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اهدای پنج قلم شی تاریخی به یگان حفاظت 

میراث فرهنگی کرمان
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رئیس پلیس آگاهی استان
 خبر داد:

کشف هفت فقره سرقت

 پراید در کرمان

یادداشت ورزشی:

جذابیت های یک

 فینال زودرس و تقابل 

اسطوره ها در انزلی

متن در صفحه دوم

3

4

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان خبر داد:

آماده سازی شهر در آستانه سالگرد شهادت سردار دل ها

استاندار کرمان:

صنایع سناریوهای مختلفی 

برای کمبود سوخت داشته باشند

کمیسیون آموزش مجلس با تدریس زبان های محلی 

کرد در مدارس موافقت 

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

شهردار کرمان:

در حال حاضر

 با مسأله تأمین امنیت 

جاده آرامستان مواجه هستیم

گردشگران؛ کمتر شدن محدودیت ها و امیدواری به رونق ورود  کرونایی استان و  گزارش »کرمان امروز« از بهبود وضعیت 

آیا قفل کرونا از درب های گردشگری استان باز می شود؟

متن کامل در صفحه سوم

   صنعت گردشگری یکی از بخش هایی بود که پس از همه گیری ویروس کرونا بیشترین آسیب را متحمل شد و استان کرمان نیز از این ضایعه مستثنی نبود. اما حال که واکسیناسیون 
همگانی کرونا صورت گرفته و محدودیت ها تا حدودی کمتر شده است، باید دید که آیا فعاالن بخش گردشگری کرمان می توانند قفل کرونا که حدود دو سال بر درب های گردشگری 

کرمان زده شده است را بگشایند تا بخشی از خسارت های این صنعت که یقینا متوجه همه استان بوده را جبران سازند و....

متن در صفحه چهارم

کرمان در چند دهه گذشته کارآمد بودن تصمیمات شهرداری  گزارش »کرمان امروز« از نا

 در زمینه مقابله با زباله گردها و عدم بازیافت و تفکیک ناموفق در این شهر؛

شهرداری از زباله  گردها زباله بخرد!

   با کسب درآمد از بازیافت زباله ها 

    این هزینه جایگزین خواهد شد
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آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(   آگهی مزایده
مزایده گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان  موضوع مزایده: فروش یک میلیون تن زغال باطله نرمه کارخانه زغالشویی زرند )استخر اکبرآباد(

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/09/27    
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   42/000/000/000 ریال   تاریخ تحویل پاکت ها : مورخ 1400/10/11  
تاریخ گشایش پاکتها: مورخ 1400/10/12 

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

آگهی شناسایی پیمانکار 31 - 1400

آگهی شناسایی پیمانکار 29 - 1400

شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد جهت تامین یک دستگاه لود کوماتسو 470 مورد نیاز در مجتمع مس میدوک به صورت 24 ساعته را به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت هایی که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به صورت 
فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر سه روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت ارفع سازان کرمان، 
واحد دفتر فنی ارسال فرمایند و در صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهام با شماره های 34310286 - 034 و 34310599 واحد امورقراردادها داخلی 181 یا 
169 تماس حاصل نمایند. 1 - تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 2 - تصویر اساس نامه شرکت  3 - مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت
 4ـ تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 5 - رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 6 - هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده 

مناقصه می باشد.
روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد بارگیری و حمل سرباره از دامپ 2 تا دامپ 1 به فاصله تقریبی 500 متر واقع در مجتمع مس سرچشمه 
را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت هایی که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل می 
آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر سه روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، 
با شماره های  ابهام  یا  ارفع سازان کرمان، واحد دفتر فنی ارسال فرمایند و در صورت داشتن هرگونه سوال و  جنب میدان شهدا، شرکت 
34310286 - 034 و 34310599 واحد امورقراردادها داخلی 181 یا 169 تماس حاصل نمایند. 1 - تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 

2 - تصویر اساس نامه شرکت  3 - مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت
 4ـ تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 5 - رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 6 - هزینه آگهی مناقصه بر 

عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

خود  مالی  کادر  تکمیل  جهت  تولیدی  شرکت  یک 
در شهر کرمان به 2 نفر کارشناس حسابدار آقا با 
حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و 2 سال سابقه 
کار مرتبط )آشنایی با نرم افزار راهکاران و آفیس( 
، حداکثر 30 سال سن به صورت تمام وقت دعوت 
به همکاري مي نماید. متقاضیان حداکثر تا پایان وقت 

اداری 1400/09/25 رزومه خود را به آدرس 
ProductionCompanyFinance@gmail.com

 ارسال نمایند .
>> خانواده های معظم شهداء ، جانبازان و 

ایثارگران در اولویت می باشند <<

استخدام
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اخبار استان

اقدامات  انجام  برای  گفت:  کرمان  شهردار 
الزم  تجهیزات  تأمین  و  مشکالت  رفع  ضروری، 
و  تمرکز  به  کریمان«،  »بهشت  آرامستان  در 
استان  مدیریتی  کالن  مقیاس  در  جدی  توجه 

نیازمندیم.
سعید َشعرباف تبریزی درخصوص مشکالت جاده 
آرامستان جدید »بهشت کریمان«  به  دسترسی 
جدی  مشکالت  دچار  مکان  این  اینکه  بیان  با 
زیرساختی است، گفت: در حال حاضر، با مسأله 
هستیم  مواجه  آرامستان  جاده  امنیت  تأمین 
عالئم  نصب  برای  هزینه کرد  هرگونه  بنابراین 
مستهلک  به سرعت  مسیر  روشنایی  و  ترافیکی 
شده  تأمین  به سختی  که  تجهیزاتی  و  می شود 

به راحتی به سرقت می رود.
زیاد  سرقت  به  توجه  با  براینکه  تأکید  با  وی 
مسیر  امنیت  تأمین  اقدام  اولین  تجهیزات، 
گیرد،  قرار  اولویت  در  باید  که  است  آرامستان 
استان  تأمین  شورای  از  راستا  این  در  گفت: 
درخواست کردیم این موضوع را در اولویت قرار 

دهند.
شهردار کرمان افزود: همچنین خواستار همکاری 

نیروی انتظامی برای تأمین امنیت جاده دسترسی 
به آرامستان هستیم.

کوتاه مدت  اقدامات  انجام  به  ادامه  در  َشعرباف 
از  برخی  گفت:  و  کرد  اشاره  مسیر  اصالح  برای 
در  و  کردیم  شناسیی  را  مسیر  حادثه خیر  نقاط 

حال اصالح آن ها هستیم.
وی نصب عالئم هشداردهنده را ازجمله اقدامات 
برشمرد و با اشاره به اینکه به  رغم نصب عالئم 
ترافیکی و هشداردهنده در دو نوبِت پیاپی، اغلب 
حال  در  گفت:  است،  رفته  سرقت  به  تابلوها 
امنیت  تأمین  برای  الزم،  امکانات  بدون  حاضر، 

جاده دچار مشکل هستیم.
مسیر  دوم  الین  ایجاد  لزوم  بر  کرمان  شهردار 
آرامستان نیز تأکید کرد و افزود: به طور تقریبی 
حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد تومان برای زیرسازی و 

ساخت الین دوم مسیر آرامستان نیاز است.
مسیر  روشنایی  تأمین  و  برق رسانی  َشعرباف، 
آرامستان »بهشت کریمان« را از دیگر اولویت ها 
دانست و گفت: اقدامات زیرساختی برای تأمین 
در  کریمان«  »بهشت  آرامستان  محدودة  برق 

دستور کار است.

آرامستان  داخل  در  الزم  تجهیزات  تأمین  وی 
نیز  را  غسالخانه  و  سنگ بری  ازجمله  جدید 
ضروری دانست و گفت: در این خصوص قراردادها 

منعقد شده و به زودی کار شروع می شود.
آرامستان  مسیر  اینکه  بیان  با  کرمان  شهردار 
»بهشت کریمان« در جریان سیالب های فصلی 
قرار دارد، گفت: برای پیشگیری از خسارت های 
نیازمند  که  شود  ایجاد  سیل بند  باید  احتمالی، 

هزینة باالیی است.
َشعرباف افزود: بخشی از اقدامات الزم را با کمک 
شهری  فضاهای  بازآفرینی  و  عمران  سازمان 
کمک  نیازمند  اما  کرده ایم،  شروع  شهرداری 

جدی  سایر دستگاه های مربوط استان هستیم.
رفع  ضروری،  اقدامات  برای  کرد:  تأکید  وی 
آرامستان  در  الزم  تجهیزات  تأمین  و  مشکالت 
مقیاس  در  جدی  تمرکز  به  کریمان«،  »بهشت 

کالن مدیریتی استان نیازمندیم.
شهردار کرمان افزود: به طور تقریبی و به قیمت 
حال حاضر، باید حدود 1۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای آرامستان »بهشت کریمان« در نظر گرفته 
و  توان  داد: هرچند در حد  ادامه  َشعرباف  شود. 

اما  کرده ایم،  شروع  را  اقداماتی  خود،  اختیارات 
با توجه به اینکه انتقال آرامستان بنا بر ضرورت 
به سرعت انجام شده، با کمبودهای زیادی مواجه 

است.
زودتر  اصالح هرچه  با  امیدواریم  کرد:  بیان  وی 
مسیر آرامستان، دیگر شاهد حوادث تلخ در این 

مسیر نباشیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: در 
راهکار های خدمت  که  است  با شهرداران  تعامل 
و  بررسی  مختلف  حوزه های  در  مردم  به  رسانی 

اجرایی شود.
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  زاده  حاجی 

کرمان با شعرباف شهردار کرمان دیدار کرد. 
این  مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان در 
به  شعرباف  انتصاب   تبریک  عرض  ضمن  دیدار 
عنوان شهردار کرمان گفت: یکی از وظایفی که به 
ابالغ شده،  ادارات کل راه و شهرسازی استان ها 
به  رسانی  خدمت  که  است  شهرداران  با  تعامل 

مردم شریف کرمان را تسهیل کنیم.

او با بیان اینکه برای نوسازی در بافت های فرسوده 
تسهیالت تبصره ای به صورت خود مالکی در نظر 
گرفته شده که بعد از معرفی متقاضیان از سوی 
راه و شهرسازی به بانک تخصصی بخش مسکن، 
قابلیت دریافت دارد ایشان تصریح کرد؛ تخفیفات 
شهرداری جهت اخذ پروانه در بافت های فرسوده 
کمک شایانی در احیاء بافت فرسوده شهر کرمان 
پیرامون مسائل، مشکالت  ایشان  دارد. همچنین 
صحبت  کرمان  شهر  امالکی  اختالفی  موارد  و 
با شهرداری  ادامه آمادگی همکاری  نمودند. ودر 

کرمان در این زمینه را اعالم کر د.
کرمان ضمن عرض خدا  سعید شعرباف شهردار 

در  وشهرسازی،  راه  اداره کل  مجموعه  به  قوت 
شهرسازی  و  راه  دستگاه  دو  گفت:  دیدار  این 
وابسته  هم  به  خیلی  کاری  نظر  از  شهرداری  و 
بیشتر  همکاری  و  تعامل  با  انشااهلل  و  هستند 
فصل  و  حل  شهر  این  مردم  مشکالت  و  مسائل 
خواهد شد و در نهایت این تعامل به سود مردم 

خواهد بود.
دو  هر  معاونان  دیدار  این  در  است  ذکر  به  الزم 
امالک  معاون  پور  عباسی  جمله  از  دستگاه 
کرمان،  استان  وشهرسازی  راه  اداره کل  وحقوقی 
کل  اداره  وشهرسازی  معماری  معاون  حافظی 
داشتند،  حضور  کرمان  استان  وشهرسازی  راه 

استان،  مسکن  شورای  منظم  جلسات  برگزاری 
شهر های  پنج  ماده  کمیسیون  جلسات  برگزاری 
شهر ها  فنی  کمیته  برگزاری  همچنین  و  استان 
بررسی  و  پیشنهاد  مناسب  راهکار های  و  مطرح 

شد.
 حافظی معاون معماری وشهرسازی اداره کل راه 
تبریک  عرض  کرمان ضمن  استان  شهرسازی  و 
مهم ترین  از  یکی  گفت:  کرمان  شهردار  انتصاب 
کار های که باید در شهر کرمان به آن رسیدگی 
شود سیمای منظر شهری میباشد که هم اکنون 
در شأن کرمان نمی باشد. در آینده امیدواریم که 

با حضور شهردار محترم این مشکل حل بشود.

درب  منطقه  به  گازرسانی  درباره  کرمان  استاندار 
بهشت از توابع شهرستان جیرفت گفت: مقصر اصلی 
اجرا نشدن گازرسانی به این منطقه شرکت گاز است 
و سریع این موضوع را پیگیری کنید و اگر باز کوتاهی 
در این زمینه شد، پرونده آن را به دستگاه قضا ارجاع 
دهید تا با مسئوالن شرکت گاز برخورد شود و بدانید 
طبق  و  االجراست  الزم  تامین  شورای  مصوبات  که 
مصوبه شورای تامین باید در فصل پاییز این منطقه 

از نعمت گاز برخوردار می شد.

علی زینی وند در جلسه مدیریت مصرف انرژی استان 
کرمان گفت: مشکل کرمان در احداث نیروگاه نیست 
و مشکل اصلی تامین گاز و سوخت مورد نیاز نیروگاه 

هاست.
از  بهره مندی آن  و  استان  به موقعیت  اشاره  با  وی 
نور خورشید، تصریح کرد: جهت گیری کرمان باید به 

سمت احداث نیروگاه های خورشیدی باشد.
را  استان  انرژی  مصرف  مدیریت  کرمان  استاندار 
ماه  بهمن  و  ماه  دی  افزود:  و  کرد  ارزیابی  مطلوب 
تدبیرهای بیشتری در زمینه تامین انرژی اتخاذ شود 
فقط  و  است  خانگی  انرژی  تامین  ما  اول  اولویت  و 
در زمان های بحرانی خاموشی و قطعی گاز خانگی 

داشته باشیم.
و  دانست  مهمی  ناوگان  یک  را  سوخت  ناوگان  وی 
گفت:  ادامه  در  و   داند  می  الزامی  را  آن  به  توجه 
سوخت  کمبود  برای  مختلفی  سناریوهای  صنایع 

داشته باشند.
زینی وند با بیان این مطلب که احتماال آخر آذرماه و 
اوایل دی ماه پیک مصرف انرژی استان است، تصریح 
در  تا  باشید  داشته  ها  دیزل  تعداد  از  لیستی  کرد: 

شرایط حاد از آن استفاده کنیم.
وی بیان کرد: باید نیروگاه های ما به خط لوله گاز 
متصل شوند این موضوع را در مصوبات سفر رییس 

جمهوری بگنجانید.
های  شهرستان  فرماندار  به  خطاب  کرمان  استاندار 
در  سفید  نفت  فروش  عامالن  گفت:  استان  جنوبی 
جنوب رصد تا از اخالل در توزیع جلوگیری شود و 

اجحافی در حق مصرف کننده نشود.
امور  هماهنگی  معاون  موسوی،  الهی  آیت  مصطفی 
عمرانی استاندار کرمان نیز در این جلسه به تشریح 
سوخت  تامین  راستای  در  گرفته  صورت  اقدامات 
در  متاسفانه  گفت:  ادامه  در  و  پرداخت  ها  نیروگاه 
گاز  انشعاب  خرید  به  اقدام  مردم  مناطق  از  برخی 
نکرده اند و همچنین برخی مناطق هنوز لوله کشی 
سفید(  )نفت  جایگزین  سوخت  لذا  است  نشده  گاز 
هستیم  آن  دنبال  به  و  است  شده  تامین  آنها  برای 
طریق  از  ندارند،  انشعاب  خرید  توانایی  که  افرادی 
دادن تسهیالت یا راه های دیگر این مشکل را حل 

کنیم.
وی افزود: تصمیماتی برای تامین سوخت مایع برای 

مشکل  با  امسال  تا  است  شده  اتخاذ  گاز  سیلندر 
روبرو نشویم.

در  کرمان  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
های  خاموشی  مدیریت  لزوم  بر  سخنانش  ادامه 
دانش  که  ساعتی  در  متاسفانه  افزود:  و  کرد  تاکید 
و  شود  می  قطع  برق  هستند،  مدرسه  در  آموزان 
دیجیتال(  ارز  استخراج  های  ماینرها)دستگاه  اگر 
خانگی  برق  قطع  به  نیازی  دیگر  کنند،  مدیریت  را 

نیست.
فراورده  پخش  شرکت  مدیر  نورالدینی،  باقر  سید 
های نفتی کرمان نیز اولویت ویژه این شرکت را در 
سوخت رسانی به نیروگاه ها در زمستان اعالم کرد و 
گفت: در تابستان وضعیت سوخت رسانی به نیروگاه 
ها به خوبی انجام شد و تاکنون مشکلی در این زمینه 

نداشتیم.
وی بر لزوم اجرای مصوبات دی ماه سال گذشته در 
زمینه ناوگان حمل و نقل و حفظ این ناوگان تاکید 
شرقی  و  جنوبی  مناطق  سفید  نفت  افزود:  و  کرد 
مایع  گاز  توزیع  برای  و  شده  تامین  کرمان  استان 

تصمیمات خوبی اتخاذ شده است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان 
کرمان از اهدای ۵ قلم شی تاریخی و فرهنگی به یگان 
به گزارش خبرگزاری  داد.  اداره کل خبر  این  حفاظت 
استان  فرهنگی  میراث  عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر 
کرد:  اظهار  حسینی  سیدعلی  سرهنگ  کرمان، 
قدمت اشیای مذکور که شامل کوزه و کاسه سفالی، 

سرمه دان، تیغه خنجر و سنگ گرد می شود به پیش 
اداره کل  حفاظت  یگان  فرمانده  می گردد.  بر  تاریخ  از 
استان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
کرمان افزود: براساس گزارش رسیده از حوزه حفاظتی 
افتخاری  میراث بانان  از  نفر  یک  جیرفت،  شهرستان 
اشیای مذکور را به صورت داوطلبانه به پایگاه حفاظتی 

تپه باستانی کنارصندل این شهرستان اهدا کرده است.
حفاظت  یگان  نیروهای  خوشبختانه  کرد:  بیان  وی 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل 
و  اطالعاتی  تمهیدات  انجام  با  کرمان  استان 
جلب  همچنین  و  محلی  و  بومی  فرهنگ سازی 
مشارکت های اجتماعی توانسته اند در زمینه کشفیات 

آورند.  دست  به  خوبی  موفقیت های  تاریخی  اشیای 
حسینی بیان کرد: نیروهای یگان حفاظت این اداره کل 
میراث بانان  نهاد،  مردم  سازمان های  همکاری  با 
انتظامی  و  امنیتی  دستگاه های  همچنین  و  افتخاری 
به صورت شبانه روزی از بناهای تاریخی و محوطه های 

باستانی این استان مراقبت و محافظت می کنند.

شهردار کرمان:

در حال حاضر با مسأله تأمین امنیت جاده آرامستان مواجه هستیم

مدیرکل راه و شهرسازی استان در دیدار با شهردار کرمان:

در تعامل با شهرداران راهکارهای خدمت رسانی به مردم بررسی و اجرایی می شود

استاندار کرمان:

صنایع سناریوهای مختلفی برای کمبود سوخت داشته باشند 

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان خبر داد:

اهدای پنج قلم شی تاریخی به یگان حفاظت میراث فرهنگی کرمان 

رئیس پلیس آگاهی استان خبر داد:

کشف هفت فقره سرقت پراید در کرمان

دستگیری  و  پراید  سرقت  فقره   ۷ کشف  از  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
استان  آگاهی  پلیس  رئیس  حسن پور،  یداله  سرهنگ  داد.  خبر  متهم   ۲
کرمان گفت: در پی اعالم چند مورد سرقت پراید در سطح شهر کرمان، 
جویی های  پی  روند  در  آگاهی  پلیس  سرقت  با  مبارزه  اداره  کارآگاهان 

پلیسی و بازخوانی پرونده ها، به سرنخ هایی دست پیدا کردند.
او افزود: کاراگاهان با انجام اقدامات اطالعاتی و فنی، ۲ سارق را شناسایی 

و آنان را در دو عملیات غافگیرانه در شهر کرمان دستگیر کردند.
مدارک  و  شواهد  با  مواجهه  با  متهمان  کرد:  تصریح  حسن پور  سرهنگ 
موجود به ۷ فقره سرقت خودرو پراید به ارزش 1۰ میلیارد ریال اعتراف 
کردند. این مقام انتظامی با اشاره به بازسازی صحنه های سرقت و تحویل 
مدل  خودرو های  متهمان  این  شد:  یادآور  مالباختگان  به  مسروقه  اموال 

پایین و فاقد وسایل ایمنی و سیستم هشدار دهنده را سرقت می کردند.
از  قضائی  مراجع  به  متهمان  معرفی  بیان  با  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
شهروندان خواست:جهت امنیت پایدار در صورت مشاهده موارد مشکوک 
نقلیه  وسایل  و  گزارش دهند  پلیس 11۰  فوریت های  مرکز  به  را  مراتب 
خود را با وسایل ایمنی مانند دزدگیر و قفل فرمان تجهیز کنند تا سارقان 

به اهداف خود نرسند.

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی بم خبر داد:

نجات جان اعضای یک خانواده از مرگ خاموش

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی بم ازنجات جان اعضای 
یک خانواده از مرگ خاموش با کمک تکنسین های اورژانس 11۵ رحمت 
و  حوادث  مدیریت  مرکز  رییس  علیپور،  فریدون  داد.  خبر  ریگان  آباد 
کربن  با  بر مسمومیت  مبنی  ماموریتی  در  گفت:  بم  پزشکی  فوریت های 
مونوکسید )co( به مرکز پیام اطالع داده شد و پایگاه اورژانس رحمت آباد 

ریگان بالفاصله درمحل مورد نظر حضور یافت.
او افزود: در این حادثه که دونفر خانم از اعضای یک خانواده که )1۶-۶۰ 
ساله( دچار عالئم مسمومیت با مونوکسید کربن شده بودند، با کمک تیم 
قرار  بیمارستانی  پیش  الزم  اقدامات  و  ارزیابی  مورد  پزشکی  فوریت های 
ریگان،  رفسنجانی  هاشمی  بیمارستان  به  بیشتر  مراقبت  برای  و  گرفتند 
روشن  و  زمستان  فصل  آغاز  به  باتوجه  کرد:  بیان  علیپور  یافتند.  انتقال 
کردن سیستم های گرمایشی در بخاری های گاز سوز روشن، لوله خروجی 
دود، بررسی شود در صورتی که این لوله، سرد باشد، نشانه خروج نشدن 
گاز خطرناک مونوکسید کربن است و بالفاصله باید مشکل را برطرف کرد.

قاچاق سوخت به بهانه حمل کود حیوانی

فرمانده انتظامی شهرستان منوجان از توقیف یک دستگاه کامیون کشنده 
حامل کود حیوانی وکشف 1۴ هزار لیترگازوئیل قاچاق از بار آن خبر داد.

در  گفت:  منوجان  شهرستان  انتظامی  نوری،فرمانده  منوچهر  سرهنگ 
راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، مأموران پاسگاه چاه شاهی هنگام 
کنترل محور منوجان-هشتبندی به یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا 

حامل کود حیوانی مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
او افزود: مأموران در بازرسی از این کامیون، 1۴ هزارلیتر گازوئیل قاچاق 
را  قاچاقچی   ۲ رابطه  این  در  و  را کشف  بود  پنهان شده  آن  بار  زیر  که 
دستگیر کردند. فرمانده انتظامی شهرستان منوجان بیان  کرد: با تشکیل 
قضایی  به مرجع  قانونی  مراحل  برای سیر  متهمان  رابطه  این  در  پرونده 

معرفی شدند.

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

اراضی و  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  برابر رای شماره 140060319078008210 هیات دوم مورخه  1400/9/2 موضوع 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسین رمضانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 393 صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب ساختمان مشتمل بر محوطه و زمین  
به مساحت 406/7 مترمربع که مقدار 146/99 متر مربع از ششدانگ عرصه متعلق به وقف و در اجاره مالک متن می باشد.تحت 
پالک 22190 فرعی از 1783 اصلی بخش 3 کرمان واقع در کرمان پنج راه 24 آذر کوچه 27 بعد از سه راه مسجد امام هادی )ع( 

شرقی 7  خریداری از مالک رسمی آقای حسین محمدی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 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: 1400/9/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/1

1262 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 140060319078007674 هیات دوم مورخه 1400/08/16 موضوع قانون تعیین تکلیف 
منطقه دو  ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  وضعیت 
بشماره  علی  فرزند  احمدآبادی  صدری  محمدعلی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرمان 
شناسنامه 983 صادره از اصفهان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 311 مترمربع تحت پالک 16721 
فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شدده از پالک 388 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در 
کرمان سراسیاب فرسنگی خیابان شهید مغفوری کوچه 20 خریداری از مالک رسمی ورثه نیره خباززاده 
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: سه شنبه 1400/9/2  

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1400/9/16   
  1171 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 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع   1400/08/16 مورخه  دوم  هیات   140060319078007681 شماره  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
 700 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  اندوهجردی  مرادی  فرشته  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 240 مترمربع تحت پالک 16706 فرعی از 3968 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 388 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در سراسیاب کوچه 
20 مغفوری خریداری از مالک رسمی ورثه نیره خباززاده 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: سه شنبه 1400/9/2  

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1400/9/16   
  1167 م/الف

محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک  قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !
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رهایی

هرچه شاعر تر می شوم 
بچه تر می شوم 

حاال تنهایی از مادر تنی ام باهام مهربان تر شده
حاال وقتی من وجود ندارد 

وقتی خودی نیست تا ببینم تا هوا خواهم باشد 
خرد عاشقانه نگاه ام می کند 

هر چه زخم بر می دارم 
در واقع صیقل و تراشی هستند 

که مرا به حقیقتم می رسانند 
حاال خیلی وقت است که قیامت را دیده ام

و در این زندگی 
هیچ اندوخته ای 
هیچ بزرگی ای 

به جز رهایی خوشنودم نمی کند

به قلم
سامان ساردویی

یادداشت: 
پاییزها با دیدنت

 غرق بهارند 

از  دلخوشی  و  باشم  زنده  تا  بزن  خط  را  ام  تنهایی 
دیدنت رونق بگیرد. باران ها عاشقانه باشند نه ویرانگر. 
تنهایی ام را خط خطی کن خنده ای کن تا چشم های 
زندگی روشن بماند. برگرد تا مهتاب چشمانت شبم 
را روشن تر از دنیای مردم کرده باشد. برگرد و تنهایی 
ام را بگیر تا مهر و مهتاب برقرار باشد. اینجا هیچ کس 
هیچ کس را نمی شنود و نمی بیند. غریبانه ترین ها 
را می گذرانم و هیچ ترانه ای سکوتم را در هم نمی 
ام.  شکسته  خود  در  ام  خسته  بودن  تو  بی  از  ریزد. 
درهای شوق را به روی خویش بسته ام. تنهایی ام را 
بشکن و پا به وجودم بگذار به تار و پودم بگذار. خط 

بر حضورم بیانداز و پا در عبورم بگذار.
 از یکنواختی ام خسته ام، می خواهم روزهایم را با 
تو تقسیم کنم و داشتنت را تجربه کنم. پا به زندگی 
ام بگذار تا آسمان با همه ی وسعتش به اینجا بیاید و 
کهکشان کنار پلک هایم باشد بلکه دلتنگ نباشیم، 
رکود  از  بعد  و  نباشیم  آهنگ  بی  نباشیم،  رنگ  بی 
نباشیم. محبت کن و چنگی  به اجبار دلسنگ  ممتد 
به دامان زندگی بزن هر چند که خودت به شانه های 
استواری نیازمندی تا خستگی ات را بگیرد و به حرف 
های دل انگیز برای ادامه دادن محتاجی تو محکوم به 
تحمل دلتنگی هایم نیستی غصه هایم را به خاطر تو 
از آمدنت حرف  نیستی و من  تو  فراموش می کنم. 
می زنم. من از مهربانی ات حرف می زنم و همچنان 

مشغول به یک انتظار طوالنی ام.
پاییزها با دیدنت غرق بهارند 

حتی زمستان های ما مشغول کارند 
باید که از تنهایی ام چیزی نماند

حاال که گل ها در هوایت بی قرارند

شهردار کرمان در جمع اعضای
 کارگروه شهرداران منطقه یک استان: 

مدیریت شهری ۶۰ دقیقه ای

 در کرمان و شهرهای اطراف

 قابل اجراست
اعضای کارگروه شهرداران منطقه یک استان کرمان، 

با شهردار کرمان دیدار و گفت وگو کردند.
شهردار کرمان در این نشست با بیان اینکه اگر کسی 
از بیرون به شهر کرمان نگاه کند، تفاوت زیادی بین 
کرمان و شهرهای نزدیک به آن قائل نیست، گفت: 
کالن شهرها  همۀ  مورد  در  نگاه  این  از  بخشی  البته 

وجود دارد.
مدیریت  در  اخیراً  افزود:  تبریزی  َشعرباف  سعید 
شهری موضوعاتی مثل مدیریت شهری ۱۵ دقیقه ای 
و مدیریت شهری ۶۰ دقیقه ای مطرح می شود که طی 
یا وسایل  به وسیله دوچرخه  بتواند  باید  آن ، شهروند 
نقلیه عمومی، در کمتر از ۱۵ دقیقه به شش نیاز اصلی 
خود در شهر مانند مراکز خوراک، مراکز آموزشی، 
درمانی وغیره دسترسی پیدا کند و خدمات شهری را 

بر همین اساس طراحی می کنند.
وی ادامه داد: این در حالی است که اداره شهرهای ما، 
براساس TOD است؛ یعنی شهر براساس شریان های 

اصلی طراحی می شود.
شهردار کرمان با بیان اینکه شهرهای اطراف کرمان 
مثل »ماهان« و »جوپار« کاماًل ماهیت الگوی شهرهای 
زیر یک ساعت را دارند، گفت: این ایده که شهرهای 
به هم پیوسته می توانند به قطب خدمت رسانی متفاوت 
آن ها  در  شهری  بین  خدمات  و  شوند  تبدیل  هم  به 
کمتر از یک ساعت، پوشش داده  شود، می تواند در 
اجرا  نزدیک آن  و  اطراف  مورد کرمان و شهرهای 

شود و در دستور کار این کارگروه باشد.

به قلم
مهناز سعید

گزارش »کرمان امروز« از بهبود وضعیت کرونایی استان و کمتر شدن محدودیت ها و امیدواری به رونق ورود گردشگران؛

آیاقفلکروناازدربهایگردشگریاستانبازمیشود؟

اشاره:
از  که پس  بود  هایی  بخش  از  یکی  گردشگری  بخش 
همه گیری ویروس کرونا بیشترین آسیب را متحمل شد 
ماه  تا  عرصه  این  در  شاغالن  فعالیت  بازار  که  جایی  تا 
این قضیه  از  به تبع  نیز  ها تعطیل بود و استان کرمان 

مستثنی نبود.
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر  که  آنگونه 
صنایع دستی استان کرمان می گوید؛ کرونا به کسب و 
کار بیش از 90 درصد دفاتر خدمات مسافرتی این استان 

آسیب وارد کرد.
رسانده  چاپ  به  این  از  پیش  که  هایی  گزارش  در 
جامعه  مسافرتی،  دفاتر خدمات  های  زیان  و  ایم  ضرر 
استان  گردشگری  بخش  کلی  صورت  به  و  هتلداران 
کرمان را در پی شیوع کرونا بررسی کرده ایم. اما حال که 
واکسیناسیون همگانی کرونا صورت گرفته و محدودیت 
فعاالن بخش  باید دید  است،  تا حدودی کمتر شده  ها 
گردشگری کرمان آیا می توانند  قفل کرونا که بیش از 
دو سال بر درب های گردشگری کرمان  زده شده است را 
بگشایند تا بتوانند  بخشی از خسارت های خود در دوران 

کرونا را جبران کنند.
وضعیت دفاتر مسافرتی استان کرمان چگونه 

است؟
از سال 98 با همه گیری بیشتر کرونا و اعمال قرنطینه 
دفاتر  آن  دنبال  به  و  گردشگری  های  فعالیت  عمومی، 
تا  تعطیلی  این  شد.  تعطیل  کلی  به صورت  گردشگری 
خرداد ماه ادامه یافت و باعث شد این دفاتر جزو بنگاه 

های آسیب دیده قلمداد شود.
در سال های پیش از کرونا آژانس های مسافرتی نسبت 
به اجاره پروازها و تورها اقدام کرده و تورهایی برگزار می 
کردند و به شکلی مستمر فعالیت خود را پیش می بردند 
اما وضعیت شیوع کرونا و تعطیلی ها باعث شد که هیچ 

آژانسی چارتر نکند و سفرها به صورت موردی باشد.

اما با شیوع کرونا دفاتر گردشگری استان دچار آسیب 
جدی شدند و از خرداد 99 که شرایط  عادی تر شد اما 
باز هم ترس هایی در جامعه وجود داشت و این مانع سفر 
می شد. با توجه  به این موضوع، حداقل 50 درصد دفاتر 
مسافرتی استان کرمان تعلیق شد و بقیه آژانس ها نیز به 
صورت پاره وقت با یک یا دو کارمند فعالیت می کردند.

که  دفاتری  همه  اخیر،  سال  دو  در  به صورت خالصه 
نگه  نیرو  که  دفاتری  و  شدند  تعطیل  دادند،  می  اجاره 
آمدند.  نمی  بر  ها  حقوق  پرداخت  پس  از  بودند  داشته 

فقط در حالتی که خود مدیر عامل و یا مدیر فنی فعالیت 
انجام می دادند، آژانس مسافرتی سر پا می ماند.

خسارت هزار میلیاردی کرونا به دفاتر مسافرتی 
و هتل های  کرمان

و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر  که  آنگونه 
صنایع دستی استان کرمان می گوید؛ کرونا به کسب و 
کار بیش از 90 درصد دفاتر خدمات مسافرتی این استان 

آسیب وارد کرد.
جامعه هتلداران استان کرمان هم از دیگر بخش هایی 

بودند که ضرر و زیان زیادی را این دوران دیدند و به 
دلیل ممنوعیت مسافرت ها و محدودیت تردد نتوانستند 

همچون سال های قبل به فعالیت خود ادامه دهند.
امیدواری به رونق گردشگری

به  ابتال  آمارهای  کاهش  به  توجه  با  حاضر  حال  در 
ویروس کرونا و فروکش کردن پیک پنجم، به نظر می 
سر  از  دوباره  اقامتی  واحدهای  و  ها  هتل  فعالیت  رسد 
رییس  که  موضوعی  است.  یافته  بهبود  و  شده  گرفته 
جامعه حرفه ای هتلداران و مراکز اقامتی استان کرمان 
این   در  و  گذاشت  صحه  آن  بر  هم   ایرنا  با  گفتگو  در 
باره گفت: سفرهای تفریحی- گردشگری، زیارتی و کاری 
بیشترین بخش سفر به استان کرمان را شامل می شود 
که ظرفیت اماکن اقامتی استان فعال نیازها  را پوشش 
می دهد اما برای ورود  گردشگران بیشتر به استان حتما 

فضاهای اقامتی باید گسترش یابند.
جاوید سبحانی با اشاره  به خسارت های سنگین کرونا  
اماکن  کرد:  اظهار  کرمان  و  گردشگری کشور  بخش  به 
اقامتی پس از تعطیلی ناخواسته، با مشکل جبران هزینه 
ها مواجه هستند و نباید انتظار داشته باشیم خسارت ها 
سریع جبران شوند؛ حمایت ها نیز تا به سامان رسیدن 

بخش گردشگری باید ادامه پیدا کند.
وی با بیان اینکه تمامی مراکز اقامتی در استان کرمان 
آماده پذیرش مسافران طبق دستور العمل های بهداشتی 
هستند، گفت: کرونا البته استانداردهای بهداشتی را در 
همین   که  است  برده  باال  اقامتی  واحدهای  و  ها  هتل 
در  رقابت  ابزار  تواند  می  خود  بهداشتی  مسائل  رعایت 

ارائه خدمات و پذیرش مسافران  باشد.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
بحث  در  استان   این  گوید:  می  هم  کرمان  استان 
در  هتل  احداث  و  گردشگری  های  ساخت  زیر  توسعه 
حال پیشرفت است و بتازگی شاهد افتتاح چند هتل با 

امکانات خوب در نقاط مختلف استان کرمان بوده ایم.
فریدون فعالی می افزاید: تنوع اقلیم و محصوالت استان 
در  گردشگران  حضور  برای  مناسبی  فرصت  نیز  کرمان 
ریزی  برنامه   توان  می  کدام  هر  برای  که  است  استان 
ویژه ای در جذب گردشگران در دوران پسا کرونا داشت 
و در این مسیر فعالیت های شرکت های معدنی در حوزه 
بسیاربزرگی  کمک  که  گرفته  رونق  بسیار  گردشگری 

برای شکوفایی این صنعت است.

بیشترین  از همه گیری ویروس کرونا  بود که پس  از بخش هایی  یکی    صنعت گردشگری 
آسیب را متحمل شد و استان کرمان نیز از این ضایعه مستثنی نبود. اما حال که واکسیناسیون 
آیا  که  باید دید  تا حدودی کمتر شده است،  و محدودیت ها  همگانی کرونا صورت گرفته 
فعاالن بخش گردشگری کرمان می توانند قفل کرونا که حدود دو سال بر درب های گردشگری 
کرمان زده شده است را بگشایند تا بخشی از خسارت های این صنعت که یقینا متوجه همه 

استان بوده را جبران سازند و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان خبر داد:

آماده سازی شهر در آستانه سالگرد شهادت سردار دل ها

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان خبر داد:

دو فوتی و مصدوم بر اثر گودبرداری غیراصولی 

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان گفت: تمام سازمان ها و 
معاونت های زیر مجموعه خدمات شهری شهرداری کرمان، در حال آماده سازی 
حاج قاسم  شهید  سپهبد  شهادت  سالگرد  دومین  مراسم  برگزاری  برای  شهر 

سلیمانی هستند.
محمود ایرانمنش بر لزوم همکاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری کرمان با شهرداری های مناطق پنج گانه در خصوص سالگرد شهادت 
سازمان ها  و  مناطق  شبانه روزی  همکاری  کرد:  بیان  و  تأکید  دل ها،  سردار 
و  مفید  بسیار  دل ها،  سردار  شهادت  سالگرد  مراسم  بهتر  برگزاری  در جهت 

ثمربخش خواهد بود.
خاطرنشان  و  اشاره  سال  پایانی  روزهای  به  شدن  نزدیک  به  همچنین  وی 
کرد: کیفیت اقدامات الزم برای استقبال از نوروز و سال جدید، مستلزم حضور 

سازمان ها، حوزه خدمات شهری و شهرداری های مناطق است.
موجود  نواقص  رفع  بر  کرمان  شهرداری  شهری  خدمات  معاونت  سرپرست 
ازجمله روشنایی معابر نیز تأکید کرد و افزود: حل مشکالت ورودی شهر کرمان 

با همکاری مناطق شهرداری و سازمان ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
تمام  دل ها،  سردار  شهادت  سالگرد  ایام  در  است  الزم  افزود:  ایرانمنش 

آتش نشانی  به  منتهی  خیابان  در  واقع  بالل فروش های  و  دست فروش ها 
پردیسان قائم)عج(، جمع آوری شوند.

با  شهرداری  پسماند  مدیرت  سازمان  بهتر  و  بیشتر  همکاری  همچنین  وی 
شهرداری های مناطق درخصوص جمع آوری زباله  از مبدأ را جهت پاکیزگی و 

نظافت بهتر شهر در این ایام، الزم برشمرد.
و  همکاری  افزود:  کرمان  شهرداری  شهری  خدمات  معاونت  سرپرست 
هماهنگی الزم با سازمان آتش نشانی جهت در نظر گرفتن ایستگاه سیار نیز 

ضروری است.

از  کرمان،  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل   
حادثۀ ریزش آوار در یک پروژۀ ساختمانی در شهر کرمان و فوت یک کارگر و 

مصدومیت کارگر دیگر بر اثر این حادثه خبر داد.
رضا میرزایی افزود: طی یک تماس تلفنی با سامانۀ ١٢5 این سازمان، از یک 

مورد حادثۀ ریزش آوار مطلع شدیم.
وی، محل وقوع این حادثه را بلوار »جهاد« اعالم کرد و افزود: بالفاصله دو 
تیم امداد و نجات این سازمان به محل حادثه اعزام شدند و عملیات آواربرداری 

و نجات کارگران حادثه دیده در زیر آوار آغاز شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان بیان کرد: 
دو  خروج  و  آواربرداری  به  سرعت  و  دقت  با  آتش نشانی  سازمان  نجات گران 

کارگر حادثه دیده اقدام کردند. 
میرزایی ادامه داد: کارگران حادثه دیده از اتباع کشور افغانستان هستند که 
پس از خارج کردن آن ها، متأسفانه یک نفر جان باخته بود و کارگر دیگر که 

مصدوم شده بود، تحویل عوامل اورژانس شد. 

را رعایت  ایمنی  نکات  باید  پروژه های ساختمانی  یادآور شد: مجریان  وی 
کنند و توجه داشته باشند در انجام پروژه های ساختمانی و خصوصاً گودبرداری 
سازه نگهبان رعایت شود و این عملیات با حضور مهندس ناظر به صورت مرحله 

به مرحله انجام گیرد.
افزود:  کرمان  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
اقدامات حفاظتی جهت کنترل ساختمان های مجاور  و  همچنین الزم است 

اطراف محیط گودبرداری رعایت شود.
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گزارش »کرمان امروز« از ناکارآمد بودن تصمیمات شهرداری کرمان در چند دهه گذشته در زمینه مقابله با زباله گردها و عدم بازیافت و تفکیک ناموفق در این شهر؛

شهرداری از زباله  گردها زباله بخرد!
    با کسب درآمد از بازیافت زباله ها این هزینه جایگزین خواهد شد

کمیسیون آموزش مجلس با تدریس زبان های محلی در مدارس موافقت کرد

حمله آسم و نشانه های آن

بیش از دو دهه است که بحث بازیافت و جمع آوری 
زباله های بازیافتی در شهر کرمان مطرح است؛ وعده 
ای که تقریبا هیچگاه عملی نشد. این روزهاکه عزم 
شهرداری برای جمع آوری زباله های بازیافتی جزم 
شده است پدیده زباله دزدها که برای کارگاه های 
ضایعاتی فعالیت می کنند بسیار داغ است. شهرداری 
کرمان با این زباله دزدها درگیر است و این افراد را 
مخل روند جمع آوری و بازیافت زباله می داند. در 
حالی که به نظر بنده می توان از این افراد به عنوان 
پیمانکاران کوچکی استفاده کرد که در روند بازیافت 

می توانند بسیار موثر و البته مثبت عمل کنند. 
نیمه دولتی کشورما  و  متاسفانه در سیستم دولتی 
برخورد و رفتار قهری در رتبه اول است و هیچگاه 
به چشم فرصت و غنیمت  به تهدیدات و معضالت 
نگاه نمی کنیم. چرا باید با این افراد که بسیار قبل 
از اینکه شهرداری متوجه ارزش بازیافت شود در این 
زمینه مشغول بوده اند برخورد شود؟  چرا نباید از 
متوجه  شهرداری  چرا  کرد؟  برداری  بهره  نیرو  این 
این نکته نمی شود که بسیاری از زباله های تجدید 
و  یزد  به  افراد  همین  طریق  از  کرمان  مردم  پذیر 
اصفهان برده می شود و آنجا بازیافت شده و مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
این  و  افراد  این  با  توان  نمی  بسیار واضح است که 
از  پیش  همواره  ایشان  زیرا  کرد.  مقابله  پدیده 
به صورت  از شهرداری  بیشتر  با دقتی  و  شهرداری 
ویروسی به تفکیک زباله های ارزشمند می پردازند 
ایشان  بر  نظارت  توان  نیرویی  هیچ  زمان  آن  در  و 
بتوان  که  ندارند  و سازمانی  نظم  زیراهیچ  ندارد،  را 

با این افراد مقابله کرد. پس بهتر است به این باور 
برسیم که می توان از تهدیدها بهره برد. باید از خود 
بپرسیم که چگونه در یزد و اصفهان، خرید این زباله 
نداریم؟   را  توان خرید آن  ما  اما  به صرفه است،  ها 
به حد  ما  بازیافت  توان  یا  که  است  این  پاسخ  تنها 
حرفه ای و پردرآمدی نرسیده و یا درک مسئوالن ما 
به این حد نرسیده است. در زمینه تهیه کود هم می 
توان گفت که بسیار آماتور و بیشتر در حد یک خبر 
و عکس فعال هستیم.در زمینه توجیه خانواده ها نیز 
شهرداری کرمان در سالهای اخیر بسیار ضعیف عمل 
کرده است، زیرا به عنوان مثال خانواده ی بنده که در 
خیابان های استقالل، پروین اعتصامی، شهدای فتح 
آبادان، 24آذر، شهید شیروانی و شهرک باهنر ساکن 
هستند، تا به حال هیچ مراجعه توجیهی را از سوی 

مناطق  این  آیا  اند.  نبوده  شاهد  کرمان  شهرداری 
لیست  در  دارند  باالیی  ی  زباله  تولید  که  کرمان 
شهرداری جایگاهی ندارند؟ یا اینکه شهرداری تنها 
با مراجعه به یک یا دو خانه و تهیه عکس می خواهد 

برای خود بیالنی تهیه کند؟
باشند  نداشته  صحت  حدسیات  این  که  امیدواریم 
زمینه  در  جدیدش  دوره  در  کرمان  شهرداری  و 
بازیافت، فعال و به روز عمل کند. اما نکته ای که باز 
با زباله دزدها  هم به آن اشاره می کنیم، همکاری 
از پخش شدن  مانع  ایشان است که هم  و آموزش 
زباله های تر در سطح شهر می شود و هم راندمان 
فعالیت های بازیافتی را باال می برد. در حال حاضر 
شاهد هستیم که این افراد کیسه های زباله را پاره 
کرده و شیرابه و بسیاری از زباله های ریز را بر زمین 

می ریزند و موجب نازیبا شدن معابر می شوند. اما 
اگر این افراد به صورت منطقه بندی برای شهرداری 
کرمان فعالیت کنند یقینا دیگر شاهد این جریانات 
نیستیم. پیشنهاد خرید زباله از زباله گردها نیز یک 
نظر کارشناسی است که در شرایط موجود تنها راه 
چاره به نظر می رسد. در وضعیتی که همه مسئوالن 
و  نداریم  را  زباله  مافیای  با  مقابله  توان  گویند  می 
از سویی دیگر این صنعت بسیار سودآور است، چرا 
شهرداری نباید به آن ورود کند و به صورت کیلویی 
زباله ها را از این افراد بخرد. درست به مانند کارگاه 
های ضایعاتی. اگر این موضوع سود نداشت که این 
امید  به  شدند.  نمی  تکثیر  تعداد  این  با  ها  کارگاه 
به  از همه سرمایه هایش  بهتر که  زیباتر و  کرمانی 

درستی استفاده شود.

فناوری مجلس شورای اسالمی  و  آموزش، تحقیقات  رییس کمیسیون 
ادبیات زبان های محلی و قومی در  با تدریس  این کمیسیون  از موافقت 

مدارس کشور خبر داد.
کمیسیون  یکشنبه  روز  نشست  توضیح  در  سفیدان«  منادی  »علیرضا 
بررسی  ادامه  گفت:  خبرنگاران  به  مجلس  فناوری  و  تحقیقات  آموزش، 
طرح اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی که مربوط به تدریس ادبیات زبان های 

محلی و قومی در مدارس کشور  است در جلسه امروز بررسی شد.
با اشاره به مواد این طرح  رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
افزود: ماده نخست مربوط به تدریس کتاب ها و مواد درسی و آموزشی در 
تمامی پایه ها است که باید به زبان و سبک فارسی انجام شود و معلمان 

باید به زبان فارسی، محتوای کتب درسی را آموزش دهند.

نماینده مردم تبریز با تاکید بر اینکه بر اساس این طرح وزارت آموزش و 
پرورش مکلف است از سال ۱4۰2 تا ۱4۰۳ ادبیات زبان های محلی و قومی 
را متناسب با هر منطقه به صورت دو واحد اختیاری )دو ساعت در هفته( 
در پایه های هفتم و دهم آموزش دهد، افزود: یکی دیگر از مواد این طرح 
تأکید شده که سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش 
موظف است در چارچوب حفظ وحدت ملی و با مشارکت کارشناسان هر 
منطقه و متخصصان موضوعی، نسبت به تولید و تأمین محتوای آموزشی 
کتب  این  رسم الخط  البته  کند.  اقدام  محلی  و  قومی  زبان های  ادبیات 

فارسی بوده و استفاده از سایر رسم الخط ها ممنوع است.
منادی سفیدان با تاکید بر اینکه مرجع تشخیص زبان های قومی و محلی 
برنامه ریزی درسی است، گفت:  ادبیات فارسی و  هر منطقه فرهنگستان 

از طریق  است  پرورش مجاز  و  آموزش  وزارت  تأکید شد  این طرح  در 
پودمانی در هر  آموزش خدمت  برگزاری دوره های  یا  فرهنگیان  دانشگاه 
منطقه یک دوره آموزشی روش تدریس درس )ادبیات زبان های قومی و 
محلی( برای دانشجویان داوطلب آن دانشگاه و معلمان عالقمند )ترجیحا 

معلمان زبان های فارسی، عربی  و انگلیسی( برگزار کند.
رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تأکید کرد: آیین نامه 
اجرایی این قانون حداکثر در مدت سه ماه پس از ابالغ آن توسط وزارت 

آموزش و پرورش تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وی با یادآوری اینکه این طرح 42 سال پس از تصویب قانون اساسی در 
کشور اجرایی خواهد شد، خاطرنشان کرد: هزینه های این طرح در بودجه 

۱4۰۱ دیده شده است.

هر بیمار مبتال به آسم تجربه خاص خود را دارد و ممکن است از 
زمان بروز حمله آسم توصیف جدیدی داشته باشد. تنها شباهت این 
است که این عارضه برای همه آنها به یک اندازه آسیب زاست و می 
تواند احساس یک درد مبهم در قفسه سینه یا سنگینی در قفسه 

سینه باشد.
برخی این وضعیت را به گونه ای توصیف می کنند که گویی هوا در 
ریه فشرده شده است و به گفته برخی دیگر حمله آسم مانند تنفس 

از طریق نی باریک است.
آسم بیماری است که بر اثر آن مجرای هوا که از طریق آن هوا به 
است  ممکن  و  می شود  متورم  شده،  باریک  می شود  منتقل  ریه ها 
مانند  کننده  تحریک  مواد  تنفس  تولید شود.  آن  در  اضافی  مخاط 
متورم  بیشتر  هوایی  مجرای  می شود  باعث  غبار  و  گرد  گل،  گرده 
شوند و ماهیچه های اطراف آن سفت شوند. این شرایط تنفس را 
دشوار کرده و منجر به حمله آسم شود. این بیماری غیرقابل برگشت 

است و تنها از طریق درمان قابل کنترل است.
حمله خفیف آسم را می توان به راحتی در خانه کنترل کرد و تنها 
افرادی که از حمالت شدید آسم رنج می برند نیاز به بستری شدن 

در بیمارستان دارند.
نشانه  با  باید  به هنگام حمله آسم  واکنش سریع  نشان دادن  برای 
های آن آشنا بود. روزنامه تایمزآو ایندیا به شش عالمت رایج حمله 

آسم اشاره کرده است:
1 - احساس تنگی نفس

از اولین عالئم آسم است. این نشانه زمانی ظاهر  تنگی نفس یکی 
می شود که راه های هوایی ملتهب و باریک شوند. به همین دلیل 
مقدار مورد نیاز از اکسیژن به ریه ها منتقل نشده و باعث می شود فرد 

احساس تنگی نفس کند.
2 - خس خس کردن سینه

آن  شدن  باریک  موجب  آسم  حمله  حین  در  هوا  مجرای  التهاب 
می شود و تنفس مقدار کافی از اکسیژن را دشوار می کند. در این 

شرایط تنفس هوا منجر به صدای خس خس در سینه می شود.

3 - سرفه کردن
می  آسم  حمله  باعث  گرده  و  دود  غبار،  و  گرد  مانند  محرک هایی 
شوند. هنگامی که این ریز ذرات وارد مجاری هوایی می شوند مجرای 
تنفسی ملتهب می شود. این مواد اعصاب را تحریک کرده که به مغز 
از طریق  و شکم  قفسه سینه  ماهیچه های  تا  کنند  ارسال  سیگنال 
از عالئم معمول  دیگر  یکی  این  ریه ها خارج کنند.  از  را  سرفه هوا 

حمله آسم است.
4 - سنگینی قفسه سینه

احساس  فرد  شود  می  باعث  هوا  از  کافی  مقدار  تنفس  در  مشکل 
ناراحتی کند و باعث احساس سنگینی در قفسه سینه می شود.

5 - سرفه های مکرر که متوقف نمی شود
سرفه های مرتبط با آسم در افرادی که از بیماری حاد تنفسی رنج 
می برند به راحتی متوقف نمی شود و می تواند به دلیل محرک هایی 
باشد که باعث آسم می شوند. عالمت سرفه در زمستان بدتر شده و 

حمالت آسم می تواند به دلیل ویروس آنفلوآنزا شروع شود.
6 - نفس کشیدن سریع

تنگی نفس ناشی از آسم باعث می شود که فرد سریع و پی در پی 
نفس بکشد. مشکل ناشی از خروج کامل هوا از ریه ها به طور خودکار 
باعث می شود که فرد با سرعت بیشتری نفس بکشد. در هنگام تنفس 

سریع، صدای خس خس نیز شنیده می شود.

به قلم
 هما حجازی

یادداشت ورزشی:

جذابیت های یک

 فینال زودرس و تقابل 

اسطوره ها در انزلی

تیم فوتبال صنعت مس کرمان، در هفته نهم رقابت های لیگ دسته 
تیم  مهمان  امتیازی،  شش  و  حساس  دیداری  کشوردر  فوتبال  اول 

صدرنشین ملوان بندر انزلی خواهد بود.
برابر  در  پیروزی  با  هفتم  هفته  در  که  حسینخانی  فرزاد  شاگردان 
تحمیل  خود  میزبان  به  را  فصل  شکست  اولین  همدان،  شهرداری 
کرده بودند در هفته هشتم و در دربی فوتبال کرمان در برابر آرمان 
گهر سیرجان در ورزشگاه شهید باهنر  به نتیجه ای بهتر از تساوی 
بدون گل دست پیدا نکردند تا اگر چه روند شکست ناپذیری خود در 
بازی های خانگی را همچنان حفظ کرده باشند اما دو امتیاز حساس 
صدر  ملوان  با  رویارویی  های  حساسیت  و  داده  دست  از  را  خانگی 

نشین در هفته نهم  برای این تیم کرمانی بیشتر و بیشتر شود.
مازیار زارع یکی از اسطوره های باشگاه ملوان بندر انزلی و سر مربی 
حسینخانی  فرزاد  قدرت  به  خوبی  به  نیز  شمالی  تیم  این  کنونی 
اسطوره باشگاه مس کرمان و شاگردانش در تیم مس واقف هست و 
فارغ از اختالف پنج امتیازی دو تیم در جدول رده بندی،انزلی چی 
ها یکی از رقیبان اصلی خود برای صعود به لیگ برتر  را تیم اصیل و 
ریشه دار مس کرمان می دانند و به همین دلیل خیلی دوست دارند 
که بتوانند هر سه امتیاز خانگی این بازی حساس را به حساب خود 
واریز کنند اما روند خوب خط دفاع و دروازه تیم مس در چند بازی 
اخیر این تیم نشان داده است که مهاجمان ملوان و هر تیم دیگری 
برای فتح دروازه ستارگان فوتبال کویر،کار آسانی پیش رو ندارند و 
گل نخوردن تیم مس در دیدارهای اخیردر رقابت های لیگ،اعتماد به 
نفس بازیکنان و کادر فنی را هم افزایش داده است تا با خیال راحت 

تری رو در روی رقبا صف آرایی کنند.
 عالوه بر حضور دو اسطوره باشگاه بر روی نیمکت مربی گری از دیگر 
جذابیت های این دیدار سنتی و جذاب می توان به وجود بازیکنان با 
انگیزه ای همچون حمید کاظمی،محمد رضا پور محمد، عظیم گوک 
،محمد رضا نقدی پور، پوریا غالمی ،عیسی پرتو ،مهیار زحمتکش و....
در ترکیب هر دو تیم اشاره کرد که سابقه پوشیدن تیم مقابل را هم 

در کارنامه ورزشی خود دارند.
از سوی دیگر حذف غیر قابل باور تیم ملوان در جام حذفی فوتبال 
رقم  برابر همنام مس،یعنی مس شهربابک  در  با شکست  که  کشور 
خورد و پیروزی مس کرمان در برابر خوشه طالیی ساوه و صعود به 
فینال لیگ  این  بر جذابیت های  ،نیز  این جام جذاب  بعدی  مرحله 
ماند و دید که  باید منتظر  و  افزوده است  فوتبال کشور  اولی  دسته 
عصر روز چهارشنبه هفدهم آذرماه جاری و در ورزشگاه سردار جنگل 

گیالن چه نتیجه ای رقم خواهد خورد .
بی شک همه کرمانی هایی که دل در گروی توسعه کرمان و پیشرفت 
بزرگ و آسیایی مس  تیم  پیروزی  راه  به  استان دارند،چشم  فوتبال 
و  حسینخانی  فرزاد  های  موفقیت  تداوم  و  بازی  این  در  کرمان 
مس  مهم،مسیر  این  تحقق  صورت  در  که  ماند  خواهند  شاگردانش 
برای اوج گیری و رسیدن به رتبه های باالی جدول هموارتر خواهد 

شد.

یادداشت:

حکایت قلب های مهربون
 حکایت قلب مهربون مثل حکایت قلب  مهربون خانم 
حسینی  که هر ساله نزدیک فصل زمستان، لباس 

های گرم مازاد خونه را جمع می کند  و به چند نفری که می شناسد، 
می بخشد.

یا  داستان قلب مهربون آقای اکبری که از پدر پیر و نا توانش مراقبت 
می کند. هر وعده غذایی، کنارش می نشیند و با قاشق غذایی را که 
همسرش پخته به دهن پیرمرد می گذارد  و هر جمعه او را حمام می 
برد. خم به ابرو نمی آورد و دلشاد از این است  که کوچکترین حق 

شناسی را نسبت به پدرش انجام می دهد. 
خانم  های  همسایه  از  حتما  را  ها  گنجشک  به  دادن  غذا  جریان 
احمدی شنیده اید. خانم احمدی قلب مهربونی دارد و در زمستان که 
گنجشک ها غذای کمتری دارند، برایشان روی حیاط خانه آب و دانه 

می گذارد  و از این کارش لذت می برد.
قلب  پناه  دکتر حق  آقای  که  گفت  دوستانم  از  یکی  هم  دفعه  یک 
مهربونی داره، زیرا متوجه شده بود که زنی بچه اش را برای مداوا به 
مطبش برده بود و وقتی دکتر متوجه وضع مالی و بیکاری شوهرش 
ویزیت  ازاو  آمد  وقت  هر  و  بده  را پس  پولش  گفته  منشی  به  شده 

نگیرد.
قلب های مهربون تو این شهر زیاد هستند، کسی که با کودکی بازی 
می کند تا روی لبش خنده بنشاند، فردی که همراه بیماره  و روی 

صندلی نشسته و انتظار صبح را می کشد و...
و چند روز پیش حکایت  قلب مهربون  آقای علیزاده چشمانمان را 
نجات  برای  زرند  شهرستان  در  پدری  شنیدیم  وقتی  کرد.  نماگین 
دختر بچه اش که گرفتار آتش سوزی شده بود خود را به آتش زد 

و سوخت....

به قلم
امید سالجقه

به قلم
عباس هرارانی  
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