
گزارش »کرمان امروز« از وضعیت نابسامان و کثیفی
ح یک سوال؛ کرمان و طر بیش از حد وسایل بازی پارک های 

مسئوالن شهرداری
کودکان خود را به

کدام پارک می برند؟
      وضعیت نظافت برخی از وسایل بازی

کرمان در شان این شهر نیست! در پارک های 
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یادداشت ورزشی:

فرصت طالیی جوانان مسی در برابر خوشه طالیی...
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رییس اتاق بازرگانی کرمان:

نظام آب استان

 نیاز به بازمهندسی 

و بازطراحی دارد

این سرطان

 شبیه 

سرماخوردگی است!

متن در صفحه دوم
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هفتم آذر ماه برگزار می شود؛

کرمان  جشنواره رسانه و عدالت در 

در محل مصالی کرمان برگزار شد:

 آیین گرامیداشت اولین سالگرد

 آیت اهلل جعفری امام جمعه فقید کرمان

پردیسان »شهید باهنر« 

بهسازی می شود

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
استاندار: 

  برخی افراد  در استان معدن 

ثبت کرده اند که دانش فنی و توان 

مالی بهره برداری از آن را ندارند

کرمانی از حضور دانش آموزان در مدرسه؛ گزارش »کرمان امروز« از بازگشایی مدارس و هراس والدین 

آیا اطمینان مسئوالن به اندازه نگرانی والدین است؟

متن کامل در صفحه سوم

  سرانجام بعد از حدود دوسال و انتشار صدها خبر متناقض؛ دستور بازگشایی مدارس صادر شد، اما همچنان بسیاری از خانواده ها نگرانند، چرا که وضعیت واکسیناسیون و همچنین 
پروتکل ها شفاف و مشخص نیست. از سوی دیگر مسئوالن آموزش و پرورش استان کرمان می گویند کالس ها به صورت تقسیم بندی شده و در ساعات مشخصی که به مدارس واگذار 
شده برقرار است اما نیاز این امر اعتماد به سیستم آموزشی و بهداشتی مدارس است. اما باید از مسئوالن امر پرسید که آیا شما اطمینان دارید که در این مسیر هیچ هموطنی جان خود 

را از دست نخواهد داد و پیک جدیدی به وجود نمی آید؟ و...

متن کامل در صفحه چهارم

آگهی مناقصه خدمات شهر شهرداری مس سرچشمه )نوبت دوم(آگهی مزایده

شهرداری مس سرچشمه در نظر دارد نظافت عمومی شهر مس سرچشمه را به مدت یک سال 
از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران 
دارای صالحیت دعوت می گردد جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز چهارشنبه 1400/09/17 به آدرس بلوار امام خمینی )ره( شهرداری سرچشمه و یا با تلفن 

03434312460 تماس حاصل نمایند.
سید جواد حسینی رباط - شهردار مس سرچشمه

مناقصه نوبت اول بانک ملت آگهی مزایده
مدیریت شعب بانک ملت استان کرمان در نظر دارد قفسه بندی بایگانی راکد خود را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید: 

لذا متقاضیان می توانند از مورخ 1400/09/7 تا مورخ 1400/09/11 از ساعت 8:30 تا 13:30 به آدرس ذیل جهت دریافت اسناد 
مناقصه مراجعه فرمایند:

کرمان - بلوار شهید صدوقی - ساختمان مدیریت شعب بانک ملت ـ طبقه دوم اداره ساختمان و تدارکات - تلفن: -034
32476710

آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 1400/09/23 می باشد.
ضمنا جلسه بازگشایی پاکتها واعالم برنده مناقصه ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/09/25 محل آدرس فوق الذکر 

می باشد.
توضیحات: 

1 - بانک ملت در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است. )بدون ذکر هیچگونه دلیلی(
2 - هزینه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد.

3 - حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع است.
4 - پیش پرداخت پروژه حداکثر برابر با 25 درصد مبلغ قرارداد و در قبال ضمانت نامه بانکی )غیر از بانک ملت( معادل 120 

درصد مبلغ درخواستی پرداخت می گردد.
5 - مابقی مبلغ قرارداد پس از اجرای کامل پروژه مطابق قرارداد منعقده و اعالم رضایت کارفرما پرداخت می شود.

آگهی شناسایی پیمانکار 24 - 1400

آگهی شناسایی پیمانکار 25 - 1400

شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد طراحی، تهیه نقشه، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم آتش نشانی و پمپ خانه های آتش 
نشانی محوطه مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای مس رفسنجان به صورت EPC را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت هایی 
که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح 
ذیل و حداکثر سه روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت ارفع سازان کرمان، واحد دفتر 
فنی ارسال فرمایند و در صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهام با شماره های 34310286 - 034 و 34310599 واحد امورقراردادها داخلی 181 

یا 169 تماس حاصل نمایند.
1 - تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 2 - تصویر اساس نامه شرکت  3 - مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت

 4ـ تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 5 - رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 6 - هزینه آگهی مناقصه بر 
عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد طراحی، تهیه نقشه )Engineering( و تامین تجهیزات )Procurement( موتورخانه و پمپ خانه 
مرکزی مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای مس رفسنجان را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت هایی که در زمینه های فوق 
دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر سه روز تاریخ 
درج آگهی به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت ارفع سازان کرمان، واحد دفتر فنی ارسال فرمایند و در صورت 

داشتن هرگونه سوال و یا ابهام با شماره های 34310286 - 034 و 34310599 واحد امورقراردادها داخلی 181 یا 169 تماس حاصل نمایند.
1 - تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 2 - تصویر اساس نامه شرکت  3 - مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت

 4ـ تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 5 - رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 6 - هزینه آگهی مناقصه بر 
عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

آگهی شناسایی پیمانکار 23 - 1400
شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد عملیات معماری ساختمان های جنبی پهنه ورودی مجتمع مس سرچشمه را شامل تهیه و اجرای 
دیوار 3D PANEL، مش بندی، شاتکریت تر و اجرای کرسی چینی، پالستر، ایزوگام، ساخت و نصب وال پست و فریم پنجره را به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت هایی که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل می آید رزومه کاری 
خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر سه روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان 
شهدا، شرکت ارفع سازان کرمان، واحد دفتر فنی ارسال فرمایند و در صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهام با شماره های 34310286 - 034 

و 34310599 واحد امورقراردادها داخلی 181 یا 169 تماس حاصل نمایند.
1 - تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 2 - تصویر اساس نامه شرکت  3 - مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت

 4ـ تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 5 - رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 6 - هزینه آگهی مناقصه بر 
عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

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

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
کرمان گفت: در شرایط فعلی نسبت منابع به مصارف 
آب در این استان به شدت بحرانی و نگران کننده است.

سیدمهدی طبیب زاده به اشاره به اینکه کرمان از نظر 
سرانه مصرف آب رتبه دوم کشور را بعد از خوزستان 

دارد، عنوان کرد: آمار بیانگر عمق بحران در مدیریت 
و مصارف آب استان کرمان است.

وی با بیان اینکه وضعیت کمبود آب در کرمان بحرانی 
شدت  به  کشور  استان های  برخی  هنوز  گرچه  است 
دچار بحران نیستند، تصریح کرد: نظام آب این استان 

بازطراحی  و  بازمهندسی  بازبینی،  بازنگری،  به  نیاز 
دارد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
در  آب  مصرف  نظام  اینکه  بر  دوباره  تاکید  با  کرمان 
این استان نیازمند بازنگری  است، بیان کرد: اندیشکده 
تدبیر آب اتاق بازرگانی کرمان ظرفیت الزم برای ارائه 

قانون تامین آب در کشور را دارد.
با  و  مستمر  به صورت  بازرگانی  اتاق  کرد:  تاکید  وی 
و  برداشته  گام  تحقق شعار سال  راستای  در  جدیت 
امیدواریم تا پایان سال تغییرات محسوسی در حوزه 

تولید استان کرمان داشته باشیم.

رییس ستاد برگزاری سومین جشنواره رسانه و عدالت 
در استان کرمان گفت:آیین اختتامیه سومین جشنواره 
مزار  جوار  در  آذرماه  هفتم  یکشنبه  عدالت  و  رسانه 

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد.
سومین  برگزاری  ستاد  اسالمی،رییس  محمدباقر 
استان کرمان گفت:آیین  جشنواره رسانه و عدالت در 
یکشنبه  عدالت  و  رسانه  جشنواره  سومین  اختتامیه 
قاسم  حاج  شهید  سپهبد  مزار  جوار  در  آذرماه  هفتم 

قضاییه،  قوه  رسانه  مرکز  رییس  حضور  با  سلیمانی 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان، رییس 
از مسئوالن  استاندار و جمعی  کل دادگستری استان، 

کشوری و استانی برگزار خواهد شد.
شامخ  مقام  به  احترام  افزود:ادای  اسالمی   محمدباقر 
حاج  شهید  سپهبد  مقاومت  جبهه  سیدالشهدای 
قاسم سلیمانی و گلباران قبور مطهر شهدای خبرنگار 
وهمچنین تقدیر از برگزیدگان سومین جشنواره رسانه 

و عدالت و نیز تجلیل از تالش های یکی از پیشکسوتان 
ایین  عرصه اطالع رسانی و رسانه از جمله برنامه های 

اختتامیه این جشنواره به شمار می رود.
کل  دادگستری  فرهنگی  امور  و  انسانی  منابع  معاون 
استان کرمان، پرده خوانی با موضوع شهدای خبرنگار 
را از دیگر بخش های آیین اختتامیه این جشنواره ذکر 
کرد و ادامه داد: در این آیین همچنین رونمایی از یک 

جلد کتاب نیز برنامه ریزی شده است.

اسالمی، استقبال بی نظیر رسانه ها از برگزاری سومین 
جشنواره رسانه و عدالت را مورد تقدیر قرار داد و گفت: 
آثار رسیده به این جشنواره در مقایسه با دوره های قبل 

چشمگیر بوده است.
او اظهارکرد: در سومین جشنواره رسانه و عدالت آثار 
اول  زمانی  بازه  در  استان  رسانه های  در  شده  منتشر 
تیرماه ۹۹ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ مورد ارزیابی داوران 

قرار گرفته است

طرح  تومان  میلیارد  هزار   ۴۶ گفت:  کرمان  استاندار 
و  مشکالت  درگیر  استان  این  در  سرمایه گذاری 
طبیعی،  منابع  زمین،  اختصاص  همچون  استعالماتی 

محیط زیست و آب است.
به گزارش ایرنا، علی زینی وند در نشست شورای گفت 
افزود:  استان کرمان  و بخش خصوصی  و گوی دولت 
شامل  کرمان  استان  در  استعالم  معطل  های  پروژه 
نو، پالسمای خون  انرژی های  الستیک سازی، شهرک 

و لجستیک شرق کشور است.
وی اظهار کرد: باید راهکاری اجرایی برای رفع مسائل و 
چالش های استان کرمان در راستای ارتقای طرح های 

اقتصادی و اشتغالزایی پیدا کنیم.
استاندار کرمان با بیان اینکه هدفمند شدن برداشت آب 

کشاورزی برای حفظ معیشت مردم، اقدامی عقالنی 
و مهم است تصریح کرد: در صورتی که اختیارات الزم 
برای بهره برداری از آب، زمین و مجوزها داده شود، 

می توانیم اقدامات بهتری انجام دهیم.
وی با اشاره به وجود برخی افراد که معدن ثبت کرده 
آنان را  از  اند و دانش فنی و توان مالی بهره برداری 
در  کرمان  استان  معدنی  محدوده  گفت: ۹۰۰  ندارند 

این راستا در واقع به گروگان گرفته شده است.
و  خانه دار  خانم  مثال یک  عنوان  به  وند گفت:  زینی 
یا یک کشاورز یک محدوده معدنی غنی را در سامانه 
مالی و دانش فنی  توانایی  اما  نام خود ثبت کرده  به 
الزم برای بهره برداری از آن را ندارد که اقدام درستی 

نیست.

جعفری  اهلل  آیت  سالگرد  اولین  گرامیداشت  مراسم 
علی  امام  مصلی  در  ربانی  عالم  و  فقید  جمعه  امام 

کرمان برگزار شد.
مراسم  ویژه   سخنران  قم،  مدرسین  جامعه  دبیر 
گرامیداشت اولین سالگرد آیت اهلل جعفری امام جمعه 
فقید کرمان گفت: آیت اهلل جعفری عالمی فرهیخته، 
مسئولیت پذیر، خادم مردم و تاثیرگذار بود که مردمی 

بودنش سبب این شد در بین مردم از عزتمندی ویژه 
ا ی برخوردار باشد.

امام  چون  افرادی،  افزود:  بوشهری  حسینی  اهلل  آیت 
عالمانی  نستوه  و  فقید  مبارز  کرمان،  فقید  جمعه 
ماندگار در تاریخ هستند که تمامی عمر خود را وقف 

خدمت به مردم می کنند.
رهبری  خبرگان  مجلس  در  بوشهر  مردم  نماینده 

همچنین سخت کوشی و مقاوم بودن در برابر سختی ها 
عالمانی،  ویژگی های  دیگر  از  را  دوران  تالطم های  و 

چون آیت اهلل جعفری دانست.
او افزود: خداترسی، تاثیرگذاری، مرزبانی، هدایت گری، 
ایجاد اعتماد جمعی، مردمی بودن و جناح ستیزی از 
دیگر ویژگی های برجسته علمایی است که بین مردم 

محبوب و برای همیشه ماندگارمی شوند.

این مراسم که با مرثیه سرایی و عزاداری همراه بود 
از تمثال آیت اهلل جعفری با حضور آیت اهلل بوشهری 
رهبری  خبرگان  مجلس  در  بوشهر  مردم  نماینده 

رونمایی شد.
ربانی  عالم  گرامیداشت  یادبودو  مراسم  هم  همچنین 
جوار  در  کرمان  فقید  جمعه  امام  جعفری  اهلل  آیت 

آرامگاه ابدی اش برگزار شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان 
گفت: کار اطالعاتی پلیس استان البرز و عملیات 
ضربتی پلیس کرمان کشف ۷۰ کیلوگرم تریاک 
رابط  نفر  یک  منزل  از  گرم حشیش  کیلو  و ۷۰ 

سوداگران مرگ را در پی داشت.
پلیس  ماموران  گفت:  سوری  رضا  علی  سرهنگ 

مبارزه با مواد مخدر استان کرمان در پی دریافت 
خبری از پلیس استان البرز مبنی بر دپوی مواد 
مخدر در یک منزل در یکی از نقاط شهر کرمان 
و قصد رابطان سوداگران مرگ برای انتقال سریع 
آن ها به دیگر نقاط کشور به سرعت وارد عمل 

شدند.

از شناسائی  این رابطه ماموران پس  افزود: در  او 
هماهنگی  ضمن  و  منزل  این  دقیق  موقعیت 
قضائی وارد این منزل شدند و در بازرسی از این 
مکان ۷۰ کیلو گرم تریاک و ۷۰ کیلوگرم حشیش 
کشف و در این رابطه یک متهم را دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان تصریح 

اطالعاتی  کار  سایه  در  و  الهی  فضل  به  کرد: 
دقیق پلیس استان البرز و عملیات ضربتی پلیس 
کرمان این محموله قبل از اینکه این متهم فرصت 
انتقال آن ها را پیدا کند کشف شد و بحمداهلل به 
اطالعات خوبی در رابطه با دیگر عامالن حمل و 

توزیع این محموله دست پیدا کردیم.

ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
بزرگ  انبار  یک  حریق  اطفای  از  کرمان،  شهرداری 

پنبه و ضایعات به همت آتش نشانان خبر داد.
و  آتش نشانی  سازمان  میرزایی،مدیرعامل  رضا 
ایمنی شهرداری کرمان، گفت: طی تماس  خدمات 
در  آتش سوزی  فرماندهی،  ستاد   ۱۲۵ سامانه  با 

کارخانه  در  ضایعاتی  مواد  دیگر  و  کاغذ  پنبه،  انبار 
»کرمانیت« در بزرگراه »آیت اهلل هاشمی رفسنجانی« 

به این سازمان اطالع داده شد.
او گفت: بالفاصله نیرو های آتش نشان از ایستگاه های 
شماره ۴، ۷ و ۲ با دو دستگاه خودروی اطفای حریق 
سنگین و یک دستگاه خودروی پشتیبان آب رسان 

به محل حادثه اعزام شدند.
میرزایی افزود: در لحظه اولیه حضور در محل حریق، 
در  ضایعاتی  مواد  و  کاغذ  پنبه،  از  بزرگ  انباری  با 
کارخانه تعطیل و متروکه مواجه شدیم که در آتش 
می سوخت. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی گفت: آتش نشانان، با محاصره آتش، حریق را 

کنترل کرده و آن را خاموش کردند.
آتش سوزی  این  اینکه خوشبختانه  بیان  با  میرزایی 
با تالش  مصدوم نداشت، گفت: در این آتش سوزی 
سوله  این  در  که  کبوتر  زیادی  تعداد  آتش نشانان، 
النه سازی کرده و به علت دود زیاد و حرارت در حال 

تلف شدن بودند، نجات یافتند.

رییس اتاق بازرگانی کرمان:

نظام آب استان نیاز به بازمهندسی و بازطراحی دارد

هفتم آذر ماه برگزار می شود؛

جشنواره رسانه و عدالت در کرمان 

استاندار: 

  برخی افراد  در استان معدن ثبت کرده اند که دانش فنی و توان مالی بهره برداری از آن را ندارند 

در محل مصالی کرمان برگزار شد:

 آیین گرامیداشت اولین سالگرد آیت اهلل جعفری امام جمعه فقید کرمان

رابط سوداگران مرگ در انتقال 140 کیلوگرم مواد مخدرناکام ماند

نجات کبوتران در آتش سوزی انبار پنبه

با افزایش نقدینگی برای سرمایه گذاری 
در طرح های بلند مدت از سوی گل گهر محقق می شود؛

کسب سهم بیشتر

 در زنجیره ارزش صنعت فوالد
افزایش نقدینگی برای سرمایه گذاری در طرح های بلند مدت از سوی گل گهر، یعنی 
این مجموعه برای سال های پیش روی خود خواب خوبی دیده است که تعبیر آن 

کسب سهم بیشتر در زنجیره ارزش صنعت فوالد خواهد بود.
به  تواند  پایدار می  توسعه  در  گذار  اثر  فاکتورهای  تمامی  بررسی  با  بلند مدت  نگاه 

حضور قدرتمند یک شرکت و استقبال از سهام آن در بازار سرمایه کمک کند.
شرکت های معدنی نیز در سال های اخیر به ویژه شرکت های فعال در حوزه سنگ 
آهن، با تکمیل زنجیره ارزش سعی بر افزایش درآمد و سود حاصل داشتند تا بتوانند 
نقدینگی باالیی برای طرح بلند مدت خود که عموما طرح های توسعه ای محسوب 
می شوند را فراهم کنند. در این  بین شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با نگاهی توسعه 
ای در مسیری درست قدم برداشته است تا با استفاده از نقشه راه تدوین شده، نقش 
خود در زنجیره ارزش فوالد را افزایش دهد.چنین نگاهی از سوی مدیران  این مجموعه 
باعث شده تا پروژه های بلند مدت تعریف و در جهت افزایش بهره وری و  سود بیشتر گام 
بردارد. اما در بعد دیگر گل گهر در ۶ ماهه سال جاری موفق به افزایش ۲۱۰ درصدی 

سرمایه گذاری های بلند مدت خود نسبت به مدت مشابه سال  گذشته شد.
توانست  فروش  درصدی   ۱۳۰ رشد  کنار  در  سود  کیفیت  افزایش  و  مطالبات  وصول 
اتفاقی که  کند.  فراهم  را  بلند مدت  پروژه های  در  برای سرمایه گذاری  نقدینگی الزم 
نشان می  دهد، گل گهر با آینده نگری درست در مسیر توسعه قدم برداشته تا عالوه بر 
نقش آفرینی بیشتر در زنجیره ارزش بتواند بر میزان درآمدهای خود بیفزاید. اما این نگاه 
دستاوردهای بسیاری به همراه دارد: افزایش نقدینگی برای اجرای پروژه های بلند مدت، 
یعنی گل گهر در افزایش فروش توانمند بوده و توانسته با تولید محصوالت کیفی سهم 
خود در بازار را افزایش دهد. از سویی دیگر تعریف پروژه های بلند مدت نشان از افزایش 
این سهم در سال های پیش رو دارد، موضوعی که سهامداران را در این آشفته بازار بورس 
به داشتن »کگل« امیدوار می کند. گل گهر پس از حضور در ابر پروژه انتقال آب از خلیج 
فارس به فالت مرکزی و همچنین یکه تازی در تولید کنسانتره سنگ آهن، نشان داد بی 
گدار به مسیر توسعه نیامده و خود را برای حضور حداکثری در زنجیره تامین آماده کرده 
است.  افزایش سهم فروش  و به دنبال توسعه بخش های دیگر از این مجموعه  همان نگاه 
بلند مدتی است که نبود آن در بسیاری از مجموعه ها مشکالت بسیاری به همراه داشته 
است. گل گهر با تامین نقدینگی الزم در مسیری توسعه نشان داد می توان در شرایط 
سخت تحریمی و اقتصادی مسیر توسعه پایدار را تدوین و نقدینگی الزم برای آن را تامین 
کند. این نگاه و این تامین نقدینگی باید در تمامی بخش ها به ویژه در باالدست و بهره 

برداری از ذخایر جدید هم در دستور کار قرار گیرد. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد:

  مودی مداری، ارتقای سالمت نظام 

اداری و فساد ستیزی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر ضرورت تکریم مودیان مالیاتی و مودی 
مداری تاکید کرد و گفت: ارتقای سالمت نظام اداری و فساد ستیزی از برنامه های مهم 
نظام مالیاتی است و در برخورد با مفاسد اداری و مبارزه با فرار مالیاتی هیچ خط قرمزی 
نداریم.    به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان، دکتر داود منظور 
با بیان اینکه یکی از برنامه های مهم نظام مالیاتی، مبارزه فساد اداری و همچنین برخورد 
جدی با فرار مالیاتی است، گفت: با هدف ارتقای سالمت نظام اداری و حرکت به سمت 
نظام مالیاتی عادالنه و منصفانه، همه مدیران سازمان باید یک صدا و قاطعانه با فساد 
اداری برخورد کنند. وی تصریح کرد: واحدهای نظارتی و حراستی سازمان امور مالیاتی 
کشور باید با هر گونه تخلف و فساد، برخورد جدی کرده و مقتدرانه و هوشمندانه با این 
موضوع رو به رو شوند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه، بر ضرورت ارتقای 
تفکر و فرهنگ مودی مداری با رویکرد افزایش رضایت مندی مودیان، بهبود تمکین 

مالیاتی و صیانت همزمان از حقوق دولت و مودیان مالیاتی تاکید کرد.

اهدای 
خون سالم 

اهدای 
زندگی

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  هیات   1400/06/23 مورخ   1400603190050000394 شماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
علی  فرزند  توصیفیان  حسین  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهداد  ملک  ثبت 
بشماره شناسنامه 42 صادره از شهداد در ششدانگ باغ به مساحت 2523/84 مترمربع پالکهای 
1795 و 1792و 1789 اصلی واقع در بخش 23 کرمان به آدرس شهداد- بلوار باهنر کوچه 
شهید عبدالهی خریداری از مالک رسمی خانم ها ناهید نجف پور ، صغری اکبرزاده و علی 
به فاصله 15  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  افغانی محرز گردیده است.  پور 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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: شنبه 1400/9/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1400/09/20
1196 م/الف

ابراهیم سیدی - رییس ثبت اسناد و امالک

در راستای ماده ۵ قانون الحاق ۲ و آیین نامه اجرایی آن مدیریت آموزش و پرورش 
شهرستان راور در نظر دارد تعداد یک کالس در مدرسه مطهری فیض آباد جهت 
احداث پیش دبستانی و همچنین سالن همایش واقع در مدرسه یاس نبی را در قالب 
مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان جهت ثبت نام و شرکت در 

مزایده به سامانه ستاد ایران )setadiran.ir( مراجعه نمایید. )۱۲۲۸۸۲۵(

باطالع کلیه سهامداران شرکت گروه فناوران ارتباط هوشمند گهبد سهامی خاص ثبت شده 
به شماره۱۷۲۶۰می رساند باعنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق ا لعاده مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵و 
تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه 
شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد  ریال منقسم به یکصدهزار  سهم ده 
هزار ریالی با نام / بی نام یا تواماً از طریق ) مطالبات – آورده نقدی یا تواماً و یا موارد دیگر 
مندرج ماده ۱۵۸ الیحه اصالحی قانون تجارت( افزایش یابد از کلیه سهامداران محترم شرکت 
درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت ۶۰ روز از حق تقدم خود نسبت به خرید 
سهام  استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره ۱۱۵۲۹۶۵۳۶۰۰۳  
شرکت نزد بانک صادرات شعبه علی اکبر صنعتی ۳۲۸۰ واریز فیش مربوطه را به دفتر شرکت 
کد  واحد۲۶.  هشتم  طبقه  اول  برج  اداری  تجاری  ،مجتمع  جمهوری  ،بلوار  درکرمان  واقع 
پستی۷۶۱۸۴۳۹۸۹۸  تسلیم نماید. ضمنا هر سهامدار به نسبت سهم خود تعداد۱۰۰۰   سهم 
حق تقدم در افزایش سرمایه دارد . بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر، هیات مدیره می 

تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.
هیات مدیره شرکت

آگهی مزایده )نوبت دوم(

آگهی حق تقدم شرکت گروه فناوران ارتباط 
هوشمند گهبد سهامی خاص ثبت شده

 به شماره 17260 و شناسه ملی 14009685151

 
 

  (00-58کیفی ) یابیارز یآگه راخوانف
 اینچ به همراه نصب  20متر  480اینچ و  16متر 7000اینچی تقویتی شهر کرمان به متراژ تقریبی  16مصالح و اجرای فاز اول خط تغذیه  تهیه )

 (  CPSمورد  متر مکعب بر ساعت و یک50000با ظرفیت  CGSو راه اندازی ایستگاه 
 

ایرنچ بره  20مترر  480اینچ و  16متر 7000اینچی تقویتی شهر کرمان به متراژ تقریبی  16مصالح و اجرای فاز اول خط تغذیه  تهیه)جهت برگزاری مناقصه  کیفی مان در نظر دارد فراخوان ارزیابیشرکت گاز استان کر
برگرزاری مانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیره مرالر  سارا از طریق  20000931640000113ه  شماره  ب (  CPSمورد  متر مکعب بر ساعت و یک50000با ظرفیت  CGSهمراه نصب و راه اندازی ایستگاه 

انجرام  www.setadiran.ir)ستاد( به آدرس الکترونیکی دولت تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مرال  مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات   کیفی از دریافت و تحوی  اسناد استعالم ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی
نتشرار فراخروان در سرامانه در مناقصره محقرق سرازند. تراری  اخواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مرال  ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

 گران ارسال خواهد شد. مناقصه  ه از طریق سامانه ستاد بهو ارسال دعوتنامکیفی  ومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابیاطالعات و اسناد مناقصه عم باشد. ی م 06/09/00 تاری 
 28/09/00 :کیفیمهلت ارسال پاس  استعالم ارزیابی   14/09/00:کیفییافت اسناد استعالم ارزیابی مهلت در
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پردیسان »شهید باهنر« 
بهسازی می شود

 
شهرداری  شهری  خدمات  معاونت  سرپرست 
)پارک  باهنر«  »شهید  پردیسان  بهسازی  از  کرمان، 

جنگلی شهید باهنر( خبر داد.
محمود ایرانمنش در جلسه ای که با حضور شهردار 
منظر و فضای  منطقه سه، مدیرعامل سازمان سیما، 
پسماند،  مدیریت  سازمان  مدیرعامل  و  شهری  سبز 
برگزار شد، پردیسان »شهید باهنر« را یک مجموعۀ 
ظرفیت های  دارای  و  بزرگ  تفریحی  و  فرهنگی 
فراوانی دانست و گفت: باید مشکالت این پردیسان 
هرچه سریع تر رفع شود تا همشهریان و مهمانان از 

امکانات این پردیسان به طور کامل بهره ببرند.
تجهیز  روشنایی،  تکمیل  لزوم  بر  تأکید  با  وی 
و  سبز  فضای  به  بیشتر  رسیدگی  رفاهی،  امکانات 
به روز رسانی زمین های ورزشی این بوستان، گفت: 
الزم است سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
تا  کنند  تالش  توان  تمام  با  سه  منطقه  شهرداری  و 
این پروژه قبل از فرارسیدن سالگرد شهادت سردار 

دل ها به نتیجه برسد.
بین  تعامل و همکاری  بر  ایرانمنش در همین راستا 
مناطق  و  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان 
پنج گانۀ شهرداری درجهت حصول نتابج مطلوب تر 
در مدیریت بوستان ها و فضاهای سبز شهری تأکید 

کرد.
الزم به ذکر است؛ در این نشست مشکالت و مسایل 
»پردیسان شهید باهنر« بررسی، و راهکارهایی ارائه 

شد.

گزارش »کرمان امروز« از بازگشایی مدارس و هراس والدین کرمانی از حضور دانش آموزان در مدرسه؛

آیا اطمینان مسئوالن به اندازه نگرانی والدین است؟

اشاره:
سرانجام بعد از حدود دو سال دستور بازگشایی مدارس 
آموزان  دانش  پذیرای  کرمان  استان  مدارس  و  شد  صادر 
نگرانند چرا که  ها  از خانواده  بسیاری  اما همچنان  شدند 
برایشان  ها  پروتکل  همچنین  و  واکسیناسیون  وضعیت 
مشخص نیست. از سوی دیگر مسئوالن آموزش و پرورش 
استان کرمان می گویند کالس ها به صورت تقسیم بندی 
شده  واگذار  مدارس  به  که  مشخصی  ساعات  در  و  شده 
امر اعتماد به سیستم آموزشی و  این  نیاز  اما  برقرار است 
مدارس است.روی دیگر سکه اما این است که آیا مسئوالن 
برای دانش  تا  رابه مردم  می دهند  اطمینان  این  استان، 
آموزان مشکلی پیش نیاید؟ در همین زمینه گزارشی تهیه 

شده که  در ادامه قابل مطالعه است.
نگرانی خانواده ها

همه  که  است  شده  بازگشایی  حالی  در  کرمان  مدارس 
فرا  آغاز  به  نسبت  کارشناسان  و  دارد  ادامه  کرونا  گیری 
رسیدن موج های جدید کرونایی در کشور در صورت عدم 

رعایت پروتکل های بهداشتی هشدار می دهند.
هر چند مسئوالن اموزش و پرورش کرمان نیز سعی کرده 
اند برای کاهش این نگرانی ها کالس های درس را  به ناچار 
در روزها و ساعات کمتری نسبت به روال عادی برای دانش 
آموزان دایر کنند و اقداماتی را  برای اجرای پروتکل ها در 
سطح مدرسه انجام دهند و هم اینکه همچنان آموزش با 
اپلیکیشن شاد ادامه یابد، با این حال برخی خانواده های 
در  آموزان  دانش  حضور  که  اند  نشده  قانع  هنوز  کرمانی 
مدرسه از نظر نقل و انتقال و حتی ابتالی خود کودکان، 
به شرایط بی خطر یا حتی کم خطر رسیده  باشد و برخی 
به  فرزندانشان  رفتن  از  مانع  کامل  طور  به  نیز  والدین  از 

مدرسه شده اند.
که  دهد  می  نشان  نیز  ما  خبرنگاران  میدانی  تحقیقات 
قبل  دو سال  دارند که  را  و شمایلی  مدارس همان شکل 
گذاری  فاصله  نه  ها  کالس  همان  با  فضا  همان  داشتند 

مشخص بین صندلی ها و نه میله جدا کننده ای و نه تهویه 
به روز شده ای! تنها چیزی که در مدارس دیده می شود 

دستگاه ضد عفونی کننده است.
با این وجود مسئوالن آموزش و پرورش استان  به صورت 
جدی تاکید دارند که همه شرایط فراهم و مهیا است اما 
به واقع صحبتی از نحوه فاصله گذاری اجتماعی در سطح 
مدارس به میان نیاورده اند و کم و کیف آن را برای خانواده 
های کرمانی تشریح نکرده اند و همین نگرانی ها و دغدغه 

ها والدین کرمانی را  بر سر دو راهی گذاشته است و بین 
باید  آموزش  معتقدند  هنوز  مجازی  و  حضوری  آموزش 

مجازی ادامه یابد. 
این خصوص  در  آموز  دانش  یک   مادر  محمدی  نعیمه 
گفت: حتی فرزندم را برای آشنایی با معلم به مدرسه نمی 
برم، چون با وجود ویروس کرونا حضور در مدرسه  برای 
فرزندم خطر دارد و به ریسک آن نمی ارزد بنابراین خودم 
به فرزندم آموزش می دهم و آموزش را از بستر مجازی و 

تلویزیون نیز دنبال می کنم.
از  ارزشیابی هایی که  به  توجه   با  تاکید کرد:  مادر  این 
تدریس در فضای مجازی  انجام شده است  آموزان  دانش 
تا پایان کرونا  جواب داده و بهتر است این روش تدریس 

ادامه  یابد.
مشغول  هفتم  کالس  در  فرزندش  که  حسنی  مریم 
تحصیل است  با اشاره به نگرانی های موجود و شیوع کرونا 
در جامعه گفت: از یک  طرف نگران بازگشایی مدارس و 
افزایش شیوع و خیز کرونایی در آذر ماه هستم و از طرف 
آموزشی  نیاز  جوابگوی  نیز  مجازی   های  آموزش  دیگر 

فرزندم نیست.
احسان امیری پدر یکی از دانش آموزان کرمانی نیز چنین 
با  دبستانی  سوم  آموز  دانش  ولی  عنوان  به  بنده   گفت: 
بازگشایی مدارس در شرایط کنونی مخالف هستم، چرا که 
با توجه  به هشدار متخصصان همه گیری کرونا  این کار 
و آمارها و همچنین تجربه بازگشایی ها در سایر کشورها، 
موجب افزایش احتمال ورود استان و کشور به موج ششم 

می شود.
حال که برخی دانش آموزان  به مدرسه می روند و والدین 
بازگشایی استقبال هم کرده  این  از  نیز ممکن است  آنان 
دانش  به  بهداشتی  های  توصیه  تمامی  است  بهتر  باشند 
آموز  دانش  به  آن  صحیح  نحوه  حتی  و  گوشزد  آموزان 

آموزش داده شود. 
نکات کرونایی دانش آموزان  برای حضور در مدرسه 

دستان خود را قبل از ورود به مدرسه و همچنین قبل و 
بعد از پایان هر کالس به مدت یک دقیقه با آب و صابون 
به چشم،  زدن  دست  از  دست ها،  از شستن  قبل  بشویید 

دهان و بینی پرهیز کنید. 
تمام  ویروس  انتقال  زنجیره  قطع  برای  می شود  توصیه 
دانش آموز،  معلم،  ناظم،  مدیر،  قبیل  از  مدرسه  کادر 
دفترداران، سرایدار و … حتماً از ماسک استفاده کنند تا 

شانس ابتالء به ویروس کرونا به حداقل برسد. 
 دانش آموزان در صورت احساس تشنگی به هیچ روی 
هر  است  الزم  و  کنند  استفاده  مدارس  آبخوری  از  نباید 
دانش آموز بطری آب شخصی به همراه داشته باشد از سوی 
دانش  است  الزم  نیز  ایمن  اجتماعی  فاصله  رعایت  دیگر 
آموزان باید قانون فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کرده و 
حداقل یک و نیم تا دو متر از یکدیگر فاصله داشته باشند.

مدارس  بازگشایی  دستور  متناقض؛  خبر  صدها  انتشار  و  دوسال  حدود  از  بعد  سرانجام   
صادر شد، اما همچنان بسیاری از خانواده ها نگرانند، چرا که وضعیت واکسیناسیون و همچنین 
پروتکل ها شفاف و مشخص نیست. از سوی دیگر مسئوالن آموزش و پرورش استان کرمان 
می گویند کالس ها به صورت تقسیم بندی شده و در ساعات مشخصی که به مدارس واگذار 
شده برقرار است اما نیاز این امر اعتماد به سیستم آموزشی و بهداشتی مدارس است. اما 
باید از مسئوالن امر پرسید که آیا شما اطمینان دارید که در این مسیر هیچ هموطنی جان خود 

را از دست نخواهد داد و پیک جدیدی به وجود نمی آید؟ و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

شهردار کرمان در شورای هماهنگی سازمان های شهرداری تأکید کرد:

جلسات هماهنگی سازمان ها مبتنی بر ارایه تحلیل مناسب از آسیب ها و نیازها باشد
بر  مبتنی  باید  سازمان ها  هماهنگی  شورای  جلسات  گفت:  کرمان  شهردار 
از آسیب ها، نیازها و درخواست  های هر سازمان و مبتنی  ارایه تحلیلی مناسب 

بر ارایه سند اقدام باشد.
شهرداری  سازمان های  هماهنگی  امور  جلسه  در  تبریزی،  َشعرباف  سعید 
کرمان که با حضور جمعی از مدیران عامل سازمان ها، مشاور شهردار و معاون 
حمل ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان برگزار شد، ضمن گرامی داشت هفته 
بسیج، برگزاری جلسات پایش سازمان ها را مطلوب ارزیابی کرد و با بیان اینکه 
در فاز اول، هر هفته دو جلسه پایش به صورت تخصصی برای سازمان ها برگزار 
خواهد شد، گفت: در این جلسات به صورت تخصصی در مورد پروژه های اصلی 

هر سازمان گفت وگو خواهد شد.
دو  هر  پایش،  جلسات  برگزاری  تکرار  احتمال  به  ادامه  در  کرمان  شهردار 
موضوعات  نشست ها  این  در  افزود:  و  کرد  اشاره  سازمان  هر  برای  یک بار  ماه 

مطرح شده در جلسات قبل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بر  نظارت  را  سازمان ها  هماهنگی  امور  وظایف  از  یکی  تبریزی،  َشعرباف 
و  دانست  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  با  ارتباط  و  پایش  جلسه های  مصوبات 
اعضای  با  سازمان ها  مشکالت  و  موضوعات  درخصوص  لزوم،  صورت  در  گفت: 

شورا رایزنی و مشورت می شود.
سازمان های شهرداری  بین  بهتری  نظام دهی  این طریق  از  اینکه  بیان  با  وی 
ایجاد  مختلف  موضوعات  سریع تر  هرچه  تصویب  شهر جهت  اسالمی  شورای  و 
می شود، گفت: در مورد موضوعات فوری باید پیگیری بیشتری انجام شود؛ زیرا 
طرح آن موضوع در شورای اسالمی شهر، امور را سرعت می دهد و این از وظایف 

امور هماهنگی سازمان های شهرداری است.
باید در دستور کار مشخص  برگزاری جلسات سازمانی  افزود:  شهردار کرمان 
هر  درخواست های  است  الزم  و  باشد  عملکرد  گزارش  ارایه  از  غیر  سازمانی 

سازمان  به اطالع دیگران برسد.
مناسبی  فرصت  جلسات  این  برگزاری  با  اینکه  به  اشاره  با  تبریزی  َشعرباف 
ارایه  صراحت  به  سازمان ها  مشخص شده  درخواست های  لیست  تا  دارد  وجود 

تا  باشد  مناسب  تحلیلی  ارایه  بر  مبتنی  باید  این جلسات  شود، گفت: خروجی 
آسیب ها، نیازها و درخواست  های هر سازمان برررسی و اولویت بندی شود و در 

انتها سند اقدام وجود داشته باشد.
سازمان های  اساس نامه های  تمدید  زمان  به  نزدیک شدن  با  اینکه  بیان  با  وی 
هر  تا  شده  ایجاد  مناسب  فرصت  و  رسیده  فرا  کلی  بازنگری  زمان  شهرداری، 
و  مأموریت ها  تغییر  برای  پیشنهاداتی  کاری،  تجربه  براساس  بتواند  سازمان 
رسانده  کشور  وزارت  اطالع  به  موارد  این  گفت:  دهد،  ارایه  سازمانی  ساختار 

می شود.
افزایش  به معنای  تغییرات در ساختار سازمان ها  ایجاد  افزود:  شهردار کرمان 
تعداد سازمان ها نیست؛ بنابراین الزم است با ارایه دالیل علمی، مشکالت ایجاد 
شده در ساختار فعلی را تشریح و بر روی مشکالت، حجم کار و محدودیت ها 

تمرکز کنیم.
هم اکنون  سازمان ها،  وجودی  فلسفه  تحلیل  برای  گفت:  تبریزی  َشعرباف 
فرصت خوبی ایجاد شده است. بنابراین درخصوص اینکه آیا وجود یک سازمان 

منفعت داشته یا خیر باید به جمع بندی قابل اطمینانی برسیم.
وی با تأکید بر ایجاد درآمد در سازمان ها بیان کرد: این خواسته وزارت کشور 
است تا سازمان ها بتوانند کار اقتصادی انجام دهند و مانعی برای کسب درآمد 

وجود نداشته باشد.
در  درآمدزایی  برای  فرصت هایی  قانون  طبق  اینکه  بیان  با  کرمان  شهردار 
افزود: در صورت موفقیت در کسب درآمد، بخش  ایجاد شده است،  سازمان ها 

قابل توجهی از آن در سازمان مربوط هزینه خواهد شد.
َشعرباف تبریزی در ادامه به وجود انعطاف پذیری قانونی برای این فرصت اشاره 
و  به روز کرد  را  اساس نامه های سازمان ها  آن  براساس  است  تأکید کرد: الزم  و 

پیشنهاداتی ارایه داد.
به صورت  باید  آینده  ماه  تا سه  عامل سازمان ها گفت:  مدیران  به  وی خطاب 

علمی آسیب شناسی درست و مطلوبی از سازمان خود ارایه دهید.
شهردار کرمان ادامه داد: بر این اساس نیاز است برای هر سازمان اساس نامه 

جدیدی را تدوین و نقش ها و پروژه های سال آینده را مشخص کند.
از  گفت:  سال  پایانی  روزهای  به  شدن  نزدیک  به  اشاره  با  تبریزی  َشعرباف 
به صورت  سازمان،  هر  اقدامات  اهمیت  و  حجم  گرفتن  نظر  در  با  هفتهآینده 

هفتگی جلسات برگزار می شود.
در  شهری  خدمات  و  زیرساختی  عمرانی،  حوزه های  عملکرد  اهمیت  بر  وی 
آستانه سال جدید تأکید کرد و افزود: بعضی از سازمان ها باید فعالیت بیشتری 

داشته باشند.
ضمن  نشست  این  در  نیز  کرمان  شهردار  زیربنایی  امور  و  حمل ونقل  معاون 
تشکر از ایجاد تعامل و هماهنگی بین سازمان ها گفت: با توجه به در نظر گرفتن 
ظرفیت های موجود در سازمان ها، برگزاری جلسات هماهنگی می تواند در انتقال 

تجربیات مؤثر باشد.
با  تعامل  و  به همکاری  باالتر می توان  در سطح  اینکه  بیان  با  نیکویی  مهدی 
استانی می تواند  و  بین شهری  تعامل  افزود:  بیندیشیم،  استان ها و کالن شهرها 

تجربه خوبی برای مدیران و پیشرفت شهر کرمان باشد.
هم  کرمان  شهرداری  وابسته  مؤسسات  و  سازمان ها  هماهنگی  امور  مسئول 
امور  مهم  وظایف  ازجمله  را  قوانین  چارچوب  در  سازمان ها  امور  بر  نظارت 
شورای  مدیره  هیأت  و  شورا  جلسات  تشکیل  و  برشمرد  سازمان ها  هماهنگی 
برای  پیگیری  همچنین  و  شورا  این  مصوبات  ابالغ  برای  پیگیری  و  سازمان ها 
حل مشکالت سازمان ها را ازجمله اقدامات انجام شده و در دستور کار برشمرد.
سطح  بردن  باال  به منظور  کیفی  مدیریتی  سیستم های  اجرای  بابایی  محمد 
و  کرد  اعالم  سازمان ها  هماهنگی  امور  رویکردهای  ازجمله  را  سازمان ها  علمی 
افزود: در این راستا دبیرخانة مرکزی به منظور جمع آوری مصوبات و اسناد مهم 

مربوط به سازمان ها تشکیل شده است.
وی با اشاره به اینکه مانند روال گذشته بازدید های میدانی، تشکیل جلسات 
شورای سازمان با حضور شهردار و برگزاری کالس های آموزشی برای مدیرعامل 
برگزاری  از  هدف  گفت:  است،  کار  دستور  در  کارگاهی  به صورت  سازمان ها 

جلسات هماهنگی بین سازمان ها، افزایش تعامل و هماهنگی است.

داستان 
گم شده

داستانی در خیابان دیدم که گم شده بود
نام کتابش یادش نبود
نام نویسنده اش حتا 

به او گفتم » 
می خواهی تو را تحویل کتابخانه ای دهم »

به او گفتم » 
اگر هم دوست داری می توانم بسپرمت به یکی از 

نویسنده هاِی شهرمان » 
به او گفتم » 

من خیلی شعر دارم بیشترشان معلول هستند« 
به او گفتم »

و گرنه تو را هم می بردم با خودم » 
او دست مرا گرفت و گفت » 

چه کسی ما را دوست دارد 
چه کسی قرار است ما را بخواند

بیا به هیچ جا برنگردیم » 
داستانی در خیابان گم شده بود 

خیلی بی کس تر از من 

به قلم
سامان ساردویی

یادداشت: 
صد زندگی 

و فصل جوان

 از نقش نگاه تو بهار آمده است. 
آواز خوش و عطر نگار آمده است. برخیز که عزم 
زندگی جزم شود تا مزه ی تلخ زندگی هضم شود. 
آه از آن روز که دلگیر شوی، از حادثه ی سفر زمین 
گیر شوی، در معرکه ی حبس و خطر پیر شوی. از 
نبودنت دلگیر می شوم و از شادمان نبودنت پیر می 
شدن  پیر  درد  با  ولی  نیست  فاجعه  شدن  پیر  شوم. 
آدم را از زندگی سیر می کند. با نقش نگاه تو زمین 
می رقصد و کهکشان به هیجان می آید. آسمان در 
فال قهوه می افتد تا به روشنایی های دوباره دلخوش 
باشم و به رازهای ابدی پایبند باشم. گاهی برای رفع 
را در خودم مرور می کنم.  تو  وار  تنهایی خالصه 
نقش نگاهت را بر هیچ بومی نمی توانم نقاشی کنم 
بر  آرزوها  و  می شوند  آشفته  شیفته  های  بوم  زیرا 
دیواره ی حسرت قاب می شوند. نگاهت را اصل 
می خواهم. اصل و در وصل می خواهم. جهان یک 
برقصند  و خورشید  مه  و  باد  و  ابر  تا  نشسته  گوشه 
بلکه به آرزوهایمان نزدیک تر شویم. برایم قصری 
از آرزو ساخته ای تا هر شب در رویای تو به خواب 
بروم و به بودن هایم ادامه دهم در چشم تو کائنات 
و  می شود  تاریخ روشن  تو  با صدای  و  می خندد 
داستان روزگار به زیباترین کانال های خود نزدیک 
می شود. صدای تو هم گوشنواز و هم دلنواز است. 
صندوقچه ی صدهزاران راز است. با لحن تو آغاز 
این  در  ترس  و  تنفر  و  تردید  نیست.  زلزله  سخن 
مرحله نیست. بازار گران و دزد مساله نیست زیرا هر 
کسی با تو انگار که جهان را دارد. صندوقچه ای از 

ثروت بیکران را دارد.
در دامن تو دوباره جان می طلبم 

صد زندگی و فصل جوان می طلبم 
آغاز دوباره ها قشنگ و بی طغیان است

از عشق فقط جان جهان می طلبم

به قلم
مهناز سعید
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یادداشت ورزشی:

در جام حذفی و با تدبیر فرزاد 

حسینخانی محقق می شود؛

فرصت طالیی جوانان 

مسی در برابر خوشه طالیی...

تیم فوتبال صنعت مس کرمان پس از آن که موفق شد،اولین گل فصل را 
در هفته هفتم وارد دروازه تیم شهرداری همدان کند و نخستین شکست 
فصل این تیم جوان و دونده را در خانه حریف رقم بزند،تمرینات آماده 
سازی خود را پر نشاط تر و با روحیه بهتر در کرمان دنبال می کندتا برای 

بازی در جام حذفی مهیا شود.
دیدار تیم های صنعت مس کرمان و خوشه طالیی ساوه از سری رقابت 
آذرماه  ششم  شنبه  روز  عصر  حالی  در  کشور  فوتبال  حذفی  جام  های 
فرزاد  شاگردان  که  شود  می  برگزار  کرمان  باهنر  شهید  ورزشگاه  در 
زمینی  در  و  اول  دسته  لیگ  های  رقابت  پنجم  هفته  در  حسینخانی 
را  طالیی  خوشه  مهره  پر  ،تیم  شدند  موفق  استاندارد  غیر  و  باتالقی 
اجرای  و  بازی   بر یک متوقف کنند و بی شک  نتیجه یک  با  در ساوه 
کیفیت  با  چمن  در  فنی  کادر  و  حسینخانی  فرزاد  تاکتیکی  دستورات 
احتمال  و  تر هست  راحت  خیلی  تیم مس  برای  باهنر  شهید  ورزشگاه 

موفقیت این تیم را دو چندان می کند.
فرزاد  که   زمانی  در  و  دور  نه چندان  های  در سال  تیم مس  هر چند 
نارنجی  ترکیب  در  گذار  تاثیر  و  بازیکنی شاخص  عنوان  به  حسینخانی 
برابر  در  جام حذفی کشور  فینال  در  رفت،حضور  می  میدان  به  پوشان 
برای موفقیت  این روزها که  تراکتور سازی تبریز را در کارنامه دارد،اما 
ریزی  برنامه  و  برتر تالش   لیگ  به  دوباره  اول و صعود  لیگ دسته  در 
می کند،بازی های جام حذفی و صعود به مراحل بعدی اولویت این تیم 
فرصت  بازی  این  طور حتم  به  و  نیست   کرمانی  سابقه  با  و  سرشناس 
مناسبی است برای مرور برنامه های تاکتیکی و آماده سازی بهتر بازیکنان 
برای دیدارهای آینده در لیگ و همچنین میدان و بستری  برای بازیکنان 
جوان و با انگیزه ای که می توانند با بازی در این مسابقه توانمندی های 
خود را به کادر فنی اثبات و اعتماد به نفس خود را نیز باالتر ببرند و با 
استفاده از فرصت طالیی بازی در برابر »خوشه طالیی «،خودشان و مس 

را طالیی کنند.
فرصت هایی که در فوتبال کمتر نصیب بازیکنان جوان و کم تجربه تیم 
ها می شود و بازیکنان باید با آرامش و اعتماد به نفس ،قدر چنین فرصت 
های طالیی را بدانند...منتظر درخشش جوانان شایسته تیم صنعت مس 

در برابر تیم خوشه طالیی ساوه می مانیم.

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت نابسامان و کثیفی بیش از حد وسایل بازی پارک های کرمان و طرح یک سوال؛

مسئوالنشهرداریکودکانخودرابهکدامپارکمیبرند؟
    وضعیت نظافت برخی از وسایل بازی در پارک های کرمان در شان این شهر نیست!

یاد  فیلش  گهگاه  که  دارید  خانه  در  کودکی  اگر 
می  را  کرمان  پارکهای  های  سرسره  هندوستان 
خواهید  گزارش  این  اهمیت  متوجه  یقینا  کند، 
شد. یقینا شما نیز وسایل بازی در پارکهای کرمان 
انصافا  اخیر  اید، وسایلی که در یک دهه  را دیده 
بهسازی شده اند و برخی از آنها از انواع بی خطر 
جای  جای  در  و  شوند  می  ساخته  مستحکم  و 
اینجاست که  اما مشکل  شهر کرمان وجود دارند. 

شهرداری کرمان برای نگهداری از این وسایل گویا 
سطحی  نگاه  یک  با  ندارد.  مشخصی  برنامه  هیچ 
به وضعیت این وسایل متوجه این موضوع خواهید 
در  وسایل  این  برای  نظافتی  برنامه  هیچ  که  شد 
به  نظر گرفته نشده است. چندی پیش که سری 
شهر-  این  پارکهای  بهترین  از  –یکی  مادر  پارک 
زدیم، متوجه شدیم که اصال سرسره های موجود 
که  نگاهی  با  نیست.  استفاده  قابل  پارک  این  در 
کردیم  پیدا  یقین  انداختیم  وسایل  این  اطراف  به 
در  متاسفانه  ببریم.  خانه  به  را  کودکمان  باید  که 
آغشته  ها  سرسره  این  از  یکی  گویا  گذشته  شب 
توصیف  قابل  داستان  ادامه  و  بود  شده  مدفوع  به 
نیست. به دلیل اینکه به فرزندم قول سرسره بازی 

داده بودیم مجبور شدیم که او را به پارکی دیگر 
وسایل  این  به  اندکی  کودکم  ورود  از  قبل  ببریم. 
و  کثیفی  که  شدم  متوجه  و  شدم  نزدیک  نیز 
غیربهداشتی بودن این وسایل گویا یکی از اصول 

رفتاری در شهرداری کرمان است.
با کمال تاسف باید اشاره کنم که این موضوع تنها 
های  استان  از  بسیاری  مراکز  و  است  کرمان  در 
ناپذیر برنامه  دیگر برای این کثیفی های اجتناب 
نظافت  به  را  روز در هفته  و یک  دارند  ای مدون 
وسایل بازی کودکان اختصاص می دهند. به خاطر 
نگهبان  یک  پارک شهر کیش، حتی  در  که  دارم 
در کنار وسایل بازی قدم می زد و بسیاری از زباله 
اما  تنظیف می کرد.  لحظه  در  را  ها  و کثیفی  ها 

در کرمان همانطور که در عکس هایی که گرفته 
هم  وسایل  این  نصب  زمان  از  است،  مشخص  ام 
کسی به فکر نظافت آنها نبوده و نیست. از شهردار 
که  جدیدی  مسئوالن  دیگر  و  کرمان  شهر  جدید 
شد،  خواهند  منصوب  کرمان  شهرداری  در  یقینا 
کرمان  شهر  از  را  نازیبایی  این  که  خواهشمندیم 
کودکان  با  که  مهم  وسایل  این  نظافت  و  بزدایند 
رفتار  این  کنند.  رعایت  را  است  درگیر  کرمانی 
حرفه ای نه نیازی به بودجه ای دارد و نه شهرداری 
کرمان می تواند در این باره سخنی از کمبود نیرو 
به میان بیاورد. امیدواریم که این بی سلیقگی که 
از دوره های پیشین به امروز رسیده است با نگاه 

متفاوت شهرداری کرمان اصالح شود. 

این سرطان شبیه سرماخوردگی است!

فوق تخصص خون و آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در توضیحی 
به  شبیه  است  ممکن  بیماری  این  کلی  نمای  گفت:  خون،  سرطان  درباره 
سرماخوردگی و یا بیماری های عفونی باشد، به شکلی که دوره بیماری طوالنی 

می شود و مبتالیان به درمان های معمول پاسخ نمی دهند.
انواع  خون  سرطان  طورکلی  به  که  این  به  اشاره  با  االسالمی  شیخ  سیدامیر 
به  استخوان  مغز  خون،  سرطان  در  کلی  طور  به  کرد:  اظهار  دارد،  مختلفی 
صورت غیر عادی، مقدار بسیار زیادی سلول خونی تولید می کند، این سلولها با 

سلولهای خون نرمال و عادی متفاوت هستند و درست عمل نمی کنند.
وی افزود: زمانی که فرد به سرطان خون مبتال می شود تولید طبیعی سلول های 
سفید خون متوقف می شود و توانایی فرد در مقابله با بیماری ها از بین می رود، 

این بیماری بر اساس رده های مختلف می تواند مبتالیان را درگیر کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان این که درگیری سلول های سازنده خونی 
خصوصا در مغز استخوان ساز، با نام لوسمی ها شناخته می شود خاطرنشان 
کرد: لوسمی بر اساس نوع گویچه سفید خون که دچار تراریختگی و سرطان 

شده به دو دسته لنفوئیدی یا لنفوبالستی و میلوئیدی تقسیم می شود.
به گفته استاد دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی دو دسته لوسمی به دو نوع 
حاد و مزمن تقسیم می شود، لذا چهار نوع شایع لوسمی داریم که شامل مزمن 
لنفوئیدی و لوسمی حاد  ، لوسمی مزمن  ، لوسمی حاد میلوئیدی  میلوئیدی 

لنفوئیدی )ALL، CLL، AML، CML( است.
این عضو هیات علمی دانشگاه با تاکید بر این که بسته به نوع بیماری نشانه ها 
در مبتالیان متغیر است خاطرنشان کرد: لوسمی های حاد و مزمن بر اساس 

طیف، شدت و سرعت پیشرفت روند بیماری با هم متفاوتند.
فوق تخصص خون و آنکولوژی لوسمی ها را از جمله بیماری های پرسرو صدا 
توصیف کرد و ادامه داد: لوسمی های حاد ظرف چند روز و نهایتا چند هفته 

عالمت های اختصاصی از خود بروز می دهند.
دکتر شیخ االسالمی گفت: لوسمی های مزمن نیز معموال به تدریج پیشرفت 
می کنند ولی در سیر بیماری معموال نشانه های حاد را از خود نشان می دهند.
شایع  به  شهیدبهشتی  پزشکی  علوم  دانشگاه  آنکولوژی  و  خون  تخصص  فوق 
ترین نشانه های لوسمی های لنفوسیتی مزمن )CLL( اشاره کرد وافزود: در 
این بیماری لنفوسیت های خون دچار تغییر شکل، ساختار و کارکرد می شوند 

و در ادامه به فرم های بدخیم تبدیل می شوند.
دکتر شیخ االسالمی با تاکید بر این که لوسمی لنفوبالستی حاد، شایع ترین 
نوع لوسمی در اطفال و سنین زیر ۲۰ تا ۲۵ سال تظاهر می کند ادامه داد: 
گروه سنی ۶۰ به باال گروه دیگری هستند که در مقابل این بیماری بیش از 

بقیه آسیب پذیر هستند.
این استاد دانشگاه با اشاره به نمای کلی مبتالیان به سرطان خون اظهار کرد: 
نمای کلی این بیماری ممکن است شبیه به سرماخوردگی و یا بیماری عفونی 
باشد، معموال این عالیم همزمان است و مبتالیان به درمان های معمول پاسخ 
نمی دهند و یا بیماری بسیار طوالنی می شود، این طوالنی شدن عالمت ها می 

تواند در تشخیص بیماری کمک کننده باشد.
های  گلبول  عملکرد  در  اختالل  که سرطان خون ضمن  این  به  اشاره  با  وی 
سفید، مبتالیان را با ضعف سیست ایمنی روبرو می کند توضیح داد: ریسک 
به  مبتالیان  در  طلب  فرصت  و  غیرمعمول  های  عفونت  خصوصا  ها  عفونت 

سرطان خون افزایش می یابد.
کم خونی های زمینه ای، ضعف، رنگ پریدگی، افت پالکت خون، ریسک ابتال 
به بیماری های خونریزی دهنده، خونریزی زیر پوستی، خون دماغ و یا افزایش 
خونریزی های قاعدگی از جمله نشانه های ابتال به سرطان خون است که این 
عضو هیات علمی دانشگاه به آن اشاره کرد و افزود: بزرگ شدن غدد لنفاوی، 

طحال و کبد نیز نمای تشخیص این بیماری به حساب می آید که در معاینات 
اولیه دیده می شود.

وی افزود: لمس غدد لنفاوی در ناحیه زیربغل، کشاله های ران و یا گردن نیز 
می تواند در مراحل ابتدایی ابتال به سرطان خون ایجاد شود هر چند که بزرگ 
شدن غدد لنفاوی معموال جنبه های خوش خیم دارد و در صورت ایجاد حتما 

باید با پزشک معالج مشورت شود
وی در ادامه به فاکتورهای خطر ابتال به سرطان خون اشاره کرد و افزود: اختالل 
بنظر  امروز شناسایی نشده است ولی  به  تا  این سرطان  ای در  شناخته شده 
می رسد مواردی مثل سیگار کشیدن، سابقه ژنتیکی، تماس با سموم و مواد 

شیمایی ریسک ابتال به سرطان های خون را باال می برد.

این استاد دانشگاه با اشاره به درمان های موثر در مبتالیان به سرطان خون 
گفت: بسته به این که بیماری حاد یا مزمن باشد درمان ها نیز متفاوت است.

وی با بیان این که در سرطان های حاد پاسخ به درمان در سنین پایین بسیار 
بهتر و موثرتر است ادامه داد: درمان ها معموال ترکیبی است، ترکیبی از شیمی 

درمانی و در مواردی پیوند مغز استخوان.
دکتر شیخ  بهشتی،  پزشکی شهید  علوم  دانشگاه  روابط عمومی  گزارش  بنابر 
االسالمی با بیان این موضوع که در لوسمی های مزمن؛شیمی درمانی، درمان 
های خوراکی و در برخی موارد درمان تزریقی تجویز می شود ادامه داد: در 
لوسمی های حاد، درمان ها ترکیبی از شیمی درمانی و پیوند مغز استخوان 

است.

به قلم
امید سالجقه

عکس : فاضل حبیبی

آگهي مزایده شماره 1400/8/ز
فروش یکصد هزار متریک تن گندله سنگ آهن  با عیار آهن %65.5

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » محصول گندله سنگ آهن تولیدي خود به میزان یکصد هزار تن با 
عیار آهن ۶۵.۵%« را بصورت ترم تحویل ex-work انبار کارخانجات گندله سازی شرکت خود، از طریق مزایده عمومي به شرکت 
های دارای پروانه فعال بهره برداری به فروش برساند. لذا نمایندگان هریک از متقاضیان واجد شرایط مي توانند با ارائه معرفی نامه 
و رونوشت پروانه  بهره برداری شرکت متقاضی، جهت اخذ اسناد مزایده به دبیرخانه دفتر مرکزی این شرکت واقع در تهران-خیابان 
دکتر فاطمی- روبروی هتل الله- ساختمان شماره ۲73 مراجعه نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه  مــورخ 
14۰۰/۰9/1۵ در محــل دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان )کیلومتر ۵۰ جاده شیراز( میباشد. تاریخ بازگشایی پاکات رأس 
ساعت 11 مورخ 14۰۰/۰9/1۶ در محــل دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان )کیلومتر ۵۰ جاده شیراز( مقرر شده است. 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                                                            کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY


	1
	2
	3
	4



