
توزیع کننده محصوالت غذایی و بهداشتی و دارو

به دو نفر مامور پخش با حداکثر سن 35 سال نیازمند است.
آدرس ابتدای جاده باقرآباد شرکت قاسم ایران 

تلفن : 32610995

شرکت کربن فعال پارس رفسنجان به منظور
 تامین مواد اولیه خود، اقدام  به خرید پوست پسته 

با بهترین قیمت  نموده است.
در صورت تمایل با شماره 03434294401 واحد 
بازرگانی  و 09102293650 تماس حاصل نمایید.

استخدام شرکت قاسم ایران )مینو(

خرید پوست پسته
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تفاهم نامۀ شهرداری کرمان

 با شرکت ارتباطات سیار ایران منعقد شد
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محمد پاشا امیری

 نائب قهرمان تنیس

 زیر 14 سال کشور شد

یادداشت:

بحران آب 

و اهمیت آب مجازی

متن در صفحه دوم

2

2

معاون استاندار تاکید کرد:

کاربری برای بناهای تاریخی در کرمان لزوم تعریف 

رییس کل دادگستری استان:

با مداخله شورای حل اختالف

  19نفر در هفت ماهه امسال

 از قصاص نفس رهایی پیدا کرده اند

کرمان  گونی دو خودرو شوتی در  واژ

۲۱ مصدوم برجای گذاشت

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
شهردار کرمان:

از طرح های فناورانه 

که رضایت مندی مردم را 

به دنبال دارد، استقبال می کنم

کهمیزاننگرانیرادرجامعهافزایشمیدهد؛ گزارش»کرمانامروز«ازآمارنزاعوضربوجرحدراستان

لزوم توجه ویژه به وضعیت روحی کرمانیان

متن کامل در صفحه سوم

    روند افزایش پرونده های نزاع و ضرب و جرح در کرمان نشان می دهد که آستانه تحمل شهروندان به حدی پایین آمده که با کمترین تلنگری وارد یک نزاع یا درگیری 
شهری می شوند و پرونده ای به پرونده های پرشمار دستگاه قضایی می افزایند. در همین خصوص معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان می 
گوید: »در سیمای جرائم استان کرمان 10 اتهام اول استان مورد بررسی قرار گرفته و متاسفانه ضرب و جرح عمدی که از مصادیق خشونت به شمار می رود بعد از سرقت 

دومین اتهام و جرم در استان است« پدیده ای که متاسفانه در این اوضاع کرونایی در همه کشور افزایش داشته و نیاز به توجهی ویژه دارد و....

 

جهت  دارد   نظر  در  کرمان  واحد  شرکت سیمرغ 
تامین برق اضطراری مزرعه شماره 1 واقع در کیلومتر 
دیزل  یکدستگاه  به خرید  اقدام  ماهان  قدیم  7 جاده 
ژنراتور فابریک کوپله شده در کارخانه سازنده به قدرت 
حدود 56 کیلووات از مارکهای معروف شناخته شده در 
ایران که دارای خدمات پس از فروش مناسب در استان 

کرمان باشند، نماید.
از عالقمندان دعوت بعمل می آید برای دریافت فرم و 
شرایط مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته 
امام خمینی -  اداری شرکت واقع در خیابان  امور  به 

نبش کوچه 27 مراجعه فرمایند.
 تلفن تماس: 32225686

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مناقصه عمومی خرید آهن آالت مورد نیاز کارخانه آگهی مزایدهآگهی مناقصه  

گروه صنایع سیمان کرمان )شرکت سهامی عام( در نظر دارد جهت خرید آهن آالت مورد نیاز کارخانه شامل انواع 
ورق، قوطی، لوله، نبشی، ناودانی و ... از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از اشخاص حقوقی محترم که تمایل 
به شرکت در این مناقصه را دارند دعوت می شود جهت دریافت اسناد، فرم شرایط شرکت در مناقصه در ساعات 
اداری به دفتر کرمان و یا تهران این شرکت مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف مدت حداکثر یک هفته از 

تاریخ انتشار آگهی در پاکت دربسته 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(

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

که  گزارش »کرمان امروز« از یک اتفاق تلخ 
کرمان را بار دیگر داغدار  می توانست استان 

ساخته و بازتابی نامبارک در رسانه های 
جهان داشته باشد؛

یادداشت روز:

ک حکایت دردنا

کرمان گرانی  در   

خطای پزشکی  

و فوت جوان رفسنجانی

 منجر به استعفای

 پنج نفر شد

 صفحه  چهارم

متن کامل در صفحه چهارم صفحه  دوم

پــناه مسئوالن در
فرار دانش آموزان
جیرفتی از مــــــــــرگ ی
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اخبار استان

که  فناورانه  طرح های  از  گفت:  کرمان  شهردار 
فرایندها را کوتاه تر کرده و رضایت مندی مردم را 

به دنبال دارد، استقبال می کنم.
هم اندیشی  نشست  در  تبریزی،  َشعرباف  سعید 
با فعاالن شرکت های دانش بنیان برگزار شد،  که 
خطاب به مدیران شرکت ها و تیم های دانش بنیان، 
تخصصِی  نگاه های  ترکیب  اینکه  بر  تأکید  با 
متفاوت به یک موضوع، شهر را متحول می کند، 
ارایه  کارآمدتری  راه حل های  این شیوه،  با  گفت: 

می شود.
َشعرباف در خصوص سند راهبردی شهر هوشمند 
فناوری در سطح  و  علم  گفت: هرچند در حوزۀ 
بسیار  سند  این  اما  داریم،  راهبردی  سند  کشور 
نشده  تبدیل  زیرساخت ها  به  هنوز  و  بوده  کالن 

است.

وی افزود: در این خصوص پیشنهاد می شود تا 
نو در  راه گشا در حوزۀ دانش  و  سند کوتاه مدت 
شهرداری داشته باشیم و در مورد راهبردهای آن 

گفت وگو کنیم.
شهر  هرچند  اینکه  بر  تأکید  با  کرمان  شهردار 
هوشمند در اولویت است، گفت: این موضوع باید 
متناسب با مقتضیات موجود باشد و به چند مورد 

صوری و ظاهری محدود نشود.
شهردار کرمان کار کردن در موضوعات پسماند، 
ازجمله  را  شهری  پارکینگ  و  هوشمند  پارک 
زمینه های کار کردن شرکت های دانش بنیان در 
موضوعات شهری ذکر کرد و گفت: شهرداری از 
فرصت های  دارد،  ارتباط  مردم  با  که  این جهت 
اختیار  در  می تواند  را  زیادی  داده  تحلیل 

عالقه مندان به حوزۀ دانش بنیان بگذارد.

توسعه  به منظور  و  کرمان  شهردار  حضور  با   
تفاهم نامۀ  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  زیرساخت 
ایران  سیار  ارتباطات  شرکت  با  کرمان  شهرداری 
)همراه اول( منعقد شد.  شهردار کرمان در نشستی 
مدیر  حضور  با  تفاهم نامه  این  انعقاد  منظور  به  که 

مخابرات استان کرمان و مدیر ارتباطات سیار کرمان، 
در محل شهرداری کرمان برگزار شد، با بیان اینکه 
در حوزه نرم افزار می توانیم به سرعت رشد پیدا کنیم، 
 3G4 وG گفت: عالوه بر اینکه توسعۀ زیرساخت
ایجاد  باید  سریع تر  هرچه  است،  بدیهیات  جزو  که 

شود؛ کرمان به پایش تصویری نیز نیاز فوری دارد.
خواست  تصویری  پایش  داد:  ادامه  کرمان  شهردار 
با  آن  عمومی است که چون در حال حاضر شبکه 

هم کار نمی کند، نقش بازدارندگی ندارد.
به نظر  پُرهزینه  این طرح شاید  بیان کرد:  شعرباف 

برسد، اما در بلندمدت، اقتصادی است.
وی گفت: حوزه پایش تصویری، حوزه زیرساخت های 
حوزۀ  و  شهرداری  درون  اتصاالت  برای  فیبر 
که  دارد  اولویت  ما  برای  مهم،  شهری  سنسورهای 

امیدواریم با این تفاهم نامه، به نتیجه برسد.

با  کرمان  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
احیا  و  مرمت  که  تاریخی  بناهای  وضعیت  به  اشاره 
اقامت معتادین متجاهر  آنها محل  از  نشده و برخی 
شده، تاکید کرد: مالکان بناهای تاریخی باید وضعیت 
آن بنا را تعیین تکلیف کنند و اگر مالکی توان مرمت 

ندارد باید اقدام به واگذاری آن کند.
»سیدمصطفی آیت الهی موسوی« در پنجمین جلسه 
گروه کاری گردشگری استان کرمان گفت: همه باید 
به این وحدت فکری که در قبال حفظ آثار تاریخی 

مسئولیت داریم، برسیم.
با  باید  تاریخی  بناهای  مرمت  برآنکه  تاکید  با  وی 
گیرد،  صورت  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  نظارت 
تصریح کرد: بهترین گزینه برای مرمت بازار سیرجان، 

شهرداری است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان اظهار 
شود،  رها  سپس  و  مرمت  فقط  اثر  یک  اگر  کرد: 

پس از مدتی تخریب می شود و باید راهکاری برای 
جلوگیری از این مهم اتخاذ کنید که یکی از راه حل 
اقدام  این  با  ها، تعریف کاربری برای آن بناست که 

ضمن حفظ بنا، از آن کسب درآمد نیز می کنید.
مرمت  که  تاریخی  بناهای  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
معتادین  اقامت  محل  آنها  از  برخی  و  نشده  احیا  و 
متجاهر شده، تاکید کرد: مالکان بناهای تاریخی باید 
مالکی  اگر  و  تکلیف کنند  تعیین  را  بنا  آن  وضعیت 

توان مرمت ندارد باید اقدام به واگذاری آن کند.
موسوی با اشاره به ۱۷ پروژه گردشگری پیشنهادی 
استان  به  جمهوری  رییس  سفر  برای  شده  تعریف 
تهران  جلسه  در  ها  پروژه  این  کرد:  اظهار  کرمان، 
ارائه  مناسبی  توجیه  بتوانیم  اگر  و  شود  می  مطرح 
دهیم همه پروژه ها در لیست قرار می گیرد و اگر 
رخ  استان  برای  بزرگی  اتفاق  شود،  انجام  مهم  این 

خواهد داد.

شهردار کرمان:
ازطرحهایفناورانهکهرضایتمندیمردمرابهدنبالدارد،استقبالمیکنم

به منظور توسعه زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات؛
تفاهمنامۀشهرداریکرمانباشرکتارتباطاتسیارایرانمنعقدشد

معاون استاندار تاکید کرد:

لزوم تعریف کاربری برای بناهای تاریخی در کرمان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم:

اغلب  مشکالت ما در بستر دیتا

 و آی تی نسخه های الکترونیک است
بیمارستان  متخصص  های  گفت:نیروی  بم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
های تازه تاسیس فهرج و ریگان در شرق کرمان آذرماه مستقر می شوند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، مازیار اویسی، رئیس دانشگاه 
بیمارستان ها در  برای  نیروی متخصص  بم گفت:همه ساله  علوم پزشکی 
قاعده  این  از  نیز  استان  شرق  وبیمارستان های  می شوند  معرفی  آذر  ماه 

مستثنی نیستند.
تقریبا  است  الکترونیک  نسخه های  دربحث  ما  مشکالت  افزود:اغلب  او 
الکترونیک  های  نسخه  تی  آی  و  دیتا  بستر  در  مشکالتی  حاضر  درحال 

داریم.
اویسی اظهارکرد: این امر درهمه دانشگاه ها مشترک است آن هم به سبب 
چندین وچند درگاه اینترنتی که در این مقوله وجود دارد روی داده است 

و باعث سردرگمی واتالف وقت همکاران ما می شود.
او با اشاره به اینکه سرعت وساختار نسخه نویسی باید بهبود یابد افزود: 

عمده مشکالت ما دربخش های مطرح شده است.
ارجاع  نظام  بخش  در  کرد:  تاکید  بم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
دربیمه های روستایی به سبب اینکه هنوز ساختار متحد ومنسجمی پیدا 
بحث  دراین  که  است،  شده  مردم  برای  سردرگمی هایی  باعث  اند  نکرده 

مقداری مشکل وجود دارد که اگر رفع شود دغدغه ها کمتر می شود.
اظهارداشت:  است  اعتبارات  مقوله  ما  دوم  بحث  براینکه  تاکید  با  اویسی 
بیمه سالمت استان کرمان ودانشگاه بم تعامل خوبی دارند دراجرای نسخه 

الکترونیک بم دانشگاه برتر بود.
او تصریح کرد: درحوزه اعتباری نیز مااعتبارات قابل قبولی دریافت کرده 
بافت  که  درجاهایی  ویژه  به  دانشگاه ها  بیمه ای  تعامالت  عمده  اما  ایم، 
روستایی دارند با بیمه سالمت است، عمده درآمد ما هم از همین بخش 

نسخه های بیمه سالمت می باشد.
اویسی همچنین با اشاره به اینکه عمده مشکل ما بحث اعتبارات کمبود 
نقدینگی است اظهار کرد: یک بحث از پرداخت های ما از طریق اوراق خزانه 
است هرچند ما تعامل خوبی با بیمه داریم، اما اوراق را که نمی توان درقبال 
خرید خدمت به افراد یا حتی برخی شرکت های دارویی داد درنتیجه ما 
نیاز به نقدینگی بیشتر داریم که امیدوارم با قول مساعدی که امروز داده 

شد تا پایان سال این اعتبارات نقدی ومشکالت ما حل شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم در خصوص وضعیت نبود نیروی متخصص 
در بیمارستان های تازه تاسیس شرق استان نیزگفت: تمامی بیمارستان های 
ما تجهیز شده اند، اما در بیمارستان هایی مانند فهرج و ریگان به سبب تازه 

تاسیس بودن مقداری مشکل کمبود نیرو وجود دارد.
می شود  داده  اختصاص  درآذرماه  متخصص  نیروی  سال  تاکیدکرد:هر  او 
اکنون نیز سایت باز شده تا ثبت نام ها انجام شود وباید وزارت خانه نیروی 

متخصص مورد نیاز ما را معرفی کند.
اویسی تصریح کرد: برای ۸ نیروی متخصص جهت بیمارستان فهرج اعالم 
درخواست کرده ایم درسفر چندماه قبل وزیر بهداشت نیز موضوع مطرح 

وقول داده اند نیروی متخصص بیمارستان را تامین کنند.

خطای پزشکی  و فوت جوان رفسنجانی 

منجر به استعفای پنج نفر شد
تأیید کرد که  با صدور اطالعیه ای  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
علت مرگ جوان رفسنجانی در بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع( رفسنجان، 

خطای پزشکی بوده است.
صدور  با  رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
اطالعیه ای جزئیات بیشتری از خطای رخ داده در پی مرگ مشکوک در 

بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع( رفسنجان را اعالم کرد.
بیشتر در خصوص فوت  بررسی  دنبال  است:  »به  آمده  اطالعیه  این  در 
ناگهانی مرحوم سعید خانی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ضمن 
هیئت  و  میر  و  مرگ  کمیته  ویژه  العاده  فوق  جلسات  تمامی  در  حضور 
با بررسی تمامی عوامل احتمالی دخیل در امر  تخلفات اداری و بازرسی 
مذکور به این نتیجه رسیدند که متأسفانه حادثه مذکور به دلیل اختالل 

در روند تحویل دارو به بخش رخ داده است.
»ث«  ویتامین  معالج  پزشک  دستور  برابر  باید  که  مسئول  پرستار  نهایتاً 
تزریق می کرد به دلیل تشابه بسیار زیاد شکل دارو با داروی دیگر، تزریق 

انجام داده و متأسفانه منجر به مرگ شده است.
در نهایت بعد از جلسات مشترک با افراد دخیل در این ماجرا، منجر به 
استعفای ۵ نفر از مسئوالن بیمارستان در رده های مختلف و معرفی ۱۷ 
نفر کارمند به هیات رسیدگی به تخلفات شد. ضمناً نتیجه کالبد شکافی 

بیمار در آینده توسط پزشکی قانونی استان اعالم خواهد شد.
ضمن عذرخواهی مجدد ریاست و معاونت درمان دانشگاه مغفرت الهی را 
برای مرحوم سعید خانی آرزو داریم و امید داریم با تمهیداتی که اندیشیده 

شده در آینده کمترین خطای پزشکی را داشته باشیم«

واژگونی دو خودرو شوتی در کرمان 

۲۱ مصدوم برجای گذاشت
پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مرکز  رئیس 
حادثه   ۲ در  بیگانه  اتباع  حامل  شوتی  خودرو   ۲ واژگونی  از  رفسنجان 
جداگانه در محور رفسنجان به انار و مصدومیت ۲۱ نفر از سرنشینان این 

خودروها خبر داد.
در  پژو  خودرو  دستگاه  یک  واژگونی  افزود:  زینلی  حسینی  محمدرضا 
مرکز  به  نخست  حادثه  عنوان  به  انار  شهرستان  امامیه  روستای  ورودی 
اورژانس گزارش شد که تیم های امدادی بالفاصله به همراه تجهیزات الزم 

در محل حادثه حاضر شدند.
به  آمبوالنس  با  و  مصدوم  زن  پنج  و  مرد   ۶ حادثه  این  در  گفت:  وی 

بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع( رفسنجان اعزام شدند.
رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
در تشریح حادثه دوم نیز تصریح کرد: این سانحه نیز نرسیده به پل راه 
آهن شهر بیاض از توابع شهرستان انار  اتفاق اتفاد که ۱۰ مصدوم برجای 
گذاشت و نیروهای اورژانس مصدومین را به بیمارستان انتقال دادند. وی 
افزود: مصدومین ۲ حادثه با پنج آمبوالنس به بیمارستان علی اب ابیطالب 

)ع( رفسنجان اعزام شدند.
به گزارش ایرنا مهرماه امسال نیز در همین محور ارتباطی طی ۲ حادثه 
مصدوم  نفر   ۲۴ ساعت  دو  یکی  فاصله  با  شب  یک  در  جداگانه  مشابه 
شدند. تخلف برخی افراد و اقدام غیرقانونی در جابه جایی اتباع غیرمجاز 
با استفاده از خودروهایی با تعداد سرنشینان زیاد و سرعت باال همواره در 

محورهای ارتباطی استان کرمان حادثه ساز بوده است.

اهدای 

خون سالم 

اهدای زندگی

در  اینکه  به  اشاره  با  مستضعفان  بنیاد  رییس 
حال حاضر در مراحل اولیه فعالیت کارخانه آهک 
صنعتی قلعه گنج به طور مستقیم و غیرمستقیم 
شده،  ایجاد  اشتغال  نفر   ۲۰۰ از  بیش  برای 
برای  افرادی که  است  این  ما  تاکید  گفت: همه 
اشتغال جذب می شوند و برای حمل بار به این 
منطقه  و  گنج  قلعه  از  حتما  آیند،  می  کارخانه 
افتتاح  حاشیه  در  فتاح«  »پرویز  باشند.  اطراف 
کارخانه آهک صنعتی شهرستان قلعه گنج اظهار 
در  که  است  سال  هفت  مستضعفان  بنیاد  کرد: 
این شهرستان حضور دارد و با مرور فعالیت ها، 
همه اذعان دارند رویه، بافت و شاخص های این 
شهرستان ارتقاء پیدا کرده، نمی گوییم به همه 
شاخص های مطلوب رسیده ایم اما وضعیت قلعه 
بنیاد  حضور  از  قبل  و  گذشته  به  نسبت  گنج 

خیلی بهتر شده است.
با مشارکت  بنیاد  اقدامات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
استان  و  محلی  مسئوالن  و  مردم  عموم  دولت، 
بوده و همه با بنیاد همراه بودند تا ما به توفیقاتی 
کارخانه  احداث  توفیقات  از  یکی  افزود:  برسیم، 
است؛  مهم  بسیار  که  است  صنعتی  آهک  تولید 
اولیه  مواد  و  معدن  اختصاص  محل،  انتخاب 
تجهیزات،  تامین  تحریم،  شرایط  در  کارخانه 
زیرساخت  تامین  و  گذاری  سرمایه  مالی،  منابع 

ها انجام شده است.
فتاح با اشاره به اینکه سرمایه گذاری خالص ما 
در این کارخانه ۱۴۰ میلیارد تومان است، تصریح 
کرد: تولید بهترین آهک صنعتی را با تکنولوژی 
روز دنیا خواهیم داشت و یک ماه تولید آزمایشی 
و  قلعه گنج  اطراف  در  کارخانجاتی  و  آغاز شده 

و  اند  کرده  پیش خرید  را  تولید  تمام  هرمزگان 
هیچ مشکلی برای فروش نداریم.

این کارخانه  بیان کرد:  بنیاد مستضعفان  رییس 
به گونه ای طراحی و احداث شده که با محیط 
زیست سازگار باشد و مسئوالن کارخانه باید در 
این منطقه درخت بکارند و به سرسبزی منطقه 
کمک کنند و مسئله دیگر توسعه کارخانه و فاز 
اینکه  دلیل  به  و  داده شده  دوم است که مجوز 
خرید تضمینی محصول را داریم، به صرفه است 

که فاز دوم احداث شود.
وی افزود: تولید اسمی سالیانه کارخانه ۱۱۰ هزار 
تن آهک صنعتی است و با فاز دوم به ۲۲۰ هزار 
تن می رسد که تولید و اشتغال باال می رود و به 

توسعه منطقه کمک می کند.
رییس بنیاد مستضعفان اظهار کرد: فعالیت های 

بنیاد در قلعه گنج ادامه دارد و برخی نواقص در 
بوده که تکمیل می شوند و می خواهیم  کارها 
منطقه هدف جدید و کار را در کرمان با همکاری 
استان آغاز کنیم اما معنای آن رفتن ما از اینجا 

نیست.
قلعه  در  که  اقداماتی  واگذاری  آماده  افزود:  وی 
ابتدا  از  و  مردم هستیم  به  ایم،  کرده  آغاز  گنج 
باید با شرایط  ایم بنیاد نباید اداره کند و  گفته 
خیلی خوب و منطقی به مردم بدهیم تا خودشان 

اداره کنند.
فتاح تصریح کرد: در کل کشور ۴۰ منطقه هدف 
به دلیل  و  آنهاست  از  قلعه گنج یکی  داریم که 
ارادت به کرمان و شهید سلیمانی هماهنگ شده 
یک منطقه دیگر در استان اضافه و کار را دنبال 

کنیم.

رییس بنیاد مستضعفان اعالم کرد:
آمادهواگذاریاقداماتیکهدرقلعهگنجآغازکردهایم،بهمردمهستیم

آگهی مناقصه عمومی شرکت تولیدی معدنی مدوار
 نوبت اول ۱400

بدینوسیله به اطالع می رساند شرکت تولیدی معدنی مدوار در نظر دارد جهت تامین خوراک کارخانه تغلیظ ۵۰۰ تنی خود نیاز به حمل 
ریجکت از مجتمع مس سرچشمه به محل کارخانه واقع در کیلومتر۵ جاده سرچشمه به رفسنجان به مقدار سالیانه ۶۰۰۰۰ تن وماهیانه 
۵۰۰۰ تن می باشد . لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود حد اکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه 
واطالع از ســایر شــرایط با در دست داشتن مدارک کامل به آدرس شهر مس سرچشمه نسترن ۲ پالک ۱3 دفتر مرکزی شرکت تولیدی 

معدنی مدوار مراجعه ویا با شماره تلفن ۵۶- 3۴3۱۲۷۶۴ - ۰3۴  با آقای احمدی تماس حاصل فرمایند.
شرایط شرکت در مناقصه 

۱- به نام بودن حداقل دو دستگاه به نام شخص شرکت کننده  ۲- دارا بودن شرایط الزم جهت شرکت در مزایده وحد اقل دو سال سابقه 
در خصوص بارگیری وحمل 3- ارایه ضمانت نامه بانکی ویا چک معتبر در وجه شرکت مدوار در صورت برنده شدن وپس از عقد قرار داد

۴- قرارداد به صورت ۶ ماهه تنظیم و پس از پایان با توافق طرفین تمدید می گردد.
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

رییس کل دادگستری استان:

با مداخله شورای حل اختالف،  19نفر در هفت ماهه امسال از قصاص نفس رهایی پیدا کرده اند

از حیث شاخص های صلح و سازش استان کرمان رتبه چهارم کشوری در بین پرونده های شوراهای حل اختالف را به خود اختصاص داده است

کرمان )بامری( خبرنگار کرمان امروز:رییس کل دادگستری استان کرمان  
در نشست خبری با اصحاب رسانه  به مناسبت سالروز تشکیل شوراهای حل 
اختالف، عنوان کرد: طبق روایات از اهل بیت )ع( اصالح ذات البین یا همان 

صلح و سازش از یک سال نماز و روزه برتر است.
توسعه  سوم  برنامه  قانون   ۱۸۹ ماده  تصویب  با  کرد:  بیان  موحد،  یداهلل 
فروردین ۱۳۷۹  در  ایران  اسالمی  فرهنگی جمهوری  و  اجتماعی  اقتصادی، 
روند مصالحه و نهادینه کردن مصالح و سازش در نظام قضایی کشور دچار 
سابقه  داوری  طریق  از  دعاوی  فصل  و  حل  ایران  در  و  شد  شگرفی  تحول 

دیرینه ای دارد.
تاسیس  به  مبادرت  قضایی  دستگاه   ۱۳۸۱ سال  از  افزود:  ادامه  در  وی 
به صورت  بردسیر  استان کرمان، شهرستان  شوراهای حل اختالف کرد و در 
به  توجه  با  نهایت  در  و  اندازی شد  راه  آن  در  شعبه  چهار  و  انتخاب  پایلوت 
عملکرد موفق آنها، این شوراها در سطح کشور و همچنین استان توسعه یافت.
این مقام مسئول با اشاره به تاسیس نهاد شوراهای حل اختالف در کشور 
های  مشارکت  جلب  قضایی،  محاکم  به  مردم  مراجعات  کاهش  کرد:  اظهار 
ماهیت  که  اموری  فصل  و  حل  و  محلی  اختالفات  رفع  منظور  به  مردمی 
از  از پیچیدگی کمتری برخوردار است  آنها  یا ماهیت قضایی  ندارند  قضایی 

جمله اهداف تاسیس این نهاد بود.
دکتر موحد در ادامه عنوان کرد:۳۱۲ شورای حل اختالف در استان کرمان 
صدور  صالحیت  اختالف  حل  شورای   ۱۲۷ تعداد  این  از  که  هستند  فعال 
انجام می شود و تعداد  البته صدور حکم توسط قضات شوراها  حکم دارند. 
رای  صدور  صالحیت  آنها  و  داریم  صلحی  اختالف  حل  شورای  شعبه   ۹۹
صدور  صالحیت  نیز  روستایی  اختالف  حل  شورای   ۸۶ همچنین  و  ندارند 
حکم را ندارند. تعداد اعضا و دبیران ۳۱۲ شورای حل اختالف استان کرمان 
۱۴۳۱نفر هستند که ۹۱۲ نفر از معتمدین، متنفذین به عنوان عضو و ۵۱۹ 

نفر نیز به عنوان دبیر در شورای حل اختالف فعال هستند.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: از بدو تاسیس ۲ میلیون و ۶۴۲ 
این  از  و  استان شده  اختالف  وارد شوراهای حل  پرونده  فقره   ۹۸۱ و  هزار 
تعداد ۲ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۲۹ فقره مختومه شده که ۸۰۳ هزار و ۱۴۱ 
فقره پرونده با سازش و اصالح ذات البین مختومه و در واقع قریب به نیمی از 
پرونده ها با سازش به اتمام رسیده است. در سال ۱۳۹۲ در کشور تصمیمی 

گرفته شد تا در زندان ها شعب شورای حل اختالف نیز تاسیس شود که این 
شعب در راستای کاهش جمعیت کیفری کشور اقدامات سازشی باید انجام 
می داد. همچنین از ابتدای تاسیس شعب شوراهای حل اختالف زندان های 
به شوراهای حل اختالف  پرونده  تا کنون ۲۱ هزار و ۸ فقره  استان کرمان 
زندان ارجاع شده است که ۱۲ هزار و ۳۸۳ فقره آن منتهی به سازش شدند 
بود. در مجموع  این شوراها  اقدامات سازشی  نتیجه  آزادی ۵۵۹۹ زندانی  و 
حدود ۶۳ درصد پرونده های شعب شوراهای حل اختالف زندان ها منتهی 

به سازش شده است.
وی افزود: در پرونده هایی که حکم قصاص در آنها صادر شده از سال ۹۲ 
هیات  و  اختالف  حل  شوراهای  مداخله  با  قصاص  به  محکوم   ۹۰ کنون  تا 
در  که  به طوری  است  به سازش شده  منتهی  قصاص،  و سازش  های صلح 
سال گذشته ۲۹ نفر و ۱۹ نفر در ۷ ماهه امسال از قصاص نفس رهایی پیدا 

کرده اند.
داوری  کانون  افتتاح  کرمان،  استان  دادگستری  اقدامات  دیگر  از  موحد 
افتتاح کانون بسیج حقوقدانان شهید  استان کرمان، فعال شدن ستاد صبر، 
از  کرمان  استان  کرد:  عنوان  و  برشمرد  های صلح  هیات  تشکیل  سلیمانی، 
حیث شاخص های صلح و سازش رتبه چهارم کشوری را به خود اختصاص 

داده است.
وی از آغاز نام نویسی جذب داور و میانجی گر از ۱۸ آبان ماه خبر داد و 
توانند  داوطلبین می  و  است  آبان ۱۴۰۰   ۲۸ نام  ثبت  مهلت  آخرین  گفت: 
با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی www.hrtc.ir اقدام به ثبت نام کنند و 
زمان برگزاری آزمون آن ۲۶ آذر ماه سال جاری است و در این آزمون ۹۲۴ 

نفری موفق به اخذ پروانه داوری می شوند.

گزارش »کرمان امروز« از آمار نزاع و ضرب و جرح در استان که میزان نگرانی را در جامعه افزایش می دهد؛

لزوم توجه ویژه به وضعیت روحی کرمانیان

اشاره:
خشونت در برخی از شهرهای بزرگ رو به افزایش است. 
شاید  به همین دلیل است که در استان کرمان، خشونت به 
عنوان دومین متهم  در سیمای جرائم استان  ثبت  شده 
از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون  خصوص  همین  در  است. 
در  گوید:  می  کرمان  استان  کل  دادگستری  جرم  وقوع 
مورد  استان  اول  اتهام   ۱۰ کرمان  استان  جرائم  سیمای 
بررسی قرار گرفته و متاسفانه ضرب و جرح عمدی که  از 
مصادیق خشونت به شمار می رود بعد از سرقت دومین اتهام 
و جرم  در استان است. پدیده ای که  تبدیل شده به بخشی 
پیامد کاهش آستانه تحمل و  و  امور جاریه زندگی مان  از 
تاب آوری جامعه است و در بیشتر موارد منجر به در گیری 
های کالمی، رفتاری و در نتیجه نزاع و بروز حوادث جبران 
ناپذیرمی شود. در همین زمینه گزارشی تهیه  شده که  در 

ادامه قابل مطالعه است.
نزاع در جامعه

ستیزه،  معنای  به  فارسی  عربی-  لغت  فرهنگ  در  نزاع  
مبارزه  ناسازگاری،  برخورد،  نبرد،  کشمکش،  کشاکش، 
کردن، چون و چرا، مشاجره و مباحثه کردن معنا شده و در 
تعریفی دیگر آمده است که منظور از نزاع کشمکشی مشهود 
است که حداقل بین دو نفر صورت می گیرد. می توان گفت 
نزاع و درگیری، رخداد واقعه یا کنشی است اغلب هیجانی 
غالبا  و  از خود نشان می دهد  فرد در مواقع عصبانیت  که 
موجب توهین، فحاشی، ضرب و شتم و مصدومیت می شود.

خشونت دومین اتهام در سیمای جرائم استان
روند افزایش پرونده های نزاع و ضرب و جرح در کرمان 
نشان می دهد که آستانه تحمل شهروندان به حدی پایین 
درگیری  یا  نزاع  یک  وارد   تلنگری  کمترین  با  که   آمده 

شمار  پر  های  پرونده  به  ای  پرونده  و  شوند  می  شهری 
دستگاه قضایی میفزایند.

وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون  در همین خصوص 
سیمای  در  گوید:  می  کرمان  استان  کل  دادگستری  جرم 
جرائم استان کرمان ۱۰ اتهام اول استان مورد بررسی قرار 

مصادیق  از  که   عمدی  جرح  و  ضرب  متاسفانه  و  گرفته 
خشونت به شمار می رود بعد از سرقت دومین اتهام و جرم  

در استان است. 
جرائم مبتنی بر خشونت، عصبانیت، خشم و بر افروختگی 
شامل نزاع، توهین، و ضرب و شتم این روزها در میان آمار 

جرائم نه تنها در استان در رتبه باالیی قرار گرفته است که  
در جامعه ما رقم قابل توجهی است. شرایطی که نشان می 
دهد آستانه تحمل مردم و تاب آوری جامعه کاهش یافته 
العمل های کالمی و  با کوچک ترین تنش شاهد عکس  و 

رفتاری خارج از عرف بین افراد هستیم. 
حال اگر موضوع کرونا و استرس، دغدغه ها و تبعات ناشی 
از آن هم به مسائل عادی بیفزاییم این وضعیت  به اعتقاد 
وخیم  قبل  به   نسبت   امر  اندرکاران  و دست  کارشناسان 

ترهم شده است. 
اجتماعی  شناسان  آسیب  و  کارشناسان  زمینه  این  در 
می گویند؛ بیکاری، مشکالت اقتصادی و معیشتی، اعتیاد، 
عدم  خودنمایی،  زور،  به  توسل  و  ارتباط  مهارت  نداشتن 
و  خشکسالی  و  هوا  آلودگی  و  نزاع  سوء  عواقب  از  آگاهی 
اخیرا کرونا ویروس از جمله عوامل موثر در شکل گیری نزاع 

و ضرب و جرح و خشونت در جامعه است.
برنامه مسئوالن چیست؟

کنون  تا  که  اقداماتی  خصوص  در  قویدل  مهدی  سید 
کارگروه  سوی  از  جامعه  در  خشونت  میزان  کاهش  برای 
انجام  استان  عمومی  فرهنگ  شورای  اجتماعی  فرهنگی- 
یکی  شورا   ۲۳۵ جلسه  های  اولویت  در  کرد:  ،اظهار  شده 
از اولویت ها کاهش آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، 
با  و  است  خشونت  و  نشینی  حاشیه  از  پیشگیری  طالق، 
توجه به اینکه خشونت علت و نیز معلول بسیاری از آسیب 
ها محسوب می شود به عنوان طرح و برنامه اصلی کارگروه 

اعالم شده است.
و  رهبری  معظم  مقام  تاکید  به  کرد:باتوجه  تصریح  وی 
دستورالعمل ها و طرح مبارزه با خشونت های رفتاری این 
طرح در کمیته سیاست گذاری به تصویب رسیده و عنوان 
اصلی آن "طرح آسیب های مرتبط با خشونت های رفتاری 
است که  و کودکان  زنان  علیه  ویژه خشونت  به  و کالمی" 
اقتضا دارد اعضای کارگروه با توجه به وضعیت موجود علل و 
عوامل افزایش خشونت و نیز راهکارهای کاهش و پیشگیری 
از آن و سهم هر یک از دستگاه ها را شناسایی و اعالم نمایند 

تا به شورای فرهنگ عمومی ارسال شود.

  روند افزایش پرونده های نزاع و ضرب و جرح در کرمان نشان می دهد که آستانه تحمل 
شهری  درگیری  یا  نزاع  یک  وارد  تلنگری  کمترین  با  که  آمده  پایین  حدی  به  شهروندان 
می شوند و پرونده ای به پرونده های پرشمار دستگاه قضایی می افزایند. در همین خصوص 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان می گوید: »در سیمای 
و جرح  متاسفانه ضرب  و  قرار گرفته  بررسی  استان مورد  اول  اتهام   10 استان کرمان  جرائم 
عمدی که از مصادیق خشونت به شمار می رود بعد از سرقت دومین اتهام و جرم در استان 
است« پدیده ای که متاسفانه در این اوضاع کرونایی در همه کشور افزایش داشته و نیاز به 

توجهی ویژه دارد و....

کودکی

گاهی دلم می خواهد همان پسر بچه ای باشم 
که موهایش را بد اصالح کرده اند 

ولی با ذوق می خندد تا عکسش شاد شود 
چه هدفی دارد بزرگی به جز جدی بودن !
چه حسی دارد بزرگی به جز زشت بودن !

کسی کودکی مرا ندید 
یهو با خنده هایش ناپدید شد 

به یابنده اش بزرگی ام را می دهم 
بزرگی  و  پیچیده  هاِی  آدم  ها  شاعر  گویند  می 

هستند
اگر  هر کسی کودکی ام را 

به من نشان بدهد 
همه ی بزرگی ام را به او می دهم 

همه ی نامی که تا چرخش زمین زنده می ماند
من از آینده کودکی ام را می خواهم 

محمد پاشا امیری

 نائب قهرمان تنیس

 زیر 14 سال کشور شد

گذشته  هفته  امروز:  کرمان  خبرنگار   - کرمان 
براساس اخبار منتشر شده از سوی روابط عمومی 
اسامی  ایران  اسالمی  جمهوری  تنیس  فدراسیون 
نفرات اول تا سوم در مسابقات رده سنی زیر 14 
سال کشور منتشر شد.این مسابقات به مدت هفت 

روز در استان قزوین برگزار شد.
این خبر برای کرمانیان بیش از هر استانی خوشحال 
کننده بود به این دلیل که هر دو مقام دوم در رده 
سنی زیر 14 سال مردان و زنان از آن کرمانیان شد. 
بر اساس این خبر محمد پاشا امیری نائب قهرمان 
روزنامه  شد.  مذکور  سنی  رده  در  کشور  تنیس 
آرزوی  کرمانی  جوان  این  برای  امروز  کرمان 

موفقیت و طی مراتب پیشرفت جهانی را دارد.

به قلم
سامان ساردویی

یادداشت: 
دلشوره هایی 

به رنگ پاییز
سالم ای نازنین! اگر چه پاییز در 

باشد  خوب  که  دلت  حال  است  نشسته  کنارمان 
پنجره های زمین رو به بهاران باز می شود. دلشوره 
با برگ  تا همراه  های قدیمی ات را کنار بگذار 
های پاییزی از تن باغ دلت پاک شود، مسیرهای 
این شب های طوالنی  پیش گرفته و در  تازه در 
افکاری تازه تر مرور کن که دست و بالت برای 
دل به دریا زدن باز باشد. حال و احوال دلت را که 
می پرسم حمل بر کنجکاوی ام نشود که تو یک 
تکه از من هستی که همواره مرورت می کنم و 
به هر خاک  برای داشتنت  از تو عبور نمی کنم. 
ام  بوده  خسته  و  ام  بوده  شکسته  ام،  بوده  نشسته 
خواهم  می  فقط  و  کرده  فرق  داستان  ولی  حاال 
که خوب باشی، رها باشی از خستگی هایم ضربه 
نخوری و از دلتنگی هایم درد نبینی تو که اینجا 
باشی پاییز به آرامی از کنارمان می گذرد و رنگ 
ریشه هایمان را زرد نمی کند. اندیشه هایمان درد 
تو  بی  نمی کند.  نمی کند و روزگارمان را سرد 
روزگار  تو  با  اما  افتد  نمی  اتفاق  روئیدنی  هیچ 
به لب می آورد.  تازه  رونق گرفته و حرف های 
رنج ها متحول شده و گنج ها ملموس تر می شوند 
مدیون توأم اما وقتی که نیستی و عبورت ناشناس 
بیاورم؟ چگونه  پیغام  برایت  بهار  از  است چگونه 
دوام بیاورم حتی اگر اینجا نباشی برای هر لحظه 
به تو مدیونم که رکاب زندگی را می چرخانم و 
می چرخانم وقتی که می خندی دروازه های درد 
را می بندی تا حس و حال زندگی سامان بگیرد. 
اند.  نشسته  تو  تماشای  به  دنیا  های  همه ی چشم 
همیشگی  فصل  بهار یک  باشد  که خوب  حالت 
است ما آدم هایی هستیم که گاهی الزم است در 

خیال همدیگر زندگی کنیم.
پاییز در نزدیکی ام افتاده از جان 

خواب تمام کهکشان می شد پریشان 
انگار وقتی می روی از شهر چشمم

هر روز در من می زند آهنگ پایان 

به قلم
مهناز سعید
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  به قلم یحیی 
فتح نجات

به قلم 
محمد برشان 

یادداشت روز

حکایت دردناک 
گرانی در کرمان 

های  سیستم  شدید  ضعف  سبب  به  کرمان  در  بازرگانی  و  تولید 
معامله  در  تقلب  و  فروشی  گران  مزمن  های  بیماری  دچار  نظارتی 
شده است و به همین لحاظ ،مردم زیر ضربات سنگین ناشی از عدم 
تعادل درآمد و هزینه های جاری زندگی کمر خم کرده اند. بدیهی 
است که اگر  دولت برای این ناهنجاری اجتماعی چاره ای نیندیشد، 
قطار مدیریت جامعه که سالها از آرمانهای مقدس انقالب اسالمی 
برجای  های سنگینی  و خسارت  ریل خارج شده  از  فاصله گرفته، 

می گذارد.
روزنامه  مقدس  کسوت  در  تاکنون  انقالب  از  پیش  از  اینجانب 
تحوالت  و  بوده  مشغول  نظارتی  کادرهای  عملکرد  نقد  به  نگاری 
اقتصادی و اعتقادی بازرگانان و فروشندگان را رصد می کرده ام، 
بار سنگین  انقالبی که  و  نسل مومن  باورهای  نتیجه رسیدم؛  این  به 
ستبر  های  شانه  بر  را  درمقابل صدامیان  ساله   8 دفاع  و   57 انقالب 
آفریدند،  آبرو  و  عزت  عزیزمان  میهن  برای  و  کردند  حمل  خود 
فروشنده  بازرگان و  لباس  فعالیت جاسوسان دشمن در  تاثیر  تحت 
و مدیران خائنی که کارشان پایش و تحلیل اطالعات برای تصمیم 
گیری در راستای پیشگیری از نارضایتی عمومی است، سست شده و 
فرزندانشان هم که از رسانه های رنگارنگ بیگانگان، پوسته فریبنده 
برای  کنند،  می  مشاهده  دروغ  از  ای  هاله  در  را  غربی  زندگی  ی 
پیمودن راه صد ساله در یک سال، دستشان به ظلم و ستم به مشتری 
آلوده می شود و از آنجا که مال حرام بی دوام است، حاصل این 
در  که  کنند  می  کالهبردارانی  تقدیم  دستی  دو  را  خواری  حرام 
و  خانه  فروش  دروغین  های  شرکت  در  ارمنستان  و  دبی  و  ترکیه 

ملک و اقامت کمین کرده اند.
چنین مالباختگانی، دست از پا درازتر به وطن باز می گردند و دور 
باطل ستم به مردم، مال اندوزی حرام و خرید ملک در کشورهایی 
ایران  مردم  بری  جیب  به  اجتماعی  های  آزادی  های  بهانه  به  که 
ایران وسیع ترین ظرفیت  اند. )این در حالی است که  روی آورده 
و  ویالها  داراست.  کشورها  دیگر  مردم  سرمایه  جذب  برای  را 
آپارتمانهای اجاره ای در نقاط خوش آب و هوای کشور، می تواند 
ساالنه، معادل کل درآمد نفت، ارزآوری داشته باشد. البته این نوع 
گردشگری مزایای دیگری هم دارد که بحث درباره ی آن در این 

مقال نمی گنجد.(
تقلب که  بر حرام خواری و  مبتنی  اساس و  پایه و  بی  گرانی های 
ضعف شدید سیستم های نظارتی را نشان می دهد، متاسفانه هم به 
اعتماد اجتماعی آسیب وارد کرده و هم به نارضایتی عمومی دامن 

زده است.
هر چند که دامن ایرانیان شریف و متدین و اهل بصیرت، هرگز به 
این پلشتی ها آلوده نشده است ولی وضعیت اقتصادی نامتعادل 
مردم  به  دادن  آگاهی  برای  عمومی  دیپلماسی  که حاصل ضعف 
موضوعی  گفتگوست،  فرآیند  در  نوابغ  از  استفاده  عدم  و  آمریکا 
تازه  میسر  به  بایستی  اقتصاد کشور  برای شکوفا شدن  که  است 
ای هدایت شود تا جوانان عزیز ما ـ همچنان که ورزشکاران ایران 
دالورخیز بر بام دنیا ایستادند ـ در علم و فناوری نیز پیشتاز شوند 

و عزت و اقتدار جمهوری اسالمی ایران محقق شود.
اینجانب باور دارم دشمن در بدنه ی سیستم اقتصادی کشور نفوذ 
کرده و عالوه بر اخالل در گلوگاه هایی نظیر گمرک و دستگاه های 
صادرات و واردات و سایر دستگاه هایی که ضامن عدالت اقتصادی 
هستند، واحدهای کوچک اقتصادی هم ـ به عنوان آخرین حلقه 
ی اقتصاد – نقش نامطلوبی در زندگی مردم ایفا می کنند و به 
همین لحاظ بایستی، شفاف سازی از تولید تا مصرف یا از گمرک 
تا فروشگاه، وجهه ی همت مدیران کالن قرار گیرد تا ویژه خواری 
مخرب  عامل  و  اجتماعی  اعتماد  ی  موریانه  عنوان  به   – )رانت( 
نظام اقتصادی – برای همیشه ریشه کن شود و تصمیم گیری ها، 
فضای مطلوبی برای شکوفایی استعدادهایی که به لحاظ مشکالت 

اقتصادی خانواده، عقیم و سترون مانده اند، فراهم گردد.
فراموش نشود، گرانفروشی و تقلب در معامله، مشکل امروز و دیروز 
نیست و از بامداد تاریخ تاکنون به جامعه آسیب رسانده و گاهی 
نظام سیاسی را نیز دچار مشکل کرده است و به همین علت است 
که حکومت ها نسبت به آن حساس بوده و »چوب توی آستین 
از مجازات های بسیار سختی که فریاد  گرانفروشان می کردند« 
گران فروشان را به آسمان هفتم می رساند و برای همیشه توبه 

می کرد.

گزارش »کرمان امروز« از یک اتفاق تلخ که می توانست استان کرمان را بار دیگر داغدار ساخته و بازتابی نامبارک در رسانه های جهان داشته باشد؛

پناه مسئوالن در فرار دانش آموزان جیرفتی از مرگ

این خبر خارق العاده نیست و بارها شنیده ایم که 
شود  می  آوار  افتاده  دور  روستایی  در  ای  مدرسه 
که البته یا در آن تلفاتی وجود دارد و یا خیر. خبر 
آتش سوزی در مدارس ایران هم که همچون نقل و 
نبات در رسانه های کشور و جهان منتشر می شود. 
اما اتفاقی که هفته گذشته در شهرستان جیرفت 
رخ داد به راستی تاسف بار و شرم آور بود. سقف 
مدرسه ای در این شهرستان ناگهان فرو می ریزد 
و تصاویری تلخ در فضای مجازی منتشر می شود. 

صندلی های  و  کیف  و  کتاب  آن  در  که  تصاویری 
گرفته  قرار  سقف  از  بخشی  آوار  زیر  دانش آموزان 
پرسد  می  زده  وحشت  بیند  می  که  هر  و  است 
»بچه ها طوری نشدند؟« باید گفت که خوشبختانه 
دانش آموزان این کالس صدمه ای ندیدند و به این 
دلیل که اتفاق در زمان زنگ تفریح رخ داد، کسی 

مصدوم نشد.
از  جهان  همه  که  ایامی  در  است  بار  تاسف  چه 
به  مدارس  و  کنند  می  فرار  کشنده  کرونای  شر 
تعطیل می شوند،  این ویروس منحوس  بروز  دلیل 
بازگشایی می  این همه خطر  با وجود  ای  مدرسه 
شود و دانش آموزان خود را دعوت به مرگ می کند. 
رخدادآنقدر تلخ بود که بر تن بنده ی حقیر -حتی 
در  اندازد.  لرزه می  بازهم-  نبود مصدوم،  با وجود 
از مسئوالن  چند روز اخیر هرچه صبر کردیم که 
مربوطه پیام عذرخواهی مشاهده کنیم و یا اینکه 
گویا  و  نبود  خبری  هیچ  دهد،  استعفا  فردی 

است  نشده  کشته  کودکی  اینکه  درپناه  مسئوالن 
هم  نظری  اظهار  هیچ  و  اند  کرده  پنهان  را  خود 

حتی نمی کنند!
ایم که برخی  استان نوشته  بارها در رسانه های   
شهر  همین  حتی  و  کرمان  استان  مدارس  از 
ممکن  آن  هر  و  ندارند  مناسبی  وضعیت  کرمان 
است کودکی کشته شود. اما مسئوالن هنوز جان 
کار  و  بینند  نمی  اولویت خود  در  را  دانش آموزان 
انجام نمی شود. به خاطر دارم که در سال 1395 در 
گزارشی نوشتم که مرمت هرچه سریع تر مدارس 
به  از لحاظ مالی هم  استان کرمان حتی  فرسوده 
قرار  که  ای  مدرسه  است.  حکومت  و  دولت  نفع 
است در کوچکترین زلزله ای تخریب شود و کال 
نابود شود و برای بازسازی آن بودجه ساخت کامل 
یک مدرسه صرف شود را می توان همین امروز با 
دیگر  نه  اینگونه  ساخت.  ترمیم  اندک  ای  هزینه 
نه هدر رفت  و  آموزان در خطر است  جان دانش 

بودجه داریم. همین مدرسه ای که عکس تخریب 
شدن بخشی از سقف آن را مشاهده می کنید، اگر 
پیش از این اتفاق اندکی مقاوم سازی شده بود نه 
شاهد این عکس های دلخراش بودیم و نه مسئولی 
زیر سوال می رفت و به سیستم آموزشی کشور نیز 
نگری در  آینده  اندکی  نمی شد. چرا  وارد  خدشه 
متوجه  که  مدیری  چرا  ندارد؟  وجود  ما  مسئوالن 
لکه های آب و سست شدن بخشی از سقف شده 
نمی  گزارش  مربوطه  اداره  به  را  اتفاق  این  است 
کند؟ و اگر گزارش می کند، چرا مسئوالن اداره با 
هزینه ترمیم چند میلیون تومانی آن موافقت نمی 
کنند؟ بسیار سعی کردم که در این متن احساسات 
این  منطقی  از بخش  تنها  و  کنترل کرده  را  خود 
امیدوارم که در آن  و  آورم  میان  به  رخداد سخن 
موفق شده باشم. به امید روزی که اندکی جلوتر از 
زمان خود را ببینیم و برای حوادث پراحتمال آینده 

پیشاپیش چاره ای داشته باشیم.

به قلم 
محمد فتح نجات

یادداشت:
بحران آب و  اهمیت آب مجازی 

 
واحد  یک  تولید  برای  که  است  آبی  کل  مجازی  آب 
سه  به  که  می شود  مصرف  خدمات  یا  کاال  محصول، 
تفکیک  خاکستری  آب  و  سبز  آب  آبی،  آب  بخش 
می شود. آبهای زیرزمینی و سطحی آب آبی را تشکیل 
مزارع  آبیاری  نظیر  مصارفی  برای  آبی  آب  می دهند. 
اطالق  آبی  حجم  به  خاکستری  آب  می شود.  مصرف 
می شود که طی فرایند تولید محصوالت آلوده شده و 
به  است. آب سبز  داده  از دست  را  اولیه خود  کیفیت 
حجم آبی اطالق می شود که در مناطق غیراشباع خاک 
به صورت رطوبت خاک ذخیره شده و یا از سطح خاک 
و آبهای آزاد به صورت تبخیر از دسترس خارج می شود. 
ویژه  به  کاالها  تولید  در  آب  پنهان  بعد  به  نگاهی  با 
در تجارت کاالهای آب بر، با هدف افزایش بهره وری و 
کارایی استفاده از آب تحقق می یابد. تجارت جهانی کاال 
موجب  ایجاد جریان بین المللی آب مجازی می شود که 
تجارت آب مجازی نامیده شده است. مفهوم آب مجازی 
در دهه ی اخیر، تصویر گویایی از نیاز به آب برای تأمین 
در  که  آبی  کل  واقع  در  است  جهانی  جمعیت  غذای 
از تخصیص  یک کشور مصرف می شود، میزان دقیقی 
منابع جهانی آب به آن کشور نیست. متأسفانه در ایران، 
نیز هدررفتن  با وجود جدی بودن بحث کمبود آب و 
هنوز  کشاورزی،  بخش  در  ویژه  به  آن  زیاد  بسیار 
استراتژی مدونی برای لحاظ کردن مفهوم آب مجازی 
در سیاست گذاری های کالن تولید واردات محصوالت 
اندیشیده نشده است. امروز اهمیت  کشاورزی و دامی 
و جایگاه آب و بحث توسعه ی پایدار، بر کسی پوشیده 
از  نیست. در حالی که مفهوم آب مجازی در بسیاری 
کالن  سیاستگزاری های  و  برنامه ریزی  برای  کشورها 
و  است  شده  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  کشوری 
کشورهای کم آب و پرجمعیت سرانجام مجبور شده اند 
آب  براساس  خود  کاالهای  وواردات  صادرات  در  که 
کار  به  مناسبی  تمهیدات  کاالها  آن  مصرفی  مجازی 
که  آب  پرمصرف  تولید محصوالت  از  را  و خود  گیرند 
رها  و  آزاد  می گردد  آنها  آبی  منابع  بر  فشار  به  منجر 
با تجارت آب مجاز، بهینه سازی مصرف آب به  سازند. 
عنوان یک کاالی کم یاب در مقوله های زیست محیطی، 
به  ایران  در  ولی  می شود  ممکن  اقتصاد  و  اجتماعی 

استراتژیک  محصول  یک  در  آب  مصرف  نمونه  عنوان 
مورد حمایت دولت و مردم مثل گندم به ازای 1500 
لیتر آب مصرفی یک کیلوگرم گندم به دست می آید، 
در صورتی که به طور متوسط در جهان به ازای 1000 
اگر  حال  می شود.  تولید  گندم  کیلوگرم   1/5 آب  لیتر 
و  حمل  تولید،  مراحل  در  را  گندم  ضایعات  ایران  در 
به آن  نان  انبارداری، فرآوری و فرهنگ مصرف  نقل و 
اضافه کنیم، معلوم می شود که به ازای 1500 لیتر آب 
ایران  دارد.  واقعی  مصرف  تولیدی  گندم  از  مقدار  چه 
به علت واردات گسترده محصوالت کشاورزی و دامی، 
مجازی  آب  واردکنندگان  بزرگترین  زمره  در  همواره 
بوده است. اما هنوز در ایران، واردات آب مواد غذایی با 
هدف تجارت آب مجازی صورت نمی گیرد، در صورتی 
بخش های  می تواند  مجازی،  آب  هدفمند  واردات  که 
و  قرارداده  تأثیر  تحت  را  واجتماعی  اقتصادی  مختلف 

امنیت غذایی آن را تضمین نماید. 
وابستگی انسان به آب نشان می دهد که نیاز آبی برای 
 2 است،  نیازهای شرب  از  بیشتر  مراتب  به  غذا  تولید 
کافی  آشامیدنی  نیازهای  برای  روز  در  آب  لیتر   4 تا 
است در حالی که هزار مرتبه بیشتر برای تولید غذا آب 
می دهدکه  نشان  تحقیقاتی  کار  یک  نتایج  است.  الزم 
ظرف 50 سال گذشته حدود 20 میلیارد دالر محصول 
به خارج صادر شده است  استان کرمان  باغهای  پسته 
میلیارد   40 از  بیش  امروز  قیمت  به  کار  این  برای  و 
واقعی آب  ارزش  واقع  است. در  دالر آب مصرف شده 
می گویند  کارشناسان  می شوند  گرفته  نادیده  انرژی  و 
باالیی دارند  صادرات محصوالت کشاورزی که آب بری 
آب  صادرات   ... و  سیب زمینی  خربزه،  هندوانه،  مانند 
مجازی است که با توجه به گران بودن آب برای تولید 
باید  باید برای آن فکری کرد.  صرفه اقتصادی ندارد و 

به گونه یی تولیدات کشاورزی را برنامه ریزی کنیم که 
به نام محصوالت کشاورزی آب صادر نشود چرا که اگر 
صادرات محصوالت کشاورزی 100 میلیون دالر درآمد 
ارزش داشته باشد، آب مایه و مایع ارزشمند و حیاتی 
است که به بهای ناچیزی صادر می شود. توسعه تولید 
محصوالت آب بر در فضاهای کنترل شده مثل گلخانه ها 
به پشتیبانی علمی، فنی و اعتباری نیاز دارد که دولت 
باید آن را تأمین کند. در ایران باید از کشت محصوالت 
فعلی  شرایط  در  که  چرا  شود.  جلوگیری  پرمصرف 
واردات آب مجازی کمک قابل توجهی به جبران کمبود 
آب خواهد کرد به عقیده کارشناسان هر سال بین 13 
تا 35 درصد محصوالت کشاورزی به صورت ضایعات از 
بین می رود که معادل 13 تا 35 میلیارد مترمکعب از 
منابع آبی کشور است. فرآورده های گوشتی، آب مجازی 
بیشتری نسبت به تولیدات گیاهی دربردارند. به عنوان 

نمونه آب مجازی یک کیلوگرم گوشت گاو حدودا 60 
برابر آب مجازی یک کیلوگرم سیب زمینی و یا 80 برابر 

آب مجازی یک کیلوگرم گوجه فرنگی است. 
اغلب انسان ها تصور روشنی از مقدار آب مجازی ندارند 
و همواره فرض بر این بوده که مقدار مصرف آب صرفاً 
آب  میزان  اما  است  نظافت  و  استحمام  شرب،  شامل 
روزانه  به صورت  که  لوازمی  و  غذایی  مواد  در  مجازی 

استفاه می شود نیز وجود دارد. 
در بخش کشاورزی باید نگاه آب مجازی ایجاد شود به 
میزان آب مصرفی  تولید هر محصول  برای  که  طوری 
که  است  مفهوم  این  به  غذایی  امنیت  شود.  سنجیده 
مورد  غذایی  و  کشاورزی  محصوالت  باشد  قادر  دولت 
نیاز جامعه را به میزان مورد نیاز با کیفیت مناسب در 
زمان الزم تأمین نماید. محصوالتی که نیازمند آب زیاد 
هستند دلیلی ندارد که در داخل تولید شوند. در واقع 
مفهوم آب مجازی نگرشی جدید به مصارف غیرمستقیم 
و پنهان آب در چرخه ی تولید و ارائه ی خدمات به نسل 
به  محصول  هر  برای  مجازی  آب  محتوای  است.  بشر 
شرایط محیطی و جوی در محل تولید بستگی مستقیم 
محصوالت  برای  مصرفی  آب  اخیر  سال های  در  دارد 
صنعتی نیز انجام شده است. هر یک از ما روزانه به طور 
متوسط بیش از سه هزار لیتر به صورت غیرمستقیم آب 
مصرف می کنیم. یادمان باشد برای تولید یک تن فوالد 
حداقل 230 هزار لیتر آب مصرف می شود. باید اولویت 
که  صنعتی  و  خدماتی  کشاورزی  محصوالت  تولید  به 
کم آب بر هستند داده شود. مقدار آب ظاهری مورد نیاز 
برای تولید یک کیلوگرم از برخی محصوالت کشاورزی 

بر حسب لیتر به شرح زیر است. 
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کنیم. یادمان باشد برای سه هزار لیتر به صورت غیرمستقیم آب مصرف می
شود. باید اولویت هزار لیتر آب مصرف می 230تولید یک تن فوالد حداقل 

بر هستند داده آببه تولید محصوالت کشاورزی خدماتی و صنعتی که کم
ی تولید یک کیلوگرم از برخی شود. مقدار آب ظاهری مورد نیاز برا

 محصوالت کشاورزی بر حسب لیتر به شرح زیر است. 
 

 لیتر  10000 یک کیلوگرم گوشت گوسفند لیتر  16000 یک کیلوگرم گوشت گوساله 
 لیتر8000 یک کیلوگرم روغن  لیتر  4500 یک کیلوگرم گوشت مرغ 

 لیتر  2500 یک کیلوگرم برنج  لیتر5000 یک کیلوگرم لوبیا
 لیتر  1200 یک کیلوگرم ذرت  لیتر  1500 یک کیلوگرم گندم 

 لیتر  235 یک کیلوگرم هندوانه  لیتر  550 یک کیلوگرم لوبیا سبز 
 لیتر  200 یک لیوان شیر  لیتر200 زمینی یک کیلوگرم سیب

 لیتر  A4 10یک کاغذ  لیتر  4100 یک پیراهن نخی در اندازه متوسط 
 لیتر 2500 گرمی  500یک قالب پنیر  لیتر 8000 گاو  یک جفت کفش با چرم
 لیتر  1800 یک کیلوگرم سویا  لیتر  190 یک کیلوگرم پالستیک 

 لیتر 2400 یک ساندویچ همبرگر لیتر  180 گرمی 200یک بسته چیپس 
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