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سامانه پادا آماده ثبت نام نوآموزان پیش دبستانی است

قیمت هر کیسه سیمان
 به باالی ۵۰ هزار تومان صعود کرد ؛

جهش قیمت دوباره سیمان در بازار
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رییس پلیس آگاهی کرمان
 خبر داد:

انهدام باند چهار نفره 

سارقان فرا استانی

مدیرعامل بانک پاسارگاد: 

میدکو نمایندگی 

انحصاری فّناوری 

تانک بایولیچینگ را دارد

متن در صفحه دوم

3

پرهیز جدی از نوبت دهی دستی

 در شهرهای باالی ۲۰ هزار نفر

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
مدیرکل اتباع و مهاجرین

 خارجی استانداری:

اعزام اتباع غیر مجاز 

دستگیر شده از سر گرفته شد

3

با توجه به اهمیت جابه جایی کاال های اساسی و نهاده های دامی 
در کشور صورت گرفت؛

اعزام کامیون های راهداری کرمان

 به بندر امام )ره(

کرمانیانراهرروزبیشترتهدیدمیکند؛ که گزارش»کرمانامروز«ازپدیدهخطرناکفرونشستزمین

بمب ساعتی زیر پای شهر کرمان

متن کامل در صفحه سوم

    فرونشست زمین یکی از چالش هایی است که در چند سال اخیر بسیاری از مناطق کشور از جمله شهر کرمان را تهدید می کند و بارها کارشناسان درباره آن تذکر داده اند 
و اخیرا یک نماینده مجلس در این باره نکاتی را متذکر شد. با توجه به فرونشست دشت های کرمان می توان گفت که کرمان در خطری جدی است. اما متاسفانه مسئوالن 
عادت به دیر مواجه شدن با حقایق دارند. زمانی که برای کشاورزی در یک استان بحران زده چاه عمیق حفر می کنیم و جرات و جسارت تغییر نوع کشاورزی را نداریم، این 

می شود که امروز یک بمب ساعتی را زیرپای شهر کرمان کوک می کنیم و....

طی عملیات پلیس:

از فعالیت ۴۰ دستگاه 

ماینر غیر مجاز در کرمان

 جلوگیری شد

کاالی قاچاق  ده تن 

به ارزش 15 میلیارد ریال

 امحا شد

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  دوم

       لزوم دوراندیشی برای 
دوران پسامرمت ابنیه تاریخی
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که با توجه کرمان  گزارش »کرمان امروز« از رخداد مبارک آغاز مرمت بازار قلعه محمود 
 به مبلغ ناچیز 150 میلیون تومانی بودجه آن اندکی تامل برانگیز است و البته اندکی آینده نگری نیز احتیاج دارد؛

آگهی شناسایی پیمانکار 8- 1400
 شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد تکمیل بخشی از جاده سربنان به سراپرده )احداث دیوار سنگی هدایت آب و روکش آسفالت محور 
ختم سربنان - سراپرده در راه روستایی( از توابع شهرستان زرند را به پیمانکار  واجد شرایط واگذار 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 
سه 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 3431۰286 - ۰34 و 3431۰۵99 واحد امور قراردادها داخلی 181 یا 169 

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 ۵ - رضایت نامه از کارفرمایان قبلی
 6 - هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

مردم کرمان

 25 سال است 

که واقعیت را 

در »کرمان امروز« می خوانند

جناب آقای حاج محمد سرابندی 
و آقایان امیر و امین سرابندی 

ضایعه درگذشت عزیز از دست رفته را تسلیت عرض کرده، 

ضمن آرزوی علو درجات و رحمت الهی برای آن مرحومه، صبر 

و شکیبایی بازماندگان را از درگاه خداوند سبحان مسالت می 

نماییم.

مسعود، محمود و رضا نژاد زمانی 

تسلیت
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اخبار استان

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان 
گفت: ۶۵۰ نفر از اتباع غیرمجاز دستگیر شده در 
استان کرمان، جهت طرد از کشور به مرز اعزام شدند 
و حدود ۳۲۰ نفر نیز امروز به مرز اعزام می شوند. 
»علی شفیعی« در ارتباط با طرح تشدید جمع آوری 
و طرد اتباع غیرمجاز در استان کرمان اظهار کرد: به 
دنبال جمع آوری افراد غیرمجاز اتباع خارجی، اداره 
کرمان  استانداری  خارجی  مهاجرین  و  اتباع  کل 
جاری  سال  ابتدای  از  انتظامی  نیروی  همکاری  با 
تاکنون بیش از ۴۱ هزار نفر را جهت طرد از کشور 
به مرز اعزام کرده است. وی افزود: مشکالت اخیر 
کشور افغانستان و آشفتگی مرز دوغارون و بیماری 
کرونا، روند طرد اتباع غیرمجاز را با کندی مواجه 

کرده بود که با پیگیری های انجام شده در تیرماه 
۶۰۰۰ نفر از اتباع غیرمجاز توسط نیروی انتظامی 
که در سطح استان پراکنده بودند، جمع آوری و به 

مرز اعزام شدند.
شفیعی گفت: دو مرحله اعزام اتباع غیرمجاز را برای 
طرد از کشور داشتیم که بعد از آن مشکالتی در مرز 

دوغارون ایجاد شد و کار متوقف ماند.
وی بیان کرد: با توجه به دغدغه ایجاد شده، استاندار 
کرمان در ستاد ملی کرونا در ارتباط با رئیس جمهور 
و وزیر کشور این مساله را عنوان کرد و بالفاصله با 
دستور وزیر کشور به اداره کل اتباع وزارتخانه، کار 

اعزام اتباع از سر گرفته شد.
توسط  غیرمجاز  اتباع  جمع آوری  روند  افزود:  وی 

همه  و  است  انجام  حال  در  انتظامی  نیروی 
و  امنیتی  نیروهای  توسط  خروجی ها  و  ورودی ها 

اطالعاتی کامال رصد می شود.
اتباع  اوضاع  تثبیت  طرح  کرد:  تصریح  شفیعی 
کمک  با  و  می شود  دنبال  نیز  استان  در  خارجی 
با  مبارزه  مقدم  خط  که  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بیماری کروناویروس هستند، در حوزه اتباع خارجی 
غیرمجاز و جلوگیری از سرایت بیماری تمهیدات 

الزم اندیشیده شده است.
استانداری  خارجی  مهاجران  و  اتباع  مدیرکل 
کرمان در پایان اظهار کرد: همه قوانین و مقررات 
اتباع غیرمجاز رعایت  با طرد  بین المللی در رابطه 

شده است.

 ۸ گفت:  کرمان  استان  جنوب  راهداری  مدیرکل 
دستگاه کامیون راهداری از جنوب کرمان به بندر 
شده  اعزام  دامی  نهاده های  حمل  برای  )ره(  امام 

است.
جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  ،مدیرکل  جمیلی 
اهمیت  به  توجه  با  گفت:  کرمان  استان  جنوب 
جابه جایی کاال های اساسی و نهاده های دامی، طرح 
ملی برای تخلیه بار های موجود در بندر امام خمینی 
)ره( آغاز شده است که با توجه به حساسیت موضوع 
و کمک در جهت تسریع روند تخلیه این اداره کل 
هم در حد توان لجستیکی برای پیشبرد این مهم 

اقدام کرده است.
جمیلی گفت: با توجه به اهمیت جابه جایی کاال های 

اساس  بر  و  کشور  در  دامی  نهاده های  و  اساسی 
برنامه ریزی به عمل آمده جهت جلوگیری از ایجاد 
حمل  ضرورت  و  اساسی  کاال های  تامین  در  وقفه 
کاال های موجود در انبار های بندر امام خمینی )ره( 
۸ دستگاه کامیون از مجموعه ماشین آالت این اداره 
حمل  برای  )ره(  خمینی  امام  بندر  مقصد  به  کل 

کاالی اساسی و نهاده های دامی اعزام شده است.
کاال های  حمل  در  تسریع  به منظور  کرد:  بیان  او 
هماهنگی  اساس  بر  دامی،  نهاده های  و  اساسی 
انجام شده از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل 
امام  بندر  از  بارنامه  صدور  امکان  کشور،  جاده ای 
استان  حمل ونقل  شرکت های  برای  )ره(  خمینی 
کاالی  نقل  و  حمل  ناوگان  تا  است،  شده  فراهم 

استان ها بدون وقفه انجام شود.
جنوب  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  مدیرکل 
ملکی  کامیون  کمبود  رغم  به  افزود:  کرمان  استان 
انجام  برای  کرمان  استان  جنوب  منطقه  بومی  و 
در  تسریع  برای  جلساتی  بیشتر،  هماهنگی های 
خمینی  امام  بندر  مبدا  از  اساسی  کاال های  حمل 
انجمن های  و  کاال  حمل ونقل  شرکت های  با  )ره( 
و  برگزار  کرمان  کاالی جنوب  نقل  و  صنفی حمل 
اندک هم بهترین بهره را در جهت  از ظرفیت های 
خواهیم  مردم  نیاز  مورد  اساسی  کاال های  حمل 

گرفت.
جمیلی بیان کرد: به منظور افزایش انگیزه و تسریع 
در حمل کاال ها تا اطالع ثانوی امکان صدور بارنامه 

برای کلیه شرکت های حمل ونقل کاال )به استثنای 
سیمان،  بخش  در  فعال  حمل ونقل  شرکت 
فرآورده های نفتی، ترافیکی و فوق سنگین( از مبداء 
برای  استان  نقاط  تمام  به  )ره(  خمینی  امام  بندر 

کاال های ذرت، جو و کنجاله سویا فراهم شد.
جاده ای جنوب  نقل  و  و حمل  راهداری  کل  مدیر 
استان کرمان گفت: در شرایط کنونی و نیاز مردم به 
کاال های اساسی وظیفه ما را در مجموعه راهداری 
با  امیدواریم  که  می کند  سنگین تر  نقل  و  حمل  و 
همدلی و همراهی این خانواده بزرگ از این شرایط 
حوزه  فعال  قشر  مجاهدت  این  و  کنیم  عبور  هم 
حمل و نقل بار دیگر برگ زرین دیگری در پرونده 

خدمتی به مردم ثبت خواهد شد.

و  کشف  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
غیر مجاز طی  ماینر  خاموش شدن ۴۰ دستگاه 
در  منزل   ۴ در   ۱۱ کالنتری  ماموران  عملیات 

محدوده خیابان مهدیه خبر داد.
انتظامی  فرمانده  امینایی،  پور  مهدی  سرهنگ 

شهرستان کرمان گفت: ماموران کالنتری ۱۱ این 
فرماندهی با انجام اقدامات اطالعاتی و تحقیقات 
پلیسی از بهره برداری تعدادی دستگاه استخراج 
محدوده  در  منزل   ۴ در  مجاز  غیر  دیجیتال  ارز 

خیابان مهدیه مطلع شدند.

در  قضایی  هماهنگی  از  پس  ماموران  افزود:  او 
قاچاق  ماینر  دستگاه   ۴۰ منازل  این  از  بازرسی 
ارز  استخراج  حال  در  غیرمجاز  صورت  به  که  را 

دیجیتال بودند را کشف کردند.
به  اشاره  با  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

برابر نظر کارشناسان، ارزش دستگاه های  اینکه 
شده  برآورد  ریال  میلیارد   ۴ شده  کشف  ماینر 
متهم   ۴ رابطه  این  در  کرد:  تصریح  است، 
مرجع  به  قانونی  مراحل  سیر  برای  و  شناسایی 

قضایی معرفی شدند.

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری:

اعزام اتباع غیر مجاز دستگیر شده از سر گرفته شد

با توجه به اهمیت جابه جایی کاال های اساسی و نهاده های دامی در کشور صورت گرفت؛

اعزام کامیون های راهداری کرمان به بندر امام )ره(

طی عملیات پلیس:

از فعالیت ۴۰ دستگاه ماینر غیر مجاز در کرمان جلوگیری شد

شرکت فنی، مهندسی و خدماتی همگامان مس در نظر دارد جهت تامین ماشین آالت خود )به شرح ذیل( در حوزه ارائه خدمات از طریق مناقصه اقدام نماید. لذا از کلیه 
پیمانکاران حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه ماشین آالت تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ مدارک خود را تکمیل و 
فرم مربوطه پیوست پس از امضا و مهر در پاکت سربسته به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، خیابان یاس، یاس ۶، پالک ۱۱ کدپستی : 77۳۱7۵۳۴۴۳ دفتر شرکت 

همگامان مس امور اداری ارسال نمایند. )در ضمن شماره تماس ۰9۱۳99۳۱۵۳۳ آقای رسول شیردل جهت پاسخگویی به هر گونه سوال معرفی می گردد.(

 نوع دستگاه تعداد مورد نیاز ساعت کارکرد محل کار توضیحات
 به همراه راننده و کارت

 گواهینامه ویژه
۵ آماده به کار ۲۴ ساعته کارخانه تغلیظ مس سرچشمه  کامیون ده چرخ

 به همراه راننده و کارت
گواهینامه ویژه

کارخانه تغلیظ مس سرچشمه آماده به کار ۲۴ ساعته ۳ لودر ۴7۰ کوماتسو

 به همراه راننده و کارت
گواهینامه ویژه

کارخانه تغلیظ مس سرچشمه آماده به کار ۲۴ ساعته ۱ دستگاه لودر 9۰

آگهی مناقصه 

خبر
رییس پلیس آگاهی کرمان

 خبر داد:
انهدام باند چهار نفره سارقان فرا استانی

 
رییس پلیس آگاهی استان کرمان از انهدام باند چهار نفره سارقان 
فرا استانی و کشف سه فقره سرقت طالجات به ارزش ۱۰ میلیارد 

ریال از چند منزل خبر داد.
سرهنگ یداله حسن پور اظهار کرد: ماموران اداره مبارزه با سرقت 
برای کشف سرقت  پلیسی  پی جویی های  روند  در  آگاهی  پلیس 
طالجات و دالر از چند منزل در کرمان به سرنخ هایی دست پیدا 
کرده و متوجه شدند عامالن سرقت اهل یکی از استان های غربی 

کشور هستند.
وی افزود: در این رابطه ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی، هویت 
عامالن این سرقت ها را شناسایی و از حضور گاه و بی گاه آنان در 

استان کرمان و استان لرستان مطلع شدند.
حسن پور تصریح کرد: در ادامه نیز ماموران ضمن اخذ نیابت قضائی 
از نقاط استان لرستان موفق شدند  و اعزام یک تیم ویژه به یکی 
طی چند عملیات جداگانه هر چهار متهم را هنگام تردد در سطح 
شهر و در منزلشان دستگیر  کنند که این متهمان پس از انتقال به 
پلیس آگاهی استان کرمان و مواجهه با شواهد و مدارک موجود به 
سه فقره سرقت طالجات و دالر به ارزش ۱۰ میلیارد ریال اعتراف 

کردند.
رییس پلیس آگاهی استان کرمان با اشاره به بازسازی صحنه های 
این  شد:  یادآور  باختگان  مال  به  مسروقه  اموال  تحویل  و  سرقت 
چهار نفر که در قالب اعضای یک باند با پرسه زنی در محله های 
شهر، منازل خالی را شناسایی و به صورت شبانه با ورود از طریق 
پنجره، نورگیر، بالکن و تراس های فاقد حفاظ یا دیگر منافذ قابل 
عبور اقدام به سرقت اموال ارزشمند به ویژه طالجات می کردند و 

به استانی دیگر می رفتند.

مدیرکل بازرسی استان کرمان :
یکی از ناظران پروژه های نوسازی مدارس 

کرمان بازداشت شد؛

ناظر متخلف در تأیید کارکرد پیمانکاران از 

آنها رشوه دریافت کرده است

پروژه های  ناظرین  از  یکی  گفت:  کرمان  استان  بازرسی  مدیرکل 
کرمان  استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  اداره  کل  عمرانی 

بازداشت شده است.
به گزارش ایسنا، »احمد آبیار« اظهار کرد: یکی از ناظرین پروژه های 
کرمان  استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  اداره  کل  عمرانی 

بازداشت شده است.
بازپرس  با دستور  فرد مذکور  اینکه  به  اشاره  با  رابطه  این  در  وی 
از  برخی  ساخت  ناظر  که  فرد  این  گفت:  شده،   بازداشت  پرونده 
از  پیمانکاران  کارکرد  تأیید  در  بوده،  رفسنجان  مدارس شهرستان 

آنها رشوه دریافت کرده است.
و  داد  خبر  ماهان  سابق  شهردار  مجدد  بازداشت  از  همچنین  وی 
افزود: جرائم جدیدی از شهردار وقت ماهان کشف شده که حکایت 

از سوءاستفاده های متعدد مالی در شهرداری ماهان دارد.
مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان نیز در گفت و گو با خبرنگار 
اظهار  اداره کل  این  ناظران  از  یکی  ایسنا، در خصوص دستگیری 
کرد: این فرد از یک سال قبل دیگر ناظر اداره کل نوسازی مدارس 

نبوده است.
»سیدمحمد واعظی نژاد« ادامه داد: این فرد از یک سال قبل فقط 
به عنوان کارمند عادی مشغول به فعالیت بوده و تخلفات وی قطعا 

مربوط به سنوات قبل بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی ریگان اعالم کرد:
خسارت گرمای ۵۳ درجه به نخلداران

 
مدیر جهاد کشاورزی ریگان در شرق استان کرمان گفت: گرمای 
بی سابقه باالی ۵۰ درجه که در برخی مناطق به ۵۳ درجه رسیده 
باعث بروز خسارت به خوشه های خرما و سبب خشکیدگی و ریزش 

این محصول شده است.
حمید فرامرزی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا توضیح داد: با توجه به 
آغاز خشکیدگی و ریزش محصول خرما کارشناسان جهاد کشاورزی 

برای برآورد خسارت از نخلستان ها بازدید می کنند.
مدیر جهاد کشاورزی ریگان بیشترین خسارت اولیه را در مناطق 
چاه ملک، دهرضا و علی آباد پشت ریگ اعالم  و بیان کرد: ریگان 
در منطقه کویری قرار دارد و در بخش هایی از آن دمای گرمای ۵۳ 

درجه را تجربه کرده است.
در  را  آبیاری  تسلسل  دور  خواست  ریگان  نخلداران  از  فرامرزی 
این ایام افزایش دهند، استفاده از کودهای ریزمغذی را در دستور 
بگذارند و به جای پالستیک از پوشش متقال) نوعی پارچه نخی( 

برای محصول خرما استفاده کنند.
مدیر جهاد کشاورزی ریگان با اشاره به اینکه اکثر نخلستان های 
نخلداران  از  هستند  کشاورزی  محصوالت  صندوق  بیمه  ریگان 
بیمه محصوالت مراجعه  به صندوق  برآورد خسارت  برای  خواست 

کنند.
به  را  زیادی  توفان خسارات  و  وی خاطرنشان کرد: هر سال گرما 

نخلداران ریگانی وارد می کند.
ساالنه ۴۵ هزار تن خرما از نخلستان های ریگان برداشت می شود؛ 

این شهرستان در ۲۸۵ کیلومتری شرق کرمان قرار دارد.

ده تن کاالی قاچاق به ارزش 1۵ میلیارد ریال 

امحا شد

مدیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کرمان گفت:ده تن 
کاالی قاچاق در کرمان امحاء شد.

تملیکی  اموال  فروش  و  آوری  جمع  سازمان  مدیر  پور   یوسفی 
کرمان گفت: ده تن کاالی قاچاق  به ارزش ۱۵ میلیارد ریال شامل 
مواد دخانی ، مواد غذایی، مواد آرایشی ، بهداشتی و دارویی که از 
قاچاقچیان در راستای منویات رهبر معظم انقالب مبنی بر مبارزه 

جدی با قاچاق کاال کشف شده بود، امحاء شد.
او افزود: امحای کاال های قاچاق هر ماه انجام می شود تا از ایجاد 

ضرر به تولید داخل کشور جلوگیری شود.

دلیل عدم  به  کرمان گفت:  استان  استاندارد  مدیرکل 
فرآورده  در  نواقص  رفع  در  تولیدی  واحدهای  اقدام 
مربوطه،  ملی  استانداردهای  با  مطابقت  عدم  و  تولیدی 
در سه ماهه نخست امسال تعداد ۱۳ مورد پروانه کاربرد 
استان  در  مختلف  صنایع  در  اجباری  استاندارد  نشان 

کرمان ابطال شده است.
»اسماعیل عاقلی« اظهار کرد: در سه ماه اول سال جاری 
تعداد ۳9۰ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی در 
و  بندی  بسته  ساختمانی،  غذایی،  شیمیایی،  صنایع 
در  گرانبها  فلزات  انگ  و  الکترونیک  و  برق  سلولزی، 

استان کرمان انجام شده است.
از واحدهای  برداری  نمونه  به ۱۰۴  مورد  اشاره  با  وی 
مورد   ۱۰ افزود:  استاندارد  پوشش  تحت  تولیدی 
در  همکار  های  آزمایشگاه  صالحیت  تائید  گواهینامه 
تمدید  نیز  جاری  سال  اول  ماه  سه  در  کرمان  استان 

شده، ضمن اینکه تعداد کل گواهینامه تایید صالحیت 
آزمایشگاه های همکار اداره کل استاندارد، در این مقطع 

۵۲ مورد است.
 ۲۴۴ امسال  نخست  ماهه  سه  در  کرد:  تصریح  عاقلی 
و  کششی  آسانسورهای  استانداردسازی  درخواست 
پس  که  شده  ثبت  استاندارد  کل  اداره  در  هیدرولیک 
های  ارزیابی  و  بازرسی  و  پرونده  تکمیل  و  تشکیل  از 
صورت گرفته از آسانسورهای آماده ارزیابی؛ تعداد ۱7۲ 
مورد گواهی ایمنی آسانسور کششی و تاییدیه آسانسور 

هیدرولیک صادر شده است.
بیان کرد: در راستای  استاندارد استان کرمان  مدیرکل 
صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری ازکم فروشی در 
سه ماه اول سال جاری استانداردسازی وسائل سنجش 
کرمان  استان  در سطح  ها(  ای)باسکول  جاده  چرخدار 

اجرا شد.

کاربرد  پروانه   ۲۴ تعداد  زمانی  بازه  این  در  افزود:  وی 
نشان استاندارد اجباری و تشویقی در صنعت بسته بندی 
و ساختمانی، غذایی و شیمیایی پس از بازدید، بازرسی، 
کل  اداره  توسط  نتایج  اعالم  و  آزمون  و  برداری  نمونه 

استاندارد استان کرمان صادر شد.
وی با اشاره به اقدامات حقوقی اداره کل استاندارد استان 
این  کرد:  تصریح  امسال  نخست  ماهه  سه  در  کرمان 
اقدامات شامل ۱۴ مورد اعالم جرم، ۲۳ مورد رسیدگی 
به شکایات، ۱۲۳ مورد اقدامات قانونی برای محصوالت 
عرضه شده در مراکز عرضه و توزیع کاال در طرح کنترل 
بازار شامل اخطار، تذکر، پلمب و ... به واحدهای صنفی 
انواع مواد غذایی، ایزوگام، روغن های صنعتی و  شامل 

چند واحد تولیدی بوده است.
جهت  به  کرد:  اظهار  کرمان  استان  استاندارد  مدیرکل 
اهمیت حفظ امنیت و سالمت کودکان در سه ماه اول 

سال جاری تعداد 7۶ مورد بازرسی از تجهییزات وسایل 
بازی در زمین های بازی و پارک ها و شهربازی ها انجام 
شده که ۳۴ مورد آن توسط شرکت های بازرسی همکار 
اداره کل و ۴۲ مورد بازرسی توسط کارشناسان اداره کل 
انجام شده و نتیجه این بازرسی های کارشناسی منجر 
به تذکر، اخطار و تمدید مجوز در صورت نیاز بوده است.
مشمول  کاالی  که  صورتی  در  گفت:  ادامه  در  وی 
داشته  مشکلی  استاندارد  نشان  با  اجباری  استاندارد 
ملی  سازمان  سایت  طریق  از  می تواند  خریدار  باشد، 
استاندارد یا اداره کل استاندارد یا تماس با شماره ۱۵۱7 

شکایت خود را مطرح کند.
وی افزود: شهروندان محترم در هنگام خرید می توانند 
با ارسال کد ۱۰ رقمی درج شده زیر نشان استاندارد به 
سامانه پیامکی  ۱۰۰۰۱۵۱7 از صحت عالمت استاندارد 

و کیفیت محصول خریداری شده مطمئن شوند.

رئیس اداره فناوری اطالعات آموزش و پرورش 
به  دبستانی  پیش  دوره  نام  ثبت  گفت:  کرمان 
صورت الکترونیکی و از طریق مراجعه به سایت 

پادا انجام می شود.

و  اطالعات  فناوری  اداره  رئیس  خجسته  جلیل 
ارتباطات آموزش و پرورش استان کرمان گفت: 
 ۱۴۰۱  -۱۴۰۰ دبستانی  پیش  دوره  نام  ثبت 
به  مراجعه  طریق  از  و  الکترونیکی  صورت  به 

pada.medu.ir صورت  نشانی  به  پادا  سایت 
می گیرد.

نام  ثبت  برای  می توانند  والدین  کرد:  عنوان  او 
دبستانی در سال تحصیلی  نوآموزان دوره پیش 

مراحل سنجش  تکمیل  از  پس   ،۱۴۰۱-۱۴۰۰
سالمت نوآموزان به سامانه ثبت نام مدارس پادا 
و  کرده  مراجعه   pada.medu.ir آدرس  به 

ثبت نام فرزند خود را تکمیل کنند.

مدیرکل استاندارد استان کرمان اعالم کرد:

بازرسی از  ۷۶ مورد از تجهیزات وسایل بازی در پارک ها و شهربازی ها 

رئیس اداره فناوری اطالعات آموزش و پرورش کرمان :

سامانه پادا آماده ثبت نام نوآموزان پیش دبستانی است

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 140060319005000022 مورخ 1400/01/25 هیأت اول 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه 
شماره  به  هاشم   فرزند  تکابی  شورآبادی  فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض 
شناسنامه 121 صادره از شهداد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 825 
متر مربع پالک 12 فرعی از 510 - اصلی واقع در بخش 23 کرمان به نشانی 
شهداد - بلوار کشاورز بعد از سالن ورزشی خریداری از مالک اصلی آقای 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  کرمانی  مظفری  ابوتراب 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور 

شد.358 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/4/23  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/5/6

ابراهیم سیدی -رییس ثبت اسناد و امالک
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دراطالعیه وزارت بهداشت برای ثبت نام واکسیناسیون آمده است؛ 

پرهیز جدی از نوبت دهی دستی در شهرهای باالی ۲۰ هزار نفر

قیمت هر کیسه سیمان به باالی ۵۰ هزار تومان صعود کرد ؛

جهش قیمت دوباره سیمان در بازار

سرویس خبر: مرکز روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
با توجه به شتاب بیشتر فرآیند واکسیناسیون 
در سراسر کشور در هفته جاری، از هموطنان 
عزیز خواست ضمن پرهیز از حضور بدون نوبت 
برای  واکسیناسیون،  تجمیعی  های  پایگاه  در 
salamat.gov. نوبت گیری حتماً در سامانه

ir ثبت نام نمایند و منتظر دریافت پیامک برای 
مراجعه باشند.

در این اطالعیه با اشاره به فعالیت پایگاه های 
و  دو شیفت صبح  در  واکسیناسیون  تجمیعی 
بعد از ظهر، مشارکت حداکثری دستگاه های 
دولتی و غیردولتی جهت سازماندهی و توسعه 
واکسیناسیون  ملی  برنامه  اجرای  ظرفیت 

های  دانشگاه  پوشش  تحت  جمعیت  براساس 
علوم پزشکی و ضرورت همکاری درون بخشی 
همه معاونت های دانشگاه های علوم پزشکی 
قرار گرفته  تقدیر  و  تاکید  مورد  سراسر کشور 

است.
همچنین با توجه به اینکه از واکسینه کردن 
خواهد  پرهیز  نوبت  بدون  کنندگان  مراجعه 

شد، بر ثبت و تزریق واکسن افراد دارای نوبت 
نوبت  زمان  به  نسبت  زمانی  تأخیر  با کمترین 

دهی، تاکید می شود.
در این اطالعیه آمده است: با توجه به پرهیز 
جدی از نوبت دهی دستی در شهرهای باالی 
۲۰ هزار نفر، در تمامی سامانه های سطح یک 
دهی  نوبت  منظور  به  سیستم  راهبر  توسط 

هوشمند ثبت سریع ساعت فعالیت و ظرفیت 
واکسیناسیون  تجمیعی  های  پایگاه  روزانه 
)مجموع ظرفیت روزانه تزریق نوبت اول و دوم( 
و همچنین استفاده از بارکدخوان یا اپلیکیشن 
موبایل توسط دانشگاه هایی که از سامانه سیب 
استفاده می کنند جهت تسهیل و تسریع در 

ثبت واکسن به عمل خواهد آمد.

سرویس خبر:رئیس اتحادیه مصالح فروشان با اشاره 
برق  قطع  با  گفت:  سیمان  قیمت  دوباره  افزایش  به 
و  گران  بازار  در  سیمان  سیمان،  و  فوالد  کارخانجات 

کمیاب شد.
برق  قطع  خانگی،  برق  قطع  از  جلوگیری  برای  دولت 
همین  در  است.  گذاشته  کار  دستور  در  را  کارخانه ها 
برق  جیره بندی  برای  بخشنامه ای  پیش  چندی  زمینه 
صنایع بزرگی مانند فوالد و سیمان در دستور کار قرار 
گرفت و حاال فعاالن صنعت سیمان می گویند قطع برق 

کارخانه ها، تولید سیمان را کم کرده است.
هر  قیمت  می گویند  فروشان  مصالح  زمینه  همین  در 

کیسه سیمان به باالی ۵۰ هزار تومان صعود کرد.
فروشان  مصالح  اتحادیه  رئیس  کاظمی قهی،  اسماعیل 
تیر  برق  قطع  می گوید:  تجارت نیوز  به  زمینه  این  در 
و  زد  ساختمانی  مصالح  جان  نیمه  بازار  به  خالصی 
پیش بینی می شود با توقف فعالیت کارخانه های سیمان 
و فوالد، قیمت این دو کاال در بازار افزایش چشمگیری 

خواهد داشت.
او همچنین گفت: سیمان در بازار کمیاب و قیمت هر 
کیسه به ۶۰ هزار تومان رسیده است و چنانچه قطع برق 

تداوم داشته باشد، ممکن است قیمت هر کیسه سیمان 
به باالی ۶۰ هزار تومان هم برسد. رئیس اتحادیه مصالح 
فروشان ساختمان همچنین از ورود نقدینگی سرگردان 
خبر  ساختمانی  مصالح  بازار  به  خانگی  سرمایه های  و 
داد و گفت: در سال های اخیر شاهد بودیم که پول های 
سرگردان در بازار طال و خودرو وارد می شد اما اخیرا این 
بازار مصالح ساختمانی دیده می شود و دالالن  روال در 
در صف خرید سیمان ایستاده اند. به گونه ای که تقاضای 

عجیبی در بازار سیمان وجود دارد!
کاظمی قهی ادامه داد: چنانچه سیمان در محل کارخانه 
با قیمت واقعی عرضه شود دیگر در بازار کمبود یا افزایش 
قیمت نامتعارف نداریم و در همه کشورها هم روال به این 

صورت است که سیمان در بورس توزیع می شود.
اشاره  گرانی ها  و  سیمان  کمبود  تداوم  به  همچنین  او 
بازارها  تمامی  و  اقتصاد  در  دولت  دخالت  گفت:  و  کرد 
موجب آشفتگی و برهم خوردن نظم بازار شده است و ما 
بهمن ماه پارسال هم شاهد بودیم که به دلیل کمبود برق 
و گاز، دولت سهم انرژی کارخانه ها را کم و محدود کرد و 
همین مساله باعث برهم خوردن وضعیت مصالح فروشان 

شد.

گزارش »کرمان امروز« از پدیده خطرناک فرو نشست زمین که کرمانیان را هر روز بیشتر تهدید می کند؛

بمب ساعتی زیر پای شهر کرمان

اشاره: 
از چالش هایی است که در  فرو نشست زمین یکی 
چند سال اخیر بسیاری از مناطق کشور از جمله استان 
کرمان را تهدید می کند و نماینده مردم کرمان و راور 
در مجلس شورای اسالمی هشدار می دهد با توجه به 
فرو نشست ها بدانید که کرمان در خطر جدی است 
و ممکن است زیر ساخت های کرمان به خطر بیفتد. 
در همین زمینه گزارشی تهیه شده که  در ادامه قابل 

مطالعه است. 
پدیده فرو نشست زمین چیست؟

از  است  عبارت  نشست  فرو  یونسکو  تعریف  به  بنا 
های  علت  به  که  زمین  نشست سطح  یا  و  فروریزش 
متفاوتی در مقیاس بزرگ روی می دهد و مهم ترین 
عوامل آن در کشور، استفاده بی رویه از منابع آب زیر 
زمینی، نفت و گاز و توسعه کشاورزی عنوان شده و به 
نظر می آید خشکسالی یک دهه اخیر و برداشت بیش 
از حد مجاز از سفره های آب زیر زمینی این پدیده را 

تشدید کرده است.
های  شکاف  و  ها  ترک  گیری  شکل  آن  بر  عالوه  
سازه  های  ها، خسارت  زمین  گیر شدن  زمین، سیل 
ای وارده بر ساختمان ها، جاده های ارتباطی و ریلی، 
از دیگر  برق و آب و فاضالب  انتقال گاز،  شبکه های 

خسارت های فرو نشست زمین  به شمار می رود.
استان کرمان که در منطقه جنوبی و اقلیم خشک و 
نیمه خشک قرار دارد در چند سال اخیر با این چالش 
مواجه شد و به گفته کارشناسان، پدیده فرو نشست در 
این خطه خود را بیشتر در دشت های رفسنجان، زرند 

و سیرجان نشان داده است.
کاهش  استان  محیطی  زیست  عمده  نگرانی  حال 
سطح  کاهش  بلکه  نیست  زمینی  زیر  آبهای  سطح 
دشت های کرمان عمده ترین نگرانی این حوزه است. 
فشار  کرمان،  شناسی  زمین  کارشناسان  اعالم  بر  بنا 
های  سال  نتیجه  کرمان  های  دشت  به  حد  از  بیش 

داده  روی  است که طی 1۲ سال گذشته  خشکسالی 
است و خطر فرو نشست زمین زمانی خطرناک تر می 
لرزه خیز دارد  بدانیم کرمان 18 گسل مهم  شود که 
که خود به ده ها و هزاران گسله تقسیم می شوند و 
در صورت بروز زمین لرزه احتمال ریزش این حفره ها 

بیشتر می شود.
فرو نشست زمین زیر ساخت های کرمان را 

تهدید می کند
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
اظهار  و  دانست  را جدی  کرمان  در  زمین  فرونشست 
زیرزمینی  آب  های  سفره  از  رویه  بی  برداشت  کرد: 
باتوجه  است.  کرمان  در  زمین  فرونشست  اصلی  علت 

به فرونشست ها کرمان در خطر جدی است و ممکن 
است زیرساخت های کرمان به خطر بیفتد.

استان  های  چاه  ایستایی  سطح  به  اشاره  با  زاهدی 
کرمان اظهار کرد: امکان استفاده از چاه های استان در 

آینده وجود ندارد.
از  دیگر  یکی  را  کرمان  های  گسل  شدن  فعال  وی 
پیامدهای برداشت بی رویه آب از سفره های زیرزمینی 
برشمرد و گفت: جهاد کشاورزی باید به طور جدی به 
موضوع تغییر الگوی کشت ورود پیدا کند و کشاورزان 
این راستا ترغیب کرد زیرا چاره ای  با گفتمان در  را 

جز این نداریم.
های  فرونشست  کنار  در  شناسان،  زمین  گفته  به 

حفره  یا  فروریزش  پدیده  با  سال  در طول  تدریجی 
هایی در سطح زمین مواجه هستیم که اگر این پدیده 
ها همراه با هم رخ بدهند خسارت قابل توجهی متوجه 

مردم و محیط زیست و زیر ساخت استان می شود.
آیا فرونشست زمین  قابل برگشت است؟

آنگونه که کارشناسان زمین شناسی می گویند؛ فرو 
نشست تدریجی و چیزی شبیه به تجمع چربی در رگ 
های خونی است و ممکن است به مرحله ای برسد که 

امکان برگشت پذیری وجود نداشته باشد.
محمدجواد بلورچی از محققان حوزه آب و فرونشست 
زمین درباره این خطر در استان کرمان چنین می گوید: 
بعد از زلزله های بزرگ همانند زلزله بم می توان شهر 
را از نو ساخت، ولی اگر آبخوان دشت بم از بین برود 
و زمین فرونشست کند، دیگر هیچ شهر بمی نخواهیم 
داشت، چون زندگی آن منطقه به آبخوان متصل است 

و اگر آبخوان از بین برود، زندگی از بین خواهد رفت.
وی به دشت رفسنجان اشاره کرد که در زمانی افتخار 
کشت پسته در آن داشتیم، ولی هر سال هزاران تن 
زغال پسته تولید می شود و افزود: چوب درختان پسته 
که امکان آبیاری آنها نیست، سوزانده و تبدیل به زغال 
مناطق  در  را  فعالیت  این  پسته کاران  ولی  می شوند؛ 
دیگری مانند ساوه ادامه داده و به روند فرونشست در 

سایر مناطق کشور دامن زده اند.
سخن آخر

است  مهم  بسیار  ها  پدیده  اینگونه  در  که  ای  نکته 
عادت به دیر مواجه شدن با مخاطرات است و این روند 
ماند  می  باطل  دور  یک  به  معموال  کرمان  استان  در 
توجه  کانون  در  مخاطرات طبیعی  ای  دوره  در  یعنی 
قرار می گیرد و در دوره ای فراموش می شوند. این در 
حالی است که این رفتار مهم ترین نقطه ضعف برای 
این  شاهد  و  مصداق  است.  مشکالت  رفع  و  پیگیری 
سخن هم گزارش متفاوت رسانه ها و خبرگزاری های 
استانی در ارتباط با خطر فرو نشست زمین طی سال 
های اخیر بوده و به طبع آنچه که به نتیجه نرسیده 
همان اصل موضوع است. زمانی که برای کشاورزی در 
یک استان بحران زده چاه عمیق حفر می کنیم و جرات 
و جسارت تغییر نوع کشاورزی را نداریم، این می شود 
که امروز یک بمب ساعتی را زیرپای شهر کرمان کوک 

می کنیم.

  فرونشست زمین یکی از چالش هایی است که در چند سال اخیر بسیاری از مناطق کشور از جمله شهر 
کرمان را تهدید می کند و بارها کارشناسان درباره آن تذکر داده اند و اخیرا یک نماینده مجلس در این 
باره نکاتی را متذکر شد. با توجه به فرونشست دشت های کرمان می توان گفت که کرمان در خطری جدی 
است. اما متاسفانه مسئوالن عادت به دیر مواجه شدن با حقایق دارند. زمانی که برای کشاورزی در یک 
استان بحران زده چاه عمیق حفر می کنیم و جرات و جسارت تغییر نوع کشاورزی را نداریم، این می شود که 

امروز یک بمب ساعتی را زیرپای شهر کرمان کوک می کنیم و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

واکنش رییس سازمان سنجش 
به طراحی سواالت خارج از کتاب؛

گرسوالی خارج از کتاب درسی  ا
بوده به نفع داوطلب

 تصمیم می گیریم
سرویس خبر: رئیس سازمان سنجش با اشاره به توضیحاتی 
کنکور  در  درسی  کتاب  از  خارج  سواالت  طراحی  درباره 
1۴۰۰ گفت: آموزش و پرورش مطالب را به صورت مستند 

برای ما ارسال نمی کند.
طراحی  درباره  سنجش  سازمان  رئیس  خدایی  ابراهیم 
سواالت خارج از کتاب درسی در کنکور 1۴۰۰ اظهار کرد: 
با حدود  از 71 عنوان درسی  امسال  آزمون سراسری  در 
1۵۰۰ سوال امتحان گرفتیم، مطالبی که آموزش وپرورش 
عنوان می کند در ارتباط با درس ریاضی است، برآورد این 
است به جز درس ریاضی، کنکور امسال 1۰ تا 1۵ درصد 

ساده تر شده است.
 وی افزود: آموزش و پرورش به جای اینکه مطالب را به 
صورت فنی و تخصصی برای ما بفرستد، آن را در رسانه 
و  آموزش  ادعای  نمی کنند.  ارسال  ما  برای  و  می گوید 
کتاب  از  خارج  ریاضی  سوال   1۶ که  است  این  پرورش 
رعایت  درسی  کتاب های  آموزشی  اهداف  و  بوده  درسی 

نشده است.
کتاب  از  خارج  سوال  داد:  ادامه  سنجش  سازمان  رییس 
است،  بحث  دو  آموزشی  اهداف  نشدن  رعایت  و  درسی 
آموزش  است،  متفاوت  پرورش  و  آموزش  با  ما  اهداف 
عمومی با آموزش عالی فرق دارد، در گروه تجربی 73 هزار 
معدل باالی 19 داریم و ما می خواهیم بهترین فرد را برای 

رشته دانشگاهی انتخاب کنیم.
خدایی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش می گوید، برخی 
سواالت ریاصی ترکیبی و مفهومی بود، گفت: منتظریم به 
صورت مستند بگویند، کدام سوال خارج از کتاب درسی 

بوده تا آن را به تیم متخصصان ارجاع کنیم.
مباحث  وارد  و  بیاید  وزارتخانه ای  اینکه  شد:  یادآور  وی 
و  نیست  دیگر شود، درست  وزارتخانه ای  تخصصی حوزه 
ما منتظریم آموزش و پرورش به صورت مستند مطالب را 

به ما ارسال کند.
خدایی گفت: سامانه پاسخگویی در سایت سازمان سنجش 
فعال است همه متخصصان و داوطلبان می توانند نظراتشان 
کتاب  از  خارج  سوالی  که  برسیم  این  به  اگر  بگویند،  را 
درسی بوده است به نفع داوطلب تصمیم می گیرم یعنی 

یا سوال حدف می شود یا تاثیر مثبت اعمال خواهد شد.
رییس سازمان سنجش در پایان اعالم کرد: این همیشه 
بوده است و داوطلبان نگران سختی درس ریاضی نباشند 
نمرات تراز می شوند و سازمان سنجش به نفع داوطلبان 
تصمیم گیری می کند ما حتما با آموزش و پرورش جلسه 
می گذاریم و آنها به جای رسانه مطالب را تخصصی برای 

ما بفرستند.
حسن ملکی رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
گفته است: » 1۶ سوال کنکور 1۴۰۰ خارج از کتب درسی 
بود، تعداد سواالت خارج از کتاب در رشته ریاضی 8 سوال، 
در رشته تجربی ۲ سوال و در رشته انسانی هم ۶ سوال 
بوده است. تعداد سواالت خارج از اهداف کتاب درسی در 
رشته ریاضی 1۲ سوال و در رشته تجربی 9 سوال بوده 

است.
تعداد سواالت اشتباه در رشته ریاضی یک سوال و در رشته 
تجربی ۲ سوال بوده است. باید در سازمان سنجش برای 
کارشناسان  و  شود  تشکیل  کارگروه  موضوع  این  بررسی 

ذیربط با حضور در آن توضیحات الزم را بدهند.

 ایتالیا، فاتح یورو2020 شد
سرویس خبر:تیم ملی فوتبال ایتالیا جام قهرمانی یورو 

۲۰۲۰ را باالی سر برد.
را  یورو ۲۰۲۰  قهرمانی  ایتالیا جام  فوتبال  تیم ملی 

باالی سر برد.
دریافت  از  پس  ایتالیا  فوتبال  ملی  تیم   بازیکنان 
مدال هایشان از مقامات حاضر در فینال یورو ۲۰۲۰، 
جام قهرمانی این رقابت ها را توسط کیه لینی باالی 

سر بردند.
ایتالیا در فینال یورو ۲۰۲۰ موفق شد با برتری در 
ضربات پنالتی مقابل انگلیس به مقام قهرمانی برسد.

 موفقیت میلیاردر بریتانیایی 

در اولین سفر توریستی به لبه فضا 
برانسون،  نیکوالس  چارلز  ریچارد  خبر:ِسر  سرویس 
بنیان گذار  و  بریتانیایی  سرمایه گذار  و  کارآفرین 
فضایی  شرکت  جمله  از  ویرجین  شرکت های  گروه 
»ویرجین گلکتیک« روز یکشنبه ۲۰ تیر )11 ژوئیه( 
بیابان های  در  ویرجین  شرکت  عملیاتی  پایگاه  از 

نیومکزیکوی آمریکا رهسپار فضا شد.
به این ترتیب او با عملی کردن این ماموریت آن هم 
9 روز زودتر از سفر برنامه ریزی شده برای جف بزوس 
مالک آمازون، توانست در مسابقه فضایی میلیاردرها 

برنده شود.
که  خودش  شرکت  فضاپیمای  با  برانسون  سفر   
»SpaceShipTwo«« نام دارد، انجام شد و دو 
خلبان و سه عضو دیگر شرکت »ویرجین گلکتیک« 

نیز او را همراهی کردند.
شرکت  سوی  از  شده  منتشر  اطالعات  اساس  بر 
»ویرجین گلکتیک« این پرواز یک ساعته که با هدف 
ترویج گردشگری فضایی برنامه ریزی شده، در سه 

مرحله عملی می شود:
باند بلند شده و پس از رسیدن به  از  ابتدا هواپیما 
که  می شود  فعال  آن  در  دستگاهی  ویژه،  ارتفاعی 
تا  را  مسافران  می تواند  که  است  موتورهایی  دارای 
فاصله ۵۵ مایلی زمین ببرد؛ یک پرواز زیرمداری که 
سرنشینان می توانند در جریان آن، هم مناظر زیبای 
سیاره زمین از فضا را ببینند و هم بی وزنی را تجربه 
به کمک دو  بار دیگر  نیز  این فضاپیما  فرود  کنند. 
خلبانی که گروه را همراهی می کنند، ممکن می شود.
به این ترتیب شیوه پرواز این فضاپیما و رسیدن آن 
فضاپیماهای  پرواز  شیوه  با  متفاوت  بسیار  فضا،  به 
شرکت های »بلو اوریجین« و »اسپیس ایکس« یعنی 

استفاده از موشک است.
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خالکوبی و خطرات احتمالی

 پس از آن
برای خالکوبی از یک ماشین دستی استفاده می کنند که شبیه چرخ 
خیاطی عمل می کند، با یک یا چند سوزن به طور مکرر پوست را 
سوراخ می کنند و با هر سوراخ، سوزن ها قطرات جوهر کوچکی را 

به زیر پوست وارد می کند.
 این فرایند بدون نیاز به بی هوشی انجام می شود. معموال افراد در 
سنین جوانی به خالکوبی عالقه دارند و بعضا برای انجام آن به مراکز 
غیر بهداشتی مراجعه می کنند. به همین دلیل امروز و در این مطلب به 
پیامدهای خطرناک این شیوه اشاره می کنیم تا قبل از انجام آن کمی 

فکر کنید و بعد تصمیم بگیرید.
پشیمانی بعد از خالکوبی

از آنجایی که خالکوبی در کشورمان به صورت غیر رسمی انجام 
می شود آمار دقیقی از آن موجود نیست اما در مجموع بخش زیادی 
انتخاب  به طرحی که  نسبت  از خالکوبی حس خوبی  بعد  افراد  از 
که  دیگر  طرحی  با  می شوند  ناچار  و  ندارند  آن  اجرای  یا  کردند 
معموالً بزرگ تر است طرح قبلی را از بین ببرند که مشکل وپیامدها 

هم بیشتر می شود.
حساسیت به جوهر

حساسیت  می تواند  می شود  تزریق  پوست  داخل  به  که  جوهری 
طی  یا  ابتدا  از  می تواند  عوارض  این  باشد.  داشته  همراه  به  زیادی 
قرمزی،  مانند  عوارضی  دهد.  نشان  را  خودش  بعد  ماه ها  و  هفته ها 
خارش، تورم ، تاول، کهیر، لکه های پوستی و حتی مشکالت تنفسی 

و قلبی.
سابقه پسوریازیس

مراقب  باید خیلی  دارند  پسوریازیس  افرادی که در خانواده سابقه 
است  ممکن  بسا  چه  کنند.  صرف نظر  خالکوبی  انجام  از  و  باشند 
نشان  را  بیماری خودش  و  فعال شود  بیماری  این  ژن های خاموش 

دهد.
عفونت های پوستی

از  پس  چرک  ترشح  و  درد  ورم،  قرمزی،  مانند  عفونت  عالیم 
سوزن های  و  خالکوبی  تجهیزات  دهد.  رخ  می تواند  خالکوبی 
استریلیزه نشده می تواند بیماری های عفونی مانند هپاتیت B و هپاتیت 
c را انتقال دهد. به همین دلیل است که انجمن آمریکایی گفته است 

انتقال خون باید یک سال پس از انجام خالکوبی صورت گیرد.
بیماری های جدی

خالکوبی همچنین می تواند باعث بیماری های عفونی، ایدز، سرطان 
جسمی  عوارض  می تواند  عمل  این  اینکه  از  جدا  شود.  هپاتیت  و 
نظر  از  باشد، می تواند  داشته  به همراه  افراد  برای  را  جبران ناپذیری 

روانی افراد را تحت الشعاع قرار دهد.
مخفی کردن سرطان پوست

خطر دیگر خالکوبی این است که می تواند عالیم احتمالی سرطان 
پوست یا بیماری های پوستی دیگر را مخفی کند.

MRI عوارض برای انجام صحیح روش
خالکوبی ممکن است باعث تورم یا سوزش در مناطق آسیب دیده 
در هنگام تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی )MRI( شود. در 
تاتو می تواند در کیفیت تصویر اختالل  بعضی موارد رنگدانه های 

ایجاد کند.
خالکوبی روی چشم

خالکوبی روی زبان یا چشم هم رونق زیادی دارد اما خالکوبی روی 
چشم به مراتب سخت تر و دردناک تر از خالکوبی روی زبان است 
نقاط حساس  این  به خصوص خالکوبی روی  نوع خالکوبی  و هر 
از  که  قسمت  هایی  بود.  خواهد  همراه  هم  خونریزی هایی  با  بدن 
یا  بینی، گوش، دهان  نظر حیاتی مهم هستند، مثل دور چشم، 
به طور کلی اطراف سوراخ  های طبیعی بدن مشکل ترین قسمت  ها 
برای تتو و پاک کردن آن است و اگر عارضه  ای در این نواحی ایجاد 
شود، بسیار خطرناک خواهد بود؛ مثال اگر تتوی این نواحی باعث 
باعث کج شدن  و  را تخریب کند  آن  بافت  عفونت شود، می  تواند 
دهان، بینی و چشم  ها شود و روی بینایی و عالیم حیاتی فرد اثر 
بگذارد زیرا این قسمت  ها دارای بافت  های حساسی هستند و اگر 
ایجاد  فرد  برای  زیادی  گرفتاری  های  شوند،  ثانویه  عارضه  دچار 

می  کنند که عمدتا برگشت  ناپذیر هستند.
خالکوبی و ممنوعیت بر صدور گواهینامه رانندگی

عالوه بر این موارد وجود خالکوبی و تتو و زخم های مشکوک روی 
بدن برای برخی افراد که می خواهند برای نخستین بار گواهینامه 
گواهینامه  تمدید  متقاضی  که  کسانی  یا  کنند  دریافت  رانندگی 
رانندگی هستند، مشکل ساز شده است. خالکوبی های نامتعارف مانع 
خالکوبی ها  و  تتو  می شود.  متقاضی  فرد  برای  گواهینامه  صدور  از 
که  هم  دختران  از  بعضی  اما  می شود  دیده  پسران  بین  در  بیشتر 
با مشکل روبه رو شده اند و  خالکوبی  دارند برای گرفتن گواهینامه 
به آنها اعالم می شود که باید به کمیسیون پزشکی مراجعه کنند تا 
رفتارهای آنها و شرایط روحی و روانی شان سنجیده شود. خالکوبی 
همراه  به  آن  وجود  اما  نمی  شود  محسوب  بیماری  خود  خودی  به 
رفتارهای پرخطر در رانندگی به عنوان یکی از شاخص  های ابتال به 
نیازمند بررسی و ارزیابی های  برخی اختالالت روانی و شخصیتی، 

روان شناختی در کمیسیون  های اعصاب و روان است.

به قلم
 محمد فتح نجات

گزارش »کرمان امروز« از رخداد مبارک آغاز مرمت بازار قلعه محمود کرمان که با توجه به مبلغ ناچیز 150 میلیون تومانی بودجه آن 
اندکی تامل برانگیز است و البته اندکی آینده نگری نیز احتیاج دارد؛

لزوم دوراندیشی برای دوران پسامرمت ابنیه تاریخی

گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره کل  معاون  دیروز 
و صنایع دستی استان کرمان از آغاز عملیات مرمت 
و نوسازی بازار تاریخی قلعه محمود شهر کرمان با 
ریال  میلیون   500 و  میلیارد  یک  معادل  اعتباری 
خبر داد. خبری خوش که در آن نوید جان دادن 
دوباره به یک بنای تاریخی به مردم داده شده است. 
تامل  اندکی  آن  تومانی  میلیون   150 مبلغ  البته 
عدد  این  با  که  مسئوالنی  از  باید  و  است  برانگیز 
به  پرسید که  اند  به خبر سازی کرده  اقدام  ناچیز 
راستی با این عدد قرار است چه کاری انجام دهند؟ 
شاید قرار بر این بوده که تنها یک خبر درباره بازار 
قلعه محمود -که سالها رسانه ها درباره لزوم مرمت 
آن نوشته اند- منتشر شود. هرچه هست شاید بهتر 
بود که در این زمینه بیشتر توضیح داده می شد که 
قرار است با این بودجه ناچیز در این بازار بزرگ چه 
انجام دهد. هرچه می اندیشیم کمتر متوجه  کاری 
توان  می  کارهایی  چه  عدد  این  با  که  شویم  می 

برای یک بنای تاریخی انجام داد. شاید تنها بتوان 
اینکه حدود  یا  برای آن خرید،  نرده ای  یک درب 
10 متر از آن را مرمت کرد. امیدواریم که این عدد 
اشتباه تایپی بوده باشد و حداقل 15 میلیارد تومان 
برای این کار در نظر گرفته شده و سپس خبر »آغاز 

مرمت« را منتشر کرده باشند.
اما نکته ی اصلی این گزارش، صحبت درباره بودجه 
ناچیز مرمت نیست و قرار است به نکته ای اشاره 
کنیم که متاسفانه در بسیاری از موارد مغفول واقع 
شدن  مشخص  و  کاربری  تعیین  بحث  می شود؛ 
تغییراتی که باید در آینده ی پس از مرمت بناهای 
پروژه  از  بسیاری  شود.در  گرفته  نظر  در  تاریخی 
اتمام  از  آن هستیم که پس  ما شاهد  های مرمت 
بتواند  به دنبال فردی هستیم که  تازه  کار مرمت، 
و  آورد  به عمل  را  بهره وری الزم  مربوطه  مکان  از 
آن  تخریب  باعث  آن  کاربری  نوع  دیگر  سویی  از 
بنا نشود. به عنوان مثال می توان به ایجاد کاربری 
رستوران برای برخی بناهای تاریخی اشاره کرد که 
بسیار مضر و تخریب کننده است. درباره بازار قلعه 
محمود داستان اندکی متفاوت است زیرا برخی از 
مغازه های این مکان به دلیل اوضاع نابسامان بازار و 
رفت و آمد کم مشتری در آن این روزها خالی شده 
است و همین خالی بودن در برخی موارد منجر به 
که مسئوالن  است  بهتر  بنا می شود. پس  نابودی 

مربوطه در کنار مرمت ابنیه تاریخی فکری به حال 
باشد  بهتر  باشند. شاید  نیز داشته  از آن  نگهداری 
و  اجاره  ایشان  صاحبان  از  ها  مغازه  این  از  برخی 
برای راه اندازی گالری صنایع دستی از آنها استفاده 
بازار  این  از  بخشی  در  که  بازی  فضای  از  یا  شود. 
وجود دارد برای تجمعات فرهنگی و ادبی استفاده 
کنیم و از سویی دیگر یک اجرا از اجراهای جشنواره 
هایی نظیر موسیقی نواحی را در این مکان پیشنهاد 

کنیم.در سالهای گذشته بسیار دیدیم که متاسفانه 
بنایی مرمت شد و آنقدر درباره آن سخت گیری شد 
و اجازه استفاده از آن به کسی داده نشد که امروز 
شاهد نابود شدن بخشی از ساختار مرمت شده آن 
هستیم. به امید فردایی که در آن همه پروژه ها به 
صورت همگون پیشروی داشته باشند و هیچگاه به 
واسطه 150 میلیون تومان بودجه مرمت خبر »آغاز 

مرمت...« در رسانه ها منتشر نشود.

یک رژیم غذایی سالم برای کودکان 5 تا 8 ساله

مدیرعامل بانک پاسارگاد: 

میدکو نمایندگی انحصاری فّناوری تانک بایولیچینگ را دارد

به  نیاز  مدرسه  سنین  در  کودکان  خبر:  سرویس 
از هر پنج گروه غذایی سالم  خوردن غذا های مقوی 
)سبزیجات، میوه ها، غالت، لبنیات و پروتئین( دارند. 
غذا های سالم دارای مواد مغذی هستند که برای رشد 
جسمانی و روانی و یادگیری مهم هستند. پس در گام 
کم  غذا های  شیرین،  و  شور، چرب  غذا های  نخست، 
زیادی  مقدار  یا  کافئین  حاوی  نوشیدنی های  و  فیبر 

قند را برای کودکان محدود کنید.
خود  کودکان  سالمت  درباره  والدین  از  بسیاری 
نگرانی هایی دارند، اما غذای سالم برای بچه ها چیست؟

شامل  مدرسه  سنین  در  کودکان  برای  سالم  غذای 
طیف گسترده ای از غذا های تازه از پنج گروه غذایی 

است:
سبزیجات

میوه
غذا های دانه ای

لبنیات کم چرب
پروتئین

است  مختلفی  مغذی  مواد  دارای  غذایی  گروه  هر 
که بدن کودک شما برای رشد و فعالیت مناسب به 
باید طیف  نیاز دارد. به همین دلیل است که ما  آن 

وسیعی از غذا ها را از هر پنج گروه غذایی بخوریم.
میوه و سبزیجات

میوه و سبزیجات به کودک شما انرژی، ویتامین، آنتی 
به  مغذی  مواد  این  می دهند.  آب  و  فیبر  اکسیدان، 
بعدی  بیماری های  برابر  در  از کودک شما  محافظت 

بیماری های  مانند  بیماری هایی  جمله  از  زندگی، 
قلبی، سکته مغزی و برخی سرطان ها کمک می کند. 
کودک خود را تشویق کنید در هر وعده غذایی و میان 
وعده میوه و سبزی انتخاب کند. این شامل میوه ها و 
و  تازه  و طعم های مختلف،  بافت  رنگ،  با  سبزیجات 

پخته است.
غالت

ماکارونی،  نان،  شامل  غالت  با  شده  غنی  غذا های 
رشته فرنگی، غالت صبحانه، کینوا، جو دوسر و جو 
است. این غذا ها انرژی الزم برای رشد و یادگیری را 
به کودکان می دهند. غذا های غنی از غالت با شاخص 
نان،  و  دار  سبوس  ماکارونی  مانند  پایین،  گلیسمی 
انرژی پایدار تری به کودک شما می دهد و احساس 
سیری را برای مدت طوالنی تری در او حفظ می کند.

غذا های لبنی با چربی کم
غذا های اصلی لبنیات شیر ، پنیر و ماست هستند. این 
غذا ها منابع خوبی از پروتئین و کلسیم هستند. سعی 
کنید هر روز انواع مختلف لبنیات را به کودک خود 
ارائه دهید. کودکان باالی دو سال می توانند لبنیات 

کم چربی داشته باشند.
پروتئین

غذا های غنی از پروتئین شامل گوشت بدون چربی، 
و  توفو  نخود،  عدس،  لوبیا،  مرغ،  تخم  مرغ،  ماهی، 
عضالت  رشد  و  رشد  برای  غذا ها  این  است.  آجیل 
کودک شما مهم هستند. این غذا ها همچنین حاوی 
آهن،  مانند  دیگری  مفید  معدنی  مواد  و  ویتامین ها 

مدیره  هیأت  رئیس  و  پاسارگاد  بانک  مدیرعامل 
شرکت میدکو در مراسم افتتاح 5 پروژه بزرگ میدکو، با 
اشاره به استفاده از اقتصاد دانش بنیان در این مجموعه 
تصریح کرد: هم اکنون فّناوری تانک بایولیچینگ برای 
نخستین بار در کشور تجاری می شود و مجموعه میدکو 
توانسته نمایندگی انحصاری این نوآوری را کسب کند و 
در منطقه برای استفاده از این تکنولوژی باید از طریق 

میدکو  اقدام کنند که یک ویژگی منحصربه فرد است.
دکتر قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن 
تقدیر از تالش های شبانه روزی دکتر پورمند و تمام 
های  ویژگی  از  یکی  تابعه،  های  شرکت  در  مدیران 
میدکو را  اتکا به امکانات داخلی، توجه به درون زایی و 
برون نگری به لحاظ صادرات دانست و گفت: در زمینه 

بورس، میدکو جزء چهار شرکت برتر بورسی است. 

• دو کارخانه مهم فوالد زرند ایرانیان هم افتتاح 
شد 

فوالد  کارخانه  دو  افتتاح  مراسم  در  زیسکو  مدیرعامل 
سازی و cdq،  در مورد این دو کارخانه توضیح داده 
و گفت: با توجه به مزیت های معدنی استان کرمان و 
وجود معادن زغال سنگ و سنگ آهن در شهرستان 
و  طراحی  منطقه  این  در  فوالد  تولید  زنجیره  زرند، 

مراحل اجرایی آن از سال 92 آغاز شد.  
با  سازی  فوالد  مجتمع  افزود:  نژاد،  سهراب  ماشااهلل 
هدف تولید فوالد به روش کوره بلند با ظرفیت 1.۷ 
میلیون تن شمش فوالدی با سرمایه گذاری 2۴0 هزار 
میلیارد ریال اجرا شده و برای 2300 نفر به صورت 

مستقیم اشتغال زایی کرده است. 
آخرین  فوالدسازی  کارخانه  که  این  به  اشاره  با  وی 

حلقه از زنجیره تولید فوالد است، گفت: شرکت فوالد 
زرند ایرانیان زنجیره ایست که از معدن آغاز می شود 
ظرفیت 500  با  شویی  زغال  های  کارخانه  شامل  و 
هزار تن، گندله سنگ آهن دو میلیون و 500 هزارتن،  
کنسانتره سنگ آهن ۴ میلیون تن، کک سازی های 
یک میلیون و 200 هزار تن و فوالد سازی است که 
همین مجتمع فوالدسازی از  واحدهای تولیدی شامل 
کلوخه سازی ،کوره بلند، فوالد سازی، ریخته گری و 

کارگاه اکسیژن است.
محیطی  زیست  ای  کارخانه    cdq کارخانه   •

است
از سخنان خود  مدیرعامل زیسکو در بخش دیگری 
از ساخت کارخانه خنک سازی کک متالوژی  هدف 
دانست  محیطی  زیست  را   )cdq خشک)  روش  به 

و افزود: این کارخانه با ظرفیت ۸00 هزار تن و با 
سرمایه گذاری 10 هزار میلیارد ریال اجرا شده و برای 

50 نفر شغل ایجاد کرده است.  
به  نژاد در پاسخ  این مراسم، دکتر سهراب  ادامه  در 
سوال رییس جمهور محترم در زمینه چگونگی تامین 
آب مورد نیاز کارخانه گفت: یکی از دغدغه های دکتر 
پورمند از روز نخست، تامین آب مورد نیاز کارخانه 
ها در استانی چون کرمان بود و به همین سبب برای 
اجرای شبکه فاصالب شهری در کرمان و زرند سرمایه 

گذاری شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر کل مصرف آب این 
مجتمع از پساب فاضالب کرمان تامین می شود و در 
آینده نیز از پساب فاضالب  شهرهای کرمان و زرند 

استفاده خواهد شد.

روی، ویتامین B۱۲ و اسید های چرب امگا 3 هستند. آهن و اسید های 
چرب امگا 3 حاصل از گوشت قرمز و ماهی های روغنی به ویژه برای رشد 

مغز و یادگیری کودک شما مهم هستند.
سعی کنید در هر وعده و میان وعده چند گروه غذایی مختلف قرار دهید.

نوشیدنی های سالم: آب
است.  ارزانترین  همچنین  است.  کودکان  برای  نوشیدنی  سالم ترین  آب 
این  کنید.  محدود  را  خود  کودک  شیرین  نوشیدنی های  باید  همچنین 
گازدار،  آب های  ورزشی،  نوشیدنی های  صنعتی،  میوه  آب  شامل  موارد، 
نوشابه و شیرین و سرشار از قند است. نوشیدنی های با شیرینی بیش از 
حد می توانند منجر به افزایش وزن ناسالم، چاقی و پوسیدگی دندان شوند. 
گرسنگی  و  اشتها  کودک  و  می کند  را سیر  نوشیدنی ها کودک شما  این 

کمتری برای وعده های غذایی سالم خواهد داشت.
غذا ها و نوشیدنی های حاوی کافئین برای کودکان توصیه نمی شود، زیرا 
کافئین از جذب خوب کلسیم در بدن جلوگیری می کند. کافئین همچنین 
یک محرک است، به این معنی که به کودکان انرژی مصنوعی می دهد. این 
انرژی زا و شکالت  غذا ها و نوشیدنی ها شامل قهوه، چای، نوشیدنی های 

است.
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