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کرمان گزارش »کرمان امروز« از نزول اولین نعمت پاییزی در 
کرمانی؛ گرفتگی معابر و منازل بعضی از شهروندان  گالیه مردم از آب  و 

مدیریت آبگرفتگی
در شهر کرمان

کارآمد است  نـا
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       نخستین باران پاییزی کرمان چند روزی است که آسمان شهر کرمان را در برگرفته و سخاوت آسمان را نثار زمین تشنه و 
خشک این شهرنموده است. این اتفاق مردم دیار کریمان را خوشحال کرد، اما مشکالت مختلف ناشی از آب گرفتگی معابر 
و مشکالت ناشی از آب گرفتگی در منازل برخی شهروندان کرمانی، معضالتی را برای مردم شهر کرمان ایجاد کرد. مشکالتی 
که با بارش یک باران چند ساعته در معابر و سطح خیابان های شهر شاهد آن هستیم و نشان می دهد که مدیریت این 

متن کامل درصفحه چهارممعضل ناکارآمد است و...

آگهی مناقصه عمومی انتخاب مشاور واجد شرایط جهت بررسی آگهی مزایده
موارد مرتبط با تبدیل کوره واحد 2 از خاکستری به سفید 

انتخاب مشاور  گروه صنایع سیمان کرمان )شرکت سهامی عام( در نظر دارد واجد شرایط جهت 
بررسی موارد مرتبط با تبدیل کوره واحد 2 از خاکستری به سفید از طریق مناقصه عمومی اقدام 
نماید. لذا از اشخاص حقوقی محترم که دارای صالحیت فنی و امکانات یا سوابق فعالیت مشابه الزم  
می باشند دعوت می شود جهت دریافت اسناد، فرم شرایط شرکت در مناقصه در ساعات اداری به 
دفتر کرمان و یا تهران این شرکت مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف حداکثر یک هفته 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؟!
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اخبار استان

استاندار کرمان در توضیح تصمیمات اقتضایی گفت: 
هماهنگ  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  با  فرمانداران 
پایش  را  مدیریتشان  تحت  مدارس  روزانه  و  باشند 
کنند و به صورت سرزده از مدارس بازدید کنند تا 
نامه های بهداشتی در مدارس  میزان رعایت شیوه 
رصد و در تعطیلی مدارسی که در آنها پروتکل های 
کانون  مدرسه  آن  یا  شود  نمی  رعایت  بهداشتی 

ابتالست، تعلل نکنند.
با کرونای  مقابله  وند« در جلسه ستاد  »علی زینی 

استان کرمان تاکید کرد: نباید گشایش در محدودیت 
ها به هیچ وجه به عنوان عادی انگاری تلقی شود.

باید  واکسیناسیون  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
میزان کل جمعیت سنجیده شود، تصریح  براساس 
به  نسبت  کرمان  استان  واکسیناسیون  میزان  کرد: 
جمعیتش متوسط رو به باال است و باید راهکارهای 
الزم برای افزایش پوشش واکسیناسیون در جنوب و 
شرق دنبال شود. استاندار کرمان عدم استقبال مردم 
از واکسیناسیون را مربوط به فرهنگ مناطق ندانست 
اظهار  اجتماعی  دیدگان  آسیب  درباره  ادامه  در  و 
که  آنهایی  حتی  متجاهر  معتادین  نگهداری  کرد: 
مبتال به کرونا هستند، بهتر از رها کردن آنهاست و 
راه اندازی اردوگاه حرفه آموزی کبوترخان)بخشی از 
این اردوگاه به نگهداری معتادین متجاهر اختصاص 
داده می شود( باید هر چه سریعتر به نتیجه برسد 
به  آن  اندازی  راه  در  مربوطه  های  دستگاه  همه  و 

صورت جدی کار کنند.

وی در ادامه به بحث متکدیان و زنان آسیب دیده 
اشاره و بر لزوم جمع آوری آنها از سطح شهر تاکید 
کرد و افزود: شورای تامین، نیروی انتظامی و دستگاه 
ورود  این موضوع  به  به صورت جدی  مربوطه  های 

پیدا کنند.
پذیرفتنی  و  زیبنده  وجه  هیچ  به  گفت:  وند  زینی 
نیست که معتاد متجاهر در سطح شهر داشته باشیم 
شده  رها  شهر  در سطح  دیده  آسیب  افراد  نباید  و 
جمع  برای  قانونی  های  ظرفیت  از  بنابراین  باشند 

آوری آنها استفاده کنید.
مراکز  بازگشایی  مورد  در  سخنانش  ادامه  در  وی 
استان  های  دانشگاه  بازگشایی  گفت:  نیز  آموزشی 

کرمان باید با آمادگی و به مرور صورت گیرد.
تا  کرد  ملزم  را  پرورش  و  آموزش  کرمان  استاندار 
نخست  دهد،  انجام  شیوه  دو  به  را  ها  بازگشایی 
وزارت  مصوبات  براساس  مدارس  فعالیت  اینکه 
آموزش و پرورش و ستاد ملی کرونا باشد ضمن آنکه 

تصمیمات اقتضایی نیز لحاظ شود.
وی در توضیح تصمیمات اقتضایی گفت: فرمانداران 
و  باشند  هماهنگ  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  با 
و  کنند  پایش  را  مدیریتشان  تحت  مدارس  روزانه 
میزان  تا  کنند  بازدید  مدارس  از  به صورت سرزده 
رصد  مدارس  در  بهداشتی  های  نامه  شیوه  رعایت 
های  پروتکل  آنها  در  که  مدارسی  تعطیلی  در  و 
کانون  مدرسه  آن  یا  شود  نمی  رعایت  بهداشتی 

ابتالست، تعلل نکنند.
زینی وند خطاب به فرمانداران گفت: اگر صنفی یا 
مراسمی و ... پروتکل های بهداشتی را رعایت نکرده 
ایجاد  مشکل  مردم  برای سالمت  تراکم جمعیت  و 

می کند، اقتضایی برخورد و آنجا را تعطیل کنید.
قرمز  در شهرهای  ها  محدودیت  اینکه  بیان  با  وی 
اعمال شود، تصریح کرد: طرح شهید سلیمانی محور 
کار ماست و خوشبختانه در استان کرمان به خوبی 

در حال انجام است

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان 
اظهار کرد: در شمال استان کرمان از حدود ۱۳.۴ 
میلیون هکتار اراضی ملی داریم و تاکنون افزون بر 
۱۲.۲ میلیون هکتار از این عرصه ها حد نگار شده 
اند و اسناد مالکیت تک برگی آنها را اخذ کرده ایم 
یعنی ما تقریبا بیش از ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی 

داریم.
ایسنا،  با  گو  و  گفت  در  زاده«  رجبی  »مهدی 
درخصوص کاداستر ملی و اهمیت آن در عرصه های 
فعالیت  گفت:  اقتصادی  توسعه ی  و  طبیعی  منابع 

های اقتصادی بر روی بستر زمین انجام می شود.
وی اراضی را در دو نوع مالکیت خصوصی یا دولتی 
دانست و اظهار کرد: فرایند تشخیص اراضی و در 
اشخاص،  مستثنیات  از  ملی  اراضی  تفکیک  واقع 
سازمان  عهده ی  به  قانون گذار  که  است  وظیفه ای 
منابع  ادارات کل  استان ها  در  و  آبخیزداری کشور 

طبیعی و آبخیزداری گذاشته است.
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
از  به آن دسته  کرمان گفت: در اصطالح کاداستر 
دارای  که  می شود  اطالق  ثبتی  نقشه برداری های 
سه  می توانند  که  گونه ای  به  بوده،  حقوقی  ارزش 
امر ارزش، موقعیت و مالکیت اراضی را برای مراجع 
اداری و قضایی و نیز اشخاص خصوصی معین کنند.
دارای   ۱۳۴۶ سال  از  قبل  که  اراضی  افزود:  وی 

هست  مردم  توسط  بهره برداری  و  احیا  سابقه ی 
و  شود  می  قلمداد  اشخاص  مستثنیات  عنوان  به 
مابقی اراضی، اراضی ملی اطالق می شوند اما این 
اعالم نظر در جراید آگهی می شود و در یک فرایند 
قانونی در کمیسیون های خاص و سپس در دادگاه 
ها اگر کسی اعتراض داشته باشد به این اعتراضات 
رسیدگی و در نهایت قطعیت این اقدام حاصل می 
این  طبیعی  منابع  قانونی  قطعیت  از  بعد  و  شود 
امالک  و  اسناد  ثبت  ادارات  به  را  قطعی  نظریه ی 
ارسال می کند و بر مبنای قطعیت اسناد اراضی ملی 

به نام دولت صادر می شود.
رجبی زاده اظهار کرد: وقتی زمینی ملی تشخیص 
داده شد و سند مالکیت آن به نام دولت صادر شد 
این امکان به وجود می آید که ما بر روی این اراضی 
یعنی  باشند  طبیعی  منابع  معارضات  فاقد  البته 
جنگل انبوه یا مراتع انبوه نباشند و از نظر معارضات 
اجرای طرح های  برای  اراضی  این  امکان تخصیص 
کشاورزی،  طرح های  شامل؛  اقتصادی  مختلف 
در  توان  می  باشند،   ... و  مسکن  توسعه  صنعتی، 
چارچوب قانون این اراضی را به اشخاص حقیقی و 
حقوقی واگذار کنیم. وی شرط واگذاری اراضی را 
دولتی بودن آنها دانست و در ادامه امکان دخل و 
تصرف در نقشه ها را یکی از ایرادات اسناد دفترچه 
ای برشمرد و تصریح کرد: با توجه به اینکه اسناد 

مختصات  براساس  و  بودند  توصیفی  ای  دفترچه 
جغرافیایی تنظیم نمی شدند، بنابراین امکان دخل 

و تصرف در این اسناد مالکیت وجود داشت.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان 
با بیان اینکه در گذشته اختالفات ثبتی زیادی در 
کشور وجود داشت و هزاران پرونده در این زمینه 
وقتی  کرد:  عنوان  شد،  می  تشکیل  ها  دادگاه  در 
کاداستر  نام  به  و  شد  تصویب  نگاری  حد  قانون 
اراضی ملی معروف است و خالصه آن همان اسناد 

تک برگی هست.
را  ای  دفترچه  اسناد  با  برگی  تک  اسناد  فرق  وی 
در نحوه ثبت حدود اراضی دانست و بیان کرد: در 
رقومی  براساس مختصات  ها  نقشه  کاداستر  اسناد 
ها  نقشه  این  اینکه  به  توجه  با  و  شود  می  تهیه 
براساس مختصات جهانی تهیه می شوند، هرگز این 
مکان قابل تردید یا جابجایی نیست. به طور مثال 
اگر خانه ای بر اثر زلزله یا سیل کامال از بین برود 
اگر آن واحد مسکونی سند تک برگ داشته باشد، 
مشخص  آن  دقیق  مکان  سند،  مختصات  براساس 
پیامدهای  مهمترین  از  یکی  زاده  می شود. رجبی 
زمین خواری  با  مبارزه  را  کاداستر  مقررات  اجرای 
دارای  که  کشورهایی  کرد:  تصریح  و  دانست 
نقشه های کاداستر هستند، فاقد پرونده های قضایی 
مهندسین  زیرا  هستند  مجاور  اراضی  به  تجاوز 

مشخص  را  آن  موقعیت  فورا  کاداستر  نقشه بردار 
می کند.

وی ادامه داد: اصوال در زمین خواری از همین نقص 
های که در نقشه ها، در ثبت ها و در اسناد مالکیت 
ما وجود دارد زمین خواران استفاده می کنند اما در 
اسناد تک برگ، چون بر مبنای نقشه های رقومی 
هستند و امکان هیچگونه تغییر در حدود آنها وجود 
ندارد بنابراین سواستفاده از این اسناد بسیار کم و 

به نظر بنده در حد صفر است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان 
حفاظت از عرصه های ملی را یکی از دستاوردهای 
طرح کاداستر می داند و اظهار کرد: عرصه های ملی 
انفال و متعلق به نسل آینده هستند و ما بایستی 
که هر روز شیوه های حفاظت از این اراضی را بهتر 
به روزتر و هوشمندتر کنیم که کاالستری یا همان 
این بستر را برای ما فراهم می  اراضی  حد نگاری 
کند. وی خاطرنشان کرد: در شمال استان کرمان 
از حدود ۱۳.۴ میلیون هکتار اراضی ملی تا کنون 
حد  عرصه ها  این  از  هکتار  میلیون   ۱۲.۲ بر  بالغ 
را  آنها  برگی  تک  مالکیت  اسناد  و  اند  شده  نگار 
درصد   از ۹۲  بیش  تقریبا  ما  یعنی  ایم  کرده  اخذ 
پیشرفت فیزیکی داریم تالش می کنیم که تا پایان 
به  را  استان  شمال  اراضی  کل  حدنگاری  امسال 

اتمام برسانیم.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: ۱۰۶ 
نفر از محکومان استان به مناسبت میالد حضرت 
رسول اکرم )ص( و امام جعفر صادق )ع( مورد عفو 

رهبری قرار گرفتند.
یداهلل موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان 
گفت: رهبر معظم انقالب اسالمی براساس پیشنهاد 

ریاست قوه قضاییه با عفو و تخفیف مجازات سه 
و  عمومی  محاکم  محکومان  از  نفر   ۴۵۸ و  هزار 
انقالب، سازمان قضایی نیرو های مسلح و سازمان 

تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
او با اشاره به اینکه در استان کرمان ۱۰۶ محکوم 
از  افزود:  اند،  مجازات شده  تخفیف  و  عفو  شامل 

آزاد  از عفو رهبری  استفاده  با  نفر  تعداد ۶۶  این 
شده اند.

رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: 
انقالب  معظم  رهبر  عفو  راستای  در  همچنین 
اسالمی به مناسبت میالد حضرت رسول اکرم )ص( 
و امام جعفر صادق )ع(، ۴۰ نفر از محکومان استان 

کرمان نیز مشمول تقلیل مجازات شده اند. 
موحد با اشاره به این مطلب که از مجموع محکومان 
مشمول عفو رهبری در کرمان، ۱۱ نفر زن بوده اند، 
تصریح کرد: مددجوین مشمول عفو رهبری مربوط 
به زندان های کرمان، جیرفت، زرند، رفسنجان، بم، 

کهنوج، شهربابک و بافت بوده اند.

استاندار کرمان:

راهکارهای الزم برای افزایش پوشش واکسیناسیون در جنوب و شرق دنبال شود 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان :
کاداستر دست زمین خواران  را از تصرف اراضی ملی قطع می کند

رییس کل دادگستری استان خبر داد:

موافقت رهبری با عفو بیش از یکصد تن از محکومان استان

های  ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
دفاع مقدس استان خبر داد:  

شناسایی هویت چهار شهید گمنام

 در استان  بعد از 39 سال
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان از 
شناسایی چهار شهید گمنام در استان کرمان بعد از ۳۹ سال خبر 

داد.
سرهنگ"محمود مهدوی فرد" در گفت و گو با خبرنگار ایسنا درباره 
جزئیات این خبر اظهار کرد: هویت چهار شهید گمنام در شهرهای 
رفسنجان، منوجان، زهکلوت و هنزا)رابر( در استان کرمان بعد از ۳۹ 

سال شناسایی شده است.
با تالش گروه های  این شهدای دفاع مقدس  افزود: پیکر مطهر  وی 

تفحص شهدا کشف و شناسایی شده است.
مهدوی فرد بیان کرد: این شهدا در عملیات های تک دشمن در سال 

۱۳۶۷، بدر، محرم و رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان گفت: 
از طریق آزمایش دی ان ای شناسایی شده  هویت شهیدان گمنام 
به عنوان شهید گمنام در شهرهای  این شهیدان واالمقام  پیکر  که 
رفسنجان، منوجان، زهکلوت و هنزا رابر به خاک سپرده شده بودند.

وی گفت: این چهار شهید به ترتیب نام شهرستان هایی که در آنجا 
تدفین شده اند، متعلق به ارتش اصفهان، سپاه اصفهان، سپاه کاشان 

و سپاه دزفول هستند.
مهدوی فرد درباره جزئیات اطالع رسانی به خانواده شهداء، حضور 
این خانواده ها در استان کرمان و برنامه های دیگر اظهار کرد: طی 
روزهای آینده با برگزاری نشست خبری همه موارد به عموم مردم 

اطالع رسانی خواهد شد.
گمنام  این شهدای  شناسایی  مثبِت  اتفاق  از  ابراز خرسندی  با  وی 
گفت: حتما در اخبار بعدی مردم را به استقبال از خانواده شهدا که 
میهمان استان کرمان بوده اند، دعوت خواهیم کرد و زمان برگزاری 

مراسم مختلف اعالم می شود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شهرداری کرمان خبر داد:

حضور سازمان آتش نشانی شهرداری 

کرمان در مانورهای پدافند غیرعامل 

 مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان از 
برگزاری مانورهای پدافند غیرعامل با حضور آتش نشانان در شهر 

کرمان خبر داد.
خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
ایمنی ، رضا میرزایی با گرامی داشت هفته پدافند غیرعامل گفت: 
اهمیت پدافند غیرعامل، به اندازه ای است که رهبر معظم انقالب 
فرمود ه اند: »پدافند غیرعامل، یک اصل برای همیشه است و نباید 

با هیچ بهانه و توجیهی متوقف شود.«
وی با بیان اینکه این مانورها با آغاز هفتۀ پدافند غیرعامل شروع 
شده است، ادامه داد: برگزاری مانور در ساعت ۸:۱۵ دقیقۀ صبح 
محور  ابتدای  در  واقع  سی ان جی  جایگاه  محل  در  آبان ماه   ۱۲
آتش نشانی  سازمان  و  بحران  مدیریت  توسط  »کرمان-ماهان« 
پدافند  مانور  امدادی،  و  امنیتی  ارگان های  دیگر  و  شهرداری 
غیرعامل »مواد شیمیایی« در مرکز جمعیت هالل احمر واقع در 
بلوار »آیت اهلل هاشمی رفسنجانی«، مانور پدافند غیرعامل مقابله 
با »اعمال خرابکارانه« در ایستگاه راه  آهن کرمان، مانور مقابله ای 
در محل »سیلوی گندم« شهر کرمان در محور »کرمان-ماهان« 
و مانور پدافند غیرعامل توسط نیروی انتظامی شهرستان کرمان، 

از آن جمله است.
میرزایی با اشاره به اینکه این مانورها طی سه روز متوالی برگزار 
شده است، گفت: در این  مانورها اقداماتی نظیر ایمن سازی محیط 

حادثه و نجات مصدومان انجام شد.
وی از حضور ۳۰ نفر  آتش نشان و هشت خودروی اطفای حریق 
کرمان  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  نجات  و 
عملیاتی   توان  مانورها،  این  در  افزود:  و  داد  مانورها خبر  این  در 

آتش نشانان در مسیرهای غیرقابل تردد سنجیده شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان 
هدف از برگزاری این مانورها را سنجش توان عملیاتی و آمادگی 
امدادی در حوادث طبیعی و غیرطبیعی  نیروهای  آتش نشانان و 

بیان کرد. 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
از  فرعی   998 از  شده  مجزی  فرعی   1487 پالک  خانه  یکباب  ششدانگ  چون 
ولیعصر  خیابان  چترود  واقع  مترمربع   231/7 مساحت  به  کرمان   8 بخش  اصلی   1
کوچه 28 انتهای کوچه مورد تقاضای خانم نرگس آقایی چترودی نیاز  به تحدید حدود دارد 
به  مالک  درخواست  حسب  لذا  باشد  نمی  میسر  هم  ثبت  قانون   15 ماده  ذیل  تبصره  اعمال  و 
شماره 1101/14199- 1400/08/15 مالک بدین وسیله آگهی تحدید حدود آن 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: 1400/08/17     1049 م/الف
عیسی حافظی فر  -  رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 

اهدای خون سالم 

اهدای زندگی

                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                   

 

  عمومی  یک مرحله ای مناقصهآگهی 
 تجدید مناقصه  عملیات اجرایی  تکمیل مرکز بهداشتی ودرمانی به همراه خانه زیست 

 پزشک وسرایداری جوزم شهربابک
 1400/9/2/2شماره مناقصه:  پزشکی کرمان دانشگاه علوم دستگاه مناقصه گزار

عملیات اجرایی  تکمیل مرکز بهداشتی ودرمانی به  موضوع مناقصه
 دریافت اسناد :  همراه خانه زیست پزشک وسرایداری جوزم شهربابک

سامانه تدارکات الف(
الکترونیکی دولت 

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

 )صرفاً جهت مشاهده(

 062/517/794/16 )ریال(کل مناقصهبرآورد 
 000/000/840 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

 دریافت اسناد
پنج  روز 14:30از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 

 20/8/1400مورخ  شنبه
 1/9/1400مورخ   شنبهدو روز14:30 ساعتتا  در سامانه ستاد ایران پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

 2/9/1400مورخ سه شنبه روز  12:30ساعت از  بازگشایی پیشنهادها
 

 اره حراستابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اد –کرمان  :) تضمین شرکت در مناقصه(پاکت الف  اصلمحل تسلیم 
 ۱۲۱۹۱۸۱ (هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.) روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

بدینوسیله  به اطالع کلیه اعضاء می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
)نوبت اول( انجمن در تاریخ چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۰ ساعت ۸/۳۰ صبح برگزار می 
گردد. الزم به ذکر است برگزاری مجمع عمومی به صورت کامال الکترونیکی می 

باشد. 
لینک ورود به جلسه http://elentekhab.ir/satara می باشد. از کلیه اعضا جهت 

شرکت در مجمع دعوت به عمل می آید.
دستور کار جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(:

۱- گزارش دبیر انجمن و هیات مدیره و بازرسان 
۲- انجام انتخابات هیات مدیره و بازرسان 

هیات مدیره انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان کرمان 

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(

انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان کرمان )ساتارا(
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زیر آسمان کرمان

زخم کوچه های 
خاکی بولوار ستاری

شهردار محترم منطقه 2 شهر کرمان 
با سالم و احترام 

به استحضار می رساند با توجه به آغاز فصل پائیز و 
شروع بارندگی بارش برف و باران در شهر کرمان 
از گذشت  پس  آموزان  دانش  تحصیل  همچنین  و 
دو سال به صورت حضوری  در مدارس و خاکی 
ویژه  به  کرمان  شهر  های  کوچه  از  برخی  بودن 
با  که   10 ستاری   - هوانیروزبولوارستاری  شهرک 
یک بارندگی کوچک تا چندین روز کوچه ها پر از 
گل والی شده و امکان رفت و آمد میسر نمی باشد 
و سرویس مدارس وآژانس به هیچ قیمتی حاضربه 
تردد و سرویس دهی درچنین کوچه هایی به دانش 
آموزان و اهالی نخواهند شد، قابل عرض است که 
نصف کوچه مذکور مدتی است که آسفالت شده 
مانده  و  باقی  بدون آسفالت  متر  وتنها حدود 130 
همچنان خاکی است. ساکنان طی استشهادیه محلی 
تقاضا  را  باقیمانده  آسفالت  محترم  شهرداری  از 
نصف  نمودند؛  عنوان  مربوطه  مسئول  که  کردند 
زمین  قطعات  سهم  همچنین  و  را  آسفالت  هزینه 
های ساخته نشده را شما پرداخت کنید  تا شهرداری 

نسبت به باقیمانده آسفالت اقدام نماید.
ما  مگه  که  است  این  محله  ساکنان  سوال  حال   
میکنیم  مالکانی که در کوچه های خاکی زندگی 
، هزینه  پروانه ساختمانی  ، هزینه  نوسازی  عوارض 
پایان کار و غیره را به شهرداری پرداخت نمی کنیم 
که باید سهم آسفالت زمین های خالی را بدهیم بعدا 
از صاحبان آن زمینها دریافت کنیم آیا همسایه ها 
بهتر می توانند حق آسفالت را از مالکان زمین های 
مراجعه  هنگام  در  شهرداری  خود  یا  بگیرند  خالی 
پروانه ساخت ویا  مالک و در هنگام تقاضای اخذ 
اخذ پایان کارو ....  آیا اگر خیابان امام جمعه و هزار 
و یکشب و بولوار جمهوری و یا محل سکونت یکی 
ازمسئوالن شهرداری هم بود پس از گذشت چندین 
می  باقی  و گل الی  همین صورت خاکی  به  سال 
ماند وآیا مسئوالن محترم شهرداری حاضر می شدند 
همسر وفرزندانشان با لباس تمیز و اتو کرده به مدرسه 
ویا بیرون از خانه بروند و با لباس پر از گل والی به 

خانه بر گردند.
 شهردار محترم! برادر گرامی... ما هم هموطن شما 
هستیم ما هم جزء همین مملکت و همین خاک و 
باال شهر  بوم هستیم ما هم همانند دیگر شهروندان 
را  غیره  و  شهرداری   حقوق  و  حق  شهر  پایین  و 
پرداخت کرده و می کنیم و حق زندگی در هوای 
و  مسیر  در  مرور  و  عبور  سالم وحق  مکان  و  سالم 
کوچه و خیابانهای تمیز را داریم. انصاف نیست که 
شش ماهه اول سال در اثر باد وخاک ریه هامان ازبین 
برود و منازل مان هر روز پر از گرد خاک باشد و 
فرزندان  والی  گل  واسطه  به  سال  دوم  ماه  شش 
مان لیز بخورند و بدنشان داغون شود و لباسهایشان 
پر از گل والی شود ، بیائید لطف کنید وبرای رفاه 
فرزندان این خاک و بوم که از دبستان تا دبیرستان 
در این کوچه زندگی می کنند این ته مانده کوچه را 
هم آسفالت کنید تا بچه ها بتوانند با خیال راحت و 
بدون دغدغه سر کالسهای درسشان حاضر شوند واز 
هرگونه آسیبی در امان باشند و اگر امکان آسفالت 
مابقی کوچه وجود ندارد حد اقل 10 تا 15 کامیون 
شن داخل کوچه تخلیه کنید تا کوچه از این وضع 
راهتان  بدرقه  خیراهالی  دعای  و  آید  بدر  نابسامان 

باشد .

و من اهلل توفیق
از طرف اهالی کوچه 10بولوار ستاری 

همه چیز درباره یک اختالل عصبی؛

کودک بیش فعال چگونه درمان می شود
از   )ADHD( فعالی  بیش  و  توجه  نقص  اختالل   

شایعترین اختالالت رفتاری کودکان است.
بیش فعالی یکی از شایع ترین اختالالت تکاملی عصبی 
می کند.  پیدا  ادامه  بزرگسالی  تا  که  است  کودکی  دوران 
تبعات  مورد  در  کردن  فکر  بدون  افراد  این  متاسفانه 
رفتارهای خود، عمل می کنند همچنین عالئم بیش فعالی 
می تواند متغیر باشد البته این عالئم می تواند شدید باشد و 
برای آنها در مدرسه، خانه و در ارتباط با دوستانشان مشکل 

ایجاد کند.
در  نشود،  داده  تشخیص  فعالی  بیش  کودکی  در  اگر 
دیده  است  ممکن  مشهودی  و  مشخص  عالئم  بزرگسالی 
کار،  در  مشکالت  بروز  شامل  نشانه ها  و  عالئم  این  شود، 
اجتماعی  ارتباط  برقراری  همچنین  و  شخصی  زندگی 
بسیار  رابطه  توجه،  نقص  یا  و  فعالی  بیش  می شود.اختالل 
ترک  خشونت،  روانپزشکی،  جدی  اختالالت  با  تنگاتنگی 
اختالالت  الکل،  و  مواد  مصرف  سوء  اعتیاد،  تحصیل، 

یادگیری و کلی مشکل دیگر را به همراه دارند.
بنابراین بسیاری از متخصصان تاکید دارند که  نسبت به 
وجود این اختالل در خود یا فرزندانتان حتما مطلع شوید؛ 
کار بسیار ساده ای هم است کافیست یک تست ساده و یا 
مشکل  این  به  اگر  تا  دهید  انجام  روانپزشکی  ویزیت  یک 

مبتال هستید آن را درمان کنید.
باشگاه  با  گفت وگو  در  روانشناس  صداقت  مستوره 
خبرنگاران جوان، اعالم کرد که »بیش فعالی اختاللی است 
که مربوط به دوران کودکی می شود و عالئم مختلفی هم 
دارد مانند اینکه کودک عالوه بر فعالیت بیش از حد و عدم 
تمرکز، تخریبگری نوع حاد دارد، برخی فقط دچار مشکل 
تمرکز  عدم  دچار  نیز  برخی  و  بوده  حد  از  بیش  فعالیت 
هستند که از طریق دارو یا بازی درمانی می توان طیف های 

مختلف را درمان کرد.
وی گفت:خانواده با فرض اینکه کودک فقط شلوغ بوده، 
شروع به تخریب شخصیت آن می کنند و کودک با تمام این 

مشکالت وارد مدرسه می شود و در بعضی مواقع معلم ها این 
موضوع را تشخیص داده و به روانشناس ارجاع می دهند، اما 
در برخی اوقات این موضوع در کودک شناسایی نمی شود و 
معلم هم آن را به عنوان دانش آموز شلوغ شناخته و بدون 
شخصیت  تخریب  به  شروع  کودک  شرایط  از  کافی  درک 
آن می کند. اگر مشکالت بیش  فعالی در فرد افزایش پیدا 
کند، در بعضی موارد ممکن است مداخالت روانشناسی و 
در برخی مواقع مداخالت روانپزشکی می تواند در درمان فرد 
موثر باشد. این امر مهم است که از دوران کودکی درمان 
شروع شود و به بزرگسالی نرسد. بیش فعالی انرژی زیادی 
است که در درون فرد جمع شده و توصیه می شود افراد با 
فعالیت های ورزشی انس بگیرند، چرا که کمک می کند به 

لحاظ هیجانی و درونی آرام تر باشند.
انواع  و  کنجد  گردو،  ماهی،  مانند  غذایی  مواد  مصرف   

بسیار مهی در  و ۶ هستند نقش  امگا ۳  مغز ها که حاوی 
عملکرد سیستم های عصبی دارند و می توانند باعث کاهش 
اختالل  به  مبتال  کودکان  در  تمرکز  افزایش  و  توجهی  بی 
پروتئین  مواد خوراکی  و  غذا ها  فعالی شوند. مصرف  بیش 
برای کاهش  مرغ  تخم  و  ماهی  مرغ،  قبیل گوشت،  از  دار 
عالئم بیماری به این دسته از کودکان توصیه می شود. زیرا 
پروتئین ها با تجزیه شدن به اسید های آمینه می توانند به مغز 
در بهبود سیستم عملکرد عصبی مغز کمک کنند.همچنین 
قرار دادن میوه و سبزیجات در برنامه غذایی کودکان بیش 
فعال به دلیل اینکه سرشار از آنتی اکسیدان هستند از بروز 
آسیبی رادیکال های آزاد در مغز پیشگیری می کنند و سبب 
برخی  اما مصرف  اختالل خواهد شد.  این  بهبود  و  کنترل 
موادغذایی می تواند باعث تشدید اختالل بیش فعالی شود 
که شامل آبنبات، نوشابه، کافئین، شربت های دارای سطح 

باالی فروکتوز، میوه های یخ زده و غذا های دریایی است.
 جواد عینی پور روانشناس در گفتگو باباشگاه خبرنگاران 
جوان یادآور شد که »بیش فعالی ریشه ژنتیکی و محیطی 
دارد وقتی از ریشه ژنتیکی آن صحبت می کنیم پیک عصبی 
دوپامین در بدن در قسمت پیشانی مغز زیاد ترشح می شود 
چرا که زیاد بودن پیک عصبی دوپامین زمینه ژنتیکی دارد، 
قرار  شدید  تحرک  شرایط  در  نیز  محیطی  زمینه های  اما 
می گیرد  صورت  و...  بحث  و  جر  صوتی،  لحاظ  از  گرفتن 
باشد  شدید  بسیار  صوتی  الگوی  معرض  در  کودک  اگر  و 
از دالیل عمده رفتار بیش فعاالنه در کودک  می تواند یکی 
با  باشد  زیاد  کودک  بیش فعالی  میزان  که  زمانی  باشد. 
مراجعه با متخصصین دارو های مرتبط با درمان بیش فعالی 
تجویز می شود که بر روی دوپامین اثر دارد، اما درمان اصلی 
است چرا که  روان شناختی  رفتاری  درمان های  بیش فعالی 
هیچ دارویی نمی تواند سطح توجه و یا تکانه را به صورت 

دراز مدت در کودک حل کند.
و  تمرین ها  درمانی  رفتار  در  داد:  ادامه  روانشناس  این 
مهارت هایی به کار می رود که سطح دقت و توجه کودک 
را باال می برد بنابراین در بازی درمانی نیز بازی هایی که در 
آن دقت و تمرکز الزم را باید داشت برای درمان بیش فعالی 
سطح  شود  باعث  که  فعالیتی  هر  البته  می شود  استفاده 
فرد  شناختی  پردازش  و  شناختی  سطوح  تمرکز،  توجه، 
افزایش یابد می توان انتظار داشت که در درمان بیش فعالی 
موثر باشد. کودکانی که بیش فعالی دارند در واقع از یک نوع 
اختالل رنج می برند که این اختالل دارای نشانه هایی است 
یا نمی تواند خود را  را بهم می دوزد  یعنی آسمان و زمین 
آرام نگه دارد و تبعیت از دستور های کالمی چندگانه برای 
کالمی  صورت  به  والدین  که  گونه ای  به  است  مشکل  آن 
بعد  و  بده  انجام  را  کاری  جا  فالن  برو  می گوید  فرزند  به 
فالن وسیله را تهیه کن و بعد از آن که آمدی پیگیر فالن 
تمرکز  مواقع  این  در  و...  بودم  سپرده  که  باش  مسئله ای 

کودک بیش فعال ضعیف است.

جرایمرانندگیبهحسابچهکسیواریزمیشود؟

سرکهسیب،ارتشیدربرابرویروسوباکتریها

توضیحاتی  رانندگی  جرائم  هزینه کرد  نحوه  مورد  در  ناجا  سخنگوی 
را ارائه کرد.

هر  که  است  موضوعی  آنها  کرد  هزینه  نحوه  و  رانندگی  جریمه های 
ازچندگاهی مورد توجه قرار گرفته و حتی شایعاتی هم درباره آن مطرح 
می شود. بعد از شیوع کرونا نیز با اجرای طرح منع تردد شبانه و برخی 
از محدودیت های ترافیکی مرتبط با کرونا بار دیگر  موضوعاتی پیرامون 
سهم دستگاه های مختلف از جمله پلیس از محل این جرائم مطرح شده 
و برخی بر این باورند که مبالغ این جرائم به حساب پلیس واریز می شود. 
پاسخ  ابهام  این  به  انتظامی  نیروی  سخنگوی  حاجیان،  مهدی  سردار 

داده و در گفت وگو با ایسنا صراحتا واریز مبلغ جرائم رانندگی به حساب 
پلیس را رد می کند. 

سخنگوی ناجا درباره اینکه جرائم رانندگی به چه حسابی واریز می شود، 
از آن کامال مشخص است و بر  می گوید:  فرآیند جریمه و مبالغ ناشی 
که  نیست  اینطور  بنابراین  می شود.  واریز  دولت  خزانه  به  قانون  اساس 

مبلغی از جرائم راهنمایی و رانندگی به حساب پلیس واریز شود. 
این مورد  اینکه در خزانه دولت هم تقسیم  بندی هایی در  بیان  با  وی 
به  مستقیما  مبالغ  این  که  نیست  اینطور  اظهارکرد:   می گیرد،  صورت 
واریز  دولت  خزانه  به  مبالغ  این  گفتم  که  همانطور  و  شود  داده  پلیس 

که  بدانند  مردم  باید  دارد  وجود  اشتباهی  تصور  چنین  اگر  می شود. 
چنین موضوعی نیست. 

حاجیان افزود:  در مورد جرائم نیز قانون و مقررات روشن است و پلیس 
و  شبانه  تردد  منع  طرح  مانند  موضوعاتی  در  می کند.  عمل  آن  طبق 
ابالغ  که  را  آنچه  پلیس  نیز  کرونا  به  مربوط  ترافیکی  محدودیت های 
نیز به حساب پلیس واریز  از آن  ناشی  شده اجرا می کند و جریمه های 

نمی شود. 
سخنگوی ناجا تاکید کرد:  در موضوع جرائم رانندگی بازدارندگی مطرح 

است و اینطور نیست که پلیس به دنبال جریمه باشد.

دانشمندان نیز عقیده دارند که سرکه  سیب از هضم نشاسته در بدن جلوگیری 
می کند و همین باعث می شود که کالری بسیار کمتری وارد جریان خون شود.

باکتریایی، ضد ویروسی و  یک کارشناس گیاهان دارویی گفت: خواص ضد 
ضد قارچی سرکه  سیب، آن را به یک ارتش یک نفره تبدیل کرده که عالوه بر 
حفظ سالمتی و زیبایی بدن و تمیزی محیط اطراف مان، به شدت با امراض و 

ناپاکی ها می جنگد.
تارا امیدی با اشاره به این که سرکه سیب با خواص ضد باکتریایی و ویروسی 
در  باشد،  مؤثر  انجام می شود،  علیه کرونا  امروزی که  نظات های  می تواند در 
رابطه با خواص دیگر آن اظهار کرد: یکی از فواید سرکه سیب برای سالمتی، 
می شوید  دل درد  دچار  وقتی  است،  دل درد  مواقع  در  آن  درد  ضد  خاصیت 
نوشیدن مخلوط سرکه  سیب و آب به درمان آن کمک می کند، چراکه این ماده 

دارای خواص ضدباکتری و ضد ویروسی است.
دردهای  برای  قوی  تسکین دهنده   یک  به  نیاز  ورزشکاری  هر  گفت:  وی   
عضالنی دارد، برخی بر این باورند که به خاطر وجود استیک  اسید در سرکه  
اگرچه  کند،  آرام  را  عضالنی  دردهای  می تواند  آن  از  موضعی  استفاده   سیب 
دردهای  وجود  هنگام  در  آن  از  استفاده   اما  نشده  ثابت  علمی  نظر  از  هنوز 
عضالنی خالی از فایده نیست. امیدی در رابطه با مبارزه این ماده غذایی با انواع 
حساسیت ها، عنوان کرد: چه خارش پوست شما به علت نیش پشه یا پیچک 
سمی باشد چه حساسیت به برگ یک گیاه خاص، سرکه  سیب می تواند این 
آثار دردناک و ناراحت کننده را از بین ببرد، مقداری از این سرکه را روی محل 

خارش بمالید و منتظر بمانید که سرکه  سیب کارش را انجام بدهد.
این کارشناس گیاهان دارویی با اشاره به این که آمارها نشان می دهد تعداد 
مبتالیان به دیابت در جهان حدود ۳۴۶ میلیون و در ایران حدود چهار میلیون 
نفر است، تصریح کرد: با توجه به این عدد بزرگ، هر اقدام پیشگیرانه  کوچک 
می تواند مفید باشد، درحالی که یکی از فواید سرکه  سیب پیشگیری از دیابت 
است، به طوری که تحقیقات نشان می دهند که خوردن سرکه  سیب به بهبود 
حساسیت انسولین، به خصوص در افرادی که در برابر انسولین مقاوم هستند، 
به  را  آن  یا حداقل  پیشگیری کند  نوع ۲  دیابت  از  و می تواند  کمک می کند 

تأخیر بیندازد.
وی با اشاره به این که سرکه  سیب یک ماده  کاماًل طبیعی برای درمان گلودرد 

است، افزود: یک چهارم فنجان سرکه  سیب را با همین مقدار آب گرم ترکیب 
که  می آورد  وجود  به  اسیدی  فضای  یک  کار  این  کنید،  قرقره  را  آن  و  کنید 
دیگر  یکی  البته  از گلوی شما می ُزداید،  را  عامل سرماخوردگی  میکروب های 
از این ترکیب ها آب گرم، سرکه  سیب، فلفل قرمز و عسل است که باید آن را 

نوشید.
از  ناراحت کننده تر  و  خسته کننده تر  هیچ چیزی  این که  به  اشاره  با  امیدی 
سیب،  سرکه   و  آب  مخلوط  سرکشیدن  با  کرد:  عنوان  نیست،  بینی  گرفتگی 
سینوس های خود را پاک کنید و نفس راحت بکشید، همان طور که سرکه  سیب 
از فعالیت باکتری های رشددهنده  میکروب های عامل گلودرد جلوگیری می کند، 
می توانید از رشد باکتری های سینوس های  خود جلوگیری کنید و عالوه بر این 
پتاسیم موجود در سرکه  سیب می تواند بلغم هایی که در بینی شما خانه کرده اند 

را کوچک و در نهایت سینوزیت شما را درمان کند.
این کارشناس گیاهان دارویی عنوان کرد: اگر احساس خستگی می کنید، از 
یک ترکیب انرژی زای طبیعی استفاده کنید، ترکیبی شامل سرکه  سیب به علت 
وجود پتاسیم و آنزیم در آن که این مواد انرژی زا به شما نیروی وصف ناپذیری 
دو  ازای  به  سیب  سرکه   قاشق   دو  مخلوط  ترکیب ها،  این  از  یکی  می بخشد، 
آن  به  عسل  مقداری  می توانید  آن  کردن  شیرین  برای  که  است  آب  فنجان 

اضافه کنید.

وی گفت: قبل از مصرف غذا، به خصوص زمانی که می دانید با خوردن غذا 
دچار سوء هاضمه می شوید، مقداری سرکه  سیب بخورید یا از این روش سنتی، 
یک قاشق عسل و یک قاشق سرکه  سیب را با یک لیوان آب گرم ترکیب کنید 

و ۳۰ دقیقه پیش از غذا بنوشید، استفاده کنید.
امیدی با اشاره این که سرکه  سیب می تواند به کاهش وزن کمک کند، عنوان 
می آورد،  پایین  را  شما  اشتهای  سیب،  سرکه   در  موجود  اسید  استیک  کرد: 
و  می دهد  کاهش  را  بدن  آب  حفظ  میزان  و  می برد  باال  را  بدن  متابولیسم 
دانشمندان نیز عقیده دارند که سرکه  سیب از هضم نشاسته در بدن جلوگیری 
می کند و همین باعث می شود که کالری بسیار کمتری وارد جریان خون شود.
این کارشناس گیاهان دارویی عنوان کرد: چند قاشق سرکه  سیب می تواند به 
متعادل سازی میزان قند خون کمک کند و تحقیقات زیادی ارتباط این دو را 
اثبات کرده است، در تحقیقی بر روی افراد مبتال به دیابت نوع ۲ که انسولین 
دریافت نمی کردند نشان داد که خوردن دو قاشق غذاخوری سرکه  سیب پیش 

از خواب منجر به کاهش سطح گلوکز بدن در روز می شود.
برای رگ های واریسی بسیار سودمند است زیرا  ادامه داد: سرکه  سیب  وی 
میزان گردش خون را در دیواره  رگ ها باال می برد و به خاطر خاصیت ضدالتهابی 

خود، تورم رگ ها را کاهش می دهد.
امیدی با اشاره به این که ترکیب ضدباکتریایی و ضد قارچی سرکه  سیب آن را 
به یک ماده  طبیعی فوق العاده برای درمان قارچ پوستی و پا تبدیل کرده است، 
بار این سرکه را روی نواحی قارچی بمالید، همچنین  عنوان کرد: هر روز دو 

مخلوط نارگیل و روغن پونه کوهی برای از بین بردن قارچ بسیار مفید است.
این کارشناس گیاهان دارویی با اشاره به نقش سرکه سیب در تقویت سیستم 
ایمنی بدن، بیان کرد: فلور روده بخش بزرگی از سیستم ایمنی بدن را تشکیل 
می دهد که بهبود شرایط رشد باکتری های مفید توسط سرکه  سیب می تواند به 

ارتقای ایمنی بدن کمک کند.
وی گفت: مالیک اسید موجود در سرکه  سیب یک اسید ضد ویروس قوی 
سیب  سرکه   روزانه  صورت  به  که  افرادی  اینکه  دالیل  یکی از  شاید  و  است 
می خورند کمتر دچار سرماخوردگی می شوند، عالوه بر این، گفته می شود که 
سرکه  سیب خام و تصفیه نشده برای سیستم لنفاوی بدن مفید است و می تواند 

به شست وشوی غدد لنفاوی و از بین بردن مخاط کمک کند.

یادداشت: 
ای صبح 

می خواهمت...
و  ام  گرفته  آرام  تو  های  چشم  در 

در  جهانم  که  انگار  رقصد  می  زندگی  ساز  به  نبضم 
آفتاب آرمیده است. امیدهای طوالنی را در تو می بینم 
از  و خستگی هایم را در وسعت نگاهت گم می کنم 
زندگی فقط خواستن را آموخته ام و داشتن را تو باید 
به من یاد دهی. داشتن یعنی اینکه کنارم باشی و با تو 
اشک را فراموش کرده و غصه هایم را خط خطی کرده 
ام تا حدی که رنجیدن را یک اشتباه بیهوده می پندارم. 
پا  تازه  روزهای  به  تو  با  تا  خواهمت  می  صبح  ای 
بگذارم. با ساقه ی درختان به روئیدن نشسته و در سینه 
اندوه  ی  حمله  در  و  بجوشم  چشمه  همچون  کوه  ی 
هیچ  آنگونه که  می خواهمت  باشم.  مقاوم  چون کوه 
کس را نمی خواهم برای این همه ارادت جهان را به تو 
تقدیم می کنم و از آرزوهای شخصی ام دست برمی 
با  برایت دست تکان دهد  تا زندگی صمیمانه تر  دارم 
تکیه به شانه های تو می توان زنده بود و زندگی کرد، 
می توان شکوفه داد و شکوفا شد. شانه هایت که نباشد 
به خیال تو تکیه می کنم، به غبار راهت دل خوش می 

کنم تا یک جای راه خود را پیدا کنم. 
باید زندگی کرد و ادامه داشت اما وقتی تو اینجا باشی 
مغلوب  ناامیدی  و  محبوب  انتظار  و  مطلوب  زندگی 
است. در اشتیاق تو همه ی حال و احوالم خوب است. 
ناله ها سرکوب است مرا نگاه نکن من تشنه ی اینم که 
ببینمت و جهان را در تو بشنوم روزگار را در تو خالصه 
کنم که شب هایم طوالنی نباشند. انتخابت کرده ام تا 
که تکلیف دلم روشن باشد و دلبستگی هایم را بشناسم.

روزگارم را مصفا می کنی 
عشق را مشمول فردا می کنی 

انتخابت کرده ام پیش از خودم 
راه را تا عشق پیدا می کنی

بهقلم
مهنازسعید

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !
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هشدار درباره پیامد انباشت 
اندوه در بین ایرانی ها

امان اهلل قرایی مقدم، جامعه شناس، دالیل  با  روزنامه همشهری در گفتگو 
را  آن  اجتماعی  پیامدهای  و  جامعه  در  شادی  شاخص های  پایین بودن 

بررسی کرده .
 امان اهلل قرایی مقدم در این مصاحبه به نکات مهمی که در ادامه می آید 

اشاره کرده است.
* به صورت کلی شادی اجتماعی در نسبت مستقیم با وضعیت اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و بافت فرهنگی جامعه قرار دارد. عامل مؤثر دیگری 
که یک جامعه را به سمت غمگین بودن می کشاند، مکاتب و سمبل های 
فرهنگی و آنچه به این واسطه توسط رسانه ها به مردم نشان داده می شود 
اوضاع  بر  افزون  ما  جامعه  در  است.  مؤثر  اجتماعی  شادی  بروز  در  نیز 
عرضه  برای  نیز  تالشی  آن  پیامد های  و  اقتصادی  مناسب  نه چندان 

برنامه های شاد و ایجاد محیط های شادی بخش نمی شود.
اندوه  و  افسردگی  دچار  را  مردم  و  است  بحران  این  با  مالزم  آنچه   *
رانت،  یعنی  کرده  ایجاد  را  بحرانی  چنین  که  است  شرایطی  می کند، 
مردم  اعظم  بخش  هند،  مانند  در کشوری  طبقاتی.  و شکاف  بی عدالتی 
فقیر و گرسنه هستند اما آنها ملت افسرده و غمگینی نیستند زیرا با وجود 
مشکالت معیشتی، هندیان آیین های زیادی دارند که مشحون از شادی 
اما  می شود،  انجام  غنی  و  فقیر  از  فارغ  مردم  همه  بین  و  است  آواز  و 
درخصوص جامعه ما چه نهاد یا سازمانی دغدغه شاد کردن مردم را دارد؟ 
کدام موسیقی شاد یا سریال و برنامه شاد از صدا و سیما پخش می شود؟ 
اساسا شرایط به گونه ای است که کمتر ابزار و فضایی برای شادی و تفریح 

مردم وجود دارد.
مدام  که  جامعه ای  در  است.  همه  چیز  مردم  خنده  و  اجتماعی  نشاط   *
غمبار است، اقتصاد فضایی برای رشد ندارد، بازدهی کاری کاهش پیدا 
ازدواج  و  طالق  مانند  خانوادگی  مناسبات  بر  حتی  مساله  این  می کند؛ 
و  یأس  اجتماعی،  واگرایی  قبیل  از  دیگری  آسیب های  است.  اثرگذار 

خشونت نیز ازجمله پیامدهای فقدان نشاط اجتماعی است.
* در چند دهه اخیر جهان پیشرفته درصدد افزایش میزان نشاط مردم از 
طریق مطالعات جدید ازجمله جامعه شناسی اوقات فراغت است. این نیاز 
به خاطر آن وطن و خاکشان را  افراد  اندازه ای جدی است که برخی  به 
ملک  دیگر  جایی  در  مثال  می برند  را  مملکت  سرمایه  و  می کنند  ترک 
تأسف بارترین  و  بدترین  از  یکی  باشند.  شاد  اینکه  برای  تنها  می خرند؛ 
میان جوانان  در  به ویژه  آمار خودکشی  افزایش  نشاط،  فقدان  پیامدهای 
است. * طبقه پایین که با مشکالت فراوان اقتصادی مواجه است تکلیفش 
معلوم است، وضعیت شادی حتی در میان طبقه متوسط رو به باال و طبقه 
باال نیز تعریف چندانی ندارد؛ یعنی گروه هایی که به این طبقه تعلق دارند 
نیز تجربه مشترکی در ناامیدی و سرخوردگی با طبقه پایین دارند، هرچند 
این طبقه با بحران معیشت چندان مواجه نیستند اما وجود ناکارآمدی در 
احساس  نیز  گروه  این  که  می شود  سبب  اقتصادی،  و  اجتماعی  ساختار 
شادی  احساس  و  خوشبختی  زیرا  نکنند،  تجربه  را  خوشبختی  و  شادی 
امری است که در پیوند با شادی و خوشبختی دیگران قرار دارد؛ وقتی 
دیگری گرسنه و در تنگناست، حتی فرد متمول هم احساس خوشبختی 
لذات  و  حقوق  طبیعی ترین  از  افراد  از  بعضی  فعلی  وضعیت  در  ندارد. 
تبعات  این موضوع  اقتصادی و تورم محرومند و  به دلیل مشکالت  خود 
نارضایتی  بروز  به  ناکامی  و  اندوه  انباشت   * دارد.  نامناسبی  اجتماعی 
می انجامد. راه نجات پس از اصالح ساختاری و ارتقای رفاه اجتماعی، 
ایجاد فضایی برای تفریح و نشاط مردم در عرصه عمومی و دادن آزادی 

به مردم است.

کرونا چند سال از عمر ما
 را کم کرده است؟

دانشمندان در محاسبه ای عددی که ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ از عمر 
انسان ها را کم کرده است، اعالم کردند.

باشگاه  پزشکی  علمی  گروه  درمان  و  بهداشت  حوزه  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، به نقل از اسپوتنیک، بر اساس مطالعه ای که در مجله 
علمی BMJ منتشر شده، همه گیری ویروس کرونا باعث شده است که 
در سال ۲۰۲۰ مردم در بیش از ۳۰ کشور در مجموع حدود ۲۸ میلیون 
بریتانیا،  از  دانشمندانی  شرکت  با  تحقیقات  این  کنند.  عمر  کمتر  سال 

ایاالت متحده آمریکا، روسیه و آلمان انجام شد.
به زندگی و  امید  با کاهش  به گفته کارشناسان، چنین آماری در رابطه 
با درآمد  انتظار، از جمله در کشور های  افزایش نرخ مرگ و میر مورد 
به  امید  کاهش  بیشترین  شده،  انجام  مطالعه  طبق  است.  متوسط  باالتر 
زندگی در سال گذشته در روسیه، ایاالت متحده و بلغارستان مشاهده شد 

و در این کشورها، مردم حدود دو سال کمتر عمر کردند.
دوره  در  تایوان  و  دانمارک  نروژ،  جنوبی،  کره  نیوزلند،  حال،  عین  در 
کرونا از شاخص ها متعارف خود در زمینه امید به زندگی و نرخ مرگ 

و میر فراتر نرفتند.
مطالعه  این  در  التین  آمریکای  و  آفریقا  آسیا،  کشور های  از  تعدادی 

شرکت نکردند.

بیماری مرگباری که با تنها غذا 
خوردن سراغتان می آید

محققان کره ای دریافته اند که غذا خوردن به تنهایی خطر یک بیماری 
مرگبار را افزایش می دهد.

بخورند.  غذا  سریعتر  دارند  تمایل  می خورند،  غذا  تنهایی  به  افراد  وقتی 
خون  چربی  سطح  و  خون  فشار  بدن،  توده  شاخص  افزایش  این  نتیجه 
افزایش  را  عروقی  قلبی  بیماری های  به  ابتال  خطر  که  است:عواملی 
از سه دانشگاه در کره جنوبی سالمت حدود ۶۰۰  می دهند. دانشمندان 
زن باالی ۶۵ سال را بررسی کردند. آن ها سبک زندگی و رژیم غذایی 
مقایسه  و در جمع غذا می خوردند،  تنهایی  به  را که  شرکت کنندگانی 

کردند.
در  یکسانی  پتاسیم  و  سدیم  فیبر،  کربوهیدرات،  کالری،  گروه  سه  این 
طی تحقیق دریافت می کردند. در گروهی که افراد به تنهایی سر میز غذا 
می خورند، میزان ۲.۵۸ برابر خطر ابتال به آنژین - درد قفسه سینه ناشی 
از کاهش جریان خون، که همچنین از عالئم بیماری عروق کرونر قلب 

است بیشتر به ثبت رسیده است.
مشکالت  باعث  طوالنی  نشستن  که  بود  آمده  خبر ها  در  این  از  پیش 
نشستن های  محققان،  اخیر  بررسی های  اساس  بر  همچنین  می شود.  قلبی 
افزایش  را  قلبی  بیماری های  به  ابتال  احتمال  درصد   ۶۴ تا  طوالنی مدت 
استخوان های  بر  حد  از  بیش  فشار های  فقرات،  ستون  تحلیل  می دهد. 
گردن، کمر و لگن و بسیاری دیگر از ناهنجاری های اسکلتی، غضروفی 
و عضالنی هم از دیگر عوارض پشت میزنشینی های طوالنی مدت است. 
به عقیده محققان کانادایی، نشستن های طوالنی مدت در پشت میز کار 
یا روی کاناپه امکان بروز ترومبوز وریدی عمقی را به ویژه در بین افراد 

مبتال به چاقی مفرط افزایش می دهد.

گزارش »کرمان امروز« از نزول اولین نعمت پاییزی در کرمان و گالیه مردم از آب گرفتگی معابر و منازل برخی از شهروندان؛

کارآمد است مدیریت آبگرفتگی در شهر کرمان نـا

گفتگوی » کرمان امروز«  با مهندس میالد شمس، مدیر عامل هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه:

 با توجه به برنامه های عملیاتی مدون در مسیر رشد و تعالی یک شرکت EPC کار چابک

 و هدفمند؛ شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه گام خواهد برداشت 

  گزارش: عهدیه وفا

اشاره:
آبگرفتگی معابر شهر کرمان با بارش نخستین باران 
پاییزی این شهر از جمعه هفته گذشته در جای جای 
کرمان به چشم می خورد و معضالت مردم در این 
زمینه باعث شد در نقاط مختلف شهر کرمان ساعاتی 
گزارشی  زمینه  این  در  شود.  مشاهده  موضوع  این 

تهیه شده که  در ادامه  قابل مطالعه است.
آسمان کرمان سخاوتمند شد 

نخستین باران پاییزی کرمان چند روزی است آسمان 
نثار  را  آسمان  سخاوت  و  گرفته  بر  در  را  شهر  این 
زمین  تشنه و خشک این شهرنموده است. این اتفاق 
مشکالت  اما  کرد  خوشحال  را  کریمان  دیار  مردم 
مختلف ناشی از آب گرفتگی معابر و مشکالت ناشی 
از آب گرفتگی در منازل برخی شهروندان کرمانی، 

معضالتی را  برای مردم شهر کرمان ایجاد کرد.
بر  مبنی  هواشناسی  سازمان  قبلی  اعالم   به  توجه  با 
از  کرمان  پاییزی  های  بارش  جوی  های  بارش  وقوع 
جمعه هفته گذشته آغاز شد و تا امروز صبح ادامه دارد.

مشاهدات خبرنگاران
مشاهدات عینی خبرنگاران ما در سطح شهر در چند روز 
گذشته نشان می دهد که تداوم بارش ها در شهر کرمان 
و شدت آنها باعث شد در این چند روز آب گرفتگی در 

معابر شهری به چشم بخورد.
مشکالتی که با بارش یک  باران در چند ساعت در معابر 
و سطح خیابان های شهرها شاهد آن هستیم خود گواهی 
روشن و بدیهی از پایه های لرزان زیر ساخت هایی است 

که در هنگام بروز بحران تازه نمایان می شوند. 

فعالیت اکیپ های شهرداری
با بروز مشکل آب گرفتگی، نیروهای معاونت خدمات شهری 
گفته  به  و  کردند  آغاز  را  خود  فعالیت  کرمان  شهرداری 
مسئوالن این معاونت کلیه اکیپ های حوزه خدمات شهری 
برای رفع مشکل آب گرفتگی در شهر کرمان مستقر شدند.

و  تصادفات شهری  بارانی  روزهای  این  دیگر  چالش 
بین شهری کرمان بود که سیالبی شدن مسیرها، بی 

توجهی مردم و موارد دیگر در این زمینه موثر بود. 
از  خدماتی  مختلف  نیروهای  آمادگی  شک  بدون 
و  نشانی  آتش  و  انتظامی  نیروهای  راهداری،  جمله 
سایرنیروهای شهری برای مقابله با مشکالت احتمالی 
ناشی از بارندگی از جمله  مواردی است که این روزها 
در شهر کرمان بیش از گذشته مورد توجه  قرار دارد 
کمتر  ها  بارندگی  افزایش  یا  و  تداوم  صورت  در  تا 
شاهد اتفاقات ناگواری چون تصادفات و یا مشکالت 

مختلفی برای مردم شهر کرمان  باشیم.
چاله ها و ناهمواری ها

مدیریت  حوزه  در  ها  شهرداری  اگر  دیگر  سویی  از 
زیر  مشکالت  و  کنند  عمل  درستی  به  شهری 
برخی  در  نامناسب  آسفالت  اصالح  نظیر  را  ساختی 
را  معابر  در  ها  ناهمواری  و  ها  چاله  و  نقاط شهری 
چنین  باران  ساعته  چند  بارش  هنگام   کنند،  رفع 
مشکالتی رخ نمی دهد و شهروندان و خودروها در 

حین عبور و مرور در آن ها گرفتار  نمی شوند.
سخن آخر

این مشکل رو به  با  این دیار  سال ها است مردمان 
سوی  از  ای  چاره  نیست  قرار  ظاهرا  اما  هستند  رو 
معابر  گرفتگی  آب  مشکل  رفع  برای  مسئوالن 
باید  امر  مسئوالن  که  موضوعی  شود،  اندیشیده 
این مشکل  رفع  برای  چرا  که  باشند  آن  پاسخگوی 

تدبیری عاجل، عملی و جدی اندیشیده نمی شود.

1- با توجه به آغاز عملیات خاکبرداری و تسطیح در 
ابالغ  در خصوص  لطفا   ، آباد  خاتون  فلوتاسیون  پروژه 
توضیح  اجرا  و  طراحی  زمانبندی  برنامه  و  قرارداد  این 

بفرمائید :
شرکت  به   1400 سال  ماه  مرداد  از  مذکور  قرارداد 
برنامه  و  گردیده  ابالغ  سرچشمه  مس  گذاری  سرمایه 
زمان بندی دو ساله از شهریور ماه 1400 در نظر گرفته 
شده است و طراحی پایه و تفضیلی پروژه مذکور توسط 

شرکتهای ایرانی انجام خواهد پذیرفت .
و  آباد  خاتون  فلوتاسیون  پروژه  خصوص  در  لطفا   -2

ضرورت اجرای آن توضیح بفرمائید : 
ضرورت اجرای پروژه فلوتاسیون همانطور که در مصاحبه 
های قبلی گفته شد از تصمیمات هوشمندانه کارفرمای 
باشد.  می   ) ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت   ( محترم 
فرآیند فلوتاسیون سرباره یک فرآیند تکمیلی ذوب می 
باشد که با توجه به آنکه سرباره محصول فرعی فرآیند 
مذکور است استخراج مس محتوی از سرباره مذکور ؛ یک 
اقدام اجتناب ناپذیر می باشد که با فلوته نمودن سرباره 
؛ مس محتوی به صورت کنسانتره مس به چرخه تولید 
بازخواهد گشت. در نهایت بازدهی اقتصادی فرآیند ذوب 
را در سبد فرآیندهای تولیدی باال خواهد برد. با توجه به 
این مهم از طرفی اجرا نمودن پروژه فلوتاسیون سرباره 
خاتون آباد توسط شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه 
، با توجه به تجربه اجرای پروژه فلوتاسیون سرباره مس 
سرچشمه ، بسیار مفید فایده است و در نهادینه نمودن 
نحوه اجرای پروژه های EPC در این مقیاس و رسوب 
دانش بومی طراحی و اجرای پروژه های فلوتاسیون در 
توانمندسازی ساختار شرکت سرمایه گذاری  شرکت و 

مس سرچشمه موثر است.
تولید کنسانتره طراحی  برای چه میزان  پروژه  این   -3

شده است ؟
این پروژه با ظرفیت ورودی روزانه 1980 تن سرباره و 
خروجی سالیانه 36000 تن کنسانتره مس برنامه ریزی 

شده است. 
تجربه  به  توجه  با  پروژه  این  اجرای  و  طراحی  در   -4
پروژه  در  سرچشمه  مس  گذاری  سرمایه  شرکت 
فلوتاسیون مجتمع مس سرچشمه ، چه میزان از دانش 

و تخصص داخلی استفاده شده است ؟
سرچشمه  مس  سرباره  فلوتاسیون  پروژه  پایه  طراحی 
بود  پذیرفته  انجام  خارجی  تکنولوژی  صاحب  توسط 
اما در پروژه خاتون آباد همانگونه که عرض شد هر دو 
طراحی توسط شرکت های داخلی با توجه به استقاده از 

دانش بومی سازی شده انجام شده است .
تامین تجهیزات و نحوه حل مشکالت  5- در خصوص 

تحریم توضیح بفرمائید:
اصلی در حال  تجهیزات  تامین  پروژه مذکور جهت  در 
که  هستیم  خارجی  و  داخلی  کنندگان  تامین  بررسی 
انشاهلل در آینده نزدیک پس از اتمام بررسی و ارزیابی 
شفاف  اصلی  تجهیزات  کننده  تامین  وضعیت  نتایج 

خواهد شد.
6- در شرایط فعلی ورود شرکت سرمایه گذاری به پروژه 
های بزرگ و زمان بری که نیازمند اعتبارات ارزی هم 

هستند آیا توجیه اقتصادی دارد ؟
 بله با توجه به آنکه شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه 
زیر ساخت های پروژه EPC را فراهم آورده و از طرفی 
تجربه اجرای EPCرا مجددا در خود احیاء نموده است 

با توجه به توانمندی های  انجام پروژه های بزرگ نیز 
ایجاد شده برای شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه 
توجیه اقتصادی خواهد داشت و از سه منظر می توان 
به این مهم پرداخت. منظر قابلیت ایجاد شده در شرکت 
سرمایه گذاری مس سرچشمه و منظر دیگر به عنوان 
بازوی اجرای شرکت ملی صنایع مس ایران در اجرای 
پروژه های EPC  در حوزه توسعه و تولید و منظر آخر 
آنست که قاعدتا در مسیر توانمند سازی هستیم و ارتقاء 
سطح کیفی فرآیندهای سازمان باعث ارتقاء بهره وری 
سرمایه و انسانی سازمان خواهد گردید و از منظر توسعه 
کسب و کار می توانددر افزایش بازدهی شرکتهای تابعه 

به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگذار باشد.
های  پروژه  حوزه  در  فعالیت  برای  شرکت  برنامه   -7
صنعتی چیست و آیا پروژه های دیگری در دست اقدام 

دارید ؟

همانگونه که در پاسخ سواالت قبلی اشاره گردید ؛ بله 
، با توجه به زیرساخت ها و توانمندی های ایجاد شده 
در شرکت سرمایه گذاری سرچشمه این مهم در راستای 
توانمند سازی شرکت و افزایش بازدهی زیر ساخت های 
شرکت در راهبردهای کالن شرکت سرمایه گذاری مس 
سرچشمه طرح ریزی شده است و به همین منظور گام 
عملیاتی  و  ریزی  برنامه  خصوص  این  در  اجرائی  های 
گردیده است و در خصوص پروژه جدید با شرکت ملی 

صنایع مس ایران در پایان مراحل رایزنی هستیم.
در   EPC پیمانکاری  توان  و  ظرفیت  به  توجه  با   -8
ای  برنامه  آیا   ، گذاری مس سرچشمه  سرمایه  شرکت 
بزرگ در حوزه های  پروژه های صنعتی  پذیرش  برای 

خارج از صنایع مس وجود دارد ؟
به سوال مهمی اشاره کردید که شرکت سرمایه گذاری 
مس سرچشمه با توجه به ساختار و پتانسیل های داخل 
به خصوص در زمینه ساخت و راه اندازی کارخانه های 
فلوتاسیون ) پر عیار کنی( از این مهم استقبال خواهد 
اهداف در  این  به  برنامه های آتی دستیابی  نمود و در 
حوزه های مغز افزار؛ نرم افزار و سخت افزار و زیر ساخت 
های اجرایی یک شرکت EPC  کارطرح ریزی نموده 
است. از این  رو با توجه به برنامه های عملیاتی مدون 
کار چابک   EPC تعالی یک شرکت  و  در مسیر رشد 
و هدفمند؛ شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه گام 

خواهد برداشت. 
آنکه  به  امید  با  شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه 
در مسیر توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان 
به  اقدام  ایفاء خواهد نمود  بازوی اجرایی کلیدی نقش 

سرمایه گذاری در این حوزه نموده است.

 نخستین باران پاییزی کرمان چند روزی است که آسمان شهر کرمان را در برگرفته 
و سخاوت آسمان را نثار زمین تشنه و خشک این شهرنموده است. این اتفاق مردم 
و  معابر  گرفتگی  آب  از  ناشی  مختلف  مشکالت  اما  کرد،  خوشحال  را  کریمان  دیار 
مشکالت ناشی از آب گرفتگی در منازل برخی شهروندان کرمانی، معضالتی را برای 
مردم شهر کرمان ایجاد کرد. مشکالتی که با بارش یک باران چند ساعته در معابر 
و سطح خیابان های شهر شاهد آن هستیم و نشان می دهد که مدیریت این معضل 

ناکارآمد است و...
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