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 چهار پویش اهدای خون در کرمان راه اندازی شد

اعالم زمان، میزان و نحوه پرداخت
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استاندار کرمان:  

  دولتی ها باید مشکالت 

را  به سرعت رفع کنند 

که مردم معطل نباشند

فرمانده انتظامی استان:

  پلیس از بار علوفه یک کامیونت

 یک تن و ۲۳۱ کیلوگرم

ک کشف کرد  تریا

متن در صفحه دوم

امام جمعه کرمان:

باید در این روزها
 نگاه و توجه ویژه ای 

به نیازمندان داشته باشیم

گزارش »کرمان امروز« از اولین نشست خبری
 نماینده متولی موقوفات گنجعلیخانی در کرمان:

400سال قانون مداری و خیرخواهی 

در دومین موقوفه بزرگ کشور

4

کرمان با توجه به تردد بیشتر در ایام پایانی سال؛ کرونا در سیستم حمل و نقل عمومی  گزارش »کرمان امروز« از چالش 

پروتکل ها در حمل ونقل عمومی رعایت نمی شود

متن کامل در صفحه سوم

      هر چند مسئوالن بهداشت و درمان استان کرمان همواره نگران روند افزایشی شیوع کرونا در این استان هستند، اما گویا در برخی از مراکز از جمله سیستم حمل و نقل عمومی عزمی برای پیشگیری وجود ندارد. به 
ویژه در این روزهای پایان سال که افراد بیشتری در شهر تردد می کنند و وسایل نقلیه در شهر کرمان ناکافی به نظر می رسد. ای کاش مسئوالنی که بر لزوم پیشگیری از ابتال به کرونا همواره تاکید دارند، چاره ای به حال 

کمبود وسایل نقلیه در سیستم حمل و نقل عمومی می اندیشیدند، زیرا گهگاه تراکم در این وسایل به حدی می رسد که تمامی پروتکل ها زیر پا گذاشته می شود و...

متن در صفحه سوم

رییس آموزش و پرورش عشایری استان کرمان :

برخی دانش آموزان

 در جیرفت همچنان

کانکسی  در کالس های 

 آموزش می بینند

کاشت 62 هزار

 اصله نهال در روز 

درختکاری در استان

 صفحه  دوم

 صفحه  دوم

کرمان شناسی: گالبزاده، مدیر مرکز  یادداشتی به قلم سیدمحمدعلی 

سوز »نفت سوزها« بر دل تاریخ کرمان

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

مردم کرمان 26 سال است 
که واقعیت را در »کرمان امروز« می خوانند

آگهی استخدام قراردادی
رجوع به صفحه دوم
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اخبار استان

اندازی  راه  از  کرمان  استان  انتقال خون  مدیرکل   
جلب  منظور  به  خون  اهدای  پویش  چهار  اجرای  و 
مشارکت مردم و نجات جان بیماران در این استان 

خبر داد.
روح اهلل میرزایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
ذخائر  شدن  کم  و  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با 
ترغیب  و  استان  کرمان  در  خونی  های  فرآورده  و 
شهروندان برای اهدای خون این پویش ها انجام می 

شود.
نوروز  آستانه  در  سبز  حیات  پویش  کرد:  بیان  وی 
هفته  با  همزمان  اسفند   ۱۸ تا  شانزدهم   دیروز  از 
طبیعت با حضور کارکنان سازمان جنگل ها، منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان کرمان برگزار خواهد شد.

داد:  ادامه  کرمان  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
پویشی  استان  خونی  ذخائر  افزایش  برای  همچنین 
کارکنان  بین  پویش  سفید  فرشتگان  عنوان  تحت 
اجرا  اسفند   ۲۰ و   ۱۹ روزهای  در  کرمان  اورژانس 

می شود.
وی اظهار کرد: پویش اهدای خون الله های انقالب، 
بنیاد  کارکنان  مشارکت  با  اسفند   ۱۲ تاریخ  از  نیز 
شهید و امور ایثارگران استان کرمان آغاز شده است 

که تا ۲۲ اسفند ادامه دارد.
مشارکت  جلب  منظور  به  کرد:  تصریح  میرزایی 
خانواده و اهالی فوتبال و نجات جان بیماران، پویش 
اهدای خون فوتبالی ها به یاد ۲ بازیکن فقید فوتبال 
ایران مهرداد میناوند و علی انصاریان از هشتم شروع 

شده که تا ۲۵ اسفند انجام می شود.  
فوتبال  و  فوتبال  اهالی  تمامی  از  کرد:  تاکید  وی 
دوستان می خواهیم ضمن زنده نگهداشتن یاد این 
امر  این  در  کشور،  فوتبال  درگذشته  تازه  بازیکن   ۲

خیرخواهانه شرکت کنند.
کرمان،  های  شهرستان  در  خون  انتقال  پایگاه  پنج 
خدمت  آماده  بم  و  جیرفت  سیرجان،  رفسنجان، 

رسانی به داوطلبان اهدای خون در استان هستند.

برای نجات جان بیماران؛
 چهار پویش اهدای خون در کرمان راه اندازی شد

 

مساله  زمینه  در  راه  تنها  کرمان  جمعه  امام 
و  دانست  رهبری  دستورات  از  اطاعت  را  هسته ای 
قاطعانه  زمینه  این  در  باید  کشور  مسئوالن  گفت: 
نداشته  امید  به مذاکرات چشم  و  ایستادگی کرده 

باشند.
حسن  حجت االسالم  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
علیدادی سلیمانی  در خطبه های نماز جمعه کرمان 
با تاکید بر لزوم تالش کشورهای اسالمی و به ویژه 
اسالمی  بالد  از  آمریکا  اخراج  برای  مقاومت  جبهه 

گفت: تا زمانی که آمریکا در منطقه و سرزمین های 
و  جنایتکارانه  اعمال  باشد،  داشته  حضور  اسالمی 

ستمگرانه آنها هم ادامه خواهد داشت.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی با اشاره به روشن 
شدن مواضع دولت جدید آمریکا، افزود: تنها راه در 
زمینه مساله هسته ای اطاعت از دستورات رهبری 
قاطعانه  زمینه  این  در  باید  کشور  مسئوالن  است؛ 
نداشته  امید  به مذاکرات چشم  و  ایستادگی کرده 

باشند.

کرد:  بیان  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
بیاید چیزی جز  بیرون  از کاخ سفید  هر کس که 

جنایت و ظلم به همراه ندارد.
ندارد،  سودی  هیچ  مذاکره  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گفت: باید در راستای عمل به رسالت انقالبیمان در 
زمینه دفاع از حقوق مردم قاطعانه ایستادگی کنیم.
نیکوکاری  جشن  به  اشاره  با  کرمان  جمعه  امام 
گفت: باید در این روزها نگاه ویژه تری به نیازمندان 

داشته باشیم.

امام جمعه کرمان:

باید در این روزها نگاه و توجه ویژه ای به نیازمندان داشته باشیم

خبر
فرمانده انتظامی استان:

  پلیس از بار علوفه یک کامیونت، 

یک تن و ۲۳۱ کیلوگرم تریاک 

کشف کرد
 

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف یک تن و ۲۳۱ کیلو تریاک از یک 
دستگاه کامیونت حامل بار علوفه خبر داد.

سردار » عبدالرضا ناظری« در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموران کالنتری 
۱۲ جیرفت حین گشت زنی در خیابان کشاورزی این شهر به یک دستگاه 

کامیونت مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند.
وی افزود: راننده کامیونت با بی توجهی به فرمان پلیس به مسیر خود ادامه 
داده که پس از طی مسافتی با رها کردن خودرو از صحنه متواری شده است.

این خودرو مقدار یک تن و ۲۳۱  از  بازرسی دقیق  ناظری تصریح کرد: در 
بار علوفه پنهان شده بود کشف و مواد مکشوفه و  کیلوگرم تریاک که زیر 

کامیونت ایسوزو برای سیر مراحل قانونی به مقر پلیس منتقل شد.
فرمانده انتظامی استان کرمان در پایان با اشاره به مبارزه بی وقفه پلیس با 
مواد افیونی، از مردم خواست هر گونه گزارش در خصوص فعالیت قاچاقچیان 
مواد مخدر را به مرکز ۱۱۰ یا ستاد خبری مبارزه با مواد مخدر )تلفن ۱۲۸( 

اطالع دهند.

رییس آموزش و پرورش عشایری استان کرمان :

برخی دانش آموزان در جیرفت 

همچنان در کالس های کانکسی 

آموزش می بینند
 

رییس اداره  آموزش و پرورش عشایری استان کرمان از کالس های کانکسی 
در دبیرستان شبانه روزی دخترانه عشایری  شهر جیرفت خبر داد و از خیرین 

برای بهبود این وضعیت استمداد طلبید.
فضای  وضعیت  از  خیرین  بازدید  حاشیه  در  سلیمانی«  محمدی  »سهراب 
آموزشی دبیرستان دخترانه شبانه روزی عشایری شهر جیرفت و کالس های 
کانکسی گفت: تعداد ۳۸6۸ دانش آموز در مدارس عشایری در سطح استان 
کرمان  وجود دارد که بیشترین میزان با ۱۸۰۰ نفر متعلق به جنوب کرمان 

هستند.
وی تعداد مدارس عشایری شبانه روزی را در سطح استان کرمان ۳۲ باب 
اعالم کرد و گفت: ۱۳ مدرسه شبانه روزی عشایری در جنوب کرمان وجود 

دارد.
محمدی سلیمانی از ُحسن توجه خیرین در احداث مدارس عشایری شرق 
استان کرمان ابراز خرسندی کرد و افزود: تعداد 4۰۰۰ دانش آموز در مدارس 
عشایری شرق استان مشغول به تحصیل هستند که با توجه به مشارکت خوب 

خیرین در احداث مدارس شبانه روزی پیشرفت قابل توجهی داریم.
را در شهرستان  و پرورش عشایری  اداره آموزش  نمایندگی  اندازی  راه  وی 

ریگان جهت ارائه خدمات به جامعه هدف دانست.
رییس اداره آموزش و پرورش عشایری استان کرمان با ابراز تاسف از وجود 
کالس های کانکسی در دبیرستان شبانه روزی عشایری دخترانه زینبیه شهر 
جیرفت اظهار کرد: در این مرکز آموزشی شبانه روزی تعداد ۲۰۰ دانش آموز 
با گرمای ۵۰ درجه در کالس های  متاسفانه  دختر تحصیل می کنند که 

کانکسی مشکالت زیادی ایجاد می شود.
وی ظرفیت دانش آموزی را با وضعیت کالس های کانکسی برخالف عدالت 
آموزشی عنوان کرد و افزود: دانش آموزان عشایر که در این مدرسه تحصیل 

می کنند با مشکالت عدیده ای روبرو هستند.
محمدی سلیمانی کرونا را فرصتی برای ساماندهی وضعیت کالس های درس 
کانکسی دانست و گفت : با توجه به کرونا و  آموزش مجازی باید با کمک 
خیرین نسبت به برچیدن کالس های کانکسی در دبیرستان دخترانه شبانه 

روزی عشایری زینبیه جیرفت اقدام شود.
نادیده گرفتن  افزود:  قانع و کم توقع دانست و  را  وی دانش آموزان عشایر 
نیازهای آموزشی دانش آموزان عشایری باعث تبعات زیادی از جمله ترک 

تحصیل می شود.
رییس اداره  آموزش و پرورش عشایری استان کرمان گفت: با توجه به اینکه 
بخشی از فضای آموزشی دبیرستان دخترانه شبانه روزی عشایری زینبیه به 
خوابگاه اختصاص داده شده لذا وجود کالس های درس کانکسی جای نگرانی 

است.
وی احداث خوابگاه برای دانش آموزان عشایری در این مدرسه را  با مشارکت 
خیرین مورد تاکید قرار داد و گفت: اداره آموزش و پرورش عشایری در این 

راستا از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.

وقوع حادثه آتش سوزی

 در بانک ملت بم 
 

بانک ملت شعبه بازار بم واقع در بلوار امام خمینی)ره( طعمه حریق شد.
به گزارش خبرنگار کرمان نو مسلم فتحی رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری 
بم در این خصوص گفت: حوالی ساعت ۳ صبح شنبه از طریق سامانه ۱۲۵ 

این آتش سوزی به ما اعالم شد
: به محض اطالع، ماموران ما در محل حادثه حضور پیدا کرده و  افزود  او 

عملیات اطفال حریق انجام و آتش خاموش گردید.
فتحی بیان کرد: با توجه به اینکه حریق از میانه بانک که گیشه ها قرار دارند 

شروع شده است بیش از ۵۰ درصد این بانک در آتش  سوخته است.
رئیس آتش نشانی شهرداری بم افزود: علت حریق هنوز نامعلوم است و از آن 
جا که بانک به دوربین مجهز بوده است اما هنوز این دوربین ها در اختیار ما 

قرار نگرفته اند.
سوزی  آتش  این  اتصالی  دلیل  به  زیاد  احتمال  به  تاکیدکرد:  فتحی  مسلم 
به  توجه  با  تواند  می  بانک  اما  است  نبوده  کار  در  عمدی  و  باشد  داده  رخ 

دوربین هایی که در بانک دارند علت را دقیق تر اعالم کنند .
او گفت: علت حادثه هنوز در دست بررسی است.

در ادامه مصطفی رستمی رئیس بانک ملت شعبه بازار بم گفت: هنوز اطالعی 
از میزان آتش سوزی و دلیل وقوع آن نداریم .

رستمی بیان کرد: منتظر هستیم با حضور تیم حراست بانک دوربین ها چک 
شده و علت حادثه مشخص شود.

به گفته او به محض مشخص شدن دلیل وقوع این آتش سوزی اطالع رسانی 
صورت خواهد گرفت.

استاندار کرمان با اشاره به سفرهای شهرستانی و منطقه 
چترود گفت: کمترین اقدام پرسیدن احوال شهروندان 
است و به اعتبار شهدا و جانبازان نباید پشت میز نشست، 

باید تا رفع مشکالت در میدان و کنار مردم باشیم.
ایرنا، علی زینی وند در نشست جمع بندی  به گزارش 
سفر یک روزه خود به بخش چترود افزود: دولتی ها باید 
مشکالت را به سرعت رفع کنند که مردم معطل نباشند 

و مشخص شدن حریم و محدوده های شهری یکی از 
مساله های ما در چترود است که باید حل شود زیرا این 
مشکل در بافت، ارزوییه و بردسیر و سایر نقاط استان 

نیز وجود دارد.
بخش  مشکالت  بندی  نشست جمع  به  اشاره  با  وی   
چترود اظهار کرد: نزدیک به ۹۰ درصد مصوبات سفرهای 
شهرستانی در کوتاه مدت رفع می شود و این در حالی 

است که برخی شهرستان ها مصوبات را رها می کنند که 
استانداری کرمان  در  تیم های مستقر  توسط  امر  این 
رصد می شود اما در مجموع بخشی بزرگ از مشکالت 

مردم در حضور میدانی رفع می شود.
استاندار کرمان با بیان اینکه  طی هفته درختکاری و 
نیکوکاری  هفته  آستانه  در  همچنین  و  طبیعی  منابع 
به چترود سفر کردیم و بازدیدی از زیربنای شهرهای 

چترود و کاظم آباد و روستاهای اطراف داشتیم گفت: 
مردم این مناطق مشکالتی از جمله در حوزه زیرساختی 
این  و  کردند  مطرح  خودشان  زبان  از  که  داشتند، 
منطقه  باوجود ظرفیت و نزدیکی به کرمان با مشکالت 
عدیده ای مواجه است که باید به صورت جدی تر و طی 
آنان  به  مربوطه  مدیران  حضور  با  اختصاصی  نشستی 

رسیدگی کرد.

فرماندار ریگان با بیان اینکه گرد و غبار سه برابر حد مجاز این شهرستان 
را در تاریکی فرو برده است گفت: ریگان نیمی از سال گرفتار توفان شن و 
ریزگردها است. امین باقری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: گرد و غبار 
شدید که از اوایل صبح دیروز در ریگان آغاز شده موجب کاهش کیفیت هوا 
در این شهرستان شده است. وی اظهار کرد: گرد و غبار شدید ۱۵۰ روستای 

شهرستان ریگان را در محاصره شدید قرار داده است.
فرماندار ریگان در ادامه گفت: گرد و غبار در ریگان عالوه بر کاهش دید 

در محور ترانزیت ریگان - چابهار راه ارتباطی هفت روستا را مسدود کرد.
باقری تصریح کرد: تاکنون ۱۳ شهروند ریگانی به دلیل مشکالت تنفسی 
راهی مراکز درمانی شدند.وی گفت: تمام نیروهای راهداری، هالل احمر و 

پلیس راه ریگان در حالت آماده باش قرار دارند.
فرماندار ریگان عنوان کرد: گرد و غبار تاکنون ۱6 روستای ریگان را خالی از 

سکنه و ۱۵۰ روستا را در محاصره شن های روان قرار داده است.

استاندار کرمان:  

  دولتی ها باید مشکالت را به سرعت رفع کنند که مردم معطل نباشند

فرماندار ریگان:

گرد و غبار در ریگان  به سه برابر حد مجاز رسید

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
یک شرکت معتبر تولیدی در محدوده اطراف کرمان به همکاری افراد ذیل در قالب قراردادتامین نیروی پیمانکاری نیاز دارد: 

افراد دارای اولویت: * فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر دولتی  * دارندگان معدل باال در مدارج تحصیلی 
* خانواده های معظم ایثارگران  * فرزندان کارگران بازنشسته کارخانجات صنعتی  * دارندگان کارت پایان خدمت سربازی 

* برای فوق دیپلم برق و فناوری اطالعات )IT( تخصص در نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته 
شرایط سنی )با احتساب خدمت سربازی(

متقاضیان گرامی می توانند به یکی از دو روش ذیل درخواست همکاری خود را حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۲/۲۳ ارسال نمایند: 
الف( ارسال رزومه به نشانی الکترونیکی

ب( ارسال شماره ۹۹/4 به تلفن همراه ۰۹۳7۲4۱۹6۳۰ )ازطریق شبکه های اجتماعی و پیامک ( لطفا از تماس تلفنی خودداری فرمایید.

کاشت 6۲ هزار اصله نهال آگهی استخدام قراردادی
در روز درختکاری در استان

 
اطالع  پایگاه  گزارش  به 
منابع  کل  اداره  رسانی 
آبخیزداری  و  طبیعی 
روز  کرمان،در  استان 
که  درختکاری  جشن 
روز  اولین  با  مصادف 
طبیعی  منابع  ازهفته 
زمان  هم  صورت  به  بود، 
در  نهال  غرس  مراسم 

تمام شهرهای استان برگزار شد.
شهر  در  مراسم  این  کرمان  طبیعی  منابع  کل  اداره  عمومی  روابط  اعالم  به  بنا 
کرمان نیز به منظوربزرگداشت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی در محدوده 
طرح زراعت چوب شرکت فوالد بوتیای ایرانیان و باهدف  ترویج فرهنگ حسنه 
درختکاری توسط دکتر زینی وند استاندار کرمان،دکتر واعظی ، دکتر موسوی آیت 
اللهی معاونین استانداری کرمان،پروفسور زاهدی و دکترپورابراهیمی نمایندگان 
کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئولین استانی غرس نهال 

صورت گرفت.
این خصوص  آبخیزداری کرمان در  و  منابع طبیعی  زاده مدیرکل  مهدی رجبی 
گفت:هرساله در روز ۱۵اسفند روز در ختکاری و شروع هفته منابع طبیعی آیین 
درختکاری در سرتاسر استان به صورت هم زمان باهدف افزایش پوشش گیاهی و 
سرانه فضای سبز و همچنین ترویج و انتقال فرهنگ درختکاری برگزار می گردد 
و امسال نیز این مراسم در کرمان باحضور دکتر زینی وند استاندار کرمان وکاشت 
نهال توسط ایشان و جمعی از مسئوالن استانی باحضور در محل طرح زراعت چوب 
شرکت فوالد بوتیای ایرانیان و با همکاری این شرکت برگزار گردید. رجبی زاده 
همچنین ازاجرای این طرح درسطح ۱۰۰هکتار و کاشت6۲هزاراصله نهال خبر داد.

تعداد )نفر(دیپلم  )آقا(تعداد )نفر(کاردانی  )آقا(تعداد )نفر(کارشناسی )آقا(
دودیپلم ریاضی فیزیکیکفوق دیپلم فناوری اطالعات )IT(یک لیسانس مهندسی شیمی

پنج دیپلم فنییکفوق دیپلم برقدو لیسانس مکانیک

 سهجوشکار ماهر )دیپلم(یک فوق دیپلم مکانیکیک لیسانس مهندسی صنایع
پنجکارگر ساده )دیپلم(یک لیسانس حقوق

یک لیسانس حسابداری
یکلیسانس ریاضی کاربردی

 job.kerman99@gmail.com

کارشناسی ۳۵ سال  دیپلم ۳۰ سال کاردانی ۳۲ سال



یکشنبه 17 اسفند ماه 23/1399 رجب 7/1442 مارس 2021/سال بیست و ششم شماره 3399سه جامعه 

حقوق پیشنهادی برای 
کارگران در ۱۴۰۰

کارگران  صنفی  انجمن  های  عالی  کانون  خبر:دبیر  سرویس 
سال  در  کارگران  حقوق  برای  ما  پیشنهادی  رقم  گفت:  کشور 
آینده ۶میلیون و ۸۵۰هزار تومان است که با توجه به اعداد و ارقام 
تورم استخراج شده و در حال بررسی در جلسات شورای عالی 

کار است.
هادی ابوی در مشهدمقدس اظهار کرد: معیشت کارگران، یکی 
از اصلی ترین مشکالت جامعه کارگری است که در شرایط فعلی 
امیدی به رفع آن نداریم و برخالف برخی ادعاها، همه کارگران 
ذره ذره افزایش تورم و سختی های ناشی از آن را با تمام وجود 

لمس کردند.
ابوی با بیان اینکه حقوق دریافتی کارگران، به زور پاسخگوی یک 
هفته از زندگی آن هاست، گفت: نتیجه این حقوق کم، این است 
که تمامی کارگران مقروض بوده و مجبور هستند با اضافه کاری یا 

کار در شیفت های بعدی این خال را پر کنند.
وی خاطرنشان کرد: عالوه بر این بسیاری از کارگران ممکن است 
برای گذران زندگی  را  تا زیورآالت خانواده شان  مجبور شوند 

روزمره بفروشند.
ابوی افزود: مدت زیادی است که گوشت از سبد خرید غذایی 
بسیاری از کارگران حذف شده و نکته نگران کننده اینجاست که 

در قشر کارگری متوسط نیز این مسئله وجود دارد.
با اشاره به  دبیر کانون عالی انجمن  های صنفی کارگران کشور 
این موضوع که جامعه کارگری توقعی جز ثبات قیمت کاالهای 
اساسی از سوی دولت ندارد، خاطرنشان کرد: کارگر و کارفرما 
بسیاری  به خوبی یکدیگر را درک می کنند و  این موضوع  در 
از کارفرمایان با دیدن شرایط معیشت کارگرانشان بسیار نگران 

هستند.
وی بیان کرد: طبیعتا این مشغله های ذهنی بر روی کیفیت کار نیز 

تاثیر خود را خواهد گذاشت.
روزمره  زندگی  به  مربوط  مشکالت  این  تمامی  گفت:  ابوی 
کارگران است و اگر در این میان فرزندشان ازدواج کند، تامین 

هزینه های عروسی و جهیزیه تبدیل به مصیبتی بزرگ خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین اگر کارگری دچار بیماری شود، 
با مشکالت عمده در بخش درمان و عدم پاسخگویی بیمه تامین 

اجتماعی روبرو خواهد شد.
تامین  پرداختی  میزان حقوق  به دلیل عدم همخوانی  افزود:  وی 
اجتماعی با شبکه بهداشت کشور و کم بودن مقدار آن، انگیزه 
خدمات  کیفیت  نتیجه  در  و  مراکز  این  در  شاغل  درمان  کادر 

پزشکی پایین است.
دبیر کانون عالی انجمن  های صنفی کارگران کشور اظهار کرد: 
رقم پیشنهادی ما برای حقوق کارگران در سال آینده ۶میلیون و 
۸۵۰هزار تومان است که با توجه به اعداد و ارقام تورم استخراج 

شده و در حال بررسی در جلسات شورای عالی کار است.
ابوی عنوان کرد: در صورت تصویب این رقم، بازهم این حقوق 

۵۰درصد میزان خط فقر خواهد بود.
ابوی درباره تحویل بسته های معیشتی به کارگران گفت: عالوه 
بر بسته های اهدایی از سوی دولت، آستان قدس رضوی و سپاه 
قالب  در  بسیاری  مردمی  اسالمی، کمک های  انقالب  پاسداران 

طرح مواسات و همدلی به کارگران صورت گرفت.

ماجرای جنایت در عالم 
توهم شیشه ای

سرویس خبر: پرونده دو مرد که در جنایت های جداگانه تحت 
تأثیر ماده مخدر شیشه دست به قتل زده اند در حال رسیدگی 
است. رسیدگی به اولین پرونده زمانی آغاز شد که زنی با مرکز 
فردی  و گفت  گرفت  تماس  فارس  استان  پلیسی  فوریت های 
وقتی  است.  رسانده  قتل  به  را  او  و  کرده  شلیک  شوهرش  به 
برابر  در  را  رفتند، خود  اعالم شده  به محل  کارآگاهان جنایی 
پیکر بی جان و غرق در خون مردی به نام ناصر دیدند. همسر 
که  بودیم  نشسته  خانه  در  داد:  توضیح  جنایی  افسران  به  ناصر 
زنگ در به صدا درآمد. آیفون را جواب دادم. یکی از اقوام 
دور ناصر پشت در بود. او از من خواست به ناصر بگویم جلوی 

در برود چون با او کار واجبی دارد.
شوهرم هم به مقابل در رفت اما بعد از چند لحظه صدای شلیک 
این  به کوچه رساندم. در  را  را شنیدم و هراسان خودم  گلوله 
لحظه با جسد شوهرم مواجه شدم و از آن مرد که بابک نام دارد، 
اثری نبود. کارآگاهان بعد از ثبت این اطالعات به تکاپو افتادند 
تا بابک را بازداشت کنند. جست وجوهای آنها خیلی زود نتیجه 
داد و بابک بازداشت شد. او وقتی تحت بازجویی قرارگرفت 
به قتل اعتراف کرد و گفت: ناصر از اقوام دور من بود و ما با 
هم به خاطر یک کلیپ اختالف داشتیم طوری که از او کینه به 
دل گرفته بودم و به همین دلیل در نهایت نقشه قتل را طراحی 
برای شرح جزئیات جنایت  وقتی  ادامه  اجرا کردم.متهم در  و 
تحت بازجویی های دقیق تر قرار گرفت، حرف های اولیه اش را 
بود  ناصر اختالف مالی  رد کرد و گفت: مشکل اصلی من و 

اصال کلیپی در کار نبود.
انداخت و وقتی  این متهم پلیس را به شک  تناقض گویی های 
به ماده مخدر  بابک  کمی درباره او تحقیق شد، مشخص شد 
شیشه اعتیاد دارد و زمان جنایت نیز تحت تأثیر این ماده و در 
توهم بوده است. متهم در نهایت بازداشت شد تا تحقیقات از او 

برای افشای راز قتل ادامه پیدا کند.
دومین متهم مردی است که پدر خود را در عالم توهم شیشه ای 
به کام مرگ فرستاده است. کارآگاهان جنایی وقتی از مرگ 
مرموز مردی میانسال در خانه اش مطلع شدند، به آنجا رفتند و 
جسد را در حالی که در حیاط رها شده بود، پیدا کردند. در همان 
بررسی های اولیه که پزشکی قانونی انجام داد مشخص شد این 
مرد خفه شده است. از سویی خانه او به هم ریخته بود. مأموران 

ابتدا از پسر مقتول به نام کاظم تحقیق کردند.
او گفت: سارقانی وارد خانه ما شدند و بعد از کشتن پدرم و 
انجام دزدی فرار کردند. پسر جوان در حالی این اظهارات را 
مطرح می کرد که هیچ نشانه ای دال بر ورود افراد غریبه به خانه 
وجود نداشت و به  نظر می رسید آشفتگی موجود صحنه سازی 
است. به همین سبب کاظم دوباره بازجویی شد. او این بار به 
کشتن پدرش اقرار کرد و گفت: من و پدرم از مدت ها قبل با 
هم اختالف داشتیم. او مرا اذیت می کرد و رفتارش طوری بود 
که از دستش خسته شده بودم و دنبال راه چاره می گشتم. در 
نهایت با مردی آشنا شدم و با او درددل کردم. آن مرد پیشنهاد 
قتل پدرم را داد که من هم قبول کردم و روز حادثه او وارد خانه 
ما شد. سپس با هم به سمت پدرم که خواب بود رفتیم و من او را 
خفه کردم و جسدش را به حیاط بردم. در ادامه با جابه جا کردن 

وسایل سعی کردم وانمود کنم دزد به خانه آمده است.
این حرف های کاظم نیز برای پلیس قانع کننده نبود، چون او در 
ادامه درباره همدستش دچار تناقض گویی های زیادی شد. در 
نهایت معلوم شد کاظم به شیشه اعتیاد دارد و همدستش فردی 
خیالی بوده و متهم در شرایط توهمی دست به جنایت زده است.
کاظم در دور بعدی بازجویی ها ماجرای قتل را این طور شرح 
من  با  همین موضوع  پدرم سر  و  بودم  معتاد  به شیشه  من  داد: 
اختالف داشت. بارها از او خواسته بودم مرا به حال خودم رها 
این  بر  بنا  را کشتم.  او  نهایت  در  و  نمی کرد  اعتنایی  اما  کند، 

گزارش، تحقیقات از این متهم به قتل نیز ادامه دارد.

رابطه فشار خون و خطر ابتال به کرونا 
تهران - ایرنا - ابتال به فشار خون که به گفته متخصصان 
را  بیمار  ویروسی،  گیرنده های  افزایش  با  ویروس شناسی 
مستعد ابتال به کرونا می کند، خطر مرگ ناشی از این بیماری 

را نیز ۴ تا ۶ درصد افزایش می دهد.
عنوان  تحت  که  خون  فشار  بیماری  ایرنا،  گزارش  به 
براساس آمار رسمی  پرفشاری شریانی هم شناخته می شود، 

کشور، ساالنه جان ۱۰۰ هزار نفر را در کشور می گیرد.
آسیبی که به گفته به گفته استادان علوم پزشکی، با آغاز 
و  درگیر  را  کشور  جمعیت  از  درصد   ۵۰ سالگی   ۵۵ سن 
به صورت  فشار خون  این  سالگی   ۳۵ از سن  باید  این  بنابر 

با  روزها  این  که  مرگبار  بی نشانی  شود.  اندازه گیری  ماهانه 
گذشته  از  بیش  کرونا  زمین  کره  ناخوانده  مهمان  حضور 
آماری  مشاهدات  است.  شده  خطرآفرین  مبتالیان  برای 
 ۴ خون  فشار  به  مبتالیان  است،  حاکی  نیز  بیمارستان ها 
ناشی  مرگ  خطر  معرض  در  دیگران  از  بیش  درصد   ۶ تا 
از  شماری  نتایج  براساس  گرچه  دارند.  قرار  کووید۱۹-  از 
بر  خون  فشار  رایج  داروهای  مصرف  تاثیر  اخیر،  مطالعات 
شدت کرونا که در نخستین روزهای شیوع این بیماری یکی 
شده  کاسته  می شد،  محسوب  خطر  فاکتورهای  مهمترین  از 
است، اما استعداد ابتال به این بیماری را همچنان با خود به 

با  که  هم  چین  کشور  مطالعات  از  یکی  نتایج  دارد.  همراه 
داد  نشان  شد،  انجام  نمونه   ۹۰۰ و  هزار   ۲ از  بیش  بررسی 
احتمال مرگ ناشی از ویروس کرونا نیز در بیماران مبتال به 
فشار خون، ۲ برابر بیشتر از دیگران است. سمیه شاطی زاده 
ملک شاهی دکتری ویروس شناسی و استادیار دانشکده علوم 
پزشکی تربیت مدرس روز شنبه در این باره به خبرنگار ایرنا 
بیماری  به  افراد باالی ۶۵ سال  براساس آمار دو سوم  گفت: 

فشار خون مبتال می شوند.
وی افزود: این جمعیت به دلیل مصرف برخی از داروها برای 
درمان فشار خون بیش از دیگران در معرض ابتال به کرونا و 

خطرات ناشی از این بیماری قرار دارند.
مهارکننده  داروها  این  کرد:  تصریح  ملک شاهی  شاطی زاده 
آنزیم مبدل آنزیوتانسین است که خود مسبب ترشح آنزیمی 
شده که به مانند یک گیرنده برای اتصال ویروس سارس ۲ به 
سطح سلول ها عمل کرده و بر این اساس بیمار را مستعد ابتال 
به کووید۱۹- می کند. وی با بیان این که براساس مطالعات 
مبتالیان به فشار خون ۶ درصد بیشتر از دیگران در معرض 
خطر مرگ ناشی از کرونا نیز قرار دارند، تاکید کرد: در واقع 
در  گیرنده ها  افزایش  جهت  به  خون  فشار  به  مبتال  بیماران 

بدن بیش از دیگران در معرض خطر کرونا هستند.

گزارش »کرمان امروز« از چالش کرونا در سیستم حمل و نقل عمومی کرمان با توجه به تردد بیشتر در ایام پایانی سال؛

پروتکل ها در حمل ونقل عمومی رعایت نمی شود
گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
همین چند وقت پیش بود که بسیاری از مخاطبان شبکه 
های مجازی با به اشتراک گذاشتن مطالب و تصاویری در 
صفحات مجازی ورود یک سالگی کرونا را به کشور یادآوری 
کردند؛ بیماری ای که همچنان سالمت افراد جامعه را نشانه 
بگوید  تواند  نمی  و کسی هم  گیرد  می  قربانی  و  رود  می 

پایان کابووس این بیماری قرن چه تاریخی خواهد بود!
جای ترسناک آن هم این است که این ویروس منحوس 
رفتار یکسان ندارد و هر چند وقت یک بار جهش ژنتیکی 
می یابد و چهره جدیدی از خود به نمایش می گذارد اما 
با این وجود پزشکان و متخصصان رعایت بهداشت فردی، 
و  بهترین  را  اجتماعی  فاصله  رعایت  و  از ماسک   استفاده 

موثرترین راهکار برای عدم ابتال به این بیماری می دانند.
اما گویی با وجود گذشت بیش از یک سال از شیوع این 
ویروس رفتار شهروندان نیز در برابر آن عادی شده است این 
در حالی است که کرونا همچنان جان می گیرد و آمارهای 
ابتال و مرگ ناشی از این بیماری در بسیاری از کشورها  رو 

به افزایش است و کشور ما هم از این امر مستثنی نیست.
هر چند مسئوالن بهداشت و درمان استان کرمان همواره 
نگران روند افزایشی شیوع کرونا در این استان هستند اما 
نقل  و  حمل  سیستم  جمله  از  مراکز  از  برخی  در  گویی 
عمومی عزمی برای پیشگیری در ابتال به بیماری کرونا به 
با  روزها که   این  در  ویژه  به  است.  فراموشی سپرده شده 

توجه به روزهای پایانی سال جمعیت زیادی در سطح شهر 
یا خودروهای  یا تاکسی و  اتوبوس و  از  در تردد هستند و 
شخصی مسافر بر برای رفت و آمد استفاده می کنند  واین 

در حالی است که رعایت فاصله گذاری اجتماعی به عنوان 
اصل پیشگیری در ابتال به بیماری کرونا به فراموشی سپرده 

شده است.

حمل و نقل عمومی میدان جوالن کرونا
کرونا  جوالن  های  میدان  از  یکی  عمومی  نقل  و  حمل 
است چرا که به دلیل استفاده اقشار مختلف جامعه از این 
می  چندان  دو  بیماری  زنجیره  و  انتقال  احتمال  سیستم، 
شود. حاال بماند که برخی از شهروندان هم بدون استفاده از 
ماسک و دستکش از این سیستم استفاده می کنند. فاصله 
گذاری اجتماعی که دیگر جای خود را دارد. اما افرادی که 
به توصیه پزشکان عمل می کنند و مجهز با ماسک و... از 
این سیستم استفاده می کنند در برابر تهاجم این ویروس 
در امان هستند و کرونا هرگز به سمت آنها سوق پیدا نمی 

کند.
وظایف رانندگان و مسافران

رانندگان اتوبوس، تاکسی اعم از اینترنتی، عادی یا تاکسی 
از  کرونا  شیوع  نخست  روزهای  همچون  باید  حتما  تلفنی 
ماسک و دستکش استفاده کنند و از سوار کردن بیش از 
هر  که  کنیم  فراموش  نباید  کنند.  مسافر خودداری  اندازه 
یک از ما به عنوان یک شهروند مسئولیت سالمت خود و 
دیگران  را به عنوان یک وظیفه اجتماعی بر دوش داریم و 
نباید فراموش کنیم که با کوچک ترین بی احتیاطی، اهمال 
و سهل انگاری در خصوص حفظ دستور العمل ها، مشمول 

گناه نابخشودنی می شویم.
سخن آخر

ای کاش مسئوالنی که بر لزوم پیشگیری از ابتال به کرونا 
نقلیه  وسایل  به حال کمبود  دارند، چاره ای  تاکید  همواره 
در سیستم حمل و نقل عمومی می اندیشیدند، زیرا گهگاه 
تراکم در این وسایل به حدی می رسد که تمامی پروتکل ها 

زیر پا گذاشته می شود. 

   هر چند مسئوالن بهداشت و درمان استان کرمان همواره نگران روند افزایشی شیوع کرونا 
نقل عمومی عزمی  و  از جمله سیستم حمل  از مراکز  برخی  اما گویا در  استان هستند،  این  در 
برای پیشگیری وجود ندارد. به ویژه در این روزهای پایان سال که افراد بیشتری در شهر تردد 
می کنند و وسایل نقلیه در شهر کرمان ناکافی به نظر می رسد. ای کاش مسئوالنی که بر لزوم 
پیشگیری از ابتال به کرونا همواره تاکید دارند، چاره ای به حال کمبود وسایل نقلیه در سیستم 
حمل و نقل عمومی می اندیشیدند، زیرا گهگاه تراکم در این وسایل به حدی می رسد که تمامی 

پروتکل ها زیر پا گذاشته می شود و...

یادداشتی به قلم سیدمحمدعلی گالبزاده، مدیر مرکز کرمان شناسی:

سوز »نفت سوزها« بر دل تاریخ کرمان
با ده ها  نفت سوزها  موزه  از سالها تالش  سرانجام پس 
وسیله نفتی قدیمی از چراغ پریموس و المپا و عالءالدین 
و...  نفتی  یخچال  و  پزی ها  خوراک  و  بخاری ها  تا  گرفته 
گشایش یافت، اقدامی که موجب شد با یک چشم بخندیم 
این  موزه ای  اینکه  از  خوشحالی  بگرییم.  دیگر  چشم  با  و 
چنین ارزشمند و گرانبها و یادآور سالیان گذشته به ویژه 
آن  در  که  موزه ای  می شد.  میانساالن،افتتاح  و  پیران  برای 
صدها وسیله نفتی و خاطره ساز به نمایش در آمده و کرمان 
را صاحب یکی از مجموعه های گرانبها و کم نظیر ساخته 
است، گنجینه گرانبهائی که پدران و مادران امروز و فرزندان 
خاطرات  و  می ایستند  اشیاء  این  برابر  در  ساعت ها  دیروز، 
استکانی  ته  با عینک  بزرگ  مادر  قرآن خواندن  از  گذشته 
تا مشق نوشتن خودشان زیر نور کمرنگ چراغ المپا را به 
یاد می آورند و یکبار دیگر گذشته ها را مرور کنند.اما اینکه 
چرا چشم دیگر در رهگذر این رویداد گریان است به این 
دلیل که »طال را خرج مطاّل« و یا دست کم، خرج طالی 

دیگری کردیم.
باری، اگر چه پیش از راه اندازی این موزه، درباره نادرستی 
این تصمیم و استفاده از مکانی که فی نفسه موزه ای از رّد 
گام های تاریخ کرمان است گفته و نوشته بودم، با این همه 
در برابر دعوت دوستان خدمتگزار در شرکت نفت، مأخوذ 
به حیا شدم و ضمن شرکت در مراسم افتتاحیه در مقابل 
یکایک آنها دست ادب بر سینه نهاده و ادای احترام کردم 
تا مبادا خدای نکرده تصور شود که مرا در این رابطه عناد 
و دشمنی شخصی است. به جز این در تمام مدت برگزاری 
سخنان  از  و  نشستم  کنونی  های  دشواری  رغم  به  مراسم 
از سخنان  نکاتی  و  بردم  بهره  ارجمند  ارزشمند سخنرانان 
آنها را یادداشت کردم تا دستمایه خدمتی دیگر قرار دهم. 
در تمام این مدت فکر می کردم که در محل موزه و هنگام 
و  گپ  نفت  شرکت  دوستان  با  دیگر  یکبار  آن،  گشایش 
گفتی داشته باشم و آنها را راضی کنم که دست کم ماهیت 
از میراث  برگهای بخشی  و  را حفظ کنند  تاریخی  اثر  این 
ماندگارمان را به شعله های نفت سوزها نسپارند و بگذارند 

کهن  بنای  این  بر  که  شیرینی  و  تلخ  روزهای  آیندگان  تا 
گذشته ـ از اتراق چند شبانه روز لطفعلی خان زند گرفته، تا 
نوشته شدن یکصد و پنجاه هزار برگ گزارشات »سرپرسی 
درباره  انگلیس  کنسول های  دیگر  و...  سایکس«،»لوریمر« 
و  پیر  استعمار  قلب  صدای  و  آورند  یاد  به  را  و...  کرمان 
اما  بشنوند،  خود  گام های  زیر  را  انگلیس  چون  حیله گری 
افسوس که وقتی مراسم سخنرانی تمام شد و راهی محل 
عمارت  در  سر  تابلوهای  به  نگاهم  که  همین  شدیم،  موزه 
نام  هیچ  دیدم  زیرا  شد  آب  بر  نقش  آرزوهایم  تمام  افتاد، 
را همین  بنا  نمی شود، گوئی  آن دیده  پیشینه  از  نشانی  و 
دیروز به پایان برده و امروز به عنوان موزه افتتاح می کنند، 
حتی دریغ از نوشتن یک جمله کوتاه » کنسولگری سابق 
نوشته التین،  و  فارسی  نوشته  تا  تابلو  آرم  از  زیرا  کرمان« 
اکنون  و  داشت  حکایت  سوزها  نفت  موزه  از  همه  و  همه 
پیر  روباه  استعماِر  اثباِت  در  و همه کسانی که  برای حقیر 
از  با خرید ۱۵۰۰۰ برگ  انگلیس سرمایه گذاری کردند و 
۰۰۰/۱۵۰ برگ گزارشاتی که طی سی و چند سال در این 
محل نوشته شده، این سؤال پیش می آید که اگر کسی دو 
انتشار  کویر«  رنگ  »به  نام  با  که  اسناد  این  نخسِت  جلِد 
یافته را خواند و خواست این محل را ببیند، چگونه هویّت 
آن را بشناسد!؟ در کجای دنیا، موزه ای را تخریب کرده اند 
ها  انگلیس  به  لعنت  بسازند؟  آن  جای  به  دیگری  موزه  تا 
که پس از بر چیده شدن بساط استعماریشان این بنا را در 
ازای بدهی خود به شرکت نفت، واگذار کردند و شگفتا که 
بپذیرند که یک  نیستند  نفت حاضر  دوستان عزیز شرکت 
بنای تاریخی و میراث فرهنگی قابل خرید و فروش و تغییر 
ماهیت نیست. به شما اطمینان می دهم که اگر امروز کوته 
و  نمی آید  بر  ازایشان  کاری  و  نشسته اند  مثل من  دستانی 
توانی برای حفظ اصالت این بنا ندارند و آنها هم که دارند 
بنا به مصلحت، سکوت کرده اند اما سرانجام دیر یا زود این 
باز  را  انگلیس«  »کنسولگری  یعنی  خود  اصلی  نام  موزه، 
خواهد یافت و مظلمِه بخِل روزگار را تحمل نخواهد کرد. در 
این رابطه ده ها نمونه تاریخی در همین دیار خودمان سراغ 

داریم، یکی از آنها ندانم کاری برخی دلسوزان اقتصادی در 
دهه ۳۰ بود که میدان گنجعلی خان با ۴۰۰ سال قدمت را 
با دیوارهای تیغه ای و سقف شیروانی به قریب پنجاه مغازه 
تبدیل کردند و هر کدام را به اجاره دادند، اما کمتر از بیست 
سال بعد، به دستور یکی از استانداران »فتح اهلل معتمدی« 
آگاهی داشت، در فرصتی کوتاه  میدان  این  پیشینه  از  که 
همه آن بساط جمع شد و میدان، اصالت خود را بازیافت. 
نمونه دیگرش پیشانی غربی مسجد ملک )امام خمینی( که 
سلسله، خطوط  این  از  بعد  سلجوقیان  حکومِت  بدخواهاِن 
زیبا و شاهکار معماری آن روزگار را با گل و گچ و کاشی های 
الوان پوشاندند، اما سرانجام در همین زمان خودمان، همه 
آنها را فرو ریختند و نقوش زیبا و خطوط چشم نوازی که با 
آجر شکل گرفته اند از زیر آن پوشِش سخیف بیرون آمد و 

امروز نماد زیبا نگاری هاِی روزگار سلجوقیان است.
نکته مهم دیگری که نباید از نظر دور بماند اینکه، اصوالً 

محل  از  آنها  پای  رّد  که  دارند  آرزو  جنایتکاران،  همه 
رویداد، پاک شود و امروز شاهد هستیم که به آسانی این 
نشان را از محلی که روزگاری اوراق بردگی ملت ایران رقم 
می خورد و قاجارها در برابر کنسول های انگلیس هیچ توان 
رویاروئی نداشتند، پاک می کنیم، اگر چه میهن دوستان و 
تاریخ نگاران متعّهد تمامی تالش خود را برای خنثی کردن 

این جریان نادرست بکار خواهند گرفت.
باز هم خاضعانه از تمامی خدمتگزاران محترم شرکت نفت 

به ویژه مدیریت موزه های این وزارت تقاضا می کنم که:
تجدید  اوالً در ساختار سر در ورودی این مجموعه، جّداً 
به  را  انگلیس«  »کنسولگری  یعنی  اصلی،  نام  و  کرده  نظر 
نحوی روشن و چشمگیر به آن بر گردانند و اگر قرار است 
اتاق  به  ثانیاً  باشد،  ناِم اصلی  نام موزه هم آورده شود، زیِر 
گرفته شده  نظر  در  اسناد  نمایشگاه  عنوان  به  که  محّقری 
عرض  اطمینان  با  نباشد  اگر جسارت  زیرا  نکنند  بسنده   ،
و  است  مخالفین  بندِی  دهن  نوعی  اقدام  این  که  می کنم 
ااّل این اتاق، اصاًل در شأن اسنادی که پانزده هزار برگ آن، 
آنها  نمایش  برای  تقدیم  آماده  و  ماست  اختیار  در  اکنون 
هستیم، نمی باشد. مضاف بر  اینکه برخی اسناد این اتاقک، 
از  عکس هائی  و  اسناد  مانند  ندارد،  مکان  این  به  ارتباطی 
و  ارج  گرفتن  نادیده  منظورم  البته  شهید سرگرد سخائی، 
منزلت این شهید گرانقدر نیست، شهیدی که روز حادثه اش 
را فراموش نکرده ام و هنوز اشک چشم پدرم که در سوگ او 
گریان بود را در برابر دیدگانم مجسم می کنم، این اقدام های 
بی رابطه که نه ارتباطی با نفت دارد نه با کنسولگری، وزانت 

این مجموعه را صلب می کند.
قهرمان  لوترکینگ«  »مارتین  از  سخنی  ختام،  حسن 
در  می نویسد:  سیاه«  »ندای  کتاب  در  که  سیاهان  آزادی 
برابر اقدامات الزم و حیات بخش، تردید بخود راه ندهید، 
حتی با فدا کردن اعتبار خویش. در این گونه موارد از خود 
نپرسید که اگر این مهم را انجام بدهم چه خواهد شد و بر 
من چه خواهد رفت، بلکه بپرسید اگر آن را رها کنم و انجام 

ندهم، چه خواهد شد.
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 سعید احمدی

گزارش »کرمان امروز« از اولین نشست خبری نماینده متولی موقوفات گنجعلیخانی در کرمان:

400 سال قانون مداری و خیرخواهی در دومین موقوفه بزرگ کشور

با هدف تشریح فعالیت های دفتر موقوفات گنجعلی خانی در 
استان کرمان و برنامه های آینده آن، نشست خبری نماینده 
فعلی این موقوفات سه شنبه 12 اسفندماه در مکان تاالر گنج 
ابوالعطاء واقع در جنب مسجدصاحب الزمان کرمان برگزار شد. 

کرمان و گنجعلیخان
مهندس حجت گنجعلیخانی که سیزدهمین فرزند از نسل 
عنوان  به  است  کرمانی  آبادگر  و  مقتدر  حاکم  گنجعلیخان 
نماینده این موقوفات در این نشست خبری گفت:  یک دیدگاه 
سنتی پیرامون موقوفات وجود دارد و اینکه معموال به موقوفات 
به عنوان یک خیریه به اقدامات بسیار محدود نگاه می شود 
و این در حالی است در شریعت مقدس اسالم وقف موضوعی 
بسیار مهم تر و ارزشمندتر است. وقف در اصل باید به گونه 
ای باشد که با مدیریت صحیح نسل به نسل شاهد درخشان 
تر شدن موقوفات در راستای منافع عامه مردم باشیم. در حال 
حاضر سازمان اوقاف به عنوان ناظر و نماینده موقوفات در کشور 
فعالیت دارد. البته استثنائاتی به عنوان منصوص التولیه وجود 
دارند که موقوفات گنجعلی خانی نیز طبق وقف نامه ایشان 
دقیقا از همین نوع است و آن به این شرح است که مدیریت 
این موقوفات طبق وقف نامه به فرزندان گنجعلیخان سپرده 
نیست.  اوقاف  اداره  مجموعه  زیر  موقوفات  این  و  است  شده 
بدیهی است که فرزندان هر واقف به دلیل تعلق خاطر دلسوزی 
و  بهبودی  راستای  در  و  دارند  موقوفات  به  نسبت  بیشتری 

آبادانی دلسوزتر هستند.  
دومین موقوفه بزرگ کشور

حجت گنجعلیخانی گفت: بعد از آستان قدس رضوی موقوفه 
است. یک  در کشور  منصوص  موقوفه  دومین  گنجعلی خان 
چهارم بافت قدیم کرمان متعلق به این موقوفه است و عالوه بر 
کرمان در سایر استان های کشور و حتی در برخی کشورهای 
دیگر اراضی متعلق به این موقوفه وجود دارد. وی گفت: بعد 
برای  مناسب  موقعیت  متاسفانه  اسالمی  انقالب  پیروزی  از 
پیگیری مسائل خارج از کشور برای ما حاصل نشده است. عدم 
خودباوری متولیان و پیچیدگی مسائل کاری و حجم کاری در 
اداره اوقاف باعث شده است که مدیریت بسیاری از موقوفات 
است.  نبوده  واقف  اهداف  راستای  و شاید در  باید  آنگونه که 
خان  گنجعلی  موقوفات  متولیان  سال 1390 خوشبختانه  از 
مستقل شدند. استقاللی که خود یک اتفاق بدیع در کشور بود. 
چرا که غالب وقف ها به گونه ای است که سالیانه مبلغی برای 
متولیان پرداخت می شود و بسیاری نیز به دلیل عدم تخصص 
و اینکه نمی توانیم صرفا به همین درآمد اکتفا می کنند و کار 
را به افراد متخصص و یا افرادی واگذار می کنند. خوشبختانه 

با همت متولیان و البته با پیگیری ها و سختی های بسیار زیاد 
موفق شدیم که استقالل خود را رسما حفظ کنیم و از آن سال 

در دفتری مستقل پیگیر امور باشیم. 
درایت گنجعلیخان

مهندس گنجعلیخانی گفت: وقف نامه گنجعلیخان با ذهنیت 
فوق العاده باز و درایت بی نظیر این شخصیت بعد از گذشت 
چهار صد سال هنوز حتی یک ذره مغایریت با قوانین ندارد و 
این جامعیت وقف نامه بسیار جای شگفتی دارد. در وقف نامه 
به متولیان که فرزندان هستند تاکید و تکلیف شده است که 
ریزترین  پیرامون  و  بپردازند  روز  امور  به  بپردازند،  آبادانی  به 
مسائل از نحوه خرج کرد درآمدها برنامه ریزی شده است. نگاه 
ویژه  به صورت  و  است  نبوده  مالی  این حاکم در وقف صرفا 
به مسائل فرهنگی مردم نظر داشته است. ساخت مکان های 
متعدد برای فقرا و ده ها آب انبار در مسیر کرمان به مشهد 
برای زوار و مکان های عامه المنفعه در سایر شهرهای ایران 
از جمله این بلندنظری است. در این سال ها حتی مسئوالن 
ارشد کرمان حاضر نشده اند در مراسمی که مستقیم با متولیان 
ارتباط داشته اند نامی از موقوفات ببرند که این موضوع بسیار 
عجیب است. غافل از اینکه اگر واقعا دید باز ما و اجازه ما نبود 
در این ده سال بسیاری از مسائل همچون اصالح بافت شهری 
در اطراف بازار کرمان و بافت تاریخی شد انجام نمی شد. ما نیز 

واقعا هیچ گاه به دنبال دیده شدن نبوده ایم.
 وی گفت: برای اولین بار باید مردم ما در جریان باشند که 
مرحوم گنجعلیخان 2 وقف نامه داشته است. موقوفه مربوط 
اقدامات ما تاکنون  به سال 1308 و موقوفه سال 1324 که 
بر اساس موقوفه جدیدتر است. بر اساس موقوفه 1308 بندر 
سرآسیاب، چشمه امام رضا و آبی که به کرمان تزریق می شود 
به صورت شش دانگ متعلق به این موقوفه است. بعد از انقالب 
اسالمی طبق قانونی مدتی موقوفات به صورت دولتی و عدم 
حضور متولی مدیریت می شوند و وقف نامه 1308 به صورت 
امانی در اختیار آستان قدس قرار می گیرد. طبق آن وقف نامه 
جنب  تاریخی  و  بزرگ  باغ  الزمان،  صاحب  مسجد  های  کوه 
میدان بیرم آباد که در حال حاضر در اختیار آستان قدس قرار 
دارد. از همین رو برای انجام ذات پروژه های فعلی مجوز از ما 

گرفته شده است. 
نماینده موقوفات گنجعلیخانی گفت: خوشبختانه بعد از اقدام 
به  را خود و فرزندان  امور  اند که  بوده  نیز  واقفان دیگری  ما 
دست گرفته اند. بدیهی است موقوفه و مجموعه ای که خود 
را به چاه دردسرهای اداری نیندازد بسیار راحت تر می تواند 
اقدام به جذب سرمایه گذار کند و مجوز احداث های خود را 
بگیرد. به عنوان مثال همین تاالر گنج ابوالعطاء که در سال 
های اخیر  توسط موقوفه ساخته شده است بیشتر با اهداف 

فرهنگی ساخته شده است. 
برنامه های آینده

مهندس گنجعلیخانی گفت: ما به عنوان یک مجموعه نیمه 
خصوصی ) خصولتی( پس از استقالل سعی کردیم که خود 
را استاندارد کنیم. روش های سنتی باعث می شود که ارباب 

رجوع در چرخه های اداری گرفتار مشکالتی می شود که بیرون 
آمدن از آن نیازمند پیگیری بسیار طوالنی است. خوشبختانه ما 
در یک دهه اخیرموفق  به دریافت 15 ایزو بین المللی شده ایم 
که این موضوع نشان از حرکت ما به سمت شفافیت و راحتی 
اداری  مراحل  تمامی  گنجعلیخان  موقوفه  است.  بوده  مردم 
خود را در سال آینده از طریق یک سایت و نرم افزار و بدون 
هرگونه مراجعه حضوری می تواند انجام دهد. تمامی اقدامات 
و قراردادهای ما نیز از طریق سایت و دیگر زمینه های مرتبط 
در شفاف ترین وضع ممکن است و ریز کارکرد و تراکنش های 
مالی ما بدون هرگونه پیچیدگی به صورت مجازی در اختیار 

ناظران و نهادهای مرتبط قرار می گیرد.
 وی گفت: در سال 1400 چند پروژه بزرگ اختصاصا به اسم 
گنجعلیخان در کرمان آغاز می شود. یکی از این پروژه ها که 
ساختمانی بسیار بزرگ در زمینه تجاری و درمانی است که 
زمینه شده  این  در  بسیار خوبی  خوشبختانه سرمایه گذاری 
است. در زمینه درمانی سعی داریم که این بخش را به عنوان 
قطب درمان کبد در جنوب شرق کشور در نظر بگیریم و با 
سایر امکاناتی همچون هتلینگ که برای این مجموعه در نظر 
گرفته شده است به راحتی این امکان وجود دارد که کرمان به 
عنوان یکی از قطب های درمانی کشور به ویژه در زمینه درمان 
کبد معرفی شود. وی افزود: خوشبختانه دید متولیان به مسائل 
شهری و منافع عموم مردم فوق العاده باز و آینده نگر است. اگر 
ما می خواستیم که به مسائل مادی اهمیت بدهیم و اینکه در 
هر پروژه منافع مادی آن برای ما چه قدر است بسیاری از پروژه 
ها انجام نمی شود. به عنوان مثال زمین مربوط به مصلی کرمان 
زیر مجموعه وقف نامه است و آیت اهلل جعفری اگر اجازه واقف 
را نگرفته بود قطعا محل نمازخواندن مردم کرمان می بایست از 
نظر شرعی تغییر کند. البته در آن سال ها قرار بر این شد که 

زمینی در همین اندازه برای اهداف وقف در نظر گرفته شود. 
هرچند تاکنون این امر مهیا نشده است. بسیاری از نهادهای 
مهم دولتی در شهر کرمان روی عقبه موقوفات بنا شده اند که 
طبق سفارش مقام معظم رهبری نهادهای دولتی باید از زمین 
های وقفی فاصله بگیرند. با این حال در این زمینه و پس گیری 

این زمین ها دشواری های بسیار زیادی داریم.  
منافع عموم مردم

برای  گنجعلیخان  موقوفه  در  گفت:  گنجعلیخانی  مهندس 
عموم مردم باز است و قطعا مردم باید با اطمینان خاطر این 
موضوع را بدانند که تک تک اقدامات و پیگیری های ما در 
راستای منافع عموم مردم و حتی منافع نسل های آینده است. 
در وقف نامه به انجام مسائل مورد نیاز روز تاکید شده است و 
یکی از سفارش ها ارسال هزینه برای زوار حرم امام رضا است. 
در این راستا بدیهی است که این امر در حال حاضر همچون 
اقدامات ما در این راستا  از  اما یکی  دوران قبل ممکن است 
خریدیک زائرسرای مجهز در مشهد برای استفاده عموم مردم 
است. پیرامون استفاده عموم مردم از موقوفات و حتی مکان 
باید  و میدان گنجعلیخان صراحتا  بازار  های مهمی همچون 
این موضوع را بگویم که مدیریت و وضعیت فعلی این مجموعه 
به هیچ وجه آنگونه که باید و شاید نیست. به مسئوالن میراث 
فرهنگی اعالم کردیم و می کنیم که در راستای ارتقای کیفیت 
این مجموعه ما خودمان هر هزینه ای که الزم باشد را انجام 
در  گنجعلیخان  میدان  برای  ای  ویژه  های  برنامه  دهیم.  می 
و  مرتبط  با همکاری مسئوالن  امیدواریم  که  ایم  گرفته  نظر 
انشااهلل نگاه باز آن ها بتوانیم شاهد تغییرات فرهنگی جدی 
در این مجموعه باشیم. در زمینه های نوآوری، رسانه و برخی 
زمینه های فرهنگی دیگر مطالعات و برنامه ریزی برای برگزاری 
جشنواره ای بسیار مهم با عنوان گنجعلیخان را در نظر داریم 

که برای سال های ابتدایی به صورت کشوری و در سال های 
بعد برنامه ریزی ما این است که بتوانیم این جشنواره را حتی به 
صورت بین المللی برگزار کنیم. جشنواره ای همچون خوارزمی 
که باعث درخشان تر شدن نام کرمان و گنجعلیخان در جهان 
شود. از دیگر اقدامات علمی که با همکاری خانم دکتر ابراهیمی 
در حال انجام است تالش برای گردآوری اسناد علمی و انتشار 
آن در قالب کتاب های معتبر دانشگاهی پیرامون گنجعلیخان و 
مردم استان کرمان در زمان حکومت این حاکم است. همچنین 
در قالب یک کتاب وقف نامه گنجعلیخان در قالب زبان امروزی 
که به راحتی برای عموم مردم و دانشجویان قابل استفاده و 
مطالعه باشد در دست تدوین است. خوشبختانه ما در استان 
با وجود جوایز فوق  العاده ای داریم که  کرمان نخبگان فوق 
العاده معتبر علمی توان اقتصادی برای پیاده سازی طرح های 
خود را ندارد. در این راستا نیز به تمام نخبگان استان کرمان 
اعالم می کنیم که طبق وقف نامه ما این اجازه را داریم که 
به این نخبگان کمک کنیم. ما قصد ورود به این حوزه را نیز 
به  اعتماد  با  به صورت جدی داریم. بدون شک در کشور ما 
این نخبگان پیشرفت های فوق العاده ای را در کشور شاهد 
خواهیم بود. چرا باید طرحی که اولین بار بیش از ده سال قبل 
توسط یک نخبه کرمانی داده شده است که به دلیل بی توجهی 
درنهایت توسط آمریکا سرقت شود و ما امروز نتایج همین طرح 
را یا وارد کنیم و یا به دلیل تحریم اصال به ما ندهند؟ این اولین 
باری است که یک متولی از طریق نشست رسانه ای اعالم می 
کند که ما با این ظرفیت بزرگ توان کمک به پیشرفت شهر 
کرمان و کشور را داریم. در این راستا نیز واقعا نیاز به حمایت 
تمام مسئوالن و مردم شهر کرمان را داریم. به هیچ وجه هم 
در  کنیم  احساس  همینکه  و  نیست  مالی  حمایت  از  منظور 
راستای انجام پروژه های متعدد علمی، فرهنگی، گردشگری به 
نظرات و خواسته های ما اهمیت می دهند و واقعا می خواهند 
که برای پیشرفت کرمان کار انجام شود مهمترین حمایت برای 

ماست. 
نگاه فرهنگی

مهندس گنجعلیخانی در پاسخ به سوال خبرنگار کرمان امروز 
گفت:  کرمان  الزمان  صاحب  کوه  روی  فعلی  پروژه  پیرامون 
واقعیت این است که در مورد کوه های صاحب الزمان مسئوالن 
آستان قدس در حالی که می دانستند متولی واقعی کیست به 
عنوان متولی وارد عمل شدند. با این حال بنده هم نیز با نحوه 
اجرای پروژه هتل بام کرمان با این شیوه فعلی و بی توجهی 
به نظر متخصصانی که دلسوز کرمان هستند مخالف هستم. 
در مورد زیرساخت های هنری نیز وی به کرمان امروز گفت: 
در پروژه بزرگی که عنوان کرمان یک پالتو تئاتر نیز در نظر 
گرفته شده است و انجام آن یکی از دغدغه های شخصی بنده 
است. با این حال در زمینه زیرساخت های هنری ما در کرمان 
نداریم. قطعا  به روز و مدرن  هنوز حتی یک سالن سینمای 
پذیرای هرگونه سرمایه گذاری فرهنگی و هنری از جانب بخش 
خصوصی در استان کرمان هستیم و ساخت سالن هایی مشابه 

پردیس کوروش در تهران یکی از دغدغه های بنده است.

شهرداری راین در نظر دارد در خصوص قانون الحاق یک بند به تبصره )1( قانون بودجه سال 1399 کل کشور جهت اجرای پروژه آسفالت معابر از 
محل اعتبارات تبصره فوق )قیررایگان( خود را از طریق مناقصه عمومی براساس آیین نامه برگزاری مناقصات به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از شرکت های دارای رتبه بندی راه و ابنیه مجاز دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
مراجعه و ظرف مدت تعیین شده پیشنهاد خود را تحویل و رسید آن را اخذ نمایند. پرداخت اعتبار فوق از طریق اسناد خزانه اسالمی می باشد.
ابوذر عطایی نیا - شهردار راین 

شهرداری راین در نظر دارد اجرای پروژه آسفالت معابر موضوع موافقتنامه طرح شماره120ر 1502002 با عنوان توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون 
شهری سال 1399 از محل اعتبارات استانی خود را از طریق مناقصه عمومی براساس آیین نامه برگزاری مناقصات به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از شرکت های دارای رتبه بندی راه و ابنیه مجاز دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
مراجعه و ظرف مدت تعیین شده پیشنهاد خود را تحویل و رسید آن را اخذ نمایند.  از اعتبار فوق مبلغ3،104 میلیون ریال نقدی و مابقی از 

طریق اسناد خزانه اسالمی پرداخت می گردد.                                                                  
   ابوذر عطایی نیا - شهردار راین 

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( با ارزیابی کیفی )نوبت دوم(آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( با ارزیابی کیفی )نوبت دوم(

مبلغ برآورد  موضوع مناقصهردیف
)میلیون ریال(

مبلغ تضمین 
)میلیون ریال(

 رشته پیمانکار

 اجرای آسفالت بیندر 19 -0 به1
 همراه پریمکت

 راه و ابنیه5،510275

مبلغ برآورد  موضوع مناقصهردیف
)میلیون ریال(

مبلغ تضمین 
)میلیون ریال(

 رشته پیمانکار

 راه و ابنیه5،173258  اجرای آسفالت بیندر 19 -10

اعالم زمان، میزان و نحوه پرداخت سود سهام عدالتجزئیات خنثی سازی هواپیماربایی پرواز اهواز-مشهد

سرویس خبر: جزئیاتی از ماجرای اقدام به هواپیماربایی مسیر اهواز 
به مشهد اعالم شد.

 ساعت 22:10 پس از گذشت 20 دقیقه از پرواز، یکی از مسافرین 
به نام »محمدحسین حقیقت منش« 54 ساله، برگه ای را به مهماندار 
می دهد که بر روی آن عبارتی با مضمون »من بمب گذاری شدم؛ ریموت 
دست شخص دیگری هست« و می گوید که این برگه را به امنیت پرواز 

برسان و بگو که »هواپیما به آسمان اهواز برگردد«.
پس از دریافت پیام تهدید، مسئول حفاظت پرواز تدابیری را به خلبان، 

مهمانداران و سایر اعضاء تیم امنیت پرواز ابالغ می کند.
مهاجم پس از ناکامی، با یک قبضه سالح کمری که بعد از دستگیری 
مشخص شد پالستیکی است به جلوی کابین مراجعه کرده و می گوید 
این هواپیما باید به آسمان اهواز برگردد و تهدید می کند که اگر ارتفاع 

کم شود یا هواپیما به زمین بنشیند، آن را منفجر می کنم.
سپس مهاجم زیپ کاپشن خود را پایین کشیده و یک جلیقه دست 
بر تن  برق( که  )با چند تکه چوب، چسب پهن و سیم  انتحاری  ساز 

داشته به سرتیم امنیت پرواز نشان می دهد.
نفر   ۶3 با  هواپیما  و  مهار   3 ردیف  در  را  مهاجم  امنیتی،  نیروهای 
مسافر، 2 نفر خلبان و کمک خلبان و 4 نفر مهماندار در ساعت 22:40 

به سالمت در فرودگاه اصفهان به زمین می نشیند.
هواپیماربا به همراه خانواده )همسر و دو فرزندش( پس از دستگیری، 

تحویل سپاه استان اصفهان می شود.
بار مسافرین و هواپیما توسط چک و خنثی یگان حفاظت هواپیمایی 
فرودگاه اصفهان مورد بازرسی مجدد قرار گرفته و مورد خاصی مشاهده 

نمی شود.
با بررسی های بیشتر مشخص شده که هواپیما ربا فاقد هرگونه سوء 

سابقه است.

از آن است که  اخبار درمورد پرداخت سود سهام عدالت حاکی  آخرین 
حداکثر این سود 200 هزار تومان بوده و تا پایان سال توسط سمات پرداخت 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا، تاکنون به مشموالن سهام عدالت سه دوره سود پرداخت 
شده است به این ترتیب که در سال 1395 به ازای یک میلیون تومان سهم 
150 هزار تومان، در سال 139۶، 1۷5 هزار تومان و در سال 139۷، 205 
هزار تومان پرداخت شد. بنابراین سودی که امسال پرداخت می شود متعلق 

به سال 1398 و چهارمین دوره پرداخت سود است.
میزان سود

آنطور که محمدعلی دهقان دهندی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در آخرین اظهار نظر خود اعالم کرده است، سود سهام عدالت سال 1398 
تشکیل  عدالت  سهام  پرتفوی  در  موجود  پذیر  سرمایه  های  شرکت  از  که 
آن  برای  تومان  200هزار  حدود  در  رقم  این  است.  تجمیع  حال  در  شده، 
هیچ  و  کرده  نگهداری  را  خود  سهم  تمامی  که  است  سهامدارانی  از  دسته 
سهمی نفروخته باشند. درواقع از آنجایی که اردیبهشت سال جاری فرایند 
دیگر  برخی  و  برخی روش مستقیم  آزادسازی سهام عدالت صورت گرفت، 
از  انتخاب کردند. آن دسته  برای مدیریت سهام خود  را  روش غیرمستقیم 
افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند اختیار فروش تا ۶0 درصد 
سهام خود را داشتند. بنابراین رقمی که دهنوی اعالم کرده است به افرادی 
تعلق می گیرد که هیچ بخشی از سهام خود را نفروخته اند و برخی دیگر 
که 30 یا ۶0 درصد سهام خود را فروخته اند، فقط سود بخشی از سهام را 
زمان  همچنین  است.  موجود  ها  آن  پرتفوی  در  هنوز  که  میکنند  دریافت 

پرداخت سود از سوی دهنوی تا پایان سال جاری اعالم شده و بر این نکته 
تاکید شده است چنانچه سود چند شرکت نیز تجمیع نشود، مابقی آن در 
سال آینده واریز خواهد شد.  با توجه به تعدد شرکت های حاضر در پرتفوی 
را  مستقیم  مدیریت  که  افرادی  سهام  سود  واریز  شده  مقرر  عدالت،  سهام 
انتخاب کرده اند، توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه انجام شود. همچنین از آنجایی که انتخابات شرکت های سرمایه گذاری 
استانی که قرار بود در 20 اسفندماه برگزار شود، فعال منتفی شد، امسال سود 
سال 1398؛ سهام عدالت افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، 
سمات  شرکت  توسط  و  عدالت  سهام  مستقیم  داران  سهام  روش  همان  به 

واریز می شود.


