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شهردار کرمان خبر داد:

آمادگی شهرداری برای برگزاری

 مراسم دومین سالگرد

 سردار دل ها

ویژگی های

 یک خانواده نمونه 

چیست؟ 

متن در صفحه دوم
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جزئیات و حواشی مرگ نوجوان افغانستانی 
در اثر سقوط در چاه

استاندار کرمان خبر داد:

جذب 16 هزار میلیارد تومان منابع 

شرکت های بزرگ به داخل استان

طنزیانه

دزد و شاعر

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه:

نباید به جایی بینجامد که کودکی 

برای لقمه نانی سرقت کرده 

و یا تخلفی را مرتکب شود

که در جلسات رفع موانع تولید بدچشمی می کند؛ گزارش »کرمان امروز« از شایع ترین آفت 

رفع موانع تولید یا مانع سازی ناخواسته؟

متن کامل در صفحه چهارم

   چندین سال است که با تکیه بر فرمایشات رهبر معظم انقالب، جلساتی با عنوان»رفع موانع تولید«در سیستم دولتی استان و به خصوص استانداری کرمان برگزار می شود، گهگاه در این جلسات افرادی 
به اشتباه پذیرش شده و میلیاردها تومان به ایشان وام داده می شود، اما یا طرح شان شکست می خورد و یااینکه وام گیرنده متواری می شود و نه تنها مانعی زدوده نشده، بلکه مانعی اقتصادی نیز برای 
استان به وجود می آید. از سویی دیگر هستند بسیاری از نخبگانی که با اختراعات ناب خود، مورد بی توجهی قرار می گیرند و با رد پیشنهادات شان یک فرصت استثنایی از استان گرفته می شود. این معضل 

به دلیل کارشناس نبودن مدیران دولتی و تشخیص های اشتباه است که لزوم تشکیل یک شورای دانشگاهی کارشناس را بیش از پیش آشکار می سازد و....

به تعدادی نیروی مجرب جهت کار در کافی شاپ
 و یک نفر مسئول امور مالی با تحصیالت دانشگاهی 

و سابقه کار مرتبط نیازمندیم 
برای اطالعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمائید 

شماره تماس :۰۳۴۳۲۴۳۳۲۷۴
شماره واتس آپ :۰۹۱۳۴۹۲۶۸۸۴

استخدام

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد تهیه مصالح و احداث فونداسیون سیستم نوار نقاله و همچنین دیوار حایل و تسطیح محوطه دپوی زغال معدن 5 در 
بلوک 3 پروده شرقی واقع در شهرستان طبس را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا 
پایان وقت اداری )ساعت 16( روز چهارشنبه مورخ 1400/08/19 به آدرس زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند.

تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - نبش خیابان بخشی - پالک8 - برج دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول - واحد 101 - کد پستی1465953111 - تلفن: 88573874

تهیه مصالح و احداث فونداسیون سیستم نوار نقاله و همچنین دیوار 
حایل و تسطیح محوطه دپوی زغال معدن 5 در بلوک 3 پروده شرقی

آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی تجدید مزایده اقالم مازاد و ضایعاتی موجود 
در شرکت سیمان کرمان 

آگهی مناقصه جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تامین 
نیروهای مورد نیاز جهت نظافت صنعتی کارخانه 

گریس  سالم،  چوبی  پالت  )شامل  ضایعاتی  اقالم  دارد  نظر  در  عام(  سهامی  )شرکت  کرمان  سیمان  صنایع  گروه 
ضایعاتی، گلوله کرومیتی آجر نسوز، باتری، الستیک و ...( را از طریق برگزاری تجدید مزایده عمومی واگذار نماید. لذا 
از اشخاص حقیقی و حقوقی محترم که تمایل به شرکت در این مزایده را دارند. دعوت می شود جهت دریافت اسناد 
و فرم شرایط شرکت در مزایده در ساعات اداری به دفتر کرمان و یا تهران این شرکت مراجعه و قیمت پیشنهادی 
خود را ظرف حداکثر 10 )ده( روز از تاریخ انتشار آگهی در پاکت دربسته به واحد تدارکات کرمان و یا دفتر تهران 
تحویل نمایند. زمان بازدید از روز یکشنبه مورخ 16/ 08/ 1400 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 25/ 08/ 1400 

از ساعت 08 الی 12 در محل کارخانه سیمان کرمان 
آدرس کارخانه: کرمان - کیلومتر 17 جاده تهران - تلفن : 31341505 )034(

آدرس دفتر تهران :  بلوار آفریقا - کوچه فرزان شرقی  تلفن : 88774726 )021(

گروه صنایع سیمان کرمان )شرکت سهامی عام( در نظر دارد انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تامین 
اشخاص  از  لذا  نماید.  اقدام  عمومی  مناقصه  طریق  از  کارخانه  نظافت صنعتی  نیاز جهت  مورد  نیروهای 
حقیقی و حقوقی محترم که دارای صالحیت و امکانات الزم می باشند تقاضا می شود جهت دریافت اسناد  
و فرم شرایط شرکت در مناقصه در ساعات اداری به دفتر کرمان مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف 
10 )ده( روز از تاریخ انتشار آگهی در پاکت در بسته به واحد تدارکات کرمان و یا دفتر تهران تحویل نمایند.

آدرس کارخانه: کرمان - کیلومتر 17 جاده تهران - تلفن : 31341505 )034(
آدرس دفتر تهران :  بلوار آفریقا - کوچه فرزان شرقی  تلفن : 88774726 )021( www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

شرکت آب و فاضالب رفسنجان )نوبت اول(
آگهی مناقصه شماره 1400/8/8/1/ م

شرکت آب و فاضالب رفسنجان در نظر دارد راهبری، نگهداری، رفع اتفاقات و اپراتوری تاسیسات و شبکه توزیع آب شهرستان 
واجد  کلیه شرکتهای  از  لذا  نماید.  واگذار  عمومی  مناقصه  طریق  از  ریال  مبلغ 61/711/000/000  تقریبی  برآورد  با  را  رفسنجان 
شرایط از جمله داشتن گواهی صالحیت مربوط به موضوع مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 
1400/08/15 لغایت ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 1400/08/18 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب رفسنجان واقع در بلوار امام رضا 

)ع( مراجعه نمایند.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3/085/000/000 ریال  می باشد.

تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 1400/08/25 می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات )الف، ب، ج( پیشنهاد قیمت ساعت 10 روز چهارشنبه مورخه 1400/08/26 می باشد.

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان 

شرکت آب و فاضالب رفسنجانشرکت آب و فاضالب رفسنجان

گزارش »کرمان امروز« از ورود دوباره
کانال دو رقمی تعداد کرمان به   استان 

که کرونا و تنها راه نجات   فوتی های 
کسینه شدن افراد باقی مانده   وا

در استان است؛ 

مدیر کل آموزش و پرورش استان:

کرونا  یک مورد ابتال به 

در مدارس حضوری

گزارش نشده است  

چند انتصاب جدید

کرمان   در شهرداری 

صورت گرفت

 صفحه  دوم

متن کامل در صفحه سوم صفحه  دوم

کاهش مرگ و میر 
در گرو تصمیم 

۵۰۰هزار کرمانی
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اخبار استان

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به 
حضور ۲ هزار کودک با مادر ایرانی و پدر افغانستانی 
اسناد هویتی  تکلیف  تعیین  استان کرمان، گفت:  در 

این کودکان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

نوراهلل  المسلمین  و  االسالم  حجت  ایرنا،  گزارش  به 
برای  عدالت  نظام  کارگاه  اختتامیه  آیین  در  قدرتی 
اطفال و نوجوانان با تاکید بر کودکان مهاجر و پناهنده 
در کرمان افزود: ۷۹ مصوبه در مورد حقوق کودک و 
۳۳۰ مصوبه در مورد اتباع و مهاجرین در ۲ جلد کتاب 

جمع آوری شده وجود دارد.
وی گفت: کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان 
به رعایت  باید  پناهنده  بر کودکان مهاجر و  تاکید  با 
بیشتر حقوق این قشر بینجامد زیرا اطفال و نوجوانان 
توجهی  آن  به  باید  که  هستند  جامعه  بنای  سنگ 
خاص و ویژه کرد و باید به وضعیت جسمانی، روحی، 
ذهنی، اخالق، تغذیه و تربیت اطفال و نوجوانان توجه 

ویژه ای شود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ضمن بیان 
اینکه تکلیف اصلی برای صیانت و شخصیت اطفال و 
نوجوانان و رشد و تعالی آنها روی دوش والدین است، 
حکومت  تکلیف  والدین،  های  مسئولیت  کرد:  تاکید 

ها، مسئوالن و سازمان های مربوطه را نفی نمی کند 
و نه تنها سازمان ها بلکه تک تک افراد جامعه در این 

زمینه وظیفه دارند.
کرد:  تصریح  قدرتی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
نانی،  لقمه  برای  کودکی  که  بینجامد  جایی  به  نباید 
سرپناهی و ... سرقت کرده و یا تخلفی را مرتکب شود 
و یا کودکی چنان در جامعه رها شود که عده ای طمع 
و  قاچاق  او در بحث سرقت، تکدی گری،  از  و  کرده 

سایر موارد سو استفاده کنند.
و  اطفال  حوزه  در  وظایف  عمده  کرد:  اظهار  وی 
نوجوانان از جمله در زمینه تحصیل، امنیت و غیره در 
دست نهادهای اجرایی است و در این زمینه اعتبارات 
قضایی  دستگاه  اگر  اما  دارد  قرار  آنها  اختیار  در  نیز 
جدی به میدان آید و از قدرت قلم خود به جا، بموقع، 
قاطعانه و شجاعانه استفاده کند می تواند زمینه ای را 
فراهم کند که حقوق کودکان در جامعه هر چه بیشتر 

حفظ شود.

گفت:  قضاییه  قوه  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون 
دادستان ها و روسای حوزه های قضایی باید جایگاه 
جدی  را  نوجوانان  و  اطفال  حقوق  حفظ  برای  خود 
همین  دست  به  کشور  آینده  سرنوشت  زیرا  بگیرند 

نوجوانان و جوانان است.
جهان  افزود:  قدرتی  والمسلمین  االسالم  حجت 
بشریت بعد از جنگ های جهانی اول و دوم به موضوع 
کودکان توجه ویژه ای کرده و بیشتر قوانین این حوزه 
در این بازه زمانی مصوب شده است، هر چند که در 

اجرای آن اقدام قابل توجهی انجام نشده است. 
بانوان در تربیت، رشد و  اینکه نقش  به  با اشاره  وی 
تعالی کودکان بیشتر از مردان است، ادامه داد: توجه 
به حقوق کودک مختص به بعد از والدت وی نیست و 
حتی در قبل از تولد وی نیز باید به آن توجه شود و 
این موضوع در آموزه های دین مبین اسالم نیز مورد 
توجه قرار گرفته بطوری که حتی مراقبت های قبل از 

انعقاد نطفه توجه شده است.

که  می گوید  کرمان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
مقاطع  همه  کامل  بازگشایی  برای  کامل  آمادگی 

تحصیلی در مدارس این استان ایجاد شده است.
ایرنا  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  نسب  اسکندری  احمد 
شنبه  از  متوسطه  مدارس  بخشنامه،  طبق  اظهارکرد: 
بازگشایی می شوند اما باز هم ما منتظر تصمیم ستاد 
ملی مبارزه با کرونا هستیم و چنانچه ستاد این اجازه 
را دهد ما آمادگی کامل را برای بازگشایی همه مدارس 

داریم.
بازگشایی حضوری  بر ضرورت  تاکید  با  ادامه  در  وی 
نیز  و  تحصیلی  مقاطع  همه  در  درس  های  کالس 
تمهیدات انجام شده در مدارس برای رعایت شیوه نامه 

های بهداشتی گفت: در مدارس روستایی با تعداد کم 
که طی چندوقت اخیر که کالس ها بازگشایی شده اند 
به کرونا  آموزان  دانش  ابتالی  بر  هیچ گزارشی مبنی 

نداشته ایم.
اگر  کرونا  با  مقابله  برای  اظهارکرد:  نسب  اسکندری 
بزنند،  ماسک  افراد  و  شود  رعایت  اجتماعی  فاصله 
ما  همکاران  اینکه  ضمن  آمد،  نخواهد  پیش  مشکلی 
در  سختگیرانه  رویکرد  با  را  جوانب  همه  مدارس  در 
عمل به شیوه نامه های بهداشتی رعایت خواهند کرد. 
مدیرکل آموزش و پرورش کرمان در ادامه با بیان اینکه 
یک بازمانده از تحصیل حضوری هم یعنی آسیب در 
جامعه به دانش آموزان و والدین آنان توصیه کرد که 

در هر شرایطی برای حضور در کالس های درس اقدام 
کنند.

هم  هرچقدر  مجازی  های  آموزش  اینکه  بیان  با  وی 
نامناسبی دارد و کارکرد  آثار  باز تبعات و  باشد  مفید 
دانش  سایر  جمع  در  حضور  و  حضوری  های  کالس 
باید  جایی  هر  در  ما  همه  کرد:  بیان  ندارد  را  آموزان 
تالش کنیم دانش آموزان به هر شکل و شیوه ای که 
امکانپذیر است در کالس درس و مدرسه حضور یابند. 
و  ها  کالس  بازگشایی  اینکه  بیان  با  نسب  اسکندری 
آموزش های حضوری سبب جلوگیری از افت تحصیلی 
می شود گفت: دانش آموزان و والدین باید از بازگشایی 
مدارس استقبال کنند تا شاهد افت تحصیلی نباشیم. 

وی در ادامه خطاب به والدینی که امکان دارد نگران 
دست  همه  کرد:  تصریح  باشند  مدارس  بازگشایی 
اندرکاران مدارس و آموزش و پرورش درصدد هستند 
که مشکلی در بازگشایی کالس ها وجود نداشته باشد 
افراد نیز ضمن حفظ آرامش خود در ارتقای  لذا این 
زمینه ها برای رعایت شیوه نامه های بهداشتی تالش 
استان  در  مدارس  بازگشایی  ایرنا  گزارش  به  کنند. 
از  اندک  آموز  دانش  با  مدارس  از  بخشی  که  کرمان 
مهرماه میزبان حضوری دانش آموزان هستند درحالی 
است که بیش از ۶۶۰ هزار دانش آموز امسال در قالب 
با حضور ۴۴ هزار معلم  هفت هزار و ۸۶۷ مدرسه و 

سال تحصیلی را شروع کرده اند.

خصوصی  های  بانک  گفت:  کرمان  استاندار 
کنند  می  جذب  استان  منابع  از  کالنی  پول 
باید در چارچوب  پایین است و  اما مصارفشان 
استان به وظایف خود با حفظ تجارتشان عمل 

کنند.
دکتر علی زینی وند  در شورای گفت و گوی 
دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع 
زمینه  در  کرد:  اظهار  پسته  مشکالت  بررسی 
آنچه  پسته،  به  مربوط  شده  مطرح  مشکالت 
تولید  بحث ساماندهی  است،  استان  به  مربوط 

است.
سالیانه ۱۰۰۰  اعالم شد  قبل  افزود: سال  وی 
هکتار از اراضی زیرکشت پسته از گردونه تولید 
خارج می شود و از طرف دیگر دراستان کرمان 
نیز وضعیت  هکتار  در  تولید  راندمان  بحث  در 

خوبی نداریم.

زینی وند با اشاره به اینکه برای رقابت با بازار 
جهانی باید همه ۲۷ استان درگیر تولید پسته 
و  کیفیت  عدم  کرد:  تصریح  ببینیم،  هم  با  را 
و  مالکین  خرده  بحث  به  محصول  در  کارآیی 
کشاورزی سنتی بر می گردد که آب و منابع را 
هدر می دهد و اگر تجمیع شده و به اداره دانش 
بنیان روی بیاوریم، وضعیت متفاوت خواهد شد 
قوانین  تغییر  و  قانون  به  نیاز  مسائل  این  که 
اختیار  در  و  ندارد  ها  دولت  رویکرد  و  مجلس 

خودمان است و باید اقناع سازی کنیم.
استاندار کرمان بیان کرد: بحث یکپارچه سازی 
گلخانه ها نیز در جنوب استان اگر تقویت شود، 
به تولیداتی تبدیل می شود که وضعیت مردم را 
تقویت کرده و کیفیت درآمد را به شدت افزایش 
می دهد که دراین زمینه باید کارگروهی ویژه 

وقت بگذارد.

کرد:  بیان  مالی  منابع  درباره  ادامه  در  وی 
استان  سمت  به  را  منابع  از  بخشی  توانستیم 
بیاوریم و ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع شرکت 
را  موارد  این  که  آمده  استان  به  بزرگ  های 
دستوری سامان می دهیم و باید بانک ها لیست 

خدمات به ما بدهند.
اظهار  ها  بانک  همراهی  از  تشکر  با  وند  زینی 
از منابع  بانک های خصوصی پول کالنی  کرد: 
پایین  مصارفشان  اما  کنند  می  جذب  استان 
است و باید در چارچوب استان به وظایف خود 

با حفظ تجارتشان عمل کنند.
زمینه  در  شده  مطرح  مطالب  به  اشاره  با  وی 
هدر رفت منابع آبی در استان کرمان گفت: باید 
موارد را جمع بندی و با امضای مسئوالن ارشد 
قالب  در  دولت  تا  کنیم  ارائه  دولت  به  استان 

لوایح کارشناسی مسائل آب را دنبال کند.

جداگانه ای،  احکام  طی  کرمان  شهردار 
کرمان  شهردار  اجرایی  ویژه  دستیار  و  »مشاور 
شهری«،  مدیریت  منتخب  کالن پروژه های  در 
فرایندهای  بهینه سازی  در  شهردار  »مشاور 

نوآوری  حوزه  در  شهردار  »مشاور  و  راهبردی« 
منصوب  را  دانش بنیان«  شرکت های  و  شهری 

کرد.
تبریزی  َشعرباف  ازسوی سعید  احکام صادره  با 

به عنوان  کوهستانی«،  »احسان  کرمان،  شهردار 
کرمان  شهردار  اجرایی  ویژه  دستیار  و  »مشاور 
شهری«،  مدیریت  منتخب  کالن پروژه های  در 
شهردار  »مشاور  به عنوان  جبارپور«،  »محمد 

و  راهبردی«  فرایندهای  بهینه سازی  در 
»مشاور  به عنوان  ماهانی«،  بنازاده  »محمدرضا 
و شرکت های  نوآوری شهری  در حوزه  شهردار 

دانش بنیان« معرفی شدند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه:

نباید به جایی بینجامد که کودکی برای لقمه نانی سرقت کرده و یا تخلفی را مرتکب شود

مدیر کل آموزش و پرورش استان:
یک مورد ابتال به کرونا در مدارس حضوری گزارش نشده است

استاندار کرمان خبر داد:

جذب 16 هزار میلیارد تومان منابع شرکت های بزرگ به داخل استان

چند انتصاب جدید در شهرداری کرمان صورت گرفت

شهردار کرمان خبر داد:

آمادگی شهرداری برای برگزاری 

مراسم دومین سالگرد سردار دل ها
 

شهردار کرمان گفت: برای برگزاری دومین مراسم سالگرد شهادت سردار 
دل ها، آمادگی داریم و در حال تدارک اقدامات الزم هستیم.

کارگروه  اعضای  حضور  با  که  جلسه ای  در  تبریزی،  َشعرباف  سعید 
بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار دل ها در شهرداری کرمان برگزار 
لزوم  بر  دل ها  سردار  شهادت  سالگرد  به  شدن  نزدیک  به  اشاره  با  شد، 
برنامه ریزی جامع و کامل برای ارایۀ خدمات به زائران مرقد مطهر سپهبد 

شهید حاج قاسم سلیمانی تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه عالوه بر شهرداری، ارگان های دیگر نیز در آماده سازی 
فضای سالگرد دخیل هستند، به اعالم آمادگی اداره کل تبلیغات اسالمی 
استان کرمان برای همکاری اشاره کرد و افزود: در مسیر پیاده راه به سمت 
گلزار شهدا، مساجد، هیأت ها و تکایایی وجود دارد که می توانند بخشی از 

فضاآرایی و برپایی موکب ها در مسیر را برعهده بگیرند.
ارگان دیگری بخواهد به خوبی در  افزود: در صورتی که  َشعرباف تبریزی 
با شهرداری  فضاآرایی مسیر پیاده راه به سمت گلزار و مزار سردار دل ها 
همکاری کند، به شرط انجام کاِر باکیفیت، همکاری خواهیم کرد و در این 

زمینه مانعی وجود ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی استان:

در بحث صادرات پسته  با مشکالت 

جدی رو به رو هستیم

اتاق بازرگانی کرمان گفت: صادر کنندگان ما با مشکالت جدی   رییس 
روبه رو هستند و تمام تالش ما این است که مشکالت سر راه صادرات 

را رفع کنیم.
استان کرمان در شصت  بازرگانی  اتاق  زاده رییس  سیدمهدی طبیب 
وهفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی کرمان گفت: 
پسته برای ۵ میلیون نفر در کشور اشتغال و معیشت ایجاد کرده است.

او افزود: یک ونیم میلیون دالر گردش مالی پسته در کشورما است و 
۲۷ استان کشور درگیر تولید و یا مباحث مرتبط با پسته بودند.

او با اشاره به درگیر بودن ۴۰۰ هزارخانواده با اشتغال پسته درکشور 
بیان کرد: در استان کرمان ۲۰۰ هزارنفر در حوزه پسته شاغل هستند.
و  کرد  تاکید  المللی  بین  بازار های  در  برحضور  همچنین  طبیب زاده 

گفت:اگر کاالیی رقابتی تولید کنیم می توانیم در بازارجهانی بمانیم.
او تاکید کرد: دشمن ما رقیب ما در پسته است که هم بحث رقابت وهم 

بحث دشمنی امریکا را داریم.
وایران  گذشته  سال  داشت  تولید  تن  هزار  آمریکا ۵۰۰  اظهارکرد:  او 
۱۵۰ هزارتن ازسوی دیگر دربحث افزایش بهره وری در واحد هکتار و 

دیگری کاهش قیمت آمریکا علیه پسته ایران مبارزه میکند.
رییس اتاق بازرگانی کرمان بیان کرد: در داخل هم صادر کنندگان ما با 
مشکالت جدی روبه رو هستند و تمام تالش ما این است که مشکالت 

سر راه صادرات را رفع کنیم.
او گفت: امروز بسته پیشنهادی برای پسته و خرما داریم تا مشکلی از 
سر راه صادر کنندگان برداشته شود، فصل برداشت پسته تمام شده و 
فرصت محدودی برای ارائه محصول در بازار جهانی داریم چرا که عید 
پسته  درباره  باید سریع تر  و  داریم  پیش  در  را  کریسمس  و  هندی ها 

تصمیم گیری شود.
او از کاهش صادرات پسته مهرماه نسبت به سال قبل اشاره و اظهارکرد: 

این یک هشدار است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان همچنین گفت:امروز در چهار محور 
مباحث پسته را مطرح می کنیم خطر جدی که در سال ۱۴۰۰ پیش 
رو داریم کاهش جدی تولید پسته کشور بود که در استان کرمان هم 
ساله ۶۰ و ۷۰ درصدکشور تولید می شد، اما امسال این رقم کمتر شده 
است و هشدار ها جدی است چرا که مسئوالن در خصوص این محصول 

چاره اندیشی کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 

و خدمات ایمنی شهرداری کرمان اعالم کرد:

جزئیات و حواشی مرگ نوجوان افغانستانی 

در اثر سقوط در چاه
 

کرمان،  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
امام  »بلوار  حوالی  در  چاه  در  سقوط  علت  به  فردی  جان باختن  از 

صادق)ع(« خبر داد.
رضا میرزایی با اشاره به وقوع این حادثه در ساعت ۳ بامداد سیزدهم 
آبان ماه، محل حادثه را در حوالی »بلوار امام صادق )ع( « در ابتدای 
بالفاصله  حادثه  محل  از  اطالع  با  گفت:  و  کرد  اعالم  ماهان،  جاده 
تیم های تخصصی امدادونجات به همراه خودروهای مجهز به تجهیزات 

نجات از ایستگاه های شماره یک و ۹ به محل حادثه اعزام شدند.
ایمنی  امدادونجات سازمان آتش نشانی و خدمات  تیم های  افزود:  وی 
به سرعت در محل حادثه حضور پیدا کردند و عملیات امدادونجات را با 

توجه به شرایط خاص و عمق چاه، در دستور کار قرار دادند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان، علت 
و  کرد  بیان  چاه  دهانه  نبودن  محصور  اول  مرحله  در  را  حادثه  این 
گفت: این نوجوان که به همراه خانوادۀ خود به صورت موقت در محل 
غیرمسکونی اسکان داشته است؛ به دلیل بی احتیاطی، در چاه کشاورزی 
به عمق ۱۰۰ متری سقوط می کند و متأسفانه جان خود را از دست 

می دهد.
میرزایی با اشاره به اینکه محل سکونت خانواده نوجوان افغانستانی در 
زمین های کشاورزی بوده است، گفت: با توجه به عمق زیاد چاه، پس 
از تالش دوساعتۀ پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، پیکر 

بی جان این نوجوان ۱۱ ساله افغانستانی، از چاه خارج شده است.

اهدای 

خون سالم 

اهدای 

زندگی

 
  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
1400/8/30/121 

 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 

 17/08/1400مورخ  شنبهدو
 29/08/1400مورخ   شنبه روز 14:30 ساعتتا  در سامانه ستاد ایران پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

 30/08/1400مورخ  شنبهیکروز  12:00ساعت از  بازگشایی پیشنهادها
  23/08/1400مورخ   شنبهیکروز  10:00در ساعت جلسه توجیهی ضمناً 
 برگزار خواهد شد.  امور اداری مرکز آموزشی درمانی افضلی پور در محل 

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

 1۲1۷۷4۷  (هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.) روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

طنزیانه
)دزد و شاعر(

دزدی آمد به خانه ام یک شب
جان او نیز همچو من برلب
به خیالش رسید ما خوابیم

یا چو ماهی اسیر قالبیم                                                         
غافل از اینکه مرد مستاجر

نیمه شب می شود کمی شاعر
الغرض در میان تاریکی

جستجو کرد راه باریکی
دید من را نشسته ام بیدار
بینواتر از او در این پیکار

تیغ تیزی میان دستانم
ظاهرا شسته دست از جانم

گفت ما را امان بده ای َمرد
طاقتم نیست بیش از این از درد
ما ز دنیا نه کم کتک خوردیم
از رفیقان بسی کلک خوردیم

این بال از رفیق ناباب است
بخت من چون تو نیز در خواب است

گفتم او را مترس ، از تیزی
که بخواهی در آن بیاویزی
قلمی هست تیز و بی آزار
نزد دزدان شهر بی مقدار

از تو مفلس ترم ندارم کار
هر چه خواهی زمال من بردار

گفت اکنون خودت که بیداری
تو بده آنچه در کرم داری

گفتمش چون که از کریمانم
اهل جود و سخا و ایمانم
به تو بخشم تمام دارایی

که سخن را به طبع آرایی
دفتر شعر من که می بینی

خوش تر از هرچه هست شیرینی
به تو می بخشم از کرم ای دوست

تا ببینی چه ثروتی نیکوست
چند بیتی ز شعرها را خواند

در نگاهم دمی به حیرت ماند 
گفت : با این کالم گوهر بار

چه مرا می دهند در بازار؟
گفتم اینها غذای روحانی است
قصه ی عشق در پریشانی است
گفت : جسمی  گرسنه و دربند

روح  را می خَرد به سیری چند ؟
رانده چون گشت روح ما  از تن
من چنان تو ، تو نیز همچون من
بیش از این نیست فرصت گفتن

بر تو چون من حرام شد خفتن
با تو افتاد چون سر و کارم

ریسمانی اضافه تر دارم
خیز از جا که صبح نزدیک است
کار ما هم کمی کالسیک است

جای شعر تو در دل قاب است
))فکر نان کن که خربزه آب است ((

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

گزارش »کرمان امروز« از ورود دوباره استان کرمان به کانال دو رقمی تعداد فوتی های کرونا و تنها راه نجات که واکسینه شدن افراد باقی مانده در استان است؛ 

کاهش مرگ و میر در گرو تصمیم ۵۰۰هزار کرمانی

اشاره:
مدتی  برای  که  کرمان  استان  در  کرونا  میر  و  مرگ  آمار 
شد؛  رقمی  دو  کانال  وارد  دیگر  بار  بود  شده   رقمی  تک 
هفته گذشته، 10 خانواده دیگر عزیزشان را از دست دادند. 
همچنین 87 بیمار جدید قطعی کرونا  در بیمارستان های 
استان بستری شدند. تا کنون از سوی مسئوالن دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان بارها به مردم هشدارهایی مبنی بر تداوم و 
افزایش رعایت شیوه نامه های بهداشتی داده شده است و 
با این افزایش و 2 رقمی شدن باید منتظر اقدامات احتمالی 
مسئوالن  مبنی بر اعمال محدودیت های جدید  باشیم. در 
رقمی  دو  دوباره  چرایی  بررسی  به  شده  سعی  گزارش  این 

شدن فوتی های کرونایی در کرمان بپردازیم.
خطر شیوع پیک ششم

بعد از مدت ها، آمار فوتی های روزانه کرونا در کرمان 2 
رقمی شد که هشداری جدی به مسئوالن و مردم محسوب 
می شود. چرا که خطر شیوع پیک ششم در زیر سایه عادی 
انگاری ها، افزایش رفت و آمدها، عدم رعایت پروتکل های 

بهداشتی و بازگشایی ها از هر زمانی جدی تر است.
عقیده کارشناسان

برخی از کارشناسان معتقدند دالیل اصلی افزایش مرگ و 
میرهای افراد مبتال به کرونا مواردی همچون نارسایی های 
تنفسی و ریوی به عنوان اصلی ترین عامل و همچنین عالئم 
دیگری همچون بیماری های زمینه ای به ویژه در افراد باالی 
65 سال موجب مرگ  بیماران کرونایی است. همچنین در 
این  زمینه چاقی و اضافه وزن در فوت بیماران جوان کرونایی 

دخیل بوده است.
سخن متخصصان حوزه سالمت

از طرفی متخصصان حوزه سالمت استان معتقدند؛ موج 

ششم شیوع کرونا در کشور و استان دور از انتظار نیست. 
همچنان که در مدت زمان کوتاهی آمار فوتی های کرونا به 
ناگهان کاهش یافت اما این آمارهای رو به کاهش چندان 
دوام نیاورد و دوباره مرگ و میر ناشی از کرونا صعودی 
شد. با این وجود به نظر می رسد آمارهای ابتال و مرگ 
روزانه الگوی ثابت و مشخصی ندارد. اما عادی انگاری ها، 

افزایش رفت و آمد و توجه کمتر به دستور العمل ها و 
همچنین واکسن گریزی می تواند از عوامل دیگر افزایش 

دوباره میزان ابتال و یا فوت بیماران کرونایی باشد. 
  وضعیت کرونایی استان

یک  کرمان  استان  شهرستان   23 از  حاضر  حال  در 
وضعیت  در  شهرستان   4 قرمز،  وضعیت  در  شهرستان 

نارنجی، 14 شهرستان در وضعیت زرد و چهار شهرستان 
در وضعیت آبی قرار دارد با این وجود آمارها در استان 
رو به افزایش بوده و تعداد بستری های قطعی کرونا در 

بزرگترین استان کشور به مرز 300 بیمار رسیده است.
خطرناک  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
دانستن عادی انگاری که در جامعه رخ داده، اظهار کرد: 
با توجه به اینکه مقداری رعایت پروتکل های بهداشتی 
کاهش یافته و متاسفانه تا حدودی مردم سهل انگار شده 
آنها  برای  واکسن  تزریق  اینکه  با تصور  نیز  برخی  و  اند 
مصونیت ایجاد کرده، رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
را زیاد جدی نمی گیرند، بنابراین اگر همین رویه پیش 
رود، اگر مردم مسائل بهداشتی را رعایت نکنند و سهل 

انگار باشند احتمال وقوع پیک ششم وجود دارد.
ایمنی کرمان در گرو واکسینه شدن 500 هزار نفر دیگر

دکتر سعید صحبتی در گفتگو با ایسنا، واکسیناسیون 
دانست  کرونا  برابر  در  ایمنی جامعه  راه  تنها  را  عمومی 
دوز  کرمان  استان  در  دیگر  نفر  هزار  اگر 500  افزود:  و 
اول واکسن خود را تزریق کنند، البته به شرط آنکه همه 
افرادی که باید، دوز اول را دریافت کرده باشند، ما به حد 
مطلوب یعنی واکسیناسیون 85 درصدی خواهیم رسید. 

تا کنون در کرمان حدود یک میلیون و  به گفته وی 
۹20 هزار نفر دوز اول ) 74 درصد جمعیت هدف( و یک 
میلیون و 184 هزار نفر) 46 درصد جمعیت هدف( نیز دو 

دوز واکسن خود را دریافت کرده اند. 
کرد:  اظهار  کرونا  جدید  های  سوش  درمورد  صحبتی 
جدید  های  سوش  به  واکسن  دهی  پاسخ  است  ممکن 
کمتر باشد اما این به معنای بی اثر بودن واکسن نیست 

بلکه درصد اثربخشی واکسن کمتر می شود. 
برای مقابله  با خیز ششم چه کنیم؟ 

کارشناسان می گویند؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم، خیز 
ششم کرونا در کشور اتفاق می افتد. تنها اقدامی که می 
توان در برابر آن انجام داد، تصمیم گیری های مناسب و 
به موقع است. این که با واکسیناسیون جامعه  به خوش 
خیالی برسند و افراد ماسک  را کنار بگذارند نتایج  زیان 

باری به دنبال خواهد داشت. 

  آمار مرگ و میر کرونا در استان کرمان در انتهای پیک پنجم برای مدتی تک رقمی شده 
عزیزشان  دیگر  خانواده   10 گذشته،  هفته  شد؛  رقمی  دو  کانال  وارد  دیگر  بار  امروز  اما  بود 
بستری  استان  بیمارستان های  در  کرونا  قطعی  جدید  بیمار  دادند. همچنین 87  از دست  را 
تا کنون مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کرمان بارها به مردم هشدارهایی مبنی بر  شدند. 
ایمنی کرمان در گرو  و می گویند  داده اند  بهداشتی  رعایت شیوه نامه های  افزایش  و  تداوم 
واکسینه شدن 500هزار نفر دیگر است، همان افرادی که به دلیل جهالت و علم گریزی حاضر 

به دریافت واکسن نیستند و....

یادداشت: 
در اوج تنهایی

جز  به  دلیلی  که  شوم  نمی  قانع 
زندگی  برای  هایمان  دلبستگی 
نمی  را  دلبستگی  باشیم.  داشته 

توان از میان برداشت زیرا ما بدون دوست داشتن 
هیچ هویت و هدف مشخصی برای زندگی کردن 
وقتی  نداریم  ماندن  زنده  برای  دلیلی  نداریم 
دهیم  می  صیقل  دیگران  دل  در  را  صحبت  که 
روزهای خودمان آفتابی تر می شود. حجم زمین 
در یک لحظه ی مهرانگیز و حجم آسمان در نگاه 
آدم ها که مبادله می شود نقش بسته است. کافی 
زندگی  یکدیگر حق  به  و  بوده  مهربان  است که 
باشیم  دریغ  بی  که  پرداختن  در  بدهیم.  کردن 
یک  با  داشت.  خواهیم  بیشتری  های  دریافت 
کالم ساده ممکن است وصله ای بر زندگی باشیم 
رسوایی  یا  زیبایی  به  تنهایی  ی  در گوشه  گاهی 
رفتار خویش می اندیشیم تا وجدانمان به قضاوت 
بنشیند وجدانمان همان روحی است که از خداوند 
در وجود خاک دمیده شده است اما ما گاهی آن 

را به فراموشی می سپاریم.
 وقتی در کارهایمان محبت موج بزند خداوند از 
دلیلی  این  زند.  لبخند می  ما  به  پنجره ی وجدان 
برای مهربانی است که نمی توان از آن غافل شد 
دیگر جایی  فشرده ی عشق ورزیدن  برنامه ی  با 
برای غم خوردن ودلشوره نمی ماند کوچه ها را 
پی در پی باید دوید تا نفس کم آورده و از شور 
بر چهره ی جهان رنگ  تا  لبریز شویم  هیجان  و 
اشتیاق بزنیم. ما برای تاب نیاوردن و خستگی زاده 
نشده ایم هیچ کس طاقت ندارد که ما خم به ابرو 

بیاوریم.
در دام دنیایت اسیر افتاده بودم 

در اوج تنهایی به غم دل داده بودم
برگشتی و نور نگاهت زنده ام کرد 

من را که از حتی خودم جا مانده بودم 

به قلم
مهناز سعید

سن ازدواج در ایران چقدر است؟
مدیر کل دفتر سالمت جمعیت وزارت بهداشت گفت: مردان ما حدود 

2۹ سالگی و زنان بعد از 24 سالگی ازدواج می کنند.
حامد برکاتی افزود: وقتی اولین فرزند را به دنیا می آورند، به طور متوسط 
سن زنان باالی 28 سال است. پسران هم حدودا 33 یا 32 سال دارند که 
اولین فرزند را دارند. یعنی به طور متوسط بعد از حدود 4.5 تا 5 سال بعد 
از ازدواج، فرزندآوری صورت می گیرد. فاصله فرزند دوم هم همین است.

یعنی حدود 10 سال بعد از ازدواج طول می کشد که یک زوج ایرانی، 

صاحب دو فرزند شوند. از سال ۹3 و بعد از تغییر سیاست ها، به مرور 
در داخل سیستم سالمت کشور این موضوع مورد توجه قرار گرفته که 
که  را  کسی  اما  شوند  مشاوره  هستند  باروری  سن  در  که  زنانی  حتما 
نمی شود اجبار به فرزندآوری کرد. ولی به زنان گفته می شود که اگر بین 

فرزندآوری فاصله بیفتد، حتما عوارضی دارد.
در کشور زادوولد کم شده است که طبیعتا ترکیب جمعیتی را به هم 
می زند. بنابراین، خود زاد و ولد، تاثیر مثبت یا منفی بر رقم سالمندان 

و نسبت آنها در جمعیت دارد. از طرفی امید به زندگی ما افزایش پیدا 
کرده است. عدد دقیقی ندارم اما امید به زندگی در مردان بیش از 75 
سال و در میان زنان 77 سال است. در حالی که در سال انقالب، امید 
این که سالمندان ما در  به  با توجه  بوده است.  به زندگی مان 55 سال 
در  است.  پیدا کرده  افزایش  نسبتشان هم  زنده می مانند،  بیشتر  کشور 
سرشماری سال ۹5، ۹.2 درصد جمعیت ما سالمند بوده است االن از این 

84 میلیون نفر، بیش از هشت میلیون و 400 هزار سالمند داریم.

ادعای عجیب درباره هزینه ایرانی ها برای فالگیری
هنگفت  هزینه  مدعی  عجیب  گزارشی  در  جوان  خبرنگاران  باشگاه 

ایرانی ها برای فالگیری شده است.
 در بخشی از گزارش قابل تامل ارگان رسانه ای صداوسیما آمده است:

میلیارد   387 از  بیش  ساالنه  ایرانیان  می دهد  نشان  موجود  آمار های 
تومان برای جویا شدن نظر فالگیر، هزینه می کنند.

علی محّمد رجبی, رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری 
با  رابطه  در  باشگاه خبرنگاران جوان,  با  گو  و  در گفت  ناجا  فتا  پلیس 
افزایش فعالیت فالگیران در فضای مجازی اظهار کرد: شیوع کرونا هم 
باعث شده که رصد پلیس به صورت ویژه افزایش پیدا کند چرا که سکه 

شدن بازار فالگیران به قیمت مالباختگی اغلب افراد تمام شده است.
ماه  فروردین  در  هم  صداوسیما  مطبوعاتی  ارگان  جم،  جام  روزنامه 

امسال در گزارشی در این خصوص نوشته بود:

زیاد طرفدار  فالگیرها  بین  در  روزها  این  نیت خاص،  با  گرفتن  فال 
دارد، به طوری که برای فال تاروت احساسی؛ 25 هزار تومان، فال تاروت 
برای نیت 12 ماه آینده؛ 20 هزار تومان، برای فال تاروت با نیت ازدواج؛ 
23 هزار تومان و برای فال تاروت صلیبی )فال پاالیش روحی، امیدها و 

ناراحتی ها(؛ 40 هزار تومان دریافت می کند!
* طلسم مهر و آشتی؛ 80 هزار تومان، طلسم برگشت عشق؛ 40 هزار 

تومان و طلسم ازدواج هم حدود 55 هزار تومان هزینه دارد.
* هزینه فال قهوه؛ 43 هزار تومان، فال ورق؛ 58 هزار تومان، فال چای؛ 
23 هزار تومان و فال چوب هم تنها 10 هزار تومان است. برای طلسم 
ریشه مهر و محبت؛ 30 هزار تومان، برای طلسم احساسی و ازدواج؛ 20 
باید 45 هزار تومان پرداخت  هزار تومان و برای طلسم برگشت عشق 

کرد! 
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به قلم 
محمد فتح نجات

فصل هشتم »خندوانه« 
در راه است 

تمامی دستورالعمل  رعایت  با  تولید سری هشتم خندوانه،  پیش 
های مربوط به کرونا، به تازگی شروع شده و قرار است به زودی 

پخش شود.
تولید  پیش  است.  آنتن  روی  آبان   ۱۷ از  »خندوانه«  تازه  فصل 
تمامی  رعایت  با  پرمخاطب،  تلویزیونی  برنامه  این  هشتم  سری 
است  قرار  و  شده  شروع  تازگی  به  کرونا،  به  مربوط  پروتکل های 
به زودی پخش شود. در این فصل از »خندوانه« و مانند فصل های 
جدید  آیتم های  کنار  در  پرطرفدار  و  ثابت  آیتم های  گذشته 

تماشاگران این برنامه را سرگرم می کنند.
»خندوانه« هشتم، از روز ۱۷ آبان و ساعت ۲۳ و در چهار شب 
متوالی در شبکه نسیم مهمان خانه های شماست و در ساعت های 

۴ بامداد، ۱۱ صبح و ۱۷ عصر روز بعد، تکرار می شود.

جایزه ادبی بوکر ۲۰۲۱ 
به آفریقای جنوبی رفت

دیمون گالگوت نویسنده رمان »قول«، به عنوان برنده جایزه ادبی 
بوکر سال ۲۰۲۱ معرفی شد.

به گزارش خبرنگار حوزه ادبیات  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران 
جوان به نقل از گاردین، دیمون گالگوت برای به تصویر کشیدن 
روایت یک خانواده سفیدپوست در آفریقای جنوبی در اواخر تاریخ 
نژادپرستانه مربوط به این کشور موفق به دریافت جایزه بوکر شد. 
تماشایی خواندند  نمایشی  را  وی  از  »قول«  کتاب  داوران  هیئت 
فکر  و  وادارد  دیدنش  به  را  ما  می تواند  رمان  یک  که  چه  آن  از 
کردنمان را تازه کند؛ و کتاب او را با آثار با ویلیام فاکنر و ویرجینا 

وولف مقایسه کردند.
این اولین بار است که گالگوت با جایزه ۵۰۰۰۰ پوندی برنده این 
جایزه می شود، با وجود این که پیش از این نیز دو بار در لیست 
نهمین رمان  بود. »قول«  قرار گرفته  این جایزه  نهایی  نامزد های 
وی و اولین رمان اوست که پس از هفت سال منتشر شده است. او 
پس از جی. ام. کوتیز و نادین گاردمیر تبدیل به سومین نویسنده 
آفریقای جنوبی شد که برنده این جایزه ادبیات داستانی می شود.

جایزه ادبی بوکر یکی از جوایز ادبی دنیاست که هر ساله به بهترین 
رمان جدید انگلیسی زبان اعطا می شود. این جایزه تا سال ۲۰۱۴ 
و  انگلیسی ها  مشترک المنافع،  کشور های  نویسندگان  به  تنها 
ایرلندی ها تعلق می گرفت؛ اما از سال ۲۰۱۴ تمام آثار نوشته شده 

به زبان انگلیسی حق شرکت در آن را پیدا کرده اند.

انتقال به گاراژ، نتیجه 
خوابیدن در اتوبوس!

به خواب رفتن دختربچه در اتوبوس مدرسه و حواس پرتی راننده 
موجب انتقال این دانش آموز به گاراژ شد.

یک دختربچه دانش آموز هرگز تصور نمی کرد با به خواب رفتن در 
داخل اتوبوس مدرسه سر از گاراژ دربیاورد. پس از آنکه این دختر 
دانش آموز در داخل اتوبوس به خواب رفت، بر اثر سهل انگاری 
راننده به گاراژ منتقل شد. این دانش آموز که هویتش اعالم نشده 
پس از برخاستن از خواب خود را در داخل اتوبوسی که در کنار 

ده ها اتوبوس دیگر در گاراژ پارک شده بود، دید.
سخنگوی این مدرسه در شهر پیتسبرگ در ایالت پنسیلوانیا گفت 
خانه  به  اتوبوس  با  آنها  کودک  آنکه  از  پس  کودک  والدین  که 
بازنگشت، گم شدن او را به پلیس گزارش کردند. پلیس در حین 
شده  پارک  اتوبوس  داخل  در  که  را  دختر  این  عملیات جستجو 
در گاراژ پیدا کرد. مدیر مدرسه گفت این راننده که برای شرکت 
اخراج  کار  از  اکنون  می کرد،  کار  رونیگک  ال.  دابلیو.  اتوبوسرانی 
شده است. »جاش اُریس«، مدیرکل شرکت رونیگک با بیان اینکه 
این یک جرم غیرقابل توجیه است گفت که در تمام دفاتر ما در 
کتابچه های راهنمای رانندگان ذکر شده که چک کردن بودن یا 
نبودن کودکان در اتوبوس ها، بسیار مهم است و این چیزی نیست 

که از سوی راننده ساده تلقی شود.

کالهبرداری در روز روشن ؛
 فروش خانه در غیاب صاحبش!

یک مرد انگلیسی که پس از مسافرت به خانه خودش بازگشت با 
صحنه ای باورنکردنی رو به رو شد.

از  بازگشت  از  پس  انگلیس  لوتون  اهل  شهروند  هال«  »مایک 
مسافرت هرگز چیزی را که در مقابل چشمانش مشاهده می کرد، 
نمی توانست باور کند. مایک که به ولز شمالی رفته بود،  از طریق 
یکی از همسایگانش در جریان اتفاقی عجیب قرار گرفت. همسایه 
مایک در تاریخ ۲۰ آگوست در یک تماس تلفنی به او اطالع داد که 

شخصی وارد خانه اش شده و تمام چراغ های خانه او روشن است.
به محل  بعد  روز  بالفاصله صبح  خبر  این  دریافت  از  پس  مایک 
بازگشت. صحنه ای که در مقابل چشمان مایک قرار  زندگی اش 
گرفته بود، برایش قابل باور نبود. قفل های خانه عوض و خانه از 
تمام وسایل از جمله پرده، فرش و سایر اثاثیه خالی شده بود. او 
بالفاصله با پلیس تماس گرفت و آنها را در جریان وقوع این اتفاق 
کار  خانه  این  در  که  سازنده ای  مایک،  رسیدن  از  پس  داد.  قرار 
کرده بود به همراه پدر مالک جدید به خانه آمدند. بنا به ادعای 
پدر مالک جدید او این خانه را در ماه جوالی به قیمت ۱۳۱ هزرار 

یورو خریداری کرده بود.
به گزارش رسانه ها، برای فروش خانه از یک حساب بانکی و یک 
گواهینامه رانندگی المثنی که بنام مایک بود؛ استفاده شده بود. 
همچنین در اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک نام خریدار جدید 
آنها  که  معنی  بدین  بود؛  ثبت شده  مایک  خانه  مالک  عنوان  به 
مایک  به  پلیس  ابتدا  در  هستند.  ملک  این  قانونی  مالک  اکنون 
اطالع داد که خانه وی با کالهبرداری به فروش نرسیده است، اما با 
کشف اسناد جعلی که به نام مایک است تحقیقات پلیس آغاز شد.
هنوز هیچکس در جریان این پرونده دستگیر نشده اما پلیس در 

حال انجام تحقیقات بیشتر است

گزارش »کرمان امروز« از شایع ترین آفت که در جلسات رفع موانع تولید بدچشمی می کند؛

رفع موانع تولید یا مانع سازی ناخواسته؟

ویژگی های یک خانواده نمونه چیست؟ 

کرمان  در  حسینی  رزم  مهندس  استانداری  زمان  از 
به  آن  در  که  بودیم  جلساتی  برگزاری  آغاز  شاهد 
مشکالت و معضالت سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 
رسیدگی می شود. این رفتار هنوز هم ادامه دارد، اما 
مشکل  یک  با  است  دهه  چند  که  گفت  بتوان  شاید 
استانداری  هیچ  و  هستیم  رو  به  رو  کرمان  در  واحد 
سرمایه  اینکه  است.علت  نشده  آن  ارتفاع  به  موفق 
و  شوند  می  فراری  کرمان  از  کاری  و  واقعی  گذاران 
موفق  استان  این  در  هم  بنیان  دانش  فعاالن  گهگاه 
به فعالیت نمی شوند این است که ما نگاه کارشناسی 
نداریم.  مطروحه  های  طرح  به  شورایی  صورت  به 
یعنی اینکه با کمترین تعداد مسئول و کارشناس می 
کنیم،یا  مشخص  را  پیشنهادی  طرح  تکلیف  خواهیم 
فعال  یک  با  بانکی  محکم  و  خشک  قوانین  با  اینکه 
دانش بنیان رفتار کنیم. به عنوان مثال در یکی از این 
جلسات به خاطر دارم یک جوان ۲6 ساله که موفق به 
اختراع یک پماد درمانی مهم برای سوختگی شده بود، 
به دلیل کم بضاعت بودن توان تولید آن را نداشت. 

اما متاسفانه معاون سابق اقتصادی استاندار از او وثیقه 
که  می خواست  معتبر  و ضامن  میلیاردی  های چند 
از  بسیاری  که  است  دالیلی  از  یکی  این  نداشت.  او 
دانشمندان ما از این کشور فرار می کنند و اختراعات 
در ایران به حداقل نزول می کند. اما ایرادآنجاست که 
متاسفانه برخی از طرح ها و این افراد ناصحیح هستند 
نابود  بانکی و دولتی را  و ممکن است مساعدت های 
به  اینکه  انتها هم ورشکست شوند و هم  سازند و در 
نقش  که  اینجاست  بزنند.  مالی  ضربه  مردم  و  دولت 
یک شورای کارشناسی مشخص می شود، باید از خود 

بپرسیم که چرا ما گاهی به طرح هایی وام می دهیم 
که به شکست می انجامد و گهگاه دست رد به سینه 
جمع  یک  که  است  این  دلیل  زنیم.  می  نخبگان  ی 
مسئول و غیر کارشناس -که نه از اختراع چیزی می 
دانند و نه از آینده ی اقتصادی آن- می خواهند درباره 
یک طرح تخصصی و علمی نظر بدهند و نتیجه این 
می شود که یا به آن رای مثبت می دهند و اختراع 
و مخترع را نابود می سازند و یا اینکه با بی توجهی 
به آن نخبه اسباب فرار او را از کشور مهیا می سازند.

به نظر بنده حقیر که در بسیاری از این جلسات حضور 

از  متشکل  کارشناسی  شورای  یک  باید   ام،  داشته 
استادان دانشگاه و فعاالن موفق اقتصادی تشکیل شود 
و از ایشان درباره تصمیماتشان بازخواست شود. یعنی 
اگر پروژه ای را ایشان تایید می کنند و چند میلیارد 
به  انتها  و در  تعلق می گیرد  به آن  بانکی  وام  تومان 
باشد.  پاسخگو  باید  شورا  این  انجامد،  می  شکست 
نهاد  را یک  این شورا  اعضای  از  نیمی  که  است  بهتر 
خصوصی نظیر اتاق بازرگانی انتخاب کند و نیمی دیگر 
تعیین  معتبر  پژوهشکده های  البته  و  علوم  وزارت  را 
بود. امیدوار  آن  نتیجه  به  بتوان  شاید  اینگونه  کنند. 
یک پیشنهاد دیگر هم مطرح است؛ بهتر می شود که 
از سوی این شورا یک نماینده در روند مصرف شدن 
دریافت  فرد  به  نظر  مورد  طرح  در  بانکی  تسهیالت 
امروز سر  به  تا  یقینایک نخبه که  کننده کمک کند. 
در کتاب و آزمایشگاه داشته است، خبری از وضعیت 
بنابراین  ندارد.  تولید  و  تبلیغات  درست  نحوه  و  بازار 
چه بهتر است که در چنین موقعیتی به او کمک شود 
را  بگیر  آقازاده های وام  بتوان جلوی  اینگونه شاید  و 
گرفت که یک طرح پُر زرق و برق را نشان می دهند 
که  امیدوارم  شوند.  می  فراری  وام  گرفتن  از  پس  و 
استاندار فعال کرمان متوجه این پیشنهاد بنده بشود 
تا شاید این مانع اصلی و همگانی از پیش روی توسعه 
استان برداشته شود. به امید روزی که انحصار تصمیم 
گیری از دولت گرفته شود و به دانشمندان دانشگاهی 

و فعاالن تجربه کار واگذار شود.

که  است  آن  نمونه  خانواده  گفت:  روانشناس  یک 
مهارت های  و  گذاشته  وقت  هم  برای  آن  اعضای 

ارتباطی را بیاموزند تا به حال خوب هم کمک کنند.
حال  عین  در  و  ارزشمند  و  مقدس  نهاد  یک  خانواده 
ایرانی- فرهنگ  و  آیین  دین،  در  که  است  حساس 

اسالمی به آن توجه ویژه شده، خانواده مرکز یادگیری 
مهارت های فردی و اجتماعی برای هر کسی بوده و در 
آینده موفق فرد، نقش اجتناب ناپذیری را ایفا می کند. 
اعضای  برای  محکم  و  امن  سقفی  همچون  خانواده 
دلیل  فرزندان  و  آن  ستون  مادر  و  پدر  که  است  آن 
شادی و طراوت این خانه اند. هر خانواده ای که تشکیل 
می شود و پس از آن که زوجی وظیفه پدری و مادری 
را می پذیرند، تمام تالششان را می کنند را فرزندان در 

محیط آرام و مناسب پرورش پیدا کنند.
مولفه هایی برای این که خانواده نمونه محسوب شوند 
احساس  آن  اعضای  تمامی  را  خوشبتی  احساس  و 
کنند وجود دارد، اعتماد اعضای به یکدیگر و پذیرفتن 
شخصیت هم، توجه و محبت زن و شوهر در ابتدا به 
برای  تالش  فرزندان،  به  مهرورزی  آموزش  و  همدیگر 
اینکه محیط خانواده به دور از تنش و اضطراب و سرشار 
به پدر و  باشد، احترام فرزندان  از صمیمیت و شادی 
فرزندان،  والدین  شخصیتی  حریم های  رعایت  و  مادر 
شوخ طبعی، انتقادپذیری و ... همه از مولفه های مهم 
و اساسی برای پدید آمدن یک خانواده موفق و نمونه 

هستند.
حل  گیری،  تصمیم  همچون  مهارت های  یادگیری 
و  همدلی  و  خودآگاهی  ارتباطی،  مهارت های  مساله، 
به  مهم  این  آموزش  و  احساسات  مدیریت  چنین  هم 
فرزندان به تداوم و شکل گیری محیط امن خانوادگی 

کمک می کند.
با  گفتگو  در  درمانگر،  زوج  و  روانشناس  جباری  آزاده 
چگونگی  مساله  تبیین  به  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 

با  پرداخت و گفت:  نمونه و ویژگی های آن  خانواده ی 
توجه به اینکه خانواده از اعضای انسانی تشکیل شده 
کارکرد  در  نقصی  قطعا  نیست  کامل  انسانی  هیج  و 
گفتن  جای  به  است  بهتر  می شود،  ایجاد  خانواده 
اندازه  به  خانواده ی  اصطالح  از  نمونه  و  کامل  خانواده 

کافی خوب استفاده کرد.
به  خوب  خانواده ی  این  اعضای  افزود:  روانشناس  این 
خود  بهترین  آن  اعضای  تا  می کنند  کمک  یکدیگر 
خانواده  این  بپذیرند،  را  یکدیگر  نقص های  و  باشند 
مقایسه  از  به دور  و  تا محیطی شاد  در سعی هستند 
و  تعارضات  باشند.  داشته  مخرب  انتقاد  و  سرزنش  و 

اختالفات را از طریق گفتگو حل کنند.
جباری گفت: وجود تعارض در خانواده ای که به دنبال 
صمیمیت است اجتناب ناپذیر است، چرا که صمیمیت 
تعارض و گفتگو برای رسیدن به راه حل مشترک است.

سعی  باید  باشیم،  خوب  خانواده ای  می خواهیم  اگر 
را  امنی  فضای  و  کرده  پیدا  یکدیگر شناخت  از  کنیم 
ایجاد کنیم تا هر یک از اعضا بتوانند دیدگاه ها و نظرات 

خود را بیان کنند. یادگیری مهارت های اصلی زندگی 
مهارت  و  خانواده  اعضای  حرف های  شنیدن  همچون 
حل مساله از الزامات شکل دادن خانواده ی نسبتا خوب 

است.
دارد  تالش  که  خانواده ای  کرد:  بیان  روانشناس  این 
و  نمونه محسوب شود، پدر  تا  برسد  به مرحله خوبی 
تا  کنند  تالش  باید  هدف  این  به  رسیدن  برای  مادر 
روابط اجتماعی سالم و مثبت از قبیل ارتباط با فامیل 
این  در  والدین  نقش  کنند،  ساماندهی  را  دوستان  و 
امر آنقدر مهم است که باید خودشان الگوی مناسبی 
برای فرزندانشان بوده و دوستانی مطابق با ساختار و 

ارزش های خانواده انتخاب کنند.
وی گفت: برای رفت و آمد با فامیل برنامه ای منسجم 
بسیار کار آمد و آموزنده است و الویت های خانوادگی 
دارند  وظیفه  مادر  و  پدر  باشد.  والدین  مدنظر  باید 
و  آمد دوستانه  و  رفت  در  بندی  اولویت  برای  مهارت 

فامیل را به فرزندان آموزش دهند.
و  پرداخت  راهکاری  به  موضوع  این  ادامه  در  جباری 

افزود: گاهی والدین هنگام به وجود آمدن تعارض با 
فرزندان به شدت مقابله می کنند، اما درست آن است 
باشند  زندگی  اصلی  مهارت های  به  مجهز  خانواده  که 
با قانون گذاری درست و مناسب و در نظر گرفتن  تا 
و  از مهارت گفتگو  بهره گیری  نیاز های فرزندانشان و 

حل مسئله، ارتباطات را مدیریت کنند.
اعضا  همه  است  تالشگر  که  خانواده ای  گفت:  جباری 
دیدگاه ها  بیان  برای  برابر  فضایی  و  مناسب  بستری 
بالقوه  توانمندی های  کردن  بالفعل  و  نظراتشان  و 
و  مهم  ارکان  از  همراهی  و  شناخت  دارند.  خودشان 

اساسی در چنین خانواده ای است.
این روانشناس در ادامه  سخنان خود گفت: والدین به 
برای  شنونده ای  باید  خانواده  در  قدرت  مرجع  عنوان 
فرزندانشان بوده و در صورت بروز اختالف بین فرزندان 
با پذیرش و شنیدن به خواسته های هر یک، به آن ها 

کمک کنند تا همراه و یاور یکدیگر باشند.
اگر یکی از فرزندان گمان کند که خواسته اش مورد 
پذیرش قرار نگرفته به شدت خشمگین خواهد شد و 
سبب بروز رابطه ای غیر صلح آمیز با خواهر و برادرش 
قرار  تاثیر  تحت  نیز  والدین  با  ارتباطش  شد،  خواهد 
از  فرزندان  به  عادالنه  و  کافی  توجه  پس  می گیرد 

مولفه های خانواده نمونه است.
وی در پایان تصریح کرد: هر خانواده ای نیازمند مرجع 
قدرتی است تا در مواقع حساس تصمیم گیری کند، 
کل  رود  بین  از  خانواده  در  مادر  و  پدر  اقتدار  اگر 

ساختار خانواده را تهدید می کند.
آن؛  اعضای  از  یک  هر  پناه  و  ملجاء  یعنی  خانواده 
با  که  هستند  خانواده  اعضای  این  سختی  مواقع  در 
کمک  هم  خوب  حال  به  می توانند  یکدیگر  همراهی 
کنند. حال اگر خانواده همواره هدف برتری و نمونه 
بودن را دنبال کنند در آینده موفقیت یکدیگر را شاهد 

خواهند بود.

  چندین سال است که با تکیه بر فرمایشات رهبر معظم انقالب، جلساتی با عنوان»رفع 
موانع تولید«در سیستم دولتی استان و به خصوص استانداری کرمان برگزار می شود، 
گهگاه در این جلسات افرادی به اشتباه پذیرش شده و میلیاردها تومان به ایشان وام 
داده می شود، اما یا طرح شان شکست می خورد و یااینکه وام گیرنده متواری می شود 
و نه تنها مانعی زدوده نشده، بلکه مانعی اقتصادی نیز برای استان به وجود می آید. از 
سویی دیگر هستند بسیاری از نخبگانی که با اختراعات ناب خود، مورد بی توجهی قرار 
می گیرند و با رد پیشنهادات شان یک فرصت استثنایی از استان گرفته می شود. این 
معضل به دلیل کارشناس نبودن مدیران دولتی و تشخیص های اشتباه است که لزوم 

تشکیل یک شورای دانشگاهی کارشناس را بیش از پیش آشکار می سازد و....
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