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کبیر  نوشتاری درباره بازتاب مرگ امیر 

و نقاشی های مربوط  به تصویر  وی
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توسط مدیر عامل هلدینگ سرمایه گذاری
 مس سرچشمه :

با سرمایه گذاری های نو، 
سرچشمه در یک قدمی رسیدن 

به جایگاه واقعی خود است

داستان بهبودی از سرطان فرزند محک 
که اهل استان کرمان است:

از 6 ماه قرنطینه در اتاق ایزوله
 تا یادگیری الفبا روی تخت 

بیمارستان محک

متن در صفحه دوم
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کسیناسیون   سیر فوتی های کرونا با وا
در کشور کاهش یافت

معاون دادگستری استان کرمان اعالم کرد:

ضرب و جرح عمدی

 دومین اتهام و جرم در استان

مدیر مخابرات منطقه کرمان تاکید کرد:

ضرورت های افزایش تعرفه ها 

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
شهردار کرمان :

 دفن اموات در آرامستان 

قبلی، غیرمنطقی 

و غیرقانونی است

کهباآمدنهرشهردارجدیددوبارهمطرحمیشود؛ گزارش»کرمانامروز«ازیکدرخواستمردمی

آرزوی دیرینه کرمانیان ؛ کرمان هوشمند

متن کامل در صفحه چهارم

    استفاده از عبارت »کرمان هوشمند« چندین سال است که در بین مدیران استانی و شهری رواج پیدا کرده است. عبارتی که متاسفانه در چند دهه اخیر تنها در حد حرف باقی مانده و مردم در حسرت آن. 
زمانی که به مراکز استان های دیگر نظیر خراسان رضوی و یا اصفهان سفر می کنیم، بسیار محسوس است که این شهرهای بزرگ قدم در راه هوشمند شدن برداشته اند و هرچه می نگریم بیشتر متوجه می شویم 

که کرمان تقریبا در این مسیر هیچ قدمی برنداشته است و این موضوع مهم نیازمند یک رفتار و پیگیری انقالبی است و....

آگهی مناقصه جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت انجام آگهی مزایده
عملیات ساختمانی کارخانه 

گروه صنایع سیمان کرمان )شرکت سهامی عام( در نظر دارد انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت 
انجام عملیات ساختمانی کارخانه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از اشخاص حقیقی و 
حقوقی محترم که دارای صالحیت و امکانات الزم می باشند تقاضا می شود جهت دریافت اسناد، 
فرم شرایط شرکت در مناقصه در ساعات اداری به دفتر کرمان مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را 
ظرف 10 )ده( روز از تاریخ انتشار آگهی در پاکت دربسته به واحد تدارکات کرمان و یا دفتر تهران 

تحویل نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان - کیلومتر 17 جاده تهران - تلفن : 31341505 )034(

آدرس دفتر تهران :  بلوار آفریقا - کوچه فرزان شرقی  تلفن : 88774726 )021(

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

شرکت آب و فاضالب رفسنجان )نوبت دوم(
آگهی مناقصه شماره 1400/8/8/1/ م

شرکت آب و فاضالب رفسنجان در نظر دارد راهبری، نگهداری، رفع اتفاقات و اپراتوری تاسیسات و شبکه توزیع آب شهرستان 
واجد  کلیه شرکتهای  از  لذا  نماید.  واگذار  عمومی  مناقصه  طریق  از  ریال  مبلغ 61/711/000/000  تقریبی  برآورد  با  را  رفسنجان 
شرایط از جمله داشتن گواهی صالحیت مربوط به موضوع مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 
1400/08/15 لغایت ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 1400/08/18 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب رفسنجان واقع در بلوار امام رضا 

)ع( مراجعه نمایند.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3/085/000/000 ریال  می باشد.

تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 1400/08/25 می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات )الف، ب، ج( پیشنهاد قیمت ساعت 10 روز چهارشنبه مورخه 1400/08/26 می باشد.

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان 

شرکت آب و فاضالب رفسنجانشرکت آب و فاضالب رفسنجان

گزارش »کرمان امروز« از افزایش بروز سرطان 
و کاهش سن ابتال به سرطان پستان 

کرمان؛ در میان بانوان استان 

لزوم 
توجه ویژه 

بانـوان کـرمانی 
به ماموگرافی!

روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان
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اخبار استان

جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
سیمای  در  گفت:  کرمان  استان  کل  دادگستری 
جرایم دادگستری استان کرمان ۱۰ اتهام اول استان 
مورد بررسی قرار می گیرد و متاسفانه ضرب و جرح 
عمدی که از مصادیق خشونت به شمار می رود، بعد 

از سرقت دومین اتهام و جرم در استان است.
سید مهدی قویدل  در کارگروه فرهنگی اجتماعی 
کرد:  اظهار  کرمان  استان  عمومی  فرهنگ  شورای 
رفتاری  های  خشونت  با  مرتبط  های  آسیب  طرح 
و کالمی در دستور کار کارگروه فرهنگی اجتماعی 

شورای فرهنگ عمومی قرار گرفته است.
وی افزود: در سال جاری طبق دستورالعمل و پس از 

مشخص شدن اعضای کارگروه، در شورای سیاست 
گذاری شورای فرهنگ عمومی این موضوع مصوب 

شده است.
با  نیز  کار  دستور  در  طرح  کرد:  تصریح  قویدل 
موضوع کاهش خشونت است که معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان 
فعالیت  این حوزه  در  ها  کنار سایر دستگاه  در  نیز 
بایستی همگی همسو  اکنون  و  داده  انجام  را  هایی 

این طرح را پیش ببریم.
جلسه  های  اولویت  در  کرد:  بیان  قضایی  مقام  این 
های  آسیب  کاهش  ها  اولویت  از  یکی  شورا   ۲۳۵
اجتماعی از جمله اعتیاد، طالق، پیشگیری از حاشیه 

نشینی و خشونت است و با توجه به اینکه خشونت 
علت و نیز معلول بسیاری از آسیب ها محسوب می 
اعالم  کارگروه  اصلی  برنامه  و  طرح  عنوان  به  شود 

شده است.
وی اظهار کرد: باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری 
های  خشونت  با  مبارزه  طرح  و  ها  دستورالعمل  و 
به  گذاری  سیاست  کمیته  در  طرح  این  رفتاری 
تصویب رسیده و عنوان اصلی آن »طرح آسیب های 
ویژه  به  و کالمی«  رفتاری  های  با خشونت  مرتبط 
دارد  اقتضا  که  است  کودکان  و  زنان  علیه  خشونت 
و  علل  موجود  به وضعیت  توجه  با  کارگروه  اعضای 
کاهش  راهکارهای  نیز  و  خشونت  افزایش  عوامل 

ها  دستگاه  از  یک  هر  سهم  و  آن  از  پیشگیری  و 
فرهنگ  شورای  به  تا  نمایند  اعالم  و  شناسایی  را 

عمومی ارسال شود.
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
سیمای  در  گفت:  کرمان  استان  کل  دادگستری 
جرایم دادگستری استان کرمان ۱۰ اتهام اول استان 
مورد بررسی قرار می گیرد و متاسفانه ضرب و جرح 
عمدی که از مصادیق خشونت به شمار می رود، بعد 

از سرقت دومین اتهام و جرم در استان است.
وی در پایان تاکید کرد: نیاز است در استان کرمان 
و  و مددکاری  ای  مراکز معاضدت حقوقی، مشاوره 

کلینیک سالمت روان ویژه خانم ها ایجاد شود. 

میلیون   ۲۸ گفت:  کرمان  منطقه  مخابرات  مدیر 
از این میزان  مشترک تلفن ثابت در کشور داریم که 
و  است  ارزش  دارای  مخابرات  برای  نفر  میلیون   ۱۸
مابقی ارزش صدور قبض را ندارد تراکنش پرداختی از 
هزینه بانکی کمتر است لذا مخابرات مجبور است برای 

۱۰ میلیون نفر قبضی صادر نکند.
در  مخابرات  درآمدی  میانگین  کرد:  خاطرنشان  وی 
تا  پنج  بین  ثابت  تلفن  قبض  هر  برای  کرمان  استان 
هفت هزار تومان است در حالی که بایستی به تعداد 

کاراکترهای هر پیامک باید پول پرداخت کنیم.
در  ثابت  تلفن  مشترک  هزار   ۷۰۰ اینکه  بیان  با  وی 
تمامی  از  ما  درآمدی  میانگین  و  داریم  استان کرمان 
میانگین  گفت:  است  ماهانه  تومان  میلیارد  پنج  آنان 
هزار   ۲۳ تلفن  خط  هر  ماهانه  نگهداری  های  هزینه 
تومان منهای هزینه های پرسنلی در کشور است اما 
به  را  رقم  این  ها  هزینه  کاهش  با  کرمان  استان  در 

میلیارد  افزود: ۱۰  رساندیم. حسینی  تومان  هزار   ۱۵
ثابت  تلفن  نگهداری خطوط  برای  باید  ماه  در  تومان 
هزینه کنیم که پنج میلیارد تومان درآمد دارد و این 
برای  توسعه  شد:  یادآور  وی  نیست.  اقتصادی  فرایند 
ایجاد یک خط تلفن ثابت در مرکز استان حداقل سه 
میلیون تومان است اما فقط ۲۰۰ هزار تومان دریافت 
ها جبران  هزینه  تا  بگذرد  باید  سال  کنیم، چند  می 
شود، ضمن اینکه در نقاط روستایی و مناطق دورافتاده 
هزینه راه اندازی هر خط تلفن ثابت بین پنج تا هفت 

میلیون تومان است.
مجموعه  اینکه  بیان  با  کرمان  منطقه  مخابرات  مدیر 
نقاط  به  را  تلفن  که  اینست  دنبال  به  ایران  مخابرات 
تمامی  و  مردم، مسئوالن  عامه  ببرد، گفت:  دورافتاده 
پیکان  نوک  دارند  نیاز  سرویس  این  به  که  کسانی 
انتقاداتشان به مخابرات است، تفاوتمان با دیگر شرکت 
بر  پروانه دولت  های خصوصی چیست؟ در حالی که 

تاکید دارد و  حفظ وضعیت موجود در شهر و روستا 
همه اپراتورها الزاماتی دارند، کسی به آنها کاری ندارد 

و همه فشارها بر مخابرات است.
سال   ۱۸ مدت  در  مخابرات  های  تعرفه  گفت:  وی 
گذشته هیچ گونه افزایشی نداشته اما هزینه های ارزی 
و ریالی ما افزایش یافته است، در تمامی دنیا اپراتورها 
را  الزم  درامد  که   دهند  می  انجام   را  توسعه  زمانی 
مستثنی  قائده  این  از  نیز  مخابرات  و  باشند  داشته 

نیست.
تا   ۲۰۰ در  مخابرات  های  کابل  افزود:  حسینی 
را  نقطه   ۱۲۰ ارتباطات  که  شد  سرقت  روستا   ۳۰۰
کابل  گرفتن  اختیار  در  دنبال  اکنون  و  برگرداندیم 
فیبر نوری هستیم که نقاط روستایی را پوشش دهیم، 
ارتباطی  مشکالت  رفع  برای  پیمانکار  با  همچنین 

شهرستان های بافت، رابر و ارزوییه قرارداد بستیم.
و  نیست  پالس  افزایش  دنبال  مخابرات  افزود:  وی 

است،  خود  خطوط  نگهداری  هزینه  کاهش  دنبال 
اما متاسفانه روزانه تجهیزات ما مورد سرقت قرار می 
گیرند و یک آن ۱۲ کیلومتر از خطوط ارتباطی استان 
کرمان سرقت شد در حالی که نرخ تولید کابل به روز 
تامین  از محلی  باید  اعتبارات  این  یابد که  تغییر می 

شود.
وی با بیان اینکه درآمد مخابرات با هزینه ها همخوانی 
وزیر  و  ایران  مخابرات  خوب  تعامل  با  گفت:  ندارد 
محترم امیدواریم بتوانیم این مشکل اساسی مخابرات 
را رفع کنیم و با توسعه مخابرات و ارائه سرویس های 

بهتر به مردم پاسخگوی نیاز آنان باشیم.
مدیر مخابرات منطقه کرمان عنوان کرد: باالی ۱۰۰ 
و سازمان های دولتی طلب  ادارات  از  تومان  میلیارد 
در  را قطع کنیم  آنان  توانیم سرویس  نمی  اما  داریم 
علت  به  را  ما  ارتباطی  تجهیزات  بارها  برق  که  حالی 

بدهی قطع کرده است.

بازه  در  است  این  اولویت  گفت:  کرمان  شهردار 
کامل  روشنایی  و  امنیت  شش ماه،  از  کمتر  زمانی 
مسیر آرامستان »بهشت کریمان« تأمین شود. سعید 
آرامستان  مجموعۀ  از  بازدید  در  تبریزی،  َشعرباف 
و  مشکالت  مورد  در  کریمان«  »بهشت  جدید 
کمبودهای موجود و دلیل انتقال آرامستان به محل 
جدید گفت: در هر صورت به دلیل کامل بودن ظرفیت 
مجموعۀ  کنار  در  آن  شدن  واقع  و  قدیم  آرامستان 
انجام  آرامستان  انتقال  باید  »قائم)عج(«،  پردیسان 
پردیسان  مجموعۀ  اینکه  به  اشاره  با  وی  می شد. 
و  گردشگری  فضای  اینکه  به دلیل  »قائم)عج(« 
تفریحِی مردم محسوب می شود، محل مناسبی برای 
به دلیل  قدیم  آرامستان  گفت:  نیست،  اموات  دفن 
لزوم اسکان و حضور  با گلزار شهدا و  بودن  همجوار 
زوار در مجموعۀ پردیسان »قائم)عج(«، مکان مناسبی 

برای دفن نیست.
شهردار کرمان با تأکید بر اینکه در تالش هستیم دفن 

درخصوص  نگیرد،  صورت  قبلی  آرامستان  در  اموات 
گفت:  نیز  کریمان«  »بهشت  آرامستان  نبودن  آماده 
به محل جدید کار درستی  آرامستان  انتقال  هرچند 
تلقی می شود، اما انتقال آرامستان بدون فراهم آوردن 
زیرساخت های الزم انجام شده است. َشعرباف تبریزی 
برای  اولیه  آماده سازی  اخیر،  مدت  در  اینکه  بیان  با 
گلبرگ ها  تکمیل  و  مجموعه  داخل  سبز  فضای 
ورودی  مسیر  گفت:  است،  داشته  مطلوبی  پیشرفت 

نیز به خوبی آماده سازی شده است.
وی افزود: هرچند برای آماده سازی آرامستان کارهای 
فعالیت های  میزان  همین  اما  است،  پیش  در  زیادی 
انجام شده در مدت اخیر برای آماده سازی قبور جهت 

دفن اموات سرعت خوبی داشته است.
شهردار کرمان تکمیل گلبرگ های آرامستان »بهشت 
گرفتن  درنظر  با  و  مردم پسند  به صورت  کریمان« 
فاصلۀ قبور از هم را ضروری دانست. َشعرباف تبریزی 
اقدام مهم دیگر را تجهیز غسالخانه بیان کرد و افزود: 

قرارداد با پیمانکار منعقد و پیش پرداخت جهت شروع 
به کار پرداخت شده است. وی با اشاره به اینکه ساخت 
و تجهیز غسالخانه در اسرع وقت و طبق زمان بندی 
مناسب شروع خواهد شد، افزود: همزمان کار تأمین 
می کنیم.  دنبال  نیز  را  ورودی  مسیر  و  سایت  برق 
شهردار کرمان بیان کرد: در تالش هستیم برق مسیر 
در  بنابراین،  باشد؛  »خودتأمین«  به صورت  آرامستان 
انرژی خورشیدی برای روشنایی مسیر  از  نظر داریم 
استفاده کنیم. َشعرباف تبریزی تأکید کرد: به سرعت و 
در بازه زمانی کمتر از یک ماه، قراردادهای تأمین برق 

مجموعه و مسیر ورودی منعقد خواهد شد.
برای  مربوط  ارگان های  و  نهادها  سایر  کمک  وی 
تکمیل آرامستان »بهشت کریمان« را ضروری دانست 
و گفت: این پروژه، بسیار بزرگ است و مناسب سازی 

جادۀ آن تنها از عهدۀ شهرداری برنمی آید.
شهردار کرمان با بیان اینکه یک گروه به صورت کامل 
و تمام وقت در مجموعۀ آرامستان »بهشت کریمان« 

غسالخانه،  ساخت  گفت:  هستند،  به کار  مشغول 
آرامستان  ورودی  مسیر  و  مجموعه  برق  تأمین 
باید  که  است  اولیه  ملزومات  از  کریمان«،  »بهشت 

حتماً در کمتر از یک سال انجام شود.
سایر  تکمیل  فرایند  شروع  به  تبریزی  َشعرباف 
گلبرگ ها و برخی تأسیسات تجاری به صورت همزمان 
اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
این مجموعه، مستلزم حضور قابل توجه مردم است .

وی با بیان اینکه دوبانده شدن مسیر جاده آرامستان 
هزینه  هنوز  اما  است،  تأمین  شورای  کار  دستور  در 
و اعتبار آن تأمین نشده است، گفت: تأمین امنیت، 
ایجاد روشنایی کامل  مناسب سازی و نصب عالیم و 

مسیر آرامستان »بهشت کریمان«، در اولویت است.
در  دفن  کرد:  تصریح  همچنین  کرمان  شهردار 
آرامستان قبلی، غیرمنطقی و غیرقانونی است و تنها 
که  مواردی  یا  قبل  از  قبور  پیش فروش  صورت  در 

به صورت خانوادگی خریداری شده، مانعی ندارد.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: تا 
روز دوشنبه هفته جاری ناپایداری های جوی از جمله بارش باران، 
رعد و برق و همچنین بارش برف در ارتفاعات استان کرمان ادامه 
ایسنا درباره وضعیت جوی  با  دارد. »میترا یاوری« در گفت و گو 
استان کرمان اظهار کرد: تا دوشنبه هفته جاری آسمان استان نیمه 

ابری تا ابری، در بعضی ساعات همراه با بارش باران، گاهی رعد و 
برق و وزش تندبادهای لحظه ای خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان بارش 
برف را خواهیم داشت، افزود: در الله زار و راین شاهد بارش برف 

بوده ایم.

معاون دادگستری استان کرمان اعالم کرد:

ضرب و جرح عمدی دومین اتهام و جرم در استان

مدیر مخابرات منطقه کرمان تاکید کرد:
ضرورت های افزایش تعرفه ها 

شهردار کرمان :

 دفن اموات در آرامستان قبلی، غیرمنطقی و غیرقانونی است

هواشناسی کرمان اعالم کرد:

بارش باران و برف در آسمان استان تا روز دوشنبه 

داستان بهبودی از سرطان فرزند محک 

که اهل استان کرمان است:

از 6 ماه قرنطینه در اتاق ایزوله تا

 یادگیری الفبا روی تخت بیمارستان محک
ساله   ۱۸ فرزند  »پدرام« 
استان  اهل  و  محک 
در  او  است.  کرمان 
بیماری  به  سالگی  هفت 
شد  مبتال  خون  سرطان 
بهبود   ۱۳9۱ سال  در  و 
دیروز  کودک  یافت. 
دانشجوی  اکنون  محک، 
مهندسی  علوم  رشته 
شهید  دانشگاه  دامی 
هر  است.  کرمان  باهنر 
انجام  برای  گاهی  از 
دوره ای  آزمایش های 
او  می زند.  سر  محک  به 
روزها  همین  از  یکی  در 
را  بهبودی اش  داستان 

مفصل برای مان تعریف کرد. از خاطرات 6 ماه قرنطینه اش در اتاق 
ایزوله و ارتباطش با پروفسور »پروانه وثوق« برای مان گفت. داستان 
پدرام را از نقطه شروع بیماری اش آغاز کردیم. درست زمانی که هر 
خانواده ای با شنیدن خبر ابتالی فرزندشان به سرطان ممکن است 
ناامید شوند، اما او و خانواده اش با تمام قدرت شروع به مبارزه کردند: 
»کالس اول دبستان بودم. یادم هست یک روز پس از کالس ورزش 
پای چپم درد گرفت. چند روِز اول خانواده فکر می کردند در ورزش 
صدمه دیدم اما یک هفته بعد پای راستم هم درد گرفت. رنگ صورتم 
زرد شده بود و مدام عرق می کردم. همین نشانه ها باعث شد تا به 
پزشک مراجعه کنیم. در همان روز، تشخیص اولیه ابتالی من به یک 
آزمایش ها، سرطان  از دریافت جواب  بیماری سخت داده شد. پس 

خون تشخیص داده شد.«
مراجعه  کرمان  افضلی پور  بیمارستان  به  تعللی  هیچ  بدون  آنها 
کردند. آشفتگی در رفتار پدر و مادر پدرام به وضوح دیده می شد: 
فهمیدم  بعدها  که  خانمی  و  داشتند  راهنمایی  به  نیاز  »خانواده ام 
داوطلب بخش مددکاری محک است، به آنها گفت باید چه کارهایی 
انجام دهند. آنجا بود که محک به ما معرفی شد و چون بیماری ام 
پیشرفت کرده بود و درمان آن نیازمند تجهیزاتی بود که آن زمان 
شدیم  تهران  عازم  نداشت،  وجود  کرمان  استان  بیمارستان های  در 
این  در  سرعت  به  درمانم  آمدیم.  محک  بیمارستان  به  مستقیم  و 
بیمارستان شروع شد. به خاطر اینکه راه مان دور بود و روزهای اول 
باید مرتب به بیمارستان مراجعه می کردیم من و مادرم در اقامتگاه 
محک ساکن شدیم و دیگر دغدغه ای برای رفت و آمد به بیمارستان 

نداشتیم.«
او در پاسخ به این سؤال که آیا شناختی از بیماری ات داشتی پاسخ 
می دهد: »من نمی دانستم این بیماری چیست و درباره آن زیاد سؤال 
بخش های  به  مراجعه  بار  چندین  از  پس  همین  برای  می پرسیدم. 
بستری موضوع ابتالیم به سرطان توسط کادر درمان و روانشناسان، 
با من در میان گذاشته شد. تالش روانشناسان محک سبب شد از 
همان ابتدا با این بیماری کنار بیایم و فهمیدم اگر درمان ادامه یابد 

حتما بهبود خواهم یافت.«
با تشویق پرفسور وثوق، دوران درمان عقب نیفتاد

یکی  هست  یادش  و  داشت  پیتزا  به  زیادی  عالقه  روزها  آن  پدرام 
خانگی  پیتزا  برایش  مرتب  محک  مددکاری  بخش  داوطلبان  از 
دوران  در  او  خاطرات  جذاب ترین  از  یکی  این  می آورد.  و  می پخت 
درمان است. از آنجایی که او بیمار پروفسور پروانه وثوق بود، خاطرات 
خوب دیگری هم دارد که برای مان تعریف می کند: »من با پروفسور 
وثوق ارتباط زیادی برقرار کردم. او همیشه با همه بیمارانش مهربان 
آرامش  احساس  او هم کالم می شدیم  با  وقتی  خانواده ام  و  بود. من 
می کردیم، او به ما روحیه زیادی می داد. با تشویق پروفسور وثوق بود 
که در دوران درمان، تحصیلم عقب نیفتاد. مادرم هم از همان روز 
اول با مدرسه صحبت کرده بود. درس ها را خودش در بیمارستان با 
من کار می کرد تا در پایان سال تحصیلی بتوانم امتحان بدهم. یادم 
هست حروف الفبا را در بیمارستان آموختم و توانستم نام »محک« 
را بنویسم. روی تخت بیمارستان امال زیاد نوشتم و درس خواندم تا 

از همسن و ساالنم عقب نمانم.«
»به  باشد:  قرنطینه اش  ماه   6 پدرام،  برای  روزها  سخت ترین  شاید 
بستری  ایزوله  اتاق  در  مادرم  همراه  به  وقفه  بدون  دارم  خاطر 
اما  بود.  سخت  خیلی  بروم.  بازی  اتاق  به  نمی توانستم  حتی  شدم. 
رفتار  کند.  آسان تر  برایم  را  روزها  آن  از  گذشتن  توانست  محک 
کادر درمان، مددکاران اجتماعی و روانشناسان دلگرم کننده بود و 
باشم.  داشته  تختم  روی  کوچک  بازی  اتاق  یک  می توانستم  گاهی 
برای همین احساس بدی نداشتم. آن روزها به توصیه روانشناسان 
برد، ماژیک و تفنگ اسباب بازی تهیه  برایم یک تخته وایت  محک 
کرده بودند. شکل نمادین سلول های سرطانی روی این تخته ترسیم 
می شد و من با چشم بسته با تفنگ به آنها شلیک می کردم. همین 
بازی ساده باعث شد بتوانم روحیه مبارزه را در خودم تقویت کنم.«

می خواهم صدایم را همه بشنوند
فرزند بهبودیافته محک در پایان می گوید: »می خواهم صدایم را همه 
کودکان مبتال به سرطان بشنوند. آنها باید بدانند نگرانی، اضطراب و 
استرس در مسیر مواجهه با این بیماری وجود دارد اما این بیماری 
زود  روزها خیلی  این  بیاورید،  طاقت  نیست.  آنقدرها هم سرسخت 

می گذرند و جای شان را به روزهای خوب می دهند.«
به  کمک  می رسد،  ذهنش  به  محک  از  که  توصیفی  اولین  پدرام   
دیگران است. او در آینده نزدیک می خواهد یکی از نیکوکاران محک 
این  برگرداند.  به جامعه  را  است  او شده  به  تا کمک هایی که  باشد 
باعث  که  کمک هایی  است.  آینده  برای  او  برنامه  مهم ترین  از  یکی 
شده محک بتواند در ۳۰ سال فعالیت خود از ۱۰۳۰ کودک دیگر در 
استان کرمان حمایت کند و از این تعداد ۲۸۳ کودک مانند پدرام 
با  امیدواریم  کنند.  حرکت  سالمتی  مسیر  در  و  برسند  بهبودی  به 
همراهی تمامی اعضای جامعه مدنی سرزمین مان روزی نه چندان دور 
تمامی کودکان تحت درمان محک رو به روی مان بنشینند و داستان 

بهبودی شان را برای مان تعریف کنند.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060319005000396 مورخ 1400/06/27 هیات اول موضوع قانون تعیین 
ثبت  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی شعبانی پور  فرزند ماشاهلل  بشماره 
شناسنامه 60 صادره از شهداد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 683 مترمربع پالک یک 
فرعی از 396 - اصلی واقع در بخش 23 کرمان به آدرس شهداد - بلوار کشاورز کوچه شهید 
ضرابی خریداری از مالک رسمی آقای علی سلطانزاده خبیصی 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 
از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک  از  تسلیم و پس  اداره  این  به  را  اعتراض خود  مدت دوماه 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/30

1051 م/الف
ابراهیم سیدی - رییس ثبت اسناد و امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ یکباب خانه پالک 16598 فرعی از 3968 اصلی واقع در بخش 2 
فرسنگی خیابان  به آدرس کرمان در سرآسیاب  مترمربع  به مساحت 124/2  کرمان 
باشد.  می  عارفی  حسام  مهدی  تقاضای  مورد  جواداالئمه  شهرک   31 کوچه  ماهانی  شهیدان 
تاکنون تحدید حدود نشده و نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت 
هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مالک به شماره 1102/17242- تاریخ 1400/08/15 
بدین وسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  
1400/09/08 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه 
مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در صورت 
عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی نسبت به حدود و 
حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس 
از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست 
نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس 
از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی 
به نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: 1400/08/16     

1048 م/الف
محمود مهدی زاده  -  رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 

یک شرکت تولیدی در شهر کرمان نیاز به همکاری افراد ذیل در قالب قرارداد تامین نیروی پیمانکاری 
دارد: 

خانواده های محترم ایثارگران، فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر دولتی و معدل باالی ۱۷ و 
فرزندان کارکنان شاغل دارای اولویت می باشند.

از  را  تاریخ پنجشنبه ۱4۰۰/۰۸/۲۰ درخواست و رزومه کاری خود  تا  متقاضیان گرامی حداکثر 
 ۰9۳۷۲4۱96۳۰ واتساپ  شماره  یا   kermantolid@gmail.com الکترونیک  نشانی  طریق 

ارسال نمایند. لطفا از تماس تلفنی خودداری فرمایید.

آگهی استخدام قراردادی

 
      
 

 
 

 

  یآگهی استخذام قرارداد
 رجوع به صفحه .......

 
 «آگُی استخذام قراردادی»

 تامیه  ویاز بٍ َمکاری افراد ریل در قالب قرارداد در شُر کرمان یک شرکت تًلیذی
 ویريی پیماوکاری دارد:

 آقا وفر 1  ي باالتر رشتٍ مذیریت بازرگاوی کارشىاس
ي باالتر در رشتٍ بُذاشت حرفٍ ای یا کارشىاس 

HSE 
 آقا وفر 1

 آقا وفر 1 کارشىاس ي باالتر در رشتٍ ریاضی کاربردی
 
 

غ التحصیالن داوشگاٌ َای معتبر ديلتی  ي معذل خاوًادٌ َای محترم ایثارگران، فار
 دارای ايلًیت می باشىذ. کارکىان شاغلي فرزوذان  11ی باال

درخًاست ي رزيمٍ کاری  1400/ 20/00 پىجشىبٍمتقاضیان گرامی حذ اکثر تا تاریخ 
یا شمارٌ ياتساپ    kermantolid@gmail.comخًد را از  طریق وشاوی الکتريویک 

 ارسال ومایىذ. لطفاً از تماس تلفىی خًد داری فرماییذ. 07312417330
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به  راور کارمانیا درتاریخ 1400/07/25  تاسیس شرکت سهامی خاص مسکن گهر 
دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت  ملی 14010432303  به شناسه  ثبت 394  شماره 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:تولید شمش آهن نورد و ریخته گری انواع فوالد و آهن تولید گندله و آهن اسفنجی تولید انواع 
شمش فوالدی از قبیل اسلب بیلت و ایجاد واحد نورد گرم جهت تولید انواع مقاطع ساختمانی 
و صنعتی و بطور کلی اجرا و انجام تمامی فعالیتهایی که بنحوی با ذوب و نورد فوالد مرتبط 
می باشد انجام کلیه عملیات حرارتی ذوب فلزات احداث کارخانه و تولید انواع کنسانتره مواد 
معدنی شامل آهن زغال سنگ مس طال بتاس منگز احداث کارخانه تولید فوالد و تولید انواع 
محصوالت فوالدی تولید انواع محصوالت فوالدی شامل شمش آهن مقاطع فوالدی و غیره تولید 
انواع کنسانتره مواد معدنی شامل آهن زغال سنگ و غیره انجام کلیه فعالیتهای پیمانکاری در 
امور خدماتی ، بازرگانی ، تولیدی ، تاسیساتی و ساختمانی شامل: انعقاد قراردادهای پیمانکاری 
به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی و بهره برداری از معادن و فرآوری آن انعقاد قرارداد های 
پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی و بهره برداری از معادن و فرآوری آن تولید و 
ساخت انواع ماشین آالت تجهیزات قطعات صنعتی ریخته گری و نورد و نصب آن امور پیمانکاری 
مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و انبوه سازی 
ساختمان انجام کلیه امور مربوط طراحی و نظارت اجرای ساختمانها ، طراحی، مشاوره، نظارت 
و اجرا در زمینه کلیه پروژه های خدماتی، عمرانی، ساختمانی، تاسیساتی شهرک سازی و ارائه 
خدمات فنی مهندسی، خاک برداری و خاکریزی و تسطیح اراضی، تهیه کروکی و نقشه های 
مربوطه، تامین ماشین آالت سبک و سنگین و اجاره دادن آنها، تعمیر و نگهداری، سرویس دهی 
به ادارات و طبخ غذا، نظافت کلیه اماکن، تامین نیروی انسانی، ایاب و ذهاب، امور تاسیسات، 
امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی تنظیف، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، 
تاسیسات  به  مربوط  پیمانکاری  امور  دربرگیرنده  سبز،  فضای  خدمات  و  نگهداری  تلفنچی، 
و  تاسیسات  ساختمان،  کننده  گرم  و  سردکننده  سیستمهای  مکانیکی،  هیدرو  و  مکانیکی 
تجهیزات ساختمانی و انتقال زباله، تاسیسات وسایل انتقال )آسانسور و پله برقی( سیستمهای 
خبر و هشداردهنده، سیستمهای ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان ، لوله کشی آب و 
برق و گاز خانگی و صنعتی، ایجاد و نگهداری فضای سبز، امور باغبانی، تنظیفات آبدارخانه، 
جوشکاری، و برشکاری، نصب آسانسور،اجرای داربستهای فلزی، نصب انواع سقف کاذب، تزئینات 
داخلی و خارجی، سرویس و نگهداری کلیه تاسیسات بیمارستان ها و بانک ها و کارخانجات 
و . . . انجام قراردادهای EPC , انجام کلیه امور مرتبط با تامین و نگهداری زیر ساخت های 
اب و برق و گاز خرید و فروش کلیه کاال های مجاز یازرگانی و مصالح ساختمانی ، واردات 

و صادرات کلی کاالهای مجاز بازرگانی و مصالح ساختمانی خرید و فروش واردات و صادرات 
انواع کاالهای مجاز بازرگانی خرید و فروش صادرات و واردات انواع مواد معدنی به صورت خام 
و فرآوری شده خرید و فروش صادرات و واردات و طراحی و تولید و ساخت انواع ماشین آالت 
و دستگاه های مورد استفاده در بخش صنعت و معدن خرید و فروش و صادرات و واردات انواع 
مواد معدنی بصورت خام و فرآوری شده خرید و فروش صادرات و طراحی و تولید انواع ماشین 
آالت و دستگاههای مورد استفاده در بخش صنعت و معدن اخذ نمایندگی از شرکتهای ماشین 
ساز و تجهیزات صنعتی و فلزی از داخل و خارج کشور اخذ و اعطایی نمایندگی از کلیه شرکتها 
و موسسات داخلی و خارجی خدمات انبارداری و نگهداری کاال شرکت در مناقصات و مزایدات 
داخلی و خارجی ، اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از کلیه موسسات اعتباری غیربانکی و 
بانکها طبق قوانین و مقررات عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش صادرات 
و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات ، اخذ وام و تسهیالت ریالی 
و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت 
در نمایشگاههای بین الملل تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور ایجاد شعب و دفاتر 
نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور انعقاد قراردادهای همکاری 
با  قرارداد  فعالیت شرکت عقد  زمینه موضوع  در  و خارجی  داخلی  با شرکت های  و مشارکت 
اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، 
شهرستان راور ، بخش مرکزی ، شهر راور، محله ثامن الحجج ، کوچه امام رضا29 ، خیابان امام 
رضا ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7651648620 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 100000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی 
مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 6922420110 مورخ 1400/07/12 
نزد بانک بانک تجارت شعبه راور با کد 22420 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای 
امین کاربخش به شماره ملی 2980345326 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقای معراج زاهدی به شماره ملی 2980443921 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقای محمد هادی نژاد زمانی راوری به شماره ملی 3210032068 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای محمدرضا نورالهی به شماره ملی 3219967078 به سمت مدیرعامل 
)خارج از هیئت مدیره( به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری باامضاء آقای محمد رضا نورالهی و آقای معراج زاهدی همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای فضل اله جعفری به شماره ملی 

2451501782 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای سید امیرحسین افتخار افضلی به 
شماره ملی 2980641545 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار 
کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری راور )1217939(

آگهی تغییرات شرکت الیاف فشرده نخل کویر شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 1764 و شناسه ملی 14005387207 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1399/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - پس از قرائت گزارش بازرس صورتهای 
مالی سال 1398 به تصویب رسید. 2 - روزنامه کرمان امروز به عنوان روزنامه کثیراالنتشارجهت 
درج آگهی های مربوط به شرکت در سال مالی 1399 انتخاب گردید. 3 - موسسه حسابرسی 
امین محاسب پارس حسابداران رسمی به شناسه ملی 10100586130به عنوان بازرس اصلی و 
آقای مهدی سلیمان زاده به کد ملی 2992203289 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 
منتهی به 30 اسفند ماه 1399 انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )1215197(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل مکران بار شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 2255 و شناسه ملی 10630104245 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/07/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -اختیارات بندهای 1،3،4،6،7،9،10،11،12،13،22 ماده 14 
اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1215196(

درتاریخ  کارمانیا  تامین  هیراد  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
و  ثبت  ملی 14010464180  به شناسه  ثبت 17999  به شماره   1400/08/08
آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا 
میگردد. موضوع فعالیت : داللی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله شهرک 
مطهری ، بلوار دانش ، کوچه دانش 3 ، پالک 0 ، طبقه اول کدپستی 7617938584 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه 

هر یک از شرکا آقای محمد جمالی به شماره ملی 3051326194 دارنده 990000 ریال 
سهم الشرکه خانم عارفه جمالی پاقلعه به شماره ملی 3052093908 دارنده 10000 ریال 
به  ملی 3051326194  شماره  به  جمالی  محمد  آقای  مدیره  هیئت  اعضا  الشرکه  سهم 
نامحدود  به مدت  نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره  به مدت  سمت مدیرعامل 
هیئت  اصلی  عضو  سمت  به   3052093908 ملی  شماره  به  پاقلعه  جمالی  عارفه  خانم 
مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
اختیارات  باشد.  با مهر شرکت معتبر می  آقای محمد جمالی همراه  امضاء  با  اداری  و 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )1215015(

به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  سپیدار  کاوان  کهبد  شرکت  انحالل  آگهی 
شماره ثبت 16797 و شناسه ملی 14009211657 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - شرکت 
در تاریخ فوق منحل اعالم گردید. 2 - آقای پژمان غالمی با شماره ملی 2296337341 به 
خیابان  شیراز  فارس  استان  تصفیه  محل  -نشانی   3 گردید.  انتخاب  تصفیه  مدیر  سمت 
انقالب کوچه 6 پالک 75 کد پستی 7133773679 می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1212859(

مسئولیت  با  کیهان جنوب شرق شرکت  الوند  اوج  تغییرات شرکت  آگهی 
استناد  به   14009079868 ملی  شناسه  و   16664 ثبت  شماره  به  محدود 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1400/07/17 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
1 - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش 
مرکزی ، شهر کرمان، محله شهید همتی فر ، بلوار پزشک ، خیابان شهیدهمتی فر ، 
پالک 0 ، طبقه همکف کد پستی 7618441317 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )1210898(

زخم هاِی 
خندِه خوار 

زخم هاِی خندهِ خوار 
جسم مرا به دهاِن مرگ برسانید 

ای نفس هاِی چون مگس 
دست از ریه هایم بردارید 

زندگی خوابی است که لحظه ای احساسش می 
کنیم

و لحظه ای بعد رنِگ خاطره و خیال می گیرد 
مرا رها کنید از این مسخرگی 

تریبون صدایم میزند
می خواهد شعر بخوانم 

شعر 
خودش را بخواند !

تریبون صدایم میزند 
نگاهم 

روِح غمگینم را نمی تواند پنهان کند
صدایم 

احساس های اندوهگینم را نمی تواند قایم کند
چون آتش که شعله می کشد 

بر هیزم
برای تریبون می خوانم

مرگ برایم دست میزند 
مرگ برایم هورا می کشد

مرگ می گوید :« دوستت دارم »
صندلی ها به احترام من می ایستند 

به قلم
سامان ساردویی

گزارش »کرمان امروز« از افزایش بروز سرطان و کاهش سن ابتال به سرطان پستان در میان بانوان استان کرمان؛

لزوم توجه ویژه بانوان کرمانی به ماموگرافی!
گزارش: محبوبه امامی صدر

اشاره:
سرطان پستان مهم ترین خطری است که سالمتی زنان 
این استان را همانند سایر استان ها تهدید می کند. تحقیقات 
نشان می دهد معموال بروز سنی سرطان پستان در ایران  بین 
سن 47 تا 49 سال است اما متاسفانه طی سال های اخیر 
حتی در سنین 20 تا 30 سال هم درصد باالیی از جامعه 

دچار سرطان پستان شده اند.
جراحی  متخصص  نژاد،  زینلی  حمید  دکتر  پیش  چندی 
خیلی  پستان  سرطان  بروز  اخیرا  گفت:  کرمان  در  عمومی 
بیشتر شده و حتی خانم هایی زیر 20 سال می بینیم که 
مبتال به سرطان شده اند و شاید عوامل محیطی ناشناخته ای 
وجود دارد که نمی دانیم و این در حالی است که بسیاری از 
بانوان کرمانی تمایلی به انجام ماموگرافی برای تشخیص زود 
هنگام آن ندارند. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که  در 

ادامه قابل مطالعه است.
سرطان پستان، شایع ترین سرطان در میان زنان

حدود نیمی از جمعیت کرمان را زنان تشکیل می دهند 
که عالوه بر سالمت خود، مسئول سالمت فرزندان و خانواده 
نیز هستند. از این رو وضعیت سالمت زنان تاثیر بسزایی بر 
سالمت فرزندان، خانواده و جامعه پیرامون آنها دارد و چنانچه 
جامعه  و  خانواده  سالمتی  شود،  گرفته  نادیده  موضوع  این 

دچار آسیب خواهد شد.
در بیشتر کشورهای دنیا سرطان پستان شایع ترین سرطان 
از سرطان  ناشی  میر  و  مرگ  اصلی  عامل  و  است  زنان  در 
در زنان می باشد. در ایران و استان کرمان نیز این بیماری 
در صدر سرطان های خانم ها قرار دارد و بروز آن در حال 

افزایش است.
وضعیت سرطان  پستان در کرمان

به گفته یک جراح متخصص عمومی در کرمان، اخیرا بروز 
سرطان پستان خیلی بیشتر شده و حتی خانم هایی زیر 20 
سال می بینیم که مبتال به سرطان شده اند و شاید عوامل 

محیطی ناشناخته ای وجود دارد که نمی دانیم.
دکتر  حمید زینلی نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایسنا اظهار 
کرد: سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان ها در خانم 
هاست، به طوری که هر خانمی شانس این را دارد در سن 
باالی 35 سال به سرطان پستان مبتال بشود و از هر هشت 

خانم در طول عمرشان یک نفر دچار سرطان پستان می شود. 
وی با اشاره به اینکه امروزه در درمان های سرطان پستان 
انقالبی رخ داده، بیان کرد: در گذشته به این موضوع فقط به 
دید جراحی نگاه می شد. امروز اگر قطر تومور از نیم سانت 
باالتر رود سلول های سرطانی وارد جریان خون و در قسمت 

های دیگر بدن منتشر شده لذا درمان، یک تیم ورک را 
آنکولوژیست،  جراح،  یک  جمله  از  گروه  چند  و  طلبد  می 

رادیوتراپی و شیمی درمانی با هم عمل می کنند.  
وی با اشاره به اینکه امروز مانند قدیم خیلی اعتقاد ندارند 
یک عمل رادیکال و خشن انجام بدهند و کل برست بیمار 
را بردارند، تصریح کرد: برست عضو زیبایی یک خانم است و 
وقتی برست یک خانم جوان حذف می شود، دچار افسردگی 
و مشکالت روحی روانی می شود و امروز دیده شده بیماری 
جراحی  برای  مناسبی  مورد  و  داده  تشخیص  موقع  به  اگر 
حفظ پستان باشد، تومور را به فاصله یک سانت از نسج سالم 
می  انجام  درمانی  شیمی  و  پرتودرمانی  بعد  و  داریم  برمی 
شود و طول عمر بیمار با کسانی که کل پستان آنها برداشته 
شده فرقی نمی کند اما کیفیت زندگی این فرد بهتر است و 

احساس نقص عضو نمی کند. 
اهمیت انجام به موقع مامو گرافی

سرطان  تشخیص  درباره  عمومی  جراحی  متخصص  این 
پستان گفت: توصیه می کنیم خانم ها از سن 25 سالگی 
خودشان را معاینه بکنند که روش دقیق معاینه در فیلم ها 
وجود دارد اما متاسفانه زمانی سرطان را با معاینه تشخیص 
می دهیم که مقداری دیر شده زیرا قطر تومور از نیم سانت 
باالتر رفته و اینجاست از رادیوگرافی و سونوگرافی کمک می 
گیریم و توصیه می کنیم خانم ها از سن 40 سالگی به بعد 
تا 75 سالگی هر سال ماموگرافی شوند که این حسن را دارد 
تومورها حتی با قطر کمتر از سه میلیمتر تشخیص داده شود 

و می توان درمان به موقع انجام داد.
چرا بانوان ماموگرافی انجام نمی دهند؟

اگر چه انجام ماموگرافی در تشخیص زود هنگام سرطان  
پستان اهمیت زیادی دارد، برخی زنان حتی بستگان افراد 
مبتال به سرطان پستان، اقدام به انجام ماموگرافی نمی کنند.

این زمینه نشان می دهد؛ ترس،  برآورد یک پژوهش در 
مسائل و مشکالت زندگی، عدم آگاهی کافی در مورد سرطان 
پستان، باورها و نگرش های نادرست و مسائل مالی از جمله 

دالیل زنان برای پرهیز از انجام ماموگرافی است.  
البته بانوان مورد تحقیق دالیل دیگری از جمله سهل انگاری 
و فراموشی، بی توجهی به سالمتی، درگیر بیماری های دیگر، 

  با توجه به آمار، سرطان پستان مهم ترین خطری است که سالمتی زنان استان کرمان را 
همانند سایر استان ها تهدید می کند. به گفته دکتر حمید زینلی نژاد، متخصص جراحی عمومی 
در کرمان اخیرا بروز سرطان پستان خیلی بیشتر شده و حتی خانم هایی زیر 20 سال می بینیم 
که مبتال به سرطان شده اند. سخنان این پزشک در حالی عنوان می شود که برخی از بانوان 

تمایلی به انجام ماموگرافی برای تشخیص زودهنگام این بیماری ندارند و...

عضو کمیته علمی کشوری کرونا:

 سیر فوتی های کرونا با واکسیناسیون در کشور کاهش یافت
مدل بازگشایی مدارس در حال بومی سازی است

عضو کمیته علمی کشوری کرونا با بیان اینکه تعداد مرگ ومیر را بعد از واکسیناسیون در یک 
باید مسائل پیشگیری را هم در کنار واکسن  البته همواره  سیر کاهشی مشاهده می کنیم، گفت: 
قرار دهیم. تجارب نشان می دهد که با عدم رعایت مسائل بهداشتی، بعد از واکسیناسیون، تاثیر 
واکسن بسیار کاهش می یابد. وی با اشاره به وضعیت کرونا در کشور، گفت: در حال حاضر مقداری 
اما  نباید مردم را ترساند،  از نظر مرگ و میر فروکش کرده است.  ابتال و هم  از نظر  بیماری هم 
ترغیب به رعایت پروتکل های بهداشتی را هم باید همواره ادامه دهیم. وی افزود: البته شاید وارد 
پیک ششم شویم که البته امیدوارم روند کاهشی با توجه به تمام اصولی که باید رعایت شود و با 
عدم تجمعات، رستوران  رفتن و... و. ادامه داشته باشد. باید توجه کرد که ویروس ها، اعم از ویروس 
رعایت  عدم  و  تجمعات  انجام  با  و  دارند  بودن  دورهم  و  تجمع  به  زیادی  بسیار  عالقه  و...  کرونا 
می شود.  بیشتری  به جهش های  منجر  نتیجه  در  و  رفته  باالتر  ویروس  گردش  بهداشتی،   اصول 
به ما کمک  از سوی دیگر واکسیناسیون، قطعا  و  بهداشتی جامعه  از یک سو مالحظات  بنابراین 
می کند. کمااینکه تعداد مرگ ومیر را بعد از واکسیناسیون در یک سیر کاهشی مشاهده می کنیم. 
وی با اشاره به موضوع بازگشایی مدارس، گفت: موضوع پاندمی کرونا و بازگشایی های بعد از آن 

مدارس  به  کودکان  بازگرداندن  زمینه  در  متفاوتی  مدل سازی های  البته  است.  نو  دنیا  تمام  برای 
پاسخ  بومی سازی شده است؟. در  ما  این مدل سازی ها در شرایط کشور  آیا  اما  انجام شده است، 
در  و...  پرورش  و  آموزش  وزارت  و  بهداشت  وزارت  مسئوالن  از سوی  مدل ها  این  که  گفت  باید 
حال بومی سازی است و امید داریم که بتوان از این مدل ها استفاده کرد، اما معموال مدل ها موفق 
نیستند. معموال رعایت اصول اولیه بهداشتی و باال بردن پوشش واکسیناسیون است که می تواند 
مطالعه  در حال  بحث هوشمندسازی محدودیت ها هم  کند. مختاری گفت:  بسیاری  ما کمک  به 
است. البته هوشمندسازی محدودیت ها در بسیاری از کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه ما 
انجام شده است. البته باید توجه کرد که هوشمندسازی باید همراه با پوشش اقتصادی افرادی که 
دچار این محدودیت ها می شوند، به ویژه افرادی که درآمد پایین تری دارند، همراه باشد. اگر این 
افراد آن ها را دور می زنند؛ چراکه مجبورند  اقتصادی اعمال کنید،  محدودیت ها را بدون حمایت 
مواجه شوند،  تشویقی  بسته های  با  و  اقتصادی حمایت شده  نظر  از  اگر  که  حالی  در  بزنند.  دور 
از کشورهای  بهتر  این رعایت را حتی  باشید که مردم بسیار هوشمند و فهیم هستند و  مطمئن 
را  مردم  زمانیکه  حال  می دهند.  انجام  پیشرفته،    بسیار  تکنولوژی های  به  توسل  بدون  و  دیگر 

سعی  می گیرد،  قرار  هجمه  مورد  روزمره شان  معاش  وقتی  که  است  مشخص  نکنیم،  حمایت 
هیچ  که  کردم  اعالم  را  موضوع  این  همواره  من  گفت:  وی،  بزنند.  دور  را  محدودیت ها  می کنند، 
اقدامی بهتر از کنترل و پیشگیری از بیماری نیست. مردم فکر نکنند که اگر واکسیناسیونی انجام 
شده، دیگر نباید موارد بهداشتی را رعایت کنند. افراد فکر می کنند که اگر واکسن تزریق کردند، 
می توانند ماسک را کنار بگذارند. در حالی که اصال چنین موضوعی درست نیست. وی گفت: ما 
همواره باید مسائل پیشگیری را هم در کنار واکسن قرار دهیم. تجارب نشان می دهد که با عدم 
رعایت مسائل بهداشتی، بعد از واکسیناسیون،   تاثیر واکسن بسیار کاهش می یابد. در سال گذشته 
ما به 85 تا 90 درصد رعایت مسائل بهداشتی رسیدیم و بیماری حتی بدون واکسن خوب کنترل 
شد. البته در آن زمان نوع ویروس، دلتا نبود و قدرت سرایت بیماری کمتر بود، اما با این حال در 
آوریل 2020 جزو کشورهای موفق در کنترل کرونا بودیم، اما متاسفانه تغییر رویه دادیم و اکنون 
میزان رعایت هایمان تقریبا در حدود 40 درصد است که باید روی این مساله تجدیدنظر شود و 
اگر هم وارد پیک  به احتمال قوی  این صورت  تا وارد پیک ششم نشویم. در  مردم رعایت کنند 

ششم شویم، صدمه پیک ششم، کمتر خواهد بود.

مخالفت  مرخصی،  نداشتن  زیاد،  مشغولیت  و  کار  بودن 
همسر، خانه نشینی و بیکاری، داشتن فرزند خردسال و ... 

را نیز مطرح کرده اند. 
در این مطالعه برخی عنوان کردند که در مورد سرطان 
پستان آگاهی و اطالعات کافی ندارند و پزشکان، خانواده، 
در  آن ها  به   ... و  درمانی  و  بهداشتی  کارکنان  دوستان، 

خصوص انجام ماموگرافی، توصیه ای  نکرده اند. 
نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که برخالف 
ضرورت انجام ماموگرافی برای تشخیص زودهنگام بستگان 
و  غربالگری  انجام  آن ها  پستان،  سرطان  به  مبتال  زنان 
ماموگرافی را نادیده می گیرند. از طرفی سیستم بهداشت 
و درمان کشور نیز از این زنان که جزء افراد پر خطر ابتال 

به این بیماری هستند غفلت می کند.



یکشنبه 16 آبان ماه 1/1400 ربیع الثانی 1443/ 7 نوامبر2021/سال بیست و ششم شماره 3548 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:

زار
اف

رم 
نــ

ود 
انل

د
ما:

شــ
اه 

مر
 ه

فن
تل

روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

یادداشتی به قلم استاد 
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مدیر مرکز کرمان شناسی:

سر بزرگی و شوق
 زیاده خواهی در بیان تاریخ

در محفلی که جمعی از دوستان حضور داشتند، یکی پرسید: راستی آقای 
آقای  حاال  گفت،  دیگری  نیست!؟  خبری  او  از  که  رفت  کجا  ظریف 
ظریف به کنار آقای روحانی چی شد؟ سومی از مسئول دیگری یاد کرد 
و پرسش مشابهی را عنوان نمود. وقتی پرسش ها تمام شد، پیر جهاندیده 
و کاردانی که آرام و ساکت نشسته بود، گفت: اگر این سوال ها را از 
من جواب خواهی کردید، باید عرض کنم که اینجانب هیچ اطالعی از 
یاد شدگان نداشته و ندارم االّ اینکه می دانم مثل میلیون ها انسان دیگر 
زندگی می کنند و روزگار می گذرانند، حاال من از شما می پرسم اصاًل 
اینگونه سوال ها یعنی چه؟ مگر قرار است زندگی آدم ها از مهد تا لحد 
با پست و مقام و مسئولیت پیوند داشته باشد؟ این سوال شما بی شباهت 
به پرسش هارون الرشید نیست که وقتی گفت: پست و مقام چیز خوبی 
بود اگر می ماند و نمی رفت، بهلول که این سخن را شنید، نگاهی چون 
عاقل اندر سفیه به او انداخت و گفت: اگر همانجا مانده بود و نمی رفت، 

حاال به تو نمی رسید!
خود  مسئولیت  و  پست  از  کسی  وقتی  که  است  حکایتی  هم  این  باری 
کنار می رود، فکر می کنیم از فردا باید مسئولیت دیگری جایگزین شود 
و  باز هم آن فرد را در لباس مدیر و رئیس ببینم، در حالیکه این اندیشه 
رابطه حقی  این  در  اوالً دیگران هم  زیرا  است،  نسنجیده  و  باطل  کاماًل 
به پست  به ویژه جوانان که همواره آرزوی مشروعشان، رسیدن  دارند، 
و مقام و مسئولیت است. ثانیاً این جفایی است بر خود، مگر انسان ها در 
بی دغدغه در  و  پایان مسئولیت، حق زندگی آرام  و  بازنشستگی  مرحله 
کنار خانواده را ندارند؟  اگر قرار باشد آدم ها تا آخر عمر با تنش های 
شغلی و دور از کانون خانوادگی به سر ببرند، بی تردید بخشی از زندگی 

را از دست داده اند.
نکته دیگری که در این رابطه مطرح است اینکه، برخی در مدت کوتاهی 
از روزگار مدیریت و مسئولیت اجرایی، چنان کارنامه گرانسنگی از خود 
برجای می گذارند که نام و یادشان تا همیشه بر پیشانی تاریخ نقش می 
بودند و هستند کسانی که عمری دراز، مصدر کاری و  برابر،  بندد. در 
شغلی بودند امّا هیچ خدمت شایسته ای انجام ندادند و بسیار زود از یادها 
رفتند. بی جهت نیست که موالی متقیان علی )ع( می فرمایند به سه چیز 
عقل انسانها محک می خورد: ثروت- پست و مقام - مصیبت و مشکالت.
اشکال دیگری که بر نگرش برخی از ما مردم وارد است اینکه اگر دیدیم 
فالن فرد صاحب مرتبه، روز بعد از کنار رفتن و واگذاری مقام و مسئولیت 
مانند سایر افراد جامعه، زنبیلی به دست گرفت و برای خرید در فالن میوه 
فروشی یا فروشگاه ظاهر شد، او را با انگشت به هم نشان می دهیم و به 
از  برخی  که  است  رایج  آنقدر  مساله  این  کنیم.  می  دلسوزی  ای  گونه 
مسئوالن و مدیران تا مدتها در مراکز عمومی ظاهر نمی شوند و خود را 
از دیگران پنهان می کنند. به راستی آن نگرش و این مهجوری چه معنایی 
دارد؟ مگر قرار است دِر زندگی همواره بر یک پاشنه بچرخد؟ گوئی آن 
چنان بااین آفت ها خو گرفته ایم که حتی طرح موضوع هم برای برخی 
هم  دست،  این  از  مواردی  دانیم  می  آنکه  حال  و  است  برانگیز  تعجب 

جفایی است اجتماعی و هم گناهی است شخصی و خانوادگی.
آیا به راستی زمان آن نرسیده که جامعه ما با این گونه نگرش ها بدرود 
و  شغل  چندین  داشتن  انتظار  اجتماعی،  لغزش های  دیگر  نمونه  گوید؟ 
است  قرار  و  داشته  وجود  دیرباز  از  گویی  که  است  همزمان  مسئولیت 
معروف  پژوهشگر  و  نویسنده  مستوفی،  عبداهلل  یابد.  تداوم  همچنان 
روزگار قاجار، در این مورد به شخص جالبی که او نامش را »اجل آقا« 

گذاشته، اشاره کرده و می نویسد:
آنچه  آقا  اجل  »جناب  آقا  اجل  توسط  کرمان  حکومتی  کارهای  اداره 
و  وظائف  عظمی  عدالت  دیوان  و  محاسبات  و  استیفاء  دفتر  به  مربوط 
اوقاف آبدارخانه و اصطبل خانه و یزد و کرمانشاهان و نطنز و جوشقان 
و  قبیل خزانه و کشیکخانه  از  دولتی  بیوتات  و  تلگرافخانه و گمرک  و 
و  و جارچیان  تفنگداران  و  و همچنین عملة خلوت  غیره  و  صندوقخانه 
و  فارس  کارهای حکومتی  به عالوه  چاپارخانه،  و  کالسکه  و  قاطرخانه 
کرمان و بلوچستان و اصفهان و کردستان و لرستان و عربستان و عراق و 
بروجرد و گلپایگان و خوزستان و کمره و محالت و همدان و اسدآباد و 

کنگاور را اداره خواهند کرد.« )شرح زندگانی من، ص 146(
حاال فکرش را بکنید، یک نفر آدم، این همه مسئولیت در آن همه شهر و 

سرزمین را بر دوش بکشد و بخواهد به همه آنها رسیدگی کند!
حاج میرزا حسن فسائی، نقد نویس دیگر روزگار قاجار، از زیاده خواه 
اتفاقاً  به راستی خود را ذوالیمینین می دانست،  یاد می کند که  دیگری 
نام این شخص هم »زیاد« است، انگار مادر می دانسته که او تا چه اندازه 
زیاده خواه است که این نام را برایش برگزیده. باری حکایت او نیز چنین 
قابل توجهی دارد و گفت  ابیه مال  بود که: »وقتی معاویه شنید، زیادبن 
می ترسم که »زیاد« به یک نفر از اهل بیت نبوت بیعت کند و با این مکنت 
خدمت  ابیه  زیادبن   .... و  گیریم  سر  از  را  خالفت  جنگ  باز  استیال،  و 
از فضیحت، معاویه، زیاد را پسر  پر  به چندین مصلحت  معاویه رسید و 
ابوسفیان گفته، او را به برادری خود اختیار نمود و او را به ایالت و امارت 
عراق عرب و فارس و کرمان و یزد و خراسان و سیستان مفتخر فرمود«. 

)فارسنامه ناصری، ج 1، ص 182(
شگفتا که زیاد و زیادها فکر می کنند خداوند دو دست را از این جهت 
به آدمی مرحمت فرموده که هر دو را از پست و مقام و مسئولیت پر کند 

و در کتاب گینس، جایی برای خود باز نماید.
اصاًل نمی دانم »زیاد بن ابیه« که به مدد آن مال و ثروت، این همه پست و 
مقام را از آن خود کرد، با توجه به امکانات سفر در آن روزگار، آیا سالی 
یک بار می توانست سری به محل خدمت خود بزند؟ عراق عرب کجا و 
سیستان و بلوچستان کجا. نه تنها با دو دسِت فعال و در قالب » ذوالیمینین« 

بلکه با دوازده دست هم نمی شد این بار را برداشت.
تاریخ نشان داده که این شهوِت مقام همواره دشواری هایی آفریده است 
یعنی  داشت  دختر   21 و  پسر   20 که  ظهیرالدوله  ابراهیم خان  اش  نمونه 
در مجموع  بیش از 40 پسر و داماد که هر کدام نه یک پست و مقام، 
بلکه چندین حکومت همزمان را طلب می کردند و حال آنکه شهرها و 
شهرستان های مناسب کرمان؛ نیمی از این نیاز را هم برطرف نمی کرد. 
نیز  بقیه  و  اندوزی درپیش گرفت  دانش  راه  تن،  تنها یک  میان  این  در 
طریق خود را پیمودند، نتیجه اینکه زیر فشار اختالفات حکومت خواهان، 

ابراهیم خان در 1240 هجری قمری دارفانی را وداع گفت و ...
آنچه باقی می ماند اینکه، گاهی سوراخ دعا را گم می کنیم، یعنی به تأثیر 
افراط و تفریط در زندگی باور نداریم و نمی دانیم که »سر پر طمع برنیاید 
زدوش« تردید نیست که احساس رسیدن به مقام و مرتبه و تالش برای 
دستیابی این آرزو، نامشروع نیست، امّا تا آنجا که روزگارمان مجال می 
دهد و تا آن اندازه که وبال زندگیمان نگردد، حاال بماند که فرزانه ای 
چون افضل کرمانی، وقتی دعوت اتابکان را برای پذیرفتن مقام وزارت 
دریافت می کند در جواب می نویسد:» از وزر بترسم و وزیری نکنم .....« 
یا با اندکی تغییر در شعر عبید زاکانی: »غالم همت درویش قانعم، کو را/

سر بزرگی و شوق زیاده خواهی نیست«

به قلم 
محمد فتح نجات

گزارش»کرمانامروز«ازیکدرخواستمردمیکهباآمدنهرشهردارجدیددوبارهمطرحمیشود؛

آرزوی دیرینه کرمانیان؛کرمان هوشمند

نوشتاری درباره بازتاب مرگ امیر کبیر 
و نقاشی های مربوط  به تصویر  وی

توسطمدیرعاملهلدینگسرمایهگذاریمسسرچشمه:
با سرمایه گذاری های نو، سرچشمه در یک قدمی رسیدن 

به جایگاه واقعی خود است

سال چندین هوشمند« »کرمان عبارت از استفاده
استکهدربینمدیراناستانیوشهریرواجپیدا
کردهاست.عبارتیکهمتاسفانهدرچنددههاخیر
تنهادرحدحرفباقیماندهومردمدرحسرتآن.
خراسان نظیر دیگر استانهای مراکز به که زمانی
یااصفهانسفرمیکنیم،بسیارمحسوس و رضوی
هوشمند راه در قدم بزرگ شهرهای این که است
متوجه بیشتر مینگریم هرچه و برداشتهاند شدن
میشویمکهکرمانتقریبادراینمسیرهیچقدمی
برنداشتهاستواینموضوعمهمنیازمندیکرفتار

وپیگیریانقالبیاست.
اگربهتاریخچهاینعبارتدرکرمانبنگریمیقینابه
آنپارکبانهایهوشمندکهبهیکشکستنازیبا
انجامیدتا»کرمانکارت«کهبهمانندیکشوخی
برزمینماند،برخواهیمخورد.بعضیمدیرانهمه
اینعواملراازارکانشهرهوشمندمیدانستندکه
اینعقیدهبهمانندساختناتومبیلیبدونموتوربود.
وقتیمااز»کرمانکارت«سخنمیپراکنیم،امابه

اتوبوسبرایاینکارتکاربرددیگری جزدرچند
این از خواهیم می تنها انگار است، نشده طراحی
واژهسوءاستفادهکنیم.حالبایدازخودمانبپرسیم
کارت و کارت کرمان صرف را ای هزینه چه که
بازخوردی چه نهایت در و کردیم هوشمند پارک
که کنیم سازی شفاف مردم برای باید  داشتیم؟
چقدرازعوارضومالیاتیکهایشانپرداختکردند
رااینگونهنابودکردیموالبتهازآنمهمتر؛ترتیبی
اتخاذشودکهدیگرشاهدتکراراینرفتارهایحساب

نشدهنباشیم.
امسالنیزبهرسمسالهاییکهشهردارجدیدیدر
کرمانآغازبهکارمیکندشاهداینموضوعهستیم

کهمردمدرفضایمجازیحرفازهوشمندسازی
تقاضاهایی شهری جدید مسئوالن از و زنند می
دارندکهبایدبیشتربررسیشود.کوتهبینانهاست
تا که بخواهیم شهری جدید مدیران از امروز که
سالآیندهکرمانراهوشمندسازند.زیراتقریبامی
توانگفتکههیچزیرساختیدراینزمینهوجود
ندارد.دردورهگذشتهشهردارینیزسخنازکرمان
با بود قرار البته که است آمده میان به هوشمند
)طهماسب سمیه چهارراه هوشمندسازی محوریت
آباد(آغازشود.اماهمهمشاهدهکردیمکهبدونزیر
ساختحرفهایزیبازدناشتباهاست.دربسیاری
تکنولوژیک های زیرساخت حتی کرمان مناطق از

نیزفراهمنیستوتایکپارچهنشدنسیستمنوری
امکانشکلگیریکرمانهوشمندوجود مخابرات
ندارد،زیراازارتباطاتبیسیمنمیتوانبااطمینان
وامنیتکاملبهرهبرد.نکتهمهمترازآن،ایناست
برایکرمان پاسخدادهشود؛ اینسوال به باید که
هوشمندچهبرنامهایداریم؟اصالچهتسهیلیقرار
مردم است قرار بیفتد؟آیا اتفاق مردم برای است
در را قیمت گران و پیشرفته دستگاه چند کرمان
سطحشهرمشاهدهکنندکههیچکاراییندارند؟یا
اینکهقراراستبهمانندبسیاریازطرحهایگذشته

تنهاحرفبزنیم؟
الزمبهذکراست؛ایننکاتکهبهقلمبندهحقیر
در و نیست ام شخصی نظرات و ایده شد، عنوان
در تحریر رشته به کارشناس چندین با مشورت
بتواند نظراتی چنین که امیدواریم و است آمده
در بیشتر تعقل و تعمق بهسمت را کرمان اندکی
طرحهایشهریپیشببردکهالبتهروندامروزی،
روندیامیدوارکنندهاست.بایددیدکهتیمجدیدبا
مدیریتآقایشعربافمیتواندتمامیآنخواسته
تامین را هوشمند کرمان درباره کرمان مردم های
سازد؟آیااینتیممیتواندآنقدرآیندهنگرباشدکه
برایآمادهسازیزیرساختهاخودرافداکند؟یا
اینکهتنهابهفکرپروژههاییهستندکهچندماهه
صدایتبلیغاتشانبهگوشبرسد.آیندههمهچیزرا

روشنخواهدساخت.بهامیدفرداییبهتر!

،۱۱۸۶ )زاده: فراهانی« تقیخان محمد )میرزا
درگذشته:۲۰دی۱۲۳۰(مشهوربهامیرکبیر،یکیاز
ایراندرزمانناصرالدینشاهقاجاربود. صدراعظمهای
امیرکبیرهمسرعزتالدوله،خواهرناصرالدینشاهقاجار،
پدرتاجالملوکهمسرمظفرالدینشاهقاجاروپدربزرگ

محمدعلیشاه،ششمینپادشاهازدودمانقاجاربود.
ماجرای دفن امیر کبیر

کالبدامیرراابتدادرهمانکاشاندفنکردند.بهروایت
میرزامحمدجعفرخانحقایقنگارخورموجیدرکتاب
مشهورحقایقالخبارناصریروزبعدازقتلجسدشرا
بهخاکسپردند. کاشان درگورستان»پشتمشهد«
چندماهبعد،بهاصرارهمسرشعزتالدولهکالبدشرا
بهکربالمنتقلکردندودراتاقیکهدربآنبهسوی

صحنامامحسینبازمیشدبهخاکسپردند.
بردیوارآرامگاهویدرکاشاناینابیاتنوشتهشدهاند:

نادانیشهگرفتدامانامیر
تانیشترآمدبهرگجانامیر
بربستسعادترابرویمادر

بگشودچوجویخونزشریانامیر
واکنشهابهدرگذشتامیرکبیر:

امیرکبیر قتل از پس روز سه اتفاقیه وقایع روزنامه
نوشت:»میرزاتقیخاناحوالخوشینداردوصورتو
پاهایشورمکردهاست«.دوروزبعددرخبریکوچک
نوشتهشد:»میرزاتقیخانکهسابقاًامیرنظاموشخص
اولایندولتبودشبسهشنبهدرکاشانوفاتیافت.«
اعتراض امیرکبیر قتل به بهشدت انگلستان و روسیه
کردند.وزیرخارجهانگلستاننامهشدیداللحنینوشتو
حتیبرایاطمینانازانعکاسدرستآن،ترجمهاشرا

درلندنانجامداد.درایننامهآمدهاست:
دولتانگلیستفاصیلاینامرشنیعووحشیمنشانه
مرحوم ترحمانه بی قتل این از پس هرگاه شنید... را
دولت بر یابد صدور قبیل این از دیگر گناهان امیر،
انگلیسالزمخواهدبودکهبهدقتبپرسندآیاشایسته

منش آدمی مملکت حقوق الیق و انگلیس تاج فخر
باشد مملکتی مقیم آن وزیرمختار که است انگلستان
اموریراکهآنقدر ارتکاب آنجامشاهدهکند کهدر

مصادمانسانیتباشد.
تسلیم را اعتراضی نامه نیز روسیه خارجه وزارت
مصلحتگزارایراندرسنپترزبورگنمودکهنوریرا
واداربهپاسخنمود.تزارروسیههمچنیندردیدارسفیر
بریتانیامراتب»خشمووحشت«خودرااز»قتلوزیر
فقیدشاه«ابرازداشتوسخنموهنینیزبهزبانآورد:
و  دارند  قانون  نه  که  اند  مردمی   ها چنان  ایرانی    

نه ایمان.
این مطبوعات در همچنین امیرکبیر قتل موضوع

کشورهابهطورگستردهمطرحشد.
تصاویرچهرهامیرکبیر:

امیرکبیر انتصاب از اولینتصویرحدودیکسالپس
امیرکبیر از روغنی رنگ نقاشی صدراعظمی، مقام به
کشیدهشدکهدرکنارآننوشتهشدهاست:»برحسب
تصویر فداه، روحنا اقدسشهریاری مبارکسرکار امر
مقتدی القلم، و السیف صاحب ماب، جاللت جناب
االکرم االجل االفخم االمجد آصف االمم، و الرجال
اقباله. ادامالّل االعظم،سرکارامیرکبیرمیرزاتقیخان

جاننثارمحمدابراهیمنقاشباشی۱۲۶۵]قمری[«این
اثردرمالکیتحسنرفاهیمهران)معتضدالدوله(بود
تاآنکهپسازدرگذشتاو،خانوادهاشآنرابهموزه
نگهداری آن از گلستان کاخ در اکنون و کردند اهدا

میشود.
دومینتصویردرسال۱۲۶۷قمری)یکسالقبلاز
عزلامیرکبیر(توسطابوالحسنغفاریودرطولسفر
بهاصفهانکشیدهشدهاست.دراینسفرناصرالدینشاه
قصدنداشتعباسمیرزاملکآرا)برادرناتنیخودکه
ازکودکیموردنفرتناصرالدینبودوهمچنینتصور
را وی مادر و دارد( تختچشم و تاج به که میکرد
کاروان همراه آنان امیرکبیر اصرار به اما ببرد همراه

شدند.
درهنگامبازگشتشاهعباسمیرزاراحاکمقمنمود
تادرحالتیتبعیدگونهازپایتختدوربماند.امیرکبیر
همراه داد دستور آنها به و کرد نقض را شاه فرمان
کاروانشوند.شاهباامیرکبیربهمنازعهبرخاستوبر
حکمخوداصرارکردودرضمنبهامیرکبیربیاعتماد
شد.ابوالحسنغفاری)عمویکمالالملک(دراینپرده
ترسیم یکشب و هزار کتاب برای اصل در که نقاشی
و شاه ناصرالدین شکل به را الرشید هارون شده،

جعفربرمکیرابهشکلامیرکبیردرکنارجوانیکه
احتماالًعباسمیرزاستنقشکردهاستکهایننقاشی
به یا و نقاش آیندهنگری و هوشمندی به میتوان را

بدخواهیدشمنیاوباامیرکبیرمنتسبکرد.
ایننقاشیهماکنوندروضعیتبدیبهسرمیبرد.
ودرواقعآنراپارهکردهوفقطتصویرامیرکبیررااز

آنخارجکردهاند.
سومینتصویربیستوپنجسالپسازمرگامیرکبیر
مناسبت به که تاریخی کتاب البلدان، مرآت در
نقش شد، منتشر قاجاریه حکومت سال یکصدمین
شدهاست.ناصرالدینشاهکهاصرارداشتدراینکتاب
تصویریازامیرکبیروجودداشتهباشد،شخصاًطرحیاز
صورتامیرکشیدونقاشیاصلیبااستفادهازطرحشاه
تهیهشد.اینتصویربهطورواضحازرویاولیننقاشی
آنچه اساس )بر اماجزئیاتصورت است کشیدهشده

ناصرالدینشاهدرذهنداشته(متفاوتاست.
از پس )۱۳۲۱ )سال کتابش در آدمیت فریدون 
عکس میگوید امیرکبیر اصلی تصویر چند برشمردن
هاییکهدراینچندسالاخیربهنامتصویرمیرزاتقی
اعتبار و باسمهایاند یکسره ساختهاند، منتشر خان
تاریخیندارند.تصویردیگرینیزنقاشیآبرنگکوچکی
ازابوالحسنغفاریکهمردیرادرلباس استمجدداً
اینعقیدهاند بر برخی نشانمیدهد. قاجاری مقامات
کهاینتصویربدونتوضیحوتاریخمربوطبهامیرکبیر
استوامابسیاری)خصوصاًباتوجهبهسیهچردهبودن
تصویر(عقیدهدارندکهاینتصویرمریوطبهامیرکبیر

نیست.
برای ظاهراً امیرکبیر از ایستاده عکسی همچنین
ولیهیچ اطالعاتچاپشده روزنامه در بار نخستین
اطالعیازپدیدآورندهوتاریخایجادآنوهمچنینسند
تاریخیآنوجودندارد.بااینحالاینعکسامروزهبه
طورگستردهدرایرانمنتشرشدهاستودرطرحجلد

برخیکتابهانیزبهکاررفتهاست.

مهندسمیالدشمس،مدیرعاملهلدینگسرمایهگذاریمسسرچشمهدرخصوص
حمایتازسهامهلدینگوزیرمجموعهبهخبرنگاربورس۲۴گفت:سرمایهگذاریمس
سرچشمهدرراستایبهدستآوردنجایگاهخوددربازارسرمایه،حفظوصیانتازمنافع
سهامدارندرحالمذاکرهبانهادهایمالیمعتبربرایارائهپتانسیلهایسهمبهفعالین

بازار،درجهترساندنسهمبهجایگاهواقعیاست.
ویگفت:ایننهادهایمالیدرکنارسهامدارعمدهوبازارگردانازسهمحمایتخواهند
کرد.درکنارایناقدام،عملکردخوبزیرمجموعههاوشرکتاصلیسودآوریمناسبی

برایسهامدارانبهارمغانخواهدداشت.
شمسافزود:وظیفهمدیریتشرکتصیانتازسرمایههایسهامدارانخردوعمدهاست
ازتالطمونوسانات تا انجاماستدرتالشهستیم برنامههایحمایتیکهدرحال با و

منفیسهمجلوگیریشود.
سبدگردان شرکتهای هاو صندوق با مذاکره حال گفت:در »سرچشمه« عامل مدیر * 
بزرگهستیمتااینسهمرابهعنوانیکداراییارزشمنددرپرتفویخودداشتهباشندو
بااستفادهازپتانسیلهایاینمجموعههادرکنارحمایتسهامدارانعمدهکمکبزرگی
بهنقدشوندگیورسیدنسهمبهجایگاهواقعیخودوحمایتازسهامدارانخردکند.
مذاکراتبهنتایجخوبیهمرسیدهکهبهزودیسهامدارننتایجآنرالمسخواهندکرد.
شمسبابیاناینکهتوصیهمابهسهامدارانایناستکهاینسهمرابهعنوانیکدارایی
ازرشمنددرسبدخودداشتهباشند،گفت:شرکتسرمایهگذاریمسسرچشمهبااین
اقداماتوبرنامهریزیهاییکهکرده،امنیتسرمایهگذاریبرایسهامدارانایجادمیکند.

بدیهیاستبهمحضانتخابسبدگردانیموردنظراطالعرسانیمیشود.

   استفاده از عبارت »کرمان هوشمند« چندین سال است که در بین مدیران استانی 
تنها در حد  اخیر  پیدا کرده است. عبارتی که متاسفانه در چند دهه  و شهری رواج 
حرف باقی مانده و مردم در حسرت آن. زمانی که به مراکز استان های دیگر نظیر 
شهرهای  این  که  است  محسوس  بسیار  می کنیم،  سفر  اصفهان  یا  و  رضوی  خراسان 
متوجه  بیشتر  می نگریم  هرچه  و  برداشته اند  شدن  هوشمند  راه  در  قدم  بزرگ 
این موضوع  و  برنداشته است  این مسیر هیچ قدمی  تقریبا در  می شویم که کرمان 

مهم نیازمند یک رفتار و پیگیری انقالبی است و....

شهرداریکیانشهردرنظرداردبهاستنادصورتجلسه۷شورایاسالمیشهرکیانشهر
مورخ۱۴۰۰/۶/۲۸قطعهمسکونیشماره۷واقعدرضلعجنوبیتکاتاقیهاوقطعه
تجاریشماره۳۳واقعدربلوارشهیدباهنرراازطریقبرگزاریمزایدهکتبیبه
فروشبرساند.لذامتقاضیانشرکتدرمزایدهمیتوانندپسازانتشارآگهیبه
مدت۱۰روزکاریوواریزمبلغ۶۰۰۰۰۰ریالجهتشرکتدرمزایدهبهحساب
سیبابانکملیبهشماره۳۱۰۰۰۰۰۱۵۶۰۰۸و۱۰درصدضمانتشرکتدرمزایده
حراست تحویل شده موم و مهر پاکت در کتبی بهصورت پیشنهادی قیمت و
شهردارینمایند.بدیهیاستشهرداریدرردیاقبولپیشنهاداتمختاروهزینه

انتشارآگهیبهعهدهبرندهمزایدهخواهدبود.
الزمبهذکراستبرندهمزایدهنهایتا۳روزکاریپسازبازگشاییپاکاتمیبایست
کلمبلغپیشنهادیخودرانقدادروجهشهرداریواریزوسنددریافتنماییددر

غیراینصورتضمانتنامهویبهنفعشهرداریضبطخواهدگردید.
روابط عمومی شهرداری کیانشهر

آگهی مزایده )مرحله دوم(
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