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جلسه توليد شركت معادن زغال سنگ

كرمان برگزار شد  استان 

2

2

2

4

2

2

فرمانده انتظامی کرمان
 خبر داد:

کشف ۳۰ میلیارد ریال کاالی

 قاچاق در کرمان

ساده ترین روش ها 

برای درمان 

خر و پف

متن در صفحه دوم
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 محدودیت سقف استانی صدور مجوز 

جوجه ریزی حذف شد

رییس سازمان صمت استان کرمان :

از ۵۰۰ معدن استان حدود

 ۱۶۰ معدن دچار چالش هستند 

اقدام جهادی در زمينۀ فراهم سازی زیرساخت های

 ضروری در مناطق حاشيۀ شهر

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

معاون توانبخشی بهزیستی استان :

با وجود تحصیالت دانشگاهی

  بسیاری از معلوالن استان

 بیکار هستند

گذشته در جاده بم؛ گزارش »کرمان امروز« از مرگ حدود 50 نفر و مجروح شدن 400 نفر ظرف هشت ماهه 

جاده کرمان-بم نیاز به بهسازی و ترمیم اساسی دارد

متن کامل در صفحه سوم

  جاده های استان کرمان به دلیل کیفیت پایین و عدم وجود برخی استانداردهای الزم مسبب بسیاری از حوادث رانندگی و فوت هم استانی های کرمانی شده و می شود. به گفته جانشین 
پلیس راه استان کرمان در هشت ماهه ابتدای سال در بم حدود 50 کشته و 400 مجروح ناشی از تصادفات جاده ای داشته ایم که آماری نگران کننده است. متاسفانه در بیشتر محورهای 
مواصالتی استان کرمان به دلیل مشکالت عدیده ای که در زیر ساخت ها وجود دارد همواره چنین حوادثی را شاهد هستیم و برخی جاده ها به جوالن گاه مرگ تبدیل شده اند و نیاز به 

بهسازی و ترمیم اساسی دارند و....

متن در صفحه چهارم

که منجر  کرمان  گزارش »کرمان امروز« درباره حادثه اخیر در جاده مربوط به آرامستان جدید شهر 
گرام: کرمان در اینستا کنش مردم به نوشته های شهردار  به کشته شدن دوکرمانی شد و وا

آقای شهردار!
جان مردم کرمان بیش از

100 میلیارد تومان می ارزد!
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آگهی مزایده عمومی - فروش زمین دهیاری حاجی آباد )کرمان( نوبت دوم
آدرس: کرمان - جاده تهران - بعد از پل شهید بادپا - حاجی آباد- خیابان ولی عصر)عج( - ولی عصر 17 تلفن تماس: 32612008 - 034

دهیاری حاجی آباد )کرمان( به استناد مصوبه شماره 38 / ش مورخه 1400/4/17 شورای محترم اسالمی حاجی آباد در نظر دارد نسبت به 
فروش یک قطعه زمین از نقشه تفکیکی ذیل از طریق مزایده عمومی )طبق ارزیابی کارشناس دادگستری( با حدود و مشخصات مندرج در 
اسناد مزایده اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت بازدید از نقشه و موقعیت  ملک و دریافت 
اسناد مزایده از تاریخ 1400/9/8 لغایت 1400/9/18 و جهت تسلیم پیشنهادات تا مورخه 1400/10/1 به دهیاری حاجی آباد )کرمان( واقع در جاده 
تهران بعد از پل راه آهن خیابان ولیعصر کوچه شماره 17 مراجعه نمایند. در ضمن دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت 
کنندگان باید به ازاء هر قطعه زمین مورد تقاضای خود 5 درصد قیمت پایه را به عنوان تضمین شرکت در مزایده به شرح مبلغ امالک برابر 
فهرست قطعات مورد مزایده که براساس قیمت پایه و مساحت هر قطعه تعیین شده که جزء اسناد و مدارک مزایده می باشد را به صورت 

ضمانتنامه بانکی به انضمام سایر مدارک تحویل نمایند.
بازگشایی پاکات در تاریخ 1400/10/4 و در محل دفتر دهیاری انجام خواهد شد و برنده مزایده بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ 
اعالم برندگان به صورت کتبی نسبت به واریز مبلغ کل پیشنهادی به حسابی که دهیاری اعالم می نماید اقدام و در غیر این صورت تضمین 

شرکت در مزایده ایشان به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد گردید.
بدیهی است که هزینه چاپ آگهی در روزنامه های محلی و هزینه کارشناسی ملک و همچنین کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال اسناد 

مالکیت، عوارض و مالیات و غیره به عهده برندگان مزایده خواهد بود. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

مبلغ پایه یک قطعه 

زمین )ریال( 

مساحت 

)مترمربع(

کاربری  شماره موقعیت

 قطعه

11/000/000/000

 ریال 

275/01  قطعه 13 از نقشه تفکیکی ملک وراث مرحوم رحیم رشیدی واقع مسکونی

 در حاجی آباد خیابان ولی عصر کوچه شماره 17

1

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(   آگهی مزایده
مزایده گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان  موضوع مزایده: فروش یک میلیون تن زغال باطله نرمه کارخانه زغالشویی زرند )استخر اکبرآباد(

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/09/27    محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت اهلل صدوقی - شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور 
قراردادها )شماره تماس : 32117726 - 034( تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ   42/000/000/000 ریال   تاریخ تحویل پاکت ها : مورخ 1400/10/11  
شبا  شماره  صدوقی  شهید  شعبه  رفاه  بانک   31482107 حساب  به  ریال   300/000 مبلغ  واریز  اسناد:   خرید  مبلغ   1400/10/12 مورخ  پاکتها:  گشایش  تاریخ 
IR680130100000000031482107  ضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد.                    شرکت معادن زغالسنگ کرمان

آگهی شناسایی پیمانکار 26 - 1400

آگهی شناسایی پیمانکار 30 - 1400

شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد تهیه و اجرای در و پنجره دوجداره UPVC و در و پنجره آلومینیومی به همراه تهیه و اجرای شیشه و با کلیه متعلقات نصب به 
همراه دستمزد نصب یراق آالت براساس نقشه های پیوست و ریز مقادیر پیوست در مجموعه فرهنگی ورزشی 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 

شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد نصب و اجرای کامل سقف عرشه فوالدی به همراه تهیه ورق فوالدی عرشه، قالب های اضالع باز با فالشینگ جهت قالب بندی 
)Pour Stop( و کلیه متعلقات جهت نصب ورق روی استراکچر )از قبیل گل میخ، پرچ یا پیچ های سرمته، میخ، چاشنی و غیره...( ساختمان های پهنه ی ورودی 
مجتمع مس سرچشمه )طبق نقشه پیوست( 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 27 - 1400

آگهی شناسایی پیمانکار 28 - 1400

شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد تهیه، ساخت و نصب کانال هوا از ورق فوالدی گالوانیزه با هر نوع مقطع )چهارگوش یا گرد(، شامل فلنج )نبشی و غیره(، پیچ و مهره 
گالوانیزه، پرچ آهنی، واشر آزبستی، تخته، ساپورت، نخ نسوز، برزنت نسوز، ضد زنگ فلنج، مواد کمکی مناسب برای درزبندی و تقویت الزم و غیره و تهیه و اجرای دریچه 
های یک طرفه، دریچه های دو طرفه، دریچه سقفی چهارگوش، دریچه ثابت، پادری V شکل، دمپر ضد آتش با کلیه متعلقات الزم براساس نقشه های پیوست در مجموعه 
فرهنگی ورزشی 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 

شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد اجرای کاشی، سرامیک روی سطح قائم و افقی و بتن ریزی کف براساس نقشه های پیوست در مجموعه فرهنگی 
ورزشی 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 
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اخبار استان

به گفته معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان 
تحصیالت  وجود  با  معلوالن  فراوان  بیکاری  کرمان، 
دانشگاهی بسیاری از آنان از جمله مشکالت معلوالن 

است.
عدم  ایسنا،  با  گو  و  گفت  در  پور  احمدی  علیرضا 
و  شهری  محیط  سازی  مناسب  و  پذیری  دسترس 
مربوط  های  بودجه  کفایت  عدم  عمومی،  اماکن 
کمک  وسایل  کفایت  عدم  معلوالن،  از  حمایت  به 
کامل  و  صحیح  اجرای  عدم  نیاز،  مورد  توانبخشی 
توسط  معلولیت  دارای  افراد  از  قانون جامع حمایت 
بیکاری  و  مربوطه  متولیان  و  اجرایی  دستگاههای 
دانشگاهی  تحصیالت  وجود  با  معلوالن  فراوان 
بسیاری از آنان را ازجمله مشکالت معلوالن برشمرد. 

کرمان  استان  بهزیستی  کل  اداره  توانبخشی  معاون 
استان  در  معلول  هزار   ۵۰ از  بیش  کرد:  اظهار 
کرمان تحت پوشش بهزیستی هستندکه از خدمات 
در ۳۰  معلول   برند. ۱۵۵۰  می  بهره  این مجموعه 
مرکز شبانه روزی و آسایشگاه ها مراقبت می شوند. 
همچنین ۱۸۰۰ معلول به صورت روزانه از خدمات 

۵۰ مرکز آموزشی توانبخشی برخوردارند.
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان به تعداد 
از  بیش  افزود:  و  کرد  اشاره  نخاعی  ضایعه  معلوالن 
۱۰۰۰ معلول ضایعه نخاعی داریم و همچنین بیش 
از ۱۳۰ مرکز مثبت زندگی، امور مددکاری ۳۵۰۰۰ 

معلول را در تمامی محالت استان به عهده دارند.
احمدی پوربه خدمات بهزیستی به این افراد اشاره و 

تصریح کرد: این خدمات شامل خدمات توانبخشی 
در  مراقبت  پرستاری،  حق  پرداخت  پزشکی،  و 
پشتیبانی  معلوالن،  به  آموزی  حرفه  ها،  آسایشگاه 
شغلی، مدد کاری، تهیه وسایل کمک توانبخشی از 
معافیت  و  تخت  مواج،  تشک  سمعک  ویلچر،  قبیل 

فرزند معلوالن است.
وامهای  پرداخت  افزود:  فوق  مطلب  ادامه  در  وی 
که  فرمایانی  کار  به  بیمه  پرداخت حق  اشتغالزایی، 
مناسب  اجرای  پیگیری  کنند،  می  استخدام  معلول 
سازی محیط زندگی)منزل و خودرو(، معرفی جهت 
به  شهریه  پرداخت  معلوالن،  ویژه  پالک  دریافت 
از  آنها  ذهاب  و  ایاب  به  کمک  معلول،  دانشجویان 

دیگر خدمات بهزیستی است.

اجرای  طول  در  گفت:  کرمان  انتظامی  فرمانده 
طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز انواع کاالی قاچاق 

به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در استان کشف شد.
 سردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان 
ناجا  ماموریتی  اولویت های  از  یکی  گفت:  کرمان 
این  که  است  کاال  قاچاق  با  برخورد  امسال  طی 
مهم طی اجرای  طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

او افزود: طی اجرای این طرح ۳ روزه و با تالش 
لوازم  انواع  استان،  سراسر  در  همکارانم  وقفه  بی 
دخانی،  کاالی  نفتی،  فرآورده های  آشپزخانه، 
پوشاک، دام و برخی اقالم خوراکی و مصرفی دیگر 
که در مجموع ارزش آن ها از سوی کارشناسان ۳۰ 
میلیارد ریال برآورد شد، کشف شد و در این رابطه 

۶۲ متهم دستگیر شدند.
سردار ناظری با اشاره به توقیف ۴۰ دستگاه انواع 

فقره   ۶۲ تشکیل  و  سنگین  و  سبک  خودروی 
کرد:  تصریح  کشفیات  این  با  رابطه  در  پرونده 
فرمایشات  با  راستا  هم  طرح ها  گونه  این  اجرای 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و با توجه به 
جدیت  با  کرونا  بیماری  از  ناشی  خاص  شرایط 
خوب  همکاری  با  قطعا  و  داشت  خواهد  تداوم 
شهروندان با پلیس نتایج ارزشمندتری نیز حاصل 

خواهد شد.

در  کشور  بانوان  تاکرای  سپک  مسابقات 
کرمان  استان  تیم  قهرمانی  نایب  با  مراغه 

خاتمه یافت.
مسابقات سپک تاکرای قهرمانی بانوان کشور 

به میزبانی استان آذربایجان شرقی در سالن 
حجاب شهرستان مراغه برگزار شد.

این رقابت ها با حضور ۱۵۰ ورزشکار در قالب 
۱۴ تیم و در ۴ گروه انجام شد که در نهایت 

قهرمانی دست  به عنوان  استان مرکزی  تیم 
یافت، استان کرمان دوم شد و تیم های تهران 

و لرستان در جایگاه سوم مشترک ایستادند.
مراسم اختتامیه و توزیع جوایز تیم های برتر 

انجمن سپک  رئیس  آزاد  سهراب  با حضور 
تاکرا، یلدا قاسمی نایب رئیس انجمن و علی 
ورزشی  انجمن های  هیات  رئیس  پور  حسن 

استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

به  اشاره  با  کرمان،  استان  صمت  سازمان  رییس 
تخصص و توانمندی جهاددانشگاهی کرمان در زمینه 
کارهای معدنی، گفت: بر همین اساس طرح احیای 
۱۰ معدن غیرفعال استان به این نهاد علمی و اجرایی 

واگذار می شود.
به  اشاره  با  نژاد،  حسینی  مهدی  ایسنا،  گزارش  به 
غیرفعال بودن معادن در زمینه برداشتی که به شکل 
فنی دارند، گفت: در این راستا عموما از ۵۰۰ معدنی 
که در استان برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده 
چالش  دچار  معدن   ۱۶۰ تا   ۱۵۰ به  نزدیک  است 
هستند و همین طور که گفته شد، برای افزایش بهره 

وری و احیای آنها در این زمینه در قالب تفاهم نامه 
با جهاددانشگاهی، دنبال می شود.

وی به تفاهم نامه با جهاددانشگاهی استان کرمان در 
زمینه ی احیای معادن غیرفعال، اشاره و اظهار کرد: 
باید بتوانیم از ظرفیت جهاددانشگاهی استفاده کنیم 
و این نهاد علمی و اجرایی ضمن عارضه یابی، بتواند 
پیشنهاداتی در خصوص رفع مشکالت، فعال کردن و 

افزایش بهره وری آنها ارایه دهد.
استان  رییس جهاددانشگاهی  بازمانده،  مهدی  دکتر 
کرمان، در این جلسه با اشاره به دانش فنی، تخصص 
گفت:  معادن،  زمینه  در  جهاددانشگاهی  مهارت  و 

با توجه به ظرفیت موجود در جهاددانشگاهی  قطعا 
می توانیم در راستای احیای معادن غیرفعال استان 

بسیار موثر واقع شویم.
آزمایشگاهی  تجهیزات  به  همچنین  وی 
واقع در دفتر مرکزی  استان کرمان  جهاددانشگاهی 
این نهاد اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه توانستیم با 
تجهیز این آزمایشگاه گام موثری را برای افزایش بهره 

وری و بهره جستن از دانش بومی برداریم.
بازمانده، بومی سازی را یکی از مسایل مهم در معادن 
استان  جهاددانشگاهی  کرد:  تصریح  و  ذکر  استان، 
کرمان آمادگی کامل را دارد تا بتواند با جلوگیری از 

خام فروشی در معادن استان، بازوی توانمندی برای 
فعاالن این حرفه محسوب شود.

به  اشاره  با  کرمان،  استان  جهاددانشگاهی  رییس 
تفاهم نامه ی احیای ده معدن غیر فعال، گفت: امید 
است بتوانیم با برنامه ریزی و اتکا به تیم تخصصی 
این نهاد در راستای احیای این معادن و افزایش بهره 

وری گام برداریم.
نشست مشترک جهاد دانشگاهی کرمان با مسئوالن 
سازمان  معاونان  و  رییس  حضور  با  استان  صمت 
استان  جهاددانشگاهی  معاونان  و  رییس  و  صمت 

کرمان برگزار شد.

تولید  جلسه  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
در  معدني  مناطق  ومدیران  شرکت  مدیران  باحضور 

سالن کنفراس مجموعه برگزار شد.
تبریک  ضمن  رنجبر  مهندس  جلسه  این  ابتداي  در 
در  مناطق  وروساي  مدیران  ازحضور  بسیج  هفته 

جلسه تشکر وهم  چنین از  شوراي کارگري معادن 
در  کارگران  هاي  درخواست  هاي  پیگیري  جهت 
که  کرد  امیدواري  تقدیروابراز  گذشته  دوهفته  یکي 
این عزیزان وسایر مسئوالن شاهد کمتر  با همکاري 

شدن دغدغه هاي مجموعه کارگري باشیم.

سرپرست شرکت معادن زغال سنگ یکي از راههاي 
رسیدن به شکوفایي مجموعه را تولید، همراه با ایمني 
هاي سال  ماه  با  امسال  تولید  مقایسه  با  دانست.وی 
راستا  این  در  خواست  مجموعه  مدیران  از  گذشته 
براي  خوبي  اتفاقات  تا  گیرد  صورت  الزم  همفکري 

مجموعه رقم بخورد.
مدیران  وسایر  معادن  مدیران  جلسه  این  ادامه  در 
مجموعه به تبین مشکالت وارائه نظرات و پیشنهادات 
خود درباره مسائل فني  وسایر مسائل مربوط به تولید 

پرداختند.

وسیله  که  رانندگانی  از  ما  تقاضای  گفت:  محمدی 
که  است  این  می شود  محسوب  دودزا  آن ها  نقلیه 
اقدام  خود  نقلیه  وسایل  فنی  عیوب  رفع  به  نسبت 

کنند.
شمال  راه  پلیس  ،جانشین  محمدی  پیام  سرهنگ 
آئین  یک  ماده   ۹۴ بند  برابر  گفت:  کرمان  استان 
نامه راهنمایی و رانندگی هر نوع نقصان یا تغییر در 
وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه که موجب کاهش 
از حد  بیش  افزایش  یا  و  رانندگی  در  ایمنی  ضریب 

از حد  بیش  آلودگی  یا  و  هوا  آالینده  گاز های  مجاز 
مجاز صدا شده، نقص فنی محسوب می شود.

او افزود: پلیس راه پیوسته و در طول سال با اجرا و 
از تردد خودرو های  اعمال قانون تالش بر پیشگیری 
معیوب و دودزا و به تبع آن پیشگیری از تصادفات در 
اثر نقایص فنی از قبیل نقص در الستیک ها، سیستم 
در  اما  دارد،  را   ... و  کن  پاک  برف  ترمز،  روشنایی، 
این فصل و با توجه به سردی هوا و تاثیر نقص فنی 
خودرو ها بر افزایش آلودگی هوا، طرح اعمال قانون و 

دارای  و وسایل  تردد خودرو های دودزا  از  جلوگیری 
نقص فنی به طور ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد.
جانشین پلیس راه شمال استان با اشاره به اینکه برای 
داریم،  عمومی  مشارکت  به  نیاز  آالیندگی ها  کاهش 
گفت: تقاضای ما از رانندگانی که وسیله نقلیه آن ها 
دودزا محسوب می شود این  است که نسبت به رفع 

عیوب فنی وسایل نقلیه خود اقدام کنند.
او اظهار کرد: یکی از تاثیرات منفی نقص فنی وسایل 
نقلیه دودزا، آسیب بر کودکان، مجروحان شیمیایی، 

از  ما  و  است  ریوی  و  قلبی  بیماران  و  کهنساالن 
حد  تا  ایام  این  در  می کنیم  درخواست  عزیزان  این 
از منزل خارج نشوند، زیرا میزان  امکان سعی کنند 
آالینده ها در خانه بسیار کمتر از فضای بیرون است.

سرهنگ محمدی تاکید کرد: دست یافتن به محیطی 
و  پاک  هوای  و  شنیداری  و  صوتی  آلودگی  بدون 
کاهش آلودگی هوا و ایجاد امنیت و آرامش ترافیکی 
و  دودزا  خودرو های  نقص  رفع  و  ممنوعیت  نیازمند 

دارای نقص فنی است.

معاون توانبخشی بهزیستی استان :

با وجود تحصیالت دانشگاهی،  بسیاری از معلوالن استان بیکار هستند

فرمانده انتظامی کرمان خبر داد:

کشف ۳۰ میلیارد ریال کاالی قاچاق در کرمان

کرمان نایب قهرمان مسابقات سپک تاکرای بانوان کشورشد

رییس سازمان صمت استان کرمان :

از ۵۰۰ معدن استان حدود ۱۶۰ معدن دچار چالش هستند 

جلسه توليد شركت معادن زغال سنگ استان كرمان برگزار شد 

جانشین پلیس راه شمال استان کرمان:

رانندگان وسایل نقليه دودزا نسبت  به رفع عيوب، اقدام كنند 

مدیرکل بیمه سالمت استان خبر داد:

اجباری شدن نسخه نویسی الکترونيک

مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان گفت: شمارش معکوس برای اجباری 
آغاز شده است. محمد جعغری مدیرکل  الکترونیک  نویسی  شدن نسخه 
بیمه سالمت استان کرمان درنشست شورای اطالع رسانی بیمه سالمت 
کشور  نویسی  نسخه  صدور  درصد   ۷۵ اکنون  هم  گفت:  کرمان  استان 
نویسی  نسخه  شدن  کرد:جاری  بیان  او  است.  کاغذی  وبقیه  الکترونیک 
الکترونیک وجایگزینی با دفتربیمه براساس بند ث ماده ۶۷ وبندچ ماده ۷ 
قانون اجرایی شده است. جعفری میزان نسخه نویسی الکترونیک در استان 

کرمان را ۹۹ درصد ذکر کرد. 

باتأمین مناسب جوجه یکروزه گوشتی در کشور؛

 محدودیت سقف استانی صدور مجوز 

جوجه ریزی حذف شد

کرمان،علی  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  عمومی  روابط  اعالم  به  بنا 
مناسب  تأمین  با  گفت:  سازمان  این  دامی  تولیدات  بهبود  معاون  باقری 
مجوز  صدور  استانی  سقف  محدودیت  کشور،  در  گوشتی  یکروزه  جوجه 
افزود:  کلیه واحدهایی که از جوجه  جوجه ریزی حذف شده است. وی 
ریزی قبلی آنها ۸۰ روز گذشته باشد و مرغ زنده خود را به قیمت مصوب 

تحویل داده باشند، می توانند نسبت به اخذ مجوز از سامانه اقدام کنند.
باقری اظهار کرد: جهت تأمین گوشت مرغ استان در ماه های پر مصرف 

آتی نسبت به جوجه ریزی مناسب در استان اقدام می شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین جوجه وارداتی شرکت پشتیبانی و جوجه 
آرین بدون محدودیت ۸۰ روز از جوجه ریزی قبلی و صرفا با فاصله ۱۵ 

روز از حذف گله قبل، قابل صدور مجوز و جوجه ریزی است.

رییس نظام پزشکی شهرستان سیرجان خبر داد:

پيگيری موضوع مشکوک بودن فوت 

دو نفر بر اثر تزریق دارو

رییس نظام پزشکی شهرستان سیرجان گفت:موضوع مشکوک بودن فوت 
دو نفر بر اثر تزریق دارو در درمانگاهی در شهرستان سیرجان پیگیری می 
در خصوص مرگ  پزشکی شهرستان سیرجان  نظام  رییس  شود. رضوی 
مشکوک دو شهروند سیرجانی پس از تزریق آمپول در یکی از درمانگاه های 
سیرجان گفت: پس از تزریق آمپول ویتامین c و آمپول سفتریاکسون این 

دو بیمار جان خود را از دست داده اند.
خانواده ها  از  یکی  نفر  دو  این  باختن  جان  پی  در  افزود:  درادامه  رضوی 
با حضور کارشناسان در حال  این خانواده  شکایت کرده است و شکایت 
شده  داده  درمانی  مراکز  به  که  بخشنامه ای  طی  گفت:  او  است.  بررسی 
است تا اطالع ثانوی از تزریق داروی سفتریاکسون در کلیه مراکز درمانی 
به جز بیمارستان ها خودداری شود و فقط تزریق در بیمارستان تحت نظر 
پزشک انجام شود. سه هفته پیش خانمی حدود ۵۵ ساله پس از تزریق 
آمپول در یکی از درمانگاه های شهرستان سیرجان جان خود را از دست 
داد . همچنین در چند روز اخیر  در همان درمانگاه جوان ۳۶ ساله پس از 

تزریق آمپول متاسفانه جان خود را از دست می دهد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع   1400/08/12 مورخه  دوم  هیات   140060319078007551 شماره  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محبوبه پاپلی برواتی فرزند محمود بشماره شناسنامه 2128 صادره از 
کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 429/13 مترمربع که مقدار 35/76 مترمربع از ششدانگ عرصه 
آن متعلق به وقف تحت پالک 228 فرعی از 3979 اصلی بخش 2 کرمان واقع در کرمان جاده قدیم ماهان 
از مالک رسمی آقای جواد پورشعبان محرز گردیده است.  الزمان 18 خریداری  حسین آباد خان صاحب 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
انقضای مدت مذکور و عدم  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  دادخواست خود 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1400/9/1  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/15     1126 م/الف

محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 140060319078007585 هیات دوم مورخ 1400/08/13  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
محمد  فرزند  گوکی  خلیلی  حاج  اکرم  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرمان  دو  منطقه  ملک 
بشماره شناسنامه 456 صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 130/60 مترمربع که مقدار 
50/60 مترمربع از ششدانگ عرصه آن متعلق به وقف تحت پالک 7526 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان 
مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از 3968 اصلی واقع در کرمان خیابان دستغیب کوچه 52 جنوبی 
4 شرقی7 سمت چپ درب سوم خریداری از مالک رسمی آقای سیدعباس ابراهیمی پور فرسنگی  محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به 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: دوشنبه 1400/9/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/15       1123 م/الف

محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060319078005801 هیات دوم مورخ 1400/6/21  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه 
دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای محمدمهدی نادری فرزند عبدالرضا بشماره شناسنامه 
1253 صادره از کهنوج در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع تحت پالک 24517 فرعی از 
2787 اصلی بخش 3 کرمان واقع در خیابان ابوذر جنوبی کوچه 18 داخل کوچه سه خانه مانده به چهار کوچه 
سمت چپ خریداری از مالک رسمی آقای محمود پورزاده حسینی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 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: دوشنبه 1400/9/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/15

1112 م/الف
محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک 
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لحظه

 آشنایی

چه خوب می شد 
لحظه ای که قرار بود 
ما را با هم آشنا کند 

حواسش پرت پُفک خوردن یک کودک می شد 
یا مثال می رفت به آدمی زخمی کمک می کرد 

کاش ما نمی شدیم 
حاال هر چه بیشتر خداحافظی می کنیم

از هم لبریز تر می شویم 

به قلم
سامان ساردویی

یادداشت: 
دروغ های

 مصلحتی!

حرف و دلم با هم یکسان نیست. گاهی اجبارا آنچه را 
می گویم که به مذاق دل دوستان باشد و حال دلشان 
را خوب تر کند. فاصله ی حرف و دلم مشرق و مغرب 
است. تو را می خواهم و از نخواستن حرف می زنم. 
از طغیان و دوست نداشتن حرف می زنم و تشنه ی 
آن لحظه ام که پرده از دروغم برداری و تکلیفم را 
با خودم روشن کنی. به من قدرت بدهی که حقیقت 
را بر زبان آورده و خود را به خودم ثابت کنم. تمام 
سختی ها را بر دوش کشیده و مردانه زندگی می کنم 
چگونه ممکن است که دوستت نداشته باشم!؟ من از 
دروغ های مصلحتی پر شده ام و خودم را نمی بخشم. 
ودلهره  از خودم  خواهم  می  فقط  ندارم  دروغ  قصد 
هایم فرار کنم. آرزوهایم را فروخته ام تا برای زندگی 
زمان بخرم در خودم گریه می کنم و در خودم خون 
می خورم اما از احتیاجات آدمیزادی ام حرف نمی زنم 
تا آرامش بیشتری داشته باشم اما با دروغ هیچ آرامشی 
ایجاد نمی شود. فرشته نیستم اما نمی خواهم گرفتارت 
کنم فرارهایم پر از عالقه است. سکوتم را به هم بریز 
و ترانه بخوان که قدرتی برای اعتراف داشته باشم. در 
بهشتی زندگی می کنم که با خیال تو ساخته ام ولی از 
اقرار قاصرم چون شاید ارزشش را نداشته باشم. حرف 
نمی زنم ولی سکوتم را خواستن و رفتنم را ایستادن 

تصور کن.
در پرده هزار راز مخفی دارم 

صد فاصله تا مجاز مخفی دارم 
هر روز دلم را به غمت می بندم 

بی رقص هزار ساز مخفی دارم

به قلم
مهناز سعید

گزارش »کرمان امروز« از مرگ حدود 50 نفر و مجروح شدن 400 نفر ظرف هشت ماهه گذشته در جاده بم؛

جاده کرمان-بم نیاز به بهسازی و ترمیم اساسی دارد

اشاره:
و  بودن  نامطلوب  دلیل  به  کرمان  های  راه  و  ها  جاده 
کیفیت پایین و عدم وجود استانداردهای الزم باعث شده 
مسیرها  این  در  تردد  زمان  در  مسافران  و  رانندگان  تا 
دچار حوادث شده و هر روز شاهد وقوع تصادفات ناگوار 

رانندگی باشیم.
چندی پیش جانشین پلیس راه استان کرمان گفت: در 
هشت ماهه ابتدای سال در بم حدود 50 کشته و 400 

مجروح ناشی از تصادفات جاده ای بر جا گذاشت.
سرهنگ پیام محمدی با بیان اینکه سال گذشته نیز بم 
رتبه اول تصادفات استانی را دارا بود، افزود: خودروها و 
جاده های ما مشکل دارند و نا ایمن هستند. در همین  
زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.

انتقاد شهروندان و محافل خبری از وضع 
نابسامان راه های استان

 حوزه راه را می توان اساسی ترین و بنیادی ترین زیر 
ساخت هر منطقه عنوان کرد که هر گونه اشکال یا عیبی 
منجر  تواند  می  باشد،  داشته   وجود  حوزه  این  در  که 
محورهای  بیشتر  در  متاسفانه  که  شود  حادثه  بروز  به 
مواصالتی استان کرمان به دلیل مشکالت عدیده ای که 
اتفاق  در زیر ساخت ها وجود دارد همواره این حوادث 
افتاده و جاده های کرمان  به جوالن گاه مرگ  تبدیل 

شده است.
تصادف های پیاپی در جاده های کرمان و کشته شدن 
ساالنه بیش از 170 نفر و مصدوم شدن بیش از 13 هزار 
نفر از هم وطنان در این مسیرها، خاطره های بدی را در 
اذهان از جاده های این استان به جای گذاشته و سبب  
انتقاد شدید شهروندان کرمانی و محافل خبری و رسانه 

ها از وضع نابسامان راه های استان شده است.
وقوع  از  کرمان  های  جاده  از  نقطه  هر  در  روزها  این 
و  شدن  کشته  وجود  با  و  شود  می  داده  خبر  تصادف 

خسارت  و  باختن  جان  مسئول  بسیاری،  شدن  مجروح 
سنگین بر جای مانده هنوز هم مشخص نیست و معموال 
سعی می شود خطای انسانی به عنوان عامل اصلی مطرح 
فراموش  میان  این  در  نیز  سایرعوامل  متاسفانه  و  شده 

می شوند.

گزارشات متعدد مسئوالن راه و پلیس راهور بیانگر آن 
است که بسیاری از جاده های ما دارای نقاط حادثه خیز 
و پر حادثه هستند. از سوی دیگر به گفته جانشین رییس 
معادل  کشور  در  تصادفات  کشته  هر  ناجا  راهور  پلیس 
همچنین  دارد.  کشور  برای  هزینه   تومان  میلیارد   3/5

ساالنه نزدیک  به 7 درصد تولید ناخالص داخلی بر اثر 
حوادث رانندگی از بین می رود.

50 کشته و 400 مجروح، حاصل تصادفات
 جاده ای در بم

چندی پیش جانشین پلیس راه استان کرمان گفت: در 
هشت ماهه ابتدای سال در بم حدود 50 کشته و 400 

مجروح ناشی از تصادفات جاده ای بر جا گذاشت.
سرهنگ پیام محمدی با بیان اینکه سال گذشته نیز بم 
رتبه اول تصادفات استانی را دارا بود، افزود: خودروها و 

جاده های ما مشکل دارند و نا ایمن هستند. 
اساسی و  به عنوان یک چالش  از تصادفات  محمدی  
مهمترین آسیب اجتماعی  یاد کرد و ادامه داد: تصادف 
و  جامعه  به  زیادی  معنوی  و  مادی  های  خسارت  ها 
خانواده ها وارد می کند که انتظار می رود دستگاه ها در 

کنار یکدیگر امنیت را به مردم هدیه دهند. 
جانشین رئیس پلیس راه استان کرمان خاطرنشان کرد: 
ها  جاده  در  که  امنیتی  است؛  جامعه  ملی  نیاز  امنیت 
در کشور ساالنه  زیرا  نیست  ایران  مردم  داریم شایسته 
 ۲ رتبه  کرمان  استان  و  دهیم  می  کشته  نفر  هزار   17
کشوری را در بحث آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات 

دارد. 
کرد:  تاکید  کرمان  استان  راه  پلیس   رئیس  جانشین 
ایم  کرده  عمل  بسیار ضعیف  تصادف  فرهنگ  بحث  در 
این موارد کار نشده است همچنین در بحث  زیرا روی 
اقدامات سلبی نیز تمام تالشمان را کرده ایم به طوری 
که امسال باالی 700هزار تخلف اعمال قانون شده که از 

این تعداد500 هزار تخلف حادثه ساز بوده است. 
این مقام انتظامی اظهار کرد: خودروها و جاده های ما 
مشکل دارند و ناایمن هستند همچنین عمده تصادفات 
دلیل  به  صدمات  بیشتر  و  است  واژگونی  دلیل  به  ما 

سرعت و نبستن کمربند ایمنی سرنشین عقب است.
سخن آخر

به نظر می رسد از میان سه عامل انسان، وسیله نقلیه 
و جاده؛ راه ها و جاده ها به عنوان یکی از عوامل ایجاد 
توجه  مورد  بیشتری  جدیت  با  باید  ای  جاده  حوادث 
مسئوالن قرار گیرند و آنها با تدبیر بیشتر در ایجاد جاده 

های ایمن تالش کنند.

 جاده های استان کرمان به دلیل کیفیت پایین و عدم وجود برخی استانداردهای الزم مسبب 
بسیاری از حوادث رانندگی و فوت هم استانی های کرمانی شده و می شود. به گفته جانشین 
پلیس راه استان کرمان در هشت ماهه ابتدای سال در بم حدود 50 کشته و 400 مجروح ناشی 
از تصادفات جاده ای داشته ایم که آماری نگران کننده است. متاسفانه در بیشتر محورهای 
مواصالتی استان کرمان به دلیل مشکالت عدیده ای که در زیر ساخت ها وجود دارد همواره 
چنین حوادثی را شاهد هستیم و برخی جاده ها به جوالن گاه مرگ تبدیل شده اند و نیاز به 

بهسازی و ترمیم اساسی دارند و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

شهردار کرمان خبر داد: 
اقدام جهادی در زمینۀ فراهم سازی زیرساخت های ضروری در مناطق حاشیۀ شهر

شهردار کرمان گفت: هیچ مشکلی در زمینۀ اسکان زائران دومین سالگرد شهادت 
نیز همۀ فضاهای عمومی و ویژۀ خود را در  سردار دل ها وجود ندارد و شهرداری 

اختیار ستاد اسکان قرار می دهد.
نهادهای  از ظرفیت  استفادۀ حداکثری  اینکه  به  اشاره  با  تبریزی  َشعرباف  سعید 
مردمی در جهت سازندگی شهر، جزو اولویت ها و برنامه های اصلی وی در مدیریت 
شهر کرمان است، افزود: بسیج به عنوان یک نهاد مردمی، کارهایی را می تواند انجام 
دهد که بخش خصوصی و دولتی هم قادر به انجام آن ها نیست و خیلی از کارها در 

شهر جز با همکاری بسیج امکان پذیر نخواهد بود.
وی گفت: ارگان های دیگر ازجمله میراث فرهنگی و بهزیستی هم در بسیاری از 
ماهیت  به خاطر  بسیج  اما  باشند،  داشته  همکاری  با شهرداری  است  الزم  زمینه ها 
مردمی که دارد، حلقۀ ارتباط شهرداری با مردم است و نقش پررنگ تری می تواند 
در دو حوزۀ  بسیج  با  ارتباط شهرداری  اینکه  به  اشاره  با  ایفا کند. شهردار کرمان 
پیشبرد  و  دل ها  سردار  شهادت  سالگرد  برگزاری  نیز  و  شهر  حاشیۀ  در  سازندگی 
ما در زمینۀ سازندگی در  پررنگ تر است، خاطرنشان کرد:  مکتب شهید سلیمانی 
حاشیۀ شهر و شهرک های هدف شهر کرمان، روی پتانسیل همکاری اقشار مختلف 

بسیج حساب کرده ایم.
با توجه به سردی هوا، برخی کارها در مناطق حاشیه و  افزود:  َشعرباف تبریزی 

هدف، فوریت روزانه دارد که آن ها را با کمک بسیج جلو می بریم.
راه سازی  زیرساخت های  فراهم سازی  در  جهادی  اقدام  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
ضروری در مناطق حاشیۀ شهر، یادآور شد: جلسات ستاد ساماندهی حاشیۀ شهر و 

شهرک های هدف شهر کرمان به صورت منظم و هفتگی برگزار می شود؛ ضمن اینکه 
برای برخی اقدامات الزم است جلسات مشترکی با بسیج تشکیل شود.

سردار  شهادت  سالگرد  به  مربوط  امور  هماهنگی  در  مشارکت  کرمان،  شهردار 
افزود: در  بیان کرد و  با بسیج  دل ها را دومین زمینۀ همکاری مشترک شهرداری 
ارتباط با ساماندهی گلزار شهدا جهت برگزاری دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی، برخی برنامه ها در قالب تولید محتوا باید انجام شود و کارهایی 

هم در قالب موضوعات کوتاه مدت در حال انجام است.
برای  برنامه ریزی  مانند  هم  مسایل  برخی  درخصوص  افزود:  تبریزی  َشعرباف 
شهر  به  نوروز  عید  ایام  در  که  زائرانی  و  مهمانان  از  پذیرایی  و  استقبال  چگونگی 
کرمان سفر می کنند، باید تدابیر ویژه ای در قالب برنامه های بلندمدت اندیشیده شود.

وی یادآور شد: هیچ مشکلی در زمینۀ اسکان زائران دومین سالگرد شهادت سردار 
دل ها وجود ندارد و شهرداری نیز همۀ فضاهای عمومی و ویژۀ خود را در اختیار 
ستاد اسکان قرار می دهد. شهردار کرمان با بیان اینکه بیش از دو ماه است کارگروه 
در شهرداری  را  منظم هفتگی  مراسم سالگرد شهادت سردار دل ها، جلسات  ویژۀ 
افزود: در زمینۀ آماده سازی ورودی  نیز جلوتر است،  برنامۀ خود  از  برگزار کرده و 
و خروجی گلزار شهدا، فضای سبز، روان آب ها، پارکینگ، سرویس های بهداشتی و 

پیاده روسازی، اقدامات الزم انجام شده و در حال انجام است.
َشعرباف تبریزی با اشاره به آمادگی ناوگان حمل ونقل عمومی شهرداری درخصوص 
سرویس دهی به زائران، یادآور شد: در حال آماده سازی طرح نظام حرکت و دسترسی 
به گلزار شهدا با همکاری راهنمایی و رانندگی هستیم. وی خاطرنشان کرد: در زمینۀ 

فضاسازی سطح شهر و اطالع رسانی نیز با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری، سپاه و حوزه هنری، تالش داریم فضای شهر را در آستانۀ دومین 

سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به خوبی آماده کنیم.
اینکه کرمان دیگر یک شهر زیارتی و گردشگری است و  بیان  با  شهردار کرمان 
همۀ شاخص های یک شهر زیارتی را پیدا کرده، تأکید کرد: باید برای اسکان زائران 
مرقد سردار سلیمانی با همکاری بخش خصوصی، برنامۀ جدی و بلندمدت داشته 
باشیم که در این رابطه نیازمند همکاری ارگان های مرتبط به ویژه معاونت های فنی 
عمرانی و برنامه ریزی استانداری هستیم. شریفی، رییس کمیتۀ زائران راهیان مکتب 
شهید سلیمانی نیز با بیان اینکه سال گذشته با وجود محدودیت های کرونایی، به 
تعداد قابل توجهی از مقامات و مهمانان که از داخل و خارج از کشور برای زیارت 
مزار سردار دل ها به کرمان سفر کرده بودند، خدمات و اسکان داده شد، افزود: یکی 
سرویس های  تجهیز  و  درست  جانمایی  شود،  رسیدگی  آن  به  باید  که  مواردی  از 

بهداشتی در ورودی های شهر و گلزار شهداست.
وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به مشکالت ترافیکی هم جزو موارد ضروری است.

سرهنگ نیکخواه، مسئول سازمان بسیج کارخانجات و کارگری سپاه ثاراهلل استان 
اسکان  زمینۀ  در  همکاری خوب شهرداری  به  اشاره  با  نشست  این  در  نیز  کرمان 
زائران در نخستین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، ابراز امیدواری کرد این همکاری 
بسیج کارگری  پایگاه های  از  افزود: بخشی  و  باشد  داشته  تداوم  در سال جاری هم 
در شهرداری مستقر است و الزم است در همۀ شهرداری های مناطق، پایگاه بسیج 

مجزایی دایر شود.

سهام  صاحبان  قانونی  نمایندگان  و  سهامداران  کلیه  از  وسیله  بدین 
ملی  به شناسه  و  ثبت 1195۲  به شماره  نگار  کار  شرکت کشاورزی هل 
10630179655 دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده شرکت که در ساعت 8 صبح یک شنبه مورخ 1400/09/۲8 
کدپستی   35 کوچه  مطهری  خیابان  آدرس  به  شرکت  دفتر  محل  در 

7613817633 تلفن 3۲۲۲0۲58 تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه : 

1- ارائه و استماع گزارش هیات مدیره، بررسی و تصویب پیشنهادات هیات 
مدیره توسط مجمع 

۲- ارائه و استماع گزارش بازرس قانونی شرکت 
3- بررسی و تصویب صورت های مالی شرکت منتهی به 1400/04/31

هیات مدیره شرکت کشاورزی هل کار نگار 

بدین وسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی شرکت گالب زهرا به شماره ثبت 
1189 ثبت شرکتهای کرمان دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عادی شرکت 
گالب زهرا که در ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1400/09/۲8 در محل دفتر گالب 

زهرا برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عادی:

به  منتهی  قانونی  عملکرد  برای  مدیره  هیات  فعالیت  گزارش  استماع   -1
1400/05/31

۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی 
منتهی به 1400/05/31

مالی  سال  به  منتهی  مالی  صورتهای  خصوص  در  تصمیم  اخذ  و  بررسی   -3
1400/05/31

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1401/5/31 و 
تعیین حق الزحمه مشارالیه

5- انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی آینده 
هیات مدیره شرکت گالب زهرا 

تاریخ : 1400/9/14       شماره: 127/ 400/9

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت کشاورزی هل کار نگار )سهامی خاص(

تاریخ : 1400/9/13       شماره: 200/ گ/400

آگهی دعوت مجمع عادی شرکت گالب زهرا

 )سهامی خاص(

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

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078008054 هیات دوم 1400/8/27 موضوع 
فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون 
مالکانه  تصرفات  دو کرمان  منطقه  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر 
بالمعارض متقاضی آقای احمد شمس الدینی فرزند رضا بشماره شناسنامه 
5784 صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 175/50 
و مجزی شده  مفروز  اصلی  از 3968  فرعی  مترمربع تحت پالک 16735 
کرمان  در  واقع  کرمان   2 بخش  اصلی   3968 از  فرعی   744 پالک  از 
سراسیاب فرسنگی خیابان شهید احمدی کوچه شماره 5 خریداری از مالک 
رسمی آقای حسین احمدی نژاد  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که 
به  اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را  انتشار  از تاریخ  می توانند 
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: 1400/9/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/30

محمود مهدی زاده1246 م/الف
رییس ثبت اسناد و امالک

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

و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060319078008209 هیات دوم 1400/9/1 موضوع 
فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون 
مالکانه  تصرفات  دو کرمان  منطقه  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر 
مهرعلی  فرزند  احمدآبادی   فیض  عبدالرضا  آقای  متقاضی  بالمعارض 
بشماره شناسنامه 7211 صادره از ماهان در ششدانگ یک باب مغازه مشتمل 
بر طبقه فوقانی با کاربری عرصه مسکونی  به مساحت 250 مترمربع تحت 
پالک 24723 فرعی از 2787 اصلی بخش 3 کرمان واقع در کرمان ابوذر 
شمالی بین کوچه 19 و 21  خریداری از مالک رسمی آقای محمود پورزاده 
حسینی  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 
اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  دوماه  مدت  به  آگهی 
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: 1400/9/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/30

1244 م/الف
محمود مهدی زاده
رییس ثبت اسناد و امالک
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گزارش »کرمان امروز« درباره حادثه اخیر در جاده مربوط به آرامستان جدید شهر کرمان که منجر به کشته شدن دوکرمانی شد و واکنش مردم به نوشته های شهردار کرمان در اینستاگرام:

آقای شهردار! 
جان مردم کرمان بیش از100 میلیارد تومان می ارزد!

ساده ترین روش ها برای درمان خر و پف

در دو سال اخیر آنقدر درباره آرامستان شهر کرمان 
و معضالت و مشکالتش نوشته ایم که دیگر خودمان 
خسته شدیم از این پروژه پر از ایراد و مشکل! این 
آن  از  سال  ده  از  بیش  که  اول  روز  همان  از  طرح 
می گذرد زیر ذره بین انتقاد مردم بوده تا به همین 
اول که  روزهای  از  ندارد.  پایانی هم  گویی  و  امروز 
متاسفانه افرادی بدون دقت به نکات مذهبی جهت 
تا  بودند  گرفته  درنظر  اشتباه  را  قبور  گرفتن  قرار 
زمانی که پای معضالت امنیتی به دلیل نزدیک بودن 
این مکان به یک پادگان ارتشی مطرح شد و امروز 
هم که معضل حوادث رانندگی و کشته شدن دوتن 

از همشهریان کرمانی. 
و شوربختانه  ندارد  تمامی  آرامستان  این  گویا قصه 
هیچ مسئولی هم مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرد. 
کرمان  شهرداری  بر  عالمزاده  آقای  مدیریت  زمان 
باره صحبت می کردیم، اشاره  این  ایشان در  با  که 
داشتند که متاسفانه در دوره های قبلی این مکان 
جانمایی شده و ما هیچ نقشی در محل آن نداریم. 
ایرادات این  از  امروز هم که شهردار محترم کرمان 
پروژه صحبت می کند و گویی به دلیل نواقص بسیار 

این طرح، اصالح آن را سخت و پرهزینه می داند.
چندی پیش دو کرمانی در مسیر این آرامستان به 
دلیل فقدان روشنایی مناسب و نبود عالئم راهنمایی 
دوباره  ناآرام  آرامستان  این  پرونده  و  شدند  کشته 
از رسانه های رسمی و غیررسمی  باز شد. بسیاری 
این  باید  که  نوشتند  باره  دراین  مجازی  فضای  در 

بازی  یعنی  موجود  وضعیت  و  شود  بهسازی  مسیر 
تیم  سوی  به  اتهام  انگشت  عده ای  مردم.  جان  با 
برای  را  فرصت  و  گرفتند  کرمان  شهرداری  قبلی 
بود،  نشده  مطرح  سال  چندین  که  انتقاداتی  طرح 
غنیمت شمردند. عده ای دیگر هم که با تیم فعلی 
شهرداری در کرمان هم نظر نیستند در این حادثه 
تیم جدید را مقصر می دانند. به دور از این دعواها و 
عقده گشایی های جناحی و تیمی باید به این موضوع 
اشاره کرد که این پروژه به راستی کار یک یا دو تیم 
شهر  شورای  دوره   5 از  بیش  بتوان  شاید  و  نیست 
را در این وضعیت دخیل دانست. اگر شورای فعلی 
هم نتواند آن را مرتفع سازد یقینا ایشان نیز در این 

نابسامانی شریک خواهند بود.
اخیر  حادثه  درباره  کرمان  شهردار  های  گفته  اما 
واکنش هایی را از سوی مردم در فضای مجازی به 
همراه داشت که بسیاری از این بازتاب ها برای ما نیز 
ارسال شد. در ابتدا باید به متنی که آقای شعرباف 

در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است، اشاره 
کنیم. در این متن نوشته شده: »پروژه آرامستان به 
سرعت در ابتدای امسال انجام شده است و از لحاظ 
مکان  و  مسیر  برق  تامین  آرامستان،  مسیر  امنیت 
آرامستان، مقابله با سیالب های مسیر آرامستان و 
برخی موارد رفاهی دیگر معضالتی دارد« همچنین 
استوری  از  خبری  سایت  یک  که  برداشتی  در 
مشکالت  است؛  آمده  اینگونه  داشت  شهردار  آقای 
شهرداری  وظیفه  تنها  کریمان  بهشت  آرامستان 
نیست اما آقای شعرباف به علت جایگاه شغلی نمی 
تواند شفاف صحبت کنند. ای کاش آقای شهردار که 
روز نخست با شعار شفاف سازی پا به عرصه مدیریت 
گذاشت بدون توجه به مصلحت ها با مردم بی پرده 
سخن می گفت.اما به هرحال گویا از نظر ایشان نمی 
توان در این باره شفاف صحبت کرد. اما در قسمتی 
به بحث هزینه  اینستاگرامی وی   استوری  از  دیگر 
مالی برای تکمیل و ترمیم این پروژه اشاره شده که 

عدد 100میلیارد تومان برای بهسازی و تکمیل این 
پروژه بیان شد. 

منطقی  نظر  به  که  اعدادی  بیان  با  شعرباف  آقای 
آنها به عدد فوق رسید. عددی که  بودند و تجمیع 
یقینا برای یک آرامستان زیاد است و بار هزینه ای 
اما  شود.  می  کرمان  شهرداری  شانه  بر  سنگینی 
میلیارد   15 حدود  صرف  با  شهردار  آقای  گفته  به 
تومان می توان روشنایی و امنیت مسیر دسترسی به 
آرامستان جدید را تامین کرد. از ایشان می خواهیم 
تا  برسانند  انجام  به  تر  را هرچه سریع  کار  این  که 
دیگر شاهد بروز حادثه رانندگی در این مسیر نباشیم 
و هیچ کرمانی در این مسیر جان خود را از دست 
بسیار  انسان  یک  کال  و  کرمان  مردم  جان  ندهد. 
که  امیدواریم  و  است  میلیاردتومان   100 از  بیشتر 
مسئوالن مرتبط با این پروژه نیز با توجه به همین 
نکته تصمیمی اتخاذ کنند که این پروژه ناآرام را به 

یک آرامش واقعی برساند. به امید فردایی بهتر!

افراد زیادی از خروپف شبانه خود ناراحت هستند و یکی از مشکالتی که 
بسیاری از اطرافیان آن ها با آن مواجه اند این است که نمی توانند خواب 
راحتی داشته باشند، در حالی که می توان با  انجام ورزش های ساده آن 

را برطرف کرد. در ادامه به چند نمونه از این ورزش ها اشاره می کنیم :
چگونگی ایجاد صدای خروپف

خروپف زمانی رخ می دهد که عضالت گلو شل می شود در این حالت راه  
هوایی مسدود می شود و همین موضوع علتی است که تنفس هنگام خواب 
همراه با صداست. خروپف به دلیل ارتعاش ماهیچه ها و بافت نرم عضالت 

به وجود می آید که منجر به انسداد راه های هوایی فوقانی می شود.
عوامل تاثیر گذار بر بروز خروپف

خروپف کردن به دلیل عوامل مختلفی مثل آناتومی دهان و سینوس ها ، 
آلرژی ها، سرماخوردگی و وزن فرد، سن ، وضعیت خوابیدن و بزرگ شدن 

غدد لنفاوی لوزه و حتی مصرف الکل رخ می دهد . 

ساده ترین راه برای درمان
ساده ترین استدالل این است که باید عضالت گردن و گلو را تقویت کرد. 

این کار می تواند منجر به کاهش خروپف شود.
محققان در همین خصوص شرکت کنندگان را به مدت یک هفته با توجه 
به تمریناتی که به آنان داده بودند بررسی کردند و بعد از این دوران به 
مدت سه ماه،  میزان خروپف آن ها اندازه گیری شد. افرادی که تمرینات را 
انجام داده بودند 36 درصد فرکانس خروپف و 59 درصد  از شدت صدای 

آن ها کاسته شد.
روش انجام تمرین ها

•  با نوک زبان به سقف دهان فشار بیاورید و آن را به عقب بکشید. این 
عمل را 20 بار انجام دهید.

•  زبان را به سمت باال بکشید و 20 بار این عمل را تکرار کنید.
هدایت  جلو  دندان های  داخل  سمت  به  را  زبان  نوک  که  حالی  در    •
می کنید به قسمت پشت زبان فشار آورید. این عمل را 20 بار انجام دهید.
•  هنگامی که غذا می خورید زبانتان را به سمت سقف دهان باال ببرید .به 

ویژه هنگام بلع، بدون این که عضالت گونه را محکم کنید.
روش های درمانی موثر

تنظیم رطوبت
در صورتی که افراد در مکانی با هوای خشک بخوابند احتمال خروپف آن 

ها بیشتر است.  بنابراین رطوبت محل خواب را تنظیم کنید.
کم کردن وزن

 ، از مهم ترین علل خروپف در خواب چاقی  است  از آن جایی که یکی 
کاهش وزن می تواند خروپف ناشی از این مسئله را درمان کند.

باال نگه داشتن سر موقع خواب
کوتاه بودن ارتفاع سر از تختخواب می تواند موجب خروپف در خواب شود. 
به همین دلیل یکی از روش های درمان خروپف، باال نگه داشتن سر حدود 

10 سانتی متر یا کمی بیشتر از تختخواب است.
ضدعفونی کردن هوا

رفع  برای  مهم  راهکارهای  از  یکی  هوا  کردن  عفونی  ضد  و  سازی  پاک 
خروپف است. به همین دلیل توصیه می شود به طور منظم هوای منازل 

پاک سازی شود.
محلول هل بنوشید

به منظور رفع خروپف می توانید از هل کمک بگیرید . به یک لیوان آب 
از  پیش  ساعت  نیم  و  بیفزایید  هل  پودر  خوری  چای  قاشق  نصف  گرم 

خوابیدن محلول حاصل را بنوشید تا خروپف شما کمتر شود.
عسل بخورید

استفاده از عسل برای رفع خروپف گزینه بسیار مناسبی است فقط کافی 
است پیش از خوابیدن به یک لیوان آب گرم یک قاشق غذا خوری عسل 

بیفزایید و آن را بنوشید هر شب این کار را تکرار کنید. 

کاالها از سبد مصرفی

 خانوارها حذف می شوند؟
 53 از  جاری  سال  ماه  آبان  در  که  می دهد  نشان  رسمی  گزارش های 
استفاده  مورد  آمارگیری  طرح های  در  که  منتخب  خوراکی  کاالی  قلم 
نقطه ای  تورم  نرخ  از  باالتر  قیمتی  تغییرات  آن  قلم  قرار می گیرند، 3۸ 

35.3درصد داشته اند.
 این در حالی است که در مدت مشابه سال 99 از کل 53 قلم کاالی 
خوراکی 32 قلم آن تورمی باالتر از ۴6.۴درصدی میانگین کل کشوری 

را تجربه کردند.
اما همچنان کاالهای خوراکی  تورم کاسته شده،  از رقم  این مدت  طی 

زیادی افزایش قیمت بیشتر از میانگین کشوری را تجربه می کنند. 

 عبور تزریق واکسن

 از ۱۰۷میلیون دوز
برنامه  و  کرد  عبور  دوز  میلیون   10۷ مرز  از  کرونا  واکسن  تزریق 

واکسیناسیون عمومی همچنان ادامه دارد.
1۷1 نفر ُدز دوم و یک میلیون و 220 هزار و ۴39 نفر، ُدز سوم واکسن 
کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 

10۷ میلیون و 1۴3 هزار و 15۷ ُدز رسید.

وزیر علوم:  

دانشگاه ها برای برگزاری آزمون 

غیرحضوری اختیارات کامل دارند
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در مورد نحوه برگزاری آزمون دانشگاه ها 
از کرونا مشاهده شده است گفت: ما این  در زمانی که جهش جدیدی 
زمینه  این  در  اولویت بندی  اساس  بر  تا  داده ایم  دانشگاه ها  به  را  اختیار 

تصمیم گیری کنند.
اینکه  به  با توجه  آیا  این پرسش که  به  محمدعلی زلفی گل  در پاسخ 
جهش جدیدی از کرونا مشاهده شده است آزمون دانشگاه ها به صورت 
حضوری برگزار می شود، گفت: ما این اختیار را به دانشگاه ها داده ایم تا 
این صورت  به  این زمینه تصمیم گیری کنند  اولویت بندی در  اساس  بر 
سپس  ارشد  کارشناسی  بعد  دکتری  مقطع  دانشجویان  برای  ابتدا  که 
با توجه به امکانات خوابگاهی و فضای آموزشی و  دوره های کارشناسی 

پژوهشی که دارند، برنامه ریزی کنند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در مورد برنامه این وزارتخانه برای نحوه 
این  در  اصلی  البته تصمیم  افزود:  آینده،  ترم  در  آموزشی  ارائه خدمات 
مورد را ستاد ملی مقابله با کرونا می گیرد و اگر جهش جدیدی از ویروس 
کرونا مشاهده شود قطعا هر تصمیمی که اتخاذ کند تابع آن خواهیم بود. 

سن سارقان به زیر ۱۸ سال 

رسیده است
رئیس پلیس پیشگیری تهران گفت: کیف قاپ ها معموالً در اطراف بانک 
ها، بازارها، دفاتر رسمی و نقاط کور در سطح معابر مشغول پرسه زنی 
هستند، لذا باید دقت کنیم تا به سادگی گرفتار قاب زن ها نشویم.سن 

برخی از سارقان موبایل قاب از 1۸ سال به پایین آمده است.
وی گفت: توصیه ما به مردم این است که اگر دچار کیف قاپی شدند به 
هیچ عنوان مقاومت نکنند، چرا که امکان دارد مورد حمله شدید سارق 

قرار بگیرند؛ لذا برای ما حفظ جان از مال شهروندان مهمتر است

نتایج عجیب یک تحقیق: هوای 

آلوده باعث »پسرزایی« می شود!
نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد آلودگی هوا می تواند بر جنسیت 

نوزادان در یک منطقه خاص متولد می شوند، تأثیر بگذارد.
به گزارش یونایتدپرس، بررسی بیش از 6 میلیون تولد در آمریکا و سوئد 
نشان داد مناطقی که سطوح باالیی »بی فنیل پلی کلر« یا PCB در هوا 
و آب خود دارند تعداد نوزادان پسر متولد شده بیشتر از مناطقی است که 

مقادیر کمتری از این آالینده ها در آب و هوای آنجا وجود دارد. 
مطالعات نشان می دهند، پی سی بی ها زمانی به عنوان خنک کننده در 
اثرات آن ها  اینکه تحقیقات  از  الکتریکی استفاده می شدند، قبل  وسایل 
را بر سالمت انسان نشان دهد، با این وجود آنها هنوز اغلب در محیط 

ها یافت می شوند.
این محققان گفتند: به طور مشابه، در مناطقی که میزان باالی آلومینیوم 
در هوا وجود دارد که به طور معمول مناطقی است که این فلز در آنجا 
دختر  نوزادان  با  مقایسه  در  پسر  نوزادان  تولد  میزان  می شود،  پردازش 
افزایش یافت. این موضوع همچنین برای مناطقی با آلودگی بیشتر کروم، 

آرسنیک و جیوه در آب صدق می کرد.
 این در حالی است که سطوح باالی سرب و آهن در خاک که در بسیاری 
معکوس  اثر  می شود،  یافت  سنگین  صنایع  فعالیت  سابقه  با  مناطق  از 
داشت و باعث افزایش میزان تولد نوزادان دختر می شد. در همین حال، 
به گفته محققان، روندهای آب و هوایی هیچ تاثیری بر میزان تولد برای 

هر دو جنس نداشت.
و  پزشکی  استاد  و  مطالعه  این  نویسندگان  از  یکی  رزتسکی«،  »آندری 
کرد:  اعالم  مطبوعاتی  بیانیه ای  در  شیکاگو،  دانشگاه  در  انسانی  ژنتیک 
یافته های این مطالعه می تواند سیاست گذاران را تشویق کند تا »گام هایی 

در جهت کاهش آلودگی زیست محیطی بردارند«.
تحقیقات نشان می دهد از نظر تاریخی، نسبت تولد نوزادان پسر به نوزاد 
بوده  نوسان  در  زمان  تولد، در طول  در هنگام  نسبت جنسی  یا  دختر، 
است. به گفته رزتسکی و همکارانش،  از نظر بیولوژیکی، نسبت موالید 
به طور خاص  باشد که  تأثیر عوامل هورمونی  دو جنس می تواند تحت 

جنین های دختر یا پسر را در دوران بارداری تعیین می کند.
مطالعات گذشته نشان داده اند که آالینده ها، تغییرات آب وهوا و استرس 
روانی که مادران باردار تجربه می کنند، احتماالً نسبت جنسی را در بدو 
تولد تغییر می دهد، اما این نتایج قطعی نبوده اند. این داده ها همچنین 
نشان دادند که فصل ها، دمای محیط، میزان جرم و جنایت خشونت آمیز 
تولد  بدو  در  جنسیت  نسبت  بر  تأثیری  هیچ  والدین  بیکاری  میزان  و 

نداشتند. 

به قلم 
محمد فتح نجات

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده )نوبت دوم( شماره1400/38/ع

 Basic( در نظر دارد » خدمات طراحي و مهندسی پایه و تفصیلی )شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام
و Detailed(، تهیه اسناد مناقصه و مدارک فني مربوطه جهت اجراي پروژه احداث پایلوت پلنت فرآوري و گندله 
سازی« مجتمع خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور واجد شرایط واگذار نماید. لذا 
متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور 
را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 1۴ روز شنبه مــورخ 1۴00/9/2۷ در 
محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي 
موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 1۴00/9/21 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
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