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رئیس پلیس فتا استان کرمان هشدار داد:

سرقت اطالعات اکانت های 

شبکه های اجتماعی مردم

 توسط تعمیرکاران غیرمجاز

با پنج فرمانروای

 قدرتمند زن 

در طول تاریخ

 آشنا شوید

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان:

فرمانداران برای برگزاری انتخابات 

در پیک پنجم آماده باشند
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد:  

واکسیناسیون معلمان، اساتید

 و جمعی از دانشجویان در مردادماه
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معاون دادگستری استان کرمان : 

حجم انبوهی از پرونده های قضایی 

نتیجه عملکرد سوء، کوتاهی 

و بی تفاوتی بعضی از مسئوالن است

کرونا در استان و اعالم وضعیت قرمز در سه شهرستان استان؛ گزارش »کرمان امروز« از آخرین نقشه رنگ بندی وضعیت 

استان کرمان همچنان تردد ممنوع است

متن کامل در صفحه سوم

    طبق آخرین نقشه رنگ بندی وضعیت کرونا که در اپلیکیشین ماسک اعالم می شود در حال حاضر سه شهرستان جیرفت، سیرجان و شهربابک در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند. این در حالی است که 
تعطیالت چهار روزه  نیمه خرداد را در پیش رو داریم و به همین دلیل از سوی ستاد کرونای استان اعالم شده که از ساعت12 ظهر چهارشنبه 12 خردادماه تا ساعت 12ظهر دوشنبه 17خردادماه جاری تردد 

خودروی شخصی بین استان های کشور فارغ از رنگ بندی ممنوع است و...
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رئیس شورا های حل اختالف استان مطرح کرد:

مختومه شدن

 56 درصد 

پرونده های شرق

کرمان با سازش  

برای سومین بار پیاپی؛

پینگ پنگ بازان شهربابکی

قهرمان ایران شدند

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  دوم

بیکاری 
دوبرابریبانوانکرمانی

نسبتبهمتوسطکشوری

روایت »کرمان امروز« 
از وضعیت شاغل بودن 

کرمانی در استان  زنان 
کرمان و مقایسه آن 
با متوسط کشوری:

آگهی مزایده عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب  فرهنگیان کرمان 
متن در صفحه سوم
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اخبار استان

رئیس شورا های حل اختالف استان کرمان گفت: 
حوزه های  در  مطروحه  پرونده های  از  درصد   ۵۶
قضایی شرق استان طی سال گذشته به سازش 

منجر شده است.
 مهدی تقی زاده  رئیس شوراهای حل اختالف 
استان کرمان گفت: در سال گذشته ۲۱ هزار و 
۳۴۱ فقره پرونده به شعب شورا های حل اختالف 

شرق استان وارد و ۲۰ هزار و ۹۴۴ پرونده مختومه 
شده است که از این تعداد در مجموع ۱۱ هزار و 
۶۴۰ پرونده با پیگیری و تالش اعضا و کارکنان 

شورا در شرق استان به سازش منجر شده است.
شرق  در  مصالحه  حوزه  در  عملکرد  بیشترین  او 
ریگان  به شهرستان های  را مربوط  استان کرمان 
با ۸۳ درصد، نرماشیر با ۸۴ درصد و فهرج با ۶۱ 

درصد بیان کرد و گفت: در سال گذشته دو فقره 
پرونده قتل نیز توسط شورای حل اختالف حوزه 
و سازش ختم  به صلح  ریگان  قضایی شهرستان 

شده است و دو نفر از قصاص رهایی یافته اند.
رئیس شورا های حل اختالف استان کرمان با بیان 
شورای  شعبه  یک  تعداد  بم  در شهرستان  اینکه 
در  افزود:  است،  فعال  زندان  ویژه  اختالف  حل 

سال گذشته اعضا و کارکنان شعب شورای حل 
شدند  موفق  شهرستان  این  زندان  ویژه  اختالف 
از پرونده های وارد شده به این شعبه ۱۳۳ فقره 

پرونده را با صلح و سازش مختومه کنند .
تقی زاده تصریح کرد:  بر این اساس ۵۰ زندانی از 
زندان این شهرستان آزاد و به آغوش خانواده های 

خود بازگشتند.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه باید تبلیغات را در بستر 
را  خودشان  فرمانداران  کرد:  اظهار  ببریم،  مجازی  فضای 
برای بدترین سناریو برای برگزاری انتخابات آماده و شعب 
اخذ رای را برای برگزاری در پیک پنجم کرونا آماده کنند.
دکتر علی زینی وند  در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا 
اظهار کرد: وضعیت کنونی استان)شهرهای قرمز کرونایی( 
و  هرمزگان  با  همجواری  دلیل  به  بود  بینی  پیش  قابل 
سیستان و بلوچستان و سه شهرستان قرمز ما در معرض 

تردد و مراوده با این استان ها هستند.
وی افزود: احتماال وضعیت بدتر از آنچه که نشان می دهد، 
هست و وضعیت بسیار نگران کننده ای است و این نگرانی 

زمانی بیشتر می شود که براساس گزارش وزارت بهداشت، 
انگلیس و  افزایش بسیار زیاد مبتالیان ویروس هندی در 
کشورهای دیگر اتفاق افتاده هرچند به دلیل واکسیناسیون 

گسترده، مرگ و میرها کنترل شده است.
به  شهریورماه  در  ما  است  ممکن  کرد:  تصریح  وند  زینی 
اگر  اما  برسیم،  واکسیناسیون  در  دیگر  کشورهای  سطح 
پیکی که در هند و کشورهای دیگر وجو دارد و مواردی که 
در برخی استان ها دارد بروز می کند، حتما افزایش مرگ 

و میر خواهیم داشت.
استاندار کرمان بیان کرد: بیمارستان ها باید آمادگی خود 
را افزایش داده و دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح و ... 

آماده باشند و همه فرمانداران آمادگی داشته باشند.
کل  آینده  هفته  دو  در  است  ممکن  متاسفانه  افزود:  وی 
بین  های  ورودی  باید  و  بشود  جدید  پیک  وارد  کشور 
هرمزگان  و  بلوچستان  و  سیستان  سمت  ویژه  به  استانی 

به شدت کنترل شود.
زینی وند با تاکید بر اجرای طرح شهید سلیمانی و کنترل 
تاالرها،  کرد:  تصریح  انتظامی  نیروی  سوی  از  ترددها 
دورهمی و نشست ها به ویژه در شهرهای جنوبی استان 
که اخباری داریم شوراها جلسه می گذارند، باید به شدت 
جلوگیری و کنترل شوند و کاندیداها اگر گوش نمی دهند 

به دستگاه قضاء معرفی شوند.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه باید تبلیغات را در بستر 
را  خودشان  فرمانداران  کرد:  اظهار  ببریم،  مجازی  فضای 
برای بدترین سناریو برای برگزاری انتخابات آماده و شعب 
اخذ رای را برای برگزاری در پیک پنجم کرونا آماده کنند.

نظر  به  برود  پیش  روال  همین  به  شرایط  اگر  افزود:  وی 
می رسد باید انتخابات را در شرایط پیک پنجم کرونایی 

برگزار کنیم.
باید تعطیل  تاالرها و ورزشگاه ها  زینی وند تصریح کرد: 

باشد و مدیران نباید طرح دورکاری را زیر سئوال ببرند.
جلوگیری  تجمعی  هرگونه  از  فرمانداران  کرد:  بیان  وی 

کنند و برای انتخابات نیز دستورالعمل وجود دارد.

استاندار کرمان:

فرمانداران برای برگزاری انتخابات در پیک پنجم آماده باشند

رئیس شورا های حل اختالف استان مطرح کرد:

مختومه شدن 56 درصد پرونده های شرق کرمان با سازش 

خبر
مددجویان کرمانی بیش از دو هزار 

تخته فرش و گلیم تولید کردند 

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان از تولید ۲ 
هزار و ۳۱۲ تخته فرش و گلیم با کمک مددجویان کرمانی طی پارسال خبر داد.

 غالمرضا خواجه، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
کرمان با بیان اینکه مددجویان کرمانی ساالنه حدود ۱۹ هزار مترمربع فرش و گلیم 
دستباف تولید می کنند، گفت: مددجویان کرمانی طی پارسال ۲ هزارو ۳۱۲ تخته 

فرش و گلیم به متراژ ۱۸ هزار و ۴۹۶ مترمربع تولید و روانه بازار فروش کرده اند.
افزود:  و  اعالم کرد  تومان  میلیارد  را حدود ۶۱  تولیدی  این فرش های  ارزش  او 
هم اکنون حدود پنج هزار بافنده تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان قرار دارند.

خواجه تعداد دار های فعال قالی مددجویان را هم اکنون ۴ هزار و ۳۷۲ دار بیان کرد 
و گفت: به منظور حمایت از قالیبافان تحت حمایت، تامین مواد اولیه موردنیاز آن ها 
از طریق راهبر شغلی تهیه و فرش های تولیدی آن ها بدون واسطه با کمک این 
نهاد به فروش می رسد. او افزود: این نهاد با شناسایی طرح های روز و موردنیاز بازار، 
تامین مواد اولیه مرغوب و مناسب، نظارت بر اجرای طرح های قالیبافی مددجویان 
و فروش فرش های تولیدی آن ها در خارج از استان با قیمت باالتر، تالش می کند، 

بیشترین سود را نصیب مددجویان بافنده تحت حمایت کند.
خواجه، استعداد سنجی قالیبافان و مشاوره شغلی آن ها به صورت چهره به چهره را 
از رویکرد های اساسی این نهاد در ایجاد طرح های قالیبافی اعالم و بیان کرد: پس 
از طی این مراحل، متقاضیان بافت فرش برای انتخاب نوع فرش و تکمیل پرونده 
به واحد های مربوطه معرفی می شوند تا با تهیه امکانات نقشه و مواد اولیه موردنیاز 

با کمک کمیته امداد، طرح راه اندازی شود

رئیس پلیس فتا استان کرمان هشدار داد:

سرقت اطالعات اکانت های شبکه های

 اجتماعی مردم توسط تعمیرکاران غیرمجاز

رئیس پلیس فتا استان کرمان در خصوص سرقت اطالعات شخصی و اکانت های 
به  همراه  تلفن  غیرمجاز  تعمیرکاران  وسیله  به  کاربران  اجتماعی  شبکه های 

شهروندان هشدار داد.
امین  سرهنگ  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
یادگار نژاد، رئیس پلیس فتا استان کرمان گفت: با توجه به اینکه کاربران تلفن های 
هوشمند در خصوص سوءاستفاده هایی که تعمیرکاران تلفن های همراه از اطالعات 
موجود در گوشی های آن ها می توانند داشته باشند، اطالعات کافی ندارند، تلفن های 
خود را بدون رعایت مالحظات حفاطتی در اختیار تعمیرکاران غیرمجاز قرار داده و 

موجبات ارتکاب جرائم علیه خود را فراهم می کنند.
او افزود: شهروندان باید قبل از تحویل تلفن همراه خود به تعمیرکاران، از مجاز 
بودن تعمیرگاه اطمینان حاصل کنند و از قرار دادن گوشی خود به افراد غیرمجاز 
اطالعات  سرقت  از  ماندن  امان  در  برای  کرد:  بیان  یادگارنژاد  کنند.  خودداری 
شخصی خود بهتر است قبل از تحویل دادن گوشی به تعمیرکاران، کلیه اطالعات 

خانوادگی و خصوصی را از حافظه داخلی تلفن همراهشان پاک کرد.
به  پاسخگویی  آماده  شبانه روزی  صورت  به  فتا  پلیس  گفت:  انتظامی  مقام  این 
به  مراجعه  با  موارد مشکوک  با  مواجهه  کاربران در صورت  لذا  است،  شهروندان 
بخش مرکز فوریت های سایبری سایت پلیس فتا به آدرس، با ما در ارتباط باشند.

برای سومین بار پیاپی؛

پینگ پنگ بازان شهربابکی قهرمان ایران شدند

تیم شهرداری شهربابک برای سومین بار پیاپی قهرمان لیگ برتر تنیس روی میز 
بانوان کشور شد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، بیست و 
چهارمین دوره رقابت های لیگ برتر تنیس روی میز بانوان باشگاه های کشور به 
پایان رسید و تیم شهرداری شهربابک برای سومین بار پیاپی عنوان قهرمان این 

مسابقات را از آن خود کرد.
در دیدار پایانی شهربابکی ها موفق شد ۶ بر صفر دانشگاه آزاد اسالمی را شکست 

دهند و به عنوان قهرمانی این رقابت ها برای سومین سال پیاپی دست یابند.
تیم دانشگاه آزاد دوم شد و تیم های وچان کردستان و پادمایدک اصفهان نیز به 
طور مشترک در مکان سوم قرار گرفتند تا پرونده لیگ برتر تنیس روی میز بانوان 
در فصل ۹۹ با چند ماه تاخیر آن هم به دلیل مسائل ناشی از شیوع کرونا بسته 
همراه  به  میز  روی  تنیس  فدراسیون  مسئوالن  با حضور  اختتامیه  مراسم  شود. 

مسئوالن تیم های شهرداری شهربابک و دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد.
ایرانمنش رئیس  میثم پاریزی مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان، احسان 
هیات تنیس روی میز و جالل بابدری دبیر و معصومه رفیعی عضو هیئت رئیسه 
هیئت تنیس روی میز استان کرمان در مراسم اهدای جوایز به تیم قهرمان حضور 

داشتند. 

جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
راستای  در  گفت:  کرمان  استان  کل  دادگستری 
اقدامات پیشگیرانه و تالش در راستای اجرای برنامه 
عمل کنترل و کاهش خشونت )اجرای برنامه میثاق 
نا امنی در  پایدار( رخدادهای  امنیت  نامه عدالت و 
در  و  درصد   ۱۱ جیرفت  شهرستان  در   ۹۹ سال 
می  نشان  را  کاهش  درصد   ۵۰ منوجان  شهرستان 

دهد .
شهرستان  به  سفر  جریان  در  قویدل«  »سیدمهدی 
تشکیل  ضرورت  و  اهمیت  به  اشاره  با  جیرفت 
جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: 
دستگاه قضایی باید مطالبه گر باشد و به جای اینکه 
بار کوتاهی بقیه را به دوش بکشد از مسئوالن پاسخ 

بخواهد.
وی با اشاره به رویکرد دستگاه قضا و سند تحول قوه 
قضائیه افزود: هم اکنون ما بار کوتاهی، کم کاری و 
سوء مدیریت سایر دستگاه ها را به دوش می کشیم 
و حجم  پرونده  از  انبوهی  ورود حجم  به  منجر  که 
باالی مراجعات به کارمندان و قضات دستگاه قضایی 
شده که نتیجه عملکرد سوء، کوتاهی و بی تفاوتی 
بنابراین  است  جامعه  سطح  در  مسئوالن  از  برخی 
باید به سمتی حرکت کنیم تا جرمی اتفاق نیفتاده و 
کوتاهی نباشد و مدیری که وظیفه ای برعهده دارد 

باید آن را به نحو احسن انجام دهد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری 
استان کرمان، قویدل گفت: چرخش مد نظر دستگاه 
احیاء  به  دادخواست محور  از  رویکرد  تغییر  قضایی 
است  مشروع  های  آزادی  گسترش  و  عامه  حقوق 
و  فعال  نگاه  به  منفعالنه  نگاه  از  باید  اینکه  ضمن 

و  امید  تغییرها  این  نتیجه  و  کنیم  تغییر  ایجابی 
پویایی درجامعه خواهد بود.

خصوص  در  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
سال  طوایف)در  سران  گردهمایی  اجرایی  اقدامات 
نویس  پیش  زمینه  این  در  باید  کرد:  بیان   )۱۴۰۰
میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار و بانک اطالعاتی 
از سران طوایف، معتمدین و متنفذین مناطق جنوب 
برگزاری  برای  ریزی  برنامه  و  تهیه  استان  شرق  و 
شرق  و  جنوب  طوایف  سران  و  علماء  گردهمایی 

استان انجام شود.
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
دادگستری کل استان کرمان به آمار جرائم )مصادیق 
خشونت( در ۱۰ ماهه سال ۹۹ در مقایسه با مدت 
راستای  در  کرد:  یادآوری  و  اشاره  مشابه سال ۹۸، 
اقدامات پیشگیرانه و تالش در اجرای برنامه میثاق 
امنی در  نا  پایدار، رخدادهای  امنیت  و  نامه عدالت 
این  و  یافته  کاهش  درصد   ۱۱ جیرفت  شهرستان 
در  درصد،   ۱۶ عنبرآباد  شهرستان  در  مصادیق 
و در شهرستان منوجان ۵۰  شهرستان کهنوج ۱۱ 

درصد کاهش را نشان می دهد .
وی تصریح کرد: برقراری صلح و سازش بین زوجین 
های  گروه  و  خانواده  بزرگان  ظرفیت  از  استفاده  با 
و  متقاضی  والدین  به  راهنمایی  و  کمک  مرجع، 
جوانان در شرف ازدواج در خصوص ارائه راهکارها و 
تبیین معیارها و شاخص های انتخاب همسر مناسب 
سران  گردهمایی  مهم  اهداف  جزو  ازدواج  از  قبل 

طوایف محسوب می شوند.
موثر  های  آموزش  ارائه  همچنین  گفت:  قویدل 
زوجین،  تعارض  حل  اختالفات،  وقوع  از  پیشگیری 

از  استفاده  ها،  خانواده  در  اجتماعی  سرمایه  ارتقاء 
و گروه های مرجع  بزرگان، ریش سفیدان  ظرفیت 
مهارت های  آموزش  و  تعارضات خانوادگی  در حل 
اهداف کاربردی گردهمایی علما و سران  از  زندگی 

طوایف به شمار می روند.
توسعه  و  ایجاد  همچنین  افزود:  قضایی  مقام  این 
و  سفیدی  ریش  های  حلقه  از  اجتماعی  شبکه 
تبادل تجربیات، ترویج آموزش  برای  فامیل  بزرگان 
ها و مهارت های حل تعارض و کاهش طالق، احیاء 
در  اختالف  حل  های  آئین  و  های  سنت  ترویج  و 
بین خانواده ها و آموزش و راهنمایی خانواده های 
متقاضی در شناخت و تبیین معیارها و شاخص های 
انتخاب همسر مناسب از دیگر اهداف کاربردی این 

گردهمایی است.
وی تاکید کرد: طرح اورژانس قضایی در حوزه های 
قضایی شهرستان با استفاده از ظرفیت بسیار باالی 
مصلحین و حکمین قرآنی در راستای کاهش ورودی 
پرونده ها و پیشگیری از آسیب ها و جرایم و ترویج 
فرهنگ صلح و سازش ابالغ شده است و حوزه های 
قضایی فعال در اجرای این طرح در سال ۹۹، کرمان، 
رودبار جنوب، قلعه گنج، کهنوج، زرند، ریگان و راور 

هستند.
قویدل در ادامه تعداد مصلحین کل استان کرمان را 
۵۳۶۹ نفر اعالم کرد و یادآور شد: تاکنون قریب به 
۲۰۰۰ صلح و سازش توسط مصلحین صورت پذیرفته 
است و به علت اثربخشی باال و موفقیت چشمگیر این 
طرح در شهرستان های پایلوت)سیرجان، رفسنجان، 
عنبرآباد،  کهنوج،  جیرفت،  بم،  ماهان،  زرند،  بافت، 
جازموریان(،  و  گنج  قلعه  جنوب،  رودبار  منوجان، 

های   شهرستان  سایر  در  جدید  مصلحین  آموزش 
انار، شهربابک، بردسیر، کوهبنان، راور، ارزوئیه، رابر، 
نرماشیر،  فاریاب،  فهرج،  صفائیه،  کشکوئیه،  راین، 
بروات، گلباف، شهداد  و ساردوئیه نیز در اسفندماه 

سال ۹۹ انجام شد.
قویدل در ادامه سامانه جامع ارتباط مردمی)سجام( 
وقوع  از  پیشگیری  اجتماعی  شبکه  بزرگترین  را 
آدرس  به  سامانه  این  کرد:  تصریح  و  دانست  جرم 
ظرفیت  از  استفاده  منظور  به   Sajam.scpd.ir
شدن  برطرف  راستای  در  و  مردمی  مشارکت 
و  جرایم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معضالت 
رسیدگی سریع و قاطع به تخلفات و جرایم طراحی 

شده به طوری که اثر بازدارندگی داشته باشد.

معاون دادگستری استان کرمان : 

حجم انبوهی از پرونده های قضایی نتیجه عملکرد سوء، کوتاهی و بی تفاوتی بعضی از مسئوالن است

شرکت خدمات حمایتي کشاورزي استان  کرمان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام امورحفاظت فیزیکی ونگهبانی خود را  از طریق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله 
ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از »دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و... « در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)توکن( را جهت  

شرکت در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره  فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه: ۲۰۰۰۰۳۰۰۶۲۰۰۰۰۰۴ روزدوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

2- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان  به آدرس کرمان- بلوارشهید صدوقی- دویست متر بعدازسه راه کشاورز- سمت چپ 
3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.
4-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز دوشنبه  مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ لغایت ساعت۱۹ روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی-بارگزاری در سامانه بصورت pdf-: تا ساعت۱۹ روز پنج شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل ۴۵روز  از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.

6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها:  روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰ درمحل سالن کنفرانس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کرمان
7-میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ:  ۶۷۳/۳۶۴/۰۰۰)ششصدوهفتادوسه میلیون وسیصدوشصت وچهار هزار(ریال که به  دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقدی 
)فیش واریزی( بحساب شبای شماره IR۲۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۹۷۰۴۰۰۵۷۹۱نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه 

واریز سی کاراکتری ۳۰۴۰۳۹۷۵۹۲۶۳۵۰۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶ قابل ارائه می باشد. 
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع )الف(عالوه بر بارگزاری در سامانه، می بایستی بصورت فیزیکی و در 
پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه  مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.

ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانید ضمن تماس با  شماره تلفن ۰۳۴۳۲۱۱۱۰۲۵  به  آدرس اینترنتی شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  
http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.

-شماره تماس پشتیبانی سامانه۱۴۵۶) تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان  بشماره۰۳۴۳۲۱۶۳۵۲۳( 
شناسه: ۳۶۸۰م/الف

شماره: ۱۴۰۶ /۵۵/۳۹/۰۰                                                تاریخ:  ۱۴۰۰/۰۳/۰۹  

وزارت جهاد کشاورزی

نوبت اول
تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان 

بدین وسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت راه، ساختمان و سدسازی آسمانه )سهامی 
خاص( می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت راس 
ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ در کرمان، بلوار جمهوری اسالمی، مقابل هتل 

پارس ساختمان یاقوت برگزار می گردد.
دستور جلسه: 

۱- استماع گزارش هیات مدیره ۲- تصویب ترازنامه و صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 
۳- تقسیم سود سال ۱۳۹۹ ۴- انتخاب بازرس ۵- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

عادی می باشد.
از سهامداران گرامی تقاضا می شود که در تاریخ فوق، شخصا و یا معرفی نماینده با وکالت نامه 

معتبر دارای اختیارات کافی در جلسه حاضر شوند.
هیات مدیره شرکت

بدین وسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت راه، ساختمان و سدسازی آسمانه )سهامی 
العاده شرکت راس ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه  خاص( می رساند مجمع عمومی فوق 
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ در کرمان، بلوار جمهوری اسالمی، مقابل هتل پارس ساختمان یاقوت برگزار 

می گردد.
دستور جلسه: 

۱- افزایش سرمایه شرکت ۲- سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوق العاده می باشد.
از سهامداران گرامی تقاضا می شود که در تاریخ فوق، شخصا و یا معرفی نماینده با وکالت نامه 

معتبر دارای اختیارات کافی در جلسه حاضر شوند.
هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 
شرکت راه، ساختمان و سدسازی آسمانه )سهامی خاص(

شماره ثبت 6981 و  شناسه ملی 10630131611

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 
شرکت راه، ساختمان و سدسازی آسمانه )سهامی خاص(

شماره ثبت 6981 و  شناسه ملی 10630131611
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

عابدزاده در بین باارزش ترین 

»بازیکنان آزاد« لیگ پرتغال 

قرار گرفت

در  ماه  یک  حدود  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به   
با باشگاه  پایان ماه ژوئن )تیر( قرارداد امیرعابدزاده 
در  اخباری  هنوز  رسید.  خواهد  پایان  به  ماریتیمو 
نظر  به  ولی  نشده  منتشر  عابدزاده  آینده  خصوص 
می رسد این دروازه بان درخشان ماریتیمو در این 

تیم بماند.
او که یکی از مهره های اصلی ماریتیمو در این فصل 
بود و توانست به یکی از بهترین گلرهای لیگ پرتغال 
جای  بازیکنانی  بهترین  بین  در  اکنون  گیرد،  نام 
گرفته که قراردادشان یک ماه دیگر به پایان می رسد.

بین  در  عابدزاده  پرتغالی،  رسانه  گزارش  طبق 
باارزش ترین بازیکنان آزاد لیگ پرتغال قرار دارد

مرد بدگمان همسرش را از 

بالکن به پایین پرت کرد!
در  مسکونی  مجتمع  یک  ساکنان  قبل  روز  چند 
زن  مرگبار  از سقوط  پلیس  با  تماس  در  شهریار 

جوانی از بالکن خانه اش خبر دادند.
به  حادثه  بررسی  برای  پلیس  مأموران  وقتی 
در  من  گفت:  همسایه ها  از  یکی  رفتند  محل 
فریادهای  صدای  ناگهان  که  بودم  نشسته  خانه 
رفتم  حیاط  به  وقتی  شنیدم.  را  همسایه  زن 
متوجه شدم زن جوان که ساکن طبقه سوم بود 
با شوهرش روی بالکن در حال دعوا هستند. زن 
فریاد می کشید و کمک می خواست و مرد جوان 
سعی داشت همسرش را به پایین پرت کند. زن از 
ترس دستانش را به نرده ها گرفته بود اما شوهرش 
با مشت به دستان او می کوبید و بعد هم پاهایش 

را گرفت و او را به داخل حیاط پرت کرد.
پس از این اظهارات، کارشناسان پزشکی قانونی با 
مشاهده آثار چاقو روی بدن زن جوان دریافتند که 
وی قبل از سقوط با ضربه های چاقو مجروح شده 
بود. در حالی که دستور انتقال جسد به پزشکی 
شوهر  دستگیری  برای  تحقیقات  و  صادر  قانونی 
به  پای خود  با  مرد جوان  بود،  آغاز شده  مقتول 

کالنتری رفت و تسلیم شد.
مرد 40 ساله وقتی مقابل افسر پرونده نشست در 
پیش  گفت: حدود 10 سال  ماجرا  بیان جزئیات 
ازدواج  شدم.  آشنا  همسرم  با  خواهرم  واسطه  به 
ما به شکل سنتی انجام شد و رابطه خوبی را باهم 
شروع کردیم. دوره های نامزدی و عروسی هم طی 
شد و بعد از حدود سه سال صاحب فرزند شدیم 
زندگی خوبی داشتیم اما به مرور زمان دیگر آن 
من  نداشتیم.  به همدیگر  را  قبل  عالقه  و  حس 
خودم را با کار و همسرم نیز با بچه و کارهای خانه 
تا  نداشت  کاری  من  با  زیاد  و  بود  کرده  سرگرم 
چند وقت پیش که متوجه رفتارهای مشکوک وی 
با تلفن خود سرگرم بود و وقتی من  شدم. مدام 
می رسیدم تلفن را خاموش می کرد. گاهی بین مان 

درگیری رخ می داد اما شدید نبود.
فردی  با  مشکوکش  تماس های  متوجه  اینکه  تا 
گفت  و  کرد  انکار  همسرم  ولی  شدم  ناشناس 
شنیدن  با  است.  کرده  دل  درد  فرد  آن  با  فقط 
یعنی  گفتم  که  عصبانی شدم  آنقدر  این حرفش 
زندگی ما آنقدر نابود شده است که تو با دیگران 

درد دل کنی؟
وقتی بحث با همسرم باال گرفت از ناراحتی تابلو 
ناگهان  اما  زدم  را  خودم  و  کوبیدم  سرم  روی  را 
کمال  در  و  رفت  خواب  اتاق  به سمت  همسرم 
به  زد  خودش  به  ضربه  دو  چاقو  با  دیدم  تعجب 
به سمت  اما  بگیرم  او  از  را  تا چاقو  رفتم  سمتش 
و  دهم  نجات  را  او  کردم  سعی  من  رفت  بالکن 
پایش را بگیرم اما پای خودم لیز خورد و همسرم 
که  می زدند  فریاد  همسایه ها  افتاد،  پایین  به 
فرار  ترس  از  هم  من  می کنی!  چکار  کشتیش! 
کردم اما خیلی زود پشیمان شدم و به کالنتری 

رفتم. 

گزارش »کرمان امروز« از آخرین نقشه رنگ بندی وضعیت کرونا در استان و اعالم وضعیت قرمز در سه شهرستان استان؛

استان کرمان همچنان تردد ممنوع است

 طبق آخرین نقشه رنگ بندی در حال حاضر سه شهر استان 
کرمان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند. این رنگ بندی 
که از سوی اپلیکیشن ماسک اعالم و از سوی وزارت بهداشت 
از موج چهارم کرونا،  با عبور استان کرمان  منتشر می شود 
شهرستان های قرمز در استان کرمان نسبت  به هفته گذشته  

به  3 مورد افزایش یافت.
شهرهای قرمز کرونایی استان کرمان شامل شهرستان های 

جیرفت، سیرجان و شهربابک می باشد.
بر این اساس طبق آخرین آمار که از سوی جانشین استاندار 
آمار  آخرین  است طبق  بیان  شده  استان  کرونای  ستاد  در 
شهرستان ها، در حال حاضر به غیر از سه شهرستان مذکور که 
در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند شهرهای بافت، بردسیر، 
رفسنجان، رودبار، زرند، قلعه گنج، کرمان، کهنوج و منوجان 
در وضعیت نارنجی قرار دارند. در عین حال هیچ شهر آبی در 

استان وجود ندارد.
 بر اساس شاخص نمادهای سامانه ماسک، رنگ آبی نشانه 
پر  نارنجی وضعیت  کم خطر، رنگ زرد خطر متوسط، رنگ 

خطر و رنگ قرمز نشانه وضعیت خیلی پر خطر است.
خطر در کمین مناطق جنوبی

درحالی اکنون سه شهرستان قرمز در استان کرمان داریم که 
به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در هفته گذشته 

تعداد شهرستان های قرمز استان  به صفر رسیده بود.
رشیدی نژاد وضعیت کرونایی دو استان همسایه کرمان را 
نامناسب توصیف می کند و می افزاید: ترددهایی که با این 
استان ها انجام می شود شهرستان های جنوبی کرمان را در 

معرض خطر قرار می دهد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از فرمانداران شهرستان 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  های جنوبی درخواست کرد؛ 
در  ویژه  به صورت  و  قرار دهند  نظر  مد  دقیق  به صورت  را 
تعطیالت پیش رو در خصوص تردد به استان های همجوار به 

ویژه هرمزگان دقت ویژه ای داشته  باشند. 
موج پنجم در راه

به وضعیت  اشاره  با  استاندار کرمان  این هم  از  البته پیش 
کرونایی نامناسب هرمزگان و سیستان و بلوچستان ابراز نگرانی 
کرده و گفته بود: وضعیت کرمان  به دلیل همجواری با این دو 

استان در حال تغییر است. 
زینی وند با بیان اینکه کرمان آماده مقابله با کروناست، اظهار 
کرد: احتمال دارد تا دو هفته آینده وارد پیک جدید بیماری 
شویم. این در حالیست که برخالف دوره های گذشته این بار 

کرمان جزو اولین استان های پیک جدید خواهد بود.
استان  دو  در  کرونا  افزایش  به  توجه  با  گفت:  کرمان  استاندار 
هرمزگان و سیستان و بلوچستان، فرمانداران شهرستان های کرمان 

باید ورودی های بین استانی را با دقت رصد و کنترل کنند.
ممنوعیت تردد

تعطیالت چهار روزه  نیمه خرداد را در حالی در پیش رو 
از  است  شده  اعالم  استان  کرونای  ستاد  سوی  از  که  داریم 
ساعت12 ظهر چهارشنبه 12 خرداد ماه تا ساعت 12 ظهر 
بین  شخصی  خودروی  تردد  جاری  ماه  خرداد   17 دوشنبه 

استان های کشور فارغ از رنگ بندی ممنوع است. 
جانشین استاندار در ستاد کرونای استان با اعالم این مطلب 
گفت:در تعطیالت پیش رو تردد بین شهرهای استان مشمول 
این طرح نیست و تابع طرح هوشمند محدودیت ها مبنی بر 
رنگ بندی کرونایی است لذا اکنون ورود خودروهای شخصی 
غیربومی به شهرهای قرمز استان و خروج خودروهای بومی 
این شهرها ممنوع است ضمن اینکه ممنوعیت تردد شبانه از 

ساعت 22 تا 3 بامداد همچنان ادامه دارد.

حال  اعالم می شود در  ماسک  اپلیکیشین  در  که  کرونا  رنگ بندی وضعیت  نقشه  آخرین  طبق 
حاضر سه شهرستان جیرفت، سیرجان و شهربابک در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند. این 
در حالی است که تعطیالت چهار روزه  نیمه خرداد را در پیش رو داریم و به همین دلیل از سوی 
ستاد کرونای استان اعالم شده که از ساعت12 ظهر چهارشنبه 12 خردادماه تا ساعت 12ظهر 
بندی  از رنگ  فارغ  استان های کشور  بین  دوشنبه 17خردادماه جاری تردد خودروی شخصی 

ممنوع است و...

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد:  

واکسیناسیون معلمان، اساتید و جمعی از دانشجویان در مردادماه

انتشار 50 فیلم از رابطه مرد چینی با دختران زیر 18 سال ایرانی  

اساس   همین  بر  گفت:  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
ماه  مرداد  در  تا  شود  انجام  الزم  بررسی های  شد  مقرر 
واکسیناسیون معلمان، اساتید دانشگاه و حتی دانشجویانی که 
در ارتباط مستقیم هستند در اولویت قرار گیرد و بتوانیم برنامه 

تضمین  و  پروتکل ها  رعایت  با  سریع تر  هرچه  تا  کنیم  ریزی 
سالمت دانشجویان و دانش آموزان به سمت بازگشایی مدارس 
و دانشگاه ها برویم که این امر هم نیازمند همکاری آموزش و 

پرورش و خانواده ها است.

استان های  کفت:  صحبت هایش  از  دیگری  بخش  در  وی 
پروتکل ها  زیادی در بحث  باید رعایت  جنوبی و شرقی کشور 
داشته باشند تا روند صعودی بیماری به حالت نزولی بازگردد. 
رییسی افزود: تاکید می کنم عزیزان 70 سال به باال که برای 

 salamat.gov.ir نکردند در سایت  نام  ثبت  واکسیناسیون 
ثبت نام کنند و منتظر ارسال پیامک و نوبت دهی باشند و بر 
این اساس در مراکز حضور یابند و بدون نوبت دهی به مراکز 

مراجعه نکنند که باعث تجمع نشوند

اخیرا یک پسر چینی اقدام به انتشار فیلم هایی از روابط 
خود با دختران نوجوان ایرانی در شبکه یوتیوب کرده است 
این  زندگی  فضای شخصی  از  فیلم  به 50  نزدیک  انتشار   .
دختران ، بدون اجازه آنان که اکثرا کمتر از 18 سال سن 
خارجی(تحقیقات  اتباع  کنترل  پاوا)پلیس  پلیس  دارند. 

برروی این پرونده را آغاز کرده است.
جوان چینی ساکن ایران است.  او در مدت سکونت خود 
در ایران با عده ای دختران نوجوان ایرانی رابطه برقرار کرده 
و فیلم هایی از گفتگو با آنها یا معاشرت هایشان تهیه کرده 
بود.فیلم ها یکی پس از دیگری در شبکه اجتماعی یوتیوب 
نوجوان  دختران   از  فیلم   50 حدود   . اند  شده  بارگذاری 
ایرانی در صفحه یوتیوب این جوان  چینی منتشر شده بود 

که او در مورد رابطه اش با آنها توضیح داده بود.

پسر جوان چینی در مورد روابط خود با آنها،دعوت شدن به 
شام و نظراتی که دختران ایرانی راجع به شخصیت او داده 
بودند صحبت می کرد.مثال در جایی می گفت که من از نظر 

دختران ایرانی انسان خسیسی هستم!
با کامنت  یوتیوب  در  فیلم های خود  با مشاهده  دختران 
درخواست  جوان  این  از  فارسی  یا  انگلیسی  زبان  به  هایی 
یوتیوب  در  خود  از صفحه شخصی  را  ها  کلیپ  که  کردند 
بردارد و حتی عده ای اعتراض کرده وگفته بودند که قرار 

نبود این کلیپ ها منتشر شود.
داده  نشان  از خود  تندی  های  واکنش  هم  کاربران  دیگر 
بودند. خوانده  گر  سواستفاده  فردی  را  چینی  جوان  این  و 

راه  مجازی  فضای  در  منفی  موج  این  که  حال  همین  در 
افتاد،پیگیری این ماجرا در جریان کار پلیس پاوا قرار گرفت 

چرا که متهم پرونده از اتباع خارجی است.
جوان چینی در اظهارات خود ادعا کرده بود که مثل خیلی 
مختلف جهان  افراد  زندگی  از سبک  جهان،  گردشگران  از 

فیلم تهیه می کرد.
تحقیقات  آغاز  و  دختران  اعتراضات  موج  برخاستن  با 
پلیسی ، او اقدام به حذف کلیپ ها از حساب خود کرد. فیلم 
قوانین  زیرا مطابق  نیست  ها حاوی صحنه های مستهجن 
یوتیوب اگر کلیپ های تهیه شده، حاوی تصاویر مستهجن 
بود پیش از ورود پلیس ایران به پرونده خود یوتیوب صفحه 

این جوان را حذف می کرد.
این جوان در اولین اظهارات خود به پلیس پاوا ایران مدعی 
شده است که  انگیزه اش نشان دادن سبک زندگی ایرانیان 
بوده است و تولید چنین محتوایی در فضای یوتیوب در همه 

جای جهان امری طبیعی بوده است.
در حالی که در واکنش های اولیه گفته شده بود که دختران 
کم سن حتی زیر شانزده ساله ایرانی مورد سواستفاده یک 
فرد چینی قرار گرفته اند اما او گفته بود در برخی کلیپ ها 
حتی خانواده های این دختران جوان هنگام معاشرت آنها با 

جوان چینی حضور داشتند.
جمهوری  قانون  مطابق  تصاویر خصوصی  انتشار  چند  هر 
اسالمی ایران جرم است اما این فرد ادعا کرده بود که قصد 
توهین به هیچ کسی را نداشته و در آخرین کلیپ منتشر 

شده،از همه ایرانیان عذرخواهی کرده است.
رسیدگی به این پرونده هم چنان در دستور کار پلیس پاوا 
این فرد  احتمالی  انگیزه های  از  ابعاد دیگر  به  تا  قرار دارد 

رسیدگی شود.

ُمرده ای که پس از تشییع جنازه به خانه برگشت
در یک اتفاق جالب مردی که همه خانواده اش فکر می کردند مرده و برای 

او مراسم برگزار کرده بودند، پس از چند روز به خانه اش برگشت.
ماجرا از آنجایی شروع شد که بیمارستان دولتی RK جسد شخصی به نام 
گووردهان پرجاپات که در بیمارستان تحت معالجه بود را ناشناس اعالم کرد و 

بعداً نزدیکان شخص دیگری به نام لعل گادولیا، جنازه را به اشتباه در منطقه 
راج سمند دفن کردند. گادولیا در تاریخ 11 مه بدون اطالع خانواده به اودایپور 
رفته بود. وی به دلیل برخی از مشکالت مربوط به کبد در بیمارستان بستری 
از قرنطینه ناشی از ویروس کرونا  شد. پلیس گفت که خانواده گادولیا پس 

با برادرش زندگی می کردند. در همان روز، پرجاپات با آمبوالنس از منطقه 
موهی به بیمارستان RK منتقل شد. مسئوالن بیمارستان گفتند که وی در 

حین معالجه درگذشته است.
هیچ  بدون  روز  سه  مدت  به  جسد  که  کردند  اعالم  بیمارستان  مسئوالن 
عالمت تنفسی در سردخانه بود. سپس ما عکس های مرد متوفی را در مناطق 
مختلف برای شناسایی جسد پخش کردیم. آن ها در ادامه گفتند بیش از ده 
وارد  پلیس  بیمارستان آمدند.  به  برای شناسایی جسد  تاریخ 15 مه  نفر در 
تحقیق شد و اعضای خانواده گادولیا جسد را تحویل گرفتند. آن ها به اشتباه 
جسد گادولیا را شناسایی کردند که با زخم مشابهی در دست راست و ظاهر 
 DNA وی روبرو شده بود و پلیس جسد را بدون انجام آزمایش پس از مرگ و
تحویل آن ها داد. آن ها جسد را بردند و 15 مه طبق آداب و رسومشان با جنازه 
برخورد کردند. با این حال، گادولیا در 23 ماه مه به خانه بازگشت و از اینکه 
اتفاق پلیس  از این  فهمید همه فکر می کنند او مرده است شوکه شد. پس 
تحقیق را آغاز کرد و جسدی را که خانواده گادولیا سوزانده بودند، به عنوان 

جسد گووردهان پرجاپات شناسایی کرد.
این پرونده هیچ کجا مقصر نبودیم. جسد  " ما در  سخنگوی پلیس گفت: 
مقامات  حال،  همین  در   " شد.  اعالم  ناشناس  بیمارستان  مقامات  توسط 
بیمارستان اعتراف کردند که کل حادثه ناشی از سهل انگاری بخشی از پرسنل 

پرستاری و سردخانه بوده است.

جز تو به که بگویم جان
جز تو که برده ای از من

قصه ی زندگی را
شکوهِ انسانی را

به که بگویم
برای دلم مشکی پوشیده ام

برای دلی که به عشق ایمان دارد
به که بگویم

به باورم نخندد
فحش ندهد
نسخه نپیچد

جز تو به که بگویم هان
من که بی تو

جزیی از ویرانه گی ام
من که بی تو

گرگی از گله ی زخمم

به قلم 
سامان ساردویی 

شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان در نظر دارد 3 باب از واحدهای تجاری خود را واقع در 
کرمان: چهارراه جوپاری، بین شهرک ن والقلم تا شهرک امام علی )ع( بطرف چهارراه زندان را به صورت نقدی 
و یا تهاتری بفروش برساند. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 1400/03/10 به مدت یک هفته 
کاری به آدرس: کرمان، خیابان وحشی بافقی، نبش کوچه پنج مراجعه و یا با شماره تلفن های 32261296 - 

32224950 - 32261157 - 034 تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 

آگهی مزایده عمومی 
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به قلم 
محمد فتح نجات

با پنج فرمانروای قدرتمند زن در طول تاریخ آشنا شوید

قارچ سیاه و دانستنی هایی درباره آن

ثروت و قدرت فراوان در طول تاریخ تنها متعلق به 
مردان نبوده و زنان متعددی توانسته اند به حکمرانی و 

قدرت برسند.
 به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، 
به  متعلق  تنها  تاریخ  طول  در  فراوان  قدرت  و  ثروت 
طول  در  نیز  زیادی  زنان  بلکه  است؛  نبوده  مردان 
فرمانروایی حکومت  به  اند  توانسته  که  اند  بوده  تاریخ 
این  در  برسند.  در جهان  بزرگی  های  امپراتوری  و  ها 
گزارش به ۵ زن قدرتمند و ثروتمند که توانسته اند به 
فرمانروایی امپراتوری های بزرگی در طول تاریخ دست 

یابند، اشاره می کنیم:
۱ - ملکه حتشپسوت، فرعون زن باستان

باستان،  مصر  ملکه   )Hatshepsut( حتشپسوت 
پنجمین فرعون از دودمان هجدهم پادشاهی مصر باستان 
بود. او دومین فرعون زن است که از لحاط تاریخی تأیید 
شده است. نخستین فرعون زن تأیید شده »سوبک نفرو« 
بوده است؛ هر چند ممکن است زنان فرعون دیگری نیز 

پیش از حتشپسوت حکمرانی کرده باشند.
از میالد به قدرت   حتشپسوت در سال ۱۴۷۸ قبل 
رسید. او با توتمس دوم ازدواج کرد تا با همدیگر به طور 
برادر  توتمس دوم،  واقع  مشترک حکمرانی کنند. در 

ناتنی ملکه حتشپسوت بود که با وی ازدواج کرده بود.
در دوره حتشپسوت وضع زندگی مردم بهبود یافت، 
توانست  وی  همچنانکه  ساخته شدند؛  راه ها  و  خانه ها 
کشور را از جنگ های خارجی حفظ کند. اقتصاد نیز در 

دوره وی شکوفا بود.
 James Henry( طبق عقیده جیمز هنری بریستد
استاد مصر  و  آمریکایی  باستان شناس   )Breasted
تاریخ  بزرگ  زن  نخستین  ملکه حتشپسوت،  شناسی، 

بوده است.
۲ - ملکه کلئوپاترا

پیش   ۶۹ سال  در  باستان  مصر  ملکه  نیز  کلئوپاترا 
از  را  فرمانروایی  او  بود.  از میالد  تا ۳۰ پیش  از میالد 
پدرش »بطلمیوس دوازدهم« به ارث برد. کلئوپاترا یکی 
از حکام زن مشهور در جهان است که بخاطر ثروتش و 

مهارتش در بازی های سیاسی شناخته می شود.
از  بخشی  کنترل  مصر  فرعون  عنوان  به  کلئوپاترا   
بزرگترین صنعت های آن زمان را در دست داشت؛ مانند 
درآمدی  که   )unguents( مرهم  پاپیروس،  گندم، 
معادل ساالنه ۱۲ هزار تا ۱۵ هزار تالنت مصری به او 
می داد. دارایی خالص او تا ۹۵.۸ میلیارد دالر تخمین 
زده شده است؛ هر چند کلئوپاترا همیشه قادر به تهیه 

مالی  تأمین  برای  او  نبود.  لوکس خود  زندگی  مخارج 
بسیاری از جنگ هایی که در طول سلطنت خود انجام 

داد، از رهبران خارجی وام های زیادی گرفت.
 ۳ - امپراتور وو زتیان

بود که  باستان  تاریخ چین  تنها زن در  زتیان،  ملکه 
عنوان امپراتریس فرمانروا را دارا بود. گفته می شود شما 
بدون اندکی خونریزی، نخواهید توانست ثروتمندترین 
زن شوید. از این رو این امپراتور چینی در از میان بردن 
رقبا برای عشق خود بی رحم بود. گفته شده او دختر 
یک هفته ای خود را کشته و گناه آن را به گردن یکی از 
همسران امپراتور گائوزونگ انداخت. زمانی که امپراتور 
گائوزونگ درگذشت، او پسران خود را مجبور به کناره 
گیری کرد و به عنوان مدیر دربار منصور شد؛ منصبی 
در  او  تاکتیک های  می شد.  قلمداد  امپراتور  معادل  که 
 ۱۵ زمان  در  شد.  چین  اقتصاد  رشد  سبب  حکومت 
سال سلطنت او، امپراتوری او قلمروی خود را تا آسیای 
مرکزی گسترده کرد و ثروت ملی به لطف تجارت چای 

و حریر در طول جاده ابریشم شکوفا شد.
  ۴ - ملکه ایزابال یکم

ملکه ایزابالی یکم، شهبانوی کاستیا از ۱۴۷۴ تا ۱۵۰۴ 
بود. به عنوان یکی از ثروتمندترین ملکه های جهان، به 

نظر نمی رسید امور برای ملکه ایزابال یکم بهتر شود؛ 
تا اینکه وی در پی ازدواج با فردیناند آراگون، کنترل 
خود را بر تمام اسپانیا تثبیت کرد. او به هنگام مرگ، در 
آمد ساالنه ۱.۴۵ میلیون دوکات )سکه طال یا نقره که 
از قرون وسطای تا اواخر قرن بیستم به عنوان سکه در 

تجارت اروپا رایج بود( داشت.
 ۵ - کاترین کبیر

نیز  کبیر  کاترین  عنوان  به  روسیه  که  دوم  کاترین 
تزاریس مشهور روسیه  امپراتریس و  شناخته می شد، 
 )۱۷۹۶ تا   ۱۷۶۲ سال  از   ( سال   ۳۴ مدت  به  و  بود 
به  تنها  نه  کبیر  کاترین  لقب  بود.  روسیه  کل  حاکم 
خاطر قدرت سیاسی وی، بلکه به خاطر ثروت فراوانش 
بوده  برآورد می شود،  تریلیون دالر  که در حدود ۱.۵ 
است. حکمرانی کاترین بر روسیه که به طور تاریخی، 
تا  بود  بود، سبب شده  امپراتوری های جهانی  از  یکی 
او ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را در آن 

دوران در دست داشته باشد.
با امید به اصالحات  اگرچه کاترین سلطنت خود را 
لیبرالیستی مانند آزاد کردن رعیت آغاز کرد، اما پس 
از یک قیام مردمی در سال ۱۷۷۳، نظر خود را تغییر 

داد.

عفونت موکورمایکوزیس می تواند از طریق خون به 
بخش های دیگر بدن گسترش یابد. این شرایط به نام 

موکورمایکوزیس منتشر شناخته می شود.
موکورمایکوزیس که به نام "قارچ سیاه" نیز شناخته 
این  است.  خطرناک  بسیار  اما  نادر  عفونتی  شود،  می 
شرایط به واسطه گروهی از قارچ ها به نام موکورمایسیت 
ها ایجاد می شود و اغلب سینوس ها، ریه ها، پوست و 

مغز را تحت تاثیر قرار می دهد.
"وب  از  به نقل  ایران  به گزارش گروه سالمت عصر   
استنشاق  را  قارچ  های  هاگ  توانند  می  افراد  ام دی"، 
کرده یا از طریق چیزهایی مانند خاک، محصول یا نان 
فاسد، یا توده های کمپوست در معرض آنها قرار بگیرند.
اخیرا اخباری مبتنی با درگیری بیماران کرونایی در 
هند با این عفونت قارچی منتشر شده که نگرانی های 

بسیاری را در این رابطه ایجاد کرده است.
قارچ سیاه در بین بیماران مبتال به کرونا رو به افزایش 
این عفونت در  به نظر می رسد مهم ترین دلیل  است. 
داروهای  از  رویه  بی  استفاده  کرونایی،  بیماران  بدن 

استروئیدی و سطح قند خون باال باشد.
چه کسی در معرض خطر است؟

عفونت موکورمایکوزیس می تواند برای هر فردی در 
زندگی  از  ای  برهه  در  افراد  بیشتر  هر سنی رخ دهد. 
خود با قارچ ها در تماس خواهند بود. اما اگر به دلیل 
دارویی که مصرف می کنید یا به دلیل شرایط سالمت 
از  آنها اشاره شده است  به  ادامه  مانند مواردی که در 
سیستم ایمنی ضعیفی برخوردار باشید، احتمال این که 

بیمار شوید نیز بیشتر می شود:
کنترل  زیر  بیماری  این  که  زمانی  ویژه  به  دیابت   -

نباشد
- اچ آی وی یا ایدز

- سرطان

- پیوند عضو
- پیوند سلول های بنیادی

- نوتروپنیا )تعداد کم گلبول های سفید خون(
- استفاده بلند مدت از استروئید
- استفاده از مواد مخدر تزریقی

- سطوح باالی آهن در بدن )هموکروماتوز(
- وضعیت بد سالمت ناشی از تغذیه نامناسب

- سطوح نامتعادل اسید در بدن )اسیدوز متابولیک(
- تولد زودرس یا وزن کم هنگام تولد

مانند  دیدگی  آسیب  دارای  پوست  اگر  همچنین، 
به  ابتال  احتمال  باشد،  زخم  یا  بریدگی  سوختگی، 
موکورمایکوزیس بیشتر می شود. همانگونه که قبال نیز 
بین  قارچی  عفونت  این  به  ابتال  از  مواردی  شد  اشاره 

بیماران مبتال به کرونا نیز گزارش شده است.
موکورمایکوزیس شرایطی واگیردار نیست.

عالئم
قارچ  که  بدن  از  قسمتی  به  موکورمایکوزیس  عالئم 
در آن رشد می کند، بستگی دارد. از جمله عالئم این 

عفونت قارچی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تب

- سرفه
- سینه درد

- تنگی نفس
- تورم در یک سمت صورت

- سردرد
- گرفتگی سینوس

- ضایعات سیاه رنگ روی پل بینی یا درون دهان
- شکم درد

- حالت تهوع و استفراغ
- خونریزی گوارشی

- خون در مدفوع

- اسهال
قرار  تاثیر  تحت  بخش  باشد،  شده  آلوده  پوست  اگر 
دیده شود.  متورم  یا  قرمز،  زده،  تاول  تواند  گرفته می 
یا  شده  رنگ  سیاه  بخش  این  است  ممکن  همچنین، 

گرما یا درد احساس شود.
از طریق خون به بخش های دیگر  تواند  عفونت می 
بدن گسترش یابد. این شرایط به نام موکورمایکوزیس 
اتفاق رخ می  این  منتشر شناخته می شود. زمانی که 
دهد، قارچ می تواند اندام هایی مانند طحال و قلب را 
تحت تاثیر قرار دهد. در موارد شدید، فرد ممکن است 
تغییراتی در وضعیت روانی خود را تجربه کرده یا وارد 

کما شود. این شرایط حتی می تواند مرگبار باشد.
تشخیص و درمان

مشکوک  موکورمایکوزیس  به  ابتال  مورد  در  اگر 
هستید، پزشک یک معاینه بدنی از شما خواهد داشت 
و پرسش هایی درباره سابقه پزشکیتان مطرح می کند. 
اگر در تماس با غذاهای فاسد یا مکان هایی بوده اید که 
گرده های قارچ اغلب در آنها یافت می شود، به پزشک 

خود اطالع دهید.
اگر این گونه به نظر می رسد که به یک عفونت ریه 
یا سینوس مبتال هستید، پزشک ممکن است نمونه ای 
از مایع بینی یا گلوی شما گرفته و برای بررسی های 
بیشتر به آزمایشگاه ارسال کند. همچنین، ممکن است 
نمونه برداری از بافت انجام شود و یک بخش کوچک از 

بافت عفونی برای آزمایش برداشته شود.
های  آزمایش  است  ممکن  پزشک  همچنین، 
برای  را  ام آر آی  یا  اسکن  سی تی  مانند  تصویربرداری 
بررسی گسترش عفونت به مغز یا دیگر اندام های بدن 

تجویز کند.
باید  درمان  موکورمایکوزیس،  تشخیص  صورت  در 
بالفاصله با داروهای ضد قارچ تجویزی آغاز شود. دارو 

رشد قارچ را متوقف کرده، آن را نابود می کند و عفونت 
را کنترل می کند.

داروهای زیر ممکن است تجویز شوند:
B آمفوتریسین -

- ایزاوکونازول
- پوزاکونازول

این داروها از طریق تزریق درون سیاهرگی وارد بدن 
شده یا به صورت قرص مصرف می شوند. پزشک ممکن 
است روند درمان را با دوزهای باال از طریق تزریق درون 
سیاهرگی آغاز کند تا زمانی که عفونت کنترل شود که 
این می تواند چند هفته طول بکشد. سپس، روند درمان 

به استفاده از قرص تغییر یابد.
مانند  مشکل ساز  جانبی  عوارض  دارای  دارویی  اگر 
معده درد، سوزش سردل، یا دشواری در تنفسی است، 
به  قادر  است  اطالع دهید. وی ممکن  به پزشک خود 

تغییر برنامه درمان شما باشد.
عمل  است  ممکن  شما  پزشک  شدید،  موارد  در 
جراحی برای برداشتن بافت عفونی یا مرده را به منظور 
پیشگیری از گسترش قارچ توصیه کند. این ممکن است 
شامل برداشتن بخشی از بینی یا چشم بیمار شود که 
درمان  برای  اما  بگذارد،  تاثیر  فرد  زیبایی  بر  تواند  می 

عفونتی تهدیدکننده زندگی بسیار مهم است.
عوارض و چشم انداز

موارد  به  توان  از جمله عوارض موکورمایکوزیس می 
زیر اشاره کرد:

- نابینایی
- لخته های خون یا رگ های خونی مسدود شده

- آسیب عصبی
عدم درمان موکورمایکوزیس می تواند به مرگ بیمار 

منجر شود.
احتمال مرگ به این که کدام قسمت بدن تحت تاثیر 

قرار گرفته است، بستگی دارد.
های  عفونت  دارای  که  افرادی  برای  انداز  چشم 
سینوسی هستند، نسبت به آنهایی که به عفونت های 

ریوی یا مغزی مبتال می شوند، بهتر است.
پیشگیری

راهی برای پیشگیری از تنفس هاگ های قارچ وجود 
ندارد. اما شما می توانید برخی اقدامات را برای کاهش 
به  اگر  دهید.  انجام  موکورمایکوزیس  به  ابتال  احتمال 
شرایطی مبتال هستید که خطر ابتال به موکورمایکوزیس 
بیشتری  اهمیت  از  اقدامات  این  دهد،  می  افزایش  را 

برخوردار می شوند.
مانند سایت  زیاد،  یا خاک  با گرد و غبار  از مناطقی 
باید  اگر  بمانید.  دور  حفاری  یا  سازی  ساختمان  های 
در این مناطق حضور داشته باشید، از یک ماسک مانند 

ماسک N۹۵ استفاده کنید.
از آب آلوده پرهیز کنید. این می تواند شامل سیالب یا 
آب ساختمان های آسیب دیده، به ویژه پس از بالیای 

طبیعی مانند سیل و توفان شود.
اگر سیستم ایمنی بدن شما ضعیف است، از فعالیت 
هایی که شامل تماس با گرد و غبار و خاک می شوند، 
مانند باغبانی یا رسیدگی به حیاط خودداری کنید. اگر 
نمی توانید از این موارد پرهیز کنید، از پوست خود با 
های  پیراهن  و  بلند،  شلوار  پوشیدن کفش، دستکش، 
آستین بلند محافظت کنید. بریدگی ها یا خراشیدگی 
ها را در کوتاه ترین زمان ممکن با آب و صابون شستشو 

دهید.
اگر به موکورمایکوزیس مبتال شده اید، داروهای خود 
عوارض  اگر  کنید.  مصرف  پزشک  دستور  اساس  بر  را 
جانبی مشکل ساز شده اند یا عفونت بهبود نیافته است، 
قرار  شرایط  این  جریان  در  را  خود  پزشک  بالفاصله 

دهید.

روایت »کرمان امروز« از وضعیت شاغل بودن زنان کرمانی در استان کرمان و مقایسه آن با متوسط کشوری:

بی کاری دو برابری بانوان کرمانی نسبت به متوسط کشوری

باید قبول کرد که مشارکت بانوان در زمینه اشتغال، با 
توجه به اصالحاتی که در چند دهه اخیر انجام شده بسیار 
بهتر و بیشتر شده است. به نحوی که این روزها می توان 
مشارکت بانوان را در برخی از مشاغل بسیار پررنگ و موثر 
دانست. اتفاقی امیدوارکننده که البته متاسفانه ناکافی به 
نظر می رسد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
کل  بیکاری  نرخ  اینکه  به  اشاره  با  پیش  چندی  کرمان 
اقشار استان، یک واحد درصد نسبت به کل کشور کمتر و 
پایین تر است، افزود: نرخ بیکاری زنان استان کرمان نسبت 
به میانگین کشوری بیش از دو برابر کمتر است که آمار 
مناسبی نیست. به عبارتی دیگر میزان شاغل بودن بانوان 
کرمانی از نیمه متوسط کشوری نیز کمتر است. میزانی که 

تاسف بر انگیز است و نشان می دهد که در استان کرمان 
باید به این موضوع توجهی ویژه داشت.

نکته ی جالب توجه دیگری که در این باره می توان به 
آن اشاره کرد این است که هیچ یک از مسئوالن کرمانی 
درباره آمار دقیق این اعداد صحبتی به میان نیاورده اند. 
به  سال ۹۹  اویل  در  کرمان  سابق  استاندار  فدایی،  دکتر 
این موضوع اشاره کرد که استان کرمان در زمینه اشتغال 
زنان در وضعیت بسیار پایینی نسبت به متوسط کشوری 
قرار دارد. همین شخصیت در مردادماه ۹۹ اعالم می کند 
که از لحاظ اشتغال زنان استان کرمان در وضعیتی مطلوب 
قرار دارد. تناقضی که بسیار تامل برانگیز به نظر می رسد 
و با توجه به همین تناقضات به امروز رسیده ایم و رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان به وضعیت 
نابسامان آمار زنان شاغل در کرمان اشاره می کند. نکته ای 
که ممکن است چند ماه دیگر نقض شود و شاهد باشیم که 
در یک خبر عنوان می شود استان کرمان وضعیتی مناسب 

در زمینه اشتغال زنان دارد.
نکته ی دیگر اینکه در هیچ یک از سایت های خبری و 

رسمی در ایران از سوی دولت، عدد این متوسط کشوری 
در دسترس عموم قرار نگرفته است. البته ممکن است در 
سایت های اداری و یا نهاد ریاست جمهوری در یک سامانه 
که عموم مردم قادر به مطالعه آن نباشند این آمار منتشر 
شده باشد، اما ما به عنوان خبرنگار به این جدول که تمامی 
اما  نداریم.  دسترسی  باشند  شده  ذکر  آن  در  ها  استان 
آنطور که در اردیبهشت ۹۹، دکتر فدایی گفته است که از 
متوسط کشوری بسیار پایین تر هستیم و عدد ۲۷درصد را 
برای کرمان اعالم می کند. می توان حدودا میزان متوسط 
به  برای  این صورت  در  که  دانست  درصد  را ۶۰  اشتغال 
استانها  برخی  باید  یقینا  میانگینی،  چنین  آمدن  وجود 
عددی باالی ۸۰ درصد داشته باشند که با در نظر گرفتن 
این  برسد. در  به ۶۰  میانگین  نظیر کرمان، عدد  اعدادی 
صورت می توان پی برد که استان کرمان نسبت به چندین 
استان در این کشور حدودا چهاربرابر وضعیت نابسامان تری 
دارد. اینجاست که اعداد رخ نازیباتری پیدا می کنند و تامل 

بر انگیزتر می شوند.
به جای گالیه  و  نگاه کرد  به جلو  رو  باید همواره  البته 

از گذشته به فکر اصالح آینده بود. همچنین باید اندکی 
چه  تا  خصوصی  بخش  اینکه  باشیم.  داشته  نیز  بازنگری 
این  میزان به کارمندان زن اهمیت می دهد و ما که در 
های  فعالیت  از  چقدر  امروز  به  تا  هستیم،  فعال  بخش 

مجموعه تحت مدیریت خود را به این قشر با اهمیت و موثر 
جامعه سپرده ایم. به امید فردایی بهتر که در آن آمارهای 
استان کرمان کمتر از متوسط کشوری نباشد و همواره در 

صدر فهرست ها و لیست ها قرار بگیریم.
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