
گروه صنایع سیمان کرمان )شرکت سهامی عام( در نظر دارد دو دستگاه خودروی سواری زانتیا و پژو پارس را از طریق 
برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید. 

لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی محترم که تمایل به شرکت در مزایده را دارند، دعوت می شود جهت دریافت اسناد و 
فرم شرایط شرکت در مزایده در ساعات اداری به دفتر  کرمان و یا تهران این شرکت مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را 

ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی در پاکت دربسته به واحد تدارکات کرمان یا دفتر تهران تحویل نمایند.
زمان بازدید از روز شنبه مورخ 1400/06/06 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/06/10 از ساعت 08 الی 16

آدرس کارخانه: کرمان - کیلومتر 17 جاده تهران - تلفن : 31341505 )034(
آدرس دفتر تهران :  بلوار آفریقا - کوچه فرزان شرقی  تلفن : 88774726 )021(

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد تعداد 6 نفر شتر و 200 راس دام سبک را از طریق 
مزایده عمومی به فروش رساند.

متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 5 روز جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به آدرس 
کرمان: بزرگراه امام )ره( بعد از اداره کل زندانهای استان دفتر مرکزی بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان 
مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33224681 و 7459699 - 0913 تماس حاصل 

فرمایند.
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان 

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد تعدادی قالی دستباف را به صورت یکجا  از طریق 
مزایده عمومی با باالترین قیمت به فروش رساند.

از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز کاری جهت دریافت اسناد  به آدرس  متقاضیان می توانند 
کرمان: بزرگراه امام خمینی )ره( بعد از اداره کل زندانهای استان دفتر مرکزی بنیاد تعاون زندانیان 
استان کرمان مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33224681 و 33239860 - 034 

تماس حاصل فرمایند.
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان 

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد6000 مترمربع گلخانه های موسسه صنعتی، کشاورزی ماهان 
واقع در کیلومتر 18 جاده هفت باغ روبروی دوراهی محی آباد به صورت اجاره واگذار نماید.

متقاضیان می توانندجهت بازدید به آدرس فوق مراجعه و پیشنهادات خود را نیز از تاریخ درج آگهی  به 
مدت 5 روز به دفتر بنیاد تعاون زندانیان استان واقع در بزرگراه امام )ره( بعد از اداره کل زندانهای استان دفتر 
مرکزی بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33224681 

تماس حاصل فرمایند.
بدیهی است بنیاد تعاون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهی بر عهده برنده 

مزایده خواهد بود.
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان 

آگهی مزایده دو دستگاه خودروی سواری
 موجود در شرکت سیمان کرمان 

آگهی مزایده 

آگهی مزایده  آگهی مزایده 

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

چهار صفحه    1000 تومان شنبه 6 شهریورماه 19/1400 محرم 1443/ 28 آگوست 2021/سال بیست و ششم شماره  3501

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان خبر داد : 
کرمان کشف و ضبط  سه تن سیم برق سرقتی در 
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مدیر شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی استان :

هیچگونه کمبودی در تامین کود

 مورد نیاز استان وجود ندارد

گیاهان دارویی موثر در مقابله با کرونا

 را بیشتر بشناسید؛

از زنجبیل تا آویشن

متن در صفحه دوم

2

فاجعه ملی در انتظار صنعت دام کشور؛
 کشتار دام مولد به سه برابر افزایش یافت

4

به مناسبت هفته دولت؛

بیش از 40 پروژه کشاورزی 

در جنوب استان افتتاح می شود

در عملیات ماموران پلیس امنیت عمومی؛
 زندانی فراری پس از ۱۱ سال به دام قانون افتاد

استاندار کرمان:

کد مردم  هدایت سرمایه های را
به سمت ایجاد واحدهای تولیدی 

کوچک به رونق و توسعه منجر می شود

متن در صفحه چهارم

چرا اسامی 
محتکران دارو 

منتشر نمی شود؟

ی
لله

دا
عب

ی 
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س: 
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گزارش »کرمان امروز«

 از یک مطالبه مردمی درباره 

کنندگان و مخالن بازار استان: احتکار 

کار؛ کارگران استان با توجه به اهمیت صیانت از نیروی  گزارش »کرمان امروز« از جدی ترین مطالبه 

کسیناسیون  کارگران همچنان درانتظار  وا

متن کامل در صفحه سوم

  کرمان استانی صنعتی و معدنی است که بیش از نیمی از اشتغال این استان مربوط به واحدهای صنعتی و تولیدی می باشد و همانگونه که مشاهده می شود حتی در اوج شیوع کرونا نیز مجبور به فعالیت هستند. مهم ترین پرسش 
قشر کارگر آن است که چرا کارگران در حالی که همه روزه در فضاهای بسته محیط کاری و ساعت های طوالنی در حال چرخاندن چرخ اقتصاد استان هستند در الویت واکسیناسیون دیده نمی شوند و حال که پایان کرونا معلوم 

نیست بهتر است که جامعه کارگری هر چه زودتر در الویت واکسن قرار گیرد تا مهم ترین دغدغه ایشان در این روزهای حساس برطرف شود و...

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
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اخبار استان

قلیان؛

نقطه شروع 

اعتیاد !

استاندار کرمان با اشاره به بهره گیری از سرمایه های 
طرح  چند  افتتاح  و  شهربابک  شهرستان  در  راکد 
اعتبارات  عموما  مردم  گفت:  آن  نتیجه  در  صنعتی 
راکد خود را به بانک یا بورس وارد می کنند که هدایت 
ایجاد واحدهای تولیدی کوچک سبب  آنها به سمت 

رونق و توسعه می شود.
به گزارش ایرنا، علی زینی وند همزمان با هفته دولت 
در حاشیه افتتاح چند واحد صنعتی در شهربابک به 
واحد   ۲ افتتاح  شاهد  امروز  داد:  توضیح  خبرنگاران 
ماه  و چند  بودیم  این شهرستان  در  صنعتی کوچک 
را  دیگر  واحد  چند  صمت  وزیر  حضور  با  هم  پیش 
افتتاح کردیم؛ در جنوب استان کرمان نیز چند واحد 

کوچک تولید مس کاتد را به بهره برداری رساندیم.
های  سرمایه  از  بخشی  اساس  براین  کرد:  اظهار  وی 
می  وارد  تولید  به  کاذب  بازارهای  از  را  مردم  راکد 
کنیم، درحالی که آمار سرمایه های راکد و سرگردان 

میلیارد  هزار   ۶ حدود  شهربابک  شهرستان  در  فقط 
تومان است.

اگر  گفت:  کرمان  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
اعتبارات راکد به سمت تولید و ایجاد واحدهای خرد 
و کوچک برود، تحولی در توسعه ایجاد می کند و این 
و حمایت  توجه  مورد  بشدت  افتاده  امروز  که  اتفاقی 
برنامه ریزی و توسعه استان و  ماست که در شورای 
ستاد اقتصاد مقاومتی اسناد آن تدوین و مصوب شده 
است. به گفته وی، عالوه بر توجه به واحدهای بزرگ 
که برای کشور مهم هستند، بایستی به سمت توسعه 
واحدهای کوچک مقیاس و توسعه متوازن نیز برویم 

که استان کرمان را متحول می کند.
ایجاد  با  خوبی  اتفاقات  اینکه  به  اشاره  با  وند  زینی 
استان  در  ها  ظرفیت  از  استفاده  و  توسعه  در  توازن 
و شهرستان شهربابک در حال رخ دادن است، افزود: 
همچنین سند ایجاد توازن و آمایش نوشته شده است 

و به همین دلیل واحدهای بزرگ و متوسط همچون 
مس، گل گهر و گهرزمین را ملزم کردیم که هلدینگ 
گردشگری ایجاد کنند و بخشی از سرمایه خود را به 
و  جنوب  همچون  استان  یافته  توسعه  کمتر  مناطق 

شرق ببرند.
پیشرو  تقریبا  متوازن  توسعه  افزود: شهربابک در  وی 
کشور و این سیاست بسیار اصولی است زیرا می تواند 
مشکل توسعه نامتوازن استان را با فعال سازی سرمایه 

های راکد مردم رفع کند.
استاندار کرمان همچنین در بخش دیگری از سخنانش 
تبریک  و  باهنر  و  رجایی  یاد شهیدان  گرامیداشت  با 
با  باید  هفته  این  در  گفت:  کارمندان  به  کارمند  روز 
انعکاس خدمات نظام به مردم امیدواری داده شود که 
به همین منظور امروز به شهربابک سفر کردیم و پس 
از تجدید میثاق با شهدا، بازدیدی از پروژه مهم جاده 
شده  طوالنی  آن  اجرای  روند  که  خاتم   - شهربابک 

بهره  زمان  بایستی  و  و مطالبه مردم است، داشتیم 
برداری آن کوتاه تر شود.

میلیارد   ۴۶۰ بازدید  این  در  همچنین  افزود:  وی 
تومان پروژه با اشتغالزایی حدود ۲۰۰ نفر مستقیم در 

شهرستان شهربابک افتتاح کردیم.
به گزارش ایرنا فاز نخست مجتمع خدماتی و رفاهی 
میلیارد   ۱۰ اعتبار  با  هرات  به  شهربابک  محور  در 

تومان توسط بخش خصوصی افتتاح شد.
توسعه  افق  شرکت  لیچینگ  هیپ  طرح  همچنین 
معادن خاورمیانه به همراه حوضچه و معدن )مجتمع 
مس گود کلواری ۲( با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان و 
با ۱۲۰ نفر اشتغالزایی توسط بخش خصوصی و طرح 
لیچینگ تولید مس کاتد شرکت فالت بابک، با اعتبار 
توسط  اشتغالزایی  نفر   ۷۷ با  و  تومان  میلیارد   ۱۵۰
امروز  که  بودند  هایی  دیگر طرح  از  بخش خصوصی 

افتتاح شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری دو 
مالخر و کشف سه تن سیم و کابل های فشار قوی 

برق در عملیات ماموران کالنتری ۱۴ خبر داد.
پی  در  کرد:  اظهار  امینایی«  پور  سرهنگ»مهدی 
برق  اداره  اعالم شکایت  و  متوالی  وقوع سرقت های 
و  قوی  فشار  برق  های  کابل  شدن  سرقت  دلیل  به 

کار  دستور  در  ویژه  صورت  به  موضوع  نگهدار  خود 
شهرستان  انتظامی  فرماندهی   ۱۴ کالنتری  ماموران 

کرمان قرار گرفت.
اطالعاتی  اقدامات  انجام  از  پس  ماموران  افزود:  وی 
به  اقدام  به شناسایی یک کارگاه ضایعاتی که  موفق 

خرید کابل های برق سرقتی می کرد شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان بیان کرد: ماموران 
کارگاه  این  انبار  از  بازدید  در  قضائی  هماهنگی   با 
ضایعاتی ۳ تن سیم  برق  هوایی و کابل برق خود 
نگهدارکشف و در این رابطه ۲ نفر مالخر را دستگیر 
با  پایان  در  امینایی«  پور  »مهدی  سرهنگ  کردند. 
بیان اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع 

از  یکی  کرد:  نشان  خاطر  شدند،  معرفی  قضائی 
اولویت های کاری پلیس برخورد با باند های سرقت 
است و در این راستا نیز از مردم عزیز شهر کرمان می 
این  در  مشکوک  موارد  مشاهده  صورت  در  خواهیم 
شماره  طریق  از  وقت  اسرع  در  را  موضوع  خصوص، 

۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

از  کرمان  جنوب   کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
بر  افزون  اعتباری  با  پروژه  زنی۴۳  کلنگ  و  افتتاح 

۲۶۰۰ میلیارد ریال در هفته دولت خبر داد.
»سعید برخوری« در گفت و گو با ایسنا با گرامیداشت  

یاد و خاطره  شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد : به 
 ۳۸ تعداد  امسال  دولت  هفته  گرامیداشت  مناسبت 
پروژه خدماتی و تولیدی بخش کشاورزی با اعتباری 
بالغ بر دو هزار میلیارد و ۷۳۲ میلیون ریال  افتتاح و 

به بهره برداری می رسد. وی همچنین از کنگ زنی 
پنج پروژه با پیش بینی اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال خبر 
داد. برخوری با اشاره به پروژه های قابل بهره برداری 
در هفته دولت در جنوب کرمان اظهار کرد: این پروژه 

طرح  سه   ، فشار  تحت  آبیاری  طرح   ۲۶ شامل  ها 
پرواربندی  طرح  سه  بندی،  بسته  سالن  و  سردخانه 
گوساله، یک طرح پرورش اسب ، دو مرغداری ، پنج 

طرح احیاء و مرمت قنوات و ... است.

استاندار کرمان:

هدایت سرمایه های راکد مردم به سمت ایجاد واحدهای تولیدی کوچک به رونق و توسعه منجر می شود

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان خبر داد : 

کشف و ضبط  سه تن سیم برق سرقتی در کرمان

به مناسبت هفته دولت؛

بیش از 40 پروژه کشاورزی در جنوب استان افتتاح می شود

خبر
مدیر شرکت خدمات حمایتی 

کشاورزی استان :

هیچگونه کمبودی در تامین کود

 مورد نیاز استان وجود ندارد 

کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت  مدیر  قاسمی،  محسن  محمد 
استان کرمان ضمن تبریک هفته دولت گفت: در حال حاضر ۱۶۸۰۴تن 
انواع کودهای یارانه ای درانبارهای تحت پوشش شمال استان موجود است 
تامین کود  در  مبادی، هیچگونه کمبودی  از  با تخصیص های صادره  که 

مورد نیاز استان وجود ندارد. 
فسفاته  کود  تن   ۱۲۴۳  ، ازته  کود  تن   ۱۱٩٩۶ افزود:  قاسمی  مهندس 

و۳۵۶۵ تن کود پتاسه، موجودی انبارهای استان است. 
 ،۱۳٩٩ سال  مهرماه  اول  زراعی،  سال  کرد:ازابتدای  بیان  ادامه  در  وی 
فسفاته  کود  تن  ازته، ۱۶۸۶  کود  مرداد سال جاری، ۴۵۲۲۴تن  پایان  تا 
گزاری،  کار  شبکه  طریق  از  استان،  کشاورزان  بین  کودپتاسه  و۱۱۴۴تن 

توزیع شده است. 
مربوطه  خدمات  مراکز  به  توانند  می  گفت:کشاورزان  قاسمی  مهندس 
مراجعه و با صدور حواله الکترونیک، نسبت به دریافت کود مورد نیاز خود 

از نزدیک ترین کارگزاری  اقدام کنند.

در عملیات ماموران پلیس امنیت عمومی؛

 زندانی فراری پس از ۱۱ سال 

به دام قانون افتاد

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری شرور و زندانی فراری 
پس از ۱۱ سال در عملیات مأموران پلیس امنیت عمومی خبر داد.

سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
عبدالعلی روانبخش با اعالم این خبر گفت: در اجرای دستور واصله از اجرای 
احکام دادگستری مبنی بر جلب و دستگیری متهم فراری، به اتهام حمل و 
جابجایی ۲۰۰ کیلوگرم تریاک، تیراندازی، اخالل در نظم عمومی و ضرب 
و جرح بالفاصله موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی استان 
قرار گرفت. وی با اشاره به سوابق این شرور بیان کرد: این متهم در سال 
۱۳۷٩ به اتهام حمل و جابجایی ۲۰۰ کیلو گرم تریاک به ۲۵ سال حبس 
محکوم شده بود و پس از گذراندن ۵ سال از محکومیت خود در سال ۸۴ 
با گذاشتن وثیقه و معرفی ضامن از زندان متواری شده و در همین مدت 
اقدام به تیراندازی و مجروح کردن فردی کرده که در همان سال توسط 

مأموران دستگیر و روانه زندان می شود.
سرهنگ روانبخش تصریح کرد: متهم تا سال ۱۳۸٩ در حبس بوده که 
مجدداً با گذاشتن وثیقه از زندان فرار و اقدام به تیراندازی می کند و مدت 

۱۱ سال متواری و تحت تعقیب پلیس بوده است.
مأموران  سرانجام  کرد:  اظهار  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
پلیس امنیت عمومی استان با تالش های شبانه روزی و انجام کار اطالعاتی 
استان های  در  را  متهم  این  اختفا  محل  شدند  موفق  مراقبت  و  تعقیب  و 

جنوبی کشور شناسایی کنند.
نیابت قضائی و  از گرفتن  روانبخش تصریح کرد: مأموران پس  سرهنگ 
با حضور در محل اختفا متهم و با شگردهای خاص پلیسی و در عملیات 

غافلگیرانه موفق به دستگیری متهم و معرفی او به مراجع قضائی شدند.

معاون راهداری استان کرمان:

در 367 روستای استان 620 کیلومترراه

 در دست احداث است

ای  جاده  نقل  و  و حمل  راهداری  کل  اداره  روستایی  راه  و  فنی  معاون 
دارد  وجود  روستا  بر ۸۷۰۰  افزون  کرمان  استان  در  کرمان گفت:  استان 
راه  از راه مناسب برخوردارند و همچنین ۶۲۰ کیلومتر  که ۶٩۳۳ روستا 
عبداللهی"  "علی  است.  احداث  دست  در  حاضر  حال  در  روستا   ۳۶۷ در 
و خاطره شهیدان  یاد  و گرامیداشت  فرا رسیدن هفته دولت  مناسبت  به 
رجایی و با هنر به وضعیت راه های روستایی استان کرمان پرداخت و افزود: 
بیش از ۴۲ درصد جمعیت استان کرمان در روستاها مستقر هستند که با 
توجه به این موضوع مهم، ایجاد راه ارتباطی مناسب آسفالته برای ارتباط 
مراکز جمعیتی روستاها با مراکز شهری و همچنین حمل و نقل محصوالت 
کشاورزی و فرآورده های دامی و فعالیت های اقتصادی روستاها از اهمیت 
بسزایی برخوردار است و راه روستایی آسفالته و مناسب می تواند مهمترین 
و اساسی ترین زیربنا را در توسعه یافتگی روستا ها فراهم آورد. عبداللهی 
با اشاره به اینکه در حال حاضر طول کل راه های آسفالته روستایی ۴۷۲۰ 
از  ابالغی  العمل مشارکت  به دستور  توجه  با  کرد:  تصریح  است،  کیلومتر 
راه  نگهداری  و  ساخت  در  مشارکت  در خصوص  وزارت  عالی  مقام  سوی 
روستایی، این اداره کل، اجرای بخشی از عملیات خاکبرداری – خاکریزی 
– تعمیرات ابنیه فنی – اصالح نقاط حادثه خیز و برف روبی زمستانی در 
راه های روستایی را با همکاری مردم و شوراهای روستاها، بخش ها و شهر 
ها  اجرا کرده و در این زمینه طی سال گذشته با همکاری معادن منطقه  
حدود ۱۰ پروژه که ارتباط حدود  ۴۰ روستا را برقرار می کند اجرا شده 
است . معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان کرمان با اشاره به اینکه تعداد ۱۰۲ محور دارای سامانه تردد شمار 
هستند، افزود: ۱۴٩ دستگاه سامانه های ثبت تخلفات، ۲۷ دستگاه دوربین 
نظارت تصویری ، ۱۴ سامانه تابلوهای پیام متغیر ، شش دستگاه سامانه 
در حال حرکت ، ۲۱۵  دستگاه ردیاب خودرو  و  ٩ ریپرتر شبکه بیسیم از 

سامانه های هوشمند جا ده ای در محورهای استان کرمان است.

برای  تالش  بر  کرمان  شهرداری  سرپرست 
مقاومت  جبهه  پایتخت  شأن  در  شهری  ساختن 
جهان با توجه به وجود مرقدمطهر شهید سپهبد 

سلیمانی تأکید کرد.
مدیران  شورای  در  پوراسماعیلی  محسن 
مرقد  وجود  با  کرمان،  اینکه  بیان  با  شهرداری، 

مطهر سیدالشهدای جبهه مقاومت، سپهبد شهید 
در  مقاومت  جبهه  پایتخت  سلیمانی،  حاج قاسم 
جهان محسوب می شود، گفت: بنابراین، باید فراتر 
از یک کالن شهر معمولی به شهر کرمان نگاه کرد 

و این شهر را در شأن و جایگاه نامش ساخت.
اعتقاد دارم هر کس که شهردار کرمان  افزود:  او 

شهر  یک  کرمان  که  نگاه  این  با  باید  می شود، 
معمولی نیست؛ بلکه شهری جهانی است که نگاه 
تمام دنیا را به خود جلب کرده است، اقدامات را 

پیش ببرد.
جایگاه  به  اشاره  با  کرمان  شهرداری  سرپرست 
خاص سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در ایران و 

جهان بیان کرد: کرمان به واسطه سردار دل ها، در 
ایران و جهان جایگاه ویژه ای دارد؛ بنابراین، باید 
به گونه ای برنامه ریزی کنیم که با توسعه پایدار و 
به عنوان  شهر  این  کرمان،  کالن شهر  همه جانبه 
یکی از شهر های مهم ایران اسالمی در جهان، به 

شکل مطلوبی ارتقا پیدا کند.

تحول،  ایجاد  گفت:  محمدی،  االسالم  حجت 
گسترش عدالت و مبارزه با فساد و از بین بردن فقر 

از مهم ترین مطالبات مردم از دولت جدید است.
دادگستری  رئیس  محمدی  محمود  االسالم  حجت 
شهرستان زرند در جمع مدیران دستگاه های اجرایی 
فرصت  گفت:  گرانقدر  شهدا  مطهر  قبور  جوار  در 
نعمتی  است  اختیار مسئوالن است،  خدمتی که در 
شایسته  ملت  این  به  تا  داشته  ارزانی  خداوند  که 

باید تمام وقتمان را وقف خدمت  خدمت کنیم، لذا 
کنیم. امام جمعه موقت زرند، با تبریک هفته دولت 
یاد و خاطره شهدا دولت به ویژه شهیدان رجایی و 

باهنر را گرامیداشت.
در  مجاهدت  صداقت،  اخالص،  والیتمداری،  او   
شهیدان  ویژگی های  مهمترین  از  را  رسانی  خدمت 
رجایی و باهنر دانست و اظهار امیدواری کرد خداوند 
شهیدان  این  راه  بدهد  توفیق  دولتمردان  همه  به 

ایران  اسالمی  نظام مقدس جمهوری  در  را  واالمقام 
ادامه دهیم.

دولت  رسمی  کار  آغاز  به  اشاره  با  قضایی  مقام  این 
سیزدهم گفت: مسئوالن با روحیه جهادی در راستای 
و  مشارکت  با  مردم،  مشکالت  رساندن  حداقل  به 
حضور جدی خود مردم در میدان، تالش مضاعفی را 

برای کم کردن معضالت مردم به کارگیرند.
حجت االسالم محمدی، با اشاره به کسب رای اعتماد 

شورای  مجلس  نمایندگان  توسط  وزرا  حداکثری 
با  مبارزه  و  عدالت  گسترش  تحول،  ایجاد  اسالمی، 
مهم ترین  از  را  فقر  بردن  بین  از  همچنین  و  فساد 

مطالبات مردم از دولت جدید دانست.
شرکت کنندگان با حضور در جوار قبور مطهر شهدا 
و قرائت فاتحه و نثار شاخه گل بار دیگر با آرمان های 
شهدا  و  رهبری  معظم  مقام  )ره(،  راحل  امام  واالی 
گرانقدر به ویژه رجایی و باهنر تجدید پیمان کردند.

سرپرست شهرداری کرمان :

   باید فراتر از یک کالن شهر معمولی به شهر کرمان نگاه کرد

رئیس دادگستری شهرستان زرند:

    از بین بردن فقر مهم ترین مطالبات مردم از دولت جدید است

 
 

 با ارزیابی کیفی عمومی  یک مرحله ای مناقصهآگهی 
 

 خرید خدمت پرستاریی امور رمناقصه واگذا

 1400/6/23/62شماره مناقصه:  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
 خرید خدمت کمک پرستاری امور  موضوع مناقصه

 دریافت اسناد : 
سامانه تدارکات الکترونیکی الف(

 www.setadiran.irدولت 
ب( پایگاه ملی مناقصات   
http://iets .mporg.ir    

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 664/755/756/131 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 113/135/535/6 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

 اسناد دریافت
 14:30از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 

 10/06/1400مورخ  چهارشنبه روز
 در سامانه ستاد ایران پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

مورخ   دوشنبه روز 14:30 ساعتتا 
22/06/1400 

 بازگشایی پیشنهادها
مورخ  سه شنبهروز  12:00ساعت از 

23/06/1400 
 برگزار خواهد شد.  معاونت درمان دانشگاه در محل  15/06/1400مورخ   شنبهدوروز  10:00در ساعت جلسه توجیهی ضمناً 

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

 
در راستای ماده ۵ قانون الحاق ۲و آیین نامه اجرایی آن مدیریت آموزش و پرورش 
شهرستان راور در نظر دارد تعداد یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان امام 
رضا )ع( و یک باب خانه سرایداری جنب مدرسه بهار و تعداد چند کالس واقع در 
مدرسه فاطمیه قدیم جنب فرمانداری، گلخانه واقع در پژوهشسرا در قالب قرارداد 

اجاره )مزایده( به افراد واجد شرایط واگذار نماید.
لذا متقاضیان جهت ثبت نام و کسب شرایط مزایده از تاریخ دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ 
به دفتر پیشخوان دولت چاپار مراجعه و درخواست خود را ثبت نمایند. ۱۱۸۰۰۶٩

آگهی مزایده 

۱۱۸۱۲۳۵
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

 در آخرین فهرست رتبه بندی؛
 امن ترین شهر جهان معرفی شد

راز گم شدن زن جوان در ویال باغ شخصی فاش شد

گیاهان دارویی موثر در مقابله با کرونا را بیشتر بشناسید؛
از زنجبیل تا آویشن

جهان  امن  شهرهای  رتبه بندی  فهرست  آخرین  در 
که اکونومیست منتشر کرد، پایتخت دانمارک به عنوان 

امن ترین شهر جهان برگزیده شد.
امن جهان که  رتبه بندی شهرهای  فهرست  در آخرین 
عنوان  به  دانمارک  پایتخت  کرد،  منتشر  اکونومیست 

امن ترین شهر جهان برگزیده شد.
از  را  هرساله کارشناسان و متخصصان شهرهای جهان 
لحاظ شرایط ایمن بر اساس ۷۶ پارامتر مختلف رتبه بندی 
می کنند.  نظام بهداشت و درمان، امنیت فردی، حفاظت 
شاخصه های  و  ساخت  زیر  شبکه  دیجیتال،  داده های 

به شمار  این شاخصه ها  از جمله  اکولوژی  و  بوم شناسی 
می روند.در این فهرست اعالمی پس از کپنهاگ تورنتو و 

سنگاپور به ترتیب در مقام های دوم و سوم قرار گرفتند.
هنگ کنگ،  ولینگتون،  آمستردام،  توکیو،  سیدنی، 
دارند.  اختیار  در  را  بعدی  رتبه های  استکهلم  و  ملبورن 

شصت شهر جهان در این لیست جای گرفته اند.
به  را  بیست و سوم  رتبه  پاریس  و  پانزدهم  رتبه  لندن 
خود اختصاص داده اند. این درحالی است که فرانکفورت 
لیست  این  در  جایی  اما  کرد،  تصاحب  را  رتبه سیزدهم 

برای پایتخت آلمان باقی نگذاشت.

روزنامه خراسان نوشت: با کشف جسد دفن شده در یک 
باغ ویالی شخصی، راز شلیک به زن جوان در مشهد فاش شد.

چند روز قبل مرد جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی خراسان 
رضوی، ادعا کرد همسر عقد موقتش از روز سه شنبه هفته 
قبل از منزل خارج شده و دیگر بازنگشته است. او با گزارش گم 
شدن همسر 30 ساله اش، از پلیس برای یافتن وی درخواست 
کمک کرد اما در همان بررسی های اولیه فنی کارآگاهان به 
ماجرا مشکوک شدند چرا که همه تحقیقات غیرمحسوس و 
ردزنی های اطالعاتی برای زنده بودن این زن 30 ساله به بن 
بست می رسید بنابراین پرونده مذکور آرام آرام رنگ جنایت 

به خود گرفت و به شعبه قضایی ویژه جنایی ارسال شد.
قاضی محمود عارفی راد در حالی چشم به سطور اوراق این 
پرونده دوخت که حرکات و گفتار همراه با استرس مرد جوان 
)شوهر زن گم شده( را نیز زیر نظر گرفته بود. این موضوع 
مقام قضایی را بر آن داشت تا دستورات محرمانه ای را برای 

بازجویی های تخصصی و نامحسوس صادر کند چرا که همه 
استنادات و مدارک موجود از یک راز پنهان خبر می داد.

اداره  ورزیده  کارآگاهان  مقابل  »محمدرضا«  بعد  ساعتی 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی نشست و در پاسخ به 
سواالت کارآگاهان باز هم ادعاهای گذشته خود را تکرار کرد 
و گفت: من متاهل هستم اما از مدتی قبل »الهام« را به عقد 
موقت خودم درآوردم و هفته ای دو روز نزد او می رفتم اما او 
سه شنبه هفته قبل از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است.

در این هنگام کارآگاهان حلقه سواالت را تنگ تر کردند و از 
او خواستند تا مکان های حضورش در روز گم شدن »الهام« را 
شرح دهد اما آن چه »محمدرضا« بر زبان می راند با حقیقت 

موضوع مطابقت نداشت!
هنگام  را  او  از خودروی  اسنادی  کارآگاهان  لحظه  این  در 
حرکت در جاده توس و جاده چناران، مقابلش گذاشتند و از 
او توضیح خواستند. این گونه بود که جوان 35 ساله با دیدن 

شواهد و مدارک انکارناپذیر، چشم به سنگ فرش های اتاق 
بازجویی دوخت و به ناچار ماجرای وحشتناکی را فاش کرد.

او به کارآگاهان اداره جنایی گفت: آن روز به منزل همسر 
صیغه ای ام در بولوار امیریه در شهرک الهیه مشهد رفته بودم 
که مشغول تمیز کردن اسلحه کلت جنگی ام شدم. در این 
هنگام »الهام« نیز کنار من نشسته و در حال پوست کردن 
سیب زمینی بود. وقتی سالح را تمیز می کردم ناگهان ماشه را 
فشردم تا از کارکرد آن مطمئن شوم ولی در یک لحظه گلوله 

شلیک شد و به سر زن صیغه ای ام اصابت کرد!
او کف اتاق افتاد و من که خیلی ترسیده بودم دست و پایم 
را گم کردم و نمی دانستم چه کار کنم که ناگهان نقشه ای 
با  به ذهنم رسید. جسد همسرم را درون ساکی گذاشتم و 
خودروی سواری خودم آن را به باغ ویالی شخصی در جاده 

توس بردم.
کنار دیوار باغ زمین را حدود 2 متر حفر کردم و جسد را 

درون آن انداختم. بعد از آن برای این که آثار جرم را از بین 
ببرم، گوشی تلفن همراه همسرم را برداشتم و در حالی به 
طرف جاده چناران حرکت کردم که ساک را نیز درون خودرو 
گذاشته بودم. زمانی که به نقطه ای خلوت در حاشیه جاده 
مشهد – چناران رسیدم، گوشی تلفن، ساک و دیگر اسناد را 
به آتش کشیدم و سپس به پلیس آگاهی آمدم تا نقشه ام را 

تکمیل کنم !...
با اعترافات تکان دهنده این مرد 35 ساله، بالفاصله بررسی 
های عملیاتی با حضور قاضی »عارفی راد« برای پیدا کردن 
بقایای جسد در حالی آغاز شد که متهم با راهنمایی های مقام 
قضایی اسلحه جنگی خود را نیز تحویل پلیس داد و سپس 
گروه تخصصی کارآگاهان با نظارت و هدایت سرهنگ مهدی 
سلطانیان )رئیس اداره جنایی آگاهی( عازم باغ ویالی شخصی 

در جاده توس شدند.
محمدرضا )متهم( که دیگر همه ماجرا را لو رفته می دید، 

است  داده  نشان  مطالعات  گفت:  تغذیه  کارشناس  یک 
که مصرف برخی گیاهان دارویی می تواند با تقویت سیستم 
ایمنی بدن در پیشگیری و مقابله با کرونا و سایر بیماری های 

عفونی موثر باشد.
مصیب محمدی در گفت و گو با ایسنا در ابطه با تاثیر گیاهان 
دارویی در تقویت سیستم ایمنی بدن اظهار کرد: زنجبیل یک 
گیاه دارویی سرشار از فیتوکمیکال ها یا مواد شیمیایی که 
توان مقابله با رادیکال های آزاد بدن را دارد است؛ این مورد 
دارای خاصیت آنتی اکسیدانی قوی بوده که می تواند سیستم 

ایمنی بدن را تقویت کند.
این کارشناس تغذیه بیان کرد: زنجبیل یک گیاه ضد ویروس 
و ضد التهاب قوی است که با بیماری های عفونی مقابله می 

کند.
اثرات  با  به گفته وی، دارچین دارای ماده فعال شیمیایی 
ضد ویرورسی است که موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می 
شود؛ کرونا منشاء ویروس است و مصرف دارچین می تواند 

شانس ابتالی بدن به کرونا را کاهش دهد.
محمدی عنوان کرد: فلفل قرمز که عالوه بر تقویت سیستم 
ایمنی بدن، باعث رقیق شدن اخالط و تسهیل عبور آن ها از 
ریه و بهبود کار ریه می شود، در نتیجه، این عمل نیز موجب 

تقویت شش ها و مقابله با ویروس ها می شود.
وی گفت: فلفل سیاه دارای خاصیت ضد باکتریایی است و 
قدرت شفا بخشی آن به دلیل وجود پورین ها است که موجب 
افزایش حرارت بدن شده و سیستم ایمنی بدن را تقویت می 

کند.
این کارشناس تغذیه، زردچوبه را یک بسته سالمتی فوق 
تا درمان در بدن می  از پیشگری  انگیز که  العاده و شگفت 
تواند موثر باشد، ذکر کرد و گفت: زردچوبه حاوی کورکومین 
است که یک ماده فعال بوده و قدرت آنتی اکسیدانی بسیار 
باالیی داشته و می تواند در مقابله بدن با بسیاری از بیماری 

های عفونی  موثر باشد.
وی پونه کوهی را از دیگر گیاهان دارویی موثر در تقویت 

سیستم ایمنی بدن ذکر کرد و افزود: این گیاه دارویی، دارای 
خاصیت ضد باکتری، ویروسی و ضد قارچ قوی است.

های  اکسیدان  آنتی  دارای  کوهی  پونه  گفته محمدی،  به 
بسیار قوی بوده  که مصرف متعادل آن می تواند بدن را در 

مقابل بیماری ها محافظت کند.
این کارشناس تغذیه، آویشن را یک ضد عفونی کننده قوی 

دانست و افزود: روغن حاصل از آویشن به صورت موضعی 
مصرف شده و تاثیر زیادی بر بهبود دردهای مفصلی دارد.

وی بیان کرد: نعناع از دیگر گیاهان دارویی موثر بر تقویت 
سیستم ایمنی بدن بوده که غنی ازماده ای به نام منتول است؛ 
منتول گرفتگی بینی را از بین برده و موجب بهبود وضعیت 

تنفسی می شود.
محمدی عنوان کرد: مصرف متعادل نعناع به ویژه در افرادی 
که بیماری ریه دارند می تواند موجب پاکسازی ریه و تقویت 
قدرت دفاعی و محافظت از بدن در برابر بیماری های عفونی 

شود.
این کارشناس تغذیه خاطرنشان کرد: سیر امروزه به عنوان 
آن  موثر  ماده  است؛  شده  شناخته  قوی  بیوتک  آنتی  یک 
آلیسین بوده که عالوه بر تقویت سیستم ایمنی بدن، دارای 
خاصیت ضد ویروس، ضد باکتری و قارچ بوده و مصروف روزانه 
آن تا سه حبه می تواند بر تقویت قدرت دفاعی بدن بسیار 

موثر باشد.

گزارش »کرمان امروز« از جدی ترین مطالبه کارگران استان با توجه به اهمیت صیانت از نیروی کار؛

کسیناسیون  کارگران همچنان درانتظار وا

اشاره:
اقشار هستند چه  ترین  مظلوم  از  همواره  کارگری  جامعه 
در بحث دریافتی های ایشان و چه در بحث سطح معیشت 
زندگی شان و این در حالی است که این قشر عظیم، نقش 
بی بدیلی در توسعه و شکوفایی و رونق اقتصادی جامعه را 
بر عهده دارند. حال که در خطر سویه های گوناگون کرونا 
این  هجمه  با  همگان  جان  و  و سالمت  داریم  قرار  ویروس 
حاضر  حال  در  گفت؛  باید  است  تهدید  معرض  در  ویروس 
کرمان،  استان  کارگران  مطالبه  ترین  جدی  و  اصلی  الویت 
از  تعدادی  روزهای گذشته  است. طی  کرونا  واکسن  تزریق 
صنعتی  واحدهای  از  برخی  زحمتکش  و  شریف  کارگران 
استان با دفتر کرمان امروز تماس گرفته و از مسئوالن استان 
درخواست کرده اند که با کمک و همکاری تمامی مسئوالن و 
دست اندرکاران واکسیناسیون کارگران استان در دستور کار 
قرار گیرد. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  

قابل مطالعه است.
شد  باز  کشور  و  جهان  این  به  که   زمانی  از  کرونا  پای 
تعطیل کرد و حتی  را  و کارها  از مشاغل و کسب  بسیاری 
مواجه  هایی  محدودیت  با  نیز  را  ادارات  از  بسیاری  فعالیت 
به رغم محدودیت  و  امروز  به  تا  تنها قشری که  اما  ساخت 
ها و ممنوعیت ها هیچ خللی در نحوه فعالیت شان رخ نداد 

جامعه کارگری بوده است.

از  بیش  که  است  معدنی  و  صنعتی  استانی  نیز  کرمان 
و  واحدهای صنعتی  به  مربوط  استان  این  اشتغال  از  نیمی 
تولیدی است و همانگونه که مشاهده می شود در اوج شیوع 
کرونا نیز فعال بوده و هستند. حال مهم ترین پرسش قشر 
کارگر این است که چرا کارگران در حالی که همه روزه در 
فضاهای بسته محیط کاری و ساعت های طوالنی در کنار 
الویت واکسیناسیون  به فعالیت هستند در  یکدیگر مشغول 
موضوع  اگر  که  است  حالی  در  این  شوند؟  نمی  دیده 
پیشگیری به خصوص در مکان های مستعد انتشار در الویت 
می  باد  به  درمان  کادر  های  تالش  و  زحمات  نگیرد،  قرار 
رود و مراکز تولیدی و صنعتی به واسطه ماهیت و فیزیک 
ادامه  در  هستند.  ویروس  انتشار  برای  ها  مستعدترین  کار 
از صحبت های کارگرانی اشاره می شود که طی  به برخی 
روزهای گذشته با انتقاد از این موضوع با دفتر کرمان امروز 

تماس گرفته اند.
عده ای از این عزیزان گفته اند؛ در این روزهای کرونایی 
برای ایاب و ذهاب، به طور متوسط نیم ساعت را همه روزه 
در سرویس ها در کنار هم طی می کنند لذا امکان بیمار و 
اینکه امکانات  با توجه  به  یا ناقل شدن آنها بسیار است و 
خدمات رفاهی و اجتماعی برای این قشر زحمت کش بسیار 
دهد،  رخ  آنان  برای  اتفاقی  ناکرده  خدای  اگر  و  است  کم 
را  اجتماعی  و  اقتصادی  های  آسیب  بیشترین  آنها  خانواده 
واحدهای  بیشتر  در  فعالیت  دیگرنحوه  سوی  از  بینند.  می 
پروتکل  نمی شود  که  است  ای  گونه  به  و صنعتی  تولیدی 
های بهداشتی همچون رعایت فاصله گذاری را به طور کامل 

رعایت کرد.
آنها همچنین می گویند؛ حال که پایان کرونا معلوم نیست 
بهتر است که جامعه کارگری هر چه زودتر در الویت واکسن 
روزهای  این  در  ایشان  دغدغه  ترین  مهم  تا  گیرند  قرار 

حساس برطرف شود.

به  مربوط  استان  این  اشتغال  از  نیمی  از  بیش  که  است  معدنی  و  صنعتی  استانی  کرمان    
واحدهای صنعتی و تولیدی می باشد و همانگونه که مشاهده می شود حتی در اوج شیوع کرونا 
فعالیت هستند. مهم ترین پرسش قشر کارگر آن است که چرا کارگران در  به  نیز مجبور 
حالی که همه روزه در فضاهای بسته محیط کاری و ساعت های طوالنی در حال چرخاندن 
پایان کرونا  که  حال  و  نمی شوند  واکسیناسیون دیده  الویت  استان هستند در  اقتصاد  چرخ 
تا  گیرد  قرار  واکسن  الویت  در  زودتر  چه  هر  کارگری  جامعه  که  است  بهتر  نیست  معلوم 

مهم ترین دغدغه ایشان در این روزهای حساس برطرف شود و...

یادداشت: 
آفتابی که 
بی تگرگ
 می خندد

حرف  که  وقتی  دارد  خانه  تو  های  چشم  در  امید 
دارم.  کردن  زندگی  دوباره  برای  شوقی  زنی  می 
کنم  شروع  همینجا  از  را  شهر  دوباره  خواهم  می 
های  خوبی  از  مکرر  های  شنیدن  با  که  هاست  سال 
تا  گیرم  می  نادیده  را  نبودنت  و  کنم  می  زندگی  تو 
درد کمتری را متحمل شوم. حتی اگر دور از من برای 
گیرم  می  دوباره  از صدایت جانی  بزنی  مردم حرف 
همه ی  به حرمت  اما  کنم  پیدایت  که  می خواهم  و 
عاشقانه ها احترام حریمت را حفظ کرده و به همین 
شنیدن اکتفا می کنم. در آهنگ زندگی ات غرق می 
تاوانی  وفایی  بی  که  اندازم  نمی  یادت  به  ولی  شوم 

دارد. 
ای زیباتر از باران، ای آسان تر از عصیان در من شراره 
بزن تا فدایت شوم. ای حلقه ی ناگسستنی از وجودم 
امید به فردا در امروزهای تو خالصه شده است و من 
از هیچ فرصتی برای شنیدن تو دست بر نمی دارم حتی 
اگر اینجا کنار خستگی هایم نباشی از خواستن های 
می  بهانه  زندگی  برای  چون  شوم  نمی  خسته  مکرر 
تماشای  به  تو  در صدای  می خواهم.  خواهم، هدف 
خودم نشسته ام که چگونه عاشقانه ناز و رنج و لبخند 
بی  دردهای  نگذریم  که  حق  از  کنم  می  سپری  را 
بزرگترین  که  آورم  می  دوام  تو  به خاطر  را  دردمان 
حادثه ی زندگی ام هستی. با خیالت دلم می لرزد اما 
نیستی که تماشایم کنی و به حال و روزم بخندی. در 
آید.  می  ام  به خانه  بینم که  می  را  آفتاب  تو  صدای 
ماه را می بینم که پشت بام را رها نمی کند تا شبزده 
نباشم از صدای تو بهشت می بارد اما محکوم به ماندن 

و مردن نیستی.
در تو آتشی از امید می بینم 

که پر از زندگی و شوق سازندگی و 
در تو آفتابی که 

بی تگرگ می خندد

عضو شورای شهر:  
کارتن خوابی نوعی سبک 

زندگی است
روزنامه همشهری با زهرا شمس احسان، عضو شورای 

شهر تهران گفتگو کرده.
نوعی  کارتن خوابی،  درحقیقت   * می گوید:  او   
سبک زندگی است که الزاما با اعتیاد گره نمی خورد؛ 
بنابراین وقتی درخصوص موضوع کارتن خوابی زنان 
برای  اقدام و عمل  باید حتما مدل  صحبت می شود 

تغییر سبک زندگی آنها ارائه دهیم.
فرایند  به هر دلیلی و در یک  بنا  * مثال خانمی که 
تجربه  را  کارتن خوابی  خیابان  در  20سال  خاصی 
سبک  چنین  از  یک دفعه  نمی توان  را  است  کرده 
به کانون خانه و خانواده سوق  زندگی جدا کرد و 

داد.
بستر  یک  در  آرام  آرام  کنیم  تالش  باید  پس   *
مناسب بازگشت به چرخه زندگی سالمت رخ دهد.

سلول های 
ذهن

نگو برایم محترم هستی 
نگذار اخالق تن ات را دور کند از من 

بگذار احساس هایم لمس کنند 
روِح درون ات را 

در میاِن سلول هاِی ذهنم 
سالهاست سرکوب و تحقیر شده ام 

میتوانی از اشک هایم بپرسی 
اگر حرف هایم به اندازه ی خریدن یک ُرژ

برایت مهم هستند 
باورم کن 

نه آنگونه که گفته اند باور کنی 
اگر برایت مهم است زندگی

بیا تا دروِن مان را به هم پیوند زنیم .

به قلم
مهناز سعید

به قلم
سامان 
ساردویی

داد و گفت:  نشان  قتل عمد  ویژه  قاضی  به  را  باغ  گوشه 
»پیکر زن صیغه ای ام را در این جا دفن کرده ام!« این 
گونه بود که با دستور مقام قضایی، گروهی از امدادگران 
اشاره  مورد  محل  و  ویال شدند  باغ  وارد  نیز  نشانی  آتش 
متهم را حفر کردند. درحالی که د یگر هوا کامال تاریک 
شده و نورافکن ها و چراغ گوشی تلفن های همراه روشن 
شده بود ناگهان بقایای جسد زن 30 ساله از عمق خاک 

بیرون کشیده شد.
این جنایت هولناک فاش  راز  پیدا شدن جسد دیگر  با 
شد اما همچنان تحقیقات در دهلیزهای تاریک این پرونده 
جنایی برای روشن شدن ادعاهای متهم و چگونگی وقوع 
این ماجرای وحشتناک با راهنمایی های قضایی و توسط 
گروه ورزیده کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ وحید حمید 

فر)افسر پرونده( ادامه دارد.
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فاجعه ملی در انتظار صنعت دام کشور؛

 کشتار دام مولد به سه برابر 
افزایش یافت

اتحادیه گاو داران و دامداران صنعتی خراسان رضوی  مدیرعامل 
استان  در  مولد  دام  کشتار  تاکنون،  جاری  سال  ابتدای  از  گفت: 
۳۰۰ درصد افزایش یافته است که این اتفاق شروع یک فاجعه ملی 

است.
کار به جایی رسیده است که طبق آمارهای رسمی جهادکشاورزی، 
درصد   ۶۹ از  بیش  سال،  نخست  سه ماهه  در  دام  کشتار  میزان 
افزایش یافته و دامداران معتقدند زیادشدن کشتار به دلیل افزایش 
تولید یا افزایش تقاضا در بازار نبوده است، بلکه کمبود خوراک 
دامدار،  که  است  شده  باعث  تولید  هزینه های  افزایش  و  دام 
چاره ای جز کشتار دام خود نداشته باشد و در این میان، زیر تیغ 
به ذخیره  اتفاقی ترسناک است که در آینده  رفتن دام های مولد 
ژنتیکی دام در کشور و البته بازار گوشت و لبنیات ضربه ای جدی 

خواهد زد.
نان با آرد یارانه ای، غذای دام ها شد

پس از انتشار و تبلیغ نان خشک تمیز و بدون کپک در آگهی های 
را  سیب زمینی  که  می کند  جلب توجه  آگهی هایی  حاال  اینترنتی 
زمانی  درست  می کند.  پیشنهاد  دامداران  به  دام  خوراک  برای 
آرد  کمبود  از  نانواها  برخی  و  بود  شلوغ  نانوایی ها  صف  که 
شد  معلوم  و  افتاد  زمین  به  برخی  رسوایی  تشت  می کردند،  گله 
نان های پخته شده با آرد یارانه ای، به صورت دست نخورده سر از 
دامداری ها درآورده است. اکنون به صورت رسمی اعالم شده که 
با  روستایی  تعاون  سازمان  توسط  خریداری شده  سیب زمینی های 

نرخ تضمینی دولتی نیز راهی دامداری ها می شود.
کمبود خوراک دام باعث شده است استفاده از سیب زمینی برای 
کیفیت  کم  سیب زمینی  کیلو  هر  باشد.  مقرون به صرفه  دامدارها 
که برای دام مناسب است، اکنون نرخ آن از کیلویی ۸۰۰ تومان 
آغاز و تا ۱۵۰۰ تومان قیمت گذاری می شود که در مقایسه با سایر 
نهاده های دامی، بسیار ارزان است.هر کیلوگرم جو در بازار آزاد 
حدود ۶هزار و ۳۰۰ تومان قیمت دارد و حتی قیمت دولتی آن که 
با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور می شود، نیز حدود ۲ هزار 

تومان است که بازهم گران تر از یک کیلو سیب زمینی است.
علت گرانی علوفه و نهاده های دامی است

خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
و  علوفه  گرانی  و  نبود  کمبود،  را  مشکالت  این  ریشه  رضوی 

نهاده های دامی می داند.
اینکه گرانی علوفه ممکن است دامدار  بابیان  غالم حسین ساربان 
را به تغییر رفتار برای نجات دام خود تشویق و ترغیب کند به ایلنا 
می گوید: قیمت علوفه در استان به شدت افزایش پیداکرده است تا 
جایی که قیمت هر کیلو کاه از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، جو ۶ هزار 

و ۳۰۰ تومان و یونجه از کیلویی ۶ هزار تومان فراتر رفته است.
وی با اشاره به این موضوع که قیمت ذرت سیلویی حدود ۲ هزار 
سال  نهاده  همین  که  است  حالی  در  این  می افزاید:  رسید،  تومان 

گذشته در سطح مزارع بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ تومان برداشت می شد.
این کارشناس حوزه کشاورزی بیان می کند: سایر نهاده های دامی 
نیز سال گذشته با یک سوم قیمت در بازار یافت می شد و به طور 
مثال همین محصول جو که امسال به بیش از ۶ هزار تومان رسیده 

است سال گذشته کیلویی ۱۷۰۰ تومان بود.
وی می گوید: یونجه هم سال گذشته هر کیلو ۲ هزار و ۴۵۰ تومان 
و کاه نیز کیلویی یکهزار تومان قیمت داشت که امسال با افزایش 

قیمت باورنکردنی به دو تا سه برابر در سال جاری رسید.
مانند  عوامل  برخی  متأسفانه  امسال  اینکه  به  اشاره  با  ساربان 
زد  جدی  دام  بحران  این  به  و  شد  علت  بر  مزید  نیز  خشکسالی 
فروردین ماه  میلی متر  ۶.۵اندک  بارش  به  توجه  با  می کند:  اذعان 
استان  علوفه  بحث  متأسفانه  و  کردیم  تجربه  را  سختی  روزهای 

دچار مشکل شد.
خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
رضوی بابیان اینکه همیشه دامداران سه ماه ابتدایی سال را با علوفه 
به  متکی  راستا  این  در  و  گرفته  بهره  دامداری هایشان  در  دستی 
مراتع هستند و پس از آن جو را در مزارع کشت می دهند توضیح 
می دهد: این در حالی است که امسال متأسفانه حدود یک میلیون و 
۲۰۰ هزار تن از علوفه مراتع تقریباً تبدیل به صفر شد و علوفه های 
خودرو نیز به دلیل کاهش بارش ها سبز نشد که بخشی از بحران 

فعلی را رقم زده است.
افزایش سه برابری کشتار دام مولد شروع فاجعه ملی است

مدیرعامل اتحادیه گاو داران و دامداران صنعتی خراسان رضوی 
از  می گوید:  و  می دهد  خبر  نگران کننده تری  آمارهای  از  نیز 
ابتدای سال جاری تاکنون، کشتار دام مولد در استان ۳۰۰ درصد 

افزایش یافته است که این یک فاجعه ملی است.
رشید صراف با اشاره به وضعیت نابسامان تولید شیر و پرورش دام 
اظهار می کند: تاکنون اشتغال حدود ۳هزار نفر به صورت مستقیم 
افتاده  خطر  به  نیز  نفر  هزار   ۲۰ غیرمستقیم  اشتغال  و  رفته  بین  از 

است.
پایان خردادماه  تا  را  تولیدکنندگان  به  وارده  میزان خسارت  وی 
۱۴۰۰ افزون بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و می گوید: 
امروز  و  برد  زمان  و گوشت، ۴۰سال  شیر  در عرصه  خودکفایی 
طی مدت سه سال در حال نابود شدن است و احیای دوباره این 

صنعت، سال ها زمان خواهد برد.
نان خشک در دامداری ها و وضعیت آن  صراف درباره مصرف 
افزایش  ما  اساسی  مساله  نیز گفت:  نان  قیمت  از گران شدن  بعد 
قیمت نهاده های دامی است. شاید برخی دامداری ها از نان خشک 
دام  خوراک  نشدن  تأمین  مشکل  اما  باشند،  کرده  استفاده  هم 
آن قدر جدی است که نان خشک بر آن تأثیری نمی گذارد؛ البته 

استفاده از نان خشک نیز همه گیر نیست و موردی بوده است.

به قلم 
محمد فتح نجات

گزارش »کرمان امروز« از یک مطالبه مردمی درباره احتکار کنندگان و مخالن بازار استان:

چرااسامیمحتکراندارومنتشرنمیشود؟

یادداشت

در محضر استاد ...

تعادل آفرینش
بعد از یه خواب خوب و راحت که شب قبل داشتم با 

آمادگی کامل سر کالس اومده بودم .
کالس اصول و مبانی درمانی مقدماتی در طب سنتی . 
درسی که واقعا به آن عالقه مند بودم  وباالخره استاد 

وارد کالس شد ، بی مقدمه مثل همیشه :
به نام خدا

تشخیص  بیماری  درمان  در  ذکر  قابل  مبحث  اولین 
صحیح است و اولین گام  تشخیص صحیح تشخیص 
مزاج بیماران است . به اعتقاد قدما ،چهار عنصر اصلی 
جهان  و  ماده  عالم  و  کائنات  وجود  مدار  که  هستند 
اربعه  عناصر  این  را تشکیل می دهند  که  جسمانی 
یا چهارگانه عبارت است از : آتش ، باد یا هوا ، آب 
و خاک ؛ از ترکیب این عناصر حالت اخالط اربعه در 
انسان به وجود می آید که خصوصیات همه آن عناصر 
را دارد ولی گاه به خاطر وراثت و شرایط اقلیمی مانند 
آب و هوا، دما و نوع تغذیه بعضی از این عناصر موجود 

در بدن آدمی بر دیگری غلبه می نماید .
روحی  خصوصیات  دارای  مزاجها  این  از  کدام  هر 
وجسمی خاصی است که با شناخت این خصوصیات 

می توانیم مزاج بیمار را تشخیص دهیم.
،زبان  عالیم مزاج صفراوی شامل زردی رنگ پوست 
و چهره ها در آنها نمایان است .بدن این افراد گرم و 
خشک است وبه همین دلیل به اگزمای پوستی دچار 
می شوند این افراد در بین غذا آب زیاد می خورند . کم 
حوصله هستند ،اندام ورزشکاری دارند ،دهان خشک 
و تلخ دارند و به علت خشکی زیاد اشتهای زیاد ندارند 
گفت:  باید  صفراوی ها  رفتاری  خصوصیات  مورد  در 
عموما بسیار پر انرژی و پر تحرک هستند. باهوش و 
زیرک و پر حرفند و هم زود عصبانی می شوند و هم به 

سرعت عصبانیتشان فروکش می کند.
عالیم مزاج بلغمی سفیدی رنگ پوست،زبان وچشمها 
در آنها نمایان است.به علت سردی و رطوبتی که در 
بدن دارند درد های استخوانی آنها زیاد است بیشتر 

مواقع آب از دهانشان سرازیر می شود .پر خور، شوخ 
طبع، آسان گیر هستند میل جنسی ضعیف و ناتوان 
شناسی  رفتار  نظر  از  هستند  کند  کارها  در  و  دارند 
گفت؛  می توان  حتی  یا  و  انرژی  کم  مزاج ها  بلغمی 
اندکی کند هستند. در عوض آن ها صبور و آرامند و 
کمتر از افراد حاضر در دیگر مزاج های چهارگانه و به 

ندرت عصبانی می شوند.
از تیرگی رنگ پوست   عالیم مزاج سوداوی عبارتند 
و ته چهره این گونه افراد سیاه است .دیر تر از سایر 
عصبی  دنده،  یک  .مغرور،  شوند  می  بیمار  مزاجها 
.میل  دانند  می  دیگران  از  بهتر  را  خود  و  هستند 

جنسی زیاد ولی ناتوان دارند .
وخجالتی  گیر  گوشه  ،ترسو  ،وسواسی  حوصله  کم 
وخشکی  سردی  دلیل  به  و  کار  محیط  در  ،جدی 
یبوست دارند سوداوی مزاج ها همچنین بسیار دقیق 
و خونسردند و میل زیادی به تحلیل و ارزیابی از خود 
انسان های  بیشتر  بدانید  نیست  بد  می دهند.  نشان 
جزء  روانشناسی  نظر  از  خشک  و  سرد  مزاج  دارای 

دسته درونگرا هستند.
و  چشمها  صورت  رنگ  ...سرخی  دموی  مزاج  اما  و   
زبان این افراد نمایان است .میل به خوردن چیزهای 
افرادی  دارند  ضخیم  پای  و  دست   . دارند  شیرین 
خوش بین و غیر احساس هستند و کمتر از دیگران 
آمادگی  هستند.  انرژی  وپر  فعال   . شوند  می  مریض 
ابتال به بیماریهای خونی و سکته های قلبی و مغزی 
و  است  شیرین  نشان  دها  طعم  دارند  خون  فشار  و 
رفتاری،  نظر  از  است  ومر طوب  گرم  بدنشان  پوست 
انسان های دموی، شجاع و جسورند و اعتماد به نفس 
از  ترتیبشان  و  نظم  و  ریسکند  اهل  دارند.  باالیی 
صفراوی ها کمتر است. میل به رهبری دارند و معموال 
خوشرو، صمیمی و آرام هستند، اما اگر عصبانی شوند 

ممکن است دست به رفتار های مخاطره آمیز بزنند...
آن   ... ها  مزاج  شناسی  رفتار  مبحث  جای  همین  تا 
قدر فکر مرا درگیر خود کرد که دیگر دستم توانایی 

رهبری قلم را نداشت .
خوی  و  خلق  و  روحیه  یعنی  ؟  است  ممکن  چطور 
ما صفات و رذیلت ها و ووو.... همه و همه ی آنها از 
گفته  طبق  که  من  یعنی  ؟  است  شده  تعیین  پیش 
های استاد مزاج صفراوی دارم و زود عصبانی می شوم 
طبیعی و خدادادی است ؟ عصبانیت و خشم که مادر 
 ، عمل  در  شتابزدگی   ، زبانی  بد  بدیهاست.  ی  همه 

....من بی تقصیرم خدا  و  قضاوت سریع و بی منطق 
چه جوری می خواهد از من بازخواست  کنه ؟ اونی 
که مزاج بلغمی داره و خونسرده و دیر عصبانی میشه 
خودش  اعمال  و  زبان  و  خشم  تونه  می  بهتر  خیلی 
باور  قابل  من  برای  هیچکدام   .اینها  کنه  کنترل  رو 
نبود برای همین از استاد مستندات  خواستم و او  از 
ابن سینا تا مقاالت تایید شده محققین امروزی برایم 

دلیل و برهان ردیف کرد .
زبانم سست شده بود و افکارم هرجایی ... یعنی این 
عدالته ؟ پس عقل و اراده کجای زندگی آدمهاست ؟

از ترس اینکه مبادا به کفرآلوده شوم با اجازه ی استاد 
رفتم تا آبی به سر وصورتم بزنم اما این افکار توی سرم 
مثل سکه های سرگردان در  قلک کودکی ام  صدای 

آزار دهنده ای داشت .
پشتم  روی  رو  کوله   . بدم  ادامه  تونستم  نمی  دیگه 
انداختم و بیرون رفتم تمام فاصله دانشکده تا خونه 
رو پیاده رفتم ولی یک لحظه سرم  ازین افکار  خالی 
نمی شد یک به یک خصوصیات آدمها با مزاج های 
مختلف و از طرفی هم تفسیر  جبر ، اختیار، عدالت 

و.... در نظام آفرینش بود.
بدتر از  اینها وقتی بود که به خونه رسیدم و یادم اومد 
که قرار بوده سرراهم یه کم سیب زمینی و پیاز و نون 

بگیرم آخه چیزی برای خوردن دیگه نمونده بود .
و  برگشتم  اجبارا  مفرط  خستگی  و  بدبختی  هزار  با 
اولین جایی که برای خرید رفتم مغازه میوه فروشی 
کنار  را  آهنگری  سال   سالهای  که  بود  اصغر  استاد 
اما هنوز همان  بود و میوه فروشی می کرد  گذاشته 

مقام استادی را همراه نام و آوازه ی خود داشت .
- سالم اوستا

_علیک السالم آقای دکتر بعد ازاین ، چطوری پسرم 
خوبی؟

و  مشغول درس  فکرم  نیست  حالم خوب  اصال  نه   -
مباحثه امروزه ، گیج گیجم ...

- از در که اومدی فهمیدم یه چیزی ات هست ، حاال 
چی می خوای ؟

_ یه کم سیب زمینی  و پیاز
بفرما هر کدوم رو می خوای ور دار

_ اینا که همه اش بسته بندی شده است ، خراب و 
بد و خوب قاطیه من دستچین می خوام

دستچین  ی  میوه  دونی  می  که  رو  مغازه  قانون   _
فروش نداریم ، ولی چون تو خاطرت خیلی پیش ما 

عزیزه یه بسته وردار ، بعد درش رو باز کن هر کدوم 
رو نخواستی عوض کن ، بدا رو بذار خوب بذار جاش ،

اوستا اصغر یه خنده ای کرد و ادامه داد :
_اگه بخوای می تونی خوبا رو هم  بذاری جاش از بدا 

ورداری ، میل خودته...
وقتی پول جنساشوحساب کردم و خواستم بیرون برم 

گفتم :
_ خیلی لطف کردید اوستا، اولش فکر کردم مجبورم 

هرچی تو بسته هست وردارم
اوستا اصغر لبخندی زد و دستش رو شونه ام گذاشت 

و گفت:
_ اختیار در جبر یعنی همین پسرم ...

اولش دقت نکردم چی می گه ولی وقتی که به  خونه 
یادم  لرزید.  بدنم  تمام  شدم   آروم  کم  یه  و  رسیدم 
نبود که ماجرای کالس و افکارم رو براش گفته بودم 
یا نه ولی انگار استاد آهنگر یه نشونه بود مثل همه ی 
نشونه هایی که هر روز  سر راه ماست و بی خیال از 

کنارش رد میشیم.
تازه   ، همینه  دقیقا   ، بودم  گرفته  رو  سوالم  جواب 
های  تفاوت  در  است  عدالت  عین  این  که  فهمیدم 
یه  با  میشه  زائیده  مزاجشون  با  آدمها  نفس   . خلقت 
سری خوبیها و بدیهای ذاتی  که هرکسی اختیار داره 
بسته شو باز کنه بداشو با خوبا عوض کنه یا برعکس 
با خودش  بریزه و خوباشو  بداشو دور  تونه  حتی می 
ببره تازه می تونه بسته رو همینطور که گرفته دست 
با همین  آخرشم  هرکسی   . ببره  با خودش  نخورده 
این همون چیزی بود که   . اختیارش نمره می گیره 
مرا  فکر  که  تمام چراهایی  .پاسخ  داد  آرامش  من  به 

مشغول کرده بود.
با خدا می  ونیاز  راز  تو  اینکه  همیشه فکر می کردم 
گیم :»خدایا اقرار می کنم که هر چه خوبی داریم از 
توست و بدیهامون مال خودمونه«  فقط یه تعارف یا 
اگه خیلی گنده تر بخوام بگم  یه جور شکسته نفسی 
تونیم  ما می  واقعیته  این عین  اینکه  است ولی مثل 
بدی هامون رو عوض کنیم یا دور بریزیم ولی خوبی 
از طرف  تو  بسته مون گذاشته هدیه  هایی که خدا 
خودمون  برا  تونیم  می  الاقل  که  هدیه  یه   . خودشه 

نگهشون داریم .
است  همراه  معّین   بسته ی  یک  با  انسانها  آفرینش 
،بسته ای که انسانها می توانند به اختیار کم یا زیادش 

کنند  و شاید این همان تعادل جبر است و اختیار .

صحبت  و  دارد  قرن  چند  در  ریشه  احتکار  داستان 
این معضل بالی  قدیم  زمان  از  نیست.  دیروز  و  امروز 
و  آن  با  مبارزه  قدیم  روزگار  در  و  بوده  مردم  جان 
به  سخت  بسیار  مواردی  در  احتکار  انبارهای  کشف 
اجباری  به لطف سامانه های  امروز  اما  نظر می رسید. 
خرید و فروش و مشخص بودن نوع فاکتورهای ورودی 
از  بسیار  داروخانه ها  نظیر  مهم  مراکز  در  خروجی  و 
رفتارهای سودجویانه قابل پیگیری است. اگرچه افراد 
گذر  نیز  موانع  این  سد  از  موارد  برخی  در  ناجوانمرد 
کرده و بازهم اقدام به احتکار و توقف فروش برخی مواد 
مهم می کنند تا شاید اینگونه قیمت آنها باال رود و نان 

در خون مردم رنگین کنند. 
با این وجود البته در برخی موارد شاهد هستیم که با 
زحمات شبانه روزی نیروی انتظامی استان و بسیار از 
با همکاری دادگستری  بازرسی و نظارت که  نیروهای 
استان فعالیت دارند، این انبارها کشف می شوند و پس 
از اعمال جریمه های سنگین، کاالها به چرخه بازار باز 
می گردند. اما چه سود که این احتکارها در مدت زمانی 
فروش  و  است  شده  ها  قیمت  رفتن  باال  باعث  کوتاه 
را  جرائم  همان  است  ممکن  کشف  زمان  از  پس  آنها 
نیز پوشش دهد. بخش عملیاتی این کشفیات نیازمند 
آن  از  بیش  نتوان  شاید  و  است  قانون  اجرای صحیح 

در  توان  می  اما  کرد.  تشدید  متخلفان  برای  را  جرائم 
راستای شفاف سازی دست به اقدامی رسانه ای زد که 
چندبرابر  متخلف  افراد  در  هراس  میزان  آن  اجرای  با 
خواهد شد.به گونه ای که در ماه های اخیر مردم در 
فضای مجازی نظرات خودرا با ما به اشتراک گذاشتند، 
و  متخلفان  که  است  این  مردم  عمومی  درخواست 
این  کار  و  تا کسب  معرفی شوند  به جامعه  محتکران 

افراد تحت تاثیر تخلفشان قرار گیرد.
فضای  در  امروز«  »کرمان  روزنامه  مخاطبان  از  یکی 
مجازی به نکته ای اشاره کرد که قابل تامل است. وی با 
اشاره به اخبار مربوط به کشف احتکار و دپوی داروهای 
بودیم،  آن  شاهد  گذشته  هفته  در  که  کرونا  اساسی 

گفت: »مسئوالن نیروی انتظامی و دادگستری استان با 
وجود اینکه گهگاه باید با مافیای استانی درگیر شوند، 
برخی پرونده ها را پیش برده و انبارهای احتکار را به 
روی مردم باز می کنند. باید از این افراد تشکر کرد، 
زیرا در گذشته داشتیم مسئوالنی که حتی حاضر به 
این درگیری ها و ایجاد خطر برای خود نبودند« وی در 
ادامه سخنانش گفت: »اما باید از خودمان بپرسیم که 
چرا با وجود این جرائم شدید، باز هم شاهد رفتارهای 
مشابه در اصناف گوناگون هستیم؟ دلیل این است که 
از  پولی که  با  و  ندارند  از کرده خود  افراد ترسی  این 
فروش تعداد ناچیزی از آن مواد احتکار شده به دست 
به کار  را پرداخت کرده و  به راحتی جرائم  اند  آورده 

خود ادامه می دهند« این شهروند کرمانی که خود از 
بازنشستگان دادگستری کرمان در سالهای دور بود، در 
ادامه به عنوان ذکر راهکار، گفت: »برای اینکه اینگونه 
نام  باید  مربوطه  مسئوالن  نشود،  تکرار  دیگر  رفتارها 
رسانه  واسطه  به  و  عموم  برای  را  متخلف  افراد  این 
با  سازش  شایعه  هم  که  کنند  منتشر  طرف  بی  های 
این افراد از بین برود و هم اینکه مردم کسب و کار و 
برند کاری این افراد را بشناسند و در آینده متخلفان 
مردمی چنان  نفرین  و  لعن  و  تحریم  کنند.  تحریم  را 
تاثیری در زندگی این افراد دارد که میلیاردها جریمه 
نقدی هم نمی تواند آن را معادل سازی کند. ای کاش 
مسئوالن این کار را انجام دهند و نام صاحبان متخلف 
آن  تکرار  شاهد  دیگر  تا  سازند  منتشر  را  مشاغل  این 
نباشیم. اینکه مخفف حروف را منتشر می کنیم و به 
این  در  تنها  نه  »م.ر«  آقای  نویسیم  می  مثال  عنوان 
ایجاد سوء  تواند حتی  بلکه می  زمینه کارآمد نیست، 
تفاهم کند و باعث شود که مردم فردی دیگر را با فرد 
محتکر اشتباه بگیرند« سخنان این شهروند سالخورده 
و البته کارشناس با تجربه کرمانی به نظر ما رسانه ای 
اینکه  ها نیز مثبت و موثر به نظر می رسد، عالوه بر 
چنین شفاف سازی به مرور زمان موجب ضعیف شدن 
مافیاهای گوناگون شود. البته اینکه نام عده ای از این 
افراد منتشر شود و عده ای دیگر به صورت مخفف و 
بسیار  بازدارنده  تاثیر  نشوند،  نام  ذکر  اصال  بعضی هم 
کمی دارد و امیدواریم که تیم جدید قوه قضاییه این 
با همکاری رسانه  زحمت و خطر را به جان خریده و 
ها این تاثیر را چندبرابر سازد. به امید فردایی بهتر که 

کسی نان در خون همنوع خود رنگین نکند!

به قلم مهدی ایرانمنش پور 
کرمانی
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