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ورود خودرو های غیربومی

 به ده شهر ممنوع شد
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 به مسابقات جهانی امارات

2

2

2

4

3

2
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری

 خبر داد :

افتتاح 371 طرح دهیاری 

دهه فجر در کرمان

یادداشت روز: 

انقالب اسالمی

 و اندیشه های عاشورایی

متن در صفحه دوم

امام جمعه کرمان:  

در چله دوم انقالب  

باید دست آوردهای 

انقالب اسالمی تثبیت شود

استاندار کرمان:

ارگ راین ظرفیت تبدیل شدن 

به جاذبه توریستی بی نظیر 

در کشور را دارد

2

کاهش 75 درصدی بارش ها و ادامه معضل خشکسالی؛ کرمان،  کم بارش  گزارش »کرمان امروز« از زمستان 

انتظار باران چاره بحران آب نیست!

متن کامل در صفحه سوم

      خشکسالی و کاهش شدید منابع آبی سطحی و زیر زمینی در سال های اخیر در کرمان همچنان به عنوان یک مساله اساسی و مهم مطرح است که به تاکید کارشناسان باید برای رفع این چالش 
دائمی چاره ای اساسی اندیشیده شود. به گفته کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمان میزان بارش ها در استان کرمان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 75 درصد کاهش یافته است که این مساله 
یک فاجعه به شمار می آید و اقتصاد صنعت و کشاورزی استان را با تهدید مواجه خواهد ساخت. بنابراین نمی توان از مسئوالنی که وظیفه رفع این معضل را دارند، توقع داشت که بارندگی را چاره کار 

بدانند و راهکارهای پیشرفته و علمی را نادیده بگیرند و...

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی مناقصه شماره 99-13-35/98
)یک مرحله ای(

آگهی شناسایی پیمانکار

مناقصه  برگزاری  از طریق  را  استان  در سطح  اطالعات 2020  پاسخگویی  دارد  نظر  در  ایران )منطقه کرمان(  شرکت مخابرات 
در  مناقصه  آگهی  به  بیشتر  اطالعات  توانند جهت کسب  می  مناقصه  در  متقاضیان شرکت  نماید.  واگذار  بخش خصوصی  به 
سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس www.TCi.ir و منطقه کرمانwww.Kerman.tci.ir و آدرس پست الکترونیک 

Tadarokat.Ker@tic.ir مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه کرمان 

منطقه کرمان منطقه کرمان

متن در صفحه چهارم

ســــهم استان
از محموله های ارسالی

چــــقدر است؟

روایت »کرمان امروز« از سواالت متداول این روزهای مردم استان کرمان
کسن های خریداری شده؛ درباره میزان سهمیه استان کرمان از  وا

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفتگو با »کرمان امروز«:
بر اساس تعداد افراد اولویت دار سهمیه هر استان مشخص می شود. اولویت اول فعاالن بخش 
کادر درمان، پس از آن افراد پر خطر و در نهایت به عموم  »آی سی یو« هستند و سپس دیگر افراد 
کز منتخب درمانی خواهد بود و به هیچ عنوان در داروخانه ها  مردم خواهیم رسید. تزریق در مرا
کرونا فروخته نمی شود. تزریق به عموم مردم احتماال در تابستان انجام خواهد شد کسن  وا

            
 آگهی شناسایی پیمانکار                      

 .آورد می بعمل دعوت حقوقیاشخاص  از ذیل فعالیت های زمینه در پیمانکاران شناسایی جهت بردسیر و سیرجان های مجتمع برای ایرانیان سیرجان فوالد شرکت
 احداث سد های خاکی و راه سازی و جاده سازی - ساخت قطعات پیش ساخته بتنی - ابنیه و ساختمان -1

 جوشکاری و برشکاری  -سندبالست و رنگ آمیزی  -ساخت و نصب سوله و اسکلت فلزی  -2

 فوالدسازی و مستقیم احیاء سازی، گندلهکارخانجات تعمیرات نسوز اجرا و  -3

 فوالدسازی و مستقیم احیاء سازی، گندله سازی، کنسانتره کارخانجات تعمیراتنصب، راه اندازی و  پیمانکارانو  قطعات و تجهیزات سازندگان -4

 هوای فشرده و تهویه مطبوع ،گاز ،برقآب،  صنعتی تاسیسات و تعمیرات اجرا -5

 خدمات داربست بندی -6

 خدمات ایاب و و ذهاب کارکنان )سواری، مینی بوس و اتوبوس( -7
 خدمات طبخ و توزیع غذا در کارخانه -8
 فت صنعتیخدمات تامین نیروی انسانی نظا -9

 نگهداری فضای سبزخدمات  -11

نسبت به تکمیل و ارسال آن به ایمیل در بخش واحدهای سازمانی شرکت،  sisco.midhco.comمتقاضی الزم است پس از دریافت اسناد ارزیابی از سایت  شرکتهای
h.khoshnood@sisco.midhco.com .اقدام نمایند 

 
 بخش برنامه ریزی خرید ـامور بازرگانی 
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اخبار استان

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با اشاره 
که  است  کشورهایی  معدود  از  اسالمی  ایران  اینکه  به 
گفت:  ندارند،  را  آن  به  زورگویی  جرات  استعمارگران 
اهدافمان در گام و چله دوم  پیشبرد  بر  باید عالوه  ما 
انقالب بتوانیم تمام دست  آوردهایمان را تثبیت کنیم.

به گزارش ایرنا، حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی 
این هفته شهر کرمان ضمن  نمازجمعه  در خطبه های 
انقالب  افزود:  اسالمی   انقالب  پیروزی  سالروز  تبریک 
بقای  در  که  است  استوار  رکن  سه  بر  ایران  اسالمی 

انقالب مهم هستند.
که  است  اسالم  آن  اصل  آن  نخستین رکن  وی گفت: 
مردم اهداف و آرمان هایشان را یکی می کنند و این 

اسالم است که جامعه را یکپارچه می کند.

نوع  که  است  ایدئولوژی  یک  اسالم  کرد:  اظهار  وی 
برخورد با دشمن  و راه مواجه با بسیاری از امورات را 

روشن می کند.
این مسئول تصریح کرد: مورد دوم »مردم« هستندکه 
وفاداری خود را بارها به نمایش گذاشته و این کشور را 
از مسیرهای سخت عبور دادند و راسخ اند که این پرچم 

را به صاحب اصلی آن امام زمان )عج( تحویل دهند.
»رهبری«  اینکه  بر  تاکید  با  علیدادی  االسالم  حجت 
رکن سوم انقالب ماست، گفت: امام انسجام را در بین 
به  امروز  ما  و  برد  پیش  را  آن  و  آورد  وجود  به  مردم 
استقالل خود در ورود به دهه پنجم انقالب، به دستاورد 

های بزرگ و روحیه انقالب افتخار می کنیم.
به خدا در گذرگاه  بیان کرد: توجه  امام جمعه کرمان 

های سخت، بهترین نجات دهنده است، نجات دهنده 
از اضطراب هایی که در مقابلمان است.

وی افزود: یکی از نعمت های بهشتیان، احساس امنیت 
و آرامش است، قرآن بارها به این امنیت و آرامش اشاره 

می کند. 
حجت االسالم علیدادی  با بیان اینکه ما از چیزی می 
یکی  این  کرد:  اذعان  داریم،  جهل  آن  در  که  ترسیم 
در  باقر  امام  ترسیم،  می  مرگ  از  که  است  دالیلی  از 
می  بهشت  در  ترس  وجود  عدم  و  امنیت  از  تفسیری 
فرمایند، آنجا جوانی است که هیچگاه پیری را نخواهید 
از  ترس  دزدید  از  ترس  ظالم،  و  جنگ  از  ترس  دید؛ 
در  شناسیم  می  که  هایی  ترس  از  هیچکدام  و  تحقیر 

آنجا معنایی ندارد.

استانداری  امور روستایی و شوراهای  مدیرکل دفتر 
کرمان گفت: تعداد ۳۷۱ طرح و پروژه قابل افتتاح در 
دهیاری های استان در ایام دهه فجر انقالب اسالمی 

به بهره برداری می رسد.
ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  صادقی  محمدجواد 
افزود: برای طرحهای افتتاح شده در دهه فجر امسال 
در دهیاری های سراسر استان کرمان مجموعه ۵۴۲ 

میلیارد ریال هزینه شده است.
احداث  زیرسازی،  و  آسفالت  اجرای  کرد:  بیان  وی 
زمین  سنگفرش،  و  جدول  احداث  بوستان،  و  پارک 
بهسازی  و  اصالح  بند،  سیل  پروژه  مصنوعی،  چمن 

معابر از طرح های آماده افتتاح دهیاری است.

استانداری  شوراهای  و  روستایی  امور  دفتر  مدیرکل 
شبکه  ایجاد  های  طرح  همچنین  کرد:  اظهار  کرمان 
آبرسانی، سایت و دکل مخابراتی، آب نما و پل، نصب 
آتش  و  دهیاری  ساختمان  احداث  دوربین،  چراغ 
نشانی و غیره نیز از دیگر طرح های قابل بهره برداری 

دهیاری محسوب می شود.
وی تصریح کرد: در سال جاری تاکنون افزون بر ۳۰۴ 
میلیارد تومان بودجه از محل مالیات بر ارزش افزوده و 
کمک های دولت به دهیاری های استان کرمان واریز 

شده است که نسبت به سال گذشته افزایش دارد.
استان  روستاهای  وضعیت  بهبود  به  اشاره  با  صادقی 
های  اولویت  کرد:  تاکید  گذشته  سالهای  در  کرمان 

های  طرح  استان  در  حاضر  حال  در  روستایی  اصلی 
کنترل  معابر،  بازسازی  و  اصالح  خدماتی،  عمرانی، 

سیالب و ایجاد ایستگاههای آتش نشانی است.
نشانی  آتش  ایستگاه   ۳۶ حاضر  حال  در  گفت:  وی 
آنها  داریم که همه  استان  روستایی  مناطق  در  فعال 
به تجهیزات و وسائل الزم مجهز شده اند، بطوریکه در 
بروز برخی حوادث به مناطق شهری همجوار نیز امداد 

رسانی می کنند.
استانداری  شوراهای  و  روستایی  امور  دفتر  مدیرکل 
کرمان بیان کرد: حدود ۶ هزار و ۶۲۴ کیلومتر از راه 
آسفالت  استان  در  خانوار   ۲۰ باالی  روستاهای  های 
اند که حدود یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر آن در  شده 

دولت های دهم و یازدهم بوده است.
روستاهای  به  رسانی  خدمات  بهبود  به  اشاره  با  وی 
کرمان در هفت سال گذشته تصریح کرد: نرخ میانگین 
جمعیت روستایی در کشور ۲۱ درصد است، اما این 
رخ در استان کرمان به ۴۱ درصد می رسد که نشان 
رخ  حال  در  استان  در  معکوس  مهاجرت  دهد،  می 

دادن است.
دارای  روستای   ۴۰۰ و  هزار  پنج  از  گفت:  صادقی 
سکنه، تعداد ۲ هزار و ۴۶۵ دهیاری در استان کرمان 
و  هزار   ۲ و  وقت  تمام  دهیاری  که ۲۷۰  دارد  وجود 
خدمات  که  دارند،  وقت  پاره  دهیاری  روستا،   ۱۹۵

رسانی به ساکنان را انجام می دهند.

امام جمعه کرمان:  

در چله دوم انقالب  باید دست آوردهای انقالب اسالمی تثبیت شود

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خبر داد :
افتتاح 371 طرح دهیاری دهه فجر در کرمان

تبدیل  ظرفیت  راین  ارگ  گفت:  کرمان  استاندار 
نظیر در  بی  اقامتی  توریستی  به یک مکان  شدن 

کشور را دارد.
دکتر»علی زینی وند« در حاشیه سفر به بخش راین، 
با اشاره به قدمت شهر راین گفت: راین ظرفیت های 
بسیار باالیی داشته و نیاز به توجه بیش از این دارد.
وی با اشاره به ظرفیت های گردشگری این بخش، 
مناطق  جزو  تقریباً  راین  زیبای  آبشار  کرد:  بیان 
کم نظیر کشور است و مقرر شد یک سرمایه گذار 

توانمند برای ساماندهی آن تعیین شود.
استاندار کرمان افزود: برای جاده ارتباطی راین به 
پیمانکار  و  یافته  تخصیص  اعتبار  بردسیر  سمت 

موظف شد عملیات اجرایی آن را از فردا آغاز کند.
وی با اشاره به بازدیدهای خود از برخی روستاهای 

بخش راین تصریح کرد: جابه جایی روستای »ده 
که  شد  قرار  و  گرفته  صورت  خیلی خوب  میرزا« 
بنیاد مسکن سریع تر زیرساخت های آن را انجام 

دهد.
روستاهای  به  گازرسانی  کرد:  اظهار  وند  زینی 
کوهستانی این منطقه در حال انجام است و طبق 
گزارش شرکت گاز تا شهریور سال ۱۴۰۰ گاز به 
مناطق روستایی می رسد و این تعهد بسیار خوبی 

است.
وی خاطرنشان کرد: برای برخی از زیرساخت های 
شهر کار خوبی شده و نماینده مردم کرمان و راور 
هم قرار شد کمک هایی انجام دهد و افزایش پایش 

تصویری یک اقدام خوبی بود.
در  باید  کارهایی  یکسری  افزود:  کرمان  استاندار 

این  انجام شود زیرا  راین  تاریخی و در ارگ  بافت 
ارگ ظرفیت تبدیل شدن به یک مکان توریستی 
اقامتی بی نظیر در کشور را دارد و مدیرکل میراث 
به  را  مکان  این  تر  سریع  که  شد  مامور  فرهنگی 
بخش خصوصی توانمند بدهد و ساماندهی جدی 
شود و این ارگ می تواند به یکی از مجموعه های 

بی نظیر کشور تبدیل شود.
وی با اشاره به اینکه بخش راین ظرفیت های بسیار 
قدمت،  به  توجه  با  کرد:  تصریح  دارد،  نظیری  بی 
مردم خوبی  و  تاریخی  آب، سابقه  فضای طبیعی، 
که راین دارد به نظرم آینده خیلی خوبی می توانیم 
نهایت  این حوزه  در  ما هم  و  بزنیم  رقم  آن  برای 
کمک می کنیم که ظرفیت های آن به فعلیت برسد.
زینی وند با اشاره به اینکه از همین ظرفیت های 

معکوس  مهاجرت  حتی  و  ماندگاری  برای  راین 
حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  جست،  بهره  توان  می 
باید  و  شده  کار  خوب  منطقه  این  در  کشاورزی 
ظرفیت  خدمات  و  گردشگری  حوزه  و  شود  بهتر 
همچنین  و  کرد  خواهند  ایجاد  باالیی  اشتغال 
معادن غنی دارد که در نزدیکی همین شهرستان 
و در شهرستان های همجوار آن معادن به فعلیت 
توانمندی را مامور کردیم که  رسیدند و مجموعه 
اینجا بیاید و بررسی و سرمایه گذاری کند و فکر 
می کنیم اگر این ها را فعال کنیم شاهد مهاجرت 

معکوس به این منطقه باشیم.
آینده شهرستان کرمان و  بنده  به نظر  وی گفت: 
بخش راین ظرف مدت ۵ تا ۶ سال آینده خیلی 

تغییر پیدا کند.

بر  پیاده  عابر  از مرگ  انتظامی سیرجان  فرمانده 
اثر برخورد با یک دستگاه تریلر در تقاطع امام زاده 
»سید احمد« محور سیرجان – شهربابک خبر داد.

اعالم  نژاد گفت: در پی  ایران  سرهنگ محمدرضا 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع سانحه 

محور  احمد  سید  زاده  امام  تقاطع  در  رانندگی 
عوامل  و  پلیس  بالفاصله  شهربابک   – سیرجان 

امدادی به محل اعزام شدند.
او افزود: با حضور ماموران در محل مشخص شد، 
یک دستگاه تریلر پس از برخورد با یک عابر پیاده 

منحرف و با خودروی پراید پارک شده در حاشیه 
این  نیز برخورد کرده است که متاسفانه در  جاده 

حادثه عابر در دم جان خود را از دست می دهد.
به  اشاره  با  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
اینکه علت این سانحه در دست بررسی است گفت: 

کسانی که به هر نوعی چه به عنوان راننده یا عابر 
ضمن  است  الزم  دارند،  حضور  ترافیک  در  پیاده 
توجه و دقت کافی نسبت به پیرامون خود قوانین 
راهنمایی ورانندگی را سرلوحه کار خود قرار دهند 

تا شاهد چنین حوادث تلخ و ناگواری نباشیم.

استاندار کرمان:
ارگ راین ظرفیت تبدیل شدن به جاذبه توریستی بی نظیر در کشور را دارد

برخورد تریلر با عابر پیاده حادثه آفرید

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
بخش  در  واقع  اصلی  از 3968   فرعی  خانه پالک 16315  یکباب  چون ششدانگ 
2 کرمان به مساحت 124/40 مترمربع به آدرس کرمان سرآسیاب خیابان صیاد شیرازی 
کوچه 11 مورد تقاضای خانم بتول سعید می باشد. تاکنون تحدید حدود نشده و نیاز به تحدود حدود 
به  مالک  درخواست  حسب  لذا  باشد  نمی  میسر  هم  ثبت  قانون   15 ماده  ذیل  تبصره  اعمال  و  دارد 
از  منتشر و عملیات تحدیدی  شماره21556- 98/7/25 بدین وسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ساعت 8 صبح روز  99/12/10 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک 
مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در 
صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی نسبت به حدود 
و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس 
از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و 
رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت 
یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد 

یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: 1399/11/19     1448 م/الف
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 

خبر
اعزام دو و میدانی کاران کرمانی

 به مسابقات جهانی امارات
 

اکبر احمدی و سعید افروز دو ملی پوش کرمانی تیم ملی جمهوری اسالمی 
ایران در رشته های پرتاب وزنه و نیزه به مصاف حریفان خود می روند.

کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
مسابقات دو و میدانی جهانی فزاع ۲۰۲۱ امارات و گزینشی پارالمپیک ۱۸ تا 
۲۶ بهمن ماه جاری با حضور شرکت کنندگانی از سراسر جهان برگزار می شود.

صورت  به  دارد،  را  توکیو   ۲۰۲۱ پارالمپیک  انتخابی  حکم  که  رقابت ها  این 
رسمی از امروز یکشنبه ۱۹ بهمن آغاز می شود.

در این رقابت ها از کشور ایران ۹ شرکت کننده وجود دارد که سعید افروز و 
اکبر محمدی به نمایندگی از استان کرمان در پرتاب نیزه و پرتاب وزنه در 

کالس f۳۴ با حریفان رقابت می کنند.

کشف 31 هزار لیتر سوخت قاچاق

 در عملیات پلیس امنیت اقتصادی

جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان 
در محور کرمان-بم، ۳۱ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ عبدالعلی روانبخش گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در ایست 
و بازرسی مرصاد واقع در محور کرمان -بم به یک دستگاه خودروی کشنده 

حمل سوخت مشکوک شده و به آن را متوقف کردند.
او با اشاره به اینکه خودرو از کرمان عازم استان های جنوبی بود، افزود: ماموران 
در بازرسی از خودرو ۳۱ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و یک متهم 

را دستگیر کردند.
مرجع  به  متهم  معرفی  به  اشاره  با  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
اجازه  و  می کند  جلوگیری  نفتی  فرآورده های  قاچاق  از  پلیس  گفت:  قضایی 

خارج کردن سرمایه های ملی کشورمان را به قاچاقچیان نمی دهد.

توقیف تریلر با 3۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۳۲ هزار و ۷۴۲ لیتر گازوئیل قاچاق، 
توقیف یک دستگاه تریلر و دستگیری یک متهم در عملیات ماموران پلیس 

اقتصادی خبر داد.
هنگام گشت  اقتصادی  امنیت  پلیس  ماموران  ناظری گفت:  عبدالرضا  سردار 
زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه تریلر مشکوک 

شده و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.
او افزود: ماموران انتظامی پس از بررسی مدارک و در بازرسی از خودرو ۳۲ 

هزارو ۷۴۲ لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و یک متهم را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضایی گفت: 
پلیس با اخاللگران امنیت اقتصادی قاطعانه برخورد خواهد کرد و در این راستا 
از طریق  را  مراتب  موارد مشکوک  از  اطالع  شهروندان  می توانند در صورت 

شماره ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

کشف ۹ میلیارد ریال کاالی احتکار شده 

در جیرفت

به ارزش ۹  از کشف ظروف شیشه ای احتکار شده  انتظامی جیرفت  فرمانده 
میلیارد ریال و دستگیری ۳ متهم در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رضا محمدرضایی گفت: ماموران پلیس این شهرستان پس از کسب 
خبری مبنی بر احتکار کاال در یک انبار، بررسی موضوع را در دستور کار خود 

قرار دادند.
او افزود: ماموران با تکمیل تحقیقات خود ضمن هماهنگی با مقام قضایی در 
بازرسی از این انبار ۲ هزار کارتن انواع ظروف شیشه ای احتکار شده و فاقد 

مجوز را کشف و ۳ متهم را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت با اشاره به اینکه کارشناسان مربوطه ارزش 
این کاال ها را ۹ میلیارد ریال برآورد کرده اند اظهار کرد: با تشکیل پرونده در 

این رابطه متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ رضا محمد رضایی در پایان گفت: برخورد با محتکران و اخاللگران 
شهروندان  از  و  است  پلیس  کار  دستور  در  همواره  اقتصادی  امنیت  و  نظم 
می خواهیم اخبار مربوط به این حوزه را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ 

به پلیس اطالع دهند.

کشف 33 دستگاه ماینر از منزل مسکونی 

ارز  استخراج  دستگاه   ۳۳ کشف  از  استان  اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس 
دیجیتال)ماینر( به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا میر حبیبی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر استفاده 
شهر  در  مسکونی  منزل  در  دیجیتال  ارز  استخراج  دستگاه های  از  غیرمجاز 

کرمان، موضوع در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.
با  و هماهنگی قضایی،  تائید صحت خبر  و  بررسی  از  ماموران پس  افزود:  او 
همراهی ماموران اداره برق به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از محل، ۳۳ 

دستگاه ماینر قاچاق کشف و یک نفر متهم را دستگیر کردند.
اینکه  به  توجه  با  پایان  در  کرمان  استان  اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس 
کارشناسان ارزش ریالی کاالی کشف شده را ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
برآورد کرده اند، در پایان بیان داشت: مبارزه بی امان با قاچاق کاال و ارز و 
برخورد مجرمان اقتصادی اولویت کاری پلیس است و شهروندان نیز در صورت 
اطالع از چنین مواردی مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

شهرداری جوزم در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه و آسفالت ادامه بلوار شهرداری کوچه امام خمینی ۱ و امام خمینی ۵- کوچه حضرت ابوالفضل 
۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه تاریخ ۹۹/۱۱/۱۸ می باشد.

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد روز سه شنبه ساعت ۱۰ صبح تاریخ ۹۹/۱۲/۵ می باشد. 
زمان بازگشایی پاکت ها: روز چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح تاریخ ۹۹/۱۲/۶ می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف
آدرس: شهربابک - جوزم - بلوار شهرداری - میدان شهرداری کدپستی۷۷۵۸۱۱۳۹۱۴ تلفن: ۳۴۱۵۰۷۴۹

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴- ۰۲۱
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

www.setadiran.ir آدرس سایت ستاد ایران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

با توجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۹/۱۱/۵ در اجرای 
سهام  کلیه  تبدیل  بر  مبنی  تجارت  قانون  اصالحی  الیحه  ماده ۴۴ 
شرکت پارسیان بنای کبریا از بی نام به بانام، لذا از کلیه سهامداران 
شرکت دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۶ 
ماه نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت به آدرس شهرستان 
کرمان، بخش مرکزی، محله حاجی آباد، خیابان حاجی آباد، کوچه 
مسکن مهر بلوک البرز ۴ طبقه اول واحد ۳ کدپستی ۷۶۱۷۱۶۳۵۱۲ 
مراجعه نمایند. بدیهی است که پس از انقضاء مدت مذکور کلیه سهام 

بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.

تبدیل سهام بی نام به 
با نام شرکت پارسیان بنای کبریا  

 نوبت دوم
شهرداری جوزم در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه و آسفالت ادامه بلوار شهرداری کوچه امام خمینی ۱ و امام خمینی ۵- کوچه حضرت ابوالفضل 
۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز یکشنبه تاریخ ۹۹/۱۱/۱۹ می باشد.

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد روز سه شنبه ساعت ۱۰ صبح تاریخ ۹۹/۱۲/۵ می باشد. 
زمان بازگشایی پاکت ها: روز چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح تاریخ ۹۹/۱۲/۶ می باشد.
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ورود خودرو های غیربومی 
به ده شهر ممنوع شد

خبرگزاری مهر: برابر مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا تا اطالع ثانوی ورود خودروها با پالک غیر بومی به 
استان های گیالن، مازندران و گلستان و همچنین شهرهای 
و  قشم  بوشهر، جزیره  بندرعباس،  اصفهان، شیراز،  مشهد، 

کیش ممنوع است.
بر اساس همین مصوبه، محدودیت تردد شبانه از ساعت ۲۱ 
تا ۳ بامداد در شهرهای گروه قرمز، نارنجی، زرد و آبی اجرا 

می گردد.

حمله گسترده ملخ های صحرایی 

به کشور از دو هفته دیگر
سازمان  همگانی  و  عمومی  آفات  با  مبارزه  دفتر  مدیرکل 
حفظ نباتات کشور از ورود دسته گسترده ای ملخ صحرایی 

به کشور از هفته های آینده خبرداد.
سعید معین در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به اینکه تا کنون 
در چه سطحی با آفت ملخ صحرایی مبارزه شده و این آفت 
ماه  آبان  است؟ گفت:در  کرده  درگیر  را  هایی  استان  چه 
یک دسته  کوچک ملخ صحرایی از پاکستان وارد کشور 
و شهرستان بشاگرد استان هرمزگان شد. در آذرماه هم دسته 
ای دیگر از سمت کویت وارد استان های خوزستان و بوشهر 
شد و به طور کل در سطحی افزون بر۲۲۹ هکتار علیه آفت 

ملخ صحرایی مبارزه شده است.
وی گفت: قرار بود ریزش گسترده ملخ صحرایی به کشور 
براساس  حمله  این  ولی  گیرد  صورت  بهمن  ابتدای  از 
فاکتورهایی چون دما و جهت وزش باد احتماال در اواخر 
بهمن و اوایل اسفند است، زیرا جهت باد تا کنون به سمت 
ایران نبوده است ولی تا تیرماه از سمت شبه جزیره عربستان 

جهت باد به سمت ایران خواهد بود.
سازمان  همگانی  و  عمومی  آفات  با  مبارزه  دفتر  مدیرکل 
حفظ نباتات کشور اضافه کرد: دسته های ملخ صحرایی از 
شرق آفریقا یعنی سواحل سودان، جیبوتی، اتیوپی، اریتره و 
سومالی وارد شبه جزیره عربستان می شوند و با مناسب شدن 
شرایط به  شمال عربستان حرکت می کنند. پس از آن وارد 

جنوب ایران می شود.
معین تصریح کرد: حمله اصلی از دو تا سه هفته دیگر آغاز 
می شود و استان های خوزستان، هرمزگان، بوشهر، سیستان 

و بلوچستان، کرمان و جنوب فارس را درگیر خواهند کرد

رییس سازمان نوسازی مدارس:

پرونده بخاری های ناایمن مدارس

 تا سال آینده بسته می شود
 

کشور،  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  سازمان  رئیس 
های  سیستم  استانداردسازی  و  اصالح  وضعیت  آخرین 
گرمایشی ناایمن مدارس را تشریح کرد و از بسته شدن پرونده 

سیستم گرمایشی ناایمن مدارس تا پایان سال آینده خبر داد.
ایسنا، درباره فرصت  با  مهراله رخشانی مهر در گفت وگو 
فضاهای  ساز  و  ساخت  برای  مدارس  کرونایی  تعطیالت 
آموزشی توضیح داد و در این باره اظهار کرد: اینکه کالس 
برای ما فرصت ویژه  بود  از دانش آموز  های درسی عاری 
ای به وجود آورد تا همکارانمان بتوانند تعمیرات مدارس و 
اصالح سیستم های گرمایشی و سرمایشی را در دستورکار 

قرار دهند.
وی افزود: مدیریت کردیم و کار پیش رفت، اما به طور کلی 
محدودیت ها و پروتکل ها به اجرای مدارس نوساز آسیب 
زد؛ گاهی اجازه حمل مصالح و حضور چند کارگر در یک 
برای ساخت و سازهای جدید داده نمی شد.  محل و غیره 
اما در مدارس موجود، انجام تعمیرات و ساخت یا بازسازی 
استانداردسازی سیستم  بهداشتی و آبخوری،  سرویس های 
های گرمایشی و مناسب سازی فضای آموزشی ویژه معلوالن 
انجام شد. رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور با بیان اینکه سال ۹۹ برای اولین بار ردیف اعتباری ویژه 
ای تحت عنوان احداث سرویس های بهداشتی در مدارس 
فاقد سرویس در بودجه ایجاد و ۷۰ میلیارد تومان به این امر 
تخصیص یافت گفت: این مبلغ در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ 
به ۴۶۵ میلیارد تومان افزایش یافت. به محض ابالغ اعتبارات، 

برای این امر هم اقدام می کنیم.
رخشانی مهر درباره اصالح و جایگزینی سیستم های گرمایشی 
نیز اظهار کرد: حدود ۴۷ هزار بخاری گازی غیراستاندارد در 
مناطق کشور باقی مانده و مابقی سیستم های غیراستاندارد، یا 

جمع آوری شده یا پیمانکار در حال کار است.
وی گفت: عمال با اقدامات صورت گرفته دیگر بخاری نفتی 
یا گازی غیرایمن در کشور باقی نمی ماند مگر در مناطقی 
که نتوانیم به علت نبود امکانات، کاری انجام دهیم، به عنوان 
مثال در مناطق عشایری که دانش آموزان در چادر درس می 
خوانند و در این مناطق نه برق هست و نه گاز. این مدارس 
بخاری نفتی دارند که البته از بخاری نفتی های خوب پرتابل 
است که حادثه خیز نیست. رئیس سازمان نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس کشور با اشاره به اینکه در مجموع طی سال 
های ۹۲ تا ۹۹ حدود ۲۷۶ هزار کالس درس را از نظر سیستم 
های گرمایشی استاندارد کردیم که ۱۳۱ هزار کالس درس 
دوازدهم  دولت  در  کالس  هزار   ۱۴۵ و  یازدهم  دولت  در 
تجهیز شده اند گفت: به طور میانگین روزانه ۹۵ کالس درس 

را از نظر سیستم گرمایشی و سرمایشی استاندارد کرده ایم.
میلیارد  یازدهم ۲۸۰۰  دولت  ابتدای  از  افزود:  مهر  رخشانی 
ابتدای  از  آن  تومان  میلیارد  که ۱۷۵۰  کردیم  هزینه  تومان 
دولت دوازدهم محقق شده است. وی در پاسخ به اینکه در 
نهایت پرونده بخاری های نفتی و گازی غیراستاندارد مدارس 
کشور چه زمانی بسته خواهد شد؟ گفت: ما ۴۷ هزار بخاری 
آینده جمع  را هم طی سال  مانده  باقی  گازی غیراستاندارد 
نفتی  این ترتیب دیگر پرونده بخاری  به  آوری می کنیم و 
و گازی های موجود غیراستاندارد بسته می شود و می توان 
پایان سال آینده این مسئله حل و پرونده آن بسته  تا  گفت 
خواهد شد. رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
گرمایشی  وضعیت  پیرامون  دیگر  مشکل  یک  به  کشور 
مدارس اشاره و عنوان کرد: یک مشکل دیگر ما در آینده 
این است که سیستم های موتورخانه ای مدارس قدیمی دارند 
از دور خارج می شوند و نیازمند تعمیرات اساسی اهستند. در 
چند روزی که موتورخانه برای تعمیر خاموش شود احتمال 
برگشت بخاری نفتی و گازی تا زمان اصالح سیستم وجود 
دارد. باید برنامه ریزی کنیم تا برای اصالح موتورخانه مدارس 
قدیمی در سال آینده اقدام کنیم. تا کنون نگهداری از مدارس 
بر عهده معاونت برنامه ریزی وزارتخانه بوده اما عالقه مندیم 

در تعمیرات اساسی مدارس کمک کنیم.

گزارش »کرمان امروز« از زمستان کم بارش کرمان، کاهش 75 درصدی بارش ها و ادامه معضل خشکسالی؛

انتظار باران چاره بحران آب نیست!
گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره: 
زیر  و  سطحی  آبی  منابع  شدید  کاهش  و  خشکسالی 
زمینی در سال های اخیر در کرمان همچنان به عنوان یک 
مساله اساسی و مهم مطرح است که به تاکید کارشناسان 
باید برای رفع این چالش دنباله دار استان فکری اساسی 

اتخاذ کرد.
کرمان  استان  هواشناسی  کل  اداره  کارشناس  گفته  به 
میزان بارش ها در استان کرمان در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل 75 درصد کاهش یافته است که این مساله یک 
فاجعه است. در همین باره گزارشی تهیه شده که در ادامه 

قابل مطالعه است.
قهر طبیعت و خست آسمان

طبیعت  قهر  خشکسالی،  با  هاست  سال  کرمان  استان 
جاری  سال  که  طوری  به  روست  به  رو  آسمان  و خست 
نشین  صدر  را  کرمان  استان  ها  بارندگی  شدید  کاهش 
جدول خشکسالی کرد. خشکسالی آن چنان در ریشه و 
ها،  چشمه  ها،  باغ  درختان،  که  کرده  نفوذ  استان  جان 
قنات ها، چاه های استان، دام ها و... هم از آسیب آن در 
امان نمانده و امروز شاهد روی آوردن کشاورزان به مشاغل 

کاذب، مهاجرت از روستاها و... هستیم. 
سفره  برای  مفید  و  موثر  بارندگی  طبیعی،  شرایط  در 
های زیر زمینی آب در ماه های آذر تا بهمن صورت می 
گیرد اما متاسفانه در استان کرمان در این دو ماه بارندگی 

نداشته ایم.
استقرار صنایع آب بر

از سوی دیگر قرار گیری قسمت اعظم استان  کرمان و 

کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان، رشد 
جمعیت و نیاز به تامین امنیت غذایی، استقرار صنایع آب 
بر در مناطق کم آب کشور، خشکسالی های مکرر، کاهش 
ذخایر برف مناطق کشور، بهره برداری بیش از حد منابع 
آب زیر زمینی و مدیریت غیر سیستمی منابع آب کشور 

افزایش  و  روستاها  تخلیه  اجتماعی،  منازعات  بروز  باعث 
حاشیه نشینی شهرهای بزرگ شده است.

حفره  و  خشکسالی  مشکالت  که  معتقدند  کارشناسان 
های آبی که از سال های گذشته با تبخیر و تعرق، گرمایش  
و مصرف بیش از حد در صنعت، زندگی و کشاورزی ایجاد 

به  بیشتر  که  نشده  مدیریت  جزیی  های  بارش  با  شده 
صورت روان آب و مخرب است، برطرف نخواهد شد و در 
این شرایط نمی توان اعالم کرد که از خشکسالی رهایی 

یافته و وارد ترسالی شده ایم.
 برداشت بی رویه آب

به گفته کارشناسان عمال در سال های اخیر ساالنه یک 
میلیارد متر مکعب برداشت آب منفی در کرمان انجام شده 
است به این معنا که هر سال به این میزان آب برداشت 
می شود اما بارندگی ها ذخایر آبی استان را جبران نمی 
کند. این در حالی است که از مجموع آب های استحصالی 
در استان کرمان 90 درصد در بخش کشاورزی استفاده 
می شود که 75 درصد این منابع به دلیل آبیاری سنتی یا 

تبخیر می شود یا به زمین فرو می رود.
توجیه  که  اقتصادی  غیر  محصوالت  تولید  همچنین 
ازعوامل هدر رفت آب در  نیز یکی دیگر  ندارد  اقتصادی 
کنار کشاورزی خرد  در  را  آن  توان  است که می  کرمان 
در استان کرمان از جمله چالش های پیش روی اقتصاد 

استان کرمان دانست.
سخن آخر

استان  در  اقلیمی  تغییرات  آبی  منابع  کاهش  کنار  در 
کرمان طی سال های اخیر موجب افزایش نسبی دمای هوا 
شده است، این امر به خصوص در شرق و جنوب استان 
کرمان چالش های جدی مقابل زیست بوم استان کرمان 
قرارداده است و حاال این مردم هستند که با خشکسالی و 
کم آبی رو در رو شده اند. بنابراین نمی توان از مسئوالنی 
که  داشت  توقع  دارند،  را  معضل  این  رفع  وظیفه  که 
بارندگی را چاره کار بدانند و راهکارهای پیشرفته و علمی 

را نادیده بگیرند.

کرمان  در  اخیر  سال های  در  زمینی  زیر  و  سطحی  آبی  منابع  شدید  کاهش  و  خشکسالی    
همچنان به عنوان یک مساله اساسی و مهم مطرح است که به تاکید کارشناسان باید برای رفع 
این چالش دائمی چاره ای اساسی اندیشیده شود. به گفته کارشناس اداره کل هواشناسی استان 
کرمان میزان بارش ها در استان کرمان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 75 درصد کاهش 
یافته است که این مساله یک فاجعه به شمار می آید و اقتصاد صنعت و کشاورزی استان را با 
تهدید مواجه خواهد ساخت. بنابراین نمی توان از مسئوالنی که وظیفه رفع این معضل را دارند، 
توقع داشت که بارندگی را چاره کار بدانند و راهکارهای پیشرفته و علمی را نادیده بگیرند و...

ماجرای زنی که نقشه قتل شوهرش را کشید

از افسردگی فصلی چه می دانید؟

شرق: پرونده زنی که متهم است با همدستی شوهرخواهرش 
ادعای  با  است،  اجرا کرده  و  را طراحی  قتل همسر خود  نقشه 
دیگری  مرد  از  قربانی  فرزندان  اینکه  درباره  مقتول  نزدیکان 
هستند، یک  بار دیگر با چالش روبه رو و دستور بررسی دی ان ای 

مقتول و فرزندانش صادر شد.
خواهر مقتول مدعی شده فرزندان قربانی که نسبت به مادرشان 
اعالم گذشت کرده اند، احتماال از برادر او نیستند؛ چون برادرش 

توانایی بچه دار شدن نداشت.
 این پرونده سال 91 تشکیل شد و زنی به نام الله به مأموران 
گزارش داد شوهرش کشته شده است. او مدعی شد در نبود او و 

فرزندانش در خانه شوهرش به قتل رسیده است.
مأموران بالفاصله به خانه این زن رفتند و با جسد خونین مردی 
شلیک  با  مرد  این  می داد  نشان  شواهد  شدند.  روبه رو  57ساله 
گلوله به سرش به قتل رسیده است. جسد خونین با دستور قضائی 
به پزشکی قانونی منتقل شد و پلیس به بازجویی از همسر قربانی 

پرداخت.
خانه  به  پسرم  و  دختر  همراه  به   من  گفت:  مأموران  به  الله 
به  بود. وقتی  تنها  بودیم و شوهرم در خانه  خواهرشوهرم رفته 
را  در  کلید خودم  با  نکرد. من  باز  را  در  برگشتیم کسی  منزل 
باز کردم، وارد خانه شدیم و جسد همسرم را دیدیم. پلیس در 
بازجویی از دو فرزند قربانی متوجه شد مقتول به  نام کیومرث با 

کسی خصومت قبلی نداشت.
و  کیومرث  که  شد  مشخص  پلیس  تحقیقات  ادامه  در  وقتی 
همسرش اختالف های دنباله داری داشته اند، الله بار دیگر تحت 

بازجویی قرار گرفت، اما ادعا کرد از ماجرای قتل شوهرش اطالعی 
کارآگاهان  است. تالش  را کشته  او  نمی داند چه کسی  و  ندارد 
و  داشت  ادامه  کیومرث  کشته شدن  راز  افشای  برای  جنایی 
درحالی که شش سال از این ماجرا گذشته و تحقیقات به جایی 
نرسیده بود، مأموران به رابطه پنهانی الله با یک مرد جوان به نام 

پیمان پی بردند.
مرد جوان به عنوان مظنون ردیابی و بازداشت شد و پرده از راز 
جنایت خانوادگی برداشت. پیمان در بازجویی ها به مأموران گفت: 
من چند سال بعد از کشته شدن کیومرث با همسر او آشنا و به این 
زن عالقه مند شدم. شوهرخواهر الله را هم از قبل می شناختم و با 
او دوست بودم. مدتی قبل شوهرخواهر الله به نام بیژن در حالی که 
مشروب خورده و مست بود، حرف های عجیبی را مطرح کرد. بیژن 
گفت چند سال قبل با همدستی الله شوهرش را کشته و کسی 

متوجه این موضوع نشده است.
اظهارات مرد جوان تحقیقات را وارد مرحله تازه ای کرد و همسر 

مقتول بار دیگر بازداشت شد.
ازدواج  قبال  همسرم  گفت:  و  کرد  اعتراف  قتل  به  این بار  الله 
با  اولش جدا شد و  از همسر  بود و چون بچه دار نمی شد  کرده 
اینکه 20 سال از من بزرگ تر بود، به خواستگاری ام آمد. او وضع 
مالی خوبی داشت. به همین دلیل با او ازدواج کردم، اما کیومرث 
مرد بداخالقی بود. او همیشه سر هر موضوعی شروع به فحاشی 
می کرد و مرا کتک می زد. سال های آخر رفتارهای او بدتر شده 
بود و دیگر تحمل زندگی با او را نداشتم. من هر بار به رفتار او 
اعتراض می کردم، می گفت بهتر است طالق بگیرم و دنبال زندگی 

خودم بروم.
ازدواج  هم  با  که  اولی  سال  کیومرث چند  داد:  ادامه  زن  این 
کرده بودیم صاحب فرزند نمی شد. ما سال ها تحت درمان بودیم 
تا اینکه صاحب یک دختر و پسر شدیم. به همین دلیل هیچ وقت 

از او توقع نداشتم پیشنهاد طالق را مطرح کند.
خواهرم  با  روز  یک  گفت:  قتل  نقشه  طراحی  درباره  زن  این 
دیگر  زندگی خسته شده ام،  این  از  گفتم  او  به  و  درددل کردم 

نمی توانم شرایطم را تحمل کنم و می خواهم شوهرم را بکشم.
من از خواهرم خواستم تا از همسرش برای این کار کمک بگیرد. 
آخرین بار وقتی که همراه خواهرم و شوهرش به سفر شمال رفته 
بودیم، از بیژن کمک خواستم و بعد از موافقت او با هم نقشه قتل 
را کشیدیم. سرانجام یک روز در غذای شوهرم قرص خواب آور 
نقشه  را ترک کردم. طبق  و  همراه دختر و پسرم خانه  ریختم 
بیژن به منزل ما آمد و شوهرم را با شلیک گلوله به سرش کشت.

به دنبال اعتراف های این زن، شوهرخواهرش نیز بازداشت شد و 
به ارتکاب قتل اعتراف کرد. این مرد گفت: باجناقم مرد بی اخالقی 
بود. او به یکی از نزدیکان من نظر داشت و ریختن خونش حالل 
کیومرث  به  و  رفتم  او  خانه  به  با هماهنگی همسرش  من  بود. 
در  نیز  را  اسلحه  و  کردم  فرار  اصفهان  به  کردم. سپس  شلیک 
زاینده رود انداختم. با اعتراف های این مرد و بازسازی صحنه جرم، 
و  جنایت  در  معاونت  اتهام  به  الله  برای  قتل،  اتهام  به  او  برای 
برای خواهر الله به اتهام تحریک برای قتل کیفرخواست صادر 
و پرونده شان برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران 

فرستاده شد.

این در حالی بود که دختر و پسر مقتول که ولی دم محسوب 
این میان  می شوند، نسبت به متهمان اعالم گذشت کردند. در 

خواهر قربانی ادعای عجیبی را مطرح کرد.
او گفت: برادرم نابارور بود و صاحب فرزند نمی شد. دختر و پسر 
برادرم فرزندان واقعی او نیستند که حاال به عنوان اولیای دم اعالم 

رضایت کرده اند.
گفت:  و  گرفت  قرار  بازجویی  تحت  دیگر  بار  الله  ادعا  این  با 
همسرم نابارور بود، اما تحت درمان قرار گرفت و درمان شد. با 

عمل ای وی اف اولین فرزندمان سال 76 متولد شد.
و  کرده  مطرح  را  ادعایی  نیز چنین  دادسرا  در  مقتول  خواهر 
دستور نبش قبر صادر و دی ان ای کیومرث گرفته شده بود، ولی 
نکرده  مراجعه  دی ان ای  تطبیق  و  آزمایش  برای  وی  فرزندان 
بود  مدعی  که  الله  اظهارات  به  توجه  با  ترتیب  این  به  بودند. 
دختر و پسرش فرزندان واقعی او و کیومرث هستند، پرونده برای 
رسیدگی به جنبه عمومی جرم به شعبه دهم دادگاه کیفری یک 

استان تهران فرستاده شد.
اما در جلسه  دفاع کنند،  از خود  دادگاه  متهمان در  بود  قرار 
دادگاه خواهر قربانی بار دیگر موضوع ناباروری برادرش را مطرح 
را  پرونده  و  متوقف  را  دادگاه جلسه  ترتیب قضات  این  به  کرد. 
برای ازسرگیری تحقیقات به دادسرا برگرداندند. قرار شد خواهر 
قربانی اظهاراتش را در دادسرا مطرح کند و دختر و پسر قربانی 
برای انجام آزمایش دی ان ای به پزشکی قانونی احضار شوند. بعد 
از تکمیل تحقیقات در این زمینه بار دیگر متهمان در شعبه 10 

دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه می روند

علوم  دانشگاه  روانپزشکی  متخصص  نوشت:  ایسنا   
پزشکی شهید بهشتی با اشاره به این که شیدایی یا مانیا 
با  همزمان  اختالل  این  گفت:  است،  افسردگی  از  حالتی 
فصل بهار آغاز می شود و با تظاهراتی همانند نشاط  زدگی، 
خلق باال به صورت شادی، خوش بینی افراطی، اشکال در 

تمرکز و برنامه ریزی های بلندپروازانه دیده می شود.
دکتر جمال شمس با بیان این که در برخی از فصول سال 
به دالیل نامعلوم ممکن است خلق برخی از افراد دستخوش 
تغییراتی شود، اظهار کرد: افسردگی فصلی اختاللی است 

که معموال با تغییر فصل به باالترین میزان خود می رسد.
وی افزود: به طور کلی افسردگی فصلی نوعی اختالل است 
که در آن فرد در دیگر زمان های سال شرایطی عادی دارد 
ولی در فصلی خاص احساس اضطراب و افسردگی می کند. 
این متخصص روانپزشکی دانشگاه با بیان این که با شروع 
پاییز کوتاه تر شدن طول روز و کمتر شدن نور خورشید 
احتمال ابتال به افسردگی افزایش می یابد، خاطرنشان کرد: 

تغییرات خلق مستقیما به تغییرات فصلی مرتبط است.
نور خورشید و ساعت  تابش  این که  به  اشاره  با  شمس 
تنظیم کننده ترشح هورمون ها است  بیولوژیکی بدن که 
می تواند خلق وخو و خواب را تحت تاثیر قرار دهد، تاکید 
کرد: افرادیکه با تغییر فصل دچار افسردگی می شوند، به هر 
میزان نور بیشتری دریافت کنند زودتر از افسردگی و تنگی 

خلق رهایی می یابند.
عضو هیات علمی گروه روانپزشکی دانشگاه گفت: خلق 
11 درصد از عموم مردم با شروع فصل پاییز و سرد شدن 

هوا کاهش پیدا می کند.
وی با تاکید بر این که تمامی افرادی که دچار افسردگی 

فصلی می شوند ضرورتا مبتال به اختالل افسردگی نیستند، 
توضیح داد: ممکن است درصد کمی از افرادی که به یک 
باره با تغییر فصل دچار اضطراب و افسردگی می شوند به 

درمان های مداخله ای نیاز داشته باشند.
این متخصص روانپزشکی دانشگاه با بیان این که اختالل 
عاطفی و یا افسردگی فصلی افراد را به شکل های متفاوتی 
تحت تاثیر قرار می دهد، افزود: احتمال تغییر خلق در فصل 

بهار نیز وجود دارد.
شمس با بیان این که احتمال بروز افسردگی با شروع فصل 
پاییز به مراتب بیشتر از بهار است، توضیح داد: شیدایی یا 
مانیا حالتی از افسردگی است، در این مدل از اختالل خلق 
که همزمان با فصل بهار آغاز می شود انرژی فرد بسیار زیاد 
می شود؛ به شکلی که این اختالل با تظاهراتی همانند نشاط 
به  باال  خلق  حد،  از  بیش  فعالیت  تحریک پذیری،   زدگی، 

صورت شادی، خوش بینی افراطی، بیقراری حرکتی، اشکال 
در تمرکز و برنامه ریزی های بلندپروازانه دیده می شود.

به  مبتالیان  در  گفت:  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  این 
بیماری دوقطبی، عالئم مانیا و شیدایی با شروع فصل بهار و 

اختالل افسردگی در فصل پاییز عود می کند.
و  عالئم  که  این  بیان  با  دانشگاه  روانپزشکی  متخصص 
دائم  افسردگی  اختالل  با  فصلی  افسردگی  های  نشانه 
انرژی،  کاهش  کرد:  خاطرنشان  دارد،  زیادی  شباهت 
تغییرات محسوس در میزان خواب، میل جنسی، توجه و 
تمرکز و تغییر در میزان اشتها از نشانه های افسردگی است.
این عضو هیات علمی دانشگاه تنها فاکتوری که افسردگی 
افسردگی ها   و  روانی  اختالالت  سایر  به  نسبت  را  فصلی 
و  دانست  فصلی  افسردگی  بروز  زمان  کند،  می  متفاوت 
گفت: افسردگی فصلی در بازه زمانی خاص در سال عود 

می کند.
شمس با بیان این که احتمال بروز تمامی بیماری ها و 
اختالالت روان تقریبا یکسان است، خاطرنشان کرد: به طور 
مثال بیشترین سن بروز افسردگی بین ۳0 تا ۴0 سال است 
و یا اختالل دوقطبی و یا بروز شیدایی در 20 تا 25 ساله ها 

بیشتر دیده می شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به این که به طور 
کلی انواع بیماری ها، که اختالالت روان هم از این قاعده 
مستثنی نیست تاریخ دقیق شروع و یا سن خاصی ندارد، 
تاکید کرد: حتی ممکن است فردی در سن باالی 50 یا 

کمتر از 20 سال دچار افسردگی یا افسردگی فصلی شود.
شمس با اشاره به اهمیت درمان انواع افسردگی ها، تاکید 
کرد: اگر چنانچه این بیماری به موقع تشخیص و درمان ها 
پیش از شدت گرفتن عالئم آغاز شود، روند درمان تا حدود 

زیادی از بروز مشکالت بعدی جلوگیری خواهد کرد.
یا  و  دارویی  غیر  دارویی،  های  درمان   از  استفاده  وی 
مشاوره را از جمله روش های درمان افسردگی فصلی دانست 
و تاکید کرد: درمان این اختالل به کمک نور درمانی، دارو 
و روش های روان پزشکی انجام می شود و اگر چنانچه فرد 
به اختالل دوقطبی مبتال باشد باید به پزشک خود اطالع 
دهد؛ چرا که این موضوع برای زمان تجویر نور درمانی و 

دیگر داروهای ضد افسردگی بسیار اهمیت دارد.
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بهشتی، این متخصص روانپزشکی دانشگاه  گفت: درمان 
با داروهای ضد افسردگی برای برخی از بیماران مبتال به 
اختالل عاطفی فصلی، خصوصا اگر عالئم شدید باشد بسیار 

موثر خواهد بود.
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یادداشت روز: 

انقالب اسالمی 
و اندیشه های 

عاشورایی
42 سال پیش که انقالب اسالمی، روز 22 بهمن ماه 1357 به رهبری 
امام خمینی )ره( و همت بلند جوانان ایرانی به پیروزی رسید، 
افتخارآمیز  بسیاری از فعاالن سیاسی آن روزگار از پیشینه ی 
این انقالب در سده های گذشته خبر نداشتند. کمتر کسی می 
دانست نهضت تنباکو و اقعه ی رژی، برای کوتاه کردن دست 
بیگانگان از اقتصاد ایران، به رهبری میرزای شیرازی ـ یکی از 
روحانیون بلند پایه معاصر با ناصرالدین شاه ـ بذری بود که در 
راستای تحقق آزادی و استقالل ایران در جان و روح ایرانیان 
موثر روحانیون  نقش  از  مردم عادی  و  بود. عوام  کاشته شده 
اهلل  نقش آیت  و  نداشتند  مشروطیت خبر  انقالب  پیروزی  در 
کاشانی در همراهی با دکتر مصدق برای پیروزی نهضت ملی 
صنعت نفت و کوتاه کردن دست انگلیس هایی که نفت ما را 

به غارت می بردند به روشنی تبیین شده بود.
از آنجا که وسایل ارتباطی و خبری منحصر به رادیو و روزنامه 
ها بود و هنوز فناوری های جدید اختراع نشده بود، مردم در 
جمعی  و  )ره(  خمینی  امام  مبارزات  از  کشور  کنار  و  گوشه 
زمینه  که  کاپیتوالسیون  ننگین  قانون  علیه  ایشان  شاگردان  از 
که  جرائمی  مجازات  از  را  ایران  ساکن  آمریکایی  اتباع  فرار 
به  لذا  و  نداشتند  خبر  بود،  آورده  فراهم  شدند،  می  مرتکب 
علت اختناق خبری، واقعه ی خونین 15 خرداد سال 1342 که 
انجامید،  )ره(  امام خمینی  تبعید  و  از مردم  به شهادت جمعی 
بازتاب فراگیری نداشت. حال آنکه این نهضت که در پی لغو 
قانون کاپیتوالسیون به منظور پایان بخشیدن به تحقیر و توهین 
ایرانیان بود به اهتمام و رهبری روحانیت شکل گرفته بود اما 
مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری روحانیت ایران طی 
سالهای 56 و 57 با استفاده از فناوری های جدید ارتباطی در 
بود،  گرفته  اوج  ایثارگر  جوانان  عاشورایی  های  اندیشه  سایه 
انقالب ایران را وارد یک مرحله ی تاریخی کرد که پیروزی 

آن قطعیت یافته بود.
شدید  سرکوب  و  بختیار  دولت  نظامی،  حکومت  بنابراین 
شاه،  عذرخواهی  حتی  و   1357 سال  شهریور   17 خونبار  و 
فساد  از  که  مردمی  انقالبی  جلوی خروش  نتوانست  هیچیک 
نوکیسه های چاپلوس پیرامون شاه به ستوه آمده بودند، بگیرد.
بودند،  )ع(  حسین  امام  مکتب  ی  آموخته  دانش  که  مردمی 
و  اقتصادی  و  اجتماعی  عدالت  تحقق  و  آزادی  به  نیل  برای 
های  سینه  فکر،  خوش  و  پاکیزه  های  دولت  از  برخورداری 
خود را سپر گلوله کرد و بدین ترتیب بود که ماشین سرکوب 
بیستم،  انقالب قرن  ایران در آستانه ی آخرین  افتاد و  از کار 
یکپارچه به پاخاست و بزرگترین استقبال تاریخ را در فرودگاه 
مهرآباد تهران رقم زد و باور کرد که حماسه ی کاوه آهنگر 
افسانه نیست و اگر ایمان خالص، یاری گری، شجاعت، قربانی 
و  جان  در  فانی  دنیای  از  بریدن  و  نفسانی  های  هوس  کردن 
ختم  واال  های  آرمان  و  ها  هدف  به  که  مسیری  رهروان  دل 
حتی  و  نیست  غیرممکن  چیز  هیچ  یابد،  استحکام  شود،  می 
ابرقدرت ها در مقابل ملت های یکدل و یک زبان و مومنین 
واقعی، سرخم خواهند کرد. چرا که چنین ارگانیزمی در مقابل 
می  پیروز  شیطانی  های  ثروت  و  ها  مقام  تهدیدها،  ها،  وعده 

شود.
به  )ره(  امام خمینی  پیروزمندانه  ورود  سالگرد  بهمن،  دوازده 

کشور و آغاز دهه فجر مبارک باد.

  به قلم یحیی 
فتح نجات

تحرک و شادابی نیاز امروز جامعه ایرانی
 کرونا مهم ترین واقعیت زندگی امروزی بشر است. 
متاثر  را  انسانی  زندگی  ابعاد  همه  مهلک  بیماری  این 
و  تجاری  اقتصادی،  منفی  ابعاد  کنار  در  است.  ساخته 
صنعتی، تاثیر کرونا بر سالمتی و جان انسان بیش از هر 

موضوع دیگری تاثیر مطرح و قابل مداقه است.
مکشوف  همگان  بر  بیماری  این  روزانه  میر  و  مرگ 
است. به نظر می رسد موضوع مرگ خاموش دیگر تبعات 
مهم این بیماری است. به این شکل که تنبلی و کسلی 
حاصل از شرایط زندگی کرونایی باعث شود که بیماری 
های پرفشار خونی و قلبی در همه جای دنیا به خاطر 

کنار گذاشته شدن امر خطیر ورزش افزایش یابد.  
بی  و  تحرکی  مدارس کم  ها،  دانشگاه  تعطیلی  تداوم 
مجازی  به  توجه  با  دارد.  همراه  به  خود  با  را  تحرکی 
معلمین،  از  جامعه  از  عظیمی  طیفی  آموزش  شدن 
دانشجویان  و  کارکنان  آموزان،  دانش  مستخدمین، 
حضور فیزیکی در محل کارشان ندارند و از طریق فضای 
کنترل  و  مدیریت  خدماتی  و  آموزشی  امورات  آنالین، 
می شود. این موضوع در کنار محسنات فراوان که باعث 
مدیریت وقت، انرژی و هزینه می شود ناخواسته مساله 

سالمتی، تحرک و شادابی را تحت تاثیر قرار می دهد.
این  آموزش  شدن  مجازی  مهم  پیامدهای  از  یکی 
با   تحرکی  وکم  تحرک  عدم  به  توجه  با  افراد  که  است 
ناهنجاری های اسکلتی عضالنی شدید در استفاده زیاد 
وسایل الکترونیکی از قبیل لب تاب موبایل  مواجه شود 

که این پوزیشن های بدنی باعث ناهنجاری ازقبیل شانه 
خواهد  گود  کمر  گرد،  پشت  جلو  به  سر  نابرابر،  های 
در  تحرکی  بی  بدلیل  که  دیگری  اتفاق  ومهمترین  بود 
و  عضالت بدن مشاهده خواهد شد شل شدن عضالت 
وارفتگی آن و مشکالت مفاصلی، این اتفاق سبک زندگی 
را به شدت تغییر خواهد داد.  خانواده ها وافراد جامعه 
تخریب  گیر می کند  در  نیز  را  افراد خانواده  ارتباطات 
اهسته و شرایط خانوادگی را نیز در بر خواهد داشت و 

وابستگی اینترنت در ارتباطات خانواده هم تاثیر خواهد 
وترویج  بدنی  های  فعایت  نقش  این شراط  در  گذاشت 
به  بوده  اهمیت  پر  بسیار  وفعال  سالم  زندگی  سبک 
بین  روزانه  پیشنهاد می گردد  تحقیقات  طوریکه طبق 
کلیه  برای  بدنی  های  فعالیت  ساعت  یک  تا  ۴۵دقیقه 

افراد جامعه در برنامه روزانه خود تنظیم نمایند.  
شکل  به  همدیگر  از  دوری  کرونا،  دیگر  نامطلوب  اثر 
اول  قانون  است.  دوستانه  ورزش های  و  ها  روی  پیاده 

اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت  ضرورت  بر  که  کرونا 
جهت  در  دیگر  هم  به  نباید  افراد  اینکه  و  دارد  تاکید 
تنهایی  پیامد  ناخواسته  شود؛  نزدیک  سالمتی  حفظ 
این  در  مساله  ترین  مهم  دارد.  پی  در  را  افراد  شدن 
ورزش های  به  تمایل  ها  انسان  که  است  این  خصوص 
گروهی و دورهمی دارند. اساسا فرد در تنهایی انگیزه و 
رمقی برای ورزش ندارد. شرایطی که امروز اتفاق افتاده 
باعث شده که افراد ورزشی هم به تدریج ورزش را کنار 
الگوی نامناسبی برای سالمت  گذاشته و این می تواند 

عمومی جامعه باشد.
این  متولیان  و  بهداشت  وزرات  که  است  ضروری 
حوزه نظیر صدا و سیما و رسانه ها روی این محور کار 
کنند که در عصر کرونا، شهروندان ورزش و نرمش  را  
متناسب با ظرفیت های موجود در برنامه های زندگی 
شان قرار دهند و این طور نباشد که اساسا این مقوله 
مهم به ورطه فراموشی سپرده شود. در این خصوص می 
سبک  و  ورزش  نوع  کرونایی،  شرایط  با  متناسب  توان 
های جدید ورزشی به جامعه تعلیم داده شود تا شاهد 
نشاط و شادابی جامعه باشیم. اساسا می توان روی این 
تواند  می  نرم  های  ورزش  بسا  چه  که  کرد  کار  محور 
عاملی موثر در مقابله با کرونا باشد. بدن انسان هر چقدر 
تحرک و آمادگی داشته باشد به همان نسبت در برابر 

ویروس ها مقاوم تر خواهد بود.
منبع:خبرگزاری ایرنا

اساس  بر  امروز«:  »كرمان  با  گفتگو  در  كرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس   
اول  اولویت  می شود.  مشخص  استان  هر  سهمیه  دار  اولویت  افراد  تعداد 
آن  از  درمان،پس  كادر  افراد  دیگر  سپس  و  هستند  »آی سی یو«  بخش  فعاالن 
مراكز  در  تزریق  رسید.  خواهیم  مردم  عموم  به  نهایت  در  و  خطر  پر  افراد 
كرونا  واكسن  داروخانه ها  در  عنوان  هیچ  به  و  بود  خواهد  درمانی  منتخب 
انجام خواهد شد. تابستان  احتماال در  به عموم مردم  تزریق  فروخته نمی شود. 

به قلم 
محمد فتح نجات

روایت »کرمان امروز« از سواالت متداول این روزهای مردم استان کرمان درباره میزان سهمیه استان کرمان از واکسن های خریداری شده؛

سهم استان از محموله های ارسالی چقدر است؟

سال 1399 بسیار متفاوت بود، از کرونا و بیماری هایش 
این  با خود داشت  ای که  نکته  اما  اتفاقات سیاسی اش.  تا 
دقیق  بیشتر  مسئوالن  های  فعالیت  روی  بر  مردم  که  بود 
درباره  امروز  به  تا  مردادماه  از  بارها  که  ای  گونه  به  شدند. 
با  آن  مقایسه  و  کرمان  استان  آنفلونزای  واکسن  سهمیه 
گاهی  که  سواالتی  شد،  سوال  مسئوالن  از  ها  استان  دیگر 
رفتارهای  ریز  روزها  این  بود.مردم  همراه  نیز  سرزنش  با 
و  دارند  نظر  زیر  را  حکومتی  و  دولتی  مدیران  و  مسئوالن 
در کوتاه ترین زمان ممکن نظرات خود را در فضای مجازی 
بیان می کنند. همین موضوع موجب حساس تر شدن رسانه 
از مسئوالن همواره  ها نیز شده است و وظیفه طرح سوال 
بر عهده ما اهالی رسانه است. در همین رابطه این روزها که 
خبر از ورود محموله ناچیز واکسن روسی به کشور همه جا 
سهم  که  می پرسند  ما  از  بسیار  کرمان  مردم  شده،  منتشر 
این  نگارش  این محموله چقدر است.دلیل  از  استان کرمان 

متن همین سواالت است که پاسخ آنها باید مشخص شود. 
علوم  دانشگاه  رییس  رشیدی نژاد  دکتر  با  سبب  همین  به 
پزشکی کرمان تماسی تلفنی برقرار و برخی از این سواالت 
را مطرح کردیم و ایشان در نهایت احترام و با سعه صدر به 

سواالت ما پاسخ دادند.
اینکه  به  اشاره  ضمن  کوتاه  گفتگوی  این  ابتدای  در  وی 
در کرمان نیز به مانند همه نقاط کشور توزیع واکسن طبق 
واکسن  ابتدا  بود، گفت: »در  بهداشت خواهد  وزارت  برنامه 

به کادر بهداشت درمان و به خصوص افرادی که در معرض 
افرادی که در »آی  یعنی  تزریق خواهد شد،  خطر هستند 
سی یو«فعالیت دارند از پزشکان تا نیروهای خدماتی. سپس 
خاص  های  بیماری  و  شود  می  دانسته  پرخطر  که  افرادی 
تزریق  مردم  عموم  به  واکسن  این  زمانی  چه  اینکه  دارند. 
خواهد شد را دقیق نمی توانم بگویم، اما فکر می کنم که در 

انتهای بهار 1۴00 این اتفاق محقق شود«
رشیدی نژاد در ادامه سخنانش گفت: »الزم به ذکر است 

مانند دیگر واکسن های عمومی در  به  نیز  واکسن  این  که 
داروخانه ها به فروش نمی رسد و تنها در بیمارستان های 
منتخب که شرایط نگهداری و تزریق آن را دارند ارائه خواهد 
شد. وقتی در این بیمارستان ها تزریق انجام شد، اگر تقاضا 
موقت  های  پایگاه  در  واکسیناسیون  این  باشد  زیاد  بسیار 
در  احتماال  کردم  اشاره  که  همانطور  و  شد  خواهد  انجام 

تابستان به وقوع خواهد پیوست«
از دکتر رشیدی نژاد بسیار متشکریم که پاسخگوی سواالت 

ما بودند اما یک سوال هم از مدیران کشوری باید پرسیده 
شود که چرا باید این واکسیناسیون در تابستان انجام شود 
در حالی که می دانیم بسیاری از کشورها الویت های اول و 
دوم را واکسینه کرده اند و تا یک یا دو ماه دیگر به عموم 
مردم خواهند رسید. چرا ایران ثروتمند باید حدود سه ماه 
از دیگر کشورهای جهان عقب بماند؟ به امید فردایی بهتر 
که در آن کوتاهی های مدیریتی باعث مرگ سرمایه های 

این وطن نشود.


