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مدیر کل امورمالیاتی استان کرمان اعالم کرد:

  امروز، آخرین مهلت ارایه

 اظهارنامه مالیات 

بر ارزش افزوده

پاسخ پژوهشگران و پزشکان 

به پرسش مهم این روزها که آیا    

کسینه کنیم؟ کودکان را مقابل کرونا وا

متن در صفحه دوم
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یادداشتی به قلم مسعود فوقانی؛

یادی از خوبان

دو کاروانسرای چاه توران راور 

و کاروانسرای گنجعلی خان کرمان 

در آستانه ثبت جهانی قرار گرفتند

سه عالمت جدید

کرونا اضافه شد  به عالیم 

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان:

انجام تست پی.سی.آر برای

کسن   دانش آموزانی که وا

دریافت نکرده اند الزامی می شود

کههرروزسطحنارضایتیراباالترمیبرد: کشور کنانثروتمندتریناستان گزارش»کرمانامروز«ازسایهسنگینتورمبرسرسا

سایه سنگین تورم به جای سقف آرزوها

متن کامل در صفحه سوم

   تورم و آسیب های ناشی از آن زندگی را هر روز برای مردم کرمان و به خصوص مستاجران در کرمان سخت تر می کند و این روزها این شهروندان خانه به دوش شاهد افزایش چند برابری و باالتر از سقف 
قانونی هزینه ودیعه مسکن هستند. بر اساس گزارش های میدانی ما از سطح شهر و بنگاه های معامالت امالک، رشد سالیانه اجاره در سال جاری قریب به 40 درصد بوده و این در حالی است که از سوی ستاد 

ملی کرونا طی سال گذشته میزان اضافه اجاره بهای سالیانه در شهرستان ها 15 درصد تعیین شده است و...

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

که متاسفانه  گزارش »کرمان امروز« از یک اتفاق نامبارک 
گرفته است؛ در شکاف های قانونی قرار 
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در مسابقات انتخاب دانشمندان 
جوان دنیا؛

استاد کرمانی

 موفق به کسب جایزه

 ویژه کشور روسیه شد

کودکان فقط ۱۲ درصد از 

 ایرانی زیر شش سال

 دندان سالم دارند!

 صفحه  دوم

متن کامل در صفحه چهارم صفحه  سوم

تقدیر و تشکر 

قدردانی و سپاس از عوامل آتش نشانی اورژانس 

انتظامات شهرک صنعتی شماره ۱ رفسنجان 

بدین وســیله از کلیه عوامل و دست اندرکاران و پرسنل   خدوم و 
زحمتکش آتش نشانی اورژانس انتظامات شهرک صنعتی شماره 1 
رفسنجان که با انگیزه خدمت رسانی باال در خاموش نمودن حریق 
انبار کارخانه کربن فعال پارس رفســنجان شرکت نمودند از طریق 

مدیریت و کلیه کارکنان کمال تشکر را داریم 
 امیــد  اســت که ایــن مجموعه خدمت رســان همیشــه در انجام 

مأموریت های خود موفق و پایدار باشد.      

 مدیریت و کارکنان 
شرکت کربن فعال پارس رفسنجان



خبر
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اخبار استان

به  اشاره  با  کرمان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
اینکه ۳۵درصد دانش آموزان کرمانی واکسن کرونا 
دریافت کرده اند، گفت: انجام تست پی.سی.آر برای 
دانش آموزانی که واکسن دریافت نکرده اند الزامی 

می شود.
اطالع  اداره  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
استان  پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط  و  رسانی 
کرمان، احمد اسکندری نسب در نشست هماهنگی 
استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  با 
بودن  جایگزین  قابل  غیر  و  مواهب  به  اشاره  با 

روند  در  تسریع  بر  آموزان  دانش  آموزش حضوری 
در  سال   ۱۸ تا   ۱۲ آموزان  دانش  واکسیناسیون 

استان تاکید کرد.
وی با اشاره به آغاز واکسیناسیون دانش آموزان از 
تاکنون حدود ۳۵ درصد دانش  افزود:  ۲۶ شهریور 
آموز باالی ۱۲ سال استان دوز اول واکسن سینوفارم 

را دریافت کرده اند.
چرخه  قطع  برای  اینکه  بیان  با  نسب  اسکندری 
رانندگان  واکسیناسیون  کرونا،  ویروس  انتقال 
سرویس مدارس و اولیای دانش آموزان نیز ضروری 

واکسیناسیون  روند  در  تسریع  برای  گفت:  است، 
آنها در شهر کرمان عالوه  آموزان و خانواده  دانش 
واکسیناسیون  اختصاصی  مراکز  تجمیعی  مراکز  بر 
از  و  شده  اندازی  راه  آنها  خانواده  و  آموزان  دانش 
رسانی  اطالع  خانواده ها  به  مدارس  مدیران  طریق 

می شود.
تأکید  با  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
بر ضرورت تسریع در روند واکسیناسیون بیان کرد: 
و  آموزان  دانش  برای  بیشتر  سالن های  اختصاص 
از ظرفیت های  بهره گیری  آنها و همچنین  والدین 

رسانه ها به ویژه صدا و سیما در تشویق خانواده ها 
و تسریع واکسیناسیون ضروری است.

اسکندری نسب با تأکید بر ضرورت ثبت نام دانش 
دانش  کرد:  اظهار  واکسیناسیون  سایت  در  آموزان 
تعیین  مراکز  به  می توانند  خود  والدین  با  آموزان 

شده مراجعه و واکسن دریافت کنند.
بازگشایی  صورت  در  کرد:  اظهار  نسب  اسکندری 
مدارس به صورت حضوری، انجام تست پی.سی. آر 
آموزانی که  برای دانش  بار در هفته  به صورت دو 

واکسن دریافت نکرده اند الزامی است.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از ۱۳ ساعت تالش 
نیروهای امدادی این جمعیت برای نجات زن گرفتار و آسیب دیده 

در ارتفاعات منطقه دره کهنو بخش ماهان خبر داد.
تماس  پی  در  کرد:  بیان  این خبر  تشریح جزئیات  در  رضا فالح 
بر  مبنی  کرمان  احمر  هالل  جمعیت   ۱۱۲ سامانه  با  مردمی 
مصدومیت یک زن کوهنورد در ارتفاعات منطقه دره کهنو بخش 
ماهان بالفاصله نیروهای امدادی این جمعیت به محل حادثه اعزام 

شدند. وی با اشاره به اعزام نیروهای امدادی این جمعیت به محل 
حادثه افزود: با توجه به جراحت و مصدومیت فرد آسیب دیده و 
مسیر طوالنی و صعب العبور بودن منطقه کوهستانی بخش کهنو 

ماهان، این عملیات پس از ۱۳ تالش بی وقفه پایان یافت.
به منطقه کوهستانی  به صعود چهار کوهنورد زن  اشاره  با  فالح 
ماهان بیان کرد: یکی از کوهنوردان بر اثر پرت شدن از ارتفاعات 

دچار آسیب دیدگی در ناحیه کمر و پا شد. 

کرد:  تصریح  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
درمان  و  تثبیت  از  پس  را  دیده  آسیب  فرد  امدادی  نیروهای 
نیروهای فوریت های پزشکی  به  و  انتقال  به دامنه کوه  سرپایی 
اورژانس تحویل دادند. وی اظهار کرد: در این عملیات ۱۵ نیروی 
امدادی در قالب چهار تیم امدادونجات کوهستان و پشتیبانی از 
پایگاه های کوهستان صاحب الزمان، مهران، مرکز کرمان و ماهان 

به کار گرفته شد.

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل  میراث فرهنگی  معاون 
بررسی  برای  یونسکو  ارزیابان  حضور  از  کرمان  استان  صنایع دستی 

پرونده دو کاروانسرای این استان برای ثبت جهانی خبر داد.
پرونده   دو  بررسی  برای  یونسکو  »ارزیابان  گفت:  شفیعی  مجتبی 
به  که  کرمان  گنجعلی خان  کاروانسرای  و  راور  چاه توران  کاروانسرای 
سفر  کرمان  استان  به  برمی گردند  صفویه  و  قاجاریه  دوره  به  ترتیب 

کرده اند.«
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل  میراث فرهنگی  معاون 

استان  کاروانسرای  دو  »این  کرد:  اظهار  کرمان  استان  صنایع دستی 
صورت  به  کشور  سطح  در  دیگر  کاروانسرای   ۵۶ با  همراه  کرمان 
زنجیره ای در دست بررسی سازمان یونسکو برای ثبت جهانی هستند 
و در صورت تایید، این پرونده ها در تابستان ۱۴۰۱ در مجمع یونسکو 

مطرح و به تصویب نهایی خواهند رسید.«
ثبت  اثر   ۷ دارای  حاضر  حال  در  کرمان  »استان  کرد:  خاطرنشان  او 
جهانی و رتبه اول کشور را در این زمینه به خود اختصاص داده است و 

امیدواریم با ثبت این دو اثر بتوانیم این رتبه را حفظ کنیم.«

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان موفق به 
کسب جایزه ویژه مسابقات دانشمندان جوان در زمینه 

مهندسی نفت در کشور روسیه شد.
عبدالحسین همتی سراپرده، عضو هیئات علمی دانشگاه 
شهید باهنر کرمان متولد ۱۳۶۸ موفق به کسب جایزه 
ویژه مسابقات دانشمندان جوان در زمینه مهندسی نفت 

در کشور روسیه شد.
جوان  دانشمندان  شناخت  منظور  به  مسابقات  این 
ایده های  و  تکنولوژی  ارتقای  و  نفت  زمینه  در  جهان 
بتوان  تا  جدید در زمینه مهندسی نفت برگزار می شود 
برقرار کرد و  رابطی عمیقی بین صنعت، تجارت و علم 

همکاری های بین المللی را گسترش داد.
سوابق  براساس  مسابقات  این  برگزیدگان  انتخاب  نحوه 
یک  روی  بر  کار  برای  پیشنهادی  پروپزال  و  تحقیقاتی 

زمینه علمی مرتبط با مهندسی نفت است.
همتی کاری در زمینه کاربرد نانوتکنولوژی در مهندسی 
به  نوآوری، موفق  و  اهمیت  به دلیل  ارائه کرد که  نفت 

دریافت جایزه ویژه این مسابقات شد.
را  ارسالی  پروپزال های  دنیا  از سراسر  داور  از ۶۰  بیش 
مورد بررسی قراد دادند و در نهایت نفرات برتر را انتخاب 
سراسر  از  جوان  دانشمند   ۹۳ مسابقات  این  در  کردند. 
ایرانی  جوان  دانشمند  این  که  بودند  کرده  شرکت  دنیا 
در  دنیا  برتر  کشور های  ردیف  در  را  ایران  نام  توانست 

زمینه نفت قرار دهد.
نانوتکنولوژی در بخش های  زمینه همتی گفت:  این  در 
مختلف مهندسی نفت از جمله اکتشاف، حفاری، مخزن، 
بهره برداری و پتروشیمی مورد استفاه قرار گرفته و تاکنون 
کار های تحقیقاتی زیادی در زمینه کاربرد نانوتکنولوژی 
در مهندسی نفت با همکاری محققان و اساتید مختلفی 
از دانشگاه های داخل و خارج کشور، مانند دانشگاه شهید 
باهنر کرمان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعت 
نفت اهواز، دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز، شرکت مناطق 
نفت خیز جنوب، دانشگاه های کلگری، مموریال و مک 

گل کانادا و دانشگاه سوانسی انگلیس انجام داده ایم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان:

انجام تست پی.سی.آر برای دانش آموزانی که واکسن دریافت نکرده اند الزامی می شود

توسط امدادگران هالل احمر کرمان صورت گرفت؛

نجات  بانوی کوهنورد آسیب دیده با بکار گیری چهار تیم امداد و نجات کوهستانی

دو کاروانسرای چاه توران راور و کاروانسرای گنجعلی خان کرمان 
در آستانه ثبت جهانی قرار گرفتند

در مسابقات انتخاب دانشمندان جوان دنیا؛

استاد کرمانی موفق به کسب جایزه ویژه کشور روسیه شد

مدیر کل امورمالیاتی استان 

کرمان اعالم کرد:

  امروز، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه 

مالیات بر ارزش افزوده 

مدیر کل امورمالیاتی استان کرمان ، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر 
ارزش افزوده تابستان ۱۴۰۰ را امروزشنبه ۱۷ مهرماه اعالم کرد.

محمد   ، کرمان  استان  امورمالیاتی  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
سلمانی اظهار کرد: مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان محترم 
مالیاتی حداکثر پانزده روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه 
مالیاتی خود را ارائه کنند، بنابراین آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر 
ارزش افزوده دوره سه ماهه دوم )تابستان( ۱۴۰۰ روز شنبه ۱۷ مهرماه 

۱۴۰۰ خواهد بود.
واحدهای  کلیه  اینکه  بر  عالوه  مودیان،  امور  تسهیل  جهت  افزود:  وی 
ارایه خدمات می  و  پاسخگویی  آماده  وقت  تمام  بطور  مودیان  خدمات 
باشند، ساعات حضور کارکنان با رعایت مصوبات ستاد کرونا و پروتکل 
های بهداشتی امروز ۱۷ مهرماه از ابتدای وقت اداری تا ساعت ۱۸ خواهد 

بود.
سلمانی خاطرنشان کرد: مودیان محترم می توانند از طریق درگاه ملی 
بر  مالیات  قسمت   WWW.INTAMEDIA.IR نشانی  به  مالیات 
ارزش افزوده اطالعات تکمیلی را دریافت و نسبت به ارائه اظهارنامه و 

پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند.

برخورد پراید با کامیون در کرمان

 یک کشته و هفت مجروح داشت

رئیس اورژانس کرمان گفت: برخورد پراید و کامیون در محور کرمان به 
ماهان هفت مصدوم و یک فوتی بر جای گذاشت.

سید محمد صابری افزود: به دنبال دریافت گزارش برخورد پراید با کامیون 
در محور کرمان به ماهان )نرسیده به روستای حسین آباد( بالفاصله تیم 

فوریت های پزشکی به محل حادثه اعزام شد.
وی با اشاره به اینکه یک مرد ۴۵ ساله در این حادثه جان خود را از دست 
داد اظهار کرد: این حادثه هفت مصدوم برجای گذاشت که شامل پنج مرد 

و ۲ زن بود که رده سنی آنها هشت تا ۳۶ سال است.
رئیس اورژانس کرمان خاطرنشان کرد: حال عمومی مصدومین مساعد 

گزارش شده است.

 مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شهرداری کرمان خبر داد:

پنج فوتی و مجروح بر اثر تصادف 

زنجیره ای در کرمان

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان گفت: وقوع 
تصادف در بلوار  »امام صادق علیه السالم «، پنج فوتی و مجروح بر جا گذاشت.

به گزارش مدیریت ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ، رضا 
میرزایی افزود: در این حادثه، چهار خودرو کامیونت، دو دستگاه پژو پارس و 
پراید دچار  تصادف شدید شده اند  و احتمال آتش سوزی و همچنین احتمال 
وقوع حادثه  ثانویه با توجه به قرار داشتن در مسیر خروجی و پرتردد شهر، 

وجود داشت.
افزود:  کرمان  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
بالفاصله تیم اطفای حریق و امداد و نجات سازمان آتش نشانی از ایستگاه 

شماره ۹ به محل حادثه اعزام شدند.
میرزایی بیان کرد:در این حادثه پنج نفر از سرنشینان در بین آهن پاره ها 
محبوس شده بودند که  آتش نشانان بدون اتالف وقت، به خروج سرنشینان از 
بین آهن پاره های خودروها  »پژو پارس و پراید « اقدام کردند که به علت شدت 
بسیار زیاد حادثه، متاسفانه یک نفر از سرنشینان خودرو پراید جان باخت و 
چهار فرد دیگر شامل سه نفر از سرنشینان خودرو پژو پارس و یک نفر دیگر 

سر نشین خودرو پراید به شدت مجروح شدند.
وی یادآور شد: آتش نشانان با انجام اقدامات پیش گیرانه از حریق احتمالی 
خودرو جلوگیری کردند و همچنین جهت جلوگیری از حادثه  ثانویه احتمالی، 

اقدامات ایمنی در محل حادثه انجام شد.

اهدای 

خون سالم 

اهدای 

زندگی

توسعه شبکه نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو

خدمات پس از فروش ایران خودرو )ایساکو( در 
نظر دارد نسبت به توسعه شبکه نمایندگي 

مجاز خود اقدام نماید.
متقاضیان میتوانند، برای کســب اطالع از 
شرایط و درج تقاضای خود به نشانی اینترنتی 

.www.isaco شرکت اقدام نمایند. ir

ایساکو تامین قطعات  
 تضمین خدمات

 
  عمومی  یک مرحله ای مناقصهآگهی  

 بردسیر  (عج)خدمات عمومی بیمارستان قائمی امور رمناقصه واگذا 
 به صورت حجمی

شماره مناقصه:  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
1400/7/28/102 

خدمات عمومی بیمارستان ی امور رواگذا موضوع مناقصه
 صورت حجمی قائم)عج( بردسیر به

 دریافت اسناد : 
سامانه تدارکات الکترونیکی الف(

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

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 948/388/885/17 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 447/269/894 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

 دریافت اسناد
از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 

 17/7/1400مورخ  شنبه  روز14:30
 در سامانه ستاد ایران پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

مورخ   شنبهسه  روز 14:30 ساعتتا 
27/7/1400 

 بازگشایی پیشنهادها
مورخ  چهارشنبه روز . 11:00ساعت از 

28/7/1400 
 برگزار خواهد شد.بیمارستان قائم )عج( بردسیر  در محل 21/7/1400مورخ   شنبهچهارروز  10در ساعت جلسه توجیهی ضمناً 

 ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست –کرمان  :) تضمین شرکت در مناقصه(پاکت الف  اصلمحل تسلیم 
 1203501 (هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.) دانشگاه علوم پزشکی کرمانروابط عمومی 

 



شنبه 17 مهرماه 2/1400 ربیع االول 1443/ 9 اکتبر2021/سال بیست و ششم شماره 3528سه جامعه 

عشق 
عشق هرجایی نیست

که به هر خانه شبی کوچ کند
یا که همچون مهتاب

بنشیند لب هر بام که بود
یا نسیمی که ببوسد

لب هر غنچه که هست
عشق هرجایی نیست

گل سرخی ست
در اندیشه ی سبز
روی لبخند خدا

پشت یک پنجره ای
رو به خورشید ، که باز است هنوز 

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

سه عالمت جدید به عالیم کرونا اضافه شد

فقط ۱۲ درصد از کودکان ایرانی زیر شش سال دندان سالم دارند!

محققان با بررسی صدها بیمار کرونایی می گویند سه عالمت مشخص 
لرز،  دردهای عضالنی و بی اشتهایی باید به عالئم اولیه کرونا اضافه شود.

به گزارش برنا و به نقل از ساینس،  کارشناسان بریتانیایی معتقدند که 
تاکنون ۴ نشانه اصلی برای ابتال به بیماری کرونا در نظر گرفته شده بود 

که اکنون با ۳ نشانه اخیر عالئم کرونا شامل ۷ مورد است.
گروهی از متخصصان می خواهند لیست رسمی عالئم کووید از ۴ به 
۷ افزایش یابد و عالئم رایج آنفوالنزای فصلی مانند لرز ، از دست دادن 

اشتها و دردهای عضالنی نیز به مجموعه عالئم کرونا اضافه شود.
این یافته ها بر اساس بررسی های انجام شده داده های ۱,۱۵ میلیون 

نفر که آزمایش pcrشان مثبت بوده به دست آمده است.
پروفسور "پل الیوت" از محققان این پروژه در این باره گفت: تاکنون 
افرادی با ۴ عالئم موجود باید خود را قرنطینه کرده و تا پایان بیماری 
منزوی می ماندند اما اکنون می دانیم افرادی که ۳ نشانه اخیر را نیز 
دارند باید به لیست افراد قرنطینه اضافه شوند. ما امیدواریم که این موارد 

بتواند به شناسایی سریعتر افراد آلوده در جامعه کمک کند.
برخی موارد  باره گفت: واکسن ها در  این  اسپکتور" در  " تیم  پروفسور 
به  شبیه  که  کنند  می  مبتال  تری  خفیف  کرونای  بیماری  به  را  افراد 
چون  عالئمی  که  است  مهم  بسیار  براین  بنا  است  سرماخوردگی 
ابتال به  کووید شناخته شود و  سرماخوردگی به عنوان عالئم احتمالی 
افرادی که این عالئم را دارند باید آزمایش pcr بدهند و بالفاصله خود 

را قرنطینه کنند.

درصد   ۸۸ گفت:  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو   
کودکان زیر ۶ سال کشور دندان پوسیده دارند.

به گزارش سالم نو به نقل از مهر، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی گفت: فقط ۱۲ درصد از کودکان ایرانی زیر ۶ سال در بدو ورود به مدرسه 

دندان های سالم دارند.
محمدحسین خوشنویسان درباره وضعیت بهداشت دهان و دندان در کودکان 
کشور، افزود: بر اساس آمارهای ملی، کودکان زیر ۶ سال در بدو ورود به مدرسه 

به طور متوسط دارای ۵ دندان پوسیده هستند و فقط ۱۲ درصد از کودکان در 
این گروه سنی پوسیدگی دندان ندارند. وی با اشاره به اهمیت سالمت دهان و 
دندان در کودکان اظهار کرد: وجود پوسیدگی دندان از یک سو نشان دهنده عدم 
مراقبت کافی دندان ها و از سوی دیگر نشان دهنده آینده ای نامطلوب و نگران 

کننده برای دورنمای سالمت دهان در سال های آتی این کودکان است.
خوشنویسان گفت: از سن ۶ سالگی رویش دندان های در دهان شروع می شود 
وبه تدریج تا سن ۱۲ سالگی ۲۸ دندان دائمی جایگزین ۲۰ دندان شیری می شوند. 

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که هنگام رویش دندان های دائمی در دهان، 
دندان های شیری پوسیده وجود داشته باشد خطر انتقال میکروب ها از دندان های 
و  زدن  مسواک  چنانچه  هنگام  این  در  دارد،  وجود  دائمی  دندان های  به  شیری 
بروز پوسیدگی در دندان های  امکان  انجام نشود،  مراقبت روزانه به طور صحیح 

دائمی افزایش پیدا می کند.
خوشنویسان تاکید کرد: کمبود مراقبت های منظم روزانه در این کودکان موجب 

گسترش پوسیدگی دندان های دائمی خواهد شد.

گزارش»کرمانامروز«ازسایهسنگینتورمبرسرساکنانثروتمندتریناستانکشورکههرروزسطحنارضایتیراباالترمیبرد:

سایه سنگین تورم به جای سقف آرزوها

اشاره:
سایه سنگین تورم و آسیب های ناشی از آن هر روز بر سر 
مستاجران در کرمان سنگین تر می شود و این روزها این 
شهروندان خانه به دوش شاهد افزایش  چند برابری و باالتر 
از سقف قانونی هزینه ودیعه مسکن هستند. درهمین زمینه 

گزارشی تهیه شده که  در ادامه  قابل مطالعه است.
مستاجرانخانهبهدوش

افزایش بی رویه و غیر منطقی نرخ اجاره بها  این روزها 
در کرمان برای مستاجران خانه به دوش، کمر شکن شده 
و مستاجران که سایه سنگین تورم زندگی آنها را تلخ کرده 
است گاه برای یافتن خانه ای مناسب به بن بست می خورند 
و در مقابل  اجاره های سنگینی که از سوی مالکین مطرح 
می شود چاره ای جز تسلیم و پذیرش ندارند. این در حالی 
است که بعضی از صاحبان امالک نیز از فرصت پیش آمده 
نهایت استفاده را برده و ملک خود را منبع درآمد می بینند 
و سعی می کنند با نرخ های غیر واقعی و باالتر از سقف 
معین قانونی بخشی از هزینه ها و ناهماهنگی های دخل و 

خرج خود را از این طریق جبران کنند.  
باالترازسقفتعیینشده

بر اساس گزارش های میدانی همکاران ما در بخش خبر 
و گزارش از سطح شهر و بنگاه های معامالت امالک، رشد 
سالیانه اجاره در سال جاری قریب به ۴۰ درصد بوده است 
و این در حالی است که از سوی ستاد ملی کرونا طی سال 
گذشته میزان اضافه اجاره بهای سالیانه در شهرستان ها ۱۵ 

درصد تعیین شده است. 
گالیهشهروندان

البته در این میان شهروندان معتقدند که برخی صاحب 
خانه ها نرخ اجاره بها  را تا ۵۰ درصد هم باال برده اند. البته 
نباید از نقش سایت اینترنتی دیوار در افزایش قیمت اجاره 
بها نیز بگذریم چرا که در این سایت  بدون هیچ نظارتی 

قیمت های نجومی بر روی برخی امالک گذاشته می شود 
و همین نرخ گذاری باعث ایجاد حباب کاذب در بازار اجاره 

مسکن شده است. 
امیر یکی از شهروندان کرمانی است که حدود هشت سال 
می شود ازدواج کرده و صاحب دو فرزند دختر ۷ و ۴ ساله 
است. او که در یکی از خانه های منطقه سعیدی)سیدی( 
با ۵۰  امسال  را  نوساز  این خانه  مستاجر است، می گوید: 
میلیون تومان ودیعه و ۳۰۰ هزار تومان اجاره ماهیانه قرار 

داد بستم. 

این  بودم،  مستاجر  که  ها  سال  این  گوید طی  می  امیر 
برای یک  گزافی  بهای  نرخ  است که چنین  مرتبه  اولین  

خانه می پردازد.
امیر می گوید از ما که گذشت، متاهل شدیم و صاحب 
فرزند اما اکنون کدام جوان جرات و جسارت یک ازدواج و 
تشکیل خانواده را دارد!؟ شرایط به گونه ای رقم خورده که 
حتی آرزوی ازدواج به دل جوانان مانده است چرا که شرایط 

خانه دار شدن را هم ندارند. 
مهران شهروند دیگری است که ساالنه بخشی از حقوق 

ماهیانه اش را بابت اجاره بها می پردازد. مهران می گوید: 
متاسفانه در سال جاری قیمت اجاره بها افزایش یافته و هیچ 

نظارتی هم انجام نمی شود.
این شهروند در ادامه می افزاید: چرا کنترل و نظارت روی 
قیمت های رهن و اجاره نیست؟ چرا نظارتی بر دفاتر امالک 
در سطح شهر نمی شود؟ به خدا توان پرداخت ارقام نجومی 
رهن و اجاره ها از سوی موجر و امالک  را نداریم، به دادمان 

برسید!
کمبودساختمان

محسن شهریاری رئیس صنف مشاوران امالک شهر کرمان 
در این  باره به ساختمان آنالین  گفته است: اشتباهی که 
عموم می کنند این است که فکر می کنند تعیین قیمت ها 
و یا دخالت در قیمت ها توسط صنف و یا مشاوران امالک 

صورت می گیرد. 
وی وظایف اتحادیه مشاوران امالک را صدور جواز کسب و 
نظارت بر کار مشاوران امالک و مشکالت تعزیراتی دانست 
و ادامه داد: در حقیقت در طول سال های گذشته یعنی از 
سال ۹۲ تا ۹۷ شاهد رکود در ساخت و ساز بودیم از این 
رو این مساله موجب کمبود ساختمان شده است و طبیعی 

است با کمبود ساختمان قیمت ها باال می رود. 
کرد:  عنوان  کرمان  شهر  امالک  مشاوران  صنف  رئیس 
متاسفانه در چند سال گذشته به بخش مسکن توجه نشده 
است در حالی که چندین سال پیش ما در مصاحبه ها ی 
خود این هشدار را دادیم و مطرح کردیم که کمبود ساخت 
و ساز در آینده موجب افزایش قیمت خانه و اجاره بها می 

گردد. 
وی تاکید کرد: البته باید گفت الگویی که اکنون صاحبخانه 
ها آن را پیش گرفته اند به دلیل کمبود آپارتمان است چرا 
که زمانی آپارتمان زیاد باشد صاحبخانه شرایط تعیین نمی 
کند به این دلیل که آپارتمانش خالی می ماند اما زمانی 
که مستاجر از روی ناچاری مراجعه می کند و از طرفی به 
همراه او چند مستاجر دیگر هم می آید از این رو صاحبخانه 

شرایط تعیین می کند.
سخنآخر

در شرایطی که کرونا زندگی بسیاری از شهروندان را تحت 
تاثیر قرار داده و معیشت آنان را دچار چالش کرده است، 
شایسته نیست که عرصه را  برای زندگی تنگ کرد. شاید 
حمایت دولت از مستاجران با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت 
کار ساز باشد اما باید چاره ی اساسی جست و جو کرد تا هر 

ساله شاهد دوباره قیمت مسکن و اجاره بها نباشیم.

  تورم و آسیب های ناشی از آن زندگی را هر روز برای مردم کرمان و به خصوص 
مستاجران در کرمان سخت تر می کند و این روزها این شهروندان خانه به دوش 
شاهد افزایش چند برابری و باالتر از سقف قانونی هزینه ودیعه مسکن هستند. 
بر اساس گزارش های میدانی ما از سطح شهر و بنگاه های معامالت امالک، رشد 
سالیانه اجاره در سال جاری قریب به 40 درصد بوده و این در حالی است که از سوی 
ستاد ملی کرونا طی سال گذشته میزان اضافه اجاره بهای سالیانه در شهرستان ها 

15 درصد تعیین شده است و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

خواهش ها
خواهش هایم برگشته بودند 

غرورم می گفت : »حاال خوبتان شد«
دلم می گفت :

»مقصر منم به البه هایم چه ! «
گوری در حیاط قدم می زد 

صدای صوتش شیشه ها را می لرزاند 
خودکارم صحبتش را با کاغذها تمام کرده بود
داشت به مدادی فکر می کرد که عاشقش بود 

ولی خب عزرائیل شکل مدادتراش هم می شود 
همه ی خانه داشت به چیزهایی که نداشتند فکر می 

کردند 
من هم داشتم توی ذهنم یک سری راز ها را آتش 

می زدم
ولی خواهش هایم داشتند گریه می کردند

آنان هر وقت از پیش ات بر می گردند
بوی تو را می دهند 

صدای غرورم می آید :»بس کنید آبرو برنده ها«
صدای وجدانم می آید :» خب نمی خواه ، مزاحمت 

چرا » 
صدای دلم می آید :» این آزار نیست ، عشق است« 
صدای منطق ام می آید :»همه ی شماها دیوانه اید « 
هم  با  اندکی  است  :»بهتر  آید  می  ترسم  صدای 

بترسیم« 
صدای گور می آید :» بیا بیا ؛ بیا با من بخواب« 

حوصله ام می آید و 
چیزی نمی گوید 
خوابم می آید و 

پنجره را باز می کند

نجوای عشق
وقتی که گفتی: 

دوستت دارم 
فرشته های تهی از عشق خندیدند 

آوای مهر سر دادند 
ستاره های لوند آسمان 

چشمک زدند 
رنگها، آبی آسمانی ماند 

اال
ستاره ی زشت و حسود سرطان 

که قهر کرد 
ناپدید شد 

به خلوت انس من و تو سرک کشید 
تو را از من دزدید و برد

به قلم
سامان 
ساردویی

به قلم
سید رضا 
مجدزاده 
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گزارش »کرمان امروز« از یک اتفاق نامبارک که متاسفانه در شکاف های قانونی قرار گرفته است؛

نابودی محیط زیست با سوءاستفاده از شعار ایجاد اشتغال

پاسخ پژوهشگران و پزشکان به پرسش مهم این روزها که آیا    کودکان را مقابل کرونا واکسینه کنیم؟

تزریق واکسن با توجه به شرایط شکننده ای که وجود دارد

بهتر از نزدن آن است
با توجه به بازگشایی مدارس و کم توجهی دانش آموزان به رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی، واکسیناسیون منطقی ترین راه برای کنترل 

پاندمی کرونا در مدارس است.
به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه 
از  واکسیناسیون،یکی  که  دارند  تاکید  پژوهشگران  جوان،  خبرنگاران 
راه های موثر برای جلوگیری از ابتالی دانش آموزان به سایر افراد است 
زیرا رعایت شیوه نامه های بهداشتی در بین دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ 
سال به دلیل بازیگوش بودن و سرگرم شدن به بازی با همساالنشان، 

کمرنگ تر است.
که  شده  باعث  کرونا  واکسن  دریافت  برای  ها  خانواده  های  نگرانی 
سواالتی در مورد عوارض احتمالی واکسن ها در کودکان برایشان ایجاد 
شود اما متخصصان تا کنون هیچ گونه گزارشی مبنی بر عوارض حاد و 
خطرناک ویروس، ارائه نداده اند و واکسن زدن را در این شرایط بهتر 

از واکسن نزدن می دانند.
واکسن زدن دانش آموزان بهتر از واکسن نزدن است

مفید  بیمارستان  کودکان  های  بیماری  متخصص  پروانی،  ناصر 
واکسن  یک  کرد:  اظهار  جوان  خبرنگاران  باشگاه  با  گفت وگو  در 
است.  محققان  و  پزشکان  کارشناسان،  ساله  چندین  مطالعات  نتیجه 
واکسن هایی مثل واکسن آبله، واکسن دیفتری و واکسن کزاز و ... نتیجه 
چندین سال تحقیق و بررسی آزمایش و مطالعه بوده و پس از بررسی 

مطالعات گسترده بالینی مورد استفاده قرار گرفته است.
او افزود: واکسن کرونا نیز مثل سایر واکسن ها مورد مطالعات مختلفی 
قرار گرفته اما باید پذیرفت که این مطالعات انجام شده نتیجه یک یا 
دو سال شروع کرونا بوده است و سابقه طوالنی ندارد، ولی با وجود این 
باز هم مشاهده عوارض شناخته شده و حالت پیچیده ای در اثر تزریق 
این واکسن ها در افراد نبوده ایم و عوارض حاد ثبت شده ای در این مدت 
مشاهده نشده است؛ عوارضی هم که به وجود آمده طی دو سال مطالعه 

ای که انجام شده ، مساله خاصی را به وجود نیاورده است.
پروانی گفت: تمام استادان، کارشناسان، محققان و متخصصان در این 
باید  ما  و  می دانند  ارجح  زدن  واکسن  برای  را  واکسن  تزریق  شرایط 
بپذیریم که با واکسیناسیون خطر مرگ و میر او را تا حد بسیار زیادی 
کاهش می دهد و از بروز اطالعیه حاد بیماری در افراد جلوگیری می کند.

تاکنون  که  تحقیقاتی  کرد:  بیان  کودکان  های  بیماری  متخصص  این 
ویژه  به  مختلف  سنی  گروه های  برای  مختلف  واکسن های  مورد  در 
کودکان انجام شده بر مبنای علمی و تحلیلی بوده است. در حال حاضر 
واکسیناسیون ۱۲ تا ۱۸ سال در حال انجام است دقیقاً مثل بزرگساالن 
تزریق هر واکسنی که مورد تایید وزارت بهداشت باشد از عدم تزریق 

برای افراد کم سن بسیار گزینه مناسب تر و بهتری است.
او گفت: در هر شرایطی وقتی تکلیف بر این می شود که پروتکل های 
انجام شده برای کنترل یک اپیدمی در سطح جامعه انجام شود، مطمئناً 
روز ها و ماه ها مطالعات بالینی و آزمایشگاهی و تئوریک روی گزینه های 
پیشگیری پیشنهادی انجام شده و سپس در اختیار عموم جامعه قرار 
می گیرد در نتیجه تزریق واکسن برای کودکان طبق شیوه نامه ها الزامی 

و کمک کننده است.
پروانی در مورد شیوه نامه هایی که برای پیشگیری از ابتالی کودکان 
باید انجام شود، تصریح کرد: رعایت شیوه نامه های بهداشتی که خیلی 
کودکان  که  آنجایی  از  اما  شود،  انجام  همچنان  باید  شده  تکرار  هم 

بازیگوشی های خاص خود را دارند و مثل بزرگساالن رعایت این شیوه 
نامه ها را جدی نمی گیرند باید توسط خانواده  آموزش ببینند.

بیاموزیم  کودکان  به  باید  افزود:  کودکان  های  بیماری  متخصص  این 
که شستشو و ضدعفونی کردن دستهایشان را جدی بگیرند، همچنین 
توجه به خواب کافی کودکان و دانش آموزان خیلی مهم است، زیرا کم 
خوابی باعث پایین آمدن سطح ایمنی بدن کودکان می شود. سر وقت 
خوابیدن می تواند کمک کننده باشد، همچنین استفاده از تغذیه های 
مورد  باید  نیز  کودکان می شود  بدن  ایمنی  افزایش  باعث  که  مناسب 

توجه قرار بگیرد.
او بیان کرد: نکته حائز اهمیت این است که پس از پایان ساعت های 
مشخص شده برای کالس های حضوری بهتر است دانش آموزان مدرسه 
فاصله  تا  کنند  بازی های گروهی خودداری  تجمع  از  و  کنند  ترک  را 

گذاری اجتماعی تا حد امکان رعایت شود. 
بین دانش  بهداشتی در  نامه های  بودن رعایت شیوه   کمرنگ 

آموزان
جمال میرزایی، متخصص عفونی و فلوشیپ فوق تخصص نقص ایمنی، 
کرد:  اظهار  جوان  خبرنگاران  باشگاه  با  گفت وگو  در  پیوند  و  سرطان 
واکسیناسیون دانش آموزان به عنوان یکی از گروه هایی که به راحتی 
می توانند ناقل ویروس از خانواده به محیط مدرسه و از محیط مدرسه 

به خانواده باشند، شناخته شده اند.
رعایت شیوه نامه های بهداشتی برای دانش آموزان کم سن سخت است 
و معموالً تحمل مداوم استفاده از ماسک و یا شستشوی مکرر دست 
ها برای کودکان سخت است. با توجه به فعالیت هایی که دانش آموزان 
در فضاهای بسته و با همراهی دیگر دانش آموزان با کمترین فاصله در 
کنار هم دارند این خطر وجود دارد که در صورت عدم رعایت نکات 
بهداشتی، شاهد افزایش ابتالی کودکان، دانش آموزان و حتی خانواده 

ها و مسئوالن مدارس به کرونا باشیم.
این متخصص عفونی تصریح کرد: نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا، 
از  یکی  توانند  می  که  گروهی  عنوان  به  آموزان  دانش  واکسیناسیون 

عوامل افزایش دهنده ویروس کرونا در سطح جامعه باشند، از اهمیت 
باالیی برخوردار است.در حال حاضر در اکثر نقاط دنیا دانش آموزان با 
واکسن های مختلف واکسینه می شود و نباید نگرانی خاصی در این 

مورد برای خانواده ها وجود داشته باشد.
سایر  و  آنفلوانزا  واکسن  مثل  نیز  کرونا  واکسن  کرد:  یادآوری  او 
سالیان  مختلف طی  های  پاندمی  از  پیشگیری  برای  که  واکسن هایی 
عملیاتی  مراحل  شده،  تزریق  کودکان  ویژه  به  و  مردم  به  متمادی 
تسریع  و  علم  پیشرفت  به  توجه  با  است.   کرده  سپری  را  مختلفی 
مراحل تحقیقاتی، باید به این نکته توجه داشت که استفاده از واکسنی 
که کمتر از دو سال است تمام مراحل تحقیقاتی و بالینی را پشت سر 
گذاشته و تا کنون هیچ عارضه حادی نداشته است، نمی تواند مشکلی 
را در کودکان ایجاد کند و حداقل اینکه خطرپذیری زیاد و قابل توجهی 

ندارد.
 بی خطر بودن واکسن سینوفارم برای دانش آموزان 

تخصص  فوق  و  کودکان  بیماری های  متخصص  آرمین،  شهناز 
جوان  خبرنگاران  باشگاه  با  گفت وگو  در  کودکان  عفونی  بیماری های 
و  شده  ساخته  کشته شده  ویروس  از  سینوفارم  واکسن  کرد:   اظهار 
استفاده از آن در کودکان جای نگرانی ندارد زیرا تا کنون ما از بسیاری 
از واکسن ها با پلتفورم ویروس کشته شده استفاده کرده ایم و مشکلی 

ایجاد نشده است.
صحبت هایی مبنی بر بروز مشکالتی در سنین بلوغ کودکان و نوجوانان 
بر اثر تزریق واکسن پایه و مبنای علمی ندارد. مثل سایر واکسن هایی 
که تا کنون تزریق شده و مسئله ایجاد نکرده است، تزریق واکسن کرونا 

هم برای افراد کم سن مشکلی ایجاد نمی کند.
این فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان بیان کرد: به طور کلی 
در کشورهایی مثل عربستان و بحرین نیز واکسیناسیون دانش آموزان 
انجام شده و تاکنون عوارض خاصی برای این قشر ایجاد نکرده است. به 
نظر می رسد در حال حاضر تزریق واکسن با توجه به شرایط شکننده 

ای که وجود دارد، بهتر از نزدن آن است.

در چند سال اخیر به واسطه فرمایشات مقام معظم 
رهبری مشاهده می کنیم که حمایت از تولید داخلی 
و رفع موانع از سر راه تولید بسیار مورد بحث محافل 
نیز  کارساز  موارد  بسیاری  در  که  راستی  به  و  است 
بوده و خواهد بود. اینکه بر سر راه بسیاری از تولید 
کنندگان ما موانع بسیاری وجود دارد و حتی بسیاری 
از فعاالن صنعتی حاضر به تعطیلی کار شده اند شکی 
نیست. اما اینکه چگونه این نقصان را مرتفع سازیم 

جای تامل و تعمق است. 
آنقدر  ما  کشور  ارگان های  و  ادارات  از  بسیاری  در 
موانع برای صنعتگران ساخته شده است که بسیاری 
از افراد را از همان ابتدا منصرف می سازد.این موانع 
به حدی است که بسیاری افراد را از اواسط راه نیز 
باز می گرداند. منظور رهبر معظم انقالب نیز همین 
روز  به  دلیل  به  گهگاه  که  مانع هایی  است؛  موانع 
نشدن و قدیمی بودن قوانین ایجاد شده و گاهی نیز 
نشدن یک  آغاز  باعث  مدیران  اشتباه  های  برداشت 
فعالیت ارزشمند می شود. در چند سال اخیر با توجه 

موانع،  این  به  ای  خامنه  اهلل  آیت  اشاره حضرت  به 
از  اتفاقات خوبی رقم خورده است و حذف بسیاری 
موانع را شاهد بودیم که روند آن همچنان ادامه دارد 

و اتفاقی بسیار مبارک است.
در  قوانین  همه  همچون  نیز  قانون  و  روند  این  اما 
کشورمان مورد سوء برداشت و سوء استفاده عده ای 
شاهد  اخیر  سال  چند  در  است.  گرفته  قرار  خاص 

هستیم که چندین کارخانه و مجموعه در استان و 
متاسفانه  که  شد  احداث  کرمان  شهر  همین  حتی 
از  و  نکرده  رعایت  را  استانداردهای الزم  از  بسیاری 
برخی جهات حتی زیان آور نیز می باشند. یکی از 
قرار  موانع  لیست  در  گهگاه  شوربختانه  که  مواردی 
است.در  زیست  محیط  از  حفاظت  بحث  گیرد؛  می 
همین شهر کرمان شاهد بودیم که چندین کارخانه 

آلودگی  ضایعات  سوزاندن  دلیل  به  که  بازیافت 
بسیار زیادی نیز دارند راه اندازی شد و هنگامی که 
بازرسان محیط زیست مراجعه می کردند، مدیران که 
به فرمایشات مقام  اشاره  با  ظاهری مذهبی داشتند 
نفر  این کارخانه چند ده  اینکه در  و  معظم رهبری 
را  موضوع  که  داشتند  این  بر  سعی  هستند  شاغل 
بزرگ  از صنایع  برخی  منحرف سازند. همچنین در 
استان نیز شاهد هستیم که به جای بهبود وضعیت 
فیلتراسیون کارخانه   های خود سعی می کنند که با 
استناد به شعار سال و لزوم رفع مانع، موضوع محیط 
زیست را به حاشیه بکشانند. خوشبختانه در بسیاری 
ورود  ها  پرونده  این  به  کرمان  دادگستری  موارد  از 
کرده و مانع نابودی محیط زیست شده است. اما چه 
بهتر بود همه ما مردم که زمانی کوتاه را بر روی این 
زمین حیات داریم و بسیاری از امانات خداوندی را در 
اختیار داریم بدانیم که رفتار ما در تاریخ اُزن که هر 
روز نازک تر می شود، روزی منجر به نابودی فرزندان 
ما می شود. این درختهایی را که در آتش سوزی های 
ساختگی نابود می کنیم تا به جای آن تاالر و ویال 
بسازیم، همان دستگاه های اکسیژن سازی است که 
در آینده قرار است فرزندان ما را زنده نگه دارد. به 
امید فردایی که اندکی آینده نگری جای سودجویی 

های شخصی را بگیرد.

به قلم 
محمد فتح نجات

جهل و دروغ و طمع؛

 ارکان بدبختی انسان 
مطبوعات  و  اطالعات  نشریات  در  نگاری  روزنامه  سال  چهل  از  بیش 
امروز« و مطالعه ی اخبار  از جمله، روزنامه ی مردمی »کرمان  محلی و 
از منابع مختلف، اینجانب را به حقایقی هدایت کرد که سه رکن اصلی 

و اساسی خوشبختی یا بدبختی افراد هر جامعه ای محسوب می شوند. 
در صفحه ی  بارها  باشید،  مطبوعات  مرور  و  مطالعه  اهل  اگر  هم،  شما 
حوادث نشریات خوانده اید که کالهبرداران با تحریک رگ طمع افراد 
نادان و ساده دل، دسترنج یک عمر خانواده ای را به تاراج برده و زمینه 

ی فروپاشی کانون خانواده ها را فراهم آورده اند.
کالهبرداری واقعیتی باستانی است که از ژرفای تاریخ تا همین لحظه که 
این مقاله را مطالعه می فرمایید، ادامه دارد و جالب اینجاست که تالش 
و  نادانی«  و  »جهل  بیماری  درمان  برای  پیش  از صدها سال  فرهیختگان 
ناکام گذاشتن کالهبرداران نیز تاکنون ادامه یافته و محتوای بیشتر گنجینه 
های فرهنگ و ادب فارسی به قلم سعدی، جامی، فردوسی به این موضوع 
اختصاص یافته است. استادان دانشگاه ها نیز برای شرح کالم نغز ادبای 

گذشته و معاصر سخت کوشیده اند، اما کو گوش شنوا و چشم بینا!؟
آگاهی  پلیس  هشدارهای  به  توجه  عدم  و  مطالعه  به  اعتنایی  بی  آری، 
)جهل و نادانی( آتشی است که دیگ طمع افراد را به جوش می آورد و 
برای به دست آوردن سودهای هنگفت از مشارکت در پیش خرید خانه 
و خودرو و شرکت های هرمی و نیز خریدارانی از فروشگاه های قالبی 
اینترنتی و سپردن اطالعات بانکی به دیگران، دسترنج خود را از دست 

می دهند.
رفتارهای  ریزد،  می  فرو  اجتماعی  اعتماد  دیوارهای  فرآیندی  چنین  در 

خیرخواهانه کاستی می گیرد و فساد توسعه می یابد.
مردان یا زنانی که در تله ی کالهبرداران گرفتار می شوند، در پاسخ به 
همسران خود به دروغ و دغل روی می آورند و هر روزی که می گذرد 
در باتالق حاصل از جهل و دروغ و طمع بیشتر فرو می روند که گفته اند 

خود خواسته را تدبیر نیست! 
»دروغ« در کتیبه ی داریوش کبیر از عوامل اصلی و مهم جنگ و قحطی 
به شمار می رود و در آموزه های دین مبین اسالم، دروغگو دشمن خدا 

معرفی شده که خط بطالنی بر عبادت ها نیز محسوب می شود.
تجربه های حقیر طی سالهای عمر ثابت کرده است دروغ »ام الخبائث« 
ها  میلیون  و  پیوسته  وقوع  به  دروغگویی  پی  در  جنایات  بیشتر  و  است 
کودک  ها  میلیون  و  است  پاشیده  هم  از  دروغگویی  سبب  به  خانواده 
و نوجوان مجبور به پذیرش تبعات طالق شده و هزاران انسان بی گناه، 

قربانی رفتار نابهنجار بازماندگان طالق های ناشی از دروغ می شوند.
)به ویژه در آمریکا که خرید و فروش اسلحه آزاد است(.

ولی کاش »جهل و دروغ و طمع« با کوشش روسای جمهوری و رهبران 
کشورها به مثابه ویروس های خطرناک ـ از جهان ریشه کن می شدند 
تا خوشبختی بر سراسر کره ی خاکی سایه افکن شود و دنیای مجازی 

تحت کنترل تشکیالتی قرار گیرد که خاکیان به آن اعتماد داشته باشند.

یادداشتی به قلم مسعود فوقانی؛

یادی از خوبان
ارزش ها را قدردان باشیم و با نیت و زبانی تشکرآمیز ازخالق و مخلوق به 
ارزش های به جای مانده بیندیشیم و شکر گزاری که برابر است با تشکر 

از خالق توانا»من لم یشکر المخلوق و لم یشکر الخالق«
زحمات  قدردان  توان  حد  در  مطالبی  ارائه  با  گذشته  دوسال  دریکی 
جمله  از  شدیم  گذشته  سال  پنجاه  تا  چهل  سابقه  با  دیارمان  هنرمندان 
آقاعباسی،  دکتر  خالقی،  مسعود  زاده،  نواب  محمد  همچون  اساتیدی 
از  دیگر  بسیاری  و  زاده  طبیب  یاد  زنده  و  مظهری  امیر  ثانی،  مهدی 
روزنامه  مسئول  مدیر  تقدیم  کالم،  نقصان  با  آنهم  دهه  آن  هنرمندان 
به  دارد  هنری  جامعه  به  که  محبتی  با  هم  ایشان  و  کردم  امروز  کرمان 

چاپ رساندند.
یافتگان جامعه  اینهمه پرورش  با خود سبک و سنگین داشتم که  در واقع 
با شوق و  فرهنگی در آن سال ها سرچشمه اش کجا بود که این عزیزان 
البته  را رقم زدند.  امروز شاهد آن هستیم  عیار هنری که  وافری آن  ذوق 
شکل گیری تربیت خانواده، مدرسه، دبیرستان، به جای خویش در این استاد 
سازی ها دخیل بوده و خواهد بود.همچنین پشتکار و آداب دانی هنرمندان 
نیز باعث موفقیت خود هنرمند و محیط پیرامون وی می باشد. بسیاری از 
استادان که امروز در جامعه ما شهرت و خوشنامی دارند و مسئولیت جریان 
سازی بسیاری را بر عهده داشته اند خود روزی تحت تعلیم بزرگانی بودند 
اشخاصی  که  زمان  آن  مدیریتی  تیم  بود.  ایشان  زحمات  قدردان  باید  که 
فرهنگی  جامعه  در  شده  شناخته  و  مدیریت  کار  در  مدبر  و  مدیر  دلسوز، 

کرمان بودند وظیفه ساختن استادان امروز را بر عهده داشتند.
بسیار است نام افرادی که در زمینه فرهنگ و هنر قبل و بعد از انقالب 
اسالمی فعالیت داشتند که باید دست ایشان را بوسید. به دلیل اینکه ممکن 
است نام فردی از قلم بیفتد ذکر اسامی همه این عزیزان ناممکن است و 
امیدواریم که اگر در قید حیات هستند ، سرزنده باشند و اگر از این دنیای 

فانی کوچ کرده اند از خداوند برای ایشان آرزوی آرامش ابدی دارم.
اما در این بین باید یادی ویژه داشته باشیم از استاد و معلم اخالق زنده 
یاد جناب برزو آمیغی که دست پروردگان علمی تحصیلی حتی پرورش 
هر  بزرگ  مرد  این  مدیریتی  جایگاه  از  برنامه  فوق  های  رشته  یافتگان 
یک در مقام منصبی علمی قرار دارند و مدیون وی می باشند. بسیاری از 
اساتید و افراد نخبه که استادی شان شکوفا شد، خود را مدیون مجموعه 
آموزشی ایشان می دانند که از این روی باید قدردان زحمات وی بود. 
نیز  بزرگان بسیاری داشت. افرادی از  همچنین در زمینه ورزش کرمان 
جمله زنده یاد محمود مستقیمی، جناب آقای مقیمی، آقای تاج الدینی، 
جناب ذکااسدی و بسیاری دیگر از عزیزان ورزشکار ودلسوخته ورزش 

کرمان که هرچه امروز هست از تالش این عزیزان بوده.
یقینا اگر هیات تحریریه روزنامه کرمان امروز تمام صفحات این روزنامه 
که  عزیزانی  همه  نام  توانم  نمی  هم  باز  دهد  قرار  بنده  اختیار  در  نیز  را 
تاریخ ساز فرهنگ و هنر این استان پهناور بودند را ذکر کنم و قطعا باز 
هم وجود دارد اسمی ارزشمند که از قلم بنده بیفتد. بنا براین از همه این 
عزیزان پوزش می خواهم و امیدوارم که در مطلبی دیگر بتوانم به صورت 

اختصاصی به عرصه های گوناگون بپردازم.

به قلم
 یحیی فتح نجات 
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