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برگزیدگان جشنواره چای محرم
کرمان معرفی شدند  در 
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فرمانده انتظامی استان خبر داد:

در یک سال گذشته 

شاهد کاهش 20 درصدی جرائم 

خشن در استان بودیم

۱۷ شغل آینده که احتماال 
هیچ کس برای آن ها

 آماده نیست؛

انقالب مشاغل

متن در صفحه دوم

3

2

بدن به چه میزان میوه و سبزیجات

 نیازمند است؟

استاندار کرمان تاکید کرد:

شرکت ها و صنایع بزرگ فعال استان قطعات 

مورد نیاز را از قطعه سازان کرمانی  بخرند 

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش استان خبر داد:

کسینه نشده  به استان ممنوعیت ورود دام های وا

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری:

ظرفیت خوب ساخت و تأمین 

قطعات مورد نیاز ماشین آالت 

بخش معدنی در استان وجود دارد

کهازدستمیرود؛ گزارش»کرمانامروز«ازجوالنافغانیکشهادرجادههایاستانوجانهایی

شی افغانی ِکش ها در جاده های استان
ُ

ایرانی ک

متن کامل در صفحه سوم

    افغانی ِکشی این روزها به خصوص پس از حمله طالبان به کشور افغانستان بیش از پیش در جاده های استان رایج و گویی به پدیده ای عادی تبدیل شده و سال هاست که جاده های استان شاهد تردد ارابه های 
مرگ حامل اتباع غیرمجاز است؛ پدیده ای که منجر به افزایش تصادفات جاده ای و به خطر انداختن امنیت جانی و روحی روانی مردم می شود. مسئوالن استان بارها نسبت به این موضوع انتقاد کرده و یکی از مطالبات 

جدی مردم نیز جلوگیری از قاچاق اتباع غیر مجاز به این استان  بوده و هست و...

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

کرمان  کشور در زمینه تایید و یا رد حکم شهردار  کاهلی و سکوت وزارت  گزارش »کرمان امروز« از 
گالیه های مردم و مسئوالن در این باره؛ و 

تعلل وزارت کشور درباره حکم شهردار و نارضایتی کرمانیان

رئیس جمعیت هالل احمر خبر داد؛

ورود محموله 

شش میلیون ُدزی 

کرونا به کشور کسن  وا

اشتباهات صبحگاهی

که موجب کاهش  

 انرژی شما می شود

 صفحه  سوم

متن کامل در صفحه چهارم صفحه  سوم
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی شناسایی پیمانکار 16- 1400

آگهی شناسایی پیمانکار 17- 1400

آگهی شناسایی پیمانکار 18- 1400

 شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد جهت تامین 2 دستگاه خودرو پیکاپ دو کابین مدل 95 به باال و 4 دستگاه خودرو مزدا دو کابین 
مدل 95 به باال مورد نیاز در مجتمع مس سرچشمه و هر مکانی که کارفرما تعیین نماید را به پیمانکار  واجد شرایط واگذار نماید.لذا از 
متقاضیان دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به صورت حضوری به شرح ذیل و حداکثر سه روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، 
شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت ارفع سازان کرمان، واحد امور قراردادها ارسال فرمایند و در صورت داشتن هرگونه سوال و یا 

ابهام با شماره های 343۱0286 - 034 و 343۱0599 - 034 واحد امور قراردادها داخلی ۱8۱ یا ۱69 تماس حاصل نمایند.
۱ـ اسناد مربوطه خودرو به نام شخص 

2ـ گواهینامه رانندگی پایه دوم 
3ـ هزینه آگهی مناقصه برعهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

 شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد تهیه و اجرای گروت و چسب بتن جهت شیب بندی سقف و اجرای آب بندی سقف عرشه فوالدی 
استراکچر شماره ۱ )سطح اکسپوز( پروژه پهنه ورودی  مجتمع مس سرچشمه را به پیمانکار  واجد شرایط واگذار نماید.لذا از شرکت هایی 
که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح 
ارفع سازان کرمان، واحد  به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت  تاریخ درج آگهی  ذیل و حداکثر سه روز 
امور قراردادها ارسال فرمایند و در صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهام با شماره های 343۱0286 - 034 و  343۱0599 - 034  واحد امور 

قراردادها تماس حاصل نمایند.
۱ - تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 2 - تصویر اساس نامه شرکت  3 - مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت

 4ـ تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 5 - رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 6 - هزینه آگهی مناقصه 
بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

 شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد تهیه و اجرای قالب بندی، اجرای آرماتوربندی و بتن ریزی سقف تیرچه بلوک در ارتفاع ۷ متری به همراه تیرهای 
اصلی و ستون از ارتفاع 4 تا ۷ متری )تراز زیر سقف( شامل آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی و عمل آوری بتن به همراه نصب صفحه های فوالدی 
در بتن و تهیه داربست )لوله و بست های فلزی( و اجرای داربست بندی از ارتفاع 4 متر تا تراز زیر سقف، ساختمان رستوران شقایق واقع در مجتمع 
مس سرچشمه را به پیمانکار  واجد شرایط واگذار نماید.لذا از شرکت هایی که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل 
می آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر سه روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب 
میدان شهدا، شرکت ارفع سازان کرمان، واحد امور قراردادها ارسال فرمایند و در صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهام با شماره های 343۱0286 - 034 و  

343۱0599 - 034  واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.
۱ - تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 2 - تصویر اساس نامه شرکت  3 - مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت

 4ـ تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 5 - رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 6 - هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده 
مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 



خبر
دو دوشنبه 19 مهرماه 4/1400 ربیع االول 1443/ 11 اکتبر2021/سال بیست و ششم شماره 3530

اخبار استان

دانش  های  اینکه شرکت  بیان  با  کرمان  استاندار 
تبدیل  معادن  و  صنایع  تپنده  قلب  به  باید  بنیان 
با دنیا داشته  باید کار علمی متناسب  شوند گفت: 
های  دانش  و  قدیمی  های  شیوه  با  وگرنه  باشیم 

بدون پژوهش نمی توان کاری انجام داد.
به گزارش ایرنا، علی زینی وند در حاشیه بازدید از 
پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، 
ماشین آالت و تجهیزات وابسته کرمان با بیان اینکه 
این نمایشگاه تخصصی و پیشرفته است و از نقاط 
این  در  معدن  و  صنعت  حوزه  در  کشور  مختلف 
نمایشگاه شرکت کردند افزود: کرمان پایلوت اصلی 
از  صنعت و معدن کشور است و حتی نمایندگانی 
شرکت های خارجی در این نمایشگاه حضور دارند. 
یکی   دنیا  در  نمایشگاه  برگزاری  اینکه  بیان  با  وی 
از ضروریات است، گفت: با توجه به شیوع ویروس 
کرونا این نمایشگاه با نشاط خوبی برگزار شده است. 
حضور  نمایشگاه  این  در  اینکه  بیان  با  وند  زینی 
شرکت های دانش بنیان و تنوع مشارکت و حضور 
بود  چشمگیر  بسیار  قطعات  و  واسط  های  شرکت 

تصریح کرد: این نمایشگاه می تواند تاثیر زیادی در 
افزایی و کیفیت بخشی حوزه صنعت و معدن  هم 
مهم  های  شرکت  و  ها  استان  بین  و  باشد  داشته 
تبادل خوبی ایجاد کند تا در آینده بخش صنعت و 
معدن به تناسب پیشرفت های علمی در دنیا ارتقا 
یابد. استاندار کرمان در بازدید از شرکت های دانش 
ذیل  شرکت  ثبت  گفت:  نمایشگاه  این  در  بنیان 

شرکت دانش بنیان یک برند مهم است.
دنیا  با  متناسب  علمی  کار  باید  کرد:  تصریح  وی 
دانش  و  قدیمی  های  شیوه  با  وگرنه  باشیم  داشته 
بر شرایط  R&D مبتی  های بدون پژوهش و کار 
دنیا نمی توان کاری انجام داد تا شرکت های دانش 
بنیان در همه صنایع از جمله صنایع صنعت و معدن 
و فوالدی به عنوان برجسته ترین شرکت ها در این 

عرصه باشند.
زینی وند همچنین در بازدید از شرکت های معدنی 
گل گهر در این نمایشگاه در پاسخ به سوالی مبنی 
بر مدیریت شرکت گل گهر افزود: این شرکت یکی 
از مجموعه های موفق کشور است زیرا طرح های 

توسعه ای قابل قبولی دارد. 
وی افزود: شرکت گل گهر در زمینه توسعه متوازن 
اقدامات موفقی  اجتماعی  و  فرهنگی  و بخش های 
های  شرکت  نمایشگاه  این  در  و  است  داده  انجام 
بزرگ گل گهر حضور دارند که امیدواریم با دانش 
روز پیش بروند تا در صنعت فوالد و سنگ آهن در 

قله قرار گیریم. 
بزرگ  صنایع  و  ها  شرکت  افزود:  کرمان  استاندار   
فعال در استان را ملزم به خرید قطعات مورد نیاز 

خود از قطعه سازان کرمانی کرده ایم. 
بانک  اینکه  بر  مبنی  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
توانمندی های  و  نیازمندی ها  اطالعاتی در زمینه 
استان در حوزه صنعت و معدن نداریم گفت: بانک 
توانایی های استان توسط  نیازها و  اطالعات جامع 
اتاق بازرگانی کرمان در حال انجام است و اطالعات 
فرعی(  پیمانکاری  مبادالت  SPX)نظام  حوزه  در 

جمع بندی شده است. 
استاندار کرمان با تاکید بر لزوم رقابتی شدن تولید 
و کاهش  افزایش کیفیت  به  منجر  این مهم  گفت: 

قیمت می شود و اگر SPX های که در این استان 
از  خارج  بازارهای  با  نتوانند  کنیم،  می  اندازی  راه 
با  کنند،  رقابت  کیفیت  و  قیمت  لحاظ  به  استان 

شکست روبرو خواهیم شد.
وی یکی از راهکارهای توسعه متوازن استان را در 
راه اندازی SPXها تعریف کرد و افزود: به زودی 
با عملیاتی کردن SPXها در استان، گامی استوار 

در راستای توسعه متوازن استان برخواهیم داشت.
زینی وند تصریح کرد: ما فقط می توانیم نیازمندی 
های استان را احصا و شرکت های بزرگ صنعتی و 
معدنی استان را ملزم به خرید کاالی که با همان 
کیفیت و قیمت در استان ساخته می شود؛ کنیم 
اما بازاریابی و سودهی قطعه سازان بر عهده بخش 

خصوصی است.
وی تصریح کرد: صنایع پایین دستی باید از تجارب 
دنیا برای حضور در بازارها بهره گیرد و امروز نگاه 
دنیا به دانش روز، کیفیت و کاهش هزینه ها است 
که این ویژگی های مهم را می توان با شرکت های 

دانش بنیان محقق کرد.

فرمانده انتظامی استان کرمان به کاهش ۲۰ درصدی جرائم خشن 
در این استان طی یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: آمار سرقت 

به عنف کرمان نیز در این مدت ۲۵ درصد کاهش داشته است.
نشست  در  ناظری  عبدالرضا  دوم  سرتیپ  سردار  ایرنا،  گزارش  به 
خبری به مناسبت هفته نیروی انتظامی افزود: افزایش ۱۰۰ درصدی 
کشف قتل ها طی یک سال گذشته در استان کرمان محقق شده و 
در زمینه شناسایی و انهدام باندهایی که در فضای سایبری مرتکب 

جرم می شدند، نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.
وی تصریح کرد: برخورد با اراذل و اوباش نیز طی یک ساله اخیر در 

استان کرمان ۳۷۰ درصد رشد داشته است.
فرمانده انتظامی استان کرمان به ارائه ۱۰ هزار و ۴۰۰ مشاوره در 
کالنتری ها و مراکز مشاوره نیروی انتظامی اشاره و اظهار کرد: بیش 
از ۷۰ درصد پرونده های این مراکز به صلح و سازش ختم شده که 

جای تقدیر دارد. وی گفت: از مهرماه سال گذشته تاکنون بیش از 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار تماس با مرکز فوریت های پلیسی استان 
کرمان برقرار و افزون بر سه میلیون و ۲۶۰ هزار خدمت راهنمایی و 

رانندگی به مردم ارائه شده است.
وی به کسب رتبه برتر استان کرمان در بخش مبارزه با مواد مخدر 
طی یک سال اخیر اشاره و بیان کرد: از مهرماه سال گذشته تاکنون 
۱۷۶ تن انواع مواد مخدر در استان کرمان کشف شده که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل از آن ۴۶ درصد رشد داشته است.
فرمانده انتظامی استان کرمان بیان کرد: در سال جاری یکصد تن 
انواع مواد مخدر در استان کرمان کشف شده و ۱۶۶ باند قاچاق مواد 

مخدر متالشی شده است.
سردار ناظری با اشاره به این مطلب که در راستای برخورد با قاچاق 
کاال بیش از ۶۷ درصد افزایش کشفیات کاالی قاچاق را داشته ایم، 

تاکید کرد: پلیس امنیت اقتصادی در کرمان راه اندازی شده است.
با اشاره به این مطلب که برگزاری  انتظامی استان کرمان  فرمانده 
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح یکی از برنامه های هفته ناجا در 
از  تجلیل  همایش  ناجا  هفته  کرد:طی  تاکید  است،  کرمان  استان 
ترافیک،  فرهنگیار  بانوان  سراسری  همایش  ترافیکی،  های  نمونه 
مسابقه روز بی حادثه و رزمایش موتورسواران قانونمند برگزار می 

شود.
محور،  مردم  امنیت  توسعه  راستای  در  کرد:  بیان  ناظری  سردار 

دهمین گردهمایی پلیس های محله را خواهیم داشت.
با  دیدار  تخصصی،  و  علمی  های  نشست  برگزاری  داد:  ادامه  وی 
شهدا،  های  آرمان  با  میثاق  تجدید  دانشگاهیان،  و  علمی  نخبگان 
تجلیل از خانواده های شهدای نیروی انتظامی، دیدار با علما، نشست 
با ائمه جمعه، نشست مشترک قضایی، نشست با مجمع نمایندگان، 

بخشداران،  دهیاران،  با  نشست  طوایف،  سران  همایش  برگزاری 
فرمانداران و اعضای شوراهای اسالمی و برگزاری همایش همیاران 
در  ناجا  هفته  بزرگداشت  های  برنامه  دیگر  از  فتا  پلیس  سایبری 

استان کرمان خواهد بود.
فرمانده انتظامی استان کرمان تاکید کرد: اجرای طرح مردم یاری، 
تجلیل نیروهای وظیفه برتر، دیدار با ورزشکاران، دلجویی از ایتام، 
برگزاری مسابقات ورزشی و، وبینار تخصصی مبارزه با قاچاق کاال، 
ارتباط مستقیم با مردم در دفتر خدمات همگانی )۱۹۷( و افتتاح 
در  ناجا  هفته  بزرگداشت  های  برنامه  دیگر  از  عمرانی  های  طرح 

استان کرمان است.
داریم  افتخار  کرد:  تاکید  پایان  در  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
به عنوان یک پلیس هوشمند در تامین امنیت مردم نقش آفرینی 

می کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با بیان اینکه ظرفیت 
کرمان  استان  در  معدنی  آالت  ماشین  سازی  قطعه  حوزه  در  خوبی 
از  درصد  از ۵۰  بیش  اما  وجود  این  همه  با  کرد:  اظهار  دارد،  وجود 
تأمین  از کرمان  از خارج  استان  این  معدن  نیاز بخش  مورد  قطعات 

می شود.
»حسین مهرابی« در مراسم افتتاح پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن 
و صنایع معدنی در محل نمایشگاه جنوب شرق از برگزارکنندگان این 
نمایشگاه قدردانی کرد و گفت: نمایشگاه ها پل ارتباطی بسیار خوبی 

بین کارگزاران اقتصادی و بازارهایی که در دنیا وجود دارد، هستند و 
به همین دلیل تالش ما بر این است که این نمایشگاه ها به بهترین 

شکل ممکن و در شرایط فنی و ایده آل خوبی برگزار شوند.
وی با اشاره به اینکه شیوع بیماری کرونا در دو سال گذشته بسیاری 
از نمایشگاه ها را لغو کرد، افزود: آثار برگزار نشدن این نمایشگاه ها تا 
چند سال آینده ادامه خواهد داشت چرا که در ارتباط بین کارگزاران 
و شرایط بازار وقفه ای طوالنی افتاد. وی خاطرنشان کرد: بدنه بنگاه 
های کوچک معموالً بار اشتغال را به دوش می کشد و می تواند توسعه 
دهنده بخش خدمات باشد. در کشورهای توسعه یافته رشد اقتصادی 
مرکب از دو بخش منابع و بهره وری و دانش است. در استان کرمان 
نیز سهم بخش منابعی اقتصاد بیشتر از بخش خدماتی اقتصاد است و 
باید به سمت افزایش بهروری از طریق شرکت های دانش بنیان برویم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان تصریح کرد: ظرفیت 
خوب ساخت و تأمین قطعات مورد نیاز ماشین آالت بخش معدنی در 
استان کرمان وجود دارد این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد این 
قطعات از خارج از استان تأمین می شود که جا دارد در راستای تولید 

و اشتغال این بخش تقویت شود.

توسعه  برای  بنیان  دانش  های  شرکت  از  باید  داد:  ادامه  مهرابی 
قدرت  ها  شرکت  این  که  آنجایی   از  که  چرا  گرفت  کمک  اقتصادی 
مالی برای مانور ندارند بهتر است منابع مالی شرکت های دانش بنیان 
توسط شرکت های بزرگ و متوسط تامین شود. در دنیا هم ثابت شده 
این حرکت به سمت شرکت های دانش بنیان می تواند منجر به رشد 

اقتصادی بیشتر و  موجب رشد بلند مدت تر شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان لزوم رفتن به سمت 
قرار داد و  تاکید  را مورد  باالتر  افزوده  ارزش  با  تکمیل زنجیره های 
گفت: زمانی ما سنگ آهن را از معادن برداشت و به صورت خام می 
فروختیم، که بعداً به طور تدریجی از همین ماده اولیه معدنی، گندله، 

شمش فوالدی و در حال حاضر میلگرد تولید می شود.
مهرابی عنوان کرد: اگر چشم انداز ۳۰ ساله ای داشته باشیم در برخی 
صنایع ممکن است بازار جذاب ایجاد شود مانند صنایع مس و صنایع 
جانبی آن، حتما بازار رو به توسعه ای خواهند داشت پس نگاه بلند 
مدت تر به این قضیه می تواند پایداری بیشتری را برای معادن استان 
باالتر  افزوده  با ارزش  اقتصاد استان را به سمت خدمات  رقم بزند و 

ببرد.

استاندار کرمان تاکید کرد:

شرکت ها و صنایع بزرگ فعال استان قطعات مورد نیاز را از قطعه سازان کرمانی  بخرند 

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

در یک سال گذشته شاهد کاهش 20 درصدی جرائم خشن در استان بودیم

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری:

ظرفیت خوب ساخت و تأمین قطعات مورد نیاز ماشین آالت بخش معدنی در استان وجود دارد

رئیس اداره نظارت بر امور 

حیات وحش استان خبر داد:

ممنوعیت ورود 

دام های واکسینه نشده  به استان

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش استان کرمان گفت: دامداران دام هایی 
که علیه بیماری های مشترک واکسینه نشده اند را به استان کرمان وارد نکنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست 
استان کرمان، منصور پورسینا گفت: با توجه به اینکه درمان حیات وحش در 
طبیعت امری محال است اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز بیماری 
در بیش از سه میلیون هکتار از اراضی تحت مدیریت این استان ضروری و 

ضامن بقای حیات وحش است.
پورسینا یادآور شد: با آغاز کوچ عشایر در اوایل بهار و پاییز، این اداره کل با 
همکاری ادارات کل دامپزشکی شمال و جنوب استان، تمامی دام های اهلی 
داخل و حاشیه مناطق تحت مدیریت را بر علیه بیماری های مشترک دامی 

واکسینه می کند.
وی افزود: با توجه به خشکسالی های اخیر و اهمیت آبرسانی به حیات وحش، 
ضدعفونی آبشخورهای مشترک انسان ساخت در مسیر عبور حیوانات اهلی و 

وحشی )با مواد سازگار با محیط زیست( در حال انجام است.
پورسینا عنوان کرد: بعضاً به دلیل ورود دام قاچاق به مناطق، شاهد شیوع 
بیماری در حیات وحش به خصوص طاعون نشخوار کنندگان کوچک هستیم 
که معموالً این بیماری به دلیل عدم امکان درمان حیات وحش در طبیعت، 

موجب بروز تلفات گستره ای در جمعیت های کل، بز، قوچ و میش می شود.
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش استان کرمان از دامداران حاشیه 
بیماری های  علیه  که  دام هایی  ورود  از  تا  خواست  مدیریت  تحت  مناطق 

مشترک واکسینه نشده اند، خودداری کنند.

برگزیدگان جشنواره چای محرم در کرمان 

معرفی شدند

دبیر جشنواره ادبی چای محرم گفت: برگزیدگان نخستین جشنواره ادبی چای 
محرم ۱۴۰۰ استان کرمان معرفی شدند.

معرفی  به  اشاره  با  محرم  چای  ادبی  جشنواره  دبیر  پوریزدی،  رحمت   ،
برگزیدگان نخستین جشنواره ادبی چای محرم گفت: دربخش داستان نعیمه 

شفیعی پور راوری، رضا شبان زاده راوری و زهرا قاسمی برگزیده شدند.
او افزود: همچنین در بخش قطعه ادبی بهاره احمدی، زهرا قاسمی و آرزو 
نصرت آبادی و در بخش داستانک اعظم جلیلی، ندا حقانی شمامی و اعظم 
سادات سر آبادانی و در بخش کودک و نوجوان ریحانه جعفری خیر آبادی 

حائز رتبه شدند.
پوریزدی تصریح کرد: فاطمه عظیمی، رسول پوریزدی، مائده عبدی و فاطمه 

فیروزی نیا داوران نخستین جشنواره چای محرم استان کرمان بودند.

يک سازمان دولتی در نظر دارد ملک زير را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند از تاريخ انتشار آگهی 
مزايده)1400/07/19( تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1400/07/27 همه روزه از ساعت 08:30 الی 15:00 برای کسب اطالعات و 
خريد اسناد مزايده به دفتر فروش به نشانی؛ تهران ،میدان آرژانتین خ شهیدعماد مغنیه پالک 7 واحد 9شماره تماس : 0218882188-
02188787859يا بنشانی استان کرمان،شهرستان کرمان، خیابان شهید قرنی، روبروی بیمارستان باهنر، جنب استخر مرواريد، دفتر 

تعاونی مسکن شماره تماس:32267759-034مراجعه فرمايند

آگهی مزایده شماره   1400/176/ هـ . ف

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

 

 «بسمه تعالی»

 ف.  ـه /176/1400   ده شمارهيآگهی مزا
خ انتشیار يان محترم میی وواندید از ویاريمتقاض رساند.ب ده عمومی به فروشيق مزاير را از طريز ملک ک سازمان دولتی در نظر داردي

بیراي  15:00الیی  08:30همیه روزه از سیاعت  27/07/1400میور   شدبهسه روز  اداريان وقت يوا پا (19/07/1400)دهيآگهی مزا
شیماره 9واحید  7عماد مغديیه پیال  شیهيدوهران ،ميدان آرژانتين    به نشانی؛ ده به دفتر فروشيد اسداد مزايکسب اطالعات و خر

استان کرمان،شهرستان کرمان، خيابان شهيد قرنی، روبروي بيمارسیتان بیاهدر، بدشانی يا 02188787859-0218882188وماس : 
 دديفرمامراجعه 034-32267759ريد، دفتر وعاونی مسکن شماره وماس:جدب استخر مروا

 

   ئت فروشيه»

 جناب عسگری

 ردددر روزنامه محلی کرمان منتشر گ 19/7/1400آگهی مذکور در روز دوشنبه مورخه 

 موضوع رديف
 مزايده

 تقريبی مساحت
 مالحظات آدرس )ريال( قيمت پايه پالک ثبتی )مترمربع(

 اعيان عرصه

1 
 ششدانگ
يک قطعه 

 زمين 
6/623790 - 

 
فرعی  2276

 اصلی 112از 
 4بخش 

شهرستان 
 کرمان

000/ 000/000 /231 

استان کرمان، 
شهرستان اختيارآباد، 
کنارگذر باغين کترود، 
نرسيده به پل زيرگذر 

 کوه بادامونيه

با  دوماز مرحله  اولنوبت 
وضعيت موجود و با توجه به 
 شرايط و مشخصات مزايده

 
 

  عمومی  یک مرحله ای مناقصهآگهی 
به  نگهبانی و انتظاماتتامین نیروی انسانی به منظور انجام امور ی رمناقصه واگذا 

 مرکز آموزشی درمانی افضلی پور صورت حجمی

شماره مناقصه:  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
1400/8/10/105 

 موضوع مناقصه
تامین نیروی انسانی به منظور ی رواگذامناقصه 

 انجام امور نگهبانی و انتظامات به صورت حجمی
 دریافت اسناد :  مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

سامانه تدارکات الف(
الکترونیکی دولت 

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

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 676/860/421/14 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 034/093/721 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

 دریافت اسناد
 روز 14:30از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 

 26/07/1400مورخ  شنبهدو
 09/08/1400مورخ   یکشنبه روز 14:30 ساعتتا  در سامانه ستاد ایران پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

 10/08/1400مورخ  دوشنبهروز  12:00ساعت از  بازگشایی پیشنهادها
 امور اداری مرکز آموزشی درمانی افضلی پور در محل  04/08/1400مورخ   شنبهسه روز  10:00در ساعت جلسه توجیهی ضمناً 

 برگزار خواهد شد.  
 ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست –کرمان  :) تضمین شرکت در مناقصه(پاکت الف  اصلمحل تسلیم 

 (هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.) روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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بدن به چه میزان میوه و سبزیجات نیازمند است؟

اشتباهات صبحگاهی که موجب کاهش انرژی شما می شود

در مجموع  که  نشان می دهد  متخصصان  از  تحلیلی 
مصرف روزانه پنج وعده میوه و سبزیجات برای سالمتی 

بیشترین مزایا را در پی دارد.
تحقیق آنها  اطالعات مربوط به سالمت و رژیم غذایی 
سال   ۳۰ تا  را  جهان  سراسر  در  نفر  میلیون  دو  حدود 
با  مقایسه  در  داد  نشان  نتایج  این  است؛  کرده  پیگیری 
افرادی که فقط دو وعده میوه یا سبزیجات در روز مصرف 
غذایی  اقالم  این  از  وعده  پنج  که  ،افرادی  در  می کنند، 

می خورند:
است خطر  کمتر  درصد  دلیلی ۱۳  هر  به  مرگ  خطر 
مغزی ۱۲ درصد  یا سکته  قلبی  بیماری  از  ناشی  مرگ 

کمتر است خطر مرگ ناشی از سرطان ۱۰ درصد کمتر 
است خطر مرگ ناشی از بیماری های تنفسی مانند بیماری 
انسدادی مزمن ریوی ۳۵ درصد کاهش می یابد. میوه ها و 
که  هستند  مغذی  ماده  چندین  اصلی  منابع  سبزیجات 
مرتبط  خونی  عروق  و   قلب   سالمت  به ویژه  سالمتی،  با 
)ترکیبات  پلی فنول  و  فیبر  منیزیم،  پتاسیم،  هستند: 

گیاهی با خاصیت آنتی اکسیدانی(.
به  گفته محققان در بهترین حالت، افراد باید روزانه دو 

وعده میوه به اضافه سه وعده سبزیجات مصرف کنند.
سبزیجات  خوردن  از  ناشی  سالمتی  مزایای  بیشترین 
اسفناج( و میوه ها و سبزیجات غنی  تیره رنگ )کلم پیچ، 

از ویتامین C و بتا کاروتن )مرکبات، توت ها، هویج( است. 
که  هستند  آنتی اکسیدان هایی  بتاکاروتن  و   C ویتامین 

ممکن است در پیشگیری از سرطان نقش داشته باشند.
جالب اینجاست که بر اساس نتایج این مطالعه، خوردن 
بیش از پنج وعده میوه یا سبزیجات در روز فایده بیشتری 
در کاهش خطر مرگ ندارد. اگر در طول یک روز دسترسی 
به میوه و سبزیجات ندارید، می توانید در روزهای دیگر 
کمی بیشتر از حد معمول بخورید تا میانگین مصرف این 

مواد را در هفته افزایش دهید.
در  اساسی  تغییرات  ایجاد  به  نیازی  کار  این  برای 
مثال،  به عنوان  ندارید:  خود  معمولی  غذایی  وعده های 

صبحانه شما می تواند یک کاسه غالت با مقداری بلوبری، 
یا شاید تخم مرغ و گوجه فرنگی پخته، پیاز و اسفناج باشد؛ 
ناهار می تواند یک وعده ساالد با میوه ها و سبزیجات مورد 
عالقه شما باشد )شاید ساالد کلم پیچ و اسفناج با تکه های 
گریپ فروت، فلفل قرمز، هویج(، یک فنجان ماست با توت  

فرنگی یا یک اسموتی با کلم پیچ و انبه.
در وعده شام، سبزیجاتی مانند بروکلی بخارپز یا کدو زرد 
و کدو سبز بخورید. اگر فرصتی برای خوردن سبزیجات 
کافی در طول روز نداشتید، برای وعده شام یک ساالد در 
حجم زیاد با مقدار زیادی سبزیجات رنگارنگ و مقداری 

پروتئین مانند مرغ کبابی یا ماهی تهیه کنید.

تواند  می  روز  آغاز  در  اشتباه  کارهای  بعضی  انجام 
انرژی شما را بگیرد مانند نخوردن صبحانه ، دنبال کردن 

خبرهای بد درسایت ها و...
همه ما دوست داریم صبح که از خواب بیدار می شویم، 
انرژی کافی داشته باشیم و سرحال سراغ کارهای روزمره مان 

برویم اما متاسفانه از همان ابتدا که در رختخواب هستیم 
کارهایی را انجام می دهیم که باعث افت انرژی می شود. 

در ادامه به این اشتباهات اشاره کرده ایم :
•  برای چند بار زنگ ساعت را به تاخیر می اندازید که 

وقت بیشتری برای خواب داشته باشید.

کافی  نور  صبح  اول  و  است  کشیده  اتاق  پرده های    •
دریافت نمی کنید.

•  برای مدت طوالنی آب نمی نوشید و بدنتان را کم 
آب نگه می دارید.

•  اول صبح و در رختخواب به دنبال سایت های خبری و 

خبرهای بد روز هستید.
•  صبحانه نمی خورید یا اگر هم میل می کنید پر از 

کربوهیدرات و شکر است.
•  هر روز کارهای تکراری انجام می دهید.

•  به خواب شبانه تان اهمیت نمی دهید.

گزارش»کرمانامروز«ازجوالنافغانیکشهادرجادههایاستانوجانهاییکهازدستمیرود؛

شی افغانی ِکش ها در جاده های استان
ُ

ایرانی ک

گزارش: عهدیه وفا

اشاره:
به پدیده ای عادی  افغانی کشی در جاده های استان 
استان شاهد  های  که جاده  هاست  و سال  تبدیل شده 
است؛  مجاز  غیر  اتباع  حامل  پای  گریز  های  ارابه  تردد 
پدیده ای که منجر افزایش تصادفات جاده ای و به خطر 
انداختن امنیت روحی و روانی مردم می شود. در همین 
زمینه گزارشی تهیه شده که  در ادامه  قابل مطالعه است.
اتباع خارجی که اغلب بدون مجوز در سطح استان تردد 
دارند، برای رساندن خود از شهری به شهر دیگر ناچار به 
ترددهای مخفیانه هستند که این ترددها گاه به قیمت 
جان آنها تمام می شود. رانندگان هم  برای اینکه گرفتار 
قانون نشوند شبانه، خالف جهت و چراغ خاموش حرکت 
دارند که همین  از  ۱۰ مسافر  بیش  اغلب  و  کنند  می 

موضوع بارها و بارها حادثه آفریده و قربانی گرفته است.
عبورروزانه1500نفرافغانیغیرمجاز

روزانه حدود ۱۵۰۰ نفر افغانی غیر مجاز از پهنای استان 
عبور می کنند یا در استان رسوب می کنند یا  به سایر 
استان ها می روند اما در این میان عده ای قربانی سرعت 

های نجومی راننده های قاچاق بر می شوند.
آنگونه که فرمانده پلیس راه شمال استان گفته است 
استان هر چند وقت یک   فرعی  یا  اصلی  در جاده های 
بار شاهد حادثه آفرینی افغانی کش ها هستیم و افغانی 
کش ها برای آنکه توسط ماموران انتظامی متوقف نشوند، 
با  روستایی  و  اصلی  فرعی،  های  جاده  در  اوقات  بیشتر 
سرعت زیاد حرکت می کنند و معموال پلیس برای حفظ 
زیرا در  کند،  متوقف  تواند  نمی  را  آنها  جان سرنشینان 
زمان متوقف کردن آنها، احتمال ایجاد حادثه وجود دارد. 

هزینههایگزاف
همچنین  استان کرمان در بخش درمانی هزینه های 
گزافی را در خصوص اتباع بیگانه غیرمجاز متحمل شده 

است، ضمن آنکه حدود 4۰ درصد زندانیان استان کرمان 
اتباع بیگانه تشکیل داده است.

۱۰ درصد جمعیت استان کرمان را اتباع بیگانه تشکیل 

بیگانه  اتباع  برای  بازار کار  اینکه  به  باتوجه  و  اند  داده 
در استان کرمان مخصوصا در باغات پسته، کارخانه های 
... فراهم است، باعث  آجرپزی، دامداری های صنعتی و 

حضور بیشتر اتباع بیگانه در استان شده است. 
مطالبهجدی

مسئوالن استان بارها نسبت به این موضوع انتقاد کرده 
از قاچاق  نیز جلوگیری  از مطالبات جدی مردم  و یکی 
اتباع غیر مجاز به این استان  بوده است اما مساله قاچاق 
انسان و جلوگیری از بروز حوادث رانندگی و تلفات این 
پدیده نیازمند چاره سازی مسئوالن است مساله ای که 
چندی پیش پور ابراهیمی، نماینده مردم کرمان و راور در 
مجلس شورای اسالمی به طرح فرماندهی انتظامی استان 
در زمینه مقابله با قاچاق اتباع غیر مجاز در کرمان اشاره 
کرده و افزوده است: طرحی که انجام شده بسیار مهم و 
انتظامی  فرمانده  روزه  گزارش ۱4  و  است  اهمیت  حائز 
استان کرمان در زمینه مقابله با قاچاق اتباع بیگانه فوق 
العاده است و نشان می دهد کاری ارزشمند انجام شده 

است.
برخوردقانونی

البته الزم  به ذکر است که رانندگان وسایل نقلیه ای 
که نسبت به حمل و نقل اتباع خارجی فاقد مدارک معتبر 
اقامتی در محورهای مواصالتی بین شهری اقدام کنند به 
جرم ارتکاب قاچاق انسان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند 
می  حمل  را  افاغنه  که  خودروهایی  آنکه  گرفت. ضمن 
کنند، نیروی انتظامی براساس قانون با آنها به گونه ای 
که خودرو را توقیف و اتباع بیگانه را دستگیر و از کشور 

طرد می کنند.
سخنآخر

تا  استان در تالش هستند  است که مسئوالن  درست 
قوانین بازدارنده قوی تری برای مبارزه با قاچاق انسان و 
مواد مخدر از سوی افغانستان تدوین کنند اما به نظر می 
رسد کافی نیست و باید راهکارهای قوی تری برای کنترل 
آن  به کار گرفت تا هم ورودشان کنترل شده  باشد و هم 

حوادث مرگبار در جاده های استان کاسته شود.

افغانستان  کشور  به  طالبان  حمله  از  پس  خصوص  به  روزها  این  ِکشی  افغانی    
و  تبدیل شده  عادی  پدیده ای  به  و گویی  رایج  استان  جاده های  پیش در  از  بیش 
اتباع غیرمجاز  ارابه های مرگ حامل  سال هاست که جاده های استان شاهد تردد 
است؛ پدیده ای که منجر به افزایش تصادفات جاده ای و به خطر انداختن امنیت 
موضوع  این  به  نسبت  بارها  استان  مسئوالن  می شود.  مردم  روانی  روحی  و  جانی 
انتقاد کرده و یکی از مطالبات جدی مردم نیز جلوگیری از قاچاق اتباع غیر مجاز به 

این استان  بوده و هست و...

حرف های 
ذهن

دلم را
هیچ آمد و برد 

آسوده شدم از شکستن 
دیگر احساسی از من نمی آید 

به قلبت بگوید :« دوستت دارم« 
دیگر نمی خواهد به حرفهای ذهن ات گوش کنی

ذهن ؛ آدم را با طبیعتش دشمن می کند 
دلم را 

دیگر از هیچ پس نمی گیرم 
می خواهم سر دوست نداشتن ات بمانم

نمی خواهم آینده ات را 
همه اش به ُرخ عشقم بکشی ! 

به قلم
سامان 
ساردویی

رئیس جمعیت هالل احمر خبر داد؛

ورود محموله شش میلیون 
ُدزی واکسن کرونا به کشور 
 ۶ حاوی  کرونا  واکسن  محموله  بیست وچهارمین 
میلیون ُدز واکسن، دیروزیکشنبه؛ هجدهم مهرماه در 
فرودگاه امام خمینی )ره( به وزارت بهداشت تحویل 

داده شد.
 ۱۸ ورود  از  هالل احمر  جمعیت  رئیس  همتی  کریم 
میلیون ُدز واکسن به کشور در قالب سه محموله طی 
با  و گفت:  داد  خبر  این جمعیت  توسط  جاری  هفته 
و  همکاری  و  جمهوری  رئیس  اول  معاون  مدیریت 
همراهی وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه، بانک 
مرکزی و گمرگ برای اولین بار در کشور ۱۸ میلیون 
ُدز واکسن از نوع سینوفارم در یک هفته وارد می شود 
که اولین محموله ۶ میلیونی از این ۱۸ میلیون ُدز امروز 

به ایران رسید و تحویل وزارت بهداشت شد.
وی تاکید کرد: به طور کلی این جمعیت از اردیبهشت 
ماه تاکنون ۵۸ میلیون و ۳۹۰ هزار ُدز واکسن به کشور 
با احتساب واردات دو محموله دیگر  وارد کرده که 

این میزان به ۷۰ میلیون و ۳۹۰ هزار ُدز می رسد.
میلیون   ۶۳ به  نزدیک  تزریق  اعالم  با  همتی  کریم 
تداوم  با  بیان کرد: خوشبختانه  در کشور  واکسن  ُدز 
طبق  ایران،  به  احمر  هالل  سوی  از  واکسن  واردات 
 ۴۴ میزان  به  مهرماه   ۱۷ تا  بهداشت  وزارت  اعالم 
اول  نوبت  ُدز واکسن در  میلیون و ۳۷۸ هزار و ۲۳۴ 
در  هم  واکسن  ُدز   ۵۵۴ و  هزار   ۶۰۰ و  میلیون   ۱۸ و 
مجموع  اساس  براین  است.  شده  تزریق  دوم  نوبت 
واکسن های تزریق شده در کشور به ۶۲ میلیون و ۹۷۸ 

هزار و ۷۸۸ ُدز رسیده است.
رئیس جمعیت هالل احمر با ابراز امیدواری از افزایش 
برای  کرد:  تصریح  احمر  هالل  واکسیناسیون  مراکز 
تسریع در واکسیناسیون سراسری و واکسینه شدن همه 
صورت  به  هم  را  واکسیناسیون  مراکز  تعداد  مردم، 
استان ها  همه  در  مستقل  صورت  به  هم  و  مشترک 
مرکزی که  بر ۳۰۷  بنابراین عالوه  ایم،  داده  افزایش 
در  بود  فعال  پزشکی  علوم  دانشگاه های  همکاری  با 
فعال  هم  واکسیناسیون  مستقل  مرکز   ۲۹ حاضر  حال 

شده است.
همتی با اعالم برپا بودن تنها یک بیمارستان صحرایی 
در کشور هم گفت: با توجه به عدم نیاز دانشگاه های 
برپاشده  صحرایی  بیمارستان های  به  پزشکی  علوم 
جز  به  بیماران،  مراجعه  میزان  کاهش  و  کشور  در 
شهرستان  در  که  تهران  استان  صحرایی  بیمارستان 
سایر  فعالیت  بوده،  فعال  و  برپا  همچنان  بهارستان 
رسیده  پایان  به  استان ها  در  صحرایی  بیمارستان های 

است.
با  مقابله  برای  احمر  هالل  حمایتی  اقدامات  به  وی 
از  هالل احمر  جمعیت  گفت:  و  کرد  اشاره  کرونا 
آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور اقدامات حمایتی 
خود را با محوریت فعالیت های داوطلبانه، با مشارکت 
بسته های  توزیع  به  نسبت  و  آغاز  داوطلبان  و  خیرین 
معیشتی و بهداشتی ویژه خانواده های متاثر از کرونا را 

تامین و در سراسر کشور هم اقدام کرد.
کمبود  اینکه  اعالم  با  همچنین  احمر  هالل  رئیس 
صورت  به  بیماران  برای  اکسیژن ساز  دستگاه  تامین 
بانک های  توسعه  با  افزود:  است  شده  برطرف  امانی 
امانات تجهیزات پزشکی، تشکیل کمپین اهدای نفس 
به  تامین و تجهیز خانه های هالل سراسر کشور  نیز  و 
ساز،  اکسیژن  دستگاه های  و  اکسیژن  کپسول های 
اکنون بیماران نیازمند می توانند برای تامین تجهیزات 

درمانی به مراکز هالل احمر مراجعه کنند.
جوانان  سازمان  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
اجرای  با  بیماری  این  شیوع  ابتدای  از  نیز  هالل احمر 
ناظران  سالمت،  آمران  جمله  از  متنوع  طرح های 
رعایت  بر  توصیه  به   ... و  حسینی  خادمان  سالمت، 
پروتکل ها و موازین بهداشتی میان مردم پرداخته و در 
همین راستا امدادگران هم در قالب طرح غربال گری 
کرونا ویژه مسافران ورودی از مبادی مرزی کشور، به 

کنترل این بیماری در کشور کمک کرده اند.



دوشنبه 19 مهرماه 4/1400 ربیع االول 1443/ 11 اکتبر2021/سال بیست و ششم شماره 3530 خبری. تحلیلی با زمینه فرهنگی. اجتماعی. ورزشی
 موسس و ناظر کیفی : یحیی فتح نجات      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد فتح نجات        مدیر داخلی: عفت حمیدی          سرپرست خبرنگاران: هما حجازی

سردبیر: مهدیه السادات میرمهدی حسینی       دبیر سرویس ورزشی: امید سالجقه         صفحه آرا: نرگس بامری                مدیر سازمان آگهی ها: محبوبه امامی صدر
نشانی: كرمان ـ میدان امام حسین )ع( ـ ابتدای بلوار باستانی پاریزی ـ بعد از اداره زمین شناسی جنوب خاوری ـ نرسیده به تاالر مهر

www. KERMANEMROOZ .com نشانی سایت رسمی كرمان امروز:
KM3127795@ yahoo.com نشانی ایمیل كرمان امروز:

زار
اف

رم 
نــ

ود 
انل

د
ما:

شــ
اه 

مر
 ه

فن
تل

روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

گزارش»کرمانامروز«ازکاهلیوسکوتوزارتکشوردرزمینهتاییدویاردحکمشهردارکرمانوگالیههایمردمومسئوالندراینباره؛

تعلل وزارت کشور درباره حکم شهردار و نارضایتی کرمانیان

۱۷شغلآیندهکهاحتماالهیچکسبرایآنهاآمادهنیست؛

انقالب مشاغل
مشاغلهموارهدرحالتغییربودهاند.اینکهبگوییم
مشاغلازبینمیروند،کامالدرستنیست.شغلها
هموارهدرحالتغییرورشداست،امانهیکباره.در
اینگزارش۱۷شغلآیندهبهشمامعرفیمیشود

کههیچکسآمادهآننیست.
بهگزارشبرنا؛همانطورکهمابامشکالتجدیدی
روبهرومیشویم،مشکالتقدیمیرانیزحلمیکنیم.
براینمونه،فناوریزمینهاختراعاقتصادیدیجیتال
رافراهمکردوبهدنبالآنانقالبعظیمیدرحوزه

صنایعدیجیتالبهراهافتاد.
و نقشها و نمیروند بین از بهناچار مشاغل پس
مسئولیتهابهدالیلمختلفرشدمیکنند.فناوری،
تغییرات کمبودها، شهرنشینی، جمعیتی، تغییرات
اقلیمیو...ازجملهدالیلچنینتغییراتیهستند.در
بازیکنحرفهایبازیهایدیجیتال زمانکودکیما
)گیمر(یاویدئوالگرویوتیوبرجزوگزینههایشغلی
کدامها ما کودکان پیشروی گزینههای اما نبودند،

هستند؟
درادامهبا۱۷شغلیکهاحتماالدر۳۰سالآیندهبه

واقعیتمیپیوندند،بیشترآشنامیشوید.
مشاغل پلت فرم های جدید

مدیریت رایانش لبه ای
فناوری تا میبرد زمان دیگر چقدر شما بهنظر
فاز و پیشرفته فناوریهای حوزه از اشیا اینترنت
۳ بگیرد؟ قرار عموم دسترس در توسعه و تحقیق
هر به کمتر. احتماال آینده؟ سال ۱۰ دیگر؟ سال
طریق،وقتیاینفناوریبهطورکاملعمومیشود،
یکنفربایدپاسخگویبرخیسؤاالتکلیدیباشد:
متصل پیراهن یک آیا شوند؟ متصل اشیایی چه
ما میکند؟ کفایت خاص نیاز یک رفع برای واقعا
بایدبهدنبالجمعآوریکدامدستهازدادههاباشیم؟
چهزیرساختهاییرابایدآمادهکنیم؟زیرساختها
بلندمدتی تأثیر چه فناوری این است؟ شده ایجاد
کاربری تجربه داشت؟ خواهد کسبوکار فضای بر
حقوقی سیستمهای است؟ چگونه متصل اشیای
کسبوکار مدلهای به آیا میشوند؟ آماده چگونه

جدیداحتیاجداریم؟
چنین به پاسخگویی برای باید لبهای رایانش مدیر
سؤاالتیدرهیئتمدیرهیکشرکتیاگروهمشورتی

آمادهباشد.
راهنمای فروشگاه دیجیتال

فرضکنیدفروشگاهاینترنتیآمازونیکمرکزخرید
واقعیبود.اینفروشگاهچقدروسعتداشت؟چقدر
تعداد چه به شویم؟ گم آن در ما داشت احتمال
مشتریان بهسؤاالت پاسخگویی برای فروش مشاور
پاسخ و وپرسش پیداکردنیکمحصول درزمینه
دربارهویژگیهایآندرروزهاوساعاتمختلفنیاز
داشتیم؟کتابهایمدیریتراهبردیوعقلسلیمبه
فروشگاههایحقیقی مزیت بزرگترین مامیگویند
بهمجازیکارکنانآنهاهستند.بااینحساب،وقتی
پلتفرمهایفروشآنالینتوسعهمییابند،برندهای
دیجیتالمشاورانفروششخصییاهمانراهنمایان،
خدمت به را اختصاصی دیجیتال فروشگاههای
را وگیجکننده تجربهیکخریدشلوغ تا میگیرند

بهخاطرهایخوشبدلکنند.
قصه گویان واقعیت افزوده

عرضه را ظرفیتهایش تمام هنوز مجازی واقعیت
این پرچمدار افزوده واقعیت همچنان است. نکرده
حوزهاستواحتماالاینمسیرراادامهخواهدداد.
تجربهواقعیتافزودهافرادباتوسعهاقتصادتجربهو

سیر یکخط از بهرهگیری با گیمیفیکیشن مفهوم
باشد. کارآمدتر و آموزندهتر میتواند داستانیخوب
اینجامحلورودقصهگویاناست.اینشغلبهنهادها
مؤثر آموزشی سناریوهای خلق امکان مؤسسات و
جدید بازاریابی فرصتهای و غیرنظامی( و )نظامی

میدهد.
جهان ساز

هنوز اما نشده، عرضه کامل بهطور مجازی واقعیت
شد، اشاره باال در که همانطور است. نشده نابود
به کردیم، خلق را خود داستانی خط اینکه از بعد
فیلم به شبیه چیزی داریم؛ نیاز آن دنیای ساخت
Inception.مهارتهایموردنیازاینشغلمشابه
و عرضه نحوه که است ویدئویی بازیهای طراحان
محصولنهاییبسیارمتفاوتیدارد.شایدآموزشهای
اما باشد، نیاز شغل این به دستیابی برای مختلفی

آموزشهایروانشناسینقشپررنگتریدارد.
متخصص انسداد تبلیغات

رایانشلبهای،فروشگاههایدیجیتال،واقعیتافزوده،
را جدیدی فرصتهای همگی و... مجازی واقعیت
ایجادمیکنند.شایددر تبلیغات برایفعاالنحوزه
محیط در مجازی صبحانه یک صرف از پس ابتدا
مسافرتی تور یک تبلیغ تماشای از افزوده واقعیت
جلوگیری برای کمک به سرانجام اما ببریم، لذت
متخصصی چنین داریم. احتیاح تبلیغات پخش از
بایدآنقدرحرفهایباشدتابتواندتبلیغاترانیزدر
نقاطیکهدردرونخودواقعیتمجازیجایداده
است، مشاهده قابل افزوده واقعیت عینکهای با و
را تبلیغاتدریخچالشما!« بالککند.مثال»منع

تصورکنید.
مشاغل حقوقی

مأمور اخالق
بزرگ بهتدریج مختلف کسبوکارهای و شرکتها
موضع نیز دولتها به نسبت و میشوند بزرگتر و
بیشتر نزدیکی به میتواند روندی چنین میگیرند.

همین شود. منجر آنها مشتریان و میانشرکتها
شبکههای تا گرفته پوشاک برندهای از هم حاال
اجتماعیمارابهترازخودمانمیشناسند.درچنین
شغلی اخالق مأمور شرکتها، سلطه تحت دنیای
و شرکتها اجتماعی مسئولیت کارشناس شبیه
گرفته جدی بسیار آینده دنیای در که نهادهاست

میشود.
مأمور اعتماد

بزرگترین از یکی به اعتماد فیکنیوزها، عصر در
چنین در میشود. تبدیل شرکتها دغدغههای
درباره مشتریان به که نیرویی استخدام شرایطی
اطالعاتخصوصی،ذخایر،رازهاوتراکنشهایآنها
شاید نیست. ذهن از دور چندان بدهد، اطمینان
بسیار اما عمومی، روابط کارشناس به شبیه چیزی

جدیتر.
وکیل داده های شخصی

شرکتهابایدبهدلیلبهرهبرداریازاطالعاتشخصی
شخصیسازی الگوریتمهای توسعه و شما و من
دادههای وکیل کنند. پرداخت هزینه تجارتشان
شخصیمیتواندشخصیاشرکتیباشدکهنمایندگی
افرادرابرعهدهداردوآنهارادر اطالعاتشخصی
تا میکند سرمایهگذاری متناسب داده پایگاههای
دادههای وکالی بدهد. بیشتری سود مشتریانش به
ثالثی بایداطمینانبدهندکههیچشخص شخصی
ازاطالعاتمشتریانآنهابدونکسبرضایتآنها

استفادهنمیکند.
مشاغل جدید هوش مصنوعی

پژوهشگر داده ها
فناوریها،توصیههایموکدیوجوددارند باتوسعه
کهبایدبتوانبهالیههایزیرینالگوریتمهایپیچیده
مسئلهای چنین داشت. دسترسی ساده زبانی به
به مصنوعی هوش الگوهای نفوذ افزایش با بهویژه
دادرسی امور حتی و روزمره زندگی مختلف ابعاد
بسیارحائزاهمیتاست.شایدمثالوقوعیکسانحه

رانندگیدرنزدیکییکمدرسهابتدایینمونهخوبی
خودرو چرا باشد. آینده در شغلی چنین کارایی از
واردجمعیتکودکانشد؟چرابزرگساالنحاضردر
ازسیستمترمزبود ایراد آیا صحنهآسیبیندیدند؟
یاموتور؟آیاایرادازکلخطتولیدبودیامهندسی
طراحیایرادداشت؟یافتنپاسخاینسؤاالتونظایر
آنهادرحوادثگوناگوندرآیندهمیتواندبرعهده
پژوهشگردادههایفارغالتحصیلرشتههایحقوقو

ریاضیاتباشد.
کارآگاه داده ها

به پاسخگویی سرگرم دادهها پژوهشگر درحالیکه
بهدنبال دادهها کارآگاه است، مطرحشده سؤاالت
به او نشدند. پرسیده کهحتی است سؤاالتی پاسخ
جستوجودردادههایتولیدشدهفناوریهایجدید
میان آیا مثال برای میپردازد. اشیا اینترنت مانند
و جرم افزایش و لبنیات مصرف کاهش یا کمبود
به پهپادها افزایش آیا دارد؟ وجود ارتباطی جنایت

کاهشنرخزادوولدپرندگانمنجرشدهاست؟
پیشگویخدماتمشتریان

در مشتریان تماس مرکز مانند سامانههایی اکنون
اما فعالاند، نهادهایدولتی و شرکتهایخصوصی
باافزایشکالندادههابهتدریجوقتآنمیرسدکه
و مسائل به منفعالنه رویکرد پیشرفته شرکتهای
مشکالتاحتمالیمخاطبانراکناربگذارند.شرکتها
بارویکردفعاالنهمیتوانندبراساسپروفایلمشتریان
عاداتخریدآنهاومیزانرضایتعمومیازخدمات
بهینهتر برایرفعآسانترو ومحصوالترادرکو

مشکالتاحتمالیاقدامکنند.
مشاغل میان دو جهان

تحلیلگر تعامالت انسان ماشین
براساسبرآوردها،اتوماسیونوخودکارسازیروندها
درآیندهرویمشاغلزیادیتأثیرگذارخواهندبود.
اماپیشازتحویلکاملاموربهالگوریتمهایرباتیک
باچه ما ماندهاند. باقی بدونجواب زیادی سؤاالت

چه ما میکنیم؟ همکاری نحوی چه به و کسی
کسیراخودکارمیکنیم؟چهزمانیاینکارراانجام
میدهیم؟آیاجایگزینیکاملرخمیدهدیابهبود؟
و اقتصاددانان خودکار، سامانههای فراگیرترشدن با
جامعهشناسانبایدبراییافتنپاسخهایمتناسببا
اینپرسشهابهتربیتتحلیلگرانتعامالتانسانو

ماشینبپردازند.
تسهیلگر فناوری اطالعات

باید بهتر ارتباط برای که بهخوبیمیدانیم ما همه
آن اجرایی فرایندهای و اطالعات فناوری درباره
اطالعاتیکسبکنیم؛بنابراینهمانطورکهتسلطبه
بیشازیکزبانتواناییخوبیتلقیمیشود،ترکیب
فناوری حوزه ظرفیتهای با کسبوکار نیازهای
فناوری تسهیلگران میطلبد. خاصی استعداد نیز
اطالعاتدرآیندهبهکمکمدیرانپروژههامیآیند
با پروژهها اجرایی گرههای بازکردن در آنها به تا

ظرفیتهایفناوریکمککنند.
مشاغل شهر های جدید
تحلیلگر شهر هوشمند

طراحانشهریدوبارهمحبوبمیشوند!درشهرهای
دفترهای و پهپادها و هوشمند خودروهای از پر
بهینهسازیشدهدنیایپساکرونا،بهکمکآنهابسیار
نیازاست.براینمونهاگرخودروهامیتوانندخودشان
بازهم آیا کنند، پارک شهرها از بیرون جایی در را
بهاینهمهجایپارکنیازداریم؟بادراختیارداشتن
دادههایهمهتلفنهایهمراهشهر،آیامیتوانتعداد
کمتریابیشترینیرویآتشنشانبهیکمنطقهاعزام
کرد؟احتماالتقابلبررسیدراینزمینهبینهایتاند،
امروز طراحی کرد. بررسی دقت با را آنها باید اما
شهرهایمابرجهان۵۰سالآیندهتأثیرگذارخواهد

بود.
حافظ

افزایش بارشدوتوسعه،شهرهاوهوشمندیآنها
با ارتباطمان از بخشهایی مجبوریم ما و مییابد
امروظیفهحافظاناست این راقطعکنیم. گذشته
کهباتهیهنسخهایدیجیتالی،ازتصاویرونقشههای
برای ما گذشته تا کنند حفاظت سازهها و راهها
این البته بگیرد. قرار آیندگان دسترس در همیشه
اما میشود، دنبال موزهها بههمت نیز اکنون شغل
موزه یک در بنا یک کامل نگهداری تردید بدون

غیرممکناست.
تعمیرکار از راه دور خودرو

خودروهایاتوماتیکومتصلدرآیندهپدیدهرایجی
به کوچکی مساله هر برای ما آیا پس بود. خواهند
نیازخواهیمداشت؟اگرمسائل حضوردرتعمیرگاه
ادامهیابد، حقوقیوزیرساختیدوقلوهایدیجیتال
مشاغل از بسیاری بود خواهیم شاهد بهزودی ما
ازراه ارتباطحضوریمشتریان،بهخدمات نیازمند

دورتبدیلخواهدشد.
تحلیلگر ریزشبکه ها

درحال بهتدریج تجدیدپذیر انرژیهای از استفاده
ازخانههاومحالتشروع گسترشاستوبسیاری
مثال برای نیازشان. مورد انرژی تولید به میکنند
ممکناستاعضاییکخانهیامحلهبرایتعطیالت
ازآنخارجشوندودرنتیجهبتوانانرژیتولیدیرابه
خانهیامحلهدیگریفروختکهدرآنزمانمیزبان
شرایطی چنین در است. خاصی مراسم یا جشن
تحلیلگرانریزشبکههامیتوانندبرایتخصیصانرژی
کافیبابهینهترینالگوریتمهایکوچکمقیاسبهکار

گرفتهشوند.

کرمان شهردار انتخاب زمان از روز دوازده و ماه یک
توسطاعضایشورایاسالمیشهرکرمانمیگذردو
به بیتوجهی با کشور وزارت که هستیم شاهد امروز
نه راردمیکند، نهحکمشهردارمنتخب انتخاب این
توضیحیدربارهآنمنتشرمیکندونهباتاییدآناجازه
آغازبهکارشهرداریکالنشهرکرمانرامیدهد.فارغ

ازاینکهفردمنتخبشورایاسالمیشهرکرمانمفید
خواهدبودیاخیر!وزارتکشوربایدروشنشدنتکلیف

اینصندلیمهمدرکرمانرادراولویتقراردهد.
اینکهیکیازمهمتریناحکامدراستانکرمانبالتکلیف
نیست. انقالبی و ماندهاستدرشانیکدولتسریع
البتهاینرفتارتنهامربوطبهدولتسیزدهمنمیباشد
مسئوالن که بودیم شاهد نیز پیشین دولتهای در و
وزارتخانههانسبتبهشهرواستانکرمانبسیاربیتوجه
هستند.هموارهاحکاماستانکرمانوالبتهبرخیدیگر
قرارمی آخر های اولویت در را هایجنوبی استان از
دهندواینرفتارموردگالیهمردمومسئوالنکرمانی
بودهوهست.مسئوالنوزارتکشوربایدنسبتبهتایید
ویاردحکمشهردارکرمانکمالسرعترابهکارگیرند

وهرچهسریعترتکلیفمردمکرمانراروشنسازند.
اینموضوعازهردیدگاهومنظریناصحیحاستیک
کالنشهرکهالبتهبسیارازمشکالتشهریرنجمیبرد
شهر این برای و بگذارند بالتکلیف چندماه اینگونه را
بهگونهایاستکه بزرگآسیبسازیکنند.آسیب
چندماهدیگراگرحکمشهردارمنتخبردشود،شورای
شهرکرماندراوجتعویقبایدتازهبهدنبالفردیجدید
این انتخابشهردار اختالفاتدرباره ودرمیان بگردد
منتهی بالتکلیفی ششماه حدود به تواند می پروسه
شودکهبهواقعدرشانیکدولتدلسوزودغدغهمند
نخواهدبود.بهامیدفرداییبهترکهدرآندیگرشاهد
محروم استانهای به نسبت پایتخت بیتوجهی این

نباشیموهمهاستانهابهیکچشمدیدهشوند.

به قلم 
محمد فتح نجات
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