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یادداشت روز:

چه کسانی  آلودگی می فروشند!؟
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مشاور رئیس جمهوری
 و دبیر شورای عالی مناطق آزاد:

 اقدامات گهرزمین در تولید 

و سرمایه گذاری، قابل توجه است

یادداشت ورزشی:

آرمان مسی ها 

برای پیروزی در دومین

 دربی فصل...

متن در صفحه دوم
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حضور پررنگ شرکت های بورسِی منطقه گل گهر 

در نمایشگاه کیش اینوکس

رئیس کل دادگستری استان:

فعاالن اقتصادی، صنعتی و تولیدی

سربازان جبهه اقتصادی هستند

وام مسکن روستاییان

 چقدر افزایش می یابد؟

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

استاندار کرمان :

برای تنظیم بهتر بازار باید

 نظارت ها بیشتر به سمت 

الکترونیکی برود

کارگران و معیشت پرچالش این قشر زحمتکش؛ کاهش قدرت خرید  گزارش »کرمان امروز« از 

کارگران؛ گرفتار در بن بست تورم

متن کامل در صفحه سوم

  به گفته رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسالمی کار، دستمزد کارگران 33درصد هزینه هایشان را پوشش می دهد و این در حالی است که کارگران کرمانی می گویند 
قدرت خرید آنها به 50درصد کاهش یافته و حقوق ایشان کفاف 10روز زندگی آنها را هم به سختی می دهد و معیشت ایشان در بن بست تورم و گرانی گرفتار شده است. بررسی ها 

نیز نشان می دهد که افزایش حقوق و دستمزد اعمال شده طی یک دهه اخیر هیچ گاه نیازهای اولیه کارگران را هم شامل نشده است و....

متن در صفحه چهارم

گـــــــزارش »کرمان امروز« از 

بدقولی های برخی شــرکت ها 

در زمـــــــینه تـــــحویل ســــفارشات 

شرایطی و اقساطی که باعث ایجاد 

بی اعتـــــــــــمادی در جامـــــــعه می شود؛

این بدقولی ها و عدم نظارت باعث 
بی اعتمادی مردم به تولید ملی می شود ی

مر
س با

رگ
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فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

شهرداری راین در نظر دارد مستندا به موافقنامه شماره 261808 مورخ 1400/06/11 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان و از محل اعتبارات 
تملک دارایی سرمایه ای و سامانه تدارکات دولت )ستاد( نسبت به اجرای پروژه آسفالت معابرموافقتنامه طرح شماره 1502002/120 با عنوان توسعه و 
بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری سال 1400 با اعتبار تخصیصی 25/000 میلیون ریال از طریق بخش خصوصی به شرح ذیل اقدام نماید. لذابدین 

وسیله از پیمانکاران واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات دولت )ستاد( مراجعه نمایند.
1- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1/250 میلیون ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر با اعتبار حداقل سه ماه از تاریخ صدور 

که برای دو ماه دیگر قابل تمدید باشد ارائه گردد.
2- پرداخت وجه به صورت نقدی یا از طریق اسناد خزانه اسالمی با نمادهای اخزا002 و اخزا 004 می باشد.

3- در صورت عدم تخصیص از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان از ادامه پروژه جلوگیری بعمل می آید.
4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5- دریافت اسناد مناقصه ساعت 14 روز سه شنبه 1400/9/30 در سامانه تدارکات دولت )ستاد( امکان پذیر می باشد. 
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

7- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.   نوبت اول: 1400/09/10  نوبت دوم: 1400/09/17
مهدی قائمی - شهردار راین 

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( با ارزیابی کیفی )نوبت اول(
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اخبار استان

به رفع  اشاره  با  استان کرمان  رئیس کل دادگستری 
این  بر  گفت:  رفسنجان  صنعتی  واحد  یک  مشکالت 

اساس قفل سه ساله در مسیر تولید گشوده شد.
به گزارش خبرنگار مهر، یداهلل موحد در حاشیه بازدید 
جمع  در  صنعتی  واحد  چند  و  رفسنجان  گمرک  از 
مدیران  و  اقتصادی  فعاالن  کرد:  اظهار  خبرنگاران 
واحدهای صنعتی و تولیدی سربازان جبهه اقتصادی 
هستند و همه باید دست به دست هم داده دهیم تا از 

این وضعیت عبور کنیم.
موحد با اشاره به تشکیل جلسات ستاد استانی حمایت 
از اجرای اقتصاد مقاومتی به طور مستمر افزود: هدف 
از تشکیل این جلسات چاره جویی برای رفع مشکالت 

اقتصادی است.
ارتباطی  پل  عنوان  به  خواست  بازرگانی  اتاق  از  وی 
مشکالت  رفع  زمینه  دولتی  و  خصوصی  بخش  بین 

افزود:  و  فراهم کند  را  اقتصادی  و  تولیدی  واحدهای 
مدیران  بین  جانبه  سه  گوی  و  گفت  مبنای  بر  باید 
نظارتی  دستگاه های  و  حاکمیتی  مدیران  تولید، 
مباحث و مشکالت مطرح شده و بر اساس یک رویه 

واحد نسبت به حل مشکالت اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  اجرای  استانی  ستاد 
بخش زیادی از ۳۷۰ پرونده حمایت قضائی از سرمایه 
تعامل در جلسات  و  با گفتگو  تولید  و بخش  گذاران 
حل می شوند. وی با اشاره به دستور ویژه رئیس قوه 
تملیکی  اموال  گمرک،  انبارهای  از  بازدید  بر  قضائیه 
در  پیش  روز  زمینه چند  این  در  کرد:  تصریح  و…، 
بازدید دادستان کرمان از انبار گمرک بم یک دستگاه 

سی اسکن پس ۱۰ سال ترخیص شد.
موحد بیان کرد: هم اکنون هم قطعات یک شرکت از 

انبار گمرک رفسنجان ترخیص شد و بر این اساس 
فراهم  مجموعه  این  در  شغل   ۱۲۰ افزایش  زمینه 

می شود.
با اشاره به رفع  رئیس کل دادگستری استان کرمان 
بیان  رفسنجان،  تولیدی  واحدهای  از  یکی  مشکالت 
آنها  این ماشین آالت و فعال شدن  با ترخیص  کرد: 
در خط تولید یکی از کارخانجات رفسنجان، ظرفیت 
تولید ۷۰۰ هزار رینگ در سال به ظرفیت فعلی آن 

افزوده می شود.
اندازی این ماشین آالت  با راه  با اشاره به اینکه  وی 
تولیدی  واحد  این  مجموعه  در  جدید  اشتغال   ۱۲۰
تعداد  اقدام  ان  با  افزود:  می شود،  ایجاد  صنعتی  و 
کارگران این مجموعه از ۵۳۰ نفر به ۶۵۰ نفر افزایش 
پیدا می کند. ارزش ریالی این ماشین آالت حدود ۱۰ 

میلیارد تومان است

استاندار کرمان اظهار کرد: باید کاالهای استراتژیک 
و خوراکی به وفور در استان وجود داشته باشد که 
این مهم نیاز به همکاری همه دستگاه های سراسر 
استان دارد و هرچه بتوانیم نظارت ها را بیشتر به 

را  بازار  توانیم  می  بهتر  ببریم  الکترونیکی  سمت 
تنظیم کنیم.

»علی زینی وند« در یازدهمین جلسه ستاد تنظیم 
ستاد  مصوبات  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  بازار 

تنظیم بازار مربوط به کل استان است تاکید کرد: 
استان  اساسی  کاالهای  مصرف  میزان  از  برآوردی 
باید  را  آنها  تامین  محل  آنکه  ضمن  باشید  داشته 

پیش بینی کنید.

استاندار کرمان در ادامه ضمن تشکر از همکاری 
بسیج  کرد:  اظهار  بازار  تنظیم  در  بسیج  های 
پتانسیل خوبی دارد که باید از آن بهره برد. برای 
بازرسین بسیج حق الزحمه ای در نظر گرفته شود.

فرمانده انتظامی عنبرآباد از دستگیری یک نفر عامل 
عملیات  در  شهروند  یک  جرح  به  منجر  تیراندازی 
شهرستان  این  عمومی  امنیت  پلیس  ماموران  ضربتی 

خبر داد.
عنبرآباد  انتظامی  فرمانده  فیروزبخت،  رضا  سرهنگ 

گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به جرح 
با  امنیت عمومی  پلیس  ماموران  در سطح شهرستان، 
انجام اقدامات اطالعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی این 
فرد را شناسایی و وی را با هماهنگی قضایی دستگیر 
کردند. او با اشاره به کشف سالح بکار رفته در صحنه 

جرم تصریح کرد: از جمله جرائم این متهم می توان به 
حمل و نگهداری سالح و مهمات غیر مجاز، اخالل در 
نظم و امنیت عمومی از طریق تیراندازی، ایجاد رعب و 
وحشت برای شهروندان، ضرب و جرح عمدی و قدرت 
نمایی با سالح اشاره کرد. سرهنگ فیروزبخت در پایان 

شهرستان  قضایی  دستگاه  تعامل  از  قدردانی  ضمن 
گفت: پلیس و دستگاه قضاء با تمام توان به مخالن نظم 
با کسانی  و  نداده  اندام  اجازه عرض  امنیت عمومی  و 
به مخاطره  را  نوعی آسایش مردم  به هر  که بخواهند 

بیندازند، برخورد قاطع خواهند کرد.

شرکت  شرکت های  امور  و  سرما یه گذاری  معاون 
معدنی و صنعتی گل گهر گفت: سیزدهمین نمایشگاه 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و هشتمین 
نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی 
سازی )کیش اینوکس ۲۰۲۱( از امروز به مدت چهار 
شرکت های  پررنگ  حضور  با  کیش  جزیره  در  روز 
بورسی منطقه بزرگ معدنی و صنعتی گل گهر آغاز 

به کار کرد.
سید محسن نبوی افزود: این رویداد با تالش برگزار 

کنندگان و مجریانش قصد دارد در راستای حمایت از 
جریان تولید داخل از طریق رفع موانع متعدد قانونی 
اقتصادی  و  تجاری  ارتباطات  گسترش  اجرایی،  و 
بنگاه های اقتصادی و شرکت های تولیدی و صنعتی، 
کمک به تحقق هرچه بیشتر اصل ۴۴، آسیب شناسی 
سرمایه،  و  پول  بازار  در  پیشین  اقدامات  بازنگری  و 
معرفی  و  مولد  گذاری های  سرمایه  توسعه  به  کمک 
در  سازی  خصوصی  و  گذاری  سرمایه  فرصت های 
گام  نمایشگاهی،  و  تبادلی  علمی،  فضایی  در  کشور 

بردارد. وی گفت: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، 
و  ترابر  گهر  شرکت  سیرجان،  فوالد  جهان  شرکت 
شرکت گهرزمین با دایر نمودن غرفه در این نمایشگاه 
و شرکت در همایش های این رویداد حضوری پررنگ 

داشتند.
رویکردهای  به  توجه  با  کرد:  اظهار  نبوی  مهندس 
پشتیبانی  »تولید،  در سال  دولت سیزدهم  اقتصادی 
ها، و مانع زدایی ها« و با توجه به مشارکت سیاست 
شرکت  سرمایه،  و  مالی  بازارهای  فعاالن  و  گذاران 

معدنی و صنعتی گل گهر، به عنوان پنجمین شرکت 
بزرگ بازار سرمایه ایران، با اهداف تبادل نظر و ارائه 
تولید و تجارت در زنجیره  استراتژی های  و  تجارب 
فوالد کشور؛ تبادل نظر و ارائه تجارت و راهبردهای 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران؛ معرفی فرصتهای 
سرمایه گذاری منطقه گل گهر سیرجان نظیر مجتمع 
و  تجاری  ارتباطات  گسترش  سیرجان؛  فوالد  جهان 
اقتصادی بنگاه های اقتصادی در این نمایشگاه حضور 

فعال دارد.

رئیس کل دادگستری استان:

فعاالن اقتصادی، صنعتی و تولیدی سربازان جبهه اقتصادی هستند

استاندار کرمان :

برای تنظیم بهتر بازار باید نظارت ها بیشتر به سمت الکترونیکی برود

عامل تیراندازی و مجروحیت یک شهروند در عنبرآباد دستگیر شد

حضور پررنگ شرکت های بورسِی منطقه گل گهر در نمایشگاه کیش اینوکس

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان:

عشایر تمایلی به دستور العمل خرید 

دام حذفی ندارند
احمد مسعودی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کرمان گفت: در خردادماه 
دستورالعمل خرید دام حذفی عشایر ابالغ شد اما عشایر با این دستورالعمل 

موافق نبودند.
وی افزود: با توجه به مخالفت همه عشایر سراسر کشور، بنابراین تعیین قیمت 
گوشت دام زنده به استان ها واگذار شد و در نهایت مصوب شد دام زنده هر 

کیلویی ۳۰ هزار تومان درب کشتارگاه از عشایر خریداری شود.
این دستورالعمل  افزود: متاسفانه  استان کرمان  امور دام  مدیرکل پشتیبانی 
در مهرماه که زمان کوچ عشایر و آبستن دام بود ابالغ شد لذا تاکنون موفق 
به خریداری هیچ دامی نشده ایم. گفتنی است که دام زنده از عشایر درب 

کشتارگاه سیرجان خریداری خواهد شد.
وی با بیان اینکه قیمت گوشت گرم را باید ستاد تنظیم بازار تعیین می کرد، 
تصریح کرد: برای تعیین قیمت گوشت گرم، دو جلسه برگزار و در نهایت در 
با اضافه  هفته گذشته قیمت گوشت گرم درب کشتارگاه ۶۵ هزار تومان و 

کردن ۵ درصد سود، قیمت برای مصرف کننده ۶۹ هزار تومان اعالم شد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد : 

نیاز به ۲۴۱۹۲ میلیارد تومان برای تامین 

کاالهای اساسی استان
استان کرمان  تجارت  و  رییس سازمان صنعت، معدن  نژاد،  مهدی حسینی 
گفت: میزان دام حذفی عشایر کم یا محدود است لذا تعاونی ها و نهادهای 

حمایتی در اولویت دریافت این گوشت قرار دارند.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه برای تامین کاالهای اساسی استان نیاز به 
مبلغ ۲۴ هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان است و نظر به اینکه از این مبلغ بخشی 
باید از طریق واردات تامین شود لذا پیشنهاد می کنیم که تسهیالت با نرخ 
۱۲ درصد از طریق سیستم بانکی برای تامین کنندگان در اسرع وقت لحاظ 
و از محل کمک های فنی اعتباری مابه التفاوت نرخ را که ۶ درصد می باشد 
تامین کرد، همچنین از محل صادرات استان نسبت به تامین ارز مورد نیاز به 

روش تهاتر اقدام شود.
ادامه گفت: مدیریت کامل کاالهای  رییس سازمان صمت استان کرمان در 
بازرس  اساسی به سمت وزارت جهادکشاورزی سوق یافته است و نیروهای 

سازمان صمت باید به جهادکشاورزی معرفی شوند

شهردار منطقه پنج شهر کرمان خبر داد:

زیباسازی معابر خیابان »شریعتی« از پل 

»باغ ملی« تا میدان »شهدا«
 

شهردار منطقه پنج شهر کرمان، از زیبا سازی معابر خیابان »شریعتی« از پل 
»باغ ملی« تا میدان »شهدا« )مشتاق( خبر داد.

علی اکبر قطب الدینی با اشاره به اهمیت سیما و منظر در بافت تاریخی شهر 
میدان  تا  »شریعتی«  خیابان  محدودة  تابلوهای  برق   زیباسازی  به  کرمان، 
»شهدا« )مشتاق( اشاره کرد و افزود: ۲۹ عدد تابلو ی برق، به صورت ویژه و 

براساس آثار تاریخی شهر کرمان، طراحی شد.
تا  »باغ ملی«  پل  از  شهری  مبلمان  رنگ آمیزی  و  بهسازی  از  همچنین  وی 

میدان »شهدا«)مشتاق( خبر داد.
شهردار منطقه پنج شهر کرمان افزود: با توجه به اهمیت محور گردشگری 
نورپردازی  نیز  محدوده  این  »گلبازخان«،  خیابان  و  تجلی«  »شهید  خیابان 

شده است.
خیابان  وسط  رفیوژ  درختان  ساماندهی  به  اقدامات  دیگر  از  قطب الدینی، 
و  بهسازی  خیابان  این  سبز  فضای  و  مبلمان  کرد:  بیان  و  اشاره  »انقالب« 

روشنایی میدان »شهدا« نیز اصالح شده است.
از  را  »ریاضیات«  و  »باغ ملی«  پارک های  مبلمان  و  روشنایی  اصالح  وی 
اقدامات انجام شده ذکر کرد و گفت: کانال عمیق ورودی خیابان »میرزارضای 

کرمانی« نیز نرده گذاری شده است.

شکارچیان متواری در راور دستگیر شدند
محمدی گفت: دو شکارچی غیرمجاز که در ارتفاعات مناطق آزاد شهرستان 
راور اقدام به شکار حیوانات وحشی کرده و متواری شده بودند، دستگیر شدند.
راور گفت:  زیست شهرستان  اداره حفاظت محیط  رئیس  یوسف محمدی،   
کنترل  و  گشت  انجام  در  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  یگان  مامورین 
مناطق  متوجه حضور متخلفین شکار و صید در یکی از مناطق آزاد می شوند 
بودن محل،  دلیل هموار  به  آن ها حرکت می کنند که  به سمت  بالفاصله  و 
شکارچیان غیرمجاز متوجه حضور مامورین شده و با استفاده از تاریکی هوا، 

متواری می شوند.
یگان  مامورین  تالش  با  اطالعاتی  کار  ساعت ها  با  متخلفین  کرد:  اظهار  او 
حفاظت محیط زیست شهرستان راور شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع 

قضایی و اخذ دستور قضایی، منزل متهمان مورد تفتیش قرار گرفت.
محمدی بیان کرد: در بازرسی از منزل این متخلفین دو قبضه سالح ساچمه 
زنی غیرمجاز و اجزای یک راس کل وحشی کشف و ضبط و متهمین برای 

سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

بانک سپه در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود واقع در مدیریت شعب منطقه کرمان به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی، 
با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی الکترونیکی www.setadiran.ir و با 

شماره مزایده ۲۰۰۰۰۰۱۰۳۶۰۰۰۰۳۷ به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
 تاریخ انتشار مزایده در سامانه ستاد: ساعت 8 صبح روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۹/۶.

 مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۹/۷ تا ساعت ۱۶ روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۴.
 تاریخ بازدید: از ساعت 8 صبح روز  یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۹/۷ لغایت ساعت ۱۲ روز سه شنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳. )بازدید همه روزه به 

جز پنجشنبه ها و ایام تعطیل مقدور می باشد(.
 مهلت ارسال پیشنهاد: از ساعت 8 صبح روز دو شنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ تا ساعت ۱۶ روز پنج شنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۵.

 تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی: ساعت 8 صبح روز سه شنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰.
نحوه فروش: نقد – نقد و اقساط

 توجه : لطفاً به اصالحات احتمالی مزایده که در آگهی نوبت دوم که در روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۹/8 در روزنامه  همشهری منتشر و یا در 
سایت بانک سپه به نشانی الکترونیکی www.banksepah.ir مندرج گردیده و تا پایان آخرین مهلت ارائه پیشنهادات مالک عمل می باشد، 

توجه فرمایید.
توضیحات و شرایط:

۱. متقاضیان جهت کسب اطالع از جزئیات امالک و با توجه به توضیحات مندرج در شرایط مزایده می توانند هماهنگی های الزم را به عمل آورند.
۲. شرکت در مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد« می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان 

پذیر می باشد.
۳.  عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( با دفتر ثبت نام سامانه ستاد به شماره 
تلفن 88۹۶۹۷۳۷ ، 8۵۱۹۳۷۶8 ، ۴۱۹۳۴-۰۲۱ تماس و یا به آدرس اینترنتی www. setadiran.ir مراجعه نمایند. کلیه اطالعات امالک و 

مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد. 

بانک سپه - مدیریت شعب منطقه کرمان

مزایده سراسری فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه واقع در کرمان

به شماره ۲۱33/۱۴00/۱6  
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 آدرس ردیف
 هماهنگی 

 جهت بازدید
 اعیان عرصه نوع ملک نوع کاربری پلاک ثبتی  شماره

 قیمت پایه کارشناسی
 )ریال(

نحوه 
 فروش

وضعیت 
 ملک

 توضیحات

1 
خیابان امام  -شهرستان زرند  –کرمان 

 پاساژ امین -خمینی )ره( 
-430با شماره تلفن 
 1داخلی  31303344

 تماس بگیرید .

اصلی  18843فرعی از 01
 کرمان 13بخش ثبتی 

63/16 قدرالسهم مغازه تجاری  444/444/644/1 
نقد یا 
نقد و 
 اقساط

 تخلیه
یک باب واحد تجاری در انتهای 
راهرو شمالی طبقه اول پاساژ 

 امین .

 مدیریت شعب منطقه کرمان –بانک سپه 

اهدای 

خون سالم 

اهدای 

زندگی

دستگیری سه نفر متخلف شکار 

پرندگان وحشی در سیرجان
زیست  اداره حفاظت محیط  رئیس  رسولیان  اکبر  علی 
شکار  نفرمتخلف  سه  دستگیری  از  سیرجان  شهرستان 

غیرمجاز پرندگان وحشی خبر داد.
رسولیان عنوان کرد: مامورین یگان حفاظت شهرستان 
انجام ماموریت گشت و کنترل زیستگاه های حیات  در 
غیرمجاز  شکار  به  اقدام  که  متخلفی  شهرستان  وحش 
چهار قطعه کبک وحشی کرده بود را دستگیر و از وی 
یک قبضه سالح پی سی پی غیرمجاز کشف و ضبط شد.

این ماموریت، مامورین یگان در  ادامه  بیان کرد: در  او 
خودرو  سرنشین  نفر  دو  به  پاریز  ممنوع  شکار  منطقه 
مرجع  با  هماهنگی  با  بالفاصله  و  می شوند  مظنون 
قضایی، خودرو را متوقف و مورد بازرسی قرار می دهند 
بازرسی الشه سه قطعه کبک وحشی و دو  این  که در 

اسلحه ساچمه زنی مجاز کشف و ضبط می شود.
رسولیان افزود: جریمه هر قطعه کبک وحشی نر از بابت 
ریال  میلیون  سه  زیست  محیط  به  وارده  زیان  و  ضرر 
که در صورت اثبات ماده بودن سه برابر خواهد شد که 
واریز  دولت  خزانه  حساب  به  هستند  ملزم  متخلفین 
کنند. پرونده این متخلفین برای سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضایی ارجاع شده است.

۱ - نام دستگاه مناقصه گذار : گروه صنعتی بارز
۲ - موضوع مناقصه : اجرای لوله ی پلی اتیلن جهت آب باران در سالن های طرح توسعه

۳ -  محل اجرای پروژه : استان کرمان - شهر کرمان - کارخانه الستیک کرمان واقع 
در کیلومتر ۲۵ جاده کرمان بهرامجرد کارخانه الستیک بارز کرمان

۴ - شرکت کنندگان بایستی دارای گواهی صالحیت ایمنی باشند .
۵ - شرح عملیات اجرای کار در اسناد مناقصه ارائه میگردد .

۶ - مدت : قرارداد به مدت ۳ ماه شمسی می باشد .
۷ - زمان دریافت اسناد : حداکثر ۷ روز کاری پس از انتشار آگهی میباشد . 

8 - محل دریافت و ارسال اسناد : شهر کرمان - کارخانه الستیک بارز کرمان واقع در 
کیلومتر ۲۵ جاده کرمان بهرامجرد دفتر حراست تلفن : ۳۱۳۴۵۰۰۰ - ۰۳۴

۱۲۳۳۵۷۹
روابط عمومی گروه صنعتی بارز )مجتمع کرمان (

آگهي  فراخوان
  شرکت در مناقصه عمومی
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قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

گزارش »کرمان امروز« از کاهش قدرت خرید کارگران و معیشت پرچالش این قشر زحمتکش؛

کارگران؛ گرفتار در بن بست تورم

گزارش: محبوبه امامی صدر

اشاره:
امروز  همچون  گرانی  و  تورم  که  گذشته  های  سال  در 
بیداد نمی کرد، افزایش ساالنه مزد کارگران و بازنشستگان 
تا حدودی مخارج آنها را پوشش می داد اما امروز وضعیت 

معیشتی این اقشار شریف جامعه بحرانی شده است.
شورای  عالی  کانون  دستمزد  کمیته  رییس  گفته  به 
اسالمی کار، دستمزد کارگران 33 درصد هزینه هایشان را 
پوشش می دهد و این در حالی است که کارگران کرمانی 
می گویند قدرت خرید آنها  به 50 درصد کاهش یافته و 
آنها را هم به سختی  ایشان کفاف 10 روز زندگی  حقوق 
می دهد. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  

قابل مطالعه است.
دریافتی چهار میلیونی و سبد 11 میلیونی

 هزینه ها 
آبان ماه 1۴00 هزینه ی سبد معیشت خانوار 11 میلیون 
و ۴۷۹ هزار تومان اعالم شد این درحالی است که دستمزد 
دریافتی کارگران با همه ی مولفه های مزدی که برای آن ها 
تومان  هزار   ۲00 و  میلیون   ۴ است  شده  گرفته  نظر  در 
است. البته در این میان برخی از کارگران و یا بازنشستگان 
دریافت  کمتر  هم  میزان  این  از  دارند،  کمتری  سابقه  که 
می کنند. بسیاری از کارگران هم مستاجرند و باید نیمی 
از دستمزد خود را بابت کرایه خانه بدهند و تمام ماه را با 

حدود دو میلیون تومان بگذرانند.
از سوی دیگر بررسی ها نیز نشان می دهد  که افزایش 
حقوق و دستمزد اعمال شده طی یک دهه اخیر هیچ گاه 

نیازهای اولیه کارگران را هم نداده است.
ماراتن دستمزد و تورم 

است؛  داده  گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان  که  آنگونه   
هزینه ی زندگی در سال 13۹0 یک میلیون و 10۶ هزار 

 330 کارگران  دستمزد  سال  همان  در  است  بوده  تومان 
هزار تومان بوده است در سال ۹1 هزینه های زندگی یک 
میلیون و 3۶۹ هزار تومان بوده است و ۲5 درصد به نسبت 
 3۹0 سال  آن  در  کارگران  دستمزد  است  رفته  باال  قبل 

میلیون  یک  هزینه ها   ۹۲ سال  در  است  بوده  تومان  هزار 
با ۲5  برآورد شد و دستمزد کارگران  تومان  و ۷00 هزار 
تومان رسید در سال 13۹3  به ۴۹0 هزار  افزایش  درصد 
هزینه ی سبد معاش خانوار یک میلیون ۹5۷ هزار تومان 

در  رسید  تومان  هزار   ۶00 به  کارگران  دستمزد  و  شد 
سال 13۹۴ هزینه ی زندگی مردم دو میلیون و 1۸۷ هزار 
تومان محاسبه شد و دستمزد کارگران پس از افزایش 1۷ 

درصدی به ۷10 هزار تومان رسید. 
در نیمه ی دوم دهه ۹0 و در سال 13۹5 سبد معیشت 
با ۸ درصد افزایش دو میلیون و 3۷۴ هزار تومان محاسبه 
شد و دستمزد کارگران به ۸1۲ هزار تومان افزایش یافت 
و در سال ۹۶ هزینه ی زندگی به دو میلیون و ۷۴۶ هزار 
تومان و دستمزد کارگران به مرز ۹30 هزار تومان رسید 
و در سال ۹۷ با افزایش 13 درصدی هزینه های زندگی به 
3 میلیون و 113 هزار تومان رسید و دستمزد کارگران به 
یک میلیون و 113 هزار تومان افزایش یافت. در سال ۹۸ 
سبد معاش با جهشی ۲۷ درصدی به مرز ۴ میلیون تومان 
رسید و دستمزد کارگران در همان سال به یک میلیون و 
500 هزار تومان رسید در سال 13۹۹ هزینه های زندگی 
آن  در  که  سالی  در  و  رسید  تومان  میلیون   5 به  خانوار 
هستیم و به اواخر آن نزدیک می شویم هزینه های زندگی 
به 1۲ میلیون تومان رسیده و دستمزد کارگران با وجود 
نیاز های  پاسخگوی  است  داشته  که  چشمگیری  افزایش 

آن ها و مخارج آن ها نخواهد بود.
در حالی باید حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران 
متناسب با نرخ تورم ساالنه  باشد و نباید کمتر از هزینه 
بانک  اما نرخ تورم  را که   سبد معیشتی کارگران  باشد 
توسط  کارگران  معیشت  سبد  و  کند  می  تعیین  مرکزی 
کمیته دستمزد شورای عالی کار تعریف می شود و افزایش 

حقوق ها متناسب با تورم و هزینه سبد معیشتی نیست.
سخن آخر

دستمزد   حداقل  افزایش  میزان  از  کارگران  سالی  هیچ  
راضی نبوده اند؛ آنهم به خاطر این است که مزد سال آینده 
را  بر اساس تورم سال قبل تعیین می کنند. یک  بازنشسته 
اش  بازنشستگی  زمان  از  سال   ۲5 تا   ۲0 گذشت  از  بعد 
چگونه می تواند زندگی خود را با چند فرزند دختر و پسر 

دانشجو و بیکار ادراه کند؟
 باید پذیرفت که قشر کارگر در کشور از اقشار آسیب پذیر 
جامعه محسوب می شود و توجه به مشکالت اقتصادی این 

قشر باید در الویت برنامه های اقتصادی دولت قرار گیرد.

 به گفته رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسالمی کار، دستمزد کارگران 33درصد 

هزینه هایشان را پوشش می دهد و این در حالی است که کارگران کرمانی می گویند قدرت 

خرید آنها به 50درصد کاهش یافته و حقوق ایشان کفاف 10روز زندگی آنها را هم به سختی 

می دهد و معیشت ایشان در بن بست تورم و گرانی گرفتار شده است. بررسی ها نیز نشان 

می دهد که افزایش حقوق و دستمزد اعمال شده طی یک دهه اخیر هیچ گاه نیازهای اولیه 

کارگران را هم شامل نشده است و....

وام مسکن روستاییان چقدر افزایش می یابد؟

گروگانگیری اشتباهی به دلیل شباهت دو برادر

جهت  در  که  داد  خبر  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  در  فقیه  ولی  نماینده، 
تسهیل در مقاوم سازی و نوسازی منازل روستایی، وام نوسازی مسکن روستاییان 

کشور به زودی ۲ برابر می شود.
اعضای  با  نشست  درحاشیه  نژاد   روحانی  المسلمین حسین  و  االسالم  حجت 

انجمن خیرین مسکن ساز استان البرز افزود: اکنون وام نوسازی مسکن روستایی 
در کشور 100 میلیون تومان است که به ۲00 میلیون تومان افزایش می یابد.

وی گفت: این افزایش اعتباری  در اجرای  طرح جهش تولید مسکن پیش بینی 
شده است . روحانی نژاد بیان کرد : در اجرای طرح جهش تولید مسکن ، یک 

اسالمی در کشور ساخته  انقالب  بنیاد مسکن  توسط  واحد مسکونی  میلیون  
می شود. وی افزود: انجمن های خیرین مسکن ساز وابسته به بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی تاکنون ۲0 هزار واحد مسکونی در کشور احداث کرده اند  که یک هزار و 

۲00 واحد آنها  در استان البرز ساخته شده است.

اجیر کرد  انتقامجو ۷آدم ربا  نوشت: مرد  روزنامه همشهری 
آدم ربایان  اما  بزنند  کتکش  مرگ  حد  تا  و  ربوده  را  جوانی  تا 
به دلیل شباهت زیاد مرد جوان و برادرش، دست به آدم ربایی 
اشتباهی زدند. چند روز قبل ۸ مرد در میدان تره بار تهران به 
سمت کارگر جوانی که سرگرم کار بود هجوم بردند. یکی از آنها 
کارگر جوان را روی زمین می کشید و ۷نفر دیگر در حالی که 

چاقو، قمه و چوب به دست داشتند وی را کتک می زدند.
شاهدان که جرات نمی کردند به مهاجمان نزدیک شوند ماجرا 
از رسیدن ماموران، مهاجمان  اما قبل  پلیس خبر دادند  به  را 
 ۴05 پژو  خودروی  عقب  صندوق  داخل  به  را  مصدوم  کارگر 

انداختند و گریختند.
فرار زیرکانه

با حضور ماموران در محل حادثه معلوم شد که جوان گروگان 
که  حالی  در  می کرد.  کار  تره بار  میدان  غرفه های  از  یکی  در 
جست وجو برای دستگیری آدم ربایان و نجات گروگان آغاز شده 
بود، کارگر جوان موفق شد از دست گروگانگیران فرار کند و 
خودش را به اداره پلیس برساند. او درباره ماجرای گروگانگیری 
گفت: فردی که پشت پرده این آدم ربایی است مهدی نام دارد و 
صاحب یکی از غرفه های میدان تره بار است. او با برادرم اختالف 
داشت و به همین دلیل برای ربودن وی آدم ربا اجیر کرده بود 

اما آنها اشتباهی مرا ربودند.
وی گفت: من و برادرم مدت هاست که در میدان تره بار کار 
می کنیم و چند روز پیش برادرم با صاحب یکی از غرفه ها به 
که  داد  تذکر  برادرم  به  مهدی  روز  آن  درگیر شد.  مهدی  نام 
نریزد و همین  او  را مقابل غرفه  آشغال  و پسماند های میوه  ها 
تذکر باعث درگیری میان آنها شد. برادرم، مهدی را هل داد و 

او زمین خورد و از ناحیه دست به صورت جزئی آسیب دید. 
و  بگیرد  دل  به  کینه  برادرم  از  او  که  شد  باعث  اتفاق  همین 
نقشه انتقام جویی بکشد اما او و آدم ربایانی که اجیر کرده بود، 
به اشتباه مرا ربودند. چون من و برادرم شباهت خیلی زیادی 

به یکدیگر داریم.
کارگر جوان ادامه داد: روز حادثه مهدی به همراه ۷ نفر دیگر 
و  کشید  زمین  روی  مرا  خودش  ابتدا  آورد،  هجوم  سمتم  به 
همدستانش با قمه و چوب مرا زخمی کردند و به داخل صندوق 
که زخمی شده  درحالی  راه  بین  در  ربودند.  و  انداختند  عقب 
بودم و از شدت درد به خودم می پیچیدم با لگد به در صندوق 
عقب می زدم تا اینکه در باز شد. خودم را از ماشین به بیرون 
پرتاب کردم اما آدم ربایان کمی جلوتر توقف کردند و به دنبال 
من آمدند. با تمام توانی که داشتم می دویدم و در همان حال 

خودم را به یک موتورسوار رساندم و با کمک او فرار کردم.
جزئیات  شرح  از  پس  بود  شده  زخمی  که  جوان  کارگر 
گروگانگیری، به بیمارستان انتقال یافت. از سوی دیگر مهدی، 
دوربین های  فیلم  وقتی  شدو  دستگیر  آدم ربایی  اصلی  عامل 
مداربسته از لحظه گروگانگیری را دید، ناچار به اعتراف شد. وی 
گفت: قصد من انتقام جویی بود اما اشتباهی برادر مردی را که 
می خواستم از او انتقام بگیرم ربودیم. متهم ادامه داد: چند روز 
قبل با یکی از کارگران غرفه درگیر شدم و او مرا زخمی کرد. 
من که از کارگر جوان کینه به دل گرفته بودم، برای انتقام از 
او ۷ نفر را اجیر کردم تا او را به جای خلوتی ببرند و حسابی 
کتک بزنند، اما اشتباهی برادر او را ربودیم. این متهم پس از 
اقرار به جرم خود با قرار قانونی بازداشت شد و تالش ماموران 

برای بازداشت ۷آدم ربای اجیر شده ادامه دارد.

یادداشت روز:

چه کسانی

 آلودگی 

می فروشند!؟
تا پیش از ورود دنیا به هزاره ی سوم میالدی، لندن 
به یکی  از سوخت های فسیلی  استفاده  به لحاظ 
از آلوده ترین شهرهای جهان بدل شده بود. اتاق 
فکر انگلیس به این نتیجه رسید که اگر صنایع را 
به کشورهای جهان سوم منتقل کنند، مردم لندن 
از مرگ تدریجی ناشی از دود کارخانه ها نجات 
می یابند و ساالنه میلیون دالری که صرف درمان 
بیماران آلودگی هوا می شود صرفه جویی خواهد 

شد.
تحت  شرکت  صدها  طرح،  این  اجرای  پی  در 
پا  دنیا  سراسر  در  انگلیسی  برندهای  لیسانس 
استعمار،  روباه  تر،  ساده  عبارت  به  گرفت. 
آلودگی را از لندن دور کرد و گونه ای جدید از 
استعمار و استثمار را کلید زد. در این طرح، لندن 
با دریافت بهای لیسانس هر یک از محصوالتش 
در واقع آلودگی می فروشد. به احتمال قوی دیگر 
پیمودند و  نیز همین مسیر را  اروپایی  کشورهای 
تمامی اهتمام خود را متوجه ی تولید محصوالت 
رو  کشورهای  وصف  این  با  نمودند.  کشاورزی 
انسانی برخوردار  منابع معدنی و  از  به توسعه که 
بودند، بدون توجه به طرح های حفاظت از محیط 
زیست بر آن شدند با ورود به باشگاه کشورهای 
و هم  بگیرند  فاصله  فروشی  از خام  هم  صنعتی، 
اقتصاد کشور را از بند ناف تک محصولی جدا 
کنند ولی از آنجا که زیر ساخت مدیریت شفاف 
و شایسته ساالری پی ریزی نشده بود: رهاسازی 
مصرف  ها،  رودخانه  در  ها  کارخانه  فاضالب 
رویه  بی  استفاده  سنگین،  فسیلی  های  سوخت 
در  ورزی  طمع  کشاورزی،  در  گیاهی  سموم  از 
مصرف آب و فقدان مدیریت این نعمت حیاتی 
و موارد دیگر، کشور را دچار بحرانی کرده است 
نشود،  برطرف  فوری  و  ضربتی  طور  به  اگر  که 
ایران به عنوان یکی از زیباترین کشورهای جهان، 
به جهنمی سوزان بدل می شود که حیات از آن 
رخت برمی بندد. چنانکه هم اکنون شاهد انقراض 
بسیاری از پرنده هایی هستیم که در گذشته ی نه 
چندان دور با خوردن حشرات بسیاری از آفت ها 

را از بین می بردند.

به قلم 
یحیی فتح نجات 

یادداشت: 
در دست های 

زمان
آمده ای، آمده ای تا زندگی در دست های زمان زنده 
نباشد. آمده ای  از تنهایی دلتنگ  بماند و هیچ کس 
تا باز بازی های روزگار را به بازی بگیری و آفتاب 
را در گلدان برویانی که ریشه زدن به دست تو لذت 
بخش است. در سایه ی تو سیاه ترین سیاره ها خورشید 
می شوند. طوفانی ترین کوچه ها راهی به سوی امید 
می شوند خنده ها و زمزمه ها جاری می شوند. فصل 
یاری می شوند. آمده ای تا زندگی در رگ هایم جان 
تو  به  هستی  بیکران  شادی  که  مدیونم  تو  به  بگیرد. 
مدیونم که دست غصه هایم را بستی تا بهار سر برسد. 
درد به آخر برسد سوزان ترین مرزهای زمان را به باران 
می کشانی تا خستگی دست از شانه ی کوه بردارد. 
گلهای قالی با قدم های تو بارور شده اند و عطر بهار 
داشته  بخندد  است. چشم هایت که  پیچیده  در خانه 
نمی  هایم حسرت  نداشته  و  افتند  می  به رقص  هایم 
شوند. اتحادمان اتفاقی است که تاریخی ترین محبت 
ها را رقم خواهد زد. ما برای شکوفه دادن در آفتاب 
نشسته و به باران چشم دوخته ایم. ما به هم مشغولیم 
از  محبت  و  نکرده  عیب  از محکم کاری  کار  چون 
تا  ای  آمده  نمی گذارد.  به سستی  رو  شدت گرفتن 
رونق بازارم شوی. مهره ی مارم شوی. شوق تکرارم 
شوی. زندگی تلخ بود ولی آمدنت شیرین بود سرد 

بود ولی نگاهت آفتاب است.
آمدی تا همه ام غرق نگاهت باشد

انتظارم فقط آن صورت ماهت باشد 
هر زمانی که پر از وسوسه و درد شدم 

علت زندگی ام راه و پناهت باشد

به قلم
مهناز سعید

آگهی مزایده
بدین وسیله به اطالع می رساند، اداره آموزش  و پرورش شهداد در نظر دارد، تعدادی از امالک بالاستفاده خود را 

از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به واحد حقوقی اداره مذکور مراجعه فرمایند.

 ))آگهي مناقصه عمومی(( نوبت اول
شــهرداري رفســنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره 111۹ مورخ ۹۹/1۲/۲۷ شورای محترم اسالمي شهر، اجرای عملیا ت تکمیل بوستان واقع در خیابان 15 خرداد 
جنوبی کوچه شماره 1/۲ را از طریق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیت که تجربه و توانایي انجام کار را دارند،، 
دعوت بعمل  مي آید جهت دریافت اســناد و اطالع از شــرایط شــرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مرکزي به آدرس رفسنجان، خیابان تختي یا به نشانی 

اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1۴00/0۹/30 به دبیرخانه شهرداري مرکزي تسلیم نمایند. 
تاریخ بازگشایی پاکات روز چهارشنبه  مورخ 1۴00/10/01 می باشد.

) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.(
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداري رفسنجانتلفن های تماس : 3۴۲5۸۷01-5 -03۴ 
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به قلم 
محمد فتح نجات

گزارش»کرمانامروز«ازبدقولیهایبرخیشرکتهادرزمینهتحویلسفارشاتشرایطیواقساطیکهباعثایجادبیاعتمادیدرجامعهمیشود؛

این بدقولی ها و عدم نظارت 
باعث بی اعتمادی مردم به تولید ملی می شود

بسیارشنیدیمکهشرکتهای اخیر درچنددهه
خودروییوبسیاریازشرکتهایدیگرکهاجناس
شرایطیواقساطیبهمردمارائهمیکنندبابدقولی
هایخودتجمعاتاعتراضیبسیاریرارقمزدندو
موجباتبیاعتمادیمردمبهتولیدداخلیرافراهم
ساختند.درهمینکرمانچندینشرکتخودرویی
باتاخیرهایچندماههوحتیچندسالهخودچنان
اندکهمردمدیگر جویدرکرمانبهوجودآورده
بهفروشهایاقساطیوشرایطیبدبینشدهاند.

حدودسهسالقبلیکشرکتخودروییدرکرمان
بهمردمپیشفروشکرد چنددهدستگاهخودرو
افزایش با ازمدتیکهاینخودروهاناگهان وپس
واریز تقاضای مردم از شدند، گرانتر دالر، قیمت
وجهمازادنمودوبااینرفتارهاتجمعاتاعتراضی
نیزیکشرکت پیش باعثشد.چندی را فراوانی
ها بدقولی با نیز استان درجنوبشرق خودرویی
وعدمپاسخگوییشفافبهمشتریانخودموجب

نارضایتیبسیاریازکرمانیانشدومتاسفانهبذری
که موارد این کاشت. اعتمادی بی باغچه در دیگر
ذکرشدمربوطبهفروشخودرواستکهبهدلیل
قیمتهایبسیارباالیآنهامردمبیشترمجبوربه

خریدشرایطیهستند.
بسیاری آور سرسام های گرانی دلیل به اخیرا اما
صوتی و خانگی لوازم جمله از ایرانی برندهای از
فروش پیش و شرایطی فروش به مجبور تصویری

اقساطیشدهاند.رفتاریکهالبتهدرهمهکشورها
دانست. وارد آن به توان نمی ایرادی و است رایج
و کرده معرفی بانک به را مردم ها فروشگاه این
هزینهمحصولرابهصورتنقدیازبانکدریافت
دو یا یک از پس که دارند می اعالم و کنند می
تا شد. خواهد تحویل شما نظر مورد محصول ماه
همه زیرا ندارد وجود ایرادی هم داستان اینجای
ایراد است. شده اعالم قراردادی صورت به چیز

که خریداران از بعضی که شود می آغاز آنجا از
ازبدقولیچند باماتماسگرفتند چندروزقبل
تحویل موعد به رسیدن از پس شرکت این ماهه
کرمانی شهروندان از یکی آوردند. میان به سخن
درفضایمجازیتصویرمدارکواسنادمربوطبه
ارسالکردوگفت:»جالب ما برای را بدقولی این
استدیروززمانیکهبهاینفروشگاهمراجعهکردم
بالبخندیتمسخرآمیزبهمنگفتندشمااصالبه
اینیکماهونیمکهدربرگهاتنوشتهاستتوجه
نکن،حداقل3ماهوحتیشایدبیشتربایددرنوبت
اشاره گزارش این ابتدای در که همانطور باشی«
کردممتاسفانهچنینرفتارهاییموجببیاعتمادی
تولید و ایرانی برندهای این و شود می اجتماعی
در که رفتاری روند. می سوال زیر که است ملی
خودروسازانملیبهحدیرسیدهکهمردمحاضرند
درگیر اما بخرند، دوم دسته خودروی یک ضرر با
نشوند. بدقول های اینشرکت شرایطی فروشهای
از خانگی لوازم نکردن وارد با است قرار که حال
برسیم، صنعتی خودکفایی به خارجی کشورهای
به نظارت و بازرسی کهمسئوالنحوزه است الزم
اینرفتارهانیزرسیدگیکنندتااینگونهنشودکهبا
اعمالاینممنوعیتهاتنهاکارقاچاقچیانسنگین
ترشودواقبالمردمبهاجناسقاچاقبیشترشود.
اعتماد به اینگونهراحت امیدفرداییکهدرآن به

مردملطمهواردنکنیم.

کدام سرطان ها واکسن دارند؟
بهگفتهیکپزشککردستانیبرایدونوعازسرطانها
باواکسنهپاتیتب واکسنوجوددارد؛سرطانکبدکه
دهانه سرطان نیز و شود می تزریق نوزادی دوره در که
رحمکهباواکسنگارداسیلدرسنینباالی15سالدر
خانمهاتزریقمیشودوازسرطاندهانهرحمکهیکیاز
عواملایجادکنندهویروسپاپیلوماستجلوگیریمیکند.
علل ترین شایع از یکی اینکه بیان با  فتاحی نیما دکتر
کرد: اظهار است سرطان جهان و ایران در میر و مرگ
اولیهتشخیص مراحل در اگر ها انواعسرطان از بسیاری
دادهشوندبهراحتیقابلدرمانبودهومیتوانازرشدو

پیشرفتآنهاجلوگیریکرد.
میر و مرگ کاهش برای که را اقداماتی ترین مهم وی 
ناشیازسرطانهامیتوانانجامدادشاملپیشگیریاز
ابتالوغربالگریجمعیتذکرکردوافزود:سرطانهاهم
علتژنتیکیوهمعلتاکتسابی)محیطی(دارندکهعلت
اکتسابیقسمتعمدهآنبهسبکزندگیفردبستگیدارد
کهاینسبکزندگیبااصالحیاتغییرعادتهاقابلتغییر
ازبروزخیلیازسرطان استواگراصالحشود،میتواند

هاجلوگیریکند.
شرط اولین پیشگیری مرحله در کرد: عنوان پزشک این
تحقیقات در که است هفته طول در منظم ورزش مهم،
ثابتشدهکهمیتوانددرپیشگیریازسرطاننقشموثر

داشتهباشد.
ویافزود:دررژیمهایغذاییبایدتاجایامکانمصرف
داد افزایش آن جای به را ماهی و کم را قرمز گوشت
وهمچنینمصرفمیوهوسبزیجاتراافزایشدادهومصرف

فستفودهاراکمکرد.
حدود تا نیز مناسب وزن داشتن اینکه بیان با فتاحی،
بیان کند، جلوگیری سرطان به ابتال از تواند می زیادی

کرد:مصرفالکل،سیگار،تنباکووپیپازجملهفاکتورهای
خطرناکدرابتالبهسرطاناست،بهعنوانمثالسرطان
مثانهکهیکیازمواردشایعمرگومیردراثرسرطاندر
آقایاناست،براثرمصرفسیگاردرآقایانبهوجودمیآید.
افزود:کمتردرمعرضقرارگرفتن اینپزشککردستانی
آفتابمیتواندبهشدتریسکابتالبهسرطانپوسترا
و مخدر مواد تزریق مانند پرخطر رفتارهای دهد. کاهش
در و هپاتیت به ابتال ریسک مشترک سرنگ از استفاده

نهایتابتالبهسرطانکبدراافزایشمیدهد.
بهگفتهویبرایدونوعازسرطانهاواکسنوجوددارد؛

سرطانکبدکهباواکسنهپاتیتبکهدردورهنوزادی
واکسن با که رحم دهانه سرطان نیز و شود می تزریق
گارداسیلدرسنینباالی15سالدرخانمهاتزریقمی
شودوازسرطاندهانهرحمکهیکیازعواملایجادکننده

ویروسپاپیلوماستجلوگیریمیکند.
دکترفتاحیگفت:رایجترینسرطانهاییکهبهوسیله
غربالگریدرمراحلاولیهقابلشناساییهستندومیتوان
ازپیشرفتآنهاجلوگیریکردشاملروده،ریه،دهانهرحم

وسینهاست.
ویگفت:درسرطانرودهبرایافرادباالتراز50سالبه

سهروشغربالگریانجاممیگیردودرصورتیکهفرد
درخانوادهسابقهسرطانرودهداشتهباشددرسنینپایین

تراینغربالگریهاآغازمیشود.
افزود: و کرد تشریح گونه این را روش سه این فتاحی
کولونوسکوپیکههر10سالیکبارآنرابایدتکرارکرد،
می بررسی را روده انتهایی بخش که سیگمواندوسکوپی
کند،وهر5سالیکباربایدتکرارشود،تستمدفوعکه
دراینتستخونمخفیرادرمدفوعبررسیمیکنندو
سالیانهبایدانجامگیردکهاگراینتستمدفوعمثبتباشد

بایدکولونوسکوپیانجامگیرد.
ویعنوانکرد:درافرادیکهسیگاریسنگینهستنددر
بررسی برای ریه اسکن ازسیتی سنین75-55سالگی

سرطانریهدرآنهااستفادهمیشود.
اینپزشکعمومیعنوانکرد:سرطانسینهکهازمهمترین
عللمرگومیردرخانمهامیباشد،برایغربالگریآن
میتوانازماموگرافیکهیکنوععکسبرداریرادیولوژی
انجامگیرد،استفاده باید استودرسنین40-65سالگی
وتوصیهمیشودکهخانمهای60-40سالهرسالباید
دوسال هر باال به سالگی از60 و دهند انجام ماموگرافی
40 زیر سنین در اما دهند، انجام ماموگرافی باید یکبار
سالدرصورتیکهدرخانوادهفردیباسابقهسرطانسینه
برای تصویربرداری های روش این از باشد، داشته وجود
غربالگریاستفادهمیشود.ویعنوانکرد:نوعدیگریاز
سرطانکهقابلیتغربالگریداردسرطاندهانهرحماست
کهازطریقتستپاپاسمیرغربالگریآنانجاممیشود
کهاز21سالگیشروعمیشودوتوصیهمیگردداز21-30
سالگیهرسهسالیکبارانجامگیردواز65-30سالگی

هر5سالیکبارانجامگیرد.

شورای خودگردان مهمانشهر بردسیر در نظر دارد حدود 

50 تن آهن آالت اسقاطی و 3 عدد تانکر مستعمل را 

از طریق مزایده عمومی بفروش برساند لذا از متقاضیان 

شرکت در مزایده دعوت می گردد جهت اخذ فرم های 

مربوطه و انجام سایر هماهنگی ها به مدیریت مهمانشهر 

و   09058044318 های  تلفن  شماره  با  یا  مراجعه 

09170315153 تماس حاصل نمایند ضمنا زمان بازدید 

از مورخه 1400/9/13 لغایت 1400/9/14 در ساعات اداری 

می باشد.

آگهی مزایده 

یادداشت ورزشی:

آرمان مسی ها 

برای پیروزی در دومین 

دربی فصل...
تیمفوتبالصنعتمس،باپیروزی
برابر در خانه از خارج شیرین
که آن بر همدان،عالوه شهرداری
همدانی تیم فصل شکست اولین
تحمیل حریف به خانه در را
کرد،شرایطخودراهمازنظرروحی
وروانیوهمازنظرامتیازوجایگاه
درجدولردهبندیبهبودبخشید
،تابتواندباخیالراحتتروتمرکز

بهترتمریناتآمادهسازیرادرکرمانوزیرنظرفرزادحسینخانیوکادر
فنیبرایادامهرقابتهایلیگدستهاولدنبالکند.

شنبه پنج ،روز خود بعدی بازی در حالی ،در کویر فوتبال ستارگان
یازدهمآذرماهجاری،ازتیمآرمانگهرسیرجان،دیگرنمایندهفوتبال
میزبانیمیکنندکهشاگردان فوتبالکشور اول لیگدسته استاندر
قاسمشهبانیزموفقشدنددرآخریندیدارخوددرلیگبابرترییکبر
صفردربرابرتیمقشقاییشیراز،جمعامتیازاتخودرابهعدد13رسانده
مسابقات از سطح این در حضورشان تاریخ طول در بار اولین برای و
فوتبالکشوربرجایگاهدومجدولردهبندیتکیهبزنندوتیممسنیز
بااختالفتنهایکامتیازنسبتبهاینتیمهماستانیخوددرردهششم
تواند ایندیدارخانگیمی پیروزیدر داردکه قرار بندی رده جدول

،ستارگانفوتبالکویررابهجمعباالنشیناناضافهکند.
آذرماه ششم شنبه روز در حذفی جام دیدارهای برگزاری البته
ازنوددقیقهدهنفرهبوددر جاری،باعثشدتامسدرحالیکهبیش
ماراتنینفسگیرویکصدوبیستدقیقهای،تیمپرستارهخوشهطالیی
رامغلوبکندوآرمانگهرنیزدردیداریبسیارآسانتیمگمنامبنتو

حساممهرفارسرابانتیجهپرگل4بریکمغلوبکند.
تیمفوتبالآرمانگهربادوشکستوتنهایکبردخارجازخانه،یک
تساویوسهپیروزیخانگینشاندادهاستکهدربازیهایکهخارج
ازسیرجانانجامدادهاست،توفیقچندانیبهدستنیاوردهوسهپیروزی
ازچهاربرداینتیمدرورزشگاهخانگیخودشانرقمخوردهواینامر
کارآرمانگهریهارادرورزشگاهشهیدباهنرکرماندشوارترخواهد
کرد،ایندرحالیاستکهشاگردانفرزادحسینخانیدربازیهاییکه
دراینورزشگاهانجامدادهاند،طعمهیچشکستیرانچشیدهوتنهاباخت
تیممسدرزمینسایپایکرجوبااختالفیکگلرقمخوردهاست
وشکستناپذیرینارنجیپوشانکویردرخانهوعدمتوفیقآنچنانی
آرمانگهردربازیهایخارجازخانه،کارشهباوشاگردانشرادرکرمان

سختترمیکند.
بیشکفرزادحسینخانیویارانشنمیخواهندروندروبهرشدخودرا
متوقفونوارپیروزیهایخودراپارهکنندوقاسمشهباوشاگردانش
نیزبهدنبالاثباتشایستگیخودهستندتااثباتکنندکهجایگاهفعلی
آناندرجدولردهبندیاتفاقینیستواینانگیزههایباالومتفاوتهر
دوتیموحضوربرخیازبازیکنانیکهسابقهپوشیدنپیراهنتیممقابل
رانیزدرکارنامهورزشیخوددارندبرجذابیتهایایندربیفوتبالدر
پهناورتریناستانکشورخواهدافزودوبایدمنتظرماندودیدکهآیا،تیم
مسکرماندراینبازیهممثلدیداربرابرمسشهربابک،هرسهامتیاز
رابهحسابخودواریزمیکندوروندخوبخودراحفظخواهدکردیا

درپایاننتیجهدیگریرقمخواهدخورد!؟
روز ،ساعت14عصر گهرسیرجان آرمان و کرمان هایمس تیم دیدار
پنجشنبه،یازدهمآذرماهجاریودرورزشگاهشهیدباهنرکرمانبرگزار

میشود.

به قلم
امید سالجقه

بهگزارشروابطعمومیواموربینالمللشرکتسنگ
جمهور رئیس مشاور محمد سعید دکتر گهرزمین آهن
ویژه و صنعتی تجاری، آزاد مناطق عالی شورای دبیر و
سیزدهمین در گهرزمین غرفه از بازدید در اقتصادی
هشتمین و کشور گذاری سرمایه فرصتهای نمایشگاه
نمایشگاهبینالمللیبورس،بانک،بیمهوخصوصیسازی

و تولید بحث در گهرزمین شرکت کرد: عنوان کیش
سرمایهگذاریاقداماتشایستهایانجامدادهاستوقابل
توجهاست.درواقعاینحجمفعالیت،اشتغالزاییخوبیرا
بههمراهداشتهاست.ویبااشارهبهتوانمندیهاوقابلیت
هایشرکتگهرزمینپیشنهادداداینشرکتدرمناطق

آزادسرمایهگذاریکند.

مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد:

 اقدامات گهرزمین در تولید و سرمایه گذاری، 
قابل توجه است 
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