
شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد نسبت به 
فروش 2 دستگاه تراکتور رومانی به شماره شاسی 
65135521 سال ساخت 1365 و تراکتور رومانی 
به شماره شاسی 65054498 سال ساخت 1362 

اقدام نماید.
دریافت  برای  آید  می  بعمل  دعوت  عالقمندان  از 
فرم و شرایط مزایده از تاریخ انتشار آگهی به مدت 
یک هفته به امور اداری شرکت واقع در خیابان امام 

خمینی - نبش کوچه 27 مراجعه فرمایند.
تلفن تماس: 32225686

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مزایده 
مردم کرمان

 25 سال است 

که واقعیت را 

در »کرمان امروز« 

می خوانند

چهار صفحه    2000 تومان شنبه 11 دی ماه 27/1400 جمادی االول1443/ 1 ژانویه 2022/سال بیست و ششم شماره  3588
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معاون میراث فرهنگی استان
 خبر داد:

کشف پایه ستون های سنگی

 دوره هخامنشی در بافت

کرمان می تواند پایلوت 

برگزاری رویداد ورزش های 

زورخانه ای و پهلوانِی کشور شود

متن در صفحه دوم

4

عضو کمیسیون قضایی مجلس:

کمتر از ۱۰ میلیون تومان، زندانی نمی شود مجرم با خسارت 

در ستاد بحران استان کرمان عنوان شد؛

شهر کرمان در مقابل مخاطرات طبیعی

 از موقعیت خوبی برخوردار نیست

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

مدیر کل کمیته امداد استان:

با ایجاد مشاغل خرد و خانگی 

زمینه رشد و توانمندی 

مددجویان فراهم می شود

رئیس پلیس فتا کرمان : 

با نصب برنامه های موبایل بانک جعلی، حسابتان خالی نشود

مدیرکل تبلیغات اسالمی کرمان:

ظرفیت اسکان ۱۷ هزار نفری  زائرین مرقد مطهر

کرمان فراهم شد  شهید سلیمانی در 

2

احتراما شرکت کانی مس در راستای تحقق ماموریت خود در حوزه زنجیره تامین و اجرا در نظر دارد نسبت 
به شناسایی، ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان و پیمانکاران خود اقدام نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط 
و دارای صالحیت دعوت می گردد جهت ثبت نام و تکمیل اطالعات الزم، به وب سایت این شرکت به آدرس 
www.canymes.com »بخش برگزاری مناقصات، سامانه ثبت نام و بروزرسانی اطالعات تامین کنندگان و 

پیمانکاران« مراجعه فرمایند.

شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان 
و پیمانکاران شرکت کانی مس

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه شماره 92/الف/10- 1400 م،  موضوع : انجام کلیه خدمات راهبری ،بهره برداری،تعمیر،نگهداری،ترمیم 
و بازسازی تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهرستان جیرفت را با برآورد :104.270.207.373 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار: 5.213.511.000 ریال از 
محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر و به شماره 2000005963000127  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت در رشته آب و هم چنین صالحیت ایمنی صادره از اداره تعاون کار و تامین رفاه اجتماعی می 

باشند، دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1400/10/22  به سامانه ستاد مراجعه نمایند.
 کلیه مراحل بر گزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مشخصات این مناقصه  در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس www.abfakerman.ir  موجود میباشد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ : 1400/10/11  می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : ساعت 19:00 روز شنبه مورخ : 1400/11/09  

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت : 14 روز شنبه مورخ : 1400/11/09  
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10.00 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/11/10  

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس: کرمان - بلوار 22 بهمن - شرکت آب و فاضالب استان کرمان دفتر قراردادها و تلفن 03433222282 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 021-41934  
دفتر ثبت نام: 88969738  و 85193768

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصه 
شماره 92 / الف / 10 – 1400 م 

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم

آگهي مناقصه عمومي شماره 1400/69/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه »خرید،  نصب و راه اندازی دو دستگاه 
اسمز معکوس )R.O( با ظرفیت تولید هرکدام 60 مترمکعب در روز« مربوط به مجتمع خود را از طریق 
برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد 
مناقصه به وبسایت شرکت به نشانی WWW.GEG.IR   مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه 
ارزیابي تأمین کنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز 
یکشنبه مــورخ 1400/10/26 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران 
بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 1400/10/19 مقرر شده است و  مي باشد. ضمناً 
الزامی می باشد. 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

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

گزارش »کرمان امروز« از هشدارهای اخیر سیل 

گرفته؛ که مورد سوءتفاهم قرار  کرمان  و تاخیر در ورود سامانه بارشی به استان 

هشدار سیل همچنان پابرجاست
  در چند روز اخیر فضای مجازی بیش از پیش متوجه هشدارهای سیل در کل استان قرار گرفته بود. هشداری که به دلیل تاخیر در وقوع 
دستمایه طنز بعضی از کاربران فضای مجازی شد. اما با تماسی که خبرنگار ما با رییس مرکز پیش بینی اداره هواشناسی استان کرمان گرفت 
اطالعات جدیدی در دسترس قرار گرفت که در ادامه بخشی از آن برای توجه بیشتر همراهان همیشگی روزنامه کرمان امروز منتشر می شود

گفتگو با روزنامه »کرمان امروز«:  حمیده حبیبی، رییس مرکز پیش بینی اداره هواشناسی استان در 

الزم به ذکر است که تغییرات و تاخیرات در پیش بینی هواشناسی امری عادی است و درباره هشدارهای اخیر باید به این موضوع اشاره کنیم که 
روز گذشته در جنوب و جنوب-غربی استان تا حدود 45 میلیمتر نیز بارندگی هایی داشتیم. الزم به ذکر است که سامانه بارشی از استان کرمان 
گذر نکرده و تنها زمان ورودش اندکی تغییر کرده است. مدل های پیش بینی که روز جمعه به دست ما رسیده است نشان می دهد که این سامانه 
و احتمال بارش تا اواسط هفته آینده وجود دارد. بنابراین مردم به برداشت های غیرکارشناسی در فضای مجازی دقت نکنند و اعالم می داریم که 

هشدارهای داده شده هنوز پابرجاست و مردم به خصوص در روزهای یکشنبه و دوشنبه از مسیلها و حاشیه رودخانه ها به شدت دوری کنند
متن کامل در صفحه سوم



خبر
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اخبار استان

شهر  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
کرمان جزو شهرهایی است که براساس راهنمایی که 
در دانشگاه علوم پزشکی کرمان طراحی شده در حال 
حاضر فاقد جانمایی محل استقرار تیم های اضطراری 

است.
با  کرمان  استان  بحران  مدیریت  ستاد  جلسه  در 
برای  تقریبا  گفت:  کرمان  شهر  آوری  تاب  محوریت 
هیچ یک از دستگاه ها در قالب یک برنامه مدون که 
بعد از حادثه در چه منطقه ای مستقر شوند، مشخص 

نشده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: در ۷۱ شهر 
مهم استان همکاران ما با همکاری مدیران ستاد بحران 
شهرستان ها در قالب یک تفاهم نامه این کار را انجام 
و جانمایی را مشخص کرده اند اما در شهر کرمان این 

چالش همچنان وجود دارد.
وی افزود: اگر براساس سناریوهایی که داریم به عنوان 
مثال یک سناریو داریم در شهر کرمان حدود ۲۴ هزار 
صورت  در  بیمارستانی  خدمات  نیازمند  مصدوم  نفر 
فعال شدن گسل قطعه هشت کوهبنان خواهیم داشت 
و محل هایی برای استقرار تیم های اعزامی از استان 

های دیگر در شهر کرمان در چنین مواقعی نداریم و 
این مساله به یک معضل در زمان بحران تبدیل خواهد 

شد و باید در این زمینه کاری انجام شود.
رشیدی با بیان این مطلب که براساس مطالعات انجام 
شده راه های دسترسی در شهر کرمان را شبیه سازی 
کردیم که در اثر ازدحام جمعیت در زمان بحران با چه 
نقطه   ۱۳ کرد:  تصریح  شد،  خواهیم  رو  روبه  چالشی 
تعیین  کرمان  شهر  در  نیاز  مورد  های  داده  براساس 
بیمارستان  بحران  زمان  در  داریم  درخواست  و  شدند 

های سیار ما در این ۱۳ نقطه مستقر شوند.
نیز  کرمان  استاندار  وند  زینی  علی  ایسنا،  گزارش  به 
در واکنش به این موضوع گفت: بحران که اطالع نمی 
دهد بنابراین مصوب کنید که محل تیم های اعزامی 
فرمانداران در سطح  و  بحران مشخص شود  زمان  در 

شهرستان های استان این جانمایی را داشته باشند.
وی گفت: اگر در نزدیکی این مکان ها آب و برق وجود 
برای  خود  آینده  سال  بودجه  در  بحران  ستاد  ندارد 
این موارد اعتباری اختصاص دهد و حتی امکانات زیر 
های  جانمایی  نزدیکترین  تا  را  ضروری  های  ساخت 
صورت گرفته برای حوادث غیر مترقبه برسانند و هر 

از این مکان ها  زمان که ساخت و سازی در هر یک 
مشخص  بالفاصله  جایگزینی  مکان  گرفت،  صورت 

کنید.
در  را  آماده  نقاط  این  همیشه  افزود:  کرمان  استاندار 
این  در  ها  دستگاه  و  باشید  داشته  شهرستان  سطح 
زمینه مقاومت نکنند زیرا کسی نمی خواهد استفاده 
دائم از آنها داشته باشد و فقط مکان های هستند که 
بر اساس قانون مدیریت بحران در اختیار ستاد بحران 
شهرستان برای مواقع وقوع حوادث قرار می گیرند تا 

غافلگیر نشویم.
مدیریت  مدیرکل  سعیدی  مجید  ایسنا،  گزارش  به 
به  کرمان  شهر  گفت:  نیز  کرمان  استانداری  بحران 
عنوان مرکز استان  با جمعیت باالی  ۷۰۰هزار  نفر 
در مقابل مخاطرات طبیعی از موقعیت خوبی برخوردار 

نیست.
وی تصریح کرد: از حدود ۵۲ حادثه طبیعی و انسان 
اساس  بر  استان  در  شناسایی شده  استان  در  ساخت 
سند آمادگی و پاسخ و کاهش خطر حوادث و سوانحه، 
احتمال وقوع حدود ۱۴ الی ۱۵ مورد از این حوادث در 

شهر کرمان وجود دارد.

از حوادث  مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان 
آن وجود  احتمال رخداد  در شهر کرمان  طبیعی که 
دارد سخن به میان آورد و گفت: فرونشست، فروچاله، 
آبراهه های  و طغیان  معابر  آبگرفتگی  زلزله، سیالب، 
اطراف شهر کرمان از جمله حوادث طبیعی که شهر 

کرمان را تهدید می کنند.
بودن  ایمن  نا  صنعتی،  مواد  نگهداری  افزود:  وی 
آتش  جمعیت،  ازدحام  مرتبه،  بلند  های  ساختمان 
را  کرمان  که  هستند  حوادثی  دیگر  از   ... و  سوزی،  

مورد مخاطره قرار می دهند. )نرگس بامری( 

در ستاد بحران استان کرمان عنوان شد؛

شهر کرمان در مقابل مخاطرات طبیعی از موقعیت خوبی برخوردار نیست 
محل دپوی یک محموله سنگین 

مواد مخدر در فاریاب  شناسایی شد
 ۲۴۸ دپوی  محل  شناسایی  از  کرمان  استان  در  فاریاب  انتظامی  فرمانده 
کیلوگرم تریاک در پی اقدامات اطالعاتی پلیس استان آذربایجان شرقی و 

عملیات ضربتی پلیس این شهرستان خبر داد.
سرهنگ یوسف سلیمانی اظهار کرد: ماموران پلیس استان آذربایجان شرقی 
محموله  یک  شبانه  دپوی  و  انتقال  از  دقیق  اطالعاتی  اقدامات  اساس  بر 
سنگین مواد مخدر در یک منزل واقع در یکی از مناطق روستائی محدوده 
شهرستان فاریاب استان کرمان، مطلع و بالفاصله این مورد به اضافه اطالعات 
دقیقی از موقعیت منزل مورد نظر را به پلیس این شهرستان گزارش کردند.
وی افزود: در همین رابطه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
فاریاب همان شب طی یک عملیات ضربتی وارد عمل شدند و منزل مورد 
نظر واقع در یکی از مناطق روستایی اطراف شهر فاریاب را به محاصره خود 

درآورند.
فرمانده انتظامی فاریاب تصریح کرد: در این عملیات ماموران ضمن هماهنگی 
قضائی وارد این منزل شدند و در بازرسی از یکی از اتاق ها ۲۴۸ کیلو و ۸۷۰ 

گرم تریاک کشف و در این رابطه یک متهم را دستگیر کردند.
به گزارش ایسنا  و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سلیمانی با اشاره 
به تشکیل پرونده و معرفی این متهم به مراجع قضائی گفت: انجام اقدامات 
اطالعاتی از سوی پلیس یکی از شمالی ترین استان های کشور و اجرای 
عملیات ضربتی کشف موادمخدر دپو شده در یکی از مناطق روستائی جنوب 
کشور نشانگر اشرافیت اطالعاتی گسترده پلیس نسبت به تحرکات سوداگران 
مرگ است که در سایه این مولفه با تمام توان با عامالن خرد و کالن حمل 

مواد مخدر برخورد خواهیم کرد.)هما حجازی(

رئیس پلیس فتا کرمان : 

با نصب برنامه های موبایل بانک جعلی، 

حسابتان خالی نشود
رئیس پلیس فتا کرمان با اشاره به دریافت گزارش  هایی مبنی بر برداشت 
طریق  از  برداشت ها  این  از  برخی  گفت:  شهروندان  حساب  از  غیرمجاز 

برنامه های موبایل بانک جعلی انجام شده است.
سرهنگ امین یادگارنژاد، رئیس پلیس فتا استان کرمان با اشاره به دریافت 
گفت:  شهروندان  از حساب  مجاز  غیر  برداشت  مورد  در  زیاد  گزارش های 
برخی از این برداشت های غیرمجاز از طریق برنامه های موبایل بانک جعلی 

انجام شده است. 
او افزود: بررسی گزارش های رسیده در زمینه برداشت غیرمجاز از حساب ها، 
نشان دهنده آن است که بیشتر مالباختگان بدون لحاظ کردن نکات ایمنی، 

اقدام به نصب و استفاده از برنامه موبایل بانک جعلی کرده بودند.
سرهنگ یادگارنژاد بیان کرد: اشتباهی که مالباختگان در این مورد انجام 
داده بودند این بود که برای نصب برنامه موبایل بانک به نتایج جستجوی 
از سوی گوگل  معرفی شده  از سایت های  را  برنامه  و  اعتماد کرده  گوگل 
استفاده کرده بودند. او گفت: همه بانک های کشور برنامه های بانکی خود را 
در وب سایت رسمی خود قرار داده اند که شهروندان در صورت نیاز به موبایل 
بانک مورد نظر خود، می توانند آن را از سایت بانک مربوطه دریافت و نصب 
کنند. رئیس پلیس فتا استان کرمان  تاکید کرد: شهروندان برنامه های مورد 
نیاز خود را از لینک های معرفی شده در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
نصب نکنند و فقط از فروشگاه های نرم افزاری معتبر برنامه های خود را دانلود 
و نصب کنند و اپلیکیشن های کاربردی، مثل موبایل بانک را هم از سایت 

بانک مورد نظر خود دانلود و نصب کنند.
برای  کرد:  توصیه  شهروندان  به  بانک ها  موبایل  در  امنیت  حفظ  برای  او 
حساب های کاربری مختلف خود از رمز یکسان و مشابه استفاده نکنند و 
برای باال بردن سطح امنیت رمز های خود از برنامه های مدیریت رمز قوی و 
معتبر استفاده کنند. سرهنگ یادگار نژاد بیان کرد: عموم مردم می توانند در 
صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوک، ضمن مراجعه به سایت پلیس فتا 
به آدرس www.cyberpolice.ir موضوع را در قسمت مرکز فوریت های 
سایبری ثبت کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.)مهدیه السادات میرمهدی حسینی(

آگهي تحديد حدود اختصاصي 
   چون ششدانگ یکبابخانه مشتمل بر طبقه فوقانی  پالك278 فرعی  مجزی شده از 
82 فرعی از 140 اصلی   بخش8 کرمان به مساحت 06 /218مترمربع واقع در کوهپایه – وامق 
محمدعلی  اقای  تقاضاي  مورد  راست  میدان سمت  به  نرسیده  ابوالفضل  مسجد  خیابان  اباد 
نادری راد  و نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمي 
باشد لذا حسب درخواست وارده بشماره 18006 /1101 -7 /10 /1400 مالك بدینوسیله آگهي 
تحدید حدود آن منتشر و عملیات تحدیدي آن از ساعت 8 صبح روز یکشنبه 03 /11 /1400 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالك )مالکین امالك مجاور( رقبه مزبور اخطار 
میگردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملك حاضرو در صورت عدم مراجعه 
مجاورین عملیات تحدیدي با معرفي مالك انجام و چنانچه کسي بر حدود وحقوق ارتقاقي 
آن اعتراضي داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم 
صورتمجلس تحدیدي اعتراض خود را کتبا« به این اداره اعالم نمایند و ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست 
نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهي است 
پس از گذشت مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست از سوی معترض توسط 
بنام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعائي مسموع نخواهد  متقاضی ثبت عملیات ثبتی 

بود. /پ.      
تاریخ انتشار :: شنبه 11 /10 /1400

شناسه: 1252471

آگهي مزایده حراج یک مرحله اي
 شماره 1400/23- م/ز     

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

مزايده گزار : شرکت مديريت توليد برق کرمان
1-موضوع مزايده : حراج  یک دستگاه سواري پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۰ به رنگ مشکي متالیک 

2- تاريخ بازديد : از ساعت ۸  الی ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
3- تاريخ  و زمان برگزاري حراج به شرح ذيل می باشد : 

روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲6 ساعت ۸ الی ۱۰ ثبت نام مراجعه کنندگان       روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲6 ساعت ۱۰ الی ۱۲ شروع حراج 
4 - محل بازديد و برگزاري حراج : کیلومتر ۲۰ اتوبان کرمان- رفسنجان- نیروگاه سیکل ترکیبي شهید سپهبد قاسم سلیماني

5- تضمين شرکت در مزايده در روز برگزاری حراج ، اعالم ودر همان روز پرداخت می گردد.
توضیح : تضمین شرکت در مزایده سایر شرکت کنندگان )بجزنفرات اول و دوم( پس از طی کردن مراحل اداری مسترد شده و درخصوص استرداد تضمین شرکت در مزایده نفرات 

اول و دوم نیز پس از انعقاد قرارداد با برنده یا واریز وجه توسط برنده ، کارسازی خواهد شد.
6- برنده حراج بایستی به محض اعالم از سوی این شرکت مبلغ پیشنهادی خود را تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ به حساب ۱۰/۱۵۸۰۵9۷/۲ نزد بانک رسالت بنام شرکت مدیریت تولید 

برق کرمان واریز و سپس اقدام به خروج خودرو از محل مزایده نماید.
7- کلیه مسئولیتهای ناشی از بارگیری و حمل از جمله صدمه جانی و.... برعهده برنده حراج می باشد و از این حیث هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت مزایده گزار نمی باشد.

8-تاريخ اعالم برنده: همزمان با پایان حراج   9- پرداخت هرگونه جرائم خالفی و بدهی قبلی در رابطه خودرو تا زمان نقل و انتقال و تعویض پالک بر عهده خریدار می باشد.
10- پرداخت عوارض شهرداری و مالیات قبل و بعد از فروش خودرو بر عهده خریدار می باشد.

11- کلیه هزینه ها جهت فراهم شدن شرایط انتقال سند و همچنین هزینه نقل وانتقال سند و شماره گذاری ، معاینه فنی به عهده خریدار می باشد.  
12- براي کسب اطالعات بیشتر مي توانید با شماره تلفنهاي ۴-۳۲۵۲۱۲۲۱-۰۳۴  داخلي ۲۰6۵ آقاي نورالدیني و ۲۰۷۸ آقاي یزداني و همچنین نمابر ۰۳۴-۳۳۳۷۲99۰ 

تماس حاصل فرمایید.

شهرداری جوزم در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه و آسفالت )فاز سوم بلوارشهرداری، کوچه حضرت ابوالفضل 6، کوچه های منتهی به خیابان امام خمینی )9، ۷، ۵، ۳(، خیابان 
معلم( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزای مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روزشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ می باشد. 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد روز یکشنبه ساعت ۱۲ صبح تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲6 می باشد.
زمان بازگشايی پاکت ها: روز چهارشنبه ساعت ۱۲ صبح تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲9 می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف 
آدرس: شهربابک، جوزم، بلوار شهرداری، میدان شهرداری کدپستی ۷۷۵۸۱۱۳9۱۴ تلفن ۳۴۱۵۰۷۴9

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مرکز تماس ۴۱9۳۴ - ۰۲۱ دفتر ثبت نام: ۸۸969۷۳۷ و ۸۵۱9۳۷6۸

۱۲۵۲۵۰۵

 
  )نوبت اول(عمومی  یک مرحله ای آگهی مزایده 

 
 مرکز آموزشی درمانی افضلی پور مزایده واگذاری امور بوفه

ه: زایدشماره م دانشگاه علوم پزشکی کرمان گزار زایدهدستگاه م
1400/10/28/135 

مرکز آموزشی مزایده واگذاری امور بوفه  زایدهموضوع م
 درمانی افضلی پور

 دریافت اسناد : 
الف(سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir 

ب( پایگاه ملی 
  مزایدات/مناقصات

http://iets.mporg.ir 
 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 1.980.000.000 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 99.000.000 )ریال( زایدهتضمین شرکت در م

 14:30ساعت  از تاریخ درج فراخوان لغایت  دریافت اسناد
 14/10/1400 مورخ سه شنبهروز

در سامانه  پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 
 ستاد ایران

 مورخدوشنبه روز 14:30 ساعت
27/10/1400 

مورخ روز سه شنبه  12 ساعت از بازگشایی پیشنهادها
28/10/1400 

 برگزار خواهد شد. امور اداری مرکز آموزشی درمانی افضلی پور در محل 20/10/1400مورخ  دوشنبه روز10:00ساعت  در جلسه توجیهی ضمناً 
 ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست –کرمان  :() تضمین شرکت در مزایدهپاکت الف  اصلمحل تسلیم 

 (1252525 )(می باشد. زایده)هزینه درج آگهی بر عهده برنده م دانشگاه علوم پزشکی کرمانروابط عمومی 

 

))آگهی مناقصه((
اولیه  برآورد  مبلغ  با  تجهیزات  با  کرمان  شهر   ) نوری  فیبر  )شبکه  ارتباطی  تونل  اجرای  جهت  دارد  نظر  در  کرمان  شهرداری 
۱۷۱/۸۸۳/۳۴۳/۷۵۰  ریال به مدت  ۱۰ ماه  با پرداخت ۳۰ درصد نقدا و مابقی تهاتر با زمین و پروانه ساختمانی با مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه ۸/6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طریق برگزاری مناقصه عمومي به شماره )سیستمی(  ۲۰۰۰۰۰۵6۵۸۰۰۰۰۱6 از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نماید. کلیه پیمانکاران دارای صالحیت می توانند جهت خرید اسناد از مورخ 
اقدام    www.setadiran.ir سایت  طریق  از  مورخ۱۴۰۰/۱۰/۳۰  تا  پیشنهادات  تسلیم  لغایت ۱۴۰۰/۱۰/۲۰و   ۱۴۰۰/۱۰/  ۱۱
نمایند . بازگشایي پاکات مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ انجام می شود .  آگهی تکمیلی  در سایت شهرداري به آدرس kermancity.ir قابل 

رویت  مي باشد.
متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت 

برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی ، اقدام الزم را به عمل آورند
مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداری کرمان

سازی  آماده  از  کرمان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
مساجد و تکایای شهر کرمان برای اسکان زائران مرقد 

شهید سلیمانی خبر داد.
اعضای  در جمع  حقانی  االسالم غالمحسین   حجت 
کمیته مردمی ستاد برگزاری دومین سالگرد شهادت 
مقام  تأکیدات  به  توجه  با  اظهارکرد:  سردار سلیمانی 

معظم رهبری در خصوص مردمی برگزار شدن دومین 
سالگرد شهید سلیمانی در سال جاری کمیته مردمی 
ستاد شکل گرفت و اقدامات قابل توجهی انجام شده 
و این روند ادامه دارد. وی تصریح کرد: هم اکنون ۷۰ 
مسجد و تکیه در شهر کرمان آماده سازی و تجهیز و 
در اختیار زائران مرقد شهید سلیمانی قرار گرفته است.

مدیرکل تبلیغات اسالمی کرمان با اشاره به استقبال 
جبهه  حوزه  کشورهای  و  مختلف  استان های  مردم 
مقاومت برای حضور در دومین سالگرد شهید سلیمانی 
گفت: در این شرایط اولویت ما در زمینه اسکان و رفاه 
زائران قرار گرفته است و سعی داریم با امکانات موجود 
بهترین شرایط را مهیا کنیم. وی گفت: در همین راستا 

ظرفیت اسکان ۱۷ هزار نفری در کرمان فراهم شده 
است و تالش برای بهبود وضعیت نیز ادامه دارد.

وی از راه اندازی پنج موکب در ورودی های شهر کرمان 
خدمات  کنار  در  موکب ها  این  در  افزود:  و  داد  خبر 
نیز  راهنمایی های الزم  افراد  این  به  زائران  به  رفاهی 

ارائه می شود.  )محبوبه صمدانی(

مدير کل کميته امداد استان:

با ایجاد مشاغل خرد و خانگی 
زمینه رشد و توانمندی 

مددجویان فراهم می شود
مدیر کل کمیته امداد استان کرمان  به آمار باالی خانوار های تحت حمایت 
باالی  آمار  متاسفانه  افزود:  و  کرد  اشاره  کرمان  استان  در  امداد  کمیته 
خانوارهای تحت حمایت نهادهای حمایتی در استان کرمان زیبنده این 
استان ثروتمند نیست. یحیی صادقی تاکید کرد: اعتقاد داریم در زمینه ایجاد 
اشتغال، مشاغل خرد و خانگی می تواند گره گشا و راهگشا باشد و بر این 
اساس سعی کرده ایم افرادی که به این نهاد مراجعه می کنند با راهنمایی، 
مشاوره و کشف استعداد و ظرفیت آنها با ایجاد مشاغل خرد و خانگی زمینه 
رشد و توانمندی این افراد را فراهم کنیم. وی نظارت بر طرح های اشتغال 
را یکی از برنامه های اصلی این نهاد اعالم کرد و افزود: هم اکنون ۷۵ هزار 
و ۸۲۰ طرح اشتغال فعال تحت نظارت این نهاد قرار دارد. مدیر کل کمیته 
امداد استان کرمان ادامه داد: از این تعداد طرح فعال ۱۰ هزار و 9۳۲ طرح 
در حوزه کشاورزی، بیش از ۱۸ هزار طرح در حوزه دام پروری، بیش از ۲۵ 
هزار طرح در حوزه خدمات، بیش از ۷ هزار طرح در حوزه فرش و گلیم، 
۵۸۰۰ طرح در حوزه صنعتی و تولیدی، ۱9۰۰ طرح در حوزه صنایع دستی، 
۵۲۰۰ طرح در حوزه حمل و نقل، ۸6۱ طرح در حوزه پرورش طیور، ۳۳۷ 
است.   اجرا شده  آبزیان  در حوزه  و ۵۰ طرح  داری  زنبور  در حوزه  طرح 
صادقی در ادامه از وارد مدار شدن ۲۰۰ طرح نیروگاه خورشیدی مددجویان 
به مناسبت دومین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی در استان کرمان خبر 
داد و خاطرنشان کرد: با وارد مدار شدن این تعداد طرح نیروگاه خورشیدی 
در استان تعداد طرح های نیروگاهی مددجویان به هزار طرح افزایش خواهد 
یافت.  وی همچنین از تحویل ۵۰ دستگاه وانت نیسان به مددجویان استان 
در راستای اشتغال و توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت این نهاد به 
مناسب سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد و گفت: هم چنین در 
این ایام بیش از 6۰۰ فقره جهیزیه به زوج های نیازمند و تحت حمایت این 
نهاد اهداء خواهد شد. به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی کمیته امداد 
استان کرمان، وی در جلسه گروه کاری اشتغال و کارآفرینی استان کرمان که 
با حضور مهرابی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان و جمعی 
از مسؤالن دستگاه های اجرایی استان در کرمان برگزار شد یکی از شاخصه 
های مهم کاری کمیته امداد را ایجاد اشتغال برای خانوارهای تحت حمایت 
و توانمندسازی آن ها اعالم کرد و گفت: شش هزار و ۳۷ شغل طی 9 ماهه 

امسال توسط کمیته امداد استان کرمان اجرا شده است. )محبوبه امامی(

مديرکل تبليغات اسالمی کرمان:

ظرفیت اسکان ۱۷ هزار نفری زائرین مرقد مطهر شهید سلیمانی در کرمان فراهم شد
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تلخی جان
 و جهان

نمی دانم دلم کجاست !؟
نمی فهمم با دوست داشتن ات چه می کند 

او مثل قطار از ریل 
عین جوجه از النه 
شبیه کشتی از آب 
مانند شبنم از برگ
سینه ام را رها کرد 

با رفتن اش ذهنم را 
لبریز از تصور و خیال ات کرده 

نمی دانم کجاست !
نمی فهمم با تلخِی جان و جهاِن چه کنم !

به قلم
سامان ساردویی

کرمان می تواند پایلوت برگزاری رویداد ورزش های زورخانه ای و پهلوانِی کشور شود

همگانی  ورزش  حوزۀ  در  گفت:  کرمان  شهردار 
از ظرفیت شهرداری  به خوبی استفاده نشده است.

با  حضور  با  که  نشستی  در  َشعرباف،  سعید 
مدیر  کرمان،  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
ورزش شهرستان کرمان، رییس کمیسیون عمران، 
شهرسازی و میراث فرهنگی شورا، رییس کمیسیون 
سخنگوی  شورا،  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 
مدیران  از  و جمعی  فرهنگی شهردار  معاون  شورا، 
این حوزه در دفتر شهردار کرمان برگزار شد، افزود: 
ورزش همگانی لزوماً به معنای برگزاری ورزش در 
نیست؛  تشریفاتی  به صورت  هم  آن  روزهای جمعه 
و  ورزش  برگزاری  آن،  دیگر  مهم  بخش  یک  بلکه 
مسابقات در مقیاس محله و برگزاری ادواری فرایند 

تیم های پایه است.

این  در  می تواند  کرمان  شهرداری   داد:  ادامه  وی 
به عنوان  کوچکی  مراکز  چراکه  وارد شود؛  بخش ها 
مرکز ورزشی در مقیاس محله  داریم که می توانیم 
برای  را  مسابقاتی  منسجم،  برنامه ریزی  یک  طبق 

استعدادیابی ورزشکاران برگزار کنیم.
اینکه  بر  این کار عالوه  بیان کرد:  شهردار کرمان 
جسم  و  روح  سالمت  و  استعدادها  شناخت  باعث 
افراد می شود، فضای محله ها را نیز به شدت متحول 

می کند.
پایه  ورزش  بخش  در  بنابراین،  افزود:  َشعرباف 
پروژه  و  برنامه  یک  اگر  محله ها  مقیاس  در  به ویژه 
از  سلسله ای  می توانیم  باشیم،  داشته  مشخص 
مسابقات را با محوریت ورزش محله ای برگزار کنیم.

شهردار کرمان با بیان اینکه تمرکز دیگر شهرداری 

معظم  رهبر  تأیید  مورد  و  خاص  ورزش های  بر 
این  ظرفیت  های  و  مزیت ها  جزو  که  است  انقالب 
منطقه هم محسوب می شود، گفت: ورزش پهلوانی 
ورزش  کنار  در  چوگان،  ورزش  و  زورخانه ای  و 
محله ها و همگانی، قابلیت سرمایه گذاری در مقیاس 

بین المللی دارد.
کرمان  شهر  در  پهلوانی  سابقۀ  به  َشعرباف، 
به یک معنا، شهر  اشاره کرد و گفت: شهر کرمان 
پهلوانان است؛ چراکه سابقۀ خوبی در زمینۀ ورزش 
زورخانه ای و پهلوانی دارد و پهلوانایی مثل »عطایی« 
در گذشته و سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را در 

تاریخ معاصر دارد.
شهید  »سپهبد  محوریت  با  اینکه  بیان  با  وی 
حاج قاسم سلیمانی« و نگاه جهان شهری می توانیم 

کنیم،  جهانی  را  زورخانه ای  و  پهلوانی  ورزش 
در  که  داده ام  هم  وزیر  به  را  پیشنهاد  این  گفت: 
حوزۀ اجتماعی، یکی دو ورزش خاص به ویژه ورزش 
پهلوانی را که با روحیه و منش »سردار دل ها« نیز 
برگزار  کرمان  در  پایلوت  به صورت  دارد،  تناسب 

کنیم تا در آینده به یک رویداد ملی تبدیل شود.
شهردار کرمان افزود: منابع مالی شهرداری کرمان 
به ویژه  خوبی  و  زیاد  فرصت های  اما  است،  محدود 
از لحاظ منابع انسانی و اماکنی مثل فرهنگ سراها، 
با  می تواند  که  دارد  عمومی  فضاهای  و  پارک ها 
مدیریت شهرداری در اختیار مجموعه های مختلف 

قرار گیرد.
کاماًل  باید  که  است  این  ما  شعار  افزود:  َشعرباف 
به سمت فضای اجتماعی مردم محور حرکت کنیم.

یادداشت: 

آلودگی های 
جهان 

داستان را از آخر تعریف می کرد مثل ما که در 
زمان مدرسه رفتن کتابهایمان را از آخر می 
بلکه مطلب های مهم تر زودتر در  خواندیم 
ذهنمان جا بگیرد. او هم داستانش را از آخر 
تعریف می کرد تا شاید مطلب مورد نظرش 
ای  نتیجه  ما  فرو کند و  را زودتر در مغزمان 
ناچار  ما  خواهد.  می  دلش  او  که  بگیریم  را 
هستیم.  دیگران  متقابل  درک  و  فهمیدن  از 
قصه از هر جا که باشد گوش فرا باید داد. در 
روابط اجتماعی برای ایجاد نشدن کشمکش 
باید  گاهی  نباشد  دیگران  با  حق  اگر  حتی 
سکوت کرده و آنها را تایید کنیم تا به آنچه 
که در پیش دارند دلگرم باشند. در این دنیای 
مرگ  از  که  است  قرار  حتی  وقتی  شلوغ 
نترسیم از برخی ناگواری ها نیز نباید بترسیم. 
در  مدام  و  بترسیم  نباید  ها  ناحقی  برخی  از 
کار  این  از  مرگ  شاید  باشیم  پذیرفتن  حال 
نگه  آرام  برای  ولی  بیاید  نظر  به  تر  شیرین 
و  داده  به دیگران  را  باید حق  اوضاع  داشتن 
در سکوت به آرامش زخم خورده ی خویش 
و  کوچک  اجتماع  هر  در  بگذاریم.  مرحم 
زنند  می  ها  ابرقدرت  را  بزرگی حرف آخر 
برای اینکه آرامش را از اجتماع نگیریم الزم 
است که حداقل به حرف قدرت برتر احترام 
خود  عقاید  و  اصول  در  و  بگذاریم  مختصر 
جنگیدن  که  چرا  باشیم.  داشته  دیگری  عالم 
اجتماعی  روابط  در  نیست.  کار  ی  چاره 
نظر خویش و  اثبات  برای  نباید  صاحب حق 
از آرامش محروم  را  برترش دیگران  حقوق 
کند وگرنه دیگر حتی در اوج حقانیت هیچ 
با او نخواهد بود. گاهی باید نشست و  حقی 

شکست اما راه در آشوب و طغیان نیست.
به  باید  کند  تعریف  که  هرجا  از  را  قصه 
ما  نهایت  در  گذاشت.  احترام  اصولش 
برایمان  ای  قصه  هیچ  که  هستیم  رهگذرانی 
ابدی نیست. می شنویم و رد می شویم، می 
بینیم و فراموش می کنیم پس چرا باید برای 
کنیم.  تالش  رهگذران  به  اصولمان  اثبات 
از  باید گذاشت و گذشت. داستان را  گاهی 
به حال حقایق  فرقی  تعریف کند  هر جا که 

نخواهد داشت.
حق با تو بود و می شد از اینجا سفر کرد

می شد تمام دردها را در به در کرد 
آلودگی های جهان درمان ندارد 

وقتی که مرگ آمد خود را معتبر کرد

به قلم
مهناز سعید

گزارش »کرمان امروز« از هشدارهای اخیر سیل و تاخیر در ورود سامانه بارشی به استان کرمان که مورد سوءتفاهم قرار گرفته؛

هشدار سیل همچنان پابرجاست

شهردار کرمان با اشاره به بارندگی های پیِش رو تأکید کرد:

مدیران شهری چکمه پوش در میدان باشند

متوجه  پیش  از  بیش  مجازی  فضای  اخیر  روز  چند  در 
هشدارهای سیل در کل استان قرار گرفته بود. هشداری که 
به دلیل تاخیر در وقوع دستمایه طنز بعضی از کاربران فضای 

مجازی شد. 
هواشناسی  اداره  بینی  پیش  مرکز  رییس  حبیبی،  حمیده 
استان، درباره عدم بارش باران طبق پیش بینی های صورت 
خطا  با  همیشه   بینی  پیش  گفت:  کرمان  استان  در  گرفته 
همراه است و هر چه می گوییم 100 درصد اتفاق نمی افتد و 

این اتفاق ها در پیش بینی ها امری طبیعی است. 
وی در عین حال گفت:درباره هشدارهای اخیر باید به این 
موضوع اشاره کنیم که روز گذشته در جنوب و جنوب-غربی 
استان تا حدود 45 میلیمتر نیز بارندگی هایی داشتیم. الزم به 
ذکر است که سامانه بارشی از استان کرمان گذر نکرده و تنها 
پیش بینی  است. مدل های  تغییر کرده  اندکی  ورودش  زمان 
که  می دهد  نشان  است  رسیده  ما  دست  به  جمعه  روز  که 
وجود  آینده  هفته  اواسط  تا  بارش  احتمال  و  سامانه  این 
دارد. بنابراین مردم به برداشت های غیرکارشناسی در فضای 
مجازی دقت نکنند و اعالم می داریم که هشدارهای داده شده 
و  یکشنبه  روزهای  در  به خصوص  مردم  و  پابرجاست  هنوز 
دوشنبه از مسیلها و حاشیه رودخانه ها به شدت دوری کنند.
همچنین طی این مدت آب گرفتگی معابر عمومی، باال آمدن 
سطح آب رودخانه ها و مسیل ها، سیالبی شدن رودخانه ها، 

لغزندگی، کاهش دید در جاده های استان رخ خواهد داد.
خواسته  شهروندان  از  نیز   استان  بحران  مدیریت   ستاد 

احتمال وقوع سیالب شهری و سیالبی  به   با توجه   است  
شدن رودخانه ها، هشدارها را جدی بگیرند، از قرارگرفتن در 
مسیر رودخانه های فصلی بپرهیزند، از رفتن  به ارتفاعات جدا 
خودداری کنند و جهت حفظ ایمنی و سالمت خود و اعضای 

خانواده شان در جهت رعایت نکات ایمنی اهتمام ورزند.
بر اساس گزارش هواشناسی استان کرمان پیک بارش های 
این سامانه در استان در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه 
خواهد بود و بارندگی ها در برخی مناطق استان از 100 میلی 
در  تجمعی  بارش  حجم  بیشترین  و  بود  خواهد  بیشتر  متر 

جنوب استان می باشد.
دهد؛   می  نشان  استان  هواشناسی  کل  اداره  های  داده 
بود  خواهد  متناوب  صورت  به  سامانه  این   های  بارندگی 
و  میلیمتر   ۷0 تا   ۶0 بین  غرب  در  تجمعی  بارش  حجم  و 
همچنین  بود.  خواهد  میلیمتر   ۳5 تا   ۲0 استان  شمال  در 
حدود  که  استان  جنوب  در  تجمعی  بارش  حجم  بیشترین 

110 میلیمتر است، خواهیم داشت.
اخطارهای  به  توجه  با  نیز  استان  بحران  مدیریت   ستاد 
در  سازمانی  آحاد  همه  به  آمادگی  اعالم  ضمن  هواشناسی، 

جهت حفظ آمادگی الزم  برای پاسخگویی به موقع در برابر 
هر شرایط بحرانی و خاص، تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه الزم 
را  به منظور جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از رگبار، 
رعد و برق و جاری شدن سیل یا آبگرفتگی اتخاذ کرده است.

باالترین مقام اجرایی استان نیز در پی ورود سامانه  بارشی 
ترین  سخت  برای  را   خود  خواست  مسئوالن  از  استان  به 

شرایط آماده کنند.
زینی وند در جلسه ستاد مدیریت بحران با  بیان اینکه نمی 
توان به صورت دقیق میزان  بارش ها در هر منطقه  را پیش 
بینی کرد، گفت: از مسئوالن می خواهیم برای بدترین سناریو 

برنامه ریزی داشته  باشند.
استاندار کرمان در عین حال با بیان اینکه مردم نباید دچار 
به  را  الزم  هشدارهای  ها  رسانه  کرد:  تاکید  شوند  تشویش 

مردم اعالم کنند. 
همه  بحران  زمان  در  قانون  طبق  کرد:  بیان  وند  زینی 
و  گیرد  می  قرار  بحران  ستاد  رئیس  اختیار  در  تجهیزات 
در  خصوصی  و  دولتی  بخش  امکانات  همه  باید  فرمانداران 

زمان بحران بسیج کنید. 
بحران  مدیریت  به  موظف  فرمانداران  برآنکه  تاکید  با  وی 
ها در شهرستان ها هستند، افزود: اگر کنترل بحران در حد 
توان فرماندار یک شهرستان نباشد از امکانات و ظرفیت های 

شهرستان های دیگر برای امدادرسانی استفاده می کنیم.
جمعیت هالل احمر نیز نسبت  به فعال کردن اکیپ ها و 
تیم های امدادی در سطح استان، اقدام و تجهیزات و وسایل 
امداد رسانی مستقر  در  مناسب  را در مکان های  نیاز  مورد 

کرده است.
همچنین اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اکیپ های 
خودرویی و خدمت رسان را در حالت آماده باش قرار داده 

است.
را   تمهیدات الزم   نیز  فاضالب، مخابرات  و  برق، آب  اداره 
برای جلوگیری از قطعی آب و برق، تلفن  به عمل آورده و 
وسایل و تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز را در مکان های 

مناسب برای تسریع ارائه خدمات مستقر کرده است.

شهری  مدیران  فوق العاده  نشست  در  کرمان  شهردار 
برگزار  بارندگی  بحران  با  مقابله  برای  آمادگی  به منظور  که 
شد، به همزمان شدن بارندگی های اخیر با برگزاری مراسم 
دومین سالگرد شهادت سردار دل ها اشاره کرد و گفت: در 
این ایام از گوشه و کنار کشور پذیرای زائران زیادی هستیم و 

باید سعی کنیم تا تصویر خوبی از شهر کرمان ارایه دهیم.
شهردار کرمان بر تشکیل اتاق مدیریت بحران تأکید کرد و 
گفت: مدیران نیز باید چکمه پوش به صورت میدانی در شهر 

حضور داشته باشند.
شهر  در  بحرانی  نقطه   ۹۸ حدود  اینکه  بیان  با  َشعرباف 
آبگرفتگی،  حجم  درجه بندِی  با  باید  گفت:  دارد،  وجود 
به صورت تفکیک شده، نقاط بحرانی تر در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: نیاز است قبل از بارندگی نظارت کافی انجام و 
تجهیزات الزم فراهم شود؛ ضمن اینکه بر نیروهای انسانی 

نیز باید نظارت کافی وجود داشته باشد.
شهردار کرمان ادامه داد: ایمن سازی موکب ها نیز باید در 

دستور کار قرار گیرد.
سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان هم در 
این نشست با اشاره به پیش بینی وضعیت آب و هوا و احتمال 
مدیریت  برگزاری جلسه  و  کرمان  در شهر  بارندگی شدید 
بحران شهرستان کرمان گفت: طبق دستور شهردار محترم، 

شهرداری باید در حالت آماده باش کامل باشد.
محمود ایرانمنش با بیان اینکه طبق پیش بینی هواشناسی، 
باالی  جنوبی  مناطق  در  آینده  روز  چند  تا  دارد  احتمال 
استان  کل  گفت:  باشیم،  داشته  بارندگی  میلی متر   100
در  موجود  امکانات  با  باید  بنابراین،  است؛  آماده باش  در 

شهرداری، مشکالت آب گرفتگی مناطق مختلف شهر را حل 
کنیم.

وی به همزمانی بارندگی با مناسبت دومین سالگرد شهادت 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و گفت: حدود 
سالگرد  مناسبت  به  اتوبوس  دستگاه   ۳00 و  زائر  هزار   ۳0
شهادت سردار دل ها عازم کرمان خواهد شد؛ بنابراین، باید 

تمهیداتی اندیشیده شود تا با مشکل مواجه نشویم.
اینکه احتمال دارد در شهر کرمان ۳0  بیان  با  ایرانمنش 
آوردن  فراهم  برای  است  الزم  گفت:  ببارد،  باران  میلی متر 
وضعیت مناسب در شهر، کارگران در سه شیفت کاری در 

حالت آماده باش باشند.
و  شهرداری  ظرفیت  از  کامل  استفاده  بر  همچنین  وی 
استفاده از ماشین آالت عمرانی برای مقابله با بارندگی تأکید 
کرد و افزود: برای استقبال از زائران و همچنین فراهم کردن 
بارندگی و  ایمن سازی معابر در هنگام  تجهیزات الزم برای 

جلوگیری از لغزندگی، باید تدابیر الزم اندیشیده شود.
سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان، با بیان 
میلی متر   ۲5 تا   ۲0 بین  بارندگِی  برای  کرمان  شهر  اینکه 
بحران  دچار  را  شهر  میزان،  این  از  بیش  و  دارد  تاب آوری 
می کند، گفت: این مشکل در بعضی از مناطق شهر بحرانی تر 
نیروها  بسیج  و  بیشتر  رسیدگی  به  بنابراین،  بود؛  خواهد 

نیازمند هستیم.
ایرانمنش همچنین به انجام اقدامات الزم برای استقبال از 
زائران در گلزار شهدا اشاره کرد و گفت: شهرداری امکانات 

الزم را در این مجموعه فراهم کرده است.
بهداشتی  سرویس  چشمه   ۲۲0 آماده سازی  از  وی 

بر  گفت:  و  داد  خبر  قائم)عج(«  »پردیسان  مجموعه  در 
موکب های موجود در این مجموعه نیز نظارت خواهیم کرد.

کرمان  شهرداری  خدمات شهری  معاونت  سرپرست 
همچنین بر لزوم پیش بینی شن و نمک برای رفع یخبندان 
از  جلوگیری  برای  الزم  تمهیدات  انجام  بارندگی،  از  بعد 
تقویت  و  کریمان«  »بهشت  آرامستان  در  آب گرفتگی 

بی سیم های ارتباطی تأکید کرد.
هم  کرمان  شهرداری  زیربنایی  امور  و  حمل و نقل  معاون 
مهمترین دغدغۀ شهرداری در فصل بارندگی را آب گرفتگی 
معابر دانست و گفت: عالوه بر امکانات موجود در شهرداری، 
پاسداران،  سپاه  ازجمله  دیگر  دستگاه های  از  است  الزم 
ارتش، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و هالل احمر کمک 

بگیریم.
در  آب گرفتگی  خطر  احتمال  به  اشاره  با  نیکویی  مهدی 
بحرانی  نقاط  شناسایی  از  کریمان«،  »بهشت  آرامستان 
با  آن خبر داد و گفت: به دنبال آن هستیم در این مناطق 

خاک ریزی، جلوی پیشروی آب به سمت قبور را بگیریم.
رضا دادگرپور، معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان نیز 
فراهم آوردن  برای  مناطق  درخواست شهرداران  درخصوص 
پمپ آبکشی، از اختصاص ۷00 میلیون تومان اعتبار برای 

خرید پمپ در منطقه یک خبر داد.
بازرسی شهرداری کرمان  واحد  مدیر  علیزاده،  محمدعلی 
نیز از آماده باش تمام وقت واحد 1۳۷ برای ارسال اطالعات 
الزم از مناطق آب گرفتگی و بحرانی شهر در زمان بارندگی 

خبر داد.
فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  مدیرعامل  علیزاده،  یداهلل 

کارگران  آماده باش  به  نیز  کرمان  شهرداری  شهری  سبز 
جمع آوری  برای  تانکر   11 گفت:  و  کرد  اشاره  سبز  فضای 
شهر  چهار  و  یک  منطقه  در  به خصوص  سطحی  آب های 

کرمان در نظر گرفته شده است.
اعالم  به  نیز  بحران شهرداری کرمان  دبیر ستاد مدیریت 
وضعیت قرمز به شهرداری های مناطق پنج گانه شهر کرمان 
و لزوم آمادگی کافی اشاره کرد و افزود: نیاز است در بعضی 
اطالعیه  طبق  و  شوند  شیفت بندی  کارگران  سازمان ها  از 
امروز  از  نیز  پیمانکاران  بحران،  مدیریت  ستاد  فراخوان 

تجهیزات خود را قبل از وقوع بحران آماده کنند.
قانون   ۲0 تبصره  یک  بند  براساس  افزود:  خضری  فرزاد 
به  دستگاه ها  اعتبارات  از  صد  در  دو  کشور،  کل  بودجه 
این  از  می توان  بنابراین،  دارد؛  اختصاص  غیرعامل  پدافند 
تبصره قانونی استفاده کرد و ردیف بودجه برای فراهم آوردن 

تجهیزات مدیریت بحران در نظر گرفت.
باید عملیات  بارندگی ها  با توجه به وقوع  وی تأکید کرد: 

حفاری شرکت آب وفاضالب در این ایام تعطیل شود.
آوردن  فراهم  و  ارتباطی  بی سیم های  تقویت  خضری، 
ازجمله  را  استانداری  کمک   با  ماهواره ای  بی سیم های 
و  اقالم  از  اطالعاتی  بانک  تهیۀ  بر  و  برشمرد  ملزومات 

تجهیزات و بررسی نقاط آبگیر تأکید کرد.
الزم به ذکر است؛ در این جلسه شهرداران مناطق پنج گانه 
درخصوص  کارگران،  شیفت بندی  وضعیت  به  اشاره  با  نیز 
یخبندان  و  بارندگی  زمان  در  تجهیزات الزم  آوردن  فراهم 
و همچنین پیگیری برای رفع مشکل نقاط بحرانی منطقه، 

اعالم آمادگی کردند.

 در چند روز اخیر فضای مجازی بیش از پیش متوجه هشدارهای سیل در کل استان 
از کاربران  بعضی  تاخیر در وقوع دستمایه طنز  به دلیل  بود. هشداری که  قرار گرفته 
فضای مجازی شد. اما با تماسی که خبرنگار ما با رییس مرکز پیش بینی اداره هواشناسی 
بخشی  ادامه  در  که  گرفت  قرار  دسترس  در  جدیدی  اطالعات  گرفت  کرمان  استان 
شود. می  منتشر  امروز  کرمان  روزنامه  همیشگی  همراهان  بیشتر  توجه  برای  آن  از 

گفتگو  در  استان  هواشناسی  اداره  بینی  پیش  مرکز  رییس  حبیبی،  -حمیده 
پیش بینی  در  تاخیرات  و  تغییرات  که  است  ذکر  به  الزم  امروز:   کرمان  روزنامه  با 
هواشناسی امری عادی است و درباره هشدارهای اخیر باید به این موضوع اشاره کنیم 
که روز گذشته در جنوب و جنوب-غربی استان تا حدود 45 میلیمتر نیز بارندگی هایی 
زمان  تنها  و  نکرده  کرمان گذر  استان  از  بارشی  سامانه  که  است  به ذکر  الزم  داشتیم. 
ما  دست  به  جمعه  روز  که  پیش بینی  مدل های  است.  کرده  تغییر  اندکی  ورودش 
تا اواسط هفته آینده وجود  رسیده است نشان می دهد که این سامانه و احتمال بارش 
نکنند  دقت  مجازی  فضای  در  غیرکارشناسی  برداشت های  به  مردم  بنابراین  دارد. 
در  خصوص  به  مردم  و  پابرجاست  هنوز  شده  داده  هشدارهای  که  می داریم  اعالم  و 
کنند. دوری  شدت  به  ها  رودخانه  حاشیه  و  مسیلها  از  دوشنبه  و  یکشنبه  روزهای 

قلب قلم 
بغض سکوت مرا شعر من شکست

با ناله گفت که پاییز هم گذشت
یعنی که دست ماه به شبنم نمی رسد

پژمرده نیز همه گلهای آرزو
اشکی ز چشم ابر هم نمی چکد
انگار  قلب شقایق شکسته است

وقتی که دید یخ زده در دستهای من
هر واژه ای که برایش نوشته ام

بیچاره ، شعر
خودش جای بغض من

زانوی غم به بغل  در گلو نشست
آهی کشید،

قلب قلم را شکست و رفت ...

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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این عالئم را دارید؟ پس افسرده اید!

علت افزایش وزن بعد از ورزش چیست؟

گردش سویه "ُامیکرون" در کل کشور 

یک روانشناس در تشریح شایع ترین عالئم افسردگی 
گفت: هر چه قدر افسردگی قوی تر شود، انرژی، تمرکز 
و انگیزه هم به طبع بیشتر کاهش می یابد و توانمندی 

انجام کارها کمتر می شود.
دکتر فاطمه کوهپایه زاده گفت: افسردگی باعث کاهش 
انگیزه و انرژی در زندگی روزمره می شود. فرد افسرده 
رسیدگی  خود  کارهای  به  که  کند  می  تقال  ناامیدانه 
کند، اما انگار ممکن نیست. نمی تواند خودش را بلند 
کند که کارهایش را شروع کند و حتی اگر موفق شود، 
به علت ضعیف شدن »تمرکز« در اختالل افسردگی، 
به  کند،  تمام  را  کارهایش  و  شود  متمرکز  نمی تواند 
که  دارد  تمام  نیمه  کارهای  از  انبوهی  خاطر  همین 
مانند کوه سنگینی، روان او را تحت فشار می گذارند و 

اضطراب او را هر روز بیشتر و بیشتر می کنند.
زیر  موارد  به  توان  می  افسردگی  عالئم  از  افزود:  وی 

اشاره کرد:
-۱ عصبانیت و کج خلقی

-۲ خود انتقادی و ناامیدی
-۳ از دست دادن احساس عالقه و خستگی

-۴ تغییرات فاحش وزن
-۵ تغییر عادات خواب

این روانشناس گفت: مشکل اصلی اینجاست که خیلی 
از اوقات، هم خود فرد و هم اطرافیان او به علت نداشتن 
و  می زنند  »تنبلی«  برچسب  مشکل  این  به  آگاهی، 
بیشتر، گفتگوهای درونی  به فشار روانی  همین منجر 
نتیجه  در  و  بیشتر  گناه  احساس  منفی، خودتخریبی، 

افزایش افسردگی می شود.
افسردگی قوی تر  قدر  داد: هر چه  ادامه  زاده  کوهپایه 
شود، انرژی، تمرکز و انگیزه هم به طبع بیشتر کاهش 
این  و  می شود  کمتر  کارها  انجام  توانمندی  می یابد، 
چرخه معیوب روز به روز اختالل را بدتر و بدتر می کند؛ 
بنابراین بیمار و اطرافیان او باید به طور جدی از این 

موضوع آگاهی داشته باشند.
و  انرژی  کمبود  و  نیست  تنبلی  افسردگی  افزود:  وی 
انگیزه که به هنگام افسردگی روی می دهد تقصیر بیمار 
نیست. فردی که به این اختالل مبتال شده و اطرافیان 
او باید افسردگی را مانند هر بیماری جسمانی دیگری 

جدی بگیرند و در مورد آن همدلی به خرج دهند.

چندین دلیل علمی وجود دارد که نشان می دهد بعد 
از ورزش ممکن است متوجه افزایش وزن خفیف شوید. 
احتباس  افزایش وزن عضالنی،  احتمالی شامل  دالیل 
آب، التهاب پس از تمرین، مصرف مکمل یا حتی غذای 

هضم نشده است.
تصور برخی افراد این است که با شروع ورزش می توانند 
هرچقدر که دوست دارند غذا بخورند؛ به خیال اینکه 
اما  بسوزانند.  را  اضافه  کالری  می توانند  ورزش  با 
اینگونه نیست. میزان کالری دریافتی باید متناسب با 

فعالیت های ورزشی باشد.
چه  تمرینی  دوره های  طول  در  وزن  افزایش 

دالیلی دارد؟

کاهش شدید مصرف کالری
باعث  دریافتی  کالری  حد  از  بیش  و  ناگهانی  کاهش 
کالری  شما  که  زمانی  می شود.  وزن  کاهش  شکست 
دریافتی خود را به شدت کاهش می دهید، سوخت و 
متابولیسم  کاهش  می یابد.  پیدا  کاهش  نیز  بدن  ساز 
باعث شکست خوردن در فرایند کاهش وزن می شود و 
به همین دلیل توصیه می شود که کاهش کالری را به 

صورت اصولی انجام دهید.
ابتال به برخی بیماری ها

دنبال  خوبی  به  را  خود  ورزشی  برنامه  افراد  گاهی 
می کنند و به رژیم غذایی خود نیز پایبند هستند اما باز 
هم به نتیجه مطلوب نمی رسند. در چنین شرایطی الزم 

است به پزشک مراجعه کنید و برخی آزمایشات الزم را 
انجام دهید. بیماری هایی چون تیروئید، تخمدان پلی 
متابولیسم  گوارشی  بیماری های  به  ابتال  و  کیستیک 
بدن را تحت تأثیر قرار می دهند و روند کاهش وزن را 

مختل می کنند.
در  مؤثر  عوامل  از  نیز  سن  فاکتور  بیماری،  بر  عالوه 
یابد، سرعت  افزایش  کاهش وزن است. هرچقدر سن 

سوخت و ساز بدن  پایین می آید.
عدم سازگاری بدن با برنامه جدید

باید صبور باشید، برای رسیدن به کاهش وزن و اندام 
متناسب به صبر و حوصله نیاز دارید. بدن باید به مرور 
زمان به رژیم غذایی و ورزش عادت کند. این سازگاری 

ممکن است هفته ها و شاید ماه ها طول بکشد. پشتکار 
و صبوری در تمرینات و پایبندی به برنامه غذایی باعث 

می شود تا در دراز مدت به نتیجه دلخواه دست یابید.
باال بودن سرعت عضله سازی نسبت به چربی سوزی

در برخی افراد به دلیل مسائل ژنتیکی، افزایش حجم 
عضالت بیشتر از چربی سوزی در آنهاست. به این افراد 
ورزش های  و  چربی سوزی  برنامه های  می شود  توصیه 
به چربی سوزی  برنامه خود قرار دهند و  را در  هوازی 

بیشتر توجه کنند تا به نتیجه دلخواه برسند.
افزایش وزن در هنگام  باشید که دالیل  یاد داشته  به 
شروع رژیم و ورزش امری رایج و موقتی است که به 

تدریج و با پیگیری برنامه های منظم از بین می رود.

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا، با تاکید 
بر لزوم افزایش تست های روزانه تشخیص کرونا در 
به  ابتال  موارد  تنها  بگوییم  نمی توانیم  گفت:  کشور، 
که  است  مواردی  تعداد  همین  کشور  در  اُمیکرون 

تایید شده و همه موارد اُمیکرون بیش از این است.
کرونای  انتشار  وضعیت  درباره  طبرسی  پیام  دکتر 
اُمیکرون در کشور، گفت: اُمیکرون ویروسی است که 
می شود.  پخش  سرعت  به  و  دارد  سریعی  گسترش 
بر همین اساس اینکه بگوییم تعداد موارد اُمیکرون 
تنها ۳۰ یا ۳۴ مورد تایید شده است، درست نیست 
این  از  بیش  کشور  در  بیماری  موارد  تعداد  قطعا  و 
است و در کل کشور هم پخش شده است. به طوری 
حال  در  کشور  کل  در  اُمیکرون  گفت  می توان  که 

گردش است.
که  موضوعی  خوشبختانه  حال  این  با  افزود:  وی 
ویروس  گردش  که  است  این  دارد،  وجود  تاکنون 
و  فوت  و  بستری  موارد  افزایش  به  منجر  اُمیکرون، 
حتی افزایش موارد سرپایی ابتال در کشور نشده است 

و آمار ما زیر ۲۰۰۰ تست مثبت در روز است.
روزانه  تست های  افزایش  لزوم  بر  تاکید  با  طبرسی 
کرونا در کشور، گفت: در کمیته علمی هم مورد بحث 
قرار گرفته است که تعداد تست های روزانه کرونا را 

افزایش دهیم. انجام روزانه ۲۰ هزار تست برای کشور 
ما کم است و باید تعداد تست را افزایش دهیم. وی 
مانند  به عنوان مثال در حال حاضر کشوری  گفت: 
تا ۱۵ میلیون کمتر  با جمعیتی حدود ۱۰  انگلیس 

از جمعیت کشور ما روزانه یک میلیون تست انجام 
می دهد. ما به عنوان یک کشور ۸۰ میلیونی حداقل 
باید روزانه یک میلیون تست را داشته باشیم. حال 
وجود  تست  میلیون  یک  روزانه  انجام  امکان  اگر 

ندارد، حداقل روزانه ۱۰۰ هزار تست را باید انجام 
دهیم تا بتوانیم آمار دقیقی از اُمیکرون داشته باشیم.
خفیف  بیماری  اُمیکرون  که  آنجایی  از  گفت:  وی 
با  را  آن  افراد  از  بسیاری  است  ممکن  می دهد، 
انجام  برای  اصال  و  بگیرند  اشتباه  سرماخوردگی 
بگوییم  نمی توانیم  بنابراین  نکنند.  مراجعه  تست 
تعداد  همین  کشور  در  اُمیکرون  به  ابتال  موارد  تنها 
مواردی است که تایید شده است، ۱۰۰ درصد تعداد 
موارد اُمیکرون بیش از این است و باید پروتکل های 

بهداشتی را همچنان رعایت کنیم.
کمیته  گفت:  نیز  مدارس  وضعیت  درباره  طبرسی 
علمی از همان ابتدا اعالم کرد که مخالف بازگشایی 
آموزان  دانش  اینکه  است.  کامل  صورت  به  مدارس 
در کالس هایی که نه تهویه دارد و نه فضای درستی 
دارد، درست نیست. اینکه یک روز در هفته به صورت 
داشته  آموزان حضور  دانش  کم  تعداد  با  و  منتخب 
اینکه  اما  باشد،  نداشته  موردی  است  باشند، ممکن 
قرار باشد که هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان را 

به مدرسه بیاوریم، خطرناک است.
گفت:  زیر ۱۲ سال،  افراد  واکسیناسیون  درباره  وی 
واکسیناسیون افراد زیر ۱۲ سال در حال بررسی در 
ستاد است و به محض نتیجه گرفتن، اعالم می شود.

معاون میراث فرهنگی استان خبر داد:

کشف پایه ستون های سنگی

 دوره هخامنشی در بافت 
معاون میراث فرهنگی استان کرمان از کشف دو پایه ستون سنگی دوره 
هخامنشی در یکی از زمین های کشاورزی جنوب شهرستان بافت خبر 
میراث فرهنگی،  اداره کل  میراث فرهنگی  معاون  شفیعی  مجتبی  داد. 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: طبق گزارش دریافتی از 
سوی یکی از اهالی روستا های جنوبی شهرستان بافت، کشاورزان این 
منطقه در حین شخم زدن به دو پایه ستون سنگی برخورد کرده اند که 
کارشناسان این اداره کل با دریافت این گزارش برای حصول اطمینان از 

درستی این خبر به این روستا عزیمت می کنند.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان با اشاره به اینکه تحقیقات و بررسی های انجام شده نشان 
می دهد که این زمین کشاورزی بر روی یک محوطه باستانی ایجاد شده 
است،گفت: دو پایه ستون کشف شده سفید رنگ و به دوره هخامنشی 

می رسد و دارای ارتفاع ۴۰ و قطری ۵۰ سانتی متری است.
او گفت: وجود این دو پایه ستون نشان دهنده حضور فعال هخامنشیان 
اهمیت  از  باستان شناسی  مطالعات  در  که  بوده  بافت  شهرستان  در 
ویژه ای برخوردار است. شفیعی گفت: در حال حاضر ستون های مذکور 
در جای مناسبی نگهداری می شود و در اولین فرصت به موزه کرمان 

انتقال می یابد. )پریسا رستمی(

بیمه ناباروری تصویب شد
ناباروری  بیمه  و خانواده گفت:  زنان  امور  در  رئیس جمهوری  معاون 
مصوب شده و در این دولت تصویب شده و در صورت مغایرت اطالع 
دهید تا پیگیری شود.انسیه خزعلی در نشست با اقشار مختلف جامعه 
الزهراء )سالم اهلل علیها( ضمن  بانوان در سالن همایش بیداری جامعه 
در  کرد:  عنوان  پیشرو  ایام  گرامیداشت  و  بانوان  ارتقای حوزه  آرزوی 
استان قم بدلیل مهاجرت پذیر بودن آسیب پذیری خانواده بیشتر است.
 معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به بحث هویت 
گفت: هویت مساله جدیدی نیست و در قرآن نیز به آن اشاره شده 
است، اما دشمنان تصمیمشان این است هم در کیفیت هم پر کمیت، 
الزم  که  کنند  دچار خدشه  جوان  نسل  برای  را خصوصا  آن  ماهیت 
است بر بصیرت افزایی خود بیافزاییم. خزعلی با اشاره به اینکه مشکالت 
آسیب های اجتماعی به نوعی بخش نرم افزایی جامعه است و ممکن 
است بخش سخت افزاری و عینی جامعه را دچار مشکل کند گفت: 
تصمیم داریم با همت همه بانوان در یک طرح ملی و همراه با قاطعیت 

دولت در این حیطه وارد شویم.
با مشکالت  رابطه  در  خانواده  و  زنان  امور  در  رئیس جمهور  معاون   
مسکن گفت: اگر بودجه کشور اجازه دهد امیدواریم بتوانیم قدم هایی 

را در این زمینه برداریم هرچند دولت تصمیم ندارد سبب تورم شود.
خزعلی تصریح کرد: باید بستری فراهم شود که بانوان بتوانند بیش از 

پیش به صحنه بیایند و دولت باید حمایت الزم را داشته باشد.
 معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده  با اشاره به بحث نشاط 
اجتماعی بانوان عنوان کرد: بحث نشاط بانوان، زنان و مادران مبحث 

گسترده ای است که نیاز به پیگیری ویژه دارد.
خزعلی با بیان اینکه بحث بیمه خبرنگار انجام شدنی است تاکید کرد: 
را خواهد داشت،  پیگیری های الزم  بیمه رسانه  برای  دولت سیزدهم 

چون شرایطش وجود دارد.
مبحث  به  اشاره  با  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری  رئیس  معاون   
ادارات  و  باشد  امکانش  که  مشاغلی  گفت:  شاغل  بانوان  دورکاری 

همکاری الزم را با آن ها ندارند را به ما معرفی کنید.
او گفت: بیمه ناباروری مصوب شده و در این دولت تصویب شده و در 

صورت مغایرت اطالع دهید تا پیگیری شود.
خزعلی در رابطه با حوزه کارآفرینی بیان کرد: تالش دولت تسریع و 
تسهیل موانع است البته وعده نمی دهیم، ولی به جد پیگیر هستیم. چون 
کارآفرینی در اولویت دولت سیزدهم است تا تقویت های کارآفرینی به 
حداکثر برسد.  معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره 
ایران  بانوان تصریح کرد: در  به تاکید رهبری به بی بدیل بودن نقش 
زنان توانمندی در عرصه های مختلف چه در مشاغل خانگی، چه در 
مباحث مشاغل رسانه و مشاغل کارمندی داریم که امید است بتوانیم 

در راستای توقعات به حق شما قدم برداریم. 

عضو کمیسیون قضایی مجلس:

مجرم با خسارت کمتر از ۱۰ میلیون 

تومان، زندانی نمی شود
از  اگر مجرمی خسارتی کمتر  عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: 
۱۰ میلیون تومان وارد کرد، به مقدار دو برابر مبلغ خسارت، جریمه 

می شود. 
کاظم دلخوش افزود: برخی از مجرمان به دلیل پرداخت نکردن جزای 

نقدی زیر یک میلیون تومان در زندان هستند. 

خالق بیت کوین مشخص شد
ایالن ماسک به عنوان ثروتمندترین فرد جهان و یکی از طرفداران پر و 
پا قرص ارزهای مجازی، مدعی است که خالق بیت کوین را شناسایی 
کرده است. به گزارش راشاتودی، ایالن ماسک به عنوان ثروتمندترین 
آمریکا می گوید  بنیانگذار شرکت خودروسازی تسالی  و  فرد جهان 
توانسته هویت واقعی ساتوشی ناکاموتو را که خالق بیت کوین به عنوان 

بزرگترین ارز مجازی جهان است را شناسایی کند.
ایالن ماسک مدعی شده نیک سزابو که یک کارشناس مرموز در بازار 

ارز مجازی محسوب می شود احتماالً خالق اصلی بیت کوین است.
ماسک در این گفت و گو با لکس فریدمن، که وی هم یک کارشناس در 
حوزه ارزهای مجازی است، و شب گذشته انجام شد تاکید کرده است 
شما باید به روند تکامل ایده ها پیش از شکل گیری بیت کوین نگاه 

کنید و ببینید چه کسی این ادعاها را ارائه داده است.
ایالن ماسک همچنین در این گفت وگو این موضوع را که وی ساتوشی 
ناکاموتو واقعی و خالق بیت کوین است را به طور کامل رد کرد و گفت 

اگر وی ناکاموتو بود این موضوع را پنهان نمی کرد.
ثروتمندترین فرد جهان تاکید کرده است که البته وی به طور دقیق 
نمی داند چه کسی بیت کوین را خلق کرده اما تئوری های سزابو به 
نظر می رسد که در موضوع خلق بیت کوین و در واقع ساختار ارزهای 

مجازی بنیادی بوده است.
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