روزان هم

استاندار کرمان تاکید کرد:
جمع آوری ساخت و سازها

WWW.KERMANEMROOZ.COM

و تصرفات غیرمجاز
در بستر رودخانه ها
متن در صفحه دوم
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چهار صفحه  1000تومان
رهبر انقالب اسالمی پس از دریافت نوبت دوم واکسن کوو ایران برکت:

گزارش «کرمانامروز» از افزایش میزان همسرآزاری و کودکآزاری در اوضاع کرونایی استان کرمان:

تازیانهی قرنطینه و کرونا برچهره خانوادهها
 به دلیل قرنطینه و در نتیجه آن عدم تفریحات خارج از منزل و مشکالتی که این روزها برای بازار و اقتصاد رقم زده شده ،این رفتار باعث افزایش اختالفات در سطح خانوادهها شده است .به گونهای که بنابر اعالم مدیرکل
بهزیستی استان ،آمار کودک آزاری و همسر آزاری در کل استان کرمان افزایش یافته که البته اکثر گزارشها ،مربوط به شهرستانهای شرقی و جنوبی است .بیتردید ارائه راهکارهایی مانند بهبود شرایط اقتصادی و کنترل
تورم و مهار کرونا از طریق واکسیناسیون میتواند در کاهش موارد خشونت خانگی تاثیرگذار باشد ،اما همه اینها بدون همکاری و همیاری دستگاههای دولتی و غیردولتی محقق نخواهد شد و...
متن کامل در صفحه سوم

مردم خوزستان ناراحتی خود را بروز دادند
اما هیچ گلهای از آنها نمیتوان داشت
رئیس اورژانس کرمان خبر داد:
واژ گونی سواری جیلی  5کشته و مجروح بر جای گذاشت

2
مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد:

رئیس دادگستری راور:

حمایت از کارگران

یادداشت یک آتشنشان دلسوز
درباره کاستیها و معضالتی که در هنگام
بروز سیل استان کرمان را تهدید میکند:

حضور چهار ورزشکار
از استان کرمان در رقابتهای
پارالمپیک توکیو

به عنوان بازوان اصلی اقتصاد

در یک تصادف دلخراش؛

مولفه ای مهم برای تحقق

فعال رسانهای همراه با خانوادهاش
ِ
جان خود را از دست داد

رونق تولید است
صفحه دوم

عکس :سید محمد حسینی

واژه «غافلگیر شدیم»
در بحران معنی ندارد!

درصد اعالم شد

المپیک توکیو تا به امروز

به دلیل افزایش دمای هوا در روزهای پیش رو؛

3

صفحه سوم

آگهي مناقصه عمومي شماره/1400/23ع

کرمان -خیابان احمدی غربی
نبش کوچه 27
32263134
09307186654
مهندس ارساالن
دیوان بیگی زند

(کرکره ،جک ،اتوماتیک)
فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر
انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات
آب (ساختمان)

ﻣﯿﺪوﻧﻰ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﻰ ﮐﺪوﻣﻪ؟!
www.teetr.ir
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خاموشی ها دوباره برقرار می شود

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

فروش و نصب انواع درب های برقی

2
3

به رقابت های

نرخ تورم تیرماه 44/2

فروش ،نصب و سرویس آسانسور و باالبر

2

نیمنگاهی

از سوی مرکز آمار ایران؛

متن در صفحه چهارم

4

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « اجرای معابر سایت دهکده گردشگری» خود را از طريق
برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهينامه صالحيت پيمانكاري معتبر با رتبه حداقل  2در رشته
راه از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس
الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه
و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز چهارشنبه مــورخ  1400/5/13در محــل دفتركميسيون
معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ
 1400/5/6مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و
بدون جبران خسارت مختار ميباشد.
کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

خبار استان

ا

دو
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استاندار کرمان تاکید کرد:

رئیس دادگستری راور:

جمع آوری ساخت و سازها و تصرفات غیرمجاز در بستر رودخانه ها

استاندار کرمان گفت :امسال کلکسیونی از بحران را
در استان کرمان تجربه کردیم لذا خواستار کمک
جدی تر مدیران ارشد کشوری در حل بحران های
طوفان ،سیل ،خشکسالی ،سرمازدگی و ریزگردها در
استان هستیم.
دکتر علی زینی وند به همراه نماینده ولی فقیه در
استان ،نمایندگان کرمان و راور در مجلس ،نماینده
مردم بافت ،رابر و ارزوئیه در مجلس ،جمعی از
مدیران استان و شهرستان از مناطق سیل زده بافت
بازدید کرد.
وی در ادامه سفر یک روزه خود به شهرستان بافت،
در جلسه ستاد مدیریت بحران این شهرستان اظهار
کرد :امسال کلکسیونی از بحران را در استان کرمان
تجربه کردیم لذا خواستار کمک جدی تر مدیران
ارشد کشوری در حل بحران های طوفان ،سیل،
خشکسالی ،سرمازدگی و ریزگردها در استان هستیم.
وی عنوان کرد :در سال جاری محصوالت پسته ،پیاز
و برخی از باغات کرمان به دلیل سرمازدگی از بین

رفت و  ۱۵هزار میلیارد تومان خسارت به این بخش
وارد شد.
زینی وند بیان کرد :وزارت کشور و ستاد بحران در
ت کشاورزان استان کرمان کوتاهی نکردند
رفع مشکال 
و نزدیک به  ۳۰۰میلیارد تومان به این مهم اختصاص
دادند اما خسارت سرمازدگی در این استان بیش از
این میزان اعالم شده لذا ضروری است مسئوالن
کشور و نمایندگان آن را پیگیری کنند.
وی در ادامه از ساماندهی اسکان خانواده هایی که به
شدت از سیل اخیر در استان کرمان آسیب دیده اند
الیروبی قنوات ،الیروبی و بازگشایی بستر رودخانه ها،
مطالعه علت جابه جایی مسیل ها در برخی روستاها
را از اولویت های مهم مدیریت بحران اعالم کرد.
استاندار کرمان با تاکید بر اینکه ساخت و سازها و
تصرفات غیرمجاز در بستر رودخانه ها با هماهنگی
دستگاه قضا و مصوبه شورای تامین در استان جمع
آوری می شوند ،تصریح کرد :سیل اخیر به کل
هستی مردم بافت ،زندگی روستایی و کشاورزی مردم
خسارت وارد کرده و بسیار متاسف شدیم.
وی با اشاره به مشکالت شهرستانهای بافت ،رابر
و ارزوئیه بیان کرد :در صورتی که پیشگیری را در
بحرانها برجسته کنیم ،بسیاری از این مشکالت را
نخواهیم داشت.
زینی وند با بیان اینکه اولویت دولت ابتدا نجات
زندگی مردم شهرستان بافت است ،گفت :الزم است
میزان همه خسارت سیل اخیر و خسارت دیدگان به
طور دقیق و کامل شناسایی شود.
وی با اشاره به آسیب منازل مسکونی مردم در پی
سیل تصریح کرد :با احداث اردوگاه موافق نیستم زیرا
حجم حادثه در این حد نیست و مردم دوست دارند

در کنار خانه و زندگی شان اسکان یابند.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه کمک فراگیر با
مصوبه استانی به شهرستان بافت ارائه می شود اما
اولویت ما منازل مسکونی آسیب دیده از سیل است،
افزود :اولویت سریع دیگر ما الیروبی و مرمت قنوات
است لذا تجهیزات و امکانات الیروبی آن بررسی و به
هر طریقی تامین شود که حداکثر تا  ۱۰روز آینده
آب به دست مردم برسد.
زینی وند تصریح کرد :مساله بعدی رودخانه ها است
که با خطری جدی در این بخش مواجه هستیم ،این
بارندگی  ۴۰میلیمتر بود و در صورت تکرار میتواند
اثرات مخرب بیشتری به همراه داشته باشد.
استاندار کرمان افزود :باید در این خصوص اعتباری به
استان بیاوریم که در نقاط ضروری همچون دهستان
کیسکان که مسیل ها پرشدند ،ادوات در اختیار آب
منطقه ای استان قرار گیرد و سریعتر اقدام به الیروبی
شود.
استاندار کرمان با اشاره به پایلوت شدن بافت در
زمینه بازگشایی مسیر رودخانه ها عنوان کرد :مداخله
ناجوانمردانه در طبیعت انجام شده لذا مطالعاتی در
این منطقه باید انجام شود که ما این شهرستان را
پایلوت اجرای این طرح قرار دهیم و اعتبارات آن نیز
تامین میشود.
وی با اشاره به تاثیر خاکبرداری از معدن کوه شاه
در سیل اخیر گفت :این معدن در صورتی که طالی
خالص هم باشد مجوزی برای برداشت ندارد زیرا در
موقعیت خاص زیست محیطی و منابع طبیعی قرار
دارد.
استاندار کرمان تصریح کرد :باید مساله آنتن دهی
تلفن همراه مصوب و به ارتباطات ابالغ شود تا این

مشکل در شهرستان های بافت ،رابر و ارزوییه نیز
رفع شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت :کرمان
استان حادثه خیزی است که دستگاهها در حادثه
سیل بافت و دیگر مناطق پای کار بودند و هالل احمر
از دستگاه های خوبی بود که سریع برای امدادرسانی
در منطقه حضور پیدا کرد.
زینی وند افزود :جمعیت هالل احمر در کشف
جانباختگان گلباف رکورد زد سپاه و بسیج در بحران
ها و در حادثه سیل اخیر پای کار بودند و همچنین
نیروی انتظامی در لحظه اول خدمات خود را ارائه و
در این خصوص اطالع رسانی کرد.
وی بیان داشت :گالیه مردم و خانواده جانباختگان
طبیعی است اما نباید در چنین مواردی خدمات بی
نظیر نظام جمهوری اسالمی زیر سوال رود.
استاندار کرمان افزود :در مدیریت بحران قانون وجود
دارد مسئوالن و دستگاه ها بر اساس همین قانون
عمل کردند و در صحنه حاضر شدند و کامال در
حادثه سیل اخیر شهرستان بافت براساس چارچوب
و قانونی عمل کردیم که در همه بحران ها همینگونه
است.
گفتنی است :در بازدیدهای امروز نماینده ولی فقیه
در استان و امام جمعه کرمان ،نمایندگان بافت ،رابر،
ارزوئیه ،کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی،
مدیران کل هالل احمر ،بنیاد مسکن ،آب منطقه ای،
فرماندار و امام جمعه بافت ،فرمانده سپاه و تعدادی
از مدیران استانی و شهرستان بافت حضور داشتند و
از روستاهای کیسکان ،برکنان ،باغ فخروئیه ،تلخه
چار و تعدادی دیگر از مناطق سیل زده بازدید به
عمل آمد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد:

حضور چهار ورزشکار از استان کرمان در رقابتهای پارالمپیک توکیو
مدیرکل ورزش کرمان گفت :توسعه زیرساختهای
ورزش و توجه به ورزشکاران بومی باید در دستور کار
باشد که این با تکمیل مجموعههای ورزشی محقق
خواهد شد.
میثم پاریزی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان
در حاشیه سفر جمشید تقی زاده معاون امور حقوقی،
مجلس و هماهنگی امور استانهای وزارت ورزش و
جوانان به شهرستان رفسنجان از اقدامات صورت
گرفته در حوزه ورزش این شهرستان و حمایتهای
مس سرچشمه قدردانی کرد و گفت :خوشبختانه امروز
هیاتهای ورزشی رفسنجان در یک تعامل مثال زدنی
در حال کار کردن هستند.
او به بازدید از پروژههای ورزشی این شهرستان اشاره و
ابراز امیدواری کرد :جمع بندی این سفر به عنوان یک
سفر کاربردی بتواند در زمینه تکمیل و کمک به بهبود
وضعیت پروژهها موثر واقع شود.
پاریزی به مشارکت باشگاه صنعت مس رفسنجان در

توسعه ورزش اشاره و تصریح کرد :باشگاه صنعت مس
رفسنجان  ۸تیم در سطح لیگ برتر کشور و در مجموع
 ۱۵تیم را در لیگهای کشور مدیریت میکند که این
اتفاق بسیار بزرگی است و سهم عمدهای در توفیق
ورزش استان دارد؛ اما توسعه زیرساختهای ورزش،
توسعه ورزش همگانی و توسعه نشاط و شادابی عمومی
و نگاه به مجموعه عالقهمندان به ورزش و ورزشکاران
بومی باید در دستور کار مجموعه باشد که این نگاه
با توسعه زیرساختها و تکمیل مجموعههای ورزشی
موجود محقق خواهد شد.
او بیان کرد :امیدواریم با مشارکت مس در قالب ماده
 ۲۷یا مسئولیت اجتماعی ،در تکمیل پروژههای ورزشی
تا پایان سال  ۱۴۰۰امکان بهره برداری از پروژهها را
داشته باشیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان از سرمایه
گذاران به منظور مشارکت در پروژههای ورزشی به
ویژه استخر شنا و مجموعه آبی از طریق ظرفیتهای

قانونی ماده  ۲۷دعوت کرد.
پاریزی افزود :از طریق مشارکت ماده  ۲۷که با باشگاه
مس رفسنجان انجام دادیم ،در قالب چندین پروژه که
یکی از این پروژهها سالن  ۹دی رفسنجان است۳ ،
میلیارد تومان هزینه شد و امروز به عنوان یک مجموعه
شکیل برای برگزاری رقابتهای ملی تبدیل شده است.
او تصریح کرد ۵ :سالن هم در سطح شهرستان در
حال آماده سازی است که این اتفاق بسیار مثبتی است
و امیدواریم مجتمع مس سرچشمه و باشگاه فرهنگی
ورزشی مس رفسنجان برای تکمیل پروژههایی که
امروز از آنها بازدید شد ،مشارکت کنند.
او به حضور  ۴نماینده از استان کرمان در رقابتهای
پارالمپیک اشاره کرد و بیان کرد :یکی از این ورزشکاران
به نام منصور پورمیرزایی رفسنجانی است که احتماالً
مدال طال را از آن خود خواهد کرد.
پاریزی ابراز امیدواری کرد :مجموعه اداره کل ورزش ورزشی مس رفسنجان و مجموعه ورزش کارکنان مس،
و جوانان ،مجموعه صنعت بزرگ مس ،باشگاه فرهنگی توسعه متوازن را در ورزش شهرستان به وجود آورند.

رئیس اورژانس کرمان خبر داد:

واژگونی سواری جیلی  5کشته و مجروح بر جای گذاشت
رئیس اورژانس کرمان گفت :واژگونی سواری
جیلی در محور بردسیر به باغین  ۲کشته و ۳
مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه
خبرنگاران جوان از کرمان ،سید محمد صابری
رئیس اورژانس کرمان گفت :به دنبال دریافت

گزارش واژگونی خودرو سواری جیلی در محور
بردسیر به باغین ( ۱۵کیلومتری باغین) بدون فوت
وقت  ۳تیم فوریتهای پزشکی به محل حادثه اعزام
شدند .او افزود :بعد از رها سازی مصدومان ،اقدامات
درمانی مناسب از سوی تیمهای فوریتهای پزشکی
حاضر در صحنه صورت گرفت.

صابری با بیان اینکه در این حادثه رانندگی متاسفانه
 ۲نفر ،شامل یک زن و یک َمرد با حدود سن ۶۵
ساله به علت شدت جراحات وارده در دم جان
باختند ،تصریح کرد :این حادثه  ۳مصدوم ،شامل
یک زن  ۳۷ساله و  ۲کودک (پسر و دختر)  ۷و ۱۳
ساله بر جای گذاشت.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی به منظور انجام امور دبیرخانه و ماشین نویسی
ستاد مرکزی و معاونت های درمان و آموزشی
دستگاه مناقصه گزار

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

موضوع مناقصه

مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی
به منظور انجام امور دبیرخانه و ماشین نویسی ستاد
مرکزی و معاونت های درمان و آموزشی

برآورد یکساله (ریال)
تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
دریافت اسناد
آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران
بازگشایی پیشنهادها

 8/352/172/644ریال
 417/608/632ریال
از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30روز دوشنبه
مورخ 1400/05/11
تا ساعت  14:30روز شنبه مورخ 1400/05/23
از ساعت  12:15روز یکشنبه مورخ 1400/05/24

شماره مناقصه:
36/24/5/1400
دریافت اسناد :
الف)سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت
www.setadiran.ir
ب) پایگاه ملی مناقصات
http://iets .mporg.ir
(صرفاً جهت مشاهده)

ضمناً جلسه توجیهی در ساعت  10:00روز یکشنبه مورخ  1400/05/17در محل آمفی تئاتر دانشگاه برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف ( تضمین شرکت در مناقصه) :کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی ،معاونت غذا و دارو ،اداره حراست
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد).

1168620

او بیان کرد :مصدومان این حادثه برای تکمیل
اقدامات درمانی به بیمارستان شهید باهنر کرمان
منتقل شدند .رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و
مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت:
حال یک نفر از مصدومان (دختر  ۱۳ساله) وخیم
گزارش شده است.

خبر

حمایت از کارگران به عنوان بازوان
اصلی اقتصاد ،مولفه ای مهم برای تحقق
رونق تولید است

راور -خبرنگار کرمان امروز:رئیس دادگستری راور گفت:کارگران به عنوان
سرمایه و محور اصلی جهش تولید در کشور هستند و سخن گفتن از رونق
تولید بدون توجه به کارگر و حقوق کارگران بی معناست.
ابوالفضل فرح بخش در نشست هم اندیشی با رئیس معدن منطقه همکار
راور بر ضرورت و اهمیت توجه به مسائل معیشت و حقوق کارگران تاکید
کرد و افزود :کار درمعدن جزو مشاغل سخت و زیان آور است و بر همین
اساس کارگری در معدن طبق نظر کارشناسان بازار کار ،جزو سخت ترین
و زیان آورترین شغلهای دنیا به شمار میرود.
وی با اشاره به این مطلب که مشاغل سخت و زیان آور در هر کشوری دارای
ضوابط خاص است ،اظهارکرد :کارگران نیازمند حمایت بیشترند و نباید
اجازه داد حق و حقوق آنان توسط کارفرمایان تضییع گردد.
فرح بخش به تاکیدات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر « احیا و
استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی های مشروع مردم از وظایف مهم
قوه قضاییه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان
و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی ،مقابله کند ».استناد کرد و در
همین راستا پیگیری مطالبات کارگران و استیفای حقوق آنان را از وظایف
مهم قوهی قضائیه برشمرد.
وی ضمن بیان اینکه معدن کاری از جمله قدیمی ترین مشاغل است که
همواره طاقت فرسا و پر مشقت بوده و معدنکاران همواره در معرض خطرات
ناشی از کار در معادن و جراحات ناشی از آن و حتی مرگ قرار دارند،
اظهارکرد :حمایت از کارگران به عنوان بازوان اصلی اقتصاد ،مولفه ای مهم
برای تحقق رونق تولید است.
فرح بخش ضمن بیان فرازهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری» در
خصوص رسیدگی به مطالبات این قشر معزز و رفع موانع از پیش پای تولید
کنندگان» بیان کرد :حذف بروکراسی زائد اداری ،تخصیص ارز یارانه ای و
انتقال تکنولوژی روز باعث دلگرمی بیشتر تولید کنندگان و افزایش کیفیت
محصوالت تولیدی خواهد شد که اجرای این سیاست به معنای اجرای
منویات مقام معظم رهبری همان رونق تولید است.
وی در ادامه اظهار کرد :جامعه کارگری به عنوان سنگربانان خط مقدم
جنگ با سالح کار و تالش و افزایش تولید داخلی با همکاری مدیران عرصه
تولید و صنعت می تواند حماسه اقتصادی را به وجود آورد.
رئیس دادگستری تصریح کرد :قرار گرفتن این دو قشر یعنی کارگر و
کارفرما در کنار یکدیگر ،سود خود را در سود دیگری دانستن ،رفاه و
آسایش خانواده خود را در رفاه و آسایش دیگری دیدن و امنیت شغلی
خود را در حفظ سرمایه تولید کننده دانستن می تواند نقش بسزایی را در
حوزه تولید و کارگری ایفا کند.
وی در ادامه نقش آموزش را در بهبود کیفیت تولید (سرمایه انسانی کار)
بعنوان یکی از مولفه های پیشرفت و توسعه پایدار کشور عنوان و اضافه
کرد:کار در معدن جزو مشاغل سخت و زیان آورمی باشد و در قانون کار
آمده است«:کار در معادن اعم از تحت االرضی یا سطح االرضی که ایجاب
ن در تونلها و راهروهای سر پوشید ه به استخراج بپردازند.
میکند ،کارگرا 
ن مواد از سطح کار ،حمل
ل جدا کردن یا منفجر ساخت 
کار استخراج شام 
ل معدن و
ق در داخ 
ب و بر 
تآ 
ت مربوط ب ه انفجار ،اداره تأسیسا 
مواد عملیا 
ب نماید کارگر در تونلها
ی هر گونه مباشرت و نظارتی که ایجا 
به طور کل 
ن انجا م وظیفه نماید ،میباشد.
ی معد 
یا راهروها 
وی بیان کرد :وضعيت سالمت كارگران تا حد زيادي متاثر از شرايط كاري
و نوع شغل آنان است و كار در معادن از جمله مشاغل تهديد كننده
سالمتي كارگران محسوب مي گردد.
فرح بخش عنوان کرد :آنچه که جامعه کارگری را به عنوان پیشتازان خط
مقدم تولید در شرایط سخت اقتصادی مورد توجه و اهمیت قرار داده،
دستان با اراده آنها در چرخاندن نظام اقتصادی و تولیدی کشور است که
بیش از هر زمان دیگر میتواند خوداتکایی را به خوبی رقم بزند.
وی تصریح کرد :بالندگی اقتصاد کشور امروز در دستان کارگران و
کارفرمایان خدومی است که با همدلی هم سعی میکنند با گذر از شرایط
سخت کرونایی و تحریم با آرامش روحی و روانی به تقویت جبهه اقتصادی
کشور کمک کنند.
رئیس دادگستری درحوزه اختالفات کارگری و کارفرمایی درباره عواقب
بیمه نکردن کارگران توسط کارفرما ،اظهار کرد :بخش جرائم سازمان تامین
اجتماعی متولی رسیدگی به این تخلفات است و کارفرمایانی که بر خالف
مفاد ماده  ۱۴۸قانون کار از بیمه کردن کارگران خود خودداری میکنند،
در صورت شکایت کارگر و احراز این موضوع بعد از بررسی بازرسان سازمان
تامین اجتماعی ،کارفرما عالوه بر پرداخت تمامی حقوق متعلق به کارگر،
باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مرتکب جرم به جریمه نقدی معادل
دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهد شد.
وی ادامه داد :مطابق ماده  ۳۶قانون تامین اجتماعی نیز کارفرما مسئول
پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی بوده و
مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر
کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت
کند.
فرح بخش گفت :طبق ماده  ۱۴۸قانون کار ،کارفرما موظف است که از روز
اول بیمه کلیه کارگران یا کارمندان مشمول قانون کار که در آن مجموعه
مشغول به کار هستند را پرداخت کند.
وی در پایان تاکید کرد :مسئوالن باید نهایت سعی و تالش خود را جهت
کاهش مشکالت این قشر عزیز و زحمتکش به عمل آورده و در جهت رفع
موانع تولید و ایجاد انگیزه در بین کارگران و کارفرمایان همکاری الزم را
داشته باشند و باید تمام تالش خود را در جهت حل مشکالت و یا کمک
به رفع مشکالت کارگران معادن شهرستان بگذارند.

جامعه

سه
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گزارش «کرمانامروز» از افزایش میزان همسرآزاری و کودکآزاری در اوضاع کرونایی استان کرمان:

تازیانهی قرنطینه و کرونا برچهره خانوادهها
گزارش :مهدیه السادات
میر مهدی حسینی

اشاره:
با توجه به شرایط کرونا که از سال  98تا کنون ایجاد
شده به دلیل قرنطینه مشکالتی برای بازار اقتصادی ایجاد
شد و بسیاری از مشاغل مانند گذشته فعالیت ندارند که
این مساله باعث افزایش اختالفات در سطح خانواده ها
شده است و بنا بر اعالم مدیر کل بهزیستی استان ،آمار
کودک آزاری و همسر آزاری در کرمان افزایش یافته و
اکثر گزارش ها ،مربوط به شهرستان های شرقی و جنوبی
است .در همین زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه قابل
مطالعه است.
ویروس کووید 19آسیب های زیاد اقتصادی و خانوادگی
به بار آورده است .از جمله اینها بحث خشونت های خانگی
است .قرنطینه و حضور اجباری در منزل موجب افزایش
آمار خشونت خانگی شده است و خشونت خانگی را هم
به عنوان چالش دیگر امروزه بشر اضافه کرده و تبدیل به
بحران جدی شده است چرا که دوران قرنطینه ساعات
تماس زوج ها و مدت تعامل آنها را با یکدیگر بیشتر کرد
و اختالفات زناشویی افزایش یافت و آتش خشم در خانه ها
را شعله ور ساخت.
طبق گزارش های سازمان بهزیستی استان کرمان ،در سال
گذشته ،در ایام کرونا بیش از  4برابر تعداد تقاضاهای طالق
در سامانه تصمیم(سامانه نوبت دهی اینترنتی درخواست
طالق توافقی) استان کرمان افزایش یافته است .همچنین
در این ایام،سامانه  1480بیشترین فراوانی ثبت شده در

 به دلیل قرنطینه و در نتیجه آن عدم تفریحات خارج از منزل و مشکالتی که این روزها برای بازار و

اقتصاد رقم زده شده ،این رفتار باعث افزایش اختالفات در سطح خانوادهها شده است .به گونهای که بنابر

اعالم مدیرکل بهزیستی استان ،آمار کودک آزاری و همسر آزاری در کل استان کرمان افزایش یافته که
البته اکثر گزارشها ،مربوط به شهرستانهای شرقی و جنوبی است .بیتردید ارائه راهکارهایی مانند بهبود

شرایط اقتصادی و کنترل تورم و مهار کرونا از طریق واکسیناسیون میتواند در کاهش موارد خشونت خانگی

تاثیرگذار باشد ،اما همه اینها بدون همکاری و همیاری دستگاه های دولتی و غیردولتی محقق نخواهد شد و...

زمینه ناسازگاری خانوادگی را به ثبت رسانده است و این
مساله باعث شده مداخالت اورژانس اجتماعی در این زمینه
افزایش یابد و این همه موجب نگرانی و دغدغه مسئوالن
بهزیستی استان شده است.
و اما خشونت خانگی چیست؟
بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی خشونت عبارت
است از استفاده عمدی از زور یا قدرت فیزیکی ،تهدید
دیگران یا خود ،علیه یک گروه یا جامعه که به احتمال

زیاد منجر به جراحت ،مرگ ،آسیب روانی ،رشد نامناسب
یا محرومیت شود .عواملی که به گسترش خشونت خانگی
دامن می زنند از فقر اقتصادی و فرهنگی تا اعتیاد و ویژگی
های شخصی و ساختار های جامعه متفاوت هستند که در
این بین اپیدمی کرونا نیز موجب گسترش خشونت های
خانگی می شود.
کرونا و افزایش خشونت های خانگی
کرونا و ماندن طوالنی در کنار یکدیگر ،نداشتن برنامه و

فقدان مهارت برای داشتن یک زندگی بانشاط و فشارهای
اقتصادی از جمله عوامل موثر در عدم داشتن روابط مناسب
بین اعضای خانواده است که باعث بروز خشونت های
مختلف می شود اما باید بدانیم آنچه درون خانواده ها می
گذشت در دوران کرونا خودش را بیشتر نشان داد.
بیشترین نوع خشونت خانگی چیست؟
کارشناسان و مددکاران اجتماعی می گویند؛ معموال در
خشونت های خانگی بیشتر آزارهای جسمی گزارش می
شود و آزارهای عاطفی مانند توهین ،تهدید و آزارهای
جنسی نیز جزو بیشترین آزارهای خشونت خانگی است
که اکثر مردم آن را پنهان می کنند و این سکوت به خاطر
حفظ آبرو است اما باید بدانیم همین سکوت باعث تکرار
این آزارها و خشونت ها می شود.
افزایش آمار کودک آزاری و همسر آزاری در کرمان
بنا بر اعالم مدیر کل بهزیستی استان ،آمار کودک آزاری
و همسر آزاری در کرمان افزایش یافته است.
صادق زاده در این باره افزود :متاسفانه اعتیاد ،کودک
آزاری ،همسر آزاری و سالمند آزاری در راس آسیب های
اجتماعی قرار دارد و بیشترین تماس با اورژانس اجتماعی
مربوط به این مسائل است.
وی بیان کرد :بیشترین فراوانی کودک آزاری و همسر
آزاری در استان کرمان مربوط به شهرستان های شرقی و
جنوبی است که منشا بیشتر کودک آزاری ها ،همسر آزاری
و حتی سالمند آزاری ها اعتیاد و بعد از آن طالق است.
سخن آخر
بی تردید ارائه راهکارهایی مانند آموزش های تاب آوری،
توانایی حل مساله ،بهبود شرایط اقتصادی و کنترل تورم،
مهار کرونا از طریق واکسیناسیون یا اقدامات پیشگیرانه
و ارائه خدمات تلفنی حمایتی می تواند در کاهش موارد
خشونت خانگی تاثیر گذار باشد اما همه اینها بدون
همکاری و همیاری دستگاه های دولتی و غیر دولتی محقق
نخواهد شد.

نقش تفاهم

در ازدواج

نرخ تورم تیرماه  44/2درصد اعالم شد
سرویس خبر:مرکز آمار اعالم کرد :نرخ تورم ساالنه
تیر ١۴٠٠برای خانوارهای کشور به  44/ 2درصد رسیده
که نسبت به ماه قبل ١.٢ ،درصد افزایش داشته است.
مرکز آمار اعالم کرد :نرخ تورم ساالنه تیر ١۴٠٠برای
خانوارهای کشور به  ۴۴,2درصد رسیده و نرخ تورم
نقطهای برای خانوارهای شهری  ۴٢,٩درصد است که
نسبت به ماه قبل  ٠.۴واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی  ۴٧.٧درصد
بوده که نسبت به ماه قبل  ٣.٨واحد درصد کاهش داشته
است.
همچنین نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری و
روستایی به ترتیب  ۴٣,٧درصد و  ۴٧.٣درصد است.
کاهش نرخ تورم نقطهای خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم نقطهای ،درصد تغییر عدد شاخص
قیمت ،نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد .نرخ تورم
نقطهای در تیر ماه  ١۴٠٠به عدد  43,۶درصد رسیده
است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 43.۶

درصد بیشتر از تیر  ١٣٩٩برای خرید یک «مجموعه
کاالها و خدمات یکسان» هزینه کرده-اند.
نرخ تورم نقطهای تیر ماه  ١۴٠٠در مقایسه با ماه قبل

 ٣.٨درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای
شهری  ۶,٣درصد میباشد که نسبت به ماه قبل ١.١
واحد درصد افزایش داشته است .همچنین این نرخ برای
خانوارهای روستایی  ٣.٢درصد بوده که نسبت به ماه قبل
 ۶.٠واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ساالنه ،درصد تغییر میانگین اعداد
شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری ،نسبت
به دوره مشابه قبل از آن میباشد .نرخ تورم ساالنه تیر ماه
 ١۴٠٠برای خانوارهای کشور به  44,2درصد رسیده که
نسبت به ماه قبل ١.٢ ،واحد درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری و
روستایی به ترتیب  ۴٣,٧درصد و  ۴٧.٣درصد میباشد
که برای خانوارهای شهری  ١.٢واحد درصد افزایش و
برای خانوارهای روستایی  ١.٧واحد درصد افزایش داشته
است.

خاموشی ها دوباره برقرار می شود
سرویس خبر:سخنگوی صنعت برق گفت :هفته
آینده به دلیل افزایش دمای هوا روزهای سختی
پیشرو صنعت برق خواهد بود.
مصطفی رجبی مشهدی افزود :پیش بینی میشود
مصرف برق در هفته آینده از  ۶۵هزار مگاوات عبور

کند که رقم بسیار باالیی است.
وی گفت :روزهای پیش رو روزهای بسیار سختی
برای صنعت برق خواهد بود ،زیرا میزان مصرف از
میزان تولید  ۱۰هزار مگاوات بیشتر میشود.
سخنگوی صنعت برق ادامه داد :پیشی گرفتن

صنایع بزرگ ،مشترکان خانگی و تجاری هستیم.
وی با اشاره به اینکه مصرف برق امروز به  ۵۸هزار
مگاوات رسیده است ،گفت :اگر مشترکان برق در
زمان اوج مصرف برق صرفه جویی کنند با محدودیت
کمتری از این روزها عبور می کنیم.

در یک تصادف دلخراش؛

فعال رسانهای همراه با خانوادهاش جان خود را از دست داد
ِ
سرویس خبر:فعال برجسته فضای مجازی کشور همراه با
خانواده اش در حادثهای دلخراش در قم جان سپرد.
محمدحسین فرجنژاد ،با موتورسیکلت در بلوار غدیر در
تصادف با یک خودرو به همراه خانواده اش به دیارباقی
شتافت.

مهدی فراهانی ،سخنگوی اورژانس ،در اینباره گفت:
«این حادثه که در بلوار الغدیر ،روبهروی ورودی پردیسان
رخ داده ،متاسفانه  ۵کشته برجای گذاشته است».
وی افزود« :در این حادثه طبق گزارشات میدانی،
موتوسیکلت دارای  ۵سرنشین بوده است که پس از برخورد

با خودروی سواری  ۴ ،۲۰۶سرنشین موتوسیکلت در دم
جان باختند و مصدوم دیگر که کودکی  ۴ساله بدحال
بوده است ،پس از دریافت اقدامات درمانی مناسب توسط
کارشناسان فوریتهای پزشکی ،به مرکز درمانی منتقل
شده است ».وی گفت« :راننده خودروی سواری نیز در این

به قلم
مهناز سعید

موفق

به دلیل افزایش دمای هوا در روزهای پیش رو؛
میزان مصرف برق با توجه به میزان تولید نیروگاههای
کشور و محدودیت نیروگاههای برق آبی ،قابل جبران
نیست.
رجبی مشهدی افزود :برای گذر از این شرایط بدون
اعمال خاموشی برنامه ریزی شده نیازمند کمک

سخن از الله زار هم زیباست
وصف ابروی یار هم زیباست
زیر کرسی و در شب یلدا
قصه ی نو بهار هم زیباست
در بیابان خشک و بی حاصل
سایه ی یک چنار هم زیباست
چهره ها در نقاب پنهان است
خنجری آشکار هم زیباست
شادمانی حرام اگر باشد
خنده ،بی اختیار هم زیباست
بلبالن در قفس نمی خوانند
که چنین قار قار هم زیباست
گفته بودند اهل کرمان را
خواجه ی تاجدار هم زیباست
گاهگاهی میان اینهمه غم
سخن خنده دار هم زیباست
نان اگر شد گران  ،خیالی نیست
میوه ای چون خیار هم زیباست
بغض ها در گلو چو پابرجاست
سخن نیشدار هم زیباست
کار مان چون گذشته از زاری
خنده در اضطرار هم زیباست
بهر هر شاعری که مفلس شد
همسری سازگار هم زیباست
الغرض هر چه را که کم داریم
گفتن از بیشمار هم زیباست

به قلم مهدی
ایرانمنش پور
کرمانی

یادداشت:

از سوی مرکز آمار ایران؛

 ٠,۴واحد درصد کاهش یافته است .نرخ تورم نقطهای
گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنی ها و دخانیات»
با کاهش  ۵,۴واحد درصدی به  ٩.۵۶درصد و گروه
«کاالهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش  ۴.٣واحد
درصدی به  ۴.٣٧درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای
شهری  ۴٢,٩درصد میباشد که نسبت به ماه قبل ٠.۴
واحد درصد کاهش داشته است .همچنین این نرخ برای
خانوارهای روستایی  ۴٧.٧درصد بوده که نسبت به ماه
قبل  ٣.٨واحد درصد کاهش داشته است.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه ،درصد تغییر عدد شاخص
قیمت ،نسبت به ماه قبل میباشد .نرخ تورم ماهانه تیر
 ١۴٠٠به  ۵,٣درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل،
 ١.٠واحد درصد افزایش داشته است .تورم ماهانه برای
گروههای عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» و
«کاالهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب  ٣.١درصد و

وصف
یار

تصادف جان خود را از دست داده و سرنشین خودرو پس از
دریافت اقدامات درمانی به مرکز درمانی منتقل شده است».
فرد راکب موتو سیکلت ،دکتر محمدحسین فرجنژاد از
مولفان و محققان و اساتید سواد رسانهای کشور و از اعضای
هیات مدیره فضای مجازی حوزه بود.

هم سطح بودن طبقه ی فرهنگی و اجتماعی برای
موفقیت در ازدواج یکی از ضروریات است و
طرفین باید که یا از قبل در یک سطح بوده و یا
اینکه خود را به سطحی یکسان برسانند تا درک
بهتری از همدیگر داشته باشند .برای تفاهم بیشتر
میان زوجین الزم است که هر دو از یک دین
خاص تبعیت کرده و یا در صورت تفاوت خود
را به یک نقطه ی مشترک برسانند چون برخی
تفاوت ها انکارناپذیرند .گذشته از دین برای
شروع یک زندگی مشترک بهتراست که میزان
شیفتگی درجه ی ارادت زوجین و روند تفکر
آنها نیز نزدیک به یکدیگر باشد .در هنگام
ازدواج دو طرف همدیگر را با تمام کم و کاستی
ها یا زشت و زیبایی ها پذیرفته و بعد از آن حق
هیچ اعتراضی را ندارند بلکه باید تفاوت ها
را با تفاهم و مهربانی مرتفع سازند تا تبدیل به
انسانهایی کامل شوند.
تالش بیهوده برای آنچه که قابل تغییر نیست آب
در هاون کوبیدن است و فایده ای نخواهد داشت.
در فرهنگ ما امتیازات زیادی برای زن در نظر
گرفته شده است اما در سایه ی محبت و اشتیاق
این حقوق به اشتراک گذاشته شده تا افراد
همچنان تشویق به ادامه دادن زندگی می شوند و
به طور خستگی ناپذیر به راه ادامه دهند البته که
احترام همواره باید میان طرفین ازدواج در تعادل
بوده باشد و البته میزان آن در مقایسه با صمیمیت
ها و اعتمادهای به وجود آمده تغییر خواهد کرد
اما اگر محبت و صمیمیت رنگ ببازد متاسفانه با
هیچ احترامی قابل جبران نخواهد بود.
با احترامی که در اسالم به زنان گذاشته می شود
نباید حق مردان را نادیده گرفت چرا که نباید
به آنها هم ظلم شده و مورد غفلت قرار گیرند
ما در زمینه ی ازدواج و طالق حق زنان را در
اولویت قرار داده ایم ولی آیا مردان به کلی باید
از هر حقی محروم باشند .به نظرم در قرن 21
باید درباره ی حقوق مرد و زن در زندگی یک
بازبینی به روز شده انجام گیرد تا مردان به دلیل
کم بودن جمعیت شان و نداشتن حق دفاع مورد
ظلم قرار نگیرند .ما همیشه حق را به زنان داده
ایم اما مردان نیز گوشه ای از زندگی هستند .با
نادیده گرفتن حق مرد در ازدواج و طالق همواره
یک جامعه ی بیمار خواهیم داشت که خواب و
بیداری اش فرق ندارد.
برگرد از زندان رویاها به دنیا
خود را رها کن از سکوتی در تماشا
در زندگی من خاطراتم می فروشم
تا خنده باشد بر لبان خشک فردا

صاحب امتیاز و مدیرمسئول :محمد فتح نجات

موسس و ناظر کیفی  :یحیی فتح نجات

دبیر سرویس ورزشی :امید سالجقه

سردبیر :مهدیه السادات میرمهدی حسینی

مدیر داخلی :عفت حمیدی

صفحه آرا :نرگس بامری

سرپرست خبرنگاران :هما حجازی

مدیر سازمان آگهی ها :محبوبه امامی صدر

نشانی :كرمان ـ میدان امام حسین (ع) ـ ابتدای بلوار باستانی پاریزی ـ بعد از اداره زمین شناسی جنوب خاوری ـ نرسیده به تاالر مهر

تلفن 33124737 :ـ  33127794ـ  33129371دورنگار 33127795 :
نشانی سایت رسمی کرمان امروز:

نشانی ایمیل کرمان امروز:

www. KERMANEMROOZ .com
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یادداشت یک آتشنشان دلسوز درباره کاستیها و معضالتی که در هنگام بروز سیل استان کرمان را تهدید میکند:

واژه «غافلگیر شدیم» در بحران معنی ندارد!
به قلم محمد رسول
جهانشاهی

مدیر ارتباطات سازمان
آتش نشانی

با فروکش کردن سیالب در اکثر نقاط استان و شروع
بازسازی و بازتوانی ،وقت آن رسیده که به آسیبشناسی
اقداماتی که در این ایام توسط دستگاهها و مسئوالن
مرتبط انجام شد ،پرداخته شود که در این یادداشت به
تشریح برخی از این آسیبهاخواهم پرداخت.
استان کرمان ازجمله مناطقی در کشور است که به
واسطهی شرایط جغرافیایی،گهگاه حوادث طبیعی
بزرگی در آن رخ میدهد که سیل و زلزله از مهمترین
آنها به شمار آید .عالوه بر این ،استان کرمان شاهد
اتفاقاتی است که منجر به بحران یا شبه بحران میشود
و گاهی مردم و بسیاری از مسئوالن را تا مدتها درگیر
خود میکند؛ وقوع سیالبهای اخیر در استان نمونهی
این بحرانهاست و متاسفانه چندی پیش شاهد جان
باختن پنج نفر از هماستانیهای عزیزمان در شهرستان
بافت و آسیبهای گسترده در دیگر نقاط استان بر
اثر این حادثه بودیم .سیالبهای اردیبهشتماه امسال
نیز در بخش گلبافت منجر به جان باختن شش نفر
از کارکنان خدوم ادارهی برق این شهرستان شد که
برای تعویض تیرهای برق آسیبدیدهی ناشی از سیل
به مناطق سیلزده اعزام شده بودند .وقوع این حوادث
در استان کرمان ،اندوه و افسوس مردم استان و کشور
را در پی داشت و بسیاری از مسئوالن برای مدیریت و
حل بحران دست به کار شدند.
«بحران» و راههای برونرفت از آن نهتنها در استان
و کشور ما که در بسیاری از کشورهای دیگر نیزیک
دغدغه و اصل مهم است .در واقع هیچ کشوری
نمیتواند مدعی شود که بهسادگی میتواند از بحران

عبور کند ،اما میزان آمادگی و قدرت کشورها در
مقابله با بحران متفاوت است .بحران بخشی از ذات
طبیعت است و وقوع آن چیز عجیبی نیست اما عدم
آمادگی ما و فراهم نکردن زیرساختهای الزم ،مایهی
تعجب است .به گواه آمار از حدود  ۴۰بحران طبیعی
شناخته شده در دنیا بیش از  ۳۰مورد آنها سابقهی
وقوع در ایران داشته و استان کرمان نیز از بحرانیترین
استانهای کشور است .به این ترتیب استان کرمان
جزو مناطق حادثهخیز است و آمادگی برای مقابله
با بحران از ضرورتها و اولویتهای مدیریتی در این
استان محسوب میشود.
در سیالبهای اخیر ،پیشبینی و هشدار بهموقع سبب
کاهش خسارات و تلفات انسانی در مقایسه با وسعت
سیل شد ،اما مساله بر سر اقداماتی است که شاید اگر
زودتر انجام میشد ،چهبسا اص ً
ال سیلی رخ نمیداد.

عالوه بر این با انجام مانورها و اتخاذ تمهیداتی،
میتوانستیم سرعت امدادرسانی پس از وقوع بحران
را باال ببریم .در استانی مانند کرمان باید آمادگی الزم
برای برخورد با حوادث بزرگ وجود داشته باشد و
گفتن عباراتی از قبیل «نمیدانستیم ،اطالع نداشتیم،
فکر نمیکردیم چنین شود ،غافلگیر شدیم و…»
نمیتواند چارهساز باشد .البته واضح است که در زمان
وقوع بحران ،عیبیابی و بررسی دالیل بروز خسارت
سنگین ،کار منصفانهای نیست چراکه در این شرایط،
امدادرسانی و بهویژه ارسال تجهیزات و دستگیری از
هموطنان باید اولویت نخست باشد .در حال حاضر که
اوضاع مناطق سیلزده بهتر شده ،میتوان اقدام به
آسیبشناسی کرد .افراد دارای مسئولیت در حوزهی
بحران باید بدانند که بحران خبر نمیکند .در مورد
بسیاری از بحرانها مانند زلزله تقریباً هیچ پیشبینی

وجود ندارد .در مورد سیل نیز تنها از چند روز قبل
میتوان مواردی را پیشبینی کرد که آن هم کامالً
دقیق نیست .در این میان ،تنها حفظ آمادگی میتواند
کارگشا باشد .در این راستا ،برنامهریزیها باید پیش
از وقوع بحران و در جلسات بعضاً طوالنی و وقتگیر
انجام شده و خروجی داشته باشد .در این جلسات باید
مسئولیتها و مسئوالن مربوطه مشخص شده و تقسیم
کارها با توجه به توانایی ،تخصص و تجربهی افراد انجام
شود و افراد مسئول نیز نسبت به انتخاب تیمهای
عملیاتی خود اقدام کنند .استفاده از افراد بیتخصص و
کمتجربه در زمان بحران باعث افزایش مشکالت شده
و چهبسا تصمیمات نادرست باعث تشدید بحران شود.
بهطور قطع همهی کشورها در مدیریت بحران،
ضعفهایی دارند اما میزان ناهماهنگیها متفاوت است
و درایت و دوراندیشی مدیران و بهکارگیری نیروهای
مستعد در آن دخیل است .حتی آن دسته از کشورهایی
که مدعی تابآوری باال در بحرانها هستند در مقابل
حوادث شدید مانند سونامی یا آتشسوزیهای
گستردهی جنگلها با مشکالتی مواجه میشوند .اما
با استفادهی بهینه از تجربیات به دستآمده میتوانیم
مدیریت صحیحتری در بحرانهای آتی داشته باشیم.
برای مثال در برخی کشورهای پیشرفته ،تجهیزات
و لوازمی شامل موتور برق ،بیل و کلنگ ،لباسهای
عملیاتی ،نقشههای دقیق ،مسیلها ،کانالهای شهر و
صدها قطعهی دیگر که فقط برای مواقع بحران کاربرد
دارند ،در سولههای مخصوصی نگهداری میشوند.
در برخی از کشورها حتی برای نیروهای مردمی هم
تجهیزاتی متناسب با زمان بحران آماده شده تا از
پتانسیل نیروهای داوطلب نیز استفاده شود .در حال
حاضر ،تقریباً تمام شهرها در کشور ما مدعی هستند
که نیروهای مردمی و داوطلب زیادی را برای مواقع
بحران آموزش داده و برای وقوع حوادث مشابه در
آینده ،آمادگی کافی داریم.

شرایطمعافیت کفالتسربازی 1400اعالمشد
سرویس خبر :شرایط معافیت کفالت سربازی از
سوی سازمان نظام وظیفه اعالم شد.
طبق اعالم نظام وظیفه شرایط معافیت کفالت
سربازی به شرح زیل است:
 -۱یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر
نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد.

 -۲یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر
 -۳تنها برادر تنی سرپرست خواهر فاقد پدر،
همسر و فرزند ذکور غیر محجور
 -۴تنها برادر سرپرست برادر کبیر نیازمند مراقب
و فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیر محجور و
فاقد شغل

 -۵یگانه سرپرست برادر کمتر از هجده سال
تمام
 -۶یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد
فرزند یا جده فاقد شوهر و فرزند
 -۷مشمولی که همسرش فوت نموده و از او
دارای فرزند صغیر بوده مادامی که ازدواج مجدد

نکرده است و یا همسری دارد که بعد از ازدواج
معلول شده و نیازمند مراقبت باشد.
 -۸یکی از فرزندان پسر سربازی که در حین
خدمت سربازی فوت کند و یا یکی از فرزندان
ذکور خانوادهای که یک فرزند آن خانواده در
حین انجام خدمت سربازی فوت کرده باشد.

نیمنگاهی به رقابت های المپیک توکیو تا به امروز
پیروزی آرمین هادیپور در نخستین گام
المپیک؛ صعود به یک چهارم نهایی
آرمین هادیپور در اولین دیدار خود در المپیک توکیو
مقابل حریف کلمبیایی با نتیجه  ۲۲بر  ۱۹به برتری
دست یافت و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.
 آرمین هادیپور ،تکواندوکار وزن  ۵۸کیلوگرم ایران در
مرحله یک هشتم نهایی مقابل جفرسون اوچوآ فرناندز
کلمبیایی در سالن ماکوهاری مسه قرار گرفت.
در راند اول تکواندوکار کلمبیایی موفق شد با نتیجه
شش بر یک ،آرمین هادی پور را شکست دهد.
در راند دوم این مسابقه اما هادی پور عملکرد بسیار
بهتری داشت و با نتیجه  ۱۳بر  ۴حریف خود را پشت
سر گذاشت.
در راند سوم نیز هادی پور با نتیجه  ۸بر  ۹مقابل
حریف خود شکست خود اما در نتیجه پایانی و مجموع
این مسابقه موفق شد با نتیجه  ۲۲بر  ۱۹به برتری برسد
و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند و باید مقابل
حریف آرژانتینی به میدان برود.
هادی پور در حالی به مسابقات المپیک اعزام شد که

از ناحیه رباط صلیبی با آسیب دیدگی مواجه بود و در
نهایت تصمیم گرفته شد در این رقابت ها ،شرکت کند.
شاهکار شاگردان فخری؛
هر سه شمشیرباز ایران پیروز شدند
ملیپوشان شمشیربازی سابر در نخستین رقابت خود
در المپیک توکیو موفق به شکست حریفان شدند.
مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت شمشیربازی سابر
بازیهای المپیک توکیو برگزار شد و نمایندگان ایران
شاهکار کردند و مقابل حریفان قدرتمند خود پیروز
شدند .علی پاکدامن با آندراس ژاتماری از مجارستان
که سابقه قهرمانی جهان را در کارنامه دارد ،به رقابت
پرداخت و با نتیجه  ۱۵بر  ۱۲پیروز شد .حریف بعدی
پاکدامن در دور بعد هارتونگ نفر پنجم رنکینگ جهانی
از آلمان است.
مجتبی عابدینی دومین نماینده ایران بر روی پیست
رفت و او هم توانست رقیب خود را شکست دهد.
عابدینی با نتیجه  ۱۵بر  ۱۰به راحتی مقابل گوردون از
کانادا پیروز شد و به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت.
عابدینی در دور بعد به مصاف ژیالگی دارنده دو طالی

آگهی مناقصه عمومی

المپیک از مجارستان می رود.
نتایج شمشیربازان ایران
علی پاکدامن از ایران  - ۱۵آندراس ژاتماری از
مجارستان۱۲
مجتبی عابدینی از ایران  - ۱۵گوردون از کانادا ۱۰
محمد رهبری در رقابت با اپیتی از فرانسه که نفر ششم
رنکینگ جهان است ،با نتیجه  ۱۵بر ۱۳پیروز شد و
به یک هشتم نهایی صعود کرد .رهبری در دور بعد با
سامله شمشیرباز ایتالیایی مسابقه میدهد.
مسعود سلطانی فر ،وزیر ورزش و جوانان به همراه
رضا صالحی امیری ،رییس کمیته ملی المپیک رقابت

سازمان همیاری شهرداری های استان کرمان در نظر دارد خدمات بیمه تکمیل درمان کارکنان خود و اف راد تحت تکفل ایشان را به تعداد
تقریبی  1000نفر از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد ش رایط واگذار نماید .عالقه مندان می توانند از تاریخ چاپ آگهی به مدت 5
روز جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان به نشانی کرمان  -بلوار جمهوری اسالمی  -نبش والفجر جنوبی  -سازمان همیاری
شهرداریها م راجعه نمایند و حداکثر تا تاریخ  1400/5/13پیشنهادات خود را تحویل نمایند.
زمان بازگشایی پاکات  1400/5/16می باشد .سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
هزینه آگهی برعهده ب رنده مناقصه خواهد بود.

سابریست ها را تماشا کردند.
دختران تیرانداز ایران به فینال المپیک  ۲۰۲۰نرسیدند
آرمینا صادقیان و فاطمه کرمزاده دو نماینده تیراندازی
ایران موفق نشدند به فینال تفنگ  ۱۰متر بادی زنان
راه پیدا کنند .آرمینا صادقیان و فاطمه کرمزاده دو
ملیپوش ایرانی در مرحله مقدماتی تفنگ بادی  ۱۰متر
در خط آتش رقابتهای المپیک قرار گرفتند.
فاطمه کرمزاده با ثبت امتیاز  ۶۲۴.۹در رده  ۲۳قرار
گرفت .آرمینا صادقیان جوانترین عضو کاروان ایران نیز
با  ۶۲۲.۶امتیاز در رده سیام ایستاد .در این ماده ۵۶
تیرانداز حضور داشتند
دوچرخهسوار ایران به خط پایان المپیک توکیو نرسید
دوچرخهسوار ایران در ماده استقامت جاده بازی های
المپیک توکیو موفق نشد رقابتش را به پایان برساند.
رقابتهای دوچرخه سواری جاده بازی های المپیک
توکیو به مسافت  ۲۳۴کیلومتر برگزار شد و سعید
صفرزاده موفق نشد به خط پایان برسد.
دوچرخه سواران ایران در المپیک لندن و ریو هم موفق
نشدند از خط پایان عبور کنند.

دانلود نــرم افزار
تلفن همراه شــما:

روزانهم

خبری .تحلیلی با زمینه فرهنگی .اجتماعی .ورزشی
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رهبر انقالب اسالمی پس از دریافت
نوبت دوم واکسن کوو ایران برکت:

مردم خوزستان ناراحتی خود را

بروز دادند اما هیچ گلهای از آنها

نمیتوان داشت

رهبر معظم انقالب اسالمی پس از دریافت نوبت دوم واکسن کوو
ایران برکت با بیان اینکه مردم خوزستان ناراحتیشان را بروز
دادند و هیچ گلهای نمیشود از آنان داشت ،گفتند :مسئوالن و
دولت بعدی حل مشکالت خوزستان را به صورت جدی دنبال
کنند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،
حضرت آیت اهلل خامنه ای پس از دریافت نوبت دوم واکسن
کوو ایران برکت با تشکر از مجاهدتهای مجموعههای بهداشت
و درمان در مقابله با بیماری و بخصوص از زحمات دانشمندان و
محققان در تولید واکسن داخلی ،بر لزوم استمرار رعایت کامل
شیوهنامههای بهداشتی تا توقف شیوع بیماری تأکید کردند.
ایشان در ادامه با اشاره به مشکالت عمیقاً دردآور مردم وفادار
استان خوزستان در زمینه آب ،مسئوالن دستگاههای دولتی
و غیردولتی را موظف کردند به صورت جدی رسیدگی به
مشکالت و مسائل مردم خوزستان را دنبال کنند.
مقام معظم رهبری اختالل ایجاد شده در دسترسی مردم به
واکسن را عمدتاً ناشی از بدقولی فروشندگان خارجی واکسن
خواندند و گفتند :این مساله یک بار دیگر به مردم و مسئوالن
کشور یادآوری کرد که تکیه به دیگران موجب بروز مشکالت
میشود بنابراین باید بتوانیم در همه مسائل روی پای خود
بایستیم.
ایشان افزودند :البته در کنار تولید داخل ناگزیر از تولید خارجی
مطمئن نیز استفاده میکنیم اما باید با تمرکز و تالش بر روی
تولید داخل جلوی منتظر و معطل ماندن مردم را گرفت و
امیدواریم با توجه مسئوالن ،توزیع واکسن به آسانی و روانی
کامل در بین مردم انجام شود.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به جهشهای پی در
پی ویروس و باقی ماندن خطرات آن ،مردم را به استمرار
رعایت شیوهنامههای بهداشتی فراخواندند و گفتند :طوالنی
شدن قضیه بیماری نباید موجب کاهش حساسیتها شود و در
همه جا از جمله مراسمهای گوناگون مذهبی و غیرمذهبی نیز
باید اصل را بر رعایت کامل شیوهنامههای توصیهشده از طرف
مسئولین مانند ماسک و فاصلهگذاری قرار داد.
ایشان خاطرنشان کردند :اگر مردم برای یک دوره ،زحمت
رعایت کامل شیوهنامهها را قبول کنند ،بیماری ریشهکن یا
حداقل شیوع آن و ادامه خطرات جانی و خسارات مالی متوقف
میشود.
حضرت آیتاهلل خامنهای خطاب به مسئوالن تأکید کردند:
دستگاههای دولتی به صورت جدی از تولید واکسنهای داخلی
پشتیبانی کنند تا این کار به بهترین وجه انجام شود.
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان به مشکالت
مردم خوزستان اشاره کردند و گفتند :در روزهای اخیر یکی
از نگرانیهای واقعاً دردآور ،مساله آب خوزستان و مشکالت
مردم بود.
ایشان با گالیه از رعایت نشدن توصیههای متعدد قبلی درباره
آب خوزستان و فاضالب اهواز افزودند :اگر آن توصیهها مورد
توجه قرار میگرفت مسلماً این وضع ایجاد نمیشد که مردم
وفادار خوزستان را با وجود اینهمه امکانات و استعدادهای
طبیعی و کارخانجات در استان ،ناراضی و ناراحت کند.
حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشان کردند :مردم ناراحتی
خود را بروز دادند اما هیچ گلهای از آنها نمیتوان داشت
چراکه مساله آب آنهم در آن آبوهوای گرم خوزستان مساله
کوچکی نیست.
ایشان با اشاره به حضور وفادارانه و فداکارانه مردم خوزستان
در خط مقدم مشکالت هشت سال دفاع مقدس ،گفتند :این
مردم نباید دچار مشکالت باشند و اگر به وقت خود به کار مردم
رسیدگی میشد ،این وضعیت ایجاد نمیشد.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :اکنون که دستگاههای دولتی و
غیردولتی مشغول به کار شدند ،و همچنین دولت بعدی که بر
سر کار خواهد آمد ،کارها را به صورت جدی دنبال کنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین مردم را به مراقبت در مقابل
توطئههای دشمن توصیه کردند و گفتند :دشمن به دنبال آن
است که از هر چیز علیه انقالب و کشور و مصالح مردم استفاده
کند بنابراین باید مراقبت شود که بهانهای به دست آن داده
نشود.

