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روزان هم  یادداشت: 

نشان دادن برنامه ی ذهنی

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

شهردار کرمان در حاشیۀ بازدید  از نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران:

مسیرهای گردشگری شهر کرمان

 پیاده سازی می شود

جلوگیری از ورود محکومین مالی 

در جرائم غیر عمد به زندان

دهه شصتی ها و دهه هفتادی ها کجا زندگی می کنند؟ 

2

2

2

5

4

2

2

2

مشاور استاندار کرمان در امور رسانه 
و روابط عمومی تاکید کرد:

مدارس و ادارات 
در اربعین شهدای مقاومت 

تعطیل نیستند

یادداشت:

سنایی غزنوی

کیست؟  

متن در صفحه دوم

معاون سپاه ثاراهلل کرمان تشریح کرد؛

جزییات برنامه های اربعین 

کرمان سردار سلیمانی در 

کرمان؛ کارنامه اهدای عضو و پیوند اعضا در استان  روایت »کرمان امروز« از عمل خیرخواهانه پیوند عضو با نگاهی به 

نبخشیم عضو سالم به گور

رییس کل دادگستری استان:
نرخ جمعیت کیفری استان 

نسبت به جـمعیت باالست

آگهی فراخوان برای شناسایی فروشنده سنگ آهن

شرکت سیمان ممتازان کرمان در نظر دارد فروشندگان توانمند برای خرید و حمل 50,000تن سنگ آهن هماتیت دانه بندی شده با مشخصات 
ذکر شده در زیر را شناسایی ومورد ارزیابی قراردهد.عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره 034-33370561 

داخلی - 1902 ، آقای مهندس کارور ویا 58132202 - 034 آقای مهندس پور نخعی تماس حاصل نمایند.
 خلوص Fe2o3 حداقل به میزان60-40درصد

 اندازه حداکثر 70 میلیمتر
 مقدار Na2o+K2o حداکثر به میزان 0.5 درصد

 مقدار کلر حداکثر به میزان 0.01 درصد
 میزان مجاز رطوبت مواد حداکثر 5 درصد 

   % FeO max 0.5 
واجدین شرایط می توانند مدارک و مستندات)اساسنامه شرکت وآگهی آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی ،مشخصات کامل هویتی برای اشخاص 
حقیقی ,مجوزها و مدارک مورد نیاز مربوط به بهره برداری معدن، تصویر آخرین آنالیز انجام شده(، فهرست ومشخصات کامل ماشین آالت، تجهیزات 
ورزومه کاری خود را حداکثر تا بیست و سوم بهمن ماه  به آدرس کرمان : کیلومتر 32 جاده کرمان به رفسنجان کارخانه سیمان ممتازان، امور 
قراردادها و یا تهران : اتوبان همت ) شرق ( ، خیابان شیراز جنوبی ، کوچه بابا علیخانی غربی ، پالک 26، طبقه چهارم تلفن 88616389)021(  امور 

commercial@momtazancement.com  .بازرگانی شرکت و یا به نشانی الکترونیکی زیر ارسال نمایند

مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از مجموعه 
ورزشی موسسه ایثار استان کرمان )نوبت دوم(         

شرح در صفحه 7

مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از تاالر و 
رستوران موسسه ایثار استان کرمان )نوبت دوم(        

شرح در صفحه 7

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد عملیات خرید، 
پست  اتوریکلوزر،  دستگاه  یک  اندازی  راه  و  نصب  اجرا، 
کمپکت با یک دستگاه سکسیونر ورودی و ریکر خروجی 
و رله حفاظتی به همراه ترانسفورماتور و یک عدد فیدر 
خروجی جهت انشعاب برق ورودی مزرعه شماره 3 واقع 
در کیلومتر 3 منطقه بهرامجرد به نگار براساس شرح و 
مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد 

شرایط واگذار نماید. 
از عالقه مندان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد 
مناقصه به مدت  حداکثر 5 روز کاری پس از انتشار آگهی 
به امور اداری شرکت واقع در خیابان امام خمینی نبش 

کوچه 27 مراجعه فرمایند. تلفن تماس: 32225686
شرکت سیمرغ واحد کرمان 

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد سرویس ایاب 

و ذهاب پرسنل خود را از نگار به مزرعه شماره 2 )واقع در 

کیلومتر 8 بهرامجرد به گلزار( با یک دستگاه مینی بوس از 

طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.  

از عالقه مندان دعوت به عمل می آید جهت دریافت فرو 

و شرایط  مناقصه به مدت  حداکثر 4 روز کاری سپس 

از انتشار آگهی به امور اداری شرکت واقع در خیابان امام 

خمینی نبش کوچه 27 مراجعه فرمایند.

 تلفن تماس: 32225686

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مناقصه آگهی مناقصه 

متن کامل در صفحه سوم

    به واقع عمل خیرخواهانه پیوند عضو، جهادی بزرگ و مبارک است هم برای افرادی که وصیت به اهدای عضو می کنند و هم برای خانواده هایی که اعضای عزیزترین افراد زندگی شان را به بیماران 
نیازمند و چشم به راه اهدا می نمایند. اما همچنان بسیاری از خانواده ها درباره این موضوع مفهومی مغشوش و ناباورانه در ذهن دارند که اگر این باور اصالح شود، خانواده های بیشتری از اهدای عضو 

استقبال خواهند کرد و...

متن در صفحه هشتم

با حضور معاون وزیرصورت گرفت؛

افتتاح

ح ورزشی   13 طر

در استان
 صفحه  هفتم

صفحات ششم و هفتم 

  مهلت ثبت نام در کنکور سراسری تمدید شد
  سنا دست ترامپ را برای جنگ با ایران بست

  شایع ترین سرطان در میان زنان ایرانی
  طالق به خاطر چشم و هم چشمی!

  باخت فوالدی ها در جدال با صدرنشین لیگ

اخبار ایران، جهان و حوادث:

روایت »کرمان امروز« از حال و هوای
گذر از چهلمین روز شهادت   

سردار قاسم سلیمانی
 و اثرات فقدان این مرد مردمی؛

به روشنی 
اربـــعــیـن 

ســـردار
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اخبار استان

حاج  شهادت  روز  چهلمین  برنامه های  کرمان  ثاراهلل  سپاه  معاون   
قاسم سلیمانی در کرمان را تشریح و گفت: طرح های ویژه ای برای 
دیده  تدارک  ها  مراسم  برگزاری  سهولت  و  رفاه  و  عزاداران  اسکان 

شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیاوش مسلمی در نشست خبری 
شهید  مقاومت  سیدالشهدای  اربعین  مراسم  تشریح  مناسبت  به 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی بیان کرد: روز ۲۷ بهمن ماه از ساعت ۲ 
تا ۴ بعد از ظهر برنامه اربعین شهدای مقاومت به صورت رسمی در 

مصلی امام علی)ع( شهر کرمان برگزار می شود.
وی افزود: سخنران این مراسم حجت االسالم رئیسی است همچنین 
بخشی از وصیت نامه سردار سلیمانی توسط امام جمعه کرمان قرائت 
این مراسم شاهد مداحی حاج صادق آهنگران خواهیم  می شود در 
عالقه  گفت:  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  هماهنگ کننده  معاون  بود. 
مندان زیادی از روز قبل در گلزار شهدا حضور دارند بنابراین از صبح 
همسنگران  روایتگری  مداحی،  جمله  از  برنامه هایی  بهمن   ۲۷ روز 

حاج قاسم، پخش کلیپ و … پیش بینی شده است.
اشاره کرد و  ترافیکی روز ۲۷ بهمن ماه  به محدودیت های  مسلمی 
گلزار شهدا  به طرف  بیرم آباد  میدان  مسیر  روز  این  در  یادآور شد: 

مسدود است همچنین خیابان زریسف تا قبل از پل زیر گذر بسته 
به سمت گنبد جبلیه مسدود  از سمت جاده سیدی  و  خواهد شد 
به  روی  پیاده  اینکه  بر  مبنی  شایعاتی  کرد:  تصریح  وی  می شود. 
مناسبت اربعین حاج قاسم نداریم همچنین اعزام کاروان به صورت 
رسمی نداریم. معاون هماهنگ کننده سپاه ثاراهلل استان کرمان اظهار 
کرد: تعدادی موکب از استان های دیگر از بعد از هفتم این شهید برای 
پذیرایی اعالم آمادگی کرده اند از جمله هرمزگان، خوزستان، یزد و 
به صورت خودجوش حضور  زیادی موکب  تعداد  اصفهان همچنین 
دارند. مسلمی ابراز کرد: اسکان زائران مساله دیگری است که مد نظر 
اقداماتی  نیز  دائمی  اسکان  ستاد  ایجاد  راستای  در  داریم همچنین 
انجام شده از جمله اینکه یکسری زیر ساخت ها فراهم شده همچنین 
شماره تلفن آزاد ۲ _ ۳۲۷۳۵۷۰۱ که از صبح تا ۱۰ شب به صورت 
خدمت  در   ۳۰۰۰۶۲۶۴ پیامکی  شماره  و  هستند  پاسخگو  مستمر 
زائران می باشد و خط دورنگار ۰۳۴۳۲۷۱۷۷۱۲ نیز پاسخگوی زائران 

است و ۰۹۱۳۳۴۳۱۹۷۵ آقای افشار مسئول اسکان زائران است.
وی افزود: ۲۱ مدرسه و دانشگاه پیام نور به عنوان محل اسکان برای 
روز ۲۶ و ۲۷ در نظر گرفته شده به هر تعداد که اسکان داده شده ۴ 

وعده غذایی داده می شود.

استان کرمان گفت: ۴۹ مسجد  ثاراهلل  معاون هماهنگ کننده سپاه 
با  ورزشی  سالن های  و  شده  پیش بینی  اسکان  نفر  هزار   ۳۰ برای 
گنجایش ۲۰ هزار نفر در نظر گرفته شده و در کل حدود ۷۰ هزار 
پیش بینی شده  و ۲۷  روزهای ۲۶  در  پذیرایی  و  پذیرش  برای  نفر 

است.
کشور  از  خارج  مهمانان  از  استقبال  و  اسکان  بخش  در  گفت:  وی 
هم تعدادی هتل در نظر گرفته شده همچنین تعدادی از مقامات و 

مسئوالن کشوری هم به عنوان مهمان حضور دارند.
مسلمی اظهار کرد: در راستای پذیرش و پذیرایی از زائران در مبادی 
ورودی استان از جمله کهنوج، فهرج، سیرجان، رفسنجان، ریگان و 
انار و همچنین در ورودی های شهر کرمان همچون پارک مسافر و 
با  باغ علوی تعدادی موکب پیش بینی شده است.وی  ورودی هفت 
اشاره به اینکه در بحث سالمت تغذیه و بحث ایمنی مواد غذایی هم 
نظارت توسط علوم پزشکی انجام می گیرد گفت: راهنمای زائر و ستاد 

گمشدگان در خود گلزار مستقر است.
معاون هماهنگ کننده سپاه ثاراهلل تصریح کرد: در راستای ایجاد نظم 
یک سازماندهی مجددی در نظر گرفته شده که در این روز خانم ها و 

آقایان به صورت مجزا وارد گلزار شهدا خواهند شد.

توسط  امسال  نوروز  در  گفت:  کرمان  شهردار 
اداره کل میراث  با مشارکت  و  شهرداری کرمان 
و  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
انجمن و جامعۀ راهنمایان گردشگری، مسیر های 

گردشگری شهر کرمان پیاده سازی خواهد شد.
سیدمهران  کرمان شهرآن الین،  گزارش  به 
شهرداری  غرفه  از  بازدید  حاشیۀ  در  عالم زاده 

بین المللی  نمایشگاه  سیزدهمین  در  کرمان 
به  اشاره  با  تهران،  دستی  صنایع  و  گردشگری 
حضور شهرداری کرمان در این نمایشگاه گفت: 
سایر شهرداری ها و ارگان ها نیز باید فعاالنه تر در 

این نمایشگاه حضور داشته باشند.
که  اقتصادی  خاص  مسایل  به دلیل  افزود:  وی 
موجب کاهش سهم ما از گردشگری شده است؛ 

ضرورت دارد حضور سایر شهرداری ها و نهادهای 
استان کرمان در نمایشگاه گردشگری پُررنگ تر 

باشد.
استان  باید  این که  بر  تأکید  با  کرمان  شهردار 
گفت:  کنیم،  معرفی  ویژه  به صورت  را  کرمان 
نمایشگاه  در  کرمان  شهرداری  حضور  دلیل 
بین المللی گردشگری از این جهت است که باید 
گردشگری  حوزه   در  کرمان  شهر  ظرفیت های 
در  کرمان  استان  ظرفیت های  هم چنین  و 
حوزه های گردشگری، صنعت، کشاورزی وغیره 
را به صورت ویژه معرفی کنیم؛ چراکه این اقدام 
خارجِی  و  داخلی  گردشگران  می کند  کمک 

بیشتری در کرمان حضور پیدا کنند.
عالم زاده در خصوص آمادگی شهر کرمان برای 
به عنوان  کرمان،  شهرداری  گفت:  نوروز  عید 
استان،  سفر  تسهیالت  ستاد  اعضای  از  یکی 
باید در حوزۀ مرکز استان کرمان خدمت رسانی 
حال  در  کرمان  شهرداری  این که  ضمن  کند؛ 
مسافران  به  اطالع رسانی  برای  برنامه ریزی 
نوروزی در مبادی ورودی شهر، نصب تابلوهای 
و  گلزار شهدا  راهنمای  تابلوهای  به ویژه  شهری 
خدمات  ارایۀ  سلیمانی،  حاج قاسم  سردار  مزار 

موقت  اسکان  هم چنین  و  تنظیف  و  بهداشتی 
مهمانان نوروزی در پردیسان قائم است.

البته  شد:  یادآور  دیگر  بار  کرمان  شهردار 
تصمیم گیری در برخی موضوعات به عهدۀ ستاد 
تسهیالت نوروزی است که شهرداری هم عضوی 

از این ستاد است.
عالم زاده به برنامه های فرهنگی هنری شهرداری 
اشاره کرد و گفت: شهرداری  نوروز ۹۹ هم  در 
در  گذشته  سال  که  تجربه ای  براساس  کرمان 
برای  کرده،  کسب  کرمان«  »نوبهار  ویژه برنامۀ 
در  ویژه ای  برنامه های  نیز  آینده  سال  نوروز 

دستور کار دارد.
وی افزود: البته با توجه به این که نوروز سال ۹۹، 
عید اول شهید سردار سلیمانی است، برنامه های 
رنگ وبوی خاصی  معنوی هم  لحاظ  به  نوروزی 
خواهد داشت تا برای مهمانان نوروزی، از نوروز 

۹۹، خاطرۀ خوشی بماند.
شهردار کرمان هم چنین از پیاده سازی مسیرهای 
و  شهرداری  توسط  کرمان،  شهر  گردشگری 
صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره کل  مشارکت  با 
دستی و گردشگری و انجمن و جامعۀ راهنمایان 

گردشگری خبر داد. 

معاون سپاه ثاراهلل کرمان تشریح کرد؛

جزییات برنامه های اربعین سردار سلیمانی در کرمان

شهردار کرمان در حاشیۀ بازدید از نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران:

مسیرهای گردشگری شهر کرمان پیاده سازی می شود

خبر
رییس کل دادگستری استان:

نرخ جمعیت کیفری استان نسبت
 به جمعیت باالست

 نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان بیان کرد: به نسبت جمعیت، 
نرخ جمعیت کیفری استان کرمان باالست لذا می طلبد مسئوالن توجه ویژه 

ای به این موضوع داشته باشند.
با  قضاییه  قوه  ستاد  بازرسی  هیات  هماهنگی  نشست  در  موحد«  »یداهلل 
پهناورترین  عنوان  به  کرمان  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
از  توجه جدی  نیازمند  اقلیمی  و  فرهنگی  تنوع  داشتن  با  و  کشور  استان 

سوی مسئوالن می باشد.
انسانی  منابع  وضعیت  آخرین  کرمان  استان  در  قضایی  ارشد  مقام  این 
دادگستری استان را تشریح کرد و گفت: با برگزاری چندین دوره کارآموزی 
قضایی مشکل کمبود کادر قضایی تا حدودی در دادسراهای استان کرمان 
با مشکل کادر  و تجدیدنظر  بدوی  اما هنوز در محاکم  برطرف شده است 

قضائی مواجه هستیم .
موحد به کمبود کادر اداری در دادگستری استان کرمان هم اشاره کرد و 
خاطرنشان کرد: با اجرای طرح بومی گزینی تعداد قضات غیربومی استان 

کرمان از ۴۰ درصد به ۱۷درصد کاهش یافته اند .
وی با بیان اینکه اقدامات عمرانی خوبی در دستگاه قضایی استان کرمان طی 
چند سال گذشته صورت پذیرفته است، افزود: اما همچنان شاهد محرومیت 
امیدواریم  و  هستیم  عمرانی  بخش  در  کرمان  استان  در  کمبودهایی  و  ها 

هرچه سریعتر برطرف گردد.
اینکه استان کرمان  به  با توجه  رییس شورای قضایی استان کرمان گفت: 
است،  مطرح  کشور  در  قضائیه  قوه  شرق  جنوب  آموزش  قطب  عنوان  به 
ضرورت دارد زیرساخت های الزم از جمله ساخت یک مجتمع آموزشی در 
دستور کار قرار گیرد. رییس کل دادگستری استان کرمان کمبود تجهیزات 
دیگر  از  را  انسانی  منابع  مشکالت  به  رسیدگی  و  رفاهی  اداری،امکانات 
مشکالت دادگستری استان کرمان دانست و افزود: باید به تناسب ظرفیت و 

کمبودهای استان، بودجه در اختیار دادگستری قرار گیرد.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی : 

بارگاه سردار دلها وضعیت گردشگری کرمان 

را متحول کرد
کشاورزی   و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  گردشگری  کمیسیون  رییس 

استان کرمان گفت: وجود بارگاه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی وضعیت 
باید تدابیر  این استان را متحول کرده لذا مسئوالن و متولیان  گردشگری 
الزم را برای استفاده از این فرصت بیندیشند. محمدرضا بهرامی  در حاشیه 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی 
ها  زنی  گمانه  افزود:  کرمانی  در جمع خبرنگاران  تهران  در  صنایع دستی 
برای کاهش میزان سفرها به علت افزایش نرخ بنزین وجود داشت اما سال 
در  اتفاقات خوبی  کرمان،  در  دلها  مطهر سردار  مرقد  وجود  با  آینده  های 
کرمان  استان  گردشگری  کرد:  اظهار  وی  افتد.  می  استان  این  گردشگری 
در نوروز امسال شرایط ویژه ای خواهد داشت زیرا با شهادت سردار حاج 
قاسم سلیمانی، با حضور گردشگرانی حتی از کشورهای همسایه رو به رو 
می شویم و باید به فکر این مساله باشیم. رییس کمیسیون گردشگری اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: محصوالت تولیدی 
و بناهای تاریخی بسیاری در استان کرمان وجود دارد که در دنیا مثال زدنی 
است اما به صورت مطلوب آنان را معرفی نکردیم. وی ادامه داد: آژانس ها 
در برگزاری تورهای ورودی کرمان ضعیف عمل کرده اند و متاسفانه آژانس 
های استان کرمان به این باور نرسیده اند که می توانند در جذب گردشگر 

موفق عمل کنند و چشم آنها به دست تورهای پایتخت است.
باید  کرد:  عنوان  کرمان  استان  خصوصی  بخش  فعال  این  افزود:  بهرامی 
راهکاری پیدا و راه را هموار کنیم و باید آژانس های استان کرمان وارد این 
عرصه شوند که در این صورت کرمان به یکی از مقاصد اصلی گردشگری 

کشور و حتی دنیا تبدیل می شود.

جلوگیری از ورود محکومین مالی در جرائم 
غیر عمد به زندان

رئیس کل محاکم عمومی وانقالب شهرستان کرمان گفت: باتوجه به حجم 
باالی پرونده ها، کار در دستگاه قضائی نیازمند یک عزم جهادی است.

کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
وانقالب  عمومی  محاکم  کل  رئیس  ابراهیمی،  امیر  محمد  االسالم  حجت 
شهرستان کرمان گفت: در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان وبرای حل 
وفصل مشکالت محکومین مالی، خصوصا در پرونده های تصادفات، قضات 
محاکم کیفری دو شهر کرمان هیچ فردی را از جنبه عمومی جرم )تصادفات( 
به زندان معرفی نمی کنند. او افزود: افراد بیشتر از جنبه خصوصی و به دلیل 
ابراهیمی تصریح  پرداخت نکردن دیه وارد زندان می شوند. حجت االسالم 
کرد: طی تفاهمی که بین مجموع قضائی، زندان، بیمه ها و صندوق تامین 
خسارت های بدنی صورت پذیرفته است از این پس فرآیند ها بگونه ای خواهد 
بود که حتی المقدور از ورود محکومین مالی در جرائم غیر عمد به ویژه در 

پرونده های مرتبط تصادفات به زندان جلوگیری می شود.

مشاور استاندار کرمان در امور رسانه و روابط عمومی با بیان این 
مطلب که مراسم اربعین شهید سلیمانی بعدازظهر روز یکشنبه ۲۷ 
بهمن ماه در مصلی بزرگ امام علی )ع( شهر کرمان برگزار می شود، 
گفت: کلیه ادارات، سازمان ها و مراکز آموزشی استان کرمان در روز 
یکشنبه ۲۷ بهمن ماه باز هستند و بنایی بر تعطیلی مدارس و ادارات 

در این روز را نداریم.
مراسم  به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  تقی زاده«  »عباس  دکتر 
اربعین سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کرمان گفت: روز 
یکشنبه ۲۷ بهمن ماه مراسم اربعین سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 

در شهر کرمان برگزار خواهد شد.
وی با بیان این مطلب که این مراسم از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در مصلی 
کلیه  داد:  ادامه  می شود،  برگزار  کرمان  شهر  )ع(  علی  امام  بزرگ 

ادارات، سازمان ها و مراکز آموزشی در روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه باز 
هستند و بنایی بر تعطیلی مدارس و ادارات استان در این روز نداریم 
زیرا زمان برگزاری این مراسم هیچ تداخلی با ساعات کار ادارات و 

مدارس ندارد.
روابط عمومی عنوان کرد:  و  امور رسانه  استاندار کرمان در  مشاور 
براساس اطالعاتی که از شهرستان ها داریم، در برخی از شهرستان ها 
مراسم اربعین شهید سلیمانی و شهید پورجعفری نیز گرفته خواهد 

شد که اطالع رسانی آن برعهده فرمانداران است.
ستاد  نهادهای  و  ادارات  پشتیبانی  کمیته  تشکیل  از  زاده  تقی 
برگزاری مراسم چهلمین روز شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی 
به مسئولیت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان خبر 
داد و بیان کرد: استانداری کرمان، مسئولیت کمیته پشتیبانی ادارات 

و نهادهای این ستاد را به عهده دارد ضمن آنکه مسئولیت برگزاری 
مراسم چهلمین روز شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی در کرمان 

نیز بر عهده سپاه ثاراهلل استان کرمان گذاشته شده است.

مشاور استاندار کرمان در امور رسانه و روابط عمومی تاکید کرد:

مدارس و ادارات در اربعین شهدای مقاومت تعطیل نیستند

آگهی مزایده عمومی 
 عمومی مزایده

 ار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانزگ مزایده

 : مزایدهموضوع 
شماره  ردیف

 مزایده
 توضیحات آدرس  قیمت پایه موضوع مزایده

سالن پرورش اجاره یک )واحد(  9-98 1
 700مرغ گوشتی به مساحت 

قطعه  7000مترمربع با ظرفیت 
جوجه در هر دوره بانضمام سه عدد 
کانکس و لوازم مربوط به مرغداری 

 به مدت یکسال شمسی 

ریال به  14.000.000مبلغ 
ازای هر ماه و برای یک 

جمعا به مبلغ دوره یکساله 
 ریال  168.000.000

 

شهرستان بم، کرمان، 
اتوبان خلیج فارس ، جاده 

خاکی سمت جنوب انبار 
ب، شرکت اب و فاضال

هنرستان کشاورزی شهید 
 بهشتی

به سامانه ستاد ایران 
 مراجعه شود

 
 از طریق سامانه ستاد ایرانروز  10اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی به مدت  و ارسال مهلت دریافت

مراجعه setadiran.ir   سامانه ستاد ایران به آدرس به مورد نیاز  و سایر اطالعات ، زمان بندیمزایدهجهت دریافت اسناد 
 شود.
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 3075م/الف

مودیان محترم مالیاتی مشروحه ذیل : دراجرای 
ماده ۲۰8 قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله 
اوراق مالیاتی ذیل ابالغ می گردد. بدیهی است 
مالیاتهای  قانون    ۲۳8 ماده  مقررات  حسب 
مستقیم ، مودیان ردیف ۱ و ۲ اگر نسبت به 
مندرجات برگ تشخیص ابالغی به شرح ذیل 
معترض می باشد ظرف سی روز از تاریخ درج در 
آگهی اعتراض کتبی خودرا  به آدرس کرمان – 
میدان شهدا- کوچه بازار شهرداری - اداره امور 
 ۳۳۳۵۲۵۳۵ تماس  شماره   –  ۱8۰۵ مالیاتی 
داخلی ۱۰۳ تسلیم نمایند و مودیان ردیف ۳ 
تاریخ مقرر در جلسه  باید راس ساعت و  تا ۵ 
هیات حل اختالف مالیاتی  که به همین منظور 
در محل کرمان - خیابان قدس - اداره کل امور 
مالیاتی استان – هیاتهای حل اختالف مالیاتی 

تشکیل می گردد حضور به هم رسانند .
۳۰8۰م/الف

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی
 استان کرمان

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی

 آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله اوراق مالیاتی ذیل ابالغ می گردد. بدیهی  208مودیان محترم مالیاتی مشروحه ذیل : دراجرای ماده 

اگر نسبت به مندرجات برگ تشخیص ابالغی به شرح  2و  1 ردیف انمودیقانون  مالیاتهای مستقیم ،  238است حسب مقررات ماده 
کوچه بازار  -شهدامیدان  –کرمان  به آدرس اعتراض کتبی خودرا  ذیل معترض می باشد ظرف سی روز از تاریخ درج در آگهی

راس ساعت و  باید 5تا  3مودیان ردیف و  دنتسلیم نمای 103داخلی  33352535شماره تماس  – 1805 اداره امور مالیاتی - شهرداری
 –اداره کل امور مالیاتی استان  - خیابان قدس - کرمان در محل در جلسه هیات حل اختالف مالیاتی  که به همین منظور تاریخ مقرر

 . تشکیل می گردد حضور به هم رسانندهیاتهای حل اختالف مالیاتی 

سال  شماره ملی کالسه فعالیت نام و نام خانوادگی مودی فردی
 عملکرد

 مالیات )ریال( برگ ابالغی

 826766286 برگ تشخیص مالیات  1397 6079958521 60799585210002 عمده فروشی سیگار حجت فرهمند راینی 1

 1096523540 برگ تشخیص مالیات  1397 6079732777 60797327770002 عمده فروشی سیگار ناصر فرهمند راینی 2

 هیات به دعوت برگ 1392 3160996921 571 بازرگان خوشنام پرویز 3
 مالیاتی اختالف حل

صبح مورخه 9ساعت
5/12/98 

 

645572410 

 هیات به دعوت برگ 1392 3161142365 438 بازرگان بهرمن آسیه 4
 مالیاتی اختالف حل

صبح مورخه 9ساعت
5/12/98 

40568554740 

 ورپ زلیخاخادمی 5
 (دارو محیا نماینده)

 هیات به دعوت برگ 1392 3130426418 4703 کاغذ
 مالیاتی اختالف حل

مورخه  صبح9ساعت
11/12/98 

781663480 

 

 روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

_تاریخ_  
_شماره_  
_پیوست_  
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قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

نشانه های هوش عاطفی باال؛ از کنجکاوی تا کمال گرایی 
سرویس اجتماعی کرمان امروز

 اندازه گیری هوش عاطفی به دلیل ماهیت غیر ملموس آن 
کمی دشوار است. اما فردی به نام تراویس بردبری اطالعات 
را  نفر  میلیون ها  روی  بر  هیجانی  هوش  آزمایش  از  حاصل 
نشان  بیابد که مطمئناً  رفتار هایی  تا  کرده  تحلیل  و  تجزیه 
دهنده ی هوش هیجانی )EQ( باال هستند. او این رفتار ها را 
در این مقاله که برگرفته از )LinkedIn Pulse( است، با 

ما به اشتراک می گذارد.
در ۷۰ درصد مواقع افراد با آی کیوی )IQ( متوسط از افراد 
با باالترین سطح آی کیو بهتر عمل می کنند. پارادوکس فوق، 
این فرض را که آی کیو پایه و اساس موفقیت است، زیر سوال 
می برد و باعث تعریف مفهومی به نام هوش هیجانی یا عاطفی 

)EQ( می شود.
نتیجه ی دهه ها تحقیق نشان می دهد هوش عاطفی، عامل 
اساسی تفاوت افراد موفق از سایرین می باشد. این ارتباط آن 
قدر قویست که امروزه می دانیم ۹۰ درصد افراد موفق از هوش 
عاطفی باالیی برخوردارند. هوش عاطفی درون هر یک از ما 
چیز لمس ناپذیری است، اما خودش را در نوع رفتار، نحوه ی 
مدیریت مسائل اجتماعی و تصمیم گیری های شخصی برای 

رسیدن به نتایج مثبت نشان می دهد.
سبب  آن  لمس  قابل  غیر  ماهیت  ای کیو،  اهمیت  از  جدا 
می شود نتوانید به راحتی تشخیص دهید هوش هیجانی شما 
چقدر است و اگر پایین است، چطور می توان آن را افزایش 

داد؟
برای رفع این مشکل می توانید هر بار خواستید، تست های 
معتبر علمی بدهید یا این که می توانید این مقاله را تا آخر 
بخوانید و خصوصیات نام برده شده را با خودتان مقایسه کنید. 
این خصوصیات که در واقع نشانه های افراد با هوش عاطفی 
باال هستند، از نتایج تست ای کیو بر روی بیشتر از یک میلیون 
نفر به دست آمده است. پس اگر این خصوصیات را داشته 

باشید، حتماً از ای کیوی باالیی برخوردارید.
۱. به خوبی می توانید احساسات خود را با کلمات توصیف 

کنید
همه ی افراد احساسات مختلف را تجربه می کنند، اما تنها 
تعداد کمی از آن ها قادرند این احساسات را به درستی از هم 
تشخیص دهند. تحقیقات نشان می دهد تنها ۳۶ درصد مردم 
در این دسته قرار دارند که مسئله ساز است، زیرا احساسات 
خود  نوبه ی  به  و  می شوند  گرفته  اشتباه  اغلب  نامشخص 
انتخاب های غیرمنطقی و اعمال غیر سودمند به بار می آورند.

افراد با هوش عاطفی باال، بر احساسات خود چیره اند، چون 
از دامنه ی وسیعی  بیان شان  برای  را درک می کنند و  آن ها 
از لغات استفاده می کنند. مثاًل برخالف بسیاری از افراد که 

احساسات خود را به سادگی با کلمه ی »بد« بیان می کنند، 
افراد با هوش هیجانی باال می توانند با دقت بگویند آیا احساس 
»زودرنجی«، »بیهودگی«، »آزردگی« و یا »نگرانی« دارند. هر 
چه کلمه ای که انتخاب می کنید دقیق تر باشد، دید بهتری بر 
احساسات خود، دالیل ایجاد آن و این که چه کار باید کنید 

خواهید داشت.
۲. در مورد مردم کنجکاوید

هوش  با  افراد  برون گرا،  یا  باشند  درون گرا  ندارد  فرقی 
عاطفی باال در مورد تمام آدم های اطراف شان کنجکاوند. این 
کنجکاوی محصول همدلی است که یکی از مدخل های قابل 
توجه برای داشتن ای کیوی باالست. هر چه بیشتر به آدم ها 
و اتفاقاتی که برایشان رخ می دهد اهمیت دهید، کنجکاوی 

بیشتری در موردشان به خرج می دهید.
۳. پذیرای تغییرید

افراد با هوش عاطفی زیاد، انعطاف پذیرند و دائماً خودشان 
را با شرایط وفق می دهند. آن ها می دانند ترس از تغییر، مانع 
پیشرفت و تهدید بزرگی بر سر راه شادی و موفقیت است. 
را که در گوشه ای کمین کردند، جست وجو  تغییراتی  آن ها 
می کنند و برای کار هایی که باید انجام دهند تا آن تغییرات 

رخ دهد، نقشه می کشند.
۴. نقاط ضعف و قوت خود را می دانید

نه تنها احساسات خود را درک  باال  با هوش عاطفی  افراد 
می کنند، بلکه به خوبی می دانند در چه چیز خوب و در چه 
به سمت  را  آن ها  بدند. هم چنین می دانند چه کسانی  چیز 
موفقیت تشویق می کنند و چه افراد و چه موقعیت هایی آن ها 
باال  ای کیوی  داشتن  می دارند.  باز  موفقیت  به  رسیدن  از  را 
یعنی نقاط قوت خود را می شناسید و می دانید چطور بر آن ها 
تکیه کنید و این که چطور وقتی نقاط ضعف شما جلویتان را 

می گیرند، از نقاط قوت خود استفاده کنید.
۵. آدم شناس خوبی هستید

بیشتر هوش عاطفی به آگاهی اجتماعی ختم می شود که 
یعنی توانایی شناخت افراد، دانستن این که چه می خواهند 
و درک این که در چه شرایطی به سر می برند. با گذر زمان، 
این توانایی شما را به آدم شناسی بی نظیر تبدیل می کند. افراد 
دیگر برایتان مرموز نیستند. قصد و منظورشان را می دانید و 
انگیزشان را درک می کنید. )حتی آن هایی که با دروغ پوشیده 

شده اند.(
 ۶. به راحتی دلخور نمی شوید

اگر از شخصیت خود کاماًل مطلع باشید، به راحتی از گفته 
افراد با هوش عاطفی  یا کرده ی دیگری عصبانی نمی شوید. 
باعث می شود  که  دارند  نفس  به  اعتماد  و  روشن فکرند  باال، 
پوست کلفت شوند. حتی ممکن است به خودتان بخندید یا 
از لحاظ  اجازه دهید دیگران در موردتان جک بگویند، زیرا 

ذهنی می توانید بین شوخی و خفت مرز بکشید.
۷. می دانید چطور نه بگویید )هم به خودتان، هم به بقیه(

هوش عاطفی یعنی دانستن این که چطور خودتان را کنترل 
کنید. حس رضایت را به تاخیر بیاندازید و از تصمیم ناگهانی 
فرانسیسکوی  سن  دانشگاه  در  که  تحقیقی  کنید.  دوری 
گفتن  چقدر  هر  که  می دهد  نشان  گرفت،  کالیفرنیا صورت 
نه برایتان سخت تر باشد، بیشتر احتمال دارد دچار اضطراب، 
گفتن  نه  واقع  در  شوید.  افسردگی  حتی  و  روانی  فسودگی 
افراد  از  بسیاری  در  خود کنترلی  بزرگ  چالش های  از  یکی 
کار  به  از  نباید  که  است  قدرت مندی  کلمه ی  »نه«  است. 
بردنش بترسید. افراد با هوش عاطفی زیاد، در زمان نه گفتن، 
از عباراتی مثل »فکر نمی کنم بتوانم« یا »مطمئن نیستم« 
استفاده نمی کنند. نه گفتن به تعهدی جدید، تعهدات قبلیتان 

را محترم می شمارد و به شما این فرصت را می دهد که با 
موفقیت آن ها را به انجام برسانید.

۸. اشتباهات تان را فراموش می کنید
افراد با هوش هیجانی باال از اشتباهات شان فاصله می گیرند، 
اما آن ها را فراموش نمی کنند. با نگهداری اشتباهات شان در 
فاصله ی امن و با این حال قابل دسترسی، آماده ی استفاده از 
آن ها برای داشتن آینده ای موفق هستند. قدم زدن بر طناب 
میان گیر کردن در گذشته و یادآوری آن به خودآگاهی کاملی 
نیاز دارد. تمرکز زیاد روی اشتباهات باعث می شود مضطرب 
شوید و احساس پشیمانی کنید. از طرف دیگر فراموش کردن 
کامل آن ها باعث می شود دوباره تکرارشان کنید. کلید تعادل 
بین این دو به توانایی شما در تبدیل شکست به مرحله ای از 
پیشرفت بستگی دارد. در ضمن هر وقت شکست خوردید، این 
قضیه به شما شوق و انگیزه ی الزم را برای ادامه ی راه می دهد.
۹. شما به دیگران کمک می کنید، اما انتظار ندارید برایتان 

جبران کنند
وقتی کسی خود به خود و بدون انتظار برای جبران، به شما 
چیزی می دهد، تاثیر عمیقی می گذارد. فرض کنید با کسی 
می کنید.  ردوبدل  جالبی  صحبت های  کتاب  یک  مورد  در 
کتاب  با  می بینید،  دوباره  را  آن شخص  بعد  ماه  یک  وقتی 
در دست تان ظاهر می شوید. افراد با هوش عاطفی باال روابط 
محکمی با اطرافیان شان دارند، زیرا دائماً در مورد همه فکر 

می کنند.
 ۱۰. کمال گرا نیستید

افراد با هوش عاطفی باال، کامل بودن را به عنوان هدف خود 
در نظر نمی گیرند، زیرا می دانند چنین چیزی وجود خارجی 
ندارد. ما انسان ها طبق طبیعت مان جایز الخطا هستیم. وقتی 
کامل بودن هدف تان باشد، همیشه احساس شکست می کنید. 
طوری که می خواهید تسلیم شوید یا کمتر تالش کنید. آخر 
برای  تاسف  می گذرانید.  خوردن  تاسف  با  را  خود  وقت  سر 
جای  به  که  کار هایی  و  دهید  انجام  نتوانستید  که  کار هایی 
ادامه دادن به همان وضعیت باید از راه دیگری امتحان شان 
می کردید و در مورد این که تا به حال چه چیزی به دست 
هیجان زده  برسید،  می خواهید  چه  به  آینده  در  و  آورید 

می شدید.
۱۱. برای داشته هایتان شکرگزارید

وقت گذاشتن برای تفکر در مورد چیز هایی که به خاطرشان 
شکرگزارید، نه تنها کار درستی است، بلکه حال تان را بهتر 
 ۲۳ تا  را  کورتیزول  استرسی  هورمون  سطح  زیرا  می سازد، 
درصد کاهش می دهد. تحقیقی که در دانشگاه کالیفرنیا انجام 
شد، نشان داد افرادی که روزانه برای ترویج روحیه ی قدردانی 
کار می کنند، حس و انرژی بهتر و سالمتی فیزیکی بیشتری را 
تجربه می کنند. احتماالً سطوح پایین کورتیزول نقش بزرگی 

در ایجاد این عوامل دارد.
منبع: برترین ها

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای احمد طالبی زاده سردری مالک ششدانگ پالک 3 فرعی از 2627 
و 2631 اصلی بخش یک کرمان که سند مالکیت آن ذیل ثبت 24807 
صفحه 601 دفتر 147 صادر و تسلیم گردیده و ششدانگ به موجب اسناد رهنی 20909 
- 86/8/7 و  20907 - 1386/8/7 دفترخانه 12 کرمان در رهن بانک مسکن قرار گرفته 
ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق شده مدعی است سند مالکیت مزبور به علت 
جابجایی و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
تا چنانچه کسی مدعی  مندرج در ذیل آگهی می شود  تاریخ  نوبت در  مراتب در یک 
باشد ظرف  نزد خود می  مالکیت  یا وجود سند  الذکر  به ملک فوق  نسبت  معامله  انجام 
مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت 

به صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1398/11/26

1621م/الف
عیسی حافظی فر 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان

آگهی فقدان سند مالکیت 
احتراما طبق درخواست شماره 30402- 98/11/17 خانم نسرین / نجار 
زاده عادل فرزند محمد شماره شناسنامه 187 تاریخ تولد 1347/03/13 صادره از کرمان 
اصلی   3982 از  فرعی   3335 پالک  ششدانگ  مالک   2992496065 ملی  شماره  دارای 
بخش2  کرمان موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 334164 سری ب سال 91 که 
در صفحه 306 دفتر امالک جلد 132 ذیل شماره 19760 صادر و تسلیم گردیده ضمن 
تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور 
به علت جابجایی مفقود و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد اصالح تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر با وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان 
کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند 

واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1398/11/26

1640م/الف
محمود مهدی زاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان

یادداشت های 
گاه و بی گاه

غل و زنجیر 
قلم را برداشتم تا نوشتن را آغاز کنم چند کلمه ای که نوشتم قلم 
دیگر توان آمدن را نداشت. سعی و اندکی تالش کردم اما قلم 
مقاومت می کرد. شگفت زده به قلم نگاه کردم و سرشکسته 
و باندپیچی شده او را دیدم ولی این مورد مانع همراهی قلم 
با من نمی شد پس سر تا پای قلم را وارسی کردم تا در پای 
قلم زنجیری دیدم وقتی زنجیر را دنبال کردم در آخر زنجیر 
جسمی سنگین و شیشه ای بود با چندبار کشیدن قلم، پی به 
چون و چرای همراهی نکردن قلم با خود بردم و فهمیدم گرچه 
غل و زنجیری که به قلم وصل است در نوشتن قلم هیچ تاثیری 
ندارد اما سدی در برابر بیش از آنچه باید بنویسد است وگرنه 

سرشکسته وبال گردن است.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

نشان دادن 

برنامه ی ذهنی 
خوشاید  و  روشن  زندگی  یک  در 
رضایت  تصمیمی  هر  برای  که  ناگذریم 

به  اتفاق آنها دست  به  یا حتی  نیز جلب کنیم  اطرافیان را 
کار شویم زیرا ما در یک دنیای انفرادی زندگی نمی کنیم 
نزاع  با جنگ و  توان  نمی  برای جلب رضایت دیگران  و 
و  گفتن  با  و  آورد  روی  مذاکره  به  باید  بلکه  رفت  پیش 
به طرفین  تا خسارت کمتری  را هضم کرد  قضایا  شنیدن 
وارد گردد. گاهی الزم است برای جلب رضایت دیگران 
این کار  البته  بگذاریم که  نمایش  به  را  قابلیت های خود 
نیز هزینه های گزاف می طلبد و برخی اوقات از عهده ی 
ما بیرون است و برنمی آید. اما حرف زدن خرج چندانی 
نداشته و نشان دادن برنامه ی ذهنی خود از طریق حرف و 
مذاکره می تواند راه مناسبی برای جلب رضایت آنان باشد 
تا ما در انجام امورمان آرامش بیشتری داشته باشیم. نقشه 
های ذهنی به خصوص زمانی که پای معامله در میان باشد 
بسیار اهمیت دارند و با مذاکره شاید که بتوانیم ارتباط و 
اما حرف  دهیم،  انجام  و  کنیم  برقرار  را  بهتری  معامله ی 
هایی که می زنیم باید در حد توان ما بوده وگرنه وجهه ی 
جالبی از خود به نمایش نخواهیم گذاشت. به زبان آوردن 
برخی نقشه های ذهنی باعث می شود که عزم ما جزم تر 
شده و همت بیشتری برای رسیدن به هدف هایمان داشته 
باشیم. همانگونه که ما دیگران را زیر سوال می بریم باید 
باشند لذا همواره  باشیم که ما را قبول نداشته  توقع داشته 
میان  در  آنها  با  را  مسائل  آنها  رضایت  جلب  ی  برا  باید 
بگذاریم که مورد مواخذه قرار نگیریم. با این آگاهی نیاز 
به گفتن شدیدتر شده و ناچاریم که عقایدمان را با جهان 
در میان گذاریم. برخی مسائل پیچیده به نظر می آیند اما 
قابل  این است که  بقیه ی مسائل دارند  با  تفاوتی که  تنها 
آنها  از  برخی  ی  عهده  از  باید  تنهایی  به  و  نیستند  گفتن 

برآییم.
از دیدنت برگشته ام دنیا چراغان می شود

هر شب به دست زندگی این چرخ چرخان می شود 
آشفته ام کردی و من بعد از تمام کوچه ها 

برگشته ام تا قسمتم یک فصل باران می شود

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

روایت »کرمان امروز« از عمل خیرخواهانه پیوند عضو با نگاهی به کارنامه اهدای عضو و پیوند اعضا در استان کرمان؛

نبخشیم عضو سالم به گور

و... کننده  احیا  بخش،  حیات  فداکاری،  ایثار،  اشاره: 
به واقع نمی توان هیچ گزینه مناسب و بجایی را درحق 
کسانی به کار ببریم که با اهدای بخشی از وجودشان پس 
از مرگ مغزی، جان بخِش جاِن دیگری می شوند. حقیقتا 
این عمل خیرخواهانه جهادی بزرگ است هم برای افرادی 
که وصیت به اهدای عضو کالبِد خموششان نموده و هم 
برای خانواده هایی که اعضای عزیزترین افراد زندگی شان 
را به بیماران نیازمند و چشم به راه اهدا می نمایند. در 
به  ایم  انداخته  نگاهی  دارید  روی  پیش  در  که  گزارشی 

کارنامه اهدای عضو و پیوند اعضا در کرمان...
رتبه برتر ایران در پیوند عضو

مرگ مغزی ساالنه هشت هزار ایرانی بر اثر بیماری ها 
اما  آور است؛  به زندگی، بسیار رنج  آنها  بازگشت  و عدم 
سوی دیگر این تلخی تاسف بار از مرگ های عمدتا قابل 
پیشگیری، تولد دوباره هزاران بیمار نیازمند پیوند با انجام 
حدود ۷۱ هزار پیوند اعضا و نسوج طی بیش از هشت دهه 

در ایران  بوده است.
آنگونه که دکتر رضا ملک زاده، رییس پژهشکده گوارش 
حال  در  گوید:  می  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  کبد  و 
حاضر ایران  رتبه ۲۶ اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی 
و رتبه ۱۳ اهدای عضو از اهدا کنندگان زنده را در بین 

کشورهای دنیا دارد.
مغز  پیوند  در  افزاید:  می  همچنین  زاده  ملک  دکتر 
استخوان، رتبه دوم دنیا از آن ایران است و در سایر پیوند 
پیشتازانه  جایگاهی  از  و...نیز  قلب  کلیه،  همچون  اعضا 
برخورداریم. سرعت این پیشرفت ها به گونه ای بوده است 
که تنها در پیوند کبد، با وجود بروز ساالنه ۱۵هزار مورد 
از ۵  بیش  باختن ساالنه  و جان  در کشور  کبد  نارسایی 
 ۶ از  بیش  ثبت  شاهد  نارسایی،  این   اثر  بر  ایرانی  هزار 
سال   ۲۵ طی  کشور  فعال  مرکز   ۹ در  کبد  پیوند  هزار 

ایم. در پیوند مغز استخوان که حدود ۷۰  گذشته  بوده 
نوع بیماری  با آن درمان شده است، ایران، ۱۸ مرکز پیوند 
مغز استخوان فعال دارد و ۳۰ هزار پیوند مغز استخوان را 

تا کنون انجام داده است. 
نگاهی به کارنامه اهدا عضو و پیوند اعضا درکرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز به عنوان مرکز جنوب 
اهدای عضو  و  اعضا  پیوند  زمینه  در  توانسته  ایران  شرق 

نقش به سزایی داشته باشد.
رضا جعفری کارشناس مسئول واحد پیوند اعضا دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
های باشگاه خبرنگاران جوان ضمن بیان این مطلب گفت: 
دانشگاه  که  دارد  پزشکی  علوم  دانشگاه   ۵ کرمان  استان 

علوم پزشکی کرمان دارای واحد فراهم آوری و پیوند اعضا 
بوده و دانشگاه های علوم پزشکی شهرستان های جیرفت، 
و  کرده  عمل  شناسایی  واحد  عنوان  به  سیرجان  و  بم 
بیماران مرگ مغزی را به کرمان جهت اهدا عضو معرفی 
کرده و پس از انتقال بیمار به کرمان عمل برداشت اعضا 

و پیوند انجام می گردد.
تازگی در  به  افزود: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  او 
است،  کرده  شروع  را  خود  کار  اعضا  آوری  فراهم  زمینه 
بیماران مرگ مغزی که در رفسنجان هستند یا به کرمان 
منتقل می شوند و یا دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اعزام 
جراح به آنجا اعضا از بیماران مرگ مغزی برداشت شده 
و، چون پیوند در آنجا انجام نمی شود اعضا جهت پیوند به 

کرمان انتقال داده می شود و در حقیقت دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان جنوب شرق ایران را از نظر پیوند پوشش 

می دهد.
او بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون در بخش های پیوند 
 ۲۲ مغزی  مرگ  از  کلیه  پیوند  مورد،   ۳۶ استخوان  مغر 
 ۶ کبد  پیوند  مورد،   ۲۹ زنده  به  زنده  کلیه  پیوند  مورد، 
جراحی  )عمل  هاروست  مورد،   ۲۹ قرنیه  پیوند  مورد، 
به  کبد  ارسال  مورد،   ۱۲ پیوند(  جهت  اعضا  برداشتن 
شیراز ۴ مورد داشته ایم. در واقع گاهی کبدی که برداشته 
اهدا  به گروه خونی، وضعیت کبد، سن  با توجه  می شود 
ما ضمن  و  ندارد  کرمان  در  مناسبی  گیرنده   .. و  کننده 
هماهنگی با شیراز آن را جهت پیوند به آنجا می فرستیم.

جعفری تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی کرمان جزو 
در  اعضا  پیوند  زمینه  در  برتر  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
سطح کشور است و این فعالیت را از سال ۱۳۸۳ با پیوند 
کلیه از فرد زنده به فردی زنده آغاز و در سال ۱۳۸۵ با 
برداشتن اعضا از بیماران مرگ مغزی و پیوند این اعضا به 

بیماران اهدای عضو در کرمان کامل تر شد.
در  اهدا عضو، چون  فرهنگ  است  او گفت: شایان ذکر 
صدور  جهت  مراجعه  لذا  شده  نهادینه  کم  کم  ما  مردم 
بوده  خوب  تاکنون  و  گیر  چشم  بسیار  عضو  اهدا  کارت 
است و ساالنه بیش از ۳۰۰ نفر تقاضای صدور کارت اهدا 

عضو را دارند.
دانشگاه علوم پزشکی کرمان  اعضا  پیوند  مسئول واحد 
بیان کرد: همشهریان عزیز برای صدور کارت می توانند با 
در دست داشتن کارت ملی خود به نشانی: کرمان، بلوار 
جمهوری اسالمی، چهار رراه شفا، معاونت درمان دانشگاه 

علوم پزشکی کرمان اداره پیوند اعضا مراجعه نمایند.
سخن آخر

مرگ مغزی پدیده ای دردناک است که خانواده ها به 
راحتی نمی توانند با آن کنار بیایند و بسیاری از خانواده 
ها درباره آن مفهومی مغشوش و ناباورانه در ذهن دارند 
که اگر این باور اصالح شود، خانواده های زیادی استقبال 
بیشتری از اهدای عضو خواهند کرد. در این میان نقش 
آمادگی  ایجاد  برای  گروهی   های  رسانه  و  پزشکان 

شناختی در تمام افراد بسیار اساسی است.

   به واقع عمل خیرخواهانه پیوند عضو، جهادی بزرگ و مبارک است هم برای افرادی 
که وصیت به اهدای عضو می کنند و هم برای خانواده هایی که اعضای عزیزترین افراد 
زندگی شان را به بیماران نیازمند و چشم به راه اهدا می نمایند. اما همچنان بسیاری از 
خانواده ها درباره این موضوع مفهومی مغشوش و ناباورانه در ذهن دارند که اگر این 

باور اصالح شود، خانواده های بیشتری از اهدای عضو استقبال خواهند کرد و...
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پند کوتاه
حکمت خدا

مرد  این  اما  در یک طوفان عظیم غرق شد  مردی  کشتی 
به طرز معجزه آسایی نجات یافت و توانست خود را به جزیره 

ای برساند .
این مرد با هزاران زحمت برای خود یک کلبه ساخت …

روزی برای تهیه آب به جنگل رفته بود ؛ وقتی به کلبه برگشت 
در کمال ناباوری دید که کلبه در حال سوختن است .

به بخت بد خود لعنت فرستاد و بعد شروع به گله کردن از خدا 
کرد که : خدایا تو مرا در این جزیره زندانی کرده ای و حاال که 
من با این بدبختی توانسته ام این کلبه را برای خودم درست 

کنم باید اینگونه بسوزد !
مرد با همین افکار به خواب عمیقی فرو رفت … .

او  ؛  پرید  خواب  از  کشتی  یک  بوق  صدای  با  بعد  روز  صبح 
نجات یافته بود !

وقتی سوار کشتی شد ، از ناخدا پرسید چگونه فهمیدید که من 
در این جزیره هستم؟

دادید،  می  نشان  دود  با  که  را  عالیمی  ما   : داد  پاسخ  ناخدا 
دیدیم !

فرهنگ و ادب

نگاهی به زندگی سیبویه؛ عالم صرف و نحو
سرویس فرهنگی – ادبی کرمان امروز

ابو بشر عمر بن عثمان بن قنبر ملقب به سیبویه از جمله 
عالمان صرف و نحوه زیبان عربی در قرن دوم در بیضای 
معنای  دربارهٔ  قاموس  مؤلف  شد.فیروزآبادی  متولد  شیراز 
نام او می گوید: سیبویه یعنی بوی سیب.بنا به نقل زرکلی، 
شیراز  دهکده های  از  یکی  در  ه.ق  در سال ۱۴۸  سیبویه 
از  و  به بصره رفته  به دنیا آمده  است، سپس  بیضا  بخش 
همراهان حلقه درس خلیل بن احمد شده و در آنجا کتاب 
مشهور خود را در صرف و نحو، تصنیف کرده است، آن گاه 
به بغداد عزیمت کرده و پس از مناظره ناراحت کننده  ای 
با کسائی، به اهواز آمده و در آنجا به سال ۱۸۰ ه. وفات 
ابوالحسن  و  ابوعثمان  ابوبِشر،  را  یافته است. کنیه های وی 
ذکر کرده اند که کنیه نخست، مشهورتر است.منابع کهن 
زیاد  بن  ربیع  آل  و  کعب  بن  بنی حارث  موالی  از  را  وی 

حارثی دانسته اند.
در  میالدی   ۷۶۰ سال  در  و  بود  ایرانی  اصالتاً  سیبویه   
پس  کرد.  نما  و  نشو  بصره  در  و  شد  متولد  بیضا)فارس( 
بن  یحیی  نزد  به  شد  بی همتا  استادی  نحو  در  که  آن  از 
از خلیل  این که  بر  بغداد رفت. وی عالوه  به  خالد برمکی 
درس می گرفت نزد استادان دیگری مانند عیسی بن عمر 
ابو خطاب  از  هم  را  لغت  و  نشست  شاگردی  به  یونس  و 
اخفش فرا گرفت. آنگاه به تألیف کتابی در نحو پرداخت که 
ابن ندیم دربارهٔ آن می نویسد: نه پیش از وی کسی مانند 

آن را تألیف نموده و نه بعد از او کسی تألیف خواهد کرد.
معنای لغت سیبویه

بیشتر منابع برآنند که سیبویه به معنای بوی سیب است 
که در این صورت باید اصل کلمه »سیب بویه« باشد؛ اما 
ابن خالویه این کلمه را مشتق از » سی« و » بویه« می داند؛ 
یعنی کسی که سی بوی خوش از او برآید و در تفسیر آن 
گفته است که چون سیبویه همیشه عطرآگین بوده او را 
این لقب داده اند. برخی نیز ِسیَبَویه را مرکب از » سیب« 
و » ویه« به معنی سیب وش یا مانند سیب دانسته، برآنند 
که چون وی زیبا روی و گونه هایش به سرخی سیب بوده او 
را این لقب داده اند. برخی مستشرقان نیز اشتقاق سیبویه 
 « اصل  در  کلمه  این  که  برآنند  و  پذیرفته اند  را  از سیب 

ِسیُبو« به معنی سیب کوچک و نامی تحبیبی بوده است.
طبق نوشته روزنگارهای بین المللی، »سیبویه«زبان شناس 
معروف ایرانی در نخستین هفته ژانویه سال ۷۹۳ میالدی 
در شیراز درگذشت. بنا به روایتی، وی در سال ۱۸۰، در 
چهل سالگی درگذشت و در گورستان باهلیه مدفون شد. 
اینک بر قبر او سنگ سیاهی است که در دکانی در دروازه 
کازرون قرار دارد و به سنگ سیاه معروف است. یک مزار 
طاهری  بندر  اکنون  که  قدیمی سیراف  درشهر  نیز  دیگر 
نامیده می شود واقع در عسلویه استان بوشهر وجود دارد 
این  بر  است.عده ای  معروف  دانشمند  این  مزار  نام  به  که 
باورند که اگر سیبویه ایرانی برای زبان عرب صرف و نحو 
)گویش(  لهجه  همانند  نوشتار  در  زبان  این  بود  ننوشته 

هنگام  می داد.سیبویه  دست  از  را  خود  بودن  یکنواخت 
بیمار  که عزم سفر به خراسان نموده بودن در عرض راه 
می شود، ودر سال )۱۸۰هـ/ ۷۹۶م( در عمر ۴۰ سالگی در 

شهر شیراز درگذشت.
 گفت و گو با دانشمند بزرگ کسائی

سیبویه پس از آن که در علوم مختلف و به ویژه صرف و 
نحو تبحر یافت، از بصره به بغداد رفت و به حضور یحیی 
بن خالد برمکی رسید و از وی خواست تا مقدمات مناظره 
با کسائی را که در راس نحویان کوفه و معلم امین، فرزند 
را  آورد. یحیی نخست سیبویه  فراهم  بود،  الرشید  هارون 
از این کار برحذر داشت، اما با اصرار وی این مناظره، در 
حضور گروهی از نحویان از جمله سعید بن مسعده معروف 
در  چون  و  شد  برگزار  بغداد  در  فّراء  و  اوسط  اخفش  به 
مساله ای نحوی میان سیبویه و کسائی اختالف افتاد، امین 
و  نیرنگ  با  سرانجام  و  گرفت  را  کسائی  استادش  جانب 
جنجال آفرینی این مناظره که به » زنبوریه« شهرت یافت، 

به سود کسائی پایان یافت.
زادگاهش  به  و  کرد  ترک  را  بغداد  آن  از  پس  سیبویه 
در شیراز بازگشت و اندکی بعد درگذشت. به روایتی وی 
به  تا  بر آن شد  ناکام ماند،  این مناظره  از آن که در  پس 
خراسان نزد طلحه بن طاهر که شیفته نحو بود، رود. اما 
در  و  شد  بیمار  ساوه  در  وی  بارگاه  به  رسیدن  از  پیش 
همانجا درگذشت. در روایت دیگری آمده است که وی در 
حال احتضار سرش را در دامن برادرش گذاشت و چشم 

از جهان فرو بست.

سنایی غزنوی کیست؟

ابوالمجد مجدود بن آدم  سنایی غزنوی در سال ۴۵۹ 
در شهر غزنین پا به عرصه ی هستی نهاد و در سال۵۲۹ 
شاعری   جوانی،   آغاز  در  او    . گذشت  در  جا  همان  در 
درباری  و مداح  مسعود بن  ابراهیم  غزنوی  و بهرام  شاه  
بن  مسعود بود. ولی  بعد  از سفر به  خراسان  و اقامت  چند 
ساله  در این  شهر  و نشست و برخاست با مشایخ  تصوف،  
در منش، دیدگاه و سمت گیری اجتماعی وی دگرگونی 
مردم  دادخواهی  به  و  بریده  دربار  از  آمد.  پدید  ژرفی 
برخاست، بر شریعت مداران و زاهدان ریایی شوریده و 

به عرفان عاشقانه روی آورد.
سنائی  در دوره  ی اول  فعالیت  های  ادبی  خویش  شاعری  
مداح  بود، روش  شاعران  غزنوی، به ویژه  عنصری  و فرخی 
را تقلید می کرد. در دوره  ی دوم ، که  دوره  ی دگرگونی 
عرفان  اندیشه های  طرح  و  اجتماعی  نقد  به   بود  وی 
رویکرد  و  درونی  دگرگونی  درباره ی  پرداخت.  عاشقانه 

را  گوناگونی  افسانه های  خانقاه  اهل  عرفان،  عالم  به  او 
ساخته و روایت کرده اند 

به  اسالم   از  پس   ایرانی   شاعر  اولین   سنایی  واقع  در 
در  را  معانی  تصوف   و  عرفانی   شمار می رود که  حقایق  
قالب  شعر ارائه کرده است.او درسرودن مثنوی، غزل و 
قصیده توانایی فوق العاده ای داشت. بد نیست بدانید که 
سنایی دیوان مسعود سعد سلمان را، هنگامی که مسعود 
در اسارت بود، برای او تدوین کرد و با اهتمام سنایی، 
دیوان مسعود سعد همان زمان ثبت و منتشر شد که 

این خود حکایت از منش انسانی او دارد.
بیشتر  بود.  نوگرا  شاعر  یک  خودش  عصر  در  سنایی 
پژوهند گان او را پایه گذار شعر عرفانی می دانند. کاری 
که او آغاز کرد، با عطار نیشابوری تداوم یافت و در شعر 

جالل الدین محمد بلخی به اوج خود رسید.
عاشقانه،  عارفانه-  غزل سرایی  و  عرفانی  درون مایه ی 
تنها نوآوری این شاعر بزرگ در ادب پارسی نیست. او در 
بیش تر قالب های شعر پیش از خود بازنگری می کند و 
حال و هوایی تازه ای در کالبد آنان می دمد.  برای نمونه 
مروزی  کسائی  و  فرخی  از  سرایی  قصیده  سیر  به  اگر 
و  تکرار درون مایه ها  نگاه کنیم،  متوجه  تا عصر سنایی 
حرف  دیگر  شاعران  انگار  واقع  در  می شویم.  تصویرها 
یک  فقط  آنان  شعر  نداشته اند.  شعرهایشان  در  تازه ای 
درون مایه داشت و آن هم ستایش پادشاه و اُمرا و وزرا 

بود، که حتی از نظر ادبی نیز دیگر چنگی به دل نمی زد 
اگر در قرن چهارم هجری  یعنی  نداشت.  تازگی هم  و 
سیستانی  فرخی  سرایی های  مدیحه  خواندن  از  قمری 
دیگر  سنایی  دوره  در  برد،  لذت  ادبی  نظر  از  می شد 
وارد کردن  با  نداشت. سنایی  لذتی  اشعار  این  خواندن 
درون مایه های عرفانی، اخالقی و اجتماعی، جان و روح 
جز  به  سنایی  دمید.  قصیده  جان  بی  کالبد  به  تازه ای 

نقد  نوعی  اخالقی؛  اندرزهای  و  عرفانی  درون مایه های 
مورد  او  از  پس  که  کرد  قصیده  وارد  نیز  را  اجتماعی 
گرفت.  قرار  عبدالرزاق  کمال الدین  مثل  شاعری  توجه 
نوآوری هایی  نیز  عرفانی  قصیده ی  حوزه ی  در  سنایی 
داشته که خاقانی در این زمینه از او تاثیر گرفته است. 
غزل  گشای  راه  نیز  وی  عاشقانه ی  و  عارفانه  غزل های 
مولوی  گفت  می توان  اعتبار  بدین  بود.  عاشقانه  عرفان 
در غزل عارفانه، سعدی در سرودن غزل عاشقانه، حافظ 
در سرودن غزل عارفانه و رندانه همه بهره مند از خوان 
و   عطار  وامدار  را  خویش  که  مولوی  هستند.  سنایی 
نشان  را  ارادت  این  مثنوی  از  بیتی  در  می داند  سنایی 
داده و گفته است: »عطار روح بود و سنایی دو چشم او/ 

ما درپی سنایی و عطار آمدیم«
پُر  مفاهیم  از  زدایی  آشنا  و  غریبه گردانی  با  سنایی 
شور غزل عاشقانه، از شعر بی روح و سرد زاهدانه فاصله 
می گیرد و با دمیدن درون مایه ی عارفانه به مفاهیم غزل 
و  می راند  حاشیه  به  را  زمینی  ومی  معشوق  عاشقانه، 

معشوق و می آسمانی را به مرکز فرا می خواند.
است.  پرخاشگر  و  توفنده  شعری  سنایی،  شعر 
و  دنیاداری  نکوهش  در  او  قصاید  بیش تر  درون مایه ی 
شریعت مداران  و  ریایی  زاهدان  با  او  است.  دنیاداران 
کار  توجیه گر  کدام  هر  که  ستم گر  حکام  و  درباری 
حقیقت  بیان  از  و  می ستیزد  بی پروا  هستند،  دیگری 

عریان که تلخ و گزنده نیز می باشد، هراسی به دل راه 
نمی دهد.  البته وی از عافیت طلبی و تن به هر خواری 

دادن و ِدَرم طلبی مردم نیز شکایت می کند.
بر  عالوه  روزگارش،  اجتماعی  اوضاع  نقد  با  سنایی 
بیان دردها و معضالتی که دامن گیر زمانه شده است، 
بر تفکر شرعی و  نشان می  دهد که  تفکر شبه یونانی 
نیست؛  صفایی  صوفیان،  در  است.  کرده  غلبه  وحیانی 
مجالس ذکر، مجالس برنج و شیر و شکر شده است ؛ 
حرام خواری رایج و پارسایان خوب کردار منزوی شده اند 
و نشانی از جامعه ی بسامان و نیک منشی فردی دیده 

نمی شود.
بخش عمده ای از درون مایه و اندیشه در قصاید سنایی 
تیغ  تیز  لبه ی  می گردد.  اجتماعی  انتقادهای  مدار  بر 
زبان او در بیش تر موارد متوجه زراندوزان و حکام ظالم 
است. سنایی با تصویر زندگی زاهدانه ی پیامبر و  صحابه 
و تأکید بر آن در قصاید، سعی دارد جامعه آرمانی مورد 

نظر خود را نشان دهد.
مهم ترین  از  نیز  عرفان  و  زهد  آموزه های  ترویج 
نکوهش  است.  سنایی  قصاید  در  موضوعی  محورهای 
آرزوهای  از  گسستن  به  توصیه  اندیشی،  مرگ  دنیا، 
بی حد و حصر، ترویج قناعت پیشه گی و مناعت طلبی، 
کوشش برای به جوشش در آوردن گوهر حقیقی آدمی، 

از مضامین رایج قصاید اوست.

به کوشش  محمود 
جعفری کوهبنانی

پروانگی 

پروانه یعنی آرزوهای محاِل من
گاهی میان دشت ، سرگردان

گاهی اسیر دست های کودکی در شهر
گاهی در اوج آسمان ها شاد می رقصد

گاهی میان پیله می میرد
پروانه یعنی آرزوهای محال من

وقتی میان شعله ی یک شمع می سوزد ... 

به قلم
 مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی
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دهه شصتی ها و دهه هفتادی ها کجا زندگی می کنند؟ 

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

 Y نسل  به  دنیا  در  ایران،   70 و   60 های  دهه  نسل 
و  پدرها  به  که  هستند  نسلی  اولین  ظاهرا  و  معروفند 

مادرهایشان آموزش می دهند.
سریع  رشد  اینترنت،  ها،  رایانه  دنیای  در  نسل،  این 
و هرکدام  اند  بزرگ شده  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
به فضای مجازی  این نسل  این فضاها دارند.  با  نسبتی 
روزمره  های  مشاهده  از  مسئله  این  که  اند  برده  پناه 
مجازی  فضاهای  در  هایشان  فعالیت  کردن  دنبال  و 

پیداست.
و  دارند  متفاوتی  خلقیات  ها،  نسل  که  شود  می  چه 
چرا جوان ترها این چنین در شبکه های مجازی غرق 
هستند؟ چرا آلبوم های عکس شخصی، امروز جایشان را 

به اینستاگرام داده اند؟
جواب این سوال آخر البته چندان سخت نیست. البد 
از اینستاگرام هزار کار بر می آید که از آلبوم ها بر نمی 
آمد. مقصود فراستخواه، جامعه شناس و استاد دانشگاه، 

درباره نسل ها در ایران مطالعه و پژوهش کرده است.
در شکل  معناساز  ناکارآمدی دستگاه  است،  معتقد  او 
است.  داشته  زیادی  تاثیر  جوان،  نسل  روحیات  گیری 
زندگی در فضای مجازی قدیم ترها، یعنی زمان پدرها و 
مادرهای ما و البته پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، یک نوع 
زندگی وجود داشت. درواقع شاید بتوان گفت یک زندگی 
تعریف شده وجود داشت. در دنیای امروز، جوانانی که به 
آن ها نسل دهه 60 و 70 می گوییم و حتی جوان ترین 
ها که نسل دهه 80 هستند، زندگی جداگانه ای را هم 
تجربه می کنند و آن هم زندگی در فضای مجازی است.

چرا این قدر فضای مجازی مهم است؟ یا چه شده که 
نمی توان زندگی در فضای مجازی را از زندگی روزمره 

جدا کرد؟
هر کدام از نسل هایی که با اینترنت مواجه شدند، یک 

اینترنت  داشتند.  موضوع  این  با  فرد  به  منحصر  نسبت 
برای نسل دهه 60 یک پدیده بود، برای دهه های 70 و 
80 بخشی از زندگی روزمره. برای کسی که متولد دهه 
60 است، رایانه و اینترنت در زمانه خودش یک کشف 
بود، یک دریافت تازه از جهان، یک »یافتم، یافتم!« بود. 
برای نسل دهه 70، نه. نسل دهه 70 از وقتی اطرافشان 
را شناختند، رایانه و اینترنت وجود داشت. همان طور که 
کاسه و استکان و وسایل معمولی خانه هست. هم اکنون 
برای این نسل و نسل دهه 80، اینستاگرام، فیس بوک، 

توئیتر و همه این شبکه ها تکراری است.
خیلی از جوان هایی که اسم هفتادی یا دهه هشتادی 
های  شبکه  در  روزی  شبانه  ایم،انگار  گذاشته  رویشان 
مجازی زندگی می کنند.دنیا را به شکل الیک و فالوئر 
و  هاست  آن  ارزشی  فضای  اتفاقا  دنیا  این  و  بینند  می 

خیلی جدی در آن زندگی می کنند. وقتی جوان ها در 
دنیای واقعی چیزی نمی بینند، پناه می برند به دنیای 
چه  دادن  پناه  این  معانی.  از  دنیایی  و  روحی  و  درونی 
اشکالی دارد؟ مشکالت از همین جا شروع می شود. نوع 
بدخیم پناه بردن می شود اعتیاد. اعتیاد گاهی به مواد 
مخدر است، گاهی به شبکه های مجازی و گاهی گروه 

های دوستی پرمخاطره.
تنگ  برایشان  را  دنیا  ما  وقتی  ولی  نیست  بد  مهمانی 
دنیای  سمت  به  روند  می  سراسیمه  ها  آن  کنیم،  می 
این  و  دارد  وجود  ریسک  امورشان  تمام  در  خودشان. 
اوضاع را خطرناک می کند. تصور کنید اگر انرژی زندگی 
در جوان ها را به سمت ساختن و هنر و فرهنگ و علم 
و فعالیت های اجتماعی سرازیر می کردیم، چه می شد. 
ترس ها و دلهره ها در این نسل چه به دلیل مشکالت 

اجتماعی و چه مشکالت جهانی، در رفتار و سبک زندگی 
شان و در درکشان از آینده خودشان تاثیر می گذارد.

نسل هزاره نسل Y یا نسل هزاره که در دنیا متولدان 
 ،PC 1081 تا 2000 هستند؛ بچه های عصر رایانه های
اینترنت، تلویزیون های ماهواره ای، مطرح شدن دهکده 
هایی  المعارف  دایرة  و  ها  ویکی  و  ها  وبالگ  جهانی، 
هستند که به دست مردم نوشته می شوند. کودکان به 
پدر و مادرها کار با رایانه را یاد می دهند و شکل خانواده 
عوض شده است. برای درک بهتر، من این جا دو نسل 
Y شصت و Y هفتاد را مطرح می کنم. متولدان 60 تا 
69، نسلی هستند که تقریبا جنگ، هزینه ها، حماسه ها 
اقتصاد کوپنی  از آن،  اند. بعد  و سختی هایش را دیده 
و اقتصاد پساکوپنی را دیدند. ایدئولوژی و پراگماتیزم را 
دیدند. اوقات فراغت برایشان اهمیت پیدا کرد، جنبش 

عشق  وجود،  ابراز  برای  انداختند  راه  زندگی  سبک 
شکست  و  شدند  عاشق  و  بود  مهمی  موضوع  برایشان 

خوردند.
خاطره  و  سیاسی  زیاد  نسبتا  تجربه   60 دهه  نسل 
های زیادی دارد اما تجربه های دهه های 60 و 70 با 
برای نسل دهه  بیشتر چیزهایی که  هم متفاوت است. 
برای نسل دهه 70 موضوعی  بود،  60 پدیده و خاطره 
عادی است. سیاست برای این نسل بیشتر روایت است. 
تجربه  نسل  این  است.  مهم  برایشان  لذت  و  سرگرمی 
کم سیاسی و تجربه زیاد ارتباطی دارد. دنیا را از طریق 
و  بیند  می  را  دنیا  ما  از  قبل  کند.  می  تجربه  اینترنت 
زودتر از همه چیز باخبر می شود. حالتی دارد که انگار 
این جا  از  به خاطر احساس خألیی، می خواهد مرتب 
به آن جا بپرد. دهه هشتادی ها را از قلم نیندازیم. آن 
ها شاید بیشتر از همه با اینترنت و شبکه های مجازی 
پیوند داشته باشند. این نسل کودک ترین و کم سن و 

سال ترین مردم جهان هستند.
 .21 قرن  متولد  و  است  پساانقالب  نسل  که   Z نسل 
این نسل، داعش را دیده اند و از آن طرف میکروبالگ 
نسل  این  برای  اینستاگرام  و  توئیتر  بوک،  فیس  را.  ها 
کهنه است. نسل آن ها نسل بچه های دیجیتالی است 
که خیلی هم پلورال و بی قاعده هستند. بهترین رویکرد 
جامعه در مقابل این تغییرات چیست؟ به نظر من ایجاد 
باشد.  داشته  مثبتی  تاثیر  تواند  می  سوم  های  مکان 
نوجوان ها و جوان ها یا در خانه اند یا می روند مدرسه و 
دانشگاه. در خانه با انواع مشکالت مواجه اند و در مدرسه 
و دانشگاه هم زیر پایشان خالی است. چشم انداز روشنی 
ندارند. در چنین شرایطی چیزی که نیاز دارند یک جای 
بیگانه  واقعی  نیازهای  با  آموزشی  سیستم  است.  سوم 
است. الگوهای پادگانی و تربیتی ایدئولوژیک در آموزش 
بچه  و  است  بیگانه  واقعی  زندگی  با  که  هایی  درس  و 
هایی که عزت نفس شان برای تقلیل همه چیز به کسب 
نمره از درس های خسته کننده و تکراری سرکوب می 
شود. این جاست که جای سوم اهمیت دارد. جایی برای 

خلق معانی تازه.
منبع: روزنامه خراسان

و مجوز شماره  مورخ 1398/11/02  عام،  العاده شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه سهامی  فوق  استناد مصوبۀ مجمع عمومی  به  رساند  اطالع می  به 
984/573493084 مورخ 1398/10/03 سازمان بورس و اوراق بهادار ، مقرر گردید سرمایۀ شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 3,400,000,000,000 

ریال به مبلغ 5,100,000,000,000 ریال، منقسم به 5,100,000,000 سهم 1,000 ریالی به شرح زیر افزایش یابد:
1. سرمایه فعلی شرکت: 3,400,000,000,000 ریال
2. مبلغ افزایش سرمایه: 1,700,000,000,000 ریال

3. مبلغ سرمایه پس از افزایش: 5,100,000,000,000 ریال
4. ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال

5. تعداد سهام عرضه شده: 1,700,000,000 سهم
6. نوع سهم: عادي با نام

7. محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایۀ شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهدشد:
1,700,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي،

8.موضوع افزایش سرمایه: اصالح ساختار مالی
9- به هر صاحب سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 1398/11/02 تعداد 50 حق تقدم خرید سهم جدید و تعداد 0,00 سهام جایزه تعلق می گیرد. 

بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدم های متعلقه هر سهم در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعالم خواهد شد.
10 . سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامۀ حق تقدم خود را دریافت ننمایند، میتوانند جهت 

دریافت گواهینامۀ مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.
11 . مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی میباشد.

12 . سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شدة زیر اقدام نمایند:
سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهاي سهام جدید را تأمین نمی کند، می بایست ظرف 
مهلت مقرر بهاي سهام یا مابه التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی براي اشخاص حقیقی و شناسه ملی براي اشخاص حقوقی می باشد، به 
حساب شمارة 2270027140 این شرکت نزد بانک تجارت شعبۀ امام جمعه کرمان کد شعبه 22700 واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامۀ حق 
تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران- خیابان خالد اسالمبولی-کوچه یازدهم -پالک 22 - طبقه سوم- 
کدپستی- 1513744515 شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه )سهامی عام ( ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند.

سهامدارانی که به موجب گواهینامۀ حق تقدم خرید سهام جدید، داراي مطالبات به میزان بهاي سهام جدید میباشند، می بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل 
گواهی حق تقدم، مبنی بر اعالم موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران- خیابان خالد اسالمبولی-کوچه یازدهم -پالک 
22 - طبقه سوم- کدپستی- 1513744515 شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه ) سهامی عام ( ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس فوق الذکر تحویل و 

رسید دریافت نمایند.
تذکر:عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهاي اسمی،به منزله عدم استفاده از حق تقدم می باشد.

 13 . در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می توانند در مهلت تعیین شده براي  پذیره نویسی نسبت به واگذاري حق تقدم خود 
از طریق فرابورس ایران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معاملۀ مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی 
نسبت به واریز بهاي سهام جدید و ارسال مستندات به شرح بند 12 اقدام نمایند.بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهاي اسمی، 

سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.
14 . حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم هاي ایجاد شده، توسط شرکت از طریق فرابورس ایران 

عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاري سهامداران منظور خواهد شد.
نکات مهم:

مسئولیت صحت و قابلیت اتکاي اطالعات آگهی پذیره نویسی بر عهدة ناشر است.
ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، 

تخلف و یا به دلیل ارائۀ اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضۀ اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده اند.
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطالعاتی 

بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوري ویا توصیه و سفارشی درمورد شرکتها یا طرحهاي مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
با توجه به زمان برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانۀ شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاري مجمع نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت خواهد رسید.

سایر افرادي که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده در فرابورس ایران را دارند جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، میتوانند به سایت 
اینترنتی شرکت به آدرس http://www.scico.ir  مراجعه و یا با شمارة تلفن 02188720317 تماس حاصل نمایند.

 گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیۀ ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت 
به آدرس http://www.scico.ir و سیستم جامع اطالع رسانی ناشران به آدرس  www.Codal.ir در دسترس میباشد.

هیئت مدیره

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاري
 مس سرچشمه )سهامی عام( ثبت شده به شمارة 357 

شرکت حمل و نقل بهمن بار کرمان )سهامی خاص( در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. و شناسه ملی 10860513778
متقاضیان گرامی برای بازدید و دریافت اسناد مزایده از روز شنبه 98/11/26 تا 98/12/01 به نشانی شرکت مراجعه نمایند. 

الف( شاسی بنز 2635  ب( انواع فیلتر و لوازم یدکی دستگاه های ماک و ایویکو 440 ج( اتاق کامیون تصادفی ایویکو 
440، بنز اکسور و BMC د( انواع الستیک مستعمل هـ ( قطعات فلزی و پالستیکی خودروهای سنگین ز( ضایعات 

آلومینیوم، چدن، آهن و ...
نشانی: کیلومتر 17 جاده باغین / بلوار ورودی کارخانه سیمان کرمان 

تلفن : 32910526 - 09133870956

آگهی مزایده 
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ایران و جهان

شایع ترین سرطان 
در میان زنان ایرانی

به  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
زنان  جمعیت  در  پستان  سرطان  بروز  و  شیوع  وضعیت  تشریح 

کشور پرداخت.
حمیدرضا میرزایی، گفت: ۱۲.۵ درصد از کل سرطان ها و ۲۷ درصد 
از سرطان ها در بین زنان ایرانی مربوط به سرطان پستان است و 

به عبارتی، شایع ترین سرطان در بین زنان، سرطان پستان است.
افزود:  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
سرطان پستان زنانی را مبتال می کند که بیشتر در سنین فعال و 
آماده به کار هستند و سن سرطان پستان در کشور کاهش یافته 
روبرو  مشکالتی  با  جامعه  و  آنها  خانواده های  بیماران،  که  است 
برای کشور  اقتصادی  و  اجتماعی  نظر  از  بیماری  این  و  می شوند 

اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی یادآور شد: تمام جنبه های سرطان پستان از جمله روش های 
تغذیه ای،  مسائل  و  توانبخشی  و  درمانی  تشخیصی،  پیشگیری، 
روانی و ژنتیک در پانزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان 

بررسی می شود.
به  مبتال  بیماران  زیاد  حجم  به  توجه  با  کرد:  تصریح  میرزایی 
امکانات  حداقل  با  باید  آنها،  درمان  به  نیاز  و  کشور  در  سرطان 

حداکثر خدمات را به آنها ارائه دهیم.
نادر است و یک  بسیار  بین مردان  افزود: سرطان پستان در  وی 
درصد از موارد ابتالء به سرطان پستان مربوط به مردان است اما 
نوع درمان این بیماری در مردان تفاوتی با زنان ندارد و نتیجه طول 

عمر آنها نیز تفاوت چندانی ندارد.

ماجرای فریب دختر همسایه
 با شربت آلبالو

روزنامه ایران نوشت: دختر جوان که مدعی است از سوی فامیل 
همسایه شان مورد تعرض قرار گرفته در جلسه محاکمه نشانی 

خالکوبی های روی بدن این پسر را به قضات داد.
از  و  پلیس رفت  اداره  به  قبل دختری ۲6 ساله  ماه  حدود دو 
پسری به نام سعید به اتهام تعرض شکایت کرد. وی در توضیح 
ماجرا گفت: ما در خانه ای واقع در غرب تهران زندگی می کنیم. 
و  و رفت  بوده  ما  قبل همسایه  از ۲۵ سال  نیز  میانسالی  زن 
آمد زیادی با آنها داریم. حدود یک سال قبل در خانه آنها پسر 
معرفی  همسایه  زن  خواهرزاده  را  خودش  که  دیدم  را  جوانی 
کرد. او به من پیشنهاد دوستی داد و گفت می خواهم بیشتر 

بشناسمت تا با هم ازدواج کنیم.
من موضوع را به مادرم گفتم خانواده سعید هم در جریان این 
دوستی قرار داشتند در این مدت بارها به خانه آنها رفت و آمد 
داشتم و در میهمانی هایشان شرکت می کردم تا اینکه یک ماه 
و  آمده  ما  خانه  به  از شهرستان  عمویم  زن  گفت  قبل سعید 
به خانه سعید  و  قبول کردم  ببیند. من هم  را  تو  می خواهد 
رفتم. اما وقتی وارد شدم هیچ کسی در خانه نبود. تعجب کردم 

و سراغ آنها را گرفتم که گفت االن می آیند.
را  شربت  وقتی  آورد  آلبالو  شربت  برایم  سعید  فاصله  این  در 
خوردم از هوش رفتم و بعد از یکساعت در حالی به هوش آمدم 

که متوجه شدم سعید به من تعرض کرده است.
دختر جوان ادامه داد: از شدت ناراحتی و شوک عجیبی که به 
درستی  تصمیم  نمی توانستم  و  بودم  گیج  بود  شده  وارد  من 
بگیرم به سعید گفتم چرا این کار را کردی که با چرب زبانی 
و  ازدواج کنیم  نباش می خواهیم  نگران  به من گفت  فریب  و 
مشکلی پیش نمی آید اما بعد از آن روز دیگر جواب تلفن هایم 

را نداد و من هم تصمیم گرفتم شکایت کنم.
با این شکایت سپیده به پزشکی قانونی معرفی شد و پزشکی 
قانونی آزار و اذیت وی را تأیید کرد. به این ترتیب سعید، ردیابی 
و بازداشت شد و در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران 

پای میز محاکمه ایستاد.
مالقات شوم  آخرین  از  ماه  یک  وقتی  گفت:  قضات  به  شاکی 
من و سعید گذشته بود و او پاسخم را نمی داد برایش پیامک 
به  مرا  دیگر  بار  او  اما  کرده ام  شکایت  او  از  گفتم  و  فرستادم 
خانه شان دعوت کرد و گفت اعضای خانواده اش در خانه حضور 
را  خواستگاری  قرار  هم  با  تا  بروم  آنجا  به  است  بهتر  و  دارند 

بگذاریم.
دختر جوان ادامه داد: من که حرف های او را باور کرده بودم برای 
دومین بار به خانه اش رفتم تا شاید قرار ازدواج بگذاریم اما کسی 

در خانه نبود و سعید بار دیگر به من تعرض کرد.
می توانم  ادعایم  اثبات  برای  من  داد:  ادامه  قضات  به  رو  وی 
او را نیز بدهم. سپس به بیان  نشانی خالکوبی های روی بدن 

این مشخصات پرداخت.
اما وقتی پسر جوان در جایگاه متهم ایستاد منکر آزار و اذیت 
آمد  و  رفت  خاله ام  خانه  به  همیشه  سپیده  گفت:  و  شد  او 
را  یکدیگر  و  می رفتم  آنجا  به  اوقات  گاهی  هم  من  و  داشت 
او  لباس راحتی می پوشیدم  مالقات می کردیم. چون در خانه 
دادگاه  در  خاطر  همین  به  و  دیده  را  بدنم  روی  خالکوبی های 
نشانی آنها را داده است. من به او عالقه مند بودم و می خواستم 
با او ازدواج کنم اما وقتی به دروغگویی هایش پی بردم و از ازدواج 
با او منصرف شدم چنین شکایتی را علیه من مطرح کرده است.

او دختر صادقی نیست به عنوان مثال به من گفت متولد سال 
80 است اما بعد فهمیدم متولد سال ۷۲ است. بدتر از آن اینکه 
فهمیدم او یک بار عقد موقت مردی شده بود و این ماجرا را از 
من پنهان کرده بود. بعد از اینکه به این دروغگویی ها پی بردم 
از ازدواج منصرف شدم و ارتباطم را نیز با او قطع کردم اما او از 
من شکایت کرده و مرا متهم به تعرض کرده است. در حالی که 

ارتباط ما با میل و خواسته خودش بوده است.
این  برای تصمیم گیری در  این متهم، قضات  اظهارات  پایان  با 

باره وارد شور شدند.

خبر

سنا دست ترامپ را برای جنگ با ایران بست

مهلت ثبت نام در کنکور سراسری تمدید شد

مجلس سنای آمریکا قطعنامه ای را که خواستار 
کاهش اختیارات جنگی رئیس جمهوری این کشور 

علیه ایران است را به تصویب رساند.
را  دوحزبی  قطعنامه ای  آمریکا  سنای  مجلس 
جمهوری  رئیس  آن  موجب  به  که  کرد  تصویب 
آمریکا بدون مجوز کنگره حق استفاده از نیروی 

نظامی علیه جمهوری اسالمی ایران را ندارد.
در این قطعنامه که با ۵۵ رای موافق و ۴۵ رای 
مخالف تصویب شد، تصریح شده است کنگره هیچ 
وضعیت جنگی را نسبت به ایران اعالم نکرده است 
و مجوز قانونی برای استفاده از نیروی نظامی علیه 
نرسیده  تصویب  به  هم  ایران  اسالمی  جمهوری 

است.
 این قطعنامه همچنین مجوز ۲00۱ برای استفاده 
از نیروی نظامی علیه عامالن حمله ۱۱ سپتامبر و 
مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه عراق در سال 
۲00۲ را محملی برای مجوز استفاده از زور علیه 

ایران نمی داند.
این قطعنامه با اشاره به اینکه خصومت بین ایاالت 
متحده و جمهوری اسالمی ایران ادامه دارد، لغو 
از  استفاده  عدم  معنای  به  را  جنگی  اختیارات 

یا وضعیت  زمانی که خصومت  در  نظامی  نیروی 
تهدیدآمیز قریب الوقوع وجود داشته باشد، ندانسته 

است.
ایاالت  مسلح  نیروهای  قطعنامه،  این  موجب  به 
و سرزمین  ها  دارایی  قلمرو،  از  در خارج  متحده 
های آن بدون اینکه از سوی کنگره اعالم وضعیت 
جنگی یا مجوز قانونی خاص داده شده باشد، باید 

از سوی رئیس جمهوری جمع آوری شوند.
آمیز  درگیری خصومت  افزاید:  می  قطعنامه  این 
با ایران باید با توجیه کامل کنگره و عموم مردم 
آمریکا پس از بحث و گفت وگو و رای گیری در 

کنگره امکان پذیر خواهد بود.
در این قطعنامه تاکید شده است: رئیس جمهوری 
را  متحده  ایاالت  مسلح  نیروهای  از  استفاده  باید 
برای خصومت علیه جمهوری اسالمی ایران یا هر 
بخشی از دولت یا ارتش آن خاتمه دهد مگر اینکه 
کنگره به صراحت اعالم جنگ کند یا مجوز ویژه 
ای برای استفاده از نیروی نظامی علیه ایران داده 

شده باشد.
برخی  قطعنامه،  این  نهایی  تصویب  از  پیش 
که  دادند  ارائه  را  اصالحاتی  درخواست  سناتورها 

یکی از آنها، موضوع حمله ایران به عین االسد و 
الپوشانی دولت آمریکا از میزان خسارات و تلفات 

وارده به نیروهای آمریکایی است.
بر اساس این بند، اعضای مجلس سنا تائید کردند 
که برخالف گزارش های اولیه در خصوص صدمه 
ندیدن هیچ کس در جریان حمله تالفی جویانه 
ایران به پایگاه نظامی عین االسد در عراق، بیش 
آمریکا دچار آسیب  ارتش  اعضای  از  نفر  از ۱00 

مغزی شده اند.
رای  و ۳۵  موافق  رای  با 6۴  سناتورها  همچنین 
سناتور  کروز«  »تد  پیشنهادی  بند  مخالف، 
جمهوری خواه ایالت تگزاس و هوادار دونالد ترامپ 
برای اضافه کردن به طرح محدود کردن اختیارات 
جنگی ریاست جمهوری آمریکا در قبال ایران را 

تصویب کردند.
سنا با ۹۹ رای موافق و بدون مخالف، به بند الحاقی 
سناتور »رید« رای مثبت داد و با ۹۳ رای موافق 
و ۳ رای مخالف به بند پیشنهادی سناتور ریچ هم 

موافقت کرد.
بر اساس این بند، رئیس جمهوری آمریکا در زمینه 
اقدام برای دفاع از آمریکا، قلمروهای آن ، دارایی 

ها، شهروندان، نیروهای نظامی و دیپلمات ها در 
اساسی  قانون  اساس  بر  احتمالی  حمالت  مقابل 

مسئول است.
مثبت،  رای  و ۴6  منفی  رای  با ۵۴  سنا  اعضای 
را  کاتن  تام  پیشنهادی سناتور جمهوریخواه  بند 
رد کردند که در صورت تصویب، عملیات نظامی 
فعلی آمریکا علیه آنچه که به عنوان »سازمان های 
تروریستی و بخشی از نیروهای نظامی و یا دولت 
از قطعنامه محدود  است،  یاد شده  آن  از  ایران« 
کردن اختیارات جنگی رئیس جمهوری آمریکا در 

قبال ایران، مستثنی می شد.
هوادار  و  جمهوریخواه  سناتور  پیشنهادی  بند 
ترامپ، مارکو روبیو هم با ۵۴ رای مخالف و ۴6 

رای موافق از دستور کار خارج شد.
در این بند آمده بود ایاالت متحده آمریکا درگیر 
خصومت با ایران نیست و حمله به سردار شهید 
قاسم سلیمانی منطبق با اختیارات جنگی روسای 
جمهوری دولت های گذشته بوده و راهبرد فشار 
حداکثری بر ایران منابع در اختیار این کشور برای 
حمله به آمریکا و منافع این کشور را کاهش داده 

است.

فرآیند ثبت نام در کنکور سراسری سال ۹۹ دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی کشور تا ۲۷ بهمن ماه تمدید شد.

برای پذیرش در  نام در پنجاهمین کنکور سراسری  مهلت ثبت 
نیمه   »شبانه«،  دوم  نوبت  روزانه،  دوره های  آزمون  با  رشته های 
مؤسسات   و  دانشگاه ها  خودگردان  پردیس  مجازی،  حضوری، 
آموزش  عالی، دانشگاه  پیام  نور )آموزش از راه دور( و مؤسسات  
رشته های  همچنین  غیردولتی   و  غیرانتفاعی   عالی   آموزش  
تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی برای رفاه حال داوطلبان 

جامانده تا یکشنبه ۲۷ بهمن ماه تمدید شد.
از  متقاضیان ضرورت دارد در مهلت در نظر گرفته شده و پس 
سایت  طریق  از  راهنما  )دفترچه  راهنما  دفترچه  دقیق  مطالعه 
سازمان قابل دسترسی است( و فراهم کردن مدارک و اطالعات 
مورد نیاز ثبت نام به پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش  آموزش 

کشور مراجعه کنند.
اقدام  ثبت نام  به  نسبت  این  از  پیش  داوطلبانی که  از  آن دسته 
به  نسبت  فوق،  تاریخ  تا  تمایل  صورت  در  می توانند  اند،  کرده 

مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامی خود اقدام کنند.
سازمان سنجش به داوطلبان اعالم کرد که با شکایت این سازمان 
و پیگیری موضوع توسط پلیس فتا و نیروی انتظامی، عوامل کانال 
مجعول و غیر واقعی که به نام سازمان سنجش در فضای مجازی 

) تلگرام ( فعالیت می کردند، شناسایی، دستگیر و برای اقدامات 
بعدی تحویل مراجع قضایی شدند.

کنکور سراسری ۹۹ در روزهای ۱۲ و ۱۳ تیرماه سال ۱۳۹۹ در 
حوزه های امتحانی برگزار می شود.

مدرک  بودن  دارا   ،6-۳-۳ جدید  آموزشی  نظام  دیپلم  دریافت 
بودن  دارا  دانشگاهی،  پیش  مدرک  دریافت  یا  دانشگاهی  پیش 
و  دانشگاه ها  دیپلم(  )فوق  کاردانی  مدرک  یا  قدیم  نظام  دیپلم 
موسسات آموزش عالی، مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در این 

آزمون است.
گزینش دانشجو در رشته  های با آزمون کنکور سراسری ۹۹ بر 
اساس نمره کنکور و سوابق تحصیلی صورت می گیرد؛ همچنین 
نام  ثبت  امکان  هستند،  دیپلم  مدرک   ۲ دارای  که  داوطلبانی 
این کنکور دارند. هر داوطلب مطابق ضوابط آزمون می تواند  در 
شامل  آزمایشی  پنجگانه  گروه های  از  یکی  در  شرکت  متقاضی 
گروه آزمایشی یک )علوم ریاضی و فنی(، گروه آزمایشی ۲ )علوم 
تجربی(، گروه آزمایشی ۳ )علوم انسانی(، گروه آزمایشی ۴ )هنر( 

و گروه آزمایشی ۵ )زبان های خارجی( شود.
آزمایشی  گروه  سه  یا   ۲ در  ثبت نام  متقاضی  داوطلبی  چنانچه 
 باشد، الزم است به ازای هر گروه آزمایشی، مبلغ ۳۷ هزار تومان 
دیگر به صورت اینترنتی پرداخت کند.منظور از ثبت نام در ۲ یا 

۳ گروه آزمایشی به این صورت است که داوطلب می تواند عالوه 
بر انتخاب یکی از گروه های آزمایشی )علوم ریاضی و فنی یا علوم 
انسانی( به عنوان گروه آزمایشی اصلی در گروه  یا علوم  تجربی 
آزمایشی هنر و زبان خارجی نیز متقاضی شود؛ به عبارت دیگر، 
هیچ داوطلبی نمی تواند به طور هم زمان، در گروه های آزمایشی 
کند. شرکت  انسانی  علوم  و  تجربی  علوم  فنی،  و  ریاضی  علوم 
اگر داوطلبی عالقه مند به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی 
دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی 
باشد، الزم است نسبت به پرداخت مبلغ ۱8 هزار و 600 تومان 

اقدام و اطالعات کارت اعتباری را دریافت کند

دولت چین در جدیدترین آمار خود اعالم کرد که 
قربانیان  تعداد  به  هم  دیگر  نفر   ۱۱6 روزپنجشنبه 

کرونا ویروس اضافه شدند.
 به نقل از الریاض، دولت چین اعالم کرد که با مرگ 
قربانیان  تعداد  پنجشنبه،  روز  در  دیگر  نفر   ۱۱6

ویروس کرونا به ۱۴8۳ نفر رسیده است.
به  مبتال  افراد  تعداد  همچنین  پزشکی چین  منابع 
 ۵۲ حدود  را  هوبی  استان  در  مرگبار  ویروس  این 

هزار نفر اعالم کردند.

 در استان ۱08 میلیون نفری هوبی که به مرکزیت 
ووهان، هنوز بسیاری از مناطق و راه ها در وضعیت 

مشابه قرنطینه قرار دارد.
نیز در بیست کشور  نفر  از صد  به   جز چین، بیش 
جهان از جمله مناطقی در اروپا و آمریکای شمالی 
کره  تایلند،  آمریکا،  شده اند.  مبتال  ویروس  این  به 
کانادا  و  فرانسه  پاکستان،  استرالیا،  ژاپن،  جنوبی، 
گزارش  آنها  در  ابتال  موارد  که  هستند  کشورهایی 

شده  است.

به  ازدواجشان  از  پس  دو سال  که  زوج جوان  نوشت:  ایران  روزنامه 
خاطر چشم و هم چشمی های عروس خانم راهی دادگاه خانواده شده 

بودند با توافق طرفین از یکدیگر جدا شدند.
آیدا و سیامک در راهروی دادگاه خانواده به انتظار وقت رسیدگی به 
پرونده شان نشسته بودند. صدای گریه های دختری ۳ ساله که فضای 
سالن انتظار را پر کرده بود حوصله و تحملش را سر برده بود. حاضران 
مادر  به  بی حوصلگی  با  و  داشتند  آیدا  مشابه  وضعیتی  نیز  سالن  در 
این بچه نگاه می کردند که هیچ تالشی برای ساکت کردن کودکش 

نمی کرد.
با  فرا خواند. قاضی  به داخل  را  بعد منشی شعبه زوج جوان  دقایقی 
مشاهده آنها که سن و سالشان به ۳0 هم نمی رسید گفت: مشکلتان 

چیست؟
سیامک پیش دستی کرد و گفت: جناب قاضی ما حدود ۲ سال است 
یک  در  را  او  بود،  ما  دور  بستگان  از  یکی  آیدا  کرده ایم  ازدواج  که 
میهمانی دیدم اما وقتی از پدرم خواستم به خواستگاری او برویم به 

شدت مخالفت کرد.
دلیل اصلی مخالفت پدرم اختالف مالی خانواده من و آیدا بود. اما به 

هر سختی بود پدرم را راضی کردم و چند ماه بعد ازدواج کردیم.
قاضی پرسید: خانواده آیدا مخالفتی نداشتند؟

در همین لحظه آیدا گفت: با اینکه وضع مالی خانواده ما خیلی بهتر از 
سیامک بود اما چون او پسری با ادب و تحصیلکرده بود و من هم او را 

دوست داشتم پدر و مادرم به خواسته من احترام گذاشته و مخالفتی 
نکردند. ضمن اینکه او قول داده بود برای آرامش و رفاه من از هیچ 
تالشی دریغ نکند. آقای قاضی پدر من کارگاه تولیدی داشت و من در 
رفاه کامل بزرگ شده بودم ولی سیامک فقط یک کارمند ساده بانک 

بود. فکر می کردم زندگی خوبی داشته باشیم اما...
سیامک حرف همسرش را قطع کرد و گفت: مشکل را تو ایجاد کردی 
مگر  قاضی  آقای  دیگران.  با  چشمی  هم  و  چشم  و  گرایی  تجمل  با 
می شود با این وضعیت اقتصادی هر چند ماه یک بار وسایل خانه را 
عوض کرد؟ یا مثل بقیه فامیل آیدا، سالی چند بار به خارج از کشور 

برویم؟
قاضی گفت: دخترم آیا شما چنین خواسته هایی دارید؟

آیدا قیافه ای حق به جانب گرفت و گفت: چه اشکالی دارد ما هم مثل 
به  چرا  داریم  را  اش  مالی  توانایی  وقتی  کنیم  زندگی  خوب  دیگران 

خودمان سختی بدهیم؟
سیامک لبخند معناداری زد و گفت: جناب قاضی من یک کارمند ساده 
بانک هستم مگر چقدر درآمد دارم که بخواهم خواسته های بلندپروازانه 

همسرم را فراهم کنم؟
خواسته های  برآوردن  توان  وقتی  گفت:  بی ادبانه  و  تند  لحنی  با  آیدا 
همسرت را نداشتی بیخود کردی ازدواج کردی؛ که در اینجا قاضی به 

او تذکر داد مراقب حرف زدنش باشد.
اما زن جوان ادامه داد: اگر تحمل مرا نداری طالقم بده!

سیامک که چهره اش سرخ شده بود سرش را پایین انداخت بعد هم 
رو به قاضی گفت: حاج آقا شما به من بگویید آیا من حرف بیراهی 
می زنم؟ می گویم چشم و هم چشمی نکن قرار نیست هرکسی هر چه 
دارد و هرکاری می کند ما هم داشته باشیم و انجام دهیم. یک میهمانی 
خانوادگی ساده کلی خرج روی دست ما می گذارد چند نوع غذا و میوه 
این  با  نیاورد  کم  فامیل هایش  از  که  تهیه می کند  مخلفات  و  و دسر 

کارهایش زندگی مرا سیاه کرده است.
با  را  ات  زندگی  چرا  می گوید  راست  همسرت  گفت:  آیدا  به  قاضی 

دیگران مقایسه می کنی؟
آیدا با صدایی بغض آلود گفت: چرا حاال بعد از ۲ سال این حرف ها را 
می زنی مگر تو نبودی که می گفتی من را خوشبخت می کنی هر چی 
بخواهم برایم فراهم می کنی آن همه قول دادی حاال چی شده که به 

وعده هایت عمل نمی کنی اصاًل ازدواجم با تو اشتباه بود.
به  را  آنها  قاضی  و داغ شدن بحث  آیدا و سیامک  تند شدن لحن  با 

آرامش دعوت کرد و خواست سکوت کنند.
سیامک گفت: جناب قاضی من آیدا را خیلی دوست دارم اما نمی توانم 
با این طرز فکر او کنار بیایم ما با عشق و عالقه ازدواج کردیم اما هنوز 

دو سال از زندگی مشترکمان نگذشته که به مشکل خورده ام.
قاضی دادگاه نیز بعد ازشنیدن صحبت های زوج جوان وقتی دریافت 
زن جوان برای جدایی از همسرش اصرار دارد از آنها خواست صورت 

جلسه را امضا کنند تا مراحل قانونی طالق طی شود.

تعداد قربانیان کرونا در چین به ۱۴۸۳ نفر رسید

طالق به خاطر چشم و هم چشمی!
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واژگونی پژو پارس به قیمت 

جان راننده و سرنشین تمام شد
فرمانده انتظامی شهرستان بافت از واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس 

در محور بافت-ارزوئیه  و کشته شدن راننده و سرنشین آن خبر داد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان،سرهنگ میرافضلی فرمانده انتظامی شهرستان بافت گفت: در پی 
کسب خبری مبنی بر واژگونی یک دستگاه پژو پارس در محور بافت - 

ارزوئیه، ماموران کالنتری ۱۲ در محل حاضر شدند.
یک  واژگونی  اثر  بر  شد  در صحنه مشخص  ماموران  با حضور  افزود:  او 
دستگاه خودروی پژو پارس در این محور راننده و سرنشین آن در صحنه 

فوت شده اند.
فرمانده انتظامی شهرستان بافت با اشاره به سردی هوا و احتمال یخ زدگی 
اکثر معابر درون و برون شهری گفت: بر اساس اعالم کارشناسان پلیس 
راه بی احتیاطی راننده و لغزنده بودن جاده مهمترین دلیل بروز این حادثه 

دلخراش بوده است.

کشف ۲۲۲ کیلوگرم تریاک

 در عملیات پلیس منوجان
فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۲۲۲ کیلوگرم تریاک در عملیات 

پلیس شهرستان منوجان خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری گفت:ماموران پاسگاه انتظامی"چاه شاهی"شهرستان 
منوجان هنگام کنترل خودرو های عبوری محور"منوجان-هشتبندی"میناب 
به یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک شده و به آن دستور ایست دادند.

او افزود: راننده این خودرو بدون توجه به اخطار پلیس با افزایش سرعت و 
حرکات مارپیچ اقدام به فرار کرد، اما با سرعت عمل ماموران متوقف شد.

سردار ناظری با اشاره به دستگیری ۲ متهم تصریح کرد: در بازرسی از این 
خودرو ۲۲۲ کیلوگرم تریاک کشف و متهمان تحویل مقام قضائی شدند.

توقیف ۲ هزار و ۷۳۱ خودرو

 و موتوسیکلت درزرند
فرمانده انتظامی شهرستان زرند از توقیف ۲ هزار و ۷۳۱ دستگاه خودرو و 
موتوسیکلت متخلف از اول سال جاری تاکنون در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمود خداداد نژاد در تشریح این خبر گفت: از آغاز سال جاری 
تاکنون تعداد هزار و ۴۵۱ دستگاه خودرو و هزارو ۲۸۰ موتورسیکلت در 
راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و انتظام بخشی در سطح شهرستان توقیف 
شده است. او افزود: این وسایل نقلیه به علت داشتن دستور قضائی،  ارائه 
و  راهنمایی  مقررات  و  قوانین  رعایت  عدم  مدارک،  یا  گواهینامه  نکردن 
رانندگی، آلودگی صوتی، انجام حرکات خطرناک و نمایشی و عدم استفاده 

موتورسواران از کاله ایمنی توقیف و روانه پارکینگ شدند.

مترمربع  ۱۳هزار  زیربنای  در  ورزشی  طرح   ۱۳
محل  از  ریال  میلیارد  بر۱۰۰  بالغ  اعتباری  و 
اعتبارات استانی و ملی با حضور معاون توسعه 
و  ورزش  وزارت  پشتیبانی  و  منابع  مدیریت 

جوانان در سراسر استان کرمان افتتاح شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، ژاله فرمرزیان، معاون 

توسعه مدیریت منابع و پشتیبانی وزارت ورزش 
و  برنامه  چند  در  حضور  منظور  به  جوانان  و 
فجر،  مبارک  مناسبت دهه  به  افتتاح ۱۳ طرح 

وارد کرمان شد.
و جوانان،  ورزش  اداره کل  کارکنان  با  نشست   
حضور در برنامه ی تجدید میثاق جامعه بزرگ 
دلها،  سردار  با  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش 

بازدید  و  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد شهید  
از زورخانه بین المللی کرمان از برنامه های سفِر 

معاون وزیر ورزش در کرمان بود.
 او در آخرین برنامه ی خود نیز ۱۳ طرح ورزشی 
افزون  اعتباری  و  مترمربع  ۱۳هزار  زیربنای  در 
استانی  اعتبارات  محل  از  ریال  میلیارد  بر۱۰۰ 
و ملی شامل سالن الهیجان رفسنجان، سالن 
آباد  خلیل  مصنوعی  چمن  زرند،  باهنر  شهید 
سیرجان، چمن برج اکرم فهرج، چمن مصنوعی 
راس  سر  مصنوعی  چمن  گنج،  قلعه  دوالب 
منوجان،  آباد  عباس  مصنوعی  چمن  منوجان، 
چمن مصنوعی بن مغ منوجان، چمن مصنوعی 
محمدآباد شیخ نرماشیر، زورخانه نرماشیر، چمن 
مصنوعی اردوگاه آورتین قلعه گنج، سالن سقف 

کوتاه سیرجان و چمن بروات را افتتاح کرد.
 بدین منظور سالن ورزشی الهیجان رفسنجان، 
سالن سقف کوتاه و چمن مصنوعی خلیل آباد 
معاون  حضور  با  نمادین  صورت  به  سیرجان 
توسعه مدیریت منابع و پشتیبانی وزارت ورزش 

و جوانان به بهره برداری رسید.

منابع  مدیریت  توسعه  معاون  فرمرزیان،  ژاله   
مراسم  در  جوانان  و  ورزش  وزارت  پشتیبانی  و 
مصنوعی  چمن  و  کوتاه  سقف  سالن  افتتاح 
خلیل آباد سیرجان گفت: وزارت ورزش و جوانان 
زیرساخت های  بتواند  که  است  خرسند  خیلی 
ورزشی مناسب را برای ورزش همه اقشار جامعه 

فراهم کند.
 او تعداد پروژه های نیمه تمام طی سال گذشته 
را ۴ هزار تا عنوان کرد و افزود: امروز مفتخریم 
که بگوییم این عدد را به ۳ هزار و ۲۰۰ رسانده 
ایم و تا پایان سال ۶۰۰ پروژه عمرانی را به پایان 

می رسانیم.
 فرامرزیان به افتتاح همزمان ۱۳ پروژه در استان 
زیباترین  از  یکی  کرد:  تصریح  و  اشاره  کرمان 
جلوه های عملیات این پروژه ها، کار مشارکتی 
بوده که با بخش خصوصی، خیرین و مشارکت 
این  و  است  گرفته  صورت  شورا ها  و  دهیاری 
افراد  اجتماعی  تعلق  احساس  می شود،  سبب 
و مدیران برای نگهداری این اماکن بیشتر شود.

با حضور معاون وزیرصورت گرفت؛
افتتاح ۱۳ طرح ورزشی در استان

خبر

والیبال در هفته  برتر  لیگ  ورامین، صدرنشین  شهرداری 
فوالد   ۲ بر   ۳ نتیجه  با  توانست  رقابت ها  این  شانزدهم 

سیرجان ایرانیان را از پیش رو بردارد.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به   
باشگاه های  والیبال  برتر  لیگ  شانزدهم  هفته  در  جوان  
سلیمانی،  قاسم  حاج  سپهبد  شهید  سردار  جام  کشور، 
عصر  ورامین  شهرداری  و  ایرانیان  سیرجان  فوالد  تیم های 
پنجشنبه، بیست و چهارم بهمن ماه در سالن چند منظوره 
به  سلیمانی  قاسم  شهید  سپهبد  سردار  ورزشی  مجموعه 

مصاف هم رفتند.
شروع این بازی حساس با قدرت نمایی تیم صدرنشین لیگ 
همراه بود، ورامینی ها توانستند دو ست نخست را با پیروزی 
خانگی  کارزار  این  در  میزبان  تیم  اما  بگذارند،  سر  پشت 
با روحیه ای مثال زدنی در سایه حمایت  پا پس نکشید و 

از آن  هواداران خودی امتیازات ست های سوم و چهارم را 
خود کرد تا کار به ست پنجم کشیده شود.

با شروع خوب سیرجانی ها همراه  نیز  پایانی  و  پنجم  ست 
بود، اما رفته رفته تیم شهرداری ورامین با تکیه بر مهره های 
پر تعداد خود به بازی مسلط شد و توانست در نهایت بازی 

را با حساب سه بر دو به سود خود رقم بزند.
از نکات جالب توجه این دیدار نیز می توان به کشیده شدن 
مشابه  نتیجه ای  کسب  چهارم،  ست  در   ۴۲ امتیاز  به  کار 
نتیجه دور رفت برای فوالدی ها و همچنین عملکرد بسیار 
خوب شاگردان محمدرضا تندروان در طول بازی اشاره کرد 
وجد  به  را  مسابقه  سالن  در  تماشاگران حاضر  که حسابی 

آورده بود.
فوالدی ها اگر چه نتوانستند هر سه امتیاز این دیدار خانگی 
را کسب کنند، اما نمایشی فوق العاده در طول بازی داشتند.

باخت فوالدی ها در جدال با صدرنشین لیگ

• نام و نشانی مزایده گذار :
موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان کرمان به نشانی کرمان ابتدای بزرگراه یادگار امام)ره( 

جنب دانشکده شهید دادبین ابتدای باند کندرو.
• نوع، کیفیت خدمات )موضوع مزایده( :

رستوران ایثار به آدرس کرمان ابتدای بزرگراه یادگار امام)ره( جنب دانشکده شهید دادبین ابتدای باند کندرو 
با تجهیزات کامل آشپزخانه، سالن غذا خوری با ظرفیت۵۰۰نفر، سردخانه کامل و کلیه ملحقات و اثاثیه

• نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 
مبلغ ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال که الزم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قیدو شرط یا رسید واریز 
نقدی به حساب اشتیاق  شماره ۰۲۰۳۳۳۲99۵۰۰۰ نزد بانک دی،شعبه استقالل به نام موسسه ورزشی و 

توانبخشی ایثار  قابل واریز در کلیه شعب بانک دی ارائه گردد. 
• مهلت و محل دریافت اسناد مزایده : 

از ساعت ۸ صبح روز شنبه  مورخ ۱۳9۸/۱۱/۲۶ تا ساعت ۱۳ روز پنجشنبه مورخ ۱۳9۸/۱۲/۱ به آدرس 
فوق، واحد امور اداری تحویل می شود. 
• مهلت و محل تسلیم پیشنهادها 

تا ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۳9۸/۱۲/۷ به آدرس فوق، واحد امور اداری تحویل می شود.
•  تاریخ برگزاری جلسه بازگشائی پاکت های پیشنهادی 

ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳9۸/۱۲/۰۸ در محل فوق، به آدرس کرمان ابتدای بزرگراه یادگار 
امام)ره( جنب دانشکده شهید دادبین ابتدای کندرو موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار طبقه اول 

واحد امور اداری .
هزینه درج آگهی و دستمزد کارشناس به عهده برنده مزایده خواهد بود.

تلفن پاسخ گوئی به سواالت ۰۳۴۳۲۱۳۴۵9۱
مدیریت موسسه فرهنگی ورزشی توانبخشی ایثاراستان کرمان 

• نام و نشانی مزایده گذار :
موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان کرمان به نشانی کرمان ابتدای بزرگراه یادگار امام)ره( 

جنب دانشکده شهید دادبین ابتدای باند کندرو.
• نوع، کیفیت خدمات )موضوع مزایده( :

مجموعه ورزشی ایثار به آدرس کرمان ابتدای بزرگراه یادگار امام)ره( جنب دانشکده شهید دادبین ابتدای 
باند کندرو شامل: سالن ورزشی چند منظوره، سالن تنیس روی میز، استخر و سالن ماساژ با مشاعات شامل 

رختکن، سالن پذیرش، سرویس های بهداشتی و کیوسک نگهبانی.
• نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 

مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که الزم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قیدو شرط یا رسید واریز 
نقدی به حساب اشتیاق شماره  ۰۲۰۳۳۳۲99۵۰۰۰  نزد بانک دی،شعبه استقالل به نام موسسه ورزشی 

و توانبخشی ایثار  قابل واریز در کلیه شعب بانک دی ارائه گردد. 
• مهلت و محل دریافت اسناد مزایده : 

از ساعت ۸ صبح روز شنبه  مورخ ۱۳9۸/۱۱/۲۶ تا ساعت ۱۳ روز پنجشنبه مورخ ۱۳9۸/۱۲/۱ به آدرس 
فوق، واحد امور اداری تحویل می شود. 
• مهلت و محل تسلیم پیشنهادها 

تا ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۳9۸/۱۲/۷ به آدرس فوق، واحد امور اداری تحویل می شود.
• تاریخ برگزاری جلسه بازگشائی پاکت های پیشنهادی 

ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳9۸/۱۲/۰۸ در محل فوق، به آدرس کرمان ابتدای بزرگراه یادگار 
امام)ره( جنب دانشکده شهید دادبین ابتدای کندرو موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار طبقه اول 

واحد امور اداری .
هزینه درج آگهی و دستمزد کارشناس به عهده برنده مزایده خواهد بود.

تلفن پاسخ گوئی به سواالت ۰۳۴۳۲۱۳۴۵9۱

مدیریت موسسه فرهنگی ورزشی توانبخشی ایثاراستان کرمان 

مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از تاالر
 و رستوران موسسه ایثار استان کرمان )نوبت دوم(

مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از مجموعه 
ورزشی موسسه ایثار استان کرمان )نوبت دوم(
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سرویس علم و سالمت کرمان امروز

وقتی سخن از بی قراری و ناآرامی به میان می آید، معموال 
این که  از  یاد بی قراری های روحی می افتیم، غافل  به  همه 
نیز  پاها  گاه  و  نمی برد  رنج  بی قراری  از  انسان  روح  فقط 
موارد  از  بسیاری  در  که  می شوند  بی قراری  نوعی  دچار 
صدای بیماران را درمی آورد. این عارضه که به »سندرم پای 
باعث  خوابیده  یا  نشسته  زمان  در  است،  معروف  بی قرار« 
احساس ناراحتی در پاها بخصوص عصرها و شب ها می شود 
به طوری که فرد را وادار می کند از جا برخاسته، کمی راه 

رود تا این احساس بد از بین برود.
 سندرم پاهای بی قرار در هر سنی ممکن است بروز کند، 
افزایش  ابتال به آن  با باال رفتن سن، احتمال  ولی معموال 
اختالل  عارضه،  این  ویژگی های  مشخص ترین  از  می یابد. 

خواب است که به خواب آلودگی در طول روز می انجامد.
پاهاچگونهبیقرارمیشود

احساسی  را  بی قرار  پاهای  سندرم  عالئم  معموال  افراد 
غیرطبیعی و ناخوشایند در ران ها و پاها می دانند که گاهی 
در بازوها نیز ایجاد می شود. حالت مور مور شدن، احساس 
ضربانی  تکانه های  دست ها،  یا  پاها  عضالت  در  کشیدگی 
از  سوزش  و  کشش  احساس  درد،  خارش،  ماهیچه ها،  در 
مشکل  این  از  که  کسانی  است.  بیماری  این  عالئم  جمله 
رنج می برند، آن را از گرفتگی ماهیچه ای و بی حسی متمایز 

کرده، تمایل زیادی به حرکت دادن عضو پیدا می کنند.
در گذر  اغلب  و  است  متفاوت  بیماری  این  البته شدت   
پاهای  سندرم  ویژگی های  از  یکی  می رود.  بین  از  زمان 
بی قرار این است که این احساس غالبا بعد از نشستن یا دراز 
کشیدن طوالنی مدت مانند نشستن در اتومبیل، هواپیما یا 
روی صندلی آغاز می شود، ولی معموال با حرکت دادن پاها 

یا راه رفتن از بین می رود.
 شما هم اگر با این عارضه دست به گریبانید، می توانید با 
انجام برخی کارهای ساده از قبیل کشیدن پاها، قدم زدن، 

احساس  این  از  نظر  مورد  عضو  دادن  ورزش  یا  رفتن  راه 
آزاردهنده خالص شوید. گاهی افراد در طول خواب دچار 
پرش پا می شوند که کامال غیرارادی است و بسیاری از این 

حمالت شب ها و در زمان خواب رخ می دهد.
 افرادی که به سندرم پاهای بی قرار مبتال هستند، بیشتر 
مستعد پرش های عضالنی هستند به طوری که از پنج نفری 
که مبتال به سندرم پاهای بی قرار  هستند، چهار نفر پرش 
که  این  به  توجه  با  می کنند.  تجربه  خواب  هنگام  را  پاها 
شناسایی  بدرستی  بی قرار  پاهای  سندرم  بروز  اصلی  علت 
این  ایجاد  از جمله دالیل  را می توان  برخی حاالت  نشده، 

سندرم دانست:
است  ممکن  شده  ایجاد  هورمونی  تغییرات  با  بارداری 
را  بی قرار  پاهای  نشانه های سندرم  و  به طور موقت عالئم 
تشدید کند. برخی زنان برای نخستین بار در دوران بارداری 

و بویژه طی سه ماهه اول این عارضه را تجربه می کنند.
برخی  و  اعصاب  بیماری های  کشیدن،  سیگار  چاقی،   
و  تیروئید  کم کاری  با  مرتبط  اعصاب  و  مغز  مشکالت 
بیماری های هورمونی  فلزات سنگین و سایر  با  مسمومیت 
ویتامین ها  کمبود  با  که  کلیوی  نارسایی  و  دیابت  مانند 
مستعدکننده  عوامل  دیگر  از  دارد،  ارتباط  معدنی  مواد  و 
محسوب می شود. کم خونی و فقر آهن هم از دالیل ایجاد 
وجود  بدون  می رود. حتی  به شمار  این سندرم  تشدید  یا 
روده ای،  و  معده  خونریزی   از  ناشی  آهن  فقر  کم خونی، 
قاعدگی با خونریزی زیاد یا نیاز به تزریق خون مداوم ممکن 

است بیماری را تشدید کند.
الکل،  نیکوتین،  کافئین،  مصرف  این،  بر  عالوه 
داروهای  از  شماری  و  هیستامینی  مسدود کننده های 
ضدافسردگی نیز با ایجاد سندرم پاهای بی قرار مرتبط  است.
هر  در  و  دارد  وراثت  جنبه  سندرم  این  دیگر،  سوی  از   
شده  ایجاد  خفیف  مشکالت  کند.  بروز  است  ممکن  سنی 
در گردش خون پاها مانند عروق واریسی نیز می تواند باعث 
و  بیماری ها  برخی  معتقدند  محققان  شود.  پاها  بی قراری 
ناراحتی های  فیبرومیالژیا،  پارکینسون،  مانند  اختالالت 
عضالنی، مشکالت مفصلی، اختالالت گردش خون و برخی 
مشکالت عصبی محیطی ایجاد شده بر اثر دیابت، عالئمی 
مشابه سندرم پاهای بی قرار ایجاد می کنند که گاه تشخیص 

بیماری را مختل می کند.
 داروهایبیماریپارکینسون

این داروها با تاثیر بر ماده شیمیایی دوپامین مغز، میزان 
حرکت پاها را کاهش می دهد. پزشکان همچنین داروهای 
پارکینسون را به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می دهند.

درمان  برای  که  خاص  داروهای  برخی  صرع:  داروهای 
بیماری صرع به کار می رود نیز می تواند باعث بهبود عالئم 

سندرم پاهای بی قرار شود.
 اوپیودها: داروهای مسکن قادرند عالئم بیماری را تسکین 
دهند، ولی مصرف آنها در مقادیر باال اعتیاد آور است. برخی 
از این داروها مانند کودئین، اوکسی کودون یا ترکیباتی از 

استامینوفن نیز می تواند در بهبود عالئم موثر باشد.
 داروهای خواب آور و شل کننده های عضالنی: این داروها 
به خواب راحت در طول شب کمک می کند، ولی احساس 
بی قراری پاها را از بین نمی برد، بلکه فقط عالئم را کاهش 

می دهد. محققان معتقدند همواره ترکیبی از این داروها در 
درمان بیماری موثر است. بیشتر داروهایی که برای درمان 
سندرم پاهای بی قرار مورد استفاده قرار می گیرد، برای زنان 
باردار مناسب نیست و در عوض، پزشکان روش های خود 
افراد توصیه  این  بیماری در  برای کاهش عالئم  را  درمانی 

می کنند.
 چنانچه این عالئم تداوم داشته باشد، از داروهای مسکن 
مانند  داروها  برخی  دیگر،  سوی  از  اما  می شود،  استفاده 
داروهای ضد افسردگی و ضد تهوع می تواند عالئم سندرم 
می کنند  توصیه  پزشکان  کند.  تشدید  را  بی قرار  پاهای 
افرادی که در معرض ابتال به این بیماری قرار دارند، تا حد 

امکان از مصرف چنین داروهایی خودداری کنند.
در  نقش مهمی  زندگی  تغییرات ساده در سبک  اعمال   
کاهش عالئم سندرم پاهای بی قرار دارد. این گام ها تا حد 
زیادی از فعالیت و بی قراری پاها جلوگیری می کند. استفاده 

از داروهای مسکن مانند ایبوپروفن، حمام آب گرم و ماساژ 
پاها و عضالت بدن، قراردادن بسته های یخ یا کمپرس گرم، 
مانند  استرس زدایی  و  آرامبخش  روش های  بردن  کار  به 
کافئین  حاوی  نوشیدنی های  نخوردن  منظم،  ورزش  یوگا، 
از قبیل قهوه، چای و نوشابه و نیز قطع مصرف مشروبات 
شرایط  بهبود  و  سندرم  عالئم  کاهش  به  سیگار  و  الکلی 

بیماران کمک زیادی می کند.
الکتریکی،  تحریک عصبی  به  از دیگر درمان ها می توان   
که  آنجا  از  کرد.  اشاره  سوزنی  طب  و  منیزیم  مکمل های 
پاهای  سندرم  ایجاد  دالیل  اصلی ترین  زمینه ای  عوامل 
کمبود  از  خون  آزمایش  انجام  با  پزشک  هستند،  بی قرار 
احتمالی آهن یا سایر مواد معدنی اطمینان حاصل می کند 
 B و با تجویز قرص های مکمل آهن، فولیک اسید، ویتامین

و منیزیم، سندرم را درمان می  کند.
 محققان توصیه می کنند اگر از این سندرم رنج می برید، 
بیماری  این  با  بتوانید  بهتر  تا  رعایت کنید  را  توصیه هایی 
هرگز  می شود،  آغاز  بیماری  عالئم  که  زمانی  بیایید.  کنار 
چه  هر  و  نیندازید  تاخیر  به  را  رفتن  راه  و  شدن  جابه جا 
بهبود  تا عالئم  سریع تر ماهیچه های خود را حرکت دهید 
یابد. اگر شرایط کاری شما نیز به گونه ای است که مجبورید 
فراهم  شرایطی  دهید،  ادامه  فعالیت  به  نشسته  ساعت ها 
راه  کمی  یا  بایستید  بتوانید  مختلف  فواصل  در  تا  آورید 
انجام  و  ماهیچه ها  کشیدن  و  ماساژ  میان،  این  در  بروید. 
برخی حرکات کششی در طول روز کمک زیادی به بهبود 

عالئم می کند.
درماندردپا

از آنجا که در بسیاری موارد، سندرم پاهای بی قرار بر اثر 
عوامل  این  ایجاد می شود، درمان  زمینه ای  عوامل  به  ابتال 

اهمیت بسزایی دارد.
آهن،  مکمل های  کمک  با  آهن  فقر  کم خونی  درمان   
مصرف  خون،  گردش  در  اختالل  و  واریسی  عروق  درمان 
خواب  نکشیدن،  سیگار  الکل،  و  نیکوتین  کافئین،  نکردن 
کافی و ورزش، تأثیر بسزایی بر درمان سندرم پاهای بی قرار 
دارند. در شرایط دیگر، درمان بیماری بیشتر روی تغییرات 
سبک زندگی متمرکز می شود و در صورتی که این درمان ها 

تاثیر نداشته باشد، باید درمان های دارویی انجام شود.

سندرم پاهای بی قرار چیست؟

روایت»کرمانامروز«ازحالوهوایگذرازچهلمینروزشهادتسردارقاسمسلیمانیواثراتفقداناینمردمردمی؛

به روشنی اربعین سردار

هفتاد  دهه  اوایل  و  شصت  دهه  اواخر  از  را  قاسم  حاج 
به  مربوط  های  همایش  برخی  در  که  زمانی  شناسم،  می 
به  که  من  و  کرد  می  سخنرانی  کرمان  در  مقدس  دفاع 
همراه پدرم به این جلسات می رفتم بارها او را دیده بودم. 
انسانی آرام که با وجود سخنرانی های کوبنده اش چهره 
ای بسیار مهربان داشت و در بسیاری از موارد حاضرین در 
سالن در انتهای جمالت حماسی اش صلوات می فرستادند 
از  که  دارم  خاطر  به  زدند.  می  کف  جلسات  برخی  در  و 
اواسط دهه هفتاد تا همین چند سال پیش خیلی در انظار 
عمومی دیده نمی شد تا اینکه در اواسط دهه هشتاد روزی 
اسرائیلی  از مقامات  در سایتی مطالعه می کردم که یکی 
حضور  که  گوید  می  خبرنگار  به  و  برده  کار  به  را  او  نام 
»حاج قاسم« در منطقه چه مشکالتی را برای ما ایجاد کرده 
نام می بردند؛  اینگونه  او را  است. برای من جالب بود که 
»حاج قاسم« که البته در انتهای همان مصاحبه به نام قاسم 
سلیمانی نیز اشاره شد، اما آن لفظ اول خیلی برایم جالب 
تر بود. تقریبا از همان روزها بود که سردار سلیمانی روز به 
روز بیشتر رسانه ای شد و هر روز که می گذشت او بیشتر 
به جایگاه یک ابر قهرمان نزدیک می شد. تا اینکه در دهه 
نود او در اذهان عمومی از جایگاه ابرقهرمانی نیز گذر کرد و 
به مرتبه ای رسید که سخت بود برایش نامی برگزیده شود. 
جایگاهی رفیع که کمتر شخصیتی به آن رسیده است و 

عیار  کرمانیان  بود.  هم  فراتر  قضیه  دیگر  کرمان  در  البته 
حاج قاسم دوستی شان بیش از همه ایرانیان بود و بسیار 
مشاهده می کردم که در فضای مجازی در زمان درگیری 
های عقیدتی، جوانان کرمانی چگونه متعصبانه نام او را می 
بردند و از فعالیت های او دفاع می کردند، حتی کسانی که 

عقاید نزدیکی با جمهوری اسالمی نداشتند.

این رفتارها را درباره کمتر شخصیتی می توان شاهد بود 
که اینگونه در قلب ها رخنه کند، آنقدر عمیق که امروز بر 
مزارش مردم پس از گذشت چهل روز اشک های اربعینی 
بر گونه جاری سازند. مردمی که پس از هفتم پدرشان دیگر 
خیسی اشک به گونه ندیده اند، حدود چهل روز است که 
این  سطور  در  کند  می  احساس  کسی  اگر  ریزانند.  اشک 

متن اغراق شده است، دعوت می کنم که هر زمانی از روز 
و هر روزی از هفته که می خواهد سری به مزار حاج قاسم 
آن  کند  درک  خود  بدن  با  و  ببیند  خود  چشم  با  و  بزند 
شده  متمرکز  شهدا  گلزار  در  که  مثبتی  و  معنوی  انرژی 
است. محال است که از کنار سنگ قبر سردار گذر کنید و 
منقلب نشوید، حال عجیبی است که البته تا تجربه نشود، 

گفتنش خیلی فایده ای ندارد و هر ایرانی وطن دوستی 
باید آن را تجربه کند. البته بسیار سخت است تجربه کردن 
فقدان یک ابرقهرمان که امنیت را زیر بالهایش احساس می 
کردیم، اما به هر حال تجربه کردن این احساس ناخوشایند 
اندکی آینده را واضح تر ترسیم می کند و سره را از ناسره 
شفاف تر تمیز می دهد. اینکه چگونه گرگ در پوستین بره 
با کشتن  اما  ایران است،  وانمود می کند که دوست ملت 
یک قهرمان ایرانی دندان هایش را نشان می دهد، اندکی 
آینده را شفاف تر نشان می دهد. حاج قاسم با شهادتش 
قرار داشتند فهماند که  ایرانیانی که در شک و دودلی  به 
دشمن امروز چگونه دشمنی است و بسیاری از شک ها را 
به یقین تبدیل کرد. باید از خود پرسید این چه عیاری از 
و  شکست  موجب  هم  اش  مرده  حتی  که  است  انسانیت 
پس رفت دشمن می شود، این چه حالی است که میلیون 
ها انسان را در سراسر جهان غمگین می سازد؟ و هزاران 
سوال دیگر که بسیاری از آنها حتی پاسخ هم ندارد. البته 
ما در تاریخ اسالم نمونه ای روشن داریم که پس از گذشت 
بیش از هزار سال هنوز دشمنان را می ترساند به گونه ای 
که حتی با مراسم عزاداری اش هم مخالفت می کنند و هر 
چوب خیمه عزاداری اش خاری است به چشم این دشمنان 
هم  را  )ع(  شهید  حسین  تحمل  حتی  که  هزارساله  چند 
ندارند. شهید قاسم سلیمانی را نیز می توان سیدالشهدای 
امنیت منطقه خاورمیانه دانست که یقینا تا قیامت خاری 
خواهد بود بر چشم دشمنان اسالم و ایران که البته موجب 
ریشه کن شدن این بدخواهان از منطقه خواهد شد. درود 
بر روح پرفتوح سردار و قهرمان ایرانی که سایه اش حتی 
در غیابش دشمنان را می ترساند و مردم را دلگرم می سازد.
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