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مدیر کل کمیته امداد کرمان خبر داد:

حمایت 118 نفر حامی

 خارج از کشور 

از 555 یتیم کرمانی

مدیرکل آموزش و پرورش
 استان اعالم کرد:

پرداخت مطالبات فرهنگیان

 کرمان تا ۲۰ فروردین ماه

متن در صفحه دوم

شهردار کرمان:

با سمپوزیوم مجسمه سازی 
از شهر کرمان  به عنوان 
یک گالری یاد می شود

مدیرکل ارشاد کرمان:

مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰ باعث 

غلبه بر چالش های پیش رو می شود

4

گزارش »کرمان امروز« از حباب قیمت مسکن توام با رکود معامالت در این بازار و عدم نظارت دقیق بر آن؛

تناقض عجیب در بازار مسکن کرمان

متن کامل در صفحه سوم

   بررسی وضعیت فعالیت مشاوران امالک در کرمان خبر از رکود معامالت مسکن در این شهر می دهد و کارشناسان بازار مسکن نیز معتقدند پس از افزایش قیمت مسکن در ماه های گذشته اکنون بازار مسکن وارد 
دوره رکود شده است. اما کافی است قیمت امروز مسکن را چه در مرکز شهر کرمان و چه در شهرک های حاشیه ای با قیمت های یک ماه یا چند ماه قبل مقایسه کنید تا متوجه شوید که در همین دوره رکود نیز 

قیمت ها در حال افزایش است و از سوی دولت هیچ نظارت و کنترلی بر بهای ملک در این بازار وجود ندارد و تمامی قیمت ها به دست دالالن باال و پایین می شود و...

متن در صفحه چهارم

مدیرکل سیاسی و انتخابات کرمان :

 انتخابات شهر کرمان 

به صورت الکترونیکی

 برگزار می شود

کرمان کسی در  خ تا نر

 35 درصد

 افزایش می یابد

 صفحه  دوم

 صفحه  دوم

کنش این روزهای مردم  روایت »کرمان امروز« از وا
به مرگ و میر بستگانشان به دلیل ابتال به کرونا 

و گالیه هایی که از دولتمردان دارند؛

تا گالیه تبدیل 
به خشم نشده 

واکسن بخرید!

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار واجد شرایط برای سرویس، تعمیر آگهی مزایده
و نگهداری الکتروموتورهای موجود در کارخانه سیمان کرمان

گروه صنایع سیمان کرمان )شرکت سهامی عام( در نظر داردجهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط برای سرویس، تعمیر و 
نگهداری الکتروموتورهای موجود در کارخانه، از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی محترم که دارای صالحیت و امکانات الزم می باشند دعوت می شود جهت دریافت اسناد، 
فرم شرایط شرکت در مناقصه در ساعات اداری به دفتر  کرمان یا تهران این شرکت مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف 

حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی در پاکت دربسته به واحد تدارکات کرمان یا دفتر تهران تحویل نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان - کیلومتر 17 جاده تهران - تلفن : 31341505 )034(

آدرس دفتر تهران :  بلوار آفریقا - کوچه فرزان شرقی  تلفن : 88774726 )021(



دو سه شنبه 17 فروردین ماه 23/1400 شعبان 1442/ 6 آوریل 2021/سال بیست و ششم شماره 3409
اخبار استان

حال  در  گفت:  کرمان  استان  امداد  کمیته  کل  مدیر 
حمایت  تحت  یتیم   ۲۰۰ و  هزار   ۵ استان  در  حاضر 

کمیته امداد وجود دارند که بدون حامی هستند.
جمع  در  صادقی  یحیی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
و  اشاره  نیکوکاران  و  ایتام  به حامیان خیر  خبرنگاران 
بیان کرد: در حال حاضر ۲۱ هزار و ۵۰۶ یتیم تحت 

حمایت کمیته امداد استان کرمان قرار دارند.
بیش  سال ۹۹  در  نیکوکار  و  خیر  حامیان  افزود:  وی 
از ۸۶ میلیارد و ۲۴۹ میلیون تومان در راستای کمک 
و  به صورت نقدی  امداد  ایتام تحت حمایت کمیته  به 

کاالیی کمک کرده اند.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان 
تحت  ایتام  و ۳۴۵ حامی،  هزار  اکنون ۵۰  هم  گفت: 

حمایت کمیته امداد استان را حمایت می کنند که از 
این آمار ۱۱۸ نفر خارج از کشور هستند که ۵۵۵ یتیم 
حمایت  را  کرمان  استان  امداد  کمیته  حمایت  تحت 

می کنند.
استان  در  و ۴۹۰ حامی  هزار  کرد: ۳  تصریح  صادقی 
کرمان از بین کارمندان دولت در قالب طرح »هر کارمند 
حامی یک یتیم« در سال ۹۹ وجود دارند ضمن اینکه 
در سال گذشته مجموعاً ۷ هزار و ۳۴۱ حامی جذب 

کمیته امداد استان شدند.
 ۲۰۰ و  هزار   ۵ استان  در  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
یتیم تحت حمایت کمیته امداد وجود دارند که بدون 
حامی هستند لذا از مردم خیر، نوع دوست و نیکوکاران 
ekram. سایت  به  مراجعه  با  تا  دارم  درخواست 

emdad.ir و اتصال به دفاتر کمیته امداد در سراسر 
یا مشارکت در طرح هر کارمند یک حامی،  استان و 
با شماره تلفن های ۳۲۲۳۷۷۰۹ و ۳۲۲۶۸۷۲۶ تماس 
حاصل نمایند و در طرح اکرام ایتام با کمک های مادی 
و معنوی خود مشارکت و از کمیته امداد استان حمایت 

کنند.
یادآور شد: طرح  استان کرمان  امداد  مدیرکل کمیته 
اکرام ایتام یکی از طرح های موفق این نهاد است زیرا 
در این طرح حس همدلی و همکاری در جامعه اسالمی 
حسنه  سنت  ترویج  به  اینکه  ضمن  می شود  تقویت 
مشارکت  زمینه  ایجاد  نیازمندان،  و  ایتام  به  احسان 
و  عزت نفس  خیر، حفظ  امور  در  نیکوکاران  و  خیران 
کرامت انسانی ایتام و خانواده های آن ها کمک می کند.

مدیر کل کمیته امداد کرمان خبر داد:
حمایت 118 نفر حامی خارج از کشور از 555 یتیم کرمانی

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

استانداری کرمان  انتخابات  و  مدیرکل سیاسی 
گفت: ثبت نام داوطلبان ششمین دوره انتخابات 
شوراهای اسالمی روستا از ۱۶ فروردین ماه آغاز 

شده و تا ۲۳ فروردین ادامه دارد.
خبری  نشست  در  نسب«  اسکندری  »علیار 
به  مراجعه حضوری  طریق  از  نام  ثبت  کرد:  اظهار 
طریق  از   ،۱۸:۰۰ تا  هشت  ساعت  از  بخشداری ها 
پورتال  از  نام  برنامه ثبت  اپلیکیشن موبایلی)دانلود 
وزارت کشور به نشانی entekhabat.moi.ir( و 
دریافت پیامک مبنی بر ثبت نام قطعی داوطلب 

از سرشماره )v.Keshvar( انجام می شود.

برای  افزود: همچنین روش دیگر  اسکندری نسب 
انتخابات شوراهای  نام داوطلبان شرکت در  ثبت 
روستا از طریق نسخه ویندوز و قابل نصب بر روی 
وزارت  پورتال  از  نام  ثبت  برنامه  »دانلود  رایانه 
و   »entekhabat.moi.ir نشانی  به  کشور 
دریافت پیامک مبنی بر ثبت نام قطعی داوطلب 
دفاتر  طریق  از  و   )v.Keshvar( سرشماره  از 
پیشخوان دولت در شهرها و روستاها و دریافت 
رسید چاپی ممهور به ُمهر آن دفتر و همچنین 
از  داوطلب  قطعی  نام  ثبت  بر  مبنی  پیامک 

سرشماره )v.Keshvar( انجام می شود.

دبیر ستاد انتخابات استان کرمان گفت: ثبت نام 
فروردین  تا ۲۳  روز  به مدت هفت  دواطلبان  از 
برای شوراهای عشایری  و  دارد  ادامه  ماه جاری 
قشالقی  مناطق  در  ایام  همین  در  نام  ثبت  نیز 

صورت می گیرد.
وزارت  اعالم  طبق  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کشور، داوطلبان باید نسبت به اخذ گواهی 
افزود:  باشند،  کرده  اقدام  عدم سوءپیشنیه 
کسانی که موفق به دریافت گواهی نشده اند، 
طی هماهنگی صورت گرفته در این ایام نیز 
می توانند نسبت به دریافت اقدام کرده و آن 

را به بخشداری های تابعه ارائه دهند.
کرد:  انتخابات  تصریح  نسب  اسکندری 
برگزار  الکترونیکی  به صورت  کرمان  شهر 
اخذ رای مربوطه  می شود و صندوق های 
نیز فراهم شده و مشکلی در امر برگزاری 
کرمان  شهر  در  الکترونیکی  انتخابات 

نداریم.
در  که  روستاهایی  تعداد  کرد:  بیان  وی 
ششمین  انتخابات  کرمان  استان  سراسر 
دوره شوراهای اسالمی را برگزار می کنند، 

بیش از ۲۵۰۰ روستا است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات کرمان :

 انتخابات شهر کرمان به صورت الکترونیکی برگزار می شود

خبر
مدیرکل آموزش و پرورش

 استان اعالم کرد:

پرداخت مطالبات فرهنگیان

 کرمان تا ۲۰ فروردین ماه
 

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت:مطالبات باقی مانده فرهنگیان 
تا ۲۰ فروردین پرداخت می شود تا دیگر مطالبه ای از سال قبل نمانده باشد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، احمد 
نشست  اولین  در  کرمان  استان  وپرورش  آموزش  مدیرکل  نسب  اسکندری 
مجازی اعضای شورای معاونان اداره کل با اعضای شورای معاونان آموزش و 
پرورش شهرستان ها و مناطق استان در سال ۱۴۰۰، با بیان اهمیت جدیت 
در کار و تالش، گفت: امیدوارم با همدلی و عزم راسخ همه ما بتوانیم سبب 

سربلندی بیشتر آموزش و پرورش شویم.
او افزود: تالش بی وقفه همکاران مان در حوزه مالی و پشتیبانی سبب شد، 
از ۲۰  قبل  مابقی هم  انجام شود که  پرداخت مطالبات  فروردین ۱۴۰۰   ۲

فروردین پرداخت می شود تا دیگر مطالبه ای از سال قبل نمانده باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، عنوان کرد: با وجود همه مشکالت و 
تنگنا ها در سال ۹۹ افزایش و جذب نیروی انسانی خوبی داشتیم که باعث شد 
کمبودی در این خصوص نداشته باشیم و نیرو هایی که جذب شدند، بخش 

عمده ای از نیاز آموزش و پرورش را تامین می کنند.
میلیارد  بر ۲۵۰  بالغ  خیران  حوزه جذب کمک  در  افزود:  نسب  اسکندری 
تومان جلب مشارکت داشتیم، پروژه های زیادی انجام شد و فضا های نیمه 

تمام بسیاری هم تکمیل شد.
اوبیان کرد: در خصوص تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفی آموزش دانش 
آموزان هم اقدامات ارزشمندی انجام شده و امیدواریم تا پایان سال تحصیلی 
جاری همه دانش آموزان به آموزش کیفی دسترسی داشته باشند، نباید دانش 

آموزی باشد که از وضعیت آموزش وی، بی خبر باشیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان بیان کرد: معاونان در سال تحصیلی 
گذشته بیشتر مناطق و شهرستان ها را نظارت و بررسی کردند و رصد وضعیت 
آموزشی دانش آموزان در دستور کار همه آن ها قرار گرفت و حضورشان در 

شهرستان ها و مناطق پررنگ بود.
اسکندری نسب با اشاره به اینکه در بهار باید انگیزه ما هم چند برابر شود، 
گفت: برخی خطا های مدیریت سبب ضعف در کار مدیران می شود، از جمله 
درک نکردن روشن از هدف ها، نداشتن شناخت کافی از اهداف، بی توجهی به 

مشکالت و ناتوانی رتبه بندی مشکالتی که در مجموعه وجود دارد.
و روسایی که  از مدیران  انتقاد  با  استان کرمان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
فقط مشکالت را فهرست می کنند، گفت: نقش مدیریتی ما این نیست که 
فقط مشکالت را بازگو کنیم، مهم این است که مشکالتی را که حل کرده ایم 

فهرست و بازگو کنیم.
اسکندری نسب تصریح کرد: اگر توانایی حل مساله را نداشته باشیم به اهداف 
دست نیافته ایم و مدیران اثربخش آن هایی هستند که برای تحقق اهداف، 
همه افراد زیرمجموعه خود را در یک مسیر قرار می دهند و هم سو می کنند و 

از همه ظرفیت های درون و برون سازمانی بهره می گیرند.
اسکندری نسب بیان کرد: امروز همه ما مسئول تحقق اهداف و مسئولیت های 
خود هستیم، برای تحقق این ماموریت و مسئولیت نیاز به پشتکار و جدیت 
است، رویکرد های ما باید بلند مدت و آینده نگر باشد، در آموزش و پرورش 
تبدیل به احسن کردن امالک، اقدامی ماندگار است که درآمد پایداری هم 

ایجاد کرده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: اجرای سند تحول بنیادین از 
مهمترین برنامه های در دستور کار است که باید به طور جدی دنبال شود و از 
همه ظرفیت ها برای تحقق آن استفاده کنیم، سند تحول بنیادین مورد تاکید 
رهبری است که همه زیرنظام ها و ساحت های مطرح شده در آن به ارتقای 

وضعیت آموزش و پرورش کمک می کند.

نرخ تاکسی در کرمان 35 درصد 

افزایش می یابد
جدید  نرخ نامه  اعالم  از  کرمان  شهردار  زیربنایی  امور  و  حمل ونقل  معاون 

تاکسی های درون شهری خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ،مهدی 
زیربنایی شهردار کرمان در جلسه ای که  امور  و  نیکویی، معاون حمل ونقل 
با حضور نمایندگان خطوط تاکسیرانی درون شهری شهر کرمان برگزارشد، 
میزان افزایش نرخ جدید کرایه تاکسی در سال جدید را ۳۵ درصد اعالم کرد و 
گفت: نرخ کرایه تاکسی طی پارسال در سه نوبت درمجموع ۴۵ درصد افزایش 

یافت که آخرین افزایش، ۱۵ درصد بود.
او فرسودگی ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری به خصوص تاکسی ها را 
ازجمله مشکالت پیِش رو ذکر کرد وافزود: متاسفانه اغلب تاکسی ها فرسوده و 

تعدادی از رده خارج هستند.
ناوگان حمل ونقل  برای نوسازی  اقدامات در دستور کار  به  اشاره  با  نیکویی 
عمومی به خصوص تاکسی های درون شهری، گفت: در صورت قطعی شدن این 
طرح، باید برای تأمین منابع و دریافت تسهیالت پیگیری های الزم انجام شود.

او با اشاره به شیوع ویروس کرونا، رانندگان تاکسی را آسیب پذیر دانست و 
تصریح کرد: بعد از پاکبانان، فعاالن ناوگان حمل ونقل عمومی ازجمله رانندگان 
اتوبوس و تاکسی، در اولویت دریافت واکسن کرونا قرار دارند و این افراد با 

اولویت، واکسن دریافت خواهند کرد.

رئیس دادگستری شهرستان راور :

با متصرفان بیت المال در راور

برخورد می شود
و  دولتی  و  ملی  اراضی  از  صیانت  گفت:  راور  شهرستان  دادگستری  رئیس 

برخورد با متصرفان بیت المال در راور تشدید می شود.
 ، کرمان  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
محمدرضا سنجری،رئیس دادگستری شهرستان راور در نشست شورای حفظ 
حقوق بیت المال شهرستان راور گفت: تصرفات غیرقانونی در مورد اراضی و 
منابع طبیعی خط قرمز دستگاه قضا است و هیچگونه مسامحه وکم کاری 
در زمینه حفظ اراضی ملی و حقوق بیت المال از سوی متولیان امر پذیرفته 
نیست. او افزود: فعالیت ها در مجموعه قضایی در زمینه حفظ اراضی ملی و 
منابع طبیعی و مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی ملی در دو حوزه پیشگیری 

از وقوع جرم و برخورد با متخلفان و قانون شکنان ساماندهی شده است.
سنجری در ادامه ضمن تاکید بر هم افزایی سازمان های مردم نهاد و مراجع 
رسمی بیان کرد: نمایندگان حقوقی سازمان های متولی شهرستان از قبیل 
منابع طبیعی و آبخیزداری، آب منطقه ای، جهاد کشاورزی، حفاظت محیط 
و  بخشداری ها  اسالمی،  انقالب  مسکن  بنیاد  برق،  وشهرسازی،  راه  زیست، 
دهیاری ها باید میزان تصرفات در حوزه خود را مشخص و برای پیگیری به 

دستگاه قضایی شهرستان ارائه کنند.

شهردار کرمان گفت: سمپوزیوم مجسمه سازی 
آثار ارزشمندی برای شهر کرمان به جا خواهد 
گذاشت و در آینده می توانیم از شهر کرمان به 
یاد کنیم که گردشگران در  عنوان یک گالری 

کنار آثار هنری حضور پیدا کنند.
»سیدمهران عالم زاده« در آیین افتتاح چهارمین 
کرد:  اظهار  کرمان  سازی  مجسمه  سمپوزیوم 
وجه تمایز و رسالت یک شهر به هویت تاریخ، 

فرهنگ، هنر و معماری آن شهر است.
می  متفاوت  را  شهر  یک  که  آنچه  افزود:  وی 
کند، ویژگی های فرهنگی، اصحاب فرهنگ و 
هنر، معماری و تاریخ آن شهر است و آثارش در 

کتاب های تولید شده، آثار هنری و موسیقی آن 
جامعه نمودار می شود.

عالم زاده تصریح کرد: هر دوره معاصر یک دوره 
معماری  امروز  و  است  آینده هر شهر  تاریخ  از 
بروز  متفاوتی که در شهر کرمان  و شهرسازی 
می کند و مبلمان و المان هایی که ساخته می 
این  تاریخ  از  بخشی  عنوان  به  آینده  در  شود، 
دوره به قضاوت گذاشته می شود و وظیفه داریم 
در هر دوره تاریخی چیزی بر شهر بیفزاییم که 
قطعا فقط ساختمان نیست و در حوزه فرهنگی 

موضوعات مختلفی باید پیگیری کنیم.
موثر  ارتباط  برای  کرد:  بیان  کرمان  شهردار 

کرمان  به شهر  افزودن  و  هنرمندان  با  مفید  و 
سمپوزیوم مجسمه سازی را برگزار کردیم که در 
سطح بسیار خوبی با حضور هنرمندان برگزار می 
شود و استفاده از سنگ و مس در خلق آثار از 
ویژگی های این دوره سمپوزیوم مجسمه سازی 

کرمان است.
اعالم  با  اول  مرحلۀ  در  کرد:  تصریح  زاده  عالم 
این  به  ارسالی  اثر   ۲۲ کشوری،  فراخوان 
سمپوزیوم توسط داوران انتخاب شد که بعد از 
ساخت ماکت و ارسال آن به دبیرخانۀ سمپوزیوم 
و داوری، ۱۲ اثر طی دورۀ برگزاری سمپوزیوم 

اجرا خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: نخبگان فرهنگی، علمی 
و هنری جامعه همواره الگو هستند و می توانند مردم را به حضور حداکثری در 

انتخابات ۱۴۰۰ ترغیب کنند.
محمد رضا علیزاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: رفتار جامعه نخبگانی 
ما الگوی جامعه ایرانی و اسالمی است و مردم به آن تاسی می کنند و حضور 
شخصیت های شاخص فرهنگی و هنری باعث می شود تا مردم با شور و اقبال 

بیشتری در پای صندوق های رای حاضر شوند.
وی تصریح کرد: جامعه فرهنگی و هنری همیشه حضور پر رنگی در تمام عرصه 
ها و رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره داشتند و قطعا در انتخابات  

۲۸ خرداد ۱۴۰۰ نیز حضور پرشوری دارند.
مدیرکل فرهنک و ارشاد اسالمی استان کرمان اظهار کرد: انتخابات در کشور ما 
در سالهای بعد از انقالب جایگاه ویژه ای در تصمیم گیری در نظام سیاسی کشور 
داشته است و در برهه های مختلف و حساس شاهد مشارکت گسترده مردم در 

تعیین سرنوشت کشور و جامعه بوده ایم.
وی تاکید کرد: در نظام جمهوری اسالمی حتی نسبت به بسیاری از کشورهایی 
که ادعای دموکراتیک بودن دارند، تعداد انتخابات بیشتری برگزار کرده ایم و مردم 
در همه عرصه های مختلف ملی به ویژه در انتخابات ها حضور پر رنگی داشته اند.

علیزاده با بیان اینکه شاید مردم نقدهایی به عملکرد مدیران و مسئوالن جامعه 
و گالیه هایی نسبت به مشکالت معیشتی و اقتصادی  داشته باشند تصریح کرد: 
اما مردم همیشه در خصوص اصول اساسی نظام و جایی که پای حیثیت و آبروی 

نظام درمیان است همه متحد در کنار هم قرار دارند.
وی گفت: شاهد هستیم که در بدترین شرایط اقتصادی مردم حضور فعالی در 
عرصه های اجتماعی مانند راهپیمایی ها دارند و آنچه دشمنان ما را در شرایط 
فعلی جنگ اقتصادی و تحریم ها مایوس می کند، حضور و مشارکت مردم در 

انتخابات است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان تاکید کرد: هر جا دشمنان ورود 

کرده و مردم احساس کرده اند که این دشمنان و ایادی آنها قصد ضربه زدن 
به نظام دارند، مشارکت خوب و فعال و پرشوری در میدان های مختلف داشته و 

باعث یاس و نا امیدی آنها شدند.
وی گفت: تحلیل و بررسی حضور همه اقشار جامعه در انتخابات های مختلف در 
۴۲ سال گذشته نظام جمهوری اسالمی نشان می دهد که مردم همیشه درست 

تشخیص دادند و در جهت ایرانی آبادتر و مستقل تر گام برداشته اند.
علیزاده بیان کرد: هر چند انتخاب فرد اصلح مهم است اما مشارکت مردمی در 
درجه مهمتری قرار دارد و کسانی که همیشه قصد خسارت به کشور و انقالب ما 
دارند بر روی انتخابات و عرصه های اجتماعی تحلیل می کنند تا نقشه ها و رفتار 

خودشان را انجام دهند.
وی با بیان اینکه مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰ باعث غلبه بر چالش های 
پیش رو می شود تصریح کرد:  امید داریم با حضور مردم در انتخابات آینده شاهد 

مشارکت باال باشیم تا نقشه های دشمنان مثل همیشه با شکست روبه رو شود.

شهردار کرمان:

با سمپوزیوم مجسمه سازی از شهر کرمان  به عنوان یک گالری یاد می شود

مدیرکل ارشاد کرمان:

مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰ باعث غلبه بر چالش های پیش رو می شود 

دانشگاه شهید باهنر کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی انجام خدمات تنظیف، آبدارخانه و فضای سبز خود را  با شماره مناقصه 
۲۰۹۹۰۹۰۴۱۲۰۰۰۰۱۶ و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار اولین آگهی تا تاریخ  ۱۴۰۰/۱/۱۹ ساعت ۱۹

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰
زمان گشایش پاکت ها: ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰

آدرس: کرمان - بزرگراه امام خمینی )ره( - میدان پژوهش - دانشگاه شهید باهنر کرمان - سازمان مرکزی - طبقه دوم - معاونت اداری، 
مالی و مدیریت منابع 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه( ۵.۳۵۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به شماره 
حساب ذکر شده در اسناد مناقصه می باشد. ۱۱۱۹۴۳۲

روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
انجام خدمات تنظیف، آبدارخانه  و فضای سبز 

دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۴۰۰

اطالعيـه لغو امتياز نمايندگي
به اطالع مشــتریان محترم می رساند، به استناد ابالغيه 
کميسيون اعطاء و لغو نمایندگی های گروه صنعتي ایران خودرو 
در سال  1399، نمایندگی زیـــر لغو امتياز شده و هر گونه 
فعاليتی در حوزه های فـــروش خودرو و خدمات پس از 
فروش، به عنوان نماینده ایران خودرو یا شرکت  ایساکو، غير 

قانونی و غير مجاز است.

w w w . i s a c o . i r

ایساکو
تامین قطعات   |  تضمین خدمات

صاحب امتيازشهركد نمايندگيرديف

شركت دانيال موتور فارسجهرم12266
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

مرکز آمار ایران: 
1/7میلیون مرد

 در ایران بیکارند
نفری  هزار   ۴۰۰ و  میلیون  دو  حدود  جمعیت  از 

بیکاران بیش از ۱.۷ میلیون نفر مرد هستند.
اخیرا مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت اشتغال و 
بیکاری را منتشر کرد که نشان داد جمعیت فعال به 
تعداد  این  از  نفر می رسد که  میلیون  حدود ۲۵.۶ 

۲۳.۱ میلیون نفر شاغل و ۲.۴ میلیون نفر بیکارند.
سال  زمستان  به  نسبت  بیکاری  نرخ  حال  این  با 
رسیده   ۹.۷ به  و  کاهش  درصد   ۰.۹ گذشته حدود 

است.
از  که  دارد  حکایت  این  از  بیشتر  جزئیات  بررسی 
جمعیت بیکار، ۱.۷ میلیون نفر را مردان تشکیل می 
دهند که نرخ بیکاری بین آنها ۸.۴ درصد است، در 
زمستان ۱۳۹۸ جمعیت مردان بیکار ۱.۹ میلیون نفر 

با نرخ بیکاری ۹.۲ ثبت شده بود.
براین اساس از تعداد مردان بیکار حدود ۱۸۳ هزار 

نفر کم شده است.
نرخ  با  نفر  هزار   ۶۸۵ بیکار  جمعیت  زنان  بین  در 
۱۶.۵ است ولی در سال گذشته زنان بیکار ۸۱۲.۹ 
میلیون نفر با نرخ بیکاری ۱۷.۲ بوده اند، بنابراین از 

جمعیت زنان بیکار ۱۲۶.۹ هزار نفر کم شده است.
این در حالی است که از مجموع حدود ۲۳ میلیونی 
شاغالن بیش از ۱۹.۵ میلیون نفر مرد و حدود ۳.۴ 

میلیون نفر را زنان تشکیل می دهند.

ارسال نخستین محموله 
واکسن کوواکس به ایران

واکسن  محموله  نخستین  ارسال  و  بارگیری  ایسنا: 
کرونا کوواکس به ایران انجام شد.

کار  و  ساز  از  شده  تهیه  واکسن  محموله  اولین 
واکسن  دز  هزار   ۷۰۰ از  بیش  شامل  کوواکس 
کره   SK-Bio شرکت  تولیدی  آکسفورد/آسترزنکا 
جنوبی، از مسیر آمستردام به مقصد تهران، بارگیری 

و ارسال شد
کل سفارش خرید ایران از سبد کوواکس افزون بر 

۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دز  واکسن کرونا است.

میهمانان دو عروسی 
در دزفول متفرق شدند

 ۲ میهمانان  گفت:  دزفول  مرکزی  بخش  بخشدار  ایرنا: 
مرکزی  بخش  توابع  از  امام  شهر  در  عروسی  مجلس 
دزفول به منظور جلوگیری از شیوع کرونا متفرق شدند.

مرتضی جودی فر افزود: باوجود تذکرهای الزم مبنی بر 
ممنوعیت برگزاری مراسم عروسی و عزا برای جلوگیری 
از شیوع کرونا، امشب ۲ عروسی در شهر امام برگزار شده 
بود که با تالش ستاد کرونا میهمانان آنها متفرق شدند.

وی افزود: یکی از این مجالس عروسی مربوط به فرزند 
یکی از شیخ های منطقه بود و کالنتری ۱۶ تذکرهای 
الزم را به متولی مراسم داده بود ولی بانیان مراسم توجه 

نکرده و اقدام به برگزاری مجلس عروسی کردند.
وی افزود: با تالش ستاد مبارزه با کرونا، میهمانان این 
از برگزاری مراسم های پرجمعیت  ۲ عروسی متفرق و 

جلوگیری شد .
برگزاری  از  انتقاد  دزفول ضمن  مرکزی  بخش  بخشدار 
جلوگیری  برای  خواست  مردم  از  هایی  مراسم  چنین 
و  کرده  توجه  کرونا  ستاد  تذکرهای  به  کرونا  شیوع  از 
عزا  و  عروسی  مراسم  و  دورهمی  هرگونه  برگزاری  از 

خودداری کنند .
و  درمان  بهداشت،  وزارت  بندی  رنگ  طبق جدیدترین 
وضعیت  در  اکنون  دزفول  ، شهرستان  پزشکی  آموزش 

نارنجی کرونایی قرار دارد.

 فروشندگان مقاالت علمی
 در تهران دستگیر شدند

خبرگزاری ایسنا: رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری 
سه متهم که اقدام به فروش آثار و مقاالت علمی در فضای 

مجازی کرده بودند، خبر داد.
این  دستگیری  در جریان  گودرزی  معظمی  داود  سرهنگ 
افراد با حضور در جمع خبرنگاران گفت:  مدتی قبل یکی از 
مولفین و محققین کشورمان که دارای تعداد فراوانی اثر و 
مقاله علمی بود، به پلیس فتا مراجعه و اعالم کرد که فرد یا 
افرادی بدون اذن و اجازه او اقدام به فروش پژوهش ها و آثار 
علمی او در فضای مجازی کرده و در ازای آن مبالغی را از 

افراد مختلف دریافت کرده اند.
اعتبار  اقدام سبب جریحه دار شدن  این  اینکه  بیان  با  وی 
و حیثیت علمی شاکی شده بود، گفت:  تحقیقات ماموران 
پلیس آغاز شده و در جریان آن مشخص شد که چند کانال 
و صفحه در فضای مجازی که حدود ۴۰۰ هزار دنبال کننده 
داشتند اقدام به درج آگهی فروش آثار علمی شاکی کرده و 
پس از دریافت مبلغ، آن اثر را به نام خریدار در اختیارش 

قرار می دهند.
با استفاده از شیوه ها  اینکه ماموران پلیس فتا  با بیان  وی 
تهران  جنوب  در  را  افراد  این  مخفیگاه  پلیسی  شگرد  و 
قضایی  مقام  با  هماهنگی  از  گفت: پس  کردند،  شناسایی 
با حضور در محل سه  مجوز عملیات اخذ شده و ماموران 
انتظامی  مقر  به  و  دستگیر  را  کانال ها  این  مدیران  از  نفر 

منتقل کردند.
بازجویی  تحت  شده  دستگیر  متهمان  گودرزی،  گفته  به 
کردند،  اعتراف  خود  جرم  به  آن  جریان  در  و  قرارگرفته 
گفت: متهمان با سوءاستفاده از نتایج تحقیقات و آثار علمی 

شاکی سعی در کسب درآمد داشتند که دستگیر شدند.
دستگیر  افراد  افزود:   بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رییس 
شده پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی 

به جرم روانه دادسرا شدند

گزارش »کرمان امروز« از حباب قیمت مسکن توام با رکود معامالت در این بازار و عدم نظارت دقیق بر آن؛

تناقض عجیب در بازار مسکن کرمان

اشاره:
بررسی وضعیت فعالیت مشاور امالک کرمان خبر از رکود 
معامالت مسکن در این شهر می دهد، این در حالی است 
که کارشناسان بازار مسکن معتقدند پس از افزایش قیمت 
دوره  وارد  بازار مسکن  اکنون  ماه های گذشته  در  مسکن 

رکود شده است.
بررسی گزارش های میدانی از بازار مسکن در شهر کرمان 
در یک ماه اخیر حاکی از آن است که خرید و فروشی که 
چند ماه پیش از این  و با وجود افزایش قیمت ها شاهد آن 
بودیم، انجام نمی شود. در همین زمینه گزارشی تهیه شده 

که در ادامه  قابل مطالعه است.
مسکن یک نیاز حیاتی

مسکن از جمله نیازها و دغدغه های اصلی مردم  به شمار 
می رود. در حقیقت مسکن به عنوان کاالی بادوام، کاالی 
سرمایه ای است که سرمایه گذاری در آن بزرگ ترین بخش 
دارایی خانوار به شمار می رود و عالوه بر خانوار برای بنگاه 
های اقتصادی نیز جذابیت باالیی دارد. به ویژه در شرایط 
تورمی که اطمینان به بازده سرمایه گذاری در بخش های 
اقتصادی دیگر پایین است، خرید و احداث مسکن، سرمایه 
گذاری امن و مطمئنی به حساب می آید که در بلند مدت 
پر بازده تر از سایر اشکال سرمایه گذاری است. همچنین 
اجتماعی،  تامین  سیستم  نبود  و  آینده  به  اطمینان  عدم 
مسکن را  به محل درآمد خانوار در دوران پیری و از کار 

افتادگی تبدیل می کند.
مسکن  قیمت  افزایش  و  بودن  ثبات  بی  روزها  این  اما 
در  این کاال  است.  موجب کاهش قدرت خرید مردم شده 
تمام دوران حیات بشر به ویژه در قرن اخیر که شهر نشینی 
با سرعت زیادی افزایش یافته است از مسائل مهم اقتصادی 
و اجتماعی جوامع مختلف بوده است و دولت ها تالش کرده 
اند که با مدیریت و برنامه ریزی و سیاست گذاری راه حل 

هایی برای پاسخ مشکالت آن بیابند.
افزایش بی رویه و چند برابری قیمت

بازار مسکن در کشور و از جمله در استان کرمان طی یک 
و  افزایش  بی رویه  تاثیر عوامل مختلف،  اخیر تحت  سال 

چند برابری قیمت را تجربه کرده است و طی چند ماه اخیر 
با وجود آنکه به علت افزایش سرسام آور قیمت و عدم وجود 
همچنان  اما  شده  حاکم  بخش  این  در  رکود  خرید،  توان 

قیمت ها روند صعودی را طی می کند.

نشان  کرمان  شهر  امالک  مشاور  دفاتر  بین  در  گذری 
می دهد که بیشتر این دفاتر خالی از مشتری است. محمد 
یعقوبی که صاحب یکی از این دفاتر در شهر کرمان است 
می گوید: ماه ها است خبری از مشتری نیست و دیگر قرار 
تنظیم  آپارتمان  و  ویالیی  از  اعم  منزلی  هیچ  فروش  داد 

نشده است .
مسکن  بازار  که   داشتیم  انتظار  افزاید:البته  می  یعقوبی 
وارد چنین شرایطی بشود چون مردم هم دیگر پولی ندارند 
که برای خرید مسکن بدهند در این  یک سال که مردم با 
ویروس کرونا درگیر بوده اند تعداد معامالت خرید و فروش 

مسکن نیز به شدت کاهش یافت.
این فروشنده ملک عنوان کرد: در حال حاضر خرید واقعی 
مسکن ممکن نیست و عالوه  بر اینکه مردم توانایی خرید 
ندارند به دلیل رکود در فروش، سازندگان هم از وضعیت 

خوبی برخوردار نیستند.
محمد صدر یکی از سازندگان مسکن است. او می گوید: 
با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش دستمزد نیروی 
انسانی، قیمت زمین نیز افزایش پیدا کرد که در باال بردن 

قیمت مسکن نیز موثر بوده است.
قیمت صورت  در  در سال ۹۷  قیمتی  افزود: جهش  وی 
گرفت. شیب افزایشی در بخش های عمده مرتبط با مسکن 
و... دالیل اصلی گران شدن  از قبیل سنگ، آهن، سیمان 

مسکن محسوب می شود.
این سازنده مسکن تصریح کرد: در کرمان افرادی هستند 
که ده ها خانه توسط آنها خریداری شده است. این افراد به 
عنوان دالل و به منظور افزایش سرمایه خانه های خود را 
خالی نگه می دارند تا به راحتی بتوانند امالک خود را به 
فروش برسانند. چرا که با حضور مستاجر در ملک ممکن 
است آسیب هایی به ملک وارد شود در نتیجه خالی نگه 
تر  صرفه  به  و  دارد  آنها  برای  بیشتری  سود  خانه  داشتن 

است.
سخن آخر

کافی است قیمت امروز مسکن را چه در مرکز شهر کرمان 
و چه در شهرک های حاشیه ای این شهر با قیمت های یک 
ماه یا چند ماه قبل مقایسه کنید آن وقت است که متوجه 
بازار مسکن در کرمان می شویم و در این  وخامت اوضاع 
بازار مسکن مسئوالن نیز اقدام عاجل و  بی سر و سامانی 

درستی انجام نمی دهند.

این  معامالت مسکن در  رکود  از  خبر  امالک در کرمان  فعالیت مشاوران  بررسی وضعیت    
شهر می دهد و کارشناسان بازار مسکن نیز معتقدند پس از افزایش قیمت مسکن در ماه های 
گذشته اکنون بازار مسکن وارد دوره رکود شده است. اما کافی است قیمت امروز مسکن را 
چه در مرکز شهر کرمان و چه در شهرک های حاشیه ای با قیمت های یک ماه یا چند ماه قبل 
مقایسه کنید تا متوجه شوید که در همین دوره رکود نیز قیمت ها در حال افزایش است و از 
سوی دولت هیچ نظارت و کنترلی بر بهای ملک در این بازار وجود ندارد و تمامی قیمت ها به 

دست دالالن باال و پایین می شود و...

جوان متجاوز به دختر 14 ساله  به اعدام محکوم شد 

دختر  یک  آزار جنسی  از  بعد  جوان  پسر  روزنامه شرق: 
نوجوان بازداشت و ازسوی دادگاه کیفری استان تهران به 

اعدام محکوم شد.
مأموران  به  فرناز  نام  به  نوجوانی  دختر   ۹۹ سال  مرداد 
این  است.  شده  ربوده  الناز،  دوقلویش،  خواهر  داد  خبر 
دختر که به شدت وضعیت روحی بدی داشت، گفت: من و 
الناز و یکی از اقواممان به نام آرش به پارک رفته بودیم، 
موقع برگشت حدود ساعت سه بعد از نیمه شب بود که یک 
ماشین جلوی پایمان متوقف شد و راننده خواهرم، الناز، را 

به  زور سوار ماشین کرد.
اما  بگیریم،  را  کار  این  جلوی  کردیم  سعی  آرش  و  من 
برای  مأموران  تحقیقات  دختر،  این  شکایت  با  نتوانستیم. 

دختری  الناز  شدند  متوجه  آنها  شد.  آغاز  الناز  پیدا کردن 
۱۴ ساله است که جثه نسبتا ریزی دارد و به همین دلیل 
همچنین  کند.  مقاومت  آدم ربا  فرد  برابر  در  نتوانسته  هم 
پلیس متوجه شد خودرویی که الناز با آن ربوده شده، یک 
به  بودند؛  کرده  دودی  را  که شیشه هایش  بوده  پرشیا  پژو 
همین دلیل هم احتماال در مسیر کسی متوجه حضور الناز 

در خودرو نشده است.
با چاقو فرناز و آرش را تهدید کرده و موفق  مرد راننده 
شده بود الناز را با خود ببرد. با اطالعاتی که به دست آمد، 
بررسی ها برای بازداشت راننده پرشیا آغاز شد. چند ساعت 
بعد مأموران باخبر شدند دختری آسیب دیده و آشفته کنار 
این  به  کمک  برای  شهروندان  و  است  شده  رها  خیابان 

دختر، پلیس را باخبر کرده اند.
او  انتقال این دختر به مقر پلیس، تحقیقات آغاز شد.  با 
به من  را که  به مأموران گفت: مردی  بود،  الناز  که همان 
حمله کرد و من را مورد آزار قرار داد، نمی شناختم. او من 
داد،  قرار  اذیت  و  آزار  مورد  و  کرد  ماشین  سوار  به زور  را 

خشونت زیادی به من نشان داد و لباس هایم را پاره کرد.
قرار داد، در کنار خیابان  و تجاوز  آزار  بعد که مرا مورد 
رهایم کرد. پلیس در بازجویی از الناز موفق شد اطالعات 
ماشین  مأموران  روز  چند  از  بعد  آورد.  به دست  بیشتری 
پرشیا را شناسایی و راننده آن را بازداشت کردند. بررسی ها 
این جوان چندین سابقه کیفری دارد و آخرین  نشان داد 
است  دختر  یک  اذیت  و  آزار  به  مربوط  او  کیفری  سابقه 
به  و  تبرئه  اعدام  از  به عنف  تجاوز  اثبات  به دلیل عدم  که 
روز  چندین  از  بعد  جوان  مرد  بود.  شده  محکوم  شالق 
گفت:  و  کرد  اعتراف  الناز  به  تجاوز  به  سرانجام  بازجویی، 
چون نیمه شب بود، فکر نمی کردم شناسایی شوم. دو دختر 
و  خوب  دخترهای  نمی کردم  فکر  و  بودند  خیابان  در  هم 
به زور  را  آنها  از  یکی  دلیل  همین  به  باشند؛  خانواده داری 

سوار ماشین کردم.
من حالت طبیعی نداشتم و به خاطر مشروبی که خورده 
بودم، مست بودم. این در حالی بود که پزشکی قانونی نیز 

بعد از معاینه الناز، تعرض به این دختر را تأیید کرد.
به  بیشتر  بررسی  برای  پرونده  اولیه،  اطالعات  تکمیل  با 
شعبه ۷ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. متهم در 
بازجویی ها، تجاوز به عنف را رد کرد و مدعی شد با رضایت 
گفته های  ربایش،  نحوه  اما  است،  کرده  را  کار  این  دختر 
اولیه متهم و اظهارات شاهدان پرونده چیز دیگری را نشان 

آماده  محاکمه  برای  پرونده  تحقیقات،  تکمیل  با  می داد. 
شد. متهم در شعبه ۷ دادگاه کیفری استان تهران پای میز 

محاکمه رفت.
در جلسه رسیدگی، ابتدا الناز شکایت خود را مطرح کرد 
و خواستار اشد مجازات برای مرد جوان شد. سپس آرش 
به عنوان شاهد پرونده در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من 
بودیم، درست است که  پارک رفته  به  فرناز  الناز و  همراه 
نیمه شب بود، اما خانه ما هم خیلی نزدیک بود و چون من 
به  دادند  اجازه  مادرشان  و  پدر  بودم،  دوقلوها  همراه  هم 
پارک برویم. بعد از اینکه برگشتیم، داشتیم از خیابان رد 

می شدیم که یک ماشین پرشیا جلوی ما ایستاد.
سؤال  است،  دادگاه  در  متهم  جوان  همین  که  راننده 
ندارد،  عادی  حالت  فهمیدم  که  پرسید  من  از  نامربوطی 
جواب ندادم و از او خواستم برود و مزاحمت ایجاد نکند. 
و  من  او  کشید.  چاقو  و  شد  پیاده  ماشین  از  او  یک دفعه 
ما  می شدیم،  نزدیک  اگر  و  کرد  تهدید  چاقو  با  را  فرناز 
سوار  به  زور  و  کشید  را  الناز  دست  هم  بعد  می کشت،  را 

ماشین کرد.
سپس متهم در جایگاه قرار گرفت. او یک بار دیگر گفت 
افزود: من  زمان حادثه در حالت عادی نبوده است. متهم 
حالت عادی نداشتم و از کاری که کرده ام به شدت پشیمان 
هستم و درخواست گذشت شاکی و بخشش از سوی دادگاه 
را دارم. او درباره سابقه زندان و شالق هم گفت: چون بار 
قبل به شالق محکوم شدم، فکر می کردم باز هم به شالق 
تجاوز  می کنم  که  کاری  نمی دانستم  و  می شوم  محکوم 
است. با پایان جلسه دادگاه، هیات قضات وارد شور شدند 

و متهم را به اعدام محکوم کردند.
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انتخابات 1400
حساس ترین

 برهه ی تاریخی
 ایران زمین 

مهمترین اصل در انتخابات، کار نظارت بر درستی و پاکی انتخابات 
تعیین  نقش  مردمی،  مشارکت  و سطح  استقبال  میزان  در  که  است 
شخصیتی  حضور  تر،  واضح  عبارت  به  داشت.  خواهد  ای  کننده 
آرمانهای  مبنای  بر  شخصیتش  که  زیست  ساده  و  خوشنام  متدین، 
امام راحل و سیره ی معصومین )ع( شکل گرفته باشد در راس هیات 
نظارت بر انتخابات، می تواند شمار رای دهندگان را افزایش دهد. 

شوراهای  جمهوری،  ریاست  انتخابات  جاری،  سال  ماه  خرداد  در 
اسالمی  و شورای  ای مجالس خبرگان  میان دوره  و  و روستا  شهر 
به  انتخابات  بر  نظارت  هیات  ریاست  کرمان  در  شود.  می  برگزار 
توکلی،  علی  شیخ  آقا  حاج  المسلمین  و  االسالم  حجت  جناب 
در  درخشان  ای  کارنامه  با  کرمان  دادگستری  سابق  کل  رییس 
ریاست دادگاه های کیفری، مطبوعات و خانواده و شخصیتی متین، 
وارسته، مردم دار، فرهنگ پرور، عدالت گستر و به دور از هر گونه 
را در  انتخابات  ای، سپرده شده است که بی شک سالمت  حاشیه 
رای  منحنی شمار  آن،  تبع  به  و  تضمین خواهد کرد  استان کرمان 
کرمان،  قدرشناس  مردم  زیرا  پیماید.  می  سیرصعودی  دهندگان 
خوبی  به  را  عزیزمان  میهن  مخلص  و  ریا  بی  متدین،  خدمتگزاران 
از  حفاظت  برای  که  هستند  عزیزی  رجال  قدردان  و  شناسند  می 
وحدت ملی و تمامیت ارضی کهن سرزمین ایران بزرگ از جان و 
مال مایه گذاشتند و با ساده زیستی، مناعت طبع، وارستگی و مبارزه 
پیروزمندانه با نفس، وجودشان جلوه گاه چهره ای پاک و روشن از 

انسان طراز جمهوری اسالمی شده است.
شهر راور به لحاظ قرارگرفتن در مسیر زائران بارگاه ملکوتی امام 
و  بوده  برخوردار  خاصی  فرهنگی  موقعیت  از  شیعیان،  ما  هشتم 
آموزه  تبلیغ  به  شهر  این  در  ای  برجسته  و  مبارز  روحانیون  همواره 
های دین مبین اسالم مشغول بوده اند که از جمله ی آنها، مرحوم 
رییس  پدربزرگوار  توکلی  احمد  المسلمین شیخ  و  االسالم  حجت 
هیات نظارت بر انتخابات 1400 است که در مبارزات دهه ی 1350 
و  توسعه  داشت.  ای  کننده  تعیین  نقش  اسالمی  انقالب  پیروزی  و 
کردن  آگاه  و  المنفعه  عام  نهادهای  دیگر  و  جامع  مسجد  نوسازی 
فضای  در  )ره(  خمینی  امام  ی  خواهانه  عدالت  آرمانهای  از  مردم 
پلیسی و پراختناق آن روزگار، نیاز به ایثار و از خودگذشتی داشت 
اخالص،  بر  مبتنی  مبارزات  اسالمی،  انقالب  اسناد  براساس  که 
شجاعت و ایثار این خانواده ی شریف و نوع دوست در راور، زمینه 
شهادت  که  چرا  آورد  فراهم  را  شاهنشاهی  حکومت  فروپاشی  ی 
مظلومانه ی زنده یاد حسن توکلی، برادر حجت االسالم حاج شیخ 
علی توکلی، موج عظیمی از خشم و نفرت علیه حکومت شاه در 
سراسر استان به راه انداخت که به دیگر استان ها نیز کشیده شد و به 
نحو شگفت انگیزی بر سرعت انقالب افزود. زیرا او نوجوانی خوش 
سیما و خوش سیرت بود که با اجرای نمایشنامه ی »حّر« در محل 
مسجد جامع راور، پایه های حکومت را چنان به لرزه افکنده بود که 
رییس پاسگاه راور در یکی از شب های اجرای نمایشنامه با شلیک 
مستقیم، حسن نازنین را به شهادت رساند و مام وطن را از خدمات 

یکی از بهترین فرزندانش محروم کرد.
والده ی جناب  مرحوم  از دوستان  اینجانب  عیال  مادر  آنجا که  از 
که  متدین  بانوی  این  بزرگواری  و  نجابت  از  همواره  بود،  توکلی 
از بیت معزز روحانیت اصیل ایران بود و نیز پرورش فرزندانی امن 
هنگامی  و  شنیدم  می  او  پرمهر  دامان  در  مردم دوست  و  و صدیق 
که طی دهه های 70 و 80 در کسوت روزنامه نگاران خدمت می 
کردم، از نعمت دیدارهای گاه و بی گاه با این فرزند راستین انقالب 
یکی  خانواده  یافتم،  یقین  سالها  این  در  شدم.  برخوردار  اسالمی 
در  توکلی  جناب  که  است. چرا  افراد  تشکیل شخصیت  عناصر  از 
حفاظت  برای  را  خانواده  دادگاه  ریاست  ردای  کرمان  دادگستری 
از کیان خانواده بر تن کرد و در این زمینه منشا خدمات ارزنده ای 
است،  شده  ثبت  ایشان  خدمتی  ی  کارنامه  در  آن  شرح  که  است 
همچنین ریاست ایشان در دادگاه مطبوعات، تصویری فرهنگی، اهل 
مطبوعات  اهالی  ذهن  در  ایشان  شخصیت  از  پرور  فرهنگ  و  قلم 
کرمان ترسیم کرده است که بی شک، بخشی از تاریخ مطبوعات 

استان خواهد بود.
از جمله فضائل ارزشمند این قاضی پاک سرشت در سمت رییس 
کل دادگستری استان کرمان، قانون مداری و صداقت، ساده زیستی 
و امانت داری، پرهیز از حاشیه های سیاسی و غوغا ساالری است 
یعنی  حکومتی،  وظایف  مهمترین  از  یکی  پذیرش  برای  را  او  که 
نظارت بر پاکی و درستی اجرای انتخابات، مهیا ساخته تا به عنوان 
یکپارچگی  و  وحدت  روح  جامعه  در  امین  و  فرهیخته  شخصیتی 
بدمد و مردم با حضور قدرتمند خود درانتخابات، اقتدار ایران را در 
رویارویی با دشمنان که هر روزه در بوق های تبلیغاتی خود یاس و 
ناامیدی می دمند، تضمین کنند. مردمی که به آن درجه از بصیرت 
رسیده اند که بدانند میلیون ها دالر هزینه در رسانه های ضد ایرانی 
این رسانه ها،  برای چیست؟ و نیک می دانند، مدیران و کارکنان 
بیگانگانی هستند که فقط به زبان فارسی سخن می گویند و کمترین 
دلبستگی به ایران ندارند. بر ایشان تفاوتی هم ندارد که چه حکومتی 
به  ایران مخالفند و  اقتدار  با پیشرفت و   باشد. آنها  ایران حاکم  در 
دستور ارباب هایشان که در رویای بلعیدن منابع ایران به سر می برند، 
پیوسته تالش می کنند، وحدت و یکپارچگی ایرانیان دچار سستی 
شود که با حضور مسئوالن امین و دلسوزی چون جناب توکلی در 
صحنه، آب در هاون می کوبند و گره بر باد می زنند و سخن آخر 
اینکه، ای کاش مسئوالن امین و دلسوزی چون جناب توکلی هرگز 
بازنشسته نمی شدند. این مقال کوتاه و مختصر به منظور قدرشناسی 
از یک عمر خدمات مخلصانه ی جناب توکلی به نگارش درآمد تا 
اوال قدرشناسی از بندگان خوب خداوند، به عنوان قدردانی از نعمت 
های الهی را فراموش نکنیم و در ثانی متذکر شویم، مردم همواره 
انسان های شریف را در  رفتار مسئوالن را رصد می کنند که قدر 
سمت های اداری که امانت آنها محسوب می شود، می دانند و از 

وظایف سیاسی - اجتماعی خود غافل نخواهند شد.

  به قلم یحیی 
فتح نجات

به قلم 
محمد فتح نجات

روایت »کرمان امروز« از واکنش این روزهای مردم به مرگ و میر بستگانشان به دلیل ابتال به کرونا 
و گالیه هایی که از دولتمردان دارند؛

تا گالیه تبدیل به خشم نشده واکسن بخرید!

 
بیش از شش ماه است که اکثر کشورهای جهان از 
جمله برخی همسایگان ما مانند ترکیه و امارات بیش 
از 60 درصد از مردم خود را در برابر کرونا واکسینه 
کرده اند، اما در ایران همچنان با کمبود شدید واکسن 
و کندی روند حرکت مسئوالن در این زمینه رو به رو 
هستیم. روند تهیه واکسن متاسفانه در ایران به دلیل 
اصرار مسئوالن برای تولید واکسن داخلی آنقدر کند 
است که بیشتر مردم ایران از کوتاهی مدیران دولتی 
در این زمینه صحبت می کنند. اتفاقی که این روزها 
تنها به صورت گالیه و گهگاه به صورت طنز مطرح 
می شود و ناشی از تصمیمات اشتباه مدیریتی است. 
بودیم  بارها در چند دهه اخیر شاهد  تصمیماتی که 
که موجب پشیمانی مسئوالن شده است و بارها سران 
تصمیمات  از  مردم  واکنش های  از  پس  دیگر  قوای 

دلتمردان انتقاد کرده اند و ابراز خشم مردم را ناشی 
تا حدی  ای که  نکته  دانند.  دولتی می  اشتباهات  از 
گرانی  زمینه  در  اگر  مثال  عنوان  به  و  است  صحیح 
بنزین در سال 98 این اتفاق به شیوه پلکانی انجام می 

شد یقینا شاهد آن فجایع و ماهی گیری بیگانگان از 
آب گل آلود نمی شد.

اینکه واکسن  از   امروز شاهد آن هستیم که مردم 
کرونا در کشور برای عموم موجود نیست طرح گالیه 

های  شیوه  به  را  خود  های  نارضایتی  و  کنند  می 
با  اما تضمینی نیست که  گوناگون مطرح می کنند. 
وجود حضور در پیک چهارم که در آن ممکن است 
بسیاری از عزیزان مردم کشته شوند، همچنان لحن 
مردم در سطح گالیه و طنز بماند. اینجاست که تدبیر 
باید به کمک مسئوالن بیاید و اصال مهم نیست که 
چه واکسنی از چه کشوری تهیه شود، مهم این است 
که یک شهروند ایرانی هر زمان که اراده کند در کشور 
ثروتمندش توان تزریق واکسن داشته باشد. این حس 
ناامنی که امروز مردم نسبت به این ویروس و بیماری 
کووید دارند، حس خوبی نیست و امروز است که نوش 
دارو را باید تهیه کنیم. در زمان مرگ دو فوتبالیست 
مشهور کشور به خوبی دیدیم که چگونه لحن مردم 
امنیتی  فضای  بر  تهدید  این  هم  امروز  و  کرد  تغییر 
کشور سایه انداخته است. بنابراین چه بهتر که قبل 
از هر فاجعه ای امروز به فکر پیشگیری از آن باشیم. 
روزنامه کرمان امروز به عنوان یک رسانه در رسالت 
کاری خود می بیند که این موضوع را بار دیگر گوشزد 
و  امنیتی  نهادهای  توجه  مورد  که  امیدواریم  و  کند 

همچنین مسئوالن دولتی قرار گیرد.

پروین اعتصامی؛ شاعری به بلندای قامت ادبیات پارسی
ایران سرزمین شعر است و شاعران سوخته دل شعر 
را از نهاد خود برای مردمان می سرایند و در این میان 
پروین شاعره ای به قامت بلند ادبیات پارسی و اختری 

درخشنده در آسمان شعر و ادب است.
پروین در 25 اسفند 1285 در تبریز از پدری آشتیانی 
و مادری تبریزی به دینا آمد، عمر کوتاه خود را به رنج 
گذراند و نام بزرگترین بانوی شاعره کشور را بر خود نهاد.

در  او  نام  با  اسفند   25 در  اعتصامی  پروین  تولد  روز 
تقویم ایران به ثب رسیده است و این امر نشان از شعر 

ورزی و پختگی کالم او دارد.
از  فعالیت های اجتماعی تا شاگردی دهخدا و بهار

و  دانست  می  مادر  تربیت  در  خود  موفقیتهای  پروین 
به دلیل اینکه پدرش دارای فعالیت سیاسی و از مبارزان 
مشروطه خواهی بود پروین به گونه ای تربیت  شد که نه 
تنها خود را زن خانه می داست بلکه از فعالیتهای اجتماعی 
غافل نبود. اعتصام  الملک آشتیانی پدر پروین از نویسندگان 
همراه  1291به  سال  در  و  بود  مشروطه  دوران  مبارزان  و 

خانواده  اش از رشت به تهران مهاجرت کرد.
به همین خاطر پروین از کودکی با مشروطه خواهان و 
چهره های فرهنگی آشنا شد و ادبیات را در کنار پدر و 

استادانی چون دهخدا و ملک الشعرای بهار آموخت.
در دوران کودکی، زبان های فارسی و عربی را زیر نظر 
معلمان خصوصی در منزل و زبان انگلیسی را در مدرسه 

آمریکایی ها فراگرفت.
 ازدواج ناموفق اولین شکست ناگفته پروین

پروین در سال 1313 با پسر عموی خود که از افسران 
شهربانی بود ازدواج کرد، اما طبع لطیف این زن در کنار 
اخالق نظامی و از سویی برپا بودن بساط و عیش و نوش 

در خانه، دوام زندگی پروین را متزلزل کرد.
ادبیات  و  شعر  معنویت،  و  پرازمحبت  ای  خانه  در  او 
پروش یافته بود و اکنون خانه ای که به جای نوای الهی 
زنی  برای  باشد  پهن  آن  در  نوش  و  عیش  بساط  شعر، 

اجتماعی، ترقی خواه و شاعر قابل تحمل نبود. 
 افق شعر پروین به سوی دیگری غیر از مادیات و ویرانی 
بود و از این رو پروین را به جدایی از همسرش کشاند و 
او پس از دو ماه و نیم اقامت در خانه شوهر با گذشتن از 

مهریه خود طالق گرفت و به خانه پدر بازگشت.
شکست در زندگی برای هر دختری گرانترین شکست 
است اما پروین باهمه تلخی شکست، با متانت وخونسردی 
شگفت آوری دوران تنهایی را سپری کرد و تا پایان عمر 

از آن سخنی بر زبان نیاورد.
1315، چاپ اولین دیوان شعر پروین

با وجود ناموفقی در ازدواج شاگردی پروین در محضر 

مقاومت  درس  او  به  بهار  الشعرای  ملک  دهخداو  پدر، 
و  مطالعه  از  نامالیمات دست  وجود  با  او  و  بود  آموخته 
شاعری برنداشت و سال 1315 سالی بود که دیوان خود 

را به تشویق ملک الشعری بهار به چاپ رساند.
وی در سالهای 1315 و  1316 به عنوان مدیر کتابخانه 
دانشسرای عالی مشغول به کار شد، مرگ پدرش در دی 
ماه 1316 ضربه هولناک دیگری به روح حساس او وارد 

کرد.
بود  پروین  زندگی  مرثیه  بزرگترین  شاید  پدر  مرگ 
چنانکه در بیتی گفت: پدر آن تیشه که بر خاک تو زد 

دست اجل / تیشه ای بود که شد باعث ویرانی من.
شاعری  های  مناظره  دل  در  بلند  های  حکمت 

چیره دست
بیش از هر چیزی مناظرات پروین در میان اشعار وی 
دارای شهرت است. مناظره سوزن و نخ، بلبل و گل سرخ، 
از جمله شعرهای خواندنی پروین  و...  مست و محتسب 
است و نشات گرفته از بخشی از خصلت های زنانه شاعر 

است.
محتسب، مستی به ره دید و گریبانش گرفت

مست گفت ای دوست، این پیراهن است، افسار نیست
گفت: مستی، زان سبب افتان و خیزان می روی

گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست
گفت: میباید تو را تا خانهٔ قاضی برم

 گفت: رو صبح آی، قاضی نیمه شب بیدار نیست
گفت: نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم

گفت: والی از کجا در خانهٔ خمار نیست
گفت: تا داروغه را گوئیم، در مسجد بخواب

گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست
گفت: دیناری بده پنهان و خود را وارهان
گفت: کار شرع، کار درهم و دینار نیست
گفت: از بهر غرامت، جامه ات بیرون کنم

گفت: پوسیدست، جز نقشی ز پود و تار نیست
گفت: آگه نیستی کز سر در افتادت کاله

گفت: در سر عقل باید، بی کالهی عار نیست
گفت: می بسیار خوردی، زان چنین بیخود شدی

گفت: ای بیهوده گو، حرف کم و بسیار نیست
گفت: باید حد زند هشیار مردم، مست را

گفت: هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست.
درخشش انتقاد در اشعار پروین

تقسیم  دسته  دو  به  را  پروین  اشعار  ادبیات،  محققان 
و نصیحت است  اندرز  می کنند، سبک خراسانی شامل 
دوم  دسته  و  شبیه است  ناصرخسرو  اشعار  به  بیشتر  و 
دارد  داستانی  جنبه  بیشتر  که  عراقی  به سبک  اشعاری 

و مناظرات وی نیز به سبک شعر سعدی نزدیک است.
دیوان پروین، شامل 248 قطعه شعر می باشد، که از آن 

میان 65 قطعه به صورت مناظره است.
ادبی  قطعات  قالب  در  بیشتر  اعتصامی  پروین  اشعار 
است که مضامین اجتماعی را با دیدهٔ انتقادی به تصویر 

کشیده  است.
صورت  به  شعر  زیادی  تعداد  پروین،  اشعار  میان  در 
مناظره میان اشیاء، حیوانات و گیاهان وجود دارد.درون 
ها،  فرصت  و  وقت  داشتن  غنیمت  بیشتر  او  اشعار  مایه 
نصیحت های اخالقی، انتقاد از ظلم و ستم به مظلومان 
استفاده  پروین  شعر  دنیاست.در  ناپایداری  و  ضعیفان  و 

هایی از سبک شعرای بزرگ پیشین نیز شده است.
سخن ملک الشعرای بهار در مورد شعر پروین

این  است:  آورده  چنین  پروین  دیوان  مقدمه  در  بهار 
دیوان ترکیبی است از دو سبک و شیوهٔ لفظی و معنوی 
با سبکی مستقل، و آن دو یکی شیوه خراسان  آمیخته 
شیوهٔ  دیگر  و  قبادیانی  خسرو  ناصر  استاد  خاصه  است 
الدین  مصلح  شیخ  ویژه  به  است  فارس  و  عراق  شعرای 
بین  نیز  از حیث معانی  و  الرحمه  سعدی شیرازی علیه 
افکار و خیاالت حکما و عرفا است و این جمله با سبک 
و اسلوب مستقلی که خاص عصر امروزی و بیشتر پیرو 
تجسم معانی و حقیقت جوئی است ترکیب یافته و شیوه 

ای بدیع و فاضالنه به وجود آورده است.
پروین بزرگترین شاعر زن ایرانی

ایرانی  بزرگترین شاعر زن  تردید  اعتصامی  بی  پروین 
است که در طول تاریخ ادبیات پارسی ظهور نموده است، 
او عمری کوتاه داشت و 35 سال بیشتر زندگی نکرد اما 
بیش از هر شاعر زن دیگری در آسمان ادبیات ایران و 

شعرو شاعری این کشور درخشید. 
 بیش از 50 سال از مرگ این شاعر می گذرد با این 
محافل  در  و  می خوانند  را  پروین  اشعار  همگان  حال 

مطرح است.
المثل به  از اشعار وی به صورت ضرب   اکنون برخی 

زبان خاص و عام جاری است.
شیوایی، سادگی، اخالق گرایی و دلنشینی شعر پروین 
در کنار مضمون های متنوع شعر پروینر ا به باغ پر گل 
و  است  روح  نوازشگر  که  است  کرده  تبدیل  شادابی  و 

روایت سر زبان.
 خوشحال کردن مردمان، آخرین شعر پروین

و  تجربه  از  باری  کوله  با  نهایت  در  اعتصامی،  پروین   
فروردین  در 15  دل  دیار سوخته  این  مردم  برای  شعر 
در  حصبه  بیماری  به  ابتال  اثر  بر  35سالگی  در   1320

تهران درگذشت.
در  و  قم  در  معصومه  فاطمه  حضرت  حرم  در  را  او   
آرامگاه خانوادگی به خاک سپردند. او پس از مرگ هم 
دست از شاعری برنداشت و شعر سنگ قبر خود را هم 

خود سرود.
 اینکه خاک سیهش بالین است

اختر چرخ ادب پروین است
گر چه جز تلخی ز ایام ندید

هر چه خواهی سخنش شیرین است
.... 

زادن و کشتن و پنهان کردن
دهر را رسم و ره دیرین است

خرم آنکس که در این محنت گاه
خاطری را سبب تسکین است


