرد: قانونی با توافق سه قوه تصویب شد 
که اعتراض قانونی آن منطقی است اما در ادامه عده 
ای کف خیابان بریزند و بخواهند قانون را عوض کنند 
به دست کاخ سیاه بدهند و  را  و رهبری حرکتشان 
افرادی از خدا بی خبر به اموال عمومی رحم نکنند 

خب نتیجه این می شود.
وی با بیان این مطلب که رهبری انقالب در زمان امام 
و االن، والیت فقیه جانشین امام زمان است و حکم 
وی حکم امام زمان است و حجت بر ما تمام است، 
اما  است  خوب  مسائل  کارشناسی  راه  داشت:  اظهار 
اعتراض  ای  عده  قانونی  غیر  مجاری  طریق  از  نباید 

کنند.
امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه حضرت علی )ع( 
کالمت خوبی در بیان فتنه ها دارند، افزود: »فتنه ها 
شباهت به حق دارند اما وقتی فتنه می خواهد بستر 
شود«  می  مشخص  آنها  هویت  کنند  جمع  را  خود 

در ادامه حضرت فرمود: »مثل گردبادها فتنه ها از 
شهرها عبور می کنند برخی شهرها خراب و برخی 
ها خراب نمی شوند که این امر بسته به سه مسئله 
مهم دارد که اولین آن این است که باید بصیرت افراد 
باال باشد« مردم باید بداند میدان مبارزه کجاست و 
علیه چه کسانی شعار بدهد در ادامه آدم بصیر باید 
به تکلیف عمل کند در جریان امام حسین )ع( عده 
ای بصیرت داشتند اما تکلیف محور نبودند و تماشاگر 

عاشورا شدند.
وی با بیان این مطلب که تکلیف و بصیرت اکتفا برای 
به  اقدام  سوم  عنصر  بلکه  نیست  فتنه  بردن  بین  از 
موقع است، تصریح کرد: جا دارد از امت بصیر، تکلیف 
محور که به موقع عمل می کنند تشکر کنم همچنین 
از نیروهای نظامی و به خصوص نیروی انتظامی و به 
طور خاص از فرماندهی نیروی انتظامی تشکر کنم.  

نماینده ولی فقیه در استان ، خواستار شد؛

دولتمـــردان به مشکالت معیشتی مردم توجهی ویژه داشته باشند

خبر
جشنواره تئاتر کرمان پایان یافت

میزبانی  به  کرمان  استان  تئاتر  جشنواره  یکمین  و  سی  اختتامیه  آیین 
شهرستان سیرجان برگزار شد.

سرپرست  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
تئاتر  فرمانداری سیرجان در مراسم آیین اختتامیه سی و یکمین جشنواره 
با اشاره به اهمیت حوزه تئاتر در بیان مشکالت جامعه گفت: تئاتر نمادی از 
همه ی هنرهاست. مجموعه هنر ها در تئاتر جمع شده تا صحنه زیبایی را به 
عنوان نمایش ترسیم کند. برای ارائه یک تئاتر قوی نیاز است تا همه ی ارکان 

آن هماهنگی الزم را با هم داشته باشند.
او افزود: تئاتری دربین مخاطبان موفق است که بتواند واقعیت ها را به روی 
صحنه بیاورد و دستخوش حواشی نشود ،اینجاست که اداره فرهنگ باید با 
تشکیل انجمن های هنری به هنرمندان خدمات داده و راه زیبای هنر را برای 

هنرمندان تسهیل کند.
را  تئاتر خوب می تواند مشکالت جامعه  داد: یک  ادامه  محمد محمودآبادی 
که  ناظرانی هستند  بهترین  تماشاچیان  و  بکشد  تصویر  به  نمایش  قالب  در 
تائتر  بنابراین جشنواره  دهند؛  تشخیص  نازیبا  هنر  از  را  زیبا  هنر  می توانند 

فرصتی است برای تبادل تجربه و اندیشه های هنری.
او تصریح کرد: وقتی بعد از ۳۱ دوره جشنواره های تئاتر، هنوز در کیفیت به 
نقطه مطلوبی نرسیده اند یعنی اینکه در این حوزه کار جدی انجام نشده و 

نواقص زیادی وجود دارد.
محمودآبادی به داوری سلیقه ای اشاره کرد و گفت: داوری در جشنواره های 
نظر  خود  تخصص  و  عالیق  اساس  بر  داوران  و  است  سلیقه ای  بسیار  تئاتر 

می دهند.
او افزود: با توجه به اهمیت تئاتر از مدیر کل ارشاد استان تقاضا دارم دبیر خانه 
دائمی تئاتر استان با توجه به پتانسیل های سیرجان در این شهر دایر شود تا 
بتوانیم هر ساله از فرهیختگان تئاتر میزبانی کنیم. زمانی که تئاتر به جایگاه 

اصلی خود برسد همه هنر ها در کنار آن رشد خواهند کرد.

همایش گرامیداشت برای قربانیان حوادث 
ترافیکی در زرند

همایش گرامیداشت قربانیان ترافیکی شهرستان زرند در سینما آزادی برگزار 
علی   ، باشگاه خبرنگاران جوان   های  استان  گروه  گزارش خبرنگار  به  شد. 
صادق زاده فرماندار شهرستان زرند در همایش گرامیداشت قربانیان ترافیکی 
با اشاره به اینکه شهرستان زرند اولین شهرستانی است که به کمیته جامعه 
ایمن کشور پیوسته است گفت:خوشبختانه با همدلی و وحدت همه دلسوزان 
و خدمتگزاران در زرند گام های ارزشمندی در خصوص رفع نقاط حادثه خیز 
برداشته شده به طوری که در گردنه ده علی رضا که در سال بیش از ۳۰ 
کشته داشته ایم؛  خوشبختانه با اصالح کامل آن هم اکنون حوادث در این 
محور به صفر رسیده که به عنوان یک نقطه الگو در کشور مطرح شده است.

فرماندار زرند گفت:  تالش داریم تمام نقاط حادثه خیز شهرستان را مرتفع 
سازیم و قول می دهیم تمام نقاط حادثه خیز را در کمترین زمان ممکن بر 
دارد  قرار  کار  دستور  در  زرند  کمربندی  راستا طرح  این  در  و  کنیم؛  طرف 

همچنین بلوار ورودی ده چنار در دست اقدام است .
او ادامه داد: آنچه که مهم است باالی ۹۰ درصد حوادث خطای انسانی است. 
این جای تأسف دارد چرا باید تلفات حوادث ما از دوران جنگ تحمیلی هم 
با یک سهل  باشند  اثرگزار  ما  باشد. جوانانی که می توانند در جامعه  بیشتر 

انگاری جان خود را از دست می دهند و خانواده ای را داغدار می کنند.
فرماندار زرند گفت: بسیاری از رانندگان هم هستند که  ۳۰ یا ۴۰ سال از 
رانندگی  بدون حادثه آنها می گذرد باید اینگونه رانندگان را در این همایش ها 

دعوت کرد و از آن ها الگو بگیریم.
علی رشیدی رئیس شبکه بهداشت و درمان زرند هم گفت : شهرستان زرند 
اولین شهری که به شبکه جوامع ایمن کشور پیوست  امیدواریم شاهد کاهش 
حوادث ترافیکی باشیم. او گفت: درخواست از بسیاری از شهر های کشور برای 

بازدید از شهرستان زرند را داشته ایم.
رئیس شبکه بهداشت و درمان زرند افزود: بیش از ۷۰ درصد نیرو های فعال 
اند زیر ۳۵ سال  از دست داده  را  ترافیکی جان خود  جامعه که در حوادث 

هستند؛ لذا باید برای ارتقای فرهنگ ترافیک بیش از پیش تالش شود.
از  رانندگی  هنگام  شهروندان  از  بسیاری  متاسفانه  زرند  در  گفت:  رشیدی   
در  تالش  ایمن  جامعه  اهداف  مهمترین  نمی کنند  استفاده  ایمنی  کمربند 
کاهش حوادث ترافیکی است و هرکس کوتاهی کند در پیشگاه خداوند باید 

جوابگو باشد.
سرگرد ملکی رییس راهنمایی و رانندگی زرند هم گفت: از ابتدای سال جاری 
۲۹ نفر در حوزه درون شهری جان خود را از دست داده اند که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است و بیشترین حوادث مربوط 

به موتورسواران و عابرین پیاده بوده است.
اول  ماهه   ۶ در  گفت:  -یزد هم  زرند  راه  پلیس  رییس  اثنی عشری  سروان 
شهری  برون  محور های  در  فوت  به  منجر  حوادث  درصد   ۲۲ جاری  سال 
کاهش داشته ایم . محمد رضا مهدلو شهردار زرند هم گفت: ۳۲۰ متر خط 
کشی خیابان ها، ۳۵۰ هزار متر مربع آسفالت در معابر شهر اجرا شده است و 
همچنین با راه اندازی شهرک ترافیک بیش از ۸ هزار دانش آموز آموزش های 

ترافیکی را فرا گرفتند.
در این همایش برای اولین بار در کشور رونمایی از طرح مدارس مروج ایمنی 
همکاری  با  و  ایمن  جامعه  راهبردی  شورای  همت  به  طرح  این  شد.  انجام 
آموزش و پرورش و مرکز بهداشت اجرا  و آموزش ایمنی ترافیک، برق و گاز و 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای دانش آموزان ارائه می شود. در حاشیه 

این مراسم نمایشگاه عکس قربانیان ترافیکی برگزار شد.

درآمد ۲ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومانی 
زعفران کاران در کرمان

زیرکشت  سطح  اکنون  گفت:هم  کرمان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
امسال  تولید  میزان  بینی  پیش  و  رسیده  هکتار   ۹۱ به  شهرستان  زعفران 
میلیون   ۷۳۰ و  میلیارد   ۲ تولید  میزان  این  با  که  شود  می  کیلوگرم   ۲۷۳
تومان عاید بهره برداران می شود. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
کرمان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  مسعودی  احمد  جوان   خبرنگاران 
گفت: با عنایت به محدودیت منابع آبی ، توسعه و ترویج کشت گیاهان با نیاز 
آبی کم و گیاهان دارویی از سال ۱۳۹۲، کشت زعفران در شهرستان کرمان 
آغاز و با توجه به نیاز اندک این محصول به آب، امکان بهره برداری به مدت 
۵ تا ۷ سال در یک نوبت کاشت، آبیاری در زمان های غیر بحران آب، رشد در 
زمین های شنی رسی، خاصیت خوب انباری محصول، سهولت حمل و نقل، 
عدم نیاز به ادوات سنگین، توان جذب نیروی کار در فصل رکود کشاورزی، 

ارزآوری سبب شده که کاشت زعفران در شهرستان توسعه یابد.
او گفت: در گذشته ۳۲ هکتار افزایش سطح زیر کشت در استان کرمان وجود 
داشته که هم اکنون سطح زیرکشت زعفران شهرستان به ۹۱ هکتار رسیده 
و پیش بینی میزان تولید در سال جاری ۲۷۳ کیلوگرم شود که با این میزان 

تولید ۲ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان عاید بهره برداران می گردد.
میزان  متوسط  بطور  کرد:  اظهار  کرمان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
عملکرد زعفران ۳ کیلوگرم در هکتار و باالترین میزان عملکرد ۵ کیلوگرم 
در هکتار ، میزان اشتغال ایجاد شده در هکتار ۱۷۰ – ۱۵۰ نفر روز است که 
برای توسعه و کشت زعفران به متقاضیان به ازای هر هکتار ۶۰ میلیون تومان 

تسهیالت اعطا می گردد.

رئیس کل دادگستری کرمان:

رئیس دیوان عالی کشور به کرمان سفر می کند

از سفر رئیس دیوان عالی کشور  رئیس کل دادگستری کرمان 
به کرمان خبر داد.

یدهلل موحد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قشر بسیج 
حقوق دانان همانند سایر اقشار بسیجی در طول سنوات گذشته 
برای خدمت حقوقی مخصوصا در  اند گام های خوبی  توانسته 
استان کرمان بردارند، اظهار کرد: یکی از این کارهای موثری که 
بسیج حقوق دانان استان کرمان انجام داد، طرح »هر مسجد یک 

با مشارکت معاونت فرهنگی دادگستری  حقوق دان« است که 
استان در حال انجام است.

وی اظهارکرد: بر اساس این طرح بسیج حقوق دانان توانستند در 
مساجد استان یک جمعی از حقوق دانان، قضات و بعضا سران 
دفاتر اسناد رسمی استان که در جمع مردم در مساجد حضور 

پیدا می کنند و به سواالت حقوقی آنها پاسخ می دهند.
موحد با اشاره به اینکه این طرح در طول سال به صورت مستمر 

انجام می شود، اظهار کرد: تعدادی از حقوق دانان بسیجی در 
به سواالت حقوقی مردم  نمازجمعه  اقامه  از  بعد  مصلی کرمان 

پاسخ دادند.
ایجاد  هدف  با  موثری  بسیار  جلسات  همچنین  کرد:  ابراز  وی 
حقوقی  زمینه  در  که  مختلفی  اقشار  بین  هماهنگی  و  تعامل 
اساتید  از  اعم  کنند،  می  کمک  دارند  جامعه  در  که  قضایی  و 
دانشگاه، قضات، وکال و دفاتر اسناد رسمی برگزار شده که این 
تعامالت و همفکری ها برای کاهش دعاوی و ارتقای حقوقی به 

مردم خیلی موثر بوده است.
»هر  طرح  کرد:  تصریح  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
مسجد یک حقوق دان« برای اولین بار در کشور از سال ۱۳۹۳ 
در کرمان آغاز شد که مورد عنایت ریاست قوه قضائیه قرار گرفته 
است و االن هم رسما اعالم کرده است که همه دادگستری های 

استان این طرح را اجرا کنند.
وی اظهار کرد: در راستای انجام طرح هر مسجد یک حقوق دان، 
این هفته مرتضوی مقدم ریاست دیوان عالی کشور در مسجد 
امام حسین )ع( خیابان مهدیه جمعه شب حضور پیدا می کنند 

تا به سواالت حقوقی مردم پاسخ بدهند.
موحد ادامه داد: هر طرح و برنامه ای در مسائل حقوقی سهم 
خودش را ایفا می کند و با توجه به اینکه برنامه های مختلفی 
نیز در قوه قضائیه در حال انجام است، آنالیز جداگانه آنها کار 
سختی است اما ارزیابی ما از این طرح این است که این طرح 
یک طرح موفقی است و می تواند در صورت استمرار کمک های 

خوبی داشته باشد.
وی اظهار کرد: این طرح عمدتا در شهرستان ها و مراکز استان 
ها برگزار می شود و بعضا بوده است که همکاران ما در روستاها 

هم حضور پیدا کرده اند.

معرفی  به  چینی  سرمایه گذاری  گروه  دیدار  در  کرمان  استاندار 
ظرفیت های استان پرداخت و همکاری  در حوزه معادن، کشاورزی و 

گردشگری را پیشنهاد داد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، دکتر محمدجواد فدائی 
در این دیدار به معرفی برخی از ظرفیت های استان کرمان در حوزه 
معدن، کشاورزی و گردشگری پرداخت و با اشاره به ابراز عالقه مندی 
سرمایه گذاران چینی برای کار در استان کرمان، عنوان کرد: ۴۲ ماده 
معدنی  ذخیره  تن  میلیارد   ۶ دارد،  وجود  کرمان  استان  در  معدنی 

ماست و سالی ۶۰ میلیون تن استخراج ماده معدنی داریم.
وی ادامه داد: آهن، مس، تیتان، کرومیت و ذغالسنگ از مواد معدنی 
داریم،  هم  را  آنها  به  وابسته  معدنی  صنایع  و  هستند  استان  مهم 
زمینه های  لذا  است،  کامل  استان  در  فوالد  تولید  زنجیره  همچنین 

زیادی برای فعالیت در این زمینه آماده است.
هم  آب  تصفیه  و  انتقال  زمینه سیستم های  در  کرد:  تصریح  فدائی 
کارهای زیادی می توان انجام داد از جمله انتقال آب از خلیج فارس 
به کرمان که در دست اجراست و مواردی هم در حال مطالعه قرار 
دارند که شرکت چینی می تواند در این زمینه سرمایه گذاری داشته 

باشد.  

استاندار کرمان گفت: در بحث کشاورزی به دنبال روش های مدرن 
استقبال  سرمایه گذاران  حضور  از  گلخانه ای  کشت  ویژه  به  هستیم 

می کنیم.
وی ادامه داد: به لحاظ تولید انرژی خورشیدی و بادی، استان کرمان 
بهترین موقعیت را در کشور دارد و ۳۰۰ روز آفتابی بهترین مکان را 

برای نیروگاه های خورشیدی فراهم کرده است.
و  آلومینیوم  صنایع  زمینه  در  سرمایه گذاری  کرمان،  استاندار 

پتروشیمی را به گروه سرمایه گذاری چینی پیشنهاد داد.
سرمایه گذاران  سفر  که  کرد  امیدواری  ابراز  پایان  در  فدائی  دکتر 
چینی به کرمان منجر به آشنایی بیشتر آنها با  ظرفیت های استان و 
ایجاد زمینه های سرمایه گذاری در بخش های مختلف و فعالیت های 

اقتصادی شود.
در شهرستان  اقتصادی خود  فعالیت های  به  نیز  سرمایه گذار چینی 
رفسنجان و استان هرمزگان اشاره داشت و برای همکاری جهت تولید 
۲۰۰ هزار تن آهن اسفنجی در استان کرمان اعالم آمادگی کرد. وی 
و  داشت  اشاره  برق  تولید  و  توزیع  در حوزه  به سرمایه گذاری خود 
خواستار حمایت استانداری برای فعالیت  این شرکت سرمایه گذاری 

در حوزه برق و تولید سیم های آلومینیوم شد

استاندار کرمان عنوان کرد:

استقبال کرمان از سرمایه گذاری های خارجی

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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گزارش »کرمان امروز« از آمار مصرف سوخت در استان کرمان پس از اجرای طرح مدیریت مصرف؛

کاهش مصرف سوخت در استان

اشاره:
های  بررسی  سوخت  مصرف  مدیریت  شدن  اجرایی  با 
کارشناسی برای رفع معایب این طرح ملی در استان ها آغاز 
شد. مسئوالن استان نیز در حال تالش برای دریافت گزارش 

مشکالت و رفع نواقص این طرح در استان هستند.
پیش بینی افزایش سهمیه تاکسی های بین شهری، آژانس 
های مسافرتی، نظارت  بر بازار و در نظر گرفتن سهمیه برای 
برخی خودروها مانند سرویس مدارس، تاکسی های شخصی 
و نظارت شبانه روزی  بر بازار برای پیشگیری از سودجویی 
بعضی افراد از جمله خدماتی است که در چند روز اخیر انجام 
است که  در حالی  این همه  است.  انجام  در حال  یا  و  شده 
مصرف بنزین در این استان، با اجرای طرح سهمیه بندی و 
یافته  فرآورده سوختی 16 درصد کاهش  این  قیمت  اصالح 
است. جالب است  بدانید پیش از اجرای این طرح در استان، 
کرمان در مهر ماه سال جاری در زمینه مصرف بنزین رتبه 
چهارم کشور را داشته است و در این زمینه جزو رکوردداران 
بوده است! در همین زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  

قابل مطالعه است.
کاهش مصرف سوخت

 با اجرای سهمیه بندی بنزین، مسئوالن کاهش مصرف 8 
تا10 درصدی را بر آورد کردند. خبرگزاری ایرنا در این  باره 
تواند در مجموع ظرفیت   بینی می  این پیش  نوشت: تحقق 

صادراتی بنزین کشور را  به 25 میلیون لیتردر روز برساند. با 
قیمت  گرفتن  نظر  در  با  و  به صادرات  میزان   این  اختصاص 
حدودا 40 سنتی هر لیتر بنزین در فوب خلیج فارس، امکان 
ایجاد درآمد ساالنه حدودا5/3 میلیارد دالری برای کشور ایجاد 
خواهد شد. این مساله عالوه  بر کاهش فشار کسری بودجه ای، 

با تقویت سمت عرضه به بازار ارز نیز ثبات می بخشد.
کاهش 16 درصدی مصرف سوخت در استان

نگاهی به اخبار وضعیت مصرف سوخت در استان نشان می 
دهد که مصرف بنزین در این استان، با اجرای طرح سهمیه 
بندی و اصالح قیمت این فرآورده سوختی 16 درصد کاهش 
طرح  این  اجرای  از  پیش  بدانید  است   جالب  است.  یافته 
مصرف  زمینه  در  جاری  سال  ماه  مهر  در  کرمان  استان،  در 
بنزین رتبه چهارم کشور را داشته است و در این زمینه جزو 

رکوردداران بوده است!
در این باره  "فضل اهلل اکبری" مدیر عامل شرکت فراورده های 
نفتی منطقه کرمان  در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت: رتبه 
مصرف بنزین استان کرمان در مهرماه سال جاری چهارم و در 

زمینه مصرف نفت گاز رتبه یازدهم را دارد.
از  کرمان   منطقه  نفتی  فراورده های  شرکت  عامل  مدیر 
رتبه اول منطقه کرمان در رشد مصرف بنزین در شش ماهه 
اول امسال خبر داد و بیان کرد: پس از اصالح قیمت بنزین 
بیشترین کاهش مصرف سوخت با 26 درصد متعلق به جیرفت 
بافت در رده های بعدی قرار دارند و در  و سپس سیرجان و 
این مدت 16  بنزین استان کرمان در  مجموع میزان مصرف 

درصد کاهش یافته است.
اکبری بیان کرد: فرآورده های مکشوفه در استان کرمان در 8 
ماهه اول امسال بیش از 3 میلیون و 150هزار لیتر بوده است 

انبارهای نفت سه گانه شرکت  که از اقصی نقاط استان به 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان بارگیری و حمل 

شده است که حدود 200 هزار لیتر مربوط به بنزین است.
آبان ماه 12 میلیارد  تا  بازه زمانی شهریورماه  افزود: در  وی 
ریال برخی از جایگاه داران سوخت که از کارت های سوخت 
همچنین  و  کردیم  جریمه  می کردند،  استفاده  سوء  خود 
کارت های  کارت   168 و  هزار   20 زمان  مدت  این  در 
مهاجری)کارت های سوختی که متعلق به شهرستان های دیگر 
استفاده  آنها  سوخت  کارت  جنوبی  شهرستان های  در  است 
می شود، بدون آنکه فرد در جنوب تردد کرده باشد( که اقدام 

به قاچاق سوخت می کردند، شناسایی و غیرفعال کردیم.
سخن آخر:

پیش از اصالح قیمت بنزین، یارانه به افرادی پرداخت می 
شد که مستحق دریافت آن نبودند که در طرح اصالح نرخ 
بنزین با حذف این گروه به سبد مصرفی خانوارهای نیازمند 
با  بنزین  بندی  سهمیه  طرح  در  بنابراین   شود.  می  کمک 
از  این طرح  اجرای  با  بکه   نیستیم   مواجه  قیمت  افزایش 
حقوق اساسی و عظیمی که قشر نیازمند جامعه  به واسطه 
اختیار  در  ها  یارانه  پرداخت  نحوه  در  مسئوالن  تصمیمات 
این  از  و دفاع می کنند.  قرار می دادند، صیانت  قشر مرفه 
بر  جامعه  پایین  های  دهک  به  تصمیم  این  عواید  تمام  رو 
می گردد. طبق برآوردها 18 میلیون خانواده و 60 میلیون 
نفر از جمعیت کشور از این  یارانه بهره مند خواهند شد که 
از 55 تا 205 هزار تومان برای خانوارهای یک تا پنج نفره 

متغیر است.

    با اجرایی شدن مدیریت مصرف سوخت بررسی های کارشناسی برای رفع معایب این 
طرح ملی در استان ها آغاز شد. مسئوالن استان نیز در حال تالش برای دریافت گزارش 
مشکالت و رفع نواقص این طرح در استان هستند. این همه در حالی است که مصرف بنزین 
در این استان، با اجرای طرح سهمیه بندی و اصالح قیمت این فرآورده سوختی 16 درصد 
کاهش یافته است. جالب است  بدانید پیش از اجرای این طرح در استان، کرمان در مهر 
ماه سال جاری در زمینه مصرف بنزین رتبه چهارم کشور را داشته و در این زمینه جزو 

رکوردداران پُر مصرف بوده است و....

سرویس خبری کرمان امروز

NGVI. باید به سامانه  متقاضیان گازسوز کردن خودروها برای ثبت نام 
IR مراجعه کنند و طبق اعالم، حداکثر ظرف مدت دو ماه آینده به همه 

درخواست ها رسیدگی می شود.
ایسنا نوشت: متقاضیان برای گازسوز کردن خودروها می توانند به سامانه 
از  و  کنند  مراجعه   )NGVI.IR( دوگانه سوز  خودروهای  اطالعات  جامع 
طریق زبانه تبدیل خودروها، برای ثبت نام تبدیل خودروی خود اقدام کنند. 
ارسال  متقاضیان  برای  پیامکی  اتحادیه  این  طرف  از  هفته  یک  مدت  در 
می شود و این افراد می توانند از طریق مراجعه به سامانه، نزدیک ترین مرکز 

مجاز به محل سکونت خود را برای تبدیل انتخاب و مراجعه کنند.
تقاضا  هزار   30 روزانه  جایگزین  سوخت های  اتحادیه  رئیس  اعالم  طبق 
بنزین  اجرای طرح سهمیه بندی  با  هم زمان  خودروها  کردن  گازسوز  برای 

دریافت می شود.
بنا بر اعالم وزارت نفت، علی محمودیان با اشاره به افزایش گسترده حجم 
سهمیه بندی  طرح  اجرای  با  هم زمان  خودروها  کردن  گازسوز  برای  تقاضا 
اولویت  تا مرز دریافت روزانه 30 هزار تقاضا در سامانه گفته است:  بنزین 

تبدیل خودروها با افرادی است که زودتر در سامانه ثبت نام کرده اند و الزم 
است متقاضیان تبدیل هرچه زودتر درخواست خود را ثبت کنند.

قیمت تجهیزات سی ان جی و هزینه تبدیل افزایش نمی یابد
محمودیان هزینه تبدیل خودروها به دوگانه سوز را بسته به کیفیت کیت، 
نوع خودرو و سایز مخزن به صورت میانگین 2.5 تا 4.5 میلیون تومان اعالم 
کرد و اطمینان خاطر داد: این رقم ثابت است و به هیچ وجه در روزهای 

آینده شاهد افزایش قیمت تجهیزات و هزینه نصب نخواهیم بود.
فقط به مراکز مجاز مراجعه کنید

سامانه  طریق  از  خودروها  کردن  گازسوز  لزوم  به  اشاره  با  همچنین  وی 
جامع اطالعات خودروهای دوگانه سوز )NGVI.IR( و مراکز مجاز تبدیل 
تاکید کرد: مردم به منظور دریافت خدمات و محصوالت با کیفیت و قیمت 
مناسب و نیز تامین ایمنی خود و خانواده از مراجعه به مراکز و کارگاه های 

غیرمجاز تبدیل خودروها خودداری کنند.
بنا بر اعالم، قطعات و تجهیزات موردنیاز این صنعت کامال بومی سازی شده 
و با توجه به افزایش تعداد تقاضاها، هم اکنون کارخانجات تولید تجهیزات 
به صورت  و  است  داده  افزایش  را  تولید خود  این صنعت ظرفیت  موردنیاز 

شبانه روزی و دو شیفته کار می کنند.
به گازسوز تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت  تبدیل خودروها 

)صمت( و سازمان استاندارد انجام می شود، هم اکنون 250 واحد کارگاهی 
احتساب  با  که  هستند  هم وطنان  به  خدمات رسانی  آماده  کشور  در  مجاز 
130 واحد در حال ساخت، تا یک ماه آینده این تعداد به 380 واحد افزایش 

خواهد یافت.
مصرف سی ان جی در کشور روزانه ۲ میلیون مترمکعب افزایش یافت

تاکنون به طور میانگین روزانه 1۹ میلیون مترمکعب گاز طبیعی فشرده 
این  توزیع می شد که  )سی ان جی( در جایگاه های عرضه سی ان جی کشور 
رقم با اعالم طرح سهمیه بندی بنزین و هم زمان با اجرای این طرح به طور 

میانگین به روزانه 21 میلیون مترمکعب رسیده است.
در این باره همچنین مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های 
کشور  در  مصرف سی ان جی  مترمکعبی  میلیون   2 روزانه  افزایش  از  نفتی 
است:  گفته  و  داده  خبر  سوخت  مصرف  مدیریت  طرح  اجرای  با  هم زمان 
پیش بینی می کنیم مصرف سی ان جی در کشور با اجرای این طرح به روزانه 

24 میلیون مترمکعب برسد.
امکان  اکنون  دوگانه سوز  خودروهای  اینکه  به  اشاره  با  قلی پور  حسن 
استفاده از سهمیه بنزین خود را هم دارند، افزود: پیش بینی ما این است که 
با اتمام سهمیه بنزین ماهانه، مقدار مصرف سی ان جی در کشور، حدود 2 

میلیون مترمکعب دیگر افزایش یابد.

مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به 
اینکه زمان فعلی برای پیش بینی دقیق زود است و امیدواریم تا پایان آذرماه 
بتوانیم مقدار دقیق این افزایش را اعالم کنیم، گفت: پیش بینی ما این است 
که میزان مصرف سی ان جی در کشور به حدود روزانه 24 میلیون مترمکعب 

برسد.
سی ان جی  عرضه  جایگاه های  تعداد  افزایش  با  نفت،  وزارت  اعالم  طبق 
به  لحاظ عرضه سی ان جی  به  مناسبی  در سطح کشور، هم اکنون ظرفیت 

خودروها در کشور وجود دارد.
هم اکنون 2 هزار و 4۷2 جایگاه عرضه سی ان جی در سطح کشور فعال  
هستند که از این تعداد 23 جایگاه در استان تهران آماده خدمات رسانی به 

هموطنان است.
سهمیه بندی  بنزین  قیمت  کشور،  مصرف سوخت  مدیریت  طرح  پایه  بر 
برای وسایل نقلیه لیتری 1500 تومان و قیمت آزاد آن لیتری 3 هزار تومان 
است. کنترل مصرف سوخت با توجه به میانگین باالی مصرف سوخت در 
منابع  اختصاص  و  سوخت  قاچاق  با  مبارزه  صادرات،  توان  افزایش  کشور، 
حاصل از مدیریت مصرف به مردم به ویژه اقشار ضعیف و کم درآمد به صورت 
مستقیم و نیز کاهش آلودگی هوا در کالنشهرها و شهرها از جمله اهداف 

اجرای این طرح اعالم شده است.

متقاضیان گازسوز کردن خودروها بخوانند 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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نگاهی به کتاب »تاریخ ملل« اثر پیتر فورتادو و مجموعه نویسندگان

شاعران بزرگ فارسی که زندگی الکچری و زندگی فقیرانه داشتند 

سرویس ادبی کرمان امروز

»پیتر فورتادو«، پژوهشگر و تاریخ نگار بریتانیایی، بیشتر با 
گردآوری و ویراستاری مجموعه های تاریخی درباره کشورها، 
دوره ها و رویداد های مختلف شناخته میشود که اکثر آن ها 
با هدف جلب مخاطبان عام به مطالعه تاریخ نوشته شده اند. 
به سرپرستی فورتادو،  این مجموعه ها  از مشهورترین  یکی 
کتاب خواندنی »تاریخ ملل« است با عنوان فرعی »چگونه 

هویت ملت ها شکل گرفت«.
کتاب بایک پیشگفتار کوتاه و مهم در باب روش تاریخ نگارِی 
آغاز  فورتادو  پیتر  یعنی  مجموعه  ویراستار  قلم  به  آن 
می شود. سپس فصول پیاپی با مقاالت تمدن های باستانی 

مانند مصر، ایران، هند، یونان و چین آغاز می شوند.

و  ترکیه  و  ایرلند  تا  بزرگ  اروپایی  ملت های  ادامه،  در 
چک مورد بررسی قرار میگیرند، به ملل اصلی قاره آمریکا 
میرسیم و در نهایت کتاب با مقاالت مربوط به ژاپن و آلمان 
پایان می یابد. منابعی برای مطالعه بیشتر نیز در پایان کتاب 

ضمیمه شده است.
نهایتا در حدود ۱۰  این کشور ها  از  تاریخ هرکدام  بررسی 
صفحه صورت گرفته است و با خالصه فشرده ای از وقایع در 
فرمی خطی و بعضا تحلیلی روبرو هستیم که تا حد زیادی 

نیز قابل اتکاست.
گاه شمار وقایِع تاریخ هر ملت به همراه چند تصویر مهم 
نیز در هر بخش به چشم می  از وقایع ذکر شده در متن 
خورد که به جذابیت کتاب افزوده است. با وجود بهره گیری 
زبان ها و فرهنگ های متنوع، که  با  نویسندگان مختلف  از 
لحن خود  با  و  ای(  دانشنامه  نه  )و  به طور شخصی  کامال 

یکسانی  فرم  و  رویکرد  مجموعه  کل  نوشته اند،  را  مقاالت 
دارد.

آکادمیک،  صورت  به  جهان  تاریخ  دارد  اعتقاد  فورتادو 
توسط اندیشمندان و مورخان بار ها به رشته تحریر درآمده 
است و بسیاری از آثار ایشان به دلیل رویکرد ایدئولوژیک 
را  مطلب  حق  نتوانسته اند  ای،  پروژه  و  خاص  فرضیات  یا 
ادا کنند یا بعضا، بسیار مناقشه برانگیز شده اند. درمواردی 
دیگر، بسیاری از تاریخ نگاران برای همه بخش های جهان از 
یک رویکرد و لنز استفاده کرده اند و به اعتقاد فورتادو همه 

این ها یا اکثرشان به خطا رفته اند.
و  فراز  از  فارغ  ملتی  و  کشور  هر  در  گوید  می  فورتادو 
نشیب های تاریخی آن، در این لحظه و اکنون چیزی وجود 

دارد که مدتهاست در آنجا قرار داشته و دارد.
به عبارتی تاریخ، ساخته دولت ها نیست بلکه آن را باید در 

شهر ها و داستان هایی یافت که مردمان برای فرزندان خود 
نقل میکنند و در خیابانها، موزه ها و یادمان های جنگ می 
توان سراغ آن را گرفت. تاریخی که به راحتی پذیرفته می 

شود و منابعش را می توان در سطح جامعه مشاهده کرد.
به این ترتیب مجموعه وی سعی دارد با استفاده از مورخان 
و اندیشمندان برجسته هر کشور و نگاه و رویکردی که در 
خوِد آن کشور و ملت وجود دارد دست به ارائه یک تاریخ 
تا حدود  ملل«  »تاریخ  کتاب  زند.  فشرده  و  بسیار خالصه 
ارزشمند،  نوشتار هایی  و  یافته  دست  مهم  این  به  زیادی 
مفید، خالصه و خواندنی را از ۲۷ نویسنده و ملت مختلف 

گرد هم آورده است.
توسط  کتاب  این  در  ایران  به  مربوط  بخش  است  گفتنی 
کتاب  است.  درآمده  تحریر  رشته  به  کاتوزیان  همایون 
در  تهران  بین المللی  نمایشگاه  در  ملل«  »تاریخ  خواندنی 

سال ۱۳۹۶ در میان پرفروشترین عناوین قرار گرفت و در 
عرض ۲ سال به چاپ سوم رسیده است.

»تاریخ ملل« اثر پیتر فورتادو با عنوان فرعی »چگونه هویت 
ترجمه  خواه  حقیقت  مهدی  توسط  گرفت«  شکل  ملت ها 
شده است و نشر ققنوس چاپ سوم آن را در ۳۲۶ صفحه و 

با قیمت ۴۲.۰۰۰ تومان عرضه کرده است.
از مقدمه کتاب:  این عبارت به یک کلیشه تبدیل شده است 
که گذشته، یک »کشور بیگانه« است، جایی که مردم جور 
دیگری فکر میکنند. اگر ما نتوانیم درک کنیم که دیگران 
درباره گذشته خود چگونه می اندیشند و احساس میکنند، 
قادر به درک آن ها نخواهیم بود. برای این درک نیازی به 
راهنما های تاریخ یا راهنما های سفر نداریم، بلکه نیاز داریم 
شنونده مردمی باشیم که گذشته خود را به زبان خودشان 

برای ما شرح می دهند. 

سرویس ادبی کرمان امروز

و  آمده  زیادی  شاعراِن  فارسی،  ادبیات  تاریخ  طول  در 
به کانون های قدرت و  رفته اند؛ شاعرانی که بعضی هایشان 
ثروت وصل بودند و پولشان از پارو باال می رفته است و در 
مقابل، شاعرانی که از این کانون ها دل کندند و به درآمد 
بخور و نمیِر خود قناعت کردند یا از همان ابتدا راه خودشان 
را رفتند و صورتشان را با سیلی سرخ کردند و حاضر نشدند 

منت کسی روی سرشان باشد.
اقتصادی  و  مالی  وضعیت  به  داریم  نگاهی  نوشتار  این  در 
زندگِی  که  آن هایی  فارسی؛  کالسیک  نامدار  شاعر  چند 
پرزرق و برقی داشته اند و آن هایی که در فقر و تنگدستی 

روزگار می گذرانده اند.
عنصری بلخی

 یکی از شاعرانی که ثروتش زبانزد شد، عنصری بلخی، شاعر 
نخستین سال های  در  عنصری  است.  پنجم  و  قرن چهارم 
از  یکی  و  یافت  راه  او  دربار  به  غزنوی  محمود  پادشاهی 

شاعراِن محبوب او شد.
عنصری در تعداد زیادی از سفر های محمود همراهش بود و 
در وصف فتح ها و پیروزی های او قصیده های زیادی سرود. 
همین ها باعث شد عنصری از این راه ثروت زیادی به جیب 
بزند تا جایی که ظرف و کاسه و قاشق و چنگالش از جنس 

طال و نقره بود!

ناصرخسرو
 سفرنامه ناصر خسرو یکی از مشهورترین آثار این نویسنده 
و شاعر قرن پنجم هجری است. ناصرخسرو قبل از رفتن به 
سلجوقی  دربار  مالیات  گرفتن  مأمور  ساله اش،  هفت  سفر 
بوده است و بعد که تصمیم به سفر می گیرد، آن هم چنین 
سفری طوالنی، بسته به موقعیت و نیازش کار می کرده و 

خرج سفرش را در می آورده است.
به  رفتن  و  دربار  از  جدایی  از  پس  ناصرخسرو  عبارتی  به 
سفر، به تدریج اندوخته اش را از دست می دهد و وقتی هم 
که به شهر و دیار خود برمی گردد، پس از فراز و نشیب های 
بسیار به یمگان بدخشان می رود و در غربت و فقر چشم از 

دنیا می بندد.

وحشی بافقی
 بی خود نیست که وحشی سروده است: »دوستان شرح پریشانی 
از قضا  پنهانی من گوش کنید«!  من گوش کنید/ داستان غم 
بافقی، شاعر مشهور قرن دهم هجری هم  مالِی وحشی  اوضاع 

چندان تعریفی نداشته است.
او در جوانی از بافق به یزد رفت و در آن جا تحصیل کرد و بعد از 
چند سال از کاشان سر درآورد و در آن جا به شغل مکتب داری 
مشغول شد. وحشی بافقی روزگار خود را با سختی و تنگدستی 
و تنهایی سر کرد؛ به طوری که از خواندن اشعارش هم به خوبی 

حس و حالش را درک می کنیم.
مسعود سعد سلمان

 مسعود سعد سلمان که به حبسیه هایش معروف است، یکی 
از شاعران قرن پنجم هجری است. او پدری ثروتمند داشت 
که به عنوان سفیر دستگاه غزنویان در هند مشغول کار بود.

دربار  وارد  پدرش  موقعیت  و  اعتبار  واسطه  به  هم  مسعود 
که  جایی  تا  نبود؛  یار  خیلی  او  با  بخت  اما  شد،  غزنویان 
قسمتی از عمرش را در زندان گذراند. مسعود سعد سلمان 
را می توان یکی از آقازاده هایی به شمار آورد که خیری از 
و  و سختی  رنج  فقط  و  ندیدند  پدرشان  موقعیت  و  ثروت 

گرفتاری نصیبشان شد.
رودکی سمرقندی

 رودکی سمرقندی، پدر شعر فارسی در دربار سامانیان که 
حاکمانی فرهنگ دوست بودند، بسیار محبوب بود و از این 
راه به ثروت فراوانی رسید، اما در سال های پایانی عمرش 
کمتر مورد توجه بود و به همین دلیل درآمد چندانی هم 

نداشت.
یکی از داستان های شیرین تاریخ ادبیات فارسی به سرودن 
»بوی جوی  برمی گردد:  مطلع  این  با  رودکی  معروف  شعر 

مولیان آید همی/ یاد یار مهربان آید همی«.
فردوسی توسی

را  مجیزش  و  مدح  که  شاعرانی  به  فقط  غزنوی  محمود   
فردوسی  مانند  شاعرانی  به  و  داشت  التفات  می گفتند، 

بی محلی می کرد.
که  زمانی  شاهنامه،  سرایش  آغاز  از  سال  چند  از  پس 
فردوسی برای ادامه راه تقریباً تهیدست و بی چیز شده بود 
او خیلی توجهی نکرد  از محمود درخواست کمک کرد،  و 
و بعد از پایان سرودن شاهنامه هم وقتی فردوسی به دربار 

محمود رفت و کتابش را تقدیم کرد، محمود آن قدر از کاِر 
و  آمد  بیرون  حرفی  هیچ  بی  فردوسی  که  گرفت  ایراد  او 

سرانجام در تنهایی و فقر از دنیا رفت.
گفته می شود سلطان محمود از کارش پشیمان می شود و 
او  به  هدیه ای  فردوسی  از  قدردانی  برای  می گیرد  تصمیم 
بدهد، اما وقتی مأموران او با هدیه از راه می رسند که پیکر 

فردوسی را از دروازه شهر بیرون می بردند.
منوچهری دامغانی

 منوچهری دامغانی، شاعر قرن چهارم و پنجم هجری که 
وضع  مالی  نظر  از  است،  معروف  هم  طبیعت«  »نقاش  به 
این شاعر که خیلی هم خوش گذران  است.  نداشته  بدی 
بوده، قصاید مدحی فراوانی در وصف امیران و حاکمان دربار 
غزنوی سروده و از این راه سرمایه فراوانی به دست آورده 
است. یکی از مشهورترین اشعار منوچهری مسمطی است 
با این مطلع: »خیزید و خز آرید که هنگام خزان است/ باد 
خنک از جانب خوارزم وزان است«؛ این مسمط مشهور در 

مدح سلطان مسعود غزنوی سروده شده است.
فرخی سیستانی

 فرخی سیستانی، شاعر قصیده سرای قرن پنجم را می توان 
به  او  دانست.  گو  فارسی  شاعران  ثروتمندترین  از  یکی 
محمود  سلطان  وصف  در  مدحی اش  قصیده های  واسطه 
غزنوی به مقام ملک الشعرایی دربار رسید و صله پشِت صله 
نصیبش شد. فرخی بعد از درگذشت محمود هم قصیده های 
ستایش آمیز خود را نثار مسعود غزنوی می کرد و همین ها 

باعث شد تا آخر عمر در ثروت و نعمت زندگی کند.

پیرو آگهی اجرای مقررات ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور به شماره های 18381 و 418 مورخ 84/8/23 
مندرج در روزنامه های محلی ذوالفقار و کثیر االنتشار کیهان به اطالع عموم می رساند : اجرای مقررات ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع 
طبیعی و ذخائر جنگلی کشور به استناد برگ تشخیص شماره 3094مورخ 1383/12/24 بر روی محدوده اراضی پالک های متعدد ) طبق ظهر 
برگ تشخیص ( از بخش 34 کرمان موسوم به سید مرتضی، هنزاء، سر مشک )واقع در شهرستان رابر(مستثنیاتی قائل، که در فرآیند اصالح 
و بازنگری نقشه سنواتی میزان مستثنیات تعدادی از پالکها نسبت به مساحت مندرج در برگ تشخیص اخیر الذکر کاهش یافته است)طبق 

جدول ذیل(  این آگهی جهت اطالع عموم مردم و ذینفعان منتشر شده است.1060 م/الف
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آگهی اصالحی 

 آگهی اصالحی

 
 418ٍ  18381قاًَى حفظ ٍ حوایت اص هٌابع طبیعی ٍ رخائش جٌگلی کشَس بِ شواسُ ّای  2پیشٍ آگْی اجشای هقشسات هادُ 

 2هٌذسج دس سٍصًاهِ ّای هحلی رٍالفقاس ٍ کثیش االًتشاس کیْاى بِ اطالع عوَم هی سساًذ : اجشای هقشسات هادُ  23/8/84هَسخ 
بش  24/12/1383هَسخ 3094هٌابع طبیعی ٍ رخائش جٌگلی کشَس بِ استٌاد بشگ تشخیص شواسُ  قاًَى حفظ ٍ حوایت اص

سش  ،ٌّضاء ،کشهاى هَسَم بِ سیذ هشتضی 34سٍی هحذٍدُ اساضی پالک ّای هتعذد ) طبق ظْش بشگ تشخیص ( اص بخش 
اى هستثٌیات تعذادی اص هیض سٌَاتی ٍ باصًگشی ًقشِ کِ دس فشآیٌذ اصالح هستثٌیاتی قائل،)ٍاقع دس شْشستاى سابش( هشک

جذٍل ریل (  ایي آگْی جْت اطالع طبق ) استپالکْا ًسبت بِ هساحت هٌذسج دس بشگ تشخیص اخیش الزکش کاّش یافتِ 
 شذُ است.عوَم هشدم ٍ ریٌفعاى هٌتشش 

 
 (متر مربع)شذه مساحت اصالح و بازنگری  مساحت قیذ شذه در برگ تشخیص ) متر مربع ( نام رقبه یا پالک  ردیف

 69738 83101 هجیذ کیکن  1

 6227 15644 باغ پیشی  2

 15617 24097 هباسک شاّی  3

 9117 16746 باغ هعجي  4

 8184 18703 باغ هْتش   5
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اگر کودک بیش فعال دارید، بخوانید 

سرویس اجتماعی کرمان امروز

بیشتر پدر و مادرها، والدین خوبی هستند. اما اگر دختر 
 ADHD یا پسر شما اختالل بیش فعالی – کم توجهی یا
دارد، شاید »خوب بودن« شما به عنوان پدر و مادر کافی 
آینده،  در  چه  و  اکنون  چه  شما  فرزند  اینکه  برای  نباشد. 
انسانی شاد و متعادل باشد و بتوانید محیطی امن و آرام در 
برای  »عالی«  مادری  و  پدر  باید  کنید،  فراهم  برایش  خانه 

فرزند بیش فعال تان باشید.
برای  عالی  مادر  و  پدر  یک  به  خوب  مادر  و  پدر  یک  از 
یک فرزند بیش فعال شدن، ساده تر از آنچه تصور می کنید 
است. فقط کافیست اصالحات کوچکی در شیوه های فرزند 
پروری تان و شیوه ی تعامل با فرزندتان انجام دهید و بدانید 

چه واکنشی به رفتار های او نشان دهید بهتر است.
 بپذیرید که فرزند شما، مانند همه ی بچه های دیگر، 

بی عیب نیست
سادگی  به  اما  است،  شایع  کودکان  میان  در   ADHD
قابل درک نیست. قبول اینکه فرزند شما شرایطی نامعمول 
دارد کار ساده ای نیست، اما کودکی که خشم و بدبینی پدر 
احتماال  می کند،  ویژگی هایش حس  مورد  در  را  مادرش  و 
سمت  به  و  باشد  داشته  خوبی  نفس  به  اعتماد  نمی تواند 

انسانی شاد و قابل قبول بودن پیش برود.
است  قبول  مورد  کند  احساس  اینکه  برای  کودک  یک 
به  والدینش  که  کند  احساس  باید  می شود،  حمایت  و 
توانایی های او ایمان دارند. زمانی که پدر و مادر یاد می گیرند 
به ویژگی خاص فرزند بیش فعال شان به چشم یک فرصت و 
نعمت نگاه کنند، چیز هایی مانند انرژی فوق العاده، خالقیت 
و مهارت های فردی به جریان می افتند و پدر و مادر می توانند 

استعداد های درخشان فرزند خود را ببینند.
شگفت  چیز های  شما،  فعال  بیش  فرزند  سرنوشت  در 
آرام و معمولی اند  برای آن هایی که  انگیزی مقدر شده که 
وجود ندارد. انرژی زیاد فرزند شما می تواند حسادت برانگیز 
باشد و اشتیاق خستگی ناپذیر او برای زندگی و هر آنچه در 

آن است، نعمتی است که نصیب هر کسی نمی شود.
و شرط  بی قید  را  فرزندتان  تا  بکنید  را  تمام تالش خود 
دوست داشته باشید. با او جوری رفتار کنید که گویی همین 
االن انسانی است که دوست دارید باشد. این رفتار شما به او 

کمک می کند همان انسان مورد نظرتان بشود.
همه ی خبر های بد و گله و شکایت ها در مورد فرزند 

بیش فعال تان را باور نکنید
اصال خوشایند نیست که از معلم ها و مربی های مدرسه ی 
فرزندتان بشنوید که او »ُکند ذهن« یا »بی انضباط« است و 
حال تان با شنیدن در مورد رفتار های بد فرزندتان قطعا خوب 

نخواهد شد.
نامطلوب  نظرات  و  منفی  قضاوت های  ندهید  اجازه  اما 
دیگران، مانع این شود که از تالش های تان برای تامین هر 
کوتاهی  دارد  نیاز  تحصیل  و  آموزش  برای  فرزندتان  آنچه 
کنید. بچه هایی که اختالل بیش فعالی – کم توجهی دارند 
نیز می توانند مانند سایر بچه ها موفق شوند، اما به این شرط 

که کمک مورد نیازشان را دریافت کنند.
درست است که ذهن فرزند شما جور متفاوتی کار می کند، 
اما بدون تردید توانایی یاد گرفتن و موفق شدن را درست 

مانند هر بچه ی دیگری دارد.
این طور در نظر بگیرید: اگر فرزند شما مبتال به دیابت بود 
یا آسم داشت، آیا باز هم لحظه ای در انجام هر کاری که به 
نفع اوست تردید می کردید؟ درست همان طور که یک فرد 
مبتال به دیابت به انسولین و فرد دچار آسم به تنفس نیاز 
دارد، کودک دچار ADHD نیز نیاز به تنظیماتی در محیط 

آموزشی اش دارد.
هوش  با  انسانی  او  دارد،  انگیزی  شگفت  مغز  شما  فرزند 
سرشار و ایده هایی بزرگ است که غیرمنصفانه ممکن است 
در مدرسه یا جامعه به او برچسب »ناتوان در موفقیت« بزنند.

اما اگر شما به عنوان پدر و مادر باور داشته باشید که او 
توانمندی های زیادی دارد، با امید و اطمینان، شرایط الزم را 
برایش فراهم می کنید تا از تمام استعداد هایش بهره بگیرد 
و به شیوه های مثبتی خودش را به چالش بکشد تا تجربه 

کسب کند و از زندگی درس بگیرد.
اهمیت و تاثیر دارو های ADHD را بزرگنمایی نکنید

اختالل  دچار  که  بچه هایی  از  خیلی  برای  تردید  بدون 
 ADHD بیش فعالی – کم توجهی هستند، داروی مناسب

می تواند تفاوت بزرگی در بهبود رفتار های بد ایجاد کند.
اما در هیچ شرایطی دارو درمانی، تنها وسیله ی ایجاد این 
تفاوت نیست. یادتان باشد در مورد مصرف دارو با فرزندتان 
انجام  که  خوبی  رفتار های  گویی  که  نزنید  حرف  جوری 
نه  می کند،  مصرف  که  است  دارو هایی  خاطر  به  می دهد 

تالش های خودش برای بهبود رفتارهایش.
اگر دیدید کودک شما کار نادرستی را انجام می دهد که چند 
بار او را منع کرده اید، لطفا جلوی خود را بگیرید و نگویید: 
»باز هم فراموش کرده ای صبح داروهایت را بخوری؟!«. ضمنا 
هرگز و تحت هیچ شرایطی فرزندتان را تهدید نکنید که بابت 

رفتار بدش، مقدار داروهایش را بیشتر خواهید کرد.
جمالتی اینچنینی این پیام را به فرزندتان انتقال می دهند 
این  کنترل اند.  قابل  بیرونی  عوامل  با  تنها  او  رفتار های  که 
وظیفه ی شما به عنوان پدر و مادر است که این پیام روشن 
و واضح را به فرزندتان برسانید که، هر چند داور به بهبود 
مهارت هایی که هم اکنون دارد کمک خواهد کرد، اما قرار 

نیست جادو کند و تمام مشکالتش را حل کند. 
مصرف  که  دارو هایی  که  بگویید  فرزندتان  به  می توانید 
می کند مانند عینک هستند. عینک، بینایی را که فرد هم 
اکنون دارد، بهتر می کند. کودک شما باید به این باور برسد 
که خود کنترلی، بزرگ ترین مهارت اوست و فرقی نمی کند 

چه محدودیت هایی دارد.
 فرق بین تربیت و تنبیه را خوب بدانید

چند بار پیش دوستان و اقوام و حتی مشاور فرزندتان گله و 
شکایت کرده اید که: »داد و بیداد می کنم، نصیحت می کنم، 
او  از  بازی هایش را  تهدید می کنم، فرصت می دهم، اسباب 
می گیرم، تفریح را کنسل می کنم، رشوه می دهم، خواهش 
و التماس می کنم و حتی تنبیه بدنی می کنم، اما هیچکدام 
فایده ای ندارد!«. هر کودکی که در معرض ابزار های تربیتی 

جورواجور و متفاوت قرار بگیرد، گیج خواهد شد.
خیلی از پدر و مادر ها به طور مداوم از عبارت های »تنبیه« 
این  واقعیت  اما  استفاده می کنند.  به جای هم  و »تربیت« 

است که تربیت و تنبیه، بسیار با هم متفاوت اند.
تربیت، چیزی است که به کودک یاد می دهد چگونه رفتار 
کند و شامل توضیح و شفاف سازی رفتار های بد و هدایت 
به سمت رفتار های قابل قبول تر می شود و ضمنا هر بار که 
کودک رفتار خوبی انجام می دهد، بازخورد مثبتی از جانب 
تهدید  و  ترس  از  که  است  تنبیه، چیزی  اما  شما می بیند. 
انجام رفتاری خاص  به  برای وادار کردن کودک  و خجالت 

استفاده می کند.
مطمئنا تنبیه نیز جایگاه خودش را دارد، اما هرگز نباید 
شامل بدرفتاری فیزیکی یا کالمی شود. تنبیه فقط باید به 
عنوان آخرین راه حل استفاده شود. مثال اگر کودک شما با 
وجود اینکه بار ها به او گفته اید نباید ُدم گربه را بِکشد به این 

کارش ادامه می دهد، باید تنبیه شود.
کودک  برای  انظباطی  قوانین  اعمال  راه  بهترین  اغلب، 
ADHD این است که برنامه ی ساده ای از اصالحات رفتاری 
برایش تنظیم کنید که: متناسب با سن او باشد، قابل انجام 
باشد و سپس هر دست آورد کوچکی طبق سیستم پاداش 

دهی، تشویق شود تا این رفتار خوب تبدیل به عادت شود.
تنبیه  جای  )به  کودک  مثبت  رفتار های  دهی  پاداش  با 
رفتار های منفی(، شما به فرزندتان کمک می کنید احساس 
موفقیت کند و انگیزه اش برای انجام کار های درست بیشتر 

شود.
هرگز کودک را به خاطر رفتاری که قادر به کنترل آن 

نیست تنبیه نکنید
فرض کنید به فرزند ده ساله تان می گویید تختخوابش را 
را در حالی می بینید که  او  بعد  مرتب کند؛ و چند دقیقه 
روی تختخواب نامرتبش دراز کشیده و با کارت هایش بازی 
می کند. چه باید بکنید؟ باید تندی کنید و کارت هایش را از 
او بگیرید و دستور بدهید همین حاال تختش را مرتب کند؟

موارد،  از  خیلی  در  نیست.  بهترین  رویکرد،  این  مطمئنا 
دلیل  این  به  نه  نمی کند  اطاعت  از شما   ADHD کودک 
که نافرمان است، بلکه فقط به این علت که در آن ِ واحد، 

شایع  عالئم  از  یکی  پرتی،  حواس  می شود.  پرت  حواسش 
اختالل بیش فعالی – کم توجهی بوده و چیزی است که 

کودک قادر به کنترل آن نیست.
وقتی شما مکررا کودکی را بابت رفتاری که قادر به کنترلش 
نیست تنبیه می کنید، او را مستعد شکست و عدم موفقیت 
برای راضی  او  می کنید. در نهایت، تمایل و گرایش درونی 
فکر  با خودش  بین می رود، چون  از  و خشنود کردن شما 
همیشه  نتیجه  بدهم؟  زحمت  خود  به  باید  »چرا  می کند: 
همین خواهد بود!«. در نتیجه رابطه ی والد و فرزند به شدت 

آسیب خواهد دید.
بهترین راهکار در چنین موقعیت هایی این است که خیلی 
او  از  که  کاری  که  کنید  »یادآوری«  فرزندتان  به  ساده، 
خواسته اید را انجام دهد. تنبیه زمانی الزم و منطقی است 
که فرزندتان آشکارا و به دفعات نافرمانی کند، مثال از مرتب 
را  کار  این  اعالم کند که  و  بزند  باز  کردن تختخوابش سر 

نخواهد کرد.
دیگران را بابت مشکالتی که فرزندتان دارد سرزنش 

نکنید و مقصر ندانید
را  مادر هایی هستید که هر کسی  و  پدر  از آن دست  آیا 
مقصر می دانید غیر از فرزندتان؟ مثال می گویید: »راننده ی 
سرویس مدرسه اصال نمی تواند بچه ها را در اتوبوس کنترل 
کند!«، یا »اگر معلم دخترم بلد بود چطور با بچه ها رفتار کند، 

دختر من در مدرسه اینقدر مشکل نداشت!«.
دیگران می توانند با مشکالت فرزند شما مرتبط باشند، اما 
اگر سعی کنید تقصیر را گردن دیگران بیندازید، کودک تان را 
تشویق می کنید به رفتار های نادرستش به راحتی ادامه بدهد. 
وقتی شما می توانید تقصیر ها را گردن دیگران بیندازید، چرا 

فرزند شما باید مسئولیت اشتباهاتش را به گردن بگیرد؟
 یادتان باشد که »بچه ی بد« نداریم؛ بلکه »رفتار بد« داریم

خودشان  درباره ی  بدی  چیز های  مدام  که  بچه هایی 
می شنوند، باالخره این چیز ها را باور می کنند. فرقی نمی کند 
رفتار فرزند شما تا چه اندازه خسته کننده و ناراحت کننده 
است، هرگز او را »تنبل«، »خنگ«، »عصبی«، »خیاالتی« و 

یا هر چیز دیگری که آزاردهنده است خطاب نکنید.
هر وقت قرار است جمالت سرزنش آمیز به زبان بیاورید 
جلوی خودتان را بگیرید و مثال نگویید: »تو چت شده؟ چرا 
همیشه اتاقت را بهم می ریزی؟ هزار بار به تو گفته ام وسایلت 

را مرتب کن و تو انگار هرگز نمی شنوی!«.
فراموش نکنید که فرزند شما بچه ی بدی نیست، بلکه این 
ناراحت می کنند. وقتی  را  او هستند که شما  بد  رفتار های 
شما مشکالت مربوط به اختالل فرزندتان را به شخصیت او 
ربط می دهید، عزت نفس او افت می کند. اما وقتی برای حل 
مشکالت رفتاری کودک تان با او همراهی می کنید، فضایی 
دوستش  می کند  احساس  شما  فرزند  که  می نمایید  ایجاد 

دارید و با وجود ایراد هایی که دارد از او حمایت می کنید.
این بار که فرزندتان اتاقش را بهم ریخت به او بگویید: »ما 
مشکلی داریم و من برای حل آن به کمک تو نیاز دارم«. به 
او بگویید شب ها به سختی می توانید وارد اتاقش شوید و به 
اسباب  روی  را  پای تان  مبادا  بزنید، چون می ترسید  او سر 

در  باقیمانده  غذای  اینکه  یا  بگذارید،  اتاق  کف  بازی های 
اتاقش، حشرات را به آنجا می کشاند. از او نظر بخواهید. هر 
چه بیشتر فرزندتان را در پیدا کردن راه حل شریک کنید، 

نتیجه بهتر خواهد بود.
فورا »نه« نگویید

کاری  انجام  از  تا  بشنوند  »نه«  گاهی  باید  بچه ها  همه ی 
خطرناک یا نادرست منع شوند. اما خیلی از پدر و مادرها، 
بدون در نظر گرفتن اینکه شاید »بله« گفتن واقعا ضرری 
که  بچه ای  ضمنا  می گویند.  »نه«  ناخودآگاه  باشد،  نداشته 
مدام »نه« می شنود، تمایل به مخالفت کردن و طغیان پیدا 
می کند، مخصوصا اگر خواسته هایش چندان هم نابجا نباشند.

چرا پدر و مادر ها خیلی زود »نه« می گویند؟ اغلب به دلیل 
ترس است )مثال: نه! تو نمی توانی تنها به مدرسه بروی(، یا 
نگرانی )نه! تو نمی توانی شب منزل دوستت بمانی تا زمانی 
که من با والدینش آشنا شوم(، و یا به خاطر تمایل به کنترل 
والدین  اما  بخوری(.  اسنک  شام  از  قبل  نمی توانی  تو  )نه! 
باهوش می دانند که چه زمانی »نه« بگویند و چه زمانی بهتر 

است یک نفس عمیق بکشند و با فرزندشان موافقت کنند.
در خیلی از موارد، یک تغییر کوچک در نحوه ی استفاده از 
»بله« و »خیر« در برابر فرزندتان می تواند تفاوت زیادی میان 
یک تعامل خوشایند و یک مقابله ی ناخوشایند ایجاد کند. 
فرض کنید فرزند شما دوست دارد بیرون برود و بازی کند، 
اما شما می خواهید در خانه بماند و تکالیفش را انجام بدهد.

به جای اینکه به طور اتومات »نه« بگویید، از او بخواهید 
کمک تان کند تا یک راه حل خیلی خوب پیدا کنید. بدین 
بر  حدی  تا  کم  دست  می کند  احساس  شما  فرزند  ترتیب 
شرایط خود کنترل دارد و شما سعی دارید با خواسته هایش 
و کالفگی  احساس خستگی  نیز کمتر  موافقت کنید. شما 

می کنید و رابطه والد و فرزندی تان دوستانه تر می شود.
به رفتار های مثبت فرزندتان بیشتر توجه کنید

خیلی از پدر و مادر ها در نبرد برای رفع مشکالت رفتاری 
فرزندان خود، رفتار های مثبت بچه ها را نادیده می گیرند. در 
نتیجه جو حاکم بر خانه، بیشتر منفی خواهد بود تا مثبت 
و همین باعث می شود تمام جنبه های زندگی کودک تحت 

تاثیر قرار بگیرد.
تمرین کنید تا خوبی های فرزندتان را نیز ببینید و هر وقت 
از پس وظیفه اش برمی آید،  یا به خوبی  کار خوبی می کند 
همان لحظه تحسین و تشویقش کنید. وقتی شما رفتار های 
می کنید،  تشویق  و  می بینید  را  فرزندتان  برانگیز  تحسین 
چیزی که می خواهید را به او نشان می دهید، نه چیزی را 

که نمی خواهید.
تحقیقات نشان می دهد، اگر به ازای هر یک نظر انتقاد آمیز، 
سه نظر مثبت ارائه دهید، منجر به بهترین نتایج از جهت 
ترویج رفتار مثبت، ایجاد انعطاف پذیری، و حفظ روابط خوب 

والد و فرزندی خواهد شد.
که  رفتاری  مشکالت  از  برخی  که  نکنید  فراموش  ضمنا 
تمام  در  است  ممکن  هستند  دچارش   ADHD بچه های 
بچه ها در این سنین دیده شود. پس سعی کنید اطالعات و 
دانش خود را در این زمینه با مطالعه ی منابع معتبر باال ببرید.

شادی و خنده را سنگ بنای زندگی خانوادگی تان کنید، 
با بچه ها خوش بگذرانید، با آن ها بازی کنید، با هم به پیک 
نیک بروید و از موزه ها دیدن کنید. بله، مطمئنا زندگی با 
و  پدر  اما  باشد،  برانگیز  چالش  می تواند   ADHD کودک 
مادری که قادرند یک ارتباط واقعی با فرزند خود برقرار کنند، 

لذت زیادی از این نعمت ارزشمند می برند.
 یاد بگیرید که برای موقعیت های خاص از قبل آماده باشید
کسانی که فرزند ADHD دارند می دانند که مهمانی های 
تصمیم  همیشه  نمی توانید  شما  چه.  یعنی  استرس  از  پُر 
بگیرید که مهمانی نروید تا از دردسر های احتمالی پیشگیری 

کنید.
خیلی از پدر و مادر ها زمان زیادی را صرف واکنش نشان 
دادن می کنند، در حالی که در عوض باید برای پیش بینی 
کردن و از قبل برنامه چیدن وقت صرف کنند. مثال قبل از 
رفتن به مهمانی یا فروشگاه، در مورد رفتار هایی که انتظار 

دارید و مشکالت احتمالی با فرزندتان حرف بزنید.
ضمنا همیشه از قبل، جهت موقعیت هایی که ممکن است 
در مهمانی یا هر جای دیگری روی بدهد برنامه و راه حل 
با  و  بگیرید  فاصله  از جمع  دقیقه  پنج  مثال  باشید.  داشته 
فرزندتان به گوشه ای خلوت بروید و در مورد مساله ای که 
جمع  به  حل  راه  یک  با  حتما  و  بزنید  حرف  آمده  پیش 
برگردید. گاهی شاید واقعا مجبور شوید جمعی یا مکانی را 

زودتر ترک کنید.
بچه ها  باشد. همه ی  پیوسته  باید  هر کاری که می کنید، 
به پیوسته و همیشگی بودن قوانین و اصول نیاز دارند، اما 
نیاز  اصول  تداوم  به  جدی تر  و  بیشتر   ADHD بچه های 
دارند. یک تغییر ناگهانی یا لحظه آخری در برنامه و یا یک 
اختالل در روتین خانوادگی می تواند اثرات مخربی بر کودک 
برنامه هایی  و  روتین ها  است  بهتر  پس  بگذارد.  فعال  بیش 
تعیین کنید و همه ی شما با بیشترین حد توان و امکان خود 

به آن ها پایبند بمانید.
فضای خانه را جوری بچینید که فرزندتان تشویق به نظم 
در  فرزندتان  وسایل  کنید  پذیری شود. سعی  مسئولیت  و 
دسترس او باشد و هر چیزی سر جای خودش قرار بگیرد 
تا هم دچار آشفتگی نشود و به نظم عادت کند و هم برای 

برداشتن وسایل خودش به دردسر نیفتد.
شما و همسرتان باید با هم همسو باشید و در مورد مسائل 
تربیتی و قوانین خانه کامال با هم توافق داشته باشید. والدینی 
که رویکرد های اساسی شان با هم جور نیست، برای فرزند 
ADHD خود تناقض و مشکالت بیشتری ایجاد می کنند. 
مداخالت رفتاری برای بچه های ADHD موفق نخواهد بود 

مگر اینکه به طور پیوسته و همیشگی به کار برده شود.
وقتی پدر و مادر به عنوان یک واحد عمل می کنند، بچه ها 
دقیقا می دانند چه باید بکنند. محیط خانه هر چقدر قابل 
پیش بینی تر و آرام تر باشد، تمام خانواده شادتر خواهند بود.

الگوی خوبی باشید
پدر و مادر، با نفوذترین الگوی یک کودک اند، بنابراین با 
دقت به رفتارهای تان فکر کنید. اگر نمی توانید خودتان را 
کنترل کنید، چطور انتظار دارید کودک شما خود کنترلی 

را تمرین کند؟
داد زدن، یک نمونه ی بسیار بد و غلط از نحوه ی واکنش به 
هیجانات است. والدین معموال تصور می کنند هر چه بیشتر 
داد و فریاد بزنند و صدای شان بلندتر باشد، تاثیر بیشتری بر 
بچه ها می گذارند، اما این طور نیست. تنها چیزی که فرزند 

شما از داد و بیدادهای تان دریافت می کند، خشم شماست.
کودک تان  دست  از  گاهی  که  است  طبیعی  کامال  این 
عصبانی شوید، اما این طبیعی و پسندیده نیست که مدام 
سرش داد بزنید. حتما پیش آمده که از دست دوستان یا 
همکاران تان عصبانی شوید، در این مواقع چگونه خشم خود 
را کنترل کرده اید؟ پس اگر الزم باشد قادر به کنترل خشم 

خود هستید!
این بار که فرزندتان کاری کرد که خون تان به جوش آمد، 
اتاق را ترک کنید، چند نفس عمیق بکشید یا کاری انجام 
دهید که آرام تان کند. وقتی شما تکنیک های خود کنترلی 
یاد  فرزندتان  به  کار می برید،  به  را  آرام کردن خشم تان  و 
می دهید کنترل و مدیریت هیجاناتش چقدر اهمیت دارد. 
اگر نتوانستید خونسردی تان را حفظ کنید و حرکت نادرستی 

انجام دادید، در عذرخواهی کردن از فرزندتان تردید نکنید.
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مرکز آمار اعالم کرد؛

 نرخ تورم ساالنه، ۴۱ درصد
 

به   ٩٨ آبان  نقطه ای  تورم  نرخ  آمار  مرکز  اعالم  اساس  بر 
۲۷ درصد رسید که به این معناست که خانوارها به طور 
میانگین ۲۷ درصد بیشتر از آبان ٩۷ برای خرید مجموعه 

کاالها و خدمات یکسان هزینه کرده اند.
نرخ  ایران،  آمار  مرکز  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
تورم ماهانه آبان ١٣٩٨ به ۶,١ درصد رسیده که در مقایسه 
با همین اطالع در ماه قبل ٠.١ واحد درصد کاهش داشته 

است.
کاهش نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور

شاخص  عدد  تغییر  درصد  نقطه ای،  تورم  نرخ  از  منظور 
قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. نرخ تورم 
نقطه ای در آبان ماه ١٣٩٨ به عدد ۲۷,٠ درصد رسیده است؛ 
یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۷.٠ درصد بیشتر 
از آبان ١٣٩۷ برای خرید یک  »مجموعه کاالها و خدمات 

یکسان« هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه ای آبان ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ١,٣ 
واحد درصد کاهش یافته است.  نرخ تورم نقطه ای گروه های 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای 
غیر خوراکی و خدمات« به ترتیب ۲٨,٨ و ۲.۲۶ درصد بوده 
و نرخ تورم نقطه ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل 

کاهش داشته است.
برای خانوارهای  نقطه ای  تورم  نرخ  این در حالی است که 
 ١,٣ قبل  ماه  به  نسبت  که  می باشد  درصد   ۲۷,٠ شهری 
واحد درصد کاهش داشته است.  هم چنین این نرخ برای 
خانوارهای روستایی ۲۷,٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل 

١,۲ واحد درصد کاهش داشته است.
کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، 
به   ١٣٩٨ آبان  ماهانه  تورم  نرخ  است.  قبل  ماه  به  نسبت 
ماه  اطالع در  با همین  مقایسه  ۶,١ درصد رسیده که در 
قبل، ٠.١ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای 
و  دخانیات«  و  آشامیدنی ها  »خوراکی ها،  عمده  گروه های 
»کاالهای غیر خوراکی و خدمات« به ترتیب ۴.١ درصد و 

١.۷ درصد بوده است.
خانوارهای  برای  ماهانه  تورم  نرخ  که  است  حالی  در  این 
 ۴.٠ قبل  ماه  به  نسبت  که  می باشد  درصد   ۵,١ شهری 
برای  نرخ  این  هم چنین  است.  داشته  کاهش  درصد  واحد 
خانوارهای روستایی ١.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل 

١.٠ واحد درصد افزایش داشته است.
کاهش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور

اعداد  میانگین  تغییر  درصد  ساالنه،  تورم  نرخ  از  منظور 
شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت 
آبان  تورم ساالنه  نرخ  می باشد.  آن  از  قبل  مشابه  دوره  به 
ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ۴١,١ درصد رسیده که 
نسبت به همین اطالع در ماه قبل، ٠,٩ واحد درصد کاهش 

نشان می دهد.
خانوارهای  برای  ساالنه  تورم  نرخ  که  است  حالی  در  این 
 ١,٠ قبل  ماه  به  نسبت  که  می باشد  درصد   ۴٠,٣ شهری 
واحد درصد کاهش داشته است.  هم چنین این نرخ برای 
خانوارهای روستایی ١,۴۵ درصد بوده که نسبت به ماه قبل 

١,۲ واحد درصد کاهش داشته است.
تغییرات قیمت ها در ماه جاری

دخانیات«  و  آشامیدنی ها  »خوراکی ها،  عمده  گروه  در 
بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه 
»سبزیجات« )گوجه  فرنگی، پیاز، فلفل دلمه  ای( و گروه   
در  می باشد.  ماشینی(  مرغ  )تخم  مرغ«  تخم  و  »لبنیات 
گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« گروه »حمل 
بیشترین  سواری(  اتومبیل  انواع  )بنزین،  شخصی«  ونقل 

افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
هم چنین گروه »سبزیجات« )کرفس و کاهو(، گروه »میوه 
و خشکبار« )پرتقال، لیموشیرین و پسته(، گروه »گوشت 
گوشت  و  گوسفند  )گوشت  آنها«  فرآورده  و  سفید  قرمز، 
در  نشده  طبقه بندی  خوراکی های  و  »ادویه  گروه  و  گاو( 
جای دیگر« )رب گوجه فرنگی( نسبت به ماه قبل، کاهش 
قیمت داشته است. در گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی 
رایانه ای،  )تجهیزات  فرهنگ«  و  »تفریح  گروه  خدمات«  و 
همراه(  تلفن  دستگاه  و  داخل  تولید  و  خارجی  تلویزیون 

نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه 

ای کل کشور در ماه جاری
برای   ١٣٩٨ ماه  آبان  در  ساالنه  تورم  نرخ  تغییرات  دامنه 
دهک های مختلف هزینه ای از ۴٠,۷ درصد برای دهک اول تا 

۴۲.۷ درصد برای دهک دهم است.

وزارت صنعت:  
قیمت ها تا شب عید تغییر نمی کند

سرخک در کنگو ۵۰۰۰ قربانی گرفت

بیت کوین در ایران باالخره قانونی شد!

گفت:  صنعت  وزارت  داخلی  بازرگانی  معاون 
بر  و  نداریم  کاالها  قیمت  افزایش  برای  برنامه ای 
اختیار  در  آنها  مدیریت  که  اقالمی  اساس  همین 

دولت است، تا شب عید نیز ثابت خواهد ماند.
تسنیم نوشت: معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت 
گفت: برنامه ای برای افزایش قیمت کاالها نداریم و 

آنها در اختیار  اقالمی که مدیریت  بر همین اساس 
دولت است، تا شب عید نیز ثابت خواهد ماند.

عباس قبادی در خصوص شرایط بازار و کنترل قیمت 
ها اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به بازرسی هایی 
که در بازار انجام می شود، شرایط خوبی حاکم بوده 
انبارهای  بودن  تکمیل  و  کاال  فراوانی  به  توجه  با  و 

ذخایر استراتژیک، با افزایش و یا تغییری در قیمت ها 
روبه رو نخواهیم شد.

اطالع  تا  بازار  تنظیم  داد: جلسات ستاد  ادامه   وی 
و  داشت  خواهد  ادامه  بازار  کنترل  برای  ثانوی 
داشته  را  آرامی  بازار  مردم  همراهی  با  امیدواریم 

باشیم.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت در پاسخ به 
این سؤال که آیا تا عید عدم افزایش قیمت ها ادامه 
قیمت  افزایش  برای  برنامه ای  داشت، گفت:  خواهد 
کاالها نداشته و بر همین اساس اقالمی که مدیریت 
آنها در اختیار دولت است، تا عید نیز ثابت خواهد 

ماند.

بر اثر شیوع بیماری سرخک در جمهوری کنگو، 
نزدیک به ۵٠٠٠ نفر جان خود را از دست دادند.

ایسنا نوشت: مقامات کنگو با بیان اینکه سرخک در 
تمامی ایالت های این کشور شیوع پیدا کرده، اظهار 
کردند: در سال جاری نزدیک به ۵٠٠٠ نفر بر اثر 

ابتال به این بیماری جان خود را از دست دادند.

 )WHO( بهداشت  جهانی  سازمان  اعالم  بنابر 
شیوع بیماری سرخک طی سال جاری در جمهوری 
کنگو از گسترده ترین و سریع ترین همه گیری ها در 
گذشته  ماه   ١۵ طی  همچنین  است.  بوده   جهان 
بیماری سرخک در این کشور دو برابر بیش از ابوال 

قربانی داشته  است.

جهانی  سازمان  و  کنگو  دولت  سپتامبر  ماه  در 
به منظور مصون  را  واکسیناسیون  برنامه  بهداشت 
کردند.  آغاز  کودک  هزار   ٨٠٠ از  بیش  ساختن 
هرچند نبود زیرساخت های کافی، حمله به مراکز 
درمانی،  خدمات  به  دسترسی  نبود  و  درمانی 
تالش ها برای متوقف ساختن شیوع این بیماری را 

بی نتیجه گذاشت.
میلیون  چهار  بی بی سی،  خبری  شبکه  از  نقل  به 
کودک در برابر این بیماری واکسینه شده اند، اما به 
گفته کارشناسان ذخایر کافی واکسن در این کشور 
وجود ندارد. اکثریت افراد مبتال به بیماری سرخک 

نیز نوزاد هستند.

بعد از گرد و خاکی که استخراج رمزارزها، مخصوصا 
بیت کوین و شفاف نبودن قانون در این حوزه در چند 
ماه اخیر در کشور به پا کرد، باالخره نرخ برق و شرایط 
استخراج رمزارز مشخص شده و فعالیت در این حوزه 

رنگ قانونی به خود گرفت.
مصرف  پیک  بازه  به  کشور  ورود  با  ایسنا،  گزارش  به 
برق، اخبار استخراج ارز دیجیتال و بیت کوین بیش از 
پیش داغ و تأثیر این فرآیند بر میزان مصرف برق از 
اهمیت خاصی برخوردار شد. در حالی که وزارت نیرو 
مدام از تأثیر استخراج ارز مجازی بر شبکه سراسری 
ارزان  از قیمت  این حوزه  برقی و سوءاستفاده فعاالن 
برق در ایران شکایت داشت، فعاالن این حوزه بر این 
باور بودند که در اعالم سهم استخراج کنندگان ارزهای 
احتمال  و  کشور  برق  مصرف  بردن  باال  در  دیجیتال 

قطع برق به علت فعالیت آن ها اغراق شده است.
آن ها همچنین اعالم کردند با هدف جلوگیری از وارد 
فصل  در  گرامی  هموطنان  به  فشار  کمترین  آمدن 
تابستان و در جهت همراهی با دولت و وزارت نیرو در 
ساعات اوج مصرف )از ساعت ١٠ تا ١۷( دستگاه های 
استخراج ارز دیجیتال خاموش می شود که این روند تا 
پایان روزهای گرم فصل تابستان ادامه می یابد. فعالیت 
کنندگان این حوزه از دوگانگی برخورد مسؤوالن نیز 
انتقاد کرده و تقاضا کرده اند قانونی شفاف در این حوزه 

تعریف شود.
در یک سوی ماجرا، وزارت نیرو از آمار و ارقام نجومی 
مجازی  ارز  کنندگان  استخراج  توسط  برق  مصرف 
که  است  حاکی  برآوردها  می گفت  و  می کرد  حکایت 
برق  ساعت  در  مگاوات   ۵٠٠ دیجیتال  ارز  استخراج 
معادل  کوین  بیت  هر  استخراج  و  می کند  مصرف 
در سوی  و  است  در سال  واحد مسکونی  مصرف ۲۴ 
آماری  اگر  این حوزه عنوان کرده اند که  فعاالن  دیگر 

ایران  یعنی در  باشد،  ارائه می شود، صحت داشته  که 
۵٠ درصد بیت کوین دنیا تولید می شود.

آیین نامه هیات وزیران
در نهایت معاون اول رئیس جمهوری در ١٣ مردادماه، 
پردازشی  فرآورده های  استخراج  اجرایی  آیین نامه 
رمزنگاری شده در کشور را به منظور ایجاد بستری امن، 
کم هزینه، شفاف و پرسرعت برای تبادالت اقتصادی 
را  وکار  رویکرد تسهیل فضای کسب  با  به کارگیری  و 

ابالغ کرد.
در این آیین نامه، ضمن قانونی شمردن فعالیت ماینرها 
و  گرفته  نظر  در  آن ها  برای  و حقوقی  ایران، حق  در 
شرط و شروطی نیز برایشان گذاشته شد. در یکی از 
مهم ترین بندهای این آیین نامه ضمن این که استخراج 
رمزارز در آن به عنوان صنعت شناخته شد، به تعرفه 
استخراج رمزارزها اختصاص دارد که بر اساس آن مقرر 
یا  رمزارزها صرفاً  استخراج  متقاضیان  برق  تأمین  شد 
با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا با احداث 

نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت گیرد.
پردازشی  فرآورده های  استخراج  متقاضیان  برق  تعرفه 
رمزنگاری شده رمزارزها )ماینینگ( با قیمت متوسط 
ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط 
وزارت نیرو تعیین و اعالم می شود، محاسبه و اعمال 

خواهد شد.
شرایط و قیمت استخراج رمزارز

با این حال، از آن زمان تا حدود هفته پیش، استخراج 
رمزارز و بیت کوین همچنان غیرقانونی بود تا این که 
قیمت و شرایط استخراج رمزارز مشخص شد. در این 
راستا اعالم شد قیمت برق این مراکز معادل متوسط 
این  اساس،  براین  که  بود  خواهد  صادراتی  برق  نرخ 
میزان ٩۶۵ تومان به ازای هر کیلووات ساعت تعیین 
شده است. این نرخ در ٨ ماه غیرگرم سال معادل ۵٠ 

تومان   ۴٨٠ یعنی  صادراتی  برق  نرخ  متوسط  درصد 
تا  خرداد  از  یعنی  سال  گرم  ماه   ۴ در  و  بود  خواهد 
شهریور، دو برابر متوسط قیمت صادراتی برق محاسبه 
می شود، وی افزود: استفاده این مراکز از برق در ٣٠٠ 
توسط  قبال  و  است  بار  اوج  ساعات  که  سال  ساعت 

وزارت نیرو ابالغیه می شود، ممنوع است.
هزینه  متقاضیان  از  گروه  این  از  شد  تاکید  همچنین 
منظور  به  و  شد  نخواهد  دریافت  عمومی  انشعاب 
تشویق فعاالن تخفیفاتی هم در نظر گرفته شده است. 
و  مجتمعی  صورت  به  متقاضیان  این  که  صورتی  در 
با ظرفیت باال فعالیت کنند، تا ۲٠ درصد تخفیف در 
تعلق می گیرد. درصورتی که  آن ها  به  انتقال   سطوح 
تا ١۵ درصد  استفاده کنند  نیز  داخلی  استخرهای  از 
می شود.  مشترکان  این  حال  شامل  بیش تر  تخفیف 
استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز ممنوع 
است و برق تنها به متقاضیانی ارائه می شود که مجوز 

از وزارت صمت را داشته باشند.
مراکز  اعالم  و  شناسایی  به  نسبت  که  کسانی  برای   
نظر  در  پاداش هایی  نیز  کنند  اقدام  رمزارز  غیرمجاز 
خسارت  درصد   ۲٠ معادل  که  است  شده  گرفته 
با  بود.  خواهد  شبکه  به  مراکز  این  توسط  وارده 
قوانین  براساس  نیز  برق  از  استفاده کنندگان غیرمجاز 
موجود برخورد و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. 
امکان استفاه از برق نیروگاه های موجود برای استخراج 

رمزارز وجود ندارد و این کار ممنوع است.
می توانند  تمایل  صورت  در  متقاضیان  از  گروه  این 
در  که  کنند  اقدام  جدید  نیروگاه  احداث  به  نسبت 
 ۷٠ معادل   نیروگاه ها،  این  سوخت  نرخ  صورت  این 
درصد نرخ گاز صادراتی خواهد بود. استخراج کنندگان 
برق  از  استفاده  به  نسبت  می توانند  همچنین  رمزارز 
اقدام  کار  این  برای  تجدیدپذیر  نیروگاه های  تولیدی 

کنند. در صورت عدم استمرار برق تولیدی نیروگاه 
تجدیدپذیر، این مراکز می توانند از برق شبکه به عنوان 
برق  نرخ  این شرایط  استفاده کنند  که در  پشتیبان 
محاسبه  مصوبه  این  در  تعیین شده  قیمت  به  شبکه 

خواهد شد.
فراهم کردن شرایط در کوتاه ترین زمان ممکن

مشهدی-سخنگوی  رجبی  مصطفی  راستا،  این  در 
این که   بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  برق-  صنعت 
وزارت صمت مجوز  از  باید  ابتدا  رمزارز  فعاالن حوزه 
از وزارت صمت  اخذ کنند، اظهار کرد: هر فردی که 
مجوز داشته باشد می تواند حسب مورد به شرکت های 
برق منطقه ای یا توزیع نیروی برق مراجعه  کند و این 
شرکت ها  موظفند نسبت به برقراری انشعاب و سایر 

موارد اقدام کنند.
وی تاکید کرد: چنانچه یک متقاضی از وزارت صمت 
ترین  باشد شرکت های مذکور در کوتاه  مجوز داشته 
زمان شرایط را فراهم می کنند. شرکت توانیر شرایط 
و  منطقه ای  برق  شرکت های  همه  به  را  برق  تامین 
موظف  آن ها  و  است  کرده  ابالغ  برق  نیروی  توزیع 

هستند انجام دهند.
هزینه  به  اشاره  با  ادامه  در  برق  صنعت  سخنگوی 
رایگان انشعاب برای فعاالن حوزه رمزارز، عنوان کرد: از 
مهم ترین بخشودگی هایی که این بخش دارد این است 
هستند.  معاف  انشعاب  هزینه  پرداخت  از  فعاالن  که 
یک  بخواهد  خانگی  مشترک  یک  اگر  که  درحالی 
کنتور کوچک بگیرد، باید  هزینه انشعاب را پرداخت 
هم  مگاواتی  صد  مصرف  اگر  رمزارز  فعاالن  اما  کند. 
داشته باشند از پرداخت هزینه انشعاب معاف هستند، 
مشترک می شوند و برای آن ها کنتور هوشمند نصب 
می شود و متناسب با مصرفی که داشته باشند صورت 

حساب در پایان ماه صادر می شود.

خبر

بهزیستی  و  امداد  کمیته  مسئوالن  اعالم  اساس  بر 
سرپرستان  حساب  به  دولت  معیشتی  حمایت  یارانه 
امداد  کمیته  و  بهزیستی  حمایتی  نهاد  دو  خانوارها 

واریز شد.
به  آبان   ۲٨ معیشتی  حمایت  یارانه  مرحله  نخستین 
حساب ۲٠ میلیون نفر از افراد شناسایی شده توسط 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز شد که در این 
به حساب مددجویان  یارانه حمایت معیشتی  مرحله، 

دو نهاد حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی واریز 
شد.

کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس  دانا  قبادی  وحید 
حساب  به  معیشتی  حمایت  یارانه  واریز  به  اشاره  با 
کشور  بهزیستی  سازمان  پوشش  تحت  مددجویان 
معیشتی  حمایت  یارانه  از  مرحله  نخستین  در  گفت: 
رقم تعیین شده از سوی دولت به حساب مددجویان 

واریز شد.

وی ادامه داد: در همین زمینه به خانوارهای یک نفره 
۵۵ هزار تومان، دونفره ١٠٣ هزار تومان، سه نفره ١٣٨ 
به  پنج نفره  و  تومان  تومان، چهارنفره ١۷۲ هزار  هزار 
افزایش  جبرانی  حمایتی  یارانه  تومان  هزار   ۲٠۵ باال 

قیمت بنزین تعلق گرفته است.
پوشش  تمام مددجویان تحت  تاکید کرد:  دانا  قبادی 

سازمان بهزیستی کمک معیشتی را دریافت کرده اند.
خانواده  سالمت  و  حمایت  معاون  خدرویسی  حسین 

حمایت  یارانه  واریز  به  اشاره  با  نیز  امداد  کمیته 
معیشتی به حساب مددجویان این نهاد گفت: بر اساس 
یارانه حمایتی به حساب  انجام شده رقم  پیگیری که 
سرپرستان خانوار تحت پوشش کمیته امداد واریز شده 
است. وی عنوان کرد: بر همین اساس یک میلیون و 
مددجویان  از  نفر  میلیون   ۴ شامل  خانوار  هزار   ٣٠٠
معیشتی  یارانه حمایت  از  امداد  کمیته  پوشش  تحت 

بهره مند شده اند.

آموزش  وزارت  منابع  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
دارای  معلمان  درصد   ٩۴ تا   ٩٣ گفت:  پرورش  و 
از ۲ سال هستند و مشمول طرح  سابقه کاری بیش 

رتبه بندی می شوند.
معاون  ترکمن  الهیار  علی  نوشت:  فارس  خبرگزاری 
پرورش  و  آموزش  وزارت  منابع  توسعه  و  برنامه ریزی 
تمام  کرد:  اظهار  معلمان،  رتبه بندی  آیین نامه  درباره 
از دو سال به باال سابقه خدمت دارند  فرهنگیانی که 

بر اساس طرحی که تهیه شده است، مشمول می شوند 
ارزیابی و اختصاص رتبه قرار  و می توانند در ممیزی، 

بگیرند.
وی در پاسخ به این پرسش که »این طرح چه تعداد 
 ٩۴ ،٩٣ باالی  گفت:  می شود؟«،  شامل  را  معلمان  از 
تحت  و  دارند  سابقه  سال   ۲ از  بیش  معلمان  درصد 
پوشش قرار می گیرند و تعداد کمی هستند که دارای 

سابقه کار کمتر از دو سال هستند.

معلمان  به  پرداختی  میزان  درباره  ترکمن  الهیار 
می کنم  خواهش  افزود:  رتبه بندی،  طرح  اساس  بر 
نبینیم؛  را  حقوق  افزایش  رتبه بندی،  خصوص  در 
ارتقای کیفیت  برای  فرایند و سازوکار  رتبه بندی یک 
است که شامل ارتقای کیفیت تدریس و ارتقای کیفیت 
فعالیت های آموزشی است به گونه ای که معلم دائماً در 

حال ارتقای مهارت های حرفه ای خودش باشد.
فرع  حقوق،  افزایش  مثل  مواردی  کرد:  تصریح  وی 

قضیه است یعنی مشوقی است که معلمان به عنوان 
کارکنان اصلی وزارت آموزش و پرورش، بتوانند خود 

را ارتقا دهند.
و  آموزش  وزارت  منابع  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
ارتقای  سازوکارهای  بر  ما  بنای  فعاًل  گفت:  پرورش 
جداول  و  شد  ابالغ  طرح  ان شاءاهلل  که  است  کیفیت 
در خصوص  رسید، می توانیم  دولت  نهایی  تصویب  به 

افزایش   حقوق ها صحبت کنیم.

واریز یارانه بنزین به حساب مددجویان بهزیستی

۹۴درصد معلمان، مشمول طرح رتبه بندی می شوند
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کشف ۳۴۸ کیلو تریاک 

در عملیات یگان تکاوری

 ۱۱۶ کهنوج
فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۳۴۸ کیلوگرم تریاک در عملیات 

شبانه ماموران یگان تکاوری ۱۱۶ کهنوج خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری در تشریح این خبرگفت: ماموران یگان تکاوری 
سنگین  محموله  یک  عبور  از  اطالعاتی  کار  انجام  با  کهنوج   ۱۱۶
حوالی  در  استقرار  با  و   مطلع  شهرستان  این  محدوده  از  موادمخدر 
روستای"آبسردوئیه"کهنوج از یک دستگاه خودروی پژو که دو سرنشین 
تریاک  کیلوگرم   ۳۴۸ کردند،  ماموران  سمت  به  تیراندازی  به  اقدام  آن 

کشف کردند.
بیان  پلیس  ماموران  آتش  برتری  به  اشاره  با  استان  انتظامی  فرمانده 
داشت: در این عملیات یکی از اشرار مسلح زخمی و از خودروی آن ها 

یک قبضه اسلحه و مقادیری مهمات نیز کشف شد.

پلمب ۱۱۹ واحد صنفی متخلف 

در رفسنجان
از پلمب ۱۱۹ واحد  انتظامی شهرستان رفسنجان  سرپرست فرماندهی 
این  در  مجوز  فاقد  صنوف  بر  نظارت  طرح  اجرای  در  متخلف  صنفی 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ"محمدمهدی کریمی"در تشریح این خبر گفت: در اجرای این 
طرح و در بازدید های انجام شده ۹۰ واحد صنفی به علت نداشتن پروانه 
کسب و ۲۹ واحد صنفی به علت عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط 

اماکن عمومی و صنفی با دستور مقام قضایی پلمپ شد.

کشف ۶۶ کیلوگرم حشیش 

از ۴ قاچاقچی
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از کشف ۶۶ کیلو حشیش و دستگیری 
۴ قاچاقچی در عملیات مأموران پاسگاه"سیرچ" این فرماندهی خبر داد.

پاسگاه  مأموران  گفت:  این خبر  تشریح  در  فداء"  "محمدرضا  سرهنگ 
"سیرچ"حین گشت زنی هدفمند در حوزه استحفاظی از یک دستگاه 
این  در  و  را کشف  کیلو   ۶۶ وزن  به  بسته حشیش   ۶۵ مزدا  خودروی 

خصوص ۲ قاچاقچی را دستگیر کردند.
دستگاه  یک  عملیات  این  در  انتظامی  مأموران  افزود:  فداء،  سرهنگ 
خودرو پژو ۴۰۵ را که به عنوان راه پاک کن این مواد بود نیز توقیف و 

راننده و سرنشین آن را دستگیر کردند.

سیگار  نخ   ۴۰۰ و  هزار   ۳۸ کشف 

قاچاق از یک دستگاه اتوبوس
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از کشف ۳۸ هزار و ۴۰۰ 

نخ سیگار قاچاق از یک دستگاه اتوبوس خبر داد.
سرهنگ"یداله حسن پور گفت: ماموران اداره مبارزه با کاالی قاچاق و ارز 
پلیس اگاهی این تعداد سیگار قاچاق را در ایست و بازرسی سه راهی 

راین کشف و در این رابطه یک متهم را دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی استان از شهروندان خواست: هرگونه مورد مشکوک 
در خصوص حمل یا توزیع جزئی و کلی کاالی قاچاق را از طریق مرکز 

فوریت های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

جشنواره فرهنگی ـ ورزشی جودو با محوریت طرح 
ملی جودو برای همه »IUDO« برای اولین بار با 
حضور رئیس فدراسیون جودو در سالن پاس کرمان 

برگزار شد.
آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو کرمان در 
حاشیه جشنواره فرهنگی ـ ورزشی جودو در کرمان 
باشگاه  استان های  با خبرنگار گروه  گو  و  در گفت 
خبرنگاران جوان  گفت: طرح ملی جودو برای همه 
تا  آغاز کردیم  در جامعه  اشتیاق  و  با هدف شور  را 
ورزشی  رشته ی  این  در  را  حداکثری  جذب  بتوانیم 

شاهد باشیم.
او با بیان اینکه قصد داریم جودو را در کشور همگانی 
کنیم، افزود: ما می توانیم در ۱۲ استان این طرح را 
برگزار  استان ها  مختلف  شهرستان های  در  و  اجرا 

کنیم.
از  ما  هدف  و  شعار  کرد:  تصریح  میراسماعیلی 
و  است  بیشترین ها  بهترین ها  برای  ملی،  طرح  این 

می توانیم جذب حداکثری داشته باشیم.
او با تأکید بر اینکه سعی داریم جودو را از مرکز خارج 
و به سمت استان ها ببریم، بیان داشت: قصد داریم از 

اوایل سال جاری رقابت های قهرمانی کشور را بیرون 
از مرکز برگزار کنیم.

رئیس فدراسیون جودو در بخش دیگری از سخنانش 
از برگزاری دوره های آموزشی و مربیگری در شهر های 

مختلف در آینده ای نزدیک خبر داد.
کرمان  استان  اینکه  به  اشاره  با  میراسماعیلی 
در  افزود:  دارد،  جودو  رشته  در  خوبی  استعداد های 
ایم که سعی  قهرمانان خوبی داشته  قبل  سال های 
برحمایت از این قهرمانان را در دستور کار قرار داده 

ایم.

با  نامه ای  تفاهم  کردیم  تالش  کرد:  تصریح  او 
فدراسیون دانش آموزی منعقد کنیم که مفاد بسیار 
خوبی در آن از جمله برگزاری لیگ های دانش آموزی 
دانش  لیگ  به  که  جودو  سال   ۱۰ از  بعد  تا  داریم 
آموزی برگشت، بتوانیم المپیاد دانش آموزی را برگزار 

کنیم.
مدال  و  اهدای حکم  و   ۹۸ سال  قهرمانان  از  تقدیر 
المپیاد شهدای پلیس با حضور آرش میراسماعیلی، 
این  برنامه های  از  برخی  جودو  فدراسیون  رئیس 

جشنواره بود.

برگزاری جشنواره فرهنگیـ  ورزشی جودو در کرمان
خبر

مرکز  مدیر  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رییس 
حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در طول 
گاز  با  مسمومیت  اثر  بر  نفر  دو  گذشته،  روز  دو 

منوکسید کربن جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
پیش  اورژانس  رییس  صابری  سیدمحمد  جوان  

بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان گفت: بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن 
نفر جان خود  راین، یک  آباد بخش  در روستای فتح 

را از دست داد.
او افزود: فوتی مرد ۳۷ ساله ای بود که به دلیل روشن 
کردن زغال در حمام و نبود اعضای خانواده در منزل 

فوت کرد.
شد،  گرفته  تماس  اورژانس  با  اینکه  بیان  با  صابری 
گفت: تیم فوریت های پزشکی بالفاصله به محل حادثه 

اعزام شدند.
او بیان کرد: این دومین جان باخته امسال از ابتدای 
شده  ثبت  اورژانس  سامانه  در  که  است  سرما  فصل 

است.
رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در روستای آتیشان 
بردسیر نیز به دلیل نقص در لوله بخاری و نشت گاز، 
مرد ۳۳ ساله ای جان خود را ازدست داد و اولین مرگ 

امسال با گاز منواکسید کربن ثبت شد.

لیتر  هزار   ۳۴ کشف  از  ریگان  انتظامی  فرمانده 
سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
ریگان سرهنگ حمیدرضا  انتظامی  فرمانده   ، جوان  

ارتقاء  با اشاره به اجرای طرح های هدفمند  آبادی  تاج 
امنیت اجتماعی در این شهرستان از کشف ۳۴ هزار 
لیتر سوخت قاچاق خبر داد. سرهنگ حمیدرضا تاج 
تعقیب  متهم تحت  به دستگیری ۸۱  اشاره  با  آبادی 

با  برخورد  ضمن  طرح  این  در  افزود:  قضایی  مراجع 
 ۵ و  خودرو  دستگاه   ۳۰ تعداد  متخلف،  رانندگان 
روانه  و  توقیف  نیز  متخلف  موتورسیکلت  دستگاه 
پارکینگ شدند. فرمانده انتظامی ریگان کشف تعدادی 

سالح شکاری و ممنوعه را از دیگر دستاورد های این 
شوم  پدیده  با  برخورد  در  اظهارکرد:  و  برشمرد  طرح 
موادمخدر نیز ۶۳ کیلوگرم انواع موادمخدر کشف و ۷ 

متهم دستگیر شدند.

فوت دو نفر با گاز منوکسید کربن در کرمان

کشف سوخت قاچاق در ریگان

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
انتظامی شهرستان  فرمانده   ، خبرنگاران جوان  
نرماشیر از کشف ۱۰۳ کیلوگرم شیشه و تریاک 
در دو عملیات پلیسی در این شهرستان خبر داد.
خبر  این  تشریح  در  آبادی  یوسف  سرهنگ 

هنگام  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  گفت:ماموران 
بازرسی خودرو های عبوری محور اصلی شهرستان 
تریاک  بنز ۷۰ کیلوگرم  کامیون  از یک دستگاه 
را  نفر  و ۳  و ۷۰۰ گرم شیشه کشف  کیلو  و ۲ 
یک  از  نیز  دیگر  عملیاتی  در  و  کردند  دستگیر 

 ۳۰۰ و  کیلو   ۳۰ مسافربری  اتوبوس  دستگاه 
قاچاقچی   ۲ راستا  این  در  و  کشف  تریاک  گرم 

را دستگیرکردند.
به  اشاره  با  نرماشیر  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
تحویل قاچاقچیان به مراجع قضائی گفت: مقابله 

با قاچاقچیان موادمخدربا جدیت در دستور کار 
و  خدا  لطف  به  که  دارد  قرار  شهرستان  پلیس 
و  نظم  عرصه  پوشان  سبز  روزی  شبانه  تالش 
امنیت توفیقات خوبی در این زمینه حاصل شده 

است.

مستضعفان  بنیاد  امالک  و  اموال  کل  اداره 
و  سیستان  و  کرمان  استان  اسالمی  انقالب 
امالک  از  تعدادی  دارد  نظر  در  بلوچستان 
عمومی  مزایده  طریق   از  را  ذیل   مشروحه  
و  بلند مدت  اقساط  ویژه)به صورت  با  شرایط 
بدون کارمزد(  در استانهای کرمان و سیستان 
و بلوچستان واگذار  نماید.  متقاضیان  محترم  
می  توانند  از تاریخ ۹۸/۸/۲۹ لغایت ۹۸/۹/۱۲ 
همه روزه  بجز ایام تعطیالت از ساعت  ۳۰/ ۸ 
از  وبازدید   اطالعات   اخذ   لغایت  ۱۸ جهت 
ارائه  محل  ودریافت  فرم شرکت در مزایده و 

پیشنهادات خود به آدرس:
از  –بعد   ) ) ره  امام خمینی  –بزرگراه   کرمان 
هتل گواشیر – خیابان شهید عباس ورزنده –

غربی ۱ –مقابل فضای سبز –اداره کل اموال و 
امالک بنیاد مستضعفان  استان کرمان مراجعه 
و یا با شماره تلفن  ۳۲۵۱۶۷۰۵-۳۲۵۱۶۲۴۰- 
۳۲۵۱۶۹۳۳ )۰۳۴ ( تماس حاصل فرمایند .   

اصل   همراه  به  پیشنهادي   پاکتهاي   اخذ   -۱
امالک  و  اموال  سازمان  وجه  در  بانکي  چک 
ملی  شناسه  شماره  به  مستضعفان  بنیاد 
پایه  قیمت    %  ۵ میزان   ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰به 
ملک  مورد نظر  طبق  فرم  شرایط  شرکت  در 
ایام تعطیل  در ساعت   مزایده  همه روزه بجز 
تعیین  شده  قابل  انجام است ، ضمنا چکهای 
میبایست  معامله  ثمن  اقساط  جهت  صادره 
چک  صدور  و  باشد  خریدار  شخص  به  متعلق 
شخص ثالث به هیچ وجه مورد قبول نمی باشد .

توانند  می  متقاضیان   ۹۸/۹/۱۳ تاریخ  در   -۲
 ۹  :  ۳۰ ساعت  تا  را  خود  پیشنهادی  پاکتهای 
پاکات  صندوق  در   ، بازگشایی  محل  در  صبح 

قرار دهند.
درمحل  پیشنهادی  پاکتهای  ۳-بازگشایی    
کرمان–بزرگراه امام خمینی ) ره (–بعد از هتل 
گواشیر– خیابان شهید ورزنده–غربی۱- مقابل 
در  امالک  و  اموال  کل  اداره   – وحدت  پارک 
روز چهار شنبه مورخ ۹۸/۹/۱۳ ساعت ۳۰ : ۱۰ 
شد  خواهد  انجام  زمانبندی  برنامه  طبق  صبح 
فاقد  سپرده  ویا مخدوش و  .۴- پیشنهادات  
مبهم  ومشروط   از  درجه اعتبار ساقط ورعایت  
مفاد شرایط شرکت  در مزایده  که  از  طریق  

الزامي میباشد.  ارائه  میگردد   دفاتر   فروش  
ضروري  تقاضا   فرم   وروي  پشت  امضاء  ضمنا 

است.
 ۵- هزینه  محضر  ) حق الثبت  وحق التحریر (  

بالمناصفه  به عهده  طرفین  میباشد .

واصله  پیشنهادات  قبول  یا  رد  در  سازمان   -۶  
مختار می باشد .

از  وبازدید   مزایده  دفاتر  از  اطالعات   اخذ   -۷
است   بدیهي   میباشد.  وضروري   الزم  امالک  
الزم   اطالعات   واخذ   بازدید   عدم  صورت  در 

مسئولیتي  متوجه  این  سازمان  نخواهد بود .
۸- ۱ % رقم  پیشنهادی به عنوان هزینه مزایده 

از برندگان نقدا دریافت می گردد. 
۹-شرایط فروش کلیه امالک مندرج در لیست 

مزایده بصورت جدول زیر خواهد بود.

کشف ۱۰۳ کیلوگرم مواد مخدر در نرماشیر

))آگهی مزایده اموال منقول((
* فروش اموال منقول اداره کل اموال و امالک *

* بنیاد مستضعفان استان کرمان از طریق مزایده عمومی *
شرح در صفحه 2

))آگهی  مزایده اموال منقول  ((
اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی استان کرمان

 در نظر دارد اموال منقول خود را بصورت کلی و جزئی )ردیفی ( در 8 ردیف به شرح جدول ذیل 
از طریق مزایده عمومی بصورت نقدی به فروش برساند لذا متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید و اخذ فرم شرکت در مزایده 
و ارائه کتبی پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/7/6 به آدرس کرمان - بزرگراه امام خمینی - خیابان شهید 
عباس ورزنده ) شهرک نیکزاد ( - غربی یک - جنب پارک وحدت مراجعه و یا با تلفنهای 32516933-32516240-32516705 
تماس حاصل فرمایند، تاریخ مزایده ساعت 10/30 صبح روز یکشنبه مورخ 98/7/7 می باشد. ضمنا این اداره کل در رد و یا قبول 

یک و یا کلیه پیشنهادات مختاراست.

)) لیست اموال منقول جهت درج در مزایده ((
مبلغ 5 %قیمت پایه)ریال(تعداد)ردیف(شرح داراییردیف 

61,712,000,00085,000,000موتورهای دیزلی 1

3952,489,374,000124,000,000لوازم یدکی ،لوازم برقی و ابزار یدک2

70526,721,00026,000,000لوازم متفرقه 3

130374,905,00018,700,000لوازم اداری4

5
منبع  آب هوائی و متعلقات و دیگر

195,386,000,000269,000,000 آهن آالت و غیره

11,950,000,00097,000,000دستگاه چیلر و ایرکاندیشن6

164,602,950,000230,000,000انواع کنتورهای صنعتی آب و متعلقات7

131,214,120,00060,000,000الکتروموتور والکتروپمپ8
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منبع  آب هوائی و متعلقات و دیگر

195,386,000,000269,000,000 آهن آالت و غیره

11,950,000,00097,000,000دستگاه چیلر و ایرکاندیشن6

164,602,950,000230,000,000انواع کنتورهای صنعتی آب و متعلقات7

131,214,120,00060,000,000الکتروموتور والکتروپمپ8

آگهی  مزایده امالک   

(( استان كرمان وسیستان و بلوچستانبنیاد مستضعفان  امالکمزایده لیست   ))   

ف
ردی

 

 آدرس/  پالک  ثبتی  / قطعه

 اعیان  عرصه
نوع ملک/ 

 متر ) (مترمربع ) قیمت  پایه)لایر( میزان  مالکیت  /توضیحات کاربری
 (مربع

1 

ذیبثبٖ ضٟساء ثعس اظ ثبضثطی وٛضص ثٙیبز  –ضفسٙدبٖ 
فطعی اظ  2اصّی ٚ  318ثعثت ضفسٙدبٖ تحت پالوٟبی 

 582 9322 وطٔبٖ   9اصّی ٚالع زض ثرص  309
 -زمیه 

 پارکیىگ

ّٔه ٔصوٛض زاضای زٚ فمطٜ سٙس ٔبِىیت زض لبِت -ضطساً٘
یه ٔدٕٛعٝ ٚاحس ثٝ فطٚش ٔی ضسس ٚوّیٝ خطائٓ ٘بضی اظ 

ترّف سبذت اعیب٘ی ٞبی حبضط ٚ ثسٞی ٞبی ٔطثٛط ثٝ 
پالوٟبی فٛق ٘عز ضٟطزاضی ٚ سبیط اضٌبٟ٘بی شی ٔسذُ ثط 

 عٟسٜ ذطیساض ذٛاٞس ثٛز) فطٚش ثب ٚضع ٔٛخٛز (

28/333/333/333 

2 

جنب  - 63بعد از کوچه  -خیابان سرباز  -کرمان 
 6823فرعی از  82نمایندگی سایپا پالک ثبتی 

 کرمان 8اصلی بخش 

-زمین   35//56 5/8/5
 تجاری 

مساحت در سند -دارای سند تک برگ  –ششدانگ 
متر مربع آن در  28/8متر مربع که  366/6مالکیت 

طرح تعریض خیابان مستهلک گردیده باقیمانده ملک به 
متر مربع به متقاضی فروخته و تحویل  862/8میزان 

می گردد و پس از اصالح میزان مذکور در سند 
و هر آنچه که  مالکیت سند بنام خریدار منتقل می گردد

پس از انجام مزایده در طرح تعریض قرار گیرد 
توافقات با شهرداری وغیره بر عهده خریدار خواهد بود 

 )فروش با وضع موجود ( 

5///5///////// 

3 

ثٗ ثست ٔٙطعجٝ  -ذیبثبٖ ٔعّٓ -ضٟطستبٖ ایطا٘ٙطٟط
 _ 932 5اصّی ثرص  249فطعی اظ  193پالن ثجتی 

 -زمیه 
مسکًوی کم 

 تراکم

 ضطساً٘ زاضای سٙس ثجتی  ته ثطي
9/333/333/333 

4 

ضٚثطٚی -ذیبثبٖ أبْ ذٕیٙی)ضٜ(-ضٟطستبٖ ظاثُ 
 1فطعی اظ  6594زا٘طىسٜ  فٙی ٚ حطفٝ ای پالن ثجتی 

فطعی اظ اصّی  810اصّی  ٔفطٚظ ٚ ٔدعی ضسٜ اظ 
 ظاثُ  2ٔصوٛض ثرص 

993 _ 

 -زمیه 
مسکًوی کم 

 تراکم

 ته ثطي ضطساً٘ زاضای سٙس ثجتی 

2/323/333/333 

5 

ضٚثطٚی  -ذیبثبٖ أبْ ذٕیٙی)ضٜ(-ضٟطستبٖ ظاثُ 
 1فطعی اظ  6620زا٘طىسٜ  فٙی ٚ حطفٝ ای پالن ثجتی 

 ظاثُ  2اصّی ثرص 
12 _ 

 -زمیه 
مسکًوی کم 

 تراکم

 ضطساً٘ زاضای سٙس ثجتی  ته ثطي
5/5//////// 

6 
-8ذیبثبٖ ثبة اِحٛائح -ضٟطن ضٟیس ٔغٟطی-وطٔبٖ 

 _ 8/87/ وطٔبٖ  3اصّی ثرص  2976فطعی اظ  4733پالن ثجتی 

زمین 
 _تجاری

 ضطساً٘ زاضای سٙس ثجتی  ته ثطي
6/68///////// 

 -1غشثی–خیبثبٖ ضٟیذ ٚسص٘ذٜ –ثعذ اص ٞتُ ٌٛاضیش–() ره  ثضسٌشاٜ أبْ خٕیٙی–ثبصٌطبیی پبوتٟبی پیطٟٙبدی دسٔحُ وشٔبٖ-3  
صجح عجك ثش٘بٔٝ صٔب٘جٙذی ا٘دبْ  23:  03سبعت  20/2/28اداسٜ وُ أٛاَ ٚ أالن دس سٚص چٟبس ضٙجٝ ٔٛس   – پبسن ٚحذ ٔمبثُ 

ضشایظ ضشوت  دسخٝ اعتجبس سبلظ ٚسعبیت  ٔفبد  ٔجٟٓ  ٚٔطشٚط   اص  ٟٙبدا   فبلذ  سپشدٜ  ٚیب ٔخذٚش ٚپیط -4. خٛاٞذ ضذ
 .استضبء پطت ٚسٚی فشْ  یمبضب  ضشٚسی أ ضٕٙب .ٔیٍشدد  اِضأی ٔیجبضذدس ٔضایذٜ  وٝ  اص  عشیك  دفبیش   فشٚش  اسائٝ  

 جبضذ .ٞضیٙٝ  ٔحضش  ) حك اِثجت  ٚحك اِتحشیش (  ثبِٕٙبصفٝ  ثٝ عٟذٜ  عشفیٗ  ٔی -5 
 . سبصٔبٖ دس سد یب لجَٛ پیطٟٙبدا  ٚاصّٝ ٔختبس ٔی ثبضذ -6 
ثذیٟی  است  دس صٛس  عذْ ثبصدیذ  ٚاخز  . ٚضشٚسی  ٔیجبضذ صْاعالعب   اص دفبیش ٔضایذٜ ٚثبصدیذ  اص أالن  الاخز  -7

 خٝ  ایٗ  سبصٔبٖ  ٘خٛاٞذ ثٛد .اعالعب   الصْ  ٔسئِٛیتی  ٔتٛ
  .٘مذا دسیبفت ٔی ٌشددثش٘ذٌبٖ  اص ٞضیٙٝ ٔضایذٜ ثٝ عٙٛاٖپیطٟٙبدی  % سلٓ  1 -8
 .ثٛد ضشایظ فشٚش وّیٝ أالن ٔٙذسج دس ِیست ٔضایذٜ ثصٛس  خذَٚ صیش خٛاٞذ-9

درصذ  قیمت پایٍ مسایذٌ ردیف
 پرداخت وقذی

درصذ پرداختی زمان 
 تحًیل ملک

درصذ پرداخت 
 قسطی)باقیماوذٌ(

يرٌ د
 اقساط)ماٌ(

درصذ تخفیف در صًرت پرداخت 
 % باقیماوذ13ٌوقذی وسبت بٍ 

 233تا سقف  2
 میلیارد ریال

 درصذ 28 92 درصذ 13 درصذ 23 درصذ 03

 233باالتر از  9
 میلیارد ریال

 درصذ 28 03 درصذ 13 درصذ 23 درصذ 03
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یادداشت روز 

چرا به معجزه ی 
شفافیت باور نداریم!؟ 

ی  »معجزه  از  مرتب  طور  به  اسالمی  جمهوری  سیمای  در 
شفافیت« در اتحادیه اروپا و کشور گرجستان تبلیغ می شود 
این  تحقق  های  زیرساخت  ایجاد  به  اجرای کشور  و سیستم 
معجزه توصیه می شود. به راستی چرا حکومت عزم خود را 

برای نیل به این معجزه جزم نمی کند.
به  کاالها  واردات  ی  لحظه  از  اگر  که  است  پرواضح 
گمرکات،  ورود به شبکه توزیع و رسیدن به دست مصرف 
کننده، همه ی مردم می توانستند نظارت عمومی داشته باشند، 
آیا کسی جرات اختالس و رشوه خواری را به خود راه می 

داد!؟
سالهای  در  گرجستان  دیدیم،  اسالمی  سیمای جمهوری  در 
گذشته به لحاظ نبود شفافیت غرق در فساد بود و زورگیری 
بود و کمتر بازرگانی جرات می کرد با این کشور وارد معامله 
شود. چرا که زورگیران و فساد موجود در سیستم  اداری و 
ای  هاله  در  را  آینده  به  امیدی  هرگونه  آن  اقتصادی  ارکان 
از ابهام قرار داده بودند تا اینکه عده ای از میهن دوستان به 
پاخاستند و با اجرای سیستم یکپارچه مکانیزه، تشت رسوایی 
فاسدان زورگیر و رشوه خوار را از بام فرو افکندند. در چنین 
شرایطی و البته با پیگیری استفاده از پدیده ی نوظهور عصر 
فناوری های پیشرفته، چهره ی غارتگران اموال عمومی را به 
مردم معرفی کردند که حاصل آن محو شدن خود به خودی 
و  تجارت  امن  مقاصد  از  یکی  به  و گرجستان  مفسدین شد 
مشکالتی  چنین  با  نیز  اروپا  اتحادیه  شد.  تبدیل  گردشگری 
این  بر  غلبه  برای  عمومی  عزم  ولی  بود،  گریبان  به  دست 

مشکالت، مفسدین را به حاشیه راند.
با توجه به وجود آموزه های دین مبین اسالم، چرا ما دست 
از  استفاده  با  چرا  و  شویم  نمی  قرن  معجزه ی  این  دامان  به 
سیستم به هم پیوسته ی تعقیب کاال از مبداء تا مقصد فعالیت 
مّخرب خائنان را عقیم و سترون نمی کنیم؟ پرواضح است که 
با اجرای این تدبیر منطبق با مقتضیات تکنولوژیکی قرن، هر 
گونه تالشی برای اخالل در سیستم اقتصادی کشور در نطفه 
خفه می شود و لزومی به اقدامات پرهزینه ی ناشی از فعالیت 
سودجویان ضدملی نخواهیم داشت. به راستی چرا راه افتادن 
سیالبهای مخرب را با بستن سیل بند قبل از راه افتادن سیالب 
مسدود نمی کنیم؟ و این پرسشی است که همواره بی جواب 

مانده است.

  به قلم یحیی 
فتح نجات

حدود یک هفته از قطع شدن اینترنت در کشور می گذرد، اتفاقی که 
بسیاری از شهروندان کرمانی را ضررمند ساخته و موجب نارضایتی 
در  آپ  استارت  و  بنیان  دانش  های  شرکت  از  بسیاری  است.  شده 
این یک هفته چنان ضرر کرده اند که امکان ورشکستگی برای این 
کسب و کارها پیش بینی می شود. هفته گذشته در کرمان کمترین 
درگیری را نسبت به دیگر شهرهای کشور شاهد بودیم که نشان از 
درایت مردم کرمان بود و خوشبختانه اندک اتفاقی هم که رخ داد با 
به موقع وارد عمل شدن نیروهای امنیتی و هوشیاری مردم خیلی زود 
راه مردم معترض از عوامل بیگانه جدا شد. پس از درگیری های هفته 
شورای  اینترنت،  از  بیگانه  عوامل  استفاده  سوء  و  کشور  در  گذشته 
عالی امنیت ملی تصمیم بر قطعی اینترنت گرفت و تا همین لحظه 
که این سطور را می نگارم این قطعی ادامه دارد. امروز دیگر فضای 
برخی مالحظات  رعایت  با  و  است  رسیده  آرامش  به  امنیتی کشور 
اینترنت برخی شهرها درحال اتصال مجدد است، اما در این بین شهر 
برای  که  گرفته  قرار  اینترنت  شدن  وصل  جدول  انتهای  در  کرمان 

مردم این شهر جای سوال است!
 شاید نیاز است که استاندار و فرماندار کرمان اندکی قاطعیت داشته 

باشند و با اطمینان اعالم کنند که کرمان در آرامش است. اینکه چرا 
اینترنت استان هایی نظیر خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان 
شمالی، همدان، زنجان، گلستان، یزد، ایالم، سمنان، قزوین و چهار 
محال و بختیاری وصل شده است، اما کرمان هنوز در انتظار است و 
این انتظار با وجود آرامش هفته گذشته در کرمان جای بسی تامل 
دارد! مسئوالن باید جرات عمل بیشتری داشته باشند و توام با رعایت 
تدابیر امنیتی در سطح شهر و استان کرمان اقدام به اتصال دوباره 
اینترنت کنند تا شرکت ها و حتی روزنامه های کرمان که بیشترین 

مخاطب را در اینترنت داشتند بیش از این متضرر نشوند. 
بر کسی پوشیده نیست که مخاطبان رسانه های کرمانی در فضای 
مجازی و به خصوص نرم افزارهای اجتماعی چندین برابر مخاطبان 
ناپذیر  اجتناب  توسعه جهانی  مسیر  در  اتفاق  این  که  است  کاغذی 
می باشد. اینکه به مدت یک هفته نشریه ای نظیر »کرمان امروز« 
شود  منتشر  همیشگی  مخاطب  تعداد  دهم  یک  حدود  مخاطبی  با 
اتفاقی بسیار دلسرد کننده برای هیات تحریریه این نشریه به شمار 
می آید. از سویی دیگر ارسال اخبار، مطالب و عکس ها نیز به دلیل 
مسدود بودن راه های ارتباطی و کند بودن راه های موجود، چنان 
کار را سخت کرده که مدت زمان انتشار به چند برابر همیشه رسیده 
است. امیدواریم که فردا دیگر کرمان در انتهای لیست اتصال مجدد 
اینترنت نباشد و شاهد باشیم که از فردا شرکت های اینترنت محور و 
به خصوص سایت های جذب گردشگر و لیدرهای گردشگری دیگر با 
معضل قطعی اینترنت رو به رو نباشند و شاهد اتصال دوباره اینترنت 

باشیم.

سرویس علم و دانش کرمان امروز

آیا تا به حال شده که دچار بی خوابی شده و عوارض 
آن را به خوبی حس کرده باشید؟ قطعاً تجربه بی خوابی 
زمانی که به یک اختالل مزمن تبدیل شود مسئله ای 
کاماًل جدی است و نباید از کنار آن به راحتی گذشت. 
عدم وجود خواب کافی می تواند باعث بروز اختالالت 

مختلف در تمامی مراحل و زمینه های زندگی شود. 
 بی خوابی مزمن چیست؟

اگر بخواهیم این موضوع را به شکل ساده ای توصیف 
کنیم باشد بگوییم که بی خوابی و کم خوابی مزمن به 
اشاره  عدم وجود خواب کافی در مدت زمان طوالنی 

دارد که می تواند شدت های متفاوتی نیز داشته باشد.
دیده  ثانویه  و  اولیه  اشکال  در  مزمن  بی خوابی های 
می شوند به این معنی که هم می تواند به خودی خود 
شکل بگیرد )بر اساس ناراحتی یا اضطراب( و یا از یک 
موضوع و مسئله ای غیر مرتبط ناشی شود )چیز هایی 

مثل یک وضعیت پزشکی(.
عالئم بی خوابی مزمن

بپردازیم که چگونه می توان  این موضوع  به  باید  حاال 
متوجه شد که فردی دچار بی خوابی مزمن است؟

اگر شغل شما بر اساس شیفت کاری است و یا آن قدر 
کار می کنید که زمان کافی برای خواب ندارید احتماالً 
بخشی از این مسئله را تجربه خواهید کرد، اما اختالل 
از این حرف هاست  بی خوابی مزمن مسئله ای جدی تر 
و اگر با اختالالت معمول کم خوابی اشتباه گرفته شود 

می تواند عواقب بدی را به دنبال داشته باشد.
در ادامه برخی از عالئم بی خوابی مزمن را با شما در 

میان می گذاریم.
• وقتی از خواب بیدار می شوید سرحال نیستید
• برای کار های روزانه تان انرژی کافی را ندارید

• زیر چشم هایتان تیره شده است
•  نمی توانید ذهنتان را متمرکز کنید

• تعداد خمیازه هایتان خیلی زیاد است
• در زمان رانندگی برای بیدار ماندن دست به دامن 

پنجره باز و رادیوی ماشین می شوید
• در زمان رانندگی از خطوط خیابان خارج می شوید

• قادر به باز نگه داشتن چشمانتان نیستید
• سردرد دارید

دالیل بی خوابی مزمن
چیست؟  مزمن  بی خوابی  دالیل  که  دانست  باید  اما 
دالیل  بالقوه  به شکل  که  گفت  می توان  کلی  طور  به 
گوناگونی برای این اختالل وجود دارد. هر کسی که این 
اختالل را تجربه می کند دچار عوامل مختلفی است که 
یا به شکل زیربنایی هستند و یا مسائل متفاوت تر از آن 
را تجربه می کنند. در اینجا به برخی از دالیل متداول 

اختالل بی خوابی مزمن اشاره می کنیم:
• استرس های بیش از حد زندگی

اضافه کاری،  شبیه  )چیز هایی  کاری  شرایط   •
استرس های کاری، تغییر شغل(

دوقطبی،  اختالل  مثل  )چیز هایی  روانی  مشکالت   •
افسردگی، اضطراب، اختالل بیش فعالی و...(

• استفاده از کافئین زیاد نزدیک به زمان خواب
• استفاده بیش از حد از تلفن همراه

 تأثیرات بی خوابی مزمن
تأثیراتی که بی خوابی مزمن بر زندگی افراد می گذارد 
کار  و  سر  اختالل  این  با  هم  شما  اگر  است.  بی شمار 
در  آن  وسیع  تأثیرات  متوجه  است  ممکن  دارید 

لحظه لحظه زندگی خود شده باشید.
تأثیرات فیزیکی و جسمی:

• فشار خون باال
• خطر حمله قلبی و سکته مغزی

• نارسایی قلبی
• افزایش خطر مرگ و میر

• خستگی کلی
• لرزش دستان

• سردرد
• افزایش خطر ابتال به فیبرومیالژیا

• افزایش خطر تشنج
دلیل  )به  آن  با  مرتبط  اضافه وزن  و  اشتها  افزایش   •

نوسانات هورمونی(
• درد عضالنی

• افزایش خطر ابتال به دیابت نوع ۲
• کاهش میل جنسی

• کاهش احتمال باروری
تأثیرات ذهنی:

• عدم هوشیاری
• بروز مشکالتی در توانایی تفکر

• اختالل حافظه
• خاطرات دروغین

• افزایش هورمون های استرس
• توهم

• تحریک شیدایی
• عالئم روان پریشی

• عالئم مشابه عالئم کمبود توجه بیش فعالی
• مشکل در حفظ توجه و تمرکز

اگر شما به هر کدام از اثرات ذهنی و جسمی بی خوابی 
به جز  که  بدانید  نیز  را  این  باید  مبتال هستید  مزمن 
روزمره  زندگی  در  نیز  دیگری  بسیار  تأثیرات  این ها 
شما شکل خواهد گرفت، مثاًل ممکن است خیلی ها در 
زندگی و تصمیمات شما دخالت کنند، کنترل کار ها را 

از شما بگیرند و...
 مقابله با بی خوابی مزمن

مزمن  بی خوابی  اختالل  با  مقابله  برای  است  ممکن 
باشد  داشته  وجود  رفتاری  و  شناختی  درمان هایی 
که کم کم تأثیرات خود را در ذهن و روان شما به جا 
گذاشته و باعث درمان این اختالل شود. عالوه بر این 
روش، اگر شما می خواهید که اختالل بی خوابی مزمن 
خود را از روش های دیگری نیز درمان کنید می توانید 

در ادامه مطلب همراه ما باشید.
به طور کلی افراد در سن ۱۸ سال و باالتر از آن باید 
به طور متوسط چیزی در حدود ۷ تا ۸ ساعت خواب 
در طول شبانه روز را داشته باشند. اگر شما به هر دلیل 
این میزان از خواب را در طی شبانه روز ندارید می توانید 
را  خود  خواب  کیفیت  تا  کنید  دنبال  را  روش ها  این 

افزایش دهید:
• اگر قادر به خواب کافی در طول هفته نیستید، میزان 
کمبود خواب خود را در آخر هفته جبران کنید. هنگام 
خستگی به تخت خواب بروید و تا زمانی که خودتان به 
طور طبیعی از خواب بیدار نشدید تخت را ترک نکنید. 
این یعنی نباید برای بیدار شدن از آالرم موبایل و زنگ 

ساعت استفاده کنید.
• در ساعات نزدیک به خواب خود از کافئین، الکل و 

نیکوتین استفاده نکنید.
به  نزدیک  اما در زمان  به طور منظم ورزش کنید،   •

خواب از ورزش های جدی و سنگین اجتناب نمایید.
از  استفاده  از  و  بخوابید  خود  اتاق خواب  در  فقط   •
در  تبلت  و  موبایل  مثل  تکنولوژیکی  وسایل  هرگونه 

زمان قبل از خواب و استراحت دوری کنید.

• اطمینان خاطر حاصل کنید که محیط اتاق خوابتان 
به اندازه کافی تاریک باشد و دمای آن نیز ایده آل باقی 

بماند.
از  می کنید  احساس  اختاللی  خود  خواب  در  اگر   •
با  روش های مدیتیشن و ریلکسیشن استفاده کنید و 

کمک آن ذهن خود را آرام تر نمایید.
• زمان خواب خود را یادداشت کنید.

خواب  از  قبل  سنگین  غذایی  وعده های  صرف  از   •
اجتناب کنید.

• اگر در زمان رانندگی خوابتان گرفت خودروی خود 
را گوشه ای پارک کنید و بخوابید.

• از رانندگی به تنهایی در ساعت های آخر شب و اوایل 
صبح خودداری کنید.

 بی خوابی مزمن و افسردگی
رابطه  ما  روان  با سالمت  که خواب  می دانیم  ما  همه 
در  مسئله  این  است.  تنیده  آن  با  و  دارد  مستقیمی 
دقیقاً  شما  که  می دهد  نشان  را  خود  اهمیت  زمانی 
بدانید که با خوابیدن چه اتفاقی در بدن شما می افتد.

خواب  نوع  دو  که  گفت  می توان  کلی  طور  به 
خواب  زمان  در  داد.  وجود   REM و   NonREM
و  است  آماده باش  حالت  در  شما  بدن   NonREM
هوشیار  و  بیدار  که  می کند  عمل  زمانی  شبیه  تقریباً 
 REM هستید. این در صورتی است که در نوع خواب
شما آن قدر خواب عمیقی دارید که رویا هم می بینید. 
در این زمان از خواب انتقال دهنده های عصبی مختلفی 
در شما تخلیه می شوند. هر شب حدود ۳ تا ۵ چرخه از 

هر یک از این نوع خواب ها در جریان هستند.
جالب است بدانید که به همین دلیل است که کمبود 
در  اصلی  عامل  یک  عنوان  به  می تواند  مزمن  خواب 
بروز افسردگی های شدید ایفای نقش کند. این اختالل 
برقرار  ارتباط  نیز  ذهنی  اختالل های  سایر  با  می تواند 
به  که  افرادی  که  می دانیم  ما  همه  مثال  برای  کند، 
نیاز  متعادل  شکل  به  هستند  مبتال  دوقطبی  اختالل 

بسیار کمتری به خواب دارند.
 REM که خواب  زمانی  در  می دهد  نشان  تحقیقات 
در افرادی که به افسردگی بالینی مبتال هستند مختل 
می شود، سرتونین، تریپتوفان، تائورین و... افزایش پیدا 
می کند و غلظت این انتقال دهنده های عصبی در مغز 
باال می رود، به همین دلیل است که اکثراً به خواب های 
بعد از ظهری گرایش پیدا می کنند و دیرتر به خواب 

می روند.

یادداشتی به بهانه وصل شدن اینترنت  در استان های دیگر و تداوم قطعی در استان کرمان؛

تداوم قطعی اینترنت استان به نارضایتی ها دامن می زند

بی خوابی مزمن؛ عالئم و تاثیرات آن بر بدن

به قلم 
محمد فتح نجات

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!


