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اردوی آزادکاران کشتی نوجوان ایران

 در کرمان آغاز شد

کارگردان سینما توسط پدر و مادرش

 در اکباتان به قتل رسید
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سخنگوی جبهه اصالح طلبان استان :

فهرست نامزدهای شوراهای 

شهر جبهه اصالح طلبان کرمان 

تا جمعه نهایی می شود

متن در صفحه دوم

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان رفسنجان خبر داد:

کشف  سفالینه های قبل از اسالم 

در محوطه تاریخی برج خنامان

3

یاد ایام:          

روزنوشت های یک معلم  سابق

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
استاندار کرمان:

استان کرمان 

در همه ادوار در انتخابات 

مشارکت باالیی داشته است

کرمانیبهشمارمیآید؛ کهاینروزهامشکلجدیدامداران کرمان کاهشمیزانعلوفهمرتعیدراستان گزارش»کرمانامروز«از

صنعت نیمه جان دامپروری استان درگیر خشکسالی

متن کامل در صفحه سوم

   درحالی که مسئوالن منابع طبیعی هرسال برای بیابان زدایی و ایجاد مرتع در بیابان ها هزینه های بسیاری می کنند، از سوی دیگر مراتع کم تراکم به بیابان تبدیل می شود و این روند اگر چه 
ممکن است کمتر از فعالیت های بیابان زدایی باشد اما به نظر می رسد که همه رشته های مسئوالن را پنبه می کند آنگونه که مدیرکل امور عشایر استان کرمان نیز می گوید: کاهش 70درصدی 
علوفه مرتعی ناشی از بحران خشکسالی در این استان حیات دامداران عشایر و روستایی را در معرض تهدید جدی قرار داده است و این مشکل عشایر را وادار کرده که دام های مولد و نارس 

خود را به بازار عرضه کنند و...

4

یادداشت روز:

دولت سیزدهم

و چالشی به نام 

روابط بین الملل
 

شرط حضوری بازگشایی 

دانشگاه ها از مهر ۱۴۰۰ 

اعالم شد

 صفحه  چهارم

متن در صفحه چهارم صفحه  سوم

وقتی انسانیت 
زیر سوال می رود!

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

روایت »کرمان امروز« از رخدادتلخ 
حیوان آزاری در بیمارستان 
شهرستان بافت و کوبیدن

 سر سگ های بالصاحب بر زمین؛

آگهی مزایدهآگهی مزایده آگهی تجدید مناقصه شناسایی پیمانکار 4- 1400آگهی مزایده دهیاری سعیدی 

دهیاری سعیدی باستناد مصوبه شماره 202 /ش مورخ 1399/11/07 شورای اسالمی روستای سعیدی در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 1 
قطعه زمین ذیل  از طریق مزایده عمومی )طبق ارزیابی کارشناسی دادگستری( با حدود و مشخصات مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید.

لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت بازدید از نقشه ها و موقعیت امالک و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 
1400/3/1 تا پایان وقت اداری 1400/3/8  و جهت تسلیم پیشنهادات تا پایان وقت اداری  1400/3/11 به دهیاری سعیدی واقع در خیابان 

ولیعصر غربی مراجعه نمایند.
در ضمن دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است  و شرکت کنندگان باید به ازا هر قطعه زمین مورد تقاضای خود 5 درصد قیمت 
پایه را به عنوان تضمین شرکت در مزایده به شرح مبالغ امالک برابر فهرست قطعات مورد مزایده که براساس قیمت پایه و مساحت هر 
قطعه تعیین شده جز اسناد و مدارک مزایده می باشد را به صورت ضمانتنامه بانکی به انضمام سایر مدارک تحویل نمایند. بازگشایی پاکات 
در تاریخ 1400/3/13 و در محل ساختمان اداری دهیاری انجام خواهد شد و برنده مزایده بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم 
برندگان به صورت کتبی نسبت به واریز مبلغ کل پیشنهادی به حسابی که دهیاری اعالم می نماید اقدام و در غیر این صورت تضمین 
شرکت در مزایده ایشان به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد گردید بدیهی است که هزینه مربوط به چاپ آگهی در روزنامه های محلی 
و بنرهای آگهی و همچنین کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال اسناد مالکیت عوارض و مالیات به عهده برندگان مزایده خواهد بود 

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

 شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد بخشی از تهیه و اجرای سقف عرشه فوالدی به متراژ تقریبی 4500 مترمربع  در مجتمع مس 
سرچشمه را به  پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت هایی که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت 
به عمل می آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر سه روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، شهر 
مس سرچشمه، 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 

روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

مبلغ پایه )ریال(مساحت )مترمربع(کاربری موقعیت

 تجاری - مسکونی

)50 مترمربع همکف تجاری(

254/308/137/600/000

یادداشت ورزشی به قلم امید سالجقه:

خــــودزنی 

ممنوع 
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اخبار استان

جذب  از  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
کمیته  حمایت  تحت  ایتام  برای  حامی   ۴۸۴۴
امداد استان کرمان در ماه مبارک رمضان خبر داد 
تحت  فاقد حامی  یتیم  و گفت: هم اکنون ۳۸۲۵ 
حمایت کمیته امداد استان کرمان نیازمند حمایت 

حامیان خیر هستند.
امداد  دفاتر کمیته  اینکه  بابیان  »یحیی صادقی« 
مبارک  ماه  در  استان  سطح  نیکوکاری  مراکز  و 

رمضان به ویژه در شب های قدر اقدام به ثبت نام از 
حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین کردند، افزود: 
۴۸۴۴ حامی نیکوکار جدید در ماه مبارک رمضان 
یتیم تحت حمایت کمیته  امسال حمایت ۹۳۵۴ 

امداد استان کرمان را عهده دار شدند.
وی گفت: حامیان نیکوکار در ماه رمضان بیش از 
تحت  ایتام  به  نقدی  به صورت  تومان  میلیون   ۶۱

تکفل خود کمک کرده اند.

صادقی با اشاره به اینکه هم اکنون ۲۲ هزار و ۲۲۹ 
یتیم و فرزند محسنین تحت حمایت کمیته امداد 
استان کرمان قرار دارند، افزود: ۳۸۲۵ نفر از این 
ایتام فاقد حامی، نیازمند حمایت حامیان و خیران 

نیکوکار هستند.
وی بیان کرد: خیران و حامیان نیکوکار می توانند 
با پرداخت ماهیانه حداقل ۵۰ هزار تومان حمایت 
ایتام تحت حمایت کمیته امداد را بر عهده بگیرند 

و در این کار خداپسندانه شرکت کنند.
شد:  یادآور  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
می توانند  همچنان  کرمان  استان  نیکوکار  مردم 
عالوه بر مراجعه حضوری به دفاتر این نهاد برای 
از  ایتام و محسنین،  اکرام  مشارکت در طرح های 
طریق سامانه اینترنتی ekram.emdad.ir نیز 
نسبت به ثبت نام جهت حمایت از ایتام و فرزندان 

محسنین تحت حمایت این نهاد اقدام کنند

آورد  دست  انتخابات  نهاد  گفت:  کرمان  استاندار 
خون شهداست و به مشارکت باال بستگی دارد، این 
از  بیش  اسالمی  مقاومت  پایتخت  عنوان  به  استان 
انقالب اسالمی  همیشه برای حفظ دست آوردهای 

تالش می کند.
به گزارش ایرنا، علی زینی وند  با حضور در برنامه 
صبح بخیر ایران شبکه یک سیما  با اشاره به برگزاری 
انتخابات ۱۴۰۰ افزود: استان کرمان از استان هایی 
است که در همه ادوار در انتخابات مشارکت باالیی 
داشته است و همیشه از سطح مشارکت کشور باالتر 

بوده است.
وی تصریح کرد: ما در استان کرمان آمادگی کامل 
برای برگزاری انتخابات را داریم به طوریکه ۲ هزار 
و ۹۸۰ شعبه اخذ رای با ۴۶هزار نفر آماده برگزاری 

انتخابات هستند.
های  ساخت  زیر  اینکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
الکترونیکی مهیا شده است، تاکید کرد: بخش عمده 
می  برگزار  الکترونیک  تمام  انتخابات  فرآیند  از  ای 
شود و همچنین به لحاظ امنیتی تمام کار ها صورت 
گرفته و اگر همین امروز هم انتخابات برگزار شود، 

ما کامال آمادگی الزم را داریم.
با اشاره به استقبال خوب کرمانی ها در حوزه  وی 
ثبت نام شوراها تصریح کرد: ۲ هزار و ۸۸۱ روستای 
کرسی   ۹۶۰ و  هزار  هشت  با  شورا  تشکیل  واجد 
شورای روستایی داریم که برای این تعداد ۱۶ هزار 

و ۲۰۰ نفر ثبت نام کردند که نسبت به سال های 
گذشته ۱۱ درصد رشد داشتیم.

زینی وند خاطرنشان کرد: ۸۴ شهر و ۴۴۰ کرسی در 
شوراهای شهر استان وجود دارد که ۲ هزار و ۵۶ نفر 
برای رقابت ثبت نام کردند و بیش از ۹۳ درصد آنها 
تایید صالحیت شدند و یک رقابت نسبی در حوزه 

شهری شکل می گیرد.
وی تاکید کرد: همه این اتفاقات نوید انتخاباتی سالم 
و امن را در استان کرمان می دهد و حدود ۲ میلیون 
و  ۲۰۰ هزار نفر واجد شرایط برای رای داریم که 

البته منتظر آمار رسمی آن از ثبت احوال هستیم.
استاندار کرمان تصریح کرد: استان کرمان مفاخر و 
مشاهیر بزرگی دارد که هم تاریخ ساز و هم تمدن 
ساز بودند مخصوصا در جریان انقالب اسالمی نقش 

موثری را ایفا کردند.
وی تصریح کرد: پس از افراد بزرگی همانند شهید 
باهنر و مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، امروزه 
برای  آشنا  نامی  و  اسالمی  مقاومت  پایتخت  کرمان 

همه و مورد توجه آزادی خواهان دنیا است.
پهناورترین  کرمان  استان  اینکه  بیان  با  وند  زینی 
هزار   ۱۸۲ از  بیش  اظهارکرد:  است،  کشور  استان 
فرهنگ  و  متفاوت  اقلیمی  و  وسعت  مربع  کیلومتر 

و اقوام متنوع استان گسترده و پر ظرفیتی است.
وی تاکید کرد: استان کرمان بیش از سه میلیون و 
۳۰۰ هزار نفرجمعیت در ۲۳ شهرستان، ۸۴ شهر و 

۶۰ بخش دارد و شاید تنها استانی است که به دلیل 
وسعت ۲ اداره کلی دارد.

زینی وند با بیان اینکه کرمان بهشت معادن کشور 
است، افزود: کرمان دارای حدود ۶ میلیارد تن ذخایر 
معدنی شناخته شده با ۴۲ ماده معدنی است و ۳۰ 
درصد از فعالیت معدنی کشور در کرمان صورت می 
گیرد و همچنین زنجیره کامل فوالد در کرمان انجام 
می شود که سهم استان کرمان تولید ۱۰ میلیون تن 

شمش فوالد است.
وی گفت: حدود ۲۱ درصد استخراج معادن کشور 
در استان کرمان صورت می گیرد و تقریبا ۴۰ درصد 
ارزش افزوده که در معدن انجام می شود در کرمان 
است، ۴۱ درصد از حقوق دولتی که از معادن گرفته 
می شود از معادن کرمان تامین می شود و۱۲ درصد 
از سهم بازار سرمایه در بورس متعلق به شرکت های 

کرمانی است.
استاندار کرمان گفت: میانگین برق صنعتی که ما در 
کرمان مصرف می کنیم بیش از ۴۰ درصد است که 
از میانگین دنیا بیشتر و در حوزه صنعت بزرگترین 
خودرو سازی بخش خصوصی در کرمان و بم است.

از زلزله  با اشاره به وضعیت شهرستان بم پس  وی 
وجود  با  و  است  داشته  زیادی  تغیرات  بم  گفت: 
قبول  قابل  صنعتی  شهر  عنوان  به  را  بم  صنایع، 
و  دارد  وجود  زلزله  آن  آثار  هنوز  اما  کرده  تبدیل 
پایان  ای  دوره  در یک  بوده که  این  آن هم   دلیل 

بازسازی بم زود اعالم شده و هنوز بسیاری از کوچه 
های آنجا خاکی هستند.

باغات کشور  از  درصد  اینکه ۲۲  بیان  با  وند  زینی 
در کرمان است، تصریح کرد: در حوزه خرما، پسته، 
تولید  و  کشت  زیر  سطح  زمینه  در  کنجد  و  گردو 
مقام اول را داریم، کرمان یک استان کشاورزی است 
و در این سال ها کشاورزی مکانیزه پیشرفت کرده 
است و ۲ کار در این دولت انجام شده که یکی از 
آنها آبیاری تحت فشار و دیگری اهمیت به صنعت 
در دست  را  بازار  از  بزرگی  بخش  که  است  گلخانه 

دارد.
استاندار کرمان به ظرفیت باالی گردشگری استان 
اشاره کرد و گفت: ما نخستین استان در ثبت آثار 
جهانی،  ثبت  آثار  هفت  و  هستیم  ایران  در  جهانی 
و  سنتی  فرهنگی  اثر  هزار  هفت  و  ملی  آثار   ۷۰۰

گردشگری داریم.
به شیوع گسترده کرونا در شهرستان  اشاره  با  وی 
گنج  قلعه  مرزی  هم  به  توجه  با  افزود:  گنج  قلعه 
با بندرعباس ممکن است بیماران پراکنده باشند و 
است، وضعیت  نفر  پنج   از  ها کمتر  بستری  تعداد 

آنجا  نگران کننده نیست.
زینی وند در خصوص مزرعه و استخراج بیت کوین 
تاکید کرد: مزارع کرمان همگی با مجوز و ثبت شده 
شهروندان،  برق  تامین  در  مشکل  صورت  در  و  اند 

برق آن مزارع قطع می شود

استاندار کرمان:

استان کرمان در همه ادوار در انتخابات مشارکت باالیی داشته است

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان:

در ماه رمضان امسال  بیش از 4800 حامی نیکوکار جدید جذب شدند

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم زهرا عسکری کرشک فرزند اصغر مالک ششدانگ پالک 0 فرعی از 1548 
اصلی واقع در بخش  1 کرمان که سند مالکیت آن بشماره ثبت 49775 دفتر 227 
امضا شده  تصدیق  محلی  استشهاد  برگ  دو  تسلیم  و ضمن  تسلیم گردید  و  صفحه 533 صادر 
سند  درخواست  و  رفته  بین  از   / مفقود  نامعلوم  بعلت  مزبور  پالک  مالکیت  سند  است  مدعی 
مالکیت المثنی نموده لذا باستناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ 
مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت 
شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 

نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1400/02/28

198 م/الف
عیسی حافظی فر
رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
 2 بخش  در  واقع  اصلی   - از 3968   فرعی  خانه پالک شماره 16349  یکباب  چون ششدانگ 
طبیعت  بوستان  روبروی  )ع(  امام صادق  بلوار  در کرمان  واقع  مترمربع   192 مساحت  به  کرمان 
به  نیاز  و  نشده  حدود  تحدید  تاکنون  آریش  حسین  آقای  تقاضای  مورد  االئمه  جواد  شهرک 
تحدید حدود اختصاصی دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا 
حسب درخواست مالک به شماره 1102/4053- 1400/02/27 بدین وسیله آگهی تحدید حدود 
اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  1400/03/19 در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد 
عملیات  مجاورین  مراجعه  عدم  در صورت  و  ملک حاضر  وقوع  محل  در  اعالن  این  در  مقرر 
تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی 
تنظیم صورتمجلس  از  روز پس  ثبت حداکثر ظرف مدت 30  قانون   20 ماده  طبق  باشد  داشته 
تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم 
و رسید  نموده  دادخواست  تقدیم  به  اقدام  و  مراجعه  دادگاه صالحه  به  تا  دارند  مهلت  اعتراض 
تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت 
یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه 
خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: 1400/02/28     205 م/الف

محمود مهدی زاده  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 

خبر
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری شهرستان رفسنجان خبر داد:

کشف  سفالینه های قبل از اسالم

 در محوطه تاریخی برج خنامان 

 رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان رفسنجان 
در خصوص حواشی روزهای اخیر در رابطه محوطه تاریخی تپه برج رییس 

آباد خنامان توضیحاتی ارائه داد.
»حسن حسینی« در گفت و گو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: منطقه خنامان، 
نام مجموعه ای از روستاهایی است که در ۵۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر 
رفسنجان واقع شده، از نظر تقسیمات کشوری خنامان دهستانی از توابع بخش 
مرکزی شهرستان رفسنجان محسوب میشود. آب و هوای این منطقه متاثر از 
اقلیم کوهپایه ای و نیمه کوهستانی نسبت به شهر و روستاهای دشت سردتر 

و در تابستان ها معتدل تر است.
وی افزود: منطقه خنامان یکی از قدیمی ترین سکونت گاه های شناخته شده 
بشر در استان کرمان است که به اذعان باستان شناسان قدمت آن به هزاره 

های قبل از میالد برمی گردد.
از  یکی  ادعاست،  این  موید  که  فرهنگی  بر شواهد  داد: عالوه  ادامه  حسینی 
اولین کاوش های باستان شناسی به سال ۱۹۰۰ میالدی در این منطقه توسط 
سرپرسی سایکس و دو باستان شناس انگلیسی دیگر صورت گرفته است و در 
نتیجه آن تعدادی اشیا باستانی کشف، به موزه بریتانیا منتقل شده و در حال 

حاضر در آنجا نگهداری می شوند.
وی بیان کرد: البته جزئیات دقیقی از نتایج این کاوش و مطالعه اشیاء مکشوفه 
نیز  ها، در طول ۱۲۰ سال گذشته  این کاوش  از  بعد  و  نیست  در دسترس 

متاسفانه پژوهش دیگری صورت نگرفته است.
ادامه  اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رفسنجان در  رییس 
اقدام به  ادعای مالکیت  با  از ضوابط اعالم شده  با تخطی  توضیح داد: فردی 
تسطیح قسمتی از محوطه تاریخی تپه برج رییس آباد خنامان رفسنجان برای 
ساخت و ساز جدید کرده است که پس از اطالع مردمی و به درخواست میراث 
از طریق  انتظامی کار وی متوقف شد و موضوع   نیروی  با مداخله  فرهنگی 

مراجع ذی ربط در حال پیگیری است.
وی تصریح کرد: در قسمتی از تخریب صورت گرفته،  حفره ای به داخل یک 
تونل تاریخی ایجاد شده بود که بررسی شواهد معماری و سفالینه های موجود 

در این تونل قدمت دوران تاریخی )قبل از اسالم( را تایید می کند.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رفسنجان تاکید کرد: 
پس از این اتفاق با همکاری پاسگاه انتظامی خنامان و یگان حفاظت میراث 
فرهنگی  و دهیاری رییس آباد محوطه مذکور تحت پایش قرار گرفته و پس 
بیشتر مسیر  راستای حفاظت  در  اداره کل،  باستان شناسان  بررسی های  از 
الزم  مقدمات  تمهید  با  آینده  در  تا  شد  مسدود  تاریخی  تونل  به  دسترسی 

مطالعات دقیق تری انجام پذیرد

مدیرعامل شرکت گل گهر:

مجوز بدهند، برای تمام کارگران گل گهر 

 و گروه های اولویت داِر سیرجان واکسن 

کرونا خریداری می کنیم
واکسن کرونا  برای خرید  این شرکت  آمادگی  از  مدیرعامل شرکت گل گهر 
جهت انجام واکسیناسیون کلیه کارگران منطقه گل گهر  به منظور کمک به 
این  در  بهداشت  وزارت  با  مکاتبه  و  سیرجان  در  واکسیناسیون  روند  تسریع 

رابطه خبر داد. 
مهندس عتیقی تصریح کرد: در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی مان ضمن 
کارگران  کلیه  نمودن  واکسینه  بر  عالوه  داریم   آمادگی  الزم  بودجه  تامین 
افزایش سرعت واکسیناسیون گروه های در معرض  منطقه گل گهر به منظور 
خطر و اولویت دار شهرستان سیرجان تعداد قابل توجهی واکسن نیز  در اختیار 

دانشگاه علوم پزشکی سیرجان قرار دهیم. 
وی افزود: در این خصوص نامه درخواستی به وزارت بهداشت و شرکت های 
فعال در این زمینه ارسال شده و امیدوار هستیم در صورت آزادشدن واردات 

واکسن ظرف ۴۵ روز این مهم را عملی نماییم.
گفتنی است پیش از این وزارت بهداشت موافقت خود را برای واردات واکسن 

از سوی بخش خصوصی اعالم کرده بود.

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

از  کرمان  استان  اصالح طلبان  جبهه  سخنگوی 
نهایی شدن فهرست نامزدهای مورد حمایت این 

جبهه تا جمعه هفته جاری خبر داد.
ایسنا  با  گفت وگو  در  نژادحیدری«  »محمدرضا 
نامزدهای  لیست  ارسال  مهلت  پایان  با  گفت: 
پیشنهادی از سوی اعضای جبهه اصالحات، اسامی 
نهائی نامزدهای پیشنهادی در کمیته برنامه ریزی 
رئیسه  هیات  اخیر  جلسه  در  و  شد  بندی  جمع 

مورد بررسی قرار گرفت.
اطالع  جبهه  پیشنهادی  نامزدهای  به  افزود:  وی 
داده شده تا به منظور امضای میثاق نامه مراجعه 

کنند.

نژادحیدری تصریح کرد: در گام بعدی از نامزدهایی 
که ساز و کار جبهه را بپذیرند، دعوت می شود تا 
روز جمعه در نشستی با حضور نمایندگان احزاب 
مدت  به  و  کنند  شرکت  جبهه  عضو  مشاوران  و 
۱۰ دقیقه به معرفی خود و برنامه های پیشنهادی 

خود بپردازند.
نامزدها،  معرفی  از  پس  گفت:  سیاسی  فعال  این 
شور  وارد  نامزدها  حضور  بدون  اصالحات  جبهه 
می شوند و نامزدهایی که موفق به کسب دو سوم 

آرا شوند در فهرست قرار می گیرند.
نامزدها  برخی  اول  مرحله  در  چنانچه  گفت:  وی 
این  آرا نشوند، در مورد  به کسب دو سوم  موفق 

نامزدها رای گیری و کسب اکثریت نسبی مالک 
عمل قرار خواهد گرفت.

نژادحیدری افزود: این چارچوب در هیات رئیسه 
جبهه اصالحات مورد توافق قرار گرفته است. 

گفت:  کرمان  استان  اصالحات  جبهه  سخنگوی 
حال  در  متفاوتی  برنامه  کرمان  شهر  اداره  برای 

تهیه است که در زمان مقرر منتشر خواهد شد.
وی افزود: گزارشی نیز در خصوص عملکرد شورای 
شهر دوره پنجم از سوی جبهه اصالحات در دست 
تهیه است تا در آن به مردم بگوئیم چه وعده هایی 
به آنها دادیم و چه میزان به وعده های داده شده 

وفادار بوده ایم.

اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان کشور از ۲۷ 
اردیبهشت ماه در کرمان آغاز شد

دومین مرحله اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان 
به  خردادماه   ۷ تا  ماه  اردیبهشت   ۲۷ روز های 

میزبانی شهر کرمان برگزار می شود.
رضوی  میرابوالفضل  )مرکزی(،  احمدی  حسین 
)مازندران(،  پور  یحیی  علی  )مازندران(، 
خرم  علی  )مازندران(،  الغری  محمدمهدی 

شهداد  )مازندران(،  الهی  ابراهیم  )تهران(،  دل 
)مازندران(،  خواری  ابراهیم  )البرز(،  خسروی 
عزیزی  علیرضا  )لرستان(،  شاکری  محمدرضا 
محمدمهدی  )مازندران(،  رضائی  علی  )تهران(، 
نژاد  اسماعیل  حسن  سید  )مازندران(،  وار  پلنگ 
مجید  )تهران(،  دارایی  امین  محمد  )مازندران(، 
باقری )خراسان رضوی(، هانی فالحی )مازندران(، 
مفیدی  حسین  )لرستان(،  یاراحمدی  ابوالفضل 

ابوالفضل  )گیالن(،  معصومی  امیررضا  )تهران(، 
امیررضا  )تهران(،  آقائی  علی  )تهران(،  بابالو 
)تهران(،  مختاری  امیرمحمد  )تهران(،  تیموری 
علی کرم پور )تهران(، منصور ترجانی )مازندران(، 
سید آذین سجادی )مازندران(، محمدرضا اسدی 
سعادت  محمد  )همدان(،  زندیه  عباس  )تهران(، 
)اصفهان( و ایمان پیرزادی )لرستان( نفرات دعوت 

شده به این اردو هستند.

محمد  نظر  زیر  را  خود  تمرینات  اردونشینان 
ارشد،  مربی  واحدی  مسعود  سرمربی،  طالیی 
سعید  و  ریحانی  شیخ  علیرضا  لطیفی،  جالل 
احمدی مربیان، محمدرضا دزفولی مربی ادواری، 
مربی  کشتی(  انستیتو  معرفی  )به  صفایی  علی 
کشتی  ملی  تیم های  مدیر  کاوه  محسن  بدنساز، 
پیگیری  سرپرست،  جباری  محمدرضا  و  آزاد 

می کنند.

سخنگوی جبهه اصالح طلبان استان :

فهرست نامزدهای شوراهای شهر جبهه اصالح طلبان کرمان تا جمعه نهایی می شود

اردوی آزادکاران کشتی نوجوان ایران در کرمان آغاز شد
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سه شنبه 28 اردیبهشت ماه 6/1400 شوال 1442/ 18 می 2021/سال بیست و ششم شماره 3437سه جامعه 

سود تکمیلی سهام عدالت 

پرداخت شد
سهام  سودهای  وضعیت  آخرین  درباره  توکلی  عسکر 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  سهام داران   ۹۸ سال  عدالت 
کرد:  اظهار  ساری،  شهرستان  در  فارس  خبرگزاری 

سودها درحال واریز شدن است.
تکمیلی سودهای سهام  مرحله  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عدالت از خرداد ماه امسال در دستور کار قرار می گیرد، 
افزود: برخی از سهام داران سودهای مرحله نخست سال 

۹۸ را هنوز دریافت نکردند که واریز می شود.
رئیس اتحادیه تعاونی های سهام عدالت کشور در ارتباط 
با نگرانی برخی از سهام داران مبنی بر اینکه واریز نشدن 
سود ارتباطی به ثبت  نام در سجام دارد، تصریح کرد: باید 
بودند که در  افرادی  برخی سود دریافت کردند  گفت 
سجام ثبت نام نکردند و این موضوع ارتباطی به سجام 

ندارد

شرط حضوری بازگشایی 

دانشگاه ها از مهر ۱۴۰۰ اعالم شد
 

به گزارش خبرنگار مهر، علی خاکی صدیق گفت: در 
آموزش  در  تجربه  دهه  دو  از  بیش  اگرچه  اسفند ۹۸ 
الکترونیکی داشتیم اما این امر تنها به تعداد کمی از 
دانشگاه ها محدود می شد اما با شیوع کرونا و ضرورت 
واحد  هزار   ۲ از  بیش  با  مجازی  آموزش  از  استفاده 
دانشگاهی روبه رو بودیم که هیچ تجربه و زیرساختی 
برای این موضوع نداشتند و براساس آمار کمتر از ۱۰ 
آشنا  آموزش  نوع  این  با  کارشناسان  و  اساتید  درصد 

بودند.
معاون آموزشی وزارت علوم افزود: در ابتدا از نظر قوانین 
آموزشی و فرهنگی و زیرساخت ها در ابتدا با چالش های 
بسیاری روبه رو بودیم اما با تشکیل کارگروه هایی که در 
دانشگاه ها و وزارت عتف ایجاد شد، توانستیم مشکالت 

را مرتفع و مدیریت کنیم.
عمال   ۹۹ سال  نوروز  در  اینکه  بیان  با  صدیق  خاکی 
با گذشت  و  نداشتیم  عالی  آموزش  در حوزه  تعطیلی 
یک ماه از آغاز سال جدید، ۷۰ درصد کالس ها در بستر 
فضای مجازی برگزار شد و دوماه بعد نیز به ۸۰ درصد 
رسید، تصریح کرد: در حال حاضر با مسائل مختلفی 
از جمله ساماندهی دانشگاه ها، بروزرسانی سر فصل ها، 
روبرو  آن  چالش های  بررسی  و  الکترونیکی  آموزش 
هستیم که الزم است تا در بهبود آن ها به منظور ارتقای 

کیفی آموزش عالی تالش کنیم.
وی با اشاره به اینکه حضوری شدن آموزش ها منوط به 
حفظ سالمتی افراد است، ادامه داد: اگر واکسیناسیون 
انجام شود و شهرها در شرایط زرد و آبی قرار گیرند 

امیدواریم کالس ها به صورت حضوری برگزار شود.
معاون آموزشی وزارت علوم همچنین از ارسال نامه ای 
به وزارت بهداشت در این خصوص خبر داد و اظهار کرد: 
اولویت برای واکسیناسیون مطالبه دانشجویان است و 

آموزش حضوری نباید بیش از این به تعویق بیفتد.

کارگردان سینما توسط پدر و 

کباتان به قتل رسید  مادرش در ا

بابک خرمدین، کارگردان سینما توسط والدین خود به 
قتل رسید؛ جسد مثله شده وی درسطل زباله ای واقع 
در شهرک اکباتان تهران کشف شد گفته می شود پلیس 

عامالن قتل را بازداشت کرد.
سینمای  کارگردان  دین  خرم  بابک  ایمنا،  گزارش  به 
ایران به دست پدر و مادرش که هر دو توسط پلیس 
بازداشت شدند و تحت بازجویی قرار دادند و هنوز از 
یافته های  تنها  انگیزه شان اطالعاتی در دست نیست 
خبرنگار ما این است که جسد بابک خرم دین بعد از 
قتل در خانه شان برای از بین بردن آثار جرم توسط 
قاتالن که تاکنون گفته می شود پدر و مادرش هستند 
مثله شده و به سطل آشغال خیابانی انتقال داده شده 

است.

اولین کشور جهان که همه ساکنانش واکسن زدند

توصیه هایی برای کاهش اضطراب در امتحانات

"نائورو" یا "ناورو" اولین کشور جهان است که همه 
ساکنانش علیه بیماری کرونا، واکسینه شدند.

به نقل از الجزیره، کشور نائورو، این جزیره کوچک واقع 
واکسینه کردن کل جمعیت خود،  با  آرام،  اقیانوس  در 
را  را در زمینه واکسیناسیون علیه کرونا  رکورد جهانی 

ثبت کرد.
جمهوری جزیره ای نائورو، ۲۱ کیلومتر مربع مساحت 

و ۱۲ هزار نفر جمعیت دارد.
هم اکنون همه جمعیت بالغ این کشور خیلی کوچک، 
کردند. دریافت  را  کرونا  واکسن  از  مرحله  یک  حداقل 
مقامات این کشور گفته اند واکسیناسیون باالتر از پیش 

بینی ها بوده است.
براساس گزارش منتشر شده از سوی سایت دویچه وله 
فرد در کشور  ماه، ۷ هزار و 3۹۲  آلمان در مدت یک 
که  کردند  دریافت  را  کرونا  واکسن  اول  مرحله  نائورو 
از جمله  این کشور  بالغ  از ساکنان  معادل ۱۰۸ درصد 

افراد خارجی مقیم هستند.
کشور نائورو برای واکسینه کردن مردم خود علیه کرونا، 
از واکسن های استرازینکا استفاده کرد که در چارچوب 

برنامه جهانی کواکس آنها را دریافت کرده است. برنامه 
جهانی کواکس توسط سازمان جهانی بهداشت ایجاد شد 
تا همه کشورهای جهان از جمله کشورهای فقیر بتوانند 

به واکسن کرونا دسترسی داشته باشند.
دولت نائورو در بیانیه ای گفته است گروه های کاری 
مبارزه با ویروس کرونا، از همه ساکنان به دلیل مشارکت 
در تضمین باقی مانده جزیره در مناطق خالی از کووید 

۱۹ تشکر کردند.
تاکید کرد کوچکترین  )کرین کیکی(  تیم  این  رئیس 
دولت جزیره ای جهان با دریافت میزان مناسب و کافی 
از واکسن ضدکرونا توانست از خود در برابر این بیماری 

محافظت کند. 
آزمایش  همچنان  اند  کرده  تاکید  کشور  این  مقامات 

های ضدکرونا در این منطقه انجام خواهد شد.
به  افزود:  نائورو  جزیره  در  کاری ضدکرونا  تیم  رئیس 
ویروس  انتقال  خطر  جزیره،  به  مسافر  هر  ورود  هنگام 
جدی،  گینه  پاپووا  در  اخیر  اتفاقات  دارد.  وجود  کرونا 
را  ویروس  این  و سرایت  اتفاقات  و هند، سرعت  فیجی 

نشان داد.

صبحانه ای  کردن  فراهم  گفت:  روانشناس  یک 
او بسیار  برای دانش آموز در کاهش اضطراب  سبک 
از  زودتر  باید  است  آنالین  امتحان  اگر  است.  موثر 
خواب بلند شده و در جای مناسبی از خانه بنشیند تا 

آرامش فکری الزم برای امتحان را داشته باشد.
دانش  می شود  توصیه  کرد:  اظهار  طلوعی  شبنم 
شروع  از  پیش  ساعاتی  و  امتحان  روز  در  آموزان 
امتحان با همکالسی هایی که آنها را دچار تشویش و 
نگرانی می کنند صحبت نکند. اگر احساس می کنند تا 
شروع امتحان دچار اضطراب می شوند می توانند شعر 

دلخواه را با خود زمزمه کنند.
می تواند سه  اضطراب  اینکه  بیان  با  روانشناس  این 
باشد،  داشته  مدرسه ای  و  خانوادگی  فردی،  عامل 
گفت: انتظار بیش از توان خود، ضعف اعتماد به نفس، 
به  تفکرات منفی نسبت  برای موفقیت،  انگیزگی  کم 
توانایی های خود، احساس رقابت بیش از اندازه، عدم 
آمادگی و برنامه ریزی الزم برای امتحان و عدم تمرکز 
برای درس خواندن از جمله عوامل فردی ایجاد کننده 

اضطراب است.

اندازه  از  بیش  گیری های  سخت  وی  گفته  به 
آموزان،  دانش  از  حمایت  و  تشویق  خانواده ها،عدم 
رقابت های  ایجاد  امتحان،  روز  اختالفات خانوادگی در 
والدین  تهدیدهای  و  خانواده  فرزندان  میان  بی منطق 
برای کسب نمره کامل در امتحان نیز از جمله عوامل 
خانوادگی ایجاد کننده اضطراب در دانش آموزان است.
حضوری  به  توجه  با  دیگر  سوی  از  افزود:  طلوعی 
نامناسب  نهایی، عواملی نظیر محیط  امتحانات  بودن 
بودن  نامناسب  آموزان،  دانش  دادن  امتحان  برای 
صندلی امتحان، عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و 
همچنین  شود.  اضطراب  ایجاد  به  منجر  می تواند   ...
انتظارات باالی آموزگاران از دانش آموزان، نوع سواالت 
امتحانی، ایجاد رقابت های ناسالم میان دانش آموزان 
و توجیه نکردن آنها درباره نحوه طرح سواالت از دیگر 

عوامل مدرسه ای ایجاد اضطراب دانش آموزان است.
و  مفاهیم  یادگیری  اینکه  بیان  با  روانشناس  این 
اضطراب  کاهش  به  می تواند  درسی  اصلی  محورهای 
برای  وقت  صحیح  تنظیم  کرد:  تصریح  کند،  کمک 
خواندن و تمرین کردن دروس، بسیار مهم است. دانش 

آموزان باید در ایام امتحانات از هدر دادن وقت، تنبلی 
و خیال پردازی بپرهیزند. مطالعه زیاد و جنبی درباره 
موضوعات درسی منجر به افزایش اعتماد به نفس آنها 
نفس  به  اعتماد  باید درنظر داشت که  البته  می شود. 
از طریق مطالعه مستمر در طول سال تحصیلی و نه 

پرخوانی های شب امتحان تقویت می شود.
وی به بیان عوامل موثر در کاهش اضطراب امتحان 
پرداخت و گفت: دانش آموزان باید به گونه ای مطالعه 
کرده باشند که بتوانند به راحتی مطالب مطالعه شده 
را به یاد آورند. از سوی دیگر محیطی که دانش آموز 
آنجا مشغول مطالعه می شود تاثیر زیادی بر آموختن 
وی دارد. والدین باید محرک های اطراف فرزندان نظیر 
صدا، فضا و راحتی اتاق و وسایل مورد نیاز را با توجه 

به موقعیت، کنترل کنند.
این روانشناس درباره نحوه امتحان دادن نیز توصیه 
کرد: توصیه می شود دانش آموزان پیش از پاسخ دادن 
کنند.ابتدا  مرور  را  کلیه سواالت  و  کنند  اندکی صبر 
کنند  یادداشت  را  مهم  نکات  پاسخ ها،  نوشتن  برای 
را  گزینه ها  تمامی  گزینه ای  چند  پاسخ های  برای  و 

از سوالی به سوال دیگر  با دقت کافی بخوانند. دائما 
گذر نکنند، ساعتی همراه داشته باشند و متوجه گذر 
زمان باشند. اگر هنگام امتحان دچار اضطراب شدند از 
روشهای کاهش اضطراب نظیر بستن چشم ها، تنفس 
تکرار جمالت  یا  و  آرامی  به  نفس  کردن  رها  و  آرام 

دلگرم کننده و ...  استفاده کنند. 
وی معتقد است که دانش آموزان نباید اجازه دهند 
تفکرات  جدی  و  مصمم  باید  گیرد،  فرا  را  آنها  ترس 

مثبت را جایگزین تفکرات منفی کنند.
وی همچنین به والدین توصیه کرد: به فرزندان خود 
داشتن  کنند.  انتخاب  خود  را  اهدافشان  دهید  اجازه 
به  منجر  است  آموز  دانش  خود  خواست  که  اهدافی 
پویایی، انگیزه و حرکت برای دست یابی به آنها می شود. 
ابتدا الزم است اهداف را بر روی کاغذ یادداشت کرده 
و آنها را در اتاق خود نگه دارند. خواندن هر روزه این 
را  آنها  تالش  و  حرکت  و  یابی  دست  انگیزه  اهداف 
باید  اهداف  این است که  نکته مهم  افزایش می دهد. 

قابل دسترس و نه بسیار راحت باشند.
طلوعی درباره نحوه صحیح مطالعه نیز تصریح کرد: 

به  و  بیاموزند  را  تازه ای  اطالعات  افراد  اینکه  برای 
مطالعه،  اولین  از  پس  روز  دو  تا  باید  بسپارند  ذهن 
در  اطالعات  تکرار  بنابراین  کنند.  مرور  را  اطالعات 
تا یک هفته  بازه های طوالنی مدت تر نظیر چند روز 
پس از اولین مطالعه بجای مطالعه چند باره و پشت 
مغز  به  قدرتمندتری  سیگنال های  می تواند  هم  سر 

بفرستد و اطالعات جدید را به مغز یادآوری کند.
وی همچنین این را هم گفت که یادگیری "توزیعی" 
به  را  تکنیک های مهم مطالعه است که آن  از جمله 
آب دادن گل های باغچه تشبیه کرده اند؛ به طوری که 
می توان باغچه را یک بار در هفته و به مدت ۹۰ دقیقه 

و یا سه بار در هفته و هر بار 3۰ دقیقه آبیاری کرد.
این روانشناس تصریح کرد: اگر دانش آموزان تکنیک 
یاد شده را به کار گیرند خواهند دید که توزیع دفعات 
آبیاری باغچه در طول هفته منجر به سرسبزی باغچه 
که  است  اهمیت  حائز  نکته  این  هرچند  می شود. 
انتخاب نوع و روش مطالعه در دانش آموزان مختلف 
با توجه به متفاوت بودن نوع یادگیری آنها، متفاوت 

است.

گزارش»کرمانامروز«ازکاهشمیزانعلوفهمرتعیدراستانکرمانکهاینروزهامشکلجدیدامدارانکرمانیبهشمارمیآید؛

صنعت نیمه جان دامپروری استان درگیر خشکسالی

گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
طبیعی  منابع  های  عرصه  از  بخشی  عنوان  به  مراتع 
بسیار حائز اهمیت است و در استانی نظیر کرمان اهمیتی 
دو چندان دارد اما این عرصه ها سالهاست که به تدریج 
مدیر  که  آنگونه  شود.  می  بیابان  به  تبدیل  آرام  آرام  و 
کل امور عشایر استان کرمان هم می گوید: کاهش ۷۰ 
درصدی علوفه مرتعی ناشی از بحران خشکسالی در این 
استان حیات دامداران عشایری و روستایی را در معرض 
گزارشی  زمینه  درهمین  است.  داده  قرار  جدی  تهدید 

تهیه شده که در ادامه قابل مطالعه است.
مراتعیکهبیابانمیشود

کرمان از استان های جنوبی ایران و دارای آب و هوای 
میلیون   ۱۴.۴ از  همچنین  است.  نیمه خشک  و  خشک 
میلیون هکتار  استان کرمان، ۱3  هکتار مساحت شمال 
شامل منابع طبیعی است و در شمال استان کرمان ۶.۲ 
میلیون هکتار مرتع داریم که هفت درصد مراتع کشور را 
مراتع درجه یک  بارشی  دلیل کم  به  اما  شامل می شود 
فقط ۲3 هزار هکتار است، ۱۹ و نیم درصد مراتع متوسط 
و ۸۰ درصد مراتع استان فقیر هستند و بررسی ها نشان 
داده هر سال ۱۵ هزار هکتار از مراتع این استان تبدیل به 
بیابان می شوند. از سوی دیگر برداشت بی رویه از سفره 
استان  بیابان ها در  باعث گسترش  زیر زمینی  های آب 

کرمان می شود.
از  مختلف  دالیل  به  کرمان  استان  بیابانی  های  عرصه 
عوامل طبیعی گرفته تا عوامل انسانی و محیطی هر سال 
در حال افزایش هستند و این عرصه ها در اثر تخریب و 

خشکیدن مراتع کم تراکم به وجود می آیند.
در حالی که مسئوالن منابع طبیعی هر سال برای بیابان 
زدایی و ایجاد عرصه های مرتعی در بیابان ها هزینه های 

بسیاری می کنند، از سوی دیگر مراتع کم تراکم به بیابان 
تبدیل می شود و این روند اگر چه ممکن است کمتر از 
فعالیت های بیابان زدایی باشد اما به نظر می رسد همه 

رشته های مسئوالن را پنبه می کند.
مروری بر عوامل بیابان زدایی و تبدیل مراتع کم تراکم 
به بیابان اینگونه در ذهن تداعی می کند که گویی همه 
عوامل دست به دست هم داده اند تا مراتع را بی صدا ذبح 
کرده و بر وسعت  بیابان های استان  بیفزایند. خشکسالی، 
بهره  برداری بی رویه از معادن، عدم آگاهی بهره  برداران 
از منابع طبیعی و ده ها دلیل دیگر از عوامل اصلی از بین 

هایی  بیابان  به  آنها  تبدیل  و  کرمان  استان  مراتع  رفتن 
شده که فقط و فقط در خود شن های روان دارند. 

صنعتدامپروریکرماندرچنگالخشکسالی
دامداری در شمال استان کرمان یکی از راه های اصلی 
استان  در  دامداری  حرفه  و  بوده  خانوارها  درآمد  کسب 
عشایر  دام  سبک  است. جمعیت  رونق  پر  مشاغل  جزو 
شمال استان  یک میلیون و  ۸۰۰هزار  راس است که  
نقش مهمی در تامین گوشت قرمز  و مواد لبنی استان  
دارند. اما فقر مراتع و از بین رفتن آن  فقر غذایی را به 
دنبال داشته که زمینه کاهش سیستم ایمنی بدن دام ها 

در مقابل عوامل میکروبی و ایجاد  بیماری های انگلی 
خارجی و داخلی بدن دام  را فراهم ساخته و بروز تلفات 

در دامداری ها  را افزایش داده است.
کاهش70درصدیعلوفهمرتعیدرکرمان

بحران  از  ناشی  مرتعی  علوفه  درصدی   ۷۰ کاهش   
و  عشایری  دامداران  حیات  استان  این  در  خشکسالی 

روستایی را در معرض تهدید جدی قرار داده است.
مدیر کل امور عشایر استان کرمان با بیان این مطلب 
گفت: خشکسالی امسال طی ۴۰ سال گذشته در استان 
را  عشایر  علوفه،  تامین  و مشکل  بوده  سابقه  بی  کرمان 
بازار  به  را  خود  نارس  و  مولد  های  دام  که  کرده  وادار 

عرضه کنند.
شرایط  این  در  باید  قطعا  افزود:عشایر  نیکزادی  رضا 
مرتعی کنند که  علوفه  را جایگزین  علوفه دستی  زمانی 
نظر به افزایش بی رویه علوفه این امر هزینه های سرسام 

آوری را برای جامعه مولد عشایر به همراه دارد.
نیکزادی گفت: طی ماه های پایانی سال گذشته و در 
سازمان  از طریق   استان  در  هایی  پیگیری  سال جاری 
جهاد کشاورزی و مجموعه سازمان امور عشایری ایران به 
منظور تامین نهاده صورت گرفته است که نهاده به مقدار 
الزم  به قیمت مصوب در اختیار عشایر قرار بگیرد ولی 
به دلیل تقاضای زیاد عشایر و دامداران و برغم همکاری  
این خصوص  در  بیشتر  مساعدت  به  نیاز   ، سازمان   دو 

همچنان احساس  می شود.
وی همچنین  گفت: اقداماتی در دستور کار اداره کل 
اثرات خشکسالی    به منظور مقابله و کاهش  امور عشایر 
وجود دارد  که در این راستا قرار شده  نهاده های دامی 
به اندازه کافی تامین و در اختیار عشایر قرار گیرند و نیز 
تسهیالت بانکی مدت دار و ارزانقیمت نیز که به واسطه 
آن می توانیم کمک شایانی به اقتصاد خانوارها نماییم نیز 

به عشایر پرداخت شود.
سخنآخر

دامی  جمعیت  از  اصولی  های  حمایت  اگر  گفت  باید 
نگیرد،  صورت  خشکسالی  سوء  عوارض  برابر  در  منطقه 
تری  کننده  نگران  و  تاثیرات شدیدتر  بدون شک شاهد 

خواهیم  بود.

درحالی که مسئوالن منابع طبیعی هرسال برای بیابان زدایی و ایجاد مرتع در بیابان ها هزینه های 
اگر چه  این روند  و  تبدیل می شود  بیابان  به  تراکم  از سوی دیگر مراتع کم  بسیاری می کنند، 
رشته های  همه  که  می رسد  نظر  به  اما  باشد  زدایی  بیابان  فعالیت های  از  کمتر  است  ممکن 
کاهش  می گوید:  نیز  کرمان  استان  عشایر  امور  مدیرکل  که  آنگونه  می کند  پنبه  را  مسئوالن 
و  عشایر  دامداران  حیات  استان  این  در  خشکسالی  بحران  از  ناشی  مرتعی  علوفه  70درصدی 
که  کرده  وادار  را  عشایر  مشکل  این  و  است  داده  قرار  جدی  تهدید  معرض  در  را  روستایی 

دام های مولد و نارس خود را به بازار عرضه کنند و...
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روایت »کرمان امروز« از رخدادتلخ حیوان آزاری در بیمارستان شهرستان بافت و کوبیدن سر سگ های بالصاحب بر زمین؛

وقتی انسانیت زیر سوال می رود!

یاد ایام:          روزنوشت های یک معلم  سابق

یادداشت روز:
دولت سیزدهم و چالشی به نام روابط بین الملل

چند روزی است که یک کلیپ از حیوان آزاری 
فضای مجازی  در  روح خراش  بسیار  ای  به شیوه 
می  دست  به  دست  و  شده  منتشر  کرمان  استان 
از  بسیاری  واکنش  موجب  که  ویدیویی  شود. 
همه  تقریبا  و  است  حیوانات شده  حامیان حقوق 
مردم کرمان به آن واکنش منفی نشان دادند. البته 
و  واکنش  مورد  سراسری  گستره  در  کلیپ  این 
نکوهش قرار گرفت و بسیار زود به رسانه ها رسید. 
این کلیپ دلخراش برای ما نیز ارسال شد و در این 
باره با روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
اطالعات  کسب  و  کردیم  برقرار  تلفنی  تماسی 

نمودیم. 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان طی 
تماسی که با رییس این بیمارستان داشت حادثه 
را اینگونه برای ما تشریح کرد: »رییس بیمارستان 
خاتم، آقای سلطانی در این باره می گوید که این 

سگها چندی پیش پای یکی از پرسنل بیمارستان 
را گاز گرفته بودند و به همین دلیل برای بیرون 
راندن این حیوانات بالصاحب چند نفر از نیروهای 
رفتار  که  دلیل  این  به  شدند.  مامور  بیمارستان 
در  هاری  وجود  احتمال  بود  پرخاشگرانه  سگها 
این حیوانات بسیار بود و این موضوع باعث هراس 
دلیل  به همین  بود.  ها شده  این سگ  از  پرسنل 
است که در کلیپ منتشر شده در هنگامی که سگ 
قصد دارد پای مامور را گاز بگیرد، آن را به زمین 
هیچ  بگوییم  که  کردیم  مطرح  را  اینها  کوبد.  می 
نداشته و  رابطه وجود  این  آزاری در  قصد حیوان 

سگ ها دیروز در طبیعت رها سازی شدند«
علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  از  چیز  هر  از  قبل 
پزشکی کرمان بسیار متشکریم که در کوتاه ترین 
زمان ممکن اطالعاتی در این باره را به ما رساند. 
اما درباره اتفاقی که در کلیپ مذکور مشهود بود 
باید به چند نکته اشاره شود؛ اول اینکه قابل قبول 
لباس  بدون  بیمارستان  این  ماموران  که  نیست 
مخصوص و اینگونه راحت ُدم حیوان مشکوک به 
هاری را بگیرند و در هوا بچرخانند. پس اندکی در 
این اتهام درباره ابتال به هاری می توان شک کرد 
این  نقادان  ماموران و حتی  و ممکن است تالش 

داستان برای کاهش جرم فرد خاطی باشد.
دوم اینکه باید از مدیرانی که این دستور را صادر 
کرده اند پرسید که شما چگونه بر صندلی مدیریت 
نیستید  مهم  موضوع  این  متوجه  و  اید  نشسته 
کنید؟  مامور  کاری  هر  به  را  کسی  هر  نباید  که 
بودند چگونه  به هاری  این حیوانات مشکوک  اگر 
پرسنل خود را به دردسر انداختید و این ماموریت 
و در کل شما چگونه  دادید؟  ایشان دستور  به  را 
مدیری هستید که نمی دانید هرکاری یک اصول و 
مراتبی دارد؟ در کدام بخش از قانون نوشته است 
توانند  می  پزشکی  علوم  دانشگاه  کارمندان  که 
حیوانات  ساختن  دور  و  آوری  جمع  زمینه  در 

بالصاحب اقدامی انجام دهند؟
نتیجه سوء مدیریت شما این شده است که امروز 
با  رفتار  زمینه  در  وحشیانه  ویدیوهای  از  یکی  با 
به رو هستیم که هم دستاویز رسانه  رو  حیوانات 
های بیگانه شده و هم روح مردم کشور را جریحه 
دار کرده است. از مسئوالن استان می خواهیم که 
به این موضوع ورود کرده و با بررسی های دقیق 
مقصران این حادثه را با میزان مجازاتشان به مردم 
پیکر  اینگونه  که  فردایی  امید  به  کنند.  معرفی 

انسانیت بر زمین کوبیده نشود.

 تابستان 1360 بود که زلزله شدیدی در شهرستانهای گلباف و شهداد و سیرچ 
اتفاق اقتاد که بیشتر از 90 درصد خانه های این شهرها را بر سر مردمانش تخریب 
کرد و تعداد زیادی را هم به دیار نیستی فرستاد.شدت این زلزله چنان بود که در 
کرمان به طور کامل احساس شد و خانه هایی را هم که استقامتی نداشتند آوار 
و به خیلی از خانه ها هم خسارت جزیی وارد کرد. در کرمان این زلزله به غیر از 

چند مصدوم تلفات چندانی نداشت.
در سال 1364 شمسی که از دبیرستانهای راور به کرمان منتقل شدم مجبور 
یا شهداد  – گلباف  – کهنوج  از شهرستانهای جیرفت  را در یکی  شدم یکسال 
تدریس  به  کرمان  دبیرستانهای  در  بتوانم  بعد  سال  تا  کنم  خدمت  دلخواه  به 
اشتغال داشته باشم. جیرفت و کهنوج را به دلیل مسافت زیاد آنها پیش خودم 
خط بطالنی روی آنها کشیدم و گلباف و شهداد را در اولویت قرار دادم به شرط 
اّولم گلباف  انتخاب  اجاره کنم. در  این شهرها  از  بتوانم خانه ای در یکی  اینکه 
را در نظر گرفتم به دلیل آب و هوای معتدل و کوهستانی بودن آن. لذا با حکم 
عجیب و غریبی که برای این چهار شهر نوشته بودند به آموزش و پرورش گلباف 

مراجعه کردم. رئیس آموزش و پرورش گلباف که لیسانس زبان انگلیسی داشت 
و بعدها یکی از همکاران خوب من در کرمان شد وقتی حکم عجیب و غریب من 
را دید که اجباری نداشتم در گلباف باشم به علت کمبود شدید دبیر که در سال 
1364 در گلباف احساس می شد خیلی سعی کرد که به هر طریقی شده مرا در 
گلباف نگاه دارد به همین خاطر راننده آموزش و پرورش گلباف را صدا زد که با 
راه پیما با ماشین به اداره بروید تا خانه ای اجاره ای برای راه پیما پیدا نکرده ای 

به اداره برنگردی.
راننده هم خیلی سعی کرد که خانه ای اجاره ای در گلباف برای من پیدا کند 
ولی متأسفانه با وجودی که 4 سال از زلزله گلباف می گذشت خانه مناسبی در 

آن زمان در گلباف وجود نداشت که بشود آن را اجاره کرد.
بیشتر خانه ها یا صد در صد ویران شده بودند یا چنان شکاف های عمیقی بر 
داشته بودند که امکان زندگی در آنها محال بود. از سویی هم ستاد بازسازی استان 
یزد که برای بازسازی شهر گلباف انتخاب شده بود با این شرط یک اتاق ضد زلزله 
برای تمامی اهالی گلباف ساخته بود که تمام خانه قدیمی را اّول ویران کرده و 
در جوار آن یک اتاق ضد زلزله ساخته بود و کسانی که احتیاج داشتند همان یک 
اتاق را تکمیل کرده بودند و در آن زندگی می کردند یا کسانی که امور آنها با این 
یک اتاق نمی گذشت و محیط جوابگوی آنها نبود به کرمان کوچ کرده بودند و آن 
یک اتاق بدون در و پیکر به امان خدا رها شده بود. به همین خاطر امکان زندگی 
برای فرد غریبه ای مثل من در گلباف نبود که در چنین خانه ای زندگی کنم و 

این خانه ها در آن زمان قصه شیر بی یال و دم را به یادم می آورد.
افسوس می خورم که عده ای آواره کرمان شده بودند و عده ای هم در خرابه 

های زلزله با یک اتاق که آن را کامل کرده بودند زندگی می کردند.لذا خیلی 
تشکر کردم از رئیس فرهنگ گلباف و گفتم که با راننده همه گلباف را گشتیم 
ولی متأسفانه خانه مناسبی نتوانستم پیدا کنم لذا از آنها خداحافظی کردم و به 

کرمان آمدم.
این مرتبه تصمیم گرفتم به شهداد بروم در شهداد 20 خانه سازمانی بعد از زلزله 
1360 ساخته شده بود که 16 واحد آن توسط کادر اداری و معلمانی که در سال 
1360 در شهداد بودند و دو - سه سالی را در چادر گذرانده بودند ساکن خانه 
ها بودند و 4 خانه دیگر را برای دبیران جدید گذاشته بودند و من به شرط اینکه 
آموزش و پرورش خانه ای سازمانی در اختیار من بگذارد آمادگی خود را اعالم 
کردم و مسئوالن هم موافقت کردند که خانه ای در اختیار من بگذارند. لذا به 
آموزش و پرورش شهداد مراجعه کردم که اّول کلید خانه سازمانی را بگیرم سپس 
با اهل و عیال همراه وسایل مختصری به شهداد کوچ کنم. چرا که سال گذشته 
عده ای دبیر به شهداد منتقل شده بودند و مسئوالن امروز فردا کرده بودند تا 
خانه ای خالی شود و به آنها بدهند. لذا آنها خیلی سختی کشیده بودند. به این 
خاطر من ترجیح دادم اول محکم میخ را به زمین بکوبم و کلید خانه را بگیرم 
و سپس وسایلم را ببرم. از این رو، روز 25 شهریور 1364 به آموزش و پرورش 
شهداد مراجعه کردم ولی رئیس فرهنگ در محل نبود که کلید خانه را به من 
بدهد و شخص دیگری هم از مسئوالن فرهنگ شهداد این اجازه را نداشت که 
کلید را بدهد.فقط اصرار می کردند که شما وسایل خود را بیاورید خانه ای هم 
پیدا می شود ولی چون به حرف های آنها مطمئن نبودم قبول نکردم و بدون 
نتیجه به کرمان برگشتم. چون در آن زمان هنوز تونل راه نیفتاده بود و آمد و 

می  نزدیک  پایانی خود  روزهای  به  دوازدهم  دولت 
شود و در روزهای برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری هستیم.دولت تدبیر وامید با همه فراز 
و نشیب هایش در حالی کار خود را به پایان می برد 
که شرایط اقتصادی خوبی حاکم بر جامعه نیست.قصد 
نقد عملکرد این دولت را ندارم و بیشتر سعی دارم راه 
حل برون رفت از این شرایط اقتصادی را با استفاده از 
دانشگاه  اساتید  و  دانشمندان  نظرات  و  علمی  مقاالت 

تشریح کنم . 
اقتصاد  مقوله  ما  کشور  حاضر  حال  مساله  مهمترین 
قرار  خود  الشعاع  تحت  هم  را  دیگر  مسائل  که  است 
از  استفاده  با  زیر  سطور  در  دارم  سعی  است.  داده 
مقاالت علمی و با تکیه بر واقعیات به راه حل مشکالت 
برای  روشنگری  موجبات  و  بپردازم  کشور  اقتصادی 
تا هم مردم  را فراهم کنم  انتخابات  نامزدهای  مردم و 
هم  و  کنند  شرکت  انتخابات  در  بتوانند  باز  چشم  با 
نامزدهای ریاست جمهوری وعده ها و شعارهای عجیب 

و غریب به مردم ندهند.
را  اقتصادی  رشد  اولویت  سیاسی،  نخبگان  که  مادام  
نپذیرند، از بحرانی به بحران دیگر می رسیم ! در مساله 
اقتصاد نباید سوراخ دعا را گم کرد و یا نشانی اشتباه 
بدهیم.باید قبول کنیم تحریم ها تاثیر گذار بوده،هست 
این  اقتصاد  اسفبار  وضع  توان  نمی  بود.البته  خواهد  و 
به تحریم ها ربط بدهیم، چرا که سوء  را کامال  روزها 
اگر  نیز  و....  انحصار  و  رانت  و  تدبیری  بی  و  مدیریت 

تاثیرش بیشتر نباشد کمتر هم نخواهد بود.
دراین خصوص نامزدهای ریاست جمهوری باید شفاف 
به ارتباط با جهان ورود کنند و برنامه منطقی خودشان 
جز  ای  چاره  کنند.ما  اعالم  این خصوص شفاف  در  را 
بین المللی شدن نداریم ! این بدین معنی نیست که با 
استکبار روابط عادی داشته باشیم.در کنار شعار "ما می 

توانیم" شعار "بین المللی شدن در عین حفظ استقالل" 
هم باید مطرح شود و وعده آن را به مردم بدهند !

دارد:"اگر  زمینه  این  در  جالبی  جمله  ماندال  نلسون 
کار  او  با  باید  برسی  صلح  به  دشمنت  با  خواهی  می 

کنی،اینگونه او شریک تو می شود ! "
همه ما خوب می دانیم بهبود اوضاع اقتصادی و رشد 
و  نه جلسات طوالنی  و  دارد  نیاز  به سمینار  نه  کشور 

نه شعار 
سریع  دکتر  دیدگاه  از  مهم  این  تحقق   !! وسخنرانی 
علوم  توسعه،  حوزه  پژوهشگر  و   دانشگاه  استاد  القلم 
زیر  اصل   10 تابع  تنها  ایران  معاصر  تاریخ  و  سیاسی 

است:
1. اجماِع عموِم جریان های سیاسی حوِل اولویِت رشد 

و توسعۀ اقتصادی
2. تبدیل دستگاِه دیپلماسی به وزارت خانه ای جهت 

تسهیل تجارت و سرمایه گذاری اقتصادی
3. سیاسِت خارجی یعنی روابط اقتصادی خارجی

ثبات  با  و  کم  کم  سیاسی  سیاسی؛)ثبات  ثباِت   .4
اقتصادی انجام می شود.(

سهم  کسِب  برای  نسبی  مزیت  چندین  بر  تمرکز   .5
بازاِر منطقه ای و جهانی

6. پیوستن به سازماِن تجارت جهانی
7. روابِط عادی و قابل پیش بینی با عموم همسایگان

اندونزیایی کردن سیاست خارجی )روابِط متعادل   .8
با ژاپن، هند، روسیه، چین، آمریکا، استرالیا و اتحادیۀ 

اروپا(
9. نظاِم حقوقی و بوروکراتیک شفاف

فساد  با  مبارزه  در  ها  رسانه  کامِل  مصونیت   .10
اقتصادی

داخلی،  امنیت  که  شود  فراموش  نباید  نیز  نکته  این 
امنیت ملی، انسجام اجتماعی و وفاداری به کشورعمدتاً 

تابع امنیِت اقتصادی هستند. 
که  دنیا  در  کشورهایی  از  هایی  نمونه  به  ادامه  در 
اولویت خود را رشد و توسعه اقتصادی قراردادند اشاره 
توسعه  اولویت  با  الملل  بین  روابط  مقوله  تا  شود  می 

اقتصادی کامل درک شود:
 آلمانی ها:

ها  روس  ناحیۀ  از  ناامنی  نگران  بیهوده  آنکه  برای 
انتقال گاز  نشوند، پروژه ای چند میلیارد دالری برای 
طبیعی روسیه به آلمان تعریف کردند تا با ایجاد نوعی 
وابستگی متقابل، هم در تامین امنیت و هم تامین منابع 

گاز و انرژی برای دراز مدت برنامه ریزی کنند. این
 پروژه به رغم مخالفت آمریکا در حال تکمیل است.

 ژاپنی ها:
که برتری اقتصادی چین را نهایی می دانند با نادیده 
گرفتن اختالفات عمیق تاریخی، به روابِط گسترده ای 
با چینی ها به خصوص در دهۀ اخیر اهتمام ورزیده اند.

 اتحادیه اروپا:
اروپا  اتحادیه  به  آفریقا  از  انگیزۀ مهاجرت  آنکه  برای 
گرفته  تصمیم  اتحادیه  این  شود،  کاسته  تدریج  به 
سرمایه گذاری و فعالیت های گسترده ای را در اقتصاد 
کشورهای آفریقایی شروع کند تا در یک بازۀ زمانی 10 

ساله که پیش بینی 
اضافه  آفریقا  جمعیت  به  نفر  میلیون  شود200  می 
شود، مهاجرت آفریقا یی ها به اروپا را به حداقل برساند.

 عربستان:
در  بوده،  وابسته  نفتی  درآمدهای  به  سال   80 که   
چندین  کردن  عملیاتی  پی  در  جانبه  همه  تالشی 
استراتژی موازی برای کسب درآمد های غیرنفتی است.

و مثالهای زیاد دیگری از سایر کشوها......
"عموم این کشورها به تثبیِت موقعیت خود در حدوِد 

سال 2050 فکر و برنامه ریزی می کنند"

شد  ذکر  که  مواردی  نمودن  مطرح  از  بعد  شاید 
های  تفاوت  به  توجه  با  که  شود  مطرح  مساله  این 

ایدئولوژیک)مبارزه با استعمار و استکبار 
قرار  بودن و  جهانی(،دینی و مذهبی و چند قومیتی 
یک  خاورمیانه،ایران  در  ژئوپولتیک  منطقه  در  داشتن 
»مورد خاص« است و نمی توان یک نسخه واحد برای 

اقتصاد ایران پیچید!
کشورهای  از  مثال  چند  به  ابهام  این  به  پاسخ  برای 

مختلف می پردازم:
اند  کرده  پیشرفت  هم  قومیتی  چند  کشورهای    -

)مالزی(؛ 
- کشورهای مستقر در مناطق ژئوپلیتیک هم پیشرفت 

کرده اند )کرۀ جنوبی(؛ 
هم  اند  کرده  مبارزه  استعمار  با  که  کشورهایی   -

پیشرفت کرده اند )ویتنام(؛
- کشورهایی که همسایۀ قدرتمند دارند هم پیشرفت 

کرده اند )مکزیک(؛
- کشورهایی که سوابق ایدئولوژیک دارند هم پیشرفت 

کرده اند )چین(؛ 
- کشورهایی که به آنها حمله شده و مستعمره شده 

اند هم پیشرفت کرده اند )هند(.
در این زمینه باید مانند رعایت پروتکل های بهداشتی 
به  زندگی  شود  نمی  کنیم  رفتار  کرونا  شرایط  در 
پروتکل  دقیق  رعایت  با  اما  شود  تعطیل  کرونا  خاطر 
ها می شود زندگی کرد.در مسائل اقتصادی مالحظات 
ایدئولوژیک،دینی و مذهبی رعایت شود اقتصاد هم رشد 

کند و توسعه یابد.

هـ.ف.رهگذر

به قلم 
محد تقی راهپیما

یادداشت ورزشی 

خودزنی ممنوع 

تکلیف مدیریت باشگاه

 صنعت مس را روشن کنید

روزها  این  حالی  در  کرمان  مس  صنعت  فوتبال  تیم 
همچنان صدرنشین لیگ دسته اول فوتبال کشور است که 
با تیم دوم، تنها دو امتیاز فاصله دارد و این اختالف اندک 
امتیاز، باعث شده تا هواداران الله های نارنجی با نگرانی 
و استرس بیشتری دیدارهای تیم محبوب خود را دنبال 
کنند ودوباره رویای صعود برای آنان به کابوس عدم صعود 

به لیگ برتر تبدیل شود!
آنان در  نارنجی پوشان فوتبال کرمان که سکان هدایت 
دستان رضا مهاجری مربی باسابقه فوتبال کشور است تا 
سه هفته قبل نتایج بسیار خوبی را کسب و با اختالف 5 
امتیاز نسبت به نزدیک ترین تعقیب کننده خود، بر صدر 
جدول تکیه زده بودند، اما این تیم در دیدار با تیم انتهای 
جدولی نود ارومیه، به نتیجه ای بهتر از تساوی بدون گل 
دست پیدا نکرد و در بازی بعدی خود با یک گل عجیب 
و از راه دور مغلوب تیم هوادار شد تا از سه امتیاز خانگی، 
امتیازی کسب نکند و در بازی برابر چوکای تالش هم به 
رغم ارائه بازی قابل قبول، تنها یک امتیاز نصیب مس شد 
تا این تساوی یک بر یک هم دو امتیاز ارزشمند دیگر را از 
نماینده فوتبال کرمان بگیرد و دیدارهای بعدی این تیم را 

حساس تر و دشوارتر کند.
اما آنچه که این روزها نگرانی کرمانی ها را دو چندان کرده 
است نه تنها مسائل فنی و نتایج این تیم در مستطیل سبز 
بلکه حواشی عجیب پیرامون ستارگان فوتبال کویر است 
که موجب شده برخی به صعود این تیم به لیگ برتر با 

دیده تردید بنگرند.
از لیدرهای باسابقه و سرشناس  خبر محرومیت سه نفر 
تیم فوتبال مس کرمان از هرگونه فعالیت ورزشی توسط 
استان  ورزشی  محافل  در  حالی  در  فوتبال  فدراسیون 
از  برخی  از سوی  لیدرها  این  پیچید که گفته می شود 
فدراسیون  به  کرمانی  باشگاه  اندرکاران  ودست  مدیران 
معرفی شده و یا حداقل حمایت و پیگیری الزم از سوی 
باشگاه جهت جلوگیری از محرومیت آنان انجام نشده است 
که اگر چنین باشد جزو عجایب و نوادر فوتبال ایران و به 

نوعی خودزنی محسوب می شود!
و  بزرگترین  مدیریتی  مبهم  وضعیت  دیگر  مهم  نکته 
معتبرترین باشگاه فرهنگی – ورزشی پهناورترین استان 
با  ماه  از شش  بیش  و  فصل  ابتدای  از  که  کشور هست 
سرپرستی »علی رمضانی «اداره می شود و انگار مدیران 
ارشد شرکت ملی صنایع مس اراده ای برای تعیین تکلیف 
از  فراوان  به دالیل  بنا  امر  این  و  ندارند  باشگاه  مدیریت 
جمله عدم اختیارات و اقتدار الزم، بالتکلیفی و مشخص 
نبودن فرصت زمانی جهت برنامه ریزی میان مدت و بلند 
مدت می تواند این باشگاه بزرگ و باسابقه که روزگاری نه 
چندان دور بعنوان نماینده فوتبال کشور در جام باشگاه 
های آسیا هم بوده است با چالش های فراوانی مواجه کند 
تا جایی که سرپرست باشگاه که از قضا خود از گزارشگران 
ورزشی هم هست از زمان دریافت ابالغ سرپرستی خود 
حتی یک نشست مطبوعاتی و رسانه ای هم برگزار نکرده و 
استراتژی سکوت در برابر رسانه ها را در پیش گرفته است!
آینده  فوتبال صنعت مس کرمان در دیدار حساس  تیم 
تیم  مصاف  به  ماه  خرداد  سوم  دوشنبه  روز  باید  خود 
قشقایی شیراز برود تا شاید بتواند به لطف پیروزی در این 
دیدار حساس فاصله خود در صدر جدول را با تیم های 
بادران و استقالل خوزستان افزایش دهد و هواداران کرمان 
را به صعود امیدوارتر کند که برای رسیدن به این مهم 
عالوه بر آمادگی بدنی و فنی تیم مس نیازمند آمادگی 
روحی و روانی و دوری از حواشی و تمرکز باال هست که به 
نظر می رسد این مهم باید از درون مجموعه و کادر فنی به 
تیم تزریق شود و همه مواظب و مراقب باشیم که طالیی 
ترین و شاید آخرین فرصت برای دیدن مس در لیگ برتر 

را از دست ندهیم و در یک کالم خودزنی ممنوع!
از 24  امتیاز  با 43  اکنون  هم  فوتبال صنعت مس  تیم 
و  تهران  بادران  های  تیم  و  است  صدرنشین  مسابقه 
استقالل خوزستان به ترتیب با 41 و 39 امتیاز در رده 

های دوم و سوم جدول رده بندی قرار دارند.

به قلم
 امید سالجقه 

رفت به شهداد خیلی مشکل بود و تونل نیمه ساخته روزی یک ساعت 
باز بود که می بایست از میان سنگ و گل و آب با ماشین به داخل 
تونل رفت هیچ دبیری حاضر نمی شد این ریسک را بکند و با خرابی 
راه شهداد مسکنی هم نداشته باشد. لذا اکثر دبیران مشتاق به خدمت 
در شهداد عطایش را به لقایش می بخشیدند و از خیر رفتن به شهداد 

می گذشتند.
چون یک نسخه از حکم من به آموزش و پرورش شهداد رفته بود و 
مسئوالن دیده بودند سه محل دیگر هم برای من در نظر گرفته شده 
لذا مسئوالن دوباره سعی کردند من را به شرط تسلیم کلید سازمانی 
به شهداد جذب کنند. نامه ای به من نوشتند که اگر قصد خدمت در 
خانه  کلید  نمائید  اعالم  را  رضایت خود  اینکه  به شرط  دارید  شهداد 
سازمانی به شما تسلیم خواهد شد. لذا در جواب نامه آموزش و پرورش 
شهداد نوشتم : » به شرط دریافت کلید خانه سازمانی تمایل خود را به 

تدریس در دبیرستانهای شهداد اعالم می دارم «
نامه ای از آموزش و پرورش شهداد همراه کلید سازمانی خانه دولتی 
اهل و همسر  با  با خیال راحت  این وسیله  به  و  ارسال شد  برای من 
و سال  رهسپار شدم  به شهداد  بود  خانه که حالل مشکالت  کلید  و 
1364 شمسی را بدون دردسر در شهداد به تدریس مشغول شدم و 
سال بعد هم به راحتی با حکم قبلی به کرمان منتقل شدم و تا سال 
1377 شمسی که بازنشسته شدم در دبیرستانهای کرمان به تدریس 

اشتغال داشتم.
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