
مجموعه بازرگانی رضایی ) لوله و اتصاالت(
دعوت به همکاری می نماید.

1-کارشناس فروش 2-کارشناس حسابداری 3-انباردار
لطفا رزومه خود را به شماره 09214742615 واتس آپ نمایید

دعوت به همکاری مردم کرمان  25 سال است 
که واقعیت را 

در »کرمان امروز« می خوانند

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی )نوبت دوم(
اداره کل بیمه سالمت استان کرمان

متن در صفحه دوم

چهار صفحه    1000 تومان دوشنبه 28 تیرماه 8/1400 ذیحجه 1442/ 19 جوالی 2021/سال بیست و ششم شماره  3478

توسط مدیر کل کمیته  امداد استان؛

شیوه مشارکت 

در طرح نذر قربانی اعالم شد
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشدار داد؛

طغیان پنجم 

و شیب تند کرونا 

در استان کرمان

شهردار کرمان:

قطعه مخصوص 

هنرمندان کرمانی در آرامستان

 جدید ایجاد می شود

متن در صفحه دوم

2

با دستگیری 3 متهم؛

کرمان به آخر خط رسید زمین خواری ۱۸ میلیاردی در 

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
استاندار کرمان:

کسیناسیون تسریع در وا

 کرمانی ها، مطالبه ما 

از وزارت بهداشت است

4

گزارش »کرمان امروز« از آخرین خسارات و تلفات سیل در استان؛

از مفقودشدن پنج عضو یک خانواده  

تا خسارت 15 میلیارد تومانی

کنگو با توجه به نزدیک شدن به ایام عید قربان؛ کریمه  گزارش »کرمان امروز« از هشدار تب 

در سایه کرونا از تب کشنده کنگو غافل نشویم

متن کامل در صفحه سوم

   با وجود همه گیری کرونا و ضرورت توجه به این بیماری، نباید از تب کریمه کنگو و خطرات ناشی از این بیماری کشنده غافل شویم. از این رو دامپزشکی استان کرمان از خطر شیوع تب کریمه 
کنگو در عید قربان امسال خبر داد و به افرادی که تصمیم دارند امسال قربانی را انجام دهند، توصیه اکید کرده که دام را از محل مورد تایید دامپزشکی خریداری کنند که سم پاشی و مبارزه با 

»کنه« به درستی انجام شده باشد. در شرایط فعلی سهل انگاری های سالهای گذشته می تواند به قیمت جان یک خانواده و یا یک طایفه تمام شود و...

یادداشت:
سال سخت و بحرانی پیش روی حیات وحش

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

یادداشت:

خسارت بزرگی
که از آن    
بی خبریم!

زنان متاهل چینی

 دیوار مرزی 

می سازند

 صفحه  چهارم

متن در صفحه چهارم صفحه  سوم

ضدفرهنِگ ضدواکسن 
در سالمندان منجر 
به فاجعه می شود
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گزارش »کرمان امروز« از رفتار اشتباه بعضی از سالمندان
کردن  که وظیفه قطع  آن هم در برهه ای حساس از تاریخ 

زنجیره یک بیماری کشنده برگردن ایشان است:

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(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه عمومي شماره 1400/7/ع
حمل،  خاکبرداري،  مهندسي،  خدمات  ارائه   « پروژه  اجرای  جهت  مناقصه  اسناد  انتشار  و  آگهی  درج  پیرو 
خاکریزي، تسطیح، کوبش و تامین تراکم جهت اصالح و تقویت دیواره هاي جنوبي )مشترك( و شرقي حوضچه 
باطله قدیم کارخانجات خطوط 5 و 6 و 7 تولید کنسانتره آهن « از طریق برگزاري مناقصه عمومي، به آگاهی 
می رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز سه شنبه مورخ 1400/4/29 به روز یکشنبه مورخ 1400/5/10 
موکول گردید. همچنین زمان بازدید از محل اجرای پروژه روز سه شنبه مورخ 1400/4/29 مقرر شده است 
 WWW.GEG.IR و الزامی می باشد. الزم به ذکر است اسناد مناقصه از وب سایت این شرکت به آدرس
از بخش مناقصه و مزایده قابل دانلود می باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یك از 

پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                                                                    کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY
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اخبار استان

 

است  این  ما  استاندار کرمان گفت: مطالبه جدی 
وزارت بهداشت در بحث واکسن در استان کرمان را 
که در حال حاضر تقریبا شاید استان اول به لحاظ 

اوج بیماری است، توجه ویژه ای داشته باشد.
استانی  ستاد  جلسه  در  وند   زینی  علی  دکتر 
مدیریت کرونا با اشاره به اینکه مکاتبه ای با رئیس 
جمهوری و وزیر بهداشت در زمینه اعطای کمک 
های مالی و تجهیزات به استان خواهیم داشت، 

اظهار کرد: در بحث واکسن از عدم تخصیص به 
افراد باالی ۵۰ سال استان کرمان گالیه کردیم و 
از رییس دانشگاه درخواست کردیم پیگیری کنند 
که از امروز سایت برای درخواست واکسن باالی 
۵۰ سال در برخی استان ها باز شده و درخواست 
برای جنوب و شرق استان  اول  داریم در مرحله 

کرمان نیز این اتفاق بیفتد.
وزارت  است  این  ما  جدی  مطالبه  افزود:  وی 
بهداشت در بحث واکسن در استان کرمان را که 
در حال حاضر تقریبا شاید استان اول به لحاظ اوج 

بیماری است، توجه ویژه ای داشته باشد.
زینی ند تصریح کرد: از سازمان های بیمه گر تقاضا 
داریم و هم تکیف است در این شرایط به صورت 
جدی پای کار باشند و تامین مالی و پرداخت ها 
را به روزتر کنند تا تجهیزات و داروهای کرونا در 

استان به هیچ وجه کمبود نداشته باشیم.
استاندار کرمان در ادامه بیان کرد: با مصوبه ستاد 
استان، رفت و آمد بین شهرستان های استان نیاز 
به برگ تردد ندارد اما محدودیت تردد بین استانی 
همچنان برقرار است ضمن اینکه باید ورودی های 

و  سیستان  و  هرمزگان  سمت  از  کرمان  استان 
بلوچستان به شدت محدود شود و ورودی ییالقات 

حتما به صورت جدی کنترل شود.
وی با تشکر از همکاری ها در زمینه برگزاری نماز 
جمعه در استان افزود: باید مراسم اعیاد قربان و 
غدیر و روز عرفه با رعایت پروتکل های بهداشتی 
و در زمان کم برگزار شود و در غیر این صورت 

فرمانداران مراسم بدون پروتکل را تعطیل کنند.
تصریح  از سخنانش  دیگری  بخش  در  وند  زینی 
بحث  در  باید  که  آنگونه  فرمانداران  برخی  کرد: 
کرونا پای کار نیستند که اصال پذیرفته نیست و 
کوتاهی از هیچ دستگاهی در حوزه مسئولیت ها 
و کرونا پذیرفته نیست و تاکید جدی داریم همه 

دستگاه ها با محوریت فرمانداران پای کار باشند.
استاندار کرمان در ادامه با تسلیت شهادت ماموران 
مبارزه با مواد مخدر شهرستان کهنوج گفت: حجم 
نیروی  هوشیاری  و  بود  باال  خیلی  عملیات  این 
عزیزان  این  دادن  دست  از  اما  باالتر  انتظامی 
واقعه جبران ناپذیری است و متاسفانه ما به دلیل 
شرایط نتوانستیم در مراسم حضور پیدا کنیم که 

امیدواریم به زودی بتوانیم به خانواده این عزیزان 
سر بزنیم.

در  سیل  وقوع  دیگر  بار  تاسف  واقعه  افزود:  وی 
برخی نقاط استان کرمان بود که این شرایط جوی 

امروز هم ادامه دارد.
داریم  گالیه  مردم  از  ما  کرد:  تصریح  وند  زینی 
مبادی  از  مرتب  هشدارها  قبل  هفته  از  چراکه 
در  کویری  استان  در  و  بود  شده  صادر  مختلف 
تابستان به دلیل خشکی زمین، وقوع سیل کامال 
قابل پیش بینی است و می بینیم با بروز سیالب 

مردم ایستاده و فیلم برداری می کنند.
وی با تسلیت جان باختن تعدادی از هم استانی 
ها در سیل بیان کرد: مردم و نیروی انتظامی به 
این افراد تذکر داده و درخواست کردند که توقف 

کنند اما توجه نکرده و به راه خود ادامه داده اند.
به  باید  مردم  اینکه  بر  تاکید  با  کرمان  استاندار 
جاها  برخی  مردم  گفت:  کنند،  توجه  هشدارها 
روی رودخانه پل می زنند و گفتیم هر جا در بستر 
رودخانه و مناطق ییالقی مانع در رودخانه ایجاد 

شده از قبیل خانه، پل و ... تخریب کنند.

استاندار کرمان:

تسریع در واکسیناسیون کرمانی ها، مطالبه ما از وزارت بهداشت است 

خبر
با دستگیری 3 متهم؛

زمین خواری ۱۸ میلیاردی در کرمان

 به آخر خط رسید

رییس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان از دستگیری ۳ متهم که 
قانونی تصرف  غیر  به صورت  را  دولتی  اراضی  از  زمین  مترمربع   ۷۵۰

کرده بودند، خبر داد .
امنیت  پلیس  ماموران  کرد:  اظهار  میرحبیبی  حمیدرضا  سرهنگ 
یک  غیرقانونی  تصرف  از  تخصصی  های  پیگیری  با  استان  اقتصادی  
قطعه زمین دولتی به مساحت ۷۵۰متر مربع در محدوده  شهرک اهلل 

آباد کرمان مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.
به  اقدام  نفر  سه  شد،  مشخص  بعدی  تحقیقات  انجام  با  افزود:  وی 
سندسازی و تصرف غیرقانونی این زمین کرده اند تا به  تدریج با افزایش 
با  ماموران  رابطه  این  در  که  کنند  اقدام  آن  فروش  به  نسبت  قیمت 
پیگیری های بعدی هر سه نفر را شناسایی  و آنان را ضمن هماهنگی 

قضائی در چند نقطه  از شهر کرمان دستگیر کردند.
رییس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با اشاره به اینکه  کارشناسان 
ارزش این زمین که متعلق به شهرداری بود را ۱۸ میلیارد ریال برآورد 
پرونده  تشکیل  با  خواری  زمین  این  با  مرتبط  متهمان  گفت:  کردند، 
در  مشابه  مورد  چند  به  رسیدگی  که  معرفی شدند  قضائی  مراجع  به 
انجام  نیز در دست  نقاط  و دیگر  از شهر کرمان  نقطه  همین  محدوده 

است.

شهردار کرمان:

قطعه مخصوص هنرمندان کرمانی 

در آرامستان جدید ایجاد می شود

سوی  از  هنرمندان  آرامستان  طرح  ارائه  و  بررسی  از  کرمان  شهردار 
مشاور طرح خبر داد.

کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
سیدمهران عالم زاده، شهردار کرمان در جلسه ای که به منظور پیگیری 
طراحی آرامستان هنرمندان با حضور وحید محمدی، معاون مدیرکل 
زیربنایی  امور  و  حمل ونقل  معاون  استان،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
سریع تر  هرچه  بررسی  ضرورت  بر  شد،  برگزار  طرح  مشاور  و  شهردار 
طرح با کمک مشاور در جلسه کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای 

اسالمی شهر کرمان تاکید کرد.
با  افزود: الزم است طرح اصالح شده در کمیسیون حمل ونقل شورا  او 
حضور چند تن از نمایندگان خانه هنرمندان با کمک مشاور ارائه شده و 

ظرف دو هفته آینده با اخذ مصوبه شورا وارد فاز دوم شود.
دفع  برای  راهکاری  گرفتن  نظر  در  لزوم  بر  تاکید  با  کرمان  شهردار 
آرامستان  داشتن  قرار  به  توجه  با  بارندگی  از  ناشی  سطحی  آب های 
آرامستان  طرح  مشاور  کرد:  تصریح  کوه،  پایین دست  در  هنرمندان 
تا به حال طرح های بزرگی در تهران و کرمان اجرا  هنرمندان کرمان 
نظرات  است  فقط الزم  نداریم،  اجرای طرح دغدغه ای  نظر  از  و  کرده 

متخصصان و دست اندرکاران لحاظ شود.
درخصوص  توضیحاتی  طرح،  مشاور  ادیبی،  مرتضی  جلسه،  این  در 
مجموعه  در  پارکینگ  و  خدماتی  فضا های  باغ ها،  طراحی  چگونگی 
طرح  در  انجام شده  اصالحات  همچنین  و  کرمان  هنرمندان  آرامستان 

ارائه کرد.

اینکه  به  اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بیماران  افزایش  شیب  تندترین  دارای  کرمان  استان 
کرونایی در کشور است تاکید کرد: در حال طی کردن 

سنگین ترین پیک هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رشیدی نژاد در ستاد 
و  لحظه یک هزار  این  تا  استانی مدیریت کرونا گفت: 
کرمان  استان  بیمارستان های  در  کرونایی  بیمار   ۳۲۸
سیو  آی سی  در  آنها  از  نفر   ۲۰۲ که  هستند  بستری 

تحت مراقبت های ویژه می باشند.

رشیدی نژاد با بیان اینکه در هفته گذشته آمار مبتالیان 
در استان رو به افزایش بوده است، افزود: نسبت به کل 
کشور، استان کرمان شدیدترین شیب افزایش مبتالیان 
به کرونا را داشته است و این سنگین ترین پیکی است 
بینی می شود  از آن هستیم و پیش  که در حال عبور 

آمار فوتی ها نیز افزایش پیدا کند.
نامطلوب  اینکه به دلیل وضعیت  بیان  با  وی همچنین 
بستری  تخت  کردن  اضافه  در حال  بیماران  افزایش  و 
بیمارستان ها  ظرفیت  گفت:  هستیم،  بیمارستان ها  به 

مخصوصاً جنوب استان کرمان پر شده است و این باعث 
بیمارستان های کرمان شده است  به  آنها  سرریز شدن 
و در هر فضایی از بیمارستان ها که می توانستیم تخت 

بستری تعبیه کرده ایم تا بیماری در راهروها نماند.
از  اعم  مختلف  بیمارستان های  افزود:  نژاد  رشیدی 
با  خوبی  همکاری  فاطمه  حضرت  و  ارتش  بیمارستان 
انجام  بیمارستان های خصوصی مکاتباتی  با  و  دارند  ما 
شدیم  مجبور  گرفتیم.  قرض  تخت  آنها  از  و  داده ایم 
بیماران  برای  و  تعطیل  را  بیمارستان ها  از  بخش هایی 
کرونایی آنجا را ایزوله کنیم که کار شبانه روزی انجام 

می شود و بسیار طاقت فرسا است.
در  بیمار   ۳۲۰ از  بیش  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
در  و  هستند  بستری  کرمان  پور  افضلی  بیمارستان 
بیمارستان پیامبر اعظم در هفته گذشته به طور متوسط 

روزانه ۱۷۰ تا ۱۸۰ بیمار بستری داشته ایم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان افزایش سرعت 
واکسیناسیون در استان گفت: دو مرکز واکسیناسیون 
در هفته گذشته به مراکزی واکسیناسیون ما اضافه شد 
که اکنون ۶ مرکز فعال در رابطه با واکسیناسون داریم 
واکسن  هزار   ۱۰ حداقل  روزانه  می شود  بینی  پیش  و 
تزریق کنیم و با توجه به اینکه همکاران ما از صبح تا 

برای  مردم  خواهشمندم  دارند  حضور  مراکز  در  شب 
مرکز  به  گوناگونی  ساعات  در  ازدحام  از  جلوگیری 

مراجعه کنند.
از  می توانند  نام  ثبت  برای  افراد  افزود:  نژاد  رشیدی 
به  پیامک  دریافت  صورت  در  و  کرده  استفاده  سامانه 
مراکز واکسیناسون مراجعه کنند. آمار ثبت نامی ها در 
کرمان استقبال خوبی داشته است ولی در شهرستان ها 
فرمانداران  از  که  کرده اند  نام  ثبت  کمی  خیلی  تعداد 
واکسیناسیون  انجام  به  را  مردم  که  می شود  تقاضا 

تشویق کنند.
وی گفت: درست است که واکسیناسیون مصونیت کامل 
و  می کند  کندتر  رو  بیماری  سیر  ولی  نمی کند  ایجاد 
وخیم  حالشان  شدن  بیمار  صورت  در  می شود  باعث 
آمار  و  کنند  پیدا  بهبود  کوتاهتری  دوران  در  و  نشود 

فوتی ها کاسته شود.
رعایت  کمترین  متأسفانه  اظهارکرد:  نژاد  رشیدی 
کشور  وضع  شدیدترین  در  را  بهداشتی  پروتکل های 
همین  وضع  اگر  نمی دهد.  جواب  تعطیلی ها  و  داریم 
گونه پیش برود، تخت بستری نخواهیم داشت پس باید 
بر رعایت بهداشت و ماسک زدن سخت گیری بیشتری 

داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشدار داد؛

طغیان پنجم و شیب تند کرونا در استان کرمان

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت مهندسین مشاور طرح عرش به شماره ثبت 
4۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱94۰۰ دعوت می شود در مجمع عمومی عادی به 
صورت فوق العاده که در ساعت ۱۰ صبح روز ۱4۰۰/۰۵/۱۰ در محل شرکت واقع 
در خیابان خواجوی کرمانی، کوچه خواجوی کرمانی ۵، کوچه شرقی 4، ساختمان 
ایرانیان، طبقه پنجم، واحد ۱ کدپستی ۷۶۱۳۶۵۳۵۳9 تلفن: ۰۳4۳۲۲۲۵9۰۱ 

برگزار می شود شرکت نمایند.
دستور جلسه: 

۱- انتخاب اعضای هیات مدیره ۲- انتخاب بازرسین ۳- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
4- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال 99 

۵- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن ها در صالحیت مجمع عمومی عادی 
رییس هیات مدیره به صورت فوق العاده می باشد.

مورخ    ۷۱ شماره   -۱ صورتجلسه:  استناد  به  دارد  نظر  در  کیانشهر  شهرداری 
زمین  قطعه  تعداد ۲  مورخ ۱4۰۰/۳/4  9۸/۱۰/۲۳ ۲- صورتجلسه شماره ۱۱9 
مسکونی طبق کروکی موجود در شهرداری کیانشهر را از طریق برگزاری مزایده 
کتبی به فروش برساند لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند پس از انتشار 
آگهی به مدت ۱۰ روز کاری و واریز مبلغ ۶۰۰۰۰۰ریال جهت شرکت در مزایده به 
حساب سیبا بانک ملی به شماره ۳۱۰۰۰۰۰۱۵۶۰۰۸ و ۱۰ درصد ضمانت شرکت 
در مزایده و قیمت پیشنهادی به صورت کتبی در پاکت مهر و موم شده تحویل 
حراست شهرداری نمایند. بدیهی است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار 
و هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. الزم به ذکر است روز مزایده 
نهایتا ۳ روز کاری پس از بازگشایی پاکات می بایست کل مبلغ پیشنهادی خود را 
نقدا در وجه شهرداری واریز و سند دریافت نمایید در غیر این صورت ضمانت نامه 

وی به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.
روابط عمومی شهرداری کیانشهر

آگهی دعوت سهامداران شرکت مهندسین مشاور طرح عرش 

سهامی خاص به شماره ثبت 45۱۸ و شناسه ملی ۱0630۱۱9400 

جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده 

آگهی مزایده 

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 ۲۰۰۰۰۰۳4۳9۰۰۰۰۰۳ 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: ۰۳4-۳۲۱۳4۳۵۶
- 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 ۸4۰/۰۰۰/۰۰۰ 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 ۱4۰۰/۰4/۲9 لغایت روز دوشنبه مورخ ۱4۰۰/۰۵/۰4

- ارسال اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی تا ساعت ۱4 روز دوشنبه مورخ ۱4۰۰/۰۵/۱۸ در سامانه ستاد بارگذاری گردد.
- زمان و محل بازگشایی پاکات اسناد مناقصه: ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ ۱4۰۰/۰۵/۱9 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 دوم(

توسط مدیر کل کمیته  امداد استان؛

شیوه مشارکت در طرح نذر 
قربانی اعالم شد

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان از اجرای طرح نذر 
نهاد خبر داد  این  قربان توسط  قربانی در آستانه عید 
از  می توانند  استان  نوع دوست  و  مؤمن  مردم  گفت:  و 
طریق روش های اعالم شده در این طرح مشارکت کنند.

 ۳۰ چهارشنبه  روز  در  کرد:  اظهار  صادقی«  »یحیی 
کمیته  دفاتر  کشور  سراسر  با  همزمان  جاری   تیرماه 
و  جذب  به  استان  سراسر  نیکوکاری  مراکز  و  امداد 
جمع آوری نذورات مردم و خیران هم استانی در قالب 
در  قربانی(  گوشت  )به ویژه  غیرنقدی  و  نقدی  نذورات 
اقدام  کرمان  استان  روستاهای سطح  و  تمامی شهرها 

می کنند.
وی با اشاره به اینکه قربانی کردن از جمله سنت های 
و  فردی  نتایج  و  آثار  فضائل،  که  است  اسالمی  حسنه 
نیز  امسال  گفت:  دارد،  دنبال  به  را  مهمی  اجتماعی 
معیشت  به  کمک  باهدف  گذشته  سال های  همچون 
گوشت  کیلو  یک  حداقل  تأمین  نیازمند،  خانواده های 
و  صعب العالج  بیماران  سالمندان،  برای  به ویژه  نذری 

ایتام تحت حمایت در دستور کار است.
رعایت  با  دام  ذبح  محل های  بر  نظارت  صادقی 
پروتکل های بهداشتی و دعوت از نیکوکاران برای حضور 
در قربانگاه و ادای نذر قربانی را از دیگر برنامه های این 

نهاد در روز عید قربان اعالم کرد.
دیگر  به  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
کرد  اشاره  قربانی  نذر  طرح  در  مشارکت  روش های 
خیران  طرح،  اجرای  در  سهولت  به منظور  گفت:  و 
با  می توانند  مؤمن  استانی های  هم  و  نیک اندیش 
از طریق شماره گیری کد  نقدی خود  واریز کمک های 
مجازی  کارت  شماره  و   *۸۸۷۷*۱*۰۳4# دستوری 
نذر  طرح  در  تجارت  بانک   ۵۸۵9۸۳۷۰۰۰۰۶4۸۷9

قربانی مشارکت کنند.
نذورات  تمامی  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
جمع آوری شده بالفاصله در بین نیازمندان هم استانی 

شناسایی شده با اولویت ایتام توزیع خواهد شد.

 
 

  عمومی  یک مرحله ای مناقصهآگهی 
 

 مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتیامور نگهداری و راهبری تاسیسات ی رمناقصه واگذا

 1400/5/17/38شماره مناقصه:  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
امور نگهداری و راهبری تاسیسات ی رمناقصه واگذا موضوع مناقصه

 آموزشی درمانی شهید بهشتیمرکز 
 دریافت اسناد : 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت الف(
www.setadiran.ir 

 http://ietsب( پایگاه ملی مناقصات   
.mporg.ir    )صرفًا جهت مشاهده( 

 ریال 993/622/324/9 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 150/231/466 )ریال( در مناقصهتضمین شرکت 

 دریافت اسناد
شنبه  روز14:30از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 

 2/5/1400مورخ 
در سامانه ستاد  پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

 16/5/1400مورخ  شنبهروز 14:30 ساعتتا  ایران
 17/5/1400مورخ  یکشنبهروز  12ساعت از  بازگشایی پیشنهادها

 برگزار خواهد شد. مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی در محل  11/5/1400مورخ   دوشنبهروز 10در ساعتجلسه توجیهی ضمناً 
 ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست –کرمان  :) تضمین شرکت در مناقصه(محل تسلیم فقط پاکت الف 

 (هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.) علوم پزشکی کرمانروابط عمومی دانشگاه 

 

۵۰۱۷م/الف
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عامل قتل عام کرج در اداره آگاهی سکته کرد 

گزارش" کرمان امروز" از آخرین خسارات و تلفات سیل در استان؛

از مفقودشدن پنج عضو یک خانواده  تا خسارت 15 میلیارد تومانی

رکنا: مظنون اصلی قتل عام کرج در اداره 
آگاهی سکته کرد و جان خود را از دست 
داد. قتل عام کرج در روزهای پایانی خرداد 
امسال در شهرک اوج رقم خورد.در قتل عام 
فرزندش  و  همسر  و  جوان  مرد  یک  کرج 
از  رسیدند.بعد  قتل  به  هولناکی  طرز  به 
قتل  راز  جوان  مرد  جسد  کشف  با  اینکه 
عام کرج فاش شد،جسد زن جوان و دختر 
کرج  عام  قتل  در  هم  آنها  که  خردسالش 
جان باخته بودند در کمد دیواری خانه شان 
مظنونین  عنوان  به  جوان  شد.زوج  کشف 
پرونده قتل عام کرج بازداشت شده بودند 
که متهم زن به قتل اعتراف کرده بود اما 
متهم مرد در اداره آگاهی سکته کرد و جان 

باخت.
در شهرک  عام  قتل  پرونده  به  رسیدگی 
در  امسال  ماه  خرداد   30 روز  کرج،از  اوج 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
مرد  جسد  کشف  از  بعد  پرونده  این  در 
جوان در خانه اش واقع در شهرک اوج کرج 
که به ضرب گلوله از پا در آمده بود،تالش 
فرزندش که  و  از همسر  یافتن ردی  برای 
مفقود شده بودند آغاز شد.سرانجام اجساد 
بی جان همسر و فرزند مرد جوان هم در 

کمد دیواری خانه شان کشف شد.
پیدا  برای  ماموران  تالش  که  حالی  در 
کردن ردی از عامل جنایت ادامه داشت،یک 
خانه  مهمان  حادثه  روز  که  جوان  زوج 

مقتولین بودند و ارتباط دوستی خانوادگی 
با مقتول داشتند؛به عنوان مظنونین اصلی 
پس  جوان  زن  و  شدند  بازداشت  پرونده 
به  و  گشود  اعتراف  به  لب  دستگیری  از 

همدستی در قتل عام اعتراف کرد.
در بررسی های اولیه مشخص شد که چند 
پژو  مقتول یک خودرو  از حادثه  قبل  روز 
206 به قاتل فروخته بود که احتمال می 
رفت همین باعث بروز اختالف مالی شده و 

انگیزه ای برای قتل شده باشد.
جزئیات  هنوز  شده  بازداشت  متهم  اما 
جنایت را فاش نکرده بود که در اداره آگاهی 

جان خود را از دست داد.
پدر مقتول به نام حمیدرضا شاه میرزایی 

از  گفت:»بعد  رکنا  خبرنگار  با  گفتگو  در 
دستگیری متهمان پرونده از جزئیات روال 
اما چند روز  اطالع هستیم  بی  پلیس  کار 
قبل به ما گفتند که متهم دستگیر شده در 
اداره آگاهی سکته کرده و جان خود را از 
دست داده است.این متهم با پسرم دوست 
نداشتم. او  از  زیادی  شناخت  من  اما  بود 
آنها در ماشین پسرم  گاهی می دیدم که 
کردند. می  گفتگو  هم  با  خانه  در  جلوی 
شایعه زیاد است و عده ای می گویند آنها 
می خواستند با هم معامله دفینه یا سالح یا 
ماینر انجام دهند.اما ما نمی دانیم حقیقت 
این  در  است چون  بوده  ماجرا چه چیزی 
پسرم  سوی  از  زیادی  کاری  پنهان  ماجرا 

نیست  و درست مشخص  بود  انجام شده 
دلیل اصلی رفت و آمد قاتل به خانه اش 

چه بود."
هفته  گفت:»یک  درادامه  حمیدرضا  پدر 
قبل از جنایت قاتل از پسرم وکالت کاری 
گرفته بود و روز قبل از حادثه ماشین 206 
اما  بود  کرده  شماره  خود  نام  به  را  پسرم 
پولی به پسرم پرداخت نکرده بود.او فردای 
نوه  به قتل رسیدن پسرم و عروس و  روز 
ام،ماشین را در محضر به نام خود سند زده 

بود.که این سند زدن هم باطل است."
با فوت مظنون اصلی پرونده،همدست او 
بود  اعتراف کرده  به قتل  این  از  که پیش 

هم چنان تحت بازجویی قضایی قرار دارد.

 کرمان- خبرنگار کرمان امروز:در پی بارندگی های شدید، 
شهرستان های  در  سیل  شدن  جاری  و  رودخانه ها  طغیان 
ماهان،  و  راین  زرند،  سیرجان،  راور،  رابر،  بردسیر،  بافت، 
خسارت هایی به اماکن مختلف و منازل مسکونی وارد شده 

است.
در جریان این سیل پنج نفر از یک خانواده مفقود شدند 
که تا لحظه چاپ این گزارش،پیکر سه تن توسط نیروهای 

امدادی پیدا شده است.
امداد رسانی به 85 نفر

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از امدادرسانی 
از ۸۵ نفر آسیب دیده در 2۱ روستای سیل زده در  بیش 
سیرجان،  رابر،  راور،  زرند،  بردسیر،  بافت،  های  شهرستان 
ماهان و راین خبر داد و گفت: جستجوها برای یافتن پیکر 

دو نفر از مفقودین در شهرستان بافت ادامه دارد.
"رضا فالح" با اشاره به اعزام ۸۵ امدادگر، نجاتگر و پرسنل 
بافت،  های  شهرستان  در  دیده  آسیب  مناطق  به  امدادی 
بردسیر، زرند، راور، رابر، سیرجان، ماهان و راین در استان  
کرمان اظهار کرد: بیش از ۸۵ نفر آسیب دیده از سیل توسط 
نیروهای هالل احمر از ساعات اولیه وقوع سیل در 2۱ روستا 

امدادرسانی شده اند.
مفقود شدن 5 عضو یک خانواده

وی با اشاره به مفقود شدن پنج نفر از اعضای یک خانواده 

در روستای میانده کیسکان شهرستان بافت، افزود: پیکر سه 
و  زارچی  ده  روستای  این خانواده در حوالی  اعضای  از  نفر 
بیدشک در حوالی سد بافت پیدا شده و امدادرسانی به سیل 

زدگان و جستجوی دو مفقودی دیگر همچنان ادامه دارد.
فالح در ادامه با اشاره توزیع اقالم غذایی و زیستی در بین 
آسیب دیدگان از سیل توسط جمعیت هالل احمر بیان کرد: 

22 دستگاه خودروی کمک دار، آمبوالنس و سواری در این 
عملیات ها به کار گرفته شده است.

خسارت ۱5 میلیارد تومانی سیل در زرند
فرماندار شهرستان زرند نیز  از خسارت ۸ میلیارد تومانی 
به بخش کشاورزی و خسارت ۷ میلیارد تومانی به زیرساخت 
در  گذشته  روز  دو  سیل  اثر  بر   ... و  برق  ای،  جاده  های 

شهرستان زرند خبر داد.
در  جمعه  روز  سیل  به  اشاره  با  زاده"  صادق  "علی 
شهرستان زرند اظهار کرد: این سیل ۸ میلیارد تومان به 
بخش کشاورزی و خسارت ۷ میلیارد تومانی به زیرساخت 
کرده  وارد  زرند  شهرستان  در   ... و  برق  ای،  جاده  های 

است.
خسارت  به راه های روستایی جنوب کرمان 

ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  مدیرکل 
باران سبب  جنوب استان کرمان نیز گفت: بارش شدید 
جیرفت،  شهرستانهای  در  روستایی  های  راه  تخریب 

عنبرآباد، قلعه گنج و فاریاب شد.
باران سبب  بارش شدید  اظهار کرد:  "مسعود جمیلی" 
جیرفت،  شهرستانهای  در  روستایی  های  راه  تخریب 

عنبرآباد، قلعه گنج و فاریاب شد.
محورهای  بردگی  آب  آبنماها،  تخریب  افزود:  وی 
روستایی و شن زدگی دهانه پل ها به جهت شدت سیالب 
از جمله خسارت های سیالب در این شهرستان ها و به 

راه های روستایی است.
میزان  از  آماری  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  جمیلی 
که  نیست  در دست  کرمان  های جنوب  راه  به  خسارت 
های  گشت  اعزام  و  سیالب  کردن  کش  فرو  محض  به 

راهداری میزان خسارت ها اعالم خواهد شد.

گزارش »کرمان امروز« از هشدار تب کریمه کنگو با توجه به نزدیک شدن به ایام عید قربان؛

در سایه کرونا از تب کشنده کنگو غافل نشویم

گزارش: عهدیه وفا

اشاره:
با وجود همه گیری کرونا و ضرورت توجه به این بیماری، 
نباید از تب کریمه کنگو و خطرات ناشی از این بیماری 
کشنده غافل شویم. از این رو دامپزشکی استان کرمان از 
خطر شیوع تب کریمه کنگو در عید قربان خبر داد و از 
مردم خواست دام خود را فقط از کشتارگاه ها تهیه کنند. 
قابل  ادامه  در  که   شده  تهیه  گزارشی  زمینه  همین  در 

مطالعه است.
تب کریمه کنگو چیست؟

ویروس  یک  توسط  که  است  بیماری  کنگو  کریمه  تب 
در سال ۱944  مرتبه  نخستین  برای  و  منتقل می شود 
در کریمه) شبه جزیره ای در اوکراین( مشاهده شده و به 

همین علت تب کریمه نام گرفت.
این بیماری کشنده که همه ساله و در فصول گرم سال 
شیوع پیدا می کند، یک بیماری مشترک بین دام وانسان 
است که از طریق انگل های خارجی، گزش کنه آلوده و یا 
تماس مستقیم با خون یا ترشحات بیمار و یا الشه حیوان 
آلوده منتقل و عالیم آن نیز سردرد شدید، تب، لرز، درد 

عضله، گیجی، درد و سختی گردن است. 
عید قربان و تب کشنده کنگو

برای  تواند فرصت خوبی  اینکه می  قربان در کنار  عید 
انجام سنت حسنه قربانی باشد در صورت رعایت نکردن 
مسائل بهداشتی میزان سالمت جامعه را تهدید می کند.

ویروس  و  کنگو  تب  ویروس  انتشار  و  آلودگی  میزان 
انسان  ما  به رفتارهای  تاحدود زیادی  تنفسی کووید ۱9 
العمل  دستور  رعایت  با  توانیم  می  و  دارد  ارتباط  ها 
اطرافیانمان   و  خانواده  و  خود  سالمت  از  بهداشتی  های 

محافظت کنیم.
همه ساله با آغاز فصل گرما شرایط برای شیوع بیماری 
از  کشور  نقاط  از  بسیاری  در  کنگو  کریمه  تب  ویروسی 
جمله در استان کرمان هم مساعد می شود و امسال نیز با 
توجه  به اینکه عید سعید قربان در تابستان می باشد هم 
استانی های گرامی الزم است تا همچون گذشته با رعایت 
هموطنان  و  خود  سالمتی  از  بهداشتی  و  ایمنی  مسایل 

پاسداری کنند.
متاسفانه گوسفند، بز، شتر و گاو حتی در صورت آلوده 
بودن به ویروس تب کنگو عالئم مشخصی ندارند و نمی 

توان از ظاهر دام به سالم بودن آن پی برد.
کل  اداره   سالمت  معاون  نیا  کاظمی  صدیقه  دکتر 
به  هشدار  ضمن  باره  این  در  کرمان  استان  دامپزشکی 
قربان،  سعید  عید  آستانه  در  خواست  آنان  از  شهروندان 

خطر بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو را جدی 
بگیرند.

افراد در معرض خطر
این مقام مسئول با بیان اینکه این بیماری شغلی بوده 
و سالخان، کشاورزان، دامداران، کارکنان کشتارگاه، افراد 
افرادی که  شاغل در آزمایشگاه ها، زنان خانه دار و همه 
افراد  جزو  هستند،  ارتباط  در  خام  دامی  فرآورده های  با 
پرخطر از نظر ابتال به تب کریمه کنگو به شمار می روند، 
اقدام به کشتار دام  افرادی که خارج از کشتارگاه  افزود: 
می کنند و افرادی که گوشت تازه تولید شده در خارج از 
از سایرین در معرض  را تهیه می کنند، بیشتر  کشتارگاه 

ابتالء به تب کریمه کنگو هستند.
وی افزود: به افرادی که تصمیم دارند امسال قربانی را 
انجام دهند، توصیه اکید می شود که دام را از محل مورد 
تایید دامپزشکی خریداری کنند که سم پاشی و مبارزه با 

کنه انجام شده است.
وی درخصوص بقای ویروس در فرآورده های دامی بیان 
کرد: از آنجایی که ویروس بسیار حساس بوده و مقاومت 
زیادی در برابر کاهش PH ندارد، خونگیری کامل الشه 
اسیدیته  کاهش  و  نعشی  جمود  تکمیل  کشتار،  از  پس 
باشد،  از بین بردن ویروس موثر  می  گوشت در فرآیند 
همچنین نگهداری کبد و کلیه به مدت حداقل 3 روز در 
به حداقل  را  بیماری  انتقال  امکان  درجه،   ۸ تا   2 دمای 

می رساند.
خرید دام از مراکز مورد تایید

در  کرمان  استان  دامپزشکی  کل  اداره  سالمت  معاون 
مهر  دارای  های  گوشت  که  جا  آن  از  کرد:  اعالم  پایان 
و لیبل دامپزشکی از سیستم پیش سردکن عبور نموده 
بیماری  این  نظر  از  درصد   ۱00 ها  آن  سالمت  لذا  اند 
توصیه می کنیم  به شهروندان  لذا  باشد  تایید می  مورد 
ضمن اینکه فراورده های دامی مورد نیاز خود را فقط از 
مراکز مورد تایید دامپزشکی خریداری می کنند، از کشتار 

غیرمجاز دام جدا خودداری نمایند.

 با وجود همه گیری کرونا و ضرورت توجه به این بیماری، نباید از تب کریمه کنگو و خطرات ناشی از این 
بیماری کشنده غافل شویم. از این رو دامپزشکی استان کرمان از خطر شیوع تب کریمه کنگو در عید قربان 
امسال خبر داد و به افرادی که تصمیم دارند امسال قربانی را انجام دهند، توصیه اکید کرده که دام را از 
محل مورد تایید دامپزشکی خریداری کنند که سم پاشی و مبارزه با »کنه« به درستی انجام شده باشد. در 
شرایط فعلی سهل انگاری های سالهای گذشته می تواند به قیمت جان یک خانواده و یا یک طایفه تمام شود 

و...

یادداشت:
ساز 

زندگی 
سالم؛ حالم بد نیست و احوال دلم با تو بهتر شده 
ام  داشته  و  دارم  تو  از  که  است  توقعی  تمام  این 
همه ی  اصال  و  هفته  را  روز  دیگر  بار  یک  تو  با 
تاریخ را از همین جا شروع می کنم. از هیمنجا که 
تا  کنم  می  تجربه  را  زندگی کردن  دوباره  هستم 
دیوارهای بلند را از راه خویش بردارم تو از تمام 
که  است  کافی  همین  و  دورهستی  هایم  دلشوره 
تکیه گاه پریشانی ام باشی. همینکه از هیچ آتشی 
بود  خواهد  گلستان  برایم  دنیا  نباشی  سوختنی 
ولی وقتی که اینجا نیستی به امید برگشتنت ادامه 
خیال  یک  مردم  حرف  به  اگر  حتی  داد  خواهم 
داشتنت  از  دل  و  خواستن  از  دست  باشی  محال 
روزگاری  و  آفتاب  به  مرا  که  داشت  برنخواهم 
نامعلوم جذب می کنی. از نبودنت حرفی می زنم 
تا قلبم نلرزد و آرزوهایم سراب نشوند و تا آخرین 
لحظه مقاوم باشم و هر لحظه زخم های دلم تازه 
از  نشوند. خیال می کنم هستی و در یک گوشه 
و  کنی  می  نگاه  فقط  ای  نشسته  ها  دلتنگی  این 
گاهی به من لبخند می زنی. سکوت خسته ی مرا 
فصل  من  های  خنده  برای  کنی  می  ستاره  از  پر 
دوباره می شوی گاهی چقدر حال آدم خوب می 
از راه  نفر  شود اگر گمان کند که قرارست یک 
برسد. بیاید که چشم و چراغت باشد تو قرار است 
را  امید  ساحل  و  باشی  من  دل  و چراغ  که چشم 
روشن کنی. با تو می خواهم از صفر شروع کنم و 
تا بی نهایت ثانیه هایی لبریز از محبت را بشمارم. با 
تو می خواهم دوباره دست به زندگی بزنم. اجازه 
باشم و در خیالت زندگی  بده که دوستت داشته 
کنم با تو خودم را و بی تو انتظارهای طوالنی را 

دوام بیاورم. 
دوباره های من تویی که یک نگاه می شوی 

برای ساز زندگی تو سرپناه می شوی 
اگر چه خسته ام شبی به روی شانه ی دلت 

کنار خستگی من تو روبه راه می شوی 

زنان متاهل چینی دیوار 
مرزی می سازند

سرویس خبر: طبق دستور جدید رهبر کره شمالی 
بین ۲۰ تا ۶۰ سال  متاهل  به بعد تمام زنان  این  از 
موظفند در ساخت دیوار مرزی با چین که حکم 
نیز صادر شده است، مشارکت داشته  ساخت آن 

باشند. 
فرار  و  کاال  قاچاق  مانع  است  قرار  دیوار  این 
شمالی،  کره  شود.  به چین  کره شمالی  شهروندان 
در سال ۲۰۰۷ نیز با استفاده از سربازان و جوانان 
و  دیوار  ساخت  نیز  یالو  مرزی  رودخانه  روی  بر 
اکتبر  را آغاز کرد که در  حصارهای مستحکمی 
آینده افتتاح خواهد شد اما این بار برای ارزان تمام 
کردن و جبران کمبود نیروی کار، زنان نیز مجبور 

به مشارکت در  پروژه ساخت دیوار شده اند.

جایزه بزرگ جشنواره 
کن در دستان»قهرمان« 

فرهادی قرار گرفت

جایزه  کسب  با  فرهادی  اصغر   : خبر  سرویس 
دوباره  کن  فیلم  چهارم  و  هفتاد  جشنواره  بزرگ 

از این جشنواره دست پر بازگشت.
اسکار،  برنده ۲ جایزه  فرهادی کارگردان  اصغر   
دیگر،  سینمایی  معتبر  جایزه  ده ها  و  گلدن گلوب 
جایزه بزرگ کن را به کلکسیون جوایزش افزود. 
در  »فروشنده«  فیلم  با  نیز  این  از  پیش  فرهادی 
را  فیلمنامه  بهترین  جایزه  کن  فیلم  جشنواره 

دریافت کرده بود. 
او امسال با »قهرمان« پا به رقابت در جشنواره کن 
گذاشت که در ایران و با بازیگران و عوامل ایران 

ساخته شده است. 
فیلم قبلی او با عنوان »همه می دانند« اگر چه از دو 
بازیگر برنده اسکار )پنه لوپه کروز و خاویر باردم( 
بهره می برد اما در نهایت به موفقیت چندانی دست 

پیدا نکرد.

به قلم
مهناز سعید
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یادداشت:

خسارت بزرگی 

که از آن  بی خبریم!
فضیلت هایی که در غیبت 

ادبیات فارسی به فراموشی سپرده شدند

زمینه ی  در  فارسی  ادب  های  گنجینه  هزارسال گذشته،  طی 
نهادینه کردن »فرهنگ خودکنترلی« و تقویت پلیس درونی در 
ارضی،  تمامیت  از  ملی، حراست  وحدت  اخالق، حفظ  راستای 
حفاظت دلسوزانه از زیرساخت ها و اموال عمومی نقش به سزایی 

داشته اند.
شاهنامه  سعدی،  گلستان  دمنه،  و  کلیله  مثل:  هایی  گنجینه 
بستر  ـ که  نظامی گنجوی  پنج گنج  و  دیوان حافظ  فردوسی، 
از  روندـ  می  شمار  به  اخالقی  های  فضیلت  بالندگی  و  رشد 
کودکی در مکتب خانه ها به همراه قرآن کریم مهمترین مواد 
می  تشکیل  کنترلی«  خود  »فرهنگ  تقویت  برای  را  آموزشی 

دادند.
حماسه های شگفتی ساز ملت ایران که به قلم حکیم دل بیدار 
و سرهشیار توس در کردار و گفتار اسطوره هایی چون: سام و 
اسفندیار و گردآفرید و  و  زال و رستم و توس و گودرز و گیو 
بیژن و ..تبلور یافته است، ذهن نسل های هزاره ی گذشته را از 
پردازشی برخوردار ساخت که اسطوره ی »ققنوس« تحقق یافت 
ایران بارها از دل خاکستر خود بر ثریا پرکشید و  و کهن دیار 

جهان را متحیر ساخت.
ایرانیانی که به کودکی در کتاب ارزشمند کلیله و دمنه از زبان 
حیوانات زندگی از تعزیه خوانی و عاشورای حسینی را آموخته 
فضیلت  روحانیون،  منبر  پای  سالی  میان  و  جوانی  در  بودند، 
)ص(  اسالم  گرامی  رسول  مبارک  ی  سیره  را،  اخالقی  های 
میدان  ها،  خانه  قهوه  در  و  آموختند  می  )ع(  اطهار  ائمه ی  و 
پرده  ها،  لوطی  ها،  درویش  که  سرگذرها  و  ها  زیربازارچه  ها، 
کردند،  می  پهن  را  بساطشان  ها،  پهلوان  و  ها  نقال  ها،  خوان 
از قصه  را  ایرانی مردن  ایرانی زیستن و  مردم میهن دوستی و 
های حماسی و باشکوه شاهنامه می آموختند و در جشن ها و 
سنت های شیرین، وحدت و همدلی را زندگی می کردند. با هر 
مناسبتی، آینده ی خود را در آینه ی غزلیات رند یک القبای 
شیراز جستجو می کردند و با اشارات بشارت خیز و سرشار از 
عشق و ایثار و به دور از هرگونه تعصب کور زندگی می کردند و 
برای دیگران نیز بسترهای زندگی فراهم می نمودند. بدین سان 
ادبیات فارسی در قالب شعر ناب شاعران بزرگی چون: فردوسی، 
سعدی، حافظ، نظامی و موالنا و نیز مثل ها و قصه های عوامانه 
ای که سر در آبشخورهای معارف اسالمی دارند، چارچوب های 
اخالقی نیاکان ما را ترسیم می کردند اما با وارد شدن رادیو و 
ناپدید  ناگهان  به  های سنتی  مردم، روش  زندگی  به  تلویزیون 
در  که  شد  مفاهیمی  به  منحصر  فارسی  ادبیات  نقش  و  شدند 
ترانه های رادیو و تلویزیون گنجانده می شدند و لذا فضیلت های 
اخالقی در تهاجم مدرنیزم، عقب نشینی کردند چرا که ادبیات 
فارسی به فراموشی سپرده شد و محدودیت کتابهای درسی هم 
پاسخگو نبود. بنابراین فاجعه ای که در کمین نشست که فضیلت 
مکانیزم  که  شد  چنین  و  بسپارد  فراموشی  به  را  اخالقی  های 
»خودکنترلی« ناشی از قصه ها و بیت هایی که شاعران فارسی 
از دست  توانایی خود را  ایرانیان سروده بودند،  گو برای تربیت 
داد و رفته رفته، دروغ و تقلب و مال اندوزی ـ به هر قیمتی ـ 
رواج یافت و دیوارهای اعتماد اجتماعی فرو ریخت که خسارت 

بزرگی محسوب می شود.
ما می توانیم ضمن تشویق هنرمندان واقعی و نخبه و استفاده 
از فناوری های نو، محتوایی به روز و متناسب با نیازهای نسل 
های امروز و فردا پدید آوریم و گنجینه های ادبیات فارسی را 
هنری  های  قالب  در  اند،  بوده  نیز  جهانیان  تحسین  مورد  که 
جدید عرضه کنیم. به عنوان مثال، ساختن فیلم های سینمایی 
و سریال های تلویزیونی مبتنی بر محتوای این گنجینه ها ـ در 
صورتیکه توسط هنرمندان بزرگ ساخته شود ـ یکی از راه های 
احیای فضیلت های فراموش شده خواهد بود. تولید آثار کوتاه از 
گلستان سعدی ،بهارستان جامی، خارستان ادبی قاسمی کرمانی 
و ... در صدا و سیما می تواند مفید باشد. توجه به ضرب المثل 
ها، اقدام در خور تحسینی است که طی سال های اخیر صدا و 
سیما به آن پرداخته است ولی کافی نیست. مثل ها )زبانزدها( 
بایستی وارد گفتار مجریان صدا و سیما شود و هر روز در تمامی 
برنامه ها صدها ضرب المثل به کار رود تا در زبان مردم کوچه 
بایستی  )زبانزدها(  ها  مثل  است،  بدیهی  یابد.  غلبه  نیز  بازار  و 
راستای  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  ی  برجسته  استادان  توسط 
احیای فضیلت های فراموشی شده، گزینش و پیشنهاد شود و 
البته اگر صدا و سیما امانت داری را رعایت کرده و نام گوینده ی 
هر سخن نغز را بیان کند، بی شک سبب تشویق اهل هنر شده و 

ادبیات فارسی وارد دوره ی رشد و بالندگی می گردد.
امید است، اهالی رسانه ضمن درک مساله، برای احیای فضیلت 
های فراموش شده از طریق ادبیات فارسی اهتمام ِویژه مبذول 
داشته و زمینه برای هر چه غنی تر شدن زبان فارسی به عنوان 

دومین زبان کالسیک جهان ـ بعد از سانسکریت ـ فراهم آید.
و  تقدیر  خور  در  سیما  و  صدا  مشاعره  های  برنامه  ضمن  در 
تحسین است ولی ای کاش این برنامه ها در شبکه های یک تا 
پنج عرضه می شد و شاعران معاصر به عنوان مجری در راستای 
احیای فضیلت های فراموش شده برنامه سازی کنند. همچنین 
بازی جذاب »مهره تاسو« می شود توسط صدا و سیما در جامعه 

رواج یابد این بازی نوعی مشاعره است.

به قلم 
محمد فتح نجات

گزارش »کرمان امروز« از رفتار اشتباه بعضی از سالمندان آن هم در برهه ای حساس از تاریخ که وظیفه قطع کردن زنجیره یک بیماری کشنده برگردن ایشان است:

کسندرسالمندانمنجربهفاجعهمیشود ضدفرهنِگضدوا

این روزها پیامک دریافت واکسن تقریبا برای همه افراد 
-با  که  بود  این  بر  تصور  و  است  ارسال شده  سالمند 
توجه به اعتراضات درزمینه تاخیر در تامین واکسن- 
این اتفاق مورد استقبال و توجه سالمندان قرار بگیرد. 
باعث  تبلیغات سوء دشمنان  برخی  متاسفانه  اما گویا 
شده است که سالمندان نسبت به این واکسن ها بدبین 
واکسن  تزریق  برای  را  تکرار  بی  موقعیت  این  و  شده 
که  گفت  توان  نمی  دیگر  سویی  از  بدهند.  دست  از 
تزریق  از دست دادن فرصت  به  تنها منجر  رفتار  این 
واکسیناسیون  از  امتناع  زیرا  فرد می شود،  برای یک 
فعلی  وضعیت  در  کردن  حرکت  علم  جهت  خالف  و 
نوعی خیانت به همنوعان است. شاید در زمینه واکسن 
تنها  این چنینی، خطر  بیماری های  برخی  یا  و  کزاز 
خود فرد را تهدید می کند. اما در این شرایط که ما 
نیاز داریم زنجیره این بیماری کشنده قطع شود تزریق 
واکسن یک وظیفه است. وظیفه ای که در نهایت منجر 
به سالمت فرزندان ما می شود و همین سالمندان با 
واکسینه کردن خود می توانند جان جوانترها را نجات 

دهند.
در چند ماه گذشته تمامی رسانه ها و حتی افراد با نفوذ 

تالش خود را به کار گرفتند تا به دولت بفهمانند نیاز 
الزم  گیری  همه  زنجیره  قطع  برای  واکسیناسیون  به 
استفاده  انتقادها  تندترین  از  موضوع  این  برای  است. 
تبدیل شدن  شد و دیگر گالیه های مردمی در حال 
نشان  اثر  ترتیب  دولت  نهایت  در  که  بود  اعتراض  به 
داده و امروز شاهد واکسیناسیون مداوم در زمینه ریشه 
از  امتناع  کن شدن کرونا هستیم. در چنین شرایطی 
تزریق واکسن به راستی نوعی خیانت است.ما امروز در 
وضعیتی هستیم که هر انسان می تواند با مشارکت در 
با حرکت  و  قهرمان  ویروس  این  ریشه کن شدن  امر 
انتخاب  شود.  تبدیل  ضدقهرمان  به  شیوع  مسیر  در 
نام  انتخاب کنیم و چگونه  با خود ماست که کدام را 
خود را در تاریخ ثبت کنیم. فرصت کم است و در هر 
خود  جان  دادن  دست  از  درحال  ایرانی  چندصد  روز 
هستند و باید به مانند مردم اروپا که همگی در زمینه 
واکسینه شدن همکاری کردند، ما نیز نهایت همکاری 
را در مسیر پیشرفت علم و نجات جان آیندگان داشته 
باشیم. به امید فردایی که فکر خود را در اختیار رسانه 
های بیگانه و دشمن قرار ندهیم و از سویی دیگر پای 
کاهل  مسئوالن  نشانده  دست  کارشناسان  صحبت 
کاهش  و  کم کاری ها  پوشاندن  -برای  که  ننشینیم 
میان  به  واکسن سخن  از مضرات  مردمی-  اعتراضات 
می آورند. یقینا هر دارو و واکسنی، عوارض دارد، اما 
که  اندیشد  می  موضوع  این  به  متفکر  و  عاقل  انسان 

واکسن بیشتر مضر است یا خود بیماری!

به قلم امین رضا پور زادگان

تا  شده  سبب  امسال  بارندگی  کاهش  و  خشکسالی 
سال سخت و حتی بحرانی پیش روی وحوش باشد. 
بررسی ها نشان می دهد، بیشتر چشمه ها کم آب و یا 
خشک شده است. به گفته آبشخورها در مناطق نیاز به 
آبرسانی پیدا کرده است، البته در این میان مسئوالن 
نیز  اعالم کرده اند که آبرسانی سیار به وحوش را در 

دستور کار قرار داده اند.  
سبب  همچنین  جاری  سال  طی  بارندگی  کاهش 
شده تا وضعیت تولید علوفه در مراتع نامناسب باشد 
مشکل  دچار  تغذیه  در  علفخوار  وحوش  رو  این  از  و 
در  آبی  و حتی  غذایی  منابع  اند. محدود شدن  شده 
طبیعت سبب شده است تا وحوش به حاشیه روستاها 

و نزدیکی مناطق مسکونی کشانده شوند.
از  خارج  به  غذا  و  آب  برای  که  گونه ها  این  حفاظت 
مناطق و به مزارع کشاورزی می روند، دشوار بوده و به 
کمک و همراهی مردم نیاز است که در حفاظت آنها با 
مشارکت و اطالع رسانی کنند تا بتوان از این شرایط 

سخت عبور کرد
برخی می گویند آب و علوفه دادن به حیات وحش و 
نیست  درست  کردن،  رد  بحرانی  شرایط  از  را  این ها 
انسان  که  حالی  در  است  طبیعت  در  بردن  دست  و 
دست در کار طبیعت برده و زیستگاه این موجودات را 
محدود کرده است؛ از این رو مسئولیت حفظ حیات 

وحش به ما انسان ها باز می گردد.
خوب است بدانیم خشکسالی به تنهایی بلیه محسوب 
نمی شود زیرا به طور طبیعی در چنین شرایطی حیات 
وحش برای آب و غذا جا به جا می شدند و از نقطه ای 

به نقطه دیگر مهاجرت می کردند و اگر شرایط منطقه 
جدید مناسب بود، می ماندند و به همین ترتیب است 
جغرافیایی  پهنه های  در  وحش  حیات  گونه  یک  که 

گسترش می یابد.
باعث  سوزی ها  آتش  حتی  و  خشکسالی  قحطی ، 
جابه جایی حیات وحش می شود که در شرایط عادی 
شرایط  زمانی  اما  نشود  محسوب  بلیه  این ها  شاید 
چهار  منطقه ای  برای  سو  یک  از  که  می شود  بحرانی 
چوب و حد و مرز تعیین کرده و خارج از آن محدوده 

مدیریت  تحت  که  می شود  محسوب  آزاد  مناطق 
سازمان محیط زیست نیست و حیات وحشی که دچار 
خشکسالی شده از منطقه خارج می شود و با خروج از 
منطقه حفاظت شده یا در جاده ها تصادف می کنند یا 
در دام عده ای فرصت طلب مسلح گرفتار می شوند که 

آنها را می کشند.
به جز آبشخور باید علوفه حداقلی وجود داشته باشد تا 
حیات وحش تغذیه کنند در حالی که بر اثر خشکسالی 
متوالی در مدت دو سه سال دیگر گیاهی برای تغذیه 

نمی ماند. گروه های آسیب  حیات وحش در مناطق 
باال  یا آن ها که سنشان  و  بره ها  مانند  پذیر حیوانات 
می رفته و دندان هایشان می ریزد، نمی توانند علف های 
سیکل  یک  و  می شوند  ضعیف  و  بخورند  را  خشک 

معیوب به وجود می آید.
پوشش  رفتن  بین  از  باعث  همچنین   خشکسالی 
به کم شدن جمعیت حشرات  این  و  گیاهی می شود 
می انجامد و در این چرخه پرندگان هم دانه و غذای 
پرندگان  با کم شدن  به دست می آورند. حاال  کمتری 
شکارگرهای آنان که جغد و عقاب و شاهین باشد هم 
غذای کمتری به دست می آورند و جمعیت شان کمتر 

می شود.
وحش  حیات  به  نسبت  مردم  که  هست  سالی  چند 
و  می کنند  تجمع  سگ کشی  برای  شده اند.  حساس 
دیگر به راحتی از کنار آزار رساندن به حیوانات عبور 

نمی کنند.
این توجهات در این حد باقی نمانده و بسیاری دوست 
داشته  مشارکت  محیطی  زیست  کارهای  در  دارند 
باشند.اما متأسفانه می بینیم آدم ها بدون مشورت و در 
نظر گرفتن بعضی از مسائل خودسرانه و قطعاً از روی 
نفع  به  تنها  نه  که  می زنند  اقداماتی  به  دست  عالقه 
طبیعت و حیات وحش نیست که ضرر هم می رساند. 
مثاًل در جایی که نباید آبشخور باشد، آبشخور احداث 
می کنند و به این نکته توجه ندارند که ایجاد چنین 
چیزی که حیات وحش را به خود جذب می کند باید 
با مطالعه صورت بگیرد تا در آن منطقه میزان تخلف 

کم باشد یا کنترل روی آن صورت بگیرد
خشکسالی و تبعات آن به هیچ موجود زنده ای رحم 
باید  انگار  مدیریت  بازار  آشفته  این  در  و  نمی کند 
معجزه ای  بازهم  تا  باشیم  منتظر دست سبز طبیعت 

از آستین بیرون بیاورد...

یادداشت:

سال سخت و بحرانی پیش روی حیات وحش

به قلم 
یحیی فتح نجات
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