مدیر کل آموزش

و پرورش استان کرمان:

روزان هم
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مدارس عشایری ،قهرمان
پرور و نخبه پرور هستند
متن در صفحه دوم
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چهار صفحه  1000تومان

گزارش «کرمان امروز» از سیلی سیل بر صورت برخی از روستاهای استان و بحث قدیمی عدم نظارت بر ساخت و ساز در حریم رودخانهها؛

عدم نظارت کافی بر حریم رودخانهها اسفبار است
 متاسفانه در بسیاری از مناطق استان بهویژه در روستاهای خوش آبوهوا شاهد تجاوز به حریم رودخانهها و ساختوساز ویال در حریم رودخانهها هستیم .مسالهای که نشان میدهد در این حوزه
ضعف نظارت و بیبرنامگی برخی مسئوالن ادوار گذشته ایجاد معضل کرده است ،چراکه اگر نظارت جدی و برخورد قاطعانه با متخلفان انجام میشد تا به امروز بساط این نوع ساختوسازها در حریم
رودخانههای استان برچیده شده بود .سیل اخیر استان نشان داد که باید با دقت بیشتری مسیلهای مناطق استان بررسی شده و از فاجعه پیشگیری شود و...
متن کامل در صفحه سوم

مدیر کل بهزیستی استان با انتقاد ازکمک نقدی شهروندان به کودکان کار:

کودک متکدی که روزی 200هزار تومان
درآمد دارد ،قطعا این راه را ادامه میدهد
2
درگیری در جشن تولدی در نرماشیر
به قتل انجامید

2

در عملیات پلیس کرمان؛

سرکاروان های حمل و قاچاق
مسلحانه موادمخدر

گزارش «کرمان امروز» از وضعیت
نظافت کوچههای شهر کرمان
و ناهماهنگی این وضعیت
با عوارضی که مردم پرداخت می کنند؛

دستگیر شدند

2

مطابق با مصوبه شورای عالی بورس :

سهام داران عدالت در روش مستقیم از تمام حقوق
و مزایای سهامداری برخوردار شدند

عکس ها از محبوبه امامی صدر

نظافت کوچههای
کرمان با عوارض
و مالیات دریافتی
همخوانی ندارد

نوشتاری درباره
رحیم رضا زاده ملک؛
پژوهشگر
تاریخ و ادب

24

آشفته بازار سیمان؛
هر پا کت سیمان  ۱۰۰هزار تومان شد!
متن در صفحه چهارم

آگهی شناسایی پیمانکار 1400 -9
شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد تکمیل بخشی از جاده س ربنان به س راپرده (احداث دیوار سنگی هدایت آب محور ختم س ربنان -
س راپرده در راه روستایی) از توابع شهرستان زرند را به پیمانکار واجد ش رایط واگذار نماید.لذا از شرکت هایی که در زمینه های فوق دارای
سابقه کاری مفید می باشند ،دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر سه روز تاریخ درج
آگهی به آدرس رفسنجان ،شهر مس سرچشمه ،جنب میدان شهدا ،شرکت ارفع سازان کرمان ،واحد دفتر فنی ارسال فرمایند و در صورت
داشتن هرگونه سوال و یا ابهام با شماره های  034 - 34310286و  34310599واحد امور ق راردادها داخلی  181یا  169تماس حاصل نمایند.
 - 1تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی  - 2تصویر اساس نامه شرکت  - 3مستندات آگهی تاسیس و تغیی رات شرکت
4ـ تصویر نمونه ق راردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق  - 5رضایت نامه از کارفرمایان قبلی
 - 6هزینه آگهی مناقصه بر عهده ب رنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان

آگهی شناسایی پیمانکار 1400 -10
شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد تکمیل بخشی از جاده س ربنان به س راپرده (روکش آسفالت محور ختم س ربنان ـ س راپرده در راه
روستایی) از توابع شهرستان زرند را به پیمانکار واجد ش رایط واگذار نماید.لذا از شرکت هایی که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید
می باشند ،دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر سه روز تاریخ درج آگهی به آدرس
رفسنجان ،شهر مس سرچشمه ،جنب میدان شهدا ،شرکت ارفع سازان کرمان ،واحد دفتر فنی ارسال فرمایند و در صورت داشتن هرگونه
سوال و یا ابهام با شماره های  034 - 34310286و  34310599واحد امور ق راردادها داخلی  181یا  169تماس حاصل نمایند.
 - 1تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی  - 2تصویر اساس نامه شرکت  - 3مستندات آگهی تاسیس و تغیی رات شرکت
4ـ تصویر نمونه ق راردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق  - 5رضایت نامه از کارفرمایان قبلی
 - 6هزینه آگهی مناقصه بر عهده ب رنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان

24

مردم کرمان

 25سال است

که واقعیت را

در «کرمان امروز» می خوانند

3

آگهی استخدام
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر پرسنلی خود

نیاز به یک نفر خانم ،کارشناس برق قدرت ،مسلط به
نرم افزار  officeو زبان انگلیسی ،در زمینه ساخت

تابلوهای برق صنعتی دارد .لطفا رزومه کاری خود را
به شماره  09132404702واتساپ نمایید.

آگهی شناسایی پیمانکار 1400 -11
شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد جهت تامین  2دستگاه مینی لودر هم راه با بیل ،پاکت ،جارو و اپ راتور جهت انجام خدمات در امور
ذوب مجتمع مس سرچشمه به پیمانکار واجد ش رایط واگذار نماید.لذا از شرکت هایی که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید می
باشند ،دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر سه روز تاریخ درج آگهی به آدرس
رفسنجان ،شهر مس سرچشمه ،جنب میدان شهدا ،شرکت ارفع سازان کرمان ،واحد دفتر فنی ارسال فرمایند و در صورت داشتن هرگونه
سوال و یا ابهام با شماره های  034 - 34310286و  34310599واحد امور ق راردادها داخلی  181یا  169تماس حاصل نمایند.
 - 1تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی  - 2تصویر اساس نامه شرکت  - 3مستندات آگهی تاسیس و تغیی رات شرکت
4ـ تصویر نمونه ق راردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق  - 5رضایت نامه از کارفرمایان قبلی
 - 6هزینه آگهی مناقصه بر عهده ب رنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان

آگهی شناسایی پیمانکار 1400 -12
شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد جهت تامین  1دستگاه بیل مکانیکی زنجیری  220هم راه با چکش و اپ راتور جهت انجام خدمات
در محدوده دره گرگی و دامپ س رباره مجتمع مس سرچشمه به پیمانکار واجد ش رایط واگذار نماید.لذا از شرکت هایی که در زمینه های
فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند ،دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر
سه روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان ،شهر مس سرچشمه ،جنب میدان شهدا ،شرکت ارفع سازان کرمان ،واحد دفتر فنی ارسال
فرمایند و در صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهام با شماره های  034 - 34310286و  34310599واحد امور ق راردادها داخلی  181یا 169
تماس حاصل نمایند.
 - 1تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی  - 2تصویر اساس نامه شرکت  - 3مستندات آگهی تاسیس و تغیی رات شرکت
4ـ تصویر نمونه ق راردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق  - 5رضایت نامه از کارفرمایان قبلی
 - 6هزینه آگهی مناقصه بر عهده ب رنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان

ﻣﯿﺪوﻧﻰ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﻰ ﮐﺪوﻣﻪ؟!

www.teetr.ir

خبار استان

ا

دو
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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی با انتقاد از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط  40درصد مردم کرمان درخواست کرد؛

در عید قربان دید و بازدید و دورهمی ها انجام نشود
ویروس دلتا در استان کرمان در حال جوالن
دادن است ،بیایم در عید قربان مقداری
مسئولیت پذیر باشیم و با رعایت پروتکل های
بهداشتی و عدم دید و بازدید ،خانه ها را به
قربانگاه عزیزانمان تبدیل نکنیم.
دکتر «حسین صافی زاده» در گفتوگو با
ایسنا ،با انتقاد شدید از عدم رعایت پروتکل
های بهداشتی توسط حدود  ۴۰درصد مردم
کرمان اظهار کرد :در حال حاضر حدود ۶۰
تا  ۷۰درصد مردم پروتکل های بهداشتی را
رعایت می کنند که این میزان برای از پا در

آوردن ویروس کرونا کافی نیست.
وی با اشاره به وضعیت قرمز و فوق قرمز
شهرستان های استان کرمان و در ادامه در
پاسخ به این سوال که چه زمانی استان کرمان
از پیک پنجم عبور می کند؟ گفت :تا دو هفته
آینده حتما همچنان درگیر این پیک هستیم و
باید ببینیم رفتار ویروس در استان در دو هفته
پیش رو چگونه است و سپس می توان پیش
بینی کرد که چه زمان از این پیک عبور می
کنیم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

درباره اینکه کدام واکسن کرونا در برابر ویروس
دلتا موثرتر است؟ عنوان کرد :هنوز نتیجه
مطالعات در این زمینه به صورت رسمی اعالم
نشده است.
وی با اشاره به روند افزایشی فوتی های ناشی از
کرونا بیان کرد :متاسفانه در این پیک مرگ و
میر در همه گروه های سنی مشاهده می شود
اما سالمندان بیشترین آمار فوتی ها را به خود
اختصاص داده اند.
صافی زاده با اشاره فرا رسیدن عید قربان خطاب
به مردم گفت :از شما تقاضامندیم که پروتکل

های بهداشتی را همچنان و با حساسیت
بیشتری رعایت کنید زیرا ویروس دلتا بسیار
خطرناک و بی رحم تر است.
وی ادامه داد :تاکید داریم در عید قربان دید
و بازدید و دورهمی ها انجام نشود زیرا شاهد
ابتالی همه افراد خانواده ها هستیم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با
اشاره به روند افزایشی بستری ها بیان کرد :در
آستانه تکمیل تخت های بیمارستانی هستیم
اما در حال حاضر در تجهیزات بیمارستانی به
مشکل برنخورده ایم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان:

مدارس عشایری ،قهرمان پرور و نخبه پرور هستند

می شود« .احمد اسکندری نسب» در نشست با مدیران
کل عشایری و نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان
کرمان به فعالیت  ۴۸۹مدرسه عشایری در استان کرمان
اشاره و اظهار کرد ۱۰ :هزار و  ۶۶۲دانش آموز در این

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت۲۶ :
فضای آموزشی برای تحصیل دانش آموزان عشایری
در استان کرمان نیاز است که در قالب این تفاهم نامه
عملیات ساخت این مدارس از مهر ماه سال جاری آغاز

تجهیز و به روزرسانی مدارس عشایری مصوب شده
که شرایط را برای ارتقاء کمی و کیفی زیرساخت های
مدارس عشایری فراهم می سازد.
اسکندری نسب از امضای تفاهم نامه سه جانبه همکاری
مشترک ادارات کل آموزش و پرورش ،نوسازی و تجهیز
مدارس و اداره کل امور عشایری استان جهت به روزرسانی
و استانداردسازی فضا های آموزشی ویژه تحصیل دانش
آموزان عشایری خبر داد و گفت ۲۶ :فضای آموزشی
برای تحصیل دانش آموزان عشایری در استان کرمان
نیاز است که در قالب این تفاهم نامه عملیات ساخت این
مدارس از مهر ماه سال جاری آغاز می شود .وی با تاکید
بر برنامه ریزی جهت گسترش مدارس شبانه روزی ویژه
دانش آموزان عشایری در کانون ها و مناطق عشایری با
تراکم جمعیتی باال خاطرنشان کرد :هدایت دانش آموزان
عشایری به سمت مراکر شبانه روزی نقش موثری در
ارتقاء کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی دارد.

مدارس تحصیل می کنند.
وی با اشاره به اینکه مدارس عشایری قهرمان پرور و
نخبه پرور هستند ،افزود :ارتقاء کیفیت فعالیت های
آموزشی و پرورشی و توسعه کمی و کیفی امکانات و
خدمات در مدارس عشایری ضروری است.
اسکندری نسب تصریح کرد :ایجاد عدالت اجتماعی به
عنوان یکی از شعار های محوری نظام جمهوری اسالمی
ایران است لذا توسعه کمی و کیفی امکانات و خدمات در
مدارس عشایری ضرورتی انکارناپذیر است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان بیان کرد:
خوشبختانه در چند سال اخیر اقدامات موثری در
آموزش و پرورش عشایری از قبیل ساخت مدارس
خیرساز ،توزیع تجهیزات آموزشی و راه اندازی مرکز
آموزشی رفاهی فرهنگیان عشایری صورت گرفته است.
وی گفت :در سال جاری با ایجاد هم افزایی و پیگیری
های صورت گرفته بودجه ای قابل توجه برای نوسازی،

مدیر کل بهزیستی استان با انتقاد ازکمک نقدی شهروندان به کودکان کار:

کودک متکدی که روزی 200هزار تومان درآمد دارد ،قطعا این راه را ادامه میدهد
مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت :سال
گذشته با  ۵۵میلیارد ریال اعتبار افزون بر ۳
هزار معتاد متجاهر را ترک دادیم و ساماندهی
کردیم اما به علت نبود برنامه و چرخه کامل
بهبود مجدد بیشتر آنان دوباره معتاد شدند و
به کمپها بازگشتند.
به گزارش ایرنا ،عباس صادقزاده در نشست
خبری ضمن تبریک هفته بهزیستی با تاکید
بر ضرورت تکمیل چرخه ساماندهی معتادان
متجاهر گفت :چرخه پس از درمان معیوب
است و شاهد بازگشت دوباره این افراد در سال
های اخیر بوده ایم.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان ادامه داد:
معتقدیم بیش از هزار و  ۸۰۰و در نهایت ۲

هزار معتاد متجاهر در کرمان نداریم اما دستگاه
قضا به  ۳هزار نفر اشاره می کند ،حال آنکه
خدماتی که ارائه داده ایم بیش از  ۳هزار و
چند صد نفر بوده و نشان می دهد که این افراد
دوباره به کمپ ها باز می گردند و خدمات می
گیرند.
وی در تشریح مشکالت معتادان پس از درمان
و ساماندهی اظهارکرد :به طور مثال اشتغال این
افراد با مشکل مواجه است یا اینکه مثال وقتی
می خواهندبرای آغاز کسب و کار تسهیالتی از
سیستم بانکی بگیرند ،ضامن اضافه تر از سایر
شهروندان به علت سابقه شان مطالبه می کنند
و نمی توانند تسهیالت را دریافت کنند.
به گفته صادق زاده اخیرا مدت درمان این

دسته از افراد طوالنی تر شده و با تصمیم تیم
ترخیص انجام می گیرد اما این موضوع نیازمند
تکمیل چرخه درمان است تا شاهد بازگشت
مجدد این افراد به اعتیاد نباشیم.
مدیرکل بهزیستی استان همچنین به کودکان
کار اشاره کرد و ضمن درخواست همکاری
از مردم گفت :ترحم و پول دادن به بچه ها
سرچهارراه آنها را به این کار بیشتر تشویق می
کند.
وی افزود :کودکانی که ما می بینیم می خواهند
به هر نحو مجددا به کار سابقشان در خیابان ها
بازگردند زیرا کودکی که مثال روزی  ۲۰۰هزار
تومان سر چهارراه پول در می آورد ،به روزی
 ۱۰هزار تومان که بهزیستی می گیرد راضی

نمی شود.
صادق زاده افزود :شیوه نامه ساماندهی کودکان
کار را تهیه و ابالغ کردیم اما اجرایی نشده است
ولی قدم اول این است که مردم ترحم نکنند
و به آنها پول ندهند ،زیرا مجموع ارقام بسیار
باالخواهد شد.
این مسئول به افزایش رشد سالمندی نیز
اشاره کرد و گفت :بر اساس سر شماری ها
سالمندی بشدت در حال افرایش و نرخ فرزند
آوری کم شده است ،همین امروز هزار و ۸۰۰
نفر در نوبت هستند تا به آنها فرزند واگذار شود
درحالی که ما در مراکزمان بیش از  ۸۰کودک
نداریم و تعداد زیادی از این بچه ها شرایط
واگذاری را ندارند.

رئیس دادگستری راور خبر داد:

اجرای طرح مقابله با رانندگی بدون گواهینامه
رئیس دادگستری راور گفت :طرح پیشگیری از وقوع
جرائم و صدمات ناشی از رانندگی بدون گواهینامه و
تصادف با موتورسیکلت در راور اجرا می شود.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران
جوان از کرمان ،ابوالفضل فرح بخش رئیس دادگستری
راور در جلسه شورای پیشگیری وقوع جرم شهرستان
راور که با موضوع رونمایی از طرح پیشگیری از وقوع
جرائم و صدمات ناشی از رانندگی بدون گواهینامه و
تصادف با موتورسیکلت برگزار شد گفت :یکی از وظایفی
که دولت در قبال مردم دارد مقابله با پدیده بزهکاری
است و دولت باید در قبال برخی از جرائم عمومی مثل
رانندگی بدون گواهینامه از جامعه و مردم حمایت کند.
او بیان کرد :مبارزه با جرائم با اهدافی همراه هست ،یکی
از این اهداف اصالح سازی مجرم است و اصالح مجرم به

شکل مجازات است که مجازات آن در قانون پیش بینی
شده است بنابراین با مجازات دنبال اصالح هستیم.
رئیس دادگستری راور افزود :یکی دیگر از اهداف ناتوان
سازی شخص است ،وقتی شخصی حبس میشود
یا جزای نقدی برایش در نظر گرفته میشود در واقع
قسمتی از مال و آزادی وی گرفته میشود و از این طریق
شخص را ناتوان میکنیم که در جامعه زمینه جرم را
ایجاد نکند.
او گفت :از دیگر اهداف مبارزه با جرائم و اعمال مجازات،
پیشگیری از وقوع بزه است با مبارزه با جرائم نه تنها
پیشگیری می کنیم شخصی که مرتکب بزه شده است
در آینده مرتکب بزه نشود بلکه باعث میشود سایر افراد
جامعه هم که سرانجام و مجازات از ناحیه دادگستری را
میبینند به سراغ بزه نروند.

پیشگیری از بزهکاری است و اصلیترین هدفِ نیروی
انتظامی و دادگستری نیز پیشگیری از وقوع بزه است.
مجتبی استوارزاده دادستان راور گفت :تا به امروز
جلسات زیادی مرتبط با این طرح برگزار کرده ایم و خدا
را شکر که همه مسئوالن از این طرح حمایت کردند.
او گفت :ان شاءاهلل این طرح ،از طریق اطالع رسانی طرح
موفقی باشد و توقیف موتوسیکلت نداشته باشیم ،اما اگر
ناچار باشیم به سراغ برخورد قهری خواهیم رفت.
دادستان راور بیان کرد :رانندگی بدون گواهینامه جرم
بوده و از حالت تخلف راهنمایی و رانندگی خارج است
که این باید به خانوادهها آموزش داده شود.
او گفت :ان شاءاهلل این طرح با قدرت ادامه پیدا کند و
حتی به سمت روستاها برود و سایر ادارات دولتی نیز در
این طرح همکاری کنند

ابوالفضل فرح بخش تصریح کرد :در اصل  ۱۵۶قانون
اساسی یکی از ماموریتهای قوه قضائیه که در سند ارتقا
تحول قضایی هم پیش بینی شده پیشگیری از
یافته
ِ
وقوع بزه است.
او بیان کرد :امروز در نهادها و سازمانهایی که وظیفه
مبارزه با جرم و جرائم را دارند اعم از دادگستری ،سپاه،
نیروی انتظامی و قوای قهریه نهادی به نام پیشگیری از
وقوع بزه وجود دارد.
فرح بخش اظهار کرد :لذا امروز از نهادهای مختلف
درخواست می کنیم در حوزه پیشگیری از جرائمی که
مرتبط با تخلفات رانندگی است به ما کمک کنند تا
در راستای اهداف پیشگیرانه که امروز مورد تاکید مقام
معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه است حرکت کنیم.
او در پایان گفت :موثرترین را ِه مبارزه با پدیده بزهکاری

همزمان با دهه والیت؛

جوان محکوم به اعدام در کرمان بخشیده شد
همزمان با اعیاد خجسته قربان و غدیر و با
تالش شورای حل اختالف زندان کرمان ،جوان
۲۸ساله از تیغ مرگ رهایی یافت.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه
خبرنگاران جوان از کرمان ،حسین برشان،
معاون زندان مرکزی کرمان گفت :به همت و

پیگیری مسئوالن قضایی ،خیرین ،مسئوالن
زندان ،واحد مددکاری ،شورای حل اختالف
شماره  ۴۰و کمیته صلح و سازش زندان مددجو
الف الف با رضایت اولیای دم در استانه اجرای
حکم قصاص زمینه ازادی مددجو فراهم شد .او
با قدردانی وتشکر از خیرین ،مسئوالن قضایی

استان ،مددکاران و کمیته صلح و سازش زندان
افزود :مددجو  ۲۸ساله که به مدت  ۸سال
درزندان بود با رضایت اولیای دم آزاد شد.
او تصریح کرد :این جوان ۲۸ساله ۸سال پیش
با دوست خود درگیر و وی را به قتل رسانده
بود.

او گفت :مراسم آزادی این جوان در بیت الزهرا
حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.
برشان کنترل خشم و مدیریت آن ،خویشتن
داری ،رفتارهای درست و صبر و بردباری را از
راهکارهای موثر در پیشگیری از این اتفاقات
دانست.

در عملیات پلیس کرمان؛

خبر

سرکاروان های حمل و قاچاق مسلحانه
موادمخدردستگیرشدند
فرمانده انتظامی استان کرمان گفت :پنج نفر از اعضای یک باند
خانوادگی قاچاق مواد مخدر که پس از درگیری مسلحانه با پلیس
استان اصفهان از محل متواری شده بودند در یک اقدام اطالعاتی
مشترک و منسجم شناسایی و دستگیر شدند.
سردار «عبدالرضا ناظری» اظهار کرد :اعضای یک باند خانوادگی قاچاق
مواد مخدر ،بامداد  ۲۳تیرماه پس از درگیری مسلحانه با پلیس استان
اصفهان با رها کردن  ۹۰۰کیلوگرم مواد افیونی ،یک قبضه سالح و
مقادیری مهمات ،از محل متواری می شوند که بالفاصله موضوع به رده
های اطالعاتی و عملیاتی پلیس در استان های همجوار گزارش داده
می شود.
وی افزود :پس از اقدام اطالعاتی مشترک و منسجم پلیس در استان
های اصفهان ،خراسان جنوبی و کرمان ،سرانجام کمتر از  ۴۸ساعت
در عملیات پلیس کرمان در مسیر ماهان سرکرده این باند ،معروف به
«پیرو» که نزدیک به  ۱۸سال تحت تعقیب پلیس بوده به همراه چهار
نفر دیگر از اعضای ابن باند دستگیرشدند.
ناظری در پایان با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضائی بیان کرد:
این باند به عنوان یکی از سرکاروان های حمل و قاچاق مسلحانه
موادمخدر در محورهای جنوب و جنوب شرق کشور ،فعالیت زیادی
داشته است که با دستگیری سرکرده و عوامل اصلی آن ،تالش پلیس
برای برخورد با سایر عوامل و باندهای مرتبط با آنان در دستور کار است.

درگیری در جشن تولدی در نرماشیر
به قتل انجامید
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان نرماشیر گفت :در یک مراسم جشن
تولد ،در شهر نرماشیر جوانی  ۲۱ساله با ضربه چاقوی یکی از حاضران
به قتل می رسد و قاتل متواری کمتر از یک ساعت توسط ماموران
پلیس آگاهی این شهرستان دستگیر شد.
سرگرد «علیرضا علی آبادی» اظهار کرد :با اعالم وقوع قتل جوان ۲۱
ساله در یک مراسم جشن تولد در شهر نرماشیر ،بالفاصله تیمی از
ماموران انتظامی و پلیس آگاهی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود :با حضور ماموران در محل و بررسی صحنه جرم مشخص شد
بر اثر نزاع بین دو نفر از حاضران در این مراسم یکی از آنان که جوانی
 ۲۱ساله بود بر اثر ضربه چاقوی طرف مقابل به شدت مجروح و قبل
از رسیدن به بیمارستان فوت می کند.
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان نرماشیر با بیان اینکه قاتل پس
از ارتکاب جرم به همراه یکی از دوستان خود از صحنه متواری می
شود ،افزود :ماموران پلیس آگاهی پس از بررسی تخصصی و انجام
اقدامات اطالعاتی ،کمتر از یک ساعت قاتل و دوستش را قبل از فرار از
شهرستان دستگیر می کنند.
علی آبادی بیان کرد :قاتل که جوانی  ۲۸ساله بود ،بالفاصله پس از
دستگیری به جرم خود اعتراف و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی
معرفی شد.
وی در پایان گفت :به همراه داشتن سالح سرد و نداشتن توانایی الزم
در کنترل خشم باعث بروز این حادثه تاسف بار شد که می طلبد والدین
نیز بر رفتار و حضور فرزندان خود در این گونه برنامه ها نظارت و
کنترل بیشتری داشته باشند

سارق هشت خودروی پراید
در کرمان دستگیر شد
رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از دستگیری یک سارق  ۳۷ساله
و کشف  ۸پراید سرقت شده از اطراف مراکز درمانی در شهر کرمان
خبر داد.
سرهنگ یداهلل حسنپور ،رئیس پلیس آگاهی استان کرمان گفت :در
پی وقوع سرقتهای متعدد خودرو در اطراف مراکز درمانی شهر کرمان،
موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت
پلیس آگاهی قرار گرفت.
او افزود :با اقدامات علمی و اطالعاتی ،کارآگاهان سارق را شناسایی و
با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه ،وی را در یکی از
خیابانهای شهر کرمان دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان تصریح کرد :این
سارق  ۳۷ساله در روند تحقیقات پلیسی به  ۸فقره سرقت پراید در
مجموع به ارزش  ۹میلیارد ریال اعتراف کرد.
سرهنگ حسن پور در پایان با اشاره تشکیل پرونده ،معرفی متهم به
مرجع قضایی و تحویل خودروهای کشف شده به مالباختگان گفت:
پلیس با جدیت به مقابله با سرقت میپردازد و پیشگیری و کشف
سرقتها همواره در اولویت کاری کارآگاهان این پلیس قرار داشته
است.

ورزشکار رفسنجانی در میان ده چهره برتر
رقابتهای وزنه برداری توکیو قرار گرفت
بنا به اعالم کمیته بین المللی پارالمپیک ،منصور پورمیرزایی وزنه بردار
رفسنجانی در میان  ۱۰وزنه بردار برتر رقابتهای ۲۰۲۰توکیو قرار
گرفت.
کمیته بین المللی پارالمپیک از منصور پورمیرزایی وزنه بردار رفسنجانی
به عنوان یکی از  ۱۰وزنه بردار برتر رقابتهای  ۲۰۲۰توکیو یاد کرد.
پورمیرزایی ،ملی پوش سنگین وزن تیم وزنه برداری ،نماینده کشورمان
در رقابتهای دسته مثبت  ۱۰۷کیلوگرم بازیهای توکیو  ۲۰۲۰خواهد
بود.
وب سایت کمیته بین المللی پارالمپیک با اشاره به حضور این ورزشکار
در میان ده چهره برتر رقابتهای وزنه برداری و با انتشار مطلبی اعالم
کرد کرد« :پورمیرزایی به دنبال گرامی داشت میراث هموطن خود،
سیامند رحمان و ادامه مسیر وی در این رشته است .پورمیرزایی با
مهار وزنه  ۲۴۹کیلوگرمی در جام جهانی تایلند  ۲۰۲۱موفق به کسب
نشان طال و نمایش توانمندی هایش پیش از برگزاری بازیهای ۲۰۲۰
توکیو شد.
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گزارش «کرمان امروز» از سیلی سیل بر صورت برخی از روستاهای استان و بحث قدیمی عدم نظارت بر ساخت و ساز در حریم رودخانهها؛

عدم نظارت کافی بر حریم رودخانهها اسفبار است
گزارش :مهدیه السادات
میر مهدی حسینی

اشاره:
بارش باران شدید که  25تیر  1400در برخی از نقاط
استان رخ داد خسارات بی شماری به برخی شهرها و
روستاها وارد کرد و منجر به طغیان رودخانه ها و جاری
شدن سیالب در شهرستان های بافت ،بردسیر ،رابر،
سیرجان ،زرند ،راین و ماهان شد .
گزارش های اولیه سیالب حاکی از مفقود شدن پنج
عضو یک خانواده در مسیر رودخانه کیسکان شهرستان
بافت بود که با تایید مدیرکل مدیریت بحران استانداری
کرمان تا این لحظه پیکر دو تن از پنج مفقودی گرفتار در
سیل اخیر شهرستان بافت پیدا شده و متاسفانه سه نفر
گمشده دیگر هنوز پیدا نشده اند .در این زمینه گزارشی
تهیه شده که در ادامه قابل مطالعه است.
سیل چیست و چگونه به وجود می آید؟
پدیده های طبیعی در طول زندگی افراد مختلف را روی
کره زمین تغییر داده اند .سیل و سیالب از متداول ترین
پدیده های طبیعی در نقاط مختلف جهان هستند که در
طول سالیان دراز جان انسان های زیادی را گرفته اند و
آثار مخرب غیر قابل جبرانی به جا گذاشته اند .بخشی از
دالیل وقوع سیل کامال طبیعی هستند و بخش دیگر به
دلیل تغییر اکو سیستم زمین و دخالت نادرست انسان در
طبیعت ایجاد می شوند.
و اما سیل و سیالب چیست؟ سیل و سیالب پدیده
هایی طبیعی هستند که با افزایش سطح آب رودخانه
ها در زمان بارندگی های شدید رخ می دهند .رگبارهای
شدید و ناگهانی با ابرش های آرام و طوالنی سبب افزایش
سطح آب رودخانه ها می شوند و آب های اضافه به بستر
خشکی رودها سرریز می کنند .طغیان رودخانه ها و
افزایش احتمال وقوع سیل تابع شدت بارندگی در هر
منطقه ،نفوذ پذیری خاک آن منطقه و نقشه توپوگرافی
ناحیه مورد نظر است.
چگونه سیل به وجود می آید؟
سیل با طغیان از بستر رودخانه در نخستین گام به خانه
ها و بناهای نزدیک رودخانه ها آسیب می زند .اگر شدت

آگهی تغیی رات شرکت تولیدی معدنی مدوار شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  2869و شناسه ملی  10630110402به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400/03/02تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :الف-تعیین سمت مدی ران  :آقای احسان میرپاریزی به شماره
ملی  3071200587به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه بشناسه
ملی  10860513778به سمت رئیس هیئت مدیره آقای افشین اب راهیمی نژاد
شهدادی به شماره ملی  2296119581به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری
راهیان سهام با شناسه ملی  14004005812به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
آقای حمیدرضا نژادغالمعلی به شماره ملی  2992572411بنمایندگی شرکت
ارفع سازان کرمان بشناسه ملی  10860231529سمت عضوهیئت مدیره آقای
محمدکاظم ابوالقاسمی کشکوئیه به شماره ملی  0381466541به نمایندگی
از شرکت مفتول مس چشمه به شناسه ملی  10630127441به سمت عضو
موظف هیئت مدیره آقای نریمان محبی کرمانی به شماره ملی 0054825512
به نمایندگی از شرکت فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس بشناسه
ملی  10860546109به سمت عضو هیئت مدیره آقای افشین اب راهیمی نژاد
شهدادی به شماره ملی  2296119581به سمت مدیرعامل ب -تمامی اسناد و
اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر
شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل
و مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()1160929
آگهی تغیی رات شرکت تولیدی معدنی مدوار شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  2869و شناسه ملی  10630110402به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400/03/05تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :الف-کلیه اختیارات موضوع ماده  14اساسنامه به استثناء ردیف
های  26 ،24 ،23 ،19 ،18 ،17 ،14 ،11 ،9 ،8 ،6، 4، 2ماده  14اساسنامه به
مدیرعامل تفویض گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()1160930
آگهی تغیی رات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت
سهامی عام به شماره ثبت  357و شناسه ملی  10860513778به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/20
منضم به نامه شماره 122/83340مورخ 1400/03/01سازمان بورس
اوراق بهادار  :مطابق با اساسنامه تایید شده سازمان بورس و اوراق بهادار ،
موضوع فعالیت شرکت( ماده  3اساسنامه شرکت ) از این به بعد بشرح زیر
خواهد بود :الف) موضوع فعالیت های اصلی 1- :سرمایه گذاری در سهام،
سهم الشرکه ،واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای
حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به هم راه اشخاص
تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد ،کنترل شرکت ،موسسه یا صندوق
سرمایه پذیر ،را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه ای یابد و شرکت،
موسسه یا صندوق سرمایه پذیر( اعم از ای رانی یا خارجی) در زمنه یا زمینه های
زیر فعالیت کند 1-1- :سرمایه گذاری در طرح های تولیدی ،صنعتی ،معدنی
و ساختمانی  1-2-ارائه خدمات جامع پیمانکاری ،مهندسی ،ط راحی ،مشاوره،
اج را و نظارت در پروژه های صنعتی ،عم رانی ،به حوضه برق و انجام عملیات
خاکی و معدن کاری و پروژه های مسکونی ،تجاری و اداری 1-3-مشاوره ،نظارت
و انجام خدمات تاسیساتی ،فضای سبز و سرو غذا ،حمل و نقل و سایر امور
خدماتی بهداشتی ،درمانی و رفاهی  2-انجام فعالیت های زیردر ارتباط با
اشخاص سرمایه پذیرموضوع بند  1فوق 2-1- :خدمات اج رایی در تهیه و خرید
مواد اولیه و ماشین االت ب رای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر  2-2-خدمات
ط راحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها ب رای اشخاص حقوقی سرمایه

 متاسفانه در بسیاری از مناطق استان بهویژه در روستاهای خوش آبوهوا شاهد تجاوز به حریم رودخانهها
و ساختوساز ویال در حریم رودخانهها هستیم .مسالهای که نشان میدهد در این حوزه ضعف نظارت و

بیبرنامگی برخی مسئوالن ادوار گذشته ایجاد معضل کرده است ،چراکه اگر نظارت جدی و برخورد قاطعانه

با متخلفان انجام میشد تا به امروز بساط این نوع ساختوسازها در حریم رودخانههای استان برچیده شده

بود .سیل اخیر استان نشان داد که باید با دقت بیشتری مسیلهای مناطق استان بررسی شده و از فاجعه
پیشگیری شود و...

سیل زیاد باشد سبب تخریب کامل خانه ها می شود و
هر چه بر سر راه آن قرار بگیرد ،ویران می کند .همچنین
سیالب ها پل ها را می شکنند و بخش های زیادی از
زمین های کشاورزی اطراف را نابود می کنند.
متاسفانه سیل ها در طول زمان خسارت های جانی
زیادی نیز در بر داشته اند و حیوانات و انسان های زیادی
بر اثر وقوع سیل از میان رفته اند .از دیگر آثار و خسارت
های ناشی از وقوع سیالب می توان به تخریب جاده ها،
مراتع ،روستاها و افزایش ضایعات زیست محیطی اشاره
کرد.
بررسی ها نشان می دهد که طی سال های اخیر در بعد
پیشگیری ،مقابله و مهار سیل در روستاها اجرای طرح
های آبخیز داری ،ساماندهی رودخانه ها و نیز دیگر طرح
های عمرانی انجام شده است منتهی تکرار این حوادث
تلخ و خانمان بر انداز نشان می دهد که اجرای این
طرح ها به طور اساسی اثر بخشی نداشته و به گفته
برخی از کارشناسان و مسئوالن باید به طور دقیق کانون
های سیل خیز مناطق شناسایی و پس از انجام مطالعه

پذیر 2-3-انجام مطالعات ،تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی ،فنی ،علمی،
بازرگانی و اقتصادی ب رای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
 2-4تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکتیا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیالت بانکی به نام شرکت یا شخص
حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین باز پرداخت  2-5-تدوین
سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر 2-6-
شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خصوص بند  1فوق به منظور معرفی
به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر  2-7-ارائه سایر خدمات فنی ،مدیریتی،
اج رایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر  3-سرمایه گذاری با هدف
کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل مالحظه در سهام ،سهم الشرکه
و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر
را منحص را ً به اشخاص سرمایه پذیر به دیگ ران ارائه می نمایند 3-1- .خدمات
موضوع بند  2فوق 3-2-حمل و نقل ،انبار داری ،بازاریابی ،توزیع و فروش
محصوالت .ب) موضوع فعالیت های فرعی  1-سرمایه گذاری در مسکوکات،
فلزات گ ران بها ،گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها
و موسسات مالی اعتباری مجاز  2-سرمایه گذاری در سهام ،سهم الشرکه ،واحد
های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها،
موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به
تنهایی یا به هم راه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد ،کنترل
شرکت ،موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته
یا در آن نفوذ قابل مالحظه نیابد ،یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا
نفوذ قابل مالحظه ،شخص حقوقی سرمایه پذیردر موضوعات غیر از موضوعات
مذکور در بند های 1و 2قسمت الف این ماده فعالیت نماید 3- .سرمایه گذاری
در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب
مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد 4- .سرمایه گذاری در
سایر دارائی ها از جمله دارائی های فیزیکی ،پروژه های تولیدی و پروژه های
ساختمانی با هدف کسب انتفاع  5-ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از
جمله 5-1- :پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری  5-2-تامین مالی
بازار گردانی اوراق بهادار  5-3-مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار
 5-4تضمین نقد شوندگی ،اصل یا حداقل سود اوراق بهادار  6-شرکت میتواند در راستای انجام فعالیت های مذکور در این ماده ،در حدود مقررات و
مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیالت مالی یا تحصیل دارائی نماید یا اسناد
اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کاال بپردازد و امور گمرکی
م ربوطه را انجام دهد .این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای
اج رای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها درمقررات منع
نشده باشد - .اساسنامه شرکت منطبق با اساسنامه سازمان بورس اوراق بهادر
مشتمل بر  66ماده و  24تبصره مورد تصویب مجمع ق رار گرفت .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
رفسنجان ()1160931
آگهی تغیی رات شرکت تولیدی معدنی مدوار شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  2869و شناسه ملی 10630110402
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1400/03/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :الف -اعضاء هیئت مدیره به ق رار ذیل
ب رای مدت دو سال انتخاب گردیدند :شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام با
شناسه ملی  14004005812شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه بشناسه ملی
 10860513778شرکت ارفع سازان کرمان بشناسه ملی  10860231529شرکت
مفتول مس چشمه به شناسه ملی  10630127441شرکت فنی و مهندسی و
خدماتی همگامان مس بشناسه ملی  10860546109ب-موسسه حسابرسی
بصیر محاسب توس به شناسه ملی 14005277508به سمت بازرس اصلی
و موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شماره شناسه ملی

و کارهای کارشناسی برای پیشگیری از آن چاره جویی
شود.
آخرین گزارش ها از سیالب اخیر
گزارش های اولیه سیالب حاکی از مفقود شدن پنج
عضو یک خانواده در مسیر رودخانه کیسکان شهرستان
بافت بود که با تایید مدیرکل مدیریت بحران استانداری
کرمان تا این لحظه پیکر دو تن از پنج مفقودی گرفتار در
سیل اخیر شهرستان بافت پیدا شده و متاسفانه سه نفر
گمشده دیگر هنوز پیدا نشده اند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت :وقوع
طوفان و سیل در چند روز اخیر باعث ایجاد خسارت به
بخش های مختلف در استان کرمان شد و متاسفانه در
چند روز گذشته طوفان و سیل خسارت های بسیاری در
بخش کشاورزی به باغات ،اراضی زراعی ،کندوهای زنبور
عسل ،دام سبک و سنگین ،قنوات ،سیستم های آبیاری
کشاورزی وارد کرده است.
سعیدی با بیان اینکه در حال برآورد خسارات هستیم،
تصریح کرد :متاسفانه به حدود  ۲۰۰واحد مسکونی در

 10100434110بعنوان بازرس علی البدل ب رای مدت یک سال مالی انتخاب
گردیدند .ج-صورتهای مالی م ربوط به سال مالی منتهی به  1399/12/30مورد
تصویب ق رار گرفت .د -روزنامه کرمان امروز بعنوان روزنامه کثی راالنتشار جهت
درج آگهی های شرکت انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()1160936
آگهی تغیی رات شرکت خشت اول بابک زمین شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  1812و شناسه ملی  14009778059به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/12/04
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :محل شرکت در واحد ثبتی
شه ربابک به آدرس استان کرمان  ،شهرستان شه ربابک  ،بخش مرکزی ،
شهر شه ربابک ،محله زرگرها  ،خیابان آیت اهلل خامنه ای  ،بن بست آیت اهلل
خامنه ای  ، 7پالک  ، 83طبقه همکف کد پستی 7751813383تغییر یافت
و ماده م ربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شه ربابک
()1160941
آگهی تغیی رات شرکت حمل و نقل مک ران بار شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  2255و شناسه ملی  10630104245به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400/03/01منضم به نامه
شماره  1400/4/10 - 45/15841اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
کرمان  .الف  -سمت اعضاء هیئت مدیره  :آقای محمد رضا صادقی نژاد به
شماره ملی  3050479698به نمایندگی از شرکت آفتاب ریحانه نشان با شناسه
ملی  14007608292به سمت رئیس هئیت مدیره  .آقای نصرت اله رجبی زاده
دارزینی به شماره ملی  3111375536به نمایندگی از شرکت مک ران پخش کویر
با شناسه ملی  10860249540به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هئیت مدیره.
آقای محمود افضلی به شماره ملی  1532310609به نمایندگی از موسسه
خیریه کوثر مشیز به شناسه ملی  10630024438به سمت عضو اصلی هئیت
مدیره  .ب  -کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور با امضای مدیر عامل
و رئیس هئیت مدیره متفقا هم راه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء
مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()1166499
آگهی تغیی رات شرکت دانای نیک گستر پیشرو شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  13331و شناسه ملی  10104098988به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/11/28تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :الف  -سمت مدی ران  :آقای سید فرید الدین صدر هاشمی
نژاد به شماره ملی  5839762891به سمت رئیس هیئت مدیره  -خانم الله
عالی به شماره ملی  2992867667از طرف شرکت آرمان سازان توسعه اندیش
(سهامی خاص) به شناسه ملی  10320627671به سمت نائب رئیس هیئت
مدیره  -آقای سید میثم حسینی هنزاء به شماره ملی  5839984183از طرف
شرکت گروه است راتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی  10102942140به
سمت عضو هیئت مدیره -آقای سید میثم حسینی هنزاء به شماره ملی
 5839984183به سمت مدیرعامل ب رای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند  .ب
 کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک ها ،سفته ها و ق راردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای دونفر
از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا رئیس هیئت
مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره هم راه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری کرمان ()1166503

استان کرمان خسارت وارد شده که نیاز به تعمیر یا
بازسازی دارند.
این مقام مسئول عنوان کرد :تعدادی از این واحدهای
مسکونی خسارت دیده در حاشیه حریم رودخانه بوده اند
اما به دلیل حجم باالی آب رودخانه ،سیالب وارد این
منازل شده و برخی از آنها از قدیم در حریم رودخانه
قرار داشته اند که اکنون در این سیالب دچار خسارت
شده اند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان درباره
وضعیت مفقودین سیل در شهرستان بافت نیز به ایسنا
گفت :پیکر دو تن از مفقودین پیدا شده و متاسفانه سه
نفر گمشده دیگر هنوز پیدا نشده اند.
وی با بیان این مطلب که برای یافتن سه مفقودی دیگر
مسیر سیالب را جستجو کرده ایم افزود :با توجه به اینکه
سیالب به سد بافت می ریزد لذا غواص های هالل احمر
به منطقه اعزام شدند تا بستر سد را نیز برای پیدا کردن
آنها جستجو کنیم .گفتنی است که در ورودی سد الوار و
چوب جمع شده که با بیل مکانیکی در حال خارج کردن
آنها هستیم تا غواصان بتوانند جستجوی خود را در سد
نیز آغاز کنند.
سعیدی ادامه داد :طول محل حادثه تا سد بافت حدود
 ۲۰کیلومتر است در این مسیر گل و الی و تنه درختان
زیادی جمع شده که با بیل مکانیکی در حال جابجا
کردن آنها هستیم تا زیر آنها را برای یافتن پیکر مفقودین
جستجو کنیم.
وی در توضیح این مطلب که پیش از این اعالم شد که
پیکر سه نفر از پنج مفقودی پیدا شده به ایسنا گفت :این
اشتباه بین نیروها بوده که جمع بندی متاسفانه اشتباه
اعالم شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با اشاره به
اینکه الیروبی رودخانه ها در دستور کار قرار دارد ،گفت:
اقالم زیستی و غذایی توسط هالل احمر بین آسیب

دیدگان از سیل توزیع شده است.
عدم نظارت  بر ساخت و ساز ها در حریم رودخانه ها
متاسفانه در بسیاری از مناطق استان به ویژه در
روستاهای خوش آب و هوا شاهد تجاوز به حریم رودخانه
ها و ساخت و ساز و ایجاد باغ ها در حریم رودخانه
ها هستیم .مساله ای که نشان می دهد در این بخش
ضعف نظارت و بی برنامگی برخی مسئوالن ادوار گذشته
بوده است چرا که اگر نظارت جدی و قاطعانه با متخلفان
می شد تا به امروزبستر این نوع ساخت و ساز در حریم
رودخانه ها برچیده می شد.

آشفته بازار سیمان؛

هر پاکت سیمان

 ۱۰۰هزار تومان شد!

به دنبال کاهش  ۹۰درصدی برق کارخانجات،
قیمت سیمان در تهران به پاکتی  ۷۰هزار تومان
رسیده و شنیدهها از برخی شهرستانها حکایت از
سیمان  ۱۰۰هزار تومانی دارد؛ سازندگان میگویند
که در حال حاضر بسیاری از کارگاههای ساختمانی
به تعطیلی کشیده شدهاند.
به گزارش سالم نو به نقل از ایسنا ،قطعی برق
کارخانجات تولیدی که به تقاضای کاذب سیمان و
فوالد منجر شده ،قیمت هر پاکت سیمان را به  ۷۰تا
 ۱۰۰هزار تومان رسانده و حتی برخی سازندگان از
نرخ  ۱۲۰هزار تومان برای هر پاکت در مناطق جنوبی
کشور خبر میدهند .قیمت میلگرد هم به کیلویی ۲۲
تا  ۲۳هزار تومان رسیده است .در این شرایط تخمین
زده میشود که هزینه میلگرد شامل خرید ،حمل و
نقل و دستمزد  ۱.۶میلیون تومان از قیمت هر متر مربع
مسکن را به خود اختصاص میدهد.
اواخر سال  ۱۳۹۸قیمت هر کیلوگرم میلگرد ۴۲۰۰
تومان بود که هم اکنون تقریبا شش برابر شده است.
قیمت هر پاکت سیمان هم از  ۱۰تا  ۱۲هزار تومان به
باالی  ۷۰هزار تومان رسیده و هفت برابر شده است.
سازندگان میگویند قطعا این نوسانات بر نرخ تمام
شده واحدهای اقدام ملی مسکن تاثیر میگذارد.
برخی سازندگان مسکن مدعی هستند که صاحبان
کارخانجات از سالها قبل با یکدیگر برای تعیین
محدوده هماهنگ هستند .بدین صورت که هر
کارخانه تا شعاع مشخصی مجاز به تامین سیمان
است.
به هر ترتیب ،افزایش قیمت سیمان و فوالد ظاهرا
به شکل تعطیلی بسیاری از کارگاههای ساختمانی
بروز پیدا کرده است .در این خصوص دبیر کانون
انبوه سازان با بیان این ادعا که فضای رانتی در بازار
نهادههای ساختمانی وجود دارد به ایسنا گفت :اگر
به دلیل قطعی برق ،سیمان در بازار وجود ندارد پس
دالالن از کجا این محصول را تهیه میکنند؟ به
اعتقاد من هماهنگیهایی در فرآیند تولید و عرضه
انحصاری سیمان وجود دارد.
فرشید پورحاجت تاکید کرد :متاسفانه انحصار در
نهادههای ساختمانی حرف اول را می زند .تعارض
منافع نیز به معضلی تبدیل شده است .به طور مثال
چهار نفر از اعضای هیات مدیره بورس کاال از افراد
شاغل در صنعت فوالد هستند و صدر تا ذیل این
فرآیند ،تعارض منافع را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه ضربه خوردن صنعت ساختمان نهایتا
به ضرر اقتصاد کشور تمام میشود گفت :ایجاد
انحصار و رانت در بازار مصالح ساختمانی قطعا به
نفع انحصارگران نخواهد بود؛ چرا که مسکن حوزه
پیشران است و نه تنها تولیدکنندگان ،بلکه اقتصاد
کشور نیاز به ارزان شدن و رونق بازار مسکن دارد.
نمیتوان با حوزه مسکن که باالترین سهم را در سبد
معیشت خانوارها به خود اختصاص میدهد و ۱۳۰۰
شغل به آن وابسته است بازی کرد

جزییات افزایش 2برابری

حقوق بازنشستگان اعالم شد

آگهی تغی رات شرکت حکیم مس شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  680و شناسه ملی  10860521523به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1400/02/21تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  - 1 :صورتهای مالی سال مالی منتهی به  1399/12/30مورد تصویب
مجمع ق رار گرفت- 2 .تجارت موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش
به شناسه ملی  10100434110بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی
کاربرد تحقیق با شناسه ملی  10260103000به عنوان بازرس علی البدل ب رای
سال مالی منتهی به 1400انتخاب گردیدند  - 3 .روزنامه کرمان امروز به عنوان
روزنامه کثی راالنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید- 4 .اعضا
هیات مدیره ب رای مدت دو سال انتخاب گردیدند- :شرکت سرمایه گذاری
صنایع مس افق کرمان به شناسه ملی - 10630061317شرکت همگامان مس
به شناسه ملی  - 10860546109شرکت تعاونی اعتبار کارکنان و بازنشستگان
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه کرمان به شناسه ملی 10860107733
آقای محمد سلیم زاده با کد ملی - 3051035386آقای ذبیح ا ...محمودیکهنوجی با کدملی  3149035163اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان ()1166506
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سالطین راه ابریشم
درتاریخ  1400/04/26به شماره ثبت  17742به شناسه ملی
 14010164538ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت
:خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ترخیص کاال
از گمرکات داخلی و بین المللی  ،گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها ،
اخذ و اعطای نمایندگی های مجاز بازرگانی  ،شرکت در نمایشگاهها داخلی
و بین المللی و غرفه آرائی ،دریافت ضمانتنامه بانکی اخذ وام و اعتبارات
بانکی بهصورت ارزی و ریالی از بانکهای داخلی و خارجی و …،شرکت در
مناقصات و مزایدات،خرید سهام شرکتهای دیگر،انعقاد ق رارداد با اشخاص
حقیقی و حقوقی ،درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از م راجع ذی ربط
مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کرمان
 ،شهرستان کرمان  ،بخش مرکزی  ،شهر کرمان ،محله امام رضا  ،کوچه
بهمن  ،بلوار آیت اهلل صدوقی  ،پالک  ، 0ساختمان پرشین  ،طبقه چهارم
کدپستی  7618733553سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 999,999ریال نقدی می زان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای نوید احمدی
نژاد به شماره ملی  2980064841دارنده  333333ریال سهم الشرکه آقای
محسن م رادی به شماره ملی  2992199966دارنده  333333ریال سهم
الشرکه آقای مجید غنی پور به شماره ملی  3052190598دارنده 333333
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای نوید احمدی نژاد به شماره ملی
 2980064841و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای محسن م رادی به شماره ملی
 2992199966و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مجید
غنی پور به شماره ملی  3052190598و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور
شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،ق راردادها ،عقود اسالمی و همچنین
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقایان محسن م رادی،نوید احمدی نژاد
و مجید غنی پور هم راه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل
 :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های
شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور
پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()1166510

سرویس خبر:مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت:
مستمری بازنشستگان با توجه به توان سازمان و منابعی
که حداقل برای سه تا چهار سال آینده پیش بینی شده،
افزایش یافته است.
مصطفی ساالری با اشاره به هفته تامین اجتماعی
اظهارکرد :یکی از مطالبات اصلی جامعه از سازمان
تامین اجتماعی افزایش مستمری بازنشستگان است .این
مستمری نسبت به  ۱۴ماه گذشته به طور میانگین دو برابر
شده است.
وی با بیان اینکه خواست اصلی جامعه از سازمان
تامین اجتماعی انجام وظایف و تعهدات قانونی است،
گفت:در حوزه درمان انتظار بیمه شدگان ،سهم کمتر
بیمه (فرانشیز کمتر) ،افزایش پوشش این بیمه و ارتقاء
کیفی خدمات است ،که باید از جانب سازمان ارائه یا
از مراکز درمانی دانشگاهی و غیردانشگاهی غیرملکی
خریداری شود.
ساالری با اشاره به جامعه  ۴۶میلیون نفری تامین
اجتماعی ادامه داد :سازمان به منظور پرداخت سایر
کمک هزینه ها که برحسب مورد پیش می آید و
تامین اجتماعی متهعد به پرداخت است ،مشکل خاصی
ندارد .به گزارش ایرنا ،مرحله اول متناسب سازی حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی در مرداد سال  ۹۹اجرایی و
حقوق ماهانه مستمری بگیران این سازمان از  ۴۰۰تا ۸۰۰
هزار تومان افزایش یافت .مرحله دوم این متناسب سازی
نیز در پرداخت حقوق فروردین ماه این جمعیت لحاظ
شد .براساس این متناسب سازی ،بازنشستگان با  ۴۱سال
سابقه از فروردین  ،۲۴۱۱چهار میلیون و  ۲۰۰تا چهار
میلیون و  ۳۰۰هزار تومان دریافت می کنند.
بازنشستگان با بیش از  ۴۱سال سابقه نیز با توجه به
سنوات بیش از این مبلغ و بازنشستگان کمتر از ۴۱
سال سابقه هم کمتر از این میزان را (باتوجه به سنوات)
دریافت خواهند کرد.
در این راستا همچنین  ۲۸اسفند سال  ۹۹مبلغ یک میلیون
و  ۲۰۰هزار تومان به صورت علی الحساب به حساب
بازنشستگان واریز شد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد :نمی توان
گفت ،مستمری جامعه بازنشستگان یک زندگی با
شرایط متوسط رو به باال را جواب گو خواهد بود ،اما
این افزایش با توجه به توان سازمان و منابعی که حداقل
برای سه تا چهار سال آینده پیش بینی شده ،انجام
پذیرفت.

موسس و ناظر کیفی  :یحیی فتح نجات

سردبیر :مهدیه السادات میرمهدی حسینی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول :محمد فتح نجات
دبیر سرویس ورزشی :امید سالجقه

مدیر داخلی :عفت حمیدی

صفحه آرا :نرگس بامری

سرپرست خبرنگاران :هما حجازی

مدیر سازمان آگهی ها :محبوبه امامی صدر

نشانی :كرمان ـ میدان امام حسین (ع) ـ ابتدای بلوار باستانی پاریزی ـ بعد از اداره زمین شناسی جنوب خاوری ـ نرسیده به تاالر مهر

تلفن 33124737 :ـ  33127794ـ  33129371دورنگار 33127795 :
نشانی سایت رسمی کرمان امروز:

نشانی ایمیل کرمان امروز:

www. KERMANEMROOZ .com

KM3127795@ yahoo.com

گزارش «کرمان امروز» از وضعیت نظافت کوچههای شهر کرمان و ناهماهنگی این وضعیت با عوارضی که مردم پرداخت می کنند؛

نظافت کوچههای کرمان با عوارض و مالیات دریافتی همخوانی ندارد
به قلم

از تمام حقوق و مزایای سهامداری

برخوردار شدند

بر کودکان چیست؟

هستند .اما بسیاری از کوچه های به اصطالح پایین
شهر کرمان وضعیتی دارند که در شان مردم کرمان
نیست .الزم به ذکر است که این عکس های مربوط
به قبل از این بادها و طوفان های اخیر است و
می دانیم که پس از طوفان حداقل یک یا دو روز
وضعیت نابسامان است ،اما این دو منطقه ای که
به آنها اشاره داریم متاسفانه سالها به این شکل
هستند.
در گفتگویی که در اتاق گفتگوی کرمان امروز با

آقای عالمزاده شهردار کرمان داشتیم ،ایشان به این
موضوع اشاره کرد« :چرا شهر را ارزان بفروشیم.
ما سیاستمان اینگونه است که عوارض را چندبرابر
کنیم و در مقابل آن رفاه و خدماتی که به مردم
ارائه می کنیم نیز چند برابر شود» این صحبت و
نگرش خوب و صحیح است ،اما به شرط آنکه به
مرحله اجرا برسد .نه اینکه عوارض را چند برابر
کنیم و مردم این شهر در برخی از کوچه ها زیر
زباله دفن شوند .این روند صحیح نیست و یقینا

موجب اعتراض مردم کرمان می شود .از شهرداران
محترم مناطق کرمان و همچنین آقای عالمزاده
می خواهیم که به صورت ویژه به اوضاع نظافت
کوچه های شهر کرمان بپردازند و این موضوع که از
حقوق اولیه مردم این شهر بزرگ به شمار می آید را
محقق سازند .به امید فردایی که عوارض و مالیاتی
که از مردم اخذ می شود دقیقا در مسیر رفاه و
آسایش مردم خرج شود و هیچ میزبانی در کوچه
محل سکونتش شرمنده مهمانش نشود.

پژوهشگرتاریخوادب
رحیم رضازاده ملک،مورخ ،پژوهشگر نجوم و ادبیات
 ۱۷مهرماه  ۱۳۱۹در مراغهآذربایجان به دنیا آمد.
تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در تهران گذراند.
تحصیالت دانشگاهی خود را درمقاطع کارشناسی و
کارشناسی ارشد امور مالی و حسابداری در دانشگاه
تهران به پایان رساند.
رضازاده ملک،بعد از فارغالتحصیلی به آمریکا رفت
و دوره کارشناسی ارشد مدیریت مالی و دکترای
اقتصاد سنجی را در دانشگاه وست کاست به پایان
رساند.
رضازاده ملک در چند شاخه علمی تبحر خاص
داشت و همت و تالشش را در حوزههایی چون نجوم
و گاهشماری و تقویم و تاریخ و فرهنگ و ادب ایران
متمرکز ساخت.
از آثار او در زمینه تقویم و گاهشماری میتوان به
زیج ملک(نشر گالب)،در معرفت تقویم(نشر گالب)
گاهشماری(دانشگاه پیام نور) اشاره کرد.
عالقهمندی به خیام نیشابوری سبب شد تا بخشی از
مطالعات و پژوهشهای رضازاده ملک به این دانشمند
و شاعر نامی ایرانی اختصاص یابد که از جملهآنها
میتوان به کتابهای دانشنامهخیامی(صدای معاصر)
دو رساله فلسفی(نشر گالب)،عمر خیام قافلهساالر
دانش(صدای معاصر) و ترانههای خیام،گوهر اندیشه،
جوهر فلسفه(نشر ویدا) اشاره کرد.
کتابهای انقالب مشروطه ایران بر اساس اسناد
بریتانیا(کتاب آبی)(انتشارات معین و مازیار)
و حیدرخان عمواوغلی(انتشارات دنیا)،ایران و
ایرانیان(نشر گلبانگ) و سوسمار الدوله(انتشارات

سهام داران عدالت در روش مستقیم

عوارض کرونا دلتا

نوشتاری درباره رحیم رضا زاده ملک؛

به قلم مهران تجلی

مطابق با مصوبه شورای عالی بورس :

سرویس خبر:مدیر نظارت بر ناشران گفت :مطابق با مصوبه شورای
عالی بورس و اوراق بهادار ،تمام مشمولین سهام عدالت در روش
مستقیم از تمام حقوق و مزایای سهامداری برخوردار شدند.
به گزارش تجارتنیوز ،محسن انصاری مهیاری ،مدیر نظارت بر
ناشران اظهار کرد :مطابق با مصوبه شورای عالی بورس و اوراق
بهادار ،تمامی مشمولین سهام عدالت در روش مستقیم از تمامی
حقوق و مزایای سهامداری (شامل امکان حضور در مجمع ،رأی
دهی و …) برخوردار شدند.
انصاری مهیاری با اعالم این خبر گفت :سهامداران سهام عدالت
در روش مستقیم می توانند در مجامع عمومی  ۳۶شرکت سرمایه
پذیر سهام عدالت شخصاً حضور یافته و از طریق اعمال رأی خود
در تصمیم گیری های این شرکت ها مشارکت کنند.
به گفته وی شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت می بایست
اطالعات سهامداران عدالت به روش مستقیم و سایر سهامداران
خود را از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
دریافت کرده و در سامانه سهام خود جهت برگزاری مجامع عمومی
اعمال کنند.

محمد فتح نجات

در چند دهه گذشته دو نکته همواره مورد توجه
غیرکرمانی های مسافر در کرمان بوده؛ یکی
روشنایی معابر شهر کرمان که همواره مورد
تحسین غیرکرمانی ها بوده و یکی دیگر کثیفی و
عدم نظافت صحیح کوچه های شهر کرمان است.
نکته ای که توقع می رفت با رشد  10برابری
عوارض در شهرداری کرمان اندکی بهبود پیدا کند،
اما متاسفانه تغییری حاصل نشد که هیچ ،بلکه
اوضاع بدتر هم شده است .این روزها اگر در کوچه
های نهچندان باالشهر کرمان قدم بزنید متوجه
خواهید شد که چه اوضاع نابسامانی وجود دارد.
به عنوان مثال دفتر روزنامه کرمان امروز که در
بلوار باستانی پاریزی قرار دارد یا بسیاری از کوچه
های انتهای بلوار جمهوری اسالمی .یکی از ساکنان
کوچه شماره  12بلوار جمهوری در فضای مجازی
از وضعیت نابسامان نظافت این کوچه برای ما گالیه
ای ارسال کرد و تقاضا داشت که این موضوع در
«کرمان امروز» بیان شود .این شد که ما تصمیم
گرفتیم تصویر کوچه روزنامه و کوچه این همشهری
عزیز را به عنوان اعتراض به این وضعیت منتشر
کنیم .از سویی باید به این موضوع اشاره کنم که
بنده خودم در خیابان پروین اعتصامی ساکن هستم
و هیچ گاه در این کوچه چنین کثیفی را مشاهده
نکرده ام .یا بسیاری از کوچه هایی که بعضی از
دوستان ما در آنجا ساکن هستند ،به عنوان مثال
کوچه های شهرک باهنر کرمان و یا خیابان امام
جمعه که به راستی از نظافت قابل قبولی برخوردار

دانلود نــرم افزار
تلفن همراه شــما:

روزانهم

خبری .تحلیلی با زمینه فرهنگی .اجتماعی .ورزشی
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دنیا) از جمله کارهای او در مزنیه تاریخ به شمار
میرود.
بخشی از مطالعات رضازاده ملک هم به زبان و ادب
فارسی اختصاص داشت که کتابهای درباره امالی
فارسی،گویش آذری (انجمن فرهنگی ایران باستان)،
بلور کالم فردوسی (فکر روز و کلبه) ،هوای تازه (نشر
گالب) و تبین و تدوین قواعد امالی فارسی (نشر
گالب) از جمله آنهاست.
دکتر رضازاده ملک عالوه بر نگارش کتابهای
یادشده دستی هم در تصحیح متون داشت که
توضیح و تحلیل زینآالخبار و مزدکنامه از جمله
آنهاست.
نوشتن دهها مقاله در موضوعات مختلف فرهنگی و
علمی از دیگر تالشهای این محقق و مورخ سخت
کوش به شمار میرود.
رضازاده ملک در مقام حسابرس خبره و کارشناس
اقتصاد و امور مالیاتی ،سالها استاد مدرسه عالی
بازرگانی تهران و دانشکدهها و مدارس عالی بود .از او
مقالههای تحقیقی متعددی در مجلههای تخصصی
همچون «حسابرس خبره» انتشار یافته است،
همچنین وی در مقام کارشناس رسمی دادگستری
در امور حسابرسی و مالیاتی نیز فعال بود و کتاب
«اصول حسابداری» او هنوز از کتابهای درسی
دانشگاهی محسوب میشود.
ماهنامه «اقتصاد ایران» در آخرین شماره؛ یعنی
خرداد  ۱۳۸۹خورشیدی گفتوگویی با رحیم
رضازاده ملک با عنوان «پاسخگویی مالیاتی یا
پاسخهای نفتی» داشت که وی در این مصاحبه به
ارزیابی الگوپذیری بینالمللی پرداخت.
رحیم رضازاده ملک به زبانهای عربی ،انگلیسی و
آذری تسلط داشت و با زبانهای باستانی پهلوی،

آرامی (خط میخی) ،سریانی و سغدی آشنا بود .وی
بسیاری گویشهای ایرانی را میشناخت در این
زمینه تحقیق کرده بود.
وی به عنوان یک ترکزبان عالقهای ویژه به این زبان
داشت و پژوهشهایی در این زمینه از خود برجای
گذارد« .گویش آذری(متن و ترجمه و واژهنامه
رساله روحی انار جانی)» و «آذری (گویش دیرین
مردم آذربایجان)» از جمله این آثار است ،همچنین
مقالههایی چون «نمونههایی از گویش کرمانی،
سیمرغ و سیندخت ،بلورکالم فرودسی ،شمار ابیات
فردوسی ،اصالح یا تغییر خط ،دیباچه شاهنامه
ابومنصوری و اشعار نباتی قراداغی به گویش تاتی»

را میتوان در میان آثار این پژوهشگر ایرانی یافت.
هر کتابی که در حوزه فرهنگ ایران چاپ می شد،
رضا زاده ملک به مطالعه آن می پرداخت« .یارتا
یاران» پژوهشگر فرهنگ و تاریخ ایران در خصوص
او گفته است« :من بارها و بارها شاهد بودم که
اگر در حوزه فرهنگ ایران کتابی یا سندی منتشر
میشد ،او به دقت آن را مینگریست و اگر قابلاعتنا
بود ،خریداری و استفاده میکرد .ملک میگفت اگر
تحمل رنج را ندارید ،سراغ پژوهش تاریخی نروید .او
میگفت که تحقیق تاریخی همچون دانش ریاضی
نیست که به علوم قطعی منجر شود .تحقیق تاریخی
بر مبنای اسناد و قراین قابلدرک تاریخی است».
رضازاده ملک معتقد بود که گردآوری همه اسناد
و مدارک از مراحل مهم هر پژوهش تاریخی به
شمار می رود .گزینشی کردن سندها بالیی است
که مستشرقان بر سر تاریخ ایران آوردهاند .آنها به
منظور رسیدن به اهدافشان ،اسناد موردنظر خود را
انتخاب کرده اند و سندهای دیگر را نادیده گرفتهاند.
یکی از کارهایی که رضازاده ملک همواره بر آن
تاکید داشت این بود که هر چه میخوانید ،جلو آن
یک عالمت پرسش بگذارید و ساده از کنار آن عبور
نکنید.
هر خواننده ای از مطالعه تعلیقات و شیوه تصحیح
او در کتاب «زیناالخبار» شگفتزده می شود .افراد
دیگری هم این کتاب را تصحیح کردهاند اما اثر آنها
به پای تحقیق بزرگ رضازاده ملک نمیرسد.
درگذشت
سرانجام این پژوهشگر و محقق سخت کوش در ۲۲
تیر  ۱۳۸۹خورشیدی در تهران درگذشت و پیکرش
در قطعه نامآوران در بهشت زهرای تهران به خاک
سپرده شد.

سندرم التهابی چند سیستمی ( ،)MIS-Cیک بیماری التهابی
در کودکان است که به عقیده پزشکان ممکن است از عالئم
کووید ۱۹-باشد.
به گزارش منیبان؛ محققان دانشگاه کلمبیا ایاالتمتحده گزارش
کردند که مشکالت قلبی مرتبط با  MIS-Cدر کودکان مبتال
طی چند ماه برطرف میشود.
این پروژه شامل  ۴۵بیمار سندرم التهابی چند سیستمی بستری
شده در بیمارستان با متوسط سن  ۹سال بود که اولین پروژه
ارزیابی نتایج مربوط به قلب و سیستم ایمنی در کودکان مبتال به
این بیماری محسوب میشود.
کانوال ام .فاروقی ،استادیار و متخصص اطفال کالج پزشکان و
جراحان واگلوس دانشگاه کلمبیا اظهار کرد :ما دریافتیم که ابتال
به کووید باعث ایجاد طیفی از بیماریها در کودکان میشود.
بیماری برخی از آنان بدون عالمت یا خفیف است و تعداد کمی از
کودکانی که به  MIS-Cمبتال و به شدت بیمار میشوند ،نیازمند
پذیرش درای سی یو هستند .نتایج این تحقیق نشان میدهد،
بسیاری از موارد شدید قلب و ایمونولوژیک که در کودکان مبتال
به  MIS-Cمشاهده میشود به سرعت برطرف میشوند .روشن
است که  MIS-Cبسیار نادر است .بااینحال ،هنگامی که رخ
دهد باعث التهاب گسترده در بدن میشود .در بیشتر موارد،
کودکانی که به  MIS-Cمبتال میشوند هیچ عالئم کووید را
تجربه نمیکنند بلکه عالئم متعدد مرتبط با  MIS-Cمشاهده
میشود که شامل ناهنجاریهای قلبی ،درد شکم ،بثورات پوستی
و در بعضی موارد فشار خون بسیار پایین است .متخصصان اطفال
در بیمارستان کودکان نیویورک-پروتستان مورگان استنلی برخی
از اولین موارد  MIS-Cرا در بهار سال  ۲۰۲۰ثبت کردند.
دکتر فاروقی ،متخصص قلب کودکان در بیمارستان نیویورک-
پروتستان مورگان استنلی گفت:این مورد هم چالش برانگیز بود و
هم ترسناک ،زیرا نمیدانستیم که اوضاع این بیماران در درازمدت
بهخصوص از نظر ناهنجاریهای قلبی و ایمنی که برجستهترین
موارد در آن زمان بودند ،چگونه خواهد بود.
نتایج این مطالعه نشان داد که بیشتر بیماران در شرایط بحرانی
قرار دارند و پس از ورود به بیمارستان به مراقبتهای ویژه
نیاز داشتند .عالوه بر این ،حدود  ۸۰درصد آنان نوعی اختالل
عملکرد قلب را نشان میدهند و تقریبا نیمی از آنها اختالالت
قلبی متوسط یا شدید دارند .نمونههایی از این ناهنجاریها شامل
اختالل در پمپاژ صحیح قلب ،گشاد شدن شریان کرونر و نشت
دریچههای قلب است.
در همین حال ،دو سوم با کاهش موقتی تعداد گلبولهای سفید
خون مواجه شدند .اکثریت قریب به اتفاق ،افزایش زیادی در عالئم
التهابی داشتند و در بیش از نیمی از آنان عالئم خاص قلبی
افزایش یافت که با آسیب قلبی سازگار بود.
محققان برای درمان التهاب زیاد استروئید تجویز و بیشتر آنان
ایمونوگلوبولین وریدی و تعدیلکننده سیستم ایمنی دریافت
کردند .از هر سه نفر یک نفر به پشتیبانی از دستگاه تنفس احتیاج
داشت .سرانجام ،بیش از نیمی از گروه تحت درمان فشار خون
پایین قرار گرفتند.
دکتر فاروقی توضیح داد :این کودکان کامال بیمار بودند و در
بیمارستان ما استفاده از استروئیدها و سایر درمانهای معمول
برای درمان  MIS-Cآغاز شد ،اکثر بیماران به سرعت پاسخ
دادند و حدود پنج روز بعد مرخص شدند.
ناهنجاریهای ایمونولوژیک و نشانگرهای آسیب قلبی در بین این
بیماران در عرض چند هفته پس از خروج کودکان از بیمارستان
به حالت عادی بازگشت .با گذشت چهار ماه ،تمام ناهنجاریهای
عروق کرونر و تقریبا تمام ناهنجاریهای قلب از بین رفته بودند.
دکتر فاروقی ابراز کرد :این نتایج موجب اطمینان خاطر شد که
نتایج قلبی و ایمنیشناختی ما مشابه نتایج گزارش شده مطالعه
گذشتهنگر اخیر در مورد کودکان مبتال به  MIS-Cبستریشده
در انگلستان است .با این وجود ،با توجه به فقدان دادههای
طوالنیمدت توصیه میکنیم کودکانی که بیش از حد اختالل
عملکرد خفیف در سونوگرافی قلب دارند به مدت  ۶ماه MRI
قلب انجام دهند و قبل از شرکت در رقابتهای ورزشی به پزشک
متخصص اطفال مراجعه کنند .امروزه موارد جدید  MIS-Cدر
مقایسه با اوج شیوع ویروس کرونا در سال گذشته وجود ندارد ،اما
محققان میگویند برخی از بیماران جدید همچنان به درمان نیاز
دارند .دکتر فاروقی به والدین توصیه میکند که در صورت شکایت
فرزندان از عالئم غیر عادی قلب مانند درد قفسه سینه یا تپش
قلب توسط یک متخصص اطفال یا یک متخصص قلب ارزیابی
شوند سپس میتوان آنان را غربال کرد تا نیاز به آزمایشهای
بیشتر ،بهتر ارزیابی شود.

