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کدام گروه از دانش آموزان مشمول بازگشایی 
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مدیرکل بهزیستی استان کرمان

 اعالم کرد:

آمار باالی کودک آزاری

 در رفسنجان

نیم نگاهی به زندگی 

بنیانگذار سازمان امور عشایری

 در استان کرمان

متن در صفحه دوم

مدیر کل آموزش و پرورش کرمان:

زیرساخت های اینترنتی مدارس

 در مناطق روستایی و عشایری 

استان کرمان ضعیف است

با برگزاری مراسم تودیع و معارفه 
در سازمان ایمیدرو؛

مهندس ایمان عتیقی

رسما مدیرعامل گل گهر شد
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رئیس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان :

سرما و توفان ۲۳۰۰ میلیارد 

تومان به کشاورزی جنوب

کرمان خسارت زد  

جوان اندوهجردی 

به سه بیمار زندگی

 دوباره بخشید

 صفحه  دوم

 صفحه  دوم

که همواره مورد انتقاد مدیران ارشد بوده و هست: روایت »کرمان امروز« از آفتی رایج در سیستم مدیریتی استان 

معضل اصلی استان؛ مدیران شلخته

متن کامل در صفحه سوم

    کاهلی مدیران کرمانی نکته ای نیست که تازه امروز با آن مواجه شده باشیم. ریشه ای چندصد ساله دارد که البته در چند سال اخیر بیشتر نمایان و رسانه ای شده است. علیرضا 
رزم حسینی، دکتر فدایی و امروز دکتر زینی وند افرادی هستند که در هشت سال اخیر با صراحت در این باره انتقاداتی را مطرح کردند و متاسفانه کاری برای رفع آن انجام ندادند. 
اینکه معضالت استان را آسیب شناسی و رسانه ای کنیم و برای رفع آنها کاری انجام ندهیم چه فایده ای دارد؟ از استاندار محترم می خواهیم که طرح خود را برای رفع این آفت از 

سیستم مدیریتی استان بیان کند و...

متن در صفحه چهارم

ترک تحصیل 
حقیقی 
پشت موانع 
مجازی

گزارش »کرمان امروز«

 از ترک تحصیلی پنهان

 دانش آموزان نقاط 

محروم استان به دور 

از تبلت و گوشی 

و تدبیر؛

دارد  نظر  در  کرمان  واحد  سیمرغ  شرکت 
ساندویچ  مترمربع  حدود1500  خرید  به  نسبت 
پانل باضخامت 3 سانتیمتر به طول 7 متر و عرض 
مسلح  فویل  پوشش  و  ذوزنقه  طرح  با  متر   1/1
واقع  خود   3 شماره  مزرعه  جهت  آلومینیومی 
از طریق  نگار  به  بهرامجرد  منطقه  کیلومتر 3  در 

مناقصه اقدام نماید.
 3 حداکثر  آید  می  عمل  به  دعوت  عالقمندان  از 
روز پس از تاریخ چاپ آگهی جهت دریافت اسناد 
مناقصه به امور اداری شرکت سیمرغ واقع در خیابان 

امام خمینی نبش کوچه 27 مراجعه فرمایند. 
شرکت سیمرغ واحد کرمان 

به  نیاز  خود  کادر  تکمیل  جهت  تولیدی  شرکت  یک 
کارشناس برق صنعتی با تجربه دارد.

حداقل مدرک : کاردانی     حداکثر سن : 35 سال
حداقل سابقه کار : 2 سال 

آشنایی با کامپیوتر، تاسیسات، زبان انگلیسی، 
تعمیرات امتیاز به حساب می آیند
تا پایان هفته رزومه خود را به نشانی : 

Kerman.loole@gmail.com ارسال نمایید.
تلفن تماس:  09103726038

آگهی مناقصه  نیازمندیم

مردم کرمان 25 سال است 
که واقعیت را در »کرمان امروز« 

می خوانند
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اخبار استان

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان با اشاره به وجود ۲ 
اکثر  گفت:  استان  در  نفر   ۵۰ زیر  مدرسه  و ۵۰۰  هزار 
و  هستند  عشایری  و  روستایی  مناطق  در  مدارس  این 

زیرساخت های اینترنتی در این مناطق کمتر است.
در  نسب  اسکندری  احمد  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
اشاره  با  استان کرمان  پرورش  و  آموزش  جلسه شورای 
به مشکالتی که کرونا در حوزه آموزش و پرورش ایجاد 
شعار  با  را  حوزه  این  در  کار  امسال  گفت:  است،  کرده 
»آموزش تعطیل نیست« آغاز کردیم و به این ترتیب هر 

خانه تبدیل به کالس درس شد و در حال حاضر کار به 
صورت حضوری، غیرحضوری، آموزش تلویزیونی و توزیع 

بسته های یادگیری دنبال می شود.
با اشاره به اینکه بحث آموزش و پرورش در برخی  وی 
نیست،  جوابگو  چندان  غیرحضوری  صورت  به  مقاطع 
آموزش  بحث  کرونا  ملی  ستاد  مصوبه  اساس  بر  افزود: 
آموزان  دانش  ابتدایی،  دوم  و  اول  پایه های  در خصوص 
فنی و حرفه ای و کار و دانش که کالس کارگاهی دارند 
به صورت  آبی  و  زرد  مناطق  در  نفر  زیر ۵۰  مدارس  و 

حضوری انجام می شود. مدیرکل آموزش و پرورش استان 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  اینکه  بر  تاکید  با  کرمان 
است،  تاکید  مورد  بسیار  حضوری  آموزش  زمینه  در 
 ۵۰ از  کمتر  جمعیت  با  مدرسه   ۵۰۰ و  هزار   ۲ گفت: 
نفر در استان کرمان فعالیت می کنند که اکثر این موارد 
با اشاره به  در مناطق روستایی و عشایری هستند. وی 
زیرساختی  با مشکالت  قبیل مدارس معموالً  این  اینکه 
اینترنتی مواجه هستند، بیان کرد: طی این چند ماه همه 
دستگاه ها به ویژه بسیج دانشجویی و بسیج فرهنگیان با 

حضور داوطلبانه در روستاها اجازه ندادند دانش آموزی 
از تحصیل باز بماند.

افزود:  و  دانست  توسعه  زیربنای  را سنگ  نهاد  این  وی 
الزمه شکل گیری جامعه توانمند، پویا و خالق داشتن 

آموزش و پرورش خالق و کارآمد است.
شوراهای  هفته  به  اشاره  با  همچنین  نسب  اسکندری 
شوراهای  در  مصوبه   ۸۵۵ گفت:  پرورش  و  آموزش 
آموزش و پرورش استان کرمان طی ۹ ماه امسال داشتیم 

که بیش از ۸۰ درصد این مصوبات اجرایی شده است.

از  کرمان  جنوب  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
خسارت ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی سرما و توفان 

به کشاورزی این منطقه خبر داد.
سعید برخوری  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان 
بررسی  حال  در  جهادکشاورزی  کارشناسان  اینکه 
دقیق میزان خسارت هستند، از جمع بندی و ارسال 
و  بحران  مدیریت  به  خسارت  میزان  دقیق  گزارش 

وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.
وی گفت: به دلیل اینکه محصوالت کشت شده در 
منطقه خارج از فصل و با هزینه بیشتر و ریسک باال 
تولید می شوند، گزینه های بیمه پاسخگوی خسارت 

در چنین مواردی نیستند.
به  کرمان  جنوب  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
تولید سیب زمینی طرح استمرار اشاره کرد و افزود: 
به  غرامت  تومان  میلیون   ۶ حداکثر  بیمه  صندوق 
پرداخت می کند در حالی که  کاران  زمینی  سیب 
کشاورز برای یک هکتار سیب زمینی طرح استمرار 

۱۰۰ میلیون تومان هزینه می کند.
اثر سرما  نوع محصول در  این  وی گفت: زمانی که 
تومان  میلیون   ۶ پرداخت  شود،  می  دچار خسارت 
نمی  حل  کشاورزان  برای  را  مشکلی  زیاد  غرامت  

کند.

وی با بیان اینکه محصوالت خارج از فصل با ریسک 
باال تولید می شوند، گفت: صندوق بیمه باید گزینه 
هایی برای این شرایط در نظر گیرد تا برای کشاورز 

مقرون به صرفه باشد.
برای  کشاورزی  بیمه  با صندوق  رایزنی  از  برخوری 
ایجاد گزینه خاص برای پوشش بیمه ای محصوالت 
خارج از فصل خبر داد و گفت: امیدواریم این مهم 

بزودی محقق شود.
حمایتی  های  صندوق  وجود  اینکه  بیان  با  وی 
واقعی  خسارت  جبران  برای  دولتی  اعتبارات  با 
و  حمایت  برای  افزود:  است،  ضروری  کشاورزان 

نیازمند  منطقه  در  اشتغال  و  کشاورزی  پایداری 
برنامه های حمایتی دولت هستیم تا در هنگام بروز 
چنین مواردی صندوق اعتبارات دولتی از کشاورزان 

حمایت کند.
را در منطقه  بازه زمانی کاهش دما  اولین  برخوری 
جنوب کرمان دی ماه عنوان کرد و گفت: دی ماه 
با  منطقه  روزه   ۱۵ زمانی  بازه  یک  در  جاری  سال 

کاهش دما مواجه شد.
از هفتم تا ۲۲ دی ماه سال  وی گفت: کاهش دما 
جاری در سه مرحله و همچنین توفان باعث خسارات 

زیادی بخش کشاورزی منطقه جنوب کرمان شد.

مدیر کل آموزش و پرورش کرمان:

زیرساخت های اینترنتی مدارس در مناطق روستایی و عشایری استان کرمان ضعیف است

رئیس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان :
سرما و توفان ۲۳۰۰ میلیارد تومان به کشاورزی جنوب کرمان خسارت زد

سال  سه  گفت:  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
متوالی بیشترین کودک آزاری در رفسنجان ثبت شده 

که ریشه کودک آزاری را باید پیدا کرد.
اجتماعی  شورای  جلسه  در  زاده«  صادق  »عباس 
اظهار کرد:  فرمانداری  در محل  رفسنجان  شهرستان 
نبود برنامه در حوزه اجتماعی موجب شده آسیب های 
اجتماعی بروز کند و مسائل اجتماعی به شکل طبیعی 
رخ می دهند و رشد می کنند. زمانی مسائل اجتماعی  
ساماندهی می شود که همه ارگان  ها احساس تکلیف 
های  آسیب  کاهش  برای   همدلی  و  با همت  و  کرده 

اجتماعی تالش کنند.
با رشد مسائل اجتماعی  وی افزود: در استان کرمان 
از جمله کودک آزاری، سالمند آزاری، طالق، خشونت 
و ... مواجه هستیم که این موارد از دغدغه های مقام 
معظم رهبری هم است. در کنار پرداختن به مسائل 
هم  اجتماعی  مسائل  به  باید  سیاسی  و  اقتصادی 

اهمیت داد تا جامعه رو به رشد برود.
صادق زاده با بیان اینکه از ظرفیت های موجود باید 
نهایت بهره را گرفت، ادامه داد: در رفسنجان ظرفیت 
و  اصلی حامی  پایه  افراد  این  که  دارد  خیرین وجود 
در هر  و  اجتماعی هستند  مسائل  در  کننده  مداخله 
شده  رو  روبه  مشکل  با  جامعه  ببینند  که  موضوعی 
رفع  و  خیررسانی  نحو  بهترین   به  و  کنند  می  ورود 

مشکالت را انجام می دهند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان بیان کرد: سند جامع  
و راهبردی مسائل اجتماعی رفسنجان را با هدف ارائه 
راهکارهای بهتر زندگی کردن در دست تدوین داریم 
باید کمک گرفت. خیرین   از ظرفیت خیرین  هم  لذا 
جمله  از  مختلف  های  حوزه  در  دیرباز  از  رفسنجان  
مسکن  حسینیه،  و  مسجد  ساخت  سازی،  مدرسه 

سازی و امنیت بسیار منشاء خیر بودند و هستند.
های  آسیب  حوزه  در  آمارها  برخی  به  زاده  صادق 
اجتماعی رفسنجان اشاره و بیان کرد: سه سال متوالی 
بیشترین کودک آزاری در رفسنجان ثبت شده، ریشه 
کودک آزاری را باید پیدا کرد و در این  زمینه چیزی 
بازمی  والدین  به  شود  می  آزاری  کودک  موجب  که 
تا  کرد  سازی  سالم   باید  را  خانواده  بستر  لذا  گردد 
کودک در محیطی  آرامش  بخش زندگی کند و رشد 
تحویل  سالم   روحی  و  جسمی  نظر  از  فردی  و  یابد 

جامعه شود.
 ۸.۲ اینکه  بیان  با  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
از آمار سالمندان استان کرمان، در رفسنجان  درصد 
زندگی می کنند، ادامه داد: مرکز نگهداری سالمندان 
ندارد، همچنین 7.۱ درصد  این شهرستان وجود  در 
از بیماران روانی استان کرمان، در رفسنجان هستند 
در  هم  بیماران  این  از  حمایت  و  نگهداری  مرکز  که 

رفسنجان وجود ندارد، از کل کودکان بی سرپرست و 
بد سرپرست استان کرمان، ۱۲.۶ درصد در شهرستان 
برای  مرکز  یک  که  کنند  می  زندگی  رفسنجان 

نگهداری آن ها در رفسنجان وجود دارد.
کودک  مهد   ۶7۰ از  اینکه  به  اشاره  با  زاده  صادق 
دایر  رفسنجان  در  درصد   ۲.4 کرمان،  استان  در 
مراکز  عنوان  به  کودک  مهدهای  کرد:  تصریح  است، 
مهارت  توان  می  آنها  در  و  شوند  می  تلقی  آموزشی 
های آموزشی تأثیر گذار را برای کودکان ارائه داد که 
باید این مهدهای کودک بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
کرمان  استان  در  توانبخشی  مرکز   ۲۳ افزود:  وی 
خدمات ارائه می دهند که این نوع مرکز در رفسنجان 
وجود ندارد و مورد نیاز است، با توجه به رشد آسیب 
های اجتماعی در رفسنجان بهتر است مرکز اورژانس 
اجتماعی این شهر تقویت شود و در این راستا پیگیری 

های کشوری در حال انجام است.
صادق زاده یادآور شد: رفسنجان  مستعد مرکز جامع 
های  آسیب  و  خشونت  اعتیاد،  طالق،  از  پیشگیری  
بسیاری  که  چرا  است  علمی  رویکرد  با  اجتماعی 
دانش  و  مهارت   عدم   به  گردد  می  بر  ها  آسیب  از 
در  ها  پیشرفت  علیرغم   ما  جامعه  مردم.  اجتماعی 
حوزه های مختلف، در سواد اجتماعی پیشرفتی نکرده 
است حتی خواص ما در مسائل اجتماعی دارای سواد 

کم یا اصاًل سواد ندارند، به طوری که این مسأله در 
با  زوجین  شد،  نمایان  و  برجسته   ۱۹ کووید  جریان 
اینکه دارای تحصیالت هستند با همدیگر یا با بچه ها 
سازگاری ندارند و منجر به بروز آسیب های اجتماعی 

می شود.
در  آموزی  مهارت  تقویت  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
سمت  به  را  شرایط  توان  می  مختلف  های  زمینه 
باید  داریم  مسئولیتی  که  زمانی  داد،  سوق  مطلوب 
مرکز  باشیم،  داشته  گذار  اثر  تالش  مردم  قبال  در 
مهارت آموزی دائم در رفسنجان نیاز است و باید آن 
کرمان  استان  مرکز  در  زمینه  این  در  کرد  ایجاد  را 
چنین مرکزی وجود دارد و نقش تربیت مربی را هم 
در زمینه حل مسائل هم در زمینه مهارت های کودک 

پروری دنبال می کند.

دانشگاه  عضو  اهدای  کننده  هماهنگ  مسئول 
علوم پزشکی رفسنجان گفت:همزمان با شهادت 
اندوهجردی  حضرت زهرا )س( جوان ۳۵ ساله 
با اهدای اعضای خود به ۳ بیمار نیازمند زندگی 

بخشید.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
عظیمی،  زهرا   ، کرمان  از  جوان  خبرنگاران 
دانشگاه  عضو  اهدای  کننده  هماهنگ  مسئول 
رفسنجان گفت:  جوان ۳۵ ساله  پزشکی  علوم 
اهل اندوهجرد امروز به ۳ بیمار نیازمند زندگی 

بخشید.
دلیل  به  ماه  دی   ۲۵ که  کننده  افزود:اهدا  او 
به  آمبوالنس  با  و  مغزی  مرگ  دچار  تصادف 
ابیطالب  بن  علی  حضرت  بیمارستان  اورژانس 
خانواده  رضایت  با  ، صبح  بود  منتقل شده  )ع( 

کبد و دو کلیه اش به بیماران نیازمند اهدا شد.
اهدای عضو  این هفتمین  عظیمی تصریح کرد: 
درشهرستان رفسنجان است ، اعضای این جوان 
نیازمند  بیماران  به  سپس  و  منتقل  کرمان  به 

اهدا می شود

مدیرکل بهزیستی استان کرمان اعالم کرد:
آمار باالی کودک آزاری در رفسنجان

جوان اندوهجردی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید

خبر
با برگزاری مراسم تودیع و معارفه 

در سازمان ایمیدرو؛

مهندس ایمان عتیقی

رسما مدیرعامل گل گهر شد

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، در محل 
سازمان ایمیدرو برگزار شد. 

و صنعتی گل گهر،  معدنی  بین الملل شرکت  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
هیات عامل  رئیس  و  وزیر  معاون  جعفری  مهندس  با حضور  که  مراسمی  در 
محل  در  سهامداران  نماینده  و  گل گهر  شرکت  هیات مدیره  اعضا  ایمیدرو، 
تقدیر  مالرحمان  جمشید  مهندس  زحمات  از  شد،  برگزار  ایمیدرو  سازمان 
به عمل آمد و مهندس ایمان عتیقی، رسما به عنوان مدیرعامل جدید شرکت 

معدنی و صنعتی گل گهر معرفی شد. 
چندین  و  است  گل گهر  شرکت  باسابقه  مدیران  از  عتیقی  ایمان  مهندس 
سال فعالیت در قسمت های مختلف مدیریتی این شرکت را در کارنامه دارد 
معاون  و همچنین  در هیات مدیره شرکت گل گهر  آن عضویت  مهم ترین  که 

مدیرعامل و مدیر مجتمع گل گهر می باشد.
گهرروش  و  فوالد  جهان  شرکت های  هیات مدیره  در  عضویت  همچنین  وی 
رفاه  مدیر  گل گهر،  مجتمع  پشتیبانی  معاون  گل گهر،  باشگاه  هیات مدیره  و 
فروش شرکت  و  تولید  نظارت  رییس  و  اجتماعی شرکت گل گهر  و خدمات 

گل گهر را نیز در کارنامه دارد.

نخستین شکست مس شهربابک

 در مسابقات لیگ برتر والیبال نشسته کشور
با  شهربابک  مس  کشور،  نشسته  والیبال  برتر  لیگ  رقابت های  چارچوب  در 

نتیجه ۳ بر یک مقابل شهرداری ورامین مغلوب شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، مس 
نشسته  والیبال  برتر  لیگ  مسابقات  دوم  مرحله  از  روز  در سومین  شهربابک 
به مصاف شهرداری  والیبال فدراسیون جانبازان و معلولین  کشور  در سالن 
ورامین رفت و در پایان این دیدار حساس و نفس گیر را با نتیجه ۳ بر ۱ به 

حریف خود واگذار کرد.
ها،  رقابت  این  دوم  مرحله  در  آمده  بدست  نتایج  به  توجه  با  ترتیب  بدین 
آهن  ذوب  و  گنبد  شهرداری  ورامین،  شهرداری  شهربابک،  مس  تیم های 

اصفهان به عنوان چهار تیم برتر این رقابت ها به دور نهایی راه یافتند.
 دور نهایی این رقابت ها از 7 تا ۱۰ بهمن ماه به میزبانی شهر های تهران یا 
مشهد مقدس برگزار خواهد شد و چهار تیم برتر به صورت دوره ای برای کسب 

عنوان قهرمانی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

قضاوت داوران کرمانی در لیگ های 

مختلف فوتبال کشور
کشور  فوتبال  امید  و  برتر  سه،  یک،  لیگ های  در  کرمان  استان  از  داور   ۱۶

قضاوت می کنند.
عرفان امیرخسروی رئیس کمیته های روابط عمومی و فرهنگی هیات فوتبال 
استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، به دیدار پارس جنوبی جم و شهرداری آستار در هفته دهم 
ایزدی  اشاره کرد و گفت: معین  فوتبال کشور  اول  لیگ دسته  رقابت های 
داور وسط، احد سلطانی کمک داور اول و احسان اکبری داور چهارم کرمانی 

هستند.
او به نظارت دو کوبل داوری استان کرمان در هفته سوم رقابت های لیگ 
دسته سه فوتبال کشور، فصل مسابقاتی ۱4۰۰ -۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: 
قرار بود سه شنبه ۳۰ دی ماه ۹۹ رضوانی اصفهان به مصاف شاهین زاهدان 
برود و این دیدار را سهیل کامرانی، امید نصراهلل زاده، حامد احمدی و الیاس 
در صورت  و  است  شده  لغو  فعال  دیدار  این  البته  که  کنند  قضاوت  یابقی 

برگزاری مجدد، موارد متعاقبا اطالع رسانی می شود.
باقری  امیرخسروی تصریح کرد: ساعت ۱4 روز یکم بهمن ماه ۹۹ شهید 
گویم فارس و هرنگ جوان بستک هرمزگان مقابل هم صف آرایی می کنند 
برزگر  علیرضا  و  هلیرودی  وحید  کنار  در  فرخی  احسان  را  دیدار  این  که 

قضاوت می کنند و مسعود غالمحسین زاده داور چهارم است.
فصل  کشور،  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های  دوازدهم  هفته  در  کرد:  بیان  او 
مسابقاتی ۱4۰۰ -۱۳۹۹، ساعت ۱۶:4۰ دقیقه روز دوشنبه ۲۹ دی ماه ۹۹ 
پرسپولیس و فوالد خوزستان به مصاف هم می روند که سیدرضا مهدوی به 

عنوان کمک داور اضافی اول این دیدار را قضاوت می کند.
رئیس کمیته های روابط عمومی و فرهنگی هیئت فوتبال استان کرمان گفت: 
مسابقاتی  امید، فصل  لیگ دسته یک  فوتبال  رقابت های  نخست  در هفته 
و  شیراز  سبز  ایمان   ،۹۹ ماه  بهمن  یکم  روز   ۱4 ساعت   ،۱۳۹۹-  ۱4۰۰
در  ابوالحسنی  محمدرضا  که  می روند  میدان  به  هم  مقابل  شیراز  سپاهان 
کنار رضا روزبه و حامد شیبانی این دیدار را سوت می زنند و امید کدخدایی 

داور چهارم است.

واژگونی اتوبوس محور سیرجان

 به شیراز ده مصدوم بر جای گذاشت
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از تالش ۳ساعته برای امدادرسانی 

به ۱۰ مصدوم در سانحه رانندگی محور سیرجان به استان فارس خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، رضا 
فالح، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان، گفت: در پی وقوع حادثه 
واژگونی یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر 7۲ محور استان فارس و سیرجان 
بالفاصله نیرو های امدادی پایگاه امدادونجات بین شهری گل گهر سیرجان به 

محل حادثه اعزام شدند.
فالح با اشاره اینکه در این حادثه ۱۰ نفر مصدوم شده اند، افزود: هفت نفر 
همکاری  و  کرمان  احمر  هالل  امدادی  نیرو های  تالش  با  دیدگان  حادثه  از 

نیرو های امدادی استان فارس در این حادثه رهاسازی شدند.
او با اشاره به اینکه این عملیات بیش از سه ساعت به طول انجامیده است، 

عنوان کرد: علت وقوع حادثه انحراف اتوبوس از مسیر اعالم شده است.

با توجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ در 
اجرای ماده 44 الیحه اصالحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام 
شرکت عمران پی سپنتا از بی نام به بانام، لذا از کلیه سهامداران شرکت 
دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۶ ماه نسبت 
به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت به آدرس: کرمان - شهرستان 
کرمان - بخش مرکزی - شهر کرمان - نامجو - کوچه غربی ۱- کوچه 
شمالی ۶ - پالک ۰ - طبقه همکف و به کدپستی 7۶۱۹7۳۵۳۶۳ 
مراجعه نمایند. بدیهی است که پس از انقضاء مدت مذکور کلیه سهام 

بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.

آگهی تبدیل سهام بی نام به بانام شرکت
 عمران پی سپنتا- نوبت دوم

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !
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خیز احتمالی کروناویروس در بهمن و اسفند

جزئیات قتل بی رحمانه مادر توسط دو فرزندش

 ایسنا نوشت: رییس مرکز روابط عمومی و اطالع 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  رسانی 
گفت: همزمان با ۱۲ بهمن ماه، آغاز دهه فجر انقالب 
اسالمی، گام چهارم پویش ملی اطالع رسانی مبارزه با 

کرونا، اجرا خواهد شد.
افزود:  مطلب  این  اعالم  با  جهانپور  کیانوش  دکتر 
این اقدام با هدف اقناع افکارعمومی، کمک به تغییر 

نگرش و نهایتاً تغییر رفتار و جلب مشارکت اجتماعی 
فرهنگی،  کارزار  بزرگترین  عنوان  به  ملی  درگستره 
اطالع رسانی و تبلیغاتی خاورمیانه انجام خواهد شد و 
امید می رود با این اقدام، شاهد همراهی بیش از پیش 
مردم در عزم ملی برای غلبه بر کرونا باشیم و متناسب 
با انتظارات نظام سالمت و مدافعان سالمت، علمیات 
وسیع و عمیقی برای همراهی مردم به کار گرفته شود.

و  اقدام در گستره  این  انجام  آنجا که  از  افزود:  وی 
عمق وسیع ملی و با استفاده از همه ابزارها، رسانه ها 
و روش های علمی و مدرن، بدون همراهی نهادهایی 
این  در  را  خود  اجتماعی  مسئولیت  دارند  تمایل  که 
همراهی  تا  امیدواریم  نیست،  مقدور  کنند،  ایفاء  راه 
برندهای برتر و پیشرو کشور را در این مسیر داشته 

باشیم.

رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه کاهش آمار مرگ و 
میر کرونا، شاید ما را به سمت عادی انگاری وضعیت 
کرونا سوق دهد، بر همراهی مردم برای تداوم مبارزه 
علیه کرونا و آمادگی الزم برای وضعیت های غیرقابل 
و  بهمن  احتمالی کروناویروس در  بینی و خیز  پیش 

اسفندماه تأکید کرد.

رحمانه  بی  قتل  از  پس  که  برادر  دو  رکنا: 
به  مشهد  خلج  های  کوه  در  را  او  جسد  مادرشان، 
آتش کشیده بودند، در حالی راز این جنایت هولناک 
را فاش کردند که در تنگنای بازجویی های تخصصی 

قرار گرفته بودند.
بیست و یکم آبان گذشته، زنی با تسلیم شکوائیه ای 
به پلیس آگاهی خراسان رضوی از گم شدن ناگهانی 
مادر 5۱ ساله اش خبر داد و از پلیس کمک خواست.

روز  از  مادرم  گفت:  جنایی  اداره  کارآگاهان  به  او 
گذشته )99.8.۲0( که به منزل برادرم رفته بود گم 
این  با اعالم  نداریم!  او  از  شده است و دیگر خبری 
شد  آغاز  باره  این  در  مقدماتی  تحقیقات  گزارش، 
از وقوع  اولیه، سوسوی ضعیفی  اما در بررسی های 
جنایت نیز نمایان شد و به عنوان یکی از فرضیه های 

پلیسی مورد توجه قرار گرفت.
با مطرح شدن فرضیه جنایی، این موضوع به طور 
این  به  و  تحقیقات رفت  بین  زیر ذره  غیرمحسوس 
ترتیب پسر ۲5 ساله طاهره )زن گم شده( با صدور 
دستور قضایی، به پلیس آگاهی احضار شد اما او ادعا 
کرد: مادرم ساعت ۱4 بیستم آبان به منزل من آمد 
ولی حدود ساعت ۱6 به قصد رفتن به منزل خواهرم 
او  از  از خانه ما خارج شد که دیگر من هم خبری 

ندارم!
قولنامه  از  سخن  کارآگاهان،  تحقیقات  اثنای  در 
منزل مسکونی زن 5۱ ساله به میان آمد که اکنون 
گم شده بود و کسی از آن قولنامه اطالعی نداشت! 
همین موضوع احتمال وقوع جنایت با انگیزه مالی را 
قوت بخشید و این گونه بود که با دستور سرهنگ 

خراسان  آگاهی  پلیس  )رئیس  زاده  شفیع  جواد 
رضوی( گروه ورزیده ای از کارآگاهان دایره فقدانی 
های پلیس آگاهی ماموریت یافتند تا به طور ویژه، 
قضایی  های  راهنمایی  از  استفاده  با  را  پرونده  این 

پیگیری کنند.
رصدهای  با  غیرمحسوس  تحقیقات  ماجرای 
این  تا  داشت  ادامه  روزی  شبانه  طور  به  اطالعاتی 
قتل  ویژه  قاضی  سمت  در  زرقانی  دکتر  قاضی  که 
عمد مشهد، سکان رسیدگی به پرونده های جنایی 
پرونده  اوراق  به مطالعه سطور  و  به عهده گرفت  را 
بود  حالی  در  این  پرداخت.  ساله  زن 5۱  گم شدن 
که کارآگاهان به زمینه روشنی از احتمال وقوع قتل 
از سوی مقام  یافته و منتظر صدور دستوری  دست 

قضایی بودند.
اسناد و مدارک ارائه شده توسط کارآگاهان کافی 
هم  به  پازل  عمد،  قتل  ویژه  جدید  قاضی  تا  بود 
ریخته این پرونده را در کنار یکدیگر قرار دهد و به 
بپردازد  موشکافی ماجرای گم شدن زن میان سال 
طولی نکشید که قاضی دکتر زرقانی دستور بازداشت 
دو پسر جوان و عروس زن گم شده را صادر کرد و 
به این ترتیب آن ها بازداشت شدند و در حالی زیر 
رگبار سواالت فنی و تخصصی قرار گرفتند که قاضی 
تحقیقات  روند  بر  مستقیم  طور  به  عمد  قتل  ویژه 

نظارت می کرد.
 هنوز چند ساعت از دستگیری مظنونان این پرونده 
جنایی ، نگذشته بود که سرنخ هایی از تناقض گویی 
و داستان سرایی آنان به دست آمد. به همین دلیل 
پلیس  در  قتل عمد  ویژه  قاضی  با حضور  تحقیقات 

آگاهی ادامه یافت تا این که در یک لحظه و زمانی 
که سواالت پیچیده قضایی، روند گیج کننده ای به 
خود گرفته بود، ناگهان عروس جوان لب به اعتراف 

گشود و راز قتل »طاهره« را فاش کرد.
او گفت: شوهرم با همدستی برادرش او را در منزل 
خراسان  انتظامی  فرمانده   .... و  رساندند  قتل  به  ما 
رضوی که با تدابیر ابالغی برای پیگیری ویژه پرونده 
این  در  پلیسی  های  فعالیت  روند  بر  جنایی،  های 
کشف  از  پس  دارد،  مستقیمی  نظارت  خصوص 
بقایای جسد زن میان سال، گفت: ماجرای گم شدن 
قولنامه، کارآگاهان را به این نتیجه رساند که احتماال 

جنایتی خانوادگی رخ داده است.
اعضای  قضایی،  دستورات  با  و  دلیل  همین  به 
خانواده زن گم شده، زیر ذره بین رصدهای اطالعاتی 

و تحقیقات غیرمحسوس قرار گرفتند.
سردار سرتیپ دوم محمد کاظم تقوی افزود: پس 
از بازداشت فرزندان و عروس این زن، بررسی ها با 
یافت  ادامه  قضایی  مقام  و در حضور  پلیسی  شگرد 
تا این که در نهایت راز این جنایت هولناک گشوده 
شد. سکاندار امنیت سرزمین خورشید با قدردانی از 
دستورات ویژه و به موقع قاضی زرقانی تصریح کرد: 
متهمان پس از چند ساعت داستان سرایی و تناقض 
گویی، قتل مادرشان را فاش کردند که در این میان 
دو پسر ۲5 و ۱9 ساله مقتول اظهار کردند: مادرمان 
با  و سپس  کردیم  پرت  پایین  به  ها  پله  روی  از  را 
تنفس  راه  او،  جان  نیمه  سر  به  پالستیک  کشیدن 
اش را بستیم و بعد هم جسد او را در کوه های خلج 

به آتش کشیدیم!

سردار تقوی با اشاره به اعترافات یکی از متهمان 
ادامه داد: یکی از متهمان مدعی است»وقتی مادرم 
را  ازدواجم  وام  اقساط  نپرداختن  آمد،  ما  منزل  به 
بود!  کرده  مرا  ضمانت  ام  دایی  که  کشید  رخم  به 
به همین دلیل من عصبانی شدم و زمانی که او به 
قصد رفتن از منزل، روی پله ها ایستاده بود او را هل 
دادیم! او هنوز نبض داشت که پالستیک را به سرش 

کشیدیم تا خفه شد.
اجاره  تومان  هزار   ۱00 مبلغ  به  را  خودرویی  بعد 
کردیم و جسد او را درون یک چمدان به کوه های 
خلج بردیم و با تینر آتش زدیم. روز بعد هم دوباره 
کیلومتری  چند  را  سوخته  و جسد  رفتیم  محل  به 
باالتر بردیم و دوباره آتش زدیم تا اثری باقی نماند. 
شنبه  پنج  در  شبانه  وجوهای  جست  که  حالی  در 
نتیجه  بی  مقتول  بقایای جسد  یافتن  برای  گذشته 
فرماندهی  به  جنایی  اداره  کارآگاهان  دوباره   ، ماند 
به  جنایی(  اداره  )رئیس  بهرامزاده  علی  سرهنگ 
این  تا  دادند  ادامه  خلج  ارتفاعات  در  وجو  جست 
که باالخره حدود ساعت ۱5 ، بقایای جسد سوخته 
ترتیب سه  این  به  و  پیدا شد  لنگه کفش مقتول  و 
سواالت  رگبار  زیر  دوباره  جنایی  پرونده  این  متهم 
تخصصی و قضایی قرار گرفتند تا زوایای پنهان دیگر 
این جنایت وحشتناک نمایان شود. یکی از متهمان 
به برداشتن قولنامه منزل مادرش، به منظور فروش 
آن درحالی اعتراف کرد که بقایای جسد، با دستور 
قاضی ویژه قتل عمد به پزشکی قانونی انتقال یافت. 
بررسی های ویژه در این پرونده جنایی همچنان با 

دستورات محرمانه قضایی ادامه دارد.

کدام گروه از دانش آموزان 
مشمول بازگشایی مدارس 

نمی شوند؟
 

و  آموزش  تندرستی  و  سالمت  دفتر  مدیرکل  نوشت:  تسنیم 
پرورش با اشاره به اینکه بازگشایی مدارس محدود و صرفاً برای 
شرایط  این  در  گفت:  است،  دانش آموزان  از  کوچکی  گروه 

امکان اجرای دقیق دستورالعمل های بهداشتی وجود دارد.
بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  درباره  بیگی  محمدمحسن 
کرد:  اظهار  مدارس  بازگشایی  با  همزمان  دانش آموزان  توسط 
توجه داشته باشید بازگشایی مدارس از اول بهمن شامل حال تمام 
نیاز  دانش آموزان نیست و فقط گروه هایی از دانش آموزان که 

بیشتری به آموزش حضوری دارند، به مدارس می آیند.
وی افزود: دانش آموزان کالس اول و دوم دبستان و هنرستانی ها 
همچنین  می آیند  مدارس  به  کارگاهی  و  مهارتی  دروس  برای 
مناطق  در  بیشتر  که  نفر  از 50  مدارس کمتر  آبی  در شهرهای 

روستایی قرار دارند، در تمام پایه های تحصیلی دایر هستند.
محسن بیگی گفت: برای رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی، 
اعالم شد در کالس درس بیش از 10 دانش آموز حضور نداشته 
به  نفر مجاز  نیز حداکثر 15  باشد و در کارگاه های هنرستان ها 

حضور هستند.
مدیرکل سالمت و تندرستی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه 
دستورالعمل بهداشتی که با همراهی وزارت بهداشت تدوین و 
شهریور ماه ابالغ شد، هم اکنون مبنای بازگشایی مدارس است، 
متذکر شد: خانواده ها نگران نباشند با توجه به اینکه حضور دانش  
آموزان محدود و کنترل شده است رعایت پروتکل های بهداشتی 

دقیق تر انجام خواهد شد.
وی بیان کرد: مدارس برای تهیه مواد ضدعفونی کننده و شوینده 
دست در شهریور ماه اعتباراتی را دریافت کرده بودند و با توجه 
به اینکه بازگشایی مدارس را نداشتیم می توانند هم اکنون از همان 

اعتبارات برای خرید مواد مورد نیاز اقدام کنند.
در  که  مدارس  بازگشایی  بهداشتی  دستورالعمل  از  بخشی  در 

شهریور ماه ابالغ شد، آمده است:
خانواده ها و دانش آموزان باید از عالئم بیماری کرونا مطلع باشند 
را  بیماری  آنها عالئم  در  اضطراب  ایجاد  بدون  به صورتی که 
در  عالئم  از  یک  هر  وجود  صورت  در  که  بدانند  و  بشناسند 
دانش آموز یا اعضای خانواده از فرستادن دانش آموز به مدرسه 
خودداری کنند به این منظور عالوه بر شبکه های ملی استانی و 
شهرستانی استفاده از کانال های مجازی اختصاصی مدارس برای 
ضروری  الزم  مواردی  ارائه  و  بیماری  مورد  در  رسانی  اطالع 

است.
ضدعفونی  کامل  امکانات  داشتن  به  منوط  مدارس  بازگشایی 
ضدعفونی  مناسب  محلولهای  و  صابون  تامین  مدارس،  در 
کننده دست و امکان فاصله گذاری مناسب برای صندلی ها در 
کالس های درس و سالن های مدارس است اقالم اشاره شده باید 

به مقدار کافی و متناسب در محل موجود باشد.
با احتساب حداقل یک متر  افراد در کالس ها  حداکثر حضور 
فاصله به مدت حداکثر یک ساعت در هر جلسه پیش بینی شود.

فاصله صندلی ها باید یک متر باشد
قرار دادن صندلی، نیمکت، کامپیوتر و... دانش آموز و نظایر آن 
در فواصل الزم و ایمن حداقل یک متر با فاصله طولی و عرضی.
در مدت زمان حضور در مدرسه تمام دانش آموزان، معلمان و 

کارکنان باید از ماسک استفاده کنند.
اطالع  تا  پربرخورد  و  جمعی  ورزشی  فعالیت های  تمام  انجام 

ثانوی در مدارس ممنوع است.
مواجهه چهره به چهره کارکنان کاهش یابد و سعی شود از تلفن، 
شبکه های اجتماعی و ویدیو کنفرانس برای برگزاری جلسات 
حتی برای کارکنانی که در داخل یک ساختمان هستند استفاده 

شود.
که  جایی  هر  و  کپی  اتاق  آبدارخانه،  کار،  اتاق  در  تجمع  از 

کارکنان می توانند تجمع کنند خودداری شود.
از  و  حذف  ذهاب  و  ایاب  های  سرویس  امکان  صورت  در 
خودروهای شخصی برای جابه جایی دانش آموزان استفاده شود 
در صورت فعال بودن سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و دانش 
آموزان در خودرو سواری و بدون احتساب راننده حداکثر سه 
نفر در ون،  مینی بوس و اتوبوس با چیدمان سرنشین به صورت 
ضربدری و حداکثر 50 درصد ظرفیت برای جابجایی کارکنان و 

دانش آموزان استفاده شود.
ترجیحا از بزرگترین کالس ها برای حضور دانش آموزان استفاده 
شود و می توان از سالن های امتحانات و نمازخانه ها در این موارد 

استفاده کرد.
مسابقات،  اردوها،  قبیل  از  برنامه ها  فوق  و  صبحگاه  مراسم 
گردهمایی ها، جشنواره ها و سایر رویدادهایی که موجب تجمع 

و ازدحام می شود لغو شود.
در  و  زمان  حداقل  در  دانش آموزان  کالسهای  بین  استراحت 

زمان های مختلف بین کالس ها انجام شود.
ساعت شروع و پایان مدرسه به گونه ای تعیین شود که از همزمانی 

رفت و آمد و دانش آموزان و ازدحام جلوگیری شود

روایت »کرمان امروز« از آفتی رایج در سیستم مدیریتی استان که همواره مورد انتقاد مدیران ارشد بوده و هست:

معضل اصلی استان؛مدیران شلخته

یکی از مواردی که همواره مورد انتقاد مدیران ارشد 
استان بوده و هست بحث کاهلی و انفعال مدیران میان 
معاون  یا  و  مدیرکل  مقام  در  که  مدیرانی  است.  رده 
متاسفانه  و  دارند  فعالیت  استان  دستگاه های مهم در 
هیچ روشی را برای کاهلی کردن از دست نمی دهند. از 
مطرح کردن بیماری تا سفر به تهران همواره این افراد 
بهانه ای برای عدم حضور خود در جلسات مهم دارند. 
این رفتارها اگرچه در کرمان ریشه ای چند صد ساله 
می آید.  چشم  به  بیشتر  اخیر  سال  چند  در  اما  دارد، 
شاید به این دلیل باشد که اندکی فضای مطرح کردن 
انتقادات بازتر شده است و دیگر انتقاد از عملکرد یک 
انقالبی نمی دانیم و همین  مدیر را تخریب یک مدیر 
دهه  چند  در  کرمان  استانداران  که  است  شده  باعث 
استان  در  ها  دستگاه  مدیران  کاهلی  به  همواره  اخیر 
کرمان اشاره دارند. این موضوع را از زمان استاندار فقید، 

برخی جلسات  به خاطر دارم که در  مسعود محمودی 
در  داشت.  انتقاد  مدیران  کوتاهی  و  تاخیر  از  همواره 
دوران دیگر استانداران نیز این معضل وجود داشت و در 
دوره مدیریت علیرضا رزم حسینی به اوج خود رسید. 
دوره ای که یک استاندار فوق فعال در استانداری کرمان 
با عده ای مدیر کاهل و منفعل رو به رو  حاضر شد و 
شده بود که حاضر به تخریب وی بودند، اما حاضر به 
تحرک خود نبودند. جلسه ای را به خاطر داریم که در 
کشور سر و صدایی به پا کرد و رزم حسینی به دلیل 

کاهلی چند مدیر را از جلسه استانداری اخراج کرد. در 
به دلیل عدم  به خاطر دارم که  نیز  زمان دکتر فدایی 
و  کرد  ترک  را  جلسه  وی  مدیران،  از  بسیاری  حضور 
ابراز تاسف داشت. امروز هم که دکتر زینی وند از این 
را رسانه ای  انتقاد  این  با تندی  و  انتقاد دارد  وضعیت 

کرده است.
باید قبول کنیم که بسیاری از مدیران کرمانی تنبل 
و کاهل هستند و از حرکت واهمه دارند. بسیار شاهد 
استان  در  ها  دستگاه  برخی  های  بودجه  که  هستیم 

کرمان به پایتخت برگشت داده می شود تنها به این 
دلیل که مدیران حاضر به قبول مسئولیت اجرای برخی 
پروژه ها نیستند و ترجیح می دهند که خود را درگیر 
چیزی  این  دهند.  می  برگشت  را  ها  بودجه  و  نکنند 
جز خیانت نیست؛ ما در حالی که می دانیم یک مدیر 
داریم  نگه  پست  یک  در  را  ندارد  کار  و جسارت  توان 
سازیم. ناراضی  را  مردم  و  کنیم  نابود  را  المال  بیت  و 
البته این را هم ناگفته نگذاریم که بسیاری از مدیران 
رفتارهای  درگیر  دارند  و خدمت  کار  کرمانی که قصد 
دیگر افراد کاهل می شوند و مانند رزم حسینی مجبور 
نماند  ناگفته  هم  نکته  این  ضمن  در  هستند.  فرار  به 
و  کردند  انتقاد  موضوع  این  از  بسیاری  استانداران  که 
رفتند.  و  ندادند  انجام  کاری  آن  رفع  برای  نهایت  در 
امیدواریم که آقای زینی وند از این جمله نباشد و در 
همین چند ماه باقی مانده فکری به حال افراد کاهل کند 
تا شاید در تاریخ ثبت شود که مدیران شلخته کرمانی 
و  شاید  و  شدند  توبیخ  واقعی  به صورت  دوره  یک  در 
انتقال آن به نسل آینده اندکی تغییر در  با  تنها شاید 
این شهر و استان منفعل ایجاد شود و این روند کاهلی 
نسل به نسل منتقل نشود. به امید فردایی بهتر که در 
آن تنها مدیرانی در راس امور باشند که شایستگی آنها 
ضامن ماندن ایشان باشد نه فشار نماینده مجلس و وزیر 

و دیگر افراد نافذ و پر قدرت.

  کاهلی مدیران کرمانی نکته ای نیست که تازه امروز با آن مواجه شده باشیم. 
البته در چند سال اخیر بیشتر نمایان و رسانه ای  ریشه ای چندصد ساله دارد که 
افرادی  زینی وند  دکتر  امروز  و  فدایی  دکتر  رزم حسینی،  علیرضا  است.  شده 
هستند که در هشت سال اخیر با صراحت در این باره انتقاداتی را مطرح کردند و 
متاسفانه کاری برای رفع آن انجام ندادند. اینکه معضالت استان را آسیب شناسی 
و رسانه ای کنیم و برای رفع آنها کاری انجام ندهیم چه فایده ای دارد؟ از استاندار 
محترم می خواهیم که طرح خود را برای رفع این آفت از سیستم مدیریتی استان 

بیان کند و...

به قلم 
محمد فتح نجات

هراس شب 
حالم اصال خوش نیست

پای من مانده به گل
مثل آن آهویی

که به دام است اسیر
و نمی پرسد از او

هیچکس حالش را ...
و دل آشوب در آغوش شب است

می هراسد از شب
و دعا می کند اما ، باشد

شب او بی پایان
تا مبادا خورشید

خواب صیادش را
برباید از چشم 000

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی
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مردانبیشتراززنانرادیوگوشمیکنند

به قلم مسعود دهش

بازآ، بازآ،  هرآنچه هستی بازآ                              
گر کافر و گبر و بت پرستی، بازآ

این درگه ما درگه نومیدی نیست
صد بار اگر توبه شکستی، بازآ

شیخ  جناب  رباعیات  از  معروف  رباعی  یک  با  را  سخن 
بزرگ  عارف  و  حکیم  میهنی)مهنی(،  ابوالخیر  ابوسعید 
ایران در قرن پنجم هجری قمری و از ارکان مکتب عرفان 
عموم  بین  در  بال شک  و  تردید  بی  نمودم.  آغاز  خراسان 
مردم تحصیلکرده در هر رشته ای، کمتر کسی را می توان 
یافت که با نام جناب شیخ ابوسعید ابوالخیر آشنایی نداشته 
باشد و آوازه این عارف بزرگ و صوفی سترگ ایرانی را که 

امروزه شهرتی جهانی دارد، نشنیده باشد. 
تحقیق و پژوهش در مورد احوال و اشعار و آراء عرفانی این 
حکیم بزرگ را به کتاب نبیره ایشان جناب محمد بن منور 
ارجاع می دهم که تحت عنوان ) اسرارالتوحید فی مقامات 
شیخ ابی سعید ابی الخیر( در قرن ششم هجری قمری و 
در بیان مکاشفات و مشاهدات و حاالت عرفانی آن بزرگ 
مرد تاریخ عرفان و تصوف به رشته تحریر درآمده است و 
این  در  اینجانب  است.  هدف  بیرون  مقال  این  از حوصله 
نوشتار پرداختن به حاالت ربانی و مقامات عرفانی جناب 
و  اجمال  به طور  تا  بلکه قصد دارم  نیست،  ابوسعید  شیخ 
مختصر و در حد بضاعتم به معرفی یکی از نوادگان و میراث 
داران این شیخ بزرگ در روزگار خودمان بپردازم، باشد که 

دینم را به ایشان ادا کرده باشم.
پردازم،  می  مطلب  اصل  به  و  کنم  می  کوتاه  را  کالم 
حاج  جناب  شخص  و  ابوسعیدی  بزرگ  خاندان  از  سخن 
نوادگان برحق و خلف  از  ابوسعیدی است که  غالمحسین 
نام  هنوز  و  بودند  معاصر  دوران  در  ابوسعید،  شیخ  صالح 

نیکشان و خدمات جاویدشان و آوازه بلندشان بر صفحات 
درخشد.مرحوم  می  کریمان  دیار  ارتقاء  و  بالندگی  تاریخ 
ایران  ابوسعیدی که طرح عشایری را در  حاج غالمحسین 
به سامان رسانید، در 5 تیرماه سال 1305 هجری شمسی 
در اسفندقه جیرفت به دنیا آمد. وی پس از اخذ دیپلم در 
امتحان ورودی دانشکده حقوق دانشگاه تهران شرکت کرد 

و در سال 1324 وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد.
علی  مرحوم  برجسته  شاگردان  از  تحصیل  زمان  در  وی 
عبدالحمید  دکتر  و  سنجابی  کریم  دکتر  و  دهخدا  اکبر 
از  کدام  هر  نام  که  بود  عمید  موسی  شیخ  دکتر  و  زنگنه 
این شخصیتهایی که ذکر شد بخشهای وسیعی از صفحات 
به  را  بوم  و  این مرز  اجتماعی و سیاسی و فرهنگی  تاریخ 
خود اختصاص داده اند و فضایل هر کدام از این شخصیتهابر 
نیست.  پوشیده  محققی  و  تحصیلکرده  و  آگاه  انسان  هیچ 
مرحوم غالمحسین ابوسعیدی تحت تربیت و تاثیر از چنین 
اساتیدی به آموختن رشته حقوق همت گماشت و در سال 
1327 به عنوان اولین تحصیلکرده رشته حقوق از منطقه 
از  قضایی  حقوق  لیسانس  درجه  اخذ  به  موفق  جیرفت،  
لیسانس حقوق در  با اخذ مدرک  تهران شد. وی  دانشگاه 
اساتید برجسته و دانشمند  از  تاثیر گرفتن  با  و  آن دوران 
و صاحب نام آن روزگار دانشکده حقوق دانشگاه تهران به 
و محل  ورزید  آن عشق می  به  زادگاه خویش که همواره 
پدر  توصیه  بر  بنا  و  بازگشت  بود  نیاکانش  و  خود  زندگی 
به  گذشته  همچون  ابوسعیدی  محمدباقر  مرحوم  عارفش 
مناصب  قبول  از  و  داد  ادامه  دامداری  و  کشاورزی  شغل 

سیاسی و قضایی خودداری کرد.
که  غالمحسین  مرحوم  پدر  محمدباقرابوسعیدی  مرحوم 
نام نیکشان بر این سطور رفت از نوادگان و از متنفذین و 
بزرگان ایل مهنه بود و همانطور که ذکر شد، ایل مهنه از 
می  ابوالخیر  ابوسعید  شیخ  جناب  برجسته  عارف  نوادگان 
باشند که از منطقه خراسان بزرگ به ساردوییه و اسفندقه 

مهاجرت می کنند و به طوایف متعددی و آنچه که تحقیق 
مهنه  ایل  شوند.  می  تقسیم  طایفه  هفت   به  است  شده 
بزرگترین ایل جنوب شرق ایران است که دامنه فعالیت و 
وسعت حیاتشان از رابر بافت تا رودبار جیرفت گسترده است 
به  اسفندقه  به خصوص  بیشتر در مناطق ساردو و  ولیکن 

زندگی کشاورزی و دامداری خود ادامه می دهند.
مرحوم محمدباقر ابوسعیدی که از وی به عنوان یکی از 
سران و بزرگان ایل مهنه نام برده می شود شخصیتی عارف، 
شاه  جناب  ارادتمندان  از  و  خواه  مشروطه  حکیم،  ادیب، 
انسانی  خانی،  تعصبات  از  دور  به  وی  بود.  ولی  اهلل  نعمت 
آزاده، درویش و مردمدار بود و رعایت حقوق خالق و خدمت 
ابنیه  احداث  بود.  زندگیش  اهداف  مهمترین  به خلق خدا 
ماندگار که در آثار میراث فرهنگی می باشد که از آن جمله 
قلعه محمدباقر ابوسعیدی که قدمت این بنا به اواخر دوره 
قاجاریه و پس از دوران مشروطیت می رسد و نیز احداث 
اولین مدرسه در بلوکات خمسه در اسفندقه در کنار میراث 
مکتوب و کتابخانه مخطوطات از آثار آن عارف وارسته می 

باشد.
مرحوم غالمحسین ابوسعیدی نیز راه مرحوم پدرش را که 
بیش از نیم قرن قبل خرقه تهی کرد در منطقه اسفندقه 
ادامه داد و با استعداد عرفانی که در وجودش سرشته شده 
بود و ذوق درویشی که از اجداد خویش به ارث برده بود، در 
کنار تحصیالت در رشته حقوق و اشراف بر قوانین، سنت 
و سیره پدرش را در جهت خدمت به خلق خدا که یکی از 
ادامه داد و خود نیز  اصول مهم طریقت عرفانی می باشد 
همچون والد ماجدش در زمره متنفذین و بزرگان طوایف 
مهنی قرار گرفت و در روزگار خویش درخشید و تا به امروز 
واقعی دیار کرمان و  تاریخ خدمتگزاران  نام نیکش در  نیز 

بلکه ایران زمین می درخشد.
حقیر، از زبان مرحوم پدرم که فارغ التحصیل رشته حقوق 
قضایی از دانشگاه تهران در سال1346 بود و قریب به شش 

سال سردفتری اسناد رسمی شماره 51 جیرفت را برعهده 
ابوسعیدی  از فضایل و خدمات مرحوم غالمحسین  داشت 
در  مرد  راد  این  تالشهای  با  نوجوانی  از  و  شنیدم  فراوان 
استان کرمان آشنا شدم. همچنین در مکتوبات ایشان آمده 
است که مرحوم غالمحسین ابوسعیدی در سال 1354 و در 
حوزه  از  ملی  شورای  مجلس  انتخابات  چهارمین  و  بیست 
داد  اختصاص  خود  به  را  آراء  بیشترین  جیرفت  انتخابیه 
از قبول وکالت مردم جیرفت در مجلس  بنا بر دالیلی  اما 
شورای ملی استعفا کرد و به اداره امور عشایر کرمان ادامه 

داد.
بنا بر اسناد مرکز پژوهشهای مجلس،مرحوم غالمحسین 
حمایت  با  شمسی  هجری  پنجاه  دهه  آغاز  در  ابوسعیدی 

همشهری و همدوره ای دانشکده خود دکتر محمد سام 
از  ای  بودجه  دریافت  با  بود  وقت  کشور  وزیر  که  کرمانی 
ده  به  قریب  و  شد  ایران  در  عشایری  امور  گیر  پی  دولت 
سال سرپرستی طرح عشایری را در ایران بر عهده گرفت و 
سازمان عشایری را در سال 1351 در کرمان بنیان گذاشت 
که تا به امروز خدماتش و دستاوردهایش در تاریخ عشایری 
تنها  نه  که  زحمتکشی  عشایر  درخشد.  می  بوم  مرزو  این 
و  ثمرات  از  ملتها  بلکه  نمی کنند  تحمیل  دولتها  بر  باری 

برکاتشان بهره مند می شوند.
آنچه ذکر شد خالصه ای از خدمات و فعالیتهای خاندانی 
بود که نه تنها به کرمان بلکه به عشایر این کشور خدمات 
تالشی  و  کوششی  هیچ  از  راه  این  در  و  نمودند  شایانی 
در  سرانجام  ابوسعیدی  غالمحسین  مرحوم  نکردند.  دریغ 
را  دارفانی  سالگی   55 سن  در   1360 سال  ماه  مهر   29
وداع گفت و در مسجد صاحب الزمان کرمان و در آرام باغ 
پدر عیال خویش، مرحوم حاج نصراهلل نظریان که خود از 
بانیان و از اعضاء کمیته جنگل قائم در کرمان بود، به خاک 
سپرده شد.اشعار ذیل که بر سنگ مزار مرحوم غالمحسین 
دهش  عبداهلل  مرحوم  طبع  اثر  شده،  سروده  ابوسعیدی 
می باشد که مقبره این شاعر عارف نیز در همین آرام باغ 

نظریان می باشد.
دریغا بوسعیدی از جهان رفت

ز دنیا نیک مردی مهربان رفت
بسال یکهزار و سیصدو شصت

ز جسمش انتهای مهر جان رفت
غالمی از حسین بن علی بود

سوی موال بدین نام و نشان رفت
علی چون بود امام و پیشوایش

از این رو زین جهان سوی جنان رفت
جایگاهش  برین  فردوس  و  گرامی  یادش  و  شاد  روحش 

باد. ان شاء اهلل.

در  رادیو  مخاطبان  میزان  درباره  پژوهش  یک  نتایج   
ایران حاکی از این است که با افزایش سن تمایل به شنیدن 
رادیو بیشتر می شود. همچنین در مجموع مردان بیشتر از 

زنان به رادیو گوش می کنند.
عالی  شورای  خبر  مرکز  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
سنجش  پیماش  سوم  »موج  پژوهش  فرهنگی،  انقالب 
به کوشش  ایران«،  در  فرهنگی  کاالهای  مصرف  وضعیت 
طرح(  )مدیر  سلگی  محمد  علمی(،  )مدیر  معیدفر  سعید 
و عباس وریج کاظمی )ناظر علمی( انجام شده و نتایج آن 
توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال 1399 

منتشر شده است.
به  دادن  »گوش  درباره  پژوهش  این  »رادیو«  بخش  در 
رادیوی  به  آیا  است:  شده  پرسیده  پاسخ گویان  از  رادیو«، 
ایران گوش می دهید؟ که به شرح ذیل نگاشته شده است:  

رادیوهای  به  که  داشته اند  اذعان  جمعیت  درصد   29.7
ایران گوش می دهند و در برابر، 70.1 درصد پاسخ منفی 
افراد  افزایش سن،  با  بنابراین مشخص شد که  بوده است. 
بیشتر به رادیوهای ایران گوش می دهند. مردان نیز نسبت 

به زنان بیشتر رادیوهای ایران را گوش می دهند. افراد در 
سطح تحصیل ابتدایی، بیشتر از افراد بی سواد و دارای سواد 

متوسطه رادیوهای ایران را گوش می دهند.
این  و  شاغالن  از  بیشتر  کار،  بدون  درآمد  دارای  افراد 
ایران را گوش  از بیکاران و خانه دارها رادیوهای  دو بیشتر 
می دهند و متقاباًل دانش آموزان و داشنجویان کمتر از دیگر 
افراد  همچنین  می دهند.  گوش  رادیو  فعالیت  گروه های 
در  افراد  از  پایین،  اقتصادی  پایگاه  و  شغلی  منزلت  دارای 
منزلت های شغلی و پایگاهی دیگر کمتر به رادیوهای ایران 

گوش می دهند.
همچنین در ادامه بخش »مدت زمان استفاده از رادیوهای 
در  متوسط  »به طور  اینکه  مورد  در  پژوهش  این  ایران« 
شبانه روز چند ساعت به رادیوهای ایران گوش می دهند؟«، 

نگاشته شده است:
24.1درصد گوش دهندگان به رادیو گفته اند تا نیم ساعت، 
32 درصد تا یک ساعت، 21.7 درصد تا دو ساعت و 22.2 
ایران  درصد نیز بیش از دو ساعت در شبانه روز رادیوهای 
میزان گوش  افزایش سن،  با  می دهند. همچنین  را گوش 

دارای  افراد  می یابد.  افزایش  نیز  ایران  رادیوهای  به  دادن 
و  بی سواد  افراد  به  نسبت  متوسطه  و  ابتدایی  تحصیالت 
ایران  رادیوهای  به  بیشتری  میزان  عالی  تحصیالت  دارای 

گوش می دهند.
افراد  ایران را گوش می کنند و  شاغالن بیشتر رادیوهای 
دارای منزلت شغلی متوسط پایین و نسبتاً پایین بیشتر از 
را گوش  ایران  رادیوهای  منزلتی  از دیگر گروه های  بیشتر 
شاغالن  از  بیشتر  کار،  بدون  درآمد  دارای  افراد  می کنند. 
ایران را  از بیکاران و خانه دارها رادیوهای  و این دو بیشتر 
گوش می دهند و متقاباًل دانش آموزان و داشنجویان کمتر 

رادیو گوش می دهند.
همچنین در بخش دیگری از این پژوهش در مورد »گوش 
دادن به رادیوهای خارجی« بیان شده است: تنها 1.9 درصد 
 39.5 می کنند.  گوش  خارجی  رادیوهای  به  که  گفته اند 
درصد از کسانی که به رادیوهای خارجی گوش می دهند، 
حداکثر نیم ساعت در شبانه روز، 35.4 درصد تا یک ساعت، 
از دو ساعت  تا دو ساعت و 10 درصد بیش  15.1 درصد 
دادن  گوش  زمان  مدت  میانگین  می سپارند.  گوش  آن  به 

در  ساعت   1.30 آن  مخاطبان  در  خارجی  رادیوهای  به 
به رادیوهای  شبانه روز است. در جدول ذیل »گوش دادن 

خارجی و میزان آن« به شرح ذیل آمده است:
لذا مشخص شد با افزایش سن، تحصیالت، منزلت شغلی 
افزایش  نیز  خارجی  رادیوهای  به  دادن  گوش  پایگاهی  و 
می یابد. مردان بیش از زنان، افراد دارای درآمد بدون کار و 
بیش از دیگر گروه های فعالیت وخانه دارها کمتر از دیگران 
به رادیوهای خارجی گوش می دهند. این پیمایش در جدول 
ذیل »گوش دادن به رادیوهای خارجی و ویژگی های فردی 

و پایگاهی« نگاشته است:
مردان بیش از زنان، افراد دارای درآمد بدون کار و بیش 
به  از دیگران  فعالیت و خانه دارها کمتر  از دیگر گروه های 
پیمایش  این  می دهند. همچنین  خارجی گوش  رادیوهای 
می افزاید: با کاهش سن و افزایش سطح تحصیالت و منزلت 
شغلی و پایگاه اقتصادی، گوش دادن به رادیوهای اینترنتی 

افزایش می یابد.
زنان نسبت به مردان و خانه دارها نسبت به دیگر گروه های 

فعالیت کمتر از رادیوهای اینترنتی استفاده می کنند.

لذا هدف کلی پژوهشگران این پیمایش به این شرح زیر 
بوده است:

شیوه  درباره  داده ها  از  مجموعه ای  ساختن  فراهم 
ایران  و روستاهای  فراغت مردم در شهرها  گذراندن زمان 
و »مصرف فرهنگی« آنان بوده است.همچنین این پژوهش 
از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر زمانی، از نوع مقطعی 
این  در  می باشد.  پهنانگر  نوع  از  گستره،  نظر  از  می باشد. 
پژوهش در دو سطح توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از 
پارادایم مطرح در چهارچوب نظری، یافته های به دست آمده 

ارائه شده است.
شده  گردآوری  پیمایش  شیوه  به  پژوهش  این  داده های 
طریق  از  ایرانی  شهروندان  به  مربوط  اطالعات  است. 
پرسشنامه ساختاریافته به صورت مصاحبه رودرو، جمع آوری 
شامل  پژوهش،  این  آماری  جمعیت  است.همچنین  شده 
روستاهای  و  شهر  ساکن  باالی  به  سال   15 افراد  تمامی 

کشور است.
استان   31 در  نفر   15606 بررسی  این  در  نمونه  تعداد 

کشور هستند.

گزارش »کرمان امروز«  از ترک تحصیلی پنهان دانش آموزان نقاط محروم استان به دور از تبلت و گوشی و تدبیر؛

ترکتحصیلحقیقیپشتموانعمجازی
گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره: 
بازماندگی و طرد از تحصیل بسیاری از دانش آموزانی که 
از  بسیاری  ندارند، گریبانگیر  تبلت  و  به گوشی  دسترسی 
خانواده های جنوب استان شده و در سایه غفلت مسئوالن 
زمینه ترک تحصیل بسیاری را رقم خواهد زد. در همین 

زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه قابل مطالعه است.
آغاز می شود  حالی  در  تحصیلی جاری  دوم سال  نیمه 
که وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد؛ در استان های زرد 
مدارس می توانند حضوری به دانش آموزان دروس را ارائه 
شیوع  افزایش  بر  مبنی  اخباری  کنار  در  خبر  این  دهند. 
کرونا در بهمن ماه و به صدا در آمدن آژیر خطر بحرانی 
نگرانی  موجبات  و  گشته  همزمان  نقاط  از  بسیاری  شدن 

بسیاری از خانواده ها شده است.
و  مجازی  فضای  در  آموزش  ادامه  به  ها  خانواده  تاکید 
دریافت دروس از طریق سامانه شاد است. نکته ای که در 
این میان مغفول مانده و کماکان بسیاری از دانش آموزان 
به ویژه در مناطق محروم  را  به چالش کشانده است، عدم 
دسترسی دانش آموزان به گوشی های هوشمند، تبلت و 

اینترنت است.
براعالم  بنا  که  شود  می  نمایان  زمانی  فاجعه  این  عمق 

اداره کل آموزش و پرورش استان  ابتدایی  معاون آموزش 
کرمان، بیشترین دانش آموزان ترک تحصیل  وبازمانده از 
ترک  شاهد  و  داریم  کرمان  استان  جنوب  در  را  تحصیل 

تحصیل پنهان دانش آموزان هستیم.
عباس ضیاء افزود: از ابتدای سال تحصیلی جاری 3677 
نتوانستیم  علتی   هر  به  را   ابتدایی  اول  پایه  آموز  دانش 
کردیم.  جذب  را  نفر   551 تعداد  این  از  که  کنیم  جذب 
نتوانستند در  به هر علت  اما  نیز شناسایی شدند  تعدادی 

مدرسه حضور پیدا کنند.  

فرزندان مان  به دلیل اینکه قشر ضعیف جامعه 
هستیم، فراموش شده اند

یک شهروند نرماشیری در نامه ای که  با همین موضوع 
است:  نوشته  کرده،  ارسال  امروز  کرمان  روزنامه  برای 
فرزندان ما در این وضعیت اقتصادی و کرونایی آینده ای 
بازگشایی  از  ماه  چهار  حدود  اینکه  با  مسئوالن  و  ندارند 
برای خانواده هایی که  ای  اما هنوز چاره  مدارس گذشته 
توان خرید گوشی برای فرزندان شان ندارند، پیدا نکرده اند.

وی از قول هایی که در خصوص تامین گوشی از طریق 

کماکان  ولی  شده  داده  آنها  به  نهاد  مردم  های  سازمان 
از  پیش  است:  نوشته  و  است، گالیه کرده  نشده  عملیاتی 
این اعالم شده بود که دانش آموزان خانواده های نیازمند 
برای  امداد رسان  از طریق سازمان های  شناسایی شده و 
فرزندان شان گوشی و تبلت هایی تامین می شود اما هنوز 
که هنوز است خبری نشده و فرزندان ما به خاطر اینکه در 

خانواده  فقیر به دنیا آمده اند، فراموش شده اند.
سخن آخر

از  بسیاری  کنونی  اقتصادی  وضعیت  دلیل  به  متاسفانه 

خانواده ها با مشکل رو به رو شده و توان خرید گوشی را 
باال  به حدی  های هوشمند  قیمت گوشی  که  ندارند چرا 
ماه درآمد  معادل چند  قیمت یک گوشی  رفته که گاهی 
بازماندگی  یا  تحصیل  ترک  است.  کارگری  خانواده  یک 
بر  بزرگی  ضربه  آنکه  بر  عالوه   آموزان  دانش  تحصیل  از 
سیستم آموزش و پرورش کشور است بار روانی نیز بر دانش 
آموزان و خانواده های آنان دارد و تاثیر آن بعدها در جامعه 

معلوم خواهد شد .

 بازماندگی از تحصیل تعداد زیادی از دانش آموزانی كه دسترسی به گوشی 
و تبلت ندارند، گریبانگیر بسیاری از خانواده های جنوب استان شده و در سایه 
غفلت و پیش بینی ضعیف مسئوالن، زمینه ترک تحصیل بسیاری را رقم خواهد 
زد. عمق این فاجعه زمانی نمایان می شود كه بنابر اعالم معاون آموزش ابتدایی 
اداره كل آموزش و پرورش استان كرمان از ابتدای سال تحصیلی جاری 3677 
جنوب  از  ایشان  بیشتر  كه  نشدند  ابتدایی جذب مدارس  اول  پایه  دانش آموز 
استان كرمان هستند و این یعنی اینکه شاهد ترک تحصیل پنهان دانش آموزان 

هستیم و...


