
مردم کرمان  25 سال است 
که واقعیت را 

در »کرمان امروز« می خوانند

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد سرویس ایاب 
در 2  وبرگشت  )مسیر رفت  را  پرسنل خود  و ذهاب 
نوبت صبح و عصر از بردسیر به مزرعه شماره 2 این 
شرکت واقع در بردسیر - کیلومتر 8 منطقه بهرامجرد 
به گلزار( با یکدستگاه مینی بوس از طریق مناقصه به 

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط  و  فرم  دریافت  جهت  توانند  می  متقاضیان 
 1400/7/27 تاریخ  تا  روزه  همه  مناقصه  در  شرکت 
امام  کرمان - خیابان  در  واقع  اداری شرکت  امور  به 

خمینی - نبش کوچه 27 مراجعه فرمایند.
شرکت سیمرغ واحدکرمان 

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه خرید کارتن پالست 
جهت بسته بندی فلفل دلمه ای 

واحد ابراهیم آباد 
متن در صفحه دوم

یک شرکت معتبر معدنی جهت دفتر مرکزی خود واقع در شهرستان کرمان  دعوت به همکاری می نماید . متقاضیان واجد شرایط می 
توانند رزومه خود را به آدرس                                                             ارسال نمایند. 
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 tosan.jazb.1400@gmail.com 
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رایط می توانند رزومه متقاضیان واجد ش . به همکاری می نمایددعوت  کرمان  شهرستانواقع در جهت دفتر مرکزی خود معدنی معتبر یک شرکت 
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 کار  ) سال ( سابقهحداقل  مدرک تحصیلی شغل ردیف
 4 لیسانس معدن  کارشناس دفتر فنی  1
 4 (استخراج معدن )گرایش لیسانس معدن کارشناس استخراج 2
 4  زمین شناسیمعدن ) اکتشاف ( /  لیسانس  زمین شناسیاکتشاف یا کارشناس  3
 4 متالوژی -مواد معدنی  وریآلیسانس فر وری آکارشناس فر 4
 4 لیسانس شیمی کارشناس آزمایشگاه 5
 4 لیسانس صنایع  کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه   6
 3 لیسانس   DCCکارشناس  7
 3 لیسانس -فوق دیپلم   و پشتیبانی  مسئول تدارکات  8
 2 دیپلم تحصیلدار ) با موتور (  9

آگهی تجدید مناقصه عمومی )نوبت اول(   آگهی مزایده
مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان  موضوع مناقصه:عملیات استخراج روباز معدن آبنیل میانی به میزان 18000 تن به مدت یک سال 

کامل شمسی  مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/08/04   
محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت اهلل صدوقی - شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها )شماره تماس : 32117726 - 034(

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ کل  2/440/000/000 ریال   تاریخ تحویل پاکت ها : مورخ 1400/08/15  
تاریخ گشایش پاکتها: ارزیابی کیفی و فنی مورخ 1400/08/16 و گشایش پاکات الف وج مورخ 1400/08/17

IR680130100000000031482107 مبلغ خرید اسناد:  واریز مبلغ 300/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی شماره شبا
شرکت معادن زغالسنگ کرمانضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد. 
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مدیر عامل شرکت معادن زغال سنگ کرمان تاکید کرد:

ضرورت افزایش سرمایه گذاری در بخش معدن
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فرمانده انتظامی 
شهرستان کرمان خبرداد:

دستگیری فرزندی 

که قاتل پدر شد

نوشتاری درباره 
 زندگی و آثار 

امیر هوشنگ ابتهاج؛

سایه شعر ایران

متن در صفحه دوم
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گم شده این روزهای  شادی؛ 

کرونا زده کودکان 

استاندار کرمان:

نهادهای امنیتی ملزم به ورود

 و شناسایی افرادی هستند که از مطالبات

 کارگران، سوء استفاده می کنند

کنندگان  کرمان نیز به جمع تولید   استان 

دارویی در کشور پیوست

مدیرعامل سازمان
 حمل ونقل شهرداری کرمان:

کسن پروانه کار رانندگانی که وا

کرونا دریافت نکنند تمدید نمی شود

کهبهرغمهشدارهایجدیپلیسیهمچنانقربانیمیگیرد؛ کرمان گزارش»کرمانامروز«ازتصادفاترانندگیدر

جاده های غیراستاندارد استان؛کابوسی بی پایان

متن کامل در صفحه سوم

  اگرچه به گفته مسئوالن، تلفات حوادث جاده ای در کرمان کاهش یافته، اما هنوز بسیاری از سفرها در راه های شهری و برون شهری استان ناتمام می ماند و ارابه مرگ گهگاه جان تعدادی از اهالی و رهگذران را 
می گیرد. به گفته رییس پلیس راه شمال استان طی شش ماه گذشته بیش از 300 نفر در جاده های شمال استان کرمان جان خود را از دست داده اند. یادمان باشد حوادث رانندگی می تواند منشا شکل گیری مشکالت 

فراوانی در زمینه های روانی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه باشد که هیچگاه قابل جبران نخواهند بود و تنها راه درمان، پیشگیری است و...

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

کارشناسان در زمینه  گزارش »کرمان امروز« از نگرانی بعضی از 
کز عمومی  پاندمی کرونا و خطرهای بازگشایی برخی مرا

کسیناسیون در جامعه؛ با توجه به میزان کم وا

کروناهمچنانجانمیگیرد

بازگشاییهابهدور
ازشتابزدگیباشد!
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اخبار استان

از  شده  مطرح  مطالبات  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
گفت:  آنها  حل  برای  مدیران  تالش  و  کارگران  سوی 
بسیاری از مطالبات مطرح شده کارگران بحق اما باید 

توجه داشت که مسائل کارگری کشور پیچیده است.
نقش  همایش  در  وند  زینی  علی  ایرنا،  گزارش  به 
و  تبلیغ  در  کرمان  شهر  جماعات(  )ائمه  روحانیون 
ترویج فرهنگ وقف با بیان اینکه حکومت باید امنیت و 
حقوق مردم را رعایت و تامین کند افزود:  اگر هر یک 
از مسئوالن بدون اطالعات دقیق و بدون اتکا به مبانی 
قانونی به این مسائل ورود کنند، ممکن است یک اقدام، 

مسائل متعددی را برای کشور ایجاد کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر رسیدگی صحیح 
و سریع به درخواست های جامعه کارگری تاکید کرد 
و گفت: با تشکیل کارگروه های ویژه و برگزاری بیش 
داریم  تالش  مربوطه  مدیران  با  جلسه  ساعت   ۳۰۰ از 

حقوق قانونی کارگران را به آنان تامین کنیم.
ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  تصریح  کرمان  استاندار 
کرده  لحاظ  کارگران  برای  را  است  توانسته  که  آنچه 
کارگران  حقوق  به  نباید  فردی  هیچ  که  دارد  تاکید  و 
دخالت کند و در این زمینه باید توجه داشت که دولت 
اقدام  باید بین  کارگر و کارفرما به شکلی  داور است و 

کند که حقوق هیچ یک تضییع نشود.
خود  حقوق  به  کارگران  برخی  شد:  یادآور  وند  زینی 

اعتراض داشته اند اما در نهایت با آنان به تفاهم رسیده 
ضروری  ها  درخواست  مختلف  ابعاد  بررسی  البته  ایم، 
است و نهادهای امنیتی ملزم به ورود و شناسایی افرادی 
هستند که از مطالبات کارگران، سوء استفاده می کنند. 
و  حقیقت  خالف  نیز  مدیران  حتی  اگر  که  همانگونه 
امنیتی  نهادهای  سوی  از  دهند،  انجام  اقدامی  قانون 

مورد سوال قرار می گیرند.
به  ورود  برای  مقامی  هر  در  فرد  هر  کرد:  تاکید  وی 
ضمن  و  بررسی  را  آن  مختلف  ابعاد  باید  موضوعات 
الزم  اطالعات  کسب  و  مربوطه  مسئوالن  با  مشورت 
کند  اقدام  راهکار  ارائه  و  اظهارنظر  به  نسبت  قانونی  و 
تاخدای ناکرده بر مبنای یک اظهارنظر غیرکارشناسی، 

کشور با مسائل متعدد روبه رو نشود.
زینی وند اظهار کرد: به همه کارگران و خانواده های آنان 
اطمینان می دهم که از آن چیزی که بتوانیم و در توان 
ساختار قانونی باشد، تک تومانی از آنان ضایع نمی شود.
کارگران  برخی  اخیر  وقت  چند  طی  ایرنا  گزارش  به 
افزایش حقوق  استان خواستار  معادن بخش خصوصی 
خود و همسان سازی دستمزدشان با کارگران فعال در 

معادن دولتی شده بودند.
در  خود  سخنان  ادامه  در  همچنین  کرمان  استاندار 
با  وقف  فرهنگ  گسترش  در  روحانیون  نقش  همایش 
های  حوزه  در  کشور  گسترده  های  پیشرفت  به  اشاره 

مختلف از جمله امنیت و سیاست، گفت: در دو مساله 
تراز  در  فرهنگی  حوزه  در  و  مردم  معیشت  و  اقنصاد 
موضوعی  وقف  و  ایم  نداشته  پیشرفت  اسالمی  انقالب 

است که بر هر دو مساله فوق بسیار تاثیر گذار است.
معیشت  اقتصاد،  های  حوزه  در  باید  افزود:  وند  زینی 
این  در  و  گیرد  اثرگذارتری صورت  اقدامات  فرهنگ  و 
استفاده  بخوبی  از ظرفیت های حوزه وقف  باید  مسیر 

شود.
انقالب  تراز  تاکید کرد: راه رسیدن به وضعیت در  وی 

به  توجه  اقتصادی،  و  فرهنگی  حوزه  دو  در  اسالمی 
تمامی موضوعات اثرگذار در این حوزه هاست.

استاندار کرمان با اشاره به این مطلب که نظام مقدس 
و  امنیت  جمله  از  هایی  عرصه  در  اسالمی  جمهوری 
اظهارکرد:  داشته  انگیزی  شگفت  پیشرفت  سیاست 
امنیت موجود جمهوری اسالمی در داخل کشور و در 
سردار  مدیون  آن  عمده  بخش  که  ای  منطقه  امنیت 
پرافتخار جهان اسالم سردار سلیمانی است، مثال زدنی 

به شمار می رود.

دستگیری  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده   
فردی که پدرش را به قتل رسانده است، خبر داد.

خبری  پایگاه  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
پلیس، سرهنگ مهدی پور امینائی با اعالم این خبر 
اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در سطح شهر 
کرمان مأموران کالنتری ۱۹ این فرماندهی بالفاصله 
فردی  کردند  مشاهده  و  یافتند  حضور  صحنه  در 

حدوداً ۵۴ ساله توسط فرد یا افراد ناشناسی به قتل 
رسیده است.

انجام  و  ویژه  اکیپ  تشکیل  با  بالفاصله  گفت:  وی 
تحقیقات گسترده و تخصصی توسط مأموران کالنتری 
با توجه  ۱۹ سرنخ هائی به دست آمد که در نهایت 
مشخص  مأموران  هوشیاری  و  مستندات  شواهد،  به 
شد فرد مقتول توسط فرزندش به قتل رسیده است.

 ۱۹ کالنتری  مأموران  کرد:  بیان  امینائی  سرهنگ 
به  را  آن  به  رسیدگی  موضوع  به حساسیت  توجه  با 
صورت ویژه در دستور کار قرار دادند و در کمتر از ۲۴ 

ساعت متهم را شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در خاتمه با اشاره 
نهاد  و  مهم  رکن  یک  عنوان  به  خانواده  اهمیت  به 
اجتماعی در تربیت فرزندان صالح و آینده ساز، افزود: 

بی شک باید برای تربیت و تعالی فرزندان و حفظ 
سالمت روحی و روانی آنها در محیط خانواده برنامه 
کنار  در  تا  نکرد  درنگ  لحظه ای  و  کرد  عمل  محور 
کمال  راه  دین،  و  اخالق  به  گرایش  و  نفس  تهذیب 
و تقرب الی اهلل و صراط مستقیم در این گذر فراهم 
جبران  و  دلخراش  حوادث  اینگونه  بروز  از  و  شود 

ناپذیر جلوگیری به عمل آید

از ۲ محصول دانش  با مسئوالن وزارت بهداشت  ارتباط تصویری  در 
بنیان در کرمان رونمایی شد.

شربت ریالنگ زدام زد و کپسول فروال استراگالوس زدام زد، ۲ محصول 
دانش بنیان گیاهی هستند که با حضور مسئوالن استان کرمان و در 
ارتباط ویدئو کنفرانسی با حضور مسئوالن وزارت بهداشت در دانشگاه 

علوم پزشکی کرمان رونمایی شدند.
مانند:   ،۱۹ کووید  به  مبتال  بیماران  عالئم  بهبود  در  محصول   ۲ این   
بدن درد، سرفه و تنگی نفس موثر هستند و با تولید این ۲ محصول 
گیاهی دانش بنیان، استان کرمان نیز به جمع تولید کنندگان دارویی 

در کشور پیوست.
این محصوالت دارویی دانش بنیان گیاهی  از سوی شرکت دانش بنیان 

زرین طب مشرق زمین تولید شده است.
پورابراهیمی  و  زاهدی  کرمان،  استاندار  وند  زینی  رونمایی  آیین  در 
نمایندگان مردم شهرستان های راور و کرمان در مجلس شورای اسالمی 

و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کرمان حضور داشتند.
و  تحقیقات  معاون  نجفی،  فرید  کنفرانسی  ویدئو  حضور  با  آیین  این 
فناوری وزارت بهداشت، نفیسه حسینی یکتا ،مدیر کل دفتر طب ایرانی 
طبیعی  فرآورده های  اداره  ،رئیس  نائیلی  همچنین  و  وزارت  مکمل  و 

سازمان غذا و دارو برگزار شد.
فرید نجفی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
به  مسئوالن  از  و  کرد  تاکید  بنیان  دانش  اقتصاد  به  توجه  بر  پزشکی 

ویژه روسای کمیسیون های اقتصادی و آموزشی مجلس شورای اسالمی 
خواست تا به این موضوع بیشتر توجه کنند.

او  رتبه ایران در کار های نوآورانه و تولید علم را ۴۶ عنوان کرد و افزود: 
اما رتبه ایران در بازاریابی و ورود کاال به بازار ۱۱۵ و در ساز و کار های 

اداری ۱۲۴ است.
حمیدرضا رشیدی نژاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان تولید این 
۲ محصول دانش بنیان را از فرصت های دوران کرونا عنوان کرد و گفت: 
شیوع بیماری کرونا، یکسری محدودیت ها، مضرات و مسائل عدیده ای 
برای دنیا و کشور ما ایجاد کرد؛ اما درکنار این تهدید، فرصت هایی ایجاد 
و یک روند در تولید، فناوری و کار های تحقیقاتی در تجهیزات پزشکی و 

وسایلی که نقش درمانی در بیماران دارد، صورت گرفت.
او  افزود: از جمله فرصت هایی که دوران کرونا برای ما ایجاد کرد، تولید 
دستگاه   ۱۰ تامین  برای  زمانی  بود،  تنفسی  کمک  دستگاه  ساخت  و 
کمک تنفسی در استان کرمان مشکل داشتیم؛ اما در حال حاضر بیش 

از ۴۵۰ دستگاه در استان داریم که تولید داخلی است.
رشیدی نژاد با اشاره به رویکرد مسائل فناوری و تحقیقات پزشکی در 
درمان بیماران کرونایی بیان کرد: در دوران شیوع کرونا توجه ویژه ای 
به طب سنتی شده که اگر مسیر درستی پیموده شود، قطعا به نتیجه 

مطلوب خواهد رسید.
در ادامه محمد رضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
بنیان  دانش  شرکت های  برای  اقداماتی  مجلس  در  اینکه  بیان  با  نیز 

در دستور کار قرار گرفته و قوانینی در حال تصویب است که صدور 
مجوز ها را سرعت می دهد، تامین مالی شرکت های دانش بنیان برای 
این  مالیاتی  و  بیمه ای  مسائل  تسهیل  محصوالتشان،  سازی  تجاری 
دانش  های  شرکت  رونق  برای  مجلس  اقدامات  دیگر  از  را  شرکت ها 

بنیان عنوان کرد.
زاهدی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس هم با اشاره به بازنگری 
به شرکت های  تحقیقات  و  آموزش  در کمیسیون  نگاه جدید  و  جدی 
دانش بنیان و ارائه طرح جهش تولید دانش بنیان گفت: با این رویکرد 
محدودیت هایی برای ورود کاال ها ایجادمی شود و کم کم خودکفا شویم.
او افزود: برای حمایت از شرکت های دانش بنیان، تسهیالت جدی از 

طریق صندوق نوآوری و شکوفایی در این طرح ایجاد کردیم.
علی زینی وند، استاندار کرمان نیز با اشاره به جایگاه ۱۶ و ۱۷ کرمان 
در زمینه دانش بنیان ها و پارک علم و فناوری تاکید کرد: رتبه کرمان 
باید در زمینه دانش بنیان ها و پارک علم و فناوری برتر شود و باید پارک 
دوم علم و فناوری هم افتتاح شود که استان آمادگی ارائه تجهیزات را 

دارد.
مدیرکل طب سنتی و مکمل وزارت بهداشت و رئیس اداره فرآورده های 

طبیعی سازمان غذا و دارو از دیگر سخنرانان این مراسم بودند.
این مراسم با رونمایی از ۲ محصول دانش بنیان موثر در بهبود عالئم 
تیم  و  ایرانی  سنتی  طب  متخصص  الدینی  تاج  هاله  سوی  از  کرونا 

مشارکت کننده در این پروژه علمی پایان یافت.

استاندار کرمان:

نهادهای امنیتی ملزم به ورود و شناسایی افرادی هستند که از مطالبات کارگران، سوء استفاده می کنند

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان خبرداد:

دستگیری فرزندی که قاتل پدر شد

با تولید دو محصول گیاهی دانش بنیان؛

 استان کرمان نیز به جمع تولید کنندگان دارویی در کشور پیوست

مدیر عامل شرکت معادن

 زغال سنگ کرمان تاکید کرد:

ضرورت افزایش سرمایه گذاری 
در بخش معدن 

مدیرعامل شرکت معادن زغال سنگ کرمان گفت: سرمایه گذاری در بخش 
معدن باید توسعه یابد.

 دکتر باقر نیک طبع مدیر عامل شرکت معادن زغال سنگ کرمان با تاکید بر 
این نکته افزود: همانطور که وزیر محترم صمت در صحبتهای خود بر ضرورت 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت و معدن برای تحقق حداقل رشد 
۱۰ درصدی اشاره کردند، باید به توسعه سرمایه گذاری در بخش معادن توجه 

ویژه ای شود.
نیک طبع به افزایش سودآوری و افزایش تولید شرکت معادن زغال سنگ 
کرمان اشاره کرد و گفت: از مجموع ۷ معدن فعال در بخش زغال کک شو، 
حدود ۱8۶ هزار تن زغال سنگ خام کک شو استخراج شده است که این مقدار 

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۳۰ درصدی را نشان می دهد.
آینده ۷ پهنه  افزود: شرکت معادن زغال سنگ کرمان طی چند ماه  وی 
جدید که مراحل اکتشاف آنها در حال تکمیل می باشد و  حجم افزایش تولید 
۲۰،۰۰۰ تن و اشتغال ۱۵۰۰ نفری جذب نیروی انسانی از جوانان بومی در 

هر منطقه را به دنبال خواهد داشت.
الزم به ذکر است مدیرعامل شرکت معادن زغال سنگ کرمان به دلیل ابتال 
به بیماری کرونا در بیمارستان شهید چمران تهران بستری شده و به علت نا 
مساعد بودن حال عمومی، تحت مراقبت های ویژه پزشکی قرار دارد که از 

درگاه خداوند منان برای ایشان آرزوی سالمتی و شفای عاجل می نماییم .

مدیرعامل سازمان حمل ونقل شهرداری کرمان:

پروانه کار رانندگانی که واکسن

کرونا دریافت نکنند تمدید نمی شود

مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری کرمان گفت: پروانه کار 
رانندگان تاکسی که در طرح واکسیناسیون کرونا مشارکت نمی کنند 

و از تزریق واکسن امتناع می کنند، تمدید نخواهد شد.
"هادی خدادادی" با بیان اینکه تعدادی از رانندگان تاکسی در طرح 
واکسیناسیون رانندگان حمل ونقل عمومی مشارکت نمی کنند، اظهار 
کرد: مطابق ابالغیه معاونت حمل ونقل و ترافیک سازمان شهرداری ها 
و اتحادیه تاکسی رانی شهری کشور، در صورتی که  این افراد بدون عذر 
امتناع کنند، محدودیت هایی  از تزریق واکسن کرونا  موجه پزشکی 

برای آن ها اعمال می شود و پروانه فعالیت آن ها تمدید نخواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر، امکان واکسیناسیون کرونا برای 
ناوگان اتوبوس رانی و تاکسی رانی شهر کرمان فراهم شده، گفت: با 
توجه به اینکه رانندگان سیستم حمل ونقل عمومی در خطر بیشتری 

هستند، امتناع از واکسیناسیون به صالح رانندگان نیست.
مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری کرمان به ابتالی 
تعدادی از رانندگان تاکسی از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون خبر 
داد. وی افزود: از آنجاکه به طور میانگین هر رانندۀ تاکسی در روز بین 
۴۰ تا ۵۰ مسافر را جابه جا می کند و بیشتر مسافران هم در پرداخت 
کرایه از وجه نقد استفاده می کنند، این موضوع می تواند عامل مؤثری 

در افزایش شیوع کرونا در بین رانندگان تاکسی باشد.
خدادادی تأکید کرد: بنابراین الزم است رانندگان سیستم حمل ونقل 
کردن  ملزم  و  بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت  بر  عالوه  عمومی 

مسافران به رعایت آن، خود را نیز واکسینه کنند.

آگهی دعوت سهامداران کشت و صنعت نماد سبز مهام ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به شماره 
۱۵۴8۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۹۹۷۴۱ جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده . 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده که در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰8/۰8 در آدرس کرمان-بلوار جمهوری اسالمی-کوچه 
امام جمعه ۱۹ - کوچه آبنوس ۲۶ - پالک ۰ - ساختمان دانش - -طبقه دوم تشکیل می گردد 

حضور بهمراه رسانند.
دستور جلسه: ۱ - انتخاب اعضای هیات مدیره ۲ -  انتخاب بازرسین ۳ -  انتخاب روزنامه کثیر 

االنتشار  ۴ -  تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه و تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسین.
هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده

کشت و صنعت نماد سبز مهام ایرانیان

آگهی مناقصه خرید کارتن پالست جهت بسته بندی 
فلفل دلمه ای واحد ابراهیم آباد  

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد  در نظر دارد خرید کارتن پالست جهت بسته بندی محصول فلفل دلمه ای گلخانه مجتمع 
ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را به تعداد ۶۷۰۰۰ عدد 

کارتن پالست قرمز و ۵۵۰۰ عدد کارتن پالست زرد از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
بدینوسیله از متقاضیانی که توانایی تامین کاالی مذکور را دارند دعوت بعمل می آید در صورت تمایل جهت بازدید از گلخانه 
محل انجام موضوع مناقصه و اخذ برگ شرایط شرکت در مناقصه  حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ همه روزه بجز ایام تعطیل در 
ساعات اداری به دفتر شرکت واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه و یا با 
شماره تلفنهای ۴۲۳۰۵۴۳۰ - ۴۲۳۰۴۴۰۳ - ۰۳۴ واحد بازرگانی شرکت و شماره همراه ۰۹۱۲۷۶۰۷8۲۲ کارشناس بازرگانی تماس و 
یا به سایت www.pistachio-tooka.ir مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱۳  روز دوشنبه  ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ تحویل 
دبیرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری مناقصه روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ راس ساعت ۱۳ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در 

سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی می باشد.
ضمنا برگ شرایط شرکت در مناقصه در مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ در سایت درج خواهد گردید.

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد 

 
 بسمه تعالی

 آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده 
 ) سهامی خاص(  الوان تابلوشرکت  در 

 
و شناسه ملی  9206سهامی خاص به شماره ثبت  الوان تابلوشرکت بدینوسیله از کلیه سهامداران 

  02:22دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت  02892596801
 28/28/0122ورخ صبح م 00:22و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت  28/28/0122صبح مورخ 

پستی  کدیکای دوم لبلوار ملیکا ، خیابان م، شهرک صنعتی خضراء در محل کارخانه شرکت به آدرس کرمان ، 
 تشکیل می شود حضور بهم رسانند. 6906066669

 فوق العاده  عمومی دستور جلسه مجمع
 اصالح تعداد مدیران ) کاهش / افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره (   -0
  سهام وثیقه مدیران ( اصالح اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه )  -0
 دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده      

  مدیرانو تعیین سمت  انتخاب -0
 تعیین وضعیت حق امضاء  -0
   انتخاب بازرسین -3
 انتخاب روزنامه کثیر االنتشار  -1
 می باشد  مجمع عمومی عادی بطور فوق العادهسایر مواردی که در صالحیت  -5

 
 

 
 هیئت مدیره 
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 28/28/0122ورخ صبح م 00:22و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت  28/28/0122صبح مورخ 

پستی  کدیکای دوم لبلوار ملیکا ، خیابان م، شهرک صنعتی خضراء در محل کارخانه شرکت به آدرس کرمان ، 
 تشکیل می شود حضور بهم رسانند. 6906066669
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 اصالح تعداد مدیران ) کاهش / افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره (   -0
  سهام وثیقه مدیران ( اصالح اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه )  -0
 دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده      

  مدیرانو تعیین سمت  انتخاب -0
 تعیین وضعیت حق امضاء  -0
   انتخاب بازرسین -3
 انتخاب روزنامه کثیر االنتشار  -1
 می باشد  مجمع عمومی عادی بطور فوق العادهسایر مواردی که در صالحیت  -5

 
 

 
 هیئت مدیره 

 

آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده

در شرکت الوان تابلو) سهامی خاص(

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

پیشگیری از بروز سرطان با خوردن شلغم

ورزش سنگین شبانه باعث بروز بی خوابی می شود

ایمنی بدن  شلغم خواص زیادی مانند تقویت سیستم 
،کاهش خطر ابتال به سرطان و...دارد

به کمک شلغم از سرطان پیشگیری کنید
خام  صورت  به  که  است  سبزیجات  خانواده  جزء  شلغم 
از  سرشار  پرخاصیت  سبزی  این  می شود.  مصرف  پخته  و 
فسفر،  کلسیم،  معدنی،  مواد   ،B۳ ویتامین   ،C ویتامین  
پتاسیم، سدیم و منیزم است. حتی برگ های این گیاه نیز 
ویتامین  و  اکسیدان ها  آنتی  از مواد معدنی،  و  مفید است 
شلغم  خواص  بعضی  بررسی  به  ادامه  در  می برد.  بهره 

می پردازیم:
1 - تقویت سیستم ایمنی بدن

تولید سلول های سفید  به  در شلغم  موجود   C ویتامین 
می کند؛  تحریک  نیز  را  آنتی بادی ها  و  کرده  کمک  خون 
بسیاری  کمک  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت  به  بنابراین 
کرده و از بروز بیماری های مزمن مانند سرطان و امراض 
با  شلغم  در  موجود   C ویتامین  می کند.  جلوگیری  قلبی 
انواع  بروز  باعث  که  بدن  در  موجود  آزاد  رادیکال های 
بیماری ها می شود مقابله می کند. همچنین بتاکاروتن این 
موثر  بسیار  بدن  سالم  غشاهای  تولید  در  جادویی  سبزی 

است.

2 - بهبود سالمت قلبی
بروز  از  و  است  التهابی  ضد  خاصیت  دارای   K ویتامین 
بیماری های قلبی عروقی مانند سکته مغزی و سکته قلبی 

جلوگیری می کند، شلغم سرشار از این ویتامین است؛ اسید 
فولیک موجود در این گیاه نیز به بهبود عملکرد قلب کمک 
کاهش  با  در شلغم  موجود  پتاسیم  این  بر  عالوه  می کند. 

فشار خون، فشار وارد شده به رگ های خونی را کاهش 
قلبی  بیماری های  دیگر  آترواسکلروزو  بروز  از  و  می دهد 

جلوگیری می کند.
3 - حفظ سالمت استخوان ها

برای  که  بوده  کلسیم  و  پتاسیم  زیادی  مقدار  حاوی  شلغم 
کلسیم،  است.  ضروری  بسیار  ماهیچه ها  و  استخوان ها  تقویت 
آن  مصرف  بنابراین  می دهد؛  افزایش  را  استخوانی  بین  تراکم 
به آرتروز و ورم مفاصل بسیار موثر است.  بیماران مبتال  برای 
مواد معدنی موجود در شلغم نیز به رشد و استحکام استخوان ها 

کمک کرده و خطر ابتال به پوکی استخوان را کاهش می دهد.
4 - کاهش یافتن خطر سرطان

 ،C ویتامین  مانند  شلغم  در  موجود  آنتی اکسیدان های 
ویتامین E، منگنز و بتاکاروتن خطر ابتال به سرطان را تا 
حد زیادی کاهش می دهد. حتی افرادی که به این بیماری 
می توانند  گیاه  این  مصرف  با  نیز  هستند  مبتال  مزمن 
سرطان را شکست دهند. ترکیبات فعال موجود در شلغم، 
از بین برده و مانع رشد تومورهای  سلول های سرطانی را 
سرطانی می شود. به توصیه پزشکان مصرف منظم شلغم، 
خطر ابتال به سرطان سینه و سرطان روده بزرگ را تا حد 

زیادی کاهش می دهد.

ورزش کردن در شب اگر تا زمان خوابتان فاصله مناسبی 
نداشته باشد می تواند کیفیت خواب شما را برهم بزند

بروز بی خوابی با ورزش کردن در شب
تجزیه و تحلیل ها نشان داد که وقتی ورزش دو ساعت قبل 
از خواب به پایان برسد، فوایدی برای خواب از جمله افزایش 

شروع خواب و افزایش مدت زمان خواب، را به همراه دارد.
از سوی دیگر، هنگامی که ورزش کمتر از دو ساعت قبل 
از خواب به پایان برسد، تأثیر منفی بر خواب داشت. شرکت 
کنندگان دیرتر به خواب رفتند و طول مدت خواب شأن کمتر 
شد. محققان با استفاده از داده های ۱۵ مطالعه منتشر شده 

به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه یک جلسه ورزش 
شدید بر بزرگساالن جوان و افراد میانسال سالم و خواب آنها 
تأثیر می گذارد. گروه تحقیقاتی دریافت که ورزش با شدت باال 
در اوایل شب به بهبود خواب کمک می کند، به خصوص اگر 
فرد کم تحرک بوده باشد. ورزش بین ۳۰ تا ۶۰ دقیقه نیز به 

افراد کمک کرد تا خوب بخوابند. دوچرخه سواری بیشترین 
مزایای خواب را به همراه داشت.

محققان خاطرنشان کردند که برنامه ورزشی ثابت و مداوم 
بهترین است، زیرا ورزش در زمان های مختلف عصر می تواند 

باعث اختالل در خواب شود.

گزارش »کرمان امروز« از تصادفات رانندگی در کرمان که به رغم هشدارهای جدی پلیسی همچنان قربانی می گیرد؛

جادههایغیراستاندارداستان؛کابوسیبیپایان

اشاره:
ای  تلفات حوادث جاده  گفته مسئوالن  به  اگر چه  
در کرمان کاهش یافته اما هنوز بسیاری از سفرها در 
راه های شهری و برون شهری استان ناتمام می ماند و 
ارابه مرگ هر چند وقت یک  بار جان تعدادی از اهالی 
و رهگذران را می گیرد. به گفته رییس پلیس راه شمال 
استان طی شش ماه گذشته بیش از ۳۰۰ نفر در جاده 
های شمال استان کرمان جان خود را از دست داده اند. 
در همین زمینه گزارشی تهیه شده که  در ادامه قابل 

مطالعه است. 
مرگ و میرهای جاده ای در جهان و ایران

مرگ و میر از حوادث رانندگی در جهان از هر ۱۰۰ 
هزار نفر، چیزی در حدود ۱4 تا ۱۵ نفر است اما آمارها 
ایران این نسبت به ۳۰ نفر در هر  نشان می دهد در 
۱۰۰ هزار نفر می رسد، یعنی 2 برابر میانگین جهانی! 

از سوی دیگر سازمان بهداشت جهانی نیز تصادفات 
رانندگی را از مهم ترین دالیل مرگ و میر در کشورهایی 
با درآمد سرانه پایین دانسته است. بررسی ها نشان می 
دهد با اینکه ۱/۱ درصد از جمعیت کره زمین در ایران 
رانندگی در  از سوانح  زندگی می کنند 4۵/ ۱ درصد 
آن اتفاق می افتد که  به عقیده کارشناسان بسیار زیاد 

است.
وضعیت استان کرمان

اداره کل  استان کرمان سال گذشته بر اساس اعالم 
پزشکی قانونی، تعداد 884 نفر قربانی تصادفات جاده 
ای داشته است و به گفته پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان طی شش ماه امسال بیش از ۳۰۰ نفر در جاده 
های شمال استان کرمان جان خود را از دست داده اند.
سرهنگ علی رضایی افزود: بیش از هزار نفر در حوادث 

رانندگی، طی شش ماه گذشته مجروح شدند که بخش 
عمده مجروحان از چرخه کار و زندگی خارج شدند و 

بعضا زندگی نباتی دارند.
سرهنگ رضایی خطاب به رانندگان و سرنشینان بیان 

کرد: در رانندگی ریسک پذیری هیچ جایگاهی ندارد و 
قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی باید هم از سوی 
قرار  خودروها  در  که  همیاران  سوی  از  هم  و  راننده  

گرفتند، چه فرزندان و بانوان مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: نقش عامل انسانی در کنار وسیله 
نقلیه و جاده، بیشترین و محرزترین عامل است و باید 
جدی گرفته شود؛ زیرا یک خطای کوچک ممکن است 

خسارت جبران ناپذیری در پی داشته  باشد.
در  امسال  ترافیکی  حوادث  تلفات  میزان  چه  اگر 
با سال گذشته در این استان کاهش داشت  مقایسه  
اما به گفته کارشناسان راهنمایی و رانندگی  استان این 

میزان تلفات  بسیار باالست.
علت ها

در بروز حوادث مختلف رانندگی و تصادفات جاده ایی 
کارشناسان دالیل مختلفی را بیان کرده اند. از خطای 
انسانی گرفته تا نقص فنی خودروها و ایمن نبودن جاده 

ها.
تولید  خودروهای  استاندارد  که  کرد  فراموش  نباید 
داخل و برخی از خودروهای وارداتی در سطح پایینی 
قرار دارند و تا زمانی که این نقص های فنی برطرف 
رانندگی  حوادث  که  داشت  انتظار  توان  نمی  نشود 

کاهش پیدا کند. 
به  آنها   نبودن  مجهز  خودروها،  فرسودگی  کنار  در 
ایمنی  کمربندهای  قفل،  ضد  ترمزهای  هوا؛  کیسه 
مناسب و مقاوم نبودن بدنه ی خودروها از دیگر عوامل 
خطر آفرین در رانندگی است که نباید نقش آنها را در 

کنترل یا رخ دادن سانحه ی جاده ایی نادیده گرفت.
نبودن  استاندارد  و  رانندگان  رفتارهای  کنار  در 
تصادفات  دالیل  ترین  مهم  از  دیگر  یکی  خودروها 
وضعیت نامناسب جاده ها است. ظرفیت کم این راه ها 
و پایین بودن سطح استاندارد فنی آنها می تواند یکی از 

عوامل اصلی وقوع حوادث جاده ایی باشد.
سخن آخر

یادمان باشد حوادث رانندگی می تواند موجب شکل 
گیری مشکالت فراوانی در زمینه های روانی، اجتماعی 
و اقتصادی در جامعه  باشد. هر چند در نگاه اول مرگ 
پایان حیات یک فرد یا خانواده در سانحه رانندگی است 
ولی آثار روحی و روانی از دست دادن عزیزان یکی از 
مشکالتی است که سال های سال می تواند بازماندگان 

آنها را رنج دهد.  

 اگرچه به گفته مسئوالن، تلفات حوادث جاده ای در کرمان کاهش یافته، اما هنوز 
ارابه  ناتمام می ماند و  بسیاری از سفرها در راه های شهری و برون شهری استان 
مرگ گهگاه جان تعدادی از اهالی و رهگذران را می گیرد. به گفته رییس پلیس راه 
استان  شمال  جاده های  در  نفر   300 از  بیش  گذشته  شش ماه  طی  استان  شمال 
کرمان جان خود را از دست داده اند. یادمان باشد حوادث رانندگی می تواند منشا 
جامعه  اقتصادی در  و  اجتماعی  روانی،  زمینه های  فراوانی در  شکل گیری مشکالت 

باشد که هیچگاه قابل جبران نخواهند بود و تنها راه درمان، پیشگیری است و...

یادداشت: 
حباب 

برخی  و  عاقالنه  ها  ترس  بعضی 
و  اضافه  های  ترس  اند.  اضافه 

جاهالنه را باید نادیده گرفت و با آرامش خاطر به 
جستجوی روزهای بهتر و موقعیت های درخشان 
ارتکاب  برای  مانعی  عاقالنه  های  ترس  تر رفت. 
به اشتباهات بوده و همواره مورد تحسین قرار می 
گیرند. افراد معموال در تربیت فرزندان خویش از 
اینگونه ترس ها استفاده می کنند تا فرزندان به راه 
خطا کشیده نشوند. ترس های عاقالنه موجب می 
شوند که افراد انتخاب های دقیق تری داشته باشند 
و قدم های سنجیده تری بردارند و رفته رفته در 
نباشد  دشوار  برایشان  قوانین  رعایت  باالتر  سنین 
ترس های عاقالنه و اضافه را هدایت کرده چون 
این کار الزمه ی اوج گرفتن می باشد. ترس هایم 
باشد چرا  زندگی  به  تا حواسم  می کنم  را جمع 
که شاید کوچکترین غفلت بزرگترین ضربه ها را 
بر پیکره ی زندگی وارد کند و بعد از سقوط و 
سکوت هیچ کس نتواند درمان دردهایم باشد اگر 
با ترس عاقالنه حواسم به سیاهچاله ها باشد هرگز 

کارم به ناله و شیون نمی کشد. 
زندگی  یک  ی  الزمه  ها  دلشوره  بعضی  انگار 
های  ترس  که  صورتی  در  هستند  تر  روشن 
وسواسی و بیمارگونه را باید کنار گذاشت و راه 
اضافه  که  راهی  کرد  پیدا  حرکت  برای  ای  تازه 
نادیده گرفته و به کالفه ها قدرت بدهد و  ها را 
ها  ترس  بعضی  بپیچد  را  ناامیدی  کالف  یکباره 
را باید مثل بعضی آدم ها کنار گذاشت و جدی 
نگرفت تا به راحتی از آنها عبور کرد زندگی به 
ادامه دادن در هر شرایطی  معنای دوام آوردن و 
حال  در  بلکه  نیست  وحشتناک  زندگی  است 
تحولی بی وقفه است و همراهی می طلبد. ترس 

ها دروغند.
می ترسم از این حال خراب اما نه 

از زندگی ام غرق عذاب اما نه 
می ترسم از اینکه باران بزند 
ویرانه شود حال حباب اما نه 

به قلم
مهناز سعید

مثل پرستو
چون خون از رگ می روی 
چون روح از جسم می روی 

تو بهارهِ به تن می کنی
مثل پرستو در آسمان می رقصی و 

شکوفه ِی شادی بر شاخه ی احساس او می شوی
من ابر می شوم 

شبیه پاییز همه را به فکر می برم
چون پاندایی دست قهر را می گیرم 

در خودم پنهان می شوم 
آن قدر که عشق فراموشم کند

آن قدر که شهوت مرا از یاد ببرد
آن قدر که رنج فکر کند که مرده ام 

به قلم
سامان 
ساردویی

قاصدک 
قاصدک عاقبت شبی برگشت

از دل خاطرات کهنه ی من
با خود آورد آرزوی مرا

رفت تا کوچه های شهری دور
پی من گشت ،

هرکجا ،
هر روز ،

او به دنبال کودکی می گشت
در دل  کوچه های خاکِی شهر

که لبانش زخنده لبریز است
خنده هایی که آسمانی بود

خنده هایی که از زمین می رفت
تا بلندای آسمان

هرروز 
بینوا هرچه بیشتر می گشت

کمتر از من نشانه ای می دید
من ولی در میان خاطره ها

قاصدک را صدا زدم
دیدم ،

او ولی باز هم مرا نشناخت
به گمانم که قاصدک ها هم

عاقبت پیر می شوند،  روزی  ...

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی
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نوشتاری درباره زندگی و آثار امیر هوشنگ ابتهاج؛
سایه شعر ایران

شادی؛ گم شده این روزهای کودکان کرونا زده

 هوشنگ ابتهاج متخلص به ه.الف.سایه شاعر معاصر که در 
رشت به دنیا آمده است، یکی از غزل  سرایان برجسته ایرانی 
است که در سرودن شعر نو نیمایی نیز مهارت بسیاری دارد 
و دفتر شعر »سیاه مشق« و »سراب« از مهم  ترین آثار این 

شاعر خوش قریحه است
شاعران  از  یکی  سایه  الف.  ه.  به  متخلص  ابتهاج  هوشنگ 
معاصر ماست که در غزل سرایی و سرودن اشعار نو نیمایی 
دستی توانا دارد. این شاعر خوش قریحه گیالنی که غزلش 
به سبک شعرای پیشین مانند سعدی و حافظ با زبانی سنتی 
مسائل  بیان  در  سعی  امروز  زبان  با  او  نوی  اشعار  و  است 
اجتماعی و انسانی دارد. هوشنگ ابتهاج یکی از سرمایه های 
بزرگ و ارزشمند ادبیات و شعر فارسی است که در ادامه این 

مطلب به مروری کوتاه بر شعر، زندگی و آثار او پرداخته ایم.
زندگی هوشنگ ابتهاج از کودکی تا میان  سالی

از اسفند ماه سال ۱۳۰۶  ابتهاج در ششمین روز  هوشنگ 
شمسی در شهر رشت دیده به جهان گشود. وی تنها فرزند 
پسر مادرش »فاطمه رفعت« و پدرش »آقاخان ابتهاج« بود. 
ابتهاج تحصیالت ابتدایی و بخشی از دوران متوسطه را در 
همان شهر رشت گذارند. سایه به گفته خودش از سن هشت 
سالگی به نوعی مشغول شعر گفتن بود و اشعاری از او در سن 
۱۲ سالگی در دست است که در نخستین دفتر شعری اش 
منتشر شد. سایه در سن ۱۸ سالگی و زمانی که هنوز دوران 

دبیرستان را به پایان نرسانیده بود، رهسپار تهران می شود و 
در مدرسه »تمدن« ثبت نام می کند و طولی نمی کشد که 

رییس انجمن ادبی دبیرستان می شود.
»فریدون  و  شیرازی«  حمیدی  »مهدی  با  تهران  در  سایه 
خانم  همسرش  با   ۱۳۳۷ سال  در  و  می شود  آشنا  توللی« 
»آلما مایکیال« ازدواج می کند که حاصل این ازدواج چهار 
فرزند به نام های »یلدا«، »کیوان«، »آسیا« و »کاوه« است. 
ابتهاج سرانجام در سال ۱۳۶۶ به اروپا مهاجرت می کند و 

شهر »کلن« آلمان را برای اقامت بر می گزیند.
زندگی شعری سایه )هوشنگ ابتهاج(

سایه در سال ۱۳۲۵ نخستین دفتر از شعرهایش را در چاپخانه 
جاوید رشت منتشر کرد که »حمیدی شیرازی« و »عبدالعلی 
طاعتی« معلم ادبیات سایه در رشت بر آن مقدمه نوشتند. 
شیرازی«،  مثل »حمیدی  ادبی  با چهره های  سایه  آشنایی 
»فریدون توللی«، »شهریار« و بعد ها »نیما یوشیج« بر روند 
شعر و شاعری اش تاثیر می گذارد. سایه اگرچه در این سال ها 
فعالیت های سیاسی  بود،  کرده  پیدا  گرایش  توده  به حزب 
فرهنگی  و  ادبی  فعالیت های  از  بسیار کم تر  اجتماعی اش  و 
می سراید،  غزل  هم  و  نو  شعر  هم  وی  که  آنجا  از  اوست. 
شهرتی دوجانبه پیدا می کند. اشعار سایه در سال های ۱۳۲۰ 
مانند »سخن«، »کاویان«، »صدف«،  و ۱۳۳۰ در نشریاتی 
نو«  »فرهنگ  و  صلح«  »کبوتر  نو«،  »جهان  »مصلحت«، 

منتشر می شود.
ابتهاج در سال ۱۳۳۰ دفتر شعر »سراب« را منتشر کرد که 
بیشتر اشعاری عاشقانه دارد. وی در دفتر شعر »شبگیر« عشق 
فردی را کنار می گذارد و بیش تر به درد های جامعه و جهان 
می پردازد که این طرز تفکر در دفتر شعر نو »زمین« وسعت 
بیشتری پیدا می کند. سایه در سال ۱۳۳۲ برگزیده ای از آثار 
با نام »سیاه مشق« منتشر می کند که  سنت گرایانه اش را 
»شهریار« و »مرتضی کیوان« بر آن مقدمه می نویسند. ابتهاج 
پس از مجموعه شعر »سراب« بیش تر با شعر نیمایی آشنا شد 
و همراه با شاعرانی مثل »احمد شاملو«، »سیاوش کسرایی«، 
»مهدی اخوان ثالث«، »نصرت رحمانی« به حلقه شاگردان نیما 
یوشیج پیوست. او خود درباره نیما می گوید: »نیما محبوب همه 
ما بود. در شعرش دریچه های تازه به روی دنیا و زندگی گشوده 

بود و ما با احترام و اعجاب نگاهش می کردیم.«
سایه در سال ۱۳۴۶ همراه با جمعی از شاعران و نویسندگان 
اهل قلم به عضویت کانون نویسندگان در می آید و در سال 
استعفا  کانون  این  از  احمد«  آل  »جالل  مرگ  با   ۱۳۴۹
می دهد. ابتهاج در سال ۱۳۵۱ با سمت سرپرست موسیقی 
گفت  می توان  که  می شود  کار  به  مشغول  رادیو  در  ایرانی 
سال هاست.  این  در  او  هنری  و  فرهنگی  فعالیت  مهم ترین 
پخش و تولید برنامه های ارزشمندی مانند »گل های تازه« 
در  سایه  فعالیت های درخشان  از جمله  هفته«  و »گلچین 

رادیوست.
بین شعر سایه و موسیقی همواره ارتباطی قوی وجود داشت 
و اشعار زیبای او در تلفیق با موسیقی مانند »بهانه«، »ترانه«، 
»در کوچه سار شب«، »بهار سوگوار«، »حصار«، »زندان شب 
پری  »تو ای  جاوادنه  تصنیف  و  میان«  در  »همیشه  یلدا«، 
کجایی« گواه این مدعاست. ابتهاج سرانجام در اعتراض به 
واقعه ۱۷ شهریور و کشتاری که در میدان ژاله رخ داد، از کار 
در رادیو استعفا می دهد. او در سال ۱۳۶۰ دو دفتر شعر »تا 
صبح شب یلدا« و »یادگار خون سیاوش« را منتشر می کند که 
گویای آرمان ها و آرزو های شاعر در انتظار فردایی بهتر است. 
سایه در سال ۱۳۷۳ بعد از یک دهه تالش و مطالعه درباره 
حافظ سرانجام دیوان حافظ را با تصحیح خود به چاپ رسانید.

نگاهی به اشعار هوشنگ ابتهاج )سایه(
اولین اشعار ابتهاج در مجموعه »نخستین نغمه  ها« منتشر 
شد که به سنت های ادبی توجه ویژه ای دارد و تاثیر غزل های 

سعدی را می توان در آن مشاهده کرد:
دست حسرت گزم امروز که ای درد و دریغ

قدر آن شب چه ندانستم و نادان بودم
سایه از فرط خوشی دوش چو سعدی می گفت:

آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم
همچنین گاه در اشعارش به حافظ نیز گرایش می یابد:

گرچه، چون ذره حقیر است به خورشید رسد

سایه ای گر فکنی بر سر سایه چو همای
سایه از افکار اجتماعی، دعوت به آبادانی میهن و مبارزه با 

ظلم نیز در اشعارش غافل نیست:
دوستان سلسه از پای رها باید کرد
بهر آزادی خود فتنه به پا باید کرد

او در دفتر شعر »سراب« به قلمرو شعری رمانتیک و تجدد 
ابتهاج  که  کلی می توان گفت  به طور  پا می گذارد.  گرایانه 
در میان تمامی غزل هایش خود را پیرو بی، چون و چرای 
سبک عراقی معرفی می کند و زبانش بیشتر از نوگرایی به 
سایه  که  است  این  سخن  پایان  دارد.  تمایل  سنت گرایی 
شاعری دو بعدی است که در اشعارش هم به عشق می پردازد 

و هم به درد اجتماع و مسائل روز اهمیت می دهد.

شادی  گفت:  ایرنا  خبرنگار  به  نوجوان  و  کودک  روانشناس  گمار  نازنین 
در  اگر  که  است  پیشرفت  و  رشد  عامل  و  بشر  اساسی  نیازهای  از  یکی 
دوران کودکی مورد توجه قرار نگیرد، لطمات و پیامدهایی در آینده خواهد 
های  شادی  از  بسیاری  از  فرزاندانمان  کرونا  دوران  در  که  ویژه  داشت،به 

کودکانه محروم شدند.
مهمی  بسیار  تاثیر  و  نقش  که  است  زندگی  مهم  مراحل  از  یکی   کودکی 
بر آینده افراد دارد. اینکه فردی در آینده موفق و یا ناموفق و حتی کجرو 
می شود تا حدود زیادی با دوران و تجارب کودکی گره خورده است. این در 
حالی است که بسیاری از والدین اهمیت این دوره از زندگی را نمی دانند و 
یا این مرحله از زندگی یا خیلی ساده و یا خیلی دشوار برخورد می کنند. 
عالوه براین در سالهایی که جوامع سر در الک کرونا فرو بردند بسیاری از 
شادی ها ناخواسته از کودکان دریغ شد. آنها از بازی کردن در فضای آزاد 
که مهمترین نیاز فعالیت های کودکانه است محروم شدند و والدین حتی به 
دلیل هراس از واگیری مجبور به حذف بسیاری از فعالیت ها و رفت و آمدها 

به خاطر کودک خود شدند. 
 شادی، غذای روح و عامل رشد و پیشرفت کودک است

نازنین گمار پیرامون شادی و اهمیت آن برای کودکان گفت: شادی یکی 
از نیازهای اساسی بشر و عامل رشد و پیشرفت است که به ویژه در دنیای 
مدرن امروز اهمیت بسیار دارد. همچنین باید افزود که شادی خصوصا برای 

کودکان به عنوان غذای روح هم شناخته می شود.
وی گفت: نتیجه یک بررسی نشان می دهد که وقتی از مردم سراسر دنیا 
می پرسند در زندگی چه چیزی را بیشتر برای خود و فرزندانشان می خواهند، 
پاسخ می دهند: »شادی «. این حس به  ویژه برای کودکان اهمیت خاصی 
دارد و در آینده آنان تاثیر پررنگی می گذارد. شادی به کودک این امکان را 
می دهد که هنگام روبه رو شدن با وقایع ناراحت کننده، سالمت روانی خود را 

حفظ کند و از این رو تاثیر تنش ها بر آنها کمرنگ شود.
فردا  خوشبخت  و  موفق  انسان  امروز،  شاد  کودک  افزود:  روانشناس  این 
است. اما مساله اینجا است که شادی و نشاط آموختنی نیست و شکوفایی 
استعدادهای او هم نباید بدون در نظر گرفتن عالئق او باشد. پس الزم است 
به فرزندان اجازه داد تا عالئق خود را کشف کنند و به بازی ها و فعالیت های 

مورد عالقه خود بپردازند.
والدین مسئول شادی کودکان هستند

گفت:  کودکان  برای  شاد  فضای  ایجاد  در  والدین  نقش  در خصوص  گمار 
دکتر باب ُمری نویسنده کتاب »چگونه کودکانی خوش بین داشته باشیم« 

شدن  افسرده  برای  باطنی  گرایش  ما  ژنتیک  که  است  درست  می گوید: 
هم  او  دارند.  انعطاف  توانایی  اطراف،  محیط  به  بسته  ما  ژن های  اما  دارد، 
چنین می گوید: تحقیقات به وضوح نشان می دهند که کودکانی که شاد و 
مثبت اندیش هستند حتما محیط خانوادگی و خانه ی شادی دارند، حتی 
اگر از نقش ژنتیک در این زمینه چشم پوشی کنیم. پس انتقال شادی از 
پدران ومادران به کودکان میسراست. می توان با برنامه ریزی های مناسب و 
ساده ترین وسایل کودکان را شاد کرد و نشاط را به آنها هدیه داد. عده ای 
مراکز  به  بردن  و  گرانبها  هدایای  دادن  معنای  به  را  کودکان  کردن  شاد 
خرید بزرگ و صرف زمان در شهربازی های آنچنانی می دانند، در حالیکه با 

ساده ترین امور هم می توان آنها را شاد کرد.
نقش بازی در شادکردن کودکان

گمار درباره نقش بازی در شادی کودکان گفت: دنیای کودکان در سه چیز 
جای می گیرد: بازی، همبازی و اسباب بازی. والدین اولین و محبوب ترین 
با  بازی  مشغول  فرزند  زندگی،  ابتدای  همان  از  هستند.  کودکان  همبازی 
والدین اش است. به عنوان مثال حرکات چهره والدین در هنگام عوض نمودن 
پوشک و تغییرات چهره والدین در هنگام رویارویی با کودک همگی برای 
کودک نوعی بازی محسوب می شود و از طریق بازی است که کودکان به الگو 
برداری از رفتارهای والدین می پردازند.  مهارت های اجتماعی را فرا می گیرند 
و در طی بازی یاد می گیرند که  چگونه معاشرت کنند، فکر کنند مشکالت 

را حل کنند، بزرگ شوند و از همه مهمتر به تفریح بپردازند.

و  مزایا  از  والدین هم سرشار  برای  با کودکان،  بازی  روانشناس گفت:  این 
کارکرد است. به این معنا که باعث کاهش استرس، ناراحتی و نگرانی برای 
ایجاد  آنها  با کودکان فرصت و زمانی را برای  بازی  آنها می شود. در واقع، 
می کند تا از دنیای مشوش و پرمخاطره بیرون بیرون آیند و کمی را با خود 

و خانواده شان سپری کنند.
دالیل شاد نبودن برخی از کودکان

با  باید  کودکان  گفت:  کودکان  از  برخی  نبودن  شاد  دالیل  پیرامون  گمار 
نظارت والدین به کسب تجربه از محیط اطراف بپردازند و طبق سن و سال 
خود شادی، خنده و احساس خوشبختی را تجربه کنند. اما برخی از والدین 
فرزندان  از  را  زیستن  شاد  و  کودکی  گیرانه خود حق  رفتارهای سخت  با 
می گیرند و با تهدید، تنبیه و یا تحریم اجازه شاد بودن را به فرزندان خود 

نمی دهند.
وی گفت: بسیاری از آسیب های جدی در دوران جوانی ریشه در کودکی 
نکردن فرزندان دارد. وقتی آنها هیجانات کودکی را تجربه نکنند برای جبران 
فرصت های از دست رفته ممکن است به کارهایی دست بزنند که آینده و 
داشتن خاطراتی  دلیل  به  است کودکان  نماید. ممکن  تباه  را  آنها  زندگی 
از  با استفاده  باره  تلخ از شادی کردن و شاد زیستن امتناع کنند. در این 
مشاوره های تخصصی و روانکاری می توان تاثیرات مخرب خاطرات تلخ آنها 
را کاهش داد و حتی با همدلی و همراهی خاطرات تلخ آنها را به خاطراتی 

شیرین مبدل ساخت.
این روانشناس افزود: تبعیض میان فرزندان نیز می تواند آنها را غمگین سازد. 
همچنین بد اخالقی، سرکوفت، تحقیر و مقایسه کردن نیز نقش بسزایی در 
غمگینی کودکان دارد. در این راستا باید توانمندی های هر یک از کودکان 
را به خوبی دریافت و اقدام به شخصیت بخشی به فرزندان کرد تا با روحیه 

امید، شاد زندگی کنند.
نبودن  شاد  در  مهم  علل  از  دیگر  یکی  نفس  به  اعتماد  فقدان  گفت:  وی 
آنها  کنیم  تقویت  کودکان  در  را  نفس  به  اعتماد  اگر  زیرا  است.  کودکان 
از خود دور  را   از عوامل مهم در غمگینی است  را که  نگرانی  و  اضطراب 

خواهند ساخت.
راه های شاد کردن کودکان

جمله  از  گفت:  کرد  شاد  را  کودکان  می توان  چگونه  اینکه  درباره  گمار 
راه های شاد کردن کودکان می تواند تحسین، تشویق بجا و مناسب، دادن 
و  جالب  و  مختلف  بازی های  انجام  خود،  به  مربوط  امور  در  انتخاب  حق 
سپردن  عالقه،  مورد  و  خوب  دوستان  با  وقت  گذراندن  هیجان انگیز، 

مسوولیت هایی مناسب سن و دادن هدایای مورد عالقه باشد.
به  این ها، آموزش مهارت های زندگی  از همه  افزود: مهم تر  این روانشناس 
کودک است تا بتواند در برابر مسائل روزمره و چالش های زندگی بهترین 
به  بازی کردن  برگزیند.  و منطقی  مناسب  راه حل  و  انتخاب کند  را  شیوه 
کودکان، کشف دنیا، قوانین طبیعت و تفکر پیرامون زندگی را می آموزد. آنها 
توانایی های خود را در بازی ها می سنجند که هیچ علمی آن را به کودکان 
نخواهد آموخت. کودکی که به اجبار والدین به جای بازی و تحرک و شادی 
پشت میز کالس زبان می نشیند، کودکی که به جای گرفتن مداد رنگی برای 
نقاشی و خط خطی کردن، الفبا را می آموزد، رشد سالم روانی را که بین یک 
از دست می دهد.  کودک  را  بیفتد  اتفاق  باید  اول زندگی  تا شش سالگی 
دانشمند امروز، انسان مضطرب فردا است که شانس پیشرفت در بسیاری 
از زمینه های احساسی را از دست خواهد داد. وی در پایان گفت: پس بهتر 
است، هر فرصتی را به ثروت تبدیل کنیم و از بودن کنار خانواده و فرزندان، 
لذت ببریم. قطعا  دالیل کوچک می توانند بهانه های بزرگی برای شادی چه 

در کودکان و چه در زندگی بزرگساالن  باشد.

شهرداری کیانشهر در نظر دارد به استناد صورتجلسه ۷ شورای اسالمی شهر 
کیانشهر مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ قطعه مسکونی شماره ۷ واقع در ضلع جنوبی تک 
اتاقیها و قطعه تجاری شماره ۳۳ واقع در بلوار شهید باهنر را از طریق برگزاری 
مزایده کتبی به فروش برساند لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند پس از 
انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز کاری و واریز مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال جهت شرکت 
در مزایده به حساب سیبا بانک ملی به شماره ۳۱۰۰۰۰۰۱۵۶۰۰۸ و ۱۰ درصد 
ضمانت شرکت در مزایده و قیمت پیشنهادی به صورت کتبی در پاکت مهر 
و موم شده تحویل حراست شهرداری نمایند. بدیهی است شهرداری در رد یا 
قبول پیشنهادات مختار و هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

پاکات  بازگشایی  از  کاری پس  روز  نهایتا ۳  مزایده  برنده  است  ذکر  به  الزم 
می بایست کل مبلغ پیشنهادی خود را نقدا در وجه شهرداری واریز و سند 
به نفع شهرداری ضبط  نامه وی  این صورت ضمانت  نمایید در غیر  دریافت 

خواهد گردید.
روابط عمومی شهرداری کیانشهر 

آگهی مزایده 

گزارش »کرمان امروز« از نگرانی بعضی از کارشناسان در زمینه پاندمی کرونا و خطرهای بازگشایی برخی مراکز عمومی با توجه به میزان کم واکسیناسیون در جامعه؛

کرونا همچنان جان می گیرد، بازگشایی ها به دور از شتاب زدگی باشد!

و  ایم  شنیده  بسیار  ها  دانشگاه  و  مدارس  بازگشایی  درباره  روزها  این 
فعالیت  و  آموزش  حوزه  فعاالن  از  بسیاری  که  اتفاقی  شنید.  خواهیم 
های جمعی را خوشحال ساخته است. اما مشکل اینجاست که بسیاری 
به  هنوز  باره  این  در  محقق  پزشکان  و  شناسی  ویروس  کارشناسان  از 
این  نیز  دیگر  کشورهای  در  البته  اند.  نرسیده  ۱۰۰درصدی  اطمینان 
موضوع مطرح است که بین کارشناسان علوم پزشکی و فعاالن اقتصادی 
و دولتی اختالف نظر وجود دارد. فعاالنی که کسب و کارشان مورد لطمه 
قرار گرفته است با توجه به افت میزان ابتال در جهان، اصرار بر بازگشایی 
دارند و پزشکان و محققان با توجه به وجود احتمال بروز پیک های دیگر 

این بازگشایی ها را عجوالنه و بحث برانگیز می دانند.
 در ایران نیز چندی پیش یکی از افراد مهم در زمینه مبارزه با ویروس 
کرونا به نام دکتر علیرضا ناجی، رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی 
اشاره کرد. وی  به همین موضوع  بهشتی  علوم پزشکی شهید  دانشگاه 

بازگشایی  اشاره کرد که  نکته  این  به  انتشار گفتگویی  با  هفته گذشته 
پیک مجدد شود.  بروز  به  منجر  است  ممکن  فعلی  در شرایط  مدارس 
ناجی در این باره می گوید: »درست است که پیک پنجم دچار افت شده 

است، اما باید به هوش باشیم. در هر صورت تا زمانیکه واکسیناسیون 
ما به وضعیت و درصد مناسب پوشش دهی نرسد، همچنان خیزهایی را 
خواهیم داشت و در همه جای دنیا نیز به همین صورت است. به هر حال 
ما دو قله ی سهمگین را در پیک چهارم و پنجم تحمل کردیم و همچنان 
هم می بینیم که گردش ویروس در کشور باالست و همچنان میزان بروز 
بیماری در کشور باالست. به طوری که روزانه ۱۲ تا ۱۳ هزار موارد مثبت 
شناسایی می کنیم که البته ممکن است این آمار خیلی دقیق نباشد. در 

عین حال همچنان هم تعداد کشته های ما باالی ۲۰۰ نفر است«
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  شناسی  ویروس  تحقیقات  مرکز  رییس 
به  روزانه  شناسایی  موارد  تعداد  گوید:»تازمانیکه  می  ادامه  در  بهشتی 
ویروس همچنان  باالی  نرسد، خطر گردش  نفر  هزار  پنج  تا  زیر چهار 
وجود دارد و بر همین اساس همچنان اقدامات غیر درمانی بسیار مهم 
است. انتظار ما این بود؛ در زمانی که پیک پنجم بسیار بدی را تحمل 
کردیم و تعداد زیادی ضایعه به کشور وارد شد، مقداری درباره مراسم ها 
عین  در  شود.  انجام  بهتری  تدابیر  می شود،  انجام  که  مسافرت هایی  و 
حال درباره بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و... باید با طمانینه بیشتری 

اقدام کنیم«
ناجی با اشاره به اینکه صدور قبض جریمه برای افراد خاطی به تنهایی 

نمی تواند بازدارنده باشد، گفت: » اینکه اقدامات فقط منجر به جریمه 
را  جریمه  می گویند  خانواده ها  که  می شود  سفرها  همین  مانند  شود، 
می دهیم و به سفر می رویم. در کنار جریمه باید قاطعیت وجود داشته 
افراد به مناطق قرمز سفر  باشد و نظارت شود. وقتی اعالم کردیم اگر 
کنند، یک میلیون تومان جریمه می شوند، اما می بینیم که مردم جریمه 
را به جان خریده و تمام جاده ها به دلیل شلوغی بسته می شود، نشان 
تدابیر  باید  و  نیست  درستی  روش  روش،  و  اقدامات  این  که  می دهد 
سرعت  واکسیناسیون  به  حال  عین  در  و  بگیریم  پیش  در  را  دیگری 

بخشیم«
پیش از این در چندین گزارش منتشر شده در روزنامه کرمان امروز به 
این موضوع اشاره کردیم که صدور جریمه به تنهایی نمی تواند بر عدم 
انتشار ویروس کرونا تاثیر گذار باشد و این رفتار تنها درآمدی است برای 
برخی ارگان ها و کمکی به بهبود وضعیت همه گیری در جامعه نمی 
کند. امیدواریم که نظرات کارشناسان این امر در زمینه وضعیت فعلی 
جامعه و پاندمی کرونا بر مسئوالن تاثیر بیشتری بگذارد تا شاهد بروز 
ناگهانی پیکی دیگر در کشور و کشته شدن بسیاری از هموطنان خود 
نظرات  بر  کارشناسان  نظرات  آن  در  که  بهتر  فردایی  امید  به  نباشیم. 

مصلحتی ارجحیت داشته باشد.

به قلم
 هما حجازی
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