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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان در نظر دارد 2 واحد تجاری به مساحت تقریبی جمعا 120 مترمربع واقع در شهر 
کرمان - بلوار جمهوری - خیابان ناظم االطباء )کوچه 55 بلوار جمهوری( - ناظم االطباء 5- مجتمع آفتاب را از طریق 
مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش رساند. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت 
و تکمیل فرم شرکت در مزایده، ارائه پیشنهادات خرید، امضاء و تحویل کلیه اسناد مربوطه و بازدید از واحدهای فوق 
الذکر، حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه  1400/07/08 همه روزه از ساعت 7 لغایت 14 به نشانی فوق مراجعه 

و یا با شماره تلفن های 32201687- 034 و 09131412413 تماس حاصل فرمایند.
میزان سپرده شرکت در مزایده: ده درصد ارزش قیمت پیشنهادی ملک مورد نظر، به صورت ضمانت نامه بانکی )قابل 

تمدید به درخواست شرکت(
شرکت در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است و به پیشنهاد فاقد سپرده ترتیب اثر داده نمی شود.

هزینه های قانونی، نقل و انتقال، کارشناسی، نشر آگهی و ... به عهده برنده مزایده خواهد بود.
کلیه واحدهای تجاری )براساس متراژ مفید اعالمی اداره ثبت بر مبنای صورتمجلس تفکیکی( واگذار خواهد شد.

آگهی مزایده 
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یادداشت روز 
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در آیین اختتامیه ششمین جشنواره ملی
 بازی های رایانه ای خلیج فارس؛

از 22شرکت کننده به عنوان

 رتبه برتر تقدیر شد

 یادداشت:            

چند برش خواندنی

 از زندگی فریدون مشیری

متن در صفحه دوم

3

3

در ایران، فایزر به چه کسانی

 تزریق می شود؟

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد:

برگزاری جشنواره شعر رضوی 

در پایان آذر ماه

پلتفرم»شاد« 

از امروز فعال است

رییس کل دادگستری استان:

کارخانجات باید 
الزامات محیط زیست 

را رعایت کنند

کرمان؛ کسیناسیون روزانه یک و نیم درصد جمعیت  گام بلند مسئوالن بهداشت و درمان استان با وا گزارش »کرمان امروز« از 

کسیناسیون در کرمان قابل تقدیر است سرعت وا

متن کامل در صفحه سوم

  خوشبختانه و با سرعت گرفتن واکسیناسیون در شهرهای مختلف استان و با راه اندازی واکسیناسیون خودرویی در شهر کرمان، گزارش ها از مشاهده عالئم گذر از پیک پنجم در استان حکایت 
می کند. به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه یک و نیم درصد جمعیت استان واکسینه می شوند. همچنین 26درصد مردم کرمان دو دز واکسن را دریافت کرده اند. امید است همچنان 

سرعت واکسیناسیون در استان ادامه داشته باشد و اگرچه بسیار دیرهنگام بود اما امیدواریم رفته رفته به روزهای ایمن بدون کرونا نزدیک شویم و...

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

متن در صفحه چهارم

سایه ُپرهزینه فوتبال بر سر
 استعدادهای ارزشمند استان

ان
دگ

رزا
پو

ضا 
ن ر

امی
س: 

عک

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان خبر داد:

اضافه شدن شش هزار 

 معلم جدید امسال به حوزه

 تعلیم و تربیت استان 

دستگیری کالهبردار

 60 میلیاردی با اسناد جعل 

کرمان زمین و ملک در 

 صفحه  دوم

 صفحه  دوم

ج فوتبال استان و نتیجه غیرقابل قبول آن گزارش »کرمان امروز« از مقایسه مخار
 با ورزش هایی که کرمان به راستی در آنها استعداد دارد و تحت بی توجهی هستند؛
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اخبار استان

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: نمی توان 
به بهانه ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد، زندگی مردم 
را به مخاطره و محیط زیست را به خطر بیندازیم 
و از این رو کارخانجات باید الزامات محیط زیست 

باید  ها  پروژه  اجرای  ابتدای  از  و  کنند  رعایت  را 
قانونی توجه الزم صورت  الزامات  به رعایت تمامی 
گیرد. »یداهلل موحد« در نشست ستاد استانی اجرای 
کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی 

عامه  حقوق  به  توجه  کرد:  اظهار  کرمان  قضایی  و 
الزامات و ضوابط زیست محیطی یک  نظیر رعایت 
اصل اساسی و راهبردی مهم در حوزه اجرای پروژه 
های توسعه ای است و انتظار می رود دستگاه های 
متولی و تخصصی با دقت وحساسیت به این رسالت 

خود توجه نمایند.
متولی  های  دستگاه  نیست  قبول  قابل  گفت:  وی 
از حقوق عمومی  اراضی ملی و صیانت  از  حفاظت 
تفاوت  بی  خود  قانونی  تکلیف  به  نسبت  ها  سال 
بمانند و اقدام به موقع و اثرگذار از بسیاری مشکالت 

پیشگیری می کند.
موحد تصریح کرد: منافاتی بین رفع موانع تولید و 
حمایت از تولید برای رونق کسب و کار و حفاظت از 
حقوق عمومی وجود ندارد و تلفیقی از این دو منافع 

عمومی را تضمین می کند.
به  اشاره  با  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
پروژه های  این مطلب که پیوست زیست محیطی 
در  قضایی  دستگاه  تاکیدات  از  یکی  ای  توسعه 
راستای حراست از حقوق عمومی است، تاکید کرد: 
در راستای توسعه اشتغال و اقتصاد، باید به رعایت 

مقررات دقت  و  قوانین  و  زیست محیطی  الزامات 
الزم صورت گیرد.

وی تاکید کرد: نمی توان به بهانه ایجاد اشتغال و 
توسعه اقتصاد، زندگی مردم را به مخاطره و محیط 
زیست را به خطر بیندازیم و از این رو کارخانجات 
از  و  کنند  رعایت  را  زیست  محیط  الزامات  باید 
ابتدای اجرای پروژه ها باید به رعایت تمامی الزامات 

قانونی توجه الزم صورت گیرد.
استان  قضایی  دستگاه  اینکه  بر  تاکید  با  موحد 
بخش  مشکالت  حل  برای  را  زیادی  زمان  کرمان 
تولید صرف کرده، گفت: بخش هایی از درخواست 
قانونی واحدهای تولیدی رسیدگی  های منطقی و 

شده و نتایج بسیار خوبی را به دنبال داشته است.
همچنین  نشست  این  در  اینکه  اشاره  با  وی 
درخواست پارس معدن تیراژ و تعاونی اسفک داران 
بردسیر نیز مورد بررسی قرار گرفت، افزود: در این 
گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت  درخواست  نشست 
کرمان  استانداری   ۲۱ ماده  کمیسیون  اعضای  با 
پیرامون واگذاری زمین و اجرای پروژه های توسعه 

ای در شهرستان بردسیر مورد بررسی قرار گرفت

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان گفت: فردی 
که با جعل سند امالک، زمین و نامه های اداری 
اقدام به کالهبرداری از شهروندان به میزان ۶۰ 

میلیارد ریال کرده بود، دستگیر شد.
آگاهی  پلیس  رئیس  پور،  یداهلل حسن  سرهنگ 
با  مبارزه  اداره  ماموران  گفت:  کرمان  استان 
در  استان  آگاهی  پلیس  کالهبرداری  و  جعل 
مهر های  جعل  بر  مبنی  گزارشاتی  دریافت  پی 
سابقه  متهم  یک  وسیله  به  سازمان ها  و  ادارات 

دار و اقدام به کالهبرداری از شهروندان از طریق 
جعل سند زمین و دیگر امالک موفق شدند این 
فرد را خیلی زود و قبل از ادامه کالهبرداری های 
و  داشت شناسایی  انجام  در دست  که  متعددی 

دستگیر کنند.
سال های  طی  متهم  این  اینکه  به  اشاره  با  او 
سابقه  کالهبرداری  انواع  انجام  سبب  به  قبل 
دستگیری و زندان هم داشت، افزود: این فرد با 
اجاره یک باب منزل در یک مجتمع مسکونی در 

مهر،  ساخت  وسایل  تهیه  به  اقدام  کرمان  شهر 
رسمی  اسناد  نامه،  مبایعه  چاپ، جعل  و  اسکن 
این  از  و  و قضایی کرده  اداری  نامه های  امالک، 
طریق و با جعل انواع سند، زمین هایی به ارزش 
بیش از ۶۰ میلیارد ریال را به شهروندان فروخته 
بود و فروش زمین هایی دیگر به همین روش را 
نیز در دست انجام داشت که دستگیری وی به 

این اقدامات و کالهبرداری هایش پایان داد.
رئیس پلیس آگاهی استان تصریح کرد: این متهم 

ابعاد  به دیگر  برای رسیدگی  با تشکیل پرونده 
اقدامات مجرمانه اش تحویل مراجع قضایی شد 
که در این رابطه از شهروندان می خواهیم هنگام 
انجام هرگونه معامله تا قبل از اطمینان کامل از 
از  صحت محتوای سند و مالکیت طرف مقابل، 
تنظیم هرگونه قرارداد و پرداخت وجه خودداری 
و  کننده  تطمیع  اقدامات  به  نسبت  و  کنند 
پیشنهاداتی همچون قیمت پائین، تخفیفات باال 

و مواردی از این دست نیز هوشیار باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: فعالیت 
مدارس روستایی و عشایری با جمعیت کمتر از ۱۵ نفر 
بازگشایی  تدریج  به  و  بود  خواهد  حضوری  استان  در 
را  نفر  و ۱۰۰  نفر  با جمعیت ۳۰  مدارس  در  حضوری 

برنامه ریزی می کنیم.
»احمد اسکندری نسب«  در نشست شورای اطالع رسانی 
استان کرمان از انجام تمهیدات مختلف برای بازگشایی 
نام برد و گفت: پروژه مهر در آستانه  حضوری مدارس 
کمیته های  و  اجرا  استان  در سطح  تحصیلی  آغاز سال 

متعددی تشکیل و تصمیم گیری شد.
درخصوص  پرورش  و  آموزش  اصلی  دغدغه  افزود:  وی 
نیروی انسانی نیز به خوبی مدیریت شد و از این حیث 
حوزه  به  امسال  جدید  معلم   ۶۰۰۰ و  نداریم  کمبودی 

تعلیم و تربیت استان کرمان اضافه شدند.
اولی  کالس  آموزان  دانش  داد:  ادامه  اسکندری نسب 

در  معلم خود،  و  مدرسه  فضای  با  آشنایی  برای  استان 
را  تحصیلی  سال  آغاز  جشن  و  یافتند  حضور  مدارس 

برگزار کردند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از نواختن زنگ 
در  جاری  مهرماه  سوم  شنبه  امروز  مدارس  بازگشایی 
سراسر کشور خبر داد و گفت: تمام سعی ما بر آغاز سال 
تحصیلی با آرامش برای والدین و دانش آموزان و معلمان 
است و شیوه نامه ای نیز درمورد نحوه کار مدارس تدوین 

و ابالغ شده است.
با جمعیت  عشایری  و  روستایی  مدارس  کرد:  بیان  وی 
به  و  بود  خواهند  حضوری  استان  در  نفر   ۱۵ از  کمتر 
تدریج بازگشایی حضوری در مدارس با جمعیت ۳۰ نفر 

و ۱۰۰ نفر را برنامه ریزی می کنیم.
سوم  از  تلویزیونی  مدرسه  کرد:  عنوان  اسکندری نسب 
مهرماه کار خود را آغاز می کند. آموزش مجازی از طریق 

شبکه شاد نیز دنبال می شود و آموزش حضوری را هم 
به تدریج خواهیم داشت.

ارتقاء  آموزش،  استمرار  را »  امسال تحصیلی  وی شعار 
تالش  کرد:  اظهار  و  اعالم  سالمت«  تضمین  و  کیفیت 
آموزش و پرورش بر کاهش دغدغه والدین و دانش آموزان 

و شروع آرام و باکیفیت مدارس است.
استان  فرهنگیان  درصد   ۹۰ کرد:  بیان  اسکندری نسب 
کرمان دوز اول واکسن و ۳۰ درصد دوز دوم را دریافت 
مدارس  در  بهداشتی  مسائل  مقدمات  تمام  و  کرده اند 

فراهم شده است.
از  همچنین  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 

اعزام تیم های ارزیاب و کنترل به مدارس خبر داد.
به گزارش ایسنا، »محمدصادق بصیری« معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان نیز در این نشست با 
تسلیت اربعین حسینی و بزرگداشت هفته دفاع مقدس 

دفاع  کرد:  عنوان  مناسبت  دو  این  تقارن  به  اشاره  با 
مقدس ریشه در عاشورا دارد و ما نیز تکالیفی بر عهده 

داریم که باید به آن جامه عمل بپوشانیم.
جلسات  موقع  به  و  مستمر  برگزاری  بر  همچنین  وی 
روح  گفت:  و  کرد  تاکید  استان  اطالع رسانی  شورای 
اطالع رسانی نباید کهنه شود، ضمن اینکه مصوبات نیز 

باید به صورت کامل و تا حصول نتیجه پیگیری شوند.
اشاره  با  کرمان  استان  اطالع رسانی  شورای  رییس 
آخرین  مدارس،  )بازگشایی  جلسه  دستورکارهای  به 
از  واکسیناسیون(  و  کووید-۱۹  بیماری  وضعیت 
با  مقابله  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  فعالیت های 

کرونا تقدیر کرد.
برنامه های  اولویت   تاکید کرد: سالمت همچنان در  وی 
نیز  مدارس  حضوری  بازگشایی  امر  در  و  است  کشور 

واکسیناسیون الزم است

از  بازی  نخستین  در  شهربابک  شهرداری  تیم 
رقابت های لیگ برتر بدمینتون، میزبانش نماینده 

اراک را با شکست راهی خانه کرد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 

خبرنگاران جوان از کرمان، در هیجدهمین دوره 
کشور،  آقایان  بدمینتون  برتر  لیگ  مسابقات 
کرمان  بدمینتون  در خانه  بابک   شهرداری شهر 
رو  پیش  از  یک  بر   ۴ نتیجه  با  را  اراک  نماینده 

امید  ترکیب  با  بابک   شهر  شهرداری  برداشت. 
روشن، پیام نصر اصفهانی، رضا شهبازی، علیرضا 
کریمی، نیما رستم پور، پارسا علیزاده، سجاد تدین، 
مهدی میرزایی، پویا نجیب زاده، یونس کمالی، امیر 

عباس مومنی، حسین احمدی، عادل صورتی به 
حضور  بازی  این  در  ایرانمنش  حسام  مربیگری 
یافت. این دیدار به صورت الیو از صفحه شهرداری 

شهر بابک پخش شد.

رییس کل دادگستری استان کرمان:

کارخانجات باید الزامات محیط زیست را رعایت کنند 

رئیس پلیس آگاهی استان خبر داد:

دستگیری کالهبردار 60 میلیاردی با اسناد جعل زمین و ملک در کرمان

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان خبر داد:

اضافه شدن شش هزار  معلم جدید امسال به حوزه تعلیم و تربیت استان 

 بدمینتون بازان شهربابکی در نخستین گام لیگ برتر به برد دست  یافتند

در آیین اختتامیه ششمین 

جشنواره ملی بازی های رایانه ای 

خلیج فارس در موزه هنرهای صنعتی کرمان؛

از 22شرکت کننده به عنوان
 رتبه برتر تقدیر شد

های  بازی  ملی  جشنواره  ششمین   : امروز  کرمان  خبرنگار   - بامری 
رایانه ای خلیج فارس طی مراسمی با حضور مدیرکل فرهنگ و  ارشاد 
بیماری  به دلیل شیوع  از مسئوالن  استان کرمان و شماری  اسالمی 
کرونا در فضای باز  واقع در موزه هنرهای معاصر استاد صنعتی کرمان 

و به صورت پخش زنده به کار خود پایان داد.
علیزاده با اشاره به اوضاع فراگیری بیماری کرونا عنوان کرد: این دوره 
قرار بود در سال ۹8 برگزار گرددکه به واسطه این بیماری و لغو برنامه 

های فرهنگی مجوز برگزاری نگرفت.
وی گفت: خوشبختانه این تهدید به فرصت استفاده شد و زمینه های 
رشد وتوانمندی هنرمندان وفعاالن این حوزه به گونه ای رقم خورد 

که شاهد برگزاری این رویداد به نحو مطلوب بودیم.
از  آن  فراخوان  که  رویداد  این  در  افزود:  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
از سطح کشور شرکت کردند.  نفر  اسفند سال ۹۹ اعالم شد ۲۵۲۰ 
وموبایلی  ای  رایانه  های  بازی  بخش  دو  در  جشنواره  این  همچنین 
برگزار شد که در نهایت ۲۲ نفر به عنوان رتبه های برتر در بخش های 

مختلف معرفی شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.

 دوره آموزش داوری

 بانوان کشور در کرمان 

پایان یافت
مناسبت  به  که  کشور  سراسر  بانوان  والیبال  یک  درجه  داوری  دوره 
امروز به  بود،  گرامیداشت هفته دفاع مقدس در کرمان آغاز شده 

کار خود پایان داد.
علی اکبر ثابتی پور رئیس هیات والیبال استان کرمان در گفت و 
گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
گفت: دوره داوری درجه یک والیبال بانوان سراسر کشور به مناسبت 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس به میزبانی کرمان در خانه والیبال 

رشید فرخی برگزار شد.
او افزود: طی این دوره، ۲۵ داور از سراسر کشور در مدت ۶ روز موفق 

به اخذ مدرک درجه یک داوری شدند.
ثابتی پور تصریح کرد: مدرس این دوره، منیژه صادقی مربی بین 

المللی فدراسیون بود.
او بیان کرد: آیین پایانی این دوره با حضور اعضای هیئت والیبال 

استان و پیشکسوتان در خانه والیبال رشید فرخی برگزار شد.
 

 امور لنژری مرکز آموزشی درمانی شهید باهنرکرمان عمومی  یک مرحله ای مناقصهآگهی  
 

 بیمارستان شهید باهنر کرمان  امور لنژری یرمناقصه واگذا

 1400/7/25/98شماره مناقصه:  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
بیمارستان لنژری واگذاری امور  موضوع مناقصه

 شهید باهنر کرمان
 دریافت اسناد : 

سامانه تدارکات الکترونیکی الف(
 www.setadiran.irدولت 

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

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ريال 000/960/657/12 )ریال( برآورد یکساله
 ريال 000/898/632 )ریال( شرکت در مناقصهتضمین 

 دریافت اسناد
از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 

 10/7/1400مورخ  شنبه روز14:30
 در سامانه ستاد ایران پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

مورخ  شنبه روز14:30 ساعتتا 
24/7/1400 

 بازگشایی پیشنهادها
مورخ  شنبهيکروز 11ساعتاز 

25/7/1400 
 برگزار خواهد شد.  کرمانامور اداری بیمارستان باهنر در محل  18/7/1400مورخ   شنبهيک  روز 9در ساعتجلسه توجیهی ضمناً 

ابتدای جاده هفت باغ علوی،  –کرمان  :) تضمین شرکت در مناقصه(محل تسلیم فقط پاکت الف 
 معاونت غذا و دارو، اداره حراست

 م/الف ۲۰۲۷  (هزينه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.) دانشگاه علوم پزشکی کرمان روابط عمومی

 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر دارد  دومورد پروژه آبخیزداری، بشرح ذیل در  سال۱۴۰۰ را به صورت  مناقصه عمومی یک مرحله ای ، با جزئیات 
مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( برگزار نماید لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند جهت اطالع از شرایط و مشخصات 

موضوع مناقصه به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی www.setadiran.irمراجعه و نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.
- کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. الزم است مناقصه 

گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند
ضمنا ارایه  پروانه اشتغال صادره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی در کنار سایر مدارک مربوطه هنگام عقد قرارداد برای برنده مناقصه ضروری می باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲۱-۴۱۹۳۴ 
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه --- روزشنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰7/۰۳  می باشد  هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.. ۱۱۹8۰77

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول شماره 15225 /1400

 

 عمومی مناقصه آگهی

 1400/ 15225شماره  اولنوبت 

 به صورت  را 1400سال  بشرح ذیل در، آبخیزداری پروژه مورددو  در نظر دارد استان کرمان منابع طبیعی و آبخیزداری کل اداره
برگزار با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(  و قصهابا جزئیات مندرج در اسناد من ،مناقصه عمومی یک مرحله ای 

صه به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی قلذا کلیه متقاضیان محترم می توانند جهت اطالع از شرایط و مشخصات موضوع منا نماید
www.setadiran.ir نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.مراجعه و 

از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد  پاکتها تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی اسناد از دریافت یند مناقصهفرا کلیه مراحل -
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در  .شد

 محقق سازندمناقصه 

عقد قرارداد هنگام پروانه اشتغال صادره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی در کنار سایر مدارک مربوطه  ارایه " ضمنا

 برای برنده مناقصه ضروری می باشد.

 مناقصه موضوع ردیف 
 زرندشهرستان  در  سربنانآبخیز قدرونی  حوزه  مالتی یاحداث بندهای سنگ پروژه  1
 3یز سنگی مالتی شمارهروسر 2گوراب شماره  1یز سنگی مالتی شماره ر احداث سر پروژه  2

 سیل بند محمد آباد تکاب بخش شهداد شهرستان کرمان  1گوراب شماره 
 

  021-41934اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 

 می باشد   03/07/1400 مورخ  شنبهروز ---در سامانه مناقصه  تاریخ انتشار 

 .هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

 

  



شنبه 3 مهرماه 18/1400 صفر 1443/ 25 سپتامبر 2021/سال بیست و ششم شماره 3521سه جامعه 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد:

برگزاری جشنواره شعر رضوی در پایان آذر ماه

ستون فقرات داماد در جشن عروسی شکست!

و   فرهنگ  مدیرکل   : امروز  کرمان  خبرنگار   – بامری 
حضور  با  خبری  نشست  در  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد 
رضوی  شعر  جشنواره  محتوای  مورد  در  رسانه  اصحاب 
عنوان کرد: سال ۱۳۷۳این جشنواره به دلیل عشق و ارادت 
عالقمندان به شعر آئینی و مدیران اجرایی وقت در کرمان 
به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ و سبک و سیره امام رضا 

)ع( پایه گذاری شد.
»محمدرضا علیزاده« در ادامه گفت: ۲۶ سال از عمر این 
جشنواره می گذرد و از معدود جشنواره هایی است که حتی 
یک سال هم وقفه نداشته است و  به عنوان یک جشنواره 

قوی با دبیرخانه و ساختار قوی فعالیت می کند.
وی افزود: در عمر برگزاری جشنواره، ۲۲ هزار اثر شعری 
»آسمان  عنوان  با  کتاب  عنوان   ۱۴ و  رسیده  دبیرخانه  به 

هشتم« شامل اشعاری که در جشنواره قرائت شده، به چاپ 
رسیده است. جشنواره شعر رضوی نماد ادبی کشور در شعر 
را  جشنواره  دوره  هفتمین  و  بیست  امسال  و  است  آئینی 
برگزار می کنیم و جشنواره در این سال ها با فراز و فرود 
زیای مواجه بوده و اکنون تکامل اجرایی آن کامال محسوس 

است.
این مقام مسئول در مورد زمان برگزاری جشنواره عنوان 
کرد: این جشنواره هر ساله در دهه کرامت برگزار می شد 
که به دلیل شرایط کرونایی، تقویم برنامه های اجرایی بنیاد 
امام رضا علیه السالم تغییر کرد و فراخوان جشنواره امسال 
رضوی  شعر  آذرماه جشنواره   ۳۰ تاریخ  در  و  منتشر  امروز 

برگزار می شود.
مدیرکل ارشاد استان کرمان تصریح کرد: مهم ترین هدف 

برگزاری جشنواره شعر رضوی، ترویج فرهنگ نورانی رضوی 
در قالب شعر و ادب است که باعث گسترش فعالیت های 
خواهد  کرمان  استان  ادبی  جایگاه  ارتقاء  و  ادبی  فرهنگی، 
شد.همچنین عالقمندان به شرکت در جشنواره می توانند 
از طریق تارنمای "شمس طوس"، پورتال جشنواره و بدون 
مهلت  آخرین  اینکه  ضمن  کنند  اقدام  سنی  محدودیت 
ارسال آثار به جشنواره بیست و هفتم شعر رضوی۲۰ آبان 

ماه امسال است.
دبیر تخصصی  نشست »حامد حسینخانی«  این  ادامه  در 
محتوای  درباره  رضوی  شعر  جشنواره  هفتمین  و  بیست 
جشنواره گفت: در حوزه شعر آزاد، کالسیک و ترانه فراخوان 
قالب  همه  کنند.  ارسال  را  خود  آثار  سرایندگان  تا  دادیم 
های شعر فارسی با همه تنوعی که دارند عالقه مندان خود 

را دارند و مقصود از شعر آزاد همه گونه های شعری غیر 
کالسیک که در دهه های اخیر شکل گرفته است.

و  بیست  فراخوان جشنواره  اینکه  به  اشاره  با  حسینخانی 
هفتم جامع است که همه عالیق می توانند در آن شرکت 
السالم  علیه  جواد  امام  منقبت  به  پرداختن  گفت:  کنند، 
نیز امسال در جشنواره شعر رضوی گنجانده شده و مجال 
بیشتری به شاعران می دهد زیرا به دلیل کثرت اشعار در 
این سالها شاید برخی موضوعات شعر رضوی برای شاعران 
تکرار مکررات باشد اما اگر موضوع دیگری قرار بگیرد، مجال 

خالقیت بیشتری به شاعران می دهد.
شعر  جشنواره  پوستر  از  خبری  نشست  این  انتهای  در 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  علیزاده،  توسط  رضوی 

کرمان رونمایی شد.

داماد ۳۱ ساله در رومانی پس از اینکه توسط دوستانش 
به هوا پرتاب شد به شدت به زمین برخورد کرد و دچار 

شکستگی از ناحیه ستون فقرات شد.
برگزاری  جریان  در  جوان  چند  دلخراش  اتفاق  این  در 
مراسم عروسی، داماد را گرفته و هوا پرتاب می کنند، اما 
تالش آن ها برای گرفتن او ناموفق بود و وی با سر به زمین 

برخورد می کند.
لیویو فیلیمون ۳۱ ساله در بیمارستانی در منطقه بیهور 
فقرات  ستون  دلیل شکستگی  به  رومانی  غرب  در شمال 

تحت درمان قرار گرفته است.
به گفته رسانه های محلی مراسم جشن عروسی با وجود 
این حادثه ادامه داشته و عروس و خانواده ها سعی کردند 

مهمانان را سرگرم کنند.
دکتر لوسیا دانیا گفته که فیلیمون از ناحیه ستون فقرات 
دچار شکستگی شده و پیشرفت او کمی مطلوب به نظر 

می رسد.
وی افزود: او در بخش مغز و اعصاب بستری است و هفته 

آینده تحت آزمایشات بیشتری قرار می گیرد.

امدادی،  نیرو های  رسیدن  از  قبل  و  حادثه  از  پس 
روی  بر  و  کرده  بلند  زمین  روی  از  را  او  داماد  دوستان 

صندلی قرار دادند که این کار اوضاع را بدتر کرده است.
داماد ظاهرا شکایت از دوستان خود را برای این حادثه 
رد نکرده و گفته که با یک وکیل تماس گرفته و در حال 

بررسی است که چه کاری انجام دهد.

گزارش »کرمان امروز« از گام بلند مسئوالن بهداشت و درمان استان با واکسیناسیون روزانه یک و نیم درصد جمعیت کرمان؛

کسیناسیون در کرمان قابل تقدیر است سرعت وا

اشاره:
در  واکسیناسیون  گرفتن  سرعت  با  و  خوشبختانه 
واکسیناسیون  اندازی  راه  با  و  استان  مختلف  شهرهای 
عالئم  مشاهده  از  ها   گزارش  کرمان،  در شهر  خودرویی 
امید  که  کند  می  حکایت  استان  در  پنجم  پیک  از  گذر 
می رود با واکسیناسیون دانش آموزان و لکه گیری خانه 
این زنجیره کامل شود و دیگر شاهد هیچ موج  به خانه، 
دیگری از کرونا ویروس نباشیم. در همین زمینه گزارشی 

تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
ویروس ناشناس و واکسن

آن،  مردمان  و  جهان  به  که  کرونا  ناشناس  ویروس 
شبیخون زد، متخصصان بر آن شدند که واکسنی موثر که 
تولید کنند  اپیدمی را مهار کند کشف و  این  تا حدودی 
که البته برخی کشورها به این مهم دست یافتند و بیم ها 
و ترس ها را  به امید ها تبدیل کردند. اما در این میان 
عده ای به علم پزشکی روز اعتماد نداشتند و علیه واکسن 

طغیان کردند. 
ترین  مستحق  که  درمان  کادر  واکسیناسیون  ایران  در 
گروه برای دریافت واکسن بودند از بهمن  ۱۳99 آغاز شد 
و پس از آن با وقفه ای طوالنی کار واکسیناسیون عمومی 
از تیر ۱۴۰۰ آغاز شد و افراد  سالمند به عنوان اولین گروه 
از  پس  کردند.  دریافت  کرونا  واکسن  مردم  عمومی  های 
آن، سرعت واکسیناسیون در ایران و در استان کرمان رفته 
رفته بیشتر شد به طوری که طبق گفته رییس دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان، ظرفیت واکسیناسیون در استان دو 
واکسینه  استان  /۱ درصد جمعیت  روزانه 5  و  برابر شده 

می شوند. 
آخرین موارد شیوع کرونا در استان

درمانی  و  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
 5۱ کرد:  اعالم  کرونا  شیوع  موارد  آخرین  درباره  استان 
یکم   ،۱9 کووید  به  ابتال  قطعی  تشخیص  با  جدید  بیمار 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  پوشش  زیر  مناطق  در  ماه  مهر 
استان کرمان بستری شدند،  بهداشتی و درمانی  خدمات 
بدین ترتیب مجموع بیماران بستری شده در بیمارستان 
های دانشگاه از ابتدای بروز و شیوع بیماری کرونا تا کنون 
روز  در  قطعی  های  فوتی  تعداد  و  رسید  نفر  به ۳9۰۱۲ 

با احتساب  اول مهر ماه در استان ۱۴ نفر بوده است که 
نفر   ۴۶5۶ به  استان   در  جانباختگان  مجموع  موارد  این 

رسیده است.
واکسیناسیون روزانه 5 /1 درصد جمعیت استان

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از افزایش دو برابری 
روزانه      گفت:  دادو  خبر  کرمان  در  واکسیناسیون  ظرفیت 

5 /۱ درصد جمعیت استان واکسینه می شوند.
دکتر رشیدی با اشاره به گذر از پیک سنگین کرونا،افزود: 
شاهد کاهش موارد ابتال به کرونا در استان هستیم و آمار 
بیماران بستری به کمتر از نصف دوران پیک کاهش یافته 

است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان روند واکسیناسیون 
در استان را مطلوب دانست و افزود: کرمان ظرفیت تزریق 

۶۰ تا۷۰ هزار دز واکسن در روز را دارد.
۲۶ درصد مردم کرمان دو دز واکسن  را دریافت کردند

نیز گفت: در حال  پزشکی کرمان  علوم  دانشگاه  معاون 
حاضر ۲۶ درصد از مردم استان دو دوز واکسن را تزریق 
کردند. ضمن اینکه 5۰ درصد مردم استان دز اول واکسن 

خود را تزریق کرده اند.
دکتر صافی زاده با بیان اینکه اکثر افرادی که دچار مرگ 

دریافت  واکسن  شوند  می  بستری  یا  و  کرونا  از  ناشی 
واکسن  تامین  برای  مشکلی  اکنون  هم  گفت:  اند،  نکرده 

نداریم. 
خانواده ها واکسیناسیون دانش آموزان را جدی بگیرند

اینکه  به  اشاره  با  کرمان  پرورش  و  آموزش  معاون 
برای  زیادی  اطمینان  آموزان  دانش  واکسیناسیون 
از  به جامعه می دهد، گفت:  مدارس  بازگشایی حضوری 

خانواده ها تقاضا داریم در این زمینه همکاری کنند. 
میرزا حسینی با اشاره به اینکه از اول تا نیمه آبان، مدارس 
کالس های  و  داده  انجام  نوبت بندی  جمعیت  اساس  بر 
حضوری را دایر می کنند، توضیح داد: تا آن زمان وضعیت 
هم  واکسیناسیون  و  کرد  خواهد  فروکش  هم  بیماری 
نوبت بندی  و  آمادگی  براساس  و  کرده  کمتر  را  نگرانی ها 

آموزش حضوری هم انجام خواهد شد. 
طریق  از  که  واکسیناسیون  اول  نوبت  کرد:  تصریح  وی 
برای  اکنون  هم  و  شده  اعالم  بهداشت  وزارت  سامانه 
متولدین ۸۲ تا ۸۳ در حال انجام است و برای گروه های 
بعدی هم مجدداً اطالع رسانی می شود، یکی از پیشنهادات 
هم این است که اگر بتوان هماهنگی ها را انجام داد بخشی 

از این واکسیناسیون هم در مدارس انجام شود. 
سال   ۱۸ تا   ۱۲ سنین  واکسیناسیون  افزود:  وی 
اطمینان دهی زیادی به خانواده ها برای حضور دانش آموزان 
داریم  تقاضا  خانواده ها  از  این  بنابر  می دهد،  مدارس  در 
با  واکسیناسیون  روند  تا  کنند  همکاری  زمینه  این  در 
وارد  زودتر  هر چه  بتوانیم  و  انجام شود  بیشتری  سرعت 

واکسیناسیون گروه های بعدی شویم. 
واکسیناسیون اتباع غیر مجاز

استان  با کرونای  مهدی شفیعی سخنگوی ستاد مقابله 
استان  معضالت  از  یکی  را  غیرمجاز  اتباع  هم  کرمان 
برشمرد و عنوان کرد: اتباع غیرمجاز اگر پرونده سالمت در 
استان دارند واکسیناسیون آنها را در دستور کار دادیم و در 
"شرف آباد" یک مرکز برای این افراد غیرمجاز اختصاص 
داده شده ولی واکسیناسیون اتباع مجاز در کلیه مراکز ما 

انجام می شود.
سخن آخر

طبق اعالم پزشکان متخصص و مسئوالن دانشگاه علوم 
 ۱9 کووید  بیماری  از  ناشی  میر  و  مرگ  بیشتر  پزشکی، 
و  دارد  اختصاص  واکسینه  غیر  افراد  به  فعلی  شرایط  در 
واکسیناسیون به وضوح موجب کاهش فوت و جلوگیری از 
بسیاری مبتالیان می شود. بنا براین امید است همچنان 
سرعت واکسیناسیون در استان ادامه داشته  باشد و رفته 

رفته  به روزهای ایمن نزدیک شویم.

و  استان  مختلف  شهرهای  در  واکسیناسیون  گرفتن  سرعت  با  و  خوشبختانه   
مشاهده  از  گزارش ها  کرمان،  شهر  در  خودرویی  واکسیناسیون  راه اندازی  با 
از پیک پنجم در استان حکایت می کند. به گفته رییس دانشگاه علوم  عالئم گذر 
پزشکی کرمان روزانه یک و نیم درصد جمعیت استان واکسینه می شوند. همچنین 
است همچنان  امید  را دریافت کرده اند.  واکسن  کرمان دو دز  26درصد مردم 
سرعت واکسیناسیون در استان ادامه داشته باشد و اگرچه بسیار دیرهنگام بود اما 

امیدواریم رفته رفته به روزهای ایمن بدون کرونا نزدیک شویم و...

 تکرار
در این تکرار 

چگونه تکرار نشوم !
باید راهم نه نیک باشد نه پلید 
باید نه شاد باشم نه اندوهگین !

باید نه عاشق باشم نه معشوق 
چگونه تکرار نشوم 

در زخم های خیابان 
در مسافر خانه های ارزان

در اغذیه فروشی های سیّار 
در آدم هایی که به اندازه تنهایی شان می مانند

در این تکرار 
کاش روزنه از آگاهی میافتم

به قلم
سامان 
ساردویی

یادداشت: 
پاییز 

ماندنی است
بهشت  را همچون  آن  و  زنی  می  زندگی گل  بر سر 
جلوه می دهی تا که من عاشقش باشم و چه زحمت 
ها کشیده ای که پایبند زندگی باشم. با این همه خوبی 
ها من اگر از تو کم باشم خیالی نیست اما تو اگر از من 
کم شوی می میرم. تو تمام نفس های مرا می شنوی 
و روز به روز صاحبخانه تر می شوی آنچنان قلبم را 
تسخیر کرده ای که زندگی جز تو بر لب نمی آورد 
بهترین قصه  و در ذهنم یک خیال مدام شده ای. تو 
برنخواهم  از خواستنت  برای شنیدن هستی که دست 
حال  روزها  این  که  باش  دلت  حال  مراقب  داشت. 
زندگی خوب نیست. تو خوب باش که یک شهر با تو 
برقصد و درد را فراموش کند تا برقرار باشد و روزگار 

روزگار باشد نه اینکه در حصار باشد. 
تو زیباترین گل برای گلدان های اطرافم هستی. نیامده 
ام که تو را بچینم بلکه آمده ام که از دور دست ها 
تماشایت کنم. در تو غرق شوم و گاهی دعایت کنم. 
دست  تو  از  توانم  نمی  که  هستی  خواستنی  آنقدر 
بردارم و آنقدر خواستنی هستی که آدم از دست زدن 
به خواب و خیالت می ترسد و از خواستن شرم دارد. 
اینگونه خواستن ها نوعی جنون است اما زندگی بی 
در  چنان  ندارد.  خود  در  لذتی  و  نیست  زیبا  جنون 
و  دارم  برمی  خودم  از  دست  گاهی  که  محبوسم  تو 
با  که  رویایی  به  گیرم.  می  پیش  در  را  تو  آرزوهای 
ساخته ام سخت عادت کرده ام اما برای زندگی رویا 
و  آوردن  دوام  برای  نیست  کافی  شعر  نیست،  کافی 
محکم شدن باید کاری کرد و معجزه ای خلق کرد. 
ها  برگ  که  کرد  کاری  باید  اما  است  ماندنی  پاییز 
تابستان  به  رو  ها  فصل  و  برگردند  ها  میوه  برگردند. 
جاری شوند. چشم در چشم تو سر به راه می شوم تا 

فرداهای بهتری را بسازیم.
دست از رویای خود برداری و پیدا شوی 
برف می بارد ولی رنگین تر از رویا شوی 

گرم تر از روزهای فصل تابستان کمی 
تا ابد چون زندگی در عمق قلبم جا شوی 

به قلم
مهناز سعید

در ایران، فایزر به چه 
کسانی تزریق می شود؟

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از فراوانی واکسن 
سینوفارم در کشور خبر داد و گفت: واکسن فایزر محدود 
و برای خانم های باردار است و به سایر افراد تزریق نمی 
شود.دکتر بهرام عین اللهی تاکید کرد: مردم باید واکسن 
کند  می  تایید  وزارتخانه  آنچه  هر  و  برکت  و  سینوفارم 

استفاده کنند تا بدن آنها مقاوم شود.
کسانی  به  مربوط  میرها  و  مرگ  بیشتر  شد:  یادآور  وی 
هرچه  مردم  است  نیاز  و  زنند  نمی  واکسن  که  است 

سریعتر واکسن تزریق کنند

پلتفرم»شاد« 
از امروز فعال است

مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش 
و پرورش درباره احراز هویت و نحوه ورود دانش آموزان 
به شبکه شاد توضیح داد و گفت: پلتفرم شاد از امروز سوم 

مهرماه در دسترس است.
آموزان  دانش  کرد:  اظهار  باره  این  در  حبیبی  محمود 
همانند سال گذشته با کدملی و تاریخ تولد احراز هویت 

می شوند.
منتقل  شاد  به  همه  ها  اولی  اطالعات کالس  افزود:  وی 
شده و جای نگرانی درباره ورود به شبکه شاد برای این 
پایه تحصیلی وجود ندارد. فقط اینکه از امروز سوم مهرماه 

احراز هویت انجام می دهند و وارد شاد می شوند.
مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینکه سعی کردیم با آسیب شناسی سال 
گذشته این اختیار را به معلم و مدیر مدرسه بدهیم که 
بتوانند کالس هایشان را مدیریت کنند گفت: اگر به هر 
دلیلی اطالعات از سیدا در شاد نیامده بود یا هنوز کالس 
بندی ها از سوی ما کامل نشده بود که منتقل بشود، مدیر 
مدیریت، کالس  را  مدرسه  فضای  تواند کل  می  مدرسه 
درس ایجاد و معلم و دانش آموز به کالس اختصاص دهد.
حبیبی ادامه داد: حتی معلم هم می تواند کالس ایجاد 
کند و دانش آموز اختصاص دهد. سعی کردیم ساده ترین 
و کم چالش ترین مسیرها را برای همکاران ایجاد کنیم 

که کمترین دغدغه را داشته باشند. 
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سالطین 

سیمان و برنج 
مافیای اقتصادی درصدد ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی است. 
مردم گمان می کنند، افزایش بی رویه و به دور از اصول و مولفه 
های نظام حاکم بر بازار و نرخ تورم و رشد اقتصادی و دیگر ارکانی 
که نرخ کاالهای مصرفی را تعیین می کند، توسط دولت انجام می 
تلویزیونی  مجموعه  در  آنچه  بنابر  و  نیست  چنین  آنکه  حال  شود 
دیگر کشورهای  و  انگلیس  جاسوسی  های  شبکه  دیدیم،  »گاندو« 
متخاصم با همکاری عده ای از خائنین و کسانی که توسط این شبکه 
ها تحت فشار قرار می گیرند، برای گمراه کردن افکار عمومی و 
جهت دهی مطالبات مردمی، پروژه های حساب شده ای انجام می 
دهند که بسترهای الزم برای گسترش نارضایتی عمومی فراهم آید. 
گذشته  سال  چهارصد  سیصد،  حدود  طی  که  آنها  محاسبات  طبق 
جواب داده است، می توان با استفاده از بازرگانانی فاسد و منفعت 
طلب و بی وطن، قحطی های مصنوعی ایجاد کرد و در بحران های 
ناشی از آن از دولت امتیاز گرفت و یا حتی همچون روزگار سپری 
شده ی رژیم های قاجار و پهلوی، تولید گندم و برنج ایران را ـ که 
قوت الیموت جامعه محسوب می شود ـ از کشاورزان و بنکداران 
خریداری کردند و سوختند و یا به دریا ریختند که سربازان ایرانی به 
علت نداشتن آذوقه به زانو درآیند و زمینه برای اشغال این سرزمین 
از  ارتشی  کمتر  در  که  ای  ناجوانمردانه  )رفتار  آید  فراهم  مقدس 

ارتش های دنیا مشاهده شده است.(
احتکار  را  انبارها  سیمان  ی  باقیمانده  گذشته،  ماه  دو  یکی  طی 
کردند و همزمان ـ نظیر سالطین سکه و دالر که در سریال گاندو 
سنگینی  های  و ضربه  گرفتند  دست  به  را  طال  و  ارز  نرخ  روز  هر 
ـ  برد  ترمیم آن زمان می  اعتماد مردم و دولت وارد کردند که  به 
تولید کارخانه ها را نیز دستکاری کردند که تا دولت بخواهد دنبال 
کالهش بگردد، بسیاری از مردم متحمل خسارتهای سنگینی شدند 
که در حمله ی شدید مردم برای خرید مسکن از ترکیه )برای فرار 
از ضررهای بی ثباتی بازار مسکن و گرانی افسانه ای خانه( خودش 

را بر کارشناسان اقتصاد و حتی ژورنالیسم عمومی نشان داد.
هنوز زخم های جامعه از گرانی سیمان و به تبع آن گرانی مسکن 
ـ به عنوان سرپناه و نیاز اولیه بشر ـ التیام نیافته بود که ناگهان قیمت 
نقشی در  بدیهی است که دولت  به آسمان کشید.  ایرانی سر  برنج 
بازار برنج ایرانی ندارد ولی مافیای برنج ـ که جنگل های شمال را 
بدل به شالیزار کرده و با ساختن ویالهای صد و پانصد میلیاردی و 
هزار میلیاردتومانی، عرصه های عمومی را اشغال کرده و لطافت و 
زیبایی جنگل و دریا را از بنیاد، نابود کرده اند ـ اینک جای سالطین 
سکه و دالر را گرفته و زمینه را برای بروز نارضایتی عمومی فراهم 
از  پیشگیری  برای  ابزارهایی  و  مکانیزمها  آنکه  حال  اند.  آورده 
به  تعلق خاطری  افرادی که کمترین  توسط  زیبایمان  میهن  نابودی 
با روش های مختلف به سرقت برده و در  آن ندارند و هر چیز را 
کشورهای دیگر سرمایه گذاری می کنند، وجود دارد وای کاش 
عزمی برای حفاظت این سرزمین آبا و اجدادی ایجاد می شد که با 
حمایت مردم، فاجعه در نطفه خفه می شد و توطئه ی سرویس های 

جاسوسی به پایان می رسید.

  به قلم یحیی 
فتح نجات

دنبال  به  همواره  علم،  دنیای  به  عالقه مندان 
که  هستند  تازه ای  دستاوردهای  و  جدید  اکتشافات 
وارد مرحله  اطراف خود  به محیط  را نسبت  ما  فهم 
تازه ای کند. اما در برخی موارد، این دستاوردها بسیار 

عجیب و حتی ترسناک هستند!
در این مطلب، به معرفی 10 اکتشاف علمی ترسناک 
سال  در  تماما  که  جدیدی  یافته های  می پردازیم؛ 

2017 محقق شده اند.
1.ساخت برج آزتک ها با 650 جمجمه انسان!

 قفسه جمجمه، محلی برای نمایش صدها جمجمه 
انسان بود که برای اولین بار توسط مردمان باستانی 
از  گروهی  تازگی  به  شد.  ساخته  میانه  آمریکای 
باستان شناسان، به اکتشاف ترسناکی در مکزیکوسیتی 
این  می افکند!  تن  بر  لرزه  که  روایتی  یافتند؛  دست 
دیواره عجیب، متشکل از 650 جمجمه انسان است 
که احتماال از قربانیان جنگ تهیه شده بود. بسیاری 
از این جمجمه ها، متعلق به کودکان و زنان هستند و 
به عقیده محققان، برج آزتک ها یکی از دلخراش ترین 

چشم اندازهای تاریخ به شمار می رود.
2.تصویربرداری از سیاهچاله!

یکی  عنوان  به  می توان  را  سیاهچاله ها  شک  بدون   
علمی  اکتشاف   13 فهرست  در  برجسته  موارد  از 
ترسناک به شمار آورد. سیاهچاله ها، از اسرارآمیزترین 
مفاهیم دنیا هستند. افق رویداد یک سیاهچاله، همان 
جایی ست که دیگر هیچ برگشتی از آن در کار نخواهد 
بود. هرچیزی که به این ناحیه نزدیک شود، دیگر قادر 

به خروج از آن نیست؛ حتی نور!
بتوانند به یک  تا  اکنون، دانشمندان تالش می کنند 
سیاهچاله ها  رویداد  افق  از  دقیق تر  تصور  و  درک 

دست یابند. کمان ای )Sagittarius A( نقطه ای 
در مرکز کهکشان راه شیری است که تصور می رود 
این جرم یک سیاه چاله ابرپرجرم باشد. تلسکوپ افق 
رویداد )Event Horizon Telescope(، اولین 
تالش بشر برای تصویربرداری از این پدیده ناشناخته 

در کیهان است.
3.خفاش های خون آشام!

مرکزی،  و  جنوبی  آمریکای  خفاش های  از  گروهی   
تغییر  انسان ها  به  پرندگان  از  را  خود  غذایی  رژیم 
داده اند! این دسته از خفاش ها که به عنوان خون آشام 
شناخته می شدند، اخیرا به عنوان ومپایرهای دنیای 
واقعی لقب گرفته اند. به گفته دانشمندان، عواملی از 
قبیل نابودی جنگل ها، موجب تغییر رژیم غذایی این 
دسته از خفاش های خون آشام شده و آنان را به این 
این حال، چگونگی هضم  با  است.  داده  سمت سوق 
خون انسان توسط این دسته از خفاش ها، در هاله ای 

از ابهام قرار دارد.
4.یک سیگنال مرموز از فضا!

انفجارهای رادیویی سریع   ما هنوز از ماهیت واقعی 
)FRBs(، اطالعات چندانی نداریم. محل انتشار این 
و عمری  بوده  ناشناخته  موارد  بیشتر  در  سیگنال ها، 
بسیار کوتاه و در حد چند میلی ثانیه دارند. دانشمندان 
تاکنون توانسته اند با استفاده از تلسکوپ های رادیویی، 

ثبت  به  را  رادیویی  انفجارهای  این  از  نمونه  چند 
برسانند.

نظریه های مختلفی پیرامون ماهیت این پدیده مطرح 
سیاهچاله ها،  به  می توان  آن ها  جمله  از  که  شده 
ستاره های نوترونی، مگنتارها و حتی موجودات فضایی 
اشاره کرد! یکی از سیگنال های رادیویی تکرارشونده 
از  بیش  تاکنون  گرفته،  نام   121102  FRB که 
از  یکی  و  شده  رصد  دانشمندان  توسط  مرتبه   30
در  می رود.  شمار  به  کیهان  رویدادهای  عجیب ترین 
ماه آگوست، دانشمندان از کشف 15 سیگنال مرموز 
فضایی جدید از یک کهکشان دوردست خبر دادند که 
در طول مدت 5 ساعت رخ داد! منشا این انفجارها چه 
پدیده ای است؟ آیا عمر ما برای فهم این موضوع کافی 

خواهد بود؟
5.پیدایش موجودی فاقد صورت از دریا!

شامل  طبیعت،  جانداران  تمامی  از  ما  فعلی  تصور   
حواسی  دارای  انسان  همچون  که  است  موجوداتی  
واقعیت های  به  دانشمندان  امروزه،  باشند.  چندگانه 
وقایعی  یافته اند؛  دست  ما  اطراف  دنیای  از  عجیبی 
و  جهان  در  انسان  جایگاه  به  نسبت  را  ما  درک  که 
سوال  ولی  می دهد.  تغییر  کیهانی مان  همسایه های 
اینجاست که ما انسان ها، تا چه اندازه نسبت به محل 

زندگی خودمان اطالعات داریم؟

آیا همه چیز را از محیط اطراف و اعماق اقیانوس ها 
می دانیم؟ مسلما خیر! وقوع طوفان هاروی در جنوب 
شرق ایالت تگزاس ایاالت متحده آمریکا، اولین رویداد 
عجیبی است که در لیست 13 اکتشاف علمی ترسناک 
جای گرفت. در پی این اتفاق، موجودی اسرارآمیز به 
صورت  فاقد  ناباوری،  کمال  در  که  نشست  ساحل 
غریب  و  عجیب  موجود  این  چهره  تشخیص  بود. 
به  او  لب های  قرارگیری  نحوه  و  است  دشوار  بسیار 

گونه ای ست که دندان های تیزش را به رخ می کشد.
در مدت  غریب،  و  موجود عجیب  این  اکتشاف  خبر 
زمان کوتاهی به اینترنت راه یافت و شایعات بسیاری را 
نیز به راه انداخت. این موضوع که به تیتر داغ رسانه ها 
تبدیل شده بود، در پایان توسط یکی از زیست شناسان 
 Smithsonian( اسمیتسونین  موسسه 
خزندگان  نژاد  از  گونه ای  عنوان  به   ،)Institution
معرفی شد. ولی با این وجود، حتی تصور رویارویی با 
این موجود عجیب در حالت زنده، لرزه بر تن همگان 

خواهد انداخت.
6.ماده ای عجیب در بین کهکشان ها!

 اگر به تصاویر تهیه شده توسط تلسکوپ هابل نگاه 
کنید، منظره ای جذاب از فضای بی کران را می بینید 
گفته  به  هستند.  شناور  آن  در  نورانی  نقاطی  که 
کانادا،  در   )Waterloo( واترلو  دانشگاه  محققان 

کل ماجرا در همینجا خالصه نمی شود. این گروه از 
تاریک  ماده  از  تصویری  ثبت  به  موفق  دانشمندان، 
شده اند که مسبب اتصال کهکشان ها به همدیگر است؛ 
یا  به دیدن  موفق  این، کسی  از  پیش  تا  ماده ای که 

شناسایی آن نشده بود.
7.رابطه عجیب بین گذشته و آینده!

در  »فضا«  با  »زمان«  کردن  جایگزین  با  محققان   
قضیه بل )Bell’s Theorem(، تئوری کوانتومی 
گذشته،  می کند:  ادعا  که  کردند  مطرح  را  جدیدی 
اذعان  دانشمندان  باشد!  آینده  تاثیر  تحت  می تواند 
کرده اند که این قضیه، مشابه به حرکت فوتون ها در 
همواره  زمان،  اگر  است.  طوالنی  بسیار  مسافت های 
باشد، بعید نیست که در  حرکتی یک سویه نداشته 

آینده بتوانیم به گذشته هم سفر کنیم!
8.کرم بابیت؛ هیوالی اقیانوس ها!

 دنیای اقیانوس ها، بسیار ناشناخته تر از آن چیزی ست 
اکتشاف علمی ترسناک  را می کنید! یک  که فکرش 
کرم های  رده  از  بابیت  کرم  به  لیست،  این  در  دیگر 
پرتاران )Polychaeta( یا کرم های آبزی اختصاص 
در  بسیار خطرناک  هابیت، یک شکارچی  کرم  دارد. 
بدن  موجودات،  از  دسته  این  است.  اقیانوس  اعماق 
به  و  کرده  مخفی  اقیانوس  شن های  زیر  در  را  خود 
کرم  شمایل  و  می نشینند. شکل  خود  قربانی  انتظار 

بابیت، به موجودی تخیلی تحت عنوان »سارلک« 
 )Star Wars( ستارگان  جنگ  در   )Sarlacc(
میان  از  را  خود  طعمه  بابیت،  کرم  دارد.  شباهت 
سایر  که  زمانی  و  می کند  انتخاب  آبزی  موجودات 
نزدیک  اقیانوس  از شن های  ناحیه  این  به  موجودات 
به زیر  او گرفتار شده و رفته رفته  می شوند، در دام 

شن ها کشیده خواهند شد.
9.عنکبوت هراسی در بدو تولد!

چندش آور  یا  و  ترسناک  شما  برای  عنکبوت ها  آیا   
هستند؟! جای نگرانی نیست؛ چرا که این ترس، یک 
حس غریزی بوده و به گفته دانشمندان، شما با این 
ترس متولد شده اید! گروهی از محققان، مجموعه ای از 
تصاویر شامل گل ها، مارها، ماهی ها و عنکبوت ها را در 
برابر کودکانی خردسال قرار دادند. نتایج این آزمایش 
نشان داد که در تمامی موارد، کودکان نسبت به مار و 
عنکبوت ها، حس ترس را تجربه کرده اند؛ هرچند که 
بسیاری از کودکان حاضر در این آزمایش، هنوز درک 

درستی از ماهیت این دسته از وجودات نداشتند.
10.کشف حشرات قدیمی در کهربا!

کهربا،  در  ناشناخته  و  جدید  حشره  دو  کشف   
دانشمندان را متعجب ساخت! قدمت این حشرات، به 
بیش از 100 میلیون سال قبل برمی گردد و محققان 
هیچ نظری درباره ماهیت آن ندارند! به منظور درک 
صحیح تر این اکتشاف، باید این نکته را نیز اضافه کرد 
که تاکنون میلیون ها گونه مختلف از حشرات به ثبت 
رسیده و تمامی آنان، در 32 دسته بندی مختلف جای 
گرفته اند. حشراتی که اخیرا در این کهربا یافت شده اند، 
به خودی خود یکی از این 32 دسته را شامل شده اند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

با ناشناخته های طبیعت آشنا شوید؛

اکتشافات علمی ترسناک که از آن خبر ندارید!

به قلم 
محمد فتح نجات

گزارش »کرمان امروز« از مقایسه مخارج فوتبال استان و نتیجه غیرقابل قبول آن با ورزش هایی که کرمان به راستی در آنها 
استعداد دارد و تحت بی توجهی هستند؛

سایه ُپرهزینه فوتبال بر سر استعدادهای ارزشمند استان

 یادداشت:            چند برش خواندنی از زندگی فریدون مشیری

شاعر »جام تهی«
به قلم امین پورزادگان

ایرانی  بنام  و  از شاعران فرهیخته  فریدون مشیری یکی 
است که در سال 1305 متولد شد و در 74 سالگی دار 
فانی را وداع گفت. فریدون مشیری شاعر و روزنامه نگار 
موفقی بود که هنوز که سالها از مرگ ایشان می گذرد 
اشعارش دست به دست و ذهن به ذهن در میان عموم 

گردیده و ماندگار شده است.
این سرزمین شاید کمترشاعری  ادب  و  آسمان شعر  در 
و  جان  عمق  از  میسراید  شعری  وقتی  که  بشناسیم  را 
وجودش هر واژه و هر مصرع و هر سطر را بیرون کشیده 

و خلق کرده باشد
وجود  تمام  با  را  امر  این  خوانی  می  که  فریدون  قلم  از 
حس می کنی. بیشتر اشعار این مرد عاشق پیشه و دوست 

داشتنی از دل برآمده و بر دل می نشیند.
است.  »کوچه«  60ساله  عاشقانه  شاعر  مشیری  فریدون 
شاعرش،  دیگر  شاخص  آثار  باوجود  که  شعری  همان 
خاص  مقطع  یک  در  جوانان  و  مشیری  آشنایی  واسطه 
استاد  صدای  با  تهی«  »جام  شاعر  او  می شود.  زمانی 

شجریان و شعر معروف »ریشه در خاک« نیز است.
شاعر آثار ماندگار دیگری است که اگر قرار باشد تک تک 
آن ها را یادآوری کنیم، مجالی برای گفتن از خود او باقی 

نمی ماند. 

پیروزی در مشاعره ها با »الم« و حافظ
جد پدری فریدون مشیری از سرداران نادرشاه بود. مشیری 
سال های کودکی و نوجوانی خود را به دلیل انتقال پدرش 
در مشهد گذراند. به گفته خودش، در کودکی بارها حافظ 
در  تا  داشته  حفظ  حافظ  از  بیت  و صدها  بود  خوانده  را 

مشاعره مدرسه پیروز باشد. او در این باره گفته است:»در 
مدرسه زنگ انشا، معلمی داشتیم که می خواست به هرحال 
شعر بشنود.  به خاطر این که من تمام بچه های کالس را 
این حرف  در مشاعره به حرف »الم« می بستم. نمی دانم 
را به من القا کرده بود که »الم« کلمه سختی در مشاعره 

است. خوب یادم است که معلم انشا زنگ تفریح مرا به 
دفتر برد، گفت: آن شعر حافظ را که خواندی دوباره بگو. 
گفتم که: دل داده ام به یاری شوخی کشی نگاری/ مرضیه 
السجایا محموده الخصائل. حمل بر خودستایی نشود ولی 
کمتر شعری است از حافظ که بخوانند و من حفظ نباشم.«

نظر استاد شفیعی کدکنی
استاد محمدرضا شفیعی کدکنی در کتاب »با چراغ و آینه« 
درباره شاعران مختلفی اظهارنظر کرده است. نظر او درباره 

فریدون مشیری و اشعارش خواندنی  است.
او در باره فریدون نوشته است:»وقتی به شعر معاصر نگاه 
و  و ُجنگی  این جا که هیچ کتابی  در  می کنم، مخصوصاً 
سفینه ای هم در اختیار من نیست، شاعران در برابرم در 
چند صف قرار می گیرند. فریدون مشیری در نظر من، در 

همان صف شاعرانی است که من با آن ها گریسته ام.
دارند.  سروکار  آدمی  عواطف  با  مستقیماً  که  شاعرانی 
نظرگاه  از  شاعری اش،  عمر  دوره های  همه  در  فریدون 
من، در همین صف ایستاده است و هرگز نخواسته است 
صفش را عوض کند. اصاًل چرا عوض کند؟ مگر نگفته اند 
که الّذاتی الیَُعلّل و ال یَُغیَّر. نمی گویم: هر شعری که از او 
خوانده ام حتماً متأثّر شده ام و حتماً گریسته ام، ولی تاثیری 
که بعضی از شعرهای او به خصوص شعرهای کوتاه او در 
طول سال ها، بر من داشته است، از این  گونه بوده است: 

عاطفی و ساده، بی پیرایه  و مهربان.«
عشق وطن و نوستالژی بازی

در اشعار فریدون مشیری حلقه اتصال همه چیز عشق 

همواره  امروز«  »کرمان  روزنامه  تحریریه  هیات  در 
ارزشمند  استعدادهای  بر  باید  بوده که  اینگونه  نگرش 
اصرار ورزید و بیشترین هزینه را برای این پتانسیل ها 
خرج کرد. در آن سال هایی که تیم شهرداری کرمان و 
یا حتی مس در دهه های گذشته خوش می درخشید 
و حمایت کردیم.  تقدیر  استعداد  این  عوامل  از  بسیار 
کرمان  استان  در  فوتبال  که  هستیم  شاهد  امروز  اما 
تبدیل به یک خرج تحمیلی شده است. هزینه ای که 
هیچ ثمری ندارد و اگر هم نتیجه ی مثبتی داشته باشد 
بسیار کوتاه مدت و ناچیز است. در چند دهه اخیر و 
استان  که  هستیم  شاهد  اخیر  دهه  یک  خصوص  به 
کرمان در زمینه فوتبال حرفی برای گفتن ندارد و تنها 
به محلی برای صرف و هدررفت بودجه ها تبدیل شده 
است. این در حالی است که در همین استان کرمان در 
زمینه ورزش های دیگر استعدادهایی وجود دارد که 

صدبرابر فوتبال افتخار کسب کرده و می کنند. همین 
ورزش معلوالن و یا کاراته و چندین مورد دیگر که می 
توان آنها را در جهان مورد توجه دانست. چگونه است 
که جهانیان ورزشکاران کرمانی را تقدیر می کنند، اما 
ما تنها به فکر این هستیم که این فوتبال بی استعداد 

کرمان را با هزینه های بسیار به جایی برسانیم. 
چرا باید یک ورزشکار که چندین مدال جهانی دارد در 
کرمان یک حقوق 5میلیون تومانی دریافت کند و یک 
بازیکن فوتبال که ممکن است قادر به زدن یک گل هم 
نباشد باید چند میلیارد تومان در فصل دریافت کند!؟ 

فوتبال  در  اقتصادی  فساد  منفذهای  به  نمی خواهم 
فوتبال  درگاه  از  چگونه  که  باشم  داشته  اشاره  کشور 
پردازند. در  پول می  انتقال  و  نقل  به  برخی مفسدین 
پرداخته شود  ها  شنیده  این  به  نیست  قرار  متن  این 
زیرا سندهای رسمی در اختیار ما نیست و شرط اخالق 
حرفه ای اجازه پرداختن به آن را نمی دهد. اما اینکه 
کاراته  باشد که  قرار  ثمر  بی  در سایه آن هزینه های 
توانیاب  و  کند  کار  مکانیکی  در  ما  پوش  ملی  کای 
خود  و شب  روز  خرج  فکر  به  جهان  قهرمان  کرمانی 
مواردی  چنین  در  نباید  است.  انصافی  بی  دیگر  باشد 
خیانت  جز  چیزی  اینباره  در  سکوت  که  کرد  سکوت 
نیست. امروز در ایامی به سر می بریم که استعدادهای 
ارزشمند و آینده دار استان در سایه بی پولی باید دچار 
دردسر باشند و فوتبال استان مجبور باشد که به دالالن 
چند صد میلیارد تومان پرداخت کند. پولی که از جیب 
مردم کرمان می رود و نتیجه مالیات و عوارضی است 
که کرمانیان شریف به امید آبادانی استانشان پرداخت 
می  گوشزد  دیگر  بار  کرمانی  مسئوالن  به  اند.  کرده 
استان  ارزشمند  استعدادهای  به  توجهی  بی  کنیم که 
و  نیست  اخالقی  استان  فوتبال  بر  ورزیدن  اصرار  و 

امیدواریم که این رویه تغییر کند.

است. اما عشق به وطن، جنبه کمتر گفته شده در آثار اوست که شاید جلوه ای 
که  آن جا  باشید؛  دیده   وی  دکلمه خوانی  از  برش خورده  ویدئویی  در  را  آن  از 
می خواند:»من این جا ریشه در خاکم/ من این جا عاشق این خاک اگر آلوده یا 

پاکم/ من این جا تا نفس باقی ا ست می مانم...«
یا زمانی که امیرکبیر را این طور در اشعارش به تصویر می کشد و ستایشش 
می کند:»مزن، مکش، چه کنی های ای پلید شریر/ چگونه تیغ زنی بر برهنه در 
حمام؟!/ چگونه تیر گشایی به شیر در زنجیر!؟ هنوز، آب، به سرخی زند که در 
رگ جوی، هنوز، هنوز، هنوز، به قطره قطره گلگونه، رنگ می گیرد، از آن چه 

گرم چکید از رگ امیر کبیر.«
او حتی به یاد کودکی های خود که در مشهد گذرانده است، شعر تاثیرگذاری 
درباره مشاهدات یک خردسال در حرم امام رضا)ع( دارد که در جست وجوی 
اجزای تصویر مادر خود در آینه های کوچک و بی نهایت سقف حرم امام رضا)ع( 
محسوب  این چنینی  خلق شده  تصویرهای  ماندگارترین  از  که  تصویری  است؛ 

می شود.
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