
شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد نسبت به خرید و 
نصب 1000 مترمربع ورق شادوالین رنگی ذوزنقه 0/6 ساخت 
گروه صنعتی فوالد مبارکه با عایق پشم شیشه با پوشش فویل 
مسلح به ضخامت 11 2 تولید پشم شیشه ایران به همراه توری 
شانه  و  کارتن  انبار  تیزی سقف جهت  ریز  و چشمه  مرغی 
مزرعه شماره 3 واقع در کیلومتر 3 منطقه بهرامجرد به نگار از 

طریق مناقصه اقدام نماید.
از عالقمندان دعوت بعمل می آید برای دریافت اسناد مناقصه 
از تاریخ انتشار آگهی به مدت 7 روز به امور اداری شرکت واقع 

در خیابان امام نبش کوچه 27 مراجعه فرمایند.
تلفن تماس: 32225686

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مناقصه 
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یادداشتی درباره دومین جشنواره فیلم 
کرمان در اردیبهشت ماه سال آینده؛ 

وقوع دومین گام مهم سینمایی 

استان کرمان در راه است

شهردار کرمان:

پاسخ های سامانه 137 

شهرداری کرمان باید به موقع 

و اقناع کننده باشد

متن در صفحه دوم

2

یادداشت ورزشی:

کمیته  صدور آرای عجیب و معنا دار 

انضباطی فدراسیون فوتبال علیه تیم مس کرمان

دادستان کرمان:

زمین خواران در صدد تغییر کاربری برخی

 از اراضی هستند که با این موارد برخورد می شود

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

استاندار کرمان:

دستگاه های اجرایی 

باید اقدامات موثری برای 

ارتقاء بهره وری انجام دهند

 حداقل حقوق شاغالن در سال آینده ۶۰ درصد

 افزایش می یابد

سرمایه بنگاه های اقتصادی استان کرمان در تهران

 باید به استان برگردد 

6

کرمان؛ کرونایی در  کرمان و تکمیل بخش های اطفال  گزارش »کرمان امروز« از تب تند امیکرون در 

میکرون
ُ
بخش های اطفال در کرمان؛ مملو از مبتالیان ا

متن کامل در صفحه هفتم

   همزمان با افزایش روزانه موارد ابتال به کرونا در استان، گزارش ها از تکمیل ظرفیت بخش های ویژه کودکان در بیمارستان ها حکایت دارد. بر اساس آمار حداقل 20 درصد 
از افراد بستری در کرمان کودکان زیر 12 سال هستند. به گفته مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کرمان تقریبا همه تخت های عادی و مراقبت های ویژه کرونایی کودکان در 

بیمارستان های استان پر شده و در صورت رعایت نکردن و افزایش موارد بستری شرایط برای کودکان کرمانی بسیار سخت خواهد شد و....
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متن در صفحه هشتم

خانه های 
بوم گردی نیاز 

به حمایت دارند

گزارش »کرمان امروز« از پدیده 
ارزشمند خانه های بوم گردی

گرچه که ا کرمان   در استان 
 نوظهور است، اما اتفاقی
 ارزشمند به شمار می آید؛

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

و  تخلیه  جهت  شرایط  واجد  پیمانکار  انتخاب  جهت  دارد  نظر  در  عام(  سهامی  )شرکت  کرمان  سیمان  صنایع  گروه 
نماید  اقدام  عمومی  مناقصه  تجدید  طریق  از  کارخانه   4 واحد   6 شماره  سیلوی  و   3 واحد   2 شماره  سیلوی  پاکسازی 
فرم  اسناد،  دریافت  جهت  شود  می  تقاضا  باشند  می  الزم  امکانات  و  صالحیت  دارای  که  محترم  حقوقی  اشخاص  از  لذا 
را ظرف مدت 10  پیشنهادی خود  قیمت  و  مراجعه  تهران  یا  و  دفتر کرمان  به  اداری  در ساعات  مناقصه  در   شرایط شرکت 

)ده( روز 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(

مردم کرمان

 26 سال است 

که واقعیت را 

در »کرمان امروز« 

می خوانند

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه عمومي شماره1400/71/ع
بدینوسیله به آگاهی کلیه شرکت کنندگان در جلسه بازدید از سایت شرکت معدني و صنعتي گل گهر جهت 
شرکت در مناقصه با موضوع »عملیات اجرای محوطه سازی و احداث پارکینگ سردرب اصلی مجتمع« می 
رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/12/7 تمدید گردید. الزم به ذکر 
از وبسایت این شرکت به نشانی  الحاقیه اسناد مناقصه  با اسناد مناقصه و در صورت وجود،  است، مطابق 
WWW.GEG.IR  بخش مناقصه و مزایده قابل دریافت می باشد. لذا مطابق با دستورالعمل اعالم شده 
در اسناد مناقصه نسبت به تحویل پاکات خود در مهلت مقرر و در محل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع 
و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران اقدام نمایید. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از 

پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
 کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

آگهی تجدید مناقصه جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط
 جهت تخلیه و پاکسازی سیلوی شماره 2 واحد 3 

کارخانه سیمان کرمان
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اخبار استان

استاندار کرمان اظهار کرد: برنامه ها برای اجرا 
نوشته می شوند تا تحولی در نظام های سنتی 

اداری ایجاد و دانش وارد تصمیمات ما کنند.
وری  بهره  کمیته  جلسه  در  وند  زینی  علی 
استان کرمان گفت: دستگاه های اجرایی باید 
انجام  وری  بهره  ارتقاء  برای  موثری  اقدامات 

دهند و سیستم های سنتی را در جهت ارتقای 
بهره وری تغییر دهید.

به ندادن گزارش ۱۶ دستگاه  وی در واکنش 
اجرایی به بهانه عدم ابالغ برنامه بهره وری از 
استان  وقتی  اظهار کرد:  وزارتخانه شان  طریق 
تکلیفی به دستگاه های اجرایی می دهد باید 

آن را انجام دهید و تذکر مهمی به این دستگاه 
ها داده شود.

و  معادن  کرد:  بیان  کرمان  استاندار 
استفاده  روز  دانش  از  باید  جهادکشاورزی 
دانش  از ظرفیت شرکت های  بنابراین  کنند، 

بنیان و دانشگاه ها بهره ببرید.
وی بر لزوم ارتقاء بهره وری و کیفیت در نظام 
اداری و خدمات تاکید کرد و ادامه داد: نظام 
سازمان  یک  و  شعار  یک  کشور  وری  بهره 
نباشد و در تار و پود نظام اداری ما ساری و 

جاری شود.
سند  های  برنامه  به  توجه  برلزوم  وند  زینی 
آمایش سرزمین و اسناد باالدستی تاکید کرد و 
افزود: نظامات قانون گذاری در دنیا، تمرکز بر 
تجارب دستگاه های اداری دارند لذا متخصص 
ترین کانون ها برای تدوین شاخص های بهره 

وری دستگاه های دولتی هستند.

وی با اشاره به تحوالت و پیشرفت های علمی 
در دنیا اظهار کرد: به سرعت زندگی دارد دچار 
تحول می شود و باید همراه این تحول باشیم.
جعفر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان کرمان نیز در این جلسه گفت: از 
۳۸ دستگاه اجرایی که باید برنامه های بهره 
جاری  سال  سوم  ماهه  سه  در  را  خود  وری 
دستگاه   ۲۲ کنون  تا  اند  کرده  می  ارسال 
اعالم  دستگاه  و ۱۱  ارسال  را  گزارشات خود 
می کنند که ملی به ما ابالغ نشده است و پنج 

دستگاه هیچ پاسخی نداده اند.
برنامه  اجرایی  های  دستگاه  داد:  ادامه  وی 
های بهره وری خود را تا دهم اسفندماه کامل 

ارسال کنند.
به گزارش ایسنا در این جلسه گزارش عملکرد 
بهره  ارتقای  زمینه  در  اجرایی  های  دستگاه 

وری ارائه شد.

با  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
استانی  چهار  جزو  ما  اینکه  به  اشاره 
هستیم که به شدت مشکل آب از جمله 
تنش آبی، کمبود آب و عدم پایداری آب 
داریم، گفت: بعد از بررسی هایی که انجام 
به دست آمده  شد و طبق اطالعاتی که 
هزار و ۲۰۰ روستای استان دچار مشکل 

آب هستند.
معروفی   حسین  سردار  ایرنا،  گزارش  به 
آبرسانی  نهضت  پروژه  اجرای  مراسم  در 
سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  میدان  مرد 
بقای  عاشورا  اینکه  بیان  با  شهربابک  در 
دین خدا و مروج آن حضرت زینب است، 
افزود: شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان 
بنده مخلص خدا و شیعه حقیقی حضرت 
خصوصیات  از  یکی  که  است  علی)ع( 
المومنین  امیر  شیعه  و  سلیمانی  سردار 
ناموس پرستی است و ما به عنوان شیعه، 
یاد  قتلگاه  گودال  در  را  پرستی  ناموس 

گرفتیم.
قاسم  حاج  شهید  کرد:  تصریح  وی 
و  حرم  بیند  می  که  زمانی  سلیمانی 
حریم آل اهلل مورد تهاجم قرار می گیرد 
بودند  همراه  او  با  که  پاکی  انسانهای  با 
دست  دهد  نمی  اجازه  و  کرده  حرکت 
پلید انسان های بد به حرم آل اهلل برسد.

استان  در  کرد:  بیان  معروفی  سردار 
کرمان اموری که نیاز است برای آن کار 

جهادی صورت بگیرد اولویت بندی کرده 
و در حوزه ستاد راهبردی شش مولفه را 
برای استان تعریف کرده ایم که یکی از 

آنها تامین آب شرب است.
تاکید  کرمان  استان  ثاراهلل  فرمانده سپاه 
کرد: با توجه به مشکالت اقتصادی دولت، 
همه ما باید برای رفع این مشکل کمک 
می  باال  کسی  چه  پرچم  اینکه  و  کنیم 
رود اهمیی ندارد و مهم حل مشکل مردم 

است.
وی گفت: ۴۰۳  روستای استان تا خرداد 
آبرسانی می شود که از این تعداد آبرسانی 
۳۴۰ روستا اسفند ماه سال جاری انجام 

خواهد شد.
شهربابک  اینکه  بیان  با  معروفی  سردار 
خوبی  مالی  پشتیبانی  و  انسانی  نیروی 
و  خیران  توان  تمام  کرد:  اظهار  دارد، 
اقتصادی  های  بنگاه  و  مسئوالن  واقفان، 

را باید پای کار آورد.
وی یادآور شد: اولویت دوم ما در استان 
طی  راستا  همین  در  که  است  بهداشت 
یک سال و نیم گذشته سه هزار و ۵۰۰ 
شرق  و  جنوب  در  حمام  و  دستشویی 

استان ساخته ایم.
اشتغال  را  سوم  اولویت  معروفی  سردار 
خرد دانست و تاکید کرد: باید بنگاه های 
ای  مذاکره  آیند، طی  کار  پای  اقتصادی 
اولین  داشتم  اقتصادی  های  بنگاه  با  که 

مطالبه من این بود که چرا باید سرمایه 
در  کرمان  استان  اقتصادی  های  بنگاه 
استان  به  باید  سرمایه  این  باشد،  تهران 
شود  می  آن  پول  از  که  برگردد  کرمان 

هزاران شغل در استان ایجاد کرد.
به  جمهوری  رئیس  اخیر  سفر  به  وی 
و  کرد  اشاره  زده  سیل  مناطق  و  استان 
تا  که  بارز  جبل  بزرگ  بند  سیل  گفت: 
باید  داده  پوشش  را  جیرفت  و  عنبرآباد 
تا جازموریان ادامه پیدا کند و هزینه آن 
شده  برآورد  تومان  میلیارد   ۵۰۰ و  هزار 
  ،  ۹۹ سال  درسیل  که  حالی  در  است 
۸۵۰ میلیارد تومان خسارت دیدیم و در 
دو سیل گذشته، به کشاورزی و دامداری 
ما دو هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان خسارت 

وارد شد.
بند  سیل  اگر  داد:  ادامه  معروفی  سردار 
این ۱۲۰ کیلومتر زده شود برای همیشه 
 ۵ تا   ۴ و  شود  می  امن  استان  جنوب 
رودخانه را می توان الیروبی اساسی کرد 
بنگاه  درصد،   ۵۰ دولت  کار  این  برای  و 
های اقتصادی ۴۰ درصد مشارکت کنند 
را  آن  آالت  ماشین  سپاه  اینکه  ضمن 

تامین خواهد کرد.
و  محرومان  برای  مسکن  احداث  از  وی 
یاد  اولویت چهارم  به عنوان  مدد جویان 
جو  مدد  و ۲۰۰   هزار  گفت: شش  کرد 
از  نفر  ندارند و پنج هزار  داریم که خانه 

آنان در شهر هستند و هزار و ۲۰۰ نفر 
دیگر در روستا زندگی می کنند.

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با اشاره 
شهر  در  خانمان  بی  زن  هزار  اینکه  به 
 ۲۰ در  افزود:  کنند،  می  زندگی  کرمان 
ماه گذشته یک هزار و ۸۵۰ خانه ساخته 

یا تعمیر کرده ایم.
ازدواج  همچون  اجتماعی  خدمات  وی 
پنجم  اولویت  را  مومنانه  های  کمک  و 
اولویت ششم  داشت:  بیان  و  عنوان کرد 
در  در  است  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه 
گفتمان  ترویج  هدف  از  نباید  راستا  این 
مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی غفلت 
پایه  و  اصل  اقتصاد  که  همانطور  و  کرد 
است، فرهنگ هم اکسیژن محسوب می 

شود.
فرمانده  استایی  محمدرضا  سرهنگ 
شهربابک  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه 
زیرساخت  شهربابک  گفت:  ادامه  در  نیز 
نیست  پسندیده  این  و  دارد  های خوبی 
که جایی در این شهرستان از آب شرب 

سالم محروم باشد.
وی افزود: در راستای نهضت آبرسانی مرد 
میدان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
آب  فاقد  که  شهرستان  در  روستاهایی 
بودند یا آب سالم نداشتند مشخص شد و 
امیدواریم کار آبرسانی به این روستاها تا 

قبل از عید صورت بگیرد.

استاندارکرماندرجلسهکمیتهبهرهوری؛

دستگاه های اجرایی باید اقدامات موثری برای ارتقاء بهره وری انجام دهند

فرماندهسپاهثاراهللاستان:

سرمایه بنگاه های اقتصادی استان کرمان در تهران باید به استان برگردد 

قاتل جوان در زرند

 بخشیده شد
دادستان عمومی و انقالب شهرستان زرند گفت: با نگاه خیر و انگیزه 
الهی خانواده مقتول، قاتل ۳۶ ساله با جلب رضایت اولیای دم، زندگی 

دوباره یافت.
حجت االسالم اسماعیل بلوچ زاده گفت: با نگاه خیر و انگیزه الهی 
زندگی  دم،  اولیای  رضایت  جلب  با  ساله   ۳۶ قاتل  مقتول،  خانواده 

دوباره یافت.
این قتل در سال  انقالب شهرستان زرند گفت:  دادستان عمومی و 
۹۷ و در پی اختالف خانوادگی بین اعضای یک خانواده رخ داده بود 

و قاتل از زمان ارتکاب جرم در زندان بوده است.
او می گوید: براساس مستندات موجود در پرونده، قاتل در پی اختالف 
خانوادگی پدر همسر خود را به قتل رسانده بود و بالفاصله پس از 

ارتکاب جرم دستگیر و روانه زندان شده است.
به گفته دادستان عمومی و انقالب شهرستان زرند، پس از قطعیت 
حکم صادره، تالش ها برای جلب رضایت اولیای دم از سوی دادستانی 
و با همراهی معتمدان محلی آغاز شد و خوشبختانه منجر به نتیجه 

شد و این فرد از اعدام رهایی یافت.
ارائه  جامعه،  در  نیکی ها  توسعه  گفت:  زاده  بلوچ  االسالم  حجت 
افزایش  و  خشم  کنترل  و  خشونت  از  پیشگیری  آموزش های 
مهارت های زندگی در بین افراد قطعا زمینه پیشگیری از بروز اینگونه 

جرایم را فراهم می کند.

شهرداری جوزم در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه و آسفالت ادامه بلوار شهرداری کوچه امام خمینی ۱ و امام خمینی 
۵- کوچه حضرت ابوالفضل ۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه تاریخ ۹۹/۱۱/۱۸ می باشد.

مهلتزمانیارائهپیشنهادروز سه شنبه ساعت ۱۰ صبح تاریخ ۹۹/۱۲/۵ می باشد. 
زمانبازگشاییپاکتها:روز چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح تاریخ ۹۹/۱۲/۶ می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف
آدرس: شهربابک - جوزم - بلوار شهرداری - میدان شهرداری کدپستی۷۷۵۸۱۱۳۹۱۴ تلفن: ۳۴۱۵۰۷۴۹

اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴- ۰۲۱
دفترثبتنام:88969737و85193768

www.setadiran.ir آدرس سایت ستاد ایران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

اداره کل غله وخدمات بازرگانی استان کرمان به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در نظر دارد فراخوان تجدید مناقصه تخلیه ، صفافی و بارگیری 
برنج ، شکر و سایر کاالهای اساسی در انبارهای استان کرمان به شماره سیستمی ۲۰۰۰۰۲۰۰۲۷۰۰۰۰۰۵  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ) به صورت برخط ( برای کلیه صاحبان امضای مجاز 

و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
موعدزمانی: -  تاریخ انتشار فراخوان : ساعت ۷ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ 

-مهلتدریافتاسنادفراخوان: ساعت ۸ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
-مهلتارسالپیشنهادات: ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹

-زمانبازگشاییپاکتها: ساعت ۸:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
نوعومبلغتضمینشرکتدرفرآیند: داوطلبان شرکت در مناقصه میبایست مبلغ ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ) نهصد و پنجاه میلیون ریال ( به عنوان سپرده شرکت در 
مناقصه به حساب شماره  ۴۰۰۱۰۵۸۲۰۶۳۷۳۷۴۷  نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی با شناسه واریز ۹۱۷۲۹۴۲۱۰۵۹۰۳۷۳۷۴۷۰۲۰۰۰۴۰۱۱۲۰۴ به نام شرکت 
بازرگانی دولتی ایران واریز و اصل فیش آن را  و به کارفرما تحویل نماید و یا می توانند یک فقره ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید به نام اداره کل غله 

وخدمات بازرگانی استان کرمان بنمایندگی از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۸۲۶ ارائه نمایند.
آدرس مناقصه گزار : استان کرمان- شهرستان کرمان- بلوار شهید صدوقی- سه راه سیلو - روبروی ناحیه انتظامی  دورنگار: ۳۲۱۲۳۵۸۶           تلفن: ۳۲۱۲۳۶۳۰-۳۱     

پست الکترونیکی:                                  آدرس سایت:                                     کدپستی: ۷۶۱۷۹۱۸۸۱۶                                             ۱۲۷۹۰۱۶

» تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای « نوبت اول

با  شدید  و  جدی  برخورد  بر  کرمان  دادستان 
ها  زمین  کاربری  تغییر  و  خواری  زمین  پدیده 

تاکید کرد.
در  ساالری  دادخدا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
بازدید از تخریب های انجام شده در شهرک سدید 
کرمان  شهر  پدیده های  از  یکی  گفت:  کرمان 
حاشیه نشینی در اطراف کرمان است که زمین 
و  کرده  استفاده  سو  وضعیت  این  از  نیز  خواران 

شاهد بروز مشکالتی در حاشیه شهر هستیم.
هر  با  قانونی  و  جدی  برخورد  به  اشاره  با  وی 
گونه زمین خواری و تغییر کاربری اراضی افزود: 
اهمیت  مقاومتی  اقتصاد  زمینه  در  کشاورزی 
تغییر  صدد  در  خواران  زمین  اما  دارد  باالیی 
کاربری برخی از اراضی هستند که مطمئناً با این 

موارد برخورد می شود.
اراضی  گرفتن  قرار  کرد:  بیان  کرمان  دادستان 

کشاورزی در حوزه شهر کرمان موجب شده است 
که زمین خواران به سمت این اراضی هجوم ببرند 
و اقدام به حصارکشی کنند که همه این حصارها 

تخریب می شود.
وی گفت: عملکرد همه در برخورد با زمین خواری 
و تغییر کاربری دقیق رصد و ارزیابی می شود بنا 
بر این همه دستگاه ها باید وظیفه خود را در این 

زمینه به درستی انجام دهند.

دادستانکرمان:

زمینخواراندرصددتغییرکاربریبرخیازاراضیهستندکهبااینمواردبرخوردمیشود

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

سند رسمی 
قانون  1400/10/28موضوع  مورخه  دوم  هيات   140060319078010216 شماره  راي  برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ميالد صفري پور فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 2980103292 صادره ازكرمان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
218/50 مترمربع تحت پالك 264 فرعي از 58 اصلي بخش6كرمان  واقع در كرمان حاجی 
است. گرديده  محرز  نفس  نيك  زهرا  خانم  رسمي  مالك  از  خريداري  الحوائج3  باب  اباد 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
تقديم  مراجع قضايي  به  را  اعتراض، دادخواست خود  تسليم  تاريخ  از  ماه  ظرف مدت يك 
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/12
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/30

1269457
 محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

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

سند رسمی 
برابر اراء شمارهاي 140060319078009337و140060319078009254هيات دوم  موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
ابراهيم  حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقايان  علي 
پوربلبلوئي فرزند نوروز بشماره شناسنامه 9 صادره از ماهان وسبحان ابراهيم پور بلبلوئي فرزند 
مغازه  باب  يك  درششدانگ  باالمناصفه   كرمان  از  صادره   8415 شناسنامه  شماره  به  حسين 
از 3329  فرعي  مترمربع تحت پالك17  به مساحت 67  تجاري مسكوني(  )باكاربري عرصه 
اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 3329 اصلي بخش2كرمان واقع در خيابان 
17 شهريور روبروي مدرسه مفتح  خريداري از مالك رسمي آقاي/غالمعلي عباچيان محرز 
مي  آگهي  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گرديده 
شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
به مراجع  را  اعتراض، دادخواست خود  تسليم  تاريخ  از  ماه  از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
اعتراض  انقضاي مدت مذكور و عدم وصول  نمايند.بديهي است در صورت  تقديم  قضايي 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/13
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/30

1270067
محمودمهدیزاده–رئیسثبتاسنادوامالکناحیه2شهرستانکرمان

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

سند رسمی 
قانون  1400/10/28موضوع  مورخه  دوم  هيات   140060319078010219 شماره  راي  برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد دوست محمدي 
به  باب خانه  اكبر بشماره شناسنامه 263 صادره ازكرمان  در ششدانگ يك  باداموئيه فرزند 
مساحت 234/6 مترمربع كه موازی 84/79 متر مربع از عرصه متعلق به وقف است تحت پالك 
22294 فرعي از1783 اصلي بخش3 كرمان واقع در كرمان بلوارشيراز هاشم نادری غربی يك 
سمت راست منزل اخر خريداري از مالك رسمي خانم  فروغ مرتضوی محرز گرديده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
تقديم  مراجع قضايي  به  را  اعتراض، دادخواست خود  تسليم  تاريخ  از  ماه  ظرف مدت يك 
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :1400/11/13
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/30

1269708
محمودمهدیزاده–رئیسثبتاسنادوامالکناحیه2شهرستانکرمان

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

سند رسمی 
برابر راي شماره 140060319078002163هيات دوم مورخه 1400/3/02 موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم الهام مهدوي رايني فرزند 
 150 مساحت  به  خانه  باب  يك  ششدانگ  در  ازراين  صادره   132 شناسنامه  بشماره  منصور 
مترمربع تحت پالك 24516 فرعي از 2787 اصلي بخش3كرمان واقع در  كرمان خيابان مالك 
اشتر جنوبی كوچه 25 خريداري از مالك رسمي خانم  ربابه مصباح ايراندوست محرز گرديده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
تقديم  مراجع قضايي  به  را  اعتراض، دادخواست خود  تسليم  تاريخ  از  ماه  ظرف مدت يك 
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/30
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/12/15

1277050
محمودمهدیزاده–رئیسثبتاسنادوامالکناحیه2شهرستانکرمان

 info@gtc6 -kr.ir   www.gt6 -kr.ir  

تا  آید  می  بعمل  دعوت  شرکت  سهامداران  کلیه  از  وسیله  بدین 
در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت ۱۰ روز 
شرکت  مرکزی  دفتر  محل  در   ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ مورخ  چهارشنبه  

تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر آدرس شرکت
۲- سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع عمومی فوق العاده 

می باشد. 
هیئتمدیرهشرکتخدماتبیمهایجنوبشرق
)سهامیخاص(

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

شرکت خدمات بیمه ای جنوبشرق)سهامی خاص( 

شماره ثبت 2671
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قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

شهردار کرمان:

پاسخ های سامانه 137 شهرداری کرمان باید به موقع و اقناع کننده باشد

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان خبر داد:

بررسی مسایل و مشکالت بازار بزرگ کرمان

ارتباط  سامانه  پاسخ های  گفت:  کرمان  شهردار 
مردمی 137 شهرداری کرمان، باید سریع، به موقع، 

اقناع کننده و در برخی موارد مشاوره ای باشد.
در  َشعرباف،  سعید  کرمان آنالین،  گزارش  به 
نشست گزارش فصلی سامانه ارتباط مردمی 137 و 
هم اندیشی درخصوص مسایل و مشکالت پاسخ گویی 
و پیگیری مسایل مردمی از طریق این سامانه که با 
شهرداری،  خدمات شهری  معاونت  سرپرست  حضور 
سازمان ها،  مدیران  مناطق،  خدمات شهری  معاونان 
معاونان فنی عمرانی مناطق و مسئوالن سامانه 137 
شهرداری کرمان برگزار شد، افزود: فلسفه راه اندازی 
137 در شهرداری های کشور، این بوده که یک تیم 

واکنش سریع داشته باشند.
کارهای  و  وظایف  شهرداری ها  اینکه  بیان  با  وی 
دلیل  گفت:  دارند،  گوناگون  حوزه های  در  مختلفی 
پاسخ گویی  نوع  از  اقدامی   137 سامانه  راه اندازی 
یعنی  است؛  بوده  درخواست ها  به  سریع  واکنش  و 
نتیجه  به  مسأله  که  زمانی  تا  اعالم مشکل  زمان  از 
می رسد ـ چه کار انجام شده باشد، چه انجام نشده 

باشدـ به مردم سریع پاسخ گویی شود.
شهردار کرمان افزود: با بررسی گزارش های سامانه 
137 کرمان، یک سری از گزارش ها، واکنش و مصداق 
»سریع« را ندارند که دلیل آن است یا کاری انجام 
شده، اما به مردم منتقل نشده که با فلسفه 137 در 
تناقض است و یا به دالیلی کار انجام نشده، ولی باز با 

دلیل به مردم انتقال داده نشده است.
بازخورد  باید  حتماً  بنابراین،  کرد:  تأکید  َشعرباف 

مردم  به  باشد-  نشده  چه  و  شده  انجام  -چه  کار 
ارایه و پاسخ داده شود تا اعتماد و رضایت مردم به 

پیگیری جلب شود.
شهروندان  برای  باید  پاسخ ها  همچنین  افزود:  وی 
اقناع کننده باشد؛ یعنی با مستندات، فیلم و عکس، 
اقدامات انجام شده درخصوص درخواست ارایه شود 
تا مردم قانع شوند که شهرداری نهایت تالش خود 
را برای انجام کار و رفع مشکل و مسأله انجام داده 

است؛ حتی اگر به نتیجه دلخواه نرسیده باشد.
شهردار کرمان تأکید کرد: باید به هر طریق پاسخ 

مردم با ذکر دالیل داده شود.
َشعرباف با بیان اینکه یک سری از ارتباطات مردمی، 
از مشکالتی مثل آبگرفتگی معبر فراتر است، گفت: 
گاهی شخص سواالتی دارد که سامانه مردمی 137 
باید در نقش یک مشاوره آنالین به شهروندان پاسخ 
تا  دهد  ارتباط  موضوع  متولیان  به  را  افراد  یا  دهد 

پاسخ خود را دریافت کنند.
مانند  مسأله ای  تعداد  اگر  مثال  به طور  افزود:  وی 
هفته  هر  باید  متولیان  باالست،  آسفالت  خودیاری 
اولویت ها را در اختیار سامانه 137 قرار دهند تا به 

مردم انتقال داده شود.
باید  مدیران  همچنین  داد:  ادامه  کرمان  شهردار 
در  در یک ساعت مشخص  مردم،  تقاضای  براساس 

طول هفته یا ماه، پاسخ گوی سواالت مردم باشند.
مردمی 137،  سامانه  بنابراین،  کرد:  بیان  َشعرباف 
مردم  با  شهرداری  ارتباطی  وسیله  اینکه  بر  عالوه 
است، باید برای مشاوره های خاص و همچنین اقناع 

کردن مردم نیز مورد استفاده قرار گیرد.
مشکل  فراوانی  مسأله ای  در  اگر  کرد:  تصریح  وی 
باید  ندارد،  وجود  مناسب  پاسخ گویی  و  شده  زیاد 
کم کاری  با  و  ارایه  باالتر  سطح  مدیر  به  گزارش 

برخورد شود.
نیز  مردم شهر  سامانه  کرد:  تأکید  کرمان  شهردار 
پُررنگ  شهرداری،  سامانه های  دیگر  کنار  در  باید 
دیده شود تا گزارش های ویژه را برای 137 بفرستد.

در  درستی  ساختار  اگر   137 افزود:  َشعرباف 
پاسخ گویی و اقناع مردم داشته باشد، هرچه گسترش 

پیدا کند و نیرو به آن اضافه شود، باز هم کم است.
شهردار کرمان ادامه داد: کم کم به سمت اپلیکیشن 
جامع شهروندی می رویم که فقط 137 نیست؛ بلکه 
آن  طی  که  است  مردم  مختلف  گزارش های  ارایۀ 
براساس حساسیت افراد، موضوعات اعتبار شهروندی 
خود  اطراف  به  نسبت  فرد  هرچه  یعنی  می گیرند؛ 
حساس تر باشد و واکنش بیشتری به اشکاالت موجود 
و یا کارهای مثبت انجام داده باشد، فرد فعال تری در 
حوزۀ شهروندی است و می تواند حمایت های خاصی 

در حوزۀ شهری دریافت کند.
که  برسیم  جایی  به  باید  داد:  ادامه  َشعرباف 
زیاد  آن  مسایل  و  شهر  به  نسبت  مردم  حساسیت 
شود؛ ما هم با دلیل و پیگیری، پاسخ اقناع کننده و 

نتایج را به آن ها ارایه کنیم.
وی تأکید کرد: سامانه ارتباط مردمی 137 بسیار 
تمام  باید  بنابراین،  است؛  پیشانی شهرداری  و  مهم 
حوزه  این  در  وظایف خود  انجام  برای  را  تالش مان 

به کار ببریم.
سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان 
شهرداری  همکاران  تمام  گفت:  نشست  این  در  نیز 
در  اما  می کنند،  تالش  مردم  رضایت  برای  کرمان 
آگاه  مردم  که  دارد  وجود  مشکالتی  موارد  برخی 

نیستند.
محمود ایرانمنش افزود: گاهی رفع مشکل برعهده 
کارها  برخی  انجام  بنابراین،  است؛  ارگان  چندین 

نیازمند زیرساخت و زمان بر است.
با بیان اینکه مشکالت شهرداری زیاد است و  وی 
را حل  این مشکالت  با تالش و همکاری  باید  همه 
کنیم تا خدمات مطلوبی به مردم ارایه کنیم، گفت: 
همکاران مجموعه 137 در خط مقدم قرار دارند و 
انجام  کاری  یا  و  آید  به وجود  شهر  در  مشکلی  اگر 

شود، اولین اعتراضات و بازخورد، با سامانه ارتباط 
مردمی 137 درمیان گذاشته می شود.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان 
افزود: گاهی حتی تالشی که این مجموعه در پیگیری 
و  نمی شود  دیده  مردم  توسط  می دهد،  انجام  امور 

مورد توهین برخی از شهروندان قرار می گیرند.
ایرانمنش همچنین بیان کرد: بیشترین خواسته های 
مردم شامل آسفالت، اجراییات، لکه گیری و مسایل 

فنی عمرانی است.
این  در  نیز  کرمان  شهرداری   137 سامانه  مدیر 
جلسه با بیان اینکه مردم از کوچک ترین تا بزرگترین 
می گذارند،  درمیان  سامانه  این  با  را  شهری  مسأله 
درصد   100 دارند  توقع  شهرداری  از  مردم  گفت: 
خواسته شان انجام شود و یک جوابیه کامل به گونه ای 

که خودشان می خواهند، به آن ها داده شود.
مطرح شده  انتقادات  به  اشاره  با  خوارزمی،  آیدا 
 137 سامانه  گفت:   137 سامانه  درخصوص 
تهران  و  مشهد  شهرهای  مانند  کرمان  شهرداری 
اکیپ جداگانه ای برای انجام برخی از درخواست های 
در  سامانه  این  عملکرد  نتیجه  در  ندارد؛  مردمی 
در  شهرداری  همکاران  عملکرد  به  مستقیم  کرمان 

بخش های مختلف ربط پیدا می کند.
وی با بیان اینکه مردم توقع دارند بالفاصله بعد از 
پاسخ مناسبی  بر روی سامانه،  ثبت درخواست شان 
دریافت کنند، گفت: روزانه حدود 80 پیام در سامانه 
ماهانه  یعنی  می شود؛  ثبت  کرمان  شهرداری   137
به  توجه  با  که  داریم  درخواست   2000 از  بیش 
همۀ  نمی توانیم  نداریم،  کافی  نیروی  و  زمان  اینکه 
بنابراین،  کنیم؛  پیگیری  مناطق  ازسوی  را  موارد 
پاسخ گویی به موقع، نیازمند همکاری بیشتر مناطق 

و سازمان هاست.
سال  از  کرد:  اظهار  کرمان  شهرداری   137 مدیر 
گذشته روال کار سامانه 137 تغییر کرد و اپلیکیشن 
»کرمان 137« با این هدف که مردم به طور مستقیم 

با مسئول مربوط در ارتباط باشند، راه اندازی شد.
شهرداری های  همکاران  از  تشکر  ضمن  خوارزمی 
فیلم  عکس،  بر  عالوه  همکاران  گفت:  مناطق 
درخصوص  شده  انجام  اقدامات  مستندات،  و 
از  برخی  نشدن  انجام  علت  و  درخواست ها 
درخواست ها را نیز در یک زمان مشخص و به موقع 

ثبت کنند تا مردم در جریان قرار بگیرند.

خدمات شهری  معاونت  سرپرست 
و  مسایل  بررسی  از  کرمان،  شهرداری 

مشکالت بازار بزرگ کرمان خبر داد.
بازدید  از  پس  گفت:  ایرانمنش  محمود 
میدانی از بازار بزرگ کرمان، در جلسه ای 
سالجقه،  حضور  با  همین  منظور  به  که 
امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  معاون 
عمرانی  معاون  خیراندیش،  فرماندار، 

و  اتباع  امور  کل  اداره  معاون  فرماندار، 
نیروی  نماینده های  خارجی،  مهاجرین 
منطقه  شهردار  راهور،  پلیس  و  انتظامی 
و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل  پنج، 
مدیرعامل  و  شهرداری  ایمنی  خدمات 
فرآورده های  و  شهری  مشاغل  سازمان 
کشاورزی شهرداری درخصوص ساماندهی 
وضعیت بازار در فرمانداری کرمان برگزار 

شد، مسایل و مشکالت بازار بررسی شد.
وی گفت: در این جلسه مواردی ازجمله 
را ه های ورود و خروج و دسترسی به بازار، 
رفع سد معبر و ایجاد بستر همکاری تمام 
نهادها و سازمان های مربوط به بازار، مورد 

بررسی قرار گرفت.
خدمات شهری  معاونت  سرپرست 
شهرداری کرمان با بیان اینکه معضالت و 

مشکالت بازار را شهرداری به تنهایی نباید 
برطرف کند و بقیه نهادها نیز باید در این 
زمینه همکاری الزم را داشته باشند، گفت: 
در این جلسه مقرر شد با پیگیری نیروی 
مرتبط،  ارگان های  و  شهرداری  انتظامی، 

ستاد رفع سد معبر بازار تشکیل شود.
شد  مقرر  اینکه  بیان  با  ایرانمنش 
و  فرمانداری  محوریت  با  بازار  مشکالت 

شهرداری،  انتظامی،  نیروی  همکاری  با 
اتاق اصناف، مرکز بهداشت، اعضای هیأت 
امنای بازار، اداره نظارت بر اماکن عمومی 
و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
گفت:  شود،  حل  و  بررسی  گردشگری  و 
شاهد  کارگروه،  این  فعالیت  با  امیدواریم 
بزرگ  تاریخی  بازار  در  مشکالت  کاهش 

کرمان باشیم.

یادداشت: 

دو راهی های 

زندگی
همواره  ما  و  است  راهی  دو  از  پر  زندگی 
بعد  به  جایی  یک  از  انتخابیم  از  ناگزیر 
دنیای  بر  و  ریخته  دور  را  ها  ترس  باید 
که  باشیم  مطمئن  کنیم.  درونمان حکومت 
هر انتخابی جایگاه و امتیازات خاصی برای 
باشیم  داشته  که  انتخابی  هر  دارد.  خودش 
خالی از زندگی نیست و تا وقتی زنده ایم 
روزگار در آن جریان دارد. چشم ها را باید 
شست تا دیدگاه مان به راهی که برگزیده 
ایم عوض شده و یا مناسب باشد. گاهی به 
انتخابمان  در  دیگران  با  که  تفاوتی  خاطر 
ی  همه  شویم.  می  مایوس  خود  از  داریم 
امید و ناامیدی ها به طرز برخورد و استفاده 
ایم  گرفته  قرار  آن  در  که  موقعیتی  از  ما 
رها  را  هایمان  انتخاب  اینکه  دارد.  بستگی 
کنیم دردناک است و فقط خودمان عذاب 
دیگران  که  هایی  انتخاب  کشید.  خواهیم 
عاقالنه  اگر  حتی  دهند  می  انجام  برایمان 
و  تاخت  که  زیرا  نیستند  دلچسب  باشند 
پنداریم  می  ظالمانه  را  سرنوشت  تازهای 
اما به انتخابی که خودمان داریم یک ایمان 
درونی داریم و جان و زمان را به پایش می 
های  انتخاب  برای  آماده  همیشه  گذاریم 
انتخابیم  از  ناگزیر  ما  باشیم چون  خواستنی 
و مدام می ترسیم که خطا کرده و به پوچی 
به سکوت  دل  و  ترس شدن  تسلیم  برسیم. 
باید  که  ست  مطلق  خاموشی  آغاز  سپردن 
از آن فاصله گرفت. دست به انتخاب های 
مداوم می زنیم تا در الیه های زمان و زمین 
به خاکستر تبدیل نشویم. انتخاب می کنیم 
بتوانیم  و  باشیم  داشته  زدن  برای  حرفی  تا 
انتخاب  کنیم.  حرکت  روزگار  پای  به  پا 
هایمان حتی اگر ارزشمند نباشند باید برای 
نیز  آنها  که  چرا  باشند  ارزشمند  خودمان 
بخشی از وجودشان به ما تعلق دارد. گاهی 
انتخاب ها حق طغیان دارند و نسیم ها حق 

طوفان دارند.
انتخابت می کنم تا خنده ها عادت شود 

هست و ناهستی و شب لبریز از نعمت شود 
کاش آن وقتی برایت جان و دل را می دهم 

با نگاهت انفرادی ها پر از لذت شود 
کار و بارم در خموشی از تو کاسب می شود 

تا که سرسختی غربت با شکر شیرین شود

به قلم
مهناز سعید

شرکت همگامان مس در نظر دارد تعداد یک دستگاه پژو پارس به صورت استیجاری به عنوان پیمانکار به خدمت گیرد. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 
1400/11/30 لغایت 1400/12/04 پیشنهادات خود را بر اساس شرایط ذیل به این شرکت ارائه نمایند:

- مدل خودرو از سال 1397 به باال همراه با راننده باشد.
- کارکرد 26 روز در ماه از ساعت 5 الی 20 )حداکثر 390 ساعت در ماه( در مسیر کرمان به سرچشمه و بالعکس و سطح شهر مس سرچشمه با 

تایید کارفرما خواهد بود.
- کلیه مخارج خودرو از جمله معاینه فنی،سوخت، تعمیرات،بیمه مسئولیت مدنی، بیمه بدنه و شخص ثالث و... به عهده پیمانکار می باشد. در صورتی 

خرابی خودرو، پیمانکار موظف است با هماهنگی کارفرما نسبت به جایگزین نمودن خودرو در همان روز اقدام نماید.
- پیمانکار ملزم به رعایت کلیه الزامات امور ایمنی مجتمع مس سرچشمه می باشد. )نصب دوربین و سنسور

دنده عقب و بر چسب و...(
- پیمانکار مکلف است طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی در خصوص بیمه خود اقدام نماید و شرکت همگامان مس در خصوص بیمه تامین اجتماعی 

هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
- هیچ گونه پاداش و مزایای جانبی و مواردی همچون شیر و کیک و برنج و روغن به پیمانکار تعلق نمی گیرد.

- مرخصی به پیمانکار تعلق نمی گیرد، در موارد خاص صرفا به صورت راننده جایگزین و با تایید کارفرما امکان پذیر می باشد.
- قیمت به صورت ساعتی و بر اساس شرایط ذکر شده اعالم گردد.

- خودرو باید دارای وضعیت ظاهری مناسب و شیشه سالم باشد.
- ارائه ضمانت نامه معتبر )سفته با امضای یک نفر ضامن( به مبلغ 100.000.000 ریال الزامی است و ضمانت فرد

برنده در صورت انصراف به نفع شرکت ضبط خواهد شد. 
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

- متقاضیان محترم پیشنهادات خود را به همراه ضمانت نامه به صورت حضوری و یا پست پیشتاز تا ساعت 12  روز چهارشنبه مورخ 04 /1400/12 
 به آدرس: رفسنجان، شهر مس سرچشمه، انتهای بلوار ایثارگران، شرکت صنایع مس افق کرمان، امور حراست، کدپستی 7617674988 تحویل 

نمایند.
متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند در روزهای کاری از ساعت 8 الی 15 به آدرس: شهر مس سرچشمه خیابان یاس 6  ، پالک 

11 ، امور قراردادها )آقای ایرانمنش( مراجعه یا با تلفن های 8- 34312547- 034  داخلی 130 تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی شرکت فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس

شرکت همگامان مس در نظر دارد تعداد یک دستگاه خودروی نیسان یخچال دار به صورت استیجاری به عنوان پیمانکار به خدمت گیرد. متقاضیان محترم 
می توانند از تاریخ 1400/11/30 لغایت 1400/12/04 پیشنهادات خود را بر اساس شرایط ذیل به این شرکت ارائه نمایند:

- مدل خودرو از سال 1394 به باال همراه با راننده باشد.
- کارکرد 26 روز در ماه از ساعت 4 الی 18 )حداکثر 364 ساعت در ماه( در مسیر رفسنجان به سرچشمه، شهربابک، خاتون آباد و میدوک و بالعکس 

با تایید کارفرما خواهد بود. - متقاضیان باید بومی شهرستان رفسنجان باشند.
- کلیه مخارج خودرو از جمله معاینه فنی،سوخت، تعمیرات،بیمه مسئولیت مدنی، بیمه بدنه و شخص ثالث و... به عهده پیمانکار می باشد. در صورتی 

خرابی خودرو، پیمانکار موظف است با هماهنگی کارفرما نسبت به جایگزین نمودن خودرو در همان روز اقدام نماید.
- پیمانکار ملزم به رعایت کلیه الزامات امور ایمنی مجتمع مس سرچشمه می باشد. )نصب دوربین و سنسور

دنده عقب و بر چسب و...(
- پیمانکار مکلف است طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی در خصوص بیمه خود اقدام نماید و شرکت همگامان مس در خصوص بیمه تامین اجتماعی 

هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
- هیچ گونه پاداش و مزایای جانبی و مواردی همچون شیر و کیک و برنج و روغن به پیمانکار تعلق نمی گیرد.

- مرخصی به پیمانکار تعلق نمی گیرد، در موارد خاص صرفا به صورت راننده جایگزین و با تایید کارفرما امکان پذیر می باشد.
- قیمت به صورت ساعتی و بر اساس شرایط ذکر شده اعالم گردد.

- خودرو باید دارای وضعیت ظاهری مناسب و شیشه سالم باشد.
- ارائه ضمانت نامه معتبر )سفته با امضای یک نفر ضامن( به مبلغ 100.000.000 ریال الزامی است و ضمانت فرد

برنده در صورت انصراف به نفع شرکت ضبط خواهد شد. 
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

- متقاضیان محترم پیشنهادات خود را به همراه ضمانت نامه )چک یا سفته به نام فرد متقاضی( به صورت حضوری و یا پست پیشتاز تا ساعت 12  
روز چهارشنبه مورخ 04 /1400/12  به آدرس: رفسنجان، شهر مس سرچشمه، انتهای بلوار ایثارگران، شرکت صنایع مس افق کرمان، امور حراست، 

کدپستی 7617674988 تحویل نمایند.
متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند در روزهای کاری از ساعت 8 الی 15 به آدرس: شهر مس سرچشمه خیابان یاس 6  ، پالک 

11 ، امور قراردادها )آقای ایرانمنش( مراجعه یا با تلفن های 8- 34312547- 034  داخلی 130 تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی شرکت فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس

آگهی مناقصه )نوبت دوم(آگهی مناقصه )نوبت دوم(



چهار ادبیشنبه 30 بهمن ماه 17/1400 رجب 1443/ 19 فوریه 2022/سال بیست و هفتم شماره 3622

نگاهی به کتاب»مصائب جنگ«؛  

پیامدهای مرگبار جنگ خونین اسپانیا با بناپارت
فرانسیسکو  نوشته  جنگ«  »مصائب  کتاب 
گویا با ترجمه زهره هدایتی بیدهندی و از سوی 

انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ دوم رسید.
 فرانسیسکو گویا در تاثیرگذارترین مجموعه اش 
ترجمه  با  تازگی  به  که  »مصائب جنگ«  نام  به 
انتشارات  سوی  از  و  بیدهندی  هدایتی  زهره 
علمی و فرهنگی به چاپ رسیده است، خشونت 
و وحشتی را که جنگ با خود به همراه دارد در 
می کشد.  تصویر  به  گزنده  و  خشن  صحنه هایی 
این کتاب نخستین بار در سال 1863 منتشر شد.
فرانسه  امپراطوری  بین  درگیری های  طول  در 
ناپلئون و اسپانیا، گویا موقعیت خود را به عنوان 
حفظ  اسپانیا  تخت  و  تاج  درباری  نقاش  اولین 
کرد و به تولید پرتره هایی از حاکمان اسپانیایی 
تاثیر  تحت  عمیقا  اگرچه  پرداخت.  فرانسوی  و 
جنگ قرار داشت اما فکارش را برای تولید هنری 
نگه  مخفی  بود،  جنگ  مصائب  به  پاسخ  در  که 

داشت.
زمانی که در 62 سالگی کار روی چاپ را آغاز 
تقریبا  و  نداشت  خوبی  سالمتی  وضعیت  کرد، 

ناشنوا بود. مصائب جنگ تا سال 1863 یعنی 35 
سال پس از مرگ او منتشر نشد.

نوشته  اثر  این  درباره  دست نویسی  در  گویا 
اسپانیا  خونین  جنگ  مرگبار  »پیامدهای  است: 
او  تاکیدی«.  هوس بازی های  دیگر  و  بناپارت،  با 
در این مجموعه رنگ را رها می کند و برای نشان 

از سایه ها  بیشتر چهره سیاه جنگ  دادن هرچه 
کمک می گیرد.

تقسیم  بخش  سه  به  مضمون  بعد  از  آثار  این 
تمرکز  جنگ  حوادث  به  اول  گروه  می شود: 
سربازان  روی  بر  را  درگیری  پیامدهای  و  دارد 
اثرات  دوم  گروه  می دهد.  نشان  غیرنظامیان  و 
1812- سال های  در  مادرید  در  که  را  قحطی 

1811 رخ داد، ثبت می کند. و گروه سوم ناامیدی 
تلخ لیبرال ها را منعکس می کند. 

آمده که شخصیت پردازی های  ناشر  در توضیح 
شده ای  کشیده  کامال  و صحنه های  اصلی  کامال 
 Los Desastres نام  با  مرگ  از  پس  که 
)فاجعه های جنگ( شناخته   de la Guerra
می شوند از قدرتمندترین آثار فرانسیسکو گویا و 
الگوی  غرب هستند.  تمدن  از شاهکارهای  یکی 
و  جنگ  از  تصویری اش  کیفرخواست  برای  گویا 
در  و   1808 سال  در  اسپانیا  قیام  آن،  وحشت 
بود.  ناپلئونی  فرانسه  با  شبه جزیره  نتیجه جنگ 
درگیری خونین و قحطی وحشتناک مادرید که 
توسط خود گویا شاهد بود، یا از روایت دوستان 
تا  از سال 1810  فاش شد.  او  برای  معاصران  و 
سری  یک  در  را  آنها  تا  کرد  تالش  او   ،1820

حکاکی جاودانه کند.
فرانسیسکو خوزه گویا و لوسینتس، نقاش، طراح 
و چاپگر اسپانیایی، 30 مارچ 1746 در خانواده ای 
آمد.  دنیا  به  آراگون  در  فوئندتودوس  در  متوسط 
نقاشی از 14 سالگی زیر نظر خوزه لوزان و مارتینز 

آموزش دید و سپس به مادرید رفت تا تحصیل را 
با آنتون رافائل منگز ادامه دهد. او در سال 1786 

نقاش سطنتی اسپانیا شد.
گویا که از او به عنوان مهم ترین هنرمند اسپانیایی 
در  می شود،  یاد   19 قرن  اوایل  و   18 قرن  اواخر 
نقاشی ها و حکاکی هایش تحوالت تاریخی معاصر را 
بازگو می کرد. او را از جمله آخرین استادان قدیمی 
فرانسیسکو گویا  استادان مدرن می دانند.  اولین  و 

16 آوریل 1828 درگذشت.
ضیاء الدین  نوشته  "فرهنگ شناسی« 
سردار)1994(، »ماشین های عجیب و غریب برای 
جورج گوسفند« نوشته ژرالدین الشنر)2013( و 
»هنر چین از 1980« نوشته فان دی آن)2014( 
از آثار ترجمه ای زهره هدایتی بیدهندی به شمار 

می آیند.
کتاب »مصائب جنگ« نوشته فرانسیسکو گویا، 
تومان،  هزار   175 قیمت  به  صفحه،   184 در 
ترجمه زهره  با  و  زرکوب  در قطع خشتی، جلد 
و  علمی  انتشارات  همت  به  بیدهندی،  هدایتی 

فرهنگی به بازار کتاب راه یافت.

انتشارات افق منتشر کرد؛

"لوکیسوچندداستاندیگر«؛داستانهاییجذاب،ترسناکودلهرهآور

نگاهی به سینمای اصغر فرهادی؛

کتابفروشیهارسید »ترکهایرویدیوار«به

دیگر«  داستان  چند  و  »لوکیس  کتاب 
محمود  ترجمه  با  ِمریمه،  پروسپر  نوشته 
گودرزی و به همت انتشارات افق راهی بازار 

کتاب شد.
داستان  مجموعه  در  ِمریمه  پروسپر 
مردمی  از  دیگر«  داستان  چند  و  »لوکیس 
می گوید که در جهانی آمیخته به افسانه ها، 
خیال ها و خرافات، تاریخ و باورهایشان را با 
خود دارند. این کتاب که با ترجمه محمود 
چاپ  به  افق  انتشارات  سوی  از  و  گودرزی 
 1969 سال  در  نخستین بار  است،  رسیده 

منتشر شد.
در توضیح ناشر آمده که حضور رگه هایی 

و  واقعی  داستان های  در  تخیل  و  ترس  از 
جهان های  در  جست وجو  روزمره،  زندگی 
بیگانه را ممکن می کند. در این جهان ها که 
اتفاق های معمولی و ساده به چالش کشیده 
خواهند شد، رازهایی پیچیده از عمِق کالم و 
رفتار آدم های داستان بیرون می آید و مسیر 
و  لوکیس  کتاب  در  می دهد.  تغییر  را  قصه 
واقعیتی  قصه ها  اساس  دیگر  داستان  چند 
چهر ه های  خلسه،  و  کابوس  در  که  است 
عجیب و ترسناکی به خود می گیرد؛ خوابی 
بلند که راه فرار را نشانمان می دهد، اما ما را 

توان گریز از آن هزار تو نیست.
در بخشی از کتاب می خوانیم:

"صدای شکستن شاخه های خشکیده اش 
بسیار  حیوانی  رسید  نظرم  به  و  شنیدم  را 
برود. همچنان  باال  آن  از  سنگین می کوشد 
در فکر ماجراهای خرس هایی که دکتر برایم 
هیجان  نوعی  دستخوش  بود،  کرده  تعریف 
میان  پنجره ام،  چندمتری  در  و  برخاستم 
شاخ وبرگ درخت، سِر انسانی دیدم که با نور 

چراغم کامال روشن شده بود."
دیگر«  داستان  چند  و  »لوکیس  کتاب 
به  صفحه،   152 در  ِمریمه،  پروسپر  نوشته 
قیمت 45 هزار تومان، در قطع رقعی، جلد 
شومیز، با ترجمه محمود گودرزی و به همت 

انتشارات منتشر شد.  

در  جستار  هفت  دیوار:  روی  »ترک های  کتاب 
میرمحمدی  کیوان  نوشته  فرهادی«  اصغر  سینمای 

به همت انتشارات روزنه منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران کیوان میرمحمدی 
در کتاب »ترک های روی دیوار« که به تازگی از سوی 
انتشارات روزنه منتشر شده است، در هفت جستار به 
او  آثار  بررسی سینمای اصغر فرهادی و سیر تکامل 

می پردازد.
)هفت  فصل  هفت  در  دیوار«  روی  "ترک های   
رقصیدن  غبار:  در  »رقص  نام های  به  سکانس( 
خانه  زیبا  شهر  در  کسی  زیبا:  »شهر  مارها«،  با 

پنجره ی  در  عروس  »چهارشنبه سوری:  ندارد«، 
»جدایی  سپید«،  درباره ی  الی:  »درباره ی  سیاه«، 
نادر از سیمین: خانه جایی برای ترک کردن است«، 
»گذشته: زنی شکمش را چنگ می زند« و »فروشنده: 
و  گردآوری  است«  ُمرده  که  َمردی  ُمردن  تماشای 

پرداخته شده است.
از  »بسیاری  می خوانیم:  کتاب  این  از  بخشی  در 
برای  می شوند،  ساخته  نشدن  دیده  برای  فیلم ها 
خوش بینانه ترین  در  دیگر  بسیاری  و  شدن  فراموش 
بدل  و  رفتن  یاد  از  برای دیده شدن و سپس  حالت 
نامی در  نوستالژی؛  بیمارِی مسرِی  به خوراک  شدن 

تقلیل  سال؛  فالن  شده ی  ساخته  فیلم های  لیست 
یافتن به یک پوستر و چند عکس. تنها تعداد کمی 
برای چندبار دیده شدن ساخته می شوند،  فیلم ها  از 
برای ماندن و تبدیل گشتن به روح زمانه ی خویش و 
این عقیده است که کارگردانان فیلم های  بر  نگارنده 
دسته دوم، خودآگاهانه این فیلم ها را برای چندین بار 

دیده شدن می سازد.«
کیوان  نوشته  دیوار«  روی  »ترک های  کتاب 
و  هزار   72 قیمت  به  صفحه،   256 در  میرمحمدی، 
500، در قطع رقعی و جلد شومیز، از سوی انتشارات 

روزنه روانه بازار کتاب شد.
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آشنایی با  هنر سنتی سوزن دوزی ؛ اصیل ترین و جالب ترین صنایع دستی کشور

دانشگاه رفتن مهم است؟

سوزن دوزی یکی از هنرهای زیبایی است که از 
گذشته های دور در بین زنان و دختران ایرانی رواج 
داشته است . در ادامه با این هنر زیبا و اصیل ایرانی 

بیشتر آشنا می شوید .
سوزن دوزی هنری زیباست که برای تزئین پارچه 
به کار می رود .به این صورت که با استفاده از سوزن 
که  زیبایی  های  طرح  زنگی  های  نخ  و  قالب   و  و 
زاییده ذهن بافنده است روی پارچه ایجاد می شود 

.این کار با نخ های گالبتون 
و ابریشمی انجام می شود که درخشش زیبایی به 

کار می دهد . 
سوزن دوزی

سوزن دوزی یکی از صنایع دستی و هنرهای ایرانی 
است که در برخی از مناطق کشور رواج دارد.

در این هنر زنان و دختران با الهام از رویاهای خود 
و خالقیتی که دارند روی پارچه های کتان، زربافت، 
ابریشمی، پشمی و پنبه ای روش های مختلف سوزن 
دوزی را اجرا می کنند و در آن از نخ های ابریشمی، 
پشمی، گالبتون، نقده، ملیله، سرمه و الیاف مصنوعی 

استفاده می شود.
زنان و دختران در سوزن دوزی روی سطح پارچه 
های ساده، طرح هایی را با نخ های رنگی ترسیم می 
کنند که این کار با کمک سوزن و قالب انجام می 

شود و بخیه های ظریفی روی پارچه می دوزند.
آشنایی با هنر سوزن دوزی

زیادی  تنوع  دوزی  سوزن  اجرای  های  روش  در 
وجود دارد. معموال برای سوزن دوزی از کارگاه سوزن 

برای صاف  دایره  یا  به شکل مستطیل  )قابی  دوزی 
نگه داشتن پارچه( استفاده می شود.

ایران یکی از روش های  سوزن دوزی های سنتی 
دیرینه تزئین جامه و بسیاری از منسوجات است که 

به نوعی در زندگی بشر کاربرد داشته و دارد.
سوزندوزی بلوچ را باید در زمره یکی از اصیل ترین 
آورد.  به حساب  ترین صنایع دستی کشور  و جالب 
سوزن  زنان  و خالقیت  ذوق  آن  در  که  این صنعت 
بیانگر  که  محلی  سنتی  های  طرح  صورت  به  دوز 
خصوصیات و ویژگی های هر منطقه است  خالصه 
سنتی  و  هنری  صنایع  میان  در  امروزه  و  شود  می 

کشور مرتبه و مقام بسیار واالیی دارد.
سوزن دوزی در سیستان و بلوچستان

در مناطق شهری و روستایی بلوچستان کمتر زن یا 

دختری را می توان دید که با این هنر اصیل و ارزنده 
آشنایی نداشته باشد و اصوال سوزن دوزی آن چنان 
یافتن  آمیخته که وقتی درصدد  بلوچ  زندگی زن  با 
توفیقی چندان  کار  این  در  برآییم  آن  مبدا  و  منشا 
نخواهیم یافت ، زیرا هر دختر بلوچ از سنین کودکی 
داری  خانه  به  مربوط  امور  انجام  و  آموختن  ضمن 

موظف به فراگرفتن سوزن دوزی نیز هست.
شناخت این هنر ارزنده توسط ساکنان سایر شهرها 
با افزایش تقاضا برای محصوالت سوزندوزی و تولید 
در مناطق مختلف مقارن بوده است و از این رو انواع 
، کیف، جای  پرده  آباژور،  ، سفره،  رومیزی، کوسن 
جای  عینک،  جلد  پول،  کیف  بغلی،  کیف  جوراب، 
کلید، جای دستمال کاغذی، دستمال سفره، شلوار، 
کت ، مانتو، کراوات، پارچه ، کفش، کمربند، کیف، 

آباژور، چکمه، شلیته، بلوز، کاپشن، جلد آلبوم، قاب 
عکس و… تهیه می شود.

دارد،  رواج  ایران که سوزن دوزی  مناطق  دیگر  از 
منطقه ترکمن است. سوزن دوزی ترکمن که به آن 
سیاه دوزی نیز اطالق می شود، زمانی کاربرد فراوانی 
داشت و در جامعه سنتی ترکمن برای تزئین لباس 
های مردان، زنان و کودکان و همچنین پرده ها نیز 
زنان  لباس  در  هنر  این  امروز  اما  شد،  می  استفاده 

دیده می شود.
مانتو سوزن دوزی شده

است  ریز  بسیار  و  فشرده  زنجیره  آن  دوخت  نوع 
که در ترکمنی به آن »سانجیم« می گویند و بیشتر 
ازنقوش هندسی و قرینه به صورت ذهنی بهره می 

گیرد.
کاربرد پارچه ابریشمی

پارچه های ابریشمی جهت تهیه »ِچرپِه« )روپوش 
کوتاه زنان(، »کورتِه« )روپوش بلند زنان(، »چاکمن« 
)روپوش مردانه(, و پارچه های پشمی برای دوخت 

»چابیت« )کت( استفاده می شود.
امروز اگرچه حمایت ها از این هنر بیشتر شده، اما 
با توجه به این که این هنر در برخی از خانواده ها 
تنها راه امرارمعاش است نیازمند آن است تا امکانات 
و  فراهم شود  آنها  برای  نخ  و  پارچه  تامین  در  الزم 
بازاریابی مناسبی برای تولیدات صورت گیرد، اما به 
گفته برخی از سوزن دوزان بلوچ تولید انبوه کارگاهی 
این رشته باعث شده که محصول نهایی کیفیت الزم 
را نداشته باشد و با قیمت بسیار ارزان به فروش برسد 

که در نهایت این هنر اصیل را, بین زنان سیستان و 
بلوچستان تهدید می کند.

هنر سوزن دوزی که یکی از هنرهای تاریخی و فاخر 
مهجور  وجود  با  رود  می  به شمار  بلوچ  زنان  دست 
و  مد  راه  نقشه  کننده  ترسیم  همچنان  اما  ماندن 
این  آن،  در صورت شناساندن  و  است  ایرانی  لباس 
بازارهای  لباس  و  مد  راه  نقشه  که  دارد  را  قابلیت 

جهانی شود.
قدمت این هنر و رواج آن در همه مناطق بلوچستان 
به حدی است که از آن به منزله هویت، موجودیت و 

شناسنامه فرهنگی این قوم یاد می شود.
سوزن دوزی در منطقه بلوچستان

یادگار  که  بلوچستان  منطقه  در  دوزی  سوزن 
افسانه ای  و  تاریخی  با گذشته  ایرانی  فرهنگ  پیوند 
توانایی خارق العاده  و  با, ظرافت  خود است، همواره 
سرپنجه زنان بلوچ توسعه یافته و همچنان رواج دارد.

سوزن  هنر  تاریخچه  از  دقیقی  سند  نتوان  شاید 
دوزی ارائه کرد اما در خصوص قدمت و معرفی هنر 
, سوزن دوزی زنان بلوچ می توان به این بسنده کرد 
که در آثار کشف شده، بر روی سفال های مربوط , 
به هزاره پنجم و ششم قبل از میالد اشکالی هندسی 

مشابه نقوش دست زنان بلوچ دیده می شود ,
و همچنین به اعتقاد برخی پژوهشگران و بر اساس 
و  قرابت  بلوچ  دوزی  سوزن  نقوش  موجود  شواهد 
از  پیش  نگاره های  نقوش سنگ  با  نزدیکی خاصی 
تاریخ دارد که همین قدمت سوزن دوزی باعث شده 

بر جذابیت و اعتبار این هنر رازآلود اضافه شود.

هرساله  ندارد؛  سراسری  و  نور  پیام  و  آزاد 
می روند.  دانشگاه  به  جوانان  از  زیادی  جمعیت 
و  گوناگون  دانشکده های  مختلف،  رشته های 
سال هاست  ایران  جامعه  متفاوت.  دانشگاه های 
اتمام  از  را پس  دانشگاه  به  نوجوان  ورود هر  که 
مقطع دبیرستان، جزئی از مراحل زندگی می داند. 
اما دانشگاه رفتن چه اهمیت و فایده ای می تواند 
گذراندِن  و  دانشگاه  در  حضور  داشته باشد؟ 
واحدهای مختلف درسی، چطور می تواند به تعالی 
جامعه کمک کند؟ امان اهلل قرایی مقدم در این باره 

توضیح می دهد.
این جامعه شناس درباره تعدد دانشجوها و تأثیر 
آن روی فرهنگ و جامعه، به ایسنا گفت: کشوری 
نداشته باشد.  »بی سواد«  که  باشد  موفق  می تواند 
نوعی  و  آموزش وپرورش در هر سطح  و  تحصیل 
موفق  جامعه ای  است.  مفید  بسیار  جامعه  برای 
اجتماعی،  اقتصادی،  توسعه  به  می تواند  و  است 
روانی  و  روحی  آرامش  و  فرهنگی  سیاسی، 
آن)به خصوص  تحصیل کرده های  تعداد  که  برسد 
تحصیل کرده های دانشگاهی( رو به افزایش باشد.

او درباره استقبال روزافزون بانوان برای تحصیل 
ایران حدود  افزود: خوشبختانه در  در دانشگاه ها 
و  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  از  درصد   ۵۳
به  آمار،  این  نتیجه  »خانم« هستند.  دانشجویان 
اقتصادی،  توسعه  خصوصی،  زندگی  در  موفقیت 
کاهش  و  خانواده  بقای  و  دوام  فرزندان،  پرورش 
نیز  برنشتاین«  »بازیل  می انجامد.  طالق  میزان 

مطالعاتی چنین  و  تحقیق  در طول  قبل  سال ها 
مسئله ای را تأیید کرده است.

درباره  زنان،  تحصیل  بحث  پیرو  قرایی مقدم 
تأثیر آن بر روی فرزندان بیان کرد: نقش مادران 
تحصیل کرده در خزانه لغات کودکی که به تازگی 
و  می داند  که  لغاتی  تعداد  می شود  مدرسه  وارد 

درکی که از مطالب دارد مشخص است. 
شاخص  »تحصیل«  داد:  ادامه  او 
شاخص  محاسبه  برای  توسعه یافتگی ست. 
تعداد  می شود؛  محاسبه  همه چیز  توسعه یافتگی 
بیمارستان،  تخت های  تعداد  بیمار،  به  پزشک 
میزان  جمعیت،  نسبت به  تحصیل کرده ها  میزان 
تحصیل کرده های زن نسبت به کل جمعیت زنان 
و ده ها شاخص دیگر. در ایران تقریباً ۱۳ تا ۱۴ 
در  دارد.  وجود  دانشگاهی  تحصیل کرده  میلیون 
تحصیالت  خصوصاً  تحصیالت  هرچه  کشور  یک 
دانشگاهی بیشتر باشد، موفق تر عمل کرده است. 
کشور  در  که  است  این  مساله  مهم ترین  اما 
می بایست نیازسنجی شود؛ یعنی فارغ التحصیالن 
دهیم.  افزایش  داریم،  نیاز  که  رشته هایی  در  را 
میزانی که بخش های مختلف جامعه  به  بایستی 
قرار  دانشجو  پذیرش  برای  ظرفیت  دارد،  نیاز 
معموالً  می کنند،  تحصیل   که  افرادی  داده شود. 
می دهند،  تحویل  جامعه  به   بهتری  فرزندان 
مادر و پدر بهتری می شوند، اقتصاد خانواده شان 
سالم تر بوده و ورودشان به آسیب  های اجتماعی 
کمتر است، اما این که کشور از این نیروی انسانی 

استفاده مناسب کند بحثی دیگر است که در ایران 
این اتفاق چندان نمی افتد؛ به طوری که نزدیک به 
بیکارند.  دانشگاه ها  فارغ التحصیالن  از  ۳۰ درصد 
رشد  توسعه یافتگی،  شاخص  دانشگاه  و  تحصیل 

و پیشرفت است.
مبحثی  جامعه شناسی  و  جمعیت شناسی  در 
در  فرد  یک  سرانه  هزینه های  به  که  دارد  وجود 
جامعه می پردازد. قرایی مقدم درباره سرمایه ای که 

صرف رشد و پیشرفت هر کودک می شود این طور 
گفت: از لحظه ای که نطفه ای در شکم مادر شکل 
برای  می شود.  آغاز  فرد  هر  هزینه های  می گیرد، 
یک فرد لیسانسه، از بدو تولد تاکنون حداقل ۵۰۰ 
میلیون تومان هزینه شده است. این فرد اگر هدر 
فارغ التحصیالن  برای  می کند.  زیان  کشور  رود، 
به  باید  هزینه شده است،  این همه  که  دانشگاهی 

کار گرفته شوند.

اولویت  درباره  خوارزمی  دانشگاه  استاد  این 
»کالین  کرد:  خاطرنشان  جامعه  در  تحصیل 
در سال ۱۹۲۹  استرالیایی«  اقتصادداِن  کالرک، 
جوامع  اغلب  در  که  کرد  مطرح  را  تئوری  این 
بخش  می شود؛  خالصه  بخش  سه  در  اولویت 
سوم  بخش  صنعت،  دوم  بخش  کشاورزی،  اول 
در  و...  اداری  کارمندان  معلم،  خدمات)پزشک، 
موفق  جامعه ای  است.  می گیرند(  قرار  دایره  این 
در  تحصیل کرده،  نیروی  این  از  بتواند  که  است 
نه  کند،  استفاده  مناسب  و  درست  جایگاهی 

این که آن ها را بعد از اتمام تحصیالت رها کند.
توسعه  درباره  پایان  در  قرایی مقدم  امان اهلل 
توسعه  اساسی  اصل  گفت:  چنین  کشورها 
سیاسی ست؛  و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی، 
توسعه،  جامعه شناس  و  اقتصاددان  دیدگاه  از 
»بنیامین هیگینز« که از استادان دانشگاه هاروارد 
ارزی  درآمد  که  کشورهایی  از  بسیاری  است، 
و  فرهنگی  اقتصادی،  وابستگِی  اما  دارند  فراوانی 
بنیامین  نیستد.  پیشرفته  لزوماً  دارند،  اجتماعی 
هیگینز، ژوزف شومپیتر، استانیسالس گوستاوویچ 
مارشال،  آلفرد  کوزنتس،  سیمون  استروملین، 
دانشمنداِن  از  دیگر  بسیاری  و  مینسر  ژاکوب 
حوزه های مختلف، بر نقش نیروی انسانی و تولید 
هم  دانشگاه ها  دارند.  جدی  تأکید  دانش  و  علم 
جامعه،  رشد  فرهنگی،  توسعه  در  پررنگی  نقش 
افزایش فهم و فراست و دانش و بینش و انتخاب 

سبک زندگی سالم تر ایفا می کنند.
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وامفرزندآوریبهچهکسانیتعلقمیگیرد؟

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسالمی:
بررسیجنایتعلیهدختر17سالهاهوازیدرمجلس

حاجی بابایی: حداقلحقوقشاغالندرسالآینده۶۰درصدافزایشمییابد

امیکرونقربانیانخودراازسنینپایینترانتخابمیکند

خانوارهایی  تلفیق  کمیسیون  مصوبه  اساس  بر 
که صاحب فرزند می شوند، مشمول وام فرزندآوری 
هستند. وامی که مبلغ آن بین ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون 
کسانی  چه  به  فرزندآوری  وام  اما  است.  تومان 

پرداخت می شود؟
در بودجه سال آینده برای خانوارهایی که صاحب 
چندین فرزند می شوند، وام  و تسهیالت متعددی در 
نظر گرفته شده است. از وام فرزندآوری تا وام ودیعه، 

خرید یا ساخت مسکن.
وام فرزندآوری ۱۰۰ میلیونی

وام  مبلغ  تلفیق،  کمیسیون  مصوبه  اساس  بر 
و  می شود  شروع  تومان  میلیون   ۲۰ از  فرزندآوری 
وام  مبلغ  اما  است.  تومان  میلیون   ۱۰۰ آن  سقف 
فرزندآوری چقدر است؟ مبلغ وام فرزندآوری به ازای 
دوم  فرزند  ازای  به  تومان،  میلیون   ۲۰ اول  فرزند 
ازای فرزند سوم ۶۰ میلیون  ۴۰ میلیون تومان، به 
و  تومان  میلیون   ۸۰ چهارم  فرزند  ازای  به  تومان، 
میلیون  آن، ۱۰۰  از  بیشتر  و  پنجم  فرزند  ازای  به 

تومان است.
اگر خانواده ای صاحب فرزند دو قلو شود، به ازای 
هر فرزند یک وام به خانواده تعلق می گیرد. این وام 

در قالب وام قرض الحسنه پرداخت می شود و سود آن 
تنها چهار درصد است.

وام ودیعه مسکن ۲۲۰ میلیونی
فرزند  صاحب  خانواده ای  اگر  فرزندآوری،  وام  جز 
قرض الحسنه  وام  از  می تواند  شود،  بیشتر  و  سوم 
کند.  استفاده  مسکن  ودیعه  وام  یا  ساخت  خرید، 
زمان  و  است  تومان  میلیون   ۲۲۰ وام  این  مبلغ 
بازپرداخت آن ۲۰ سال است. این وام ۲۲۰ میلیونی 
هم وام قرض الحسنه است و سود آن ۴ درصد است. 

اما وام ۲۲۰ میلیونی به چه کسانی تعلق می گیرد؟
این وام به خانوارهایی تعلق می گیرد که فاقد مسکن 
هستند و سه فرزند و یا بیشتر دارند. خانوارهایی که 
از سال ۹۹ به این سو صاحب فرزند سوم و بیشتر 

شده باشند هم می توانند این وام را دریافت کنند.
زمان پرداخت وام فرزندآوری

در مصوبه کمیسیون تلفیق تاکید شده که آیین نامه 
برای  مسکن  وام  و  فرزندآوری  وام  پرداخت  اجرایی 
اول  تا  حداکثر  باید  فرزند،  صاحب  خانوارهای 
اردیبهشت به بانک های عامل ابالغ شود. بر این اساس 
می توان انتظار داشت که پرداخت وام فرزندآوری از 

اردیبهشت سال آینده در دستور کار قرار می گیرد.

شده،  تصویب  فرزندآوری  وام  عنوان  تحت  آنچه 
در  که  است  مجلس  تلفیق  کمیسیون  پیشنهاد 
جریان بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ به تصویب 
بودجه،  بندهای  سایر  و  پیشنهاد  این  است.  رسیده 
در  تا  می رود  مجلس  علنی  صحن  به  آینده  هفته 
صحن بررسی شود. چنانچه پرداخت وام فرزندآوری 
قانون  قالب  در  شود،  تایید  هم  مجلس  صحن  در 

بودجه قابلیت اجرایی پیدا می کند.
آیا ممکن  این است که  دارد  اما سوالی که وجود 
سایر  و  فرزندآوری  وام  تصویب  با  مجلس  است 
تسهیالت  پرداخت  کند؟  مخالفت  آن  تسهیالت 
ازدواج  به  آنان  تشویق  برای  خانوارها  به  مختلف 
و  خانواده  از  حمایت  قانون  ادامه  در  فرزندآوری  و 
مجلس  در  امسال  آبان  که  است  جمعیت  جوانی 

بررسی و تصویب شد.
برای  متعددی  تسهیالت  و  امتیازات  که  طرحی 
خانوارها در نظر گرفته است تا افراد   را به ازدواج 
تشویق کند و خانوارها را به داشتن فرزند بیشتر. بر 
این اساس به نظر می رسد که نمایندگان مجلس با 
پرداخت وام فرزندآوری ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی 

موافقت کنند

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای 
اسالمی گفت: جنایت هایی مانند دختر ۱7 ساله 
مجلس  در  ما  قطعا  و  است  تاسف  مورد  اهوازی 

پیگیر آن هستیم.
و  زنان  فراکسیون  عضو  محمدبیگی  فاطمه 
با  گفت وگو  در  اسالمی  شورای  مجلس  خانواده 
درباره  برنا  خبرگزاری  خانواده  و  زنان  خبرنگار 
کرامت  حفظ  الیحه  بررسی  وضعیت  آخرین 
کرد:  اظهار  خشونت،  برابر  در  زنان  از  حمایت  و 
برابر  در  زنان  از  حمایت  و  کرامت  حفظ  الیحه 
خشونت در دستور کار مجلس  قرار دارد و هفته 

گذشته جلسه ای با برخی از بانوان نماینده در این 
خصوص برگزار شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰۰ ساعت 
کار کارشناسی برای این الیحه انجام شده است، 
اجتماعی  کمیسیون  حاضر  درحال  داد:  ادامه 
مجلس شورای اسالمی مسئول بررسی نهایی این 
اجتماعی  کمیسیون های  بر  عالوه  و  بوده  الیحه 
نظر  صاحب  هم  دیکر  مرتبط  کمیسیون های 
ارائه  را  خود  کارشناسی  نطرات  باید  و  هستند 
نیز  زنان  فراکسیون  در  نیز  ما  همچنین  کنند، 

پیگیر این موضوع هستیم.

این  بررسی  برای  کرد:  تصریح  محمدبیگی 
کمیسیون  در  ابتدا  باید  علنی  صحن  در  الیحه 
اداری   کارهای  و  کارشناسی  بررسی  اجتماعی 
نیاز  در صورت  اداری طی شود.  نظامات  و  انجام 
همچنین  گیرد.  صورت  الحاقات  و  اصالحات 
باید  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
بنا  اساس  این  بر  انجام دهد.  را  بررسی های الزم 
کارگروهی  اجتماعی،  کمیسیون  درخواست  به 
تخصصی با همراهی مرکز پژوهش های مجلس از 
زنان تشکیل شد  و  اجتماعی  بخش های حقوقی، 
تا ارزیابی خود را در چند مرحله در مورد الیحه 

انجام داد.
شورای  مجلس  خانواده  و  زنان  فراکسیون  عضو 
دغدغه  بسیار  زن  نمایندگان  کرد:  بیان  اسالمی 
مند مسائل حوزه زن و خانواده هستند و در حال 
پیگیری هستند. این اطمینان را به مردم می دهیم 
این  به  ویژه ای  توجه  اسالمی  مجلس شورای  که 
موضوع دارد و تنها در قالب اظهار نظرهای توییتی 

نیست.
موضوعات  و  مسائل  بر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
ادامه  هستیم،  حساس  بسیار  زنان  به  مربوط 
داد: برای حمایت از زنان در ابتدا باید به صورت 

ریشه ای به مسائل نگاه کنیم و موضوعات تربیتی 
خانواده و امور  اجتماعی، استحکام خانواده و ... را 

ریشه ای بررسی کنیم.
اتفاقاتی  متاسفانه  اینکه  به  اشاره  با  محمدبیگی 
برای   تالش  که  می دهد  رخ  مجازی  فضای  در 
فروپاشی نظام خانواده و افزایش فساد در خانواده 
می کند، خاطرنشان کرد: تمام این موضوعات در 
موضوع  مانند  جنایت هایی  است،  بررسی  حال 
خانم ۱7 ساله اهوازی بسیارتاسف بار است و ابعاد 
درمان  ریشه  از  باید  کدام  هر  که  دارد  بسیاری 

شود، قطعا ما در مجلس پیگیر آن هستیم.

گفت:   ۱۴۰۱ بودجه  تلفیق  کمیسیون  رئیس 
میزان  کمترین  که  کارگرانی  و  کارمندان  حقوق 
اساس  بر  ها(  حقوق  )حداقل  دارند  را  دریافتی 
آینده  سال  بودجه  در  شده  انجام  ریزی  برنامه 

کشور، ۶۰ درصد افزایش می یابد.
ریزی  برنامه  در شورای  بابایی  حمیدرضا حاجی 
و  اساس  برهمین  افزود:  همدان  استان  توسعه  و 
آینده  بودجه، حداقل حقوق کارکنان در سال  در 
حقوق  حداقل  و  تومان  هزار   ۵۰۰ و  میلیون  پنج 
شده  تعیین  تومان  میلیون  پنج  نیز  بازنشستگان 

است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 

اسالمی اظهار کرد: بر این اساس برای سال جدید، 
میزان حقوق های پایین)کمترین رقم( ۶۰ درصد 
و حقوق های باال)رقم های باال( ۱۰ درصد افزایش 

می یابد.
در  خوبی  اعتبارات  کرد:  تصریح  بابایی  حاجی 
گرفته  نظر  در  مسکن  حوزه  برای   ۱۴۰۱ بودجه 
شده چراکه مسکن کلیدواژه بودجه کل کشور در 

سال ۱۴۰۱ محسوب می شود.
وی تاکید کرد: بودجه ۱۴۰۱ یکی از پر امیدترین 
بودجه های تدوین شده برای اقشار مردم و همچنین 
حوزه های تولید و اشتغال در اصناف مختلف است.
رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: 

در  تومان  میلیارد  هزار   ۱۲۰ بار  نخستین  برای 
برای  که  گرفته شده  نظر  در  استانی  صندوق های 

هر استان مبلغ سه هزار میلیارد تومان می شود.
میلیارد  هزار   ۱۲۰ این  بابایی،  حاجی  گفته  به 
تومان، قابلیت افزایش تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان 
در راستای کمک برای رونق حوزه اشتغال و تولید 

را دارد.
برای  افزود:  ملت  خانه  در  همدان  مردم  نماینده 
بر اساس  بار، تبصره ۱۶ استانی شد که  نخستین 
استان ها  به  اعتبار  تومان  میلیارد  هزار   ۳۶۰ آن 
اختصاص می یابد و در قالب این تبصره، تسهیالتی 
در حوزه ازدواج، مسکن و وام های کوچک به مردم 

پرداخت خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه مسکن از اولویت های بودجه 
۱۴۰۱ است به نحوی که حرف نخست بودجه را 
تومان  میلیارد  هزار   ۲۵۰ افزود:  زند،  می  مسکن 

بودجه عمرانی کشور در سال آینده است.
میلیارد  هزار   ۹۰ همچنین  گفت:  بابایی  حاجی 
سازمان  بدهی های  پرداخت  برای  اعتبار  تومان 
تامین اجتماعی در بودجه سال آینده در نظر گرفته 

شده است.
رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با اشاره به 
اینکه در سال آینده حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد 
تومان برای رتبه بنده معلمان نیز اختصاص یافته 

از  فردی کمتر  آینده هیچ  افزود: در سال  است، 
پنج میلیون تومان حقوق دریافت نمی کند.

 ۲۵۰ حدود   ۱۴۰۱ سال  برای  کرد:  اظهار  وی 
هزار میلیارد تومان اعتبار هم برای خرید نهاده های 
دامی اختصاص یافته است که اقدامی مهم و قابل 

توجه محسوب می شود.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی 
 ۱۴۰۱ سال  بودجه  فرهنگی  مباحث  خصوص  در 
سال  بودجه  در  نیز  هنر  و  فرهنگ  به  گفت:  نیز 
 7۰۰ که  شکلی  به  شده  ای  ویژه  توجه  آینده 
حضرت  سریال   ۲ ساخت  برای  تومان  میلیارد 

موسی و سلمان فارسی اختصاص یافته است.

دبیر بورد ایمنی شناسی کشور و عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با بیان 
بیشتر می تواند در  اعمال کنیم،  بتوانیم مدیریت درستی  تا سه هفته  اگر دو  اینکه 
کنترل اپیدمی به ما کمک کند، گفت: همچنین اگر مردم مراعات کنند تا این مرحله 
که مرحله طوفانی ابتال است را بگذرانیم، می توان با آسیبی کمتر از این پیک گذشت.

دکتر وجگانی درباره وضعیت کرونا در کشور، گفت: جای نگرانی و تاسف دارد که 
به مرگ های سه رقمی رسیده ایم. با این حال اگر بتوانیم پروتکل های فاصله گذاری و 
استفاده از ماسک را رعایت کنیم، دورهمی ها و مهمانی ها را واقعا تعطیل کرده و از 
تجمعات در این مقطع زمانی پرهیز کنیم و ضمن اینکه واکسیناسیون نوبت سوم را 

حتما در اولویت قرار دهیم، می توان این پیک را کنترل کرد.
وی درباره ایجاد محدودیت  در فعالیت های اجتماعی، گفت: باید در همه مکان های 
تجمعی، فاصله گذاری رعایت شود. به عنوان مثال اوال بهتر است در این شرایط به ویژه 
در شهرهای قرمز، مکان هایی مانند سینما، تئاتر و سایر مکان های تجمعی سربسته، 
باز نباشند و اگر هم باز هستند، حتما فاصله گذاری را رعایت کنند و بیش از ۳۰ تا 
۴۰ درصد ظرفیت را استفاده نکنند. در عین حال فعالیت های تجمعی غیرضرور باید 
تعطیل شود و موارد ضروری نیز با حداقل ظرفیت و حداکثر فاصله گذاری انجام شود.

کنیم؛  اعمال  درستی  مدیریت  بتوانیم  هفته  سه  تا  دو  اگر  داد:  ادامه  وجگانی 
رعایت  را  واکسیناسیون  و  تجمعات  برگزاری  عدم  ماسک،  از  استفاده  فاصله گذاری، 

کرده و انجام دهیم، بیشتر می تواند در کنترل اپیدمی به ما کمک کند.
وی با بیان اینکه افزایش دوباره مرگ های ناشی از کرونا واقعا غم انگیز است، گفت: 
ابتال  میزان  وقتی  اما  است،  کمتر  اُمیکرون  مرگ ومیر  که  گفته می شود  که  هرچند 
خیلی باال رود، عدد مرگ ومیر هم باال می رود. بنابراین باید ابتال پایین آید و شیوع 

ویروس را در جامعه کاهش دهیم تا به تبع آن مرگ و میر هم کاهش یابد، اما اگر 
از ابتال و شیوع ویروس در جامعه پیشگیری نشود، قطعا مرگ و میر باز هم افزایش 

می یابد.
وجگانی تاکید کرد: ارزش پیشگیری با ماسک، بسیار زیاد است. افرادی که ماسک 
زده و فاصله را رعایت می کنند، بسیار در پیشگیری از شیوع بیماری موثر خواهند بود. 
باید توجه کرد حتی اگر میزان بستری و مرگ در اُمیکرون کم باشد، اما وقتی میزان 

ابتال باال می رود، همان میزان کم بستری و مرگ نیز چشمگیر می شود.
وی درباره بیشترین سن درگیری در اُمیکرون نیز گفت: در حال حاضر در اُمیکرون 
ابتالی جوانان و کودکان و اطفال افزایش یافته است؛ به طوری که برخالف دلتا که 
عمدتا افراد مسن را درگیر می کرد، اُمیکرون سنین پایین تر را درگیر می کند. باید در 

خانواده ها مراقبت زیادی از کودکان شود.
وجگانی، آبریزش بینی، گلودرد، تب و ... را از عالئم اُمیکرون برشمرد و گفت: در 
حال حاضر هر بیماری شبه سرماخوردگی را باید به اُمیکرون نسبت دهیم. اگر مردم 
بتوانند مراعات کنند تا این مرحله که مرحله طوفانی ابتال است را بگذارانیم، می توان 

با آسیب کمتر از این پیک گذشت.
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

یازده عضو بدن که بدون آن ها هم می توانیم زندگی کنیم

انگیزه ذهنی برای مقابله با تغییرات اقلیمی

در بدن انسان ۱۱ عضو وجود دارد که اگر نباشند 
هم می توانیم زندگی کنیم که با آنها در این گزارش 

آشنا می شوید.
 بدن انسان قدرت زیادی در سازگاری با تغییرات 
از  را  خود  اندام های  از  بسیاری  می توانیم  ما  دارد. 
دست بدهیم و در عین حال عملکرد مناسبی داشته 
رخ  هم  با  همزمان  آن ها  همه ی  اینکه  مگر  باشیم، 
دهد که در اینصورت نتیجه ی خوبی نخواهد داشت. 
که  را  تان  بدن  اندام های  عمده ی  اگر  حال،  این  با 
نقش مهمی ایفا می کنند از دست دهید، همیشه راه 
ویتامین  اضافه کردن مکمل های  مثاًل  حلی هست، 
اثر  فقدان  این  هر صورت  در  خود.  غذایی  رژیم  به 
می توانید  و  داشت  نخواهد  تان  زندگی  بر  چندانی 

کماکان زندگی رضایت بخشی داشته باشید.
در ادامه از اندام هایی خواهیم گفت که برای ادامه ی 

حیات لزوماً به آن ها نیاز نداریم.
-۱ سوراخ های بینی

بینی ما دو سوراخ دارد که با یک تیغه از هم جدا 
نام  به  چیزی  دستخوش  سوراخ ها  این  اند.  شده 
چرخه بینی می شوند و این امر در حقیقت دو بینی 
برای ما فراهم می کند. بر اساس چرخه بینی، فعالیت 

یکی از سوراخ های بینی بیشتر از دیگری است.
نفس  آن  از  که  بینی  سوراخ  ساعت،  چند  هر 
می کشیم به دیگری تغییر می یابد. علت این مسأله 
التهاب بافت های درونی است. جریان هوایی که یک 
دیگری  از  کمتر  باید  می دهد  عبور  خود  از  سوراخ 
بسیار  بویایی  قدرت  از  را  ما  امر  این  چون  باشد، 

زیادی برخوردار می کند.
-۲ ریه

همانطور که همه ی ما می دانیم کار ریه ها رساندن 
انگیز  حیرت  نکته ی  اما  است.  بدن  به  اکسیژن 
هم  ریه  یک  تنها  با  می تواند  ما  بدن  که  است  این 
اندک  با  گرچه  دهد،  ادامه  زندگی  به  و  کند  کار 
ورزشکاران  مثاًل  می شود.  مواجه  محدودیت هایی 
اما  کنند،  ورزش  خود  پتانسیل  تمام  با  نمی توانند 

کماکان قادر به ورزش هستند.
بدن به کار کردن با تنها یک ریه و جبران کمبود 
اکسیژن ناشی از حذف یکی از ریه ها، عادت می کند. 
با  خود  دادن  تطابق  با  باقیمانده  ریه ی  عالوه،  به 
تغییرات رخ داده، اندازه ی بزرگ تری پیدا می کند. 
برای عادت کردن به این شرایط به طور کامل، تنها 

به زمان و تمرین نیاز است.
-۳ معده

می توانند  افراد  بیشتر  شدید،  متوجه  درست  بله 
برای  کوچک  روده های  کنند.  زندگی  معده  بدون 
ادامه ی حیات ضروری و مهم ترین بخش از دستگاه 
ما  بدن  نیست.  اینگونه  معده  اما  هستند،  گوارش 
می تواند مواد غذایی را بدون تجزیه کردن، به روده ها 

منتقل کند.
جراحان می توانند با انجام یک عمل، مری )لوله ای 
که حلق را به معده متصل می کند( را به روده های 
است  ممکن  فرد  نتیجه،  در  کنند.  متصل  کوچک 
تغذیه ای  ویتامین،  مکمل های  مصرف  با  بتواند 
در  تنها  معده  حال،  این  با  باشد.  داشته  طبیعی 
جدی ای  بیماری  فرد  که  می شود  برداشته  صورتی 

همچون سرطان معده داشته باشد.
-۴ لوزه ها

برداشته  پایین  سنین  در  لوزه ها  موارد،  اغلب  در 

به  اقدام  می توانند  هم  بزرگسال  افراد  اما  می شوند. 
بدون آن ها  زندگی  و  لوزه های خود کنند  برداشتن 
امکان پذیر است. لوزه ها در انتهای حلق قرار دارند و 
کارشان جلوگیری از ورود میکروب ها به درون دهان 

است.
سن  رفتن  باال  با  لوزه ها  اندازه ی  افراد  اغلب  در 
رخ  اتفاق  این  هم  گاهی  اما  می شود،  کوچک تر 
و  شدند  عفونی  لوزه ها  که  مواقعی  یعنی  نمی دهد. 

الزم بوده با انجام عمل جراحی برداشته شوند.
-۵ ماهیچه های مورمور شدن

همه ی ما با آن حس مورمور شدن آشنا هستیم، 
وقتی که به آهنگ پراحساسی گوش می دهیم، وقتی 
از  که  وقتی  یا  است،  سرد  بسیار  بیرون  هوای  که 
نداریم،  آن  به  نیازی  واقعاً  ما  اما  چیزی می ترسیم. 
باشیم  خود  پشمالوی  اجداد  مثل  هنوز  اینکه  مگر 
نیاز  به آن  برابر سرما  بیشتر در  برای محافظت  که 

داشتند.
 Arrectores که  ماهیچه ای  رشته های 
Pilorum نام دارند، همان هایی هستند که باعث 
مورمور شدن می شوند و اجداد ما از آن ها مثل یک 

ژاکت پفی در برابر سرما استفاده می کردند.
-۶ برخی قسمت های گوش

درست است که برای شنیدن به گوش نیاز داریم، 
اما برای این کار لزومی به تکان دادن گوش هایمان 
 Auriculare نیست. یک گروه از ماهیچه ها به نام
دادن  تکان  برای  آن ها  از  ما  اجداد  که  هستند 
ابراز  و  شنیدن  بهتر  منظور  به  خود  گوش های 
احساسات استفاده می کردند، یعنی همان کاری که 

حیوانات انجام می دهند.

گرچه ما امروزه هنوز از این ماهیچه ها برخورداریم 
و می توانیم تا حدودی گوش هایمان را تکان دهیم، 
شده  ضعیف تر  ماهیچه ها  این  تکاملی  دالیل  به  اما 
اند. با این حال، گوش های ما زمانی که احساساتی 
و  می خورند  تکان  می کنیم  تجربه  را  شادی  مانند 
این پدیده ای است که دانشمندان هنوز نتوانسته اند 

توضیحی برای آن ارائه کنند.
-۷ روده بزرگ

کار اصلی روده بزرگ خارج کردن فضوالت از بدن 
مسیر  و  ندارد  گوارش  فرآیند  در  نقشی  اما  است. 
سرراست تری به شکم است و به همین دلیل بدون 
آن هم می توان به زندگی ادامه داد. البته هیچ دلیلی 
برای برداشتن روده بزرگ وجود ندارد، مگر آنکه به 
خاطر بیماری ای جدی باشد. اما نگران نباشید، بدون 
آن هم می توانید زندگی رضایتبخشی داشته باشید.

-۸ پلک سوم
اگر در آینه به چشمان خود نگاه کنید در گوشه ی 
چشم خود یک مثلث کوچک صورتی رنگ می بینید. 
مصرف،  بی  ما  برای  که  است،  تان  سوم  پلک  این 
و  دارد  کاربرد  پرندگان  مانند  حیوانات،  برای  اما 
درون  به  خاک  و  گرد  ورود  جلوی  آن  وسیله ی  به 

چشمان شان را می گیرند.
این  باشید،  شنیده  چیزی  طبیعی  انتخاب  از  اگر 
مسأله ممکن است برایتان آشنا باشد. مخلص کالم 
آنکه، انتخاب طبیعی، اعضای بدن را از نسلی به نسل 
بعد حفظ می کند، اما بعضی از آن ها که مضر هستند 

در نسل بعدی ادامه نمی یابند.
-۹ دنبالچه

کاماًل  برایمان  که  داریم  دنبالچه  استخوان  ما یک 

برای  که  پستاندارانی  برخالف  است،  مصرف  بی 
حفظ تعادل و برقراری ارتباط به آن نیاز دارند. این 
استخوان حتی برای اجداد ما هم زمانی که شروع به 
یادگیری راه رفتن روی دو پا کردند، بی مصرف بود.

فرآیند تکامل آن را تبدیل به استخوانی در انتهای 
ستوان فقرات مان کرد. برخی یافته ها می گوید این 
استخوان هنوز برای حفظ برخی ماهیچه ها و ناحیه 
لگن کاربرد دارد، اما ثابت شده که کاربرد آن جزئی 

تا صفر است.
-۱۰ طحال

طحال در سمت چپ شکم، کنار معده قرار دارد. 
اندام مهمی است، اما بدون آن هم می توان زندگی 
کرد. طحال وقتی دیگر درست کار نکند، مثاًل بزرگ 
شود یا آسیب ببیند، مشکل ساز می شود. به همین 

دلیل آن را با عمل جراحی برمی دارند.
دچار  زودتر  است  ممکن  طحال  برداشتن  از  بعد 
عفونت شوید. با این حال، برای مثال، کبد وظایف 
این  می توانید  کماکان  و  می گیرد  برعهده  را  آن 

عفونت ها را مدیریت کنید.
-۱۱ کیسه صفرا

کیسه صفرا سمت راست شکم، زیر کبد قرار دارد. 
بدون آن بدن قادر به جمع آوری مایعات گوارشی 
به نام صفرا نبود، اما کبد می تواند جایگزین آن شود 
و این وظیفه را انجام دهد و صفرا را به درون روده 

کوچک بریزد.
از  بسیاری  می توانید  کماکان  صفرا  کیسه  بدون 
مواد غذایی را هضم کنید. با این حال، مصرف بیش 
است  ممکن  چرب  یا  روغنی  غذا های  اندازه ی  از 
مشکل ساز شود، چون باعث نفخ و باد روده می شود.

برانگیختن  موجب  ذهن  عملکرد  تقویت 
احساسات نسبت به آثار تاثیرات اقلیمی می شود.

تغییرات  سرعت  کاهش  خواهان  مردم  بیشتر 
به شیوه مناسب  بیشتر آن ها  اما  اقلیمی هستند، 
از  برن  دانشگاه  در  محققان  نمی کنند.  رفتار 
تحریک مغز استفاده کرده اند تا نشان دهند ایجاد 

در  اقلیمی  تغییرات  قربانیان  با  همدردی  توانایی 
آینده موجب بروز رفتار های مناسب می شود.

در  اجتماعی  اعصاب  علوم  استاد  ناچ،  داریا 
از  را  ما  درباره دالیلی که  تازگی  به  برن  دانشگاه 
رفتار مناسب تغییرات اقلیمی باز می دارد مطالعات 
عصب شناختی انجام داده، که در مجله بین المللی 

cortex منتشر شده است.
در این پژوهش، محققان دریافتند که اگر مردم 
به  نسبت  کنند  پنداری  همذات  فردی  با  بتوانند 
آن فرد احساس مسئولیت بیشتری می کنند، که 
نواحی عملکردی مغز در موضوعات مورد بحث را 
می توان با بازخورد عصبی و مدیتیشن تقویت کرد. 

تغییرات  آثار  به تصویرسازی  میتواند  این موضوع 
اقلیمی کمک کند.  

استفاده  با  که  است  عملکردی  عصبی،  بازخورد 
فرد  به  بازخورد  دادن  و  مغز  الکتریکی  امواج  از 
فرد  در  را  خودتنظیمی  نوعی  که  می کند  تالش 
ایجاد کند. این روش از سال ۲۰۱۴ بعنوان یکی 

از شیوه های درمان پیش فعالی مورد توجه قرار 
گرفته است.

داریا ناچ گفت: این شرایط باعث می شود افراد به 
جای صحبت در مورد یک نسل ناشناس، وضعیت 
با تصورات پیش ساخته درک  نسل های آینده را 

کنند و به دنبال محافظت از آن باشند.

گزارش »کرمان امروز« از تب تند امیکرون در کرمان و تکمیل بخش های اطفال کرونایی در کرمان؛

میکرون
ُ
بخش های اطفال در کرمان؛ مملو از مبتالیان ا

سویه  با  کرونا  ویروس  به  کودکان  ابتالی 
بر اساس  امیکرون در استان قابل توجه است و 
آمار حداقل ۲۰ درصد از افراد بستری در کرمان 
کودکان زیر ۱۲ سال هستند. حتی یک کودک 
ده ساله در کرمان جزو قربانیان امیکرون است. به 
گفته مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کرمان همه 
کرونایی  ویژه  های  مراقبت  و  عادی  های  تخت 
کودکان در بیمارستان های استان پر شده و در 
بستری  موارد  افزایش  و  نکردن  رعایت  صورت 
شرایط بسیار سخت تر می شود. در همین زمینه 
گزارشی تهیه شده که در ادامه قابل مطالعه است.
کرونا  به  ابتال  موارد  روزانه  افزایش  با  همزمان 
بخش  ظرفیت  تکمیل  از  ها  گزارش  استان  در 
های ویژه کودکان در بیمارستان ها حکایت دارد. 
باز شدن مدارس و حضور  به گفته کارشناسان، 
کودکان در مهدهای کودک یکی از دالیل  اصلی 

ابتالی کودکان است.
و  درمانی  مراکز  به  مراجعان  آمار  متاسفانه 
بیمارستان های استان به صورت مداوم در حال 
باال رفتن است. هر چند تظاهر کلی امیکرون در 
دارند، خفیف  ایمنی سالمی  افرادی که سیستم 

های  بیماری  دچار  افراد  کلی  طور  به  اما  بوده 
و  هستند  خطر  معرض  در  همچنان  ای  زمینه 
بد بستری می  با حال  افرادی که  اعظم  قسمت 

شوند، کسانی هستند که بیماری زمینه ای دارند 
باشد و  تواند همراه   و میر هم می  با مرگ  که 
متاسفانه ابتال به امیکرون در کودکان زیر دو سال 

و بعضا زیر شش ماه افزایش چشمگیری داشته 
است. 

در شیب  و  ایم  نرسیده  پیک  به  هنوز  اگر چه 

صعودی موج ششم هستیم و بر اساس تجربه 
هایی که از پیک های قبلی به دست آورده ایم، 
چند هفته ی طول می کشد که این پیک سیر 
نزولی پیدا کند بنابر این با افزایش روند  بستری 
از  بیش  آمار  استان مواجه هستیم. طبق  ها در 
پر  کرمان  در  ها  بیمارستان  ظرفیت  درصد   5۰
شده است و بیمارستان هایی که پذیرش کرونا 
نداشته اند مجبور شده اند دوباره بخش هایشان 

را  برای کووید باز کنند.
در حال حاضر متاسفانه گزارش هایی از افزایش 
پر  و  ها  بیمارستان  در  کودکان  بستری  میزان 
رسد  می  گوش  به  کرونایی  اطفال  بخش  شدن 
در  کرونا  از  ناشی  میر  و  مرگ  گزارش  حتی  و 
کودکان را داشته ایم و اگر بی توجهی به پروتکل 
های بهداشتی ادامه پیدا کند با توجه به سرعت 
انتقال امیکرون، تعداد کودکان بیمار بستری در 
بیمارستان ها و خانه ها افزایش بیشتری خواهد 

داشت.
کارشناسان بهداشتی و درمانی به والدین توصیه 
می کنند در شرایطی که جامعه  با پیک جدیدی 
نسبت   بیشتری  شده حساسیت  مواجه  کرونا  از 
به  فرزندان داشته و در شرایطی که مدارس  به 
حضور  از  دارند  فعالیت  حضوری  غیر  صورت 
خودداری  ها  مهمانی  و  تجمعات  در  فرزندان 
کرده و یقین بدانند که در پیک ششم، درگیری 
کودکان جدی  است و زیر ساخت های درمانی 

برای درمان کودکان نیز محدود است.

در  کودکان  ویژه  بخش های  ظرفیت  تکمیل  از  گزارش ها  استان،  در  کرونا  به  ابتال  موارد  روزانه  افزایش  با  همزمان    
گفته  به  هستند.  سال   12 زیر  کودکان  کرمان  در  بستری  افراد  از  درصد   20 حداقل  آمار  اساس  بر  دارد.  حکایت  بیمارستان ها 
بیمارستان های  در  کودکان  کرونایی  ویژه  مراقبت های  و  عادی  تخت های  همه  تقریبا  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  مسئوالن 
و.... شد  خواهد  سخت  بسیار  کرمانی  کودکان  برای  شرایط  بستری  موارد  افزایش  و  نکردن  رعایت  صورت  در  و  شده  پر  استان 
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به قلم 
حمید عسکری 

یادداشت ورزشی:

صدور آرای عجیب و 

معنا دار کمیته انضباطی 

فدراسیون فوتبال علیه

 تیم مس کرمان
تیم فوتبال صنعت مس کرمان در آخرین دیدار خود در نیم 
فصل اول رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشوردر حالی 
میزبان دیگر تیم مدعی صعود،خیبر خرم آباد بود که »موعود 
از  بسیاری  اذعان  به  بنا  میدان  این  سرشناس  «داور  فر  بنیادی 
خطای  از  راحتی  به  ایشان  خود  اقرار  و  داوری  کارشناسان 
تا  کرد  پوشی  چشم  مس  مهاجم  روی  بر  میهمان  تیم  مدافع 
این بازی حساس و شش امتیازی با تساوی بدون گل به پایان 

برسد!
اما در زمان برگزاری مسابقه و حتی پس از پایان این دیدار،ناظر 
فدراسیون جهت نمایش اقتدار خود و در حرکات عجیب و 
غریب،بارها و بارها باعث ایجاد حاشیه و توقف بازی شد و 
حتی سعی داشت با تحریک نیمکت مس و عوامل تدارکات 

و برگزاری بازی،ضعف داور بازی را کم رنگ جلوه دهد.
اما ظاهرا وی به همین مقدار بسنده نکرده و با گزارش عجیب 
تا  کرده  مجاب  را  فدراسیون  انضباطی  خود،کمیته  غریب  و 
بهداشتی و ورود شماری  پروتکل های  بهانه عدم رعایت  به 
ذخیره،خبرنگاران  بازیکنان  ایشان  )البته  ورزشگاه  به  هوادار 
و تعدادی از عوامل اجرایی را تماشاگر قلمداد کرده (حکم 
به  و  تیم مس و عوامل آن صادر کند  انضباطی عجیبی علیه 
یک  برگزاری  از  را  کرمانی  تیم  داور،این  محرومیت  جای 
ریال،ولی  میلیون  سیصد  پرداخت  به  و  محروم  خانگی  بازی 
میرزایی مربی مس را به دو جلسه از همراهی تیم و پرداخت 
مبلغ صد میلیون ریال جریمه و اکبر زنگی آبادی از اعضای 
به  ورود  از  محرومیت  ماه  هشت  به  را  مس  تیم  تدارکات 
ورزشگاه و پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جریمه نقدی 

محکوم کند!
با سایت  تیم در گفتگو  اظهارات حجت جهرمی مدیر  به  بنا 
ورزشی دی اسپورت مصاحبه سعید قرایی مدیر روابط عمومی 
باشگاه با برنامه میدان سیمای مرکز کرمان در مورد عدم اعالم 
دو خطای مسلم پنالتی برای مس در دو بازی متوالی و چینش 
عجیب و معنادار ،داوری ها و صدور این حکم عجیب علیه 
مس به نظر می رسد عزم فدراسیون و سازمان لیگ جزم شده 
ممکن  طریق  هر  به  را  کرمان  تیم مس  گیری  نتیجه  روند  تا 
متوقف کنند تا دو تیم خاص و مورد حمایت برخی از عوامل 

فدراسیون نشین،راه صعودشان به لیگ برتر هموار شود!
اکنون انتظار هواداران فوتبال کرمان و مردم نجیب و مظلوم 
این تیم کرمانی از مدیران ارشد استان،نمایندگان مجلس و به 
خصوص اداره کل ورزش و جوانان و هیات فوتبال استان،این 
هست که با تمام وجود و استفاده از تمام اهرم های قانونی و 
مکاتبات و رایزنی های الزم،اجازه ندهند تا حق فوتبال کرمان 

و تیم اصیل و آسیایی مس بیش از این ضایع شود!
البته کادر فنی و بازیکنان مس هم باید فارغ از هیاهوها و البته 
مافیای  توسط  و  سبز  مستطیل  از  بیرون  که  هایی  کشی  حق 
فوتبال در حق آنان روا داشته می شود،با تمرکز کامل و عزمی 
پوالدین در مستطیل سبز ،جوابی محکم و قاطع و دندان شکن 
به همه بدخواهان خود بدهند و ققنوس وار و با نتایج درخشان 
را  آسیا  و  فوتبال کشور  اول  به سطح  دوباره  بازگشت  زمینه 

فراهم کنند.
اکنون باید منتظر ماند و دید محمد جواهری سرپرست جدید 
هیات فوتبال استان که به تازگی جانشین محسن سالجقه شده 
با تیم گل گهر سیرجان را  البته تجربه صعود به لیگ برتر  و 
غیر  رای  و  این چالش  دارد،با  مدیریتی خود  کارنامه  در  نیز 
منصفانه علیه تیم استانش چگونه برخورد می کند و آیا قادر 

خواهد بود،این رای را در کمیته استیناف تغییر دهد یا خیر!؟

  به قلم
امید سالجقه

به قلم 
محمد فتح نجات

یادداشتی درباره دومین جشنواره فیلم کرمان در اردیبهشت ماه سال آینده؛ 

وقوع دومین گام مهم سینمایی استان کرمان در راه است 

گزارش »کرمان امروز« از پدیده ارزشمند خانه های بوم گردی در استان کرمان که اگرچه نوظهور است، اما اتفاقی ارزشمند به شمار می آید؛

خانه های بوم گردی نیاز به حمایت دارند

بوم گردی  های  خانه  که  است  سالی  چند 
اما  دیرزمان،  بسیار  اگرچه  کرمان  استان  در 
سرانجام راه اندازی شد. مراکزی که در استان 
بسیار  کشور  شمال  خصوص  به  و  دیگر  های 
کار  تازه  ما  استان  در  اما  شوند،  می  مشاهده 
هستند. خانه هایی که نه تنها اسکان مسافران 
برای  است  مهلتی  بلکه  شود،  می  موجب  را 
فروش صنایع دستی و غذای کرمانی و از سویی 
می توان خانه های بومگردی را محلی مناسب 
برای تبادل فرهنگ نیز دانست. خانه های بوم 
گردی از اواسط دهه نود در کرمان رونق گرفتند 
و مردم کرمان با این مراکز درآمدزا آشنا شدند. 
پذیر  توریست  کشورهای  همه  در  که  مراکزی 
متاسفانه  اما  بودند،  رایج  کشور  های  استان  و 
کرمانیان با این پدیده ارزنده آشنایی نداشتند. 
از  دنیا  در کل  روزها  این  بومگردی  های  خانه 
محبوبیتی خاص برخوردار شده اند به گونه ای 
که رقیبی قابل مالحظه برای هتل ها به شمار 
می آیند. این موضوع به گونه ای شده است که 
بسیاری از هتل های معروف در دنیا اقدام به راه 
خانه  خرید  یا  و  گردی  بوم  های  خانه  اندازی 

های بومگردی موفق می کنند. 
کردم  اشاره  متن  این  ابتدای  در  که  همانطور 
اگرچه این پدیده بسیار دیرهنگام در کرمان راه 

اندازی شد، اما خوشبختانه این روزها خانه های 
بومگردی در استان کرمان رونق ویژه ای پیدا 
کرده اند به گونه ای که حتی در این محدودیت 
بومگردی  های  خانه  برخی  نیز  کرونایی  های 
نیز در  فعالیت  این  متاسفانه  اما  دارند.  فعالیت 
استان کرمان به مانند دیگر فعالیت ها، آنطور که 
باید به گردشگران شناسانده نمی شوند. ما که 
ساکن استان کرمان هستیم اگر بخواهیم خانه 
ی بومگردی در یکی از مناطق زیبای این استان 

پیدا کنیم، باید ساعتها در فضای مجازی بگردیم 
و شاید در نهایت مکانی که با سلیقه ما مطابق 
متاسفانه  دیگر  سویی  از  نکنیم.  پیدا  را  باشد 
می  مشاهده  بسیار  مکان یاب  افزارهای  نرم  در 
شود که بعضی کالهبرداران نیز اقدام به آگهی 
باعث شده است  این موضوع  سازی می کنند. 
که هم امنیت گردشگران زیر سوال رود و هم 
دهد.  رخ  ایشان  در  بی اعتمادی  نوعی  اینکه 
تواند  اتفاقاتی که می  بهترین  از  یکی  بنابراین 

بانک  یک  ایجاد  شود،  زده  رقم  زمینه  این  در 
است که  استان  در  بومگردی  جامع خانه های 
تحت نظر اداره کل میراث فرهنگ استان باشد 
تا امنیت در این باره زیر سوال نرود. از سویی 
برخی  تبدیل  برای  هایی  وام  باید  دولت  دیگر 
خانه های روستایی به خانه بومگردی اختصاص 
دهد تا تقریبا راه اندازی این مراکز بدون مانع 
انجام شود. به امید روزی که هیچ استعدادی در 

استان کرمان نادیده گرفته نشود.

سرگرمی  بزرگ  صنعت  یک  عنوان  به  سینما 
ساز همواره از نقش و جایگاه و قدرتی غیرقابل 
تصور برخوردار بوده و هست. سینما و فیلمها 
شمار  به  موثر  شدت  به  و  قدرتمند  ابزاری 
ایده  رساندن  ثمر  به  و  پیشبرد  برای  و  رفته 
به  راهکار  و  انتخاب  بهترین  بلند  اهداف  و  ها 
از کنار این رسانه  نباید  شمار می روند. هرگز 
به سادگی عبور کرد. سرزمین های  تاثیرگذار 
دادن  توسعه  و  هدفها  پیشبرد  برای  موفق 
کمترین  بدون  موجود خودشان  های  وضعیت 
همواره  باال،  ذکاوتی  و  هوشمندی  با  و  تردید 
را  برداری  بهره  نهایت  قدرتمند  سالح  این  از 
برده اند و با کمک آن قدرت و توانمندی بعضا 
و شاید غیرواقعی شان را به رخ دیگران کشیده 
اند. غفلت ورزیدن از رسانه و در اینجا به طور 
خاص سینما، اشتباهی است غیرقابل جبران و 
خطایی محاسباتی که تاوان سخت و گرانی را 

نیز در پی خواهد داشت.
و  نام  با  برگزاری یک جشنواره سینمایی  ایده 
خودش  خودی  به  »کرمان«  مشخص  عنوان 
که  ای  ایده  است.  توجه  قابل  و  جذاب  بسیار 
از سالها قبل در ذهن برگزار کنندگان خالفش 
وجود داشته و سرانجام در سال 1399 شاهد 
درخشان  فکر  این  پیوستن  وقوع  به  و  تولید 

بودیم.
یک  نام  به  سینمایی  های  جشنواره  برگزاری 
مکان و شهر و در همان محل در دنیا از یک 
است.  برخوردار  درخشان  و  دیرینه  سابقه 
به  توان  می  مثال  عنوان  به  و  آنها  جمله  از 
رم،  تورنتو،  کن،  فیلم  جهانی  های  جشنواره 
سن سباستین، ونیز، برلین، نانت، کراالی هند، 
توکیو اشاره نمود که در بیش از چندین دهه 
از  هستیم.  آمیزشان  موفقیت  برگزاری  شاهد 
جمله مهمترین اهداف مورد نظر این فستیوال 

جذابیت  جز  به  رنگارنگ  و  دشت  و  ریز  های 
و  ایالت  یک  معرفی  هنری،  و  فرهنگی  های 
شهری است که جشنواره را در آنجا برگزار می 
توریسم،  صنعت  رونق  و  سرمایه  جذب  کند. 
یک  اقتصادی  اوضاع  دادن  رونق  و  اشتغالزایی 
چنین  وقوع  دل  در  افتاده  دور  بعضا  منطقه 
واقعیت  به  از خیال  رویدادهای مهم سینمایی 
چند  طول  در  نیز  ایران  در  شود.  می  تبدیل 
به  مهمی  رخداد  چنین  شاهد  گذشته  دهه 
طور جسته و گریخته بوده ایم که البته در حد 
چند دوره موقت بوده اند و خیلی زود به بوته 
فراموشی سپرده شده اند. جشنواره فیلم تهران 
در سالهای دور گذشته و جشنواره فیلم مستند 
کیش که فقط برای چند دوره کوتاه اجرا شده 
اند. جشنواره فیلم کوتاه تهران یک نمونه خوب 
سینمای  انجمن  توسط  که  است  زدنی  مثال 
که  است  طوالنی  نسبتا  سالهای  ایران  جوان 

دوام آورده و همچنان نیز برگزار می گردد.
قومی،  نظیر  بی  تنوع  دلیل  به  ایران  سرزمین 
جشنواره،  جغرافیای  غنی،  فولکلور  فرهنگ 
به  باستانی و ملی،  تاریخ بزرگ  آداب و سنن، 
بزرگ  جشنواره  چند  برگزاری  مستعد  شدت 

سینمایی در ابعاد ملی و بین المللی در شهرها 
جغرافیا  همان  و  مکان  هر  نام  به  و  مناطق  و 
است. معرفی قابلیت ها، استعدادها و جذابیت 
است که در  اتفاقی  های یک منطقه کمترین 
به  دست  این  از  سینمایی  جشنواره  یک  دل 
همواره  نیز  کرمان  استان  پیوندد.  می  وقوع 
و  برده  بهره  باال  توانمندی  و  قابلیت  از چنین 
هست که صاحب یک جشنواره بزرگ سینمایی 
در اندازه ها و ساختار ملی و بین المللی بشود. 
خوشبختانه از سابقه و تجربه باال و مهمی نیز 
برخوردار است. در طول یکی دو دهه گذشته 
کرمان محل برگزاری چند جشنواره ملی و بین 
المللی سینمایی قرار گرفته که جزو خاطرات 
سینمای  خانواده  ماندگار  و  شیرین  جذاب، 
ایران به ثبت رسیده است. جشنواره بین المللی 
فیلمهای کودک، جشنواره بین المللی مقاومت 
از جمله همین حوادث  و جشنواره فیلم رشد 
روند.  می  شمار  به  آمیز  موفقیت  و  شیرین 
جشنواره فیلم کرمان در این میان شاید بتواند 
جایگاه  از  و  کرده  عمل  استثنا  یک  عنوان  به 

منحصر به فرد و ویژه ای برخوردار باشد.
دیدگاه،  یک  صاحب  جشنواره  این  چنانچه 

استراتژی، چشم انداز و افقی دقیق و از پیش 
کننده  برگزار  تیم  و  فکر  اتاق  شده،  ترسیم 
قدرتمندی باشد و هرگز به آن به عنوان یک رفع 
تکلیف و باری به هر جهت نگاه نشود می توان 
به آینده بزرگش امیدوار بود. تا همینجایش نیز 
باید دست اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان کرمان و دست اندر کاران، ایده پردازان 
و برگزار کنندگان این رویداد خوب را به گرمی 
فشرد و برایشان آرزوی توفیق فراوان نمود. حاال 
سینمایی  شیرین  حادثه  این  بنای  سنگ  که 
گذاشته شده و به اصطالح طلسم آن شکسته 
شد پس چقدر مناسب و بجاست که با قدرت 
اندیشید و زمینه ها  انگیزه باال به تداوم آن  و 
و شرایط تثبیت دائمی آن را و تبدیل کردنش 
به یک جشنواره ملی و بین المللی فراهم نمود. 
اتفاق خوب و قابل توجهی که خوشبختانه یک 
جورهایی از چشم برگزار کنندگان دومین دوره 
جشنواره فیلم »کرمان« دور نمانده و آنگونه که 
در فراخوان جشنواره دوم آمده، بخش فیلمنامه 
در ابعاد ملی دیده شده است. در فرصت های 
بعدی و به خصوص در ایام برگزاری این رویداد 
خوب سینمایی به تفصیل و با جزییات بیشتر 

درباره ای صحبت خواهیم کرد.
است  این  توجه  قابل  و  انکار  غیرقابل  واقعیت 
در  ویژه  به  کرمان  استان  در  سینما  چراغ  که 
طول چندساله اخیر به سختی و تالش ستودنی 
خانواده سینمایی این استان روشن نگه داشته 
شده است. بجاست که مراتب قدردانی و سپاس 
فراوان خودمان را از همه دست اندرکاران اعم 
هنری،  و  فرهنگی  مدیران  کنندگان،  تهیه  از 
ویژه  طور  به  و  نویسان  فیلمنامه  فیلمسازان، 
آنها  تقدیم  دیار  این  خوب  مردم  و  مخاطبین 
نماییم که تحت هیچ شرایطی اجازه نداده اند تا 
این چراغ رو به خاموشی بگذارد. خالی از لطف 
نیست که به طور واضح به بخشی از این چهره 
دهقانی،  مجتبی  نماییم.  اشاره  نهادها  و  ها 
فدایی  علیرضا  فدایی،  مجید  اشجعی،  مسعود 
موسوی  جواد  سید  معافی،  محبوبه  کرمانی، 
سیفی،  افسانه  سیما(،  و  صدا  وقت  )مدیرکل 
علیرضا کالنتری، شاهد شفیعی، امین شجاعی، 
مهدی حشتمی، غالمعباس ساالری، محمدعلی 

جوشایی، رضا شمشی، محمد شریفی، کوروش تقی زاده، حمید 
میرحسینی، امیر عابدین پور، عبدالرضا میرحبیبی، دفاتر انجمن 
کرمان،  شهرداری  کرمان،  هنری  حوزه  استان،  جوان  سینمای 
علیزاده،  صفر  مجتبی  محمدی،  ملک  اسماعیل  سعادت،  حامد 
گنج  علی  کرمان،  زیبای  هنرهای  هنرستان  مجیدی،  محسن 
اردیبهشت،  سرای  کتاب  قنبری،  حمید  مددی،  سعید  کریمی، 
کرمان،  پنج  شبکه  تولید  کرمان،  باهنر  دانشگاه  فرهنگی  واحد 
رادیوی کرمان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، واحد 
خبر تلویزیون کرمان، استانداری کرمان، محمد لطیف کار، بهناز 
صالحی و البته مطبوعات محلی و رسانه های جمعی و مجازی 
دیگر که همواره در کنار سینما و جامعه فیلمسازی در برافراشته 
نگه داشتن پرچم سینمایی استان از هیچ همکاری و تالش موثر 

مفید دریغ نورزیده اند.
اتفاق  نمی شود.  فیلم منحصر  به خود یک  فقط  معجزه سینما 
بزرگ این است که سینما یک رویداد جمعی و گروهی است و 
روحیه همدلی و همراهی را تقویت و ترویج می نماید. جشنواره 
دوباره  همیاری  این  برای  است  مغتنمی  فرصت  کرمان  فیلم 
جمعی. دست برگزار کنندگان این رویداد خوب سینمایی را چه 
در دوره قبل و چه این دوره و البته دوره های پرشمار بعدی را به 

گرمی فشرده و برایشان آرزوی موفقیت فراوان می نماییم. 
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