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یادداشت:

من جنگلی شوریده در فصلی شلوغم

صفحه  سوم 

رئیس کل دادگستری کرمان:
مبارزه جدی با فساد 

در دستور کار است
متن در صفحه دوم

جدال با پینوکیو در شبکه های اجتماعی 

فرماندار سیرجان دوباره تغییر کرد!
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گزارش »کرمان امروز« از آیین تودیع
 و معارفه رئیس حوزه هنری کرمان:

هنر یکی از قدرتمندانه ترین

 ابزارهای انتقال پیام است
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شهردار کرمان خبر داد:

نیاز شهر کرمان

 به ۶۰۰ دوربین

 پایش تصویری

WWW.KERMANEMROOZ.COM

رییس دیوان عالی کشور:

امنیت و سالمت تشکیالت اداری  

دو امر مهم در کشور است

یادداشت روز 

بغض فروخورده را به شادی بدل کنید

روزان هم 

2

متن در صفحه هشتم

کنترل قیمت در بازار؛ کرمان پس از افزایش قیمت بنزین و اقدامات ضعیف مسئوالن در راستای  گالیه های مردم  گزارش »کرمان امروز« از 

متن کامل در صفحه سوم

مگر قرار نبود چیزی گران نشود؟
     شوربختانه بر خالف وعده ای که مسئوالن داده بودند؛ هفته گذشته مردم با یک شوک قیمتی در بازار میوه و تره بار مواجه شدند. چه کسی باور می کرد قیمت گوجه فرنگی که تا همین ماه گذشته از 
ارزان ترین محصوالت مصرفی بود به حدود 13 هزار تومان برسد. برخی از شهروندان نیز در سخنان خود از افزایش 20 درصدی نرخ حمل و نقل عمومی گفته اند. پیگیری ها نشان می دهد در بازار آهن نیز 

قیمت ها با افزایش 70 تا80 هزار تومانی برای هر تیر آهن در طول روزهای گذشته مواجه بوده است، حال باید از مسئوالن پرسید چرا؟ 

صفحات ششم و هفتم 

 امروز معاون وزیر ورزش به استان کرمان سفر می کند
  ممنوعیت گران شدن هزینه سرویس مدارس

 اعتراض ۴میلیون نفر به عدم واریز بسته حمایتی
  دعوت جودوکاران کرمانی به اردوی تیم ملی

  شرط جدید برای دریافت کارت پایان خدمت سربازی

اخبار ایران، جهان و حوادث:

نوشته های یک نویسنده 
همیشه  در سفر
 خاطرات سفر 

به رودخانه مال شور

شوخی طبیعت
 صفحه  پنجم

روایت »کرمان امروز« از هجوم دوباره 
ملخ به مزارع استان  و اعالم ناتوانی

 نهادهای مسئول در این زمینه؛

دوباره ملخ 
و دوباره کمبود تجهیزات
  گویا کرمان یتیم است!

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

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان باهنر 

متن در صفحه سوم 
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اخبار استان

مهم  امر  دو  به  گفت:  کشور  عالی  دیوان  رییس 
به  و  اجرا  را  عدالت  بتوانیم  تا  داریم  نیاز  کشور  در 
وظیفه خودمان عمل کنیم که آن امنیت و سالمت 

تشکیالت اداری است
هفتم  مرتضوی مقدم   سیداحمد  حجت االسالم 
آذرماه در جمع نمازگزاران مسجد امام حسین علیه 
قالب طرح »هر مسجد یک  در  کرمان  السالم شهر 
حقوقدان« با اشاره به تشکیل بسیج و تصویب قانون 
اساسی در آذرماه اظهار کرد: هر کدام از این اقدامات 
احقاق  برای  مبارکی  قدم  و  مبنای یک حرکت شد 

حق و اجرای عدالت است.
وی در ادامه افزود: به دو امر مهم در کشور نیاز داریم 
به وظیفه خودمان عمل  را اجرا و  بتوانیم عدالت  تا 
کنیم که آن امنیت و سالمت تشکیالت اداری است 

و باید محیط سالم باشد.
امر  دو  این  از  کدام  هر  کرد:  تصریح  مرتضوی مقدم 
متولیانی دارد که نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی 
متولی امنیت هستند و انصافا نیروهای مسلح اعم از 
سپاه، ناجا، ارتش و وزارت اطالعات به نحو احسن به 
وظیفه خود عمل کرده اند و امنیت کشور به آسانی 
کشیده  مهم  این  برای  زحماتی  و  نیامده  دست  به 

شده است.
امنیت  اینکه  به  اشاره  با  کشور  عالی  دیوان  رییس 
کشور دو نوع درونی و برونی است، بیان کرد: امنیت 

درونی وجود دارد و نباید این مسئله را فراموش کرد 
که حضور مردم نقش اساسی در وجود امنیت داشته 

و اگر مردم نباشند، امنیت ایجاد نمی شود.
امروز  قدرت  از  ناشی  نیز  برونی  امنیت  افزود:  وی 
رعب  ایجاد  با  اند  توانسته  که  است  مسلح  نیروهای 
و ترس در دشمن، جلوی تجاوزات دنیای استکبار را 
گرفته و باعث شوند دشمن هوس نکند به جمهوری 

اسالمی تعرض کند.
سالمت  ایجاد  کرد:  اظهار  ادامه  در  مرتضوی مقدم 
مسووالن  نظام،  اندرکاران  دست  عهده  به  اداری 
و  کنند  ایجاد  سالم  فضای  باید  که  است  مدیران  و 
چنانچه فضای اداری سالم نباشد، هرکس زور و پول 
باشد  نداشته  هرکس  و  رود  می  پیش  کارش  دارد، 
کارش انجام نشود که این خالف مصالح نظام است 

و جمهوری اسالمی آمده این موارد را حذف کند.
در  مخلصی  و  خوب  افراد  البته  کرد:  تصریح  وی 
اما  دارند  وجود  نظام  بدنه  مختلف  های  قسمت 
سئوال  کاری  انجام  برای  ایم  کرده  عادت  متاسفانه 
کنیم در فالن اداره آشنا داری؟ این خیلی بد است و 

زیبنده نظام جمهوری اسالمی و انقالب نیست.
که  زمانی  اینکه  بیان  با  کشور  عالی  دیوان  رییس 
فردی می خواهد رای بگیرد مخلص مردم است اما 
در زمان مراجعه جواب آنها را ندهیم، گفت: نظام این 
ها را نمی خواهد اما در بدنه نظام کارشکنانی هستند 

که می خواهند مردم را بدبین کنند.
ایجاد  باید مدیران  را  اداری  وی اظهار کرد: سالمت 
کنند که این مهم نیز با کار مخلصانه شدنی است و 
آشنا  فرد  این  که  باشد  داشته  تفاوت  ما  برای  نباید 
انجام  قانونا  و  ماست شرعا  آنچه وظیفه  نه.  یا  است 
بدهیم و در صورتی که این امر محقق شود، سالمت 

اداری را ایجاد و مردم را امیدوار می کند.
مرتضوی مقدم تصریح کرد: برخوردهای ناجور برخی 
مدیران و کارکنان مردم را نا امید می کند که باید 

وضعیت تغییر کند.
رییس دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه در سیستم 
که  داریم  کاری  و  مخلص  بسیجی،  نیروهای  اداری 
اگر نبودند، خیلی از کارها صورت نمی گرفت، افزود: 
امروز دستگاه قضائی در زیرمجموعه خود جلودار این 
نظام  آنچه که مدنظر  به  کار شده و سعی می کند 

است، برسد.
از  دیگری  بخش  در  کشور  عالی  دیوان  رییس 
سخنانش اظهار کرد: بعضی افراد وقتی حکمی علیه 
بازی شده در  پارتی  آنها صادر می شود می گویند 
علیه  حکمی  وقت  هر  که  نیست  اینطور  که  حالی 

کسی صادر شد، پارتی بازی شده باشد.
که  است  دلیل  این  به  ها  حرف  این  داد:  ادامه  وی 
دعوا  یک  ناشیانه  و  ندارند  حقوقی  اطالعات  برخی 
اطالعات  باید  که  صورتی  در  کنند،  می  مطرح  را 

حقوقیمان را باال برده و بدانیم کی، کجا و چگونه 
قانونی وارد  از مسیر  شکایت خود را مطرح کنیم و 

شویم.
مرتضوی مقدم اظهار کرد: یکی از راهکارهایی که به 
مردم اطالع رسانی می کند، طرح »هر مسجد یک 
از اطالع رسانی حقوقی به  نباید  حقوقدان« است و 

مردم مضایقه کرد.
رییس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از صحبت 
اینکه بالی دیگری که دامن گیر  بیان  با  های خود 
استان کرمان نیز هست، مواد مخدر است که چهره 
این استان را از دور بد جلوه می دهد اما داخل استان 
گفت:  هستند  نجیب  کرمان  مردم  و  نیست  اینگونه 
این  چهره  کرمان،  مسیر  از  مواد  قاچاقچیان  تردد 
استان را خراب کرده و عده ای نیز از برخی خانواده 
ها در حمل و فروش مواد استفاده می کنند و تعداد 
استان کرمان  پرونده های دستگاه قضائی  از  زیادی 
نبود،  قضیه  این  اگر  که  است  افراد  این  به  مربوط 

کرمان نمونه بود.
وی تصریح کرد: رییس کل دادگستری استان کرمان 
مدیری خدمتگزار، پای کار و موفق است که از رده 
کرده  طی  را  مسیر  قضائی  دستگاه  در  پایین  های 
است. به گزارش ایسنا، رییس دیوان عالی کشور در 
این دیدار به درخواست ها و مشکالت مردم رسیدگی 

کرد.

رییس دیوان عالی کشور:

امنیت و سالمت تشکیالت اداری  دو امر مهم در کشور است

خبر
رئیس کل دادگستری کرمان:

مبارزه جدی با فساد در دستور 
کار است

 
رئیس کل دادگستری کرمان گفت: دستگاه قضایی به صورت جدی مبارزه با 

فساد را در دستور کار دارد.
به گزارش خبرنگار مهر یدهلل موحد در جمع مردم کرمان واقع در مسجد امام 
حسین )ع( در راستای برگزاری طرح »هر مسجد یک حقوقدان« گفت: دلیل 
انتخاب این مسجد به این دلیل است که برای اولین بار این طرح در مسجد 

امام حسین )ع( خیابان مهدیه برگزار شد.
وی افزود: ریاست قوه قضائیه روی سه شاخصه مردمی، انقالبی و ضد فساد 
بودن این قوه تأکید دارد. لذا تأکید دارند که قوه قضائیه باید با مردم ارتباط 
داشته باشد و بهترین پایگاه در این زمینه مسجد است لذا این امر می تواند 

یک پل ارتباطی خوب میان مردم ومسئوالن باشد.
موحد با تاکید بر لزوم مبارزه جدی با فساد اظهار داشت: تنها با تفکر مردمی، 
انقالبی و ضد فساد بودن می توان با فساد مبارز کرد لذا باید به این سه مولفه 

توجه جدی کرد.

شهردار کرمان خبر داد:
نیاز شهر کرمان به ۶۰۰ دوربین

 پایش تصویری 
 

شهردار کرمان با بیان این مطلب که حدود ۶۰۰ دوربین دیگر برای حوزه های 
مختلف در شهر کرمان نیاز داریم، تصریح کرد: حدود ۸۰ دوربین دیگر به جزء 
این ۴۱۰ دوربین استقرار پیدا کرده، آماده اضافه شدن به سیستم های پایش 
تصویری شهر کرمان هستند که در ماه های آینده کار نصب این دوربین ها 

نیز به اتمام خواهد رسید.
»مهران عالم زاده« در آئین افتتاح طرح پایش تصویری شهرداری کرمان گفت: 
در سال ۹۶ و ۹۷ برای پایش تصویری اعتبارات خوبی در حدود ۱۶ میلیارد 
تومان اختصاص داده شده بود که ۱۲ میلیارد تومان این اعتبارات به صورت 

نقدی بوده است.
است،  شده  نصب  کرمان  شهر  در  دوربین   ۴۱۰ که  مطلب  این  بیان  با  وی 
تصریح کرد: از این ۴۱۰ دوربین؛ ۴۶ دوربین نظارتی، ۸۱ دوربین برای کنترل 
سرعت و ثبت تخلفات و مابقی دوربین ها متعلق به اتوبوسرانی، بازار، ترمینال، 

جایگاه های CNG، آتشنشانی ها و ... هستند.
شهردار کرمان با بیان این مطلب که حدود ۶۰۰ دوربین دیگر برای حوزه های 
مختلف در شهر کرمان نیاز داریم، تصریح کرد: حدود ۸۰ دوربین دیگر به 
جزء این ۴۱۰ دوربین، آماده اضافه شدن به سیستم های پایش تصویری شهر 
کرمان هستند که در ماه های آینده کار نصب این دوربین ها نیز به اتمام 

خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، »محمدجواد فدایی« استاندار کرمان نیز در این آئین گفت: 
یکی از بهترین راهکارها برای کاهش تخلفات، راه اندازی سیستم های پایش 

تصویری است.
وی با تشریح مراحل راه اندازی سیستم پایش تصویری در شهر کرمان ادامه 
دیگر  جامعه شود  در سطح  گسترده  به صورت  اطالع رسانی  این  وقتی  داد: 
رفتارهای تجاوزگونه به حریم مردم نیز به صورت خودکار کاهش پیدا خواهد 

کرد.
استاندار کرمان بیان کرد: این اقدام حاصل همکاری جمعی بوده است و اگر 
این همکاری ادامه پیدا کند، کارهای بسیار ارزشمندی می توانیم در راستای 
خدمت رسانی به مردم انجام دهیم و امیدواریم فاز دوم راه اندازی این سیستم 
های پایش تصویری از روش BOT نیز تا پایان سال انجام شود تا بتوانیم 

امنیت مورد نظر جامعه را ایجاد کنیم.

فرماندار سیرجان دوباره تغییر کرد!
در کمتر از یکسال، فرماندار شهرستان سیرجان بار دیگر عوض شد.

طی احکام جداگانه ای از سوی استاندار کرمان، »سهراب بهاالدینی« معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه سیرجان با حفظ سمت بعنوان 
سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان معرفی و »محمد محمودآبادی« 
کرمان  استاندار  مشاور  عنوان  به  شهرستان  این  فرمانداری  سابق  سرپرست 

منصوب شد.
سال  ماه  اردیبهشت  نهم  در  محمودآبادی«  »محمد  گزارش،  این  براساس 
موافقت  و  سیرجان  فرماندار  آبادی«  »منصورمکی  استعفای  پی  در  جاری 
استاندار کرمان با استعفای وی، به عنوان سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان 

سیرجان منصوب شده بود.
پس  که  بود  کرمان  استاندار  حوزه  مدیرکل  نیز  این  از  پیش  محمودآبادی 
از انتخاب به عنوان سرپرست فرمانداری سیرجان جای خود را به خنجری 

فرماندار سابق زرند داده بود.

برگزاری چهارمین سمپوزیوم
 اندودانتیست های ایران به میزبانی کرمان 
چهارمین سمپوزیوم اندودانتیست های ایران ۷ آذرماه با ارائه سخنرانی های 

علمی به میزبانی کرمان در محل هتل پارس برگزار شد.
چهارمین  کرمان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به   
های  کارگاه  برگزاری  با  و  آذرماه   5 از  ایران  های  اندودانتیست  سمپوزیوم 
آموزشی پیشرفته در کرمان آغاز شده بود و روزهای ۷ و ۸ آذرماه سخنرانی 

های علمی برگزار شد.
 دکتر حمید رضا رشیدی نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مراسم 
مراسم  این  برگزاری  گفت:  سمپوزیوم،  این  علمی  های  سخنرانی  افتتاحیه 
دستاوردهای  آخرین  تا  است  اندیشمندان  گردهمایی  برای  مناسبی  فرصت 

علمی و عملی را به اندو دانتیست ها و دندان پزشکان ارائه کنند.
  دکتر خادمی رئیس انجمن اندودانتیست های ایران نیز در این مراسم گفت: 
بر  اکنون عالوه  و هم  اندازی شد  راه  در مشهد  پیش  انجمن ۲5 سال  این 

خراسان در استان های اصفهان و تبریز دارای شعبه است.
و ۴  تا کنون ۱۸ همایش  ایران  اندودانتیست های  انجمن  داد:  ادامه    وی 
سمپوزیوم علمی برگزار کرده که قرار است پنجمین سمپوزیوم در تبریز و 

همایش علمی سال آینده در هتل المپیک تهران برگزار شود.

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

صرف ۶۰۰ میلیارد ریال برای مرمت بناهای تاریخی کرمان 
مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
در حوزه  ریالی بخش خصوصی  میلیارد  از سرمایه گذاری ۶۰۰ 

مرمت و احیای بناهای تاریخی این استان خبر داد.
به گزارش ایرنا ، فریدون فعالی در نشست با کارشناسان میراث 
در  افزود:  دولتی  اعتبارات  محدودیت  به  اشاره  ضمن  فرهنگی 
حال حاضر این اعتبارات پاسخگوی هزینه های مرمت و بازسازی 
بناهای تاریخی استان کرمان نیست و با اعتبارات موجود تنها می 

توان سه تا پنج درصد این بناها را احیا کرد.
وی با اشاره به اینکه اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان در 
اجرای طرح ها و سیاست های دولت از موفقیت نسبی برخوردار 
بوده، اظهار داشت: این موفقیت بیشتر در بحث استفاده از توان 
و ظرفیت بخش خصوصی در مرمت و احیا بناهای تاریخی بوده 

است.
مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
استان  در  تاریخی  بنای  هیچ  گذشته  سالهای  در  کرد:  تصریح 
اکنون  هم  ولی  بود  نشده  احیا  و  مرمت  بخش خصوصی  توسط 
حدود ۶۰۰ میلیارد ریال در حوزه مرمت و احیا بناهای تاریخی 

توسط بخش خصوصی در حال سرمایه گذاری است.
وی ادامه داد: بخش اعظم این سرمایه گذاری در بناهایی است 
که از طریق اداره کل استان و با استفاده از ظرفیت ماده ۲۷ به 
بخش خصوصی واگذار شده است و عمدتا در قالب کاربری های 

مرتبط با صنعت گردشگری احیا و به بهره برداری خواهند رسید.
فعالی با اشاره به اعتبارات جذب شده برای مرمت بناهای تاریخی 
از  ندارد و  ابالغی مشکلی وجود  اعتبارات  گفت: در بحث جذب 
و  عمرانی  های  پروژه  در  نیز  خزانه  اسناد  گواهی  اوراق  ظرفیت 

مرمتی استفاده می شود.
و  تاریخی  بناهای  تعداد  و  کار  به حجم  توجه  با  کرد:  بیان  وی 
ظرفیت های استان در این زمینه، اعتبارات دولتی پاسخگو نبوده 
و تالش شده است به منظور جبران این مساله از ظرفیت بخش 

خصوصی استفاده شود.
مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
بناهای  احیا  و  مرمت  از مشکالت حوزه  برخی  برای حل  افزود: 
تاریخی باید اعتبارات این حوزه افزایش و تسهیالت مناسبی به 

منظور حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی تخصیص یابد.
وی با اشاره به دخیل کردن بیشتر دستگاه های مرتبط در امر 
حفاظت از بافت ها و بناهای تاریخی نظیر شهرداری ها، مسکن و 
شهرسازی و بنیاد مسکن تاکید کرد: تخصیص اعتبارات الزم به 
منظور تملک و آزاد سازی حرایم آثار تاریخی تا حدودی می تواند 
مشکالت موجود در بافت های تاریخی که بسیاری از ساکنین این 

مناطق را دچارکرده است را حل کند.
استان کرمان دارای هفت اثر ثبت جهانی ، ۷۰۰ اثر ثبت ملی و 

هفتهزار آثار گردشگری است .

دومین  در  کرمان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  مدیر 
و  گرد  با  مقابله  طرحهای  اجرایی  کمیته  اندرکاران  دست  گردهمایی 
غبار و پروژه های آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی ، پیمانکاران 

اجرایی را سرمایه های ارزشمند بخش های عمرانی کشور نامید .
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
استان کرمان ، مهدی رجبی زاده در این گردهمایی هدر رفت سرمایه 
های مادی یک کشور در بخش های عمرانی را نتیجه نبود پیمانکاران 
با سواد و توانمند در سیستم دانست و افزود : این مشاوران هستندکه 
چگونگی عملکرد در هر حوزه را مشخص می نمایند و مشکل اینجاست 
که برای انجام مطالعات به قدر کافی هزینه نمی شود ، در حالیکه این 

موضوع بسیار حائز اهمیت است .

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با بیان این نکته که 
بسیاری از مطالعات ما در گذشته درست و کامل نبوده و مکان یابی ها 
نیز از دقت کافی برخوردار نبوده است و بنابراین ما اکنون به دلیل حجم 
باالی کار مجبور به استفاده از توان فکری همکاران و مشاوران به صورت 
توام هستیم ، افزود :عملکرد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
خوب  بسیار  مناقصات  در  بازرسی  اداره  در  همکاران  اذعان  به  کرمان 
بوده و دقت و مستند سازی در تمام مراحل اجرا یی کامل بوده است 
و تقاضای ما از همکاران و مشاوران ، اتمام کارها تا پایان دیماه است و 
امیدواریم پیمانکاران با بسیج امکانات مورد نیاز ، قادر به اتمام پروژه ها 

بطور همزمان باشند .
به  کارها  بیولوژیکی  طرحهای  در  که  امر  این  بر  تاکید  با  زاده  رجبی 

شده  گرفته  نظر  در  کامل  بسته  یک  قالب  در  و  جانبه  همه  صورت 
است بر اهمیت نهالکاری و تسریع در انجام آن تاکید نمود و افزود : از 
پیمانکاران پروژه های بیولوژیکی تقاضا می کنیم هر چه زودتر و پس 

از اعالم اسامی برندگان مناقصه کارها را آغاز کنند.
در این نشست همچنین حسین شجاعی معاون آبخیزداری و سرپرست 
معاونت فنی اداره کل با قدردانی از تالش همکاران و مشاوران به دلیل 
بند  و  راگه   ، نگین   ، اباد  قادر  در چهار حوزه  ها  پروژه  تقریبی  اتمام 
افزایی و مستند سازی  مملکت ، خواهان توجه بیشتر  به بحث توان 

شد .
نشست مذکور در پایان با طرح مشکالت پیش روی پیمانکاران در اجرا 

و تعیین راهکارهای حل آنها به پایان رسید .

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:

برای انجام مطالعات حوزه منابع طبیعی به قدر کافی هزینه نمی شود

شماره مناقصه : ۶5/۲۷/۹/۹۸  دستگاه مناقصه گزار دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دریافت اسناد:
الف( سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir
ب( پایگاه ملی مناقصات 
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده (

 موضوع مناقصه امور واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان باهنر

۷۹.۹۲۶.555.3۷۲ برآورد یکساله )ریال(

3.5۶۶.53۱.۱۰۷ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

 از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 3۰: ۱۴ روز
شنبه مورخ ۹۸/۹/۱۶

 دریافت اسناد

تا ساعت 3۰: ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۸/۹/۲۶  آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در
 سامانه ستاد ایران

از ساعت 3۰: ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۹/۲۷  بازگشایی پیشنهادها
ضمنا جلسه توجیهی در ساعت ۰۰: ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۹۸/۹/۱۹ در محل بیمارستان باهنر برگزار خواهد شد

محل تسلیم فقط پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان - ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد(. ۶۷۷3۶۱

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان باهنر 

تاکید بر الکترونیکی شدن 
فعالیت ها و فرآیندها در 
ادارات کل راه و شهرسازی
معاون اسناد، طرح و هماهنگی امور استان های 
لزوم  بر  شهرسازی  و  راه  وزات  حراست  مرکز 
راه  ادارات کل  فعالیت ها در  الکترونیکی شدن 

و شهرسازی استان ها تاکید کرد.
 به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره 
ارسالن  کرمان،  استان  شهرسازی  و  راه  کل 
مدیران  آموزشی  و  تخصصی  نشست  در  مالکی 
در  ها  استان  شهرسازی  و  راه  ادارات  حراست 
کرمان ضمن بیان این مطلب گفت: الکترونیکی 
اسناد  بهینه  حفاظت  بر  عالوه  فرآیندها  شدن 
خدمت  در  تسریع  و  تسهیل  خطا،  وکاهش 
رسانی را به دنبال خواهد داشت. معاون اسناد، 
راه  وزارت  های  استان  امور  هماهنگی  و  طرح 
ساماندهی  ضرورت  بر  همچنین  شهرسازی  و 
بر  استان ها،  اسناد در  و  پرونده ها  بایگانی ها، 

اساس استانداردهای موجود تاکید کرد.
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دارد  قصد  کرمان  مکرانبار  نقل  و  حمل  شرکت 
یدک  همراه  به  صفر  فاو  کشنده  کامیون  تعدادی 
تملیک  شرط  به  اجاره  صورت  به  آنها  کمپرسی 
اطالعات  کسب  جهت  متقاضیان  نماید  واگذار 
سه  شهید صدوقی  بلوار  کرمان،  آدرس  به  بیشتر 
راه دخانیات جنب مسجد حبیب ابن مظاهر طبقه 

فوقی دفتر شرکت مکرانبار مراجعه نمایند.

آگهی مزایده اجاره 

یادداشت روز 

بغض فروخورده را 

به شادی بدل کنید
بنزین در دوره ی گذشته، همه  به دو نرخی کردن  با توجه 
به یاد داریم که قاچاق سوخت رواج یافت و عده ای از دم 
کلفت ها به این ناهنجاری اقتصادی روی آوردند. بسیاری از 
صاحبان وانت ها که وظیفه ی نقل و انتقال کاالهای ضروری 
دیوار می  به  را  پایشان  هایشان  توی خانه  داشتند  برعهده  را 
زدند  و با فروش بنزین سهمیه ای با نرخ آزاد در واقع امور 
اقتصادی کشور را مورد تالطم قرار می دادند و از سوی دیگر 
به قاچاقگران سوخت کمک می کردند که بنزینـ  این نعمت 
خدادادی ایرانیان راـ  به بیگانگان بفروشند. در دوره قبل شایع 
خیانت  این  در  نیز  پایین  ی  رده  مسئوالن  از  بعضی  که  بود 

شرکت می کردند.
آیا تجربه های دوره گذشته، هیچ کمکی به دولت کرده است 

که پیش از راه افتادن این سیل مخّرب سیل بند ببندد؟
پرواضح است که در این امر نیز شفافیت معجزه می کند و اگر 
مردم بتوانند بر نحوه ی توزیع بنزین در سیستم های مکانیزه 
نظارت کنند، حنای قاچاقچیان بی رنگ می شود و غارت 

اموال عمومی ملت نجیب و شریف ایران متوقف می گردد.
با توجه به اینکه انتخابات مجلس را در پیش داریم جا دارد 
دولت با استقرار سیستم های شفافیت ساز، دیوارهای اعتماد را 
ترمیم کند و به صورت جدی بنزین قشرهای محروم و متوسط 
را که خون شهرها و روستاها محسوب می شود تامین نماید و 
درآمد مردم را به گونه ای ترمیم نماید که پاسخگوی گرانی 
های بی سابقه ی این روزگار باشد. آیا یک معلم بازنشسته در 
روزگار پیری و بیماری با دو میلیون و 400 هزار تومان می 

تواند به زندگی ادامه دهد؟
مردم انتظار دارند آقای روحانی رییس جمهوری محترم ایران 
که خود در دوره ی سخت پیری به سر می برد، بر حال و 
روز بازنشستگان محروم که در مقابل همسر و فرزندان خود 
شرمنده شده اند، وقوف کامل پیدا کند تا با افزایش حقوق 
آنها، بغض فروخورده ی ناشی از این شرمندگی را به شادی 

بدل کند. ان شاا...

یادداشت های 
گاه و بی گاه

تمدن 
از  اما هر چه فکر می کنم  حاال دگه سنم به شصت رسیده 
گذشته تا حال با واژه تمدن بسیار غریبه بوده ام و معنای آن را 
نمی دانستم فقط با شنیدن آن احساس ابهت می کنم و باد به 
غبغب می انداختم همیشه به دنبال ریشه این واژه یا نشانه ای 
که بتواند من را به آن برساند می گشتم ولی در کمال ناباوری 
تا دیروز هیچ ریشه و یا نشانی دست نیافته بودم و اما دیروز 
برحسب اتفاق از خیابانی می گذشتم و بنا به عادت، همه جا را 
تماشا می کردم که ناگهان نگاهم به کلمه ای افتاد که مرا در 
جا میخکوب کرد و از شادی فریاد کشیدم: یافتم!یافتم! چون 
آن کلمه همان نشانی بود که تا حاال در پی آن بودم؛ نشانی 
از تمدن، پس آن را خواندم و بعد نشانه های دیگر را هم در 
کنار آن ردیف کردم تا مشکل من و همه با واژه تمدن حل 
شود در زیر آن کلمه و کلمه های دیگر نشانه را می نویسم. 

مبل تمدن، میز، صندلی، تختخواب و ...

به قلم 
یحیی فتح نجات

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

من جنگلی شوریده 

در فصلی شلوغم
بنا به هدف و عالقه ی افراد و براساس 
لذتی که از زندگی می برند شادکامی 

ها شکل می گیرد. برخی افراد از آزادی و زنده بودن 
خود خوشحالند، برخی نیز دلخوشی های واالتر و هدف 
های بزرگ تری دارند که فقط با رسیدن به آن آرام می 
شوند. به هر حال برای هر حرکتی آرامش نسبی حتمی 
است. همه ی آنچه که ما از آن برانگیخته و شاد می 
شویم در باال رفتن کیفیت زندگی نقش دارد بی شک 
ولی  بوده  حسی  ها  لذت  برخی  است.  سازنده  عاملی 
گروه اصلی آنها از فکر و اندیشه سرچشمه می گیرند 
شدن  متحول  در  شگرفی  خیاالت  و  رویاها  که  چرا 
زندگی دارند. هیچ کس نمی تواند اهمیت لذت ها را در 
ایجاد شادکامی انکار کند افکار هر قدر هم که پوشیده 
هدایت  شادکامی  سمت  به  اگر  باشند  نامحسوس  و 
به  روحی  های  انقالب  و  آفریده  شگرف  قدرتی  شوند 
وجود می آورند. نیروهای مخالف با تضعیف روحیه ی 
چون  دارند  را  ما  شادکامی  و  آرامش  اشغال  قصد  ما 
آنهاست. شکست  پیروزی  با  برابر  ما  واقع شکست  در 
و  قید  بی  اسارت  و  دشمن  پیروزی  با  برابر  ما  روحی 
که خود  داریم  احتیاج  همواره  ما  بود.  خواهد  بندمان 
در  زندگی  روال  از  و  کرده  تقویت  روحی  لحاظ  از  را 
رضایت باشیم تا قدرت بیشتری داشته و شادکامی ها 
را از فکر به عمل برسانیم. زندگی یک فاصله و حادثه 
ی ترسناک نیست بلکه در آغوش کشیدن شادکامی ها 

و رضایت است.
با من که می خندی جهان یک کوه صبرست 

هر چند خورشید زمان دربند ابرست
من جنگلی شوریده در فصلی شلوغم
هرچند در تعقیب دل درنده ببرست

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از گالیه های مردم کرمان پس از افزایش قیمت بنزین و اقدامات ضعیف مسئوالن در راستای کنترل قیمت در بازار؛

مگر قرار نبود چیزی گران نشود؟

اشاره:
به رغم آنکه مسئوالن در ارتباط با عدم گرانی کاالها 
با اصناف مختلف اتمام حجت کرده اند اما گزارش 
های میدانی حکایت از افزایش قیمت برخی کاالها 
قیمت  افزایش  بود  براین  انتظار  که  همانطور  دارد. 
به صورت مستقیم  از کاالهایی شروع شد که  ابتدا 
از قیمت بنزین تاثیر پذیرفته اند. این افزایش قیمت 
در نرخ حمل و نقل مسافران درون شهری و میوه و 
تره باردیده شده است. تنی چند از خوانندگان کرمان 
تا50  افزایش 25  از  ما  با همکاران  امروز در تماس 
کرده  گالیه  اساسی  کاالهای  برخی  نرخ  درصدی 
اند. در همین باره گزارشی تهیه شده که در ادامه از 

منظرتان می گذرد.
شوک گوجه فرنگی

بازار  در  قیمتی  با یک شوک  مردم  هفته گذشته 
میوه و تره بار مواجه شدند. چه کسی باور می کرد که 
گوجه فرنگی که تا همین ماه گذشته از ارزان ترین 
محصوالت مصرفی بود قیمت هر کیلوی آن به رقمی 
بین 5 /8 تا 13 هزار تومان برسد که البته مسئول 
اتحادیه میوه و تره بار علت آن را شروع فصل سرد و 

کاهش تولید این محصول عنوان کرده است.
شهروندی در تماس با ما، ضمن ابراز گالیه از این 
موضوع گفت: با این حساب دیگر املت هم نمی توان 
این  و  تر می شود  روز کوچک  هر  ما  خورد. سفره 
نام ما در فهرست دریافت  در حالی است که حتی 

کنندگان یارانه معیشتی هم قرار نگرفته است!
شهروند دیگری نیز که برای دریافت نسخه ای از 
از  بود  آمده  امروز  کرمان  مرکزی  دفتر  به  روزنامه 
افزایش اقالمی مانند نارنگی و پرتقال و انار هم در 
روزهای اخیر ابراز ناراحتی کرد و گفت: دیگر نمی 
توانیم میوه بخوریم و گوشت و پروتئین هم که خیلی 

وقت قبل از سفره هایمان حذف شده است.
افزایش نرخ حمل و نقل

برخی از شهروندان نیز در سخنان خود از افزایش 
20 درصدی نرخ حمل و نقل عمومی گفته اند. این 
، رییس کمیسیون  این  از  در حالی است که پیش 
گفته  کرمان،  شهر  اسالمی  شورای  نقل  و  حمل 
اعم  عمومی  نقل  و  حمل  وسائل  نرخ  افزایش  بود: 
از اتوبوس، تاکسی و غیره به بهانه افزایش قیمت و 

سهیمه بندی بنزین غیر قانونی و ممنوع است.
آهن هم رشد قیمت را تجربه کرد

پیگیری ها نشان می دهد در بازار آهن هم قیمت 
ها با افزایش 70 تا80 هزار تومانی برای هر تیر آهن 

این  بوده است. در  در طول روزهای گذشته مواجه 
ساز  و  کار ساخت  در  که  از شهروندان  یکی  زمینه 
است به خبرنگار ما گفته است: آهن از این هفته رشد 
قیمتی دیگر را تجربه خواهد کرد. از این رو من هر 

چه آهن نیاز داشتم یک جا خریدم!
افزایش کرایه  تاکسی های درون و برون 

شهری و قیمت میوه؛ در صدر شکایات مردمی
کنترل  برای  ربط  مسئوالن ذی  بدانیم  آنکه  برای 
اند به صحبت  بازار در این روزها چه کرده  قیمت  
های رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال 
با خبرگزاری ایسنا بیان کرده  استان که در گفتگو 

رجوع می کنیم.
در  نظارت ها  خصوص  در   ، حسینی نژاد"  "مهدی 
هفته گذشته در استان کرمان پس از افزایش قیمت 
بنزین گفت: در هفته گذشته حدود یک هزار مورد 
بازرسی از واحدهای صنفی مختلف انجام دادیم که 
پرونده  و 300  هزار  بازرسی ها یک  این  راستای  در 
تخلف با ارزش ریالی یک میلیارد ریال تشکیل شده 

است.
وی با بیان این مطلب که در هفته گذشته حدود 10 
با سایر دستگاه های ذیربط تشکیل  گشت مشترک 
شده است، اظهار کرد: در راستای کنترل قیمت در 
بازار پس از افزایش قیمت بنزین، با اتحادیه هایی که 
کاالهای سبد خانوار را تامین می کنند، جلسات ویژه 

نیاز  مورد  کاالی  بتوانیم  طریق  این  از  تا  داشته ایم 
مردم را با قیمت واقعی تامین کنیم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان 
کرمان بیان کرد: سامانه 12۴ نیز از ساعت 7 صبح 
تا 22 به صورت فیزیکی اپراتورهای آنها پاسخگوی 
ثبت و بررسی شکایات مردمی هستند که در یک 
هفته گذشته حدود 250 شکایت از طریق تلفن 12۴ 
در استان ثبت شده که بیشترین شکایات مردمی در 
زمینه افزایش کرایه تاکسی ها درون و برون شهری و 

قیمت میوه بوده است.
وی از رشد 100 درصدی شکایات مردم ثبت شده 
از طریق تلفن 12۴ در یک هفته گذشته نسبت به 
هفته های قبل از آن خبر داد و یادآوری کرد: امروز 
هیچ دلیلی برای افزایش قیمت سایر کاالها در پی 
این  توان  نمی  و  ندارد  وجود  بنزین  قیمت  افزایش 
افزایش قیمت بنزین را با سال ۹0 مقایسه کرد زیرا 
تفاوت افزایش قیمت بنزین در سال ۹8 با سال ۹0 
در این بود که در آن سال قیمت سایر فرآورده های 
پیدا  افزایش  نیز  مازوت  و  گاز  نفت،  نفتی همچون 
کرد و این موضوع در آن سال باعث شد که بسیاری 
از کاالها از افزایش این قیمت ها تاثیر مستقیم بگیرند 
پیدا  قیمت  افزایش  بنزین  تنها  جاری  سال  در  اما 

کرده است.
حسینی نژاد ادامه داد: افزایش قیمت های حامل های 

انرژی یک دوران گذار دارد و در دوران بعدی باید 
بازار رصد و پایش شود. در مقطع فعلی که افزایش 
روانی  بعد  لحاظ  به  طبیعتا  داشتیم  بنزین  قیمت 
است  مشکل  آن  گذار  زمان  در  آن  کردن  مدیریت 
که پیش بینی می کنیم دوران گذار این موضوع حدود 

یک ماه باشد.
امنیتی،  بعد  از  باید  ادامه داد: در دوران گذار  وی 
اجتماعی، فرهنگی، کارشناسی و ... به مسایل توجه 
این دوران گذار  کرد که مهمترین شاخصی که در 
با توجه به هجمه هایی که از بیرون کشور مدیریت 
امنیت  بعد  شود،  داده  اهمیت  آن  به  باید  می شود، 
است لذا امنیت روی سایر مسایل)فرهنگی، اجتماعی 
و ...( سایه افکنده است و بعد از آن مباحث کارشناسی 
در خصوص قیمت ها است و تاثیر مستقیم افزایش 
قیمت بنزین بر کاالها مورد ارزیابی قرار می گیرد و 
قیمت تمام شده کاالها مشخص می شود و از مسیر 

اداری آن افزایش قیمت ها لحاظ می شود.
رییس سازمان صمت شمال استان کرمان با انتقاد 
نگرفته ایم که درست مصرف کنیم؛  یاد  ما  اینکه  از 
میلیون   100 روزانه  متوسط  به طور  کرد:  تصریح 
براساس  که  می شود  مصرف  کشور  در  بنزین  لیتر 
شاخص های دنیا )تعداد خودرو، موتورسیکلت و ...( 
ما حدود 30 میلیون لیتر مازاد مصرف داریم که این 
یا عدم  بوده  قاچاق  یا بحث  ما  مازاد مصرف کردن 
مصرف بهینه را در پی داشته است که براساس آمار 
و  قاچاق  بنزین  لیتر  میلیون   10 حدود  غیررسمی 
حدود 20 میلیون لیتر نیز مصرف بد بنزین را داریم 

که باید برای این موضوع چاره ای اندیشیده شود.
وی با تاکید برآنکه تنها راهکار ما برای تنظیم بازار 
به صورت  را  بازار  کرد:  عنوان  نیست،  جریمه  فقط 
از  که  کاالهایی  قیمت  برای  می کنیم.  رصد  مرتب 
افزایش قیمت بنزین تاثیر می پذیرند براساس کارهای 
کارشناسی ستاد تنظیم بازار، قیمت نهایی را مشخص 
و ابالغ خواهیم کرد و کاالهایی که قیمت تمام شده 
آنها با قیمت بنزین ارتباط ندارد اگر افزایش قیمتی 
برخورد  کنیم،  واحدهای صنفی مشاهد  از سوی  را 

شدید خواهیم کرد.
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
کرمان اظهار کرد: پیش بینی ما این است که قیمت 
کاالها حدود 10 تا 15 درصد افزایش پیدا خواهند 

کرد.
سخن آخر

با همه ی اینها، مسئوالن معتقدند که افزایش نرخ 
بنزین به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر تورم تاثیر 
اعتراض  البته موجب  خواهد گذاشت؛ موضوعی که 
بعضی اقتصاد دانان از این منظر می شود که حتی 
این رقم نیز موجب تشدید فقر و ایجاد فاصله طبقاتی 
ناامیدی در مردم می  ایجاد  خواهد شد که موجب 

شود.

   شوربختانه بر خالف وعده ای که مسئوالن داده بودند؛ هفته گذشته مردم با یک 
شوک قیمتی در بازار میوه و تره بار مواجه شدند. چه کسی باور می کرد قیمت گوجه 
فرنگی که تا همین ماه گذشته از ارزان ترین محصوالت مصرفی بود به حدود 13 هزار 
تومان برسد. برخی از شهروندان نیز در سخنان خود از افزایش 20 درصدی نرخ حمل 
و نقل عمومی گفته اند. پیگیری ها نشان می دهد در بازار آهن نیز قیمت ها با افزایش 
70 تا80 هزار تومانی برای هر تیر آهن در طول روزهای گذشته مواجه بوده است، حال 

باید از مسئوالن پرسید چرا؟ 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

آگهي مناقصه عمومي 
معاونت خدمات شهری شهرداري کرمان در نظر دارد جهت خرید لوازم مورد نیاز جهت رفع نواقص تاسیسات 
برقی در سطح پارکهای شهر )طبق لیست پیوست در اسناد مناقصه( از طریق برگزاری مناقصه عمومی با مبلغ 
برآورد اولیه تقریبی  60/300/000/000 ریال با پرداخت مبلغ معامله بصورت 50 درصدزمین و 50 درصد نقد 
)بشرح ذکر شده در اسناد مناقصه ( اقدام نماید. لذا از کلیه فروشندگان و تولیدکنندگان حقیقی و حقوقی واجد 
شرایط در اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آید برای خرید اسناد  از تاریخ ۹8/۹/2  لغایت ۹8/۹/1۴  وجهت تسلیم 
پیشنهادات تا تاریخ ۹8/۹/1۹  به مدیریت امور قراردادهای شهرداری مرکز به آدرس کرمان ، میدان شورا –
ساختمان جدید شهرداری  مراجعه نمایند. شرکت کنندگان باید مبلغ  3/020/000/000 ریال را به عنوان ضمانت 
شرکت در مناقصه  به یکی از صورتهای ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد واریزی ، به همراه سایر مدارک تحویل 
نمایند. بازگشایي پاکات در تاریخ ۹8/۹/20 انجام می شود و در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله  
نشود ضمانت نامه ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. بدیهي است که هزینه چاپ آگهي بعهده برنده مناقصه 

میباشد. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است677367

مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان

شرکت تعاونی مجتمع تولیدی غدیر زرند در نظر دارد یک باب 
تاالر  جنب  ابوذر  خیابان  زرند  در  واقع  را  خود  اداری  ساختمان 
متقاضیان  برساند.  فروش  به  عمومی  مزایده  طریق  از  فرهنگیان 
می توانند جهت بازدید از ملک و دریافت فرم شرایط شرکت در 
مزایده به محل شرکت مراجعه و یا جهت اطالعات با شماره تلفن 
خرید  متقاضیان  نمایند.  حاصل  تماس   0۹131۴0۴116 همراه 
انتشار  از تاریخ  ملک مزبور می توانند پیشنهادات کتبی خود را 
آگهی مزایده به مدت 8 روز به دفتر شرکت غدیر واقع در خیابان 

ابوذر تسلیم نموده و رسید دریافت دارند.
شرایط مزایده: شرکت غدیر در رد یا قبول پیشنهادات مختار 

می باشد.
و  مالیات  و  شهرداری  عوارض  قبیل  از  ها  هزینه  کلیه  پرداخت 
هزینه انتقال سند،  هزینه چاپ آگهی برعهده برنده  مزایده خواهد 

بود.
شرکت تعاونی مجتمع تولیدی غدیر زرند 

آگهی مزایده شرکت تعاونی 
مجتمع تولیدی غدیر زرند
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فرهنگ و ادب

گزارش »کرمان امروز« از آیین تودیع و معارفه رئیس حوزه هنری کرمان:
هنر یکی از قدرتمندانه ترین ابزارهای انتقال پیام است 

اشاره
حوزه  جدید  و  سابق  مدیران  معارفه  و  تودیع  آیین 
هنری استان کرمان دوشنبه 4 آذرماه در مکان  تاالر 
باغ موزه دفاع مقدس کرمان برگزار شد. در این مراسم 
که با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد و اسالمی استان 
کرمان، مدیر روابط عمومی استانداری کرمان و تنی 
سازمان  پاسداران،  سپاه  فرهنگی  مسئوالن  از  چند 
تبلیغات اسالمی و دیگر سازمان های فرهنگی برگزار 
امور استان ها و  شد، دکتر حیدر مصلحی مدیر کل 
تهران حکم مدیریت مجتبی  از  مجلس حوزه هنری 
اسدی به عنوان مدیر جدید حوزه هنری کرمان را به 

وی تقدیم کرد. 
میهمان 10 ماهه

مهدی حبیبی سرپرست سابق حوزه هنری کرمان که 
صورت  به  ملکی  حسین  محمد  بازنشستگی  از  پس 
موقت عهده دار این مسئولیت در کرمان بود در ابتدای 
این مراسم گفت: بنده قریب به 10 ماه میهمان مردم 
هنر دوست کرمان بودم و در این مدت تالش کردیم 
انجام بود را به سرانجام  که آنچه از گذشته در حال 
برسانیم. حبیبی حوزه هنری را نهادی چابک دانست 
که به رغم نیروها و توان مالی اندک موفق شده است 
سامان  زیر چتر خود  را  کشور  هنرمندان  از  بسیاری 
دهد و موجبات تحسین مقام معظم رهبری) مد ظله 

العالی( را فراهم کند. 
وی گفت: مهمترین وظیفه بنده در این مدت کمک به 
انتخاب یک مدیر جوان، شایسته، با انگیزه و خوشنام 

برای حوزه هنری کرمان بود. 
سرپرست سابق حوزه هنری کرمان یکی از مشکالت 
استان کرمان در زمینه مدیریت هنری را موازی کاری 
وی  است.  مخرب  وی  عقیده  به  که  دانست  هایی 
تصریح کرد: با همه اعتبارات فرهنگی و هنری که در 
استان کرمان وجود دارد، عمده مشکل به عقیده بنده 
نبود تمرکز و برنامه های موازی بسیار زیاد است. وی 
افزود: یکی از خوبی های کرمان وجود مجموعه های 
صنعتی است که هم پول دارند و هم عالقه به انجام 
مجموعه  این  حال  این  با  هنری.  و  فرهنگی  کارهای 
بازی را به هم می ریزند. به عنوان  ها معموال قواعد 
بنا به ظرفیت بسیار  مثال ما در حوزه هنری کرمان 
داستان  و  شعر  زمینه  در  کرمان  استان  که  بزرگی 
دارد، تجربه برگزاری کارگاه هایی در زمینه ادبیات با 
مدیریت محمدعلی مالزاده را داشتیم. برگزاری کارگاه 
در شهرستان های کرمان نیز طبق این برنامه انجام 

شد و جالب اینکه در یکی از شهرستان های کرمان 
مدیر یکی از مجموعه های صنعتی پیشنهاد مبلغ ده 
برابری را برای برگزاری همین کارگاه داده بود. اینگونه 
رقابت های بی هدف و بدون برنامه و طرح مشخص 
ضعفی است که بنده در این مدت شاهد آن در کرمان 
شاهد  اسدی  آقای  مدیریت  دوره  در  امیدوارم  بودم. 
در  صنعتی  و  فرهنگی  نهادهای  سوی  از  اجماع  یک 

استان کرمان باشیم. 
در  کرمان  استان  در  بنده  عقیده  به  گفت:  حبیبی 
بلند  های  فیلم  ساخت  امکان  هنری  اجماع  صورت 
سینمایی با کیفیت باال وجود دارد. چرا که نیروهای 
و  هستند  کرمان  در  زمینه  این  در  ای  حرفه  انسانی 
مهمترین مزیت اینکه حوزه هنری تعداد باالیی سینما 
در سطح کشور دارد که این موضوع موجب آسودگی 

خیال تهیه کننده و  سازندگان فیلم خواهد بود. 
حبیبی گفت: برداشت بنده از بیانیه گام دوم انقالب 
این است که امور را باید به نیروهای متعهد و انقالبی 
سپرد که انتخاب آقای اسدی البته با همراهی تمامی 
راستا  همین  در  تواند  می  کرمان  استان  هنرمندان 
حوزه  جدید  مدیر  به  توصیه  در  پایان  در  وی  باشد. 
هنری کرمان گفت: نقدها و انتقادات به حوزه هنری 
باید شنیده شود و فضا باید برای حضور و فعالیت همه 

هنرمندان در حوزه باز باشد. 
حوزه هنری

نیز  هنری  حوزه  مجلس  و  ها  استان  امور  کل  مدیر 
تولید  شناخت،  هنری  حوزه  کار  گفت:  آیین  این  در 
است.   هنر  زبان  از  اسالمی  انقالب  های  پیام  ابالغ  و 
حیدر مصلحی گفت: به دلیل تعاریف بسیار بزرگی که 
در دل انقالب اسالمی وجود دارد دامنه فعالیت های 
حوزه هنری نیز گسترده است. به عنوان مثال عالوه بر 

موضوعات داخلی هنرمندان انقالبی به اتفاقاتی که در 
کشورهای دیگر همچون یمن، فلسطین، لبنان و حتی 
آمریکا که رخ می دهد حساسیت نشان می دهند. هنر 
یکی از قدرتمندانه ترین ابزارهای انتقال پیام است و 
حتی دشمن که شعار هنر برای هنر را می دهد از این 
ابزار به گسترده ترین و قوی ترین شکل خود استفاده 

می کند. 
و  وی  سالیانه  متعدد  دیدارهای  به  اشاره  با  مصلحی 
سایر مدیران حوزه هنری با مقام معظم رهبری گفت: 
بیش از نود درصد سخنان مقام معظم رهبری پیرامون 
هنر مربوط به ادبیات پایداری است. موضوعی که باعث 
رویکردهای  و  هنری  حوزه  های  سیاست  است  شده 
تولیدی آن نیز در تمامی رشته ها در نهایت به ادبیات 

پایداری برسد. 
مصلحی تعامل سازنده را یکی از مهمترین رویکردهای 
کارهای  گفت:  زمینه  این  در  و  دانست  هنری  حوزه 
زمینه  در  زیادی  بسیار  مانده  زمین  و  مانده  عقب 
به  ما  و  دارد  وجود  ما  کشور  در  هنری  و  فرهنگی 
هیچ وجه قصد رقابت با هیچ نهاد و دستگاهی را در 
زمینه فرهنگ نداریم. بلکه با روی باز خواستار تعامل 
نهادها و بخش هایی هستیم که در زمینه  تمامی  با 

فرهنگ و هنر فعالیت دارند. 
مصلحی با بیان اینکه استفاده از تکنولوژی های روز 
باشد  برنامه های حوزه هنری  از مهمترین  باید یکی 
گفت: اینکه چند نفر با استفاده از چند گوشی کشور 
را به هم می ریزند به هیچ وجه در شان کشور و مردم 
موضع  همیشه  ما  که  است  این  هم  دلیل  نیست.  ما 
با  است  بوده  نامناسبی  فیلم  اگر  ایم.  داشته  دفاعی 
سانسور خواسته ایم آن را حل کنیم. چرا ما نباید در 
زمینه فرهنگی همچون کشورهای غربی حمله کننده 

باشیم؟ حمله ای که با انتقال پیام از طریق ابزارهای 
قدرتمندی همچون سینما و دیگر رشته های هنری 
امکان پذیر است. یا از طریق فضای مجازی به جای 
جواب  دیگر  آینده  در  قطعا  که  فیلترینگ  بر  تکیه 
همین  با  پیام  دهنده  انتقال  باید  نیز  ما  داد  نخواهد 

بستر به جهانیان باشیم. 
مدیریت  هنری  حوزه  در  مدیریت  جنس  گفت:  وی 
پدرانه است و از همین رو باید با تمام وجود سعی در 

توانمند سازی نیروهای خود داشته باشیم. 
کرمان و حوزه هنری

از  ما  که  تصویری  گفت:  ادامه  در  میهمان   این 
کرمان داریم تصویر بزرگی است. از عقبه این استان 
که  کرمانی  سیاستمداران  و  هنرمندان  همچنین  و 
دارند.  و  اند  داشته  کشور  در  زیادی  بسیار  تاثیرات 
این  در  موجود  امکانات  با  البته  که  بزرگی  تصویر 
استان متناسب نیست. مکان و ساختمان فعلی حوزه 
هنری کرمان در شان هنرمندان این استان نیست و 
امیدواریم در آینده آقای اسدی پیگیر ساخت مکانی 
در خور برای حوزه هنری کرمان باشند. عالوه بر این 
جای سینمای حوزه هنری کرمان بسیار خالی است. 

تودیع  جلسه  واقع  در  امروز  داد:  توضیح  مصلحی 
مهدی حبیبی از حوزه هنری نیست و ایشان در تهران 
برعهده  را  هنری  حوزه  های  استان  امور  مسئولیت 
سابق  رئیس  ملکی  آقای  بازنشستگی  از  پس  دارند. 
حوزه هنری کرمان ما نیاز داشتیم که مدتی را برای 
انتخاب مدیر جدید تامل کنیم. همچنین باید از مدیر 
اسبق حوزه هنری کرمان آقای ساالری یاد کنم که با 
پایان  نهاد زحمت کشید. وی در  این  جان و دل در 
ابراز امیدواری نمود که مدیر جوان حوزه هنری کرمان 

منشا خیر و برکت برای کرمانی ها باشد. 

رئیس سابق
محمدحسین ملکی رئیس سابق حوزه هنری کرمان 
در  خود  فعالیت  اتمام  از  پس  گفت:  مراسم  این  در 
وجود  بنده  های  دغدغه  از  یکی  کرمان  هنری  حوزه 
جلسه ای بود که در آن به صورت رسمی از همکاران 
خود در این نهاد قدردانی و طلب حاللیت کنم. ملکی 
ضمن قدردانی از مسئوالن حوزه هنری کشور و کرمان 
گفت: بنده در حال حاضر در کارگروه هنری شورای 
فرهنگ عمومی و کانون تخصصی هنر آستان قدس 
بنده  این  بر  عالوه  دارم.  فعالیت  کرمان   در  رضوی 
در حوزه هنری کرمان احساس کردم که خال جدی 
تربیت نیرو را داریم که در این زمینه نیز در مجموعه 
تربیتی شهریار نخبگان که کار مستمر آموزشی و به 
ویژه تربیتی  را دارد نیز در خدمت فرزندان این استان 

هستم. 
به نام پدر

مجتبی اسدی رئیس جدید حوزه هنری کرمان نیز در 
این مراسم ضمن تقدیر از مسئوالن حوزه هنری گفت: 
حبیبی  آقای  ویژه  به  هنری  حوزه  مسئوالن  از  بنده 
نهایت تشکر  بنده  به  اعتمادشان  دلیل  به  و مصلحی 
فعالیت خود در حوزه هنری  با  امیدوارم که  را دارم. 
برای دوستداران انقالب مایه سرافکندگی نباشم. وی 
با تقدیر از پدر خود – غالمحسین اسدی- گفت: بنده 
را بیش از آنکه به نام مجتبی اسدی بشناسند به فرزند 
غالمحسین اسدی شاعر می شناسند و بزرگترین دعا 
است.  ایشان  خیر  دعای  بنده  برای  جلسه  این  از 
هنری  و  فرهنگی  پرتالطم  دریای  این  در  امیدواریم 
با تولیدات انقالبی و ارتقای هنری هنرمندان بتوانیم 

مایه خیر و برکت برای کشور باشیم.

سرویس علم و دانش کرمان امروز

 قرار است برنامه های ویژه ای برای جلوگیری از تولید و انتشار اخبار 
جعلی یا آنطور که در دنیا مشهور است، »فیک نیوز« شکل بگیرد. 
وزیر ارتباطات اخیرا گفته سامانه ای برای کنترل اخبار جعلی توسط 
به  کمک  برای  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  پژوهشگاه های 
سواد رسانه ای در حال طراحی است که می تواند بفهمد منبع یک 
کرده،  اعالم  نیز  ارشاد  وزیر  حال،  عین  در  نه؟  یا  است  موثق  خبر 
تا  می شود  برگزار  جلساتی  دیگر  وزرای  و  دستگاه ها  با  به زودی 
درباره لزوم حمایت مالی از استارتاپ های این حوزه برای رشد سواد 

رسانه ای بحث شود.
شبکه های  یا  بی نشان  سایت های  در  عموما  که  جعلی  اخبار  این 
به خصوص  منابع گسترش شایعه  از  اجتماعی پخش می شود، یکی 
از همه  ابزار های فناورانه، هوش مصنوعی و  در مواقع بحران است. 
تا حد  را  این مشکل  می تواند جلوی  عمومی  آگاهی بخشی  مهم تر، 

زیادی بگیرد.
 بات های مزاحم

یکی از متداول ترین راه ها برای پخش »خبر جعلی« استفاده از بات ها 
در شبکه های اجتماعی است. این بات ها معموال طوری برنامه ریزی 
می شوند که اخبار یا داده های یکسان را در سطحی گسترده پخش 
جذب  مثل  دیگری  کار های  می توانند  نیز  بعضی هایشان  کنند. 
مخاطب، الیک کردن و... انجام بدهند. این بات ها می توانند پیام های 
در سطحی گسترده پخش  نیز  را  واقعی  و حساب های  عادی  افراد 

کنند؛ طوری که یک پیام ساده توسط کاربران زیاد در مدتی کوتاه 
دیده شود.

شناسایی این بات ها و جلوگیری از فعالیت آن ها وقتی با چند بات 
ساده طرف باشیم، کار دشواری نیست. بات ها معموال ظاهر و کارکرد 
مشخصی دارند و پیام های یکسانی را در شبکه ها پخش می کنند، اما 
وقتی تعدادشان از حد مشخصی باالتر برود و چند دسته پیام مختلف 
ارائه کنند، شناسایی و بند آوردن شان ساده نخواهد بود. فیس بوک 
اخیرا از یک فناوری »ضد بات« رونمایی کرده و توضیحات مختصری 
مصنوعی  هوش  از  استفاده  با  فناوری ای  چنین  اینکه  درباره  هم 
جزئیات  درباره  امنیتی  مسائل  به خاطر  اما  داده،  ارائه  می کند،  کار 

کارکردش اطالعات زیادی در دسترس نیست.
آنالیز  با  مصنوعی  هوش  بر  مبتنی  سیستم های  این  کلی،  به طور 
کردن رفتار بات ها، نوع نوشته هایی که پخش می کنند و چگونگی 
شناسایی  را  مزاحم  و  »اسپم«  نمونه های  شبکه  در  کارکردشان 
می کنند. هوش مصنوعی این قابلیت را دارد که با دریافت نمونه های 
جدید آموزش ببیند و می تواند به مرور بات های پیچیده را شناسایی 

کند.
پیدا کردن منبع خبر جعلی

شناسایی اخبار جعلی و بند آوردن مسیر تولید آن ها نیز از مسائل 
دیگری است که هوش مصنوعی می تواند جلوی آن را تا حدی بگیرد. 
از نظر تئوری ماشین شیوه بیان یک نوشته را به عنوان پایه درنظر 
گرفته و هرچیزی که شبیه آن باشد را به عنوان خبر یا نوشته جعلی 
بسیار  می تواند  انسان  نوشتن  یا  بیان  شیوه  اما  می کند.  شناسایی 
متفاوت باشد و از نظر ظاهری در طبقه بندی هوش مصنوعی جای 

نگیرد.

برای جلوگیری از رخ دادن چنین مشکلی، هوش مصنوعی جزئیات 
برای  بررسی می کند.  نیز  را  نشانی سایت و ظاهر آن  دیگری مثل 
انسانی  اپراتور  کمک  به  مصنوعی  هوش  کارکرد  شیوه  شدن  بهتر 
به صورت  نیاز جدی وجود دارد که  یا کاربران شبکه های اجتماعی 
دستی نمونه های خبر جعلی را به هوش مصنوعی نشان بدهد و آن 

را تقویت کند.
مقابله با اخبار جعلی با بالک چین

پخش  روند  شفافیت  به  می تواند  بالک چین  یا  زنجیره ای  فناوری 
اخبار جعلی  انتشار  و  تولید  نتیجه، جلوی  در  و  اخبار کمک کرده 
را بگیرد. در این سیستم، از نظر فنی می توان منبع خبر را بررسی 
کرد و فهمید که هر بخش از خبر از کجا نقل شده است. سیستم 
بالک چین می تواند به ساخت پلتفرم های اجتماعی منجر شود که در 

آن ها امکان سنجش درست یا غلط بودن اخبار وجود دارد.
مبارزه با ویدئو های جعلی

جعلی  داده های  از  نمونه هایی  »دیپ فیک«  یا  جعلی  ویدئو های 
تقلید کرده و آن  را  نفر  هستند که می توانند تصویر و صدای یک 
را تا حد زیادی شبیه نمونه اصلی بازسازی کنند. فناوری ماشینی 
و  اصلی  چهره شخصیت  بررسی  با  را  ویدئو ها  از  نوع  این  می تواند 
آنالیز کردن شیوه رفتار او بررسی کند. نقطه ضعف این ویدئو های 
از  بخش هایی  جزو  چون  دارد،  وجود  گوینده  چشم های  در  جعلی 
صورت گوینده است که معموال در ویدئو های جعلی و اصلی وجود 
دارد. شیوه متفاوت پلک زدن گوینده در ویدئو های جعلی و اندازه 
غیرعادی مردمک چشم از مواردی است که در شناسایی ویدئو های 

»دیپ فیک« به هوش مصنوعی کمک می کنند.
بهانه برای سانسور

برخی کارشناسان می گویند، مقابله با اخبار جعلی و مبارزه با بات ها 
در برخی کشور ها وسیله ای برای پخش گزینشی اخبار شده است. 
که  برمی گردد  روسیه  داخلی  اینترنت  به  نمونه ها  آخرین  از  یکی 
جلوگیری  مهمش  کاربرد های  از  یکی  گفته اند  کشور  این  مقامات 
از  بسیاری  اما  است.  غیرواقعی  کاربران  و  جعلی  اخبار  پخش  از 
کارشناسان ایراد های فنی جدی به این موضوع وارد کرده و آن را 

صرفا یک بهانه برای کنترل اینترنت از سوی این کشور می دانند.
ازجمله »زاک دافمن«، تحلیلگر حوزه فناوری نشریه فوربس در این 
باره به همشهری می گوید: »آنچه با عنوان »اخبار جعلی« از آن نام 
اینکه  برای  دارد.  دقیق تری  داوری  و  بررسی  به  نیاز  برده می شود، 
یک  به  است،  غلط  یا  درست  و  واقعی  یا  جعلی  خبر،  یک  بفهمید 
چه  نیست،  مشخص  موارد  بسیاری  در  دارید.  نیاز  داوری  سیستم 
فرد یا سیستمی تصمیم می گیرد یک محتوا باید جزو اخبار جعلی 

طبقه بندی بشود یا نه.«

گزارش و عکس: 
سعید احمدی

جدال با پینوکیو در شبکه های اجتماعی 
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نوشته های یک نویسنده همیشه  در سفر؛ خاطرات سفر به رودخانه مال شور

شوخی طبیعت

با  ماه 1398 شمسی  آذر  اّول  روز جمعه  ساعت 6 صبح 
مینی بوس هیوندا شماره 45 – 163 ع 23 به رانندگی آقای 
سعید عباسی همراه 11 نفر از دوستانی که بامداد هر روز در 
بوستان مشرف به کتابخانه ملّی به ورزش صبحگاهی و سپس 
در کتابخانه ملّی به قرائت غزلی از حافظ می پردازیم، تصمیم 
گرفتیم که از دریاچه جدیدی که در نزدیکی رودخانه کال 
شور در اثر سیالب های شدیدی که در بهار امسال طبیعت 

به ما ارزانی داشته است دیداری داشته باشیم. 
این دوستان عبارتند از : 

-1 آقای مجید انصاری
-2 آقای محمد جعفر میر احمدی

-3 آقای ابوالقاسم غضنفری
-4 آقای محمد علی  کالنتری

-5 آقای عزت جمشیدی
-6 خانم مهری  راه پیما

-7 خانم مهدیه  امیر پور سعید
-8 آقای محمد گوهری فر

-9 آقای یداهلل  عامری
-10 آقای محمد حسین عامری

-11 آقای جواد افشاری پور
پس از سوار شدن، مینی بوس به راه خود به طرف شهداد 
ادامه داد. بعد از گذشتن از دو راهی فرودگاه افشید و سیلوی 
از برف روز  این ساعت دو طرف جاده مملو  کرمان که در 
گذشته بود و هوا را به شدت سرد کرده بود در 10 کیلومتری 
ماهان به دو راهی سیرچ و شهداد رسیدیم. بعد از گذشتن 
از روستای بلبلوئیه به ابتدای تونل سیرچ که زمانی یکی از 
ایران بود رسیدیم. فاصله تونل را  طوالنی ترین تونل های 
دقیقه طی می  از 5  نقلیه در کمتر  امروزه وسایل  انتها  تا 
کنند در حالی که یادم هست در سال 1364شمسی که در 
دبیرستان های شهداد تدریس می کردم تونل، روزانه برای 
یک ساعت اوائل صبح و اواخر عصر برای عبور و مرور وسایل 
نقلیه باز می شد و در میان گل و الی و سنگهای داخل تونل 
مسیر تونل را با ترس و لرز در نیم ساعت طی می کردیم. 
تازه این مدت مربوط به زمانی بود که رفت و آمد در تونل 
به عللی  در تونل  نقلیه ای  اگر چنانچه وسیله  بود.  عادی 
آن روز که تاریک و فاقد برق بود خراب می شدگذشتن از 
تونل مشکل می شد و تنفس در فضای دود آلود تونل برای 
که  هنگامی  می گشت.  ساز  مشکل  کهنساالن  و  کودکان 
برای اولین بار پس از افتتاح تونل شهداد از تونل عبور کردم 
به سختی می توانسم باور کنم که این همان تونلی است که 
در زمستان ها آب هایی که از سقف تونل می چکید و یخ 
می بست و تشکیل استاالکتیک را می داد و هر آن امکان 
داشت که این ستون های یخ بر روی سقف و شیشه های 
ماشین ها سقوط کند و فاجعه ای را به وجود بیاورد اکنون 
به این راحتی می شود از آن عبور کرد و راننده ها هم هیچ 

دغدغه ای نداشته باشند.
به هر حال بعد از گذشتن از تونل ساعت 7 صبح به پایگاه 
امدادی مسجد ابوالفضل رسیدیم و صبحانه ای را که دو نفر 
از دوستان آقایان محمد گوهری فر و عزت جمشیدی تدارک 
دیده بودند را در آفتاب صبحگاهی مسجد ابوالفصل خوردیم 
و پس از صرف صبحانه در ساعت 8 صبح به طرف کلوت 
های شهداد حرکت کردیم و از مسیرهای دو راهی اندوهجرد 
راهی  دو  به  کوه  پوزه  راهی  دو  و  فرسخ  راهی چهار  دو  و 
از گذشتن  این مسیر بعد  کلوت های شهداد رسیدیم. در 
 Nebkaha از روستاهای دولت آباد و جنگل های نبکاها
و دو راهی کمپ کویری و روستاهای شفیع آباد و امیر آباد 
و روستای ده سیف آخرین روستای کویری منطقه شهداد 
که بعد از آن کویر لوت و کلوت ها شروع می شود رفتیم. 
ساعت 9/30 صبح به ابتدای کلوت های شهداد رسیدیم و 
یک ساعت را در منطقه کلوت ها به گردش و سیر و سیاحت 
پرداختیم و در ساعت 30/ 10 صبح به طرف رودخانه کال 
اثر نزوالت جوی بهار امسال در  شور و دریاچه ای که در 
بعد  کردیم.  است حرکت  آمده  به وجود  آن  های  نزدیکی 
از گذشتن از تپه های تخم مرغی در کیلومتر 235 جاده 
تشکیل  جاده  دو طرف  در  که  بزرگی  دریاچه  به  نهبندان 

شده بود و جاده را در خود غرق کرده بود رسیدیم. از این 
نقطه به بعد جاده نهبندان به علت تشکیل دریاچه کویری 
و بلعیده شدن جاده و تیرهای برق در دریاچه مسدود شده 
است و رفت و آمد دو طرف دریاچه در حال حاضر امکان 
پذیر نیست و فقط با قایق می شود این راه را طی کرد که 

متاسفانه جای آن خالی بود.
تشکیل این دریاچه در کویر لوت نعمتی بود که مشکالت 
احداث جاده نهبندان را مانند آئینه ای در منظر گردشگران 
به نمایش می گذارد. جاده نهبندان مانند دیواره یک سد 
بتنی بدون زیرسازی محکم در طول جاده کشیده شده و 
کمتر به احداث پل زیرگذر آب در این جاده توجه شده است. 
این جاده در حقیقت نقش سیل بند و سدی را در جلوگیری 
از آب داشته است و آبها را مطابق وظیفه ای که بر عهده او 
گذاشته اند در پشت خود ذخیره کرده است و بعد از اینکه 
یک قسمت از دشت در حاشیه جاده از آب پر شده است آب 
به زیر جاده که زیر سازی اصولی نداشته است نفوذ کرده و 
قدرت آب باعث شده که کیلومترها از جاده را تخریب کند 
باز  جاده  دیگر  به طرف سراشیبی  را  مسیر خود  بتواند  تا 
کند. در حالی که اگر این قسمت از جاده پل به اندازه کافی 
داشت به مرور آبها از زیر پل عبور می کردند و به گودی 
های انتهای کویر می رسیدند و خسارت کمتری را ایجاد می 
کردند. در همین وضعیت قسمت هایی از جاده که پل دارد 
آبها به راحتی از زیر پل عبور می کنند و هیچ گونه خسارتی 
به جاده هم نزده اند. در حقیقت تمام طول جاده شهداد به 
نهبندان تا آن منطقه ای که دریاچه تشکیل شده است را 
هر انسان معمولی و بدون تخصصی مالحظه کند متوجه می 
شود که چقدر این جاده را بدون کوچکترین مطالعه اصولی 
و زیرساخت جاده ای و نکات ایمنی احداث کرده اند. شیب 
خود زمین در این منطقه کویری و آبهایی که در گذشته از 
این منطقه عبور کرده است، با زبان بی زبانی با انسان حرف 

می زند و خود گواه آن است که چه رودخانه های فصلی 
بزرگی در این منطقه جریان داشته است و احداث کنندگان 
این جاده بدون توجه به این شواهد و دالیل و هشدارهایی 
که خود رودخانه به آنها می داده است همه را نادیده گرفته 
و جاده ای ساخته اند بی یال و دم و لخت و عور و آن را 

بدون پشتوانه در این منطقه کویری برهوت رها کرده اند .
می  فکر  خود  پیش  جاده  این  کنندگان  احداث  شاید 
این منطقه کویری  بارانی در  این سالها  اند دیگر در  کرده 
نمی بارد و هر چه باران قرار بوده ببارد در گذشته باریده 
است و انشاءا... و ماشاءا... این جاده آسیبی نخواهد دید. در 
حالیکه عقل انسان به آدمیزاد این حکم را می کند که وقتی 
را در منطقه کویری احداث می کنند  تاسیساتی همگانی 
تمام علت ها، شواهد و دالیل گذشته را مّد نظر قرار دهند و 
برای در امان ماندن آسیب های پیش بینی نشده تمام فرض 
های موجود را حقیقتی ثابت در نظر بگیرند و به فکر راه حل 
های آن در هنگام حادث شدن واقعه باشند. در این صورت 
است که وقتی سیل بیاید چون مانعی در برابر سیل وجود 
ندارد، آن سیل مثل آب روانی به حرکت خود ادامه خواهد 
به چاله ها و گودال های کویر سرازیر  داد و هدایت شده 
خواهد شد نه اینکه جلوی آب را بگیرند و مجرای طبیعی 
آب را ببندند و انتظار داشته باشند که آب هم هیچ خرابی 

به وجود نیاورد. 
حاال همه چیز گذشته است و این آب و تشکیل دریاچه 
خرابی های خود را به وجود آورده است ولی در وضع فعلی، 
چگونگی تشکیل این دریاچه بایستی مطالعه شود و دانشگاه 
ها بایستی کمپ های تحقیقاتی در اطراف این دریاچه ایجاد 
کنند وجود سازمان هایی مانند زمین شناسی و آب شناسی 
و هواشناسی جای آنها در این مکان خالی است که به عوارض 
آسمانی و زمینی موجود توجه کامل بشود و سود و زیان این 
حادثه طبیعی را مّد نظر قرار دهند و کنفرانس هایی در این 

را  نظران  و صاحب  تشکیل دهند  منطقه  این  در  و  زمینه 
دعوت کنند که این پدیده را مورد مطالعه و موشکافی قرار 
دهند. چرا که نظیر این پدیده طبیعی ممکن است سالهای 

دیگر در منطقه دیگری به وقوع بپیوندد.
بایستی از این عوارض به جود آمده در زمان حاضر حداکثر 
با چنین  آنها  اگر  که  کنند  آیندگان جمع  برای  ای  توشه 
در  آن  احتمالی  از خسارت های  رو شدند  روبه  ای  پدیده 

امان باشند.
ساعت 12 ظهر دریاچه و کویر لوت را به گردشگران زیادی 
با  کرمان  و  بافت  و  رفسنجان  و  سیرجان  شهرهای  از  که 
اتوبوس و مینی بوس و ماشین های شخصی آمده بودند و 
بساط خود را در اطراف دریاچه پهن کرده بودند سپردیم و به 
طرف شهداد به راه افتادیم. در بین راه از کاروانسرایی که در 
لوت بازسازی شده و به حال خود رها شده بود بازدید کردیم 
و به یکی از خانه های بوم گردی در روستای شفیع آباد به 
نام » بوم گردی کلوت « رفتیم و سفارش ناهار را دادیم که 
به علت استقبال گردشگران کار آنها سکه بود و نوبت می 
دادند. قرار شد غذای ما برای دو ساعت بعد آماده شود. لذا 
از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به قلعه شفیع آباد 
که بتازگی به نحو زیبایی بازسازی شده بود رفتیم. این قلعه 
می تواند برای عده ای کارآفرین مکان مناسبی باشد که با 
سرمایه خود عده ای را به کار گیرند. امید که از ساختمان 
های این قلعه که به نحو زیبایی بازسازی شده و آب قنات 

زیبایی هم از داخل آن می گذرد استفاده کامل بشود.
پس از بازدید از قلعه شفیع آباد به کاریزی که در زیرزمین 
در همان نزدیکی قلعه شفیع آباد قرار بود مکان استراحتی 
ساخته شود و آب قنات قلعه شفیع آباد از وسط این کاریز 
بازدید  است  رها شده  تمام  نیمه  آن  کارهای  و  گذرد  می 

کردیم.
به این امید که کار نیمه تمام این کاریز هم به سرانجامی 
و  کاریز  این  منطقه کویری  این  برسد. چرا که در حاشیه 
محوطه آماده شده در اطراف آن بهشتی است در دل کویر. 
اکنون گردشگران به سختی داخل این کاریز می شوند و 
بالفاصله کاریز را ترک می کنند. در حالیکه اگر این کاریز 
کارهای ساختمانی آن به اتمام برسد گردشگران زیادی را 
برای استراحت به داخل کاریز جلب می کند و عده ای را 

مشغول بکار می کند. امید است که هر چه زودتر کارهای 
ساختمانی این کاریز به پایان برسد و شاهد شکوفائی آن در 

این منطقه باشیم.
خانه   « به  کاریز  از  بازدید  از  بعد  ظهر  از  بعد   2 ساعت 
بوم گردی کلوت شفیع آباد« برگشتیم و ناهار خود را که 
سفارش داده بودیم در خانه بوم گردی صرف کردیم و پس از 
استراحتی در بوم گردی ساعت 30/ 3 عصر به طرف امامزاده 
زید شهداد و حرکت کردیم. پس از زیارتی در امامزاده زید 
به دوستانی که در سال 1364 شمسی که در شهداد بودم و 
داشتم و متاسفانه اکنون در آستانه امامزاده زید شهداد دفن 
شده اند سری زدم. به آقای دکتر ابوالقاسم  پور حسینی که 
در آذر ماه 1365 در شهداد در گذشت و در اطراف صحن 
امامزاده دفن شده است و به آقای محمد مایلی راننده اداره 
آموزش و پرورش شهداد که جزء هیات مدیره امامزاده زید 
هم بود و پس از آسفالت شدن جاده شهداد متاسفانه در اثر 
سرعت زیاد در جاده شهداد جان خود را از دست داد و کنار 
آقای دکتر پور حسینی آرام گرفته است و همچنین آقای 
حسین نژاد جمعه متولی امامزاده که او هم در سال 1381 
شمسی در اثر کهولت سن در گذشته و نزدیک آقای محمد 
مایلی به خاک سپرده شده است فاتحه ای کنار همه آنها 

خواندم و به بی وفایی روزگار افسوس خوردم.
ساعت 30 /4 بعد از ظهر بازدید از امامزاده زید شهداد به 

پایان رسید و به طرف کرمان حرکت کردیم. 
ساعت 30/6 عصر به کرمان رسیدیم. در این بازدید قرار 
بود که از منطقه گندم بریان هم دیدن کنیم که از کلوت ها 
40 کیلومتر فاصله داشت و می بایست با خودروهای افرود 

آن منطقه را بازدید کنیم.
چون وانت ها یک ساعت و نیم این مسیر 40 کیلومتری را 
در داخل کویر و شن زار می رفتند و یک ساعت و نیم هم 
همین مسیر را برمی گشتند و یک ساعت هم می بایست در 
منطقه گندم بریان باشیم لذا 4 ساعت وقت ما را می گرفت 
و ما این وقت اضافی را نداشتیم . ترجیح دادیم که این مرتبه 
فقط از دریاچه تشکیل شده در کویر بازدید کنیم و بازدید 
از منطقه گندم بریان را که یکی از مناطق بکر و دیدنی در 

کویر می باشد به وقت دیگری موکول کنیم.

نویسنده: 
محمد تقی راهپیما

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس  بودجه مصوب وآئین نامه رفاهی کارکنان  نسبت به بیمه گروهی مازاد درمان ) تکمیلی( کارکنان 
شهرداری از طریق برگزاری مناقصه عمومی  اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای بیمه واجد صالحیت و واجدشرایط که تجربه و توانایي انجام 
کار را دارند، دعوت بعمل مي آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مرکزي 
به آدرس رفسنجان، خیابان تختي یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 

98/09/30  به دبیرخانه شهرداري مرکزي تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .
روابط عمومي شهرداري رفسنجان

آگهي  مناقصه عمومي )نوبت اول(
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کلیه هفت کیلویی از 
بدن یک مرد خارج شد

پزشکان در هند یک کلیه ۷.۴ کیلوگرمی را از بدن یک بیمار خارج 
کرده اند. بیمار مذکور دچار یک بیماری خطرناک است و حجم 

عظیم کلیه تمام شکم او را دربرگرفته بود.
 جراحان در هند کلیه یک بیمار به وزن ۲ نوزاد تازه متولد شده 

را از بدن او خارج کردند.
هایی  کلیه  نمونه  بزرگترین  از  یکی  کیلوگرمی   ۷.۴ این عضو 
است  حالی  در  این  است.  انسان خارج شده  بدن  از  که  است 
 ۱۲ و  وزن  گرم  تا ۱۵۰  بین ۱۲۰  معمول  حالت  در  کلیه  که 

سانتیمتر طول دارد.
سانتیمتر   ۴۵ شده  خارج  هندی  بیمار  بدن  از  که  ای  کلیه 
طول دارد. بیمار ۵۶ ساله از یک بیماری خطرناک کلیه به نام 
 Autosomal Dominant(پلی کیستیک اتوزومال غالب

Polycystic ( رنج می برد.
 دکتر ساچین کاتوریا یکی از اعضای تیم پزشکی در بیمارستان 
گانگارام در دهلی نو می گوید: این کلیه به اندازه ای بزرگ بود 
که نیمی از شکم مرد را در برگرفته بود. ما می دانستیم که 
این کلیه بزرگ است اما تصور نمی کردیم به این اندازه سنگین 

باشد.
این بیمار به نوعی عفونت خطرناک مبتال شده بود و نسبت به 
آنتی بیوتیک ها واکنش نشان نمی داد. حجم عظیم کلیه نیز 
سبب شده بود تنفس بیمار سخت تر شود. بنابراین چاره ای 

جز خارج کردن آن از بدن بیمار وجود نداشت.
جالب آنکه به گفته کاتوریا کلیه باقیمانده در بدن مرد حتی 

از کلیه خارج شده بزرگتر است.
پیش از این رکورد بزرگترین کلیه ای که از بدن یک انسان خارج 
شده در سال ۲۰۱۷ و در دبی ثبت شده است. این کلیه ۴.۲۵ 

کیلوگرم وزن داشت.

عروس ۱۲ساله پس از دیدن 
شوهر، ُگنگ شد

سرگذشت فاطمه )نام مستعار( دوازده ساله، یکی از تازه ترین واقعات 
غرب  در  هرات  در  روانی  شدید  اختالل  به  شده  منجر  شوک 

افغانستان است.
به نقل از رسانه فارسی زبان؛ مسئوالن در بیمارستانی در شهر 
هرات افغانستان سعی کردند دختری دوازده ساله را مداوا کنند 
دیدن  به محض  و  بزرگسال شد  مردی  با  عروسی  به  وادار  که 

شوهر توان تکلم خود را از دست داد.
خانواده این دختر نگفته اند که شوهر او چند سال داشته است.

به گفته آنان در یک سال اخیر در هرات موارد مراجعه زنان دارای 
ناراحتی های روانی به بیمارستان چهار برابر افزایش یافته است. 
بیش از نیمی از آنان را خشونت های خانوادگی، روانه بیمارستان 

کرده است.
تازه ترین  از  یکی  ساله،  دوازده  مستعار(  )نام  فاطمه  سرگذشت 
به اختالل شدید روانی در هرات در  واقعات شوک منجر شده 

غرب افغانستان است.
بستری  روانی شفاخانه حوزوی هرات  او حاال در بخش صحت 
شده است. خودش نمی تواند حرف بزند و دکتران می گویند آنان 

هم نتوانستند با او رابطه کالمی ایجاد کنند.
دکتر نصیر احمد علوی از کارمندان بخش صحت روانی می گوید 
این دختر دوازده ساله که در "نکاح بدل" به مردی بزرگسال داده 
و  با شوهرش شدیدا شوکه شده  دیدار  نخستین  بود، در  شده 

حاال حرف نمی زند.
نکاح بدل، به معنای مبادله دختران بین دو خانواده است.

اعتراض ۴میلیون نفر به عدم واریز بسته حمایتی

شرط جدید برای دریافت کارت پایان خدمت سربازی

پسر نوجوانی که والدیِن خود را تهدید به مرگ کرد!

حسین میرزایی سخنگوی ستاد شناسایی طرح 
در  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  معیشتی  حمایت 
فاصله روز یکشنبه تا صبح روز پنجشنبه بیش از 
۴.۸ میلیون نفر در سامانه ussd ثبت نام کرده 

اند.
وی افزود: جمعی از این افراد یا سرپرست خانوار 

سرپرست  نام  به  تلفن  شماره  اینکه  یا  اند  نبوده 
خانواده نبوده است.

 ۴ تعداد  این  از  :نهایتا  کرد  خاطرنشان  میرزایی 
از  نشان  و  شده  ثبت  صحیح  درخواست  میلیون 
اعتراض ۴ میلیون نفر نسبت به عدم دریافت بسته 

بوده است.

سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت معیشتی 
گفت: قرار است مهلت اعتراض ده روز باشد و تا 

پایان روز ۱۲ آذر این سامانه فعالیت کند.
عنوان  به  فردی  اگر  اینکه  خصوص  در  میرزایی 
نامش  به  همراهی  تلفن  شماره  خانوار  سرپرست 
به  باید  فرد  این  گفت:  چیست  تکلیفش  نباشد 

سختی  کار  که  کند  مراجعه  حضوری  صورت 
است.

دو  درخواست  ثبت  برای  دنیا  کل  در  افزود:  وی 
در  که  دارد  وجود  غیرحضوری  و  روش حضوری 
روش غیرحضوری ما با استفاده از شماره موبایل 

ثبت شده این اقدام را انجام دادیم.

سربازان  مهارت آموزی  قرارگاه  سخنگوی 
 ۱۴۰۱ سال  از  که  کرد  اعالم  مسلح  نیروهای 
صدور کارت پایان خدمت بدون داشتن حداقل 

یک مهارت برای سربازان انجام نخواهد شد.
سردار موسی کمالی با اشاره به بازدید فرمانده 
شماری  نمایندگان  و  سربازان  مرکزی  قرارگاه 
مرکز  از  قرارگاه  عضو  نهادهای  و  دستگاه ها  از 
آموزش شهید جوادنیا در قزوین اظهار کرد:  در 
جریان این بازدید از شیوه آموزش در محیط کار 
واقعی که به شیوه استاد شاگردی معروف است 
رونمایی شد. در این شیوه سربازان در محیطی 
واقعی و شبیه به کارگاه و در حضور اساتید فن، 

مهارت های ویژه را فرا خواهند گرفت.
بازدید  این  جریان  در  اینکه  بیان  با  کمالی 
سربازان امدادگر گواهی مهارت خود را دریافت 
کردند، گفت: عالوه بر آن به طور کلی آموزش 
امور امدادی به سربازان از جمله مواردی است 
که جمعیت هالل احمر مسئولیت آن را بر عهده 
گرفته و بنا داریم تا سال ۱۴۰۰ تمام سربازان 

این مهارت را آموخته باشند.
کمالی همچنین با بیان اینکه طبق چشم اندازهای 
نیروهای  سربازان  مهارت آموزی  مرکزی  قرارگاه 

مسلح، تا سال ۱۴۰۰ باید مهارت آموزی به تمام 
سربازان انجام شود، افزود: طبق چشم اندازهای ما 
تا این سال هر سرباز که از نیروهای مسلح خارج 
گواهی نامه  و  مهارت  یک  حداقل  باید  می شود 
روز  نیز  راستا  همین  در  باشد.  داشته  مهارتی 
سربازان  مهارت آموزی  قرارگاه  فرمانده  گذشته 
اعالم کرد که از سال ۱۴۰۱ صدور کارت پایان 

خدمت بدون داشتن مهارت ممنوع می شود.
سربازان  مهارت آموزی  قرارگاه  سخنگوی 
نیروهای مسلح با اشاره به فعالیت سامانه سرباز 
از  پیش  مهارت  دارای  افراد  کرد:  اظهار  ماهر 
به  مراجعه  با  می توانند  سربازی  خدمت  انجام 
این سامانه و مشاهده لیست مهارت ها و فنون 
بر  بالغ  که  کشور  و  مسلح  نیروهای  نیاز  مورد 
۵۰۰ مورد در تمام رشته ها است، مهارتی را فرا 
راستا  همین  در  نیز  خدمت  طول  در  و  گرفته 
از  را تکمیل کنند.  یا آن  و  به کار گرفته شده 
اگر  که  است  این  جوانان  به  ما  توصیه  رو  این 
هنوز به سربازی اعزام نشده اند مهارت آموزی را 
جدی گرفته و یا اگر در حال گذراندن خدمت 
خود  در  را  مهارت  یک  حداقل  حتما  هستند، 

تقویت کنند.

مرد ۴۰ ساله  پسر نوجوانش را به کالنتری آورده بود تا به حکم قانون 
از رفتار های خشن و تهدید های مرگبار او رهایی یابد.

و پرخاشگرانه  رفتار های زشت  نمی توانم  نوشت: دیگر  روزنامه خراسان 
پسرم را تحمل کنم. او به نوجوان شروری تبدیل شده است که هیچ چیز 
جلودارش نیست.هر روز باید به مدرسه بروم و درباره آزار و اذیت دیگر 
دانش آموزان به مدیران مدرسه توضیح بدهم! پسرم نه تنها در مدرسه 
همکالسی هایش را کتک می زند و دهانش را به ناسزا می گشاید بلکه در 

منزل نیز به روی من چاقو می کشد و مرا تهدید به مرگ می کند.
حرکات و رفتار های عصیانگرانه او به جایی رسیده است که دیگر بی پروا 
او تنها  با آن که  سیگار می کشد و گاهی شب ها نیز به منزل نمی آید. 
فرزند و دارایی ام در زندگی است، اما دیگر از دست او عاصی شده ام و 

می خواهم او را به بهزیستی تحویل بدهید تا ...
این ها بخشی از اظهارات مرد ۴۰ ساله ای است که پسر نوجوانش را به 
تهدید های  و  رفتار های خشن  از  قانون  به حکم  تا  بود  آورده  کالنتری 
مرگبار او رهایی یابد. پسر ۱۵ ساله نیز که تا آن لحظه در اتاق مددکاری 

گوش  پدرش  حرف های  به  و  بود  نشسته  صندلی  روی  آرام  اجتماعی 
با نگاه پرسشگرانه سرگرد زواری )مشاور و کارشناس اجتماعی  می داد 
کالنتری شفای مشهد( لب به سخن گشود و درباره رفتار های نامتعارف 
خود گفت: حرف های پدرم را قبول دارم، اما این رفتار ها نتیجه عقده های 
بود و دوست  مانده  باقی  از سال ها قبل در ذهنم  کودکانه ای است که 
داشتم روزی بزرگ شوم تا در برابر کتک کاری های پدرم بتوانم از مادرم 

محافظت کنم.
بدشانسی  انسان  چقدر  می گویم  خودم  با  می اندیشم  گذشته  به  وقتی 
بودم که در این خانواده به دنیا آمدم. پدرم هیچ وقت با مهربانی با من 
رفتار نکرد به طوری که آن قدر برای هر کار اشتباه کودکانه ای کتکم 
و  اعتیاد داشت  او  نگاه هایش وحشت داشتم.  از  می زد که دیگر حتی 
به خاطر هر موضوع پیش پا افتاده ای به شدت خشمگین می شد و من 
را در مدرسه  را کتک می زد، همواره ترس های درون خانواده  مادرم  و 
جبران می کردم برای آن که از دیگر همکالسی هایم زهر چشم بگیرم. 
عقده های کودکانه ام را با کتک زدن آن ها خالی می کردم تا اثبات کنم 

که من ترسو نیستم.
از سوی دیگر از زمانی که به خاطر دارم پدر و مادرم همیشه با یکدیگر 
اختالف داشتند به طوری که منزل ما روی آرامش به خود نمی دید. پدرم 
با رفتار های خشن مادرم را زیر مشت و لگد می گرفت و جمالت رکیکی 
را بر زبان می راند. من هم که مادرم را خیلی دوست داشتم و به او وابسته 
بودم با دیدن این صحنه ها، گریه کنان به طرف آشپزخانه می دویدم و با 
برداشتن چاقوی میوه خوری مقابل پدرم می ایستادم ابروهایم را در هم 

می کشیدم و تهدیدش می کردم که دست از کتک زدن مادرم بردارد.
اما او سیلی محکمی به صورتم می نواخت و چاقو را از دستم می گرفت. 
در این شرایط مادرم خودش را روی من می انداخت تا از کتک های پدرم 
در امان باشم و مشت و لگد های پدرم را تحمل می کرد با وجود این پدرم 
مرا رها نمی کرد و داخل اتاقی زندانی می شدم حتی اجازه نمی داد مادرم 

برایم شام بیاورد تا به قول خودش مرا آدم کند.
ولی  می برد،  خوابم  تا  می کردم  گریه  قدر  آن  اتاق  گوشه  در  روز ها  آن 
باز هم این رفتار های پدرم روز بعد تکرار می شد. مادرم به دلیل اعتیاد 

نبودم  بیش  کودکی  که  هم  من  و  بود  گذاشته  ناسازگاری  سر  پدرم 
نمی توانستم از مادرم محافظت کنم. به همین دلیل عقده های فرو خورده 

ام را روز بعد در مدرسه بروز می دادم.
وقتی کالس اول ابتدایی بودم با یک بهانه واهی یکی از همکالسی هایم 
را زخمی کردم، اما روز بعد پدر همکالسی ام شکایت کرد و مدیر مدرسه 
ماجرا را برای پدرم توضیح داد. آن روز وقتی به خانه بازگشتم آن قدر 

کتک خوردم که سروصورتم کبود شد.
انجام  کار هایی  می خواستم  نداشتم.  مدرسه  و  درس  به  عالقه ای  دیگر 
بدهم که مرا از مدرسه اخراج کنند، ولی این اتفاق نمی افتاد گاهی زیر 
چشمی به چهره پدرم نگاه می کردم و آرزو داشتم روزی مرا در آغوش 
بگیرد و دست نوازش بر سرم بکشد، ولی این فقط یک آرزو بود و آتش 
در  و  بزرگ شوم  روزی  تا  ورتر می شد  روز در وجودم شعله  خشم هر 
برابر رفتار های پدرم بایستم. حاال فکر می کنم بزرگ شده ام، اما پدرم را 
دوست دارم و ... مرد ۴۰ ساله که تاکنون حرف های پسرش را نشنیده 

بود با چشمانی اشکبار او را به آغوش کشید و از کالنتری خارج شد.

خبر

سرویس های  که  کرد  تاکید  پرورش  و  آموزش  وزیر 
مدارس مجاز به افزایش قیمت نیستند و مسئوالن آن 
را کنترل می کنند، سهم بنزین در سرویس و هزینه ها 
خیلی باال نیست و با سهمیه ای که در نظر گرفته شده 

نیاز به افزایش قیمت نیست.
افتتاح  مراسم  حاشیه  در  حاجی میرزایی  محسن   
 ۵ منطقه  در  فرهنگیان  مهر  رفاهی  آموزشی  مجتمع 
تهران گفت: یکی از سیاست های اصلی وزارت آموزش 
امکانات  تمهید  و  معلمان  معیشت  تقویت  پرورش  و 

رفاهی برای آنهاست.
وی افزود: افتتاح مرکز آموزشی و رفاهی نیز گامی در 

جهت ارائه خدمات بهتر به فرهنگیان است.
تحصیلی  سال  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
با همه دشواری هایی که داشت، آغاز کردیم  جاری را 
کرد:  اظهار  است  فعال  و خوشبختانه کالسهای درس 

بر  امروز مروری  همکاران ما در شهر تهران در جلسه 
نیروی  جمله  از  تهران  مشکالت  و  مسائل  و  اقدامات 
به  توجه  با  انسانی  نیروی  ساماندهی  داشتند.  انسانی 
نیازمند  بازنشستگان  و  آموزان  دانش  تعداد  افزایش 

تمهید مقدمات است.
سال  به  ما  ورود  امیدواریم  داد:  ادامه  میرزایی  حاجی 
تحصیلی آتی با ساماندهی مناسب تر و کیفی تر نیروی 

انسانی همراه باشد.
وی با اشاره به اینکه کیفیت  بخشی به تعلیم و تربیت 
متاسفانه  اکنون  گفت:  ماست  اصلی  ماموریتهای  جزو 
فضای آموزشی مناسبی در تهران نداریم و از متوسط 
کشوری از نظر دسترسی به فضای آموزشی ضعیف تر 
مدارس  تهران  در شهر  مناطق جدید  برخی  در  است. 
کافی طراحی نشده که مشکالت را افزایش داده است. 
به  تهران  در  آموزشی  فضای  کمبود  مشکل  همچنین 

الزم  و  هستیم  ملی  حرکت  نیازمند  که  است  گونه ای 
اجتماعی  است دولت، مجلس و خیرین که مسئولیت 
دارند به این مشکل فکر کنند و به آن جدی ورود کنند.

وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت بنزین سرویس 
برای  که  شده  گرفته  تصمیم  کرد:  عنوان  مدارس 
در  لیتر   ۱۲۰ سقف  تا  ریالی  معادل  مدارس  سرویس 
اطمینان  با  و  شود  پرداخت  سرویس  رانندگان  به  ماه 
اعالم می کنم که اجرایی خواهد شد و زمان آن هم از 

۲۴ آبان ماه است.
وی افزود: رانندگان باید در سامانه سپند ثبت نام کنند 
تا کار ارزیابی پیمایش آنها انجام شود و پس از آن مابه 
ازای ریالی پرداخت می شود. البته ممکن است این کار 

زمان ببرد تا هماهنگیهای الزم برقرار شود.
مدارس  سرویس های  که  کرد  تاکید  حاجی میرزایی 
مجاز به افزایش قیمت نیستند و مسئوالن آن را کنترل 
می کنند، سهم بنزین در سرویس و هزینه ها خیلی باال 
به  نیاز  شده  گرفته  نظر  در  که  سهمیه ای  با  و  نیست 

افزایش قیمت نیست.
ما  رانندگان  اگر  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
متوجه خواهند شد که هزینه ها  بگیرند  را  التفاوت  به 
است  غیرقانونی  قیمتها  افزایش  و  است  نکرده  تفاوتی 
بنزین سهمیه بندی  نیفتاده و فقط  اتفاق خاصی  زیرا 
شده است گفت: ما نیز مابه التفاوت نیاز رانندگان را تا 

سقف ۱۲۰ لیتر ماهانه برایشان واریز می کنیم.
وی درباره بنزین سرویس مدارس روستایی نیز تاکید 
کرد: تفاوتی ندارد، آنهایی که از تاکسی استفاده می کنند 
که تاکسی و سرویس سهمیه بنزین دارد و آنچه من می 

گویم برای رانندگانی است که آزاد هستند.

حاجی میرزایی درباره تاثیر تعطیلی مدارس بر کاهش 
زمان آموزش اظهار کرد: تحصیل یک موقعیت ممتاز و 
طالیی برای آموزش است. باید حداکثر تالش را به کار 

ببندیم که کمترین تعطیلی را داشته باشیم.
محتوای  میان  که  دارند  اذعان  کارشناسان  افزود:  وی 
درسی و ساعات اختصاص یافته تناسبی وجود ندارد و 
با اضافه شدن تعطیالت این فشار تشدید خواهد شد. 
امیدوارم تمام افرادی که درباره تعطیلی مدارس  تصمیم 
باشند.  داشته  توجه  موضوع  این  به  کنند  می  گیری 
شورایی که در استانداری تشکیل می شود در این باره 
تصمیم گیری می کند و امیدوارم توجه داشته باشند 
که این تعطیلی ها به حداقل برسند. این تعطیالت در 
کنار هزینه های مادی باعث اختالل در تعلیم و تربیت 

هم می شوند.
مدارس  گرمایشی  سیستم  درباره  میرزایی  حاجی 
که سیستم  داشتیم  هزار کالس  کرد: ۱۳۰  اظهار  نیز 
 ۸۸ به  اکنون  تعداد  این  نداشتند.  مناسبی  گرمایشی 
هزار مورد رسیده است و در همه مناطقی که لوله کشی 
گاز شده است سعی داریم از سیستم گرمایشی مناسب 

استفاده کنیم.
از بخاری گازی استفاده می  افزود: برخی مدارس  وی 
اما  نیست  مجاز  مدارس  در  شعله  از  استفاده  و  کنند 
نسبت به بخاریهای نفتی ایمنتر هستند و باید بتدریج 
از  بخشی  البته  شوند،  جایگزین  ایمن  سیستمهای  با 
این  تالش  و  کنند  می  استفاده  نفتی  بخاری  مدارس 
روغنی  رادیاتورهای  و  تابشی  بخاری  با  را  آنها  است 
جایگزین و محیط امن تری برای دانش آموزان فراهم 

کنیم.

ممنوعیت گران شدن هزینه سرویس مدارس
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دستگیری 3600 متهم 

در رزمایش ذوالفقار

 جنوب کرمان 
که  متهم   ۶۰۰ و  هزار  سه  کرمان،  استان  انتظامی  فرمانده  گفته  به 
جرائم مختلفی مرتکب شده بودند در رزمایش ذوالفقار جنوب استان 

دستگیر شدند.
فرمانده   ، جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش   به 
فرماندهی  ستاد  محل  در  پنجشنبه  روز  کرمان  استان  انتظامی 
انتظامی جیرفت با بیان اینکه نخستین کمیسیون برگزاری عملیات 
ذوالفقار، مهرماه امسال تشکیل شد افزود: همچنین چندین جلسه 
کارشناسی در مناطق مختلف جنوب استان برگزار و اهداف متعددی 
به  نسبت  امنیتی  اطالعاتی دستگاه های  پشتیبانی  با  و  برنامه ریزی 

شناسایی مناطق آلوده اقدام شد.
سردار عبدالرضا ناظری با بیان اینکه مجرمان فراری و مخالن نظم و 
با  اظهار داشت:  آغاز عملیات شناسایی شدند  از  امنیت مردم، قبل 
همکاری خوب دستگاه قضایی در صدور احکام و دستورات مساعد 

قضایی، همه نیرو ها برای انجام عملیات آماده شدند.
یارسول اهلل  رمز  با  ذوالفقار  عملیات  دوشنبه  روز  صبح  داد:  ادامه  او 
با توان عملیاتی مناسبی در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان 

آغاز شد.
سردار ناظری تصریح کرد: عملیات دستگیری مجرمانی که شناسایی 
شده بودند، عوامل راه اندازی اماکن فساد و مراکز خرید و فروش مواد 

مخدر و سارقان و اشرار مسلح با اقدام غافلگیرانه آغاز شد.
از  بیش  این عملیات،  در  بیان کرد:  استان کرمان  انتظامی  فرمانده 
تصور ما سالح و مهمات از متهمان کشف شد، سالح هایی که با آن ها 

ارتکاب جرم می شد.
او ادامه داد: در حوزه برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر، بیش از سه تن 
انواع مواد مخدر کشف و تعداد ۸۵ نفر از قاچاقچیان دستگیر شدند.
کرمان ۱۸۰  استان  جنوبی  هفت شهرستان  در  گفت:  ناظری  سردار 
مکان خرده فروشی مواد مخدر مورد پاکسازی قرار گرفت و همچنین 

۲۷۲ منطقه روستایی و ۴۶۰ محله شهری پاکسازی شد.
با بیان اینکه یک هزار و ۱۲۰ متهم  انتظامی استان کرمان  فرمانده 
فراری در این طرح دستگیر شدند افزود: ۲۹ نفر از قاتالن فراری که 
با دالیل واهی خود اقدام به قتل مسلحانه کرده بودند نیز دستگیر 

شدند.
او اظهار کرد: ۲۱ نفر از سارقان مسلح و ۳۰ سارق زورگیر و به عنفی 
که امنیت منطقه را خدشه دار کرده بودند مورد ضربه قرار گرفته و 

دستگیر شدند.
سردار ناظری عنوان کرد: ۶۵۰ مورد کشفیات اموال سرقتی ماحصل 
به  قریب  نیز  سوخت  قاچاقچیان  با  برخورد  در  و  بود  رزمایش  این 
۴۰۰ هزار لیتر سوخت که به شکل ماهرانه ای با بارنامه های جعلی از 

مبادی رسمی سوختگیری کرده بودند توقیف شدند.
الکلی  مشروبات  کارگاه های ساخت  از  زیادی  تعداد  اینکه  بیان  با  او 
مورد ضربه پلیس قرار گرفت اظهار کرد: ۱۳۳ نفر در حوزه قاچاق کاال 
و سوخت دستگیر شدند و تعداد زیادی از مجرمان فراری این بخش 

نیز دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: پلیس راهور نیز در حوزه 
ترافیک، بیش از یازده هزار اِعمال قانون و توقیف یکهزار و ۳۰۰ خودرو 

و موتوسیکلت متخلف را در کارنامه خود به ثبت رساند.

دستگیری ۲۵ نفر 

از عوامل اصلی اغتشاشات سیرجان
اصلی  عوامل  از  تن   ۲۵ دستگیری  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
سیرجان  در  اخیر  ناآرامی های  در  عمومی  اموال  تخریب  و  اغتشاشات 

خبر داد.
به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ،  سردار عبدالرضا 
ناظری اظهار کرد: با توجه به اعتراضات هفته گذشته به افزایش قیمت 
باعث  که  اغتشاشگر  و  فرصت طلب  افراد  برخی  استفاده  سوء  و  بنزین 
تخریب اموال عمومی و بروز ناامنی در سطح شهر سیرجان شده بود 

دستگیری عوامل اصلی ناامنی های اخیر در دستور کار قرار گرفت.
او تصریح کرد: ماموران با کار اطالعاتی گسترده، ۲۵ تن از عوامل اصلی 
آنان زن هستند را شناسایی و پس  از  نفر  اغتشاشات که ۵  و محرک 
از هماهنگی و اخذ دستور قضائی، متهمان را در عملیات جداگانه در 

مخفیگاهشان دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمان افزود: اشرار و اراذل و اوباش دستگیر شده 
که در تجمعات اخیر دست به خرابکاری و تخریب اموال عمومی زده 
بودند با تغییر چهره قصد پنهان کردن هویت خود را داشتند که پس از 

دستگیری به جرائم خود اعتراف کردند.
ناظری از معرفی متهمان به دستگاه قضائی تا رسیدن به مجازات خود 
خبر داد و گفت: همکاری مردم با پلیس در معرفی و دستگیری اشرار و 

اغتشاشگران بسیار حائز اهمیت بود.

دستگیری شش مسئول

 در نجف شهر سیرجان 
دادستان عمومی و انقالب سیرجان از دستگیری شهردار، رئیس شورای 

شهر و ۴ تن از مدیران شهرداری نجف شهر سیرجان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
دستگیری  از  سیرجان  انقالب  و  عمومی  دادستان  نیک ورز  محسن 
شهردار، رئیس شورای شهر و ۴ تن از مدیران شهرداری »نجف شهر« 
سیرجان توسط سازمان اطالعات سپاه خبر داد و اظهار کرد: این افراد 
 ... و  دولتی  معامالت  در  مداخله  پول شویی،  ارتشاء،  اختالس،  جرم  به 

دستگیر شدند.
و  نفر   ۶ را  دستگیرشدگان  تعداد  سیرجان  انقالب  و  عمومی  دادستان 

میزان جرائم مالی را میلیاردی عنوان کرد.
چندی پیش نیز یکی از کارکنان این شهرداری توسط ماموران پلیس 

امنیت عمومی شهرستان سیرجان دستگیر شده بود.

جمشید تقی زاده معاون امور حقوقی، مجلس و 
جوانان  و  ورزش  وزارت  استان های  امور  هماهنگی 
به منظور افتتاح چند پروژه ورزشی امروز شنبه ۹ 
آذر جاری در سفری یک روزه به استان کرمان سفر 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  پاریزی،  میثم  می کند. 
استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
برنامه  به  کرمان،  از  باشگاه خبرنگاران جوان  های 
زمانبندی سفر معاون وزیر ورزش و جوانان به دیار 
کریمان اشاره کرد و گفت: جمشید تقی زاده معاون 
امور حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استان های 
وزارت ورزش و جوانان،امروز شنبه ۹ آذر جاری به 
منظور افتتاح چند پروژه ورزشی در شهرستان های 
انار و رفسنجان در سفری یک روزه به استان کرمان 

سفر می کند.
او گفت: تقی زاده ساعت ۸:۴۵ وارد فرودگاه کرمان 
می شود، سپس به منظور افتتاح چند پروژه ورزشی 

می کند. حرکت  رفسنجان  شهرستان  سمت  به 
پاریزی افتتاح زمین های چمن مصنوعی اسالم آباد، 
همت آباد و سعادت آباد این شهرستان در ساعت 
۱۰ صبح و زمین های چمن مصنوعی مهدی آباد، 
شمس آباد و معین آباد نوق در ساعت ۱۱ صبح را 
از جمله ی برنامه های سفر تقی زاده به شهرستان 
رفسنجان عنوان کرد.او افزود: معاون وزیر ورزش و 
شاهم  چمن  زمین های   ۳۰ و   ۱۳ ساعت  جوانان 
افتتاح می کند. را  انار  آباد شهرستان  لطف  و  آباد 
پاریزی حضور در شورای عالی ورزش شهرستان انار 
طی ساعات ۱۴:۳۰ تا ۱۶ و حضور در شورای عالی 
ورزش شهرستان رفسنجان در ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ 
پایانی معاون وزیر ورزش در سفر  برنامه های  از  را 
به استان کرمان برشمرد.او بیان کرد: ساعت ۱۸:۳۰ 
دقیقه معاون وزیر به منظور بازگشت به تهران به 

سمت فرودگاه کرمان حرکت می کند.

امروز معاون وزیر ورزش به استان کرمان سفر می کند
خبر

رقابت  ادامه  در  کرمان  مس  جوانان  فوتبال  تیم 
با یک گل  برتر جوانان کشور در خانه  های لیگ 

مقابل گل گهر سیرجان تن به شکست داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 

دوازدهم  هفته  در  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
در  مس  تیم  کشور،  جوانان  برتر  لیگ  رقابت های 
گهر  گل  میزبان  مس  شهدای  اختصاصی  زمین 
سیرجان بود که به رغم تالش بازیکنان مس و خلق 

چندین موقعیت گل برروی دروازه حریف، اما با کم 
دقتی این موقعیت ها از دست رفت تا در نهایت این 

بازی با یک گل به سود گل گهر پایان یافت.
 ۱۵ شکست  این  با  مس  جوانان  ترتیب،  بدین 

جدول  هشتم  رده ی  در  و  ماندند  باقی  امتیازی 
روز  خود،  بعدی  بازی  در  تیم  این  ایستادند. 
به  نفت  تیم  برابر  اهواز  ماه در  آذر  چهارشنبه ۱۳ 

میدان خواهد رفت.

اردوی  به  پسران  بخش  در  کرمانی  جودوکار  چهار 
تیم ملی نوجوانان دعوت شدند.

کرمان  استان  جودو  هیات  رئیس  اکبری،  محمد 
باشگاه  استان های  گروه  با خبرنگار  گو  و  در گفت 
خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: دور جدید تمرینات 
تیم ملی نوجوانان از روز جمعه ۸ آذر جاری با حضور 

مجموعه  میزبانی  به  کشور  سراسر  از  جودوکارانی 
ورزشی شهید کبگانیان آغاز می شود و تا ۱۲ آذر ماه 
ادامه دارد.او افزود: با صالحدید کادر فنی تیم ملی، 

۴۹ جودوکار به این مرحله از اردو دعوت شده اند.
اکبری تصریح کرد: احمد عرجی، امین بیدوئی نژاد، 
امیرپویا نوحی و علی همتی فر به نمایندگی از استان 

کرمان در این اردو حضور دارند.او بیان کرد: همچنین 
نیز  وزنی  ارفاق  کیلوگرم  سه  با  انتخابی  مسابقات 
برگزار خواهد شد.  جاری  آذر  دوشنبه ۱۱  روز  صبح 
سرمربیگری  مسئولیت  رستمی  ایوب  افزود:  اکبری 
تیم ملی جودو نوجوانان را بر عهده دارد و رضا غفاری 

)کرمان( به عنوان مربی در کنار تیم است.

و  آرمان گهر  تیم  دو  اعضای  می شود:  اضافه   
نهایی  دیدار  انجام  از  پیش  منوجان  پرسپولیس 
رقابت های فوتبال جوانان زیر ۱۹ سال استان کرمان 
به روح فقید مرحوم مراد حاج جعفری رئیس سابق 
سالروز  مناسبت  به  کرمان  استان  فوتبال  هیات 

درگذشت این بزرگمرد، ادای احترام کردند.

استان  زیر ۱۹ سال  فوتبال جوانان  پرونده مسابقات 
کرمان با قهرمانی آرمان گهر سیرجان بسته شد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان  ، مسابقات فوتبال جوانان زیر ۱۹ سال استان 
کرمان در پنج گروه با شرکت ۲۵ تیم از ۵ مرداد ماه 

۹۸ آغاز شد.
راور  شهرستان  میزبانی  به  رقابت ها  این  الف  گروه   
عبدالرشیدی  پزشکی کرمان،  علوم  تیم های  قالب  در 
کرمان، شهرداری نجف شهر، شهرداری راور و شهدای 

تاج آباد رفسنجان برگزار شد.
آینده سازان  تیم های  شامل  نیز  ب  گروه  تیم های 
میرزایی  شادروان  سیرجان،  گهر  آرمان  کرمان، 
به  کرمان  کوروش  و  منوجان  پرسپولیس  رفسنجان، 
میزبانی شهرستان رفسنجان با هم به رقابت پرداختند.

 تیم های گروه ج هم شامل سرخابی کرمان، آبی پوشان 
پالشی  مرحوم  یاد  زنده  زرند،  ذغالشویی  سیرجان، 
جیرفت و شقایق شهربابک به میزبان شهرستان زرند 

مقابل هم صف آرایی کردند.
سرخپوشان  شهربابک،  کرمان، مس  شاهین  تیم های 
زرند، دانش آموختگان عنبرآباد و شهداء نوق در قالب 
گروه د به میزبانی شهرستان رفسنجان به مصاف هم 

رفتند.

 گروه هـ این مسابقات نیز با حضور تیم های شهرداری 
نرماشیر،  سرخپوشان  بم،  سرخابی های  بم،  نوین 
ستارگان نرماشیر و جوانان ریگان به میزبانی شهرستان 

ریگان مقابل هم به میدان رفتند.
از هر گروه دو تیم به دور بعد صعود کردند و مرحله 
دوم مسابقات براساس امتیاز و قرعه کشی انجام شد.

 تیم های صعود کننده به دور دوم رقابت های جوانان 
زیر ۱۹ سال استان کرمان، در دو گروه ۵ تیمی جای 
نوین  شهرداری  تیم های  »الف«  گروه  در  که  گرفتند 
زرند  زغالشویی  سیرجان،  آرمان گهر  بم،  سرخابی  بم، 
و پرسپولیس منوجان حضور داشتند که میزبانی این 

گروه با زرند بود.
در گروه »ب« نیز شهرداری نجف شهر، شاهین کرمان، 
شهدای نوق، شهرداری راور و شقایق شهربابک حضور 

داشتند که میزبان این گروه هم شهربابک بود.
زرند  شهرستان  میزبانی  به  »الف«  گروه  رقابت های   
میزبانی  به  نیز  »ب«  گروه  مسابقات  و  شهریور   ۷ از 

شهربابک از نه شهریور شروع شد.
تیم های شهدای نوق، پرسپولیس منوجان، آرمان گهر 
این  نیمه نهایی  دور  به  شهربابک  شقایق  و  سیرجان 
و  رفت  و  ضربدری  صورت  به  که  یافتند  راه  رقابت ها 

برگشت با هم به رقابت پرداختند.

در نهایت، شقایق شهربابک و شهدای نوق به دیدار رده 
بندی راه یافتند که این دیدار با پیروزی شهدای نوق 

در محل سالن شهدای شهرداری کرمان پایان یافت.
نیز  سیرجان  گهر  آرمان  و  منوجان  پرسپولیس   
فینالیست شدند که این بازی با تساوی یک بر یک در 
وقت قانونی به پایان رسید که پس از آن، آرمان گهری ها 

در ضربات پنالتی حریف خود را مغلوب کردند.
نخست  سکوی  بر  سیرجان  آرمان گهر  ترتیب،  بدین 
ایستاد، پرسپولیس منوجان و شهدای نوق رفسنجان 

هم در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.
نوید کریمی از پرسپولیس منوجان نیز با ۱۳ گل زده 

آقای گل این رقابت ها شد.

باخت جوانان مس کرمان در هفته دوازدهم لیگ برتر

دعوت جودوکاران کرمانی به اردوی تیم ملی

آرمان گهر سیرجان فاتح مسابقات فوتبال جوانان کرمان شد

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9700935
نظر به اینکه موسسه فرهنگی و آموزشی بلداالمین نسبت به پرداخت بدهی 
خود در مهلت تعیین شده اقدام ننموده اند لذا در اجرای مقررات ماده واحده 
قانون اصالح ماده ۳۴ اصالحی قانون ثبت مصوب سال ۱۳۸۶ و بنا به درخواست بستانکار 
شش دانگ پالک شماره ۵۹ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی واقع در بخش ۱ کرمان به شرح ذیل 

به مزایده خواهد شد:
که بر طبق نظریه کارشناس رسمی 

الف: مشخصات ثبتی ملک طبق مدارک: ملک مورد ارزیابی مطابق تصویر سند مالکیت شش 
دانگ یک قطعه زمین به شماره پالک ۵۹ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی بخش یک کرمان به شماره 
ثبت ۵۶۰۳ صفحه ۱۲۱ دفتر ۶۳ واقع در اراضی مزرعه سیدی به مساحت ۱۱.۳۰۰ مترمربع 
که به موجب دادنامه شماره ۵۲۳ مورخ ۱۳۴۶/۹/۱۲ دادگاه بخش کرمان افراز گردیده با حدود 

اربعه ذیل:
شماال: به طو ل۶۰ متر مرزی مشترک به زمین شماره ۲ نقشه 

شرقا: به طول ۱۴ متر مرزیست به حریم جاده قدیم کرمان زرند 
جنوبا: به طول ۱۰۰ متر به اراضی مشاعی مزرعه سیدی پالک ۴۹۷۶

غربا: به طول ۱۵۰ متر مرزیست به اراضی رق آباد پالک ۴۸۰۹
ب: توضیحات

۱ـ اثبات مالکیت حدود اربعه و مساحت همواره بر عهده متقاضی است.
۲ـ ارزیابی ملک بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیون که ممکن است وجود داشته باشد انجام 

شده است.
۳ـ هیچ گونه نقشه، پروانه ساخت و پایان دتایل اجرایی کار از سوی مسئولین موسسه ارائه 

نگردیده است.
۴ـ ارزیابی اعیان با توجه به برداشت های صورت گرفته و نقشه ترسیمی در پیوست و در محدوده 
پالک ۵۹ فرعی بوده زیرا تعدادی از مستحدثات در این پالک واقع نشده است. )نقشه پیوست(

۵ـ ارزیابی براساس پایه ملک طلق و بالمعارض و بدون ارتباط با اراضی دولتی می باشد.
ج: ابنیه و اعیان ساخته شده 

بلوک تعداد طبقات متراژ هر طبقه 
A۲ طبقه ۲۱۰ متری فلزی ـ قوطی آموزشی ـ مسکونی ۲.۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ کف موزاییک ـ 
دیوارهای سیمانی ـ نما سیمان ـ فاقد نقشه ـ قسمتی مخروبه مشخصات فنی مشخص نیست 

ـ قدمت باالی ۲۰ سال 
B۲ طبقه ۳۸۰ متر سوله کارگاه ـ آموزشی ۷.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ کف سیمان و موزاییک و سنگ 

ـ دیوارها سیمان سفید ـ گچ فاقد نقشه ـ قدمت باالی ۲۰ سال 
C۲ طبقه ۶۶۰ متر سوله کارگاه ـ آموزشی ـ سالن اجتماعات ۱۲.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ کف سیمان 

و موزاییک و سنگ ـ دیوارها سیمان سفید ـ گچ قدمت باالی ۲۰ سال 
D۲ طبقه ۲۳۰ متر فلزی کارگاه  و راهرو ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ کف سرامیکـ  دیوار گچ  و سیمان 

سفید ت فاقد نقشه ـ قدمت باالی ۱۵ سال 
E۲ طبقه ۲۸۳ متر فلزی راهرو و کتابخانه ۵.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ کف سرامیک دیوارهای سیمان با 

نمای رومی و PVC ـ قدمت باالی ۱۵ سال 
F۱ طبقه ۱۸۳ متر بتنی مسجد قدیم ۱.۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ کف سنگ ـ دیوارها سنگ و سیمان 

سفید ـ سقف شیروانی سوفال طبرستان قدمت باالی ۲۰ سال 
G۱ دطبقه ۳۱۵ متر بتنی سلف سرویس ۲.۳۰۷.۵۰۰.۰۰۰ کف سرامیک ـ دیوارها سنگ و 

سیمان سفید ـ سقف شیروانی سوفال طبرستان قدمت باالی ۲۰ سال 

H۲ طبقه ۱۹۷۰ متر بتنیـ  فلزی کارگاهـ  آموزشی و اداری ۴۴.۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ کف سرامیک 
دیوارها نما رومی و کناف ـ فاقد نقشه ـ قدمت باالی ۱۵ سال 

بلوک تعداد طبقات متراژ هر طبقه 
)m۲( نوع اسکلت کاربری ارزش ریال توضیحات 

I۳ طبقه ۶۵ متر فلزی گنبد نجوم ۱.۸۲۸.۱۲۵.۰۰۰ دارای گنبد نجوم کف سرامیک ـ دیوار 
سیمان فاقد نقشه ـ قدمت در حدود ۱۰ سال 

J۲ طبقه ۳۰ متر بتنی سرایداری ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ کف سرامیک ـ دیوار گچ و سیمان سفید ـ 
فاقد نقشه ـ قدمت در حدود ۲۰ سال 

K۲ طبقه ۸۵۵ متر بتنیـ  فلزی اداریـ  آموزشی ۱۶.۰۳۱.۲۵۰.۰۰۰ کف موزاییکـ  دیوار گچ 
و سیمان سفید فاقد نقشه ـ قدمت در حدود ۲۰ سال 

L۳ ۱۴۵ فلزی مسجد جدید ۵.۴۳۷.۵۰۰.۰۰۰۰ نیمه کاره دارای نمای رومی و در حال تکمیل 
شدن ـ فاقد نقشه 

M۲ طبقه ۳۱۰ متر فلزی راهرو ـ آموزشی ۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ طبقه اول راهرو کف سرامیک 
دیوارها نما رومی ـ طبقه اول نیمه تمام ـ قدمت در حدود ۱۵ سال 

N۱ طبقه ۱۱۰ متر فلزی انبار ۱.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ کف موزاییکـ  نما رومیـ  فاقد نقشه، قدمت 
باالی ۱۰ سال 

O۱ طبقه ۱۱۲ متر فلزی مهمانسرا ۱.۴۳۷.۵۰۰.۰۰۰ کف پارکت ـ نما رومی ـ دیوار کاغذ 
دیواری ـ فاقد نقشه ـ قدمت باالی ۱۰ سال 

P طبقه ۳  ۱۸۵ متر بتنی ـ فلزی اداری ۶.۹۳۷.۵۰۰.۰۰۰ کف سرامیک ـ دیوار MDF ـ 
دارای گنبد و نما رومی ـ فاقد نقشه ـ قدمت باالی ۱۰ سال 

Q۱ طبقه ۲۰۷ متر بتنی کارگاه ۱.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰ سقف شیروانی ـ کف و دیوارها سیمانی ـ 
فاقد نقشه قدمت در حدود ۲۰ سال 

R۲ طبقه ۱۳۰ متر بتنی آزمایشگاه ـ انبار ۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ کف سرامیک ـ دیوارها سرامیک 
و سیمان سفید ـ فاقد نقشه ـ قدمت در حدود ۱۵ سال 

جمع کل ارزش بناها و مستحدثات ساخته شده در پالک ۵۹ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی برابر است 
با ۱۲۷.۶۵۹.۳۷۵.۰۰۰ ریال

الزم به ذکر است قسمتی از ساختمان ها در پالک نبوده و همچنین قسمتی از بلوک های H و 
D و R در پالک نبوده و تنها قسمت های موجود ارزیابی شده است.

د: عرصه
میزان عرصه ۱۱.۳۰۰ مترمربع به ارزش ۷۴.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

ه: محوطه سازی 
ارزش  به  به متراژ ۹۵۸ مترمربع شامل سنگفرش ـ سیمان و آسفالت  ۱ـ محوطه شماره ۱ 

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
۲ـ محوطه شماره ۲ به متراژ ۲۳۰۰ مترمربع سنگفرش به ارزش ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

۳ـ محوطه شماره ۳ به متراژ ۴۸۵ مترمربع سیمان و آسفالت به ارزش ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
۴ـ محوطه شماره ۴ به متراژ ۱۳۱ مترمربع سیمان و سنگفرش به ارزش ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

۵ـ محوطه شماره ۵ به متراژ ۳۷۰ مترمربع موزاییک به ارزش ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
مجموع ارزش محوطه سازی ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

و: حصارکشی 
شامل دیوار چینی با بلوک و آجر گره ای و نرده 

جمع کل ارزش حصارکشی در پالک ۵۹فرعی از ۴۷۷۶ اصلی برابر است با ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال 

ز: امتیازات 
۱ـ یک انشعاب آب ۲ اینجی به ارزش ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

۲ـ تعداد ۲۲ خط تلفن و متعلقات به ارزش ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
 G۴۰ ـ یک عدد کنتورG۶ ـ یک عدد کنتورG۱۰۰ ۳ـ امتیازات گاز شامل دو عدد کنتور

G۲۵ ـ دو عدد کنتور
۴ـ پست برق ۳۱۰ کیلو وات و انشعابات و تجهیزات به ارزش ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

۵ـ اتاق برق اضطراری و تاسیسات و متعلقات تجهیزات UPS به ارزش ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال 

۶ـ تعداد ۴ ساختمان موتورخانه با تجهیزات به ارزش ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
۷ـ اتاق تاسیسات و تابلوهای برق و ... به ارزش ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

جمع کل ارزش امتیازات آب، برق، تلفن، گاز، موتورخانه ها، و تاسیسات اصلی و جنبی و 
لوله کشی ها و ... به ارزش ۶.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

ج( المان های پیش ساخته و درجا 
با توجه به این که هیچگونه نقشه و جزئیاتی از المان های ساخته شده از طریق صاحب 

موسسه در اختیار اینجانب قرار نگرفته لذا ارزیابی آنها به صورت تقریبی است.
۱ـ المان آرم دانشگاه به ارزش تقریبی ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

۲ـ برج ساعت به ارزش تقریبی ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
۳ـ آبنمای سنگی به ارزش تقریبی ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

۴ـ گنبد و دو گلدسته مسجد به ارزش ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
۵ـ گلدسته پشت بام ساختمان اداری به ارزش ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
۶ـ  ۴عدد گلدسته کوچک در محوطه به ارزش ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

جمع کل ارزش المان ها با کلیه متعلقات به ارزش تقریبی ۸.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
ط: جمع کل ارزیابی ملک پالک ۵۹ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی شامل عرصه، مستحدثات، امتیازات، 
تاسیسات، محوطه سازی، المان ها و حصارکشی جمعا به مبلغ دویست و بیست میلیارد و هشتاد 
و نه میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال )۲۲۰.۰۸۹.۳۷۵.۰۰۰ ریال( ارزیابی می گردد. 

ضمنا مستحدثات ارزیابی شده در پالک فوق به پیوست تقدیم می گردد.
 ۱۳۸۷/۴/۳۰ ـ   ۹۱۷۸۶ شماره  رهنی  سند  طبق  االمین  بلد  آموزشی  فرهنگی  موسسه  ملکی 
دفترخانه ۴۷ کرمان در رهن بانک ملی واقع می باشد از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر روز سه شنبه 
مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۶ در اداره اجرای اسناد رسمی کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط )طبقه 
دوم سالن اجتماعات شهد نصر( از طریق مزایده بفروش می رسد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی 
باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته  ۲۲۰.۰۸۹.۳۷۵.۰۰۰ ریال که قطعی گردیده است شروع و 
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 از این 
بابت بدهی داشته باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از 
تعطیلی مزایده انجام خواهد شد طالبین می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری 

به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند. ۱۲۵۱م/الف      تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۹/۹
علیرضا محمدی کیا ـ رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
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از  بیش از شش ماه است که حمله ملخ به مزارع استان به یکی 
مهم ترین سوژه های خبری تبدیل شده است و متاسفانه هرچه در 
این باره خبر می شنویم تلخ است و نهادهای مسئول نیز همواره در 
مسیر مبارزه با آن ابراز عجز و ناتوانی می کنند. وقتی دلیل را جویا 
می شویم می گویند از پایتخت اعتبارات و حمایت های الزم برای 
مبارزه با این آفت به کرمان اختصاص داده نمی شود. در تاریخ اول 
خردادماه سال جاری در شماره 3002 روزنامه »کرمان امروز« به 
این موضوع پرداختیم که گویا سازمان حفظ نباتات، حمایت های 
الزم را از استان کرمان به عمل نمی آورد و این خبر نیز از زبان 
یکی از مسئوالن به گوش ما رسید و سوژه گزارش ما شد. اما گویا 
امروز بازهم کرمان قربانی کم توجهی پایتخت نشین ها شده است 
نابود  را  کرمان  استان  کشاورزی  محصوالت  است  قرار  ها  ملخ  و 

سازند و مسئوالن و مردم نیز دست به چانه به نظاره بنشینند.
یک مقام مسئول در این باره می گوید: ملخ هایی که سال گذشته 
هند  به  نهایت  در  و  کرمان  به  را  خود  فارس  خلیج  سوی  آن  از 
استان  به  از مرزهای شرقی  بودند سال جاری  پاکستان رسانده  و 
کرمان وارد می شوند که مقصد این ملخ ها احتماال شمال استان 
کرمان است. همچنین ملخ هایی که سال گذشته در جازموریان 

تخم گذاری کرده بودند نیز احتماال به تهدیدی جدید تبدیل می 
با  جانبه  مبارزه همه  برای  را  باید خود  کرمان  استان  شوند. حاال 
ملخ ها در سه جبهه آماده کند. مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد 
ها  ملخ  این  از  دسته  اولین  دارد  اعتقاد  کرمان  استان  کشاورزی 
نیمه اول بهمن ماه وارد خواهد شد. بنابراین ما کمتر از یک ماه 
فرصت داریم که کشاورزان را برای مبارزه با این آفت آماده سازیم. 
اگر هم قرار است که تدبیرمان مانند قیمت بنزین و کنترل تورم 
باشد که یقینا کشاورزی استان در زمستان امسال لطمه سنگینی 

می خورد و در بهار 99 به دلیل کمبود محصوالت حتما با افزایش 
قیمت رو به رو خواهیم بود که این نیز به کمر مردم فشاری مضاعف 

خواهد آورد.
به خدا در یک سال و نیم اخیر ما در هیات تحریریه روزنامه مانده 
ایم که از کدام اشتباه دولت بنویسیم و از این همه تکثر سوژه کمال 
مصلحت،  اهل  مسئوالن  از  بعضی  متاسفانه  اما  ایم،  برده  را  بهره 
رسانه هایی نظیر »کرمان امروز« را متهم به سیاه نمایی می کنند 
و بیشتر دوست دارند که ما اوضاع را گل و بلبل نشان دهیم. ایشان 

از این موضوع غافل هستند که ما در روز بیش از 10 تماس مردمی 
داریم که به ما سوژه می دهند و با لحنی بسیار تند از اوضاع موجود 
نمی  بازهم  کنیم  اندیشی  کنند. هرچقدر هم مصلحت  انتقاد می 
توانیم این تماس ها را نادیده بگیریم و از آنجا که رسانه ها باید 
زبان گویای مردم باشند ما از همین امروز به اعتراضات احتمالی 
کشاورزان در آینده اشاره می کنیم و به مسئوالن می گوییم که 
اتفاقاتی اجتناب  امروز با کمی زحمت بیشتر می توانند از چنین 

کنند. به امید فردایی بهتر!

روایت »کرمان امروز« از هجوم دوباره ملخ به مزارع استان و اعالم ناتوانی نهادهای مسئول در این زمینه؛

دوباره ملخ و دوباره کمبود تجهیزات، گویا کرمان یتیم است!
به قلم 

محمد فتح نجات

آگهی فراخوان مزایده  زمین )نوبت دوم(
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
 


