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فرماندار کرمان خبر داد:

بهره مندی 90 درصد  خانوار های کرمانی از گاز شهری

صفحه  دوم 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار : 
شورای اطالع رسانی در راستای 

همگرایی افکار عمومی پیش می رود  
متن در صفحه دوم

نگاهی به کتاب »کافکا در کرانه« اثر هاروکی موراکامی

چیز های جالبی که درباره خواب نمی دانستید 
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رمز دوم یک بارمصرف

 و اشتباهات رایج 

 مردم درباره ی آن 
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شهردار کرمان: 

 از ایده های نو 
در حوزۀ شهری

 حمایت می کنیم

WWW.KERMANEMROOZ.COM

استاندار کرمان:

یارانه پرداختی ساالنه دولت 

به کرمان 1350 میلیارد تومان است

معاون پشتیبانی سازمان حمل بار و مسافر کرمان خبر داد:

 با افزایش خودسرانه نرخ کرایه تاکسی برخورد می شود

روزان هم 

2

متن در صفحه هشتم

گیری و مهار این بیماری: کرمان و بررسی مسئولیت در زمینه تصمیم  گزارش »کرمان امروز« از وضعیت شیوع آنفلوانزا در استان 

متن کامل در صفحه سوم

H1N1 آزمونی به تلخی
   یادآوری روزهایی که در چند سال گذشته آنفلوانزا H1N1 در شهر کرمان اپیدمی شد و مردم شهر به قدری از ماسک استفاده می کردند که نایاب شد، زیاد سخت نیست. اگر چه مسئوالن می گویند »هنوز به تعداد مرگ و میر و پارامترهای 
الزم برای اعالم بحران نرسیده ایم« اما وضعیت شلوغی بیمارستان افضلی پور و دیگر بیمارستان ها و صحبت با پزشکان مرتبط با این بیماری خبرهای بدی را به دست ما رسانده است. خبرهایی که وضعیتی شبیه به بحران را تداعی می کند. آیا بهتر 

نیست با تعطیل کردن برخی مکان های عمومی و مدارس پُر جمعیت از رسیدن به وضعیت بحرانی اجتناب کنیم تا تعداد هموطن کمتری فوت شود؟ امیدواریم که دولت در این آزمون سخت پیروز شود!

صفحات ششم و هفتم 

  فروش خانه برادرزن را به کشتن داد
 معرفی برترین های لیگ کاراته وان کرمان

 اجنه ای که برای بخت گشایی، طال می خواست!
 حمله به منزل نماینده سابق  ولی فقیه در کرمان

  راز مو های زنانه در دره ِی جاده هراز

اخبار ایران، جهان و حوادث:

یادداشت های یک نویسنده همیشه  
در سفر از ماجرای سفر به تهران؛

چرا یزد و اصفهان

یک سروگردن

باالترند؟
 صفحه  پنجم

روایت »کرمان امروز« از وضعیت شرکت های اینترنت محور، چند روز پس از ارتباط مجدد
 و کوهی از ضررهای مالی که کمر می شکند:

دولت برای 
جبران خسارت 

ناشی از 
اینترنت  قطعی 

چه برنامه ای دارد؟

بدین وسیله به اطالع تمامی دارندگان پروانه کسب معتبر در 
کلیه رسته های شغلی صنف هتلداران می رساند در صورت 
تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسی صنف مذکور،می 
توانند از تاریخ 98/۹/6 به مدت ۱۵ روز نسبت به ثبت نام در 
سامانه اصناف )iraninasnaf.ir در بخش ثبت نام داوطلبین 

انتخابات اتحادیه های صنفی( اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز:

۱-پروانه کسب معتبر ۲-مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای 
سن  ۳-حداکثر  مدیره  هیات  در  عضویت  سابقه  فاقد  افراد 

۷۵سال
هومن سیوندی پور

رییس هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی 
شهرستان کرمان

بدین وسیله به اطالع تمامی دارندگان پروانه کسب معتبر در کلیه 
رسته های شغلی صنف لوازم یدکی اتومبیل)سبک و سنگین( می 
رساند در صورت تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسی صنف 
مذکور،می توانند از تاریخ 98/۹/6 به مدت ۱۵ روز نسبت به ثبت 
نام در سامانه اصناف )iraninasnaf.ir در بخش ثبت نام داوطلبین 

انتخابات اتحادیه های صنفی( اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز:

۱-پروانه کسب معتبر ۲-مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای افراد 
فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره ۳-حداکثر سن ۷۵سال

هومن سیوندی پور
رییس هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی 

شهرستان کرمان

آگهی فراخوان ثبت نام
 از داوطلبین عضویت 

در هیات مدیره و بازرسان
 اتحادیه صنف هتلداران

آگهی فراخوان ثبت نام از داوطلبین 
عضویت در هیات مدیره

 و بازرسان اتحادیه صنف 
لوازم یدکی اتومبیل)سبک و سنگین(

بخش دوم

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/45/ع
و  و ساخت  طراحي  بندی،  داربست   ، مصالح  تهیه   « دارد  نظر  در  عام(  )سهامي  گهر  گل  و صنعتي  معدني  شرکت 
برگزاري  طریق  از  را  خود    »2 شماره  سازي  گندله  درکارخانه  آهن  کنسانتره  ذخیره  مخزن  الینر الستیکی  اجرای 
مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس 
الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت 
تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 
98/9/20 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل 
اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 98/9/12 مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول 

هر یک از پیشنهادات مختار مي باشد.
                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

تسلیت

با نهایت تاسف 
در گذشت حاجیه خانم عصمت فالحتی را به اطالع میرساند.

به همین مناســبت مراسم تشییع ساعت 9 صبح چهارشــنبه 98/9/۶ خیابان احمدی کوچه ۶۴ 
تکیه جوی معیری برگزار می گردد.

همچنین مراســم ختم روز جمعه 98/9/8 از ساعت ۲تا ۴ عصر مسجد امام رضا واقع در بلوار 
جمهوری منعقد می گردد.

       نژاد زمانی، فالحتی و سایر فامیل های وابسته

آگهی ترحیم
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اخبار استان

 استاندار کرمان با بیان اینکه زمانی بنزین با قیمت 
هزار تومان عرضه می شد، دولت ساالنه در این استان 
حدود هشت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه بنزین 
پرداخت می کرد گفت: اکنون ساالنه هزار و ۳۵۰ 
میلیارد تومان به طور مستقیم در این استان، یارانه 

در قالب بسته حمایتی معیشتی پرداخت می شود.
ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  فدائی  محمدجواد 
افزود: سران سه قوه تصمیم گرفتند بخشی از یارانه 
به  بگیرد  تعلق  بنزین  به  اینکه  به جای  را  سوخت 
نتیجه  در  کنند  پرداخت  مردم  به  مستقیم  طور 
به  فرآورده  این  و  داده  بنزین  قیمت  در  تغییری 
 ۵۰۰ و  هزار  قیمت  با  شده  بندی  سهمیه  صورت 
تومان و به صورت آزاد با لیتری سه هزار تومان به 

مردم عرضه شد.
با بیان اینکه نسبت قیمت بنزین ارائه شده با  وی 
لیتری هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومان به ترتیب ۷۰ 

و ۳۰ درصد است تاکید کرد: بنزینی که با لیتری 
سه هزار تومان پرداخت می شود حدود ۳۰ درصد 
است و ۷۰ درصد بنزین با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان به 

صورت سهمیه بندی عرضه می شود.
استاندار کرمان با بیان اینکه بنزین یکی از کاالهایی 
و  واقعی  قیمت  از  کمتر  قیمتی  با  دولت  که  است 
تمام شده آن را به مردم عرضه می کرد گفت: به 
عبارت دیگر دولت در قیمت بنزین یارانه یا سوبسید 

پرداخت می کرد.
وی تصریح کرد: تغییر قیمت بنزین موجب شد در 
استان کرمان حدود هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان در 
بنزین پرداخت می شد  برای  یارانه ای که  از  سال 
صورت  به  را  مقدار  این  دولت  و  کند  پیدا  کاهش 
استان  این  جمعیت  درصد   ۸۰ تا   ۷۵ به  مستقیم 

پرداخت می کند.
فدائی تصریح کرد: بسته حمایتی که دولت از محل 

کاهش یارانه سوخت تهیه کرده به ۷۵ تا ۸۰ درصد 
هزار   ۷۷۰ حدود  معادل  کرمان  استان  جمعیت 

خانوار پرداخت می شود.
وی اظهار کرد: ساالنه هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به 
می  پرداخت  یارانه  کرمان  استان  در  مستقیم  طور 

شود.
قیمت  اصالح  رغم  به  کرد:  تاکید  کرمان  استاندار 
بنزین هنوز دولت در کرمان ساالنه ۶ هزار و ۸۰۰ 

میلیارد تومان یارانه بنزین پرداخت می کند.
افزایش  در  قوه  سه  سران  تصمیم  داد:  ادامه  وی 
در  تعادلی  حرکتی  ایجاد  نوعی  به  سوخت  قیمت 
جامعه به شمار می رود به طوری که درآمد حاصل 
از یارانه سوخت که به گروه های مختلف پرداخت 

می شد و به افراد کم درآمد اختصاص یافت.
فدائی گفت: تصمیم دولت در تغییر قیمت سوخت 
منطقی و در راستای ایجاد عدالت اجتماعی است و 

تاثیر منفی در جامعه ندارد بلکه دولت در این اقدام 
با پرداخت یارانه جابه جایی به نفع اکثریت جامعه 

انجام داده است.
وی تصریح کرد: اگر مردم بدانند دولت بخش کمی 
از یارانه بنزین را به نفع اکثریت جامعه و در راستای 
برقراری عدالت اجتماعی حذف کرده با این تصمیم 

همراهی خواهند کرد.
استاندار کرمان بیان کرد: این توضیحات نشان می 
دهد جابجایی یارانه سوخت ارتباطی به قیمت سایر 
کاالها ندارد لذا نباید کاالهای دیگر افزایش قیمت 
بازار  بر  جدی  صورت  به  نیز  دولت  و  باشد  داشته 
بازار برخورد قاطع می  با اخاللگران  نظارت دارد و 

شود.
وی تاکید کرد: افزایش قیمت سوخت تاثیر اندکی 
داشته  است  ممکن  عمومی  نقل  و  بخش حمل  بر 

باشد.

استاندار کرمان:

یارانه پرداختی ساالنه دولت به کرمان  1350 میلیارد تومان است 

خبر
فرماندار کرمان خبر داد:

بهره مندی 90 درصد  خانوار های 
کرمانی از گاز شهری 

فرماندار کرمان گفت: تقریبا تمام مردم شهرستان کرمان تحت پوشش گاز 
شهری هستند.

باشگاه  استان های  با خبرنگارگروه  فرماندار کرمان در گفت گو  بابایی  علی 
خبرنگاران جوان از کرمان،  گفت: ۹۶ درصد از خانوار های شهرستان کرمان 

تحت پوشش گاز شهری هستند.
را  آن  درصد   ۸۳ و  شهری  خانوار های  را  آمار  این  از  درصد   ۹۳ افزود:  او 

خانوار های روستایی شهر کرمان را تشکیل می دهد.
گازرسانی می شوند،  مانده  باقی  پایان سال ۱۳ شهر  تا  اینکه  بیان  با  بابایی 
گفت: با تکمیل گاز رسانی در این ۱۳ شهر می توان گفت که ۱۰۰ درصد شهر 

کرمان از نعمت گاز شهری برخوردار می شوند.
پیمانکار  فعالیت ۸  با  گلباف  افزود: در بخش شهدادوشمال  فرماندار کرمان 

همت بر تکمیل گاز کشی در این مناطق دارند.
مرکزی،  بخش  ودر  گلباف،  وکشیک  نسک  وحرمک،  شهداد  تکاب  اوگفت: 
انشعاب، گاز کشی در حال حاضر هیچ  بودن سرانه  باال  بدلیل  فوتکا  دران؛ 

اقدامی برای این مناطق انجام نمی شود.
فرماندار کرمان در خصوص نبود کپسول های گاز برای مردم روستای سیرچ 
گفت: طبق آمار داده شده از مدیرعامل شرکت ایران گاز دیروز تعداد ۴۵۱ 
عدد کپسول گاز به شهداد فرستاده شده و اگر بین مردم توزیع نشده علت 

کوتاهی عامل توزیع در این منطقه است.
او عنوان کرد: سهمیه گازهای کپسولی در محدوده شهرستان کرمان کم است 
که برای افزایش این میزان به تهران درخواست داده شده است که این افزایش 

به شهداد تعلق نمی گیرد به دلیل اینکه منطقه ای گرم است.

شهردار کرمان: 
 از ایده های نو در حوزۀ شهری

 حمایت می کنیم
رویداد شتاب ایده های نو در حوزۀ صنایع و خدمات نوآور شهری، با معرفی 

ایده های برتر به کار خود پایان داد.
به گزارش کرمان شهرآن الین، در این رویداد، سه ایدۀ »دور نریز«، »تاکاال« 
و »تبلیغات متحرک«، به ترتیب به عنوان ایده های اول تا سوم انتخاب شدند.

به  ایده  تعداد، ۱۱  این  از  بود که  ارایه شده  ایده  رویداد، حدود ۴۰  این  به 
)مدیریت  »مهر«  تخریب(،  )مهندسی   »MAT« بنزین«،  »بای  نام های 
هوشمند روشنایی(، »تاکاال« )قبل از انقضاء ارزان بخر(، »اتوران«، »نوران«، 
و  زباله«  جمع آوری  »مکانیزه کردن  »آسان ساز«،  نریز«،  »دور  »ننجون«، 

»تبلیغات متحرک« به مرحلۀ نهایی راه پیدا کردند.
شهردار کرمان در آیین افتتاحیۀ این رویداد با بیان این که از ایده های ناب 
گفت:  می کنیم،  حمایت  شهری  مختلف  حوزه های  در  استارتاپ ها  جدید  و 
نظام سنتی جای  و  زیاد شده  بسیار  سرعت رویدادها در عرصه های شهری 
عصر  در  بنابراین،  است؛  داده  جدید  فن آوری های  و  تکنولوزی  به  را  خود 

تکنولوژی، نمی توان شهرها را با ساِزکار سنتی اداره کرد.
به  دارند؛  نیاز  تکنولوژی های جدید  به  نیز  مردم  افزود:  عالم زاده  سیدمهران 

همین دلیل ناگزیر هستیم که با تکنولوژی جدید همراه شویم.
وی ادامه داد: همراه شدن با تکنولوژی و فن آوری های جدید، هوشمندسازی 

شهرها را به دنبال دارد.
شهردار کرمان با بیان این که شهر هوشمند، یکی از کلیدواژه هایی است که 
این سمت حرکت  به  دنیا  موفق  شهرهای  و  می شود  تکرار  مداوم  به صورت 
کرده اند، نقش استارتاپ ها، شرکت ها و ایده پردازها را در عرصۀ تکنولوژی های 
نوین بی بدیل دانست و گفت: در حوزه های مختلف شهری به ایده های جدید 

و خالقانه نیاز داریم.
عالم زاده افزود: در حوزه های خدمات شهری ازجمله تفکیک زباله، جمع آوری 
زباله، پاک سازی شهر وغیره باید از ایده های نو که منجر به ارایۀ خدمت بهتر، 

مطلوب تر و با هزینۀ کمتر به مردم می شود، استفاده کنیم.
وی با بیان این که حوزۀ حمل ونقل به عنوان یکی از حوزه های پیشرو در دنیا 
و  کرده اند  پیدا  ورود  مختلف  حوزه های  در  استارتاپ ها  افزود:  است،  مطرح 
ایده ها و طرح های جدیدی ارایه می دهند؛ بنابراین، حمل ونقل در حوزه های 

بار و مسافر در شهرها، توسعه یافته است.
شهردار کرمان در ادامه، از راه اندازی خانه کسب وکار در قالب فرهنگ سرای 
کارآفرینی خبر داد و گفت: این فرهنگ سرا به عنوان مرکزی به مسایل مختلف 

ازجمله آموزش، کارآفرینی و ایده پردازی می پردازد.
عالم زاده افزود: آنچه برای ما حائز اهمیت است، حضور پُررنگ و فعال نخبگان 
و دانشجویان در این رویدادها و عرصه های مختلف شهری است و ما نیز از 

ایده های نو و کارآمد حمایت می کنیم.
معاونت  به ویژه  رویداد،  این  برگزارکنندگان  از  هم چنین  کرمان  شهردار 

فرهنگی اجتماعی شهرداری تقدیر کرد.
از  این آیین  نیز در  مؤسس مرکز تخصصی کارآفرینی و کسب وکار کارمانا  

شهردار کرمان به دلیل حمایت در این این گونه رویدادها قدردانی کرد.
مستمر  به صورت  رویدادها  این  برگزاری  خواستار  هم چنین  اسدی  رؤیا 
در  تکنولوژی  مختلف  حوزه های  در  مثبتی  نتایج  به  تا  شد  سازمان یافته  و 

عرصه های شهری برسد.
محمد جهانشاهی، معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان در آیین اختتامیۀ 
از ۳۰۰  به یک صدسالگی شهرداری کرمان گفت: بیش  اشاره  با  این رویداد 
خدمت توسط شهرداری کرمان ارایه می شود که متأسفانه بخش زیادی از این 

خدمات، هنوز به شکل سنتی است.
وی افزود: اگرچه تغییر رویکرد از سیستم سنتی به سمت سیستم های نوآور و 
جدید در مدیریت شهرداری کرمان وجود دارد و کارهای مطلوبی هم در این 

زمینه انجام شده، اما مدیریت شهری از سیستم خدمت دهی راضی نیست.
معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان ضمن تقدیر از دستگاه هایی که در 
برگزاری این رویداد همکاری کرده اند، گفت: امیدوارم رویدادهایی از این دست 
تا  گیرند  قرار  مورد حمایت  برتر  ایده های  این که  شود؛ ضمن  تکرار  همواره 

شاهد خدمت دهی مطلوب تر در سیستم مدیریت شهری باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خبر داد:

افزایش 16 درصدی ورود گردشگران خارجی به کرمان 

معاون پشتیبانی سازمان حمل بار و مسافر کرمان خبر داد:

 با افزایش خودسرانه نرخ کرایه تاکسی برخورد می شود

استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  گفته  به 
کرمان ۲۳ هزار گردشگر خارجی در ۶ ماه نخست سال جاری به این 
درصدی   ۱۶ رشد  گذشته  سال  مشابه  به  نسبت  که  وارد شده  استان 

داشته است.
اغلب گردشگران  افزود:  ایرنا  با خبرنگار  گو  و  فعالی در گفت  فریدون 
خارجی استان کرمان از کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، هلند، اسپانیا 
از جاذبه های گردشگری شهر  را  بازدید  بیشترین  و چین هستند که 
باغ  و  میمند  دستکند  روستای  راین،  بم،  ارگ  لوت،  بیابان  کرمان، 
جاذبه  معرفی  و  تبلیغات  لزوم  به  اشاره  با  داشتند.وی  ماهان  شاهزاده 
های گردشگری استان کرمان بیان کرد: همچنین در ۶ ماه ابتدایی سال 
جاری ۱۲۳ هزار و ۴۵۰ نفر گردشگر داخلی به این استان سفر کرده و 

از جاذبه های طبیعی و تاریخی دیدن کردند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی استان کرمان اظهار کرد: تاکنون 
۳۶۲ واحد بومگردی در استان کرمان مجوز دریافت کرده اند که از این 
برتر کشور را داریم و در نیمه نخست امسال هشت واحد  حیث رتبه 

دیگر در استان افتتاح شده است.
وی با اشاره به نظارت کامل بر واحدهای بومگردی استان کرمان تصریح 
با  اقامتگاه ها است و سعی داریم  این  اولویت در کیفیت بخشی  کرد: 

آموزشهای الزم به مدیران استانداردها رعایت شوند.
زیر  آوردن  فراهم  کرمان  استان  گردشگری  توسعه  برای  گفت:  فعالی 
ساخت ها ضروری است و در ۶ ماه نخست سال ۹۸ تعداد ۱۰ مجوز 

نیز  با ۱۰ طرح  و  استان کرمان صادر شده  تاسیسات گردشگری در 
موافقت اصولی انجام پذیرفته است.

وی با اشاره به افزایش سرمایه گذاری در حوزه گردشگری کرمان بیان 
کرد: در حال حاضر ۹۳ پروژه با حجم سرمایه گذاری یک هزار و ۶۶۵ 
میلیارد و ۸۱۷ میلیون تومان در بخش های مختلف در حال انجام است 
که با اتمام آنها تحول بزرگی در صنعت گردشگری کرمان رخ می دهد.
کرمان  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
با  و  است  و سهل  هزینه  کم  گردشگری  در صنعت  اشتغالزایی  گفت: 
توجه به شرایط اقتصادی و تحریم ها جایگزین مناسبی برای درآمدهای 
نفتی است و در نیمه نخست سال جاری ۴۵۰ اشتغال مستقیم و غیر 

مستقیم در این بخش انجام شده است.
گردشگری  و  دستی  فرهنگی، صنایع  میراث  کل  اداره  کرد:  بیان  وی 
استان کرمان آماده پرداخت تسهیالت برای حمایت از سرمایه گذاران 
به  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۳۴۰ گذشته،  سال  در  و  است  بخش  این 

متقاضیان پرداخت شده است.
فعالی اظهار کرد:  تابستان امسال نیز هفت بازارچه موقت صنایع دستی 
در استان کرمان برگزار شده که نسبت به تابستان سال گذشته رشد 

۱۰۰ درصدی داشته است.
استان کرمان با هفت اثر ثبت جهانی، ۷۰۰ اثر ملی و حدود هفت هزار 
جاذبه طبیعی و تاریخی از مقاصد اصلی گردشگران داخلی و خارجی 

محسوب می شود.

از  کرمان  شهرداری  مسافر  و  بار  حمل  سازمان  پشتیبانی  معاون 
برخورد قاطع با افزایش خودسرانه نرخ کرایه تاکسی در کرمان خبر 
داد. محمد مهدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افزایش 
نرخ کرایه تاکسی ها و سرویس های مدارس در پی اصالح و افزایش 
قیمت بنزین اظهار کرد: تاکنون سازمان و مراجع ذیصالح هیچگونه 
افزایش نرخی در این خصوص را اعالم نکرده اند و چنانچه تصمیمی در 
این خصوص اتخاذ شود پس از طی مراحل قانونی به اطالع رانندگان 

و شهروندان می رسانیم.
از  مجوز  فاقد  های  آژانس  یکسری  کرمان  شهر  در  داد:  ادامه  وی 

کار  این  که  رانندگانی  که  اند  کرده  نرخ  افزایش  به  اقدام  شهرداری 
اند و کارت سوخت هم برای آنها صادر  اند فاقد مجوز بوده  را کرده 
نشده است. پی گیر بحث سوخت رانندگانی که قبال برای اخذ پروانه 
اقدام کرده بودند، هستیم. معاون پشتیبانی سازمان حمل بار و مسافر 
شهرداری کرمان عنوان کرد: خودروهای گشتی به صورت دو شیفت 
در سطح شهر کرمان اقدام به گشت زنی و بازرسی کل خطوط تاکسی 

می کنند.
وی گفت: همچنین به برخی آژانس ها در خصوص افزایش نرخ اخطار 
داده ایم و اعالم کرده ایم که سوخت برای آژانس های دارای پروانه 

تاکسی تک سوز ۲۰۰  اساس خودروهای  این  بر  است.  تامین شده 
لیتر، دوگانه سوز ۱۲۰ لیتر و تاکسی های ون در حال حاضر ۴۰۰ لیتر 
شارژ شده است. معاون پشتیبانی سازمان حمل بار و مسافر شهرداری 
کرمان عنوان کرد: گشت مشترکی با همکاری معاونت بازرسی صمت، 
تعزیرات حکومتی و شهرداری کرمان برای نظارت بر نرخ کرایه تاکسی 
ها راه اندازی شده است. وی از برخورد قاطع با رانندگان تاکسی که 
و  داد  خبر  اند  کرده  تاکسی  کرایه  نرخ  خودسرانه  افزایش  به  اقدام 
افزود: در صورت مشاهده چنین مواردی بسیار سخت با آنها برخورد 

می شود.

شورای  گفت:  کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون   
افکار عمومی  و همبستگی حداکثری  راستای همگرایی  اطالع رسانی در 

پیش می رود.
به  کرمان  استان  اطالع رسانی  شورای  نشست  در  بصیری  محمدصادق 
اهمیت اطالع رسانی و شفاف سازی در حوزه عملکرد دستگاه های اجرایی 
و حاکمیت اشاره کرد و افزود: تمام دغدغه دستگاه های انتظامی و امنیتی 

در جریان ناآرامی های اخیر، برگرداندن آرامش به کشور بود.
انجام  وی بیان کرد: تصمیمی که سران سه قوه در سهمیه بندی بنزین 
در  خود  وعده  به  نیز  دولت  و  بود  مردم  مصالح  و  کشور  نفع  به  دادند، 

پرداخت بسته حمایتی جدید به ۱۸ میلیون خانوار عمل کرده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان عنوان کرد: بار اصلی 
فضای  اکنون  و  بود  دولت  دوش  بر  اخیر  جریان های  در  امنیت  کنترل 

عمومی کشور به روال طبیعی خود بازگشته است.
اشخاص  نظر  تبادل  و  جمع بندی  با  اطالع رسانی  شورای  گفت:  بصیری 
حقیقی و حقوقی عضو که از مجموعه های مختلف و مرتبط با حوزه رسانه 
مشخص  سال  کاری طی  اولویت های  و  محورها  هستند،  اطالع رسانی  و 

می کند.  
وی هماهنگی اخبار، کامل و جامع بودن، مرجعیت اخبار و صحت و دقت 
در امر اطالع رسانی از سوی دستگاه های اجرایی را مورد تاکید قرار داد 
و عنوان کرد: دولت و رسانه های ما مردمی هستند و همه می توانند به 

کمک یکدیگر بپردازند.
به  نیز  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  علیزاده  محمد 
عنوان دبیر شورای اطالع رسانی به وظایف پانزده گانه این شورا پرداخت 
افراد مسئول  با حضور  به تشخیص شورا، کمیته های تخصصی  و گفت: 

تشکیل خواهند شد.
در ادامه این نشست، پیش نویس برنامه شورای اطالع رسانی استان کرمان 

از سوی مشاور استاندار در امور رسانه و روابط عمومی ارائه شد.
 نشست شورای اطالع رسانی استان کرمان سوم آذر ماه به ریاست معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان و با حضور سایر اعضا برگزار 

شد.

رییس سازمان بسیج رسانه استان کرمان و دبیر چهارمین جشنواره 
رسانه ای ابوذر استان کرمان گفت: فعاالن رسانه ای استان، در مجموع 
۸۲۶ اثر به دبیرخانه چهارمین جشنواره ابوذر استان کرمان ارسال 

کردند.
از کرمان،  باشگاه خبرنگاران جوان  استان های  به گزارش گروه 
کرمان  استان  رسانه  بسیج  سازمان  رییس  کارآموزیان  مرتضی 
و دبیر چهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر استان کرمان با اشاره 
به استقبال خوب اصحاب رسانه از این جشنواره، گفت: فعاالن 
رسانه ای استان کرمان در مجموع ۸۲۶ اثر در بخش های خبر، 

به  رسانه  چند  و  یادداشت  کاریکاتور،  گزارش،  عکس،  تیتر، 
دبیرخانه چهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر استان کرمان، ارسال 

کردند.
پایگاه های  چه  و  مکتوب  چه  گزارش  بخش  در  اینکه  بیان  با  او 
خبری، بیشترین آثار ارسال شده، افزود: آثار ارسالی به این جشنواره 

از سوی داوران برجسته و توانمند در سه دوره بررسی شده اند.
کارآموزیان با بیان اینکه هر سال شاهد افزایش تعداد آثار ارسالی 
به این جشنواره هستیم، بیان داشت: افرایش کیفیت جشنواره هر 
سال از سوی، بسیج رسانه استان دنبال شده و امسال نیز شاهد 

وجود آثار باکیفیت رسانه ای بودیم.
دفاع  و  مقاومت  محور های  با  ابوذر  جشنواره  چهارمین  امسال 
مقدس، مطالبه گری، اقتصاد مقاومتی، بصیرت و دشمن شناسی، 
اقتصاد  اسالمی،  انقالب  دستاورد های  ایرانی،  کاالی  و  ملی  تولید 
خدمات  اجتماعی،  آسیب های  با  مبارزه  تولید،  رونق  و  مقاومتی 
دغدغه های  و  صنفی  مسائل  و  زدایی  محرومیت  و  اجتماعی 
گزارش،  عکس،  تیتر،  خبر،  بخش های  در  خبرنگاران  اجتماعی 
رسانه ای  و عالقه مندان  برگزار  رسانه  و چند  یادداشت  کاریکاتور، 

آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار : 

شورای اطالع رسانی در راستای همگرایی افکار عمومی پیش می رود  

ارسال ۸۰۰ اثر به جشنواره مطبوعاتی ابوذر استان کرمان

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9801310
فرزند  مرادزاده  به آقای سجاد  بدین وسیله  اجرایی  نامه اصالحی  آئین  مواد 18 و 19  طبق 
رضا به شماره ملی 2980426679 ابالغ می شود بابت مهریه به همسر خود مبلغ 31/779/174/000 ریال 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آیین نامه اجرائی 
مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است. 
فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 

شد. 1220 م/الف
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان - زهرا سرمست
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گزارش »کرمان امروز« از وضعیت شیوع آنفلوانزا در استان کرمان و بررسی مسئولیت در زمینه تصمیم گیری و مهار این بیماری:

H1N1 آزمونی به تلخی
گزارش: محمد فتح نجات

های  بیمارستان  روسای  از  یکی  طریق  از  گذشته  روز 
در   H1N1 آنفلوانزای  وضعیت  که  شدیم  خبر  با  کرمان 
و  مرگ  تعدادی  و  است  بحرانی  به  شبیه  چیزی  کرمان 
میر هم گزارش شده است و تخت های بیمارستان افضلی 
پور دیگر جای بیمار ندارد. خبرنگار »کرمان امروز« را به 
بخش  در  که  متوجه شدیم  و  فرستادیم  بیمارستان  این 
اورژانس اعالم می شود که تخت به سختی پیدا می شود و 
همه تخت ها و اتاق ها پُر است. البته بعدا که با مسئوالن 
»احتماال  گفتند:  گرفتیم  تماس  پزشکی  علوم  دانشگاه 
خبرنگار شما در شرایط خاصی وارد اورژانس شده است و 
خبری مبنی بر پُر بودن همه تخت ها در این بیمارستان 
درباره  بیشتر  اطالعات  برای کسب  است«  نشده  گزارش 
شیوع این بیماری با دکتر شفیعی، مدیر گروه مبارزه با 
بیماری های دانشگاه علوم پزشکی کرمان تماس گرفتیم 
کردن  اعالم  برای  جهان  کل  »در  شنیدیم:  چنین  و 
وضعیت بحرانی درباره یک بیماری به یک سری پارامتر 
این  به  هنوز  کرمان  در  ما  که  است  نیاز  خاص  عالئم  و 
مرحله نرسیدیم و یقینا اگر به مرز این پارامترها برسیم، 
به صورت تدریجی حساسیت مردم را در این باره بیشتر 
آنفلوانزای  داروی  میزان  درباره  وی  از  ساخت«  خواهیم 
موجود در استان که می گویند کافی نیست، پرسیدیم که 
چنین پاسخ داده شد: »خیر، این دارو با هیچ کمبودی رو 
به رو نیست و تنها یک سوء تفاهم باعث چنین تصوری 
برای  دارو  این  که  است  قرار  این  از  داستان  است.  شده 
بیماران نیازمند به بستری است، اما برخی بر این عقیده 
هستند که باید از داروخانه ها تهیه شود، این دارو اصال 
به صورت کافی  ما  بیمارستان های  عمومی نیست و در 
توزیع شده است و حتی در مراکز تامین اجتماعی هم فکر 
 H1N1 نمی کنم مشکلی باشد، اما پزشک باید بیماری را

تشخیص دهد تا بیمارستان از این دارو استفاده کند«
با  که  روسا  و  مسئوالن  دیگر  و  شفیعی  آقای  سخنان 
اما  است،  علمی  و  منطقی  همه  کردیم  صحبت  ایشان 

مانع  جسورانه  تصمیم  یک  با  دولت  که  نیست  بهتر  آیا 
بیشتر قربانی گرفتن این بیماری شود؟ در سال 1394 که 
همچون امسال شاهد پیک بیماری آنفلوانزای حاد بودیم 
علیرضا رزم حسینی، استاندار وقت با استفاده از اختیارات 
خودش بسیار زودتر از موعد علمی اعالم وضعیت بحرانی 
کرد و همین نکته باعث شد که مردم کرمان حساسیت 
بسیار زیادی پیدا کردند و با رعایت بهداشت و عدم حضور 
در مکان های پُر جمعیت این بیماری خیلی زود سرکوب 
بهتر  آیا  نگرفت.  قربانی  شد  می  تصور  که  آنطور  و  شد 
نیست که امروز هم با جسارت، این وضعیت نیمه بحرانی 
را جدی بگیریم و مانع مرگ و میر بیشتر هم استانی های 

احتمال  بیماری  این  اینکه  به  توجه  با  شویم؟  عزیزمان 
مرگ قابل توجهی دارد و برای اقشاری نظیر کودکان زیر 
کسانی  و  باردار  بانوان  سال،   64 باالی  افراد  سال،  پنج 
که بیماری خاص دارند، بسیار خطرناک است، بهتر است 
حساسیت  اندیشی  مصلحت  از  دور  به  و  تعلل  بدون  که 
مردم را نسبت به این موضوع باال ببریم و جان بسیاری از 
کرمانیان را از مرگ نجات دهیم. گروه های آسیب پذیر 
که در سطور قبل ذکر کردم، این حق را دارند که بدانند 
این روزها برای خروج از خانه و حضور در مهمانی های پُر 
جمعیت زمان مناسبی نیست. به خاطر دارم که در سال 
94 مردم به دلیل حساسیت بسیار باالیی که در جامعه 

حاکم شده بود از دست دادن و روبوسی کردن اجتناب می 
کردند و بسیاری از تجمع های غیر ضروری خود به خود 
لغو می شد و به دلیل توجیه مناسبی که در جامعه انجام 
شده بود هیچ کس از این اتفاقات ناراحت نمی شد و شاهد 
بویدم که بیماری تا حد قابل توجهی مهار شد. امیدواریم 
که امسال هم همچون سال 94 مسئوالن استانی تصمیم 

بگیرند که مایه ی سربلندی شان شود، نه سرافکندگی!
درباره  اندکی  نگاری  روزنامه  رسالت  رسم  به  ادامه  در 
می  که  نکته  به چند  و  نوشت  خواهیم   H1N1 آنلونزای
تواند احتمال ابتال به این بیماری خطرناک را  کمتر کند، 

اشاره خواهد شد:
در  بار  اولین  که  است   A تیپ  آنفلوآنزای  ویروس  این 
سال 191۸ میالدی در آمریکا شناخته شد و پس از یک 
دوره طوالنی در آوریل ۲۰۰9 مجددا این بیماری به نام 
Swine flu یا آنفلوآنزای خوکی با شکل، قدرت و توانایی 
کالیفرنیای  ایاالت  در  گذشته  از  متفاوت  بیماری زایی 
به  آن  از  پس  و  گردید  گزارش  آمریکا  کشور  از  جنوبی 
سرعت کشورهای مکزیک، کانادا و کشورهای اروپایی نیز 
مواردی از ابتال به این بیماری را گزارش کرده اند. اگر چه 
آن  به  این  اما  گرفته،  نام  خوکی  آنفلوآنزای   Swine flu
انتقال  انسان  به  خوک  از  بیماری  این  که  نیست  معنی 
ویروس  این  از  آمده  به عمل  آزمایشات  در  بلکه  می یابد 
مشخص شده که تعدادی از ژن های آن شبیه آنفلوآنزای 
رشد  آمریکا  شمال  خوک های  در  که  است  ویروسی 
یافته اند. در عین حال به دلیل شباهت بروز این آنفلوآنزا 
در خوک های اروپا و آسیا و مرغان و انسان ها، دانشمندان 
نهاده اند.  نام  چهارگانه  ویروسی  آنفلوآنزای  یک  را  آن 
قدرت بیماری زایی این ویروس 3 برابر ویروس آنفلوآنزای 
معمولی بوده و بیشترین شیوع آن در فصل سرد و انتقال 
آن از انسان به انسان است )نه حیوان به انسان( معموال 

قسمت فوقانی سیستم تنفسی را درگیر می نماید.
عالئم این بیماری مشابه آنفلوآنزای فصلی همانند تب، 
سرفه، گلودرد، آب ریزش بینی، کوفتگی و درد بدن، سر 
تهوع  اسهال،  مشخص  موارد  در  و  خستگی  و  لرز  درد، 
این  است  ممکن  دیگر  مواردی  در  و  می باشد  استفراغ  و 
بیماری ویروسی پیشرفت کرده و ایجاد عفونت های شدید 
سال،   5 زیر  کودکان  کند.  سینوسی  و  گوشی  ریوی، 
کهنساالن، بانوان باردار و افرادی که بیماری خاص دارند 

در برابر این بیماری دفاع ضعیفی دارند و ممکن است 
افراد  این  در  که  عالئمی  بنابراین  باشد  خطرناک  بسیار 
بروز می دهد را باید با حساسیت بیشتری پیگیری کنیم. 
در کودکان؛ تنفس سریع و غیر عادی)نفس نفس زدن(، 
در  به خصوص  خاکستری  یا  آبی  به  پوست  رنگ  تغییر 
لب ها، بی اشتهایی شدید، تهوع و استفراغ مقاوم و مداوم، 
بی قراری  محیط،  به  بی توجهی  و  تشنج  هوشیاری،  عدم 
در  و  اسهال  و  مقاوم  سرفه  باال،  تب  شدید،  اضطراب  و 
می شود،  انجام  سختی  به  که  کوتاه  تنفس  بزرگساالن؛ 
سرگیجه  شکم،  و  سینه  قفسه  در  فشار  و  درد  احساس 
ناگهانی و استفراغ شدید و مداوم و اسهال، کاهش سطح 

هوشیاری و تب و سرفه شدید است.
با افرادی که بیمار هستند  بهتر است از تماس نزدیک 
را  خود  فاصله  هستید,  بیمار  که  زمانی  کنید.  خودداری 
از دیگران حفظ کنید تا از بیمار شدن آنها نیز محافظت 
از  هستید,  بیمار  که  هنگامی  امکان,  صورت  در  کنید. 
رفتن به کار, مدرسه و ماموریت های خود اجتناب کنید. 
این کار به جلوگیری از گسترش بیماری شما به دیگران 
کمک خواهد کرد. هنگام سرفه یا عطسه، دهان و بینی 
خود را با یک پارچه بپوشانید.این کار ممکن است مانع 
از بیمار شدن اطرافیان شما شود. آنفلوانزا و دیگر بیماری 
های تنفسی حاد مانند عفونی تنفسی )rsv(, سیاه سرفه 
و سندروم حاد تنفسی )sars( با سرفه, عطسه و یا دست 
به  اغلب  ها  دست  شستن  شوند.  می  پخش  آلوده  های 
حفاظت از شما در برابر میکروب ها کمک می کند. اگر 
صابون و آب در دسترس نیستند، از مواد شستشو دهنده 
می  نجات  را  زندگی  تمیز  دستان  کنید.  استفاده  الکلی 
استفاده  و  ها  دست  شستن  به  مربوط  نکات  دهد. 
برای  الکل:  بر پایه  از ضد عفونی کننده های دست 
جلوگیری از غیبت در مدرسه داشتن دست های تمیز را 
تشویق کنید و از منابع شستشوی دستی استفاده کنید. 
میکروب ها اغلب وقتی پخش می شوند که فردی چیزی 
با میکروب ها آلوده است و سپس  را لمس می کند که 
چشم ها, بینی و یا دهانش را لمس می کند. تمیز کردن 
و ضد عفونی کردن اغلب سطوح در خانه, کار یا مدرسه, 
به خصوص زمانی که کسی بیمار است، مهم است.خوب 
کنید,  مدیریت  را  خود  استرس  باشید,  فعال  بخوابید, 

مایعات زیادی بنوشید و غذاهای مغذی بخورید.

    یادآوری روزهایی که در چند سال گذشته آنفلوانزا H1N1 در شهر کرمان اپیدمی شد 
و مردم شهر به قدری از ماسک استفاده می کردند که نایاب شد، زیاد سخت نیست. اگر 
چه مسئوالن می گویند »هنوز به تعداد مرگ و میر و پارامترهای الزم برای اعالم بحران 
نرسیده ایم« اما وضعیت شلوغی بیمارستان افضلی پور و دیگر بیمارستان ها و صحبت با 
پزشکان مرتبط با این بیماری خبرهای بدی را به دست ما رسانده است. خبرهایی که وضعیتی 
شبیه به بحران را تداعی می کند. آیا بهتر نیست با تعطیل کردن برخی مکان های عمومی و 
مدارس پُر جمعیت از رسیدن به وضعیت بحرانی اجتناب کنیم تا تعداد هموطن کمتری فوت 

شود؟ امیدواریم که دولت در این آزمون سخت پیروز شود!

سرویس اجتماعی کرمان امروز

دی ماه  اول  از  است  قرار  پویا  دوم  رمز  همان  یا  مصرف  یکبار  دوم  رمز   
بانک ها  مشتریان  از  خود  اطالعیه  آخرین  در  مرکزی  بانک  شود.  اجباری 
تلفن  شماره  و  بروند  بانک  شعب  به  مانده  باقی  زمان  مدت  در  خواسته 

همراهشان را تایید و رمز دوم یکبار مصرف کارتشان را فعال کنند.
یکبار  دوم  رمز  با  صرفا  اینترنتی  تراکنش های  بعد  به  ماه  دی  از  چراکه 
مصرف امکان پذیر خواهد بود. در این بین چند سوءتفاهم درباره رمز دوم 
بانک ها را متعجب کرده و بعضا  یکبار مصرف به وجود آمده که مشتریان 
اجباری  درباره  این سوءتفاهم ها  از  مورد  به چهار  نوشتار  این  در  ترسانده. 

شدن رمز دوم یکبار مصرف کارت بانکی اشاره کرده ایم.
 ۱. الزم نیست هر بار به بانک بروید

یکی از عجیب ترین سوتفاهم ها و اشتباهات درباره رمز دوم یکبار مصرف 
این است که برای هر بار خرید کردن و تراکنش آنالین باید به بانک برویم 
و رمز دوم جدید بگیریم. درحالی که اگر اینطور باشد دیگر خرید اینترنتی 
بانک ها  که  است  قرار  این  از  داستان  داشت.  نخواهد  معنا  غیرحضوری  و 
خودشان رمز دوم یکبار مصرف را در هر خرید اینترنتی برای شما ارسال 

خواهند کرد.
روش ها متفاوت است، بعضی سراغ سامانه پیامکی رفته اند، بعضی رمز دوم 
یکبار مصرف را در اپلیکیشن موبایل بانک یا رمزساز ارائه می کنند و بعضی 
دیگر رمز دوم یکبار مصرف را از طریق کد USSD در اختیار مشتریانشان 
قرار می دهند. در هر صورت نیازی به مراجعه به بانک برای دریافت رمز دوم 
یکبار مصرف نخواهید داشت. صرفا چند بانک آن هم تنها برای فعالسازی 
خدمات رمز دوم یکبار مصرف از مشتریانشان خواسته اند مراجعه حضوری 

به شعبه بانک داشته باشند.
۲. مشکلی برای کار با عابربانک نخواهید داشت

 یکی دیگر از سوءتفاهم ها درباره رمز دوم یکبار مصرف، مشکالت احتمالی 
در استفاده از خدمات عابربانک یا همان دستگاه های خودپرداز ATM است. 
رمز  فعالسازی  از  هفته  نوشته »ظرف مدت یک  بانک ها  مشتریان  از  یکی 
پویا، دو بار کارت بانکی مربوطه با ضبط از سوی دستگاه خودپرداز به دلیل 
ثبت رمز اشتباه مواجه شده که همین امر سبب شده تا مشکالتی را برای 
را  بانک مراجعه کرده و رمز یکبار مصرف  به  من بوجود آورد. پس دوباره 

غیرفعال کرده ام.«
باید توجه داشته باشید که برای استفاده از خدمات دستگاه های خودپرداز، 
از رمز اصلی چهار رقمی کارت باید استفاده کنید و رمز دوم یکبار مصرف 
صرفا برای تراکنش های اینترنتی است. با این تفسیر با همان رمز ایستا چهار 

رقمی می توان از عابربانک پول برداشت یا جابه جا کرد و نیازی به استفاده 
از رمز دوم یکبار مصرف نیست.

۳. رمز دوم یکبار مصرف ربطی به تراکنش های کارتخوان ندارد
این یک داستان خیالی است! به فروشگاه رفته اید و صف طوالنی جلوی 
صندوق تشکیل شده. نوبت به شما رسیده و متصدی از شما رمز کارتتان را 
می خواهد. حاال شما باید رمز یکبار مصرف از بانک بگیرید و منتظر پاسخ 
بمانید تا بتوانید خودتان را از شر صف طوالنی خالص کنید. اصال اینطور 

نیست!
استفاده از دستگاه های کارتخوان در فروشگاه ها نیازی به رمز یکبار مصرف 
استفاده  آن  از  حاضر  حال  در  که  رقمی  چهار  اصلی  رمز  همان  و  ندارد 
می کنید، برای خرید از دستگاه های کارتخوان کافی است. باید مجددا تاکید 
اینترنتی است و  تراکنش های  برای  کنیم که رمز دوم یکبار مصرف صرفا 
تراکنش های حضوری مثل خرید از فروشگاه ها نیازی به دریافت رمز دوم 

یکبار مصرف ندارد.
۴. الزم نیست هزینه اضافه پرداخت کنید

 بانک مرکزی بار ها در اطالعیه های خود تاکید کرده استفاده از رمز دوم 
خبر هایی  بعضا  داشت.  نخواهد  مشتریان  برای  هیچ هزینه ای  مصرف  یکبار 
درباره کارمزد 33 هزار تومانی فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف مطرح شده 

بود که بانک مرکزی مانع آن شده و بانک ها را مجبور کرده است که بدون 
دریافت هزینه اضافه، خدمات رمز دوم یکبار مصرف را برای مشتریانشان 
فعال کنند و کارمزدی برای ارائه رمز دوم یکبار مصرف برای تراکنش های 

اینترنتی دریافت نکنند.
انجام  که  آنجایی  از  کرده  اعالم  خود  اخیر  اطالعیه  در  مرکزی  بانک 
دوم  رمز  با  صرفا  امسال  دی ماه  ابتدای  از  پرداخت  و  بانکی  تراکنش های 
پویا یا همان رمز دوم یکبار مصرف امکان پذیر خواهد بود، هموطنان عزیز 
برای دریافت رمز و تایید شماره تلفن همراه خود به بانک صادرکننده کارت 
مراجعه کنند. پیش از این، قرار بود از ابتدای خردادماه استفاده از رمز دوم 
اجباری  تومان  هزار  باالی 5۰۰  اینترنتی  تراکنش های  برای  مصرف  یکبار 

شود که با توجه به آماده نبودن بانک ها و مردم این مورد به تعویق افتاد.
رمز دوم یکبار مصرف با هر بار درخواست مشتریان برای تراکنش اینترنتی 
موبایل،  اپلیکیشن  مثل  مختلفی  روش های  از  و  می شود  آن ها صادر  برای 
پیامک یا کد USSD در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت. این رمز مدت 
از آن  بار می توان  تنها یک  و  اعتبار دارد  ثانیه  تا 9۰  کوتاهی در حد 6۰ 
استفاده کرد. با این حساب در صورتی که رمز دوم یکبار مصرفتان دست 
سواستفاده کننده ها بیافتد، آن ها دیگر نمی توانند با رمزی که اعتبار آن تمام 

شده، حسابتان را خالی کنند.

رمز دوم یک بارمصرف و اشتباهات رایج مردم درباره ی آن 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 
9702327

مختارآبادی  یاسر  آقای  و  گیرنده(  )وام  مختارآبادی  محمد  آقای  اینکه  به  نظر 
اجرای  در  لذا  است  ننموده  اقدام  تعیین شده  مهلت  در  بدهی خود  پرداخت  به  نسبت  )راهن( 
به  بنا  و   1386 سال  مصوب  ثبت  قانون  اصالحی   24 ماده  اصالح  قانون  واحده  ماده  مقررات 
درخواست بستانکار )بانکی ملی( شش دانگ پالک 8115 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 4 
کرمان واقع در خیابان شفا کوچه 29 سمت چپ درب دوم کدپستی 7618649438 به مزایده 

گذاشته می شود.
طبق نظر کارشناس: ملک مزبور دارای سند مالکیت و یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 
انباری به مساحت 11/5 مترمربع، به انضمام  176/35 مترمربع واقع در طبقه همکف به انضمام 
پارکینگ به مساحت 13/5 مترمربع واقع در زیرزمین، با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و 

مشترکات برطبق قانون تملک آپارتمان ها به نام آقای یاسر مختارآبادی می باشند.
حدود اربعه ملک: شماال: اول به طول 2/4 متر دیواریست به 3094 فرعی دوم. شرقا: اول به طول 
4/7 متر دیوار به دیوار 3105 فرعی دوم در 3 قسمت جنوبا: اول به طول 1/4 متر دیواریست به 
حیاط اشتراکی دوم غربا: به طول 35/16 متر دیوار به دیوار 3103 فرعی از 6 اصلی حدود اربعه 
فعلی ملک با سند مطابقت می نماید. ملک دارای سه اتاق خواب، آشپزخانه اپن دارای کابینت، 
به  بازدید  زمان  در  و  باشد  می  و سرمایشی کولرآبی  سیستم گرمایشی شوفاژ  کف سرامیک، 
اسکلت  باشد.  می  فنی  اصول  مطابق  تا حدودی  بنا  های  نقشه  گردید.  مشاهده  خالی  صورت 
به  بنا  باشد.  می  در حد خوب  مصالح  کیفیت  باشد.  می  سفال  نمای  و  فلزی  نوع  از  ساختمان 

صورت شمالی/ جنوبی است. عایق کاری بنا از لحاظ رطوبت تا حدی کامل است. عمر تقریبی 
بنا حدود 22 سال ساخت است. سیستم گرمایشی شوفاژ و سرمایشی کولرآبی است. امکانات 
به اظهارات در  بنا  بازدید ملک خالی و  رفاهی ندارد. کاربری ملک مسکونی است. در زمان 

اختیار مالک مشاهده گردید. ملک دارای امتیاز آب )مشاعی(، برق و گاز می باشد. 
با توجه به موارد ذکر شده در باال و موقعیت ملک و امتیازات موجود و منصوب ارزش ملک 
تعیین  و  برآورد  ریال(  میلیون  پنجاه  و  هفتصد  و  میلیارد  )هشت  ریال  معادل 8/750/000/000 

می گردد.
از این رو ملکی آقای یاسر مختارآبادی )راهن( از ساعت 9 الی 12 شنبه مورخ 1398/9/30 طبق 
سند رهنی شماره 18853- 1390/5/5 و 21804- 1392/8/8 دفترخانه 83 کرمان که در رهن 
بانک ملی می باشد در اداره اجرای اسناد رسمی کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط از 
طریق مزایده بفروش می رسد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی 8/750/000/000 ریال که قطعی 
گردیده است شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد فروش کال نقدی است الزم به 
ذکر است طالبین و خریداران می توانند در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ پایه مزایده در 
جلسه مزایده شرکت کنند و پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 

نشده باشد   به عهده برنده مزایده است. 1222 م/الف
تاریخ انتشار: 1398/9/6

علیرضا محمدی کیا - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

بدین وسیله به اطالع اعضای محترم انجمن مامایی 
می رساند مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره و 
انجمن مامایی استان کرمان در  بازرس نوبت اول 
سالن  محل  در  صبح   1۰ ساعت   9۸/9/16 تاریخ 
اجتماعات معاونت آموزشی واقع در بلوار جمهوری 

اسالمی، چهارراه شفا برگزار می گردد.

آموزش و پرورش کشکوئیه 
جهت اطالعات بیشتر به سامانه ستاد 

مراجعه کنید.
www.setadiran.ir

مجمع عمومی عادی نوبت اول 
انجمن مامایی استان کرمان 

آگهی مزایده فروش اموال منقول 
غیرمصرفی اسقاط
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فرهنگ و ادب

نگاهی به کتاب »کافکا در کرانه« اثر هاروکی موراکامی

سرویس ادبی کرمان امروز

 
تاریخ ادبیات ژاپن، بزرگان زیادی را به خود دیده است. اما احتماال 
هیچ نویسنده ای در سال های اخیر از نظر شهرت به َگرد پای هاروکی 

موراکامی نمی رسد.
هرچند نویسندگانی بزرگتر و پیچیده تر از موراکامی در ادبیات مدرن 
ژاپن وجود داشتند )مانند یاسوناری کاواباتای فقید که جایزه نوبل را 
در کارنامه داشت(، اما »ادبیات پست-مدرن ژاپن« را با نام موراکامی 
میشناسند. راز محبوبیت و پر مخاطب بودن موراکامی را بایستی در 

جای دیگری جست.
موراکامی به عنوان یک نویسنده ی پست مدرن، برخالف بسیاری از 
هم وطنانش توانسته میان فرهنگ ژاپنی و مخاطب جهانی در قرن 
پیشینیان  پیوندی که  برقرار کند؛  پیوند مستحکمی  یکم  و  بیست 
نه قصد آن را داشتند و نه ارزشی برای آن قائل بودند. به عبارتی 
موراکامی در حد عرف و کافی، ژاپنی می نویسد، اما نیم نگاهی نیز به 

ادبیات آمریکا و مخاطب جوان در هزاره جدید دارد.
شاید دلیل عامه پسند و محبوب بودن موراکامی در مسیر نویسندگی 
بزرگ، در دهه  نویسندگان  از  او برخالف بسیاری  باشد.  نهفته  وی 
چهارم زندگی و به طوری کامال اتفاقی تصمیم گرفت کتاب بنویسد 
و نویسنده شود. نثر او بیش از حد ساده و مضامینش بیش از حد 
انسانی و اخالقی اند و در عین حال جذاب. گاهی به پیچیدگی های 
مضمونی و فرمی روی می آورد که »کافکا در کرانه« نقطه اوج کار 

اوست.
داستان کافکا در کرانه در دو خط اصلی و از نگاه دو شخصیت روایت 
می شود. »کافکا تامورا«، پسری است نوجوان، منزوی و اهل مطالعه 
که از خانه پدری فرار کرده است تا در یک سفر نومیدانه به دنبال 

مادر و خواهرش بگردد که سال ها پیش از آن ها جدا شده اند.
از سوی دیگر شاهد زندگی مردی ساده لوح و کم هوش هستیم به 
نام »ساتورو ناکاتا« که در کودکیش اتفاق عجیبی رخ داده است. او 
این توانایی را دارد که با گربه ها صحبت کند و از طریق کمک هزینه 
را  زندگیش  هزینه های  افراد،  گمشده ی  گربه های  یافتن  و  دولتی 
تامین می کند. تعداد زیادی شخصیت و داستان فرعِی بعضا عجیب و 

غریب را شاهدیم که ذکر آنها، نیازمند سیاهه ای بلند باالست!

اکثر آثار موراکامی در یک سیِر معنوی روایت می شوند، »کافکا در 
فقدان،  سِر  از  و جو  و جست  "کشف  اعالی  نمونه  یک  نیز  کرانه« 
تنهایی و کمبود در زندگی عاطفی" است که با »رئالیسم جادویِی« 
به  که  نوجوانی  معنوِی  سفر  در  می کند  همراه  را  مخاطب  خود، 

و  حقیقت  پی کشف  در  و  کرده  آن ها شک  باور های  و  بزرگساالن 
نیمه گمشده اش، یعنی مادرش است.

به گفته خود نویسنده کتاب در جا هایی به خصوص در فصول پایانی 
مانند "خواب دیدن و رویا پردازی و بعضا کابوس" است.

سراسر کتاب پر است از نشانه گذاری و نماد هایی که در یک نگاه 
کلی، فرمی پازل گونه به خود می گیرند. ارجاعات فراوان به تاریخ و 
در  دوم  تا جنگ جهانی  مختلف  دوران  در  ژاپن  ادبیات  و  فرهنگ 

کتاب به چشم می خورد.
از  نیز  اجتماعی  و  روشنفکرانه  بعضا  و  موسیقایی  فلسفی،  مفاهیم 
زبان برخی شخصیت ها بیان می شود. در عین حال راز و رمز های 
و  گونه  و حاالت خلسه  و خون  گربه  تا  معبد  از  است؛  زیاد  کتاب 
مالیخولیایی. نویسنده هرچه در چنته داشته در این کتاب قرار داده 

است.
به دلیل تکامل فرم نویسنده، بهتر است که »کافکا در کرانه« را بعد 
از مطالعه چند اثر دیگر از موراکامی بخوانید. پایان بندی کتاب تا 
آمد مجددا کتاب  از آن خوشتان  اگر  برانگیز است.  حدودی سوال 
را با یک فاصله زمانی، از ابتدا مرور کنید تا بیشتر بر راز و رمز آن 
مسلط شوید. »کافکا در کرانه« رمانی نسبتا حجیم است که باید به 
دلیل نکات فراوان و ارتباطات پنهان آن نکات، به دقت خوانده شود.
»کافکا در کرانه« در سال ۲۰۰۲ منتشر شد در حالی که موراکامی 
هنوز جایگاه چندانی در دنیا نداشت. ترجمه انگلیسی کتاب در سال 
باعث  نیویورکر«  برتر  کتاب  »ده  فهرست  در  گرفتن  قرار  و   ۲۰۰۵
شد چنان استقبالی از موراکامی شود که وی یک شبه، ره صد ساله 
اندیشه های  و  آراء  و  کتاب  مضمون  میان  است  گفتنی  بپیماید.  را 
صفحه  یک  نام  جز  ندارد  وجود  خاصی  ارتباط  کافکا«  »فرانتس 
موسیقی به نام »کافکا در کرانه« که در کتاب به آن اشاره میشود و 

جمله ای از کافکا که در پایان متن به آن اشاره کرده ایم.
در  و  رسید  چاپ  به  ایران  در   ۱۳۸۶ سال  در  خواندنی  کتاب  این 
سال های گذشته، همواره یکی از پرفروش های ادبیات داستانی بوده 
است. به دلیل وجود مضامین جنسی، کتاب در جا هایی ممیزی هایی 
داشته است که به آن آسیب وارد کرده است، اما در نهایت نسخه 

مهدی غبرائی، پیشنهاد می شود.
شده  منتشر  نگاه  انتشارات  و  گرکانی«  »گیتا  توسط  دیگر  ترجمه 
است. چاپ سیزدهم »کافکا در کرانه« با ترجمه مهدی غبرائی در 
سال ۱۳۹۷ توسط انتشارات نیلوفر منتشر شد و در ۶۰۸ صفحه با 

قیمت ۵۵.۰۰۰ تومان در دسترس عالقه مندان است.
از آن  دارد که  نقطه ای وجود  زندگی هرکس،  " در  از متن کتاب: 
بازگشتی در کار نیست. این نقطه ای است که نمیشود از آن پیشتر 
رفت. وقتی به این نقطه برسیم، تنها کاری که میتوانیم بکنیم این 

است که آن را در آرامش بپذیریم. دلیل بقای ما همین است. "
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یادداشت های یک نویسنده همیشه  در سفر از ماجرای سفر به تهران؛

چرا یزد و اصفهان یک سروگردن باالترند؟

به هر ترتیب ساعت 8/30 صبح روز دوشنبه 13 آبان ماه به 
خانه پسرم رامین و عروسم مریم میر هاشمی رسیدیم. چون 
برای روز سه شنبه 14 آبان ماه ساعت 5 عصر وقت دکتر 
داشتم تصمیم گرفتم که آن روز را در نزدیکی خانه پسرم 
از مجتمع سمرقند که در سال 1389 شمسی ساخته شده 
است بازدیدی داشته باشم. این مجتمع در خیابان جنت آباد 
اداری است.  جنوبی قرار دارد و شامل 2 قسمت تجاری و 
قسمت تجاری آن سه طبقه است که در طبقه اول و دوم 
بازی و  اسباب  و  بیشتر پوشاک  دارند که  قرار  مغازه هایی 
لوازم آرایشی و اجناس پالسکو و غیره را می فروختند. تاالر 
پذیرایی سمرقند در طبقه سوم قرار دارد که هم رستوران 
است و هم تاالرهای پذیرایی جداگانه دارد که برای مهمانی 
ها و عروسی ها از آنها استفاده می شود و سقف شیشه ای 
هم دارد که از حداکثر تابش نور در این قسمت تاالر پذیرایی 
بهره می برد. قسمت دوم مجتمع سمرقند 5 طبقه جداگانه 
اداری است که درب جداگانه و آسانسورهای جداگانه ای دارد 
و از طبقه چهارم تا طبقه هشتم شروع می شود و بیشر دفاتر 
شرکت ها و آژانس های مسافرتی در این طبقه ها قرار دارد. 
در طبقه هفتم مجتمع سمرقند شرکت خدمات مسافرتی و 
گردشگری پرواز قراردارد که فقط بلیت هواپیما صادر می 

کند و آژانس خیلی شیک و تمیزی بود.
روز سه شنبه 14 آبان ماه 1398 از میدان چهار باغ که 
در جنت آباد جنوبی قرار دارد بازدیدی کردم. میدان جالبی 
است و آب نمای بزرگی در وسط آن قرار دارد. خیابان چهار 
باغ غربی و شرقی که در دو طرف این میدان قرار دارد انتهای 
هر دو خیابان به بن بست ختم می شود.  در انتهای خیابان 
چهار باغ شرقی پارک تندرستی قرار دارد که مساحت این 
پارک 438 / 54 متر مربع است و گونه های گیاهی چمن – 
زرشک – گل Rose و زبان گنجشگ در این پارک فراوان 
است. این پارک در سال 1385 شمسی احداث شده است. 

پرندگان آواز خوان نظیر بلبل و قناری دم سیاه و پرندگان 
لذت  انسان  طوریکه  به  فراوان هستند  پارک  این  در  دیگر 
آواز  به  این پارک  آزادانه در  این همه پرنده که  از  برد  می 
خوانی مشغول هستند. با وجودی که در چند جای این پارک 
تابلو ورود سگ ممنوع نصب شده است ولی خانواده ها با 
سگ هایشان آزادانه در این پارک قدم می زدند ساعت 3 
کلینیک  به  تلفنی  تاکسی  با  ماه  آبان  شنبه 14  عصر سه 
چشم پزشکی رازی رفتم. عراقی های زیادی برای مداوای 
به طوری  بودند  کرده  مراجعه  کلینیک  این  به  چشم خود 
که در این روز به خصوص تعداد عراقی ها از فارس زبان ها 
بیشتر بود و کلینیک هم مترجم عربی استخدام کرده بود که 
راحت تر کار پذیرش آنها صورت بگیرد. آقای دکتر علیرضا 
الشئی فوق تخصص شبکیه که من از ایشان نوبت داشتم 
خوشبختانه در کلینیک حضور داشت و با عکس هایی که 
از شبکیه چشم من گرفت این امیدواری را به من داد که 
تا اینجا از درمان چشم من و عمل گذشته راضی است ولی 
به کلینیک  ماه دیگر  برای معاینه مجدد دوباره 6  بایستی 
چشم پزشکی رازی مراجعه کنم. کار ما در کلینیک چشم 
پزشکی رازی تمام شده بود و به سمت خانه پسرم رامین با 
تاکسی تلفنی حرکت کردیم. در بین راه در ابتدای خیابان 
غالمرضا رشید یاسمی چشمم به آژانس گردشگری و زیارتی 
ثامن االئمه افتاد. از راننده تاکسی تلفنی خواهش کردم که 
در مقابل آژانس مسافرتی توقفی داشته باشد تا من بتوانم 
بلیت قطار برای روز چهارشنبه تهیه کنم. خوشبختانه آژانس 
دربستی  کوپه  توانستم یک  راحتی  به  و خیلی  بود  خلوت 
در واگن شماره 5 قطار تهران – کرمان در ساعت 19/55 
بگیرم و اما نام خیابان غالمرضا رشید یاسمی که در منطقه 3 

شهرداری تهران حد فاصل خیابان ولی عصر تا خیابان سئول 
قرار دارد خاطره ای را برای من زنده کرد که من تحصیالت 
تا  اّول دبستان  از کالس  ابتدائی خود را در شهر کرمانشاه 
ششم دبستان در مدرسه غالمرضا رشید یاسمی گذراندم. من 
از سال افتتاح این مدرسه که در یک ساختمان اجاره ای بود 
تحصیالت خودم را شروع کردم اینک خالصه ای از زندگی 

غالمرضا رشید یاسمی را در ادامه می آورم .
غالمرضا رشید یاسمی متولد 29 آبان 1275 شمسی در 
یکی از دهات گهواره کرمانشاه بود و تحصیالت ابتدایی خود 
را در شهر کرمانشاه گذراند و برای تحصیالت متوسطه به 
سال  در  دانشگاهی  تحصیالت  پایان  از  پس  و  رفت  تهران 
تهران  دانشگاه  ادبیات  استادیار  عنوان  به  شمسی   1312
استخدام شد. غالمرضا رشید یاسمی در 11 اسفند 1327 
شمسی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران درباره تاثیر حافظ 
در گوته سخنرانی کرده است که سخنرانی او خیلی جالب 
بوده و چند مرتبه او را تشویق می کنند و حتی لحظاتی تمام 
احترام  به  اند  کسانی که در سالن سخنرانی حضور داشته 
و  بلند می شوند  روی صندلی های خود  از  یاسمی  رشید 
متاسفانه  پردازند.  می  یاسمی  رشید  غالمرضا  تشویق  به 
دچار  یاسمی  رشید  غالمرضا  تشویق  هیاهوی صداهای  در 
سکته مغزی می شود. معالجات پزشکان اثری نمی بخشد 
اردیبهشت ماه 1330 در  و غالمرضا رشید یاسمی در 18 
بیمارستان تهران فوت می کند و او را در گورستان ظهیر 
الدوله به خاک می سپارند. حکومت وقت هم به خاطر احترام 
به خدمات فرهنگی ایشان در سال 1331 شمسی دبستان 
او  زادگاه  شهر  در  کرمانشاه  در  را  یاسمی  رشید  غالمرضا 
ابتدایی  داشتم تحصیالت  افتخار  تاسیس می کند که من 
خود را در این مدرسه بگذرانم. متاسفانه بعدها به عللی تابلو 
و  آوردند  پائین  بود  ای  اجاره  آن  مکان  که  را  مدرسه  این 
دیگر هیچ وقت تابلو آن بر سردر مدرسه ای باال نرفت در 
حالیکه بعدها در اسالم آباد غرب کتابخانه عمومی شهر را 
به نام غالمرضا رشید یاسمی نام گذاری کردند و در دانشگاه 
فرهنگیان شهر کرمانشاه هم کتابخانه ای به نام وی تاسیس 
شد.. امید که به زودی شاهد تاسیس دوباره دبستان غالمرضا  

رشید یاسمی در شهر کرمانشاه باشیم.
بزرگان خود  کردن  آوازه  بلند  در  کنیم  بایستی سعی  ما 
کوشا باشیم و نام بزرگان را به نیکی ببریم. رشید یاسمی 
یکی از مؤلفان دستور زبان 5 استاد است که بارها این کتاب 

به چاپ مجدد رسیده است.
روز چهارشنبه 15 آبان ماه 1398 ساعت 19/55 عصر با 
قطار تهران – کرمان به طرف کرمان حرکت کردم چون هوا 
از  از دیدن مناظر کویری محروم بودم لذا پس  تاریک بود 
صرف شام به استراحت و خواب پرداختم. قطار در ساعت 
5/30 صبح برای اقامه نماز صبح در ایستگاه چاه خاور )شهید 
ناصر – حسینی فهرجی( توقف کرد.. این ایستگاه نزدیک 

شهرستان بافق یزد بود.

از ایستگاه یزد تا ایستگاه بافق به ترتیب این ایستگاه ه ها 
قرار دارند :

-1 ایستگاه بین المللی راه آهن یزد
-2 ایستگاه یزدگرد
-3 ایستگاه رخش

ناصر حسینی  ایستگاه شهید  یا »  ایستگاه چاه خاور   4-
فهرجی«

-5 ایستگاه طبر کوه
-6 ایستگاه مهرداد 

-7 ایستگاه بهرام
-8 ایستگاه بافق

همان طور که از اسم ایستگاه ها بر می آید همه ایستگاه ها 
اسامی ایرانی و باستانی دارند.

ساعت 6/45 صبح به ایستگاه راه آهن بافق رسیدیم. در بین 
تمام ایستگاه های منطقه کویری از تهران تا کرمان که من 
دیدم ایستگاه بافق یکی از بهترین ایستگاه های این مسیر 
بافق بندهای خاکی کوچکی در  ایستگاه  است. چرا که در 
در  و چاله هایی هم  اند  احداث کرده  تمام منطقه کویری 
داخل این بندهای خاکی حفر کرده اند و تقریباً جلو آب را 
در حوضچه های بزرگی گرفته اند و آب اضافی هم داخل 
این چاله ها که مستطیل شکل هستند و به اندازه طول و 
عرض اتوبوس با ارتفاع یک متر حفر شده است آبها را در 
خود ذخیره می کنند. این مساله باعث شده تمام درختان 
کویری که در این منطقه کاشته شده اند شرایط رشد برای 
آنها مهیا شود. و تمام درختان کاشته شده به حداکثر رشد 
یک  در  جنگلی  منظره  این  دیدن  از  انسان  و  برسند  خود 
منطقه کویری و لُخت و برهوت لّذت می برد. مدیرانی که 
اند  این رشد و شکوفایی محیط زیست منطقه شده  باعث 
امیدوارم همیشه موفق باشند و مسئوالن سایر ایستگاه های 
کویری هم بایستی ضمن بازدید از این منطقه زیبا در شکوفا 
شدن طبیعت منطقه خود کوشا باشند. چرا که هر کس قدم 
بردارد در  این مناطق کویری  آبادانی و توسعه  کوچکی در 
اندک مدتی این طبیعت بهشتی می شود در دل کویر ضمن 
اینکه حیوانات کویری هم از مزایای آن استفاده می کنند 
سهمی هم به انسان ها که در حاشیه کویر زندگی می کنند 
می رسد امید که همگی به سهم خود در آبادانی و توسعه 

مملکت کوشا باشیم.
ساعت 7/50 به ایستگاه مانی رسیدم ایستگاهی کوچک و 
خشک و برهوت که برای تعمیرات قطار و پارکینگ قطارها 

از آن استفاده می کنند.
ساعت 8/20 صبح به ایستگاه راه آهن سی ریز رسیدیم. به 
تازگی این ایستگاه را توسعه داده اند و نمازخانه بزرگی همراه 
با سرویس های دستشویی تمیز در آن ساخته شده است 
ولی خود طبیعت سی ریز خیلی خشک و بی رونق است. 
آب در سی ریز به اندازه کافی است چرا که نهال های پسته 
زیادی در سی ریز کاشته شده است. امید است همانطور که 

در سی ریز به پسته و کاشت آن توجه می کنند توجه اندکی 
از  را  آنجا  به درخت های کویری منطقه کنند و کویر  هم 
خشک سالی و نابودی نجات دهند. بین ایستگاه سی ریز تا 
زرند حداقل سه ایستگاه قطار وجود دارد که برای تعمیرات 
و پارکینگ از آنها استفاده می شود و احیاناً اگر مسافری هم 
به  یا پیاده می کنند. ساعت 9/20 صبح  باشد آن را سوار 
ایستگاه بین المللی زرند رسیدیم. با توجه به اینکه اصوالً در 
ابتدا قطار کرمان را جهت استفاده ذوب آهن زرند احداث 
کرده بودند در اوائل اگر اهالی کرمان می خواستند از خدمات 
راه آهن استفاده کنند می بایست در ایستگاه زرند سوار قطار 
شوند بعد از چند سال که دیدند استقبال مردم کرمان از راه 
آهن زرند زیاد است مجبور شدند که خط راه آهن را از زرند 
تا کرمان ادامه دهند و ایستگاه مجهزتری در کرمان بسازند. 
ایستگاه زرند کاسته شد و بیشتر  از رونق  به همین خاطر 
امکانات را به ایستگاه راه آهن کرمان دادند. در سالهای اخیر 
ایستگاه کرمان را ادامه داده اند و قطارهای زاهدان و مشهد 
را هم به راه انداختند که در رفاه حال مسافرین خیلی موثر 

افتاده است. 
ساعت 10/20 صبح به حاشیه باغ فتح آباد کرمان رسیدیم. 
بازسازی  و  تعمیر  آباد  فتح  باغ  اینکه  از  قبل  آید  می  یادم 
اساسی شود. ساختمان زیبایی را دیدم که نیمه مخروبه بود 
و  از جاده خاکی که پستی  کاری قشنگی داشت  ولی گچ 
بلندی زیادی داشت به ساختمان نزدیک شدم. گله بزرگی 
از سگ های ولگرد را در آنجا دیدم که یک مرتبه به ماشین 
من حمله ور شدند به اجبار شیشه ها را باال کشیدم و چند 
دقیقه ای به پارس کردن سگ ها گوش دادم تا اینکه سگ 
ها از پارس کردن خسته شدند و در اطراف ماشین چمباتمه 
زدند. پیرمردی در همان نزدیکی بوته پیازهای خود را آبیاری 
می کرد. به کمکم آمد و سگ ها را از اطراف ماشین دور کرد 
پیاده شدم با پیرمرد گشتی در اطراف این ساختمان زدم . 
درباره ساختمان پرسیدم که گفت این خانه رستم خان بوده 
و آن را در اختیار اوقاف قرار داده است. یک بار اداره اوقاف 

را رها کرده است.  راه آن  نیمه  را تعمیر کرده ولی در  آن 
ساختمان را به اتفاق پیرمرد بازدید کردم ساختمان خوبی 
بود و هنوز گچ کاری آن سالم بود و از دور منظره قشنگی 
داشت ولی متاسفانه در اشغال سگ های ولگرد بود. پیرمرد 
می گفت خاک این ساختمان برای کشاورزی خوب است و 
هر از چند یک بار مردم دهکده اختیار آباد خاک آن را برای 
کشاورزی می برند. من هر چه اصرار به پیرمرد کردم که این 
ساختمان حیف است آن را ویران نکنند به گوش او نرفت و 
همان حرف خود را می زد. کاری از دستم بر نمی آید غیر 
از اینکه دعا کنم که خداوند کمکی کند و این ساختمان از 

ویرانی نجات پیدا کند.
کرمان  پیشین  استاندار  رزم حسینی  علیرضا  آقای  اتفاقاً 
فتح  باغ  از  تعریف می کرد که چون در کودکی خاطراتی 
آباد داشته روزی به قصد دیدار به باغ فتح آباد رفته و مواجه 
شده با مردانی که می گفتند قصد دارند در آینده خاک های 
محوطه این باغ را برای کشاورزی خود ببرند. آقای علیرضا 
رزم حسینی از همانجا به نیروی انتظامی کرمان تلفن می 
کند که دو نفر مامور بفرستند که نگهبان ساختمان باشند. 
این مساله عزم ایشان را جزم می کند که در بازسازی و احیاء 
این باغ کوشا باشد که در اندک مدتی در اثر اقدامات ایشان 
این باغ به نحو بسیار استادانه ای احیاء شد که بعد از اینکه 
این باغ افتتاح شد و من برای دیدار آن باغ رفتم اصاًل باورم 
نمی شد این ساختمان شیک و زیبا با محوطه سازی زیباتر 
از آن همان ویرانه ای است که من دیدم و به یکی از نقاط 
تفریحی درجه اول شهر کرمان تبدیل شده است. امیدوارم 
خداوند کسانی را که در مرمت و بازسازی این باغ زحمات 
زیادی را متحمل شده اند در این دنیا آسایش و در آن دنیا 

آرامش نصیب آنها نماید.
بین  آهن  راه  ایستگاه  به  پنجشنبه  صبح   10/30 ساعت 
المللی کرمان رسیدیم و مسافرت مختصر و مفید چهار روزه 

من به پایان رسید.

نویسنده: 
محمد تقی راهپیما

بخش دوم
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انتقام از خاله ی پیر به 
خاطر شکست عشقی!

مرد جوان که به خاطر مخالفت خاله اش نتوانسته بود با دختر او 
ازدواج کند بعد از سال ها سناریوی عجیبی برای انتقام از او طراحی 
سرقت  از  پلیس  با  تماس  در  ساله ای   ۸۰ زن  قبل  چندی  کرد. 
گردنبند عتیقه اش خبر داد. او گفت: روز گذشته مرد جوانی زنگ 
خانه ام را به صدا درآورد و خودش را مأمور گاز معرفی کرد. درحالی که 
مشغول یادداشت شماره کنتور بود، از او خواستم چند کار تعمیراتی 
و کسی  می کنم  زندگی  تنها  من  دهد. چون  انجام  نیز  را  خانه ام 
نیست که کار های خانه ام را انجام دهد. مرد جوان هم قبول کرد و 
بعد از دو ساعت هم خانه ام را ترک کرد. اما صبح امروز او دوباره به 
خانه ام آمد. من داخل آشپزخانه مشغول غذا درست کردن بودم که 
یک دفعه ضربه محکمی از پشت به سرم زده شد و من نقش زمین 
شدم. دیگر چیزی نفهمیدم بهوش که آمدم متوجه شدم گردنبند 
عتیقه و باارزشم را به سرقت برده اند. با شکایت پیرزن، پرونده ای در 
شعبه پنجم دادسرای امور جنایی تهران تشکیل شد. در بررسی های 
اولیه کارآگاهان به سراغ دوربین های مداربسته اطراف محل سرقت 
رفته و متوجه خودرویی شدند که در مقابل خانه پیرزن پارک شده 
بود. پیرزن زمانی که عکس خودروی سارقان را دید سرنخ اصلی را 
به دست تیم تحقیق داد. او گفت: این ماشین خیلی شبیه ماشین 
پسر خواهرم، شایان، است. من با او خیلی مشکل دارم و بعید نیست 

که او برای انتقامگیری از من دست به چنین سرقتی زده باشد.

راز مو های زنانه در دره ِی 
جاده هراز

راز جنایت  گویی  دروغ  با  و  را کشته  که همسرش  مرد جوان 
خانوادگی را پنهان نگه داشته بود در دادگاه از خود دفاع می کند. 
این در حالی است که غیر از چند تار مو، اثری از جسد به دست 

نیامده است.
صبح یکم دی سال ۹۷ مرد جوانی به نام احمد به پلیس آگاهی 
تهران رفت و از ناپدید شدن خواهر ۳۰ ساله اش به نام آرزو خبر 
داد. وی گفت:خواهرم پنج سال قبل با مرد مورد عالقه اش به نام 
محسن ازدواج کرد. آن ها صاحب یک فرزند خردسال هستند ۱۰ 
روز قبل وقتی با خواهرم تماس گرفتم، اما پاسخم را نداد، نگران 
شدم باالخره شوهر خواهرم جواب تلفن را داد و گفت با همسر 
و فرزندش به سفر ترکیه رفته اند و پس از بازگشت به کشور با 

من تماس می گیرند.
این مرد گفت: من که از حرف های شوهر خواهرم تعجب کرده 
بودم یک هفته منتظر ماندم، اما خبری از خواهرم نشد. من که 
نگران شده بودم به خانه خواهرم رفتم و متوجه شدم خواهرم 
در خانه نیست. خواهر احمد می گفت، آرزو به سفر رفته و او از 
خواهرزاده ام نگهداری می کند. من نگران حال خواهرم هستم و 

می ترسم بالیی سر او آمده باشد.
به دنبال اظهارات مرد جوان، بازپرس پرونده دستور داد تا شوهر 
این زن گمشده بازداشت شود. محسن بعد از دستگیری تحت 
بازجویی قرار گرفت. این مرد که سعی داشت با دروغ گویی هایش 
راز جنایت خانوادگی را پنهان کند به ناچار لب به اعتراف گشود و 
به قتل همسرش اعتراف کرد. مرد همسرکش گفت: آرزو به بیماری 
وسواس مبتال بود و به همین دلیل مدام با هم درگیر بودیم. اوایل، 
زندگی بهتری داشتیم، اما با به دنیا آمدن فرزندمان اوضاع آرزو بدتر 
شد. او بدبین و مدام به من مشکوک بود به همین دلیل هر بار از 
سر کار به خانه بر می گشتم به بهانه ای با من درگیر می شد. وی 
در تشریح جزئیات قتل گفت: آخرین بار دعوا میان ما باال گرفت 
و آرزو در حالی که گریه می کرد با دست هایش گلوی خودش را 
فشار داد. من هم که کنترل اعصابم را از دست داده بودم، دستانم 
را دور گردنش حلقه کردم و فشار دادم تا این که بی هوش شد. 
وقتی به خودم آمدم که آرزو مرده بود. وی ادامه داد: من ترسیده بودم 
و نمی دانستم با جسد چه کار کنم. فرزندم خواب بود که او را روی 
صندلی ماشین گذاشتم و جسد همسرم را در کف ماشین خواباندم. 
من جسد را به جاده هراز بردم و در دره ای در حوالی امامزاده هاشم رها 
کردم. به دنبال اعتراف های این مرد، تالش برای به دست آمدن بقایای 
جسد زن جوان آغاز شد، اما پلیس هیچ اثری از جسد زن جوان به 
دست نیاورد. بعد از چند روز جست وجو پلیس سرانجام در دره ای در 
حوالی امامزاده هاشم مقداری مو کشف کرد که به یک سنگ بزرگ 
و  شد  منتقل  قانونی  پزشکی  به  شده  مو های کشف  بود.  چسبیده 
آزمایش DNA مشخص کرد مو ها متعلق به آرزو بوده است. در حالی 
که بقایای جسد کشف نشده بود و تصور می رود جسد را حیوانات 
وحشی خورده اند، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان 
تهران فرستاده شد تا محسن از خود دفاع کند.این در حالی است که 

اولیای دم برای محسن حکم قصاص خواسته اند.

کشف سرزمینی 
که فاقد هرگونه حیات است

اسپانیا دریافتند در حوضچه های  محققان موسسه علوم و فناوری 
زمین گرمایی دالول واقع در اتیوپی که بسیار نمکی و فوق اسیدی 

هستند، هیچ گونه حیاتی یافت نمی شود.
به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، تحقیقات نشان می دهد با وجود 
اینکه موجودات زنده و به ویژه میکروارگانیسم ها توانایی شگفت انگیزی 
در سازگاری با خشن ترین محیط های موجود در سیاره زمین را دارند، 
ادامه  به  قادر  موجودی  هیچ  که  دارند  وجود  مکان هایی  هم  هنوز 
حیات در آن نیست.  حوضچه های زمین گرمایی دالول در یک دهانه 
آتشفشانی نمکی قرار دارند که از آن گازهای سمی متصاعد می شود و 
آب موجود در آن در اثر فعالیت های زمین گرمایی دائما در حال جوش 
است. این منطقه یکی از خشن ترین محیط های زمین است و دمای 
روزانه آن در وسط فصل زمستان به ۴۵ درجه سانتیگراد می رسد. این 
منطقه دربرگیرنده مجموعه ای از حوضچه های بسیار نمکی و بسیار 

اسیدی است که PH برخی از آن ها منفی است.
در تحقیقاتی که سال گذشته منتشر شد، امکان حیات برخی از 
میکروارگانیسم ها در چنین شرایطی مورد توجه محققان قرار گرفت و 
نویسندگان، این منطقه را به عنوان نمونه ای از شرایط محیطی بسیار 
سخت که تحت سیطره حیات درآمده است، معرفی کردند. اما اکنون 
محققان اروپایی با نمونه گیری بسیار بیشتر از تحقیقات پیشین، 
نمونه ها در محیط های بسیار کنترل شده و  تجزیه و تحلیل 
استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی دقیق تر، نشان دادند که چنین 
نیست و هیچ موجود زنده ای در این حوضچه ها یافت نمی شود.

 Nature Ecology & گزارش کامل این تحقیقات در نشریه
Evolution منتشر شده است.

افزایش ۲۰۰ تا ۷۰۰هزار تومانی دریافتِی معلمان 

افرادی که شماره موبایل به نامشان نیست برای دریافت بسته حمایتی چه کنند؟

اجنه ای که برای بخت گشایی، طال می خواست!

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش جزئیات 
معلمان در جلسه هیأت  رتبه بندی  طرح تصویب طرح 
وزیران را تشریح کرد و گفت: خوشبختانه بر اساس وعده 
مجلس  در  اعتماد  رای  زمان  در  بنده  و  رئیس جمهور 
تصویب شد.  وزیران  هیأت  در  معلمان  رتبه بندی  طرح 
وی افزود: مشموالن طرح رتبه بندی معلمان مربوط به 
کلیه فرهنگیان با بیش از دو سال سابقه کار در آموزش 

عمومی،  صالحیت های  اساس  بر  و  است  پرورش  و 
تخصصی و حرفه ای در رتبه های یک تا پنج قرار گرفته و 
به تناسب رتبه های پنجگانه از مزایایی برخوردار خواهند 

شد.
دریافتی  کف  و  سقف  درباره  پرورش  و  آموزش  وزیر   
معلمان  کرد:  اظهار  رتبه بندی  طرح  از  فرهنگیان 
مزایای  از  رتبه های مشخص شده  و  با حقوق  متناسب 

تا   ۶۵۰ حدود  تا   ۲۰۰ از  که  می شوند  برخوردار  مالی 
۷۰۰ هزار تومان خواهد بود.

حاجی میرزایی در پاسخ به اینکه »آیا برآوردی از تعداد 
تعداد  گفت:  دارید؟«  رتبه بندی  طرح  مشموالن  دقیق 
کمی از همکاران ما هستند که کمتر از دو سال سابقه 
برخوردار  حق  این  از  ما  معلمان  غالب  بنابراین  دارند. 
می شوند. وی درباره زمان اجرا و واریز مابه التفاوت هایی 

که از مهرماه تا زمان اجرای طرح به وجود می آید نیز 
ابالغ  محض  به  رتبه  تعیین  به  مربوط  عملیات  گفت: 
آیین نامه آغاز خواهد شد. باید گروه هایی تشکیل و افراد 
قرار  رتبه ها  در  و  شده  سنجیده  اساس صالحیت ها  بر 
محاسبات  شد،  تعیین  رتبه ها  آنکه  محض  به  بگیرند. 
مربوط به رتبه بندی از اول مهرماه انجام و لحاظ خواهد 

شد.

معیشتی  بسته حمایت  نوبت سوم  واریز  از  پس 
شهروندان  که  پرسشی  بیشترین  از  یکی  دولت، 
افرادیست  درخواست  ثبت  تکلیف  کردند،  مطرح 

که شماره موبایل به نام سرپرست خانوار نیست.
ایسنا  خبرگزاری  با  تماس  در  زیادی  مخاطبان 
موبایل  شماره  با  که  صورتی  در  کرده اند  عنوان 
سرپرست خانوار، کد ملی سرپرست خانوار ارسال 
موبایل  شماره  این  اینکه  بر  مبنی  پیغامی  نشود، 

این کد ملی نیست دریافت می کنند و  به  متعلق 
همین امر سواالتی را برای آنها در پی داشته است و 
شهروندی پرسیده  که » االن پدر من موبایل و خط 
به نام ندارد و اصال نمی دانیم با چه شماره موبایلی 
یارانه اش برقرار شده است؛ اصال شاید کسی شماره 
موبایلش را عوض کند؛ پس آنچه باید مهم باشد 

کد ملی سرپرست است، نه شماره موبایل«.
روابط  مرکز  رئیس  شمس،  حامد  رابطه  این  در 

عمومی و اطالع رسانی وزارت کار و رفاه اجتماعی 
متقاضی  سرپرستان  گفت:  ایسنا،  با  گفت وگو  در 
نداشتن  صورت  در  حمایتی  بسته  دریافت 
سیم کارت تلفن همراه به نام خودشان حتما باید 
سیم کارتی برای خودشان و به نام خودشان تهیه 
کنند و هیچ راه چاره  دیگری برای این کار وجود 

ندارد.
وی با اشاره به سامانه شاهکار ) این سامانه وظیفه 

احراز هویت سرویس هایی از قبیل سیم کارت ها، 
خطوط ثابت تلفن و اشتراکهای اینترنت، SAP  و 
PAP ، Mobile Wi-Fi و ... را بر عهده دارد و 
در راستای هدف افزایش امنیت تولید شده است( 
تطابق  امر  این سیستم،  از  استفاده  با  اظهار کرد: 
شماره موبایل با کدملی سرپرستان خانوار صورت 
پول  که  شد  مطمئن  می توان  اینگونه  و  می گیرد 

بسته به حساب شخص سرپرست واریز شده است.

زن رمال که به بهانه بخت گشایی طال های مردم را 
می دزدید از سوی پلیس دستگیر شد.

به کالنتری  مراجعه  با  فردی  یکم خرداد سال جاری 
به  مراجعه  با  میانسالی  زن  عصرگفت:  ولی  شهرک 
مغازه من سراغ یکی از همسایه ها را گرفت و وقتی 
و  است  رمال  گفت:  پرسیدم  را  حضورش  علت  من 
است. من هم کنجکاو شدم  آمده  برای بخت گشایی 

تا نحوه کارش را ببینم و از او خواستم به خانه ما نیز 
بیاید. او هم پذیرفت و آمد در حالی که مشغول کار 
بود ناگهان صدایی شنیدیم که او گفت: اجنه آمده اند 
و برای بخت گشایی طال می خواهند. اگر طال در خانه 
داری بیاور. من هم که باورم شده بود چند قطعه طال 
برایش آوردم، اما او پس از اتمام کار طال ها را سرقت 
برای  پرونده  کالنتری  در  اولیه  ثبت شکایت  با  کرد. 

رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان پایگاه پنجم 
پلیس آگاهی قرار گرفت. سرهنگ کارآگاه دولتخواه- 
رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ - گفت: 
دو نفر دیگر نیز با مراجعه به پایگاه پنجم شکایت های 
مشابهی را مطرح کردند و دستگیری زن کالهبردار 
در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. در ادامه متهم 
زنی ۴۸ ساله و سابقه دار ساکن یکی از شهرستان های 

شمال غربی است. در ادامه تحقیقات محل سکونت 
روز  در  همسرش  همراه  به  متهم  و  شناسایی  وی 
منتقل شد. وی  تهران  به  و  آذر دستگیر  شنبه دوم 
در بازجویی ها به ۳۰۰ میلیون تومان سرقت طال از 
افراد ساده لوح اعتراف کرد و با دستور بازپرس شعبه 
۳ دادسرای ناحیه ۱۸ تهران در اختیار پایگاه پنجم 

پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت.

خبر

سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور، با اشاره به آغاز 
در  مبارزه  گفت:  کشور،  به  صحرایی  ملخ های  هجوم 
دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان آغاز شده 

است.
 محمدرضا میر، اظهار کرد: فاز جدید حمله ملخ های 
صحرایی به کشور از حدود ۱۰ روز گذشته آغاز شده 
و این ملخ ها از سمت هند و پاکستان، وارد سیستان و 
بلوچستان و هرمزگان شده اند که بر این اساس، مبارزه 

در این استانها آغاز شده است.
تا ۱۵۰۰ هکتار،  تاکنون در حدود ۱۴۰۰  افزود:  وی 

مبارزه انجام شده است.
 ۲۰ قبلی،  دوره  در  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
تعلق  آفت  این  با  مبارزه  برای  اعتبار  تومان  میلیارد 

گرفت، گفت: اعتبار دوره جدید هنوز تخصیص داده 
نشده و در حال پیگیری آن هستیم.

میر با اشاره به اینکه در دوره قبلی، ۷۵۰ هزار هکتار 
قرار  ملخ های صحرایی  با  مبارزه  برنامه  پوشش  تحت 
مبارزه  سطح  جدید،  دوره  در  احتماال  افزود:  گرفت، 
به حدود ۹۰۰ هزار هکتار خواهد رسید و هر هکتار 
بنابراین  نیاز دارد؛  به طور متوسط، ۵۰ تومان هزینه 
این  در  مبارزه  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   ۴۵ حدود 

دوره نیاز داریم.
به  ماه  مرداد  تا  مبارزه،  قبلی  فاز  اینکه  بیان  با  وی 
با توجه به شرایط آب و هوایی  انجامید، گفت:  طول 
و پیش بینی های فائو، فاز جدید نیز تا اوایل مردادماه 

۹۹ طول می کشد.

وقتی  بود  برادرزنش  خانه  مستأجر  که  جوان  مرد 
به  چاقو  با  بفروشد  را  خانه اش  می خواهد  او  فهمید 

سراغش رفت و وی را به قتل رساند.
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  وبگردی  گروه  گزارش  به 
این جنایت ساعت ۱۳ ظهر یکشنبه ۲۶ آبان امسال 

به کالنتری مهرشهرکرج اطالع داده شد.
 بالفاصله تیم ویژه ای از کارآگاهان جنایی در محل 
حضور  بود  کاره  نیمه  ساختمان  یک  که  جنایت 

یافتند؛ در نخستین تحقیقات مشخص شد که مقتول 
باخته  جان  و  شده  زخمی  شدت  به  پهلو  ناحیه  از 
است. بدین ترتیب تحقیقات پلیس برای دستگیری 
عامل جنایت شروع شد. در تحقیقات میدانی مشخص 
شد، عامل قتل فردی به نام مسعود ۳۲ ساله و داماد 
خانواده بوده که برادرزنش حمید ۴۲ ساله را با چاقو 
به قتل رسانده و از صحنه جنایت متواری شده است. 
به  بازجویی  در  او  شد،  دستگیر  زود  خیلی  مسعود 

کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی گفت: من و همسرم 
در خانه برادرزنم مستأجر بودیم.

روز حادثه از محل کار به خانه آمده بودم که همسرم 
پرسیدم  را  علتش  او  از  وقتی  دیدم  گریه  درحال  را 
گفت: امروز برادرم به اینجا آمد و گفت که می خواهد 
کنیم.  تخلیه  را  خانه  باید  ما  و  بفروشد  را  خانه اش 
محل  به  بعد  و  زدم  زنگ  برادرزنم  به  موقع  همان 
وضع  و  بود  ساختمان سازی  کار  در  او  رفتم.  کارش 

 ۱۳ همان  از  اینکه  به خاطر  اما  داشت،  خوبی  مالی 
نبود  خوب  من  با  شدم  دامادشان  که  پیش  سال 
چاقوی  رفتن  از  قبل  بکند.  را  کار  این  می خواست 
کردم  پنهان  کمرم  وپشت  برداشتم  را  آشپزخانه 
وقتی آنجا رسیدم باهم درگیر شدیم، او با یک چوب 
دستی به من حمله کرد. من هم چاقو را درآوردم و 
ساختمان  کارگران  همه  زدم  او  پهلوی  به  ضربه ای 

شاهد درگیری ما بودند.

آغاز هجوم ملخ ها به کشور

فروش خانه برادرزن را به کشتن داد
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حمله به منزل نماینده سابق 

ولی فقیه در کرمان
گذشته  هفته  گفت:  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  سابق  نماینده  فرزند 
فردی ناشناس با حمله به منزل شخصی آیت اهلل جعفری اسباب نگرانی 

شد.
سید  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش   به 
هادی جعفری گفت: فرد ناشناسی از غفلت لحظه ای تیم حفاظت از 

منزل شخصی آیت اهلل جعفری استفاده و وارد منزل ایشان شد.
او افزود: این اتفاق اوایل شب سه شنبه گذشته رخ داد و فرد مزبور با 

شکستن چند شیشه منزل وارد خانه آیت اهلل جعفری شد.
جعفری بیان کرد: خوشبختانه مشکل خاصی در جریان ورود این فرد 

به خانه ایجاد نشد.
فرزند آیت اهلل جعفری گفت: فرد مسلح نبود ولی با قصد قبلی وارد خانه 

شده و فحاشی می کرد که توسط حفاظت منزل دستگیر شد.
 یکی از مسئوالن حفاظت امام جمعه سابق کرمان در گفتگو با خبرنگار 
هدف  و  است  نبوده  مسلح  فرد  این  گفت:  جوان  خبرنگاران   باشگاه 

خاصی را از ورود به منزل امام جمعه دنبال نمی کرده است.
بیمارستان  اکنون در  بوده و هم  این فرد روانی  حتی اعالم شده است 

شهید بهشتی کرمان ) روان پزشکی( بستری است.
آیت اهلل جعفری امام جمعه سابق کرمان دربین مردم کرمان مورد اکرام 
واحترام زیادی است، وی سالها دوران مبارزاتی را در کارنامه خود دارد، 

وی هم اکنون در مدیریت حوزه های علمیه کرمان حضور دارد.
سردار  انقالب،  معظم  رهبر  دفتر  رئیس  حضور  با  نیز  قبل  چندی 
سلیمانی و جمعی از مدیران وفرماندهان نظامی و انتظامی از نیم قرن 

خدمات وی در استان کرمان تجلیل شد.

فرمانده انتظامی استان : 

مرکز هشدار الکترونیک پلیس 

در پیشگیری از سرقت موثر است
کشور  مردم  بصیرت  نقش  به  اشاره  با  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
از  از والیت گفت:استفاده  راهپیمایی حمایت  ومشارکت گسترده در 
از  پیشگیری  در  می تواند  پلیس  الکترونیک  هشدار  مرکز  ظرفیت 
سرقت بسیار موثر باشد که توصیه می شود مردم رابه استفاده از این 

سامانه تشویق کنید.
جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
راور،  وامنیت شهرستان های  نظم  توسعه،  ودهیاران  پلیس  ،همایش 
امام  استان،  انتظامی  فرمانده  ناظری  سردار  حضور  با  زرندوکوهبنان 
جمعه راور، فرمانداران راور و زرند، مدیران دادگستر ی های راور، زرند 
در  شهرستان  سه  این  تامین  شورای  واعضای  دهیاران  و  وکوهبنان 

سالن یاس نبی شهرستان راور برگزار گردید.
به سخنان  اشاره  وبا  بسیج  هفته  تبریک  راور ضمن  فرماندار  اژدری 
مقام معظم رهبری در خصوص اینکه ما بسیج ۲۰ میلیونی داریم و 
روحیه مردم بسیجی است ومدیران نیز باید جهت پاسداری از آرمان ها 

وارزش های انقالب اسالمی با همین روحیه به مردم خدمت کنند.
درادامه اژدری با بیان دو مقوله عنوان کرد:دهیاران وشورا ها عالوه بر 
مسائل عمرانی باید به مسائل دیگر نیز اهمیت داده شود خصوصا 
باشند ودر  باید پیش قدم  بحث های بحران های طبیعی واجتماعی 
رفع مسائل کوشا باشند و عبورساده از کنار مسائل به مسائل بحرانی 
وباید  است  درمان  بهتراز  پیشگیری  وهمیشه  شد  خواهد  منجر 
درمسائل کدخدا منشی عمل کرد وامین ونماینده مردم باشید وبا 

کار شبانه روزی مسائل حل وفصل شود.
سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی استان در همایش دهیاران 
برگزار شد  راور  راور، زرند وکوهبنان که در شهرستان  شهرستان های 
استاندار  با  وامنیت  نظم  توسعه  در  دهیاران  نفش  گفت:پیرامون 
مقرر شد.  نظر  مورد  اهداف  امنیت  به  توجه  با  که  داشیم  جلساتی 

جلسات با دهیاران را به صورت منطقه ای برگزار کنیم.
با  امنیت اجتماعی  اینکه رویکرد پلیس حفظ وایجاد  به  با اشاره  او 
نگاه جامعه محوری است افزود: دراین رابطه در شهرستان راور میزبان 

دهیاران شهرستان های زرند وکوهبنان هستیم.
دارد  ومهربانی  رافت  با  توام  اقتدار  داشت:پلیس  بیان  ناظری  سردار 
وهمواره در کنار مردم است وهمه باید به درک وسیع تری از امنیت 
به مصداق نعمتان مجهولتان برسند ودراین زمینه ابفای نقش کنند.

او تصریح کرد: دراین میان دهیاران به عنوان پل ارتباطی پلیس با 
مردم، وظیفه تولید امنیت را نیز بر عهده دارند ومهم است که چقدر 

از ظرفیت خود را به حوزه نظم وامنیت اختصاص داده اند.
مناطق  دیگر  دربین  زرندکوهبنان  راور،  کرد: شهرستان های  اظهار  او 
دیگر  به  مخدر  مواد  عبور  با  مرتبط  جرائم  زمینه  در  استان  شمال 
نقاط کشور مهم هستند وبنابراین در حوزه امنیت این مناطق نیاز به 

مشارکت مسئوالنه واثر بخش دهیاران ومردم داریم.
بصیرت  نقش  به  اشاره  با  استان  انتظامی  فرمانده  پایان همایش  در 
والیت  از  حمایت  راهپیمایی  در  گسترده  ومشارکت  کشور  مردم 
گفت:استفاده از ظرفیت مرکز هشدار الکترونیک پلیس می تواند در 
پیشگیری از سرقت بسیار موثر باشد که توصیه می شود مردم رابه 

استفاده از این سامانه تشویق کنید.

کشف ۲۴ کیلوگرم 

مواد روانگردان صنعتی در بم
دستگاه  یک  توقیف  از  بم  شهرستان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
روانگردان  مواد  نوع   ۳ از  گرم   ۷۰۰ و  کیلو   ۲۴ با  سواری  خودروی 

صنعتی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
سرهنگ مسلم برومند ،جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بم گفت: 
با موادمخدر حین کنترل خودرو های عبوری  مأموران پلیس مبارزه 
جاده"بم-کرمان" از یک دستگاه خودروی سواری"بی وای دی" که از 
شرق کشور به سمت کرمان در تردد بود ۱۰ کیلو و ۸۰۰ گرم کراک، 
۹ کیلو و ۸۰۰ گرم هروئین و ۴ کیلو و ۱۰۰ گرم شیشه کشف کردند.

زیاد  بسیار  آسیب های  به  اشاره  با  بم  شهرستان  انتظامی  جانشین 
مصرف مواد روانگردان و صنعتی از شهروندان خواست ضمن افزایش 
اهداف  به  رسیدن  در  را  مرگ  سوداگران  پلیس،  با  خود  همکاری 

شومشان و نابودی قشر جوان ناکام بگذارند.

اتفاقی  ایران،  فوتبال  تیم ملی  در  برانکو  حضور 
با  منفی.  هم  و  دارد  مثبت  پیامد  هم  که  است 
بررسی مهم ترین پیامدهای احتمالی این انتخاب 
این  منفی  اثرات  برای  اگر  که  گفت  می توان 
تصمیم فکری نشود، ممکن است فوتبال ایران از 

چاله کنونی به چاهی عمیق بیفتد.
آفریقای  فقید  جمهور  رئیس  ماندال،  نلسون 
جنوبی و از معروف ترین مبارزان علیه آپارتاید در 
دیداری که با اعضای تیم ملی فوتبال کشورش در 
نمی توانست  که  حالی  در  و  داشت  هلدرفونتاین 
کلمه "فوتبال" را به درستی تلفظ کند، درباره این 
متحدکننده ترین  از  یکی  "فوتبال  گفت:  ورزش 

فعالیت ها بین ماست."
ماندال به طور کلی فوتبال را درست شناخته بود 
و از پتانسیلی که این ورزش در جامعه دارد، آگاه 
نشان  فوتبالی  اتفاقات  جزئیات  بررسی  اما  بود 
می دهد که مثال های نقضی هم وجود دارد؛ مانند 
داربی هایی که در سراسر دنیا بین دو تیم رقیب 
برگزار می شود و به میدان جنگی برای دو طبقه 

از جامعه، دو نگاه سیاسی و ... تبدیل می شود.
در ایران اما نمونه ی نقض دیگری برای متحدکننده  
 – کی روش  قطبی  دو  شد.  پدیدار  فوتبال  بودن 
بین  را  اتحاد  تاحدودی  که  قطبی ای  دو  برانکو! 
شد  باعث  حتی  و  کرد  نابود  فوتبال  هواداران 
کشورشان  ملی  تیم  شکست  آرزوی  برخی،  که 
برانکو  و  رفتن کی روش  با  البته  باشند.  را داشته 
فوتبال  هواداران  بین  نگاه  این  ایران،  فوتبال  از 
امروز اخباری مبنی  اما  کم رنگ و کم رنگ تر شد 
بر احتمال حضور دوباره برانکو در تیم ملی منتشر 

شد که می تواند مانند آتش زیر خاکستر باشد.

حضور برانکو در فوتبال ایران پیامدهای مثبت و 
به همراه خواهد داشت. مهم ترین  فراوانی  منفی 
از  مربی  این  خوب  شناخت  برانکو،  مثبت  نکته 
شرایط فوتبال ایران است اما از طرف دیگر، نکات 
وجود  ایران  در  برانکو  دوباره  حضور  در  منفی ای 

دارد که نمی توان نادیده گرفت.
اولین پیامد منفی حضور برانکو در تیم ملی، زنده 
شدن دوباره دو دستگی بین هواداران کی روش و 
برانکو است. با این تفاوت که قبال برخی هواداران 
برانکو، آرزوی شکست و عدم موفقیت تیم ملی را 
داشتند اما پس از آمدن برانکو به تیم ملی برخی 
داشت  خواهند  آرزویی  چنین  کی روش  هواداران 
اتحاد هواداران فوتبال  از بین رفتن  نتیجه اش،  و 
خواهد بود و این ختالف زمانی پررنگ تر خواهد 

شد که برانکو نتواند با تیم ملی نتیجه بگیرد.
در  برانکو  حضور  نگران کننده تر  منفی  پیامد 
تیم ملی، مشکالت سابق برخی بازیکنان تیم ملی 
با این مربی کروات است. مشکالتی که می تواند 
و  تیم ملی  بدنه  در  فراوانی  حواشی  ایجاد  باعث 
به مرور  ادامه  بازیکنان و کادر فنی شود.در  بین 
و  برانکو  اختالف نظرهای  و  مشکالت  مهم ترین 

بازیکنان تیم ملی می پردازیم.
سردار آزمون

از  پیش  خبری  نشست  در  ایوانکوویچ  برانکو 
سال  ماه  فروردین   در  سایپا  و  پرسپولیس  دیدار 
را  بازیکنانش  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در   ۹۷
به  جام جهانی  راه  در  تیم ملی  آماده سازی  برای 
می دهد  قرار  کی روش  اختیار  در  روز   ۴۰ مدت 
به  راجع  کنایه آمیزی  صحبت های  نه،  یا 
او  داد.  انجام  ایران  فوتبال  لژیونرهای  عملکرد 

شدم  متوجه  دیروز  "بله  گفت:  در صحبت هایش 
پرواز  زمین  در  آنها  و  آماده اند  خیلی  لژیونرها 
پرواز  آزمون  و  انصاری فرد  طارمی،  می کردند. 
می کردند، بعد از نیم ساعت آنها را دیگر در زمین 
ندیدم. آیا لژیونرها هم ۴۰ روز همراه تیم ملی به 

اردو می روند یا نه؟!"
ناراحتی  باعث  برانکو  صحبت های  این  که  این 
و  است  نامشخص  موضوعی  نه،  یا  شد  لژیونرها 
واکنش  تنها  پرسپولیس  وقت  سرمربی  اظهارات 
پدر سردار  داشت.  همراه  به  را  آزمون  پدر سردار 
آزمون با لحنی تند در پیامی به برانکو اعالم کرد 

که دیگر حق ندارد درباره پسرش صحبت کند.
مهدی طارمی و رامین رضاییان

تابستان  در  پرسپولیس  سابق  بازیکن  دو  این 
که  انتقالی  پیوستند.  ترکیه  ریزه اسپور  به   ۹۵
ظاهرا زیاد به مزاق برانکو خوش نیامد چون هم 
بدون هماهنگی با او رخ داد و هم سرمربی وقت 
در  بازیکن  دو  این  ماندن  خواهان  پرسپولیس 
تیمش بود. البته حضور طارمی و رضاییان در این 
تیم ترکیه ای کم بود و در نهایت این دو بازیکن 
با لطایف الحیل مختلف - که منجر به محرومیت 
در   - نقل وانتقاالت شد  پنجره  دو  از  پرسپولیس 

نیم فصل ۹۵-۹۶ به پرسپولیس بازگشتند.
از  پس  بازیکن  دو  این  برای  شرایط  حال  این  با 
برانکو  بود.  کرده  تغییر  پرسپولیس  به  بازگشت 
رضاییان  و  طارمی  نابهنگام  جدایی  از  هنوز  که 
هر  از سوی  شاید  که  تصمیمی  در  بود،  ناراحت 
مربی حرفه ای دیگری هم اتخاذ می شد، آن ها را تا 

مدت ها از جمع بازیکنان اصلی اش کنار گذاشت.
در این بین وضعیت به حدی برای رضاییان وخیم 

شد که او پس از نیم فصل دوباره از پرسپولیس 
جدا شد اما مهدی طارمی پس از حضور یک سال 

و نیمه در پرسپولیس از این تیم جدا شد.
اشکان دژاگه

در  برانکو  و  کی روش  دعوای  کش وقوس های  در 
نفر  دو  این  روسیه،   ۲۰۱۸ جهانی  جام  جریان 
مصاحبه های فراوانی علیه یکدیگر انجام دادند و 

اتهاماتی مانند داللی به یکدیگر زدند.
از  یکی  در  ایوانکوویچ  برانکو  بین  این  در 
به  کی روش  به  زدن  کنایه  برای  مصاحبه هایش 
اشکان دژاگه، یکی از کاپیتان های تیم ملی اشاره 
کرد. سرمربی وقت پرسپولیس در صحبت هایش 
تیم ملی پس  به  "دعوت شدن دژاگه  بود:  گفته 
که  نیست  من  مشکل  نکردن  بازی  سال  یک  از 

بخواهم درباره آن صحبت کنم."
برانکو  صحبت   این  به  هیچ وقت  دژاگه  البته 
صحبت ها  این  از  قطعا  اما  نداد  نشان  واکنش 

خوشحال نشده است.
در حال حاضر نتایج ضعیف ویلموتس با تیم ملی 
فدراسیون  با  او  همکاری  نحوه  و  ایران  فوتبال 
قطع  از  پس  شاید  که  است  شکلی  به  فوتبال 
همکاری با این مربی بلژیکی، کسی به فدراسیون 

بابت این موضوع خرده نگیرد.
جدایی  از  پس  مهم تر  موضوع  حال  این  با 
اوست؛  جانشین  انتخاب  ایران،  از  ویلموتس 
موضوعی که فدراسیون فوتبال دیگر حق اشتباه 
در آن را ندارد و باید جدا از شعارهایی که تاکنون 
گذشته  اتفاقات  از  کلمه  واقعی  معنای  به  داده، 
درس بگیرد و تصمیم درستی برای آینده تیم ملی 

اتخاذ کند.

خوب و بد های حضور برانکو در تیم ملی
خبر

با  کرمان  استان  وان  کاراته  لیگ  قهرمانی  مسابقات 
به  مختلف  های سنی  رده  در  برتر  های  تیم  معرفی 

کار خود پایان داد.

کرمان  استان  کاراته  هیئت  رئیس  امیری،  احمد 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
قهرمانی  مسابقات  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 

لیگ کاراته وان استان کرمان با حضور رده های سنی 
مختلف به میزبانی کرمان برگزار شد.

سالگرد  چهارمین  و  سی  مراسم  همچنین  افزود:  او 
بنیانگذار  وزیری  هاشم  مرحوم  فقید  استاد  درگذشت 
محمدرضاپورابراهیمی  حضور  با  کرمان  استان  کاراته 
شورای  مجلس  در  کرمان  مردم  نمایندگان  زاهدی  و 
اسالمی، نژاد فصیحی رئیس گروه ورزش قهرمانی اداره 
کل ورزش و جوانان استان و فرهاد وزیری، فرزند مرحوم 
وزیری، پیشکسوتان، مربیان، داوران و قهرمانان کاراته 
استان برگزار گردید و از تالش ها و مجاهدت های این 
اسطوره بزرگ کاراته استان، تجلیل و به روح بلند وی 

ادای احترام شد.
امیری تصریح کرد: در پایان رقابت های لیگ کاراته وان 

استان کرمان، نتایج ذیل حاصل شد:
خردساالن )۱۶باشگاه(

-۱پویا سیرجان ۱ طال ۲ تقره ۴ برنز
-۲بعثت کرمان ۱ طال ۱ نقره ۲ برنز

-۳ملی پوشان رفسنجان و ستارگان جیرفت ۱ طال ۱ 
نقره ۱ برنز

-۴تربیت رفسنجان ۱ طال و ۳ برنز

-۵رزمی کوهساران راور و الماس ۱ طال
-۶تخت جمشید کرمان ۲ نقره

رده سنی نونهاالن و نوجوانان )۱۸باشگاه (
-۱ملی پوشان رفسنجان ۲ طال و ۳ برنز

-۲تخت جمشید کرمان ۱ طال ۲ نقره ۱ برنز
-۳تربیت رفسنجان ۱ طال و ۱ نقره

-۴ پویا سیرجان ۱طال
-۵ شهدا ۲ نقره و ۳ برنز

-۶ پهلوانان و بعثت کرمان یک برنز
رده سنی بزرگساالن: )۶ باشگاه(

-۱ بانک رسالت ۳ طال ۲ نقره ۲ برنز
-۲ ملی پوشان رفسنجان ۱ طال ۲ نقره ۲ برنز

-۳ تخت جمشید والماس کرمان ۱ طال و ۳ برنز
-۴ پویا کرمان و تربیت رفسنجان ۱ نقره و ۱ برنز

او بیان کرد: در حاشیه این مراسم از زحمات مهدی 
قراری زاده قهرمان ارزنده کشور و جهان تجلیل شد.

نخعی،  هادی  انتخاب  به  همچنین  افزود:  امیری 
یاسر  زحمات  از  استان  کاراته  هیات  عمومی  روابط 
کاراته  هیات  در  برتر  عمومی  روابط  سیاهکوهی 

رفسنجان با اهدای تندیس تجلیل شد.

پسر  و  دختر  دانشجویان  شطرنج  مسابقات 
دانشگاه های منطقه ۸ کشور در زرند با قهرمانی تیم 
پایان  بخش  دو  هر  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 

یافت.
زرند  شهرستان  عالی  آموزش  مجتمع  رئیس  الهی 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 

خبرنگاران جوان  ، گفت: مسابقات شطرنج دانشجویان 
دختر و پسر دانشگاه های منطقه ۸ کشور به میزبانی 
روز   ۴ مدت  به  زرند  عالی شهرستان  آموزش  مجتمع 
برگزار شد.او افزود: در این دوره از مسابقات، ۱۲ تیم از 
استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان به 
مدت چهار روز در مجتمع آموزش عالی این شهرستان 

به رقابت پرداختند.
الهی تصریح کرد: در پایان در بخش دختران تیم های 
شهید باهنر کرمان، ایرانشهر و زرند بر سکو های اول 

تا سوم ایستادند.
او بیان کرد: در بخش پسران نیز تیم های شهید باهنر 
کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به ترتیب به 

مقام های اول تا سوم دست یافتند.
امیری  حضور  با  ها،  رقابت  این  اختتامیه  مراسم  در 
نماینده مردم شهرستان های زرند و کوهبنان، فرماندار 
و جمعی از مسئوالن اجرایی این شهرستان و اساتید 
دانشگاه از تیم های برتر با اهدای لوح سپاس و هدایایی 

تجلیل شد.

معرفی برترین های لیگ کاراته وان کرمان

شهید باهنر کرمان فاتح مسابقات شطرنج دانشگاه های منطقه ۸ کشورشد

شناسه ملی  10630143641 شهرستان کرمان استان کرمان 

به اطالع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت ۱۵ روز چهارشنبه 

مورخ ۹۸/۹/۲۰ در محل پروژه تشکیل می گردد.
بدین وسیله از سهامداران محترم دعوت می گردد که در ساعت مذکور 

در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.
ضمنا اعضایی که مایلند حق حضور در رای دادن در مجمع را به نماینده 
تام االختیار خود واگذار نمایند تا تاریخ ۹۸/۹/۱۲ به اتفاق نماینده خود 

جهت تایید برگه نمایندگی به محل پروژه مراجعه نمایند.
دستور جلسه:

 تمدید مدت فعالیت شرکت )اصالح ماده ۵ اساسنامه(
هیات مدیره شرکت تعاونی 

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی 

مسکن مهر صنعت چاپ

فرم شماره ۱۵تاریخ:۱۳۹۸/۹/۶

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !
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آن هفته شوم و پُر فتنه تمام شد و اینترنت بنا بر تصمیم شورای امنیت 
اینترنت گذراندند.  را بدون  برقرار شد و مردم یک هفته  ملی مجددا 
بسیاری از خانواده ها از حال عزیزان خارج از کشور خود خبری نداشتند 
و این هفته به تلخی سپری شد. عده ای هم از قطعی اینترنت ناراضی 
بودند، زیرا در ایام اوقات فراغتشان سردرگم بودند. اینها که البته تنها 
یک گزارش اجتماعی است و می توان از کنارش به سادگی گذر کرد 
در  نیز  را  بزرگی  بسیار  اما ضررهای  رسد  نمی  مهم  نظر  به  و خیلی 
استان شاهد بودیم که شرایطی شبیه به ورشکستگی را برای بسیاری 
از شرکت های بزرگ رقم زده است. به عنوان مثال هفته گذشته که با 
مدیر یکی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت در شهر کرمان صحبت 
می کردم، می گفت روزانه 20 میلیون تومان ضرر می کنم. این تنها 
یک شرکت نه چندان بزرگ بود که در این ایام و با تصمیم دولت حدود 
200 میلیون تومان ضرر کرده است. از سویی دیگر بسیاری از شرکت 
های استارت آپ و دانش بنیان در استان کرمان که تمامی درآمدشان 
فروششان  ها که  تولیدی  از  بسیاری  و  بود  اینترنت  اتصال  به  وابسته 
100درصد اینترنتی بود در آن هفته میلیاردها تومان ضرر کردند. روز 

یکشنبه شاهد بودیم که وزیر ارتباطات از مردم عذرخواهی کرد و این 
رفتار خوبی است، به شرکت های اپراتور هم گفته بود که بسته های 
برای آن  آیا  اما  این هم تصمیم خوبی است.  را شارژ کنند،  اینترنتی 
یک و نیم میلیارد دالر ضرر کشوری در هفته گذشته برنامه ای داریم؟ 
برای شرکتی که باید در انتهای ماه جاری 100 میلیون تومان حقوق 
داده  از دست  را  از درآمدش  پرداخت کند و یک چهارم  را  و مخارج 
است چه فکری کرده ایم؟ چگونه می توانیم این دین را از گردن دولت 
جدا کنیم؟ لیدر گردشگری که به دلیل آن فتنه ها و عدم ارتباطش با 
گردشگران خارجی از کار بی کار شده و آن سوی مرزها به دلیل عدم 
از سایت های جهانی اخراج  پاسخگویی متهم به کالهبرداری شده و 

شده است را چه کسی می خواهد مددرسان شود؟
اعالم دارد که چگونه  به مردم کرمان  استاندار کرمان می خواهیم  از 
قرار است دولت این ضررها را پرداخت کند و آیا اصال قرار است که 
باید به حال خود  این فعاالن مهم را  اینکه  یا  جبرانی در کار باشد و 
رها کنید؟ این افرادی که چند صد میلیون ضرر کرده اند همان فعاالن 
دانش بنیانی هستند که با هزار سالم و صلوات آوردیم و خواستیم که 
پاسخ  شوند.  توسعه  و  رشد  باعث  تا  باشند  داشته  فعالیت  استان  در 
سرمایه گذاران خارجی را که با فرش قرمز به سختی وارد استان شدند 
را چه می دهید؟ روزنامه کرمان امروز در انتظار انتشار اعالمیه شما در 
زمینه پرداخت این ضررها خواهد بود. ضررهایی که خیلی راحت می 
شود از محل معافیت های مالیاتی و دیگر عوارض دولتی مرتفع شود. 

به امید فردایی بهتر!

سرویس علم و دانش کرمان امروز

ما هرشب می خوابیم بدون اینکه بدانیم قرار است چه خوابی ببینیم. 
به دوران  یا  بزنیم  با مرده ها حرف  پرواز کنیم،  می توانیم در خواب 
که  هستند  اسرارآمیز  و  عجیب  آنقدر  خواب ها  برگردیم.  مدرسه 
دانشمندان سال هاست آن را بررسی می کنند. در این مطلب با حقایق 

جالبی درباره خواب آشنا می شوید.
نابینایانبیشترکابوسمیبینند

را  بودند  دیده  قبال  که  صحنه هایی  از  بسیاری  می توانند  نابینایان 
دوباره در خواب ببینند. محققان از ۵0 نفر که نیمی از آن ها نابینا 
بودند خواستند به مدت ۴ هفته خواب هایشان را ثبت کنند. آن ها 
ادراک  نبودند  نابینای مادرزادی  دریافتند که شرکت کنندگانی که 
بیشتر  نابینا شدنشان  زمان  از  اما هرچه  دارند.  در خوابشان  بصری 

گذشته بود، چیز های کمتری می دیدند.
کابوس  بیشتر  نابینایان  که  بود  این  دیگر  جالب  یافته های  از  یکی 
می بینند. در مدت آزمایش، تنها ۷درصد از افراد بینا کابوس دیدند در 
حالی که این در میان نابینایان 2۵درصد بود. کابوس های آن ها شامل 
چیز های ترسناکی در بیداری، مثل گم کردن سگ راهنمایشان، گم 
شدن یا تصادف کردن می شد. محققان تصور می کنند که کابوس ها 
نوعی تمرین زندگی واقعی هستند و نابینایان بیشتر به آن نیاز دارند، 

چون خطرات بیشتری را در زندگی روزمره در انتظارشان است.
میتوانیدکنترلکنیدکهچهخوابیببینید

نیست  کسی  تنها  تلقین  فیلم  در  کاب«  »دام  می رسد  نظر  به   

طبق  می توانید.  هم  شما  کند،  کنترل  را  خواب هایش  می تواند  که 
تحقیقات اگر مشکلی داشته باشید می توانید عمدا خوابش را ببینید 
مورد یک شخص  در  می توانید  کنید. همچنین  پیدا  آن  راه حل  تا 

خاص یا حتی مرده خواب ببینید.
خواب ها برای حل مشکالتی که یک جزء بصری دارند عالی هستند. 
اگر می خواهید خوابی ببینید که در آن مساله ای را حل می کنید، قبل 

از خواب درباره آن فکر کنید و سعی کنید تصویری از آن در ذهنتان 
بسازید. می توانید یک تصویر واقعی از مساله به خودتان بدهید. مثال 
اگر می خواهید یک آهنگ بسازید، گیتارتان را کنار تخت قرار دهید. 
یا اگر با همسرتان مشکل دارید قبل از خواب خوب به او نگاه کنید. 
یا اگر می خواهید خواب یک شخص خاص را ببینید، قبل از خواب به 
عکس او نگاه کنید. اگر می خواهید خواب چتربازی ببینید، عکسش 
را ببنید. بعد از اینکه بیدار شدید خوب به خوابتان فکر کنید تا از 

چیز هایی که یاد گرفتید استفاده کنید.
میتوانیدکنترلکنیدکهدرخوابچهکاریانجامدهید

 نه تنها می توانید کنترل کنید که چه خوابی ببینید، بلکه می توانید 
رویای  یا  شفاف  رویای  کنید.  کار  چه  خواب  در  که  کنید  کنترل 
آگاهانه به رویایی گفته می شود که فرد در آن از می داند که در حال 
خواب دیدن است و همچنان توانایی کنترل محیط فیزیکی را ندارد، 
ولی به صورت آگاهانه روی رویا کنترل دارد و می تواند صحنه رویا را 

به میل خود تغییر دهد.
روش های مختلفی برای دیدن خواب های شفاف وجود دارد که یکی 
از آن ها آزمایش واقعیت است. بخشی از آزمایش واقعیت این است که 
در طول روز از خودتان بپرسید آیا خواب می بینید و سپس به دنبال 
نشانه  به  نیاز  کنید  فکر  شاید  هستید.  بیدار  که  باشید  نشانه هایی 
نیست و بدیهی است که خواب نیستید. اما انجام این کار در روز به 

شما کمک می کند در شب از خواب بودنتان آگاه باشید.
قبل از این که بخوابید به خودتان بگویید که خواب هایتان را به یاد 
نشانه هایی  دنبال  به  و  آورید  یاد  به  را  قبلتان  آورد. خواب  خواهید 
بگردید که خواب بوده است. تصور کنید که می خواستید در آن چه 

کار کنید. سپس این مراحل را تکرار کنید تا خوابتان ببرد.

روایت»کرمانامروز«ازوضعیتشرکتهایاینترنتمحور،چندروزپسازارتباطمجددوکوهیازضررهایمالیکهکمرمیشکند:

دولت برای جبران خسارت ناشی از قطعی اینترنت چه برنامه ای دارد؟

چیز های جالبی که درباره خواب نمی دانستید 

به قلم 
محمد فتح نجات

آگهی فراخوان مزایده  زمین )نوبت اول(
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان 

 فراخوان مزایده زمین

 مزایده گزار

 کرماناداره کل راه و شهرسازی استان  نام

 411371938916کد اقتصادی  -14000275775شناسه ملی  -7617899596کد پستی  -رو به روی سه راه فارابی -بلوار شهید صدوقی -کرمان نشانی

 کاربری پالک ثبتی نشانی شماره فراخوان ردیف
مساحت 

متر عرصه )
 (مربع

مبلغ تضمین شرکت در  قیمت پایه )ریال(
 شرایط فروش فرآیند ارجاع کار )ریال(

آدرس بلوار هجرت  –شهرستان سیرجان  2098003501000020 1
 خیابان عرش

فرعی مفروز و مجزی شده  22001تحت پالک 
  36اصلی واقع در بخش 5087فرعی از 1821از 

 شهرستان سیرجان
تاسیسات 

 نقد و اقساط  791,200,000  15,824,000,000 1840 وتجهیزات شهری

 شهرستان بم  آدرس مقابل دانشگاه آزاد  2098003501000021 3
فرعی مفروز و مجزی  2335پالک قسمتی از 

اصلی واقع در   3085فرعی از  2268شده از 
 شهرستان کرمان 29بخش 

 نقد و اقساط  360,000,000  2,023,000,000 1445 گردشگری 

 دریافت اسناد و تحویل پیشنهاد ها
 www.setadiran.irسامانه تدارکات الکترونیکی دولت  محل

 روز 10از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت حداقل  مهلت

 گشایش پیشنهاد ها
 www.setadiran.irسامانه تدارکات الکترونیکی دولت  محل

 طبق اسناد مزایده زمان
 


