
بدین وسیله به اطالع کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی و نمایندگان قانونی 
شرکت مهندسین مشاور آب و خاک آبدشت کرمان )سهامی خاص( می 
رساند جلسه اول مجمع که در تاریخ 1400/10/4 به علت عدم احراز حد 
نصاب حضور سهامداران تشکیل نگردید جلسه )دوم( مجمع عمومی فوق 
العاده شرکت با دستور کار زیر در ساعت 4 بعدازظهر روز سه شنبه مورخ 
1400/10/28 در محل پرورشگاه صنعتی به نشانی کرمان - خیابان شهید 
بهشتی - حد فاصل چهارراه طهماسب آباد و ولی عصر )عج( تشکیل می 

گردد.
دستور جلسه: 1- انتخاب مدیر یا هیات تصفیه جدید شرکت 

مسعود نیک پور - رییس هیات تصفیه شرکت آب و خاک آبدشت 

تاریخ : 6/ 10 / 1400        شماره : 400/105
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 

شرکت مهندسین مشاور آب و خاک 
آبدشت کرمان )نوبت دوم(

مردم کرمان 25 سال است 

که واقعیت را 

در »کرمان امروز« 

می خوانند
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رئیس پلیس راه شمال استان:

شهروندان از سفرهای 

غیر ضروری در محورهای

 کوهستانی و برفی پرهیز کنند

طرح »پارک گردشگری«

 با اعمال تغییراتی

 اجرا خواهد شد

متن در صفحه دوم

4

کثر حداقل و حدا

کارمندان در سال ۱۴۰۱  حقوق 

با حکم شهردار کرمان؛

محمدرضا احمدی، »سرپرست مدیریت 

ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان« شد

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

رییس کل دادگستری استان:

برای جلوگیری از مداخالت

 غیرقانونی در امور پزشکی

 باید قاطعانه رفتار شود

دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر

سردار آسمانی تشکیل شد

کرمان؛ کرونا زده شهر  کار در ایام  کودکان  گزارش »کرمان امروز« از روزگار غم انگیز 

کرونا و چتر فقر  بر  زندگی کودکان کار

متن کامل در صفحه سوم

  پدیده کودکان کار در کرمان با توجه به مشکالت اقتصادی و آسیب های ناشی از کرونا ویروس رو به افزایش است، در این میان مردم و شهروندان نیز به دلیل رعایت اصول 
بهداشتی حاضر به خرید محصوالت کودکان کار نیستند و این امر موجب شده تا زباله گردی این انسان های کوچک بیشتر شود و یا اینکه ساعت کار ایشان افزایش یابد. درست 

است که پدیده کودکان کار یک آفت فرهنگی و اقتصادی است، اما این روزها کرونا بیش از پیش درحال آزار رساندن به این قشر شده است و....

متن در صفحه چهارم

که به دلیل برگشت دادن گزارش »کرمان امروز« از یک نگرانی اجتماعی 
 محصوالت کشاورزی از سوی کشورهای همسایه به وجود آمده است؛

 باید توضیح داده شود که چرا محصوالت کشاورزی ایران 
به دلیل وجود سم های سرطان زا از کشورهای 

دیگر برگشت داده شده اند!

سازمــــان های مـــربـوطه شفاف ســازی کنند 
آیا محصوالت کشاورزی داخلی خطرناک هستند؟

ان
دگ

رزا
پو

ن 
امی

س: 
عک

وزیر نفت:

هر ماه ۱۵ لیتر بنزین

 به حساب همه مردم ایران واریز می شود

4

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



خبر
دو چهارشنبه 8 دی ماه 24/1400 جمادی االول1443/ 29 دسامبر2021/سال بیست و ششم شماره 3587

اخبار استان

پرهیز از سفرهای غیرضروری و اجتناب از سفر در 
شب به ویژه در محورهای کوهستانی و برفی

رئیس پلیس راه شمال استان کرمان با اشاره به در 
آینده  هفته  اوایل  و  هفته  آخر  بارندگی  بودن  پیش 
موقع  بیشتر  احتیاط  ضمن  خواست  رانندگان  از 
را  مناسب  فاصله طولی  و  مطمئنه  رانندگی، سرعت 

رعایت کنند.
سرهنگ علی رضایی  بیان کرد: بنا بر پیش بینی های 
در  آینده  هفته  اوایل  و  هفته  این  اواخر  هواشناسی، 
اکثر مناطق استان شاهد بارش باران خواهیم بود که 
این بارش ها در گردنه ها به صورت برف خواهد بود.

وی گفت: معموالً اولین بارش، به دلیل وجود ضایعات 
و موادی از قبیل روغن و گازوئیل و ... در سطح راه، 

لغزندگی بیشتری را در جاده ها ایجاد می کند.
هنگام  باشند،  داشته  توجه  رانندگان  افزود:  وی 
بارش باران میدان دید راننده محدود شده و احتمال 
است  الزم  لذا  می رود  باالتر  مراتب  به  تصادف  وقوع 
نقص  که   ... و  بخاری  برف پاک کن،  مثل  تجهیزاتی 
مورد  باشد،  تاثیرگذار  راننده  دید  در  می تواند  آن ها 

بازبینی و در صورت نیاز رفع نقص قرار گیرند.
با  رضایی اظهار کرد: رانندگان در نظر داشته باشند 
این  رانندگی در  راننده،  به کاهش میدان دید  توجه 
آب و هوا نیازمند دقت بیشتری دارد و رانندگان به  
توجه  و  کرده  رعایت  را  مطمئنه  سرعت  ویژه  طور 

کافی به جلو در زمان بارندگی را مد نظر داشته باشند  
تا شاهد وقوع سوانح رانندگی نباشیم.

به  باید  خودرو  سرعت  بارندگی،  درزمان  گفت:  وی 
مراتب کمتر از سرعت در راه های خشک باشد چون 
سطح اصطکاک بین راه و الستیک به حداقل می رسد 
جاری  جاده  سطح  در  زیادی  آب  که  هنگامی  و 
می شود، چنانچه با سرعت وارد آن شوید آب موجود 
حالت  این  در  و  گرفته  قرار  جاده  و  الستیک  میان 
خودرو بر روی الیه ای از آب حرکت می کند که بسیار 
و  تصادف  و  راه  از  خروج  احتمال  و  است  خطرناک 

واژگونی را افزایش می دهد.
پلیس،  خبری  پایگاه  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
رعایت  کرد:   بیان  استان  شمال  راه  پلیس  رئیس 
وسیله  با  مناسب  طولی  فاصله  و  مطمئنه  سرعت 
جلو در حین رانندگی و همچنین پرهیز از سفرهای 
در  ویژه  به  شب  در  سفر  از  اجتناب  و  غیرضروری 
های جدی  توصیه  از  برفی،  و  کوهستانی  محورهای 

پلیس راه است.
کرمان  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل  این  از  پیش 
سامانه  ماه  دی   ۸ چهارشنبه  بعدازظهر  بود:  گفته 

بارشی قوی وارد استان کرمان می شود.
و  هماهنگی  پیشگیری،  ستاد  در  سعیدی  مجید 
فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کرمان بیان 
شکل گیری  بر  مبنی  هواشناسی  هشدار  طبق  کرد: 

سامانه بارشی در استان طی هفته جاری این سامانه 
از مناطق جنوب و غرب وارد استان خواهد شد و به 

تدریج کل استان را فرا می گیرد.
تا ۱۳ دی ماه، دوشنبه  افزود: در استان کرمان  وی 
هفته آینده شاهد بارش های متناوب در سطح استان 
هستیم که این بارندگی ها در ارتفاعات به شکل برف 
جنوبی  مناطق  برای  شدت  بیشترین  بود.  خواهد 

استان پیش بینی شده است.  
فرمانداری ها،  آمادگی  بر  تاکید  ضمن  سعیدی 
شهرستانی  بحران  مدیریت  ستادهای  و  شهرداری ها 
گفت: شهرداران سطح استان تدابیر الزم را در جهت 
باید  فرمانداران  دهند.  انجام  معابر  آبگرفتگی  رفع 
ماشین آالت  و  کنند  آمادگی  به  ملزم  را  دهیاری ها 
داده  برگشت  روستاها  به  و  داده  فراخوان  دهیاری ها 

شوند.
بازدید  کرمان گفت:  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
صورت  مسیل ها  و  پل ها  تمام  از  راهداری ها  توسط 
این  در  انرژی  مدیریت  و  کنترل  همچنین  گیرد، 
در  بارش  این  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  ایام 
استان های همجوار مانند فارس، هرمزگان و سیستان 
و بلوچستان هم دیده شده و شدت بسیار باالیی دارد 
جدا  مناطق  این  به  سفر  از  عزیز  هم استانی های  لذا 
شاهد  جاده ها  در  تردد  حداقل  تا  کرده  خودداری 

باشیم.  

ابتدای سال جاری ۱۱ جانباخته  از  یادآور شد:  وی 
باید  لذا  بودیم  شاهد  استان  در  را  سیالب   وقوع  در 
رسانه های جمعی  و  توسط صداسیما  اطالع رسانی ها 
بیشتر شود و هشدارها و آگاهی بخشی به هم استانی ها 

انجام شود.
کرمان  استان  در  گذشته  سال  از  افزود:  سعیدی 
عمرانی  معاونت  به همت  رودخانه ها  نهضت الیروبی 
استانداری و با کمک نهادها و ارگان ها انجام شده که 
در این راستا ۱۳۰ کیلومتر از رودخانه های اولویت دار 

و اصلی استان الیروبی شده  است.  
کشاورزی  محصوالت  حفظ  همچنین  وی  گفته  به 
جهاد  می شود  توصیه  و   دارد  باالیی  بسیار  اهمیت 
به جامعه هدف خود  را  توصیه های الزم   کشاورزی 

داشته باشد. )مهدیه السادات میرمهدی حسینی(

موحد گفت: باید بر مبنای همفکری و تعامل بین 
مجموعه قضایی، نظام پزشکی و ضابطان قضایی 
زمینه ای را فراهم کنیم تا از مداخالت غیرقانونی 

در امور پزشکی جلوگیری شود.
یداهلل موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان 
با اشاره به این مطلب که حضور پزشکان نام آشنا 
فراهم  را  فرصتی  پزشکی  نظام  مدیره  هیات  در 
ارائه  جامعه  به  شایسته ای  خدمات  که  می کند 

شود، گفت: باید بر مبنای همفکری و تعامل بین 
مجموعه قضایی، نظام پزشکی و ضابطان قضایی 
زمینه ای را فراهم کنیم تا از مداخالت غیرقانونی 
در امور پزشکی جلوگیری شده و صیانت از شان 
و جایگاه پزشکی و کادر سالمت به بهترین شکل 

ممکن انجام شود.
موحد در دیدار با هیات مدیره نظام پزشکی استان 
مداخالت  با  برخورد  راستای  در  افزود:  کرمان 
مشترک،  کار  باید  پزشکی  امور  در  غیرتخصصی 
برخورد های  تا  گیرد  صورت  قاطعانه ای  و  سریع 

عبرت آموزی در این زمینه انجام شود.
پیگیری  برای  مشترک  کمیته ای  تشکیل  بر  او 
کرد  تاکید  پزشکی  امور  با  مرتبط  موضوعات 
بین  مشترک  نامه  تفاهم  نویس  پیش  گفت:  و 
دادگستری استان کرمان و نظام پزشکی تدوین 
آینده  در  نهایی،  اصالحات  انجام  از  پس  و  شده 
نزدیک به امضاء خواهد رسید تا بر اساس آن و 
بر مبنای همکاری های مشترک، مشکالت موجود 

حل شود.
به  اشاره  با  استان کرمان  رییس کل دادگستری 
طوالنی بودن روند رسیدگی به پرونده های مربوط 

اصلی  مشکل  کرد:  تاکید  پزشکی،  حوزه های  به 
این فرایند طوالنی در حوزه تقنینی است.

عنوان   ۱۸۰۰ که  مطلب  این  بیان  ضمن  موحد 
جرم عمومی در قانون دیده شده است و هر فرد 
در هر جایگاهی اگر مرتکب اقدام مجرمانه شود، 
هر  گفت:  باشد،  پاسخگو  قضایی  مرجع  در  باید 
فرد که دارای پروانه فعالیت در قالب های مختلف 
بینی  پیش  نظام های  و  چارچوب  در  باید  است، 
شده رفتار و عمل کند و هر گونه تخطی از قوانین 
انتظامی  موجود، مورد پیگیری مراجع نظارتی و 

مربوطه قرار می گیرد.
اوعنوان کرد: یکی از امتیازات بسیار خوب دیده 
قضایی  مرجع  که  است  این  پزشکان  برای  شده 
نمی تواند قبل از صدور نظر هیات های تخصصی 
آن ها  به  نسبت  پزشکی  تقصیر  یا  قصور  درباره 
بر  مبنی  تخصصی  و  علمی  نظر  و  کند  برخورد 
تقصیر و قصور را دریافت کند و در ادامه وی را 

احضار کند.
بیان  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
و  پزشکی  نظام  سازمان  قانونی،  پزشکی  کرد: 
تخصصی  نظر  صدور  مراجع  رسمی،  کارشناسان 

درباره قصور یا تقصیر احتمالی پزشکان هستند 
جامعه  از  که  هر جرمی  مکلف هستند  قضات  و 
پزشکی اعالم شد را به نظام پزشکی اعالم کنند 
تا نظام پزشکی بررسی انتظامی موضوع را دنبال 

کند.
موحد بر بازنگری فرایند ها و اصالح اشکاالت بر 
مبنای همفکری و تعامل تاکید کرد و ادامه داد: 
با  نحوی  به  قضات  که  است  تاکید شده  همواره 
با  مختلف  اقشار  که  کنند  برخورد  مردم  عموم 
رضایت از دفتر آن ها خارج شوند و در این رابطه 
قضات باید با ادبیات فاخر و در شان قضا با افراد 

برخورد کنند.
ایجاد شعبه  امکان  این مطلب که  به  اشاره  با  او 
وجود  پزشکان  جرایم  به  رسیدگی  برای  ویژه 
ندارد، اظهارکرد: می توان قضات ویژه ای را برای 
این منظور انتخاب کرد و پرونده های این حوزه را 

به آن ها ارجاع داد.
تصریح  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
مبنای همکاری های  بر  کرد: تالش می کنیم که 
وضعیت  سمت  به  را  موجود  وضعیت  مشترک 

مطلوب هدایت کنیم. )محبوبه امامی(

 ۷۶۸ کشف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
کیلوگرم تریاک از یک دستگاه خودرو هایلوکس در 
خبر  متهم  یک  دستگیری  و  محور »سیرچ-کرمان« 

داد.
استان  انتظامی  فرمانده  ناظری،  عبدالرضا  سردار 

مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  گفت:  کرمان 
مقادیر  حمل  از  اطالعاتی  اقدامات  انجام  با  استان 
انتقال  و  استان  به  از سمت کویر  زیادی مواد مخدر 
آن به مرکز کشور مطلع شدند و موضوع را در دستور 

کار قرار دادند. 

به  پلیس  از ماموران عملیات ویژه  اکیپ  اوافزود: دو 
از  پس  و  شدند  اعزام  قاچاقچیان  تردد  محور های 
ساعت ها کار اطالعاتی در محور »سیرچ-کرمان« به 
یک دستگاه خودروی هایلوکس مشکوک و با تعقیب 
و مراقبت دقیق و با کسب مجوز قضائی آن را متوقف 

کردند.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به تالش شبانه روزی 
پلیس در حفظ امنیت و آرامش مردم عزیز کشورمان، 
این خودرو ۷۶۸  از  بازرسی  در  داشت:ماموران  بیان 
کیلوگرم تریاک کشف و یک متهم را دستگیرکردند.

رئیس پلیس راه شمال استان:

شهروندان از سفرهای غیر ضروری در محورهای کوهستانی و برفی پرهیز کنند

رییس کل دادگستری استان:

برای جلوگیری از مداخالت غیرقانونی در امور پزشکی باید قاطعانه رفتار شود

بارصد اطالعاتی پلیس کرمان؛    بیش از 700 کیلو گرم تریاک از یک خودروی هایلوکس کشف شد

رئیس شورای حل اختالف استان خبر داد:

جلب رضایت اولیای دم برای 

محکوم به قصاص ۲۳ ساله در جیرفت کرمان
معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حل اختالف استان 
کرمان از جلب رضایت اولیای دم برای محکوم ۲۳ساله خبر داد و گفت: 
این اقدام ارزشمند توسط اعضای شورای حل اختالف و متنفذین شهرستان 
جیرفت انجام شده است. مهدی تقی زاده در تشریح این خبر افزود: محکوم 
علیه این پرونده در سال ۹۶ و به دلیل اختالفات خانوادگی  با ضربات تبر 
یکی از اعضای خانواده خود را به قتل رسانده بود. وی با اشاره به این مطلب 
که حکم قصاص وی در شعبه دادگاه کیفری جیرفت صادر شده است، اظهار 
کرد: پس از صدور حکم قصاص این پرونده به شعبه ویژه زندان شورای حل 
اختالف شهرستان جیرفت جهت اخذ رضایت و صلح و سازش ارجاع شده 
است. به گزارش ایسنا و به نقل ازروابط عمومی دادگستری استان کرمان، 
رئیس شورای حل اختالف استان کرمان ادامه داد: با تالش های شبانه روزی 
اعضای شورای حل اختالف و متنفذین محلی و به حول و قوه الهی این 
پرونده با صلح و سازش خاتمه یافت و با اخذ رضایت از اولیاء دم و گذشت و 
ایثار خالصانه آنها، قاتل پس از گذشت چهار سال از قصاص، رهایی و فرصت 

زندگی دوباره یافت. 

دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر

سردار آسمانی تشکیل شد
مدیرعامل انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس از تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره 

تئاتر سردار آسمانی در کرمان خبر داد.
نشست رسانه ای سومین جشنواره تئاتر سردار آسمانی در سالن مشاهیر تئاتر 
شهر و با حضور سید محمد یاشار نادری مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت فتح، 
انقالب و دفاع مقدس، سید وحید فخر  تئاتر  انجمن  نیلی مدیرعامل  حمدی 
موسوی دبیر جشنواره تئاتر سردار آسمانی، محمدرضا علیزاده مدیرکل ارشاد 

کرمان و خانواده شهید زمانی نیا برگزار شد.
در این نشست سید محمد یاشار نادری رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح گفت: 
قدردانی ویژه ای دارم از انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس و همچنین اداره کل 
ارشاد استان کرمان که برای این رویداد فرهنگی و مهم و اثرگذار اقدام کردند. 
او افزود: دومین سالگرد سردار سلیمانی را پیش رو داریم اما ما سومین جشنواره 
با اربعین سردار دل ها  را برگزار می کنیم اولین دوره از این جشنواره مصادف 
شهید سلیمانی بود که از ابتدای شنیدن خبر ناگوار شهادت سردار تالش های 
دوستان و عزیزان در انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس شروع و در اربعین روز 
شهاد سردار برگزار شد. مدیرعامل بنیاد روایت فتح تصریح کرد:  یکی از اخبار 
مهم موجود در جشن در سومین دوره جشنواره تئاتر سردار آسمانی مشارکت 
پررنگ و بی بدیل هنرمندان با حضور نزدیک به ۲۵۰ اثر در این جشنواره است 
و امیدواریم این رویداد مهم فرهنگی و مراسم هایی که برگزار می شود در شان 
سیدالشهدا مقاومت باشد. سپس حمید نیلی مدیرعامل انجمن تئاتر انقالب و 
دفاع مقدس گفت: سال اولی که این جشنواره را برنامه ریزی کردیم، باتوجه به 
زمان اندکی که تا چهلم سردار داشتیم  از میان رویداد های فرهنگی و هنری 
اتفاق افتاده، همین جشنواره بود که در شهر های مختلف پنج شب اجرا داشت. 
او اظهار کرد: دومین دوره از جشنواره بیشتر به سمت کار های خیابانی، صحنه ای 
و نمایشنامه نویسی رفت، ولی متأسفانه خالئی برای اجرای آثار در سطح کشور 
احساس می شد و این موضوع شکل نگرفت و امسال مشکل را حل می کنیم . 
نیلی بیان کرد: قرار بود این دوره از جشنواره را به صورت بین المللی برگزار کنیم 
و امکان آن در کشور های عراق، کنیا، ترکیه و دیگر کشور ها وجود داشت، ولی 
به سبب شیوع کرونا نتوانستیم این موضوع را دنبال کنیم. مدیرعامل انجمن 
تئاتر انقالب و دفاع مقدس اظهار داشت: سردار سلیمانی هم شخصیتی است که 

می تواند تا سالیان سال باعث بیان ابعاد مختلف شخصیتی در قالب هنر شود.
محمد رضا علیزاده مدیرکل ارشاد استان کرمان نیز گفت: خوشحالم که کرمان 

امسال برای سومین دوره میزبان این رویداد است.
باتوجه به محدودیت های کرونایی  رویداد  این  این است که  ما  افزود: تالش  او 
به صورت باشکوهی برگزار شود و بتوانیم میزبان خوبی برای هنرمندان بوده و 

رویداد بزرگی را در سطح ملی و فراملی برگزار کنیم.
سید وحید فخر موسوی، دبیر سومین دوره جشنواره تئاتر سردار آسمانی نیز 
گفت: امسال در بخش رادیو تئاتر چهل اثر، در بخش تئاتر خیابانی ۱۳۵ اثر، 
۷۱ اثر در بخش نمایشنامه نویسی شرکت کردند که کل شرکت کنندگان این 
با  تهران  استان های  از  آثار  فراوانی  بیشترین  است.  رسیده  اثر  جشنواره ۲۴۶ 
۴۵ اثر، استان کرمان با ۲۲ اثر و گیالن با ۱۵ اثر است. افتتاح این جشنواره در 

هفدهم دی ماه و روز ۲۱ دی ماه اختتامیه در استان کرمان خواهد بود.
در ادامه مراسم از تندیس جشنواره تئاتر سردار آسمانی با حضور خانواده شهید 

وحید زمانی نیا رونمایی شد. )نرگس بامری(

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   1400/9/8 مورخه  دوم  هیات   140060319078008396 شماره   رای  برابر 
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 حسین صدقیانی فرزند 
قربان محمد بشماره شناسنامه 578 صادره از فاروج در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
254 مترمربع تحت پالک 16702 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 
فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در شهرک صنعتی کوچه جنب کوره خریداری از 
مالک رسمی آقای ماشااهلل صادقی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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: چهارشنبه 1400/10/8 

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1400/10/22             1428 م/الف
محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای فروش سه دستگاه خودرو سواری پژو 405 دانشگاه 

علوم پزشکی کرمان )شماره مزایده: 1۳4/۲6/10/1400(

* شماره مزایده: ۱۳۴/۲۶/۱۰/۱۴۰۰
* مهلت دریافت اسناد در سامانه ستاد ایران: از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۱۴:۳۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

* آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهاد در سامانه ستاد ایران:ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ 
* بازگشایی پیشنهادها: از ساعت ۱۱ روز  یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶                                                                            

* جلسه توجیهی: ساعت ۱۰ روز  چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ در سالن آمفی تئاتر برگزار خواهد شد.
* مبلغ تضمین شرکت در مزایده: به ازاء هر خودرو مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

* محل تسلیم  فقط پاکت )الف(: ابتدای اتوبان هفت باغ علوی- حراست دانشگاه         

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.(

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

سند رسمی 
قانون  موضوع   1400/3/10 مورخه  دوم  هیات   140060319078002503 شماره  رای  برابر 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
اشرف  لیال  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرمان  دو  منطقه  ملک  ثبت  حوزه 
گنجویی فرزند قنبرعلی بشماره شناسنامه 2980231959 صادره ازکرمان در ششدانگ یک 
و  مفروز  اصلی  از 3968  فرعی  مترمربع تحت پالک 16609  مساحت 83/85  به  باب خانه 
مجزی شده از پالک 766 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در کرمان سرآسیاب 
فرسنگی خیابان شهیدان اشرف گنجویی پالک 30 سمت چپ درب دوم  خریداری از مالک 
رسمی آقای محمد مقیمی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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: چهارشنبه 1400/09/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1400/10/8

1315 م/الف
محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک

)۱۲۵۰۴۴۳(

 

 

 (1400/10/26/134شماره مزایده: )دانشگاه علوم پزشکی کرمان  405سه دستگاه خودرو سواری پژو فروش آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 

 

 1400/10/26/134شماره مزایده: * 

 15/10/1400شنبه مورخ  چهار روز 14:30مهلت دریافت اسناد در سامانه ستاد ایران: از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت  *

  25/10/1400روز شنبه مورخ  14:30مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهاد در سامانه ستاد ایران:ساعت  ن* آخری

                                                                             26/10/1400شنبه یکروز   11بازگشایی پیشنهادها: از ساعت  *

 در سالن آمفی تئاتر برگزار خواهد شد. 15/10/1400شنبه مورخ چهارروز   10جلسه توجیهی: ساعت  *

 ریال 000/000/70* مبلغ تضمین شرکت در مزایده: به ازاء هر خودرو مبلغ 

 حراست دانشگاه          -محل تسلیم  فقط پاکت )الف(: ابتدای اتوبان هفت باغ علوی *

 
 

 وضعیت خودرو بیمه سوخت رنگ مدل پالک نوع خودرو ردیف
 بازدید توسط خریدار دارد بنزین بژ 1385 12الف  525 -45 405سواری پژو  1
 بازدید توسط خریدار دارد بنزین بژ 1385 12الف  522 -45 405سواری پژو  2
 بازدید توسط خریدار دارد بنزین نقره آبی 1385 12الف  521 -45 405سواری پژو  3

                                                
 

 ()هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 
 

فرماندار بم با اشاره به خاکی بودن اکثر کوچه های 
این شهر گفت: ساماندهی این معابر به تامین اعتبار 

در سطح ملی نیاز دارد.
تأمین  عدم  دلیل  به  اظهارکرد:  پور   هادی شهسوار 
با مشکالت  بم  برای ساماندهی معابر شهری،  اعتبار 

که  است  حالی  در  این  است  شده  مواجه  زیادی 
اقدامات صورت گرفته در شهر بم با تکیه بر عوارض 
شهری بوده است. وی با اشاره به وجود ۳ هزار کوچه 
و  شهرستان  اعتبارات  با  افزود:  شهر  این  در  خاکی 
تکیه بر عوارض شهری امکان آسفالت این معابر وجود 

باقیمانده  تمام  نیمه  پروژه های  برتکمیل  وی  ندارد. 
صورت  در  گفت:  و  کرد  تاکید  بم  شهر  بازسازی  از 
و  است  شده  گرفته  نظر  در  که  اعتباراتی  تخصیص 
تأمین قیر رایگان امکان رفع مشکل کوچه های خاکی 

مهیا خواهد شد.

وی همچنین بر ایجاد حصار برای نخلستان ها در باغ 
شهر بم تاکید کرد و گفت: پیگیری های الزم از سوی 
انجام  نیز  این مشکل  رفع  برای  مربوط  دستگاه های 
بخش  و  مردم  همکاری  میان  این  در  و  است  شده 

خصوصی هم راهگشا خواهد بود. )محبوبه صمدانی(

فرماندار بم:  در صورت تأمین قیر رایگان مشکل کوچه های خاکی بم رفع می شود



چهارشنبه 8 دی ماه 24/1400 جمادی االول1443/ 29 دسامبر2021/سال بیست و ششم شماره 3587سه جامعه 

بخت من
بخت من 

اشک هایت را پاک کن
دِل زندگی برایت نمی سوزد 

خنده های کهنه ات را پیدا کن
به لب کن 

به دیدن آینه ها برو 
هنوز بهترین دوست همان آینه است 

بخت من 
خوشی شبیه قلب زن هست 

همیشه باهات نمی ماند
ناله هایت را جمع کن

گوش لحظه ها فقط خنده می شوند

به قلم
سامان ساردویی

با حکم شهردار کرمان؛

محمدرضا احمدی، »سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان« شد

طرح »پارک گردشگری« با اعمال تغییراتی اجرا خواهد شد

به عنوان  احمدی«،  »محمدرضا  کرمان،  شهردار  حکم  با 
»سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان« 

منصوب شد.

در حکم سعید َشعرباف تبریزی، شهردار کرمان، آمده است: "نظر 
به تعهد، تجربه، تخصص، کارآیی و شناخت کافی که از جناب عالی 
دارم و به جهت استفاده از این قابلیت ها و توانمندی ها به موجب این 

حکم با حفظ پست سازمانی به عنوان »سرپرست مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری کرمان« منصوب می شوید.

انتظار می رود امور محوله در مدیریت مذکور را با تالش شبانه روزی 

و عزمی راسخ دنبال نموده و با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری 
از همدلی و همکاری پرسنل در پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف، 

ضمن رعایت قوانین و مقررات، موفق و مؤید باشید."

تفصیلی  طرح  در  باید  گردشگری  پارک  طرح  گفت:  کرمان  شهردار 
محدودۀ هزار هکتاری »پردیسان قائم)عج(«، گلزار شهدا و مناطق اطراف 

آن ها دیده شود.
»پارک  طرح  بررسی  درخصوص  که  جلسه ای  در  َشعرباف  سعید 
گردشگری« و با حضور معاون حمل ونقل و امور زیربنایی و معاون فرهنگی 
اجتماعی شهردار کرمان و مشاور طرح، تشکیل شد، افزود: بعد از شهادت 
سردار دل ها، نیاز به یک طرح جامع در محدودۀ »پردیسان قائم)عج(« و 
گلزار شهدا که محدوده ای هزار هکتاری را در برمی گیرد، بیش از گذشته 

احساس می شود.

وی با اشاره به اینکه منطقۀ »سرآسیاب« با ظرفیت های فراوان تاریخی 
این  توسعۀ  کرد:  دارد، خاطرنشان  قرار  این محدوده  در  نیز  گردشگری  و 
راه و شهرسازی،  وزیر  موافقت  با  و  است  اولویت های شهرداری  از  منطقه 
قرار است یک طرح تفصیلی موضعی برای محدودۀ هزار هکتاری »پردیسان 

قائم)عج(«، گلزار شهدا و مناطق اطراف آن به صورت مجزا نوشته شود.
طرح  در  باید  گردشگری  پارک  طرح  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  شهردار 
معطل  طرح  این  اجرای  نمی خواهیم  افزود:  شود،  دیده  یادشده  تفصیلی 
شهید  سپهبد  مطهر  مرقد  وجود  با  که  تغییراتی  به  توجه  با  اما  شود، 
حاج قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان ایجاد شده، الزم است اصالحات 

و بازنگری هایی در طرح صورت گیرد.
اقامتی  فضاهای  ایجاد  به  نیاز  افزایش  را  تغییرات  این  از  یکی  َشعرباف، 
ایجاد  افزود:  و  بیان کرد  قائم)عج(« و گلزار شهدا  در محدودۀ »پردیسان 
اینکه  به  با توجه  باشد و  اقامتی می تواند نقطۀ شروع پروژه  مجموعه های 
سرمایه گذارانی از خارج از کشور هم تمایل به سرمایه گذاری در این زمینه 

دارند، مشکلی در تأمین مالی نخواهد داشت.
وی، از مشاور طرح خواست ظرفیت های اقامتی موجود در این محدوده را 

اعالم کنند تا با سرمایه گذاران رایزنی شود.
حاج قاسم  شهید  سپهبد  مطهر  مرقد  وجود  شد:  یادآور  کرمان  شهردار 

و  آیین  هم  زیارت  و  کرده  زیارتی  را  محدوده  این  ماهیت  سلیمانی، 
مناسبات خاصی دارد؛ ازجمله آیین تشرف و فضاهایی برای اجتماع که در 

طراحی این پروژه باید دیده شود.
بخش های  اجرای  در  نظر سرمایه گذاران  برای جلب  کرد:  بیان  َشعرباف 
مختلف طرح پارک گردشگری، باید بسته های اقتصادی و انتفاعی طراحی 
شود و از مشاور می خواهیم که مکان یابی مناسب برای فضاهای موردنیاز با 

اولویت مجموعه های اقامتی را ارائه دهد.
وی بیان کرد: طرح پارک گردشگری، درواقع پیش نویس و طرح پایۀ ما 

برای مذاکرات با قرارگاه سازندگی خاتم خواهد بود.

یادداشت: 

سر سایه ها
سرسایه ام باش که آفتاب داغ 
جهنم  اینجا  است.  سوزان  و 

در  دشت  شیرین  خنکای  به  هنوز  من  و  است 
میان آتش احتیاج دارم. سال هاست که در این 
آتش  از  که  نیستم  ابراهیم  و  سوزم  می  آتش 
خنکای  در  ولی  ندارد  انتها  آتش  بگذرم. 
نگاهت می توانم خودم را و آتش درونم را به 
فراموشی بسپارم. تو در من نشسته ای که آتش 
سوختن  که  انگار  نیست.  داغ  و  سوزاند  نمی 
می  بلکه  نیست  ماندن  زنده  راه  تنها  ساختن  و 
شود که نسوخت و ساخت. سرسایه ام باش که 
تنم در آتش نسوزد و دلم در آتش نمیرد. این 
آتش ابراهیم است که خاموش شدنی نیست تو 
نکنم. سوختن  را حس  درد  که  باش  اینجا  اما 
به جریان  از جریان وجودت  تا  نکنم  را حس 
زندگی راه پیدا کنم و با موج به دریا برسم. در 
اوج به فردا برسم. سرسایه ام باش تا آتش داغ 
جهنم دست از موهای پریشانم بردارد و سنگ 
نقل  ام  پناهی  بی  تا  و  نشکند  را  سرم  سکوت 
جمعیت نباشد. شب که می شود بهانه ای برای 
برگشتن به خانه باشی. بهانه ای برای درس پس 
دادن باشی. بی تو شب ها بی جهنم نیز دل آدم 
را می سوزاند. می خواهم با تو لحظه ای خودم 
را و سوختن را فراموش کنم. من ابراهیم نیستم 
که در آتش دوام بیاورم احتیاج به سرپناه دارم. 
که  باش  ام  سرسایه  دارم.  گاه  تکیه  به  احتیاج 
آفتاب در کویر می سوزاند و آتش ابراهیم می 
جهنم  انگار  ولی  نیست  جهنم  اینجا  سوزاند. 

است. سرسایه ام باش.
در دست هایم یک جهنم می گذارند

در چشم هایم اشک نم نم می گذارند 
تا سوختن در زندگانی ساده باشد

سرسایه ها را پیش آدم می گذارند

به قلم
مهناز سعید

گزارش »کرمان امروز« از روزگار غم انگیز کودکان کار در ایام کرونا زده شهر کرمان؛

کرونا و چتر فقر  بر  زندگی کودکان کار

شهردار کرمان اعالم کرد:

برای احیای بافت تاریخی مشوق های جدی داریم

گزارش: محبوبه امامی صدر

پدیده کودکان کار در کرمان با توجه  به مشکالت اقتصادی 
است،  افزایش  به  رو  ویروس  کرونا  از  ناشی  های  آسیب  و 
بنابراین دستگاه های متولی باید تالش کنند آسیب های این 
بخش به حداقل برسد. در همین زمینه گزارشی تهیه شده 

که در ادامه  قابل مطالعه است.
افزایش کودکان کار، یکی از آسیب های اجتماعی است که 
دالیل مختلفی را می توان برای آن برشمرد. این پدیده که 
امروزه به وفور هم مشاهده می شود بیشتر به دلیل فقر در 

جامعه نمود پیدا می کند.
دلیل  به  که   شود  می  گفته  فردی  به  کار  کودک  پدیده 
خود  صورت  به  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  مشکالت 
کار  به  طوالنی  صورت  به  مافیا  و  باند  توسط  یا  و  خواسته 
انواع  معرض  در  کودکان  این  متاسفانه  و  شود  می  گرفته 
آسیب ها قرار می گیرند و با توجه به اینکه از تحصیل محروم 

می شوند، خطرات زیادی آنها را در آینده تهدید می کند.
کرمان هم اوضاع چنین است و کارشناسان معتقد هستند 
وجود  و  ها  خانواده  فرهنگی  فقر  اقتصادی،  مشکالت  که 
زیادی  تعداد  آمدن  وجود  به  باعث  حاشیه شهرها  در  اتباع 
کودک کار در استان شده و بر اساس اعالم مدیر کل سابق 
بهزیستی کرمان 90 درصد کودکان کار این استان غیر بومی 
یا کم  بی سواد  کودکان  این  های  خانواده  اکثر  که  هستند 
فقر فرهنگی  اقتصادی دچار  فقر  بر  سواد هستند که عالوه 
هم هستند، معموال تحصیل را الزم نمی دانند و کار کردن 

کودک برای آنها عادی است.
تعداد زیادی از این بچه ها اتباعی هستند که دارای مادر 
ایرانی بوده و معموال  برای ثبت نام در مدارس دچار مشکل 

می شوند، اجتماع آنها را نمی پذیرد و متاسفانه با هر نوع 
فرد و گروه سنی هم  در ارتباط هستند.

به گفته کارشناسان مسائل اجتماعی، خشونت های خانگی 
و محیط اجتماعی بیرون از جمله اعتیاد، بیماری هایی نظیر 
کم خونی و سوء تغذیه، تورم تیروئید و مشکالت کلیوی و 

دیگر بیماری ها از مهم ترین مسائل این کودکان است.
متاسفانه این کودکان به کارهایی مانند گدایی، فروش مواد  
در  رفتار  این  کنند،  می  عادت  ها  خیابان  در  بودن  رها  و 
سیستم تربیتی و کسب درآمد آنها نهادینه شده و خیلی از 

آنها به سمت بزهکاری کشیده می شوند.
تا کمر  ایم که  را در سطح شهر دیده  آنها  از  بارها برخی 
گردند،  می  نانی  لقمه  دنبال  و  شده  خم  زباله  سطل  در 
سالمتی شان الویت چند دهم شان است. در این میان مردم 
به  حاضر  بهداشتی  اصول  رعایت  دلیل  به  نیز  شهروندان  و 
خرید اقالم کودکان کار نیستند و این امر موجب شده تا زباله 
آنان  کار  اینکه ساعت  یا  و  بیشتر شود  کار  گردی کودکان 
نیازهای  و  خانواده  درآمد  تامین  در  بتوانند  تا  یابد  افزایش 
معیشتی خانواده کمک دهنده  باشند و خطر ابتال  به انواع 
بیماری ها و از جمله سویه های مختلف کرونا این قشر را 

بیشتر تهدید می کند.
آیین نامه ای تحت عنوان حمایت از کودکان کار و خیابان 
ها وجود دارد که طی آن 12 تا 13 دستگاه دولتی متولی 
بحث کودکان کار شناخته می شوند و وظایف هر دستگاه  
این  بار در  بیشتر  در آن مشخص شده است ولی متاسفانه 
بقیه  و  بهزیستی گذاشته شده  و  عهده شهرداری  بر  زمینه 
دستگاه ها برای حمایت از کودکان کار، کمک های الزم را 

انجام نمی دهند.
با توجه  به اینکه کرمان بیشترین آمار کودکان کار را دارد 
امیدواریم  است،  افزایش  حال  در  هم  به شدت  متاسفانه  و 
مسئوالن مربوطه تالش کنند تا در این شهر و دیگر شهرهای 
استان قدم هایی هر چند کوچک بردارند زیرا همه کودکان 

حق دارند شاد زندگی کنند. 

شهردار کرمان گفت: کسانی که قصد ساخت وساز و 
احیای بناهای بافت تاریخی دارند، نباید با پیچیدگی های 

اداری معطل شوند.
پنج)بافت  منطقه  شهرداری  در  کار  َشعرباف،  سعید 
تاریخی( را به دلیل حساس بودن موضوع بافت تاریخی، 
سخت و طاقت فرسا دانست و افزود: کسانی که کرمان 
را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب می کنند، حتماً به 
خیابان  »توحید«)ارگ(،  میدان  بازدید،  و  خرید  قصد 
»شهید تجلی« و بقیۀ مناطق بافت تاریخی را نیز خواهند 

دید. وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شهر کرمان 
در  عقب افتادگی هایی  و  نیست  سایر کالن شهرها  مانند 

آن دیده می شود، باید کار بیشتری در آن انجام داد.
شهردار کرمان، بر اقدام جهادی برای عمران و آبادانی 
گفت:  و  کرد  تأکید  تاریخی  بافت  در  به خصوص  شهر 
پنج  منطقه  شهرداری  به  مربوط  شهری  پرونده های 
پیچیدگی های خاص و  جزییات زیادی دارد که باید در 
شهرداری منطقه به آن ها رسیدگی شود تا به شهرداری 

مرکز ارجاع داده نشوند.

برای  خاص  تخفیف های  گرفتن  نظر  در  به  َشعرباف، 
افزود:  و  کرد  اشاره  تاریخی  بافت  در  ساخت وساز 
مشوق های جدی برای احیای بافت تاریخی داریم و از 

پیشنهادها در این زمینه استقبال می کنیم.
ساخت وساز  قصد  که  کسانی  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
با  نباید  دارند،  را  تاریخی  بافت  بناهای  احیای  و 
کارکنان  داد:  ادامه  شوند،  معطل  اداری  پیچیدگی های 
و  مردم  رضایت  کسب  برای  شهری  پنج  منطقه 

سرمایه گذاران باید تالش بیشتری انجام دهند.

شهردار کرمان، با اشاره به اینکه در حال حاضر، 23 
لزوم  بر  دارد،  وجود  تاریخی  بافت  در  احیا  قابل  خانه 
برقراری ارتباط بهینه و مؤثر با مردم تأکید کرد و افزود: 
ایجاد حس حمایت در مالکان و بازدیدهای محلی باید 

در دستور کار قرار گیرد.
شهرداری  در  مردمی  دیدار  برگزاری  از  شعرباف، 
منطقه پنج در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: ایجاد 
باید در  اداری مناسب و در خور شأن مردم  ساختمان 

اولویت قرار گیرد.

ناشی  آسیب های  و  اقتصادی  مشکالت  به  توجه  با  کرمان  در  کار  کودکان  پدیده   
دلیل  به  نیز  شهروندان  و  مردم  میان  این  در  است،  افزایش  به  رو  ویروس  کرونا  از 
رعایت اصول بهداشتی حاضر به خرید محصوالت کودکان کار نیستند و این امر موجب 
ایشان  کار  ساعت  اینکه  یا  و  شود  بیشتر  کوچک  انسان های  این  زباله گردی  تا  شده 
است،  اقتصادی  و  فرهنگی  آفت  یک  کودکان کار  پدیده  که  است  درست  یابد.  افزایش 
و.... است  شده  قشر  این  به  رساندن  آزار  درحال  پیش  از  بیش  کرونا  روزها  این  اما 
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ویتامین هایی که نمی گذارند چاق شوید!
و  پرخوری  از  پیشگیری  برای  ویتامین ها  برخی 

کاهش اشتها بسیار موثرند.
این ویتامین ها عبارتند از: 

امگا۳:
پنیر  هوس  باعث  ضروری  چرب  اسید  این  کمبود 
می شود. نوع EPA و DHA امگا ۳ که بهترین نوع 
محسوب می شوند، برای مقابله با هوس پنیر مناسب 
سالمون،  مانند  روغنی  ماهی های  در  امگا۳  هستند. 
مرغ،  تخم  دارد.  وجود  ماهی  تن  کنسرو  و  ساردین 
گردو، و دانه های کتان نیز حاوی مقادیر زیادی امگا۳ 

هستند.
روی: سطح این ماده معدنی در افراد مسن و افرادی 
پایین است. کمبود روی  که دچار استرس هستند، 
نقش مهمی در هوس خوردن ندارد؛ اما روی حس 
چشایی تاثیر می گذارد و باعث می شود شکر و نمک 
بیشتری در غذا های خود استفاده کنید. برای تامین 
این ماده معدنی مواد غذایی همچون جگر، گوشت 

مرغ، تخم مرغ، لوبیا سبز و مغز میوه بخورید.
ویتامین ب: این ویتامین نقش مهمی در مدیریت 
خالصه  طور  به  میکند.  ایفا  افسردگی  و  استرس 
مصرف این ویتامین منجر به بهبود خلق و خوی و 

افزایش احساس خوب خواهد شد.

هنگامی که شما به اندازه کافی ویتامین ب دریافت 
نمیکنید، به احتمال زیاد استرس و در نتیجه آن و 
تقویت  شما  در  پرخوری  و  تنقالت  مصرف  به  میل 

میشود.

مرغ،  تخم  زرده  در  ب  ویتامین  بدانید  است  الزم 
سیب زمینی، آووکادو، گوشت، سبزیجات تیره رنگ 

و ماهی قزل آال به وفور وجود دارد.
کلسیم: کمبود کلسیم معموال باعث میل به مصرف 

میتوانید  لبنیات،  از  غیر  به  میشود.  نمک  و  شکر 
ماهی  آزاد،  ماهی  کلم،  مصرف  راه  از  را  کلسیم 

ساردین، دانه چیا و کنجد به دست بیاورید.
منیزیم:

خوردن  به  میل  تقویت  به  منجر  منیزیم،  کمبود 
مصرف  که  باشید  داشته  توجه  شود.  می  شکالت 
قند و افزایش استرس میتواند سطح منیزیم بدن را 
کاهش دهد. سیبزمینی، دانهها، لبنیات، کلم بروکلی 

و ... منابع بزرگ منیزیم هستند.
آهن:

در بین زنان به خصوص قبل از یائسگی شایع است. 
کمبود  این  معرض  در  نیز  خواران  گیاه  همچنین 
گوشت  خوردن  به  زیاد  میل  آهن،  کمبود  هستند. 

را افزایش میدهد.
قابل  مقادیر  ماهی،  و  ماکیان  گوشت،  خوردن  با 
توجهی از آهن مورد نیاز بدن تامین می شود. منابع 
اگر  اما  ندارند،  بدن  در  خوبی  جذب  آهن،  گیاهی 
میخواهید از آن ها استفاده کنید بهتر است میوه های 
را  غنی شده  غذا های  و  تخم کدو، حبوبات  خشک، 
آهن،  همراه  است  بهتر  نمایید.  غذاییتان  رژیم  وارد 
حتما ویتامین ث مصرف کنید تا جذب آن سریعتر 

و بهتر باشد.

به قلم محمد 
فتح نجات

گزارش »کرمان امروز« از یک نگرانی اجتماعی که به دلیل برگشت دادن محصوالت کشاورزی از سوی کشورهای همسایه به وجود آمده است؛

ک هستند؟ سازمان های مربوطه شفاف سازی کنند آیا محصوالت کشاورزی داخلی خطرنا

 باید توضیح داده شود که چرا محصوالت کشاورزی ایران به دلیل وجود سم های سرطان زا از کشورهای دیگر برگشت داده شده اند!

حدود یک سال است که گهگاه به گوش می رسد؛ 
برگشت  را  ایران  کشاورزی  محصوالت  کشور  فالن 
تا  داخل  تولید  زمینی های  سیب  از  است.  داده 
فلفل های ایرانی که چند روز قبل برگشت داده شدند. 
کشورهایی که این محصوالت را برگشت داده اند به 
اشاره  محصوالت  این  در  کننده  نگران  سم  میزان 
دارند و این میزان را موجب ایجاد سرطان می دانند. 
نکته ای که در صورت صحت داشتن بسیار اسف بار 
است. در چند سال اخیر بسیار شنیده ایم که بعضی 
کشاورزی  محصوالت  بودن  مضر  درباره  کارشناسان 
تولید داخل اخطارهایی در رسانه های داخلی منتشر 
بودن  سرطانزا  درباره  واضح  اینقدر  البته  که  کردند 
محصوالت مذکور صحبت نشده بود. به خاطر دارم که 
چند سال قبل یکی از میوه فروشان کرمانی توصیه 
می کرد که توت فرنگی نخوریم، از وی پرسیدم چرا 
که در پاسخ گفت؛ تولید کننده این محصول دوست 
خودم است و در جنوب استان آن را تولید می کند، 
او به من گفته است که نگذار خانواده و بچه هایت از 
این توت فرنگی ها بخورند. بنده نمی دانم که کشاورز 
این محصول  از چه سم و روشی برای تولید  مذکور 
توصیه  چنین  خود  دوست  به  که  کند  می  استفاده 
ای کرده است، اما هرگونه به این موضوع نگاه کنیم 

متوجه می شویم که اندکی اوضاع نابسامان است.
چندی پیش مقاله ای منتشر شده در روزنامه گاردین 

رابطه مطالعه کردم که  را در همین  انگلستان  چاپ 
به ارتباط کم آبی با مضر بودن محصوالت کشاورزی 
بخواهم  خالصه  و  ساده  زبان  به  اگر  داشت.  اشاره 
انجام شده  این مقاله که بر اساس تحقیقات  فحوای 
کنم،  بیان  را  است  شده  تهیه  آکسفورد  دانشگاه  در 
این گونه خواهد بود؛ »بحران آب با سالمت محصول 
کشاورزی ارتباط مستقیم دارد. اینگونه که کم آبی و 
استفاده از آب های موجود در عمق زمین باعث می 
شود که درختان و بوته ها دچار ضعف شوند و این 
ضعیف بودن موجب آفت پذیر شدن این محصوالت 
می شود. حمله آفات به باغها و مزارع باعث می شود 
کار  به  و  کند  استفاده  تر  قوی  از سمی  کشاورز  که 

گیری یک سم قوی موجب می شود که آن آفت سال 
بعد در مقابل شدت این سم مقاوم باشد و باید سمی 
قوی تر استفاده شود« اگر این مطالب که گفته شد 
را به شکل یک چرخه در نظر بگیرید، متوجه خواهید 
شد که چرا محصوالت ایران بیش از گذشته مضر و 
خطرناک هستند. البته استفاده از سم بی کیفیت و 
غیر استاندارد نیز یکی از دالیل رایج در ایران است 

که محصوالت را سرطانزا ساخته است.
اما در مقاله مذکور یک راه حل نیز برای این موضوع 
های  زمین  کاربری  تغییر  آنهم  و  بود  شده  ارائه 
کشاورزی و کوچ بعضی از کشاورزان است. پیشنهاد 
های  جانمایی  از  »باید  که  بود  شده  ارائه  اینگونه 

مراتب  دولت  و  کرد  دوری  کشاورزی  برای  سنتی 
به عنوان مثال می  فراهم سازد«   را  افراد  این  کوچ 
هندوانه  کرمان کشت  در  را  مقاله  این  توان مصداق 
مصرف  آب  ما  تصور  از  بیش  که  محصولی  دانست. 
می کند و احتیاج ضروری مردم نیز به شمار نمی آید. 
باید کشت این محصول را به مناطقی انتقال داد که 
آب بسیاری برای کشت محصول دارد. در مقاله مورد 
بحث آمده است که »اگر کشاورز مایل به کوچ خود و 
خانواده اش نیست، می توان مراتب کشت محصولی 
دیگر که متناسب با جغرافیای آن منطقه است را به او 
پیشنهاد داد. درست است که خاک برخی مناطق از 
لحاظ مواد مغذی به گونه ای نیست که هر محصولی 
دولت  که  است  زمان  این  در  و  شود  کشت  آن  در 
حتی  را  نظر  مورد  خاک  و  شود  کار  به  دست  باید 
تامین کند«  به قیمت جابجایی چند هزارتن خاک، 
الزم به ذکر است که نمونه این رفتار در روسیه نیز 
حدود ۳0 سال قبل انجام شده و نتیجه ای مثبت به 
بار می آورد. نکته ای واضح که باید مورد توجه ویژه 
مسئوالن قرار گیرد این است که باید فکری به حال 
کشاورزی کشور و به خصوص استان کرد. نمی شود 
که ما هر سال آماری منتشر کنیم که در آن نوشته 
از بین می  است 90 درصد آب در بخش کشاورزی 
رود و پس از انتشار این آمار به زندگی روزمره خود 
ادامه دهیم. این صحیح نیست و این راه و رسم کشور 
داری و مدیریت صحیح نمی باشد. اگر بحران آب را 
هم نادیده بگیریم دیگر سرطانزا بودن محصوالت را 
که نمی توان نادیده گرفت. در این ایامی که به فکر 
افزایش امت اسالمی هستیم، اینگونه به خطر افتادن 
جان مردم شیوه و روندی صحیح به نظر نمی رسد. 

به امید فردایی بهتر!

وزیر نفت:

هر ماه ۱۵ لیتر بنزین به حساب همه 

مردم ایران واریز می شود 
وزیر نفت گفت:  دولت مصمم است یارانه ای را که امروز به خودروها 
و  بگیرد  تعلق  نیز  ندارند  خودرو  که  مردمی  تمامی  به  می شود  داده 
بتوانند از یارانه بنزین بهره مند شوند. جواد اوجی در جمع خبرنگاران 
درباره توزیع یارانه بنزین با اعالم اینکه دولت سیزدهم هیچ برنامه ای 
برای افزایش قیمت بنزین ندارد اظهارکرد: در حال حاضر ما 27 میلیون 
کارت سوخت در کشور داریم  دولت مصمم است یارانه ای را که امروز 
به خودروها داده می شود به تمامی مردمی که خودرو ندارند نیز تعلق 
بگیرد و بتوانند از یارانه بنزین بهره مند شوند. وی افزود: کار کارشناسی 
این  از  و همه می توانند  عادالنه شود  بنزین  توزیع  که  گرفته  صورت 
فرآورده بهره مند شوند. وزیر نفت گفت: همه جوانب تغییر توزیع یارانه 
برنامه این است که در قشم و کیش به صورت  بنزنین دیده شده و 

آزمایشی و با نرخ 1500 دولتی و سه هزار تومان آزاد توزیع شود.
وی تاکید کرد:  هیچ گونه افزایش قیمتی در دستور کار نیست و برنامه 

این است که همه بتوانند از یارانه سوخت بهره مند شوند.
وی بیان کرد: طرح دولت کمک به آن دسته از مردمی است که خودرو 
ندارند. وی گفت: بر حسب صالح تیم اقتصادی دولت با رفع ابهامات 

کارشناسی این برنامه در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
وی درباره نحوه استفاده و فروش این بنزین توسط کسانی که خودرو 
ندارند گفت:  این یارانه بنزین به تمامی مردم چه کسانی که خودرو 

دارند و چه کسانی که ندارند بر حسب کارت ملی داده می شود.
وی افزود: کسانی که یک سال اقامت در ایران داشته باشند می توانند از 
این یارانه برخوردار شوند به این ترتیب که در ابتدا ماهانه 15 لیتر بنزین 
1500 تومانی به همه تعلق می گیرد و دریافت کنندگان می توانند آن را 

استفاده کرده و یا به صورت اعتباری از بخش ریالی آن استفاده کنند.

حداقل و حداکثر حقوق کارمندان 

در سال ۱۴۰۱
بر اساس الیحه بودجه سال 1۴01، مدیران دولتی و اساتید دانشگاه 
حداکثر می توانند تا سقف ۳7 میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کنند. 
یک  تا  است  گرفته  تصمیم  دولت   1۴01 سال  بودجه  الیحه  براساس 
میلیون تومان به حداقل حقوق ها نسبت به سال 1۴00 اضافه کند؛ براین 

اساس حداقل حقوق ۴ میلیون 500 هزار تومان خواهد شد.
مجلس  نمایندگان  تصویب  در صورت  بودجه سال 1۴01،  الیحه  بنابر 
حداقل حقوق پایه که در سال 1۴00 چیزی حدود ۳ میلیون و 500 
و 500  میلیون  به چهار  تومانی  میلیون  رشد یک  با  است  تومان  هزار 
هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین براساس الیحه بودجه سال 
1۴01 مدیران دولتی و اساتید دانشگاه نیز حداکثر می توانند تا سقف ۳7 
میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کنند. دولت در الیحه بودجه سال 
1۴01 پیشنهاد داده است حقوق گروه های مختلف به طور متوسط 10 
درصد افزایش یابد به طوریکه بیشترین دریافتی با رشد صفر درصد و 
کمترین دریافتی با رشد 29 درصد در حقوق اعمال خواهد شد. به گفته 
کارشناسان اقتصادی این موضوع یعنی افزایش پلکانی حقوق که در الیحه 
بودجه برای اولین بار دیده شده است نشان از برقراری عدالت اقتصادی 
با  می کردند  دریافت  را  حقوق  میزان  بیشترین  که  افرادی  یعنی  دارد؛ 
کمترین رشد و افرادی که کمترین میزان حقوق را دریافت می کردند با 
بیشترین رشد و افزایش حقوق مواجه خواهند شد. همچنین برای حقوق 
برای بازنشستگان تغییراتی اعمال شده است به طوریکه مبلغ 5۳۳ هزار 
و ۸00 تومان به صورت ثابت به تمام حقوق بازنشستگان اعمال می شود و 

در کنار آن نیز حقوق آنها رشد سه درصدی نیز خواهد داشت.

پایان مرگبار درگیری دو زن 

همسایه
29 آبان امسال به دنبال ناپدید شدن زن ۴7 ساله ای به نام مریم پرونده ای 
نزد پلیس تشکیل داده شد. پسر این زن با مراجعه به اداره پلیس آگاهی 
استان البرز گفت: من چند روزی در خانه خاله ام بودم؛ وقتی امروز به خانه 
برگشتم، متوجه شدم مادرم نیست و وسایل خانه نیز سرقت شده است. پس 
از این شکایت تحقیقات در دستور کار تیم جنایی قرار گرفت و کارآگاهان 
دریافتند زوج جوانی که در همان ساختمان زندگی می کنند، از مدتی قبل 

با مریم اختالف داشته اند.
در ادامه بررسی ها وقتی اموال مسروقه خانه مریم در خانه این زوج پیدا شد، 
دستور دستگیری آنها صادر و هر دو نفر به اداره آگاهی منتقل شدند. در 
نخستین بازجویی ها زن ۳۶ ساله به قتل مریم اعتراف کرد و گفت: وقتی 
من و شوهر و دو فرزندم به این ساختمان نقل مکان کردیم، مریم مدیر 
ساختمان بود. از همان روز اول او به بهانه های مختلف با من بدرفتاری و 
توهین می کرد. مدتی بعد متوجه شدم او به بهانه دریافت قبوض آب و گاز 
و غیره مبالغ بیشتری از همسایه ها دریافت می کند. این موضوع را با دیگر 
همسایه ها مطرح کردم و وقتی همه حرف مرا تأیید کردند، قرار شد دیگر 
او مدیر ساختمان نباشد. بعد هم جلسه ای برگزار شد و مرا به عنوان مدیر 
جدید ساختمان انتخاب کردند اما مریم از من کینه به دل گرفته بود. تا 
حدی که یک روز بر سر پرداخت شارژ ساختمان با من درگیر شد و بعد 
هم از من شکایت کرد. وقتی کار به دادگاه کشیده شد، مرا به پرداخت 50 
میلیون تومان دیه به او محکوم کردند. این موضوع اختالف و کینه بین ما 
را شدیدتر کرد. تا اینکه روز حادثه او دوباره به مقابل خانه من آمد تا شارژ 
پرداخت کند اما با نیش و کنایه شروع به صحبت کرد، به او گفتم من دفعه 
قبل تو را نزده بودم اما مرا محکوم کردی کاری نکن این بار واقعاً بزنمت. 
اما او حرفی به من زد که خیلی عصبانی شدم و کنترل رفتارم را از دست 
دادم و او را هل دادم که سرش به دیوار خورد و نیمه هوش شد بعد هم با 
روسری خودش، او را خفه کردم. وقتی شوهرم به خانه برگشت، با کمک او 
جسد را داخل پتو پیچیده و به منطقه آتشگاه بردیم و با بنزین آتش زدیم.

به دنبال اعتراف های این زن بود که شوهرش نیز به اتهام قتل عمد بازداشت 
شد. بازپرس آبیار قاضی کشیک قتل پس از اعتراف های این زوج به همراه 
تیمی از کارآگاهان به محدوده آتشگاه رفتند تا بتوانند ردی از جسد مریم 
پیدا کنند اما با توجه به برودت هوا و وجود حیوانات وحشی در آن منطقه 
کشف جسد با مشکل روبه رو بود اما با پیدا شدن تکه های لباس یک زن آن 
را به کارشناسان تشخیص هویت سپردند تا مشخص شود متعلق به مقتول 
است یا خیر. سرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی استان البرز 
درباره این پرونده گفت: کشف این پرونده نزدیک به یک ماه به طول انجامید 
و هم اکنون با توجه به ادعاهای این زوج و اعتراف های زن جوان به قتلی 
که مرتکب شده وی به اتهام قتل بازداشت است و تا پیدا شدن کشف جسد 

مقتول در اختیار کارآگاهان جنایی استان البرز قرار دارد.

شهرداری کیانشهر در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی آسفالت معابر به 
شماره 200009۴70۳00000۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
مناقصه گران در صورت  به ذکر است  انجام خواهد شد الزم  دولت )ستاد( 
عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا 

الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : 1۴00/10/9

زمان دریافت اسناد مناقصه: 1۴00/10/19
زمان بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح پنج شنبه1۴00/10/۳0

در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گذار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف، ب آدرس کیانشهر خیابان امام 

خمینی )کدپستی 7771۶19۶99 تلفن ۳۳۴55520 و ۳۳۴5۴۶۸2(
روابط عمومی شهرداری کیانشهر

آگهی تجدید مناقصه
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