
مهندسین مشاور در استان کرمان
 نیاز به کنترل پروژه حداقل با 15 سال تجربه 

در زمینه کار های صنعتی دارد
سوابق از طریق واتس آپ شماره 09123337201

ارسال گردد
از هر تماس مستقیم خودداری شود

استخدام  آگهی تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی 

)مرتبه دوم( )نوبت اول( 
اداره کل بیمه سالمت استان کرمان

متن در صفحه دوم
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مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان خبر داد:

کتب درسی از 20 شهریور ماه دسترسی دانش آموزان به 
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دومین پروژه مستندسازی تصویری

 منظم هلدینگ سرمایه گذاری

 مس سرچشمه انجام شد

سرانجام

 تست تشخیص کرونا

 رایگان شد

متن در صفحه دوم
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از سوی دادستان زرند صادر شد؛
دستور بازداشت نگهبانان فاقد تائیدیه انتظامی
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مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان :

   هزینه بستری هر بیمار غیرکرونایی

 در سال گذشته در استان 

حدود دو میلیون تومان بوده است

    با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی

نظام مالیاتی هوشمند و شفاف می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

کنون کمبودی برای تزریق  تا
کسن نوبت دوم  وا

افراد نداشتیم

متن در صفحه چهارم

تقدیر از 
شعور حسینی

هیأت های کرمانی
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گزارش »کرمان امروز« از سربلندی  357 هیات  عزاداری 
که پروتکل های بهداشتی را رعایت کرمان  در استان 
کوشیدند؛ کرده و در حفظ جان عشاق سیدالشهدا  

کرمان و خواسته های مردم از دولت سیزدهم؛ کالف سردرگم مشکالت استان  گزارش »کرمان امروز« از 

کسیناسیون از بی آبی و بیکاری تا روند کند وا

متن کامل در صفحه سوم

   اگر نگاهی به مشکالت استان کرمان بیندازیم با کالف سردرگمی از انبوه مشکالت مواجه می شویم که در فهرست بلند باالی آن، بی آبی و بیکاری جوانان استان در صدر قرار دارد. اما اکنون که زمان آغاز به کار دولت سیزدهم 
است، مردم انتظار دارند این دولت نگاه ویژه ای به اقتصاد، سختی معیشت مردم و بیکاری داشته باشد. چاره اندیشی برای معضل تورم، ثبات در بازار، کنترل گرانی و کرونا از جمله وعده های این دولت بود که امید اجرای آنها 

وجود دارد و مردم امیدوار به این وعده ها هستند و...

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

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

آگهی مزایده عمومی شماره 1400/6/ز 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد» 65 هزار تن گندله 
سنگ آهن با عیار 65 درصد « را از اسکه بارکو با شرایط تحویل به 
صورت FOB ، از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند 
به منظور دریافت اسناد مزایده و همچنین اطالع از شرایط مزایده به 

سایت www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است پاکت پیشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 
مورخ 1400/06/15  به آدرس: تهران، خیابان دکتر فاطمی، روبروی 
هتل الله، پالک 273، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، طبقه همکف 
ساعت   رأس  پاکات  بازگشایی  تاریخ  گردد.   تحویل  دبیرخانه  واحد 

10:00 مورخ1400/06/16 در دفتر تهران خواهد بود.
کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر   

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

 

 

 

 

  ز/6/1400شماره آگهی مزايده عمومی 

 

Analysis % 
Min 65.0 Fe 
Max 2.0 FeO 
Max 0.05 P 
Max 0.01 S 
Max 3.5 SiO2 
Max 0.7 Al2O3 
Max 0.7 CaO 
Max 2.7 MgO 

Ave 250 CCS(kg/p) 
Min 90 8-16 mm% 
Max 4.0 A.I% 
Min 95 T.I%  
19-24 Prosity% 

Min 90 Reducibility%  
 

    کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر                                                                      
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اخبار استان

حال  در  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
حاضر یک محموله واکسن کرونا وارد کرمان شده و 

محموله بعدی هم امروز یکشنبه به استان می رسد.
حمیدرضا رشیدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار 
استان  برای  واکسن  از  محموله ای  اکنون  هم  کرد: 
رسیده است که در حال تخلیه و توزیع سهمیه های 
مراکز واکسیناسیون هستیم و محموله بعدی امروز  به 
دست ما می رسد و توزیع واکسن با سرعت بیشتری 

در حال انجام است.
کمبودی  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  نژاد  رشیدی 
گفت:  نداشتیم،  افراد  دوم  نوبت  واکسن  تزریق  برای 
محموله های واکسن کرونا پس از دریافت با توجه به 
آمار سایت و تعداد افراد در انتظار دریافت نوبت دوم، 

بین مراکز واکسیناسیون توزیع می شود.
ابتدا  سهمیه  دریافت  از  پس  ما  اولویت  افزود:  وی 
تزریق برای نوبت دومی هاست و سپس مابقی را برای 
اساس  بر  هم  سایت  و  می کنیم  تزریق  اولی ها  نوبت 

تعداد واکسن های موجود باز می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در رابطه با شیوع 
تشریح  کرونایی  بیماران  بین  در  سیاه  قارچ  عفونت 
در  بیماری  این  تشخیص  و  مشاهده  از  تاکنون  کرد: 

سطح استان کرمان گزارشی را دریافت نکرده ایم.
کل  در  بیماری  این  داروی  کرد:  اظهار  نژاد  رشیدی 
کشور دچار کمبود است با این حال تعداد کمی از این 
دارو برای ما هم ارسال شده و تحویل گرفته ایم ولی 

تاکنون نیازی برای استفاده از آنها نداشته ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

تاکنون کمبودی برای تزریق واکسن نوبت دوم افراد نداشتیم

خبر
دومین پروژه مستندسازی تصویری 

منظم هلدینگ سرمایه گذاری

 مس سرچشمه انجام شد

به گزارش روابط عمومی هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه، دومین 
پروژه  و  تابعه  های  شرکت  های  فعالیت  تصویری  مستندسازی  پروژه 

فلوتاسیون مس سرچشمه به صورت منظم و دوره ای انجام شد.
رویکرد  باتوجه   کرد:  بیان  عمومی  روابط  شکاری،مدیر  اسدی  حسام 
مدیرعامل محترم مهندس میالد شمس و با نگاهی مثبت و معرفی بیشتر 
و بهتر فعالیت های شرکت های زیر مجموعه به بازار سرمایه ثبت و ضبط 

شده است و به صورت منظم  ادامه خواهد داشت.

سرمربی جدید مس کرمان معرفی شد

کاپیتان سال های گذشته مس کرمان، سرمربیگری این تیم را در فصل 
آینده لیگ دسته اول بر عهده گرفت.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
باشگاه مس کرمان اعالم کرد که با تصمیم هیات مدیره این باشگاه، فرزاد 
حسین خانی با قراردادی دو ساله به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال مس 

کرمان انتخاب شد.
حسین خانی که تمامی دوران حرفه ای خود را در مس کرمان پشت سر 
گذاشت، فصل گذشته هدایت تیم دسته دومی مس نوین را بر عهده داشت.
رضا مهاجری در ۲۹ هفته ابتدایی لیگ دسته اول به عنوان سرمربی مس 

کرمان فعالیت می کرد و سپس فرهاد کاظمی جایگزین او شد.

از  یکی  گفت:  کرمان  استان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
ناپایداری  بیمه در کشور  اساسی سازمان  چالش های 
ثبات  برای  ها  دولت  است  خوب  و  است  مالی  منابع 
و  سالمت  بیمه  ویژه  به  و  سالمت  حوزه  اعتبارات  در 
کاهش میزان وابستگی اعتبارات درمانی به فروش نفت 

تالش کنند.
دکتر محمد جعفری  در جمع خبرنگاران با گرامیداشت 
باهنر  و  رجایی  شهیدان  خاطره  و  یاد  و  دولت  هفته 
اظهار کرد: از سال ۷۳ قانون بیمه همگانی تصویب شد 
از سال ۷۴ تشکیل شد و در  و سازمان بیمه سالمت 
ابتدا صرفا بیمه کارکنان دولت را داشتیم و در کشور 

حدود سه مییون نفر را شامل می شد.
وی افزود: در ادامه براساس قانون مقرر شد چتر بیمه بر 
سر همه مردم باز شود و دغدغه های مالی مسیر درمان 
مردم به عهده سازمان بیمه خدمات درمانی قرار بگیرد 
درمان  بیمه  پوشش   ۱۳۷۶ سال  در  راستا  این  در  و 
استان  از  عشایر  درمان  بیمه   ۷۷ سال  و  روستائیان 
کرمان آغاز و بعد از طی دوره آزمایشی به کل کشور 

تعمیم داده شد.

جعفری تصریح کرد: در سال ۸۴ طرح پزشک خانواده 
جمعیت  میلیون   ۲۳ برای  رایگان  تقریبا  صورت  به 
روستایی و عشایری در کشور آغاز شد و در سال ۹۲ 
تحول  طرح  با  همراه  نیز  شهری  رایگان  بیمه  طرح 
سالمت آغاز شد تا هر کس که در نقاط شهری ساکن 
بیمه  دفترچه  ندارد،  درمانی  بیمه  پوشش  و  است 

دریافت کند.
مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان بیان کرد: در حال 
ایران  حاضر تعداد بیمه شدگان سازمان بیمه سالمت 
با سال  نفر است که در مقایسه  بر ۴۰ میلیون  افزون 
می  و  داشته  رشد  برابر  از ۱۰  بیش  تاسیس سازمان، 
پوشش  دغدغه  که  باشیم  داشته  را  ادعا  این  توانیم 
و  ندارد  وجود  ایرانی  خانواده  هیچ  برای  درمانی  بیمه 
در شرایط همه گیری کرونا بیماران بستری)چه کرونا 
ارسال کد  با  باشند،  نداشته  بیمه  و چه غیرکرونا( که 
ملی و شناسه بستری از سوی بیمارستان، تحت پوشش 

بیمه قرار می گیرند.
وی افزود: در حال حاضر یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر 
تحت پوشش بیمه سالمت در استان کرمان هستند که 

بیمه  تعداد  سازمان،  تاسیس  آغاز   ۷۳ سال  به  نسبت 
شدگان در استان ۱۰ برابر شده است.

از دستاوردهای خوب حوزه  یکی  کرد:  اظهار  جعفری 
سالمت جمهوری اسالمی در سال های گذشته توجه به 
کاهش بار مالی ناشی از درمان خانواده ها بوده و کشور 

سعی کرده از طریق بیمه این شاخص را اصالح کند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد 
مردم  و  شود  می  پرداخت  دولت  توسط  ها  هزینه  از 
طبق  کرد:  بیان  دارند،  پرداخت  درصد   ۴۰ از  کمتر 
قانون برنامه ششم توسعه باید سهم مردم به کمتر از 
۲۵ درصد برسد که هنوز تا رسیدن به این عدد فاصله 

۱۵ درصدی داریم.
از  یکی  گفت:  کرمان  استان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
ناپایداری  در کشور  بیمه  اساسی سازمان  چالش های 
ثبات  برای  ها  دولت  است  خوب  و  است  مالی  منابع 
و  سالمت  بیمه  ویژه  به  و  سالمت  حوزه  اعتبارات  در 
کاهش میزان وابستگی اعتبارات درمانی به فروش نفت 

تالش کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: در حال 

از  کرمان  استان  درمانی  مراکز  مطالبات  کل  حاضر 
ماهه  سه  در  و  شده  تسویه   ۹۹ سال  به  مربوط  بیمه 
نخست امسال مطالبات بخش دولتی نیز پرداخت شده 

و در وضعیت مطلوبی قرار داریم.
بیمار  هر  بستری  هزینه  کرد:  تصریح  جعفری 
غیرکرونایی در سال گذشته در استان کرمان حدود دو 
با تشخیص کووید۱۹  بیماران  تومان و هزینه  میلیون 
بود و در سال جاری  پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 

هزینه ها به شدت افزایش پیدا کرده است.
وی بیان کرد: در سال جاری هر ماه تعهدات ما در قبال 
هزینه های درمانی مردم ۵۰ میلیارد تومان بود که در 
سال جاری در مردادماه به ۸۰ میلیارد تومان افزایش 
یافته است و امیدوریم تا پایان سال با منابع در اختیار، 
دغدغه های مردم و مراکز درمانی را از نظر تامین مالی 

پوشش بدهیم.
مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان در پایان گفت: در 
های  ساختمان  احداث  عمرانی  پروژه  دو  دولت  هفته 
راور  و  بافت  های  شهرستان  در  سالمت  بیمه  اداری 

کلنگ زنی خواهد شد.

از سوی دادستان زرند صادر شد؛

دستور بازداشت نگهبانان فاقد 

تائیدیه انتظامی 

دستور بازداشت نگهبانان فاقد تائیدیه انتظامی و کارت شناسایی 
از سوی دادستان زرند صادر شد. به گزارش خبرنگار گروه استان 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، در پی گزارش های مکرر 
مردمی، پیرامون بی توجهی صاحبان باغات در بکارگیری نگهبانان 
فاقد تائیدیه از منطقه انتظامی شهرستان زرند، بلوچ زاده دادستان 
زرند به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: حرکت خودسرانه 
برخی باغداران در بکارگیری افراد فاقد کارت شناسایی انتظامی، 

به  را  کشاورزان  پسته  از محصوالت  نگهبانی  روند  در  مشکالتی 
وجود آورده است و از آنجایی که برخی از این افراد دارای سوابق 
مجرمانه هستند وجاهت الزم برای نگهبانی را نداشتند از همین 
رو، بر اساس گزارش های مردمی پیرامون وجود برخی مشکالت و 
سرقت از باغات پسته، دستور برخورد سریع و قاطع با مرتکبان 
و مسببان صادر شد تا نارضایتی و نگرانی کشاورزان زحمتکشی 
که در این شرایط سخت، به دلیل آفات و خشکسالی های متعدد، 

هزینه های سنگینی در به ثمر رساندن محصوالت خود متحمل 
شدند را برطرف کنیم. او با انتقاد از برخی باغداران تأکید کرد: 
خودخواهانه،  و  خودسرانه  اعمال  با  برخی  داد  نخواهیم  اجازه 
مسیر صحیح نگهبانی از باغات پسته را مختل کنند. بلوچ زاده 
با اشاره به هشدار های مکرر به باغداران و کشاورزان در خودداری 
از بکار گیری این افراد افزود: نگاه ما نگاه پیشگیرانه است و به 
همین منظور، با شناسایی آسیب ها هم به مردم و هم مسئوالن 

هشدار های الزم را می دهیم تا مرتکب خطا نشوند و پس از آن، 
در صورت بی توجهی به تذکرات و هشدار ها با قاطعیت برخورد 
قضایی خواهیم کرد. او تصریح کرد: با توجه به تمام موارد ذکر 
بازداشت  کارت شناسایی  فاقد  نگهبانان  تمام  ابتدا  در  لذا  شده، 
به  اقدام  خودسرانه  که  باغداران  از  دسته  آن  و سپس  می شوند 
بکارگیری نگهبانان فاقد تائیدیه از مرجع انتظامی کرده اند نیز 

مورد پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.

مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان :

   هزینه بستری هر بیمار غیرکرونایی در سال گذشته در استان حدود دو میلیون تومان بوده است

 
 

  عمومی  یک مرحله ای مناقصهآگهی 
 

 شهید باهنرتهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان ی امور رمناقصه واگذا

شماره مناقصه:  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
1400/6/28/66 

تهیه، طبخ و توزیع ی امور رمناقصه واگذا موضوع مناقصه
 باهنرشهید غذای بیمارستان 

 دریافت اسناد : 
سامانه تدارکات الف(

الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir 

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

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 810/186/463/112 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 340/159/623/5 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

 دریافت اسناد
 14:30از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 

 13/06/1400مورخ  شنبه روز
 در سامانه ستاد ایران پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

  شنبه روز14:30 ساعتتا 
 27/06/1400مورخ  

 بازگشایی پیشنهادها
  یکشنبهروز  12:00ساعت از 

 28/06/1400مورخ 
 برگزار خواهد شد.  شهید باهنرامور اداری بیمارستان  در محل  22/06/1400مورخ   شنبهدوروز  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 
 م/الف۱۰۲۰   (هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.) دانشگاه علوم پزشکی کرمانروابط عمومی 

 

 
  عمومی  یک مرحله ای هقصآگهی منا 

 
 بیمارستان سینا زرند  بانینگهی امور رمناقصه واگذا

:  شماره مناقصه دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
68/29/6/1400 

 بیمارستان سینا زرند نگهبانیامور موضوع مناقصه
 دریافت اسناد : 

سامانه تدارکات الف(
الکترونیکی دولت 

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

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 13 /776/935/328 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 789/446/666 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

 اسناددریافت 
از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 

 17/06/1400مورخ چهارشنبه  روز30/14
 در سامانه ستاد ایران پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

 مورخ یکشنبه  روز30/14 ساعتتا 
28/06/1400 

 بازگشایی پیشنهادها
مورخ  دو شنبه روز 12  ساعتاز 

29/06/1400 
بلوار جمهوری اسالمی نبش میدان سجادیه بیمارستان سینا در محل 22/06/1400مورخ دوشنبه روز  10در ساعت جلسه توجیهی ضمناً 

 برگزار خواهد شد. زرند سالن اجتماعات  
 ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست –کرمان  :) تضمین شرکت در مناقصه(محل تسلیم فقط پاکت الف 

 م/الف10۳1  (هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.) عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانروابط 

 

 
 
 
 
 

 
  عمومی  یک مرحله ای مناقصهآگهی  

 
 حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه ی امور رمناقصه واگذا

شماره مناقصه:  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
1400/6/29/69 

حمل و نقل شبکه ی امور رمناقصه واگذا موضوع مناقصه
 دریافت اسناد :  بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه 

سامانه تدارکات الف(
الکترونیکی دولت 

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

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 200/595/222/9 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 760/129/461 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

 دریافت اسناد
 روز14:30از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 

 17/6/1400مورخ  شنبه چهار
 در سامانه ستاد ایران پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

مورخ   یک شنبه روز14:30 ساعتتا 
28/6/1400 

 29/6/1400مورخ  دو شنبهروز  13ساعت از  بازگشایی پیشنهادها
 د.برگزار خواهد ش  شبکه بهداشت و درمان ارزوئیه در محل  22/6/1400مورخ   دوشنبه روز  10در ساعت جلسه توجیهی ضمناً 

 ره حراستابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، ادا –کرمان  :) تضمین شرکت در مناقصه(محل تسلیم فقط پاکت الف 

 م/الف 10۳6  (هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.) روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

در راستای ماده ۵ قانون الحاق ۲و آیین نامه اجرایی آن مدیریت آموزش و پرورش 
شهرستان راور در نظر دارد تعداد یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان امام 
رضا )ع( و یک باب خانه سرایداری جنب مدرسه بهار و تعداد چند کالس واقع در 
مدرسه فاطمیه قدیم جنب فرمانداری، گلخانه واقع در پژوهشسرا در قالب قرارداد 

اجاره )مزایده( به افراد واجد شرایط واگذار نماید.
لذا متقاضیان جهت ثبت نام و کسب شرایط مزایده از تاریخ دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ 
به دفتر پیشخوان دولت چاپار مراجعه و درخواست خود را ثبت نمایند. ۱۱۸۰۰۶۹

نوبت دومآگهی مزایده 

اداره کل بیمه سالمت استان کرمان در نظر دارد جهت ساخت پروژه ساختمان اداری در شهر راور از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی 
کیفی، پیمانکار واجد صالحیت خود را با توضیحات ذیل انتخاب نماید.

موضوع: احداث یک باب ساختمان اداری در شهر راور به مساحت ۱۵۰ مترمربع 
نوع فراخوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی 

شماره ثبت ۲۰۰۰۰۰۳۴۳۹۰۰۰۰۰۴ اسناد مناقصه شهر راور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد )www.setadiran.ir( انجام می شود.

نام و نشانی دستگاه: کرمان، بلوار جمهوری اسالمی، حد فاصل چهارراه شفا و چهارراه فرهنگیان، اداره کل بیمه سالمت استان کرمان، تلفن : ۳۲۱۳۴۳۵۶- ۰۳۴
مدت پیمان : ۹ ماه 

برآورد اولیه: ۱۶/۷۳۰/۵۷۹/۱۳۶ ریال )شانزده میلیارد و هفتصد و سی میلیون و پانصد و هفتاد و نه هزار و یکصد و سی و شش ریال(
مبلغ ضمانتنامه بانکی ۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )هشتصد و چهل میلیون ریال( به نام اداره کل بیمه سالمت استان  کرمان 

http:// گواهینامه صالحیت: حداقل رتبه ۵ در رشته ابنیه، داشتن ظرفیت آزاد )تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه، معتبر بودن اسم شرکت درپایگاه
sajar.mporg.ir

دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ لغایت روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
ارسال اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ در سامانه ستاد بارگذاری گردد.

زمان و محل بازگشایی پاکات اسناد مناقصه: ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ در محل سالن اجتماعات اداره کل بیمه سالمت استان کرمان 
واقع در بلوار جمهوری 

سایر موارد و مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. ۳۳۳۶م/الف

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی 
کیفی )مرتبه دوم( )نوبت اول( 
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا :
 همه مدارس از اول آبان ماه  به صورت حضوری بازگشایی می شوند

شرایط باز پس گیری  مهریه بخشیده شده چیست؟

سرانجام تست تشخیص کرونا رایگان شد

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: از اول آبان 
ماه همه مدارس و از اول مهر ماه ٣٠ تا ۴٠ درصد مدارس 

به صورت حضوری بازگشایی شوند.
وی درباره بازگشایی مدارس اظهار کرد: مصوب شد تا 
و  باشد  به صورت حضوری  بازگشایی مدارس  بر  اهتمام 
واکسیناسیون معلمان و والدین و سرویس مدارس و کادر 

مدارس انجام شود.
وی گفت: ما ١١٢ هزار مدرسه در کشور داریم که ۶٢ 
هزار مدرسه زیر ١٠٠ نفر جمعیت دارند و اینها می توانند 
داشته  آموز حضور  دانش  تا ١۵  از ١٠  کمتر  در کالس 

باشند.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه امسال 
مدنظر  مدارس  در  حضوری  و  مجازی  آموزش  ترکیب 
است، گفت: حتی در برخی مدارس دانش آموز ٢ روز به 
مدرسه برود و دروس اصلی در این روزها تدریس شود و 
تعداد روزهای حضور در مدرسه بستگی به جمعیت دانش 
آموزان در مدرسه دارد و اگر بتوانند سقف ١۵ دانش آموز 
در کالس را رعایت کنند مدرسه می تواند هر روز حضوری 

برگزار شود.
اظهار  مدارس  بازگشایی حضوری  زمین  درباره  رئیسی 

کرد: پیش بینی من این است از اول آبان ماه همه مدارس 
صورت  به  مدارس  درصد   ۴٠ تا   ٣٠ ماه  مهر  اول  از  و 

حضوری بازگشایی شوند.
او گفت: مقرر شد در خصوص بازگشایی مدارس دو تیم 
تشکیل شود، یک تیم وزارت بهداشت و دیگری وزارت 
آموزش و پرورش است تا شیوه نامه ها را درست تبیین 

و ابالغ کنند.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره تامین واکسن 
دانش آموزان اظهار کرد: امکان تامین واکسن برای دانش 
آموزان از ٢ کشور کوبا و چین مدنظر قرار گرفته است 

و وزارت امور خارجه و سفرا در حال رایزنی هستند و 
یکی  رئیس جمهور چین  با  رئیس جمهوری  مکالمه  در 
آموزان  دانش  برای  واکسن  تامین  زمینه  در  مذاکرات  از 

بوده است.
رئیسی تاکید کرد: موضوع واکسیناسیون دانش آموزان 
نباید اصل قرار گیرد اگر بخواهیم واکسن به دانش آموزان 
تزریق کنیم واکسیناسیون صرفا برای دانش آموزان دارای 
بیماری زمینه ای صورت خواهد گرفت و ما باید اطرافیان 
دانش آموزان را واکسینه کنیم هر چند باید توجه داشت 

این موضوع هنوز در مراحل ابتدایی است

باتوجه به اینکه بخشش مهریه به چه صورتی انجام 
شده زن می تواند نسبت به دریافت مهر اقدام کند.

وکال  مرکز  عضو  و  حقوق  کارشناس  نیکو  میهن 
گروه  قضایی  حقوقی-  حوزه  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
از  زن  درباره رجوع  باشگاه خبرنگاران جوان؛  اجتماعی 
بخشش مهر اظهار کرد: در این باره که آیا زن می تواند 
بازگردد و مجدد  این تصمیم  از  از بخشش مهریه  پس 
به نوعی که زن مهریه  باید  مهریه خود را مطالبه کند 
خود را بخشیده است توجه داشت، بنابراین ابتدا شرایط 

مختلف بخشیدن مهریه را مورد بررسی قرار می دهیم.
نیکو بیان کرد: زن می تواند با مراجعه به دفاتر اسناد 
رسمی مهریه خود را به شوهرش هبه کند و به اصطالح 
مهر را به او ببخشد، اما در این حالت زن هر زمان که 
بخواهد می تواند از هبه خود رجوع کند مگر اینکه ضمن 

عقد، حق رجوع را از خود گرفته باشد.

این کارشناس حقوق گفت: مطابق با ماده ٧٩۵ قانون 
مدنی، "هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی 
تملیک کننده  تملیک می کند،  به کس دیگری  را مجاناً 
واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است 
اگر  شد  اشاره  که  طور  همان  می گویند".  موهوبه  عین 
خانم در سند بخشش مهریه خود از کلمه هبه استفاده 
کند، مهر قابل رجوع است، اما در شرایطی که هبه باشد، 
یعنی در ازای دریافت مال، مهریه خود را بخشیده باشد، 
زمانی که خانم مال مورد نظر را دریافت نکرده می تواند 

از بخشش خود رجوع کند.
طالق  ازای  در  خانم  که  هم  زمانی  داد:  توضیح  وی 
و ١٠  ماه   ٣( عده  مدت  در  و  کند  هبه  را  مهریه خود 
روز یا ٣ طهر( بخواهد به مهریه خود رجوع کند مرد نیز 
می تواند به زندگی خود بازگردد و طالق باطل می شود. 
نکته مهم این است که اگر زوجه قصد مطالبه مهریه ای 

دعوای  باید  بخشیده،  طالق  هنگام  که  باشد  داشته  را 
اثبات رجوع به مابذل و پس از آن دعوای مطالبه مهریه 

را طرح کند.
بیان کرد:  ابراء ذمه زوج  این کارشناس حقوق درباره 
بر اساس ماده ٢٨٩ قانون مدنی ابراء عبارت از این است 
که دائن )طلبکار( از حق خود به اختیار صرف نظر کند.

نیکو تصریح کرد: در صورتی که در متن سند بخشش 
دیگر  باشد،  شده  استفاده  مهریه  ابراء  کلمه  از  مهریه 
خانم  و  ندارد  وجود  مهریه  بخشش  از  رجوع  امکان 
نمی تواند مهریه خود را مطالبه کند مگر اینکه زن صغیر 
مهریه  بخشش  این صورت سند  در  که  باشد  دیوانه  یا 

ایشان باطل محسوب می شود.
وی گفت: در ابراء، زن با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد 
رسمی، سندی را مبنی بر ابراء ذمه مرد امضاء می کند 
تکلیفی  تو  من  نظر  از  اینکه  مانند  عباراتی  آن  در  و 

قید  عبارت  این  مانند  یا  و  نداری  مهریه  پرداخت  بر 
می شود. نیکو درباره بذل مهریه توضیح داد: بذل نیز به 
معنای بخشیدن، هدیه دادن و یا اعطا کردن است. بذل 
مهریه بیشتر در طالق خلع و مبارات مورد استفاده قرار 
می گیرد. این نوع طالق به دلیل کراهت خانم از زندگی 
مشترک واقع می شود که در آن زن با بخشیدن تمام یا 
بخشی از مهریه از آقا طالق می گیرد، البته در این نوع 

از مهریه هم امکان رجوع از بخشش مهریه وجود دارد.
که  صورتی  در  همچنین  گفت:  حقوق  کارشناس  این 
صورت  مشروط  صورت  به  زن  سوی  از  مهریه  بخشش 
به  شوهر  اگر  نکند،  وفا  خود  شرط  به  زوج  و  گیرد 
برای  ای  ادله  یا  زن مدرک  یا  کند  اعتراف  وعده  خلف 
مثال)شاهد( برای اثبات این مسأله داشته باشد، می تواند 
را  خود  مهریه   قضایی  محاکم  به  دادخواست  تقدیم  با 
مطالبه کرده و ابطال سند بذل مهریه را از دادگاه بخواهد.

نامه ای،  ارسال  با  سالمت  بیمه  عالی  شورای   دبیرخانه 
رایگان شدن فرانشیز تست تشخیصی کووید ١٩ را به مراکز 

درمانی و تشخیصی کشور اعالم کرد.
بیمه  سازمان  عمومی  روابط  اعالم  بنابر  ایسنا،  گزارش  به 
آمده  بیمه سالمت  عالی  شورای   دبیرخانه  نامه  در  سالمت، 
است:» به  منظور کاهش پرداخت از جیب مردم و شناسایی به 
 موقع افراد مشکوک مبتال به کووید ١٩ با عنایت به فرمایشات 
مقام  معظم رهبری، خود پرداخت )فرانشیز( به  منظور دریافت 
تست گلوبال تشخیص آزمایشگاهی کووید ١٩ با کد ٨٠۵١١٩ 
کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت، در بخش سرپایی با رعایت 
شرایط ذیل تا سقف تعرفه بخش دولتی رایگان و به  طور کامل 

توسط سازمان های بیمه گر پرداخت خواهد شد.
وزارت  اعالم  طبق  ارائه خدمت  مجاز  مراکز  در  صرفاً  اول: 
استانداردها  رعایت  با  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
و ضوابط فنی آزمایشگاه مرجع سالمت در مرکز ارائه دهنده 

خدمت
وزارت  ابالغی  پروتکل های  و  اندیکاسیون  رعایت  دوم: 
مصوب  دستورالعمل  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

ابالغی دبیرخانه شورای  عالی بیمه سالمت کشور
سوم: ثبت اطالعات در سامانه های پرونده الکترونیک سطح 
ایرانیان  الکترونیک  پرونده  تبادل اطالعات و در سامانه  یک 

)سپاس( سطح دو"

گزارش »کرمان امروز« از کالف سردرگم مشکالت استان کرمان و خواسته های مردم از دولت سیزدهم؛

کسیناسیون از بی آبی و بیکاری تا روند کند وا

با  بیندازیم  کرمان  استان  مشکالت  به  نگاهی  اگر 
شویم  می  مواجه  مشکالت  انبوه  از  سردرگمی  کالف 
که در فهرست بلند باالی آن، بی آبی و بیکاری جوانان 
استان و روند کند واکسیناسیون در صدر این فهرست 

قرار دارد.
 نرخ بیکاری در کرمان با وجود ظرفیت های معدنی، 
صنعتی و گردشگری سال هاست که همچون قصه پر 
غصه ای بر دل مردمان این دیار نشسته است. مساله 
ای که در طول سال های متمادی و با حضور هر کدام 
به  شده  مطرح  مسائل  ترین  مهم  جزو  ها  دولت  از 
شمار می رفته و تمام مسئوالن مربوطه ایجاد اشتغال 
دانستند.  می  ضروریات  از  را  بیکاری  نرخ  کاهش  و 
متاسفانه طی چند سال اخیر  رفع مشکل بیکاری تنها 
به برگزاری جلسات از سوی مسئوالن و ارائه طرح ها 
روند  این  است.  محدود شده  اساس  بی  های  وعده  و 
بسیاری از جوانان استان را ناامید و خسته کرده است . 
اما وقتی سخن از اشتغال می شود پیش از همه نگاه 
ها متوجه متولیان مستقیم این امر می شود. به گفته 
کرمان  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس 
متوسط نرخ بیکاری کشور در تابستان ٩٩ نسبت  به 
مدت مشابه سال گذشته یک واحد درصد کاهش پیدا 
کرده و به ٩/۵ درصد رسیده اما در استان نرخ بیکاری 

نیم واحد درصد افزایش یافته  و از ١٠/٨ به ١١/٣ 
درصد رسیده است.

اما مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان  
مشکالت بیکاری جوانان این استان را مربوط به نبود 
بازار کار نمی داند بلکه نبود مهارت در جوانان را علت 
آن می داند. به گفته رضا اسماعیلی اگر به حدود ٣٠ 
سال قبل برگردیم مشاهده می کنیم که تمامی کسانی 
که وارد  بازار کار می شدند با کسب مهارت بوده است.

و  گفته  بسیار  کرمان  استان  در  آب  بحران  درباره 
نوشته ایم که همواره مهم ترین نگرانی  مردم استان 
انتظار می رود دولت  تا کنون بوده است.  از گذشته  
سیزدهم نسبت  به کنترل بحران آب در کرمان توجه 
زیرا وضعیت آب کرمان  اتخاذ کند  ای  ویژه  تدابیر  و 
مطلوب نیست و مردم با کمبود و گاه با نبود آب مواجه 

هستند. 
سیزدهم  دولت  کار  به  آغاز  زمان  که  اکنون  اما 
انتظار دارند این دولت نگاه ویژه ای به  است و مردم 
اقتصاد، سختی معیشت مردم و بیکاری داشته باشند. 
روز  در  و  انتخاباتی  تبلیغات  زمان  در  ایشان  که  چرا 
تفیذ حکم، اعالم کرد که  به دنبال حل مساله تورم 
همچنین  و  کرونا  و  گرانی  کنترل  بازار،  در  ثبات  و 
است  آب  کم  مناطق  در  ویژه  به  آب  تامین  موضوع 
که این موضوعات به مطالبات مردمی از ایشان تبدیل 
شده است. مردم انتظار دارند، دولت سیزدهم کارآمد 
باشد و به وعده هایی که در زمان تبلیغات داده عمل 
اشتغال،  اقتصاد،  بهبود  معیشتی،  مشکالت  رفع  کند، 
در  تسریع  و  گسیخته  افسار  گرانی  و  تورم   بیکاری، 
از این مشکالت است که مردم  واکسیناسیون بخشی 

توقع بهبود اوضاع را از دولت مردان دارند.

  اگر نگاهی به مشکالت استان کرمان بیندازیم با کالف سردرگمی از انبوه مشکالت مواجه 
می شویم که در فهرست بلند باالی آن، بی آبی و بیکاری جوانان استان در صدر قرار دارد. اما 
اکنون که زمان آغاز به کار دولت سیزدهم است، مردم انتظار دارند این دولت نگاه ویژه ای 
به اقتصاد، سختی معیشت مردم و بیکاری داشته باشد. چاره اندیشی برای معضل تورم، ثبات 
از جمله وعده های این دولت بود که امید اجرای آنها وجود  بازار، کنترل گرانی و کرونا  در 

دارد و مردم امیدوار به این وعده ها هستند و...

دوست
به قلم جواد رادمنش

دوست یعنی معنی عشق وصفا 
واژه دلدادگی رسم وفا 

دوست یعنی عاشقی درس ادب
همدلی دیوانگی رسمی عجب

دوست یعنی وادی دلبستگی
کوچه باغ عاشقی وابستگی

دوست یعنی فارغ از من ها شدن
در پی هم با هم و چون ما شدن

دوست یعنی معنی وارستگی
در کنار هم پر از همبستگی
دوست یعنی همدم بی ادعا

از برای تو پر از مهرو ثنا
دوست یعنی هردمی خالی شدن

از برای دیدنت جاری شدن
دوست یعنی خالی ازنیرنگ ها

از برای تو تمام رنگ ها
دوست یعنی وصف حال عاشقی 

از برای دوست چون دیوانگی
این رها گر دوستی با َکس کند

تا ابد رسم وفا با دوستان خود کند

مدیرکل آموزش و پرورش

 استان کرمان خبر داد:

دسترسی دانش آموزان 
به کتب درسی

 از 20 شهریور ماه
گفت:  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
کتاب های درسی دانش آموزان در تمامی دوره های 
تحصیلی از ٢٠ شهریور ماه جاری در مدارس توزیع 

می شود.
»احمد اسکندری نسب«  با اعالم خبر افزود: کتاب 
های  دوره  تمامی  در  آموزان  دانش  درسی  های 
تحصیلی به شهرستان ها و مناطق استان ارسال شده 

و آماده برای توزیع است.
وی بیان کرد: امسال همه کتاب ها در مدارس توزیع 
می شود و هیچ کتابی در کتاب فروشی ها فروخته 

نخواهد شد.
اسکندری نسب با بیان اینکه تاکنون ۴٢٠ هزار و ۵۶٠ 
نفر دانش آموز یعنی حدود ٧٩ درصد دانش آموزان 
اینترنتی  به صورت  را  استان کتاب های درسی خود 
اسرع  در  آموز  دانش  اند، گفت: سایر  خریداری کرده 
وقت  نسبت به خرید اینترنتی کتاب های درسی خود 
اقدام کنند. مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
درسی  های  کتاب  تاکنون  که  آموزانی  دانش  افزود: 
خود را خریداری نکرده اند تا ١۵ شهریور مهلت دارند 
با ورود به سامانه IRTEXTBOOK.IR به خرید 

کتاب درسی خود اقدام کنند.
وی افزود: خرید کتاب درسی نیازمند ثبت نام دانش 
آموزان در سامانه »پادا« و مشخص شدن مدرسه محل 

تحصیل آنهاست.

فراموشی

روی نیمکت نشسته ام 
احساس هایم را می ریزم 

جلوِی پرنده ها 
می بینم چگونه دوست داشتن ات را 

نوک می زنند 
می بینم ته کفش رهگذران به عشق نشسته ست 

می بینم تنهایی عاطفی 
همچون نسیم بر جسم 

بر روحم می وزد 
روِی نیمکت نشسته ام 

عکست را در تلفن همراهم نگاه می کنم
لبخند چون شکوفه بر شاخه 

روی لبانم می نشیند 
قلبم عیِن ورزشکاران پارک با انگیزه می شود 

چرا هر چه فراموشت می کنم 
بیشتر غرق مهر ورزیدنت می شوم !

به قلم
سامان 
ساردویی
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بدون نیاز به دارو
 سوزش معده را درمان کنید

سوزش معده یا سوزش سر دل یکی از مشکالت شایع است که 
می تواند نشانه یک بیماری خطرناک باشد.

بسیاری از مردم از سوزش معده رنج می برند ، اما برخی از غذاها 
و نوشیدنی ها مانند چای بابونه ، سیب زمینی و بی کربنات سدیم 

می توانند سوزش معده را از بین ببرند.
دل  سر  سوزش  برای  رایج  سنتی  درمان  یک  سدیم  کربنات  بی 
است، زیرا ماده فعال موجود در آن اسید معده را خنثی می کند و 
درد را تسکین می دهد. همچنین ، چای بابونه به تسکین و مرطوب 

شدن مخاط معده کمک می کند.
اسید  شر  از  شدن  خالص  به  نیز  زمینی  سیب  در  موجود  نشاسته 
اضافی معده کمک می کند و محققان نوشیدن آب سیب زمینی 

دو بار در روز را برای حصول مؤثرترین نتیجه توصیه می کنند.
گرفتن  نادیده  خطر  مورد  در  انگلستان  در  بهداشتی  کمپین  یک 
سوزش سر دل هشدار داد؛ زیرا ممکن است نشانه ای از سرطان 

معده یا مری باشد.
صورت  در  است  خواسته  مردم  از  انگلستان  عمومی  بهداشت 
احساس سوزش مداوم در معده یا مشکل در هضم غذا به مدت 

سه هفته یا بیشتر به پزشک مراجعه کنند.
بیشتر مردم از عالئم این مشکل آگاه نیستند و سرطان معده و مری 

پنجمین سرطان شایع در انگلستان است.
آمارهای اداره بهداشت عمومی انگلیس نشان می دهد که ساالنه 
می  مبتال  سرطان  نوع  دو  این  به  انگلستان  در  نفر   12900 حدود 

شوند و ساالنه حدود ده هزار نفر بر اثر این بیماری ها می میرند.
به گفته انجمن سرطان آمریکا ، ساالنه حدود 28000 مورد جدید 
سرطان معده تنها در ایاالت متحده آمریکا تشخیص داده می شود.
سرطان معده یکی از شایع ترین تومورها در میان افراد مسن است، 
زیرا حدود 60 درصد از بزرگساالن مبتال به این بیماری 65 سال 

یا بیشتر سن دارند.

اپیدمی تک فرزندی 
و رابطه آن با مشکالت اقتصادی 

یک جامعه شناس در رابطه با آسیب های تک فرزندی در خانواده 
و جامعه توضیحاتی داد.

اعظم آهنگر جامعه شناس، در یک گفت و گوی رادیویی، در 
اظهار  جامعه  و  خانواده  در  فرزندی  تک  های  آسیب  خصوص 
نیست،  مهم  گفت  توان  نمی  و  است  مهم  زندگی  کیفیت  کرد: 
به فرزندآوری را در بین  اما واقعیت این است که ما عدم تمایل 
امکانات  و  خوب  زندگی  کیفیت  که  کنیم  می  مشاهده  اقشاری 
الزم را برای داشتن فرزندان دیگر هم دارند و این موضوع تا حدی 

برای جامعه ما آسیب زا و مساله ساز است.
 وی بیان کرد: برخی بر این باور هستند که یک فرزند کفایت می 
کند، چرا که می توانند زندگی با کیفیت تری را برای فرزند خود 
فراهم کنند و تحصیل خوب و آموزش های الزم را برای او داشته 
باشند تا بچه شان دچار فقر قابلیتی نشود، اما وقتی در بزرگسالی، 
بین بچه های تک فرزند و بچه هایی که از خانواده های چند فرزند 
هستند، مقایسه می کنیم، می بینیم که بچه های تک فرزند، شادی  
و سرمایه اجتماعی کمتری دارند، چرا که خواهر و برادر سرمایه 

اجتماعی هستند.
 این جامعه شناس تصریح کرد: داشتن خواهر و برادر باعث می 
شود که فرد در مواقع اضطرار بتواند از آن ها کمک و حمایت 
بگیرد، چراکه آن ها همدیگر را حمایت می کنند. این در حالی 
است که بچه های تک فرزند در زمان کهولت پدر و مادر واقعا 
گرفتار می شوند به این دلیل که مجبور هستند یا هزینه پرستار را 
پرداخت کنند و یا اینکه از کار و درآمد خودشان بزنند تا بتوانند 
از پدر و مادرشان که دچار کهولت سن هستند و مشکالتی دارند 
به  هستند  فرزند  چند  دارای  که  هایی  خانواده  اما  کنند،  حمایت 

راحتی مسئولیت والدین را هم بین خود تقسیم می کنند.
 آهنگر گفت: توجه داشته باشید ما در کشوری زندگی می کنیم 
که مسئولیت افراد به دوش خانواده است. یعنی از روزی که بچه 
به دنیا می آید تا کهولت سن و پیری و فوت او، همه هزینه هایش 
تا  کنند  می  هزینه  او  برای  خانواده  و  است  مادر  و  پدر  عهده  به 
می  ایجاد  مسکن  و  شغل  او  برای  خانواده  و  کند  تحصیل  بتواند 
کند و حتی هزینه درمان او هم با خانواده است و تمام مسئولیت 
برعهده خانواده است و حاال تصور کنید در  بچه  اجتماعی یک 
خانواده ای، فقط یک بچه وجود داشته باشد که این بچه، وقتی 
پدر و مادرش به سن کهولت می رسند دچار معضالت فراوانی می 
شود و خودش هم در سن بزرگسالی، به دلیل تنهایی هایش و عدم 

حمایت ها و همکاری ها دچار مسائل زیادی می شود.
 وی ادامه داد: مساله دیگری که در این خصوص وجود دارد، این 
است که کشور ما دچار پیری سن شده است و به این ترتیب، با 
با مشکالتی روبه رو   ... نیروی کار و  برای  وجود تک فرزندی، 
به کیفیت زندگی  این قدر زیاد و وسواس گونه  می شود و اگر 
تک فرزندها توجه کنیم و به فکر بچه دیگری نباشیم، اصال نیروی 
کاری وجود نخواهد داشت و چرخه اقتصاد کشور هم به گردش 

نخواهد آمد.
را  فرزندی  تک  موضوع  نتوانیم  افزود:اگر  شناس  جامعه  این   
مدیریت کنیم و حداقل، نیروی انسانی را از خودمان داشته باشیم 
هر  حداقل  است  نیاز  همین  خاطر  به  شویم،  می  مشکالتی  دچار 
پدر و مادر دو فرزند داشته باشند که رشد جمعیت رو به کاهش 
نباشد، چراکه اگر به کشورهای اروپایی که  جمعیت پایینی دارند 
نگاه کنیم، می بینیم که با اقتصاد خوبی روبرو هستند و می توانند 
از کشورهای دیگر، نیروی کار استخدام کنند اما ما چنین شرایطی 

را نداریم.

به قلم 
محمد فتح نجات

گزارش »کرمان امروز« از سربلندی 357 هیات  عزاداری در استان کرمان که پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده
 و در حفظ جان عشاق سیدالشهداکوشیدند؛

تقدیر از شعور حسینی هیأت های کرمانی

تفاوت درد کمر و کلیه در چیست؟ 
دانستن نشانه ها و محرک های درد کلیه و کمر درد 
یکدیگر  از  را  آن ها  تفاوت  تا  می کند  کمک  شما  به 

تشخیص دهید.
از  بسیاری  منزلگاه  و  است  پیچیده  انسان  بدن 
بیماری های بالقوه و ویروس ها است. هر بیماری نوعی 
از عالئم را نشان می دهد که ما می توانیم به خاطر پیدا 
کردن یک درمان به رسمیت بشناسیم و مستند کنیم، 
اما گاهی عالئم دو شرایط بسیار متفاوت می توانند با 
هم تداخل داشته باشند و سردرگمی ایجاد کنند این 
مورد درباره ی درد کمر و درد کلیه هم صدق می کند.
دالیل  اما  دارند،  مشابهی  نشانه های  این ها  دوی  هر 
کاماًل متفاوتی هم دارند. دانستن نشانه ها، محرک ها 
و ویژگی های این شرایط می تواند به شما کمک کند 
که این دو را متفاوت کنید. اغلب افراد تصور می کنند 
ایجاد درد در ناحیه کمر به علت درد کلیه است و در 
چه  کلیه  درد  و  کمر  درد  که  می خوانید  مطلب  این 

عالئمی دارند و تفاوت آن ها مشخص است.
چگونه درد کلیه را تشخیص دهیم؟

کلیه ها مواد زائد و سموم موجود در جریان خون را 
فیلتر می کند که این باعث آسیب پذیری آن در برابر 
اگزاالت و فسفر اضافی  عفونت های می شود. کلسیم، 
سنگ  ایجاد  باعث  و  شده  جمع  کلیه ها  در  می تواند 
کلیه شود که در صورت انسداد، دردناک خواهد بود. 
یا وجود سنگ در  نتیجه عفونت  اغلب در  درد کلیه 

لوله های خارجی کلیه احساس می شود.
دارای  باشد،  ایجاد شده  کلیه شما  ناحیه  از  اگر درد 

ویژگی های زیر است:
محل درد

درد کلیه در ناحیه پهلو )کمر( یا قسمت میانی کمر 
بین  فقرات  ستون  طرف  دو  در  ناحیه ای  یعنی  شما 
قسمت تحتانی قفسه دنده و باسن و معموالً در یک 
طرف بدن ایجاد می شود؛ اما در هر دو طرف ممکن 

است بروز کند.
نوع درد

در صورت داشتن سنگ کلیه، درد آن معموالً حاد و 
در صورت ابتال به عفونت کسل کننده است )که مانع 
فعالیت های روزمره شما نمی شود( و بیشتر اوقات درد 
به صورت مداوم و عمیق خواهد بود. در حالت عفونت 
درد با حرکت بدتر نمی شود یا بدون درمان خود به 
خود برطرف می شود ام اگر سنگ کلیه باشد با حرکت 

سنگ ممکن است درد نوسان داشته باشد.
گسترش درد

گاهی اوقات درد به کشاله ران یا پایین شکم گسترش 
اگر فقط درد شکم و بدون کمر درد دارید،  می یابد. 

پس ممکن است این درد مربوط به کلیه ها نباشد.
شدت درد

بندی  طبقه  دارد  که  شدتی  اساس  بر  کلیه  درد 
ایجاد  شدیدی  درد  معموالً  کلیه  سنگ  می شود. 
می کند و درد ناشی از عفونت نیز معموالً خفیف است. 
سنگ های کوچک کلیه اغلب از طریق دستگاه ادراری 
عبور می کنند بدون اینکه درد زیادی ایجاد کنند. با 
این حال، سنگ های بزرگ می توانند دردی شدید و 
منتقل  حالب  به  کلیه  از  وقتی  که  کنند  ایجاد  حاد 
می شوند، بدتر می شود. حالب ها لوله هایی هستند که 
کلیه ها را به مثانه متصل می کنند و بخشی از سیستم 

ادراری هستند.
مواردی که درد را کسل کننده یا شدید می کند

برطرف نشود، هیچ چیز  تا زمانی که مشکل  معموالً 
بیشتر  در  نمی کند.  بهتر  را  درد  خودکار  صورت  به 
بوده و ممکن است در طول  موارد، درد کلیه مداوم 
اما به طور کامل برطرف  روز کاهش یا افزایش یابد، 
نمی شود. با این وجود برخی از سنگ های کلیه ممکن 

است خود به خود و بدون درمان از بین بروند.
اگر عفونت یا سنگ کلیه دارید، ممکن است به موارد 

زیر مبتال شوید
نیاز  تیره،  ادرار  تهوع،  حالت  و  استفراغ  لرز،  و  تب 
فوری به ادرار کردن، درد هنگام ادرار کردن، عفونت 
مثانه، مشاهده خون در ادرار )این می تواند در هر دو 
مشاهده  و  بیفتد(  اتفاق  کلیه  یا سنگ  عفونت  مورد 
ادرار  در  مانند سنگریزه  که  کلیه  سنگ های کوچک 

به نظر می رسند.
شامل  است  ممکن  شدید  مشکالت  یا  آسیب  عالئم 

موارد زیر باشد
بوی بد دهان، تنگی نفس، ایجاد تورم در پاها، مچ پا، 

پا و دیگر اعضای بدن.
کمردرد را چگونه تشخیص می دهید؟

حدود ۸۰ درصد از بزرگساالن در دوره ای از زندگی 
کلیه  درد  از  درد  کمر  می شوند.  کمردرد  دچار  خود 
در  مشکلی  وجود  دلیل  به  معموالً  و  است  شایع تر 
ایجاد  شما  پشت  اعصاب  یا  استخوان ها  عضالت، 

می شود.
کمر درد با ویژگی های زیر مشخص می شود:

محل درد
اتفاق  شما  پشت  از  نقطه  هر  در  می تواند  درد  کمر 

بیفتد، اما بیشتر اوقات در قسمت پایین کمر یا یکی 
از باسن ها احساس می شود.

نوع درد
درد عضالنی احساس دردی آرام است، اما اگر عصبی 
آسیب دیده یا ملتهب شده باشد، درد شدید بوده و 
حتی  یا  پا  ساق  باسن،  پایین  به سمت  است  ممکن 

تمام پا را درگیر کند.
شدت درد

یا  ابتال به صورت حاد  براساس مدت زمان  کمر درد 
مزمن طبقه بندی می شود. درد شدید از چند روز تا 
چند هفته و درد مزمن بیش از سه ماه طول می کشد.

مواردی که درد را بهتر یا بدتر می کنند
کمر درد ممکن است با حرکت و یا نشستن یا ایستادن 
به مدت طوالنی بدتر شود و اگر موقعیت خود را تغییر 
دهید یا کمی سرگردان شوید ممکن است بهبود یابد. 
عضالت کمر ممکن است خود به خود بهبود یابند و 

درد باید کاماًل برطرف شود.
عالئم مرتبط با کمردرد

عالئم دیگری که ممکن است با کمردرد تجربه کنید 
عبارتند از: محل درد ممکن است متورم به نظر برسد، 
اسپاسم عضله در ناحیه دردناک، بی حسی یا ضعف در 
یک یا هر دو پا )اگر درد به دلیل مشکل عصبی است(.

و  می برید  رنج  کمردرد  از  که  شدید  متوجه  اگر 
کنید،  کنترل  را  مزاج  اجابت  یا  ادرار  نمی توانید 
احتماال چیزی بر روی اعصاب ستون فقرات شما فشار 
می آورد؛ در این حالت شما باید فوراً توسط متخصص 

معاینه شوید.
 cauda equina سندرم  نام  با  که  بیماری  این 
موقع،  به  درمان  عدم  صورت  در  می شود،  معرفی 
باعث آسیب شدید عصبی در ستون فقرات  می تواند 

در طوالنی مدت شود.
پزشک  به  کلیه  و  کمر  درد  برای  موقع  چه   

مراجعه کنیم؟
پس از شناسایی درد کمری یا کلیوی، برای بررسی 
بیشتر و درمان باید به پزشک مراجعه کنید. در صورت 
پزشک  به  فورا  باید  کلیه  سنگ  یا  عفونت  به  ابتال 
را  خفیف  حاد  کمردرد  می توان  گاهی  شود.  مراجعه 
صورت  در  اما  کرد،  درمان  پزشک  به  مراجعه  بدون 
تداوم، متوسط و شدید شدن درد یا انتشار آن به سایر 

نواحی باید حتما به پزشک مراجعه کنید.

تمامی  امسال  عزاداری  ایام  و  ماه محرم  آغاز  از  پیش 
رسانه ها و البته افراد مطالبه گر به این موضوع اشاره 
سالهای  مانند  به  عزاداری  مراسم  برگزاری  که  کردند 
گذشته می تواند برای جان مردم خطر آفرین باشد. به 
همین دلیل تمامی نهادهای مربوطه از چند هفته قبل 
این زمینه کمال  این ماه مهم تالش کردند که در  از 
همکاری را داشته باشند تا برگزاری مراسم به گونه ای 
باشد که به هیچ شهروندی صدمه وارد نشود. سازمان 
انتشار  با  کرمان  استانداری  البته  و  اسالمی  تبلیغات 
بسیار  زمینه  این  در  مراسم  برگزاری  قوانین چگونگی 
موثر ظاهر شدند و البته تشکیل 172 تیم نظارتی برای 

بازرسی از این مراسم نیز بسیار تاثیر گذار بود.
در این زمینه حجت االسالم غالمحسین حقانی گفته 
ماه محرم،172  مراسم  امن  برگزاری  که»برای  است 

تیم بازرسی به منظور رصد و نظارت بر حسن اجرای 
مصوبات ستاد ملی و استانی محرم و کرونا تشکیل شد 
که با انجام 2 هزار و 3۹ جلسه بازرسی و نظارت، ۹۸۰ 
تذکر شفاهی و 75 تذکر کتبی صادر شد و در دهه اول 
ماه محرم  33۹شکایت سازمانی و 7۶ شکایت مردمی 
ثبت شد و 1۰ مجموعه، مسجد و هیات مذهبی متخلف 

در رعایت دستورالعمل های بهداشتی به مراجع ذیربط 
برای  شدند.همچنین  معرفی  کرونا  استانی  ستاد  و 
برگزاری هرچه با شکوه تر و منظم تر مراسم عزاداری 
های  همایش  و  گردهمایی  جلسه   2۸ محرم،  ماه 
توجیهی مدیران و متولیان مجالس عزاداری با حضور 
مسئوالن بهداشت و نیروی انتظامی و سپاه پاسداران 

در سطح استان برگزار شد« وی در ادامه سخنانش 
تیم های  گزارشات  به  توجه  با  و  ایام  این  »در  گفت: 
بازرسی؛ 357 هیات مذهبی و مسجد در اجرای صحیح 
و دقیق مصوبات ستاد کرونا و شئونات مذهبی در دهه 
اول ماه محرم مناسب عمل کردند که به همین دلیل از 

ایشان تقدیر به عمل آمد«
این سخنان که دیروز منتشر شد بسیار خوب و البته 
مبارک است، اما آقای حقانی متاسفانه به این موضوع 
اشاره نکردند که با هیات های متخلف چه برخوردی به 
عمل آمده است، اما به هر حال، اینکه 357 هیات در 
کرمان با تکیه بر شعور حسینی مراسمی برگزار کردند 
که در آن به هیچ یک از شیعیان عاشق امام حسین )ع( 
صدمه ای وارد نشده، قابل تقدیر است و به عنوان یک 
رسانه مطالبه گر و دغدغه مند از این هیات ها قدردانی 
از هیات هایی که به دلیل نبود  باید  البته  می کنیم و 
برگزار  به  مجبور  امسال  پروتکل ها  رعایت  امکانات 
باشیم.  داشته  ویژه  تشکری  نیز  شدند  مراسم  نکردن 
امید است که همه برگزارکنندگان مراسم عزاداری در 
روزهای آینده نیز این شعور حسینی را مشی و منش 
و حافظ جان هموطنان مسلمان خود  داده  قرار  خود 

باشند.

پایانه  مقررات  و  قوانین  با  آشنایی  آموزشی  کارگاه 
های فروشگاهی و سامانه مودیان برگزار شد.

مالیاتی  امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به     
با  که  کارگاه  این  در  سلمانی  محمد   ، کرمان  استان 
حضور رئیس اتاق اصناف استان ، روسای اتحادیه های 
صنفی ، معاونین مالیاتی و سایر اعضای کارگروه برگزار 
با اجرای قانون »پایانه  های فروشگاهی و  شد، گفت: 
به  نیل  مسیر  در  موثری  بسیار  گام  مودیان«  سامانه 
یک نظام مالیاتی هوشمند، کارآمد و شفاف برداشته 

می شود.

مهم ترین  از  یکی  را  فروشگاهی  سامانه های  وی 
راهکارهای ایجاد شفافیت و تسهیل نظارت بر فعالیت  
های اقتصادی اشخاص و نهادها برشمرد و اظهار کرد 
: نظام  مند و سیستمی شدن روند انجام امور و کاهش 
بوروکراسی و تشریفات زائد اداری، زمینه ساز شفافیت 
این  و  مالیاتی می  شود  نظام  کارکنان  و  مودیان  بین 
شفافیت، امکان هرگونه رابطه خارج از چارچوب اداری 

و قانونی را کاهش می دهد.
پیاده    : افزود  کرمان  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
به  مالیاتی  نظام  اعتماد  فروشگاهی  پایانه  های  سازی 

فعالیت های اقتصادی مودیان را افزایش خواهد داد و 
درنتیجه منجر به کاهش فرار مالیاتی می شود.

سلمانی شرط الزم برای سالم بودن یک نظام اقتصادی 
شفافیت  به ویژه  مختلف  ابعاد  در  شفافیت  وجود  را 
درباره  اعتماد  قابل   اطالعات  ارائه  و  مالی  عملیات  در 
با   : کرد  خاطرنشان  و  دانست  اقتصادی  فعالیت های 
مالیاتی  نظام  در  فروشگاهی  های  پایانه   سازی  پیاده  
یک بستر منظم و سیستماتیک برای رعایت عدالت و 

رشد و شکوفایی اقتصاد کشور راه  اندازی شده است.
پایانه  مقررات  و  قوانین  با  اصناف  آشنائی  گفت:  وی 

آموزشی  کارگاه  این  مهم  اهداف  از  فروشگاهی  های 
با  هائی  دوره  برگزاری چنین  از  کل  اداره  واین  است 
برای  مالیاتی  سازی  فرهنگ  و  رسانی  اطالع  هدف 

مودیان نیز استقبال می نماید.
با  مالیاتی  خبره  کارشناسان  آموزشی  کارگاه  این  در 
و  قوانین  کامل  تشریح  به  مودیان،  تکالیف  به  اشاره 

مقررات پایانه های فروشگاهی پرداختند .
یافت  ادامه  حاضرین  پاسخ  و  پرسش  با  کارگاه  این 
چگونگی  پیرامون  نظر  تبادل  به  کنندگان  شرکت  و 

اجرای قوانین مربوطه در این زمینه پرداختند.

مدیر کل امور مالیاتی استان:

    با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، نظام مالیاتی هوشمند و شفاف می شود
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