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اخبار استان

استاندار کرمان گفت: ۱۵ درصد از حقوق مالکانه 
معدن  آن  استقرار  محل  استان  به  باید  معادن 
تخصیص داده شود اما اعتبار پرداخت شده بسیار 
ناچیز است و چیزی عاید استان کرمان نمی شود.
علی زینی وند  در شورای معادن استان کرمان با 
انتقاد از برخی تبصره ها که قوانین را بی خاصیت 
می کند، گفت: ۱۵ درصد از حقوق مالکانه معادن 

باید به استان محل استقرار آن معدن تخصیص 
ناچیز  بسیار  شده  پرداخت  اعتبار  اما  شود  داده 

است و چیزی عاید استان کرمان نمی شود.
وی گفت: متاسفانه برای ۱۵ درصد حقوق مالکانه 
این  این کار  با  و  اند  تعیین کرده  معادن سقفی 

قانون بی خاصیت است.
اختیار  تفویض  افزایش  لزوم  بر  کرمان  استاندار 
استان  به  متعلق  که  پولی  گفت:  استانداران  به 
در  استان  مردم  نمایندگان  و  استاندار  من  است 
به  برای گرفتن آن  باید  مجلس شورای اسالمی 
پول  التماس کنیم که  ایمیدرو(  یک مدیر)مدیر 
به  باید  استاندار می گذارید  اگر  را بدهد.  استان 
اجرایی تصمیم گیری کند  باالترین رکن  عنوان 

لذا باید در برخی قوانین بازنگری شود.
وی بر لزوم پرداخت سهم استان از حقوق دولتی 
موضوعات  از  یکی  افزود:  و  کرد  تاکید  معادن 
پیگیری  همین  باید  نیز  استان  معادن  شورای 

سهم استان از حقوق دولتی معادن باشد و مجمع 
نمایندگان یک ظرفیت است تا در تصویب قانون 
معادن موثر باشد و حق مردم استان نیز گرفته 

شود.
زینی وند بر لزوم اجرایی شدن مصوبات شورای 
های  پول  کرد:  اظهار  ادامه  در  و  تاکید  معادن 
بخش معافیت ۲۰ درصدی از حقوق دولتی معادن 
در بخش های ضروری استان هزینه می شود لذا 
اجرای  به  موظف  اقتصادی  بزرگ  شرکت   سه 

مصوبات شورای معادن استان هستند.
اجرای  برای  اهرم هایی  باید  اینکه  بیان  با  وی 
مصوبات در نظر گرفت تا ضمانت اجرایی وجود 
حقوق  از  استان  سهم  داد:  ادامه  باشد،  داشته 
دولتی معادن، حق مردم کرمان است و باید راهکار 
قانونی برای دریافت سهم استان کرمان پیگیری 
ماه  هشت  در  کرد:  بیان  کرمان  استاندار  شود. 
گذشته سلسله ای از کارخانجات کوچک مقیاس 

در حوزه مس و  طال در حال راه اندازی در استان 
داریم که مجوز آنها داده شده و از سرمایه گذاری 

در این حوزه استقبال می کنیم.
رییس  حسینی نژاد«  »مهدی  ایسنا،  گزارش  به 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز 
در این جلسه گفت: ۱۵ درصد از حقوق دولتی 
یک  و  شود  داده  برگشت  استان  به  باید  معادن 

ظرفیت قانونی تأمین بودجه نیاز است.
وی گفت: در سال گذشته ۲۵۰۰ میلیارد تومان 
در شش  و  معادن وصول شده  دولتی  از حقوق 
ماهه نخست امسال حدود ۷۳۰۰ میلیارد تومان 

از حقوق دولتی معادن وصول شده است.
نژاد بیان کرد: خوشبختانه تاکنون ۷۶  حسینی 
درصد حقوق دولتی وصول شده و باید سهم ۱۵ 
درصدی استان گرفته شود و سال گذشته فقط 
۴۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن به استان 

کرمان برگشت داده شد که باید پیگیری شود.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: یک تن و ۲۰ 
کیلوگرم مواد مخدر از نوع مرفین که به قصد خروج 
از کشور از یکی از محورهای استان کرمان حمل می 
شد، در اقدام عملیاتی ماموران پلیس مبارزه با مواد 
رابطه  این  استان کشف و یک متهم در  این  مخدر 

دستگیر شد.
در  خبرنگاران  جمع  در  ناظری   عبدالرضا  سردار 
با  مقابله  راستای  در  کرد:  اظهار  خبر  این  تشریح 

قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ، همکاران 
ما در پلیس مبارزه با مواد مخدر با اقدامات اطالعاتی 
از ورود یک محموله سنگین مواد به استان کرمان و 

قصد خروج آن محموله مطلع شدند.
وی افزود: ماموران مبارزه با مواد مخدر با هماهنگی 
کامیون  دستگاه  یک  عملیاتی،  اقدام  با  و  قضایی 
کشنده را در یکی از محورهای استان توقیف و در 
بازرسی از جاسازی ماهرانه ای که توسط قاچاقچیان 

 ۲۰ و  تن  یک  کشف  به  موفق  بود،  گرفته  صورت 
کیلوگرم مواد مخدر از نوع مرفین شدند.

با  مرفین  محموله  این  اینکه  به  اشاره  با  ناظری 
محموله ده تنی تریاک برابری می کند، گفت: در این 
رابطه راننده کامیون دستگیر و همکاران ما در ادامه 
با  جهت شناسایی و دستگیری سایر عوامل مرتبط 

این پرونده در حال انجام ماموریت هستند.
دیگری  بخش  در  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 

تاکنون  امسال  ابتدای  از  کرد:  اظهار  سخنانش  از 
همکاران ما در راستای برخورد با قاچاق مواد مخدر، 
بیش از ۹۲ تن کشفیات مواد داشتند که با محموله 

امروز به بیش از ۹۳ تن افزایش یافت.
دستگیری  در  ما  همرزمان  تالش  افزود:  وی 
اقدام  این  ارتکاب  از  آنها  حذف  و  قاچاقچیان 
و  کرمان  استان  مردم  به  بزرگی  خدمت  مذبوحانه 

کشور است.

استاندار کرمان تاکید کرد:

لزوم پرداخت سهم استان از حقوق دولتی معادن

فرمانده انتظامی استان کرمان:

کامیون حامل یک ُتن مرفین توسط پلیس استان زمین گیر شد

خبر
دکتر نیک طبع مدیر عامل شرکت 

زغال سنگ کرمان:

امروز جبهه ما جبهه اقتصاد و تولید است

معادن  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  امروز:به  کرمان  خبرنگار  کرمان- 
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  طبع  نیک  دکتر  کرمان  سنگ  زغال 
سرافراز  شهید  سه  و  سی  و  ویکصد  سلیمانی  قاسم  حاج  دلها  سردار 
نیکخواه  سرهنگ  با  درگفتگو  کرمان   سنگ  زغال  معادن  شرکت 
مجموعه  هر  نجات  راه  ترین  اصلی  استان،  کارگری  بسیج  فرمانده 
که  خوشحالیم  بسیار  افزود:  و  دانست  کالم  و  عمل  در  صداقت  را  ای 
. است  شده  نصیبمان  کارگر  عزیز  قشر  به  گزاری  خدمت  سعادت 
مدیر عامل شرکت، همکاری مجموعه زغال سنگ کرمان بسیج کارگری را 
افتخار خود دانست و افزودالحمداهلل امروز خدمات بسیج گسترده و راههای 
فراوانی برای همکاری گسترده ترنیز وجود دارد . دکتر نیک طبع  وجود 
شیفت ایثار در معادن را از جمله برنامه های بسیار خوب بسیج کارگری در 
معادن زغال سنگ دانست و درخواست گسترش این کار مهم را از فرمانده 
بسیج کارگری استان نمود . دکتر نیک طبع ضمن اشاره به نوع جنگ و 
نبرد های نظامی و سیاسی افزود: امروز جبهه ما جبهه اقتصاد و تولید است 
و بس.  سرهنگ نیکخواه ضمن تقدیر و تشکر از همکاری های گسترده 
شرکت معادن زغال سنگ کرمان، کارگران را چشم و چراغ هر مجموعه 
ای دانست و با توجه به خدمات فراوان شرکت زغال سنگ در هشت سال 
دفاع مقدس، خدمت گزاری به کارگران را عبادت دانست و عنوان کرد: 
با تمام توان در راستای اهداف شرکت زغال سنگ در چهار چوب نظام و 

انقالب بوده و خواهیم بود. 
را  معادن  عزیز  کارگران  باالی  پتانسیل   ، استان  کارگری  بسیج  فرمانده 
نعمت بزرگ الهی برشمرد و عنوان کرد: هنر مسئوالن استفاده بهینه از 

این نعمت خدا دادی است .
در این جلسه به بررسی و تحلیل آسیب های اجتماعی موجود در جامعه 

هدف پرداخته و راهکارهای الزم ارائه شد.

در پنج پرونده قتل عمِد سیرجان، 

صلح و سازش برقرار شد

رئیس دادگستری سیرجان از سازش ۲۲ درصدی در پرونده های وارده به 
شعب شورا های حل اختالف این شهرستان خبر داد. به گزارش خبرنگار 
سپهری،  یداهلل  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه 
رئیس دادگستری شهرستان سیرجان با اشاره به سازش ۲۲ درصدی در 
پرونده های وارده به شعب شورا های حل اختالف این شهرستان گفت: 
طی پارسال، پنج فقره پرونده قتل عمد با اقدامات و تالش های شورای 
و  دم  اولیای  به گذشت  منجر  این شهرستان  زندان  ویژه  اختالف  حل 
رهایی محکومان از قصاص شده است. او افزود: شورا های حل اختالف 
شهرستان سیرجان در اجرای منویات ریاست قوه قضاییه، سند تحول 
قضایی و عمل به رسالت ذاتی خویش در حل و فصل دعاوی، موفق به 
صلح و سازش یک هزار و ۶۸۳ فقره پرونده در پنج ماه ابتدایی امسال 
شده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد رشد داشته است. 
سپهری تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون تعداد ۷ هزار و ۶۹۳ فقره 
به ۲۹ شعبه شورای حل اختالف فعال در شهرستان سیرجان  پرونده 
وارد شده و با تالش اعضا و کارکنان شورا های حل اختالف، تعداد ۷ هزار 
و ۳۲۸ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است. او با 
اشاره به اینکه گسترش فرهنگ صلح و سازش و امنیت اجتماعی، مدارا 
و آرامش را به همراه دارد و سبب افزایش اعتماد عمومی و رضایتمندی 
بیان کرد: در حال حاضر یک شعبه  مردم به دستگاه قضایی می شود، 
شورای حل اختالف ویژه زندان در شهرستان سیرجان فعال است که 
اعضا و کارکنان این شعبه موفق شدند طی پارسال، تعداد ۴۸ پرونده 
گرم  آغوش  به  را  مددجویان  از  نفر   ۴۱ تعداد  و  مختومه  سازش  با  را 
سیرجان  شهرستان  دادگستری  رئیس  بازگردانند.  خویش  خانواده های 
ابالغیه ها  از  بر ۹۱ درصد  نیزافزون  امسال  افزود: در پنج ماهه نخست 
به صورت الکترونیکی به مخاطبین ابالغ شده  که عالوه بر کاهش زمان 
امور قضایی و صرفه جویی در وقت،  انجام  باعث تسریع در  رسیدگی، 

هزینه و بالتبع رضایتمندی مراجعین شده است 

اهدای 

خون سالم 

اهدای 

زندگی

تاکنون  کرمان  استان  در  واکسیناسیون  شروع  ابتدای  از  گفت:  شفیعی 
۱میلیون و ۴۹۲نفر مرحله اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

مهدی شفیعی، مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیر و سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه هم اکنون موارد بستری قطعی مبتال 
این  از  گفت:  است،  مورد  کرمان۶۲۰  استان  بیمارستان های  در  کرونا  به 
تعداد در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۶۵ نفر ، حوزه دانشگاه علوم 
 ، نفر  جیرفت۸۵  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه  نفر،  رفسنجان۳۵  پزشکی 
پزشکی  علوم  دانشکده  حوزه  و  نفر   ۵۰ بم  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه 

سیرجان ۸۵ نفر تحت درمان هستند.
شفیعی افزود: تعداد کل موارد بستری بر اثر ویروس کرونا در استان کرمان 

از ابتدای شیوع ویروس تاکنون ۳۸هزار و ۳۵۸ مورد بوده اند.
او با اشاره به این که طی ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان های دانشگاه های 
علوم پزشکی استان کرمان ۱۰۱ بیمار جدید مبتال به کرونا شناسایی شده 
است، افزود: از این تعداد، در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۶۱ مورد ، 

حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۴ مورد ، حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت ۱۸ مورد ، دانشگاه علوم پزشکی بم ۹ مورد و حوزه دانشکده علوم 

پزشکی سیرجان۹ مورد شناسایی شده اند.
مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیر و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان با اشاره به این که طی۲۴ ساعت گذشته ۱۳ نفر براثر کرونا در استان 
پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه  در  نفر   ۷ تعداد  این  گفت:از  اند،  کرده  فوت 
نفر حوزه دانشکده  نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت،یک  کرمان،۴ 
رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه  نفر  یک  و  سیرجان  پزشکی  علوم 

فوت کرده اند.
او افزود: مجموع جان باختگان قطعی کووید ۱۹ از ابتدای شیوع ویروس 

تاکنون به۴هزار و ۵۵۵ نفر رسیده اند.
را  کرونا  واکسن  اول  مرحله  استان  در  و ۴۹۲نفر  شفیعی گفت: ۱میلیون 
دریافت کرده اند و ۵۱۳هزارو ۶۱۱ نفر نیز مرحله دوم دریافت واکسن را با 

موفقیت پشت سرگذاشته اند.

واگذاری  و  فروش  از  خدمات رسان  گفت:دستگاه های  بیگلری 
انشعاب به ساخت و ساز های غیرمجاز و فاقد پروانه خودداری کنند.

کارگروه ویژه هماهنگی و برخوردفوری با تخلفات ساخت و ساز غیر 
مجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی با محوریت ارائه گزارش ۶ 
ماهه برخورد با متخلفان توسط ادارات متولی زمین به دبیرخانه و با 
ریاست معاون امور عمرانی و با حضور رییس بنیاد مسکن شهرستان 
و تمامی دستگاه های ذی ربط از جمله شهرداری ها، بخشداری ها، 

جهادکشاورزی در سالن کنفرانس فرمانداری برگزار شد.
به  گفت:  جلسه  این  در  فرمانداری  عمرانی  امور  معاون  بیگلری 
افراد سودجو و منفعت طلب که در اراضی دولتی و حریم و بستر 
رودخانه ها و اراضی خصوصی اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز نموده 

خسارت  دریافت  مطالبه  عمرانی  طرح های  اجرای  برای  بعضا  و 
می کنند اجازه سوء استفاده و هیچگونه فرصت طلبی داده نخواهد 

شد.
گزارش  باید  زمین  متولی  ادارات  و  شهرداری ها  اینکه  بیان  با  او 
تخلفات را به کارگروه ارائه نمایند، افزود: اجرای کامل قانون حفظ 
اراضی و باغ ها، اجرای کامل ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ بررسی آخرین 
بازدید های  حقوقی،  و  حقیقی  اشخاص  اراضی  حدنگاری  وضعیت 
هفتگی از اراضی شهرستان و ارائه گزارش به فرمانداری، مقام قضایی 
و سایر اعضاء از جمله دیگر وظایف اعضای این کارگروه خواهد بود.

با  موقع  به  برخورد  عدم  صورت  در  بی تردید  کرد:  تاکید  بیگلری 
قضایی  مقام  به  گزارش  در  تاخیر  و  غیرمجاز  ساز های  و  ساخت 

زیان  و  ضرر  قبال  در  مربوطه  دستگاه  مقام  باالترین  کارگروه،  و 
احتمالی به بیت المال باید پاسخگو باشد تا با معرفی خاطی احتمالی 
به مراجع قضایی با مسئول مربوطه برخورد قانونی متناسب انجام 
و  مجوز  فاقد  امالک  مشاور  واحد های  باید  دیگر  سوی  از  و  شود 
عامالن ساخت و ساز های غیرمجاز توسط بخشداری ها، شهرداری ها 
و دهیاری ها به کارگروه تا برخورد الزم و اقدامات قانونی الزم انجام 

شود که این موضوع نیز در کارگروه دنبال خواهد شد.
معاون امور عمرانی فرمانداری تصریح کرد:دستگاه های خدمات رسان 
از فروش و واگذاری انشعاب به ساخت و ساز های غیرمجاز و فاقد 
با  از قانون بوده و  انجام این کار تخطی  پروانه خودداری نمایند و 

مسئول متخلف برخورد می شود.

از ابتدای شروع واکسیناسیون؛

بیش از یک میلیون نفر در کرمان واکسینه شدند

معاون امور عمرانی فرمانداری سیرجان:

دستگاه ها از خدمت رسانی به ساخت و سازهای غیر مجاز خودداری کنند

آگهی فقدان سند مالکیت 
 2448 از  فرعی   4 پالک  ششدانگ  مالک  محمود  فرزند  گوری  زارع  حامد  آقای 
اصلی واقع در بخش 1 کرمان که سند مالکیت آن بشماره 334467 دفتر 167 صفحه 
391 صادر و تسلیم گردید و به موجب سند 4643 مورخ 1393/02/15 دفترخانه 207 کرمان بنفع 
بانک ملت ثبت شده و ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند 
مالکیت پالک مزبور بعلت نامعلوم مفقود / از بین رفته و درخواست سند مالکیت المثنی نموده 
لذا باستناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی 
می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1400/06/27

694م/الف
عیسی حافظی فر - رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 

آگهی فقدان سند مالکیت 

فرزند  پور  ناظری  مهدی  آقای   1400/6/23  -  13025 شماره  درخواست  طبق 
ملی  شماره  دارای  ماهان  از  صادره   1348/07/01 تولد  تاریخ   31 شناسنامه  شماره  غالمعباس 
شماره  با  کرمان   3 بخش  اصلی   2976 از  فرعی   1100 پالک  ششدانگ  مالک   6079923238
مستند مالکیت 207443 تاریخ 1391/10/26 دفترخانه اسناد رسمی شماره 40 شهر کرمان استان 
کرمان، ثبت گردیده است صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق 
امضا شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور بعلت جابجایی مفقود و درخواست سند مالکیت 
المثنی نموده لذا باستناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در 
ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند واال پس از 

مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1400/06/27

706 م/الف
محمود مهدی زاده - رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان

  
 

 راهبری و نگهداریواگذاری امور  عمومی  یک مرحله ای هآگهی مناقص
 آموزشی درمانی شهید باهنرکرمان رکزم تاسیسات 

 
آموزشی درمانی شهید  مرکز راهبری و نگهداری تاسیساتواگذاری امور  مناقصه 

 باهنرکرمان

شماره مناقصه:  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
1400/7/19/93 

راهبری و نگهداری تاسیسات واگذاری امور مناقصه   موضوع مناقصه
 دریافت اسناد :  مرکز آموزشی درمانی شهید باهنرکرمان

سامانه تدارکات الف(
الکترونیکی دولت 

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

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ريال 348/960/411/9 )ریال( برآورد یکساله
 ريال 017/598/470 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

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

  1/7/1400مورخ  شنبه
 18/7/1400مورخ  شنبهيک روز14:30 ساعتتا  در سامانه ستاد ایران پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

 19/7/1400مورخ  شنبهدو روز 12ساعتاز  بازگشایی پیشنهادها
 برگزار خواهد شد.  کرمانامور اداری بیمارستان باهنر در محل 6/7/1400مورخ   شنبهسه  روز10در ساعت جلسه توجیهی ضمناً 

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

 

۱۱۹۴۱۲۲



شنبه 27 شهریورماه 11/1400 صفر 1443/ 18 سپتامبر 2021/سال بیست و ششم شماره 3516سه جامعه 

گزارش"کرمانامروز"ازفشارکاریوروحیدوماهگذشتهپرسنلآرامستانهایاستانکهزیاددیدهنمیشوند؛

لزوم توجه ویژه به ماموران تطهیر استان
گزارش: عهدیه وفا

اشاره:
غساالن کرمانی که از ابتدای شیوع کووید 19 صحنه گردان 
اظهار  با  بیماری هستند  این  از  ناشی  تدفین شوندگان  اصلی 
خواهند  می  مردم  از  روزها  این  کاری  زیاد  فشار  از  خستگی 
کرونا را جدی بگیرند تا از حجم کاری روزانه آنها کاسته شود. 
در همین زمینه گزارشی تهیه شده که  در ادامه  قابل مطالعه 

است.
حدود 19 ماه است که شیوع کرونا ویروس، جان های عزیزی 
را روانه خانه ابدی کرده و گویی هنوز مردم عزم خود را  برای 
فرستادن این ویروس منحوس به خانه ابدی جزم نکرده اند. در 
این میان بعد از مدافعان سالمت، مدافعان خدمت در بهشت 
خدمت  مقدم  خط  در  مجاهدانه  ها،  آرامستان  و  زهرا)س( 
کار  فشار  روزها  این  اما  اند.  گرفته  قرار  شهروندان  به  رسانی 
نیز آنها را خسته و درمانده کرده است. از این رو از مردم می 
خواهند که  در خانه بمانند و پروتکل ها را رعایت کنند تا کمی 

وضعیت کنترل شود. 
آداب  کرونایی  اموات  تغسیل  و  کفن  و  دفن  که  روزها  این 
به  را   دارد کمتر کسی حاضر می شود سالمت خود  خاصی 
این کار شرعی و پر  انداخته و بدون هیچ چشمداشتی  خطر 
استان  ایثارگر تطهیر)غسال(  اما ماموران  را  قبول کند  خطر 

همچنان متواضعانه و مخلصانه این کار را انجام می دهند.
خستگیپرسنلآرامستانها

روح اهلل خواجویی، مدیر عامل آرامستان های کرمان با اشاره 
به سختی کار این روزهای غساالن می گوید  : کار برای سایر 
همکاران ما که متوفیان ناشی از کرونا را بایستی طبق پروتکل 
ها در دو متری عمق زمین به خاک بسپارند، دشوار شده و آنها 

نیز خسته شده اند.

خاطر  به  اموات  دفن  مرحله  گاهی  خواجویی،  گفته  به 
سختی خاک، ساعت ها زمان می برد و به دلیل افزایش اعداد 
ساعات  تا  اجرایی  بخش  پرسنل  کرونا،  از  ناشی  های  فوتی 

پایانی بعد از ظهر درگیر دفن اموات می شوند. 
مدیر عامل آرامستان های کرمان در ادامه  با بیان اینکه فوت 
بهشت کریمان دفن  آرامستان  نیز در  از کرونا  ناشی  شدگان 
می شوند و قطعه جداگانه ای برای دفن آنها وجود ندارد، تریح 
کرد: تفاوت فوت شدگان ناشی از کرونا با بقیه فوت شدگان در 

رعایت پروتکل های بهداشتی و عمق دفن آنهاست.
وی افزود: این افراد در طبقه پایین قبور دفن می شوند چرا 
که طبق پروتکل های بهداشتی مصوب باید عمق محل دفن 

آنها دو متر باشد.
کمبودغسال

گوید:  می  کرمان  های  آرامستان  عامل  مدیر  که  آنگونه 
تطهیر  مامور  سه  و  مرد  تطهیر  مامور  چهار  حاضر  حال  در 
زن)غسال( در سخت ترین شرایط در حال خدمت به متوفیان 
کرمانی هستند که این تعداد با توجه به افزایش آمار فوتی های 

کرونا، جوابگو نیست.
وی افزود: با توجه به گذشت 19 ماه از شیوع بیماری کووید 
19، کادر درمان و پرسنل اجرایی سازمان آرامستان ها، خسته 

وکم توان شده اند.
مردمپروتکلهاراجدیبگیرند

مدیر عامل آرامستان های کرمان با اشاره به تعداد باالی فوتی 
های ناشی از کرونا از مردم خواست پروتکل های بهداشتی را 
رعایت کنند تا از فشار کاری پرسنل آرامستان ها کاسته شود.

خواجویی افزود: همکاران ما مدافع خاموش جامعه در برابر 
های  پروتکل  رعایت  با  خواهیم  می  مردم  از  و  هستند  کرونا 
بهداشتی و کاهش آمار فوتی های ناشی از بیماری کووید 19 
به خود و خانواده هایشان ، کادر درمان، نیروهای آرامستان و 

جامعه یاری رسانند.

 غساالن کرمانی که از ابتدای شیوع کووید 19 صحنه گردان اصلی تدفین شوندگان 
ناشی از این بیماری هستند با اظهار خستگی از فشار زیاد کاری این روزها از مردم و 
مسئوالن می خواهند که کرونا را جدی بگیرند.آنگونه که مدیر عامل آرامستان های 
کرمان می گوید: در حال حاضر چهار مامور )غسال( تطهیر مرد و سه مامور تطهیر 
زن در سخت ترین شرایط در حال خدمت به خانواده های کرمانی هستند که این 

تعداد با توجه به افزایش آمار فوتی های کرونا، جوابگو نیست و...

قیمت سیمان چقدر ارزان شد؟

 برای رفع ازدحام؛   نوبت دهی دوز دوم واکسن هوشمند شد

خودکشی دردناک یک معلم برای پنج  میلیون تومان

چرخیدن چرخ کار با حذف امضا های طالیی

قیمت سیمان در بازار کاهشی شده و از حدود ۸۰ هزار تومان به حدود 
۴۰ هزار تومان رسیده است، اما هنوز تا ۲۵ هزار تومانی آقای وزیر فاصله 

زیادی دارد.
باشگاه  اقتصادی  گروه  کشاورزی  و  صنعت،تجارت  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، بعد از ماه ها سرانجام قیمت سیمان روند نزولی به خود 
مدتی  برای  که  قیمت هر کیسه سیمان  نشان می دهد  بررسی ها  گرفت. 
در بازار آزاد به 1۰۰ هزار تومان هم رسیده بود این روزهادر حدود ۴۰ تا 
۵۰ هزار تومان داد و ستد می شود، این به معنای ایجاد اُفت ۵۰ درصدی 
در قیمت بازاری این محصول است و کاهش قیمت چشمگیری محسوب 
می شود، اما این رقم هنوز فاصله زیادی تا رقم اعالمی توسط وزیر صمت 

دارد.
در  وزارت صمت  معدنی  و صنایع  معادن  امور  معاون  اهلل کشاورز،  اسد 
و عرضه سیمان  گونه خرید  هر  ابالغیه ای  در  و  امسال  تاریخ ۶ شهریور 

خارج از بورس کاال را ممنوع اعالم کرد.
جنوب  و  استان   ۳1 تجارت  و  معدن  و  سازمان صنعت  روسای  به  وی 
کرمان، اعالم کرد که هر گونه خرید و عرضه سیمان خارج از بورس کاال 
تاکنون در بورس  ممنوع بوده و تمام واحد های تولیدکننده سیمانی که 
پذیرش نشده اند باید ظرف دو هفته در بورس پذیرش و اقدام به عرضه 
محصول کنند؛ براساس این ابالغیه تمام مصرف کنندگان سیمان سراسر 

کشور نیز باید ظرف دو هفته اقدام به اخذ کد بورسی کنند. 

 مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت اعالم کرد در 
حال حاضر با هدف رفع ازدحام نوبت دهی دوز دوم واکسن هوشمند شد.

به گزارش  حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران 
جوان، افرادی که دوز اول واکسن را دریافت کرده اند می توانند از یک 
از تاریخ اعالم شده برای دریافت دوز دوم، از طریق سامانه  هفته قبل 

را  خود  دوم  دوز  دریافت  ساعت  و  تاریخ  محل،   salamat gov.ir
انتخاب کنند.

صرفا  فرد،  هر  به  شده  تزریق  اول  دوز  واکسن  نوع  اساس  بر  سامانه 
را  تزریق دوز دوم همان واکسن  امکان  نمایش می دهد که  را  مراکزی 

دارند.

پایگاه های  در  مراجعه کنندگان  ازدحام  و  معطلی  از  ترتیب  بدین 
واکسیناسیون برای تزریق دوز دوم جلوگیری می شود.

ظرفیت تزریق دوز دوم هم اکنون در بسیاری از شهرها تعریف شده و 
در حال پیگیری از دانشگاه های علوم پزشکی برای تعریف ظرفیت در 

شهرهای باقیمانده هستیم.

از خودکشی   گزارشی  در  ایران  در  معلمان  تلگرامی صنفی  کانال 
مالی خبر  تنگنای  دلیل  به  فارس  گراش  در شهرستان  ریاضی  دبیر 
داده است. این معلم خود را حلق آویز کرده و در اثر مرگ مغزی جان 

باخته است.

بنابر این گزارش، او از بانک درخواست ۵۰ میلیون تومان وام کرده 
بوده اما توان مالی تامین پنج میلیون تومان سپرده برای پرداخت پیش 

شرط وام را نداشته است.
این معلم در نامه ای با درخواست قرض کردن یک میلیون و ۲۰۰ هزار 

تومان از یکی از دوستانش نوشته: »اگر در توانت هست بزرگی کن 
و یک ومیلیون  و ۲۰۰ فقط برای ۴۸ساعت کمکم کن تا وام ریختن، 
تقدیم می کنم. اگر میتونی کمکم کن و دستم بگیر تا با خیال راحت 

مثل آدم اول مهر بتونم برم کالس و یه نفس راحتی بکشم.«

تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار که مجلس شورای  ایسنا: طرح 
اسالمی به تازگی کلیات آن تصویب کرده است، کارشناسان اقتصادی از 
آن به عنوان اولین قدم برای مانع زدایی از اقتصاد کشور و تاثیرات مثبت 
آن بر اقتصاد یاد می کنند و رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود 
محیط کسب وکار هم ملزومات اجرای موفق آمیز این طرح را در همت 
دولت و مراجع صدور مجوزها، پشتیبانی مالی، نیروی انسانی و حمایت 

از تصمیمات هیئت مقررات زدایی و مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود 
محیط کسب وکار اعالم کرد.

تحت  طرح  این  تصویب  صورت  در  که  مشاغلی  مهمترین  جمله  از 
آموزش  مرکز  سونوگرافی،  داروخانه ها،  نانوایی ها،  می گیرند  قرار  تاثیر 
رانندگی، وکالت، سردفترداری، کارگزاری بورس و سایر شغل های دارای 

محدودیت های مشابه هستند.

در این زمینه، احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن 
علنی مجلس در دفاع از کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار 
انحصارطلبی ها  و  رانت ها  فسادها،  از  بسیاری  طرح  این  تصویب  گفت: 
را کنار می زند و امضاهای طالیی را کاهش می دهد. همچنین، تبدیل 
و  اخذ مجوزها  ایجاد شفافیت در  و  نظارت پسینی  به  نظارت پیشینی 

قراردادهای بانکی از رویکردهای مهم این طرح است.

عشق
مثل عمر گل می ماند عشق 

مانند عمر سرو می ماند عادت 
عین کندن کوه های هیمالیا 

با قاشق می ماند تغییر
من دیگر حسی نسبت بهت ندارم 

خودم هم از هیاهوِی ذهنم خسته ام 
از صدای وجدانی که ساخته ی ترس و 

نا آگاهی ست 
ببخش مرا 

به سبب آنچه که از دلم نیست 
ولی به دنبال تو است 

ولی موجب آزارت هست ! 

به قلم
سامان 
ساردویی

یادداشت: 
نبض
 دل

در سرزمین سکوتم میان افکار شلوغم به یاد تو آرام 
گرفته ام انگار که زندگی با پیدا کردن تو آغاز شده 
است. تو را پیدا کرده ذره ذره در اشتیاقت آب شده 
ام و یک راه تازه را در پیش گرفته ام. وقتی دلم بهانه 
پر  تو  با  فهمم  می  تو  با  را  گیرد خواستن  می  را  ات 
از خواستنم، مرد توانستم. هر چند که دشوارست اما 
در  و  چیده  چشمت  از  را  بهار  های  دانه  خواهم  می 
زندگی  بوی  و  رنگ  از  لبریز  تو  بکارم.  زندگی  باغ 
نگاه  و  ماه  و  سال  همه  این  در  مرا  اگر  تو  اما  هستی 
دانم  می  خوب  و  کشم  نمی  پس  پا  باشی  نشناخته 
را  جهان  و  آورم  دست  به  را  دلت  نبض  چگونه  که 
کنم  می  فراموش  گاهی  اگر  برقصانم.  رویت  پیش 
زمزمه  گوشم  در  را  خواستن  تو  باشم  عاشقت  که 
باغچه  اگر خاک  بیاموز که  من  به  را  بستن  دل  کن. 
ام گل بدهد آفتاب اتفاقی یک طرفه نیست و زندگی 
به دلت خواهد چسبید. روزگار چنان با تو به زیبایی 
بر می  از غم و کدورت  لذت می رسد که دست  و 
دارد. اگر زمان اجازه دهد دنبال بهانه ای برای دوباره 
خواستن می گردم تا پیدایت کنم و زندگی از جای 
بهتری آغاز شود. حتی اگر صدبار در نیمه راه دست 
از خواستنت برداشته باشم دوباره از تو پژواک محبت 
را خواهم شنید. نمی خواهم تو را در خودم محدود 
کنم که عالقه به معنای انحصار نیست که قرار باشد با 
من درد بکشی و با من به مرگ نزدیک تر شوی. جای 
خالی تو را هیچ کس برایم پر نمی کند اما اگر جای 
هستی  که  کجا  هر  در  نیست  خیالی  نباشد  خالی  من 
ایمان دارم حتی  به داشتنت  عادالنه زندگی کن. من 

اگر لطفت به حال دیگران باشد.
مال  اگر  حتی  کرد  باید  زندگی  هست  شقایق  تا 

دیگران باشد.
با ناز تو از شهر بریدم که تو باشی 

در معرکه ی عشق پریدم که تو باشی 
یک ثانیه در دامن رویای تو بودم 

هر ناز تو را باز خریدم که تو باشی 

به قلم
مهناز سعید

کارشناس ارشد بیماری های 

عفونی آمریکا هشدارداد:

بروز یک نوع جهش 

خطرناک کرونا در جهان
عفونی  بیماری های  ارشد  کارشناس  فائوچی،  آنتونی 
یافته  جهش  نوع  یک  بروز  خصوص  در  آمریکا  در 
خطرناک کرونا هشدار داد. به گزارش خبرنگار  حوزه 
کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان 
به نقل از اسکای نیوز، آنتونی فائوچی، کارشناس ارشد 
به  نسبت  سخنانی  در  آمریکا  در  عفونی  بیماری های 
هشدار  کرونا  وحشی  و  خطرناک  سویه  یک  ظهور 
وحشتناکی  سرعت  با  آینده  در  است  ممکن  که  داد 
ملی  مؤسسه  رئیس  فائوچی،  آنتونی  یابد.  گسترش 
ارشد  کارشناس  و  عفونی  بیماری های  و  آلرژی 
بیماری های عفونی در این کشور گفت این گونه جدید 
ممکن است به قدری قوی باشد که سویه دلتا در برابر 

آن یک گونه ضعیف جلوه کند.
وی در ادامه افزود: با افزایش انتشار کرونا در جامعه، 
ما به اندازه کافی جهش های جدیدی خواهیم داشت؛ 
به طوری که سویه ای جدید که کامال با سویه هایی که 
شکل  بود،  خواهد  متفاوت  هستیم،  آن  شاهد  اکنون 
خواهد گرفت. او در ادامه گفت بر همین اساس مسأله 
واکسیناسیون امری مهم بوده و به توقف شیوع جهش 

جدید این ویروس کمک می کند.
لزوم  بر  سخنانی  در  فائوچی  دکتر  نیز  این  از  پیش 
تزریق دوز سوم کرونا تأکید کرده بود. او گفته بود: دوز 
کردن  متوقف  برای  تالش ها  از  مهمی  بخش  تقویتی 
تمامی  افراد در  بدن  ایمنی  زیرا که  شیوع کروناست؛ 

گروه های سنی در حال پایین آمدن است.
از  نقل  به  نیوزویک  نشریه  اوت،  ماه  در  است  گفتنی 
»جهش  یک  بود  کرده  اعالم  دانشمندان  از  تعدادی 
از  بدتر  است  ممکن  که  دارد  وجود  کرونا  جهنمی« 
سرعت  دلیل  به  اکنون  هم  که  باشد  دلتایی  سویه 
گسترشش، خطرناک ترین در جهان به حساب می آید.
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به قلم 
محمد فتح نجات

ایرادات دیگران  را جار نزنیم
به  شروع  مسیر،  در  انسان  که  زمانی  درست 
حرکت برای زندگی و موفقیت می کند، عده ای 
سنگ  مسیرش  در  وی  ایرادات  زدن  جار  با 

اندازی می کنند.
استاد  و  روانشناس  مقدم،  ابراهیمی  حسین 
دانشگاه درباره ی جار زدن اشتباهات و ایرادات 
به  گرفتن  ایراد  و  انتقاد  کرد:  بیان  دیگران 
اقدامات و کارهای انسان زمانی به وجود می آید 
که فرد به سمت جلو و در مسیر زندگی حرکت 
گونه  هیچ  انسان  که  زمانی  تا  وگرنه  کند،  می 
حرکتی نداشته است، طبیعتا اتفاقی نیفتاده که 

فرد مورد نقد یا تمسخر قرار بگیرد.
سمت  به  افراد  حرکت  گفت:  روانشناس  این 
است  ممکن  حال  است،  ارزشمند  زندگی 

اشکالی هم در این مسیر به افراد وارد باشد اما 
نباید کسی را مورد تمسخر و طعنه قرار داد.

ابراهیمی نژاد افزود: انسان های مختلف، میزان 
سطح تلقین پذیری شان متفاوت است. بعضی 
افراد هستند که خیلی زود تحت تاثیر قرار می 
اشتباه  با  ارتباط  در  با یک کالم  گاهی  گیرند؛ 
فرد و در بوق و کرنا شدن خطای وی، این آدم 
اعتماد به نفس خودش را از دست می دهد چرا 

که همه اعتماد به نفس باالیی ندارد.
وی گفت: همه افراد از درک این که حرکت و به 
جلو بودن مهم است برخوردار نیستند با مطرح 
مسیر  در  نادرست  طور  به  اشتباهشان  شدن 
زندگی آن ها تاثیر سوء می گذارد و سبب عدم 

موفقیتشان می شود.

برسی  و  انتقاد  کرد:  تصریح  روانشناس  این 
ایرادات دیگران باید به صورت سازنده باشد، به 
اصطالح حال کسی را نگیریم و همه را به یک 

چشم نگاه نکنیم.
وی افزود: دلیل اصلی جار زدن ایراد دیگران و 
ضعف  و  ها  حقارت  احساس  آن،  نمایی  بزرگ 
خواهند  می  افراد  بعضی  است.  خودشان  های 
پوشش  کار  این  با  را  خودشان  بد  های  حس 
و  دانند  می  خیلی  که  دهند  نشان  و  دهند 
توانایی فهمیدن ضعف بقیه را دارند در صورتی 
حضور  در  هیچگاه  بود،  دانایی  فرد  اگر  که 
دیگران شخصیت فردی را کوچک و زیر سوال 

نمی برد.
ایراد  بخواهد  کسی  اگر  گفت:  مقدم  ابراهیمی 

و ضعفی را مطرح کند باید محیطی دوستانه 
را برای ابراز نقد خود انتخاب کند و از کلماتی 

دلنشین استفاده کند.
این روانشناس راهکاری را برای ایرادات دیگران 
ایراد  و  ضعف  بیان  برای  است  بهتر  کرد:  بیان 
دیگران در کنار محاسن کار ایرادات گفته شود. 
را  فردی  اگر  است  این  همواره  ما  ی  توصیه 
مشاهده کردیم که ایراد دیگران را به نادرست 
جار می زند، به صحبت هایش گوش ندهیم و 

آن محفل را ترک کنیم.
وی در پایان اشاره کرد: سعی کنیم رفتار درست 
دیگران را ببینیم و به آن ها انرژی مثبت دهیم 
در  گیرد،  می  قرار  نقد  مورد  فرد  عمل  اگر  تا 

محیطی دوستانه باشد.

گزارش »کرمان امروز« از نگرانی هنرمندان کرمانی درباره نابودی دو سینمای قدیمی در کرمان و یک پیشنهاد برای نجات این دو ساختمان ارزشمند؛

حیات دوباره»درخشان« و »نور« در قامت سینماناممکن است
 برای پیشگیری از نابودی این دو مرکز نیازمندتغییر کاربری درآمدزا و به دور از تعصب هستیم

این روزها در زمانه ای به سر می بریم که هر پنج سال 
خود  جای  هم  تکنولوژی  حیاتی  و  مهم  ارکان  بار  یک 
دهه  دو  در  دهند.  می  خود  تر  پیشرفته  همتای  به  را 
اخیر شاهد چنان انفجار تکنولوژی بودیم که بسیاری از 
اختراعات حتی زمانی برای بروز و خودنمایی نداشتند. 
تلفن  ناگهان  و  تاپ  لپ  کامپیوتر سپس  ناگهانی  ظهور 
هوشمند که در حال نابودی همه اینهاست. روزی را به 
بزرگترین ضربه را  با آمدنش  تلویزیون  خاطر داریم که 
به سینما زد و بسیاری از هنرمندان ابراز ناامیدی کردند. 
درست به مانند روزی که سینما، تئاتر را تهدید کرد و 
عادتمان شده  دیگر  اما  روزها  این  بودند.  معترض  همه 
نباشیم.  مرحمت  شاهد  تکنولوژی  دنیای  در  که  است 
تلویزیون  حتی  دیگر  که  بریم  می  سر  به  ای  دوره  در 

جایگاه  نیز  بود  ها  خانواده  محفل  شمع  روزگاری  که 
تلفن  است.  به حذف شدن  رو  و  داده  از دست  را  خود 
ای  رسانه  چند  ملک  پادشاه  معاصر  عصر  در  هوشمند 

است و تمامی رقبای خود را یکی پس از دیگری پشت 
سر می گذارد. در چنین دوره ای دیگر احساس می کنم 
صحبت از بازگشت به گذشته اشتباه باشد. نباید اصرار 

بر شیوه های قدیمی داشته باشیم و هرچه سریع تر باید 
چنین  در  سازیم.  همگام  را  خود  زمانه  و  تکنولوژی  با 
سینماهای  یک  از  یاد  و  کنیم  بغل  غم  زانوی  شرایطی 
از ارضاء حس نوستالژیای  متروک داشته باشیم به غیر 

انسانی فایده ای ندارد.
از  نیمی  که  داریم  قدیمی  دو سینمای  کرمان  در شهر 
آثار  و  آنها خاطره دارند  هنرمندان میانسال کرمانی در 
فاخری را در این مراکز تماشا کردند و از این رو اهمیت 
ویژه ای برای آنها قائل هستند. منکر ارزش و عیار این 
مراکز فرهنگی نیستیم، اما باید واقع بین باشیم و بدانیم 
در  موجود  سینمای  سه  همین  که  امروزی  دنیای  در 
می  چگونه  دارند،  معدودی  بسیار  مخاطب  هم  کرمان 
توان به احیاء دو سینما تقریبا مرده، دل بست؟ این دو 
سینما که به راستی از میراث فرهنگی معاصر به شمار می 
آیند را دیگر نمی توان زنده ساخت، زیرا نه توجیه مالی 
دارد و نه اینکه اصال مخاطبان این دو مکان دیگر در آن 
محدوده شهری حضور ندارند و کوچ مخاطبان فرهنگ و 
هنر به دنیای مجازی و دیجیتال برگشت ناپذیر است. اما 
اینگونه هم صحیح نیست که این دو ساختمان ارزشمند 

باشد  آنها  احداث  بر  قرار  اگر  امروزی  شرایط  در  -که 
بیش از چند ده میلیارد تومان هزینه می برد- به حال 
خود رها شوند. باید از این سرمایه استفاده کرد و بهترین 
درباره  نباید  که  کاربری  تغییر  است.  کاربری  تغییر  راه 
سینمای  یک  که  نیست  قرار  داشت.  بی جا  تعصب  آن 
قدیمی حتما موزه و یا مرکز فرهنگی شود. شاید بتوان 
با واگذاری این ساختمان ارزشمند به حوزه های دیگر، 
شاهد یک شکوفایی بود. بنده پیشنهاد خاصی در ذهن 
آنها  بهترین  به  باید  پیشنهاد که  است  بسیار  اما  ندارم، 
جواب مثبت دهیم. سرمایه گذارانی در این شهر حضور 
تومان در  میلیارد  به خرج هزینه چند  دارند که حاضر 
شاپ  کافی  یا  رستوران  یک  تا  هستند  مکانی  چنین 
هنری دایر شود. اینکه با چنین طرح هایی مخالفت شود 
و از سویی شاهد نابودی تدریجی این دو سینما باشیم، 
اتفاق پسندیده ای نیست. بر خود وظیفه دانستم که به 
این موضوع اشاره داشته باشیم که برخی سخت گیری ها 
درباره این دو مکان باعث شده که امروز شاهد نابودیشان 
باشیم. به امید فردایی بهتر که در آن هیچ سرمایه ای به 

نابودی کشیده نشود.

مخاطرات حضور در فضای دیجیتال؛

گرگ های وب گردی در کمین دانش آموزان مجازی
مجازی،  آموزش  با  حضوری  آموزش  جایگزینی 
برای  را  اینترنت  و  هوشمند  گوشی  از  استفاده 
دانش آموزان به امری گریزناپذیر تبدیل کرده است. 
در این فضا، ناآگاهی و کم توجهی برخی والدین در 
ضریب  دیجیتال،  فضای  در  مخاطرات حضور  مورد 

آسیب پذیری دانش آموزان را افزایش داده است.
شیوع بیماری کرونا، ابعاد زندگی اجتماعی و حتی 
کرد؛  مواجه  زیادی  تغییرات  با  را  ها  انسان   فردی 
تغییراتی که برای برخی از آنها نه آمادگی داشتیم 
و نه آموزش دیده بودیم. یکی از این وجوه، آموزش 
عمومی بود که در مهمترین بستر آن یعنی حضور 
در مدرسه و سپری کردن بخشی از روز کنار معلم و 
گروه همساالن دچار تحولی دور از ذهن شد. مدارس 
اینترنت  بستر  در  دور  راه  از  آموزش  و  تعطیل شد 
در  ویژه  به  مساله  این  گرفت.  قرار  دستورکار  در 
کشورهایی چون ایران که کودکان و نوجوانان تجربه 
نداشتند،  آنالین  های  آموزش   دریافت  در  چندانی 

مخاطرات بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
 استفاده حفاظت  نشده از اینترنت و آسیب های 

ناشی از آن
برای  دیجیتال  فضای  و  اینترنت  از  استفاده 
شد  اجباری  یکباره  به  شرایطی  در  دانش آموزان 

که ما کودکان خود را برای ورود به این فضا ایمن 
که  است  دنیایی  اینترنت خود  فضای  بودیم.  نکرده 
به رغم مجازی بودنش، می تواند روح و روان کودک 
و نوجوانی را که در فضای خانه نشسته مورد آسیب 
جدی قرار دهد. بسیاری از والدین شاغلی که مجبور 
آموزش  از  کودکشان  نماندن  محروم  برای  شدند 
کنند  تهیه  تبلت  یا  برایش گوشی هوشمند  آنالین 
و او را در خانه تنها بگذارند و برایش اینترنت فراهم 
در  را  کودکشان  چگونه  که  ندیدند  آموزشی  کنند، 
برابر مخاطرات ورود به دنیای دیجیتال مصون کنند.

اعتیاد به اینترنت و حضور بیش از اندازه در فضای 
دیجیتال، یکی از تبعات ماندِن کودکان و نوجوانان در 
خانه است؛ آسیبی که با گسترش آموزش مجازی و 
عبور ناگزیر فرایند تحصیل از فضای سایبری بیشتر 
به چشم می آید. بر اساس آمار موجود، ۱۹ میلیون 
کاربر اینترنت در کشور زیر ۱۸ سال سن دارند. برای 
شبکه های  در  نامحدود  زدن  پرسه  آنان  از  بسیاری 

اجتماعی می تواند بسیار خطرناک باشد.
بنا بر گزارش دیدبان حقوق بشر در آوریل ۲۰۲۰، 
اکثر کشورها محافظت از داده  های آموزشی مرتبط 
با کودکان را از طریق تنظیم مقررات انجام نداده اند تا 
مانع از دسترسی شکارچیان آنالین از اطالعاتی مانند 

نام کودکان، آدرس منزل، اطالعات رفتاری و ... شوند.
بر اساس این گزارش، کودکان ممکن است در معرض 
استثمار جنسی و آراستن قرار گیرند، زیرا شکارچیان 
شده  باعث  که  کووید-۱۹  جهانی  شیوع  از  آنالین 
کودکان زیادی احساس تنهایی و گوشه گیری کنند، 

سوء  استفاده می کنند.
حضور در فضای مدرسه و بهره گیری از آموزش هایی 
که از سوی معلمان، مشاوران و مسووالن مدرسه به 
والدین و دانش آموزان داده می شود، می تواند سنگینی 
بار مهارت آموزی در مدیریت مخاطرات دیجیتال را 

برای خانواده  ها کاهش دهد.
پیامدهایی مخرب کاربرد گوشی های هوشمند 

گوشی  های هوشمند به عنوان ابزارهایی کوچک و پر 
از رنگ و صدا و جذابیت، مدت ها است به ابزاری برای 
شکار نگاه تیزبین و توجه کودکان و حتی خردساالن 
تبدیل شده است. دور نگاه داشتن خردساالن از این 
گوشی   این  از  کودکان  استفاده  مدیریت  و  ابزارها 
از سوی  را  روانشناسانه  آموزشی  و  مهارت  ها، خود 
مورد  در  که  والدینی  می طلبد.  مراقبان  و  والدین 
استفاده کودکانشان از تبلت و گوشی های هوشمند به 
منظور بازی و سرگرمی نگرانی هایی جدی داشتند، با 
غیرحضوری شدن آموزش، مجبور شدند به استفاده 

بیشتر فرزندانشان از ابزار های دیجیتال تن بدهند.
در  اختالالت  بروز  بالتبع  و   توجه  سطح  کاهش 
تمرکز و یادگیری یکی از پیامد های استفاده افراطی 
به گوشی های  اعتیاد  است.  از گوشی های هوشمند 
هوشمند، همچنین بر مهارت های اجتماعی کودک 
با  که  دانش آموزانی  می گذارد.  نامطلوبی  تاثیرات 
ارتباط  و  همساالن  جمع  در  بودن  از  محرومیت 
مهارت های  در سطح  معنادار  افت  آنها،  با  تعامل  و 
اجتماعی را تجربه می کنند، با حضور بیش از اندازه در 
فضای مجازی، بیش از پیش محیط گریز می شوند و 
در الک خود فرو می روند. کاهش ساعات درس آموزی 
و در برابر، افزایش زمان فراغت دانش آموزان آنان را 
به حوصله  سررفتگی مفرطی رسانده که بسیاری از 
مدیریتش  برای  امکانی  حتی  و  مهارت  ها  خانواده  

ندارند.
 در این میان، توسل به فضای مجازی برای کشتن 
کسالت، دانش آموزان را بیش از گذشته کم تحرک 
از گذشته  تر  نظر جسمانی کم توان  از  نتیجه  در  و 
به  بهتر عضالتشان  رشد  برای  کودکان  است.  کرده 
و  پیاده روی  دویدن،  مانند  جسمانی  فعالیت های 
پریدن نیاز دارند. کودکانی که با گوشی های هوشمند 
بازی  های فعال محروم شده اند.  از  سرگرم شده اند، 

تحرک  و  مدرسه  فضای  در  حضور  از  محرومیت 
جسمانی در همان زنگ تفریح های کوتاه و زنگ های 
ورزش، امروز بسیاری از کودکان را با مشکل چاقی 

مواجه کرده است.
پایان بخشی به این اعتیاد و کم تحرکی که امروز بخش 
کرده،  مبتال  را  دانش آموزی کشور  از جامعه  زیادی 
مدارس  حفاظت شده  و  ایمن  بازگشایی  گروی  در 
است. بسته بودن مدارس از ترس سالمت جان، هم 
دانش آموزانمان  روان  سالمت  هم  و  جسم  سالمت 
از ۹۲ درصد  بیش  امروز  است.  انداخته  به خطر  را 

 ۱۰۰ شهریور،  پایان  تا  شده اند.  واکسینه  معلمان 
درصد معلمان واکسن خواهند زد. تدابیری هم برای 
اندیشیده شده  نوجوانان  و  واکسیناسیون خانواده ها 

است.
به این ترتیب می توان با نظم دقیق و برنامه ریزی شده ای 
در  بهداشتی،  دستورالعمل های  کامل  رعایت  تحت 
تلفیقی  آموزش  مدارس،  بازگشایی  روزهای  اولین 
از مجازی و حضوری دانش آموزان را در دستور کار 

عملی کارشناسانه قرار داد.
منبع: ایرنا
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