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رییس پلیس آگاهی استان:

سارقان صد میلیاردی طال 

در کرمان دستگیر شدند

نیم نگاهی به 
شماره 51 ماهنامه سرمشق:

دنیا را برای صلح

 به مادران بسپارید

متن در صفحه دوم
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کسن نزده ها در انتظار هزینه های  وا

پر خرج  باشند!

گزارشی از حال و هوای اربعین امسال 

در استان پهناور کرمان

پیش بینی رئیس شرکت فایزر در مورد پایان کرونا؛

آیا بهار رویایی در پیش رو است؟

رییس دادگاه انقالب کرمان:

از حضور مصلحین در مساجد 

برای صلح و سازش در پرونده های 

خانواده استفاده شود

که عمدتا برای این قشر مناسب سازی نشده است: گزارش »کرمان امروز« از مشکالت معلوالن برای استفاده از امکانات شهری 

مشکالت توانیابان در شهر کرمان تمامی ندارد؟

متن کامل در صفحه سوم

    متاسفانه در سال های گذشته آنگونه که باید، نگاه مناسبی به موضوع مناسب سازی فضاهای شهری برای معلوالن در کرمان وجود نداشته است. البته اقداماتی در این باره انجام شد که چندان رضایت 
بخش نیست. سختی استفاده از خودروهای عمومی ویژه معلوالن، نامناسب بودن فضاهای اداری و بانک ها، پیاده روها، امکانات رفاهی برای معلوالن و همچنین ایرادات معابر عمومی سطح شهر، مساله ای 

است که بارها از سوی معلوالن کرمانی در رسانه های مختلف بیان شده است، مساله ای که باید نگاه ویژه مدیریت شهری در دوره جدید را به دنبال داشته باشد و...
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واحد ابراهیم آباد 
متن در صفحه دوم

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی
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فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 
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گزارش »کرمان امروز«از آفت عدم
کسن توسط بعضی از  دریافت وا

کرمانیان که ممکن است منجر
 به بروز  پیک ششم شود؛
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اخبار استان

کشور  نقاط  دیگر  همچون  کرمان  استان  اهالی 
و  غم  روز  ماتم چهل  و  به سوگ  اربعین حسینی  در 
حضرت  جانسوز  شهادت  در  )ع(  بیت  اهل  مصیبت 
اباعبداهلل حسین )ع( و ۷۲ یار باوفایش نشسته و رخت 
در  کرمان  استان  ایرنا،  گزارش  به  کردند.  تن  بر  عزا 
اربعین سرور و ساالر شهیدان حضرت امام حسین )ع( 
و  ماتم  غرق  سراسر  دوشنبه  دیروز  وفادارش  یاران  و 

مدیحه سرایی  و  عزاداری، سوگواری  آیین  اندوه شد. 
یاران  و  جهان  شیعیان  سوم  امام  شهادت  اربعین 
باوفایش )دوشنبه( در برخی نقاط این استان با رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد.
در چهلمین روز از شهادت اباعبداهلل الحسین )ع( مردم 
مومن و والیت مدار استان کرمان در سوگ بزرگ مرد 
نمایش گذاشتند و  به  را  تاریخ شور و شعور حسینی 

امام  تاکید کردند که حیات اسالم مدیون خون پاک 
حسین )ع( و اصحاب و یاران با وفای اوست. 

با  زیارت  قرائت  از  پس  کرمان  استان  سراسر  مردم 
به  عاشورا،  زیارت  و  )ع(  حسین  امام  اربعین  فضیلت 
غمبار  خاطره  احیای  و  روز  این  بزرگداشت  و  تکریم 
عاشورا به عنوان رمز تداوم شور عاشورایی پرداختند. 

امام  ارادتمندان  توسط  مختلف  های  نذری  پخش 

های  آیین  دیگر  از  عزاداران  بین  در  )ع(  حسین 
مرسوم این روز در کرمان بود.  شهرستان های استان 
کرمان نیز از این مهم مستثنی نبودند و ارادت خود 
های  جامه  پوشیدن  با  شهیدان  ساالر  و  سرور  به  را 
سیاه و برگزاری آیین های عزاداری به صورت محدود 
نمایش  به  بهداشتی  های  دستورالعمل  رعایت  با  و 

گذاشتند.

و  استانی  فرا  از دستگیری سه سارق  کرمان  استان  آگاهی  پلیس  رییس 
کشف ۱۷ مورد سرقت طالجات به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال خبر 
وقوع  پی  در  کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  یداله حسن پور   سرهنگ  داد. 
چندین مورد سرقت طالجات از چند منزل در سطح شهر کرمان، کارآگاهان 
پلیس آگاهی در روند پی جویی های پلیسی برای کشف این سرقت ها به 

اطالعاتی در رابطه با دست داشتن پنج متهم سابقه دار در سرقت ها دست 
پیدا کردند. وی افزود: در این رابطه کارآگاهان با انجام اقدامات اطالعاتی 
هویت متهمان موردنظر که همگی اهل یکی از استان های غرب کشور بودند 
را شناسایی و با رصد اطالعاتی موفق شدند سه۳ نفر از آنان را با اخذ نیابت 

قضائی و طی چند عملیات غافگیرانه در شهر اصفهان دستگیر کنند.

رییس دادگاه های عمومی و انقالب اسالمی کرمان گفت: پرونده های 
تمکین  مساله  چنانچه  و  شوند  ارجاع  مشاور  مراکز  به  باید  تمکین 
بود.  خواهیم  طالق  پدیده  چشمگیر  کاهش  شاهد  قطعا  شود  اصالح 
چون منشاء اکثر دادخواست های طالق نارضایتی جنسی است چراکه 

زوجین چگونه برخورد کردن باهم را یاد نگرفته اند.
ابراهیمی در جلسه شورای مشورتی مراکز  حجت االسالم محمدامیر 
مشاوره استان کرمان با اشاره به اینکه هدف ما کاهش فروپاشی بنیاد 
خانواده هاست، افزود: خوشبختانه قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که 
در کنار دادگاه های خانواده باید مراکز مشاوره نیز حضور داشته باشند.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف مهم مراکز مشاوره صلح و 
سازش است، گفت: انتظار ما ایجاد صلح و سازش عمیق و ماندگار است 
و در این زمینه برخی مراکز مشاوره موفق عمل کرده و تجربه آنها به 

سایر مراکز نیز تعمیم داده خواهد شد.
وی وظیفه دوم مراکز مشاوره را آموزش زوجین برشمرد و بیان کرد: 
کار همه  باید در دستور  و  بوده  ازدواج ضروری  از  قبل  آموزش های 
مشاوران قرار گیرد، همچنین توجه به آموزه های دینی برای استحکام 
بنیان خانواده ها نیز بسیار الزم است یعنی در کنار مشاوره هایی که 
با مکاتب غربی به مراجعین داده می شود باید به بیان مسائل دینی نیز 
پرداخته شود چرا که جامعه اسالمی نیاز به خوراک اسالمی نیز دارد.

رییس دادگاه های عمومی و انقالب اسالمی کرمان یادآور شد: سومین 

به  دیده  آسیب  افراد  زندگی  اشتباهات  گوشزد  مشاوره  مراکز  وظیفه 
به  پیشگیری شود،  اجتماعی  تکرار معضالت  از  تا  است  آنها  فرزندان 
نیز  السالم  علیهم  ائمه   سیره  به  باید  خوب  مشاوره  مرکز  یک  عالوه 

توجه کند.
وی ضمن تاکید بر بومی سازی اسناد باالدستی، بیان کرد: نیاز است 
های  پرونده  در  و سازش  مساجد جهت صلح  در  از حضور مصلحین 
تصمیم  سامانه  به  گزینه  یک  باید  همچنین  شود،  استفاده  خانواده 
افزوده شود تا پرونده ها در مراحل اولیه و قبل از ارجاع به دادگاه، به 

مصلحین و مراکز مشاوره ارجاع شوند.

به گزارش ایسنا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
کل استان کرمان نیز در این نشست گفت: در حال حاضر ۳۰ مرکز 
مشاوره در کرمان و ۴۱ مرکز در سطح استان فعالیت می کنند که در 
مجموع ۷۱ مرکز مشاوره به ارائه خدمات آموزشی به زوجین، صلح و 

سازش، پیشگیری از طالق و سایر مهارت ها می پردازند.
»سیدمهدی قویدل« با اشاره به راه اندازی دبیرخانه شورای مشورتی 
مراکز مشاوره در کرمان اظهار کرد: در حال حاضر سامانه تصمیم در 
شهرستان های باالی ۵۰ هزار جمعیت فعال است و در سال جاری بر 
برگزاری دوره عملی کارآموزی مشاوران خانواده، ۱۴ کارگاه مداخله در 

طالق ویژه مددکاران بهزیستی نیز برگزار شده است.
 وی افزود: ارزیابی و دستورالعمل ها حاکی از آن است که نظارت نسبی 
و  نقایص  یکسری  دارد، هرچند  استان وجود  مرکز مشاوره  در سطح 
مساجد  در  اینکه  اصالح شوند، ضمن  بایستی  که  دارد  وجود  معایب 
گروه های مصلحین با تیمی سه نفره تشکیل شده اند که یک نفر از 

آنها مشاور و دو نفر از معتمدین محالت هستند.
تصمیم  سامانه  طریق  از  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  پایان  در  قویدل 
ثبت  از  قبل  دارد  حالیکه ضرورت  در  انجام می شود  مشاوره  خدمات 
و ارجاع پرونده ها به دادگاه، از طریق دفاتر خدمات قضایی یا سامانه 
مذکور با ارجاع به مصلحین و مشاورین نسبت صلح و سازش و حل 

اختالف در پرونده ها اقدام شود.

گزارشی از حال و هوای اربعین امسال در استان پهناور کرمان

رییس پلیس آگاهی استان:

سارقان صد میلیاردی طال در کرمان دستگیر شدند

رییس دادگاه انقالب کرمان:

از حضور مصلحین در مساجد برای صلح و سازش در پرونده های خانواده استفاده شود

کودک ۵ ساله فهرجی از 

چنگال آدم ربایان رهایی یافت

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: آدم ربایان کودک ۵ ساله فهرجی 
را به استان سیستان و بلوچستان انتقال داده بودند.

۵ روز قبل آدم ربایی یک کودک ۵ ساله از شهرستان فهرج از طریق 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به فرماندهی انتظامی شهرستان فهرج 
گزارش شد. او افزود: بالفاصله همکاران ما با انجام اقدامات اطالعاتی 
نسبت به شناسایی این افراد که کودک ربوده شده را به استان سیستان 
و بلوچستان منتقل کرده بودند اقدام کردند و محل اختفای این کودک 
شناسایی شد و با هماهنگی قضایی و استفاده از ظرفیت سران طوایف 
و ریش سفیدان بزرگ منطقه نسبت به آزادی این کودک عزیز اقدام و 

کودک به آغوش گرم خانواده اش برگردانده شد.
فرمانده انتظامی استان به اخالل گران نظم و امنیت هشدارداد و گفت: 
هشدار می دهیم به کسانی که قصد اخالل در نظم و امنیت مردم را 
داشته باشند نیروی انتظامی با پشتیبانی دستگاه قضایی با این افراد 

شدیدا برابر قانون و مقررات برخورد خواهد کرد.
نمی تواند  دیگر  موضوعات  و  ملکی  اختالفات  کرد:  بیان  ادامه  در  او 

توجیهی برای اعمال مجرمانه خصوصا جرایم آدم ربایی شود.
ناظری خاطر نشان کرد: به این افراد تذکر می دهیم تحت هیچ عنوانی 
اقدام به عمل مجرمانه نداشته باشند که حتما برابر قانون و مقررات با 

این افراد برخورد خواهد شد.

 پنج ورزشکار کرمانی در اردوی 

تیم ملی کاتا حضور یافتند
۴ ورزشکار و یک مربی به نمایندگی از استان کرمان در اردوی تیم ملی 

کاتا حضور دارند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 

اردوی تیم ملی کاتا به میزبانی اراک برگزار شد.
سیدبهروز  ابوالحسنی،  علیرضا  و  مربی  عنوان  به  پور جاللی  مصطفی 
حسینی نسب، عباس حیاتی فر و مهدی رضایی به عنوان ورزشکار  از 

استان کرمان در این اردو حضور داشتند.
علیرضا ابوالحسنی، سیدبهروز حسینی نسب و عباس حیاتی فر در بخش 
را  اردونشینان  انفرادی  کاتای تیمی و مهدی رضایی در بخش کاتای 
همراهی کردند. اردوی تیم ملی از پنجشنبه یکم مهرماه آغاز شده است 

و تا سه شنبه این هفته ادامه داشت.
ملی پوشان کاراته کا خود را برای مسابقات جهانی امارات و آسیایی 

قزاقستان آماده می کنند.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر دارد  دومورد پروژه آبخیزداری، بشرح ذیل در  سال۱۴۰۰ را به صورت  مناقصه عمومی یک مرحله ای ، با جزئیات 
مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( برگزار نماید لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند جهت اطالع از شرایط و مشخصات 

موضوع مناقصه به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.
- کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. 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
ضمنا  ارایه  پروانه اشتغال صادره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی در کنار سایر مدارک مربوطه هنگام عقد قرارداد برای برنده مناقصه ضروری می باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲۱-۴۱9۳۴ 
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه --- روزشنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳  می باشد هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. ۱۱98۰۷۷

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم شماره 1400/1۵22۵

 

 عمومی مناقصه آگهی

 15225/1400شماره  دوم نوبت

 به صورت  را 1400سال  بشرح ذیل در، آبخیزداری پروژه مورددو  در نظر دارد استان کرمان منابع طبیعی و آبخیزداری کل اداره
برگزار با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(  و قصهابا جزئیات مندرج در اسناد من ،مناقصه عمومی یک مرحله ای 

صه به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی قلذا کلیه متقاضیان محترم می توانند جهت اطالع از شرایط و مشخصات موضوع منا نماید
www.setadiran.ir نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.مراجعه و 

از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد  پاکتها تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی اسناد از دریافت یند مناقصهفرا کلیه مراحل -
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در  .شد

 محقق سازندمناقصه 

عقد قرارداد هنگام پروانه اشتغال صادره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی در کنار سایر مدارک مربوطه  ارایه " ضمنا

 برای برنده مناقصه ضروری می باشد.

 مناقصه موضوع ردیف 
 زرندشهرستان  در  سربنانآبخیز قدرونی  حوزه  مالتی یاحداث بندهای سنگ پروژه  1
 3یز سنگی مالتی شمارهروسر 2گوراب شماره  1یز سنگی مالتی شماره ر احداث سر پروژه  2

 سیل بند محمد آباد تکاب بخش شهداد شهرستان کرمان  1گوراب شماره 
 

  021-41934اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 

 می باشد   03/07/1400 مورخ  شنبهروز ---در سامانه مناقصه  تاریخ انتشار 

 .هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

 

  

 
  عمومی  یک مرحله ای مناقصهآگهی  

تامین نیروی انسانی به منظور انجام امور خدمات عمومی به صورت ی رمناقصه واگذا 
 مرکز آموزشی درمانی افضلی پور حجمی

شماره مناقصه:  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
1400/7/26/99 

 موضوع مناقصه
تامین نیروی انسانی به منظور انجام ی رمناقصه واگذا

مرکز  امور خدمات عمومی به صورت حجمی
 دریافت اسناد :  آموزشی درمانی افضلی پور

سامانه تدارکات الف(
الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir 
ب( پایگاه ملی مناقصات   
http://iets .mporg.ir    

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 264/171/117/208 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 425/343/062/8 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

 دریافت اسناد
 روز 14:30از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 

 11/07/1400مورخ  یکشنبه
 25/07/1400مورخ   یکشنبه روز 14:30 ساعتتا  در سامانه ستاد ایران پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

 26/7/1400مورخ  دوشنبهروز  12:00ساعت از  بازگشایی پیشنهادها
 برگزار خواهد شد.  امور اداری مرکز آموزشی درمانی افضلی پور در محل  18/07/1400مورخ   یکشنبهروز  10:00در ساعت جلسه توجیهی ضمناً 

 ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست –کرمان  :تضمین شرکت در مناقصه( )پاکت الف  اصلمحل تسلیم 
 م/الف2528  (هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.) روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

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

آگهی مزایده فروش حدود 300 تن به
 واحد ماهان کرمان 

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد  در نظر دارد خرید کارتن پالست جهت بسته بندی محصول فلفل دلمه ای گلخانه مجتمع 
ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را به تعداد 6۷۰۰۰ عدد 

کارتن پالست قرمز و ۵۵۰۰ عدد کارتن پالست زرد از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
بدینوسیله از متقاضیانی که توانایی تامین کاالی مذکور را دارند دعوت بعمل می آید در صورت تمایل جهت بازدید از گلخانه 
محل انجام موضوع مناقصه و اخذ برگ شرایط شرکت در مناقصه  حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ همه روزه بجز ایام تعطیل در 
ساعات اداری به دفتر شرکت واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه و یا با 
شماره تلفنهای ۴۲۳۰۵۴۳۰ - ۴۲۳۰۴۴۰۳ - ۰۳۴ واحد بازرگانی شرکت و شماره همراه ۰9۱۲۷6۰۷8۲۲ کارشناس بازرگانی تماس و 
یا به سایت www.pistachio-tooka.ir مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۰9  روز یکشنبه  ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ تحویل 
دبیرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری مناقصه روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ راس ساعت ۰9 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در 

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

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد 

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد  در نظر دارد فروش حدود ۳۰۰ تن محصول به واحد ماهان کرمان از واحدهای تحت 
پوشش خود واقع در استان کرمان، شهر کرمان، شهرستان ماهان را به میزان حدود ۳۰۰ تن از حدود ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰ تا 

پایان برداشت محصول به )اواخر آبان ماه( از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
بدینوسیله از متقاضیانی که توانایی انجام عملیات مزایده مذکور را دارند دعوت بعمل می آید جهت بازدید از باغ محل 
انجام موضوع مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات 
اداری به دفتر شرکت واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه و یا با 
شماره تلفنهای ۴۲۳۰۵۴۳۰ - ۴۲۳۰۴۴۰۳ - ۰۳۴ واحد بازرگانی شرکت و شماره همراه ۰9۱۳۱۴۵6۵۵۲ مدیر بازرگانی تماس 
و یا به سایت www.pistachio-tooka.ir مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱۲  روز دوشنبه  ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ 
تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری مزایده روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ راس ساعت ۱۳ در محل دفتر مرکزی شرکت 

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

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد 

گروه صنعتی بارز)مجتمع کرمان( در نظر دارد ساخت تعداد ۱۵۰ عدد کمد فلزی ۴ درب مورد نیاز خود را )جهت رختکن پرسنل( از طریق مناقصه به شرکتها و 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه قیمت با مراجعه به یکی از آدرس 

های ذیل ضمن دریافت طرح ساخت و شرایط خصوصی مناقصه، نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمایند.
آدرس تهران: خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی شماره ۱۰۳ - دفتر اداره کل حراست گروه صنعتی بارز

آدرس کرمان: کیلومتر ۲۵ جاده جوپار مجتمع الستیک بارز کرمان دفتر اداره حراست کارخانه 
جهت توضیحات تکمیلی و جزییات کار به اداره خرید کارخانه مراجعه و یا با شماره تلفن۰۳۴۳۱۳۴۵۲۳9- ۰۳۴۳۱۳۴۵۴8۰- ۰۳۴۳۱۳۴۵۴۷۲ تماس حاصل 

فرمایید. آخرین مهلت شرکت در مناقصه  ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ می باشد. آدرس کارخانه واقع در کرمان کیلومتر ۲۵ جاده جوپار مجتمع صنایع الستیک بارز.  ۱۱98۷۲6
روابط عمومی گروه صنعتی بارز )مجتمع کرمان (

آگهی مناقصه 



سه شنبه 6 مهرماه 21/1400 صفر 1443/ 28 سپتامبر 2021/سال بیست و ششم شماره 3523سه جامعه 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

پیش بینی رئیس شرکت فایزر در مورد پایان کرونا؛

آیا بهار رویایی در پیش رو است؟

 همسر یک کارگر شهرداری به خاطر فقردست به خودسوزی زد

 معلم شیطان صفت، پنج دانش آموزرا قربانی هوس های خود کرد

رئیس شرکت فایزر پیش بینی کرد که همه گیری بیماری کرونا تا یک 
سال دیگر به پایان خواهد رسید.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، آلبرت بورال افزود: من معتقدم ظرف 
پایان خواهد  به  باز خواهیم گشت و همه گیری  به زندگی عادی  یک سال 

رسید.
به گزارش تارنمای هیل، رئیس شرکت فایزر در عین حال گفت پایان همه 
گیری به این معنی نیست که سویه های کرونا وجود نخواهند داشت یا زدن 
واکسن غیر ضروری خواهد شد. وی پیش بینی کرد به احتمال زیاد با ایجاد 
سویه های جدید کرونا، جهان واکسن هایی تولید خواهد کرد که اثر آن ها یک 

سال است و کشورها به صورت ساالنه جمعیت خود را دوباره واکسینه خواهند 
کرد. اما این پیش بینی دقیق نیست و باید منتظر انتشار داده ها باشیم.

"استفان بانسل" رئیس شرکت مدرنا نیز با پیش بینی مشابه اعالم کرده بود 
که تا نیمه سال آینده باید به اندازه کافی واکسن کرونا وجود داشته باشد تا 

همه افراد روی زمین بتوانند واکسینه شوند.
این درحالی است که سازمان غذا و داروی آمریکا تصمیم گرفته است که 
افراد باالی ۶۵ سال در آمریکا و افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند ُدز 

سوم واکسن فایزر را دریافت کنند.
شرکت فایزر همچنین از سازمان غذا و داروی آمریکا خواسته است مجوز 

استفاده از واکسن ساخت این شرکت برای کودکان در آمریکا نیز داده شود.
سازمان غذا و داروی آمریکا ماه گذشته واکسن کرونای ساخت شرکت "فایزر 

و بیونتک" را برای سنین ۱۶ سال به باال تایید کامل کرد.
واکسن فایزر در اکثر کشورهای جهان برای مهار کووید ۱۹ تایید شده است 
و افزون بر ۵۰ کشور از این نوع واکسن برای ایمنی شهروندان خود استفاده 

می کنند.
از واکسن  ُدز  بالغ بر سه میلیارد  پایان ۲۰۲۱  تا  پیش بینی شده است که 
فایزر در جهان تولید شود. تولید این واکسن توسط کمپانی آلمانی بیون تک و 

کمپانی آمریکایی فایزر توسعه داده شده است.

یکی از کارگران شهرداری دهدشت گفت که همسرش در پی نداشتن توان 
مالی برای خرید لوازم مدرسه، دست به خودسوزی زد.

"محمدجواد عرفانی"، با بیان این خبر توضیح داد که قادر به فراهم کردن 
باال  باعث  این موضوع  و  نشده  فرزند خود  تحریر مدرسه  لوازم  هزینه خرید 

گرفتن درگیری لفظی وی با همسرش شده است.
در ادامه این مشاجره، همسر این کارگر دست به خودسوزی زده و وی نیز 
با مشاهده این صحنه، تالش می کند که همسرش را خاموش کند که خودش 
نیز به ۳۰ درصد سوختگی دچار می شود و در نهایت هر دو راهی بیمارستان 

می شوند.
وی که ۳۹ سال سن دارد و به گفته خودش ۱۵ سال سابقه کار قراردادی در 
حوزه نقلیه شهرداری دهدشت را دارد و حقوق ماهیانه اش ۵ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان است، گفت: در ۵ ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده و اگر یک روز 

هم دیرتر بر سر کار حاضر می شده برایش غیبت رد می شد.

وی با یادآوری این مطلب که چند روز قبل از حادثه خودسوزی همسرم، 
و مطالباتمان جلوی شهرداری تجمع  پرداخت نشدن حقوق  به  اعتراض  در 
کردیم، اما کسی به دادمان نرسید، ادامه داد: دو پسر و یک دختر دارم که پسر 
بزرگم کالس اول راهنمایی و دیگری کالس اول ابتدایی است و دخترم نیز 
سه ساله است. در این شرایط چه کسی پاسخگوی دل سوخته فرزندانم است.

این کارگر شهرداری دهدشت خاطرنشان کرد: فاقد منزل مسکونی هستم و 
به تنهایی در سالن اداره که دو اتاق با وضعیت نامناسب بوده زندگی می کردم 

و تابستان مار و عقرب و زمستان سرما زندگی را بر ما تلخ کرده بود.
عرفانی با بیان حادثه شب خودسوزی همسرش تصریح کرد: با توجه به اینکه 
در آستانه ماه مهر و بازگشایی مدارس بودیم پول نداشتم که برای فرزندانم 
لوازم التحریر و وسایل مورد نیاز مدرسه را تهیه کنم، و همسرم از ناراحتی 
این مساله، اقدام به خودسوزی کرد و زندگی و خانه ام ویران شد و هم اکنون 
مادر  دادن  از دست  و  زندگی  خراب شدن  یک طرف  از  نداری  و  مشکالت 

فرزندانم از طرف دیگر زندگی ام را روی سرم آوار کرد.
وی گفت: همسرم گفت؛ کجا دیده ایم کسی در اداره ای کار کند، اما حقوق 
به او ندهند و حتی نتواند برای فرزندان خود وسایل مدرسه و قلم و دفتر بخرد 

که به حیاط رفت و از نفتی که آنجا بود روی خود ریخت و خود را آتش زد.
با یکی از فرزندانم تالش کردیم که خاموشش کنیم، اما از ناحیه دو دست، 
شکم، گردن و صورت دچار سوختگی شدم، و همسرم نیز ۸۰ درصد سوختگی 
داشت که همسرم را به بیمارستان اهواز و خودم را به بیمارستان یاسوج اعزام 

کردند که البته خانمم به علت شدت سوختگی از دنیا رفت.
خودسوزی  و  مشکالت  این  کرد:  عنوان  دهدشت  کارگرشهرداری  این 
دست  هر کس  مهر  اول  داد،  رخ  پولی  بی  و  نداری  فقر،  علت  به  همسرم 
اما ما در تهیه قلم  با خوشحالی به مدرسه می رود،  فرزندش را می گیرد و 
و دفتر فرزندانم مانده بودیم که به علت فشار این مساله همسرم اقدام به 

خودسوزی کرد.

   خانواده ۵ دانش آموز اهل روستایی از توابع شهرستان اهر مدعی 
شدند که فرزندانشان از سوی متهمی که گفته می شود معلم است 

مورد آزار شیطانی قرار گرفته است.
از این قرار است که   شهرستان اهر در شوک فرو رفته است.ماجرا 
در روستای گودل از توابع شهرستان اهر،زمانی که دانش آموزان به 
نام ج.الف  به  اعالم کردند که توسط فردی آشنا  خانواده های خود 
مورد آزار شیطانی قرار گرفته اند.همچنین اظهارات کودکان که شامل 

برهنه  را  آنها  بود که متهم  از آن  بودند حاکی  یک دختر و 4 پسر 
کرده است.

خانواده ها بعد از اینکه در جریان این ماجرا قرار گرفتند به شدت 
برافروخته شده و به اتفاق همدیگر سراغ متهم رفتند.گفته می شود 
متهم در برخورد اولیه با اولیای دانش آموزان ادعا کرده قصد نوازش 
کودکان را داشته اما خانواده حرف او را نپذیرفته و بر این باور بودند 

که نوازش کودکان نیازی به برهنه کردن آنها نداشته است.

مراجع  در  را  خود  شکایت  بالفاصله  آموزان  دانش  این  خانواده 
قضایی به ثبت رساندند و پرونده در شعبه یکم بازپرسی دادسرای اهر 
گشوده شده است.اما با توجه به اینکه اتهام وارد شده به متهم پرونده 
در صالحیت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی 

است،به زودی به این مرجع قضایی انتقال خواهد یافت.
 گفته می شود متهم  معلم است و در حال حاضر بازداشت شده و 

تحقیقات از او در جریان است.

گزارش »کرمان امروز« از مشکالت معلوالن برای استفاده از امکانات شهری که عمدتا برای این قشر مناسب سازی نشده است:

مشکالت توانیابان در شهر کرمان تمامی ندارد؟

اشاره:
مدیریت  وظایف  ترین  مهم  از  یکی  آید  می  نظر  به 
زندگی  کردن  فراهم  جدید،  دوره  در  کرمان  شهرداری 
مناسب برای اقشار مختلف شهروندان باید باشد و معلوالن 
با  معلولیت  مشکالت  دلیل  به  که  شهروندانی  عنوان  به 
سختی هایی در زندگی خود مواجه هستند، باید  از این 

نظر مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
نگاه  باید  که  آنگونه  گذشته  های  سال  در  متاسفانه   
در  شهری  فضاهای  سازی  مناسب  موضوع  به  مناسبی 
نگاه در مدیریت جدید  این  نباید  و  نداشته  کرمان وجود 
اقداماتی  البته در چند سال گذشته  باشد.  وجود داشته  
انجام شده که  در زمینه مناسب سازی محیط در استان 

چندان رضایت بخش نیست.
باید گفت به دلیل مشکالتی که در فضای شهری وجود 
را  امکانات  از  مناسب  گیری  بهره  امکان  معلوالن  دارد، 
اندیشید.  ای جدی  چاره  موضوع  این  برای  باید  و  ندارند 
استفاده از خودروهای عمومی ویژه معلوالن، مناسب سازی 
فضاهای اداری و بانک ها، پیاده روها، محل های استراحت 
سطح  عمومی  های  ساختمان  سایر  همچنین  و  معلوالن 
کرمانی  معلوالن  از سوی  بارها  که  است  ای  مساله  شهر، 
بیان شده است. در همین زمینه  در رسانه های مختلف 

گزارشی تهیه شده که  در ادامه  قابل مطالعه است.
جمعیت معلول کرمان

یکی از شاخص های سنجش عدالت در مدیریت شهری 
امروزه   است،  عموم  استفاده  برای  فضا  سازی  مناسب 
بسیاری از معلوالن به خاطر مناسب نبودن محیط، عمال 

امکان تردد ندارند و خانه نشین شده اند.
تعداد معلوالن استان کرمان حدود 7۵ هزار نفر تخمین 

را  کرمان   استان  جمعیت  درصد   ۲/۲ که  شود  می  زده 
مردم  توجهی  بی  دلیل  به  متاسفانه  که  شوند  می  شامل 
کمترین حقوق  از  موارد حتی  از  بسیاری  در  مسئوالن  و 
خود محروم مانده اند. بارها دیده شده که محیط شهری 

از جمله خیابان ها و پیاده روها برای معلوالن ویلچری یا 
اشخاص نابینا مناسب سازی نشده و مشکالت فراوانی برای 

آنان به وجود آمده است.
ناپذیری  دسترسی  گویند  می  اجتماعی  حوزه  فعاالن 

اجتماعی  حضور  کاهش  و  انزوا  جز  ای  نتیجه  شهری 
امکانات  از  بودن  سهیم  در  که  حالی  در  ندارد  معلوالن 
همه  با  برابر  و  ندارند  دیگران  با  تفاوتی  هیچ  جامعه 
شهروندان مالیات پرداخت می کنند بنابراین  بی توجهی 
به نیازهای آنان در سطح جامعه به معنای تبعیض عمدی 

و خالف اخالق و قانون است.
پای درد دل چند معلول کرمانی

به  و  است  جسمی  مشکالت  دارای  که  جوانی  دختر 
سختی حرکت می کند و راه می رود، می گوید:به عنوان 
یک دختر معلول نه جایگاهی در جامعه دارم و نه می توانم 
به راحتی در شهر رفت و آمد کنم. حمایت مسئوالن  از 
معلوالن هم فقط در حد شعار در همایش ها و سخنرانی 

ها بوده است.
این  در  است  روشندل  فرزند  دارای یک  مادری هم که 
باره چنین گفت: وضع خیابان ها و مسیرها که برای افراد 
افراد دارای  به  سالم راضی کننده نیست دیگر چه برسد 
معلولیت! من به عنوان مادر یک کودک روشندل فرزندم  
را در رفت و آمد یاری و همراهی می کنم اما تا چه حد 
برای همین کودک من ترجیح  باشم.  او  توانم همراه  می 
می دهد همیشه در خانه و در کنار خودم باشد تا حضور 

در پارک و خیابان!
امید فرح بخش جوان معلول دیگری است که می گوید: 
برای من که همواره  سعی کرده ام روی پای خود  بایستم 
رفت و آمد  به ادارات و بانک و یا معابر سخت  همواره  با 
مشکالتی رو به رو بوده که ناچار به کمک گرفتن از افراد 
عادی جامعه هستم و احساس می کنم  باری روی دوش 

شهروندان در این گونه مواقع هستم.
سخن آخر

معلوالن استان با کسب موفقیت های زیاد در عرصه های 
معلولیت،  که  اند  کرده  ثابت  همواره  المللی  بین  و  ملی 
محدودیت نیست و یک فرد معلول می تواند به جایگاهی 
آن  به  نتوانند  است  عادی جامعه ممکن  افراد  برسد که  
دست  یابند. بنابراین  برای رفاه حال حداقلی این عزیزان 
هم  که شده بایستی مسئوالن  با چشم بازتری به مسائل 

و مشکالت معلوالن  در سطح شهر نگاه کنند. 

موضوع  به  مناسبی  نگاه  باید،  که  آنگونه  گذشته  سال های  در  متاسفانه    
البته  مناسب سازی فضاهای شهری برای معلوالن در کرمان وجود نداشته است. 
اقداماتی در این باره انجام شد که چندان رضایت بخش نیست. سختی استفاده از 
خودروهای عمومی ویژه معلوالن، نامناسب بودن فضاهای اداری و بانک ها، پیاده 
روها، امکانات رفاهی برای معلوالن و همچنین ایرادات معابر عمومی سطح شهر، 
مساله ای است که بارها از سوی معلوالن کرمانی در رسانه های مختلف بیان شده 
دنبال  به  را  جدید  دوره  در  شهری  مدیریت  ویژه  نگاه  باید  که  مساله ای  است، 

داشته باشد و...

یادداشت: 
مهتاب ترین 

کوچه
با  همراه  هستیم.  تحول  و  تغییر  از  ناگزیر  همواره  ما 
تغییر زوایای زندگی خواسته های انسان نیز تغییر می 
ای  تازه  لحظه شکل  به  لحظه  کند. چهره ی زندگی 
کند  می  تغییر  نیز  افراد  بینی  جهان  و  گرفته  خود  به 
تا مسیرهای تازه در پیش رو بگیرد. در واقع هر یک 
او  های  توانایی  و  مسیرها  نیازها،  بشر  های  حالت  از 
تکراری  ی  قاعده  یک  بر  ماندن  دهد.  می  تغییر  را 
شیوه  وگرنه  دارد  می  نگه  آرام  را  زمین  فضای  فقط 
ی خوبی برای شکوفایی نیست. آرزوهای ما همواره 
در حال تغییرند زیرا نگاه ما به دنیا یکنواخت نیست و 
تغییر نگاه و موقعیت ما را به اینجا کشانده تا زندگی 

تازه ای را رقم بزنیم.
 هر حال و هوای تازه ای می تواند یک دنیای جداگانه 
ایجاد کند دنیایی جدا از سرزمین ها، آدم ها و حرف 
اتفاق  تازه  های  وابستگی  مسیر  این  در  قدیمی.  های 
می افتد که عبور را دشوار می سازد. در برخی جاها 
البته که وفاداری یک اصل واجب است اما در نهایت 
که  همانگونه  گردد.  فراموش  نباید  کردن  حرکت 
حافظه ی ما پیر می شود آرزوهای ما نیز درگیر می 
هایمان  نوجوانی  مانند  همیشه  که  نیست  قرار  و  شود 
آرزوی فتح قلب ها و پرواز کردن را داشته باشیم. کم 
کم می فهمیم که زمین هم جای خوبی برای زندگی 
است و اندکی تالش می طلبد که ارزش های خود را 
به دست آوریم. این تغییرها به معنای پیرشدن نیست 
بلکه همراه شدن با روال زندگی است. در میان گذر 
از حالی به حالی و عوض شدن آرزوها معموال یک 
ترس شدید وجود دارد که با وجود این ترس دوست 
باید  که  حالی  در  اما  شود  عوض  اوضاعمان  نداریم 
بیرون  و  درون  دنیای  به  و  پذیرفته  را  تغییر  حقیقت 
ی  شاخه  یک  بود.  تر  موفق  تا  داد  تحول  ی  اجازه 
بهار را تجربه کند. در  تواند  خشک و بی روح نمی 
مسیر پیر شدن نباید با خود بجنگیم بلکه باید از تغییر 

احوالمان لذت ببریم.
مهتاب ترین کوچه در امشب شده ای 

دیریست که ممتاز و مودب شده ای 
ما شعرت خواندیم و نبودیم عاشق

خوب است که از عشق لبالب شده ای 

به قلم
مهناز سعید

واکسن نزده ها 
در انتظار هزینه های 

پر خرج  باشند!

رییس سازمان غذا و دارو گفت: کسانی که واکسن نزنند 
و داوطلب واکسیناسیون نباشند، برای استفاده از خدمات 
تست  شخصی  هزینه  با  مرتب  صورت  به  باید  عمومی 

PCR بدهند.
 محمدرضا شانه ساز اظهار کرد: با توجه به اینکه با کاهش 
ابتالء در جامعه روبه رو هستیم پیش بینی می کنیم دو 

هفته دیگر میزان مرگ و میر بر اثر کرونا کاهش یابد.
وی افزود: اکنون مناطق قرمز کرونا در استان های غربی 
این  در  واکسیناسیون  مناسب  روند  با  که  است  کشور 

مناطق، به زودی به شرایط پایدار می رسند.
افراد ۱۲ سال  نوع واکسن  شانه ساز گفت: تعداد دوز و 
واکسن  از  می توان  و  ندارد  تفاوتی  بزرگساالن  با  باال  به 
نتایج،  اساس  بر  البته  کرد.  استفاده  آنها  برای  سینوفارم 
از واکسن انستیتو پاستور و برکت نیز می توان برای این 

افراد استفاده کرد.
واکسن  بالینی  مطالعات  نتایج  باید  البته  افزود:  وی 
با اطمینان خاطر  تا  انستیتو پاستور و برکت کامل شود 
با سینوفارم دانش آموزان  اما اکنون  آن را تزریق کنیم، 

را واکسن می زنیم.
رییس سازمان غذا و دارو گفت: مطالعات و بررسی ها در 
تا ۱۲ سال در  به واکسینه کردن کودکان ۶  نیاز  زمینه 
حال انجام است اما بیشتر کشورها افراد باالی ۱۲ سال 

را واکسینه می کنند.
شانه ساز افزود: زیرساخت های شبکه ای کشور در بخش 
به  را  کارت هایی  می توانیم  و  است  کامل  واکسیناسیون 
صورت هوشمند در اختیار افرادی که واکسن زده اند برای 
و  هواپیما  از  استفاده  مانند  عمومی  خدمات  از  استفاده 

وسایل نقلیه عمومی بین شهری قرار دهیم.
داوطلب  و  نزنند  واکسن  که  کسانی  گفت:  وی 
به  باید  خدمات  از  استفاده  برای  نباشند  واکسیناسیون 

صورت مرتب با هزینه شخصی تست PCR بدهند.
شانه ساز افزود: در مرزها هنگام بازگشت زائران اربعین، 
تمهیدات الزم برای تشخیص بیماری کرونا در نظر گرفته 

شده است.
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نیم نگاهی به شماره 51 ماهنامه سرمشق:

دنیا را برای صلح

 به مادران بسپارید 
کرمان - خبرنگار کرمان امروز: پنجاه و یکمین شماره ی ماهنامه ی 
فرهنگی ـ ادبی »سرمشق« به مدیرمسئولی و سردبیری بتول ایزدپناه 

راوری منتشر شد. 
در این شماره سرمشق، آثاری 
اکبر  علی  پناه،  ایزد  بتول  از: 
عبدالرشیدی، عباس تقی زاده، 
کوروش  کارآمد،  ابوالفضل 
سید  محمدناظری،  زاده،  تقی 
فؤاد توحیدی، شهاب جعفری، 
امیرحسام  اوحدی،  عبدی 
عرب  سکینه  پرست،  حق 
جلیل  قاسمی،  محمد  نژاد، 
فهیمه  بحرینی،  ،مرضیه  امیری 
خانی،  اهلل  کریم  رضاقلی، 
کاووس  پور،  نیک  مجید 
قرایی،  وحید  سالجقه، 
مهدی  میرزایی،  مهرنوش 

ایرانمنش، ضیاءالدین نیک نفس، یحیی فتح نجات، ژیال کاکاپور، 
محمدصالح  مخترع،  شهین  محمودیان،  عباس  نفس،  نیک  حمید 
رزم حسینی، محمدعلی حیات ابدی و زهرا رمضانی در محورهای: 
ادبیات  و  فرهنگ  تاریخ،  هنرهای تجسمی،  تئاتر،  موسیقی،  سینما، 

چاپ شده است.
و  شماره، سعی  این  در  ماهنامه سرمشق  پژوهشگران  و  نویسندگان 
اهتمام خود را صرف مباحث زیست محیطی کرده اند که شاخص 
ترین عنوان های این موضوع در ماهنامه، عبارتند از: انسان علیه زمین 
)پرونده ای برای محیط زیست( ـ هنر محیطی و بهبود رابطه ی انسان 
محیط  با  موسیقی  ارتباط  به  )نگاهی  قلم  زبان  موسیقی  ـ  طبیعت  با 
زیست( ـ دنیا را برای صلح به مادران بسپارید )گفتگو با مطهره ی 
قریشی(ـ مراقبت از زمین با طراحی مدپایدار )گفتگو با بهار خیلی 
فرد، کارشناس طراحی لباس( آینده از آنچه در ذهن داشتید به شما 

نزدیک تر است و ده ها شعر و قصه و ...

نوشتاری درباره شخصیت های تاریک؛

از ماکیاولی تا خود شیفتگی
سه گانه تاریک شخصیت افراد 

را چگونه شناسایی کنیم؟

روابط  هستند،  تاریک  گانه  سه  شخصیت های  دارای  که  افرادی 
ناپایداری دارند و از دیگران سوء استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه 
خبرنگاران جوانو به نقل از psychology today، در سال ۲۰۰۲ 
 Kevin M. Williams و Delroy Paulhus روانشناسان
به عنوان آسیب شناختی  انواع شخصیت را که معموالً  از  سه گروه 
معرفی می شوند، اما معیار های دقیق اختالل شخصیت یا آسیب شناسی 

محور را برآورده نمی کنند، شناسایی کردند.
از آنجا که این مجموعه  شامل انوع شخصیت از جمله سایکوپث، 
ماکیاولی و خودشیفته است، به عنوان سه گانه تاریک شناخته شده 
است. افرادی که دارای هر یک از این ویژگی های متمایز و ناخوشایند 
هستند، ممکن است معیار های اختالل شخصیت خودشیفته یا اختالل 
شخصیت ضد اجتماعی را نداشته باشند، اما این بدان معنا نیست که 
آن ها نمی توانند آسیبی وارد کنند. حال روش شاناسایی این افراد و 

روش برخورد با آن ها را شرح می دهیم.
این شخصیت های سه گانه مالقات  از  با یکی  به حال کسی  تا  اگر 
نکرده اید، خود را خوش شانس بدانید. به گفته توماس پالنت، استاد 
ما  فرهنگ  در  ویژگی ها  این  کالرا،  سانتا  دانشگاه  در  روانشناسی 
رایج است. در واقع، جامعه معاصر آمریکا حتی ممکن است به رفتار 
خودخواهانه ای که سه گانه تاریک ایجاد می کند، پاداش دهد ویا آن 
را تقویت کند. فقدان همدلی  معموالً باعث می شود که روابط این 

شخصیت ها یک طرفه و دشوار باشد.
قابل  با مشکالت  را  این ویژگی ها  تاریکی  تحقیقات روی سه گانه 
بین  ناخوشایند  رفتار های  از  گسترده ای  طیف  و  روابط  در  توجهی 
فردی مرتبط کرده است. این به معنای سلطه جویی، خشونت، اجبار یا 
دستکاری در محل کار، لذت طلبی، شب زنده داری و استفاده از افراد 
برای رابطه جنسی است. بهتر است شخصیت های سه گانه تاریک را 
خالصه کرده و بگوییم که حتی با هفت گناه کبیره مرتبط است. برای 
اینکه در مورد سه گانه شخصیت تاریک دقیق تر باشیم باید آن ها را 
از یکدیگر متمایز کنیم. اولین دسته، خودشیفتگان به معنای عامیانه 
دقیقاً مطابق با آنچه انتظار می رود هستند. آن ها خودبین، بزرگ نما، 
دارای حق و دارای حس برتری در مقابل اطرافیان هستند. در مقابل، 
ماکیاولی ها عمدتا دستکاری کننده و فریبنده هستند و اغلب به دنبال 
رضایت از خود حتی به قیمت آسیب به دیگران هستند. از همه بدتر، 
تیپ های شخصیتی سایکوپاتیک هستند که گاهی اوقات سایکوپث 
عدم  پروا،  بی  تکانشگری  با  و  می شوند  نامیده  نیز  ضداجتماعی  یا 
پشیمانی و فقدان همدلی تقریباً مشخص می شوند. به گفته دارلن لنسر 
در روانشناسی امروز، هر سه این شخصیت ها از روی منافع شخصی، 
قلدری  و  سرقت  تقلب،  گفتن،  دروغ  با  و  می کنند  عمل  تهاجمی 
راه خود را برای به دست آوردن هنجار های اجتماعی و ارزش های 

اخالقی نقض خواهند کرد تا به آنچه که می خواهند برسند.
سه زیر گروه تاریک از نظر روش های تحقیق روانی متفاوت هستد. 
با توجه به Paulhus & Williams، تنها عامل از پنج عامل 
بزرگ شخصیتی که در بین هر سه گروه مشترک بود، عدم رضایت 
احساس  یعنی   هستند،  نوروتیک  کم  بسیار  سایکوپات ها  است. 
دیگر  گروه  دو  از  و  می کنند  اندکی  بسیار  گناه  احساس  یا  نگرانی 
متمایز می شوند. این امر تا حدی منطقی به نظر می رسد، زیرا به گفته 
محققان دانشگاه ویسکانسین مغز افراد سایکوپث ارتباطات کمتری 
بین مناطق عصبی که اضطراب از آن ها ناشی می شود نشان می دهد. 
بیماران روانی و همچنین ماکیاولی ها وظیفه شناسی پایینی از خود نشان 
دادند )یعنی به نظر می رسد آن ها تمایلی به انجام کار درست ندارند( 

و خودشیفته ها مطابق انتظار عموماً گرایش به خودشکوفایی دارند.

به قلم 
هما حجازی

گزارش »کرمان امروز«از آفت عدم دریافت واکسن توسط بعضی از کرمانیان که ممکن است منجر به بروز پیک ششم شود؛

کسن یک وظیفه اجتماعی است در شرایط فعلی دریافت وا

ترس های نادرست و  تبلیغات عوامفریبانه سالمتی
عمومی  اقناع  برای  ای  گسترده  تبلیغات  هرازگاه 
یک  بخشی  حیات  یا  بخش  سالمت  آثار  یک  درمورد 
کاال یا ماده خوراکی و مصرفی در شبکه های مجازی و 
رسانه ها راه می یابد و این درحالی است که کارشناسان 
را  تبلیغات  گونه  این  ،محتوای  سالمت  و  بهداشت 

غیرواقع می دانند.
کارشناسان علوم اجتماعی می گویند:  هر آنچه موجب 
ترس مردم است، بهترین زمینه را برای تبلیغات فراهم 
می کند، ترس از چاقی، ترس از کچلی، ترس از پیری، 
از کوتاهی قد و  از قبول نشدن در کنکور، ترس  ترس 
از دست دادن اعتماد به نفس، ترس از ناتوانی جنسی 
دغدغه  به  تواند  می  مختلف  علل  به  که  ترسی  هر  و 
انسانها تبدیل شود. این ترس ها بهترین زمینه را برای 
حضور ادعاهای اغراق آمیز و نادرست برای فریب و اقناع 

عمومی فراهم می سازد.
های  رسانه  در  عوامفریبانه  تبلیغات  این  های  نمونه 
مجازی و ماهواره ای بسیار زیاد است و هر از گاه شکل 
و محتوای جدید به خود می گیرد و حتی به رسانه های 
عمومی هم وارد می شود. نمونه های تبلیغات دروغین 
کرم  تبلیغ  نیست.  کم  سالمت  با  مرتبط  واقعی  غیر  و 
حلزون، درمان قطعی ریزش مو، درمان قطعی سفیدی 
مو، یا ادعای تاثیر برخی مواد غذایی از جمله دمنوش 
ها در درمان قطعی چاقی در این رسانه در سالهای اخیر 
فراوان است و هر بار، پس از ماهها و حتی سالها روش 
از  بسیاری  البته  ارائه می شود.  این عرصه  جدیدی در 
رسانه ها هستند که موشکافانه در حوزه سالمت فعالیت 
نمی  حوزه  این  در  را  غیرواقع  تبلیغات  اجازه  و   دارند 

دهند.
اخیرا نیز تبلیغ یک نوع روغن مایع که مدعی است به 
علت داشتن ماده توکوفرول که نامی ناآشنا برای عموم 
مردم است موجب حفظ جوانی می شود. در این تبلیغ 
ادعا می شود که این ماده خوراکی به علت داشتن این 

ماده سبب جوان ماندن افراد شود.
فرزانه صادقی قطب آبادی، متخصص تغذیه و کارشناس 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  تغذیه  بهبود  دفتر 
وزارت  گفت:  ایرنا   پژوهشگر  به  باره  این  در  پزشکی 
در  است.  مخالف  تبلیغ  گونه  این  محتوای  با  بهداشت 
این تبلیغ به مردم گفته می شود که این روغن به علت 
داشتن ماده ای به نام توکوفرول باعث جوانی می شود. 
توکوفرول نام علمی ویتامین E است. در واقع استفاده 
از نام علمی مواد نباید به گونه ای باشد که عموم مردم 

فکر کنند این یک ماده جدید است.
وی افزود: ویتامین E یکی از اجزای روغن های گیاهی 
به طور کلی  پایداری روغن می شود.  است که موجب 
چهار ویتامین E، K،D و A ویتامین های محلول در 
اما  هستند  مفید  و  الزم  بدن  برای  که  هستند  چربی 
ادعای جوانسازی و حفظ جوانی برای این ویتامین ها و 

روغن ها نادرست است.
صادقی افزود: نگرانی و مشکل مهمی که در کشور برای 
غیر  های  بیماری  افزایش  دارد،  وجود  مردم  سالمت 
واگیر مثل دیابت، سرطان و بیماری های قلبی - عروقی 
هاست.  بیماری  این  از  ناشی  میرهای  و  مرگ  و  است 
حدود ۷۶ درصد مرگ ها در ایران بر اثر بیماری های 
بیماری  این  بروز  مهم  عامل  دهد.  می  رخ  واگیر  غیر 
از  یکی  است.  تحرکی  کم  البته  و  نامناسب  تغذیه  ها 
در  و چربی  روغن  باالی  نامناسب مصرف  تغذیه  موارد 
بین مردم است بنابراین مردم باید در مصرف انواع روغن 

و چربی به دقت مالحظه داشته باشند.
بهداشت  وزارت  جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  کارشناس 
دانه  بار در سال ۱۹۲۰ در  اولین  توکوفرول  داد:  ادامه 
های روغنی گیاهی کشف شد. این ماده همان ویتامین 
مقدار  دارد.  وجود  گیاهی  های  روغن  در  که  است   E

ویتامین E یا توکوفرول در روغن های گیاهی مختلف 
متفاوت است. بیشترین میزان آن در جوانه گندم است 
یا  توکوفرول  میلی گرم  آن ۱۵۰  در هر ۱۰۰ گرم  که 
E وجود دارد. میزان آن در ۱۰۰ گرم روغن  ویتامین 
آفتابگردان حدود ۴۱ میلی گرم است. البته مقدار این 

ویتامین در فرایند تصفیه روغن کم می شود.
صادقی گفت: نباید از ترفندهای بازاری و گمراه کننده 
عامه  سالمت  با  مرتبط  کاالهای  بیشتر   فروش  برای 

استفاده شود.
بهداشت  وزارت  جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  کارشناس 
خوراکی  ماده  یا  کاال  نوع  یک  اینکه  بحث  اصال  گفت: 
غیر  حرفی  این  نیست.  مطرح  شود  می  جوانی  باعث 
اینکه  به  توجه  با  حال  درعین  است.  نادرست  و  علمی 
چاقی یکی از مهمترین عوامل زمینه ای ابتال به بیماری 
مصرف  در  اعتدال  شرط  باید   ، است  مختلف  های 
رعایت شود   ... و  ها  ، چربی  قندها  مانند  موادخوراکی 
و تشویق به مصرف روغن یا چربی خاص بدون در نظر 
گرفتن شرایط سالمت عمومی و جامعه  به نفع نیست .

صادقی گفت: سرانه مناسب مصرف روغن مورد نیاز هر 
اکنون  که  حالی  در  است  روز  در  گرم   ۳۵ حدود  فرد 
سرانه مصرف روغن هر ایرانی حدود ۴۶ گرم است و از 

میانگین مورد نیاز بیشتر است.
وی در پاسخ به این پرسش  که چرا وزارت بهداشت و 
سازمان غذا و دارو مانع از تبلیغات گمراه کننده در حوزه 
سالمت عمومی  نمی شود، گفت: تبلیغ مواد خوراکی 
گمراه  محتواهای  تبلیغات  در  نباید  اما  نیست  ممنوع 
از کاالهایی  از مردم  اینکه بسیاری  باشد. ضمن  کننده 
که رسانه ها آن ها را تبلیغ می کنند، اعتماد کرده و از 
آن استقبال می کنند . بنابراین باید رسانه ها در انتشار 
تبلیغات مواد خوراکی ابتدا شرایط سالمت عمومی را در 
نظر بگیرند و دراین زمینه می توانند با وزارت بهداشت 

مشورت داشته باشند.

اولین مرتبه ای که با نام واکسن رو به رو شدم و به 
خاطر دارم مربوط به واکسیناسیون فلج اطفال است 
که در دهه شصت توسط کارمندان وزارت بهداشت 
با مراجعه به درب خانه ها به صورت چند قطره تلخ 
مزه به دهان کودکان ریخته می شد. واکسنی که آن 
است  ممکن  که  تصور  این  با  مردم  از  بعضی  روزها 
آن  دریافت  از  باشد  داشته  ضرر  بچه هاشان  برای 
امتناع می کردند. اما امروزه شاهد هستیم که بدون 
هیچ پرسش و سوالی در مراکز بهداشت در کمتر از 
البته  یک ثانیه به دهان کودکان ریخته می شود و 
تزریق می شود  نوزادان  به  نیز  واکسن دیگر  چندین 
که اصال بسیاری از والدین حتی نام آنها را نیز نمی 
دانند. این نیم نگاه به آینده را مطرح کردم که بگویم 
بعضی از گذشتگان نیز درباره واکسن بدبین بودند که 
البته بعد از چند دهه این بدبینی برطرف شد. اما اگر 
کسی به تاریخ رجوع و آمار تهیه کند که چند کودک 
در آن افکار بدبینانه کشته شدند، یقینا گزارشی تلخ 
خواهد بود. اما امروز در عصر علم و فن آوری که دیگر 

دارد،  قبول  را  قدیمی  پوسیده  تفکرات  کسی  کمتر 
دیگر بدبین بودن به اصول علمی و اثبات شده اصال 
پذیرفته نیست. اینکه این روزها قرار بر این باشد که 
عده ای در اوج تولید و واردات واکسن جان خود را 
به دلیل بیماری از دست بدهند به مراتب تلخ تر از 

گذشته است. 
منتشر  پیش  چندی  که  برانگیزی  تاسف  خبر  در 
شد؛ خواندیم که حدود یک سوم از واجدین شرایط 

واکسیناسیون از انجام این عمل علمی اجتناب می 
که  کننده  نگران  البته  و  تلخ  بسیار  خبری  کنند. 
ممکن است در ناباوری همگان در حالی که بسیاری 
هستند،  اوضاع  سازی  عادی  درحال  کشورها  از 
ناگهان پیک ششم را رقم بزند! اتفاقی که امکان دارد 
به مرگ چندصدهزار هموطن منتهی شود. بر خود 
رسانه  اصحاب  از  یکی  عنوان  به  که  دانستم  وظیفه 
باشم که  اشاره ای داشته  این مهم  به  استان کرمان 

امروز و در شرایط فعلی دریافت واکسن یک وظیفه 
اجتماعی است.

 در فضای مجازی که با بعضی از مردم کرمان صحبت 
هایی داشتم بسیار شنیدم که ایشان وکسیناسیون را 
یک موضوع شخصی می دانستند. صحبت و تفکری 
فناوری بسیار تاسف  بسیار غلط که در عصر علم و 
تواند  برانگیز است. چگونه یک شهروند کرمانی می 
دریافت کردن واکسن که منجر به قطع زنجیره انتقال 
می شود را شخصی بداند؟ عدم دریافت واکسن در 
شرایط فعلی چیزی از خیانت کم ندارد و تداوم این 
وضعیت توسط هر فردی اعم از مسئول و غیرمسئول 
جنایت است. امروز که واکسیناسیون در ایران با تمام 
وظیفه  مردم  بر  دیگر  می باشد  انجام  درحال  قدرت 
کنند.  جلوگیری  خود  هموطنان  مرگ  از  که  است 
سخنان  به  توجه  بدون  کرمان  مردم  که  امیدواریم 
هر  درباره  وحشت  ایجاد  با  که  بیمار  های  رسانه 
در  دارند،  مخاطب  جذب  بر  سعی  جدیدی  پدیده 
به  را  شده  واکسینه  افراد  تعداد  آینده  هفته  چند 
قبایل  اعضای  که  ایامی  در  و  رسانده  ۱۰۰درصد 
دریافت  حال  در  نیز  آمازون  جنگل های  در  ساکن 
واکسن هستند ما در کرمان شاهد اجتناب از واکسن 
نباشیم. به امید فردایی بهتر که در آن بیشتر نسبت 
به وظایف اجتماعی حساس باشیم و کمتر هموطنی 

را از دست بدهیم!
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