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یادداشت روز: 

بررسی ویژگی رای دهندگان 1400
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معاون شهردار کرمان:

 دفن اموات 

در آرامستان فعلی 

متوقف شود

مشموالن وام

 50 میلیونی معلمان 

چه کسانی اند؟

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان با انتقاد از سیاست های فعلی جمعیتی خواستار شد؛

حوزه های مختلف باید مشوق های 

فرزندآوری داشته باشند

4

آغاز ثبت نام مجدد 

مسکن ملی از 1۷ خرداد

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
فرماندار زرند:

سر ریز یکباره حجم مواد مذاب 

در کوره بلند فوالدسازی علت 

آتش سوزی کارخانه فوالد بوده است

کرونایی؛ گزارش »کرمان امروز« از چالش مبهم اوقات فراغت نوجوانان در تابستان 

اوقات فراغت نوجوانان مغفول مانده است!

متن کامل در صفحه سوم

    هر چند هنوز تابستان به طور رسمی شروع نشده است اما با پایان یافتن امتحانات بسیاری از دانش آموزان عمال وارد فصل تعطیالت و به قول خودشان تابستان شده اند. امسال کرونا اوقات 
فراغت بچه ها را نیز هدف قرارداده و از هم اکنون خانواده ها وارد چالشی مبهم و نامعلوم شده اند که در یک سو فرزندان مستاصل و از سوی دیگر والدین نگران از همه گیری کرونا که هر 
روز اوضاع را بدتر می بینند. دراین میان پناه بردن دانش آموزان به فضای مجازی نیز خطری است که اوقات فراغتشان را در این ایام تهدید خواهد کرد. در این زمینه بسیاری از والدین نیز 

گالیه دارند و می پرسند برنامه وزارت آموزش و پرورش برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در این تابستان نامعلوم چه خواهد بود و....

3

از ابتدای سال تاکنون صورت گرفت؛

جمع آوری دو هزار

 دستگاه استخراج رمز ارز 

کرمان در شمال استان 

مرگ پدر و فرزند

گرما   به دلیل 

در جازموریان

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  سوم

روایت »کرمان امروز« از لزوم ترمیم فرهنگ جامعه 
که موجب هدر  در زمینه  تخریب اموال عمومی 

کرمان می شودو هنوز  آثار رفت سرمایه مردم 
 بهبود در این عرصه دیده نمی شود: 

وندالیسم 
در کرمان 

کاهشی نیست

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

آگهی مناقصه عمومی 1400/01آگهی مزایده
الف( مناقصه گذار: بانک ملت   ب( موضوع مناقصه: سرویس و نگهداری، تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی تجهیزات رایانه ای این بانک مستقر در استان کرمان 
مطابق با جزییات و مشخصات مندرج در اوراق مناقصه ج( سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 80/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی )غیر از بانک ملت( و یا نقدا 
واریز به حساب اداره امور مالی مدیریت شعب استان کرمان به شماره حسابگری 0741/9 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت استان د( مدارک مورد نیاز جهت 
دریافت اسناد مناقصه: ارائه معرفی نامه و فیش به مبلغ 250/000 ریال واریزی به حساب اداره امور مالی مدیریت شعب استان کرمان قابل پرداخت در کلیه شعب بانک 
ملت استان  ه( محل دریافت اسناد مناقصه: کرمان، چهارراه فیروزه، مدیریت شعب بانک ملت منطقه کرمان، طبقه دوم، اداره تدارکات و ساختمان تلفن: 32476710

مدیریت شعب بانک ملت منطقه کرمان 

آگهی مزایده اقالم مازاد و ضایعاتی موجود آگهی مزایده
در شرکت سیمان کرمان 

گروه صنایع سیمان کرمان )شرکت سهامی عام( در نظر دارد اقالم مازاد و ضایعاتی موجود در کارخانه شامل آجرنسوز، سیم 
و کابل، سیم الکی و بلبرینگ را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی محترم که دارای صالحیت و امکانات الزم می باشند دعوت می شود جهت دریافت اسناد، 
فرم شرایط شرکت در مزایده در ساعات اداری به دفتر  کرمان یا تهران این شرکت مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف 

حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی در پاکت دربسته به واحد تدارکات کرمان یا دفتر تهران تحویل نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان - کیلومتر 17 جاده تهران - تلفن : 31341505 )034(

آدرس دفتر تهران :  بلوار آفریقا - کوچه فرزان شرقی  تلفن : 88774726 )021(

 جدول زمانبندی انجام مناقصه

از ساعت 30 :7 مورخ 1400/3/18 شروع دریافت اسناد مناقصه

لغایت 30 :13 مورخ 1400/3/31 پایان توزیع اوراق مناقصه

پایان وقت اداری روز 1400/4/10آخرین مهلت ارائه پیشنهادات )تحویل پاکات مناقصه(

راس ساعت 13 مورخ 1400/4/15 تاریخ بازگشایی پاکات فنی

 حداکثر 15 روز بعد از بازگشایی پاکات فنی شرکت کنندگان در مناقصه تاریخ بازگشایی پاکات قیمت

در صورتیکه در تاریخ بازگشایی پاکات تغییری حاصل گردد مراتب به اطالع شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید.
 الزم به توضیح است بانک در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات و یا ابطال مناقصه )بدون ذکر هیچ گونه دلیلی( مختار است.

آگهی مناقصه عمومی 

یک مرحله ای 

به همراه ارزیابی کیفی   

اداره کل بیمه سالمت استان کرمان   

متن در صفحه دوم

آگهی تمدید مناقصهآگهی مزایده
 شماره 1400-15-35/12

شرکت مخابرات ایران )منطقه کرمان( در نظر دارد نگهداری شبکه رادیویی و انتقال اختصاصی موبایل و انجام عملیات بهسازی و انجام PM و 
 BSS و مانیتورینگ شبکه BSC بازدید سایتهای جدید و راه اندازی سایت جدید و بروز رسانی ارس و اطالعات سیستم و سوپروایزری و نگهداری مراکز
استان کرمان منطقه مرکزی شهرهای کرمان، بردسیر، راین، شهداد و توابع را از طریق برگزاری مناقصه به بخش خصوصی واگذار 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 آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه انجام کلیه خدمات راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهرستان 
کرمان را با برآورد اولیه 73.515.004.754 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار 3.675.800.000 ریال با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 شرکت از محل 
اعتبارات داخلی و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت مرتبط در رشته 
آب یا رشته بهره برداری از تاسیسات آب و خطوط انتقال و مخازن آب از آب و فاضالب کشور و صالحیت ایمنی معتبر دارای مجوز از  اداره کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی می باشند دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه بر اساس برنامه زمانی ذیل به دفتر قراردادهای شرکت مراجعه نمایند.
 مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب استان کرمان به آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشد .

برنامه زمانی مناقصه:
 مهلت خرید اسناد مناقصه : از روز دوشنبه مورخ 1400.03.17 لغایت شنبه 1400.03.22 

مهلت زمانی ارائه تحویل  ضمانتنامه و پاکات به دبیرخانه شرکت: ساعت 11 روز پنجشنبه مورخ 1400.04.03  
زمان برگزاری مناقصه: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ:1400.04.05

 الزم به ذکر است:
- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده الزامی است 

-در جلسه گشایش پاکات مناقصه یک نفر نماینده از هر کدام از شرکت کنندگان می تواند حضور داشته باشد.
- جهت شرکت در مناقصه الزم است شرکت کنندگان یا نسبت به ارائه ضمانتنامه فرایند ارجاع کار منطبق بر آخرین نسخه آیین نامه تضمین معامالت دولتی 
اقدام نمایند.) بدیهی است  ارائه هرگونه ضمانت نامه خارج از فرمت آیین نامه از جمله ضمانتنامه شرکت در مناقصه و ... قابل پذیرش نمی باشد و شرکت کننده از  
ادامه روند مناقصه حذف خواهد شد ( و یا به جای ضمانت نامه بانکی فیش واریزی به شماره حساب 1860819577 با شناسه واریز 26574803023164 بانک 

ملت به نام شرکت آب و فاضالب استان کرمان ارائه نمایند .
آدرس کرمان بلوار 22 بهمن نبش بلوار ساوه شرکت آب و فاضالب استان کرمان دفتر قراردادها و تلفن 03433222282

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصه
 شماره 13/ب/3-1400  )نوبت اول(

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم



دو دوشنبه 17 خردادماه 26/1400 شوال 1442/ 7 ژوئن 2021/سال بیست و ششم شماره 3449
اخبار استان

فرماندار زرند در تشریح حادثه در فوالد زرند ایرانیان گفت: 
تلفات جانی و خسارت  این حادثه هیچ گونه  خوشبختانه 

مالی قابل توجهی در پی نداشته است.

»علی صادق زاده« در تشریح حادثه در کارخانه یک میلیون 
و هفتصد هزار تنی فوالد زرند ایرانیان، اظهارکرد: سر ریز 
یکباره حجم مواد مذاب در کوره بلند فوالدسازی باعث به 

وجود آمدن آتش و دود شده و انفجاری در محل کوره و یا 
قسمت های دیگر این کارخانه رخ نداده است. صادق زاده 
در پایان با بیان اینکه اطالعات دقیق تر درباره این حادثه از 

اطالع عموم همشهریان خواهد  به  امر  کارشناسان  سوی 
رسید، گفت: هم اکنون محل حادثه کامال آرام است و اوضاع 

تحت کنترل نیروهای امدادی و مهندسی است.

دو  دستگیری  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده   
تلفن  زورگیری  و  سرقت  مورد  چندین  کشف  و  سارق 
های همراه گرانقیمت در عملیات ماموران کالنتری 11 
این فرماندهی خبر داد. سرهنگ مهدی پورامینایی  در 
تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی چندین فقره سرقت 

شهروندان  از  گرانبها  اشیاء  و  همراه  های  تلفن  عنف  به 
موضوع دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس 
قرار گرفت. وی افزود: در بررسی این مورد مشخص شد 
با  از یک دستگاه موتورسیکلت،  با استفاده  که دو سارق 
پوشاندن چهره و با استفاده از چاقو سد راه عابران پیاده 

شده و با ایجاد رعب و وحشت اقدام به سرقت وجوه نقد 
و تلفن همراه آنان می کنند. فرمانده انتظامی شهرستان 
ماموران کالنتری 11  رابطه  بیان کرد: در همین  کرمان 
شهر کرمان با انجام یکسری اقدامات اطالعاتی و پلیسی 
یک  در  و  شدند  سارقان  مخفیگاه  شناسایی  به  موفق 

عملیات غافلگیرانه آن ها را دستگیر کردند. وی در ادامه 
اعتراف  به  لب  پلیس  های  بازجویی  در  متهمان  گفت: 
گشودند و به پنج فقره سرقت به عنف وجوه نقد و تلفن 
با  و  اعتراف  گرانقیمت در شهرستان کرمان  های همراه 

تشکیل پرونده تحویل دستگاه قضائی شدند. 

استاندار کرمان گفت: زاد و ولد با تبلیغ و دستور 
سیاست های  باید  بلکه  کند  نمی  پیدا  افزایش 

رسمی جمعیت به این سمت سوق یابد.
جمعیت  راهبردی  شورای  در  زینی وند    علی   
استان کرمان گفت: متاسفانه نرخ فرزندآوری در 

کشور و استان کاهش یافته است.
کشور  جمعیت  شدن  پیر  از  نگرانی  ابراز  با  وی 
و  نمودارها  براساس  افزود:  آینده  سال   ۲۰ در 
پیش بینی ها، متاسفانه طی 15 تا ۲۰ سال آینده 
افتاده  کار  از  نوعی  به  کشور  از  زیادی  جمعیت 
نگران  موضوع  این  و  شد  خواهند  بازنشسته  و 

کننده است. استاندار کرمان کاهش زاد و ولد و 
نرخ باروری را یکی از نگرانی های کنونی کشور 
با تبلیغ  دانست و تصریح کرد: افزایش جمعیت 
و دستور انجام نمی شود بلکه باید سیاست های 

رسمی جمعیت به این سمت سوق یابد.
مختلف  های  حوزه  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
باشند، گفت:  باید مشوق های فرزندآوری داشته 
اگر دید عمیقی به مسائل جامعه داشته باشیم، 

فرهنگسازی هم صورت می گیرد.
ها  آرامستان  موضوع  به  ادامه  در  وند  زینی 
غیررسمی  آرامستان  هیچ  افزود:  و  کرد  اشاره 

باید  همه  و  باشیم  داشته  نباید  غیرمحصوری  و 
متولی داشته باشند.

استان  احوال  ثبت  مدیرکل  ایسنا،  گزارش  به 
کرمان نیز در این جلسه به کاهش رشد جمعیتی 
در  جمعیتی  رشد  کاهش  افزود:  و  کرد  اشاره 
پیروی  کشور  جمعیتی  رشد  از  کرمان  استان 

کرده است.
شورای  تشکیل  کرد:  اظهار  قاسمی«  »محمد 
راهبردی جمعیت به واسطه فرهنگسازی و ارائه 

راهکارها برای رشد جمعیت ضروری است.
وی در ادامه از ثبت نام 97 درصدی مردم استان 

 76 و صدور  ملی  هوشمند  کارت  برای  کرمان 
از کارت ها خبر داد و گفت: خوشبختانه  درصد 
زودی  به  و  شده  برطرف  کارت ها  بدنه  مشکل 

کارت ها تحویل داده می شود.
و  هزار   49 حاضر  حال  در  کرد:  بیان  قاسمی 
843 مورد کارت هوشمند صادره در ثبت احوال 
موجود است که شهروندان باید نسبت به دریافت 
آن اقدام کنند. وی با اشاره به برون سپاری های 
که ثبت احوال انجام داده، خاطرنشان کرد: ۲48 
به دفاتر  هزار و ۲96 مورد خدمات ثبت احوال 

پیشخوان دولت طی سال 99 داده شده است.

استاندار کرمان با انتقاد از سیاست های فعلی جمعیتی خواستار شد؛

حوزه های مختلف باید مشوق های فرزندآوری داشته باشند

خبر
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان:

افزایش آسیب های اجتماعی در کرمان 

موجب نگرانی خانواده ها شده است
 

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: امیدواریم به کمک دستگاه های 
مربوطه در استان روز به روز شاهد کاهش آسیب های اجتماعی باشیم چراکه 

این امر موجب نگرانی خانواده ها شده است.
دانش  ملی  دوره  اختتامیه  مراسم  در  پاریزی  میثم  مهر،  گزارش خبرنگار  به 
ازدواج  مشاوره  تخصصی  مرکز  مشاوران  و  روانشناسان  مدیران،  ویژه  افزایی 
و خانواده با اشاره به اینکه دوره های آموزشی خوبی در این دوره برگزار شد، 
افزود: همچنین در این دوره ها به مباحث فرزندآوری، تک فرزندی پرداخته 
شده است که جا دارد این مسائل در جامعه تبیین بشود و در این زمینه از 

ظرفیت مراکز مشاوره استفاده کرد.
وی با بیان این مطلب که نخستین پویش ملی »نقش من در گام دوم انقالب 
اسالمی« را خواهیم داشت که در این مراسم رونمایی می شود، افزود: امیدواریم 
در  ایفا کنند و قطعاً  اثرگذار نقش،  ارائه طرح های خوب و  با  بتوانند  جوانان 

استان این امر به خوبی رقم خواهد خورد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان اظهار کرد: سه سامانه ملی با مدیریت 
استان تحت عنوان سامانه امید به زندگی، کنگره ملی مشارکت های اجتماعی 

و شبکه ملی آسیب های اجتماعی مشغول به فعالیت است.
پرچمدار کشور  در حوزه های مختلف  که جوانان  این مطلب  بیان  با  پاریزی 
روز  استان  در  مربوطه  دستگاه های  به کمک  امیدواریم  کرد:  عنوان  هستند، 
به روز شاهد کاهش آسیب های اجتماعی باشیم چراکه این امر موجب نگرانی 

خانواده ها شده است

توسط امدادگران هالل احمر صورت گرفت؛ 

نجات پیرمرد 90 ساله در کویر 

پس از 13 ساعت تالش
 

 مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از عملیات 13 ساعته جستجو 
و نجات پیرمرد 9۰ ساله مفقود شده در کویر توسط امدادگران هالل احمر 

شهداد خبر داد.
»رضا فالح« اظهار کرد: در پی مفقود شدن پیرمرد 9۰ ساله در منطقه کویر  و 
بیایان های شهداد، بالفاصله سه تیم جهت جستجو به محل حادثه اعزام شدند
و  امداد و نجات شهداد  پایگاه های  از  امدادی  تیم  اینکه دو  به  اشاره  با  وی 
یک تیم از خانه هالل روستای رودخانه در این عملیات حضور یافتند، افزود: 
نجاتگران و امدادگران پس از 13 ساعت عملیات جستجو، موفق شدند فرد 
انتقال  السالم( شهداد  )علیه  الرضا  بن  بیمارستان علی  به  و  پیدا  را  مفقودی 

دهند.
از محل  اختالل حواس  به علت  پیرمرد 9۰ ساله  این   وی خاطرنشان کرد: 

روستا خارج و در بیابان های شهداد مفقود شده بود.

رییس مجتمع قضایی خانواده در کرمان :

ضرورت ممنوعیت ثبت سکه بهار آزادی به عنوان 

مهریه امری کامال منطقی و غیرقابل خدشه است

 رییس مجتمع قضایی خانواده دادگستری کل استان کرمان گفت: امروز بیش از 
هر زمان دیگر ضرورت عدم ثبت سکه تمام بهارآزادی به عنوان مهریه احساس 
می شود و بایستی مسئوالن امر به فکر راهکار مناسب قانونی و فرهنگ سازی 

در جهت حل این معضل باشند.
حجت االسالم محمد شفیعی  در تشریح این خبر افزود: ضرورت ممنوعیت 
ثبت سکه بهار آزادی به عنوان مهریه با توجه به وضعیت نابهنجار اقتصادی و 
افزایش بی رویه قیمت سکه و طال و بالتکلیفی زوج های مدیون، امری کامال 

منطقی و غیرقابل خدشه است.
وی گفت: نه در گذشته و نه در زمان حال، سکه به عنوان وجه رایج تلقی نمی 
شود و پایه مبادالت ارزی و بین المللی نیز به شمار نمی رود و جامعه با یک 
امر کامال تشریفاتی و ناخواسته با یک فرهنگ غلط و بی پایه و اساس آن را به 
عنوان مهریه مطمئن و دارای ارزش پذیرفته و اصرار بر ادامه این روند غلط و 

چالش برانگیز داشته و دارد.
شفیعی یادآور شد: چند سال قبل بنده پیشنهاد ممنوعیت ثبت سکه تمام بهار 
آزادای  به عنوان مهریه را مطرح نمودم که هر چند موافق و مخالفانی برای 
این نظریه مطرح شد ولی نقاط قوت این موضوع بیش از نقاط منفی آن است.
قالب یک  نمایندگان مجلس در  از جمله  امر  اگر مسئوالن  وی تصریح کرد: 
طرح این موضوع پیشنهادی را به صحن مجلس بیاورند و با الحاق یک تبصره 
ثبت  خانواده  حمایت  قانون   ۲۲ ماده  اصالح  و  مدنی  قانون   1۰8۲ ماده  به 
سکه بهار آزادی را به عنوان مهریه ممنوع کنند، در آینده تاثیر آن را هم در 
بخش قضایی و روند رسیدگی، جلوگیری از بازداشت محکومین مهریه، کاهش 
ورودی پرونده های اعسار و تعدیل و در نتیجه حاکم شدن آرامش در بخش 
عمده ای از خانواده ها و هم تاثیر مثبت آن را در سطح اقتصاد کالن وهم در 

سطح اقتصاد خرد در جامعه شاهد خواهیم بود

وزنه بردار رفسنجانی به اردوی تیم ملی 

نوجوانان کشور دعوت شد 

محمدجواد احمدی پور، نوجوان رفسنجانی به مرحله دوم اردوی تیم ملی وزنه 
برداری کشور دعوت شد.

کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
محمدجواد احمدی پور نوجوان رفسنجانی به مربیگری آرش و محمد وطن 
خواه که ماه گذشته به همراه  سهیل پورمند از سیرجان و ابوالفضل احمدی 
به  بود،  برداری کشور دعوت شده  وزنه  تیم ملی  اردوی  به  از رفسنجان  پور 

مرحله دوم این اردو نیز فراخوانده شد.
مرحله دوم اردوی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان کشور از ۲1 خرداد تا 11 
تیر به مدت ۲1 روز در محل فدراسیون وزنه برداری واقع در مجموعه ورزشی 

آزادی برگزار می شود.
برگزار  امسال  نوجوانان جهان که مهرماه  برای مسابقات  را  اردونشینان خود 

می شود، آماده می کنند.

اهدای 

خون سالم 

اهدای 

زندگی

اشاره  با  کرمان  شهردار  خدمات شهری  معاون 
گفت:  کرمان  فعلی  آرامستان  ظرفیت  تکمیل  به 
اهمیت  فعلی  آرامستان  مجاور  جنگل  از  حراست 
باالیی دارد به همین دلیل بهشت کریمان به زودی 
مهر،  خبرگزاری  گزارش  به  شد.  خواهد  افتتاح 
جلسه ای  در  کرمان  شهردار  خدمات شهری  معاون 
سازمان  مدیرعامل  مناطق،  شهرداران  حضور  با 
مدیرعامل  شهری،  فضاهای  بازآفرینی  و  عمران 
کرمان  شهرداری  آرامستان های  مدیریت  سازمان 
با  که  کرمان  آرامستان های  اجرایی  مدیران  سایر  و 
هدف بررسی اقدامات الزم جهت آماده سازی نهایی 
شد،  تشکیل  افتتاح،  برای  کرمان  جدید  آرامستان 
گفت: تمام مناطق پنج گانۀ شهر کرمان و سازمان های 
مربوط باید با تمام توان، امکانات و تجهیزات خود، 
پای کار باشند و اولویت خود را ظرف روزهای آینده 
جدید  آرامستان  در  باقی مانده  کارهای  تکمیل  بر 

بگذارند تا هرچه زودتر به بهره برداری برسد.
کرمان  شهردار  تأکید  به  اشاره  با  امیرمداح  رامین 

بر ضرورت افتتاح هرچه سریع تر »بهشت کریمان« 
اموات  دفن  توقف  و  کرمان(  جدید  )آرامستان 
درخصوص  مردم  مطالبۀ  به  فعلی،  آرامستان  در 
با  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  آرامستان  جابه جایی 
توجه به مطالبۀ شهروندان مبنی بر جابه جایی هرچه 
سریع تر آرامستان شهر کرمان، آماده سازی »بهشت 

کریمان« ضرورت دارد.
قائم  »پردیسان  مجموعۀ  درختان  و  جنگل  وی 
)عج(« را جزو میراث ارزشمند شهر کرمان دانست و 
گفت: بنابراین، برای حفظ و نگهدارِی این مجموعه، 
آماده سازی و بهره برداری هرچه سریع تر از »بهشت 
اموات در محل  کریمان« )آرامستان جدید( و دفن 

جدید ضروری است.
آماده سازی  در  کرمان،  شهردار  تام االختیار  نمایندۀ 
و خط کشی  آسفالت  به  اشاره  با  کریمان«  »بهشت 
کریمان«  »بهشت  به  دسترسی  مسیر  کامل 
)آرامستان جدید(، یادآور شد: نصب عالئم ترافیکی، 
هشداردهنده و راهنما و ایمن سازی مسیر باید هرچه 

شبکه  مهندسی  و  مدیریت  سازمان  توسط  زودتر 
حمل ونقل شهرداری انجام شود.

کارکنان  و  شهری  مدیریت  همکاری  به  امیرمداح 
شهرداری کرمان برای آماده سازی »بهشت کریمان« 
تکمیل  جهت  الزم  اقدامات  کرد:  بیان  و  اشاره 
عملیات زیباسازی و کاشت گل وگیاه، محوطه سازی 
و اجرای فضای سبز، ایجاد سایه بان برای رفاه حال 
نصب  گلبرگ ها،  فرش موزاییک  و  مراجعه کنندگان 
انجام  آینده  روزهای  طی  نیز  مبلمان  و  پایه چراغ 
اجرایی  نیروهای  تمام  کرد:  تأکید  وی  شد.  خواهد 
و  تجهیزات  با  مناطق  فنی  نیروهای  و  آرامستان 
با  رو،  پیِش  تعطیل  روزهای  طی  خود  ماشین آالت 
کریمان«  »بهشت  تا  ببرند  پیش  به  را  کار  جدیت 

)آرامستان جدید( آمادۀ بهره برداری شود.
بازدید  در  جلسه،  پایان  از  پس  است؛  ذکر  به  الزم 
میدانی از محل »بهشت کریمان« )آرامستان جدید(، 
از  بهره برداری  هماهنگی های الزم جهت تسریع در 

این آرامستان انجام شد.

مناطق  شهرداری های  شد  مقرر  همچنین 
برای  را  خود  عمرانی  و  عملیاتی  تیم های  تمام 
کریمان«  »بهشت  آماده سازی  به  سرعت بخشیدن 

به کار بگیرند.

برق  نیروی  توزیع  شرکت  برداری  بهره  معاون 
تعداد  تاکنون،  امسال  ابتدای  از  استان گفت:  شمال 
۲۰۰۰ دستگاه استخراج رمز ارز در مرکز و شهرهای 
استان  شمال  برق  نیروی  توزیع  شرکت  زیرنظارت 

کشف و جمع آوری شده است.
»محسنی« در جمع خبرنگاران گفت: هفتمین طرح 
محوریت  با  کشور  سراسر  با  همزمان  فراگیر  اقدام 
کاهش 5۰ درصدی مصرف برق در ادارات در راستای 
کنترل پیک بار تابستان  با حضور 7۰ گروه اجرایی 

و ۲۰۰ نفر از کارکنان زیر مجموعه مدیریت شرکت 
توزیع نیروی برق شمال استان روز پنجشنبه و جمعه 

در شمال استان اجرا شد.
روشنایی  تعدیل مصرف  ارزها،  رمز  آوری  وی جمع 
خروجی  و  ورودی  های  جاده  و  میدان ها  بلوارها، 
شهرها و مناطق، کنترل و پایش بار مصرفی ادارات، 
ارگان ها، نهادها و سازمان ها از جمله اهداف برگزاری 

این مانور برشمرد.
وی با بیان اینکه این مانور به مدت دو روز کاری در 

ابتدای  از  کرد:  تصریح  انجام شد،  و 14 خرداد   13
رمز  استخراج  دستگاه   ۲۰۰۰ تعداد  تاکنون،  امسال 
توزیع  شرکت  زیرنظارت  شهرهای  و   مرکز  در  ارز 
آوری شده  و جمع  استان کشف  برق شمال  نیروی 

است.
معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق شمال 
استان گفت: بیش از 15هزار دستگاه چراغ روشنایی 
تعدیل  نیز  کنون   تا  گذشته  سال  ماه  دی  معابراز 

شده است.

وی در خصوص کاهش بار مصرفی ادارات نیز گفت: 
مصرف برق ۲35 مشترک اداری پایش و سازمان ها 
که از الگوی مصرف تجاوز کردند تذکر داده شد که  
اخطارها منجر به کاهش مصرف برق در استان شد 
رعایت  دلیل  به  هم  بانک ها  و  ادارات  برخی  برق  و 

نکردن الگوی مصرف قطع شد.
به مراکز تجاری پر مصرف ۲4  وی تذکر و اخطار  
مورد و بانک ها 3 مورد را ذکر کرد و افزود: 39۰ مورد 

ساعت نجومی پست عمومی  تنظیم شد.

معاون شهردار کرمان:

 دفن اموات در آرامستان فعلی متوقف شود

فرماندار زرند:

سر ریز یکباره حجم مواد مذاب در کوره بلند فوالدسازی علت آتش سوزی کارخانه فوالد بوده است

سارقان زورگیر در کرمان دستگیر شدند

از ابتدای سال تاکنون صورت گرفت؛

جمع آوری دو هزار دستگاه استخراج رمز ارز در شمال استان کرمان

اداره کل بیمه سالمت استان کرمان در نظر دارد جهت ساخت پروژه های ساختمان های اداری خود در شهرهای راور و بافت از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همراه با ارزیابی کیفی، پیمانکار واجدصالحیت خود را با توضیحات ذیل انتخاب نماید.

ـ موضوع: احداث یک باب ساختمان اداری در شهر بافت به مساحت ۲۰۰ مترمربع و یک باب ساختمان اداری در شهر راور به مساحت 15۰ مترمربع )هر کدام به 
صورت جداگانه

ـ نوع فراخوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی 
ـ شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اسناد مناقصه شهر راور ۲۰۰۰۰۰3439۰۰۰۰۰1 و اسناد مناقصه شهر بافت ۲۰۰۰۰۰3439۰۰۰۰۰۲ است.

ـ کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد www.setadiran.ir انجام شود.
نام و نشانی دستگاه : کرمان، بلوار جمهوری اسالمی، حدفاصل چهارراه شفا و چهارراه فرهنگیان، اداره کل بیمه سالمت استان کرمان، تلفن : ۰343۲134356  

مدت پیمان: 1۲ ماه 
http://sajar.mporg.ir ـ گواهینامه صالحیت: حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه، داشتن ظرفیت آزاد )تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه، معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه

ـ دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز چهارشنبه مورخ 14۰۰/۰3/19 لغایت روز شنبه مورخ 14۰۰/۰3/۲۲
ـ ارسال اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 14۰۰/۰4/۰5 در سامانه ستاد بارگزاری گردد.

ـ زمان و محل بازگشایی پاکات اسناد مناقصه: ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 14۰۰/۰4/۰6در محل سالن اجتماعات اداره کل بیمه سالمت استان کرمان واقع 
در بلوار جمهوری

ـ سایر موارد و مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. شناسه: 5۰53 م/الف

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
به همراه ارزیابی کیفی 

چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه 2/1398 رمضان 1440/ 8 می 2019/سال بیست و چهارم شماره 2993  پنج روزانه خوانی

سرویس فرهنگی کرمان امروز
 

 18 اردیبهشت ماه روز اسناد ملي است: روزي که قرار است در آن 
اهميت حفظ اسناد به مردم و مسئوالن یادآوري شود. اینکه در فالن روز 
در فالن سال ایران و عثماني صلح کردند، زمين هاي قلهک در فالن 
تاریخ فروخته شد یا جد بزرگ خانواده احمدي کيست همه و همه در 

اسناد معنا پيدا مي کند.
با حوادث گوناگون  متمادی و در خالل رویارویی  قرون  انسان طی 
این  تمامی  تاریخ، مجموعه  است.  یافته  ارزشمندی دست  تجربيات  به 
تجربيات است. عدم بهره مندی از این دستاورد گرانبها و سرمایه عظيم 
بشری می تواند ضمن آنکه به تکرار خطاها و اشتباهات گذشته بيانجامد 
باعث گسستگی نسل امروز با نسلهای پيشين شود. اسناد ملی هر کشور 
به منزله گنجينه ای گرانبها است که به پلی ارتباطی بين گذشته و آینده 

آن سرزمين می ماند و می بایست از آن محافظت به عمل آید.
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رسم نگهداری و حفاظت از اسناد و مدارك دولتی در ایران از دیرباز 
رایج بوده است. در دوران هخامنشيان هسته مرکزی و زیربنای تشکيالت 
اداری امپراطوری را  بایگانی سلطنتی  تشکيل می داد. در حقيقت مغز 
متفکر سازمان اداری، رئيس بایگانی سلطنتی بود که فرمان های شاه را 
به زیردستان ابالغ می کرد؛ وی مسئول ضبط و ربط مکاتبات حکومتی، 
فرمان ها و دستورهای شاه و دیگر وقایع مهم روز بود. پس از فتح ایالم، 
ایرانيان با لوحه های گلی آشنا شدند و از کاربرد آن در امور تجاری و 

اداری اطالع یافتند.
و  چرم  مانند:  موادی  از  ميالد  از  پيش  پنجم  قرن  ميانه  در  ایرانيان   
پاپيروس برای نوشتن استفاده می کردند. اما به سبب آسيب پذیری این 
مواد، اسناد و مدارك دوره هخامنشی دوام زیادی نياورد و بيشتر آنها از 
بين رفت. اسناد باقی مانده از دوران هخامنشی در مقایسه با اسناد موجود 
در آرشيوهای منطقه، بسيار اندك است. خوشبختانه با وجود ظرافت و 
آسيب پذیری این اسناد، معدودی از آنها که از چرم و پاپيروس بوده، 
در شنزارهای مصر پيدا شده است. یکی از این گنجينه های پر ارزش، 
دالیل  به  که  ها  نامه  این  است.  نامه  چندین  حاوی  پستی  کيسه  یک 
نامعلومی به مقصد نرسيده، حاوی دستورهایی به افراد مختلف بوده و 

در سال های 410 تا 411 پيش از ميالد نوشته شده است.
بی تردید سازمان های آرشيوی سلطنتی ایران در بابل، اکباتان، شوش، 
پرسپوليس و دیگر شهرهایی که محل زندگی شاهان ایرانی بود، وجود 

از  گيری  بهره  با  اسکندر  ایران،  بر  یونانيان  تسلط  از  پس  است.  داشته 
شيوه ها و بنيادهای آرشيوی ایرانيان، سازمان آرشيوی سلطنتی ایران را 
توسعه داد و حتی هنگامی که نسخه های اصلی اسنادش دریک آتش 
سوزی از بين رفت، بی درنگ دستور داد با استفاده از رونوشت اسناد 
که در اختيار فرماندهان نظامی بود، اسناد از بين رفته را بازنویسی کنند.

در دوران پس از اسالم نيز با توّجه به تأکيد فراوان آموزه های اسالمی 
روی فرهنگ کتابت، حجم اسناد مکتوب و طبيعتاً نياز به سازماندهی و 
نگهداری آنها را افزایش داد. همچنين اهتمام مسلمانان در امر کتابت و 
این  به جلوی  بسزائی در سير رو  از قرآن شریف خود نقش  پاسداری 
فرایند، ایفا کرده است. جالب است بدانيد؛ طوالنی ترین آیه قرآن نيز، 

به موضوع ثبت اسناد و کتابت آنها اختصاص دارد.
 شيوه ایرانيان در نگهداری اسناد دیوانی، بعدها چنان گسترش یافت 
که معمول دیگر حکومت ها نيز گردید. آنان شيوه ایرانيان را در حفظ 
و نگهداری اسناد، در سرزمين های خویش نيز به کار بردند. در دوره 

صفویه رونوشت تمام ارقام مربوط به امور مالی و احکام و نشانه ها و 
نامه ها و اسناد در دفاتر مخصوصی ثبت می شد. محل نگهداری این 
دفترها که  انبار دفترخانه دیوان اعال  نام داشت ظاهراً عمارت چهلستون 

بود.
در دوره قاجاریه از زمان فتحعلی شاه، اسناد و مکاتبات و سواد فرمان 
ها در دربار نگهداری می شد و آرشيو جزو اداره بيوتات به شمار می 
اسناد دربار،  بر بخش نگهداری  ناصرالدین شاه، عالوه  از زمان  رفت. 
ميرزا  دستگاه  در  مالی  اسناد  و  خارجه  امور  وزارت  در  سياسی  اسناد 
یوسف خان مستوفی الممالک گردآوری می شد، اما روش صحيحی 
برای نگهداری اسناد و نوشته ها وجود نداشت. سرانجام در سال 1278 
کشورهای  بایگانی  روش  از  پيروی  به  خارجه  وزارت  خورشيدی 

اروپایی، بایگانی خود را مرتب کرد.
پس از انقالب مشروطه و در طی سال های 1280 تا 1309 خورشيدی 
اقدام هایی برای به کاربردن روش های نوین بایگانی با استفاده از دانش 

در  انجام گرفت. سرانجام  بلژیکی  و  فرانسوی  های  هيات  تجارت  و 
اردیبهشت ماه 1309 تاسيس مرکزی برای حفظ اسناد دولتی در جلسه 
هيات وزیران به تصویب رسيد. به این ترتيب تا سال 1345 که الیحه 
ارائه شد، هرچند  دولت  هيات  به  ایران((  ملی  اسناد  ))سازمان  تاسيس 

وقت، یک بار لوایحی در این باره مورد بررسی قرار می گرفت.
از طرح الیحه مزبور در 45/8/23 و طی مراحل مختلف رد و   پس 
ماه 1349 مجلس شورای  اردیبهشت  قبول، سرانجام در جلسه هفدهم 
ملی قانون تاسيس سازمان اسناد ملی ایران را به تصویب رساند و برای 
اجرا به دولت ابالغ کرد. بدین سان مقدمات تشکيل آرشيو ملی ایران به 

عنوان پاسدار فرهنگ و هویت تاریخی کشور به وجود آمد.
 -- ترکیب شورای سازمان

به موجب ماده چهارم قانون تاسيس سازمان اسناد ملی ایران، شورای 
سازمان مرکب از اشخاص زیر است:

1 - وزیر امور خارجه.
2 - وزیر فرهنگ و آموزش عالی

3 - دادستان کل کشور
4 - دبيرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور

5 - دادستان دیوان محاسبات
این  ایران،که  تاریخ  و  فرهنگ  در  متبحر  اشخاص  از  نفر  دو   -  6
هيات  تصویب  و  عالی  آموزش  و  فرهنگ  وزیر  پيشنهاد  به  اشخاص 
وزیران که برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها 
است،  ممکن  اول  بند  چهار  در  مذکور  اعضای  بجای  است.  بالمانع 
معاونين آنها حضور یابند. اعضای شورا از بين خود یک نفر را به عنوان 

رئيس انتخاب می کنند.
 ادغام بزرگ

سازمان  ادغام  با  اداری  عالی  شورای  مصوبه  با   1381/6/2 تاریخ  در 
ملی  کتابخانه  و  اسناد  ، سازمان  ایران  ملی  کتابخانه  و  ایران  ملی  اسناد 
این  در  معاونت  یک  عنوان  به  ملی  اسناد  سازمان  و  شد  تأسيس  ایران 

سازمان فعال است.
آرشیو شفاهی

شاید برایتان قابل توجه باشد که بدانيد در سازمان اسناد ملی بخشی به 
نام  آرشيو شفاهی  وجود دارد. در این بخش هر یک از افراد هنرمند، 
سياستمدار، دانشمند، پزشک، مهندس، می توانند تجربيات، مشاهدات 
و خاطرات خود را برای آیندگان باز گویند. این اسناد شفاهی نيز حامل 
تنها  نه  و  مردم  آحاد  تمامی  که  هستند  اجتماعی  و  فرهنگی  های  پيام 

پژوهشگران می توانند پيشينه ی فرهنگی خود را در آن کشف کنند.

نوشتاری به بهانه 18 اردیبهشت ماه روز اسناد ملی؛
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهي  مناقصه عمومي )نوبت دوم(

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فنی، 
مهندسی و خدماتی همگامان مس به شماره  ثبت 1951

شــهرداري رفســنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 1398 شوراي محترم اسالمی شهر،  اجرای عملیات پیاده روسازی بلوار آیت اهلل 
ســعیدی ، خیابان امیر کبیر حدفاصل تقاطع خیابان شــهید بهشــتی تا تقاطع بلوار طالقانی و خیابان امیر کبیر حدفاصل تقاطع بلوار طالقانی تا 
تقاطع خیابان شــهید نوری را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شــرایط که 
تجربه و توانایي انجام کار را دارند، دعوت بعمل مي آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در 
شهرداري مرکزي به آدرس رفسنجان، خیابان تختي یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري روز 
دوشنبه  مورخ 98/02/30  به دبیرخانه شهرداري مرکزي تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .
روابط عمومي شهرداري رفسنجان

)وابسته به شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه(
بدین وســیله از کلیه ســهامداران محترم شرکت، دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که در روز سه شنبه مورخ 
1398/02/31 راس ســاعت 30: 8 صبح در محل ســالن کنفرانس شــرکت صنایع مس افق کرمان واقع در شهر مس سرچشمه، برگزار می شود 

حضور به هم رسانید.
دستور جلسه: 

- ارائه گزارش و تصویب صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 1397      - انتخاب بازرس قانونی 
- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیات مدیره شرکت همگامان مس 

کرمان ـ خبرنگار کرمان امروز: مراسم چهارمین سال بزرگداشت سخن سرای نامی 
ایران، حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی در تاالر ایرج بسطامی )واقع در بوستان مادر( 

برگزار شد.
در این مراسم که جمع زیادی از شاهنامه دوستان، اعضای اندیشه سرای فردوسی 
قشرهای  دیگر  و  بازاریان  کرمان،  های  دانشگاه  دانشجویان  و  استادان  کرمان، 
اجتماعی حضور داشتند، دکتر حامد حسینخانی شاعر و سخنور برجسته ی کرمانی 

برنامه را هدایت می کرد.
از برنامه های این مراسم، نّقالی مرشد عیدی ابراهیمان، نماهنگ، خیرمقدم توسط 
خانم خردسال، نیایش فتحی زاده، سخنرانی آقای سیدمحمدعلی گالب زاده، رییس 
مرکز کرمان شناسی، اجرای پاره ای از شاهنامه توسط نوجوان 10 ساله، آقای یاسین 
یزدانپناه، قرائت غزلی از حامد حسینخانی توسط رضا خضرایی، سخنرانی دکتر مّدبری 
درباره ی پژوهش های دو قرن اخیر در شاهنامه، اجرای سه قطعه از شاهنامه توسط 
گروه موسیقی تنبورنوازان موالنا، سخنرانی مهندس سید مهران عالم زاده، شهردار 
کرمان درباره نقش محوری توسعه فرهنگی در سایر جنبه های توسعه، سخنرانی 
جمیل کرمانی درباره ی نسخه های شاهنامه که از سال 948 هجری در کرمان 
کتابت شده است، اجرای نمایش زال و رودابه توسط کمیته نمایش اندیشه سرای 

فردوسی که پایان بخش این مراسم بود.
از  سال  اکنون 208  گفت:  کرمان طی سخنانی  دانشگاه  تمام  استاد  مّدبری  دکتر 
نخستین چاپ شاهنامه که در کلکته صورت گرفت می گذرد. در سال 1837 ژول 
مول فرانسوی شاهنامه را به زبان فرانسه ترجمه کرد و در سال 1877 یوهان آلمانی 
با استفاده از چاپ ژول مول و کلکته، چاپ جدیدی انجام داد و از آن زمان تاکنون 
هزاران کتاب و مقاله درباره ی شاهنامه به چاپ رسیده است در ادامه پژوهشگرانی 
از دانمارک، فرانسه، روسیه اقدام به چاپ شاهنامه کردند. در ایران عالمه قزوینی، 
اقبال، فروغی، سعید نفیسی، ملک الشعرای بهار در این زمینه دست به پژوهش زدند. 
شاهنامه چاپ حاجی محمد رمضانی بیشترین ابیات این اثر را داراست )56 هزار بیت( 
انتشارات بروخیم نیز شاهنامه را در 10 جلد چاپ کرد که نقاشی های آن در خور 
توجه است. در آکادمی مسکو، کاری گروهی با عنوان تصحیح انتقادی در 9 جلد چاپ 
شد که سالها مرجع بود. عبدالحسین نوشین که بنیانگذار تئاتر ایران بود در شوروی 
امکانی برای پژوهش یافت و سرپرستی چاپ بخشی از شاهنامه چاپ مسکو را بر 

عهده گرفت.
دکتر مدبری در ادامه گفت: در حال حاضر شاهنامه ی چاپ خالقی مطلق بهترین 
چاپ هاست. وی افزود: در دنیا بیش از هزار نسخه خطی شاهنامه وجود دارد که فقط 

تعدادی در خور اعتناست. این استاد دانشگاه معروفترین شاهنامه شناسان را چنین 
برشمرد: مجتبی مینوی، دکتر سید محمود دبیرسیاقی، دکتر اسالمی ندوشن، مرحوم 
امین ریاحی ،دکتر رستگار فسایی،  شاهرخ مسکوب، دکتر بهمن سرکاراتی، دکتر 

جلیل دوستخواه، دکتر علی رواقی، ایرج افشار و ...
مهندس سید مهران عالم زاده، شهردار کرمان طی سخنانی ضمن تشکر از دست 
است، هیچ  باور  این  بر  فردوسی گفت: شهرداری کرمان  اندیشه سرای  اندرکاران 
توسعه ای به سرانجام نمی رسد، مگر مسیر توسعه ی فرهنگی را در  پیش گیرد. در 
همه جای دنیا نیز به این نتیجه رسیده اند که راه توسعه فرهنگی می گذرد. وی ضمن 
اشاره به جایگاه رفیع فردوسی، یادآور شد: ما در کرمان 30 - 20 سالن داریم و از 
آنجا که تغذیه روح از طریق برنامه های فرهنگی و هنری انجام می شود، شهرداری 
کرمان بر آن است با همکار ی انجمن های هنری، برنامه های فاخر هنری برای 
تمامی سلیقه ها تدارک ببیند و بدیهی است که این امر با حضور جدی اهالی فرهنگ 

محقق می شود.
بر پایه این گزارش، آقای جمیل کرمانی طی سخنانی گفت: استان کرمان با داشتن 
است، سهمی 8  نوشته شده  کاتبان کرمانی  توسط  نسخه خطی شاهنامه که   20
درصدی در نسخه های دست نویس این اثر ارزشمند دارد. وی در بخش دیگری 

از سخنان خود، فستقی کرمانی، محمدجان کرمانی، جمال الدین کرمانی و اصح 
کرمانی را به عنوان مشهورترین کاتبان کرمانی شاهنامه برشمرد.

این مراسم، نمایش زال و رودابه بود که متاسفانه به علت بروز  برنامه ی  آخرین 
مشکالتی در صدابرداری با تاخیر آغاز شد و هر چند اعضای گروه در زمینه تمرین 
این نمایش زحمت زیادی کشیده بودند ولی به لحاظ تداخل وقت این برنامه با برنامه 
ای که از سوی ارگان دیگری می بایست در همین تاالر برگزار شود، گروه نمایش 

ناکام ماند و سالن را ترک کردند.
نقالی در هوای آزاد: آقای عیدی ابراهیمیان که موفق به اجرای برنامه نّقالی در 
تاالر نشده بود، بساط خود را در جلوی در ورودی تاالر پهن کرد و داستان فریدون و 
فرانک و ضحاک و کاوه ی آهنگر را به اجرا درآورد که مورد استقبال حاضران قرار 
گرفت. بر پایه این گزارش، اندیشه سرای فردوسی با تحمل زحمات زیاد برنامه های 
در خور تحسینی تهیه کرده بودند و جا دارد از آقای مختار سالجقه که بیش از ده سال 
در زمینه ی فرهنگ ملی و آموزش شاهنامه به عالقمندان تالش می کند، قدردانی 
شود. متاسفانه نبود سالن مناسب و آبرومند و البته استاندارد برای اجرای برنامه های 
هنری در کرمان، این شهر را همچنان عقب نگاه داشته است. معلوم نیست کی 

بایستی تاالر با نور، صدا و دیگر امکانات استاندارد داشته باشیم؟

به همت اندیشه سرای فردوسی کرمان برگزار شد:   بزرگداشت فردوسی در کرمان 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(آگهی مزایده
اداره کل بیمه سالمت استان کرمان در نظر دارد مناقصه انجام امور جاری واحد نقلیه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 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 را انجام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 98/2/21 می باشد. 

1- موضوع مناقصه : انتخاب پیمانکار به منظور انجام امور جاری واحد نقلیه 
2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 150/000/000 ریال 

3- نوع تضمین: ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب 7777213064 نزد بانک رفاه شعبه شفاء به نام اداره کل بیمه سالمت 
استان کرمان 

4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 14 روز چهارشنبه 98/2/25
5- تاریخ جلسه توجیهی جهت شرکت کنندگان ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 98/3/1 در محل اداره کل بیمه سالمت 

6- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات و پاکتهای مناقصه: ساعت 14 روز سه شنبه 98/3/7
7- تاریخ جلسه کمیسیون مناقصات و بازگشایی پاکت های الف و ب و ج و بررسی پیشنهادات ساعت 10 صبح چهارشنبه 98/3/8

8- نشانی کرمان بلوار جمهوری اسالمی حد فاصل چهارراه شفا و فرهنگیان - شماره تماس 32134356- 034 اداره امور اداری 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

کمیسیون معامالت اداره کل بیمه سالمت استان کرمان 
458155

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 

چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه 2/1398 رمضان 1440/ 8 می 2019/سال بیست و چهارم شماره 2993  پنج روزانه خوانی

سرویس فرهنگی کرمان امروز
 

 18 اردیبهشت ماه روز اسناد ملي است: روزي که قرار است در آن 
اهميت حفظ اسناد به مردم و مسئوالن یادآوري شود. اینکه در فالن روز 
در فالن سال ایران و عثماني صلح کردند، زمين هاي قلهک در فالن 
تاریخ فروخته شد یا جد بزرگ خانواده احمدي کيست همه و همه در 

اسناد معنا پيدا مي کند.
با حوادث گوناگون  متمادی و در خالل رویارویی  قرون  انسان طی 
این  تمامی  تاریخ، مجموعه  است.  یافته  ارزشمندی دست  تجربيات  به 
تجربيات است. عدم بهره مندی از این دستاورد گرانبها و سرمایه عظيم 
بشری می تواند ضمن آنکه به تکرار خطاها و اشتباهات گذشته بيانجامد 
باعث گسستگی نسل امروز با نسلهای پيشين شود. اسناد ملی هر کشور 
به منزله گنجينه ای گرانبها است که به پلی ارتباطی بين گذشته و آینده 

آن سرزمين می ماند و می بایست از آن محافظت به عمل آید.
 تاریخچه آرشیو در ایران

رسم نگهداری و حفاظت از اسناد و مدارك دولتی در ایران از دیرباز 
رایج بوده است. در دوران هخامنشيان هسته مرکزی و زیربنای تشکيالت 
اداری امپراطوری را  بایگانی سلطنتی  تشکيل می داد. در حقيقت مغز 
متفکر سازمان اداری، رئيس بایگانی سلطنتی بود که فرمان های شاه را 
به زیردستان ابالغ می کرد؛ وی مسئول ضبط و ربط مکاتبات حکومتی، 
فرمان ها و دستورهای شاه و دیگر وقایع مهم روز بود. پس از فتح ایالم، 
ایرانيان با لوحه های گلی آشنا شدند و از کاربرد آن در امور تجاری و 

اداری اطالع یافتند.
و  چرم  مانند:  موادی  از  ميالد  از  پيش  پنجم  قرن  ميانه  در  ایرانيان   
پاپيروس برای نوشتن استفاده می کردند. اما به سبب آسيب پذیری این 
مواد، اسناد و مدارك دوره هخامنشی دوام زیادی نياورد و بيشتر آنها از 
بين رفت. اسناد باقی مانده از دوران هخامنشی در مقایسه با اسناد موجود 
در آرشيوهای منطقه، بسيار اندك است. خوشبختانه با وجود ظرافت و 
آسيب پذیری این اسناد، معدودی از آنها که از چرم و پاپيروس بوده، 
در شنزارهای مصر پيدا شده است. یکی از این گنجينه های پر ارزش، 
دالیل  به  که  ها  نامه  این  است.  نامه  چندین  حاوی  پستی  کيسه  یک 
نامعلومی به مقصد نرسيده، حاوی دستورهایی به افراد مختلف بوده و 

در سال های 410 تا 411 پيش از ميالد نوشته شده است.
بی تردید سازمان های آرشيوی سلطنتی ایران در بابل، اکباتان، شوش، 
پرسپوليس و دیگر شهرهایی که محل زندگی شاهان ایرانی بود، وجود 

از  گيری  بهره  با  اسکندر  ایران،  بر  یونانيان  تسلط  از  پس  است.  داشته 
شيوه ها و بنيادهای آرشيوی ایرانيان، سازمان آرشيوی سلطنتی ایران را 
توسعه داد و حتی هنگامی که نسخه های اصلی اسنادش دریک آتش 
سوزی از بين رفت، بی درنگ دستور داد با استفاده از رونوشت اسناد 
که در اختيار فرماندهان نظامی بود، اسناد از بين رفته را بازنویسی کنند.

در دوران پس از اسالم نيز با توّجه به تأکيد فراوان آموزه های اسالمی 
روی فرهنگ کتابت، حجم اسناد مکتوب و طبيعتاً نياز به سازماندهی و 
نگهداری آنها را افزایش داد. همچنين اهتمام مسلمانان در امر کتابت و 
این  به جلوی  بسزائی در سير رو  از قرآن شریف خود نقش  پاسداری 
فرایند، ایفا کرده است. جالب است بدانيد؛ طوالنی ترین آیه قرآن نيز، 

به موضوع ثبت اسناد و کتابت آنها اختصاص دارد.
 شيوه ایرانيان در نگهداری اسناد دیوانی، بعدها چنان گسترش یافت 
که معمول دیگر حکومت ها نيز گردید. آنان شيوه ایرانيان را در حفظ 
و نگهداری اسناد، در سرزمين های خویش نيز به کار بردند. در دوره 

صفویه رونوشت تمام ارقام مربوط به امور مالی و احکام و نشانه ها و 
نامه ها و اسناد در دفاتر مخصوصی ثبت می شد. محل نگهداری این 
دفترها که  انبار دفترخانه دیوان اعال  نام داشت ظاهراً عمارت چهلستون 

بود.
در دوره قاجاریه از زمان فتحعلی شاه، اسناد و مکاتبات و سواد فرمان 
ها در دربار نگهداری می شد و آرشيو جزو اداره بيوتات به شمار می 
اسناد دربار،  بر بخش نگهداری  ناصرالدین شاه، عالوه  از زمان  رفت. 
ميرزا  دستگاه  در  مالی  اسناد  و  خارجه  امور  وزارت  در  سياسی  اسناد 
یوسف خان مستوفی الممالک گردآوری می شد، اما روش صحيحی 
برای نگهداری اسناد و نوشته ها وجود نداشت. سرانجام در سال 1278 
کشورهای  بایگانی  روش  از  پيروی  به  خارجه  وزارت  خورشيدی 

اروپایی، بایگانی خود را مرتب کرد.
پس از انقالب مشروطه و در طی سال های 1280 تا 1309 خورشيدی 
اقدام هایی برای به کاربردن روش های نوین بایگانی با استفاده از دانش 

در  انجام گرفت. سرانجام  بلژیکی  و  فرانسوی  های  هيات  تجارت  و 
اردیبهشت ماه 1309 تاسيس مرکزی برای حفظ اسناد دولتی در جلسه 
هيات وزیران به تصویب رسيد. به این ترتيب تا سال 1345 که الیحه 
ارائه شد، هرچند  دولت  هيات  به  ایران((  ملی  اسناد  ))سازمان  تاسيس 

وقت، یک بار لوایحی در این باره مورد بررسی قرار می گرفت.
از طرح الیحه مزبور در 45/8/23 و طی مراحل مختلف رد و   پس 
ماه 1349 مجلس شورای  اردیبهشت  قبول، سرانجام در جلسه هفدهم 
ملی قانون تاسيس سازمان اسناد ملی ایران را به تصویب رساند و برای 
اجرا به دولت ابالغ کرد. بدین سان مقدمات تشکيل آرشيو ملی ایران به 

عنوان پاسدار فرهنگ و هویت تاریخی کشور به وجود آمد.
 -- ترکیب شورای سازمان

به موجب ماده چهارم قانون تاسيس سازمان اسناد ملی ایران، شورای 
سازمان مرکب از اشخاص زیر است:

1 - وزیر امور خارجه.
2 - وزیر فرهنگ و آموزش عالی

3 - دادستان کل کشور
4 - دبيرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور

5 - دادستان دیوان محاسبات
این  ایران،که  تاریخ  و  فرهنگ  در  متبحر  اشخاص  از  نفر  دو   -  6
هيات  تصویب  و  عالی  آموزش  و  فرهنگ  وزیر  پيشنهاد  به  اشخاص 
وزیران که برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها 
است،  ممکن  اول  بند  چهار  در  مذکور  اعضای  بجای  است.  بالمانع 
معاونين آنها حضور یابند. اعضای شورا از بين خود یک نفر را به عنوان 

رئيس انتخاب می کنند.
 ادغام بزرگ

سازمان  ادغام  با  اداری  عالی  شورای  مصوبه  با   1381/6/2 تاریخ  در 
ملی  کتابخانه  و  اسناد  ، سازمان  ایران  ملی  کتابخانه  و  ایران  ملی  اسناد 
این  در  معاونت  یک  عنوان  به  ملی  اسناد  سازمان  و  شد  تأسيس  ایران 

سازمان فعال است.
آرشیو شفاهی

شاید برایتان قابل توجه باشد که بدانيد در سازمان اسناد ملی بخشی به 
نام  آرشيو شفاهی  وجود دارد. در این بخش هر یک از افراد هنرمند، 
سياستمدار، دانشمند، پزشک، مهندس، می توانند تجربيات، مشاهدات 
و خاطرات خود را برای آیندگان باز گویند. این اسناد شفاهی نيز حامل 
تنها  نه  و  مردم  آحاد  تمامی  که  هستند  اجتماعی  و  فرهنگی  های  پيام 

پژوهشگران می توانند پيشينه ی فرهنگی خود را در آن کشف کنند.

نوشتاری به بهانه 18 اردیبهشت ماه روز اسناد ملی؛

نگاهی به تاریخچه آرشیو در ایران

آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهي  مناقصه عمومي )نوبت دوم(

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فنی، 
مهندسی و خدماتی همگامان مس به شماره  ثبت 1951

شــهرداري رفســنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 1398 شوراي محترم اسالمی شهر،  اجرای عملیات پیاده روسازی بلوار آیت اهلل 
ســعیدی ، خیابان امیر کبیر حدفاصل تقاطع خیابان شــهید بهشــتی تا تقاطع بلوار طالقانی و خیابان امیر کبیر حدفاصل تقاطع بلوار طالقانی تا 
تقاطع خیابان شــهید نوری را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شــرایط که 
تجربه و توانایي انجام کار را دارند، دعوت بعمل مي آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در 
شهرداري مرکزي به آدرس رفسنجان، خیابان تختي یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري روز 
دوشنبه  مورخ 98/02/30  به دبیرخانه شهرداري مرکزي تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .
روابط عمومي شهرداري رفسنجان

)وابسته به شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه(
بدین وســیله از کلیه ســهامداران محترم شرکت، دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که در روز سه شنبه مورخ 
1398/02/31 راس ســاعت 30: 8 صبح در محل ســالن کنفرانس شــرکت صنایع مس افق کرمان واقع در شهر مس سرچشمه، برگزار می شود 

حضور به هم رسانید.
دستور جلسه: 

- ارائه گزارش و تصویب صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 1397      - انتخاب بازرس قانونی 
- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیات مدیره شرکت همگامان مس 

کرمان ـ خبرنگار کرمان امروز: مراسم چهارمین سال بزرگداشت سخن سرای نامی 
ایران، حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی در تاالر ایرج بسطامی )واقع در بوستان مادر( 

برگزار شد.
در این مراسم که جمع زیادی از شاهنامه دوستان، اعضای اندیشه سرای فردوسی 
قشرهای  دیگر  و  بازاریان  کرمان،  های  دانشگاه  دانشجویان  و  استادان  کرمان، 
اجتماعی حضور داشتند، دکتر حامد حسینخانی شاعر و سخنور برجسته ی کرمانی 

برنامه را هدایت می کرد.
از برنامه های این مراسم، نّقالی مرشد عیدی ابراهیمان، نماهنگ، خیرمقدم توسط 
خانم خردسال، نیایش فتحی زاده، سخنرانی آقای سیدمحمدعلی گالب زاده، رییس 
مرکز کرمان شناسی، اجرای پاره ای از شاهنامه توسط نوجوان 10 ساله، آقای یاسین 
یزدانپناه، قرائت غزلی از حامد حسینخانی توسط رضا خضرایی، سخنرانی دکتر مّدبری 
درباره ی پژوهش های دو قرن اخیر در شاهنامه، اجرای سه قطعه از شاهنامه توسط 
گروه موسیقی تنبورنوازان موالنا، سخنرانی مهندس سید مهران عالم زاده، شهردار 
کرمان درباره نقش محوری توسعه فرهنگی در سایر جنبه های توسعه، سخنرانی 
جمیل کرمانی درباره ی نسخه های شاهنامه که از سال 948 هجری در کرمان 
کتابت شده است، اجرای نمایش زال و رودابه توسط کمیته نمایش اندیشه سرای 

فردوسی که پایان بخش این مراسم بود.
از  سال  اکنون 208  گفت:  کرمان طی سخنانی  دانشگاه  تمام  استاد  مّدبری  دکتر 
نخستین چاپ شاهنامه که در کلکته صورت گرفت می گذرد. در سال 1837 ژول 
مول فرانسوی شاهنامه را به زبان فرانسه ترجمه کرد و در سال 1877 یوهان آلمانی 
با استفاده از چاپ ژول مول و کلکته، چاپ جدیدی انجام داد و از آن زمان تاکنون 
هزاران کتاب و مقاله درباره ی شاهنامه به چاپ رسیده است در ادامه پژوهشگرانی 
از دانمارک، فرانسه، روسیه اقدام به چاپ شاهنامه کردند. در ایران عالمه قزوینی، 
اقبال، فروغی، سعید نفیسی، ملک الشعرای بهار در این زمینه دست به پژوهش زدند. 
شاهنامه چاپ حاجی محمد رمضانی بیشترین ابیات این اثر را داراست )56 هزار بیت( 
انتشارات بروخیم نیز شاهنامه را در 10 جلد چاپ کرد که نقاشی های آن در خور 
توجه است. در آکادمی مسکو، کاری گروهی با عنوان تصحیح انتقادی در 9 جلد چاپ 
شد که سالها مرجع بود. عبدالحسین نوشین که بنیانگذار تئاتر ایران بود در شوروی 
امکانی برای پژوهش یافت و سرپرستی چاپ بخشی از شاهنامه چاپ مسکو را بر 

عهده گرفت.
دکتر مدبری در ادامه گفت: در حال حاضر شاهنامه ی چاپ خالقی مطلق بهترین 
چاپ هاست. وی افزود: در دنیا بیش از هزار نسخه خطی شاهنامه وجود دارد که فقط 

تعدادی در خور اعتناست. این استاد دانشگاه معروفترین شاهنامه شناسان را چنین 
برشمرد: مجتبی مینوی، دکتر سید محمود دبیرسیاقی، دکتر اسالمی ندوشن، مرحوم 
امین ریاحی ،دکتر رستگار فسایی،  شاهرخ مسکوب، دکتر بهمن سرکاراتی، دکتر 

جلیل دوستخواه، دکتر علی رواقی، ایرج افشار و ...
مهندس سید مهران عالم زاده، شهردار کرمان طی سخنانی ضمن تشکر از دست 
است، هیچ  باور  این  بر  فردوسی گفت: شهرداری کرمان  اندیشه سرای  اندرکاران 
توسعه ای به سرانجام نمی رسد، مگر مسیر توسعه ی فرهنگی را در  پیش گیرد. در 
همه جای دنیا نیز به این نتیجه رسیده اند که راه توسعه فرهنگی می گذرد. وی ضمن 
اشاره به جایگاه رفیع فردوسی، یادآور شد: ما در کرمان 30 - 20 سالن داریم و از 
آنجا که تغذیه روح از طریق برنامه های فرهنگی و هنری انجام می شود، شهرداری 
کرمان بر آن است با همکار ی انجمن های هنری، برنامه های فاخر هنری برای 
تمامی سلیقه ها تدارک ببیند و بدیهی است که این امر با حضور جدی اهالی فرهنگ 

محقق می شود.
بر پایه این گزارش، آقای جمیل کرمانی طی سخنانی گفت: استان کرمان با داشتن 
است، سهمی 8  نوشته شده  کاتبان کرمانی  توسط  نسخه خطی شاهنامه که   20
درصدی در نسخه های دست نویس این اثر ارزشمند دارد. وی در بخش دیگری 

از سخنان خود، فستقی کرمانی، محمدجان کرمانی، جمال الدین کرمانی و اصح 
کرمانی را به عنوان مشهورترین کاتبان کرمانی شاهنامه برشمرد.

این مراسم، نمایش زال و رودابه بود که متاسفانه به علت بروز  برنامه ی  آخرین 
مشکالتی در صدابرداری با تاخیر آغاز شد و هر چند اعضای گروه در زمینه تمرین 
این نمایش زحمت زیادی کشیده بودند ولی به لحاظ تداخل وقت این برنامه با برنامه 
ای که از سوی ارگان دیگری می بایست در همین تاالر برگزار شود، گروه نمایش 

ناکام ماند و سالن را ترک کردند.
نقالی در هوای آزاد: آقای عیدی ابراهیمیان که موفق به اجرای برنامه نّقالی در 
تاالر نشده بود، بساط خود را در جلوی در ورودی تاالر پهن کرد و داستان فریدون و 
فرانک و ضحاک و کاوه ی آهنگر را به اجرا درآورد که مورد استقبال حاضران قرار 
گرفت. بر پایه این گزارش، اندیشه سرای فردوسی با تحمل زحمات زیاد برنامه های 
در خور تحسینی تهیه کرده بودند و جا دارد از آقای مختار سالجقه که بیش از ده سال 
در زمینه ی فرهنگ ملی و آموزش شاهنامه به عالقمندان تالش می کند، قدردانی 
شود. متاسفانه نبود سالن مناسب و آبرومند و البته استاندارد برای اجرای برنامه های 
هنری در کرمان، این شهر را همچنان عقب نگاه داشته است. معلوم نیست کی 

بایستی تاالر با نور، صدا و دیگر امکانات استاندارد داشته باشیم؟

به همت اندیشه سرای فردوسی کرمان برگزار شد:   بزرگداشت فردوسی در کرمان 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(آگهی مزایده
اداره کل بیمه سالمت استان کرمان در نظر دارد مناقصه انجام امور جاری واحد نقلیه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 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 را انجام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 98/2/21 می باشد. 

1- موضوع مناقصه : انتخاب پیمانکار به منظور انجام امور جاری واحد نقلیه 
2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 150/000/000 ریال 

3- نوع تضمین: ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب 7777213064 نزد بانک رفاه شعبه شفاء به نام اداره کل بیمه سالمت 
استان کرمان 

4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 14 روز چهارشنبه 98/2/25
5- تاریخ جلسه توجیهی جهت شرکت کنندگان ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 98/3/1 در محل اداره کل بیمه سالمت 

6- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات و پاکتهای مناقصه: ساعت 14 روز سه شنبه 98/3/7
7- تاریخ جلسه کمیسیون مناقصات و بازگشایی پاکت های الف و ب و ج و بررسی پیشنهادات ساعت 10 صبح چهارشنبه 98/3/8

8- نشانی کرمان بلوار جمهوری اسالمی حد فاصل چهارراه شفا و فرهنگیان - شماره تماس 32134356- 034 اداره امور اداری 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

کمیسیون معامالت اداره کل بیمه سالمت استان کرمان 
458155

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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آغاز ثبت نام مجدد 

مسکن ملی از ۱۷خرداد

و  مسکن  معاون  آنالین،  جم  جام  گزارش  به 
 ۱۰۰ از  ملی  مسکن  تسهیالت  گفت:  ساختمان 
به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است ضمن 
آنکه ثبت  نام مجدد طرح اقدام ملی مسکن از ۱۷ 

خرداد امسال در ۲۳۰ شهر آغاز خواهد شد.
مسکن  احداث  زمین  افزود:  محمودزاده  محمود 
هفته  از  و  شده  تامین  شهر  هزار   ۲۳۰ در  ملی 
آینده مرحله مجدد ثبت نام در شهر هایی که زمین 

برای آن ها تامین شده آغاز خواهد شد.
اختصاص  تسهیالت  دولت  مصوبه  با  افزود:  وی 
میلیون   ۱۵۰ به   ۱۰۰ از  ملی  مسکن  به  یافته 
تومان افزایش یافته است و تولید مستمر مسکن 

در دستور کار است.
اینکه  به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
مسکن  واحد  هزار   ۵۳۰ احداث  اجرایی  عملیات 
ملی در کشور آغاز شده است از افتتاح مرحله دوم 

مسکن ملی تا پایان خرداد خبر داد.
مرحله نخست افتتاح  های طرح اقدام ملی مسکن 

آبان ماه سال گذشته انجام شده بود.
و  راه  وزیر  ساختمان  و  مسکن  معاون  پیشتر 
شهرسازی از بهره برداری افزون بر ۳۵ هزار واحد 
نزدیک  آینده  در  ملی  اقدام  طرح  و  مهر  مسکن 
خبر داد و گفت: در حال حاضر زمین مورد نیاز 
برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن در ۲۳۰ شهر 

کشور تامین شده است.

مرگ پدر و فرزند

 به دلیل گرما در جازموریان

و  سیستان  جنوب  در  دلگان  فرماندار  ایرنا: 
بلوچستان گفت: جسد پدر ۲۸ ساله و فرزند هفت 
ساله اش در بیابان های گرم جازموریان در نزدیکی 
این  هاشم  چاه  جلگه  بخش  از  دمیتان  روستای 
شهرستان که بر اثر گرما جان خودشان را از دست 

داده بودند کشف شد.
مجتبی شجاعی اظهارکرد: طبق بررسی نخست و 
شواهد پیداست که این ۲نفر بیش از ۴۸ ساعت 
و  گرما  آن  متعاقب  و  شدن  مفقود  اثر  بر  قبل 

تشنگی در بیابان جازموریان فوت کرده اند.
وی افزود: نزدیک به یک هفته متوسط دمای هوا 
در دلگان نزدیک به ۵۰ درجه و بیش از آن بوده 
حرکت  و  جازموریان  محیطی  زیست  آلودگی  و 
ریزگردها در هوا نیز مردم را آزار داده به شکلی 
که ستاد مدیریت بحران این شهرستان به حالت 

آماده باش در آمده است .
ادامه  بلوچستان  و  سیستان  هواشناسی  مدیرکل 
ممکن  استان  در  مستقر  فعلی  گرمای  موج  داد: 
است برخی رکوردهای دمایی بلند مدت شهرهای 
استان را که عمدتا در تابستان ها به ثبت رسیده 

است را جابجا کند.
وی گفت: توصیه اکید می شود برای عبور از موج 
گرما نسبت به عدم رفت و آمدهای غیر ضروری 
آب  منابع  مدیریت  و  صرفه جویی  باز،  فضای  در 
و  مرغداری ها،  و  گلخانه ها  مناسب  تهویه  برق،  و 
اقدام  زراعی  و  باغی  رسیده  محصوالت  برداشت 

شود.

هر سه ثانیه جنگل های زمین 

تخریب می شوند

ایرنا: هر سه ثانیه، جنگل های زمین به وسعت یک 
زمین فوتبال تخریب می شوند. در یک قرن اخیر 
نیمی از تاالب ها نابود شده اند و تاکنون ۵۰ درصد 

از صخره های مرجانی نیز از بین رفته اند.
سازمان ملل متحد در روز جهانی محیط زیست 
در سال ۲۰۲۱ خواستار اقدام فوری برای احیای 

اکوسیستم های آسیب دیده زمین است.
همه  ساکنان زمین یعنی ما انسان ها، حیوانات و 
سالم  اکوسیستم های  به  بقای خود  برای  گیاهان 
وابسته هستیم. هم اکوسیستم های طبیعی و هم 
مانند  انسان  توسط  شده  ساخته  اکوسیستم های 

شهرها و مزارع کشاورزی.
هر سه ثانیه، جنگل های زمین به وسعت یک زمین 
فوتبال تخریب می شوند. در یک قرن اخیر نیمی 
از  درصد   ۵۰ تاکنون  و  شده اند  نابود  تاالب ها  از 
نابودی  با  رفته اند.  ازبین  مرجانی  صخره های 
گل خانه ای  گازهای  انتشار  اکوسیستم ها،  این 
تغییرات  و  زمین  گرمایش  سرعت  نتیجه  در  و 

آب وهوایی افزایش یافته است.
همه گیری کووید-۱۹ که یکی از دالیل اصلی آن 
نزدیکی  درنتیجه  و  زیستگاه های طبیعی  تخریب 
نشان  بود،  انسان  به  بیماری زا  عوامل  و  حیوانات 
می دهد نابودی اکوسیستم ها پیامدهای خطرناکی 
برای ما به دنبال دارد. به همین دلیل، روز جهانی 
محیط زیست در سال جاری به موضوع بازسازی 

اکوسیستم ها تمرکز دارد.
بازسازی اکوسیستم ها به معنای بازگرداندن آن ها و 
تنوع زیستی موجود در آن اکوسیستم به وضعیت 
سالم و طبیعی خود است، از قله ی کوه ها تا اعماق 

اقیانوس ها.
اکوسیستم های  ترمیم  مساله   اهمیت  به دلیل 
روز  با  همزمان  متحد  ملل  سازمان  آسیب دیده، 
ده سال  جاری،  سال  در  زیست  محیط  جهانی 
پیش رو از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ را به عنوان دهه ی 

»بازسازی اکوسیستم ها« نامگذاری کرده است.

گزارش »کرمان امروز« از چالش مبهم اوقات فراغت نوجوانان در تابستان کرونایی؛

اوقات فراغت نوجوانان مغفول مانده است!

اشاره:
هر چند هنوز تابستان به طور رسمی شروع نشده است اما با 
پایان یافتن امتحانات خرداد ماه بسیاری از دانش آموزان عمال 
وارد فصل تعطیالت و به قول خودشان تابستان شده اند اما 
کرونا اوقات فراغت بچه ها را هدف قرار داده و از هم اکنون 
میان  این  است. در  برده  به سر  را  والدین  و  بچه ها  حوصله 
پناه بردن دانش آموزان به فضای مجازی نیز خطری است که 
اوقات فراغتشان را در این ایام تهدید می کند. در همین زمینه 

گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
تابستان کرونایی و دردسر والدین

کرونا، تابستان امسال دانش آموزان را همانند سال گذشته 
می بلعد و بالتکلیفی ایام فراغت  تاثیر منفی بر روح  و روان 
فراغت  اوقات  گذراندن  حال  گذارد.  می  ونوجوانان  کودکان 
روزهای  این  گویند  می  هاست.  خانواده  از  خیلی  دغدغه 

کرونایی چطور اوقات فراغتی برای بچه ها فراهم کنیم؟
سمیه. م مادرنوجوان ۱۲ ساله ای است که در این  باره می 
گوید: سینا پسرم قبل از کرونا ایام فراغت خود را در باشگاه 
های ورزشی و سالن های استخر پر می کرد اما دو سال است 
فراغت  اوقات  گذراندن  شرایط  ویروس  کرونا  خاطر  به  که 
محدودتر شده است و کرونا زندگی ما و بچه ها را به هم ریخت 
و واقعا نمی دانیم تابستان امسال برای بچه ها چه باید کنیم!؟
مریم. س بانوی دیگری است که دغدغه فرزند ۱۰ ساله خود 
را دارد. او می گوید پسر من عاشق بازی با اسکیت و دوچرخه 
سواری است. او از در خانه ماندن خسته شده است و به دلیل 
خطرناک بودن کرونا نمی توانم اجازه دهم در کانون یا مرکزی 

ثبت نام کند.
وی در ادامه افزود: درست است که در فضای مجازی بازی 
های سرگرم کننده ای  وجود دارد و یا حتی در خانه می توان 

اما کالس  انجام داد  تر  یا کارهای مفرح  تر  بازی های ساده 
تابستانی که نمی توانیم برویم. واقعا مانده ایم چه کنیم!

یکی از والدین نیز اظهار کرد: شرایط واقعا سخت است. این 

بیماری صبر و حوصله را از خانواده ها گرفته و بهانه گیری های 
بچه ها نیز بر سخت شدن اوضاع خانه و خانواده دامن می زند. 
مجبور هستم سرانجام با خروج آنها از منزل و بازی آن ها در 

محیط بیرون موافقت کنم.
شهناز. ی مادر نگران دیگری است که در این  باره معتقد 
است پسرها معموال نسبت  به دخترها شیطنت بیشتری دارند 
و کنترل کردن آنها نیز سخت است و با ادامه دار شدن بیماری 
کرونا مشکالت ما نیز بیشتر شده است. وی افزود: اوایل شروع 
بیماری کرونا ترسی خانواده ها را  فرا گرفت و همه در تالش 
حدامکان  تا  فرزندانشان  و  خود  سالمت  حفظ  برای  بودند 
درخانه مانده و شرایط مناسبی در خانه فراهم کنند. فرزندان 
تعطیل شده  اینکه مدارس  از  و  را جدی گرفته  نیز موضوع 
بود بسیار خوشحال بودند و خود را به صورت های مختلف 
سرگرم می کردند اما با طوالنی تر شدن محدودیت ها، بهانه 
ها و  بد اخالقی  ها آغاز شده و هیچ سرگرمی بچه ها را قانع 
نمی کند و رفتن  به بیرون از خانه را  به تمام وسایل بازی 

ترجیح می دهند.
فعالیت 374 پایگاه اوقات فراغت

و  تکاپو  میان  در  گذشته  های  سال  در  که  فراغتی  اوقات 
روزهای با هم بودن دوستان و همکالسی ها شروع می شد 
اکنون در میان اتاق ها و سرگردانی دانش آموزان در گوشی 
های هوشمند در حال گذر است و بسیاری از والدین در این 
زمینه شاکی هستند و نمی خواهند اوقات فرزندان شان فقط 
در فضای مجازی پر شود. برای آنکه بدانیم آموزش و پرورش 
کرمان چه برنامه ای برای این دست از والدین و دانش آموزان 
کل  اداره  فرهنگی  و  پرورشی  معاون  اخیر  سخنان  به  دارد 
آموزش و پرورش  استان کرمان که در گفتگو با خبرگزاری 

ایرنا داشته رجوع می کنیم. 
غنی سازی  پایگاه   ۳۷۴ گفت:  باره  این  در  مرادی  صدیقه 
اوقات فراغت دانش آموزان از ۱۴ تیر سال جاری در این استان 

فعال می شود.
اوقات  افزود: آیین آغاز به کار پایگاه های غنی سازی  وی 
فراغت دانش آموزان کرمانی به صورت نمادین و به میزبانی 
برگزار  تیر  کرمان، ۱۴   ۲ ناحیه  پرورش  و  آموزش  مدیریت 

می شود.
وی با اشاره به اینکه فعالیت پایگاه های غنی سازی اوقات 
فراغت دانش آموزان در کرمان تا ۳۱ مرداد سال جاری فعال 
خواهد بود تصریح کرد: دانش آموزان می توانند برای ثبت نام 

در این پایگاه ها در هفته های اول و دوم تیرماه اقدام کنند.

هر چند هنوز تابستان به طور رسمی شروع نشده است اما با پایان یافتن امتحانات بسیاری از 
دانش آموزان عمال وارد فصل تعطیالت و به قول خودشان تابستان شده اند. امسال کرونا اوقات 
نامعلوم  و  مبهم  چالشی  وارد  خانواده ها  اکنون  هم  از  و  قرارداده  هدف  نیز  را  بچه ها  فراغت 
شده اند که در یک سو فرزندان مستاصل و از سوی دیگر والدین نگران از همه گیری کرونا که 
هر روز اوضاع را بدتر می بینند. دراین میان پناه بردن دانش آموزان به فضای مجازی نیز خطری 
است که اوقات فراغتشان را در این ایام تهدید خواهد کرد. در این زمینه بسیاری از والدین 
نیز گالیه دارند و می پرسند برنامه وزارت آموزش و پرورش برای غنی سازی اوقات فراغت 

دانش آموزان در این تابستان نامعلوم چه خواهد بود و....

مشموالن وام 50 میلیونی معلمان چه کسانی اند؟

انسان شاید قادر به رشد دادن عضو از دست رفته باشد!

   وام ۵۰ میلیونی فرهنگیان با ۱۸ درصد سود از طریق 
اعطای کارت اعتباری همچنان در بانک ها در حال اجراست. 

اما چه کسانی از این وام می توانند استفاده کنند؟
به گزارش خبرگزاری آریا، در روزهای پایانی اسفند ماه سال 
برخی  درباره  نیز  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  مدیرعامل   ۹۹
ذخیره  صندوق  اعضای  برای  شده  گرفته  درنظر  تسهیالت 
دریافت  امکان  کردن  فراهم  حال  در  بود:  گفته  فرهنگیان 
کارت اعتباری تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای اعضاء صندوق 

هستیم.
پس از این مدتیست که پرداخت این وام ها آغاز شده است. 
جامعه  اعضای  تمامی  است:  کرده  اعالم  دی  بانک  اخیرا 
معظم فرهنگیان کشور، اعم از کادر اداری، معلمان، نیروهای 
خدماتی مدارس دولتی، نیمه دولتی، خصوصی و همچنین 

پرورش  و  آموزش  تابعه  ادارات  و  وزارت  در  شاغل  کارکنان 
یا  اعتباری«  »کارت  قالب  دو  در  می توانند  کشور  سراسر 
از  ریال  میلیون   ۵۰۰ مبلغ  سقف  تا  نیاز«  رفع  »تسهیالت 
تسهیالت ویژه فرهنگیان استفاده کنند. در این طرح، به ازای 
هر ۲۵ میلیون تومان یک ضامن کسر از حقوق نیاز است و 
دو شرط برای دریافت این وام اعالم شده؛ »وام گیرنده جزو 
معوق«  بدهی  و  برگشتی  »بدون چک  و  فرهنگی«  جامعه 

باشد.
اقساط این وام نیز ماهانه ۱٫۸ میلیون تومان و کل سود این 
وام ۵۰ میلیونی ۱۸ درصد، معادل ۱۵ میلیون تومان است. 
وام گیرنده ۳6 ماه نیز فرصت بازپرداخت اقساط را دارد. پیش 
از بانک دی، بانک ملی نیز با رقم پایین تری چنین تجربه ای 

را داشته است.

رشد  به  قادر  است  ممکن  انسان  می گویند  دانشمندان 
دادن یک عضو دیگر در بدن خود باشد و ما در حال حاضر 

»پتانسیل استفاده نشده« برای انجام این کار را داریم.
گمان  دانشمندان  آی ای،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
از دست دادن یک عضو، ممکن است  می کنند در صورت 
روزی بتوان بهبودی کامل پیدا کرد. آن هم نه با پروتزهای 
عضو  یک  واقعی  دادن  رشد  با  بلکه  بیونیک،  و  مصنوعی 

جدید!
 American بر اساس یک مطالعه تازه منتشر شده در مجله
Association for Anatomy، یک گروه از محققان 
در حال مطالعه روی »سمندر مکزیکی«)axolotl( )یک 
مولکولی  امضای  در  تفاوت  بررسی  با  آبزی(  سمندر  گونه 
مرتبط با بازسازی و احیای اندام در آنها، یک قدم به کشف 

رمز و راز بازسازی اندام در این موجودات نزدیک شده اند.
 این مطالعه همچنین چگونگی بازسازی اندام در موش ها 

را نشان می دهد.
اگر رمز و رازهای مربوط به بازسازی اندام را در سمندرهای 
موش  مانند  پستاندارانی  روی  را  آن  و  دریابیم  مکزیکی 
تطبیق دهیم، در این صورت بسیار نزدیک خواهیم بود که 
به افرادی که اندام خود را از دست داده اند گزینه دیگری 

غیر از پروتزها ارائه دهیم. تفاوت کلیدی در این امر مربوط 
به یک سلول ایمنی شناختی است که به عنوان یک ماکروفاژ 
شناخته می شود و با این دانش، پتانسیل کاربردهای انسانی 

بازیابی اندام بیش از هر زمان دیگری نزدیک است.
وقتی پستانداران آسیب می بینند، به طور معمول در محل 
آسیب جای زخم ایجاد می شود. از آنجا که این زخم به یک 
محققان  تیم  می شود،  تبدیل  بازسازی  برای  فیزیکی  مانع 
اینکه  یادگیری  روی  بر  گادوین«  جیمز   « سرپرستی  به 
چرا بدن سمندر مکزیکی مانند پستانداران زخم نمی شود، 

تمرکز کردند.
از  تحقیق  این  اصلی  نویسنده  و  محقق  گادوین«  »جیمز 
آزمایشگاه بیولوژیکی »جزیره مونت دزرت«)MDI( گفت: 
بالقوه  توانایی  از  انسان  که  می دهد  نشان  ما  تحقیقات 

استفاده نشده برای بازسازی اندام برخوردار است.
کنیم،  حل  را  زخم  ایجاد  مسئله  بتوانیم  اگر  افزود:  وی 
آزاد  را  خود  نهفته  احیای  پتانسیل  بتوانیم  است  ممکن 
این  و  نمی کنند  ایجاد  زخم  مکزیکی  سمندرهای  کنیم. 
اندام  بازیابی  می دهد  اجازه  آنها  به  که  است  همان چیزی 
بازیابی  شود،  ایجاد  زخم  یک  که  هنگامی  اما  شود.  انجام 

دیگر ممکن نخواهد بود.

جلوگیری  انسان  در  زخم  ایجاد  از  بتوانیم  اگر  گفت:  وی 
کنیم، می توانیم کیفیت زندگی بسیاری از افراد را افزایش 
اما  است،  انقراض  به  نزدیک  مکزیکی  سمندر  دهیم. 
قابلیت های احیای اندام منحصر به فرد آن موقعیت ویژه ای 
را برای این موجود در محافل علمی فراهم کرده است. اکثر 
سمندر  اما  دارند،  را  اندام  بازسازی  توانایی های  سمندرها 
مکزیکی می تواند تقریباً همه قسمت های بدن خود از جمله 
قلب، ریه ها، فک، اندام بیرونی، نخاع، تخمدان ها، دم، پوست 
و موارد دیگر را بازسازی کند. این موجود حتی می تواند مغز 

خود را نیز بازسازی کند!
پستانداران در مراحل جنینی یا نوزادی نیز می توانند اندام 
خود را بازیابی کنند. به عنوان مثال، نوزاد انسان می تواند 
می تواند  همچنین  و  کند  بازسازی  را  خود  انگشتان  نوک 
بافت قلب خود را بازسازی کند که به این معنی است که 
برای  را  ژنتیکی  مهم  کد  این  است  ممکن  نیز  بزرگساالن 
بازسازی در خود حفظ کرده باشند. این موضوع دریچه ای 
امکان  انسان  به  که  می کند  باز  بالقوه  درمان های  برای  را 
می دهد به جای ایجاد یک زخم دائمی، بافت ها و اندام های 
از دست رفته خود در اثر آسیب یا بیماری را دوباره رشد 

دهد.

ماکروفاژهای)نوعی  خود،  اخیر  تحقیقات  در  »گادوین« 
با  را  مکزیکی  سمندرهای  در  موجود  ایمنی(  سلول 
سلول های مشابه در موش ها مقایسه کرد و هدف وی یافتن 
کیفیتی است که سمندر مکزیکی از آن برخوردار است و 

باعث تقویت توانایی های بازسازی در آن می شود.
توانایی  در  سلول ها  این  وجود  که  دریافت  »گادوین« 
سطح  وقتی  است.  مهم  مکزیکی  سمندرهای  بازسازی 
جای  به  مکزیکی  سمندرهای  بود،  کم  ماکروفاژها  این 
زخم  یک  پستانداران  مثل  درست  جدید،  بدن  اعضای 
شدن  نزدیک  حال  در  ما  می گوید:  وی  می کردند.  ایجاد 
سمندرهای  ماکروفاژهای  آماده سازی  چگونگی  درک  به 
این  به  را  ما  امر،  این  که  هستیم  بازسازی  برای  مکزیکی 
انسان  در  را  بازسازی  بتوانیم  که  می کند  نزدیک  توانایی 
بتوان  که  می کنم  تصور  من  مثال،  عنوان  به  کنیم.  کشف 
که  کرد  استفاده  زخم  محل  در  موضعی  هیدروژل  یک  از 
باعث تغییر رفتار ماکروفاژهای انسان شود تا بیشتر شبیه 

سمندرهای مکزیکی باشد.
با انجام مطالعات روی ماکروفاژهای سمندرهای مکزیکی و 
بررسی اینکه چگونه می توانیم آن را در انسان تقلید کنیم، 

می توان طلوع عصر جدیدی در پزشکی را شاهد بود.

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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بررسی ویژگی
 رای دهندگان 1400

تکلیف  یک  عنوان  به  انتخابات  به  همواره  ایران،  تبار  کهن  ملت 
دینی و ملی باور داشته است. زیرا براساس این باور راسخ و زیربنایی 
است که ثبات سیاسی به مثابه ی زیرساخت امنیت اجتماعی و اقتدار 
جهانی شکل می گیرد و بسیاری از آرمانهای ملی و مذهبی تحقق 

می یابد. 
علمی،  پایگاه  از  فارغ  ـ  ای  دوره  هر  در  »انتخابات«  وصف  این  با 
اجتماعی و شخصیت نامزدهاـ نشانی از هویت مدنی مردمانی است 
که با حضور پرشور و ارائه ی نرخ مشارکت باال، دیرینگی فرهنگ 
هزاران ساله ی خود را به رخ جهانیان می کشند و به قول حکیم بلند 

مرتبه ی توس، فریاد بر می آورند: »چو ایران نباشد، تن من مباد!«
اما انتخابات 1400 در مقام مقایسه با سایر دوره ها، تفاوت های بارز 
و آشکاری دارد که ناشی از تغییرات کیفی در جمعیت رای دهنده 
را  توان آن  ـ که می  رای دهنده ی خرداد 1400  است. جامعه ی 
با جمعیت رای دهنده ی دهه  ـ  نامید  فناوری و شتاب  نسل علم و 
های پیشین از لحاظ افزایش شمار تحصیلکرده های ناشی از توسعه 
ی آموزش عالی، بصیرت و پختگی ذهنی ناشی از آموزه های مقام 
نوین  ابزارهای  به  جامعه  ی  عمده  بخش  دسترسی  رهبری،  معظم 
ارتباطی، رنگ باختن ترفندها و حیله های استعمارگران و تحوالت 
بارز و آشکاری است که  تفاوت های  ای، دارای  منطقه  جهانی و 

سرنوشت انتخابات را رقم خواهد زد.
جامعه رای دهنده ی خرداد 1400 ، در پی طرح و برنامه ای منطقی 
عناصر  عنوان  به  ـ  را  بیکاری«  و  »فقر  که  هستند  پذیر  واقعیت  و 
فسادبرانگیزـ برای همیشه از دامان مقدس مام وطن بزداید، منابع و 
فرصت ها را در راستای تحقق ایرانی پیشتاز و مترقی به فعل درآورد 
و لُب کالم، اینکه با ایجاد بسترهای الزم »به جای دادن ماهی به مردم 

ماهیگیری بیاموزد«.
یاران  طیف  کاندیداها،  های  برنامه  که  آینده  روزهای  در  بنابراین 
اسالمی  از صدا و سیمای جمهوری  آنها  تلویزیونی  مناظره های  و 
پخش می شود، رفته رفته چهره ی رییس جمهوری آینده ی ایران 
آشکار می گردد و پا به پای این رویداد مهم و تاریخی، عزم ملت 
بزرگ و تاریخ ساز ایران برای حضور پرشور در انتخابات نیز جزم 

تر می شود.

  به قلم یحیی 
فتح نجات

به قلم 
محمد فتح نجات

   تمدن قناتی گهواره ی تمدن 

باز هم می خواهم از قنات بنویسم؛ از آب، تمدن و حیات 
که  بنویسم  انسان  و  کویر  سرزمین  در  کرمان  استان  در 
نوع بشر آن چه را که طی زندگی تاریخی خود کرده یا 
برجای  از آن  آثاری  یا  و  به ثبت رسانده  را  اندیشیده آن 
گذارده همان سرگذشت اوست که از آن پند می آموزد، 
عبرت می گیرد، به آن می نازد و از آن تسلی می جوید زیرا 
از خالل تاریخ می بیند که کسان دیگر به تعدادی بی شمار 
پیش از او آمده اند، با زندگی درآویخته اند، کام و ناکامی 
داشته اند، نوبت خود را به سر رسانده اند و رفته اند و رفته 
اند و آن چه مانده است که چکیده ی اندیشه ها به صورت 
یک آوا در فضای تاریخ طنین افکن است و همان یک آوا 
هم بیشتر نیست که می گوید زنده بمانید و این کهن دیار 
به رغم مشکالتی که طی تاریخ خود داشته از داشتن سهم 
در معنی بخشیدن به زندگی بشری باز نمانده و تاریخ پر 
از پند است و در این سرزمین قنات یکی از مظاهر اساسی 
پایداری است که در چارچوب امکانات و محدودیت های 
یک منطقه زیستی کلیه ی ابعاد توسعه را از نظر کمی و 
اقتصادی،  الگوی  کیفی در منطقه تعیین می کند. قنات 
اجتماعی زندگی خاص خود را بر سکونت گاهها تحمیل 
از  قبل  و  قنات  از دهانه ی  می کند. آب شرب ساکنین 

سرازیرشدن در جوی ها تامین می شود این جوی ها حکم 
شریان های سکونت گاه را دارند که به کلیه ی قسمت های 

بافت سکونت گاه حیات می بخشند و امروز ...
و امروز چه سوگ نامه ای از سوگ قنات ها و سوگ آب 
ها و چراغ عمر تمدن ها را خاموش کرده است. قامت کدام 

کوهستان بی آن که فرو ریزد این غم سنگین را تاب می 
آورد و دست کدام اندوه گسار این زخم عمیق را مرهم می 
نهد. اکنون درد آن قدر بزرگ و زخم آن قدر کاری است 
که هیچ نوش دارویی جز همیاری و همکاری التیامش نمی 
بخشد تا دوباره باغات، نخلستانها و مزارع شاداب شوند و 

پرندگان، غریب به اوج زندگی بال بگشایند آری قناتها باید 
حفظ و احیا شوند باید به زندگی شهرها و روستاها برگردند 

دیگر بس است با قنات ها مغوالنه برخورد نکنیم ...
گوهرریز  قنات  دارد.  جهانی  قناتی  اثر   3 کرمان  استان 
جوپار که همراه آن نفس کشیده و قدم زده ام و اکنون یک 
پرچم افتخار بر تارک افتخارات این دیار کهن می درخشد، 
قنات های اکبرآباد و قاسم آباد بروات زندگی را تعریف می 
کنند. ما افتخار ثبت ملی قنات های بنگان و باقرآباد بافت، 
داوران رفسنجان و حجت آباد توکلی عنبرآباد را داریم و 

قنات های زیادی در فهرست ثبت ملی قرار دارند.
قنوات  و  زرند  جرجافک  راور،  خورند  فهرج،  های  قنات 
... اما دریغ و درد که در سازمان میراث فرهنگی  ارزوییه 
هیچ چشم و چراغی برای قنات، تمدن قناتی، ثبت ملی و 
ثبت جهانی قنوات روشن نیست که باید گفت با توجه به 
شرایط کنونی و بحران آب، تاریخ ما را نخواهد بخشید چرا 
که تاریخ زندان اندیشه ها نیست زهدان اندیشه هاست ما 
در این دیار 3 تمدن قناتی بزرگ داریم؛ تمدن قناتی بم، 
تمدن قناتی شهربابک و تمدن قناتی شهداد. سالهاست من 
فریاد می زنم که شهداد را دریابیم و برای نجات قنات ها 
اقدام نماییم، دریغ از چشمی و چراغی، گاه گاهی نوری 
زود خاموش می شود، چه  و چه  زند  می  ضعیف سوسو 
بی  این  و  ناآگاهی  این  عالقگی،  بی  این  است  مصیبتی 
رغبتی. شهداد سرزمین کار و کاریز و کویر است. کجایند 
دلسوزان تا برای حفظ تمدن قناتی شهداد و تکاب هم قدم 
شویم چرا که قنات مادین سر در تاریخ دارد و بار درفش 
شهداد را بر دوش می کشد و درازنای مادها تا کنون  را 

روایت می کند.
تمدن  ملی  ثبت  جلسه   1400 فروردین   18 تاریخ  در 
قناتی شهربابک تشکیل و قرار شد که این مهم انجام شود 
و می دانم که انجام خواهد شد. شهربابک سرزمین قنات و 
صخره و فیروزه است اولین جلسه بررسی ثبت ملی تمدن 
عظیم قناتی بم در تاریخ 26 اردیبهشت 1400 در محل 
خرداد   9 در  آن  مهم  جلسه  و  تشکیل  بم  بازرگانی  اتاق 

1400 در فرمانداری برگزار شد.
پرونده  تکمیل  است  قنات  و  قامت  قدمت،  بم سرزمین 
پرونده  اهرام مصر دومین  از  بم پس  و جهانی  ملی  ثبت 
بزرگ یک تمدن بزرگ بشری است که در حال انجام می 
باشد. در این راستا از همین جا به همه ی دلسوزان، به همه 
مسئوالن و به همه ی عاشقان آب و قنات پیام می دهم.  
بیدار  از خواب  مهر،  به  دهیم  به دست هم  بیاییم دست 
شویم، همراه باشیم، قناتها را حفظ، احیا و آسیب شناسی 
کنیم و از آن روز بترسیم که این خانه دیگر صدای پای آب 
را نشنود و این درد مشترک همه ی ما را به سوگ آب ها و 
قنات ها بنشاند بیاییم کاری کنیم تا کودکی که قرار است 
فردا به دنیا بیاید ما را نفرین نکند و ما از فراموش شدگان 
تاریخ نباشیم. بیاییم بارانها را در آغوش بفشاریم و همراه و 
هم نوا با آب ها، رودها و قنات ها به سوی هم پرگشاییم. 
شب چه تیره است وقتی آب نباشد. چقدر تنهایی دل گیر 
و زمینی می شوند وقتی قنات ها می میرند. روزها چه سرد 

و بی رنگ است وقتی از آب غافل می شویم.
شرح این هجران و این سوز جگر این زمان بگذار تا وقت 

دگر... 

روایت »کرمان امروز« از لزوم ترمیم فرهنگ جامعه در زمینه  تخریب اموال عمومی که موجب هدر رفت سرمایه مردم کرمان می شودو هنوز  آثار بهبود در این عرصه دیده نمی شود: 

وندالیسم در کرمان کاهشی نیست

نام  به  از ضدفرهنگی  سالهاست که شهر کرمان 
شهر  مردم  و  برد  می  رنج  عمومی  اموال  تخریب 
دارند.  گالیه  بسیار  نامبارک  اتفاق  این  از  کرمان 
این  گذشته  دهه  چند  در  که  است  این  بر  تصور 
اما  یابد  بهبود  فرهنگی،  رشد  به  توجه  با  پدیده 
متاسفانه گویا این گونه نبوده و ما هنوز در کرمان 
شاهد وندالیسم هستیم که سرمایه مردم کرمان را 
نابود می سازد. مالیاتی که مردم کرمان هر سال 
این  و  کنند  می  پرداخت  خود  درآمد  و  سود  از 
رفاه  و  شهرشان  زیبایی  صرف  که  دارند  را  امید 
موارد  از  بسیاری  در  متاسفانه  شود،  همشهریان 
مورد تخریب قرار می گیرد. اگر از نزدیک نگاهی 
کرمان  شهر  زیباسازی  های  پروژه  از  برخی  به 
برای  چقدر  که  شد  خواهید  متوجه  بیندازید 
برخی  از  است.  تالش شده  آنها  از  برخی  تخریب 
راه  پیاده  تا  کرمان  شهر  در  زیبا  های  سردیس 
مشاهیر در خیابان هزارویکشب کرمان که تقریبا 
تمامی اسامی به نابودی کشانده شده است. همه 
اینها هزینه هایی است که از جیب مردم با فرهنگ 
کرمان خرج می شود و عده ای قلیل به دلیل ضعف 
فرهنگی موجب نابودی آن می شوند. البته اندکی 
بی توجهی مدیران نیز در این رابطه احساس می 

همراه  به  را  ها  پروژه  برخی  توان  می  زیرا  شود، 
سیستم نظارتی و پایش دوربینی احداث کرد که 
قرار  توجه  مورد  موضوع  این  متاسفانه  کرمان  در 
متاسفانه  کرمان  های شهر  پروژه  گیرد.همه  نمی 
به  کرمان  شهر  در  رصدی  و  نظارت  هیچ  بدون 
حال خود رها شده اند و حتی برای ترمیم آنها نیز 
نمی  مشاهده  کرمان  شهرداری  سوی  از  فعالیتی 
شود. البته این نکته ناگفته نماند که تقصیر اولیه 
بر شانه های مدیران فرهنگ و هنر کشور سنگینی 
می کند. مدیرانی که در چند دهه اخیر نتوانستند 
کرمان  های  وندالیست  فرهنگی  وضعیت  اندکی 

را تغییر دهند تا شهر کرمان شاهد اندکی بهبود 
در این زمینه باشد. چندی پیش که در پیاده راه 
امام  چهارراه  نزدیکی  در  اسالمی  جمهوری  بلوار 
جمعه قدم می زدم با پروژه ای رو به رو شدم که 
بود.  نوپدید  بسیار  کرمان  در  البته  و  زیبا  بسیار 
سازه ای زیبا که به رسم اتاق آینه در کشورهای 
اتاق  تفاوت که آن  این  با  بود،  دیگر احداث شده 
ها در یک مکان محصور و تحت مراقبت ساخته 
می شوند، اما این پروژه در یک چهارراه پر رفت و 
آمد احداث شده است. نباید این نکته را از خاطر 
برد که باید به سطحی از فرهنگ برسیم که همه 

پروژه ها در همه نقاط شهر کرمان در امنیت کامل 
بهتر  شاید  فعلی  وضعیت  به  توجه  با  اما  باشند. 
برخی  انتخاب  درباره  شهری  مسئوالن  که  باشد 
پروژه ها بیشتر دقت داشته باشند. از سویی دیگر 
مسئوالن حوزه فرهنگ کشور و استان باید بدانند 
که در این زمینه تقریبا هیچ کاری انجام نداده اند 
و این شهر وسیع با چند دهه قبل هیچ تفاوتی از 
آن  در  که  فردایی  امید  به  ندارد.  فرهنگی  لحاظ 
هم پدیده وندالیسم مهار شود و هم اینکه فرهنگ 
سازی از پروژه های ناکارآمد کوچک به پروژه های 

طوالنی و موثر تبدیل شود.

به قلم 
محمد برشان
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