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یادداشت:
ارزش آفرینی فرهنگی
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طی حکمی از سوی دکتر موحد:

 حمزه امیرمحمدی، مدیر

 روابط عمومی و ارتباطات

 دادگستری کل استان شد

باحکم معاون اجتماعی دادگستری استان:

محمد بصیریان،رییس اداره 

اطالع رسانی،افکارسنجی 

گاهی های عمومی شد و ارتقاء آ

متن در صفحه دوم

4

دادستان عمومی و انقالب زرند :

شادی حالل را  نیاز روحی و روانی مردم می دانیم

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
رئیس سازمان صمت شمال  استان :

گهانی برق قطع نا

بازار محصوالت تولیدی

 را با چالش مواجه می کند

4

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان:

تجمل گرایی و مقایسه نابجا 

در ازدواج باید اصالح شود

کنار بحران خشکسالی؛ کاهش نهاده های دامی در  کرمانی و  گزارش »کرمان امروز« از وضعیت بغرنج دامداران 

زخم زندگی دامپروران هر روز عمیق تر می شود

متن کامل در صفحه سوم

     دامداران و دامپروران کرمانی این روزها در گرداب عجیب مشکالت تامین نهاده های دامی برای دام های خود قرار گرفته اند که عمده ترین دالیل آن خشکسالی، گرانی و معضالت حمل بار از 
گمرک و بنادرعنوان شده است؛ تهدیدی که اگر چاره ای برای رفع آن اندیشیده نشود فعاالن این حوزه در استان ممکن است مجبور به تغییر شغل شوند که چنین اتفاقی یقینا قیمت فراورده های 

دامی را با افزایشی ناگهانی روبه رو خواهد ساخت و همچنین بیکاری کارگران شاغل در این واحدها به یکی از معضالت جدید این استان مبدل می شود و....

یادداشت:

همسنگر عشق

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

معاون صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرمان : 

هنرمندان صنایع دستی کرمان 

با کشورهای اوراسیا م

کرات امیدوارکننده ای داشتند مذا

مدیرعامل هالل احمر استان کرمان خبر داد:

ج   آماده باش هالل احمر تا خرو

سامانه بارشی از استان

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  دوم

لزوم تخصیص 
یارانه برای 

روان درمانی

ان
دگ

رزا
پو

ضا 
ن ر

امی
ح 

طر

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت 
ح و روان مردم این روزهای رو

و نیاز به تسهیل امر درمان در این زمینه؛

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(
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اخبار استان

)صمت(  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
برق  قطع  به  نیاز  صورت  در  گفت:  کرمان  استان 
صنایع الزم است برنامه زمان بندی خاموشی تدوین 
بروز مشکالت  از  تا  قرار گیرد  اختیار صنایع  و در 

بعدی برای این واحدها جلوگیری شود.
مهدی حسینی نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
تاکید کرد: الزم است در بسیاری از بخش ها با نگاه 
استانی برای حل مشکالت موجود در استان تدبیر 

و برنامه ریزی شود و اقدامات الزم صورت گیرد.
رئیس صمت کرمان یادآور شد: قطع ناگهانی برق 
تولید  روند  در  چالش  ایجاد  با  استان  در  صنایع 

واحدهای صنعتی و با تاثیرگذاری در زنجیره های 
تولید، آینده بازار محصوالت تولیدی این واحدها را 
این  به  اشاره  وی ضمن  می کند.  مواجه  چالش  با 
مطلب که با ایجاد چالش در بازار محصوالت تولیدی 
صنایع، دستگاه های متعددی برای حل مشکالت 
این بخش وارد می شوند، افزود: چندین سال تالش 
از  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  اجرای  در  شده 
داخلی حمایت شود  تولید  از  و  واردات جلوگیری 
و در این زمینه ضرورت دارد زیرساخت های مورد 
نظر را به شکلی ایجاد کنیم که زنجیره تولید دچار 
مشکل نشود. حسینی نژاد با تاکید بر اینکه بسیاری 

از صنایع استان کرمان در حوزه تولید برق ورود 
کرده و اینک ۲ هزار مگاوات برق با حمایت صنایع 
با  کرد:  تولید می شود، خاطرنشان  کرمان  استان 
برنامه ریزی های  و  استان  به ظرفیت های  توجه 
انجام شده برای توسعه صنعت در استان الزم است 
پیش بینی های الزم برای تامین انرژی مورد نیاز 

صنایع استان در سال های آینده انجام شود.
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
به  به صورت واحد  یادآور شد: صورتی که  کرمان 
موضوعات نگاه و برنامه ریزی کنیم از ایجاد چالش 

های بعدی جلوگیری می شود.

کرمان- خبرنگار کرمان امروز:معاون اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان 
گفت: توجه به مشاوره های قبل، حین و بعد از 
ازدواج  امر  در  مهم  بسیار  های  مقوله  از  ازدواج 

پایدار است.
  سید مهدی قویدل  اظهار کرد: براساس مصوبه 
وظیفه  دستگاه ها  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
دارند در خصوص تسهیل ازدواج جوانان اقداماتی 
را انجام دهند و باتوجه به اینکه چالش های پیش 
روی جوانان برای ازدواج تبعاتی همچون افزایش 
سن ازدواج، عدم تمایل به تشکیل خانواده، عدم 
رشد جمعیت و پیر شدن جمعیت کشور، افزایش 
روابط خارج از چارچوب خانواده و برخی آسیب 
های اجتماعی ناظر به خانواده را بدنبال دارد از 
این رو انتظار می رود همه دستگاه های متولی 

بهتر عمل  تکالیف خود  و  به وظایف  ازدواج  امر 
کنند.

مانند  هنگام  دیر  ازدواج  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  افزود:  است،  زننده  آسیب  زودهنگام  ازدواج 
به  نسبت  فرد  اولیه  اشتیاق  دیرهنگام  ازدواج 
ازدواج و تشکیل خانواده کاهش یافته در نتیجه 
فرد  در  روانی  مشکالت  و  افسردگی  تنهایی، 
آمدن  پایین  همچنین  آید،  می  پدید  جامعه  و 
روحیه مسئولیت پذیری و بروز مفاسد و جرایم 
دیر  ازدواج  منفی  پیامدهای  دیگر  از  اخالقی 

هنگام است.
از  بعد  و  قبل، حین  قویدل سپس مشاوره های 
ازدواج را از مقوله های بسیار مهم در امر ازدواج 
پایدار دانست و تصریح کرد: معاونت اجتماعی و 
استان  کل  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری 

وارد  جدی  و  مصر  بسیار  زمینه  این  در  کرمان 
مشاوره  مراکز  بر  نظارت  بر  عالوه  و  شده  عمل 
طرح  اجرای  طریق  از  آنها،  تقویت  و  خانواده 
مساجد طراز اسالمی نیز به ارائه خدمات مشاوره 

ای به صورت رایگان می پردازد.
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
بر  عالوه  کرد:  تصریح  کرمان  استان  دادگستری 
این معاونت از طریق مصلحین و حکمین قرآنی 
های  سازمان  ظرفیت  از  استفاده  با  همچنین  و 
مردم نهاد و خیرین نیز به تسهیل ازدواج، تشویق 
زمینه  در  سازش  و  صلح  همچنین  و  جوانان 

مشکالت خانوادگی پرداخته می شود.
اعطا  را  ازدواج  تسهیل  های  راه  از  یکی  قویدل 
تشکیل  آستانه  در  جوانان  برای  ویژه  تسهیالت 
سبک  ترویج  کرد:  خاطرنشان  و  عنوان  خانواده 

مولفه  دیگر  از  اسالمی  ایرانی-  و  آسان  ازدواج 
هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

این مقام قضایی گفت: از آنجا که نهاد خانواده از 
ازدواج فرزندان  الگوی  اصلی ترین زمینه ساز و 
به شمار می رود، از این رو بایستی تجمل گرایی 
و مقایسه نابه جا در جامعه ما اصالح و توجه به 
صالحیت جوانان مد نظر قرار گیرد و عمل به این 
زمینه  تسهیل  در  موثر  های  گام  از  خصوصیات 

های ازدواج جوانان محسوب می شود.
قویدل در پایان تاکید کرد: در شرایط فعلی می 
توان با رعایت پروتکل های بهداشتی و برگزاری 
و  امر خیر  به تعجیل  مراسم های ساده، نسبت 
داد  اجازه  نباید  و  شود  اقدام  ازدواج  پسندیده 
ازدواج  مسائلی همچون بیماری کرونا در تاخیر 

تاثیرگذار باشد.

رئیس سازمان صمت شمال  استان :

قطعناگهانیبرق،بازارمحصوالتتولیدیراباچالشمواجهمیکند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان:

تجملگراییومقایسهنابجادرازدواجبایداصالحشود

خبر
طی حکمی از سوی دکتر موحد:

 حمزه امیرمحمدی، مدیر روابط 

عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان شد

در هفته گذشته طی حکمی از سوی دکتر موحد، رییس کل دادگستری 
استان کرمان، آقای حمزه امیرمحمدی؛ مدیر روابط عمومی و ارتباطات 
دادگستری کل استان کرمان شد. آقای امیرمحمدی با سوابق درخشان 
خود در زمینه رسانه و فعالیت های خود در دادگستری استان، برای 
دهد.  می  را  درخشان  ای  آینده  نوید  مهم  نهاد  این  عمومی  روابط 
همچنین روابط خوب ایشان با رسانه های کرمانی می تواند این امید 
را ایجاد کند که ارتباط خوب این نهاد با رسانه ها همچون گذشته به 
صورت مثبت باقی مانده و یقینا در این زمینه شاهد ارتقا نیز باشیم. 

برای این جوان خوشنام آرزوی موفقیت داریم.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی کرمان : 

هنرمندان صنایع دستی کرمان 
با کشورهای اوراسیا مذاکرات 

امیدوارکننده ای داشتند
 

صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  معاون 
دستی کرمان حضور هنرمندان صنایع دستی این استان در نمایشگاه 
اتحادیه اوراسیا را موفق ارزیابی و بیان کرد که مذاکرات هنرمندانمان با 

فعاالن کشورهای عضو این اتحادیه خوب، سازنده و امیدوارکننده بود.
کاظم حسین زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: صنایع دستی 
استان به لحاظ محصوالت و هنرمندان حضور قدرتمندانه و کیفی در 

نمایشگاه اوراسیا)۱۸تا۲۱ تیر در تهران( داشت.
از غرفه صنایع  بازدید کنندگان  بسیار خوب  استقبال  به  اشاره  با  وی 
دستی استان کرمان افزود: در این نمایشگاه ۱۳ هنرمند صنایع دستی 
استان با ارائه کارهای ارزشمند و فاخر گوشه ای از تولیدات خود را به 
معرض دید عالقه مندان گذاشتند. حسین زاده با اشاره به فراهم شدن 
شرایط حضور فعاالن صنایع دستی استان توسط اتاق بازرگانی کرمان 
در این نمایشگاه تصریح کرد: آثار هنرمندان صنایع دستی کرمانی در 
قیمتی  تراش سنگ های  گلیم بافی،  پته دوزی،  رشته های هنری شامل 
اتحادیه  نمایشگاه  در  غیره  و  مسگری  دوزی،  چرم   نیمه قیمتی،  و 
اوراسیا شرکت داشتند. معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان اظهار کرد: هنرمندان شرکت 
کننده در این نمایشگاه مذاکراتی با کشورهای حوزه اوراسیا برای عرضه 
در  استان  دستی  صنایع  حضور  زمینه  تا  دادند  انجام  خود  کاالهای 
دستی  صنایع  هنرمندان  گفت:  وی  شود.  فراهم  منطقه  این  بازارهای 
کرمان همواره در نمایشگاه های صنایع دستی داخلی و بین المللی برای 
معرفی ظرفیت های صنایع دستی استان، نمایش آخرین دستاوردها، 

تولیدات و بازاریابی برای آثار تولید شده حضور فعالی دارند.
معرفی  منظور  به  گذشته  هفته  اوراسیا  اختصاصی  نمایشگاه  اولین 
اقتصادی  اتحادیه  کشورهای  به  مختلف  های  حوزه  توانمندی های 
اوراسیا همچون ارمنستان، روسیه، بالروس، قرقیزستان و قزاقستان در 

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان در ادامه با 
اشاره به برگزاری جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران گفت: آخرین 
مهلت شرکت در این نمایشگاه تا اول مرداد است لذا هنرمندان صنایع 
به  نمایشگاه  این  در  نحوه شرکت  از  اطالع  برای کسب  استان  دستی 

نشانی اینترنتی hifestival.ir مراجعه کنند.
وی افزود: به برگزیدگان جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران عالوه 
بر اهدای نشان همای زرین در ۲۰ رشته ۲۰ میلیون تومان جایزه نقدی 

و تندیس جشنوراه اهدا می شود.
تاکید  کرمان  استان  فرهنگی   میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  معاون 
زیررشته  و  رشته  در ۱۰۰  کرمانی  هنرمند چیره دست  هزار  کرد: ۷۰ 

صنایع دستی فعال هستند.

دادستان عمومی و انقالب زرند :

شادی حالل را  نیاز روحی و روانی
 مردم می دانیم

تحت  گروهی  دربی،  پایان  از  پس  گفت:  زرند  انقالب  و  عمومی  دادستان 
و  نزاع  به  اقدام  عمومی  نظم  زدن  هم  بر  ضمن  تیم  دو  طرفداران  عنوان 
درگیری فیزیکی کرده و باعث سلب آسایش همشهریان و اخالل در نظم 

عمومی شدند که در این رابطه دو نفر دستگیر و یک خودرو توقیف شد.
از  شاد  افزود: دستگاه قضایی  اسماعیل بلوچ زاده ضمن اعالم این مطلب 
بودن مردم در چارچوب قانون حمایت می کند و شادی حالل را  نیاز روحی 
و روانی مردم می دانیم  اما  افرادی که به بهانه ی شادی از پیروزی یک تیم 
یا ناراحتی از شکست تیم دیگر اقدام به بر هم زدن نظم عمومی می کنند و 
آسایش و امنیت مردم را به خطر می اندازند، باید بدانند که دستگاه قضایی 

در برابر آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی ضمن قدردانی از همراهی و همکاری مردم شهرستان زرند با دادستانی 
این شهرستان، تصریح کرد: مردم دیده بانان افتخاری دستگاه محسوب می 
شوند و همه باید برای ارتقای سطح فرهنگ عمومی تالش کنیم تا شاهد 
ناهنجاری ها در سطح جامعه نباشیم و این موارد در خقیقت موضوع مهم و 

حیاتی  امر به معروف و نهی از منکر را متجلی می سازد.

قویدل،معاون  مهدی  سید  سوی  از  حکمی  طی 
کل  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی 
اداره  رییس  سمت  به  بصیریان  کرمان،محمد  استان 
عمومی  های  اگاهی  ارتقاء  و  رسانی،افکارسنجی  اطالع 
منصوب  کرمان  استان  کل  دادگستری  از  معاونت  این 
آگاهی  نقش  که  آنجا  از  است  امده  حکم  این  در  شد. 
موضوعات  و  مسائل  به  نسبت  حقوقی  و  عمومی  های 
اجتماعی در کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
و جرایم غیر قابل کتمان است و با توجه به روند فزاینده 
جرایم و پیامدهای ناشی از آن و افزایش ورودی پرونده 

اطالع  و  افزایی  هم  یک  به  نیاز  قضایی،  به سیستم  ها 
های  آگاهی  سطح  ارتقای  راستای  در  گسترده  رسانی 
نمود  اجتماعی  های  آسیب  با  مقابله  در  افراد  عمومی 

پیدا کرده است.
لذا انعکاس به موقع و نظام مند این اقدامات و برنامه ها 
و همچنین  نماید  را دو چندان  آنها  اثربخشی  می تواند 
نقش و جایگاه پیشگیری از وقوع جرم را بیش از پیش 
در بین مردم و مسئوالن استحکام بخشد. پر واضح است 
بهره  و  مدیریت   ، ساماندهی  مهم  این  تحقق  ضرورت 

مندی از افراد متخصص ،الیق و توانمند است.

بر این وجه،نظر به سوابق ،توانمندی وتجارب ارزشمند 
جناب عالی ، به موجب این ابالغ به عنوان رئیس اداره 
اطالع رسانی ، افکار سنجی، و ارتقاء آگاهی های عمومی 
،معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 

کل استان کرمان تعیین  می شوید.
قضاییه  قوه  تحول  سند  رویکرد  به  توجه  با  امیداست 
وبرنامه های ابالغی در انجام وظایف محوله موفق و موید 
آموخته  محمدبصیریان،دانش  ذکراست  شایان   . باشید 
عمومی  »روابط  کتب  مولف  عمومی،  روابط  رشته 
»هفت  نگاری«،  روزنامه  قرن  یک  »کرمان  توانمند«، 

سین درقرآن« و مقاالتی  در نشریات داخلی و در حوزه 
روابط عمومی بوده و سمت هایی چون رییس خبرگزاری 
دادگستری  عمومی  روابط  کرمان،مدیر  دفتر  میزان 
منصفه  دادگستری،عضوهیات  کل  کل،مشاوررییس 
وارشاداسالمی  فرهنگ  اداره  مطبوعات،رییس  دادگاه 
ها،رییس  واموراگهی  مطبوعات  اداره  کرمان،رییس 
در  ارشاداسالمی  و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط 
»عصرروابط  نشریه  وسمنان،مدیرمسئول  کرمان  استان 
را در کارنامه خود  وپایگاه خبری عصرعدالت  عمومی« 

دارد.

کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
در ۲۱  امدادی  نیروهای  امدادونجات  عملیات  از 
روستا در شهرستان های بافت، بردسیر، رابر، راور، 

سیرجان، زرند، راین و ماهان خبر داد.
پی  در  کرد:  اظهار  تیرماه   ۲۶ روز  فالح«  »رضا 
بارندگی های شدید، طغیان رودخانه ها و جاری 
جمعیت  امدادی  نیروهای  بالفاصله  سیل  شدن 
هالل احمر برای عملیات امدادونجات به مناطق 

سیل زده در شهرستان های بافت، بردسیر، رابر، 
راور، سیرجان، زرند، راین و ماهان اعزام شدند.

در  امدادی  نیروی   ۵۲ اعزام  به  اشاره  با  وی 
روز  افزود:  دیده  حادثه  مناطق  به  تیم  قالب ۱۴ 
رهاسازی خوردهای  ارزیابی،  عملیات  تیرماه   ۲۵
گرفتار در آب، تخلیه آب منازل و معابر در ۲۱ 

روستا به مدت ۴ ساعت انجام شده است.
کمک  خودروی   ۱۳ بکارگیری  به  اشاره  با  فالح 

این عملیات ها تصریح کرد:  دار و آمبوالنس در 
شهر  مناطق  و  روستاها  در  امدادرسانی  عملیات 

درگیر سیل همچنان ادامه دارد.
کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
به روستای  امدادونجات  تیم  اعزام ۷  به  اشاره  با 
کیسکان برای پیدا کردن پنج نفر مفقودی افزود: 
و  استان  مرکز  از  آنست  و  امدادونجات  تیم   ۴
اعزام  بافت  شهرستان  به  سیرجان  شهرستان 

شدند.
انجام  امدادرسانی های  ادامه  در  اظهار کرد:  وی 
پنج  کردن  پیدا  برای  جستجو  عملیات  شده 
مفقودی از سر گرفته شد و نیروهای هالل پیکر 

سه تن را تا کن.ن پیدا کرده اند.
فالح تصریح کرد: همه نیروهای امدادی جمعیت 
هالل احمر استان تا پایان فعالیت سامانه بارشی 

در استان در حال آماده باش هستند.

باحکم معاون اجتماعی دادگستری استان:

محمد بصیریان،رییس اداره اطالع رسانی،افکارسنجی و ارتقاء آگاهی های عمومی شد

مدیرعامل هالل احمر استان کرمان خبر داد:

آماده باش هالل احمر تا خروج  سامانه بارشی از استان

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه  این شرکت  که در روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ راس ساعت 
۱۰ در محل دفتر موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران واقع 

در کرمان بلوار جمهوری اسالمی تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 

۱-  استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت 
۲- تصویب صورتهای مالی تصفیه ۳- انتخاب ناظر هیات تصفیه 
۴- انتخاب روزنامه برای درج آگهی های شرکت در سال ۱۴۰۰

۵- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
رسمی  وکالتنامه  جلسه  در  حضور  جهت  شود  می  تقاضا  محترم  سهامداران  از 

نمایندگی را به همراه خود داشته باشند.

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی

 به 30 اسفند ماه 1399 شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان

)سهامی خاص( به شماره ثبت 7511

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

ـ موضوع: احداث یک باب ساختمان اداری در شهر راور به مساحت ۱۵۰ مترمربع 
- نوع فراخوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی 

- شماره ثبت ۲۰۰۰۰۰۳۴۳9۰۰۰۰۰۳ اسناد مناقصه شهر راور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
- کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد )www.setadiran.ir( انجام می شود.

- نام و نشانی دستگاه: کرمان، بلوار جمهوری اسالمی، حد فاصل چهارراه شفا و چهارراه فرهنگیان، اداره کل بیمه سالمت استان کرمان، تلفن: ۰۳۴-۳۲۱۳۴۳۵۶
- مدت پیمان: 9 ماه 

- برآورد اولیه: ۱۶/۷۳۰/۵۷9/۱۳۶ ریال )شانزده میلیارد و هفتصد و سی میلیون و پانصد و هفتاد و نه هزار و یکصد و سی و شش ریال(
- مبلغ ضمانتنامه بانکی ۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )هشتصد و چهل میلیون ریال( به نام اداره کل بیمه سالمت استان کرمان 

http://sajar.mporg.ir گواهینامه صالحیت: حداقل رتبه ۵ در رشته ابنیه، داشتن ظرفیت آزاد )تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه، معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه -
- دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲9 لغایت روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

- ارسال اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ در سامانه ستاد بارگذاری گردد.
- زمان و محل بازگشایی پاکات اسناد مناقصه: ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱9 در محل سالن اجتماعات اداره کل بیمه سالمت استان کرمان واقع در 

بلوار جمهوری 
- سایر موارد و مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. ۶9۶9م/الف

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی 

)نوبت اول(

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
 شهرداری کرمان خبر داد:

برخورد یک دستگاه خودروی 
پژو ۴05 با تیر برق 

سرویس خبر سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان، از 
 برخورد یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با تیر برق و نجات سرنشینان خودرو خبر داد. 

 سرآتشیار  محمدرسول جهانشاهی افزود: در ساعت ۱۷:۴۰ دقیقه روز جمعه 
پژو  خودروی  دستگاه  یک  برخورد  و  واژگونی  حادثه ی  تیرماه،  بیست وپنجم 
به  آذر  بلوار ۲۴  انتهای  )ع(، محدوده ی  رضا  امام  بزرگراه  در  برق  تیر  با   ۴۰۵
 سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان گزارش شد.

ایستگاه  از  حادثه،  اعالم  از  پس  بالفاصله  نجات  و  امداد  اکیپ  گفت:  وی 
و  آتش نشانی  سازمان  سخنگوی  شدند.  اعزام  حادثه  محل  به   ۲ شماره 
ایستگاه  نجات گران  کرد:  خاطرنشان  کرمان  شهرداری  ایمنی  خدمات 
خارج  خودرو  از  را  حادثه دیده  سرنشین  نفر  سه  سازمان،  این   ۲ شماره 
شد. انجام  محل  در  ثانویه  حادثه ی  از  پیشگیری  و  ایمنی  اقدامات  و   کردند 

جهانشاهی افزود: مصدومان این حادثه توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی 
منتقل شدند. وی، از شهروندان خواست در زمان بروز حوادث از تجمع در محل 
حادثه و جلوگیری از روند امدادرسانی خودداری کنند، به ویژه اینکه تجمع در 

محل حوادث باعث شیوع ویروس کرونا خواهد شد.
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

وزیر بهداشت با اشاره  به خیز پنجم کرونا:

مردم  ما را در معرکه کرونا تنها نگذارند

شرکت های هواپیمایی از دولت آمریكا، خواستار شدند؛

 لغو محدودیت های سفر شهروندان ايرانى

رییس دیوان عالی کشور: 

بابک زنجانی همکاری نکند اعدام می شود

سرویس خبر:وزیر بهداشت با بیان اینکه 
به دلیل عدم رعایت پروتکل ها بسیار نگرانیم 
درباره تکلیف بازگشایی مدارس با توجه به 
خیز پنجم کرونا توضیحاتی داد و تاکید کرد 
که بازگشایی مدارس اکنون قابل پیش بینی 

نیست.

دکتر سعید نمکی در گفت وگو با ایسنا در 
حاشیه بازدید سرزده از مرکز واکسیناسیون 
به  کرد:  اظهار  تهران،  غرب  در  ایرانمال 
دلیل عدم رعایت پروتکل ها بسیار نگرانیم، 
همکاران در بخش سالمت بسیار تحت فشار 

هستند.

وی تاکید کرد: عدم رعایت پروتکل ها ما را 
گرفتار کرده است و اگر رعایت رعایت نکنند 

گرفتارتر خواهد کرد.
قرمز  را  جایی  وقتی  افزود:  بهداشت  وزیر 
آبی است و  ، گویی شرایط  اعالم می کنیم 
مردم  نه  نمی دهد.  حرف  به  گوش  کسی 

عزیز، مردم همیشه همراه بودند و ما از باقی 
بخشها که باید کمک مان کنند انتظار داریم 
که بیشتر از این کمک کنند و ما را در این 

معرکه تنها نگذارند.
نمکی در  خاتمه درباره تکلیف بازگشایی 
و  کرونا  پنجم  خیز  به  توجه  با  مدارس 

هموطنان،  احتمالی  تابستانی  سفرهای 
قابل  اکنون  مدارس  بازگشایی  گفت:  
با  بتوانیم  امیدواریم  نیست،   بینی  پیش 
گروه  یک  عنوان  به  معلمان  واکسیناسیون 
بتوانیم  پروتکل ها  رعایت  و  پذیر  آسیب 

مدارس را بازنگه داریم.

از  هواپیمایی  شرکت های  خبر:  سرویس 
محدودیت های  تا  خواسته اند  آمریکا  دولت 
جمله  از  غیرآمریکایی  شهروندان  ورود 
انگلیس، ٢٦ کشور شینگن در اروپا، ایرلند، 
برزیل  ایران و  آفریقای جنوبی،  چین، هند، 

را لغو کند.  جو بایدن رییس جمهوری آمریکا 
پس از آن که آنگال مرکل صدراعظم آلمان هم 

این مساله را مطرح کرد، گفت:
آمریکا در حال بررسی است که چه زمانی 
غیر  شهروندان  محدودیت های  می تواند 

آمریکایی را لغو کند.
رفع  زمان  مورد  در  بحث  درباره  بایدن 
نظر  محدودیت ها گفت: من منتظر هستم 
تیم ما در بخش مبارزه با کرونا را در مورد 

زمان انجام این کار دریافت کنم.

سرویس خبر:رییس دیوان عالی کشور گفت: حکم 
است  ممکن  ولی  است  قطعی  زنجانی  بابک  اعدام 

همکاری کند مورد تخفیف قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین سید احمد 
برنامه  در  کشور  عالی  دیوان  رئیس  مقدم،  مرتضوی 

دستخط درباره پرونده بابک زنجانی و اینکه گفته بودید 
عالی  دیوان  در  و  شده  تمام  پرونده  این  به   رسیدگی 
کشور نیست؟   گفت: دیوان عالی کشور رای را صادر 
کرده است ولی شرایطی هست که  طرف باید اطالعاتی 
را بدهد و اموالی را حیف و میل کرده و حسابهایی هست 

که باید آنها شناسایی شود تا بعد از آن حکم  اجرا شود.
شود؟   اجرا  باید  اعدام  حکم  یعنی  اینکه  درباره  وی 
قطعی  اعدام  زیراحکم  اجراشود  بایدحکم  بله،   افزود: 
شده است ولی مسایلی هست که باید مصالح کشور را 
در نظر بگیریم. بازگشت اموال بیت المال اولویت دارد 

زیرا بعد از اعدام دست ما از خیلی چیزها کوتاه می 
شود. 

اموال  اینکه   از  بعد  است  ممکن  اینکه  درباره  وی 
برگشت حکم نقص شود؟ گفت: ممکن است همکاری 
کند و  مورد عفو و تخفیف قرار گیرد و احتمالش هست .

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت بغرنج دامداران کرمانی و کاهش نهاده های دامی در کنار بحران خشكسالی؛

زخمزندگیدامپرورانهرروزعمیقترمیشود

اشاره:
گرداب  در  روزها  این  کرمانی  دامپروران  و  دامداران 
های  دام  برای  دامی  های  نهاده  تامین  مشکالت  عجیب 
خود قرار گرفته اند که عمده ترین دلیل آن خشکسالی، 
است؛  شده  بنادرعنوان  و  گمرک  از  بار  حمل  گرانی 
تهدیدی که نه تنها استان کرمان بلکه کل کشور را درگیر 
کرده است که اگر چاره ای برای رفع مشکالت فعاالن این 
حوزه در استان، اندیشیده نشود، ممکن است این واحدها 
نهایت  و در  بگیرند  قرار  و ورشکستگی  تعطیلی  در صف 
این مساله منجر به بیکاری کارگران شاغل در این واحدها 
ادامه   در  که   تهیه شده  گزارشی  زمینه  در همین  شود. 

قابل مطالعه است. 
تنگناهای دامداران

تامین و توزیع نهاده های دامی طی یکی، دو سال اخیر 
غصه  پر  قصه  اما  است  شده  همراه  فراوان  مشکالت  با 
در  روزها  این  دام  خوراک  تامین  برای  کرمانی  دامداران 
گرداب گرانی و خشکسالی از گذشته سخت تر شده است. 
این روزها حرفه دامداران استان کرمان حال و روز خوشی 
است؛  گریبان  به  دست   بسیاری  مشکالت   با  و  ندارد 
و  بریده  را  آنها   امان  دامداران،  گفته  به  که   تنگناهایی 
تبدیل  بخش  این  در  فعالیت  استمرار  برای  بزرگی  مانع 

شده است. 
در یکی- دو سال اخیر بازار نهاده های دامی تحت تاثیر 
مشکالت ارزی و نوسانات قیمت شرایط بسیار پر آشوبی 
وقوع  کنار  در  عوامل  این  که  است  گذاشته  را پشت سر 

پدیده خشکسالی به رغم هشدار کارشناسان و رسانه ها 
و  تامین  زمینه  در  را  بسیاری  مشکالت  حاضر  حال  در 
توزیع خوراک دام، پیش روی دامداران قرار داده است به 
گونه ای که برخی دامداران برای امرار معاش زن و بچه 
هایشان، گاوهایشان را می فروشند و پول حاصل از آن  را 

صرف تامین نهاده و هزینه های دیگر گاو می کنند.
عدم همخوانی هزینه و درآمد دامدار

کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
های  هزینه  و  درآمد  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان 
دامداران با هم همخوانی ندارد و گاوداران شرایط سخت 

اقتصادی را درک می کنند، گفت: اتفاقی که در حال رخ 
دادن است افزایش قیمت نهاده های دامی است که فشار 
گاوهای  واحدهای  ویژه  به  گاوداران  روی  زیادی  بسیار 
سخت  شرایط  این  در  سود  انتظار  آنها  و  داشته  شیرده 
آنها مردم را درک می کنند و می  ندارند زیرا  اقتصادی 

دانند معیشت مردم سخت شده است.
استان  با مشکالت اخیر گاوداری های  رابطه  باقری در 
سال  خشکسالی  کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفتگو  در  کرمان 
جاری در ۵۰ سال گذشته بی سابقه بوده که با افزایش 
ناگهانی قیمت نهاده های دامی به ویژه علوفه های خشبی 

از جمله کاه، بیده و سیلو ذرت روبه رو شده ایم.
کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
استان افزود: کرایه حمل نهاده ها از بنادر با افزایش چند 
برابری روبه رو بوده و در حال حاضر کامیون هایی که از 
کرمان برای حمل می فرستیم متاسفانه باید چندین روز 

در نوبت بمانند که این شرایط را سخت تر کرده است.
باقری همچنین تصریح کرد: ٦۰ درصد علوفه دام علوفه 
های خشبی از جمله کاه، بیده و ذرت علوفه ای است که 
آنها کم شده  به دلیل خشکسالی رویش  در سال جاری 

است.
وی در رابطه با دپو شدن نهاده ها در گمرک عنوان کرد:  
حاضر  حال  در  متاسفانه  که  شده  وارد  نهاده  از  بخشی 
کامیونی نداریم که آن را از بنادر حمل کند و حتی در این 
رابطه مکاتبه شده و تنها کامیون هایی که مواد معدنی را 
به بنادر حمل می کنند هنگام بازگشت از آنان خواسته 

شده تا نهاده حمل کنند.
 سخن آخر

به گفته کارشناسان، تنها راه برون رفت از این شرایط 
اساس  بر  بازار   سازی  آزاد  و  تومانی    4٢۰۰ ارز  حذف 
عرضه تقاضاست. در غیر این صورت هر روز یک صنعت به 

سرنوشت گاوداری ها دچار می شود.

  دامداران و دامپروران کرمانی این روزها در گرداب عجیب مشکالت تامین نهاده های دامی برای دام های 
خود قرار گرفته اند که عمده ترین دالیل آن خشکسالی، گرانی و معضالت حمل بار از گمرک و بنادرعنوان 
شده است؛ تهدیدی که اگر چاره ای برای رفع آن اندیشیده نشود فعاالن این حوزه در استان ممکن است 
روبه رو  ناگهانی  افزایشی  با  را  فراورده های دامی  قیمت  یقینا  اتفاقی  چنین  که  تغییر شغل شوند  به  مجبور 
خواهد ساخت و همچنین بیکاری کارگران شاغل در این واحدها به یکی از معضالت جدید این استان مبدل 

می شود و....

داستان کوتاه

دزد رویا

اتاق  هوای  هواسازخانه،  چیلرخانگی  خنک  نسیم 
خواب مرا بسیارمطبوع کرده بود. ازاین پهلو به آن 
پهلو شدم که حاج بابا وارد اتاقم شد، دستی به سرم 
کشید وگفت:« آقا زاده چرا بیدار نمی شین، بلندشو 
درست  لذیذی  بسیار  صبحانه  معصوم  پسرعزیزم! 
پروشه  با  راننده  االن  بخوریم.  صبحانه  باید  کرده 
که دیروزبرای تولدت خریدم دنبالت می آید تا به 
مدرسه بروی وظهرناهار مهمان حاج صادق هستیم. 
منطقه  بهترین  خریده  جدید  ویالی  یک  می دونی 
بزرگتره  ما  ازویالی  میگه  سورمیده  وداره  لواسون 

سونا داره ، جکوزی واستخرآبگرم داره...«
 خالصه آنقدرحاج بابا نازم کرد تا پا شدم ودست 
و صورتم را شستم وازعطری که ازفرانسه به همراه 
را  خودم  بودند  آورده  برایم  کننده  نرم  شامپوی 
بیست  راحتی  به  که  سرمیزی  آمدم  معطرکردم. 
نفردورش می توانستندغذا بخورند، نشستم. صبحانه 
که شامل کره ومرباهای مختلف باعسل وتخم مرغ 

بانان سنگک تازه وخشخاشی بود را شروع کردم.
حاج  پاچه  کله  تا  نکن  عجله  گفت:  بابا  حاج    
با  گرفتم  ،دوش  خوردم  راکه  صبحانه  صفربرسه. 
لباسی که  همان شامپو که گفتم خودم را شستم و 
تا  پوشیدم  را  بود  آورده  برایم  ازفرانسه  آقا  حاج 
ظهرازمدرسه با راننده به ویالی حاج صادق بروم. در 
ماشین پروشه شش درب قسمت مخصوص نشسته 
بودم ودکمه ای را زدم  یک لیوان آب پرتقال ریختم 
و داشتم می خوردم که راننده احمق ترمززد وآب 

پرتقال ها روی لباسم ریخت... 
روی  که  آشغالی  سطل  دیدم  و  پریدم  ازخواب 
کردند  خالی  را  بودم  خوابیده  جلویش  نیمکت 
بود:«پسر!  نوشته  همراهم  کیسه  روی  ویادداشتی 
رو  داری  هرچی  خوابیدی  اگه  نخواب!  هیچوقت 
ازت می دزدند حاال امروز برو گشنگی بخور تا دیگه 

خوابت نبره...«
و به واقع که حرف راست را نوشته بود. یک لحظه 

خوابیدم حتی رویا هایم را هم دزدیدند...

به قلم
ناصر فرهادی)پاژ(

یادداشت:
در شهر ترانه ها 

سرآغاز منی
لطف  با  گردم،  برمی  زندگی  به سمت  تو  مهر  با 
دوای  انگار  گردم،  می  را  ترانه  از  پر  صدباغ  تو 
تو می جنگم.  برای  با کل جهان  دردهایم هستی 
قالب سنگ  در  سنگم  ظاهر  به  ولی  توأم  دلتنگ 
روشنایی  و  نور  به  تو  باور  با  دارم.  دل  کمی  هم 
رسیدنم  راه  تا  هستم  دریا  بریده  خاک  از  وصلم 
شهر  در  باشد.  پیدا  تو  رسیدن  فصل  یا  باشد  مهیا 
پرواز  تو  امروز  از شاخه ی  منی  ها سرآغاز  ترانه 
منی. شاید که به جای روشنی وصل شوم هر وقت 
زمستان زده بودم تو دمساز شدی.در گوش زمان 
شعر شدی ساز شدی. با لحن تو من جان دگر می 
صحبت  با  شوق  و  سرزندگی  وسعت  در  گیرم. 
برای  زمین  ای جاذبه ی  دوباره سر می گیرم.  تو 
بودن هایم. دلداده ترین حالت ممکن دارم وقتی با 
باور یکدیگر شوق پریدن دارم و از نگاه همدیگر 
داشت  خواهد  ادامه  زندگی  داریم  شنیدن  شوق 
باشی  که  تو  چرخد.  می  ما  دل  مراد  بر  جهان  و 
با روزگار  همه ی کمبودها را کنار می گذارم و 
خوشبختی  معیارهای  باشی  که  تو  آیم.  می  کنار 
را  توان هفت سال سیاه  تو می  با  ام کامل هستند 
دوام آورد تا به خورشید رسید هر چند  که با تو 
تاریکی نخواهد ماند. تو در کورسوی زمان آفتابی 
برایم تو تنها انتخابی برایم. با تو آرام ترین حالت 
دریاچه شدم. طرح و دیباچه شدم تا روزگاری پر 
از نقش و نگار پیش رویم باشم تو که زندگی را 
برایم هدیه می آوری دست از این تنهایی مسموم 
بر می دارم با خاطره ی تو قلم برمی دارم و برای 

داشتنت قدم برمی دارم.
با تو زمان زمان و زندگی مهتاب می شود

بی تو اما سال ها اضطراب می شود
زندگی من خسته از همه به یک ترانه زنده ام 

این زندگی با عشق تو شاداب می شود

به قلم
مهناز سعید
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یادداشت:

همسنگر عشق
تشکیل خانواده و زندگی مشترک یکی از موهبت های 
الهی است که تمایل به آن همراه  با فطرت انسان زاده 
اینکه این روزها درصد تمایل به ازدواج و   ، می شود 

خانواده گرایی به دالیل اقتصادی و تجدد مآبانه رو به افول رفته موضوع 
بحث نیست .آنچه می خواهیم به آن بپردازیم تفکری رایج و بسیار  اشتباه 
است که قبل از ورود به زندگی مشترک دغدغه ی اصلی و فارغ از جنسیت  

جوانان است .
زمانی نه چندان دور نگاهی به غلط در بین عموم رایج بود که ابتدا به 
شوخی و طنز در آثار مکتوب و نمایشی و بعد ها به صورت جدی تر در 
از مادر  اذهان عمومی شکل گرفته بود که ترسیم چهره ای وحشتناک 
و  افروزانه  نگاهی جنگ  از طرفی  و  بانوان   برای  و خواهر شوهر  شوهر 
مردان  ذهن  در  زن  خواهر  و  زن  مادر  سوی  از  مورد  بی  های  دخالت 
جوان بود بطوریکه هر دختر جوان ابتدا به عنوان یکی از ارکان  جهیزیه 
شمشیری از شجاعت کالمی و فکری با خود به خانه بخت می بُرد تا از 
،از طرف  کند  را خنثی  و خواهر شوهر  مادر  بتواند حمالت  ابتدا  همان 
دیگر نیز هر پسر جوان خنجری در لباس دامادی از ابهت و قدرت خویش 
پنهان می کرد تا به قول عوام گربه را در ورودی حجله بُکشد و از همان 
ابتدا به خانواده ی زن بفهماند که او اهل مسامحه و منطق نیست و هر 
دخالتی را در نطفه خفه خواهد کرد . این افکار مخرب باعث می شد تا 
ناخودآگاه طرفین مقابل نیز سنگربندی کنند و این نبرد تا ماه ها و شاید 
سالها طول می کشید و همواره مرد یازن همین مقابله را سندی بر صّحت 
باورهای خویش می دانست . با ورود به عرصه علم و گستردگی فرهنگی  
و آگاهی عمومی خوشبختانه این جبهه گیری ها در حال رنگ باختن  و 

فراموشی است .
های  انرژی  در حقیقت همان  که  منفی  افکار  این  اخیر  ساله  طی چند 
منفی هستند و از همان قانون پایستگی انرژی گویا پیروی می کنند از 
بین نرفته و تنها از شکلی به شکل تازه نمود یافته اند و این نگاه دشمن 

ستیزی به دایره تنگ تری نفوذ کرده است .
دختر جوان قبل از ورود به زندگی مشترک خود را آماده برای مقابله و 
ستیز با پدیده مرد ساالری می کند در حالیکه پسر جوان هم برای گریز 
از طعنه های دیگران خود را برای نبرد با معضل زن ذلیلی و سود جویی 
زن از ابزار مهریه مهیا می کند و اینگونه نگاه جنگ طلبانه است که گاهی 
زندگی را به کام هردو تلخ می کند، آنگونه تلخ که یا منجر به جدائی زود 

هنگام شده و یا زجری برای تمام عمر برای هردو همراه می کند .
اینکه چه عامل یا عواملی به بروز این نگرش های غلط منجر شده است 
یا حق طلبی زنان در  به درستی مشخص نیست. شاید هجوم فرهنگی 
مقابله با نقض حقوق زن در جامعه و یا سود جویی زنان انگشت شماری 
از مهریه و دیگر حقوق  یا تربیتی و فرهنگی  اقتصادی  که به دلیل فقر 
زنان مرتکب شده اند القاء کننده این باورهای منفی و غلط است و شاید ... 
و حس  را حفظ  خانوادگی  و  اجتماعی  قوانین  میان  فاصله  این  باید  اما 
نیستیم  دخیل  مستقیم  بطور  اجتماعی  قوانین  وضع  در  ما  چراکه  کرد 
اما قوانین خانواده و زندگی مشترک را خودمان وضع می کنیم. در وهله 
اول مهم نیست که قوانین اجتماعی چه تعریفی از زن یا مرد دارد و چه 
حقوقی را برای هریک قائل است آنچه که اولویت یک زندگی مشترک 
است قوانین وضع شده از سوی زوجین در مسیر زندگی است و حقوقی 

که وابسته به فرهنگ و منطق خود هر یک برای دیگری قائل می شود.
کاش تا قبل از آنکه دیر شود زندگی را آنگونه که هست باور کنیم . زندگی 
میدان جنگ است اما نه در دایره خانواده ،جنگ ما با زندگی بر سر مقابله 
دنیا با خواسته ها و آرزوهای ماست ، انسان همواره در حال نبرد با دنیا 
واقع  در  و  است  عالی  اهداف  به  یافتن  و دست  آرزوها  به  رسیدن  برای 
ازدواج و تشکیل خانواده همان یار ِکشی برای نیرومند تر شدن در این 
نبرد نابرابر است . نبردی که تنها سالح مقابله با آن عشق است و آن که 

به ما می پیوندد در واقع هم سنگر ماست نه دشمن.!
 نمی دانم این آموزش را از دولت ها باید انتظار داشت یا متخصصان و 
مشاوران آگاه ،  اما هرچه که هست امیدوارم بیش از این تلفات زندگی 
و تاوان این افکار پوچ را  ندهیم ،یاد بگیریم به جای نگاههای جنسیتی 
نگاهمان را انسانی کنیم و یک قانون کلی را هیچگاه از یاد نبریم و صرف 
نظر از قوانین اجتماعی به این باور برسیم که زور گویی ، سلطه طلبی 
،خودخواهی ، خود محوری ، تنوع طلبی ،مقایسه های نابجا و سودجویی 
عاطفی و مادی زن و مرد نمی شناسد و هر انسانی ممکن است اینگونه 
باشد، لذا اگر نگاهمان جنسیتی نباشد با نگاهی عقالنی و منطقی  خواهیم 
وارد زندگی مشترک شویم ممکن است  او  با  قرار است  انسانی که  دید 

هریک از این رذیله های اخالقی را داشته و یا مبّرا  از آن باشد .
آنچه اهمیت دارد درک صحیح از یک انتخاب شایسته برای شروع زندگی 

است نه پیش داوری بر اساس باورهای غلط .
زندگی جنگی است تحمیلی و نابرابر که یک سرباِز تنها  توان مقابله را 
ندارد ، همسنگری هم فکر ؛ همراه و البته عاشق شرط پیروزی در این 

نبرد است . همسنگرمان را خودمان عاقالنه برگزینیم ...

به قلم 
هماحجازی

به قلم 
صمد قربان نژاد

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت این روزهای روح و روان مردم و نیاز به تسهیل امر درمان در این زمینه؛

لزوم تخصیص یارانه برای روان درمانی

دختر  چند  دعوای  صحنه  کرمان  مردم  همه  تقریبا 
اند. دلیل همه  کرمانی در بلوار حمزه کرمان را دیده 
گیر شدن آن نیز به خاطر کلیپی بود که پیش از این 
را  نوجوان  دختر  یک  کشی  قمه  تصویر  اصفهان  در 
نشان می داد وذهن جامعه را در این باره حساس کرده 
بود. البته ناگفته نماند که این روزها به راستی روح و 
روان مردم -به دلیل معضالتی که کرونا و اقتصاد بیمار 
است.  ناسالم  بسیار  کرده-  درست  مردم  برای  کشور 
روح و روان سالم نیاز اولیه موفقیت است که این روزها 
مردم  اکثریت  شود.  می  مشاهده  افرادی  معدود  در 
وضعیت  و  کرونایی  محدودیت های  دلیل  به  امروزه 
در  و  ندارند  مناسبی  روحی  حال  معیشت،  نابسامان 
سازندگی  و  پیشرفت  توقع  توان  نمی  اوضاعی  چنین 
را از مردم داشت. اما این آسیب ها را همه ما می دانیم 
و باید برای آن به دنبال راه حل و پیشنهاد بود. البته 
راه حل آن نیز تا حدی مشخص است و تنها راه ترمیم 
روانکاو،  به  مراجعه  روان،  و  روح  صحت  و  شخصیت 

روانشناس و یا همان مشاور است. رفتاری که در همه 
کشورهای پیشرفته بسیار جدی گرفته می شود و در 
اروپایی حتی به صورت مجانی و  از کشورهای  برخی 
همانطور  انسان  هر  شود.  می  انجام  دولت  پیگیری  با 
که در طول روز به ویتامین، پروتئین و بسیاری مواد 
جلسات  این  به  دارد،  احتیاج  ماندن  زنده  برای  دیگر 
مشاوره درمانی نیز محتاج است تا شاید بتواند اندکی 
از معضالت روحی و روانی که مانع سالمت زندگی و 

کسب و کارش است نیز بکاهد.
از  بسیاری  و  دانند  می  مردم  اکثر  نیز  را  نکات  این 
اخیر  سالهای  در  و  اند  شده  متذکر  بارها  کارشناسان 
بسیار شاهد هستیم که مراجعات به روانشناسان بیشتر 
درصدها  و  آمارها  دنبال  به  اگر  شاید  اما  است.  شده 
برویم عدد مراجعات به این مراکز درمانی زیر 5 درصد 
باشد. رقمی فاجعه بار و تاسف برانگیز؛ در کشوری که 
با توجه به شرایط موجود بیش از 80 درصد از مردم 
مراجعه  عدم  75درصد  دارند،  روحی  درمان  به  نیاز 
غیرقابل قبول است. اما شاید بهتر باشد به دالیل آن 
نیز بپردازیم. چرا افراد با وجود آنکه می دانند روحشان 
بیمار است، بازهم به مشاور و روانپزشک مراجعه نمی 
کنند؟ به گمانم که همه پاسخ آن را می دانیم؛ هزینه 
آن!  پرداخت  برای  مردم  ناچیز  توان  و  مشاوره  باالی 
حال باید چه کرد؟ آیا باید این جامعه را به حال خود 

رها ساخت تا زمانی که مردم از مرز جنون عبورکنند 
های  خیابان  در  روز  هر  که  برسیم  ای  مرحله  به  و 
شهرهای کشور شاهد نزاع های منجر به جرح و مرگ 
باید گفت  اینجاست که چاره چیست؟  باشیم؟ سوال 
کشورها  از  بسیاری  ما  از  پیش  موضوع  این  برای  که 
چاره اندیشیده اند و چاره آن قبول تمامی هزینه و یا 
تخصیص یارانه ای قابل مالحظه به جلسات مشاوره و 
درمان زیر نظر روانشناس است. اینکه برای بسیاری از 
موارد زندگی مردم این روزها یارانه و کمک هزینه در 
این بخش بسیار بسیار مهم  اما  نظر گرفته می شود، 

کمرنگ  و  ضعیف  تدبیر  از  نشان  ایم،  برده  یاد  از  را 
مسئوالن ما دارد. باید بدانیم این وضعیت که متاسفانه 
افزایشی نیز به نظر می رسد این روزها نیاز به توجهی 
درمان  برای  ویژه  ای  یارانه  تخصیص  دارد.لزوم  ویژه 
دغدغه  از  یکی  به  روزها  این  باید  مردم  روان  و  روح 
این وضعیت  با  های اصلی مسئوالن مبدل شود، زیرا 
نابسامان و فزاینده ای که امروز در جامعه حاکم است 
به  آبادانی داشت.  و  توسعه  پیشرفت،  توقع  توان  نمی 
امید فردایی بهتر که در آن پیشگیری بر درمان ارجح 

باشد.

یادداشت:

ارزش آفرینی فرهنگی، حلقه مفقوده توسعه فرهنگی

ارزش آفرینی واژه ای است که اغلب در علم اقتصاد و صنعت مورد استفاده 
قرار می گیرد وبسیاری از صنعتگران برای جلب رضایت مشتری و کسب 
سود مطلوب، از ارزش آفرینی به عنوان نیروی محرکه استفاده می کنند.

کارل منگر اقتصاددان اتریشی معتقد است که ارزش آفرینی،نیروی شتاب 
دهنده برای اقتصاد است.در جهان امروزی هر صنعتی برای حفظ بقای خود 
می بایست دارای برنامه ریزی های بلند مدت و استراتژی معین باشد که 
یکی از الزاماتی که می بایست در تدوین برنامه ها و استراتژی در نظر گرفته 

شود ارزش آفرینی است.حال نظر به موارد ذکر شده و با توجه به تغییرات 
و تحولهای چشمگیر زندگی بشری در جوامع مختلف، به نظر می رسد،یکی 
از مالحظات مهم مغفول مانده در برنامه ریزی هایی با هدف توسعه فرهنگی، 
ارزش آفرینی فرهنگی، بر اساس زیست محیط فرهنگی غالب جامعه با مدنظر 

قراردادن ارزشهای بنیادین، عقاید و باورهای ملت هاست.
از طرفی صاحبان صنایع فرهنگی همچون گردشگری،سینما،تئاتر، موسیقی، 
مد و پوشاک و... در کشورهای توسعه یافته به خصوص در امریکا و اروپا با 
تحلیل تغییرات و تحولهای فرهنگی جوامع بشری و نیازسنجی های الزم بر 
اساس سلیقه ها و عالقه مندی اقشار مختلف و با در نظر گرفتن پیشرفت های 
تکنولوژی همواره در حال ارزش آفرینی و خلق ارزش های جدید و تزریق 
ناملموس و نرم آن به جوامع مختلف هستندکه گاه این ارزش های خلق 
شده درقالب تهاجم فرهنگی گریبانگیر کشورهای در حال توسعه -از قبیل 
ایران- می شود حال در این میان نداشتن برنامه ریزی مناسب فرهنگی، به 

شرکت صنایع مس شهیدباهنر )سهامی عام( در نظر دارد جداسازی، دسته بندی، برش و پرس ضایعات خود را 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

عالقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس ذیل مراجعه و یا اسناد را مستقیما از طریق سایت به نشانی 
www.csp.ir دریافت و پیشنهادات خود را به صورت کتبی در پاکت دربسته حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه 

مورخ 1400/05/06 به دبیرخانه شرکت تحویل نموده و رسید دریافت کنند.
آدرس مجتمع مس شهید باهنر: کرمان، کیلومتر 12 بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی،  واحد تدارکات ، 

تلفن:31227156 - 034

شرکت صنایع مس شهیدباهنر )سهامی عام( در نظر دارد ریخته گری شمش های برنجی خود رابه پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید.

عالقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس ذیل مراجعه و یا اسناد را مستقیما از طریق سایت به نشانی 
www.csp.ir دریافت و پیشنهادات خود را به صورت کتبی در پاکت دربسته حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه 

مورخ 1400/05/06 به دبیرخانه شرکت تحویل نموده و رسید دریافت کنند.
آدرس مجتمع مس شهید باهنر: کرمان، کیلومتر 12 بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی،  واحد تدارکات ، 

تلفن:31227156 - 034

آگهی مناقصه عمومی به شماره 07-1400 )تجدید مناقصه(

آگهی مناقصه عمومی به شماره 08-1400 )تجدید مناقصه(

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد " یک دستگاه بچینگ LIEBHERR قدیمی نیم متری به همراه متعلقات " خود را از طریق 
برگزاری مزایده به فروش رساند. لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکیwww.parizpishro.ir مراجعه و 
اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع 
در سیرجان، محله کوی فرهنگیان، بلوار پیروزی، طبقه همکف، پالک 36، کدپستی7816947838، شماره تلفن 42273204-034 می باشد. ضمنًا بازدید 

در روزهای شنبه مورخ 1400/05/02 و یکشنبه مورخ 1400/05/03 از ساعت 8 الی 13 برای متقاضیان بالمانع می باشد.
شرایط شرکت در مزایده :

1 - سپرده شرکت در مزایده : 200.000.000 ریال) دویست میلیون ریال (
2 - شرکت در مزایده صرفًا برای کلیه اموال به صورت سرجمع مجاز است.

* این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09132455676 آقای مهندس دهیادگاری تماس حاصل نمایند.

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد " یخ ساز 207 قالبی مدل G.I.A " خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند. لذا کلیه متقاضیان 
می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکیwww.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود 
نمایند . مهلت تحویل پاکات روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان، محله کوی فرهنگیان، بلوار پیروزی، 
طبقه همکف، پالک 36، کدپستی7816947838، شماره تلفن: 42273204-034 می باشد. ضمنًا بازدید در روزهای شنبه مورخ 1400/05/02 و یکشنبه 

مورخ 1400/05/03 از ساعت 8 الی 13 برای متقاضیان بالمانع می باشد.
شرایط شرکت در مزایده :

1 - سپرده شرکت در مزایده : 300.000.000 ریال) سیصد میلیون ریال (
2 - شرکت در مزایده صرفًا برای کلیه اموال به صورت سرجمع مجاز است.

* این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09132455676 آقای مهندس دهیادگاری تماس حاصل نمایند.

 آگهی مزایده  شماره 1400/01/م
 

 
 

گاه بچینگ شرکت پارزی پیشرو صنعت توسعه رد نظر دارد "  اسناد مزایده هب آردس لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت ردیافت خود را از طریق ربگزاری مزایده هب فروش رساند. " قدیمی نیم متری هب همراه متعلقات  LIEBHERRیک دست
رد سیرجان، محله کوی  رد محل دفتر مرکزی شرکت واقع 06/05/1400روز چهارشنبه مورخ مزایده دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و  www.parizpishro.irالکترونیکی

 ربای متقاضیان بالمانع می باشد. 13الی  8از ساعت  03/05/1400و یکشنبه مورخ  02/05/1400می باشد. ضمناً بازدید رد روزاهی شنبه مورخ 034-42273204، شماره تلفن7816947838، کدپستی36ان، بلوار پیروزی، طبقه همکف، پالک فرهنگی

 شرایط شرکت رد مزایده :

 ریال) دویست میلیون ریال ( 200.000.000سپرده شرکت رد مزایده :  -1
 شرکت رد مزایده صراًف ربای کلیه اموال هب صورت سرجمع مجاز است. -2

می باشد. شرکت رد قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار   *این  
می باشد. دو* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی   ماه از اتریخ گشایش پاکت اه 

می باشد.*هزینه چاپ آگهی هب عهده ربنده   مزایده 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  مهندس دهیادگاری تماس حاصل نمایند. 09132455676متقاضیان می توانند   آاقی 

 

 

 

 

 

شرکت پارزی پیشرو  صنعت توسعه امور حقوقی و قرارداداهی 

 آگهی مزایده  شماره 1400/01/م
 

 
 

گاه بچینگ شرکت پارزی پیشرو صنعت توسعه رد نظر دارد "  اسناد مزایده هب آردس لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت ردیافت خود را از طریق ربگزاری مزایده هب فروش رساند. " قدیمی نیم متری هب همراه متعلقات  LIEBHERRیک دست
رد سیرجان، محله کوی  رد محل دفتر مرکزی شرکت واقع 06/05/1400روز چهارشنبه مورخ مزایده دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و  www.parizpishro.irالکترونیکی

 ربای متقاضیان بالمانع می باشد. 13الی  8از ساعت  03/05/1400و یکشنبه مورخ  02/05/1400می باشد. ضمناً بازدید رد روزاهی شنبه مورخ 034-42273204، شماره تلفن7816947838، کدپستی36ان، بلوار پیروزی، طبقه همکف، پالک فرهنگی

 شرایط شرکت رد مزایده :

 ریال) دویست میلیون ریال ( 200.000.000سپرده شرکت رد مزایده :  -1
 شرکت رد مزایده صراًف ربای کلیه اموال هب صورت سرجمع مجاز است. -2

می باشد. شرکت رد قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار   *این  
می باشد. دو* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی   ماه از اتریخ گشایش پاکت اه 

می باشد.*هزینه چاپ آگهی هب عهده ربنده   مزایده 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  مهندس دهیادگاری تماس حاصل نمایند. 09132455676متقاضیان می توانند   آاقی 

 

 

 

 

 

شرکت پارزی پیشرو  صنعت توسعه امور حقوقی و قرارداداهی 

آگهی مزایده  شماره 1400/01/م

آگهی مزایده  شماره 1400/02/م

امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

عنوان پاتک مقابله با ارزش های خلق شده -که برخی از آنها در فرهنگ ایرانی 
اسالمی ضد ارزش تلقی می شود- خالء ملموس و قابل تأمل فضای فرهنگی 
کشور است که متاسفانه نهادهای سیاستگذار و برنامه ریز فرهنگی در طول 
سالیان اخیر، استراتژی قابل توجه پژوهش محور و عملیاتی در این خصوص 
تدوین و اجرا نکرده اند.به عنوان مثال با توجه به کاهش شدید رشد جمعیت 
و رفتن جامعه به سمت سالمندی و کاهش قابل توجه آمار ازدواج در ایران، 
در حال حاضر تمام ارکان حکومت و دولت سعی بر تشویق جوانان به ازدواج 
وخانواده ها به فرزندآوری دارند و با روشهای مختلف تالش می کنند که این 
دو مقوله را به عنوان ارزش قلمداد کنند، اما نقطه مورد غفلت واقع شده در 
این بین، عدم برنامه ریزی مدون فرهنگی در این راستا می باشد و دولت ها 
سعی بر این دارند که با وعده هایی همچون تسهیالت بدون بهره ازدواج و 
کمک هزینه بالعوض به خانواده در ازای فرزند سوم به باال، به عنوان مشوق در 
این خصوص ارزش آفرینی کنند که با مراجعه به آمار تولد و ازدواج در طول 

پنج سال اخیر به سادگی می توان به کم اثر بودن روش های مذکور پی برد.
به نظر می رسد بهترین و کاربردی ترین روش، برای رسیدن به اهداف این 
چنینی در جامعه، ارزش آفرینی فرهنگی است و می بایست این رفتارها از 
تکنوکرات،  کاریزماتیک،  نخبگان  از  اعم  نخبگان جامعه  بین  در  یک طرف 
اشرافی، سمبلیک) سلبریتی های ورزشی و هنری( و سایر نخبگان به عنوان 
رفتار ارزشی،مرسوم شود و از طرف دیگر در تولیدات فرهنگی و آثار هنری 
شود  پرداخته  اینچنینی  های  مقوله  به  تاثیرگذار  و  هوشمندانه  صورت  به 
.آنگاه مشوق های مالی در کنار ارزش آفرینی فرهنگی می تواند ساختارهای 

حکومتی را برای رسیدن به ارزش های فرهنگی مورد انتظار نزدیک نماید.
می توان چنین نتیجه گرفت که هر جامعه ای برای رسیدن به نقطه مطلوب 
توسعه فرهنگی، نیازمند توسعه در عناصر و ارکان مختلف ارزشهای فرهنگی 
است که دستیابی به آن، نیازمند موتور محرکه ای است به نام ارزش آفرینی 

فرهنگی.
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