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اخبار استان

استاندار کرمان با بیان اینکه امکانات و ظرفیت های 
روستاها باید به شکل بهینه مورد استفاده قرار گیرد 
گفت: وضعیت این استان در استفاده از ظرفیت های 
اعتبارات  بازگشت  و  نیست  مناسب  بودجه، 
اسنادخزانه در شرایط بی پولی ظلم به کرمان است.

نشست  نهمین  در  زینی وند  علی  ایرنا،  گزارش  به 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان در سال 
جاری، منظومه های روستایی را نوعی سند آمایش 
برای روستا دانست و افزود: امکان بازبینی اشکاالت 
در منظومه ها با توجه به بازه زمانی در نظر گرفته 

شده امکان پذیر است.
وی با طرح این پرسش که »آیا از سطح زیرکشت، 

استفاده  اکنون  روستایی  محدوده  و  موجود  آب 
با  عنوان کرد: در سند سازگاری  بهینه می شود؟« 
آورده  پایین  بنا نیست که سطح کشاورزی  کم آب 
اما قرار هم نیست که بی حد و اصول سطح  شود، 
زیرکشت را افزایش دهیم و حتما باید مکانیزاسیون 

و توسعه کشت های گلخانه را اجرا کنیم.
اینکه  از  بیش  اکنون  ابرازکرد:  کرمان  استاندار 
فقط  باشند،  مثمر  ما  برای  کشاورزی  زمین های 
ما  به  محصولی  و  داشته ایم  نگه  سبز  را  زمین ها 
نمی دهند. منظومه های روستایی قرار است راه های 
افزایش بهره وری را با امکانات موجود به ما بدهند.

زینی وند، تعریف زنجیره مشاغل را در منظومه های 

روستایی مورد تاکید قرار داد و گفت: پایه توسعه 
روستاها مشاغل خرد است و برای هر روستا مزیتی 
می تواند تعریف شود که براساس آن، مشاغل رونق 

یافته و محصوالت آنها جهانی شود.
استاندار کرمان به مدیران بر جذب اعتبارات اسناد 
در  اعتبار  بازگشت  کرد:  تصریح  و  تاکید  خزانه 
شرایط بی پولی، ظلم به استان است. مصوبه استان 
را مبنی بر جابجایی اعتبار بین دستگاهی در صورت 
عدم جذب، با قطعیت پیگیری می کنیم و دستگاه 
هایی هستند که االن آمادگی جذب اعتبارات اضافه 

را دارند.
تمام زحمات در جذب  رغم  علی  وند گفت:  زینی 

اعتبارات و استفاده از ظرفیت های بودجه وضعیت 
پایانی سال  استان کرمان مناسب نیست و دو ماه 

باید اتفاقات خوبی را در این زمینه شاهد باشیم.
را  اعتبارات  جذب  در  کرمان  پایین  عملکرد  وی 
پروژه  لیست  گفت:  و  ندانست  استان  این  شایسته 
های نیمه تمام توسط معاون عمرانی استاندار تهیه 
شده و امیدواریم تا خرداد ماه بتوانیم آنها را تکمیل 
کنیم که اتفاقات خوبی در حوزه زیرساخت داشته 
باشیم. استاندار کرمان همچنین با گرامیداشت ایام 
های  پروژه  زنی  کلنگ  و  افتتاح  از  فجر  دهه  اهلل 
به  معاونان  و  استاندار  سفر  در  ایام  این  در  استان 

شهرستان ها خبر داد.

شهردار کرمان تاکید کرد: دفن اموات در آرامستان فعلی باید هرچه زودتر 
متوقف شود. 

»سیدمهران عالم زاده« در بازدید از آرامستان جدید کرمان گفت: با توجه 
به عدم ظرفیت قبرستان فعلی، هرچه بیشتر پیش برویم، ممکن است به 

پردیسان قائم)عج( لطمه وارد شود.
وی با بیان اینکه نمی خواهیم به این میراث به جامانده از گذشتگان، آسیبی 
جدید  آرامستان  در  عمرانی  فعالیت های  به  سرعت بخشیدن  بر  شود،  وارد 
تأکید کرد و افزود: ساخت نمازخانه، غسالخانه، سرویس بهداشتی و مراکز 

دفن  قبور  محل  آماده سازی  با  همراه  و  شروع  زودتر  هرچه  باید  خدماتی 
این  به  قبور  زیارت  و  اموات  دفن  برای  که  تا شهروندانی  اجرا شود  اموات 
محل می آیند، تسهیالت الزم را در اختیار داشته باشند. شهردار کرمان با 
اشاره به آماده سازی گلبرگ بعدِی آرامستان جدید، در خصوص غسالخانه 
این آرامستان گفت: نقشۀ غسالخانه آماده و طراحی شده و به زودی ساخت 

آن آغاز خواهد شد.
عالم زاده افزود: مراحل کار گلبرگ اول در حال پایان است و تالش می کنیم 
با معابر و پیاده روهای مناسب، از تجمع در آرامستان جدید جلوگیری کنیم.

و  تکمیل  پایان سال  از  قبل  تا  باید  نیز  آرامستان  وی گفت: گلبرگ دیگر 
و فضای سبز آن  آسفالت  پیاده روسازی، جدول گذاری،  اجرای دیوارچینی، 

به پیمانکار سپرده شود.
لولۀ  جدید،  آرامستان  آب  تأمین  برای  باید  اینکه  بیان  با  کرمان  شهردار 
موردنیاز خریداری و حفاری آغاز شود، گفت: دفن تعداد زیادی از اموات در 
این آرامستان پیش بینی شده و با تدابیر اندیشیده شده، آرامستان جدید تا 

سال های زیادی پاسخ گوی دفن اموات در شهر کرمان خواهد بود.
عالم زاده افزود: از بازدید قبلی تاکنون، جادۀ دسترسی به آرامستان جدید تا 

محل قبور، در قالب پویش آسفالت شهرداری کرمان، آسفالت شده. ضمن 
اینکه عالئم ترافیکی برای ایمنی نیز نصب خواهد شد.

بحران  دچار  فعلی  آرامستان  در  دهد،  رخ  حادثه ای  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
باید  اجرایی  دستگاه های  تمام  دلیل  همین  به  گفت:  می شویم،  چالش  و 
همکاری کنند تا بعد از گذشت ۵۰ سال از ساخت آرامستان قبلی، این اتفاق 

خوب رقم بخورد و آرامستان جدید هرچه سریع تر به بهره برداری برسد.
دوطبقۀ  قبر   ۱۴۰۰ تعداد  چیدمان  گفت:  همچنین  کرمان  شهردار 

پیش ساخته در گلبرگ اول، براساس جهت قبله در حال انجام است.

دکتر زینی وند، استاندار کرمان:  

بازگشت اعتبارات اسنادخزانه در شرایط بی پولی ظلم به کرمان است

شهردار کرمان تاکید کرد:       تالش برای توقف هرچه سریع تر دفن اموات در آرامستان فعلی کرمان

گفت:  کرمان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
طوفان روزهای گذشته خسارت های زیادی در بخش 
کشاورزی، باغات و اراضی زراعی به بار آورده و آمار 
خسارت ها به ویژه در جازموریان و شهرستان رودبار 
جنوب بسیار باالست. »مجید سعیدی« در گفت و گو 
با ایسنا افزود: براثر شدت طوفان قطع برق، قطع راه 
 – فهرج  اصلی مسیر  ارتباط جاده  و قطع  روستایی 

زاهدان، ریگان – ایرانشهر، نرماشیر - بم و زهکلوت به 
دلگان در سیستان و بلوچستان و زهکلوت به رودبار 
را داشتیم. سعیدی با اشاره به شکستگی درختان و 
خسارت طوفان به شبکه انتقال برق بیان کرد: طوفان 
و سرمازدگی شدید باعث خسارت به بخش کشاورزی 
برآورد  که  شده  کرمان  استان  شرق  و  جنوب  در 
خسارات در حال انجام است. مدیرکل مدیریت بحران 

حاشیه  در  کشاورزی  متاسفانه  گفت:  کرمان  استان 
این  با مشکل مواجه است، چراکه  تاالب جازموریان 
محدوده شن بادی و خاک رس است و به راحتی این 
ماسه ها روان می شوند و در زمان طوفان مشکالت 

زیادی به وجود می آرود.
زاهدان  قطار  شن  طوفان  براثر  همچنین  افزود:  وی 
- کرمان از ریل خارج شد. یک دستگاه اتوبوس نیز 

از جاده خارج شد که خوشبختانه مسافران آسیب 
ندیدند.

سعیدی با اشاره به خسارت طوفان به شبکه برق و 
درختان در شمال استان کرمان اظهار کرد: تعدادی 
سقف های شیروانی خانه ها در راور نیز خراب شده و 
غلظت آالینده ها در انار و راور در زمان طوفان افزایش 

زیادی داشت.

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان گفت: گردشگری معدن ایده ای نو برای 
توسعه گردشگری کرمان است.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، فریدون 
در  کرمان  استان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  کل  مدیر  فعالی، 
نشست با مدیر عامل شرکت زغال سنگ استان کرمان و فرماندار کوهبنان گفت: 
با همکاری دستگاه های مرتبط، گردشگری معدن به ایده ای جدید برای توسعه 

گردشگری کرمان مبدل خواهد شد.
جذب  برای  جدید  اندیشه ای  عنوان  به  معدن  گردشگری  توسعه  لزوم  بر  او 
گردشگری  ظرفیت های  معرفی  و  شناساندن  افزود:  و  کرد  تاکید  گردشگران 
از  یکی  مرتبط  دستگاه های  با  تعامل  ایجاد  و  سرمایه گذاران  برای  معدن 

اولویت های این اداره کل است.
که  می شود  شناخته  آن  معادن  واسطه  به  کرمان  استان  کرد:  تصریح  فعالی 
می توان با فراهم کردن زیرساخت های الزم و ایجاد مسائل ایمنی برای معادن 
متروک نظر گردشگران را به سوی این بخش جلب کرد و گردشگری معدن را 

توسعه داد.
او با بیان اینکه به راحتی و با برنامه ریزی می شود، معادن متروک را به یک 

منبع درآمد و ایجاد شغل تبدیل کرد، بیان داشت: با توجه به تعداد باالی معادن 
فعال در استان کرمان، دیدن مراحل استخراج از یک معدن در حال فعالیت با 

رعایت تمام مسائل ایمنی نیز می تواند برای گردشگران جذاب و دیدنی باشد.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: فعالیت در معادن 
برای  پیشینه  این  دیدن  که  است  زیادی  تاریخی  سابقه  دارای  کرمان  استان 

گردشگران نیز جذاب خواهد بود.
او افزود: هر استان با توجه به داشته های خود، گردشگران را به سوی خود سوق 
با داشتن ظرفیت هایی همچون معادن و شب های پر  می دهد و استان کرمان 
ستاره کویر آن، می تواند گردشگری معدن و گردشگری نجوم را فعال کند و از 

این طریق گردشگران را به سوی خود جذب کند.
که  هستند  جدید  جاذبه های  دنبال  به  گردشگران  امروزه  کرد:  بیان  فعالی 

خوشبختانه استان کرمان در این زمینه حرف زیادی برای گفتن دارد.

بخش  در  سرمایه گذاری  برای  گذار  سرمایه  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  وی 
معادن شهرستان کوهبنان اعالم آمادگی کرده است که امیدواریم با همکاری 
فرمانداری کوهبنان و شرکت زغال سنگ استان، هرچه سریعتر مجوز های الزم 

برای انجام فعالیت به این سرمایه گذار اعطا شود.
فعالی به انعقاد تفاهم نامه همکاری متقابل با شرکت زغال سنگ کرمان اشاره و 
بیان داشت: با انعقاد این تفاهم نامه قدم های موثری در حوزه میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی استان کرمان برداشته خواهد شد.
 او گفت: راه اندازی گردشگری معدن در شهرستان کوهبنان و مرمت و احیای 
صنایع دستی  هنرمندان  برای  اشتغال زایی  شهرستان،  این  خان  علی  تیمچه 
کرمان، راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی در راور، راه اندازی موزه زغال سنگ و... 

از جمله بند هایی است که در گام اول در این تفاهم نامه گنجانده خواهد شد.
 باقر نیک طبع، مدیر عامل شرکت معادن زغال سنگ استان کرمان نیز در این 

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان:
خسارت طوفان شن در جازموریان و رودبار جنوب بسیار باالست

 گردشگری معدن در کرمان راه اندازی می شود  

خبر
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

کرمان خبرداد:

پرداخت 80 میلیارد وام مشاغل خانگی

 در کرمان 
 

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان از پرداخت بیش از ۸۰ 
میلیارد ریال وام مشاغل خانگی در استان کرمان طی امسال خبر داد.

از کارگاه های اشتغال  بازدید  به گزارش خبرنگار مهر، رضا اسماعیلی در 
هماهنگی  جلسه  و  سیرجان  پشتیبانی  و  آماد  فرماندهی  مرکز  خانگی 
این مشاغل گفت: در سطح استان ۳۵ هزار نفر در زمینه مشاغل خانگی 
وام  ریال  میلیارد   ۸۰ از  بیش  امروز  به  تا  امسال  و  هستند  کار  مشغول 

مشاغل خانگی پرداخت شده است.
اسماعیلی پورافزود: از مزایای این اشتغال به ایجاد توازن بین مسئولیت 
خانوادگی زنان و اشتغال آنان، حذف هزینه های مربوط به خرید، رهن و 
اجاره کارگاه و ایاب و ذهاب، استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده و 
ایجاد زمینه های کار خانوادگی می توان اشاره کرد و این وام در آینده نیز 

برای واجدان شرایط پرداخت می شود.
 ۲۰۰ گفت:  سیرجان  دریایی  نیروی  پشتیبانی  و  آماد  فرمانده  ادامه  در 
نفر در کارگاه های صنایع پوشاک، صنایع غذایی هنرهای دستی و سایر 
کالس های آموزشی، مهارت های الزم را فرا گرفته اند و تولیدات خود را 

ارائه می دهند.
امیر دریادار علیرضا محمدی ادامه داد: مزیت این تولیدات این است که 

همین مرکز دریایی آنها را خریداری و به مشتریان ارائه می دهد.
مشاغل  هنرجویان  که  مقررشد  بازدید  و  هماهنگی  جلسه  این  پایان  در 

خانگی بتوانند از تسهیالت اشتغال خانگی استفاده کنند.

ثبت شده به شماره 7283و شناسه ملی10860570899  
شرکت مذکور طبق آگهی شماره ۱۳99۳۰۴۱9۵۸۵۰۰۰۸۰۳  مورخ 99/۰۴/۰۴ اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری منحل گردیده لذا در اجرای مقررات ماده ۲۲۵ 
الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که 
طلب یا ادعائی نسبت به شرکت در حال تصفیه دارند دعوت می شود ظرف مدت شش 
ماه از تاریخ اولین انتشار این آگهی با در دست داشتن مدارک و مستندات طلب یا ادعای 
خود به نشانی محل تصفیه : تهران – محله ستارخان – بزرگراه شیخ فضل اله نوری 
– خیابان ستارخان  – پالک ۴7۱  - طبقه همکف - کد پستی ۱۴۵۴7۳۴69۴ می 
باشد مراجعه نمایند بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعائی پذیرفته 
نخواهد شد این آگهی مستند به ماده ۲۲۵ الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت ۳ نوبت 
در روزنامه رسمی و ۳ نوبت در روزنامه کثیر االنتشارکرمان امروز هر یک به فاصله یک 
ماه منتشر می گردد و پس از انقضای مهلت مذکور هیچگونه ادعائی پذیرفته نخواهد شد 
مدیر تصفیه / آقای امیر میرزائی   

ثبت شده به شماره 7474 و شناسه ملی 10630134458 
شرکت مذکور طبق آگهی شماره ۱۳9۸۳۰۴۱9۵۸۵۰۰۳۱9۲ مورخ 9۸/۰7/۲۵ اداره 
ماده  اجرای مقررات  لذا در  ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری منحل گردیده 
۲۲۵ قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که طلب یا ادعائی 
نسبت به شرکت در حال تصفیه دارند دعوت می شود ظرف مدت شش ماه از تاریخ  
یا ادعای خود به  با در دست داشتن مدارک و مستندات طلب  اولین آگهی  انتشار 
نشانی محل تصفیه : استان تهران – شهرستان تهران– خیابان ستارخان - جنب پل 
ستارخان پالک ۴7۱  کد پستی ۱۴۵۴7۳۴69۴ مراجعه نمایند. این آگهی مستند به 
ماده ۲۲۵ قانون تجارت ۳ نوبت در روزنامه رسمی و ۳ نوبت در روزنامه کثیر االنتشار 
کرمان امروز  هر یک به فاصله یک ماه منتشر می گردد و پس از انقضای مهلت مذکور 

هیچگونه ادعائی پذیرفته نخواهد شد. 
مدیر تصفیه / آقای امیر میرزائی  

ثبت شده به شماره 14900  و شناسه ملی 14006742754
۱۳99۳۰۴۱9۵۸۵۰۰۱6۱۰مورخ99/۰۵/۰۸اداره  شماره  آگهی  طبق  مذکور  شرکت 
ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری منحل گردیده لذا در اجرای مقررات ماده ۲۲۵ 
الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی 
که طلب یا ادعائی نسبت به شرکت در حال تصفیه دارند دعوت می شود ظرف مدت 
شش ماه از تاریخ اولین انتشار این آگهی با در دست داشتن مدارک و مستندات طلب یا 
ادعای خود به نشانی محل تصفیه : کرمان – خیابان کامیاب – روبروی کانون اندیشه – 
طبقه فوقانی –شیرینی بیجاری کد پستی 76۱۴6۱۳۴۸۵ تلفن ۳۲۲۳۱7۰۳-۰۳۴ می 
باشد مراجعه نمایند بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعائی پذیرفته 
نخواهد شد این آگهی مستند به ماده ۲۲۵ الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت ۳ نوبت 
در روزنامه رسمی و ۳ نوبت در روزنامه کثیر االنتشارکرمان امروز هر یک به فاصله یک 
ماه منتشر می گردد و پس از انقضای مهلت مذکور هیچگونه ادعائی پذیرفته نخواهد شد 
مدیر تصفیه / آقای امیر میرزائی   

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت منحله 
توسعه و عمران به آسا ) سهامی خاص (

 در حال تصفیه )نوبت دوم(

آگهی دعوت از بستانکاران 
شرکت  قطعات الستیکی اکباتان ) سهامی خاص ( 

در حال تصفیه )نوبت دوم(

آگهی دعوت از بستانکاران 
شرکت منحله کارمانیا انرژی پارسه  ) سهامی خاص ( 

در حال تصفیه )نوبت دوم(

 دستگاه مناقصه گزار                    دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

دریافت اسناد: 
الف سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir
ب( پایگاه ملی 

مناقصات 
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

امور  خرید خدمت پزشکان عمومی موضوع مناقصه

۴/۳۰۱/۸۰۳/۵۸۴ ریال برآورد یکساله   )ریال(

۲۱۵/۰9۰/۱79 ریال تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت۱۴:۳۰روزدوشنبه مورخ 99/۱۱/۱۳ دریافت اسناد:

تا ساعت ۱۴:۳۰
روز یکشنبه مورخ 99/۱۱/۲6

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
پیشنهادها در سامانه

 ستاد ایران 

از ساعت ۱۲:۰۰روز دوشنبه مورخ99/۱۱/۲7 بازگشایی پیشنهادها 

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 99/11/19 در محل  بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( بافت برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان - ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.( 1083708

 دستگاه مناقصه گزار                    دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

دریافت اسناد: 
الف سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir
ب( پایگاه ملی 

مناقصات 
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

موضوع مناقصه مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی

99/۳۲۸/۳۰۴/۳۱6 برآورد یکساله   )ریال(

۴/6۸6/۲66/۰۸6 تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۳۰: ۱۴ روز دوشنبه مورخ 99/۱۱/۱۳ دریافت اسناد:

تا ساعت ۳۰: ۱۴
روز شنبه  مورخ 99/۱۱/۲۵

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
پیشنهادها در سامانه

 ستاد ایران 

ساعت ۰۰: ۱۲ روز یکشنبه مورخ 99/۱۱/۲6 بازگشایی پیشنهادها 

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1399/11/19
درمحل بیمارستان شفا برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان - ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(1083725

آگهی تجدید مناقصه عمومی  یک مرحله ای )نوبت سوم(
مناقصه واگذاری امور خرید خدمت پزشکان عمومی 

بیمارستان خاتم االنبیاء )ص(

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی

 بیمارستان شفا

شماره مناقصه: ۱۲۱/۲7/۱۱/99 شماره مناقصه: ۱۲۰/۲6/۱۱/99

انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و  جلسه از 
صنایع دستی استان کرمان ابراز خوشنودی کرد و گفت: این تفاهم نامه برای 
انجام مسئولیت های اجتماعی شرکت زغال سنگ که از مهم ترین اولویت های 

این شرکت است منعقد می شود.
او با اعالم اینکه شرکت زغال سنگ استان کرمان آماده همکاری با این اداره کل 
برای کمک به رونق تولید و اشتغال در حوزه های مختلف صنعت گردشگری 
ویژه حوزه صنایع دستی، ظرفیت های خوبی  به  این حوزه ها  در  افزود:  است، 

برای اشتغال پایدار وجود دارد.
کرد  اشاره  کوهبنان  شهرستان  در  معدن  گردشگری  ظرفیت  به  نیک طبع 
زغال سنگ شهرستان  معدن  که  است  زیادی  معادن  دارای  کرمان  گفت:  و 
کوهبنان یکی از آن ها است که می تواند زمینه حضور گردشگران را فراهم کند.
ایجاد  و  اقتصادی  مثبت  تاثیر  بر  عالوه  معادن  فعالیت  اینکه  به  اشاره  با  او 
تبدیل  دنیا  مختلف  مناطق  فرهنگی  و  تاریخی  میراث  از  بخشی  به  اشتغال، 
شده است که گردشگران را عالقه مند به بازدید می کند، تصریح کرد: تغییر 
برای مقصد های جدید می تواند  سلیقه گردشگران و عالقه آن ها به جستجو 

عامل مهمی برای بهره برداری از معادن در ارائه خدمات به گردشگران باشد.
مدیر عامل شرکت معادن زغال سنگ استان کرمان تصریح کرد: موضوعاتی که 
در این جلسه مطرح شد، موضوعات مهمی است که باید تبدیل به تصمیم و 

سپس هرچه زودتر عملیاتی شود.
معدن،  گردشگری  گفت:  نیز  کوهبنان  شهرستان  فرماندار  ساالری،  حسین 
که  است  نشده  دنبال  کشور  در  جدی  صورت  به  تاکنون  که  است  ظرفیتی 
هم  خارجی،  و  داخلی  گردشگران  بر  عالوه  جدید  ظرفیت  این  راه اندازی  با 

استانی های کرمانی نیز از این جاذبه بهره مند خواهند شد.
او افزود: در حال حاضر یکی از سرمایه گذاران بومی شهرستان کوهبنان آماده 
واگذاری  با  امیدواریم  سرمایه گذاری در معادن شهرستان کوهبنان است که 
طوالنی مدت معادن مذکور به سرمایه گذار این طرح توجیه اقتصادی پیدا کند 

تا سرمایه گذاران دیگری نیز برای حضور در این حوزه ترغیب شوند.
ساالری بیان کرد: این طرح نیازمند ایجاد زیرساخت های گردشگری به ویژه 
اقامتگاه است که سرمایه گذار با راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی در اطراف این 
معادن که خوشبختانه ظرفیت آن نیز وجود دارد می تواند نیاز های گردشگران 
را مرتفع سازد. او تصریح کرد: وجود معادن زغال سنگ، صنایع دستی متنوع، 
اقامتگاه های بوم گردی و روستا های هدف گردشگری کوهبنان یک بسته کامل 

برای حضور و ماندگاری گردشگران ورودی به این شهرستان است
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نخستین محموله 

واکسن کرونا تا چند 

هفته آینده وارد می شود
ایرنا نوشت: مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: 
این سازمان از دو سه هفته قبل برای خرید واکسن کرونا اقدام 
کرده و پیش بینی می شود تا چند هفته آینده اگر همه همکاری 

کنند، نخستین محموله واکسن کرونا وارد شود.
جلسه  امروز،  کار  شروع  نوشت:  توییتی  در  کرمانپور  حسین 
درباره  بهداشت  وزارت  درمان  معاون  با  پزشکی  نظام  سازمان 
واکسن کرونا بود. دکتر محمدرصا ظفرقندی رئیس سازمان نظام 
پزشکی تاکید کرد که با موافقت وزیر بهداشت، سازمان نظام 
پزشکی از دو سه هفته قبل به خرید واکسن ورود کرده  است 
و پیش بینی می شود تا چند هفته آینده اگر همه همکاری کنند 

اولین پارت واکسن وارد شود.
عالوه بر تالش برای خرید مستقیم واکسن کرونا از کشورهای 
میلیون   ۵۰ از  بیش  پرداخت  با  ایران  واکسن.  این  کننده  تولید 
دالر حدود ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دوز واکسن کرونا از برنامه 
کوواکس سازمان بهداشت جهانی خریداری کرده است. بیش 
از ۸ پروژه تولید واکسن نیز در کشور در حال انجام است که 
فرمان  اجرایی  برکت ستاد  تولید واکسن در موسسه  پروژه  سه 
امام)ره(، انستیتو پاستور) با مشارکت کوبا( و موسسه سرم سازی 

رازی جلوتر از بقیه است و به فاز مطالعه انسانی رسیده اند.

جنایت بر سر متلک پرانی
همشهری: »من با پسر مورد عالقه ام در پارک بودم که جوانی 
از کنار ما عبور کرد و به من متلک انداخت، همین مسئله باعث 

شروع درگیری شد.«
اینها گفته های دختری ۱۶ساله است که شاهد جنایتی خونین در 
یکی از پارک های تهران بود. به گزارش همشهری، بعدازظهر 
چهارشنبه اول بهمن ماه، افرادی که به پارکی در جنوب تهران 
رفته بودند متوجه سر و صدا و دعوای میان 2جوان شدند. آنها با 
هم گالویز شده بودند و دختری که در نزدیکی شان ایستاده بود 

جیغ می کشید و فریاد می زد.
لحظاتی بعد شاهدان یکی از دو جوان را دیدند که غرق خون 
روی زمین افتاد. این در حالی بود که جوان دیگر هم به شدت 
به  ماجرا  شرایط  این  در  نداشت.  خوبی  حال  و  شده  زخمی 
اورژانس و پلیس گزارش شد و لحظاتی بعد تیمی از امدادگران 

در محل حادثه حاضر شدند.
گزارش یک قتل

مصطفی  قاضی  تلفن  که  بود  گذشته  2بعدازظهر  از  ساعت 
خط  آن سوی  درآمد.  صدا  به  تهران  جنایی  کشیک  واحدی، 

مأمور کالنتری بود که خبر از قتل پسری جوان می داد.
مقتول یکی از همان دو جوانی بود که در پارک با هم درگیر 

شده و غرق در خون روی زمین افتاده بود.
او پیش از انتقال به بیمارستان براثر شدت خونریزی جانش را از 
دست داده و به این ترتیب پرونده ای جنایی پیش روی بازپرس 

ویژه قتل تهران قرار گرفته بود.
شاهد ماجرا

درگیری  که  شد  مشخص  بیمارستان  در  تحقیق  تیم  حضور  با 
میان 2 جوان بر سر متلک پرانی به دختری ۱۶ساله اتفاق افتاده 
است. کارآگاهان جنایی در نخستین گام به تحقیق از این دختر 
نوجوان که شاهد جنایت بود، پرداختند. او گفت: حدود ۶ ماه 
با یکدیگر  اوایل  نام رامین آشنا شدم.  به  با پسری 2۱ساله  قبل 
چت می کردیم و رفته رفته به او عالقه مند شدم و تصمیم گرفتم 

همدیگر را مالقات کنیم.
وی گفت: روز حادثه به همراه پسر موردعالقه ام به پارکی در 
جنوب تهران رفته و روی نیمکتی نشسته بودیم. سرگرم صحبت 
با یکدیگر بودیم که پسر جوانی)مقتول( از کنار ما عبور کرد. او 
به من متلک انداخت و برایم مزاحمت ایجاد کرد. رامین با دیدن 

این صحنه عصبانی شد اما من سعی کردم او را آرام کنم.
به او گفتم بیا از اینجا برویم و رامین هم قبول کرد. ما از آنجا 
رفتیم و در قسمت دیگری از پارک نشستیم که باز هم مقتول 
آغاز  مساله  همین  کرد.  ایجاد  مزاحمت  دوباره  و  آمد  آنجا  به 
درگیری میان مقتول و پسرموردعالقه ام شد. مقتول چاقو داشت 

و با آن ضربه ای به پهلوی پسرموردعالقه ام زد.
با  کشمکش  در  رامین  اینکه  تا  داشت  ادامه  آنها  میان  جدال 
مقتول چاقو را از دستش گرفت و ضربه ای به پهلویش زد. هر 
دو خون آلود روی زمین افتادند و من وحشتزده فریاد می زدم و از 
مردم کمک می خواستم. همزمان به اورژانس زنگ زدم و طولی 
نکشید که آمبوالنس آمد و پس از معاینه مقتول اعالم کرد که 
وی به دلیل شدت جراحت و خونریزی جانش را از دست داده 

است. اما پسر موردعالقه ام زنده بود و نفس می کشید.
وی گفت: رامین که به دلیل شدت جراحت و خونریزی از هوش 
رفته بود توسط اورژانس به بیمارستان انتقال یافت و حاال هم از 

سرنوشتش خبر ندارم.
با اظهارات این دختر، بازپرس جنایی تهران دستور انتقال جسد 
به پزشکی قانونی و بازداشت متهم به قتل را صادر کرده و قرار 
است وی پس از بهبودی برای انجام تحقیقات به دادسرای جنایی 

تهران منتقل شود.

تازه داماد در آغوش طناب دار به خاطر نزاع
خراسان: تازه دامادی که در یک نزاع دسته جمعی نوجوان 17 
ساله ای را با ضربه قمه به قتل رسانده بود درحالی با حکم دادگاه 
در آغوش طناب دار قرار گرفت که دیگر عوامل شرکت کننده در 

این نزاع مرگبار نیز به اشد مجازات های قانونی محکوم شدند.
ماجرای قتل

بعدازظهر  این جنایت وحشتناک  به گزارش خراسان، ماجرای 
هجدهم بهمن سال گذشته هنگامی در خیابان حر 19 مشهد رخ 
داد که چند ساعت بیشتر از مراسم عقدکنان غیررسمی تازه داماد 
نمی گذشت. آن روز وقتی عاقد خطبه عقد را جاری کرد و عروس 
و داماد به یکدیگر محرم شدند ناگهان مهدی برادر عروس متوجه 

شد که باتری گوشی تلفنش نیست.
او که به دو نفر از بستگانش مشکوک شده بود با آن ها تماس 
از برگزاری مراسم  این ادعا چند ساعت بعد  تا جایی که  گرفت 
غرورآمیز  ای  کینه  به  و  کشید!  توهین  و  مشاجره  به  عقدکنان 
تبدیل شد. آن روز سعید )تازه داماد( به منزل عروس رفت او قصد 
داشت گوشی تلفنش را در جمعه بازار به فروش برساند تا بنا به 
ادعای خودش بخشی از هزینه های عقدکنان رسمی را تامین کند.
در همین حال چند جوان که با تماس تلفنی مهدی عصبانی 
سروصدا  به  و  آمدند  عروس  خانواده  منزل  در  به  بودند  شده 
پرداختند. تازه داماد که غرور عجیبی سراسر وجودش را فرا گرفته 
بود سعی کرد برای گرفتن زهرچشم از جوانان کوچه نشین به 
بیرون از حیاط برود اما مادر زنش جلوی او را گرفت و از خروج او 
و پسرش جلوگیری کرد تا این که ساعتی بعد سعید با پسرعمو 
و برادرزنش در حالی که قمه ای را به کمر بسته بود راهی جمعه 
بازار شد ولی هنوز از خیابان حر 19 در منطقه شهرک شهید باهنر 
عبور نکرده بود که با یکی از بستگان خانواده عروس روبه رو شد 

که صبح در منزل آن ها را می کوبیدند.
در همین حال آن جوان که احساس خطر می کرد با برادرش 
تماس گرفت و دقایقی بعد چند جوان مسلح به سالح سرد از راه 
رسیدند و به این ترتیب نزاع وحشتناکی بین آن ها شروع شد. 
در این میان، ضربات قمه سعید بر پیکر نوجوان 17 ساله ای به 

نام »محمد« تبعه خارجی فرود آمد و او را نقش بر زمین کرد. 
مهدی )برادر عروس( که وحشت زده به این صحنه می نگریست 
همزمان با فرار عامالن نزاع از صحنه حادثه، با اورژانس تماس 
گرفت چرا که سه نفر در این نزاع خونین مجروح شده بودند. 
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است دقایقی بعد امدادگران 
اورژانس پیکر نیمه جان »محمد- ح« را به بیمارستان امام زمان 
)عج( رساندند ولی او بر اثر عوارض ناشی از اصابت ضربات چاقو 
جان سپرد و به این ترتیب پرونده ای جنایی روی میز قاضی ویژه 

قتل عمد قرار گرفت.
 تحقیقات قضایی نشان داد که سعید عامل اصلی این جنایت 
است به همین دلیل عملیات کارآگاهان اداره جنایی با دستگیری 
دیگر متهمان پرونده برای به دام انداختن سعید )جوان 20 ساله( 
آغاز شد ولی او چند روز بعد وقتی خود را در محاصره پلیس دید 
تصمیم گرفت تا تسلیم قانون شود و این گونه راز این جنایت 

هولناک را فاش کرد.
اعتراف به جنایت

تازه داماد جوان در اعترافات خود گفت: به تازگی با دختری از 
اهالی محل و به صورت غیررسمی صیغه محرمیت خوانده بودیم 
و قرار بود روز شنبه )روز بعد از وقوع قتل( برای ثبت محضری 
ازدواجمان اقدام کنیم اما آن روز باتری گوشی برادر عروس گم 
شد و مهدی به دو نفر از بستگانش شک کرد که آن ها باتری 
گوشی او را برداشته اند تا این که صبح روز جمعه همان افراد به 
در منزل پدرزنم آمدند و محکم به در حیاط می کوبیدند. من 
از اختالفات آن ها اطالعی نداشتم ولی زمانی که برای فروش 
گوشی قصد رفتن به جمعه بازار را داشتم درگیری بین ما رخ داد 
و من هم قمه را از کمرم بیرون کشیدم و ضربه ای به قفسه سینه 

محمد زدم! که بعد فهمیدم فوت کرده است و ...
در دادگاه چه گذشت!

اعترافات صریح متهمان و صدور  از  به گزارش خراسان، پس 
کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقالب مشهد، این پرونده 
جنایی با توجه به اهمیت و حساسیت آن که موجب اخالل در 

نظم عمومی بود با دستور مقامات قضایی به شعبه ششم دادگاه 
کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و توسط قضات باتجربه 

این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفت.
و  شاکری  جواد  قاضی  ریاست  به  که  دادگاه  جلسات  در 
مستشاری قاضی هادی دنیادیده برگزار شد، متهمان این پرونده 
مقابل میز عدالت نشستند و تالش کردند تا به هر طریق ممکن 
به داستان سرایی بپردازند و ماجرای ضربه کشنده را پنهان کنند. 
سعید )متهم اصلی( به قضات دادگاه گفت: درگیری زمانی رخ 
داد که قصد رفتن به جمعه بازار را داشتیم که میالد و محمد و 
محسن با موتور آمدند آن ها قفل فرمان، چوب و تکه آهن در 

دست داشتند.
وقتی به ما حمله ور شدند علی با محسن و میالد درگیر بود 
و من هم با محمد وارد نزاع شدم. اگرچه آن ها با تبرزین هجوم 
می آوردند ولی من هم همیشه چاقویی برای دفاع داشتم! و بی 
محابا ضرباتی می زدم تا این که متوجه شدم تیغه چاقوی 30 

سانتی متری خونی است.
وی در پاسخ به سوال قاضی دنیادیده درباره چگونگی آغاز نزاع 
گفت: ما قصد رفتن به جمعه بازار را داشتیم که در حر 19 با 
پسرعموی مهدی روبه رو شدیم. من گفتم ما دعوا نداریم! ولی او 
یقه مهدی )برادر عروس( را گرفت و زنگ زد که بیایید این سه 
نفر می خواهند مرا بزنند! میالد و محمد و محسن هم با موتور 

آمدند آن ها قرص خورده یا مشروب نوشیده بودند!
من هم از ترس چاقوی 30 سانتی متری را از کمرم کشیدم 
که میالد با تبر مرا زد و من نمی دانم چطور چاقو به شش های 
مرحوم )محمد( فرو رفت. دیدم خونی از بدنش بیرون زد او را هل 
دادم عقب عقب رفت و روی زمین افتاد. این متهم که ادعا می 
کرد فقط به خاطر غرور جوانی آینده اش را تباه کرده است در 
پاسخ به سوال قاضی شاکری )رئیس دادگاه( که چند ضربه چاقو 
زدی؟ گفت: نمی دانم چند ضربه زدم! در واقع نمی فهمیدم به 
کجای پیکرش چاقو می زنم! فقط ضربات را فرود می آوردم که 
فکر کنم ضربه کاری همانی بود که به شکمش زدم! وقتی چاقو 

را انداختم حدود 4 یا 5 سانتی متری خونی شده بود! به همین 
خاطر قتل را قبول دارم ولی عمدی او را نکشتم!

صدور حکم قصاص
دادگاه  زبده شعبه ششم  قضات  است،  گزارش خراسان حاکی 
کیفری یک خراسان رضوی که تجربیات آن ها در رسیدگی به 
پرونده های حساس و مخالن نظم و امنیت زبانزد است، این بار 
نیز پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه با حضور وکالی مدافع 
و مشورت های قضایی، جرم همه عامالن این نزاع مرگبار را محرز 
دانستند و به این ترتیب سعید به اتهام قتل »محمد-ح« به قصاص 
برای  همچنین  و  غیرکشنده  ضربات  برای  دیه  پرداخت  نفس، 

شرکت در نزاع دسته جمعی به زندان طویل المدت محکوم شد.
بر اساس رای قضات دادگاه کیفری یک خراسان رضوی، چهار 
متهم دیگر این پرونده نیز به اتهام شرکت در نزاع منجر به قتل و 
قدرت نمایی با چاقو نیز به اشد مجازات های قانونی و همچنین 

پرداخت دیه محکوم شدند.
شایان ذکر است، رای صادر شده قابل فرجام خواهی در دیوان 

عالی کشور است.
گفت وگو با قاتل

کوتاه  وگویی  در گفت  پرونده جنایی  این  اصلی  متهم  سعید 
درباره سرگذشت خود گفت: بیشتر دوستانم به دنبال مشروب 
خوری و دعوا بودند که من هم تحت تاثیر رفتارهای آن ها قرار 
گرفتم و مدام با دوستانم مشروب می خوردم یا با آن ها سرکوچه 
می ایستادم! گاهی برای خودنمایی و نترس نشان دادن خودمان، 

چاقویی به کمر می بستیم تا قدرتمان را به رخ دیگران بکشیم!
آرام آرام به یک جوان شرور تبدیل شدم و همیشه با خودم 
چاقو حمل می کردم تا این که شش ماه قبل از این حادثه به 
خواستگاری دختری رفتم که پدرش از دوستان پدرم بود! تصمیم 
گرفتم بعد از ازدواج دیگر این خالفکاری ها را کنار بگذارم ولی 
گویی تقدیر من به گونه دیگری رقم خورده بود که این حادثه 
رخ داد و حاال فریاد می زنم که همین غرور و خودنمایی با چاقو 

روزگارم را سیاه کرد!

آوار آرزوها 
یک شب از آن شبها

که تو از  کوچه ی تنهائی من می گذری
عاقبت خواهی دید

سقف یک خانه فرو خواهد ریخت
و سرک می کشد از  آوارش
آرزوهای به گل مانده ی من

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

گزارش »کرمان امروز« از افزایش موارد مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در استان کرمان؛

قاتل خاموش در غوغای کرونا هم جان می گیرد
گروه خبر و گزارش کرمان امروز

افراد  تعداد  مربوط  نهادهای  موجود  آمار  اساس  بر 
استنشاق گاز منوکسید  از  ناشی  فوتی های  و  مسموم 
کربن در استان کرمان افزایش یافته است که به تاکید 
کارشناسان باید برای رفع این معضل فراگیر تدابیر ویژه 

ای اتخاذ شود.
به اعتقاد کارشناسان امور اجتماعی رفع چنین چالش 
های جامعه نیازمند اطالع رسانی و آگاهی بخشی دارد 
که متاسفانه آنطور باید این امرمهم در سطوح مختلف 
های  رسانه  ویژه  به  مربوط  نهادهای  سوی  از  جامعه 

جمعی محقق نمی شود.
وسایل  از  استفاده  و  زمستان  فصل  در  ساله  هر 
گرمایشی در منازل، محل کار و خودروها،هرروزه اخبار 
با گازمنو  بر گاز گرفتگی و مسمومیت  مختلفی مبنی 
کسید کربن را می شنویم که یا جان هم استانی ها را 

می گیرد و یا آنها را راهی بیمارستان می کند.
از  مملو  بسته  فضای  در  طوالنی  حضور  گاهی  اما 
تمایل  که  آنجا  از  و  سمی  گازی  که  کربن  منوکسید 
برابر   250 خون  هموگلوبین  با  ترکیب  برای  گاز  این 
بیش از اکسیژن است به سرعت باعث ایجاد مسمومیت 
خواهد شد و اکسیژن رسانی به بافت های مختلف بدن 
را دچار اختالل می کند که فرد  از جمله مغز و قلب 

دچار مشکالت عدیده ای خواهد شد.  
سید محمد صابری رییس اورژانس پیش بیمارستانی 
درباره  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوادث  ومدیر 
میزان مسمومیت با این گاز گفت:طی 3 روز گذشته از 
یکم بهمن ماه تا سوم بهمن ماه 16 نفر در سطح استان 

کرمان با گاز منوکسید کربن دچار مسمومیت شدند.
او افزود: بیشترین مسمومیت در شهر کرمان به وقوع 
پیوسته و علت حادثه نقص در پکیج منزل گزارش شده 

است.

و  شده  تولید  ناقص  سوختن  از  منواکسیدکربن  گاز   
غیراصولی  دودکش های  از  آن  نشت  کانون  مهمترین 
باید هنگام  بنابراین شهروندان  وسایل گرمایشی است، 
کلیه  انتهای  که  باشند  داشته  توجه  دودکش  نصب 
دودکش ها باید حداقل یک متر از سطح بام و حداقل 
یک متر از دیوار جانبی بام فاصله داشته باشد و کالهک 
از  باید  نیز  اتصاالت  و  دودکش  باشد.   H به شکل  آن 
جنس مقاوم و بدون هیچ گونه منفذ و نشتی در سرتاسر 
آن باشد و بدیهی است که استفاده از لوله های آکاردئونی 

آلومینیومی در این زمینه توصیه نمی شود. ضمن اینکه 
شیب این لوله ها باید مثبت و رو به باال باشد و ارتفاع 
عمومی آن نیز در بیرون حداقل سه برابر طول افقی آن 
باشد.قطر لوله های دودکش نیز باید مساوی یا بزرگتر از 

قطر لوله خروجی دستگاه گازسوز باشد.
رییس اورژانس کرمان همچنین به مردم توصیه کرد 
برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخی، نکات زیر 

را رعایت کنند: 
ـ قبل از استفاده از وسایل گرمایشی، مسیر خروج گاز 

را به طور کامل کنترل کنند.
پکیج  و  بخاری  مثل  زا،  گرما  وسایل  از  استفاده  ـ  
در فضا های مسکونی کوچک؛ حتی درمواردی که سالم 
به  باشد  داشته  هم  مناسبی  گاز  خروج  مسیر  و  بوده 
مسکونی،  کوچک  فضای  داخل  اکسیژن  مصرف  دلیل 
بسته بودن کامل در و پنجره ها و نبود ورود اکسیژن 
به دلیل کمبود  به فضای مسکونی، می تواند  جایگزین 
داشته  دنبال  به  را  ناراحتی هایی  و  عوارض  اکسیژن، 

باشد.
ـ  استفاده از وسایل گرما زای بدون مسیر خروج گاز 
به هیچ وجه توصیه نمی شود و اصوال وسایل بدون مسیر 

خروج گاز به هیچ وجه استاندارد نیستند.
و  کافی  تهویه  که  و محدود  بسته  فضای  در  ـ هرگز 
مناسب ندارد )نظیر اتاق، گاراژ و ...( آتش روشن نکنید 
بسته و چادر مسافرتی  از ذغال در فضای  و همچنین 

استفاده نکنید.
را  خود  خودروی  پارکینگ،  بسته  فضای  در  هرگز  ـ 

روشن نگذارید.
ـ رانندگان وسایل نقلیه از روشن کردن گاز پیک نیک 
در اتاق وسیله نقلیه خود برای استراحت و خواب جدا 

خودداری کنند.
ـ از نصب آبگرمکن یا انتقال گاز پیک نیک در حمام  

برای گرم کردن حمام جدا خودداری کنید.
لوله های  از  گرمایشی  وسایل  از  استفاده  هنگام  ـ 
آکاردئونی یا فنری، استفاده از زانو های متعدد و شیب 

رو به پایین لوله ها جدا خودداری کنید.
تهوع،  سرگیجه،  سردرد،  را  مسمومیت  عالئم  او 
کما  و  تشنج  حواس،  اختالل  چشم،  سوزش  استفراغ، 
که در نهایت در موارد شدید به مرگ منتهی می شود، 

عنوان کرد.
حوادث  مدیر  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رئیس   
در  خواست:  مردم  از  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
صورت بروز حادثه بدون فوت وقت با اورژانس )115( 

تماس بگیرید.

حوادث  مدیر  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رییس  صابری  سیدمحمد  گفته  به   
استان  سطح  در  نفر   16 ماه،  بهمن  سوم  تا  یکم  از  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بیشترین مسمومیت در  و  منوکسیدکربن دچار مسمومیت شدند  گاز  با  کرمان 
شهر کرمان به وقوع پیوسته است. به اعتقاد کارشناسان امور اجتماعی رفع چنین 
چالش هایی در جامعه نیاز به اطالع رسانی و آگاهی بخشی دارد و گویا متاسفانه 
آنطور که باید این امرمهم در الیه های مختلف جامعه از سوی نهادهای مربوطه به 

ویژه رسانه های جمعی محقق نشده است که نتیجه این شده و...

ترددها ۴۷ درصد افزایش یافت؛ دو هفته دیگر نتیجه
 رعایت نکردن ها را می بینیم؟

ایسنا نوشت: سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، 
ضمن انتقاد از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
در برخی نقاط کشور طی هفته گذشته و مشخص 
شدن تاثیر این عدم رعایت طی دو هفته آتی، در 
عین حال گفت: به دلیل همکاری خوب مردم در 
هفته های گذشته، باید اعالم کنیم امروز هیچ شهر 
قرمز  شهرهای  و  نداریم  کشور  سطح  در  قرمزی 

استان مازندران امروز به نارنجی تبدیل شدند.
دکتر علیرضا رئیسی در حاشیه جلسه ستاد ملی 
ما  کشور  در  خوشبختانه  گفت:  کرونا،  با  مقابله 
پروتکل ها  رعایت  با  که  است  گونه ای  به  وضعیت 
وضعیت نسبتا خوبی داریم و باید اعالم کنیم امروز 

هیچ شهر قرمزی در سطح کشور نداریم و شهرهای 
قرمز استان مازندران  امروز به نارنجی تبدیل شدند 
و  زرد  نارنجی، 157 شهر  مجموع 19 شهر  در  و 
256 شهر آبی داریم و این نشان می دهد وضعیت 

خوشحال کننده است .
پروتکلهای  رعایت  عدم  برخی  با  رابطه  در  وی 
بهداشتی گفت: تذکر جدی می دهم؛ برخی از عدم 
رعایت پروتکل ها در هفته گذشته صورت گرفت. 
که  داشتیم  مختلف  شهرهای  از  متعددی  موارد 
گزارش هایی در این مورد داشتند. یکی از شهرها 
امیدواریم  و  شود  می  داده  تذکر  که  بود  کاشان 
سختگیرانه  صورت  به  را  ها  پروتکل  این  رعایت 

جبران کنند.
وی گفت: یکی از نگرانی های ما رشد 47 درصدی 
ترددهاست. این ترددها نسبت به اول دی ماه 47 
درصد افزایش پیدا کرده است و این وضعیت نگران 
ها،  پروتکل  رعایت  عدم  گونه  هر  است.  کننده 
وضعیت را به شرایط قبل بازمی گرداند. این افتخار 
که مردم درباره کنترل بیماری آفریدند، کم نظیر 
است. از طرفی حتما باید مراقبت کنیم؛ چراکه در 
غیر این صورت کسب و کارها و همه شهرها تحت 
مجدد  محدودیتها  و  گرفته  قرار  محدودیتها  تاثیر 
خواهیم  را  مشاغل  تعطیلی  و  شود  می  تشدید 

داشت.
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»خط فقر غذایی« به ازای هرنفر ۶۷۰ هزار تومان 
 بسیاری از خانواده های کارگری زیرخط فقر یا در مرز خط فقرغذایی

کمیته  مردمی  های  مشارکت  معاون  نوشت:  ایسنا 
اینکه فقر غذایی در  به  اشاره  با  امام خمینی )ره(  امداد 
مرکز  گفت:  شود  می  سنجیده  امداد  کمیته  رصد  مرکز 
رصد ماهانه در ۱۸۰۰ نقطه نمونه برداری می کند و خط 
فقر غذایی را تعریف می کند اکنون خط فقر غذایی به 
ازای هرنفر ۶۷۰ هزار تومان است و اگر خانواده سه نفره 
را با حداقل دستمزد در نظر بگیرید، بسیاری از خانواده 
های کارگری زیرخط فقر یا در مرز خط فقر غذایی قرار 

می گیرند.
عالی  موسسه  وبینار  چهارمین  در  عسگریان  علیرضا   
تأمین  متمرکز  نظام  پیرامون  اجتماعی  تامین  پژوهش 
اجتماعی برای آحاد مردم با بیان اینکه تا کنون به قدر 
صورت  ای  گسترده  مطالعات  ها  بیمه  زمینه  در  کفایت 
گرفته است اظهار کرد: کمتر دولتی را سراغ داریم که به 

حوزه رفاه توجه نکرده باشد.
علت  به  نیز  مختلف  المللی  بین  موسسات  افزود:  وی 
اهمیت موضوع و انباشت سرمایه در صندوق ها مطالعات 
مختلفی در این زمینه انجام می دهند و صندوق ها در 

آینده جهان نیز تاثیرگذار خواهند بود. 
ادامه  در  امداد  کمیته  مردمی  های  مشارکت  معاون 
را  بیمه ای  انجام داد و صندوق های  بندی  یک تقسیم 
با هروضعیتی که دارند به صورت مجزا مورد بررسی قرار 
بیمه ای  بهبود صندوق های  برای  واقعا  آیا  داد و گفت: 
را  متفاوتی  راهکارهای  متخصصان  نداریم؟  راهکارهایی 
هایی  محدودیت  خودمان  کشور  در  اما  کنند  می  بیان 
تغییرات  توانیم  می  چقدر  ما  مثال  عنوان  به  داریم، 
سیستمیک یا پارامتریک در صندوق ها ایجاد کنیم؟ به 
نظر می رسد فقط می توانیم سن بازنشستگی را افزایش 
دهیم، مابقی آن هم در این دوره در حد توانمان نیست. 
مثال میزان کسورات را می توانیم افزایش دهیم یا اینکه 
نحوه محاسبه مستمری را تغییر داده و میانگین محاسبه 
را از دو سال آخر خدمت به پنج سال آخر تغییر دهیم؟ 
فالکت سقوط  به  فقر  از  یکباره  افراد  تغییراتی  با چنین 

می کنند.
عسگریان با بیان اینکه امکان تغییر سیستمیک نیز به 

ندارد گفت: ریسک سرمایه گذاری در  طور کامل وجود 
انتقال داد.  کشور ما باالست و نمی توان آن را به مردم 
بورس را ببینید، یک صندوق سرمایه گذاری است که تا 
۷۰ درصد سقوط کرده است. این ریسک را مردم تقبل 

می کنند.
وی با تاکید بر این که به نظام چندالیه تامین اجتماعی 
قانون  مبنای  بر  که  کنم  می  پیشنهاد  را  آن  و  معتقدم 
از نظام چندالیه حمایت می  قانون  شکل گرفته است و 
یعنی  محرومین  الیه  نظام،  این  الیه  اولین  گفت:  کند 
حوزه حمایتی است و تجربه موفق بیمه سالمت همگانی 
دچار  هرچند  شدند.  مند  بهره  آن  از  همه  که  داریم  را 

اشکاالتی در اجراست.
که  دارند  قرار  اول  دهک  سه  در  نفر  میلیون   ۲۰

نیازمند حمایت هستند
معاون اسبق وزارت رفاه ادامه داد: در این الیه خدمات 
به  کامل  شود. خدمات  می  ارائه  کامل  و خدمات  نسبی 
کسی ارائه می شود که هیچ گونه نمی تواند از محرومیت 
کامل خارج شود و باید تا پایان عمر  از او حمایت صورت 
بگیرد اما خدمات نسبی به حوزه وسیعتری ارائه می شود 
و بنا به یک روایت تا ۲۰ میلیون نفر در سه دهک اول قرار 

دارند که نیازمند حمایت هستند.
بسیاری از خانواده های کارگری زیرخط فقر یا در 

مرز خط فقر غذایی اند
رصد  مرکز  یک  امداد  کمیته  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فقر داریم گفت: در اینجا فقر غذایی سنجیده می شود. 
در حوزه فقر غذایی می گویند فرد باید سیر شود و از کار 
نیفتد. مرکز رصد ماهانه در ۱۸۰۰ نقطه نمونه برداری می 
کند و خط فقر غذایی را تعریف می کند. اکنون خط فقر 
غذایی به ازای هرنفر ۶۷۰ هزار تومان است و اگر خانواده 
بسیاری  بگیرید،  نظر  در  دستمزد  حداقل  با  را  نفره  سه 
از خانواده های کارگری زیرخط فقر یا در مرز خط فقر 

غذایی  قرار می گیرند.
اول  دهک  سه  تعریف  از  مختلف  های  روایت 

درآمدی جامعه
عسگریان افزود: روایت ها از آمار سه دهک اول متفاوت 

نفر  میلیون   ۶.۵ اکنون  که  است  این  آمارها  کف  است، 
تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و فکر می کنم که 
حدود ۷ میلیون نفر دیگر هم هستند که چنین شرایطی 
دارند ولی تحت پوشش نیستند و در واقع ۱۴ میلیون نفر 
در الیه اول حمایتی قرار می گیرند. آمار بهزیستی را جدا 
تعریف می کنیم. حمایت از این ۱۴ میلیون نفر باید چه 

گونه باشد؟.
با  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیره  هیات  اسبق  عضو 
مدیریت  و  منابع  تامین  موضوع  دو  باید  اینکه  به  اشاره 
نظام چندالیه را بررسی کرد گفت: چه طور می توان بین 
این حوزه و حوزه های دیگر در زمینه تامین منابع ایجاد 
هماهنگی کرد؟ اگر بر فرض بخواهیم طرحی را به دولت 
این  بگیریم.  درنظر  را  هایی  اولویت  چه  باید  دهیم  ارائه 
طرح باید بر اساس اولویت های خاصی ارائه شود که اولین 
اولویت این است که به الیه اول حمایتی توجه ویژه کنیم. 
جامعه هدف به دو گروه تقسیم می شوند، کسانی که نمی 
شدن  شاغل  توانایی  و  کرد  ایجاد  شغلی  آنها  برای  توان 
ندارند و گروه دوم افرادی که می توان آنها را توانمند کرده 

و شغلی برایشان تعریف کرد.

باید یک دوره خاص درنظر  برای گروه دوم  افزود:  وی 
به  برای مدت ۵ سال  مددجویی  مثال  عنوان  به  گرفت، 
امداد  تمام خدمات کمیته  از  و  طور کامل حمایت شده 
استفاده می کند. در طول ۵ سالی که از خدمات استفاده 
می کنند مشاغلی تعریف و وامی به آنها پرداخت می شود 
که اگر بتوانند به توانمندی و خودکفایی برسند و  بتوانند 
کارگری  دریافتی  حداقل  چهارم  سه  اندازه  به  درآمدی 

دریافت کنند، از حوزه حمایتی خارج می شوند.
توانمند شد وارد  اینکه وقتی مددجو  بیان  با  عسگریان 
اجتماعی می شود گفت:  تامین  نظام چندالیه  الیه دوم 
در الیه دوم باز هم مردم تقسیم بندی می شوند. فرد می 
گرفتن  قرار  پوشش  تحت  بابت  اینجا کسوراتی  در  تواند 
از  روایتی طیف وسیعی  به  این صورت  بپردازد. در  بیمه 

انسان ها را از چرخه حمایتی خارج کردیم.
برخی  به  امداد  کمیته  مردمی  های  مشارکت  معاون 
راهکارهای تامین منابع اشاره کرد و درباره نحوه مدیریت 
یک  باید  معتقدم  گفت:  اجتماعی  تامین  چندالیه  نظام 
مجموعه پویا شکل بگیرد و ترکیب آن به گونه ای باشد 
که تاثیر سیاسی کمتری بگیرد. مجموعه رگالتور، سازمان 

تامین اجتماعی نیست زیرا یک صندوق است که پول 
مردم به امانت در آنجاست. هرچند از نظر اسمی، حسی 
و رفتاری این توقع ایجاد شده که بسیاری از مشکالت را 
به صندوق تامین اجتماعی احاله دهند. تامین اجتماعی 
محاسبات بیمه ای دقیقی دارد، دارای  مجمع است و در 
قبال مشترکین خودش پاسخگوست و نمی تواند در قبال 

اقشار دیگر هم پاسخگو باشد.
در  ای  بیمه  های  صندوق  از  دولت  حمایت  لزوم 

بحرانهای سیاسی و اجتماعی
باید  مدیریت  و  منابع  تامین  دوگانه  این  افزود:  وی 
تفکیک شود و مستقل مورد بحث قرار بگیرند. یک نمونه 
بارز بانک مرکزی است که تمام بانک ها را مدیریت می 
کند و علیرغم کم و کاستی ها و نواقص، باز هم موثر است. 
به نظر می رسد هیئت امنای تامین اجتماعی در ۱۰ سال 
اخیر توانست نقش یک رگالتور را برعهده بگیرد. وزارت 
مدیریت  باید  و  بینم  نمی  رگالتور  نقش  در  هم  را  رفاه 
وسیع تر شود. البته ضروری است دولت هم مداخله کند 
ایجاد  اگر بحران سیاسی و اجتماعی برای صندوق ها  و 

شود، حمایت کند.
عضو اسبق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان 
اینکه متعهد به ایجاد رفاه و ایجاد عدالت هستیم گفت: 
تجارب جهانی و مطالعات بین المللی نشان می دهند که 
اینکه  برای  میارد.  بر  ها  از روی خانواده  را  ریسک  رفاه، 
به نقطه مطلوب برسیم و گام ها را درست تعریف کنیم 
تغییرات  با  اولویت  که  کنیم  ایجاد  جدی  تغییرات  باید 
ساختاری است. باید نظام چندالیه تامین اجتماعی را به 
رسمیت شناخت.  وقتی الیه اول نظام چندالیه به طور 
کامل مستقر شود می توان مبانی آن را به الیه دوم تسری 

داد.
منابع،  تامین  تفکر،  وحدت  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
در  آنها  قرار گرفتن  و  ها  و خیریه  مردم  دادن  مشارکت 
کنار دولت برای حمایت از محرومین در راستای مسئولیت 
باید  اجتماعی  گوییم مسئولیت  اگر می  اجتماعی گفت: 
بانک ها، شرکت ها و خیریه ها همه کنار هم قرار بگیرند 

و بخشی از منابع را تامین کنند.

روایت »کرمان امروز« از اجرای نمایش »بوف کور«به کارگردانی و بازیگری »محمدرضا حیدری«:

جاسوس خواب در آغوش مادر  تمام این جهنم

تئاتر  به  مربوط  خبری  نشست  برای  شنبه  ظهر  از  بعد 
کرمان  هزارویکشب  خیابان  در  پالتویی  به  کور«  »بوف 
شده  ساخته  کیفیت  با  بسیار  که  پالتویی  شدیم.  دعوت 
داشت  حضور  آنجا  که  متصدی  ادب  متاسفانه  اما  است 
برای  که  زمانی  برد.  سوال  زیر  را  کیفیت  این  تمامی 
حیاط  در  پالتو  درب  شدن  باز  انتظار  در  نمایش  اجرای 
این مجموعه ایستاده بودیم به دلیل سردی هوا به داخل 
ساختمان اداری رفتم تا اندکی از لرز هوا کاسته شود که 
را  بنده  عجیب  رفتاری  با  مجموعه  مدیرداخلی  متاسفانه 
بیرون راند و گفت برای تئاتر باید بیرون منتظر باشید. به 
قول ضرب المثل قدیمی کرمانی که می گوید »زمینامون 
سابیده نمیشه« گویا زمین خانه هنرمندان با حضور فردی 
این  حال  هر  به  شود،  می  ساییده  لرزد  می  سرما  از  که 
رفتار نامحترمانه در خاطر بنده تصویری نازیبا را ثبت کرد. 
زیبا و  اثر هنری بسیار  به  نازیبایی ها که بگذریم  این  از 
ارزشمند محمدرضا حیدری خواهیم رسید. اجرایی که به 
رغم تصورات بنده و بسیاری از مخاطبان هنر با توجه به 
در  از آب  بود که خوب  نام »بوف کور« ممکن  سنگینی 
نیاید. اما با توجه به لحن متفاوت و فضای مناسبی که با 
هنرنمایی حدود ۱۶ بازیگر و بازی گردان روی صحنه پدید 
آمد و کارگردانی شایسته محمدرضا حیدری می توان این 
اثر هنری را یکی از بهترین روایت های بوف کور دانست.

البته در همین ابتدا باید به این نکته اشاره کنم این تصور 
که شما قرار است به تماشای روایت دقیق صادق هدایت 
از بوف کور بنشینید بسیار اشتباه است و در اواسط کار 
متوجه خواهید شد که اگر نام »بوف کور« را از این نمایش 

بسیار  هدایت  صادق  با  آن  ارتباط  تشخیص  کنیم  حذف 
سخت و مفهومی خواهد بود. اگر من قرار بود عنوانی برای 
انتخاب کنم یقینا عبارت »جاسوس خواب«  که  اثر  این 
برگرفته از یکی از دیالوگ های بیان شده در این نمایش 

بود را برمی گزیدم.
در این اثر نیز محمدرضا حیدری به مانند نمایش »همه 
متشخص  و  متحرک  نور  از  نمیگذری«  تو  میگذرد  چیز 
اتوماتیک  سیستم  از  خبری  و  است  کرده  استفاده 
نورپردازی رایج در آثار نمایشی  نیست. به عبارتی دیگر 
حیدری معتقد است که نور هم در آثار وی باید بازی کند و 
دارای شخصیت باشد که در این اثر افراد حامل نور را بازی 
گردان نامیده است. درست است که ممکن است کیفیت 
نورپردازی در این اثر آنطور که باید به کام تماشاگر خوش 
نباشد و در برخی موارد دید مناسبی نداشته باشد، اما به 

نکرده  وارد  کار صدمه  محتوای  به  موضوع  این  بنده  نظر 
است و این اثر یکی از آثار ارزشمند چند سال اخیر تئاتر 
بیان  های  دیالوگ  بنده  نظر  به  آید.  می  به شمار  کرمان 
شده در این نمایش کالژی از بهترین عبارات ادبی دنیای 
»هدایت«هاست. هم دنیای خود صادق هدایت و هم دنیای 
افرادی که غرق در افکار هدایت گونه هستند. آنقدر این 
کالژ به زیبایی اجرا و پازل سازی شده است که شما با هر 
دیالوگ می توانید تا دقایقی در خلسه و گیجی چند هزار 
کلمه ای فرو روید. نمادگرایی در این اثر به طریقی رمزگونه 
تماشاگر  به  گرفته  فرا  را  صحنه  کل  نور  که  لحظاتی  در 
را  بهترین شکار  زمانی کم  را می دهد که در  این مجال 
داشته باشد. در ابتدای این نمایش قبل از ورود تماشاگران، 
تمامی بازیگران و بازیگردانان روی صحنه حاضر هستند و 
محمدرضا حیدری در بین صندلی تماشاگران راه می رود 

و با رفتار خود حال و هوای نقش اول این داستان که زخم 
فرا گرفته نشان می دهد، زخمی شبیه  را  تمام وجودش 
خوبی  بازیگر  حیدری  بگویم  دانم  نمی  هدایت.  زخمهای 
سوال  این  پاسخ  که  راستی  به  خوبی  کارگردان  یا  است 
آثاری که کارگردانی  اکثر  او در  اینکه  البته  سخت است، 
سردرگمی  این  دلیل  شاید  کند  می  نیز  بازیگری  کرده 
باشد. اما نکته واضح این است که حیدری در تئاتر کرمان 
جریانی به راه انداخته است که تا چند دهه دیگر از آن به 
نیکی یاد خواهد شد. او در کنار دید انتزاعی و سورئالیستی 
خود چنان واقع گرایانه رفتار می کند که روی  تیغ دولبه 
وهم و حقیقت با کمترین خسارت می رقصد. در آثار کمتر 
کسی می توان چنین دیدی را با این کیفیت درک کرد. به 
عنوان یک مخاطب ناچیز و دائمی تئاتر غنیمت می دانم 
که محمدرضا حیدری به اقتضای اتفاقاتی خاص در کرمان 

با  تولد هنرمندان  این حضور موجب  یقینا  و  دارد  حضور 
چنین بینشی در آینده کرمان خواهد شد.

این نکته ناگفته نماند که یقینا در همه آثار آقای حیدری 
ایراداتی وجود دارد و حتی در این اثر نیز اهالی فن ایراداتی 
را مشاهده خواهند کرد. اما آنچه که بنده حقیر به عنوان 
نمایش  این  از  تئاتر  دائمی  مخاطب  و  نگار  روزنامه  یک 
دلیل  و  بود  هنر  خالق  روح  از  لذت  سراسر  کردم  درک 
مثبت بودن محتوای این متن نیز همین لذت هنری است.
اضطراب  و  استرس  از  پر  فعلی  اوضاع  که  است  درست 
از  نیمی  با  چه  –اگر  پالتو  یک  در  حضور  و  است  کرونا 
افرادی  جمله  از  اگر  اما  دارد.  ریسک  اندکی  ظرفیت- 
هستید که بحران کرونا را پشت سر گذاشته اید و هراس 
توصیه  شما  به  را  اثر  این  تماشای  شدت  به  ندارید  ابتال 

می کنم.
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