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رئیس نگهداری ابنیه فنی راه های 
کرمان خبر داد:

اصالح 82 نقطه حادثه خیز 

در سطح راه های استان

یاد ایام 
به قلم محمدتقی راه پیما:   

 نیم نگاهی به زندگی

 مشاهیر خاندان دهش

متن در صفحه دوم
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یادداشتی به قلم سیدمحمدعلی گالبزاده، مدیر مرکز کرمان شناسی:

که زندگی به »مو«ئی بند است  حاال 

مدیر جهاد کشاورزی رابر خبر داد: 

اختصاص 50 هکتار  زمین

 برای کاشت زعفران در مزارع رابر

کرمان  کرونا در  کسن  سن ثبت نام وا

 به متولدین 78 رسید

امام جمعه کرمان:

نخبگان، مجربین وچهره های 
گر دولت انقالبی جهادی باید ا

 آن ها را دعوت به کار کرد، بپذیرند

کرمان با شروط خاص؛ گزارش »کرمان امروز« از بازگشایی مدارس استان 

بازگشایی مدارس در آبانماه چقدر ممکن است؟

متن کامل در صفحه سوم

  اگر چه پیش از این از سوی مسئوالن اعالم شده که از اول آبان ماه همه مدارس و از اول مهرماه 30 تا40 درصد مدارس به صورت حضوری بازگشایی شوند اما در این زمینه نگرانی هایی در 
سطح جامعه ایجاد شده است و خانواده های کرمانی دغدغه هایی در این خصوص دارند که آموزش و پرورش استان شرط حضور دانش آموزان در مدارس را استخراج موانع و مشکالت موجود در 

مدارس اعالم کرده است که البته طی شدن این مسیر جز با شناخت کامل از اوضاع آن زمان و تعامل متولیان آموزش و پرورش و اولیا میسر نخواهد شد و...
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فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(   آگهی مزایده
مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان  موضوع مناقصه:عملیات استخراج روباز معدن آبنیل جنوبی به میزان 18000 تن به مدت یک سال 

کامل شمسی  مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/07/07   
محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت اهلل صدوقی - شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها )شماره تماس : -32117726 034(

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ کل  2/580/000/000 ریال   تاریخ تحویل پاکت ها : مورخ 1400/07/19  
تاریخ گشایش پاکتها: ارزیابی کیفی مورخ 1400/07/20 و گشایش پاکات الف وج مورخ 1400/07/21

IR680130100000000031482107 مبلغ خرید اسناد:  واریز مبلغ 300/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی شماره شبا
شرکت معادن زغالسنگ کرمانضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد. 

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

شرکت الستیک سیرجان جهت تکمیل کادر مالی و بازرگانی 
خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

1- لیسانس حسابداری با یک الی سه سال سابقه کار
 و آشنا به سیستمهای مالی و اکسل 

2- لیسانس مدیریت بازرگانی مسلط به زبان انگلیسی 
3- دیپلم 

از عالقه مندان دعوت می شود رزومه خود را به ایمیل 
majid_rezaei45@yahoo.com

ارسال فرمایند.

آگهی استخدام 

گزارش»کرمانامروز«ازبرخیتخلفاتدرزمینهدریافتهزینهثبتنام

کرمانودوگانگیحرفوعملمسئوالندراینباره: درمدارس

به جای کتمان،فکر چاره باشید!
مدیرانمدارس:

نمیکنند واریز را مدارس مالی سرانه
ازمردمپولنگیرید، وفقطمیگویند
هزینههایمدارسراازکجابیاوریم؟

والدیندانشآموزان:

که اینچگونهتحصیلرایگانیاست
یک حداقل پرداخت شرط ما برای
میلیونتومانبرایثبتناممیگذارند؟
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اخبار استان

امام جمعه کرمان گفت: دولت انقالبی در مرحله دوم 
کارخود برای انتخاب مدیران استانی باید استانداری 

متناسب در استان هایی مانند کرمان بگذارد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
االسالم  حجت  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی نماینده ولی 
فقیه در استان و امام جمعه کرمان در خطبه های 
نمازجمعه شهرکرمان گفت: باالخره دولت مردمی با 
کابینه دلخواه کارخود را آغاز کرد و هر روز دامنه 
و خوشبختانه  را گسترش می دهد  خدمت رسانی 

با  را  خود  جدی  و  جدید  آهنگ  رسانی  خدمت 
مدیریت رئیس جمهور والیی و پرتالش شروع کرده 

است.
دوم  مرحله  در  کرد:  تاکید  کرمان  جمعه  خطیب 
شکل گیری دولت مردمی وانقالبی، انتخاب مدیران 

استانی و استانداران در دستور کار است.
او تصریح کرد: نخبگان، مجربین وچهره های جهادی 
به کار کرد  را دعوت  انقالبی آن ها  اگر دولت  باید 
بپذیرند، بر جریانات سیاسی الزم است با نگاه ملی 
و با توجه به حضور در میدان نبرد سخت اقتصادی 
کشورمان با استکبارجهانی افراد پاک و با انگیزه را 

معرفی کنند.
سلیمانی  علیدادی  والمسلمین  االسالم  حجت 
گفت: نخبگان، چهره ها و احزاب باید حلقه معرفی 
مدیران الیق و شایسته را برای دولت باز بگذارند و 
بر دولت انقالبی است ضمن توجه به مشورت های 
داده شده در استان های مختلف به ویژه در استان 
پهناوری مثل کرمان که به لحاظ ثروت در جایگاه 
ممتاز کشور، از لحاظ فرهنگی و جغرافیایی موقعیت 
خاصی داشته و ازنظر جهاد و مبارزه استان شهیدان 

عزیز وبزرگی مانند سردار دل ها سیدالشهدا جبهه 
انتصاب  مدیرانی  است،  سلیمانی  شهید  مقاومت 
این  سلیمانی  نگاه  شبیه  بیشتر  هرچه  که  شوند 

استان را اداره کنند.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان اظهار کرد: این 
مکتب  شبیه  جدید  استاندار  تالش  با  باید  استان 

سلیمانی و مکتب اسالم و والیت اداره شود.
همه  در  مردم  کرد:  اظهار  کرمان  جمعه  خطیب 
همه دست  و  کنند   کمک  را  دولت  باید  حوزه ها 
به شکل  را  به دست هم دهیم و مشکالت کشور 

صحیح اداره کنیم.
حجت االسالم والمسلمین علیدادی سلیمانی سپس 
حضور نیرو های ارتش جمهوری اسالمی در حیاط 
مساعدت  وافزود:  گفت  تبریک  را  دشمن  خلوت 
جمهوری اسالمی در شکستن تحریم آمریکایی ها 
ایران در  با حرکتی که  لبنان،  علیه ملت مسلمان 
رساندن سوخت به مردم مسلمان این خطه با اقتدار 

انجام داد جای بسی قدردانی دارد.
او با اشاره به فصل بازگشایی مدارس افزود: از خدای 
تبارک می خواهیم هرچه سریع تر با پایان بیماری 

کرونا بستر حضور دانش اموزان در مدارس فراهم 
شود.

دفاع  هفته  رسیدن  فرا  به  کرمان  جمعه  خطیب 
مقدس اشاره و بیان کرد: در خصوص دفاع مقدس 
سه وظیفه بزرگ برعهده ماست اول تبیین مکتب 
دفاع مقدس خصوصا برای نسل جوان که سن وی 
دوم  وظیفه  ندارد،  را  مقدس  دفاع  درک  اقتضای 
حفاظت از این مکتب بزرگ و ارزشمند با محوریت 
بسیج قهرمان است، زیرا اگر حفاطت نشود دشمن 

این مکتب را تحریف می کند.
امام جمعه کرمان اظهارکرد:وظیفه سوم ما گسترش 
این مکتب است همانگونه که این مکتب صادر شد 
وبخشی ازجغرافیای جهان اسالم را تبدیل به جبهه 
برای  را  وشیرین  بزرگ  وثمره های  کرد  مقاومت 

جغرافیای مقاومت به ارمغان آورد.
گفت:بیشتر  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
ثمرات شهادت غریبانه بسیاری از شهدای ما امروز 
بزرگ  شهید  ثمرات  این  از  ویکی  شده  مشخص 
سردار سلیمانی است که جبهه مقاومت را ایجاد وبه 

خوبی مدیریت کرد.

سال تحصیلی جدیِد حوزه های علمیه خواهران از 
امروز در استان کرمان آغاز شد.

مرحمت محمدی مدیر حوزه علمیه خواهران استان 
استان های  با خبرنگار گروه  و گو  کرمان در گفت 
اینکه  اعالم  با  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 

استان  خواهران  علمیه  های  حوزه  تحصیلی  سال 
ویژه  علمیه  مدرسه   ۲۳ گفت:  شد،  آغاز  کرمان 

خواهران در استان وجود دارد.
افزود: ۲۰ مدرسه در مقطع سطح ۲، ۲ مدرسه  او 
و  فاطمیه کرمان  عالی  )آموزش  در مقطع سطح ۳ 

آموزش عالی حضرت زینب کبری )ص( رفسنجان( 
امر  به  کرمان  خود  در   ۴ سطح  در  مدرسه  یک  و 

آموزش خواهران طلبه مشغول هستند.
در  طلبه  هزار خواهر   ۶ وجود  به  اشاره  با  محمدی 
در  طلبه  امسال ۵۰۰   کرد:  تصریح  کرمان،  استان 

استان در مقطع سطح ۲ و ۳ و ۴ پذیرش  سطح 
شده است.

ویژه طالب  به  طلبه  بانوان  کرد،  امیدواری  ابراز  او 
جدید الورود با تحصیل علم و تهذیب نفس و تقوا 

نقش تاثیر گذاری در جامعه داشته باشند.

اگر نگاهی به تاریخ معاصر خانواده دهش داشته 
که  دهش  عبداهلل  آقای  به  توانیم  می  باشیم، 
یکی از بزرگان خاندان دهش است اشاره کنیم. 
ایشان بعد از بازنشسته شدن از دادگستری در 
اردیبهشت  ماه 1۳۴۵به پیشنهاد استاندار وقت 
کرمان به سرپرستی »کانون تربیتی پرورشگاه 
دیلمقانی منصوب می شوند.« بنده چند مرتبه 
پرورشگاه  سرپرست  که  زمانی  را  دهش  آقای 
بودند، دیدم.تمام بچه های پرورشگاه کرمان را 
مثل بچه های خودش می دانست و بچه های 
پرورشگاه هم که کسی به غیر از او نداشتند او 
را مانند پدری مهربان در آغوش می گرفتند. هر 
موقع که سعادت داشتم و پیش آقای دهش می 
رفتم بچه های پرورشگاه بدون رو در بایستی 
دور او جمع بودند و حتی از سر و کول او باال 
کرد  می  من صحبت  با  حالیکه  رفتند.در  می 
بچه هایی را که اطرافش بودند ناز و نوازش می 
با اسم کوچکشان  را  آنها  بیشتر  نمود و حتی 

صدا می زد.
خاطره ای از سرپرستی آقای عبداهلل دهش در 
پرورشگاه دیلمقانی دارم که چون برای خودم 
بسیار شیرین است در اینجا آن خاطره را می 

آورم.
حج  سفر  از  که  کرمان  در  من  اقوام  از  یکی 
بازگشته بود، می خواست ولیمه خود را در یکی 
از هتل های کرمان برگزار کند. من با شناختی 
خیر  کارهای  در  همیشه  که  داشتم  او  از  که 
گفتم  و  پیشنهاد کردم  او  به  است  قدم  پیش 
که من چند مرتبه به پروشگاه دیلمقانی رفته 
مناسبی  بسیار  محیط  دادن  ولیمه  برای  ام 
است. اگر چنانچه رئیس پرورشگاه قبول کند 
که تمام مهمانان را شب به آنجا دعوت کنیم.  
از یک  تا هم بچه های پرورشگاه و کارمندان 
نواختی محیط بیرون بیایند و هم مهمانان با 
این محیط و مشکالت آن آشنا شوند و هم بچه 
های مهمانان به بچه های پرورشگاه مأنوس و از 

همین حاال با مشکالت زندگی آنها آشنا شوند. 
میزبان پیشنهاد مرا پسندید و مرا مأمور کرد 
گزارش  او  به  را  نتیجه  و  امور شوم  پیگیر  که 
جویای  و  رفتم  دهش  عبداهلل  آقای  نزد  دهم. 
موافقت یا عدم موافقت او در این کار شدم. آقای 
و  استقبال کرد  و  دهش خیلی خوشحال شد 
گفت این اولین پیشنهادی است که تا امروز در 
مورد این جمع خانوادگی شنیده است و گفت 
در  شب  آن  در  را  پروشگاه  امکانات  همه  که 
اختیار خانواده ها می گذارد. حتی آقای دهش 
پیشنهاد کرد که در آن شب غذا در آشپزخانه 
پرورشگاه پخته شود و از بیرون غذایی نگیریم. 
گفتند فقط شما مواد غذایی را به صورت خام 
در اختیار ما بگذارید ما آنها را در اینجا آماده 
می کنیم.میزبان مخصوصاً برای مهمانان کارت 
را  کار  این  مزایای  و  کرد  زیبایی چاپ  دعوت 
برای آنها توضیح دادند که حتماً با تمام فرزندان 
در این مهمانی حاضر باشند و در آخر هم نشانی 

پرورشگاه را در زیر دعوت نامه نوشتند.
دانستند  خود  کسرشأن  مهمانان  از  ای  عده   
آمدند.  شب  آن  زیادی  شمار  ولی  نیامدند  و 
همه  و  گذاشتند  تمام  هم  پرورشگاه  کارکنان 
جا را چراغانی و آب و جارو کردند. طبق قرار 
قبلی قرار شد بچه های مهمان ها و بچه های 
پرورشگاه یک نفر در میان کنار هم بنشینند و با 
شیرینی و میوه و غذا از آنها در کنار هم پذیرایی 
شوند. والدین هم هر جایی که خواستند در کنار 
هم بنشینند. من و آقای دهش و چند نفر از 
مشکلی  که  می زدیم  سر  ها  بچه  به  مهمانان 
مهمانان  های  بچه  شب  آن  در  نیاید.  پیش 
رو  روبه  هایی  صحنه  چنین  با  اینکه  علت  به 
نشده بودند و احیاناً در موقع غذا خوردن پدر و 
مادرشان کمکشان می کردند، نتوانستند غذای 
خود را به طور کامل بخورند. در حالیکه بچه 
و  کامل  را  خود  غذاهای  هم  پرورشگاه  های 
مهمان  بچه های  مانده غذای  باقی  هم غذای 
را خوردند و بعد از شام نوبت بازی بچه ها شد 
که اکثر بچه های پرورشگاه موفق تر بودند.آن 
ما  همگی  بامداد   ۲ تا  شب   8 ساعت  از  شب 
در پرورشگاه بودیم و با هم پرورشگاه را ترک 
کردیم. در حالیکه تازه بچه ها با هم دوست و 

آشنا شده بودند.

سبب  دهش  عبداهلل   آقای  با  من  آشنایی 
آشنایی من با فرزند بزرگ ایشان آقای محمد 
دهش شد که 9 سال از من بزرگتر بودند. تازه 
آن موقع من متوجه شدم که ایشان را در سال 
1۳۵۲ شمسی که در تهران دانشجو بودم در 
میدان  ساختن  در  که  تهران  شهرداران  جمع 
آزادی نظارت داشته دیده ام که تمام شهرداران 
تهران نواحی مختلف تهران با نظر ایشان نظر 
خود را هماهنگ می کردند. بعدهاا متوجه شدم 
که آقای محمد دهش متولد ۲۶ تیر ماه 1۳17 
شمسی در کرمان است و تحصیالت ابتدایی و 

متوسطه را در کرمان گذرانده.
به  از اخذ دیپلم  در سال 1۳۳7 شمسی پس 
استخدام دادگستری کرمان در آمده و در سال 
دانشکده  ورودی  امتحان  در  شمسی   1۳۴۲
بین  اند و  تهران شرکت کرده  حقوق دانشگاه 
دوم  رتبه  کسب  با  کنندگان  شرکت  تمامی 
ارائه  با  ماه 1۳۴۶ شمسی  آبان  در  و  پذیرفته 
پایان نامه ای تحت عنوان »روابط مالی زوجین 
از نظر فقه و حقوق مدنی« به راهنمایی مجتهد 
برجسته شیخ محمد سنگلجی استاد دانشگاه 
تهران فارغ التحصیل و موفق به اخذ لیسانس 
در  وی  شد.  تهران  دانشگاه  از  قضائی  حقوق 
از 11 سال خدمت  سال 1۳۴8 شمسی پس 
در وزارت دادگستری به شهرداری تهران منتقل 

شدند.
آقای محمد دهش در سال 1۳۵۲ شمسی   
ترین  جوان  عنوان  به  سالگی   ۳۵ در سن  و 

دی  در  ضمن  در  و  انتخاب  تهران  شهردار 
ماه 1۳۵7 شمسی به عنوان آخرین استاندار 
کرمان انتخاب شدولی پدر بزرگوارشان آقای 
عبداهلل دهش صالح ندانستند و ایشان هم به 

حکم پدر گردن نهادند. 
شمسی   1۳۵7 سال  اسالمی  انقالب  از  پس 
از  کامل  انفصال  به  ابتدا  دهش  محمد  آقای 
خدمات دولتی محکوم شدند و پس از مدتی 
از اتهامات وارده تبرئه و حکم بازنشستگی از 

سوی وزارت کشور برای ایشان صادر شد. 
 « مانند  دهش  آقای  تالیفات  به  نگاهی  با 
مجید«  قرآن  در  تعالی  حق  ذات  ذکر  آیات 
و » اسطرالب عشق«  معلوم می شود ایشان 
و  داشتند  خود  زمانه  علوم  به  کاملی  احاطه 
از  رفت  ایشان  بر  که  جفایی  و  جور  تمام  با 
حق  به  را  همه  و  نداشتند  شکایتی  کسی 
تعالی واگذار کردند و در هنگام حیات خود با 
میل کامل قلبی، قطعه زمینی را که چندین 
میلیارد تومان ارزش داشت در اختیار آموزش 
کمکی  بتواند  تا  گذاشتند  کرمان  پرورش  و 
باشند  کرده  منطقه  مردم  فرهنگ  سطح  به 
ماه  شهریور   ۲9 در  ناباورانه  انجام  سر  و 
ایست  اثر  در  سالگی   79 در  1۳9۶ شمسی 
با  قلبی جان به جان آفرین تسلیم کردند و 
احترام زایدالوصفی توسط دوستان و آشنایان 
در مقبره آیت اهلل میرزا محمد رضای کرمانی 

به خاک سپرده شدند.
با دکتر  افتخارات بزرگ من آشنایی  از  یکی 

و  دهش  محمد  آقای  فرزند  دهش  مسعود 
که  است  تهران  در  شمسی   1۳۵۵ متولد 
بعد از بازنشستگی تا به هنگام مرگ پدر در 
کرمان تحصیالت ابتدایی و متوسطه خود را 
در کرمان گذراندند و در دانشگاه باهنر کرمان 
موفق به اخذ مدرک مهندسی گیاه پزشکی 
و  عرفانی  تحصیالت  به  که  آنجا  از  شدند. 
اسالمی عالقه داشتند دوره ارشد و دکترای 
خود را در رشته » تصوف و عرفان اسالمی« 
رتبه  با  تهران  تحقیقات  و  علوم  دانشگاه  در 
به  ایشان  دکتری  رساندند.تز  پایان  به  الف 
راهنمایی دکتر غالمحسین دینانی به عنوان 
بهترین پایان نامه سال شناخته شده و برنده 
پس  ایشان  است.  گردیده  سینا  ابن  جایزه 
 « در  را  دکتری  پسا  دوره  دکترا  مدرک  از 
ایران«  موسسه پژوهشی و حکمت و فلسفه 
به راهنمایی دکتر غالمرضا – اعوانی به پایان 

رسانده اند.
تالیفات آقای دکتر مسعود دهش عبارتند از : 
عرفی  آثار  و  احوال  شرح  باقی  حکایتی   -1
پدر بزرگ خود عبداهلل دهش به همراه سیری 
در تصوف و کرمان با مقدمه پدر ارجمندش 

محمد–دهش
۲- شاه نعمت اهلل ولی و مکتب کرمان

۳- مکتب شاه نعمت اهلل ولی بر بلندای تفکر 
اسالمی

۴- مجموعه مقاالت در زمینه های سیاسی 
– فرهنگی – اجتماعی و ادبی و عرفانی

امام جمعه کرمان:

نخبگان، مجربین وچهره های جهادی باید اگر دولت انقالبی آن ها را دعوت به کار کرد بپذیرند 

سال تحصیلی حوزه های علمیه خواهران در کرمان آغاز شد 

یاد ایام به قلم محمدتقی راه پیما:    نیم نگاهی به زندگی مشاهیر خاندان دهش

خبر
در اداره کل امور مالیاتی استان 

برگزار شد؛

 کارگاه آموزشی آشنایی با قانون

 پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

کارگاه آموزشی آشنایی با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با 
هدف آشنایی، رفع ابهامات و پاسخ به پرسش های همکاران در اداره 

کل امور مالیاتی استان کرمان برگزار شد.
 ، کرمان  استان  مالیاتی  امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به     
ادارات  روسای  معاونین،  در سطح  که  کارگاه  این  در  محمد سلمانی 
ارشد  کارشناسان  و  مالیاتی  گروه  روسای  مالیاتی،  امور  روسای  و 
های  »پایانه   قانون  اجرای  با  گفت:  شد،  برگزار  استان  مالیاتی 
نیل  مسیر  در  موثری  بسیار  گام  مودیان«  سامانه  و  فروشگاهی 
شود. می  برداشته  شفاف  و  کارآمد  هوشمند،  مالیاتی  نظام  یک  به 
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان پایانه  های فروشگاهی را زمینه ساز 
سالم سازی محیط اداری و نظام  مند و سیستمی شدن روند انجام امور 
بین مودیان  و شفافیت  اداری  زائد  تشریفات  و  بوروکراسی  و کاهش 
امکان  شفافیت،  این   : کرد  اظهار  و  دانست  مالیاتی  نظام  کارکنان  و 
می دهد. کاهش  را  قانونی  و  اداری  چارچوب  از  خارج  رابطه  هرگونه 
و  اقتصادی  فروشگاهی، سالمت  های  پایانه   سازی  پیاده    : افزود  وی 
را  مالیاتی  نظام  و  مردم  بین  متقابل  اعتماد  و  جامعه  در  اجتماعی 
افزایش خواهد داد و درنتیجه منجر به کاهش فرار مالیاتی خواهد شد.
سلمانی تصریح کرد : سازمان امور مالیاتی کشور مطابق قانون ماموریت 
دارد زمینه اجرای نصب پایانه های فروشگاهی را فراهم ساخته و با فرهنگ 
 سازی موثر و نهادینه   سازی نصب و بکارگیری پایانه های فروشگاهی 
توسط مودیان ، بستر الزم برای توسعه و تحول نظام مالیاتی را فراهم آورد .
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خاطرنشان کرد: در فصل پنجم قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، قانون گذار به بیان ضمانت های 
اجرایی این قانون پرداخته و در ذیل بندهای ۲۲ تا ۲۶ قانون، تخلفات 
بیان داشته است. به تفصیل  را  از آن  ناشی  احتمالی و جریمه های 
گفتنی است در پایان این کارگاه به سئواالت حاضران در جلسه پاسخ داده شد.

مدیر جهاد کشاورزی رابر خبر داد: 

اختصاص 50 هکتار زمین برای کاشت

 زعفران در مزارع رابر

کشاورزی  جهاد  مدیر  قاسمی  کریم  ایمان  امروز:  کرمان  خبرنگار   - رابر 
شهرستان رابر گفت: سطح زیرکشت مزارع زعفران در این شهرستان 
۵۰ هکتار می باشد و در سال جاری 8 هکتار افزایش سطح زیر کشت 

دارد.
وی با بیان اینکه محصول زعفران این شهرستان دارای کیفیت بسیار 
در  شده،  تولید  محصول  افزود:  است،  خاص  ورنگ  وبو  عطر  مطلوب، 
شهرستان و استان مصرف شده وحتی به سایر استانها نیز ارسال می شود.

وی با بیان اینکه از مشکالت کشت این گیاه در شهرستان، نبود وسایل 
بندی  وبسته  فرآوری  وکارخانه  نبودکارگاه  و  وفرآوری  کشت  مکانیزه 
جهت سرگل زعفران وسایر محصوالت جانبی تولید شده، می باشد: ابراز 
کرد: کشت در دو زمان از سال از اواخر اردیبهشت تا اواخر خرداد و یا 
از اواسط شهریور تا اواسط مهر انجام می شود وبا توجه به تراکم کاشت 

۶ تا 8 سال قابل بهره برداری است.
کم،  آب  مصرف  محصول  این  مزایای  از  کرد:  تصریح  قاسمی  کریم 
درآمدزایی بیشتر با توجه به محصوالت گندم وجو، اشتغالزایی خصوصا 
وکشاورزان  باشد  می  گل  کردن  وپاک  برداشت  فصل  در  بانوان  برای 

استقبال نسبتا خوبی ازاین محصول داشتند.
احداث  درصورت  کرد:  اذعان  رابر  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
کارخانجات صنایع تبدیلی، بازشدن زمینه صادرات محصوالت طبیعی 
بازارهای  در  کشاورزان  توسط  فروش  جهت  مناسب  زمینه  و  وسالم  
مستقیم بدون دخالت دالالن،کشت این محصول توسعه بیشتری می 

یابد.
انفرادی درسطوح  انجام آموزشهای ترویجی گروهی و  وی اظهار کرد: 
شرکت  ایجاد  و  زعفران  کشت  الگویی  سایت  ایجاد  وکوچک،  بزرگ 
در  موثر  ترویجی  اقدامات  از  زعفران  و  دارویی  گیاهان  تولید  تعاونی 

بهبود کشت این محصول در شهرستان رابر بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر : 

برداشت گردو ازشهریورماه شروع شده

  وتا پایان مهرادامه دارد

بردسیر- خبرنگار کرمان امروز: سبک خیز مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
بردسیر گفت: ۳۳۵۰ هکتار  از اراضی شهرستان بردسیر زیر کشت گردو 

است.
وی گفت: با توجه به سرمازدگی ۶۰ درصد ابتدای سال جاری پیش بینی 
می گردد امسال ، 1۶۵۰ تن گردو برداشت گردد که این میزان نسبت به 

۲۵۰۰ تن سال گذشته با کاهش روبه رو بوده است
وی خاطر نشان کرد: به طور متوسط از هر هکتار ،1۲۰۰ کیلوگرم گردو 
از  ریال  میلیارد   1۶۰۰ ساالنه  آل  ایده  شرایط  در  و  گردد  می  برداشت 

برداشت گردو عاید کشاورزان می شود.
وی با اشاره به این مطلب که، ۶۰ درصد از گردوی برداشت شده داخل 
استان مصرف می شود افزود: با توجه به اینکه گردو درختی است که تمام 
قسمتهای گیاه قابلیت استفاده میباشد  و نیاز به صنایع جنبی دارد ، از 

چند سرمایه گذار دعوت به همکاری شده است.
گفتنی است: متاسفانه،  از زمان شیوع ویروس کرونا تقریبا صادرات گردو 
در این شهرستان متوقف شده وفقط به استانهای همجوار حمل می شود.

سن ثبت نام و دریافت نوبت واکسن کرونا در استان کرمان به متولدین 
1۳78 رسیده است.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
تمامی افراد باالی ۲۲ سال )متولدین 1۳78 و قبل از آن( در استان 
با  می توانند  دارند،  سالمت  پرونده  بهداشت  پایگاه های  در  که  کرمان 

مراجعه به سامانه salamat.gov.ir زمان و محل دریافت واکسن را 
بالفاصله خودشان انتخاب کنند.

برای دریافت واکسن، ثبت نام در سایت الزامی است و افراد نباید بدون 
دریافت پیامک نوبت دهی به مراکز تزریق واکسن کرونا مراجعه کنند.

هم اکنون واکسیناسیون در شهر کرمان در ۶ مرکز شهید حاج قاسم 

سلیمانی در دانشگاه آزاد اسالمی، مرکز شهید لنگری زاده در چهارراه 
نیکزاد، مرکز فرودگاه در بلوار حجاج، مرکز سام نژاد در خیابان شهید 
رجایی، مرکز فنی حرفه ای در بلوار شهید صدوقی و مرکز شماره شش 
انجام   ۳۰ و   18 تا  دقیقه   ۳۰ و   7 ساعت  از  حکیم  خیابان  در  واقع 

می شود.

نقطه   8۲ گفت:  کرمان  استان  فنی  ابنیه  نگهداری  اداره  رئیس 
حادثه خیز در سطح راه های استان کرمان اصالح شده است.

محسن کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر از رفع 8۲ نقطه حادثه 
خیز در سطح راه های استان کرمان خبر داد و افزود: میانگین این 

آمار در کشور 17 نقطه است.
وی با بیان اینکه ۶9 نقطه از 8۲ نقطه حادثه خیز استان کرمان به 

صورت امانی رفع شده است، یادآور شد: با ماشین آالت و تجهیزات 
فرسوده ای که در اختیار داریم این کار انجام شده است.

رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی راه های اداره کل راهداری و حمل 
را متناسب  یافته  اعتبارات اختصاص  استان کرمان  نقل جاده ای  و 
با حجم باالی کار ندانست و گفت: با این حال کرمان امسال رتبه 

نخست در رفع نقاط حادثه خیر کشور را کسب کرد.

کاظمی بیان کرد: امسال سازمان، اعتباراتی به صورت پیمانی برای 
که  است  داده شده  قرار  اختیارمان  در  خیز  حادثه  نقطه   1۲ رفع 

»گدار سیاه راین« نیز جزو این نقاط است.
برنامه  آنها  برای رفع  از شناسایی نقاط حادثه خیز  وی گفت: بعد 
ریزی و اقدام می شود تا جاده های ایمنی داشته باشیم. از مردم هم 

می خواهیم در نگهداری راه ها ما را همراهی کنند.

سن ثبت نام واکسن کرونا در کرمان  به متولدین 78 رسید

رئیس نگهداری ابنیه فنی راه های کرمان خبر داد:

اصالح 82 نقطه حادثه خیز در سطح راه های استان
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

گزارش »کرمان امروز« از بازگشایی مدارس استان کرمان با شروط خاص؛

بازگشایی مدارس در آبانماه چقدر ممکن است؟

اشاره:
 اگر چه پیش از این از سوی مسئوالن اعالم شده که از اول 
آبان ماه همه مدارس و از اول مهرماه 30 تا40 درصد مدارس 
به صورت حضوری بازگشایی شوند اما در این زمینه نگرانی 
هایی در سطح جامعه ایجاد شده است و خانواده های کرمانی 
پرورش  و  آموزش  که  دارند  خصوص  این  در  هایی  دغدغه 
استان شرط حضور دانش آموزان در مدارس را به استخراج 
در  است.  کرده  اعالم  مدارس  در  موجود  مشکالت  و  موانع 
همین زمینه گزارشی تهیه شده که  در ادامه  قابل مطالعه 

است.
سئوال پر تکرار این روزها

فرزند  دارای  های  خانواده  از  خیلی  روزها  این  که  سئوالی 
تحصیلی  سال  در  آیا  که  است  این  پرسند  می  ای  مدرسه 
آیا دانش  و  به شکل حضوری دایر می شود  جدید، مدارس 
آموزان باید  به مدرسه بروند؟ و آیا الزامی برای اعزام دانش 

آموزان به مدرسه هست یا خیر؟
غیر  و  حضوری  آموزش  درباره  متفاوت  اخبار  اعالم  البته 
حضوری با سردرگمی والدین، دانش آموزان و حتی مدیران 
و معلمان مدارس بی ارتباط نیست. بد نیست در همین ابتدا 

مروری برنتایج برخی اخبار در این زمینه داشته باشیم.
سه گام برای بازگشایی مدارس

از سوی مسئوالن آموزش و پرورش و بر اساس تصمیماتی 
که در ستاد مقابله  با کرونا اتخاذ شده سه گام برای بازگشایی 
سوم  از  که  نخست  گام  در  است.  شده  بینی  پیش  مدارس 
های  با کالس  کم جمعیت  مدارس  شود،  می  آغاز  ماه  مهر 
زیر 15 نفر حضوری خواهند بود؛ این مدارس شامل مدارس 

عشایری و روستاهایی که دسترسی به شاد ندارند می شوند. 
با واکسینه شدن تمام فرهنگیان نیز مدارس با جمعیت کم 
به صورت نیمه حضوری باز خواهند شد. در این میان تلویحا  

به نقش مدیران مدارس هم اشاره شده که در هر مکانی بر 
و  شده  ابالغ  العمل  دستور  و  مدرسه  مدیر  تشخیص  اساس 
آموزان  دانش  همه  حضور  امکان  اجتماعی  فاصله  رعایت  با 

فراهم می شود. 
رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس امکان پذیر نیست

شرایط  که  معتقدند  هنوز  والدین  از  برخی  حال  این  با 
حضور  برای  استان  مدارس  و  آموزشی   فضاهای  بهداشتی 
دانش آموزان فراهم نشده و برخی از ابهام ها در این زمینه به 

روشنی تشریح نشده است.
حجت کاربخش پدر یکی از دانش آموزان پایه هشتم بوده 
است  معتقد  او  است.  مدارس  شدن  حضوری  مخالف  که 
امکان رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس وجود ندارد 
و حضور دانش آموزان موجب شیوع بیشتر کرونا می شود. او 
می افزاید: شما  به هیچ عنوان نمی توانید به دانش آموزان 
تاکید کنید در حیاط کنار هم نایستند و با هم بازی نکنند 
وسایل همدیگر را استفاده نکنند و ماسک خود را در نیاورند 
و تا زمانی که همه دانش آموزان واکسن نزنند حضوری شدن 
کالس ها اشتباه است  زیرا  باعث انتقال بیماری خواهد شد.

باز گشایی مدارس با شروط خاص
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان در 
همین  باره گفت: آموزش حضوری دانش آموزان در مدارس 

استان کرمان به صورت تدریجی محقق می شود.
سید محمد حبیب اللهی با بیان اینکه ضعف یادگیری ناشی 
از آموزش مجازی را  باید جبران کنیم، گفت:  ضرورت دارد 
در راستای تعمیق یادگیری قدم برداریم تا شاهد حداقل افت 

تحصیلی باشیم.
وی افزود: خانواده ها دغدغه ها و نگرانی هایی در خصوص 
بازگشایی مدارس دارند که با روشنگری افکار و جهت دهی به 
آن و با اشتیاق دانش آموزان این نگرانی ها باید کاهش یابد. 
الزم است درزمینه ایجاد ذهنیت اولویت آموزش حضوری و 
استخراج موانع و مشکالت مدارس، اقدام جدی صورت گیرد.

سخن آخر
به  جدید  تحصیلی  سال  آغاز  فعلی،  کرونایی  شرایط  در 
صورت حضوری با رعایت تمامی دستور العمل های بهداشتی 
برای بسیاری از خانواده ها از اهمیت زیادی برخوردار است 
و  آموزش  متولیان  صحیح  ریزی  برنامه  و  تعامل  با  جز  که 

پرورش مدارس و اولیا میسر نخواهد شد.

 اگر چه پیش از این از سوی مسئوالن اعالم شده که از اول آبان ماه همه مدارس 
اما  شوند  بازگشایی  حضوری  صورت  به  مدارس  درصد  تا40   30 مهرماه  اول  از  و 
در این زمینه نگرانی هایی در سطح جامعه ایجاد شده است و خانواده های کرمانی 
حضور  شرط  استان  پرورش  و  آموزش  که  دارند  خصوص  این  در  دغدغه هایی 
دانش آموزان در مدارس را استخراج موانع و مشکالت موجود در مدارس اعالم 
کرده است که البته طی شدن این مسیر جز با شناخت کامل از اوضاع آن زمان و 

تعامل متولیان آموزش و پرورش و اولیا میسر نخواهد شد و...

هشدار درباره افزایش شکاف پاندومی کرونا در ایران؛
25درصد ایرانی ها حداقل یک اختالل روانی دارند

کری خوانی، پای پسر جوان را به قتل خانوادگی باز کرد!

روزنامه شرق در مطلبی در مورد خطرات روانی افزایش شکاف در پاندمی 
کرونا در ایران هشدار داد.

ایران در  اجتماعی  انجمن مددکاری  رئیس   سیدحسن موسوی ، چلک 
پاسخ به اینکه آیا بعد از کرونا ما دچار پاندمی بیماری های روانی خواهیم 

خوب  ما  روان  سالمت  حال  بهداشت  وزارت  بررسی  »طبق  گفت:  شد؟ 
که  داشتند  روانی  اختالل  یک  حداقل  مردم  درصد   ۲5 تا   ۲3 و  نیست 
طبیعتا بحران ها تشدید کننده این اختالل ها خواهد شد و بسته به زمان، 
قدرت، گستردگی و مسائل دیگر شدت آن کم و زیاد می شود و در این 

و  نشد  ایجاد  وضع  این  از  جلوگیری  برای  سازوکاری  هیچ  یک سال ونیم 
مطالبات  به  پاسخ گویی  آمادگی  باید  حوزه  این  در  مسئول  سازمان های 
این  از  نشانه ای  فعال  که  باشند  داشته  را  روان  سالمت  حوزه  در  مردم 

آمادگی دیده نمی شود«

پسر 18ساله که پس از قتل پسردایی 11ساله اش مدعی شده بود او 
در کانال آب غرق شده است، اسرار جنایت هولناک خود را فاش کرد.

19شهریور امسال به هالل احمر شهرستان پارس آباد در استان اردبیل 
آبی در حوالی  به نام عرفان در کانال  خبر رسید که پسر 11ساله ای 
این شهر غرق شده است. بعدازظهر آن روز عرفان به همراه پسرعمه 
18ساله اش برای ماهیگیری به حوالی کانال آب فتحعلی قشالقی در 
اطراف روستای خلیل لو رفته بودند که حوالی عصر، پسرعمه عرفان 
درحالی که وحشت زده بود خود را به خانه آنها رساند و مدعی شد که 
عرفان به داخل کانال آب سقوط کرده است. او می گفت که سرگرم 
ماهیگیری در کنار کانال بودند که ناگهان پای عرفان سر خورد و به 

داخل کانال افتاد و وی هرچه تالش کرد نتوانست او را نجات دهد.
پسربچه غرق  پیدا کردن  برای  تیم های هالل احمر  زمان  از همان   
یافتن  برای  غواصان  جست وجوی  و  شدند  آب  کانال  راهی  شده 
و مردم  غواصان  اما  بود  تاریک شده  هوا  عرفان شروع شد. هر چند 
غرق  پسربچه  بتوانند  شاید  تا  بودند  داده  هم  به دست  دست  محلی 
شده را از داخل کانال بیرون بکشند اما تالش آنها نتیجه ای نداشت. 

جست وجوی غواصان هالل احمر تا 6روز دیگر هم ادامه داشت تا اینکه 
اتفاق عجیبی افتاد.

جسدی در گودال
رسید  خبر  پارس آباد  پلیس  مأموران  به  که  بود  گذشته  پنجشنبه 
جسد پسربچه ای در گودالی حوالی روستای خلیل لو پیدا شده است. 
جسد داخل گودالی در نزدیکی روستا و نرسیده به کانال آب فتحعلی 
قشالقی و در یک گودال دفن شده بود اما با گذشت زمان، حیوانات 
آن را از داخل گودال بیرون کشیده بودند و یکی از رهگذران که در 
حال عبور از آن حوالی بود با دیدن جسد پلیس را خبر کرده بود. با 
حضور مأموران در محل معلوم شد که جسد متعلق به عرفان 11ساله 
است. همان پسربچه ای که تا آن زمان تصور می شد داخل کانال آب 
غرق شده و غواصان در جست وجوی او بودند. او اما غرق نشده بود و 
بررسی ها نشان می داد که به طرز هولناکی با چاقو به قتل رسیده و 

عامل جنایت جسد وی را داخل گودال دفن کرده است.
پسرعمه قاتل

و  عرفان  که  خلیل لو  روستای  مردم  دل  عرفان،  هولناک  سرنوشت 

بی شک  بود.  آورده  درد  به  را  می کنند  زندگی  آنجا  در  خانواده اش 
پسرعمه  او که پیش از این مدعی شده بود عرفان هنگام ماهیگیری 
را  جنایت  این  اسرار  شده  غرق  و  کرده  سقوط  آب  کانال  داخل  به 
در  که  18ساله  پسر  اما  شد  صادر  وی  بازداشت  دستور  می دانست. 
جریان پیدا شدن جسد پسردایی اش قرار گرفته بود، فراری شده بود.

جریان  در  پلیس  مأموران  و  نکشید  طول  زیادی  زمان  متهم  فرار 
بررسی های تخصصی مخفیگاه او را شناسایی و وی را دستگیر کردند. 
سیدعبداهلل طباطبایی، دادستان اردبیل گفت: متهم پس از دستگیری 
به ارتکاب جنایت اعتراف کرد و گفت که پس از قتل پسردایی اش، 
برای اینکه تحقیقات پلیس را منحرف کند، به دروغ مدعی شده که 

وی هنگام ماهیگیری در کانال آب غرق شده است.
اختالفات  متأسفانه  که  می دهد  نشان  بررسی ها  داد:  ادامه  وی 
خانوادگی و کری خوانی های بین جوانان و نوجوانان، انگیزه اصلی او 
از قتل پسربچه 11ساله بوده است. براساس این گزارش، تحقیقات 
در این پرونده از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی استان اردبیل ادامه 

دارد.

احساس های
 نادیده
عقل تو بود 

که عاطفه هاِی مرا نادیده گرفت !
عقل من بود 

که عاطفه هاِی مرا نادیدهِ گرفت !
با این احساس هاِی نادیدهِ گرفتِه شدهِ 
چگونه خواهاِن حال خوشی هستی !؟

ریه با اکسیژن زنده است 
قلب با خون 

روح با احساس 
و احساس با آگاهی 

به قلم
سامان 
ساردویی

یادداشت: 
داستانی بهتر 

از افسانه ها
دیگر از یادت به هر جا می زنم بر در و دیوار و دریا 
می  خودم  در  آتشفشان،  خودم  در  نیستی.  زنم  می 
سوزم و پا می زنم. گفتند لبخندی بزن تا زنده ای یاد 
لبخند تو را بر اشک شب ها می زنم. اینجا زمان قفل 
شده است نه پای رفتن دارد نه با تو همراه شدن، نه دل 
به ماندن دارد و نه بی تو پروانه شدن. نه پای ماندن با 
کسی نه با تو همخانه شدن. یاد تو حبس زندگی قصه 
ی طوالنی من، صحبت شیرین شدن و عشق اهورایی 
من در دامن هر خاطره ات سبز شدم. به بهار پیوستم 
با این  و خودم را در تو رها کردم که سبکبال باشم. 
نباید دست از آرزوها  همه دلیل برای زندگی کردن 

برداشت و تو را از دست داد. 
دلبستگی ها محدودیت نیستند بلکه محبوبیت هستند 
تا قلب جهان را تسخیر کنم و قدرت زندگی کردن 
داشته باشم. از مرور لبخندهایت دست برنمی دارم در 
زخم  یک  تو  بی  دنیا  باشد.  نکرده  رخنه  هایم  رگ 
نخواهد  درمانی  و  است  کائنات  دل  روی  بزرگ 
ببندی  به رویم  را  داشت. حق داری که چشم هایت 
غرورت  بپنداری.  کوتاه  ی  سایه  یک  را  آفتاب  و 
دنیا  از  کردن  دوری  به  شعورت  و  رفته  باال  فلک  از 
بینجامد. همچنان می خواهمت تا دلخوشی ام باشی تا 
دلیل زندگی ام باشی زندگی دشوارتر از آن است که 
بتوانم بی تو سپری اش کنم از تو ممنونم که هستی و 

در من ادامه داری.
انگیزه ام بودی که از خود پربگیرم 

داستانی از افسانه ها بهتر بگیرم 
از داستان های قدیم و تازه تر هم 

پروانه ها را در افق دربربگیرم 

به قلم
مهناز سعید

رئیس سازمان حج و زیارت :

مرز زمینی مهران  برای 
بازگشت از اربعین  به روی 

زائران  باز می شود
از  باید  زائران  زیارت گفت:تمام  رئیس سازمان حج و 
اما زائران می توانند در  طریق هوایی به عراق سفر کنند 

زمان برگشت از مرز زمینی مهران استفاده کنند.
رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت درباره تمهیدات به 
اربعین گفت:ما در سال گذشته  کار گرفته در راهپیمایی 
به  توجه  با  امسال  ولی  نداشتیم،  را  اربعین  راهپیمایی 
داده  انجام  عراق  با  که  مذاکراتی  براساس  موجود  شرایط 
راهپیمایی  در  ایران  مردم  از  نفر  هزار   60 شد  قرار  ایم، 
سایر  از  نفر  هزار   ۲0 حدود  و  باشند  داشته  مشارکت 

کشور های اسالمی حضور داشته باشند.
سال  طول  در  کشور  اربعین  ستاد  اینکه  بیان  با  وی 
فعالیت داشت و کار ها را برای برگزاری پیاده روی اربعین 
هماهنگ می کرد؛ ادامه داد: دوستان در کمیته بهداشت 
و هالل احمر هم پیش بینی الزم را برای شرایط کرونایی 
انجام داده اند و مرتب این اوضاع رصد می شد که بتوانیم 

پیش بینی های الزم را برای عزت شهروندان فراهم کنیم.
از  داد:  ادامه  سماح  سامانه  در  نام  ثبت  درباره  رشیدیان 
آنجایی که موضوع اعزام زائران با ستاد حج و زیارت است، 
سامانه سماح هم این ثبت نام را انجام می دهد. برای حفظ 
سالمت زائران پیش بینی شده بود که زائران حتما دو دز 
واکسن را دریافت کرده باشند. در ثبت نام اولیه یا پیش 
ثبت نام اسامی افرادی که دو دز واکسن را دریافت کرده 
بودند از وزارت بهداشت استعالم می شد.به افرادی که دو 
بهداشت،  وزارت  تایید  به  اند  دریافت کرده  را  واکسن  دز 

اجازه ثبت نام قطعی داده می شد.
رئیس سازمان حج و زیارت افزود: در مرحله اول ثبت نام 
از افراد انجام شد و بعد سامانه سماح برای مدتی متوقف 
شد تا کسانی که حدود 4۲ هزار نفر بودند و ثبت نامشان 
آنها  نام  ثبت  افرادی  از  نفر  هزار   34 حدود  شود.  قطعی 
قطعی شده است در روز پنجشنبه هفته گذشته پاسپورت 
خو را تحویل داده اند که تاکنون حدود 8 هزار پاسپورت 
به سفارت عراق تحویل شده و از این تعداد چهار هزار و 
از  ادامه داد: خیلی  اند. وی  از عراق ویزا گرفته  نفر   400
افراد مدعی بودند که در زیارت امسال به دلیل وجود تزریق 
دو دز واکسن افراد با سنین باال حضور دارند درحالی که 
در آمار 4۲ هزار نفری ثبت نام قطعی شده اند، بیش از 
5۲ درصد جمعیت بین 18 تا 50 سال هستند و 48 
درصد جمعیت از 50 سال به باال هستند. همچنین از 
این 4۲ هزار نفر بیش از 11 هزار نفر خانم هستند و 

حدود 31 هزار نفر آقایان را دربر می گیرد

گزارش یک تخلف آشکار در دانشگاه آزاد؛
 تورم ۷5درصدِی شهریه ها در دانشگاه آزاد

دانشگاه  تا ۷5درصدی شهریه  افزایش 40  از  روزنامه همشهری در گزارشی 
دنبال  به  را  دانشگاه  این  دانشجویان  اعتراض  که  داده  خبر  جدید  ترم  در  آزاد 
داشته است. در بخشی از این گزارش آمده است: افزایش ناگهانی شهریه بسیاری 

از رشته های دانشگاه آزاد اسالمی در مقاطع تحصیلی مختلف، صدای دانشجویان 
40تا۷5درصد  بین  جدید  ترم  برای  که  شهریه هایی  درآورده؛  را  دانشگاه  این 
افزایش یافته است و حتی در بعضی رشته ها روی شهریه ترم های قبل دانشجویان 

این  آنها بدهی صادر کرده اند. حاال 40هزار دانشجوی  برای  و  اعمال شده  نیز 
دانشگاه در کارزاری اینترنتی از رئیس مجلس شورای اسالمی خواسته اند نسبت 

به این تخلف رسیدگی کند.
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یادداشت 

»اگر« را کاشتند، 
سبز نشد 

اگر کارشناسان براساس اصول علمی پیش بینی کنند، تعهد در مورد 
ایجاد فرصت های شغلی جنبه ی عملی پیدا می کند.

اگر دستگاه های اجرایی در حوزه ی خود تمرکز کنند، بسیاری 
از مسایل قابل حل است. اگر امور اجرایی به دقت رصد شود و 

خالءها پر شود، مشکلی نخواهیم داشت.
سیستمی  در  عقاب  چشم  همچون  نظارتی  ابزارهای  اگر 
فساد  برای  جایی  باشد،  صادرات  و  واردات  مراقب  چندالیه، 

باقی نمی ماند.
برای  مانندی  بی  بستر  ایران  در  آفتاب  و  هوا  خاک،  آب، 
آب  ی  عمده  بخش  متاسفانه  ولی  آورده  پدید  کشاورزی 
آبیاری سنتی هدر می  باران در سیستم های  این سرزمین کم 
های  روش  و  داشته  علمی  مدیریت  آب  توزیع  بر  اگر  رود. 
آبیاری نوین را جایگزین شیوه های کهن کنیم، نه تنها دچار 
کمبود آب نمی شویم بلکه میزان محصوالت کشاورزی برای 
صورت  این  در  شود.  می  چندبرابر  نیز  ارزآوری  و  صادرات 
فرصت های شغلی افزایش می یابد و شاخص امید به زندگی 

ارتقا می یابد.
اگر اختصاص ارز برای واردات در یک سیستم شفاف برای همه 
مردم قابل دسترس باشد و وارد کنندگان ملزم به پاسخگویی در 
مورد ارز دریافتی شوند، رشوه خواری، و رانت و اختالس به 

مرور رنگ می بازد و »ایران پاک« محقق می شود.
مجازات  برای  را  اقتصادی(  گران  )اخالل  تیزدندان  پلنگ  اگر 
به  بودجه ی عمومی  میلیاردها دالر  از  کنیم  ادب  سنگین  های 
بر  خویشی  و  قوم  حساب  به  اگر  و  شود  می  حفاظت  درستی 

پلنگ تیزدندان ترحم کردیم، به گوسفندان جفا خواهیم کرد.
اگر حسابرسان تحصیلکرده و بازرسان خبره در بستری امن و به 
دور از ترس و واهمه، شرکت های دولتی و خصوصی را پای میز 
حساب و کتاب بیاورند، فرصتی برای دزدی بیت المال و غارت 

اموال عمومی باقی نخواهد ماند.
اگر در استخدام افراد برای مشاغل کلیدی، تنها تخصص و ایمان 
و نه ظاهری چون کشمیری ها را مدنظر قرار دهیم، دست منافقان 
سودجو از اموال عمومی و رانت های ثروت بی رنج کوتاه شده 
و عدالت به عنوان یکی از مهمترین آرمانهای امام راحل محقق 

می شود.
اگر هر فردی بنا به تخصص و تجربه اش در مناصب گمارده 
شود، کشور از پرداخت هزینه های سنگین آزمون و خطا معاف 

خواهد شد و اگر چنین شود، چنان می شود و ... و ... و ...
اگر سخنان مسئوالن را مورد توجه قرار دهیم و نیز آرشیو رسانه 
ها را باز جوییم، درخواهیم یافت مسئولی که اختیار و امکانات 
عمل  وظیفه  به  متاسفانه  ولی  داشته  دست  در  را  خدمت  فالن 
قرن  بابا  کوبد.  می  »اگر«  ی  پوسیده  طبل  بر  پیوسته  و  نکرده 
هاست که »اگر« را کاشتند کمترین محصولی به بار نیاورد ولی 

رنج مردم دوچندان شد.
راستی، »اگر را کاشتند، سبز نشد« از جمله ضرب المثل ها )زبانزدهای( 
کرمانی است که کنایه بر: »انتقاد از افراد بهانه جو، تنبل و فاقد تعهد 
و دلسوزی« است. چنین افرادی برای توجیه تنبلی و ناتوانی های خود 

پیوسته مخاطبان را با واژه ی »اگر« گول می زنند.
االسالم  حجت  های  برنامه  از  یکی  در  پیش  سال   30 حدود 
شنیدم:  فرزانه  خطیب  این  زبان  از  قرائتی  محسن  والمسلمین 
افرادی متکی به »اگر« دست و پا و فکرشان بر محور کار خیر 
نمی چرخد. روزی مردی سوار بر دوچرخه زیرباران از مسیری 
عبور می کرد. لباس های پیرمردی که به علت بارش سیل آسا 
و رفت و آمد خودروها خیس شده بود در کنار خیابان، صحنه 
با خود  بود، مرد دوچرخه سوار  ایجاد کرده  انگیزی  ی رقت 
گفت: اگر خودرو داشتم، این مرد را سوار می کردم که گرفتار 
آقای  نشود.  پهلو  سینه  و  زکام  و  سرماخوردگی  های  بیماری 
قرائتی در ادامه گفت: این مرد می توانست پیرمرد را بر ترک 
دوچرخه اش سوار کرده، از مهلکه نجات دهد و لذا چنانچه 
صاحب خودرو هم شود، افراد نیازمند را از خطرمرگ نجات 
نخواهد داد، او با استفاده از واژه ی »اگر« در واقع وجدان خود 
که  عملی  دهد.  می  نجات  منتقدش  افکار  ضربات  زیر  از  را 
بعضی از مسئوالن در زمینه ی توجیه کم کاری های خود انجام 
می دهند. خداوند ما را از تنبلی که ام الفساد قرن ها و هزاره 

هاست نجات دهد. آمین!

  به قلم یحیی 
فتح نجات

 مدیران مدارس: سرانه مالی مدارس را واریز نمی كنند و فقط می گویند 
از مردم پول نگیرید، هزینه های مدارس را از كجا بیاوریم؟

  والدین دانش آموزان: این چگونه تحصیل رایگانی است كه برای ما شرط 
پرداخت حداقل یک میلیون تومان برای ثبت نام می گذارند؟

تاریخ  مذکور  تاسیس  شرف  در  صنفی  انجمن  عمومی  مجمع  اولین 
۱۴۰۰/۷/۱۷ در محل دفتر انجمن به آدرس خیابان قرنی بین قرنی ۲ 
و ۴ برگزار می گردد ، لذا از کلیه کارفرمایان و مجریان عضو و شاغل 
در صنف مربوطه دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند. ضمنا 
کسانی که کاندیدای عضویت در هیات مدیره می باشند تقاضا می شود 

مدارک خود را تا پایان وقت اداری 
۱۴۰۰/۷/۱۴ به دفتر انجمن تحویل نمایند.

دستور جلسه: ۱- تصویب اساسنامه 
۲- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان 
3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های انجمن 

هیات موسس انجمن صنفی کارفرمایی مجریان لوله کشی گاز 
شهرستان زرند 

آگهی دعوت مجمع عمومي موسس 
انجمن صنفی کارفرمایی مجریان

 لوله کشی گاز شهرستان زرند

به قلم 
محمد فتح نجات

گزارش »کرمان امروز« از برخی تخلفات در زمینه دریافت هزینه ثبت نام در مدارس کرمان و دوگانگی حرف و عمل مسئوالن در این باره:

به جای کتمان،فکر چاره باشید!

یادداشتی به قلم سیدمحمدعلی گالبزاده، مدیر مرکز کرمان شناسی:

حاال که زندگی به »مو«ئی بند است

آخرین  از   ۱9 کووید  شمول  جهان  ویروِس  سرانجام، 
محصول خود به نام »مو« رونمائی کرد و طی تشریفات 
تا  نشاند  مرگ  ارابه  بر  را  خود  ناخلف  فرزند  ای  ویژه 
چرخ هایش را به گردش در آورد و چرخ های تولیدی 
اکنون  گیرد.  باز  حرکت  از  را  اجتماعی  و  اقتصادی  و 
ندا می  بام عالم نشسته و  بر  این دژخیِم مرگ آفرین 
دهد که: هشدار! زندگیتان به »مو«ئی بند است هرچه 
توصیه کردند که:  پاکان  و  نیکان  و  امامان  و  پیامبران 
هان! دست از رذالت ها و زشتی ها و پلشتی ها بردارید 
حرف  به  گوش  پائید،  نخواهد  چندان  روزگارتان  که 
ندادید و از عقوبت فردا حذر نکردید و گفتید »حاال کو 
آخرت؟!« و چنین است که من آمده ام تا هر لحظه در 
گوش تان زمزمه کنم که: زندگی به »مو«ئی بند است. 
آمده ام تا به باورتان بنشانم که معنی واژِه »آدم« همان 

»آه ودم« است.
دنیا  است  بند  »مو«ئی  به  زندگی  که  حاال  کاش  ای 
دست  دنیاخواهان  و  یافت  می  را  شناسی  حق  مسیر 
از سودجوئی ها و سوء استفاده ها و خودکامگی ها و 
دروغ و ریا و تزویر برمی داشتند. به ویژه جمعی اسالم 
مقدس  آئین  اینچنین چهره  خرافی،  و  ناآگاه  ناشناِس 
اسالم  و  ساختند  نمی  مخدوش  را  )ص(  محمدی 

ستیزی را دامن نمی زدند.
آگاه  دل  شریف،  مردم  غمبار  حدیث  وقتی  روزها  این 
دست  در  را  آنان  و  شنویم  رامی  افغانستان   بزرگ  و 
گروهی خودمختار و خودخوانده و بی هویت گرفتار می 
برایمان  پرسش  این  و  آید  برمی  نهادمان  از  آه  بینیم، 
است،  بند  »مو«ئی  به  زندگی  اگر  که  مطرح می شود 
و  قیامت  بر  را  »امارت«  و  ندارند  باور  اینان  چرا  پس 
شرافت  بر  را  دنائت  و  برتردانسته  کرامت  و  نجابت 

کم  دست  اینان  کاش  ای  دهند.  می  ترجیح  انسانی 
جمله  از  بزرگ  های  ملت  سرافرازی  تاریخ  به  نگاهی 
ملت ایران می انداختند که ورجاوندانش حتی »امیرِی« 
خواسته شده و مشروع و جایز از سوی حاکمان روزگار 
را نپذیرفتند و گوشه حجره های درس و بحث را برای 
خدمت گزاری به بشریت ترجیح دادند کما اینکه وقتی 
کردند  پیشنهاد  کرمانی  افضل  ابوحامد  به  یزد  اتابکان 
که امیرِی این سلسله را قبول کند، او در پاسخ نوشت:
از وزر بترسم و امیری نکنم / میرم ز گرسنگی و میری نکنم

اگر امروز تاریخ در برابر عظمت روح او سر تعظیم فرود 
آورده به خاطر همین طبع عالی و گذشتن از جاه و مقام 
آنها که هزاران  دنیائی است. حاال چگونه ممکن است 
تصویر همه  رذیالنه شان  رفتار  و  کرده  آواره  را  انسان 
زشتی هاست، از نفرت بشریت به ویژه مردم سرزمین 
بال  از روی  خود بی خبرباشند؟ مردمانی که حاضرند 
هواپیما بر زمین بیفتند و جان دهند، اما حاضر نیستند 

در حکومت خونریز اینان زندگی کنند.
مردم افغانستان به خوبی می دانند اگر طالبان تا دیروز، 
بی  آموزان  دانش  قتل  و  انتحاری  کشتارهای  به  تنها 
کردند،  می  اکتفا   ... و  مکتب  به  رفتن  جرم  به  گناه 
و  شده  آراسته  نیز  تزویر  و  حّقه  و  ریا  حربه  به  امروز 
در حالیکه ذّرهای از اندیشه های تاریک آنان، روشنی 
نیافته و بر همان سبک و سیاق باقی هستند برای جلب 
توجه جهانیان به ریاکاری و آرایش چهره کریه خویش 

پرداخته و از هیچ تزویری فروگذار نمی کنند.
   افغانستانی که این روزها فغانستان است و آه از نهاد 
هر انسان دردشناسی برآورده، افغانستانی که هنوز زخم 
در  بود،  نیافته  التیام  هایش  شانه  بر  استیالی شوروی 
اشغال امریکا قرار گرفت و بیست سال حضور نامبارک 
اینان را تحمل کرد. به امید فردائی روشن و آینده ای 
بساط  آمریکا  اشکبار،  روزگار  این  در  اما  آفرین،  عزت 
دالر  میلیاردها  با  را  افغانستان  و  کرد  جمع  را  خود 
تجهیزات جنگی که حتی برخی کشورها خواب آن را 
هم نمی بینند، به دست افراطی هایی داد که وزیرانشان 
»حقانی« هایی که حق را در قتل عام همه غیر طالبان 
با ریختن خون ده  را  او که طینت خود  می داند، هم 
ها دانشجوی بی گناه بر سنگفرش دانشگاه کابل نشان 
قتل  خاطره  هنوز  که  دانشجویانی  امروز  شگفتا  و  داد 

نجابت  اسطوره  این  دست  به  گناهشان  بی  همدرسان 
او را به عنوان وزیر  باید  اند، حاال  را!!  فراموش نکرده 

علوم تحمل کنند
ستاره های فلک را شمردن آسان نیست      

حساب داغ دل ما که می تواند کرد؟
و آن دیگری که برای رسیدن به » امارت«، عمارت ها 
را بر سر مردم بی گناه فرو ریخت و آنها را به خاک و 
خون کشیده اینک بر کرسی وزارت کشور تکیه زده و 
او،  شوم  سایه  زیر  در  باید  افغانستان  دیده  زجر  مردم 
احساس آسایش و آرامش و امنیت کنند. حاال روزگار 
زناِن بخت برگشته افغانستان که همه آرزوهای خود را 
بر باد رفته می بینند، به کنار. به راستی اگراینان فریاد 

برنیاورند، چه بکنند؟
چون کسی نیست که باری زدلم بردارد      

  آه و فریاد اگر برنکشم من، چه کنم
و در آن سوی فغانستاِن افغانستان، شیربیشه شهامت 
وپایمردی  مهجورافتاده و در حالی که داغ خانواده را 
بردل و اشک اندوه بر گونه دارد بدون فریادرس ماند ه و 
»بدان سرای بی کسی، کسی به در نمی زند« و به یاری 
او نمی شتابد. این اسطوره شرف و مردانگی و از خود 
گذشتگی، یک تنه در برابر خیل خونریزاِن خدا ناشناس 
ایستاده و تنها به ندای »هل من ناصر« بسنده کرده، 
حاصلی  هرگز  مددخواهی  این  داند،  می  که  چند  هر 
بر  را  ندارد، چه آن روز که جگرگوشه رسول خدا آن 
زبان جاری ساخت و چه امروز که رهرو دیگری آن را 
صالمی دهد، اما او را باکی نیست، زیرا مرگ چیست 

برای آنکه عمری کفن پوشیده بوده است؟
نخست فلسفه قتل شاه دین این است   

 که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است
اگر این رویدادها نباشد، سپیدی و سیاهی و شب و روز 

چگونه از هم متمایز شوند؟
آن روز هم که »ایدکو برالِس« تیمورِی ستمگری که 
خون داعشیان و طالبان در رگ هایش جریان داشت، 
به قلعه سنگ سیرجان یورش برد و سرانجام، مقاومت 
ها در هم شکست و زنان سیرجانی خود را در معرض 
دستیابِی تیموریان به خود یافتند، جامه های متعدد بر 
تا  انداختند  به زیر  را  بلندای کوه، خود  از  و  تن کرده 
مبادا به دست آن سیه دالن گرفتار آیند و عزتشان بر 

باد رود و چنین است که امروز به وجود آن پاکدامنان 
می نازیم و افتخار می کنیم و فاصله رذالت و کرامت و، 

عزت و خّفت را درمی یابیم.
شگفتا از کوردالنی که کوه ها را می شکافند تا راهی 
بگشایند و خود را به مردمی برسانند که از دیدارشان 
بیزارند و هیچ خاطره خوشی از آنها ندارند و اگر کارنامه 

سیاهشان را با آب زمزم هم بشویند، سپید نمیشود.
فغان که کوه کن ساده دل نمی داند    

که راه در دل خوبان به زور نتوان کرد
اصاًل مگر می شود به آنها که حتی ریختن خون کودکان 
بی گناه را برای رسیدن به »امارت اسالمی!!« جایز می 
دانند و جایز می دانستند، اعتماد کرد؟ اگر عاقبت گرگ 
زاده، فرشته خصال می شد و طینت دّرنده خویی خود 
را کنار می گذاشت، بزرگمرد فرهنگ و ادب ما، شیخ 

اجل سعدی شیراز نمی گفت:
عاقبت گرگ زاده گرگ شود      

گر چه با آدمی بزرگ شود
و  نپائیده  بر کسی  است،  بند  »مو«ئی  به  زندگی  آری 
را  دلبستگی  نپاید،  »آنچه  اینکه  و  پاید  نمی  بر کسی 
نشاید« ای کاش اینان با تعابیری یکسویه دل خود را 
آنها  تنها  شیوه،  این  به  توسل  بدانند  و  نکنند  خوش 
روز  آن  برد،  می  جهنم  به  ها  کوچه  پس  کوچه  از  را 
زد  رقم  را  هولناک  جنایت  آن  آقامحمدخان،  که  هم 
و کرمان را چشمخانه تاریخ ساخت گفت: وقتی مردم 
به  کردند،  می  مبارزه  و  ایستاده  من  برابر  در  کرمان 
خدای خود گفتم: پروردگارا اگر بر آن ها چیره شوم، 
از روزگارشان در خواهم آورد، اگر میخواهی این  دمار 
این  اینان مسلط مکن، پس  بر  مرا  نخورد  رقم  رویداد 
خواسته خدا بود که پیروزی من رقم بخورد و به آنچه 
گفتم عمل کنم یعنی چشم درآورم و بکشم و خون این 

مردم را مباح بدانم!
را هم متقاعد کرده  این توجیه، خدا  به راستی  آیا  اّما 
است؟! آیا تاریخ بر عملکرد او مهر حقانیت زد؟ ای کاش 
همه آنهائی که پست و مقام و مال و منال و شهرت را 
حتی به قیمت بر باد دادن اعتبار یک آئین الهی و قتل 
و نابودی مردم یک جامعه و دست درازی به بیت المال 
و فساد و تباهی »طالب« هستند بدانند که زندگی به 

»مو«ئی بند است.

چندین سال است که مسئوالن آموزش و پرورش 
کشور از این موضوع سخن به میان می آورند که 
در مدارس دولتی حتی یک ریال هم برای ثبت نام 
دانش آموزان نباید دریافت شود. اما از سویی دیگر 
در فضای مجازی و تقریبا همه رسانه ها این خبر 
را می خوانیم که والدین حتی در مدارس دولتی 
مدیران  و  هستند  هزینه  پرداخت  به  مجبور  نیز 
مدارس با عناوین گوناگون این هزینه ها را دریافت 
خیرخواهانه  کمک  عنوان  با  ها  بعضی  کنند.  می 
آموزشی  توجه  عنوان  با  دیگر  بعضی  مدرسه،  به 
والدین دریافت می  از  را  و کمک آموزشی وجهی 
شهروندان  گوناگون  تماس های  در  بارها  کنند. 
کرمانی به روزنامه »کرمان امروز« به این موضوع 
مدیران  به  را  وجه  این  اگر  که  است  شده  اشاره 
می  بررسی  یک  از  پس  نکنیم  پرداخت  مدرسه 
گویند که اصال جا نداریم. به هر کجا هم که اطالع 

می دهیم فایده ای ندارد. 
یکی از شهروندان درباره این تخلف در مدارس به 
خبرنگار ما گفت: »یکبار برای گزارش تقاضای یک 
مدیر به منظور دریافت مبلغ یک میلیون تومانی به 
اداره کل آموزش و پرورش کرمان مراجعه کردم و 
مسئول مربوطه مدیر مدرسه را مورد نکوهش قرار 
داد و نتیجه این شد که مدیر در زمان مراجعه به 
به  هم  آسمان  و  نیست  نام  ثبت  امکان  گفت  من 
زمین بیاید جا نداریم و بروید مدرسه ای دیگر! به 
مدرسه دیگر مراجعه کردم و اینبار دیگر ترسیدم 
به اداره کل مراجعه کنم و یک میلیون تومان را به 
بدبختی پرداخت کردم« این داستان را تا به امروز 
چندین کرمانی برای ما تعریف کرده اند و در خور 
دانستیم که صدای مسئوالن مدارس را نیز بشنویم.

به همین دلیل با مدیران سه مدرسه که در مکاتبات 
ما با مردم ذکر نام شده بودند تماس گرفتیم و به 

متاسفانه  کردیم.  کسب  اطالعاتی  نام  ثبت  قصد 
تمامی این مسئوالن پس از اینکه فهمیدند خبرنگار 
اما به  نبودند،  ادامه مکالمه  به  هستیم دیگر مایل 

عنوان والدین اطالعات خوبی به دست آوردیم. 
و  آموزش  کل  اداره  مسئوالن  تمامی  توجه  قابل 
موضوع  این  به  باید  کشور  البته  و  استان  پرورش 
آمده  در  مدارس  کنیم که صدای مسئوالن  اشاره 
عمل  به  و  کاسته  حرف  از  اندکی  باید  و  است 
معلمان  حقوق  پرداخت  در  شما  اینکه  بپردازید. 
کمبود بودجه دارید و نمی توانید خرج مدارس را 
بدهید دلیل نمی شود که خرج مدارس را بر شانه 

والدین بیندازید. از سویی دیگر در رسانه بنشینید 
و در چشم مردم نگاه کنید و بگویید که تحصیل 
این  مدیران  تمامی  است.  رایگان  شما  فرزندان 
مدارس دم از مخارج زیاد مدارس می زنند و می 
گویند که یک دهم هزینه های ما را هم آموزش و 
پرورش پرداخت نمی کند و نمی دانیم که چرا به 

مردم می گویند نباید پولی بپردازید. 
یکی از معاونان یک مدرسه در کرمان به خبرنگار 
ما گفت: »بعضی ها به دلیل یک ادعای اشتباه فکر 
پرداخت  نباید  برق  و  آب  پول  مدارس  کنند  می 
کنند، اما جالب است، بدانید زمانی که بچه های ما 

در استفاده از کارگاه آموزشی ما بودند، آمدند برق 
را قطع کردند و چندین روز کار تحصیل را عقب 
انداختند، اینها را مردم نمی دانند و از ما می خواهند 

که فرزندان ایشان را مجانی ثبت نام کنیم. 
گالیه ای از مردم نمی توان داشت زیرا ایشان در 
می  و  خوانند  می  را  مدیران  ادعاهای  ها،  رسانه 
باز  را  مدرسه  دست  که  مسئولی  از  اما  شنوند، 
عجیب  خیلی  وجه  دریافت  برای  است  گذاشته 
است که در رسانه دم از رایگان بودن تحصیل می 
زند و می گوید تخلف را گزارش کنید!«یکی دیگر 
به صورت  بنده  با  که  کرمان  مدارس  مسئوالن  از 
تلفنی صحبت کرد در این باره گفت: »من خودم 
را مدیر مدرسه نمی دانم و احساس می کنم مدیر 
با  باید صبح تا شب  ام که  یک مرکز خیریه شده 
های  هزینه  تا  باشم  مردم  دنبال  به  گدایی  کاسه 
مدرسه بر زمین نماند، مجبوریم که از مردم پول 
افراد  از  بعضی  که  اینجاست  مشکل  اما  بگیریم. 
با  را  ایشان  ندارند و مجبوریم  توان پرداخت  واقعا 
خرج خیران ثبت نام کنیم. این همه فشار کاری و 
اخالقی بر روی ماست و در نهایت آقایان می گویند 
ما  کار  این  اگر  را گزارش کنید. خب  تخلفات  که 
را  مدرسه  خرج  و  دخل  بیایید  پس  است،  تخلف 
خودتان دست بگیرید و به مردم اعالم کنید! چرا 

وعده اشتباه می دهید؟«
مدارس  معاونان  و  مدیران  از  را  سخنان  این 
که  دارند  قرار  مردم  دیگر  سوی  در  اما  شنیدیم، 
به راستی بعضی از ایشان توان پرداخت هزینه های 
دیگر  و  ما  با  بسیار  افراد  این  ندارند.  را  تحصیل 
رسانه ها تماس برقرار می کنند و از پرداخت هزینه 
برای ثبت نام در مدارس گالیه دارند. از مسئوالن 
کرمان می خواهیم که تکلیف این موضوع را روشن 
سازند و شفاف با مردم صحبت کنند. این درست 
ای  رویه  اما  دهیم،  ای  وعده  مردم  به  که  نیست 
دیگر در پیش گیریم و به مدیران مدارس به صورت 
مردم  به  و  بدهیم  وجه  دریافت  اجازه  غیررسمی 
بگوییم اصال چنین چیزی نیست. امیدواریم که در 
دولت سیزدهم تکلیف این موضوع مشخص شود و 
یک بار برای همیشه شاهد شفاف سازی باشیم. به 

امید فردایی بهتر!
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