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شرکتآبمنطقهایکرمان:

نخبکان به مدیریت

 بحران آب کمک کنند

روشهایعجیبقاچاقخاک؛
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مشتری هستند؟
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یادداشت:

اساتید حق التدریس؛ فرزندان ناتنی وزارت علوم

رحمان جاللی، معاون 

سیاسی امنیتی استاندار  شد

 B گروه ویتامین های 

چه فوایدی دارند؟

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

فرمانده انتظامی استان:

استان کرمان رتبه اول 

کشف مواد مخدر را با ۷۶ 

درصد افزایش کشفیات داراست

کم بر بازار میوه و آجیل در آستانه شب یلدا؛ گرانی بی پایان حا گزارش »کرمان امروز« از 

تلخی چلسمه گرانی در آستانه یلدا

متن کامل در صفحه سوم

  حال که آخرین ماه پاییز از نیمه گذشته است و کرمانیان خود را برای فرا رسیدن طوالنی ترین شب سال آماده می کنند گران شدن برخی از اقالم همچون آجیل و خشکبار و میوه، 
تلخی بدی برای مردم به همراه داشته است. افزایش قیمت میوه و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است که میوه های رنگارنگ پاییزی از سبد خرید مردم خداحافظی کنند. در 
دو سال گذشته به علت شیوع کرونا، دورهمی ها و جشن ها اکثرا برگزار نمی شد، اما امسال با توجه به بهتر شدن اوضاع کرونا مهمانی های یلدایی برگزار خواهد شد و بسیاری از مردم 

تازه متوجه تلخی این گرانی ها می شوند و....

متن در صفحه چهارم

کرمان در سمت خود گزارش »کرمان امروز« از ابقاء استاندار 

کنش های مثبت و منفی بسیاری به همراه داشت: که وا  

مسروران و مغمومان یک ابقاء
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اخبار استان

ارتقای  به  اشاره  با  کرمان  انتظامی  فرمانده 
جرائم  گفت:  استان  این  در  امنیتی  شاخص های 
خشن کرمان به طور میانگین نسبت به سال گذشته 

۲۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
اداری  شورای  نشست  در  ناظری  عبدالرضا  سردار 
استان کرمان با اشاره به اینکه شاخص های امنیت 
معنا  ارتباط  کرمان  امنیتی  های  شاخص  با  کشور 

گستردگی  و  جمعیت  پراکندگی  افزود:  دارد  داری 
امنیت  ارتقای  در  مهمی  تأثیرگذاری  استان  این 

کشور دارد.
با  کرمان  امنیتی  های  شاخص  کرد:  بیان  وی 
همکاری نیروهای نظامی و پشتیبانی دستگاه قضایی 
ارتقا یافته به طوری که ۲.۵ درصد نسبت به ۱۰۰ 
افزایش  کرمان  امنیتی  شاخص  جمعیت  نفر  هزار 

دارد. فرمانده انتظامی استان کرمان اظهار کرد: در 
کاهش  متوالی  سال  چهارمین  برای  ترافیک  حوزه 
حوادث ترافیکی را در این استان شاهد بودیم و رتبه 

دوم را در کشور داریم.
کشف  اول  رتبه  کرمان  استان  کرد:  تصریح  وی 
با ۵۶  افزایش کشفیات  با ۷۶ درصد  را  مواد مخدر 

درگیری و ۹۳ درصد موفقیت دارد.

نیز  جرائم  کشف  در  کرمان  گفت:  ناظری  سردار 
ارزش  و  است  میانگین کشوری  از  بیشتر  ۲ درصد 
هزار   ۲۱۲ استان  این  شده  کشف  قاچاق  کاالهای 

میلیارد ریال است.
وی خواستار توجه بیشتر به بهبود زیرساخت های 
حوزه  در  ویژه  به  کرمان  استان  امنیتی  و  انتظامی 

کویر شد. 

احمد وحیدی عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری 
کرمان با بیان اینکه نظر نمایندگان بر ابقاء استاندار 
از  بعد  ابتدایی  روزهای  در  گفت::  بود،  کرمان  فعلی 
رأی اعتماد مجلس نمایندگان گفتند که نظرشان بر 
ابقای استاندار فعلی است و این مساله تأیید کار خوب 

زینی وند بود و از خدمات ایشان تشکر می کنم.
و  بیشتر  کار  با  باید  سیزدهم  دولت  در  گفت:  وی 
و  دولت  اهداف  مسیر  در  افزون تر  پذیری  مسئولیت 
توسعه کشور گام برداریم و این مسیر باید ادامه یابد. 
انقالب  باید  و  است  ساالری  شایسته  بر  اصل  چون 
ظرفیت های خودش را بار دیگر به منصه ظهور برساند.

وحیدی افزود: برخی اعتقاد نداشتند و یا ندارند که ما 
می توانیم کشور را بدون هیچ نیازی به عنصر خارجی 

حرکت  مسیر  این  در  ما  اما  بسازیم  نحو  بهترین  با 
می کنیم.

وزیر کشور گفت: االن در مذاکرات برجام هستیم و دو 
طرح داده ایم و کشورهای خارجی باید تصمیم بگیرند 

که برگردند و از سرکشی دست بردارند.
وی تصریح کرد: دولت هیچ چیز را وابسته به مذاکرات 
نمی داند و بودجه بر اساس تحریم ها بسته شده است. 
با قدرت کارها دنبال می شود و هیچ نگرانی نداریم و 
آییم. وی گفت:  نمی  کوتاه  اندکی  مقابل دشمن  در 
و  را شهید کردند  مقاومت یک ملت  اسطوره  آمریکا 

اگر امروز سردار سلیمانی بود آنها بیچاره بودند.
و سیاسی هستیم  فرهنگی  قدرت  ابر  داد:  ادامه  وی 
و قدرت بازدارندگی باالیی از نظر نظامی داریم و از 

منظر اقتصادی هم از این گردنه رد می شویم
وزیر کشور افزود: شهید سلیمانی مرد جبهه نبرد بود 
و ما هم باید شهید سلیمانی این جبهه باشیم و در 

مقابل زیاده خواهی ها مقاومت کنیم.
وی گفت: باید در راه خدا باشیم و شرط آن پایبندی 
مسئوالن  و همه  است  انقالب  ارزش های  به  جهادی 
متمرکز و پر تالش پای کار باشند. در ادامه این جلسه 

علی زینی وند در سمت استانداری کرمان ابقاء شد.
استاندار کرمان ابقا شد

»علی  زینی وند« که از آبان ماه سال ۹۹ عهده دار 
استانداری کرمان است، در سمت خود ابقا شد.

شورای  جلسه  در  کشور  وزیر  وحیدی  احمدی 
استان  این  استاندار  ابقای  از  استان کرمان  اداری 

استاندار  »زینی وند«  دکتر  گفت:  و  داد  خبر 
و  مجاهد  انقالبی،  جوانان  کارگیری  به  با  کرمان 
پای کار و با نوسازی در بدنه دولت فعالیت ها را 

پیش ببرد.
استانداری   ۹۹ سال  ماه  آبان  از  زینی وند  علی 
کرمان برعهده دارد. وی پیش از آن معاون سیاسی 
اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان بود و 
سابقه فرمانداری محالت، معاونت هماهنگی امور 
ریاست  یزد،  استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی 
کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و مدیرکل سیاسی انتظامی استانداری ایالم را 
در کارنامه دارد.تاکنون به غیر از استان کرمانشاه، 
تمامی استانداران از سوی دولت مشخص شده اند.

استاندار کرمان در جلسه شورای اداری از انتصاب 
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمان 

خبرداد.

از  تشکر  ضمن  علی زینی وند  گفتارنو  گزارش  به 
خدمات محمدصادق بصیری معاون پیشین سیاسی 
عنوان  به  را  جاللی  رحمان  استانداری،  امنیتی 

سرپرست معاونت سیاسی- امنیتی استاندار منصوب 
کرد. 

رحمان جاللی پیش از این معاون ارتباطات اجتماعی 

دفتر امام جمعه کرمان و همچنین مسئول اتحادیه 
مسئول  و  کرمان  دانش اموزان  اسالمی  انجمن های 

سازمان سراج در کرمان بوده است.

فرمانده انتظامی استان:

استان کرمان رتبه اول کشف مواد مخدر را با ۷۶ درصد افزایش کشفیات داراست

وزیر کشور: 

نظر نمایندگان بر ابقاء استاندار فعلی کرمان بود

رحمان جاللی،معاون سیاسی امنیتی استاندار  شد

دبیر کارگروه سازگاری با کم آبی 

شرکت آب منطقه ای کرمان : 

نخبکان به مدیریت

 بحران آب کمک کنند
دبیر کارگروه سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای کرمان گفت: اجرا 
و نظارت مستمر بر برنامه سازگاری با کم آبی در استان ضرورتی اجتناب 
دانشگاه  از ظرفیت  استفاده  با  اتاق فکری  زمینه  و در همین  ناپذیر است 
ها و سایر نهادهای متولی برای نظارت بر عملکرد برنامه سازگاری تشکیل 
می شود. سینا روزبهانی  افزود: برنامه سازگاری با کم آبی استان کرمان پس 
با حضور دستگاه های  و مدیریتی  برگزاری جلسات متعدد کارشناسی  از 
اجرایی مرتبط در سطح استان تهیه و طبق این برنامه برای تمامی دستگاه 

ها وظایفی به منظور کاهش برداشت آب پیش بینی شده است.
وی تاکید کرد: اجرای صحیح برنامه سازگاری با کم آبی در استان کرمان 
نیازمند مشارکت همه بخش های مصرف کننده آب، نظارت مستمر و بستر 

فرهنگی- اجتماعی مناسب مصرف بهینه این سرمایه ملی است.
دبیر کارگروه سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای کرمان تصریح کرد: 
هماهنگی های فرابخشی در سطح دولت و بهره مندی از ظرفیت دانشگاه 
ها و سازمان های مردم نهاد برای نظارت و ایجاد هم افزایی بیشتر در ارتقای 
سواد آبی و نهادینه کردن فرهنگ مصرف صحیح آب و استفاده از راهکارهای 
آبی  با کم  برنامه سازگاری  در  بینی شده  اقتصادی پیش  و  فنی، حقوقی 
استان امری مهم و ضروری است. وی گفت: شرکت آب منطقه ای کرمان 
با کم آبی  برنامه سازگاری  با هماهنگی سایر دستگاه های وظیفه مند در 
اجتماعی،  مختلف  های  زمینه  در  قوی  فکر  اتاق  تشکیل  با  دارد  نظر  در 
اقتصادی، زیست محیطی و فنی برنامه سازگاری با کم آبی، از نظر استادان 
دانشگاه، خبرگان و صاحبنظران بخش آب به منظور پیگیری و نظارت بر 
اجرای صحیح این برنامه و صیانت از منابع آب زیرزمینی در استان استفاده 
کند. روزبهانی اظهارکرد: در این زمینه مکاتباتی با دانشگاه ها و نیز اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان انجام و درخواست شده 
است صاحب نظران  دارای تخصص در این زمینه که تمایل به همکاری دارند 
را معرفی کنند. وی بیان کرد: دانشگاه های استان کرمان ظرفیت باالیی 
دارند و می توانند با بهره گیری از نخبگان کارآمد به مدیریت معضل آب و 
نظارت بر اجرای برنامه سازگاری با کم آبی کمک کنند. روزبهانی افزود: البته 
نیاز است زمینه همکاری و حمایت ها نیز توسط دستگاه های وظیفه مند و 
استانداری به منظور مشارکت فعال دانشگاه ها فراهم شود؛ نخبگان قطعا ایده 
هایی برای بهتر شدن شرایط آب در استان دارند و برای اجرای این ایده ها 
نیاز به حمایت دارد. دبیر کارگروه سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای 
کرمان با اشاره به بین بخشی بودن ماهیت حکمرانی آب تاکید کرد:  استفاده 
از ظرفیت یک نهاد بی طرف مثل دانشگاه  یا سایر سازمان های مردم نهاد 
برای پیگیری و نظارت بر اجرای این برنامه می تواند حرکت مثبت و رو به 
جلویی برای رفع چالش های سازمانی و فنی بخش های مختلف و هماهنگی 

بین دستگاه ها برای ارائه گزارش عملکرد برنامه سازگاری با کم آبی باشد.

اهدای 

خون سالم 

اهدای 

زندگی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
برابر رای شماره 140060319078007683 هیات دوم مورخه 1400/08/16 موضوع قانون تعیین تکلیف 
دو  منطقه  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  مستقر در  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت 
شناسنامه  بشماره  اکبر  فرزند  فرسنگی  مالکی  حمیده  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرمان 
به مساحت 28/7  35 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب مغازه )با کاربری عرصه تجاری و معبر( 
بهار خیابان 17  واقع در کرمان چهارراه  اصلی بخش 2 کرمان  از 3371  فرعی   6 مترمربع تحت پالک 
شهریور خریداری از مالک رسمی ورثه صغری رضا زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عمومی 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1400/9/3  

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 1400/9/17   
  1156 م/الف

محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک 

آگهی مزایده

آگهی مزایده

بدین وسیله به اطالع می رساند، اداره آموزش  و پرورش شهداد در نظر دارد، تعدادی از امالک بالاستفاده خود را 
از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 

متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به واحد حقوقی اداره مذکور مراجعه فرمایند.

بدین وسیله به اطالع می رساند، اداره آموزش  و پرورش شهداد در نظر دارد، تعدادی از امالک بالاستفاده خود را 
از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 

متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به واحد حقوقی اداره مذکور مراجعه فرمایند.

 ))آگهي مناقصه عمومی(( نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تعمیرات و بازسازی سیستم گرمایشی خوابگاه شماره 6 برادران دانشگاه شهیدباهنرکرمان

شــهرداري رفســنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ شورای محترم اسالمي شهر، اجرای عملیا ت تکمیل بوستان واقع در خیابان ۱۵ خرداد 
جنوبی کوچه شماره ۱/۲ را از طریق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیت که تجربه و توانایي انجام کار را دارند،، 
دعوت بعمل  مي آید جهت دریافت اســناد و اطالع از شــرایط شــرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مرکزي به آدرس رفسنجان، خیابان تختي یا به نشانی 

اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ ۱4۰۰/۰۹/۳۰ به دبیرخانه شهرداري مرکزي تسلیم نمایند. 
تاریخ بازگشایی پاکات روز چهارشنبه  مورخ ۱4۰۰/۱۰/۰۱ می باشد.

) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.(
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداري رفسنجانتلفن های تماس : ۳4۲۵8۷۰۱-۵ -۰۳4 

دانشــگاه شهید باهنرکرمان در نظر دارد مناقصه عمومی عملیات اجرایی تعمیرات و بازسازی سیستم گرمایشی خوابگاه شماره ۶ برادران 
خود را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و گشــایش پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس  www.setadiran.ir  انجام 

خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار اولین آگهی تا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱4۰۰/۹/۲۰ 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۰/۱۰/۱ 
زمان گشایش پاکات پیشنهاد قیمت : ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۰/۱۰/۱ 

آدرس: کرمان- بزرگراه امام خمینی)ره(- میدان پژوهش- دانشگاه شهید باهنرکرمان- سازمان مرکزی- طبقه همکف- دفترفنی دانشگاه 
مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار 4۷4،۱۶۶،۲۲4ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب ذکر 

شده در اسناد مناقصه است. 
روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان                  

بدین وسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی شرکت گالب زهرا به شماره ثبت 
۱۱8۹ ثبت شرکتهای کرمان دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی 
شرکت گالب زهرا که در ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱4۰۰/۰۹/۲8 در محل دفتر 

گالب زهرا برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

به  منتهی  قانونی  عملکرد  برای  مدیره  هیات  فعالیت  گزارش  استماع   -۱
۱4۰۰/۰۵/۳۱

۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی 
منتهی به ۱4۰۰/۰۵/۳۱

مالی  سال  به  منتهی  مالی  صورتهای  خصوص  در  تصمیم  اخذ  و  بررسی   -۳
۱4۰۰/۰۵/۳۱

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱4۰۱/۵/۳۱ و 
تعیین حق الزحمه مشارالیه

۵- انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی آینده 
هیات مدیره شرکت گالب زهرا 

بدین وسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی شرکت گالب 

زهرا به شماره ثبت ۱۱8۹ ثبت شرکتهای کرمان دعوت بعمل می 

آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده  شرکت گالب زهرا که 

در ساعت ۱۱:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱4۰۰/۰۹/۲8 در محل دفتر 

گالب زهرا برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

۱- اصالح اساسنامه

هیات مدیره شرکت گالب زهرا 

تاریخ : 1400/9/13       شماره: 200/ گ/400

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت گالب زهرا

 )سهامی خاص(

تاریخ : 1400/9/16       شماره: 206/ گ/400

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت گالب زهرا

 )سهامی خاص(

یک دستگاه موتور سیکلت هوندا 125 مدل 1383
 با قیمت پایه بیست میلیون ریال 

زمان: روز دوشنبه مورخ 1400/09/22 ساعت 9 الی 10 
مکان: خیابان مالک اشتر شمالی حد فاصل کوچه 38- 36 

دفتر اتحادیه صنف صافکار 

بدین وسیله به اطالع می رساند پروانه اکتشاف معدن مس به شماره 
۹8/۲۶۹۲۰ تاریخ ۱۳۹8/۵/۷ متعلق به آقای اسمعیل جهاندیده به کد ملی 

۲۳۰۱8۲۱۲8۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

بدین وسیله به اطالع می رساند به موجب مدارک تسلیمی از سوی انجمن 
مذکور اسامی و سمت هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و 
بازرسان که از تاریخ ۱4۰۰/۰۷/۱۷ به مدت سه سال به شرح ذیل می باشد.

۱- ناصر صادقی / رییس هیات مدیره ۲- محمدحسین ملکی / نایب رییس 
۳- احمد ملکی / خزانه دار 4- ذبیح اهلل سلطانی / دبیر ۵- منصور امیری فر / 
علی البدل هیات مدیره ۶- سید غالمحسین حسینی / بازرس اصلی ۷- اکبر 

دهقانی/ بازرس علی البدل 
ضمنا مطابق ماده ۲۲ اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار با امضای 

مشترک رییس یا دبیر و خزانه دار معتبر خواهد بود.
رضا اسماعیلی - مدیر کل 

آگهی مزایده 

مفقودی پروانه اکتشاف

آگهی انتخابات مسئوالن انجمن صنفی 
کارفرمایی مجریان لوله کشی گاز

 شهرستان زرند 

۱۲۳۶۹۲۳
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آدم های 

اشتباهی
کسانی که رهایم کرده اند

تفاله هاِی مرا 
از خودشان تکانده اند 

از من نخواه 
در پس ماندهِ هایم عشقی باشد 

از من نخواه 
مثل آدمی که وجود دارد 

با همه ی وجودم ، ماندن ات را  بغل کنم 
از تو نمی خواهم که دوستم نداشته باشی 
از تو نمی خواهم که برایم ناراحت نباشی 

زیرا  که من 
بارها شبیه تو 

شیداِی آدم هاِی اشتباهی بوده ام 

به قلم
سامان ساردویی

حل معمای قتل ۲۰ ساله 

با کمک یک حلزون

یک  راز  شدند  موفق  انگلیسی  کارآگاهان 
پرونده قتل ۲۰ ساله را در ماساچوست به لطف 
کردند  پیدا  حلزون  یک  داخل  از  که   DNA

حل کنند.
دانش  افزایش سطح  مدد  به  اتفاق عجیب  این 
روز هشت البته پیگیری های مستمر کارآگاهان 

رخ داد.
رید،  دیوید  بریستول،  منطقه  دادستان  گفته  به 
۵۳ ساله، هفته گذشته توسط هیئت منصفه در 
ارتباط با مرگ رز ماری مونیز در خانه اش در 

نیوبدفورد متهم شد.
 ۲۳ در  ساله،   ۴۱ مونیز،  که  گفتند  دادستان ها 
مارس ۲۰۰۱ توسط پدرش که برای بردن او به 
برنامه ریزی شده آمده  قبل  از  یک قرار دکتر 
پیدا  بود، در یک حوض خون در کف حمام 

شد.
شومینه، یک الک  میله  با  او  که  گفت  پلیس 
حد  تا  کتری چدنی  و  بزرگ   تزئینی  حلزون 
که  گفت  پلیس  است.  خورده  کتک  مرگ 
کیف او روی زمین خالی شده و پول های نقد 

او برداشته شده است.
 ۲۰۱۹ سال  در  اینکه  تا  بود  راکد  تحقیقات 
بازگشایی  مختومه،  پرونده های  واحد  توسط 
شد. بازرسان متوجه شدند که جراحات صورت 
بیرونی صدف حلزونی  به دلیل خار های  مونیز 
ایجاد شده است، که نشان می دهد مظنون باید 
انگشتان خود را در داخل پوسته نگه می داشت 

تا آن را نگه دارد.
داخلی  فضای  آزمایش  که  گفتند  دادستان ها 
یک نمایه DNA کامل را نشان داد که از طریق 
به  نهایت  در  و  بررسی  ملی  داده  پایگاه  یک 

شناسایی مظنون منتهی شد.
دادستان ها گفتند که رید همچنین در ارتباط با 
تالش برای قتل و سرقت از یک زن دیگر در 

نیوبدفورد در سال ۲۰۰۳ متهم شده است

آتش زدن همسر سابق

 با یک بطری بنزین

پنجشنبه گذشته صدای فریاد »سوختم، سوختم« 
خیابان  در  ساختمانی  پارکینگ  از  جوان  زنی 
امام خمینی)ره( تهران به گوش رسید. همسایه ها 
با  و  رسانده  پارکینگ  به  را  به دنبال صدا خود 
زن همسایه در حالی مواجه شدند که در میان 
شعله های آتش در حال سوختن بود و کمک 

می خواست.
آنها بالفاصله برای اطفای حریق وارد عمل شده 
و از سویی با اورژانس و آتش نشانی نیز تماس 
گرفتند. با حضور مأموران کالنتری ۱۰8 نواب، 
و  شده  سوختگی  دچار  که  جوانی  زن  با  آنها 
مردی که در چند قدمی او ایستاده بود، مواجه 
شدند و بالفاصله مرد جوان را بازداشت کردند.

بررسی ها نشان می داد که زن و مرد جوان مدتی 
هم جدا  از  خانوادگی  اختالفات  به خاطر  قبل 
سابقش  همسر  سراغ  به  او  حادثه  روز  شده اند. 
رفت اما با هم درگیری لفظی پیدا کردند. مرد 
جوان از همسرش شکایت داشت که چرا به او 
اجازه نمی دهد فرزند 8ساله شان را بعد از جدایی 

مالقات کند.
باال  همین موضوع باعث شد که اختالف آنها 
بنزینی  بطری  عصبانی  مرد  نهایت  در  و  بگیرد 
که به همراه داشته را روی همسرش ریخت و او 
را آتش زد.زن جوان برای درمان به بیمارستان 
دستور  به  آتش سوزی  این  عامل  و  شد  منتقل 
اداره  کارآگاهان  اختیار  در  جنایی  بازپرس 

شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شد.

گزارش »کرمان امروز« از گرانی بی پایان حاکم بر بازار میوه و آجیل در آستانه شب یلدا؛

تلخی چلسمه گرانی در آستانه یلدا

گزارش: محبوبه امامی صدر

هر چند که مسئوالن استان همواره از تشدید نظارت بر 
بازار و کنترل قیمت ها خبر می دهند اما شواهد از بازار 
حاکی از آن است که قیمت ها بر مدار حرف مسئوالن 
نمی چرخد و خودسرانه از سوی برخی فرصت طلبان و 

سودجویان اداره می شود.
حال که آخرین ماه پاییز از نیمه گذشته است و کرمانی 
سال  شب  ترین  طوالنی  رسیدن  فرا  برای  را  خود  ها 
اقالم چون آجیل  از  برخی  آماده می کنند گران شدن 
و خشکبار و میوه، آب پاکی را روی دست مردم ریخته 
است و مزید  بر علت شده تا یلدای 1400 را نیز با طعم 
گرانی بچشند. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که  در 

ادامه  قابل مطالعه است.
در  مردم  خرید  قدرت  کاهش  و  میوه  قیمت  افزایش 
ماه های اخیر باعث شده سبد خرید مردم از میوه های 
آستانه  در  و  اکنون  کند.  خداحافظی  پاییزی  رنگارنگ 
شب یلدا نیز گرانی قیمت میوه هایی چون انار و هندوانه 
انواع میوه  باعث شده، بیشتر اقشار جامعه امکان خرید 

را نداشته  باشند. 
با توجه  به اینکه کرمانی ها به مهمان نوازی معروف 
ترین   طوالنی  در  غنی  و  نیازمند  اقشار  همه  هستند 
از  پذیرایی  دنبال  به  بهترین شکل ممکن  به  شب سال 
میهمانان هستند. اما برگزاری شب یلدا برای یک خانواده 
کرمانی چهار نفره چقدر هزینه در پی دارد؟ برای پاسخ 
این سئوال، سری به بازار آجیل، میوه و شیرینی در سطح 

شهر زده ایم.
در حال حاضر و به فاصله 15 روز تا شب یلدا، میوه های 
کیلوگرم  20  هر  قیمت  با  یک  اناردرجه  یلدایی شامل 

هزار تومان، هندوانه هر کیلوگرم 6 هزار تومان، خرمالو 
هر کیلوگرم 25 هزار تومان، سیب درختی ممتاز هر کیلو 
گرم 20 هزار تومان و پرتقال معمولی هر کیلوگرم بین 9 
تا 11 هزار تومان و پرتقال واشنگتن هر کیلوگرم بین 16 
تا 25 هزار تومان در میوه فروشی های سطح شهر کرمان  

به فروش می رسند.
 . است  آجیل  یلدا  شب  در  مصرفی  کاالهای  دیگر  از 
تخمه  پسته،  خرید  بر  عالوه  ها  کرمانی  یلدا  شب  در 
ژاپنی، بادام و... مردم تمایل زیادی به خرید خشکبارهای 
دیگری نظیر کشمش، میوه خشک شده ، انجیر با مغز 

گردو، مویزخشک، برگه هلو، برگه زردآلو، توت، خرما 
اما قیمت های سرسام آور امسال، آجیل شب  و...دارند 
یلدا را  زیر دندان گرانی قرار داده است و طعم تلخ گرانی 
آجیل و خشکبار اجازه چشیدن طعم شور و شیرین انواع 

آجیل و خشکبار را از قاطبه مردم  گرفته است.
انتقاد از قیمت باالی کاالهای  با  یک شهروند کرمانی 
اساسی گفت: چرا مسئوالن با گران فروشان برخورد نمی 
کنند. چرا  باید  با افزایش قیمت ها توان خرید مردم را 

کاهش دهند.
مرتضی حسینی گفت: گرانی در بازار به حدی رسیده 
اولیه خود  نیازهای  خرید  به  قادر  دیگر  مردم  که  است 
نیستند. بسیاری از مردم در حالت معمول هم توان خرید 
میوه، گوشت و مرغ و... را ندارند چه برسد که بخواهند 
در شب یلدا با این وضعیت گرانی اقدام  به خرید ویژه 

کنند و مهمانی بدهند.
او در ادامه سخنان خود گفت: در دو سال گذشته  به 
شد  نمی  برگزار  ها  دورهمی  کرونا  باالی  شیوع   علت 
اما امسال به علت واکسیناسیون همگانی دورهمی های 
یلدایی برگزار می شود ولی کاسه بسیاری از شهروندان 

در این شب سنتی ایرانیان خالی است.
در  مردم  کام  گفت:  نیز  کرمانی  دیگر  شهروند  یک  
روزهای منتهی به شب یلدا با رشد نجومی قیمت ها تلخ 
شده است و مردم مجبورند برای پذیرایی از مهمانان و 
خانواده خود به سمت خرید اقالم نامرغوب با قیمت به 

مراتب کمتر روی بیاورند.
افراد وقتی قیمت ها را  از  افزود: خیلی  محمد یزدانی 
می بینند خیلی آرام و بی صدا از جلوی مغازه ها عبور 
می کنند چرا که  فروشندگان در چنین  بازاری حتی 
حاضر نیستند جنس خود را  به صورت نسیه  به خریدار 
بدهند. چنین وضعیتی برای مردم غیر قابل تحمل است 

و سر و صدای همه در آمده است.
مسئوالن  باید برای گرانفروشی ها در آستانه  شب یلدا 
چاره ای بیندیشند و اجازه سوء استفاده سودجویان در 
این ایام را ندهد و با برخورد قانونی از این امر جلوگیری 

کنند.

فرا رسیدن طوالنی ترین  برای  را  خود  کرمانیان  و  است  نیمه گذشته  از  پاییز  ماه  آخرین  که  حال   
شب سال آماده می کنند گران شدن برخی از اقالم همچون آجیل و خشکبار و میوه، تلخی بدی برای 
باعث شده است  افزایش قیمت میوه و کاهش قدرت خرید مردم  به همراه داشته است.  مردم 
علت  به  گذشته  سال  دو  در  کنند.  خداحافظی  مردم  خرید  سبد  از  پاییزی  رنگارنگ  میوه های  که 
شیوع کرونا، دورهمی ها و جشن ها اکثرا برگزار نمی شد، اما امسال با توجه به بهتر شدن اوضاع کرونا 
مهمانی های یلدایی برگزار خواهد شد و بسیاری از مردم تازه متوجه تلخی این گرانی ها می شوند و....

روش های عجیب قاچاق خاک؛

 کدام کشورها مشتری هستند؟
تحقیقات  سازمان  خاک  و  آب  از  حفاظت  مهندسی  گروه  رییس 
کشاورزی خاطر نشان کرد: بر اساس مجموعه شواهد پدیده قاچاق خاک را 
تایید می کنم اما در سطح وسیع رخ نمی دهد چراکه حمل آن دشوار است.

تغییر اقلیم، افزایش فرونشست زمین و فرسایش خاک امنیت غذایی در 
کشور را به خطر انداخته است. از سوی دیگر، عالوه براین مسائل چند سالی 
است که موضوع قاچاق خاک از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح 
شده  تکذیب  مربوطه  نهادهای  سوی  از  خبر  این  همواره  چند  هر  شده، 
است. خبرنگار ایلنا برای تایید و تکذیب این خبر دیدگاه برخی مسئوالن و 

کارشناسان در این زمینه را جویا شده است.
رییس گروه مهندسی حفاظت از آب و خاک سازمان تحقیقات کشاورزی 
خاطر نشان کرد: قاچاق خاک از سوی نهادهای ذی صالح تایید نمی شود 

اما مشاهدات عینی من در دهه 70 این موضوع را تایید می کند.
قاچاق  همواره خبر  قاچاق خاک، گفت:  تایید خبر  با  پیروان  حمیدرضا 
از  حفاظت  متولی  می شود.  تکذیب  صالح  ذی  نهادهای  سوی  از  خاک 
خاک های منابع طبیعی، سازمان جنگل ها و مراتع است و تا به امروز این 

نهاد گزارشی در این زمینه ارائه نکرده است.
وی با بیان اینکه در بازدیدهای میدانی شواهدی از قاچاق خاک مشاهده 
شده است، تصریح کرد: در سواحل جنوبی کشور پدیده قاچاق خاک بارها 

مشاهده شده است.
به گفته پیروان، خام فروشی در ایران بسیار شایع شده است، بسیاری از 
از استحصال به جای آنکه مواد را در کارخانه های فرآوری  معدنکاران بعد 
در  می رسانند.  بفروش  خام  به صورت  را  آن  کنند  نهایی  کاالی  به  تبدیل 

فرآیند خام فروش نیز امکان قاچاق خاک بسیار وجود دارد.
وی گفت: خریداران معادن شن و ماسه یک محدوده چند کیلومتر مربعی 
به آنها واگذار می شود آنها در زمان برداشت از معادن مقداری از خاک آن 

منطقه را با خود قاچاق می کنند.
رییس گروه مهندسی حفاظت از آب و خاک سازمان تحقیقات کشاورزی 
در پاسخ به این پرسش که آیا گزارشی از قاچاق خاک کشاورزی به دست 
ارائه  زمینه  این  در  گزارشی  جهاد  وزارت  کرد:  بیان  است؟  رسیده  شما 
نمی دهد اما همانگونه که اشاره شد مشاهدات عینی ما این مهم را تایید 
می کند. به همراه گیاهان تزئینی مقداری خاک صادر می شود این چنین 

حجم قابل توجهی از خاک مرغوب کشور را صادر و از دست می دهیم.

صورت  مثمر  و  وسیع  سطح  در  خاک  قاچاق  پیروان،  اظهارات  به  بنا 
نمی گیرد. اما مشاهدات عینی من این مسئله را تایید می کند. در دهه 70 
نوار  زمانی که در پارس جنوبی کار می کردم به چشم مشاهده کردم یک 
نقاله از خشکی به سمت دریا در حال انتقال بار است. وقتی درباره محموله 
این نقاله پرسش وجو کردم به من گفتند قرار بوده در این محموله سنگ 

صادر شود اما به جای سنگ، خاک را بار کشتی ها کردند.
وی بابیان اینکه کشورهای حاشیه خلیج مقصد نهایی خاک ایران هستند، 
دلیل  همین  به  ندارند  کشاورزی  برای  مرغوبی  کشورها خاک  این  افزود: 
برای خشک  ما  از خاک  آنها  می شود  قاچاق  این کشورها  به  ایران  خاک 

کردن سواحل و ساخت و ساز استفاده می کنند.
منتقد  همکاران  از  یکی  کرد:  تصریح  خاک  و  آب  حوزه  پژوهشگر  این 
واقعیت  با  نمی تواند  و  است  شایعه  خبر  این  که  گفت  و  بود  من  دیدگاه 
مطابق باشد من برای اثبات سخنم به قانون حفاظت از خاک که 2 سال 
قاچاق  درباره  قانون  این  بندهای  از  یکی  کردم  استناد  شد  مصوب  پیش 
خاک است اگر چنین پدیده ای در کشور شایع نبود چنین قانونی تدوین 

و تصویب نمی شد.
پیروان در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس مجموعه شواهد پدیده قاچاق خاک 

را تایید می کنم اما در سطح وسیع رخ نمی دهد چراکه حمل آن دشوار است.
اگر صحت دارد باید با آن مقابله کنیم

نایب رییس کمیسیون کشاورزی  اوسطی  پرویز  رابطه  این  همچنین در 
مجلس در پاسخ به این پرسش که دوباره در محافل خبری بحث قاچاق 
خاک مطرح شده است آیا این خبر را تایید می کنید؟ گفت: گزارشی در 

این زمینه به  دست ما نرسیده است.
فراکسیون محیط  این پرسش که سمیه رفیعی رییس  به  پاسخ  وی در 
زیست مجلس این خبر را رسانه ای کرده است؟ گفت: تا به امروز منبع قابل 
استناد گزارشی در این زمینه به کمیسیون کشاورزی ارسال نکرده است به 
همین دلیل نمی توانم نه این خبر را تایید و نه آن را تکذیب کنم. کشورما 
وسیع است به همین دلیل باید با تمام توان از خاک که عنصر ارزشمندی 

است حفاظت کنیم.
به شبکه گستردگی سازمانی وزارت جهاد  اشاره  با  نماینده مجلس  این 
کشاورزی، تصریح کرد: به لحاظ چارت تشکیالتی و ساختار اداری وزارت 
در  پدیده ای  با چنین  اگر  دارد  مراکزی  روستاها  و  در همه شهرها  جهاد 

کشور مواجه بودیم بدون تردید همکاران وزارت جهاد از آن اطالع داشتند.
این خبر  تکذیب  با  تایید  برای  من  گفت:  و دهگالن  قروه  مردم  نمایده 
اراضی  کاربری  تغییر  قانون  می کنم.  اکتفا  جهاد  وزارت  گزارش های  به 
باغ ها تصویب شده است مطابق با این قانون اگر در هر نقطه ای ترکیب و 
ساختار زمین زراعی برهم بخورد مصداق تغییر کاربری دارد و مسئوالن 
جهاد کشاورزی و افراد ساکن شوراها و دهیارها آنها را طبق قانون گزارش 

می دهند.
پنهان  به صورت  خاک  قاچاق  پدیده  است  ممکن  اینکه  بیان  با  اوسطی 
صورت بگیرد، ادامه داد: اگر به شکل پنهان اتفاق می افتد باید سیستم های 
آغاز کنند.  را  این زمینه ورود کنند و بررسی های دقیق خود  نظارتی در 
من این موضوع را از سوی نهادهایی که در این زمینه صاحب نظر هستند 

پیگیری می کنم و نظر آنها را جویا خواهم شد.
وی در پایان بیان کرد: باید با پدیده شوم قاچاق در همه عرصه ها مبارزه 
کنیم. اگر خبر قاچاق خاک چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهان تایید 
شد باید با تمام توان با آن مقابله کنیم. حتی اگر قاچاق خاک در مقیاس 
به سرمایه های ملی کشور  این مسئله آسیب جدی  باشد. چراکه  کوچک 

وارد می کند و باید مانع آن شد.
همچنین در این رابطه حسین زارعی دبیر اجرایی خانه کشاورز بوشهر با 
رد خبر قاچاق خاک کشاورزی، گفت: خبری مبنی بر قاچاق خاک به دست 

ما نرسیده است.
ما  به گوش  و معدنی  قاچاق خاک صنعتی  بر  مبنی  اخباری  وی گفت: 
رسید اما تا به امروز گزارشی از قاچاق خاک کشاورزی به دست ما نرسیده 

است.
زارعی بابیان اینکه مقداری خاک به همراه ریشه نخل ها به قطر صادر شد، 
تصریح کرد: در حال حاضر آن نخل ها به کشور مرجوع شدند پس آن خاک 

نیز به کشور بازگردانده شد.
چندی پیش علی مراد اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی 
در جمع خبرنگاران خبر قاچاق خاک را تکذیب کرد و گفت: گزارشی تا این 
لحظه هیچ نامه محرمانه و غیرمحرمانه و یا مستندی به دست ما نرسیده 
که خاک کشاورزی از ایران قاچاق می شود. بنا براین گزارش با وجود رد 
و تاییدهای خبر قاچاق خاک باید این موضوع با جدیت از سوی مسئوالن 

کشور دنبال شود تا سرمایه های کشور را با دست خود خارج نکنیم. 
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به قلم 
محمد فتح نجات

گزارش »کرمان امروز« از ابقاء استاندار کرمان در سمت خود که واکنش های مثبت و منفی بسیاری به همراه داشت:

مسروران و مغمومان یک ابقاء

یادداشتی انتقادی درباره برخی از معضالت استادان دانشگاه:

اساتید حق التدریس؛ فرزندان ناتنی وزارت علوم

بیش از 4ماه است که مردم کرمان در انتظار مشخص 
دنبال  به  ای  عده  هستند.  کرمان  استاندار  شدن 
تعویض استاندار بودند و عده ای دیگر میل به ابقاء 
از دولت قبل داشتند. در چند  باقی مانده  استاندار 
این  در  سخت  جدالی  مجازی  فضای  در  اخیر  ماه 
باره در جریان بود تا روز دوشنبه که با حضور وزیر 
کشور سرانجام تکلیف این انتصاب مشخص شد. از 
وقوع این ابقاء عده ای معترض و عده ای دیگر بسیار 
مسرور شدند. جالب توجه این است؛ هر یک از این 
افراد که ابراز خرسندی و یا ناراحتی می کنند، خود 
را نماینده تمام مردم کرمان می دانند و این اتفاق، 
نیز  گذشته  سالهای  در  است.  ناخوشایند  تکراری 
همین روال را برای همه انتصابات در استان کرمان 
آن  در  متاسفانه  که  زده  سیاست  رفتاری  داشتیم. 
زیباست  نا  شود.  نمی  مشاهده  گرایی  مردم  هیچ 
رییس  عنوان  به  شخصیت  یک  به  که  کسانی 
جمهور رای داده اند متاسفانه در برخی موارد اصال 
تصمیمات وی را قبول ندارند و تصورشان این است 
انتصابات دخالت  این تصمیمات و  باید در همه  که 

کنند. ما باید به این باور برسیم که در همه عرصه 
ها تخصص نداریم و گاهی حتی ممکن است دخالت 

غیرکارشناسانه ما موجب یک اتفاق منفی شود.
به  باید  نیز  وند  زینی  آقای  استانداری  دوره  درباره 
واقعا  امروز  به  تا  ایشان  که  اشاره شود  این موضوع 
به دور از سیاست زدگی استان را اداره کرده است. 

همواره قاطعیت الزم را داشته و در بسیاری از موارد 
ترکیب مدیریت را تغییر نداده تا مبادا در زمانی کم 
موجب آشفتگی سیستم مدیریتی استان شود. این 
دید ارزشمند است که متاسفانه بسیاری از مسئوالن 
پویا  فردی  وند  زینی  دکتر  ندارند.  اعتقادی  آن  به 
از سفر و کار زیاد هراس ندارد و در یک  است که 

سال گذشته این موضوع به خوبی مشهود بود. در 
استانداری  مجموعه  زیر  مدیران  و  معاونان  سیستم 
افرادی  استان  احزاب سیاسی  همه  از  امروز  کرمان 
حاضر هستد و ما  در کمتر دوره ای شاهد چنین 
رفتاری بودیم. بنابراین نباید کورکورانه به فکر تغییر 
و  است  در حال خدمت  فردی  که  حالی  در  باشیم 
آموزه  از  دور  به  این  ندارد.  جناحی  وابستگی  هیچ 
از مسند  را  فردی خدمتگزار  های دینی ماست که 
خدمت پایین آوریم و با انتصاب فردی دیگر دوره ای 
را برای آزمون و خطا هدر دهیم. در این اوضاع که 
هر روز تهدیدی جدید وضعیت اقتصادی و اجتماعی 
در  که  است  منطقی  چه  این  رود،  می  نشانه  را  ما 
آن  می آوریم.  میان  به  پرزیان  تغییر  از  حرف  آن 
هم تغییر فردی که به راستی تمامی نکات انقالبی 
بودن را داراست و تا به امروز مخالفان وی حتی یک 
از پرونده وی  نتوانستند  مورد بی اخالقی و فساد را 
استخراج کنند. روی صحبت بنده تنها با اصولگرایان 
نیست، زیرا امروز شاهد هستیم که بعضی از اصالح 
طلبان نیز از حضور دکتر زینی وند در استان کرمان 
اشاره  قبل  سطور  که  همانطور  هستند.  ناخرسند 
کردم زمانی که مردم فردی را برای ریاست جمهوری 
انتخاب می کنند به وی این اختیار را داده اند که 
درباره دولت حاکم بر کشور برنامه ریزی کند. اینکه 
ما در همه امور دخالت کنیم، چیزی جز کندی روند 
به  نیست.  دولت  فعالیت های  در  اخالل  و  پیشرفت 
امید فردایی بهتر که تنها نظرات کارشناسی در امور 

دخالت داده شود.

هرگاه از مشاغل برتر حوزه آموزش و پژوهش سخن به میان می آید، ذهن 
ها ناخودآگاه به سمت شغل استاد دانشگاه معطوف می شود. شغلی که به 
اعتقاد بسیاری افراد از منظر شاخص های یک شغل ایده آل )نظیرمحبوبیت 
تأثیر در جامعه، درآمد و رفاه  و جایگاه اجتماعی، میزان خدمت رسانی و 
کشور  حاضر  حال  مشاغل  بهترین  از  یکی  شغلی(  ارتقاء  امکان  و  زندگی 
افرادی  با  اطراف خود  امروز در  این است که متاسفانه  واقعیت  اما  ماست؛ 
مواجه هستیم که دارای هوش عالی و مقاالت علمی معتبر هستند و فارغ 
التحصیل دوره دکتری یا دانشجوی دکتری هستند ولی به اندازه یک کارمند 
به  برای به دست آوردن حتی شغل معلمی دبستان  ساده درآمد ندارند و 
می  کارشناسی  مدرک  همان  با  شاید  که  شغلی  کنند؛  می  تالش  سختی 
توانستند آن را یا هم تراز آن را به دست آورند و نیاز نبود که مدت طوالنی 

خود را گرفتار سیستم دانشگاهی با مسائل و معضالت آن کنند.
از  مشکل  نیست  دکتری  مقطع  از  مشکل  گفت  بشود  شاید  واقع  در 
در  و  ندارند  متولی مشخصی  اساتید حق التدریس  هاست.  سیاستگذاری 
نظام اداری کشور به رسمیت شناخته نمی شوند. افراد حق التدریس عنوانی 
مثل استاد یا هیأت علمی ندارند و فقط  پول می گیرند و درس می دهند 
پس سابقه ای برایشان محسوب نمی شود تا جایی که وزارت علوم معتقد 
است؛ اساتید حق التدریس استاد محسوب نمی شوند و به ازای دریافت 
مبلغی فقط به تدریس واحدهای درسی می پردازند )خبرگزاری دانشجو،۲ 
نیز  اساتید  این  بیمه   و  کار  سابقه  وضعیت  نوعی  به  مهر ۱۳۹۹(؛یعنی 
با قراردادهای سفید  انکار می شود و در برخی موارد  توسط وزارت علوم 
امضاء مواجه می شوند. دانشگاه ها گاهی حتی نسخه ای از قراردادهای کار 
را در اختیار اساتید نمی گذارند و در صورت اعتراض اساتید، در آینده ای 
واقع سابقه طوالنی مدت  مواجه خواهند شد.در  قرارداد  با فسخ  نزدیک 
اهمیتی  هیچ  دانشگاه ها  برای  حق التدریس  اساتید  مهارت  و  تدریس 
استاد  یک  در  که  کارآمدی  علمی  هیات  اساتید  از  برخی  گاهی  ندارد. 
حق التدریس وجود دارد را ندارند. گاهی اوقات در نظرسنجی های انجام 
شده دیده می شود که خروجی یک استاد حق التدریس بسیار موفق تر از 
برای دانشگاه ها هیچ  این مزایا عمال  اما  اساتید هیات علمی بوده است 

ارزشی ندارد.
تفاوت وضعیت  و  نمی شود  علمی  هیات  اساتید  مساله شامل  این  البته 
تا  از زمین  به نوعی  التدریس و هیات علمی در دانشگاه ها  اساتید حق 
آسمان است. استاد هیات علمی در صورتی که حتی هیچ کالسی برگزار 
حقوق  این  ازای  به  هستند  موظف  اساتید  این  دارد.  ثابتی  حقوق  نکند 
ثابت تعدادی کالس را در هر ترم بردارند. اعضاء هیات علمی تمام وقت 
هستند و بایستی ۸ساعت در هر روز در محیط دانشگاه حضور پیدا کنند. 
پایان نامه و رساله  اعضاء هیات علمی کار پژوهشی کنند،  به میزانی که 
دکتری بردارند و کتاب چاپ کنند به حقوق آن ها افزوده می شود. برای 
استاد  یک  که  کند  می  دریافت  حقوقی  ماه  هر  در  استادیار  یک  مثال 
حق التدریس حتی با کار به صورت تمام وقت در طول یک سال چنین 

حقوقی دریافت نخواهد کرد.
که  است  این  دارد  وجود  اساتید حق التدریس  درباره  که  دیگری  مشکل 
آن ها از کوچکترین مزایایی برخوردار نیستند. برای مثال حتی کارکنان 
پاره وقت دانشگاه ها نیز امکان استفاده از سکونتگاه های شهرهای دیگر را 
دارند اما برای اساتید حق التدریس این امکان وجود ندارد. عالوه بر این، 
نیستند. برخوردار  نیز  و خودرویی  بانکی  مزایای  از  اساتید حق التدریس 

واقعیت این است که این جمعیت فرهیخته پس از سپری کردن بهترین 
اشاعه آن در آموزش  اندوزی و  سپس  راه دانش  سال های عمر خود در 
عالی امروزه از لحاظ معیشتی دچار مشکالت عدیده ای هستند و از حداقل 
التدریس  حق  اساتید  بی بهره اند.دستمزد  شهروندی  حقوق  و  امتیازات 
بر  نظارتی  هیچ  و  است  داشته  ناچیزی  افزایش  که  سا لهاست  متاسفانه 
گاهی  تاخیر  با  دانشگاه ها  ندارد؛  وجود  آنها  اندک  پرداخت حقوق  نحوه 
را  اساتید  حقوق  اقساطی  پرداخت  صورت  به  هم  آن  یکسال،  از  بیش 
مبلغ  استاد  که  زمانی  قیمت ها  رشد  و  تورم  با  قیاس  در  که  می پردازند 
حق التدریس خود را دریافت می کند، عمال به هیچ کار او نمی آید و  هیچ  
گره ای از مشکالت زندگی او را باز نمی کند.آن ها هیچگونه امنیت شغلی 
نیست که  تبدیل وضعیت و جذب آن ها  به  امیدی  تنها هیچ  ندارند؛نه 
حتی هیچ گونه حق اولویت در جذب یا سهمیه ای نیز برای این قشر لحاظ 
نشده است و این اساتید سال های متمادی با همین شرایط بی هیچ امیدی 

مشغول تدریس می باشند.
یکی دیگر از مشکالت بزرگی که برای اساتید حق التدریس و مخصوصا 
فارغ التحصیالن دکتری در رشته های مختلف در کشور ما وجود دارد این 
است که در صورت اعالم نیاز دانشگاه ها برای جذب،یکی از آیتم های 
بر حسب  آن  است که طبق  دانشگاه  نوع  به  مربوط  امتیازهای مصاحبه 
اینکه افراد دعوت شده به مصاحبه فارغ التحصیل دانشگاه آزاد هستند یا 
دانشگاه های دولتی، به آنها امتیازهای جداگانه تعلق می گیرد. سقف امتیاز 
مربوطه ۱5 می باشد که به فارغ التحصیالن دانشگاه دولتی ۱5 امتیاز و 
به فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد 5 امتیاز داده می شود که این امر مورد 
تایید سازمان امور استخدامی کشور می باشد و به دستگاه های اجرایی 
برگزار کننده آزمون ابالغ گردیده است )حکیم مهر به نقل از نامهجمعی 
از دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمی در نامه ای به رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمی، ۱۳۹۷(. این مورد کامال مغایر ماده 4۱ قانون مدیریت خدمات 
کشوری، اصل ۳ بند ۹ قانون اساسی و رای هیات عمومی دیوان عدالت 
اداری به تاریخ ۸۳/۹/۲۲، کالسه پرونده ۷۹/۲0۹ و شماره دادنامه 466 
می باشد )همان(. همان گونه که ذکر شد،در نامه ای که در سال۱۳۹۷ 
در جهت اعتراض به این مساله توسط برخی از دانش آموختگان دانشگاه 
آزاد اسالمی خطاب به رئیس دانشگاه آزاد اسالمی نوشته شده است آمده 
خدمت  به  ورود  کشوری،  خدمات  مدیریت  قانون   4۱ ماده  است:”طبق 
دستگاه  در  استخدام  داوطلب  که  افرادی  استخدامی  تعیین صالحیت  و 
مصوب  تشکیالت  صادره،  مجوزهای  اساس  بر  باشند،  می  اجرائی  های 
و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها انجام می شود و بر اساس 
اصل ۳ قانون اساسی بند ۹، دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است 
برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور 
زیر به کار برد: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه در 
تمام زمینه های مادی و معنوی. در این نامه همچنین آمده است:” آزمون 
استخدامی رقابت بین فارغ التحصیالن دانشگاه های مختلف برای پذیرش 
فرد اصلح از لحاظ علمی است، نه رقابت بین نام و عنوان دانشگاه ها، اما 
متاسفانه با این وجود رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مواد قانونی 
به  آزاد  دانشگاه  التحصیالن  فارغ  حق  تا  شده  گرفته  نادیده  شده،  ذکر 
راحتی تضییع گردد و این مورد توسط سازمان امور استخدامی به دستگاه 

های ذی ربط ابالغ گردیده است “.
ممکن است در مواردی دانش آموختگان یک دانشگاه از سطح علمی و 
دانش باالتری برخوردار باشند  ولی با توجه به این واقعیت که اکثرکسانی 
که به دانشگاه های کشور وارد می شوند تمایل دارند در دولت خدمت 
کنند و نباید این امتیاز اختصاص به یک عده داشته باشد ، به ویژه مردم 
به عنوان مشتریان و خدمات گیرندگان دولت حق دارند ازخدمات شایسته 
ترین افراد در دستگاه دولتی بهره مند شوند الزم است در استخدام دولت 

به این حق برای مردم و داوطلبان استخدام توجه شود . دستگاه دولتی 
جایی نیست که کسی بخواهد به خاطر مشکالت معیشتی خود استخدام 
دستگاه  در  شود؛  استخدام  خانوادگی  گرفتاری  خاطر  به  کسی  یا  شود 
دولتی چون به مردم خدمت داده می شود باید بهترین و شایسته ترین 
افراد استخدام شوند. طی یک دهه گذشته، دانشگاه های دولتی در سیستم 
جذب خود نهایت بی اعتنایی و بی اعتمادی را نسبت به دانش آموختگان 
دکتری دانشگاه آزاد روا داشته اند و به شیوه های غیرمنصفانه و البی گری 
با دور زدن قوانین درصدد جذب اساتید قدیمی، بازنشسته و حتی اساتید 
شاغل در دانشگاه های دولتی با عناوین قراردادی متنوع )هیات علمی نیمه 
وقت، کار معین، هیات علمی ویژه و …( برآمده اند و در عمل جایی برای 
جذب یا فعالیت علمی نیروهای جوان و آماده به کار، مستعد و عالقمند 

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد باقی نمانده است.
حال این سوال مطرح است که مگر دانشگاه های آزاد در سراسر کشور زیر 
نظر وزارت علوم فعالیت نمی کنند و مدارک آن ها مورد تایید و قبول این 
وزارتخانه نیست؟ پس چرا فارغ التحصیالن این دانشگاه ها بعد از پرداخت 
شهریه های سنگین و طی وقت زیاد و گذراندن واحدهای مصوب از طرف 
خود وزارت علوم،زمانی که تقاضای جذب در دانشگاه های دولتی را دارند 
مورد بی اعتنایی و گاها رفتارهای تبعیض آمیز هیات جذب دانشگاه قرار 
علوم  وزارت  گردن  به  را  خود  تصمیم  نهایت  در  که  هیاتی  گیرند؟  می 
بر عهده  اساتید  برای جذب  نهایت تصمیم  اندازد در صورتی که در  می 
خود دانشگاه و کارگروه علمی آن می باشد. این مساله ای است که دکتر 
گفت وگوی  در  علوم  وزارت  مرکز جذب  رٸیس  رضوان طلب،  محمدرضا 
تفصیلی با ایسنا در تاریخ ۲4/5/۱۳۹۷ به این مساله اشاره کرده و گفته 
آمار  برحسب   ۹۷ سال  ماه  اردیبهشت  پایان  تا   ۱۳۸4 سال  ”از  است: 
موجود در مرکز جذب۲4 هزار و 546  پرونده متقاضیان جذب پیمانی 
از دانشگاه  ها برای تأیید نهایی به وزارت علوم ارجاع شده است که صرفاً 
 ۹۸ آمار  این  طبق  یعنی  نشد  تائید  متبوع  وزارت  در  آن  از  مورد   4۹6
درصد موارد تأیید شده است. بنابراین این آمار سهم دخالت وزارت علوم 
در گزینه های دانشگاه  ها را روشن می کند“.وی در ادامه بیان کرده است: 
”کنشگر اصلی و قطعی جذب، دانشگاه ها هستند که اعالم نیاز می کنند 
بنابراین وزارت  و صالحیت ها را به  صورت ورود ماهوی تعیین می کنند، 
علوم صالحیت ها را بررسی نمی کند بلکه صحت کار دانشگاه ها و انطباق 
آن را بر موازین و بر آیین وحدت رویه بررسی می نماید، به عبارت دیگر 
ورود وزارت علوم به بررسی پرونده ها به صورت شکلی است نه ماهوی“. 
این گفته شخص رییس مرکز جذب وزارت علوم می باشد که عمال دخالت 
مستقیم وزارتخانه رادر انتخاب و جذب استاد هیات علمی در دانشگاه ها 

را رد و آن را انتخابی نهایی از طرف خود دانشگاه ها می داند.
در انتها با اشاره به این که جمعیت کثیری از اساتید حق التدریس دانشگاه 
ها و مخصوصا فارغ التحصیالن دکتری که با تالش و زحمت زیاد و صرفا 
به دلیل عالقه خودشان به تحقیق،پژوهش و تدریس و با آگاهی به همه 
اند،پیشنهاد می شود  این مساٸل در سیستم آموزش دانشگاه ها مانده 
دولت و به تبع آن دانشگاه ها شرایط این قشر زحمتکش و فرهیخته را 
هیچ  و  رسیده  سالگی   40 دهه  به  حال  که  را  ای  جامعه  و  کنند  درک 
اینکه جذب  و  را حمایت کنند  ندارند  امنیت شغلی  و  ای  بیمه  پشتوانه 
و استخدام اساتید از گروه های آموزشی گرفته شود و با اختیارات کامل 
به عهده هیات جذب وزارت علوم گذاشته شود تا به تدریج امکان جذب 
در  از رکود علمی  زمینه های خروج  و  فراهم شود  مند  و ضابطه  علمی 
دانشگاه ها فراهم شود. همچنین درباره میزان حق التدریس و دستمزد 
آنها  تا  شود  اندیشیده  اصولی  و  درست  فکری  نیز  التدریس  اساتید حق 
دچار سرخوردگی و یاس در زندگی و کار خود نشوند و با امید و انگیزه به 

تدریس و پژوهش بپردازند.

 B ویتامین های گروه

چه فوایدی دارند؟

درمان  و  پیشگیری  با  همچنین  و  کامل  سالمتی  با  مناسب  تغذیه 
از  شده  توصیه  مقادیر  دریافت  است.  مرتبط  بیماری ها  از  بسیاری 
ویتامین ها در طول روز بخش مهمی از یک برنامه ی تغذیه ی سالم 

است.
پیشگیرانه ضروری هستند.  مراقبت های  برای   B ویتامین های گروه 
تحقیقات نشان می دهد که ویتامین های گروه B، در سبزیجات سبز 
رنگ، غالت کامل یا غنی شده، لبنیات و گوشت یافت می شوند و به 
ارتقای متابولیسم کمک می کنند و همچنین ریسک سکته مغزی را 

کاهش می دهند.
برای آشنایی با دیگر خواص ویتامین B مطلب زیر را بخوانید.

 مصرف ویتامین B1 برای جلوگیری از بری بری مهم است
افرادی  و  هستند  تغذیه  سوء  دچار  که  افرادی  در  بری بری  بیماری 
بری بری  عالئم  از  می شود.  دیده  می کنند،  مصرف  زیادی  الکل  که 
می توان به اختالل در راه رفتن، بی حسی دست و پا و و فلج پا اشاره 
کرد. بری بری حتی ممکن است منجر به نارسایی احتقانی قلب شود. 
افرادی که مقادیر زیادی الکل مصرف می کنند باید مکمل ویتامین 
دریافت  کافی   B۱ که  شوند  مطمئن  تا  کنند  مصرف  کمپلکس   B

می کنند. 
ویتامین B۱ در غالت سبوس دار، مخمر، لوبیا، آجیل و گوشت یافت 

می شود. 
ویتامین B2 ریبوفالوین سیستم ایمنی را تقویت می کند.

و  چربی ها  کربوهیدرات ها،  تا  می کند  کمک  بدن  به  ریبوفالوین 
پروتئین های موجود در رژیم غذایی را تجزیه کرده و از آنها استفاده 
کند. این ویتامین همچنین برای حفظ سالمت پوست، سالمت روده 

و سلول های خونی مؤثر است. 
از  کافی  ریبوفالوین  دریافت  بهداشت،  ملی  مؤسسه  گفته  طبق 
ریبوفالوین  می کند.  پیشگیری  مروارید  آب  و  میگرنی  سردردهای 
همچنین قادر است سطح انرژی را افزایش دهد، سیستم ایمنی بدن 
را  کارپال  تونل  سندرم  و  عضالت  گرفتگی  آکنه،  و  کند  تقویت  را 

درمان کند.
این ویتامین از گروه B، در منابع طبیعی مانند آجیل، سبزیجات سبز 

رنگ، گوشت و محصوالت لبنی یافت می شود.
ویتامین B3 نیاسین( غذا را به انرژی تبدیل می کند

عدم دریافت نیاسین کافی در رژیم غذایی باعث ایجاد اختاللی به نام 
پالگر می شود. عالئم پالگر شامل مشکالت جسمی و ذهنی، اسهال، 

غشاهای مخاطی ملتهب و زوال عقل است. 
نامیده  نیز  نیاسین  یا  نیکوتین اسید  که   ،B۳ ویتامین به  روز  هر  ما 
می شود، در رژیم خود نیاز داریم تا مواد غذایی را که می خوریم تجزیه 
آجیل،  حبوبات،  کنیم.  تبدیل  خود  استفاده  مورد  انرژی  به  و  کرده 
نان های غنی شده، لبنیات، ماهی و گوشت بدون چربی از منابع غنی 

این نوع ویتامین B هستند.

به قلم فاطمه مژدگانی، دکتری 
تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی

 استاد دانشگاه
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