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انتخابات 1400

از کرانه های کارون تا کرانه های ُفرات

مدیر امور معدن شرکت گل گهرعنوان کرد :

گام های عملی مدیریت امور معدن شرکت گل گهر 

در افزایش راندمان تولید
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رئیس پلیس 
راه شمال استان کرمان:

پایان هفته 
به سفر نروید

معاون امنیتی وزیر کشور خبر داد:

واکسیناسیون 

افراد ۶۵ سال به باال 

تا آخر خرداد

متن در صفحه دوم

رئیس کل دادگستری کرمان:

در صدد باز کردن گره ها و قفل های موجود 

در مسیر کار واحدهای تولیدی هستیم

2

کارزار انتخابات ۱4۰۰ 

به طور رسمی آغاز شد 

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
فرمانده انتظامی استان :

باند قاچاق 

یک محموله سنگین 

مواد مخدرمنهدم شد

کرمانی و توصیه یک اقتصاددان؛ گزارش »کرمان امروز« از ارزش سهام عدالت شهروندان 

کرمانی ها سهام عدالتشان را ازدست ندهند!

متن کامل در صفحه سوم

   در استان کرمان یک میلیون و 300 هزار نفر سهام عدالت دریافت کرده اند. به گفته دکتر حسین اکبری فرد، اقتصاددان وعضو هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان توصیه می شود 
شهروندان سهمشان را نفروشند و خودشان سهامدار بمانند چرا که مزایایی دارد. از سوی دیگر برخی شهروندان می گویند؛ به علت بی برنامگی دولت در ارائه سهام و اظهار نظرهای 

نادرست درباره سود سهام، سردرگم شده اند و نمی دانند اطالعات درست و دقیق را از کجا باید کسب کنند و...

متن در صفحه چهارم

روایت »کرمان امروز« از آفت این روزهای

که هم با جان مردم   جامعه پزشکی استان 

بازی می کند و هم با آبروی جامعه شریف پزشکی؛ 

طناب کرونای بعضی 
پزشکان کاسب 

بر  گردن کرمانیان
3

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

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

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل: 
فراخوان  به شماره  ریال  ارجاع کار 886/000/000  فرآیند  مبلغ تضمین  و  ریال  برآورد 17/718/947/101  با  را  آر پی شهر کرمان  اجرای خط 500 جی  موضوع 

2000005963000006 سامانه ستاد.
از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان دو نفر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی 

صالحیت معتبر در رشته آب با حداقل رتبه 5 از ساجات همچنین صالحیت ایمنی )معتبر( صادره از اداره کار و تامین رفاه اجتماعی می باشند دعوت می شود.
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 در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. مشخصات این مناقصات در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس www.abfakerman.ir موجود 

می باشد.
تاریخ انتشار مناقصه روز سه شنبه تاریخ 1400/2/21

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1400/2/27
مهت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : تا ساعت 19 روز پنج شنبه تاریخ 1400/3/6

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 1400/3/6
زمان برگزاری مناقصه : ساعت 30: 9  روز شنبه تاریخ 1400/3/8

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 استان کرمان دفتر قراردادها و تلفن : 33222282 034 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934
دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

فراخوان مناقصه عمومی 
آگهی شماره 4 /الف/ 2 - 1400 م

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم
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اخبار استان

یک  مشکالت  گفت:  کرمان  دادگستری  کل  رئیس 
برای  الزم  مجوزهای  اخذ  زمینه  در  تولیدی  واحد 
واردات ماشین آالت حفاری حل و زمینه تداوم اشتغال 

۷۵۰ کارگر فراهم شد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
ستاد  نشست  در  موحد  یداهلل  کرمان،  دادگستری 
در  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  کلی  اجرای  استانی 
ابعاد حقوقی و قضائی کرمان اظهار کرد: در این نشست 
همچنین ضرب االجل دو هفته ای برای تعیین تکلیف 
واحد تولید پنل های خورشیدی در کرمان تعیین شد.

وی گفت: در این نشست همچنین مشکالت یک واحد 
تولیدی و معدنی در زمینه احیای پروانه اکتشاف معدن 
به دلیل موارد خارج از ید نیز بررسی و مصوبات الزم 

برای حل مشکالت این واحد تولیدی نیز انجام شد.
در  کرد:  اظهار  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 

صدد باز کردن گره ها و قفل های موجود در مسیر کار 
واحدهای تولیدی هستیم و در این راستا الزم است که 
در کنار ستاد استانی اجرای کلی سیاست های اقتصاد 
مقاومتی کارگروه های زیرمجموعه به بررسی موضوعات 

و تعیین راهکارهای حل مشکالت واحدها بپردازند.
موحد با اشاره به برگزاری جلسات تخصصی ذیل ستاد 
در  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  اجرای  استانی 
ابعاد حقوقی و قضائی در اتاق بازرگانی، دفتر دادستان 
کرمان و سازمان بازرسی، اظهار کرد: براساس منویات 
بسیار  زمینه های  قضائیه  قوه  ریاست  پیگیری های  و 
فراهم  اقتصادی  واحدهای  مشکالت  حل  برای  خوبی 
شده است. در این نشست مقرر شد مشکالت یک واحد 
تولیدی در زمینه تولید برق خورشیدی نیز در جلسات 
بعدی و پس از انجام بررسی های کارشناسی الزم مطرح 

و رسیدگی شود

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: کرمان 
کمی  تعداد  در  بسزایی  سهمیه،تأثیر  چهار  کسب  با 
اسالمی  جمهوری  پارالمپیک  کاروان  در  ورزشکاران 

ایران دارد.
میثم پاریزی، مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان 
از ۲۰۰ بسته کمک های  در حاشیه آیین توزیع بیش 
ارزشمند  کار  گفت:  رفسنجان  در شهرستان  مومنانه  
از هیات های  اعم  مجموعه ورزش و جوانان رفسنجان 
کارکنان،  ورزش  مجموعه  جوانان،  ورزشی، سمن های 
مجموعه باشگاه صنعت مس رفسنجان و همه کسانی 
نماد  به  بزرگ ورزش  را در حوزه  امروز رفسنجان  که 
تعامل، کار تیمی و گروهی تبدیل کرده اند تا بتواند در 

این بحث سرلوحه شهرستان های استان کرمان در این 
حوزه باشد، قابل تجلیل است.

او به اجرای رزمایش همدلی و مواسات در استان کرمان 
اشاره کرد و افزود: رزمایش همدلی و مواسات با عنوان 
توجه  با  پارسال  از  جوانانه«،  همت  مؤمنانه،  »کمک  
داشت،  وجود  ما  و کشور  دنیا  در  که  کرونا  به شرایط 
برهه ای  در  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  اساس  بر 
حساس که بحث معیشت دغدغه و نگرانی بسیاری از 
سطح  در  زمینه  این  در  و  شد  آغاز  بود،  جامعه  افراد 

کشور یک انقالب را به وجود آورد.
در  نیز  کرمان  استان  سطح  در  کرد:  تصریح  پاریزی   
حوزه ورزش، به همت مجموعه ورزش استان در مراحل 

و مناسبت های مختلف، بیش از ۲۰ هزار بسته معیشتی 
توزیع شد.

معیشتی،  کمک های  توزیع  بحث  در  کرد:  بیان  او 
چون  حمایتی  ارگان های  مانند  متولی  دستگاه های 
انقالبی  نهاد های  همراه  به  امداد  کمیته  و  بهزیستی 
و  علوی  بنیاد  برکت،  بنیاد  مستضعفان،  بنیاد  مانند: 
اما  می کنند،  یاری  را  نیازمندان  روز های سخت  در   ...
وقتی این کار در حوزه مردمی صورت می گیرد، ارزشش 

چندین برابر می شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان از تمام کسانی 
شهرستان  در  ارزشمند  اتفاق  این  تا  کردند  تالش  که 

رفسنجان بیفتد، قدردانی کرد.

به  جهانی  رقابت های  طالی  مدال  کسب  به  پاریزی 
اشاره  رفسنجانی  ورزشکار  پورمیرزایی،  منصور  همت 
استان  ورزش  جامعه  و  وی  به  را  موفقیت  این  و  کرد 
به ویژه مردم رفسنجان تبریک گفت و افزود: قطعاً این 
توکیو  پارالمپیک  رقابت های  به سکوی طالی  سهمیه 

تبدیل خواهد شد.
با کسب چهارمین سهمیه، یک  امروز  او تصریح کرد: 
تأثیر بسزایی در تعداد کمی ورزشکارانمان در کاروان 
پارالمپیک جمهوری اسالمی ایران داریم که امید داریم 
با کسب سکو،  بتوانند در این رقابت ها  هر چهار عزیز 
اضافه  استان  و  کشور  ورزشی  افتخارات  به  افتخاراتی 

کنند.

کرمان  استان  شمال  راه  پلیس  رئیس   
دیروز  از  کرونا  ملی  ستاد  ابالغ  به  بنا  گفت: 
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه تا روز شنبه ۲۵ 
اردیبهشت تردد بین شهرهای استان کرمان 

ممنوع است.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رضایی 
در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: بر این 
می شود  درخواست  استانی ها  هم  از  اساس 

حتماً به مقررات ابالغی توجه ویژه ای داشته 
خودداری  غیرضروری  سفرهای  از  و  باشند 
کرونا  نزولی  سیر  شاهد  شااهلل  ان  تا  کنند 
کرمان  استان  شمال  راه  پلیس  باشیم.رئیس 

به  شخصی  خودروهای  تردد  کرد:  اظهار 
صورت هوشمند توسط دوربین ها و در نقاط 
فاقد دوربین توسط مأموران پلیس راه کنترل 

و اعمال قانون خواهند شد.

رئیس پلیس راه شمال استان کرمان:

پایان هفته به سفر نروید

رئیس کل دادگستری کرمان:

در صدد باز کردن گره ها و قفل های موجود در مسیر کار واحدهای تولیدی هستیم

 مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد:

کسب چهار سهمیه از کرمان در کاروان پارالمپیک ایران

خبر
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام استان خبر داد:

توزیع 313 هزار بسته
 معیشتی و بهداشتی در استان 

 مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام استان کرمان گفت: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون 
3۱3 هزار بسته معیشتی، پروتئینی و بهداشتی توسط ستاد اجرایی فرمان امام 

در استان کرمان توزیع شده است.
»محمدعلی روح اللهی« در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همه رزمایش های 
معظم  مقام  منویات  راستای  در  امام  فرمان  اجرایی  احسان ستاد  و  همدلی 
از کرونا صورت  نیازمند و آسیب دیدگان  اقشار  به  رهبری به منظور کمک 

گرفته است.
وی افزود: کمک های مومنانه از سنت های جامعه اسالمی است و در ایام کرونا 
این کمک ها موجب همدلی جامعه شد و مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام در 
ادامه رزمایش های سال گذشته، در ماه رمضان اقدامات ویژه ای نیز انجام داده 
که کمک های مومنانه بین نیازمندان و بخشی توسط بنیاد احسان در بین هم 

استانی های سیل زده در شهداد و گلباف توزیع شد.
روح اللهی تصریح کرد: در ماه مبارک رمضان در فاز دوم مرحله پنجم رزمایش 
کمک مومنانه، ستاد اجرایی فرمان امام ۱۵ هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی در کل 
استان کرمان توزیع کرد که گروه های هدف از قبل شناسایی شده بودند و 

عمدتا افراد نیازمند و آسیب دیده از کرونا بودند.
ایمانی مشعر  استان کرمان گفت: جامعه  امام  اجرایی فرمان  مدیرکل ستاد 
مبارک  ماه  ابتدای  از  و  است  کرمان  استان  مذهبی  های  از هیئت  متشکل 
رمضان تاکنون 3۰ هزار پرس غذای گرم با همکاری بنیاد احسان طبخ و توسط 

گروه های جهادی بین افراد نیازمند عمدتا در حاشیه شهر توزیع کرده اند.
وی اظهار کرد: پنجمین رزمایش مشترک بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان 
امام و قرارگاه مشعر در شب میالد امام حسن علیه السالم انجام و 63۰۰ بسته 

معیشتی و شش سری جهیزیه بین زوج های نیازمند توزیع شد.
روح اللهی تصریح کرد: تا امروز استان کرمان در برگزاری رزمایش مشترک در 
کشور پیشتاز بوده و در توزیع کمک های مومنانه با نهادهای مختلف از جمله 

نیروی انتظامی و ... همکاری داشته ایم.
وی بیان کرد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون 3۱3 هزار بسته معیشتی، پروتئینی 
و بهداشتی توسط ستاد اجرایی فرمان امام در استان کرمان توزیع شده است.

روح اللهی با اشاره به کمک به افراد آسیب دیده از سیل توسط گروه های 
جهادی همکار ستاد اجرایی فرمان امام گفت: گروه های جهادی شهید فرخ 
یزدان پناه، شهید باکری و صدای مستضعفان و امدادرسانان آفرود کرمان در 
سیل پشوئیه با تجهیزات در منطقه حضور یافته و منازل و باغات مردم را 

نظافت و الیروبی کردند.
اخیر  سیل  در  کرد:  اظهار  کرمان  استان  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
گلباف همکاران ما نیز در روستاهای سیل زده بسته های غذایی ۷۲ ساعته، 

آب اشامیدنی توزیع و اقدامات مورنیاز منطقه را انجام دادند.
از نیروهای برق شهرستان کرمان در  با اشاره به جان باختن شش نفر  وی 
سیل هفته گذشته گلباف، افزود: اکثر آسیب ها و خسارت های این مسائل 
ناشی از سوء مدیریت است چراکه مسیر دسترسی روستاها، منازل مسکونی و 
جایگاه دام را در مسیر رودخانه قرار می دهند. هرچند استان کرمان سال ها 
درگیر خشکسالی است اما دلیل نمی شود که مسیر عبور را در دل رودخانه 

قرار بدهیم.
روح اللهی درباره تولید واکسن کرونا توسط ستاد اجرایی فرمان امام کشور 
بیان کرد: واکسن کوبرکت ایران در پایان بهار امسال به تولید انبوه می رسد و 

امیدواریم این تولید برای جلوگیری از ویروس کرونا تاثیر داشته باشد.
وی افزود: همه اقدامات و سهمیه بندی های واکسن توسط وزارت بهداشت و 

درمان صورت می گیرد و ستاد اجرایی یک عامل کمک دهنده است.
روح اللهی در پایان از همه مردم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 
و شوراها گفت: امیدوارم مردم خوب استان کرمان با حضور در انتخابات به 
فرموده مقام معظم رهبری »از انتخابات به عنوان یک نعمت خوب پاسداری 

کنیم«.

 دادستان جیرفت خبر داد:

بازداشت سه نفر به اتهام 
سوء استفاده و پولشویی در جیرفت

دادستان جیرفت از بازداشت دو نیروی راهداری و یک پیمانکار در جیرفت به اتهام 
ارتشاء و مشارکت در پولشویی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حسین 
سالمی گفت: دو نفر از کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب 
استان کرمان به دلیل سو استفاده از جایگاه شغلی خود و تبانی با یک پیمانکار در 
یک فقره کالهبرداری از طریق تأیید صورت وضعیت های صوری قبل از تکمیل 

پروژه ها از سوی مجری طرح و نیز با اتهام مشارکت در پولشویی، دستگیر شدند.
سالمی در تشریح این خبر افزود: متهمان این پرونده پس از تفهیم اتهام و صدور 

قرار وثیقه به دلیل عدم تودیع وثیقه، بازداشت شدند.
وی با تاکید بر این مطلب که کشف این جرایم در حوزه مفاسد اداری توسط یکی 
از مراجع امنیتی و با هماهنگی مقام قضائی انجام شد، اظهار کرد: پرونده مربوطه در 
شعبه اول بازپرسی ویژه رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی دادسرای جیرفت 

در حال تکمیل تحقیقات است.
دادستان عمومی و انقالب جیرفت تصریح کرد: یکی از شاخصه های مهم دوران 
تحول قضائی بر افراشته شدن پرچم عدالت خواهی و مبارزه با فساد توسط ریاست 
معظم قوه قضائیه است و دستگاه قضائی جیرفت نیز به تبع تالش های آیت اهلل 
رئیسی، مبارزه با فساد را یکی از اولویت های مهم و اساسی خود در سال جدید 

قرار داده است.
سالمی اظهارکرد: بر خورد قاطع، بدون اغماض و بدون تبعیض با مفاسد اداری و 
اقتصادی یکی از اولویت های مهم مجموعه قضائی است و دست اندرکاران مربوطه 

در این مسیر از هیچ تالشی فروگذار نخواهند کرد.

فرمانده انتظامی استان کرمان از ناکامی قاچاقچیان 
کشف  و  تریاک  کیلو  و 4۰۰  تن  دو  انتقال  از  قبل 
در  متهم  سه  دستگیری  و  ممنوعه  سالح  قبضه   ۷

عملیات رزمندگان پلیس خبر داد..
سردار عبدالرضا  ناظری  اظهار کرد: رزمندگان پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان و پلیس شهرستان قلعه 
قاچاقچیان  از قصد  اطالعاتی  اقدامات  انجام  با  گنج 
مسلح برای انتقال یک محموله سنگین مواد مخدر 

مطلع شدند.

با رصد مستمر تحرکات اعضای  افزود: ماموران  وی 
این باند، خانه روستایی آنان را در حاشیه شهرستان 
قلعه گنج که برای آماده سازی و انتقال مواد مخدر در 
نظر گرفته بودند شناسایی و بالفاصله با طرح ریزی 
عملیاتی منسجم این مکان را تحت محاصره خود قرار 

دادند.
ناظری تصریح کرد: ماموران ضمن هماهنگی قضائی 
از دو دستگاه  بازرسی  به محل موردنظر ورود و در 
وانت نیسان و کاپرا پارک شده در آنجا دو تن و 4۰۰ 

مقادیر  و  ممنوعه  سالح  قبضه  تریاک،۷   کیلوگرم 
دستگیر  را  قاچاقچی  سه  و  کشف  مهمات  زیادی 
با  پایان  در  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  کردند. 
اعضای  از  همه  شده  دستگیر  متهمان  اینکه  اشاره 
این  اعضای  کرد:  نشان  خاطر  بودند،  خانواده  یک 
باند قاچاق مواد مخدرکه قصد داشت چنین محموله 
سنگینی را از طریق مناطق کویری به استان های 
عملیاتی  و  اطالعاتی  اشراف  با  دهد  انتقال  همجوار 

رزمندگان پلیس ناکام ماند.

امور  مدیر  امروز:  کرمان  خبرنگار  کرمان- 
از  استفاده  خصوص  در  گهر  گل  شرکت  معدن 
گل گذاری  عملیات  در   stemming Truck
و  کیفیت  باالی  اهمیت  به  توجه  با  گفت:  چال ها 
در  شده  خرج گذاری  چال های  گل گذاری  سرعت 
راندمان عملیات آتشباری و با هدف کاهش مخاطرات 
یک  کارگیری  به  و  تامین  سنگ،  پرتاب  از  حاصل 
دستگاه استمینگ تراک بومی در معدن شماره یک 
گل گهر از طریق مدیریت امور معدن انجام شد که 
با بهره گیری از این دستگاه و افزایش سرعت گل 
گذاری در نهایت منجر به افزایش کیفیت آتشباری و 
کاهش خطرات ناشی از پرتاب سنگ شد. همچنین با 
کاهش نقش نیروی انسانی در این بخش از عملیات، 

افزایش  انسانی کاهش و سرعت اجرای کار  خطای 
از  استفاده  به  امید محتشمی  مهندس  است.  یافته 
 power( آتشباری  عملیات  در  نوین  روش های 
Deck & Air Deck( به عنوان یک اقدام مهم 
دیگر مهندسان داخلی شرکت اشاره کرد و افزود: به 
منظور هدایت کنترل شده امواج و گازهای حاصل 
آثار  کاهش  و  ها  سنگ  خردایش  جهت  انفجار  از 
ناخواسته مخرب آتشباری، استفاده از روش پاوردک 
و درپوش انفجاری توسط واحد عملیات مدیریت امور 
معدن و پیمانکار استخراج )شرکت آرمان گهر( انجام 
معمول  روش  با  مقایسه  در  نهایت  در  که  پذیرفت 
نیاز جهت  آتشباری؛ حفاری ویژه، خرج ویژه مورد 
عوارض  همچنین  و  ها  سنگ  مطلوب  خردایش 

ناخواسته انفجار از قبیل پرتاب سنگ و لرزش زمین 
کابلی مدل  بازسازی شاول های  یافت. وی  کاهش 
P&H را عامل افزایش راندمان عملیات معدنکاری 
دانست و تصریح کرد: عملیات بارگیری تراک های 
معدن  در  موجود  های  شاول  توسط  عمدتاً  معدنی 
انجام می شود. با توجه به وضعیت فعلی و برنامه های 
معدن و به منظور افزایش راندمان تولید و با هدف 
واحد  معدن؛  کننده  بار  دستگاه های  تعداد  افزایش 
معدن  پیمانکار  همکاری  با  معدن  امور  تعمیرات 
اقدام به بازسازی و نوسازی شاول های کابلی توسط 
ساخت  قطعات  به کارگیری  و  داخلی  متخصصین 
داخل کشور کرد. این شاول ها به مدت 6 سال از 
چرخه تولید خارج شده بودند که با این اقدام ضمن 

افزایش تعداد دستگاه های بار کننده راندمان، کلیه 
عملیات معدنکاری هم افزایش یافت.

را  دیگر  مهم  اقدام  گهر  گل  شرکت  معدن  مدیر 
به  و گفت:  معرفی کرد  بومی  پهپادهای  تکنولوژی 
دلیل توانمندی استفاده از تکنولوژی پهپاد در نقشه 
بعدی  سه  های  نقشه  تهیه  امکان  هوایی  برداری 
معدن، محاسبه حجم و مزایا و کاربردهای فراوان با 
هزینه و زمان کمتر و همچنین دقت و ایمنی باالتر 
را فراهم کرده که در حال حاضر در رابطه با تعیین 
حجم های استخراجی معدن و در مقاطع انبارگردانی 
در مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر مورد استفاده 
قرار می گیرد و نشان دهنده توان و تخصص داخلی 
و اعتماد به جوانان بومی برای تولید تکنولوژی است.

فرمانده انتظامی استان :

باند قاچاق یک محموله سنگین مواد مخدرمنهدم شد

مدیر امور معدن شرکت گل گهرعنوان کرد :

گام های عملی مدیریت امور معدن شرکت گل گهر در افزایش راندمان تولید 
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)آگهي مناقصه عمومی( نوبت اول
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آیا آنفلوانزا با قدرت 
بیشتری باز می گردد؟

 
و  می گذرد  همه گیری  آغاز  از  سال  یک  از  بیش 
کووید-۱۹ هنوز بخش هایی از جهان را به شدت درگیر 
که  می دهند  هشدار  دانشمندان  اما  است  کرده  خود 
ویروس دیگری می تواند طی چند ماه آینده تبدیل به 

تهدیدی جدی شود و آن »آنفلوانزا« است.
به گفته ی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری، در سال 
تنها ۲۰۰۰ مورد  و  ناپدید شد  تقریبا  آنفلوانزا  جاری، 
یافت شده  ایاالت متحده آمریکا  از آن در  تایید شده 
است. به طور معمول در فصل آنفلوانزا ایاالت متحده 
آنفلوانزا  شده ی  تایید  مورد  هزار  از ۲۰۰  بیش  شاهد 
بود که این میزان بخش کوچکی از عدد واقعی است 
و تخمین زده می شود رقم واقعی ساالنه بین ۹ تا ۴۵ 

میلیون باشد.
اقداماتی  جاری  سال  در  که  می گویند  دانشمندان 
فاصله گذاری  مانند  کووید-۱۹  از  پیشگیری  برای  که 
توقف شیوع  باعث  انجام شد  اجتماعی و ماسک زدن 

آنفلوانزا شد.
 Andy(به گفته ی دانشمندانی مثل دکتر اندی پکوز
دانشکده ی  در  میکروبیولوژی  استاد   ،)Pekosz
ابتال  بهداشت عمومی جان هاپکینز، سالی که در آن 
به آنفلوانزا کم باشد، سالی مملو از مبتالیان را در پی 

خواهد داشت.
دکتر پکوز می گوید: ما یک سال را بدون ابتالی قابل 
توجه به آنفلوانزا و ایجاد ایمنی در برابر آن گذراندیم و 
این بدان معناست که تعداد افراد مستعد ابتال به آنفلوانزا 

افزایش خواهد یافت.
این  برابر  در  می شود  مبتال  آنفلوانزا  به  فردی  وقتی 
ویروس ایمنی ایجاد می کند به همین دلیل است که 
به  ابتال  مستعد  بیشتر  معموال  خردساالن  و  کودکان 
آنفلوانزا هستند زیرا بدن آن ها هنوز با ویروس برخورد 
نداشته است اما از آن جا که انتشار این ویروس در سال 
جاری کم بوده است تعداد افرادی که در برابر آن ایمنی 

ایجاد نکرده اند دو برابر شده است.
یک   )Scott Hensley(هنسلی اسکات 
پنسیلوانیا  پزشکی  دانشکده ی  در  میکروبیولوژیست 
می گوید: با کاهش ایمنی جمعی تعداد مبتالیان بیشتر 
خواهد شد و ممکن است شاهد فوت تعداد بیشتری از 
کودکان و شیوع بیشتر بیماری باشیم زیرا پیش بینی 

می شود ایمنی جمعی کم شده باشد.
این  ویژگی های  از  دیگر  یکی  می گویند،  دانشمندان 
فصل آن است که به نظر نمی رسد سویه های زیادی از 
ویروس در گردش باشد. هنسلی می گوید: این موضوع 
در  زیادی  گوناگونی  معمول  طور  به  زیرا  است  جالب 

ژنتیک این نوع ویروس ها وجود دارد.
ویروس  تعداد سویه های  واقعا  آیا  که  نیست  مشخص 
کم است و یا تعداد کم آزمایش و نمونه برداری باعث 
که  معناست  بدان  این  برسد.  نظر  به  اینگونه  می شود 
ممکن است گونه های کشف نشده ای از این ویروس در 

میان مردم وجود داشته باشد.
که  آنفلوانزا  واکسن های  روی  بر  می تواند  موضوع  این 

ساالنه تولید می کنیم نیز اثر بگذارد.
و  همه گیرشناس   ،)Sarah Cobey(کوبی سارا 
می گوید:  شیکاگو  دانشگاه  از  تکاملی  زیست شناس 
به طور کلی ما تنوع ژنتیکی کم را ترجیح می دهیم. 
واکسن ها  باشند  گردش  در  کمی  سویه های  اگر 
کارآمد خواهند بود. در سال های اخیر سویه ای به نام 
زیرا  است  زیادی شده  ایجاد مشکالت  باعث   H۳N۲
زیرمجموعه های آن زیاد هستند و این موضوع ساخت 
جاری  سال  در  می کند.  دشوار  آن  برای  را  واکسن 
تعداد  این  اگر  اما  شده اند  شناسایی  کمی  سویه های 
کم ناشی از تعداد محدود آزمایش ها باشد ممکن است 

واکسن ها به مشکل بخورند.
کمی  ابتالی  موارد  که  آن جایی  از  می گوید:  پکوز 
داشته ایم گزینه های کمی برای ساخت واکسن در دست 
داریم و ممکن است سویه هایی که تعداد کمی داشتند 
در جامعه غالب شوند. این مسئله هر سال ما را نگران 
می کند اما به طور معمول، سال های گذشته مجموعه 

داده های بیشتری داشتیم.
سازمان بهداشت جهانی سویه های واکسن ها را با توجه 
به آنچه در جهان در گردش بوده است در ماه فوریه 
جمع آوری می کند. دانشمندان معموال توجه زیادی به 
سویه های نیم کره ی جنوبی زمین دارند زیرا گسترش 
آغاز  ژوئن  ماه  در  جهان  از  قسمت  این  در  آنفلوانزا 

می شود و در ماه اوت به اوج خود می رسد.
به رغم نگرانی های ایجاد شده در مورد واکسن آنفلوانزا، 
واکسیناسیون هنوز کلید جلوگیری از این بیماری است. 
از  ویروس  برابر  در  نتواند  خوبی  به  واکسن  اگر  حتی 
شما محافظت کند میزان خطر بستری شدن را کاهش 

می دهد.
هنسلی می گوید: خیلی چیزها از دست ما خارج است 

اما کاری که می توانیم انجام دهیم واکسن زدن است.
استاد   )Jesse Goodman(گودمن جسی  دکتر 
پزشکی و بیماری های عفونی در دانشگاه »جورج تاون« 
کووید-۱۹  از  زیادی  چیزهای  مردم  که  است  معتقد 
آموخته اند مانند فاصله گذاری و شستن مکرر دست ها 
و اگر برخی از این موارد ادامه  یابند شاید سال آینده 
شاهد شرایط بدی نباشیم اما سوال اصلی این جاست 

که این عادت ها تا چه زمانی ادامه خواهند داشت؟

کارزار انتخابات ۱۴۰۰ به طور رسمی آغاز شد 

معاون امنیتی وزیر کشور خبر داد:

واکسیناسیون افراد ۶۵ سال به باال تا آخر خرداد

آیا فرهنگ آموزش و یادگیری در پساکرونا تغییر خواهد کرد؟

 دیروز سه شنبه نام نویسی داوطلبان انتخابات ریاست 
ستاد  محل  در  روز   ۵ مدت  به  و  شده  آغاز  جمهوری 

انتخابات ادامه دارد. 

و  دولت  نظر  اختالف  وجود  با  فوری،  خبر  گزارش  به 
نام  ثبت  های  شاخص  و  معیارها  برای  نگهبان  شورای 
ثبت  از  روز  اولین  ریاست جمهوری ۱۴۰۰،  انتخابات  در 

انتخابات رأس ساعت ۸ صبح روز ۲۱  نام داوطلبان این 
اردیبهشت آغاز شد.

شروع کارزار انتخابات با حاشیه و چالش های متعددی 

همراه شده و به نظر می رسد در طول ۵ روز نام نویسی 
از داوطلبان و روزهای تبلیغات این حواشی همچنان ادامه 

داشته و داغ تر هم خواهد شد.

رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی 
گزارش  طبق  گفت:  کرونا  بیماری  مدیریت 
وزارت بهداشت و درمان تا آخر خرداد ماه همه 

افراد ۶۵ سال به باال واکسینه خواهند شد.
با  که  کمیته  جلسه  در  ذوالفقاری  حسین 
وزارت  نمایندگان دستگاه ها در محل  حضور 
امروز  اینکه  به  اشاره  با  شد  برگزار  کشور 
بیماری در کشور با همراهی مردم و زحمات 
و  مهار  شرایط  در  درمان  و  پزشکی  کادر 
کنترل قرار گرفته است؛ گفت: طبق گزارش 
وزارت بهداشت موج چهارم بیماری از مرحله 
پیک و فزاینده در حال انتقال به فضای مهار 

و کنترل است.
اینکه  بیان  با  کشور  وزیر  امنیتی  معاون 
دستگاه ها  همه  همکاری  حاصل  توفیق  این 
و همراهی مردم عزیز کشورمان است؛ گفت: 
بایستی با ادامه روند رو به موفق جلو بتوانیم 

زمینه بیماری را در کشور کاهش دهیم.

انتظامی  و  اجتماعی  امنیتی،  کمیته  رئیس 
بودن  پیش  در  به  اشاره  با  بیماری  مدیریت 
حجم  افزایش  به  نسبت  فطر  عید  تعطیالت 
شهرهای  به  خصوص  به  احتمالی  سفرهای 
تجربه  به  گفت:  و  داد  هشدار  کشور  شمالی 
دیده شده که افزایش سفرها و مسافرت های 
و  گسترش  عوامل  از  یکی  شهری  برون 

چرخش بیماری است.
باید محدودیت  این خصوص گفت:  در  وی 
نیروی  عوامل  نظارت  با  شهری  بین  سفر 
در  سفر  آزادانه  تردد  و  گردد  تداوم  انتظامی 

کشور صورت نگیرد.
مقصد  اینکه  به  اشاره  با  وزیر کشور  معاون 
به  شمالی  استان های  به  سفرها  بیشترها 
خصوص مازندران است، گفت: بایستی در این 
استان بیشترین تمرکز و دقت را داشته باشیم 
این  به  سفرها  افزایش  با  که  ندهیم  اجازه  و 

استان بیماری دوباره اوج گیری کند.

ذوالفقاری در بخش دیگری از صحبت هایش 
اش  مربوطه  حوزه  و  انتظامی  نیروی  گفت: 
صورت  به  بایستی  رانندگی  و  راهنمایی 
در خصوص  را  الزم  رسانی های  اطالع  جدی 
محدودیت ها و ممنوعیت های سفر انجام دهد 
و مرجع اطالع رسانی در این خصوص نیروی 

انتظامی و پلیس راهور می باشد.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش به 
به  پرورش  آموزش  وزارت  آزمون  برگزاری 
خصوص برای کالس های نهم و دوازدهمی ها 
طبق  خصوص  این  در  گفت:  و  کرد  اشاره 
پرورش  و  آموزش  وزارت  نماینده  گزارش 
از  بهداشتی  پروتکل های  و  اصول  تمامی 
و  اخذ شده  درمان  و  بهداشت  وزارت  سوی 
شده  اعالم  استان ها  همه  به  پروتکل ها  این 

است.
آموزش  تالش  کرد:  تصریح  ذوالفقاری 
آزمون ها  که  است  اساس  این  بر  پرورش  و 

با  بزرگ  کالس های  در  و  باز  مکان های  در 
برگزار شود. موضوع  بهداشتی  رعایت اصول 
و  درمان  کادر  نیروهای  بازنشستگی  تمدید 
بهداشت از دیگر محورهای مهم جلسه  بود 
که قرار شد پیشنهاد آن به ستاد ملی ارسال 

شود. مساله واکسیناسیون از دیگر محورهای 
جلسه  بود و در این خصوص طبق گزارش 
ماه  آخر خرداد  تا  درمان  و  بهداشت  وزارت 
همه افراد ۶۵ سال به باال واکسینه خواهند 

شد.

از  بیماری کووید- ۱۹  پایان همه گیری  از  بعد  محققان معتقدند، مدارس 
فرهنگ تدریس به فرهنگ یادگیری تغییر پیدا خواهند کرد.

به نقل از نیوزمیکروسافت، آموزش قبل از همه گیری نیز در حال تحول بود 
و این تحول ممکن است تا مدت ها پس از پایان همه گیری نیز ادامه یابد. قبل 
مدرسه  اول  روز  زندگی،  در  اختالل  و  کووید- ۱۹  بیماری همه گیر  از شیوع 
به عنوان آیین بازگشایی مدارس مطرح بود و این مراسم نسل به نسل ادامه 
داشت. کالس ها از مهد کودک تا سال دوازدهم، توسط معلمان اداره می شدند، 
به این صورت که کالس با زنگ شروع و با زنگ نیز خاتمه پیدا می کرد. آزمونی 
تعیین  و نمراتی ثبت می شد که ممکن بود والدین یا دانش آموزان را خوشحال، 

ناامید یا حتی متعجب کند.
این  با  با آموزش وجود دارد.  این رویکرد یکسان و متناسب  سال هاست که 
حال، اکنون تغییرات بی سابقه ای به وجود آمده است که تنها به دلیل بیماری 
کووید- ۱۹ نیست. پاسخ به ویروس کرونا نشان داده که چگونه فناوری می تواند 

به تغییر نحوه آموزش و یادگیری کمک کند، اما مدت ها قبل از بروز همه گیری، 
فشار برای تغییر آغاز شده بود و تا مدت ها بعد از این بحران نیز ادامه خواهد 
رویکردهای  بررسی  حال  در  سیاست گذاران  بحران  این  از  پیش  داشت. 

تحول آفرین جدید در آموزش بوده اند که فراتر از ارائه آنالین در خانه است.
بازنگری در یادگیری

و  ارزیابی  برای  زمان  بهترین  آنالین،  آموزش  از  استفاده  و  خانه نشینی 
مدارس  شروع  از  بعد  دانش آموزان،  ساخت.  ممکن  را  آموزش  آینده  بررسی 
اولین های آموزش مجازی هستند که مهارت جدید و  در پساکرونا، به عنوان 
تفکر جدیدی را آموخته اند. آنان به حمایت های اجتماعی، عاطفی و تحصیلی 
برای موفقیت در زندگی و کار نیاز دارند و می توانند آنها را از طریق تجارب 
یادگیری غنی و انعطاف پذیر به دست آورند که با تحصیالت والدین آنان تفاوت 
بسیاری خواهد داشت. فناوری های جدید مبتنی بر داده، روش هایی برای تحول 
شیوه ها، ساختارها و حتی فرهنگ ها در مدارس ارائه می کنند. چگونه می توانیم 

کردند:  اظهار  محققان  کنیم؟  استفاده  آموزش  در  تجدیدنظر  برای  فناوری  از 
طی سال های متمادی، فناوری بسیاری از جنبه های جامعه را تغییر داده، اما 
ساختار مدارس تا حد بسیاری ثابت مانده است. اکنون، راهکارهایی ارائه شده 
که توانایی تبدیل و بهبود این سیستم را خواهد داشت و دانش آموزان به نتایج 
یافت. کارشناسان، خواهان یک  ارزشمندتر دست خواهند  و مهارت های  بهتر 
تغییر سیستمی هستند که در آن آموزش از »فرهنگ آموزش به یک فرهنگ 
یادگیری« مبدل شود. ارائه داده ها در زمان واقعی )داده هایی که بالفاصله بعد 
و طیف   )AI( مانند هوش مصنوعی  نوآوری هایی  ارائه می شود(،  از جمع آوری 
دانش آموزان،  روابط  و  نقش  تغییر  به  جدید  ابزارهای  و  دستگاه ها  از  وسیعی 

معلمان و والدین کمک خواهد کرد.
دانش آموزان این توانایی را خواهند داشت که با روش های انعطاف پذیر و غالبا 
مشارکتی، چه در داخل و چه در خارج از کالس با سرعت خودشان یاد بگیرند، 
قرار گیرند.  لزوم در چالش  را دنبال کنند و در صورت  می توانند منافع خود 

محققان اظهار کردند: یادگیری واقعی زمانی است که سختی به دنبال داشته 
از  واقعی در مورد پیشرفت هر یک  به داده های شخصی زمان  باشد. معلمان 
دانش آموزان )از نظر تحصیلی و عاطفی( دسترسی خواهند داشت و می توانند 
حمایت مناسب از هر دانش آموز را داشته باشند. والدین نیز اطمینان، جزئیات 
و اعتمادبه نفس بهتری در ارتباط با آموزش فرزند خود خواهند داشت و درگیر 
آن می شوند. آنتونی سالسیتو، معاون آموزشی مایکروسافت، پیش بینی می کند 
بود. طی چند  یادگیری« خواهد  به »مراکز  تبدیل مدارس  فناوری شاهد  که 
افزودند:  است. محققان  زیاد شده  بسیار  توجه  تجربه کالس  به  دهه گذشته، 
ما شاهد جابجایی خواهیم بود که مدارس از روند ساختمان  و فضاهای فراگیر 
تا  سازند  قادر  را  دانش آموزان  و  شوند  محور  داده  و  انعطاف پذیر  شده،  خارج 
فراتر از  دیوارهای مدارس یاد بگیرند. کالس درس از بسیاری جهات، به یک 
دیگر  است.  شده  تبدیل  گذشته  نگه داشتن  برای  راهی  فقط  و  فیزیکی  مانع 
محدودیتی برای برگزاری کالس با تعداد دانش آموز مشخص مطرح نخواهد بود.

گزارش »کرمان امروز« از ارزش سهام عدالت شهروندان کرمانی و توصیه یک اقتصاددان؛

کرمانی ها سهام عدالتشان را ازدست ندهند!
گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
اساسی  قانون  اصل ۴۴  کلی  های  ابالغ سیاست  از  پس 
به  و   ۱۳۸۴ سال  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  توسط 
انقالب،  رهبر  موافقت  و  وقت  جمهور  رییس  درخواست 
عدالت  تامین  و  زدایی  فقر  هدف  با  عدالت  سهام  توزیع 

اجتماعی آغاز شد.
مرحله  در  مجلس  های  پژوهش  مرکز  اعالم  اساس  بر 
نخست توزیع سهام عدالت ۵/7 میلیون نفر شامل کارکنان 
اجتماعی،  تامین  کشوری،  و  لشکری  بازنشستگان  دولت، 
کارکنان شهرداری ها به همراه مددجویان کمیته امداد امام 
خمینی)ره( و بهزیستی و در مرحله دوم ۱7 میلیون نفر از 
عشایر و روستاییان و در نهایت طی ۱۸ مرحله ۴۹ میلیون 

نفر از ایرانیان سهام عدالت دریافت کردند.
در پایان سال ۹۶ به دارندگان سهام عدالت اعالم شد که 
پس از ثبت شماره شبا بانکی خود در سامانه سهام عدالت 
می توانند نسبت به دریافت سود سهام سال ۱۳۹۵ خود 
اقدام  کنند و تا کنون سود سهام عدالت سال ۹۵ و ۹۶ به 

طور کامل پرداخت شده است.
در اردیبهشت سال ۹۹ با درخواست حسن روحانی رییس 
جمهوری ایران از رهبر معظم انقالب و موافقت ایشان سهام 
توانستند سهام عدالت  افراد می  و  آزاد سازی شد  عدالت 
خود را به روش مستقیم و غیر مستقیم مدیریت کنند و یا 

بخشی از آن  را به فروش برسانند.
تعداد سهامداران استان

در استان کرمان یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر سهام عدالت 
دریافت کرده اند که در جریان آزاد سازی سهام، ۱7 هزار 

غیر  روش  که  است  سهامدارانی  به  متعلق  تومان  میلیارد 
حسین  دکتر  گفته  به  که  اند  کرده  انتخاب  را  مستقیم 
اکبری فرد، عضو هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان در حال 
حاضر هر سهامدار شرکت استانی ۱۲۵ هزار سهم ۱۰۰۰ 
قیمت  تومان  میلیون  نیم  و   ۱۲ متوسط  طور  به  و  ریالی 

سهام افرادی است که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده 
نفروشند و خودشان  را  اند که توصیه می شود سهمشان 

سهامدار باشند چرا که مزایایی دارد.
این اقتصاد دان درباره کارت اعتباری سهام عدالت بیان 
از  استفاده  برای  ای  پشتوانه  تواند  می  عدالت  کرد: سهام 

وام بانکی باشد و فرد به انداه ای که سهام  قابل فروش 
دارد، معادلش را وام بگیرد و برای این کار باید سهامداران 
در سامانه سجام ثبت نام کنند و احراز هویت شوند و برای 

کسانی که وام های کوچک نیاز دارند، کمک خوبی است.
مردم و سردرگمی ها

یک شهروند کرمانی که خود را جا مانده از سهام عدالت 
می داند چنین اظهار کرد: هم اکنون ۵۵ سال سن دارم 
تعلق  به من  اما سهام عدالت   و کارگر هستم  و مستاجر 
نگرفته و هیچ اسمی از من و خانواده ام در سامانه سهام 

عدالت یافت نمی شود.
وی افزود: سهام عدالت می توانست به سرمایه ای برای 
خانواده من تبدیل شود اما نمی دانم اطالع رسانی ضعیف 
بود یا عملکرد دولت که افرادی امثال من از این سهام جا 

مانده اند.
شهروند دیگری که دارنده این سهام است پرسش دیگری 
درباره  امروز  مردم  که  گوید: چیزی  و می  کند  طرح می 
سهام عدالت نمی دانند این است که باالخره این سهام را 
چطور می توان فروخت یک روز صحبت از سجام می شود 
و ما کد بورسی می گیریم تا سهام رابفروشیم اما وقتی به 
بانک مراجعه می کنیم درست و کامل به ما نمی فروشند 
از گران شدن سهام  از سوی دیگر دولت مدام صحبت  و 

عدالت و مبالغ باال می زند؟ واقعا نمی دانیم چه کنیم... 
سخن آخر

سهام  برای  مختلف  های  مدل  آنقدر  مسئوالن  واقع  در 
عدالت در نظر گرفتند که مردم سردرگم شدند. اگر قرار 
باشد چرا ۳۰ درصد،  به دست مردم  تکلیف سهام   است 
تکلیف  است  قرار  اگر  اما  کنند  می  مطرح  را  و...  سجام 
را  آن  واگذاری  فروش  چرا  پس  باشد  دولت   دست  به 
خودشان  بر عهده نمی گیرند. این موارد از جمله دغدغه 
های شهروندان درباره سهام عدالت است که امید می رود 

شفاف سازی بیشتری مسئوالن  به خرج دهند.

دکتر  گفته  به  کرده اند.  نفر سهام عدالت دریافت  هزار   3۰۰ و  میلیون  یک  کرمان  استان  در 
می شود  توصیه  کرمان  باهنر  دانشگاه  علمی  هیات  وعضو  اقتصاددان  اکبری فرد،  حسین 
سوی  از  دارد.  مزایایی  که  چرا  بمانند  سهامدار  خودشان  و  نفروشند  را  سهمشان  شهروندان 
اظهار نظرهای  و  ارائه سهام  بی برنامگی دولت در  به علت  دیگر برخی شهروندان می گویند؛ 
نادرست درباره سود سهام، سردرگم شده اند و نمی دانند اطالعات درست و دقیق را از کجا 

باید کسب کنند و... 
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انتخابات 1400

از کرانه های کارون 
تا کرانه های ُفرات 

است  متفاوت  پیشین  های  دوره  با  جهت  آن  از   1400 انتخابات 
واقع  در  آرا  اخذ  های  صندوق  پای  در  مردم  حماسی  حضور  که 
قاسم  حاج  شهید  سپهبد  های  آفرینی  حماسه  از  است  قدرشناسی 
سلیمانی در کرانه های کارون علیه صدامیان طی هشت سال دفاع 

مقدس و کرانه های فرات علیه داعشیان.
قدرشناسی از فرمانده ای که جان عزیزش را بر کف دست نهاد و 
بیش از چهل سال همراه با دیگر فرزندان این سرزمین امنیت ایران 
را در کوه و دشت و دریا پاس داشت و در اجرای این وظیفه، حتی 
بین  محافل  در  رفت که  پیش  بدانجا  تا  و  نورزید  غفلت  ای  لحظه 
المللی به عنوان بزرگترین دشمن جهانخواران شناخته می شد و همه 
ی ما شاهد بودیم که در جنگ رویارو حریفش نبودند و سرانجام 
بزدالنه او را ترور کردند اما غافل از اینکه نام حاج قاسم، دردل و 
جان مردم حک شده و هزاران سال دست عدالت طلبان آرمان خواه 
را در عبور از جاده های پیچ در پیچ روزگاران می گیرد و آنها را به 

منبع نور و عزت راه خواهد برد. 
ملت بصیر و آگاه ایران با تکیه بر میراث فرهنگی و ایمان سترگ 
عاشورایی، انتخابات را به عنوان یک عنصر وحدت بخش و عزت 
انجام  آن  قبال  در  را  بی شک وظیفه ی خود  و  آفرین می شناسد 
شناخت  در  اهتمام  انتخاباتی،  هر  بخش  مهمترین  اما  داد  خواهد 

کاندیداهاست. 
ما به عنوان رای دهنده، موظفیم، هم در زمینه ی شرح وظایف رییس 
جمهوری و اعضای شوراها و هم درباره ی ایمان و سخت کوشی، 
دانش و تجربه ی هر یک از کاندیداها، کسب آگاهی کنیم تا در 
روز انتخابات بی هر گونه شک و تردیدی رای بدهیم و افرادی را 
انتخاب کنیم که برای عبور از مشکالت کنونی و ریل گذاری سالم 
داشته  را  الزم  های  توانایی  توسعه،  و  پیشرفت  قطار  حرکت  برای 
باشد. زنان و مردان هوشمند و متفکری که نسبت به دردهای مردم 
این  موازات  به  و  باشند  داشته  را  آگاهی الزم  و مشکالت کشور، 
قبیل شناخت ها و نیز پا به پای علوم و فناوری های روز، برنامه های 
روشن و مدونی برای حل مشکالت ارائه دهند و همواره درباره ی 

برنامه های خود پاسخگو باشند.

  به قلم یحیی 
فتح نجات

به قلم 
محمد فتح نجات

روایت »کرمان امروز« از آفت این روزهای جامعه پزشکی استان که هم با جان مردم بازی می کند و هم با آبروی جامعه شریف پزشکی؛ 

طناب کرونای بعضی پزشکان کاسب بر گردن کرمانیان

پا به پای قاسم

این روزها با توجه به پیک مرگ بار کرونا که در حال 
با خود  را  ما  از عزیزان  از آن هستیم و بسیاری  گذر 
برد، خبرهای جدیدی نیز به گوش می رسد. خبرهایی 
که همچو رد پنجه ای کثیف بر صورت شریف جامعه 
شماهم  شاید  کند.  می  چشمی  بد  استان  پزشکی 
شنیده باشید که چند پزشک انگشت شمار در کرمان 
با محوریت درمان کرونا در حال کسب درآمد گزاف 
هستند و از هیچ رفتاری و موقعیتی برای تحصیل پول 
سوال  یک  برای  تنها  که  پزشکانی  کنند.  نمی  دریغ 
 500 خانه  در  ویزیت  برای  تومان،  100هزار  تلفنی 
سرم  عدد  سه  نصب  برای  و  ویزیت  حق  تومان  هزار 
ویتامین سی و دو میلیون تومان دریافت می کنند. این 
اعداد که عرض شد همه مستند است و توسط یکی 
تمامی رسیدها  و  است  بنده گزارش شده  بستگان  از 
موجود است. چنین رفتاری ممکن است برای خانواده 

هایی که خیلی درد هزینه و درآمد را تجربه نکرده اند 
برای 80درصد  که  گفت  بتوان  شاید  اما  نباشد،  مهم 
اینها  از  نیست.  انجام  قابل  موضوع  این  کرمانیان  از 
و جایگاه  پزشکی  از شان  دور  رفتاری  گذشته چنین 
و  بازرسان  از  باید  دیگر  سویی  است.از  طبابت  رفیع 
ناظران دانشگاه علوم پزشکی و دیگر نهادهای مرتبط 
را  الزم  پیگیری های  زمینه  این  در  چرا  که  پرسید 
ندارند؟ در شرایطی که شهر کرمان خاکستر مرگ را 
به  مردم؛  همه  و  کند  می  احساس  کرونایی  ایام  در 
نابسامان  وضعیت  ویروس  این  به  مبتالیان  خصوص 
روحی دارند، چنین کاسبی ای چیزی جز زدن نان در 
خون مردم نیست. چندین پزشک در کرمان با تشکیل 
تیم هایی مردم را مجبور می کنند که آزمایش خون 
در یک آزمایشگاه خاص و خرید دارو از داروخانه های 
خاص و حتی نصب سرم توسط افراد مورد معرفی خود 
ایشان باشد. اینها همه رفتارهای کاسبانه ای است که 
البته توسط تعداد معدودی پزشک این روزها در حال 
انجام است. امید می رود که این متن یا باعث شود که 
این پزشک نماها اندکی به اصل خویش برگردند و یا 
اینکه سازمان نظارتی به این موضوع ورود کنند و نرخ 

و تعرفه ای معقول برای آن در نظر بگیرند.

 کتاب پا به پای قاسم، اثر جدید سعد اهلل زارعی 
اقدامات  به  میدانی  رویکردی  با  که  می رود  شمار  به 
میدانی شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده شجاع سپاه 
قدس و تحلیل عینی ۲ دهه تحوالت منطقه غرب آسیا 
اندیشه  مطالعات  موسسه  از سوی  اثر  این  می پردازد. 

سازان نور به زیور چاپ شده است.
نویسنده در مقدمه این کتاب پس از تعریف مقاومت 
میان  در  حتی  آن  چراغ  شدن  روشن  و  منطقه  در 
جایگاه شخصیت  و  نقش  به  مسلمان  غیر  کشورهای 
های تاثیرگذار در ارتباط با آن به چرایی و علل اساسی 
در  آن  معارض  های  دیدگاه  و  مقاومت  گیری  شکل 
با  های  شخصیت  برخی  وجود  و  پردازد  می  منطقه 
با  سلیمانی  قاسم  شهید  نظیر  راسخ  اعتقاد  و  ایمان 
شناسی،  اسالم  چون  ایشان  شخصیتی  های  ویژگی 
درایت، مردم داری، دشمن شناسی، بصیرت و شجاعت 
میان  در  مقاومت  ادامه  و  حیات  رکن  ترین  مهم  را 

کشورهای منطقه می داند.
 در ادامه این اثر نویسنده با بر شمردن 15 صفت و 
ویژگی شهید سلیمانی و تشریح هر یک از آنها، اقدامات 
آن شهید را موجب برهم خوردن بسیاری از طرح ها 
و نقشه های دشمنان ملت های منطقه از جمله طرح 
در  ها  تکفیری  گسترش  شکست  جدید،  خاورمیانه 
و  امریکا  نظیر  آنها  حامیان  و  منطقه  کشورهای  بین 
عربستان و ریشه کنی خالفت دانسته که در کنار آنها 

از  امنیت حرم و پشتیبانی  افزایش  تقویت حزب اهلل، 
دیپلماسی کشور را از دستاوردهای فعالیت های شهید 

سلیمانی در منطقه خاورمیانه می داند.
عملکرد سپاه قدس پاسداران انقالب اسالمی

استراتژیک  راهبرد  یک  عنوان  به  قدس  سپاه  ایجاد 
و  آن  انقالبی  ساختار  و  ها  ویژگی  برخی  به  اشاره  با 
اقدامات این سپاه در منطقه مانند مقابله با اشغالگری، 
رهایی بخشی منطقه از برخی بحران ها، توانمندسازی 
بعضی از کشورهای منطقه مانند لبنان و افغانستان در 
برابر اشغالگری های دشمنان آن مهم ترین سرفصل 
های بخش سوم کتاب پا به پای قاسم را تشکیل می 

دهد و در ادامه دور کردن سایه جنگ از سر ایران و 
افزایش انگیره برای رفع مشکالت در بعد ملی را مهم 

ترین دستاورد سپاه در ارتباط با کشور می داند.
در  آمریکا  حضور  به  اشاره  با  اثر  این  در  نویسنده 
مانند  این حضور  و عوامل  به علل  آسیا  منطقه غرب 
های  جنگ  تحمیل  منطقه،  امنیتی  موازنه  تغییر 
منطقه  در  ایران  مهار  و  داعش  برگه  با  بازی  نیابتی، 
پرداخته و حضور شهید سلیمانی در ۲ دهه تحوالت 
های  طرح  از  بسیاری  شدن  خنثی  موجب  را  آن 
آنان در کشورهای منطقه  تغییر معادالت  دشمنان و 
نظیر فلسطین، لبنان، عراق، سوریه و یمن برشمرده و 
اشاره ای گذرا نیز به تحوالتی دارد که موجب بیداری 
اسالمی در بین کشورهای منطقه و عوامل ناکامی این 

بیداری دارد.
ایران و آمریکا نه جنگ و نه سازش

فصل  عنوان  سازش  نه  و  جنگ  نه  آمریکا  و  ایران 
هفتم کتاب پا به پای قاسم است که در آن با اشاره 
این  های  گذاری  هدف  و  آمریکا  خصومت  تداوم  به 
کشور علیه ایران، بروز اغتشاشات در منطقه، ایجاد دو 
دستگی، تداوم نزاع ها در آن و اقدامات متنوع دیگری 
های  سیاست  پیشبرد  هدف  با  که  است  شده  اشاره 
آمریکا علیه ایران و منطقه اتخاذ و در حال اجرا است.
اشاره  که  پیشین  موضوعات  بررسی  از  پس  زارعی، 
هایی به آن شد در پایان و در فصل هشتم به بررسی 

وضعیت  سایه  در  منطقه  کشورهای  تحوالت  افق 
پنج  در  اوضاع  آینده  تشریح  به  و  پرداخته  کنونی 
کشور شامل عراق، لبنان، سوریه، یمن و فلسطین و 
سرنوشت معامله قرن پرداخته و نتیجه می گیرد که 
گذشته چراغ راه آینده و آیندگان است و آن چیزی 
که امروز و دیروز بوده دوباره تکرار می شود، مگر آن 

که اوضاع دیگر رقم بخورد.
یکی  جبهه   ۲ اکنون  کتاب  نویسنده  دیدگاه  از 
مقاومت و دیگری دشمنان آن به موازات یکدیگر در 
حال فعالیت و تالش هستند و با توجه به تکثیر جبهه 
مقاومت و گسترش آن به حوزه های غیرمسلمان حتی 
می توان از موضوع ائتالف با روسیه و چین در جبهه 
مقاومت هم سخن گفت و این در حالی است که در 
نقطه مقابل این جبهه کشورهای حاضر مانند آمریکا 
و دیگر کشورهای غربی از اختالفات خود سخن می 
گویند و این نشان دهنده آن است یک جبهه در حال 
ساختن ائتالف و جبهه مقابل در حال از دست دادن 
ائتالف خود است و همه این تحوالت نشان می دهد 
که کشورهای منطقه به سمت گسترش همکاری ها 

حرکت کرده و افق های آن کامال روشن است. 
کتاب پا به پای قاسم در ۳۷۲ صفحه، اثر سعد اهلل 
انتشارات موسسه مطالعات  از سوی  تازگی  به  زارعی 

اندیشه سازان نور به چاپ رسیده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
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