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مدیر کل آموزش و پرورش استان؛    

مدارس کرمان

 از امروز حضوری می شود

مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری 
مس سرچشمه خبر داد: 

سبدگردانی »سرچشمه« با شرکت 

سبد گردان آرمان اقتصاد  

متن در صفحه دوم
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بیش از ۱۰ میلیون نفر

کارت ملی  در انتظار دریافت 

بعد از دو سال وقفه،چهارم آذر ماه برگزار می شود؛   

بیست و یکمین دوره انتخاب 

کتاب سال استان 

کسیناسیون کامل وا

 نزدیک به ۴۵میلیون ایرانی

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
استاندار کرمان با اشاره به کندی 

پیشرفت 3 پروژه میراثی در کرمان؛

 در صورت ادامه وضعیت موجود

 پیمانکار باید خلع ید شود

کرمان؛ کرونا در استان  کرونا و احتمال خیز دوباره  گزارش »کرمان امروز« از افزایش مراجعان مشکوک به 

عادی انگاری نکنید ؛ کرونا هنوز تمام نشده!

متن کامل در صفحه سوم

  مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعالم کردند که شاهد عادی انگاری و کاهش رعایت شیوه های بهداشتی در جامعه هستیم و عوارض زیانبار آن را ممکن است در روزهای آتی ببینیم. 
به نظر می رسد شهروندان خسته از جدال دوساله با کرونا پس از تزریق واکسن دیگر خیالشان راحت شده و بر این باورند که با تزریق واکسن از گزند کرونا در امان کامل خواهند بود. این 

عادی انگاری سبب شده تا زنگ خطر شیوع موج ششم کرونا در استان کرمان به صدا درآید و نگرانی از تکرار خاطرات تلخ پاییز سیاه سال گذشته افزایش یابد و...

گزارش »کرمان امروز« از استعداد نامبارک آتش سوزی 
در برخی پاساژهای شهر کرمان که متاسفانه مورد

 توجه مسئوالن حوزه ایمنی قرار نگرفته است؛

سـیم کشی برق  و لوله کـشی گاز 
بســــــیاری از مــراکز تــجاری کرمان

نیاز به بازنگری دارد
متن کامل در صفحه چهارم

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی شماره 69/ج/8-1400 م با موضوع آبرسانی به خنامان )چاروک به گلوساالر( را با برآورد  
38.251.839.148 ریال همراه با ارزیابی کیفی با مبلغ ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار در مناقصه 1.912.600.000 ریال و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 

1 نفر و به شماره 2000005963000089 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام درسایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ: 01/ 1400/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخ: : 09/ 1400/09
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ساعت 19 روز سه شنبه مورخ :: 23/ 1400/09 و تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14:00 مورخ : : 

1400/09 /23
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ : : 24/ 1400/09

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس:کرمان -بلوار 22 بهمن - شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان-دفتر قراردادها      تلفن 03433222282

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم
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www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

آگهی تجدید مناقصه عمومی )نوبت اول(   آگهی مزایده
مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان  موضوع مناقصه: پیشروی دساندری آبنیل شمالی به میزان 100 متر و پیشروی افقی به میزان 120 

متر به مدت یک سال   مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/09/11   
محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت اهلل صدوقی - شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها )شماره تماس : 32117726 - 034(

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ کل  1/080/699/865 ریال   تاریخ تحویل پاکت ها : مورخ 1400/09/22  
تاریخ گشایش پاکتها: ارزیابی کیفی مورخ 1400/09/23 و گشایش پاکات الف وج مورخ 1400/09/24

IR680130100000000031482107 مبلغ خرید اسناد:  واریز مبلغ 300/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی شماره شبا
شرکت معادن زغالسنگ کرمانضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد. 
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اخبار استان

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره 
و  ابتدایی  مدارس  آذرماه(  امروز)اول  از  اینکه  به 
مدارس  خود  که  الگویی  و  برنامه  با  اول  متوسطه 
می  بازگشایی  حضوری  صورت  به  کرده اند،  تدوین 
شوند، گفت: تفاوتی بین آموزش حضوری و مجازی 

به لحاظ الزام برای شرکت در کالس نیست.
به  اشاره  با  ماه  آبان   ۳۰ نسب«  اسکندری  »احمد 
آذرماه  اول  از  حضوری  صورت  به  آموزش  پیگیری 
در مدارس استان کرمان افزود: مدارس پروتکل ها و 
تمام استانداردهای مدنظر را هم رعایت خواهند کرد 
تا نگرانی برای خانواده ها و دانش آموزان ایجاد نشود.

وی در پاسخ به اینکه آیا حضور در مدرسه اختیاری 
آموزان  دانش  اینکه  و  حضور  الگوی  گفت:  است؟ 

یک، دو یا سه روز در مدرسه باشند در اختیار منطقه 
و مدرسه است، اما به طور کلی حضور دانش آموزان 
همانند دوره مجازی و روزانه است و فرقی نمی کند 
و در واقع تفاوتی بین آموزش حضوری و مجازی به 
لحاظ الزام برای شرکت در کالس نیست و در این 
داشت  کسالت  و  شد  بیمار  دانش آموزی  اگر  میان 

می تواند تا زمان بهبودی در مدرسه حضور نیابد.
اسکندری نسب تصریح کرد: براساس بررسی  هایی 
نظرسنجی  مراکز  و  معتبر  پژوهشکده های  در  که 
با  والدین  موافقت  میزان  شده  انجام  کشور  سطح 
حضور بچه ها در مدرسه نزدیک به ۷۰ درصد است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه 
اولیاء و مربیان  به مدارس توصیه شده که جلسات 

را تشکیل دهند و با رویکرد اقناعِی خانواده ها، کار 
و  آرام  بازگشایی  ما  رویکرد  گفت:  کنند،  دنبال  را 
خانواده ها  نگرانی  کرد  تالش  باید  و  است  تدریجی 

نیز برطرف شود.
دستورالعمل ها  رعایت  با  امیدواریم  کرد:  اظهار  وی 
و هماهنگی  که وجود دارد، این دوره طوالنی دوری 
را  آسیب هایی  که  آموزش حضوری  از  دانش آموزان 

در پی داشته، با فعالیت مدارس پوشش داده شود.
اسکندری نسب عنوان کرد: با توجه به اینکه سالمت 
دانش آموزان و همکاران فرهنگی برای خانواده ها و 
به  است،  دغدغه  مهم ترین  نیز  ما  خود  به خصوص 
بهداشتی  مسائل  رعایت  اصلی  اولویت  دلیل  همین 
زمینه  این  در  مدارس  مدیران  خوشبختانه  و  است 

توجیه شدند.
افزود: در  مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
مدارسی که ظرفیت دانش آموزان بیش از ۱۵ نفر در 
هر کالس درس باشد، باید دانش آموزان به گروه های 
اساس حضور  براین  و  تقسیم بندی شوند  الف و ب 
و زوج مهیا خواهد  فرد  روزهای  برای  دانش آموزان 

شد.
اجازه  ماسک  بدون  دانش آموزان  اینکه  بیان  با  وی 
گذاری  فاصله   گفت:  ندارند،  را  مدرسه  به  ورود 
همچنین  و  دانش آموزان  گروه بندی  با  اجتماعی 
لحاظ  مدارس  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
می کنیم  توصیه  هم  خانواده ها  به  و  می شود 

دانش آموزان را حتماً با ماسک به مدرسه بفرستند.

منطقه  نخست شهرداری  اولویت  کرمان  شهردار 
دو را پاسخ گویی سریع به مردم و مدیریت حجم 

مراجعات دانست.
به منظور  تبریزی، در جلسه ای که  َشعرباف  سعید 
در  دو  منطقه  شهرداری  جدید  سرپرست  معارفۀ 
باال  به  اشاره  با  شد،  برگزار  شهرداری  این  محل 

بودن حجم کار در این منطقه، بر تغییر و تحول در 
حوزۀ کالبدی منطقه دو تأکید کرد.

وی افزود: وضعیت ساختمان شهرداری منطقه دو 
اصاًل قابل دفاع نیست؛ بنابراین، باید در کوتاه مدت 
چاره ای  وضعیت  این  تغییر  برای  میان مدت  یا 

اندیشیده شود.

تقاضاهای  به  فوری  رسیدگی  کرمان،  شهردار 
کار  را مهمترین الزمۀ  بنیادی  تفاوت  بدون  مردم 
منظور  گفت:  و  برشمرد  دو  منطقه  شهرداری  در 
شخصی  و  عادی،  مالک  یک  بین  که  است  این 
و سابقۀ  بزرگ مالک شناخته می شود  به عنوان  که 
تفاوت  نباید  دارد،  شهرداری  با  قدیمی  ارتباطی 

قائل شد.
َشعرباف تبریزی افزود: مدت زمان کار اداری تمام 
مالکان برای صدور پروانۀ ساختمانی، باید مدیریت 
ناآگاهی  روی  از  که  اشخاصی  اداری  کار  و  شود 
طی  را  موازی تری  حتی  و  طوالنی تر  فرایندهای 

می کنند نیز، دیده شود.

اجرایی سه  پیشرفت  روند  از  انتقاد  با  استاندار کرمان 
پروژه بخش میراث فرهنگی ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد 
چرا  فرهنگی  میراث  کل  اداره  گفت:  استان  مقاومتی 
تاکنون برخورد مناسبی نداشته است و در صورت ادامه 

وضعیت موجود، پیمانکار خلع ید شود.
به گزارش ایرنا علی زینی وند در جلسه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی استان با انتقاد از گزارش نماینده میراث 
فرهنگی درباره روند پیشرفت این پروژه ها که مدعی بود 
بانک  بانکی در  به علت پذیرفته نشدن وثیقه  پروژه ها 
گزارش  چنین  باید  چرا  اظهارکرد:  مانده  معطل  عامل 
حل  برای  پیگیری  اگر  دهید؟  ارائه  جلسه  در  را  هایی 
مشکالت کار وجود داشت وضعیت پروژه بعد از گذشت 

حدود یکسال این نبود.
وی تاکید کرد: آنچه مشخص است اینکه پیمانکار اراده 
ای برای انجام کار ندارد زیرا توان و بنیه مالی پیمانکار 
این پروژه ها آنقدر زیاد است که اگر بخواهد می تواند 

پیشرفت کار را جلو ببرد.
فرهنگی حاضر در  نماینده میراث  به  وند خطاب  زینی 
جلسه اظهارکرد: بهمن ماه سال گذشته استاندار را به 
این  سر  بر  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  همراه 
پروژه ها بردید و گفتید که تا چندماه دیگر افتتاح می 
می  ارائه  گزارشی  چنین  یکسال  از  بعد  اینک  اما  شود 

شود که خنده دار است.
جلسه  این  در  نیز  استان  فرهنگی  میراث  نماینده 

میزان  به  بانکی  تسهیالت  ضمانت  برای  که  کرد  اعالم 
زیرمجموعه  شرکتی  که  پیمانکار  تومان،  میلیارد   ۱۵
جهادنصر است وثیقه ای با ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان را 
به بانک ارائه کرده اما مورد قبول بانک واقع نشده است.

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان کرمان نیز در 
وثیقه  نوع  ماهیت  درمورد  بانک  که  کرد  اعالم  جلسه 
ایرادهایی  و  مالحظات  وثیقه،  مبلغ  نه  و  مدنظر  ملکی 

دارد.
من  برداشت  کرد:  تصریح  ادامه  در  نیز  کرمان  استاندار 
این است که بیش از آنکه موضوع، ایراد بانک باشد، خود 
میراث فرهنگی پیگیری جدی نمی کند و پیمانکار، اراده 

جدی ندارد زیرا مشکالت بانک قابل حل است.
تامین کند  تومان  میلیارد  باید ۱۵  پیمانکار  افزود:  وی 
شوخی  کند،  تامین  مبلغی  چنین  تواند  نمی  اینکه  و 
است؛ این شرکت چقدر ماشین آالت دارد؟ تنها دو سه 
میزان  این  اندازه  به  این شرکت  ماشین آالت  الستیک 

اعتبار است.
زینی وند تاکید کرد: دستگاه باید ضعف کار را بشناسد 
و کار را پیچیده نکند، حتما تفاهم نامه و قراردادی بین 
میراث با پیمانکار وجود دارد که خلع ید هم بخشی از 

مفاد آن است و باید در صورت نیاز اجرا شود.
استاندار کرمان دستور داد حداکثر طی ۲ هفته مهلت، 
پروژه تعیین تکلیف شود و اگر مشکل حل نمی شود، 

میراث فرهنگی به سمت خلع ید برود.

وی درباره روند اجرای پروژه پاالیشگاه پالسمای خون 
در کرمان نیز گفت که وزارت بهداشت با اجرای پروژه 
در کرمان موافقت کرده و سرمایه گذار جدید می تواند 
آن را جلو ببرد حتی در صورت نیاز به تامین زمین در 

جای دیگر، مشکلی وجود ندارد.
استاندار کرمان درباره روند اجرای پروژه های گازرسانی 
تعداد  کاهش  به  اشاره  با  نیز  استان  و شرق  در جنوب 
انشعاب گازرسانی در استان نسبت به برنامه گفت: نباید 
گاز  شرکت  باید  زودتر  یابد،  کاهش  ها  انشعاب  تعداد 
اعالم می کرد تا نگذاریم این اتفاق بیفتد چون گازرسانی 

از جمله نیازهای ضروری استان است.
پروژه های سفر  را ذیل  پروژه  این  توان  وی گفت: می 
انشعاب  تعداد  که  کرد  آنجا هماهنگ  و  گذاشت  دولت 

های موردنیاز که در برنامه آمده بود نیز محقق شود.
لوله  روی  پیش  مشکالت  درباره  همچنین  وند  زینی 
کشی گاز داخل منازل برخی شهروندان که توانایی مالی 
ندارند نیز خطاب به نماینده شرکت گاز گفت: اوال که 
اعتبار مشخص  را که  به در خانه های مردم  گازرسانی 
خود را دارد را انجام دهید؛ درباره لوله کشی گاز داخل 
یک  امداد  کمیته  هماهنگی  با  فرمانداران  نیز  ها  خانه 
طرح مشخصی ارائه کنند تا هم با اتکا به ظرفیت بخش 
بانک  مسئولیت اجتماعی شرکت های معدنی استان و 
ها و نیز سایر امکان ها، کمک رسانی یا ارائه تسهیالت 
به این خانواده ها برای انجام لوله کشی در دستور کار 

قرار گیرد.
وی همچنین درباره استفاده از ظرفیت صندوق توسعه 
را  مواردی  استان  مهم  های  پروژه  برخی  برای  ملی 
خطاب به متولیان بیان و تاکید کرد که برای استفاده از 

این صندوق برنامه ریزی کنند.
مدیران  که  کرد  تاکید  همچنین  ادامه  در  وند  زینی 
دستگاه های اجرایی که بیشتر آنان چندین سال سابقه 
مدیریت مفید دارند، موانع پیش روی انجام امورو قوانین 
مزاحم را مستندنگاری و ارسال کنند تا برای نهادهای 

کشوری ارسال شود.
وی گفت: با این انتقال تجربه و دانش مدیران، مدیران 
جدیدی نیز که در استان مشغول به کار شوند، با شرایط 

بهتر آشنا خواهند بود.
با  نیز  از سخنان خود  استاندار کرمان دربخش دیگری 
گرامیداشت هفته بسیج گفت: این نهاد مهم که در کشور 
بنیانگذار جمهوری اسالمی شکل گرفت منشا  با تدبیر 
اثرات مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و 

الگویی برای خیلی از کشورهای منطقه شده است.
وی تاکید کرد: در هفته بسیج همه دستگاه ها باید نماد 

این نهاد را برافراشته و زنده کنند.
زینی وند گفت: هفته بسیج فرصتی است که این نهاد 
مهم را بیشتر قدربدانیم و تفکری که در شکل گیری این 
تبیین  برای نسل جوان  بویژه  را دوباره  بود  نهاد حاکم 

کنیم.

ارشاد اسالمی استان کرمان گفت:  مدیرکل فرهنگ و 
انتخاب  دوره  یکمین  و  بیست  وقفه  سال  دو  از  بعد 
کتاب سال استان کرمان، چهارم آذرماه امسال در شهر 

سرچشمه برگزار می شود.
و  بیست  برنامه  ویژه  نشست  در  علیزاده«  »محمدرضا 
یکمین دوره انتخاب کتاب سال استان کرمان در جمع 
استان  اخیر  هنری  فرهنگی  اتفاق  دو  به  خبرنگاران 
انعقاد تفاهمنامه میان  اتفاق مبارک  این دو  اظهار کرد: 
استقرار  برای  ارشاد  وزارت  هنری  معاون  و  استانداری 
در  ایران  نواحی  موسیقی  جشنواره  دائمی  دبیرخانه 

جشنواره  دوره  سومین  پوستر  از  رونمایی  نیز  و  کرمان 
در  ارشاد  وزیر  حضور  با  آسمانی  سردار  تئاتر  سراسری 

تهران بود.
وی با اشاره به برنامه های هفته کتاب در استان کرمان 
افزود: برنامه های متعددی در راستای ترویج مطالعه اجرا 
می شود که از جمله آن ها اجرای طرح های فصلی کتاب 
است که در حال حاضر طرح پاییزه کتاب آغاز شده است.
کتاب  از  حمایت  راستای  در  طرح  این  گفت:  علیزاده 
فروشان از سال ۹۴ با انتخاب حدود پنج کتابفروشی آغاز 
شد و در فصل گذشته به ۲۴ کتابفروشی با ۵۵۰ میلیون 

تومان فروش رسید. ضمن اینکه طرح پاییزه به مدت پنج 
روز اجرا می شود که سقف مجاز خرید ۳۰۰ هزار تومان 

است و۶۰ هزار تومان یارانه تعلق می گیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان بیان کرد: 
با  مقاومت  ادبیات  پاسداشت  پانزدهمین  آیین سراسری 
»تنها  کتاب  بر  رهبری  معظم  مقام  تقریظ  از  رونمایی 
شهید  مادر  منتظر  السادات  اشرف  روایت  کن«  گریه 
محمد معماریان) از قم( برگزار می شود و بعد از حضور 
مجازی در این برنامه، از چند نفر از نویسندگان و ناشران 

و خانواده شهدا در کرمان تجلیل می شود.

وی درباره انتخاب کتاب سال گفت: بعد از دو سال وقفه 
بیست و یکمین دوره انتخاب کتاب سال استان کرمان، 
چهارم آذرماه امسال در شهر سرچشمه برگزار می شود.

علیزاده با اشاره به همکاری مجتمع مس سرچشمه در 
این رویداد افزود: داوری ها انجام شده و برای آنکه وقفه 
ای در این رویداد پیش نیاید، فراخوان بیست و دومین 

دوره نیز در مراسم مذکور رونمایی می شود.
وی بیان کرد: امسال از هشت نفر برگزیده، ۱۶ اثر قابل 
تجلیل  مطرح  ناشرین  و  نویسندگان  نفر  چهار  و  تقدیر 

می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان؛    مدارس کرمان از امروز حضوری می شود

شهردار کرمان تأکید کرد:

اولویت نخست شهرداری منطقه دو، پاسخ گویی سریع به مردم باشد

استاندار کرمان با اشاره به کندی پیشرفت 3 پروژه میراثی در کرمان؛

 در صورت ادامه وضعیت موجود، پیمانکار باید خلع ید شود

بعد از دو سال وقفه،چهارم آذر ماه برگزار می شود؛   بیست و یکمین دوره انتخاب کتاب سال استان 

مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه خبر داد: 

سبدگردانی "سرچشمه" با شرکت 

سبد گردان آرمان اقتصاد
مهندس میالد شمس مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه  گفت: 
برنامه ریزی های الزم جهت شناساندن قابلیت های مس سرچشمه برای فعاالن 
بازار سرمایه انجام شده است. بهبود شرایط سهام مس سرچشمه در بازار سرمایه 
قطعا رخ خواهد داد. وی افزود:سرمایه گذاری مس سرچشمه در راستای به دست 
آوردن جایگاه خود در بازار سرمایه و حفظ و صیانت از سرمایه سهامداران با شرکت 
سبدگردان آرمان اقتصاد بزرگترین سبدگردان کشور قرارداد سبدگرانی ویژه ای بسته 
است تا با سبدگردانی  سهام مس سرچشمه، جایگاه سهام این شرکت را در بازار ارتقا 
بدهیم. وی تصریح کرد: به سهامداران این اطمینان داده می شود که تمامی تالش  
مدیران هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه و سهامداران عمده، رساندن سهام 
مس سرچشمه به جایگاه خود در بازارسرمایه می باشد. شمس افزود: توصیه ما به 
سهامداران این است که این سهم را به عنوان یک دارایی ارزشمند در سبد خود حفظ 
کنند. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با این اقدامات و برنامه ریزی هایی که 

انجام داده است، امنیت سرمایه گذاری را برای سهامداران ایجاد می کند.

در پی آتش سوزی منزل مسکونی؛

تمامی اعضای یک خانواده رفسنجانی
دچار حریق شدند

رییس مرکز مدیریت سوانح و فوریت های پزشکی رفسنجان گفت: در پی حادثه آتش سوزی 
منزل مسکونی در حاشیه رفسنجان، متاسفانه تمام اعضای یک خانواده دچار حریق شدند و 
یک عضو این خانواده جان خود را از دست داد. محمدرضا حسینی زینلی در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: گزارش یک مورد آتش سوزی با بنزین در یکی از روستاهای حاشیه رفسنجان به 
مرکز ارتباط عملیات اورژانس رفسنجان اطالع داده شد. وی بیان کرد: بالفاصله سه دستگاه 
آمبوالنس از پایگاههای دوم، سوم و چهارم شهری به محل حادثه اعزام شدند. حسینی تصریح 
کرد: متاسفانه در این حادثه یک کودک چهار ساله به دلیل شدت سوختگی در صحنه حادثه 
فوت و پدر، مادر و کودک ۷ ساله این خانواده با شدت سوختگی زیاد به بیمارستان علی ابن 
ابیطالب)علیه السالم( منتقل شدند. رییس اورژانس رفسنجان گفت: با هماهنگی اورژانس 
رفسنجان مصدومین توسط اورژانس هوایی کرمان به بیمارستان سوانح و سوختگی 

کرمان منتقل شدند.  به گفته وی علت این آتش سوزی در حال بررسی است.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع   1400/08/12 مورخه  دوم  هیات   140060319078007551 شماره  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محبوبه پاپلی برواتی فرزند محمود بشماره شناسنامه 2128 صادره از 
کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 429/13 مترمربع که مقدار 35/76 مترمربع از ششدانگ عرصه 
آن متعلق به وقف تحت پالک 228 فرعی از 3979 اصلی بخش 2 کرمان واقع در کرمان جاده قدیم ماهان 
از مالک رسمی آقای جواد پورشعبان محرز گردیده است.  الزمان 18 خریداری  حسین آباد خان صاحب 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
انقضای مدت مذکور و عدم  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  دادخواست خود 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1400/9/1  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/15     1126 م/الف

محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 140060319078007585 هیات دوم مورخ 1400/08/13  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
محمد  فرزند  گوکی  خلیلی  حاج  اکرم  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرمان  دو  منطقه  ملک 
بشماره شناسنامه 456 صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 130/60 مترمربع که مقدار 
50/60 مترمربع از ششدانگ عرصه آن متعلق به وقف تحت پالک 7526 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان 
مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از 3968 اصلی واقع در کرمان خیابان دستغیب کوچه 52 جنوبی 
4 شرقی7 سمت چپ درب سوم خریداری از مالک رسمی آقای سیدعباس ابراهیمی پور فرسنگی  محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه 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 مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1400/9/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/15       1123 م/الف

محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060319078005801 هیات دوم مورخ 1400/6/21  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه 
دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای محمدمهدی نادری فرزند عبدالرضا بشماره شناسنامه 
1253 صادره از کهنوج در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع تحت پالک 24517 فرعی از 
2787 اصلی بخش 3 کرمان واقع در خیابان ابوذر جنوبی کوچه 18 داخل کوچه سه خانه مانده به چهار کوچه 
سمت چپ خریداری از مالک رسمی آقای محمود پورزاده حسینی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1400/9/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/15

1112 م/الف
محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک 

آگهی تحدید حدود عمومی نوبت سوم اداره ثبت اسناد و 
امالک منطقه یک 

بدین وسیله آگهی تحدید حدود عمومی یک قسمت دیگر از امالک تقاضای ثبت 
شده موضوع ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک واقع در حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد 
و امالک منطقه یک کرمان مربوط به بخش 1 و 4و 8 کرمان که به موجب ماده 14 
قانون ثبت اسناد و امالک کشور منتشر و عملیات تحدید حدود هر یک در تاریخ 
تعیین شده که ذیال درج گردیده است راس ساعت 8 صبح همان روز در محل شروع 
به کلیه مجاورین امالک تقاضای ثبت شده  لذا بدین وسیله  به عمل خواهد آمد  و 
مورد  رقبات  ارتفاقی  و حقوق  بر حدود  که  و حقوقی  اشخاص حقیقی  همچنین  و 
قانون   20 ماده  طبق  باشند  داشته  اعتراض  آگهی  این  در  مندرج  ثبت شده  تقاضای 
ثبت اسناد و امالک اخطار می گردد حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم نمایند تا با توجه 
به ماده 86 آیین نامه قانون ثبت نسبت به واخواهی )اعتراض( معترض با عنایت به مواد 
اخیرالذکر رسیدگی شود ضمنا معترض بایستی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به دادگاه صالحه مراجعه و نسبت به تقدیم دادخواست مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نماید و گواهی الزم مشعر بر طرح دعوی را از مرجع ذیصالح قانونی 
اخذ و بانضمام تصویری از دادخواست مصدق را به این اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی 
است که پس از انقضاء مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود و چنانچه 
متقاضی ثبت گواهی عدم تقدیم دادخواست از سوی معترض به دادگاه را از مرجع 
قضایی صالحه اخذ و به این اداره تسلیم نماید عملیات ثبتی بنام وی ادامه خواهد یافت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد هر چه صدور و تسلیم سند مالکیت مطابق 

قانون مذکور فوق مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش یک کرمان 
 2991272828 ملی  بشماره  ابی  دشت  دهقان  حسین  اصلی   4668 از  فرعی   81
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 189/35 مترمربع واقع در خیابان مهدیه کوچه شماره 

42 جنوبی 3 انتهای کوچه سمت چپ
 2994145545 ملی  بشماره  پارسایی  محمدرضا  آقای  اصلی   4668 از  فرعی   92
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 167/30 مترمربع واقع در خیابان مهدیه کوچه شماره 

44
شنبه 1400/8/22

اسالمی  دولت جمهوری  تابع  ثبت 8449  بشماره  اصلی شرکت سدید صانع   5328
 4 کیلومتر  در  واقع  مترمربع   16233/23 بمساحت  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  ایران 

اتوبان کرمان زرند سمت چپ
یکشنبه 1400/8/23 

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان 
5304 فرعی از 31 اصلی خانم مریم خان آقایی بشماره ملی 3130901094 ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 255/01 مترمربع واقع در اختیارآباد خیابان شهید بهشتی کوچه 

شماره 38 کدپستی 7791815414
 2992733385 ملی  بشماره  خوشرو  هادی  سید  آقای  اصلی   31 از  فرعی   5307
شهید  خیابان  اختیارآباد  در  واقع  مترمربع   190/85 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ 

بهشتی  نبش کوچه 26
 291741812 ملی  بشماره  خوشرو  مهدی  سید  آقای  اصلی   31 از  5308فرعی 
شهید  خیابان  اختیارآباد  در  واقع  مترمربع   29/65 مساحت  مغازه  یکباب  ششدانگ 

بهشتی نبش کوچه 26

 2993758871 ملی  بشماره  خوشرو  رسول  سید  آقای  اصلی   31 از  فرعی   5309
اختیار آباد خیابان شهید  مترمربع واقع در  بمساحت 29/65  مغازه  ششدانگ یکباب 

بهشتی نبش کوچه 26
دوشنبه 1400/8/24

 2991741812 ملی  بشماره  خوشرو  مهدی  سید  آقای  اصلی   31 از  فرعی   5310
ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 198/25 مترمربع واقع در اختیار آباد خیابان شهید 

بهشتی نبش کوچه 26
 2992733385 ملی  بشماره  خوشرو  هادی  سید  آقای  اصلی   31 از  فرعی   5311
اختیار آباد خیابان شهید  مترمربع واقع در  بمساحت 28/05  مغازه  ششدانگ یکباب 

بهشتی نبش کوچه 26
بشماره ملی 2991679514  السادات خوشرو  از 31 اصلی خانم کبری  5312 فرعی 
شهید  خیابان  اختیارآباد  در  واقع  مترمربع   30/05 بمساحت  مغازه  یکباب  ششدانگ 

بهشتی نبش کوچه 26
 29931741812 ملی  بشماره  خوشرو  مهدی  سید  آقای  اصلی   31 از  فرعی   5313
شهید  خیابان  اختیارآباد  در  واقع  مترمربع   27/85 بمساحت  مغازه  یکباب  ششدانگ 

بهشتی نبش کوچه 26
سه شنبه 1400/08/25

بشماره ملی 3031610520  از 31 اصلی آقای جالل کریمی مسکونی  5316 فرعی 
امام  خیابان  اختیارآباد  در  واقع  مترمربع   209/45 بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ 

جمعه کوچه 30 سمت راست منزل پنجم 
 2991558091 ملی  بشماره  شعاعی  شیخ  حبیبه  خانم  اصلی   31 از  فرعی   5345
امام  خیابان  اختیارآباد  در  واقع  مترمربع   229/38 بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ 

خمینی کوچه شماره 22
5347 فرعی از 31 اصلی آقای میثم حسینی اختیارآبادی بشماره ملی 2980194719 
ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 26/84 مترمربع واقع در اختیارآباد خیابان امام بین 

کوچه 29 و 31
 2993850059 ملی  بشماره  گوغری  صادقی  بهنام  آقای  اصلی   31 از  فرعی   5352
نماز  خیابان  اختیارآباد  در  واقع  مترمربع   277/67 بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ 

کوچه 35
چهارشنبه 1400/8/26

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 7 کرمان 
602 فرعی از 1 اصلی خانم ریحانه جمعه نژاد بهجردی بشماره ملی 2980046949 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 479/60 مترمربع واقع در باغین خیابان طالقانی جنب 

حسینیه ارشاد 
پنج شنبه 1400/8/27

امالک تقاضا شده واقع در بخش 8 کرمان 
446 اصلی اصغر طاهری چترودی )احد از ورثه رضوان طاهری( ششدانگ چشمه و 

مزرعه و قنات طاهر آباد فاقد مساحت واقع در دهنه هیزمی
پنج شنبه 1400/8/27

تاریخ انتشار : شنبه 1400/8/1
شناسه: 1209930

عیسی حافظی فر 
رییس ثبت اسناد و امالک منطقه  1 کرمان 
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قانون می خواهیم، شاید »ببر« به خیابان بیاورند!

بیش از ۱۰ میلیون نفر در انتظار دریافت کارت ملی

مدیرعامل سازمان آتش نشانی کرمان خبر داد؛   نجات جان دو کارگر از مرگ

نماینده مردم دامغان در مجلس اظهار کرد: »ما هیچ قانونی برای اینکه 
مردم فرضا فیل و کروکودیل نیاورند، نداریم و هیچ تضمینی هم وجود ندارد 
که در آینده شاهد این امر نباشیم. باالخره باید یک نظمی به این قضایا داد 

و از برخی مسائل پیشگیری کرد.«
برابر  در  عامه  حقوق  از  »صیانت  طرح  امضا کنندگان  از  علیزاده  علی اکبر 
حیوانات خطرناک«، درباره اینکه اینگونه طرح ها و مشابه آن مانند صیانت 
نوعی دخالت در زندگی شهروندان محسوب می شود،  به  از فضای مجازی، 
به »انتخاب« گفت: »باالخره اوضاع و احوالی که در زندگی انسان می گذرد 
نبوده،  ماشین  گذشته  در  مثال  می آورد.  پیش  هم  را  جدیدی  شرایط  یک 
شرایط  یک  بعدا  ولی  نداشتیم  هم  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین  نتیجه  در 
تکمیلش  از آن  بعد  و  را تصویب  قوانینی  آمد که حکمرانان  جدیدی پیش 

کردند.«
وی گفت: »باالخره جوامع با توجه به توسعه ای که دارند، نیازهای جدیدی 
هم پیدا می کنند مثال در گذشته مواد مخدر صنعتی مطرح نبوده است اما 

وقتی مطرح می شود نیاز به قانون دارد. یکی از مواردی که قبال نبوده و االن 
اگر کسی بخواهد  مطرح شده، نگهداری حیوانات است چرا که فردا روزی 
می توانیم  فقط  ما  بیاورد  خیابان  به  ببر  یا  کند  نگهداری  خانه  در  را  فیل 
نفر  یک  اگر  نداریم.  قانونی  ولی  نیست  مرسوم  امر  این  گفته  عرف  بگوییم 
نگهداری  کند همسایه ها چه کاری  را در خانه اش  پر سر و صدایی  حیوان 
به  نیاز  و  هستند  جدید  مسائل  سری  یک  بنابراین  دهند؟  انجام  می توانند 

قانون دارند.«
وی گفت: »این طرح هم تمام بحثش این است که از حقوق ملت صیانت 
چه  بیاورد،  کروکودیل  نفر  یک  کنیم  فرض  دهد.  قضیه  به  نظمی  و  شود 
اگر  است  طرح  کلیات  این  اینکه  ضمن  کند؟  جلوگیری  که  است  قانونی 
و  حیوانات  حامیان  نظرات  از  کمیسیون  در  حتما  دهند  رای  نمایندگان 
دامپزشکان به عنوان مرجع تخصصی دعوت می شود و طرح وقتی پخته شد 

به صحن می آید و انشااهلل تبدیل به قانون می شود.«
علیزاده در باره اینکه محدودیت هایی که مجلس درصدد است برای مردم 

مجامع  جهان  »در  گفت:  نیست،  طرح  این  به  مربوط  تنها  کند  ایجاد 
قانونگذاری وجود دارد. قانون هم یعنی محدود کردن، مثال پشت چراغ قرمز 
می گویند بایست ولی من دلم می خواهد بدون توقف بروم ولی قانون محدود 
کرده است. مجلس هم از نمایندگان خود ملت تشکیل شده است و آنها به 

عنوان نماینده 85 میلیون نفر حضور دارند.«
این نماینده در پاسخ به اینکه قوانین در راستای برقراری نظم باید باشند 
نه محدود کردن مسائل بدیهی که در کشور های دیگر هم رایج است، عنوان 
کرد: »بله به هر حال هر کشوری یک فرهنگی دارد و بر اساس آنها قوانینی 
در نظر می گیرند. ما هم فرهنگ خودمان را داریم و بر اساس آن برای مردم 
بلکه  این اسمش محدودیت نیست  اما  عزیز و متمدنمان تصمیم می گیریم 
اینکه  برای  قانونی  نظم دادن به مجموعه است. همانطور که گفتم ما هیچ 
وجود  هم  تضمینی  هیچ  و  نداریم  نیاورند،  کوروکودیل  و  فیل  فرضا  مردم 
این  به  نظمی  یک  باید  باالخره  نباشیم.  امر  این  شاهد  آینده  در  که  ندارد 

قضایا داد و از برخی مسائل پیشگیری کرد.

نفر  میلیون   ۱۰ از  بیش  اکنون  گفت:  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی 
متقاضی کارت هوشمند ملی در نوبت دریافت کارت هستند.

سیف اله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره آخرین آمار 
دریافت کارت ملی هوشمند اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون 
کارت  این  دریافت  نوبت  در  ملی  هوشمند  کارت  دریافت  متقاضی  نفر 
را  کارت  این  دریافت  شرایط  که  هم  نفر  میلیون  چهار  حدود  و  هستند 

دارند هنوز برای ثبت نام و گرفتن آن اقدام نکرده اند این در حالی است که 
۶5 میلیون نفر ایرانی واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی هستند. 

کارت  دریافت  متقاضی  که  نفر  میلیون   ۶۲ از  بیش  تاکنون  افزود:  او 
نفر   ۷5۰ و  میلیون   5۱ برای  و  کرده اند  ثبت نام  هستند،  ملی  هوشمند 
باالی ۱5سال( کارت هوشمند ملی صادر  )افراد  ایرانیان واجد شرایط  از 

شده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره اعتبار کارت ملی هوشمند 
کارت  بدنه  تامین  زمان حل شدن مشکل  تا  آن هستیم  دنبال  به  گفت: 
به  این مشکل  رفع  از  بعد  اما  افزایش دهیم،  را  این کارت ها  اعتبار  ملی، 
دلیل تغییر در چهره یا از بین رفتن اثر انگشت کارت ملی های هوشمند 
نیاز به بازیابی دارد تا شهروندان بتوانند بهره مندی الزم را از این کارت ها 

داشته باشند.

امدادونجات  نیرو های  گفت:  کرمان  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
سازمان آتش نشانی موفق به نجات جان دو کارگر آسیب دیده در کرمان 
شهری  فاضالب  پروژه  به  مربوط  حادثه  تشریح  در  میرزایی  رضا  شدند. 
این  اثر ریزش دیواره کانال فاضالب، کارگر مشغول در  بر  کرمان، گفت: 
پروژه زیر خاک مدفون شده بود. او  افزود: این حادثه در بلوار »هوانیروز« 
خیابان »الله جنوبی« و بر اثر رعایت نکردن اصول ایمنی و ریزش دیواره 

کانال رخ داد. 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی کرمان تصریح کرد: نیرو های امدادونجات 

اعزام شدند و نجات گران  به محل حادثه  ایستگاه شماره ۱۰ بالفاصله  از 
سازمان آتش نشانی، پس از ایمن سازی محل، عملیات آواربرداری را آغاز 

کردند.
میرزایی بیان کرد: نیرو های سازمان آتش نشانی خوشبختانه موفق شدند 
زیر  از  زنده  را  است  افغانستان  اهل کشور  فرد حادثه دیده که یک جوان 

آوار خارج کرده و به عوامل اورژانس تحویل دهند.
او همچنین با اشاره به وقوع حادثه دیگری در شهر کرمان از نجات جان 

کارگر ساختمانی که دچار برق گرفتگی و مصدومیت شده بود، خبر داد.

ساختمانی  کارگر  یک  افزود:  کرمان  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
تیم  که  بود  شده  برق گرفتگی  دچار  ایمنی  نکات  رعایت  عدم  به دلیل 
حادثه  محل  در  بالفاصله   ۲ شماره  ایستگاه  از  سازمان  این  امدادونجات 
جلوگیری  ثانویه  حادثه  وقوع  از  حادثه  محل  ایمن سازی  با  و  شد  حاضر 
امدادونجات  تیم  و  بود  »شاهد«   بلوار  در  حادثه  مکان   : گفت  او  کرد. 
طبقه  از  برق گرفتگی  از  پس  که  را  مصدوم  شخص  آتش نشانی،  سازمان 
دوم به پشت بام طبقه اول سقوط کرده بود، به خارج از محوطه کارگاهی 

منتقل کرده و جهت انجام اقدامات درمانی تحویل عوامل اورژانس داد.

راز دل
 چانه زدم تا بمانی 

آه ات 
پشیمانم کرد از مهربانی 

من مرد جذابی ام
اگر راز دلم را

هرگز ندانی 
بگذار از خودم نگویم 

تو نمی توانی ؛ آنقدر ژرف نیستی
نمی مانی 

بگذار آغاز نشود 
چیزی که بین ما نیست 

بگذار کلمات ما را به هم گره نزنند
تو نمی دانی 

مِن شاعر دانستی نیستم

به قلم
سامان ساردویی

یادداشت: 
امیال و آرزوها

دغدغه  و  نیازها  از  گاهی 
اما  می شویم  های خود خسته 
شوق  انسان  به  نیازها  درواقع 

زندگی کردن داده و موجب تحرک و تالش 
می شوند پس سزاوار سرکوب نیستند و انسان به 
خاطر خواسته هایی که دارد نباید مورد شماتت 
قرار گیرد چرا که امیال و آرزوها روشن کننده 
ی موتور زندگی هستند. نیازها حس می شوند 
تا به آنها پاسخ داده شود و نوع پاسخ ها نبوغ 
و  گذارد  می  نمایش  به  را  افراد  توانایی  و 
شکوفایی یا برگریزان پدیدار می گردد. نیازها 
تا وقتی که مایه ی حرکت و پویایی باشند قابل 
شده  حسرت  به  تبدیل  وقتی  اما  هستند  قبول 
باشند و یا تاریخشان گذشته باشد بهتر است که 
در  مقاومت  فراموشی سپرده شوند. چرا که  به 
گاهی  آورد.  درمی  پا  از  را  انسان  تقدیر  برابر 
پافشاری برخواسته های قبلی انسان را از لطف 
و مهربانی فعلی محروم می کند برخی حمایت 
ها را نیز از دست می دهد. بعضی آرزوها تاریخ 
مصرف داشته و از یک جای راه باید مسیر را 
تغییر داد. هر چند که الزم است گاهی در برابر 
احساس خمودگی و عصبانیت مقاومت کرد اما 
برای یک حرکت موفق الزم است که از همه 
ی احساسات در حد ایده آل استفاده کرد زیرا 
به ما دستور حرکت داده و با پوشش نیازهایمان 
دارند.  اطرافمان  جهان  زیباسازی  در  سعی 
کنترل ها تا وقتی خوب هستند که نظم جهان را 
حفظ کنند وگرنه ما در چرخه ی هستی همواره 
نیاز به سوختن و ساختن داریم تا زندگی قابل 
قبولی داشته باشیم در نهایت مهارکردن بیش از 
حد نیازها مایه ی جلو افتادن رقیبان و دشمنان 
تا  برد  نخواهد  سودی  ما  از  کس  هیچ  و  شده 
دلخوشی اش باشیم مهار و غفلت را در تعادل 

نگه دارید.
سرکش ترین طغیان دل را دیده بودی 

گاهی به جای اشک، خون باریده بودی 
می خواهی از دنیا دلت را پس بگیری 

پس تا ابد با هیچ ها جنگیده بودی 

به قلم
مهناز سعید

گزارش »کرمان امروز« از افزایش مراجعان مشکوک به کرونا و احتمال خیز دوباره کرونا در استان کرمان؛

عادی انگاری نکنید؛کرونا هنوز تمام نشده!
گزارش: محبوبه امامی صدر

اشاره:
دالیل  به  که  هایی  مسافرت  و  شهری  بین  ترددهای 
مختلف در یکی دو هفته  گذشته از سوی هم استانی ها 
صورت گرفته است، می تواند زنگ خطر پیک پاییزی کرونا 

را به صدا در بیاورد.
گویند؛  می  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  مسئوالن   
شاهد عادی انگاری و کاهش رعایت شیوه های بهداشتی 
در جامعه هستیم که عوارض زیانبار آن را می توانیم در 
روزهای آتی ببینیم. در همین زمینه گزارشی تهیه شده 

که در ادامه قابل مطالعه است. 
بستری روزانه باالی 6۰۰ نفر 

استان کرمان پس از طی دوره طوالنی مدت موج پنجم 
کرونا به سوی آمار سرازیری گام برداشت و آمار بستری 
هایی که در آستانه هزار تایی شدن بود با کاهش مواجه 

شد.
میر  و  مرگ  و  حال  بد  بیماران  بستری  آمار  کاهش 
و  رسید  نفر   4۰۰ زیر  به  اینکه   تا  یافت  ادامه  کرونایی 
بین 35۰ تا 4۰۰ در نوسان بود. اما مدتی است که آمار 
و بستری  بوده  افزایش  به  رو  ای  نگران کننده  به صورت 
پیش  در  را  نفر   ۶۰۰ باالی  صعودی  روند  کرونایی  های 

گرفته است.
افزایش تعداد بیماران سرپایی 

در کنار این مساله هم باید به آمار بیماران سر پایی اشاره 

از  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  گفته  به  که  کرد 
هفته گذشته مراجعه افراد برای انجام تست در مراکز روند 
افزایشی  به خود گرفته و این یک هشدار بسیار جدی است. 
وضعیتی که زنگ خطر بازگشت مجدد دوران پررنگ شیوع 
کرونایی را به صدا در آورده است و آنگونه که مسئوالن می 

گویند در آستانه موج ششم کرونا قرار بگیریم.
رعایت دستور العمل های بهداشتی در سراشیبی سقوط

این در حالی است که شتاب دهی در روند واکسیناسیون 
سبب شده تا امیدها برای کاهش زنجیره شیوع کرونا به 
از ۲ میلیون و 3۱  استان بیش  تا کنون در  بیاید.  وجود 
هزار نفر نوبت اول و بیش از یک میلیون و 5۲۷ نفر دو 

نوبت واکسن خود را دریافت کرده اند. 
با افزایش آمار واکسیناسیون در استان کرمان، آمار  اما 
العمل های بهداشتی در سراشیبی سقوط  رعایت دستور 
اخیر  سال  دو  در  ممکن   حد  کمترین  به  و  گرفته  قرار 
در  اکنون  ها هم  العمل  این دستور  رعایت  است.  رسیده 

استان  کرمان به 44 درصد رسیده است.
با وجود تاکید مستمر پزشکان و مسئوالن دانشگاه علوم 
به  واکسیناسیون  تزریق  ایتکه  بر  مبنی  کرمان  پزشکی 
تنهایی نمی تواند مانع از شیوع کرونا شود به نظر می رسد 
خیال شهروندان خسته از جدال چندین ماهه با کرونا پس 
از تزریق واکسن راحت شده و بر این باورند که با تزریق 

واکسن از گزند کرونا  در امان می مانند. 
موج  زنگ خطر شیوع  تا  انگاری سبب شده  عادی  این 
از  نگرانی  و  درآید  به صدا  کرمان  استان  در  کرونا  ششم 

تکرار خاطرات تلخ پاییز سیاه سال گذشته افزایش یابد. 

 مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعالم کردند که شاهد عادی انگاری و کاهش رعایت 
را ممکن است در روزهای آتی  زیانبار آن  بهداشتی در جامعه هستیم و عوارض  شیوه های 
ببینیم. به نظر می رسد شهروندان خسته از جدال دوساله با کرونا پس از تزریق واکسن دیگر 
خیالشان راحت شده و بر این باورند که با تزریق واکسن از گزند کرونا در امان کامل خواهند 
بود. این عادی انگاری سبب شده تا زنگ خطر شیوع موج ششم کرونا در استان کرمان به 

صدا درآید و نگرانی از تکرار خاطرات تلخ پاییز سیاه سال گذشته افزایش یابد و...

واکسیناسیون کامل
 نزدیک به ۴۵میلیون ایرانی

بر اساس اعالم وزارت بهداشت، تا کنون ۴۴ میلیون 
واکسن  دوز   ۲ کشور  در  نفر   ۶۵۲ و  هزار   ۲۹۴ و 

کرونا دریافت کرده اند.
وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز 
بهداشت اعالم کرد: تا کنون ۵۶ میلیون و ۴۷۳ هزار 
و ۶۵۲  هزار  و ۲۹۴  میلیون  اول، ۴۴  ُدز  نفر  و ۱۶۲ 
نفر ُدز دوم و ۷۲۴ هزار و ۷۲۱ نفر، ُدز سوم واکسن 

کرونا را تزریق کرده اند.
تزریق  های  واکسن  مجموع  گزارش،  این  براساس 
 ۵۳۵ و  هزار   ۴۹۲ و  میلیون   ۱۰۱ به  در کشور  شده 

ُدز رسید.
ُدز واکسن  در شبانه روز گذشته ۳۵۲ هزار و ۴۱۷ 

کرونا در کشور تزریق شده است. 
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یادداشت: 

»رهی معیری« عاشقی 

که هیچ  وقت ازدواج نکرد  
امین پور زادگان

کسی  اگر  که  است  عاشق پیشه ای  شاعران  دست  آن  از  معیری  رهی 
دیوان اشعارش را هم نداشته باشد، حتما ترانه های عاشقانه او همچون 
»خزان عشق«، »به کنارم بنشین«، »دیدی که رسوا شد دلم«، »نوای 

نی« را شنیده است.
محمدحسن معیری ) بیوک( متخلص به »رهی« فرزند موید خلوت نوه 
معیرالممالک )نظام الدوله( از شاعران غزلسرای بسیار نامی معاصر است. 
وی در سال 1288 خورشیدی در تهران متولد شد. پس از طی تحصیالت 
ابتدایی و متوسطه وارد خدمات دولتی شد و مشاغل متعدد یافت در سال 
و  پیشه  »وزارت  تبلیغات  و  انتشارات  ریاست کل  به  1322 خورشیدی 
هنر« منصوب گردید. از دوران کودکی به شعر و موسیقی و نقاشی عالقه 

فراوان داشت و در اثر ممارست در این سه فن بهره ای بسزا یافت.
استاد  مدریت  به  که  نظامی  حکیم  ادبی  انجمن  در  شاعری  آغاز  در 
تشکیل می شد، شرکت می جست  ارمغان  مجله  مدیر  وحید دستگردی 
و یکی از اعضاء فعال و موثر آن انجمن بود. در انجمن موسیقی ملی و 
انجمن فرهنگستان ایران نیز عضویت یافت و رفته رفته با چاپ و نشر 
غزل های دلنشین او در روزنامه ها و مجله های کشور شهرت بسیار یافت. 
به امضاهای مستعار »زاغچه« و  نیز  انتقادی وی  آثار و اشعار فکاهی و 
»شاپریون« در روزنامه های  »بابا شمل« و »تهران مصور« و غیره چاپ 

و انتشار یافت.
در تصنیف سازی نیز مهارت خود را به خوبی نشان داد و ترانه های بسیار 
زیبا و خاطره انگیزی از او توسط خوانندگان مشهور ایران در رادیو ایران 
فراهم  را  او  محبوبیت  و  شهرت  موجبات  پیش  از  بیش  که  شد  پخش 
بنشین«،  کنارم  »به  عشق«،  »خزان  او  ترانه های  مشهورترین  ساخت. 
»شب  روز«،  و  شب  »دارم  نی«،  »نوای  دلم«،  شد  رسوا  که  »دیدی 
جدایی« و چند ترانه دیگر است که در بین مردم شهرت به سزایی دارد .

ر حالی که تا آخر عمر مجرد زیسته بود در سال 1347 خورشیدی پس 
از تحمل چند سال رنج بیماری سرطان در 59 سالگی زندگی را بدرود 

گفت.
از رهی دو مجموعه شعر به نام های »سایه عمر« و »آزاده« به جای مانده 

و هر دو کتاب به چاپ رسیده است .
تجدید  بار  چندین  تاکنون  که  اوست  غزل های  مجموعه  عمر«  »سایه 
چاپ شده است. »آزاده« نیز مجموعه ترانه های وی می باشد.عالوه بر آن 
مجموعه ای از مقاله های ادبی او به نام »گلهای جاویدان« در سال 1363 
خورشیدی در تهران چاپ و منتشر گردیده است. همچنین کتاب رهاورد 
رهی )مجموعه شعر رهی( نیز در سال 1375 به کوشش داریوش صبور 

در تهران توسط نشر زّوار به زیور چاپ آراسته شد .
شد خزان

شد خزان گلشن آشنایی      
بازم آتش به جان زد جدایی

عمر من ای گل طی شد بهر تو      
وز تو ندیدم جز بد عهدی و بی وفایی

با تو وفا کردم، تا به تنم جان بود 
عشق و وفا داری، با تو چه دارد سود

آفت خرمن مهر و وفایی      
نو گل گلشن جور و جفایی

از دل سنگت آه
دلم از غم خونین است    

روش بختم این است
از جام غم مستم      

دشمن می پرستم
تا هستم

تو مست از می به چمن   
چون گل خندان    

 از مستی بر گریه من
با دگران در گلشن نوشی می       

من ز فراغت ناله کنم تا کی؟
تو و می چون الله کشیدن ها     

 من و چون گل جامه دریدن ها       
به رقیبان خاری دیدن ها

دلم از غم خون کردی      
چه بگویم چون کردی

دردم افزون کردی
برو ای از مهر و وفا عاری  

برو ای عاری ز وفاداری
که شکستی چون زلفت عهد مرا

دریغ و درد از عمرم        
که در وفایت شد طی

ستم به یاران تا چند        
جفا به عاشق تا کی

نمی کنی ای گل یک دم یادم       
 که همچو اشک از چشمت افتادم

آه از دل تو
گر چه ز محنت خوارم کردی      

با غم و حسرت یارم کردی
مهر تو دارم باز

بکن ای گل با من      
هر چه توانی ناز

کز عشقت می سوزم باز

گزارش »کرمان امروز« از استعداد نامبارک آتش سوزی در برخی پاساژهای شهر کرمان که متاسفانه مورد توجه مسئوالن حوزه ایمنی قرار نگرفته است؛

کز تجاری کرمان سیم کشی برق و لوله کشی گاز بسیاری از مرا

نیاز به بازنگری دارد

تقریبا همه ما ایرانیان حادثه ساختمان پالسکو تهران را 
به خاطر داریم. حادثه ای که ایران را سیاه پوش کرد و 
چندتن از قهرمانان آتش نشان کشور را به شهادت رساند. 
به خاطر دارم که علت بروز آن حادثه به درستی مشخص 
نشد اما بیشتر نظریات به سمت اتصالی سیم های برق 
در یکی از انبارهای موجود در این مجموعه بزرگ بود. 
مجموعه بسیار عظیمی که متاسفانه با یک جرقه کوچک 
و البته بی توجهی های بسیار بزرگ تبدیل به کوهی از 
خاک و خاکستر شد. سالها قبل از این اتفاق در سفری 
که به تهران داشتم سری به ساختمان پالسکو زدم و با 
این ساختمان  در طبقات  از دوستان خود گشتی  یکی 
زدیم. به جرات می توانم بگویم که این ساختمان بوی 
مرگ می داد. هر واحد تجاری از هر جا که به دستش 
کشیده  اش  مغازه  برق  تامین  برای  سیمی  بود  رسیده 
نابسامان  انبارها  وضعیت  و  آویزان  همه  اتصاالت  و  بود 
که  نحوی  به  بودند  شده  چیده  اجناس  سقف  زیر  تا  و 
اجناس به چراغ های سقفی رسیده بودند. خالصه اینکه 
درست است آن اتفاق نامبارک غیرقابل پیش بینی بود، 

اما می شد خطرناک بودن وضعیت این ساختمان را پیش 
بینی کرد. بسیاری از موارد خطرناک را حتی بنده ای که 
ایمنی نیستم هم متوجه می شدم که ممکن  کارشناس 

است در آینده خطرآفرین شود.
امروز اما در شهر کرمان نیز در برخی از مجموعه های 
کرمان،  »پاساژ«های شهر  مصطلح  قول  به  یا  و  تجاری 
پاساژهای  در  کرد.  احساس  را  خطر  بوی  توان  می 
یا  اند  شده  واقع  چمران  شهید  خیابان  در  که  قدیمی 
حتی بعضی ساختمان های تجاری کوچک که در حوالی 
چهارراه باغملی و میدان آزادی ساخته شده اند. بسیاری 

تعداد  استفاده  و  مبنای مصرف  بر  ها  این ساختمان  از 
دستگاه های برقی برای حدود 30 سال قبل ساخته شده 
اند و برخی از آنها هیچگاه مورد بررسی دقیق لوله کشی 
گاز قرار نگرفته اند. زیرا در زمان ساخت اصال لوله کشی 
که  هستیم  شاهد  امروز  نداشت.  وجود  کرمان  در  گاز 
مصرف  پر  کولرهای  به  را  خود  جای  قدیمی  کولرهای 
گازی داده اند. بسیاری از وسایلی که در قدیم به صورت 
کار  برق  با  امروز  کردند،  می  کار  مکانیکی  و  دستی 
از  بسیاری  در  متاسفانه  که  است  نکاتی  اینها  می کنند. 
نگرفته  قرار  توجه  مورد  کرمان  شهر  قدیمی  پاساژهای 

کار  حال  در  قدیمی  تجهیزات  همان  با  همه  و  است 
هستند. البته این هم ناگفته نماند که بسیاری از پاساژها 
با توجه به نکات ایمنی و با رفتاری اصولی تمامی لوله 
کشی ها و سیم کشی ها را دوباره انجام دادند و حتی 
برای  که  دادند  ارتقا  چنان  را  زیرساختها  این  از  بعضی 
بعضی  اما  بود.  خواهد  کافی  یقینا  هم  دیگر  دهه  چند 
اینکه  یا  و  اند  نداده  انجام  را  نوسازی  این  یا  مراکز  از 
اگرهم انجام داده اند در ورودی و نمای ساختمان اوضاع 
مشام  به  خطر  بوی  و  است  قبل  منوال  همان  به  هنوز 
واقع  حافظ  پاساژ  به  توان  می  مثال  عنوان  به  می رسد. 
در میدان آزادی اشاره کرد که در اطراف و حتی داخل 
آن وضعیت آنطور که باید به سامان به نظر نمی رسد. 
البته این یک سخن کارشناسی نیست و نمی توانیم به 
از  دلیل  همین  به  باشیم.  داشته  اعتماد 100درصد  آن 
مسئوالن آتش نشانی شهر کرمان می خواهیم که سری 
به این مراکز مهم و پر جمعیت شهر کرمان بزنند تا اگر 
وضعیت از لحاظ کارشناسی ایراد دارد قبل از اینکه عده 
بسوزند  مراکز  این  آتش  شعله های  در  کرمانیان  از  ای 
وضعیت این بناهای قدیمی را اصالح سازند. این روزها 
باشید متوجه خواهید  به ساخت و ساز کرده  اقدام  اگر 
شد که چگونه آتش نشانی کرمان درباره مسائل ایمنی 
گیری  این سخت  که  کاش  ای  کند.  می  گیری  سخت 
ناگهان  تا  شود  انجام  نیز  قدیمی  های  ساختمان  برای 
حادثه ای نظیر برج شمال کشور و یا ساختمان پالسکو 

تکرار نشود.

با انجام این نکات مهم خودروی خود را برای زمستان آماده کنید
میخواهیم به بیان چند نکته مهم بپردازیم که با رعایت 

کردن آنها, خودروی شما برای زمستان آماه خواهد شد
با آمدن زمستان، سرمای منجمدکننده و یخ و برف، حتی 
منجر  تصادف  یک  به  می توانند  هم  کوتاه  جابه جایی های 
سر  گرما  و  سرما  با  نیز  انسان  بدن  که  همان گونه  شوند. 
و  اذیت  از  نیز  را  دارد، آب وهوا خودروی شما  ناسازگاری 
آزار بی نصیب نمی گذارد. هرچند که از دیرهنگام کشور ما 
ایران آب وهوایی عموماً گرم و خشک را پذیر بوده و جز در 
بخش هایی از شمال، شمال غربی و غرب کشور، زمستان 

دیگر استان ها بی شباهت به خرماپزان تابستان نیست.
اما به رسم هرسال، برای ساکنان این نقاط و کسانی که 
قصد سفر به آنجا را دارند، بهتر آن که به یادآوری نکاتی 

برای مسلح کردن خودرو در برابر هوای سرد بپردازیم.
ماشین را بی سرپناه نگذارید

در صورت امکان، چه بهتر که مرکب دلبند خود را جز در 
گاراژ و یا زیر سایبان رها نکنید. چراکه تراشیدن یخ از 
روی پنجره در نخستین ساعات بامداد، کار چندان جالب 
از  یخ  نگه داشتن  دور  به عالوه  بود.  نخواهد  دلگشایی  و 
رنگ بدنه خودرو، به حفظ پرداخت آن کمک می کند. اگر 
گاراژ یا سایبانی دم دست نیست، حداقل روکشی برای 
خودرو خریده تا برف و یخ از پیکره آن دور بماند. به یاد 
داشته باشید که برای از بین بردن نمک از روی روکش، 

هرچند وقت یک بار آن را بشویید.
باتری را چک کنید

انسان هردو در یک چیز اشتراک دارند  باتری خودرو و 
با  اگر  نیز  سالم  باتری  یک  حتی  متنفرند.  سرما  از   ......
آب وهوا نسازد، خودروی شمارا بی استارتر رها می کند. 
بد نیست بدانید که به دلیل سرما، شاید تا نیمی از نیروی 
سرمای  در  این که  از  پیش  بنابراین  برود.  بین  از  باتری 
زمستان به خاطر خرابی باتری کاسه چه کنم به دست 
بگیرید، باتری مستهلک خودرو را تعویض و یا دست آخر 
این  چون  بسپارید.  تعمیرکار  یک  به  تست  برای  را  آن 
تست ها 100 درصد هم دقیق نیستند، چه بهتر که یک 
جفت کابل جامپر هم در جعبه ابزارتان داشته باشید. چه 
باتری را تعویض کنید چه نکنید، در طول سال نیم نگاهی 
و  با جوش شیرین، آب  و  باتری داشته  به قطب های  هم 
برس فلزی به جان آن ها بیفتید تا مبادا با زنگ زدگی و 

رسوب این فصل زیبا را به کامتان تلخ کنند.
معاینه فنی را از یاد نبرید

درست مثل سر زدن خودمان به دکتر، بد نیست گاه و 
بی گاه خودروی خود را نیز به متخصصی مجاز بسپارید 
تا از سالمت تمامی اجزا اطمینان حاصل کنید. البته در 
صورت نیاز، خود شما هم می توانید دست به آچار برده و 
معاینه خودرو را انجام دهید هرچند خوددرمانی چندان 

توصیه نمی شود.
از وضعیت سیستم ها و قطعات  یک مکانیک خبره شما 
... با خبر کرده  مختلف خودرو از قبیل رادیاتور، ترمز و 
مایعات  که  می دهد  اطمینان  شما  به  همین حین  در  و 
مختلف آن ازجمله ضد یخ، روغن ترمز، روغن موتور و ... 
اینکه همیشه  بهتر  در سطح مناسبی هستند. همچنین 
حداقل نیمی از باک خودرو را پر گذاشته تا مبادا لوله های 
انتقال سوخت یخ بزنند. تعویض روغن پیش از زمستان 

نیز بد ایده ای نیست.
زنجیر چرخ یا تایر زمستانی فراموش نشود

حال که به وضعیت داخلی خودرو رسیدگی شده، نوبت 
این است که دستی بر سروگوش بیرون خودرو نیز کشیده 

از کلیدی ترین موارد  شود. جای تعجب نیست که یکی 
برای رانندگی بدون خطر در جاده های زمستانی، تایرهای 
خودرو هستند. ابتدا اطمینان حاصل کنید که عاج های 
تایر از 3,175 میلی متر کوتاه تر نباشند تا مبادا مشکلی 
در چسبندگی به جاده به وجود بیاید. همچنین به دقت 
خوردگی ها  و  پارگی  شده،  صاف  قسمت های  دنبال  به 
باشید و در صورت لزوم تایر یا تایرهای معیوب را تعویض 
باد  باالنس  به  هم  نیم نگاهی  که  است  گفتنی  کنید. 

چرخ ها بیندازید.
عالوه بر این ها، اگر در مناطقی شدیداً برف خیز سر و کار 
دارید، بهتر است زنجیر چرخ و یا حتی تایرهای زمستانی 
را مد نظر داشته باشید. درحالی که دومین مورد را معموالً 
برای کل زمستان روی خودرو باقی می نهید، در هر زمان 
می توان خودرو را از بند زنجیر چرخ رها کرد. این مورد 

تنها به سلیقه شما باز می گردد.
یک کیت شرایط اضطراری آماده کنید

برای سر در نیاوردن در شرایط خطرناک، کارهای زیادی 
پیش بینی  که  کرد  قبول  باید  اما  می آید  بر  دستتان  از 
به همین خاطر  غیرممکن است.  اساساً  اتفاقی  برای هر 

بدترین  برای  اورژانسی  کیت  یک  کردن  جمع وجور 
وضعیت ها )ازجمله زلزله، بهمن، سیل و جنگ هسته ای( 
به فکر تهیه چند بطری آب،  ایدهٔ بس درخشانی است. 
قوه،  بیلچه، چراغ  پتو،  کنسرو و دیگر خوراکی ها، منور، 
باتری و از همه مهم تر یک جعبه کمک های اولیه باشید. 
خارج  شما  حوصله  از  موارد  این  کردن  جمع وجور  اگر 
است، شاید در برخی فروشگاه ها کیت های آماده ای را نیز 
جهات  همه  از  خیالتان  می خواهید  درصورتی که  بیابید. 
راحت باشد، بد نیست که یک پاور بانک با ظرفیت باال، 

رادیو و اره تاشو نیز به کیت ذکر شده بیافزایید.
همچنین به فکر خرید بسته ای نمک برای آب کردن یخ 
اگر نگران گیرکردن در  بیفتید.  هنگام گیرکردن در آن 
برف و سرمایید، پیشنهاد می کنیم که تمامی موارد باال را 

جایی در صندوق عقبتان جای دهید.
کیسه شن بخرید

باور کنید یا نه، اگر کامیونت یا خودرویی دیفرانسیل عقب 
کیسه  دو  بود.  خواهد  شما  یاور  و  یار  شن  کیسه  دارید، 
شن بزرگ خریده و آن ها را کف کامیونت یا صندوق عقب 
خودروی خود قرار دهید. با این کار وزن بیشتری بر روی 
خودرو  چسبندگی  نتیجه  در  و  شده  پخش  عقب  محور 
افتادن  گیر  صورت  در  و  حالت  بدترین  در  می شود.  زیاد 
و  تایرها  زیر  ریختن  برای  این شن ها  از  برف، می توان  در 
از این وضعیت بهره برد. خوشبختانه کیسه  خالص شدن 
چندان  هم  کردنش  پیدا  در  و  بوده  ارزان  نسبتاً  نیز  شن 

سخت نیست.
برف پاک کن ها را چک کنید

و  برف  در  رانندگی  هنگام  که  لحظه  آن  کنید  باور 
مطلع  برف پاک کن هایتان  بودن  پوسیده  از  کوالک 
برف پاک کن  تیغه  شد.  نخواهید  خوشحال  اصاًل  شوید، 
سخت  هم  آن ها  تعویض  و  نبوده  گران قیمت  چندان 
اطمینان  آن ها  سالمت  از  اغلب  متأسفانه  اما  نیست. 
حاصل نمی کنیم. اگر آخرین باری که تیغه برف پاک کن 
خودروی تان را تعویض کرده اید را از یاد برده اید، پیشنهاد 
می کنیم خرید یک جفت از آن ها را مد نظر قرار دهید. 
به یاد داشته باشید که برخی خودروها برای شیشه عقب 
نیز برف پاک کن دارند. بد نیست حاال که دست به آچار 

شده اید، نگاهی هم به واشر مخزن شیشه شور بیندازید.
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