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محکومیت ۸ میلیارد ریالی

 برای قاچاق سوخت در کرمان

مدیر فرآوری شرکت گل گهر عنوان کرد: 

به دانش و توانمندی تعمیرات اساسی

 الکترواستاتیک فیلترهای غبارگیر دست یافته ایم
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سخنگوی سازمان غذا و دارو خبر داد:

احتمال واردات ۷ تا ۱۰ 

میلیون دوز واکسن کرونا 

در خردادماه

سرپرست روابط عمومی هلدینگ
 سرمایه گذاری مس سرچشمه:

اولین پروژه مستندسازی تصویری 

منظم این هلدینگ اجرا می شود

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان خواستار شد:

نگاه ویژه وزارت آموزش و پرورش

 به جنوب و شرق کرمان
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محموله سالح های مخصوص ترور

 در آستانه انتخابات کشف شد

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
امام جمعه کرمان:

رییس جمهوری 

با پشتوانه آرا مردم 

کشور را مدیریت می کند

کرمانیان نیست؛ که به رغم فعالیت های اخیر هنوز مورد رضایت  کرمان  روایت »کرمان امروز« از وضعیت مبلمان شهری 

مبلمان شهری کرمان نیاز به بازنگری اساسی دارد

متن کامل در صفحه سوم

   نکته ای که به عنوان یک رسانه می توانیم با قدرت به آن اشاره کنیم، این است که در دوره ی فعلی شهرداری کرمان زیباسازی بیشتر از ادوار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. اما 
متاسفانه در همین دوره نیز اشتباهاتی انجام می شود که بسیار بیشتر از دوره های قبل بدچشمی می کند. به عنوان مثال می توان به معضل مبلمان شهری در کرمان اشاره کرد که یا در 

کنار سطل های زباله قرار دارند و یا اینقدر غیراصولی طراحی شده اند که نمی توان حتی چند دقیقه روی آنها برای رفع خستگی آرام گرفت و....
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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؟!

آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی شناسایی پیمانکار 2- ۱4۰۰

آگهی شناسایی پیمانکار 3- ۱4۰۰

 شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد جهت ساخت، رنگ آمیزی و نصب اسکلت ساختمان اصلی پروژه پهنه وردی مجتمع مس سرچشمه 
اقدام به شناسایی پیمانکاران توانمند و دارای صالحیت 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 دو 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 دفتر فنی 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 - در صورت دارا بودن 
رتبه ابنیه از سازمان برنامه و بودجه تصویر رتبه مذکور 

قابل توجه است اولویت با شرکت هایی است که دارای رتبه ابنیه می باشند و بدیهی است ارائه و تحویل مدارک فوق اولویت و یا حقی 
برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

 شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد جهت  اجرای فونداسیون سازه ساختمان اصلی پروژه پهنه وردی مجتمع مس سرچشمه اقدام به 
شناسایی پیمانکاران توانمند و دارای صالحیت 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 دو 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 دفتر فنی 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 - در صورت دارا بودن 
رتبه ابنیه از سازمان برنامه و بودجه تصویر رتبه مذکور 

قابل توجه است اولویت با شرکت هایی است که دارای رتبه ابنیه می باشند و بدیهی است ارائه و تحویل مدارک فوق اولویت و یا حقی 
برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان
 خبر داد:

کشف مواد تقویتی 

غیربهداشتی 

کرمان در 

طی 48 ساعت صورت گرفت؛

دستگیری عامل ارتکاب قتل

 در یکی از پارک های سیرجان

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  دوم

روایت »کرمان امروز« از وضعیت
کرمان، فرصتی  تولید و فروش پته 

که با بی توجهی مسئوالن و ورود  
کارگران افغانستانی به آن،مورد   

تهدید قرار گرفته است؛

تهدیدی جدی 
برای اصالت و اعتبار 

پته کرمان!
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اخبار استان

مدیر کل کیته امداد امام خمینی استان کرمان  در 
جمع خبرنگاران با تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر 
اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان برنامه های مختلفی 
در کمیته امداد با همراهی خّیران صورت می گیرد و 
امسال دو اقدام خوب در توزیع کمک های مومنانه و 

غذای گرم انجام شد.
وی با اشاره به فعالیت 370 آشپزخانه مهدوی در سطح 

استان کرمان افزود: بیش از 49 هزار سبد معیشتی بین 
مددجویان کمیته امداد توزیع شد و تا 26 ماه رمضان 
یک میلیون و 321 هزار پرس غذای گرم در آشپزخانه 

ها طبخ و توزیع شده است.
صادقی در ادامه با اشاره به ساختار شورای زکات کشور 
و استان ها و دبیری کمیته امداد تصریح کرد: مجموعه 
نام  به  کرمان صرفا  در  زکات  کننده  آوری  های جمع 

آوری  جمع  به  اقدام  فطر  عید  روز  در  زکات  شورای 
زکات می کنند و زکاتی که جمع آوری می شود همان 
روز شمارش و صورتجلسه و براساس سهم بندی، بین 
همکاری  زکات  بحث  در  که  نهادهایی  و  ها  خیریه 

کردند، توزیع می شود.
در  مردم  مشارکت  گذشته  سال  در  کرد:  بیان  وی 
پرداخت زکات نسبت به سال 98 خیلی باال بود و در 

از سوی مردم  نیز استقبال خوبی  ماه رمضان امسال 
و خیران در توزیع سبد معیشتی و غذای گرم صورت 

گرفت.
میزان  پایان  در  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
زکات پرداختی مومنان استان کرمان در سال گذشته 
سادات،  عام،  فطریه  شامل  تومان  میلیارد  نیم  و   5 را 

کفارات و ... اعالم کرد.

فرمانده انتظامی سیرجان با اشاره به وقوع قتل یک مرد جوان در 
یکی از پارک های سیرجان از دستگیری قاتل طی 48 ساعت از 

زمان وقوع آن خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، سرهنگ محمدرضا ایران نژاد، فرمانده انتظامی سیرجان 
گفت: در پی اعالم وقوع یک فقره قتل در پارکی در شهر سیرجان، 
ماموران پلیس آگاهی با حضور در محل با جسد یک مرد جوان 
آغشته به خون که از ناحیه گردن دچار جراحت عمیقی شده بود، 
روبه رو شدند و ضمن واکاوی صحنه، بررسی موضوع را در دستور 

کار قرار دادند.
اقدامات  انجام  با  آگاهی  پلیس  ماموران  رابطه،  این  در  افزود:  او 
اطالعاتی و تحقیقات میدانی بعدی موفق شدند، هویت فرد قاتل 
را شناسایی و او را پس از هماهنگی با مرجع قضایی در یک نقطه 

از محور ورودی شهرستان سیرجان دستگیر کنند.
بعدی  بازجویی های  این متهم در  بیان کرد:  نژاد  ایران  سرهنگ 
اختالفات  را  انگیزه خود  و  اعتراف  این قتل  انجام  به  خیلی زود 
گفت:  و  کرد  عنوان  پارک  اودر  با  درگیری  و  مقتول  با  شخصی 
در  را  داشتند  آشنایی  با هم  قبل  از  که  مقتول  در شب حادثه، 
قبضه  یک  از  استفاده  با  او  با  درگیری  از  پس  و  مشاهده  پارک 
کارد، ضربه ای به گردن او وارد می کند که منجر به پارگی شریان 
اصلی و فوت او می شود. او با اشاره به تشکیل پرونده و تحویل این 
قاتل به مرجع قضایی گفت: متاسفانه در این حادثه نیز به همراه 
یک  در  نفر   2 از سوی  به خشونت  توسل  و  داشتن سالح سرد 
فضای عمومی منجر به جان باختن عضوی از اجتماع شد که جا 
دارد یک بار دیگر بر پرهیز از حمل سالح و پرهیز از ابراز خشونت 

در روابط فردی و اجتماعی تاکید کنیم.

لزوم وحدت  به  اشاره  با  امام جمعه کرمان 
گفت:  انتخابات  در  گسترده  شرکت  و  مردم 
حضور حداکثری مردم در انتخابات می تواند 

همه فتنه های دشمنان را خنثی کند.
االسالم  حجت  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
حسن علیدادی سلیمانی در خطبه های نماز 
عید فطر بیان کرد: افرادی که به شوراها راه 
پیدا می کنند با پشتیبانی مردم برای آبادانی 

شهر و روستا کار و تالش خواهند کرد.
اجرایی  اظهار کرد: فردی که مسئولیت  وی 
با پشتیبانی  باید  به عهده می گیرد  را  کشور 
قوی آرا مردم چهار سال کشور را با مدیریت 

قوی اداره کند.
خطیب نماز عید فطر در کرمان با بیان اینکه 
باید مراقب 2 خطر بزرگ نفوذ و فتنه باشیم 
تصریح کرد: فتنه و نفوذ ریشه ها و مصادیقی 

دارند.
وی اظهار کرد: مصادیق نفوذ و فتنه سه نوع 
صداست که ممکن است از افرادی که خود 
را در معرض نامزدی در انتخابات، بخصوص 

طرفداران  و  جمهوری  ریاست  نامزدی 
صداها  این  که  شود  شنیده  می دهند،  قرار 
جمهوری  صدای  و  است  دشمن  صدای 
اسالمی نیست حاال از حلقوم هر شخصی که 

می خواهد بیرون بیاید.
نخستین  سلیمانی،  علیدادی  االسالم  حجت 
صدا را تکرار حرف های دشمنان دانست و بیان 
کرد: برخی از نامزدهای ریاست جمهوری یا 
طرفداران آنها ممکن است حرف های دشمن 
زیر  را  کشور  قانونی  مراکز  کنند،  تکرار  را 

سوال ببرند و به قانون حمله کنند.
وی بیان کرد: ممکن است این حرف ها توسط 
مسئولیت هایی  بارها  که  شود  مطرح  افرادی 
نیز داشته اند یا افرادی که بارها از مردم رأی 

گرفته اند لذا باید مراقب فتنه و نفوذ باشیم.
مراکز  افراد  این  افزود:  کرمان  جمعه  امام 
قانونی کشور را زیر سوال می برند به شورای 
نگهبان حمله کنند و مجریان امین انتخابات 
صدای  این  لذا  دهند  قرار  حمله  مورد  را 

دشمن است.

وی بیان کرد: صدای دوم صدایی است که از 
روی هوا و هوس باشد و منیت در آن است 
دیگران  به  و  می بینند  را  خود  افراد  این  که 
توجه ندارند و کشور را بر مدار و محور خود 

تعریف می کنند.
انتخابات  در  خود  اگر  افراد  این  گفت:  وی 
پیروز شوند، فرایند را درست می دانند و در 
غیر این صورت انتخابات را زیر سوال خواهند 

برد لذا این همان صدای فتنه و نفوذ است.
صدای  کرمان،  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
ریشه  یا  که  دانست  صدایی  همان  را  سوم 
همان  که  دارد  نفوذ  در  ریشه  یا  و  فتنه  در 
حرف های منفعل در برابر دشمن و شعارهای 

سازش کارانه است.
اگر  می کنند  فکر  افراد  این  شد:  یادآور  وی 
منفعالنه حرف بزنند و اگر شعارهای سازش 
جذب  را  مردم  آرا  می توانند  بدهند،  کارانه 

کنند.
امام جمعه کرمان تاکید کرد: پس باید مراقب 
بدانیم  و  باشیم  و گفتمان  نوع صدا  این سه 

جمهوری  گفتمان  و  صدا  هیچکدام  اینها 
اسالمی ایران نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تقوا را 
یکی از پیام های مهم و دستاوردهای مهم ماه 

رمضان دانست.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی افزود: یکی 
این است  از فلسفه های روزه در ماه رمضان 
که به پایگاه مستحکم تقوا متصل می شویم.

کودکان  برای  کرد:  بیان  کرمان  جمعه  امام 
خون  و  خاک  به  که  افغانی  مظلوم  زنان  و 
به طور خاص  و  کنید  دعا  کشیده می شوند 
سال ها  که  اشغالی  فلسطین  مظلومین  برای 
این  کودک  و  زن  اسرائیل  غاصب  رژیم 
سرزمین را به خاک و خون می کشد و مورد 

تهاجم وحشیانه قرار می دهد.
وی گفت: در دنیای امروز که برخی خود را 
فقرا  از  حمایت  و  قانون  پشتیبان  و  طرفدار 
را در دستور  انسان دوستی  و شعار  می داند 
کار خود قرار داده اند هیچ صدایی برای دفاع 

از مردم مظلوم فلسطین شنیده نمی شود

امام جمعه کرمان:

رییسجمهوریباپشتوانهآرامردمکشوررامدیریتمیکند

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان :

درسالگذشتهدراستانپنجونیممیلیاردتومانزکاتجمعآوریشد

طی 48 ساعت صورت گرفت؛
دستگیریعاملارتکابقتل
دریکیازپارکهایسیرجان

خبر
سرپرست روابط عمومی هلدینگ 

سرمایه گذاری مس سرچشمه:

اولین پروژه مستندسازی تصویری منظم 

این هلدینگ اجرا می شود
به گزارش روابط عمومی هلدینگ 
سرچشمه،  مس  گذاری  سرمایه 
اولین پروژه مستندسازی تصویری 
فعالیت های شرکت های تابعه و 
فلوتاسیون مس سرچشمه  پروژه 
به صورت منظم و دوره ای کلید 

خورد.
سرپرست  شکاری،  اسدی  حسام 
این  کرد:  بیان  عمومی  روابط 

رویکرد جدید به دستور مدیرعامل محترم و با نگاهی مثبت و معرفی بیشتر و بهتر 
فعالیت های شرکت های زیر مجموعه به بازار سرمایه آغاز شده است و به صورت 

منظم ادامه خواهد داشت.

مدیر فرآوری شرکت گل گهر عنوان کرد: 

به دانش و توانمندی تعمیرات اساسی 

الکترواستاتیک فیلترهای غبارگیر دست یافته ایم
مدیر فرآوری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر گفت: با اعتماد به جوانان داخلی توانستیم 
بعد از 25 سال برای اولین بار در مجموعه گل گهر و با اتکا به تخصص و تجربه متخصصین 
داخلی در راستای کاهش غبار و افزایش تولید و آماده بکاری تجهیزات به دانش و توانمندی 

تعمیرات اساسی الکترواستاتیک فیلترهای غبارگیر )ESP( دست یابیم.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر، مهندس محمد حسن شکاری 
افزود: تعمیر و تعویض بیش از 80 درصد از ضربه زن و ضربه خورهای صفحات، سرویس 
تعمیر  تقسیم گاز ورودی،  ترمیم صفحات  کانال ها،  موتور گیربکس های ضربه زن های 
ترانس  ولتاژ  رپینگ های صفحات دیسشارژها و ساخت و نصب یک عدد کانورتر تنظیم 
ESP تنها گوشه ای از مهمترین اقدامات انجام شده در این راستا است که با صرف بیش از 

دوازده هزار نفر ساعت کار به دست جوانان متعهد داخلی انجام شده است.
وی همچنین به طراحی نوارنقاله بار برگشتی از مدار خردایش آسیاهای تر  هم اشاره کرد 
و افزود: طراحی، ساخت و راه اندازی سرند و نوار نقاله ها جهت برگرداندن بار برگشتی از 
آسیاب های خطوط 5 و 6 و 7 به ورودی مدار خردایش توسط متخصصین داخلی شرکت 
انجام گرفت که این دست آاورد منجر به افزایش تولید و بهره وری، کاهش مصرف انرژی، 
حذف هزینه های انتقال و انباشت بارهای برگشتی، کاهش تردد ماشین آالت سنگین در 
محوطه سایت، افزایش ایمنی حذف ریزش دوغاب خروجی آسیاب ها در محوطه و بهبود 
نظافت شده و همه اینها میسر نمی شود مگر با اعتماد به تخصص مهندسانی که تمام تالش 

خود را برای خودکفایی در این شرایط سخت تحریمی به کار گرفته اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد:

کشف مواد تقویتی غیربهداشتی در کرمان
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان از کشف 16 هزار و 20 بسته مواد 

تقویتی تناسب اندام دپو شده در یک باب انبار در شهر کرمان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،  سرهنگ 
ماموران  استان کرمان گفت:  اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس  میرحبیبی،  حمیدرضا 
پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با هدف پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال از دپوی 
حجم زیاد مواد تقویتی تناسب اندام در یک انبار واقع در یکی از نقاط شهر کرمان 

مطلع شدند.
او افزود: ماموران ضمن هماهنگی قضایی در بازرسی از این انبار که دارای کاربری 
باربری بود، 16 هزار 20 بسته قرص تناسب اندام غیرمجاز و قاچاق را کشف کردند 
که برابر اعالم کارشناسان، ارزش ریالی این اقالم دارویی یک میلیارد و 100 میلیون 

ریال برآورد شده است.
  سرهنگ میرحبیبی بیان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل 

پرونده مقدماتی، متهم تحویل مراجع قضایی شد

استاندار کرمان کمبود فضای آموزشی در شهر کرمان 
و محرومیت در مناطق جنوبی و شرقی را از مهمترین 
مشکالت پیش روی آموزش و پرورش استان کرمان 

برشمرد.
اطالع  پایگاه  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
با  دیدار  در  وند  زینی  علی  کرمان،  استاندار  رسانی 
وزیر آموزش و پرورش به گستره یک هزار کیلومتری 
اشاره کرد و توسعه  استان  فعالیت های آموزشی در 
نامتوازن استان کرمان مشکالت زیادی را برای حوزه 
آموزش و پرورش ایجاد کرده که نیاز به توجه ویژه 

دارد.
و  آموزشی در شهر کرمان  وند کمبود فضای  زینی 
محرومیت در مناطق جنوبی و شرقی را از مهمترین 
و  برشمرد  پرورش  و  آموزش  روی  پیش  مشکالت 
خواستار نگاه ویژه وزیر آموزش و پرورش جهت رفع 

این مشکالت شد.
وی گفت: با جدیت پیگیر رفع مشکل مسکن ملی 
ابتدای  تا  امیدواریم  و  هستیم  استان  در  فرهنگیان 
تابستان امسال عملیات ساخت مسکن ملی فرهنگیان 

در استان آغاز شود.

اقدامات  از  دیدار  این  در  همچنین  کرمان  استاندار 
وزارت آموزش و پرورش در زمینه راه اندازی سامانه 

شاد برای آموزش مجازی تشکر کرد.
محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش هم 
در این دیدار برای مساعدت در زمینه رفع مشکالت 
مسکن فرهنگیان و تکمیل ساختمان اداری آموزش 

و پرورش قول مساعد داد.
در این دیدار مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی 
و توسعه و تجهیز مدارس استان استاندار کرمان را 

همراهی کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان از محکومیت 
8 میلیارد ریالی برای قاچاق 32 هزار لیتر سوخت در 

کرمان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 

و  روابط عمومی  اداره کل  از  نقل  به  از کرمان،  جوان 
میری،  ارسالن  حکومتی،  تعزیرات  سازمان  تشریفات 
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: ماموران 
نیروی انتظامی، حین گشت زنی در محور کوهبنان ـ 

زرند به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شدند و 
پس از بازرسی از خودرو، مقدار 32 هزار لیتر نفت گاز 
برای  را  گزارش  و  کشف  را  قانونی  مجوز های  فاقد 
او  ارسال کردند.  تعزیرات حکومتی  اداره  به  رسیدگی 

ارز،  و  کاال  قاچاق  تخلفات  به  افزود: شعبه رسیدگی 
پس از رسیدگی و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی 
از سوی متهمان، رای به محکومیت 8 میلیارد ریالی 

متهمان و ضبط فرآورده های نفتی را صادر کرد.

استاندار کرمان خواستار شد:

نگاه ویژه وزارت آموزش و پرورش به جنوب و شرق کرمان

مدیرکل تعزیرات استان کرمان اعالم کرد:

محکومیت ۸ میلیارد ریالی برای قاچاق سوخت در کرمان

شهرداری ریحانشهر در نظر دارد مناقصه عمومی کاالهای )خرید تیربرق گرد بتنی به شرح پیوست( به شماره )1( 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 به ذکر 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. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/02/22 می باشد.
نکته:

صرفا اسناد پاکت های پیشنهادی )ب( و )ج( دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است در جلسه بازگشایی پاکت های )ب( و )ج(، اسناد فیزیکی )کاغذی( و اسناد فاقد 
امضای الکترونیکی )دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.

مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 7 روز شنبه تاریخ 1400/03/01
مهلت زمان ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه تاریخ 1400/03/11
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 1400/03/12

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس ریحانشهر، بلوار جمهوری اسالمی، 
ساختمان شهرداری واحد امور مالی و تلفن : 03433469010

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس: 02141934       دفتر ثبت نام : 88969737، 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تیربرق )نوبت اول(

بدین وسیله به اطالع کلیه ی صاحبان سهام و بازرسین شرکت می رساند به استناد گزارش توجیهی 
افزایش سرمایه شرکت تقدیمی هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی در جلسه ی مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1399/12/16 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1- به پیشنهاد هیات 
مدیره و مالحظه گزارش بازرس قانونی شرکت سرمایه شرکت به میزان مشارکت سهامداران از مبلغ 
1/000/000/000 ریال به مبلغ 17/000/000/000 ریال )منقسم به 1700 سهم عادی با نام با 
ارزش ریالی هر سهم به مبلغ 10/000/000 ریال( از محل مطالبات حال شده سهامداران شرکت 
و از طریق صدور سهام جدید افزایش می یابد. 2- هر سهامدار به ازای هر سهم خود به میزان 16 
سهم حق تقدم خرید دارد. 3- مهلت پذیره نویسی از تاریخ انتشار آگهی به مدت 20 روز و نحوه 
ی پرداخت آن از محل مطالبات حال شده ی سهامداران و آورده ی نقدی سهامداران می باشد. 
4- جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده بعدی با موضوع افزایش سرمایه شرکت در تاریخ 1400/3/20 

راس ساعت 18 در محل قانونی شرکت واقع در کرمان، خیابان جهاد کوچه 49 منعقد می گردد. 
هیات مدیره 

آگهی افزایش سرمایه شرکت
 نشانه کویر آرشا و دعوت عمومی مجمع فوق العاده 

تاریخ: 1400/2/20
شماره: 6815/01

 (00-05کیفی ) یابیارز یآگه راخوانف تجدید
  پشتیبانی و امنیت شبکه رایانه ای شامل تجهیزات و نرم افزارهای مربوطه  ،اجرای سرویس، نگهداشت  مناقصهجهت برگزاری  

داشت پشتیبانی و امنیت شبکه رایانه ای شامل تجهیزات و نرم افزارهای اجرای سرویس، نگه  مناقصه)جهت برگزاری مناقصه عمومی  کیفی شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی
 از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی برگزاری فراخوان ارزیابیمانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل سارا از طریق  2000093164000008ه به شمار (مربوطه  

انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت  www.setadiran.irالکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس نامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات تا ارسال دعوت  کیفی
باشد. ی م 25/2/1400نتشار فراخوان در سامانه تاریخ ترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ اعدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الک

  گران ارسال خواهد شد. مناقصه  ه از طریق سامانه ستاد بهو ارسال دعوتنامکیفی  ومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابیاطالعات و اسناد مناقصه عم
 17/3/1400 :کیفیمهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی           3/3/1400: کیفییافت اسناد استعالم ارزیابی مهلت در

  034-33239661شماره فکس: 034-31326000شماره تماس:  هیشعبان  راه چهار با بیاد راه سه فاصل حد -بهمن  22شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
 1134108                                                            85193768و  88969737دفتر ثبت نام:    021-41934مرکز تماس:  نجام مراحل عضویت در سامانه:اعات تماس سامانه ستاد جهت اطال

 

 کد فراخوان  شماره مجوز 25/2/1400 تاریخ چاپ نوبت اول 730 (روزمدت زمان اجرا)

 8200009316400000 000/004/444/2 مبلغ تضمین)ریال( 26/2/1400 تاریخ چاپ نوبت دوم یک تعداد مرحله

 روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

 

  (00-05کیفی ) یابیارز یآگه راخوانف تجدید
  پشتیبانی و امنیت شبکه رایانه ای شامل تجهیزات و نرم افزارهای مربوطه  ،اجرای سرویس، نگهداشت  مناقصهجهت برگزاری  

هداشت پشتیبانی و امنیت شبکه رایانه ای شامل تجهیزات اجرای سرویس، نگ  مناقصه)جهت برگزاری مناقصه عمومی  کیفی شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی
از دریافت و  کیفی برگزاری فراخوان ارزیابیمانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل سارا از طریق  2000093164000008ه به شمار (و نرم افزارهای مربوطه  

انجام  www.setadiran.irالکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس تنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات تا ارسال دعو  کیفی تحویل اسناد استعالم ارزیابی
کترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای ال

 ه از طریق سامانه ستاد بهو ارسال دعوتنامکیفی  ومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابیباشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمی م 25/2/1400نتشار فراخوان در سامانه تاریخ تاریخ ا
 گران ارسال خواهد شد. مناقصه 
 3/3/1400: کیفییافت اسناد استعالم ارزیابی مهلت در

 17/3/1400 :کیفیمهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی 
 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

  034-33239661شماره فکس: 034-31326000شماره تماس:  هیشعبان  راه چهار با بیاد راه هس فاصل حد -بهمن  22شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 
 مانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:عات تماس سااطال

 021-41934مرکز تماس: 
 85193768و  88969737دفتر ثبت نام: 

 
 
 

 کد فراخوان  شماره مجوز 25/2/1400 تاریخ چاپ نوبت اول 730 (روزمدت زمان اجرا)

 8931640000020000 000/004/444/2 مبلغ تضمین)ریال( 26/2/1400 تاریخ چاپ نوبت دوم یک تعداد مرحله

 روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

نوبت اول



شنبه 25 اردیبهشت ماه 3/1400 شوال 1442/ 15 می 2021/سال بیست و ششم شماره 3434سه جامعه 

شرط حضوری شدن آموزش ها 

از اول مهر اعالم شد
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تغییر 
شرط  را  دانشگاهیان  واکسیناسیون  و  شهرها  رنگ 

حضوری شدن آموزش ها از اول مهرماه اعالم کرد.
وزارت  به  علوم  وزارت  نامه  درباره  خاکی صدیق  علی 
بهداشت برای واکسینه شدن دانشگاهیان، اظهار کرد: 
با حضور دانشجویان در مهرماه  بازگشایی دانشگاه ها 
۱۴۰۰ بستگی به شرایط کشور دارد؛ البته وزارت علوم 
درخواستی در خصوص اولویت قرار دادن دانشگاهیان 
برای دریافت واکسیناسیون مطرح کرده است چرا که 

آموزش باید حضوری انجام شود.
منوط  ها  آموزش  که حضوری شدن  این  بیان  با  وی 
به حفظ سالمتی افراد است، افزود: اگر واکسیناسیون 
انجام شود و شرایط کرونایی شهرها در شرایط زرد و 
آبی قرار بگیرد، امیدواریم کالس ها با محور حضوری از 

اول مهرماه برقرار شود.
معاون آموزشی وزیر علوم درباره مذاکره این وزارتخانه با 
وزارت بهداشت برای واکسیناسیون دانشگاهیان، گفت: 
در حال مذاکره هستیم و درخواستی به وزیر علوم برای 
ارسال به وزارت بهداشت داده شده است؛ اولویت برای 
آموزش  و  است  دانشگاهیان  مطالبه  واکسیناسیون، 

حضوری نباید بیش از این به تعویق بیافتد.
خاکی صدیق اعالم کرد که هر فردی در محیط دانشگاه 
حضور داشته باشد، باید در اولویت واکسیناسیون قرار 

بگیرد.
تهران،  های  دانشگاه  روسای  تاکنون  ایرنا،  گزارش  به 
برای  هایی  درخواست  فرهنگیان  و  ای  حرفه  و  فنی 
علمی  هیأت  اعضای  و  دانشجویان  واکسیناسیون 

دانشگاه ها ارایه کرده اند.

مرگ بیش از نیمی از جمعیت 

زنبورهای کشور
فارس نوشت: مدیرعامل اتحادیه مرکزی زنبورداران 
ایران با انتقاد از بی اعتنایی به مرگ زنبورهای عسل 
در کشور گفت: بر اساس آخرین گزارش های استانی، 
مرگ زنبورهای عسل در برخی از استان ها به بیش از 
۵۲ درصد جمعیت رسیده که آمار فاجعه باری است.

دقیقا یک ماه پیش بود که اتحادیه زنبورداران ایران 
زنبورهای عسل در زمستان  تلفات ۴۰ درصدی  از 
داد  خبر  ناشناخته  دلیل  به  گذشته  سال  گذرانی 
نجات  برای  فوری  کمک  درخواست  مسئوالن  از  و 

جمعیت باقی مانده کرد.
گروه  رئیس  احمدی،  کامیار  آن   از  پس  روز  یک 
بهداشت و بیماری های زنبورعسل سازمان دامپزشکی 
کشور، گفت: سازمان دامپزشکی نه تنها عامل تلفات 
را  توصیه های الزم  بلکه  کرده  را شناسایی  زنبورها 
برای جلوگیری از ادامه تلفات به زنبورستان ها داشته 

است.
به هر رو عامل مرگ زنبوران عسل شناسایی شده 
باشد یا نه، گزارش های رسیده از استان های اصلی 
افزایش  و  تفاوت  ادامه  از  نشان  زنبورعسل  پرورش 

چشمگیر آن در برخی مناطق دارد. 
مرکزی  اتحادیه  مدیرعامل  موسویان،  میرمحسن 
تازه آمار  تائید گزارش های  ایران، ضمن  زنبورداران 
رو به رشد تلفات زنبورعسل در کشور،  اظهار کرد: 
از اتحادیه های استانی خواسته ایم گزارش های به روز 

مرگ زنبورهای عسل را به ما مخابره کنند.
وی گفت: بر اساس آخرین گزارش ها مرگ زنبورهای 
درصد  از ۵۲  بیش  به  استان ها  از  برخی  در  عسل 

جمعیت رسیده، که آمار فاجعه باری است.
عالوه  ایران  زنبورداران  مرکزی  اتحادیه  مدیرعامل 
عدم  عسل،  زنبورهای  مرگ  ناشناخته  عامل  بر 
هماهنگی در سمپاشی باغات و مزارع با زنبورستان ها 
را دلیلی دیگر بر افزایش تلفات زنبورهای اصل در 

ماه جاری دانست.
جهاد  ادارات  از  بارها  ما  کرد:  تصریح  موسویان 
زمان  کرده ایم  درخواست  استان ها  کشاورزی 
سمپاشی با زنبورستان ها هماهنگ شود تا شاهد از 
دست رفت این حشره ارزشمند نباشیم، اما به نظر 
می رسد آن ها آگاه به نتایج از دست رفتن جمعیت 

زنبور عسل و آثار مخرب آن بر کشور نیستند.
وی همچنین با انتقاد از بی توجهی مسئوالن نسبت 
تامین  بر  مبنی  اتحادیه  این  درخواست  دیگر  به 
تقویب  برای  زنبوران عسل  تغذیه ای  نیاز  از  بخشی 
جمعیت باقی مانده،  یادآور شد: مهمترین کمک برای 
کشور  عسل  زنبورهای  مانده  باقی  جمعیت  نجات 
تامین نهاده های تولید با قیمت مناسب از جمله شکر 

مورد نیاز برای تغذیه کندوها است.
یادآور  ایران  زنبورداران  مرکزی  اتحادیه  مدیرعامل 
شد: نیاز فوری به شکر نه برای تولید عسل بلکه برای 
احیای کندوها با تقویت و زنده نگه داشتن زنبورهای 

کارگر و تخم ریزی ملکه است.
بارها  مهم  نیاز  این  برای  ما  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
درخواست خود را به مسئوالن داده ایم، گفت: آخرین 
پاسخ مسئوالن وعده تامین شکر با قیمت صنف و 
از توان مالی  صنعت بود که حتی اگر محقق شود 

زنبورداران خارج است.

با هوشیاری دستگاه های امنیتی:

محموله سالح های مخصوص ترور در آستانه انتخابات کشف شد

سخنگوی سازمان غذا و دارو خبر داد:

احتمال واردات ۷ تا ۱۰ میلیون دوز واکسن کرونا در خردادماه

یک محموله سالح با هوشیاری دستگاه های امنیتی در 
ثالث باباجانی کشف و ضبط گردید. بنابر اعالم مراجع ذی 

صالح، این سالح ها مخصوص عملیات ترور هستند.
رصد  با  کرد:  اظهار  گفت وگویی  در  آگاه  منبع  یک 

امنیتی  اطالعاتی،  دستگاه های  شبانه روزی  و  اطالعاتی 
امام زمان در تیپ تکاور  اداره اطالعات و سربازان گمنام 
انصارالرسول )ص( و اشراف در ارتفاعات سخت گذر مناطق 
دو  طی  کشور  غرب  در  باباجانی  ثالث  شهرستان  مرزی 

عملیات، محموله سالح های ویژه عملیات تروریستی کشف 
 ۵۰ شامل  محموله ها  این  افزود:  منبع  این  شد.  ضبط  و 
یکصد  و  تروریستی  عملیات های  ویژه  کلت  اسلحه  قبضه 
خشاب تیر است که بنا بود به منظور اجرای عملیات های 

تروریستی در آستانه انتخابات به داخل کشور منتقل شود 
اداره  انصارالرسول)ص( ،  تیپ  رزمندگان  هوشیاری  با  که 
این  امیرالمومنین  تیپ  سبزپوش  رزمندگان  و  اطالعات 

توطئه ناکام ماند.

کیانوش جهانپور می گوید: در خرداد ماه 
امیدواریم با تحقق وعده هایی که داده شده، 
وارد  را  واکسن  میلیون  الی ۱۰  از ۷  بیش 

کشور کنیم.
سازمان  سخنگوی  جهانپور"  "کیانوش 
ایلنا  خبرنگار  با  گو  گفت و  در  دارو  و  غذا 
واکسن  داخل  تولید  وضعیت  به  اشاره  با 
بیان کرد: چهار شرکت  اسپوتنیک روسی، 
این  از  و  بودند  اسپوتنیک  تولید  متقاضی 
روس  طرف  به  شرکت  سه  شرکت  چهار 
شرکت  دو  زیرساخت های  و  شدند  معرفی 
مورد تایید قرار گرفته است ولی این که در 
مرحله ی تولید قرار گرفته و خروجی داشته 

باشند، تا االن این اتفاق نیفتاده است.
هفته   چند  تا  می رسد  نظر  به  گفت:  وی 
اسپوتنیک  داخلی  تولید  آتی هم همچنان 

را نداشته باشیم.
جهانپور در مورد انتقادات مبنی بر مرتبط 
نبودن فعالیت برخی از شرکت ها که برای 
واردات واکسن کرونا اقدام کردند، افزود: به 

ستاد  در  که  است  موضوعی  این  حال  هر 
ملی کرونا مطرح شده و موضوع به وزارت 

بهداشت مربوط نیست.
گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
را  اولیه  مستندات  حداقل  که  شرکت هایی 
واکسن در  به  احتمال دسترسی  و  داشتند 
آنها وجود داشت، برایشان مجوز صادر شد 

که تا امروز هیچکدام وارداتی نداشتند.
به  لزومی  که  این سوال  به  پاسخ  در  وی 
مرتبط بودن شرکت های واردکننده با حوزه 
سالمت است یا نه؟ بیان کرد: لزومی ندارد، 
و  کنندگان  وارد  از  باید  حال  هر  به  ولی 
شرکت هایی باشند که در این زمینه سابقه 
روشنی داشته باشند، ولی اصل موضوع این 
است که این مسایل در ستاد ملی تصویب 
که  واکسنی  برای  مجوز  صدور  و  می شود 
اصالت دارد و مورد بررسی قرار گرفته، داده 

می شود.
جهانپور  در مورد تولیدات واکسن داخلی، 
گفت: واکسن کوایران برکت تولیدات اولیه 

را با پذیرش ریسک از طرف سازنده شروع 
دریافت  مصرف  مجوز  هنوز  چون  کرده، 
پیدا  ادامه  ماه  خرداد  تا  مطالعات  نکرده، 

خواهد کرد.
خرداد  در  هم  پاستور  واکسن  گفت:  وی 
کرد  آغاز خواهد  را  تولید خود  مراحل  ماه 
و واکسن های دیگر از اواخر تابستان و پاییز 

وارد این مدار خواهند شد.
وارداتی  واکسن های  مورد  در  جهانپور 
دوز  هزار   ۱۹۵ و  میلیون   ۳ االن  تا  گفت: 
شرایط  در  و  شده  کشور  وارد  واکسن 
دو  حداقل  و  است  شده  توزیع  بهداشتی 
وارد  ماه  اردیبهشت  پایان  تا  دوز  میلیون 

می شود.
این هم در خرداد ماه  از  افزود:  بعد  وی 
امیدواریم با تحقق وعده هایی که داده شده، 
وارد  را  واکسن  میلیون  الی ۱۰  از ۷  بیش 

کشور کنیم.
جهانپور با اشاره به صحبت هایی مبنی بر 
پاسخ  در  داخلی،  کرونای  واکسن  صادرات 

بهداشت،  جهانی  سازمان  تایید  موضوع  به 
گفت: لزوما به تایید who نیاز ندارد و این 
بیشتر به شروط خریدار مربوط است، کما 
تایید  هنوز  دنیا  واکسن های  بیشتر  اینکه 
سازمان جهانی بهداشت را ندارد و شاید در 
شروط خرید یک کشور این موضوع باشد و 
الزامی در آن نیست اما  شاید هم نباشد و 

می تواند جزو شروط خریدار باشد.
برای  خبرنگاران  اولویت  مورد  در  وی 
ملی  سند  اساس  بر  افزود:  واکسن  تزریق 
آموزشی،  شغلی  گروه های  واکسیناسیون، 
سوم  فاز  شامل   ... و  خدمات  خبرنگاری، 
این  از  غیر  اگر  و  هستند  واکسیناسیون 

اتفاق بیفتد تخلف صورت گرفته است.

روایت »کرمان امروز« از وضعیت مبلمان شهری کرمان که به رغم فعالیت های اخیر هنوز مورد رضایت کرمانیان نیست؛

مبلمان شهری کرمان نیاز به بازنگری اساسی دارد
گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
زیبایی  امنیت،  آسایش،  تامین  با هدف  مبلمان شهری   
منظر و حفظ هویت شهری نصب می شود، اما به نظر می 
رسد، مبلمان شهری کرمان، اهداف مورد نیاز شهروندان را 

تامین نکرده است. 
مبلمان شهری

و  فضاها  اشیاء،  از  وسیعی  مجموعه  به  شهری  مبلمان 
نمادهایی گفته می شود که در فضاهای شهری چیده شده 
و استفاده عمومی دارند. پایانه های شهری، ایستگاه های 
حمل و نقل عمومی، کیوسک ها، مخازن زباله ها، تابلوهای 
راهنما و تبلیغاتی، تجهیزات ترافیکی، سیستم های روشنی، 
نیمکت ها و نشیمن ها و عناصر تزئینی فضاهای عمومی 
نظیرالمان ها، فواره ها، آبنماها و پرچم ها از جمله تقسیم 

بندی های مبلمان شهری به شمار می روند.
امکاناتی هستند که سه  در واقع مبلمان شهری، اجزا و 
ویژگی اساسی کاربردی، زیبا سازی منظر شهری و هویت 
نیاز عملکردی،  توانند  هایی که می  ویژگی  دارند.  بخشی 

بصری و هویتی شهروندان را همزمان برآورده کنند.
مبلمان شهری همچنین از اثر گذارترین عوامل در فضاها 
و خوانایی شهری در ذهن شهروندان هستند تا جایی که 
گردشگران نیز مناطق مختلف یک شهر را از طریق  مبلمان 

آن می شناسند.
ارتقای  در  بسزایی  تاثیر  شهری  مبلمان  اینکه  وجود  با 
فرهنگ و حس تعلق خاطر مردم به شهر دارند اما طراحی 
چندان  شهر  این  تاریخی  سابقه  با  کرمان  شهر  در  آنها 
جامعه  اقشار  همه  سهم  آنها  طراحی  در  و  ندارد  تناسبی 
آنها  امنیت  و  معلوالن  و  سالمندان  کودکان،  زنان،  نظیر 
نادیده انگاشته شده است. حال این سئوال مطرح می شود 

اثر  شاید  و  باید  که  آنطور  کرمان  مبلمان شهری  چرا  که 
بخش نیستند و نمی توانند نیازهای عمومی اقشار مختلف 

شهروندان را تامین کنند؟
  حداقل های حقوق شهروندی

شهر  گوید:  می  باره  این  در  کرمانی  شهروندان  از  یکی 

کرمان مبلمان زیبایی ندارد و شهروندان ترجیح می دهند 
بمانند  را در خانه  فراغت عصرانه خود  اوقات  زمان کوتاه 
تا اینکه  به خیابان های شهر که هیچ جلوه خاصی ندارد 

بروند.
ساختمان  و  نامتناسب  های  خیابان  افزاید:  می  ایشان 

های  فواره  همچنین  و  قاعده  بی  و  بلند  و  کوتاه  های 
همیشه خاموش میادین چگونه می تواند شهروندان را به 

خانه دوم خود بکشاند و به آنها آرامش بخشد.
و  شهری  سازی  زیبا  کرد:  نشان  خاطر  شهروند  این 
استفاده از مبلمان مناسب حداقل حقوق شهروندی است 
که باید مورد توجه مدیریت شهری و سازمان های مربوطه 
این موضوع توجه جدی نشده  به  تا کنون  قرار گیرد که 

است.
از  را  مردم  تواند  می  آنچه  گوید:  می  دیگری  شهروند 
خانه های خود به شهر گردی بکشاند و از انزوا، افسردگی 
، استرس و مشکالت بسیاری رهایی بخشد وجود شهری 

زیبا، با نشاط و شاداب و با هیجان است.
از شهر  جایی  هر  است  معتقد  هم  از شهروندان  بانویی 
کرمان ساز خودش را می زند و مسئوالن و کارشناسان در 

این زمینه هماهنگ نیستند.
آن  پی  در  و  جداول  تنظیف  به  توجهی  بی  گفت:  وی 
هجوم میکروب ها و حشرات، ضمن ترسیم سیمای نازیبا 
برای  را  روانی  و  بهداشتی  مشکالت  شهر،  در  خسته  و 
شهروندان ایجاد کرده است که تدابیری در جهت زدودن 
جانب  از  هم  و  شهروندان  سوی  از  هم  ها،  نازیبایی  این 

مدیریت شهری را ایجاب می کند.
سخن آخر

به  قدرت  با  می توانیم  رسانه  یک  عنوان  به  که  نکته ای 
آن اشاره کنیم، این است که در دوره ی فعلی شهرداری 
قرار  توجه  مورد  دیگر  ادوار  از  بیشتر  زیباسازی  کرمان 
اشتباهاتی  نیز  دوره  همین  در  متاسفانه  اما  است.  گرفته 
انجام می شود که بسیار بیشتر از دوره های قبل بدچشمی 
می کند. به عنوان مثال می توان به معضل مبلمان شهری 
قرار  زباله  یا در کنار سطل های  اشاره کرد که  در کرمان 
دارند و یا اینقدر غیراصولی طراحی شده اند که نمی توان 
حتی چند دقیقه روی آنها برای رفع خستگی آرام گرفت.

نکته ای که به عنوان یک رسانه می توانیم با قدرت به آن اشاره کنیم، این است که در دوره ی 
فعلی شهرداری کرمان زیباسازی بیشتر از ادوار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. اما متاسفانه 
در همین دوره نیز اشتباهاتی انجام می شود که بسیار بیشتر از دوره های قبل بدچشمی می کند. 
به عنوان مثال می توان به معضل مبلمان شهری در کرمان اشاره کرد که یا در کنار سطل های 
زباله قرار دارند و یا اینقدر غیراصولی طراحی شده اند که نمی توان حتی چند دقیقه روی آنها 

برای رفع خستگی آرام گرفت و....
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بحران کم آبی مهم ترین چالش

 محیط زیستی کشور؛

 آیا ایران به فقر آب 
رسیده است؟

کم آبی در کشور موضوعی که این روز ها به دلیل استفاده بیش از 
حد منابع آبی به بحران رسیده است.

باشگاه  اجتماعی  گروه  زیست  محیط  حوزه  خبرنگار  گزارش  به 
به  روز ها  این  که  است  موضوعی  خشکسالی  جوان،  خبرنگاران 
مهم ترین دغدغه محیط زیستی تبدیل شده است، مساله ای که اگر 
با آن مقابله و راه حلی برای آن پیدا نشود به یک بحران و مهم ترین 

چالش محیط زیستی در کشور تبدبل خواهد شد.
جالب است بدانید که به علت افزایش دما، میزان تبخیر هم افزایش 
به  یعنی  باشیم.  باعث می شود که کمبود آب داشته  پیدا می کند و 
روان آب کل کشور  میزان  کاهش  با  قطعا  ما  تبخیر  افزایش  دلیل 

روبه رو می شویم.
نشان می دهد که  و هشدار خشکسالی،  پایش  ملی  مرکز  اطالعات 
بوده اند  مناطق کشور درگیر خشکسالی  ایران، همه  سال ۱۳۹۹ در 
میانگین  از  کمتر  درصد   ۱۰۰ به  نزدیک  مناطق  برخی  در  حتی  و 
بلندمدت باران باریده است. یعنی می توان گفت تقریبا در بسیاری از 

مناطق کشور در سال گذشته هیچ خبری از باران نبوده است.
مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی می گوید 
شرق  و  جنوب  در  شدیدی  و  وخیم  بسیار  خشکسالی   ۱۴۰۰ سال 
مرکز  این  رئیس  وظیفه،  احد  گفته  به  بود،  خواهد  حاکم  کشور 
بارندگی ها  فرصت  که  است  دلیل  این  به  گرفته  صورت  پیش بینی 
مناطق  در  بارشی  هم  فروردین  ابتدای  هفته  دو  برای  و  شده  تمام 
در  کننده  نگران  دیگر  عامل  و  نشده  پیش بینی  شرقی  و  جنوبی 
خصوص پیش بینی خشکسالی پیش رو هم گرمای بیش از حد هوا 

در روز های پایانی اسفند گذشته عنوان شده است.
 محمدرضا محبوب فر کارشناس محیط زیست در گفتگو با باشگاه 
اظهار  تبعات آن در کشور  و  خبرنگاران جوان، درباره خشکسالی 
کرد: در حال حاضر مهم ترین چالش محیطزیستی در کشور ایران 
در  اخیر  سال  دو  در  که  است  خشکسالی هایی  و  آبی  کم  بحران 

کشور رخ داده است.
پژوهش های  و  تحقیقات  آخرین  اساس  بر  کرد:  بیان  ادامه  در  او 
صورت گرفته متاسفانه بحران بی آبی و لزوم استفاده از منابع آب و 
همچنین افزایش جمعیت و گسترش صنعت و سکونت های انسانی 
منجر به مصرف ۷۴ میلیارد متر مکعب از ذخایر استراتژیک کشور 

ایران شده است.
این کارشناس محیط زیست با اشاره به اینکه این روز ها عمده ترین 
ایران  گفت:  است؛  صنعت  و  کشاورزی  بخش  در  آب  مصرف 
کشاورزی  و  صنعت  بخش  در  را  آب  مصرف  که  است  ناگزیر 
ایران  کشور  در  اینکه  به  کرد  اشاره  باید  طرفی  از  و  داده  کاهش 
می کند  پرداخت  یارانه  کشاورزی  بخش  به  آبیاری  برای  دولت 
ویارانه ای که پرداخت می شود سبب می شود تا آب با قیمت ناچیز و 

بی ارزش در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
او افزود: هدر رفتن آب در بخش کشاورزی باعث کاهش آب های 
این  شاهد  کند  پیدا  ادامه  روند  این  اگر  و  است  شده  زمینی  زیر 
خواهیم بود که کشور با بحران بی آبی، فقر و قحطی مواجه خواهد 

شد.
بخش  در  آب  مصرف  کاهش  اینکه  بر  تاکید  با  فر  محبوب 
هم  بخش صنعت  در  تصریح کرد:  گیرد،  باید صورت  کشاورزی 
شده  کشور  در  موجود  آبی  منابع  کاهش  سبب  آب  زیاد  مصرف 
است و ما در بسیاری از مناطق شهری و شهرک های صنعتی با حجم 

باالی پسآب های صنعتی مواجه هستیم.
 او عنوان کرد: تصفیه کامل فاضالب های صنعتی می تواند پسآب با 
کیفیت تولید کند و برای خود صنعت به عنوان یک منبع آبی مورد 

استفاده قرار گیرد.
از دالیل  اینکه مصرف آب شرب یکی  به  اشاره  با  این کارشناس 
کاهش منابع آبی است، گفت: افزایش جمعیت یکی از عوامل موثر 

در کاهش منابع آبی است.
بحران آب در کشور، تصریح کرد:  تبعات  به  اشاره  با  فر  محبوب 
بحران آب اثرات زیادی می تواند برای محیط زیست داشته باشد و 
این روز ها مهم ترین چالش محیط زیستی کشور همین بحران آب و 

خشکسالی هایی که در کشور در حال بروز است.
او با اشاره به اینکه تخریب محیط زیست مهم ترین پیامد بحران آب 
در کشورهاست، افزود: آلودگی هوا، منابع آبی و خاکی از دیگر 
تبعات بحران آب است و منابع تولید انرژی کاهش پیدا می کند و 

همچنین انواع بیماری ها در اثر بحران آب شیوع پیدا خواهد کرد.
قرار  بر روی کمربند خشک  ایران  اینکه کشور  بیان  با  فر  محبوب 
دارد، تصریح کرد: قوانین و مقرراتی که در حال حاضر در کشور 
نیست،  کشور  آبی  مشکالت  حل  به  قادر  تنهایی  به  دارد،  وجود 
پایدار آب در وضعیت بحرانی  به سمت مصرف  باید  ایران  کشور 

کنونی حرکت کند.
است،  خشکسالی  اثر  بر  زمین  فرونشست  عوامل  از  یکی  همچنین 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  زیست   محیط  کارشناس  صابری  علی 
،درباره فرونشست زمین و علل آن اظهار کرد: فرونشست زمین به 
دلیل برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی رخ می دهد، بنابراین 
سطح زمین شکاف عمیقی پیدا می کند، البته فرونشست زمین ممکن 
تشکیل  و  فرسایش  لرزه،  زمین  مانند  طبیعی  دلیل حوادث  به  است 
گودال نیز ایجاد می شود. او با اشاره به اینکه برداشت بی رویه از 
آب های زیرزمینی کشور در ایران باعث شده تا بیش از یک میلیون 
هکتار از زمین های مناطق مختلف فرونشست کند، بیان کرد: ایران 
در مقایسه با سایر کشورها به خاطر فرونشست در وضعیت بحرانی 
ایران  از مهم ترین دالیل پدیده نشست زمین در  تری قرار دارد و 

می توان به مدیریت اشتباه منابع آبی و حفر غیر اصولی اشاره کرد.
ایجاد  عوامل  ترین  مهم  به  اشاره  با  زیست  محیط  کارشناس  این 
فرونشست زمین، گفت: برداشت بی رویه آب های زیرزمینی، نفت 
نادرست  های  شیوه  تونل،  حفر  زیاد آب،  میزان  هدررفت  گاز،  و 
کشاورزی و آب شدگی یخ ها از جمله مهم ترین دالیل فرونشست 

زمین است.

به قلم 
محمد فتح نجات

روایت »کرمان امروز« از وضعیت تولید و فروش پته کرمان، فرصتی که با بی توجهی مسئوالن و ورود کارگران افغانستانی به آن،مورد تهدید قرار گرفته است؛

تهدیدی جدی برای اصالت و اعتبار  پته کرمان!

مکالمۀ ذهنی چگونه شخصیت ما را شکل می دهد 
و سرنوشت ما را رقم می زند؟ 

باشید  کرمان  دستی  صنایع  و  هنرسنتی  طرفدار  اگر 
پته  طرح  در  تغییرات  برخی  متوجه  روزها  این  یقینا 
کرمان شده اید. اینکه طرح های این هنر اصیل کرمانی 
مدرن  سوی  به  اینکه  نه  و  است  تغییر  حال  در  چگونه 
شدن برود، بلکه در حال تغییر فرهنگ است. لحن طرح 
ها و نقشه های پته کرمان در چند سال گذشته همواره 
مشخص بوده و در بازار جهانی آنقدر شاخص و شناخته 
شده است که در برخی کشورهای دیگر حتی به خوبی 
اما در یک دهه  از طرح های دیگر تمیز داده می شود. 
است.  باختن  رنگ  حال  در  موضوع  این  متاسفانه  اخیر 
طرح های اصیل کرمانی این روزها از پته های کرمانی در 
حال حذف است و تنها چند بانوی متعهد و خوشنام در 
کرمان مانده اند که در زمینه طرح های پته های کرمانی 
ایجاد  قوی  بازاری  خود  برای  و  دارند  بسیار  حساسیت 
مالی خود  منافع  به  تنها  که  افرادی  دیگر  اما  اند.  کرده 
مد  اصال  ارزشمند  صنعت  این  شناسنامه  و  دارند  توجه 

بازار  روانه  را  کارهایی  اخیر  نیست، در سالهای  نظرشان 
کرده اند که متاسفانه موجب تضعیف این بازار شده است.

این کاسبان بی سواد که تنها به درآمدهای کوتاه مدت 
توجه دارند این روزها موجب شده اند که طرح های اصیل 
پته از بین برود و جای خود را به طرح های افغانستانی 

که از فرهنگ کرمان فاصله بسیاری دارد، بدهد. 
ایرانی  کارگر  قیمت  افزایش  به  توجه  با  روزها  این 
متاسفانه در این زمینه نیز زنان افغانستانی ورود کرده اند 
و با طرح هایی که در نظر خود دارند ترکیبی غیر کرمانی 
را برای این هنر اصیل کرمانی رقم زده اند. ترکیبی که 
این روزها در اینستاگرام و دیگر سایت های فروش آنالین 
بسیار بد چشمی می کند و آینده هولناکی را به تصویر 
می کشد. متولیان امر حفاظت از میراث فرهنگی باید به 
این موضوع ورود کنند و هرچه سریع تر به مانند بسیاری 
از موارد دیگر که میراث فرهنگی این سرزمین را تهدید 
می کرد و با آن مقابله شد، با این موضوع مهم نیز مقابله 
با حساسیت ویژه و سواد فرهنگی  اینکه عده ای  کنند. 
خود مجبور هستند با هزینه ای سنگین این آثار هنری را 
تولید کنند و عده ای دیگر با سودجویی خود با استفاده 
از کارگرانی که هیچ سواد هنری ندارند پته را با قیمتی 
کمتر ارائه کنند و بازار را از آن خود کنند و به مرور از سر 
نادانی همین بازار را نابود سازند، به صالح استان نیست.

استان کرمان در چند صد سال اخیر بسیار مورد تهاجم 

و غارت قرار گرفته است و چه خوب می شد اگر که این 
موضوع در همین ابتدای راه پیشگیری شود. این روزها 
به دلیل بی توجهی ما کرمانی ها به صنعت قالی بافی، 
قالی کرمان که در چین تولید می شود. شال کرمانی که 
بود،  لطافت خود کرده  و  زیبایی  را درگیر  زمانی جهان 
و  نوشته شد  یزد  استان  نام  به  اخیر  در چند صد سال 

نیز  قاووت  و  کرمانی  فالوده  کلمپه،  نظیر  مواردی  حتی 
اگر اندکی مورد بی توجهی قرار گیرند یقینا به زودی در 
استانی دیگر اعالم مبدا می شوند. این متن را نگاشتیم 
ای  روزی رسانه  بماندکه  آرشیو مطبوعات کرمان  تا در 
به نابودی یک هنر اصیل اشاره کرد و در آینده مشخص 

خواهد شد که نتیجه آن چه بوده است.

گفتگوی  اینکه  باشید:  آگاه  چیز  یک  از  باید  شما 
درونی شما می تواند به طور مستقیم بر سالمتی شما، از 
نظر جسمی و روانی تأثیر بگذارد. این گفتگوی درونی، 
عزت نفس شما را مختل می کند و پتانسیل، منابع و 
فرصت های شما را تعطیل می کند. بنابراین، باید روی 

آن تمرکز کنید تا بتوانید آن را تغییر دهید.
توسعه توانمندی های فردی  

یعنی  هستیم.  خودمان  درونی  گفتگوی  حاصل  ما    
همان  می زنیم،  حرف  خودمان  با  آن  در  که  نحوه ای 
مکالمۀ الینقطع درونی، شخصیت ما را شکل می دهد.  
بنابراین، وقتی با تحقیر، توانایی های خودتان را زیر سوال 

می برید، به بدترین دشمن خود تبدیل می شوید.
احساس  دیگران  به  نسبت  درونی تان  مکالمات  در  آیا 
حقارت می کنید؟ آیا خود را سرزنش می کنید؟ آیا خود 
را با دیگران مقایسه می کنید؟ به خاطر داشته باشید که 
سالمتی عبارت است از صحبت کردن با خود با عشق 

و احترام.
 کارکرد مکالمه ذهنی

گفتگوی درونی، مغز ما را تغییر می دهد. مکالمه روزانه 
ای که با خود دارید می تواند تعدادی از مناطق مغزی 
را تقویت کند تا به شما در کنترل بهتر استرس، تنظیم 
خلق و خوی یا حتی قاطعیت بیشتر کمک کند. هرچند 
باشد، می تواند  این گفتگوی درونی منفی  اگر محتوای 
شما را با افسردگی و اضطراب به حالت هایی بسیار ناتوان 

کننده و زیان بار سوق دهد.
چنان که معمول است فرض کنیم شما برای دیگران آن 
دوست خستگی ناپذیری باشید که همیشه دیگران وقتی 
خانواده،  بین  در  آنجا هستید. شما  دارند  احتیاج  او  به 
همیشه  که  شخصی  عنوان  به  همکارانتان  یا  دوستان 
دیگران را تشویق می کند و به آنان امید و انگیزه می دهد، 
شناخته و متمایز می شوید. کسی که همیشه می داند هر 
لحظه چه بگوید. به این ترتیب، شما حامی غیرقابل بحثی 
برای دیگران هستید که شجاعت، اشتیاق و روشن بینی را 

با برقراری ارتباطی دقیق، به آنها القا می کنید.
با این حال، شما گاهی اوقات به بدترین دشمن خود 
این دلیل است که گفتگوی  به  این  و  تبدیل می شوید 
شما با خودتان با چنین عباراتی در درون تان طنین انداز 
می شود: »چطور تونستی چنین حرف احمقانه ای بزنی؟  
تو یه دست و پا چلفتی تمام عیار هستی"، "دیگه حتی 
فکرش هم نکن بخوای دوباره سعی کنی"، "من یه آدم 
بی فایده ام و همه این رو می دونن"، "ببین امروز دوباره 
"دیگه سعی نکن همچی کاری رو  چه گندی زدی؟"، 
تکرار کنی"،  "تو همیشه خراب کاری می کنی"، "دوباره 

اشتباه کردم"، ... .
ما همان چیزی هستیم که به خود می گوییم، به قول 
معروف از کوزه همان برون تراود که در اوست. گاهی، 
خودمان  با  توهین آمیز  درونی  گفتگوی  با  را  عمر  یک 

سپری می کنیم.
 یک ضرب المثل چینی می گوید: "افکار خود را تماشا 
کنید، زیرا آنها کلمات شما خواهند شد. به سخنان خود 
می شوند.  تبدیل  شما  اعمال  به  آنها  زیرا  کنید،  توجه 
مراقب کارهای خود باشید، زیرا آنها عادت های شما را 
به  آنها  زیرا  کنید،  رعایت  را  عادت های خود  می سازند. 

سرنوشت شما تبدیل می شوند".
 تغییر یا توقف گفتار درونی، که دیرزمانی آن را به کار 
برده ایم، آسان نیست. با این حال، انجام این کار به یک 

مغز  منفی،  درونی  گفتگوی  است:  واضح ضروری  دلیل 
اختالالت  برابر  در  باعث می شود  این  تغییر می دهد.  را 

اضطرابی و افسردگی آسیب پذیرتر شوید.
گفتار درونی موضوع مطالعات علمی

تأثیر گفتگوی درونی بر رفتار و شخصیت، همیشه مورد 
توجه روان شناسان بوده است و در دهه های اخیر کتاب 
ها و نشریات فراوانی در زمینه خودیاری و رشد و توسعه 
بعد  این  از  مراقبت  به  را  مردم  توانمندی های شخصی، 
تشویق کرده اند. با این حال، موضوع "گفتار درونی" از 

ابتدای قرن بیستم مورد بررسی قرار گرفته است.
در حقیقت، این لو ویگوتسکی، روانشناس مارکسیست 
روسی بود که برای اولین بار از خود پرسید که "آیا مغز 
افراد هنگام گفتگوی درونی با همان مکانیسمی کار می 
کند که در  زمان حرف زدن با صدای بلند؟" پاسخ مثبت 

است.
خود  با  که  هنگامی  دهد  می  نشان  مطالعه  چندین 
صحبت می کنید مناطقی از مغز مانند شکنج پیشانی 
تحتانی چپ )ناحیه بروکا( فعال می شوند که در زمانی 

بلند حرف زدن هم فعال هستند.
گفتار درونی یک پدیده پیچیده و چند وجهی است. 
بر  بدانید که چگونه  به آن  راجع  بیشتر  باید  رو  این  از 
سالمت مغز و روان شما تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، 
چارلز فرنیهوگ، روانشناس دانشگاه دورهام توضیح داد 
که "پچ پچ درونی" در هر دقیقه حدود 4000 کلمه تولید 
می کند. بر اساس کتاب وی " آوای درون: تاریخ و علم 
چگونگی گفتگو با خود"، گفتگوی درونی ده برابر سریعتر 

از گفتار کالمی کار می کند.
بنابراین باید بدانید که، هر اتفاقی که در ذهن شما می 
ایده، فکر، خودآموزی، هر چه که هست، چه  افتد، هر 

مثبت و چه منفی، تأثیر بسیار زیادی روی شما دارد.
پِْچ پِچ درونی منفی، احساسات و مغز

روانپزشکی  علمی  مجله  سردبیر  کریستال،  اچ  جان 
را  مطالعه ای  ییل،  پزشکی  دانشکده  استاد  و  بیولوژیک 
انجام داد که تأثیر عواطف را بر مغز نشان می دهد. نتایج 
این مطالعه نشان داد که چگونه تداوم گفتگوی درونی 
منفی، ساختارهای متعدد عصبی مغز را ضعیف می کند 
این به این دلیل است که گفتگوی درونی منفی باعث 

می شود مردم نسبت به استرس آسیب پذیرتر شوند.
و  اینسوال  مانند  مغز   در  مراکزی  مطالعات  این  در 
نواحی  این  دادند.  نشان  زیادی  فعالی  بیش  آمیگداال 

تهدیدات  به  توجه  یا  مانند ترس  احساساتی  به  مربوط 
در محیط شما، گاهی اوقات می تواند شما را به حالت 
فرسودگی روانشناختی فرو ببرد. عالوه بر این، شما نمی 
توانید این واقعیت را نادیده بگیرید که گفتگوی منفی 
بستری است که اضطراب را تغذیه می کند واغلب شما را 

در هزارتوی افسردگی رها می کند..
شما باید از یک چیز آگاه باشید: اینکه گفتگوی درونی 
شما می تواند به طور مستقیم بر سالمتی شما، از نظر 
جسمی و روانی تأثیر بگذارد. این گفتگوی درونی، عزت 
نفس شما را مختل می کند و پتانسیل، منابع و فرصت 
آن  روی  باید  بنابراین،  کند.  می  تعطیل  را  شما  های 

تمرکز کنید تا بتوانید آن را تغییر دهید.
چه طور شروع کنیم؟

شما باید بتوانید گفتمان مضر را تغییر دهید. یک راه 
ساده برای رسیدن به این هدف این است که در نقش 
سوم شخص قرار بگیرید و خودتان را مخاطب قرار دهید. 
این راهی برای به عهده گرفتن نقش آن دوستی است 
که بهترین ها را برای شما آرزو می کند اما در عین حال 

همیشه مراقب اصالح گفتگوی درونی شما است.
در  سوم  شخص  از  استفاده  می دهد،  نشان  مطالعات 
گفتگو با خود می تواند به شما کمک کند تا عقب بروید 
 ، بیندیشید  تر  احساسات خود عینی  و  پاسخ  درباره  و 
خواه در مورد یک واقعه گذشته باشید یا به آینده نگاه 
کنید. همچنین می تواند به شما در کاهش استرس و 

اضطراب کمک کند.
گفتگوی زیر مثالی از این تغییر است: "من می دانم 
که نگران هستید، اما به یاد داشته باشید که می دانید 
چگونه بر آن غلبه کنید. قباًل این کار را کرده اید، پس به 
شایستگی خودتان اعتماد کنید. شما قوی هستید، فقط 

سعی کنید ادامه دهید ".
گوش کنید و یاد بگیرید

درونی  گفتگوهای  به  دادن  گوش  صرف  را  روز  چند 
خود کنید. آیا از خودتان حمایت می کنید؟ آیا منتقد 
خودتان هستید یا دید منفی نسبت به خودتان دارید؟ 
آیا به راحتی می توانید این افکار و سخنان را به یکی از 
عزیزان خود بیان کنید؟ آیا در گفتگو های درونی شما، 
افکار  شوند؟  می  تکرار  مشترک  مضامین  یا  موضوعات 

منفی مهم یا مکرر را بنویسید.
خوب فکر کنید

در مورد افکاری که لیست کرده اید این سواالت را از 

خود بپرسید:
• آیا من بیش از حد واکنش نشان می دهم؟ آیا واقعاً 
مهم  مدت  طوالنی  در  آیا  است؟  بزرگی  این  به  مساله 

است؟
• آیا من بیش از حد مسائل رو تعمیم می دهم؟ آیا من 
بیشتر بر اساس واقعیت ها نتیجه گیری می کنم یا بر 

اساس نظر و تجربه ام ؟
کنم  می  فرض  آیا  ؟  بخوانم  را  ذهنو  توانم  می  آیا   •
می  آیا  دارند؟  خاصی  احساسات  یا  اعتقادات   دیگران 
توان حدس بزنم دیگران چه واکنشی نشان خواهند داد؟

• آیا من به خودم برچسب های بد می زنم؟ آیا خودم را 
با استفاده از کلماتی مانند "احمق" ، "ناامید" یا "چاق" 

توصیف می کنیم؟
• آیا این یک فکر همه یا هیچ است؟ آیا من یک حادثه 
را چه خوب و چه بد، بدون در نظر گرفتن اینکه واقعیت 
پاسخ  یا سفید است، مشاهده می کنم؟  ندرت سیاه  به 

معموال در ناحیه خاکستری بین این دو قرار دارد.
این فکر چقدر صادقانه و دقیق است؟  به عقب برگردید 

و خود را با دقت نظر یک دوست در نظر بگیرید.
دنده عوض کنید

حاال که فهمیدید افکار درونی تان چگونه ممکن است 
شما را منحرف یا نامتوازن کند، وقت آن رسیده است که 
دنده را عوض کنید و رویکرد جدیدی را برای گفتگوی 
افکار موجود در لیست خود نگاهی  بیاموزید.  به  خود 

بیندازید و آنها را با نگاهی مثبت تر بیان کنید.
مثال 1

• "چه احمقی هستم. من کار رو خراب کردم و این 
آخرشه".

• جایگزین: "من بهتر از این هم می توانم کار کنم. 
دفعه بعد بیشتر آماده می شوم و تمرین می کنم. شاید 
این می  ببینم.  در جمع  آموزش سخنرانی  ویدئوی  یه 

تواند برای حرفه من خوب باشد. "
مثال 2

• "من در عرض یک هفته نمی توانم این کار را انجام 
دهم. غیر ممکنه."

می  زیادی  زمان  کار  این  ”انجام  جایگزین:  گزینه   •
خواهد، اما من انجامش می دهم.  فکر کنم ببینم کدام 

از دوستانم می توانم کمکم کنند. "
مثال 3

"چه مسخره!  من نمی توانم به خودم یاد   •
بدهم که چطور روشن تر فکر کنم. "

روشن اندیشی  »یادگیری  جایگزین:  روش   •
می تواند از بسیاری جهات به من کمک کند. بزن بریم. "

 
خالصه آنکه، این تغییر، فرایندی زمان بر است. تغییر 
آن گفتمان محدود کننده درونی ممکن است در ابتدا 
دشوار باشد، اما اگر به آن متعهد شوید تغییرات را به 
تدریج خواهید دید. یک بار دیگر آن ضرب المثل قدیمی 

چینی را مرور کنید:
"افکار خود را تماشا کنید، زیرا آنها کلمات شما خواهند 
شد. به سخنان خود توجه کنید، زیرا آنها به اعمال شما 
تبدیل می شوند. مراقب کارهای خود باشید، زیرا آنها 
عادت های شما را می سازند. عادت های خود را رعایت 

کنید، زیرا آنها به سرنوشت شما تبدیل می شوند".

منبع: عصر ایران
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