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کشف 68 دستگاه استخراج

 ارز دیجیتال در سیرجان

سرپرست معاونت هماهنگی
 امور اقتصادی استانداری کرمان :

برخی فرمانداران  اسامی  متقاضیان 

وام اشتغال را اعالم نکردند

یادداشت:

کتاب و پیشرفت مهارت های فکری و ارتباطی  خواندن 
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مدیرعامل جمعیت 

هالل احمر استان خبر داد:  

استقرارتیم امدادونجات

 کرمان در هرمزگان  

کرمان امور تخصصی پزشکی زیبایی انجام می دهند و هشدار مسئوالن مربوطه در این باره؛ که در  گزارش »کرمان امروز« از افزایش آرایشگاه هایی 

هشدار جدید! مرگ در آرایشگاه و کلینیک متخلف

متن کامل در صفحه سوم
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می کنند. رییس سازمان نظام پزشکی کرمان در این زمینه هشدار داده و می گوید: »براساس آمارهای تخمینی؛ افزون بر یکصد آرایشگاه زنانه در این شهر امور تخصصی پزشکی مانند تزریق بوتاکس، ژل یا فیلر و تتو یا لیزر 

موهای زائد را انجام می دهند که گهگاه زیان های غیرقابل جبرانی برای شهروندان در پی داشته است« این اعداد و رقم ها تاسف برانگیز است و مردم باید با احتیاط بیشتری تصمیم بگیرند و...

کرمان گزارش »کرمان امروز« از حال و هوای این روزهای تئاتر 
که نیاز به یک جنبش بعد از انفعال دارد و انتقادی 

که به هنرمندان این هنر وارد است؛

تئاتر کرمان 
تا چه زمانی قرار 

است تعطیل باشد!؟
متن کامل در صفحه چهارم
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اخبار استان

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان 
در  این جمعیت  امدادی  نیروهای  استقرار  از 
منطقه فین هرمزگان خبر داد و گفت: تاکنون 
۲۰ نفر از نیروهای عملیاتی به صورت زمینی 

و هوایی به این استان اعزام شده اند.
عمومی  روابط  از  نقل  به  و  ایرنا  گزارش  به 
جمعیت هالل احمر استان کرمان؛ رضا فالح 

با اشاره به اینکه نیروهای امدادی این جمعیت 
با سرپرستی معاون امدادونجات شب ۲۳ آبان 
افزود: همچنین  اعزام شدند  به هرمزگان  ماه 
ارسال  استان  این  به  نیز  پتو  تخته  هزار  پنج 

شده است. 
این  امدادی  نیروهای  کرد:  خاطرنشان  وی 
شهرستان  و  کرمان  استان  مرکز  از  جمعیت 

های سیرجان و منوجان به منطقه فین اعزام 
شده اند.  فالح افزود: در عملیات امدادرسانی 
فین،  منطقه  در  زلزله  از  دیدگان  حادثه  به 
توسط  نجات،  و  سنگین  خودروی  هفت 
کار  به  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت 

گرفته شده است.
 ۶ باالی  لرزه  زمین   ۲ وقوع  به  اشاره  با  وی 

زمین  این  شد:  یادآور  هرمزگان  در  ریشتر 
لرزه ها در کرمان نیز احساس شده است. 

استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
در  زلزله  از  متاثر  مناطق  کرد:  عنوان  کرمان 
گنج،  قلعه  منوجان،  کهنوج،  های  شهرستان 
سیرجان، فاریاب و ارزوئیه کرمان توسط خانه 

های هالل ارزیابی شد.  

از  روز  آخرین  امروز:در  کرمان  خبرنگار  کرمان- 
سفر سرپرست صندوق بازنشستگی فوالد به استان 
کرمان نشست پایانی شوراهای کارگری با سرپرست 
صندوق و هیات همراه در محل فرمانداری شهرستان 

زرند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت، در این نشست که 
فرماندار زرند و جمعی از مسئوالن استانی ، مدیران 
حضور  زغالسنگ  شرکت  سرپرست  و  صندوق 
داشتند اعضای شورای کارگری نقطه نظرات خود را 

بیان کردند. سپس دکتر عامریان با اشاره به جلسات 
دیدار  و  کارگری  با شورای  این سفر  در  قبلی خود 
با کارگران در محل شرکت گفت همه ما عضو یک 
خانواده هستیم و باید با همدلی و تعامل به سمت 
افزایش تولید و سودآوری شرکت زغالسنگ حرکت 
کنیم. وی افزود: کارگران عزیز دغدغه ها و ابهاماتی 
دارند که ما نیز برای پاسخگویی به این دغدغه ها در 

جمع شما حاضر شدیم.
عامریان گفت: هیچ برنامه ای برای واگذاری شرکت 

زغال سنگ نداریم و شرکت سرمایه گذاری صندوق 
نیز متعلق به صندوق فوالد است.

قانون  بر اساس  تا کنون  اینکه صندوق  بیان  با  وی 
و  حقوق  کارگران  و  کرده  عمل  خود  تعهدات  به 
مزایای خود را دریافت کرده و این روند ادامه خواهد 
داشت، افزود: مالک عمل ما قانون است و صندوق 
در چارچوب اختیارات قانونی خود به وظایف خود در 

قبال شرکت زغال سنگ عمل می کند.
وی افزود: موضوع تبدیل وضعیت کارگران ایثارگر را 

بر اساس قانون پیگیری خواهیم کرد.
وی با اشاره به دیدارهای خود با دکتر پورابراهیمی 
امیدواریم  گفت:  کرمان  نمایندگان  زاهدی  دکتر  و 
مدیران  و  استان  مسئوالن  و  نمایندگان  همدلی  با 
سنگ  زغال  شرکت  در  تولید  رونق  شاهد  صندوق 
سخنانی  در  نیز  زرند  فرماندار  زاده  صادق  باشیم. 
همراه  هیات  و  عامریان  دکتر  سفر  از  استقبال  با 
نسبت به بهبود وضعیت شرکت زغال سنگ و حل 

مشکالت کارگران ابراز امیدواری کرد.

استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
کرمان با گالیه از کم کاری برخی از دستگاه های اجرایی 
برخی  گفت:  اشتغال  ایجاد  اعتبارات  جذب  زمینه  در 
حتی  ها  شهرستان  مربوطه  های  دستگاه  و  فرمانداران 

فهرست متقاضیان این تسهیالت را ارسال نمی کنند.
شانزدهمین  در  ماه  آبان   ۲۳ مهرابی«  دکتر»حسین 

ویژه شهرستان  کارآفرینی  و  اشتغال  کاری  گروه  جلسه 
برخی  کاری  کم  از  گالیه  با  کرمان  استان  شرقی  های 
اعتبارات  جذب  زمینه  در  اجرایی  های  دستگاه  از 
دستگاه  و  فرمانداران  برخی  کرد:  اظهار  اشتغال  ایجاد 
این  متقاضیان  لیست  حتی  ها  شهرستان  مربوطه  های 

تسهیالت را ارسال نمی کنند.
زمان  گذاری  سرمایه  واحد  پنجره  در  کرد:  تصریح  وی 
هر  و  رسیده  روز    ۱۶ به  روز   ۳۳ از  استعالمات  پاسخ 
دستگاهی باالی ۱۵ روز استعالم جواب را ندهد به منزله 

جواب مثبت در نظر گرفته می شود.
مهرابی بیان کرد: اصل اشتغال در چند دستگاه صنعت و 
معدن، جهاد کشاورزی، کمیته امداد، بهزیستی، میراث 
 ۳۰ از  که  شده  متمرکز  سازندگی  بسیج  و  فرهنگی 
دستگاه متولی ایجاد اشتغال، ۹۰ درصد بار به روی دوش 

این چند دستگاه قرار دارد.
به گفته وی اعتبارات تبصره ۱۸ شاکله اصلی اعتبارات به 
شمار می روند و طبق قانون کشور هر استانی که زودتر  
سایر  اعتبارات  از  تواند  می  کند  را جذب  اعتبارات  این 

استان های دیگر که جذب نکرده اند نیز استفاده کند.
اشتغال  و  گذاری  سرمایه  بحث  در  باید  افزود:  مهرابی 
یارانه  اعتبارات  درز  از  و  آوریم  وجود  به  شفافی  فضای 

دار دوری کنیم.

استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
کرمان با اشاره به اعتبارات و تسهیالت تبصره ۱۸ گفت: 
مقرر گردید دستگاه ها و شهرستان های چهارگانه شرق 
نهایی  تقاضاهای خود را در دبیرخانه تبصره ۱۸  استان 

کنند تا بتوانیم پرداخت های خوبی داشته باشیم.
بخش   ۱۸ تبصره  تسهیالت  تقاضای  نبود  درباره  وی 
اضافه  کرمان  استان  شرقی  شهرستان  چهار  گردشگری 
و  فهرج  ریگان،  بم،  گردشگری  بخش  تقاضای  کرد: 
یا توسط دبیرخانه  ارسال نشده  به دبیرخانه  یا  نرماشیر 
واصل نشده و باید تا فردا تقاضاها توسط میراث فرهنگی 

کرمان جمع بندی و به دبیرخانه تحویل داده شود .
هفت  به  کرمان  استان  های  شهرستان  افزود:  مهرابی 
دسته تقسیم شده اند که منطقه چهار شامل بم، نرماشیر، 
چهار  این  در  اشتغال  ایجاد  که  است  ریگان  و  فهرج 

شهرستان شرقی از متوسط استان باالتر است.
وی اظهار کرد: در بحث ایجاد اشتغال از بین شهرستان 
های شرقی استان، شهرستان بم از وضعیت مطلوب تری 
هم افزایی  و  جلسات  رود  می  انتظار  که  است  برخوردار 
اثر مثبتی در استان کرمان در  تا  بیشتری برگزار کنند 

بحث اشتغال زایی ایجاد شود.
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
ایجاد  اقتصاد  حوزه  مهم  مسائل  از  یکی  گفت:  کرمان 

اقتصاد استان  برای جوانان است که در  پایدار  اشتغال 
در این باره هدف گذاری شده و مقرر گردید  ۴۳ هزار 
از طریق  اشتغال در دستگاه ها و ۱۲ هزار اشتغال هم 

مجمع نمایندگان و بانک رسالت ایجاد شود.
و  کنیم  ایجاد  پایدار  اشتغال  بخواهیم  اگر  افزود:  وی 
تنها آمار و اعداد ارائه ندهیم، الزمه آن ایجاد اشتغال بر 

مبنای مزیت های موجود است.
و  اعتبارات  درباره  ما  کلی  استراتژی  کرد:  بیان  مهرابی 
سرمایه گذاری که زیربنای ایجاد اشتغال هستند، توزیع 
ساالنه منابع یارانه دار در اقتصاد برای ایجاد اشتغال در 
اشتغال روستایی و  تبصره ۱۸، ۱۶،  قالب های مختلف 

رونق تولید است.
وی اظهار کرد: اگر منابع یارانه دار ما به سمت و سویی 
بیکار  یکسری  آینده  در  نشوند  هدایت  داریم  مزیت  که 

طلبکار خواهیم داشت.
های  شهرستان  برخی  عملکرد  از  گالیه  ضمن  مهرابی 
اعتبارات  جذب  در  نکردن  اقدام  برای  کرمان  استان 
تبصره ۱۸ گفت: اگر شهرستانی قصد جذب این اعتبارات 
را  ندارد سهمیه اش را در اختیار شهرستان های دیگر 

قرار دهد.
وی افزود: الگوی استان کرمان عملکرد شهرستان های 

سیرجان، بردسیر و رفسنجان باشد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خبر داد:  استقرارتیم امدادونجات کرمان در هرمزگان  

سرپرست صندوق بازنشستگی فوالد در سفر به استان کرمان: 
موضوع تبدیل وضعیت کارگران ایثارگر را بر اساس قانون پیگیری خواهیم کرد

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان :

برخی فرمانداران  اسامی  متقاضیان وام اشتغال را اعالم نکردند
شهردار منطقه یک کرمان خبر داد:

حذف زوائد بصری از معابر منطقه 

یک شهری

 شهردار منطقه یک کرمان، از حذف زوائد بصری در سطح معابر و 
محله های محدودۀ خدماتی منطقه یک شهری خبر داد.

   محمدرضا نخعی افزود: حذف آلودگی ها و زوائد بصری در راستای 
زیباسازی و بهبود منظر شهری و ایجاد فضای مناسب در شهر انجام 

می شود.
و  راهنما  تابلوهای  شهری،  مبلمان  جداول،  شست وشوی  از  وی، 
وسایل پارکی خبر داد و خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 

رنگ آمیزی جداول به میزان ۵۱ هزار متر انجام شده است.
شهردار منطقه یک کرمان بیان کرد: طی ماه های اخیر، بهسازی و 
با رنگ آمیزی پایه ها و تعویض و رفع نقص  تابلوهای شهری  مرمت 

تابلوهای راهنما انجام شده است.
نخعی همچنین در خصوص اقداماتی که جهت حفظ بهداشت محیط 
ماهانه  کرد:  خاطرنشان  می شود،  انجام  محله ها  سطح  پاکیزگی  و 
و  یک جمع آوری  منطقه  از سطح  زباله  تن  میانگین ۱۵۰۰  به طور 

حمل می شود.
ماهانه  فرعی منطقه یک  و  اصلی  معابر  و  افزود: سطح محله ها  وی 

به طور میانگین به میزان ۸۰ میلیون مترمربع تنظیف می شود.

مدیر امور برق سیرجان خبر داد:

کشف 68 دستگاه استخراج ارز دیجیتال 

در سیرجان 

مدیر امور برق سیرجان از کشف و ضبط ۶۸ دستگاه ماینر در این 
شهرستان خبر داد.

"رضا سلمانی زاده" با اشاره به کشف ۶۸ ماینر تولید ارز دیجیتال در 
سیرجان گفت: پیرو گزارش های مردمی، عوامل اداره برق سیرجان 
به اتفاق نیروی انتظامی به منزل مسکونی در این شهرستان مراجعه 

و مشترک تولیدکننده ارز دیجیتال را شناسایی کردند.
وی افزود: تاکنون حدود ۸۳۸ دستگاه استخراج رمز ارز در شهرستان 

سیرجان کشف و ضبط شده است.
مدیر امور برق سیرجان با قدردانی از همکاری همه جانبه امام جمعه، 
فرماندار و دادستان شهرستان در جهت اجرای طرح های کاهش بار و 
شرکت در بازدیدها بیان کرد: مشترکان می توانند در صورت مشاهده 
مراکز تولید ارز دیجیتال مراتب را به سامانه ۱۲۱ فوریت برق گزارش  

و پاداش دریافت کنند.
ایسنا، دستگاه  های ماینر، عالوه بر مصرف باالی برق و  به گزارش 
استفاده از تعرفه  ارزان، خسارت زیادی به شبکه  توزیع برق وارد کرده 

و بخشی از خاموشی  ناخواسته را سبب می شوند.
پول مجازی )بیت کوین( پیش از این با استفاده از رایانه های خانگی 
تولید می شد اما در سال های اخیر دستگاه های مخصوص استخراج 
این پول مجازی )ماینر( ساخته شده که واردات و استفاده از آنها در 

ایران غیرمجاز است.

رفسنجان نایب قهرمان مسابقات پاورلیفتینگ 

نیرو های مسلح کشور شد

چندجانبه  مسابقات  در  رفسنجان  علی  امام  امنیتی  یگان  تیم 
پاورلیفتینگ نیرو های مسلح کشور، عنوان نایب قهرمانی بخش پرس 

سینه پیشکسوتان را از آن خود کرد.
قم  استان  سپاه  اندام  پرورش  و  سازی  بدن  هیات  رئیس  رفیقان 
نیروهای  پاورلیفتینگ  چندجانبه  مسابقات  دوره  نخستین  گفت: 
مسلح کشور، جام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور مقامات 
کشوری، لشکری، مربیان و پیشکسوتان این رشته به میزبانی هیات 
پرورش اندام بسیج و سپاه استان قم در مجموعه ورزشی نخلستان 

برگزار شد.
 او افزود: این رقابت های قهرمانی کشور با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی با حضور ۷۰۰ ورزشکار در قالب ۴۸ تیم از ۲۳ استان کشور 
در دو بخش پرس سینه با لوازم و بدون لوازم و ددلیفت با لوازم و 
بدون لوازم و در ۹ وزن به صورت تفکیک رده های وزنی و سنی با 

فاصله زمانی انجام شد.
رشته  تیمی  بخش  در  ها  رقابت  این  پایان  در  کرد:  تصریح  رفیقان 
پرس سینه در رده سنی پیشکسوتان، تیم گردان امام علی )ع( حوزه 
مقاومت خاتم االنبیاء)ص( شهرستان رفسنجان عنوان نایب قهرمانی 

مسابقات را کسب کرد.
او با اعالم اینکه نخستین دوره برگزاری این رقابت ها بود، بیان کرد: 
خوشبختانه این مسابقات از نظر برگزاری از سطح بسیار باالیی نسبت 
به مسابقات دیگر استان ها برخوردار بود و رکورد های سنگینی به 

ثبت رسید.

با برگزاری آیین تکریم و معارفه و اهداء لوح سپاس، 
و  شد  تقدیر  جهانشاهی«  »اسماعیل  خدمات  از 
و  کرمان  شهردار  پیشنهاد  با  نخعی«  »محمد رضا 
حکم حبیب اهلل خنجری، مدیرکل حراست استانداری 
کرمان، به عنوان مدیر جدید حراست شهرداری کرمان 

منصوب شد.
اهمیت  به  اشاره  با  آیین  این  در  کرمان  شهردار   
سازمان ها،  در  حراست  واحد  وظایف  و  مسئولیت 
خاطرنشان کرد: حراست فقط مجموعه ای برای بررسی 

مشکالت و ایرادات مدیران نیست، بلکه باید گره گشای 
خدمت  دوران  در  جهانشاهی  آقای  و  باشد  مجموعه 
خود همواره در حل مشکالت کمک کرده و مسیر را 
همانطور  کرد:  بیان  تبریزی  َشعرباف  کرده اند.  هموار 
بر  را  اولویت  انتصابات،  تمام  در  بودم،  گفته  قباًل  که 
انتخاب مدیران از داخل بدنۀ شهرداری گذاشته ایم و 
معتقدیم پیچیدگی امور در شهرداری آنقدر زیاد است 
که ترجیحاً انتخاب مدیران باید از نیروهای متخصص 

و باتجربۀ شهرداری صورت گیرد.

نیروهای  از  نخعی  مهندس  کرد:  خاطرنشان  وی 
است  شهرداری  در  مثبت  عملکرد  با  و  شناخته شده 
به  توجه  با  و  کرده  کار  مجموعه  این  در  سال ها  و 
مسئولیت اجرایی به عنوان شهردار منطقه یک کرمان، 
از نزدیک درگیر مسایل اجرایی شهرداری بوده است، 
و  سریع  پیشبرد  در  ویژه ای  نقش  می تواند  بنابراین 

سالم امور داشته باشد.
شهردار کرمان بیان کرد: مهم ترین اولویت ما در رابطه 
با واحد حراست، پیش گیری از انواع حیف و میل در 

عملکرد  و  بهره وری  با  معتقدیم  و  است  بیت المال 
مناسب می توانیم امور را با هزینۀ کمتر پیگیری و اجرا 
کنیم و حراست بایستی در پیش گیری از هدر رفتن 
خاطرنشان  تبریزی  َشعرباف  کند.  کمک  بیت المال 
طالیی  امضاهای  مثل  فساد  مستعد  فرایندهای  کرد: 
که نقش اشخاص را در تصمیم گیری های کالن پررنگ 
می کند، باید اصالح شده و همراه با نظارت عمومی و 
و  بروند  پیش  به سمت سیستماتیک شدن  نخبگانی 

به صورت شفاف به مردم عرضه شوند.

فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز  رئیس 
واژگونی  گفت:در  رفسنجان  شهرستان  پزشکی 
سه  و  فوتی  یک  رفسنجان  انار،  محور  در  پژو 

زخمی بر جای ماند.
محمدرضا حسینی زینلی، رئیس مرکز مدیریت 
شهرستان  پزشکی  فوریت های  و  حوادث 

محور  در   ۴۰۵ پژو  واژگونی  گفت:  رفسنجان 
انار، رفسنجان متاسفانه یک فوتی و سه مصدوم 

برجای گذاشت.

دستگاه  دو  با  حادثه  این  افزود:مصدومان  او 
به  شهر  امین  و  بیاض  پایگاه های  از  آمبوالنس 

بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع( منتقل شدند.

مدیر جدید حراست شهرداری کرمان منصوب شد

واژگونی پژو 405 در محور انار -رفسنجان، یک فوتی و سه زخمی بر جای گذاشت

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
موضوع  دوم  هیأت   1400/02/29 - اصالحی شماره 140060319078002050   رأی  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
متقاضیه خانم گلنساء  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  منطقه دو کرمان  ملک  ثبت  ثبتی حوزه 
افضلی گروه فرزند حسن رضا بشماره شناسنامه 1341 صادره از راین در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 250 مترمربع تحت پالک 2 فرعی از 1107 اصلی بخش 28 کرمان واقع در 
راین خیابان طالقانی کوچه شهید قریه میرزایی خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم 
صغری پور ابراهیمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  از اخذ رسید، ظرف مدت یک  تسلیم و پس  اداره  این  به  را 
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.1095 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1400/8/25 
 تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1400/9/9

محمود مهدی زاده 
رییس ثبت اسناد و امالک 

                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                   

 

 به شرط ارزیابی کیفی عمومی  یک مرحله ای مناقصهآگهی 
 عدد هوارسان دانشکده 5عدد فن کویل کاستی و114عدد اسپلیت  دیواری ،  8خرید  

 یت واطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانرمدی
 1400/9/14/3شماره مناقصه:  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار

 موضوع مناقصه
عدد فن 114عدد اسپلیت  دیواری ،  8خرید 

عدد هوارسان دانشکده  5کاستی وکویل 
 دریافت اسناد :  یت واطالع رسانی مدیر

سامانه تدارکات الکترونیکی الف(
 www.setadiran.irدولت 

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

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 000/134/890/18 )ریال(کل مناقصهبرآورد 
 ریال000/000/945 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

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

 30/8/1400مورخ  یکشنبه
 13/9/1400مورخ   شنبه روز14:30 ساعتتا  در سامانه ستاد ایران پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

 14/9/1400مورخ  یکشنبهروز  12ساعت از  بازگشایی پیشنهادها
 :شرکت در مناقصه() تضمین پاکت الف  اصلمحل تسلیم 

 ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست –کرمان  
 1223172 (هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.) روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
قانون  موضوع  اول  هیأت   1400/07/09 مورخ    140060319005000418 شماره  رأی  برابر 
ثبتی  واحد  در  مستقر  سند رسمی  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد اشکوه فرزند ماشاهلل 
بشماره شناسنامه 219 صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 365 مترمربع پالک 
به  بخش 26 کرمان  در  واقع  اصلی   47 از  فرعی  از 420. 419  و مجزی  مفروز  فرعی   1614
آدرس سیرچ - خیابان ولیعصر کوچه شماره 3 خریداری از مالک رسمی مشاعی رعنا مومنی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 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.1029 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/11  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/25

ابراهیم سیدی -رییس ثبت اسناد و امالک



سه شنبه 25 آبان ماه 10/1400 ربیع الثانی 1443/ 16 نوامبر2021/سال بیست و ششم شماره 3555سه جامعه 

دختر پائیز 
در آغوش من امشب

دختر پائیز می لرزد
تبی جانکاه دارد

التهابی سخت
تردیدی میان بودن و رفتن

گمانم در میان سینه اش
رازی نهان دارد

هراسان از زمستان است
یا شاید برای پیچکی عریان

که شوق زندگی دارد
دلش اینگونه می لرزد 

گمانم در  غم عاشق ُکشی 
می میَرد ، آخر

دختر پائیز...

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

رئیس جمعیت هالل احمر خبر داد؛
حضور ۳۰ تیم ارزیاب و ۱۵۰ امدادگر هالل احمر در مناطق زلزله زده

کشف گونه جدید ماهی به نام »علی دایی«

چادر  برپایی  و  زده  زلزله  مناطق  در  اضطراری  اسکان  گفت:  همتی 
انجام شده است. 

کریم همتی رئیس جمعیت هالل احمر در رابطه با اقدامات انجام شده 
در زلزله استان هرمزگان گفت: از لحظات ابتدایی زلزله نیروهای سازمان 
معین  های  استان  و  هرمزگان  استان  با  و  شدند  مستقر  امدادونجات 
و  شدند  عمل  وارد  بالفاصله  ارزیاب  تیم   ۳۰ حدود  شد.  برقرار  ارتباط 
۱۵۰ نفر از امدادگران استان هرمزگان و استان های معین وارد منطقه 
شده و کار ارزیابی منطقه و انبار ها با توجه به شدت زلزله را آغاز کردند.

همتی گفت: در استان هرمزگان چادر، پتو و اقالم امدادی به حد نیاز 

وجود داشت و از استان های کرمان و فارس نیز بارگیری موکت و چادر 
و اقالم غذایی ۷۲ ساعته جهت اسکان اضطراری در اولویت قرار گرفت.

بندرعباس  مناسب  دمای  به  توجه  با  رئیس جمعیت هالل احمر گفت: 
در مناطق عمومی همچون پارک ها و ورزشگاه ها ۴۰۰ چادر برپا شد 

که پذیرای هموطنانی هستند که ترجیح دادند بیرون از منزل بمانند.
همتی بیان کرد: در این زلزله روستاها آسیب های بیشتری دیدند. وی 
افزود: ۲۲۲ تخته چادر در مناطق روستایی برپا شدند و تیم های ارزیاب 
خواهند  حضور  منطقه  در  چادر  و  غذایی  اقالم  توزیع  جهت  امدادی  و 

داشت.

را  روستا   ۶۰ حدود  هوا  تاریکی  زمان  تا  ارزیاب  تیم   ۳۰ افزود:  وی 
بررسی کردند 

همتی با اشاره به عدم وجود مناطق صعب العبور در منطقه گفت: دو 
فروند بالگرد برای امدادرسانی و بررسی منطقه در مناطق عشایری و کوه 

ها به همراه امدادگران پرواز داشتند.
هزار   ۵ پتو،  تخته  هزار   ۵ کنون  تا  افزود:  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
ارسال  و کرمان  فارس  استا های  از  تخته چادر  و ۷۰۰  هزار   ۲ موکت، 
شده است و با توجه به ظرفیت ۹ هزار خانوار منطقه مشکلی برای تامین 

نیازهای استان نداریم.

در قالب یک تیم تحقیقاتی ایرانی و آلمانی و به سرپرستی عضو هیات 
علمی دانشگاه گیالن، گونه جدید ماهی کشف و ثبت جهانی شد و به نام 

علی دایی افتخار فوتبال ایران نامگذاری شد.
المللی  بین  تحقیقاتی  گروه  یک  مستمر  تحقیقات  سال  هشت  نتایج   
متشکل از محققین ایرانی و آلمانی بر روی ماهیان خانواده سیسوریده در 
حوضه آبریز رودخانه های دجله و فرات در کشورهای ایران، ترکیه، سوریه 
خانواده  این  از  ناشناخته  گونه های  کشف  با  مقاله  یک  قالب  در  عراق  و 
منتشر شد. دکتر سید حامد موسوی ثابت، عضو هیات علمی گروه شیالت 

مشترک  تحقیق  این  سرپرست  و  گیالن  دانشگاه  طبیعی  منابع  دانشکده 
هیات  عضو  ایگدری،  سهیل  دکتر  همکاری  با  تحقیقات  این  کرد:  اظهار 
هیات  عضو  وطن دوست،  صابر  دکتر  تهران،  دانشگاه  شیالت  گروه  علمی 
علمی گروه شیالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل و دکتر یورگ فرایهوف، 
ماهی شناس موزه تاریخ طبیعی برلین انجام شد و ماهیان ناشناخته از این 

خانواده در ایران برای اولین بار به جهان علم معرفی شدند.
استان های  رودخانه های  در  ماهیان  این  پراکنش  به  عنایت  با  افزود:  وی 
در  که  ماهیان  این  از  گونه  یک  علمی  نام  کشور،  غربی  جنوب  و  غربی 

و  دوستانه  انسان  فعالیت های  پاس  به  کند،  می  زیست  سیمره  رودخانه 
میهن پرستانه فوتبالیست و مربی پرآوازه کشورمان بعد از زلزله کرمانشاه 
به افتخار وی کتفیش علی دایی)Glyptothorax alidaeii( نامگذاری 

شد.
گیالن  دانشگاه  طبیعی  منابع  دانشکده  شیالت  گروه  علمی  هیات  عضو 
مجالت  معتبرترین  از  یکی  در  تحقیق  این  از  حاصل  مقاله  اینکه  بیان  با 
تصریح  است،  رسیده  انتشار  به  اخیرا   )Zootaxa(جهان جانورشناسی 
بزرگان  و  مفاخر  به  احترام  راستای  در  جدید  های  گونه  نامگذاری  کرد: 
امری مرسوم در علوم زیستی می باشد، به طوری که در ایران برخی ماهیان 
بومی توسط کاشفان به نام فردوسی، حافظ، سعدی، شیخ بهایی، رئیسعلی 
اند؛  شده  نامگذاری  و...  پرهام  سعید  شهید  محیطبان  امیرکبیر،  دلواری، 
یک  افتخار  به  جانوری  گونه  علمی یک  نام  که  نیست  بار  اولین  این  البته 

ورزشکار نامگذاری می شود.
مورچه  متخصص  شرف  پروفسور   ،۲۰۱۹ سال  در  گفت:  موسوی 
منطقه  از  را  ای  مورچه  عربستان  سعود  ملک  دانشگاه  از  مصری  شناسی 
و  سختکوشی  دلیل  به  و  کرد  کشف  عمان  و  یمن  کشورهای  مرزی 
مرانوپلوس  نام  به  مصری،  فوتبالیست  صالح  محمد  افتخار  به  آن  ظاهر 

موصالحی)Meranoplus mosalahi( نامگذاری کرد.
از دل رودخانه بخشنده سیمره و  را  این گنجینه  افتخار  با  ما  وی گفت: 
از طرف تمام مردم ایران و بخصوص هموطنان غیور کرمانشاهی، به پاس 
تالش های علی دایی در بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه به نام ایشان 

جاودان کردیم.

گزارش »کرمان امروز« از افزایش آرایشگاه هایی که در کرمان امور تخصصی پزشکی زیبایی انجام می دهند و هشدار مسئوالن مربوطه در این باره؛

هشدار جدید! مرگ در آرایشگاه و کلینیک متخلف
گزارش: عهدیه وفا

اشاره:
در پی اقبال بانوان کرمانی به سوی زیبایی طی سال های 
امور  در  مداخله  با  طلب  فرصت  آرایشگران  از  برخی  اخیر 
پزشکی به صورت غیر مجاز و پنهانی در این زمینه مشتری 

جذب می کنند. 
های  کانال  و  مجازی  فضای  طریق  از  آرایشگران  این 
تلگرامی و اینستاگرام در زمینه انجام بوتاکس، لیزر یا تتو و 
تزریق ژل و فیلر مداخله می کنند که برای سالمت جامعه 
خطرناک است. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که  در 

ادامه  قابل مطالعه است. 
ورود آرایشگاه های زنانه به امور تخصصی 

پوست و مو
بعد  بر  عالوه  امروز  به  تا  گذشته  از  زنانه  های  آرایشگاه 
آرایشگری، در ابعاد دیگری هم خبر ساز بوده اند اما در سال 
های اخیر کارکردهای جدیدی به آنها افزوده شده و هر روز 
ها که هر  آرایشگاه  این  از  برخی  است.  یافته  نیز گسترش 
و  به حوزه های تخصصی پوست  زیادتر هم می شوند  روز 
مو ورود کرده و به شکلی کامال آشکار و تبلیغ شده به ارائه 
خدماتی نیز مشغولند. البته برخی از آرایشگران مدارکی دال 
بر گذراندن دوره های آموزشی که در صفحات و سایت های 
بانوان مشتاق زیبایی  به  بارگذاری می کنند  مجازی شان  
این اطمینان را می دهند که  به جای معتبری مراجعه کرده 

اند و نباید نگران عوارض و یا نتیجه نگرفتن باشند.
اما در این میان  افراد مطلعی که  ریشه های علمی دارند و 
متخصص دانشگاهی حوزه پوست و مو هستند، خیلی خوب 
می دانند که این هزینه ها در سالن های زیبایی و آرایشگاه 

ها در واقع  بر باد می رود.
بیش از 100 آرایشگاه در کرمان بوتاکس، لیزر یا تتو 

انجام می دهند
رییس سازمان نظام پزشکی کرمان در این زمینه  هشدار 
یکصد  بر  افزون  تخمینی  آمارهای  اساس  بر  که  دهد  می 
مانند  پزشکی  تخصصی  امور  شهر  این  در  زنانه  آرایشگاه 
تزریق بوتاکس، ژل یا فیلر و تتو یا لیزر موهای زائد را انجام 

می دهند که گاه زیان های غیر قابل جبرانی برای شهروندان 
در پی داشته است. 

 دکتر عباس پرداختی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید 
کرد که امور تخصصی زیبایی باید توسط متخصصان حوزه 
بدن،  آناتومی  زیرا  شود  انجام  عمومی  پزشکان  یا  پزشکی 
سیستم عصبی، بافت و ساختار پوست را می شناسند و افراد 
دچار عوارض و خطرات پوستی و عصبی-عضالنی نمی شوند 

یا آمار خطای آنان بسیار پایین است.

عوارض کوتاه و بلند مدت
درست است که در ظاهر انجام برخی کارها مانند تزریق 
به  امور  این  اگر  اما  رسد  می  ساده  نظر  به  بوتاکس  و  ژل 
محیط  در  تزریق  یا  نشود  انجام  متخصص  پزشک  وسیله 
کوتاه  عوارض  گرفتار  تواند  می  فرد  نگیرد،  مناسب صورت 
مانند  مدت  بلند  عوارض  یا  سلولیت  و  عفونت  مانند  مدت 
نه  این موارد  فلجی طوالنی مدت پلک چشم شود، که در 
تنها فرد نتیجه مطلوب را نگرفته بلکه  سالمت و زیبایی او  

به خطر افتاده است.
رئیس نظام پزشکی کرمان در این  باره می گوید: تعداد 
قابل توجهی شکایت و مراجعه از این دست موارد داریم که 
شهروندان پس از انجام تتو یا تزریق بوتاکس دچار مشکالت 
برای  و  افتادگی پلک شده اند  جدی پوستی و عصبی مثل 
کار  از  کار  مواقع  بیشتر  در  اما  کنند  می  مراجعه  شکایت 
گذشته و پوست و بافت های دیگر آسیب دیده اند یا پس از 
تزریق ژل و بوتاکس شکل طبیعی پوست از بین رفته است.

زیبایی های ارزان  قیمت
متاسفانه بسیاری از افراد به دنبال تزریق ژل یا بوتاکس با 
کمترین هزینه هستند اما بسیاری از آرایشگاه ها به صورت 
غیر قانونی اقدام به تزریق بوتاکس ژل و حتی کاشت ابرو 

می کنند که بسیار خطرناک است.
به شکل  ها  آرایشگاه  این  از  برخی  گوید:  می  پرداختی  دکتر 
زیرپله ای هستند و مجوز فعالیت صنفی نیز ندارند که کارهایشان 
بروز  به  شهروندان  روی  امور  این  انجام  لذا  باشد  نظارت  تحت 
های  بخش  در  آن  جبران  قابلیت  که  شود  می  منجر  صدماتی 

پزشکی و درمانی نیز کمتر وجود دارد.
کرد:  تصریح  ادامه  در  کرمان  پزشکی  نظام  سازمان  رئیس 
فیلر،  یا  ژل  تزریق  کار  که  عمومی  و  متخصص  از  اعم  پزشکان 
بوتاکس یا لیزر را انجام می دهند اوالً مجوز نظام پزشکی و حرفه 
ای برای این کار دارند و دوره های پزشکی آن را طی کرده اند، 
ضمن اینکه این افراد در دوران تحصیل با آناتومی بدن، سیستم 
عصبی، بافت و ساختار پوست آشنا شده اند و می دانند فرآیند 

تزریق یا انجام این امور چگونه باید باشد که آسیبی وارد نشود.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر هر فرآورده ای که زیر پوست 
تزریق می  شود باید استریل باشد و شرایط استاندارد تزریق 

توسط افراد دارای صالحیت رعایت شود.
سخن آخر

و  بهداشتی  مسائل  خصوص  در  مردم  های  آگاهی  ارتقا 
درمانی، یکی از مهم ترین راهکارها برای جلوگیری از بروز 
مشکالت مختلف است، اگر چه لزوم نظارت بیشتر، کاملتر 
تاثیر  تواند  می  قانونی،  برخوردهای  افزایش  و  تر  دقیق  و 
گذارترین اقدام در مقابل افرادی و اماکنی باشد که خارج از 

حیطه  قانونی خود ورود می کنند. 

 در پی اقبال بانوان کرمانی به عمل های زیبایی طی سال های اخیر برخی از افراد فرصت طلب 
به  نسبت  ارزان تر  نرخ های  با  زمینه  این  در  غیرمجاز  به صورت  پزشکی  امور  در  مداخله  با 
کلینیک های زیبایی مشتری جذب می کنند. رییس سازمان نظام پزشکی کرمان در این زمینه 
هشدار داده و می گوید: »براساس آمارهای تخمینی؛ افزون بر یکصد آرایشگاه زنانه در این 
شهر امور تخصصی پزشکی مانند تزریق بوتاکس، ژل یا فیلر و تتو یا لیزر موهای زائد را انجام 
می دهند که گهگاه زیان های غیرقابل جبرانی برای شهروندان در پی داشته است« این اعداد و 

رقم ها تاسف برانگیز است و مردم باید با احتیاط بیشتری تصمیم بگیرند و...

یکی از شروط اعطای سهام 

به جاماندگان سهام عدالت 

مشخص شد 
گذشت  با  عدالت،  سهام  به  متعلق  شرکت   ۶۱  
با  که  کردند  پیدا  کاهش  شرکت   ۴۹ به  زمان 
از جاماندگان،  بخشی  به  بازگشت آن ها می توان 

سهام عدالت اعطا کرد.
تعاونی های  اتحادیه کشوری  مدیره  هیات  رئیس 
سهام عدالت با بیان اینکه ۲۰ میلیون جامانده سهام 
این  اگر  گفت:  دارد،  وجود  کشور  در  عدالت 
بازگردند  عدالت  سهام  سبد  به  دوباره  شرکت ها 
مشخص  نیز  عدالت  سهام  جاماندگان  تکلیف 
می شود. یک میلیون و ۸۰۰ هزار سهامدار جامانده 
عدالت، برگه سهام دارند، اما به دلیل قرار نگرفتن 
آن ها  به  سهامی  و  سود  سامانه،  در  مشخصاتشان 

تعلق نگرفته است.
شش  جز  نیز  نفر  میلیون   ۷ حدود  افزود:  توکلی 
حمایتی  نهاد های  چتر  زیر  و  جامعه  پایین  دهک 
مانند کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند که این ها 
نیز سهام عدالت دریافت نکرده اند که در مجموع 
برآورده  نفر  میلیون  جاماندگان سهام عدالت ۲۰ 

شده است.
ایجاد شده در  تغییرات  در آخر گفتنی است که 
سهام عدالت سبب خروج ۱۱ شرکت و کاهش 
سهام برخی از شرکت ها در پرتفوی سهام مذکور 
ورود  و  بررسی  با  که  موضوعی  است.  شده 
نهاد های نظارتی و اجرایی به آن، می تواند عالوه 
بر احقاق حق سهامدارن فعلی، بخشی یا همه سهام 
مورد نیاز برای جاماندگان سهام عدالت را تامین 
باالی  دربرگیری  به  توجه  با  که  موضوعی  کرد. 

آن بررسی و همکاری فرا قوه ای را می طلبد. 

وجود هشت میلیون 

دیابتی در ایران
رییس انجمن دیابت ایران با بیان اینکه حدود ۱۲ 
درصد از جمعیت بزرگسال کشورمان به دیابت 
مبتال هستند، گفت: بعد از انجام واکسیناسیون، 
بستری  بیمارستان  در  که  دیابتی هایی  تعداد 

شوند، کمتر شد.
به  ابتال  میزان  از  اینکه آماری که  بیان  با  رجب 
دیابت در کشورمان و دنیا داده می شود، برآورد 
از  بیش  که  می شود  گفته  اکنون  گفت:  است، 
در  بزرگساالن  مرگ ومیرهای  از  درصد   ۶.۷
عوارض  و  دیابت  با  ارتباط  در  جهان  سراسر 
درصد   ۵۰ از  بیش  تقریبا  است.  آن  از  ناشی 
این  به  و  شده اند  شناسایی  کشور  در  دیابتی ها 
ترتیب تقریبا بیش از ۵ میلیون نفر در کشورمان 
شناسایی شده اند. بر این اساس بیش از ۵ میلیون 
نفر دیابتی شناسایی شده در کشور داریم، اما به 
طور کلی برآورد می شود که تعداد مبتالیان به 
نفر  میلیون  هشت  از  بیش  کشور  در  دیابت مان 

است.

آگهی دعوت سهامداران شرکت آب و فاضالب مهراب کرمان )سهامی 
خاص( به شماره ثبت ۳۷۳۷ و شناسه ملی ۱۰8۶۰۵۵8۳8۶ جهت 

تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت ۹ صبح مورخ 
خیابان  کرمان  آدرس  به  شرکت  محل  در  واقع   ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
فیروزه حدفاصل کوچه ۴ و ۶ ساختمان ایرانیان طبقه دوم واحد ۴ 
باکدپستی ۷۶۱۷۷8۳8۹۳ تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند. 
دستور جلسه: ۱- انتخاب اعضای هیات مدیره ۲- انتخاب بازرسین 

۳- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 
هیات مدیره شرکت 

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی

 عادی بطور فوق العاده

شرکت آب و فاضالب مهراب کرمان )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 3737 و شناسه ملی 10860558386

شرکت ساختمانی کرمانیان )در حال تصفیه( در نظر دارد نسبت به فروش اموال مازاد و مستعمل خود شامل انواع ترانس جوش و ابزارآالت میز و صندلی، 
کامپیوتر، مانیتور و غیره با قیمت پایه مشروحه در نظریه کارشناسی شماره ۰۰/۶/۶۳۷۵ که در اسناد مزایده موجود است از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

توضیحات و شرایط: 
۱- متقاضیانی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ درخواست کتبی به همراه فیش واریزی به مبلغ دویست میلیون ریال جهت 
شرکت در مزایده به شماره حساب ۲۲۰۱۱۲۲۵8۱ بانک تجارت شعبه آزادی کرمان بنام شرکت ساختمانی کرمانیان )در حال تصفیه( به آدرس: کرمان، شهرک 

باهنر، خیابان بحرالعلوم، خیابان رزمندگان، ساختمان ایرانیان، طبقه دوم و تلفن تماس ۳۲۴۳۷۶۴8 - ۰۳۴ تسلیم نموده و رسید دریافت نمایند.
۲- زمان بازدید پس از خرید اسناد شرکت در مزایده اعالم می گردد. ۳- شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان )در حال تصفیه( در قبول یا رد یک یا کلیه 
درخواست ها در هر مرحله بدون قید و شرط مختار است. ۴- برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر ۷ روز کاری پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله )قیمت 
پیشنهادی( را واریز نماید چنانچه پرداخت بها، در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد مبلغ ودیعه )دویست میلیون ریال( 
بدون مراجعه به مراجع قضایی، به نفع شرکت ساختمانی کرمانیان )در حال تصفیه( ضبط خواهد شد. به مبالغ کارشناسی ۹ درصد مالیات برارزش افزوده اضافه 

می گردد. ۵- کلیه هزینه ها از قبیل مالیات نقل و انتقال و چاپ آگهی و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد.
۶- در اسناد حاضر، در کلیه مواردی که امضای اشخاص حقوقی خواسته شده است، منظور امضا کلیه دارندگان حق امضا اسناد تعهدآور مطابق اساسنامه و آگهی 

تغییرات اشخاص حقوقی می باشد.
۷- ودیعه شرکت در مزایده شرکت کنندگانی که پیشنهاد آن ها پذیرفته نشده است حداکثر تا ۵ روز کاری پس از پایان مزایده با در دست داشتن اصل رسید 

به شخص متقاضی یا نماینده قانونی او مسترد خواهد شد.
کلیه افراد جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره ۳۲۴۳۷۶۴8- ۰۳۴ تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده 
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یادداشت:
 خواندن کتاب و پیشرفت

 مهارت های فکری و ارتباطی
به قلم امین پور زادگان

توانایی خواندن یکی از مهمترین مهارت های اساسی دنیای امروز است و 
مطالعه برای داشتن ارتباط با جامعه امروز ضروری است.

باعث  مجالت  و  کتاب ها  در  یا  آنالین  صورت  به  اطالعات  به  دسترسی 
می شود افراد اطالعاتی در مورد جهان پیرامون خود کسب کنند تا بتوانند 

به راحتی با دیگر جوامع ارتباط برقرار کنند.
فعالیتی  خواندن،  و  دارد  مستمر  پیشرفت  به  نیاز  نیز  انسان  مغز  البته 
تا  می کند  کمک  مطالعه  و  خواندن  است.  پیشرفت  این  به  کمک  برای 
باالتری  سطح  موجب  تخیل  این  و  باشند  داشته  فعال تری  تخیل  افراد 
بهبود  را  از خالقیت در جامعه می شود. کتاب خواندن حافظه و تمرکز 
و  بزرگساالن  می شود.  استرس  کاهش  باعث  همچنین  و  می بخشد 
سالمندانی که وقت خود را با خواندن کتاب می گذرانند نشانه های کاهش 
شناختی کمتری دارند و در فعالیت های ذهنی بیشتر شرکت می کنند. 
کتاب ها سرگرمی ارزان قیمت آموزشی و ماشین زمان هم هستند. مطالعه 
و خواندن فعالیت باارزشی است که موجب پیشرفت جامعه در زمینه های 
از  بسیاری  اما  می شود،  اجتماعی  و  اقتصادی  فناوری،  از جمله  مختلف 
افراد این مهم را نادیده گرفته و وقت خود را صرف کتابخوانی و ارتقای 
و  بوده  غنی  اطالعات  از  باارزشی  منبع  کتاب  نمی کنند.  جامعه  و  خود 
خواندن کتاب موجب افزایش دانش و اطالعات خواهد شد. کتاب به دلیل 
فعالیت  با  و  روانی شده  و  بر مغز موجب تحریک روحی  تاثیرات مثبت 
بیشتر از آلزایمر و دیگر مشکالت مغزی پیشگیری خواهد کرد. با خواندن 
کتاب استرس را از خود دور خواهید کرد. این تاثیر بر مغز بیش از گوش 
و  کتاب  خواندن  با  نیز  حافظه  است.  پیاده روی  یا  و  موسیقی  به  کردن 
می یابد.  ارتقا  موارد  دیگر  و  رویدادها  و  داستان  شخصیت های  یادآوری 
تصورات نیز با خواندن کتاب های تخیلی بهبود می یابند. از دیگر مزایای 
کتابخوانی می توان به پیشرفت مهارت های فکری، ساخت کلمات، بهبود 
خواندن  با  البته  کرد.  اشاره  ارتباطی  مهارت های  و  نگارشی  مهارت های 
ارزان قیمت و محرک  این سرگرمی مفید،  یافته و  افزایش  کتاب تمرکز 
باعث بهبود سالمت شده و همدم همیشگی قبل از خواب برای آرامش 
بهتر خواهد بود. کتاب جهان دیگری را به ما می آموزد و موجب اجتماعی 
شدن افراد و بهبود خالقیت با شیوه خود می شود. کتاب خوب اخالقیات 
را افزایش داده و تاثیرات منفی جهان دیجیتال را ندارد. افراد را باهوش تر 
کرده و از تماشای فیلم به دلیل ایجاد تصورات خاص خواننده بهتر است.

چرا کتاب های کاغذی بهتر هستند؟
به  نسبت  افراد  برای  بهتری  تجربه  کتابخانه ها  در  کتاب  جست وجوی 

جست وجوی کتاب به صورت آنالین ایجاد می کند.
کتاب  از  راحت تر  بسیار  کاغذی  کتاب  مختلف  صفحات  به  دسترسی 
الکترونیکی بوده و پرش صفحه در این کتاب ها نداریم و به راحتی خط 

خود را در هنگام خواندن پیدا می کنیم.
در کتاب های کاغذی امکان لمس واقعی کتاب در دست ایجاد می شود که 
بازخوردی بیش از کتاب الکترونیکی بر خواننده دارد و خواننده با دیدن 
مکان قرارگیری کلمات در صفحات تمرکز بیشتری نسبت به کتاب های 
باقی  افراد  الکترونیکی خواهد داشت و مطالب بهتر و بیشتر در حافظه 
خواهند ماند. در کتاب های کاغذی نیز مانند کتاب های الکترونیکی امکان 
برجسته کردن مطلب  یا  و  برگه های مخصوص  از  استفاده  با  نت نویسی 
الکترونیکی  کتاب های  با  مقایسه  در  چاپی  کتاب  دارد.  وجود  موردنظر 

تاثیر بدی بر روی چشم ندارند.
و  بوده  کمتر  الکترونیکی  کتاب  با  مقایسه  در  نیز  چاپی  کتاب  قیمت 
دیگران  به  راحتی  به  را  خود  کاغذی  کتاب های  افراد  است.  به صرفه تر 
امانت می دهند. پیداکردن این کتاب ها نیز در قفسه کتاب منزل بسیار 

راحت تر از یافتن کتاب های الکتریکی است.
چرا بیشتر افراد کتاب چاپی را به کتاب الکترونیکی ترجیح می دهند؟

تحقیق Pew  در سال ۲۰۱۶ نشان داد که بیش از ۷۵ درصد افراد ۱۸ 
تا ۲۴ ساله در سال ۲۰۱۵ کتاب کاغذی خوانده اند و ۶۶ درصد از  افراد  
با سنین ۶ تا ۱۷ کتاب چاپی را به کتاب الکترونیکی ترجیح داده اند. بر 
هستند.  افراد  کتابخوانی  اساس  هنوز  چاپی  کتاب های  آمار  این  اساس 
بسیاری از دانشجویان اعالم کرده اند که با مطالعه کتاب های کاغذی بهتر 
تمرکز می کنند. کتاب کاغذی خوب می تواند سالمت، شادی و هوش را 

نیز افزایش دهد.
طبق گزارش دانشگاه کالیفرنیا و برکلی خواندن مداوم کتاب برای کودکان 
افزایش قدرت مغزی در آنان خواهد شد. تحقیقات نشان می دهد  موجب 
را کاهش دهد. خواندن کتاب  استرس  خواندن یک کتاب خوب می تواند 
از خواب موجب خواب آرام شده و به خوابیدن بهتر کمک  کاغذی پیش 
آنها  اقسام  و  تبلت  یا  و  بر روی صفحه گوشی  اما خواندن کتاب  می کند، 

تاثیری برعکس بر روند خواب خواهد داشت.
روش هایی برای بهبود کتابخوانی

همانطور که می دانید بسیاری از عادت های ما در کودکی و نوجوانی شکل 
می گیرند، پس برای بهبود وضعیت کتابخوانی باید کودکان و دانش آموزان 
را به خواندن کتاب تشویق کنیم. در ذیل چند روش کارآمد برای این 

موضوع ارائه شده است:
نوجوان خود  و  کودک  از  باید  اما  است،  ساده  نظر  به  خواندن: خواندن 

بخواهیم برای ارتباط بیشتر با دیگران کتاب بخواند.
در  که  کتاب هایی  با  که  کودکانی  کنید:  پر  کتاب  با  را  کودکان  اتاق 
بهترین  کتاب  که  می گیرند  یاد  می کنند   رشد  دارد  وجود  اطرافشان 
دوست آنان بوده و با جست وجو در کتاب ها ماجراجویی و یادگیری خود 
را ارتقا می بخشند. الگویی برای کودکان خود باشید: اجازه دهید آنان شما 
را حین مطالعه کتاب ببینند تا دریابند که چقدر شما از خواندن کتاب ها 
همکاران،  با  را  خود  خواندن  تجربه  سپس  و  می برید  لذت  مجالت  و 

دوستان و دانش آموزان به اشتراک بگذارید.
به آنها بگویید که چه چیزی خوانده و چه چیزی از این متون آموخته اید 

و چه توصیه ای برای آنان دارید.
دانش آموزان را تشویق کنید کتاب های جدیدی برای خود فراهم کنند: 
کودکانی که کتاب های جدید برای خود پیدا می کنند احساس استقالل 

بیشتری دارند و بیشتر به خواندن کتاب عالقه مند می شوند.
بخوانند:  کتاب  دسته جمعی  که  بخواهید  کودکان  و  دانش آموزان  از 
ایجاد کلوب های کتاب، گروه های خواندن و محافل ادبی به حس تعامل 
دانش آموزان کمک می کند. این امر تا حد زیادی درک آن ها را افزایش 

داده و تحصیل را در کالس درس بسیار لذت بخش تر می کند.
یا  دانشگاه  کتابخانه  محلی،  کتابخانه  از  کنید:  ایجاد  کتاب  گردش 
کتابفروشی بازدید کنید. البته موضوع چک کردن و یا خرید کتاب نیست 

بلکه مشاهده هزاران کتاب است.
به کتاب های صوتی گوش دهید: گوش دادن به کتاب صوتی و بازی های 
کوتاه در مورد کتاب به افزایش مهارت های رمزگشایی و روانی کالم کمک 
خواهد کرد. با این روش واژگان بیشتری ارائه  شده و راهبردهای درک 

مطلب و لذت بردن از داستان ها یا جمع آوری اطالعات افزایش می یابد.
نویسندگان را دعوت کنید: بچه ها تحت تاثیر صحبت های نویسنده قرار 
خواهند گرفت و احساس آنان در خواندن و نوشتن با صحبت با نویسنده 
ارتقا می یابد. خالقیت را تشویق کنید: داستان نباید خاتمه داشته باشد 
باید  دانش آموزان  ببرند.  لذت  خوانده اند  آنچه  از  خالقانه  باید  بچه ها  و 
فرصتی برای بیان افکار خالقانه خود با کتاب هایی که می خوانند بیابند، 

فکر کنند و صحنه هایی از داستان را بر اساس افکار خود بیافرینند.
مکانی امن و راحت برای خواندن فراهم کنید: فضای ایمن و راحت موجب 
تشویق خوانندگان خواهد شد. صندلی راحت و روشنایی مناسب از عوامل 

ایجاد راحتی هنگام کتاب خواندن هستند.

گزارش »کرمان امروز« از حال و هوای این روزهای تئاتر کرمان که نیاز به یک جنبش بعد از انفعال دارد و انتقادی که به هنرمندان این هنر وارد است؛

تئاتر کرمان تا چه زمانی قرار است تعطیل باشد!؟

باشید و در کرمان زندگی  تئاتر  اگر مخاطب دائمی 
کنید، یقینا این روزها دیگر حال خوشی ندارید و پس 
از تقریبا دوسال بی تئاتری به گمانم صدای شما نیز 
دیگر درآمده باشد و وقت آن رسیده که از جامعه تئاتر 
استان مطالبه گری کنیم. مردم کرمان از جامعه تئاتر 
کرمان این سوال را دارند که چرا پس از اینکه همه 
محدودیت های کرونایی برداشته شده است -و تقریبا 
اندازی شده-  همه فعالیت های اجتماعی دوباره راه 
تئاتر کرمان آغاز به کار نمی کند؟ هنرمندان تئاتر که 
روزی برای این هنر در استان جامه می دراندند و با 
ارتقاء  برای  و جریان هایی درگیر می شدند  افراد  چه 
هستید  حاضر  چگونه  هستند؟  کجا  امروز  هنر،  این 

مشعل تئاتر که تازه به گرمایی رسیده بود را اینگونه 
به حال خود رها کنید تا خاموش شود. از اجرای تئاتر 
هم  دالیلی  و  کردید  اجتناب  که  مجازی  فضای  در 
برای این کار داشتید،  اما هنرمندان بسیاری از استان 

های دیگر در همین ایام کرونایی چند ده تئاتر آنالین 
و  اجرا کردند  بلیط(  فروش  با  )البته  اینستاگرامی  و 
مخاطب را رها نکردند. این چه آفتی است که به جان 
تئاتر کرمان افتاده و گویی بعضی از هنرمندان از خدا 

ایام کرونایی روی نجنگیدن  این  اند و در  خواسته 
شرط بسته اند و کرونا را بهانه ساخته اند. از خاطر 
از  را  مردم  به سختی  نود چگونه  دهه  در  که  نبریم 
کشاندیم!  تئاتر  سالن های  به  مجازی  فضای  گرداب 
حال چگونه اینقدر راحت سرمایه اندوخته شده را به 
باد می دهید؟ بنده به عنوان یک فعال رسانه و یک 
مخاطب دائمی تئاتر از جامعه تئاتر کرمان می خواهم 
که فکری به حال این مردگی بکنند و هرچه سریع تر 
اقدامی انجام دهند تا این جنین در دامن مادر نمرده. 
پیش از نگارش این متن تصور کردم که شاید از سوی 
تئاتر  اینگونه  که  دارد  وجود  محدودیتی  کرونا  ستاد 
کرمان خاموش مانده است. اما پس از پرس و جوهایی 
که انجام دادم متوجه شدم که هیچ ممنوعیتی وجود 
انفعال  اسیر  این خود هنرمندان هستند که  و  ندارد 
شده اند. امیدوارم که این مطلب تلنگری باشد برای 
جامعه زحمت کشیده تئاتر در کرمان تا شاید قبل از 
تازه  استان کرمان خوراکی  در  این هنر  کامل  مرگ 
جان  دوباره  را  جان  نیمه  زخمی  این  و  کنند  تهیه 

دهند. 

به قلم 
محمد فتح نجات

عرض اندام غول دیجیتال عرصه موسیقی در بازار کتاب های صوتی

چاقیخطرابتالبهبیماریهایلثهراافزایشمیدهد

»اسپاتیفای« که یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین 
خرید  با  است،  موسیقی  برخط  پخش  سرویس های 
صوتی  کتاب های  توزیع  حوزه  در  فعال  کمپانی  یک 

فعالیت های خود را در این بخش گسترش داد.
بهمن  اسپاتیفای  شرکت  بوک سلر،  مجله  گزارش   به 
به  پا  کالسیک  اثر   ۹ صوتی  نسخه  انتشار  با  گذشته 
غول  این  گذاشت.  صوتی  کتاب های  پررونق  عرصه 
کمپانی  بازار،  این  بر  سلطه  مسیر  در  حاال  دیجیتال 
فاینداِِوی Findaway را خریداری کرده است. این 
دارد در  قرار  آمریکا  اوهایوی  کمپانی که دفتر آن در 
حوزه ارائه خدمات و توزیع کتاب های صوتی فعالیت 
داشته، با ناشران این نوع کتاب ها از جمله اودیبل، اپل 
صاحب  و  دارد  همکاری  سوئد  استوری تل  و  بوکز  ای 
نام  به  صوتی  های  کتاب  خودانتشاری  نرم افزار  یک 

وویسز )Voices( است.
و  موسیقی  برخط  پخش  غول های  از  که  اسپاتیفای 
محتوای صوتی  است، پنجشنبه، ۱۱ نوامبر )۲۰ آبان( 
و  جزئیات  به  اما  داد  خبر  فاینداوی  کمپانی  خرید  از 

بندهای این معامله اشاره ای نکرد. این قرارداد در سه 
ماه پایانی سال ۲۰۲۱ و پس از بررسی و تایید نظارتی،  

نهایی خواهد شد.

 ،)Gustav Söderström( گوستاو سودراستروم
کارمند ارشد بخش تحقیقات و توسعه اسپاتیفای، در 
این باره گفت: هدف اسپاتیفای این است که به مقصد 

نهایی شنوندگان و تولیدکنندگان کتاب های صوتی 
تبدیل شود. خرید فاینداوی عرض اندام اسپاتیفای در 
حوزه کتاب های صوتی را تسریع کرده و به ما کمک 

می کند سریع تر به هدفی که داریم برسیم.
وی افزود: از ادغام تیم درجه یک فایداوی و فهرست 
قدرتمند کتابهای صوتی آن با تخصص اسپاتیفای برای 
ایجاد انقالب در حوزه کتابهای صوتی هیجان زده ایم. 
انقالب و تحول درست همان کاری است که در حوزه 

موسیقی و پادکست هم انجام دادیم.
ماه  سه  در  اسپاتیفای  ماهانه  فعال  کاربران  مجموع 
گذشته با ۱۹ درصد افزایش به ۳۸۱ میلیون نفر رسیده 
یورو.  هزار  و ۵۰۰  میلیارد   ۲ به  این شرکت  درآمد  و 
با   ۲۰۱۹ سال  در  موسیقی  برخط  پخش  پلتفرم  این 
خرید انکور )Anchor( و گیملت )Gimlet( پا به 
عرصه پخش پادکست نیز گذاشت. پیش بینی می شود 
اپل را  پایان سال جاری میالدی جای  تا  این کمپانی 
جهان  در  پادکست  کننده  عرضه  بزرگترین  عنوان  به 

بگیرد.

آمریکا  در  بوفالو  دانشگاه  محققان  مطالعات 
باعث  چاقی  از  ناشی  مزمن  التهاب  می دهد  نشان 
را  استخوانی  بافت  که  می شود  سلول هایی  رشد 
ویژه  به  استخوان  دادن  دست  از  می کنند.  تخرب 
اصلی  از عالیم  یکی  دندان  نگه دارنده  استخوان های 
افتادن دندان  لثه است که می تواند موجب  بیماری 

شود.
این  اساس  بر  داد،  گزارش  ساینس  خبری  پایگاه   
تعداد  چاقی،  از  ناشی  حد  از  بیش  التهاب  مطالعه 

سلول هایی به نام MDSC را افزایش می دهد.

این سلول ها گروهی از سلول های ایمنی هستند که 
سیستم  عملکرد  تا  می یابند  افزایش  بیماری  هنگام 
ایمنی را تنظیم کنند. منشا این سلول ها مغز استخوان 
است و می توانند به طیف وسیعی از سلول ها از جمله 
سلولی  استئوکالست  شوند.  تبدیل  کالست  استئو 
است که بافت استخوانی را تجزیه و تخریب می کند.

استخوان های  ویژه  به  استخوان  دادن  دست  از 
لثه  بیماری  اصلی  عالیم  از  یکی  دندان  نگه دارنده 
است و ممکن است منجر به افتادن دندان شود. بر 
اساس آمار بیش از ۴۷ درصد از بزرگساالن باالی ۳۰ 

سال به بیماری های لثه مبتال هستند.
لثه  بیماری های  و  چاقی  بین  ارتباط  مطالعه  این 
کامال  رابطه  این  مکانیسم  ولی  می کند؛  تایید  را 
ناشناخته است. در ادامه مطالعات محققان دریافتند 
از  گروهی  در  استئوکالست  با  مرتبط  ژن   ۲۷ بیان 
مدل های حیوانی که رژیم غذایی پرچرب داشتند،  به 

طور قابل توجهی افزایش می یابد.
به  بزرگساالن  از  درصد   ۶۱ حدود  حاضر  حال  در 
توده  شاخص  و  هستند  مبتال  چاقی  یا  وزن  اضافه 
بدنی باالیی دارند؛ به همین دلیل تمام عوامل متاثر 

از چاقی باید به طور جدی بررسی شود.
چاقی یکی از مهم ترین دالیل مرگ زودرس است. 
در سراسر جهان، چاقی و اضافه وزن عامل اصلی ۴۴ 
درصد از موارد ابتال به دیابت، ۲۳ درصد بیماری های 

قلبی و ۷ تا ۴۱ درصد از سرطان ها است.
محققان امیدوار هستند با استفاده از یافته های این 
لثه  بیماری های  درمان  برای  موثر  راهکاری  مطالعه 

توسعه دهند.
 Dental Research نتایج این مطالعه در نشریه

منتشر شده است.

شرکت عمران گستران آذین کویر در نظر دارد یکدستگاه جرثقیل تاور کرین پتن مدل ۴۴- ۷ خود در شهر کرمان را از طریق 
مزایده عمومی واگذار نماید.

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مزایده همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۴ )به جزء 
روزهای پنجشنبه و جمعه( از تاریخ درج آگهی )۱۴۰۰/۰۸/۲۵( با شماره تلفن های ۳۲۱۱۳۶۷۰ و ۳۲۱۲۲۲۳۰ - ۰۳۴ تماس 
گرفته و یا به آدرس دفتر شرکت واقع در: کرمان، بلوار شهید صدوقی ۲۵ کوچه پشت اداره پست مرکزی، شرکت عمران گستران 
آذین کویر یا در تهران به نشانی: تهران، خیابان وزراء کوچه پنجم پالک ۱۵ طبقه سوم واحد ۱۴ شرکت سرمایه گذاری راهیان 

سهام مراجعه فرمایند.
کلیه هزینه های آگهی و ... برعهده برنده مزایده می باشد.

)آخرین مهلت شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ می باشد.(

مزایدهفروش)نوبتدوم(
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