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رشد ۷۰۰ درصدی جذب مشارکت های مردمی 

در آموزش و پرورش استان نسبت به سه سال اخیر
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زندانی فراری

 با هفت فقره سرقت 

در کرمان

 دستگیر شد

عملیات اجرایی پروژه

 ساختمان وزرا توسط 

شرکت عمران گستران

 آغاز شد

متن در صفحه دوم
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معرفی کتاب

رزمنده ای که می خواست بدون تیر بجنگد

شهردار کرمان:

اطالع رسانِی داده های شهرسازی 

و مالی امکان پذیر است

جزئیات پروتکل های جدید 

در سفر های جاده ای

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
معاون دادگستری کرمان عنوان کرد:

دغدغه های دفاتر تسهیل گری 

با عدم توجه مسئوالن و کوتاهی 

آنها دوچندان و دشوارتر شده است

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

آگهی فراخوان عمومی

 شناسایی ، ارزیابی و جذب سرمایه گذار جهت اجرای  پروژه  احداث ایستگاه اتوبوس

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری کرمان در نظر دارد احداث 28 ایستگاه مکانیزه اتوبوس و بهره برداری تبلیغاتی از فضای باالی 
ایستگاه ها را به صورت B.O.T به شماره )سیستمی(2000095047000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه 
صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان:1400/8/12

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1400/8/20
- مهلت ارسال پیشنهادات:1400/9/6

- زمان بازگشایی پاکت ها:) 1400/9/8 پاکات الف و ب ()1400/9/17پاکت ج(
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 5000000000 ریال ضمانت نامه بانکی یا ملکی

اطالعات تماس : سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری کرمان ، تلفن:034-32253609
الزم به ذکر است در صورتیکه تعداد شرکت کننده های حاضر در فرآخوان فقط یک شخص باشد،چنانچه امتیاز الزم را در مرحله ارزیابی بدست 

آورد،به عنوان برنده فرآخوان معرفی می گردد.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده فراخوان است.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان

کشوری؛ کرمان نسبت به متوسط  گزارش »کرمان امروز« از باالتر بودن نرخ تورم در 

کت باال ؛ سهم کرمان ثروتمند تورم و شاخص فال

متن کامل در صفحه سوم

  طبق گزارش مرکز آمار ایران، کرمان رکورد تورم در مهرماه را زد و به عنوان گران ترین استان کشور محسوب شد در حالی که متوسط رشد قیمت ها در کشور 3/7 درصد بود این نرخ در کرمان به 
5/8 درصد رسید! همچنین شاخص فالکت نشان می دهد که این شاخص در کرمان 57/2 و در وضعیت نارنجی است در حالی که دو استان تهران و قم با عدد 50 درصد در وضعیت سبز قرار گرفته اند 
و این بدان معناست که بازار کاالهای اساسی در کرمان در حال رها شدگی مدیریت اقتصادی بوده و مسئوالن نسبت به مشکالت معیشتی مردم منفعالنه عمل می کنند که پیامدهای آن نیز روز به روز 

بیشتر دیده خواهد شد و...

کوتاهی هایی  کرمانی و  روایت »کرمان امروز« از وضعیت بازار جهانی فرش اصیل 
کامل نزدیک ترمی کند؛ که این صنعت ارزشمند را روز به روز به نابودی 

طالی ناب کرمان 
در آستانه نابودی

متن کامل در صفحه چهارم
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اخبار استان

جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
دادگستری کل استان کرمان گفت: دفاتر تسهیل 
را  ها  آسیب  ارزیابی  و  شناسایی  مستقیما  گری 
فعل  ترک  و  کاری  کم  نوعی  به  و  داشته  برعهده 

برخی مسئوالن را جبران می کنند.
اهلل  روستای  از  بازدید  در  قویدل«  »سیدمهدی   
آباد کرمان و دفتر تسهیل گری این منطقه افزود: 

راه اندازی دفاتر تسهیل گری ابتکار خالقانه ای از 
سوی مقام معظم رهبری بوده که پل ارتباطی بین 

مردم و مسئوالن به شمار می روند.
برای  گری  تسهیل  دفاتر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اند،  ارائه راهکار ایجاد شده  شناسایی آسیب ها و 
موانع،  ها،  آسیب  معرفی  به  دفاتر  این  داد:  ادامه 
و  پرداخته  جامعه  سطح  های  چالش  و  مشکالت 
دغدغه های آنها با عدم توجه مسئوالن و کوتاهی 

آنها دوچندان و دشوارتر شده است.
قویدل با بیان اینکه بحث آموزش ها، توانمندسازی 
وظیفه  مردم  و  جامعه  در سطح  سازی  فرهنگ  و 
اجرایی  مسئولین  کرد:  تصریح  است،  مسئولین 
راستای  در  دارند  وظیفه  قانون  برابر  فرهنگی  و 
ایجاد  و  جامعه  آحاد  آموزش  و  سازی  فرهنگ 

زیرساخت های الزم اقدام کنند.
و  اجتماعی  معاونت  اینکه  بر  تاکید  ضمن  وی 
استان  کل  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
اختیارات  و  وظایف  برابر  است  مصمم  کرمان 
را شناسایی  ها  آسیب  بروز  عوامل  و  علل  قانونی، 
و با همکاری سایر دستگاه ها نسبت به پیشگیری 

و کاهش آن اقدام کند، افزود:  نخست باید دفاتر 
به  موضوعی  صورت  به  را  مشکالت  گری  تسهیل 
این معاونت اطالع دهند تا بتوانیم از دستگاه های 

مختلف مطالبه کنیم.
برنامه  در  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  معاون 
و  اجتماعی  معاونت  کار  دستور  در  که  هایی 
استان  کل  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
کرمان قرار دارد و همچنین در اقدامات پیشگیرانه، 
مساله حاشیه نشینی و آسیب های آن بارها مطرح 
شده و مورد تاکید قرار گرفته و معضالتی همچون 
انشعابات غیرمجاز آب، برق و گاز، فعالیت کودکان 
عنوان  ها  آسیب  سایر  و  اعتیاد  تکدی گری،  کار، 

شده است.
وی بیان کرد: پیگیری این مشکالت تا رسیدن به 
نتیجه مطلوب از وظایف ما به شمار می رود و الزم 
داشته  نگاه خاصی  نشینی  مقوله حاشیه  به  است 

باشیم.
معاونت  مطالعات  از  بخشی  البته  گفت:  قویدل 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل 
استان کرمان پیرامون حاشیه نشینی است که این 

موضوعات به صورت سهم هریک از دستگاه ها در 
شورای پیشگیری از وقوع جرم مطرح، پیگیری و 

مطالبه خواهند شد.
 ۲۳ های  مهارت  آموزش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  ارائه  همچنین  و  والدین  و  فرزندان  به  گانه 
روزترین محتواها به اهالی این منطقه از ضروریات 
انسجام  و  پیشگیری  پایگاه  مانند  گفت:  است، 
شهید  محله  در  که  قضایی  اجتماعی-  بخشی 
در  است  نیاز  شد،  اندازی  راه  همت)صنعتی( 
روستای آهلل آباد نیز این پایگاه ایجاد شود چراکه 
منظور  به  محالت  این  در  قضایی  دستگاه  حضور 
انسجام و همگرایی سایر دستگاه ها تاثیر بسزایی 
در رفع مشکالت و معرفی معضالت حاشیه شهر 

خواهد داشت.
قویدل افزود: دغدغه رئیس کل دادگستری استان 
حاشیه  مشکالت  رفع  و  شناسایی  بر  نیز  کرمان 
شهر است و می توان از ظرفیت خیرین،  نهادهای 
مردمی، سازمان های مردم نهاد و سایر دستگاه ها 
این  انسجام و تقسیم کار به حل  با ساماندهی،  و 

معضالت پرداخت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از تکمیل 
۳۱۰ پروژه نیمه تمام آموزشی باقیمانده از ۱۰ سال 
اخیر  به همت خیران در سه سال  استان  پیش در 

خبر داد.
اطالع  اداره  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
استان  پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط  و  رسانی 
کرمان، احمد اسکندری نسب در آئین افتتاح مدرسه 
خیر ساز )پویش کرمان دانا( از آغاز عملیات ساخت 
بیش از ۲ هزار و ۵۷۰ کالس درس در سه سال اخیر 
در استان خبر داد و افزود: در یک سال اخیر عملیات 

ساخت هر روز دو کالس درس و هر هفته دو مدرسه 
آغاز شده است.

در  مردمی  مشارکت های  جذب  اینکه  بیان  با  وی 
امر مدرسه سازی و مدرسه یاری یکی از مهمترین 
سال  چند  در  استان  پرورش  و  آموزش  راهبردهای 
اخیر بوده از رشد ۷۰۰ درصدی جذب مشارکت های 
سه  به  نسبت  استان  پرورش  و  آموزش  در  مردمی 

سال اخیر خبر داد.
اسکندری نسب با اشاره به انعقاد تفاهم نامه ساخت 
۱۲۰ مدرسه در قالب ۷۲۰ کالس درس توسط اتاق 

بازرگانی در استان گفت: به نمایندگی از فرهنگیان، 
اتاق  مؤثر  حرکت  از  آنها  اولیای  و  آموزان  دانش 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان در قالب 

پویش کرمان دانا کمال تشکر و قدر دانی را دارم.
بیان  با  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
آموزش  تربیت،  کانون  مهمترین  مدرسه  اینکه 
تربیت  راستای  در  اجتماعی  و  زندگی  مهارت های 
به  است،  ایران  اسالمی  جمهوری  تراز  در  نسلی 
فرآیند  تسهیل  در  استاندارد  آموزشی  فضای  نقش 
بیان کرد: خوشبختانه  و  اشاره  یادگیری  یاددهی - 

پویش کرمان دانا در تمامی شهرستان های استان 
مهارت  راستای  در  استاندارد  و  مطلوب  مدارسی 
آموزشی  فعالیت های  کیفیت های  ارتقای  و  آموزی 

و پرورشی ساخته است.
خیرساز  کالسه   ۱۲ مدرسه  گزارش  این  پایه  بر 
افزون بر ۷ میلیارد  اعتباری  با  )پویش کرمان دانا( 
و  پرورش  و  آموزش  کل  مدیران  حضور  با  تومان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان و جمعی 

از خیران درشهرستان نرماشیر افتتاح شد.

از  کرمان  استان  آگاهی  پلیس  رییس 
دستگیری سارق سابقه دار و زندانی فراری 
و کشف شش دستگاه خودرو و یک دستگاه 

موتوسیکلت سرقتی خبر داد.
این  تشریح  در  حسن پور«  سرهنگ»یداله 
خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت 
به  موضوع  کرمان،  شهر  در  پراید  خودرو 
صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره 

مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: در این رابطه کاراگاهان با انجام 
سرنخ  کشف  و  فنی  و  اطالعاتی  اقدامات 
هایی، هویت عامل این سرقت ها را که یک 

یک  طی  و  شناسایی   ، بود  فراری  زندانی 
مخفیگاهش  در  را  وی  غافلگیرانه  عملیات 

دستگیر کردند.
از  بازرسی  در  اینکه  بیان  با  پور  حسن 
مخفیگاه متهم یک دستگاه موتوسیکلت که 
داشت،  بردسیر  شهرستان  از  سرقت  سابقه 
مواجهه  در  وی  کرد:  اظهار  شد،  کشف 
فقره  شش  به  موجود  مدارک  و  شواهد  با 
موتوسیکلت  یک  و  پراید  خودروی  سرقت 

اعتراف کرد.
به سوابق متهم  اشاره  با  انتظامی  مقام  این 
از  را  مجرمانه خود  اقدامات  وی  کرد:  بیان 

هفت  تاکنون  و  کرده  شروع   ۱۳۹۱ سال 
اش  قضائی  پرونده  در  کیفری  سابقه  فقره 
در  زندان  از  از مرخصی  و  پس  ثبت شده 
تیر ماه سال جاری متواری شده بود، که با 

هوشیاری پلیس دستگیر شد.
به  شده  دستگیر  متهم  معرفی  بیان  با  وی 
توان  تمام  با  پلیس  افزود:  قضائی  مراجع 
ارتقاء  امنیت،  و  نظم  تامین  راستای  در 
احساس امنیت شهروندان تالش می کند و 
از شهروندان درخواست داریم جهت امنیت 
پایدار در صورت مشاهده مراتب را به مرکز 

فوریت های پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.

با  مرتبط  برنامه های  ویژه  گفت:  شعاع  انجم 
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، طی روز های 
برگزار  استان کرمان  آبان در سراسر  ۱۲ و ۱۳ 
خواهند شد.  در خصوص ویژه برنامه های مرتبط 
استکبار  با  مبارزه   ملی  روز  ماه  آبان   ۱۳ با 

جهانی گفت: ساعت ۸ فردا همزمان با ۱۲ آبان 
استکبار  استان کرمان، زنگ  تمامی مدارس  در 
این  افزود:  او  شود.  خواهد  نواخته  ستیزی 
دبیرستان  در  ویژه  صورت  به  کرمان  در  برنامه 
پسرانه حضرت امام خمینی )ره( واقع در چهار 

آموزان  دانش  مسئوالن،  حضور  با  بهداری  راه 
در  شعاع  انجم  شد.  خواهد  برگزار  معلمان  و 
خصوص برنامه هایی که در روز ۱۳ آبان برگزار 
استان  شهرستان های  تمام  در  گفت:  می شود، 
کرمان برنامه های ویژه ای اجرا خواهد شد که در 

کرمان اجتماع ۱۳ آبان به صورت ویژه، ساعت 
۹ صبح در گلزار شهدای کرمان برگزار می شود.

سردار  اجتماع  این  سخنران  کرد:  تصریح  او 
پاسداران  سپاه  کل  فرمانده   جانشین  فدوی، 

خواهد بود.

باران پاییزی در راه است؛

آخر هفته کرمان بارانی 

می شود
رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان 
اکثر مناطق  باران در  از روز جمعه،  کرمان گفت: 

استان کرمان پیش بینی می شود.
حمیده حبیبی، رییس مرکز پیش بینی اداره کل 
هم  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  هواشناسی 
ابری  کمی  تا  صاف  کرمان  استان  آسمان  اکنون 
است، گفت: برای امروز افزایش ابر و وزش باد در 

برخی مناطق استان کرمان پدیده غالب است.
او با بیان اینکه از روز جمعه، بارش باران در اکثر 
مناطق استان کرمان پیش بینی می شود، افزود: این 
بارش ها تا اوایل هفته آینده ادامه خواهند داشت. 

روز های  در  باران  بارش  کرد: شدت  بیان  حبیبی 
جمعه، شنبه و یکشنبه  بیشتر است.

معاون دادگستری کرمان عنوان کرد:

دغدغه های دفاتر تسهیل گری با عدم توجه مسئوالن و کوتاهی آنها دوچندان و دشوارتر شده است

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان خبر داد:
رشد ۷۰۰ درصدی جذب مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش استان نسبت به سه سال اخیر

زندانی فراری با هفت فقره سرقت در کرمان دستگیر شد

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان کرمان مطرح کرد؛

ویژه برنامه های ۱۳ آبان در استان کرمان

شهردار کرمان:

اطالع رسانِی داده های شهرسازی 

و مالی امکان پذیر است
  

شهردار کرمان گفت: پس از بررسی منع انتشار اطالعات طبقه بندی شده، 
اطالع رسانی درخصوص داده های شهرسازی و مالی امکان پذیر است.

به گزارش کرمان آنالین، سعید َشعرباف تبریزی، در نشست علنی شورای اسالمی 
شهر کرمان که با حضور رییس و سایر اعضای شورا برگزار شد، با اشاره به اینکه 
اصل اول از اصول هشت گانۀ مدیریت شهری در دورۀ جدید، مبتنی بر شفافیت 
است، گفت: تمام داده های شهرسازی و مالی به جز مواردی که به حساب های 
شفافیت  و  بوده  شفاف سازی  طرح  مدنظر  می شود،  مربوط  شهرداری  داخلی 

اطالع رسانی آن برای عموم امکان پذیر و قانونی است.
وی افزود: راه اندازی سامانه های شهرداری به خصوص سامانه شفافیت، هرچند با 
مقاومت هایی در بدنه شهرداری مواجه بوده، اما در دوره جدید به دنبال آن هستیم 

تا همۀ اطالعات سامانه های شهرداری را در اختیار اعضای شورا قرار دهیم.
شهردار کرمان تأکید کرد: در صورتی که برای اطالعات طبقه بندی نشده منع قانونی 
وجود نداشته باشد، فرض بر آن است که انتشار اطالعات برای آگاهی عمومی 

امکان پذیر بوده و منعی برای انتشار آن وجود ندارد.
َشعرباف تبریزی با بیان اینکه در اختیار قرار دادن اطالعات مدنظر نه تنها برای 
اعضای شورا، بلکه برای همۀ مردم امکان پذیر و حتی واجب است، گفت: مقاومت 
برای منع انتشار اطالعات معنایی ندارد و من بر اجرای اصل اول خود متعهد هستم.

وی با اشاره به اینکه فرایند طرح شفاف سازی و اجرای آن به صورت عادی ممکن 
است زمان زیادی ببرد، گفت: در این خصوص تیم ویژه ای را تشکیل داده ایم تا با 

مشورت کارشناسان حراست و اظهار نظر آن ها، روال کار را طی کند.
شهردار کرمان به وجود نگاه سنتی برای حفظ داده ها در سیستم های اداری اشاره 
کرد و افزود: در جامعۀ دموکراتیک، حفظ و حراست از داده ها مبنای قانونی ندارد 
و با توجه به اینکه به احتمال زیاد اطالعات، طبقه بندی شده نیستند، انتشار آن ها 
طی فرایندی انجام می شود. َشعرباف تبریزی در ادامه، درخصوص مشکالت مشابه 
در پرونده های متعدِد ارجاع شده به شهرسازی گفت: فرایند در سامانۀ شهرسازی 
و معماری به درستی طی می شود، اما گاهی اوقات در زیرساخت ها محدودیت هایی 
وجود دارد و به دنبال آن مشکالتی ایجاد می کند. وی در مورد کوتاه شدن فرایندها 
کوتاه شدن  کرد:  بیان  معماری  و  به خصوص سامانۀ شهرسازی  زیرساخت ها  در 
فرایند، کاری درست و الزم است؛ فرایند کار ارباب رجوع به خصوص در موضوع 
شهرسازی باید کوتاه شود. شهردار کرمان افزود: بنابراین، به منظور به دست آوردن 
نتیجۀ درست، به صورت عملیاتی پرونده ای را دنبال می کنیم تا بتوانیم فرایند آن را 

از ابتدا تا انتها مورد بررسی قرار دهیم.

کرمان نایب قهرمان رقابت های 

پاورلیفتینگ بانوان کشور شد
کرمانی ها در نخستین دوره مسابقات پاورلیفتینگ بانوان کشور با کسب 

چهار مدال نقره عنوان نائب قهرمانی رقابت ها را از آن خود کردند.
به  حالی  در  کشور  قهرمانی  بانوان  پاورلیفتینگ  رقابت های  دوره  نخستین 
از ۲۶  رقابت ها، حدود ۳۰۰ ورزشکار  این  برگزار شد که در  یاسوج  میزبانی 
سنی  رده های  مختلف  اوزان  در  مسابقات ها  بودند.  کرده  پیدا  استان حضور 

نوجوانان، جوانان، بزرگساالن و پیشکسوتان به مدت سه روز برگزار شد.
مسابقات  داوران  کمیته  رئیس  عنوان  با  کرمان  استان  از  نیز  همتی  مریم 
پاورلیفتینگ در این رقابت ها حضور داشت. در پایان، تیم بانوان استان کرمان 
به مربیگری اعظم ستوده پناهی و سمیه پورشهسواری و سرپرستی معصومه 
خود  به  را  رقابت ها  قهرمانی  نایب  عنوان  نقره،  مدال   ۴ کسب  با  ایزدآبادی 
اختصاص داد. بدین ترتیب در بخش جوانان، راحله حاج ربیعی در وزن ۵۲ 
کیلوگرم و عاطفه دادگری در وزن ۶۹ کیلوگرم به مدال نقره دست یافتند. در 
بخش بزرگساالن نیز زهره گلمحمدی در وزن ۴۷ کیلوگرم و فاطمه مسعودی 

در وزن ۵۷ کیلوگرم نشان نقره رقابت ها را کسب کردند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   140060319078004395 شماره  رای  برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
 145 شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  فر  فردین  یداهلل  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
فرعی  مترمربع پالک 109   128/75 مساحت  به  خانه  باب  در ششدانگ یک  از کرمان  صادره 
از 3501 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 30 فرعی از 3501 اصلی واقع در بخش 2 کرمان 
پیرانشهر کوچه 9 سمت چپ بن بست  آدرس کرمان چهارراه هفدهم شهریور خیابان شهدای 
دوم خریداری از مالک رسمی آقای محمد معین الدینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
انقضای  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1400/07/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1400/08/12

936 م/الف
محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   140060319078006556 شماره  رای  برابر 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حبیب اهلل محمدی راد فرزند علی 
بشماره شناسنامه 1969 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه )مخروبه( به مساحت 146/2 
مترمربع پالک 1 فرعی از 3174 اصلی واقع در بخش 2 کرمان خیابان مدرس کوچه 8 خریداری 
از مالک رسمی خانم کبری عباسی پور گینکانی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عمومی 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این  به  اعتراض خود را 
انقضای  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1400/07/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1400/08/12

916 م/الف
محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک 

 
 

  عمومی  یک مرحله ای مناقصهآگهی 
 

 خدمات عمومی کلینیک بعثتی امور رمناقصه واگذا

شماره مناقصه:  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
1400/8/30/120 

خدمات عمومی کلینیک ی امور رمناقصه واگذا موضوع مناقصه
 بعثت

 دریافت اسناد : 
سامانه تدارکات الکترونیکی الف(

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

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 580/204/827/9 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 229/360/491 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

 اسناددریافت 
 14:30از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 

 17/08/1400مورخ  دوشنبه روز
 29/08/1400مورخ  شنبه روز14:30 ساعتتا  در سامانه ستاد ایران پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

 بازگشایی پیشنهادها
مورخ  یکشنبهروز  11:00ساعت از 

30/08/1400 
 برگزار خواهد شد.  کلینیک بعثت در محل  23/08/1400مورخ   یکشنبهروز  10:00در ساعت جلسه توجیهی ضمناً 

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

 1216929 شناسه: (برنده مناقصه می باشد.هزینه درج آگهی بر عهده ) روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

مدارک پروانه ساختمان به شماره ۹۷۰۰۰۷۷۵ و سند ثبتی 
مربوط به آقای محمود تاجپور به شماره ملی ۵۸۳۹۸۱۰۲۲۳ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی 
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

گزارش »کرمان امروز« از باالتر بودن نرخ تورم در کرمان نسبت به متوسط کشوری؛

کت باال؛ سهم کرمان ثروتمند تورم و شاخص فال

اشاره:
اقالم ضروری در استان کرمان آنگونه که مرکز آمار ایران 
اعالم کرده، از متوسط کشوری گران تر است اما مسئوالن 
معتقد هستند این استان در وضعیت نرمال نسبت به استان 
های همجوار قرار دارد. با این حال مردم در گذران زندگی با 

آستانه تحمل خود کلنجار می روند.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، کرمان رکورد تورم در مهرماه 
را زد و به عنوان گران ترین استان کشور محسوب شد در 
حالی که متوسط رشد قیمت ها در کشور 7/ 3 درصد بود 
این نرخ در کرمان به 8 /5 درصد رسید! همچنین  شاخص 
فالکت نشان می دهد که این شاخص در کرمان 2/ 57 و در 
وضعیت نارنجی است در حالی که دو استان تهران و قم با 
عدد 50 درصد در وضعیت  سبز قرار گرفته اند. در همین 

زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
گرانی کاالهای اساسی معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده 
اما سخن مسئوالن حاکی از آن است که گرانی کشوری بوده 
و تفاوتی بین تورم کرمان و تورم دیگر استان ها نیست اما 
مردم معتقدند که مسئوالن استان می توانند در تعیین قیمت 
کاالهای اساسی جدا از قیمت های کشوری عمل کرده و به 

طور خاص برای زدودن سایه گرانی تالش کنند. 
مدارس،  شروع  با  همزمان  نو"  "کرمان  گزارش  اساس  بر 
کرمان رکورد تورم را زد! کرمان  شانه  به شانه گیالن پیش 

رفت تا رکورد تورم ماهانه  را به خود اختصاص داد.
8/5 درصد افزایش قیمت در ماهی که متوسط رشد قیمت 
تورمی که  طبق گزارش  است.  بوده  در کشور 8/3 درصد 
مرکز آمار ایران باز هم  ریشه در افزایش قیمت های خوراکی 

ها و آشامیدنی ها دارد.
"کرمان نو" در ادامه این گزارش آورده است: در مهر ماه 
 9/2 پنیر  درصد،   8/16 مرغ  تخم  همچون  خوراکی  مواد 
درصد  ای 7/22  دلمه  فلفل  درصد،  هندوانه 2/21  درصد، 

نسبت  به شهریور ماه افزایش قیمت داشتند.
به طور کلی این ماه قیمت های کاالی اساسی چون پنیر، 
گوشت و مرغ تقریبا ثابت ماند و بیشتر نوسان مربوط به گروه 
میوه و سبزی بود که رکورددارش فلفل دلمه ای و هندوانه 

بوده است.
کرده  اشاره  تری  گسترده  آمار  به  ادامه  در  گزارش  این 
مهر  به  منتهی  ماه  در 12  تورم کرمان  نرخ  است:  آورده  و 

همچنان باالتر از متوسط تورم کشوری است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد در 12 ماه منتهی 
به مهر تورم کرمان یک واحد درصد از تورم 4/45 درصدی 
کشوری بیشتر است. شاخص فالکت نیز همین موضوع  را 
ثابت می کند. شاخص فالکت کرمان در حالیکه روی عدد 2/ 
57 درصد و در وضعیت نارنجی است، دو استان تهران و قم با 

عدد 50 درصد در وضعیت سبز قرار گرفته اند.
گران  کرمان  که  شد  خواهیم  متوجه  آمار  این  مطالعه  با 
ترین استان کشور محسوب می شود! و این بدان معناست که 
بیشترین اثر فشارهای اقتصادی مربوط به دهک فقیر جامعه 
اساسی در حال رها شدگی مدیریت  بازار کاالهای  و  است 
اقتصادی بوده ومسئوالن نسبت به مشکالت معیشتی مردم 
روز  به  روز  نیز  آن  پیامدهای  که  کنند  می  منفعالنه عمل 

بیشتر دیده می شود.

 طبق گزارش مرکز آمار ایران، کرمان رکورد تورم در مهرماه را زد و به عنوان گران ترین 
استان کشور محسوب شد در حالی که متوسط رشد قیمت ها در کشور 3/7 درصد بود این 
نرخ در کرمان به 5/8 درصد رسید! همچنین شاخص فالکت نشان می دهد که این شاخص 
در کرمان 57/2 و در وضعیت نارنجی است در حالی که دو استان تهران و قم با عدد 50 درصد 
در وضعیت سبز قرار گرفته اند و این بدان معناست که بازار کاالهای اساسی در کرمان در حال 
رها شدگی مدیریت اقتصادی بوده و مسئوالن نسبت به مشکالت معیشتی مردم منفعالنه 

عمل می کنند که پیامدهای آن نیز روز به روز بیشتر دیده خواهد شد و...

یادداشت: 
آرزوهای عبث

آدم ها را زمانی انتخاب نکنید که 
دارند  تغییر و عوض شدن  به  نیاز 
و  نباشند  تغییر  به  قادر  چون شاید 

ناچاریم  گرچه  شوید  پشیمان  خود  انتخاب  از  شما 
متغیر  اگر هدفمان  اما  دهیم  فرصت  یکدیگر  به  که 
شدن دیگران در عرصه ی زندگی باشد چه بسا در 
بریم چرا که ذات آدم ها  به سر می  آرزویی عبث 
تاثیرات  جای  به  آنها  این  بر  عالوه  و  نشده  عوض 
دگرگون  تا  دارند  درونی  تحوالت  به  نیاز  بیرونی 

شوند.
انتخاب هایمان صحیح می باشند که گزینه ای بهتر 
از خود یا الاقل خوب را در نظر گرفته باشیم وگرنه 
خواهیم  باشیم  کرده  خوش  تغییرات  به  دل  چنانچه 
داریم.  گردن  به  خودمان  را  اصلی  گناه  و  باخت 
آنها  فعالی  شمایالت  و  شکل  در  ها  آدم  پذیرفتن 
شیرین ترین اتفاقی است که می تواند برایشان بیفتد. 
انتخاب  بزرگترین  از  یکی  انسان  ازدواج  زمان  در 
های خود را انجام می دهد که الزم است تمام غرور 
به  احتیاج  لذا  بگذارد.  آن  پای  به  را  خود  اعتبار  و 
از ازدواج  بیشتری دارد گرچه بعد  ریزبینی و تعمق 
اتفاقات گذشته چندان اهمیتی نداشته و فقط باید به 
مسیری اهمیت داده شود که هر لحظه اش مسئولیت 
پذیری و هوشیاری می طلبد. بعد از ازدواج به جای 
هراس از نتیجه ی انتخاب باید در این اندیشه بود که 
راه رسیدن به موقعیت های متعالی مشترک چیست!؟ 
گرچه راه آسانی در پیش نداریم اما از اینجا به بعد 
ملزم  کرده  اکتفا  خود  بار  کوله  برداشتن  به  نباید 
یاری رسانیم  به همراه و همسفر خویش  هستیم که 
و قبول کنیم که مسئولیتی فراتر از خویش داریم چرا 
که زندگی را با یک انسان دیگر به اشتراک گذاشته 
ایم ازدواج همچون آیینه ای برای احواالت درونی 
است هر یک از طرفین رنج ها و شادی های خود 
انجام  که  انتخابی  لذا  دهد  می  انتقال  دیگری  به  را 
ها  این  پذیرش همه ی  برای  باید ظرفیتی  می دهید 

داشته باشد.

عملیات اجرایی پروژه 

ساختمان وزرا توسط شرکت 

عمران گستران آغاز شد
گزارش  به 
عمومی  روابط 
ینگ  هلد
گذاری  سرمایه 
سرچشمه،  مس 
عمران  شرکت 
از  گستران، 
های  شرکت 

سرچشمه،  مس  گذاری  سرمایه  هلدینگ  تابعه 
را  تهران  وزرای  خیابان  ساختمان  اجرایی  عملیات 

آغاز کرد. 
پس از اخذ مجوزهای الزم عملیات اجرایی این برج 
آغاز شد و انتظار می رود در نیمه اول سال ۱۴۰۲ به 

پایان برسد.
در  دارد،  زیربنا  مربع  متر   ۶۷۰۰ حدود  که  برج  این 

پانزده واحد ۲۰۰ متری ساخته خواهد شد.
این  از  که  است  طبقه  یازده  دارای  وزرا  ساختمان 
تعداد، هفت طبقه باالی همکف، یک طبقه همکف 

و سه طبقه زیر همکف خواهد بود.
تالش  در  سرچشمه  مس  گذاری  سرمایه  هلدینگ 
های  ظرفیت  تمامی  از  تابعه  های  شرکت  تا  است 
سرمایه ای و عملیاتی خود استفاده کنند و عالوه بر 
سایر حوزه  در  فعالیت  زمینه  در حوزه مس،  فعالیت 

های صنعتی، معدنی و ساختمانی را نیز محیا کند.

جدیدترین آمار 

مصرف مواد مخدر در ایران
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد 
میلیون مصرف کننده  از چهار  بیش  از وجود  مخدر 

مواد مخدر در ایران خبر داد.
او گفت: در سطح کشور حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار 
مصرف کننده مواد مخدر در بازه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال 
داریم که حدود ۲ میلیون و ۸۰۲ هزار نفر از آن ها 

مصرف کننده مستمر هستند.
مردم،  اجتماعی  دغدغه  مهمترین  تحقیقات،  طبق 

بحث اعتیاد است.

رتبه علمی ایران 

در جهان ارتقا پیدا کرد
رتبه علمی ایران در جهان به پانزدهمین کشور جهان 

ارتقا پیدا کرد.
گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  گل  زلفی 
علم  تولید،  برج  از  صیانت  و  حفظ  بر  عالوه  امروز 

کشورمان در منطقه و جهان خود نمایی می کند.
وی افزود:رتبه ۱۵ علمی ایران در جهان یک افتخار 

برای کشورمان است.
فناوری،  نوآوری،  تولید  برج  هستیم  درصدد 
هم  آن  و  دهیم  ارتقاء  اندازه  همان  به  را  کارآفرینی 

بتواند در منطقه خود نمایی کند.

به قلم
مهناز سعید

گروگانگیری برای فرار از ازدواج!
همشهری نوشت: دختری جوان برای فرار از ازدواج با خواستگارش، 
2نفر را اجیر کرد تا در نقش مأمور او را بربایند و کاری کنند که دیگر 
با گروگانگیری، ضرب و شتم و سرقت  نقشه  این  اما  مزاحم وی نشود. 

میلیونی همراه شد.
حوالی  در  جاده ای  از  عبور  هنگام  خودرویی  راننده  قبل  روز  چند 
پاکدشت، چشمش به پسری جوان افتاد که با دست و پای بسته و سر و 

صورتی زخمی کنار جاده افتاده و از مردم کمک می خواست.
پانسمان  از  پس  و  منتقل  درمانگاه  به  راننده  کمک  با  جوان  پسر 

زخم هایش راهی اداره پلیس شد تا از 2گروگانگیر شکایت کند.
او که موسیقی دان و نوازنده پیانو است درباره جزئیات گروگانگیری به 
افسر پلیس گفت: حدود 2 سال قبل با دختری به نام سارا در آموزشگاه 
موسیقی آشنا شدم. او برای شرکت در کالس های خوانندگی و نوازندگی 
به آنجا می آمد. آنقدر به وی عالقه مند شدم که پیشنهاد ازدواج دادم و 

او هم قبول کرد.
 وی افزود: در مدتی که نامزد بودیم، برایش ماشین گران قیمت و مقدار 
زیادی طال خریدم. اما او ناگهان رفتارش تغییر کرد و گفت قصد مهاجرت 

به آمریکا را دارد.

من با نظرش مخالف بودم و به او گفتم که اگر می خواهد مرا ترک کند 
باید ماشین و طالها را برگرداند. اما سارا حاضر نبود این کار را انجام دهد 
تا اینکه روز حادثه وقتی برای صحبت با او به محل قرارمان در پارکی در 
شمال غرب تهران رفته بودم، ناگهان 2مرد جوان به سراغ ما آمدند. یکی 
از آنها لباس پلیس به تن داشت و مدعی شدند که مأمور هستند. آنها 

سؤاالتی از ما پرسیدند و بعد مرا با خودشان بردند.
راه  بین  در  کردند.  405خود  پژو  خودروی  سوار  مرا  ناشناس،  مردان 
مرا  پای  و  دست  2نفر  این  هستند.  قالبی  مأمور  آنها  که  شدم  متوجه 
بیابان های  سمت  به  بعد  دادند.  قرار  شتم  و  ضرب  مورد  مرا  و  بستند 
پاکدشت رفتند. تهدیدم کردند که اگر دست از سر سارا برندارم، جانم را 
می گیرند. حدود 8ساعت گروگان آنها بودم و بعد با سرقت ساعت، زنجیر 
و انگشتر طال و کارت های عابربانکم، مرا با دست و پای بسته و زخمی در 

بیابان رها کردند و رفتند.
پسر جوان در ادامه گفت: آدم ربایان کمی بعد حسابم را خالی کردند و 
من شکی ندارم که آنها از سوی سارا اجیر شده بودند، چرا که آنها رمز 

عابربانکم را نداشتند اما سارا رمز آن را می دانست.
صاحب جمعی،  محمدرضا  قاضی  روی  پیش  پرونده  شکایت،  این  با 

سارا  بازداشت  دستور  او  گرفت.  قرار  تهران  جنایی  دادسرای  بازپرس 
را صادر کرد. دختر جوان دستگیر شد و در بازجویی ها اقرار کرد که 2 
نفر را برای انتقام از خواستگارش اجیر کرده تا او را گروگان بگیرند. وی 
بود. من  بود.او دچار سوء ظن و بدبینی شده  گفت: مهدی خواستگارم 
عاشق خوانندگی بودم اما او می گفت اگر با هم ازدواج کنیم باید بی خیال 

خوانندگی شوم.
با  تازگی  به  دیگر  از سوی  شدم.  منصرف  او  با  ازدواج  از  همین  برای 
داشتم پس  قصد  و  بودم  آشنا شده  بود  آمریکا  مقیم  که  ایرانی  پسری 
را شنید،  این  وقتی  مهدی  اما  کنم.  مهاجرت  آمریکا  به  او  با  ازدواج  از 
از  او  از  برای خالص شدن  ایجاد می کرد. من هم  مزاحمت  برایم  مدام 
پسرعمویم و دوستش خواستم که در نقش مأمور او را گروگان بگیرند 
و تهدیدش کنند که دست از سرم بردارد. قرار ما اما سرقت نبود و من 

نمی دانم چرا آنها حساب مهدی را خالی کردند.
نیز دستگیر  را  اجیر شده  آدم ربای  اعتراف دختر جوان، مأموران 2  با 
کردند. آنها در بازجویی ها به بازی در نقش مامور، گروگانگیری، تهدید، 
ضرب و شتم و سرقت از شاکی اقرار کردند و با قرار قانونی در اختیار 

مأموران پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند.

جزئیات پروتکل های جدید در سفر های جاده ای
جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  سازمان  مسافر  حمل ونقل  مدیرکل 
ظرفیت  افزایش  مانند  جاده ای  سفر های  در  جدید  پروتکل های  جزئیات 
 PCR پذیرش 80 درصدی مسافر، داشتن کارت واکسن یا تست منفی

و ... را اعالم کرد.
داریوش باقر جوان اظهار کرد: با توجه به گسترش و سرعت واکسیناسیون 
در کشور، پروتکل های جدیدی با چند تغییر نسبت به گذشته ابالغ شده و 
مابقی دستورالعمل ها مانند گذشته است که می توان به محلول پاشی برای 
بسته های  ارائه  مسافری،  پایانه های  و  ناوگان  در  گندزدایی  و  ضدعفونی 
بهداشتی در ناوگان حمل و نقل عمومی، ضرورت استفاده از ماسک در 

حین سفر و... اشاره کرد.
  وی افزود: افزایش ظرفیت پذیرش مسافر یکی از تغییراتی است که 
در سفرهای برون شهری )اتوبوس، مینی بوس و سواری های کرایه پالک 
عمومی( رخ داده است. به عنوان مثال در ناوگان اتوبوسی با شرط داشتن 
تهویه مناسب تا 80 درصد ظرفیت اتوبوس قابل افزایش بوده و در صورتی 
هم  درصد   100 به  ظرفیت  این  برسد  درصد   80 به  واکسیناسیون  که 

خواهد رسید.
مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: 
راننده  که  صورتی  در  و  دارد  دریچه  دو  شهری  بین  اتوبوس های  سقف 
بتواند این دو دریچه را در حالتی قرار دهد که تهویه مناسب هوا انجام 

شود، می تواند ظرفیت پذیرش مسافر را تا 80 درصد افزایش دهد اما 
رعایت  بر  و  برجاست  پا  همچنان  بهداشتی  پروتکل های  و  شرایط  سایر 

دقیق و درست آن نظارت خواهیم کرد.
باقر جوان همچنین درباره شرایط پذیرش مسافر اعالم کرد: بر اساس 
از حمل ونقل عمومی  ابالغ شده تنها مسافرانی می توانند  پروتکل جدید 
آزمایش  منفی  نتیجه  یا  واکسن  کارت  که  کنند  استفاده  مسافرت  برای 
ارائه دهند. این در حالی بود که پیش از  PCR با مدت 72 ساعت را 
این برای پذیرش مسافر در ناوگان حمل ونقل تنها از پایگاه داده وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استعالم گرفته می شد.
وی اظهار کرد: این پروتکل ها در دیگر ناوگان حمل ونقل عمومی برون 
شهری مانند ناوگان مینی بوس و سواری های کرایه پالک عمومی نیز به 
دقت اجرا خواهد شد و از همه مردم می خواهیم اگر به تخلفی در حوزه 
رعایت پروتکل های بهداشتی برخورد کردند ما را از طریق پایگاه اینترنتی، 
تلفن گویای 141 یا سامانه پیامکی 1000141 مطلع کنند تا به سرعت 

با متخلفان برخورد کنیم
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به قلم 
محمد فتح نجات

معرفی کتاب
رزمنده ای که می خواست 

بدون تیر بجنگد
 

رمان نبودن با قلم مهدی زارع که با تازگی از سوی انتشارت سوره 
مهر منتشر شده است، در فضای شهرستان سمنان می گذرد و 
درگیری های یک جانباز بعد از پیدا شدن پای مفقود شده اش و 

فقدان های زندگی اش را روایت می کند.
او آخرین عضو یک خاندان خوش نام است و درِد نبودن در ابعاد 

مختلف زندگی اش جریان دارد.
که  می کند  تعریف  را  تخریب چی  منصور،  ماجرای  نبودن  قصه 
تصمیم داشت تا بدون حتی یک تیر در جنگ حضور داشته باشد 
و از آدم ها و کشورش دفاع کند. حاال سال ها از آن ماجرا گذشته و 
امروز او مانده و پای جامانده اش و عشقی که اینجا به چند شکل 

حضور دارد.
در بخشی از داستان با عشقی مواجه می شویم که فقط دوست او 
باورش دارد نه حتی خودش و در بخش دیگر هم عشق پنهانی را 
می بینیم که منصور حسش می کند اما گویا می خواهد نادیده اش 
این  همه  از  آیا  که  است  سوال  نویسنده  برای  هم  اینجا  بگیرد. 
حس ها باید با یک کلمه یعنی تنها عشق نام برد؟ و آیا الزم نیست 
تا واژه های مختلفی برای سطوحی که این جریان دارد کشف و یا 

ساخته شوند؟
این درگیری و در جست و جوی کلمات بودن البته پیش از آن 
در مورد پای مصنوعی مطرح می شود؛ جایی اول قصه که منصور 
از  می گوید: »نمی دانم برای وصل کردن پای مصنوعی به زانویم 
چه فعلی استفاده کنم. پای مصنوعی را پوشیدم؟ نه! شبیه شلوار 
که نیست. بیشتر شبیه کفش است. باید بگویم پای مصنوعی را 
پا کردم. هنوز نتوانسته ام کلمه جدیدی حتی برای مشکل خودم 
بسازم. انسان بدون کلمه چگونه می خواهد از خودش دفاع کند؟ 

نمی دانم؛ البد با تفنگ«.
در این قصه فضاسازی به خصوص در حوزه رساندن حس و حال 
به چشم می خورد.  وفور  به  است که  ویژگی هایی  از  یکی  آدم ها، 
اتفاق دیگری است  ماجرا  زمانی در طول  بر آن پرش های  عالوه 
باعث  این جریان گاهی  ادامه دارد.  که بین حال و گذشته مدام 
می شود تا مخاطب به کمی زمان نیاز داشته باشد تا بفهمد روایت 
مربوط به زمان حال است یا گذشته. از سوی دیگر اما این روند 
در  ریتم  بدون  هم  آن  خطی  بیان  و  یکنواختی  تا  شده  موجب 
خواندن  از  خواننده  ذهن  چشم  و  باشد  نداشته  وجود  داستان 

یکسره قصه خسته نشود.
در بخشی از این کتاب آمده است:

چشمم گشاد می شود. معنی واژه ها توی مغزم می لرزند. موج می 
خورند. پررنگ می شوند. یعنی توانسته سلما را پیدا کند؟ خودم 
را روبروی سلما می بینم. بوی مشک، بوی الکل و بتادین و ساولن 
توی سرم می پیچد. سلول هایم تکان می خورند و از هم فاصله 
می گیرند. ورم می کنم. نمی دانم از کجا باید شروع کنم. از کدام 
سوال؟ کدام اعتراف؟ سلما شایسته تر است رازم را بداند یا حبیب؟ 

انگار خم شده ام سمت حبیب.
درخت ها سمت او خم شده اند. تیرهای چراغ برق. جهان سمت او خم 
شده. می گوید: »با نشونیایی که ازش دارم جور درمی آد. یکی گفته یه 

دختری رو به این اسم و رسم می شناسه«.
هنوز  شود  می  یعنی  پرید؟  دهانش  از  یا  دختر  گفت  عمدا  حببیب 
چیز  داند.  نمی  نکرده؟«  »ازدواج  پرسم:  می  باشد؟  نکرده  ازدواج 
بیشتری نمی داند. همین قدر می داند که سلما نامی را که توی جنگ 

پرستار بوده می شناسند. با چند واسطه از او خبر دارند )ص.۱۰۶.(
دغدغه های  بیان  باب  در  و  پیشتر  کتاب  نویسنده  زارع،  مهدی 
اصلی اش برای نوشتن این کتاب گفته بود: نبودن، دغدغه اصلی، 
اساسی و ذهنی ام بود. ما به بعضی از مفاهیم به درستی نپرداخته ایم 

و من اثری درباره آن ها نمی بینم.
مدت هاست واژه تازه درست نکرده ایم و برخی کلماتی که به کار 
می بریم مربوط به هزاران سال پیش است. یکی از سواالتی که در 
کتاب مطرح می شود این است که من پای مصنوعی دارم آیا باید 
بگوییم این پا را پوشیدم؟ این پا را پا کردم؟ چرا ما برای وضعیت 
قرار  و  نیستیم  انسان  ما  مگر  نداریم؟  کلمه جدید  و  فعل  جدید 

نیست که کلمه جدید بسازیم؟
این موضوع دغدغه ذهنی من بود و رمانم را براساس آن نوشتم 
امر  این  درباره  که  فرهنگی ای  بهانه های  و  دالیل  دهم  نشان  تا 

می آوریم بهانه هایی واهی بیش نیستند و واقعیت ندارند.
که  نپذیرفتیم  هنوز  ما  است.  آن  پذیرش  مساله،  گام حل  اولین 
زبانمان الکن است. از سوی دیگر هر فرآیندی با سوال آغاز می شود 
و کوشش برای یافتن پاسخ در حل این مشکل کمک می کند. من 
در این کار کلمه جدیدی درست نکردم ولی شخصیت داستان در 
موقعیت زیستی خود راه حل جدیدی ارائه داد. راوی برای دیدگاه 
درباره عشق راه حل جدید پیدا می کند ولی کلمه جدید نمی سازد 

یا درمورد مسائل دیگر هم اوضاع به همین ترتیب پیش می رود.
آلیش، پادشاه زیر درخت نارنج، اتوبوس پاکستانی و تحریر دیوانگی 

رمان های قبلی زارع در مقام نویسنده است.
کتاب نبودن در ۱۵۵ صفحه با شمارگان یک هزار و ۲۵۰ نسخه 
انقالب  هنری  حوزه  ادبی  آفرینش های  مرکز  همت  به  تازگی  به 

اسالمی تولید و از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده  است.

روایت »کرمان امروز« از وضعیت بازار جهانی فرش اصیل کرمانی و کوتاهی هایی که این صنعت ارزشمند را روز به روز به نابودی کامل نزدیک ترمی کند؛

طالی ناب کرمان در آستانه نابودی

آیا دعوا های خواهر و برادری کنترل شدنی است؟  

فرش کرمان طالیی است که هنوز با وجود چند دهه بی 
تدبیری نام خود را در جهان حفظ کرده است. البته نه 
آنچنان که باید در خور این استعداد ارزشمند باشد. این 
طالی ارزنده سالهاست که توسط بسیاری از کشورهای 
این  چین  و  است.هند  گرفته  قرار  دستبرد  مورد  دیگر 
روزها از وضعیت تحریم و بی تدبیری در کشور کمال 
سوءاستفاده را به کار گرفته اند و متاسفانه سالهاست که 
طرح های فرش کرمان را به نام خود و حتی در برخی 
یعنی  رسانند.  می  فروش  به  کرمان  فرش  نام  با  موارد 
مارکت چند صد ساله فرش کرمان را در دست گرفته 

اند و ما هیچ، ما فقط نگاه! 
کرمان جزو استان های تاثیرگذار در دنیا است و فرش 
فرش  است.  شناسنامه  دارای  دنیا  در  کرمان  دستباف 
دستباف کرمان سالها مظهر اشتغال زایی از ریسندگی 
تا بافندگی بوده و در چند دهه اخیر گویی اصال فراموش 
شده است. به جای آنکه توجه به این صنعت ارزشمند 
آن  روی  کشور  بودجه  از  بخشی  که  باشد  حدی  در 

حساب کند، امروز به وضعیتی رسیده است که اصال در 
حال فراموشی است.

افتاده  زمینه  این  در  اتفاقاتی  اخیر  سال  در چند  البته 
است، اما متاسفانه آنطور که باید علمی و عملی نبوده 
و تنها در حد حرف و شعار است. سالهاست که به جای 
اصرار  فکر  به  ارزشمند  و  آزار  بی  این صنعت  به  توجه 

آب  مصرف  که  بودیم  کشاورزی  محصوالت  تولید  بر 
بسیاری دارد و در هیچ کشوری در مناطق کم آب این 
محصوالت کشت نمی شود. در چند دهه اخیر صنایعی 
ایجاد کردیم که هم آب این استان بی آب را هدرمی 
دهد و هم اینکه موجب بی توجهی به صنایع سنتی و 

درآمدزای استان شده است. 

خاطرات  است  بسیار  ما  مادران  و  پدران  خاطر  در 
قالیباف خانه های استان که در سالهای دور برای استان 
درآمد زایی باالیی داشته است، اما امروز با بی تدبیری 
پرتگاه  لب  تا  خصوصی  بخش  حتی  و  دولتی  بخش 
اسم فرش  و  و نقش  این روزها طرح  ایم.  رفته  نابودی 
با آن در سطح  کرمان را کشورهای دیگر می دزدند و 
جهانی کسب درآمد می کنند و ما همچنان در گمراهی، 
هنوز دنبال این هستیم که آب را به استان انتقال دهیم 
تا بتوانیم صنایع آب بر بیشتری را در این کویر بی آب 
تا  است.  عجیب  اشتباه  از  این حجم  کنیم.  اندازی  راه 
به حال از خود نپرسیده ایم که چرا نیاکان ما به جای 
قالی  و  شالبافی  بر،  آب  اندازی صنایع  راه  و  کشاورزی 
دادند؟ چگونه  قرار  پیشه  اقلیم خشک  این  در  را  بافی 
بر روی چند هزار سال تفکر و تعقل خط می کشیم و 

آزموده را دوباره می آزماییم؟ 
گذاران  سرمایه  و  مدیران  اگر  هم  هنوز  که  دارم  باور 
بیاورند، آینده مناسبی را  کرمان به تفکر و تعقل روی 
می توان برای این صنعت در استان کرمان متصور شد. 
آلودگی  نه  و  دارد  آب  رویه  بی  مصرف  نه  که  صنعتی 
بسیار  قیمتی  دیگر  سویی  از  کند.  می  ایجاد  محیطی 
بیشتر از هر محصول دیگری در جهان دارد و می تواند 
به یک منبع بی مانند ارزآور مبدل شود. به امید فردایی 

بهتر!

 لزوم توجه والدین به ارتباط فرزندان با هم
و  فرزندان  بین  مثبت  ارتباط  در  گفت:  روانشناس  یک 
دعوای کمتر آن ها جنسیت، فاصله ی سنی و نوع تربیت 

والدین موثر است.
فرزندان خانواده وقتی بزرگ می شوند از دعوا های خواهر 
در  اما  می کنند،  یاد  خاطره  عنوان  به  خود  برادری  و 
باشد  والدین  رصد  مورد  باید  دعوا ها  این  کودکی  زمان 
تا فرزندان در محیطی که سالمت روان آنان تامین است 
رشد کنند. نقش پدر و مادر در کنترل گری فرزندان و 

اضافه شدن ارتباط مثبت آنان با هم موثر است.
تخصصی  دکتری  و  روانشناس  ارجمندپور،  مینا 
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، به تبیین این مساله 
پرداخت و گفت: احساس قدرت در خانواده همانند یک 
هرم وارونه است که پدر، مادر و هر یک از فرزندان بنا 
به جایگاهی که دارند در آن قرار می گیرند. در قاعده این 
هرم پدر و پس از آن مادر و سپس فرزندان اول و دوم و 

تا آخر جا می گیرند.
ی  رابطه  در  مادر  و  پدر  نقش  کرد:  تاکید  روانشناس  این   
باید  است،  مهم  آنان  چالش های  و  دعوا ها  و  هم  با  فرزندان 
و  گذاشته  احترام  فرزندان  از  کدام  هر  هویت  به  که  دانست 
طوری با آن ها برخورد کنیم که بدانند هر کدام منحصر به فرد 
بوده و هویت مختص خود را دارند. این مساله ضروریست که 
از مقایسه فرزندان با هم پرهیز کرد، چون هر کدام از فرزندان 
خانواده، توانمندی های متفاوتی داشته و در مسیر تربیت باید 
از مقایسه فرزندان به شدت دوری کرد. مقایسه کودک تنها 
در صورتی شدنی است که کودک را با خودش و گذشته اش 
مقایسه کرد، مثال گفته شود: »قبال نمی توانستی بند کفشت 
را ببندی، اما االن میتوانی این کار را انجام دهی« یا »خودت 

توانایی از پله باال رفتن را پیدا کردی«.
فرزند  که  این  به  توجه  با  کودک  هر  افزود:  ارجمندپور 
خانواده  هرم  در  باالتری  جایگاه  است  یا سوم  دوم  اول، 
فرزند  از  معموال  دارد.  خود  بعدی  فرزندان  به  نسبت  و 
برادری  دعوا های خواهر  در  تا  بزرگ تر خواسته می شود 
کوتاه بیاید، با جمالتی نظیر »تو بزرگ تر هستی، خواهر 
یا برادرت کوچک تر است و باید مراعاتش را بکنی« مورد 

بزرگ تر  فرزند  مواقع  این  در  اما  می گیرند؛  قرار  خطاب 
تمایل دارد رفتار های فرزند کوچک  را از خود نشان دهد 
تا مورد توجه قرار گرفته و دیده شود، زیرا از بزرگ  بودن 
خودش سودی نمی برد و ترجیح می دهد کوچک باشد تا 

بتواند امکانات و خدمات را در خانواده داشته باشد.
اگر مساله ی هرم قدرت به خوبی  بیان کرد:  ارجمندپور 
در خانواده جا بیفتد، به فرزند کوچک این آموزش داده 
از برادر  باید  از برادرش هست و  می شود که »کوچک تر 
»فرزند  یا  بردارد«  را  وسایلش  تا  بگیرد  اجازه  بزرگ تر 
کوچک بداند احترام گذاشتن به خواهر یا برادر بزرگترش 

ضروری و مهم است«.
خود  جایگاه  تا  کرد  کمک  فرزندان  به  باید  گفت:  وی   
داشته  رشد  به  میل  و  بدانند  خانواده  قدرت  هرم  در  را 
باشند تا در ذهن شان شکل بگیرد که اگر بزرگ تر شوند 
کرد.  خواهند  پیدا  را  توانمندی هایی  و  اختیارات  چه 
جایگاه  می تواند  آموزش صحیح  با  هم  بزرگ تر  فرزندان 
اصلی خودشان را دریافته و نسبت به بچه های کوچک تر 

خانواده احساس مسئولیت داشته باشد.
است،  ضروری  مسئولیت  پذیرش  در  خانواده  پدر  نقش 
آرامش و امنیتی که فرزند در حضور پدر دارد، می تواند 
از متولد شدن فرزندان  برای کمتر شدن مشکالت قبل 

دوم و سوم موثر باشد.
این روانشناس با اشاره به این که ممکن خانواده ی  چند 
هم  به  کودکان  برادری  و  خواهر  دعوا های  در  فرزندی 
حسادت کنند، گفت: حتی حسادت فرزندان ممکن است 
نسبت به ارتباطی که فرزند دیگر با هر کدام از والدین 
پرخاشگرانه  یا  اعتراضی  رفتار های  به  رو  و  باشد  دارد 
برای  باید  مواقع  این  در  بیاورد.  خود  همشیر  با  دعوا  و 
به پدر و مادر و دیگر فرزند خانواده  کودکی که نسبت 
انجام  برایش  مادر  و  پدر  که  کار هایی  می کند،  حسادت 
داده اند را یادآوری کرد. اگر کودکی که حسادت می کند 
بزرگ تر است باید بر توانمندی های بیشتری که او دارد 
تاکید کرد تا از بزرگ تر بودن خود احساس ارزشمندی 
فرزندان  به  یادآوری کرد که  به کودک کوچک   یا  کند. 

بزرگ تر احترام بگذارد.
وی افزود: مهم است فرزندان در محیطی رشد کنند که 
برادران  باشد و خواهران و  از همدلی  فضای آن سرشار 
ناراحتی،  از خشم،  اعم  احساسی  بتوانند هر  درکنار هم 
شادی و ترس را بروز دهند و به کودک حق بدهیم در 
را  احساسی  هر  بتواند  خانواده  فرزندان  دیگر  با  ارتباط 
درک کند تا به شناخت خودش و دیگران منجر شود و 

احساسات پدر، مادر، خواهر و برادرش را بشناسد.

والدین  وقتی  داشت:  تاکید  کودک  روانشناس  این 
که  بدانند  باید  داشته  فرزند  چند  می گیرند  تصمیم 
مسئولیت و فرصتی که برای فرزندانشان می گذارند بیشتر 
می شود. خوب است برای هر کدام از فرزندان زمان های 
در  تا  باشیم  داشته  داشته  وقت  گذران  برای  اختصاصی 
اگر  به کار های مورد عالقه آن پرداخت، حتی  آن زمان 

کار های درخواستی اش تکراری باشد.
همه این موارد در کمتر شدن دعوا های خواهر و برادری 
موثر است و باید دانست خانواده ای که چند فرزند دارند 
بهتر است برای نگهداری از آن ها و نقش هایی که قبول 
کرده اند از اطرافیان کمک بگیرند. از سن سه سالگی به 
بعد بهتر است کودک در فضای مهد کودک قرار بگیرد 
تا مهارت های رعایت نوبت و مشارکت را یاد بگیرد. اینکه 
مهدکودک  فضای  فرزند  سه  یا  دو  وجود  با  خانه ای  در 
تداعی می شود نادرست است چرا که الزم است هر کدام 
از فرزندان در فضای جداگانه هویت خود را کسب کنند و 

با تعامل دوستان خود را پیدا کنند.
ارتباط  در  که  مهم  فاکتور های  از  یکی  کرد:  بیان  وی 
مثبت بین فرزندان و دعوای کمتر آن ها مورد توجه است، 
جدای از جنسیت فرزندان، فاصله ی سنی آن هاست. پدر 
داشته  فرزند  یک  از  بیش  دارند  تمایل  که  مادر هایی  و 
باشند باید بدانند اگر فاصله سنی زیر ۱۸ ماه و بیش ۵ 
سال باشد می توان مشکالت و مسائلی بیشتری را برای 

ارتباط فرزندان به وجود بیاورد.
این روانشناس گفت: دلبستگی ایمن از جانب پدر و مادر 
ماست، کودکی  توجه  مورد  موثر همشیر ها  ارتباط  برای 
خودش  برادر  و  خواهر  با  می کند  امنیت  احساس  که 
آن  روان  سالمت  که  چرا  داشت  خواهد  بهتری  ارتباط 

تامین شده است.
دعوا های بین فرزندان اگر از خود فراتر بروند باید مورد 
برسی کارشناسان قرار بگیرد و یک نسخه واحد برای همه 
و جنسیت  گفته شد سن  که  همانطور  اما  ندارد،  وجود 
باید  مادر  و  پدر  است.  دخیل  مسئله  این  در  فرزندان 
را  آنان  احساسات  و  فرزندان  میان  چالش های  بتوانند 

کنترل کنند.
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