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یاد ایام

ژاپن و انحصار تولید چادر مشکی 

وزارت بهداشت:  

تا نوروز چهار محموله واکسن وارد می شود
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معاون وزیر ورزش و جوانان 
در کرمان عنوان کرد:

شاهد پرت منابع 

و عدم هماهنگی 

در بحث جوانان هستیم

مس شهید باهنرکسب کرد:

تندیس مسئولیت پذیری اجتماعی 

و لوح تقدیر فعالیت های 

فرهنگ سازی زیست محیطی

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان خبر داد:

کمبود روزانه
 100 تن گوشت 
مرغ در استان

با اعتباری افزون بر 98 میلیارد تومان صورت گرفت؛

بهره برداری از ۲۶ طرح عمرانی 

شهرداری های استان

3

کرد: کرمان چندی پیش منتشر  که معاون استاندار  روایت »کرمان امروز« از آماری تاسف برانگیز 

تراژدی کرمان ثروتمند و مردم فقیر

متن کامل در صفحه سوم

        »60 درصد جمعیت استان کرمان در چهار دهک پایین درآمدی، ۷/۷ درصد جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و درآمد خانوار شهری این استان 30 میلیون تومان است در حالی که متوسط کشوری 40 میلیون 
تومان می باشد. درآمد مردم روستاییان استان 15 میلیون تومان در سال و متوسط کشوری 23 میلیون تومان است و برخورداری از گاز استان کرمان 42 و این آمار در کشور ۷5 درصد است« اینها آماری است که معاون استاندار 

بیان کرده است که در آن نشان داده می شود که مردم کرمان در زمینه رفاه همواره کمتر از متوسط کشوری هستند و این سوال بوجود می آید؛ پس این همه ثروت خدادادی استان کجا می رود؟

متن در صفحه چهارم

گشایش نخستین

 نمایشگاه نهضت

 تولید، بومی سازی 

کرمان و صادرات در 

پسر ۱۱ساله حساب

 ۶۰میلیونی مادرش را 

خالی کرد

 صفحه  دوم

 صفحه  سوم

گزارش »کرمان امروز« از اظهارات جدید و عجیب شهردار رفسنجان درباره معدوم سازی سگ های ولگرد؛

بازهم سگ کشی در رفسنجان

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

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد نسبت به خرید 
از نوع تایل های خانواده pvc طرح  و نصب سقف کاذب 
ستاره دار به ضخامت mm 7 به همراه سپری و  اتصاالت 
و ادوات جانبی از جنس درجه یک در ابعاد تقریبی 60 × 
60 به همراه کلیه تجهیزات و ادوات جانبی جهت ساختمان 
اداری با زیربنای 500 مترمربع جهت مزرعه شماره 3 واقع 

در بردسیر از طریق مناقصه واگذار نماید.
 از عالقه مندان دعوت به عمل می آید حداکثر 3 روز پس از 
تاریخ چاپ آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به امور اداری 
شرکت سیمرغ واقع در خیابان امام خمینی نبش کوچه 27 

مراجعه فرمایند.
شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مناقصه 

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

یک شرکت راهسازی و ساختمانی معتبر در نظر دارد از 
میان افراد واجد شرایط ذیل، جهت تصدی کارشناس ایمنی 

)HSE( تعدادی را استخدام نماید. 
1- سابقه کار: حداقل 2 سال 

2- رشته تحصیلی: مرتبط
3- مقطع تحصیلی : حداقل فوق دیپلم 

از متقاضیان تقاضا می شود از طریق آدرس ایمیل 
 www.resume.company94@gmail.com

نسبت به ارسال رزومه خود اقدام نمایند.

آگهی استخدام 

مردم کرمان 26 سال است 
که واقعیت را در »کرمان امروز« می خوانند

بخش اول
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اخبار استان

جمهوری،  رئیس  با  ویدئوکنفرانسی  ارتباط  در 
با  کرمان  استان  های  شهرداری  عمرانی  طرح   ۲۶
اعتباری افزون بر ۹۸ میلیارد تومان به بهره برداری 

رسید.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، ۲۶ طرح شهرداری های 
حجت  کنفرانسی  ویدئو  حضور  با  کرمان  استان 
االسالم و المسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور و  

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور افتتاح شدند.
رونمایی  آیین  در  کرمان  استاندار  زینی وند،  علی 
کرمان،  استان  شهرداری های  عمرانی  طرح های  از 
و  کرد  بیان  وجهی  چند  را  شهرداری ها  فعالیت 
گفت: توسعه زیرساخت های شهری، مبلمان، نشاط، 
که  هستند  ورزش،حوزه هایی  و  جوانان  فرهنگ، 

شهرداری ها در آن فعالیت می کنند.
او با اشاره به بهره برداری همزمان ۲۶ طرح عمرانی 
شهرداری های استان کرمان ابراز امیدواری کرد: این 
پروژه ها در سال های آینده با شتاب بیشتری ادامه 

یابند.

شورا ها  فعالیت  پایانی  سال  به  اشاره  با  وند  زینی 
به  نسبت  خواست:  آن ها  از  فعلی  شهرداری های  و 
اجرا  دست  در  پروژه های  بهره برداری  و  جمع بندی 

اقدام کنند.
هماهنگی  معاون  موسوی،  آیت اللهی  سیدمصطفی 
ارتباط  در  نیز  کرمان  استاندار  عمرانی  امور 
ویدئوکنفرانسی از محل افتتاح پروژه های شهرداری 
کرمان،  استان  شهرداری   ۱۳ در  امروز  گفت:  زرند 
۲۶ پروژه با اعتباری افزون بر ۹۸ میلیارد تومان به 
بهره برداری می رسند که بیشترین پروژه ها مربوط به 
با ۶ طرح، شهرداری سیرجان  شهرداری رفسنجان 
با ۳ طرح است و  با ۴ طرح و شهرداری محی آباد 
زرند  شهرداری  به  مربوط  اعتباری  مبلغ  بیشترین 
 ۲۳ با  رفسنجان  شهرداری  تومان،  میلیارد   ۲۵ با 
میلیارد   ۱۳ با  کرمان  شهرداری  و  تومان  میلیارد 

تومان پروژه است.
برای  مسکن  بنیاد  با  مشارکتی  طرح  اجرای  از  او 
تکمیل عملیات مقاوم سازی خانه های روستایی خبر 
واحد های  درصد   ۶۰ حاضر  حال  در  افزود:  و  داد 

درصد   ۴۰ و  شده اند  مقاوم سازی  استان  روستایی 
و  دولت  مشارکت  با  ساله  سه  برنامه  در  باقیمانده 
کمک واحد های بزرگ صنعتی، معدنی بازسازی  و 

مقاوم سازی خواهند شد.

تقاطع  کرد:  عنوان  همچنین  موسوی  اللهی  آیت 
میلیارد   ۸۰ با  کرمان  گمنام  شهدای  غیرهمسطح 
تومان اعتبار به مناسبت عید مبعث افتتاح خواهد 

شد.

با اعتباری افزون بر 98 میلیارد تومان صورت گرفت؛
بهره برداری از ۲۶ طرح عمرانی شهرداری های استان 

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

اینکه قیمت رسمی گوشت  بیان  با  استاندار کرمان 
همجوار  استان های  از  کمتر  کرمان  استان  در  مرغ 
رای  به  تفسیر  حق  فرمانداران  کرد:  تاکید  است، 
ندارند و موظف به اجرای کامل مصوبات ستاد تنظیم 

بازار هستند.
استان  انتحابات  ستاد  جلسه  در  زینی وند«  »علی 
کرمان درباره وضعیت گوشت مرغ در استان گفت: 
در استان کرمان سرانه مصرف و تولید گوشت مرغ 

مشخص است.
استان  مرغ  گوشت  روزانه  مصرف  سرانه  افزود:  وی 
کرمان حدود ۲۲۰ تن است که براساس میزان تولید 

گوشت مرغ استان، حدود ۱۰۰ تن گوشت مرغ در 
باید برای این کمبود تدبیری  روز کمبود داریم که 

اندیشید.
استاندار کرمان با اشاره به آمار تعداد مرغداری های 
فعال در استان کرمان عنوان کرد: در شهرهایی که 
تولید مرغ آنها زیاد است نباید همه تولیدات گوشت 

مرغ را در شهرهای خود توزیع کنند.
از  باید  کرد:  تاکید  فرمانداران  به  خطاب  وی 
نباید  و  کنید  تبعیت  بازار  تنظیم  ستاد  تصمیمات 
همه کشتار مرغ در شهر خود عرضه کنید بلکه به 
شهرهایی که با کمبود زیاد روبه رو هستند، گوشت 

مرغ صادر کنند و باید در سطح استان توازن در این 
زمینه ایجاد کنیم.

در  فردا  از  منجمد  مرغ  گوشت  توزیع  از  زینی وند 
این  به  باید  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  کشور  سراسر 
نگاه کنید و رسانه ها واقعیت ها را  موضوع منصفانه 

بیان کنید.
در  مرغ  گوشت  رسمی  قیمت  اینکه  بیان  با  وی   
است،  همجوار  استان های  از  کمتر  کرمان  استان 
تاکید کرد: فرمانداران حق تفسیر به رای ندارند و 
بازار  تنظیم  ستاد  مصوبات  کامل  اجرای  به  موظف 

هستند.

استاندار کرمان خبر داد:

کمبود روزانه 100 تن گوشت مرغ در استان

خبر
مس شهید باهنرکسب کرد:

تندیس مسئولیت پذیری اجتماعی 

و لوح تقدیر فعالیت های فرهنگ سازی 

زیست محیطی
باهنر،  شهید  مس  عمومی  روابط  گزارش  امروز:به  کرمان  خبرنگار  کرمان- 
با بیست و دومین همایش ملی صنعت معدن و خدمات سبز که  همزمان 
در تهران و با حضور نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کالنتری 
رئیس سازمان محیط زیست، تجریشی معاون انسانی سازمان محیط زیست و 
فعاالن حوزه صنعت، معدن و محیط زیست برگزار شد و بدلیل شرایط کرونا، 
مراکز استانها بطور ویدیو کنفرانس از سراسر کشور حضور داشتند، در اداره 
کل محیط زیست کرمان از مس شهید باهنر به عنوان واحد صنعتی و معدنی 

موفق استان در حوزه محیط زیست با اهدا لوح، تقدیر به عمل آمد.
در این جلسه شاکری مدیر کل محیط زیست استان کرمان با اهدا لوح از مس 
شهید باهنر به نمایندگی از ریاست سازمان محیط زیست کشور به خاطر انجام 

فعالیت های زیست محیطی و فرهنگی دراین حوزه مهم تقدیر به عمل آورد.
گفتنی است همزمان با این رویداد سومین اجالس سراسری مسئولیت پذیری 
و  نامی صنعت  از چهره های  تکریم  رویکرد  با  فرهنگ سازمانی  و  اجتماعی 
اقتصاد کشور در تهران برگزار و در آن مس شهید باهنر مورد تقدیر قرار گرفت.

و  سازی  بومی  تولید،  نهضت  نمایشگاه  نخستین 
صادرات با ۵۰ غرفه طی سال جهش تولید در محل 
گشایش  کشور  شرق  جنوب  المللی  بین  نمایشگاه 

یافت.
نمایشگاه های  شرکت  مدیرعامل  ایرنا،  گزارش  به 
جنوب شرق کشور در این  آیین افزود: نمایشگاه یک 

شرق  جنوب  المللی  بین  نمایشگاه  و  است  صنعت  
کرمان می تواند به عنوان نیروی محرکه اقتصادی در 

استان عمل کند.
معظم  مقام   منویات   به  اشاره  با  سعید  امیرحسین 
رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی و جهش تولید اظهار 
کرد: بر همین اساس بومی سازی قطعات در داخل 

کاری است که توسط جوانان  انقالبی انجام می شود.
وی با بیان اینکه بومی سازی ضمن اشتغالزایی  نیازهای 
داخل را برطرف و از واردات جلوگیری می کند گفت: 
نمایشگاه نهضت تولید، بومی سازی و صادرات در پنج 
هزار متر مربع وسعت برگزار شد که با بیش از  ۵۰ 
از ۷۰ قطعه بومی  از ۵۰ شرکت داخلی بیش  غرفه 

سازی شده را به نمایش گذاشته  است. 
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های جنوب شرق کشور 
به حضور شرکت های بزرگ داخلی ازجمله شرکت 
ملی صنایع مس ایران، گل گهر سیرجان، گهر زمین، 
جهان فوالد، مس شهید باهنر، میدکو، الستیک بارز 

در این نمایشگاه اشاره کرد.

جوانان  امور  امروز:معاون  کرمان  خبر  سرویس 
وزارت ورزش و جوانان گفت: در ستاد ساماندهی 
می خواهیم  که  اتفاقی  سرجمع  جوانان،  امور 
نیفتاده و شاهد مهاجرت جوانان، حاشیه نشینی 

و ... هستیم درحالی که نباید اجازه بدهیم کار به 
اینجا برسد و باید قبل از این با ایجاد شغل در 

روستا از مهاجرت جلوگیری می کردیم.
 تندگویان افزود: کدام دستگاه می تواند ادعا کند 
ازدواج،  اشتغال،  ندارد؟  ربط  ما  به  بحث جوانان 
در  و  خودکشی  نزاع،  اعتیاد،  فرهنگ،  طالق، 
مجموع بیش از ۹۰ درصد مسائل استان به جوانان 
ربط دارد و هر کدام از دستگاه ها باید دغدغه مند 
در ستاد حاضر شده و ما باید هماهنگی و بهترین 

یاری در سیاست گذاری کالن را بدهیم.
معاون وزیر ورزش با اشاره به اینکه اعتبار به اندازه 
کافی وجود دارد اما هماهنگی وجود ندارد و شاهد 
پرت منابع هستیم، گفت: امسال برای نخستین 
کشور  در  ازدواج  ثبت  آمار  سال   ۲۵ از  بعد  بار 
پنج درصد افزایش پیدا کرده و کرمان استان سوم 

در این زمینه است و هشت درصد افزایش ثبت 
ازدواج در ۹ ماهه امسال مربوط به کرمان است 

که اتفاق خوبی است.
امور جوانان،  اظهارکرد: در ستاد ساماندهی  وی 
و شاهد  نیفتاده  اتفاقی که می خواهیم  سرجمع 
هستیم   ... و  نشینی  حاشیه  جوانان،  مهاجرت 
درحالی که نباید اجازه بدهیم کار به اینجا برسد و 
باید قبل از این با ایجاد شغل در روستا از مهاجرت 

جلوگیری می کردیم.
دستگاه ها  همه  باید  کرد:  تصریح  تندگویان 
و  وارد جلسات شوند  ایده  و  با طرح  دغدغه مند 
اتفاق مثبت این است که جوانان استان که فرصت 

هستند، تبدیل به تهدید نشوند.
وی با اشاره به تشکل های جوانان استان ها بیان 
کرد: در هیچ کدام از اغتشاشات چند سال اخیر 

یک نفر از مجموعه تشکل های ما حضور نداشته 
و نشان می دهد وقتی جوان در پایگاه و جایگاهی 
حضور یابد که بحث های مختلف دارد و شانیت او 

رعایت شود، در این مباحث وارد نمی شود.
اعضای  گفت:  ورزش  وزارت  جوانان  امور  معاون 
تشکل ها و سمن های جوانان در حوزه آسیب ها 
هدفمند  حضور  برای  و  می کنند  کار  اشتغال  و 
جوانان  تکلیف  و  می کنیم  برگزار  دوره  جوانان، 

حاضر در ستاد مشخص است.
باید  اینکه  به  اشاره  با  مدیران  به  خطاب  وی 
برخورد  خود  جوانان  با  خانه  در  که  همانطور 
با جوانان استان برخورد کنیم، گفت:  می کنیم، 
ثبت تشکل های دارای طرح در استان کرمان با 
هرچه  داریم  درخواست  و  است  مواجه  مشکل 

زودتر این مشکل رفع شود.

گشایش نخستین نمایشگاه نهضت تولید، بومی سازی و صادرات در کرمان 

معاون وزیر ورزش و جوانان در کرمان عنوان کرد:

شاهد پرت منابع و عدم هماهنگی در بحث جوانان هستیم

از کلیه بستانکاران شرکت توسعه و  در اجرای ماده ۲۲۵ اصالحیه قانون تجارت 
آبادانی استان کرمان در حال تصفیه )سهامی خاص( به شماره ثبت ۷۵۱۱ و شناسه 
ملی ۱۰۶۳۰۱۳۴۸۲۳ که آگهی انحالل آن در صفحه ۱۰۹ روزنامه رسمی کشور به 
شماره ۲۲۰۴۸ مورخ ۹۹/۹/۵ درج گردیده است دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت 
حداکثر ۶ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به 
مدیر تصفیه آقای داور هاشمنیا به شماره همراه ۰۹۱۳۳۴۲۶۸۰۵ مستقر در آدرس: 
کرمان ، شهرک شهید باهنر، خیابان بحرالعلوم، ابتدای خیابان رزمندگان، ساختمان 
ایرانیان، طبقه دوم، واحد سوم و کدپستی ۷۶۱۸۷۷۳۴۰۱ مراجعه نمایند. بدیهی 
است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به 

شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.
مدیر تصفیه شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان )سهامی خاص( در حال تصفیه 
داور هاشمنیا

بدین وسیله از کلیه سهامداران دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی که 
به طور فوق العاده در ساعت ۱۰ صبح مورخه ۹۹/۱۲/۲۰ به آدرس بلوار امام 
حسن نبش کوچه ۷ محل دفتر شرکت تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 
۱- انتخاب اعضای هیات مدیره 

۲- انتخاب بازرسین 

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت توسعه و آبادانی 
استان کرمان )سهامی خاص( به شماره ثبت 7511

 و شناسه ملی 10630134823 )نوبت اول(

آگهی دعوت سهامداران شرکت حمل و نقل موادنفتی 
طاهربار کرمان )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 

8350 و شناسه ملی 10630142923 
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم در نظر دارد ملک مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر در زمان اداری به نشانی ذیل 
مراجعه نمایند. بم-بلوار حوزه و دانشگاه-دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم حوزه عمرانی مراجعه و یا با شماره تلفن های ۳-۴۴۳۴۱۸۵۰-۰۳۴ و یا ۰۹۱۳۲۴۶۳۰۲۸ تماس حاصل 
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الف- میزان سپرده شرکت در مزایده ۵ درصد قیمت پایه است. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و هماهنگی جهت بازدید از ملک و تحویل پاکات از تاریخ انتشار 
آخرین آگهی به مدت ۱۰ روز کاری به نشانی فوق مراجعه نمایند.شرایط،محل و مهلت تحویل اسناد مزایده: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست پس از دریافت و تکمیل اسناد 
به همراه سپرده شرکت در مزایده به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی و همچنین قیمت پیشنهادی خود را به ترتیبی که در اسناد مزایده مقرر شده است در ۲ پاکت 
الف و ب که در بسته و الک مهر شده باشد، قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری تعیین شده به دبیرخانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم واقع در بلوار حوزه و دانشگاه- دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد بم تحویل داده و رسید دریافت نمایند.ج- دانشگاه آزاد اسالمی در قبول و رد یک یا کلیه پیشنهادها بدون ذکر دلیل مختار است و ضمنا هزینه درج آگهی 

بر عهده برنده مزایده خواهد بود.                                                                                                                                     دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در نظر دارد باستناد صورتجلسه نهمین جلسه شورای معادن استان به شماره ۵۷۲۲۳ 
مورخ ۹۹/۱۰/۱۶ و نامه شماره ۶۰/۲۲۶۹۱۰ مورخ ۹۹/۰۹/۲۳ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت متبوعه و باستناد صورتجلسه 
هیات حل اختالف ماده ۲۴ مکرر قانون معادن به شماره ۲۳۲۷۸ مورخ ۹۸/۰۵/۲۴ محدوده های اکتشافی را از طریق مزایده واگذار 
نماید متقاضیان حقیقی و حقوقی شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و چگونگی اخذ برگهای شرایط مزایده و 
اوراق شرکت در مزایده به پورتال مزایده های سازمان به نشانی www.ker.mimt.gov.ir مراجعه نمایند کلیه پیشنهادها باید با 
توجه به شرایط مزایده تکمیل و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ به حراست ساختمان شهید باهنر واقع در بلوار 
شهید عباسپور نبش میدان عاشورا تسلیم و رسید دریافت و همزمان در سایت ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و 

پس از بارگزاری پیشنهادها شماره و تاریخ ثبت دریافت نمایند.
الزم به ذکر است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت های معدنی موظفند اسناد و مدارک مندرج در شیوه نامه را به منظور 
تعیین صالحیت فنی و مالی به سازمان نظام مهندسی معدن استان محل ثبت شرکت و یا استانهای همجوار ارائه و گواهی الزم را اخذ 

نمایند. بدیهی است وفق دستورالعمل صادره ارائه گواهی مذکور برای متقاضیان شرکت در مزایده الزامی است.

روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 
1106307

تجدید آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده 

 تجدید آگهی مزایده عمومی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم در نظر دارد ملک مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.متقاضیان 

دانشگاه آزاد -بلوار حوزه و دانشگاه-بم جهت کسب اطالعات بیشتر در زمان اداری به نشانی ذیل مراجعه نمایند.
تماس  09132463028و یا  034-44341850-3اسالمی واحد بم حوزه عمرانی مراجعه و یا با شماره تلفن های 
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میزان  پالک ثبتی نشانی ردیف
 مالکیت

مساحت 
عرصه 

 )متر مربع(

مساحت 
اعیان زیر 

 مربع( رکل)مت

 توضیحات قیمت پایه قدمت کاربری

خ کوثر )نهصد -بم 1
 1متری( کوچه کوثر 

1081 
فرعی از 

 اصلی 3569

شش دانگ 
 عرصه

 000/000/175/11 - ونیمسک  6/741
 ریال

 

 

فت اسناد مزایده و متقاضیان می توانند جهت دریا درصد قیمت پایه است. 5میزان سپرده شرکت در مزایده  -الف
روز کاری به نشانی فوق  10از تاریخ انتشار آخرین آگهی به مدت هماهنگی جهت بازدید از ملک و تحویل پاکات 

یافت و رمراجعه نمایند.شرایط،محل و مهلت تحویل اسناد مزایده: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست پس از د
ریزی یا ضمانت نامه بانکی و همچنین قیمت اه همراه سپرده شرکت در مزایده به صورت فیش وتکمیل اسناد ب

ر بسته و الک مهر شده پاکت الف و ب که د 2مقرر شده است در پیشنهادی خود را به ترتیبی که در اسناد مزایده 
آزاد اسالمی واحد بم واقع در بلوار  داده و حداکثر تا پایان وقت اداری تعیین شده به دبیرخانه دانشگاهباشد، قرار 

دانشگاه آزاد اسالمی در  -جدانشگاه آزاد اسالمی واحد بم تحویل داده و رسید دریافت نمایند. -حوزه و دانشگاه
قبول و رد یک یا کلیه پیشنهادها بدون ذکر دلیل مختار است و ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده 

                                                                        .           خواهد بود

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم

تعداد ردیف ماده معدنی
۶ سرب و روی ۱
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پسر ۱۱ساله حساب 
۶۰میلیونی مادرش را 

خالی کرد
آنالین  کالس های  و  کرونا  به خاطر  که  حاال  همشهری: 
تبلت شده اند،  یا  به گوشی  مجهز  دانش آموزان  همه  مدارس، 
یکی از راه های پر کردن اوقات فراغت برای آنها شرکت در 

بازی های آنالین است.
نباشد ممکن است  با نظارت والدین همراه  بازی هایی که اگر 
دردسرهای بزرگی به وجود بیاورد. مثل ماجرایی که چند روز 
داد و در جریان آن پسری 11ساله ظرف  پیش در مشهد رخ 

4روز حساب 60میلیون تومانی مادرش را خالی کرد.
این پرونده زمانی به جریان افتاد که زنی راهی پلیس فتا مشهد 
شد و گفت که حساب بانکی اش خالی شده است. او توضیح 
داد: من سرپرست خانواده ام هستم و 3فرزند دارم. به دلیل درآمد 
کمی که دارم زندگی را به سختی می گذرانیم و همه تالشم این 
از  برای همین  باشند.  نداشته  فرزندانم کم و کسری  است که 
مدت ها قبل 60میلیون تومان در حسابم بود که قصد داشتم آن 
را برای پول پیش خانه و رفاه بیشتر فرزندانم استفاده کنم اما روز 
گذشته که به بانک رفتم، متوجه شدم پولی در حسابم نیست. 
شوکه شدم و ماجرا را به رئیس بانک اطالع دادم و آنها بعد 
از بررسی  تراکنش  ها گفتند که همه 60میلیون تومان موجودی 

حسابم صرف خریدهای اینترنتی شده است.
با شکایت این زن، تحقیقات برای شناسایی سارق اینترنتی شروع 
شد. مأموران متوجه شدند که سرقت از حساب شاکی در چند 
مرحله و بین ساعات 3 تا 5صبح صورت گرفته است. مأموران 
با ردگیری سرنخ های به جا مانده از سارق او را شناسایی کردند 
و معلوم شد که سارق اینترنتی کسی نیست جز پسربچه 11ساله 

خانواده .
حساب  موجودی  تومان  60میلیون  4روز،  ظرف  که  کسی   
به  ماموران  بود.  کرده  اینترنتی  بازی  یک  صرف  را  مادرش 
تحقیق از این پسربچه پرداختند و او گفت: از مدتی قبل شروع به 
یک بازی آنالین کردم. بازی طوری بود که باید یک شخصیت 
را انتخاب می کردم و بعد برای اینکه این شخصیت را پر قدرت 
کنم و بتوانم مراحل مختلف بازی را طی کنم، می بایست برایش 
لوازمی همچون سالح و تجهیزات می خریدم. اما برای خرید این 

تجهیزات باید پول پرداخت می کردم.
او گفت: چون می خواستم به مراحل نهایی بازی برسم، تصمیم 
گرفتم این پول را از حساب مادرم پرداخت کنم. من از قبل رمز 
گوشی مادرم را می دانستم و اطالعات حساب بانکی اش را که 
به خرید  از آن شروع  به دست آوردم. پس  در گوشی اش بود 
تجهیزات برای بازی آنالین کردم. این بازی به گونه ای است که 
امکان چت کردن هم وجود دارد و در چت بازی با فردی آشنا 
شدم که می گفت اگر برای او هم تجهیزات بخرم، در مراحل 
بعدی بازی کمکم می کند. این بود که 8میلیون تومان هم برای 
او خرید کردم و هر بار که خرید می کردم و پیامکش به گوشی 

مادرم می آمد، پیامک را پاک می کردم تا او متوجه نشود.
برایش  که  فردی  همان  بعد،  مدتی  گفت:  11ساله  پسربچه 
تجهیزات خریده بودم، تهدیدم کرد که اگر بیشتر خرید نکنم، 
ماجرا را به مادرم می گوید و مرا لو می دهد. برای همین مجبور 
بازی را طی کند  او هم مراحل  اینکه  برای  بیشتری  پول  شدم 
خرج کنم و وقتی به خودم آمدم که حساب مادرم خالی شده 

بود.
با اظهارات پسر نوجوان، عرق سردی بر پیشانی مادرش نشست. 
چرا که نه می توانست از پسر خردسالش شکایت کند و نه امکان 

بازگرداندن پول های از دست رفته اش وجود داشت.
خراسان  فتا  پلیس  رئیس  جهانشیری،  جواد  سرهنگ  به گفته 
بر  مادر  عدم نظارت  اتفاق  این  اصلی  دالیل  از  یکی  رضوی، 
نوجوانان،  این روزها  است.  مجازی  در فضای  پسرش  فعالیت 
زمان زیادی را در فضای مجازی می گذرانند و عدم نظارت بر 

آنها، ممکن است دردسرهای زیادی به همراه داشته باشد.
والدین هرگز نباید اجازه دهند که رمز و اطالعات حساب بانکی  
استفاده  درصورت  و  بگیرد  قرار  فرزندان شان  اختیار  در  آنها 
فرزندان از بازی های آنالین باید مراقب باشند که آیا این بازی ها 
برای فرزندشان مناسب است یا اینکه ممکن است به او آسیب 
وارد کند. بررسی این پرونده نشان می دهد که پسربچه 11ساله 
بین ساعت 3 تا 5 صبح اقدام به خرید اینترنتی برای بازی آنالین 
می کرده و این یعنی والدین باید زمان های حضور فرزندانشان 
در فضای مجازی را کنترل کنند تا مبادا گرفتار حوادث مشابه 

شوند.

نان سفید
 و خطر مرگ بیشتر

مطالعه  میل، یک  دیلی  از  نقل  به  آنالین  به گزارش جام جم 
سفید،  نان  حد  از  بیش  خوردن  که  است  داده  هشدار  جدید 
محصوالت مرتبط با غالت تصفیه شده می تواند عواقب جدی 
، سکته  قلبی  های  بیماری  افزایش خطر  از جمله  باشد؛  داشته 

مغزی و حتی مرگ زودرس.
و  سفید  نان   ، کروسان  جمله  از  شده  تصفیه  کربوهیدراتهای 
ماکارونی ، قسمتهای زیادی از فیبر را حذف کرده اند؛ به این 
معنی که سریعتر تجزیه و منجر به افزایش سریع سطح قند خون 

می شوند.
های  گزینه  خواهند  می  مردم  از  محققان   ، ها  یافته  اساس  بر 
های  دانه  جایگزین  را  جو  و  ای  قهوه  برنج  مانند  دار  سبوس 

تصفیه شده مورد عالقه خود  کنند.
دانه ها کامل در نظر گرفته می شوند اگر حاوی هر سه قسمت 
اصلی باشند؛ یعنی سبوس ، ریشه و اندوسپرم.اگر یک یا چند 
»تصفیه  عنوان  به  ها  دانه  از  باشد   شده  حذف  اصلی  قسمت 
، حدود  دانه  از یک  بهره گیری مجدد  با  یاد می شود.  شده« 
دو سوم  از  نیمی  و  دانه  در یک  موجود  پروتئین  یک چهارم 
یا بیشتر مواد مغذی از بین می رود و دانه را سایه ای از خود 
اصلی باقی می گذارد. در این تحقیق ، محققان دانشگاه »سیمون 
فریزر« اثرات پیروی از رژیم غذایی غنی از غالت تصفیه شده 
را بررسی کردند. تجزیه و تحلیل آنها در رابطه با بررسی بیش از 

130 هزار نفر از 21 کشور جهان بود.
غالت در رژیم غذایی شرکت کنندگان به سه گروه تقسیم شد؛ 

غالت تصفیه شده، غالت کامل و برنج سفید.
غالت تصفیه شده شامل غذاهایی بود که با آرد سفید تهیه می 
، غالت  فرنگی  ، رشته  ماکارونی   ، نان سفید  از جمله  شدند  
صبحانه. در همین حال ، غالت کامل شامل هر نوع غذایی است 

که با آرد سبوس دار ، یا غالت کامال سالم تهیه شده بود.
تجزیه و تحلیل نشان داد که شرکت کنندگانی که بیش از هفت 
وعده غالت تصفیه شده در روز مصرف می کنند در معرض 

خطر 27 درصدی بیشتر مرگ زودرس قرار دارند.
همچنین مشخص شد 33 درصد بیشتر در معرض خطر بیماری 
قلبی و 47 درصد بیشتر در معرض خطر سکته مغزی قرار دارند.
پروفسور اسکات لیر رهبر این مطالعه ، گفت: این مطالعه کار 
قبلی را تایید می کند که نشان می دهد رژیم غذایی سالم شامل 
محدود کردن غذاهای بیش از حد فرآوری شده و تصفیه شده 

است.

وزارت بهداشت:  
تانوروزچهارمحمولهواکسنواردمیشود

درتعطیالتنوروزسیلمیآید؟

روابط  و  اطالع رسانی  مرکز  رییس  نوشت:  ایسنا 
واکسن  ورود سومین محموله  از  بهداشت  وزارت  عمومی 
محموله  این  گفت:  و  داد  خبر  کشور  به  اسپوتنیک وی 
شامل ۲۰۰ هزار ُدز واکسن است و محموله های بعدی هم 
به  آتی  بازه های زمانی مشخص شده ظرف هفته های  در 

ترتیب وارد کشور می شوند.
شامل ۲۰۰  محموله  این  افزود:  جهانپور  کیانوش  دکتر 
هزار ُدز واکسن است و محموله های بعدی هم در بازه های 
وارد  ترتیب  به  آتی  زمانی مشخص شده ظرف هفته های 
کشور می شود. تا امروز ۳۲۰ هزار ُدز واکسن اسپوتنیک وی 

و ۲۵۰ هزار ُدز واکسن سینوفارم وارد کشور شده است.
فاز  واکسیناسیون  برای  محموله ها  این  گفت:  جهانپور 
افراد  و  کارکنان سالمت  و سایر  درمان  کادر  یک، شامل 
مقیم آسایشگاه های جانبازان، معلوالن و سالمندان و سایر 

افراد مشمول فاز یک واکسیناسیون استفاده خواهد شد.
واردات  حوزه  در  می کنیم  سعی  ما  اینکه  بیان  با  وی 

و  توافقات  که  هرچند  گفت:  ندهیم،  وعده  واکسن 
قرارهای قبلی این است که هر هفته محموله های واکسن 
واکسن  که  محل هایی  سایر  از  چه  اسپوتنیک،  از  چه  را 
خریداری شده و چه از کووکس داشته باشیم اما با توجه 
به مشکالتی که تقریبا همه تولیدکنندگان واکسن در دنیا 
می شود،  مشاهده  محموله های  تحویل  در  تاخیر  و  دارند 
اطالع رسانی صرفا در موعدی که  این است که  بر  تالش 
ارسال محموله ها قطعی شده، انجام شود. انتظار این است 
که تا نوروز سه تا چهار محموله واکسن از منابع مختلف 

داشته باشیم.
اولین محموله واکسن در  جهانپور درباره وضعیت ورود 
قالب کووکس گفت: فهرست پیش بینی ارسال محموله ها 
حاکی از این است که تا پایان اسفند یا ابتدای فروردین 
اولین محموله شامل یک میلیون و ۲۰۰ هزار ُدز واکسن 
آسترازنکا از مسیر کووکس برای ایران ارسال شود. به هر 
حال تا زمان قطعیت آن نمی توان درباره اش صحبت کرد.

و  بلندمدت  بینی  پیش  اداره  رئیس  نوشت:  میزان   
اقلیمی سازمان هواشناسی کشور گفت: نمی توان از حاال 
پیش بینی کرد در عید سیل خواهیم داشت یا نه، اما به 

نظر می رسد میزان بارش ها نرمال باشد.
جواد کیاجمالی گفت:  ما در سازمان هواشناسی، سه 
روزه،    پنج  و  اول کوتاه مدت  نوع  داریم.  نوع پیش بینی 
نوع دوم میان مدت است که شش هفته و نوع سوم  بلند 

مدت است که یک فصل را شامل می شود.
وی افزود: تمام پیش بینی ها با عدم قطعیت ۱۰ تا ۱۵ 
مسئله  قطع  طور  به  نمی توان  و  است  همراه  درصدی 

جوی  را پیش بینی کرد.
اقلیمی  سازمان  و   بلندمدت  بینی  اداره پیش  رئیس 
هواشناسی کشور  ادامه داد: هر چقدر به زمان پیش بینی  
دورتر  هرچه  و  دقیق تر  پیش بینی   می شویم،  نزدیک 

شویم، پیش بینی  ضعیف تر می شود.
کیاجمالی درباره پیش بینی های پنج روزه گفت: صحت 

از سایر پیش بینی ها بیشتر است هر  این پیش بینی ها 
کمتر  پدیده  وقوع  درصد  می شویم،  دور  زمان  از  چه 

می شود.
قطعی  پیش بینی   نمی توان  حاضر  حال  افزود:در  وی 
فعلی،  نقشه های  اساس  بر  اما  داد،  انجام  عید  برای 
و  نرمال  کشور،  سراسر  در  بارش ها  می کنیم  پیش بینی 

حتی کمتر از حد نرمال خواهد بود.
اقلیمی  سازمان  و   بلندمدت  بینی  اداره پیش  رئیس 
هواشناسی کشور در پاسخ به این سوال که در تعطیالت 
نوروز احتمال وقوع سیلی وجود دارد یا خیر،   ادامه داد: 
وقوع سیل به عوامل مختلفی بستگی دارد و تنها سابقه 

وقوع سیل، دلیل بر وقوع سیل در هر سال نمی شود.  
استان  دو  در  است  ممکن  مثال  عنوان  افزود:به  وی 
میزان  یک  به  بارندگی  بلوچستان  و  سیستان  و  گیالن 
داشته باشیم، اما با توجه به نوع خاک منطقه، فقط در 

گیالن شاهد وقوع سیل و ایجاد خسارت باشیم.

روایت »کرمان امروز« از آماری تاسف برانگیز که معاون استاندار کرمان چندی پیش منتشر کرد:

تراژدی کرمان ثروتمند و مردم فقیر

هفته گذشته معاون استاندار کرمان آماری را منتشر کرد 
بازهم اعالم  اما  که اگرچه آن را کم و بیش می دانستیم، 
آن بسیار ما را در فکر فرو برد. ایشان در خبری که چندی 
پیش منتشر شد، گفت: »حدود 6۰ درصد جمعیت استان 
کرمان در چهار دهک پایین درآمدی هستند. استان کرمان 
نخست  های  رتبه  در  استعدادها  و  پتانسیل  برخی  نظر  از 
رتبه نخست معدن،  استان کرمان  دارد.  قرار  و دوم کشور 
فرآورده ها و شاغالن معادن، حوزه کشاورزی با وجود کم 
آبی یک چهارم باغات کشور را دارد و در تولید پسته، خرما، 
گردو، کنجد و محصوالت جالیزی رتبه های اول مربوط به 
این استان است.کرمان همچنین با ۷۰۰ اثر ثبت ملی، هفت 
این استان مرمت  تاریخی  اثر فرهنگی -  اثر جهانی، ۳۰۰ 
شده اند و از نظر درآمدی صنایع ما وضعیت خوبی با وجود 

کرونا و تحریم دارند«
»اما  گفت:  سخنانش  از  دیگر  بخشی  در  بصیری 
در چهار دهک  کرمان  استان  درصد جمعیت  متاسفانه6۰ 
کمیته  پوشش  تحت  جمعیت  درصد   ۷.۷ درآمدی،  پایین 
این  امام خمینی)ره( هستند و درآمد خانوار شهری  امداد 
استان ۳۰ میلیون تومان در سال و کشور ۴۰ میلیون تومان 
است.درآمد مردم روستایی استان کرمان ۱۵ میلیون تومان 
در سال و کشور ۲۳ میلیون تومان است، سرانه ورزشی روباز 
استان کرمان ۳۲ صدم در کشور 6۹ صدم می باشد، درصد 
جمعیت روستایی برخوردار از گاز استان کرمان ۴۲ و این 

آمار در کشور ۷۵ درصد است«

این اعداد که مالحظه فرمودید مانند مرثیه ای است که 
می توان برای تاریخ چند ده ساله این استان مظلوم خواند. 
مرثیه ای که چشم هر انسان وطن پرستی را نم آگین خواهد 
کرد. در بین سخنان آقای بصیری که در کمال صداقت و 
داده  پاسخ  سوال  این  شد  منتشر  خبری  شفافیت  رعایت 
نشد که چرا این فقر در استان وجود دارد؟ وقتی شما در 
ابتدای سخنان خود از استعدادهای بی مانند استان کرمان 

صحبت می کنید، چگونه در انتها این آمارها بیان می شود. 
چرا تقریبا همه شاخص های رفاهی مردم کرمان از متوسط 
کشوری پایین تر است؟ شما که بخشی از سخنان خود را 
در کمال شفافیت بیان می کنید، به این نکته اشاره نمی 
داخل  در  استان  خدادادی  های  ثروت  باید  چرا  که  کنید 
کرمان خرج نشود و چرا ما مردم کرمان از ۲۰۰ سال قبل 
تا به امروز مجبور به تحمل فشار اقتصادی هستیم؟این چه 

روندی است که در سیستم مدیریتی این استان نهادینه 
شده است که باید مردمش در پایین ترین سطح رفاه باشند 
استان  ثروت هایش در کمترین حالت ممکن در داخل  و 
از شخصیت های  آقای بصیری عزیز که یکی  خرج شود؟ 
پرونده  و  آیید  می  شمار  به  استان  این  خوشنام  و  علمی 
باهنر کرمان همواره می  دانشگاه  در  ارزشمند شما  علمی 
درخشد، چرا در ادامه سخنان خود دلیل این همه بدبختی 
را بیان نمی کنید؟ و از آن بدتر اینکه به چه دلیل راهکاری 
برای برون رفت از این وضعیت ارائه نمی کنید؟ از دیدگاه 
هر مکتب، دین و شبه دینی که به این موضوع نگاه کنیم 
صحیح نیست که ثروت خدادادی یک استان در سطح ملی 
خرج شود و درصد قانونی آن هم در استان هزینه نشود و 
قالب  باز هم در  استان است،  برای  اسم هزینه  به  اگر هم 
یک ساختمان یا پاساژ در تهران باید باشد. شما امروز اتفاقا 
در مقامی هستید که باید این موضوعات را تغییر دهید، نه 
اینکه در کنار مردم از آن گالیه فرمایید. شما آمده اید برای 
تغییر نه اینکه تازه انگشت روی ایرادات بگذارید. زمانی که 
شما و دکتر فدایی وارد این مجموعه شدید ما رسانه ای ها 
بسیار خوشحال شدیم که دو فرد پاکدست و علم گرا وارد 
حل  معضالت  از  بسیاری  یقینا  و  شده  کرمان  استانداری 
خواهد شد. اما امروز شاهد هستیم که شما و همکارانتان 
تنها مصیبت گو شده اید. مصیبتی که سالها دغدغه مندان 
این استان را گریانده است و امروز چشم ها از این نابرابری 
پایانی  روزهای  همین  در  همچنان  ما  است.  خشکیده  ها 
دولت دوازدهم از شما توقع داریم که به جای این ریلهای 
است،  شده  بنا  کرمان  استان  در  قدیم  زمان  از  که  فشلی 
ریلهایی قرار دهید که حتی اگر در آینده سیستمی قصد 
فساد داشته باشد هم با سد و مانع رو به رو شود. به امید 
فردایی بهتر که در آن زمین هیچ کشاورزی در یک روستا 
به دلیل فعالیت های معدنی نابود نشود و به جایش یک برج 

در تهران احداث نگردد.

»۶۰درصدجمعیتاستانکرماندرچهاردهکپاییندرآمدی،۷/۷درصدجمعیتتحت
پوششکمیتهامدادامامخمینی)ره(ودرآمدخانوارشهریایناستان۳۰میلیونتوماناستدر
حالیکهمتوسطکشوری۴۰میلیونتومانمیباشد.درآمدمردمروستاییاناستان۱۵میلیون
توماندرسالومتوسطکشوری۲۳میلیونتوماناستوبرخورداریازگازاستانکرمان۴۲
واینآماردرکشور۷۵درصداست«اینهاآماریاستکهمعاوناستانداربیانکردهاست
کهدرآننشاندادهمیشودکهمردمکرماندرزمینهرفاههموارهکمترازمتوسطکشوری

هستندواینسوالبوجودمیآید؛پساینهمهثروتخدادادیاستانکجامیرود؟

بهقلم
محمدفتحنجات

www.teetr. ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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در قرن 21 آن هم در حالی كه همه كشورها نگهداری و عقیم سازی سگ های   
بالصاحب را در پیش گرفتند، این سخنان حیرت آور است

  در روزهای اخیر اظهارات جدید و البته عجیب شهردار رفسنجان درباره معدوم سازی 
سگ ها در فضای مجازی منجر به واكنش حامیان و فعاالن حقوق حیوانات و البته عده ای 
از مردم شده است. محمد مختاری شهردار رفسنجان چندی پیش گفت: سگ های غیر 
مفید باید معدوم شوند و از جمعیت سگ ها یک درصد مفید هستند و نودونه درصد 
و  تند  واكنش  انتشار همین سخنان درفضای مجازی  به شمار می آیند.  مفید  غیر  آنها 

انتقاد جمعی از فعاالن حقوق حیوانات در فضای مجازی را در پی داشت و...

گزارش »کرمان امروز« از اظهارات جدید و عجیب شهردار رفسنجان درباره معدوم سازی سگ های ولگرد؛

بازهم سگ کشی در رفسنجان

یاد ایام

ژاپن و انحصار تولید چادر مشکی 

اشاره:
عجیب  البته  و  جدید  اظهارات  اخیر  روزهای  در 
در  ها  سگ  سازی  معدوم  درباره  رفسنجان  شهردار 
فضای مجازی منجر به واکنش حامیان و فعاالن حقوق 

حیوانات و البته عده ای از مردم شده است.
محمد مختاری شهردار رفسنجان چندی پیش گفت: 
جمعیت  از  و  شوند  معدوم  باید  مفید  غیر  های  سگ 
سگ ها یک درصد مفید هستند و نود و نه درصد آنها 

غیر مفید  به شمار می آیند.
تند  واکنش  مجازی  درفضای  سخنان  همین  انتشار 
فضای  در  حیوانات  حقوق  فعاالن  از  جمعی  انتقاد  و 
سازی  معدوم  و  کشتار  آنها  داشت.  پی  در  را  مجازی 
سگ ها را عملی غیر انسانی و غیر اخالقی دانستند و 
تاکید کردند که باید اقدام فوری و عاجل برای پرهیز از 

تداوم معدوم سازی سگ ها به کار گرفته شود.
سخنان  موافق  که  ای  عده  هم  میان  این  در  البته 
مخالفان  به  پاسخ   در  نیز  اند  بوده  رفسنجان  شهردار 
طرح معدوم سازی سگ های ولگرد گفته اند؛ افزایش 
قابل توجه سگ های ولگرد و یا همان سگ های بدون 
صاحب در رفسنجان موجب رعب و وحشت مردم این 
شهر و ایجاد حاشیه هایی شده است که پیگیری الزم 
در جهت کنترل جمعیت سگ های بدون صاحب را می 
طلبد.  در همین زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  

قابل مطالعه است.
حقوق حیوانات

سعدی شیر سخن، شعر معروفی دارد که با این مطلع 
که  است،  دانه کش  که  موری  میازار  شود:"  می  آغاز 

جان دارد و جان شیرین خوش است"

همین یک بیت از این شاعر گرانقدر نشان از نگاه ادبی 
و فرهنگی جامعه ی ایرانی نسبت  به حقوق حیوانات و 
ضرورت احترام  به حیات آنها و حفظ حقوق حیاتی و 

زیست محیطی حیوانات و جانداران مشابه دارد.
شک نیست که حیوانات، بخشی از جامعه طبیعی و 
زیست محیطی را تشکیل می دهند و در برقراری توازن 
در نظام طبیعت، نقش موثر و غیر قابل انکاری دارند.  
سگ نیز در زمره حیوانات اهلی به شمار می رود و در 
قواعد فقهی و شرعی نیز دارای احکام متعدد می باشد. 
تردد سگ ها در خیابان گاه  و  نگهداری  این وجود  با 
موجب رعب و وحشت مردم و یا حتی منجر به حوادثی 
نگاهی  به  را  ها  به سگ  نگاه  مساله  این  که  می شود 

متفاوت بدل کرده است.
سگ های ولگرد

در این میان سگ های ولگرد و بی صاحب بیشتر در 
که  چرا  گیرند  می  قرار  حمالت  آماج  و  خطر  معرض 
حتی  یا  و  ولگرد  های  بودن سگ  رها  از  مردم  برخی 
صاحب دار در محیط زندگی رنج می برند و این موضوع 

همواره امنیت و آرامش زنان و بچه ها را تهدید می کند 
و باعث می شود در ساعات خلوت و یا تاریکی شب به 
راحتی در خیابان تردد نکنند. اما همین مردم معتقدند 
حیوانات  با حقوق  مغایر  طریق  هر  به  ها  کشتار سگ 
است و باید سگ های ولگرد در پناهگاه حیوانات جمع 

آوری شوند.
یک اظهار نظر عجیب

محمد مختاری شهردار رفسنجان چندی پیش گفت: 
سگ های غیر مفید باید معدوم شوند و از جمعیت سگ 
ها یک درصد مفید هستند و نود و نه درصد آنها غیر 

مفید  به شمار می آیند.
برخورد  در  دوگانگی  افزود:  حال  عین  در  مختاری 
به  با سگ ها وجود دارد یک عده کسانی هستند که 
تولید  برای  مناسب  زمینه  و  دهند  می  غذا  ها  سگ 
در  غذا  وجود  از طرفی  و  می شود  فراهم  بیشتر  مثل 
زباله ها و پسماندها نیز این موضوع را تشدید می کند 
ها  حضور سگ  نگران  که  هستند  مردمی  طرفی  از  و 
در شهر هستند. عقیم سازی سگ ها زمان بر است و 

برای کنترل سگ ها بازه طوالنی می طلبد و همچنین 
معضل رها سازی سگ های عقیم شده در شهرها نیز 

وجود دارد.
مختاری در ادامه به راه اندازی مرکزی برای نگهداری 
و عقیم سازی سگ ها در رفسنجان اشاره کرد و گفت: 
این زمین ۵ هکتاری شامل بخش های مختلفی برای 
اسفند  دهم  تا  امسال  ابتدای  از  و  است  سازی  عقیم 
نزدیک به سه هزار و ۲۸۳ قالده سگ ساماندهی شدند 
در حالی که این میزان عقیم سازی هزینه هنگفتی در 

برداشت.
هاری  واکسن  مرکز  این  در  ها  سگ  به  افزود:  وی 
تزریق و سالم سازی می شوند و تعداد قابل توجهی از 

آنان به داخل شهرها بر می گردند.
ساماندهی  کار  کرد:  نشان  خاطر  رفسنجان  شهردار 
سگ ها باید به طور همزمان در سراسر شهرستان انجام 
که  چرا  دهد  نمی  جواب  ای  نقطه  صورت  به  و  گیرد 

سگها بالفاصله جایگزین میشوند.
بحث  دستورالعمل  آخرین  طبق  بر  گفت:  مختاری 

سال  و  اجرایی   ۸۷ سال  در  که  ها  سگ  ساماندهی 
و  مفید  به دو گروه  ها  ابالغ شد سگ  گذشته مجددا 
هستند  مفید  هایی  سگ  شوند،  می  تقسیم  غیرمفید 
که از لحاظ ژنتیکی باارزش باشند و این سگ ها عقیم 
سازی و شناسنامه دار می شوند و به جاهایی که نیاز 

داشته باشند واگذار می شوند.
سخن آخر

دیگری  مساله  هر  از  که  موضوعی  رسد  می  نظر  به 
مهم تر است، تغییر دیدگاه مردم  و مسئوالن نسبت  
به سگ های ولگرد یا همان بدون صاحب  است چرا 
که نمی توان به صورت کامل سگ های ولگرد را جمع 
آوری کرد. از این رو احداث پناهگاه نگهداری حیوانات 
و جمع آوری مستمر این دسته از حیوانات با یک برنامه 
امکان  اینکه  به  توجه  با  و  شود  انجام  باید  مدت  بلند 
تشخیص سگ های دارای صاحب از سگ های ولگرد 
مشکل است نیاز به تالش و همکاری عموم دامداران و 
مردم مناطق شهری و روستایی جهت جلوگیری و رها 

سازی سگ ها در معابر عمومی می باشد.

 در این ایام که ستاد ملی کرونا مسافرت ها را محدود کرده 
است و در شهرهای شمالی گیالن و مازندران وسایل نقلیه غیر 
بومی را روزانه ۵۰۰ هزار تومان جریمه می کنند و در برخی 
با جریمه های  ترافیکی  ایران هم محدودیت های  شهرهای 
مختلف و در تمام شهرهای ایران هم برای جلوگیری از شب 
نشینی های غیر ضروری و خودخواسته وسایل نقلیه عبوری 
را از ساعت ۱۰ شب تا ۴ صبح دویست هزار تومان جریمه 
می کنند چاره ای نیست جز اینکه طول و عرض زمان را به 
عقب برگردیم و بار دیگر گذشته خود را مروری دوباره بکنم و 

در اختیار خوانندگان نشریه قرار بدهم.
 اما قبل از اینکه این کار را انجام دهم موقعیت کنونی کرونا  
بار دیگر از نظر بگذرانیم که  ایران و جهان را یک  یک  در 
ببینیم ما در کجای  کرونا ایستاده ایم وجهان در کجا قرار 
گرفته است. با توجه به اینکه در ۵۰ کشور ثروتمند جهان 
متاسفانه  است  شده  شروع  کرونا  بیماری  واکسیناسیون 
کشورهای فقیر و ضعیف به علت های گوناگون هنوز نتوانسته 
است  کرده  پیدا  را  حیات  آب  حکم  که  واکسن  این  به  اند 
دسترسی داشته باشند. جهش ژنتیکی کرونا هم در این زمان 
آفریقای  و  برزیل  و  انگلیس  در  و  است  قوز شده  باالی  قوز 
جنوبی متاسفانه این  ویروس جهش بیولوژیکی پیدا کرده و 
بیشتر کشورهای جهان رابطه خود را با این کشورها قطع و یا 

به حداقل رسانده اند.
متاسفانه تلفات روزانه در این کشورها و چند کشور اروپایی و 

آمریکا و کانادا چند روزی باالی هزار نفر بوده است.
 کادر پزشکی این کشور ها شبانه روز تالش کرده اند تا بر 
این بیماری غلبه کنند و خوشبختانه تا اندازه ای هم موفق 
شده اند که روز به روز تلفات را پایین بیاورند. ولی متاسفانه در 
اثر مسافرت افراد مبتالی این کشورها به سایر مناطق جهان 
رفته اند و اکنون نشانه ای از این بیماری در سایر کشورهای 
دیگر هم خود را نشان داده است. خوشبختانه کادر درمانی 
افراد  تمام کشورهای دیگر هم  سعی خود را می کنند که 
مبتال را که به این کشورها مسافرت کرده اند در قرنطینه نگه 
دارند و جلوی شیوع این بیماری را بگیرند. تاکنون هم تا اندازه 
ای موفق بودند که با قطع پروازهای هوایی از گسترش این 

بیماری در سطح وسیع تری جلوگیری کنند .
متاسفانه تاکنون در جهان باال ۹۴ میلیون نفر به این بیماری 
این  عمر  از  سال  یک  از  بیشتر  که  حالی  در  شده اند،  مبتال 
بیماری نمی گذرد و تازه در یک چهارم جهان واکسیناسیون 
شروع شده و نتیجه واکسیناسیون هم تحت اثر جهش های 
ژنتیکی این ویروس قرار گرفته و واکسنها هم مرتب و به طور 
یکنواخت مورد آزمایش دوباره قرار می گیرند و آزمایشگاه ها 
مجبور شده اند تغییراتی در ترکیبات شیمیایی این واکسن ها 

ایجاد کنند که بتوانند علیه ویروس موثر باشند.
 به همین خاطر سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است 
که تا آخر سال میالدی جدید نمی توانند به طور قطع و یقین 
اعالم کنند که این بیماری در اخر سال ۲۰۲۱ در چه وضعیت 

قابل قبولی قرار دارد .
پایان سال  در  بهداشت جهانی  سازمان  گفته سران  به  بنا 
۲۰۲۱ به شرط اینکه همه آدمیان از ماسک استفاده کنند و 
فاصله اجتماعی حداقل ۲ متر  را با یکدیگر رعایت کنند و از 
شستن مرتب دستها و صورت با اب و صابون و یا مواد شوینده 
غافل نشوند .میشود گفت میشود با این بیماری مدارا کرد تا 
اینکه در آینده ای که معلوم نیست چه مدت طول بکشد بر 

این بیماری سازمان های بهداشتی غلبه کنند.
و  آمریکا  و  اروپا  در  مختلف  دارویی  شرکت های  تاکنون   
اقیانوسیه  ۱۶ واکسن مختلف تهیه کرده اند که به تولید انبوه 
واکسن ها  این  از  در ۵۰ کشور جهان  اکنون  و  است  رسیده 
استفاده می شود. بنا به اظهار سران سازمان بهداشت جهانی 
به کشوری می شود گفت که از نظر این بیماری ایمن شده 
است؛ شرط آن این است که حداقل ۷۵ درصد جمعیت آن 
کشور واکسن کرونا را در دو مرحله دریافت کرده باشند. ولی 
متاسفانه قبل از آن ایمنی در کشور میسر نمی شود مگر مرز 

۷۵ درصد برسند.
همراه  ایران  پاستور  انستیتو  هم  ایران  خودمان  کشور  در 
کشور کوبا  قراردادی بسته اند که واکسن سوبرانای ۲ کوبا 
را که مرحله اول و دوم آن در کوبا شروع شده و قرار شده 
است که مرحله سوم آن در شرکت دارویی برکت وابسته به 
اند  تاکنون موفق شده  امام شروع شود  اجرایی فرمان  ستاد 
این واکسن را به طور آزمایشی به تعدادی افراد تزریق کنند 
و هر هفته افراد مورد آزمایش را به دقت تحت نظر پزشکی 

قرار دهند. 
 در ضمن قرار شده است ایران ۱۶ میلیون واکسن کوواکس و 
۱۶ میلیون دوز دیگر واکسن از کشور چین و روسیه خریداری 
کنند و قبل از واکسن مشترک کوبا و انستیتو پاستور ایران این 

واکسن مورد استفاده قرار گیرد که تا این زمان در حد صحبت 
های مقدماتی است.

 در ضمن بنا به گفته آقای محمد رهبررئیس اجرایی فرمان 
امام اگر چنانچه واکسن مشترک کوبا و ایران بتواند از عهده 
تولید  به  و  برآید  باموفقیت کامل  مربوط  ازمایش های  تمام 
تابستان ۱۴۰۰  اوایل  یا  و  بهار  اواخر  در  برسد حداقل  انبوه 
ایران و کوبا شروع خواهد  با واکسن مشترک  واکسیناسیون 

شد .
بگذریم تا آن موقع وقت زیادی باقی است و حرف و حدیث در 
این مورد بسیار است به امید اینکه تمام آزمایش ها با موفقیت 

به انجام برسد به شرح خاطرات گذشته خود می پردازم.
۱ -  "زنان روستایی ایران چه رنگی را دوست دارند" 
 راستش این مطلب اصال به ذهن من خطور نکرده بود تا 
اینکه در سال ۱۳۵۴ شمسی که در سال چهارم رشته مشاوره 
و راهنمایی در دانش سرای عالی  تهران آخرین روزهای پایان 
تحصیلی خود را می گذراندم. چرا که متاسفانه بعدها  فرصتی 
برای من پیش نیامد که تحصیالت خود را ادامه دهم  و در 
همین دوره لیسانس در همان اولین پله های تحصیلی درجا 

زدم" 
که  نیساری  احمد-  دکتر  آقای  ما  اقتصاد   استاد  روزی 
خدایش او را بیامرزد همراه دانشجویی فوق لیسانس از ژاپن 
که رشته طراحی پارچه خود را به تازگی به پایان رسانده بود 
و از یکی از کارخانه های پارچه بافی ژاپن بورسیه تحصیلی  به 
مدت یک سال به او تعلق گرفته بود و از طرف کارخانه پارچه 
بافی به استاد اقتصاد ما معرفی شده بود که تحقیق یک ساله 

خود را در ایران زیر نظر دکتر احمد نیساری  بگذراند.
با معرفی این استاد  در این یکسال به سراسر ایران مسافرت 
کرده و با زنان روستایی ایران مصاحبه کرده بود که چه رنگی 
را دوست دارند. حاال که نتیجه تحقیقات او  به پایان رسیده 
بود و قصد بازگشت به ژاپن را داشت نتیجه تحقیقات خود را 
در ۵ نسخه تایپ کرده بود .همراه استاد اقتصاد ما به کالس ما 
آمده بود که نتیجه تحقیقات خود را برای دانشجویان کنفرانس 

وار بیان کند و نظرات خود را هم در پایان مقاله اش بگوید.
 شرح مختصری از استان های ایران و شهرهای مهم آن و 
دهکده هایی را که رفته بود همراه با برداشت هایی که در این 
سفر یادداشت کرده بود برای ما شرح داد و در آخر هم برای 
اینکه بورسیه خود را که کارخانه پارچه بافی ژاپن در اختیار 
او گذاشته بود حالل کرده باشدبه جوابی که کارخانه  از او 
خواسته بود با دالیل منطقی و گزارشهای میدانی جواب داده 
بود که زنان روستایی ایران به پارچه هایی که به آنها اختصاص 

داده می شود فقط پارچه هایی مورد عالقه آنهاست که گل 
ها و نقش و نگارهای پارچه بیشتر رنگ قرمز در آن به کار 
رفته باشد. خودش با  مقایسه روستاهای ایران با یکدیگر به 
این نتیجه رسیده بود که چون زنان روستایی ایران بیشتر در 
میان دشت و جنگل و طبیعت روزگار خود را می گذرانند و 
غرق در طبیعت سبز هستند دوست دارند پیراهنی که می 
پوشند کمتر زمینه سبز داشته باشد و ترجیح می دهند که 
در نقش گل ها و زمینه پارچه ها بیش از رنگ قرمز استفاده 
شود. وقتی سخنرانی دانشجوی فوق لیسانس ژاپنی به اتمام 
رسید من فهمیدم ژاپن که بعد از جنگ جهانی دوم در اثر 
بمباران های ناشی از جنگ به تلی از خاک تبدیل شده بود و 
دو شهر مشهور آن هیروشیما و ناکازاکی در ششم و نهم ماه 
اوت ۱۹۴۵ با بمب اتمی ویران شد و  هزارها کشته و مجروح 
و ناقص الخلقه از خود به جای گذاشت و هنوز که هنوز است 
جای این دو شهر در میان شهرهای دیگر ژاپن خالی است و 
مقام واقعی خود را پیدا نکرده است، آب و هوا و خاک این 
دو شهر هنوز بعد از ۷۵ سال که از آن فاجعه شوم می گذرد 
هنوز آلوده است از خاکستر جنگ جهانی دوم نسلی در ژاپن 
پا گرفته است که مانند بعضی از زمامداران کشورهای دیگر که 
فقط تا نوک پای خود را می بینند نیستند و خیلی دورترها را 

می بینند و آینده نگر  هستند.
 شدیدترین زلزله در ژاپن با کمترین تلفات روبه رو می شود.  
ژاپن تا کنون چند سونامی ویرانگر را پشت سر گذاشته ولی 
جمعیتی  نظر  از  است  مانده  باقی  استوار  و  ثابت  همچنان 
سالخورده ترین  افراد در ژاپن زندگی می کنند و با این حال 
شیوع کرونا در ژاپن حداقل تلفات را داشته است چرا که هیچ 
گاه هیچ مساله و  مشکل اجتماعی و زمینی و هوایی را ساده 
نمی گیرند. همیشه عمق مشکالت را می شکافند و تجزیه و 
تحلیل می کنند و از هیچ مشکل کوچکی هم نمی گذرند. نمونه 
به  کرده اند  خوبی حل  به  که  را  خود  کشور  مشکالت   اش 
نیازهای ساکنان کره زمین می پردازند. یک نمونه آن همین" 
زنان روستایی ایران چه رنگی را دوست دارند" مرا یاد سال 
۱۳۵۰ شمسی می اندازد که در روستاهای شهرستان داراب 
معلم بودم چون در خانه ای بودم که مثل فرزند خودشان برای 
من غذا می پختند و لباس هایم را می شستند و خانه را تمیز 
میکردند. وقتی خدمتم در شهرستان داراب به اتمام رسید و 
به تهران رفتم از خیابان بهار تهران که بهترین مغازه پارچه 
فروشی ها را دارد سه متر پارچه پیراهن که گران ترین قیمت  
آن زمان متری ۸۰ تومان بود را خریدم که گل های آن و 
زمینه اش همه سبز و آبی بودند  و قرمز در آن کمتر به کار 

رفته بود.  بعد از اینکه پارچه را به آنها دادم و مخصوصا به 
آنها گفتم این پارچه را از بهترین مغازه های تهران  مخصوص 
آنها خریده ام به محض اینکه پارچه را از کاغذ کادو بیرون 
آوردند  کلمه آقی) آق( گفتند و پارچه  را جلویم پرت کردند 
از بی ادبی آنها خیلی ناراحت شدم ولی به روی خودم نیاوردم 
بعد از اینکه فهمیدم پارچه  مورد پسند آنها نیست به آنها حق 
دادم که آن کلمه که زشت ترین کلمه  شهرستان داراب بود 
را به من بگویند. توانستم سر و ته قضیه را با ۱۵۰ تومان پول 
بهم آورم که خیلی خوشحال شدند و مرتب تشکر می کردند. 
وقتی همان پارچه را به یکی از اقوام خود در  شهرستان دادم 
که اتفاقاً خیلی شیک پوش بود مرتب آدرس پارچه فروش را از 
من می گرفت و چقدر به به و چه چه  میگفت. مثال بعدی در 
اوایل انقالب ۱۳۵۷ که تاچند سال کارخانه های  پارچه بافی 
ژاپن بهترین چادر مشکی زنانه را مخصوص زنان ایران طراحی 
و به بازارهای ایران سرازیر می کردند تا اینکه بازارهای ایران از 

چادر سیاه اشباع شد و دیگر فروشی نداشتند . 
در آن موقع بود که در ژاپن که چندین خط تولید خود را به 
چادر مشکی اختصاص داده بودند کم کم  آنها را برچیدند و 
دنبال طرحهای جدیدی رفتند که در کشورهای دیگر خواستار 
داشت و به نیازهای آنها جواب می دادند. این مساله به من 
خارق العاده  پیشرفت  که  است  ژاپن  حق   واقعاً  که  فهماند 
داشته باشد. ایران و ژاپن هر دو در یک زمان دانشجو به خارج 
فرستاده اند؛ در  زمان امیر کبیر. حاال ما در کجای این دنیا 

ایستاده ایم و آنها در کجا قرار دارند!؟
آمریکا  در  که  تهران  عالی  دانشسرای  در  استادانم  از  یکی 
تحصیل کرده بود می گفت روزی دانشجویان را به بازدید از 
کارخانه ای در یکی از شهرهای آمریکا بردند. می گفت چند 
نگه  کارخانه  اطالعات  در  را  آنها  داشتم که  ژاپنی  تا شاگرد 
کاتالوگ  مقداری  کارخانه شوند.  داخل  نگذاشتند  و  داشتند 
کارخانه به آنها دادند که آن کاتالوگ ها را مطالعه کنند و به 
بقیه  اجازه دادند که داخل کارخانه شوند. استاد ما میگفت در 
کارخانه چیز جالبی نظر مرا جلب نکرد وقتی بازدید کارخانه 
تمام شد در دفتر اطالعات کارخانه دیدم که همشاگردی های 
ژاپنی من چندین صفحه یادداشت از کاتالوگ ها برداشته اند . 
آن موقع از خودم خجالت کشیدم که من کل کارخانه را 
کارخانه  آن  از  برداشتی  و  نبوده  جالب  برایم  ولی  ام   دیده 
کلی  ها  کاتالوگ  مطالعه  با  ژاپنی  دانشجویان  ولی  نداشتم 
یادداشت برداشته بودند که مطمئن هستم در آینده کارخانه 

ای بهتر از آن که من دیدم برای ژاپن ساخته اند.
ادامه دارد...
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