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شهرداری نجف شهر

 فاتح مسابقات فوتبال کرمان شد

رئیس اورژانس کرمان خبر داد:

برخورد دو خودرو در محور ماهان - کرمان
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فرماندار کرمان خبر داد:

آماده سازی  سه ورزشگاه برای 

برگزاری تجمعات انتخاباتی

وام 

سهام عدالت

 چقدر است؟

متن در صفحه دوم

نماینده ولی فقیه در استان کرمان: 

بخشی از ظرفیت های استان  هنوز فعال 

نشده و  این امر یک فرصت استثنایی است

2

یاد ایام:      

نگاهی به آخرین وضعیت کرونا در ایران و جهان

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
وزیر صمت:

نباید به مردم پول بدهیم 

بلکه باید ایشان را 

توانمند سازیم

کرمانی از رییس جمهوری بعدی ایران اسالمی: روایت »کرمان امروز« از مطالبه عمده جوانان 

مبارزه با فقِر شغل در استان ثروتمند

متن کامل در صفحه سوم

   این روزها بیکاری در استان کرمان به معضلی جدی تبدیل شده و با وجود معادن و بنگاه های اقتصادی بزرگ در این شهر شمار زیادی از جوانان کرمانی بیکارند و 
روزهای جوانی را درپی یافتن شغلی مناسب از دست می دهند. از این رو عمده جوانان کرمانی از کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، درخواست ایجاد شغل 
و مبارزه با بیکاری را دارند و معتقد هستند؛ استان زرخیز کرمان که لقب ثروتمند را در عنوان خود یدک می کشد، نباید اینگونه مردمش به دنبال شغل ناامیدانه تالش 

بی ثمر داشته باشند و...
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مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:

رقابت بیش از چهار هزار 

دانش آموز کرمانی

 برای ورود

 به مدارس سمپاد

در محور کرمانـ  کوهپایه ؛

برخورد سواری پراید و سمند

ح   هشت کشته و مجرو

بر جای گذاشت
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اخبار استان

 فرماندار کرمان گفت: تبلیغات نامزدها هر شب 
توسط اکیپ های گشت کمیته حقوقی و پیشگیری 

تخلفات انتخاباتی رصد می شود.
با  دیدار  در  بابایی  علی  مهر،  گزارش خبرنگار  به 
در  جمهوری  ریاست  نامزدهای  ستاد  رؤسای 
مردم  باالی  مشارکت  اهمیت  به  اشاره  با  کرمان 
در انتخابات اظهار کرد: اقدامات خوبی در خصوص 
افزایش  تولید محتوا در فضای مجازی به منظور 

مشارکت مردم انجام شده است.
وی با اشاره به تالش های دشمنان برای ضربه زدن 

برنامه ریزی های  افزود: دشمنان  به وحدت ملی 
زیادی برای ایجاد ناامنی روانی و نارضایتی عمومی 

و تبلیغات منفی انجام می دهند.
بابایی رعایت بی طرفی را اولویت دست اندرکاران 
ما  قرمز  خط  افزود:  و  دانست  انتخابات  برگزاری 

امانت داری از آرای مردم است.
تخلفات  با  برخورد  به  اشاره  با  کرمان  فرماندار 
شب  هر  نامزدها  تبلیغات  کرد:  بیان  انتخاباتی 
توسط اکیپ های گشت کمیته حقوقی و پیشگیری 

تخلفات انتخاباتی رصد می شود.

وی گفت: در انتخابات های قبلی شبکه های معاند 
دچار اختالفاتی بودند اما در این دوره به تجمیع 

رسیده اند.
اشاره  معیشتی  و  اقتصادی  مشکالت  به  بابایی 
کرد و افزود: در جنگ اقتصادی تحریم ها، برخی 
بروز مشکالتی  باعث  اجراها  سوءمدیریت ها و سو 

شده است.
رعایت  لزوم  و  کرونا  شیوع  به  اشاره  با  وی 
پروتکل های بهداشتی در برگزاری تجمعات اظهار 
)ع(، ورزشگاه شهید  امام علی  ورزشگاه  کرد: سه 

سلیمی کیا و ورزشگاه شهید کیانی برای برگزاری 
تجمعات و سخنرانی های سیاسی در شهر کرمان 

در نظر گرفته شده است.
فرماندار کرمان از اضافه شدن ۴۸ شعبه به شعبات 
اخذ رأی در این دوره از انتخابات افزود: در کرمان 

۳۳۰ شعبه اخذ رأی دایر می شود.
وی با اشاره به اینکه ۱۰ شعبه سیار اخذ رأی در 
بسیار  رأی  تعرفه  گفت:  است،  شده  گرفته  نظر 
بیشتر از نیاز شعب و انتخابات های گذشته آماده 

شده است.

قلیان؛

نقطه شروع 

اعتیاد !

نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: بخشی 
رسیده  فعالیت  به  کرمان  استان  ظرفیت های  از 
یک  امر  این  که  است  نشده  فعال  هنوز  برخی  و 

فرصت استثنایی است.
حسن  االسالم  حجت  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
علیدادی سلیمانی در دیدار با وزیر صمت با اشاره 
اتفاق خوب رقم خورده  اینکه در کرمان چند  به 
است، افزود: این استان شخصیتی را از دست داد 
در  که  چهره ای  نشست،  همه  دل  بر  غمش  که 

کشور و جهان شاخص بود که اگر اتفاق و مساله ای 
در خط  که  بود  نفراتی  اولین  می آمد، جزو  پیش 

مقاومت حضور پیدا می کرد.
شهید  برکات  و  اثرات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بیان کرد:  از شهادتش می بینیم،  سلیمانی را بعد 
کرمان  استان  سلیمانی،  سردار  شهادت  وجود  با 
یک زیارتگاه شده است و در شرایط فعلی کرونایی 
بیش از ۵۰ کشور در استان حضور پیدا کرده است 

که این یک ظرفیت است.

این  بیان  با  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
مطلب که بخشی از ظرفیت های استان کرمان به 
فعلیت رسیده و برخی هنوز فعال نشده است که 
کرد:  عنوان  است،  استثنایی  فرصت  یک  امر  این 
فرصت دیگر استان این است که مدیریت اجرایی 
تجربه  با  جوانی  که  است  شخصی  دست  استان، 
قدرتمند  مجمع  وجود  همچنین  است،  اجرایی  و 
نمایندگان فرصت دیگر استان است که در بحث 

خدمت به مردم عملکرد خوبی داشته اند.

داد:  ادامه  سلیمانی  علیدادی  االسالم  حجت 
فرصتی  یک  معدن  و  صنعت  حوزه  در  تحوالت 
دیگر در استان است که این هم درایت وزیر صمت 
است که ثمرات آن کاماًل در استان محسوس است 
اعتماد کنید، عملکرد مثبت  به جوانان  لذا وقتی 

خود را نشان می دهند.
وی تصریح کرد: در کنار فرصت های موجود، وزیر 
جهادی صمت را داریم که استان هم در کنار سایر 

استان ها مورد توجه قرار بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان: 

بخشی از ظرفیت های استان  هنوز فعال نشده و  این امر یک فرصت استثنایی است

خبر
در محور کرمانـ  کوهپایه ؛

برخورد سواری پراید و سمند هشت 

کشته و مجروح بر جای گذاشت

رئیس اورژانس کرمان گفت: برخورد سواری پراید و سمند در محور کرمان ـ 
کوهپایه، ۵ کشته و ۳ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، صابری 
روز شنبه ۲۲ خرداد  بامداد  دقیقه  گفت: ساعت ۴۵  کرمان  اورژانس  رئیس 
ماه به دنبال دریافت گزارش برخورد سواری پراید و سمند در محور کرمان 
ـ کوهپایه )۵ کیلومتری کوهپایه( سریعاً ۳ تیم فوریت های پزشکی به محل 

حادثه اعزام شد.
او افزود: مصدومان این حادثه بعد از رها سازی و اقدامات درمانی مناسب با 
باهنر کرمان منتقل  بیمارستان شهید  به  تالش تیم های فوریت های پزشکی 

شدند.
صابری تصریح کرد: ۲ مرد و یک زن در رده سنی ۲۲ تا ۴۹ سال در این حادثه 
مصدوم شدند و متاسفانه یک نوزاد، ۲ پسر بچه ۶ و ۸ ساله و ۲ زن ۳۰ و 
۳۵ ساله به علت شدت جراحات وارده در دم جان باختند. او بیان کرد: حال 

عمومی مصدومان این حادثه، مساعد گزارش شده است. 

رئیس اورژانس کرمان خبر داد

برخورد دو خودرو در محور ماهان – کرمان 

شش کشته و مجروح  برجای گذاشت

رئیس اورژانس کرمان گفت: واژگونی خودرو زانتیا در محور ماهان - کرمان ۲ 
کشته و ۴ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، صابری 
دنبال  به  ماه  گفت: ساعت ۲۰:۴۵ جمعه ۲۱ خرداد  کرمان  اورژانس  رئیس 
دریافت گزارش واژگونی یک دستگاه خودرو زانتیا در محور ماهان - کرمان 
تیم فوریت های   ۳ آباد( سریعاً  )جاده قدیم ماهان، خروجی روستای حسین 

پزشکی به محل حادثه اعزام شد.
او افزود: مصدومان این حادثه بعد از رها سازی و اقدامات درمانی مناسب با 
باهنر کرمان منتقل  بیمارستان شهید  به  تالش تیم های فوریت های پزشکی 

شدند.
صابری تصریح کرد: این حادثه ۴ مصدوم بر جای گذاشت که شامل ۲ َمرد، 

یک زن و یک کودک با رده سنی ۵ تا ۴۵ ساله هستند.
او بیان کرد: همچنین در پی این حادثه متُاسفانه یک دختر ۵ ساله و یک پسر 

۱۸ ساله به علت شدت جراحات وارده در دم جان باختند.
صابری افزود: حال عمومی مصدومان این حادثه مساعد گزارش شده است.

کرمان میزبان اردوی آمادگی تیم ملی 

و مسابقات هندبال ساحلی بانوان شد

اردوی آمادگی تیم ملی هندبال در رده نوجوانان و مسابقات هندبال ساحلی 
جام باشگاه ها و دسته جات آزاد منطقه جنوب به میزبانی کرمان برگزار می 
شود. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
سومین اردوی آمادگی تیم ملی هندبال بانوان جمهوری اسالمی ایران در رده 
به  تا ۳۱ خرداد جاری  از ۲۶  به مسابقات آسیایی  اعزام  به منظور  نوجوانان 

میزبانی کرمان برگزار می شود.
اسنا شجاعی، هانیه رمضان نژاد، حنانه رمضان نژاد و یگانه بهجتی به عنوان 
بازیکن و فرزانه علیپور به عنوان سرپرست اردو به نمایندگی از استان کرمان 

در این اردو حضور دارند.
مسابقات هندبال ساحلی جام باشگاه ها و دسته جات آزاد بانوان منطقه جنوب 

کشور نیز از ۲ تا ۵ تیرماه به میزبانی شهر کرمان برگزار می شود.
بوشهر، کرمان، هرمزگان )۴ تیم(، اصفهان )۲ تیم( و پرسل زرقان فارس از 

تیم های شرکت کننده در این رقابت ها هستند.
قرار است از هر منطقه سه تیم به مرحله نهایی مسابقات صعود کند.

شهرداری نجف شهر فاتح مسابقات فوتبال 

کرمان شد
رودبار  سالمی  تیمور  یاد  زنده  تیم  شکست  با  سیرجان  نجف شهر  شهرداری 
جنوب، عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال استان کرمان را به خود اختصاص داد.
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
قاسم  حاج  شهید  سرداران  جام  کرمان،  استان  قهرمانی  فوتبال  مسابقات 

سلیمانی و حسین پورجعفری در قالب دو منطقه شمال و جنوب برگزار شد.
در مرحله نهایی این رقابت ها، تیم فوتبال شهرداری نجف شهر توانست با تک 
گل ساالر مهیاپور از سد تیم فوتبال زنده یاد تیمور سالمی رودبار جنوب بگذرد 

و بر جایگاه قهرمانی این مسابقات تکیه زند.
و  سیرجان  مردم  نماینده  حسن پور  حضور  با  مسابقات  این  اختتامیه  آیین 
رودبار  منوجان،  کهنوج،  شهرستان های  مردم  نماینده  شکرالهی  و  بردسیر 
جنوب، قلعه گنج و فاریاب در مجلس شورای اسالمی، پاریزی مدیرکل ورزش 
و جوانان و اعضای هیئت فوتبال استان کرمان در ورزشگاه شهید باهنر کرمان 
برگزار شد. در این مراسم با حضور مسئوالن جام قهرمانی به تیم شهرداری 

نجف شهر سیرجان اهدا شد.

امضاهای  حذف  اینکه  به  اشاره  با  صمت  وزیر 
نکبت بار طالیی را در دستور کار داریم چرا که ریشه 
فساد در اینجا است، گفت: وزارت صمت دیگر امضای 

طالیی ندارد.
در  حسینی  رزم  علیرضا  مهر  خبرنگار  گزارش  به 
جلسه اقتصاد مقاومتی، شورای معادن و هم اندیشی 
همراهی  از  تشکر  ضمن  مقاومتی  اقتصاد  فعالین  با 
نمایندگان استان، استاندار کرمان و نماینده ولی فقیه 
با داشتن ۳۸  افزود: وزارت صمت  در استان کرمان 
درصد جی دی پی یکی از وازرتخانه های مهم است 
این  در  مداخالتی هم  کرونا  و  تحریم  دوران  در  که 
برای فعاالن  وزارتخانه صورت می گرفت و مشکالت 
این عرصه ایجاد شد که در ادامه مشکل برطرف شد.
با بیان این مطلب که کارخانه ای نمی بینید که  وی 
کرد:  بیان  باشد،  تعطیل  اولیه  مواد  خاطر  به  فقط 
در همین سه ماه اخیر رشد صادراتی ما ۵۰ درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش یافت و شیب صادراتی 

کشور افزایش پیدا کرد.
وزیر صمت با اشاره به اینکه گرانی کاال وجود دارد اما 
فراوانی کاال را نیز داریم، بیان کرد: حجم نقدینگی 
کشور و نرخ چند برابری دالر عامل گرانی فعلی در 

کشور است.

اندازه  به  کرمان  جنوب  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
اکتشافات  و  داشت  خواهد  معادن  کرمان  شمال 
پیرامون  نباید  کرد:  اظهار  انجام خواهد شد،  زیادی 
زندگی  فقیر  انسان های  کشور،  بزرگ  شرکت های 
را  آنها  باید  بلکه  بدهیم  پول  مردم  به  نباید  کنند 

توانمند کنیم.
کم  فتاح  آقای  متأسفانه  کرد:  تصریح  حسینی  رزم 
رها  را  قلعه گنج  در  مقاومتی  اقتصاد  و  کاری کرده 
کرده است که باید استاندار مطالبه گری کند، آقای 
را  شما  کسی  کنید،  گری  مطالبه  نترسید  استاندار 
عوض نمی کند باید پیگیری کرد تا به نتیجه برسید.

ساخته  دولت ها  با  کشورها  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بیان  کنند،  باید سازندگی  بلکه شرکت ها  نمی شوند 
داشت: در استان کرمان بخش خصوصی را باید فعال 
کنند و محدود به حمایت از دو شرکت خاص نباشد.
وزیر صمت با بیان این مطلب که در بحث خدمات، 
و  بدهند  انجام  باید  دولت ها  زیربنایی  کارهای 
است،  شده  انجام  ارزشمندی  خدمات  همچنین 
انجام  زمینه  این  در  زیادی  بداخالقی  کرد:  تصریح 
شده است چراکه نظام بسیار کار کرده است و امروز 
شرکت  برق،  انتقال  طریف  از  رمشک  در  می بینید 

کنسانتره فعالیت می کند.

وی با اشاره به اینکه اگر فوالد کشور نبود در تحریم 
نمی توانستیم طاقت بیاوریم نمی توانستیم مواد اولیه 
امسال ۶  اضافه کرد:  تأمین کنیم،  را  کارخانه جات 
هزار معدن درحال آزاد شدن هستند، ما پارتی بازی 
در معادن نمی توانیم داشته باشیم همچنین تا جایی 

بتوانیم اختیارات را به استان ها می دهیم.
 ۴۵۱ تاکنون  که  مطلب  این  بیان  با  حسینی  رزم 
هزار میلیارد تومان موافقتنامه سرمایه گذاری توسط 
اظهار  است،  شده  انجام  کشور  در  شرکت   ۱۰۰
داشت: معادن به این نتیجه رسیدند که آب خود را 
این زمینه  ابتدای کار بسیار در  تأمین کنند که در 
شاهراه  در  کرمان  استان  خوشبختانه  شد.  مخالفت 
انتقال آب خلیج فارس قرار گرفته است که سه خط 
انتقال داریم که خط دوم آن به اصفهان می رود، خط 
سوم به شمال استان کرمان، راور و خراسان جنوبی 
مجوز  گرفتن  دنبال  اینکه  به  اشاره  با  وی  می رود. 
۱۰ هزار و ۴۰ مگابایت برق برای صنایع برق سراسر 
معین های  بحث  در  کرد:  تصریح  هستیم،  کشور 
اقتصادی، شرکت ها مسئولیت های اجتماعی دارند که 
هر کجا که هستند باید پیرامون خود را بسازند، اگر 
روستاهای ما تخلیه شوند، نا امنی ایجاد می شود لذا 
یکی از دالیل انتقال خط سوم خلیج فارس، همین 

مسائل عدم انتقال جمعیتی است.
دستگاه  وقتی  که  مطلب  این  بیان  با  صمت  وزیر 
قضا پشت اقتصاد کشور می اید، یک دلگرمی برای 
به جنوب  سرمایه گذاران است، افزود: امیدرو حتماً 
تعصب  کرمان  جنوب  به  نسبت  من  می آید،  کرمان 
دارم. وی با اشاره به اینکه ایران مهد گیاهان دارویی 
است، اظهار کرد: قرار براین شد که در چهار استان 
استان  و در  باشیم  پاالیشگاه گیاهان دارویی داشته 
دارویی  گیاهان  پاالیشگاه  که  شد  قرار  نیز  کرمان 
انجام  زمینه  این  در  خوبی  اشتغال  و  باشد  داشته 

می شود.

گفت:  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
چهار هزار و ۸۰۲ دانش آموز پایه نهم در ۵۲ حوزه، 
برای ورود به مدارس سمپاد این استان رقابت کردند.
اعالم  با  نسب  اسکندری  احمد  ایرنا،  گزارش  به 
پایه  ورودی  آزمون  افزود:  ها  رسانه  به  خبر  این 

درخشان  استعدادهای  مدارس  دوم  متوسطه  دهم 
کرمان، جمعه ۲۱ خردادماه سال جاری  استان  در 
حضور  با  رقابت  این  اینکه  بیان  با  وی  شد.  برگزار 
چهار هزار و ۸۰۲ دانش آموز پسر و دختر پایه نهم 
از  افزود:  شد،  برگزار  کرمان  استان  سمپاد  مدارس 

این تعداد ۲ هزار و ۱۹۷ نفر پسر و ۲ هزار و ۶۰۵ 
نفر دختر بوده اند.

 ۵۲ در  آزمون  این  اینکه  بیان  با  نسب  اسکندری 
حوزه استان کرمان برگزار شد، گفت: شیوه نامه های 
شد  رعایت  امتحانی  های  حوزه  تمام  در  بهداشتی 

وجود  زمینه  این  در  خاصی  مشکل  و خوشبختانه 
نداشت. وی بیان کرد: آزمون ورودی پایه هفتم نیز 
و ۷۸۱  هزار  با حضور  ۹  ماه جاری  بیستم خرداد 
کرمان  استان  سراسر  در  ششم  کالس  آموز  دانش 

برگزار شد

وزیر صمت:

نباید به مردم پول بدهیم بلکه باید ایشان را توانمند سازیم

مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:

رقابت بیش از چهار هزار دانش آموز کرمانی برای ورود به مدارس سمپاد

فرماندار کرمان خبر داد:

آماده سازی  سه ورزشگاه برای برگزاری تجمعات انتخاباتی 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت  
که در ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ درمحل دفترمرکزی شرکت تشکیل می 

شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

۱- تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۹ پس 
از استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی 

۲- انتخاب اعضای هیات مدیره 
۳- انتخاب بازرس قانونی و بازرس علی البدل 

۴- تعیین روزنامه جهت انتشار آگهی ها 
۵- سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیات مدیره شرکت  خدمات بیمه ای جنوب شرق )سهامی خاص(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت خدمات بیمه ای جنوب شرق)سهامی خاص( 

شماره ثبت 2671

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ شورای محترم اسالمی شهر، نسبت به رنگ آمیزی نیوجرسی 
ها و جداول سطح شهر از طریق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای صالحیت 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 اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري  روز چهار شنبه مورخ 
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ به دبیرخانه شهرداري مرکزي تسلیم نمایند. مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده 

است. شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است. شماره های تماس : ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴
روابط عمومي شهرداري رفسنجان

)آگهي مناقصه عمومی( نوبت اول 
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روایت »کرمان امروز« از مطالبه عمده جوانان کرمانی از رییس جمهوری بعدی ایران اسالمی:

مبارزه با فقِر شغل در استان ثروتمند

اشاره:
با  و  شده  تبدیل  جدی  معضلی  به  کرمان  در  بیکاری 
شهر  این  در  بزرگ  اقتصادی  های  بنگاه  و  معادن  وجود 
جوانی  روزهای  و  بیکارند  کرمانی  جوانان  از  زیادی  شمار 
از این  از دست می دهند.  را در پی یافتن شغل مناسبی 
کاندیداهای سیزدهمین دوره  از  رو عمده جوانان کرمانی 
ریاست جمهوری، درخواست ایجاد شغل و مبارزه با بیکاری 
را دارند. در همین زمینه نوشتاری تهیه شده که  در ادامه  

قابل مطالعه است.
بیداد بیکاری جوانان کرمانی

که  بوده  موضوعاتی  از  یکی  جوانان  اشتغال  و  بیکاری 
همواره در محافل عمومی و مباحث مختلف مطرح شده و 
همیشه منتقدان از آن  به عنوان یکی از معضل و مشکالت 
چقدر  استان  در  بیکاری  نرخ  اینکه  برند.  می  نام  اصلی 
هست در این مجال مهم نیست، آنچه مهم می باشد نرخ 
بیکاری جوانان و به ویژه جوانان تحصیلکرده کرمانی است 
که در کنار آنان جوانانی را نیز داریم که به دلیل رکود و 
یا تعطیلی کارخانجات، از کار بیکار شده اند. متاسفانه این 
موضوع آنقدر حاد شده که به یکی از اصلی ترین معضالت 
است  شده  تبدیل  ازدواج  و  خانواده  تشکیل  برای  جوانان 
و در حقیقت ابعاد مختلف زندگی آنها را تحت تاثیر قرار 
داده است. زمانی که جوانان از توان کاریابی و داشتن شغل 
بهبود  راستای  در  هایی  سیاست  یا  و  نباشند  برخوردار 
زندگی انها تدوین نشده  باشد نمی توان انتظار داشت که 

آنها به راحتی تشکیل خانواده دهند.
 از سوی دیگر نرخ بیکاری در کرمان درنوسان باالیی قرار 
دارد که با وجود فرصت های شغلی در این شهر و فرصت 
های متعدد اشتغال زایی به وجود آمده توسط دولت، این 

نرخ  بیکاری نتوانسته حتی در طول یک  دوره زمانی به 
نسبت طوالنی مداوم در اعداد حداقلی خود ثابت بماند.

یک گردش در شهر و چند خیابان کافی است تا متوجه 

افرادی شویم که سر چهار راه ها و کنار پیاده روها اقدام  به 
دست فروشی می کنند که اتفاقا بیشتر آنها جوانند. عالوه  
بر این روند رو به رشد مشاغل کاذب و افزایش تعداد دست 

بیکاری  باالی  آمار  موید  نیز  عمومی  اماکن  در  فروشان 
است. 

چرا فکری برای بیکاری جوانان نمی شود؟
خودش  گفته  به  که  است  کرمانی  ساله   29 جوان  رضا 
لیسانس مدیریت  بازرگانی از دانشگاه آزاد دارد ولی اکنون 
در  چند  هر  نشسته،  خانه  در  بیکار  که  است  سال  پنج 
به شکست  که  کرده  تجربه  را  فراوانی  کارهای  مدت  این 

انجامیده است.
رضا می گوید: لیسانس را که گرفتم با هزار امید و آرزو 
به خدمت  سربازی رفتم و تقریبا 24 ساله بودم که خدمت  
سربازی را تمام کردم که ای کاش تمام نمی شد و تا حاال 
سرباز بودم زیرا پایان خدمت  سربازی تازه آغاز بدبختی 
هایم بود. بعد از سربازی به همه جا سر زدم که کاری پیدا 
کنم و در تمامی آزمون های استخدامی هم شرکت کردم 

ولی فایده ای نداشت.
که  است  این  کرمانی  ما جوانان  افزاید: مشکل  می  رضا 
به رو می شویم  بازی رو  پارتی  با معضل  برای استخدام  
و در بسیاری از موارد حق ما ضایع می شود. از این رو از 
رییس جمهور آینده می خواهم اشتغال جوانان را در صدر 

الویت های کاری خود قرار بدهد.
مهدی جوان کرمانی دیگری است که در این  باره با لحن 
تندی گفت: چرا فکری به حال بیکاران نمی شود که  به 
عنوان وظیفه دولت در قانون اساسی نام برده شده چرا در 
استخدام ها  پارتی بازی می شود چرا در این  باره رسیدگی 
نمی شود؟ چرا جوانان باید تاوان ضعف مسئوالن را بدهند 
خواهش می کنم همه جوانان کاندیدایی را برگزینند که 

ایجاد اشتغال عادالنه دغدغه اش باشد.
سخن آخر

در  منتخب  جمهوری  رییس  های  تالش  بیشترین  باید 
جهت ایجاد اشتغال برای جوانان به عنوان پتانسیل اصلی 
شود  ابتدا سعی  در  بهتر  بیان  به  گیرد.  انجام  کار  نیروی 
با  برای درصد بیشتری از جوانان شغل ایجاد شود و باید 
استفاده از تمام این ظرفیت ها در این  راستا گام برداشت. 

به امید فردایی بهتر برای ایران و استان عزیز مان...

این روزها بیکاری در استان کرمان به معضلی جدی تبدیل شده و با وجود معادن و بنگاه های 
اقتصادی بزرگ در این شهر شمار زیادی از جوانان کرمانی بیکارند و روزهای جوانی را درپی 
کاندیداهای  از  کرمانی  جوانان  عمده  رو  این  از  می دهند.  دست  از  مناسب  شغلی  یافتن 
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، درخواست ایجاد شغل و مبارزه با بیکاری را دارند و معتقد 
هستند؛ استان زرخیز کرمان که لقب ثروتمند را در عنوان خود یدک می کشد، نباید اینگونه 

مردمش به دنبال شغل ناامیدانه تالش بی ثمر داشته باشند و...

وام سهام عدالت چقدر است؟

تار عنکبوت گیاهی جایگزین پالستیک می شود!

مرد عاشق ۱۲سال جسد همسرش را دفن نکرد

گذاری  سپرده  شرکت  اعتباری  های  کارت  پروژه  مدیر 
سهام  اعتباری  کارت  مبلغ  درمورد  را  توضیحاتی  مرکزی 

عدالت ارائه کرد.
سمیه محمدی در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه روند 
سهام  این  مشموالن  به  عدالت  سهام  اعتباری  کارت  اعطای 
 ۱۰۰ به  نزدیک  کنون  تا  کرد:   اظهار  دارد،  ادامه  همچنان 
هزار درخواست از سوی دو بانک ملی و تجارت برای دریافت 
کارت اعتباری به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال شده 
است. البته ممکن است درخواست هایی که به بانک ها ارسال 
شده است بیشتر باشد اما بانک ها فقط درخواست افراد واجد 

شرایط را به شرکت ارسال میکنند.
وی گفت: اگر درخواست ها در روز کاری ارسال شود، کارهای 
داده  ارجاع  بانک  به  و دوباره  انجام شده  مربوطه در شرکت 
آن  از  پس  دهد.  انجام  را  امور  مابقی  باید  بانک  و  می شود 
افراد می توانند از طرقی که بانک ها اعالم کرده اند، از کارت 
اعتباری استفاده کنند. البته به غیر از بانک تجارت و ملی با 
۱4 بانک برای این منظور تفاهم نامه امضا شده است و بانک 

ها به شدت پیگیر این جریان هستند.

مدیر پروژه کارت های اعتباری شرکت سپرده گذاری مرکزی 
مبلغ مشخص  داد:  توضیح  نیز  اعتباری  کارت  مبلغ  درمورد 
نیست. درواقع متقاضیان ۵۰ درصد ارزش قابل معامله سهام 
درصد   ۶۰ دیگر  عبارت  به  می کنند.  دریافت  وام  را  عدالت 
سهام عدالت قابل معامله است و متقاضیان ۵۰ درصد از این 
به  توجه  با  نیز  آن  مبلغ  دریافت می کنند.  وام  را  ۶۰ درصد 
شرایط بازار و روند صعودی یا نزولی بازار، متغیر و افزایشی 
و  مستقیم  داران  سهام  برای  فرایند  این  است.  کاهشی  و 

غیرمستقیم سهام عدالت صدق می کند.
به گفته محمدی،  مشموالن می توانند با مراجعه به درگاه 
یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه میزان دارایی خود را مشاهده 

کنند.
امکان دریافت وام سهام عدالت برای  این گزارش،  بر اساس 
مشموالن از اواسط زمستان سال گذشته فراهم شده است و 
بانک تجارت و ملی  با مراجعه به دو  سهام داران می توانند 
این وام را که فیزیکی و نقدی نیست را دریافت کنند و اگر 
طی یک ماه مبلغ توسط فرد بازگردانده نشد، در اقساط ۳۶ 

ماهه باید تسویه شود.

پژوهشگران "دانشگاه کمبریج" در بررسی جدید خود، نوعی 
تار عنکبوت گیاهی ارائه داده اند که می تواند جایگزین مناسبی 

برای پالستیک های متداول باشد.
به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، دانشمندان "دانشگاه 
تقلید  با   )University of Cambridge("کمبریج
عنکبوت  تار  به  باورنکردنی  قدرتی  که  ریزساختارهایی  از 
بار  با مقاومت پالستیک های یک  می بخشند، غشایی گیاهی 
گیاهی  جایگزین  یک  ترتیب،  بدین  و  کرده اند  تولید  مصرف 
سازگار با محیط زیست برای پالستیک ارائه داده اند. این غشاها 
را می توان برای کاربردهای صنعتی رنگ آمیزی و مقیاس بندی 

کرد و پس از اتمام کار، آن را به صورت کمپوست درآورد.
شاید رشته های ظریف تار عنکبوت از نظر انسان ها زیاد محکم 
را  بسیاری  اسرار  و  هستند  محکم  بسیار  اما  نرسند  نظر  به 

با علم مواد در بر دارند. پژوهشگران  برای در میان گذاشتن 
این حوزه، از تار عنکبوت برای ساخت سمعک های حساس تر، 
محصور کردن داروهای سرطان برای دارورسانی بهتر و ترمیم 
اعصاب استفاده می کنند. دانشمندان دانشگاه کمبریج در حال 
بررسی رفتار پروتئین ها بودند و در بخشی از این کار، توجه 
خود را به نحوه آرایش تار عنکبوت و ترکیب بی نظیری که به 

آن چنین قدرتی می بخشد، معطوف داشتند.
از   ،)Tuomas Knowles("نولز "توماس  پروفسور 
پژوهشگران این پروژه گفت: ما دریافتیم یکی از ویژگی های 
پیوندهای  می بخشد،  قدرت  عنکبوت  تار  به  که  کلیدی 
باال  تراکم  در  و  منظم  صورت  به  که  هستند  هیدروژن 

سازمان دهی شده اند.
از  استفاده  با  را  فرآیند  این  که  گرفتند  تصمیم  دانشمندان 

پروتئین های به دست آمده از گیاهان بازسازی کنند. آنها کار 
خود را با پروتئین سویا آغاز کردند که مانند همه پروتئین ها 
از زنجیره های پلی پپتید ساخته شده است که می توانند خود 
برای  پژوهشگران  را تحت شرایط مناسب سرهم بندی کنند. 
و آب، دمای  اسید  استیک  از  ترکیبی  این هدف،  به  رسیدن 
تا  گرفتند  کار  به  را   "ultrasonication" فرآیند  و  باال 
انحالل پذیری پروتئین را بهبود ببخشند و کنترل سرهم بندی 

آن را در ساختارهای منظم، ساده تر کنند.
زنجیره های  از  پروتئین ها  همه  که  آنجا  از  داد:  ادامه  نولز 
می توانیم  مناسب  شرایط  در  ما  شده اند،  ساخته  پلی پپتید 
و  به جمع کردن  عنکبوت،  تار  مانند  را  گیاهی  پروتئین های 

سرهم بندی خود ترغیب کنیم.
فعل  با  پروتئینی  ساختارهای  از  مجموعه ای  نهایی،  محصول 

عنکبوت  تار  مانند  که  است  مولکولی  پیشرفته  انفعاالت  و 
با شکل گیری پیوند هیدروژن هدایت می شوند. پس از خارج 
کردن حالل، غشایی با عملکرد مکانیکی مشابه پالستیک های 

یک بار مصرف باقی می ماند.
 Marc Rodriguez("گارسیا رودریگز  "مارک  دکتر 
پژوهشگران  گفت:  پروژه  این  پژوهشگران  از   ،)Garcia
به  عنکبوت  تار  در  موجود  مواد  با  مستقیم  طور  به  دیگر 
عنوان جایگزین پالستیک کار می کنند اما این مواد هنوز یک 
به  ما  که  گفت  می توان  می روند.  شمار  به  حیوانی  محصول 
نوعی تار عنکبوت گیاهی دست یافته ایم و همان مواد را بدون 

وجود عنکبوت ارائه داده ایم.
 "Nature Communications" این پژوهش، در مجله

به چاپ رسید.

از  نمی خواست  آنکه  دلیل  به  بریتانیایی  بازنشسته  مرد  یک 
همسرش جدا شود ۱2 سال با جسدش زندگی کرد.

به نقل از روزنامه بریتانیایی میرور، این مرد ۷۷ساله بریتانیایی 
که دانیل مالی نام دارد ۱2 سال کامل مرگ همسرش را از 
نزدیک ترین افراد خانواده مخفی نگه داشت تا آنجا که هدایای 

کریسمس آنها به همسرش را هم شخصاً دریافت می کرد.

نزدیکان دانیل می گویند تصور می کردند از همسرش جدا شده 
و به همین دلیل به تنهایی در مراسمی همچون شب سال نو 
حاضر می شود تا اینکه بعد از سال ها خبر مرگش را در اخبار 

شنیدند.
بهداشتی در  این زن زمانی مشخص شد که مسئوالن  مرگ 
شهر آبردین اسکاتنلد به تحقیق در مورد دلیل عدم حضور او 

برای دریافت واکسن پرداختند و بعد از ورود به منزل این زوج 
با بقایای جسد او مواجه شدند، و همین باعث شد پلیس هم 

در این پرونده ورود کند.
اینکه  دلیل  به  منطقه  در  واکسن  تزریق  مامور  پرستاران 
واکسن  باید  ۸۸سالگی  سن  در  دانیل  همسر  کریستینا 
دریافت می کرد به جست وجوی او پرداختند تا لیست تزریق 

واکسن شان تکمیل شود، اما با بقایای جسد او که داخل یک 
لحاف محکم پیچیده شده بود مواجه شدند.

در حال حاضر شوهر این زن به یک مرکز نگهداری سالمندان 
منتقل شده و پلیس به همراه پزشکی قانونی در حال بررسی 
علت و زمان مرگ است تا مشخص شود آیا اتهامی به دانیل 

وارد است یا خیر؟

روحانی : 
 این روزها شاهد تحریف 

و تغییر و آمار غلط و دروغ هستیم
 رییس جمهوری با برشمردن اقدامات انجام شده در حوزه 
این روزها  بیماری کرونا در کشور گفت:  و مهار  سالمت 

شاهد تحریف و تغییر و آمار غلط و دروغ هستیم.
به گزارش ایسنا ، حجت االسالم حسن روحانی در جلسه 
ستاد مقابله با کرونا، با اشاره به تالش های انجام شده برای 
تامین تجهیزات مقابله با کرونا اظهار کرد: این کار سخت 
بود، ولی این تجهیزات در داخل تولید شد. همه بیمارستان 
اختیار  در  اسکن  تی  است. 242سی  تجهیزات  دارای  ها 

بیمارستان ها قرار گرفت.
تخت  کمبود  دچار  ماه  طول۱۶  در  گفت:  ادامه  در  وی 
با  به کسانی که درباره کرونا  نشدیم.دچار حیرتم نسبت 
را  بیماران  کشورها  برخی  در  کنند.  می  الفاظی صحبت 
در بیرون بیمارستان قرار می دادند، اما ما وارد این شرایط 
رسانه ها  در  بود،  داده  رخ  ایران  در  مورد  یک  نشدیم.اگر 
ببینید چه اتفاقی می افتاد.ما دچار کمبود تخت نشدیم 
که بخشی از آن ناشی از طرح تحول سالمت بود برخی 
این سه کلمه را نمی فهمند. ده ها رهبر دنیا به من گفتند 
چگونه این طرح را اجرا کردید؟ سهم بیمار به۱۰ درصد 
و در روستاها به۵ درصد رسید. چطور بعضی این ریاضی 

ساده را نمی فهمند؟
روحانی گفت: کار دولت در زمینه سالمت در تاریخ ایران 
زمان هخامنشیان  از  را  ایران  تاریخ  است.  بوده  نظیر  بی 
ورق بزنید . کل تخت بیمارستانی حدود9۰ هزار بوده که 
تا پایان دولت۱۶۰ هزار تخت تحویل می دهیم. بسیاری 
پزشک  است.  کامل شده  بازسازی  قدیمی  های  تخت  از 
متخصص اصفهان،شیراز و مشهد را رها کرد و به شهرستان 
دورافتاده رفت. به جای اینکه بیمار به مرکز استان برود، 
متخصص کنار او رفت . در مخیله من نمیاد درباره سه چیز 
کسی شک کند. درباره برجام، تحوالت دیجیتال و طرح 
سالمت. این سه از بدیهیات بود. این روزها شاهد تحریف و 

تغییر و آمار غلط و دروغ هستیم.
رییس جمهوری با اشاره به خدمات بخش صنعت و خدمات 
ضروری در ۱۶ ماه گذشته ،تصریح کرد: مهم است خدمات 
به موقع برسد. دیدیم یکی  بنزین گازوییل  برق و گاز و 
دو روز برق قطع شد و چه مشکالتی پیش آمد.  خدمات 
آموزشی و بهداشتی ادامه یافت.تولید یک روز تعطیل نشد 
و  کردند  رعایت  را  بهداشتی  های  پروتکل  ها  کارخانه  و 

تولید مایحتاج ضروری مردم یک روز متوقف نشد.
وی خاطرنشان کرد: مدافعان سالمت در خط مقدم بودند و 
جانشان را هم فدا کردند. االن کادر درمان واکسن زده و به 
شرایط بیماری آشنا شدند . شما روزهای اول را ببینید که 
هیچ پزشک و پرستاری بخاطر کمبود ماسک، بیمار را رها 
نکردند. در کنار آنها نیروهای مسلح، نیروی انتظامی،هالل 

احمر ، بسیج و سپاه هم آمدند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در هر 
کرونا  تابع سیاست های ستاد  فرمود من  ای می  مسأله 
می  تنها  فاطمیه  و  محرم  ماه  روزه  رهبری  اگر  هستم. 
و  کار  کنند.  رعایت  باید  همه  که  داد  می  نشان  نشست 
بیان ایشان خیلی نقش داشت. مراجع هم همه فتوا داده و 
تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی کردند و همه کمک 
کردند. توضیحات زیاد است اما به خاطر بی انصافی های 

انجام شده من این توضیحات را دادم.
آن  بیماری کرونا یک  از  اطالع رسانی  در  تاکید کرد:  وی 
مسامحه نشد.به وزیر بهداشت اعالم کردیم که بالفاصله ورود 
بیماری را اعالم کند. ایران یکی از منظم ترین کشورها در 
بیان آمار بود. ما هر روز بدون استثنا  آمار را اعالم کردیم. 
دولت  افتخارات  بزرگترین  از  یکی  شفاف  رسانی  اطالع 
بدیهیات است که نمی  از  بود. شفافیت  بهداشت  و وزارت 
توانید آن را از دولت بگیرید. دسترسی مردم به اطالعات و 
شفافیت مثل دولت یازدهم و دوازدهم است.بعضی کشورها 
هنوز اعالم نمی کنند. ما بر تعارض منافع و مبارزه با فساد  
تاکید کردیم و الیحه آن را تهیه کردیم  اما در مجلس دهم 

و یازدهم خاک می خورد.
روحانی با بیان اینکه در مسأله واکسن بحث زیادی بود که 
واکسن ها چقدر دقیق است، گفت: یکی گفت اگر از شرق 
بیاورید من نمی زنم، یکی گفت از غرب بیاورید من نمی زنم. 
یکی گفت اصال واسکن نمی زنم. ما گفتیم واکسن خارجی 
با قدرت وارد شود و یک روز تاخیر نشود. ما برای دریافت 
سفارش  دز  و۸۰۰  میلیون  و ۱۶  کردیم  نام  ثبت  کواکس 
دادیم و از اولین کشورها بودیم.  فوری خرید از سایر کشورها 
دادیم  به شرکت های خصوصی هم مجوز  کردیم.  آغاز  را 
ولی تهیه آن سخت بود. بیش از۵ میلیون تزریق شده است 
برای  توان خود  و همه  کنیم  وارد می  واکسن  و همچنان 
واکسن داخلی را ادامه می دهیم و دو واکسن نزدیک است و 

امیدواریم به زودی وارد شود.
وی در پایان گفت: وقتی تعداد فوتی ها بر مبنای میلیون نفر 
را در نظر بگیریم، در دنیا پنجاه و یکمین کشور هستیم و 
شرایط۵۰ کشور از ما سخت تر بوده است مثل آلمان، فرانسه، 
هند، برزیل،سوییس و آمریکا. برای مبارزه با کویید۱9 در این 
کشور کار بزرگی انجام شده است و من از همه کسانی که در 
این زمینه تالش کردند تشکر می کنم. ما چهار موج را پشت 

سر گذاشتیم و امیدوارم شاهد موج پنجم  نباشیم.

همزاد 
پاییز 

من و پاییز  همدردیم
رنگ هر دومان زرد است ،

عریانیم
از شالق توفان

هر دو رنجوریم
همچون شاخه ای خشکیده

برگی زرد ،
می لرزیم ،

گویی  نبض تقدیریم  ...
هوای هر دومان ابریست

سوی آسمان
چشم انتظار خواب شیرین زمستانیم

تا روزی به آواز چکاوک چشم بگشائیم
و دیگر بار

از کابوس دهشت زای عریانی رها باشیم  ... 

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی



یکشنبه 23 خردادماه 2/1400 ذیقعده 1442/ 13 ژوئن 2021/سال بیست و ششم شماره 3453 خبری. تحلیلی با زمینه فرهنگی. اجتماعی. ورزشی
 موسس و ناظر کیفی : یحیی فتح نجات      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد فتح نجات        مدیر داخلی: عفت حمیدی          سرپرست خبرنگاران: هما حجازی

سردبیر: مهدیه السادات میرمهدی حسینی       دبیر سرویس ورزشی: امید سالجقه         صفحه آرا: نرگس بامری                مدیر سازمان آگهی ها: محبوبه امامی صدر
نشانی: كرمان ـ میدان امام حسین )ع( ـ ابتدای بلوار باستانی پاریزی ـ بعد از اداره زمین شناسی جنوب خاوری ـ نرسیده به تاالر مهر

www. KERMANEMROOZ .com نشانی سایت رسمی كرمان امروز:
KM3127795@ yahoo.com نشانی ایمیل كرمان امروز:

زار
اف

رم 
نــ

ود 
انل

د
ما:

شــ
اه 

مر
 ه

فن
تل

روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

معرفی کتاب 
های  خاندان  برخی  ی  تبارنامه  از  ای  گزیده 

و  میدانی  های  پژوهش  سالها  حاصل  کرمانی، 
ژرف کاوی آقای مهندس مهدی ایرانی کرمانی 
در آثار پیشنیان است که به همین لحاظ به عنوان 

یکی از منابع ارزشمند و موثق علم انتساب سرزمین کرمان مورد 
استفاده ی جوانان فرهیخته ی نسل های امروز و فردا قرار خواهد 

گرفت.
سیدمحمدعلی  آقای 
و  خطیب   ، گالبزاده 
مقدمه  در  معاصر  ادیب 
ی این کتاب در وصف 
ی  نویسنده  و  محقق 
مهندس  آقای  پرتالش 
نوشته  ایرانی  مهدی 
آقای  جایگاه   ...« است: 
به  ایرانی کرمانی  مهدی 
»همه  که  کسی  عنوان 
عالمان  او  ی  قبیله  ی 
دین بودند« خالصه نمی 
چهره  از  او  زیرا  شود 

تحسین  خور  در  ای  سلیقه  و  تیزبین  نگاهی  دارای  و  داهی  های 
که  گونه  آن  است.  برخوردار  باالیی  هوشی  ی  بهره  از  و  است 
امور گوناگون را آسان نمی پذیرد .. گاه ده ها پرسش مطرح می 
کند و تا ژرفای یک رویداد و نوشته و گفته فرو می رود و آن را 

حالجی می کند.«
آثار،  گونه  این  های  مرارت  و  دشواری  به  اشاره  با  ادامه  در  او 
درباره ی شیوه ی نگارش مهندس ایرانی نوشته است: »وقتی شیوه 
نگارش و نوع قلم فرسایی و چگونگی هماغوشی کلمات را در 
این اثر مورد توجه قرار می دهیم در می یابیم که این خالقیت و 
استعداد موروثی است و تنها ویژه ی ناظم االطبا نبوده است زیرا 
اگر تلفیق پزشکی و ادب، هنر برجسته ای باشد، بی گمان پیوند 
بین مهندسی برق و فرمول های ناآشنا با پهنه ی ادب یا نویسندگی 
و پژوهش های اجتماعی و مقوله های تاریخی و اسطوره ای بسی 
دشوارتر می باشد و این همان هنری است که مهندس مهدی ایرانی 
کرمانی نیز به تبع نیاکان خود آن را در این اثر به تماشا گذاشته 
است. آن گونه که نمی دانیم او را مهندس ادیب بنامیم یا ادیبی 
منظوم  به سخنان  ای  اشاره  گاه  زیرا  است؟  مهندسی خوانده  که 
موالنا دارد، زمانی زیبایی کالم انوری را به مدد می گیرد.گاه از 
ضرب المثل های منظوم بهره می برد و باالخره در این عرصه چنان 
ترکتازی می کند و از هر خرمنی، خوشه ای برمی گیرد که گویی 
وقتی استاد در کالس درس از فرمول ها و ساختارهای الکتریسیته 
می گفته و می نوشته، او مثنوی معنوی می خوانده و شعر حفظ 
می کرده و با ضرب المثل ها و کتاب های ادبیات نرد عشق می 
باخته و با اخوان، به اخوانیات مشغول بوده است و باالخره دست 
در دست ابن خلدون و مقدسی و اصطخری در کوچه پس کوچه 
های تاریخ و شهرهای مختلف پرسه می زده است و شاید، هم به 
درس استاد گوش می داده و هم با این دانشوران همراه بوده است.
ای  مجموعه  کتاب  »این  است:  شده  یادآور  که  کتاب  مولف 
است که از تاریخچه ی فشرده و تبارنامه ی حدود 50 خانواده ی 
کرمانی و مردم استان و ایالت کرمان. طی حدود سی صفحه متن 
برشمردن  آراسته شده ضمن  و کالسیک  نو  اشعار  به  که  ادیبانه 
صفات نیک مردم کرمان، تالش پیشینیان و معاصران تبارشناسی 
را ستوده و از قول قیصر امین پور آورده است: »... نیاز نیست انسان 
ادامه  نهایت بزرگی است« و در  انسان بودن خود  باشیم/  بزرگی 
بعضی بزرگان خیراندیش معاصررا مورد تکریم قرار داده که از 

روح دریایی مولف در این اثر ارزشمند حکایت دارد. 
کتاب که در 378 صفحه با جلد گالینگور منتشر شده است، حاوی 
از فعالیت های آنها در  افراد هر خاندان، مشاغل و برخی  اسامی 
درازنای تاریخ و شجره نامه های گرافیکی است و لذا عالقمندان 
را  پژوهشگران  و  کند  می  جذب  خود  به  را  تاریخی  کتابهای 

مددکار خواهد بود.
خانواده هایی که در این کتاب مورد بررسی مولف نکته سنج و 
سخن شناس قرار گرفته اند، عبارتند از: آگاه و مرشد، ابراهیمی، 
جنوب،  افشارهای  اسفندیاری،  ارجمند،  احمدی،  ابوسعیدی، 
افشارهای شمال، امین زاده، ایرانمنش، بهادری، بهرامپور، بهزادی، 
فرخی، روحی، رودباری، زرتشتیان کرمان، سام  جاللپور، رشید 
الدینی، زابلی،  زاده، صالحی، تهرانی، اصفهانی، سیستانی، سیف 
شمس المعالی، فروتن زابلی، صنعتی زاده، صولت زاده، عامری، 
وزیری،  ایرانی،  نفیسی،  زاده،  منشی  کالنتری،  آبادی،  قطب 

هرندی، هروی و یاسایی.
در پایان کتاب، گاهشمار تاریخی در ارتباط با رخدادهای کرمان 

و کتابنامه آمده است.
اسلوب مولف در  نویسنده، سبک و  درباره ی کتاب، شخصیت 
پدیدآوردن چنین اثر وزین و ارزشمندی، بسیار می توان نوشت 
ی  مطالعه  با  کرمان  تاریخ  کتابهای  عالقمندان  که  آنست  بهتر 
کتاب، از نثر شیرین نویسنده لذت برده و با خانواده هایی که در 

کتاب معرفی شده اند، آشنا شوند.
با آرزوی سالمتی و طول عمر با عزت برای آقای مهندس ایرانی که 
از فرهیختگان و بزرگان کرمان هستند، به تمامی پدیدآورندگان 

این اثر وزین خسته نباشید می گوییم.
خاندان  برخی  ی  »تبارنامه  کتاب  که  است  یادآوری  به  الزم 
شناسی  ایران  بنیاد  و  شناسی  کرمان  مرکز  توسط  کرمانی«  های 
شده  منتشر  و  چاپ  گالبزاده  علی  محمد  سید  آقای  مدیریت  به 
است و جا دارد از کارکنان این مرکز و جناب گالبزاده نیز تشکر 
کنیم که در خلق چنین اثر ارزشمندی کوشیده و بر محتوای علمی 

استان افزوده اند.

  به قلم یحیی 
فتح نجات

 روایت »کرمان امروز« از طرح یک انتقاد نهفته در سخنان وزیر صمت درباره عملکرد چندسال اخیر معین های اقتصادی در استان کرمان:

دولت بدقولی می کند یا معین ها کاهلی دارند؟

هفته گذشته استان کرمان میزبان وزیر کرمانی صنعت، 
معدن و تجارت بود. وزیر کرمانی که چندین سال در این 
استان خدمت کرد و به راستی بسیاری از مسیرهای کج 
را اصالح و ریل های جدید و خوبی را جایگزین کرد. او 
های  استان  از  بسیاری  راه  چراغ  اقتصادی اش  مثلث  با 
کشور شد و در بین استانداران در چندین مورد به عنوان 
استاندار نمونه معرفی شد.یکی از طرحهایی که وی در این 
استان به مرحله اجرا رساند، بحث معین های اقتصادی 
بود. طرحی که برای تقسیم یک نواخت و صحیح ثروت 
در کل استان پیشنهاد شد. به اینگونه که شرکت های 
استخراج  درحال  که  معدنی  خصوص  به  و  درآمد  پر 
ثروت این استان هستند؛ هرکدام در زمینه ایجاد شغل 
و بسترهای اقتصادی مسئول بخشی از این استان پهناور 
شوند. طرحی بسیار ارزشمند و صحیح که باعث می شود 
مشکالت مردم این مناطق مرتفع شود و همچنین دولت 
در زمینه بسیاری از موانعی که پیش روی این شرکت 
های بزرگ است با ایشان همکاری بیشتری داشته باشد 
و بسیاری از مجوزها و درخواست ها بهتر و زودتر مورد 
توجه دولت قرار بگیرد. این یک معامله برد-برد بود که در 
زمان آقای رزم حسینی در کرمان پایه ریزی شد و تا به 

امروز ادامه داشته و باید داشته باشد. 
اما در هفته گذشته مهندس رزم حسینی در سفری که 
به جنوب استان داشت در سخنان خود درباره کم کاری 
برخی از معین های اقتصادی در استان کرمان سخن به 
میان آورد.وی در سخنرانی خود در هنگام افتتاح یک 

پروژه در جنوب استان بر لزوم حضور شرکت های بخش 
خصوصی در مناطق محروم تاکید کرد و گفت: نباید در 
این مناطق بیکار داشته باشیم. اگر امروز از مردم منوجان 
با  شهرستان  این  در  می خواهند  که  کنند  نظرخواهی 
یایارانه  شود  ایجاد  کار  و  کسب  زمینه  گذاری  سرمایه 
دریافت کنند؛ قطعاً انتخابشان سرمایه گذاری در منطقه 
و زمینه سازی برای درآمدزایی است. شرکت های بخش 
انجام دهند که  باید کاری  خصوصی در مناطق محروم 

بیکارنداشته باشیم.
آقای رزم حسینی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به 
فعالیت معین های اقتصادی در استان کرمان گفت: بخش 
خصوصی کارآمد و با سواد باید در مناطق مختلف حضور 
پیدا کرده و بعد از مطالعه در خصوص پیشینه هر منطقه، 
طرح های جدید ارائه دهد. از این طریق ضمن اشتغالزایی، 
می یابد.  کاهش  منطقه  در  هم  اجتماعی  آسیب های 
اقتصاد، فرهنگ و امنیت سه هسته بهم پیوسته است که 
باعث آبادانی مناطق می شودو مسئوالن شهرستان ها باید 
در زمینه آبادانی و توانمندسازی مردم مطالبه گر باشند.

این سخنان ضمن اینکه اهمیت ورود بخش خصوصی و 
معین های اقتصادی را تا حد زیادی مشخص می کند، 
نشان می دهد که بعضی از این معین ها گویا همچون 
گذشته پیگیر وعده های خود در برخی مناطق نیستند. 
البته این نکته را نباید از خاطر برد که شاید وعده های 
اجرایی  باید  که  آنطور  زمینه  این  در  شده  بیان  دولتی 
نشده است که امروز شاهد کم کاری برخی از این شرکت 
ها هستیم. بنابراین برای اینکه یک سو به محکمه نرفته 
باشیم از استانداری کرمان درخواست داریم در این زمینه 
شفاف سازی کرده و به ما رسانه ها اعالم کند که آیا این 
معین ها در حال کم کاری هستند یا اینکه دولت به وعده 
هایی که داده، عمل نکرده و معین ها نیز در مقابل پروژه 
های مربوط به خود را به حالت تعلیق در آورده اند. به 

امید فردایی بهتر!

به قلم 
محمد فتح نجات

یاد ایام:      نگاهی به آخرین وضعیت کرونا در ایران و جهان

بپردازم  ایام  یاد  از  خاطره  دو  ذکر  به  اینکه  از  قبل 
به خالصه ای از وضعیت فعلی کرونا در ایران و جهان 

نظری می اندازیم.
بر  کرونا  ویروس  از مدت حمله  که  متأسفانه هر چه 
این جهان خالی می گذرد، ویروس قوی و قوی تر می 
که  ای  پیشرفته  تکنولوژی  همه  با  دانشمندان  و  شود 
دارند دست پائین را در مبارزه با این ویروس تا کنون 

داشته اند.
این ویروس کرونا است که هر بار با تکانی که به خود 
می دهد جهش تازه ای را شروع می کند و قوی تر و 
نیرومند تر می شود. چنانچه اکنون از جهش انگلیسی 
به آفریقایی جنوبی و برزیلی به جهش خطرناک هندی 
رسیده ایم. مثل اینکه در اولین سال شیوع این بیماری 
ویروس کرونا امکانات انسان را آزمایش می کرده و در 
عین حال حمله گاز انبری خود را به دور انسان شروع 
کرده و به محض اینکه کره زمین را در محاصره کامل 
خود اسیر کرد شلیک های بی امان خود را به این انسان 
بی پناه با جهش های ژنتیکی شروع کرد. متاسفانه هر 
بار جهش ژنتیکی ویروس قوی تر از مرحله قبلی آن 

است. در این میان تنها اسلحه ای که انسان برای مبارزه 
با این بیماری دارد واکسیناسیون سراسری است که با 
شدت هر چه بیشتر دولتها بایستی با این شیوه که مورد 
قبول سازمان بهداشت جهانی )WHO( هم قرار گرفته 
است، بتوانند در آینده نزدیکی این بیماری را از جهان 

ریشه کن کنند.
موفق شده  دنیا  در  که  کنون کشورهائی  تا  متاسفانه 
از نیمی از جمعیت خود را واکسینه کنند از  اند بیش 

انگشتان یک دست هم کمتر اند.
تنها کشور موفق در رابطه با این ویروس کشور چین 
 1/5 باالی  جمعیت  با  که  است  ویروس  این  زادگاه 
با قرنطینه کامل  میلیارد نفر توانست در مدت سه ماه 
از شر این بیماری برای همیشه در امان باشد و اکنون 
هم هیچ تبعه خارجی را به کشورش راه نمی دهد. مگر 
اینکه در بدو ورود 14 روز کامل در قرنطینه بسر ببرند.

نقطه مقابل چین هندوستان است که با جمعیت باالی 
این  که  بود  کشورهایی  آخرین  جزء  نفر  میلیارد   1/4

ویروس به آن کشور سرایت کرد.
با  رسید  هندوستان  به  ویروس  این  هم  وقتی  ولی 
اهمال کاری هایی که مقامات بهداشتی هندوستان در 
این  را  تلفات  بزرگترین  داشتند  روا  بیماری  این  مورد 
در  و  گرفت  هند  دست  تهی  و  فقیر  مردم  از  بیماری 
حمله آخر هم به فقیر و غنی رحم نکرد و اگر به محله یا 
شهری این ویروس نفوذ می کرد دمار از روزگار مردم آن 
شهر می گرفت. به طوریکه مهاراجه های هندی مجبور 
شدند با هواپیماهای شخصی خود از ترس بیماری کرونا 

به ویالهای خود در کشور اسپانیا فرار کنند.
کنندگان  تولید  بزرگترین  از  یکی  هند  خوشبختانه 

واکسن و دارو در جهان است و به خیلی از کشورها هم 
صادرات دارد ولی در آخرین مرحله دادستان هند جلو 
صادرات دارو و واکسن ها را به کشورهای دیگر گرفت. 
دوز  میلیون  دو  باالی  روزانه  اینکه  وجود  با  این کشور 
مردم کشورش  به  رایگان  را  آنها  همه  و  تولید  واکسن 
باالی  جمعیت  دلیل  به  متاسفانه  ولی  کند  می  تزریق 
هند تا کنون نتوانسته است در مقابل این بیماری پیروز 
و  اکسیژن  تقاضای  جهانی  بهداشت  سازمان  از  و  شود 

دارو کرده است.
که  بود  کشوری  اولین  آمریکا  کشور  میان  این  در 
دالر  میلیون  یکصد  مبلغ  به  را  پزشکی  اقالم  باالترین 
آماده  هم  کشورها  بقیه  و  داشت  گسیل  کشور  این  به 
می شوند که کمک های بهداشتی خود را به هندوستان 

ارسال کنند.
مردم هند متاسفانه اکنون با شیوع این بیماری به دو 
دسته تقسیم شده اند؛ عده ای که در بیمارستان های 
زیادی هم  و عده  اند  بستری شده  امکانات هند  بدون 

روانه گورستان ها شده اند. 
مقامات بهداشتی هند از افزایش تعداد باالی مراجعه 
کنندگان به بیمارستانهای فاقد دارو و دوا و اکسیژن می 
نالند و مقامات گورستان از کمبود جا برای دفن و آتش 
زدن اجساد. به طوریکه همین روزها در هندوستان صف 
از اجساد تشکیل شده که در نوبت پذیرش در  بزرگی 
گورستان هستند و امکانات الزم را برای سوزاندن اجساد 

جدید ندارند.
کشورها  تمام  بایستی  هند  بحرانی  وضع  به  توجه  با 
به این کشور 1/4 میلیارد نفری کمک کنند که جلوی 
شیوع این بیماری را بگیرند وگرنه چنانچه این بیماری 

راه خود را به قاره های دیگر باز کند دمار از روزگار 
انسان و انسانیت در می آورد. بیشتر کشورهای جهان 
از ورود اتباع کشورهای هند و پاکستان به کشور خود 
زمینی  مرز  ایران هم  تازگی  به  و  کنند  جلوگیری می 
پاکستان  میرجاوه  و  افغانستان  قلعه  اسالم  در  را  خود 

بسته است.
وضعیت بیماری کرونا در ایران هم چندان حال خوبی 
متاسفانه  هستیم.  چهارم  پیک  از  گذر  در  هنوز  ندارد. 
در تابستان امسال عالوه بر تلفات باالی کرونا، کشور با 
خشک سالی هم روبه رو است و از هم اکنون مسئوالن 

امور هشدارهای شدید و غلیظ می دهند.
آقای عیسی کالنتری رئیس محیط زیست ایران گفته 
است؛ تعدادی از روستاهای ایران در تابستان با کمبود 
تانکر  با  بایستی  و  رو خواهند شد  روبه  آشامیدنی  آب 
آبرسانی شوند. متاسفانه در عرض 14 سال گذشته به 
علت برداشت بی حساب و کتاب زیاد آب از سفره های 
افزایش  برابر  دو  به  موجود  های  چاه  عمق  زمینی  زیر 
برخی  در  زمین  نشست  فرو  اثر  در  و  است  کرده  پیدا 
از دشت های ایران عمق فاجعه چنان زیاد شده است 
که اگر در این قسمت ها باران هم ببارد به علت اینکه 
اعماق زمین در اثر خالی شدن آب نشست کرده است 

امکان بازسازی آن مناطق دیگر امکان پذیر نیست. 
که  است  اشتباه  هم  آشامیدنی  آب  کمبود  برای 
برنامه  اصولی  طور  به  بایستی  شود  حفر  جدیدی  چاه 
از  ایران  تا  شود  گرفته  سر  از  قنوات  احیاء  و  بازسازی 
این بحرانی که دامن گیر آن شده است سر بلند بیرون 
بیاید و در فرصت مناسب بتواند به بحران کرونا در ایران 

پایان دهد.

به قلم 
محمد تقی راهپیما
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