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یادداشت روز

خشکاندن چشمه ی باج خواهی استعمار با صندوق رای

به مناسبت گرامیداشت هفته محیط زیست به بهره برداری رسید؛

پروژه احداث و بهبود غبارگیرهای

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

2

2

2

4

4

2

دادستان کرمان  خبر داد:

اعاده 56 هکتار از اراضی ملی 

به بیت المال طی سال گذشته

احمد حسن زاده 
مدیر نمونه ملی و نامزد انتخابات شورای اسالمی

 شهر کرمان در گفتگو با »کرمان امروز«:

حفظ و احیای آثار و بافت های تاریخی

 شهر کرمان ضروری است

متن در صفحه دوم

وزیر صمت در حاشیه  سفر به استان  تاکید کرد:

لزوم حضور شرکت های بخش خصوصی

 در مناطق محروم

2

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی کرمان:

ربایش کودکان در کرمان کذب است

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
فرمانده انتظامی استان:

با تمام توان زمینه را برای 

ترغیب و مشـــــارکت همگان

 در انتخابات فراهم می آوریم

کروناباشرایطمتفاوتیانجاممیشود؛ کهباتوجهبهشیوع کرمان گزارش»کرمانامروز«ازایامتبلیغاتانتخاباتشورایشهر

رقابت امسال در میدان مجازی رونق دارد

متن کامل در صفحه سوم

   تبلیغات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا همزمان با دیگر نقاط کشور از 20 خردادماه 1400 در کرمان نیز آغاز شده است. با این تفاوت که تبلیغات انتخاباتی 
نامزدها امسال با توجه به شیوع کرونا بیشتر به صورت مجازی انجام می شود. به گونه ای که بازار تبلیغات در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به قدری داغ شده است که بسیاری از 
کاندیداها از جمله ائتالف »کرمان بهتر« تبلیغات فضای حقیقی و انتشار پوستر و رفتارهایی از این قبیل را به کل از برنامه های خود حذف کرده و اینگونه هم به طبیعت کمتر لطمه وارد 

خواهد شد و هم اینکه نامزدها در فضای مجازی مجبور به انتشار دقیق برنامه های خود هستند و تنها یک پوستر و یک چهره منتشر نخواهد شد و....

2

دبیر جبهه اصالح طلبان استان خبر داد:

اعالم فهرست نهایی

 اصالح طلبان 

برای انتخابات 

شورای شهر کرمان

۲۰هزار معلم

 در تیرماه 

استخدام می شوند

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  سوم

حمایت از
 5000 بیمار سرطانی 

از اسکان تا درمان

روایتی از فعالیت های انجمن خیریه 
کرمان؛ حمایت از بیماران مبتال به سرطان »یاس« 

آگهی شناسایی پیمانکار 5- 1400
 شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد جهت تامین جرثقیلهای اورهال تغلیظ مجتمع مس سرچشمه اقدام به شناسایی پیمانکاران توانمند و دارای صالحیت نماید. لذا 
از شرکت هایی که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر 
دو روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت ارفع سازان کرمان، واحد دفتر فنی ارسال فرمایند و در صورت داشتن هرگونه 

سوال و یا ابهام با شماره های 34310286 - 034 و 34310599 واحد دفتر فنی تماس حاصل نمایند.
1 - تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 2 - تصویر اساس نامه شرکت  3 - مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت

 4ـ تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 5 - رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 
قابل توجه است اولویت با شرکت هایی است که دارای رتبه ابنیه می باشند و بدیهی است ارائه و تحویل مدارک فوق اولویت و یا حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 
برگه پیشنهاد نرخ: 

 کل دستگاه های مورد نیاز اورهال

 مبلغ کل ماهیانهمبلغ واحد 24 ساعته )ماهیانه(  24 ساعتهمبلغ واحد 12 ساعتی )ماهیانه(  12 ساعته نام دستگاهردیف

43 جرثقیل 50 تن1

71جرثقیل 20 تن2

21جرثقیل 15 تن3

11 جرثقیل 10 تن کارگاهی4

20 جرثقیل کفی 10 تن5

10بیل زنجیری6
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اخبار استان

گفت:  کرمان  استان  طلبان  اصالح  جبهه  دبیر 
اعضای لیست نهایی جبهه اصالحات برای انتخابات 
شورای شهر کرمان علی خدادادی، سیدمحمدرضا 
سجاد  حسن زاده،  احمد  میرحسینی،  معین زاده 
عرب نژاد،  محمدمهدی  عرب پور،  محمد  صفاهانی، 
علی  ذبیحی،  علی  پور،  زهرا موسی  امیری،  احمد 

پورجواران و علیرضا شیخ اسدی هستند.
»شایان زندی« در گفت و گو با ایسنا، ضمن دعوت 
مردم به مشارکت حداکثری در انتخابات اظهار کرد: 
انتظار داریم مردم در انتخابات با حضور حداکثری 

خود سرنوشت خود را رقم زنند.
وی با اشاره به لیست نهایی جبهه اصالحات برای 

علی  گفت:  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  انتخابات 
میرحسینی،  معین زاده  سیدمحمدرضا  خدادادی، 
احمد حسن زاده، سجاد صفاهانی، محمد عرب پور، 
موسی  زهرا  امیری،  احمد  عرب نژاد،  محمدمهدی 
علیرضا شیخ  و  پورجواران  علی  ذبیحی،  علی  پور، 

اسدی اعضای این لیست هستند.

بیان  با  کرمان  استان  طلبان  اصالح  جبهه  دبیر 
ها  شهرستان  از  برخی  در  اصالحات  جبهه  اینکه 
کرمان  در شهر  کرد:  عنوان  داده،  ارائه  لیست  نیز 
دو  که  شهری  متخصصین  از  نفر  چند  صالحیت 
نفر از آنها عضو فعلی شورای اسالمی شهر کرمان 

هستند، احراز نشد.

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

شرکت های  حضور  لزوم  بر  تاکید  با  صمت  وزیر 
بخش خصوصی در مناطق محروم گفت: نباید در 

این مناطق بیکار داشته باشیم.
حسینی  رزم  علیرضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
در حاشیه سفر به استان کرمان با اشاره به لزوم 
توانمندسازی اقتصادی مردم اظهار کرد: اگر امروز 
از مردم منوجان نظرخواهی کنند که می خواهند 
با سرمایه گذاری زمینه کسب  این شهرستان  در 
قطعاً  کنند؛  دریافت  یارانه  یا  شود  ایجاد  کار  و 
زمینه  و  منطقه  در  گذاری  سرمایه  انتخابشان 

سازی برای درآمدزایی است.

لزوم حضور شرکت های  بر  تاکید  با  رزم حسینی 
بخش خصوصی در مناطق محروم اظهار کرد: نباید 

در این مناطق بیکار داشته باشیم.
وی با اشاره به فعالیت معین های اقتصادی گفت: 
اجرای این شیوه باعث مهاجرپذیر شدن برخی از 
شهرستان ها شده است و بیکار ندارند و نیروی کار 

از شهرستان های دیگر به این مناطق می آید.
بر اهمیت مدیریت توسعه،  تاکید  با  رزم حسینی 
در  باید  سواد  با  و  کارآمد  بخش خصوصی  افزود: 
مناطق مختلف حضور پیدا کرده و بعد از مطالعه در 
خصوص پیشینه هر منطقه، طرح های جدید ارائه 

دهد. از این طریق ضمن اشتغالزایی، آسیب های 
وزیر  می یابد.  کاهش  منطقه  در  هم  اجتماعی 
سه  امنیت  و  فرهنگ  اقتصاد،  کرد:  اظهار  صمت 
هسته بهم پیوسته است که باعث آبادانی منطقه 
خدمت  را  وقف  بزرگترین  حسینی  رزم  می شود. 
بخش خصوصی  انگیزه  افزود:  و  دانست  مردم  به 
بیشتر از بخش دولتی است. بخش خصوصی وقتی 
ورود  مختلف  حوزه های  در  باشد  داشته  درآمد 

می کند.
زمینه  در  باید  شهرستان ها  مسئوالن  گفت:  وی 

آبادانی و توانمندسازی مردم مطالبه گر باشند.

وزیر صمت در حاشیه  سفر به استان  تاکید کرد:

لزوم حضور شرکت های بخش خصوصی در مناطق محروم

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت صنایع مس افق کرمان مي رساند جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه شرکت براي سال مالي منتهي به 30 
اسفند 1399 راس ساعت 16:30 چهارشنبه مورخ 1400/4/2 به آدرس کرمان - جاده تهران –شهید صدوقی 23- کوچه سوم سمت راست – مجتمع گردشگری 
پالیز  برگزار مي گردد ، لذا از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می گردد تا در 

جلسه مجمع این شرکت حضور بهم رسانند . در ضمن داشتن اصل کارت ملی و مدارک مثبت نمایندگی در روز مجمع الزامی است .
دستور جلسه:  1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانوني

2- تصویب صورتهاي مالي منتهي به 1399/12/30
3-  انتخاب حسابرس و بازرس قانوني و علي البدل و تعیین حق الزحمه ایشان

4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار  5- تعیین پاداش هیات مدیره براي عملکرد سال 1399 
6- تعیین حق حضور اعضا غیر موظف هیات مدیره در سال 1400

7- سایر مواردي که در صالحیت مجمع عمومي مي باشد.
با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در راستای اجرای ابالغیه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20 ستاد ملي مبارزه با بیماري کرونا و ابالغیه شماره 440/050/ب/98 
مورخ 1398/12/26 سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر استفاده از سیستم های ارتباطی برای سهامداران محترم و لزوم عدم تجمع غیر ضروری در شرایط حساس 
بهداشتی کنونی ناشی از ویروس کرونا و ممنوعیت تجمع بیش از 15 نفر ، مجمع با حضور حداکثر15 سهامدار حقیقی و حقوقی و رعایت ماده 84 قانون تجارت 
برگزار خواهد شد .  لذا ضمن تشکر از  سهامداران محترم،  تقاضا دارد به منظور رعایت تمهیدات ستاد مذکور و حفظ سالمتی خود مجمع مذکور را به صورت 

آنالین از طریق پیوند اینترنتی : www.skyroom.online/ch/kcico/ofogh مالحظه فرمایند.
هیئت مدیره شرکت صنایع مس افق کرمان 

آگهي د عوت به مجمع عمومي  عادي ساليانه صاحبان سهام
شركت صنايع مس افق كرمان )سهامي عام (

به شماره ثبت 14019 و شناسه ملي 10630061317

خبر
دادستان کرمان  خبر داد:

اعاده 56 هکتار از اراضی ملی 

به بيت المال طی سال گذشته

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان از اعاده 56 هکتار از اراضی ملی 
با ارزش 141 میلیارد تومان به بیت المال در سال گذشته خبر داد و گفت: در 
سال جاری نیز با همت مجموعه قضایی و راه و شهرسازی و اجرای  11 مورد 
احکام قضایی، زمینه اعاده 6 هکتار از اراضی ملی به ارزش 200 میلیارد تومان 

به بیت المال فراهم شده است.
شهرسازی  و  راه  معاونین  و  مدیرکل  با  مشترک  نشست  در  ساالری  دادخدا 
استان کرمان با هدف توسعه اقدامات در زمینه حفاظت، حراست وصیانت از 
حقوق بیت المال افزود: کارخانه خانه سازی کرمان نیز به عنوان یکی از اموال 
و امالک متعلق به دولت از اموال بیت المال محسوب می شود و دادستانی 
کرمان با پیگیری اداره کل راه و شهرسازی در صدد تعیین تکلیف این واحد 

اقتصادی است.
با اشاره به این مطلب که تعیین تکلیف کارخانه خانه سازی کرمان در  وی 
اختیار مجموعه وزارت راه و شهرسازی است، اظهارداشت:  پیگیری های الزم 
ازسوی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان از وزارت راه و شهرسازی در 
دست انجام است و تاکید مجموعه اجرایی و قضایی استان کرمان بر راه اندازی 

و احیای مجدد این کارخانه است.
مدعی العموم تصریح کرد: از آنجا که داشتن مسکن حق هر شهروند است و 
از سوی دیگر تامین مسکن هزینه های سنگینی را به افراد تحمیل می کند، 
این کارخانه در  اندازی مجدد  راه  برای  اقدامات الزم  این است که  بر  تاکید 

جهت تامین مسکن ارزان و با کیفیت برای مردم انجام شود.
ساالری گفت: بر مبنای اقدامات راه و شهرسازی استان کرمان کارهای بسیار 
عامه  المال و حفظ حقوق  بیت  از حقوق  خوبی در حوزه حراست و صیانت 

انجام شده است.
وی با اشاره به این مطلب که اداره کل راه و شهرسازی به عنوان نماینده بیت 
المال در حفاظت از اراضی ملی به شمار می رود، اظهارداشت: اقدامات خوبی 
به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال در بخش زمین و مسکن انجام 
شده و انتظار می رود با توسعه اقدامات پیشگیرانه از ایجاد پرونده های قضایی 

جلوگیری شود.
وی ، اجرای قانون حدنگار را از راهکارهای مهم پیشگیری از تضییع حقوق 
ادامه داد: در راستای تقویت  المال در حوزه زمین و مسکن برشمرد و  بیت 
یگان حفاظت راه و شهرسازی نیز اقدامات خوبی طی سال گذشته انجام شده 
که انتظار می رود با توسعه و تکمیل این اقدامات، زمینه مناسب تری برای 

حراست و صیانت از اموال عمومی فراهم شود.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان تصریح کرد: متناسب سازی حق 
الزحمه نیروهای دست اندرکار در حوزه حراست و صیانت از حقوق عامه در 
حوزه زمین و مسکن و متناسب سازی حقوق کارکنان راه و شهرسازی با میزان 
مسئولیت آنها نیز در زمینه حفاظت، صیانت و پیشگیری از تضییع حقوق بیت 

المال در حوزه زمین و مسکن بسیار اثرگذار خواهد بود.
ساالری با تاکید بر این مطلب که اقدام در راستای صیانت از بیت المال در 
داد:  ادامه  دارد،  سزایی  به  تاثیر  جرم  وقوع  از  پیشگیری  زمینه  در  حقیقت 
انجام  عامه  حقوق  احیای  راستای  در  نیز  حوزه  این  در  شده  انجام  اقدامات 

می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که موضوع سیما 
منظر شهری در سطح کشور و از جمله در استان کرمان دچار لجام گسیختگی 
و ناهمگونی است، ادامه داد: الزم است که اداره کل راه و شهرساری استان 
کرمان بر مبنای مسئولیت های قانونی خود به این موضوع ورود جدی کرده و 
با ضابطه مند کردن اقدامات حوزه سیما منظر شهری، مردم را به رعایت اصول 
و قوانین این حوزه پایبند کند زیرا سیما و منظر شهری مطلوب و زیبا نیز از 

حقوق عمومی به شمار می رود و باید مورد حمایت قرار گیرد.
و  مجوزات  به  نیاز  شهری  منظر  سیما  حوزه  اقدامات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پیگیری های کشوری دارد که زمان بر خواهد بود، گفت: می توان ظرفیت های 
نظام مهندسی کرمان را در این حوزه به کار گرفته و اقدامات الزم را انجام داد.
انقالب مرکز استان کرمان تصریح کرد: به عنوان مدعی  دادستان عمومی و 
العموم تاکید می شود که حاکمیت باید در جهت منافع مردم به موضوع سیما 

منظر شهری ورود کرده و از ایجاد مناظر ناهمگون جلوگیری کند.
 ساالری بر تکمیل مسکن های مهر نیز تاکید کرد و گفت: در راستای حل 
مشکل پروژه مسکن مهر بیلوکاران مقرر شده که در نشست مشترک اقتصاد 
و  انجام  الزم  های  ریزی  برنامه  المال  بیت  حقوق  حفظ  شورای  و  مقاومتی 

مصوبات آن در اسرع وقت اجرایی شود.
وی به موضوع طرح اقدام ملی نیز اشاره کرد و گفت: الزم است که مشکالت 
راهکارهای  و  گرفته  قرار  رصد  مورد  اکنون  هم  از  نیز  طرح  این  احتمالی 

پیشگیری و رفع آنها اندیشیده شود.
استان کرمان  بزرگراه های  این مطلب که وضعیت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
متناسب با شرایط این استان و مردم آن نیست، عنوان کرد: استان کرمان از 
نظر جغرافیایی به عنوان کریدور شمال به جنوب و شرق به  غرب به شمار می 
رود و از این رو الزم است که نسبت به دو بانده کردن جاده های این استان 

اقدامات الزم صورت گیرد.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان تصریح کرد: اقدام در راستای 
ساماندهی جاده های دو بانده در استان کرمان حرکتی در جهت حفظ حقوق 
ای و درمانی و خسارت های  بیمه  عامه است که ضمن کاهش هزینه های 
جانی و مالی، از اتالف سوخت و سرمایه های کشور که در قالب سوبسید حامل 

های انرژی پرداخت می شود، نیز جلوگیری می شود.
ساالری در ادامه سخنان خود بر حفاظت از نیروهای انسانی ادارات نیز تاکید 
باید  از اسناد و مدارک مهم،  کرد و گفت: واحدهای حراست ضمن حفاظت 
به  نیز  انسانی مجموعه  از سرمایه های  بوده و  نماینده سازمان های نظارتی 

عنوان مهمترین سرمایه های موجود حفاظت کنند.
وی با اشاره به این مطلب که هیچ فردی از نیروی متخلف حمایت نمی کند، 
خاطرنشان کرد: مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان در راستای شناسایی 
و برخورد با نیروهای متخلف راه و شهرسازی شهرستان، سالم سازی اداری و 
صیانت از نیروی انسانی همکاری بسیار خوبی با مجموعه قضایی استان داشته 

اند که جای تقدیر دارد.

امنیت  و  نظم  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
های  مشارکت  افزایش  ساز  زمینه  را  انتخابات 
امنیت  و  نظم  خادمان  تکالیف  از  یکی  و  مردمی 

برشمرد.
سردار” عبدالرضا ناظری” در جمع کارکنان سپاه و 
پلیس شهرستان ارزوئیه گفت: انتخابات 28 خرداد 
گرفته  نام  انتخابات  ترین  و حساس  ترین  مجازی 
اما همان  است   مورد هجمه دشمنان  به شدت  و 
طور که با انتشار کرونا تمام ظرفیت های نیروهای 
مسلح و از جمله ناجا پای کار آمدند هم اکنون نیز 

وظیفه سربازی خود را در این ماموریت نیز به انجام 
می رسانیم.

وی افزود: در این رابطه یکی از نقش های ما کنار 
بد  و  زا  تنش  تبلیغات  از  ناشی  غبار  و  گرد  زدن 
توان  تمام  با  باید  که  است  دشمن  های  اخالقی 
این  در  همگان  مشارکت  و  ترغیب  برای  را  زمینه 

رویداد مهم فراهم کنیم.
ناظری با تاکید بر اینکه مجموعه انتظامی در قالب 
قرارگاه مالک و با محوریت پلیس آگاهی در حوزه 
پیشگیری از جرائم خشن تالش خواهد کرد، گفت: 

رکن مهم در انتخابات نظم و امنیت این رویداد مهم 
است که امسال از توان رزمی و برکت وجود سپاه 

بهره برداری بیشتری خواهیم داشت.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به تاکیدات 
در  حداکثری  بر حضور  مبنی  رهبری  معظم  مقام 
در  زیادی  زحمات  رابطه  این  در  گفت:  انتخابات 
و  گرفته  انجام  استان  های  شهرستان  تمام  سطح 
امنیت  و  نظم  ناجا در کنار سایر خادمان  سربازان 
با رفتار، برخورد و کردار خوب خدمت رسان مردم 

خواهند بود

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان 
در  کودکان  ربایش  به  مربوط  که  اخباری  گفت: 

فضای مجازی منتشر می شود کذب است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری 
چندی  از  گفت:  یوسفی  احمد  کوروش  پلیس، 

در  کودکان  ربایش  خصوص  در  اخباری  پیش 
از  برخی  نگرانی  باعث  و  منتشر  مجازی  فضای 
این موضوع  قویاً  پلیس  خانواده ها شده است که 

را تکذیب می کند.
وی افزود: معاندان با هدف ایجاد رعب و وحشت 

بین شهروندان و دلسرد کردن مردم برای حضور 
چنین  انتشار  به  اقدام  انتخابات  در  گسترده 
شایعاتی می کنند که ضرورت دارد مردم با ارتقای 
سواد رسانه ای خود و با تفکر انتقادی از دامن زدن 
و بازنشر این شایعات در فضای مجازی خودداری 

کنند.
معاون اجتماعی پلیس کرمان اظهار کرد: پلیس 
فتا با رصد مداوم فضای مجازی با عامالن انتشار 
خواهد  برخورد  قانون  مطابق  شایعات  گونه  این 

کرد

فرمانده انتظامی استان:

با تمام توان زمينه را برای ترغيب و مشاركت همگان در انتخابات فراهم می آوريم

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی کرمان:

ربايش كودكان در كرمان كذب است

دبیر جبهه اصالح طلبان استان خبر داد:

اعالم فهرست نهايی اصالح طلبان برای انتخابات شورای شهر كرمان 

به مناسبت گرامیداشت هفته محیط زیست به بهره برداری رسید؛

پروژه احداث و بهبود غبارگيرهای شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم ویدا باقرپور فرزند حسینعلی مالک ششدانگ پالک 1111 فرعی از 8 اصلی واقع در 
به  تسلیم گردید و  بشماره 521072 دفتر 106 صفحه 550 صادر و  مالکیت آن  بخش 4 کرمان که سند 
موجب سند 40322 - 1392/10/01 و 30747 - 1391/12/01 و 41742 - 1395/06/06  همگی دفترخانه 
52 راین - کرمان بنفع بانک کشاورزی ثبت شده و ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده 
مدعی است سند مالکیت مزبور به علت نامعلوم مفقود از بین رفته و  درخواست سند مالکیت المثنی نموده 
لذا باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف 
مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام 

خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/03/22
265 م/الف

عیسی حافظی فر - رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 

و  آهن  توسعه  شرکت  غبارگیرهای  بهبود  و  توسعه  احداث،  پروژه 
مدیرکل  حضور  با  و  زیست  محیط  هفته  مناسبت  به  گل گهر  فوالد 
محیط زیست استان، فرماندار سیرجان، مدیرعامل و معاونین شرکت 
به  فوالد گل گهر  و  آهن  توسعه  مدیران شرکت  و  مدیرعامل  گل گهر، 

بهره برداری رسید.
 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر، این شرکت 
در راستای بهبود ارتقاء سطح سالمت کارکنان، تعهد و التزام به انطباق 
با شاخص های کیفی و کمی زیست محیطی، اقدام به جمع آوری غبار، 

احداث غبارگیرهای جدید و اصالح غبارگیرهای موجود کرده است.
این  افتتاح  آیین  در  گل گهر  فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
پروژه گفت: پروژه احداث، توسعه و بهبود غبارگیرهای شرکت توسعه 
آهن و فوالد گل گهر؛ پروژه ای زیست محیطی است که در راستای حفظ 
سالمت کارکنان آن مجموعه و محیط زیست منطقه با برآورد 50 تن 
در ساعت جمع آوری غبار نرمه گندله از محیط و بازگرداندن آن به 
چرخه تولید با 127269 نفر ساعت کار انجام شده در حوزه نصب و راه 
اندازی، بهینه سازی و بهره برداری و 7655 نفر ساعت کار انجام شده 

در حوزه مهندسی آغاز به کار می کند.
مهندس محمد محیاپور افزود: با انجام این پروژه میزان غبار محیطی 
به کمتر از 10 میلی گرم بر متر مکعب و غبار خروجی استک به کمتر 

از 50 میلی گرم در متر مکعب می رسد.
مهندس ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر نیز 
آسیب های  کاهش  و  زیست  محیط  از  حفاظت  گفت:  مراسم  این  در 

در  که  است  شرکت هایی  همه  مهم  رسالت  جمله  از  محیطی  زیست 
حوزه صنعت و معدن فعالیت دارند و قطعاً شرکت گل گهر و شرکت 
های منطقه نیز این مهم را در دستور کار خود قرار می دهند تا ضمن 
افزایش  از  را  زیست  توسعه صنعت؛ محیط  و  تولید  در حوزه  فعالیت 
آسیب حفظ نموده و برای احیای آن تالش کنند تا نسل های آینده از 

محیط زیستی مناسب بهره مند باشند.
مرجان شاکری مدیرکل محیط زیست استان کرمان در این آیین ضمن 
اقدامات  از  گل گهر،  فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  مجموعه  از  بازدید 
زیست محیطی شرکت گل گهر و شرکت های منطقه تشکر کرد و گفت: 

علی رغم اینکه اقدامات پیرامون حفاظت از محیط زیست برای صنعت 
هزینه باالیی دارد، اما خوشبختانه این مهم در شرکت گل گهر و شرکت 
دیدگاه  این  است که  اولویت  در  فوالد گل گهر همواره  و  آهن  توسعه 

مثبت رو به جلو، جای تقدیر دارد.
 سهراب بهاالدینی فرماندار سیرجان که از دیگر سخنرانان این مراسم 
بود، ضمن تقدیر از همراهی همیشگی اداره کل محیط زیست استان 
کرمان و شرکت های منطقه گل گهر، بر حضور حداکثری صنعتگران 
همچون دوره های گذشته هم دوش با سایر اقشار جامعه در انتخابات 

تاکید کرد.
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رقابت امسال در میدان مجازی رونق دارد
گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
اسالمی شهر  انتخابات شوراهای  تبلیغات ششمین دوره 
و روستا همزمان با سراسر کشور از 20 خرداد ماه 1400 
نامزدها  انتخاباتی  تبلیغات  است.  آغاز شده  نیز  در کرمان 
با توجه  به شیوع کرونا با شرایط متفاوت تری انجام می 
شود به طوری که بازار تبلیغات در فضای مجازی و شبکه 
های اجتماعی از سوی  نامزدهای شوراهای اسالمی شهر و 
روستا داغ شده است. در همین زمینه گزارشی تهیه شده 

که در ادامه  قابل مطالعه است.
بازارگرمتبلیغاتشوراهادرفضایمجازی

این روزها هر زمان که سری به فضای مجازی بزنید می 
بینید که ناخواسته عضو چندین گروه  یا کانال جدید در 
شبکه های اجتماعی شده اید که با موضوع تبلیغ داوطلبان 
ها  کانال  این  گردانندگان  و  شده  ایجاد  شوراها  انتخابات 
سعی در جلب هوادار برای نامزد مورد نظر خود از طریق 

دورهمی های مجازی را دارند.
های  کانال  و  ها  گروه  این  بیشتر  در  منتشره  محتوای 
یا  و  نظر  مورد  نامزد  به  گفتن  تهنیت  و  تبریک  مجازی 
نشر اخبار و مطالب متنوع دیگر برای ایجاد شور و هیجان 
و جلب نظر افراد است. برخی کاندیداها نیز با ارایه لینک 
و نشانی، کانال ها و سایت های شخصی خود را به گروه 
های ایجاد شده متصل می کنند تا به نوعی دامنه تبلیغات 
های  رقاب  بازار  البته  دهند.  افزایش  را  اینترنت  در  خود 
انتخاباتی به صفحات اینستاگرامی نیز رسیده است و شاهد 
برگزاری جلسات معرفی نامزدها در قالب برنامه های الیو 

اینستاگرامی نیز هستیم.
باالی  شرایط، حجم  این  در  که  داشت  اذعان  باید  البته 
تولید محتوا، اطالعات و مطالب رنگارنگ و گوناگون و بعضا 
هواداران   و  انتخاباتی  ستادهای  از سوی  که  نقیض  و  ضد 
در فضای مجازی بارگذاری و منتشر می شود، کار را برای 
به  موفق  هنوز  که  افرادی  برای  نظر  مورد  نامزد  انتخاب 

انتخاب نامزد اصلح نشده اند، سخت کرده است.

انتخاباتی  ستادهای  تبلیغاتی  های  فعالیت  کنار  در 
های  کانال  و  ها  گروه  در  جمهوری  ریاست  نامزدهای 
بازار نظر  مختلف شبکه های اجتماعی در فضای مجازی، 

سنجی و پیش بینی نتیجه انتخابات نیز در آنها داغ است و 
جالب توجه اینجاست که در هر گروه یا کانال، نامزد مورد 

نظر از آرا و اقبال بیشتری برخوردار است. 

به نظر می رسد نامزدهای انتخابات شوراها نیز همچون 
توجه  با  جمهوری  ریاست  نامزدهای  انتخاباتی  ستادهای 
تبلیغات  و وضعیت کرونایی  انجام  برای  به زمان محدود 
موجود در این دوره بخش زیادی از انرژی خود را به جای 
فضای  در  خود  معرفی  و  تبلیغات  به  محیطی،  تبلیغات 

مجازی اختصاص دهند.
تبلیغاتمحیطی

برای تبلیغات محیطی نامزدهای شوراهای شهر و روستا 
هم هر چند شهرداری کرمان صدها جایگاه را برای تبلیغات 
داوطلبان نصب کرده است اما گویا ستادهای کاندیداها پا 
را فراتر گذاشته و در هر فضایی که ممکن بوده، بنرهای 

تبلیغاتی را نصب کرده اند .
البته همانطور که پیش از این اشاره شد، برخی کاندیداها 
حقیقی  فضای  تبلیغات  بهتر«  »کرمان  ائتالف  جمله  از 
از  کل  به  را  قبیل  این  از  رفتارهایی  و  پوستر  انتشار  و 
برنامه های خود حذف کرده و اینگونه هم به طبیعت کمتر 
لطمه وارد خواهد شد و هم اینکه نامزدها در فضای مجازی 
مجبور به انتشار دقیق برنامه های خود هستند و تنها یک 

پوستر و یک چهره منتشر نخواهد شد.
ممنوعیتاستفادهازتمثالسردارسلیمانی

شورای  در  نامزد   170 مجموع  در  کرمان  استان  در 
اسالمی شهر و 16 هزار نفر در شوراهای اسالمی روستا با 

هم به رقابت خواهند پرداخت.
علیزاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و عضو ستاد 
از  استفاده  ممنوعیت  خبر  اعالم  با  هم  استان  انتخابات 
افزود:  انتخابات  ایام  در  استان  در  سلیمانی  سردار  تمثال 
با ابالغ دادستان کرمان هرگونه استفاده از تمثال و تصویر 
سردار سلیمانی در تبلیغات انتخاباتی به ویژه در پوسترها و 
بنرها ممنوع است اما این موضوع هیچ مغایرتی با موضوع 
سلیمانی  قاسم  حاج  سردار  ازرویه  مردم  پیروی  و  تاسی 

برای حضور در انتخابات ندارد.
 بر پایه این گزارش، در حال حاضر 2 هزار و 839 شعبه 
اخذ رای در سراسر استان برای برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری و شورا های اسالمی شهر و روستا پیش بینی شده 
که از این تعداد هزار و 233 شعبه اخذ رای شهری و هزار 

و 606 شعبه اخذ رای روستایی هستند.

تبلیغات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا همزمان با دیگر نقاط کشور از 20 
خردادماه 1400 در کرمان نیز آغاز شده است. با این تفاوت که تبلیغات انتخاباتی نامزدها امسال 
با توجه به شیوع کرونا بیشتر به صورت مجازی انجام می شود. به گونه ای که بازار تبلیغات در 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به قدری داغ شده است که بسیاری از کاندیداها از جمله 
ائتالف »کرمان بهتر« تبلیغات فضای حقیقی و انتشار پوستر و رفتارهایی از این قبیل را به کل از 
برنامه های خود حذف کرده و اینگونه هم به طبیعت کمتر لطمه وارد خواهد شد و هم اینکه 
نامزدها در فضای مجازی مجبور به انتشار دقیق برنامه های خود هستند و تنها یک پوستر و یک 

چهره منتشر نخواهد شد و....

وزیر آموزش و پرورش:
سیاست اصلی بازگشایی مدارس با رعایت پروتکل  های بهداشتی است 

ایران با لغو ویزای عراق موافقت کرد
ویزای اربعین برداشته شد

شیرگوسفندوبزهایمناطقجنوبیایرانبهیکانگلخطرناکآلودهشد

مهرماه  برای  اصلی  سیاست  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
آینده، بازگشایی مدارس با رعایت پروتکل های بهداشتی است.

به گزارش جام جم آنالین، محسن حاجی میرزایی  در حاشیه 
جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: همه تالش این 
است که شروع سال تحصیلی به صورت حضوری باشد، چون 
مهم ترین تجربه از دوران کرونا این بود که معلم و مدرسه 

جایگزین ندارد.
وی گفت: باید به سمتی پیش رفت که کالس های درس از 

که  مجازی  فضای  مهم  ظرفیت  این  اما  شود،  دایر  ماه  مهر 
برقرار  تربیت  و  تعلیم  مختلف  ارکان  بین  را  الزم  پیوندهای 

کرده است، مکمل آموزش حضوری می شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص دریافت هزینه از 
والدین برای استفاده از شبکه شاد در برخی از مدارس توضیح 
داد: این موضوع را تکذیب می کنم، فعالیت های شبکه شاد با 

تصمیم رییس جمهوری و دولت رایگان است.
با  برخورد  درخصوص  همچنین  پرورش  و  آموزش  وزیر 

دانش آموزان در تجمع اخیر آنها به علت برگزاری حضوری 
امتحانات اظهار کرد: سوالی برای دانش آموزان پیش آمد و 
آنها برای دریافت پاسخ سوال خود آمدند و تاکید ما این بود 
که آموزش و پرورش از آنها دعوت کند تا پس از صحبت این 

موضوع رفع شود و این اقدام هم صورت گرفت.
دو  یکی  با  انتظامی  عوامل  البته  داد:  ادامه  میرزایی  حاجی 
مورد از دانش آموزان برخورد کردند که این موضوع نیز رفع 

شد.

پس از اعالم آمادگی طرف عراقی با لغو ویزا با ایران، مسؤوالن 
کشورمان نیز با این امر موافقت کرده و لغو ویزای 45 روزه 
برای دارندگان گذرنامه عادی بین دو کشور را در ایام اربعین 

تصویب کردند.
 به گزارش جام جم آنالین،  در جلسه هیأت وزیران، با صدور 

گذرنامه  دارندگان  برای  روادید  لغو  مقررات  برقراری  مجوز 
اربعین  ایام  در  مقرر شد  و  موافقت  عراق  و  ایران  بین  عادی 
ویزای دو کشور به مدت 45 روز برای سهولت تردد زوار اربعین 
حذف شود. اکنون طرف عراقی نیز از موافقت دولت ایران برای 

لغو ویزا بین دو کشور خبر داده است.

البته در این زمینه هنوز طرف عراقی به صورت قطعی موضع 
خود را اعالم نکرده است، اما رسانه های عراقی این خبر را به 

استناد جلسه هیأت دولت ایران نقل کرده اند.
به گفته منابع آگاه، طرف عراقی نیز از این موضوع استقبال 
کرده و دولت عراق نیز از موافقت ایران با برداشته شدن ویزا 

این وجود، مسئوالن ستاد  با  بین دو کشور خبر داده است. 
به  نداشتند؛  دولت  تصمیم  این  از  دقیقی  اطالع  نیز  اربعین 
طوری که احمد محمدی فر، دبیر ستاد مرکزی اربعین از این 
تصمیم اظهار بی اطالعی کرد و گفت: فعال مصوبه ای در این 
زمینه به ما ابالغ نشده است و باید منتظر ابالغیه دولت باشیم.

انگل  وجود  مطالعه  یک  انجام  با  پژوهشگران  نوشت:  ایسنا 
"توکسوپالسما گوندی" را در شیر خام چهار استان اصفهان، 

چهارمحال و بختیاری، فارس و خوزستان بررسی کردند.
یکی از خطرناک ترین بیماری های تک یاخته ای مشترک بین 
از  است  ممکن  که  است  »توکسوپالسموزیس«  دام  و  انسان 
طریق تماس با حیوان آلوده، مصرف مواد غذایی آلوده و انتقال 
زنان  برای  بیماری  این  شود.  منتقل  افراد  به  جنین  به  مادر 
باردار و افرادی که سیستم ایمنی ضعیف دارند، به عنوان یک 

خطر جدی محسوب می شود.
عامل ایجاد کننده این بیماری یک انگل به نام »توکسوپالسما 
گوندی« است که حیوانات خون گرم مثل انسان را به دنبال 
تماس با گربه سانان )به خصوص گربه( آلوده می کند. این انگل 
تحت  مدت طوالنی  به  گربه سانان  مدفوع  داخل  در  می تواند 
شرایط مناسب محیطی، زنده بماند. همچنین عالوه بر گربه، 
انسان ممکن است توسط سگ های خانگی که با مدفوع گربه 

در تماس هستند نیز آلوده شود.

و  بز  شیر  در  را  انگل  این  وجود  محدودی  مطالعات  اخیرا 
فرآورده های  و  خام  شیر  آلودگی  است.  داده  نشان  گوسفند 
لبنی سنتی به این انگل می تواند به شکل مستقیم از حیوانات 
اصول  رعایت  عدم  علت  به  این که  یا  و  گیرد  صورت  آلوده 
بهداشتی در طول فرآیند شیردوشی، حمل ونقل، نگهداری و 

آلودگی متقاطع ایجاد شود.
در  انگل  این  شیوع  از  محدودی  اطالعات  این که  به  توجه  با 
مواد غذایی ایران، وجود دارد؛ پژوهشگران با انجام یک مطالعه 
میزان شیوع توکسوپالسما گوندی را در شیر نشخوارکنندگان 
ایران )اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس و  چهار استان 

خوزستان( بررسی کردند.
تا زمستان 1396  از زمستان 1395  این مطالعه  انجام  برای 
گاو،  شیر  نمونه   100 شامل  خام؛  شیر  نمونه   440 مجموعاً 
100 نمونه شیر گوسفند، 80 نمونه شیر بز، 70 نمونه شیر گاو 
میش و 90 نمونه شیر شتر، به صورت تصادفی جمع آوری شد 
و از نظر وجود انگل توکسوپالسما گوندی، مورد بررسی قرار 

گرفت. بررسی ها نشان داد که از مجموع 440 نمونه شیرها، 
26 نمونه یا حدود شش درصد، به این تک یاخته آلوده بودند. 
باالترین میزان آلودگی به ترتیب در نمونه های شیر گوسفند 
)هشت درصد( و پس از آن در شیر بز )7.5 درصد(، شیر گاو 
)پنج درصد(، شیر شتر )4.44 درصد( و شیر گاومیش )4.28 

درصد( مشاهده شد.
مشاهدات این مطالعه حاکی از این بود که میزان آلودگی به 
ترتیب در فصل زمستان، پاییز و در بهار بیشتر بود و هیچ یک 
آلوده  انگل  این  به  تابستان  در  نمونه های جمع آوری شده  از 
آلودگی  و  فصل  بین  معناداری  آماری  اختالف  البته  نبودند. 

نمونه شیر به انگل توکسوپالسما گوندی وجود نداشت.
مطالعه  این  یافته های  مطالعه؛  این  پژوهشگران  گفته  به 
از  بز  و  گوسفند  شیر  خصوص  به  خام  شیر  که  داد  نشان 
به  است.  انسان  به  گوندی  توکسوپالسما  انتقال  مهم  عوامل 
همین دلیل کنترل ورود گربه و گربه سانان به مزارع پرورش 
دام های اهلی جهت پیشگیری از آلودگی اولیه و رعایت اصول 

حمل ونقل،  شیردوشی،  مختلف  مراحل  طول  در  بهداشتی 
نگهداری فرآورده های لبنی جهت کاهش آلودگی ثانویه شیر 

وفرآورده های لبنی به از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
این محققان معتقدند: از آن جایی که شیر و فرآورده های لبنی 
کودکان،  خصوصاً  خانوارها  سبد  غذایی  اقالم  مهم ترین  از 
زنان باردار و شیرده است و این افراد مهم ترین گروه های در 
معرض خطر ابتال به توکسوپالسما گوندی هستند، جلوگیری 
جهت  مصرف  از  قبل  شیر  سالم سازی  و  متقاطع  آلودگی  از 

کاهش احتمال آلودگی امری کاماًل ضروری است.
ابراهیم  عمروآبادی،  علی پور  مهتاب  تحقیق  این  انجام  در 
مواد  بهداشت  گروه  پژوهشگران  شاکریان؛  امیر  و  رحیمی 
غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد، مشارکت داشتند.
یافته های این مطالعه به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان 
»مطالعه شیوع فصلی و جغرافیایی توکسوپالسما گوندی در 
شیر نشخوارکنندگان به روش nested-PCR« در مجله 

بهداشت مواد غذایی منتشر شده است.

هشدار نسبت به شیوع تب کریمه 
کنگو؛ ۳ نفر مبتال شدند

 
پیشگیری  و  بهداشتی  معاون  نوشت:  خبرنگاران  باشگاه 
تب  به  نفر   3 آمار  آخرین  بنابر  گفت:  دامپزشکی  سازمان 

کریمه کنگو مبتال شدند و خوشبختانه فوتی نداشتیم.
سازمان  پیشگیری  و  بهداشتی  معاون  نقیبی  بهمن   
و  داد  کنگو هشدار  کریمه  تب  به شیوع  نسبت  دامپزشکی 
گفت: بنابر آخرین آمار وزارت بهداشت 3 نفر مبتال به تب 

کریمه کنگو شدند و خوشبختانه فوتی نداشتیم.
وی افزود: با توجه به شیوع تب کریمه  کنگو در فصل گرما 
توصیه می شود که برای جلوگیری از بیماری مشترک دام 
از کشتار غیر  انسان ضمن رعایت توصیه های بهداشتی،  و 
مجاز دام خودداری شود. وی افزود: با گسترش تب کریمه 
کنگو به افراد توصیه می شود که تامین گوشت از منابع مورد 
تایید دامپزشکی انجام دهند و همواره دامداران نسبت به سم 

پاشی ادواری جایگاه های دام اقدام کنند.
نقیبی تصریح کرد: با افزایش فعالیت کنه ها در فصل گرما 
مواردی از کنه روی بدن دام دیده می شود، اما به سبب آنکه 
بیماری در دام عالیمی ندارد، مردم باید توصیه های الزم را 
به عمل آورند. معاون بهداشتی پیشگیری سازمان دامپزشکی 
افزایش فعالیت کنه ها را در فصل گرما تهدید جدی دانست 
و گفت: با توجه به انتقال بیماری از طریق گوشت، الشه ها 
نگه  مجاز  های  کشتارگاه  پیشسرد  در  ساعت   24 مدت  به 
داری می شوند که با این وجود بر فرض ابتالی دام به تب 
کریمه کنگو، گوشت کامال پاک به بازار عرضه می شود، از 
این رو بارها به افراد توصیه کرده ایم که از کشتار غیرمجاز و 
خرید گوشت در کنار جاده اجتناب کنند چرا که این موضوع 

تهدید بسیار بزرگی محسوب می شود.
این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه گوشت در کشتارگاه 
به مدت 24 ساعت در پیشسرد نگه داری می شود، تصریح 
دام  بدن  در  بیماری  امکان تشخیص  آنکه  به  توجه  با  کرد: 
برای سازمان دامپزشکی وجود ندارد، از این رو اگر مردم تنها 
نسبت به خرید گوشت از مراکز مجاز اقدام کنند شاهد موارد 

ابتال به تب کریمه کنگو نیستیم.

۲۰هزار معلم در تیرماه 
استخدام می شوند

 
فارس نوشت: وزیر آموزش و پرورش گفت: در آزمون استخدامی 
تیرماه امسال، 20 هزار نفر جذب آموزش و پرورش می شوند. 
محسن حاجی میرزایی در جمع فرهنگیان استان سمنان اظهار 
کرد: نیروی انسانی در آموزش و پرورش قصه ای پرغصه است که 
رنج زیادی برای همگان ایجاد کرده است؛ از یکسو کسانی که در 
انتظار استخدام، بالتکلیف و نگران وضع خود هستند و از طرفی 
مشکالتی از سوی نیروی انسانی اعالم می شود که این نهاد را 

متحمل فشار مضاعف کرده است.
وی  گفت: در خصوص نیروی انسانی نکته اساسی این است که 
در درجه نخست بتوانیم به نیروی باکیفیت دست پیدا کنیم و 
دسترسی به معلمان باقابلیت، از حقوق دانش آموزان است. وزیر 
از مطالبات  آموزش و پرورش بیان کرد: داشتن امنیت شغلی 
معلمان است و همواره نسبت به این موضوع دغدغه مند بوده ایم 

و تعهدات قانونی خود در جذب معلمان را انجام داده ایم.
و  مقررات  ضعف  علت  به  گذشته  سال  گفت:  حاجی میرزایی 
شرایط قانونی، وضع کمی دچار آشفتگی شد؛ 100 هزار نفر طی 
سال های مختلف با این نهاد همکاری کردند و توقع استخدام 
دارند که در میان آن ها افرادی با 60 سال سن یا افرادی که 
رشته تحصیلی آنان تناسبی با مأموریت آموزش و پرورش ندارد، 
نیز هستند. وی با بیان اینکه در آزمون استخدامی تیرماه سال 
جاری، 20 هزار نفر جذب آموزش و پرورش می شوند، عنوان 
کرد: تالش ما همواره ساماندهی بر مبنای چارچوب و اصولی 
بود که در حق کسی اجحاف نشود و همه مساعی خود را به کار 
بستیم تا در قبال افرادی که قانون برای آنان تعیین تکلیف کرده 

غفلت و کوتاهی صورت نگیرد.

کارمند جنایتکار به سه  بار 
قصاص محکوم شد

نیروی  2مامور  دامادش،  قتل  از  پس  چند ماه  که  مردی 
شهادت  به  گلوله  ضرب  به  را  ایالم  دره شهر  در  انتظامی 

رسانده بود در دادگاه به 3بار قصاص محکوم شد.
در یکی از شب های اسفند سال گذشته در پست ایست و 
بازرسی پل گاومیشان دره شهر واقع در استان ایالم حادثه 
کنترل  سرگرم  پلیس  مأموران  شب  آن  داد.  رخ  هولناکی 
خودروهای عبوری بودند که به یک خودروی سواری ظنین 
شدند. راننده مدعی بود که در آژانس کار می کند و فردی 
که کنارش نشسته نیز مسافرش است که از خرم آباد سوار 
ماشین او شده تا به خانه اش در دره شهر برود. با این حال 
رفتار مرد مسافر مشکوک بود و درحالی که مأموران سرگرم 
کلت  قبضه  یک  مرموز  مسافر  بودند،  بیشتر  بررسی های 
2مامور  سمت  به  و  کشید  بیرون  پیراهنش  زیر  از  کمری 
پلیس شلیک کرد. او سپس پشت فرمان خودروی آژانس 
نشست و به سرعت فرار کرد. راننده آژانس که وحشت کرده 
بود، مأموران حاضر در پاسگاه پلیس در همان نزدیکی را در 

جریان قرار داد و آنها راهی محل حادثه شدند.
مسافر  تیراندازی  جریان  در  که  می داد  نشان  بررسی ها 
مرموز، سرباز محمدمهدی دریکوند به شهادت رسیده است 
و دومین مأمور که ستوان یکم روح اهلل باصره نام داشت به 
بیمارستان منتقل شد اما او نیز ساعتی بعد به دلیل شدت 
شرایط  این  در  رسید.  شهادت  به  بود،  دیده  که  صدماتی 
جنایت  این  عامل  دستگیری  و  شناسایی  برای  تحقیقات 
در  شدند  موفق  مأموران  بعد  روز  چند  اینکه  تا  شد  آغاز 
پس  او  کنند.  ردگیری  را  فراری  قاتل  تخصصی  تحقیقات 
اطراف  کوه های  به  پلیس  مأموران  رساندن  شهادت  به  از 
دره شهر گریخته و در آنجا مخفی شده بود که با شناسایی 
محل دقیق مخفیگاه او، تیم های عملیاتی راهی این منطقه 
دستگیر  را  جنایتکار  مرد  ضربتی  عملیات  یک  در  و  شدند 
کردند. با دستگیری متهم و تحقیق از او معلوم شد که وی 
یک قاتل فراری است و از چند ماه پیش به اتهام قتل دامادش 
تحت تعقیب پلیس بوده است. بررسی ها نشان می داد که این 
مرد که یک کارمند بانک بوده، اوایل سال گذشته و به دلیل 
اختالفات خانوادگی، دامادشان را در یکی از شهرهای ایالم 
به قتل رسانده و سپس به دره شهر گریخته و با اجاره  خانه ای 
چند ماه  او  بود.  گرفته  درپیش  مخفیانه ای  زندگی  آنجا  در 
در این خانه مخفی بود اما شامگاه نهم اسفندماه زمانی که 
و  ایست  پست  در  برمی گشت،  مخفیگاهش  به  خرم آباد  از 
بازرسی مورد ظن مأموران پلیس قرار گرفته و در نهایت با 
آنها درگیر و با شلیک گلوله هر دوی آنها را به شهادت رسانده 
بود. با اعترافات این مرد و کشف راز 3جنایت، وی با انتقال 
نهایت  در  و  کرد  بازسازی  را  قتل  ها  به محل حادثه صحنه 
پرونده او با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان 
ایالم فرستاده شد. چند روز قبل، این مرد در دادگاه پای میز 
که  پرداخت  جنایت هایی  تشریح  به  و  گرفت  قرار  محاکمه 
فرمانده  القاصی مهر،  دالور  به گفته سرهنگ  و  شده  مرتکب 
انتظامی استان ایالم، پس از پایان محاکمه، قضات دادگاه او 

را مجرم شناخته و به 3بار قصاص محکوم کردند.
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خشکاندن چشمه ی

 باج خواهی استعمار

 با صندوق رای 
اگر تاریخ سیاسیـ  نظامی اروپای استعمارگر را طی دویست سیصد 
سال گذشته مرور کنیم درخواهیم یافت که عالوه بر غارت 
منابع مالی و فرهنگی تمدن های بزرگی چون: ایران، هند، 
مصر، چین و میانرودان )عراق کنونی(، این استعمارگران در 
بزرگ  های  تمدن  داران  میراث  فرهنگی  شخصیت  تحقیر 

جهان باستان، سعی و اهتمام ویژه ورزیده اند.
و  اروپا  بزرگ  های  موزه  در  امروزه  فوق،  ادعای  شاهد 
آمریکا، میلیاردها دالر درآمد توریستی نصیب استعمارگران 
و  دزدیدند  را  ما  دانشمندان  خطی  کتابهای  آنها  کند.  می 
دست آوردهای علمی آنها را به نام خودشان منتشر کردند. 
آنها به غارت اموال و تحقیر میراث داران تمدن های بزرگ 
جوانه  از  جلوگیری  برای  بلکه  نکردند  اکتفا  باستان  جهان 
و  نوه  نبوغ  شدن  شکوفا  و  بشری  تمدن  های  گهواره  زدن 
نبیره های نیاکان ما، با استخدام گروهی از وطن فروشان بی 
سر و پا، پیوسته در بوق های »مانمی توانیم« می دمیدند و اگر 
سرباز ساعی چون امیرکبیر، سرود مبارک »ما می توانیم« را 
برای پیشرفت صنعتی، سر می داد و جوانان را برای شناخت 
زیرساخت  اعزام می کرد که  اروپا  به  نوین  فناوری  و  علم 
بگیران  و حقوق  نوکران  از  استفاده  با  آید،  فراهم  دانشگاه 
می  توطئه  کاشان  فین  حمام  در  او  قتل  برای  خود  داخلی 
چیدند. البته به زودی گیاهان زهرآگین این جنایت ها را درو 
با عوام فریبی و خرافات تفرقه  خواهند کرد ولی چند قرن 
بزرگ  های  تمدن  داران  میراث  ارزشمند  منابع  و  افکندند 

جهان باستان را چپاول کردند. 
و  سینما  و  تلویزیون  و  رادیو  که  اخیر  ی  سده  یک  در 
اینترنت به مثابه ی قوی ترین ابزار تبلیغاتی، فرضیه دهکده 
ی جهانی را محقق کرده است، استعمارگران برای جبران 
کسری بودجه های خود به باج خواهی در صاحبان تمدن 
عمده  نقش  تاریخ  ژرفای  در  که  اند  آورده  روی  هایی 
داران  میراث  اگر  اند.  داشته  فناوری  و  علم  تولید  در  ای 
تمدن های باستانی از پرداخت باج سرباز بزنند و بخواهند 
براساس حقوق اولیه بشری مستقل زندگی کنند با استفاده 
از شبکه ی تار عنکبوتی رسانه های خود، آنقدر در بوق 
های شیطانی یاس و ناامیدی می دمند که جامعه از فضیلت 
مهمترین  و درباره ی  توانیم« عبور کرده  »ما می  اهورایی 
وظیفه ی خود که همانا انتخاب رییس جمهوری: دانشمند 
صبور،  و  فکر  خوش  فروتن،  و  زیست  ساده  فاضل،  و 
شجاع و جان برکف، دارای شخصیت مقبول و تاثیر گذار 
جهانی، دارای زبان دیپلماسی قوی، اهل تعامل عادالنه با 
دچار  است،  باهوش  و  مدبر  مدیران  فضایل  دیگر  و  دنیا 

شک و تردید شود!
در  آگاهانه  و  فعال  شرکت  با  توانیم  می  ما  آنکه  حال 
شاداب  سالم،  مسیری  به  را  کشور  ی  اداره  انتخابات، 
رییس  انتخاب  با  توانیم  می  ما  کنیم.  هدایت  سرزنده  و 
را  خواری  رانت  و  فساد  بساط  سالم،  و  شجاع  جمهوری 
برای همیشه از پهنه ی ایران عزیز برچینیم و سرچشمه ی 
باج خواهی استعمارگران را کور کنیم و بنابر ویژگی های 
تمدن بشری و آرمان نیاکان  نیک اندیشمان، اصالحات ما 

را از دل صندوق رای و فرآیند انتخابات بخواهیم.

  به قلم یحیی 
فتح نجات

احمد حسن زاده مدیر نمونه ملی و نامزد انتخابات شورای اسالمی شهر کرمان در گفتگو با »کرمان امروز«:

حفظ و احیای آثار و بافت های تاریخی شهر کرمان ضروری است
اشاره: 

احمد حسن زاده ،فرزند مرحوم حاج شیخ علی حسن 
و  شهید  بافت،برادر  شهرستان  فقید  جمعه  زاده،امام 
رزمنده دوران دفاع مقدس از فرهنگیان خوشنام استان و 
عضو فعلی شورای اسالمی شهر کرمان که در سال ۸۴ به 
عنوان مدیر نمونه ملی معرفی شده است در گفت و گو با 
کرمان امروز بر ضرورت حفظ و احیای آثار و بافت های 

تاریخی شهر کرمان تاکید کرد.
رفتار  گرایش  مدیریت،  دکترای  دانشجوی  که  وی 
سازمانی)مرحله دفاع از رساله( می باشد و سابقه مدیریت 
در سطوح مختلف آموزش و پرورش استان را در کارنامه 
کمیسیون  رییس  عنوان  به  اکنون  هم  و  دارد  خود 
اجتماعی، ورزش و جوانان شورای اسالمی شهر کرمان 
مشغول فعالیت است، گفت:تقویت انجمن های مردم نهاد 
بانوان در  از نظرات و مشاوره های جوانان و  و استفاده 
مسائل فرهنگی و اجتماعی و ورزشی را به طور جدی و با 

تمام وجود دنبال خواهم کرد.

حسن زاده توجه به سامان دهی حاشیه نشینان شهر 
کرمان ،توسعه فضاهای فرهنگی  و ورزشی و هنری و 
مدیریت فضای سبز شهری را از دیگر اولویت های خود 
عنوان کرد و افزود:باید با افزایش و تقویت سرمایه های 
اجتماعی و مشارکت شهروندان در برنامه های مختلف 
فرهنگی ورزشی و اجتماعی،برنامه ها را شهروند محور 

کنیم.
عضو شورای آموزش وپرورش استان،انتخاب شهرداری 
و  تجربه  دستی،با  شهرت،پاک  حسن  های  ویژگی  با 
متخصص را برای کالن شهر کرمان یک ضرورت و اولویت 
عنوان کرد و گفت:تمرکز بر در آمد های پایدار شهری و 
توسعه کمربند سبز اطراف شهر کرمان و زیبا سازی شهر 
از دیگر برنامه هایی است که به طور حتم مورد توجه 
قرار خواهم داد و احداث خط یکBRTاز میدان سردار 
سلیمانی تا مشتاق  و اجرای فاز نخست بزرگراه شهید 
سلیمانی و آسفالت دست کم ۴میلیون متر مربع از معابر 

شهر کرمان از دیگر برنامه های مهم خواهد بود.

احمد حسن زاده ضمن دعوت همگانی از مردم کرمان 
جهت حضور پر شور در انتخابات،بر حفظ و حراست از 
میراث فرهنگی و احیا و نوسازی بافت های تاریخی شهر 
بید  تاکید کرد و گفت:در شورای اسالمی شهر  کرمان 
تصویب و تدوین مقررات بر مبنای کارشناسی و استفاده 
از نظرات کارشناسی و مشاوره و بهره گیری از نخبگان 

شهری انجام شود.
وی بستر سازی جهت ورود تشکل های حرفه ای از 
جمله نظام مهندسی،اتحادیه ها و اصناف ،شورای محالت  
و شهردار محله ها را در فرایند تصمیم گیری و تصمیم 
سازی از دیگر برنامه های خود در شورای اسالمی شهر 
آباد و  برای ساختن شهری  بیان کرد و گفت:بی شک 
در شان مردم با فرهنگ  دیار کریمان،نیازمند مشارکت 
از نظرات و تجارب  همگانی همه شهروندان و استفاده 
همه فعاالن اجتماعی در بخش های مختلف اعم از فعاالن 
و  رسانه،فرهنگ،ورزش،اقتصاد  اقتصادی،فرهنگی،اهالی 

دلسوزان این کهن دیار دوست داشتنی هستیم.

روایتی از فعالیت های انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتال به سرطان »یاس« کرمان؛

حمایت از 5000 بیمار سرطانی از اسکان تا درمان
 سرویس خبر و گزارش کرمان امروز

تاسیس  سالروز  دوازدهمین  خرداد   19 مناسبت  به   
انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتال به سرطان یاس 
کرمان تور خبری بازدید از پروژه های در دست اقدام و 
در حال اجرای این انجمن ویژه رسانه های استان کرمان 

به همت روابط عمومی انجمن برگزار شد.
محمدرضا بهرامی، مدیرعامل انجمن خیریه یاس کرمان 
گفت: این انجمن یک سازمان مردم نهاد، غیر انتفاعی و 
غیر سیاسی است که با هدف حمایت از بیماران مبتال 
تحصیل  از  گروهی  توسط  سال 13۸۸  در  سرطان  به 
کردگان، متخصصان و خیر اندیشان کرمان تاسیس و 

فعالیت خود را آغاز نموده است.
 وی افزود: ماموریت این انجمن حمایت اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی از افراد مبتال به سرطان و اعضای خانواده آنان 
و  پژوهشی  و  آموزشی  های  فعالیت  همچنین  باشد.  می 
اطالع رسانی به منظور ارتقای فرهنگ پیشگیری و درمان 
تا کنون توانسته  انجمن است و   این  از اهداف  به موقع، 
حدود 5000 نفر بیمار را تحت پوشش خود درآورد که از 
این افراد تقریبا 65 درصد در مناطق محروم استان و استان 

های جنوبی کشور زندگی می کنند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر انجمن یاس با فعالیت از 
طریق واحد های درمان، آموزش و پژوهش، مهمانسرا، 
روابط  مردمی،  های  مشارکت  داوطلبان،  عضویت، 
عمومی و تبلیغات، مالی، اداری و خدمات رفاهی بیماران 

در جهت نیل به اهداف خود تالش می کند.
فعالیت  و  افراد عالقه مند خیراندیش  جذب مشارکت 
بیش از 273 نفر نیروی داوطلب در سنین مختلف و با 
تحصیالت ، تخصص های متفاوت، جذب مداوم خیرین، 
ملی،  و  مذهبی  مراسم  ها،  بازارچه  جشنها،  برگزاری 
اردوهای تفریحی و زیارتی برای بیماران، تشکیل کالس 
های گروه درمانی و مشاوره برای بیماران و خانواده های 
آنان، ارتباطات رسانه ای و عمومی، طراحی و ساخت و 
توزیع انواع قلک و همچنین طراحی تابلوهای تسلیت 
گل نقره برای کرایه دادن به نفع بیماران به جای تاج 
این  اقدامات  جمله  از  کوتاه  عمر  با  گرانقیمت  گلهای 
های  خانواده  و  بیماران  از  حمایت  راستای  در  انجمن 

آنان بوده است.
از  درمان  برای  که  سرطان  به  مبتال  بیماران  سابقا 
 13۸۸ سال  از  کردند  می  پیدا  حضور  ها  شهرستان 
چادرهای  داخل  و  شهری  فضاهای  در  سال 13۸9  تا 
بردند  به سر می  یا کانکس های حمایتی  مسافرتی و 
اقامت  بهار  مهمانسرای  در  تا 1397  از سال 13۸9  و 
از خیرین  نهایت سال 1397 چند تن  داشتند که در 
در کنار انجمن یاس زمینی خریداری نموده و مجموعه 
 2۴۸۸ متراژ  در  کاملی  رفاهی  امکانات  با  اقامتی  ای 
مترمربع بنا کردند. این مجموعه اکنون به نام مهمان 
سرای انجمن یاس و یا مهمان سرای حاج اصغر بهرامی، 
نامگذاری شده و تا کنون با تعداد 2۴ اتاق و 60 تخت 
با تجهیزاتی نظیر سرویس بهداشتی و حمام مجزا برای 
هر واحد، آشپزخانه و غذاخوری مرکزی، رخشورخانه، 
با خدماتی 2۴  مرکزی،  گرمایش  و  سرمایش  سیستم 

ساعته و به صورت شبانه روز در حال سرویس دهی به 
بیماران است.

هر بیمار می تواند در طول درمان خود به همراه یکی از 
اعضای خانواده یا یکی از همراهان خود به صورت رایگان در 
این مهمان سرا با صبحانه و نهار رایگان اقامت داشته باشد.

در این مجموعه تا امروز افزون بر 66000 نفر تخت بیمار 
و همراهانشان اسکان داشته اند.همچنین انجمن خیریه 
یاس، سبدهای ارزاقی با نام سبد مهربانی اهدا می کند. 
این سبدها که تا به امروز به 9 هزار و 302 سبد با ارزش 
رسیده  تومان  و 3۸9  هزار  و ۸15  ریالی 539میلیون 
مرغ،  گوشت،  برنج،  مثل  ضروری  اقالم  شامل  است، 
و خوراکی  گرم  غذای  میوه،  ماکارونی، شکر، حبوبات، 

هایی از این قبیل است.
عالوه بر اینها انجمن به فکر فرزندان دانش آموز بیماران 
تحت پوشش خود بوده و با شروع سال تحصیلی بسته 
تا  و همچنین  نموده  توزیع  افزار  نوشت  های حمایتی 
به  مبتال  بیمار  فرزندان 5۸0  تحصیل  هزینه  امروز  به 

سرطان را نیز پرداخت کرده است.
تمامی خدمات انجمن یاس کرمان به بیماران مبتال به 
سرطان تحت پوشش این انجمن در طول سال به صورت 
روزانه و مداوم در حال ارایه بوده و سبدهای مهربانی نیز 
، در چند  ماه رمضان  نوروز،  ایام خاصی مثل عید  در 

نوبت در سال اهدا می شوند.
در  کرمان  یاس  خیریه  انجمن  اقدامات  از  دیگر  یکی 
در  رفاهی  خدمات  بیماران،  رفاه  و  آسایش  راستای 
جهت بهداشت بیماران مانند ساخت سرویس بهداشتی 
و  بوده  بیماران  جنوبی  های  شهرستان  در  حمام  و 
همچنین از ابتدای تاسیس انجمن خیریه یاس به تعداد 

بیش از 300 بیمار و خدمات پرستاری در منزل شامل 
استفاده از تخت، تشک مواج، ویلچر، کپسول اکسیژن و 

غیره ارائه شده است.
در این روزهای کرونایی این انجمن عالوه بر تهیه ماسک، 
شیلد و دستکش به مبلغ یک میلیارد و ۴7۸ میلیون و 
215 هزار و 3۸9 ریال برای کادر درمان بیمارستان ها 
حمایتی  سبدهای  نوبت،  چند  در  کرونایی  بیماران  و 
مایحتاج خانواده های ویژه بیماران مبتال به کوید -19 
از  یکی  یاس  درمان  واحد  است.  دیده  تدارک  و  تهیه 
مهمترین بخش های این مجموعه است که به صورت 

مستقیم به بیماران عزیز خدمات ارائه می کند. 
شامل  بیماران  درمان  های  هزینه  تامین  در  مشارکت 
)دارو ، هزینه های بیمارستای و اعمال جراحی ، پیوند، 
پرتو درمانی ، ام آر آی ، آزمایشات ، سونوگرافی ، مامو 
گرافی ، سی تی اسکن ، پت اسکن و همچنین وسایل 
مورد نیاز درمانی از جمله کیسه کلوستومی ، دستگاه 
صوتی حنجره و گذاشتن پورت( ، برگزاری دوره های 
آنها،  خانواده  و  بیماران  برای  مشاوره  و  درمانی  گروه 
اسکان رایگان و تغذیه بیماران و همراهان آنها، برگزاری 
تجهیز  و  تاسیس  زیارتی،  و  ورزشی  تفریحی  اردوهای 
و  رادیوتراپی  جمله  از  سرطان  با  مرتبط  درمان  مراکز 
بخش  به  دیده  آموزش  داوطلبان  اعزام  فیزیوتراپی، 
آنکولوژی کودکان و تقویت روحیه همدلی و ایجاد نشاط 
برای گذراندن دوره درمان آنها، برگزاری مراسم عمومی 
و مردمی به مناسبتها مذهبی و ملی با مشارکت مردم در 

جهت دستیابی به اهداف خود فعالیت می کند.
نیروهای  توسط  و  مردم  با مشارکت  کارها  این  تمامی 

داوطلب تحت مدیریت انجمن صورت می گیرد.

یکی دیگر از اقدامات انجمن خیریه یاس کرمان درجهت 
کاهش هزینه های بیماران ساختمان هایی است که در 

دست احداث دارد.
انجمن یاس با ساخت مرکز آنکولوژی و هماتولوژی با 
کمک خیرین در مجموعه درمانی افضلی پور با ظرفیت 
۴۸ تخت، فضای مناسب و استاندارد را برای انجام بهتر 
و موثرتر مراحل درمانی بیماران مبتال به سرطان فراهم 

آورده است.
درمانی  پرتو  تخصصی  و  مدرن  مرکز  ساخت  با 
استان  بیماران  کرمان،  یاس  انجمن   ) )رادیوتراپی 
از خدمات  توانند  کرمان و استان های هم جوار می 
در  مرکز  این  گردند.  بهرمند  آن  فراگیر  و  مطلوب 
نزدیکی مجموعه درمانی افضلی پور با پیشرفت %۴0 
در حال احداث است. ساخت اولین کلینیک غربالگری 
خون در ایران یکی دیگر از اقدامات انجمن خیریه یاس 

در استان کرمان است.
هزار   ۸ مساحت  به  زمینی  قطعه  است  ذکر  به  الزم  
مترمربع با 2 هزار مترمربع زیربنا با قیمتی بیش از 100 
میلیارد تومان در بلوار 22 بهمن توسط خانواده ملکی 
به یاد جوان از دست رفته شان به علت سرطان جهت 
تکمیل مرکز شیمی درمانی جواد االئمه در مکانی بزرگتر 

برای ارائه خدمات به بیماران بیشتر اهدا شد.
تمامی این کارها به واسطه حمایت خیرین سخاوتمند 

و نوعدوست ممکن شده است.
همچنین در پایان این مراسم با حضور دکتر مقدری، 
محمدرضا  و  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  معاون 
بهرامی، مدیرعامل خیریه از کارکنان این انجمن تقدیر 

بعمل آمد.

 به مناسبت هفته حفاظت از محیط زیست اجرا شد:

دومین پویش سبز دهستان 
حرجند با حضور ۲۲ سبز اندیش

کرمان -خبرنگار کرمان امروز - به مناسبت هفته حفاظت از محیط 
زیست دومین برنامه پویش سبز اندیشان دهستان حرجند با حضور 
ورودی  منطقه  در  ممکن  شکل  بهترین  به  سبزاندیش   ۲۲ گرم  

دهستان حرجند اجرا شد .
خبرنگار  به  برنامه  این  اجرایی  مدیر  صفت  حسینی  مرتضی  سید 
کرمان امروز گفت این برنامه پویش سبز به همت عده ای از اهالی 
حساس  و  اجتماعی  مسئولیت  انجام  هدف  با  و  حرجند  دهستان 

سازی عمومی نسبت به پاکسازی محیط زیست انجام شد.
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