
مردم کرمان  25 سال است 
که واقعیت را 

در »کرمان امروز« می خوانند

آگهی استخدام قراردادی
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پیوستن ایران به ۱۰ کشور سازنده تلسکوپ در جهان 

ورودی بیماران اعصاب و روان به مراکز نگهداری

 روندی افزایشی دارد
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مدیرکل آموزش و پرورش کرمان
 خبر داد:

   جذب بیش از پنج هزار معلم 

برای سال تحصیلی آینده

تشریح پروژه فلوتاسیون سرباره

 مس سرچشمه و خاتون آباد

 از زبان مهندس

 حمیدرضا سعیدی عزیزکندی

متن در صفحه دوم

2

نوشتاری درباره پرویز ورجاوند؛  

پژوهشگر برجسته فرهنگ و تاریخ ایران زمین

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
بازرس کل استان کرمان: 

مردم موارد فساد

 اداری و مالی 

را اطالع رسانی کنند

4

جانشین فرمانده انتظامی استان :

ک   طرح برخورد با خودرو های پال

ک اجرا می شود مخدوش و فاقد پال

کرمان از مدیران وزارت نیروی دولت سیزدهم؛ روایت »کرمان امروز« از مطالبه مهم مردم 

بحران آب و فریاد مطالبه مردم کرمان

متن کامل در صفحه سوم

   تالش برای حل مشکالت تنش آبی کرمان و زدودن غبار خشکسالی از چهره استان کرمان نیازمند پای کار آمدن مدیران قوی و کارآمد و دلسوز در وزارت نیرو است که 
مردم استان کرمان آن را از دولت سیزدهم مطالبه دارند و انتظار آنان این است؛ همانطور که مسئوالنه پای صندوق های رای حاضر شدند، مدیران نیز مدبرانه و مجاهدانه 
در راستای مشکالت وتنش آبی این استان کوشا باشند و مسئولیت خود را در حد اعالم شرایط بحرانی و انتشار جداول قطعی و عرض پوزش ندانند و به فکر چاره ای برای این 

وضعیت باشند و...

متن در صفحه چهارم

انتقاد از عملکرد انجمن 
به قصد فردایی بهتر

کرمان و آغاز یک گفتمان جدید در جامعه تئاتر کرمان؛ روایت »کرمان امروز« از انتشاربرخی انتقادات درباره عملکرد انجمن هنرهای نمایشی استان 

انجمن  عملکرد  قطعا  قراری:  عبدالرضا    
مشکالتی داشته، اما انتقادات کلی که سازنده 
نیست و باید در یک گفتگو، خواسته های جامعه 

تئاتر مشخص شود

از  انجمن حتی یک گزارش    پوریا قلی پور: 
عملکرد خود ارائه نمی کند اصال چرا حال که 
قرار است شاکله همه انجمن ها تغییر کند، 

انتخابات برگزار کنیم؟
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اخبار استان

 رئیس سازمان بازرسی استان کرمان گفت: طی 
سال گذشته بر مبنای اقدامات حفاظتی و نظارتی 
به  وجه  ریال  میلیارد  ده ها  سازمان،  این  قانونی 

حساب خزانه عودت داده شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی 
آبیار ضمن گرامیداشت  دادگستری کرمان، احمد 
هفته قوه قضائیه و سالروز شهادت شهید بهشتی و 
۷۲ تن از یاران ایشان افزود: طی سال گذشته در 
مجموع ۲۶۰ مورد بازرسی در سطح استان کرمان 
انجام شده که بر این اساس ۲۹۴ متخلف اداری، 
۳۷ متخلف انضباطی و ۱۴۰ متهم به اتهام جرایم 

کیفری به مراجع ذیصالح معرفی شده اند.

ارائه ۸۰ گزارش هشداری و ۲۷۸ گزارش  به  وی 
اثربخش طی سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: 
مبالغ مناقصه ها و مزایده های لغو یا ابطال شده در 
و  میلیون   ۲۴۴ و  میلیارد   ۴۶۷ نیز  گذشته  سال 

۱۸۸ هزار و ۱۰۰ ریال بوده است.
بازرس کل استان کرمان در ادامه مبارزه با زمین 
خواری را یکی از وظایف سازمان بازرسی برشمرد 
و گفت: در این راستا در استان کرمان پرونده های 
متعددی تشکیل شده است که در نهایت بر مبنای 
استان  کل  بازرسی  سازمان  پیگیری  و  اقدامات 
کرمان طی سال گذشته ۵۶۹ هزار و ۲۴۹ مترمربع 
اراضی شهری و ۱۸۷.۵ هکتار اراضی زراعی، مرتع 

و جنگل اعاده شده است.
گذشته  سال  در  که  مطلب  این  به  اشاره  با  آبیار 
پدیده  این  با  مبارزه  برای  نظیری  بی  اقدامات 
کرد:  تاکید  است،  شده  انجام  کرمان  استان  در 
زمین  موضوع  در  تبانی  با  که  اداراتی  کارکنان  با 
به صورت جدی  نیز  باشند  خواری دخالت داشته 

برخورد می شود.
بیان  ضمن  کرمان  استان  بازرسی  مدیرکل 
مسئوالن  همه  تالش  و  اهتمام  که  مطلب  این 
دستگاه های سه گانه در استان کرمان بر این است 
ارتقا یابد،  که استان کرمان از نظر سالمت اداری 
استان  در  اداری  فساد  کاهش  با  رابطه  در  افزود: 

کرمان، پیگیری ها به صورت جدی در حال انجام 
است و تاکنون نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شده 

است.
با  برخورد  در  کرمان  استان  اقدامات  گفت:  آبیار 
مفاسد اداری و مالی خوب بوده و دستگاه قضائی 
استان کرمان نیز در این زمینه خوب عمل کرده 

است.
بازرس کل استان کرمان در ادامه ارتقای فرهنگ 
نظارتی مردم را یک ضرورت برشمرد و گفت: اگر 
مردم در صحنه حضور یابند و موارد فساد اداری و 
مالی را اطالع رسانی کنند، شاهد نتایج بهتری در 

مبارزه با مفاسد خواهیم بود.

بیان  با  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 

اینکه ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی 
اولویت های  اصلی ترین  و  مهم ترین  از  یکی  آینده 
آموزش و پرورش این استان است گفت: پنج هزار و 
۲۷۸ معلم برای سال تحصیلی آینده جذب خواهند 

شد.
کل  اداره  عمومی  روابط  دوشنبه  روز  گزارش  به 
اسکندری  احمد  کرمان،  استان  پرورش  و  آموزش 
نسب در نشست شورای معاونان آموزش و پرورش 
استان کرمان که با محوریت پروژه مهر برگزار شد، 
افزود: ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی 
جدید یکی از مهم ترین و اصلی ترین اولویت های 
تمام جلسات  در  و  است  استان  پرورش  و  آموزش 

شورای معاونان باید به این موضوع پرداخته شود.
بهترین  را  انسانی  نیروی  بهینه  ساماندهی  وی 
اظهار کرد:  و  دانست  آغاز سال تحصیلی  اقدام در 

ساماندهی نیروی انسانی به عنوان یک اقدام مهم و 
کلیدی آموزش و پرورش به مثابه یک چالش جدی 
فرا روی مدیران آموزش و پرورش است و در واقع 
یک شمشیر دولبه است که از یک سو اگر با علم، 
برنامه ریزی، نیازسنجی مناسب و بویژه با قاطعیت 
با  اگر  دیگر  سوی  از  و  است  فرصت  شود  اجرایی 
بی برنامگی، سلیقه ای و عدم جدیت همراه باشد 

تهدید خواهد بود.
اسکندری نسب، شورای معاونان آموزش و پرورش 
را به نوعی ذیحساب نیروی انسانی دانست و گفت: 
و  صداقت  کمال  در  و  جدیت  دقت،  با  است  الزم 
جای  در  انسانی  نیروی  بکارگیری  وضعیت  امانت 

درست خود را رصد و مدیریت کنند.
ضمن  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
تاکید بر برنامه محوری و هدایت سطوح آموزش و 

پرورش بر اساس و پایه برنامه محوری بیان کرد: 
موثری  نقش  بازگشایی مدارس  برای  ریزی  برنامه 

در پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی دارد.
در  کارگاهی  و  آموزشی  تجهیزات  تأمین  به  وی 
بر  و  کرد  اشاره  آینده  تحصیلی  سال  برای  کرمان 
و  ها  شهرستان  نیاز  اساس  بر  وسایل  این  توزیع 

مناطق این استان تاکید کرد.
وی با بیان اینکه ثبت نام دانش آموزان در مدارس 
گفت:  است  اجرا  حال  در  الکترونیکی  صورت  به 
تکریم ارباب رجوع و حفظ عزت و کرامت مردم در 

زمان ثبت نام مورد تاکید است.
سالمت  سنجش  روند  کرد:  بیان  نسب  اسکندری 
نو  هزار  از ۶۵  بیش  تحصیلی  آمادگی  و  جسمانی 
آموز کالس اولی از نهم تیرماه در استان با رعایت 

پروتکل های بهداشتی آغاز می شود. 

بازرس کل استان کرمان: 

مردم موارد فساد اداری و مالی را اطالع رسانی کنند

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان خبر داد:

   جذب بیش از پنج هزار معلم برای سال تحصیلی آینده 

خبر
مدیرکل بهزیستی استان کرمان عنوان کرد:

ورودی بیماران اعصاب و روان 
به مراکز نگهداری روندی افزایشی دارد

 
تعداد  جامعه  شرایط  دلیل  به  گفت:  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
مراکز  به  بیماران  ورودی  و  بوده  برابر گذشته  روان چند  و  اعصاب  بیماران 
نگهداری روندی افزایشی دارد و به همین دلیل باید ظرفیت های جدیدی را 

در استان جهت نگهداری از این بیماران ایجاد کرد.
»عباس صادق زاده« در بازدید معاون دادستان و جمعی از مسئوالن از مرکز 
سالمت روان کرمان با اشاره به وضعیت بیماران مستقر در این مرکز و اقدامات 
گسترده انجام شده به منظور ساماندهی و ارائه خدمات تخصصی به این قشر 
اظهار کرد: نگهداری و ارائه خدمت به این گونه از بیماران نیازمند امکانات و 
صرف هزینه هایی بیش از حد معمول نسبت به سایر بیماری ها و مراکز است 
چراکه وضعیت خاص این نوع بیماران می طلبد خدمات ویژه و گسترده تری 
را به آنها ارائه کرد. به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی بهزیستی استان 
کرمان، وی افزود: اغلب خانواده ها از عهده ایجاد شرایط مناسب برای طی 
روند درمانی این بیماران ناتوان هستند و به همین دلیل بار عظیم این مشکل 
بر شانه های بهزیستی و مراکز تحت نظارت این مجموعه بسیار سنگینی می 
ارائه  کند. صادق زاده ادامه داد: ظرفیت پذیرش و تنگناهای اعتباری برای 
خدمت تخصصی و موثر به این بیماران بسیار محدود و ناکافی است و این در 
حالیست که به دلیل شرایط جامعه تعداد بیماران اعصاب و روان چند برابر 
گذشته بوده و ورودی بیماران به مراکز نگهداری روندی افزایشی دارد و به 
همین دلیل باید ظرفیت های جدیدی را جهت نگهداری از این بیماران ایجاد 
کرد. صادق زاده با اشاره به اینکه الزامات قضایی برای پذیرش بیمار در این 
مراکز نیز فشار مضاعفی را برای بهزیستی و مراکز فوق ایجاد می کند، گفت: 
توجه مقام قضایی به این تنگناها قطعا کمک ارزشمندی برای ارائه خدمات به 

هنگام و مناسب برای بیماران و کادر تخصصی خواهد بود.
اقدامات  به  از سخنانش  استان کرمان در بخش دیگری  بهزیستی  مدیرکل 
بهزیستی به منظور افزایش فضای مناسب برای پذیرش تعداد بیشتری از این 
بیماران اشاره کرد و خواستار همکاری بیشتر دستگاه قضایی جهت دستیابی 
به این هدف شد . وی با بیان اینکه با تالش و هزینه های انجام شده، مجموعه 
ای در هوتک تجهیز و آماده پذیرش بیش از ۲۰۰ بیمار است، افزود: تقاضای ما 
از مسئوالن استان این است که با پا درمیانی و ریش سفیدی مشکالت موجود 

بر سر راه شروع به کار پذیرشگاه هوتک را برطرف نمایند. 

معاون پشتیبانی مجتمع  گل گهر خبر داد:

ثبت رکوردهای جدید 
در حوزه حمل و نقل گل گهر

مدیریت حمل و نقل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با برنامه ریزی دقیق، 
مدیریت میدانی و   تالش و پشتکار همکاران این حوزه، توانست به ثبت رکوردهای 
روزانه و ماهانه در حوزه حمل و نقل )بخش تغذیه خطوط( در بهار ۱۴۰۰ دست 
یابد.  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر، معاون پشتیبانی 
مجتمع گل گهر گفت: پیرو رویکرد جهش و پشتیبانی تولید و تاکید مدیرعامل 
محترم شرکت بر حفظ این رویکرد، علی رغم مشکالت و محدودیت ها، حمل 
سنگ مورد نیاز از معادن مجاور به مجتمع گل گهر به منظور خوراک دهی به 
کارخانجات که ارتباط مستقیم با تولید دارد، به نحو مطلوب و همگام با همکاران 
حوزه تولید به انجام رسید. دکتر محمدجواد فریدونی افزود: مدیریت حمل و نقل 
شرکت گل گهر  متولی حمل محصوالت تولیدی از طریق ناوگان جاده ای و ریلی 
و  همچنین خوراک دهی به کارخانجات داخل مجتمع، شامل دو خط گندله و 
هفت خط فرآوری )بیش از از ۴۰ مسیر تردد در منطقه گل گهر( می باشد. وی 
در خصوص رکوردهای ثبت شده در مدیریت حمل و نقل گفت: در سال تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و با همیت و تالش شبانه روزی واحد حمل و نقل 
و پیمانکاران مربوطه، شرکت گل گهر در حوزه حمل و نقل موفق به ثبت ۳ 
رکورد شد؛ یکی حمل کلوخه معدن ۲ به صورت روزانه به مقدار ۱۱۵۵۹ تن در 
تاریخ ۱۴ اردیبهشت؛ دیگری حمل کلوخه معدن ۲ به صورت ماهانه به مقدار 
کلوخه  و همچنین مجموع حمل  ماه ۱۴۰۰  اردیبهشت  در  تن   ۲۶۹۷۸۱
معدن ۲، ۳ و ۵ به صورت روزانه در ۳۱ فروردین ماه به میزان ۴۶۱۸۷ تن؛ 
که این رکوردها دستاورد مهمی به شمار می روند. دکتر فریدونی اظهار کرد: جا 
دارد ثبت این رکورد غرورآفرین که حاصل کار منسجم تیمی می باشد را به مدیر 
عامل محترم، مدیران ارشد شرکت و  کلیه زحمتکشان شرکت گل گهر خصوصا 

جهادگران واحد حمل و نقل و پیمانکاران محترم این حوزه تبریک عرض نمایم.

نوع  درخصوص  بم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
بیان  کرمان  استان  منطقه شرق  در  غالب  کرونای 
دروازه  ما  اینکه  و  شیوع  میزان  به  توجه  با  کرد: 
ورود از شهرهای قرمز استان سیستان و بلوچستان 
در  ویروس  هندی  نوع  رسد  می  نظر  به  هستیم، 

منطقه شیوع پیدا کرده است.
کرونای  ستاد  جلسه  در  اویسی«  دکتر»مازیار 
شهرستان بم با ابراز نگرانی از وضعیت شیوع کرونا 
در بم اظهار کرد: در حال حاضر ۶۳ بیمار قطعی و 

مشکوک در بیمارستان بستری هستند.

وی افزود: از این تعداد ۴۱ بیمار مثبت قطعی و ۲۲ 
بیمار مشکوک هستند.

نوع  درخصوص  بم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
بیان  کرمان  استان  منطقه شرق  در  غالب  کرونای 
کرد: با توجه به میزان شیوع و اینکه ما دروازه ورود 

بلوچستان  و  سیستان  استان  قرمز  شهرهای  از 
در  ویروس  هندی  نوع  رسد  می  نظر  به  هستیم، 
منطقه شیوع پیدا کرده اما نمونه ها جهت آزمایش 
به تهران ارسال شده تا دقیق بررسی و نتیجه اعالم 

شود

گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
طرح برخورد با خودرو های پالک مخدوش و فاقد 

پالک در شهرستان کرمان درحال اجرا است.
فرماندهی  جانشین  روانبخش،  عبدالعلی  سرهنگ 
انتظامی استان کرمان گفت: پلیس شهرستان کرمان 
خودرو های  با  برخورد  ویژه  طرح  روز   ۳ مدت  به 
پالک مخدوش و فاقد پالک را در شهرستان کرمان 
با تخلفاتی که در این  در دستور کار قرار دادند و 

زمینه رخ می دهد برخورد می کنند.
با پالک مخدوش  تردد خودرو های  او در خصوص 
ابالغ محدودیت و ممنوعیت تردد  گفت: به دنبال 
رانندگان  از  برخی  کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی 

شرایط  و  استفاده  سوء  با  هنجارشکن  و  متخلف 
ثبت  از  فرار  برای  کرونایی  وضعیت  از  آمده  پیش 
جریمه ها اقدام به دستکاری در ارقام و اعداد پالک 
و مخدوش کردم آن و استفاده از پالک سایر وسایل 
نقلیه و یا به صورت فاقد پالک به صورت غیرمجاز 
تردد می کنند و از آنجایی که برابر ماده ۷۲۰ قانون 
می شود  تلقی  جرم  عمل  این  اسالمی  مجازات 
متخلفان از این قانون به ۶ ماه تا یک سال حبس 

محکوم می شوند.
ادامه  در  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
افزود: مخدوش کردن و دستکاری پالک جرم بوده 
خصوص  به  پدیده  این  با  برخورد  تشدید  طرح  و 

از  پس  و  گرفته  ریزی صورت  برنامه  با  در شب ها 
امداد  یگان  تیم های گشتی  به همت  قانون  اعمال 
و  توقیف  متخلف  نقلیه  وسیله  کرمان،  شهرستان 
راننده خاطی پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع 

قضایی می شود.
او در برخورد با تردد خودرو های فاقد پالک نیز بیان 
کرد: برابر ماده ۲ آیین نامه راهنمایی و رانندگی هر 
وسیله نقلیه ای باید دارای پالک باشد و رانندگی با 
وسیله نقلیه ای که پالک نداشته باشد ممنوع است 
و در صورت تردد این گونه خودروها ضمن اعمال 
قانون به پارکینگ منتقل می شوند تا تکلیف پالک 

مشخص شود.

اجرای  دستاورد های  پیرامون  روانبخش  سرهنگ 
طرح برخورد با خودروهای پالک مخدوش و فاقد 
پالک عنوان کرد: در اجرای طرح مذکور طی ۷۲ 
دستگاه   ۲۵ و  خودرو  دستگاه   ۴۰ گذشته  ساعت 
بعد  نیز  خاطی  رانندگان  و  توقیف  موتورسیکلت 
از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضایی شدند.
پایان  در  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
تصریح کرد: به طور قطع عمده پالک های مخدوش 
شده برای پلیس قابل شناسایی بوده و اندک افرادی 
رصد  از  می کنند  مجرمانه  عمل  این  به  اقدام  که 

چشمان پلیس دور نخواهند ماند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی بم :

 به نظر می رسد نوع هندی ویروس در منطقه شیوع پیدا کرده است

جانشین فرمانده انتظامی استان :

 طرح برخورد با خودرو های پالک مخدوش و فاقد پالک اجرا می شود

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت هواپیمایی ماهان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۹۰۷۹ یا نمایندگان قانونی 
آنها دعوت به عمل می آِید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل 
اقامتگاه قانونی شرکت به آدرس کرمان - بلوار جمهوری اسالمی - انتهای بلوار حجاج دفتر مرکزی طبقه همکف کدپستی ۷۶۱۸۹۱۱۷۱۱ برگزار می 

گردد حضور بهم رسانند: 
دستور جلسه عبارت است از: 

۱- انتخاب اعضاء هیات مدیره   ۲- انتخاب بازرسین شرکت 
۳- انتخاب روزنامه های کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 

۴- تصویب ترازنامه، صورت سود و زیان )صورتهای مالی( سال ۱۳۹۹ شرکت 
مقام دعوت کننده 
هیات مدیره شرکت هواپیمایی ماهان 

یک شرکت معتبر تولیدی در محدوده شهر کرمان به همکاری افراد ذیل در قالب قرارداد تامین نیروی پیمانکاری نیاز دارد: 

افراد دارای اولویت: 
-فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر دولتی -  دارندگان معدل باال در مدارج تحصیلی - خانواده های معظم ایثارگران 

- فرزندان کارگران بازنشسته کارخانجات صنعتی - دارندگان کارت پایان خدمت سربازی - برای دیپلم ریاضی فیزیک حداقل قد ۱۸۰ سانتی متر 
شرایط سنی )با احتساب خدمت سربازی(: دیپلم ۳۰ سال - کارشناسی ۳۴ سال 

متقاضیان گرامی می توانند به یکی از دو روش ذیل درخواست همکاری خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ارسال نمایند: 
الف( ارسال رزومه به نشانی الکترونیکی

ب( ارسال شماره ۹۹/۵ به تلفن همراه ۰۹۳۷۲۴۱۹۶۳۰ )از طریق شبکه های اجتماعی و پیامک( لطفا از تماس تلفنی خودداری فرمایید.

آگهی دعوت سهامداران جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام 
شرکت هواپیمایی ماهان )سهامی خاص( به شماره ثبت 2734 کرمان 

و شناسه ملی 10630109079
آگهی استخدام قراردادی 

از تمامی سهامداران و یا نماینده قانونی آنان دعوت می شود برای شرکت در مجمع 
یاد شده باال در ساعت ۰۰: ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ در محل دفتر 
شرکت واقع در کرمان، بلوار شهید صدوقی، طبقه باالی تکیه حسین ابن علی )ع( 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

۱- تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۹ 
۲- انتخاب هیات مدیره ۳- طرح مطالب متفرقه برای اطالع سهامداران 

رییس هیات مدیره - کورش غیبی 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
 شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی تانکررانان 

شبدیز کرمان 

تعداد )نفر( دیپلم )آقا( تعداد )نفر(  کارشناسی و باالتر

۷ دیپلم ریاضی فیزیک ۱  حقوق

۴ ۲ دیپلم رشته های مختلف فنی ریاضی) محض و کاربردی(
1 حسابداری )حسابرسی(

 job.kerman۹۹@gmail.com
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رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت:

افرادسالم۳برابربیمارانسرطانیبهکرونامبتالمیشوند

کشور  پیوستن ایران به ۱۰ 
سازنده تلسکوپ در جهان 

رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
از  بیشتر  برابر  سه  سالم  افراد  اینکه  بیان  با  پزشکی 
این  گفت:  می شوند،  مبتال  کرونا  به  سرطانی  بیمارانی 
افراد  سایر  از  بیشتر  را  بهداشتی  های  پروتکل  بیماران 
رعایت می کنند و به همین دلیل کمتر از افراد عادی به 

این بیماری مبتال می شوند.
علی قنبری مطلق در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و 
سالمت ایرنا افزود: مطالعات انجام شده روی ۱۵۰ نفر از 
بیماران مبتال به سرطان و هزار نفر از افراد سالم نشان 
بیماران  این  در  کرونا  مثبت شدن  میزان  که  دهد  می 
سالم سه  افراد  واقع  در  و  است  عادی  افرادی  از  کمتر 

برابر بیشتر مبتال به کرونا می شوند.
که  دهد  می  نشان  مطالعه  این  نتایج  کرد:  اظهار  وی 
بیماران مبتال به سرطان مراقبت های بیشتری از خود 
پروتکل  واقع  در  و  کنند  می  کرونا  به  ابتال  عدم  برای 
های بهداشتی را بیشتر از سایر افراد رعایت می کنند، 
در عین حال بیماران مبتال به سرطان وقتی به بیماری 
کرونا دچار می شوند احتمال مرگ و میر آنها دو برابر 

است.  
قنبری گفت: در دوران کرونایی، مراجعات غیرضروری 
با  و  یافته  کاهش  درمانی  مراکز  به  سرطانی  بیماران 
نظام  در  شده  انجام  های  هماهنگی  و  ها  ریزی  برنامه 
شبکه بهداشتی و خدمات درمانی کشور، بسیاری از آنها 
بصورت آنالین و بدون مراجعه به مراکز درمانی ویزیت 
درمانی  یا شیمی  که جراحی  بیمارانی  البته  می شوند 

دارند، روند درمان آنها قطع نشده و حضوری است.

وی تصریح کرد: همچنین کارشناسان سامانه ۴۰۳۰ را 
آموزش دادیم تا به سوواالت و نحوه درمان این بیماران 
به مراکز  از میزان مراجعات غیرضروری  تا  پاسخ دهند 
این  و  کاسته شود  کرونا  به  آنها  ابتالی  عدم  و  درمانی 

عمل موثر بوده است.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت، سرطان دومین علت 
مرگ و میر در جهان است که در سال ۲۰۱۵ باعث ۸.۷ 
میلیون مرگ شده است. بر اساس  پیش بینی سازمان 
توسعه  کشورهای  در  سرطان  شیوع  جهانی،  بهداشت 

یافته تا سال ۲۰۲۵، ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت.

 در ایران پس از حوادث ترافیکی  و بیماری های قلبی 
و عروقی، سرطان به عنوان سومین علت مرگ شناخته 
می شود و بر اساس نتایج مطالعه جهانی »بار سرطان  
در ۱۹۵ کشور جهان« در سال ۲۰۱۶،   ۵۴ هزار ایرانی 
بر اثر سرطان فوت کرده اند که این میزان مرگ، ۱۴.۹ 
درصد از کل مرگها  )۳۶۰ هزار مرگ( در این سال را 

شامل شده است.
 نرخ بروز سرطان در ایران ۱۴۹.۷۴ در هر ۱۰۰ هزار نفر 
است، متوسط بروز ساالنه سرطان در دنیا )بدون در نظر 
گرفتن سرطان پوست( بر اساس گزارش مرجع جهانی 

»ثبت سرطان در پنج قاره جهان«،   ۱۸۲ در هر ۱۰۰ 
هزار نفر و حاکی از نرخ بسیار پایین تر بروز سرطان در 

ایران در مقایسه با متوسط دنیاست.
افزایش فاکتورهای خطر سرطان، رشد جمعیت و پیری 
جمعیت در افزایش موارد بروز سرطان در کشورهای در 
حال توسعه )شامل ۸۲ درصد جمعیت جهان(، به علت 

افزایش آمار کلی سرطان در ایران  است.
بر اساس آمار رسمی کشورها ویروس کرونا تاکنون بیش 
از ۱۴۶ میلیون نفر را در دنیا به طور قطعی مبتال کرده 
و بیش از سه میلیون نفر نیز بر اثر بیماری کووید ۱۹ 

جان خود را از دست داده اند.
حتی  و  سرفه  عطسه،  یا  آلوده  دست  با  کرونا  ویروس 
منتقل  چشم  و  بینی  دهان،  طریق  از  تنفسی  قطرات 
در  اختالل  درد،  بدن  و  نفس، خستگی  تنگی  می شود. 
عالئم  جمله  از  گوارشی  مشکالت  و  چشایی  و  بویایی 
بیماری کووید ۱۹ است. بیش از ۸۰ درصد مبتالیان به 

ویروس نیز دچار بیماری خفیف می شوند.
و  میلیارد  یک  از  بیش  تاکنون  دهد  می  نشان  آمارها 
۸۷۴ میلیون دوز واکسن کرونا در نقاط مختلف جهان 
تزریق شده )بطور متوسط ۲۴ دوز برای هر ۱۰۰ نفر( و 
همچنان شکاف عظیمی میان کشورهای دارا و ندار در 

این زمینه وجود دارد.
در ایران نیز تاکنون بیش از سه میلیون نفر دستکم یک 

دوز واکسن را دریافت کرده اند.
تا  ویروس کرونا در کشور)اسفند ۹۸(  ابتدای شیوع  از 

کنون ۸۳ هزار و ۸۴۵ نفر از هموطنان جان باختند.

درآمده  اجرا  به  و  ایرانی طراحی  مهندسان  و  دانشمندان  به همت  ایران  ملی  رصدخانه 
است. تمام اجزا و تجهیزات تلسکوپ و گنبد این رصدخانه ساخت ایران است و با اجرای این 
طرح ایران جزو ۱۰ کشور سازنده تلسکوپ در جهان قرار می گیرد. مکان یابی برای ساخت 
رصدخانه ملی ایران پنج سال زمان برده و از میان ۴۰ قله مطالعه شده، قله گرگش در جنوب 
کاشان انتخاب شده است، قطر آینه اصلی تلسکوپ ۳.۴ متر است و سازه ۹۰ تنی آن با دقت 
بسیار باال اجرام آسمانی را رهگیری می کند. گنبد تلسکوپ ۲۴ متر ارتفاع و ۱۶ متر قطر 
دارد و بخش چرخان آن ۲۵۰ تن است و این تلسکوپ مجهز به اپتیک فعال است. تمام این 
مجموعه پیچیده در محفظه ای به ارتفاع نصف برج آزادی بر فراز قله سه هزار و ۶۰۰ متری 
گرگش قرار می گیرند، مجموعه تلسکوپ در داخل گنبد این رصدخانه در طول روز در دمایی 
سردتر از محیط قرار می گیرند. ساخت تلسکوپ رصدخانه ملی ایران در پژوهشگاه دانش های 
بنیادی و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه انجام 

شده است و با راه اندازی آن یک روند علمی نجوم در کشور شکل خواهد گرفت.

روایت »کرمان امروز« از مطالبه مهم مردم کرمان از مدیران وزارت نیروی دولت سیزدهم؛

بحران آب و فریاد مطالبه مردم کرمان
گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
تالش برای حل مشکالت تنش آبی کرمان و زدودن غبار 
آمدن  کار  پای  نیازمند  کرمان  استان  چهره  از  خشکسالی 
مدیران قوی و کارآمد و دلسوز در وزارت نیرو است که مردم 
استان کرمان آن را از دولت سیزدهم مطالبه دارند. در همین 

زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
تصویری از وضعیت جغرافیایی استان

کرمان با دارا بودن ۱۸۰ هزار کیلومتر مربع و ۱۱ درصد 
از مساحت کل کشور، یکی از پهناورترین استان های کشور 
است. این استان به طور کلی با بارش متوسط کم، وضعیت 
خشکی دارد. بر اساس آمارها میانگین بارندگی کشورمعادل 
۲۵۰ میلی متر بارندگی است که این رقم در کرمان ۱۲۲ 
میلی متر ثبت شده است. بنابراین کرمان در یک وضعیت 
خشکسالی قرار دارد و این وضعیت نیز تقریبا ۱۵ تا ۲۰ سال 

است که بر این استان حکمفرماست.
بحران در دشت های کرمان

 بر اساس آمارها ۳۴ هزار حلقه چاه آب در کرمان وجود 
ها،  این چاه  از  هزار حلقه چاه  تا ۱۱  نزدیک ۱۰  دارد که 
در  زمینی  زیر  های  آب  از  به شدت  و  ندارد  قانونی  مجوز 
کرمان استفاده کردند، در نتیجه تمام دشت های این استان 
زرند،  دشت  مثال  عنوان  به  دارد.  قرار  بحرانی  وضعیت  در 
زیر  آبی  منابع  افت  با  سیرجان  دشت  و  رفسنجان  دشت 

زمینی و نشست زمین روبه رو شدند.
باید  دشتها  این  در  آب  به  دسترسی  حاضربرای  حال  در 
حفر  با  گذشته  در  آنکه  حال  شود،  حفر  زمین  متر   ۳۰۰
۵۰ متری، دسترسی به آب حاصل می شد. بنابراین کرمان 

با  و  دارد  قرار  بحرانی  در یک وضعیت  آبی  لحاظ  به  کامال 
خشکسالی شدیدی دست و پنجه نرم می کند. نکته  قابل 
توجه این است که از کل منابع آبی رقمی معادل ۹۴ درصد 

در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد، پنج درصد 
در آب شرب خانگی و یک درصد در بخش صنعت مصرف 
می شود. اما از این  ۹۴ درصد مورد استفاده در کشاورزی، 

قابل  است که بخش  غرقابی  به شکل  حدود ۹۰ درصد  
توجهی از آب هدر رفت کامل دارد.

روستاهای کم توان
در حال حاضر به شدت روستاهای کرمان خالی از سکنه 
شده و از حدود پنج هزار روستا حدود هزار روستا  با تانکر 
کشی  لوله  روستا   ۷۰۰ حاضر  حال  در  شود.  می  آبرسانی 
آب ندارند. با توجه به اینکه ۴۰ درصد مردم روستا نشین 
هستند خیل عظیمی از جمعیت روستایی در حال مهاجرت 

هستند.
خط  در  همواره  کرمان  استان  گفت  باید  اوصاف  این  با   
مقدم بی آبی قرار داشته و از بحرانی ترین استان های کشور 
از نظر منابع آب در دسترس  بوده است و مدت هاست زنگ 
به مرحله هشدار  به صدا درآمده و  خطر در استان کرمان 
رسیده است. اکنون در وضعیتی هستیم که اگر مصرف آب 
کنون  تا  دور می شویم.  آب  تامین  از شرایط  یابد  افزایش 
تامین آب استان بسیار سخت بوده و با کاهش بارندگی ها و 
افزایش دما، سخت تر هم شده است. نگرانی فعلی این است 
که در آینده ای نزدیک، آب موجود با همین کیفیت پایین 

و متوسط را هم  نداشته  باشیم.
سخن آخر

رای  صندوق  پای  امید   با  گویند  می  کرمان  مردم  حال 
آمدند. با امید به اینکه با این انتخاب مرهمی بر زخم ها و 
مشکالت استان شان پیدا شود. مرهمی بر لب های تشنه و 

روستاییان که در انتظار رسیدن  به تانکر آب هستند.
شده  مشخص  جمهوری  ریاست  انتخابات  نتایج  که  حال 
آنان  انتظار  و  از دولت جدید دارند  است، درخواست هایی 
رای  های  صندوق  پای  مسئوالنه  که  همانطور  است  این 
راستای  در  مجاهدانه  و  مدبرانه  نیز  مدیران  شدند،  حاضر 

مشکالت وتنش آبی این استان بکوشند.

نیازمند  استان کرمان  از چهره  و زدودن غبار خشکسالی  برای حل مشکالت تنش آبی کرمان   تالش 
را  آن  کرمان  استان  مردم  که  است  نیرو  وزارت  در  دلسوز  و  کارآمد  و  قوی  مدیران  آمدن  پای کار 
از دولت سیزدهم مطالبه دارند و انتظار آنان این است؛ همانطور که مسئوالنه پای صندوق های رای 
حاضر شدند، مدیران نیز مدبرانه و مجاهدانه در راستای مشکالت وتنش آبی این استان کوشا باشند 
و مسئولیت خود را در حد اعالم شرایط بحرانی و انتشار جداول قطعی و عرض پوزش ندانند و به فکر 

چاره ای برای این وضعیت باشند و...

کسن کوو ایران  بیست میلیون دوز  وا

برکت تا شهریور تولید خواهد شد

ُدز  میلیون  تولید ۲۰  از  برکت  واکسن  تولید  مدیر طرح 
واکسن کوو ایران برکت تا شهریور ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی 
مدیر  جلیلی،  حسن  جوان،   خبرنگاران  باشگاه  پزشکی 
طرح تولید واکسن برکت در گفت وگوی ویژه خبری با 
موضوع آخرین اخبار از روند تولید واکسن های ایرانی کرونا 
اظهار کرد: تولید انبوه واکسن کرونا را از اردیبهشت ماه 
آغاز کرده ایم و در حال حاضر، بیش از یک میلیون دز 

واکسن کرونا تولید شده است.
او گفت: تولید شدن بیش از یک میلیون دز واکسن کرونا 
تولید داخل در  این حجم  این معنی نیست که تمام  به 
اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است بلکه پس از طی 
قرار  بهداشت  وزارت  اختیار  در  تدریج  به  قانونی  مراحل 
می گیرد.جلیلی توضیح داد: برنامه ما برای تولید انبوه طی 
دو ماه آینده یعنی شهریور بیش از ۲۰ میلیون دز در ماه 
است. میزان تولید هفتگی ماه در حال حاضر بین یک تا 
یک میلیون و ۲۰۰ دز واکسن کوو ایران برکت در هفته 
است که در دو تا سه هفته آینده به ۲ تا ۲.۵ میلیون ُدز در 

هفته افزایش پیدا خواهد کرد.
حال  در  داد:  توضیح  برکت  واکسن  تولید  طرح  مدیر 
هستیم.  کرونا  ویروس  مختلف  های  گونه  روی  آزمایش 
کسانی که واکسن برکت دریافت کرده بودند آنتی بادی 
ترشح شده در بدن آن ها توان مقابله با ویروس انگلیسی 
آفریقای  گونه  بر روی  پیش  روز  از ۱۰  تقریبا  داشت.  را 
نتیجه  این  به  امروز  و  کردیم  شروع  را  آزمایش  جنوبی 
قطعی رسیدیم که  افرادی که در مراحل اول و دوم مطالعه 
بالینی واکسن دریافت کرده بودند، در برابر سویه انگلیسی 
و آفریقایی ایمنی خوبی دارند و توان شکست این دو نوع 
ویروس کرونا را دارند. جلیلی ادامه داد: نگرانی لطمه وارد 
شدن از سوی این ویروس ها به کسانی که واکسن کرونای 
برکت را دریافت کرده اند مرتفع شد. در حال تالش برای 
آزمایش سایر گونه های جهش یافته نیز هستیم. جلیلی 
افزد: در حال حاضر ۱۲ کشور خواستار واکسن کووایران 
واکسن  دریافت  پیگیر  مرتب  طور  به  و  هستند  برکت 
هستند و درخواست حجم باالیی از این واکسن را داشته 
زمینه  این  در  بهداشت  وزارت  سیاست های  منتظر  اند. 
هستیم تا در چارچوب این سیاست ها حرکت کنیم. دانش 
فنی این واکسن بومی شده و اگر این واکسن به تولید انبوه 
هم نرسد برای کشور ارزش باالیی دارد و می توانیم این 

دانش فنی را در اختیار سایر کشور ها قرار دهیم.

مراسم قسامه؛ رازگشایی قتل کارمند جوان 

موبایل راز این جنایت را بر مال کرد
شرق نوشت: بهمن سال ۹۵ جنازه خونین مردی جوان در 
بالفاصله  عابران  شد.  پیدا  تهران  غرب  در  خیابانی  حاشیه 
با پلیس تماس گرفتند و موضوع را اطالع دادند. جنازه به 
پزشکی قانونی منتقل شد و کارشناسان پزشکی قانونی علت 

مرگ را خفگی اعالم کردند.
پلیس به تحقیق پرداخت و دریافت جنازه متعلق به مردی 
۳۰ ساله به نام سروش است که وقتی پدر و مادرش به سفر 
کربال رفته بودند، کشته شده است. درحالی که فرضیه جنایت 
موبایل  ردیابی  به  پلیس  بود،  گرفته  قوت  انگیزه سرقت  با 
به سرقت  سروش پرداخت و فهمید گوشی موبایل مقتول 

رفته است.
دریافت  پلیس  که  بود  گذشته  جنایت  این  از  ماه  پنج 
به  مأموران  به این ترتیب  است.  شده  روشن  سروش  گوشی 
نام  به  جوان  مرد  یک  رد  و  پرداختند  همراه  تلفن  ردیابی 
کیومرث ۳۷ ساله را یافتند. پلیس سپس خودروی کیومرث 
را شناسایی و او را بازداشت کرد. کیومرث در بازجویی ها ادعا 
کرد سروش را نمی شناسد و از نحوه مرگش بی خبر است و 

گوشی موبایل او را داخل ماشینش پیدا کرده است.
بازجویی از همسر کیومرث تحقیق ها را وارد مرحله تازه ای 
کرد. این زن گفت: همسرم یک شب به خانه آمد و گوشی 
موبایلی را به من هدیه داد. او اصال نگفته بود گوشی موبایل 
را پیدا کرده است.تناقض گویی های این زوج موجب شد علیه 

کیومرث کیفرخواست صادر شود.
به این ترتیب متهم در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان 
تهران پای میز محاکمه ایستاد و پدر و مادر سروش برای 
کیومرث حکم قصاص خواستند. پدر قربانی گفت: پسرم در 
یک کارخانه خودروسازی کار می کرد. صبح ها ساعت شش با 
سرویس به محل کارش می رفت و گاهی اوقات با خودروهای 
به  سپس  و  اشرفی اصفهانی  به  ستاری  اتوبان  از  دربستی 
جاده مخصوص کرج می رفت. پسرمان آن روز برای رفتن به 
محل کارش خواب مانده بود و احتماال به عنوان مسافر سوار 

خودروی متهم شده است.
سپس متهم در جایگاه ایستاد و اتهام را رد کرد. او گفت: من 
اصال مرتکب قتل نشده ام و سروش را نمی شناسم. من ساکن 
تهران نیستم. هر دو ماه یک بار به تهران می آمدم و با ماشین 
مسافرکشی می کردم. سپس به محل زندگی ام می رفتم و بعد 
از مدتی استراحت دوباره به تهران برمی گشتم. من در مسیر 
مخصوص  جاده  و  اشرفی اصفهانی  بزرگراه  ستاری،  اتوبان 
کرج با ماشین مسافرکشی می کردم و پنج ماه قبل از اینکه 
بازداشت شوم، وقتی در حال تمیزکردن ماشین بودم گوشی 
موبایل را پیدا کردم. داخل آن هیچ سیم کارتی نبود به همین 
خاطر پنج ماه منتظر شدم تا شاید صاحب آن را پیدا کنم؛ 
اما چون کسی مراجعه نکرد گوشی را به همسرم هدیه دادم.

متهم گفت: همسرم گوشی موبایل معمولی داشت و مدتی 
بود گوشی مدل باال می خواست. من به همسرم نگفتم گوشی 
درباره  دادگاه  قضات  سؤال  به  پاسخ  در  او  کرده ام.  پیدا  را 
اینکه چطور در زمان قتل گوشی موبایل تو و مقتول در یک 
محدوده آنتن دهی داشته اند، گفت: احتماال زمانی که سروش 
به قتل رسیده، در حال مسافرکشی در آن مسیر بودم. من 
اصال سروش را نمی شناسم و انگیزه ای برای قتل او نداشتم. 
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و کیومرث را به قصاص 
محکوم کردند؛ اما این حکم در دیوان عالی کشور تأیید نشد.

قضات دیوان عالی کشور اعالم کردند الزم است تحقیقات 
درباره این پرونده تکمیل شود. بعد از انجام تحقیقات قضات 
یک  بار دیگر متهم را مورد سؤال قرار دادند و در نهایت 
رأی بر قسامه صادر کردند. براساس این رأی اولیای دم 
باید ۵۰ نفر از بستگان نسبی خود را برای ادای سوگند 
به دادگاه معرفی کنند و آنها قسم بخورند که کیومرث 
قاتل سروش است؛ اما اولیای دم نتوانستند ۵۰ نفر را به 
دادگاه معرفی کنند. آنها از قضات دادگاه مهلت سه ماهه 
گرفتند تا در این مدت ۵۰ نفر از بستگان شان را برای 

ادای سوگند به دادگاه معرفی کنند.

استانداری کرمان در نظر دارد مناقصه انجام امور مربوط به حمل و نقل درون و برون شهری و ماموریت های اداری خود 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. تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ می باشد.
مورخ  چهارشنبه  روز   ۱۷ ساعت  تا   ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ مورخ  شنبه  روز   ۱۰ ساعت  از سایت:  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت 

۱۴۰۰/۰۴/۰۹ می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از ساعت ۱۷ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ تا ساعت ۱۸ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ می باشد.
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف به آدرس کرمان: خیابان پاسداران، استانداری کرمان مراجعه 

و یا با شماره تلفن ۷- ۳۲۲۲۲۲۲۳ -  ۰۳۴ نقلیه استانداری تماس حاصل فرمایید. ۱۱۵۶۹۷۱

اداره کل امور اداری و مالی استانداری کرمان 

آگهی مناقصه یک مرحله ای )نوبت اول(
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نوشتاری درباره پرویز ورجاوند؛  
پژوهشگربرجستهفرهنگوتاریخایرانزمین

برجسته  باستان شناسان  جمله  از  ورجاوند  پرویز 
معاصر به شمار می رفت که برای حفظ میراث فرهنگی 
کشور در برابر مقاصد سوء خرابکارانه ایستادگی کرد و 
در معرفی تاریخ باستان و فرهنگ پربار ایران خدمات 

بی بدیلی انجام داد.
صفحات تاریخ معاصر ایران مملو از یاد و نام بزرگان، 
هر  که  است  برجسته ای  پژوهشگران  و  اندیشمندان 
کدام در دهه های مختلف افتخاراتی را برای وطن رقم 
از  شماری  یاد  با  خورده  پیوند  نیز  خرداد  ماه  زده اند. 
شخصیت های فکری، سیاسی و مدنی ایران که نوزدهم 
 ۱۳۸۶ در  ورجاوند  پرویز  درگذشت  سالگرد  ماه،  این 
خورشیدی است؛ نویسنده و پژوهشگر برجسته فرهنگ 
و تاریخ ایران زمین و از کنشگران صبور، آزاد مردی که 
دغدغه  مردم ساالری داشت و به حفظ هویت فرهنگی، 
استقالل و تأمین منافع ملی با تحقق حاکمیت ملت و 

رعایت حقوق بنیادین تمام ایرانیان می اندیشید.
سیر به سوی چشم اندازهای مطلوب

جهان  به  چشم  خورشیدی  در ۱۳۱۳  ورجاوند  پرویز 
گشود. او از دوره دانش آموزی با محمد مصدق و نهضت 
ملی و بعدها نهضت مقاومت ملی همراه شد و این سیر 
را به سوی چشم اندازهای مطلوب، با وجود تمام مصائب، 
بود.  پیگیر  زندگی  پایان  تا  تهدیدها  و  فشارها  رنج ها، 
ورجاوند دیپلمه ریاضی و ادبی، متخصص حوزه نقشه 
تاریخ  شناسی،  باستان  حوزه  آموخته  دانش  برداری، 
بناها،  مرمت  و  شناسی  مردم  و  اجتماعی  علوم  هنر، 
همانگونه که خود می گوید، تحت تاثیر جنگ جهانی 
دوم و پیامدهای آن در کشور که حرکت های بعدی او 
را در جهت سیاسی و تاریخی جهت داد، دغدغه آن را 
یافت تا به تاریخ و فرهنگ ایران و شناخت هویت ملی 
و شناخت بیگانگانی که برخورد سلطه گرانه داشتند، 
بپردازد. او که در جوانی تحوالت نیمه دوم سده بیستم 
تعامالت قدرت  را در بطن  اروپا  و  فرانسه  نیز  و  ایران 
های جهانی در منطقه می دید و می زیست و جوش و 
خروش علمی و مباحث در گرفته میان محققان و نظریه 
های ارایه شده در ارتباط با موضوعات گوناگون مربوط 
به مردمان منطقه و ایران را با همه جوانب مثبت، منفی، 
نواقص، فزونی و کاستی ها در رویکرد و روش و نتایج 
درست یا غلط آنها پی می گرفت، به خوبی آگاه بود که 
از دیدگاه تاریخ نگاری می بایست وجوه مختلف رویکرد 
به مساله شرق و ایران به گونه ای هدفمند شناسایی، 

گردآوری، ثبت، ضبط و بررسی و در چارچوب فرهنگ 
اصیل سرزمین سنجش و تحلیل شوند. او به هویت ملی 
و توسعه فرهنگی بسیار اهمیت می داد و این مقوله ها را 
همپای توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی اجتناب ناپذیر 
ارزیابی می کرد. وی معتقد بود:  »تعامل خردمندانه  با 
بستر  در  شده  توانمند  ملی  فرهنگ  بر  متکی  جهان 
آزادی بیان و عقیده و گفت وگوی امن و سپهر عمومی 

پویا می شود.«
تنوع و تکثر قومی و فرهنگی

پاسداری  اهمیت  به  عمیقش  باور  از  فراتر  ورجاوند، 
هفتگی  و  پیوسته  آموزش  بر  فارسی  زبان  تقویت  و 
 … و  عرب  و  آذری  طبری،  کرد،  بلوچ،  دانش آموزان 
تاکید داشت تا با ادبیات و زبان قومی خود آشنا شوند 
این  به  نگاشتن  و  نشر  امکان  که  برسند  جایی  به  و 
زبان ها را بیابند. او به تنوع و تکثر قومی و فرهنگی برای 
در  ایرانی  هویت  پویایی  و  ماندگاری  و  فرهنگ  غنای 
چهارچوب کشوری آزاد و امن برای تمام باورها و عقاید 
باور داشت. او تاکید می کرد که غنای فرهنگ بیش از 
هر چیز وابسته است به متنوع بودن و جلوه های پرتنوع 
آن و حرکت در جهت یکسان سازی و هم شکل سازی 
و  ویرانگرانه  تالشی  فرهنگی،  ارزش های  و  فرهنگ ها 

مرگبار علیه نیروی آفرینش و نوآوری انسان ها است.
با چنین نگاه و نقطه عزیمت و رویکردی، ورجاوند نه تنها 
دغدغه  حفظ تمامیت سرزمینی و پاسداری از منافع ملی 
در عصر جهانی شدن و روند جهانی سازی داشت، بلکه 
فراتر از آن به تکوین اتحادیه های منطقه ای می اندیشید؛ 
و  ایران  اقتصادی  همکاری  و  نزدیکی  به  چنان که 
و  افغانستان  قفقاز،  جنوب  و  میانه  آسیای  کشورهای 
تاجیکستان با تکیه بر پیوندهای فرهنگی دیرین معتقد 
بود. به باور او همه رژیم های حاکم در کشورهای جهان 
سوم، تمایلی به وابستگی بی چون و چرا به شرق یا غرب 
نداشته اند، اما مکانیزمی که سلطه گران صاحب قدرت 
به وجود آورده اند، در بیشتر موارد به سرسپردگی مطلق 
این کشورها و وابستگی همه جانبه و  خانمان برانداز آنها 
ابعاد منجر شده است. از این زاویه بود که  در تمامی 
یک  هویت  به مثابه   فرهنگی  میراث  گرامیداشت  بر  او 
ملت و تمام عواملی که به طور آگاه یا ناآگاه، مردمانی 
را تحت تأثیر قرار می دهد و به نحوی در فکر و عمل 
او  منظر،  همین  از  و  داشت  تأکید  دارد،  تأثیر  ایشان 
معتقد بود که احیاء میراث فرهنگی ضرورت دارد؛ زیرا 

از خاطره ها، یادبودها و میراث ها  فرهنگ، مجموعه ای 
است که جامعه گذشته را به آینده پیوند می زند و مانع 

گسستگی، جدایی و دورشدن از هویت ملی می شود.
کنشگری  و  استبداد  مخالف  ورجاوند  این،  بر  افزون 
پرشور برای آزادی و دموکراسی بود. به اقدام جمعی و 
سازمانی می اندیشید و با وجود خشونت و سرکوبی که 
پیوسته متوجه وی بود از فعالیت سیاسی برای تغییر 

وضع و عقب راندن اقتدارگرایی کناره نگرفت.
اشاره  با  و  پهلوی  رژیم  آسیب شناسی  ورجاوند ضمن 
به عوارض استبداد از جمله تجاوز به برخی ارزش های 
عالقه  »مردم  که  بود  معتقد  جامعه،  فرهنگ  مطلوب 
و  بماند  برکنار  پلیدی ها  از  جامعه  فضای  تا  داشتند 
سالمت آن محفوظ بماند و ارزش های اخالقی پذیرفته 
شده در فرهنگ ملی با بی پروایی ها و ولنگاری ها مورد 

تجاوز قرار نگیرد.« 
فعالیت های پژوهشی و علمی 

ورجاوند به عنوان یک کاوشگر باستان شناسی و پژوهشگر 
ارشد فرهنگ و هنر و تاریخ ایران با مراکز تحقیقاتی و 
پروژه های علمی و پژوهشی مانند ایرانیکا، دائره المعارف 
اسالمی، دائره المعارف تشیع، دانشنامه  بزرگ فارسی و 
بر صدها  افزون  داشت؛  همکاری  ایران  زنان  دانشنامه 
حوزه های  در  کتاب   ۲۰ از  بیش  نویسنده  وی  مقاله، 
انسان  شناسی، باستان  شناسی، معماری، هنر، فرهنگ 

و توسعه بود. اشتغال به کار تحقیق و نگارش درباره 
فرهنگ ایران بخشی از فعالیت های او محسوب می شد. 
در این راه دشوار و سخت، عشق و شوری از درون او 
را گرم می کرد و به تحرک وامی داشت؛ چنان که اجازه 
نمی داد، دیگران متوجه توسعه بیماری مزمنی شوند که 

به تدریج توان و سالمت جسمانی اش را تحلیل می برد.
آثار 

این  در  آن:  تاریخی  آثار  و  ایزدخواست  باستانی  قلعه 
پرداخته  آن  باستان  آثار  و  قلعه  این  بررسی  به  کتاب 
تاریخی  آثار  و  ایزد خواست  باستانی  قلعه  است.  شده 
آن در فاصله ۱۴۱ کیلومتری اصفهان در کنار شاهران 

اصفهان- شیراز قرار دارد.
جزایر  و  ها  کناره  در  سفری  و  سیر  جنوب؛  سفرنامه 
دریای عمان، این کتاب دربرگیرنده یادداشت ها و نکته 
برداری های نویسنده از سفری به جنوب کشور است که 
در ۱۳۵۰ صورت گرفته و ضمن این سفر از کناره ها و 
جزایر خلیج فارس و دریای عمان دیدار کرده است. این 
سفر به منظور یک رشته بررسی های کلی و اجمالی و 
در واقع آشنایی با مسایل منطقه بوده است. نتیجه این 
دیدار کوتاه از منطقه و دریافت های حاصل از مشاهدات 
و گفت وگوهای با مردم و پرس وجوها در این کتاب 

آورده شده است.
سبک شناسی هنر معماری در سرزمین های اسالمی، 
این کتاب دربرگیرنده ترجمه ۲ کتاب معماری اسالمی 
ویژگی  بر  نخست  کتاب  تکیه  است.  اسالمی  هنر  و 
های اساسی هنر معماری، تاکید بر پالن، جنبه های 
تر  گسترده  های  تحلیل  و  پوشش  نحوه  ساختمانی، 
عوامل  و  ها  جنبه  که  حالی  در  است  شناسی  سبک 
مختلف شکل دهنده تزیینات معماری در سرزمین های 

اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است.
از کتاب های ورجاوند می توان به سرزمین قزوین)سابقه 
تاریخی و آثار باستانی و بناهای تاریخی قزوین(، میراث 
تمدنی ایران، کاوش رصدخانه و نگاهی به پیشینه دانش 
ستاره شناسی در ایران، ایران و قفقاز، سبک شناسی 
و  اسالمی)ترجمه(  های  سرزمین  در  معماری  و  هنر 
صدها مقاله اشاره کرد. او مداخل بسیاری برای دایره 
اطلس  تشیع،  العمارف  دایره  همچون  هایی  العمارف 

ایران و دیگر کتاب های مرجع را نوشته است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

به بهانه ریسک نمی توان توسعه و 

ایجاد اشتغال در کشور را رها نمود

با مدیریت ریسک های مترتب بر پروژه ها و استفاده بهینه از 

ظرفیت های قانونی می توان اهداف توسعه ای را محقق نمود

تشریح پروژه فلوتاسیون سرباره مس سرچشمه و خاتون 

آباد از زبان مهندس حمیدرضا سعیدی عزیزکندی

با مدیریت ریسک های مترتب بر پروژه ها و استفاده بهینه از ظرفیت های 
قانونی می توان اهداف توسعه ای را محقق نمود

مقداری  حاوی  آن  سرباره  ذوب،  مرحله  از  بعد  تولید مس،  فرآیند  در 
مربوطه،  تکنولوژی  فقدان  دلیل  به  گذشته  سالهای  در  که  است  مس 
امکان جداسازی مس محتوای سرباره وجود نداشت. اکنون چند سالی 
که با ایجاد کارخانه های فلوتاسیون سرباره، جداسازی و پرعیار سازی 

کنسانتره مس موجود در سرباره امکان پذیر شده است.
مس  گذاری  سرمایه  شرکت  گذشته  سالیان  موفق  تجربه  به  توجه  با 
سرچشمه، در طراحی و ساخت کارخانه تغلیظ سرباره کنورتور، پروژه 
این  توسط  حاضر  حال  در  سرچشمه  مس  مجتمع  سرباره  فلوتاسیون 
هلدینگ، آخرین مراحل آماده سازی به منظور تامین و نصب تجهیزات 
سرچشمه  مس  گذاری  سرمایه  شرکت  همچنین  کند.  می  سپری  را 
عملیات اجرایی پروژه فلوتاسیون مجتمع مس شهربابک در ذوب خاتون 

آباد را نیز به زودی آغاز خواهد کرد.
هلدینگ  مدیره  هیات  عضو  عزیزکندی،  سعیدی  رضا  حمید  مهندس 
سرمایه گذاری مس سرچشمه و معاون برنامه ریزی و توسعه در این باره 
گفت : » تا کنون سرباره مس به عنوان یک محصول جانبی محسوب می 
شد اما با هوشمندی شرکت ملی صنایع مس ایران، تصمیم گرفته شد مس 

محتوای این محصول استخراج شود.«
مهندس سعیدی در خصوص تاریخ شروع، اتمام و ظرفیت تولید پروژه 
فلوتاسیون سرباره مس گفت : » این پروژه از سال 1397 آغاز شده، محل 
اجرای آن مجتمع مس سرچشمه است و ظرفیت ورودی آن 4000 تن 
سرباره در روز است که در فرآیند فلوتاسیون به محصول نیمه نهایی مس 
 EPC کنسانتره( تبدیل می شود. پروژه فلوتاسیون سرباره به صورت (
در پیمان هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه است و بر اساس برنامه 

های زمانبندی تا پایان سال 1400 به اتمام خواهد رسید.«
و  طراحی  در  موفقی  تجربه  سرچشمه  مس  گذاری  سرمایه  هلدینگ 
ساخت واحد تغلیظ سرباره کنورتور در سالهای گذشته داشته است و با 
توجه به توانمندی این هلدینگ در اجرای چنین پروژه هایی به صورت 
فلوتاسیون  پیشبرد پروژه  پیمان طرح و ساخت و نصب و اجرا همچنین 
فلوتاسیون  کارخانه  ساخت  عملیات  سرچشمه،  مس  مجتمع  در  سرباره 
سرباره مجتمع مس شهربابک به زودی با انجام مقدمات قرارداد و بحث 

های مربوط به تکنولوژی، ساختار و برنامه ریزی، عملیاتی خواهد شد.
مس  ذوب  در  سرباره  فلوتاسیون  پروژه  خصوص  در  سعیدی  مهندس 
برای ورودی 2000 تن سرباره در روز  پروژه  این   « آباد گفت:  خاتون 
برنامه ریزی شده و با توجه به گفتگوهای مقدماتی  باکارفرما ) شرکت 
ملی صنایع مس ایران ( قرار بر این است که ظرف 24 ماه از زمان آغاز 

پروژه، به بهره برداری برسد. «
معاون برنامه ریزی و توسعه و عضو هیات مدیره هلدینگ سرمایه گذاری 
مس سرچشمه، در خصوص استفاده از توان شرکت های تابعه هلدینگ 
در پروژه های مربوطه اظهار کرد: » سیاست کلی ما بر این است که از 
ظرفیت شرکت های تابعه با حفظ شرایط رقابتی استفاده کنیم. شرکت 
های توانمندی در مجموعه سرمایه گذاری مس سرچشمه وجود دارند 
که در بسیاری از پروژه های مختلف مجموعه مس، حضور داشته اند و 
E پروژه   اند. در حال حاضر بخش  تجربیات گرانباری را کسب کرده 
قدرتمند  شرکت  توسط  سرچشمه،  مس  مجتمع  در  سرباره  فلوتاسیون 
سرمایه  مجموعه  های  شرکت  سایر  توان  از  ما  و  شود  می  انجام  نیپک 
نیز برخوردار هستیم. در پروژه فلوتاسیون ذوب  گذاری مس سرچشمه 
نیپک پروژه های  اینکه در حال حاضر شرکت  به  با توجه  خاتون آباد، 
های  ظرفیت  از  که  است  این  کارفرما  نظر  دارد،  دست  در  را  متعددی 
این  دیگر  های  حوزه  در  اما  کنیم،  استفاده  مهندسی  بخش  در  دیگری 
پروژه، قطعا سایر شرکت های مجموعه سرمایه گذاری مس سرچشمه 

حضور خواهند داشت.«
مهندس سعیدی همچنین عنوان کرد: » ما عالقه مند هستیم بهره برداری 
گذاری مس سرچشمه  سرمایه  به شرکت  هم  واحدهای صنعتی  این  از 
واگذار شود. یکی از اهداف عملیاتی هلدینگ این است که با ورود به 
بحث بهره برداری از مجموعه های جدیدی که به توسعه و تولید پایدار 

کمک می کنند، در این اقدام سازنده نیز نقش و سهمی داشته باشد.«
مهندس حمید رضا سعیدی عزیزکندی، عضو هیات مدیره و معاون برنامه 
خصوص  در  سرچشمه،  مس  گذاری  سرمایه  هلدینگ  توسعه  و  ریزی 
از  برخی  اجرای  باالی  ریسک  و  اخیر  سالیان  طی  ارز  بازار  ثبات  عدم 
پروژه های صنعتی و معدنی و سیاست هلدینگ سرمایه گذاری جهت 
» در  پروژه ها گفت:  زیان ده شدن  از  این ریسک و جلوگیری  کنترل 
دو تا سه سال گذشته، اِلمان های اقتصادی با سرعت خیلی زیادی تغییر 
های  پتانسیل  از  باید  کارفرما  با  قرارداد  عقد  در  علت  همین  به  کردند. 
قانونی همانند تعدیل استفاده کرد تا از زیان ده شدن پروژه ها جلوگیری 
کرد. قطعا برای شرکت هایی که به صورت پیمانکار طرح و ساخت وارد 
پروژه های مختلف می شوند، کار بسیار سخت می شود، اما در کشور 
نمی توان توسعه را رها کرد. توسعه با هدف ایجاد ظرفیت تولید پایدار 
و اشتغال زایی و ایجاد اشتغال پایدار، امر مهم و حیاتی است که به هیچ 
وجه نمی توان آن را نادیده گرفت. طبیعتا پیمانکار هم برای پایین آوردن 
ریسک، باید پروژه را طبق برنامه زمانبدی و با شرایط عملیاتی خودش 
پیش ببرد تا در نهایت هم برای پیمانکار، هم کارفرما و هم جامعه تاثیر 
مثبت داشته باشد. در هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه به پشتوانه 
دانش و تجربه سالیان، هوشمندانه وارد پروژه های مختلف می شویم و 

از ظرفیت های قانونی برای پوشش ریسک پیمانکار استفاده می کنیم.«

روایت »کرمان امروز« از انتشاربرخی انتقادات درباره عملکرد انجمن هنرهای نمایشی استان کرمان و آغاز یک گفتمان جدید در جامعه تئاتر کرمان؛

انتقادازعملکردانجمنبهقصدفرداییبهتر
 عبدالرضا قراری: قطعا عملکرد انجمن مشکالتی داشته، اما انتقادات كلی كه 

سازنده نیست و باید در یک گفتگو، خواسته های جامعه تئاتر مشخص شود
 پوریا قلی پور: انجمن حتی یک گزارش از عملکرد خود ارائه نمی كند اصال چرا 

حال كه قرار است شاكله همه انجمن ها تغییر كند، انتخابات برگزار كنیم؟

به  جریانی  کرمان  تئاتر  جامعه  در  که  است  روزی  چند 
انجمن  انتخابات  درباره  هنرمندان  همه  که  افتاده  راه 
نمایش کرمان اظهار نظر کرده و انتقاداتی را مطرح می 
انجمن  این  در  فعال  که  افرادی  دیگر  سویی  از  کنند. 
فعال هستند نیز دفاعیاتی به صورت غیررسمی منتشر 
نموده اند. در این بین اما متاسفانه هر دو طرف از فقدان 
گفتگو درباره آینده انجمن انتقاد دارند. مخالفان براین 
عقیده هستند که انجمن باید فعال تر و پاسخگوتر باشد 
به واسطه  انجمن می گویند که منتقدان  و مسئوالن 
گفتمان خواسته ها و پیشنهادات خود را بیان کنند تا 
در صورت امکان در دستور کار انجمن قرار گیرد. برای 
اینکه اندکی در این زمینه شفاف سازی کرده باشیم، 
روز گذشته با آقایان عبدالرضا قراری، رییس  انجمن 
هنرهای نمایشی استان کرمان و پوریا قلی پور، منتقد 
برقرار  تلفنی  تماس  نمایشی  انجمن هنرهای  عملکرد 
اندکی  بدون  ادامه می خوانید  در  که  متنی  و  کردیم 

تغییر و جهت گیری قابل مطالعه است.
از آقای عبدالرضا قراری، رییس انجمن هنرهای نمایشی 
را  اخیر  انتقادات  این  آیا  که  پرسیدیم  کرمان  استان 
شنیده اید و اینکه نظر شما در این باره چیست؟ که 
انتقادات  این  بنده متوجه  »بله  پاسخ شنیدیم:  چنین 
شده ام. باید بگویم یقینا اشتباهاتی در عملکرد انجمن 
وجود دارد و برخی موارد ممکن است از چشم افتاده 
از  باشد.  انجام شده  اشتباه  مواردی هم  باشد و حتی 

طرفی دیگر اینکه انتقاد باید وجود داشته باشد و باید 
از این نقدها کمال بهره را برد و استفاده  به هر حال 
کرد. اما در این زمینه نمی توان دورگویی کرد و نیاز به 
گفتمان طوالنی و واضح از نزدیک و رخ در رخ داریم. 
البته گفتمانی که در حوزه های گوناگون انجام شود، 
برخی از مواردی که دوستان اشاره می کنند اصال در 
بیان  باید  این موارد  انجمن نیست و  اختیارات  حیطه 
شود. یک مشکلی که امروز در این باره شاهدش هستیم 
این است که دوستان انتقاداتشان کلی و ناواضح است 
و جزییات مطرح نمی کنند. اینکه تنهابگوییم کال یک 
نیست،  کلی صحیح  صورت  به  است  ناکارآمد  انجمن 
درست است اشتباهاتی وجود دارد، اما نمی توان به این 

راحتی کل عملکرد را زیر سوال برد«
رییس  انجمن هنرهای نمایشی استان کرمان درباره این 

گفته که »آقای قراری حاضر به گفتگو نیست و با منتقدان 
صحبت نمی کند« اظهار کرد: »این حرف صحیح نیست 
گفتگو  به  ایشان  با  که  هستم  موافق  صددرصد  بنده  و 
بنشینم. حتی بعضی از افراد که خارج از انجمن هستند 
نیز باید دغدغه های خود را بیان کنند و ما باید حرف های 
این افراد را نیز بشنویم. این نکته را هم باید تاکید کنم که 
ساختار انجمن ها در چند سال اخیر دو مرتبه به صورت 
کشوری تغییر کرد و حتی قرار بود منحل شوند، یکی از 
دالیل عدم برگزاری انتخابات نیز همین بود و خوشبختانه 
اخیرا یک اساس نامه واحد منتشر شده است و تکلیف 

همه مشخص خواهد شد«
پس از این گفتگو با آقای پوریا قلی پور که منتقد عملکرد 
انجمن است نیز تماسی تلفنی برقرار کردیم و در حالی 
که آقایان حشمتی و امیری در جوار ایشان بودند با وی 

به گفتگو پرداختیم. قلی پور درباره اتفاقات اخیر گفت: 
»چندین بار این موضوع رابا آقای قراری و دیگر دوستان 
هم صحبت  با  بیایید  که  کردم  مطرح  انجمن  در  فعال 
کنیم و مشکالت را مرتفع سازیم، اما هیچگاه این اتفاق 
محقق نشد. یکی از معضالت اصلی شرایط فعلی این است 
که بسیاری از فعاالن خوب و با سابقه تئاتر کرمان حق 
تصمیم گیری و مشارکت در این انجمن را ندارند. اینطور 
گفته شده که گروه های ثبت رسمی شده فقط باید در 
انجمن نقش داشته باشند که این یک حرف اشتباه است.
این را هم بگویم که انجمن ها با وضعیت فعلی در سراسر 
کشور در حالی که لغو و دوباره سازی هستند و در چنین 
شرایطی سوالی که ما داریم این است؛ پس چرا باید اصال 
انتخابات برگزار کنیم؟ در حال که می دانیم این شاکله 

نهایتا چند ماه وجود خواهد داشت«
ما  »البته  گفت:  سخنانش  از  دیگر  بخشی  در  وی 
عنوان  به  داریم.  انجمن  عملکرد  به  بسیاری  انتقادات 
به  ارزشمند  و  بزرگ  جشنواره  یک  اصال  اینکه  مثال 
صورت منظم در کرمان برگزار نمی شود.البته کرونا هم 
بی تاثیر نبوده ولی شهرهای دیگر به اندازه ما مشکل 
در  حتی  شد  انجام  بسیاری  های  فعالیت  و  نداشتند 
پاسخ دهد  باید  نفر  باالخره یک  اخیر.  همین دوسال 
که چرا تئاتر شهر کرمان که متعلق به همه هنرمندان 
کرمانی است باید با قیمت هر شب ۳ میلیون تومان 
ارائه شود؟ یا اینکه چرا  انجمن هنرهای نمایشی استان 
کرمان تا به این لحظه هیچ گزارشی از عملکرد خود 
ارائه نکرده است؟ بنده به همراه آقایان امیری، حشمتی 
و دهها هنرمند دیگر خواهان پاسخگویی و البته گفتگو 
با عزیزان فعال در انجمن می باشیم تا شاید فردایی 

بهتر برای تئاتر کرمان رقم زده شود.«

به قلم 
محمد فتح نجات
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