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معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش استان کرمان خبر داد:

غربالگری دانش آموزان قبل از امتحانات

معاون اداره کل میراث فرهنگی کرمان:

به لحاظ زیرساخت در زمینه صادرات صنایع دستی
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دبیر ستاد انتخابات استان خبر داد :

عدم احراز صالحیت 150 نفر

 از نامزدهای انتخابات 

شورای شهر کرمان

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان:

زیرساخت های نظارت تصویری

 در معابر و اماکن عمومی

 باید توسعه یابد

متن در صفحه دوم

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان: 

 بیمارستان افضلی پور هیچ مشکلی

کسیژن بیماران ندارد  از نظر  تامین ا

2

شروط وزارت بهداشت

 برای امتحانات نهایی دانش آموزان

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
استاندار کرمان :

تشکیالت تنبل، بی انگیزه با لشکری

 از کارمندان بیکار حاصل استخدام های 

زیاد در دستگاه های دولتی است

کشاورزان و نبود خریدار؛ کرمان درپی تلنبار شدن محصول روی دست  گزارش »کرمان امروز« از خسارت میلیاردی پیازکاران جنوب 

ِپیاز بی تدبیری و اشک منوجان

متن کامل در صفحه سوم

   این روزها افت شدید قیمت محصول مرغوب پیاز جنوب، امان کشاورزان منوجانی را بریده و اشکشان را درآورده است. در شرایطی که استان کرمان بیستمین سال خشکسالی رسمی خود را پشت 
سر می گذارد، کشاورزان با رنج فراوان و هزینه های سنگین، هزاران تن پیاز با کیفیت را تولید کردند، اما قیمت پایین، نبود بازار مناسب داخلی و خارجی، افزایش سرسام آور کرایه حمل بار و در نهایت 

تلنبار شدن محصول روی دستشان، انگیزه کشاورزی را از آنها گرفته و ایشان را دلسرد ساخته و مسئوالن هم متاسفانه چاره ای برای این معضل در سر ندارند و...
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یادداشت روز:

»وحدت فرهنگی« 

یا

 »سازش فرهنگی« ؟

فایزر به دنبال مجوز 

کسیناسیون کودکان وا

 ۲ تا ۱۱ ساله

 صفحه  چهارم

متن در صفحه چهارم صفحه  سوم

داوطلبان 1400
 ناجیان بی مانند یا تکرار گذشتگان ؟

مردم کرمان 25 سال است

 که واقعیت را در 

»کرمان امروز« می خوانند

مزایده عمومی
شرکت حمل و نقل بهمن بار کرمان 

)سهامی خاص(

متن در صفحه دوم

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(
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مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

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

روایت »کرمان امروز« از آرایش احتمالی انتخابات ریاست جمهوری 
که این روزها در ذهن هر ایرانی نقش می بندد؛ و سوالی 
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اخبار استان

علوم  دانشگاه  درمان  معاون  هاشمیان  مرتضی   
شویم  مواجه  پیک  با  اگر  گفت  کرمان  پزشکی 
بیمارستان افضلی پور هیچ مشکلی از نظر تامین 

اکسیژن بیماران نخواهد داشت.
داد:بیمارستان  توضیح  اینگونه  باره  این   در   وی 
کرونای  سانتر  یا  ریفرال  بیمارستان  پور  افضلی 

استان هست
بیمارستان  در   19 کووید  پاندمی  شروع  از  قبل   
استانداری  های  فرمول  اساس  بر  پور  افضلی 
لیتر   100 و  هزار  تا  هزار  حدود  دارد،  وجود  که 
اکسیژن  های  دستگاه  توسط  دقیقه  در  اکسیژن 
چهار  که  تولید،  بود  بیمارستان   در  که  سازی 
پور   افضلی  بیمارستان  در  ساز  اکسیژن  دستگاه 

فعالیت می کرد.
 وی گفت:به طور استاندارد برای بیماران معمولی 
در یک بیمارستان جنرال مثل بیمارستان افضلی 
پور میزان مصرف اکسیژن یک یا دو لیتر در دقیقه 
محاسبه می شود که با توجه به  شرایطی که ما در 

بیمارستان افضلی پور داشتیم و با توجه به تعداد 
تخت های بستری در بخش ها، آی سی یو ها و 
اتاق های عمل این تعداد دستگاه ظرفیت هزار و 
تا 1100 لیتر تولید می کردند که برای بیمارستان 

کفایت می کرد.
که   19 کووید  پاندمی  شروع  از  افزود:بعد  وی   
داشتیم،  تنفسی  بیماران  در  را  مشکل  بیشترین 
نیاز به اکسیژن در این بیماران چندین برابر شد و 
از طرفی اغلب بخش های بیمارستان تعطیل شد 
و همه ظرفیت دستگاه های اکسیژن ساز موجود 
به اضافه تعداد کپسول اکسیژن به بخش هایی که 
بیماران کووید بستری شده بودند هدایت شد.  در 
اواخر سال 98 و اوایل سال 99 یک مخزن اکسیژن 
مایع به حجم حدودی 20 تا 25 تن در بیمارستان 
برای  مایع  اکسیژن  از  که  مستقر شد  پور  افضلی 
ترمیم نیاز به اکسیژن استفاده کنیم. عالوه بر آن 
در 6 ماهه نخست سال 99 سه دستگاه اکسیژن 
 570 حدود  ظرفیت  کدام  هر  که  کانتینری  ساز 

اکسیژن  به شبکه  لیتر در دقیقه داشتند  تا 600 
در  که  شد  اضافه  پور  افضلی  بیمارستان  رسانی 
سه  این   99 سال  مهرماه  اوایل  و  تیر  ماههای 

دستگاه در بیمارستان نصب و راه اندازی شد.
 مرتضی هاشمیان گفت:عالوه بر آن در فروردین 
به  مایع  اکسیژن  مخزن  یک  هم  جاری  سال  ماه 
حجم 30 تن برای بیمارستان خریداری شده که 
برداری  بهره  آماده  و  نصب  بیمارستان  در  اکنون 

است.
 او گفت:در حال حاضر تعداد دستگاه های اکسیژن 
ساز افضلی پور به 7 دستگاه رسیده و اگر ظرفیت 
مخزن  آن  اضافه  به  را  دستگاه   7 این  تولیدی 
ظرفیت  واقع  در  بگیریم  نظر  در  اولیه  اکسیژن 
حدود  از  پور  افضلی  بیمارستان  در  ما  اکسیژن 
1000 تا 1100 دقیقه  به 4700 تا 5000 لیتر در 

دقیقه رسیده است. 
چون  نشده  چرخه  وارد  جدید  تنی   30 مخزن    
خوشبختانه به  آن نیاز نداریم  و اگر با پیک های 

بعدی کووید 19 مواجه شویم آن مخزن 30 تنی 
بیمارستان  در  اکسیژن  از  استفاده  مدار  وارد  هم 

افضلی پور خواهد شد.
با  نیز  دانشگاه  تابعه  های  گفت:بیمارستان  وی   
های  کپسول  داشتند،  که  بستری  بیمار  به  توجه 
اکسیژن 40 لیتری به بیمارستان های راور، بافت، 
کوهبنان، شفا، توزیع شده است.همچنین دستگاه 
های اکسیژن ساز برای بیمارستان های کوچکتر 
راور  و  ارزوئیه  کوهبنان،  های  بیمارستان  مانند 
خریداری شده و در حال نصب است. یک دستگاه 
نیز  لیتری   600 تا   570 کانتینری  ساز  اکسیژن 
برای بیمارستان شهید باهنر خریداری شده که آن 

هم در نوبت نصب است.
وی تصریح کرد: امیدواریم با اقداماتی که در حال 
می  صورت  که  واکسیناسیون  بویژه  است  انجام 
گیرد پیک های بعدی را نداشته باشیم، اگر با پیک 
مواجه شویم بیمارستان افضلی پور هیچ مشکلی از 

نظر تامین اکسیژن بیماران نخواهد داشت.

استاندار کرمان با انتقاد از استخدام زیاد در دستگاه 
های دولتی اظهار کرد: تشکیالت تنبل، بی انگیزه با 
لشکری از کارمندان بیکار حاصل استخدام های زیاد 
در دستگاه های دولتی است و به نظر بنده با لشکری 

از کارمندان بیکار در جوامع مواجه هستیم.
افتتاح خانه تشکل های  آیین  »علی زینی وند« در 
تشکر  ضمن  کرمان  استان  سرا(  )سمن  نهاد  مردم 
ادامه  اینکه  بیان  و  استان  های  نمایندگان سمن  از 
ضرورت فعالیت تشکل ها برکسی پوشیده نیست و 
گفت: کسانی که فهم و دانش درستی از اداره کشور و 
ضرورت مشارکت های اجتماعی کشور نداشته باشند 

نقش تشکل ها را کمرنگ می بینند.
وی با اشاره به قدمت سمن ها در کشور، اظهار کرد: 
یار  ها  خیریه  و  ها  تشکل  که  هاست  سال  دنیا  در 
زیست،  محیط  حفظ  های  زمینه  در  مردم  یاور  و 
آسیب  به  رسیدگی  محروم،  افراد  سازی  توانمندی 
های اجتماعی و ... هستند و باید مدنظر داشت که 
حتی دولت های قدرتمند و پردرآمد، توان رسیدگی 
به امور پراکنده، مطالبات گسترده و متنوع مردم را 

ندارند.
زینی وند استان کرمان را در زمینه تشکیل سمن ها 
پیشرو دانست و عنوان کرد: تشکل های مردم نهاد با 

گستردگی و تنوع فعالیت هایی که دارند می توانند 
به داد مردم برسند و جامعه را ارتقاء و آسیب های 
اجتماعی را کاهش، رفاه اجتماعی را افزایش و قشر 

ساکن در حاشیه ها و روستاها را توانمند کنند.
وی بیان کرد: تشکل ها باری بر دوش دولت نیستند 
و دولت نباید مزاحم فعالیت های آنها شود همچنین 

دولت باید شرایط فعالیت آنها را فراهم کند.
استاندار کرمان با بیان اینکه معتقدم بخشی از اداره 
مطلوب کشور باید تشکل ها انجام دهند و در ادامه 
بر ضرورت تقویت تشکل ها تاکید کرد و افزود: اگر 
کمک های تشکل های مردم نهاد در این دوران کرونا 
نبود بخشی از حوزه درمان لنگ می ماند لذا باید قدر 

این نهادها را بدانیم.
وی فلسفه تشکیل سمن ها را تزیینی ندانست و آنها 
را یک ضرورت برای زندگی اجتماعی دانست و اظهار 
کرد: دولت های پرتراکم به لحاظ اداری، کارمندی و 
ساختار تشکیالتی عامل توسعه نیستند و هرجا که 
دولت  غیرضرور  دخالت  و  بودند  گسترده  ها  دولت 
ها در حوزه های مختلف مانند ورزش، هنر، محیط 
جامعه  یافتگی  توسعه  و  رشد  دهنده  نشان  زیست، 

نیست.
ها  دولت  گستردگی  اینکه  بیان  با  کرمان  استاندار 

باعث دردسر زیاد مردم می شود، عنوان کرد: دولت 
ها باید محدود باشند و فقط به وظیفه حاکمیتی و 
نظارتیشان بپردازند و کاری که تشکل ها می توانند 
دولتی  ساختار  که  دارد  ضرورتی  چه  دهند  انجام 
برای آن ایجاد می کنیم زیرا سمن ها کارها را ارزان 
و  دهند  می  انجام  ما  از  تر  کیفی  و  تر  مطلوب  تر، 
ها  سمن  به  را  دولتی  امکانات  از  بخشی  نباید  چرا 

اختصاص بدهیم؟
برون  از  شده  کسب  خوب  تجارب  به  اشاره  با  وی 
برون  با  بیان کرد:  کارهای دولتی،  از  برخی  سپاری 
برداشته  دولت  دوش  از  کارها  از  بخشی  سپاری 
زیادی تسهیل  به میزان  آنکه کار مردم  شده ضمن 
با دولتی ها  از جاها  برخی  شده است. سمن ها در 
درگیر می شوند و این باعث می شود که ما قوانین 
نظارت  لذا  دهیم  انجام  تر  سنجیده  را  وظایفمان  و 

بیرونی بر دولت ها دارند.
گذار،  سیاست  مدیری،  اگر  کرد:  عنوان  وند  زینی 
قانون گذار یا تصمیم گیری که به اهمیت کار تشکل 
الزم  بینش  و  دانش  حتما  باشد  نداشته  توجه  ها 
پای  جلوی  قرمز  فرش  مدیران  باید  وگرنه  ندارد  را 
تشکل ها پهن کنند و هرآنچه که امکان برون سپاری 

دارد باید به تشکل های مردم نهاد قانونی بدهند.

وی گفت: اگر بخشی از اعتبارات را که بیهوده در 
بسیاری از جاها مصرف می کنیم در اختیار سمن ها 
قرار دهیم شاهد تحول خوبی در کشور خواهیم بود.

استان  در  اینکه  از  تاسف  ابراز  با  کرمان  استاندار 
کرمان خانه احزاب، خانه هنرمندان و سمن ها وجود 
ندارد، تصریح کرد: این نهادها کمک حال و تسهیل 
کننده امور مردم هستند و باید مهمترین بودجه در 

قانون این نهادها داشته باشند نه دستگاه دولتی.
وی با انتقاد از استخدام زیاد در دستگاه های دولتی 
لشکری  با  انگیزه  بی  تنبل،  تشکیالت  کرد:  عنوان 
در  زیاد  های  استخدام  حاصل  بیکار  کارمندان  از 
لشکری  بنده  نظر  به  و  است  دولتی  های  دستگاه 
بروید  هستیم؛  مواجه  جوامع  در  بیکار  کارمندان  از 
انجام  مفید  کار  نفر  چند  ادارات  در  که  کنید  رصد 
می دهند؟ این مشکالت فعال قابل حل نیستند و به 

انقالب اداری نیاز داریم.
مکانی  واگذاری  آمادگی  ما  اینکه  بیان  با  وند  زینی 
تحت عنوان خانه احزاب را داریم اما شرایط قانونی 
الزم را ندارند، تصریح کرد: با ثبت سمن ها به عنوان 
تشکل موافقم و دفتر امور اجتماعی استانداری پیگیر 
شناسنامه  و  هویت  ها  سمن  تا  باشد  موضوع  این 

داشته باشند.

استاندار کرمان :

تشکیالت تنبل، بی انگیزه با لشکری از کارمندان بیکار حاصل استخدام های زیاد 

در دستگاه های دولتی است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان: 

 بیمارستان افضلی پور هیچ مشکلی از نظر  تامین اکسیژن بیماران ندارد

خبر
معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و 

پرورش استان کرمان خبر داد:

غربالگری دانش آموزان قبل از امتحانات
میرزاحسینی از در نظر گرفتن تمهیدات الزم به منظور پیشگیری از شیوع کرونا در 

برگزاری امتحانات حضوری دانش آموزان در استان کرمان خبر داد.
ماشااهلل میرزاحسینی، معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش استان 
کرمان در خصوص سرنوشت ساز بودن امتحانات پایه های نهم و دوازدهم و 
تشخیص  براساس  تصمیم  این  گفت:  آن ها  برگزاری حضوری  بودن  ضروری 

ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت آموزش و پرورش گرفته شده است.
او با اشاره به اینکه در پایه نهم به علت موضوع هدایت تحصیلی بخش عمده ای 
امتحانات  اگر  افزود:  گردد،  برمی  آموزان  دانش  نمرات  به  رشته  انتخاب  از 
انتخاب رشته  باال بودن همه نمرات و گرایش به  غیرحضوری باشد، احتمال 

متراکم تجربی بیشتر می شود. 
میرزاحسینی بیان کرد: در پایه دوازدهم هم نمرات دانش آموزان برای ورود 
باشد، چندان  به صورت غیرحضوری  امتحانات  اگر  و   به دانشگاه مهم است 

منصفافه نیست و حق بسیاری از دانش آموزان ضایع می شود.
او  با اشاره به اینکه از زمان اعالم برگزاری امتحانات این دو پایه به صورت 
حضوری، جلسات و کارگروه های متعددی در اداره کل آموزش و پرورش استان 
برگزار شده است و آمادگی صددرصد داریم، ادامه داد: حوزه ها را افزایش داده 
ایم و امسال 218 حوزه پارسال را به 326 حوزه رسانده ایم که تقریبا با همان 
این بوده که تعداد  این کار  از  تعداد دانش آموز پارسال است؛ منتهی هدف 

دانش آموزان در حوزه ها کمتر شود.
معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش استان کرمان گفت: حوزه ها 
در شهرستان ها و مناطق انتخاب شده و تمهیدات الزم صورت گرفته است و  
در هر حوزه یک مراقب سالمت حضور دارد که تب سنجی و غربالگری دانش 

آموزان را انجام می دهد.
او  بیان کرد: همه دانش آموزان و عوامل برگزاری آزمون یک روز قبل از آزمون 

باید در سامانه سالمت اطالعات خود را ثبت کنند.
میرزاحسینی افزود: اتاقی به عنوان قرنطینه در مدارس در نظر گرفته شده تا 
اگر احیانا دانش آموزی عالئم داشت یا مشکوک به بیماری بود در آن مکان 

در امتحان شرکت کند.
او تصریح کرد: وسایل بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده به میزان کافی در 
اختیار مدارس قرار داده شده است و پیش بینی شده همه سطوح تا حد امکان 

به طور مرتب گندزدایی شوند.
معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش استان کرمان  گفت: امتحانات 
پایه دوازدهم از ساعت 8 صبح و پایه نهم 10 صبح برگزار می شود و دانش 
آموزان بایستی حداقل نیم ساعت زودتر به منظور پیشگیری از ازدحام، انجام 

غربالگری و استقرار در صندلی شخصی خود در مدرسه حضور داشته باشند.
او تاکید کرد: این اطمینان را به خانواده ها می دهیم چنانچه همکاری کنند، 
نخواهیم  بهداشتی  لحاظ  به  امتحانات  برگزاری  خصوص  در  مشکلی  هیچ 
داشت؛ چرا که همه مدیران، معلمان و مراقبان سالمت، اشراف کامل بر شیوه 

نامه های بهداشتی دارند.
امتحانات  برگزاری حضوری  برای  اینکه هیچ مجوزی  به  اشاره  با  میرزاحسینی 
سایر پایه ها وجود ندارد، گفت: برای آرامش بیشتر دانش آموزان بخش هایی از 
کتب درسی در بعضی موارد؛ حتی تا 30 درصد حذف شده که دانش آموزان 
برای اطالع در این خصوص می توانند به نشانی AEE.MEDU.IR و برای  

دریافت کارت ورود به جلسه به نشانی PADA.MEDU.IR مراجعه کنند.
ارتباطی  وسیله  هیچ  مجاز،  افزار  نوشت  از  غیر  آموزان  دانش  اینکه  بیان  با  او 
آزمون،  برگزاری  حین  در  کرد:  تصریح  باشند،  نداشته  همراه  به  الکترونیکی  و 
ردوبدل نوشت افزار ممنوع است و هیچ پذیرایی حین آزمون انجام نمی شود و 
دانش آموزان  فقط می توانند با خود یک بطری آب معدنی به همراه داشته باشند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان:

زیرساخت های نظارت تصویری

 در معابر و اماکن عمومی باید توسعه یابد
نظارت تصویری در  زیرساخت های  استان کرمان گفت:  آگاهی  پلیس  رئیس 

معابر و اماکن عمومی باید توسعه یابد.
قرارگاه  نشست  سومین  در  استان  آگاهی  پلیس  رئیس  پور  حسن  سرهنگ 
پیشگیری از سرقت با تشریح آخرین وضعیت وقوع و کشف سرقت های سراسر 
استان و طرح ریزی تدابیر عملیاتی این حوزه گفت: طی سال جاری با واکاوی 
آمار و کیفیت وقوع جرائم مختلف به ویژه سرقت ها، تدابیر ویژه ای را در حوزه 

پیشگیری و کشف جرائم در سطح استان اجرا خواهیم کرد.
بندی  طبقه  عادی  در سطح  استان  درصد سرقت های  از 98  بیش  افزود:  او 
استان  سطح  در  خشن  و  کالن  سرقت های  وقوع  آمار  بحمداهلل  و  می شوند 
بسیار کم هستند که در همین رابطه با کنترل متهمین و سارقان سابقه دار، 
پوشش محسوس و نامحسوس اماکن عمومی و خاص مناطق مختلف، تالش 
به  تاکید  و  پیگیری  فراری،  محکومین  دستگیری  و  شناسایی  برای  مضاعف 
این  در تالش هستیم  تدابیر  دیگر  و  تصویری  نظارت  توسعه  برای  مسئوالن 

دست سرقت ها به طور کلی زمینه وقوع هم پیدا نکنند.
او گفت: در این میان به ترتیب سرقت اماکن، تجهیزات برق، منزل، کیف و 
موبایل قاپی در معابر، سرقت محتویات داخل خودرو، موتورسیکلت، احشام و 
پس از آن سرقت خودرو از جمله فراوان ترین سرقت ها در سطح استان هستند 
که الزم است عموم شهروندان و همچنین مسئوالن ادارات و نهاد ها در جهت 
امنیتی و اصول  ایمنی،  با حساسیت بیشتری نکات  از وقوع آن ها  پیشگیری 

خودمراقبتی را مد نظر داشته باشند.
و ضربتی  اخیر  اجرای طرح  رابطه طی  پور گفت: در همین  سرهنگ حسن 
مبارزه با سرقت وسائط نقلیه طی 72 ساعت 42 سارق دستگیر و با کشف 55 
دستگاه موتورسیکلت و 38 دستگاه خودروی مسروقه در نقاط مختلف استان 
در مجموع بیش از 93 فقره سرقت کشف شد که در پی این دستگیری ها و 
بر اساس اقدامات اطالعات بعدی در نظر داریم چند طرح ضربتی دیگر را نیز 

در روز های اخیر به اجرا بگذاریم و این روند را تا پایان سال استمرار بدهیم.
او همچنین گفت: بخش مهمی از تدابیر انتظامی در حوزه پیشگیری از سرقت، 
کنترل افراد سابقه دار، زندانیان رها شده از زندان و دیگر افراد مستعد انجام 
که  است  فراری  محکومین  دستگیری  برای  مضاعف  تالش  همچنین  و  جرم 
رفتار این قبیل افراد و اشخاص را با تدابیری به صورت محسوس و نامحسوس 
پیشگیری  به جرائم  آنان  ارتکاب  از  تا  قرار می دهیم  مراقبت  و  تحت کنترل 

شود.

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

دبیر ستاد انتخابات استان کرمان گفت: از مجموع 
احراز  عدم  با  ارتباط  در  که  کاندیدایی   345
اعتراض  نظارت  مرکزی  هیات  به  خود  صالحیت 
و  شدند  صالحیت  تایید  نفر   157 بودند،  کرده 
نیز  مابقی  و  نشد  احراز  صالحیتشان  نفر   150
اعتراضی  نظارت  و  اجرایی  هیات های  تصمیم  به 

نکردند.
بررسی  در  کرد:  اظهار  اسکندری نسب«  »علیار 
شهرها،  اسالمی  شوراهای  کاندیداهای  صالحیت 
نتایج در هیات های نظارت مرکز انجام و در تاریخ 

مقرر به فرمانداری ها اعالم شد.
وی افزود: از مجموع 345 کاندیدایی که در ارتباط 
مرکزی  هیات  به  خود  صالحیت  احراز  عدم  با 
تایید  نفر   157 بودند،  کرده  اعتراض  نظارت 
احراز  صالحیتشان  نفر   150 و  شدند  صالحیت 
نیز به تصمیم هیات های اجرایی و  نشد و مابقی 
اسکندری نسب تصریح  نکردند.  اعتراضی  نظارت 
انتخابات  در  شرکت  داوطلبان  صالحیت  کرد: 
هیات های  در  نیز  روستاها  اسالمی  شوراهای 
نظارت بخش ها در دست بررسی است و نتایج آنها 

اطالع  به  بخشداری ها  توسط  خردادماه  دوم  تا 
استان  انتخابات  ستاد  دبیر  می رسد.  داوطلبان 
کرمان در ادامه با اشاره برگزاری سیزدهمین دوره 
انتخابات  با  همزمان  جمهوری  ریاست  انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا در 28 خرداد ماه 
کشور  وزارت  اعالم  براساس  فرمانداری ها  گفت:  
اردیبهشت ماه جاری موظف بودند که به  از 21 
مدت سه روز هیئت های اجرایی انتخابات ریاست 
جمهوری را تشکیل دهند که این کار در استان 

کرمان صورت گرفته است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان 
صادرات  زمینه  در  زیرساختی  لحاظ  به  گفت:  کرمان 
صنایع دستی در استان کرمان دچار یکسری مشکالت 

هستیم.
اظهار  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  زاده  حسین  کاظم 
کرد: صنایع دستی تنها کاال در کشور است که ظرفیت 
صادرات چمدانی و رسمی را دارد و ارزش افزوده بسیار 
زیادی هم ایجاد می کند و اشتغالزایی خوبی در بردارد.

حسین زاده مبنای صادرات چمدانی را گردشگر خارجی 
دانست و افزود: طی دو سال اخیر به دلیل شرایط کرونا 

در زمینه گردشگر خارجی دچار مشکل هستیم.
دستی  صنایع  رسمی  صادرات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرد:  بیان  شود،  انجام  باید  کشور  گمرکات  مبادی  از 
یکسری  دچار  زمینه صادرات  در  زیرساختی  لحاظ  به 

مشکالت هستیم.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری استان کرمان گفت: زیر ساخت های 
استان کرمان وجود  تولید در  از  خدمات پیش و پس 
ندارد؛ مثاًل مواد اولیه گلیم از جای دیگر وارد شده اما 
در سیرجان تولید می شود. این در حالیست که خدمات 
پس از تولیدش هم در کارگاه های قالی شویی و روشویی 
تهران انجام می شود و از گمرک همان محل هم صادر 

می شود.
ایجاد زیرساخت های صادرات در  لزوم  بر  تاکید  با  وی 

استان کرمان بیان کرد: رقم صادرات رسمی کرمان در 
سال حدود 1.5 میلیون دالر است که از مبادی گمرکات 

سایر مناطق کشور انجام می شود.
حسین زاده گفت: به رغم اینکه در زمینه گردشگری 
داشتیم، حدود 495  خارجی در سال گذشته مشکل 
هزار دالر صادرات چمدانی در استان کرمان داشته ایم 
که نسبت به سال های قبل کاهش دارد اما با توجه به 

شرایط کرونا قابل قبول است.

دبیر ستاد انتخابات استان خبر داد :

عدم احراز صالحیت 150 نفر از نامزدهای انتخابات شورای شهر کرمان 

معاون اداره کل میراث فرهنگی کرمان:

به لحاظ زیرساخت در زمینه صادرات صنایع دستی دچار مشکالت هستیم

شرکت حمل و نقل بهمن بار کرمان )سهامی خاص( در نظر دارد دو دستگاه ماشین آالت راهسازی مازاد خود را از طریق 
مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان گرامی برای بازدید و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری 

1400/03/02 در ساعات اداری به نشانی شرکت مراجعه نمایند.
الف( بیل مکانیکی هیوندا 330 مدل 2018 - صفر

ب( لودر دلتا CL957 مدل 2019 - صفر 
نشانی: کرمان کیلومتر 17 جاده کرمان - باغین بلوار ورودی کارخانه سیمان کرمان شرکت بهمن بار 

تلفن تماس:  09372419630

مزایده عمومی 

در راستای ماده 5 قانون الحاق 2 و آیین نامه اجرایی آن مدیریت آموزش و پرورش شهرستان راور 
در نظر دارد تعداد 4 باب مغازه واقع در بلوار اربعین و یک ساختمان مدرسه و اماکن مازاد دیگر را 

در قالب قرارداد اجاره )مزایده( به افراد واجد شرایط واگذار نمایند.
لذا متقاضیان جهت کسب اطالع از شرایط مزایده از تاریخ چهارشنبه 1400/02/29 حداکثر ظرف 

یک هفته به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان راور مراجعه نمایند. 1135939

مزایده آموزش و پرورش شهرستان راور )نوبت اول(
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

کبر ترکان درگذشت ا
تجاری- آزاد  مناطق  هماهنگی  شورای  پیشین  دبیر 

صنعتی و ویژه اقتصادی درگذشت.
به گزارش ایسنا ، اکبر ترکان از اعضای  مؤسس حزب 
اعتدال و توسعه و دبیر پیشین شورای هماهنگی مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت تدبیر و 

امید در اثر بیماری دیابت در گذشت.

پایان رسیدگی به پرونده آزاده 

نامداری در پزشکی قانونی
 رییس سازمان پزشکی قانونی کشور از پایان رسیدگی 

به پرونده آزاده نامداری در پزشکی قانونی خبر داد.
حاشیه  در  آرانی  مسجدی  عباس  ایسنا،  گزارش  به 
نتیجه  مورد  در  پرسشی  به  پاسخ  در  خبری  نشست 
مواردی  در  گفت:  نامداری  آزاده  مرگ  پرونده  نهایی 
که عزیزان معروف هستند و اسامی مطرح می شود ما 
تالش می کنیم که نشر را به دستگاه قضایی بدهیم و با 

صالحدید آنان اعالم می شود.

فایزر به دنبال مجوز 

کسیناسیون کودکان ۲ تا ۱۱ ساله وا
انجام  سرگرم  همچنین  فایزر  سازی  دارو  شرکت   
آزمایش های بالینی واکسن خود برای نوزادان ۶ ماهه 

و بزرگتر است. 
دکتر »ویلیام گروبر« معاون ارشد تحقیقات و توسعه 
بالینی واکسن فایزر پیش بینی می کند که داده های 
این آزمایش ها »اواخر پایان سال جاری میالدی و یا  

آغاز سال ۲۰۲۲ میالدی « در دسترس قرار گیرد.
از صدور  روز پس  را یک  این سخنان خود  گروبر که 
مجوز استفاده اضطراری از واکسن فایزر برای کودکان 
غذای  و  دارو  کنترل  »اداره  سوی  از  ساله   ۱۵ تا   ۱۲
آمریکا« ایراد کرد، این اقدام را یک »گام بزرگ« رو به 
جلو در جهت ایمن سازی گله ای در آمریکا عنوان کرد.

وی این اقدام را فرصتی برای محافظت از نوجوان در 
کودکان  چه  اگر  گفت:  و  کرد  اعالم  کووید-۱۹  برابر 
کمتر به بیماری شدید کرونا مبتال می شوند، اما ممکن 
است بر اثر ابتال به این بیماری در بیمارستان بستری 

شوند.
همچنین مهمتر  اینکه واکسیناسیون نوجوانان، به آنها 
اجازه می دهد تا به دوران نوجوانی برگردند، بتوانند به 
فعالیت های ورزشی بپردازند، به مدرسه بازگردند، در 
باشگاه شرکت کنند یا به صورت گروهی دور هم جمع 
شوند. این فرصتی برای بازگشت به زندگی عادی است.

روش فایزر برای آزمایش واکسن روی کودکان شامل 
بزرگساالن  از  ترتیب  به  مصرفی  دوز  تدریجی  کاهش 
به نوجوانان و به کودکان است تا ضمن ارائه محافظت 
مناسب در برابر کووید-۱۹، به خوبی در بدن نوجوانان 

و کودکان نیز تحمل شود. 
فایزر  واکسن  بالینی  توسعه  و  تحقیقات  ارشد  معاون 
نیز  آمریکاهایی  است  بر کودکان، ممکن  گفت: عالوه 
به  سال ۲۰۲۱  پایان  تا  آیا  که  شوند  مطلع  بخواهند 
یا  داشت  خواهند  نیاز  فایزر  واکسن  تقویتی  دوز  یک 
خیر که به گمان من این اطالعات در اواخر تابستان یا 
اوایل پاییز در دسترس قرار خواهد گرفت تا بتوانیم در 
مورد پتانسیل ارائه یک دوز تقویتی این واکسن تصمیم 

گیری کنیم.
می  نشان  فایزر  های  داده  حال  این  با  گفت:  گروبر 
دهد دوز فعلی یک فرد کاماًل واکسینه شده می تواند 
»حداقل تا ۶ ماه« و احتماالً مدت زمان بیشتری موثر 

باشد.
به گزارش ایرنا، ویروس کرونا موسوم به »کووید ۱۹« 
اواسط ماه دسامبر ۲۰۱۹ میالدی )۲۴ آذر ۱۳۹۸( در 

شهر ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد.
برده شد؛  نام  ذات الریه  عنوان  به  بیماری  این  از  ابتدا 
اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال 
۲۰۱۹ میالدی )۹ دی ماه ۹۸( به صورت رسمی شیوع 

این ویروس را در چین اعالم کرد.
بهداشت  جهانی  سازمان  مدیرکل  آدهانوم  تدروس 
۲۱ اسفندماه ۹۸ در کنفرانسی تاکید کرد که اگرچه 
حساسیتی  دلیل  به   )pandemic( همه گیر  واژه 
گیرد؛  قرار  استفاده  مورد  دقت  بدون  نباید  دارد  که 
اما ارزیابی های این سازمان ویروس کرونا را »همه گیر 
از  بسیاری  در  می کند.  اعالم  و  شناسایی  جهانی« 

کشورها در حال حاضر این ویروس شیوع دارد.

اعالم داوران گروه ایران در 

مسابقات انتخابی جام جهانی قطر

 
به گزارش خبرگزاری فارس، مسابقات گروه C انتخابی 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از ۱۳ تا ۲۵ خردادماه با حضور 
تیم های ملی فوتبال ایران، عراق، بحرین، هنگ کنگ 
و کامبوج برگزار می شود و با اعالم فدراسیون جهانی 

فوتبال اسامی داوران در این گروه به شرح زیر است:
کریستوفر بث از استرالیا، فو مینگ از چین، ادهم محمد 
از اردن، هیرویوکی کیمورا از ژاپن، کیم جونگ هیوک از 

کره جنوبی و ایلگیز تانتاشف از ازبکستان 

شروط وزارت بهداشت برای امتحانات نهایی دانش آموزان

شیطان زانتیا سوار به ایستگاه آخر رسید

محسن فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، به اقدامات 
بیماری کرونا  از شیوع  برای جلوگیری  بهداشت  وزارت 
و دوازدهم  نهم  پایه  نهایی  امتحانات  برگزاری  زمان  در 
دوستان  که  دالیلی  به  توجه  با  افزود:  و  کرد  اشاره 
پایه  نهایی  امتحانات  برگراری  برای  پرورش  و  آموزش 
نهم و دوازدهم به صورت حضوری داشتند، ما هم پیش 
شرط هایی در نظر گرفتیم تا دانش آموزان، والدین آنها 
و همچنین اولیا مدرسه، نگرانی بابت حضور در مدرسه 

نداشته باشند.
وی با تاکید بر افزایش حوزه های امتحانی، تصریح کرد: 
اولین درخواست وزارت بهداشت، رعایت فاصله دو متری 
هر دانش آموز است که می بایست فضای ۴ مترمربعی 

را داشته باشند.
رده های  سایر  امتحانات  اینکه  به  اشاره  با  فرهادی 
تحصیلی به صورت غیر حضوری برگزار می شود، گفت: 
قرار شده فضای کل مدرسه برای امتحانات این دو مقطع 
تحصیلی در نظر گرفته شود و از همین رو پیش بینی 
شده در هر کالس بین ۴ تا ۵ دانش آموز حاضر شوند 

و امتحان بدهند.
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
برگزاری  بهداشت،  وزارت  بعدی  اولویت  داد:  ادامه 
این  مدرسه ای  اگر  که  است  باز  فضای  در  امتحانات 
شرایط را داشت، امتحان در محیط های باز برگزار شود.

یک  در  آموزان  دانش  تعداد  فقط  ما  برای  افزود:  وی 
برای  نیز  مناسب  تهویه  باید  بلکه  نیست،  مهم  کالس 

کالس هایی که دانش آموزان حضور دارند، فراهم شود.
استان ها  جغرافیایی  شرایط  به  حال  عین  در  فرهادی 
در برگزاری امتحانات در فضای باز اشاره کرد و گفت: 

شرایط جوی مثل گرمای هوا در بعضی از استان ها اجازه 
بخواهند  آفتاب  گرمای  زیر  آموزان  دانش  که  نمی دهد 
تهویه  با  اولویت  مناطق،  این  در  که  بدهند  امتحان 

مناسب کالس ها است.
وی با عنوان این مطلب که اسامی حوزه های امتحانی 
از سوی وزارت آموزش و پرورش در اختیار ما قرار گرفته 
است، افزود: همکاران ما با همکاری دوستان آموزش و 
پرورش در جانمایی حوزه های امتحانی مشارکت دارند تا 
امتحانی  پروتکل ها در هر حوزه  چنانچه شرایط رعایت 
امتحانات  برگزاری  مدار  از  مدرسه  آن  نداشت،  وجود 

خارج شود.
بهداشت  وزارت  مشترک  وبینار  برگزاری  از  فرهادی 
از آغاز  و آموزش و پرورش برای هماهنگی بیشتر قبل 
دوازدهم،  و  نهم  پایه  آموزان  دانش  نهایی  امتحانات 
والدین در  از تجمع  تاکید شد که  این وبینار  گفت: در 
محل حوزه امتحانی خودداری شود و دانش آموزان نیز 
نمی بایست قبل و بعد از امتحان در محیط مدرسه تجمع 

کنند.
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، 
در ادامه به دیگر شروط وزارت بهداشت برای برگزاری 
امتحانات نهایی پایه نهم و دوازدهم اشاره کرد و افزود: 
دانش  تعداد  اندازه ۱۰ درصد  به  هر مدرسه می بایست 
آموزان که برای امتحانات نهایی حاضر می شوند، ماسک 
تهیه کنند تا در صورت نیاز دانش آموزان، استفاده شود.
و  کالس ها  عفونی  ضد  به  همچنین  فرهادی 
گندزداهای جدید  از  استفاده  با  بهداشتی  سرویس های 
اشاره کرد و گفت: نکته مهم تر، شناسایی دانش آموزان 
مثبت کرونایی است تا از حضور در امتحانات جلوگیری 

شود. از همین رو، از مسئوالن وزارت آموزش و پرورش 
درخواست کرده ایم کد ملی تک تک دانش آموزان را 

در اختیار ما قرار دهند تا افراد مبتال شناسایی شوند.
وی در ادامه گفت: با توجه به ثبت کد ملی افراد کرونا 
به  باشد،  مبتال  آموزی  دانش  در کشور، چنانچه  مثبت 
حوزه امتحانی اطالع داده می شود تا از ورود او جلوگیری 
شود. البته وزارت آموزش و پرورش تمهیداتی برای این 
دسته از دانش آموزان در نظر گرفته است که در زمان 

دیگر امتحان بدهند.
کرونا  افراد  برای  که  سوال  این  به  پاسخ  در  فرهادی 
مثبت بدون تست که وارد حوزه امتحانی می شوند چه 
تمهیداتی اندیشیده شده است، گفت: اگر فاصله حداقل 
نگرانی کم  این  رعایت شود،  پروتکل ها  سایر  و  متر  دو 

رنگ خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخورد 
چه  به  نکنند،  رعایت  را  پروتکل ها  این  که  مدارسی  با 
شکل و شیوه ای خواهد بود، افزود: بدون هیچ اغماضی 

آن حوزه امتحانی تعطیل خواهد شد.
از  بهداشت  وزارت  نیروهای  بازرسی  از  فرهادی 
حوزه های امتحانی به صورت تصادفی در طول برگزاری 
از  هم  بهداشتی  ناظر  یک  گفت:  و  داد  خبر  امتحانات 
امتحانات  برگزاری  محل  در  پرورش  و  آموزش  طرف 

حضور خواهد داشت.
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
مدنظر  پروتکل های  امتحانی  حوزه های  اگر  کرد:  تاکید 
رعایت کنند،  کامل  و  دقیق  به طور  را  بهداشت  وزارت 
نگرانی برای دانش آموزان و خانواده های آنها و همچنین 
دست اندرکاران برگزاری امتحانات وجود نخواهد داشت

احتمالی  قربانیان  وجوی  جست  در  پلیس 
به جاده  را  زنان  راننده شیطان صفتی است که 

بهشت زهرا می برد و ...
به گزارش ایرنا به نقل از پلیس، سرهنگ کارآگاه 
مرتضی نثاری افزود: ساعت ۶ عصر ۲۳ دی سال 
گذشته زن جوانی برای شکایت از راننده شیطان 
صفتی به اداره پلیس مراجعه کرد و توضیح داد 
سوار  آباد(  )خانی  منزل  به سمت  آباد  عبدل  از 

خودروی عبوری پژو شدم.
وی به نقل از شاکی ادامه داد: داخل ماشین به 
غیر از او مسافر دیگری هم بود که پس از طی 
مسافتی پیاده شد و راننده با این بهانه که ترافیک 

است تغییر مسیر داد.
زن قربانی به پلیس گفت: بعد از طی مسافتی 
او  به  بود  شده  منحرف  کاماًل  مسیر  از  که 
اعتراض کردم، اما او بدون توجه به اعتراض من 
بهشت  اتوبان  به سمت  و  داد  ادامه  به مسیرش 

زهرا رفت. درهای ماشین از داخل باز نمی شد و 
التماس  های من نیز کارساز نشد، لذا راننده پس 
از اجرای نقشه شیطانی اش مجدد به راه افتاد و 
مرا در نزدیکی خانه ام رها کرد. معاون مبارزه با 
جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران تصریح کرد: با 
شکایت زن ۴۰ ساله، کارآگاهان با بررسی دوربین  
های مداربسته اطراف محل وقوع جرم به ادعای 
شاکی، موفق شدند شماره پالک چندین خودروی 
پژو را به دست آورند و از سویی با کمک قربانی به 
چهره  نگاری از متهم بپردازند، اما مشخصات هیچ  
یک از مالکان خودروهای مذکور با مرد شیطان 

صفت شباهت نداشت.
اظهارات شاکی دوم

وی افزود: در حالی که تحقیقات در این خصوص 
گذشته  سال  بهمن   ۲۶ شامگاه  داشت  ادامه 
نیز دختر ۲۲ ساله ای به اداره پلیس رفت و از 
شکایت  خودرویی  راننده  توسط  شدنش  قربانی 

از متروی شریعتی سوار خودرویی  کرد و گفت: 
شدم که به نظرم پژو ۴۰۵ بود. شاکی دوم چنین 
از من، سه مسافر دیگر هم  به غیر  توضیح داد: 
پیاده کردن  از  راننده پس  و  بودند  سوار خودرو 
آخرین مسافر، تغییر مسیر داد و در برابر اعتراض  
هایم، مرا تهدید کرد. دختر قربانی با اشاره به این 
که راننده در جاده بهشت زهرا به او تجاوز و در 
نزدیکی خانه اش رهایش کرده مشخصات راننده 
را حدوداً ۵۰ ساله، با سری کچل، قد بلند و نسبتا 

الغراندام اعالم کرد.
سرنخ اصلی در اظهارات شاکی سوم

آگاهی  پلیس  جنایی  جرایم  با  مبارزه  معاون 
تهران اظهار کرد: در حالی که دختر جوان نیز ادعا 
می کرد که راننده پژو او را مورد آزار و اذیت قرار 
مواجه  با سومین شکایت  کارآگاهان  است،  داده 
و  صفت  شیطان  مرد  مشخصات  اگرچه  شدند. 
خودرواش مشابه با دو قربانی دیگر بود، اما سومین 

قربانی سرنخ اصلی را به دست کارآگاهان داد.
قربانی سوم افزود: خودروی مرد شیطان صفت 
دیگری  مسافران  نیز  من  از  غیر  به  و  بود  زانتیا 
داشت. او پس از این که مسافرانش را پیاده کرد، 
مرا به سمت جاده بهشت زهرا برد و آن جا مورد 
آزار و اذیت قرار داد و مجدد در نزدیکی خانه ام 

پیاده کرد.
سومین  اطالعات  طبق  گفت:  نثاری  سرهنگ 
به  دیگر  دوقربانی  و  بوده  زانتیا  خودرو  قربانی، 
این  با  بودند.  کرده  شناسایی  پژو  را  آن  اشتباه 
زانتیا متمرکز  سرنخ، تحقیقات روی خودروهای 
شد و در نهایت کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس 
مرد شیطان  به شناسایی  موفق  پایتخت  آگاهی 
ادامه  وی  کردند.  بازداشت  را  او  و  شدند  صفت 
به  تا  سوار  زانتیا  مرد  داد  نشان  بررسی  ها  داد: 
حال دو بار ازدواج کرده که هر دو به جدایی ختم 
شده است. همچنین او با تخریب دستگیره های 

قربانیان  فرار  برای  را  راه  داخل،  از  خودرواش 
بسته و نقشه اش را اجرا کرده بود.

چهارمین شاکی پرونده تجاوز زانتیا سوار
آگاهی  پلیس  جنایی  جرایم  با  مبارزه  معاون 
تهران با اشاره به مراجعه چهارمین خانم قربانی 
اظهار کرد: در حالی که متهم میان سال بازداشت 
شده بود، زن جوان دیگری مانند سه قربانی دیگر 

از مرد زانتیا سوار شکایت کرد.
قربانی مذکور توضیح داد: زمانی که راننده زانتیا 
قصد اجرای نقشه اش را داشت مقاومت کردم و او 
با ضربه ای به سرم مرا بی هوش و نقشه اش را اجرا 
کرد؛ ضربه ای که باعث شدجمجمه ام ترک بردارد 

و پرده گوشم پاره شود.
سرهنگ نثاری تاکید کرد: پلیس این اطمینان 
هویت  و  مشخصات  که  می دهد  شاکیان  به  را 
شاکیان برمال نخواهد شد و شکایت آن ها بدون 

بروز مشکل پیگیری می شود.

گزارش »کرمان امروز« از خسارت میلیاردی پیازکاران جنوب کرمان درپی تلنبار شدن محصول روی دست کشاورزان و نبود خریدار؛

پیاِز بی تدبیری و اشک منوجان

اشاره:
پیازکشاورزان  محصول  ماندن  زمین  روی  بر  بحران 
جنوب استان کرمان آنقدر در سال های گذشته تکرار شده 
که  به نظر می رسد کشاورزان هم پیش بینی می کنند 
که این بارهم هزار و یک وعده مسئوالن برای گسترش 
بازارهای صادراتی، ایجاد صنایع تبدیلی، خرید تضمینی 
و... عملی نخواهد شد و هزاران تن محصول روی دستشان 
خواهد ماند. شاهین صمد پور، مستند ساز اجتماعی یک 
ویدیو در صفحه مجازی خود استوری کرده است که در 
آن، تصاویری از هزاران تن پیاز دیده می شود که روی 
هم تلنبار شده و کشاورزان از کامیونداران درخواست می 
کنند که بیایند و به صورت رایگان محصول پیاز را در بین 
نیازمندان توزیع کنند. همین موضوع سوژه گزارش امروز 

شده است که در ادامه قابل مطالعه است.
پیازی که اشک کشاورزان  را درآورده است

پیاز،  مرغوب  محصول  قیمت  شدید  افت  روزها  این 
امان کشاورزان منوجانی را بریده و اشکشان را درآورده 
است. پیاز کارانی که پس از ضرری که سال گذشته به 
وعیدهای  و  وعده  با  شدند،  متحمل  قیمت  افت  دلیل 
دولت مبنی بر صادرات پیاز، هزاران هکتار از زمین های 
کشاورزی خود را زیر کشت این محصول برده اند اما نه 
تنها گامی در این زمینه برداشته نشد بلکه شرایط بدتر 
کرمان  استان  که  شرایطی  در  شد.  هم  گذشته  سال  از 

بیستمین سال خشکسالی رسمی خود را پشت سر می 
و هزینه های سنگین،  فراوان  رنج  با  گذارد، کشاورزان  
هزاران تن پیاز با کیفیت را تولید کردند، اما قیمت پایین، 
افزایش سرسام آور  بازار مناسب داخلی و خارجی،  نبود 

تلنبار شدن محصول روی  نهایت  بار  و در  کرایه حمل 
را  ایشان  و  گرفته  آنها  از  را  کشاورزی  انگیزه  دستشان، 

دلسرد کرده است.
ادامه  از  پشیمانی  ابراز  با  منوجانی  پیازکاران  از  یکی 

کار کشاورزی در این باره به خبرنگار ما در این منطقه 
گفت: ما از مسئوالن انتظار نداریم که خسارت های ما را 
جبران کنند. حداقل راه صادرات را باز کنند. من شغل 
ام.  از وقتی به یاد می آورم کشاورز بوده  دیگری ندارم. 
من مجبورم به امید  سال دیگر کشت کنم. شاید  بتوانم 
بدهی هایم  را به بانک ها و کارگرانی که روی زمین در 
این  با  اما  کنم  پرداخت  اند  کشیده  زحمت  سال  طول 
زیر  را  خود  زمین  بتوانم  دیگر  کنم  نمی  فکر  وضعیت 

کشت ببرم.
کشاورز دیگری هم  با حسرت و اندوه چنین گفت: من 
ام که  را کرایه کرده  نبود و زمین  از خودم  حتی زمین 
دچار چنین خسارت هنگفتی شده ام. به گفته وی، برای 
اند  کرده  تنظیم  ای  گونه  به  را   ها  تعرفه  نیز  صادرات 
که صادرات این محصول هم برای آنها مقرون  به صرفه 
تا  بار  حمل  برای  کامیون  های  کرایه  همچنین  نیست. 
تهران ۱۲ میلیون تومان است که پرداخت چنین هزینه 

ای برای پیاز کار نمی صرفد.
چرا پیاز روی دست کشاورز ماند؟

و  ای  علوفه  محصوالت  کل  مدیر  اصغری،  حسین 
جالیزی وزارت کشاورزی در پاسخ  به اینکه چرا محصول 
کشاورزان روی دست شان مانده است  به خبرنگار فارس 
چنین گفت:آنچه به صورت مشخص در مورد پیاز اتفاق 
جنوب  منطقه  در  ابالغی  برنامه  از  فراتر  کشت  افتاده، 
کرمان است به طوری که برنامه ابالغی ۵۵۰۰ هکتاری 
)کشت زمستانه و بهاره پیاز( که برای تولید ۳۲۰ هزارتن 
پیاز ابالغ شده بود در سطح ۱۵۲۰۰ هکتار با پیش بینی 
تولید ۸۶۵ هزارتن اجرا شده است. بدیهی است کشش 
بازار برای مازاد محصول تولیدی در داخل کشور وجود 
ندارد و تقاضا و زیرساخت های صادراتی نیز توان صادرات 

این مقدار محصول را ندارند.

این روزها افت شدید قیمت محصول مرغوب پیاز جنوب، امان کشاورزان منوجانی را بریده و 
اشکشان را درآورده است. در شرایطی که استان کرمان بیستمین سال خشکسالی رسمی خود 
را پشت سر می گذارد، کشاورزان با رنج فراوان و هزینه های سنگین، هزاران تن پیاز با کیفیت 
را تولید کردند، اما قیمت پایین، نبود بازار مناسب داخلی و خارجی، افزایش سرسام آور کرایه 
از آنها گرفته و  انگیزه کشاورزی را  تلنبار شدن محصول روی دستشان،  بار و در نهایت  حمل 

ایشان را دلسرد ساخته و مسئوالن هم متاسفانه چاره ای برای این معضل در سر ندارند و...
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به قلم 
محمد فتح نجات

روایت»کرمانامروز«ازآرایشاحتمالیانتخاباتریاستجمهوریوسوالیکهاینروزهادرذهنهرایرانینقشمیبندد؛

داوطلبان 1400؛ ناجیان بی مانند یا تکرار گذشتگان ؟

یادداشت روز:
»وحدت فرهنگی« یا »سازش فرهنگی« ؟

بازهمایامانتخاباتشدوسواالتیکهدرذهنهمهمردم
ایراننقشمیبندد.سواالتیکهناشیازخاطراتگذشته
دوره چند در که است هایی ناامیدی آن منشا و است
گذشتهبرایمردمپیشآمد.امیدهاییکهباوعدههای
آرزوهایی و شد آب بر نقش 84 سال در نژاد احمدی
اینهاهمه کهسال92درقفلوکلیدروحانیگمشد.
دستودلمردمرامیلرزاندوسوالهمیشگی»کدام
تن بر نو لباسی و رخت روزها این است« بهتر کاندیدا
پوشیدهاست.ازسوییعلیالریجانیمرداعتدالگریکه
همبااصالحطلبانمیانهخوبیداردوحرفاصولگرایان
رامیفهمدبهمیدانآمدهوازسویدیگرحجتاالسالم
رییسیبااندیشههایاصولگرایانهوکارنامهایقابلقبول
درقوهقضاییه،قصدهجرتبهقوهمجریهرادارد.هردو

مردسوابققابلقبولیدارندومیتوانبهایشاناعتماد
کرد،اماسوالبیپاسخایناست؛چهتضمینیوجوددارد
کهایشاننیزبهماننددورییسجمهوریپیشینناگهان
بهتندیسناامیدیتبدیلنشوند؟اینروزهاسواالتاین
چنینیبسیارشنیدهمیشودومردمناامیددرمیاناین
انتخابسختووظیفهاجتماعیخوددرماندهشدهاند.در
اینمیانالبتهافرادبسیارشاخصیازجملهوزیراندوران
اصالحاتوحتیفرزندمرحومآیتاهللرفسنجانینیزدر
جمعداوطلبانبهچشممیخورندکهسواالترایجدرباره

کاندیداهادربارهایشاننیزوجوددارد.
مملکت این آینده در دولتی نیست پوشیده کسی بر
میتواندموثرومفیدباشدکهمیزانرایبیشتریرادر
کارنامهخودثبتکردهباشد.متاسفانههمهدولتهایی
آغاز را خود کار کمی رای تعداد با جهان تاریخ در که
کردنددرعرصهجهانیبامشکالتبسیاریروبهروشدند
کردند. تجربه را نابسامانی اقتصادی اوضاع نهایت در و
مردمایراننیزاینموضوعمهمرادرککردهاندوازرفتار
چنددههگذشتهایشانمیتوانایندرکباالرامتوجه
شد.همهمردمایرانمیدانندکهامنیتاینکشوربزرگ
وپهناوروابستهبهبرگههایرایداخلصندوقرایاست.

را امنیت و رفاه میزان که است مردم آراء صندوق این
مشخصمیکندودرهمهجایدنیاهمینواقعیتاست.
باشدبهعدمکارآمدیدورییسجمهورعرصه اگرقرار
راخالیکنیموسرنوشتخودرابیخیالشویمکهیقینا
نباید بود. انتظارماخواهد نامعلومدر و تیره آیندهای
میدانمطالبهگریخالیشودوعرصهانتخابدرتصرف
اقلیتقرارگیرد.بایدبدانیمکهاگراکثریتمردمبخواهند
فاصله انتخابات و انتخاب از ناامید افراد ی جامه در

بگیرند،یقینااقلیتدرمیدانخواهندماندوهمهمردم
مجبورخواهندبودکهدرچهارسالآیندهباسلیقهاقلیت
بسوزندوبسازند.پسدرهمینشرایطنابساماننیزباید
بهروحیهمطالبهگریخوداعتمادکردهوانتخابات1400
رابهنفعاکثریتمردمرقمبزنیم.البتهاینهاهمهمنوط
بهتاییدصالحیتکاندیداهایمذکوراستکهامیدواریم
درایندورهازانتخاباتکمترینردصالحیتدرجمهوری

اسالمیایرانرقمبخورد.

کشورایرانسرزمیندیرینهایاستبافرهنگوتمدن
ایندیار،فرهنگاسالمی به ازوروداسالم بعد کهنیکه
باآندرآمیختهوهویتیجدیدباعنوانفرهنگایرانی_
اسالمیراشکلدادهاست.ازعصرقاجارباورودتکنولوژی
این به آرام سرعتی با نیز غربی کشور،فرهنگ این به
فراگیری با اخیر سالیان طول در و کرد رخنه فرهنگ
با غربی فرهنگ اینترنت خصوص به ارتباطی عناصر
سرعتیغیرقابلتصوربهجامعهرسوخکردهتاجاییکه
درنهایتفرهنگایرانی،اسالمی،غربیرادرجامعهشاهد

هستیم.
در ها فرهنگ این از هاییکههرکدام فرصت کنار در

خودنهفتهداردیکتهدیدبزرگدرکمینفرهنگجامعه
گسیختگی هم از آن، و نشسته جوان نسل خصوص به
دیرباز از ایران جامعه فرهنگی رفتارهای است. فرهنگی
تاکنوننشاندادهکهفرهنگایرانیانعطافپذیروسازش
نوروزیک بهعنوانمثالآیینسفرههفتسین گراست
رسمایرانیاستکهبعدازوروداسالم،قرآنکریمبهاین
سفرهاضافهشدهوایرانیانشروعسالنوباستانیرابا»یا
مقلبالقلوب«آغازمیکنندکهبرگرفتهازدیناسالماست
نکتهقابلتوجهدراینمیانایناستکهمقیدترینافراد
لحظهشروعسالشمسیسفرههفت برای نیز اسالم به
سینباستانیپهنمیکنندویابالعکسافرادغیرمذهبی
وتاحدودبیگانهبامناسکدینیهمیکجلدقرآنکریم

درسفرههفتسیندارند.
اینمثالونمونههایمتعدددیگرنشانازاینداردکه
برایرسیدنبهجامعهایمتحدنیازمندسازشفرهنگیو
ازتشنجهادرعرصهفرهنگمیباشیمبهعبارتی دوری
از برونرفت واژه کلید میتواند فرهنگی« »وحدت دیگر
بنیانهای گسستن به گاه که باشد فرهنگی گسستگی

جامعهبهخصوصخانوادههامیانجامد.
متولیان ازسوی فرهنگی مناسب الگوهای تدوین عدم
فرهنگکشوربادرنظرگرفتنشرایطفعلیجامعهوعالقه
هاوسلیقههایگوناگوننسلجوانونوجوانوتغییرات
وتحوالتاجتماعیناشیازگسترشتکنولوژیوزندگی
ماشینی،باعثایجادبحرانفرهنگیدرجامعهگردیدهو
نبودالگوهایفرهنگیدرجامعهبهتشنجمیانافرادمی
انجامدتاآنجاییکهدرمناسبتهایمشترکتقویمیسه
فرهنگایرانیاسالمیوغربیافرادجامعهبهچنددسته
سایر از برتر را خود عقاید گروه هر و شوند می تقسیم
گروههامیدانندودرتالشبرایتحمیلآنبهسایرین

هستند.
حضرت )ع(و علی حضرت ازدواج سالروز مثال برای
فاطمه)س(بهعنوانروزازدواجونمادیازعشقشناخته
میشودوگروهیدیگرروزسپندارمذگانراکهبرگرفته
ازآیینایرانباستاناستبهعنوانروزعشقمیدانندو
درطولسالهایاخیرروزولنتاینکهیکمناسبتغربی
استدربیناغلبجوانانایرانیهمروزعشقنامیدهمی

شود.
حالنکتهقابلتاملایناستکهعموماعقایدهرکدام
ازاینگروههاتوسطگروهدیگرمحترمشمردهنمیشود

وگاهبهاستهزاگرفتهمیشود.
موجود،هنوز بحرانهای تمام وجود با میرسد نظر به
های تعصب از دور مناسب،به برنامهریزی با میتوان هم
سلیقه تمام به احترام با وحسخودبرتربینی کورکورانه
هاییکهدرچارچوباخالقانسانیقراردارندبهنسخه

جدیدیازالگویوحدتفرهنگیدرجامعهرسید
کهدرذیلآنبااحترامبههویتایرانیواسالمیشرایط
موجودوتغییراتوتحوالتجهانیفرهنگنیزلحاظشود.
باتوجهبهسرعتافسارگریختهتکنولوژیوارتباطاتبه
نظرمیرسداگرمتولیانفرهنگیکشورنتوانندهمگامبا
اینتحوالتگامبردارنددیرینخواهدپاییدکهگسستگی
که بینجامد جامعه فرهنگی فروپاشی به فرهنگی های
صدماتآنبسیارجبرانناپذیربودهوخسارتیراکهبه

وجودمیآوردتاچندیندههقابلترمیمنمیباشد.
اردیبهشت1400

به قلم 
صمد قربان نژاد

طنزیانه 
»تماس آسمونی«

الو  ،  ســالم  !!!  خدای مهــربونم
می خـوام  بگم ؛ به لب رسیده جونم

این آدمـــا چــی بوَدن آفـریــدی؟
بال به جــون همــه مون خــریدی

سیب رو که دیدی بی اجـازه خوردن
دل به هــوای نفســشون ســپردن

دیدی چه زخمـی روی پشـت هابیل
نشــسته ازدشــنه به دســت قابیل

باید همــونجا می نوشتی  » پایان »
به ســر رسید قصــه ی تلخ انسان

اونـم ولش کن ،  بی خیــال انسان
چرا رســوندی قصــه رو به ایـران؟

اینم ولــش کن که ســیاسی نشـه
طعنــه به آدمــای خاصــی نشــه

دلم گــرفــته از تمـــوم  دنیــا
بذار بگــم از همـــه ی آدمـــا

رحم و مرّوت شــده خـواب و رویا
یکسره جنگ وخون و خشم و دعوا

آدم بـدای قصــه مـون قطـــارن
رو دوش خوبا همــه شون سوارن
رفاقــت و صـداقــت و محــبت
رفته به جاش نشسته رنج و نکبت
خالصــه چی بگم از این زمــونه
تو کــار آدمــاش آدم می مــونه
آخــرشم  رنج  و  بال  و غصـــه
میگن تو دادی ...  اگه دادی بّسه

بگــو بیاد اونــی که بـاید بیــاد
یه کاری کن که صبرمون سر نیاد
اصال یه چی ... بذار قیـامت بشـه

مـوقــع  ابــراز  ندامــت  بشــه
اینهمــه دزد  و  ِرند  و اختالسگر
از رو زمیــن گـم بَِشن و در به در

یـه آدمــی دوبــاره از نو بســـاز
دوباره از نـو بشــه قصــه آغــاز

شیطونو راضی می کنیم به اصرار
سجـده به آدم بکنه  ، هــزار  بار

تو هم به یه خوردن سیب گیرنده
حواله مون به  بخت و تقدیر نده

ما رو به شیطون دغلکار چه کار ؟
تو جلدمون جا واسه شیطون نذار

بذار همــون باال بمــونیم همـه
بی غصــه و دغدغــه و همهمه
اصال بذار ما هم  فرشــته باشیم
غصه ی نون شب نداشـته باشیم

الو خدا ...  الو ... صـدامو داری ؟
آنتن ما رفتـه ... هــوامو داری ؟

پیام اومـد !!! بذار ببینــم کیــه
گمــون کنم علت این قطعیــه

داده پیـام  ...  وزیر ارتبــاطات   : 
»حرف سیاسی که نشد مناجات

شـما هم ای مشــترک گرامی
مرتکــب یک عمــل حـرامی
دفعه ی آخرت باشه بچه جون

که ارتباط گـرفتی با آسمون ...

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی
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