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تحکیم بنیان  خانواده

 با تقویت مهارت گفت وگو

همزمان با روز روابط عمومی و ارتباطات؛

از »گهر پرس« رونمایی شد
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وزیر صنعت:  

وجود مافیای

 قدرت و ثروت

 را رد نمی کنم

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان خبر داد:

ساخت 36 مجتمع خدمات

 رفاهی بین راهی در استان

متن در صفحه دوم

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارخبر داد:

پیش بینی دو هزار و 980 شعبه

 اخذ رای برای کرمان
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جریمه عدم ثبت  خانه 

در سامانه امالک اعالم شد

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
استاندار کرمان:

تمرکز جدی استان 

باید بر مشاغل 

خرد باشد

کرد: که سرانجام یک مدیر با صراحت به آن اشاره  کرمان  روایت »کرمان امروز« از دلیل اصلی عدم پیشرفت استان 

تشکیالت تنبل و کارمندان بیکار
متن کامل در صفحه سوم

  نتیجه اصرار مردم بر دریافت حقوق مستمر دولتی و سرانجام جذب رای به واسطه خرج کردن سرمایه مملکت و سهم خواهی احزاب و شخصیت های با نفوذ سیاسی این شده است که امروز افرادی با تنبلی و 
ناکارآمدی خود باعث فربه شدن پیکره ادارات شده اند و نه تنها خودشان قادر به فعالیت نیستند، بلکه مانع حرکت و پیشرفت دیگر کارمندان می شوند. اینگونه است که استان کرمان همواره در خم کوچه ی توسعه مانده 

است و با وجود ثروت بسیاری که در این استان وجود دارد، همچنان شاهد درجا زدن و عدم پیشرفت هستیم و در عجب از اینکه چرا اصفهان چنان است و چرا تبریز چنین است و....

3

فرمانده انتظامی استان:

نبود انبارهای اموال تملیکی 

در شهرستان ها

 دستگاه کاشف را با مشکل

کرده است  مواجه 

کاروان خودرویی

گران مرگ در رودبار  سودا

 جنوب زمینگیر شد

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  دوم

زباله گردی؛ پشت صحنه ی نامبارک فقر

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

روایت »کرمان امروز« از افزایش آفت زباله گردی 
کار  کودکان  کرونایی توسط  برای بقا در روزهای سخت 

در استان ثروتمند کرمان؛

دهیاری های بخش الله زار شهرستان بردسیر در نظر دارند اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجدالشرایط راهسازی دارای 
رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار نمایند و از کلیه شرکت های دارای صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به 
دهیاری باغابر مراجعه نمایند. دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. سایر اطالعات و جزییات مربوط به قرارداد در اسناد مربوطه می باشد. سپرده 
شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به حساب های ذیل نزد پست بانک به نام دهیاری های مربوطه و یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر می باشد. 
در صورتیکه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد. هزینه 

چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. شرکت در مناقصه هر دهیاری به صورت مجزا می باشد.

 شماره حساب برای مدت پروژه

 واریز مبلغ ضمانت

 نامه

 مبلغ تضمین

 )ریال( شرکت در

 مناقصه

مبلغ برآورد )ریال( بر اساس 
فهرست بها تجمعی راه و 
باند  و ابنیه سال 1400 )به 

صورت مقطوع(

ردیف شماره آگهی عنوان پروژه و محل اجرا

90 روز 1000148998425 150/000/000 3/000/000/000  اجرای 3000 مترمربع اسفالت معابر

 روستای ده نذری

00-1-2-1 1

90 روز 1000140560755 100/000/000 2/000/000/000  اجرای 2000 مترمربع اسفالت معابر

 روستای جعفرآباد

00-1-2-2 2

90 روز 1000141637222 100/000/000 2/000/000/000  اجرای 2000 مترمربع اسفالت معابر

روستای هویج

00-1-2-3 3

90 روز 1000140566554 100/000/000 2/000/000/000  اجرای 2000 مترمربع اسفالت معابر

 روستای کنتوئیه

00-1-2-4 4

90 روز 1000140567917 100/000/000 2/000/000/000  اجرای 2000 مترمربع اسفالت معابر

روستای جوجنگ

00-1-2-5 5

90 روز 54822513519851/02 100/000/000 2/000/000/000  اجرای 2000 مترمربع اسفالت معابر

روستای جغدری

00-1-2-6 6

90 روز 1000141621731 150/000/000 3/000/000/000  اجرای 3000 مترمربع اسفالت معابر

روستای قلعه عسکر

00-1-2-7 7

آگهی مناقصه دهیاری های بخش الله زار شهرستان بردسیر)نوبت دوم(

دهیاری باغابر  دریافت اسناد محل

تا پایان وقت اداری مورخ 1400/03/05  مهلت

دهیاری باغابر  تحویل پیشنهادات محل

 مهلت مورخ 1400/03/08 ساعت 10 صبح

دهیاری باغابر  بازگشایی  پیشنهادها محل

مورخ 1400/03/08 ساعت 12 ظهر  زمان

03433551289                                                                         دهیاری های بخش الله زار شهرستان بردسیر                                

آگهی مزایده عمومیآگهی مزایده
شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه )سهامی خاص( در نظر دارد یک باب واحد تجاری در استان کرمان را از طریق برگزاری مزایده عمومی 

با مشخصات ذیل واگذار نماید:
مشخصات: در سه طبقه به صورت یکجا، با متراژ حدودی: زیرزمین: 354 متر ، طبقه همکف: 317 متر – به صورت فلت، نیم طبقه دوم: 172 متر - به 

صورت فلت.
امکانات: انشعابات آب، برق و گاز – گاوصندوق بتنی به متراژ حدوداً یکصد متر، آسانسور اختصاصی

آدرس: استان کرمان، خیابان جهاد
مدت زمان تحویل پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 1400/03/17 به آدرس: سعادت آباد، ضلع شمال شرقی چهارراه سرو، پالک 79، طبقه 5 – کدپستی 

1958613165 خواهد بود.
جهت دریافت اسناد مزابده و کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس های 22084741-021  و 22082161-021  داخلی 202 تماس حاصل فرمائید.
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اخبار استان

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
بینی  پیش  رای  اخذ  شعب  تعداد  گفت:  کرمان 
شده برای این استان ۲ هزار و ۹۸۰ شعبه است و 
احتمال تغییر این تعداد در صورت افزیش شیوع 

کرونا وجود دارد.
به گزارش ایرنا، محمد صادق بصیری  در شورای 
چهار  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  رسانی  اطالع 
اسالمی  شورای  جمهوری،  ریاست  مهم  انتخابات 
شورای  مجلس  ای  دوره  میان  روستا،  و  شهر 
اسالمی و میان دوره ای خبرگان رهبری در کشور 
انتخابات  کرمان  استان  افزود:  شود  می  برگزار 
ریاست جمهوری و شوراها را دارد که اتفاقی مهم 

و سراسری است.
وی با تاکید بر اینکه فرایند برگزاری انتخابات در 
انجام است تصریح  کرمان طبق مقررات در حال 
نظارت  تحت  اسالمی  شوراهای  انتخابات  کرد: 
مجلس پیش می رود و انتخابات ریاست جمهوری 

تحت نظارت شورای نگهبان است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان 
برگزاری  فرمانداران در زمینه  و  گفت: بخشداران 
و  هستند  امور  انجام  حال  در  شوراها  انتخابات 
پیش  بروز  استان  این  در  انتخابات  انجام  فرایند 

می رود.

شورای  انتخابات  اجرایی  های  هیات  تعداد  وی 
و  عنوان کرد  را ۸۳ هیات  روستا  و  اسالمی شهر 
شده  تشکیل  اجرایی  های  هیات  مجموع  گفت: 
در استان کرمان ۱۴۳ هیات و تعداد هیات های 

بازرسی انتخابات ۲۴ هیات است.
استان  در  اجرایی  عوامل  هزار   ۴۶ افزود:  بصیری 
کرمان درگیر برگزاری انتخابات هستند که از این 
انتظامی  و  نظامی  نیروهای  نفر  هزار   ۱۰ تعداد 
هستند که تامین امنیت شعب اخذ رای را بر عهده 

دارند.
تشکیل  شرایط  واجد  روستاهای  کرد:  اظهار  وی 
شورا در استان کرمان ۲ هزار و ۸۸۱ روستا است 
که ۱۴۴ روستا دارای شورای پنج نفره و ۲ هزار و 

۷۳۵ روستا دارای شورای سه نفره است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان 
بیان کرد: تعداد روستاهای به حد نصاب نرسیده از 
نظر ثبت نام برای تشکیل شورا در استان کرمان 
برای  کنندگان  نام  ثبت  تعداد  و  است  روستا   ۶۷
شورای اسالمی روستایی ۱۶ هزار و ۸۲۰ نفر برای 

تصدی هشت هزار و ۹۴۱ کرسی است.
کرمان  در  شهر  اسالمی  شورای  تعداد  افزود:  وی 
برای  که  است  کرسی   ۴۴۰ با  شهر   ۸۴ شامل 
شورای شهر نیز ۲ هزار و ۵۶ نفر ثبت نام کرده اند.

مرحله  در  هنوز  انتخابات  اینکه  بیان  با  بصیری 
نظارت قرار دارد و تعداد تایید شدگان ممکن است 
دچار تغییر شود تصریح کرد: تعداد داوطلبان تایید 
شده در هیات اجرایی هزار و ۸۰۲ نفر بوده که به 
هیات  در  نفر   ۱۵۶ و  شده  معرفی  نظارت  هیات 
اختالف  و  اند  نشده  احراز صالحیت  اجرایی  های 

آماری موجود به دلیل انصراف ۸۹ نفر است.
به هیات  از داوطلبان  نفر  وی گفت: هزار و ۸۰۲ 
های نظارت معرفی که هزار و ۵۸۰ نفر در هیات 

نظارت تایید شده و صالحیت ۱۸۹ نفر احراز نشده 
است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان 
افزود: از مجموع ۳۴۵ نفر ردشدگان مرحله اجرایی 
و نظارت ۳۰۷ نفر به هیات نظارت استان کرمان 
اعتراض کرده اند که ۱۵۷ تایید شده و ۱۵۰ نفر 

عدم احراز شده اند.
وی تاکید کرد: هر چه مشارکت مردم در انتخابات 

باالتر باشد اقتدار نظام افزایش خواهد یافت.

در  محدودیتی  هیچ  گفت:  کرمان  استاندار 
واگذاری طرح های دستگاه های دولتی به بسیج 

سازندگی با نظارت دستگاه ها وجود ندارد.
پایگاه  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
زینی  علی  کرمان،  استانداری  اطالع رسانی 
بسیج  سازمان  کارگروه  جلسه  اولین  در  وند 
سازندگی استان کرمان به نقش محوری بسیج 

زمینه  در  گذشته  سال  یک  طی  سازندگی 
تنظیم بازار، مقابله با کرونا، ساماندهی سوخت 
از  کرد:  عنوان  و  داشت  اشاره  نقل  و  حمل  و 
در  که  سازندگی  بسیج  کارگروه  ساختار  توان 
می شود  تشکل  استانی  مقامات  باالترین سطح 
و از ظرفیت بودجه، توانمندی و تجربه بسیج، 
محرومیت زدایی،  راستای  در  جهادی  کارهای 

بهره  باید  غیره  و  توانمندسازی  اشتغال،  ایجاد 
گرفت.

زینی وند به فعالیت های بنیاد مستضعفان، ستاد 
حوزه  در  امداد  کمیته  و  امام  فرمان  اجرایی 
که  نشستی  در  افزود:  و  کرد  اشاره  اشتغالزایی 
با رئیس بنیاد مستضعفان داشتیم، اعالم کردند 

که بدون محدودیت به ما کمک خواهند کرد.

و  روستایی  اشتغال  حوزه  در  کرد:  ابراز  وی 
اعتبارات این زمینه، با توجه به عملکرد کمیته 
امداد و بسیج سازندگی، اولویت را به مشاغلی 

که توسط آنها اجرایی می شوند خواهیم داد.
در  استان  تمرکز جدی  گفت:  کرمان  استاندار 
مشاغل خرد باید باشد، ضمن اینکه ساماندهی 

حاشیه نشینی نیز اولویت است.

استاندار کرمان:

تمرکز جدی استان باید بر مشاغل خرد باشد

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارخبر داد:

پیش بینی دو هزار و 980 شعبه اخذ رای برای کرمان 

خبر
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان خبر داد:

ساخت 36 مجتمع خدمات رفاهی

 بین راهی در استان 
 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان گفت: در حال حاضر 
۳۶ مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در طول راه های استان در حال بهره 
برداری و آماده خدمات رسانی هستند و کار نظارت بر احداث ۳۶ مجتمع دیگر 

در دستور کار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار دارد.
»سیدعلی حاج سیدعلیخانی« با اشاره به هفته ایمنی راه )۲۷ اردیبهشت تا 
دوم خرداد( اظهار کرد: سالیانه میلیون ها مسافر و صدها هزار وسیله نقلیه در 
شبکه راه های کشور رفت و آمد می کنند و انبوه مسافران و رانندگان اتوبوس 
ها و کامیون ها به مکان هایی نیاز دارند تا بتوانند از خدمات موردنیاز در طول 

سفر استفاده کنند.
وی افزود: در این راستا در چند سال گذشته احداث مجتمع های خدماتی ـ 
رفاهی بین راهی در جاده های کشور به منظور ساماندهی خدمات بین راهی 

جاده ای و افزایش رفاه رهگذران جاده ها مورد توجه قرار گرفته است.
سیدعلیخانی گفت: در حمل ونقل جاده ای، خستگی و خواب آلودگی یکی از 
اصلی ترین عوامل خطای انسانی است که می تواند موجب تصادفات مرگبار 
اثر عوامل بسیار گسترده و پیچیده ای به وجود می آید،  شود. خستگی در 
از تصادفات رانندگی در راه های کشور به عامل  به طوری که بخش زیادی 

خستگی راننده برمی گردد.
ارتباطی دارد،  راه  استان کرمان ۱۳ هزار و ۱۹۱ کیلومتر  اینکه  بیان  با  وی 
افزود: در حال حاضر ۳۶ مجتمع رفاهی بین راهی در طول راه های استان 
در حال بهره برداری و آماده خدمات رسانی هستند و کار نظارت بر احداث 
۳۶  مجتمع دیگر در دستور کار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

قرار دارد.
هایی  مجموعه  رفاهی   - خدماتی  های  مجتمع  کرد:  تصریح  سیدعلیخانی 
هستند که به منظور تمرکز خدمات موردنیاز رانندگان و سرنشینان در جاده 
های ارتباطی کشور احداث شده و این مجتمع ها دارای امکانات سرویس های 
و  پارکینگ  سوخت،  عرضه  جایگاه  فروشگاه،  رستوران،  نمازخانه،  بهداشتی، 

سایر خدمات رفاهی هستند.
ارائه خدمات  مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان گفت: 
متمرکز و مناسب،  فراهم کردن آسایش بیشتر رانندگان و مسافران، جلوگیری 
از پراکندگی واحدهای خدماتی در طول جاده ها و تمرکز آنها در یک مکان،  
میزان  کاهش  نیاز،  مورد  خدمات  به  مسافران  و  رانندگان  سریع  دسترسی 
وقت  اتالف  کاهش  ها،  جاده  ایمنی  ضریب  افزایش  و  جادهای  تصادفات 
رانندگان و مسافران، کاهش مزاحمت های ترافیکی و روان ساختن ترافیک 
جاده ها، فراهم سازی امکانات مناسب برای اقامه نماز و گسترش فرهنگ آن، 
مجتمع  احداث  اهداف  مهمترین  از  اشتغالزایی  جهت  مناسب  بستری  ایجاد 

های خدماتی رفاهی بین راهی است.
بیش  گفت:  تصادفات  آمار  روی  بر  شده  انجام  های  تحلیل  به  اشاره  با  وی 
اثر واژگونی و تصادف ناشی از خواب آلودگی  از نیمی از سوانح جاده ای بر 
نمی  برخوردار  کافی  استراحت  از  رانندگی  است.رانندگان در حین  رانندگان 
شوند و برای کاهش تصادف جاده ای، احداث مجتمع های خدماتی - رفاهی 

بین راهی می تواند نقش مهمی در کاهش سوانح جاده ای داشته باشد. 
سیدعلیخانی با اشاره به سامانه ۱۴۱ اخذ اطالعات راه ها، از مسافران خواست 
درصورت مشاهده هرگونه تخلف و کوتاهی در امر خدمات رسانی مجتمع های 
بین راهی، مراتب را از طریق  شماره سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۳۴۱ به روابط 

عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اطالع دهند

کاروان خودرویی سوداگران مرگ 

در رودبار جنوب زمینگیر شد

فرمانده انتظامی رودبار از کشف ۲۵۴ کیلو تریاک از ۳ دستگاه خودروی بر 
جای مانده از سوداگران مرگ،هنگام عبور از یک محور فرعی در این شهرستان 

خبر داد.
گفت:  جنوب  رودبار  شهرستان  انتظامی  فرمانده  محمودی،  مجید  سرهنگ 
کسب  پی  در  رودبارجنوب  شهرستان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران 
رابطان  از  تن  چند  قصد  بر  مبنی  هرمزگان  استان  پلیس  از  موثق  اخباری 
این  محدوده  از  مخدر  مواد  سنگین  محموله  یک  انتقال  برای  قاچاقچیان 
شهرستان به مرکز کشور، طی یک عملیات شبانه در چند نقطه از محور های 

اصلی و فرعی مستقر شدند.
او افزود: طی این عملیات، مأموران هنگام پایش نامحسوس یکی از محور های 
فرعی محدوده بخش زهکلوت  به ۳ دستگاه خودوری پژو مشکوک شده و به 
آن ها دستور ایست دادند، اما سرنشینان این خودرو ها که در ارتباط با هم و 
حامل مواد مخدر بودند، اقدام به فرار کردند و در ادامه پس از مواجهه با تعقیب 
مراقبت ضربتی، تیم های مستقر در نقاط مختلف این محور توان فرار در خود 
ندیدند و با برجای گذاشتن هر ۳ خودرو با استفاده از تاریکی شب و عوارض 

محل از دید ماموران خارج شدند.
خودرو های  از  یکی  از  بازرسی  در  ماموران  کرد:  تصریح  محمودی  سرهنگ 
برجای مانده از این قاچاقچیان که در قالب یک کاروان در حال انتقال مواد 

مخدر بودند، ۲۵۴ کیلو تریاک کشف کردند.
او با اعالم اینکه به نتایج خوبی رسیده ایم، بیان کرد: اقدامات بعدی با همکاری 
پلیس استان هرمزگان برای شناسایی و دستگیری متهمان فراری ادامه دارد.

 دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت 
بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کرمان گفت: 
شناسایی گریزگاه ها در امر مبارزه با قاچاق کاال 
استان  استان در دستور کار کمیسیون  ارز در  و 

است.
»نادر مالئی« در دیدار با فرمانده انتظامی استان 
کرمان با تاکید بر این که باید هماهنگی بیشتری 
قاچاق  با  مبارزه  امر  متولی  های  دستگاه  میان 
کاال و ارز وجود داشته باشد تا انگیزه از نیروهای 
کاشف گرفته نشود، اظهار کرد: در آینده نزدیک 
شاهد تغییر و تحوالت اساسی در حوزه مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز در استان خواهیم بود.
و  پیشگیری  امر  متولی  های  دستگاه  افزود:  وی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز باید با حساسیت بیشتر 
و با تمام توان پای کار باشند زیرا استان کرمان 
خاکریز مبارزه با قاچاق کاال و ارز در کشور است.

مالئی به ظرفیت سامانه های نظارتی در اختیار 
دستگاه های متولی اشاره کرد و افزود: راه اندازی 
این سامانه ها، امر نظارت و پیگیری را آسان تر 
کرده و باید از این ظرفیت ها به خوبی استفاده و 

متخلفین را شناسایی کرد.
مالئی با بیان این که شناسایی گریزگاه ها در امر 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استان در دستور کار 
توان  تمام  با  کرد:  بیان  است،  استان  کمیسیون 
پای کار ایستاده ایم و از رهنمودهای فرماندهی 
در  مرکزی  ستاد  اهداف  پیشبرد  برای  انتظامی 

استان استقبال و استفاده می کنیم.
با  دیدار،  این  در  نیز  استان  انتظامی  فرماندهی 
تاکید بر این که پلیس با تمام توان برای امر مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز آماده است، گفت: اولویت ما 
با قاچاق کالن و سازمان یافته  در استان مبارزه 
است. »سردار عبدالرضا ناظری« تصریح کرد: کار 
با  مبارزه  و  هماهنگی  ریزی،  برنامه  کمیسیون 
قاچاق کاال و ارز چند وجهی است و سازمان های 
متعددی باید برای دریافت یک خروجی مطلوب 
با هم همکاری داشته باشند. بنابراین حضور یک 
کاال  قاچاق  با  مبارزه  حوزه  مسائل  به  آگاه  فرد 
بسیار  کمیسیون  این  دبیری  مسئولیت  در  ارز  و 

ضروری است.
مقام  سوی  از  امسال  نامگذاری  به  اشاره  با  وی 

پشتیبانی  »تولید،  سال  عنوان  به  رهبری  معظم 
ها و مانع زدایی ها« افزود: یکی از محوری ترین 
اقداماتی که برای تحقق این شعار باید انجام شود، 

بحث مبارزه با قاچاق کاال و ارز است.
وی با بیان این که متاسفانه برخی از سازمان ها 
و نهادها درک صحیحی از این مسئولیت ندارند، 
گفت: این در حالی است که سرمنشاء بسیاری از 
مشکالت اقتصادی که امروز با آن مواجه هستیم 

همین بحث قاچاق کاال و ارز است.
با  مبارزه  حوزه  در  که  این  بر  تاکید  با  ناظری 
قاچاق کاال و ارز، نباید کاالها به راحتی آزاد شود 
باید بررسی پرونده ها در نهایت دقت باشد تا  و 
زحمت پلیس به عنوان دستگاه کاشف هدر نرود، 
خاطرنشان کرد: در حوزه افزایش تجهیزات پلیس 
استان  کمیسیون  سوی  از  باید  اقتصادی  امنیت 

پیگیری های الزم صورت پذیرد.
اقتصادی  امنیت  پلیس  مشکالت  برخی  به  وی 
باال  کشفیات  با حجم  های  شهرستان  در  استان 
تملیکی  اموال  انبارهای  نبود  و گفت:  اشاره کرد 
در این شهرستان ها، دستگاه کاشف را با مشکل 
به  قاچاق  کاالی  حمل  هزینه  زیرا  کرده  مواجه 

مرکز استان زیاد است.
پلیس  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
امنیت اقتصادی در مرکز استان به صورت مستقل 
شهرستان  در  داریم  نظر  در  و  کند  می  فعالیت 
های استان نیز این پلیس مستقل از پلیس آگاهی 

فعالیت داشته باشد.
وی با بیان این که استان کرمان ۲۱۰۰ کیلومتر 
دارد،  همجوار  های  استان  با  مشترک  مرز 
قاچاق  شاهد  کرمان  استان  در  کرد:  خاطرنشان 
دوطرفه )هم قاچاق ورودی و هم قاچاق خروجی( 
استان  از  بسیاری  با  ما  شرایط  بنابراین  هستیم 

باید  بنابراین  است،  متفاوت  کشور  دیگر  های 
امکانات و توجه بیشتری در حوزه مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز به استان کرمان شود.
ناظری با اشاره به اقدامات پلیس در شرق، غرب، 
جنوب و شمال استان در حوزه مبارزه با قاچاق 
کاال، بیان کرد: راه اندازی ایست و بازرسی مصوب 

شهرستان انار در دستور کار است.
وی اظهار کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
نه تنها پلیس امنیت اقتصادی بلکه کلیه نیروهای 
پلیس از جمله ۲۳ فرماندهی انتظامی شهرستان 
های استان، پلیس راه، پلیس مواد مخدر، یگان 
پای  توان  تمام  با  ویژه  یگان  و  تکاوری  های 
زمینه  در  نگرانی  جای  هیچ  و  اند  ایستاده  کار 
برنامه  کمیسیون  مجموعه  با  پلیس  همکاری 
قاچاق  با  مبارزه  بر  نظارت  و  هماهنگی  ریزی، 
کاال و ارز نیست زیرا معتقدیم هر برخوردی که 
یک  گیرد،  می  صورت  ارز  و  کاال  قاچاقچیان  با 
برای  اشتغال  و  شود  می  روشن  کارخانه  چراغ 
هموطنانمان ایجاد می کند بنابراین انتظار پلیس 
این است که در حوزه نظارت با قدرت و محکم 
ها  استفاده  سوء  از  بسیاری  جلوی  تا  شود  کار 

گرفته شود.
نیز  اصلی  کمیسیون  جلسات  کرد:  تاکید  وی 
جلسات  و  شود  برگزار  استاندار  ریاست  به  باید 
این  از روند گزارش عملکردی خارج شوند و در 
جلسات بیشتر به راهکارها پرداخته و مسئولیت 

ها مشخص شود.
مرکزی  ستاد  های  ظرفیت  به  اشاره  با  ناظری 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، گفت: باید از مسئولین 
کشوری در جلسات کمیسیون اصلی دعوت شود 
و از ظرفیت ها و اختیارات آن ها استفاده کرد تا 

متولیان امر در استان هم دلسرد نشوند.

فرمانده انتظامی استان:

نبود انبارهای اموال تملیکی در شهرستان ها، دستگاه کاشف را با مشکل مواجه کرده است

در راستای ماده ۵ قانون الحاق ۲ و آیین نامه اجرایی آن مدیریت آموزش و پرورش شهرستان راور 
در نظر دارد تعداد ۴ باب مغازه واقع در بلوار اربعین و یک ساختمان مدرسه و اماکن مازاد دیگر را 

در قالب قرارداد اجاره )مزایده( به افراد واجد شرایط واگذار نمایند.
لذا متقاضیان جهت کسب اطالع از شرایط مزایده از تاریخ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ حداکثر ظرف 

یک هفته به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان راور مراجعه نمایند. ۱۱۳۵۹۳۹

بدین وسیله از تمامي اعضاي محترم انجمن خرماي استان کرمان دعوت به عمل مي آید تا در 
جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه این انجمن در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۰ صبح 

حضور بهم رسانند.
مکان: میدان آزادي، ابتداي بلوار جمهوري اسالمي، نرسیده به ۲۰ متري نادر، اتاق بازرگاني، صنایع، 

معادن و کشاورزي کرمان، سالن کنفرانس زنده یاد کامیابي
دستور جلسه : ۱ - ارایه گزارش عملکرد هیات مدیره 

 ۲ - ارایه صورتهاي مالي و گزارش بازرس و تصویب صورت هاي مالي
 ۳ - تصویب ورودیه و حق عضویت سالیانه  ۴ - تعیین روزنامه کثیراالنتشار

 ۵-  انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هیات مدیره و بازرس ها  ۶ - سایر موارد
» هیات مديره انجمن «

مزایده آموزش و پرورش شهرستان راور )نوبت دوم(

آگهي فراخوان دعوت به مجمع عمومي عادي ساالنه 

انجمن خرماي استان کرمان 

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ شورای محترم اسالمی شهر، نسبت به ۱- تکمیل پروژه میدان آیت اهلل هاشمیان.
 ۲- پیاده روسازی خیابان کارگر حدفاصل میدان شهیدان زینلی تا تقاطع بلوار شهید مقیمی.

 ۳- تکمیل پروژه گذر سالمت واقع در حاشیه بلوار زیتون از طریق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای صالحیت 
که تجربه و توانایي انجام کار را دارند، دعوت بعمل  مي آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مرکزي به 
آدرس رفسنجان، خیابان تختي یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري  روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ به دبیرخانه 

شهرداري مرکزي تسلیم نمایند. 
ضمانتنامه شرکت در مناقصه ۵ درصد مبلغ برآورد اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه 

شهرداری رفسنجان.  مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
روابط عمومي شهرداري رفسنجانشهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.   شماره های تماس : ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

اهدای )آگهي مناقصه عمومی( نوبت دوم
خون سالم 

اهدای زندگی
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به قلم 
محمد فتح نجات

همزمان با روز روابط عمومی و 

ارتباطات؛

از »گهر پرس« رونمایی شد
حضور  با  و  ارتباطات  و  روابط عمومی  روز  با  همزمان 
و  معدنی  منطقه  شرکت های  روابط عمومی  مدیران 
اطالع رسانی»گهر  و  خبری  پایگاه  از  گل گهر،  صنعتی 

پرس« رونمایی شد.
این پایگاه خبری و اطالع رسانی تحت نظر روابط عمومی 
اینترنتی  نشانی  با  گل گهر  شرکت  بین الملل  امور  و 
goharpress.ir به عنوان ارگان رسمی اطالع رسانی 
تا  دارد  قصد  گهر،  گل  و صنعتی  معدنی  بزرگ  منطقه 
رسالت  بر  عالوه  منطقه  های  شرکت  سایر  همکاری  با 
اطالع رسانی به گردش بهینه اخبار، اطالعات، عملکرد و 

اقدامات موثر در منطقه بزرگ گل گهر کمک کند.

تسهیالت بدون سپرده خرید مسکن 

تا پایان تیر ۱۴۰۰ تمدید شد

از تمدید پرداخت تسهیالت بدون سپرده  بانک مسکن 
خرید مسکن تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ خبر داد. -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  بانک مسکن مهلت استفاد 
از تسهیالت طرح 82 را تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۰ تمدید 
بدون  مسکن  خرید  تسهیالت  اعطای  راستا  این  در  کرد. 
نویس  پیش  که  است  هایی  درخواست  مشمول  سپرده 
قرارداد حداکثر تا تاریح 3۱ تیر ۱۴۰۰ تنظیم و قراردادهای 
مذکور حداکثر تا تاریخ 3۱ مرداد ۱۴۰۰ در دفاتر اسناد 

رسمی ثبت شوند.
پیش تر بانک مسکن با هدف کمک به خانه دارشدن اقشار 
و  تقویت قدرت خریدمتقاضیان مسکن  و  مختلف جامعه 
همچنین کاهش هزینه های اخذ تسهیالت، طرح اعطای 
تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده را تا پایان سال ۱399 
در دستور کار قرار داده بود . از 25 دی ماه سال ۱399 
اعطای  طرح  مسکن،  بانک  تاسیس  سالروز  مناسبت  به 
و  سپرده  )بدون  توام  صورت  به  مسکن  خرید  تسهیالت 
از تسهیالت مسکن( در  استفاده  تقدم  اوراق گواهی حق 

دستور کار شعب بانک قرار گرفته است.
سقف تسهیالت مذکور در مرکز استان، برای خرید انفرادی 
8۰میلیون تومان و برای زوجین ۱6۰ میلیون تومان و در 
شهرستانهای استان برای خرید انفرادی 6۰ میلیون تومان 

و برای زوجین ۱2۰ میلیون تومان اعالم کرد.
تا پایان تیر  تمامی شعب بانک مسکن به متقاضیانی که 
ماه سال آینده درخواست بهره مندی از تسهیالت خرید 
مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت 
مسکن را دارند، تسهیالت موصوف را به صورت توام )بخشی 
از محل اعتبار داخلی بانک و بخشی از محل خرید اوراق 

مذکور( پرداخت خواهند کرد.
از دی  بدون سپرده که  پرداخت تسهیالت خرید مسکن 
نحوی  به  می شود  پرداخت  متقاضیان  به  جاری  سال  ماه 
است که نیمی ازمبلغ تسهیالت از محل اوراق گواهی حق 
تقدم استفاده از تسهیالت مسکن و مابقی از محل منابع 
بدون سپرده )مجموعا تا سقف های تسهیالت خرید مسکن 
اوراق گواهی حق تقدم ( پرداخت می شود. به این ترتیب 
متقاضیان فقط برای نیمی از تسهیالت نیازمند خرید اوراق 

هستند.

جریمه عدم ثبت  خانه در سامانه 

ک اعالم شد امال

 بسیاری از مردم هنوز خانه های خود را در سامانه امالک 
و اسکان ثبت نکرده اند و به دنبال این هستند که بدانند 
اگر خانه خود را در سامانه ثبت نکنند، چه جریمه ای در 

انتظار آنهاست؟
۱۰ خدمتی که در ادامه آمده به کسانی ارائه می شود که 
امالک خود را ثبت کنند، اگر فردی ملک خود را ثبت 
نکند یا مشمول جریمه می شود یا از دریافت این خدمات 
جریمه ها  این  که  می خوانید  ادامه  در  می شود.  محروم 

واقعی است و اجرایی می شود؟
افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک خدمات ناشی 
از اعمال سیاست های حمایتی یارانه ای و کمک معیشتی 
تعویض پالک خودرو فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز 
طبیعی ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، 
در  مدارس  نام  ثبت  ابالغیه  و  اخطاریه  خودرو،  مدارک 
منطقه محل اقامت استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی 
مکلفند  تلفن  و  گاز  برق،  فاضالب،  و  آب  آن  امثال  و 
اسکان  و  امالک  سامانه  در  مندرج  اطالعات  براساس 
کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک 
یا بهره بردار صادر می شود واحدهای مسکونی واقع در 
روستاهای  و  جمعیت  نفر  هزار  صد  زیر  شهرهای  کلیه 
کشور مشمول جریمه ای معادل 2۰ درصد مالیات سال 
صد  باالی  شهرهای  در  واقع  مسکونی  واحدهای  اول 
هزار نفر جمعیت که هریک از مالک یا بهره بردار آن ها 
در سامانه ملی امالک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، 
در حکم خانه خالی موضوع ماده )5۴ مکرر( این قانون 

محسوب می شوند.

وزیر صنعت:  

وجود مافیای قدرت و ثروت را رد نمی کنم

یکی از نشانه های اولیه دیابت را بشناسید

ماه  شش  تنها  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
ام؛ شما می  برعهده گرفته  را  وزارتخانه  است مسئولیت 
اختیار  در  را  وزارتخانه  در چه شرایطی مسئولیت  دانید 
از  شدم  متوجه  شدم  وزارتخانه  وارد  وقتی  بنده  گرفتم، 
وزارتخانه  در  اختالف مشکالتی  و  انسجام مدیریتی  نظر 
وجود دارد که برای حل آن بیش از 2 سال زمان می برد.

 به گزارش ایلنا، علیرضا رزم حسینی در نشست علنی 
شورای  مجلس  ماه(  اردیبهشت   28 شنبه،  )سه  روز 
اسالمی در پاسخ به سوال نماینده مردم مشهد و کالت 
در خصوص واردات بی رویه کاال، گفت: در ابتدا توضیحی 
کنم  می  ارائه  غیرضروری  کاالهای  واردات  خصوص  در 
از 8 هزار  قوا در خرداد سال 9۷  براساس مصوبه سران 
و 59 ردیف وارداتی 2 هزار و 23۰ ردیف تعرفه وارداتی 
ممنوع شد. زمانی که مسئولیت وزارتخانه را با رأی اعتماد 
نمایندگان پذیرفتم اعتبار مصوبه سران قوا در حال اتمام 
بود که با مسئولیت خودم دستور دادم ممنوعیت ها ادامه 

پیدا کند تا مجوز سران قوا صادر شود.
وی گفت: با ممنوعیت 2 هزار و 23۰ ردیف وارداتی 3.5 
میلیارد دالر کاال بومی سازی، 5 میلیارد و 3۰۰ میلیون 
از واردات کاالهای غیرضروری جلوگیری شد. در مقایسه 
واردات  میلیارد دالر  باید گفت در سال 98، ۴۴  آماری 
کاال صورت می گرفت که در سال 99 به 38 میلیارد دالر 
کاهش پیدا کرد و در مقایسه با سال 96 که 5۴ میلیارد 
دالر بود ۱6 میلیارد دالر از واردات کاالهای غیرضروری 
جلوگیری شد. از مجموع 38 میلیارد دالر واردات کاال ۱3 
میلیارد دالر کاالهای اساسی وارد می شود و 25 میلیارد 
کاالهای  پزشکی،  تجهیزات  اولیه،  مواد  تهیه  برای  دالر 

واسطه ای و غیره هزینه می شود.

وی افزود: در جریان این ممنوعیت میزان تولید قطعات 
افزایش پیدا  تا ۷۰ درصد  لوازم خانگی  داخلی خودرو و 
کرد، هرچند که در سنوات گذشته شاهد واردات کاالهای 
غیرضروری بوده ایم اما تالش شده است در سال گذشته 
مانع واردات کاالهای غیرضروری و لوکس شد که باعث 

افزایش تولید داخلی و فعالیت کارخانجات شد.
وزیر صمت گفت: سال گذشته ۱68 میلیون تن سیمان 
از  یکی  و  است  داشته  درصدی   ۱3 رشد  که  شد  تولید 
افتخارات ما تولید سیمان و فوالد است چرا که روزی ما 
از  یکی  ارز  نرخ  افزایش  ایم.  بوده  کاالها  این  واردکننده 
دالیل تورم در قیمت سیمان است، هر ۱۰ درصد افزایش 
و  شود  می  تورم  درصد   5 افزایش  باعث  نقدینگی  رشد 
زمانی که نرخ دالر ۱۰ برابر می شود باید به همان نسبت 
منتظر افزایش قیمت کاالهای وارداتی و همچنین هزینه 
تولید بود. افزایش هزینه حمل و نقل تا 66 درصد، رشد 
65 درصدی قیمت آجر، رشد 2۴2 درصدی قطعات فنی 
و رشد 28 درصدی کیسه سیمان از جمله عوامل افزایش 

قیمت سیمان است.
درصد   ۱8 گذشته  سال  ماهه   6 دوره  در  گفت:  وی 
بازرسی ها افزایش پیدا کرده و میزان پرونده های تعزیرات 
نیز رشد قابل توجهی داشته است. سیمان ظرفیت خوبی 
و  زدایی  مانع  در سال  باید  کند،  فراهم می  برای کشور 
حمایت از تولید اقدامات موثری داشته باشیم، وزارت در 
ابتدا  در  است  کرده  آماده  را  بسته   3 زدایی  مانع  بحث 
قوانین مزاحم را تقدیم مجلس کرد، همچنین از روز اول 
ابالغیه ای در خصوص مانع زدایی به همه استان ها ارسال 

شد و در نهایت اختیار استان ها را افزایش داده ایم.
ای  خردمندانه  و  شجاعانه  کار  گذشته  روز  افزود:  وی 

انجام شد، 6 هزار محدوده معدنی افزون بر 5۰ سال از 
طریق مزایده عمومی آزاد شد تا در اختیار افراد متخصص 

و سرمایه گذار قرار گیرد.
رزم حسینی گفت: تنها 6 ماه است مسئولیت وزارتخانه 
شرایطی  چه  در  دانید  می  شما  ام؛  گرفته  برعهده  را 
مسئولیت وزارتخانه را در اختیار گرفتم، بنده وقتی وارد 
مدیریتی  انسجام  نظر  از  شدم  متوجه  شدم  وزارتخانه 
برای  که  دارد  وجود  وزارتخانه  در  مشکالتی  اختالف  و 
افزایش بی رویه  حل آن بیش از 2 سال زمان می برد. 

نرخ سیمان در پایان سال گذشته متاثر از نرخ ارز است، 
9۰ درصد سهم تورم با سیاست های پولی و مالی است 
بنابراین تالش شده است تولید و نظارت بر بازار را با قوت 

بیشتری پیگیری کنیم.
مشمول  که  بود  کاالهایی  جمله  از  سیمان  افزود:  وی 
قیمت گذاری نمی شد، با این کار ۱8 درصد از افزایش 
قیمت سیمان جلوگیری شد و 3۰ درصد پرونده نظارتی 
تشکیل شد البته بنده به این روش ها اعتقاد ندارم و باید 

به بازرگانان اعتماد کرد. 

عالئم  ایسنا،  از  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به 
به  ابتال  تواند زنگ خطر  دارد که می  متعددی وجود 
ها  چشم  در  ای  عارضه  بروز  اما  باشد  دیابت  بیماری 
یکی از نشانه های مهم در باال رفتن سطح قند خون و 

احتمال ابتالی فرد به دیابت است.
اولیه  نشانه  تواند  می  دید   تاری  پزشکان   گفته  به 
بیماری دیابت باشد. تاری دید در افرادی که به دیابت 

کنترل نشده مبتال هستند متداول است.
عامل  از غذا خوردن  بعد  تاری دید  به طور خاص،   
نگران کننده ای است که باید در صورت مشاهده حتما 

به پزشک مراجعه شود.
یک  مصرف  دنبال  به  خون  قند  ناگهانی  رفتن  باال 
زیرا  شود  دید  تاری  به  منجر  تواند  می  غذایی  وعده 

افزایش سریع قند خون باعث تورم بخش جدایی ناپذیر 
چشم یعنی عدسی می شود. ورم بر اثر حرکت مایع به 
داخل و خارج چشم ایجاد می شود و منجر به تغییر 
در شکل عدسی و در نتیجه تغییر در بینایی می شود.

قند  سطح  هنگامیکه  شده  انجام  های  بررسی  طبق 
اندازه  به  عدسی  شکل  و  رسیده  نرمال  حد  به  خون 
به  تواند  می  بینایی  قدرت  گردد،  می  باز  خود  اصلی 
حالت قبل بازگردد. اما اثرات این تاری دید می تواند در 

طی چند روز تا تقریبا شش هفته از بین برود.
همچنین درصورتیکه بیماری دیابت تحت کنترل قرار 
نگیرد می تواند به مشکالت جدی در وضعیت بینایی 

فرد منجر شود.
تدریج  به  زمان  گذشت  با  که  است  بیماری  دیابت 

پیشرفت می کند. اگر دیابت نوع دو درمان نشود، قند 
خون باال می تواند سلول ها و اندام های مختلف بدن را 
تحت تاثیر قرار دهد. این عوارض شامل آسیب کلیه و 
نیاز به انجام دیالیز است یا به چشم ها آسیب وارد می 
شود که می تواند منجر به نابینایی شود یا افزایش خطر 

ابتال به بیماری قلبی یا سکته مغزی را به همراه دارد.
زمانی که دیابت، سالمت چشم ها را تحت تاثیر قرار 
منجر  که  بیماری  رتینوپاتی-  بروز  احتمال  دهد،  می 
به رشد غیرطبیعی عروق خونی در شبکیه چشم می 

شود- وجود دارد.
رتینوپاتی  کلینیک،  مایو  تخصصی  مرکز  اعالم  بنابر 
دیابتی همچنین می تواند منجر به خونریزی در نواحی 
پشت چشم، جدا شدن شبکیه و کاهش شدید بینایی، 

گلوکوم و از بین رفتن کامل بینایی شود.
ممکن  دیابت  بیماری  همچنین   ،msn گزارش  به 
از  باید  که  دهد  نشان  را  خود  دیگری  عالئم  با  است 
باالیی  سطح  به  خون  قند  هنگامیکه  بود.  آگاه  آنها 
نشده  کنترل  دو  نوع  دیابت  به  مبتال  افراد  رسد،  می 
یا تشخیص داده نشده می توانند عالئم مختلفی غیر 
از تاری دید داشته باشند. تشنگی مفرط، تکرر ادرار، 
خستگی شدید، عفونت پوستی مکرر و روند کند بهبود 
از دیگر  باشد.  دیابت  بیماری  از عالئم  تواند  زخم می 
بی  کاهش  به  توان  می  همچنین  بیماری  این  عالئم 
دلیل وزن، احساس کرختی یا گز گز شدن در دستها یا 
پاها، خشکی شدید پوست و احساس شدید گرسنگی 

اشاره کرد.

روایت »کرمان امروز« از دلیل اصلی عدم پیشرفت استان کرمان که سرانجام یک مدیر با صراحت به آن اشاره کرد:

تشکیالت تنبل و کارمندان بیکار

این عقیده بوده و هستم که متاسفانه مدیران  بر  بنده 
مانع  خود  های  اندیشی  مصلحت  با  همواره  کرمانی 
و  دلسوز  مدیرانی  اند.  شده  استان  توسعه  و  پیشرفت 
این استان کشیده  برای  به رغم زحماتی که  محترم که 
اند به دلیل رودربایستی که به دلیل کرمانی بودنشان در 
موجب  موارد  برخی  در  است،  مشهود  ایشان  شخصیت 
استاندار  اما  امروز  شوند.  می  استان  توسعه  قطار  توقف 
کرمان غیر کرمانی است و بسیاری از نازیبایی های این 
استان را به خوبی نمایش می دهد. او نیز دلسوز است و 
از تبار لُرهای با غیرت ایران زمین می باشد. مردی که در 
سخنانش رکن مهم، صراحت است و از گفتن هیچ آسیب 
را  استان  ناگفته های  از  و بسیاری  ندارد  آفتی هراس  و 
این روزها بیان می کند. از جمله این معضالت بیان شده؛ 
استان  دولتی  ادارات  در  بیکار  و  تنبل  کارمندان  حضور 
است. حضوری که به واسطه اصرار مردم و البته جناح ها 
و احزاب در طول چند دهه گذشته به وجود آمده است. 
به  نژاد  احمدی  سفرهای  از  یکی  در  که  دارم  خاطر  به 
کرمان  در  مهم  های  مجموعه  از  یکی  مدیر  از  کرمان 
آن  که  دارید«  نیاز  کارمند  چقدر  امسال  »شما  پرسید: 
مدیر گفت: »حدود 3۰۰ نفر« احمدی نژاد رو به رسانه ها 
کرد و گفت: »امسال باید این مجموعه ۱۰۰۰ نفر کارمند 
استخدام کند« ناگفته نماند که چنین رفتارهایی تقریبا 
رای  برای جذب  متاسفانه  و  داشته  وجود  ادوار  همه  در 
از عقلی  اعمال دور  به چنین  افراد مجبور  بعضی  مردم، 
می شوند. زمانی که سرمایه ی مردمی افراد به مرز فقر 
می رسد، مجبور می شوند که با چنین رفتارهایی مردم 

اما نتیجه چه شده است؟  را مجبور به رای دادن کنند. 
نتیجه این است که امروز شاهد لشکری پرتعداد هستیم 
که با تنبلی و بیکاری خود حتی مانع فعالیت کارمندان 
فعال نیز می شوند. همه ما در ادارات کرمان بسیار دیده 
بیکار می  اتاق ها ساعت ها  از  افرادی در برخی  ایم که 
نشینند و حتی کاری نیست که به ایشان ارجاع داده شود. 

وقتی هم که بعد از ابدی وارد اتاقشان می شویم اصال از 
کار خود آگاهی ندارند و باید از صدنفر سوال بپرسند تا 
متوجه شوند که آن کار را چگونه انجام دهند. اینها همان 
افرادی هستند که به زور احزاب و سهم خواهان سیاسی 
اما به زوِر  وارد یک مجموعه می شوند. آقازاده نیستند، 
آقازاده ها وارد سیستم می شوند و طبیعی است که هیچ 

کاری هم نتوانند انجام دهند. البته همه این افراد چنین 
وضعیتی ندارند و بسیار مشاهده می کنیم که در برخی 
ادارات کرمان تعداد کارمندان از مراجعه کنندگان بیشتر 
است. در این موارد کارمندان افرادی با کفایت و ارزشمند 
اندازه  به  کار  ایشان  برای  متاسفانه سیستم  اما  هستند، 
کافی ندارد و نتیجه می شود بیکاری یک نیروی ارزشمند 
که به رغم توانایی هایش باید در اتاقی به بیکاری خود 
ادامه دهد، شاهد سوخت استعدادهای خود باشد تا زمانی 
این  کند.  مهاجرت  خانه  گوشه  به  و  بازنشسته شود  که 
ادارات  در  بیکار  و  تنبل  لشکر  برای  است  تلخی  پایان 
هم  و  است  افراد  این  ضرر  به  هم  متاسفانه  که  دولتی 
به ضرر کشور و استان! باید امیدوار بود روزی برسد که 
شاهد  دیگر  و  رسد  پایان  به  پوپولیستی  رفتارهای  این 
های  سرمایه  از  رای  جذب  برای  افراد  که  نباشیم  این 
مملکت خرج کنند و آینده را اینگونه راحت سیاه پوش 
کنند. امروز شاهد هستیم که هزاران نیروی ارزشمند در 
استان بیکار هستند و هزاران نیروی ناکارآمد در ادارات 
حقوق بی زحمت دریافت می کنند. این یک بازی دوسر 
توسعه  و  پیشرفت  بر صورت  روزها  این  که  است  باخت 
استان چنگ انداخته است. استاندار کرمان چندی پیش 
انتقاد از استخدام زیاد در دستگاه های دولتی عنوان  با 
کرد: »تشکیالت تنبل، بی انگیزه با لشکری از کارمندان 
بیکار حاصل استخدام های زیاد در دستگاه های دولتی 
است و به نظر بنده لشکری از کارمندان بیکار در جوامع 
مواجه هستیم؛ بروید رصد کنید که در ادارات چند نفر 
کار مفید انجام می دهند؟ این مشکالت فعال قابل حل 
نیستند و به انقالب اداری نیاز داریم« این سخنان مدیر 
ارشد استان کرمان است که خبر از پشت صحنه ادارات 
استان می دهد. ای کاش  دولتی و دلیل عدم پیشرفت 
جدی بگیریم این آسیب ها را نه اصرار بر حضور فرزندان 
خود در ادارات داشته باشیم و نه برای جذب رای اینگونه 

آینده فروشی کنید. به امید فردایی بهتر!

نتیجه اصرار مردم بر دریافت حقوق مستمر دولتی و سرانجام جذب رای به واسطه خرج کردن 
سرمایه مملکت و سهم خواهی احزاب و شخصیت های با نفوذ سیاسی این شده است که امروز 
افرادی با تنبلی و ناکارآمدی خود باعث فربه شدن پیکره ادارات شده اند و نه تنها خودشان 
قادر به فعالیت نیستند، بلکه مانع حرکت و پیشرفت دیگر کارمندان می شوند. اینگونه است 
که استان کرمان همواره در خم کوچه ی توسعه مانده است و با وجود ثروت بسیاری که در این 
استان وجود دارد، همچنان شاهد درجا زدن و عدم پیشرفت هستیم و در عجب از اینکه چرا 

اصفهان چنان است و چرا تبریز چنین است و....
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بیشتر  كرونا  دوران  در  گرد  زباله  و  خیابان  و  كار  كودكان  تعداد  روزها  این   
پوشش  زیر  برای  جدی  حمایتی  برنامه  هیچ  كه  است  درحالی  این  و  شده 
در  طبع  به  و  است  شده  عمیق تر  فقر  كه  اكنون  ندارد.  وجود  آنها  دادن  قرار 
خیریه ها  می طلبد  می پیوندند  فقرا  جرگه  به  زیادی  گروه های  شرایطی  چنین 
و... دهند  قرار  خود  حمایت  تحت  را  قشر  این  بیشتر  حمایتی  بنگاه های  و 

روایت »کرمان امروز« از افزایش آفت زباله گردی برای بقا در روزهای سخت کرونایی توسط کودکان کار در استان ثروتمند کرمان؛

زباله گردی؛ پشت صحنه ی نامبارک فقر

یاد ایام:          برگی از تاریخ شهداد

گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
12 ساله به نظر می رسد. جثه کوچک و تن نحیفی 
دارد. گونی سیاه و آلوده ای بر دوش می کشد و حتی 
سیاهی زباله ها بر سر و رویش از دور هم پیداست. می 
گوید که رزق او و خانواده اش  در پالستیک، ضایعات 
و کارتن هایی است که از این  راه به دست می آورد.

از  او مهاجر نیست.ایرانی است و می گوید به یکی 
روستاهای دور افتاده مناطق جنوبی استان تعلق دارد. 
روستایی که خشک شده و آب ندارد. همراه عمویش 
به شهر آمده و در اتاقکی کوچک در یکی از محالت 
پایین شهر ساکن شده اند. او  به همراه عمویش هر 
پس  و  کوچه  و  ها  خیابان  آخر شب  تا  صبح  از  روز 
کوچه های شهر را زیر پا می گذارند تا  بتوانند تکه 
ضایعات و یا تکه پالستیکی قابل فروش و عرضه پیدا 

کنند و نانی به خانه ببرند.
گاه گاهی دستی بر کمر می نهد و برای رفع خستگی 
به گشتن  فاصله  بال  و  نگه می دارد  را صاف  قامتش 
زباله ها ادامه می دهد تا آنچه که به دنبالش است، 
بیابد. به رغم ترس و نگرانی بابت کرونا، او هنوز دست 
ها را تا آرنج در سطل های بزرگ زباله ها فرو می کند 
این سو  از  را  بازیافتی  زباله های  آلوده  و گونی های 
به آن سو می برد. او کرونا و خطر این بیماری را می 
شناسد اما استدالل غریبی دارد و بر اساس آن خود 
را متقاعد کرده که " باید" و " می تواند" ادامه دهد. 

می گوید: ما آنقدر فقر و بدبختی کشیده ایم که کرونا 
رویش نمی شود  به سمت ما آید و بیچاره مان کند!

زباله گردی و کرونا
های  آسیب  و  معضالت  نشینی  شهر  گسترش  با 
این  جمله  از  گردی  زباله  اند  شده  ایجاد  جدیدی 
مشکالت است و حاال دیگر، چشم ها عادت کرده اند 
زباله  های  کیسه  میان  در  که  ببینند  را   افرادی  که 

دنبال لقمه نانی هستند.
تعداد  که  دهند  می  هشدار  اجتماعی  کارشناسان 
کرونا  دوران  در  گرد  زباله  و  خیابان  و  کار  کودکان 
برنامه  هیچ  که  است  درحالی  این  و  شده  بیشتر 
حمایتی جدی برای زیر پوشش قرار دادن آن ها وجود 
ندارد. کودکانی که  با وجود همه توصیه ها و تذکرها 
همچنان بدون ماسک در البه الی خودروها و مخازن 
زباله ها مشغول کارند و در این دوره بیشترین آسیب 

ها را متحمل شده اند. 
شدن  طوالنی  به  توجه  با  افزایند  می  کارشناسان 
از  که  اقتصادی  وضعیت  طور  همین  و  کرونا  بحران 
قبل مناسب هم نبود اکنون نگرانی های زیادی متوجه 
در  و  نیازمند  های  گروه  خاص،  شرایط  دارای  افراد 
این  از  بخشی  است.  کودکان  جمله  از  خطر  معرض 
کودکان که زباله گرد و کودکان کار و خیابان هستند 
چه  اگر  اند.  گرفته  قرار  شرایط  این  تاثیر  تحت  هم 

وضعیت کودکان پیش از این هم خوب نبود.
اینکه سالمت  بر  عالوه  گردان  زباله  دیگر  سویی  از 
گشت  به  توجه  با  است  تهدید  معرض  در  خودشان 
توانند  می  راحتی  به  شهر  جای  همه  در  گذرشان  و 
خطر ساز باشند و می طلبد راهکاری برای این قشر 
انواع بیماری ها بوده  که همواره در معرض آسیب و 

اند اندیشیده شود.
یا دستگاه مرتبط  نهادها و  هر چند به طور رسمی 

ها  داری  شهر  معموال  که  گردها  زباله  ساماندهی  با 
هستند مراکز خرید و فروش ضایعات را تعطیل کرده 
اند اما به صورت غیر قانونی این مراکز و زباله گردها 
نیروی  جدیت  که  دهند  می  ادامه  خود  فعالیت  به 
انتظامی و ورود دستگاه قضایی را می طلبد. همچنین 
شهروندان و شهرداری باید در کنترل و هدایت زباله و 
عمل درست  بازیافت زباله با یکدیگر همکاری واقعی 

و  سازی  فرهنگ  مستلزم  امر  این  که  باشند  داشته  
آموزش درست است.

سخن آخر
در  طبع  به  و  است  شده  تر  عمیق  فقر  که  اکنون 
چنین شرایطی گرو ه های زیادی به جرگه فقرا می 
حمایتی  های  بنگاه  و  ها  خیریه  طلبد  می  پیوندند  

بیشتر این قشر را تحت حمایت خود قرار دهند.

شهداد در زمان کریم خان زند به علت وجود راه های صعب العبور و هرج 
و مرج مملکتی و جنگ های فراوان آن دوران و ارتباط بسته ای که مردم 
شهداد با یکدیگر داشتند مردمانش از جهان خارج به کلی بریدند و با کویر 
انس گرفتند و به این ترتیب همه با هم در صلح و صفا زندگی می کردند. 
توانسته  راحتی  به  نادرشاه  زمان  افغانی  سرداران  از  یکی  هنگام  این  در 
بود از هر ج و مرج موجود استفاده کند و شهداد را که کسی خبری از 
آن نداشت به راحتی تسخیر کند و در اختیار خود بگیرد. بعد از مدتی 
که آرامش به شهرها برگشت و کریم خان زند بر قسمتی از جنوب ایران 
مسلط شد سردار افغانی نامه ای به کریم خان زند نوشت و اظهار چاکری 
و ارادت و دست بوسی کرد. دوری راه و سخت بودن راه های کوهستانی 
را بهانه قرار داد و خراج ساالنه را مرتب و منظم به مقر کریم خان زند در 
شیراز می فرستاد ولی هیچگاه به حضور کریم خان نرفت و کریم خان زند 
هم زیر سبیلی این رفتار حاکم خود خوانده را نادیده می گرفته و بسنده 
می کرده است به باج و خراجی که او می فرستاده تا اینکه در آینده بتواند 

قدرتی بگیرد و این حاکم را که از طرفی دم از استقالل می زند و از طرفی 
هم باج و خراج را مرتب می پردازد بتواند به زیر یوغ خود بیاورد به این 

وسیله کریم خان هم مجبور بوده با او مدارا کند.
سردار افغانی هم با امنیت و آرامش در شهداد حکومت می کرده و باج 
و خراج هر ساله را منظم و بدون سر و صدا به کریم خان و جانشینانش 
سردار  این  است.  پرداخته  می  قاجاری  اول  حاکم  به چند  آن  از  پس  و 
افغانی موفق می شود خانواده بزرگی را در شهداد تشکیل بدهد و همه 
اهالی شهداد با امنیت کاملی در شهداد در زمان او زندگی می کرده اند 
به طوریکه تا زمانی که این سردار بر شهر حکومت می کرد هیچ قیامی یا 
جنگی علیه او گزارش نشده است و همه اهالی شهداد از رفتار این سردار 

افغانی راضی بوده اند.
بعدها زمانی که حکومت قاجاریه در ایران پا می گیرد حاکمان قاجاری 
بنای بد رفتاری را با این سردار افغانی پیشه خود می گیرند و این سردار 
هم چون اهل جنگ و جدال نبوده وقتی ُسمبه را پر زور می بیند بدون 
سر و صدا با اعوان و انصار خود به کشور آباء و اجدادی خود افغانستان می 
رود. بعدها عده ای از طرفداران او وعده ای از اوالدانش که ترجیح داده 
بودند در شهداد بمانند و شهداد را به عللی دوست داشتند در سال 1304 
شمسی که صدور شناسنامه در ایران رسمی می شود فامیل پور افغان را 

با رضایت کامل برای خود انتخاب می کنند.
در زمان حکومت نادرشاه افشار بر ایران هم تعدادی از سرداران بزرگ 
نادرشاه که اهل افغانستان بوده اند و با شجاعت و قدرت و با اخالص کامل 
به شخص نادرشاه تا زمانی که نادرشاه در قدرت بوده با دل و جان از او 

حمایت می کرده اند و همیشه جانی و مالی پشتیبان واقعی نادرشاه بوده 
اند و این جانبازی از طرف آنها را نادر هم به طور کامل درک می کرده به 
همین خاطر در زمان پادشاهی نادرشاه منصب های بزرگی را این سرداران 

افغانی تصاحب کرده بودند.
پس از مرگ نادرشاه افشار هم که هرج و مرج زیادی توسط سرداران 
ایرانی نادر و جانشینان او بر سر قدرت پادشاهی در می گیرد و عده زیادی 
از ایرانیان در این هرج و مرج ناخواسته ای که بر آنها تحمیل شد کشته 

می شوند و عده زیادی هم از مردم ایران را به خاک سیاه می نشاند.
تنها سردارانی از نادرشاه که پس از دریافت خبر سقوط نادر و تصاحب 
گنج های او در کالت نادری و بریدن سر نادر بدست سرداران ایرانی در 
اداره امور ایران دخالت نکردند سرداران افغانی بودند که با جنگ و گریز 

قدرتمندانه و با دادن حداقل تلفات موفق شدند به افغانستان برگردند. 
احمد خان ابدالی یکی از سرداران معروف نادر بود که پس از مرگ نادر 
موفق شد سپاهیان خود را از هرج و مرجی که در اردوی نادر پیش آمده 
بود خود را بیرون بکشد و با درایت و هوشمندی فراوان بتواند از مقابل 
انبوه سرداران نادر با قدرت عقب نشینی کند و تا سالها بتوانند قسمت 
هایی از حکومت افغانستان را در اختیار خود و اعوان و انصارش بگیرد. 
زیر حکومت خود  را  افغانستان  تمام  موفق شد  بعدها  ابدالی  شاه  احمد 
افغان« نامیدند و بنیانگذار  بابای  او را »  افغان ها  بگیرد به گونه ای که 

افغانستان نوین نام گرفت.
احمد شاه ابدالی طبع شعر داشت و دیوان اشعار او عالقه وی به تصوف 

و عرفان را می رساند.

به قلم 
محد تقی راهپیما

تحکیم بنیان  خانواده با 

تقویت مهارت گفت وگو
 

خانواده به عنوان نخستین پایگاه بسترساز رشد جسمی و روانی هر فرد 
نقش موثری در رشد جامعه دارد و استحکام بنیان های آن در پرتو رعایت 
ارزش های اخالقی و آموزش و کسب مهارت های زندگی تحقق می یابد. از 
این رو هرگونه تهدید نهاد خانواده به منزله هشدار جدی برای سازندگی 

اجتماع در ابعاد مختلف است.
تمامی تاریخ نگاران و سیره نویسان بر این باورند که خانواده کهن ترین 
گروهی است که با توجه به نیاز طبیعی، عاطفی و اجتماعی بشر شکل 
گرفته و سابقه ای به قدمت سابقه زیست بشر بر روی زمین دارد زیرا 
باید در اجتماع زندگی کند. همین  ناگزیر  الطبع است و  انسان مدنی 
احساس درونی باعث می شود، اجتماع کوچکی به نام خانواده در عرصه 
زندگی شکل بگیرد و تعدادی از افراد دستکم دو تن در یکجا زندگی 
کنند تا نیازهای جسمی و روانی انسان در محیط خانواده تامین شود 

و روح تعاون و همکاری میان اعضای آن در همان محیط به وجود آید.
اگر چه خانواده های سراسر جهان در دهه های گذشته به شدت از لحاظ 
ساختار و تغییرات در روند جهانی و تغییرات جمعیتی تغییر کرده اند 
اما سازمان ملل متحد همچنان خانواده را به عنوان واحد اصلی جامعه 
می شناسد. مجمع جهانی سازمان ملل با توجه به اهمیت خانواده 1۵ ماه 
مه برابر با 2۵ اردیبهشت را روز جهانی خانواده اعالم کرده است و همه 
ساله این روز در کشورهای مختلف گرامی داشته می شود. اهمیت دادن 
جوامع جهانی به خانه و خانواده به عنوان اصلی ترین رکن جامعه هدف 
و  امروز حل چالش ها  دنیای  در  زیرا  است  روز  این  اصلی گرامیداشت 
مشکالتی که کانون گرم زندگی بشر را تهدید می کند، مهمترین دغدغه 

در میان تمامی جوامع به شمار می رود.  
 پژوهشگر گروه اطالع رسانی ایرنا به گفت وگو با »ایمان خانعلی« جامعه 
شناس و پژوهشگر رفتاری پرداخت. این جامعه شناس گفت: مسایلی 
همچون فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی و جمعیت شناختی بر چارچوب 

خانواده تاثیر می گذارد. در ادامه متن گفت وگو را می خوانیم:
جامعه پذیری؛ اتصال میان خانواده و توسعه

ایمان خانعلی، خانواده را هسته مهم تاب آوری در جامعه دانست که 
با چالش های زیادی مواجه است، او می گوید: خانواده به عنوان نهاد 
اجتماعی اثرگذار با چالش های زیادی مواجه و در روند جهانی شدن و 
غلبه بر ارزش های فردگرایی با تحولی بزرگ روبه رو شده است. توسعه 
و  شدن  اجتماعی  کلیدی  فرآیندهای  با  جامعه  پیشرفت  معنای  در 
ابتدا رفتارهای اجتماعی را یاد  افراد  جامعه پذیری مرتبط است؛ یعنی 
می گیرند و سپس خود را با ارزش ها، باورها و هنجارهای جامعه منطبق 
می کنند و جامعه پذیر می شوند و  در این تعامل، توانمندی های خود را 
نهاد  این  این فرایندها نقش کلیدی دارد.  شکوفا می کنند. خانواده در 
می تواند افراد مستقل، توانمند و هوشمند تربیت کند که از مهارت های 
افراد  مقابل،  در  اینکه  یا  باشد  برخوردار  مشکالتش  حل  برای  خاصی 
وابسته به پدر و مادر را که همواره به دنبال گذران زندگی روزمره هستند، 
پرورش دهد. در واقع خانواده فکر و رفتار صحیح و درست را به افراد 
آموزش می دهد و در پرورش نسل جدیدی است که با نیازهای جامعه 
در زمینه پیشرفت منطبق باشد. والدین به عنوان مهمترین افراد خانواده 
باید آینده پژوهی کنند و مختصات دنیای جدید را بشناسند و به فرزندان 
را  های جدیدی  مهارت  استعدادهایشان،  با  متناسب  که  بدهند  اجازه 
کسب کنند. خانواده تحت تاثیر جهانی شدن در دهه های اخیر دچار 
را  بودن  تحول شده است، بدین صورت که معنای پدر، مادر و فرزند 

تحت تاثیر خود گرفته و به نوعی شکاف نسلی را به وجود آورده است.
 گفت وگو عنصری مهم در تحکیم خانواده

در  حیاتی  عنصری  وگو  گفت  اینکه  به  اشاره  با  شناس،  جامعه  این 
با  خانواده  اعضای  گفتن  سخن  گفت:  است،  خانواده  بنیان  استحکام 
یکدیگر از جمله عواملی به شمار می رود که استحکام خانواده را به وجود 
می آورد. در دنیای مدرن امروز و پیشرفت وسایل ارتباطی امکان گفت 
وگو در میان افراد خانواده به حداقل خود رسیده است. افراد دراین فرایند 
ماشینی شده، درونگرا و کمتر با یکدیگر صحبت می کنند. این در حالی 
است هیچ نهادی جایگاه نهاد خانواده را برای انسان پر نمی کند و فرد 
در برهه های سخت زندگی نیازمند همان افرادی می شود که از گفت 
وگو با آنها محروم شده و امروز در شرایط بحرانی هم از گفت وگو عاجز 
است. خانواده در فرایند زندگی اجتماعی، کاردکردهای بسیار با اهمیت 
تر از آن چه تا کنون شنیده و خوانده ایم دارد، از این رو به نفع اجتماع 

است تا از این نهادهای کوچک اما مهم به طور مؤثری حمایت نماید.
وی در ادامه بیان کرد: قطع ارتباط کالمی در خانواده یا کم شدن آن 
ارتباط معناداری با افزایش ناراحتی های روحی در میان افراد خانواده 
دارد. در گذشته خانواده ها با توجه به اهمیت این موضوع این همراهی 
و همنشینی را با مجالس شب نشینی و دورهمی های فامیلی به وجود 
می آوردند که امروزه بسیار کمرنگ شده و جایگزین مناسبی برای آن 
تعریف نشده است. بسیاری از خانواده ها در حال حاضر از این مشکل 
رنج می برند و راه حل مناسبی برای مشکل خود نمی یابند. بنابراین الزم 
است برای اصالح این فرهنگ رفتاری معیوب اعضای خانواده به خصوص 
والدین بکوشند و از کودکی فرد را با محیط گرم گفت وگوی خانوادگی 
مأنوس کنند. همچنین همراهی خانه و خانواده در بستر دانایی و آگاهی 
به دست آمده توسط مدارس، دانشگاه ها و رسانه ها، اعضای این نهاد 
حیات بخش جامعه در سالمت روح و جسم از لذت در کنار هم بودن 

بیش از هر امر دیگری بهره مند خواهند شد.
سردی روابط در خانواده ها با گسترش ارتباطات در فضای مجازی

این پژوهشگر رفتاری، گسترش ارتباطات در فضای مجازی، را عامل به 
وجود آمدن دوری و سرد شدن روابط میان اعضای خانواده دانست و 
بیان کرد: والدین و فرزندان کمتر در فضاهای مشترک فیزیکی، عاطفی  
و تفریحی واقعی، خاطرات مشترکی را با هم تجربه می کنند. این کاهش 
اشتراکات به تفاوت در نوع نگاه و دیدگاه آنها دامن می زند و در نتیجه 
مسیری  بسا  و چه  تفسیر  دید خود  از  را  زندگی  دو،  این  از  کدام  هر 
ارتباط زوجین،  تفاهم و سرد شدن  ایجاد سوء  متفاوت طی می کند. 
 طالق و افزایش آن نیز از نتایج و پیامدهای منفی شبکه های مجازی 
است. در سایه تحوالت اجتماعی در جامعه در حال گذار ما به دالیل 
متعدد از جمله اشتغال والدین به امور خارج از منزل،  حضور کمتر افراد 
خانواده در کنار یکدیگر و این که وقت کمتری می توانند برای تعامل 
رو در رو با یکدیگر بگذارند، مسیرهای جبران این نیاز به سمت مجازی 
شدن پیش می رود. وسایل جدید ارتباطی و پیدایش شبکه های مجازی 
آسانتر، ارزان تر و در دسترس تر است و به همین دلیل استفاده از این 
فناوری های نوین برای کاربران جذاب تر است و کمبود ارتباطات میان 

فردی در جامعه به راحتی از طریق این سیستم جبران می شود.
کرونا؛ افزایش ارتباط و گفت وگوی خانوادگی در دوران قرنطینه

خانعلی در پایان با بیان اینکه قرنطینه و ماندن اعضای خانواده در خانه 
زیاد نمی تواند در گفت وگوی موثر آنها اثر گذار باشد، اظهار داشت: 
مهارت گفت وگو مهمترین اصل برای برقراری ارتباط است. باید گفت 
در این روزهای کرونایی که خانواده ها به ناچار مجبور به تحمل قرنطینه 
خانگی هستند، نظام گفت وگو در میان آنها زیاد شکل نمی گیرد زیرا 
این مقوله باید از همان ابتدای شکل گیری خانواده به صورت تکلیف در 
میان اعضاء وجود داشته باشد. تاثیر سو بحران کرونا بر نظام خانواده 
از  برخی  اما طبق گفته ها و شواهد در  دارای یک روزنه مثبت است 
افزایش خشونت خانگی هستیم،  قرنطینه شاهد  خانواده ها در دوران 
بدین خاطر که در ساختار این خانواده ها آن نگاه سنتی پدرساالرانه که 

برابری حقوقی زنان با مردان را بر نمی تابد، حاکم است.
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