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یادداشت روز: 

نقش مناظره های  تلویزیونی

 در عصر رشد شتابان فناوری های ارتباطی

اگر مشترکان ۱۰ درصد صرفه جویی کنند

 خاموشی نخواهیم داشت
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مدیرکل مدیریت بحران کرمان خبر داد:

تصویب دو هزار و 875 میلیارد 

ریال برای طرح های تأمین 

آب اضطراری کرمان

دوره خشکسالی طوالنی
 خواهد بود؛ 

مردم و مسئوالن 

به هوش باشند

متن در صفحه دوم

نیم نگاهی به سوابق و افتخارات

سید شورش دلپسند

2

افتتاح دبیرخانه ثبت تمدن قناتی استان در شهربابک 

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
استاندار کرمان اعالم کرد:

شعبه اخذ رای سیار 

مخصوص کرونایی ها 

اندیشیده شده است

4

مردم کرمان

 25 سال است 

که واقعیت را 

در »کرمان امروز« می خوانند

 

شرکت نینا مرکز کرمان در نظر دارد جهت تکمیل پرسنل 
خود از بین افراد واجد شرایط به شرح زیر نیرو استخدام نماید.
1- راننده پایه یک باسابقه کاری مرتبط 3 نفر حداقل مدرک 

دیپلم دارای کارت پایان خدمت 
2- راننده ویژه )لیفتراک( 1 نفر حداقل مدرک دیپلم دارای 

کارت پایان خدمت 
آدرس : شرف آباد - روبه رو کوچه 47

شرکت پخش نینا مرکز کرمان - تلفن تماس: 32752905

آگهی استخدام 

متن کامل در صفحه چهارم

عدم شرکت در انتخابات
یعنی آینده را با سلیقه
دیگران زندگی کنیم!

که این اوضاع را مناسب و در شان یک ایرانی بداند. اما باید بدانیم زمانی می توانیم  کرد  گالیه دارند و تقریبا هیچ ایرانی را نمی توان پیدا   در ایران مردم از وضعیت موجود بسیار 
که به  کنیم  کنیم. اینکه عرصه را در اختیار سلیقه مخالف خود بدهیم و در آینده به وضعیت پیش آمده اعتراض  که درباره آن تصمیم بگیریم و عمل  توقع تغییر و بهبود داشته باشیم 
کوتاهی های دولت روحانی  گذشته حضور فردی به نام ترامپ تمامی محاسبات دولت فعلی را برهم زد و با وجود  که در چند سال  دور از عقل است. این را هم در نظر داشته باشیم 

همه وضعیت امروز را نمی توان متوجه بی کفایتی مدیران دولت دوازدهم دانست و....

روایت »کرمان امروز« از لزوم شرکت در انتخابات و تصمیم درباره آینده خود و فرزندانمان:

اصالحیه آگهی مزایده عمومی شماره 1400/2/ز 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

عیار  با  آهن کنسانتره   تن سنگ  دارد»65 هزار  نظر  در  و صنعتی گل گهر  معدنی  شرکت 
67.50 درصد« از اسکه شهید رجائی با شرایط تحویل به صورت FOB از طریق مزایده به 
فروش برساند. متقاضیان می توانند به منظور دریافت اسناد مزایده و همچنین اطالع از شرایط 

مزایده به سایت www.geg.ir قسمت مناقصه و مزایده مراجعه فرمایند.
الزم به ذکر است پاکت پیشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 مورخ 1400/04/07  به 
آدرس: تهران، خیابان دکتر فاطمی، روبروی هتل الله، پالک 273، شرکت معدنی و صنعتی 
ساعت   رأس  پاکات  بازگشایی  تاریخ  گردد.   تحویل  دبیرخانه  واحد  همکف  طبقه  گهر،  گل 

10:00 مورخ1400/04/08  در دفتر تهران خواهد بود.
کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

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

 

 

 

 

  ز/2/1400شماره آگهی مزايده عمومی اصالحیه 
 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

 67.50با عيار  سنگ آهن کنسانتره هزار تن  65 "دشرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دار
از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضیان  FOB تبا شرايط تحويل به صوراسکه شهید رجائی از  "درصد

 www.geg.irمی توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنین اطالع از شرايط مزايده به سايت 
 مراجعه فرمايند. مناقصه و مزايدهقسمت 

آدرس: تهران، به   07/04/1400مورخ  14:00حداکثر تا ساعت  می بايدالزم به ذکر است پاکت پیشنهادی 
واحد  طبقه همکف، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، 273خیابان دکتر فاطمی، روبروی هتل الله، پالک 

خواهد در دفتر تهران   08/04/1400مورخ 10:00  تاريخ بازگشايی پاکات رأس ساعت  تحويل گردد. دبیرخانه
 بود.

Analysis 
% Fe Min. 67.50 
% FeO Min 22 

Max 26 
%P Max. 0.05 
%S Max. 0.35 
%SiO2 Max. 1.8 
%Al2O3 Max. 0.5 
%CaO Max. 0.7 
%MgO Max. 2.5 
%Mois  3.5 
Size ave. 80% < 0.15 mm 

98% < 1 mm 
 

 کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
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اخبار استان

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
استان کرمان از شرکت ۱۹۵ هزار و ۲۲۵ نفررشته 
دانش آموز این استان در جشنواره نوجوان خوارزمی 

خبر داد.
بیان  با  اللهی  حبیب  محمد  سید  ایرنا،  گزارش  به 
تلفیق  هدف  با  خوارزمی  نوجوان  جشنواره  اینکه 
تنوع  و  آموزشی  بخشی  کیفیت  و  مهارت  نگرش، 
چهار  در  هرساله  یادگیری  های  محیط  به  بخشی 
می  برگزار  کشور  و  استان  منطقه،  مدرسه،  سطح 

سال  ابتدای  از  ساله  هر  جشنواره  این  افزود:  شود 
توانند  آموزان می  دانش  و  آغاز می شود  تحصیلی 
در یک یا ۲ محور از ۶ محور جشنواره شرکت کنند.

فعالیت  مدرسه  در  آموزان  دانش  وی گفت: سپس 
های خود را در معرض داوری دبیران قرار می دهند 
از  اثر به مرحله استانی و بعد  از هر مدرسه یک  و 
آن، یک اثر در هر محور به مرحله کشوری معرفی 

می شود.
 ۱۳۹۹  -  ۱۴۰۰ تحصیلی  سال  در  اظهارکرد:  وی 

جشنواره  در  رشته  نفر   ۲۲۵ و  هزار   ۱۹۵ تعداد 
مرحله  در  مجازی  صورت  به  خوارزمی  نوجوان 
برگزاری  از  پس  که  کردند  شرکت  آموزشگاهی 
دانش  نفر   ۳۸۴ که  طرح   ۱۹۲ شهرستانی  مرحله 
به مرحله  آفرینی کردند  آنها نقش  اجرای  آموز در 
استانی راه پیدا کردند و بعد از این مرحله ۶ طرح در 
۶ محور جشنواره به تعداد ۱۲ نفر به مرحله کشوری 

راه پیدا می کنند.
استان  پرورش  و  آموزش  متوسطه  آموزش  معاون 

این  کشوری  مرحله  اینکه  به  اشاره  با  کرمان 
جشنواره اواخر مردادماه یا اوایل شهریور سال جاری 
در استان اصفهان به صورت مجازی برگزار می شود، 
گفت: در مرحله استانی دانش آموزان در رشته های 
دست سازه ها، ادبیات فارسی، فعالیت آزمایشگاهی، 
پژوهش، زبان انگلیسی و بازارچه رقابت کردند که 
داوری این مرحله با حضور ۴۵ داور، ناظر و عوامل 
اجرایی به صورت برخط با حضور مسئوالن استانی 

برگزار شد.

آمادگی  به  اشاره  با  وند   زینی  علی  دکتر 
استان کرمان به منظور برگزاری انتخابات ۲۸ 
پایاپای  کرمان  استان  کرد:  اظهار  خردادماه 
سایر نقاط کشور فرآیند انتخابات را آغاز کرده 
و همه کارها براساس تقویم زمان بندی انجام 
انتخابات  برگزاری  آماده  کامال  استان  و  شده 

است.
استان  در  رای  اخذ  شعبه   ۲۸۴۲ افزود:  وی 
کرمان داریم و اعضای شعب آموزش دیده و 
تحت  و  شده  توزیع  انتخابات  موردنیاز  اقالم 
و  کامل  آمادگی  شود؛  می  نگهداری  نظارت 
تراز  در  انتخابات  برگزاری  برای  جانبه  همه 

استان  مردم  شان  در  و  اسالمی  جمهوری 
کرمان وجود دارد.

شیوع  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وند  زینی 
کرونا باید تالش کنیم مردم زمان کمتری در 
صف  و  باشند  داشته  حضور  رای  اخذ  شعب 
تعداد شعب  زمینه  این  در  نشود.  ها طوالنی 
درصد  هفت  از  بیش  انتخابات  دوره  این  در 
های  تجربه سال  به  توجه  با  و  یافته  افزایش 
گذشته به گونه ای طراحی شده که مردم در 
کوتاه ترین زمان ممکن بتوانند رای بدهند و 

مشکلی نداشته باشند.
وی درباره رعایت مسائل بهداشتی در انتخابات 

اندیشیده  بهداشتی  تمهیدات الزم  بیان کرد: 
شده و جاهایی شعب مستقر می شود تا مردم 
بتوانند فاصله را رعایت کنند و اقالم بهداشتی 
برای شعب اخذ رای تامین شده است؛ حتی 
برای کسانی که مبتال به کرونا شده و تستشان 
مثبت بوده، در هر شهر شعبه سیار گذاشتیم 
آموزش  نیروهای  و  ها  پروتکل  رعایت  با  که 
به  اقدام  ها،  کرونایی  شعبه  مخصوص  دیده 
رای گیری می کنند و مانعی برای رای گیری 

در روزهای کرونایی وجود ندارد.
کرد:  بیان  انتخابات  امنیت  تامین  درباره  وی 
شهرها و شعب اخذ رای را به دقت مورد رصد 

قرار داده ایم و نیروهای نظامی و انتظامی در 
فرمانده  و  دارند  قرار  آمادگی  سطح  باالترین 
بررسی  را  مناطق  همه  نیز  استان  انتظامی 
از  نیروی نظامی  نفر  کرده و حدود ۱۰ هزار 

شعب اخذ رای محافظت می کنند.
درباره  کرمان  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
زیرساخت های الکترونیک به منظور برگزاری 
انتخابات بیان کرد: دستگاه های احراز هویت 
اکثر  و  اخذ رای مستقر است  در همه شعب 
انجام  الکترونیک  فرآیند رای گیری به شیوه 
آراء که تجمیع آن  می شود به جز شمارش 

هم الکترونیکی است.

استاندار کرمان اعالم کرد:

شعبه اخذ رای سیار مخصوص کرونایی ها اندیشیده شده است

خبر
تریلر حامل سیمان قاچاق 

در نرماشیر توقیف شد

فرمانده انتظامی نرماشیر از توقیف یک دستگاه تریلر و کشف ۲۵ تن سیمان 
این  آگاهی  پلیس  کاال  قاچاق  با  مبارزه  دایره  مأموران  عملیات  در  قاچاق 

شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی پلیس، سرهنگ رضا 
زیدآبادی اظهار کرد: در راستای مبارزه با کاالی قاچاق مأموران پلیس آگاهی 
این شهرستان هنگام کنترل خودروها در محور »بم-نرماشیر« به یک دستگاه 
تریلر حامل سیمان مشکوک شدند وبرای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

از بررسی مدارک، ۲۵ تن سیمان فاقد مجوز را که  وی افزود: مأموران پس 
به قصد قاچاق و خروج از مرزهای شرقی بارگیری شده بود را کشف کردند 
که برابر نظر کارشناسان مربوطه ارزش این محموله قاچاق ۱۷۵ میلیون ریال 

برآورد شده است.
فرمانده انتظامی نرماشیر با اشاره به دستگیری یک نفر متهم و معرفی او به 
دستور  در  همواره  اقتصادی  اخاللگران  با  مبارزه  کرد:  اظهار  قضائی،  مرجع 
فعالیت  از هر گونه  اطالع  پلیس است و شهروندان می توانند در صورت  کار 
اقتصادی غیر مجاز از سوی افراد سودجو و متخلف موضوع را از طریق ۱۱۰ 

به پلیس گزارش دهند.

گاز گرفتگی جان یک دختر 

زرندی را گرفت

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان زرند گفت: گازگرفتگی در 
روستای داهوئیه زرند، جان دختر جوان ۲۰ ساله را گرفت.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، امین 
عربپور، رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان زرند گفت: در پی 
گزارشی مبنی بر یک مورد گاز گرفتگی و کاهش سطح هوشیاری در روستای 
داهوئیه زرند بدون فوت وقت کارشناسان فوریت های پزشکی به محل حادثه 

اعزام شدند. 
او افزود: متاسفانه در این حادثه دختر جوان حدودا ۲۰ ساله بر اثر گازگرفتگی 
عوامل  تالش  وجود  با  که  بود  شده  تنفسی  مشکالت   و  قلبی  ایست  دچار 
اورژانس پیش بیمارستانی برای احیای قلبی و ریوی بیمار و همچنین ادامه 
عملیات احیا در بیمارستان، احیا موفقت آمیز نبود و دختر جوان جان خود را 

در این حادثه از دست داد.
در  بیمار  پای  یا  دست  برخورد  متاسفانه  اطرافیان  گفته  طبق  گفت:  عربپور 
خواب با شیر بخاری باعث نشت گاز در محیط می شود که به دلیل روشن 
بودن کولر و بسته بودن در و پنجره ها، نشت گاز در نهایت منجر به مسمومیت 

و ایست قلبی و تنفسی دختر جوان می شود.
 او ضمن عرض تسلیت به این خانواده  از مردم خواست: هر آنچه را که در 

محیط خانه احتمال آسیب به افراد را دارد قبل از بروز حادثه بر طرف کنند.
رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان زرند افزود: در این حادثه 
ناگوار؛ اگر سرشیر گاز بعد از برداشتن بخاری خارج شده بود، شاهد این حادثه 

ناگوار نبودیم.
دسترس  از  سموم  و  شوینده  مواد  برداشتن  گاز،  ایمنی  نکات  به  توجه  او    
مطرح  اطفال  سقوط  احتمال  که  جاه هایی  در  محافظ  و  نرده  نصب  اطفال، 
است و بسیاری از موارد دیگر را  از موضوعاتی مطرح کرد که خانواده ها برای 

جلوگیری از بروز حادثه باید به آن ها توجه الزم را داشته باشند.

بانوی کرمانی به اردوی تیم ملی کوراش 

دعوت شد

سحر اسدی ورزشکار کرمانی به اولین اردوی تیم ملی کوراش بانوان دعوت 
اولین  از کرمان،  باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش خبرنگار گروه استان های  شد. 
اردوی تیم ملی کوراش بانوان به منظور حضور در مسابقات قهرمانی بزرگساالن آسیا، 

به میزبانی شهر بجنورد برگزار خواهد شد.
تاشکند  ازبکستان در  به میزبانی  رقابت های کوراش قهرمانی آسیا ششم شهریورماه 
برگزار خواهد شد و تیم های ملی ایران در دو بخش زنان و مردان با ترکیبی کامل در 

این رقابت ها حضور خواهد داشت.
به همین منظور اردوی آماده سازی تیم ملی بانوان از اول مردادماه در کمپ تیم های 
ملی در بجنورد آغاز می شود که البته تا زمان اعزام دو مرحله دیگر از اردو ها برگزار 

خواهد شد.
سحر اسدی به نمایندگی از استان کرمان در این اردو حضور خواهد داشت.

نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کوراش به شرح ذیل است:
نسرین محمد صالحی و پردیس عیدی وندی )اصفهان(، زینب توسن، آترا هاشم زاده، 
)چهارمحال(،  نادربنی  زهرا  و  سلیمی  آرزو  )تهران(،  موسوی  اعظم  و  کریمی  نیکی 
مهناز مقدم )زنجان(، صدف بیرانوند، مریم پیمانی و نسترن گالبتون )لرستان(، طاهره 
)گلستان(،  کهترپور  اسماً  و  آقایی  سارا  )کهکیلویه(،  زاده  معین  عظیمه  و  آذرپیوند 
الهه  آقایی )قزوین(، صفیه دارپرنیا )سیستان(، سحر اسدی )کرمان(، مهتاب و  دنیا 
باغچقی، آسیه شجاعی، زهرا باقری و مینا آهن جان )خراسان شمالی(، فاطمه شبانی، 
مهیا اکبری، زهرا جامعی، کیمیا آزموده، مهیا کریمی و خدیجه حیدری نژاد )خراسان 
رضوی(، مینا دیوساالر، فاطمه برمکی، هدیه یزدانی و سمانه خجسته )مازندران(، صبا 

کرمعلی، لیال سیاهپوشی، شیدا کیانی و زینب جلیلوند
بتول پاک روح به عنوان سرمربی، فاطمه فرخی مربی و بدنساز، آذر کولیوند 

مربی و فاطمه اسالمی به عنوان سرپرست، اردونشینان را همراهی می کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان از تصویب 
تکمیل  برای  اعتبار  ریال  میلیارد   ۸۷۵ و  هزار   ۲
طرح های تأمین آب اضطراری استان کرمان در جلسه 

اخیر هیئت وزیران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
خبر  این  اعالم  با  سعیدی  مجید  کرمان،  استانداری 
به  خود  اخیر  جلسه  در  وزیران  هیات  کرد:  عنوان 
آب  توزیع  و  تأمین  آبی،  تنش  از  پیشگیری  منظور 
شرب شهری و پروژه های تکمیل طرح های تأمین آب 
اضطراری مبلغ ۲ هزار و ۸۷۵ میلیارد ریال به استان 

کرمان اختصاص داد.
بحران  مدیریت  اعتبارات  محل  از  را  اعتبار  این  وی 
اجرای  برای  مبلغ  این  افزود:  و  کرد  اعالم  کشور 

پروژه های مذکور برای ۶۰ شهر شمالی و جنوبی استان 
مصوب شده است.

داد:  ادامه  کرمان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
یک هزار میلیارد ریال از این مبلغ در اختیار شرکت 
آب منطقه ای استان برای کمک به تکمیل آبرسانی به 

شهرهای شمالی استان کرمان قرار می گیرد.
این  ریال  میلیارد   ۸۷۵ و  هزار  یک  افزود:  سعیدی 
مبلغ هم در اختیار شرکت آب و فاضالب استان جهت 
حفر، تجهیز و احیای چاه آب، خطوط انتقال، افزایش 
ظرفیت تأمین آب، احداث و تکمیل مخازن ذخیره آب 
قرار  شهری  بین  آب  انتقال  خطوط  اجرای  و  شهرها 

داده می شود.
اظهار  کرمان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 

منطقه ای  آب  و  فاضالب  و  آب  شرکت های  داشت: 
استان باید از طریق وزارت نیرو پیگیری اعتبارات یاد 
شده را داشته باشند و بالفاصله عملیات اجرایی را به 

صورت اضطراری آغاز کنند.
سعیدی همچنین از تصویب هیأت وزیران برای مبلغ 
۲ هزار میلیارد ریال به صورت هزینه ای برای آبرسانی 
عشایری و روستایی در سطح کشور خبر داد و گفت: 
این اعتبار در اختیار شرکت مهندسی آب و فاضالب 

کشور و سازمان امور عشایری قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: شرکت آب و فاضالب و ادارات کل امور 
عشایر شمال و جنوب استان مکلف هستند از طریق 
کرمان  استان  سهم  اخذ  پیگیر  متبوع  دستگاه های 

باشند و نتیجه را به استانداری اعالم کنند.

نیروی  توزیع  مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت 
برق شمال استان کرمان گفت: برای تولید هر بیت 
خانگی،  مشترک  هزار   ۳۵ مصرف  معادل  کوین، 

انرژی برق مصرف می شود.
حمید علیزاده، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت 
گفت:  کرمان  استان  شمال  برق  نیروی  توزیع 
نزوالت  کاهش  و  خشکسالی ها  وجود  با  امسال 
جوی و گرمای زودرس، ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار 
یافت  نیروگاه ها کاهش  برق  انرژی  تولید  مگاوات 
که توازن تولید و مصرف را برهم زد و سبب قطع 
تعیین  پیش  از  و  ناخواسته  خاموشی های  و  برق 

نشده درهفته های اخیر شد.
او افزود: به طور متوسط فروردین ماه حدود پنج 
افزایش  درجه  چند  نیز  اردیبهشت ماه  و  درجه 
دما در سطح کشور اتفاق افتاد که این به معنای 
که  بود  سرمایشی  دستگاه های  از  زودتر  استفاده 

خود بار قابل مالحظه ای را نیاز دارد.
ادارات  برق  انرژی  مصرف  درخصوص  علیزاده 

تصریح کرد: ادارات و سازمان ها موظف هستند که 
بعداز  و  برق  اداری ۵۰ درصد مصرف  در ساعات 
ساعات اداری تا ۹۰ درصد مصرف خودرا نسبت به 

سال گذشته کاهش دهند.
او از کنترل و پایش روزانه مصرف برق ادارات خبر 
داد و بیان کرد: از مشترکان میخواهیم که با تغییر 
در نحوه مصرف در طرح های پاسخگویی مشارکت 

و پاداش دریافت کنند.
نیروی  توزیع  مدیریت مصرف شرکت  دفتر  مدیر 
بار  پیک  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  شمال  برق 
ازساعت ۱۲ تا ۱۸ بعداز ظهر است، از مشترکان 
خواست: از دور کند کولر استفاده کنند یا اینکه 

درجه کولر گازی را روی ۲۵ تنظیم کنند.
او با اشاره به اینکه ۲۵ درصد مصرف برق کشور 
اگر  گفت:  است،  سرمایشی  وسایل  به  مربوط 
مشترکان ۱۰ درصد صرفه جویی کنند، خاموشی 

نخواهیم داشت.
شرکت  با  همکاری  نامه  تفاهم  عقد  به  علیزاده 

شهرک های صنعتی اشاره کرد و افزود: ۴۰ درصد 
مراکز صنعتی بزرگ شمال استان با صنعت برق 
در پیک بار همکاری داشتند که امیدواریم ما بقی 
تفاهم  عقد  به  نسبت  جاری  هفته  در  نیز  صنایع 

نامه اقدام کنند.
او تصریح کرد: طبق مصوبه هیئت وزیران صنایع 
از ۳ مگاوات موظف هستند  بیش  باقدرت  بزرگ 
در ساعات ۱۲ تا ۲۱ مصرف برق خود را کاهش 

دهند.
میزان  تناسب  به  صنایع  کرد:  بیان  علیزاده 

همکاری، پاداش دریافت خواهند کرد.
او با اشاره به طرح برق امید وزارت نیرو گفت: این 
طرح به منظور حمایت از مشترکان کم مصرف و 
اصالح الگوی مصرف انرژی برق اجراشده است که 
استان کرمان ۱۵ درصد  اساس، در شمال  براین 
مشترک پرمصرف، ۵۵ درصد خوش مصرف و ۳۰ 

درصد مشترک کم مصرف داریم.
علیزاده به استخراج غیرمجاز رمز ارز ها اشاره کرد 

و  استان کرمان هزار  تاکنون در شمال  و گفت: 
۵۰۰ دستگاه رمز ارز غیرمجاز کشف و متخلفان 

به مراجع قضایی معرفی شدند.
نیروی  توزیع  دفتر مدیریت مصرف شرکت  مدیر 
برق شمال استان کرمان افزود: ۴ مشترک مجاز 
در کرمان و رفسنجان از انرژی برق برای استخراج 
رمزارز ها استفاده می کنند که میزان استفاده آن ها 

از ۱/۵ مگاوات تجاوز نمی کند.
دلیل  به  برق  صنعت  اینکه  بیان  با  علیزاده 
برق  که مصرف  دیجیتال  ارز  غیرمجاز  استخراج 
فشار  تحت  داده،  اختصاص  خود  به  را  باالیی 
کوین،  بیت  هر  تولید  برای  کرد:  تصریح  است، 
انرژی  خانگی  مشترک  هزار   ۳۵ مصرف  معادل 
برق مصرف می شود.او از مردم خواست درصورت 
در شمال  ارز ها  رمز  غیرمجاز  استخراج  مشاهده 
به  توانیر  سمات  سایت  طریق  از  کرمان  استان 
نشانی www.tavanir.co.ir اطالع دهند و تا 
سقف بیست میلیون تومان پاداش دریافت کنند. 

مدیرکل مدیریت بحران کرمان خبر داد:

تصویب دو هزار و 875 میلیارد ریال برای طرح های تأمین آب اضطراری کرمان 

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق شمال استان  :

اگر مشترکان ۱۰ درصد صرفه جویی کنند، خاموشی نخواهیم داشت

معاون آموزش و پرورش کرمان خبر داد:

شرکت بیش از ۱۹5 هزار نفررشته در جشنواره نوجوان خوارزمی 

 آگهی مناقصه عملیات اجرای شبکه گازرسانی مجتمع گلخانه 2۰ هکتاری 

)خط فشار قوی و ضعیف( واحد ابراهیم آباد )نوبت دوم و مذاکره (

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد  در نظر دارد عملیات اجرای شبکه گازرسانی گلخانه ۲۰ هکتاری واحد ابراهیم آباد )خط فشار قوی 
و ضعیف( خود واقع در استان کرمان شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد  را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط 

واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکت هایی که مجوز و توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را دارند جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید؛ 
به آدرس  یا  و   www.pistachio-tooka.ir به وب سایت  اسناد شرکت در مناقصه  توانند جهت دریافت  متقاضیان محترم می 
سیرجان - بلوار سید جمال الدین اسدآبادی حد فاصل چهارراه قاآنی و سه راه کرمان، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه نمایند. 
حداکثر مهلت تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شرکت واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی، حد فاصل چهارراه قاآنی 
و سه راه کرمان، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ و زمان برگزاری مناقصه ساعت ۱۱ صبح 
همراه  شماره  و  بازرگانی  واحد   ۰۳۴-۴۲۳۰۴۴۰۳ شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  باشد.  می   ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ مورخ  چهارشنبه  روز 

۰۹۱۲۷۶۰۷۸۲۲ کارشناس بازرگانی شرکت تماس حاصل نمایید.
ضمنا برگ شرایط شرکت در مزایده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ در سایت شرکت درج می گردد.

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد 

 
 

  عمومی  یک مرحله ای مناقصهآگهی 
 

مرکز آموزشی درمانی   تامین نیروی انسانی امورخدمات عمومی و نظافتی رمناقصه واگذا
 شهید بهشتی

 1400/4/14/24شماره مناقصه:  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار

واگذاری تامین نیروی انسانی امورخدمات عمومی و  موضوع مناقصه
 نظافت 

 دریافت اسناد : 
سامانه تدارکات الکترونیکی الف(

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

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 504/480/121/80 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 025/074/006/4 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

 دریافت اسناد
 14:30از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 

 31/3/1400مورخ دوشنبه  روز
در سامانه ستاد  پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

 13/4/1400مورخ یکشنبه  روز 14:30 ساعتتا  ایران
 14/4/1400مورخ  دوشنبهروز  12ساعت از  بازگشایی پیشنهادها

 برگزار خواهد شد. مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی در محل  6/4/1400مورخ   یکشنبهروز 10در ساعتجلسه توجیهی ضمناً 
 ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست –کرمان  :) تضمین شرکت در مناقصه(محل تسلیم فقط پاکت الف 

 م/الف5064شناسه:  (هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.) روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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نیم نگاهی به سوابق و افتخارات

سید شورش دلپسند افتخارات سید شورش دلپسند،  نیم نگاهی به سوابق و 
در  کرمان  شهر  شورای  انتخابات  دوره  ششمین  کاندیدای 

ادامه قابل مطالعه است.
مدارک تحصیلی:

1. کارشناسی حسابداری -حسابرسی
2. کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

3. دانشجوی کارشناسی حقوق
سوابق اجرایی:

1  - مشاور مهندس عالم زاده شهردار کرمان
آموزش  کمیسیون  رئیس  زاهدی  پروفسور  مشاور   -  2

مجلس و نماینده مردم کرمان
3 - مشاور مدیرکل هالل احمر استان کرمان

4 - عضو تیم مشاوران فضای مجازی مهندس رزم حسینی 
استاندار اسبق کرمان

5 - دبیر ستاد مناسب سازی شهر کرمان
6 - مدیر مجموعه ورزشی پردیسان

7 - مدیر عامل و عضو هیات مدیره شبکه ملی تشکل های 
مردم نهاد معلوالن جسمی حرکتی کشور

8 -  نماینده افراد دارای معلولیت کشور در ستاد نظارت بر 
اجرای قانون حمایت از معلوالن

9 - بازرس هیات ورزش های جانبازان و معلوالن استان
10 - عضو شورای حوزه مقاومت بسیج خاتم االنبیاء )ص( 
و فعالیت در مسئولیت های فرهنگی، تربیت بدنی، آماد و 

پشتیبانی و فاوا
11 - عضو هیات مدیره مجمع عالی مردمی ورزش کشور

سوابق  اجتماعی:
1  - رئیس انجمن آوات

2 -  عضو هیات امنا و هیات مدیره انجمن ضایعه نخاعی 
پویا از سال 1385

کرمان  استان  معلولیت  دارای  افراد  منتخب  نماینده   -  3
در کشور

4 - عضو هیات امنا موسسه خیریه عصای سفید
5 -  مدیر کمپین #یاری، کمک به زلزله زدگان کوهبنان

6 - عضو ستاد مردمی مبارزه با کرونا
7  -  امدادگر هالل احمر

مدارک ورزشی: 
المللی  بین  کمیته  از  شنا  المللی  بین  مربیگری   -  1

پاراالمپیک 2017
2  - مربیگری درجه 3 شنا فدراسیون شنا سال 1390
3  - مربیگری درجه 2 شنا فدراسیون شنا سال 1393
4  - مربیگری درجه 1 شنا فدراسیون شنا سال 1396

5  - مربیگری درجه 2 ویژه فدراسیون جانبازان و معلولین 

1395
و  بدنسازی  فدراسیون  بدنسازی   3 درجه  -مربیگری   6

پرورش اندام سال 1395
فدراسیون ورزش های  از  آمادگی جسمانی  7 -مربیگری 

همگانی 1397
8 -مربیگری تمرینات فانکشنال از فدراسیون ورزش های 

دانشگاهی 1397
9 -داوری درجه 3 شنا فدراسیون شنا سال 1394

10 -مدرک یک ستاره غواصی CMAS سال 1394
سال  شنا  فدراسیون  شنا  مربیگری  طالیی  -کلینیک   11

1393
سوابق ورزشی:

جمهوری  معلوالن  و  جانبازان  شنای  ملی  تیم  -مربی   1
اسالمی ایران 1397 تاکنون

معلوالن  و  جانبازان  همگانی  ورزش  کمیته  -مسئول   2
استان کرمان 1388

3 -مسئول کمیته شنا جانبازان و معلوالن استان کرمان از 
سال 1390 تا کنون 

استان  معلوالن  و  جانبازان  قایقرانی  کمیته  -مسئول   4
کرمان

5 - مشاور عالی هیات قایقرانی استان

و  جانبازان  های  ورزش  هیات  عمومی  روابط  -مسئول   6
معلوالن استان کرمان

های  ورزش  هیات  شمشیربازی  کمیته  -سرپرست   6
جانبازان و معلوالن استان کرمان

7 -سرمربی تیم شنای جانبازان ومعلوالن استان کرمان از 
سال 1390 تا کنون

8 -  سرمربی تیم فرزندان مهر بهزیستی 1395
9 -مربی شنای نابینایان استان کرمان 1392

10 - مربی تیم نابینایان استان کرمان سال 1397
سال  کرمان  استان  ناشنوایان  شنای  تیم  سرمربی   -  11

1396
12 - سرمربی تیم جانبازان بنیاد شهید و امور ایثارگران 

استان کرمان 1395 و 1396 و 1397
13 - بنیانگذار شنای جانبازان و معلوالن در استان کرمان 
استان  در  معلوالن  و  جانبازان  قایقرانی  بنیانگذار   -  14

کرمان
استان  معلوالن  و  جانبازان  شمشیربازی  بنیانگذار   -  15

کرمان
17 - دبیر مجمع عالی ورزش کشور در استان کرمان

18 - عضو کارگروه ورزش دفتر نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه کرمان

19 - اولین قایقران ضایعه نخاعی کشور
ایران  اسالمی  جمهوری  قایقرانی  ملی  تیم  عضو   -  20

1396
کرمان  استان  قایقرانی  تاریخ  مدال  اولین  کسب   -  21

1396
سوابق هنری:

1 - تئاتر اسب کارگردان سید مجتبی ناظمی
2 - تئاتر ناگهان چقدر زود دیر می شود کارگردان محسن 

میرزایی
3 - تئاتر به خاطر یه لقمه نون کارگردان محسن میرزایی

4 - سرپرست گروه موسیقی سنتی طهورا و شورش 
5 - مدرس موسیقی ایرانی

6 - آهنگ و تنظیم تئاتر
قهرمانی ها:

1 - چهار مدال بین المللی )1طال , 1 نقره و 2 برنز ( در 
مسابقات بین المللی 2015 و 2016 آلمان

2 - بیش از 35 مدال کشوری در مسابقات قهرمانی کشور 
شنا از سال 1389 تا 1398

3 - رکورددار ملی شنای پروانه و آزاد
4 - دو مدال کشوری در رشته قایقرانی

به  کشور  دوم  جایگاه  در  کرمان  تیم  قرارگرفتن   -  5
مربیگری سید شورش دلپسند و کسب بیش از 150 مدال 
توسط تیم کرمان در چند سال اخیر و شکستن 4 رکورد 

ملی و داشتن 8 ملی پوش
سرفصل برنامه ها

1 - افزایش مشارکت مردم در تصمیم گیری ها
2 - توسعه ی زیر ساخت ها

2.1 سیما و منظر 
2.2 فنی و عمرانی

2.3 فرهنگی و اجتماعی
2.4 خدمات شهری

2.5 حمل و نقل و ترافیک
2.6 گردشگری

2.7 تقویت هویت تاریخی و مذهبی
2.8 ورزشی

3 - توسعه سرمایه گذاری
تصمیم  و  عملکرد  در  شفافیت  ها  برنامه  تمام  مکمل  و 
گیری های شورا به صورت گزارش دهی در فضای مجازی 

و رسانه ها
اهداف برنامه

1. باال بردن سطح کیفی زندگی در شهر کرمان
2. باال بردن جایگاه کرمان در کشور

دوره خشکسالی طوالنی خواهد بود؛ 
مردم و مسئوالن به هوش باشند

کنترل مرزها برای مقابله با ورود ویروس جدید به کشور 
ارائه روند بازگشایی باشگاهها به ستاد کرونا

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان 
در  بارش ها  وضعیت  آخرین  تشریح  ضمن  هواشناسی 
کشور گفت: احتمال می رود که بارش ها در پاییز 1400 
دیرتر از زمان نرمال آغاز شود. از این رو دوره خشکسالی 

طوالنی خواهد بود.
از  اینکه  به  اشاره  با  ایسنا  با  گو  و  گفت  در  وظیفه  احد 
ابتدای مهرماه تاکنون در کشور حدود 130 میلیمتر بارش 
بلند  به میانگین  این میزان نسبت  اظهار کرد:  داشته ایم، 

مدت کشور بیش از 40 درصد کمتر است.
کاهش۵۰تا۸۵درصدیبارشهادربرخیازاستانها

میزان  جدی  کاهش  با  حاضر  درحال   اینکه  بیان  با  وی 
هستیم،  روبه رو  کشور  مختلف  استان های  در  بارش ها 
سیستان  هرمزگان،  مانند  استان هایی  در  کرد:  تصریح 
خراسان  و  رضوی  خراسان  کرمان،  فارس،  بلوچستان،  و 
جنوبی کمبود بارش ها بین 50 تا 85 درصد گزارش شده 
در  کشور  غرب  جنوب  و  غرب  در  دیگر  سویی  از  است. 
استان های کردستان، کرمانشاه، ایالم، لرستان و چهارمحال 

و بختیاری نیز کاهش بارش ها کامال محسوس است.
استان  نرمال  بارش  میزان  مثال  برای  گفت:  وظیفه 
استان  این  اما  است  میلیمتر   480 ساالنه  کرمانشاه 
دریافت  را  خود  ساالنه  بارش  درصد   50 تنها  تاکنون 
کرده است. به این نکته باید توجه کنیم که استان های 
چشمه های  بارش  نظر  از  کشور  غربی  جنوب  و  غربی 
بارش  میلیمتر   700 حدود  ساالنه  و  هستند  ایران 
دریافت می کنند که بخش قابل توجهی از بارش ساالنه 
کشور است اما متاسفانه طی سال آبی جاری اوضاع در 

این استان ها خوب نیست.
رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان 
هواشناسی با اشاره به اینکه کاهش بارش ها اثری جدی 
روی آورد رودخانه ها گذاشته است، گفت: درحال  حاضر 
استان های  به ویژه  استان ها  از  بسیاری  در  آبی  تنش 
این  بر  عالوه  است  محسوس  خوزستان  مانند  جنوبی 
از  و  کم  بسیار  نیز  زمستان  طی  ایران  در  برف  بارش 
سویی دیگر دمای هوا باالتر از حد نرمال بود. از این رو 
ذخایر برف کاهش یافت و آورد رودخانه ها نیز نسبت به 

سال گذشته کاهش پیدا کرد.
سدها  ذخایر  نیرو  وزارت  اعالم  اساس  بر  وی  گفته  به 
نیز در کشور وضعیت خوبی ندارد و در برخی از مناطق 

آب پشت سدها نسبت به سال گذشته حدود 40 درصد 
دریاچه های  و  تاالب ها  اساس  این  بر  است.  کمتر شده 
کشور نیز شرایط خوبی ندارند. با تمامی این ها نیاز است 
که مسئوالن از تمامی روش های مدیریت منابع آبی در 
استان ها  در  نیز  تابستانه  کشت  کنند.  استفاده  کشور 

متوقف شود.
باید بیشترین صرفه جویی  وظیفه تاکید کرد: مردم نیز 
تعارفی  که درحال  حاضر هیچگونه  انجام دهند چرا  را 
نداریم و آب نیست. در بسیاری از مناطق نیز محدودیت 

منابع آبی شدید است.
تابستانیگرمپیشرواست

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان 

با  خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  هواشناسی 
سه  تا  دو  حدود   1400 بهار  در  هوا  دمای  اینکه  بیان 
است،  بوده  کشور  مدت  بلند  میانگین  از  بیشتر  درجه 
تصریح کرد: پیش بینی می شود که دمای هوا در تابستان 
البته  باشد  مدت  بلند  میانگین  از  بیشتر  کماکان  نیز 
خواهد  بیشتر  ایران  غربی  نیمه  در  دمایی  بی هنجاری 
مثل  استان هایی  در  هوا  دمای  که  داریم  انتظار  و  بود 
کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و... 
حدود یک تا دو درجه سانتیگراد بیشتر از میانگین بلند 

مدت باشد.
جنوبی  دامنه های  در  هوا  دمای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
البرز ازجمله تهران طی تابستان حدود یک تا 1.5 درجه 
گفت:  می شود،  پیش بینی  نرمال  از  بیش  سانتیگراد 
در  تابستان  طی  هوا  دمای  نیز  کشور  شرقی  نیمه  در 
محدوده نرمال و در برخی مناطق یک درجه باالی نرمال 
خواهد بود. بر این اساس دمای هوا در جنوب شرق ایران 
و سیستان و بلوچستان نیز در محدوده نرمال پیش بینی 

می شود.
احتمالآغازبارشهایپاییزدیرتراززماننرمال

وظیفه در پایان اظهار کرد: بر اساس مدل های اقلیمی 
پیش بینی می شود که بارش ها در پاییز 1400 دیرتر از 
دوره  که  داریم  انتظار  این رو  از  شود.  آغاز  نرمال  زمان 
خشک طوالنی را در پیش داشته باشیم البته درحال ح 
دو  یکی  و طی  است  احتمال  در حد  موضوع  این  اضر 
این خصوص  در  می توان  بیشتری  قطعیت  با  آینده  ماه 

نظر داد.

امنیتی،  کمیته  رئیس  و  کشور  وزیر  امنیتی  معاون 
انتظامی و اجتماعی مدیریت بیماری کرونا گفت: نگرانی 
برای همین  از شیوع پیک پنجم در کشور وجود دارد و 
باید بیشترین حساسیت در مرزهای ورود و خروجی کشور 

صورت گیرد.
وزیر  امنیتی  معاون  ذوالفقاری  حسین  ایسنا،  گزارش  به 
کشور و رئیس کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی مدیریت 
با  که  کمیته  نشست  دومین  و  هفتاد  در  کرونا  بیماری 
بهداشت،  ایرج حریرچی معاون کل وزارت  حضور دکتر  
بهداشت  معاون  رئیسی  دکتر  پزشکی،  آموزش  و  درمان 

نمایندگان  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت 
برگزار شد؛  وزرات کشور  در محل  ربط  دستگاههای ذی 
با اشاره به این موضوع که رعایت پروتکل های بهداشتی 
باید با اهتمام جدی تر تا روند همه گیری واکسن کرونا 
ادامه یابد، گفت: در حال حاضر مهم ترین دغدغه، تزریق 
عمومی واکسن در کشور است و امید بر این است با تسریع 
در واکسن واکسیناسیون بتوانیم در اسرع زمان بخش های 

آسیب پذیر جامعه را واکسینه کنیم.
ذوالفقاری با بیان اینکه باید رعایت پروتکلهای بهداشتی، 
به عنوان تنها مکانیسم در دسترس در شرایط کنونی، در 

قرار  توجه  مورد  به صورت حداکثری  کرونا  بیماری  مهار 
رعایت  میزان  هر  به  که  داده  نشان  تجربه  گفت:  گیرد، 
قرار  توجه  مورد  کمتر  کشور  در  بهداشتی  های  پروتکل 
بیماری  دوباره  گیری  اوج  شاهد  نسبت  همان  به  گرفته 

هستیم.
بر اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، وی در 
این خصوص یادآور شد: نباید عبور از پیک چهارم باعث 
کمتر  بهداشتی  های  پروتکل  حداکثری  رعایت  که  شود 

مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی مدیریت کرونا  

در خصوص ساماندهی تردد مسافری از مرزهای زمین، 
تصریح  بود،  جلسه   دستور  اولین  که  دریایی  و  هوایی 
کرد: نگرانی از شیوع پیک پنجم در کشور وجود دارد و 
باید بیشترین حساسیت در مرزهای ورود و  برای همین 

خروجی کشور صورت گیرد.
بازگشایی باشگاههای ورزشی در کشور با رعایت پروتکل 
های بهداشتی از دیگر دستورکارهای جلسه  بود و در این 
خصوص قرار شد روند بازگشایی باشگاهها و اماکن ورزشی 
با رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی به ستاد ملی 

مدیریت بیماری کرونا ارائه شود.

افزایش ۸۸ درصدی کمک 
هزینه نگهداری بازنشستگان

 از کارافتاده کلی
 

 88 افزایش  از  اطالعیه ای  در  فوالد  بازنشستگی  صندوق 
درصدی کمک هزینه نگهداری بازنشستگان از کارافتاده کلی 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، صندوق بازنشستگی فوالد در این اطالعیه 
اعالم کرد: از جمله خدمات حمایتی ارایه شده در صندوق 
بازنشستگی فوالد، پرداخت کمک هزینه نگهداری به منظور 
جبران بخشی از هزینه های جاری از کارافتادگان کلی بیش 
از 70 درصد تحت پوشش صندوق است که با توجه به شرایط 
اقتصادی و مشکالت این افراد یکی از دغدغه های صندوق، 

افزایش مبلغ مذکور بود.
در ادامه آمده است: خوشبختانه با پیگیری های به عمل آمده 
و تامین منابع مالی، مجوز افزایش مبلغ کمک هزینه نگهداری 
از اسفندماه 1399 به میزان 50 درصد، از ارکان صندوق اخذ 
شد. همچنین، عالوه بر افزایش 50 درصدی مقرر شد، همه 
ساله به میزان درصد افزایش سنواتی اعالمی از سوی هیات 

وزیران مبلغ کمک هزینه نیز افزایش یابد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، 
بیا شده  نیز  اطالعیه مذکور  پایان  در  اجتماعی،  رفاه  و  کار 
نگهداری  هزینه  کمک  جاری  سال  ماه  خرداد  در  است: 
با 88  مذکور  موارد  اعمال  از  فوالد پس  مشمولین صندوق 

درصد افزایش پرداخت و معوقه آن نیز پرداخت می شود.

رمزگشایی از مرگ
 اسرارآمیِز مرد جواهرساز

از راز مرگ مرد جواهرساز در  برای رمزگشایی  تحقیقات 
حالی آغاز شده که پسرش مدعی است پس از مرگ، تمام 

جواهرات و شمش های طالی پدرش سرقت شده است.
چند روز قبل که گزارش مرگ اسرارآمیز مردی 72ساله به 
بازپرس کشیک جنایی تهران اعالم شد، کارآگاهان جنایی 
تحقیقات خود را برای کشف راز مرگ او آغاز کردند. قربانی 
مردی ثروتمند، جواهرساز و طالساز بود که به بیمارستانی 

در تهران منتقل شده اما در نهایت به کام مرگ رفته بود.
علت اصلی مرگ مشخص نبود و زمانی که مرد جواهرساز 
به بیمارستان انتقال یافته بود از هوش رفته و دقایقی بعد 
قلبش از تپش ایستاده بود. بازپرس جنایی دستور انتقال 
جسد را به پزشکی قانونی صادر کرد تا علت اصلی مرگ وی 
مشخص شود. از سوی دیگر پسر قربانی با حضور در شعبه 
سوم دادسرای جنایی تهران عنوان کرد که پدرش به قتل 
رسیده و از 4فرد آشنا به اتهام قتل شکایت کرد. او گفت که 

آنها در مرگ پدرشان مقصر هستند.
جواهرات میلیاردی

پسرجوان که مهندس و مقیم آمریکاست، دو ماه قبل برای 
دیدن پدرش و انجام کارهای او به ایران سفر کرد. حاال او 
می گوید که باور ندارد پدرش قربانی بیماری شده باشد؛ چرا 

که او در سالمت کامل بود و مشکلی نداشت.
از  بازپرس پرونده گفت: پدر و مادرم سال ها قبل  به  وی 
یکدیگر جدا شدند و پدرم مجددا ازدواج کرد. من دو خواهر 
ناتنی هم دارم اما چند وقت قبل متوجه شدم که پدرم و 

نامادری ام دچار اختالف و از یکدیگر جدا شده اند.
پدرم می گفت که نامادری ام همیشه در فکر تصاحب اموال 
خیلی  مالی  وضع  و  است  جواهرساز  پدرم  است.  بوده  او 
خوبی دارد. از سوی دیگر مباشر جوانی دارد که مدت هاست 
مانند  پدرم  کارهای  همه  او  درواقع  می کند.  کار  پدرم  با 
کارهای اداری، بانکی و کارهای خانه را انجام می داد و پدرم 

به او خیلی اعتماد داشت.
وی ادامه داد: اسم مباشر پدرم مجید است و حتی کلید 
خانه پدرم را هم داشت. روز حادثه من برای انجام برخی 
کارهای اداری از خانه بیرون رفتم. درحالی که پدرم در خانه 
خواب بود و هیچ مشکلی نداشت. ساعتی بعد ناگهان مجید 
به من زنگ زد ودرحالی که سراسیمه بود گفت پدرم حالش 
ترسیده  است. خیلی  کرده  را خبر  اورژانس  او  و  بد شده 
بودم، مجید می گفت با پدرم قرار کاری داشته اما هرچه 
زنگ زده او جواب نداده است. برای همین نگران شده و 
خود را به خانه پدرم رسانده و با کلیدی که در اختیار داشته 
وارد خانه و با پیکر نیمه جان پدرم روبه رو شده است. مجید 
گفت پدرم را به بیمارستان انتقال دادند و من فورا خودم 

را به آنجا رساندم.
لحظاتی بعد اما در اوج ناباوری خبر فوت پدرم را به من 
دادند. من شوکه شدم. او مشکلی نداشت و سالم بود. برای 

همین به ماجرا مشکوک شدم.
مرد جوان گفت: بعد از آنکه به خانه پدری ام رفتم و متوجه 
در  افتادم که  اموالش  یاد  است،  ریخته  به هم  آنجا  شدم 
صندوق امانات بود. خودم را به آنجا رساندم و با کلید در 
ارزشمند  اموال  تمام  بود و  اما خالی  باز کردم  را  صندوق 
از داخل صندوق 16هزار دالر،  بود.  به سرقت رفته  پدرم 
8کیلو طال، مقدار زیادی جواهر و دو شمش طال که وزن هر 

کدام از آنها یک و نیم کیلو بود، سرقت شده بود.
بعد از بررسی متوجه شدم که مباشر پدرم با کلید صندوق 
را باز کرده و اموال را برداشته است. عالوه بر این 4کارت 
بانکی پدرم در اختیار مجید بود که او فقط یکی از کارت ها 
را به من برگرداند و مدعی شد که مابقی پیش پدرم بوده 
است. 3کارت دیگر مربوط به حساب های مختلف پدرم همه 
خالی شده بود که مجید اظهار بی اطالعی کرد. وقتی به 
او زنگ زدم تا درخصوص صندوق امانات بپرسم جوابم را 
نقش  پدرم  ماجرای مرگ  در  که مجید  ندارم  نداد. شک 
دارد و احتماال نامادری و دو خواهر ناتنی ام نیز در جریان 
نقشه او بوده اند. من از این 4نفر شکایت دارم و مطمئنم 
به  اموالش  انگیزه سرقت  با  او  و  نبوده  عادی  پدرم  مرگ 

قتل رسیده است.
این  احضار  دستور  تهران  جنایی  بازپرس  شکایت،  این  با 
4مظنون و انجام تحقیقات از آنها را صادر کرده است. عالوه 
اطراف خانه  تا دوربین های مداربسته  داده  این دستور  بر 
قربانی و جایی که صندوق امانات قرار داشته مورد بازبینی 
قرار بگیرد تا مشخص شود که چه افرادی به آنجا رفت وآمد 
داشته اند. از سوی دیگر کارآگاهان جنایی با دستور قاضی 
تا  کنند  بررسی  را  قربانی  حساب های  تا  شدند  مأمور 
مشخص شود که چه افرادی حساب ها را خالی کرده اند 
و پزشکی قانونی نیز ماموریت یافته تا با بررسی تخصصی، 

علت اصلی مرگ متوفی را مشخص کند.
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نقش مناظره های

 تلویزیونی در عصر رشد 

شتابان فناوری های ارتباطی 
مناظره به عنوان یکی از ابزارهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 
از سال 1388 در حالی به مجموعه ی امکانات تبلیغاتی اضافه شد که 
بشر انقالب ارتباطات و انفجار اطالعات را به عنوان دو پدیده ی تحقق 
دهکده ی جهانی پشت سرگذاشته بود و دروغ و ریاکاری در دنیای 
به عبارت دیگر،  روشنفکری و نخبگان جامعه، کمرنگ شده است. 
تعیین کننده  با حضور  یافته و  ابعاد وسیع تری  جامعه ی روشنفکری 
ی خود در شبکه های اجتماعی و استفاده ی شرافتمندانه از ابزارهای 
نوین ارتباطی، اجازه نمی دهند نامزدهای شوراها و ریاست جمهوری 
با »دروغ« و رنگ و ریا و سردادن وعده های پوپولیستی )مردم فریبانه( 
مسندی را تصاحب کنند که شایستگی تکیه زدن بر آن را ندارند و چه 

بسا 4 یا 8 سال وقت مملکت را به هدر دهند!
و  عالیه  تحصیالت  از  برخورداری  لحاظ  به  جامعه  از  وسیعی  بخش 
تجربه های نظام های حکومتی مختلفی که هر روز و ساعت از طریق 
اخبار در معرض آزمون و خطاها و خدمت و خیانت ها و تعامل مردم 
کشورهای دیگر با آنها قرار می گیریم، دارای دانش سیاسی منطقی 
که  چرا  کنند.  منتقل  خود  هموطنان  به  را  آن  توانند  می  و  اند  شده 
حال  در  مداوم  طور  به  شفافیت  و  ریخته  فرو  جغرافیایی  دیوارهای 
پیشروی است و بدیهی است که این شفافیت خود را به مدیران سطوح 

کالن کشور تحمیل خواهد کرد. 
در چنین وضعیتی، مناظره های نخستین دهه ی قرن جدید، مثل مناظره 
های دهه های هشتاد و نود، در رای دهندگان شور احساسی پدید نمی 
آورند چرا که بر ذهن مردم رشید و آگاه ایران منطق حاکم شده و به 
کسانی رای می دهند که برای برون رفت از مشکالت کشور، برنامه 
های مدرن و مبتنی بر واقعیت های موجود ملی، منطقه ای و جهانی در 
آستین دارند و برای اجرای عالمانه ی این برنامه ها از بذل جان و مال 
خود دریغ نخواهند ورزید.همچون حاج قاسم ها که به سودای عشق 

به وطن، جان به جان آفرین تسلیم کرد.
دارندگان برنامه هایی که شالوده ی آنها ناظر به آینده نگری، تقویت 
پول ملی، مهار تورم افسار گسیخته، تولید ثروت ملی، مهارت آموزی 
ای  یارانه  اقتصاد  از  عبور  برای  تالش  ای،  حرفه  بسترهای  ایجاد  و 
و  خواری  ویژه  های  سفره  چیدن  بر  اخیر،  های  دهه  بار  خسارت  و 
گستردن فضای شفاف برای سرکوب کامل رانت خواران و .... نباشد، 
توفیقی در انتخاب 1400 به کف نخواهند آورد. چرا که ملت رشید 
ایران به اندازه ای از بصیرت رسیده اند که اشتباهات تاریخی را تکرار 
نمی کنند و لذا در این دوره با حضور باشکوه خود انتخابی باشکوه 

نیز خواهند داشت.

افتتاح دبیرخانه 
ثبت تمدن قناتی استان 

در شهربابک

در تاریخ 19 خرداد 1400 همایش افتتاح دبیرخانه تمدن قناتی شهربابک 
این نشست که عده  برگزار شد. در  فرمانداری  در سالن همایش های 
ادبی و فرهنگی و  ادارات و سازمان ها، شخصیت های  از مدیران  ای 
معاون  هاوشکی  محسن  ابتدا  داشتند.  حضور  قنات  و  آب  دوستداران 
فرماندار ضمن خوشامد به مدعوین و حضار در خصوص اهمیت حفظ 
تمدن تاریخی به خصوص تمدن آب و قنات سخنانی ایراد و آمادگی 

خود را برای هرگونه همکاری اعالم نمود.
سپس محمد برشان کارشناس تاریخ آب و قناب ضمن تشریح وظایف 
اهمیت  قناتی  تمدن  دبیرخانه  به  مستندات  ارائه  خصوص  در  ادارات 
حفظ، احیا و پایش قنوات را یادآور شد که این مهم با توجه به بحران 
با کم آبی و  مقابله  تواند در جهت  اقلیم می  تغییر  و  آب، خشکسالی 

گسترش توسعه پایدار موثر باشد.
عضو خانه مطبوعات استان کرمان شهربابک را یکی از قطب های مهم 
تمدن قناتی دانست که بر اثر عوامل متعدد قناتهای زیادی خشک شده 
و قناتهای باقیمانده نیز وضعیت نامطلوبی دارند و اکنون زمان آن رسیده 

که قنات ها را نجات دهیم و مهمترین راه ثبت تمدن قناتی است.
در  بم  قناتی  تمدن  ثبت  دبیرخانه  اولین  گفت  ایران  قلم  انجمن  عضو 
تاریخ 9 خرداد 1400 در بم و دومین دبیرخانه آن امروز در شهربابک 
دیاری  برای  تاریخی  سرفصل  و  ضرورت  یک  این  شود.  می  افتتاح 
است که تمدن جهانی و کهن میمند را با خود دارد عضو انجمن ایرانی 
تاریخ ضمن تبریک این پدیده مهم از همه ی مشتاقان و دلسوزان آب 
و مسئوالن خواست تا با دبیرخانه ثبت تمدن قناتی شهربابک همکاری 
نیز  افزودند که پرونده ثبت ملی قنات خاتون آباد  نمایند آقای برشان 

همزمان تکمیل و ارسال خواهد شد.
شهرستان  اسالمی  شورای  رییس  محمودی  محمد  دکتر  ادامه  در 
شهربابک ضمن ابراز خرسندی از افتتاح دبیرخانه تمدن قناتی شهربابک 

آمادگی خود را جهت همکاری با دبیرخانه اعالم کرد.
در ادامه دکتر سمیه ذهاب ناظوری رییس انجمن بیابان  لوت و عضو 
ثبت  پرونده  که  کرد  امیدواری  اظهار  بم  قناتی  تمدن  ثبت  دبیرخانه 
دکتر  شود.  آماده  ممکن  زمان  ترین  کوتاه  در  شهربابک  قناتی  تمدن 
نقی  فاطمه  مهندس  خانم  و  کافی  انسیه  دکتر  از زحمات خانم  ذهاب 
زاده جهت راه اندازی دبیرخانه تشکر کرد و خدمات این دو بزرگوار 

را مهم دانست.
میمند  ثبت جهانی  تجربیات ساختن مستند  از  پور  عنایت  احمد  سپس 
قناتی شهربابک  تمدن  مستند  را جهت ساخت  و آمادگی خود  گفت 
اعالم کرد. در این نشست از همیاری و همکاری مهندس شیبانی مدیر 
نامه  هفته  مدیرمسئول  فروتنی  اصغر  آقای  شهربابک،  فرهنگی  میراث 
بابک زمین، آقای حسین اکبری هماهنگ کننده افتتاح دبیرخانه و عضو 
اتاق فکر فرمانداری و سایر دست اندرکاران تشکر و قدردانی به عمل 
ها  خانم  اکبری،  فروتنی، حسین  اصغر  شیبانی،  مهندس  آقایان  و  آمد 
قناتی  تمدن  ثبت  دبیرخانه  و  اتاق  اعضای  عنوان  به  زاده  نقی  و  کافی 
شهربابک معرفی شدند شمسی فرماندار شهربابک نیز در دیدار با این 
گروه آمادگی خود را برای همکاری مستمر به منظور ثبت تمدن قناتی 
اعالم کرد.در پایان دفتر ثبت تمدن قناتی در محل عمارت موسی خانی 
قنات خاتون آباد  قناتی تمدن شهربابک و  ثبت  افتتاح شد و مقدمات 

آغاز گشت.

  به قلم یحیی 
فتح نجات

روایت »کرمان امروز« از لزوم شرکت در انتخابات و تصمیم درباره آینده خود و فرزندانمان:

عدم شرکت در انتخابات یعنی آینده
ایرانی به  را با سلیقه دیگران زندگی کنیم! این روزها بسیار می شنویم که شهروندان 

دارد،  وجود  جامعه  در  که  یاسی  و  امیدی  نا  دلیل 
با  از رای ندادن به میان می آورند. عده ای  صحبت 
ای  عده  و  روشنفکری  ژست  و  سیاسی  های  انگیزه 
هم  را  خود  تصمیم  این  دلیل  اصال  کورکورانه  دیگر 
نمی دانند. به هر حال جمعیتی از ایرانیان به دالیل 
گوناگون به این تفکر رسیده اند که نباید رای دهند و 
بر این باور هستند که شاید این قهر کردن با سیستم 
حاکمیتی ممکن است سرانجام خواسته های ایشان را 
بر کرسی بنشاند. تفکری اشتباه که متاسفانه به دلیل 
از  سم پاشی های معاندان این کشور در فکر بعضی 
در  را  انتخابات  پدیده  باید  است.  شده  نهادینه  افراد 
ذهن خود ساده سازی کنیم تا متوجه میزان اشتباه 
بودن این تصمیم بشویم. آیا ممکن است شما در یک 
از یک فرد دارید به  پرونده قضایی و یا شکایتی که 
دلیل طوالنی شدن پروسه و یا قوی بودن فرد ناگهان 
وجود  امکان  این  آیا  دهید؟  پرونده  ختم  به  رضایت 
اگر  بعد  به  این  از  که  بگویید  فرد  آن  به  دارد حتی 
انجام  انجام دهی راحت  را  خواستی آن تخلف قبلی 
بده و من هیچ اعتراضی نخواهم کرد؟ اگر این رفتار 
را مثبت و موثر می دانید که یقینا نباید در انتخابات 
اگر  اما  اید.  را گرفته  شرکت کنید و تصمیم صحیح 
روح آزادگی در خود احساس می کنید و بر این عقیده 
هستید که باید تا آخرین لحظه برای حفظ آرمانهای 

خود جنگید، یقینا نباید عرصه را به این راحتی خالی 
معنی  این  به  ای  عرصه  هر  کردن  رها  کنید.اصوال 
خواهد بود که به سلیقه رقیبمان اجازه پیروزی دهیم 
هشت  یا  چهار  در  که  بزنیم  رقم  را  روند  اینگونه  و 
بر  دارند  ما  مخالف  سلیقه ای  که  افرادی  آینده  سال 
ما حکومت کنند. این یک قانون است که البته تنها 
مربوط به کشور ایران هم نیست. در سال 2016 که 
با  اقتصادی  معضالت  برخی  دلیل  به  آمریکا  مردم 
این  نتیجه  بودند  کرده  قهر  وی  تیم همفکر  و  اوباما 

به  ترامپ  توسط  سال   4 کشور  این  آبروی  که  شد 
نابودی کشانده شد و وضعیت ایاالت متحده آمریکا به 
گونه ای شد که تازه مردم این کشور متوجه اهمیت 
رای دهی شدند و در سال 2020 روی به اصالحات 
بسیار  موجود  از وضعیت  مردم  نیز  ایران  در  آوردند. 
پیدا  توان  نمی  را  ایرانی  هیچ  تقریبا  و  دارند  گالیه 
ایرانی  و در شان یک  را مناسب  اوضاع  این  کرد که 
باید بدانیم زمانی می توانیم توقع تغییر و  اما  بداند. 
و  بگیریم  تصمیم  آن  درباره  که  باشیم  داشته  بهبود 

مخالف  سلیقه  اختیار  در  را  عرصه  کنیم.اینکه  عمل 
کنیم  اعتراض  وضعیت  به  آینده  در  و  بدهیم  خود 
که اصال عقالنی به نظر نمی رسد. اگر به چهار سال 
بیندازیم متوجه  نگاهی  ابتدایی دولت دکتر روحانی 
می شویم که کارنامه مطلوبی داشت، اما متاسفانه به 
تحت  دولت  های  فعالیت  تمامی  ترامپ  دلیل ظهور 
تحریم و معضالت جهانی قرار گرفت و نمی توان تمام 
دولت  مدیران  بی کفایتی  متوجه  را  موجود  وضعیت 

فعلی دانست. 

به قلم 
محمد فتح نجات

یاد ایام:      روزنوشت های یک معلم  سابق

ابن سینای  در سال 1343 شمسی که در دبیرستان 
می  درس  دهم  کالس  در  طبیعی  رشته  در  کرمانشاه 
خواندم، مدیر دبیرستان ما آقای حکیمی بود که در عین 
حال رئیس یکی از نهادهای دولتی کرمانشاه هم بود و با 
وجودیکه در دو جا کار می کرد ولی همه امکانات را به 
نحو احسن برای دانش آموزان دبیرستان آماده می کرد.
شیمی  رشته  التحصیل  فارغ  بیانی  آقای  سال  آن  در 
انتخاب  برای  را  کرمانشاه  شهر  تهران  عالی  دانشسرای 
اّول خود انتخاب کرده بود و همراه مادرش به کرمانشاه 

آمده بود.
آقای حکیمی از طریق آموزش و پرورش کرمانشاه این 
مطلب را متوجه شده بود و پیش آقای بیانی رفته بود و 
به او گفته بود که طبقه دوم خانه او خالی است و افتخار 
میکند که خانه خود را به آقای بیانی اجاره دهد و از او 
خواهش کرده بود که تدریس خود را در دبیرستان ابن 
سینا بگیرد. آقای بیانی هم قبول کرده بود و با مادرش 
مستاجر آقای حکیمی و دبیر شیمی ما شده بود. چون 
آقای بیانی فرصت داشت همه روزه در دفتر دبیرستان 
حضور داشت و آزمایشگاه شیمی دبیرستان را هم مجهز 
کرده بود و تمام وسایلی را که احتیاج داشت از طریق 
و  بود  آن خریده  برای  دبیرستان  رئیس  آقای حکیمی 
به  را  آنها  تدریس شیمی داشت  هایی که  تمام کالس 
های  فرمول  بیشتر  آنها  برای  و  برد  می  آزمایشگاه هم 

شیمیایی را آزمایش می کرد.

ما برای اولین بار وسایل آزمایشگاهی و مواد آزمایش 
را دیدیم و تجربه کردیم. روش تدریس آقای بیانی در 
نمرات  دامنه  بطوریکه  بود  خوب  خیلی  شیمی  درس 
امتحانی ما در آن سال در درس شیمی بین 16 تا 20 
در نوسان بود و نمره کمتر از 16 در هیچ کالسی نبود 
را  هایی  آزمایش  تمام  و  باشد  آموزی گرفته  دانش  که 
هم که مربوط به درس میشد آقای بیانی برای ما انجام 

داده بود .
آقای بیانی برای تعطیالت عید که با مادرش به تهران 
رفته بود در آزمایشگاه ترکیباتی که از منیزیوم ساخته 
بود که اگر آنرا روی موزائیک می ریختند و با کفش روی 
را چند  این  و  دادند  ترقه می  راه می رفتی صدای  آن 
بود. در هنگام  امتحان کرده  آزمایشگاه  در  ما  برای  بار 
تعطیالت عید مقداری از این ترکیبات را روی موزائیک 
های بالکن اتاق خود ریخته بود. غافل از اینکه وقتی او 
در تهران بوده دزدی ناشی از طریق بالکن می خواسته 
به اتاق آقای بیانی دستبرد بزند که با ترق و توروق زیر 
پایش وحشت زده شده بود و از بالکن به زمین افتاده 
به  را  او  نیمه شب  بود  آقای حکیمی مجبور شده  بود. 
بیمارستان برساند و مشکلی هم برای آقای بیانی و دزد 
به وجود آمده بود که این مشکل با گذشت آقای بیانی و 

حکیمی تا اندازه ای حل شد. 
دبیر دیگری که در دبیرستان ابن سینا درس می داد 
دبیر  منصوریان  آقای  داشت  خصوصی  به  شخصیت  و 
ماشین  که  بود  دبیری  تنها  و  بود  ما  شناسی  زیست 
تازگی ماشین فولکس واگن مدل  به  و  شخصی داشت 
جدید خریده بود به مبلغ 22 هزار تومان و غیر از آقای 
منصوریان هیچکدام از دبیران ماشین شخصی نداشتند 
و همه پیاده به مدرسه می آمدند حتی آقای حکیمی 

مدیر دبیرستان.
در  کاسترو  فیدل  قیام  سال  آن  در  است  یادم  خوب 
قبلی  حاکم   Batista باتیستا  و  بود  شده  پیروز  کوبا 

کوبا فرار کرده بود و این مساله سر و صدای زیادی در 
جهان برپا کرده بود که بیخ گوش آمریکا انقالب شده 
بود به طوریکه آن زمان در اخبار رادیو تکرار آن را به 
طور مرتب و روزانه می شنیدیم به همین خاطر فیدل 

کاسترو و چه گوارا را ناخواسته از حفظ بودیم.
فیدل کاسترو  قیام  از  برعکس مردم  آقای منصوریان 
و حتی خود کاسترو خوشش نمی آمد و در سر کالس 
فیدل  معایب  از  درس  پایان  از  پس  شناسی  زیست 
منصوریان  آقای  گفت.  می  ما  برای  او  قیام  و  کاسترو 
به این هم بسنده نکرده بود و سگ کوچکی داشت که 
با خودش به دبیرستان می آورد و اسم آن را  همیشه 

فیدل گذاشته بود و مرتب صدایش می کرد.
زیست  درس  در  هم  منصوریان  آقای  تدریس  چون 
آقای  هم  و  شاگردان  هم  بود  خوب  خیلی  شناسی 
گفتند.  نمی  و چیزی  کردند  می  تحمل  را  او  حکیمی 
آقای منصوریان موقعی که در کالس تدریس می کرد 
سگ او در دفتر پیش آقای حکیمی یا ناظم یا دفتر دار 
می ماند و زنگ آخر که تدریس آقای منصوریان تمام 
می شد فیدل را صدا می کرد که از دفتر مدرسه فیدل 
می آمد و در ماشین سوار میشد و به خانه می رفتند. 
سال بعد که من به کالس یازدهم رفتم مدرسه خود را 
تغییر دادم و در مدرسه رازی کرمانشاه که آقای جعفری 
از لیسانسیه های زیست شناسی دانشسرای عالی تهران 
مدیر  هم  جعفری  آقای  کردم.  نام  ثبت  بود  آن  مدیر 
خیلی موفقی بود به طوریکه تمام امکانات تحصیلی را 
در باالترین مرحله برای دانش آموزان فراهم  کرده بود 
و مرتب دنبال آن بود که امکانات دبیرستان را وسیع تر 
کند و هر وسیله آموزشی یا کمک آموزشی جدید را که 
با آن آشنا میشد برای دبیرستان می خرید.  در تهران 
به همین خاطر بهترین دبیرستان در کرمانشاه شناخته 
شده بود. هر دبیری هم که به عللی روزی در مدرسه 
غیبت می کرد خودش به جای او می آمد. نیم ساعتی 

را به ما زیست شناسی یاد می داد که تدریس او در 
حد عالی بود و بقیه ساعت را به نظر خواهی از دانش 
می  دبیرستان  امکانات  کاستی  و  کمی  درباره  آموزان 
پرسید و میگفت که همه انتقاداتشان را کتبی و بدون 
اسم بنویسند و در حضور دانش آموزان انتقاد ها را می 
خواند و همان لحظه آنها را در حد امکان حل می کرد.

دبیر شیمی دبیرستان رازی هم از مجرب ترین دبیران 
بیانی  آقای  اینکه  از  قبل  و  بود  کرمانشاه  در  شیمی 
شیمی  دبیر  بیاید  کرمانشاه  به  من  قبلی  شیمی  دبیر 
که  وقتی  از  ولی  بوده  مطرح  جا  رازی همه  دبیرستان 
آقای بیانی به کرمانشاه آمده بود مقداری از محبوبیت 
پرورش کم  و  آموزش  در  رازی  دبیرستان  دبیر شیمی 
شده بود و این دبیر شیمی هم خصومت عجیبی با آقای 
بیانی داشت. از بخت من آن سال دبیر شیمی دبیرستان 
خصومت  بود  خوبی  دبیر  خیلی  من  نظر  به  که  رازی 
خودش را از آقای بیانی به من منتقل کرده بود. نمره 
این  بود  بود که 20  ام دیده  کارنامه  را در  شیمی من 
نفر  چند  چون  بود.  معمولی  نمره  خودم  نظر  از  نمره 
بودیم که 20 گرفته بودیم تنها من نبودم ولی در کالس 
جدید تنها من از دبیرستان ابن سینا به کالس این دبیر 
به نظر موفق درسی آمده بودم و او اصرار عجیبی داشت 
که سئوال های سختی از من بپرسد  که نتوانم آنها را 
جواب بدهم و من خیلی تعجب می کردم از اینکه دبیر 

خوبی اینطور طرز فکری داشته باشد.
پرسید در  از من می  تمام سئواالتی که  خوشبختانه 
گیری  اینکه سخت  بدون  و  ماندم  نمی  در  آنها  جواب 
بیش از حد او مرا ناراحت کرده باشد آهسته و شمرده 
جواب میدادم و نمره قابل قبولی از او می گرفتم ولی 
یک سالی که او دبیر ما بود و از بهترین دبیران کرمانشاه 
خشخاش  به  مته  کرد  می  سعی  بیخود  ولی  بود  هم 
بگذارد. هم اوقات خودش را تلخ می کرد و هم آن سال 

ناخودآگاه بر من خیلی سخت گذشت.

به قلم 
محمد تقی راهپیما

 در ایران مردم از وضعیت موجود بسیار گالیه دارند و تقریبا هیچ ایرانی را نمی توان پیدا كرد كه این اوضاع را مناسب و در 
شان یک ایرانی بداند. اما باید بدانیم زمانی می توانیم توقع تغییر و بهبود داشته باشیم كه درباره آن تصمیم بگیریم و عمل كنیم. 
اینکه عرصه را در اختیار سلیقه مخالف خود بدهیم و در آینده به وضعیت پیش آمده اعتراض كنیم كه به دور از عقل است. 
این را هم در نظر داشته باشیم كه در چند سال گذشته حضور فردی به نام ترامپ تمامی محاسبات دولت فعلی را برهم زد 
و با وجود كوتاهی های دولت روحانی همه وضعیت امروز را نمی توان متوجه بی كفایتی مدیران دولت دوازدهم دانست و....
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