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 تسلط بر استاندارد های حسابداری و قوانین مرتبط  -
 به ارائه منظور به –تهیه گزارشات و صورت های مالی  -

 و بیمه مالیاتی, امور اداره مثل نظارتی و قانونی مراجع
 شرکت عالی مدیران به ارائه همچنین و حسابرسان

پاسخ به سازمان های نظارتی در صورت لزوم و دفاع از  -
 عملکرد قانونی شرکت

نظارت بر مسائل مالی جزئی سازمان برای اطمینان از  -
 قانونی بودن آنها
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 و تشرک مدیران سایر با موثر ارتباط منظور به های ارتباطی

 ی دیگرمان هاساز
 ICDLو داشتن مهارت های دانش کامپیوتر  -
 توانایی نگارش گزارشات منسجم وتحلیلی -
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آگهی مناقصه شماره 11/84-35-99آگهی مزایده
)یک مرحله ای(

شرکت مخابرات ایران )منطقه کرمان( در نظر دارد خرید انواع کابل زوجی هوایی بدون مهار در اندازه های مختلف )2 زوجی، 
4 زوجی و ...( را از طریق برگزاری مناقصه خریداری نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به 
آگهی مناقصه در سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس www.TCi.ir و منطقه کرمانwww.Kerman.tci.ir و آدرس 

پست الکترونیک Tadarokat.Ker@tic.ir مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه کرمان 

منطقه کرمان منطقه کرمان

شرکت صنایع مس شهیدباهنر )سهامی عام( در نظر دارد اجرای آسفالت داخلی مجتمع خود را از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

عالقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس ذیل مراجعه و یا اسناد را مستقیما از طریق سایت به نشانی 
www.csp.ir دریافت و پیشنهادات خود را به صورت کتبی در پاکت دربسته حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه 

مورخ 99/10/24 به دبیرخانه شرکت تحویل نموده و رسید دریافت کنند.
آدرس مجتمع مس شهید باهنر: کرمان، کیلومتر 12 بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، ساختمان اداری، واحد 

تدارکات ، تلفن 31227156 - 034
روابط عمومی صنایع مس شهید باهنر  استان کرمان

آگهی مناقصه عمومی به شماره 99-12

چهار صفحه    1000 تومان یکشنبه 14 دی ماه 19/1399 جمادی االول 1442/ 3 ژانویه 2021/سال بیست و پنجم شماره 3355

روزان هم  یادداشت های گاه و بی گاه 

خیرمقدم

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

مصطفی ده پهلوان بیان کرد؛

کشف آدم کوچولو در ایران توهم است

مدیرکل زندان های استان :

نمایشگاه زندانیان راهی برای بازگشت

 شرافتمندانه آن ها به زندگی است
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رییس کل دادگستری استان کرمان:

سردار حاج قاسم سلیمانی

 عطیه الهی

 برای امت اسالمی بود

طی هفته مقاومت صورت گرفت؛

اعزام 50 گروه جهادی

 به مناطق محروم استان کرمان

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان:
حذف قوانین مزاحم و تسهیل امور 
کشاورزی در دست مجلس است

مسئوالن استان کرمان در پیامی  مشترک خواستار شدند:

کید بر عملیاتی کردن تا

 مکتب حاج قاسم

2

متن در صفحه چهارم

مدیر کل دفتر امورپایگاه های جهانی:

 محوطه پیرامون 

ارگ تاریخی بم

 ساماندهی می شود

انهدام باند 

سرقت خودرو

کرمان  در 

 صفحه  دوم

 صفحه  دوم

کرمان؛ کرونا بر اشتغال بی دفاع روستایی در استان  گزارش »کرمان امروز« از تاثیر 

تاثیر کرونا در روستاها بیشتر اقتصادی است

متن کامل در صفحه سوم

   روستاییان که بیشتر به دامداری، پرورش گیاهان دارویی، صنایع دستی و مشاغلی از این دست مشغول هستند با شیوع کرونا در برخی موارد به طور کامل شغل خود را از دست داده اند. 
از آنجایی که مشاغل روستاییان در اکثر مواقع سنتی است و توان و زیرساخت کسب و کار آنالین در این مناطق وجود ندارد، این روزها بیشتر از هرکسی این مشاغل بزرگترین آسیب را 
می بینند. بنابراین از دولت انتظار می رود که با ارائه تسهیالت به روستاییان و یا کمک به آنالین شدن برخی کسب و کار، از ورشکستگی و نابودی بسیاری از مشاغل و به تبع آن کوچ از روستا 

به شهر پیشگیری کند و....

آقای استاندار !
برای رسیدن سود به دست کشاورز

باید اول دست دالل کوتاه شود که

هیچ دولتی زیر بار هزینه اش نمی رود

روایت »کرمان امروز« از آفتی که راه مقابله با  آن 
مشخص است اما اقدامی انجام نمی شود

 و هرچندوقت یکبار آسیب شناسی
مجدد می شود؛



دو یکشنبه 14 دی ماه 19/1399 جمادی االول 1442/ 3 ژانویه 2021/سال بیست و پنجم شماره 3355 
اخبار استان

مدیر کل دفتر امور پایگاه های جهانی کشور گفت: به 
تاریخی  ارگ  پیرامون  محوطه  ساماندهی  طرح  زودی 

بم اجرا می شود.
تاریخی  ارگ  از  بازدید  حاشیه  در  عزیزی«  »فرهاد 
شهرستان بم با اشاره به اینکه به زودی طرح ساماندهی 
همکاری  با  تاریخی  بنای  این  پیرامون  محوطه 
شهرداری، شورای  شهر و بخش خصوصی اجرا می شود، 
گفت: این طرح نیازمند اخذ مجوزهای الزم از وزارت 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و استانداری 
کرمان است که رایزنی ها در حال انجام است.

برای  ریالی  میلیارد   ۲۴ اعتبار  تخصیص  از  وی 
و  استانی  اعتبارات  محل  از  بم  ارگ  نورپردازی 
وزارت  توسط  اعتبار  این  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  ملی 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و استانداری 
مدیریتی،  فعالیت های  عزیزی  می شود.  تامین  کرمان 
بم  تاریخی  ارگ  جهانی  پایگاه  حفاظتی  و  مرمتی 

گفت:  و  دانست  تقدیر  قابل  را  آن  فرهنگی  منظر  و 
خوشبختانه در یکسال اخیر فعالیت های خوبی در این 
به عملیات مرمت  انجام شده است. وی  تاریخی  بنای 
و بازسازی اصطبل، برج دیده بانی، دروازه دوم، یخدان 
جدید  محل  عنوان  به  سیستانی  خانه  همچنین  و 
افزود:  و  کرد  اشاره  تاریخی  اثر  این  پژوهشی  پایگاه 
بنای  این  الکترونیک  حفاظت  و  تصویری  پایش  طرح 
از  حفاظت  و  امنیت  و  رسیده  اتمام  به  نیز  ارزشمند 

امور  انجام می شود. مدیر کل دفتر  آن به طور کامل 
پایگاه های ثبت جهانی کشور خاطرنشان کرد: با توجه 
به ظرفیت مدیریتی استانی کرمان و همکاری آنها در 
برای  امیدواریم  گردشگری  صنعت  مختلف  بخش های 
و  مرمت  و  گردشگری  زیرساخت های  تکمیل  و  ایجاد 
با  گذشته  از  بیش  استان  تاریخی  بناهای  از  حفاظت 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  کل  اداره 

استان کرمان همکاری داشته باشند.

بخش  مشکالت  اینکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
شورای  مجلس  گفت:  است  شده  احصا  کشاورزی 
پیشرفت  مزاحم،  قوانین  با حذف  می تواند  اسالمی 

امور در بخش کشاورزی را تسهیل کند.
به گزارش ایرنا ، علی زینی وند در نشست جمع بندی 
شورای  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  اعضای  سفر 
اسالمی به جنوب در محل استانداری کرمان افزود: 
امور  تسهیل  و  مزاحم  قوانین  مقررات زدایی، حذف 

کشاورزی در دست مجلس است. 
استان  کشاورزی  بخش  کرد: مشکالت  تصریح  وی 
کشاورزی  کمیسیون  اعضای  سفر  در  کرمان 
مجلس شورای اسالمی به جنوب کرمان بررسی و 

جمع بندی شد.
صادرات  بخش  به  بیشتر  توجه  بر  کرمان  استاندار 

در  خوبی  اقدامات  گفت:  و  کرد  تاکید  تحقیقات  و 
بخش کشاورزی انجام شده که باید جمع بندی شود 
لذا بخش زیادی از این فعالیت ها در حوزه فعالیت 

مجلس شورای اسالمی است.
و  خرید  بازار  ساماندهی  خواستار  کرمان  استاندار 
و  شمال  حوزه  در  کشاورزی  محصوالت  صادرات 
جنوب این استان شد و گفت: عالوه بر رسیدگی به 
مشکالت کشاورزی جنوب کرمان در حوزه پسته نیز 

مشکالتی وجود دارد که باید پیگیری شود.
وی بر ورود دانش به مزرعه تاکید کرد و ادامه داد: 
نتایج خوبی  افتاده شاهد  اتفاق  این مهم  هرجا که 

بوده ایم.
زینی وند با بیان اینکه در زمینه تولید محصول پسته 
ساالنه یکهزار هکتار سطح زیر کشت از چرخه خارج 

سقف  شرایط  این  وجود  با  داشت:  اظهار  می شود، 
تولید پسته زیاد پایین نمی آید چون در این حوزه، 

علم به کمک بخش کشاورزی آمده است.
مشکالت  رفع  برای  کارگروهی  تشکیل  از  وی 
ضروری بخش کشاورزی حوزه جنوب کرمان خبر 
روستایی،  تعاون  از  متشکل  کمیته ای  گفت:  و  داد 
جهاد کشاورزی، سازمان صمت و معاونت اقتصادی 
پیگیری  را  حوزه  این  مشکالت  کرمان  استانداری 

می کنند.
استاندار کرمان ادامه داد: این کمیته باید فورا برای 
انجام  موثری  اقدام  کشاورزی  مشکالت  ساماندهی 

دهد.
کشاورزی  مشکالت  رفع  برای  اینکه  بیان  با  وی 
است،  شده  اندیشده  تمهیداتی  مدت  دراز  در 

کشاورزی  محصوالت  فرآوری  حوزه  در  گفت: 
برنامه ریزی هایی انجام شده و شاهد حضور افرادی 
این مهم  پیاز هستیم که  تولید محصول  در زمینه 
امسال به ثمر  نمی رسد و نیازمند یک عزم ملی بوده 

لذا استان کرمان نیازمند توجه ویژه است.
را  کشاورزی  محصوالت  ساماندهی  زینی وند 
مهم ترین مشکل کشاورزی استان کرمان دانست و 
گفت: در کنار این مهم باید بر پوشش شبکه ای بازار 

داخل توجه داشته باشیم.
حد  در  تولید  افزایش  با  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
وسیعی مواجه هستیم، افزود: ساماندهی محصوالت 
را  بار  این  و  انجام دهیم  ما  باید خود  را  کشاورزی 
روی دوش کشاورزان نیندازیم و مشکالت این بخش 

باید در کمیته های تخصصی رسیدگی شود

مدیر کل دفتر امورپایگاه های جهانی:
 محوطه پیرامون ارگ تاریخی بم ساماندهی می شود

استاندار کرمان:
حذف قوانین مزاحم و تسهیل امور کشاورزی در دست مجلس است

از سپهبد  رییس کل دادگستری استان کرمان 
شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان عطیه الهی 
برای امت اسالمی سردار یاد کرد و گفت: شهید 
سلیمانی با سیره و سلوک بی نظیر خود مصداق 
فرمودند:  که  بود  )ص(  رحمت  پیامبر  فرمایش 
او  از  را  از خدا بترسد، خداوند همه چیز  هر که 
هراسان کند و هرکه از خدا نترسد، خداوند او را 

از همه چیز هراسان سازد.
اعضای  »یداهلل موحد« در حاشیه تجدید میثاق 
های  آرمان  با  کرمان  استان  قضایی  شورای 
در  مقاومت  جبهه  شهدای  و  سلیمانی  شهید 
خون  جوشش  کرد:  اظهار  کرمان  شهدای  گلزار 
جهان،  آزادیخواهان  وجود  در  سلیمانی  سردار 
مقدمه انتقام سخت از عامالن ترور شهدای جبهه 

مقاومت خواهد بود.
وی از مکتب و سلوک سردار سلیمانی به عنوان 
گفت:  و  کرد  یاد  مقاومت  جبهه  پرفروغ  چراغ 
ترور  با  کردند  تصور می  که  باطلی  های  اندیشه 
شهید سلیمانی نام، راه و مکتب وی نیز خاموش 
مبنای  بر  که  هستند  شاهد  امروز  شود،  می 
ایران و جهان  بزرگوار، همه  این شهید  تاکیدات 
اسالم با تاسی به آموزه های عاشورایی و والیی، 
و  ستم  با  مبارزه  راه  در  گذشته  از  تر  منسجم 

استعمار زیاده خواهان عالم ایستاده اند.
به  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد  از  موحد 
یاد  سردار  اسالمی  امت  برای  الهی  عطیه  عنوان 
کرد و ادامه داد: شهید سلیمانی با سیره و سلوک 
رحمت  پیامبر  فرمایش  مصداق  خود  نظیر  بی 

بترسد،  خدا  از  که  هر  فرمودند:  که  بود  )ص( 
هرکه  و  کند  هراسان  او  از  را  چیز  همه  خداوند 
از خدا نترسد، خداوند او را از همه چیز هراسان 

سازد.
ترور  در  آمریکا  شرور  جمهور  رییس  اقدام  وی  
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را نشات 
گرفته از ترس  آنها از این شهید بزرگوار دانست و 
بیان کرد: سردمداران جبهه کفر و عامالن و آمران 
این اقدام تروریستی در حالی سردار سلیمانی و 
شهدای  این  که  کردند  ترور  را  ایشان  همراهان 
گرانقدر میهمان کشور دیگری بودند و این اقدام 

نقض آشکار تمامی قوانین بین المللی بود.
کرمان،  استان  در  قضاییه  قوه  عالی  نماینده 
سکوت جوامع بین المللی در برابر قانون شکنی 

رییس جمهور آمریکا را محکوم کرد و گفت: به 
یقین تمامی عامالن، آمران و حمایت کنندگان از 
بین  منشورهای  ناقض  و  تروریستی  حرکت  این 

المللی، روسیاهان همیشه تاریخ خواهند بود.
وی جوشش خون سردار سلیمانی در رگ های 
تک تک ایرانیان و آزادی خواهان جهان را زمینه 
ساز انتقام سخت از عامالن و آمران ترور سردار 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سایر شهدای 
تفکر حاج قاسم  مقاومت دانست و تصریح کرد: 
نمی شود  و خاورمیانه محدود  ایران  به  سلیمانی 
و مرز جغرافیایی نمی شناسد و تمام کره خاکی، 
عرصه نبرد تفکر حاج قاسم  سلیمانی در مقابل 
نظام استکباری و نظام ظالمانه ای خواهد بود که 

بر بشریت حکومت می کند.

مدیرکل زندان های استان کرمان گفت: نمایشگاه 
می تواند  درکرمان  کشور  زندانیان  دستی  صنایع 
به  زندانیان  شرافتمندانه  بازگشت  در  مهمی  نقش 

جامعه داشته باشد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان، رمضان امیری مدیر کل زندان های استان 
از  کرمان گفت:از هشتم تا۱۸ دی ماه نمایشگاهی 
زندان های  مددجویان  دستی  صنایع  و  هنری  آثار 
سراسر کشور به همت سازمان زندان های کشور و با 
میزبانی اداره کل زندان های استان کرمان در جوار 
به  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  دل ها  سردار  مرقد 

مناسبت نخستین سالگرد شهادت این سردار شهید 
برگزار می شود. او با اشاره به اینکه آثارمددجویان 
نمایش  معرض  به  نمایشگاه  این  در  استان   ۳۱
رعایت  با  نمایشگاه  کرد:  تصریح  شده  گذاشته 
پروتکل های بهداشتی در جوار گلزار شهدای کرمان 
از ساعت ۸ صبح تا ۲۰برای بازدید عموم برپا شده و 

آثار داوری شده و برگزیده ها تجلیل می شوند.
گفت:برگزاری  کرمان  استان  های  زندان  مدیرکل 
زندانیان  شرافتمندانه  بازگشت  سبب  برنامه ها  این 
به جامعه می شود. او تاکید کرد: نگاه ما به زندانی 
از هرگونه  فارغ  و  انسانی  ویژه،  نگاه  و مددجو یک 

سوال  زندانی  از  حتی  ما  و  است  تفکر  و  گرایش 
نمی کنیم که چه جرمی مرتکب شده، چرا که قرآن 
و  بخشیدیم  کرامت  آدم  فرزندان  به  ما  می فرماید 

نباید مورد تحقیر قرار بگیرند.
امیری ادامه داد: هنر از دیدگاه اسالم و قرآن ارزش 
ویژه ای دارد، اما اگر هنر در راستای ترویج و تبلیغ 
اصلی  اصول  از  هنرمند  و  باشد  دینی  آموزه های 

اسالم تخطی نکند.
او با اشاره به برگزاری نمایشگاه آثار هنری و صنایع 
فعالیت های  افزود:  کشور  سراسر  زندانیان  دستی 
این  و  دارد  زندانیان  روحیه  در  مطلوبی  اثر  هنری 

درباره سایر افراد جامعه هم مصداق دارد و حتی 
ممکن است یک فیلم کوتاه انسان را متحول کند.

مدیر کل زندان های استان کرمان افزود: ما زمینه 
استفاده همه زندانیان از برنامه های مختلف فرهنگی 
که  نمی کنیم  ادعا  اما  ایم،  کرده  ایجاد  را  هنری  و 
با  و  کنند  شرکت  برنامه ها  این  در  زندانیان  همه 
وجود برنامه های متنوع زندان ها کمتر پیش می آید 
زندانیان در این برنامه ها شرکت نکنند. امیری تاکید 
کرد: زندان یک فرصت است برای نظام اسالمی و 
جایی است که دغدغه این را دارد تا افراد به جامعه 

برگردند.

رییس کل دادگستری استان کرمان:
سردار حاج قاسم سلیمانی عطیه الهی برای امت اسالمی بود

مدیرکل زندان های استان :
نمایشگاه زندانیان راهی برای بازگشت شرافتمندانه آن ها به زندگی است

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 99/79-م/ز

نوبت دوم 

مزایده گزار: شرکت مدیریت تولید برق کرمان 
1- موضوع مزایده: فروش باتریهای مستعمل واقع در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

۲- زمان خرید اسناد: وقت اداری 99/۱۰/۱7 لغایت 99/۱۰/۲7
3- مبلغ خرید اسناد : ۸7۲۰۰۰ ریال واریز به حساب جاری شماره ۱۰۱5۸۰597۲ بانک رسالت شعبه بلوار جمهوری اسالمی به نام شرکت مدیریت تولید برق کرمان 

4- محل خرید و تحویل اسناد: کیلومتر ۲۰ اتوبان کرمان - رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبدحاج قاسم سلیمانی - اداره تدارکات و قراردادها 
5- مبلغ تضمین شرکت در مزایده : مبلغ ۲۸۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) به پیشنهادات فاقد ضمانتنامه یا سپرده، ضمانت نامه های بانکی اشتباه با سپرده های مخدوش، سپرده 

های کمتر از میزان مقرر چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.(
6- زمان تحویل پاکات پیشنهادی: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/۱۱/۱۲

7- زمان گشایش پاکات پیشنهادی: ساعت ۱۲ صبح روز دوشنبه مورخ 99/۱۱/۱۳ می باشد که حضور پیشنهاد دهندگان با نمایندگان آنان در جلسه گشایش 
پیشنهادات آزاد می باشد. )حداکثر ۲ نفر( 

۸- به پیشنهادات فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است. جهت مشاهده آگهی و خالصه اسناد به سایت های tender.tpph.ir , kpp.co.ir و پایگاه ملی مناقصات کشور 
به آدرس iets.mporg.ir مراجعه و برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ۴ - ۳۲5۲۱۲۲۱- ۰۳۴ داخلی ۲۰65 آقای نورالدینی و ۲۰7۸ آقای یزدانی و همچنین 

نمابر ۳۳۳7۲99۰- ۰۳۴ تماس حاصل فرمایید. ۱۰7۰۸۲7

مقدار )کیلوگرم(  شرح کاال

۲۱5۱۸  فروش باتریهای مستعمل

خبر
طی هفته مقاومت صورت گرفت؛

اعزام 50 گروه جهادی

 به مناطق محروم استان کرمان 

 فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان از اعزام 5۰ گروه جهادی به مناطق 
محروم استان کرمان طی هفته مقاومت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی در مراسم »اعزام جهادگران به 
مناطق محروم استان کرمان« از سری ویژه برنامه های سالگرد سردار شهید 
سلیمانی اظهار کرد: نگاه جهادی و انقالبی یکی از موضوعات و نیازهای جدی 
امروز جامعه است. این نگاه باعث برون رفت از بن بست ها، باز شدن گره های 

کور و نمایش توانمندی عملی کشور می شود.
بدون کوچک ترین چشم  انسان هایی عملگرا که  به عنوان  از جهادگران  وی 
داشتی همه وجودشان را برای خدمت به مردم گذاشته اند، یاد کرد و گفت: 
در سازمان بسیج سازندگی سپاه استان کرمان ۲ هزار و 5۰۰ گروه جهادی 

ساماندهی شده اند.
به مناسبت هفته مقاومت و سالروز شهادت سردار سلیمانی 5۰  وی گفت: 
گروه جهادی در استان کرمان در حوزه های کشاورزی، عمرانی، اقتصادی و 

پزشکی فعال می شوند.
وی افزود: امروز به صورت نمادین اعزام شش گروه جهادی از کنار موزه شهید 
حاج قاسم سلیمانی و شهدای گمنام شهر کرمان به سمت مکان های مشخص 

شده آغاز می شود.
آینده  در  کرمان  استان  مردم  کرد:  بیان  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
و  جنوب  در  ویژه  به  جهادی  گروه های  از  بیشماری  خدمات  شاهد  نزدیک 

شرق خواهند بود.
وی بیان کرد: در حوزه کارهای جهادی چند اولویت مشخص شده است که 
به ترتیب شامل آب شرب )کرمان چهارمین استان مشکل دار در زمینه آب 
است(، بهداشت و ایجاد سرویس های بهداشتی و حوزه های عمرانی )ساخت 

جاده تا خانه های مددجویان و نیازمندان( است.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد:

لزوم توجه جدی به خواسته مردم در طرح 

انتقال آب از سرشاخه های هلیل رود
 

به  لزوم توجه جدی  بر  رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی 
و  کرد  تاکید  رود  هلیل  های  سرشاخه  از  آب  انتقال  طرح  در  مردم  حقوق 

مساعدت در پیگیری مطالبات بخش کشاورزی را نوید داد.
اعضای  روزه  دو  بندی سفر  در جلسه  جمع  نژاد«   دکتر«سیدجواد ساداتی 
کمیسیون کشاورزی به جنوب استان کرمان  اظهار کرد: سفر کمیسیون به 
جنوب کرمان چهاردهمین برنامه کاری نمایندگان است که در این راستا با 
تشکیل چهار کمیته سعی در بررسی مشکالت و ظرفیت های بخش کشاورزی 
بازدیدهای  براساس  افزود:  این سفر  از مصوبات  بیان بخشی  با  داشتیم. وی 
میدانی از بخش های کشاورزی جنوب  کرمان، ۲7 مورد را به عنوان مصوبات 
پیشنهادی تدوین کردیم که صادرات و بازار عرضه، تقویت دامپروری، مالکیت 
اراضی و اسناد کشاورزی، تسهیالت خط اعتباری برای آبخیز داری و مبارزه  
با ریز گرد ها از جمله سرفصل های مهم دربخش کشاورزی است که با اجرایی 

شدن آنها مشکالت و مطالبات مرتفع خواهد شد.
ساداتی با اشاره به اینکه تعیین تکلیف چاه های دارای فرم  یک و دو، طرح 
هستند،  اولویت  در  زیرساختی  مشکالت  رساندن  حداقل  به  در   ... و  احرار 
صنایع  برای  اعتباری  سرخرطومی،  کرم   آفت  برای  اعتباری  کرد:  تصریح 
تبدیلی، سورتینگ و رفع مشکالت ناوگان ریلی از دیگر سرفصل های مورد 

بحث در جلسه  نهایی کمیسیون کشاورزی محسوب می شوند.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه افزود: بررسی مشکالت هلیل رود و تاالب 
جازموریان به صورت کارشناسی انجام شده که باید همانند دریاچه ارومیه به 

نفع مردم برطرف شوند.
سد  و  آب  انتقال  طرح  درمورد  مردم  خواسته  به  جدی  توجه  لزوم  بر  وی 
باید  کارشناسی  نظرات  براساس  گفت:  و  کرد  تاکید  امیرتیموری  شهیدان 

مطالبات مردم مورد توجه قرار گیرند.
تشکیل  از  ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  رییس 
وزارت  با  کشاورزی  کمیسیون  و  کارشناسان  ذینفعان،  حضور  با  ای  جلسه 
نیرو برای تعیین تکلیف وضعیت سد شهیدان امیرتیموری، تاالب جازموریان 
اجتماعی توسط کشت  اجرایی شدن مسوولیت  داد.  وی  و هلیل رود خبر 
و صنعت جیرفت را در جنوب کرمان خواستار شد و گفت: کشت و صنعت 
باید مسوولیت اجتماعی را در بخش کشاورزی انجام بدهد و با احداث مراکز 
به  توجه  لزوم  ساداتی  بیاید.  کشاورزان  کمک  به  بندی  بسته  و  سورتینگ 
گنج،  قلعه  در  کنجد  َکشت  پرتودهی،  سایت  ایجاد  کشاورزی،  گردشگری 
ردیف نوسازی نخیالت کشاورزی قراردادی را نیز از دیگر نتایج بررسی های 
کمیته های چهارگانه در سفر کمیسیون کشاورزی عنوان کرد و گفت: مرمت 
قنوات، ارتقاع نظام مهندسی جنوب و ضرورت حمایت از ایستگاه هوا شناسی 
کشاورزی از ضروریات است. وی ادامه داد: علی رغم تالش ها و خدمات نظام، 
مشکالت نیز زیاد است که نمایند گان مجلس و دولتمردان به دنبال حل آنها 
هستند. ساداتی نقد سازنده را حرکت دهنده دانست و گفت: بین نقد کردن، 
توهین و تخریب تفاوت است. هر مسوولی امکان دارد کوتاهی هم بکند اما 
باید با حفظ حرمت ها مطالبه  گری کرد. رییس کمیسیون کشاورزی مجلس 
شورای اسالمی حضور در جمع کمپین حمایت از هلیل رود در گلزار شهدای 
با  نقدپذیری عنوان  کرد و گفت: مدافعین هلیل رود  را نشان  شهر جیرفت 
از سد  بازدید  برای  نیز  ما جلسه داشتند و کمیته آب کمیسیون کشاورزی 

شهیدان امیرتیموری به منطقه رفتند.

انهدام باند سرقت خودرو در کرمان

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان گفت: با تالش ماموران انتظامی 
کالنتری ۱9 این فرماندهی باند ۴ نفره سرقت خودرو در کرمان متالشی شد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سرهنگ مهدی 
پور امینایی جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان گفت: در پی وقوع 
پراید در شهرستان کرمان، دستگیری  فقره سرقت خودرو خصوصاً  چندین 

سارق و یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
اوافزود: در همین راستا ماموران انتظامی کالنتری ۱9 شهر کرمان با انجام 
یکسری کار اطالعاتی و اقدامات پلیسی موفق شدند ۳ سارق را در این راستا 
شناسائی و در یک عملیات غافلگیرانه آن ها را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.
تعدادی  و  پراید  خودرو  دستگاه   ۳ کشف  به  اشاره  با  امینایی  پور  سرهنگ 
در  متهمان  کرد:  تصریح  سارقان  این  مخفیگاه  از  شده  اوراق  قطعات  از 
فقره سرقت  به ۱۱  و  اعتراف گشودند  به  لب  پلیس  تخصصی  بازجوئی های 

خودرو در شهرستان کرمان و همکاری با یک نفر مالخر معترف شدند.
جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان در خاتمه با اشاره به دستگیری 
مالخر و تحویل متهمان به مراجع قضائی گفت:با توجه به اینکه این باند اقدام 
به اوراق خودرو های سرقت شده می کردند، تالش پلیس برای کشف مابقی 

خودرو ها ادامه دارد.



یکشنبه 14 دی ماه 19/1399 جمادی االول 1442/ 3 ژانویه 2021/سال بیست و پنجم شماره 3355 سه جامعه 

یادداشت های 
گاه و بی گاه

خیرمقدم 
جدایی واژه غریبی است که با دلتنگی همراه است. چند روزی 
دادم و  تن  این جدایی  به  اجبار  به  نکشید ولی  تر طول  بیش 
به محض  دلیل  به همین  نبودم  مقوله  این  به  هیچوقت راضی 
اینکه در باز شد جمعیت یکی یکی جلو آمدند و اشک شوق 
ریختند و مرا در آغوش کشیدند و خیرمقدم گفتند و من هم 
با چشمان اشک آلود از شوق به گرمی از خیرمقدم هر کدام 
استقبال کردم ولی فقط او تنها شخصی بود که با آه و افسوس 

و اخم با من روبه رو شد و او کسی نبود جز »رییس زندان«.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

روحانی در ستاد ملی کرونا:
مردم مراعات نکنند درگیر موج جدید کرونا در بهمن و اسفند می شویم

مصطفی ده پهلوان بیان کرد؛

کشف آدم کوچولو در ایران توهم است

با  همچنان  مردم  همه  اگر  گفت:  رئیس جمهوری 
از  دیگری  موج  دارد  احتمال  نکنند  مراقبت  پایداری 

کرونا در بهمن و اسفند داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم حسن روحانی 
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  جلسه  در  رئیس جمهوری 
کارهای  با  می کردند  فکر  کشورها  برخی  کرد:  اظهار 
پلیسی در مدت کوتاهی می توانند کرونا را مهار کنند. 
و  کردند  همراهی  بیشتر  مردم شان  که  کشورهایی 
رهبران کشورها توجه ویژه ای به این بیماری داشتند، 

موفق تر بودند.
روحانی افزود: در ایران موفقیت خوبی را در موج اول 
و دوم و سوم داشتیم و همه ارگان ها نیز در این زمینه 
فعال شدند و توانستیم موج سوم را در زمان کوتاهی 
مهار کنیم. ما امروز به جز ۴ شهرستان، کل کشور زرد 

و  در برخی موارد نارنجی است.
باید  را  رهبری  نقش  موفقیت  این  در  گفت:  وی 
پروتکل ها  به  آغاز هم  از  انقالب  رهبر  داشت.  مدنظر 
تاکید و هم شرعا و قانونا رعایت آنها را تکلیف کردند.

رئیس جمهوری با بیان اینکه رسیدن به روند کاهشی 
بیماری بسیار سخت، پرهزینه و نفس گیر است، گفت: 
بریزد،  بهم  بخواهد  مناسب  شرایط  این  که  زمانی 
برمی گردیم  بدتر  شرایط  به  کوتاهی  زمان  یک  در 
همچنان  مردم  همه  اگر  است.  سخت  جبرانش  که 
دیگری  موج  دارد  احتمال  نکنند  مراقبت  پایداری  با 
در بهمن و اسفند داشته باشیم. این را بدانیم هزینه 
کرونا در اواخر بهمن و اسفند بسیار سنگین است زیرا 
اسفند  و  بهمن  در  کارها  و  کسب  از  عده ای  کاسبی 

بیشتر است.

 رئیس مؤسسه باستان شناسی دانشگاه تهران 
گفت: عکس و فیلم های تهیه شده درباره کشف 
آدم کوچولوها در ایران صحت ندارد. این توهمات 

برخی از افراد است.
باستان  مؤسسه  رئیس  پهلوان  ده  مصطفی 
شایعات  برخی  درباره  تهران  دانشگاه  شناسی 
باستانی  آثار  پیدایش  بر  مبنی  افراد  توهمات  و 
عجیب مانند آدم کوتوله ها و گنج های فراواقعی 
به خبرنگار مهر، گفت: فکر می کنید آیا اگر چنین 
چیزهایی بود ما نمی دیدیم؟ آن هم در دوره ای 
که همه مردم حتی در روستاهای دورافتاده یک 
دارند؟  تصویربرداری  امکان  با  موبایل  گوشی 
شده  پخش  مجازی  فضای  در  فیلم  دو  یکی 
و  مراجعه کرده  ما  به  افراد  این  است  تقلبی  که 
شب،  در  حفاری  حین  خوی  منطقه  در  گفتند 
سه آدم کوتوله ۳۰ سانتی از خاک بیرون زده اند 

تای  دو  و  له شد  پا  و  زیردست  آنها  از  یکی  که 
کشند  می  جیغ  که  هستند  مردی  و  زن  دیگر 
و  فیلم  خواستم  آنها  از  من  می خورند.  کاهو  و 
اجازه  که  گفتند  اما  دهند  نشان  من  به  عکسی 
ندارند گفتم من را ببرید آنجا ببینمشان گفتند 
خبر می کنیم. چند سالی است رفته اند که خبر 
و  مرتبط  دولتی  سازمان ها  وظیفه  این  بدهند! 
رسانه ملی است که به مردم آگاهی و هشدارهای 
این کالهبرداری ها  دام  در  تا  بدهد  باید  را  الزم 
نیفتند. مالباختگان جرأت ندارند شکایت کنند و 
به مراجع حقوقی و قضائی مراجعه کنند وگرنه 
تعداد این مالباختگان هزاران نفر هستند. میراث 
ایران با دستان فرزندان خودش در حال نابودی 
است و این واقعیتی بسیار دردناک و تلخ است. آه 
و افسوسی که آیندگان خواهند کشید را از االن 

می توان شنید.

از مدیران و اساتید  وی گفت: متأسفانه برخی 
هم  شناسی  باستان  غیر  رشته های  در  دانشگاه 
با این وجود  دچار بی اطالعی هستند نه توهم. 
مدیری  است.  بیشتر  دیده ها  از  شنیده ها  قدرت 
می خواهید  هم  امسال  شما  آیا  می گوید  من  به 
فقط  چرا  گویم  می  بیاورید  در  کوزه  و  کاسه 
کاسه و کوزه نظر شما را جلب می کند کارهای 
می دهم  توضیح  و  می دهیم  انجام  هم  مهمتری 
از  برخی  متأسفانه  چیست.  شناسی  باستان  که 
اساتید تعریفی از باستان شناسی ندارند همانطور 
که یک روستایی، باستان شناسی را گنج و دفینه 
باستان  هم  ما  کرده  تحصیل  فرد  یک  می داند 

شناسی را گنج یابی و عتیقه می داند.
ناشی  آنجا  از  مشکل  این  از  بخشی  گفت:  وی 
می شود که در کتاب های مدرسه، درباره باستان 
وزارت  است.  نشده  داده  توضیحی  هیچ  شناسی 

بی  تمدنی  میراث  با  کشور  پرورش  و  آموزش 
نظیر در دنیا رشته باستان شناسی را در فهرست 
این  آموزان  دانش  به  که  ندارد  خود  استخدامی 

مباحث را آموزش دهد.
مانند  باستانی  کشور  یک  در  گفت:  پهلوان  ده 
ایران، دانش باستان شناسی چه نقشی در آموزش 
مردم دارد. آیا ما به باستان شناسی نیازی نداریم؟ 
چرا تا کنون به این موضوع توجهی نکرده ایم اینها 
سواالتی است که ما از وزرای دولت های پیشین و 
وزرای آموزش و پرورش داریم. البته این اشکال 
از ما هم هست چقدر ما به عنوان باستان شناسان 
ایران به زبان ساده توانسته ایم این موضوع را به 
در  ما  اگر  می دانستید  آیا  دهیم؟  آموزش  مردم 
کاربردی  شناسی  باستان  از  گذشته،  دهه های 
بهره می گرفتیم خیلی از معضالت و بحران های 

زیست محیطی را امروز نداشتیم؟

گزارش »کرمان امروز« از تاثیر کرونا بر اشتغال بی دفاع روستایی در استان کرمان؛

تاثیر کرونا در روستاها بیشتر اقتصادی است

گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
ازروستاها به شهرها به عنوان  دهه هاست مهاجرت 
حتی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  معضل  یک 
مهاجرت  این  است.  گرفته  قرار  بحث  مورد  سیاسی 
فرهنگی  و  اجتماعی  های  جنبه  اینکه  بر  عالوه 
خاصی دارد به شدت شاخص های اقتصادی از جمله 
اشتغال، بیکاری، تورم و... را تحت تاثیر قرار می دهد. 
نشان  ها  ارزیابی  می شود  سالی  که سه  در شرایطی 
دهنده مهاجرت معکوس از شهرها  به روستا هاست، 
شیوع کرونا معادالت را بر هم زد. هر چند در ماه های 
اخیر شاهد مهاجرت موقت از شهرها به روستاها بوده 
کارهای  و  کسب  بر  کرونا  اقتصادی  تاثیرات  اما  ایم، 
روستایی احتماال شهرنشینان روستا نشین شده را به 
فکر بازگشت انداخت و جوانان روستایی را هم وسوسه 

کرد که در جست و جوی کار به شهرها بروند.
شیوع کرونا و کسب و کارهای روستایی

شیوع ویروس کرونا در ایران  کسادی بازار کسب و 
کار، زندگی و سفره میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار 
اتاق  ریزی  برنامه  و  اقتصادی  معاون  تا جایی که  داد 
هزار   6۰۰ و  میلیون  دو  از  بیش  گفت:  ایران  اصناف 
شغل در ایران تحت تاثیر منفی کرونا قرار گرفته است. 
در این میان می توان گفت زنان شاغل در مشاغل غیر 
رسمی بیشترین آسیب را از کرونا متحمل شدند. حتی 

کرونا زنان روستایی را نیز به بیکاری کشاند. 
کرونا زنان روستایی را به بیکاری کشاند

تعاونی  مدیرعامل  پور،  اسماعیلی  فاطمه  گفته  به 
به  اکثرا  روستا  زنان  روستایی،  زنان  خرد  صندوق 
و...  دستی  صنایع  دارویی،  گیاهان  پرورش  دامداری، 
مشغول هستند که با شیوع کرونا به طور کامل شغل 

خود را از دست داده اند.
نیست  معلوم  متاسفانه  کرد:  اسماعیلی پورتصریح 
روستائیان  که  نمایشگاه هایی  و  فروشگاه ها  زمانی  چه 
محصوالت خود را عرضه می کردند، باز می شوند و اگر 
الزم  زیادی  بسیار  زمان  گیرد،  صورت  هم  بازگشایی 

است تا خسارت آنها جبران شود. 

زنان  تعداد  به  اشاره  با  روستایی  شورای  عضو  این 
زنان  ادامه گفت: عموما  روستای سرپرست خانوار در 
روستا سرپرست خانواده نیستند و در کنار شوهرشان 
اما تعدادی  به تامین مایحتاج زندگی کمک می کنند 
از زنان هم وجود دارند که به دالیل مختلف شوهرشان 
برعهده  را  خانواده   سرپرستی  وظیفه  و  ندارد  حضور 

دارند که مشخصا آثار کرونا برای آنها زیان بارتر است. 
مدیرعامل تعاونی صندوق خرد زنان روستایی ضمن 
مشاغل  می دانیم  همه  گفت:  دولت  از  درخواست 
روستاییان سنتی است و این روزها بیشتر از هرکسی 
بنابراین  دیدند  را  آسیب  بزرگترین  مشاغل  این 
به  ارائه تسهیالت  با  این است که  ازدولت  درخواستم 
بهبود  را  آنها  بانوان شرایط دشوار  به ویژه  روستاییان 

بخشند.
محمد عنبری، کارشناس کسب و کارهم با اشاره به 
تعطیلی کسب و کارهای زنان روستایی گفت: متاسفانه 
تعطیلی مشاغل روستاییان فقط مربوط به زنان نبوده و 

مردان هم از این موضوع آسیب دیده اند. 
بر  مبتنی  بیشتر  روستاییان  مشاغل  افزود:  او 
بنابراین  است  دستی  صنایع  و  دامداری  کشاورزی، 
ارتباط مستقیم با مردم ندارند و نمی توانند برای خود 

بازاریابی کنند.
عنبری تصریح کرد :روستاییان برای فروش محصوالت 
خود وابسته به فروشگاه ها هستند و از آنجایی که این 
مراکز تعطیل بودند، هم خانم ها و هم آقایان روستایی 

کامال بیکار شدند.
مرکز پژوهش های مجلس هم در گزارشی در زمینه 
شواهد  است:"  آورده  روستایی  اشتغال  بر  کرونا  تاثیر 
از خانوارهای شهری در  از آن است که برخی  حاکی 
نواحی  به  موقت  مهاجرت  به  اقدام  کرونا  شیوع  ایام 
برای  مناسب  تدابیر  تداوم  عدم  اند.  کرده  روستایی 
کنترل رفت و آمد شهر نشینان به نواحی روستایی و 
عشایری، به دلیل ضعف اساسی در امکانات بهداشتی 
و درمانی این نواحی، می تواند آثار منفی قابل توجه 
و جبران ناپذیری از خود بر جای بگذارد. به طور کلی 
محصوالتی که بازارهای منطقه ای و ملی داشته اند و 
حتی محصوالت برخوردار از بازارهای محلی با کاهش 
فروش و قیمت مواجه شده اند. می توان گفت از بین 
کسب و کارهای روستایی و عشایری عمیق ترین آثار 
منفی را از قامتگاه های گردشگری روستایی و عشایری 

شاهد بوده اند.

و  دستی  صنایع  دارویی،  گیاهان  پرورش  دامداری،  به  بیشتر  که  روستاییان    
مشاغلی از این دست مشغول هستند با شیوع کرونا در برخی موارد به طور کامل 
اکثر مواقع  شغل خود را از دست داده اند. از آنجایی که مشاغل روستاییان در 
سنتی است و توان و زیرساخت کسب و کار آنالین در این مناطق وجود ندارد، 
این روزها بیشتر از هرکسی این مشاغل بزرگترین آسیب را می بینند. بنابراین از 
دولت انتظار می رود که با ارائه تسهیالت به روستاییان و یا کمک به آنالین شدن 
برخی کسب و کار، از ورشکستگی و نابودی بسیاری از مشاغل و به تبع آن کوچ 

از روستا به شهر پیشگیری کند و....

رنج ها 

و رج های زندگی

در  دردهایمان  اما  ایم  شده  بزرگ 
پوستمان نمی گنجد. مسئولیت های زندگی اضطراب 
به جانمان انداخته است و نمی توانیم از روی آرامش 
پلک روی پلک بگذاریم. دیگر آموخته ایم که فقط 
از  اشکی  که  وقت  هر  و  نیستیم  خود  زندگی  مسئول 
بی  باشد  مانده  راه  به  چشمی  یا  ریخته  فرو  چشمی 
بزرگ  میریم.  می  در خویش  بی صبرانه  و  قرار شده 
نبود که فکر می کردیم. وقتی که  شدن آنقدر آسان 
می  دلمان  دهیم  می  را  آینده  به  امید  هایمان  بچه  به 
سوزد اما چاره ای به جز امید داشتن به زندگی نداریم 
ایم و  بیاوریم. بزرگ شده  پیاپی را دوام  تا رنج های 
بتوانیم نفس بکشیم و  از آن است که  تر  جهان تنگ 
رویاهایمان را ادامه دهیم.  لیوان ها می شکنند و انسان 
بشکنند که  انسانها  اگر که  پیر می شوند ولی وای  ها 
درد صحنه ی زندگی را پر کرده و به جای خون در 
رگ های آدم رنج جریان پیدا می کند. رنج ها و رج 
روزی  تا  کنند  می  پیدا  ادامه  همچنان  زندگی  های 
برسد که از پیرشدن هم نترسیده و تمام شدن برایمان 
دردناک نباشد. ای کاش هر قدر که بزرگ می شویم 
نیز  طاقتمان  و  صبر  شوند  می  بزرگتر  دردهایمان  و 
بزرگ تر شود. یادش به خیر فکر می کردیم بزرگ 
که شویم وسعت بیشتری از جهان و زندگی را تصاحب 
خواهیم کرد اما دنیا به ما مجال دیده شدن را هم نمی 
دهد. زمانی که قرار بود حقمان را از زندگی بگیریم در 
گوشمان گفتند که برخیزید جای ماندن نیست. وقتی 
به جز  ای  رابطه  بورزیم گفتند هر  که خواستیم عشق 
نفرت نیست. بزرگ شدن دردناک است و چاره ای به 

جز صبر و امید نداریم.
دلتنگ تر از باغ شقایق شده ام 
بیهوده ترین آدم عاشق شده ام 
دریای غمم بدون ساحل مانده 
مواج ترین فصل دقایق شده ام

مدیرعامل سازمان 

تأمین اجتماعی خبر داد:

افزایش ده برابری 
وام بازنشستگان

 
پروژه های  از  دریافتی  منابع  گفت:  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
ساختمانی باید ۲۰ درصد حق بیمه کارگران ساختمانی را تأمین کند تا 
امکان استفاده تمامی کارگران ساختمانی از خدمات سازمان فراهم شود.
حضور  با  جلسه ای  در  ساالری  مصطفی  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
نمایندگان  اسالمی،  شورای  مجلس  در  پاکدشت  مردم  نماینده 
تشکل های کارگری و بازنشستگی این شهرستان و همچنین فرماندار و 
مسئولین ادارات پاکدشت که در محل شعبه تأمین اجتماعی پاکدشت 
برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر ۸۳۰ هزار کارگر ساختمانی 
پایدار امکان استفاده حدود ۴۰۰  تأمین منابع  بیمه هستند و در صورت 

کارگر ساختمانی دیگر از خدمات تأمین اجتماعی فراهم می شود.
پوشش  قبال جامعه تحت  در  اجتماعی  تأمین  اینکه سازمان  بیان  با  وی 
تعهداتی دارد، افزود: اولین تعهد سازمان تأمین اجتماعی پرداخت حقوق 
بازنشستگی مکفی است که در سال جاری برای بهبود شرایط بازنشستگان 
و افزایش حقوق این عزیزان اقدامات اساسی انجام شده است و عالوه بر 

افزایش سالیانه حقوق، متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز انجام شد.
مکانیزم های  با  که  است  صندوقی  تنها  اجتماعی  تأمین  گفت:  ساالری 
ارائه خدمات به  بیمه در حال  به منابع حاصل از حق  با اتکاء  بیمه ای و 

جامعه تحت پوشش است و وابسته به دولت نیست.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ارائه خدمات درمانی به جامعه تحت 
ما  وظیفه  و گفت:  برشمرد  این سازمان  اصلی  دومین وظیفه  را  پوشش 
از  خدمات  خرید  ما  اصلی  اولویت  که  است  درمانی  خدمات  تأمین 

وزارت بهداشت و سایر مراکز درمانی است.
خدمات  خرید  اجتماعی  تأمین  سازمان  ترجیح  اینکه  بیان  با  ساالری 
خرید  و  بهداشت  وزارت  وظیفه  درمان  تولید  افزود:  است،  درمانی 
و  درمانگاه  احداث  و  است  اجتماعی  تأمین  سازمان  وظیفه  خدمات 
وزارت  به  کمک  نوعی  به  اجتماعی  تأمین  سازمان  توسط  بیمارستان 
شهرستان  در  موجود  محدودیت های  به  اشاره  با  وی  است.  بهداشت 
بیمارستانی، گفت:  افزایش تخت های  به  نیاز این شهرستان  پاکدشت و 
ما آماده همکاری با وزارت بهداشت برای افزایش ظرفیت بیمارستان ها 
هستیم و می توانیم در تأمین منابع مالی نیز مشارکت کنیم به نحوی که 

هزینه ها از محل خرید خدمات درمانی تهاتر شود.
را  پاکدشت  اجتماعی  تأمین  درمانگاه  خدمات  ارتقا  و  تجهیز  ساالری 
امکان پذیر دانست و گفت: در زمینه جذب نیرو و افزایش تجهیزات این 
مرکز درمانی هیچ محدودیتی نداریم و هرگونه تجهیزاتی مه مورد نیاز 
است، خریداری می شود. وی همچنین از افزایش ۱۰ برابری سهمیه وام 
بازنشستگان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: پارسال ۱۸۰ میلیارد 
تومان وام به بازنشستگان پرداخت شد و امسال این رقم به ۲,۰۰۰ میلیارد 
تومان رسیده است و تمام فرآیند درخواست تا پرداخت وام به صورت 

کاماًل غیرحضوری انجام می شود.

به قلم 
مهناز سعید 
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درود بر متولیان 
خانه امن 

»خانه امن« عنوان مجموعه ای است که طی ماه های آذر و دی، 
هر شب ساعت 10 و 15 دقیقه از شبکه ی یک سیمای جمهوری 
اسالمی ایران پخش شد. فصل اول این مجموعه خوش ساخت 
با قصه ای پرکشش و چندجانبه، روایتگر نبرد حماسی اطالعاتی 
و عملیاتی دالوران جان بر کفی بود که حفاظت از امنیت میهن 
ای  اسطوره  و  فراسویی  تیر  که  امنی  خانه  ی  مثابه  به  عزیزمان 
»آرش« از ژرفای جانش مایه گرفت و مرزها را فراگسترانید. نام 
رستم صدها سال است که لرزه بر اندام دشمنان این کهن دیار 
مقدس می افکند و خون به ناحق ریخته سیاوش که همچنان می 
جوشد و بر صف اهریمنان بزدل می تازد. خانه ی امنی که خون 
مانایی و  مطهر هزاران شهید گلگون کفن 8 سال دفاع مقدس، 
ی  اسطوره  که  ای  خانه  است.  کرده  تضمین  را  آن  جاودانگی 
حماسه آفرینی چون شهید حاج قاسم سلیمانی طی بیش از 40 
سال مبارزه ی بی امان با شیاطین شب پرست در حفاظت از امنیت 
پیمان  بر سر  را  و سرانجام جان عزیزش  نگرفت  آرام  این خانه 
ازلی تقدیم جان آفرین کرد و اکنون شاگردان مکتبش با همان 
پیمان و همان راه و همان شیوه، سینه ی خفاشانی را می شکافند 
که قصد دارند، زندگی را ـ که هدیه ای الهی است ـ از زنان و 
مردان سالخورده ی کوچه و بازار و کودکان بی گناه سلب کنند.
مجموعه ی خانه ی امن، پیامی روشن و آشکار به دشمنان بزدلی 
است که از رویارویی با دالوران ایران زمین، ترسی جانکاه در 
دل دارند و همواره به روش های ناجوانمردانه روی می آورند و 
این سربازان گمنام امام زمان )عج( هستند که با پشتوانه ای عظیم 
اضطرابی،  هرگونه  بی  اسالمی  معارف  و  اجدادی  فرهنگ  از 
اکنون تحت اشراف اطالعاتی  ـ که  دشمن را در سراسر منطقه 

خود دارند ـ زمین گیر و فلج می کنند.
خوشبختانه، تسلط تحسین برانگیز بازیگران این مجموعه بر نقش 
کنار  در  فنی  های  مشاوره  بر  مبتنی  و  آگاهانه  کارگردانی  ها، 
تصویربرداری قوی و دیگر عوامل کارساز و همچنین محتوای 
ملی و میهنی، زمینه ی جذب میلیون ها مخاطب ایرانی را فراهم 
آورد و چنانچه با استفاده از گویندگان خوش صدا به زبان های 
دیگر دوبله شود ـ و نه زیرنویس ـ در اثر گذاری بر افکار عمومی 

کشورهای هدف موثر خواهد بود.
به  که  قدرشناسانه  ای  هدیه  عنوان  به  امن  ی  خانه  ی  مجموعه 
ساحت مقدس سربازان گمنام امام زمان )عج( تقدیم می شود، در 
خور تقدیر و تشکر است و جا دارد برای تمامی پدیدآورندگان 
این اثر ارزشمند، از درگاه خداوند متعال سالمتی و توفیق مسالت 

نماییم.
از سویی، کم توجهی سیستم اطالعاتی به فساد سازمان یافته ناشی 
از دخالت بیگانگان در شبکه های توزیع و فروش اقالم غذایی 
مقوله  امنیتی در  نیروهای  پوشاکی و عدم حضور  و  بهداشتی  و 
واردات و صادرات و توزیع سراسری، حفره ی جدیدی است ـ 
که فراتر از پول شویی و فساد بانکی و رانت خواری ـ همچون 
بزرگ  خطری  خود  که  افتاده  مردم  زندگی  جان  به  موریانه 
محسوب می شود که ممکن است در آینده از کنترل خارج شود. 
ای  ویژه  ی  توجه  مردم  اساسی  مشکل  این  به  دارد  جا  بنابراین 
مبذول گردد و در صورتی که اقداماتی صورت گرفته از طریق 
اطالع  به  محبوب  هنرمندان  شرکت  با  تلویزیونی  های  سریال 

جامعه برسد.

  به قلم یحیی 
فتح نجات

هشدار نسبت به عدم تربیت جنسی درست فرزندان ؛

 آسیب های دریافت اطالعات غلط از کانال های دیگر

مسئوالن استان کرمان در پیامی مشترک خواستار شدند:

تاکید بر عملیاتی کردن مکتب حاج قاسم

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

نوپدید  اظهار کرد: گسترش رسانه های  روانشناس  یک 
دیگر  سوی  از  و  اطالعات  به  دسترسی  در  تسهیل  و 
با  فرزندان مطابق  تربیت جنسی مناسب  نبود  یا  کمبود 
و...  ارزشی  اعتقادی،  اجتماعی،  فرهنگی،  چارچوب های 
جامعه منجر به دریافت پنهانی اطالعات از کانال های غیر 
فیلم های  و  تصاویر  تماشای  به  تمایل  افزایش  و  رسمی 

نامتعارف و نامناسب در بین برخی نوجوانان شده است.
دکتر علیرضا شریفی یزدی در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه تمایل به تماشای تصاویر و فیلم های مستهجن در 
دوره نوجوانی امری طبیعی محسوب نمی شود، گفت: به 
دلیل خالء در تربیت جنسی نوجوانان متناسب با ارزش ها 
و هنجارهای فرهنگی، اجتماعی، دینی و... نتوانسته ایم به 
سواالت و کنجکاوی های جنسی نوجوانان پاسخی مناسب 
با تماشای  را  این رو نوجوانان اطالعات غلطی  از  بدهیم 

پنهانی تصاویر یاد شده دریافت می کنند.
میان  کرد:  تصریح  اجتماعی  روانشناس  و  مشاور  این 
آموزش جنسی و تربیت جنسی تفاوت وجود دارد. تربیت 
او در  به نحوی است که  به معنای تربیت فرزند  جنسی 
مواجهه با مقوله ای نظیر تعرض جنسی و... چه واکنشی 
و  متاسفانه خانواده  رفتار کند که  و چگونه  باشد  داشته 

آموزش و پرورش در این زمینه ضعیف عمل کرده اند.
متناسب  را  نوجوانان  و  کودکان  بتوانیم  اگر  گفت:  وی 
دهیم  قرار  تربیت جنسی  تعالیم  تحت  جامعه  شرایط  با 
به تماشای تصاویر مستهجن کاهش پیدا  میزان گرایش 
می کند. مطالعات نشان دهنده این است که متاسفانه در 
سایه عدم توجه کافی والدین، فرزندان از سنین پایین به 
که  می کنند  پیدا  گرایش  این چنینی  فیلم های  تماشای 
بعضا می تواند به علت عدم نظارت کافی این بازه سنی به 

هفت و یا هشت سال نیز برسد.
تماشای  و  بلوغ زودرس  رابطه دوسویه  به  اشاره  با  وی 
تصاویر نامناسب گفت: تماشای تصاویر و فیلم های مذکور 

منجر به کاهش سن بلوغ و بلوغ زودرس می شود از سوی 
تماشای  برای  انگیزه ای  می تواند  زودرس  بلوغ  نیز  دیگر 

تصاویر مستهجن باشد.
به گفته شریفی یزدی، تخریب روحی و روانی تماشای 
به  است  زیاد  بسیار  نوجوانان  برای  چنینی  این  تصاویر 
طوری که از جمله آثار آن پایین آمدن سن بلوغ، ایجاد 
تصور غلط نسبت به برقراری روابط، غفلت از فعالیت های 
از  بازماندن  کردن،  ورزش  و  خواندن  درس  نظیر  الزم 
نشینی،  گوشه  و  انزوا  صحیح،  اجتماعی  روابط  برقراری 
خودسرزنشی و کاهش اعتماد به نفس و حجم زیادی از 

اضطراب  و... است.
این روانشناس افزود: تماشای فیلم و تصاویر مستهجن 
به  اعتیاد  همانند  اعتیادی  ایجاد  باعث  مدت  بلند  در 
مواد مخدر و روان گردان می شود چراکه با ترشح مداوم 
دوپامین فرد احساس لذت باالیی را تجربه می کند و بر 
بابت  "هرگاه  می گوید  که  روانشناسی  قاعده  یک  اساس 
آن  تکرار  امکان  بگیریم  فیزیولوژیک  پاداش  کاری  انجام 

افزایش می یابد" نسبت به تماشای تصاویر یاد شده  کار 
نیز فرد معتاد می شود.

به گفته وی، مغز همان واکنشی را نشان می دهد که در 
مقابل اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان دارد. همچنین 
تماشای تصاویر مستهجن پس از مدتی برای افراد عادی 
می شود چراکه تماشای تصاویر قبلی پاسخگوی نیاز افراد 
پی  در  را  مواجهه  نخستین  برانگیختگی  میزان  و  نیست 
ندارد از این رو فرد دائما در تالش برای تماشای فیلم های 

پیچیده تر است.
تماشای  مدتی  از  پس  افزود: همچنین  یزدی   شریفی 
به  ناچارا  و  نیست  افراد  نیاز  جوابگوی  فیلم هایی  چنین 
می آورند.  روی  مجازی  فضای  در  نامتعارف  گفتگوهای 
تصاویر  تماشای  معیوب  حلقه  یک  در  افراد  مجموع  در 

مستهجن، گفتگوی مستهجن و... قرار می گیرند.
 وی معتقد است که همانند فرد معتاد به مواد مخدر که 
نمی تواند از مواد مخدر دوری کند، تماشای این تصاویر به 
هیچ عنوان برای افراد انتهایی نخواهد داشت و نمی توان 

می کشد  تصاویر دست  دیدن  از  فرد  مقطعی  در  گفت 
چراکه برای رسیدن به آرامش نیازمند افزایش میزان و 
محتوای  دیگر  که  طوری  به  است  بیشتر  تصاویر  تعداد 
دنبال  به  و  ندارد  کفایت  برایش  فیلم ها  و  تصاویر  ساده 

محتوای پیچیده تر می رود.
از  اعظمی  بخش  می دهد  نشان  مطالعات  افزود:  وی 
کودکان و نوجوانان بدون اطالع والدین از طریق گوشی  و 
لپ تاپ  والدین به تصاویر و فیلم های مستهجن دسترسی 
پیدا می کنند از این رو ابتدا باید توصیه کرد والدین نیز 

آموزشهای الزم را کسب کنند. 
نسبت  والدین  واکنش  درباره  انتها  در  یزدی  شریفی 
کرد:  تصریح  فرزندانشان  مستهجن  تصاویر  تماشای  به 
با حفظ  باید  فرزند  با  والد هم جنس  در چنین شرایطی 
آرامش و متانت درباره واقعیت موجود و بازنمایی دروغین 
این فیلم ها صحبت کند. همچنین از دروغ گفتن، اغراق و 
ایجاد حس گناه در فرزند بپرهیزد و در نهایت در صورت 

نیاز از مشاوران و متخصصان بهره بگیرند.

ثاراهلل،  فرمانده سپاه   ، استاندار  فقیه،  ولی  نماینده 
دادگستری  کل  رییس  و  نمایندگان  مجمع  رییس 
سالگرد  مناسبت  به  مشترکی  پیام  در  کرمان  استان 
و  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  شهید  سردار  شهادت 
قاسم  حاج  مکتب  کردن  عملیاتی  بر  وفادارش  یاران 

تاکید کردند.
به گزارش ایسنا، متن این پیام به شرح زیر است:

 بسم رب الشهداء والصدیقین
کریمان،  دیار  سلحشور  فرزند  شهادت  از  سال  یک 
سرباز وطن، مالک اشتر رهبری و سیدالشهدای مقاومت، 
سردار حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و سردار 
حسین پورجعفری یار دیرین این فرمانده سرافراز می 
دادن  دست  از  غم  در  همچنان  کرمان  استان  گذرد. 

سردار سلیمانی در بهت و سوگ است.
بین سردار سلیمانی و مردم کرمان، عالقه ای وصف 
ناشدنی وجود داشت و این حس پس از شهادت سرباز 
وطن، در دل کرمانی ها صدچندان شده است. سردار 
نیز عاشق مردم کرمان بود و در وصیت نامه خود این 
عالقه را این گونه بیان کرده است: " من شما را از پدر 
بیشتر  برادران خود  و  خواهران  و  فرزندان  و  مادرم  و 
دوست دارم". شهید سلیمانی مردم کرمان را به ماندن 
کرمان  مردم  به  خطاب  و  کند  می  توصیه  والیت  با 
آخر  تا  و  همیشه  کرمان  دارم  "دوست  است:  نوشته 
ابیطالب  بن  علی  والیت  والیت،  این  بماند.  والیت  با 

علیه السالم است و خیمه او خیمه حسین فاطمه سالم 
اهلل علیهما است. دور آن بگردید. با همه شما هستم. 
انسانیت و عاطفه ها و فطرت ها  به  میدانید در زندگی 
بیشتر از رنگ های سیاسی توجه کردم. خطاب من به 
همه شما است که مرا از خود می دانید، برادر خود و 

فرزند خود می دانید."
مقام  سلیمانی  سردار  شهادت  از  را  تعبیر  زیباترین 
فرمودند:  و  داشتند  العالی(  )مدظله  رهبری  معظم 
ارواح  شد.  آسمانی  اسالم  پرافتخار  و  بزرگ  "سردار 
طیبه شهیدان، روح مطهر قاسم سلیمانی را در آغوش 
گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدان 
آرزوی  و سالها  عالم،  اشرار  و  با شیاطین  مبارزه  های 
شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این 
به دست شقی ترین  او  پاک  و خون  رسانید  واال  مقام 

آحاد بشر بر زمین ریخت."
شهید سلیمانی از دوران دفاع مقدس تا نابودی داعش 
مقاومت  فرهنگ  و  تکفیری، گفتمان  تروریست های  و 
جمهوری  جغرافیایی  مرزهای  از  فراتر  را  پایداری  و 
اینک  ایران، بسط، گسترش و تثبیت نمود و  اسالمی 
وظیفه داریم به فرموده رهبر معظم انقالب، امام خامنه 
ای، مکتب شهید سلیمانی را ترویج دهیم. کرمان باید 
تبدیل  به مرکز اصلی گفتمان مکتب شهید سلیمانی 
ها  زمینه  همه  در  باید  کرمان  رسالت،  این  با  و  شود 

گفتمان ساز این مکتب و نماد آن باشد.

از دی ماه ۹۸ نگاه بسیاری نه تنها از داخل کشور که 
خوبی  کارهای  است.  کرمان  به  المللی  بین  در سطح 
آغاز و انجام شده است و باید با هم افزایی، همفکری، 
سلیمانی  شهید  مکتب  ریزی،  برنامه  و  اندیشی  هم 
و  ترین  که سنگین  کنیم  معرفی  در سطح جهانی  را 
مکتب  ترویج  سلطه،  نظام  برای  شکست  بزرگترین 

سردار سلیمانی است.
و  حق  جبهه  مجاهد  ابر  شهادت  سالگرد  اینجانبان 
شهید  سپهبد  اسالم،  جهان  و  ایران  ملت  قهرمان 

سردار  و  المهندس  ابومهدی  سلیمانی،  قاسم  حاج 
پورجعفری، که همچون آن شهید واالمقام جان خود را 
وقف انقالب، اسالم، مردم و والیت کرد گرامی داشته 
و همانند آن فرمانده عزیزمان که مراد ما بود ما هم 
و جامع  فرهنگ غنی  توانمان  با همه  مرید  عنوان  به 
االطرافی آن مکتب را که سرچشمه و قله آن در کرمان 
است به فضل  و توفیق الهی و توجه ائمه اطهار و مدد 

روح مطهرش عملیاتی خواهیم نمود.
بر مبنای وعده های تخلف ناپذیر الهی، یقین داریم 
خون پاک شهیدان، مسیر جهاد را هموارتر و راه و رسم 
مقاومت و ظلم ستیزی را روشن و پویا تر از گذشته 
خواهد کرد و انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است 
پاک سردار سلیمانی  به خون  را  پلید خود  که دست 
موجب  حیاتش  و  زندگی  که  ابرمردی  کردند.  آغشته 
همبستگی  و  انسجام  باعث  شهادتش  و  عزت  و  غرور 

شد.

حسن علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه کرمان
علی زینی وند استاندار کرمان
حسین معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان
شهباز حسن پور رییس مجمع نمایندگان استان 
کرمان در مجلس شورای اسالمی
یداهلل موحد رییس کل دادگستری استان کرمان

به قلم 
محمد فتح نجات

روایت »کرمان امروز« از آفتی که راه مقابله با آن مشخص است اما اقدامی انجام نمی شود و هرچندوقت یکبار آسیب شناسی مجدد می شود؛

آقای استاندار برای رسیدن سود به دست کشاورز باید اول دست دالل کوتاه شود که 
هیچ دولتی زیر بار هزینه اش نمی رود

سالهاست که ما رسانه ها درباره دالالن میوه و محصوالت 
و  نویسیم  می  مطلب  و  گزارش  کرمان  استان  کشاورزی 
نابودی صنعت کشت  زنیم که دالالن در حال  فریاد می 
هستند. این افراد که اکثرا از یک قوم و فامیل هستند در هر 
منطقه ای با حاضر شدن در میادین میوه و تره بار و یا حتی 
در کنار زمین های کشاورزی محصوالت را با قیمت های 
بسیار پایین خریداری می کنند و با قیمتی چند برابری آن 
را می فروشند. اینگونه هم به کشاورز لطمه می زنند و هم 
بازار را با قیمت های انحصاری خود تهدید می کنند. در 
این جریان همه دولت ها و همه استانداران این موضوع را 
می دانستند و می دانند، اما هیچ دولتی زیر بار هزینه های 

مقابله با آن نمی رود.
آقای استاندار جنگ با مافیا و تیم های اخالل گر سخت 
است، هم ما می دانیم و هم شما، اما حرف زدن در این باره 

بسیار آسان است. متاسفانه تا به امروز همه استانداران در 
این باره حرف زدند و مسئوالن در سطح شهرستان نیز اکثرا 
یا اهل چالش نبودند، یا از اقوام دالالن بودند و یا ممکن 
است زبانمان الل، منفعتی از این اتفاق عایدشان شده باشد. 
آقای استاندار از شما که بسیار به جنوب محروم استان 

برای  بار  یک  که  خواهیم  می  دهید  می  اهمیت  کرمان 
همیشه این هزینه را به جان بخرید و این مافیای کثیف 
را نابود سازید. دالالنی که عرق جبین پیرمردان کشاورز 
استان را نادیده می گیرند و جیب مردم را خالی می کنند. 
همه کشاورزان می دانند که اگر با این افراد معامله نکنند، 

آن سال باید محصول خود را در کنار جاده رها کنند. این 
بسیار متحد  و  ای عمل می کنند  به صورت شبکه  افراد 
فعالیت دارند. به گونه ای که اگر کشاورزی در مقابل ایشان 
بایستد و بگوید حاضر به فروش محصولم با یک دهم قیمت 
نیستم، توسط تماس هایی که این افراد با یکدیگر برقرار می 
کنند اوضاع به گونه ای می شود که هیچ کجای این استان 
دیگر کسی خریدار محصوالت آن فرد نخواهد شد. چندی 
پیش یکی از این کشاورزان در تماس با دفتر روزنامه کرمان 
امروز بیان کرد »من به دلیل مقابله و مخالفت با یک دالل 
در هیچ کجای استان موفق نشدم محصولم را بفروشم و 
همه می گفتند با فالنی )همان دالل اولی( تماس بگیر. در 
نهایت با وی تماس گرفتم و او گفت حال که با من مخالفت 
کردی به نصف قیمت محصولت را می خرم تا یادت باشد 

که سال آینده اینگونه عمل نکنی!«
آقای استاندار شما تا به امروز حرف های بسیار زیبایی 
زده اید، به شما اطالع می دهیم که اگر فقط همین یکی 
را اجرایی کنید به گونه ای راه بازگشت نداشته باشد، لطف 
که  روزی  امید  به  اید.  کرده  استان  این  مردم  به  بزرگی 
مسئوالن از کنار فسادهای این استان به دلیل چالشی و 

هزینه دار بودن عبور نکنند.


