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کرمانی از وضعیت گالیه های یک شهروند 

 این شهر و درخواستی از اعضای شورای شهر
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رییس کل دادگستری استان کرمان :

مماشات و اغماض  درباره

 متجاوزان اراضی ملی، اجحاف 

در حق بیت المال است

کسن  آغاز صدور کارت وا

دیجیتال در سامانه 

کسیناسیون وزارت بهداشت وا

متن در صفحه دوم
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کرمانی  ضرب المثل های  

سرجاز تیز کرده 

استاندار کرمان :

مدیران برای رفع نامتوازنی ها 

در مناطق مختلف استان پای کار آیند 

به بهانه فرارسیدن مهرماه، ماه خوب مدرسه

باید از  بر  بنویسم

وزیر ورزش و جوانان در کرمان:

 تکمیل پروژه های ورزشی کرمان

با پیشرفت بیش از ۸۵ درصد 

در اولویت کاری وزارتخانه است

که بیشتر از رشد جمعیتی است؛  کرمان  گزارش »کرمان امروز« از شدت و سرعت سالمندی در استان 

کثری استان کرمان در آستانه پیری حدا

متن کامل در صفحه سوم

   آمار و داده های جمعیتی در استان کرمان حاکی از آن است که در حال حاضرجمعیت سالمند استان به 8/2 درصد رسیده است و کرمان به سوی سالمندی پیش می رود و متاسفانه 
رشد جمعیت استان کرمان کمتر از رشد سالمندی شده است. آیا افزایش سالمندان در سال های آتی به مباحث بهداشت جسم و روان جامعه صدمه وارد نمی کند؟ شاید بهتر باشد 
که مسئوالن امر از هم اکنون برای 30 سال آینده برنامه ریزی داشته باشند و برای این معضلی که چندین کشور دیگر نیز با آن درگیر هستند هرچه سریع تر چاره جویی کنند، قبل 

از اینکه معضل به فاجعه تبدیل شود و....

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

که در بسیاری گزارش »کرمان امروز« از یک نیاز در جامعه امروز 
 از کشورها تبدیل به یک اجبار شده است؛

لزوم اجباری شدن
نصب دوربین برای 
همه سـاختمان ها

ان
دگ

رزا
پو

ضا 
ن ر

امی
س: 

عک

آگهی مناقصه عمومی شرکت تولیدی معدنی مدوار 
نوبت اول 1400

بدین وســیله به اطالع می رساند شرکت تولیدی معدنی مدوار در نظر دارد جهت تامین خوراک کارخانه تغلیظ 500 تنی خود به صورت 
24 ساعته و تمام وقت و همچنین بارگیری کنستانتره تولیدی این واحد و ارسال به مجتمع مس به تناژ 250 تن به صورت ماهیانه، نیاز 
به یک دســتگاه لودر 420 جهت پیمان دارد. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود حداکثر تا تاریخ 1400/07/14 جهت دریافت 
اسناد شرکت در مناقصه و اطالع از سایر شرایط با در دست داشتن مدارک کامل به آدرس شهر مس سرچشمه نسترن 2 پالک 13 دفتر 

مرکزی شرکت تولیدی معدنی مدوار مراجعه و یا با شماره تلفن 56 - 34312764- 034 با آقای احمدی تماس حاصل فرمایند.
شرایط شرکت در مناقصه 

1- به نام بودن سند دستگاه به نام شخص شرکت کننده 
2- داشتن گواهی نامه ویژه به نام راننده 

3- ارائه ضمانت نامه بانکی و یا چک معتبر در وجه شرکت مدوار در صورت برنده شدن و پس از عقد قرارداد 
4- قرارداد به صورت 6 ماهه تنظیم و پس از پایان با توافق طرفین تمدید می گردد.

شرکت سیمرغ واحد کرمان جهت تکمیل کادر پرسنلی مزرعه شماره 3 واقع در کیلومتر 3 منطقه بهرامجرد به نگار 
در نظر دارد 2 نفر کارشناس علوم دامی )مرد( با حداکثر سن 28 سال از طریق آزمون و مصاحبه حضوری به صورت 
قراردادی استخدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت و تکمیل فرم مربوطه به همراه کپی مدارک خود شامل 
)کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی، کارت ملی و شناسنامه( از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز به امور اداری 

شرکت واقع در خیابان امام خمینی نبش کوچه 27 مراجعه و ثبت نام نمایند. تلفن تماس: 32225686
شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی استخدام 

توضیحاتنحوه پرداخت(ریال)قیمت پایه مزایده مساحت تقریبیشماره طبقه و واحدآدرس پروژه ردیف

دارای یک پارکینگ زیر ساختمان و یک 120645,500,000,000طبقه اول واحد1
پارکینگ در حیاط

دارای یک پارکینگ زیر ساختمان و یک 220646,800,000,000طبقه دوم واحد 2
پارکینگ در حیاط

دارای یک پارکینگ زیر ساختمان و یک 320648,100,000,000طبقه سوم واحد 3
پارکینگ در حیاط

دارای دو پارکینگ زیر ساختمان420650,000,000,000طبقه چهارم واحد 4

آگهي مزايده فروش امالك 
 به شرح مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی بصورت تک واحدی یا یکجا شهر کرمان واحدی خود در 4شرکت عمران گستران آذین کویر درنظر دارد؛ واحدهای ساختمان مسکونی 

از تاریخ درج آگهی  (بجز روزهای پنجشنبه و جمعه  ) 14 الی 8متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده وکسب اطالعات بیشتر همه روزه از ساعت . واگذار نماید
 پشت اداره 25(جاده تهران)بلوار شهید صدوقی:  تماس گرفته و یا به آدرس دفتر مرکزی شرکت واقع درکرمان034 ـ32122230  و  32113670با شماره تلفن های   (1400/07/10)

.  شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام مراجعه فرمایند14 طبقه سوم واحد 15تهران، خیابان وزراء کوچه پنجم پالک : پست مرکزی، شرکت عمران گستران آذین کویر و یا در تهران به نشانی
. برگزار خواهد شد1400/07/26 روز دوشنبه مورخ 10 و جلسه بازگشایی پیشنهادات نیز راس ساعت 1400/07/24 مورخ 14ضمناً آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت 

کرمان بلوار هوشنگ 
مرادی کرمانی،خیابان 
صائب تبریزی،خیابان 
افسر کرمانی شمالی، 

2کوچه شرقی 

در%15نقد در زمان عقد قرارداد، %60   
در%  15 ، 1400/08/30تاریخ   

  همزمان با تحویل1400/10/30تاریخ
باقیمانده هنگام انتقال سند% 10واحد و 

آگهی فراخوان )نوبت سوم( 
شناسايي تامین کنندگان سنگ آهن مگنتیتي به شماره 1400/5/ف

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد جهت برنامه ریزي استفاده از ظرفیت هاي معدني و استفاده بهینه و حداکثري از مواد خام معدني داخل کشور 
اقدام به شناسایی کلیه معادن سنگ آهن در حال استخراج و تامین کنندگان سنگ آهن حقیقي و حقوقي )جهت عقد قرارداد خرید، تبدیل، تهاتر، کارمزد و ...(  نماید. لذا 
از کلیه واجدین شرایط که توانمندي تامین سالیانه 2 تا 3 میلیون تن سنگ آهن مگنتیتي را داشته باشند جهت شرکت در فراخوان و ارسال مدارک دعوت به عمل مي اید. 

مدارك مورد نیاز :
1( اساسنامه و اظهارنامه ثبتي شرکت )مرتبط با موضوع فراخوان(

2( آگهي تأسیس شرکت در روزنامه رسمي با آگهي آخرین تغییرات شرکت حاوي معرفي صاحبان امضاهاي مجاز
3( تصویر برابر با اصل پروانه بهره برداری از معدن و اعالم موقعیت معدن و یا دپوی سنگ

4( سوابق کاری مشابه با ارائه تناژ، حجم و مبالغ فعالیت 
5( مدارک دال بر توان تامین سالیانه شرکت 6( مشخصات فني محصوالت تولیدي و هرگونه مدارک مرتبط با موضوع فراخوان

شرکت کنندگان در فراخوان مي بایستي مدارک فوق را در پاکت دربسته و مهر موم شده قرار داده )روي پاکت بایستي نام شرکت، شماره و موضوع فراخوان قید 
شود ( و حداکثر تا تاریخ 1400/07/19 به نشاني دفتر مرکزي شرکت معدني و صنعتي گل گهر واقع در خیابان دکتر فاطمي- روبروي هتل الله- ساختمان 

نگین، پالک 273 – دبیرخانه مرکزي و یا به نشاني دفتر کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر واقع در کیلومتر 50 جاده شیراز ارسال نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 03441424166 تماس حاصل فرمایید.

                                                               کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

یادداشت:

نخلهای 
آراسته

خبرخوش تامین اجتماعی

 برای افراد

 باالی ۶۵ سال

 صفحه  چهارم

متن کامل در صفحه چهارم صفحه  سوم

آگهی مزايده فروش امالک 
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اخبار استان

وزیر ورزش و جوانان خواستار افزایش ظرفیت های 
اداره ورزش و جوانان شهرستان  از  بانوان  ورزشی 
تمام  نیمه  ورزشی  پروژه   ۲۳ گفت:  و  شد  زرند 
استان کرمان تا سال آینده به بهره برداری می رسد.

به گزارش ایرنا، سیدحمید سجادی در آیین افتتاح 
هم  افزود:  زرند  عرب نژاد  شهید  ورزشی  مجموعه 
اکنون چهار هزار اماکن ورزشی نیمه تمام در کشور 
وجود دارد که یکی از آنها امروز در شهرستان زرند 

کرمان افتتاح شد.
وی با تاکید بر اینکه دولت در تامین منابع طرح ها 
کرد:   اظهار  است  رو  روبه  بودجه  محدودیت  با 
درصددیم  بخشی از منابع مالی طرح ها را از محل 
تامین  اعتبارات بخش خصوصی و خیران ورزشی 
بهره  به  بیشتری  با سرعت  ها  پروژه  این  تا  کنیم 

برداری برسند. 
بازگشتن  از  پس  داد  قول  جوانان  و  ورزش  وزیر 
به تهران، تامین اعتبار برای تکمیل پروژه هایی با 
پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۵ درصد کرمان را در 

اولویت کاری این وزارتخانه قرار دهد.
وی گفت: در این خصوص ۲۳ پروژه استان کرمان 
تا حدود یک سال آینده تکمیل شود و خوشبختانه 
قرار  زرند  در شهرستان  ها  پروژه  این  از  مورد  دو 

دارد.
جوانان  و  ورزش  اداره  از  درخواست  با  سجادی 
حداکثری  تخصیص  برای  زرند  شهرستان 
گفت:  بانوان  ورزش  به  ورزشی  مکان های  ظرفیت 

به  بایستی  کرمان  زرند  ورزشی  زیرساخت های 
صورت مجدد تجدیدنظر و در خصوص افزایش آن، 

برنامه ریزی شود.
به  فردا  مادران  سالمت  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
با  امر  این  کرد:  تصریح  خانواده  محور  عنوان 
گسترش ورزش بانوان و توجه به این حوزه تحقق 

می یابد.
ورزشگاه چهار هزار نفری شهید عرب نژاد زرند با 
وزیر ورزش و جوانان،  حضور سیدحمید سجادی 
استاندار کرمان، مدیرکل ورزش و جوانان استان ، 
هیات همراه و جمعی از مسئوالن محلی و استانی 

در این شهرستان به بهره برداری رسید.
ورزشگاه شهید عرب نژاد زرند توسط مجری شرکت 
توسعه معادن خاورمیانه )میدکو( در مساحت ۲۰ 
هزار مترمربع احداث شد. این طرح از سال ۱۳۸۶ 
آغاز شد اما به دلیل مشکل اعتباری ۱۴ سال به 
طول انجامید و در مجموع برای اجرای این پروژه 

۲۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

راه  پلیس  فاصل  حد  اراضی  تکلیف  تعیین  راهکار های  گفت:  موحد 
جیرفت تا دلفارد و اراضی کریم آباد در شورای حفظ حقوق بیت المال 

جیرفت مورد بررسی قرار گرفت.
یداهلل موحد،رییس کل دادگستری استان کرمان در حاشیه نشست شورای 
فاصل  حد  در  اراضی  برخی  گفت:  جیرفت  در  المال  بیت  حقوق  حفظ 
پلیس راه جیرفت تا دلفارد برای اجرای پروژه های مختلفی به افراد واگذار 
شده است، اما به دلیل اجرای نشدن طرح های توسعه ای مورد نظر و نیز 
برگشت نشدن این اراضی به بیت المال، تاکید شد که با پیگیری مجدانه 
 ۳۳ ماده  کمیسیون  تشکیل  و  میدانی  بررسی  جیرفت،  قضایی  دستگاه 
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع زمینه تعیین تکلیف این 

اراضی فراهم شود.
اوعنوان کرد: در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان جیرفت 
همچنین مقرر شد تعارضات موجود بین اشخاص و دولت در اراضی ۵ هزار 

هکتاری کریم آباد مورد بررسی قرار گرفته و تعیین تکلیف شوند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان ادامه داد: همچنین مقرر شد 
به سرعت مسدود  نیز  آباد  چاه های غیرمجاز حفر شده در منطقه کریم 
این  در  است که  تدابیری الزم  و  تمهیدات  به  نیاز  این مسیر  در  و  شود 
جلسه مقرر شد موضوع در شورای تامین شهرستان مطرح شده و بنا به 
اقتضائات موجود اقدام قانونی انجام شود و در این راستا نیاز است که مردم 

با نهاد های مربوطه همکاری کنند تا رفتار خالف قانونی رخ ندهد.

در  گذشته  در  مسائلی  گفت:  نیز  زیر سد جیرفت  اراضی  درباره  موحد 
حاشیه شهر جیرفت رخ داده است که تعیین تکلیف آن ها نیاز به اقدامات 
مدبرانه و قاطعانه دارد تا جلوی افراد سودجو گرفته شود، زیرا مماشات 
المال و حق عمومی  افراد، اجحاف در حق بیت  و اغماض کردن به این 

مردم است.
او با تاکید بر این مطلب که باید به صورت حساب شده در حوزه زمین 
و مسکن در شهرستان جیرفت اقدام کرد، گفت: با همکاری و همگرایی 
تصمیمات می توان  اجرای  در  قاطعیت  با  و  مسئوالن شهرستان جیرفت 
زمین  تامین  زمینه  تا  داد  انجام  اراضی  حوزه  در  را  صحیحی  مدیریت 

مناسب برای احداث مسکن جوانان فراهم شود.

کرد:  اعالم  کشور،  مالیاتی  امور  سازمان  مقررات  تنظیم  مرکز  رئیس    
مودیان مالیاتی با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، از 

مزایای متعددی بهره مند می شوند.
   به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، کوروش 
محمدی، با بیان این مطلب گفت: براساس قانون پایانه های فروشگاهی 
و  کرده  نام  ثبت  مودیان  سامانه  در  اقتصادی  فعاالن  مودیان،  سامانه  و 
هنگام فروش کاال یا ارایه خدمات از انواع مختلف پایانه های فروشگاهی 
استفاده می کنند که این امر، موجب افزایش شفافیت اقتصادی و عدالت 

اجتماعی می شود.
وی افزود: پایانه فروشگاهی شامل رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی، درگاه 
پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری است که امکان اتصال به شبکه 
های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته باشد و 

از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی هم برخوردار باشد.

مالیاتی  مودیان  سامانه  و  فروشگاهی  پایانه  مقررات  تنظیم  مرکز  رئیس 
سازمان امور مالیاتی کشور همچنین اظهار کرد: تجهیزات نرم افزاری و 
سخت افزاری مثل صندوق فروش، ترازوی دیجیتال، نرم افزارهای فروش، 
و سامانه های فروش  کاربردی روی گوشی های هوشمند  افزارهای  نرم 
تنظیم  مرکز  توسط  شده  اعالم  استانداردهای  که  شرطی  به  یکپارچه، 
فروشگاهی  پایانه  باشند،  داشته  را  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  مقررات 
فروشگاهی  پایانه های  قانون  محسوب می شوند. محمدی، تصریح کرد: 
و سامانه مودیان، برای مودیانی که در این سامانه ثبت نام کنند، مزایا، 
تسهیالت و جوایز مالیاتی در نظر گرفته که مودیان محترم الزم است برای 
کسب اطالعات بیشتر به سایت مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و 

سامانه مودیان مالیاتی به نشانی rcp.tax.gov.ir مراجعه کنند.
وی در خصوص مزایای این قانون گفت: براساس این قانون، اصل بر صحت 
اطالعات مودیان است مگر آنکه خالف آن ثابت شود. همچنین ماموران 

مالیاتی جز در مواردی که تخلفی صورت گرفته باشد، حق ندارند به محل 
این، مودیانی که در سامانه  بر  مراجعه کنند. عالوه  این مودیان  فعالیت 
مذکور ثبت نام و از پایانه فروشگاهی استفاده می کنند، نیازی به پرکردن 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ارایه فهرست معامالت فصلی 
ندارند و اظهارنامه عملکرد این گروه از مودیان در صورت انطباق با پایگاه 

اطالعات مالیاتی، بدون رسیدگی پذیرفته می شود.
مالیاتی  مودیان  سامانه  و  فروشگاهی  پایانه  مقررات  تنظیم  مرکز  رئیس 
سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص جرایم پیش بینی شده در صورت 
عدم انجام تکالیف قانونی نیز گفت: از جمله جرایم پیش بینی شده می 
مالیاتی،  های  معافیت  اعمال  از  محرومیت  نقدی،  اعمال جرایم  به  توان 
نرخ صفر و مشوق های قانون مالیات های مستقیم و ابطال مجوز فعالیت 
واحد متخلف و مسدود شدن درگاه ها و پایانه های پرداخت واحد متخلف 

اشاره کرد.

استاندار کرمان به نامتوازنی در مناطق مختلف استان اشاره 
کرد و گفت: باید عقیده جدی در بین مدیران برای رفع این 

نامتوازنی ها وجود داشته باشد.
علی زینی وند استاندار کرمان در دیدار وزیر ورزش و جوانان 
فعاالن  و  کارآفرین  جوانان  جهادی،  گروه های  سمن ها،  با 
حوزه  در  استان  بودن  پیش رو  از  کرمان  استان  اجتماعی 
سازمان های مردم نهاد با فعالیت ۷۲۲ سمن نام برد و گفت: 
تاریخی  واقعه  سخت ترین  عنوان  به  تحمیلی  جنگ  تجربه 
جمهوری اسالمی را داریم که به وسیله مردم و جوانان اداره 
شد و این نشان می دهد اگر مردم و جوانان به میدان آیند، 

کشور را هم خوب اداره می کنند.
در  جوانان  برای حضور  زمینه سازی  کرد:  امیدواری  ابراز  او 

عرصه های مختلف صورت گیرد.

زینی وند همچنین به نامتوازنی در مناطق مختلف استان 
اشاره کرد و افزود: این نامتوازنی را در شمال، جنوب و شرق 
و غرب و حتی مرکز استان داریم، نامتوازنی شعار نیست و 
باید عقیده جدی در بین مدیران برای رفع آن وجود داشته 

باشد.
مجلس  در  ارزوئیه  و  رابر  بافت،  مردم  نماینده  محمدی 
شورای اسالمی نیز، ۳ هزار گروه جهادی را بزرگترین ثروت 
در اختیار وزارت ورزش و جوانان دانست و تاکید کرد: باید از 

این ظرفیت استفاده شود.
او اصالح ساختار و تشکیالت در وزارتخانه ورزش و جوانان 
را حالل بسیاری از مسائل و مشکالت دانست و بیان داشت: 
به میزانی که  در حوزه جوانان بیشتر شعار داده می شود و 
حوزه ورزش دیده می شود، بخش جوانان مورد توجه نیست.

معاون منابع انسانی دادگستری کرمان گفت:رسیدگی با سرعت و دقت 
به پرونده ها مورد تاکید است زیرا یکی از گالیه مندی های مردم اطاله 

دادرسی ها است.
دادگستری کل  فرهنگی  امور  و  انسانی  منابع  اسالمی،معاون  محمدباقر 
استان کرمان  با تاکید بر این مطلب که قضات و کارکنان دستگاه قضایی 
با  باید  ها،  پرونده  باالی  حجم  به  رسیدگی  کار  دشواری های  وجود  با 
سعه صدر با مردم برخورد کنند، گفت: رسیدگی با سرعت و با دقت به 
پرونده ها از موارد مورد تاکید ریاست قوه قضاییه به شمار می رود، زیرا 

یکی از گالیه مندی های مردم اطاله دادرسی است.

او گفت: از ائمه جمعه و جماعات و مسئوالن فرهنگی نیز انتظار می رود 
که وظایف خود در قبال دستگاه قضایی را هر چه بیشتر مد نظر قرار داده 
و بر مبنای فعالیت های با برنامه و هدفمند زمینه کاهش ورود پرونده ها 

به دستگاه قضایی را فراهم آورند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان ارتقای 
فرهنگی و آگاهی های حقوقی مردم را یکی از راهکار های بسیار مهم حل 
دعاوی در دستگاه قضایی و کاهش مراجعات به سیستم قضایی برشمرد 
داوری،  عنوان شورای  تحت  مردمی  از ظرفیت های  باید  اظهارداشت:  و 
مصلحین و حکمین قرآنی، شورا های حل اختالف و ... به خوبی استفاده 

شود، زیرا این ظرفیت ها از برکات نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
به شمار می رود.

او با اشاره به این مطلب که انتظار به حق مردم از دادگستری و دستگاه 
قضایی تحقق دادرسی عادالنه و برقراری امنیت است، گفت: برای تحقق 
دادرسی عادالنه در جامعه باید به رعایت اصل بی طرفی به منظور جلب 
اعتماد طرفین دعوا توجه ویژه ای در دستگاه قضایی قرار گیرد و این مهم 
به نحوی انجام شود که مردم در مراجعه به دستگاه قضایی بدانند که 
طبق فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمی این دستگاه ملجاء و پناهگاه 

ستمدیدگان است.

وزیر ورزش و جوانان در کرمان:

 تکمیل پروژه های ورزشی کرمان با پیشرفت بیش از ۸۵ درصد در اولویت کاری وزارتخانه است

رییس کل دادگستری استان کرمان :

مماشات و اغماض  درباره متجاوزان اراضی ملی، اجحاف در حق بیت المال است

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی تشریح کرد:

بهره مندی مودیان از مزایای متعدد قانون پایانه های فروشگاهی

استاندار کرمان :

مدیران برای رفع نا متوازنی ها در مناطق مختلف استان پای کار آیند  

معاون منابع انسانی دادگستری کرمان:

ائمه جمعه و جماعات زمینه کاهش ورود پرونده ها به دستگاه قضایی را فراهم آورند

سیب درختی گلباف 

به بازار رسید
گفت:  گلباف  کشاورزی  جهاد  امروز:مدیر  کرمان  خبرنگار  گلباف- 
برداشت سیب درختی در هفتاد هکتار از باغ های منطقه گلباف در حال 

انجام است.
فوالدی ،مدیر جهاد کشاورزی گلباف در استان کرمان از آغاز برداشت 
سیب درختی در بیش از هفتاد هکتار از باغ های منطقه گلباف خبر داد.

فوالدی با بیان این که فصل برداشت سیب درختی در این منطقه از 
نیمه دوم شهریور تا پایان مهر ماه ادامه دارد؛ بیان کرد: به دلیل عملکرد 
بسیار خوب کشاورزان پیش بینی می شود امسال سه هزار و پانصد تن 

سیب درختی در منطقه گلباف برداشت و روانه بازار مصرف گردد.
او از کنترل آفت مگس مدیترانه دراین منطقه نیز خبر داد و عنوان کرد: 
با توجه به اینکه در استان کرمان این آفت برای نخستین بار در گلباف 
مشاهده شده است، به همت مسئوالن و کارشناسان جهاد کشاورزی و 
همکاری بسیار خوب کشاورزان توانستیم این آفت خطرناک را کنترل 

کنیم.

با تالش پلیس مبارزه  با مواد مخدر

در نرماشیر؛

تریلی حامل مواد روانگردان 

شیشه به مقصد نرسید
 

انتظامی شهرستان نرماشیر  نرماشیر - خبرنگار  کرمان امروز:فرمانده 
نرماشیر  در  روانگردان شیشه  مواد  کیلوگرم  تریلی حامل ۱۰۶  گفت: 

توقیف شد.
سرهنگ "رضا زیدآبادی" درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: ماموران 
بازرسی خودروهای  این فرماندهی هنگام  با مواد مخدر  پلیس مبارزه 
کانتینردار  تریلر  به یک دستگاه خودرو  نرماشیر-بم  عبوری در محور 
که از سمت شرق کشور به مقصد استان های مرکزی در حرکت بود 

مشکوک و جهت بازرسی به پارکینگ منتقل کردند.
وی افزود: ماموران در بازرسی فنی و تخصصی از تریلر مقدار ۱۰۶ کیلو 
و ۶۰۰ گرم مواد روانگردان شیشه را که به طرز بسیار ماهرانه و حرفه ای 
در خودرو جاسازی شده بود را کشف و یک قاچاقچی را دستگیر کردند.
زیدآبادی در پایان ضمن اشاره به  عزم راسخ پلیس در راستای مبارزه 
بی امان و گسترده با سوداگران مرگ، بیان کرد: تهدید گرایش به سوء 
مصرف مواد مخدر صنعتی در بین جوانان بسیار جدی و خطرناک است 
که مشارکت شهروندان نقش مهمی در شناسایی و برخورد با سوداگران 

مرگ و نجات نسل آینده از این پدیده شوم  اجتماعی ایفا می کند.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی رفسنجان خبر داد:

وقوع دو حادثه ترافیکی

 با ۱۱ مصدوم در منطقه نوق
رفسنجان - خبرنگار کرمان امروز:مدیر حوادث و فوریت های پزشکی 
رفسنجان گفت:دو حادثه ترافیکی در منطقه نوق رفسنجان ۱۱ مصدوم 

برجای گذاشت.
محمد رضا حسینی زینلی، مدیر حوادث و فوریت های پزشکی رفسنجان 
گفت:دو حادثه ترافیکی در منطقه نوق رفسنجان ۱۱ مصدوم برجای 

گذاشت.
حسینی زینلی تصریح کرد: در حادثه اول واژگونی یک  وانت نیسان 
در محور نوق رفسنجان نرسیده به روستای کمال آباد ۴ نفر را راهی 

بیمارستان کرد.
او افزود:حادثه دوم واژگونی یک تراکتور در میدان امام علی )ع( اسماعیل 

آباد نوق بود که ۷ مصدوم در پی داشت.
حسینی زینلی بیان کرد: مصدومان این حوادث با کمک چهار دستگاه 
آمبوالنس اورژانس به بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع( رفسنجان منتقل 

شدند
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

خبر خوش برای افرادی که دو دز واکسن دریافت کرده اند؛

آغاز صدور کارت واکسن دیجیتال در سامانه واکسیناسیون وزارت بهداشت

خبرخوش تامین اجتماعی 
برای افراد باالی ۶۵ سال

سرپرست مرکز فناوری اطالعات وزارت بهداشت از آغاز صدور کارت واکسن 
دیجیتال به زبان فارسی در سامانه واکسیناسیون وزارت بهداشت خبر داد.

علی شریفی زارچی سرپرست مرکز آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت 

و  داد  انگلیسی خبر  و  فارسی  زبان  به  واکسن دیجیتال  آغاز صدور کارت  از 
گفت: از هم اکنون تمام افرادی که یک یا دو نوبت واکسن زده اند، می توانند در 
سامانه salamat.gov.ir کارت واکسن دیجیتال فارسی خود را به رایگان 

دریافت کنند.
سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت بیان کرد: 
برخی محدودیت ها در زمینه مسافرت، حضور در اماکن آموزشی و ورزشی و 
محدودیتهای مشاغل و اصناف به زودی برای دارندگان کارت واکسن دیجیتال 

فارسی برداشته خواهد شد.
بهداشت  معاونت  دستورالعمل های  اساس  بر  محدودیت ها  افزود:  شریفی 
باشگاه های  پاساژها،  مانند  بسیاری  مشاغل  است  قرار  حاال  می شود،  اعمال 
ورزشی، موزه ها و مراکز فرهنگی بنابر تعاریف معاونت بهداشت برای افرادی که 

واکسن دریافت کرده اند، بازگشایی شوند.
سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت بیان کرد: 
هم چنین افرادی که مسافرت خارج از کشور دارند، می توانند از طریق همین 

سامانه کارت واکسن دیجیتال انگلیسی خود را به رایگان دریافت کنند.
شریفی گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا کارت دیجیتالی برای شناسایی 
باید توجه داشت  اندازی شده است،  افرادی که واکسن دریافت کرده اند، راه 
که کارت واکسن یک بارکد دو بعدی )کیو آرکد( دارد و قابلیت اصالت سنجی 
است و در ایران از چندی پیش سامانه دریافت کارت واکسن دیجیتال به زبان 

انگلیسی راه اندازی شده بود.
سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت بیان کرد: 
افراد در صورت مشاهده هر گونه اشکال در تاریخ یا نوع واکسن یا عدم ثبت 
را  دیجیتال«  واکسن  کارت  در  خطا  »گزارش  فرم  واکسن،  نوبت  دو  یا  یک 

تکمیل کنند.

بستری  درمان  خدمات  ارائه  از  اجتماعی  تأمین  سازمان  درمان  معاون 
رایگان به افراد باالی ۶۵ سال در تمامی مراکز درمانی دولتی طرف قرارداد 

با این سازمان خبر داد.
به  اشاره  با  اجتماعی  تأمین  سازمان  درمان  معاون  منوچهری  امیرعباس   
فرارسیدن روز جهانی سالمندان )۹ مهر( گفت: یکی از تعهدات اصلی سازمان 
تأمین اجتماعی خدمت رسانی به جامعه تحت پوشش در دوران بازنشستگی 
و سالمندی است و برهمین اساس ما در قبال تعداد زیادی از سالمندان کشور 

که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، تعهد و مسئولیت مستقیم داریم.
به  افزود: خدمات درمانی به صورت مستقیم در مراکز درمانی متعلق  وی 
در  رایگان  کامال  صورت  به  و  وجه  دریافت  بدون  اجتماعی  تأمین  سازمان 
اختیار بیمه شدگان و بازنشستگان قرار دارد و در کنار آن در مراکز درمانی 
طرف قرارداد نیز سازمان تأمین اجتماعی بخشی از هزینه خدمات درمانی را 

مطابق با مصوبات مراجع قانونی پرداخت می کند.
سازمان  سالمندان،  تکریم  منظور  به  اخیر  ماه های  طی  گفت:  منوچهری 
تأمین اجتماعی تعهد جدیدی را در قبال بیمه شدگان باالی ۶۵ سال برعهده 
دولتی  درمانی  مراکز  در  عزیزان  این  بستری  درمان  و خدمات  است  گرفته 
کامال رایگان شده و تأمین اجتماعی ۱۰۰ درصد هزینه های مربوطه را مطابق 

تعرفه های دولتی به این مراکز پرداخت می کند.

گزارش »کرمان امروز« از شدت و سرعت سالمندی در استان کرمان که بیشتر از رشد جمعیتی است؛ 

کثری استان کرمان در آستانه پیری حدا

اشاره:
از  حاکی  کرمان  استان  در  جمعیتی  های  داده  و  آمار 
رود  می  پیش  سالمندی  سوی  به  کرمان  که  است  آن 
رشد  از  کمتر  کرمان  استان  جمعیت  رشد  متاسفانه  و 
سالمندی است. بر اساس آخرین آمار در سرشماری سال 
۹۰ تعداد7/۶ درصد جمعیت کرمان سالمند بوده اند که 
این میزان در حال حاضر به 2 /8 درصد رسیده است که 
جمعیتی حدود 2۵۰ هزار نفر را شامل می شود اگر این 
موضوع  را در کنار کاهش رشد جمعیت قرار دهیم استان 
کرمان رفته رفته به سمت پیری می رود. در همین زمینه 

گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
سالمندی و اهمیت آن

یا  انسان است. پیری  از حیات هر  سالمندی مرحله ای 
سالخوردگی جمعیت زمانی رخ می دهد که افراد بیشتری 
از کل جمعیت را  به خود اختصاص می دهد و با کاهش 
و  مرگ  میزان  کاهش  و  سو  یک  از  کلی  باروری  میزان  
سنی  ساختار  دیگر،  سوی  از  زندگی  به  امید   افزایش 
جمعیت از گروه های سنی جوان تر به پیر تر تغییر می 

یابد. 
در فرهنگ و اعتقاد دینی ما همواره بر تکریم بزرگان و 
زیادی در گرامیداشت  احادیث  و  تاکید شده است  پیران 
که  است  این  از  نشان  اینها  همه  دارد.  وجود  سالمندان 
جایگاه انسان در دین مبین اسالم تا چه اندازه رفیع است. 
از  باید  که   هستند  اجتماعی  سرمایه  و  الگو  سالمندان 

تجربیات آنها استفاده کرد. 

پیری جمعیت کرمان
اما نکته ای که نباید از نظر دور داشت، به سوی پیری 
رفتن جمعیت به ویژه در استان کرمان است. مقایسه آمار 
سرشماری سال های 7۵ و ۹۵ گویای این مطلب است که 
دراستان کرمان بیش از سه درصد رشد سالمندی دارد که  
با توجه  به کاهش زاد و ولد، سالمندی با شتاب  بیشتری 

پیش می رود.
در استان کرمان  به عنوان یک استان پهناور، روند رشد 
جمعیت مطلوب نیست و حتی به گفته مدیر کل بهزیستی 
 3۰ تا  کرمان   استان  سالمندی  جمعیت  کرمان،  استان 

سال آینده به مرحله انفجار می رسد.
پیشنهاد

با توجه  به پنجره جمعیتی استان، این سئوال در ذهن 
برای  حاضر  حال  در  که  مراکزی  که  شود  می  مطرح 
نگهداری سالمندان در استان وجود دارد در آینده کفایت 
به  آتی  های  سال  در  سالمندان  افزایش  آیا  کند؟  می 
مباحث بهداشت جسم و روان آنها صدمه وارد نمی کند؟ 
بنابراین الزم است که مسئوالن امر از هم اکنون برای 3۰ 

سال آینده برنامه ریزی بلند مدتی داشته  باشند.
به گفته مدیر کل بهزیستی استان حدود 2۵۰ هزار نفر 
تعداد  این  از  که  شوند  می  محسوب  سالمند  استان  در 
می  نگهداری  روزی  شبانه  مرکز   ۵ در  نفر   28۰ حدود 
شوند که سیاست گذاری و برنامه ریزی های مدون برای 
استفاده مدون برای استفاده بهینه از این فرصت جمعیتی 

باید جدی گرفته شود.
دلیل کاهش جمعیت

اما دالیل زیادی در کاهش جمعیت دخیل است که از آن 
جمله می توان به تاخیر افتادن ازدواج، زیاد شدن  طالق، 
به تعویق افتادن باروری، مسائل آموزشی و تبلیغاتی برای 
داشتن خانواده کوچک و رفاه بیشتر و گرایش مادی برای 

نداشتن فرزند از جمله این موارد است.

حال  در  که  است  آن  از  حاکی  کرمان  استان  در  جمعیتی  داده های  و  آمار    
حاضرجمعیت سالمند استان به 8/2 درصد رسیده است و کرمان به سوی سالمندی 
پیش می رود و متاسفانه رشد جمعیت استان کرمان کمتر از رشد سالمندی شده 
روان  و  جسم  بهداشت  مباحث  به  آتی  سال های  در  سالمندان  افزایش  آیا  است. 
جامعه صدمه وارد نمی کند؟ شاید بهتر باشد که مسئوالن امر از هم اکنون برای 30 
سال آینده برنامه ریزی داشته باشند و برای این معضلی که چندین کشور دیگر 
به  اینکه معضل  از  قبل  کنند،  جویی  چاره  آن درگیر هستند هرچه سریع تر  با  نیز 

فاجعه تبدیل شود و....

یادداشت: 
به بهانه فرارسیدن 

مهرماه، ماه خوب مدرسه
باید از بر بنویسم

وآماده   خوشحالند  ای  عده  آید   می  مهر  ماه  وقتی   
تعداد کمی هم شور  و  فرا گرفتن درس های جدید 
و شوق چندانی برای رفتن به مدرسه ندارند. هر چند  
در  آموزان  دانش  حضور  شوق  و  شور  مانع  کرونا 
شروع سال  تحصیلی شده اما آمدن مهر همیشه نوید 
ما  برای  را همراه دارد.  بیشتر  فراگیری دانش  رشد و 
بزرگترها هم  مهر  یادآور خاطرات شیرین روزهای 

مدرسه است. 
بینم  می  کنم  می  مقایسه  گذشته  با  را  امروز  وقتی 
صبح  بایست  می  ما  هستند.  تر  راحت  ها  امروزی 
ناهار  و  خانه  بیاییم  بعد  و  ظهر  تا  رفتیم  می  مدرسه 
تکلیف  کلی  و  مدرسه  برگردیم  دوباره  و  بخوریم 
شب می دادند . جالب در همان کالس اول یک روز 
ظهر معلم از روی درس بادام مشق هم داده بود و من، 
می  هم  و  می کردم  هم گریه  می خوردم،  ناهار  هم 

نوشتم بادام!
شاید دو سه ماهی گذشت تا رسیدیم به اولین جلسه  
نیمکت   روی  از  را  وسط  نفرهای  معلم  خانم   ، امال 
از  بلند کرد و روی زمین نشاند و شروع کرد  چوبی 
و  مات  من  بنویسید.  گفت   و   خواندن  کتاب  روی 
مبهوت گفتم خانم چه جوری بنویسم ! بعدا فهمیدم به 

قول خودمان از بر باید بنویسم.
امکانات کمتر بود، بیشتر پیاده می رفتیم تا با سرویس 
خانواده  بعضی  های  بچه  تعداد  چون  طرفی   از  و 
تری  مالی ضعیف  اوضاع  شاید  و   بود  االن  از  بیشتر 
بزرگترها  های  کفش  و  کیف  همیشه  داشتند.   هم 
سال  ها  خیلی  البته  تر.   نوآموزکوچک  به  رسید  می 
ها هم کیف مدرسه نداشتیم  ویک کیف دست دوز 
همراهمان بود که  با کمی محبت مادرانه و یک متر 

گونی پالستیکی درست می شد. 
بچه  پاهای  به  برفی  و  زمستانی  روزهای  در  وقتی 
مثل  زده می شدی  نگاه می کردی ذوق  ها  دبستانی 
گلهای رنگی، سبز ،سفید ،قرمز ،آبی، نارنجی .... همه 
چکمه الستیکی می پوشیدند. به هر حال یاد آن روزها 
بخیر .سخت یا آسان ،خوب یا بد می گذرد خوش به 
حال کسانی که نتیجه خوبی از گذر عمر می گیرند . 
در پایان سالی سرشار از شادی و موفقیت درسی  برای 
همه دانش آموزان و دانشجویان همشهری آرزومندم.

گالیه های یک شهروند کرمانی 

از وضعیت این شهر

و درخواستی از اعضای 

شورای شهر

از آنجا که کرمان در کشورمان ایران جایگاهی خاص 
از لحاظ محصوالت مانند، جو، گندم، ذرت، کلزا و 
نارنگی،  لیمو،  مانند  از نظر میوه جات  نیز  حبوبات و 
پرتقال، و انار و ... و نیز از نظر معادن مانند مس، سنگ 
گیاهان  نظر  از  نیز  و  ماسه  شن،  مرمر،  سنگ  آهن، 
و  کتیرا  روناس،  زیره،  حنا،  وسمه،  مانند  دارویی 
همچنین از نظر سوغات مانند: کلمپه، کماچ، قاووت، 
پسته و نیز از نظر حیوانات اهلی نایاب در جهان همانند 
در ردیف  باستانی  آثار  نظر  از  و همچنین  شتر جّماز 
میهمانانی  که  نیست  شایسته  دارد،  قرار  استانها  دیگر 
وارد شهرمان یا استان مان می شوند با ناهنجاری هایی 
روبه  رو شوند و نگاهشان به تمامی تلفن های عمومی 
کج و کوله بدون دسته تلفن دارای شماره گیر خراب 
و یا بدون استفاده باشند و از طرفی نگاهشان به فروش 
موادی آزاد چون ناس، زغال و موارد دیگر با انبوهی 

از افراد که  دائما به دنبال این نوع مواردند شوند. 
با  متحرک  خانه  شاهد  خیابان  هر  در  نیست  شایسته 
شیشه های دودی باشیم که موجب آزار و اذیت پدر و 
مادرانی می شوند و منظور از خانه های متحرک انواع 
از طرفی صداهای  با شیشه های دودی و  اتومبیل های 
ناهنجار درب های مخزن آب فاضالب در وسط خیابان 
ها که هر اتومبیلی از روی این نوع درب ها عبور می 

کنند صدای وحشتناکی ایجاد می شود.
محترم  اداره  توسط  کرمان  تا  باغین  از  پیش  سالهای   
منابع طبیعی درختکاری شد اما متاسفانه از این خدمت 
جهت جلوگیری از ورود شن دیگر هیچ نمانده و نیز با 
آنکه همه وقت نیروهای محترم انتظامی برای جلوگیری 
اما  اند  داده  شهید  و  کشته  ها  ده  مخدر  مواد  ورود  از 

متاسفانه شهر ما را به نام شهر افیون می شناسند. 
استان  این  در  نانوایان محترم که  از  نیست  هیچ کس 
در سرما و گرما زحمت می کشند و نان را در اختیار 
شهروندان می گذارند تقدیر و تشکر بنمایند و دائما 
دنبال بی کیفیتی نان هستند که شاید بی کیفتی برخی 
از نانها از آرد آن باشد. شهر ما شهر ثروتمندی است 
خاطرم  است.  مانده  همینطور  سالها  آن  ی  چهره  اما 
می  احداث  یا شمال جنوبی  سام  خیابان  وقتی  هست 
و  بشی  بزرگ  انشاهلل  گفت  می  خدابیامرز  پدرم  شد 
می بینی چقدر شهر قشنگ شده هیچ جای آن دیگر 
احتیاج به تغییر ندارد. و همه جا مثل باغ گل خواهد 
شد. اما االن می بینم همه جا مثل باغ ِگل شده است. 

بعد از شصت سال!! 
دامغانی 

به قلم
عباس هرارانی
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گزارش »کرمان امروز« از یک نیاز در جامعه امروز که در بسیاری از کشورها تبدیل به یک اجبار شده است؛

لزوماجباریشدننصبدوربینبرایهمهساختمانها

ضرب المثل های کرمانی 

سرجاز تیز کرده 

از  تیز کرده« در گویش کرمانی، کنایه  زبانزد »سرجاز 
افراد کهنه رند، طرار، عّیار، دغل و قالتاق است. کسانی 
و  افراد صاف  زدن  گول  و  دغلکاری  به  را  عمرشان  که 
ساده سپری کرده و بر شگردها و ترفندهای کالهبرداری 
افراد در گذشته  این قبیل  آنجا که  از  اند.  مسلط شده 
با اسب و قاطر و خر و شتر صورت  هایی که مسافرت 
تجاری  و  مسافری  های  کاروان  در  نفوذ  با  گرفت  می 
برای راهزنان اطالعات جمع آوری می کردند و سهمی 
هم از اموال دزدی نصیبشان می شد، همواره ـ پیاده یا 
سواره ـ در راه ها و جاده های قدیمی و مال رو در رفت 

و آمد بودند.
آنها با زبان ریزی و تظاهر به دوستی، سعی می کردند 
با  و  شوند  نزدیک  ثروتمند  مسافران  به  بیشتر  چه  هر 
محل  از  ناجوانمردانه  و  موذیانه  ترفندهای  از  استفاده 
که  ـ  راهزنان  تا  شوند  باخبر  مسافران  پول  اختفای 

و  پول  یافتن  برای  ـ  شدند  می  محسوب  آنها  همکار 
در  آنها  رفت  و  آمد  نشوند.  قیمتی دچار زحمت  اموال 
جاده های مال رو، سبب می شد »جازها« که در گویش 
حرکت  اثر  بر  شود،  می  گفته  »خار«  آنها  به   کرمانی 
قبیل  این  علت  همین  به  شاید  و  شود  تیز  آنها  کفش 

افراد شرور و حرام خوار را »سرجاز تیز کرده« گویند.

پاشنه ساییده:
پاشنه ساییده که در گویش کرمانی »پاشیده سوییده« 
افراد دغلباز است که  از همین  نامیده می شود، کنایه 

مختصری از شرح احوال آنها در باال ذکر شد.
بال و دم ساییدن: 

زاده، مولف کتاب  نوشته ی سید محمدعلی جمال  به 

از سوی  سال 1341  به  که  عامیانه«  لغات  »فرهنگ 
انتشارات فرهنگ ایران زمین به چاپ رسیده است، »یال 
و دم ساییده« صورت تحریف شده ی »پاردم ساییده« 
است. پاردم به معنی رانکی )رونکی( و آن نواری است 
قاطری  یا  االغ  گاه  هر  و  بندند  االغ  دوران  پشت  که 
چموش، و سرکش براثر لگد انداختن، رانگی را بساید، 
گویند، پاردم ساییده است. بنابراین االغ پاردم ساییده، 
یعنی االغ چموش و سرکش. از این روی، پاردم ساییده 
به معنی قالتاق و ناقال و ناجنس برای آدمیان دغلباز نیز 

به کار می رود.
پاشنه  کرده،  تیز  سرجاز  شود،  می  استنباط  چنین 
ساییده و پاردم ساییده، هر سه کنایه از افرادی هستند 
که در زمینه ی کالهبرداری و دغلکاری، تجربه های 
زیادی دارند و می شود گفت، عمرشان را در کج راهه 
ها و کوره راه های منفی سپری کرده اند. عاقبت این 
افرد ختم به خیر نمی شود و پایان عمرشان همراه با 

درد و رنج بسیار، سپری می شود.
حال آنکه انسانهای شریف و خیراندیش به لحاظ دور 
گویی  دروغ  از  ناشی  دردهای  و  ها  اضطراب  از  بودن 
های پی در پی، همواره در آرامش زندگی می کنند و 
بدیهی است »عاقبت به خیری« سهم محتوم انسانهای 
راستگو و درستکار و مثبت اندیش و خوش فکر خواهد 

بود.

فضای  در  کنیم  می  مشاهده  بسیار  روزها  این 
مجازی یک حادثه و یا تخلف که توسط دوربین های 
باعث  دوربین  وجود  همین  و  شده  ضبط  مداربسته 
پیگیری و به نتیجه رسیدن پرونده آن تخلف می شود. 
چه در کشورهای خارجی و چه در داخل کشور این 
است.  خیر شده  باعث  موارد  از  بسیاری  در  موضوع 
اما متاسفانه باید به این نکته نیز اشاره کنیم که این 
موضوع تنها درباره 2درصد از جرائم اتفاق می افتد و 
در حدود 98درصد از وقایع شاهد هستیم که هیچ 
مدرک تصویری در اختیار قاضی قرار ندارد و ممکن 
است آن پرونده با صحنه سازی های مجرم به سویی 
دیگر برده شود و یا اینکه اصال قابل شناسایی نباشد. 
بنابراین دوربین های مداربسته این روزها می توانند 

تاثیر بسیار مناسبی بر حفظ امنیت داشته باشند. 
می  دیده  بسیار  نیز  کرمان  شهر  جدید  بافت  در 
دوربین  به  مجهز  ساز  تازه  های  ساختمان  که  شود 
مداربسته هستند و همین موضوع موجب امنیت یک 

معبر و یا کوچه شده است. اما متاسفانه در محله های 
ممکن  حداقل  در  موضوع  این  کرمان  شهر  قدیمی 
است و تقریبا هیچ مدرک تصویری وجود ندارد. به 
همین دلیل است که بیشتر خالفکاران شهر کرمان 
در این مناطق ساکن می شوند. این یک آفت است 
کرمان  توریست خیز شهر  و  تاریخی  منطقه  در  که 
شاهد تجمع این افراد خالفکار هستیم. بنابراین شاید 
بهتر باشد که به مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته 

نصب دوربین در فضای داخلی و خارجی ساختمان 
می  اتفاق  این  شود.  اجباری  جدید  و  قدیمی  های 
البته  و  بالفعل  به صورت  امنیت  تواند موجب حفظ 

عدم وقوع جرم شود.
بعضی  که  دیده ایم  بسیار  مجازی  فضای  در   
از  مداربسته  دوربین  سیستم  دیدن  با  خالفکاران 
تواند  می  نکته  این  و  می شوند  منصرف  جرم  انجام 
قضایی  و  انتظامی  سیستم  های  هزینه  از  بسیاری 

ارگان ها  و  نهادها  برخی  دهد. همچنین  کاهش  را 
و  بناها  برای  که  شوند  موظف  باید  شهرداری  نظیر 
اخطار  و  بسته  مدار  دوربین  سازه های خود سیستم 
صوتی تعبیه کنند تا اینگونه مانع واندالیزم در زمینه 
دارایی های عمومی شویم. این موضوع به رغم تصور 
جامعه بسیار مهمتر از آن است که به نظر می رسد 
و باید از سوی نهادهای نظارتی مورد پیگیری جدی 
در  های  ساختمان  تمامی  که  همانگونه  گیرد.  قرار 
حال ساخت باید از نظر خدمات آتش نشانی و دیگر 
باید  نیز  این باره  در  باشند،  اصولی  و  مجهز  مسائل 

تدبیری اندیشیده شود.
از  یکی  پلیس  توسط  که  کلیپی  در  پیش  چندی   
کشورهای اروپایی تهیه شده بود نشان داده شد که 
در یک واقعه سرقت از محل دزدی تا درب خانه فرد 
دوربین های  بود سلسله  بازگشته  خانه  به  که  سارق 
امنیتی شخصی و دولتی به کمک مال باخته آمدند. 
رفت  سارق  خانه  درب  به  بعد  روز  که  ای  گونه  به 
پس  را  شده  سرقت  وسیله  درگیری  هیچ  بدون  و 
اینگونه  زیرا  است،  ارزشمند  واقعه  یک  این  گرفت. 
که  داند  می  و  ندارد  فعالیت  امنیت  سارقی  هیچ 
به خانه  سرانجام حتی ممکن است در هنگام ورود 
اش دستگیر شود. این حس یقینا از بسیاری جرائم 
جلوگیری می کند و جامعه به سمت امنیت بیشتر 

خواهد رفت. به امید فردایی بهتر!

به قلم 
محمد فتح نجات

به قلم 
یحیی فتح نجات

منجید

ایاب  شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد سرویس 
به مزرعه  از سطح شهر کرمان  را  و ذهاب پرسنل خود 
 3 با  ماهان(  قدیم  جاده   7 کیلومتر  در  )واقع   1 شماره 
دستگاه اتوبوس از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط 

واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم و شرایط شرکت 
در مناقصه همه روزه تا تاریخ 1400/7/12 به امور اداری 
نبش   - خمینی  امام  خیابان   - کرمان  در  واقع  شرکت 

کوچه 27 مراجعه فرمایند.
شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مناقصه

نخلهای آراسته
اول صبح بود ولی خستگی تمام روزها و هفته ها را روی شانه هایم داشتم . کار مداوم بدون 
تعطیلی  و... وقتی که وارد دفتر نشریه شدم از نگاههای مهربانانه ی سردبیر که فقط گاهی 
اوقات نصیب ما می شد حدس زدم که کار تازه ای را از من می خواهد به اتاق مدیر هم 
َسَرک کشیدم وصبح بخیر گفتم و بعد از یک جواب نصفه نیمه زیر لب گفت : - خیر  

سرمون خبرنگار خبره داریم ، اینم نتیجه ی جوان گرایی ...
با شنیدن این غرولند مطمئن شدم که باید گزارشی را در کمترین زمان به دستشان برسانم .

سردبیر : -  چاره ای نیست باید تا قبل از ظهر برسونی
- آخه من هیچ تجربه ای از سالمندی و بازنشستگی ندارم ، من که خودم هنوز نه ثبات 

کاری دارم نه آینده ی مشخص اصال چطور می تونم بفهمم بازنشستگی یعنی چی !؟
 اعتقاد من این بود  که برای نوشتن یک گزارش که به دل مخاطب بنشیند باید مثل هر اثر 
هنری از دل بر آید تا بر دل بنشیند . چاره ای نبود ، با اینکه عادت داشتم گزارشات اجتماعی 
را که در واقع نوعی داوری است بدون درک صحیح و حس همذات پنداری ننویسم چند 
دقیقه بعد بدون هدف و برنامه قبلی وسیله هایم را داخل کوله ام گذاشتم و با تاکسی دربست 

به مقصد پارک مرکزی شهر به راه افتادم .
تنها جایی که قبال دیده بودم بازنشسته ها دور هم جمع می شدند و وقت می گذراندند . 
درست حدس زده بودم ، بهترین انتخاب بود . هم می توانستم حال و هوایی عوض کنم هم 
اینکه آنها را زیر نظر بگیرم تا حرفی برای گفتن داشته باشم و در نهایت عکسی برای تکمیل 
گزارش . البته صبح به آن زودی هنوز جمع نشده بودند . عده ای ورزش می کردند عده ای 

فقط کمر خمیده ی خود را تکیه گاه دست های خود کرده بودند و ... 
از حال و رفتارشان می شد حدس زد که از چه شغلی بازنشسته شده اند . مثال یکی شان با 
کفش های براق که کت و شلوار قدیمی مرتب و اتوکشیده ای به تن داشت و دکمه های 
پیراهنش را تا زیر گلو بسته بود به محض رسیدن به نیمکت دستمالی را از جیب کتش 
درآورد و پس از یک فوت کم جان روی نیمکت انداخت . تمام زاویه ها و قراین نیمکت 
را رعایت کرده بود . گویا با متر اندازه گرفته است .به راحتی می شد فهمید این همان 
کارمند منظمی است که سالها باصداقت و دقت کار کرده و به نظم و حفظ موقعیت و قرینه 

ها عادت کرده . در واقع جزئی از شخصیت الینفک او شده است .
دیگری با لباسی مرتب و آراسته سینه را جلو داده و قدم های خود را استوار تر از آنچه که 
به واقع بود برمی داشت . دست ها را پشت سر گره زده و ابروها را در هم کشیده بود طوری 
که نگاه کردنش هیبتی خاص داشت. به راحتی می شد فهمید که او یک نظامی بازنشسته 
است . یکی دیگر ازاین بزرگواران که عینک درشتی به چشم داشت و کتابی در دستش 
محکم گرفته بود با دیدن بچه های داخل پارک که مشغول بازی بودند میخکوب می شد 
و ابرو های گره کرده اش حکایت از آن داشت که انتظار ندارد آنها را غیر از کالس درس 
جایی ببیند . همه ی این رفت و آمد ها تا نیمه روز ادامه داشت. وقتی که زمان گرد همایی 
آنها رسید هریک از آنها همچون کودکان پرهیجان و شادی بودند که قیافه های جدی 
فراموششان شده بود . انگار عقده می ترکاندند و تمام شیطنت های جا مانده در کودکی 
شان و همه ی شادمانی های بی ریایی که روزگاری برای حفظ شئونات اجتماعی خود را 
از آن محروم کرده بودند بروز می دادند . دست زدن ها ، آواز خوانی ، سوت و فریاد های 
بی نفس همه وهمه حکایت از سی سال یا بیشتر زحمت و تالش داشت.  زحمت و تالشی 

صادقانه و بی ریا که آنها را از خیلی حقوق انسانی و فطری محروم کرده بود .
 آنها از نسل نخلهای سرفراز بودند نسلی که هنوز اختالس مسئوالن و بد اخالقی های اداری 
را تجربه نکرده بود . نسلی که ارزشهای واقعی برایشان  ارزشمند بود . نسلی که به یادگار 

مانده بود و ...
دیدن آنها از دور هم زیبا و انرژی بخش بود . چشم های هریکی از آنها دنیایی راز های سر 

به مهر با خود داشت دنیایی پراز تجربه و فداکاری و از خود گذشتگی ...
همه و همه ی اینها زیبا بود و لذت بخش اما برای من سوژه نمی شد دنیای آنها دیدنی بود نه 
نوشتنی . نمی دانستم چی باید بنویسم تا احساس خوبی که از دیدن آن جمع دوست داشتنی 

داشتم به خواننده منتقل کنم .
فکر تازه ای به سرم زد . شاید بهتر بود به ادارات بروم و با پیشکسوت هایی که نزدیک 
بازنشستگی شان بود صحبت کنم و از تجربه ها و انتظاراتشان بپرسم . تجربه هایی که نباید 

حیف و میل شود و انتظاراتی که از جامعه و مسئوالن داشتند .
با دنیای پارک نشین ها خداحافظی کردم . منتظر تاکسی جلوی پارک ایستاده بودم که یک 
اتومبیل رنگ و رو رفته ی مدل پایین جلوی پای من ترمز کرد . جا خوردم . سوار شدن به 
آن ماشین هر چند به عنوان مسافر برایم سخت بود چرا که مطمئن بودم بوی بنزین و تکان 

های اتاق تمام آرامشم را به هم می ریزد و شاید نتوانم برای نوشتن آماده شوم .
بعد از اصرار راننده و موهای سفیدش از آنجایی که بعدا ممکن بود عذاب وجدان ناشی از 

آن  برایم سخت تر و غیر قابل تحمل تر باشد سوار شدم .
دست های چروکیده اش به سختی دنده ی اتومبیل را جابجا می کرد . حرکت او در میان 
ترافیک و خودروهای شتاب دار و راننده های عجول به سختی انجام می گرفت . فقط 
خودرو او نبود که دیگر توان کار نداشت خود راننده هم انگار دیگر آرد خود را بیخته بود 
و اینکه هنوز فرصت آویختن الک را نداشته جای سوال داشت . از انجایی که می ترسیدم 

هر بار ترمز زدن او و مسافر تازه سوار کردن می تواند وقت زیادی را ضایع کند، گفتم :
- اقا من کار دارم لطف کنید دربست حساب کنید

در حالیکه صدایش می لرزید : - باشه پسرم  اما عجله نکن همیشه فرصت برای کار هست 
خیلی بیشتر از فرصت هایی که برای استراحت  داشته باشی .

- معلوم میشه شغل شما این نیست . اصال به نظر من با این اوضاع ترافیک و شهر این کار 
برای شما خیلی سنگینه 

- به نظرت میاد من چه کاره باشم
نگاهی به چهره ی خسته و چشمهای کم سویش کردم . نمی دانم زمانه زودتر از موعد 
کمر او را خمیده کرده بود یا این کمِر تا شده حکایت از تجربه سالهای سال نبرد با زندگی 

را داشت .
- بهتره بگم چه کاره بودید چون االن دیگه وقت استراحت شماست ... به نظر من شما باید 

یک دبیر یا شاید یک حسابدار یا خبر نگار باز نشسته باشید
- از کجا به این نتیجه رسیدی ؟ چرا یک کارگر نه ؟ شایدم یه کارخونه دار ؟ یه دالل ؟ 

بساز بفروش و یا ...
خنده ای کردم و گفتم : - اگه شما هر یکی از این شغلها رو داشتید االن نیاز به کار نبود و 
تو یکی از باغ ویالها مشغول استراحت بودید . البته غیر از کارگری که اونم از دستها شما 

حدس زدم کار شما فیزیکی نبوده و شاید ... 
- شاید چی ؟ کار فکری ؟ نوشتن ؟ مگه اینها شغل به حساب میاد یا بابت این چیزها به 

آدم پول میدن ؟
پیرمرد با دست اشاره ای به چند کتاب غبار گرفته از روسیاهی شهر روی داشبورد ماشین 
کرد و ادامه داد : - اینها روزی شغل من بود . شغلی که هیچوقت نتونست منو حتی برای 
حداقل های زندگی تامین کنه حتی اون زمانی که کتاب خوانی بروبیایی داشت چه برسه به 
حاال که خرج نان برای زنده بودن مجال خرید کتاب رو برای زندگی کردن از آدما گرفته

- یعنی شما نویسنده بودید ؟
- یعنی ... مثال ... بله .!!! با قیمت لحظه ای و کمبود کاغذ و به هزار علت و بهانه هیچ ناشری 
زیر بار قرار داد نمی ره منم  این کتاب ها رو گذاشتم جلوی ماشین و مثل یه دستفروش دوره 

گرد می چرخم تا هم مسافر کشی کنم وهم اینکه ...
خنده ی تلخی در ادامه ی حرف هایش کرد و ادامه داد :

- اما خوب می دونم پس از مرگ شاید مراسم یادبود بگیرند و در حاشیه نوشته هایم دهها 
نویسنده قلم فرسایی کنند  و هر یک کلمه از شعرهایم را به چندین معنی تفسیر می کنند  اما 

گله ای نیست رسم دنیای هنر همینه و  خاص کشور ما هم نیست.
یکی از کتاب ها را برداشتم مجموعه شعر بود، ورق زدم

کتاب بعدی رمانی »به نام عشق را باور کنیم » کتاب بعدی رمان »به کدامین گناه » و مجموعه 
ی شعرسپید ...

- شاید بهتر باشه شما بازنشسته بشید
-  بازنشستگی برای من وقتیه که نتونم قلم رو تو دستم سر پا نگه دارم .

حرفی برای گفتن نداشتم یعنی در واقع تحمل ادامه بحث برایم غیر ممکن بود با اشاره به 
کنار خیابان : - من همینجا پیاده می شم  آقا من این کتابها رو هم می خوام با کمال میل به 

شرطی که افتخار بدید و امضا کنید
میدان هفده  تو  هنوز  ، ضمنا  بگیری  قرار  معذوریت  تو  نمی خوام  دلسوزی  از روی   -

شهریوریم
- نه خوبه همینجا پیاده می شم می خوام یه کم قدم بزنم

 در حالیکه دل نازکش نتوانست جلوی اشکش را بگیرد اتومبیل را نگه داشت
- اینها نمونه است بذار از تو صندوق عقب تمیزش رو بیارم
-نه استاد دلم می خواد روسیاهی شهر روی اون باقی باشه .

وقتی که با دست های لرزانش کتاب ها را امضا می کرد دلم می خواست به جای تمام مردم 
شهر دستهایش را ببوسم اما ...

پیاده به راهم ادامه دادم ، تا آن روز فقط دغدغه ی چی و چطور نوشتن را داشتم ولی انگار 
باید دغدغه عاقبت نوشتن را هم داشته باشم .

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

یادداشت:
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