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قدردانی از پزشکان و پرسنل

  مرکز جراحی محدود پارک

 روند واگذاری قطعات زمین مسکن ملی  در  بافت

چگونه است؟                                                                 
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مدیر کل منابع طبیعی شمال استان خبر داد:

وجود۶۰درصدکانونهای

فرسایشبادیاستان

درمناطقشرقی

مدیرکل آموزش وپرورش استان تاکید کرد:

لزومثبتسفارش

کتابهایدرسیبراساس

تقویمزمانبندیشده

متن در صفحه دوم

شهردار کرمان خبر داد:

ارسال چهار هزار اثر به جشنواره

 بین المللی نقاشی کودک کرمان

3

یادداشت ورزشی  به قلم امید سالجقه:

این مس دوست داشتنی را حمایت کنیم 

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
استاندار کرمان:

در حوزه تولید مرغ 

هنوز حتی مصرف استان 

را پوشش نمی دهیم

روایت »کرمان امروز« از نزدیک شدن به ایام انتخابات و شمارش معکوس برای انتخابات شوراهای شهر و روستا؛

کرمانیان و چالش بزرگ شایسته گزینی

متن کامل در صفحه سوم

   شمارش معکوس برای ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا و سپردن اداره امور شهر و روستاها به شایستگان در استان کرمان آغاز شده و این مهم اکنون دغدغه ومطالبه مهم مردم مناطق مختلف 
استان است. از این رو، مسئولیت سنگین انتخاب افراد شایسته برای استان بر دوش آحاد مردم است مردمی که هر دوره با حضور خود در کنار صندوق های رای دغدغه مندی خود را نشان داده اند و البته در برخی 

موارد از انتخاب های خود پشیمان شده اند و....

4

با سرمایه گذاری ۵ میلیارد

 یورویی گل گهر

ح بزرگ اقتصادی 36 طر

 اجرا می شود

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف۲۹ میلیارد ریال کاالی

کرمان  قاچاق در 

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  دوم

پرونده مبهم آسمینون و آفت اخاللگری

فروش،نصبوسرویسآسانسوروباالبر

فروشونصبانواعدربهایبرقی

)کرکره،جک،اتوماتیک(

فروشونصبانواعدوربینودزدگیر

انجامپروژههایبرقکشیوتاسیسات

آب)ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

کارگران معدن آسمینون  روایت »کرمان امروز« از اتمام تجمع اعتراض آمیز 
کارگران انجام شود؛ که امیدواریم به نفع  کرمان در این باره و وعده هایی  و سخنان استاندار 

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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اخبار استان

بدین وسیله از کلیه شرکاء/ سهامداران شرکت کیا ارتباط کرمان سهامی خاص به 
شماره ثبت 3492 به شناسه ملی 10860556063 دعوت به عمل می آید تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در ساعت 14:30 مورخ 

1400/03/03 در محل شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

1ـ انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره 2- تعیین دارندگان حق امضاء 3- انتخاب 
بازرسان 4ـ تصویب ترازنامه و صورت های مالی 5- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

شرکت کیا ارتباط کرمان 

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

از  کرمان  استان  شمال  طبیعی  منابع  مدیرکل 
هزینه کرد 350 میلیارد تومان در زمینه بیابان 
استان کرمان ظرف چند سال  زدایی در شمال 

اخیر خبر داد.
مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  زاده  رجبی  مهدی 
میلیون   32 از  هکتار  میلیون   ۷.۷ کرد:  اظهار 
قرار  کرمان  استان  در  کشور  بیابان های  هکتار 

دارد.
وی با اشاره به اینکه کرمان در یک اقلیم خشک 
و تحت تأثیر بیابان است، افزود: از 16 شهرستان 
شمال  طبیعی  منابع  کل  اداره  مدیریت  تحت 

استان کرمان، 13 شهرستان بیابانی است.
و  میلیون   2 مساحت  از  کرد:  بیان  زاده  رجبی 

300 هزار هکتاری چهار شهرستان شرقی استان 
هکتار  هزار   200 میلیون  یک  حدود  کرمان 

)حدود 10 درصد( عرصه های بیابانی است.
وی با اشاره به وجود 60 درصد کانون های بحرانی 
حساس به فرسایش بادی در شرق استان کرمان 
افزود: فعالیت های بیابان زدایی تقریباً از دهه 60 
آغاز شده است. در صورتی که این فعالیت ها طی 
حاضر  حال  در  نمی شد  انجام  گذشته  سال   40
فهرج،  ریگان،  شهرستان های  در  حیات  امکان 

نرماشیر و بم وجود نداشت.
اقلیمی  تغییرات  دلیل  به  کرد:  بیان  زاده  رجبی 
و شش  اول  ماهه  در شش  کرمان  استان  شرق 
ماهه دوم سال تحت تأثیر بادهای شمال و جنوب 

ماه   12 هر  طول  در  که  معنا  این  به  دارد.  قرار 
بادها و طوفان های  تأثیر  این مناطق تحت  سال 

شن قرار دارند.
چه  وضعیت  این  برای  اینکه  خصوص  در  وی 
جامع  طرح   95 سال  در  گفت:  دارند؟  راهکاری 
کرمان  استان  در شرق  بادی  فرسایش  با  مقابله 
تهیه شد و با نرخ آن زمان حدود 530 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز داشت که در یک دوره 5 تا ۷ 
ساله بتوان یک امنیت زیستی نسبی ایجاد شود.

مدیرکل منابع طبیعی شمال استان کرمان گفت: 
شرق استان کرمان تحت تأثیر بادهای 120 روزه 
سیستان قرار دارد و نمی توان کل این شرایط را 
مدیریت کرد تنها می توانیم زندگی را قدری برای 

مردم آسان تر و امنیت اقتصاد را بیشتر کنیم.
وی گفت: در این رابطه طی سه الی چهار سال 
استان  در  تومان  میلیارد   350 تقریباً  گذشته 
کرمان صرف انجام اقدامات مقابله با بیابان زایی 
کرده ایم که 60 درصد آن )حدود 200 میلیارد 
تومان( در شرق استان کرمان هزینه شده است.

رجبی زاده تصریح کرد: در حال حاضر در فهرج 
هر  و  است  انجام  حال  در  پاشی  مالچ  عملیات 
هکتار مالچ پاشی 120 میلیون تومان برای دولت 

هزینه دارد.
در  بیولوژیک  فعالیت های  همچنین  افزود:  وی 
قالب نهالکاری در سطحی بالغ بر 6 هزار هکتار 

طی چند سال اخیر انجام شده است.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه نظارت مسئوالن 
بر روند اجرایی پروژه ها کارگشاست، گفت: مدیران 

با جدیت پیگیر رفع مشکالت و موانع باشند.
سفر  جریان  در  وند  زینی  علیرضا  ایرنا،  گزارش  به 
عملیات  آغاز  آیین  در  جنوبی  های  شهرستان  به 
باند دوم محور جیرفت - بافت - سیرجان در جمع 
رسانه ها افزود: این محور مسیر بسیار مهمی برای 
استان کرمان محسوب می شود زیرا یکی از محور 
های زیبای گردشگری مورد توجه است و بسیاری 
از مکان های دیدنی کرمان از دره زیبای دلفارد به 

سمت درب بهشت عبور می کند.
انقالب  پیروزی  اوایل  در  راه  این  کرد:  تصریح  وی 
نیست  کنونی  ظرفیت  پاسخگوی  و  شده  تاسیس 
کار  سرعت  با  و  گرفت  قرار  مطالعه  مورد  بنابراین 

پیش رفت.
عملیات  که  ای  قطعه  کرد:  تاکید  کرمان  استاندار 
 54 که  است  کیلومتر   22 شده  آغاز  آن  اجرایی 
پیمانکاران  از  همچنین  دارد  اعتبار  تومان  میلیارد 
آن  ادامه  و  پروژه دعوت شده  این  اجرای  برا  خوب 
می  کار  سیرجان  و  بافت  های  شهرستان  از سمت 
شود که یکی از مسیر های خوب و استراتژیک کشور 
خواهد بود و این منطقه را به لحاظ گردشگری عوض 
محور  این  در  هایی  کارخانه  گفت:  وی  کند.  می 
تاسیس شده که عالوه بر ایجاد شرایط گردشگری، 
این راه را به یکی از محورهای صنعتی تبدیل خواهد 
به همراه خواهد داشت  را  اشتغالزایی خوبی  و  کرد 
که هم منطقه را تحت توسعه قرار دهد و هم یکی از 

مناطق گردشگری خوب کشور شود.

حوزه  در  جیرفت  در  همچنین  گفت:  وند  زینی 
که  داشتیم  زیادی  بازدیدهای  شهری  بازآفرینی 
اتفاق های خوبی در راستای توسعه این شهرستان 
رقم خورد و تاکید کردیم که در حوزه گردشگری و 
میراث فرهنگی باید به جیرفت که شهر تمدن است 

بیشتر توجه شود.
زینی وند خاطرنشان کرد: مطالبه ثبت جهانی برخی 
این  ظرفیت  البته  که  است  اطراف  های  روستا  از 
مطالعه  در دست  های خوبی  دارد طرح  را  موضوع 
است و من نیز تاکید کردم تا این موارد تسریع شود.

نشست  کشاورزی  حوزه  در  گفت:  کرمان  استاندار 
هایی برگزار و در حوزه تعاونی روستایی تصمیمات 
ساماندهی  حوزه  در  همچنین  شد  گرفته  خوبی 
تولیدات کشاورزی کارهای خوب و هدفمندی شروع 

شده است.
با اشاره به چالش های تامین مرغ در  این مسئول 
مرغ  تولید  حوزه  در  ما  کرد:  تاکید  کرمان  استان 
حتی مصرف استان را پوشش نمی دهیم و جنوب 
کرمان نیز در این بخش ضعیف تر است؛ چیزی که 
تاکید ما بوده این است که استان کرمان نه تنها باید 
استان  نیاز  بلکه مرغ مورد  تامین کند  را  نیاز خود 
های هرمزگان و سیستان و بلوچستان را تامین کند.

وی ادامه داد: بر اساس همین نیاز مقرر شد مجموعه 
کشت و صنعت که یک مجموعه از زنجیره مرغ را 
در حد بسیار قابل توجه راه اندازی کند و همچنین 
در حوزه خرید گندم نیز تصمیمات خوبی گرفتیم 
پیگیری  را  موارد  جدیت  با  مدیران  که  امیدواریم 

کنند و در مدت زمان کوتاه همه به نتیجه برسند.

استاندار کرمان:

در حوزه تولید مرغ هنوز حتی مصرف استان را پوشش نمی دهیم

مدیر کل منابع طبیعی شمال استان خبر داد:

وجود ۶۰ درصد کانون های فرسایش بادی استان در مناطق شرقی

خبر
با سرمایه گذاری ۵ میلیارد 

یورویی گل گهر36 طرح بزرگ 

اقتصادی اجرا می شود
 در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاری برای توسعه کشور، 
مدیرعامل شرکت گل گهر و وزیر صنعت معدن و تجارت تفاهم نامه همکاری 

امضا کردند.
با  که  نامه  تفاهم  این  در  گل گهر،  بین الملل  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
حضور مهندس رزم حسینی وزیر صمت و مهندس ایمان عتیقی مدیر عامل 
با حضور معاونین وزارت صمت، رییس  شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و 
قضایی  معاون  و  استان  دادگستری  کل  رئیس  استان،  نمایندگان  مجمع 
اجرای  در  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  شرکت  شد،  منعقد  کل کشور  دادستان 
36 طرح و پروژه بزرگ اقتصادی، صنعتی و زیربنایی با مبلغ 5 میلیارد یورو 

سرمایه گذاری می کند.
این طرح ها بر اساس برنامه جامع توسعه ای گل گهر و در راستای محورهای 
توسعه  محصوالت،  جغرافیایی  و  محصولی  تنوع  ارزش،  زنجیره  تکمیل 
فناوری  ارتقا  معدنی،  ماشین آالت  نوسازی  و  اکتشافات  توسعه  زیرساخت ها، 

و شتابدهنده ها می باشد.
 در اجرای این طرح ها و پروژه های بزرگ، اشتغال زایی، انجام مسئولیت های 
اجتماعی، سرمایه گذاری برای تولید و تکمیل صنایع معدنی، استفاده از منابع 
و  داشته  محوریت  داخل کشور  توان ساخت  از حداکثر  بهره گیری  و  داخلی 
ها،  مانع زدایی  و  پشتیبانی ها  منظور  به  مربوطه  و دستگاه های  وزارت صمت 

تسهیل گر خواهند بود.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف۲۹ میلیارد ریال کاالی

 قاچاق در کرمان
اقالم  کاال  قاچاق  با  مبارزه  طرح  در  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
شد.  دستگیر  نیز  قاچاقچی   50 و  ریال کشف  میلیارد  ارزش 29  به  قاچاقی 
ارتقاء  با هدف  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  ناظری،  سردارعبدالرضا 
با قاچاق کاال به مدت 3 روز  امنیت اقتصادی در استان کرمان طرح مبارزه 

با محوریت پلیس امنیت اقتصادی و همکاری سایر رده های انتظامی اجرا شد.
لوازم  از  اعم  قاچاق  کاال های  انواع  طرح  این  در  ماموران  تالش  با  افزود:  او 
و  سوخت  خانگی،  لوازم  پوشاک،  ماهواره،  از  دریافت  تجهیزات  الکترونیکی، 
کاال های اساسی که در مجموع ارزش آن ها از سوی کارشناسان 29 میلیارد ریال 
برآورد شده است، کشف شد. فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به دستگیری 
50 متهم، تشکیل 44 فقره پرونده، توقیف 5 دستگاه اتوبوس و 11 دستگاه وانت 
بار بیان کرد: قاچاق کاال ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می سازد 
و این موضوع در شرایط کرونایی حساسیت بیشتری نیز دارد که در این راستا 

پلیس به صورت مستمر و قاطع با قاچاقچیان کاال برخورد خواهد کرد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان تاکید کرد:

لزوم ثبت سفارش کتاب های درسی

 بر اساس تقویم زمان بندی شده
مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمان گفت: خانواده ها هر چه سریعتر بر اساس 
تقویم زمانی نسبت به ثبت سفارش کتاب های درسی فرزندان شان اقدام کنند. 
احمد اسکندری نسب مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمان گفت: به منظور 
کتاب های  به  آموزان  دانش  دسترسی  تسهیل  برای  و  الکترونیک  دولت  توسعه 
درسی و نظارت نظام مند بر فرآیند توزیع مواد آموزشی، ثبت سفارش کتاب های 
درسی سال تحصیلی 1401-1400 از طریق سامانه www.irtextbook.ir و 

www.irtextbook.com آغاز شده است.
او بیان کرد: بر این اساس ثبت سفارش گروهی و انفرادی کتب دوره های آمادگی 
تکمیلی )پیش دبستانی استثنایی(، دوم تا ششم ابتدایی، هشتم و نهم متوسطه 
اول، یازدهم و دوازدهم متوسطه دوم )نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش( و پایه های 
یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه حرفه ای استثنایی از 22 فروردین آغاز شده 
هر چه  خانواده ها  که  دارد  و ضرورت  داشت  ادامه خواهد  تا 22 خرداد  و  است 

سریع تر نسبت به ثبت سفارش کتاب های درسی فرزندان شان اقدام کنند.

کشورهای  از  اثر  هزار   4 ارسال  از  کرمان  شهردار 
خبر  کرمان  در  کودک  نقاشی  جشنواره  به  مختلف 
عالم زاده  سیدمهران  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به  داد. 
در آئین اختتامیۀ نخستین »جشنوارۀ جهانی نقاشی 
با  و  آنالین  به صورت  که  کرمان«  شهرداری  کودک 
حضور مهدی جمالی نژاد، معاون وزیر کشور و رئیس 
کرمان،  استاندار  دهیاری ها،  و  شهرداری ها  سازمان 
نمایندگان یونیسف در ایران، دبیرکل کمیسیون ملی 
یونسکو و اعضای شورای اسالمی شهر کرمان برگزار 
شد، با بیان اینکه جهان آینده، میراث ما برای کودکان 
زیبایی  و  خالقیت  از  سرشار  جهانی  باید  ما  و  است 
افزود: نخستین  بگذاریم،  یادگار  به  فرزندان مان  برای 

کرمان،  شهرداری  کودک  نقاشی  جهانی  جشنوارۀ 
تالشی برای تمرین خالقیت، آفرینش زیبایی و تمرین 

گفت وگو و تعامل کودکان جهان با یکدیگر است.
تاریخ  اندازۀ  به  قدمتی  کرمان  کرد:  خاطرنشان  وی 
حیات بشر دارد و فرهنگ آن به رواداری مشهور است، 
اما این ظرفیت ها پشت نامهربانی جغرافیا، پنهان مانده 
و بر عهدۀ ماست که پتانسیل های عظیم و داشته های 

خود را به جهان بشناسانیم.
کرمان  شهرداری  در  ما  کرد:  تصریح  کرمان  شهردار 
ازسویی  جشنواره،  این  برگزاری  با  کردیم  تالش 
سایر  با  کودکان  دید  از  را  خود  فرهنگی  داشته های 
با دعوت  ازسویی دیگر،  بگذاریم و  به اشتراک  جهان 

از کودکان جهان، خود را در آیینۀ تصاویر زیبایی که 
آن ها ترسیم می کنند، بازیابیم.

کودکان  معصوم  و  خالق  نگاه های  میزبانی  عالم زاده، 
سراسر دنیا را مایۀ مباهات شهرداری کرمان توصیف 
جهانی  جشنوارۀ  نخستین  برگزاری  افزود:  و  کرد 
بهتر »شهر  تحقق  در  را  کرمان  کودک، شهر  نقاشی 
شد:  یادآور  وی  می رساند.  یاری  کودک«  دوستدار 
را  ما  که  هستیم  بین المللی  و  ملی  نهادهای  قدردان 
نقاشی  جهانی  جشنوارۀ  دورۀ  نخستین  برگزاری  در 
کودک یاری کردند تا در شرایط دشوار کرونا بتوانیم 

این رویداد را در سطح جهانی برگزار کنیم.
اصلی  صاحبان  را  جهان  کودکان  کرمان،  شهردار 

کودکان  از  کرد:  بیان  و  دانست  جشنواره  این 
شرکت کننده، خانواده ها و آموزگاران آن ها که زمینۀ 
حضور کودکان سراسر جهان را در این رویداد فراهم 

کردند، تشکر می کنم.
عالم زاده خاطرنشان کرد: اگر دبیرخانۀ جشنواره و تیم 
حوزۀ  متخصصان  نظر  و  مشورت  از  ابتدا  از  اجرایی 
داوران  و  در شورای سیاست گذاری جشنواره  کودک 
بهره  مختلف جشنواره  مراحل  در  بین المللی،  و  ملی 

نمی گرفتند، این مهم میسر نمی شد.
وی افزود: جشنوارۀ جهانی نقاشی کودک، ثمرۀ یک 
کار جمعی موفق بود که برگی دیگر بر افتخارات شهر 

کرمان افزود.

شهردار کرمان خبر داد:

ارسال چهار هزار اثر به جشنواره بین المللی نقاشی کودک کرمان

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1399 حوزه ثبتی 
شهداد 

بدین وسیله طبق ماده 12 قانون ثبت و مواد اصالحی 64 و 59 آیین نامه قانون ثبت اشخاصی که در 
سه ماهه چهارم سال 1399 نسبت به امالک واقع در بخش های 23، 24، 25 کرمان حوزه ثبتی بخش 
شهداد تقاضای ثبت نموده اند با ذکر نام و نام خانوادگی و سهم مورد تقاضا به ترتیب شماره پالک 

فرعی و اصلی و موقعیت محل ملک بشرح ذیل آگهی می گردد:
از  بخش 23 کرمان 

پالک 4 از 2410 - اصلی خانم فاطمه نعیمی ششدانگ یکبابخانه واقع در شهداد خیابان طالقانی چهار 
راه قمر بمساحت ششدانگ 261/61 مترمربع 

از بخش 24 کرمان 
پالک 1 فرعی 1477 اصلی خانم لیلی محمدی گودیزی ششدانگ یکبابخانه واقع در گودیز ابتدایی  

خیابان شهید دادخدایی بمساحت ششدانگ 1178 مترمربع 
از بخش 25 کرمان 

در  واقع  یکبابخانه  ششدانگ  اندوهجردی  حسینی  کبری  خانم  اصلی  یک  از  فرعی   1970 پالک 
اندوهجرد خیابان باهنر کوچه شماره 9 بمساحت ششدانگ 619/27 مترمربع 

امالک  به  نسبت  یا حقوقی(  )حقیقی  اشخاصی  یا  چنانچه شخص  ثبت  قانون   16 ماده  استناد  به  لذا 
تقاضای ثبت بشده در این آگهی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ اولین نشر آگهی حداکثر 
ظرف مدت نود )90( روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهداد تسلیم نمایند و 
ثبتی  های  پرونده  اعتراضات  به  مربوط  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  نمایند ضمنا  دریافت  رسید 
مصوب سال 1373 معترض بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت 
دادخواست الزم را نیز به دادگاه صالحه تقدیم نماید و چنانچه بین تقاضا کننده و دیگری قبل از انتشار 
نوبت اول آگهی، دعوای دادگستری در جریان باشد طبق ماده 17 قانون ثبت طرف دعوی می بایستی 
ظرف مدت مذکور گواهی دادگاه مشعر بر جریان دعوی از دادگاه اخذ و به این اداره ارائه نماید واال 

حق وی ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1400/02/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1400/03/01
ابراهیم سیدی 
رییس ثبت اسناد و امالک شهداد 

شناسه: 1120275

شهرداری ریحانشهر در نظر دارد مناقصه عمومی کاالهای )خرید تیربرق گرد بتنی به شرح پیوست( به شماره )1( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم به ذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/02/22 می باشد.
نکته:

صرفا اسناد پاکت های پیشنهادی )ب( و )ج( دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است در جلسه بازگشایی پاکت های )ب( و )ج(، اسناد فیزیکی )کاغذی( و اسناد فاقد 
امضای الکترونیکی )دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.

مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۷ روز شنبه تاریخ 1400/03/01
مهلت زمان ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه تاریخ 1400/03/11
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 1400/03/12

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس ریحانشهر، بلوار جمهوری اسالمی، 
ساختمان شهرداری واحد امور مالی و تلفن : 03433469010

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس: 02141934       دفتر ثبت نام : 88969۷3۷، 85193۷68

سازمان امور پناهندگی نروژی در نظر دارد، ساخت و بازسازی کالس های مدارس استان کرمان را از طریق مناقصه بین المللی به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید. از شرکت های واجد صالحیت دعوت می شود حداکثر تا تاریخ 1400/03/05 با آدرس ایمیل ir.southlogistics@nrc.no با موضوع 
»درخواست مدارک مناقصه بازسازی و ساخت مدارس در استان کرمان« مکاتبه و همچنین »رزومه شرکت را به همراه نامه تمایل برای شرکت در مناقصه« 
به پیوست ایمیل ارسال نمایند. این سازمان پس از بررسی، مدارک مناقصه را به همراه نقشه های اجرایی برای شرکت های واجد شرایط ارسال خواهد کرد. 

نحوه ارسال مدارک، آخرین مهلت دریافت پیشنهادها و آدرس این سازمان در کرمان، به همراه ایمیل ارسال مدارک مناقصه ارائه خواهد شد.

Advertisement of tender
The Norwegian Refugee Council intends to entrust the construction and rehabilitation of school classrooms 
in Kerman province to qualified contractors through an International Tender. Eligible companies are 
invited to send an e-mail to ir.southlogistics@nrc.no with the subject of “Construction and Rehabilitation of 
Schools in Kerman Province”, and also send the “company resume along with the Expression of Interest to 
participate in the tender” attached to the e-mail not later than May 26 ,2021. After reviewing, NRC will send 
the tender documents along with the drawings to the eligible companies. 
Information regarding how to send the documents, the deadline for receiving proposals and the address of 
this organization in Kerman, will be provided along with the email of tender documents.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تیربرق )نوبت دوم(

آگــهی مناقصه

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
باستانی  تپه  عرصه  و  حریم  تعیین  از  کرمان  استان 

کنارصندل جیرفت برای ثبت جهانی خبرداد.
»فریدون فعالی« در حاشیه بازدید استاندار کرمان از تپه 
باستان کنارصندل جیرفت در گفت و گو با ایسنا از تعیین 
حریم و عرصه تپه باستانی ُکنارصندل برای ثبت جهانی با 
اعتباری افزون بر 3 میلیارد ریال خبر داد و افزود: تعیین 
عرصه و حریم به عنوان مهمترین مولفه برای معرفی یک 
بنا برای ثبت جهانی محسوب می شود که برای تپه کنار 

صندل انجام شده است.
های  تپه  جهانی  ثبت  پیشروی  مشکل  مهمترین  وی 
عنوان کرد  روی عرصه  روستا  احداث یک  را  کنارصندل 
باید با یک برنامه ریزی کارشناسی و هماهنگی  و گفت: 
جایی  جابه  برای  الزم  های  زیرساخت  تامین  به  نسبت 

روستای کنار صندل اقدام شود.
فعالی قدمت تپه های باستانی کنارصندل را بیانگر اهمیت 

توجه میراث فرهنگی به این محوطه دانست.
مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان همچنین در پاسخ 
به انتقادت نسبت به روند کند احداث هتل سنتی جنب 
تپه  های باستانی کنارصندل گفت: وقتی قصد احداث و یا 
انجام هر کار عمرانی در همجواری با بناها و محوطه های 
تاریخی دارند باید طبق ضوابط و با هماهنگی کارشناسان 
برخی  بحث  مورد  هتل  که  شود  انجام  فرهنگی  میراث 

مقررات را رعایت نکرده است.
فعالی اصالح بخش هایی از سازه هتل سنتی را از سرمایه 

گذار این طرح برای ادامه کار خواستار شد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان:

مهمترین مشکل پیشروی 
ثبت جهانی تپه های 
کنارصندل احداث 

یک روستا روی عرصه است



شنبه 1 خردادماه 10/1400 شوال 1442/ 22 می 2021/سال بیست و ششم شماره 3439سه جامعه 

قدردانی

 از پزشکان 

و پرسنل   مرکز

 جراحی محدود پارک
بازتاب  همگانی،  های  رسانه  وظایف  مهمترین  از  یکی 
قدرشناسی مردم از خدمات مخلصانه ی کادرهای بهداشتی 
و درمانی است. نیروهایی که تمامی سعی و تالش خود را 
صرف حفظ تندرستی هموطنان و باالبردن شاخص های 
بهداشتی و درمانی می کنند که حاصل آن سالمتی جامعه 
و سربلندی میهن عزیزمان در جامعه ی جهانی خواهد بود.

خوشبختانه کرمان از پزشکان متخصص، وارسته و فرهیخته 
به درگاه  برخوردار است که جای شکرگزاری  بسیاری  ی 
حضرت باری تعالی را دارد. اینجانب از سالها پیش خدمت 
چشم پزشک فاضل و مهربان و جراح برجسته و توانا، جناب 
آقای دکتر مهدی ملک زاده ارادت داشته ام و همواره به 

دوستی چنین انسان شریف و بزرگواری افتخار کرده ام.
و اما سبب نگارش این یادداشت کوتاه، مشاهدات اینجانب 
در جریان عمل جراحی آب مروارید چشم در »مرکز جراحی 
محدود پارک« است که جلوه ای از رفتار پزشکان و جراحان 
وارسته، مهربان، نوع دوست و دلسوز در سطحی استاندارد 
و حرفه ای نشان می دهد. کادرهای بهداشتیـ  درمانی این 
مرکز از پزشکان متخصص تا پرستاران و دیگر اعضای آن، 
نسبت به بیماران رفتاری دلسوزانه داشتند و انضباط حاکم 
بر مجموعه از مدیریت در خور تحسینی حکایت دارد که 
کسب  و  پزشکی  اخالق  رعایت  آن  ی  دغدغه  مهمترین 
رضایت بیمارانی است که از گوشه و کنار استان به شهر 

کرمان می آیند.
وجود چنین مراکز بهداشتی ـ درمانی که از سالها پیش 
راه  کرمان  در  خیراندیش  و  بلندنظر  پزشکان  همت  به 
که  است  بزرگانی  ی  اندیشه  حاصل  است،  شده  اندازی 
از  همواره درصدد کاهش آالم و دردهای مردم این خطه 
ایران بزرگ بوده اند و بدیهی است که عالوه بر پاداش الهی 
،تاریخ این سرزمین به نام هایشان، زیب و زیور خواهد یافت. 
اینجانب ضمن تشکر ویژه از جناب دکتر مهدی ملک زاده، 
چشم پزشک و جراح برجسته ی چشم، از رییس و تمامی 
کادرهای بهداشتی ـ درمانی »مرکز جراحی محدود پارک« 
تشکر و قدردانی نموده، سالمتی، طول عمر با عزت و توفیق 
روز افزون این عزیزان را از درگاه خداوند متعال مسالت 

می نمایم.

روایت »کرمان امروز« از نزدیک شدن به ایام انتخابات و شمارش معکوس برای انتخابات شوراهای شهر و روستا؛

کرمانیان و چالش بزرگ شایسته گزینی

زیر آسمان کرمان                 روند واگذاری قطعات زمین مسکن ملی  در  بافت چگونه است؟                      

گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
انتخابات شوراهای  دوره  برای ششمین  معکوس  شمارش 
به  روستاها  و  شهر  امور  اداره  سپردن  و  روستا  و  شهر 
اکنون  مهم  این  و  شده  آغاز  کرمان  استان  در  شایستگان 
دغدغه ومطالبه مهم مردم مناطق مختلف استان است. در 
همین زمینه تحریریه کرمان امروز نوشتاری تهیه کرده  که 

در ادامه  قابل مطالعه است.
شورای اسالمی شهر و روستا

اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  به منظور 
بهداشتی،  عمرانی،  اقتصادی،  های  برنامه  سریع  پیشبرد 
فرهنگی مردم در هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان 
کشور، شورایی را پیش بینی کرده است که اکنون به شورای 
اساس  بر  است.  مشخص  و  مشهور  روستا  و  شهر  اسالمی 
شهر  شوراهای  انتخابات  قانون،  این   بندهای  و  ها  تبصره 
و روستا تنها انتخاباتی است که نامزدهای حاضر در آن از 
سوی شورای نگهبان تایید صالحیت نمی شوند و هیات های 
اجرایی و نظارت، صالحیت این نامزدها  را تایید می کنند. 
هیاتی متشکل از خود معتمدان مردم و این تایید صالحیت 
با اراده جمعی از مردم شاید همان ویژگی متمایز شوراهای 
قانون  شدن  عملی  پروسه  که  باشد  وروستا  شهر  اسالمی 
مربوط به آن را از سال 58 تا هفتم اسفند سال 77 به تاخیر 
انداخت تا دولت نخست اصالحات با برگزاری نخستین دوره 
انتخابات شوراهای شهر و روستا به قانون مسکوت مانده 20 

ساله جامه عمل بپوشاند.
شوراها نمادی از مردم ساالری دینی

کارشناسان  اعتقاد  به  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای 
از مردم  ساالری دینی و همچنین ظرفیتی عظیم  نمادی 
برای خدمت رسانی به شهروندان جامعه  به شمار می روند 
که آن را باید یکی از ثمرات مهم انقالب شکوهمند اسالمی 

و جمهوریت نظام دانست.

تجربه و کارنامه شوراهای اسالمی شهر و روستا نشان می 
امور  سپردن  و  مدنی  نهاد  این  در  خطا  و  آزمون  که  دهد 
به افراد غیر متعهد و بدون تخصص می تواند، هزینه های 

سنگینی بر پیکره شهرها و روستاها وارد کند.
اگر چه نهاد مدنی شوراها درادوار مختلف خدمات شایان 
و قابل توجهی را در مناطق مختلف شهری و روستایی ارائه 
می  شوراها  عملکرد  دوره  پنج  کارنامه  از  آنچه  اما  کردند 
توان نتیجه گرفت آن است که شایستگان و فرزانگان بهتر 

می توانند در پیشبرد و توسعه امور گام بردارند و شهرها و 
روستاها را  به سمت تعالی سوق دهند.

مجموع ثبت نام شوندگان 
دوره  برای ششمین  داوطلب  نفر  و 828  هزار   16 حدود 
انتخابات شوراهای اسالمی روستا در مناطق مختلف استان 
و 475 نفر داوطلب در انتخابات شورای شهر کرمان ثبت نام 
بعمل آوردند که بدیهی است حضور افراد غیر متخصص و 
احیانا غیر متعهد می تواند جلوی آبادانی و عمران شهرکرمان 

و روستاهای استان را بگیرد.
مردم به طور دائم با شوراها درارتباطند و اعضای شوراها 
را نیز از خود می دانند. در محالت مختلف با آنها رو به رو 
می شوند و از طریق مالقات های عمومی و حضور اعضا در 
با اعضای شورا به دست  را   امکان تعامل بسیاری  مناطق، 
می آورند. این شرایط مشکل جلب اعتماد عمومی نسبت  به 
انتخاب  امکان یک  عبارتی  به  است.  را کمتر کرده  شوراها 
شایسته از مهم ترین مواردی است که باید در همه زمینه 
ها به آن توجه کنیم و آن را مد نظر داشته  باشیم. مردم  
باید بر همین اساس و با راحتی خیال نمایندگان خودشان 

را انتخاب کنند.
اهمیت شورای شهر و یا روستای خوب

انتخاب  یک  که  بپرسیم  از خودمان  باید  بین  این  در  اما 
شایسته چگونه می تواند ممکن شود؟ کارشناسان و صاحب 
نظران در این باره می گویند مردم غالبا  به چهار طریق رای 
می دهند یا  بر حسب زرق و برق های تبلیغاتی یا قومی 
یا  قبیله ای، یا هم والیتی  و هم روستایی بودن را مالک 
قرار می دهند و در نهایت گروه اندکی هم هستند که روش 
چهارم یعنی مطالعه برنامه و شناخت کافی را بر می گزینند. 
در این بین نقش رسانه ها، افراد دارای تریبون، روحانیون، 
مانند  شاخص  های  چهره  حتی  فرهنگیان،  و  قلم  اصحاب 
و... در تغییر روش رای دادن مردم  ورزشکاران، هنرمندان 
و  مجازی  های  شبکه  روزها  این  در  که  است  موثر  بسیار 
از  است.  آمده  کاندیداها  به مدد  نیز  اینستاگرام  و  تلگرامی 
این رو در انتخابات پیش رو بیش از پیش به تقویت فرهنگ 
رسانه ای نیاز داریم و با اطالع رسانی درست و شفاف  از 

ایجاد شایعات و عوام فریبی جلوگیری خواهد شد.
سخن آخر

افراد  انتخاب  سنگین  مسئولیت  گفت  باید  نهایت   در 
بر دوش آحاد مردم است مردمی که  برای استان  شایسته 
ابتدا  باید حضور پر شور در انتخابات  را داشته باشند و دوم  
به کسانی رای بدهند که بتوانند در آینده این استان موثر 

واقع شوند.

شیوه  به  افراد  همه  مسکن  ملی  اقدام  طرح  در  اینکه  به  توجه  با 
تومان(  )40میلیون  مساوی  میزان  به  افراد  همه  و  نام  ثبت  یکسانی 
آورده مالی واریز نموده اند متاسفانه هم از حیث متراژ و هم از حیث 
قطعات  بعضی  چرا  شود  می  واگذار  ناعادالنه  صورت  به  بندی  قطعه 

برخی  چرا  است؟  نشده  اعمال  قرعه کشی  فرآیند  در  بزرگتر  متراژ  با 
قطعات با موقعیت بهتر و متراژ بزرگتر به افراد خاص واگذار می شود؟ 
تفکیک  یکسان  به صورت  همانند سایر شهرستانها  زمین  قطعات  چرا 
بزرگترین قطعه را در  برتری وجود دارد که عده ای  نشده است؟ چه 

اختیار می گیرند در صورتی که تمامی افراد متقاضی مبلغ یکسانی را 
پرداخت می نمایند و این با اصل حقوق شهروندی که همه افراد باید از 
حقوق مساوی برخودار باشند تضاد دارد. از مسئوالن شهرستان خصوصاً 
فرماندار محترم خواهشمندیم به این مساله ورود پیدا کنند و این حق 

تضیع شده مردم بیچاره که سالها در انتظار یک قطعه زمین بودند را 
برگردانند و تجدید نظر شود و همه قطعات به طور مساوی تفکیک و 

واگذار گردد.  
جمعی از شهروندان شهرستان بافت

امور  اداره  و روستا و سپردن  انتخابات شوراهای شهر  برای ششمین دوره  شمارش معکوس 
اکنون دغدغه ومطالبه  این مهم  و  استان کرمان آغاز شده  به شایستگان در  و روستاها  شهر 
مهم مردم مناطق مختلف استان است. از این رو، مسئولیت سنگین انتخاب افراد شایسته برای 
استان بر دوش آحاد مردم است مردمی که هر دوره با حضور خود در کنار صندوق های رای 
دغدغه مندی خود را نشان داده اند و البته در برخی موارد از انتخاب های خود پشیمان شده اند 

و....

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1399 اداره
 ثبت اسناد و امالک منطقه یک کرمان )نوبت دوم(

بدین وسیله حسب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک کشور و مواد اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت و همچنین به استناد مواد 1 و 2 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
)در خصوص امالکی که مستندا به مواد مزبور منجر به رد تقاضای ثبت گردیده اند( امالک مجهول المالک 
که در سه ماهه چهارم سال 1399 )دی، بهمن و اسفند( واقع در بخش 1، 4، 7، 8 و 13 حوزه ثبتی منطقه یک 
کرمان تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده به ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی و بخش محل وقوع امالک 
تقاضای ثبت شده پذیرفته شده به شرح ذیل آگهی می شود لذا به استناد ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک 
چنانچه شخصی اعم از )حقیقی و حقوقی( نسبت به امالک مشروحه ذیل مندرج در این آگهی اعتراضی 
انتهای آگهی قید شده حداکثر ظرف  انتشار نوبت اول آگهی مزبور که در  تاریخ  از  بایستی  باشند  داشته 
مدت 90 روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک کرمان تسلیم نموده و با عنایت 
به ماده 86 آیین نامه قانون ثبت مصوب 1380/11/8 و همچنین به استناد تبصره دو ماده واحد قانون مربوط 
به تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی مصوب 1373 معترض می بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک دادخواست الزم مبنی بر طرح دعوی به دادگاه یا سایر مراجع 
ذیصالح ارائه نموده و گواهی مربوط مشعر بر جریان طرح دعوی را از مراجع قضایی اخذ و به انضمام تصویر 
دادخواست تقدیمی به اداره ثبت اسناد و امالک ارائه نماید. بدیهی است در صورت عدم تقدیم دادخواست 
و ارائه گواهی طرح عدم دعوی از مرجع رسیدگی کننده قضایی نسبت به ملک مورد تقاضا از طرف معترض 
با توجه به مادتین فوق الذکر چنانچه متقاضی  ثبت )مالک( گواهی عدم ارائه دادخواست از دادگستری و 
مراجع قضایی اخذ و با اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم نماید وفق مقررات و با توجه به یک ماه تعیین شده 
اعتراض معترضین دیگر از نظر این اداره قابل استماع و رسیدگی نبوده وادامه عملیات ثبتی به نام متقاضی 
ثبت ادامه خواهد یافت. ضمنا چنانچه بین متقاضی و اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگر قبل از انتشار 
اولین نوبت آگهی مزبور دعوایی در محاکم قضایی صالحه در جریان رسیدگی می باشد. مطابق ماده 17 
قانون ثبت اسناد و امالک کشور طرف دعوی می بایست از تاریخ اولین انتشار آگهی 90 روز تصدیق 
محکمه را مشعر بر جریان دعوی با این اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم نماید در غیر این صورت حق او 

ساقط خواهد شد و ادامه عملیات ثبتی به نام متقاضی ادامه خواهد یافت.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان 

ششدانگ   2993576763 ملی  شماره  به  عباس  غالم  فرزند  آبادی  رحیم  حسین  آقای  اصلی   -  2291
یکباب خانه به مساحت 146/52 مترمربع واقع در کرمان خیابان ابوحامد کوچه 24

پالک 46 فرعی از 5114 - اصلی آقای محمدرضا دهقان فرزند شکراللله به شماره ملی 2992188824 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211 مترمربع واقع در کرمان بلوار شهدای خانوک کوچه 22 انتهای 

کوچه منزل آخر سمت راست 
پالک 5262 - اصلی آقای علی بیجاری فرزند محمدعلی به شماره ملی 2991491701 ششدانگ یکباب 

انباری به مساحت 60/14 مترمربع واقع در کرمان خیابان شهید کامیاب کوچه 8
 2991504056 ملی  شماره  به  محمود  سید  فرزند  مجدزاده  مجید  سید  آقای  اصلی   -  5324 پالک 

ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1250 مترمربع واقع در کرمان کیلومتر 3 جاده زرند سمت چپ

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان 
پالک 6106 فرعی از 10 - اصلی واقع در بخش 4 کرمان آقای حبیب اله مختاری اکبرآبادی فرزند علی 
به شماره ملی 2993067060 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 207/85 مترمربع واقع در کرمان طاهرآباد 

بلوار امام حسن )ع( کوچه شماره 23 سه راهی کوچه 
به شماره ملی 2991984015  از 10 - اصلی آقای یحیی عاشورزاده فرزند حسین  پالک 6107 فرعی 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 229/55 مترمربع واقع در کرمان طاهرآباد بلوار امام حسن )ع( کوچه 

شماره 23 سه راهی کوچه 
ملی  شماره  به  اکبر  فرزند  اختیارآبادی  شعاعی  شیخ  محمد  آقای  اصلی   -  31 از  فرعی   5262 پالک 
خیابان  اختیارآباد  کرمان  در  واقع  مترمربع   1257/5 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ   2990933883

بهشتی کوچه 40 سمت چپ منزل سوم 
پالک 5272 فرعی از 31 - اصلی خانم فاطمه صنعتی فرزند رضا به شماره ملی 3111191567 ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت 129/80 مترمربع واقع در کرمان اختیارآباد کوچه 9 منشعبه از خیابان بهشتی 
به شماره ملی 2993506021 و  ایرانمنش فرزند اصغر  از 31 - اصلی خانم فرزانه  پالک 5291 فرعی 
خانم عصمت ایرانمنش فرزند اصغر به شماره ملی 2993490036 و خانم منیره ایرانمنش فرزند اصغر 
به شماره ملی 2990930418 و آقای علی ایرانمنش فرزند اصغر به شماره ملی 2993488481 و آقای 
رسول ایرانمنش فرزند اصغر به شماره ملی 2990931015 و آقای محسن ایرانمنش فرزند اصغر به شماره 
به شماره ملی 2990931805 و آقای مجید  ایرانمنش فرزند اصغر  ملی 2992137413 و آقای ماشااهلل 
بر ساختمان  مشتمل  قطعه محوطه  ملی 2993498101 ششدانگ یک  به شماره  اصغر  فرزند  ایرانمنش 
به مساحت 1974/15 مترمربع بالمناصفه و مشاعا هر کدام به نسبت 0/75 دانگ مشاع واقع در کرمان 

اختیارآباد خیابان شریعتی نبش کوچه 17
به شماره ملی 2993506021 و  ایرانمنش فرزند اصغر  از 31 - اصلی خانم فرزانه  پالک 5292 فرعی 
خانم عصمت ایرانمنش فرزند اصغر به شماره ملی 2993490036 و خانم منیره ایرانمنش فرزند اصغر 
به شماره ملی 2990930418 و آقای علی ایرانمنش فرزند اصغر به شماره ملی 2993488481 و آقای 
رسول ایرانمنش فرزند اصغر به شماره ملی 2990931015 و آقای محسن ایرانمنش فرزند اصغر به شماره 
ملی 2992137413 و آقای ماشاءهلل ایرانمنش فرزند اصغر به شماره ملی 2990931805 و آقای مجید 
ایرانمنش فرزند اصغر به شماره ملی 2993498101 ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر ساختمان به 
مساحت 4020/95 مترمربع بالمناصفه و مشاعا هر کدام به نسبت 0/75 دانگ مشاع واقع در کرمان اختیار 

آباد خیابان امام بین کوچه 18 و 20
ملی  شماره  به  اسداهلل  فرزند  گنجویی  اشرف  کامران  آقای  اصلی   -  31 از  فرعی   5295 پالک 
2994137356 و خانم مریم رضایی استخروئیه فرزند غالمحسین به شماره ملی 2980267244 ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 194/47 مترمربع بالمناصفه و مشاعا هر کدام به نسبت سه دانگ مشاع واقع در 

کرمان اختیارآباد نبش کوچه 43 بهشتی 
 3160611256 ملی  شماره  به  جوکار  فرزند  جوکار  حسن  آقای  اصلی   -  31 از  فرعی   5301 پالک 
30 سمت  بهشتی  خیابان  آباد  اختیار  کرمان  در  واقع  مترمربع  مساح218/80  به  خانه  یکباب  ششدانگ 

راست درب چهارم 
ملی  شماره  به  جمشید  فرزند  دشت  لمعه  امیری  اسماعیل  آقای  اصلی   -  31 از  فرعی   5384 پالک 

1638389942 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213/7 مترمربع واقع در کرمان اختیار آباد جمهوری 
کوچه 21

پالک 5386 فرعی از 31- اصلی خانم معصومه تراب زاده فرزند عباس به شماره ملی 3090841551 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر مغازه به مساحت 156/85 مترمربع واقع در کرمان اختیار آباد نبش 

خیابان ابن سینا 
ملی  شماره  به  برفعلی  فرزند  اختیارآبادی  عامری  حسین  آقای  اصلی   -  31 از  فرعی   5450 پالک 
به مساحت 280/3 مترمربع واقع در کرمان اختیارآباد خیابان جمهوری  2993479611 ششدانگ خانه 

اسالمی کوچه شماره 15
پالک 5451 فرعی از 31- اصلی شرکت گاز استان کرمان با شناسه ملی 10860247698 و شماره ثبت 
6617 ششدانگ یک قطعه محوطه محصور )محل ایستگاه تقلیل فشار گاز( به مساحت 108 مترمربع واقع 

در کرمان اختیارآباد خیابان شهید بهشتی کوچه شماره نهم 
پالک 305 فرعی از 37 - اصلی آقای محمدعلی فرحبخش فرزند نعمت اله به شماره ملی 2993635840 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 516/8 مترمربع واقع در کرمان شاهرخ آباد خیابان ولیعصر کوچه 8 بن 

بست اول سمت چپ جنب خانه بهداشت 
پالک 306 فرعی از 37 - اصلی آقای احمد فرحبخش فرزند محمدعلی به شماره ملی 2992628190 ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 498/2 مترمربع واقع در کرمان شاهرخ آباد خیابان امام کوچه 4 جنب خانه بهداشت 
پالک 307 فرعی از 37 - اصلی خانم فاطمه شعاعی شاهرخ آبادی فرزند هدایت به شماره ملی 3090747065 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 253/10 مترمربع واقع در کرمان شاهرخ آباد خیابان ولیعصر کوچه 8 بن بست 

اول سمت چپ جنب خانه بهداشت 
ملی  شماره  به  فرزند غالمحسین  یعقوبی  ده  پور  عباس  آقای حسن  اصلی   -  129 از  فرعی   16 پالک 
2992339881 موازی 3/521 سهم، آقای مهدی پور اسمعیلی فرزند علی به شماره ملی 2992850616 
موازی   2991649259 ملی  شماره  به  علی  فرزند  اسماعیلی  پور  حسین  آقای  سهم،   1/0852 موازی 
 7/527 موازی   2991236574 ملی  شماره  به  حسین  فرزند  اسمعیل  زاده  صدیقه  خانم  سهم،   1/0852
سهم، خانم نوشین زاده اسمعیل فرزند محمدمهدی به شماره ملی 2993968653 موازی 6/5156 سهم، 
آقای محمدعلی محمد میرزاییان فرزند محمدمهدی به شماره ملی 3052022083 موازی 4/823 سهم، 
خانم فاطمه تدین تاج آبادی فرزند داود به شماره ملی 2992166480 موازی 4/833 سهم، آقای حسین 
تاج  به شماره ملی 2993334697 موازی 2/411 سهم، آقای محمدحسین تدین  اکبر  طهماسبی فرزند 
آبادی فرزند داود به شماره ملی 291467665 موازی 4/821 سهم، آقای محمد کریم تدین تاج آبادی 
به شماره ملی 2991452439 موازی 4/825 سهم، آقاای سید عباس معین زاده میرحسینی  فرزند داود 
فرزند وهاب به شماره ملی 4829915145 موازی 1/205 سهم، خانم فرشته داورانی فرزند غالمحسین 
به  محمدمهدی  فرزند  اسمعیل  زاده  امین  آقای  سهم،   21/946 موازی   1971307165 ملی  شماره  به 
ملی  به شماره  فرزند حسین  اسمعیل  زاده  شماره ملی 2980371491 موازی 22/385 سهم، خانم زهرا 
2991318376 مازی 1/782 سهم، آقای حسن زراعتکار فرزند علی به شماره ملی 2993055933 موازی 
7/235 سهم همگی از جمله 96 سهم از ششدانگ باغ پسته ای به مساحت 99513/18 مترمربع واقع در 

کرمان جاده زنگی آباد کوچه شماره 47انتهای کوچه 

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 7 کرمان 
پالک 359 فرعی از 1 - اصلی آقای رضا ایرانمنش فرزند حسین به شماره ملی 2992919624 ششدانگ 
امام خمینی کوچه شماره 9 سمت  بلوار  باغین  به مساحت 477/95 مترمربع واقع در کرمان  یکباب خانه 
راست درب دوم )توضیحا اینکه در آگهی نوبتی چاپ شده در روزنامه کرمان امروز به شماره 3419 مورخ 

1400/2/1 پالک فرعی از قلم افتاده و صرفا پالک اصلی ذکر شده که بدین وسیله اصالح می گردد.( 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان 

 2980565993 ملی  شماره  به  قاسم  فرزند  نیاز  حسنی  مهناز  خانم  اصلی   -21 از  فرعی   485 پالک 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 671 مترمربع واقع در کرمان هوتک انتهای خیابان سجادیه - سجادیه 

31 پالک 21
پالک 1555فرعی از 45 - اصلی سید محسین موسوی فرزند سید محمد به شماره ملی 2980020941 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 343/58 مترمربع واقع در کرمان ده زیار خیابان امام جنب قبرستان 

پالک 1556 فرعی از 45 - اصلی سید محسن موسوی فرزند سید محمد به شماره ملی 2980020941 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 233/90 مترمربع واقع در کرمان ده زیار خیابان امام جنب قبرستان 

ملی 2990394516 ششدانگ  به شماره  عباس  فرزند  نژاد  مظفری  آقای غالمرضا  اصلی  پالک 557- 
یکباب باغ مشجر به مساحت 63981 مترمربع واقع در کرمان کیلومتر 10 جاده به طرف زرند سمت چپ
ملی 2990394516 ششدانگ  به شماره  عباس  فرزند  نژاد  مظفری  آقای غالمرضا  اصلی  پالک 558- 
یکباب باغ مشجر به مساحت 40068 مترمربع واقع در کرمان کیلومتر 10 جاده به طرف زرند سمت چپ
ملی 2990394516 ششدانگ  به شماره  عباس  فرزند  نژاد  مظفری  آقای غالمرضا  اصلی  پالک 559- 
یکباب باغ مشجر به مساحت 105913 مترمربع واقع در کرمان کیلومتر 10 جاده به طرف زرند سمت 

چپ
ملی 2990394516 ششدانگ  به شماره  عباس  فرزند  نژاد  مظفری  آقای غالمرضا  اصلی  پالک 560- 
یکباب باغ مشجر به مساحت 128537 مترمربع واقع در کرمان کیلومتر 10 جاده به طرف زرند سمت 

چپ
پالک 561- اصلی آقای حسین مظفری نژاد فرزند عباس به شماره ملی 2991495790 ششدانگ یکباب 

باغ مشجر به مساحت 116396 مترمربع واقع در کرمان کیلومتر 10 جاده به طرف زرند سمت چپ
پالک 562- اصلی آقای حسین مظفری نژاد فرزند عباس به شماره ملی 2991495790 ششدانگ یکباب 

باغ مشجر به مساحت 205417 مترمربع واقع در کرمان کیلومتر 10 جاده به طرف زرند سمت چپ
پالک 563- اصلی آقای حسین مظفری نژاد فرزند عباس به شماره ملی 2991495790 ششدانگ یکباب 

باغ مشجر به مساحت 97580 مترمربع واقع در کرمان کیلومتر 10 جاده به طرف زرند سمت چپ
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 13 کرمان

پالک 1 فرعی از 96 - اصلی دولت جمهوری اسالمی به نمایندگی وزارت بهداشت درمان و آموزش 
گورچوئیه  روستای  کرمان  در  واقع  مترمربع   139/8 مساحت  به  خانه  ششدانگ  کرمان  استان  پزشکی 

خیابان شهید اکبر پور کوچه شهید علی عرب سمت راست ساختمان دوم خانه مرکز بهداشت 
مصیب افشار منش 
معاون اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 

شناسه: 1121518

 
  عمومی  یک مرحله ایمناقصه آگهی  

 
 خدمات مرتبط با آموزش معاونت آموزشیی امور رمناقصه واگذا

 1400/3/23/15شماره مناقصه:  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
خدمات مرتبط با ی امور رمناقصه واگذا موضوع مناقصه

 آموزش معاونت آموزشی
 دریافت اسناد : 

سامانه تدارکات الکترونیکی الف(
 www.setadiran.irدولت 

ب( پایگاه ملی مناقصات   
http://iets .mporg.ir    

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 104/444/922/33 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 205/122/696/1 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

 دریافت اسناد
 14:30از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 

 09/03/1400مورخ  یکشنبه روز
 در سامانه ستاد ایران پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

مورخ   شنبه روز 14:30 ساعتتا 
22/03/1400 

 بازگشایی پیشنهادها
مورخ  یکشنبهروز  12:00ساعت از 

23/03/1400 
 برگزار خواهد شد.  معاونت آموزشی دانشگاه در محل  17/03/1400مورخ   دوشنبهروز  10:00در ساعت جلسه توجیهی ضمناً 

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

 1138106  (هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.) روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مودی محترم مالیاتی: جناب آقای هاشم ناصری نیا 
دراجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله اوراق مالیاتی ذیل ابالغ می گردد. بدیهی است حسب مقررات ماده 238 قانون  مالیاتهای مستقیم ، الزم است 
راس ساعت و تاریخ مقرر در جلسه هیات تجدیدنظر حل اختالف مالیاتی  که در محل رفسنجان – خیابان شهید چمران  – اداره امور مالیاتی رفسنجان – هیاتهای حل 

اختالف مالیاتی تشکیل می گردد حضور به هم رسانید .

شناسه: 3536م/الف                                                                                                                         روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی

 آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
 مودی محترم مالیاتی: 

 نیا ناصری هاشمجناب آقای 

قانون   238قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله اوراق مالیاتی ذیل ابالغ می گردد. بدیهی است حسب مقررات ماده  208دراجرای ماده 
خیابان  – رفسنجانحل اختالف مالیاتی  که در محل  تجدیدنظر راس ساعت و تاریخ مقرر در جلسه هیات الزم است مستقیم ، مالیاتهای

 . هیاتهای حل اختالف مالیاتی تشکیل می گردد حضور به هم رسانید – رفسنجاناداره امور مالیاتی  – شهید چمران 

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

مالیات  برگ ابالغی
 )ریال(

پسته فروش و خرید نیا ناصری هاشم 1 دعوت به هیات تجدیدنظر حل اختالف  1391 3040043714 851 
 25/3/1400مورخه 11مالیاتی ساعت 

295000000 

پسته فروش و خرید نیا ناصری هاشم 2 اختالف دعوت به هیات تجدیدنظر حل  1392 3040043714 851 
 25/3/1400مورخه 11مالیاتی ساعت 

400000000 

پسته فروش و خرید نیا ناصری هاشم 3 دعوت به هیات تجدیدنظر حل اختالف  1393 3040043714 851 
 25/3/1400مورخه 11مالیاتی ساعت 

512000000 

پسته فروش و خرید نیا ناصری هاشم 4 اختالف دعوت به هیات تجدیدنظر حل  1394 3040043714 851 
 25/3/1400مورخه 11مالیاتی ساعت 

122400000 

پسته فروش و خرید نیا ناصری هاشم 5 دعوت به هیات تجدیدنظر حل اختالف  1395 3040043714 851 
 25/3/1400مورخه 11مالیاتی ساعت 

17400000 

    

 روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

_تاریخ_  
_شماره_  
_پیوست_  

  به قلم یحیی 
فتح نجات



شنبه 1 خردادماه 10/1400 شوال 1442/ 22 می 2021/سال بیست و ششم شماره 3439 خبری. تحلیلی با زمینه فرهنگی. اجتماعی. ورزشی
 موسس و ناظر کیفی : یحیی فتح نجات      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد فتح نجات        مدیر داخلی: عفت حمیدی          سرپرست خبرنگاران: هما حجازی

سردبیر: مهدیه السادات میرمهدی حسینی       دبیر سرویس ورزشی: امید سالجقه         صفحه آرا: نرگس بامری                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

www. KERMANEMROOZ .com نشانی سایت رسمی كرمان امروز:
KM3127795@ yahoo.com نشانی ایمیل كرمان امروز:
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روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

یادداشت ورزشی 

این مس
 دوست داشتنی
 را حمایت کنیم 

تیم هندبال صنعت مس کرمان؛ 
نماینده شایسته هندبال ایران در آسیا 

تیم هندبال صنعت مس کرمان که در لیگ 99-98 موفق 
شده بود با هدایت سرمربی جوان خود حمید صادقی، پس 
از چند سال دوباره بر سکوی قهرمانی لیگ برتر کشور تکیه 
بزند، این روزها در دو نوبت صبح و عصر در سالن هندبال 
شهید تجلی کرمان زیرنظر کادر فنی و علی ایرانمنش مربی 
می  انجام  ای  فشرده  و  سخت  تمرینات  ساز،  بدن  کاربلد 
دهد تا بتواند نماینده شایسته ای برای هندبال کشور در جام 

باشگاه های آسیا باشد.
امسال  های  رقابت  در  که  کرمان  مس  صنعت  هندبال  تیم 
مورد  مختلف  طرق  به  کشور  هندبال  فدراسیون  سوی  از 
بی مهری قرار گرفت و با حواشی ایجاد شده پیرامون این 
نایب قهرمانی هندبال کشور  از  بهتر  به مقامی  تیم شایسته، 
نرسید، باید از بیست و دوم خرداد ماه سال جاری در شهر 
برابر  در  ها،  رقابت  دوم  گروه  در  صعودی  عربستان  جده 
ازبک  عربستان،  الوحده  های  تیم  خود  سرشناس  حریفان 
ازبکستان، القطن یمن، الدحیل قطر و الکویت کویت صف 
لحاظ  به  ها  تیم  این  که  است  حالی  در  این  و  کند  آرایی 
مبالغ  و  آماده سازی  و هزینه های  افزاری  امکانات سخت 
و  کرمانی  تیم  با  خود  فنی  کادر  و  بازیکنان  به  پرداختی 
نماینده هندبال ایران قابل مقایسه نیستند و تنها سالح غیرت 
و تعصب هست که می تواند، به عنوان برگ برنده هندبال 
تا  بیاید  مس  تیم  مدد  به  مسابقات  این  در  ایران  و  کرمان 
این خاک  در آن سوی  را  عزیز  ایران  و  نام کرمان  بتواند 
به  توجه  با  قلم  این  صاحب  و  کند  تر  آوازه  بلند  دامنگیر 
شناختی که از بازیکنان و کادر فنی این تیم دارد به نتیجه 
و  اعتقاد  کرمانی  های  هندبالیست  سازی  و شگفتی  گیری 
اطمینان دارد، اما شرایط ورزش حرفه ای و بازی های بین 
المللی حکم می کند که مدیران ارشد شرکت ملی صنایع 
استاندار، مدیرکل  به ویژه  استان  ارشد  ایران، مدیران  مس 
تربیت بدنی، مدیران باشگاه ، مدیران هیات هندبال استان، 
هواداران ورزش، شورای اسالمی شهر کرمان، شهرداری، 
صدا و سیما و رسانه های استان با حمایت همه جانبه خود 
از این تیم و بازیکنان آنان را با روحیه و انگیزه ای مضاعف 

راهی عربستان کنند.
از  نفر  نام چند  این که  به رغم  البته شنیده ها حاکی است 
مدیران و دست اندرکاران شرکت و باشگاه مس در لیست 
پزشک،  نام  از  می خورد  به چشم  عربستان  به  تیم  اعزامی 
که  نیست  خبری  لیست  این  در   ... و  تدارکات  ماساژور، 
توضیح  منتظر  و  باشد  نداشته  شایعه صحت  این  امیدواریم 
مدیران باشگاه صنعت مس در این زمینه هستیم و سرویس 
ورزشی کرمان امروز آمادگی دارد تا توضیحات عزیزان در 
این زمینه را جهت تنویر افکار عمومی درج نماید اما اگر 
این خبر صحت داشته باشد زیبنده یک تیم حرفه ای و بین 
المللی نیست و به طور حتم در نتایج تیم در برابر حریفان 

سرشناس و متمول خود تاثیرگذار خواهد بود.
متوالی  سال  دو  در  که  کرمان  مس  صنعت  هندبال  تیم 
عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی لیگ برتر هندبال کشور را 
کسب کرده است پس از بازگشت از رقابت های آسیایی 
باید خود را جهت حضور در رقابت های لیگ برتر هندبال 
ایران که از شهریور ماه آینده برگزار خواهد شد آماده کند. 
به امید موفقیت و کسب نتایج درخشان تیم هندبال صنعت 
مس کرمان و تیم کازرون دیگر نماینده هندبال کشور در 

جام باشگاه های آسیا.

به قلم
 امید سالجقه 

روایت »کرمان امروز« از اتمام تجمع اعتراض آمیز کارگران معدن آسمینون و سخنان استاندار کرمان در این باره و وعده هایی که امیدواریم به نفع کارگران انجام شود؛

پرونده مبهم آسمینون و آفت اخاللگری

ویتامین هایی که بعد از ۴۰ سالگی حتما باید بخورید!

هزارتوی زندگی و شعر خیام

سرویس خبری کرمان امروز

در ابتدا الزم به ذکر است که روزنامه کرمان امروز در 
این متن هیچ اظهار نظری درباره اتفاقات چند روز اخیر 
نخواهد داشت و تنها در ادامه مطلب اخبار منتشر شده 
از سوی رییس سازمان صمت جنوب استان و استانداری 
کرمان آورده خواهد شد. تنها نکته ای که قابل تذکر می 
باشد، این است که باید به گالیه ها و درددل این کارگران 
اعالم  به خبرگزاری ها  تنها  اینکه مسئوالن  توجه شود. 
کنند که مشکالت فالن معدن حل شد و ختم به خیر شد 
در عرصه خدمت به مردم کافی نیست. باید این مشکالت 
نیز  آنها  تکرار  امکان  حتی  که  شود  مرتفع  ای  گونه  به 
وجود نداشته باشد، نه اینکه مردم را با قول و وعده به 
اخاللگری  آفت  متاسفانه  دیگر  از سویی  بفرستیم.  خانه 
در بین تجمع کنندگان در کشورما همواره باعث انحراف 
نیز شاهد  مورد خاص  این  در  و  تجمعات می شود  این 
بودیم که مسدود ساختن محور هرمزگان-رودان-کهنوج 
موجب انحراف درباره این تجمع شد. اما شکر خداوند این 
موضوع تا به این لحظه ختم به خیر به نظر می رسد و 
کارگران زحمت  این  اعتراض  دیگر شاهد  که  امیدواریم 

کش نباشیم.
مسلم مروجی فرد، رییس سازمان صمت جنوب استان 
کرمان در این باره اعالم کرده است: »معضل این معدن 

از آنجا بوده که با طرح طبقه بندی مشاغل بین کارگران 
و کارفرما مشکل ایجاد شده بود که شرکت نیز با اعالم 
فروردین  اول  از  دولتی  افزایش حقوق  و  کمبود سیمان 
تصمیم  این  از  بعد  بود.  کرده  تعطیل  را  معدن   ۱۴۰۰
اشتباه و با تالش های استاندار کرمان، مسئووالن قضایی، 
در  کرمان  جنوب  شهرستان   ۵ مردم  نماینده  و  امنیتی 
مجلس شورای اسالمی این معدن در فروردین ماه امسال 
برخی  اخیر  تجمعات  دلیل  اما  کرد.  کار  به  آغاز  دوباره 
از سوبرداشت ها بود که اخیرا برای اخذ قرارداد شرکت 
قرار  کارگران  قبول  مورد  که  کردند  معرفی  را  دیگری 
نگرفته است و منجر به تجمع و مسدود شدن یک جاده 
به مدت سه روز شد. اما پس از مداخله مسئوالن در یک 
وجود  به  آشتی  کارفرما  و  کارگران  بین  گویم  می  کالم 
آمد و کارگران معدن آسمینون از روز جمعه سی و یکم 
اردیبهشت ماه آغاز به کار کردند و مطالبات کارگران حل 
و فصل شده و به هر حال کارگر و معدنکار زبان همدیگر 
را بهتر متوجه می شوند که این جلسه در محل معدن 
تشکیل و ختم به خیر و موجب پایان یافتن تجمعات شد.

گفت:  باره  این  در  نیز  کرمان  استاندار  زینی وند،  دکتر 
بستن راه های شریانی و حیاتی کشور جرم مسلم است 
و کسانی با تحریک باعث مسدود شدن محور هرمزگان-

و  ایده  این  که  مدت شدند  این  در  دوبار  رودان-کهنوج 
عمل کارگران نیست. هم از طرف دستگاه قضایی و هم 
از طرف شورای تامین اعالم می کنم باید منتظر مجازات 

سنگین به خاطر این کار غیر قانونی باشند.ما با دستگاه 
مساله  حل  و  هستیم  هماهنگ  کامال  استان  قضایی 
بلکه راهکار دارد زیرایک معدنی  موجود، قضایی نیست 
است که اکثر کارگران از استان هرمزگان می آیند و این 
امر باعث شده ما نتوانیم تسلط کامل روی بحث کارگران 

داشته باشیم و این خودش یک معضل است.
وی در ادامه سخنانش به کارگران اطمینان خاطر داد 
به صورت جدی  و  است  که حقوقشان سرجای خودش 
نه  و  اخراج خواهد شد  کارگری  نه  و  کنیم  می  بررسی 

حقوقی از کارگری ضایع خواهد شد این پیام شفاف ما به 
کارگران است. ما با استان هرمزگان هماهنگ کردیم که 
به غیر از چارچوب قانونی هیچ گونه تصمیمی نخواهیم 
که  هستند  موظف  معدن  مدیرعامل  و  مسئوالن  گرفت 
براساس چارچوب قانونی به حقوق کارگران توجه کنند 
کما اینکه عمل کرده است.کارگران باید بدانند من یک 
قدم حق غیر قانونی پیگیری نمی کنم اما یک قدم هم از 
حقوق قانونی آنها کوتاه نخواهیم آمد و این پیام روشن 

ما است.

با قرار گرفتن در آستانه ۴۰  ایرنا،  از  به نقل  به گزارش جام جم آنالین 
افزایش وزن بیشتر می  یابد، احتمال  سالگی توده عضالنی شما کاهش می 
شود و خطر ابتال به بیماری های مزمن مانند سرطان، بیماری های قلبی و 
دیابت بیشتر می شود. یکی از بهترین گام ها برای حفظ سالمت و اجتناب از 

این بیماری ها، دریافت کافی ویتامین ها و مواد مغذی مناسب است.
 منابع غذایی بهترین راه برای بدست آوردن فواید ویتامین ها هستند اما 
گر شما رژیم غذایی خاصی دارید و یا در معرض ابتال به برخی بیماری های 
مزمن هستید، نیاز به دریافت مکمل های غذایی خواهید داشت. البته برای 
دریافت این مکمل ها نیاز به مشورت با پزشک تان دارید: ویتامین ب ۱۲: در 
سنین ۴۰ سالگی به بعد برای تقویت سیستم عصبی و عملکرد عادی خون 
نیاز به دریافت ویتامین ب ۱۲ خواهید داشت. با افزایش سن جذب ویتامین 
ب ۱۲ سخت جذب بدن می شود زیرا سطح اسید معده کاهش می یابد. بین 
۴۰ تا ۵۰ سال بهترین رده سنی برای تامین ویتامین ۱۲ از طریق قرص و 
مولتی ویتامین است. این ویتامین را می توانید به میزان ۲.۴ میلی گرم در روز 
استفاده کنید. اصال نگران مصرف بیش از اندازه آن نباشید چون این ویتامین 
محلول در آب است و هرچه که بدنتان نیاز نداشته باشد دفع خواهد کرد. 
ویتامین ب ۱۲ در گوشت و محصوالت حیوانی مانند مرغ، ماهی، لبنیات و 

تخم مرغ وجود دارد.
کلسیم: خطر شکستگی استخوان ها در مردان و زنان باالی ۵۰ سال شدت 
می یابد. استخوان های شما این ماده معدنی را تا قبل از ۳۰ سالگی جذب می 
کند. کلسیم در حفظ سالمت استخوان ها و سایر فعالیت های اساسی بدن از 
جمله انقباض عضالنی ،عملکرد عصب و قلب و سایر واکنش های بیوشیمیایی 
مورد نیاز است. البته با گذر از سن ۴۰ سالگی نیاز نیست که کلسیم بیش از 
حد مصرف کنید بلکه این کار خطر ابتال به مشکالت قلبی را تشدید می کند. 
میزان نیاز زنان ۴۰ تا ۵۰ سال به کلسیم ۱۲۰۰ میلی گرم است. لبنیات، 

ماهی ساردین، کلم بروکلی، بادام، اسفناج و ... منابع سرشار از کلسیم هستند.
ویتامین دی: کمبود ویتامین دی با ابتال به بیماری های قلبی، دیابت، ام اس، 
سرطان های سینه و کولورکتال مرتبط است. عالوه بر این، کمبود ویتامین 
دی، جذب کلسیم را دچار اختالل می کند. ماهی، غالت غنی شده و لبنیات، 
منابع سرشار از ویتامین دی هستند با این حال شما برای جذب ویتامین دی 
از طریق پوست، نیاز به قرار گیری در معرض نور مستقیم خورشید نیز دارید. 
طبق توصیه های بین المللی زنان باالی ۵۰ سال نیاز به دریافت حداقل ۸۰۰ 
واحد بین المللی ویتامین دی دارند. با این حال دریافت این ویتامین تا ۴۰۰۰ 
واحد بین المللی در روز باعث آسیب نمی شود. اگر شما جزو کسانی هستید 
تجویز پزشک  ندارید، طبق  قرار  نور خورشید  اندازه کافی در معرض  به  که 
عملکرد  منیزیم:  باشید.  داشته   ۳ ویتامین دی  مکمل  دریافت  به  نیاز  شاید 
کلیدی منیزیم، کمک به تنظیم فشار خون است و این امری مهم برای زنان 
۴۰ سال به باال محسوب می شود چون بیشتر در معرض ابتال به فشار خون 

ارتباط  التهاب  و  دیابت  قلبی،  های  بیماری  با  منیزیم  باال هستند. کمبود 
دارد. عالوه بر این، منیزیم به جذب کلسیم کمک میکند و نقش مهمی در 
عملکرد عضله عصب، قلب و همچنین کنترل قند خون دارد. سبزیجات تیره 
رنگ، لوبیا و سویا، آجیل، و آووکادو از منابع غنی از منیزیم هستند. زنان ۴۰ 

سال به باال نیاز به حداقل ۳۲۰ میلی گرم منیزیم در روز دارند.
میانگین مصرف  است.  فشار خون  تنظیم  در  پتاسیم  اصلی  نقش  پتاسیم: 
پتاسیم مورد نیاز بدن زنان پس از یائسگی ۲ گرم در روز توصیه شده است 
تا خطر ابتال به سکته مغزی را کاهش دهد. مصرف بیش از حد پتاسیم برای 
از بین غذاها، موز،  قلب و آریتمی های قلبی و دستگاه گوارش مضر است. 
سیب زمینی شیرین، برگ چغندر، عدس و لوبیا سرشار از پتاسیم هستند. 
امگا ۳: تمامی تغییراتی که در اثر باال رفتن سن ایجاد می شوند را از بین می 
برد، خطر ابتال به بیماری هایی چون بیماری های قلبی، فشار خون پایین را 
کاهش داده و برای حافظه و تنظیم کلسترول نیز مفید است. تحقیقات نشان 
داده کسانی که امگا ۳ خونشان زیاد است مغز بزرگتری دارند. و حافظه آن 
ها نیز نسبت به دیگران قوی تر است. در غذاها نیز ماهی، گردو، بذر کتان و 
سبزیجات سرشار از امگا ۳ هستند. میزان مصرف آن برای افراد سالم ۵۰۰ 
میلی گرم، برای افراد مبتال به بیماری قلبی ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی گرم و برای 

کسانی که تری گلیسیرید باالیی دارند ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ میلی گرم است.
اما مصرف  نیستند  ویتامین  یا  معدنی  مواد  ها،  پروبیوتیک  ها:  پروبیوتیک 
آنها برای زنان ۴۰ ساله به باال ضروری است. پروبیوتیک ها منجر به حفظ 
سالمت روده ها و حفظ وزن در محدوده سالم می شوند. مصرف آنها حتی 
باعث کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی، دیابت و سکته مغزی می شود. 
محصوالت  سایر  و  ماست  و  کفیر  مانند  لبنی  محصوالت  در  ها  پروبیوتیک 

تخمیر شده وجود دارند.

ریاضیات،  فلسفه طبیعی،  بی بدیِل  استاد  و  شاعر  نیشابوری  خیام   
واسطه  به  مرگ  از  پس  که  می شود  محسوب  متافیزیک  و  منطق 
به  یافت.  را  رباعی سرایان  سرآمد  عنوان  جهان،  سراسر  در  رباعیاتش 
گونه ای که مظهر و نماینده جهان بینی ویژه و صدای بسیاری از شاعران 

خاموش است.
خیام نیشابوری در زمان حیات و حتی تا مدت ها پس از آن به عنوان 
از  پس  اما  بود  احترام  مورد  و  شد  می  شناخته  فیلسوف  و  ریاضیدان 
معروف  بیشتر  دیگر  کشورهای  و  ایران  در  که  بود  رباعیاتش  مرگش، 
شدند. خیام شاعر نبود و زبان طبیعی، ساده و بی آالیشی داشت و در 
از شخصی پیروی نمی کرد. خیام در سده پنجم هجری در  شعر هم 
اما در کتاب های کهن اختالف های بسیاری به ویژه  نیشابور متولد شد 
در تاریخ تولد و مرگ او وجود دارد. نخستین منبعی که به طور مفصل 
خیام را معرفی کرده، چهار مقاله نظامی عروضی است که آن را حدود 
۵۵۰ قمری می داند و پس از او ابوالحسن علی بیهقی تولد این شاعر را 

در ۵۵۶ قمری می داند.
در خصوص دانش اندوزی خیام نیز دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. 
به نحوی که عده ای می گویند، فلسفه را به طور مستقیم از زبان یونانی 
ابن سینا و شماری  را شاگرد  از تذکره نویسان، خیام  فراگرفته و برخی 
دیگر شاگرد امام موفق نیشابوری می دانند. البته بعید به نظر می رسد 
که خیام شاگرد ابن سینا بوده باشد چرا که به لحاظ زمانی با یکدیگر 
تفاوت داشته اند هرچند او، ابن سینا را استاد خودش معرفی می کند 

اما به نظر می آید که این بیشتر جنبه معنوی داشته باشد.
 رباعیات

رباعی یکی از انواع کهن شعر فارسی محسوب می شود که عده ای 

خیام را بنیانگذار آن دانسته اند اما پژوهش های  اخیر نشان می دهد 
که رباعی پیش از رودکی به گونه ترانه های عامیانه در میان مردم رواج 
داشته و احتماال شکل تکامل یافته یکی از انواع شعری پیش از اسالم 
است. رباعی از همان نخست، محتوای صوفیانه و عاشقانه داشته که زبان 
حال عاشقان هم بوده است که بعداً عمر خیام از قالب رباعی بیشتر برای 

بیان اندیشه ها و دریافت های فلسفی خود استفاده کرد.
شعر خیام، در قالب رباعی، کوتاه، ساده و بدون هنرنمایی های فضل 
اندیشه  فلسفی و حاصل  و در عین حال حاوی معانی عمیق  فروشانه 
آگاهانه متفکری بزرگ در برابر اسرار بزرگ آفرینش است. تعداد واقعی 
از  بیش  که  آن  حال  اند،  دانسته  رباعی   ۷۰ حدود  را  خیام  رباعیات 
او نسبت داده می شود. در کتاب »برخی بررسی  به  چند هزار رباعی 
ها«، احسان طبری می نویسد: خیام رباعی فلسفی را حربه بیان افکار 
شکل  که  است  آن  یکی  ما  ادبیات  های  شگفتی  از  و  داد  قرار  خود 
رباعی را نخستین حکما و عرفای ما در دوران پس از اسالم متناسب 
نصر  ابو  و  نظریات خویش می شمردند  بیان  برای  ترین شکل شعری 
فارابی معروف به معلم ثانی، شیخ الرییس ابوعلی سینا، غزالی، طوسی، 
شیخ ابوسعید ابوالخیر، خواجه ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری، 
خواجه نصیرالدین محقق طوسی و بسیاری دیگر هریک رباعیات فلسفی 
ظریفی سروده اند و بدون شک در این زمینه خیام از جهت فصاحت 

سخن و عمق معانی پیشی گرفته است.
به هر تریتب رباعیات خیام می تواند گسترده ترین تجلیگاه اندیشه 

ھای فلسفی او باشد. اشعاری که سال ها بعد کشف شدند.
گویا ترانه های خیام در زمان حیاتش به واسطه تعصب مردم مخفی 
بوده و تدوین نشده و تنها میان یکدسته از دوستان همرنگ و صمیمی 

به طور  باذوق  اشخاص  آثار  و  جنگ ها  حاشیه  در  یا  داشته  شهرت  او 
قلم انداز چند رباعی از او ضبط شده و پس از مرگش منتشر شده است؛ 
اینها بخشی از گفته های صادق هدایت در خصوص ادبیات و رباعیات 
که  باورند  این  بر  فارسی شناسان  برخی  اساس  همین  بر  است.  خیام 
عبدالرضا مدرس زاده،  است.  ریاکار  زاهدان  بر  تازیانه ای  رباعیات خیام 
قائم مقام انجمن بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی معتقد است که 
خیام در اشعارش بی اعتباری دنیا و ناپایداری هستی موقت انسان را در 
زندگی به تصویر می کشاند. زبان تند و تیز خیام در رباعیات، تازیانه ای 

بر زاهدان دروغین و ریاکار است.
عده  و  عارف منش  حکیم  شاعر  یک  به عنوان  را  خیام  ای  عده  البته 
ای دیگر او را به عنوان یک شاعر بی اعتقاد به همه چیز و مادی اندیش 
به  توجه  با  دیگر  تن  چند  و  رازی  نجم الدین  کرده اند.  معرفی  محض 
دارند.  او  درباره  منفی  اظهارنظرهایی  خیام  رباعیات  الحادی  محتوای 
در مقابل، افراد دیگری در صدد تبرئه خیام برآمدند و رباعیاتی از قول 
افرادی هم بیشتر  او است و  از پشیمانی و توبه  او ساختند که حاکی 
در دوره معاصر، درصدد برآمدند که بگویند این رباعی ها اصال از خیام 

نیست و از شخص دیگری به همین نام است.
 چهره بین المللی شاعر

خیام را بیشتر به واسطه رباعیاتش در کشورهای مختلف می شناسند 
و شاید بتوان گفت که کمتر شاعری در ایران در سطح بین المللی به 
که  فردی  نخستین  دلیل  همین  به  باشد.  رسیده  شهرت  از  پایه  این 
رباعیات او را ترجمه کرد، ادوارد فیتزجرالد بود. او نام این شاعر ایرانی 
را در ردیف چهار شاعر بزرگ جهان یعنی هومر، شکسپیر، دانته و گوته 

قرار داد.

البته افرادی همچون »مارک تواین« تا »تی. اس. الیوت«، خیام را 
به نماد فلسفه شرق و شاعر محبوب روشنفکران جهان تبدیل کردند.

کنسول  نیکوالس،  میالدی   ۱۸۶۷ در  بینیم  می  ارتباط  همین  در 
فرانسه  به  را  رباعیات خیام  ترجمه  نخستین  فرانسه در رشت  سفارت 
بعد گارسن دوتاسی، خاورشناس معروف  انجام داد و حدود ۱۰ سال 
فرانسوی ۱۰ رباعی از خیام را به فرانسه برد. آندره ژید هم با رباعیات 
مفاهیم  از  برخی  بازتاب  و  بود  آشنا  فیتزجرالد  ترجمه  از طریق  خیام 

رباعیات خیام را می توان در کتاب مائده های زمینی او مشاهده کرد.
شخصیت چند وجهی خیام

ستاره  ریاضیات،  همچون  دیگر  های  حوزه  در  شعر  بر  عالوه  خیام 
این  در  که  ای  گونه  به  داشت.  خاصی  تبحر  هم  موسیقی  و  شناسی 
شناسی،  ستاره  حوزه  در  نمونه  برای  است.  تالیفاتی  صاحب  ها  حوزه 
اصالح گاهشماری ایران را در زمان وزارت خواجه نظام الملک در دربار 
سلجوقیان انجام داد و مدار گردش کره زمین به دور خورشید را تا ۱۶ 
البراهین  »فی  رساله  ریاضی دان،  مقام  در  یا  کرد  محاسبه  اعشار  رقم 
علی مسائل الجبر و المقابله« را نوشت که در آن از جبر بیشتر هندسی 
معادالت  خیام  می کند.  استفاده  سوم  درجه  معادالت  حل  برای  خود 
درجه دوم را از روش های هندسی اصول اقلیدس حل می کند و سپس 
با قطع دادن مقاطع مخروطی  نشان می دهد که معادالت درجه سوم 
نیز  موسیقی  ریاضی  تحلیل  به  او  همچنین  هستند.  حل  قابل  هم  با 
پرداخته است و در » القول علی اجناس التی باالربعاء«  مساله تقسیم 
یک چهارم را به سه فاصله مربوط به مایه های بی نیم پرده، با نیم پرده 

باالرونده و یک چهارم پرده را شرح می دهد.
منبع: ایرنا
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