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آگهی مناقصه خرید سنگ گچ آگهی مزایده
گروه صنایع سیمان کرمان )شرکت سهامی عام( در نظر دارد میزان 50/000 تن سنگ گچ )تحویل در محل کارخانه( را براساس مشخصات و آنالیز 

ذیل از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی محترم که دارای مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشند تقاضا می شود جهت دریافت اسناد و فرم 
شرایط شرکت در مناقصه به دفتر تدارکات کرمان یا تهران مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی در پاکت 

دربسته به واحد تدارکات کرمان یا تهران تحویل نمایند.
مشخصات و آنالیز محصول: 

1 - عیار سنگ گچ بیش از 90 % باشد و حداقل 20 % میزان سنگ گچ های ارسالی بایستی با عیار باالی 95 % باشد که در محل جداگانه تخلیه گردند.
2ـ ابعاد سنگ ها می بایست زیر 30 سانتیمتر و فقط 10 % باالی 30 سانتیمتر قابل قبول می باشد.

3 ـ مقدار درصد باقیمانده نامحلول در اسید آن باالتر از 6 % نباشد.
آدرس کارخانه: کرمان - کیلومتر 17 جاده تهران - تلفن : 31341501 )034(

تهران - بلوار آفریقا - کوچه فروزان شرقی، پالک 3 - طبقه 3 - تلفن : 4 - 88879421

فرماندار جیرفت، خبر داد:

افزایش 17 درصدی

 سرانه فضای ورزشی 

در جیرفت

معاون شهردار کرمان:

کارخانه پاالیش زباله  

در کرمان افتتاح می شود

رفع تصرف از ۳۵ هزار مترمربع اراضی

 منابع طبیعی شهرستان سیرجان

در آیین اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه معلوالن در کرمان، عنوان شد:

استقبال توانیابان از این جشنواره

 بیش از تصور ما بود

WWW.KERMANEMROOZ.COM

استاندار کرمان:

متاسفانه در برخی موارد 

قیمت آب مصرفی بیش از 

بهای محصول تولیدی است
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سه شنبه 12 اسفند ماه 1۳99
18 رجب 1/1442 مارس 2021

سال بیست و ششم شماره  ۳۳9۵
متن کامل درصفحه سوم

 آسفالت ۵0 هزار مترمربع از معابر 

شهر کرمان در ادامه پویش آسفالت

بی توجهی مسئوالن به  کرونا کم از خیانت ندارد

کرمان با توجه به شناسایی پنج مورد کرونا در استان  روایت »کرمان امروز« از وضعیت بحرانی 

کرمان از بی توجهی بعضی مسئوالن : گالیه رییس دانشگاه علوم پزشکی  کرونای انگلیسی و  مثبت مبتال به 

در  بود.  تامل  قابل  بسیار  که  کرد  موضوعی  به  اشاره  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  پیش  چندی    
مواجه  نیز  بازدیدها  و  افتتاحیه ها  جلسات  برگزاری  با  شرایط  این  در  »متأسفانه  گفت:  سخنانش  از  بخشی 
مردم  حال  به  تا  کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع  ابتدای  از  نمی کنند،  رعایت  مسئولین  از  بعضی  و  هستیم 
در  مسئوالن  ی  مسئوالنه  غیر  رفتارهای  است،  مسئوالن  به  نگاهشان  مردم  اما  کرده اند  همراهی  ما  با 
تاکید  دارند  سهل انگاری  باره  این  در  که  مسئوالنی  به  است  الزم  ندارد«   خوشی  صورت  عمومی  انظار 
و.... ندارد  کم  جنایت  و  خیانت  از  چیزی  کاهلی  است  میان  در  مردم  مرگ  احتمال  که  شرایطی  در  کنیم؛ 

تجدید مزایده )نوبت دوم(آگهی مزایده
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجان در نظر دارد امالک زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

یک باب ساختمان واقع در شهر کرمان به آدرس: بزرگراه امام- 20 متری حجت- کوچه شماره 20 -دارای سندقطعی شش دانگ 
پالک ثبتی 2079/2976  )مبلغ شرکت در مزایده 300.000.000 ریال واریز به حساب شماره 0104164108005 با شناسه 131246 نزد 

بانک ملی شعبه والیت( 
یک باب ساختمان واقع در شهر کرمان به آدرس: خیابان جهاد- بین کوچه 20 و 22 – دارای سند قطعی شش دانگ پالک ثبتی 
133/ 1779 )مبلغ شرکت در مزایده 1.200.000.000 ریال واریز به حساب شماره 0104164108005 با شناسه 131246 نزد بانک ملی 

شعبه والیت( 
مهلت تسلیم اسناد مزایده در پاکت های الف و ب، از تاریخ درج آگهی به مدت 15 روز می باشد.

دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها اختیار کامل دارد.
هزینه چاپ آگهی در روزنامه محلی و سراسری بر عهده برنده مزایده می باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8  صبح لغایت 14 عصر با شماره  31313100 - 034 تماس 
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجانحاصل نمایید.
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اخبار استان

رامین امیرمداح در نشست شورای سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری کرمان، وظایف ذاتی این سازمان 
افزود:  و  دانست  مهم  بسیار  را  پسماند  مدیریت 
نتیجه  کرمان،  ناوگان خودرویی شهرداری  نوسازی 
شهردار  حمایت  و  سازمان  این  همکاران  پیگیری 

کرمان است.
جایگزین  به تدریج  نو  خودروهای  اینکه  بیان  با  وی 
خودروهای فرسوده شده اند، اظهار داشت: این اقدام 
از هدررفت سرمایه ها و منابع جلوگیری خواهد کرد.
حیوانات  پناهگاه  راه اندازی  به  همچنین  امیرمداح 

نصب  همچنین  افزود:  و  کرد  اشاره  صاحب  بدون 
زباله،  معدن  ترانشه های  حفر  تنی،   ۸۰ باسکول 
بهسازی  و  تعمیر  و  شمیز  اپلیکیشن  راه اندازی 
اقدامات  دیگر  از  نیز،  سنگین  و  سبک  خودروهای 

انجام شده است.

شهردار کرمان نیز در پایان این جلسه اقدامات انجام 
شده را خوب و قابل توجه ارزیابی کرد و بر تالش 
برای اقدامات بیشتر و پیشرفت در حوزه های مختلف 
در راستای خدمت دهی مطلوب به شهروندان تأکید 

کرد.

معاون شهردار کرمان:

کارخانهپاالیشزبالهدرکرمانافتتاحمیشود

علی زینی وند شامگاه شنبه در نشست شورای 
توسعه و برنامه ریزی استان کرمان افزود: بنیان 
خوب و ریل گذاری را در شورای برنامه ریزی و 
توسعه بگذاریم که استان را از حالت نامتوازن 

به تعادل برسانیم.
ریزی  برنامه  شورای  آمادگی  به  اشاره  با  وی 
طرح  داشت:  اظهار  آینده  سال  برای  توسعه  و 
سند  و  روستایی  های  منظومه  طرح  تصویب 
آمایش استان باید به صورت عملیاتی در شورای 

برنامه ریزی و توسعه تعریف شود.
برنامه  شورای  دبیرخانه  گفت:  کرمان  استاندار 
را  روستایی  های  منظومه  برنامه  توسعه  ریزی 
آن  کردن  رها  و  اسناد  تصویب  برای  اما  دارد 

ذهنیت خوبی در کشور نداریم.
کشور  در  خوبی  های  طرح  داشت:  بیان  وی 
نوشته اما با تغییر دولت ها و به تناسب انگیزه، 
رها شده و اثری در حوزه هدف گذاری های خود 
نگذاشتند لذا پیشنهاد می شود عالوه بر معرفی 

و  استخراج  دستگاه  هر  سهم  شورا  به  طرح ها 
گزارشی  تصویب  از  پس  و  شود  ابالغ  آنان  به 
حوزه های  در  شده  انجام  اقدامات  و  اثرات  از 

مختلف داده شود.
استان کرمان  روستای  اینکه ۴۰۰  بیان  با  وی 
افزود:  است  پیش  روستایی  منظومه  برنامه  از 
در حوزه برنامه ریزی به توازن و تعادل بخشی 
که  شود  توجه  ای  توسعه  مناطق  و  ها  حوزه 
این امر در کارگروه رفع موانع تولید استان نیز 

بررسی می شود.
بخش  ای  منطقه  توازن  کرد:  تصریح  زینی وند 
معدن نسبت به کشور خوب پیشرفت کرده اما 
در دنیا عقب است و صنایع معدنی به ضرورت 
های  بخش  اما  کردند  رشد  استان  در  معادن 
مانده  مغفول  استراتژیک  کاالهای  تولید  دیگر 

که در مرحله برنامه ریزی قرار دارد.
هدف  بازار  عمده  بخش  کرمان  داد:  ادامه  وی 
لذا  است  کشور  استراتژیک  کاالهای  مصرف  و 
در  کشور  نیاز  طرح  چند  و  کاالها  این  تولید 
برنامه قرار گرفته اند که موجب توازن و تعادل 

بخشی در فرایند توسعه استان هستند.
پژوهشکده آب در کرمان تشکیل شود

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به 
ذهنیت ها  گفت:  آب  بحث  برروی  کار  ضرورت 
مدیریت  که  حالی  در  است،  آب  انتقال  روی 

منابع موجود بیش از انتقال کارایی دارد.
استاندار عنوان کرد: جهاد کشاورزی در ماهان 
که  می دهد  رونق  را  زراعی  زمین  قطعه   ۲
با کشاورزی در کنار آن  تولیدات دیگر مرتبط 
باغ انجام می شود که این باغ دهها هکتاری تنها 
آب  اما  دارد  درآمد  ساالنه  تومان  میلیون   ۳۰
مصرف شده دهها برابر بیش از قیمت محصول 

از او خریداری می شود.
طرح  در  جایگزین  کشت  به  افزود:  وی 
منظومه های روستایی اشاره شود زیرا زراعت در 
روستاها با آب مصرفی باال بازدهی ندارد که این 
طرح می تواند در قالب کشت جایگزین و کم آب 

بر دنبال شود.
وی با بیان اینکه وابستگی کشاورز به سرسبزی 
است نه تولید، گفت: میزان آب مصرفی بسیاری 
از باغات را با مبلغی کمتر از انتقال، ساالنه می 
مصرف  شرب  در  و  اجاره  را  مصرفی  آب  توانیم 
لذا ضرورت تشکیل پژوهشکده آب و کار  کنیم 
برروی این موضوع به صورت عملیاتی وجود دارد.

استاندار کرمان تاکید کرد: باغ ها نباید خشک 
مصرفی  آب  قیمت  زراعت  بحث  در  اما  شوند 
بسیاری محصوالت بیش از محصوالت تولیدی 
سمت  به  رفتن  و  پژوهشکده  تشکیل  و  است 
فرهنگسازی می تواند به رفع مساله آب استان 

کرمان کمک کند.
کرمان در حوزه دانش بنیان عقب است

حوزه  در  کرمان  استان  کرد:  اضافه  وی 
به  نوآوری  کارخانه  و  دانش بنیان  شرکت های 
شدت از سایر استان های همجوار عقب افتاده 
که به عنوان یکی از راهبردهای برنامه ریزی در 

سال آینده مطرح شود.
و  گری  مطالبه  تا  کرد:  خاطرنشان  زینی وند 
و  شویم  نمی  تشویق  نشود،  مطرح  کلیدواژه ای 
اگر این طرح ها اجرا نشود استان توازنی نامتعادل 

دارد.
وی ادامه داد: برخی کارخانه ها به لحاظ فنی و 
ذخایر در آینده بالموضوع می شوند و اشتغال این 

حوزه باید به آرامی جایگزین شود.
وی با تاکید بر اینکه برخی معادن استان کرمان 

۱۸ سال آینده بالموضوع می شوند گفت: ممکن 
و  کشور  اقتصاد  از  بخشی  که  استانی  در  است 

منطقه را تامین کند، دستمان خالی شود.
کرمان  استان  راهبردی  برنامه  افزود:  زینی وند 
سال آینده به صورت مدون آورده که در دستور 
کار قرار گیرد و دستگاه ها به این سمت بروند 
که منابع با ظرفیت نیروی انسانی و دانشگاهی 

به فعلیت برسند.
وی با اشاره به ظرفیت های صنعت دانش بنیان، 
گفت:  کرمان  استان  گردشگری  و  خدمات 
دارد  وجود  ها  ظرفیت  این  نمی دانند  بسیاری 
و میراث فرهنگی با احیای خانه های روستایی 
کویر  از  و  می کند  مشخص  را  ها  ظرفیت  این 

استفاده بهتری می شود.
خدمات  حوزه  در  اشتغال  از  کرمان  سهم 

افزایش یابد
استاندار کرمان عنوان کرد: در حوزه خدمات باید 
و  ببریم  ها  استان  میانگین  اندازه  به  را  سهممان 
کرمان در این حوزه ۱۱ درصد سهم اشتغال کمتری 
نسبت به استان ها دارد که باید این موضوع را در 

شورای برنامه ریزی و توسعه هدف گذاری کرد.
زینی وند یادآور شد: کمیته تخصیص اعتبارات 
زمینه  این  در  و  کنند  رصد  را  کرمان  استان 
جذب اسناد در ۲ ماه پایانی سال جاری افزایش 
بسیاری  های  نشست  زمینه  این  در  و  یافته 
گذاشتیم نهایت تالش انجام شده و از میانگین 

کشور تا حدودی پیش بودیم.
وی با بیان اینکه موارد فروش اموال دولتی در 
پایان  تا  افزود:  شود  رعایت  جاری  سال  پایان 
لذا  ندارد  مشکلی  رایگان  قیر  تخصیص  تیرماه 
این سهمیه با هماهنگی معاونت عمرانی جذب 

شود.

استاندار کرمان:

متاسفانهدربرخیمواردقیمتآبمصرفیبیشازبهایمحصولتولیدیاست

خبر
در آیین اختتامیه جشنواره فیلم 

کوتاه معلوالن در کرمان، عنوان شد:

استقبال توانیابان از این جشنواره 

بیش از تصور ما بود
آثار ارسالی معلوالن به جشنواره فیلم کوتاه معلوالن در کرمان در موضوع 
های بیان مسائل و مشکالت معلوالن در حوزه های مناسب سازی، اشتغال، 
آموزش، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و آموزش مهارت های زندگی، 
امکانات  از  اوقات فراغت، استفاده حداکثری  توانمندی و  از  بهینه  استفاده 
به  ورود  برای  جامعه  ترغیب  جامعه،  از  معلولین  معقول  انتظارات  موجود، 
شناخت توانمندی های معلولین و تالش در ارتقا و استفاده مناسب از این 

توانمندی ها و در سه حوزه فرهنگی، هنری، ورزشی بوده است.
این  اختتامیه  آیین  در  یکشنبه  شامگاه  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
جشنواره با قدردانی از مشارکت افراد دارای معلولیت در این جشنواره افزود: 
ایجاد ارتباط موثر افراد دارای معلولیت با جامعه از اصول اصلی و ابتدایی 
توانمند سازی معلوالن است و به همین دلیل استفاده از ابزار هنر با بهره 
گیری از امکانات وسیع فضای مجازی از موثر ترین شیوه های بیان مشکالت 

و نقطه نظرات آنان پیرامون مسائل مختلف مرتبط با خویش است. 
جشنواره  قبیل  این  برگزاری  خالی  جای  اینکه  بیان  با  زاده  صادق  عباس 
ها برای افراد دارای معلولیت در میان برنامه های مختلف بهزیستی بسیار 
خالی بود گفت: این جشنواره به  شکل استانی در کرمان و برای اولین بار 

در کشور برگزار شد. 
وی پیوند پایدار و موثر جامعه هدف بهزیستی به ویژه افراد دارای معلولیت 
با جامعه از طریق توانمند سازی آنان با استفاده از ابزار هنر را از ارزشمند 
و  فعال  : حمایت  وافزود  وتوانمند سازی دانست  بازتوانی  ترین شیوه های 
مسئوالنه هنرمندان و همه کسانی که به نوعی در تحقق ورود موفق افراد 
دارای معلولیت به این حوزه دخیل بوده اند، بسیار  ارزشمند و ماندگار است 
و به دنبال رفع نواقص این جشنواره هستیم تا در سال های آینده در قالب 

جشنواره ملی برگزار شود. 
صادق زاده با قدردانی از ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهرداری کرمان 
با اشاره به کیفیت مطلوب آثار منتخب بیان داشت : با نگاهی به آثار برگزیده 
شده درمی یابیم که استعداد های بالقوه ای در میان معلوالن وجود دارد 
که اگر مدیران ارشد استان زمینه شکوفایی این استعداد ها را فراهم کنند 

می توان شاهد تولید آثار فاخری توسط این عزیزان باشیم. 
 معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان نیز در این آیین با اشاره به شرایط 
به وجود آمده به واسطه شیوع بیماری کرونا برای افراد جامعه به ویژه افراد 
دارای معلولیت افزود:  بدلیل لزوم ایجاد روحیه نشاط  و شادابی در بین این 
قشر و به منظور شکوفایی استعداد آنان در عرصه های هنری و رقابت سالم 
آنان با استفاده گسترده از امکانات فضای مجازی برگزاری جشنواره فوق در 

دستور کار قرار گرفت. 
علیرضا احمدی پور با اشاره به استقبال گسترده معلوالن از این جشنواره 
گفت: تعدد آثار ارسالی و راه یافته به بخش مسابقه این جشنواره ما را بر آن 
داشت تا در فکر برگزاری آن در قالب جشنواره منطقه ای وحتی کشوری 

باشیم. 
در ادامه این مراسم بیانیه هیات داوران قرائت شد. 

در بخش عکس مهدیه کاظمی با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 
جایزه نقدی به عنوان برگزیده اول شد و هیات داوران دراین بخش هیچ 
اثری را شایسته رتبه دوم تشخیص ندادند و یاسین فالحی از رودبار جنوب 
به عنوان برگزیده سوم با اهدای تندیس جشنواره ،تقدیر نامه و جایزه نقدی 
انتخاب شد و  هیات داوران جشنواره هیچ عکسی را به عنوان برگزیده بخش 

ویژه شایسته تقدیر ندانستند. 
در بخش فیلم های صد ثانیه ای فیلم مهدیه کاظمی از رفسنجان با عنوان 
با  بم  از  زاده  کرمعلی  امیرعباس  و  شهنوازی  یزدان  فیلم   ،) میتوانیم  )ما 
عنوان )دوستی نیز گلی است...(، فیلم پریسا نیرومندی از کرمان با عنوان 
) در آرزوی بهار (، فیلم پونه لنگری زاده از کرمان با عنوان )ماجراهای من 
و قندی( و فیلم سعید سلطانی از کرمان با عنوان )زندگی جاری است( به 

عنوان برگزیدگان اول تا پنجم این جشنواره معرفی شدند. 
هیات داوران جشنواره در این بخش به علت تداخل فیلم های برگزیده بخش 
عنوان  به  را  نفر  پنج  بخش   ۲ این  ادغام  با  )کرونا(  ویژه  بخش  و  مسابقه 

برگزیدگان بخش فیلم های صد ثانیه ای معرفی کردند.

دادستان سیرجان خبرداد:

رفع تصرف از ۳۵ هزار مترمربع اراضی 

منابع طبیعی شهرستان سیرجان
»محسن نیک ورز« با بیان این مطلب که از ۳۵ هزار متر مربع اراضی ملی 
و منابع طبیعی بخش های مرکزی و گلستان در روستاهای چاه زهرا و کهن 
شهر ، رفع تصرف شد، گفت: در این اراضی ملی منابع طبیعی سودجویان 

متصرف اقدام به احداث دیوارکشی غیرمجاز کرده بودند.
دادستان سیرجان خاطرنشان کرد: ارزش ریالی اراضی مذکور ۱۵ میلیارد 

تومان برآورد شده است.

فرماندار راور:

زمین لرزه ۴ ریشتری هجدک 

خسارت نداشت
مالک اژدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زمین لرزه ای به بزرگی ۴ 

ریشتر هجدک واقع در شهرستان راور را تکان داد.
با  گفت:  و  داد  خبر  زده  زلزله  منطقه  به  ارزیاب  گروه های  اعزام  از  وی 
از  ناشی  از خسارت های  تاکنون هیچگونه گزارشی  انجام شده  بررسی های 

این زمین لرزه دریافت نشده است.
زمین لرزه ای به بزرگی ۴ ریشتر هجدک راور را تکان داد. عمق کانون این 

زمین لرزه در ۶ کیلومتری از سطح زمین است.

ابوذر عطاپور روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا توجه به ورزش و جوانان را یکی از مسایل مهم 
مورد توجه دولت دانست و گفت: از ابتدای فعالیت 
دولت تدبیر و امید تاکنون اقدامات مهم و زیربنایی 
خورده  رقم  جیرفت  شهرستان  ورزشی  بخش  در 
است. وی از احداث ۲ چمن مصنوعی در روستاهای 
پرجمعیت و کم برخوردار شهرستان جیرفت خبر 
داد و بر نقش مهم ورزش در کاهش آسیب های 

اجتماعی و افزایش سالمت جامعه تاکید کرد.

فرماندار جیرفت با بیان اینکه ساخت خانه جوان 
این شهرستان به صورت ویژه در دستور کار قرار 
کل  اداره  بیشتر  حمایت  خواستار  است،  گرفته 
ورزش و جوانان استان کرمان برای تسریع هر چه 

بیشتر این طرح شد. 
اینکه ورزش نقش مهمی در سالمت  بیان  با  وی 
جسمی و روانی جامعه دارد، از مشارکت جوانان در 
برنامه های فرهنگی و اجتماعی و حوزه آسیب های 

اجتماعی شهرستان جیرفت خبر داد.

امور  ساماندهی  کارگروه  مستمر  برگزاری  از  وی 
جوانان در فرمانداری جیرفت خبر داد و توجه به 

جوانان را یکی از امور مهم فرمانداری دانست.
عطاپور به فعالیت های ورزشی شهرستان جیرفت 
اشاره کرد و گفت: در دولت تدبیر و امید شاهد رشد 
و افزایش خوبی در زمینه ورزش همگانی و قهرمانی 

شهرستان بوده ایم.
وی به چالش های بخش ورزش شهرستان جیرفت 
اشاره کرد از واگذاری سالن های ورزشی به بخش 

خصوصی در شهرها و روستاهای کم برخوردار خبر 
داد.

توسعه  برای  امروز  تالشی  هر  اینکه  بیان  با  وی 
ورزش انجام دهیم کم است، گفت: همه باید دست 
به دست هم دهیم و در مقابل طوفان اعتیاد و مواد 
جامعه  در  را  ورزشکاری  روحیه  و  ورزش  مخدر، 
تقویت کنیم. شهرستان جیرفت با ۳۱۶ هزار نفر 
جمعیت در فاصله ۲۳۰ کیلومتری جنوب کرمان 

واقع شده است.

معاون حمل ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان، نیز 
از آسفالت حدود ۵۰ هزار مترمربع از معابر شهر کرمان، 

در ادامه پویش آسفالت شهرداری کرمان خبر داد.
از  معابر  آسفالت  آنجاکه  از  افزود:  نیکویی  مهدی 
ضرورت های بسیار مهم برای شهر و شهروندان محسوب 
قالب طرح  این دوره در  می شود، شهرداری کرمان در 
پویش آسفالت، آسفالت برخی از معابر شهر در هر پنج 

منطقۀ شهری را در دستور کار قرار داده است.
مردادماه  اواسط  از  آسفالت  پویش  اینکه  بیان  با  وی 

شروع  پیمانکار،  انتخاب  و  مناقصه  برگزاری  با  امسال 
شده و تا مردادماه سال آینده ادامه دارد، گفت: در این 
پویش، قرار است یک میلیون و ۸۳۰ هزار مترمربع از 
معابر شهر آسفالت شود تا نازیبایی و مشکالت ناشی از 

آسفالت شهر را رفع کنیم.
معاون حمل ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان افزود: 
معابر  از  مترمربع  هزار   ۵۰۰ پویش،  این  اول  فاز  در 
از  هفته  سی ویکمین  در  که  شد  آسفالت  کرمان  شهر 
رسید.  بهره برداری  به  کرمان  شهرداری  افتتاح  پویش 

وی با بیان اینکه فاز دوم این پویش نیز در منطقه دو 
شهری در حال اجراست، ادامه داد: تاکنون، بخشی از 
بلوار آزادگان، از چهارراه خیرین تا چهارراه ۲۴ آذر )هر 
دو الین( به متراژ ۱۷ هزار و ۹۸۰ مترمربع و با هزینه 

حدود ۱۴ میلیارد ریال آسفالت شده است.
نیکویی با بیان اینکه خط غربی بلوار ۲۴ آذر، از تقاطع 
شده  آسفالت  نیز  ضیاء  علی  شهید  خیابان  تا  آزادگان 
است ادامه داد: این مسیر با هزینه ای برابر با ۹ میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون ریال به متراژ ۱۲ هزار و ۴۰۴ مترمربع 

آسفالت شده است.
از  جهاد،  بلوار  شرقی  الین  همچنین  داشت:  بیان  وی 
آسفالت  حال  در  دانشجو  متری   ۲۰ تا  چهارراه سیمه 
است که تاکنون، ۱۸ هزار و ۳۴۰ مترمربع از این مسیر 
با هزینه ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال آسفالت شده 

است.
از  بخشی  پویش،  این  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
معابر  آسفالت  حوزه  در  را  کرمان  شهر  عقب افتادگی 

شهری برطرف کند.

فرماندار جیرفت، خبر داد:

افزایش 17 درصدی سرانه فضای ورزشی در جیرفت

 آسفالت ۵۰ هزار مترمربع از معابر شهر کرمان در ادامه پویش آسفالت
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قتل به خاطر
 دفاع از برادر

از  یکی  در  مرگباری  درگیری  قبل  ماه  سه  حدود 
مردی  با  برادر  دو  بین  تهران  شهر  جنوب  محله های 
جوان رخ داد. در این ماجرا مرد جوان به نام جعفر به 
ادامه تحقیقات یکی از  قتل رسید. مأموران پلیس در 
در  دارد  نام  بیژن  که  وی  کردند.  دستگیر  را  متهمان 
تشریح ماجرا به پلیس گفت: جعفر از افراد خالفکار 
و سابقه دار بود او تازه از زندان آزاد شده بود و سابقه 
سرقت داشت. یک روز قبل از حادثه مرا در کوچه دید 
و از من خواست که موتورم را به او بدهم، اما چون 
گفتم  و  ندادم  او  به  را  موتور  می دانستم  را  سابقه اش 
خودم الزمش دارم. آن روز موتور را از من نگرفت، 
اما فردای همان روز دوباره به سراغم آمد حتی وارد 
پارکینگ خانه ما شد و گفت که موتور را الزم دارد. 
هم  من  شد  دعوا  باعث  همین  و  نمی دهم  گفتم  من 
برادرم را صدا کردم و او به طرفداری از من جعفر را 

کشت. بعد هم هردو فرار کردیم.
با توجه به اطالعات به دست آمده، مأموران تحقیقات 
خود را برای دستگیری متهم دیگر پرونده آغاز و بعد از 
گذشت دوماه او را ردیابی و بازداشت کردند. بهرام در 
تحقیقات قتل را قبول کرد و گفت: من نگهبان پارک 
بودم روز حادثه سر کارم بودم که برادرم با من تماس 
را  به زور موتورش  گرفت و گفت فردی می خواهد 
به خانه رفتم و  برادرم  به  برای کمک  بگیرد. من هم 
شده  درگیر  برادرم  با  خانه  پارکینگ  در  جعفر  دیدم 
است. برادرم کوچک بود و زورش به او نمی رسید به 
محض اینکه جعفر من را دید به سمتم حمله کرد. یک 
او درگیر شدم  با  وقتی  بود  پارچه ای دستش  دستمال 
همان دستمال را دور گردنش پیچیدم و خفه اش کردم. 
البته قصدم کشتن او نبود فقط می خواستم کاری کنم 
دست از سر برادرم بردارد. ضمن اینکه همه اهالی به 
خاطر شرارت هایش از او می ترسیدند، چون زورگیری 
اما من نمی خواستم اجازه  و ایجاد مزاحمت می کرد، 

دهم از برادرم زورگیری کند.
مأموران در ادامه متوجه شدند بهرام هم سابقه دار است و 
چند ماه قبل از زندان آزاد شده است او درباره سابقه ای 
که داشت گفت: من را به خاطر اعتیاد بازداشت کردند. 
مأموران وارد پارک شدند و وضعیت من را که دیدند 
مرا تفتیش بدنی کردند و مقداری مواد مخدر از من 
کشف شد به همین دلیل هم بازداشت شدم. بعد هم به 

خاطر حمل مواد به ۶ ماه حبس محکوم شدم.
مادر مقتول به عنوان تنها، ولی دم از متهم شکایت کرد 
و گفت: این دو برادر پسر من را به خانه کشانده و به 
قتل رساندند آن ها خودشان هم سابقه دار هستند. اگر 
پسر من دنبال موتور بود می توانستند او را از پارکینگ 
گفته  به  که  است  چطور  ببندند  را  در  و  کنند  بیرون 
قتل  به  و  کشانده  پارکینگ  داخل  به  را  او  شاهدان 
رساندند آن ها حتی در پارکینگ را بسته اند که پسر من 

راه فرار نداشته باشد.
با توجه به شکایت این زن به عنوان، ولی دم و تکمیل 
از گفته های  بعد  بازسازی شد.  قتل  تحقیقات، صحنه 
متهم و تکمیل تحقیقات کیفرخواست علیه او صادر 
و پرونده برای رسیدگی با درخواست قصاص از سوی 
مادر مقتول به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد تا 

در دادگاه کیفری از خود دفاع کند.

حمله شبانه به کمپ 
برای ربودن پدر

به  قمه  افرادی  گذشته  هفته  پایانی  ازشب های  دریکی 
دست، به کمپ ترک اعتیادی در محله یافت آباد تهران 
حمله ور شدند. آنها بعد از زخمی کردن دو نفر در آنجا 
با  کمپ،  کارکنان  و  مسؤوالن  خودروهای  تخریب  و 
ایجاد رعب و وحشت، مرد میانسالی را که برای ترک 

آمده بود، ربودند.
تهران،  آگاهی  پلیس  در  کمپ  مسؤوالن  شکایت  با 
و  محل  در  حضور  با  ماموران  افتاد.  جریان  به  پرونده 
تحقیقات پی بردند مرد ربوده شده پدر یکی از مهاجمان 
بوده است. دو زخمی حادثه نیز به بیمارستان منتقل شدند 
و با تالش پزشکان از مرگ نجات یافتند. متهمان چند 
روزی فراری بودند تا این که دستگیر شدند. سرکرده باند 
مزاحم  مردی  پیش  دوسال  گفت:  تحقیقات  درجریان 
دختر مورد عالقه ام شده بود که او را به کمک دوستم 
ربودیم و در باغی زندانی کردیم و کتک زدیم. او از ما 
شکایت کرد و دستگیر شدیم. مدتی در حبس بودم و با 
سپردن وثیقه آزاد شدم. وقتی بیرون آمدم، متوجه شدم 
پدرم برای ترک به کمپی رفته که از آنجا با من تماس 
گرفت و مدعی شد مسؤوالن کمپ رفتار بدی با او دارند 
و شکنجه اش می دهند. با مسؤوالن کمپ حرف زدم که 
اجازه ندادند پدرم را به خانه منتقل کنم. موضوع را به 
دوستانم گفتم که قبول کردند با من همراه شوند. شبانه 
با چاقو و قمه به کمپ حمله کردیم. خودروهای پارک 
شده در آنجا، شیشه ها و وسایل کمپ را خراب کردیم 

و پدرم را به خانه بردیم.
و  شدند  بازجویی  نیز  همدستانش  وی،  اعتراف  با   
گفته های او را تایید کردند. برای متهمان پرونده قرار 

قانونی صادر شد و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

زیاده روی در مصرف شیر عوارض دارد

از تهران تا ترکیه در تعقیب خواستگاِر قاتل

تاکید بر استفاده از شیر همواره یکی از توصیه های 
پزشکان و متخصصان تغذیه بوده است. با این حال، 
باید بدانید در کنار خواص بی نظیر شیر برای بدن، 
تحقیقات نشان داده است زیاده روی در مصرف آن 

می تواند سالمت بدن را به مخاطره بیاندازد.
به  می توان  شیر  مصرف  در  روی  زیاده  عوارض  از 

موارد ذیل اشاره کرد:
-۱ ایجاد حس تنبلی در بدن

کالری،  مقداری  می تواند  شیر  لیوان  یک  نوشیدن 
چربی و ویتامین های مختلف را به بدن شما برساند، 
افزایش  باعث  آن  مصرف  باشید  نداشته  انتظار  اما 
انرژی در دسترس بدن شود. یکی از تاثیر نامناسب 
به  می تواند  آن  مصرف  که  است  این  بدن  در  شیر 
افزایش سطح گلوکز  اندازه شکالت و یا شکر باعث 
افزایش  به  منجر  آنکه  جای  به  امر  این  شود.  خون 
در  آن  تدریجی  کاهش  باعث  می تواند  شود،  انرژی 

بدن شود.
-۲ شکستگی مداوم استخوان ها

جلوگیری  برای  راه  بهترین  شیر  مصرف  گرچه 
تحقیقات  اما  است،  استخوان  پوکی  به  ابتال  از 
مصرف  در  روی  زیاده  است  داده  نشان  دانشمندان 

شیر می تواند نتایج معکوسی داشته باشد و منجر به 
تُردی استخوان و افزایش خطر شکستگی آن شود.

نتایج یک تحقیق که در سال ۲۰۱۴ انجام گرفت 
 ۳ از  )بیش  شیر  مصرف  در  روی  زیاده  داد  نشان 
لیوان در روز( می تواند باعث افزایش خطر شکستگی 

استخوان در زنان شود.
-۳ جوش زدن

می تواند  غذایی  مواد  برخی  مصرف  که  شایعه  این 
دارد.  صحت  شود  صورت  در  زدن  جوش  باعث 
تحقیقات نشان داده است افزایش مصرف لبنیات و 

شیر با بروز آکنه و اگزمای پوستی شدید در ارتباط 
است. در واقع محصوالت لبنی باعث زیاده روی در 
تولید مخاط در بدن می شوند که در نتیجه آن سطح 
چربی پوست به ویژه در صورت افزایش می یابد که 

همین امر منجر به جوش زدن خواهد شد.
-۴ مشکالت قلبی

سالمت  خواهان  اگر  دارند  تاکید  همواره  پزشکان 
شیر  و  لبنیات  مصرف  در  باید  هستید  خود  قلب 
اعتدال را رعایت کنید. زیاده روی در مصرف لبنیات 
می تواند منجر به گرفتگی عروق شود. همچین شیر 
به  ابتال  خطر  می تواند  که  است  کلسترول  دارای 

بیماری های قلبی و عروقی را افزایش دهد.
انجام  آمریکا  در   ۲۰۱۶ سال  در  که  تحقیقاتی 
شد نشان می دهد جایگزین کردن تنها ۵ درصد از 
لبنیات چربی که افراد در طول روز مصرف می کنند 
با سبزیجات یا مواد غذایی حاوی اسید چرب اشباع 
را  قلبی  بیماری های  به  ابتال  خطر  می تواند  نشده 

کاهش دهد.
از دیگر مضرات زیاده روی در مصرف شیر می توان 
به مقاومت در برابر انسولین و بروز مشکالت گوارشی 

اشاره کرد.

 ۱۵۴ کالنتری  مأموران  شهریور،   ۲۴ دوشنبه  شامگاه 
چیتگر گزارش قتل زن جوانی در یکی از بیمارستان های 
اعالم  قتل  بازپرس کشیک  غالمی  ساسان  به  را  پایتخت 
کردند. بالفاصله تیم بررسی صحنه جرم راهی محل شده 
و تحقیقات در این باره ادامه یافت. بررسی های اولیه نشان 
می داد زن جوان که مطلقه بوده و یک فرزند کوچک هم 
دارد شب حادثه برای مالقات با نامزد ۲۴ ساله اش از خانه 
تاکسی  بر  سوار  و  شده  خارج  تهران  شرق  در  دوستش 
اینترنتی به محل قرار که دریاچه چیتگر بود، رفته است. 
بعد از اینکه شام خوردند به سمت پارکینگ رفته و شروع 

به صحبت کردند.
از تهران تا ترکیه در تعقیب خواستگـار فــراری

می داد  نشان  حادثه  محل  مداربسته  دوربین  تصاویر 
دقایقی بعد از صحبت بین زن و مرد جوان آن ها با یکدیگر 
با  داشت  قصد  که  فریبا  و  کردند  پیدا  لفظی  درگیری 
خودروی اینترنتی آنجا را ترک کند؛ مورد حمله خواستگار 
جوانش قرار گرفته و زمانی که خونین روی زمین می افتد، 

متهم پا به فرار می گذارد. رهگذران و افرادی که به دریاچه 
چیتگر آمده بودند، شاهد این درگیری بوده و دوربین های 
کرده  ضبط  را  درگیری  تصاویر  نیز  پارکینگ  مداربسته 

بودند.
برای  پرونده  بازپرس  دستور  به  تحقیقات  بدین ترتیب 
اینکه  تا  داشت  ادامه  حمید  به نام  فراری  مرد  دستگیری 
شده  خارج  کشور  از  مخفیانه  متهم  دریافتند  مأموران 
است. در حالی که با گذشت ۶ ماه از این جنایت پرونده 
در  پایتخت  آگاهی  پلیس  دهم  اداره  کارآگاهان  سوی  از 
مرد  که  دریافتند  کارآگاهان  سرانجام  بود  پیگیری  حال 
فراری دوباره به ایران برگشته است. بدین ترتیب پس از 
هماهنگی های قضایی با بازپرس شعبه سوم دادسرای امور 
جنایی تهران، راهی مخفیگاه متهم شده و او را بازداشت 

کردند.
کرد  ادعا  و  منکر جنایت شد  اولیه  تحقیقات  در  حمید 
از  برگشته  ایران  به  که  زمانی  و  نشده  مرتکب  قتلی  که 
ماجرای قتل فریبا با خبر شده است. اما به دستور بازپرس 

جنایی متهم در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
اولیای دم  این در حالی است که  قرار داده شد.  پایتخت 

فریبا درخواست قصاص برای قاتل فرزندشان را دادند.
گفتگو با متهم

چطور با فریبا آشنا شدی؟
در یک گروه تلگرامی با فریبا آشنا شدم. بعد از گذشت 
دو ماه ارتباط و آشنایی به او عالقه مند شدم و تصمیم به 

ازدواج گرفتم.
می دانستی که قباًل ازدواج کرده است؟

بله خودش برایم تعریف کرد حتی می دانستم بچه دارد، 
اما من به او عالقه مند شده بودم و واقعاً می خواستم ازدواج 
کنم. فریبا با این ازدواج مخالف بود و مدام می گفت ما به 
اینکه درنهایت  تا  اصرار کردم  آنقدر  نمی خوریم.  درد هم 
موافقت کرد و گفت بعد از اتمام کار های درمانی دخترش 
بیماری کلیوی داشت و انجام کار های حضانت  که ظاهراً 

دخترش، با من ازدواج می کند.
شب حادثه چه اتفاقی افتاد؟

با  رابطه  در  و  آمد  قرار  با دوستش سر  فریبا  آن شب 
ازدواج باهم صحبت کردیم. اما دعوا بین ما باال گرفت، آنجا 
از هم جدا شدیم و، چون از دستش دلخور بودم، دیگر با 
او تماس نگرفتم. تصور می کنم دوستش به خاطر حسادتی 
که به فریبا می کرد او را کشته است. دوستش به من دل 

بسته بود حتماً فریبا را کشته تا من با او ازدواج کنم.
چرا رفتی ترکیه؟

چون از قبل می خواستم برای کار به ترکیه بروم، تصمیم 
گرفتم قاچاقی از کشور خارج شوم به غرب کشور رفته و 
از من ۶ میلیون تومان  بر  از آنجا به ترکیه رفتم. قاچاق 
گرفت و یک هفته ای طول کشید تا به وان ترکیه رسیدم. 
آنجا کار های ساختمانی انجام می دادم. درآمدم بد نبود و 
به پول خودمان ماهی ۹ میلیون تومان حقوق می گرفتم. 
او  که  آشنا شدم  ایرانی  با یک  کردم  کار  که  ماهی  چند 
پیشنهاد داد به باشگاه بدنسازی بروم و بادیگارد هنرمندان 
گرفتم  تصمیم  درنهایت  اما  شوم.  ترکیه ای  بازیگران  و 

دوباره به ایران برگردم.

روایت »کرمان امروز« از وضعیت بحرانی کرونا در استان کرمان با توجه به شناسایی پنج مورد
مثبت مبتال به کرونای انگلیسی و گالیه رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از بی توجهی بعضی مسئوالن :

بی توجهی مسئوالن به  کرونا کم از خیانت ندارد

هم  را  خود  سالگی  یک  ایران  در  روزها  این  کرونا  بالی 
جشن گرفت و هر روز بیشتر از روز قبل مردم را به کام مرگ 
می کشاند. روزی با نام چین و روز دیگر با عنوان انگلیسی و 
آفریقایی طعم زندگی را به کام مردم جهان تلخ می سازد. اما 
در ایران )اگر آمارها صحیح باشند( گویا وضعیت نسبت به 
دیگر نقاط جهان بهتر است. استان کرمان نیز یکی از استان 
های امن در زمینه بحران کرونا است و تا به امروز به غیر از 
چند شهر و روستای کوچک اکثریت در محدوده آبی و زرد 
است. این روزها اما اوضاع مقداری غیرقابل پیش بینی شده 
و با ورود و تایید حضور کرونای انگلیسی در کشور و استان، 
وضعیت کمی حاد به نظر می رسد و احتمال طوفان بعد از 
آرامش بسیار است. اما در این شرایط رییس دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان خبر از کوتاهی بعضی از مدیران و مسئوالن 

به میان آورده است.
درباره  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  گذشته  روز 
در  حاضر  حال  »در  گفت:  استان  در  کرونا  فعلی  وضعیت 
استان کرمان با ویروس جهش یافته مواجه هستیم. با توجه 
به شرایط شهرستان سیرجان و سه روستای بافت از حدود 
افزایش یافت  ابتالء به ویروس کرونا  دو هفته پیش، تعداد 
که آن را به عنوان یک طغیان محسوب کردیم و در این دو 
شرایط  در  سیرجان  است.  شده  انجام  اقداماتی  شهرستان 
آن  معمول  غیر  میرهای  و  تعداد مرگ  و  دارد  قرار  خاصی 
در کودکان و نوزادان و سطح بستری در آن رو به افزایش 
در  نیز  یافته  جهش  ویروس  مورد  یک  اینکه  ضمن  است 
کنترل شده  بنابراین خروجی ها  شده  تأیید  این شهرستان 
و قرنطینه در آن صورت گرفته است. امکان دارد نتوانیم کل 
شهر را به دلیل وجود معادن و کارخانجات کنترل کنیم، اما 
شیب ابتالء در سیرجان در چند روز اخیر زیاد رو به افزایش 

نبوده است«
وی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: »در راستای مواجه 
نشدن با طغیان ویروس کرونا اقدامات سخت گیرانه انجام 
و  بهداشت  و  شهر  به جهت سالمت  داریم  انتظار  لذا  شده 
همچنین جلوگیری از شیوع بیماری تمامی مسائل مربوط به 
پروتکل های بهداشتی رعایت شود. متأسفانه در این شرایط 
با برگزاری جلسات افتتاحیه ها و بازدیدها نیز مواجه هستیم 
شیوع  ابتدای  از  نمی کنند.  رعایت  مسئولین  متأسفانه  و 

همراهی  ما  با  مردم  حال  به  تا  کشور  در  کرونا  ویروس  به 
کرده اند اما مردم نگاهشان به مسئوالن است. رفتارهای غیر 
مسئوالنه ی مسئوالن در انظار عمومی صورت خوشی ندارد 
ضمن اینکه بیشترین ضرر را اصناف و کسبه در این دوران 
سال  مانند  باید  کرونا  شیوع  افزایش  به  توجه  با  کرده اند. 
تا  کنیم  رفتار  همانطور  کرونا  شروع  ابتدای  در  و  گذشته 
شاهد به وجود آمدن فاجعه در سال جدید نباشیم. متأسفانه 
چهره شهر چهره کرونایی نیست و ساعت ۹ شب خیابان ها 

در  شده  مشاهده  اینکه  ضمن  می باشد  جمعیت  از  مملو 
مراسم و جلسات نیز بعضی بدون ماسک حضور دارند ضمن 
اینکه اگر ما واکسن هم بزنیم باز هم بیشترین اثر را ماسک و 
فاصله اجتماعی دارد. احتمال ابتالی مریض هایی که در حال 
حاضر بستری هستند به کرونای انگلیسی بیشتر است ضمن 
اینکه در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان از ۱۰ نفری که 
مطابق رهگیری های انجام شده مشکوک بوده اند روز گذشته 
ویروس  به  آنها  از  نفر   ۵ متأسفانه  که  انجام شده  آزمایش 
یافته  جهش  ویروس  در  هستند.  مبتال  انگلیسی  کرونای 
انگلیسی بستری ها و مرگ و میر تا ۱.۵ برابر از ویروس قبل 
بیماران  اینکه در حال حاضر متأسفانه  افزایش دارد ضمن 
ویروس  کردن  محدود  پی  در  ما  و  شده اند  زیاد  سرپایی 
در حال حاضر  ور شده هستیم.  در همان جایی که شعله 
انگلیسی در گردش است و اگر طغیان کند شاهد  ویروس 

همه گیری این ویروس در استان خواهیم بود«
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  از سخنان  متاسفانه 
نهاد  این  با  از مسئوالن  به نظر می رسد که برخی  اینطور 
است  ممکن  نکته  همین  و  ندارند  را  الزم  های  همکاری 
فاجعه ای دیگر را در کرمان رقم بزند. این روزها با توجه به 
ورود کرونای انگلیسی به استان احتمال مرگ و میر کودکان 
نیز زیاد شده است و هر روز خبرهای بدتری به گوش می 
و  خیانت  از  کم  مسئوالن  از  برخی  توجهی  بی  پس  رسد. 
جنایت ندارد. اینکه مسئولی بداند که ممکن است مردم یک 
شهر جان خود را به دلیل کاهلی های وی از دست بدهند، 
از  غیر  به  فعلی  چه  نشود،  کاسته  ها  کوتاهی  از  بازهم  اما 
نخواهد  فراموش  را  رفتارها  این  تاریخ  یقینا  است؟  خیانت 
کرد و با رنگ سیاه این بی توجهی ها و سو مدیریت ها ثبت 
خواهد شد. اینکه با بی توجهی های خود تنها به فکر ایجاد 
رزومه برای خود باشیم و به منافع حزبی و فردی بیندیشیم 
خیانت است. آن هم در حالی که احتمال مرگ مردم روز به 
روز بیشتر می شود و در صورت بروز پیک در خوش بینانه 
ترین حالت ممکن اصناف با ضررهای بسیار رو به رو خواهند 
شد. به امید فردایی که مسئوالن به جز سالمت فیزیکی و 

معنوی مردم به چیز دیگری نیندیشند.

   چندی پیش رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان اشاره به موضوعی کرد که بسیار قابل تامل 
افتتاحیه ها و  با برگزاری جلسات  بود. در بخشی از سخنانش گفت: »متأسفانه در این شرایط 
شیوع  ابتدای  از  نمی کنند،  رعایت  مسئولین  از  بعضی  متأسفانه  و  هستیم  مواجه  نیز  بازدیدها 
ویروس کرونا در کشور تا به حال مردم با ما همراهی کرده اند اما مردم نگاهشان به مسئوالن 
است، رفتارهای غیر مسئوالنه ی مسئوالن در انظار عمومی صورت خوشی ندارد«  الزم است 
به مسئوالنی که در این باره سهل انگاری دارند تاکید کنیم؛ در شرایطی که احتمال مرگ مردم 

در میان است کاهلی چیزی از خیانت و جنایت کم ندارد و....

به قلم 
محمد فتح نجات

»کسی 

نیست«
بنویسیم بر این سینه ی آشفته

»در این خانه کسی نیست«
که هر رهگذری بر در این خانه نکوبد ۰۰۰

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

آگهی فقدان سند مالکیت
احتراما طبق درخواست شماره 28989 - 99/11/18 آقای علی اصغر رستمی ابوسعیدی فرزند 
اکبر به شماره ملی 3۰2۰1۶43۶2 مالک 7۰۰ سهم مشاع از 843285 سهم ششدانگ پالک 4779 فرعی از 
71 اصلی بخش ۶ کرمان موضوع سند ثبت 7955 صفحه 348 دفتر 4۰ صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم 

دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور بعلت جابجایی مفقود 
و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد اصالح تبصره یک اصالحی ماده 12۰ 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 با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده 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 در غیر این صورت پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. تاریخ 
انتشار: 99/12/12

15۶1 م/الف
محمود مهدی زاده 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 
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۵ عالمت هشدار دهنده 

کاهش سطح اکسیژن 

خون را جدی بگیرید!
متفاوت  دیگر  فرد  به  فردی  از  هیپوکسی  عالئم 
است، با این حال ۵ عالمت شایع آن از این قرارند:

فعالیت  طول  در  سریع:  تنفس  و  قلب  ضربان 
است  طبیعی  اتفاقی  قلب  ضربان  افزایش  بدنی، 
مانند  شرایطی  تواند  می  استراحت  حالت  در  اما 

هیپوکسی را یادآور شود.
دریافت  اکسیژن  کافی  اندازه  به  بدن  که  زمانی 
نمی کند، قلب شروع به پمپاژ سریع برای کمک 
به گردش خون و رساندن اکسیژن به سراسر بدن 

می کند.
تعداد  شود.  می  تر  سریع  تنفس  هنگام  این  در 
تنفس در شرایط عادی ۱۲ تا ۱۶ بار در دقیقه است 
اما در حالت هیپوکسی به ۲۴ بار یا بیشتر می رسد.

عالئم  ترین  واضح  از  یکی  تنفس:  ضعف 
ارتباط  بی  البته  و  است  تنفس  ضعف  هیپوکسی 
در  تنفس  ضعف  نیست.  قلب  ضربان  افزایش  با 
آنقدر  تواند  و می  استراحت رخ می دهد  حالت 

شدید باشد که شما احساس خفگی کنید.
یا در  فعالیت های خانگی  ضعف تنفس در حین 
نیز ممکن است رخ دهد و شما را  هنگام خواب 
از خواب بیدار کند. در برخی موارد تنگی نفس 

همراه با خس خس نیز مشاهده می شود.
های  گلبول  ناکافی  مقادیر  پوست:  رنگ  تغییر 
قرمز خون که وظیفه حمل اکسیژن به بافت های 
تغییر  به  منجر  تواند  می  دارند،  عهده  بر  را  بدن 

رنگ پوست شود.
پوست افرادی که دچار کمبود اکسیژن در خون 
شده اند معموال به کبودی گرایش دارد. در مورد 
افراد تیره رنگ، تغییر رنگ پوست در لب ها، لثه 
می  دیده  بیشتر  ها  ناخن  و  ها  اطراف چشم  و  ها 

وشد.
سردرگمی: سردرگمی به شرایطی اطالق می شود 
که فرد توان تفکر روشن یا سریع را ندارد و قادر 
به تصمیم گیری و به یادآوردن چیزها نیست. اگر 
شدید،  حالت  این  دچار  دیگری  شخص  یا  خود 
بدانید که ممکن است دچار هیپوکسی شده باشید.
سرفه: یکی از شایع ترین علل هیپوکسی حمالت 
به  آن  طی  که  است  آسم  به  مبتالیان  در  شدید 
سختی می توان هوا را در ریه ها افزایش داد. در 
این شرایط سرفه رخ می دهد. ریه ها در طی سرفه 
شرایط  این  و  کنند  می  مصرف  بیشتری  اکسیژن 
می تواند با بدتر شدن عالئم آسم، خطرناک باشد.

برخی موادغذایی اعتیادآور را بیشتر بشناسیم

توصیه های جدید وزارت بهداشت برای استفاده بهتر از ماسک

در کرمان دو نفر به دلیل سقوط آسانسور مجروح  شدند 

انتقام آتشین مرد از همسر سابقش

نتایج بررسی  های متعدد نشان می دهد که مواد غذایی 
تأثیری  بدن  در  تصفیه شده  قندهای  و  چربی  از  سرشار 
به  غذایی  مواد  این  می کنند.  ایجاد  مخدر  مواد  با  مشابه 
دلیل سطح پاداش باالی غیرمعمولی که دارند به احتمال 
زیاد باعث بروز واکنش های بیولوژیکی و رفتاری اعتیادآور 

می شوند.
اما  بگذرید  پفک  یا  چیپس  نیوز،  بهداشت  گزارش  به 
نتوانید؟ آیا می دانید این نتوانستن از کجا ناشی می شود؟ 
واقعیت این است که برخی مواد غذایی وابستگی و اعتیاد 
سالمی  غذایی  مواد  آن ها  اکثر  اینکه  دقیق تر  و  می آورند 
نیستند. این مواد غذایی اغلب حاوی میزان زیادی چربی و 
قند و همچنین مواد افزودنی متعددی هستند که برای بدن 
مضر بوده و اعتیادآور هستند. در این مطلب قصد داریم در 
خصوص این مواد غذایی و ساز و کار آن ها در بدن صحبت 
کنیم. شاید تلنگری باشد که از این پس سراغشان نروید 

یا مصرف آن ها را محدود کنید. لطفاً با ما همراه باشید.
مواد غذایی اعتیادآور کدامند؟

غذایی  مواد  که  می دهد  نشان  متعدد  بررسی های  نتایج 
تأثیری  بدن  در  شده  تصفیه   قندهای  و  چربی  از  سرشار 

مشابه با مواد مخدر ایجاد می کنند.
این مواد غذایی به دلیل سطح پاداش باالی غیرمعمولی 
که دارند به احتمال زیاد باعث بروز واکنش های بیولوژیکی 

و رفتاری اعتیادآور می شوند.
مواد غذایی اعتیادآور چگونه عمل می کنند؟

عادی طبیعی  حالت  در  ندرت  به  اعتیادآور  غذایی  مواد 
خود هستند. به عنوان مثال مواد غذایی طبیعی مختلفی 
مانند میوه ها را در نظر بگیرید که حاوی قند هستند و یا 
مواد غذایی دیگری که به طور طبیعی چربی دارند مانند 
آجیل ها. اما قند و چربی طبیعی به ندرت در مواد غذایی 

اعتیادآور وجود دارند.
چربی های  و  قند  آن ها  به  که  است  دلیل  همین  به 

ترانس، آرد و روغن های تصفیه شده اضافه می شود تا قدرت 
اعتیادآوری آن ها بیشتر شود.

بیشترین  حاوی  که  زمانی  ماده ای  هر  عادی،  حالت  در 
ایجاد  بیشتری  وابستگی  باشد  اعتیادآور  عوامل  میزان 
می کند. به عنوان مثال آب قدرت اعتیادآوری بسیار اندکی 

دارد که در حد صفر است.
احتمال  و  است  اتانول  درصد   5 حدود  حاوی  جو  آب 
اعتیادآوری آن بیشتر است. هر نوشیدنی که دوز اتانول آن 

بیشتر باشد اعتیادآوری آن نیز بیشتر خواهد بود.
این است که مواد  باید مدنظر داشت  فاکتور دیگری که 
غذایی فرآوری شده بیشتر از مواد غذایی طبیعی قند خون 

را باال می برند.
این یک نکته مهم است چون ارتباط مشخصی بین میزان 

قند خون و فعال شدن مناطق مغزی مربوط به اعتیاد وجود 
ماده غذایی که  قند موجود در یک  به عنوان مثال،  دارد. 
دارد؛  نیز  باالیی  گلیسمی  شاخص  و  است  شده  فرآوری 
قندهای  با  مقایسه  در  تخته شکالت سفید که  مانند یک 
طبیعی یک عدد موز با سرعت بیشتری جذب بدن می شود.

موز یک ماده غذایی فرآوری شده نیست و با وجود اینکه 
قند دارد اما در عین حال حاوی فیبر، پروتئین و آب نیز 
می باشد که این مواد سرعت نفوذ قند در جریان خون را 

کاهش می دهند.
کدام مواد غذایی باعث بروز اعتیاد می شوند؟

همان طور که در باال اشاره شد مواد غذایی فرآوری شده 
به دلیل ترکیباتشان بیشتر خاصیت اعتیادآوری را دارند.

در ادامه بیشتر به جزئیات می پردازیم:

مواد غذایی فرآوری شده
نتایج پژوهشی که در Plos One به چاپ رسیده است 
نشان می دهد که مواد غذایی خوشمزه ای که بیشتر تأثیر 

اعتیادآوری را در بدن دارند به قرار زیر هستند:
شکالت
بستنی
چیپس

پیتزا
بیسکوییت ها

کیک
پاپ کورن کره ای

همبرگر با پنیر
بدون شک با خواندن این لیست آب دهانتان به راه افتاده 
است چون این مواد غذایی حاوی بیشترین میزان کالری، 

چربی و قند هستند.
به همین دلیل نیز اکثر مردم از این مواد غذایی خوششان 
مواد  این  از  بسیاری  به  که  گفت  باید  همچنین  می آید. 

غذایی مونو سدیم گلوتامات اضافه می کنند.
در  که  است  غذایی  چاشنی  یک  گلوتامات  مونوسدیم 
نظر  به  می شود.  استفاده  وسیعی  طور  به  غذایی  صنایع 
هیپوتاالموس  در  اشتها  تنظیم  در  گلوتامات  که  می رسد 
تأثیر دارد و به همین دلیل نیز ما این ماده غذایی را بیشتر 

می خوریم.
کاکائو: یکی از اعتیادآورها

خود  زیاد  قند  و  چربی  میزان  دلیل  به  سفید  شکالت 
که  اینجاست  سؤال  اما  شود  اعتیاد  ایجاد  باعث  می تواند 
کاکائوی خالص چه تأثیری دارد؟ کاکائو حاوی »آناندامید« 
متصل  »کانابینوئید«  گیرنده های  به  ترکیب  این  که  است 

می شود.
عالوه بر این، برخی مشاهدات حاکی از آن است که تمایل 
خانم ها به شکالت دوره ای و وابسته به هورمون هایشان است.

قاعدگی شان  سیکل  به  نزدیک  دوران  در  خانم ها  اکثر 
شکالت  و  شیرینیجات  به  نسبت  که  می کنند  احساس 
تمایل بیشتری دارند و نمی توانند در برابر آن ها خودشان 

را کنترل کنند.
پنیر

آرام بخش  و  اعتیادآور  که  است  ترکیباتی  حاوی  پنیر 
هستند. پنیر از طریق تخمیر و عملیات حرارتی و هیدرولیز 
باالی  غلظت  حاوی  می شود  انجام  آن  روی  که  آنزیمی 
است  »کازئین«  مانند  شیر  از  شده  مشتق  پروتئین های 
که پتانسیل زیادی برای تولید پپتیدهایی با اثرات افیونی 

دارند.
این پپتیدها قادر هستند که از سد خونی مغز عبور کرده 
و در دستگاه عصبی  افیونی وصل شوند  به گیرنده های  و 

تأثیر مسکنی و آرام بخشی ایجاد کنند.
افیونی زیادی وجود دارند که  پپتیدهای  بدانید که  باید 
بیشترین  اما  می شوند  ساخته  الکتیک  پروتئین های  از 
بتاکازومورفین  پپتیدهای گروه  از  ناشی  پنیر  به  وابستگی 

است.
قهوه

شیمیایی  نظر  از  کافئین  واقع  در  است.  اعتیادآور  قهوه 
که  دارد  مغز  در  موجود  مولکول  یک  به  زیادی  شباهت 
مختلفی  عملکردهای  دو  این  البته  دارد  نام  »آدنوزین« 

دارند.
احساس  و  می چسبد  مناسب  گیرنده های  به  آدنوزین 
زیادی  قهوه  که  فردی  می کند.  ایجاد  بدن  در  خستگی 
می نوشد و ناگهان بخواهد آن را ترک کند احساس گیجی 
این  شود.  سردرد  دچار  که  است  ممکن  و  کرد  خواهد 
از  بعد  مغز  شیمی  که  می کند  بروز  دلیل  این  به  واکنش 
قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض کافئین تغییر می کند.

دکتر سیما سادات الری گفت: استفاده درست و صحیح 
به  ابتال  از  بازدارنده  عامل  مهمترین  عنوان  به  ماسک،  از 
اساس  این  بر  اهمیت است.  بیماری کووید19- بسیار حائز 
توصیه می کنیم که قبل از استفاده از ماسک دقت کنید که 

ماسک مورد استفاده، آسیب دیده، پاره و یا مرطوب نباشد.
وی افزود: قبل و بعد از استفاده از ماسک دست های خود 
را به خوبی ضدعفونی کرده یا با آب و صابون به مدت حداقل 
روی  بر  شکلی  به  را  ماسک  دهید.  شو  و  شست  ثانیه   20
کامل  طور  به  چانه  و  بینی  دهان،  که  دهید  قرار  صورت 
ایجاد هرگونه شکاف بین صورت و  از عدم  پوشانده شود و 

ماسک اطمینان حاصل کنید.
الری ادامه داد: در طول مدت استفاده از ماسک از هرگونه 
به هنگام صحبت  به طور جدی خودداری کنید.  لمس آن 

برندارید. به  از صورت خود  کردن به هیچ وجه ماسک را 
با ماسک  محض مرطوب شدن ماسک مورد استفاده آن را 
تمیز جایگزین کنید. به هنگام درآوردن ماسک از صورت به 
هیچ وجه جلوی ماسک را لمس نکرده و آن را از پشت سر 

خارج کنید.
از خود  از ماسک، ماسک استفاده شده را  از استفاده  بعد 
سطل  داخل  در  را  آن  و  داشته  نگه  دور  اطراف  سطوح  و 
صورت  از  ماسک  برداشت  از  بعد  بیندازید.  دار  در  زباله 
دهان،  به صورت،  تماس دست  هرگونه  از  ضمن خودداری 
بینی، چشم ها، دست ها را ضدعفونی کرده یا با آب و صابون 

شست وشو دهید.
از  از استفاده بیش  وی گفت: همچنین ضروری است که 
یکبار ماسک های یکبار مصرف به طور جدی خودداری کنید.

ازسقوط  کرمان  ایمنی شهر   و خدمات  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
اتاقک آسانسور که منجر به مجروح شدن دو نفر  از شهروندان شد  خبر داد.

"رضا  ایمنی  ارتباطات  سازمان آتش نشانی و خدمات  به گزارش مدیریت 
با سامانه 125 در ساعت 9:8 دقیقه  تلفنی  : طی تماس  میرزایی"بیان کرد 

صبح روز یازدهم اسفند ماه از این حادثه آگاه شدیم .
وی با بیان اینکه این حادثه در بلوار آزادگان  روی داد اظهار کرد: پس از 

اعالم وقوع حادثه بالفاصله  تیم  تخصصی نجات این سازمان از ایستگاه های  
نفر  امداد رسانی به دو  یافته و  شماره  دو و چهار در  محل حادثه  حضور 
مصدوم   که از  طبقه اول  به دلیل سقوط اتاقک آسانسور دچار حادثه شده 

بودند  آغاز شد.
 میرزایی افزود  :مصدومان که به دلیل نقص فنی و عدم رعایت نکات ایمنی 
در سیستم فنی آسانسور دچار سقوط و حادثه شده بودند  در کمترین زمان 

ممکن توسط نجاتگران سازمان آتش نشانی از داخل کابین آسانسور که به 
طبقه همکف سقوط کرده بود خارج نمودند  و جهت انجام امور درمانی به 

عوامل اورژانس حاظر در محل تحویل داده شدند .
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان شرکت های 
نصب آسانسور های  ساختمانی و صنعتی  توصیه کرد با رعایت نمودن اصول 

ایمنی و استاندارد از حوادث جلوگیری نمایند.

اوایل آبان ماه امسال خبر وقوع حریق یک دستگاه 
خودروی تیبا خودرویی در منطقه جنوب غرب تهران 
به پلیس و ماموران آتش نشانی اعالم شد که با حضور 
که  خودرو  حریق  صحنه  بررسی  و  محل  در  ماموران 
متعلق به زنی جوان بود، مشخص شد که حریق عمدی 

بوده است.
در  و  شده  آغاز  ماموران  تحقیقات  راستا  همین  در 
با حضور در مقر پلیس اعالم  نخستین گام زن جوان 
کرد که به کسی مشکوک نیست و نمی داند که آتش 
زدن خودرویش کار چه کسی بوده است. او به ماموران 
گفت: در خانه خواب بودم که با صدای همسایه ها بیدار 
شده و متوجه آتش سوزی در خیابان شدم. بالفاصله به 
خیابان رفتم و دیدم که خودروی تیبا سفید رنگم در 

حال سوختن است.
این  در  تحقیقات خود  تهران  آگاهی  پلیس  ماموران 
زمینه را آغاز کرده و در نخستین گام به سراغ دوربین 
بازبینی  رفتند.  حادثه  محل  اطراف  مداربسته  های 
رنگی  قرمز  لیفان  خودروی  که  داد  نشان  ها  دوربین 
تیبا  خودروی  مقابل  در  سوزی  آتش  از  قبل  لحظاتی 
آن  داخل  از  از سرنشینان خودرو  یکی  و  کرده  توقف 
پیاده شده و بنزین روی خودروی تیبا ریخته و پس از 
به آتش کشیدن خودرو از محل متواری شده است. در 
همین راستا پالک خودرو استعالم شده و هویت مالک 

خودرو که مرد جوانی به نام امیر بود بدست آمد.
مقر  به  خودرو  مالک  موضوع  به  رسیدگی  ادامه  در 
پلیس احضار شده و ادعا کرد که از هویت مرد آتش 

افروز بی خبر است. این فرد ادعا کرد که در شب حادثه 
در حال تردد در خیابان بوده و مردی را کنار خیابان 
دیده که به انتظار تاکسی بود. چون دیر وقت بود او را 
سوار خودرو کرده است و مدتی بعد هم مرد جوان از 
او خواسته که او را در همان حوالی پیاده کند و او هم 
پس از پیاده کردن مرد جوان محل را ترک کرده است.
که  بود  حالی  در  لیفان  خودروی  صاحب  ادعای 
طبق تصاویر دوربین مداربسته، سرنشین دوباره سوار 
برخودرو شده و از محل متواری شده است. در همین 
داده  نمایش  لیفان  مالک  به  مذکور  فیلم  نیز  راستا 
به  بود  اعتراف  به  ناچار  که  حالی  در  فرد  این  و  شد 
ماموران گفت: یکی از دوستانم که حدود دو سال قبل 
از  زیادی  کینه  است. همچنان  از همسرش جدا شده 

از  قبل  روز  دلیل چند  به همین  و  داشت  به دل  او 
انتقام  همسرش  از  می خواهد  که  گفت  من  به  ماجرا 
او  با  انتقام گیری  این  در  از من خواست که  و  بگیرد 
و  من  به  تومان  هزار  کار 500  این  برای  همراه شوم. 
یکی از دوستانم داد و آدرس محل زندگی همسرش و 
مشخصات خودروی او را نیز به ما داد تا خودرویش را 

به آتش بکشیم.
مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ با تایید 
همسر  جوان،  مرد  اعتراف  با  که  کرد  اعالم  خبر  این 
دستگیر  دیگرش  همدست  همراه  به  نیز  شاکی  سابق 
شده و در نهایت هر سه متهم به همراه پرونده تشکیل 
دادسرا  روانه  جرم  به  رسیدگی  روند  ادامه  برای  شده 

شدند.


