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آگهی جذب نیروآگهی مزایده
مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان ، به منظور تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود ،  از افراد متخصص واجد شرایط )مرد( 
در مقاطع تحصیلی دیپلم ،کاردانی و کارشناسی از طریق برگزاري آزمون و مصاحبه )فنی، تخصصی، مهارتی و روان شناختی( ، 

به صورت قرارداد موقت، طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی اقدام به جذب نیرو می نماید.
رشته های مورد نیاز:

دیپلم عمومی و راننده لودر
کاردانی:

برق ، تاسیسات ، ماشین ابزار ، ایمنی و بهداشت/ بهداشت حرفه ای ، فوریت های پزشکی
کارشناسی:

متالورژی ، مکانیک ، برق ، نقشه کشی صنعتی ، صنایع ، ایمنی گرایش بهداشت حرفه ای 
مهلت ثبت نام : از 99/10/27 تا پایان روز جمعه 99/11/03

برای ثبت نام و مشاهده جزئیات به لینک زیر مراجعه نمایید:

www.ksrc.ir 
کلیه مراحل استخدام و آزمون توسط شرکت پیمانکار صورت می پذیرد.

kermansteel آخرین اخبار را در پیج اینستاگرام دنبال کنید

مناقصه نوبت دوم بانک ملتآگهی مزایده

مدیریت شعب بانک ملت استان کرمان در نظر دارد قفسه بندی بایگانی راکد خود را از طریق برگزاری مناقصه واگذار 
نماید:

لذا متقاضیان می توانند از مورخ 27 / 10 / 99 تا مورخ 02 / 11 / 99 از ساعت 8:30 تا 13:30 به آدرس ذیل جهت 
دریافت اسناد مناقصه مراجعه فرمایند:

کرمان - بلوار شهید صدوقی - ساختمان مدیریت شعب بانک ملت - طبقه دوم اداره ساختمان و تدارکات - تلفن 
034 - 32476710

آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 13 / 11 / 99 روز دوشنبه می باشد.
ضمنا جلسه بازگشایی پاکتها و اعالم برنده مناقصه ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 18 / 11 / 99 در محل آدرس 

فوق الذکر می باشد.
توضیحات :

1 -بانک ملت در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
2 -هزینه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد.

3 -حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع است

آگهي مناقصه عمومي شماره 99/52/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه ی با موضوع »عملیات اجرایی حفاری اکتشافی 
به میزان 40،000 متر و ایجاد جاده های دسترسی« خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط 
و دارای رتبه حداقل 4 در رشته کاوش های زمینی  از سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید. لذا مناقصه گران مي توانند 
جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه  و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و 
مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه  مــورخ 99/11/15 در محــل دفترکمیسیون 
معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ 
99/11/4 مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل 

و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

فرمانده انتظامی استان کرمان خبر داد:

راه اندازی 

یگان پهپادی ناجا

 در استان کرمان

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان
 تشریح کرد:

نحوه حضور دانش آموزان
 در مدارس استان کرمان

 از اول بهمن ماه

ماینینگ منطقه ویژه اقتصادی 

رفسنجان، داوطلبانه خاموش شد

ایرانیان باهوش رو به کاهش هستند؟

سه کشته و زخمی در واژگونی پژو ۴۰۵

WWW.KERMANEMROOZ.COM

استاندار کرمان تاکید کرد:

نیاز به تقویت و آوردن 

معین های جدید

 به جنوب استان داریم
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متن کامل درصفحه چهارم

ویروس کرونا در یک سال گذشته

 چه تغییراتی داشته است؟

بـرخی سازه هـا
کرمان بــــــوی در 

فــــاجعه مـی دهنـد

گذر از چهارمین سالگردفاجعه  »کرمان امروز« در 
پالسکو به بررسی وضعیت برخی ساختمان های 

کرمان می پردازد: ناایمن و فرسوده در 

        شهر کرمان با توجه به بافت قدیمی و فرسوده ای که در برخی از مناطق دارد اگرچه 
ساختمان تجاری با ارتفاع پالسکو ندارد، اما برخی قسمت های بازار تاریخی یا پاساژهای 
قدیمی و حتی مغازه های بزرگ که به دلیل فرار از قرار گرفتن در طرح تعریض خیابان ها 
تن به نوسازی نمی دهند در هنگام حادثه می توانند همشهریان بسیاری را به کام مرگ 
بکشانند. از سویی دیگر شهردار کرمان بارها گفته است که آتشنشانی کرمان نرده بان 
بلند مرتبه ندارد و اگر روزی در یکی از ساختمان های مرتفع کرمان حادثه ای رخ دهد، 
یقینا بدتر از حادثه پالسکو در کرمان رخ خواهد داد که در آن زمان پشیمانی مسئوالن 
کاهل هم فایده ای ندارد و خشم مردم را شاهد خواهیم بود، این سومین بار است 
که ما در گزارشاتمان به فقدان نرده بان در آتشنشانی کرمان اشاره می کنیم و....

شهردار کرمان:

در کرمان نردبان بلند مرتبه نـداریم
و در هنگام  آتش سوزی امکان

بروز فاجعه بسیار است



دو شنبه 27 دی ماه 2/1399 جمادی الثانی 1442/ 16 ژانویه 2021/سال بیست و پنجم شماره 3364 
اخبار استان

اهدای 
خون سالم 

اهدای 
زندگی

برای  صادراتی  پایانه  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
جنوب استان بسیار با اهمیت است، بیان کرد: دستورات 

ما در بستر قانون هستند و در بستر زور نیستند.
دکتر علی زینی وند  در ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع 
کارخانه  گفت:  عنبرآباد  و  جیرفت  شهرستان های  تولید 
و  می شد  پیگیری  مقرر  زمان  ظرف  باید  طال  زرترشت 
کمیته مشاوره ای برای بررسی مشکالت آن تشکیل شود. 
وی با بیان اینکه سهمیه آرد جنوب استان کم است، بیان 
وزیر صنعت،  از  لذا  مردم  غذایی  عادت  به  توجه  با  کرد: 
استان  آرد  سهمیه  افزایش  درخواست  تجارت  و  معدن 
بین  را  کرمان  استان  آرد  سهم  مجموع  باید  کردیم.  را 
جمعیت  تناسب  به  باید  آرد  و  کنید  توزیع  کارخانجات 

توزیع شود.
مصوبات  از  مدیری  اگر  براینکه  تاکید  با  کرمان  استاندار 

وقتی  افزود:  کرد،  خواهم  برخورد  حتما  کرد،  تخطی 
اجرا  را  آن  باید  می شود  تصویب  استان  در  مصوبه ای 
برای عدم اجرای مصوبه پذیرفتنی  بهانه ای  کنید و هیچ 
نیست. مصوبات برای سرمایه گذار نیز الزم االجراست و اگر 

مصوبات را اجرا نکرد مراحل قانونی آن را دنبال کنید.
مهم  بسیار  استان  جنوب  برای  را  صادراتی  پایانه  وی 
دانست و بیان کرد: دستورات ما در بستر قانون هستند و 

در بستر زور نیستند.
زینی وند اظهار کرد: این منطقه به لحاظ دفاع از نظام و 
پایداری در حفظ نظام و انقالب نقش آفرینی و شهدای 

زیادی در دفاع مقدس تقدیم کرده است.
این منطقه  و رنجی که مردم  به محرومیت  اشاره  با  وی 
پروژه های  توسعه  به  باتوجه  کرد:  تصریح  می برند، 
دانش بنیان و مکانیزه شدن کشاورزی جنوب استان، آینده 

این منطقه روشن است اما نیاز به مکانیزاسیون و دانش 
بیشتری دارد و صنایع تبدیلی نیز باید توسعه یابد.

با تبیین ظرفیت صنعت و معدن جنوب  استاندار کرمان 
و  کنیم  توانمند  را  مردم  باید  کرد:  اظهار  کرمان  استان 
مهاجر  نه  باشد  مهاجرپذیر  منطقه  این  که  کنیم  کاری 
محقق  آموزشی  و  علمی  کارهای  با  جز  این  و  فرست 

نمی شود.
معین های  آوردن  و  تقویت  به  نیاز  براینکه  تاکید  با  وی 
توانمندسازی  کرد:  بیان  داریم،  استان  جنوب  به  جدید 
معین  تعیین  اهداف  مهمترین  از  یکی  منطقه  مردم 

اقتصادی در مناطق استان است.
منظره  را  دلیل سرمازدگی  به  نابود شده  مزارع  زینی وند 
آسیب های  کرد:  عنوان  و  دانست  کننده  ناراحت  بسیار 
زیادی به بخش کشاورزی مخصوصا سیب زمینی و پیاز 

وارد شده است و حتما این خسارات مستندسازی شود تا 
با ارائه گزارش به مسئولین ارشد کشور بتوانیم خسارات 

وارده را جبران کنیم.
وی با اشاره به اینکه مشکل سوخت مایع و گاز در منطقه 
جنوب را بررسی کردیم و کوتاهی از طرف مدیران ندیدم.

استاندار کرمان با بیان اینکه در این منطقه گاز مایع 24.5 
کرد:  اظهار  استفاده شده،  و  بیشتر حمل  درصد کپسول 
البته منکر مشکالت مردم نیستیم و باید این مسئله حل 
و مدیریت شود. بخشی در اختیار ما و بخشی از مشکل در 

حمل از مبداء است.
محصوالت  در  مسئولی  بدانیم  اگر  کرد:  عنوان  وی 
می  برخورد  حتما  کرده  کوتاهی  مردم  برای  استراتژیک 
پیگیری  را  موضوع  فصل  این  باقیمانده  در  البته  کنیم، 

خواهیم کرد.

مدیر شرکت توزیع برق شهرستان رفسنجان گفت: 
با توافق صورت گرفته میان شرکت برق منطقه ای 
و صاحب اشتراک ماینرهای منطقه ویژه اقتصادی و 
شهرک صنعتی در رفسنجان، از روز گذشته تا اطالع 

ثانوی ماینرهای این دو مکان قطع شدند.
از  ایسنا  با  گو  و  گفت  در  یوسفی«  »محمدرضا 
اقتصادی و شهرک  خاموشی ماینرهای منطقه ویژه 
صنعتی در رفسنجان خبر داد و اظهار کرد: با توافق 
صورت گرفته میان شرکت برق منطقه ای و صاحب 
شهرک  و  اقتصادی  ویژه  منطقه  ماینرهای  اشتراک 
صنعتی در رفسنجان، از روز گذشته تا اطالع ثانوی 

ماینرهای این دو مکان قطع شدند.
به  که  دیجیتال  ارز  استخراج  مراکز  کرد:  بیان  وی 
مصرف  بر  عالوه  کنند  می  اقدام  غیرقانونی  صورت 
می  نیز  برق  شبکه  به  خسارت  موجب  برق  باالی 
دارم  تقاضا  محترم  از شهروندان  اینجا  در  که  شوند 
در صورت مشاهده چنین مواردی می توانند گزارش 

دهند تا نسبت به جمع آوری آنان اقدام شود.
یوسفی تصریح کرد: مواردی که تاکنون در رفسنجان 
کشف شده، شکایت قضایی علیه آنها در حال پیگیری 
است و طبق بخشنامه باید خسارت وارد شده را به 

بیت المال بازگردانند.

گفت:  همچنین  رفسنجان  برق  توزیع  شرکت  مدیر 
که  رفسنجان  شهر  مناطق  برخی  روشنایی  تعدیل 
نیز در دستور کار  زیاد است  آنها در شب  روشنایی 

قرار گرفته است.
اشتراک  صاحب  همکاری  از  پایان  در  یوسفی 
کردن  خاموش  در  اقتصادی  ویژه  منطقه  ماینرهای 

ماینینگ منطقه قدردانی کرد.
فعالیت  خصوص  در  نیز  رفسنجان  ویژه  فرماندار 
اقتصادی  ویژه  منطقه  در  رمزارز  استخراج  مزرعه 
رفسنجان و حاشیه سازی ها در خصوص قطعی برق 
فعالیت  گفت:  ایسنا  به  مزرعه  این  فعالیت  دلیل  به 

بر  و  قانونی  کامال  منطقه  در  کوین  بیت  استخراج 
اساس مجوزهای الزم از وزارت صمت بوده و سقف 
میزان مصرف برق در آن مشخص و بر اساس ضابطه 

است.
این  مصرفی  برق  افزود:  هرندی«  فصیحی  »مجید 

مزرعه براساس میانگین قیمت برق صادراتی است.
همراهی  و  داوطلبانه  کامال  اقدام  شد:  یادآور  وی 
فعالیت  کردن  خارج  مدار  از  و  مزرعه  این  مدیریت 
شرایط  در  برق  کمبود  جبران  منظور  به  مجموعه 
قابل  ضروری  و  خانگی  مصارف  به  کمک  و  فعلی 

تقدیر است

استاندار کرمان تاکید کرد:

نیاز به تقویت و آوردن معین های جدید به جنوب استان داریم

ماینینگ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، داوطلبانه خاموش شد

انتظامی استان کرمان گفت: یگان پهپادی  فرمانده 
راه  بم  فرودگاه  در  کرمان  استان  در  کشور  در  ناجا 

اندازی و در روزهای آینده بهره برداری می شود.
پلیس  افتتاح  مراسم  در  ناظری   عبدالرضا  سرهنگ 
حضرت  شهادت  ایام  تسلیت  با  انار  شهرستان  فتای 
فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها( اظهار کرد: شهرستان انار 
به عنوان یکی از مبادی مهم ورودی و خروجی استان 

کرمان به شمار می رود.
وی افزود: ماموریتی که ما در استان کرمان در قبال 
امنیت کشور داریم این است که به عنوان اولین سنگر 
و خط مقدم بعد از استان های مرزی شرق کشور باید 
مرزداری کرده و امنیت کشور در گرو فعالیت و تالش 
همه مسئوالنی است که در این حوزه مسئولیت دارند 
و قطعا ایجاد زیرساخت های مناسب برای این حوزه 

امری الزم و ضروری بود.
ناظری افزود: یکی از مبادی که سبب ناامنی در استان 
و سرایت آن به سایر نقاط کشور می شد کویر بود که 
و  کشور  انتظامی  فرمانده  و  ناجا  مسئولین  همت  با 
عنایت ستاد کل نیروهای مسلح، یگان پهپادی ناجا در 
کشور در استان کرمان در فرودگاه بم راه اندازی شد و 
پروازهای آزمایشی پهپادهای توانمند رصد و عملیاتی 
در این استان با موفقیت انجام شد و در روزهای آینده 

بهره برداری می شود.
از  امروز  کرد:  تصریح  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 

دشت  و  لوت  کویر  تمامی  تا  کنارک  و  چابهار  بندر 
ناجا  پرافتخار  پهپادهای  دید  تیررس  در  را  ورامین 
داریم و تمامی این کویر به صورت شبانه روزی رصد 
می شود و تحرک تمامی گروه ها و کاروان های اشرار 

تحت رصد قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه تهدید کویر تبدیل به فرصتی برای 
توجه نیروهای انتظامی و استفاده از فناوری های روز 
به عنوان یک سازمان هوشمند شده است، تاکید کرد: 
کویر ناامن ترین مکان برای اشرار و امن ترین نقطه 
برای مسئولین و مردمی است که می خواهند در این 
استان سرمایه گذاری کرده و از این نعمت خدادادی 

بهره ببرند.
و  ورودی  محورهای  کنترل  برای  کرد:  اظهار  ناظری 
خروجی استان نیز پیش بینی الزم شده است اما الزم 
این  در  کشوری  و  استان  شهرستان،  مسئولین  است 

حوزه توجه کنند.
انار  بازرسی  و  ایست  اندازی  راه  لزوم  به  اشاره  با  وی 
در مبادی ورودی و خروجی و مهمترین کانال ورودی 
مسئولین  است  نیاز  کرد:  ابراز  استان،  خروجی  و 
تجهیز  و  و ساز  برای ساخت  استانی هر چه سریعتر 
این ایستگاه برای بهره برداری نیروهای انتظامی برای 
همت  کنند،  استفاده  استان  امنیت  و  نظم  ارتقای 
کنند. البته برای سال جاری اعتباری تخصیص یافته و 
مناقصه نیز برگزار شده اما تصیمی می خواهیم در این 

حوزه که این موضوع هر چه زودتر به سرانجام برسد.
واسطه  به  انار  شهرستان  کرد:  بیان  ادامه  در  ناظری 
دارد  وجود  آن  در  که  امنیتی خوبی  های  زیرساخت 
و در حال گسترش نیز است، مردم پرتالش و زمینه 
همت  به  شهرستان  این  جوانان  برای  که  اشتغالی 
اجداد و بزرگان فراهم می باشد، خیرین امنیت ساز، 
مردم دلسوز و مسئولین با همت واال کمک می کند 
که شهرستان انار توانمندی قرار گرفتن در راس امور 

امنیتی و انتظامی در کشور را داشته باشد.
به  انار  کرد:  تصریح  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
پایدار،  امنیت  دارای  و  امن  شهرستان  الگوی  عنوان 
اول کشوری  به عنوان رتبه  انضباط اجتماعی  و  نظم 
این حوزه  اقدامات خوبی در  تواند مطرح شود و  می 

انجام شده است.
مردم  کمک  با  پایدار  امنیت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
محقق می شود، خاطرنشان کرد: رعایت قوانین، نظم 
باالی  فرهنگ  با  مدنی  قوانین  و  حقوق  و  اجتماعی 

مردم شدنی است.
در  انقالب  معظم  رهبر  فرمایش  به  اشاره  با  ناظری 
انتظامی  نیروی  امور  در  مردم  مشارکت  و  همکاری 
خّیرین  ورود  به  انتظامی،  های  زیرساخت  تامین  و 
امنیت ساز پرداخت و گفت: در شهرستان انار توسط 
سایت  برای  مکانی  و  شد  محقق  امر  این  مسئولین 
دادند  اختصاص  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  ستاد 

و امیدوارم با کمک خّیرین امنیت ساز تا دهه فجر به 
بهره برداری برسد. البته هر منطقه و شهرستانی که 
مردم و مسئوالن آن در حوزه امنیت پیش قدم باشند 
بیشتر نیز مورد توجه خواهد بود و ما به عنوان مسئول 
و  تقویت  حوزه  در  را  خود  وظیفه  و  سهم  انتظامی 

تجهیز نیرویی و امکانات ادا خواهیم کرد
فرمانده انتظامی استان کرمان در بخش پایانی سخنان 
خود به افتتاح پلیس فتای شهرستان انار اشاره و بیان 
کرد: پلیس فتای شهرستان انار با همت خّیرین عزیز 
امروز شهرستان  به بهره برداری رسید و  امنیت ساز 
که  است  کرمان  استان  شهرستان  هجدهمین  انار 

پلیس فتا در آن راه اندازی می شود.
ناظری افزود: برای نخستین بار در استان شاهد روند 
جرائم  کشف  و  هستیم  مجازی  فضای  جرائم  نزولی 

سایبری به ۸۳ درصد رسیده است.

بیمارستانی  پیش  اورژانس  مرکز  رئیس 
پزشکی  علوم  دانشگاه  حوادث  مدیریت  و 
رفسنجان از فوت یک نفر و مصدوم شدن 2 
نفر طی حادثه واژگونی پژو 4۰5 در رفسنجان 

خبر داد.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
زینلی  حسینی   ، کرمان  از  جوان  خبرنگاران 
بیمارستانی  پیش  اورژانس  مرکز  رئیس 
پزشکی  علوم  دانشگاه  حوادث  مدیریت  و 
رفسنجان گفت:  واژگونی پژو 4۰5 در محور 

شاهزاده  جاده  فرعی  سرچشمه_رفسنجان 
عباس متاسفانه یک فوتی و دو مصدوم برجای 

گذاشت.
او افزود: مصدومان این حادثه با تالش عوامل 
و  شده  رهاسازی  احمر  هالل  و  نشانی  آتش 

ابن  علی  بیمارستان  به  آمبوالنس  به وسیله 
ابیطالب )ع( منتقل شدند.

در  فوت شده  فرد  کرد:  بیان  زینلی  حسینی 
بوده  ساله   25 حدودا  و  بود  آقا  حادثه  این 

است.

فرمانده انتظامی استان کرمان خبر داد:
راه اندازی یگان پهپادی ناجا در استان کرمان

سه کشته و زخمی در واژگونی پژو ۴۰۵

خبر
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان 

تشریح کرد:

نحوه حضور دانش آموزان در مدارس 

استان کرمان از اول بهمن ماه

و  آموزش  مدیرکل   
کرمان  استان  پرورش 
مصوبه  براساس  گفت: 
کرونا  ملی  جدید ستاد 
آموزش برای پایه های 
ابتدایی  دوم  و  اول 
عملی  دروس  نیز  و 
شایستگی های فنی در 
شاخه های کار و دانش 

و فنی حرفه ای در مناطق زرد و آبی از ابتدای بهمن ماه به صورت حضوری 
برقرار می شود و بازگشایی در مدارس زیر 5۰ نفر و مناطق آبی برای تمام 

پایه ها خواهد بود.
»احمد اسکندری نسب« در نشست با شورای معاونان آموزش و پرورش استان 
در تشریح مصوبه جدید ستاد ملی کرونا در خصوص بازگشایی مدارس اظهار 
کرد: آموزش برای پایه های اول و دوم ابتدایی و نیز دروس عملی شایستگی 
های فنی در شاخه های کار و دانش و فنی حرفه ای در مناطق زرد و آبی از 
ابتدای بهمن ماه به صورت حضوری برقرار می شود و بازگشایی در مدارس زیر 

5۰ نفر و مناطق آبی برای تمام پایه ها خواهد بود.
 وی با بیان اینکه رعایت مقررات و پروتکل های بهداشتی و نظارت بر آنها 
راهبرد اصلی آموزش و پرورش استان در زمینه بازگشایی مدارس است، افزود: 
تعیین  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  توسط  که  مناطقی  تمام  برای  مصوبه  این 

وضعیت شده اند، بدون استثنا اجرایی خواهد شد.
اسکندری نسب تصریح کرد: در هیچ شرایطی نباید دانش آموزان بیش از 1۰ 
نفر در کالس حضور یابند و شیوه نامه نحوه گروه بندی، ورود و خروج و میزان 
حضور دانش آموزان به دلیل تفاوت در شرایط مدارس توسط شورای مدرسه 

تدوین شده و ارسال می شود.
برای  مدارس  آمادگی  در خصوص  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
حضور دانش آموزان اظهار کرد: تمهیدات الزم در دستورالعمل ابالغی در نظر 
گرفته شده و در آن وظایف ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق 
و مدیران مدارس مشخص است؛ و رعایت مقررات و پروتکل های بهداشتی و 

نظارت بر آن ها مورد تاکید می باشد.
وی با بیان این نکته که مدرسه در شرایط فعلی کارکرد های عادی خود را 
نخواهد داشت، گفت: مدارس باید طبق شیوه نامه های ارسال شده با رعایت 
نکات بهداشتی و در نظر گرفتن تهویه مناسب در کالس ها عمل نمایند و 
حتی المقدور زمان حضور دانش آموزان در مدرسه در حد ضرورت و معطوف 

به آموزش باشد.
آموزش  اینکه بحث  بیان  با  معلمان  از زحمات  قدردانی  و   وی ضمن تشکر 
از تدریس جدا است گفت: مسئله امروز دانش آموزان پایه اول و دوم ما یک 

مسئله ملی است و بحث سواد یک نسل در میان است.
اسکندری نسب گفت: این مسئولیت سنگین بر دوش ما نهاده شده که پیامد 
شایسته  و  بود  خواهد  گذار  تاثیر  آموزان  دانش  این  آینده  و  زندگی  در  آن 
است ما قدری بیشتر از آنچه که در گذشته فعالیت می کردیم، تالش کنیم 
و من اطمینان دارم آموزگاران ما در این میدان هم مانند همیشه خوش می 

درخشند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در خصوص روند آموزش ها درشبکه 
شاد و تلویزیون تصریح کرد: ادامه فعالیت این دو بستر مانند گذشته خواهد 
از  آموزش های حضوری،  کنار  در  توانند  معلمان می  و  آموزان  دانش  و  بود 
برنامه های متنوع تلویزیون که توسط همکاران توانمند و با تجربه ما تهیه شده 

است و همچنین از محتواهای بارگذاری شده در شبکه شاد استفاده نمایند.
اسکندری نسب در پایان ضمن تشکر از همکاری و حمایت های ارزنده خانواده 
ها از آنان خواست تا این فرصت را جدی گرفته و همراهی با معلمان و مدارس 
را ادامه دهند تا این برنامه مشترک منجر به بهبود  وضعیت دانش آموزان پایه 

های اول و دوم شود.

ایجاد امنیت با کمک

 کودکی ۱۰ ساله در انار

فرمانده انتظامی استان کرمان از کم سن و سال ترین خیر امنیت ساز کشور 
در شهرستان انار تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، سردار 
ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان گفت:  حسن عبدلی ،کم سن و سال 
ترن خیر امنیت ساز کشور مبلغ 25۰ میلیون تومان پس انداز خود را برای 
2۰۰میلیون  مبلغ  به  دوکابین  کاپرا  خودرو  دستگاه  یک  خرید  در  مشارکت 
تومان و خرید تجهیزات رایانه ای پلیس فتا شهرستان انار به مبلغ 5۰ میلیون 

تومان هزینه کرده است.سردار ناظری گفت: این خیر کوچک ده ساله است.
به  باب منزل مسکونی  افزود: خانواده معظم شهید کشتاور یک  او همچنین 

ارزش ۸۰۰ میلیون تومان برای کمک به پلیس انار اهدا کرد.
مبلغ  گنجی  حجت االسالم  نام  به  دیگری  ساز  امنیت  خیر  گفت:  ناظری 
یگان های  بهسازی  و  فتا  پلیس  ساختمان  ساخت  برای  تومان  5۰۰میلیون 
انتظامی اهدا کرده است و خیر میثم تقی پور یک میلیارد تومان برای ساخت 

ستاد فرماندهی شهرستان انار اختصاص داده است.
فرمانده انتظامی و رییس پلیس فتا استان کرمان برای افتتاح دفتر پلیس فتا 

به شهرستان انار سفر کرده اند.

شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان در نظر دارد یک دستگاه خودرو با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری ازسامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده 1۰99۰۰1275۰۰۰۰۰1 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت : 99/1۰/24 ساعت ۰۰: ۸ صبح 
مهلت دریافت اسناد مزایده :  99/11/۰7 ساعت  ۰۰: 1۳

تاریخ بازدید از تاریخ 99/1۰/24 تا تاریخ 99/11/۰7
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 99/11/۰7 ساعت ۰۰ : 14

زمان بازگشایی: 99/11/۰۸ ساعت ۰۰: 9 صبح 
زمان اعالم برنده : 99/11/۰۸

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد.
1ـ برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود 
هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه 

از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

۳ - عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 419۳4- ۰21

اطالعات تماس دفتر ثبت نام سایر استانها در سامانه www.setadiran.ir بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود است. 25۳۸م/الف

آگهی مزایده عمومی شماره ۱ - 99

فروش یک دستگاه خودرو 

در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران باشگاه فرهنگی ورزشی بارز )در حال تصفیه( نوبت دوم/ 
به شماره ثبت 1549 و شناسه ملی 14۰۰5511669 که آگهی انحالل آن در روزنامه رسمی کشور به شماره 
1۳9۸۳۰4۰61۸5۰۰14۰1 مورخ 1۳9۸/2/2 ثبت گردیده دعوت به عمل می آورد تا ظرف مدت حداکثر 6 
ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت سوم با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به محل تصفیه شرکت واقع در کرمان 
سه راه سیلو - ساختمان پرشین با کدپستی 761۸7۳۳499 مراجعه نمایند. بدیهی است که شرکت در مورد 

هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت.  1۰7۸919
روابط عمومی گروه صنعتی بارز )مجتمع کرمان( 

آگهی دعوت از بستانکاران باشگاه فرهنگی 
ورزشی بارز )در حال تصفیه( نوبت سوم
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دو بار قصاص برای عامل فرارِی جنایت آتشین
قتل  مرتکب  نافرجام  درپی عشق  که  مردی  شرق: 
دو نفر شده و سه نفر را هم سوزانده است، در دادگاه 

کیفری استان تهران محاکمه شد.
پلیس سه سال قبل در جریان آتش سوزی  مأموران 
هولناکی در یک کارگاه خیاطی قرار گرفتند. با حضور 
مأموران پلیس در محل و اطفای حریق تحقیقات در 
از حاضران در  نفر  این زمینه آغاز شد. درحالی که دو 
منتقل  بیمارستان  به  بودند،  سوخته  به شدت  کارگاه 
از  یکی  که  بود  نگذشته  حادثه  این  از  ساعاتی  شدند. 

مصدومان که زنی جوان به نام نرگس بود، درگذشت.
نام  به  دیگر  مصدوم  وقتی  حادثه  از  بعد  روز  چند 
مأموران  سوی  از  کند  کمی صحبت  توانست  فریدون 
مورد بازجویی قرار گرفت. او گفت: من صاحب کارگاه 
هستم و با شریکم کار می کردم. مدتی قبل دیدم یکی 
و  دارد  بدی  روحی  حال  ساسان  نام  به  کارگرانم  از 
او می گفت  است.  از همسرش جدا شده  متوجه شدم 
همسرش به او خیانت کرده و به همین دلیل از او جدا 

شده است.
او پسر جوانی  بود.  بد  وضعیت روحی ساسان خیلی 
برایش  کاری  گرفتم  تصمیم  من  دلیل  همین  به  بود 

بکنم. او را با نرگس آشنا کردم. نرگس قبال کارگر من 
بود و از این طریق او را می شناختم. نرگس و ساسان 
چندباری با هم صحبت کردند و بعد به هم عالقه مند 
بعد  و  به عقد موقت خود درآورد  را  او  شدند. ساسان 
آن قدر عاشق او شد که تصمیم گرفت عقد دائم کند؛ 
اما وقتی صحبت از عقد دائم شد نرگس پا پس کشید 
و گفت نمی خواهد با ساسان عقد دائم کند، چون او را 

مناسب ازدواج دائم نمی داند.
این در حالی بود که ساسان در این مدت مقدار زیادی 
خرج  تومان  میلیون  چند  و  خریده  نرگس  برای  طال 
نرگس  شنید  ساسان  وقتی  بود.  کرده  او  دندان های 
حاضر نیست همسر دائم او شود از من خواست واسطه 
به  و  کردم  دعوت  کارگاه  به  را  نرگس  هم  من  شوم. 

ساسان هم گفتم بیاید تا با هم صحبت کنند.
وقتی نرگس حرف هایش را زد ساسان خیلی عصبانی 
شد. نرگس می گفت ساسان زود عصبی می شود و آدم 
خشنی است و نمی تواند با چنین فردی زندگی کند. اما 
آن قدر  دارد،  خیانت  قصد  نرگس  می کرد  فکر  ساسان 
عصبانی شد که پیت بنزین را که همراه خودش آورده 
بود روی من و نرگس ریخت. بخاری در کارگاه روشن 

ما  این طور شد که  و  بود یکدفعه همه جا آتش گرفت 
ریخته  بنزین  روی مان  نرگس  و  من  چون  سوختیم. 
سوختگی  شدت  و  سوختیم  بقیه  از  زودتر  بود،  شده 

ما هم زیاد بود.
اثر شدت جراحات  بر  ماجرا  تشریح  از  بعد  مرد  این 
مأموران  بود که  این در حالی  داد.  از دست  را  جانش 
کرده  آغاز  ساسان  شناسایی  برای  را  خود  تحقیقات 

بودند، اما متهم فرار کرده بود.
کمتر  که  را  دیگر  مجروح  سه  بعدی  گام  در  پلیس 
آنها حرف های  داد.  قرار  بازجویی  مورد  بودند  سوخته 
فریدون را درباره ساسان تأیید کردند و گفتند: ساسان 
آدم خیلی عصبی ای بود. وقتی نرگس به او پاسخ منفی 
داد، سراغ فریدون آمد و از او خواست واسطه شود تا 

آنها آشتی کنند.
و  گذاشت  قرار  بعد  اما  کرد،  مقاومت  اول  فریدون 
ساسان  وقتی  اما  آمدند،  کارگاه  به  ساسان  و  نرگس 
هم  فریدون  و  ندارد  اثر  نرگس  در  حرف هایش  دید 
شد  عصبانی  کند،  دخالت  این  از  بیشتر  نمی خواهد 
دانست؛  ازدواج  این  به هم خوردن  عامل  را  فریدون  و 
ساسان  بود.  مهربانی  و  خیر  مرد  فریدون  درحالی که 

کارگاه را آتش زد و متواری شد. ما هم سوختیم و 
کارایی مان را از دست دادیم. ما کار می کردیم و برای 
زن و بچه مان خرجی می بردیم، اما حاال گرفتار شده ایم.

بعد از گفته های این سه مرد و با توجه به اینکه هیچ 
دادگاه  به  پرونده  نیامد،  دست  به  ساسان  از  سرنخی 
مسئول   11 شعبه  و  فرستاده  تهران  استان  کیفری 
رسیدگی به این پرونده شد. اولیای  دم نرگس و فریدون 
متهم  علیه  کیفرخواست  شدند.  حاضر  دادگاه  در  نیز 
خوانده و او به صورت غیابی محاکمه شد. اولیای  دم هر 
دو مقتول درخواست قصاص کردند. سپس سه شاکی 
قرار  جایگاه  در  بودند  شده  سوختگی  دچار  که  دیگر 
گرفتند، آ نها نیز درخواست دیه کردند. در ادامه، وکیل 
تسخیری متهم در جایگاه حاضر شد و با توجه به اینکه 
موکلش غایب بود، درخواست کرد رسیدگی به پرونده 

به بعد از بازداشت متهم موکول شود.
متهم  و  ماجرا گذشته  از  اینکه سه سال  به  توجه  با 
و  شدند  شور  وارد  قضات  هیات  بود،  نشده  بازداشت 
متهم را با توجه به شکایت اولیای  دم و سایر مدارک 
بار قصاص و پرداخت دیه در حق  به دست آمده به دو 

مجروحان حادثه و حبس محکوم کردند.

ایرانیان باهوش رو به کاهش هستند؟
یک نماینده مجلس می گوید ذخیره ژنتیکی نخبگان 
در کشور رو به کاهش است ، این ادعا را در گفت وگو با 

کارشناسان بررسی کردیم ؛ ماجرا چیست؟
ادعای جنجالی یک نماینده مجلس این است که »آی.
و  آمده  پایین  با چند دهه قبل  ایرانی ها در مقایسه  کیو 
دلیل  به  ایرانیان  ژنتیکی  ذخیره  کاهش  اصلی اش  دلیل 
مهاجرت  و  فرزندآوری  و  ازدواج  از  نخبگان  خودداری 
است«؛ این یعنی وراثتی بودن ضریب هوشی قطعی است 
و اتفاقاتی از جمله مهاجرت نخبگان، مجرد ماندن آن ها و 
تک فرزندی و صفرفرزندی ماندن این خانواده ها به کاهش 
اما  است؛  شده  منجر  کشور  در  آی.کیو  ضریب  میانگین 
پزشکی  بیوتکنولوژی  متخصص  کرمی«  »علی  پروفسور 

چنین برداشت و استداللی را نادرست می داند.
نماینده مجلس چه گفته بود؟

»فاطمه محمدبیگی« پزشک عمومی و نماینده مجلس 
و  جمعیت  »بحران  درباره  گفت وگویی  در  او  است. 
فرزندآوری« به موضوع تنزل آی.کیو در کشور هم اشاره 
نشان  پژوهش ها  هم اکنون  »متاسفانه  بود:  گفته  و  کرده 
می دهد که ما با کاهش IQ رو به رو هستیم. قباًل ضریب 
کشور  چهار-پنج  بین  ایران  و  بود   104 ایرانی ها  هوشی 
برجسته از نظر آی.کیو بود اما هم اکنون متوسط آی.کیو 

ایرانی ها حدود 84 است«.
او درباره دالیل این تنزل هم چنین گفته بود: »دلیلش 
عمدتاً  ما  تحصیل کردگان  و  نخبگان  که  است  این 
و  تک فرزند  نهایتاً  یا  کردند  ازدواج  دیر  نکرده اند،  ازدواج 
حال  در  ایرانی ها  ژنتیکی  ذخیره  لذا  هستند؛  دوفرزندی 
محمدبیگی  با  متعدد  تماس های  هرچند  است«.  کاهش 
اما  ماند،  بی پاسخ  این باره  در  او  مستندات  دریافت  برای 
رتبه بندی  پایگاه های  برخی  به  را  ما  او  ادعاهای  ردیابی 
بین المللی رساند که اعداد و ارقامش با آن چه او مطرح 

کرده همخوانی دارد.
ادعای پایگاه های بین المللی

سایت های متعددی رده بندی کشورها را از نظر آی.کیو 
 world پایگاه  گزارش  جمله،  آن  از  می کنند؛  منتشر 
میانگین  می کند  ادعا  که   population review
آی.کیو ایرانی ها 84 است؛ همان عددی که محمدبیگی به 

آن اشاره کرده است. با این عدد، ایران در بین 183 کشور 
جهان در رتبه 110 قرار گرفته است. این پایگاه همچنین 
10 کشور دارای باالترین میانگین ضریب هوشی جهان را 
سنگاپور،  هنگ کنگ،  است:  کرده  معرفی  ترتیب  این  به 
کره جنوبی، چین، ژاپن، تایوان، ایتالیا، سوئیس،مغولستان 
 108 تا   101 بین  هوشی  ضریب های  که  ایسلند،  و 
داشته اند. همچنین طبق این گزارش، آی.کیو برخی دیگر 

از کشورها به این شرح است:
 ،99 کانادا:   ،99 سوئد:   ،100 انگلستان:   ،100 هلند: 
آلمان: 99، اسپانیا: 98، فرانسه: 98، آمریکا: 98، روسیه: 

.97
برای  متعددی  های  شاخص  گزارش،  این  طبق  البته 
می  قرار  مالک  کشورها  هوشی  ضریب  میانگین  تعیین 
میانگین  استاندارد،  های  آزمون  نمرات  جمله:  از  گیرد، 
و  سواد  سطح  منطقه،  یک  ساکنان  هوشی  ضریب 

تحصیالت، شاخص سرمایه اطالعاتی.
 آی.کیو چیست؟

یا  هوشی  ضریب  تعریف  که  بدانیم  هم  را  این  باید 
معیاری  فرد  هر  هوشی  ضریب  چیست؛  آی.کیو  همان 
مشکالت  حل  و  استدالل  در  توانایی  سنجش  برای 
بر  تقسیم  این طور محاسبه می شود: »سن عقلی  و  است 

برخی  طریق  از  عقلی  100«)سن  ضربدر  تقویمی،  سن 
فرمول،  این  با  می شود(.  محاسبه  سنجش ها  و  آزمون ها 
صورت  هوشی  ضریب  ارزیابی  برای  دسته بندی هایی 
نابغه:   / باالتر  و   160 آی.کیو  سرآمد:  نابغه  می گیرد: 
تا 144/  تیزهوش: آی.کیو 130   / تا 159  آی.کیو 145 
باهوش: آی.کیو 120 تا 129 / متوسط قوی: آی.کیو 110 
/ مرزی: آی.کیو  تا 109  / متوسط: آی.کیو 90  تا 119 
70 تا 89 / آموزش پذیر: آی.کیو 50 تا 69 / تربیت پذیر: 

آی.کیو 26 تا 49/ حمایت پذیر:آی.کیو 25 و پایین تر.
به هیچ وجه قبول نداریم

همچنین  و  مجلس  نماینده  اظهارات  به  توجه  با  اما 
اطالعات این پایگاه های بین المللی، دو سوال مهم وجود 

دارد:
*این ارزیابی ها چقدر معتبر است؟

از  آن ها  خودداری  و  نخبگان  مهاجرت  واقعا  *آیا 
فرزندآوری باعث کاهش ذخیره ژنتیکی کشور می شود؟

این سوال ها را با پروفسور »علی کرمی« مطرح می کنم 
و او در گفت وگو با خراسان توضیحاتی در این باره ارائه 
بیوتکنولوژی پزشکی  می کند. پروفسور کرمی، متخصص 
عالی  مدارک  و  است  ژنتیک  مهندسی  فوق تخصص  و 
تحصیلی خود را از آمریکا و دانمارک اخذ کرده است. او 

این  اول من می گوید: »به هیچ وجه  به سوال  در پاسخ 
معتقدیم  و  نداریم  قبول  را  خارجی  پایگاه های  رده بندی 
این پایگاه ها تحت کنترل برخی سازمان ها فعالیت می کنند 
و تالش شان این است که کشور ایران را جزو کشورهای 

دارای ضریب هوشی متوسط به پایین نشان دهند«.
دارد:  هم  استدالل هایی  خود  ادعای  این  برای  او  البته 
افزایش قابل توجه تعداد اختراعات، مقاالت، ضریب هوشی 
 . و...  متعدد  دانش بنیان  شرکت های  امروز،  نسل  جوانان 
ما  ضعف  »نقطه  که  دارد  تاکید  نیز  مهم  این  بر  کرمی 
این  در  داخلی  مرجع  پایگاه های  نداشتن  کشور،  در 
پایگاه های  برخی  متاسفانه  دلیل  همین  به  زمینه هاست 

خارجی سند اظهارنظرها و تصمیم گیری ها می شود«.
قطعی نبودن تاثیر وراثت؛ قطعی بودن 

تاثیر محیط و آموزش
است:  این  به سوال دوم من هم  پروفسور کرمی  پاسخ 
تعدادی  مهاجرت  که  بگوییم  قطعی  به طور  »نمی توانیم 
می شود،  کشور  ژنتیکی  ذخایر  کاهش  باعث  نخبگان  از 
به  از نخبگان هم  این مهاجرت ها، خیلی  چراکه در کنار 
موضوع  این  دقیق  ارزیابی  بنابراین  و  بازمی گردند  کشور 
ممکن نیست. البته نکته مهم تر هم این است که هرچند 
انتقال هوش از طریق وراثت رد نشده اما در هیچ کدام از 
تحقیقات جهانی نقش قطعی آن هم به اثبات نرسیده و 
و محیط  آموزش  که  است  تایید شده  این موضوع  حتی 

تاثیر قطعی در ارتقای ضریب هوشی دارد«.
آموزش و پرورشی که نخبه پرور نیست

دروغ بودن  بر  تاکید  کنار  در  دانشگاه  استاد  این  اما 
نکته  این  »باید  می گوید:  بین المللی  پایگاه های  ادعاهای 
را هم فراموش نکنیم که نظام آموزشی ما در مدارس به 
هیچ وجه نخبه پرور نبوده و حتی برخی ژن های بااستعداد 
را سرکوب هم کرده است. در کنار آن، بحران روند منفی 
جمعیت در کشور و رفتن به سمت کهن سالی را هم نباید 
است  کننده ای  نگران  موضوعات  این ها  کنیم.  فراموش 
این صورت دچار مشکالت  باید اصالح شود، در غیر  که 

بسیاری خواهیم شد«
منبع: برترین ها

راز گم  شدن 
مرد  جوان فاش شد

تهران  جنایی  امور  دادسرای  به  پسر جوانی  آبان  نوشت:نوزدهم  ایران 
از حدود 24  داد و گفت  دانیال خبر  برادرش  ناپدید شدن  از  و  رفت 

ساعت قبل برادر 37 ساله ام به طرز مرموزی ناپدید شده است.
وی در ادامه گفت: برادرم به تازگی شرکتی دانش بنیان تأسیس کرده و 
به سختی سرگرم کار است حتی گاهی اوقات شب ها هم در شرکتش 
می خوابد. آخرین بار ساعت سه بعداز ظهر 18 آبان، دانیال به مادربزرگم 
زنگ زده و گفته با یکی از دوستانش به  نام هومن برای صحبت درباره 
بعداز آن دیگر  اما  اطراف دماوند می رود،  به ویالیشان در  کارهایش 

خبری از برادرم نشد و نگرانش هستیم.
و  آغاز شد  بازپرس جنایی  به دستور  تحقیقات  پسر جوان  با شکایت 
بررسی های اولیه نشان می داد که دانیال با خودروی شخصی خود نرفته و 

خودروی او در پارکینگ خانه شان است.
در حالی که تحقیقات برای یافتن دانیال ادامه داشت، خانواده او تصویر 
پسرشان را در فضای مجازی منتشر کردند تا شاید کسی از سرنوشت 
وی مطلع باشد و موضوع را به آنها خبر دهد، اما باز هم هیچ رد و اثری 

از او به دست نیامد.
در ادامه بررسی ها کارآگاهان پلیس دریافتند دانیال شهریور امسال برای 
انجام کاری به محل کار هومن مراجعه کرده و با او آشنا شده و بعد هم 
کم کم به دوستان صمیمی تبدیل شده بودند؛ از آنجا که هومن آخرین 

نفری بود که با دانیال مالقات داشت کارآگاهان به سراغ وی رفتند.
هومن که کارمند یکی از ارگان های نظامی بود در تحقیقات اولیه گفت: 
من و دانیال آن شب باهم در ویالی دماوند بودیم. شب را خوابیدیم و 
فردا صبح، دانیال را به تهران رساندم و من به محل کارم رفتم و او هم 
به شرکتش رفت.در حالی که مدرکی علیه هومن نبود، مرد جوان آزاد 
می شود، اما همچنان احتمال دست داشتن او در ماجرای ناپدید شدن پسر 

جوان، از سوی بازپرس جنایی و تیم تحقیق مطرح بود.
بررسی ها در این باره ادامه داشت تا اینکه مدارک و شواهدی علیه هومن 
به دست آمد و باعث شد تا این بار مرد جوان به عنوان تنها مظنون این 
پرونده بازداشت شود. او که پس از دستگیری همچنان منکر جنایت بود، 
زمانی که با مدارک پلیسی و قضایی مواجه شد لب به اعتراف گشود و 

گفت: من نمی خواستم او را بکشم قتل ناخواسته رخ داد.
وی درباره جزئیات ماجرا گفت: روز حادثه باهم به ویالی دماوند رفتیم 
تا درباره کاری صحبت کنیم من داشتم اسلحه ام را تمیز می کردم که 
خیلی اتفاقی گلوله از اسلحه ام شلیک شد و به دانیال اصابت کرد؛ از 
این اتفاق شوکه شده بودم وحشت زده به سمت دانیال دویدم که خونین 
روی زمین افتاده بود هر چه او را صدا زدم جواب نداد. وقتی متوجه 
شدم نفس نمی کشد از ترس نمی دانستم چکار کنم. ابتدا خواستم جسد 
را داخل خودروام بگذارم و از ویال بیرون ببرم، اما خیلی سنگین بود و 
نمی توانستم تنهایی این کار را انجام دهم. به ناچار تصمیم گرفتم که 
جنازه را مثله کنم، بعد هم جسد را داخل چند کیسه قرار داده و داخل 
خودروام گذاشتم. شب در همان ویال خوابیدم و صبح راهی محل کارم 

در تهران شدم.
وقتی به محل کارم رسیدم اسلحه ام را تحویل دادم و بعد هم به بهانه 

مأموریت به سمت قم رفتم و جسد دانیال را در بیابان رها کردم.
بدین ترتیب با اعترافات این مرد تیم جنایی برای کشف جسد مقتول به 
محلی که متهم اعالم کرده بود رفتند اما تا کنون جسدی پیدا نشده است 
و بررسی ها برای کشف جسد پسر جوان و زوایای پنهان این جنایت به 

دستور بازپرس جنایی ادامه دارد.

اعتراف به قتل مرد طالفروش
 با آمپـول بی هوشی

ایران نوشت: 3 مرد تبهکار که برای سرقت از مرد طالفروش او را به 
قتل رسانده بودند در شعبه 4 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند.

 رسیدگی به این پرونده از سال 98 با گزارش ناپدید شدن مردی میانسال 
آغاز شد. همسر وی در توضیح ماجرا به مأموران گفت: همسرم مازیار 
طالفروشی دارد او هر روز ظهر به خانه می آمد و پس از صرف غذا 
دوباره به سرکارش برمی گشت اما امروز به خانه نیامد و هرچقدر هم 
با تلفن همراهش تماس گرفتم پاسخگو نبود و بعد از یک ساعت هم 
تلفن همراهش خاموش شد. نگران شدم و به مغازه اش رفتم که کرکره 

مغازه اش پایین بود و داخل مغازه هم کسی نبود.
و  رفتند  طالفروش  مرد  مغازه  به  مأموران  زن  این  اظهارات  از  پس 
مداربسته  دوربین های  گام  نخستین  در  کردند؛  آغاز  را  تحقیقاتشان 
مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد زمانی که مازیار در حال بستن 
مغازه اش بود، 2 مرد با یک خودرو که آرم اورژانس اجتماعی داشت به 
سراغش آمده و او را سوار خودرو کرده و از محل رفته اند. دقایقی بعد 
نیز آن 2 مرد به مغازه برگشته و پس از بازکردن مغازه به داخل رفته و 

بعد از مدتی با 2 کیسه خارج شده و در مغازه را دوباره بسته و رفته اند.
در ادامه مأموران شماره پالک خودرو را استعالم کردند و معلوم شد که 

پالک متعلق به یک خودروی پراید سرقتی بوده است.
جست وجوها برای شناسایی آدم ربایان و سارقان ادامه داشت تا اینکه 
چند روز بعد گزارش کشف یک جسد در اطراف کهریزک به مأموران 
اعالم شد؛ مشخصات جسد کشف شده نشان می داد که او همان مازیار 

است.
به  اقوام مقتول  از  به یکی  از آن مأموران در تحقیقات تخصصی  پس 
نام حمید مشکوک شده و او بازداشت شد. وی در همان ابتدا به قتل 
مازیار اعتراف کرد و گفت: به همراه دو نفر دیگر به نام های مجید و 
ناصر دست به این کار زده ایم، البته قصدمان کشتن مازیار نبود و فقط 

می خواستیم طالها را سرقت کنیم.
وی در توضیح ماجرا اظهار کرد: چون می دانستم که مازیار طالفروش 
است و وضع مالی خوبی دارد، موضوع سرقت از مغازه او را با دو نفر 
جای  من  بود  قرار  پذیرفتند.  هم  آنها  و  گذاشتم  میان  در  دوستانم  از 
با  دوستانم  حادثه  روز  کنند.  سرقت  آنها  و  دهم  نشان  را  طالفروشی 
لباس مخصوص به مقابل طالفروشی رفته و خودشان را مأمور اورژانس 
اجتماعی معرفی کردند و گفتند درباره همسر سابقش چند سؤال دارند. 
مازیار هم بدون اینکه مقاومت کند سوار خودرو شد اما وقتی متوجه شد 
دروغ گفتیم و قصد سرقت داریم شروع به داد و فریاد کرد که در همان 
لحظه مجید آمپول بیهوشی به او تزریق کرد و بعد هم ناصر کلید مغازه را 
از جیبش برداشت و با مجید وارد مغازه مازیار شدند و طالها را دزدیدند. 
بعد از آن هم از شهر خارج شدیم می خواستیم مازیار را در جایی رها 

کنیم و برویم که متوجه شدیم او فوت کرده است.
پس از اعترافات حمید 2 متهم دیگر که به یکی از شهرستان ها فرار کرده 
بودند، شناسایی و بازداشت شدند و پرونده آنها با صدور کیفرخواست 
برای رسیدگی به شعبه 4 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد؛ در 
ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده اولیای دم خواستار صدور حکم 

قصاص شدند.
و  اظهارات  تکرار  با  و  رفتند  به جایگاه  به یک  متهمان یک  ادامه  در 
اعترافات شان گفتند: قصد ما کشتن مازیار نبود و فکر نمی کردیم که با 
آمپول بیهوشی بمیرد وگرنه چنین کاری نمی کردیم. حاال هم از اتفاقی 

که افتاده پشیمانیم و امیدواریم که خانواده مقتول ما را ببخشند.
از اظهارات متهمان و وکالی آنها قضات برای صدور رأی وارد  بعد 

شور شدند.
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ویروس کرونا در یک سال گذشته چه تغییراتی داشته است؟
یک  مرگ  با  مبتال   ۹۴۹ و  هزار   ۳۳۹ و  ۹۱میلیون 
میلیون و ۹۵۴ هزار و ۹۹۴ نفر در اثر بیماری مرموزی که 

یک سال است، دنیا را به چالش کشید ...
در یک سال گذشته، گزارش مرگ و میر و ابتالی ناشی 
از یک بیماری مرموز و ناشناخته از منطقه ای در چین به 
سازمان بهداشت جهانی خیلی سریع و در مدت کوتاهی 
تبدیل به اعالم بیماری عالم گیر شد که به سرعت مرزهای 
خانه  و  تعطیلی  به  را  دنیا  همه  و   درنوردید  را  کشورها 

نشینی برای فرار از این بیماری کشنده وا داشت.
و  مختل  کارها  و  کسب  از  بسیاری  مدت  این  طول  در 
اقتصاد اغلب کشورهای دنیا دستخوش مشکالت عدیده ای 
از  که  مسافرانی  و  شد  قطع  چین  از  آمدها  و  رفت  شد، 
به قرنطینه فرستاده شدند، قرنطینه  این کشور می آمدند 
های سراسری در کشورها اعمال و راه های مختلفی برای 
این  با  امتحان شد؛  این ویروس مرگبار  از شر  دور ماندن 
وجود ویروسی که حاال بیماری آن را با نام کووید ۱۹ می 
شناسیم جان بسیاری از افراد در سراسر دنیا را گرفت و 
با ابتالی شمار بسیاری، روز به روز رکورد تازه ای می زند.

کرونا،  جدید  ویروس  شیوع  روزهای  نخستین  همان  از 
این  درمان  برای  دارویی  و  واکسن  ساخت  برای  تالش 
بیماری در گوشه گوشه جهان آغاز شد و در روزهایی که 
به سالگرد یک سالگی شیوع این ویروس نزدیک می شدیم، 
برای  امیدها  کرونا  برابر  در  واکسن  موفقیت چند  از  خبر 
نجات بشر از این بیماری را قوت می بخشید، اما درست در 
همین زمان خبر از انتشار نوع جهش یافته و جدید بیماری 
کووید در انگلستان و کمی بعد شناسایی گونه جدید در 
آفریقای جنوبی که کم کم به نقاط مختلف دنیا هم سرایت 

کرد، به نگرانی بزرگی برای جامعه جهانی تبدیل شد.
روزهای  همان  از  دنیا  سراسر  پژوهشگران  و  محققان 
این  برای  درمانی  و  دارو  تا  شدند  کار  به  دست  نخست 
ویروس پیدا کنند؛ در این میان تحقیقات ادامه داشت و 
این ویروس مرموز شناخته می شد.  جهش های مختلف 
های  قسمت  بر  کرونا  ویروس  که  شد  مشخص  کم  کم 
مختلف بدن اثرگذار است و عوارض عجیب و غریبی از این 

بیماری از گوشه و کنار دنیا گزارش می شد.
عالئم شناخته شده کووید در یک سال گذشته

 ۲ تنفسی  حاد  سندرم  کروناویروس  که  روزی  از 
)SARS-CoV-۲( در دنیا منتشر شده تا امروز جهش 
های مختلف این بیماری و عالئم عجیب و غریبی از آن 

گزارش شده است. در روزهای ابتدایی شیوع ویروس، تب، 
خستگی و سرفه های خشک رایج ترین عالئم ابتال به بیماری 
کووید۱۹- معرفی شدند. بعضی از بیماران نیز ممکن بود 
عالئم دیگری مثل درد و کوفتگی، گرفتگی بینی، آبریزش 
بینی، گلودرد یا اسهال داشته باشند. از دیگر عالئم ابتال به 
التهاب ملتحمه، سردرد، از دست  این ویروس می توان به 
دادن حس بویایی و چشایی و بثورات پوستی اشاره کرد. 
با این حال، این موارد تنها عالئم مشاهده شده در بیماران 
کرونایی نیست. دانشمندان به تازگی عالمت های دیگری 

از ابتال به کووید ۱۹ را کشف کرده اند.
سینه،  قفسه  در  مداوم  فشار  یا  درد  تنفس،  مشکل 
سردرگمی، ناتوانی در بیدار شدن یا بیدار ماندن تغییر رنگ 
احتمالی  عالئم  همه  لیست  آبی،  به  مایل  صورت  یا  لبها 
نیست، اما در صورت بروز هر یک از این شرایط و استمرار 

آن هرچه سریعتر باید به پزشک مراجعه کنید.
مختلف  عالمت   ۱۷۲ کردند  اعالم  انگلیسی  دانشمندان 
بیماران مشاهده شده است. برخی  به کووید ۱۹ در  ابتال 
در  ندرت  به  دیگر  برخی  و  شایع  بسیار  عالئم  این  از 
به  عجیبی  موارد  لیست  این  در  می شود.  دیده  مبتالیان 
داخلی  ارتعاشات  تا  شدید  تشنج های  از  می خورد.  چشم 
بدن و کشیدن انگشتان دست و پا از جمله مواردی است 
اند.  کرده  مشاهده  کرونا  به  مبتالیان  در  دانشمندان  که 
همچنین عالئم زیادی در پوست بیماران کرونایی مشاهده 
پوست،  خارش  به  می توان  میان  این  از  که  است  شده 
غریب  و  عجیب  توده های  ایجاد  و  پوست  پیری  کبودی، 

روی پوست اشاره کرد.
ویروس  این  با  انسان  همزیستی  سال  یک  از  پس  حاال 
عجیب و درحالی که بسیاری از مراودات، رفتارها و عادات 
بشر دستخوش تغییر شده و واکسیناسیون در بسیاری از 
کشورهای دنیا آغاز شده و تقریبا در سالگرد یک سالگی 
این  غریب  و  عجیب  های  جهش  دنیا،  در  کووید  ظهور 

بیماری دردسرساز شده است.
کنت،  در  کووید  جدید  موارد   ،۲۰۲۰ دسامبر  اوایل  در 
سرنخ  دریافت  برای  دانشمندان  و  یافت  افزایش  انگلیس 
ها، نحوه جهش ویروس کرونا را بررسی کردند. نوع جدید 
گزارش  انگلستان  در  بار  نخستین  برای  که  کرونا  ویروس 
شد با سرعت بیشتری گسترش می یابد و ترس تازه ای از 

ادامه روند شیوع همه گیری ایجاد می کند.
مرکز مدیریت و پیشگیری بیماری ها )CDC( اما اعالم 

راحتی  به  ویروس  یافته  نوع جهش  این  اگرچه  که  کرده 
منتقل می شود، "هیچ مدرکی" دال براینکه این نوع جدید 
را  مرگ  خطر  یا  شود  می  افراد  در  شدید  بیماری  باعث 

افزایش می دهد، وجود ندارد.
است  این  شامل  جدید،  کرونای جهش یافته  ویژگی های 
که از گونه های قبلی واگیردارتر و در واقع دو برابر عفونی تر 
بیشتر  درصد   ۵۰ انتشارش  سرعت  شود  می  گفته  است. 
است و  به سرعت جایگزین گونه قبلی می شود. آزمایش 
تشخیص آن بیشتر طول می کشد و آنتی بادی نجات یافتگان 
تأثیر کمتری روی آن دارد. این بدان معناست که تخمین 

زده می شود هر فرد آلوده ۱.۵ نفر دیگر را مبتال کند.
نوع جهش یافته کرونا ویروس جدید، به سرعت در حال 
جایگزینی نسخه های دیگر ویروس است. جهش هایی دارد 
این  از  برخی  و   باشد  ویروس  از  بخشی  است  ممکن  که 
جهش ها قباًل در آزمایشگاه برای افزایش توانایی ویروس 
در آلودگی سلول ها نشان داده شده است، همه اینها در 
کنار هم یک ویروسی را ایجاد می کنند که می تواند به 

راحتی گسترش یابد.
گونه جدید تاکنون در دست کم ۳۳ کشور مختلف پخش 
پس  اروپایی  کشورهای  اولین  از  یکی  هلند  است.  شده 
پیدا  را  ویروس  نوع جدید  اعالم کرد  بود که  انگلستان  از 

اسپانیا، سوییس،  فرانسه، سوئد،  از آن  کرده است و پس 
دانمارک، آلمان و ایتالیا نیز دیگر کشورهای اروپایی بودند 
که موارد جدید ویروس کرونای جهش یافته در آنها پیدا 
شد. این ویروس به کانادا، ژاپن، لبنان، استرالیا، سنگاپور، 
نیز سرایت کرده است و  دبی، هند، کره جنوبی و فنالند 
پاکستان، آمریکا، ترکیه، بلژیک، شیلی، برزیل، مالت، نروژ، 
پرتغال، چین، تایوان، ایسلند و ایرلند و اردن و حتی ایران 
نیز دیگر کشورهایی هستند که خبر از کشف مبتالیان به 

نمونه جدید ویروس در کشورهایشان را اعالم کرده اند.
با این اوصاف گفته می شود که واکسن های فعلی قادر به 
مقابله با آن هستند، اما اگر باز هم جهش پیدا کند، ممکن 

است واکسن ها کارآیی نداشته باشند.
آیا جهش در ویروس اتفاق نادری است؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که خیر. ویروسی که 
برای اولین بار در ووهان چین شناسایی شد همان ویروسی 
نیست که در گوشه و کنار جهان پیدا خواهید کرد. جهش 
D۶۱۴G در ماه فوریه در اروپا ظهور کرد و به شکل غالب 
جهانی ویروس درآمد. جهش دیگری به نام A۲۲۲V در 
تابستانی مردم در  تعطیالت  به  و  اروپا پخش شد  سراسر 
در  جدید  جهش  لندن  امپریال  کالج  بود.  مرتبط  اسپانیا 
دیگر  نوع  است.  کرده  ارزیابی   B۱۱۷ نوع از  را  انگلستان 

از ویروس  جهش  یافته کرونا که به تازگی شناسایی شده 
آفریقای جنوبی شناسایی شده  نام دارد که در   V۲.۵۰۱

است.
درباره جهش های جدید چه می دانیم؟

شده  منتشر  جدید  نسخه  از  اولیه  تحلیل  و  تجزیه 
شناسایی ۱۷ تغییر بالقوه مهم است. هر دو گونه یادشده 
ویروس کرونا جهش های متعددی را به خصوص در بخش 
سبب  امر  این  که  گذاشته اند  سر  پشت  پروتئینی  سنبله 
می شود با سرعت بیشتر جذب گیرنده های سلولی شوند و 

سلول های بشیتری را درگیر کنند.
N۵۰۱Y مهمترین قسمت سنبله را  نام  به  یک جهش 
تغییر می دهد که به عنوان "حوزه اتصال گیرنده" شناخته 
با  را  تماس  اولین  سنبله  که  است  جایی  اینجا  شود.  می 
سطح سلولهای بدن ما برقرار می کند. هرگونه تغییری که 
ورود ویروس را آسانتر کند احتماالً باعث ایجاد مزیت در 
این ویروس خواهد شد. این جهش تطبیق پذیری ویروس 

کرونا با بدن را افزایش می دهد.
جهش دیگر حذف H۶۹ / V۷۰ است که در آن قسمت 
کوچکی از سنبله برداشته می شود. این جهش قبال چندین 
بار ظهور کرده است و از جمله معروف در راسوهای آلوده 
بود. این جهش، موجب حذف بخشی از ویروس شده که 
نتیجه آن دو برابر شدن توان گونه جدید کرونا برای ایجاد 
نتایج خطرناک این حذف آن  از  عفونت است. یکی دیگر 
است که آنتی بادی به دست آمده از خون نجات یافتگان 
از ویروس کرونا از تأثیرگذاری کمتری برای حمله به این 

ویروس و نابودی آن برخوردار خواهد بود.
را  کرونا  ویروس  تازه،  جهش  آیا  نیست  مشخص  هنوز 
مرگبارتر کرده یا خیر؟ اما افزایش توان گسترش و بیماری 
باعث  امر  همین  و  است  قطعی  کرونا  جدید  گونه  زایی 
خواهد شد تا بیمارستان ها با مشکالت تازه ای مواجه شوند. 
نیاز  شوند،  مبتال  کرونا  به  بیشتری  سرعت  با  افراد  وقتی 
به تخت های بیمارستانی برای بستری کردن آن ها افزایش 
می یابد و ممکن است فضای کافی برای همه مبتالیان به 
کرونا وجود نداشته باشد. درحال حاضر تنها راه جلوگیری 
اعمال  کرونا،  ویروس  جدید  گونه  این  بیشتر  انتشار  از 
محدودیت ها، بررسی های بیشتر و قرنطینه و جداسازی 

های افراد است و بس.

منبع: خبرگزاری ایسنا

»کرمان امروز« در گذر از چهارمین سالگرد فاجعه پالسکو به بررسی وضعیت برخی ساختمان های ناایمن و فرسوده در کرمان می پردازد:

برخیسازههادرکرمانبویفاجعهمیدهند
گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
 ساختمان هایی نظیر پالسکو در همه شهرهای ایران با 
تعداد طبقات بیشتر و کمتر دیده می شود و حتی شاید 
خطرناک تر از آن؛ ساختمان هایی که غالبا در مراکز شهرها 
و محل تردد، تجمع و رجوع بسیاری از مردم هستند. در 
آستانه چهارمین سالگرد فاجعه ساختمان پالسکو هستیم. 
ابتدا همه تصور می کردند خیلی  آتش سوزی ای که در 
زود مهار شود اما بعد از گذشت چند ساعت عمق فاجعه به 
طور کامل درک شد؛ فاجعه ای که درس عبرت خوبی برای 
مردم و مسئوالن برای پیشگیری از وقوع این نوع حوادث 
بود. بعد از وقع این حادثه بحث راجع  به ساختمان های نا 
ایمن داغ شد اما مانند سایر موج های ایجاد شده در ایران 

خیلی زود این موضوع  به فراموشی سپرده شد.
که  سنتی  و  فرسوده  بافت  به  توجه  با  نیز  کرمان  شهر 
لحاظ  از  هایی  مجموعه  دارای  دارد  مناطق  از  برخی  در 
فرسودگی و سن و سال شبیه به پالسکوست. بافت کامال 
کاالهای  انبارهای  وجود  و  کرمان  بازار  قدیمی  و  سنتی 
تکرار  امکان  فرسوده  بافت  این  در  پوشاک  و  مصرفی 
از  کرمان  متاسفانه  دهد.  می  هشدار  را  دیگر  پالسکویی 
لحاظ امکانات نیز هیچ شباهتی با تهران ندارد و در حال 
حاضر شهرداری و سازمان آتش نشانی کرمان دچار فقدان 
ساختمان  از  یکی  در  اگر  و  است  مرتبه  بلند  نردبان  یک 
های مرتفع در کرمان آتش سوزی رخ دهد فاجعه بسیار 
محتمل است. شهردار کرمان در این رابطه به خبرنگار ما 
گفته است: »متاسفانه با توجه به اینکه در کرمان نردبان 
به وزارت کشور  بارها  را  این موضوع  نداریم و  بلند مرتبه 
هم گفته ایم، اگر روزی خدای ناکرده در کرمان حادثه ای 
باالی  طبقات  به  امدادرسانی  دهد،  رخ  پالسکو  به  شبیه 

عنوان  به  و  ندارد  امکان  ما  برای  مرتفع  های  ساختمان 
مثال اگر بخواهیم افرادی که در طبقات باال گیرافتاده اند 
را نجات دهیم برای ما ممکن نخواهد بود. این موضوع با 
توجه به اینکه در کرمان اقبال سازندگان به مرتفع سازی 
زیاد شده، هر روز بیشتر بدچشمی می کند و امیدواریم از 
سوی استانداری کرمان و وزارت کشور در این باره قدمی 

برداشته شود«
که  هایی  سازه  برخی  بررسی  به  گزارش  این  ادامه  در 
زیاد است خواهیم  آنها  فاجعه در  بروز  احتمال  در کرمان 

پرداخت.
بازار کرمان و رعایت ایمنی ها

نبض اقتصاد هر شهر بازار آن به حساب می آید و آنچه 

می تواند این مرکز مبادالت تجاری را به نقطه ای امن برای 
کسبه  برای خریداران مبدل کند بهره مندی آن از ایمنی 
الزم هنگام خطر به ویژه آتش سوزی، زلزله و سیل است. 
اما آنچه در کانون مبادالت تجاری و اقتصادی مرکز استان 
کرمان کمتر به چشم می خورد رعایت ایمنی هاست که 
جان و مال کسبه و مردم را به مخاطره می اندازد، آنطور 

که اگر رعایت نشود شاید داستان پالسکو تکرار شود.
کرمان ونابسامانی های سازه ای

عالوه بر بازار کرمان در بسیاری از بافت های قدیم کرمان 
ساختمان فرسوده و ناایمنی وجود دارند که از نابسامانی 
های سازه ای رنج می برند و بیم آن می رود که  با کوچک 
ترین جرقه ای از نابخردی و غفلت، یا لرزشی نابهنگام از 

بافت  در  که  باشیم  داشته  یاد  بریزند.به  فرو  زمین  سمت 
به  امداد رسانی  ای،  بروزهر گونه حادثه  قدیم در صورت 
آسیب دیدگان از کوچه های تنگ اگر نه غیر ممکن، بسیار 
دشوار است و همین بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر 

رسمی خود می تواند فاجعه ای را رقم زند.
سیاست ها و راهکارها

سیاست ها و راهکارهایی مانند اعطای وام های کم بهره 
مسکن به ساکنین این  بافت ها برای نوسازی مسکن های 
خود، بخشش عوارض نوسازی و...اتخاذ شده که طی این 
مدت به رغم پیش بینی تغییرات چندانی در روند توسعه 
به  ناکارآمد شهری  ها  بخش  سازی  توانمند  و  نوسازی  و 
ناکافی،  اعتبارات  نظیر  مشکالتی  حتی  و  نیاورده  وجود 

ناهماهنگی دستگاه های متولی بافت، سختگیری بانک ها 
بهره و تعدد مراکز  در پرداخت تسهیالت و وام های کم 
تصمیم گیری و اقدامات موازی و متناقض سبب شده که 
عمال تغییر چندانی در بخش های فرسوده شهر به وجود 

نیاید. 
سخن آخر 

بهترین  پیشگیری  همواره  که  باشیم  داشته  خاطر  به 
در  تهران  پالسکوی  خطر  همچون  خطری  است.  راهکار 
همه نقاط ایران ممکن است رخ دهد و فاجعه ای را خلق 
کند زیرا وقوع حوادثی مانند زلزله، اتش سوزی و...امری 
کنترل  و  پیشگیری  مهم  نکته  اما   است،  ناپذیر  اجتناب 

افزایش خسارت ناشی از این وقایع است.

  شهر كرمان با توجه به بافت قدیمی و فرسوده ای كه در برخی از مناطق 
دارد اگرچه ساختمان تجاری با ارتفاع پالسکو ندارد، اما برخی قسمت های بازار 
تاریخی یا پاساژهای قدیمی و حتی مغازه های بزرگ كه به دلیل فرار از قرار 
حادثه  هنگام  در  نمی دهند  نوسازی  به  تن  خیابان ها  تعریض  در طرح  گرفتن 
می توانند همشهریان بسیاری را به كام مرگ بکشانند. از سویی دیگر شهردار 
كرمان بارها گفته است كه آتشنشانی كرمان نرده بان بلند مرتبه ندارد و اگر 
روزی در یکی از ساختمان های مرتفع كرمان حادثه ای رخ دهد، یقینا بدتر از 
حادثه پالسکو در كرمان رخ خواهد داد كه در آن زمان پشیمانی مسئوالن كاهل 
هم فایده ای ندارد و خشم مردم را شاهد خواهیم بود، این سومین بار است كه 

ما در گزارشاتمان به فقدان نرده بان در آتشنشانی كرمان اشاره می كنیم و....

شهردار کرمان:

در کرمان نردبان بلند مرتبه نـداریم
و در هنگام  آتش سوزی امکان

بروز فاجعه بسیار است


