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دوشنبه 23 فروردین ماه 1400
29 شعبان 1442/ 12 آوریل 2021

سال بیست و ششم شماره 3413

متن کامل درصفحه چهارم

این هفته سامانه بارشی 
در کرمان فعال می شود

بحران آب؛ مرض مزمن یا سرطان بی تدبیری

کشور  کاهش 75درصدی بارندگی در بزرگ ترین استان  گزارش »کرمان امروز« از 

و سناریوی ادامه دار خشکسالی و بحران دائمی آب:

کم   99 زمستان  می دهد؛  نشان  استان  هواشناسی  اداره کل  گزارشات  که  آنگونه  و  نمی رسد  گوش  به  استان  این  در  آبی  خوب  خبرهای  سال  هر  مانند  که  کرده ایم  شروع  حالی  در  را   1400 سال 
فارس  خلیج  آب  انتقال  طرح  حتی  که  اینجاست  اصلی  نگرانی  اما  می رسد.  گوش  به  گذشته  از  بیش  آبی  تنش  زنگ  صدای  ترتیب  این  به  و  بوده  کرمان  در  اخیر  سال  چند  زمستان  بارش ترین 
طرح  این  و  بوده  انتخاباتی  تبلیغ  یا  و  سازی  رزومه  قصد  به  وعده هایی  آمده  میان  به  سخن   طرح  این  از  کنون  تا  آنچه  و  نمی تاباند  کرمانی ها  دل  در  را  امید  بارقه های  باید  که  آنگونه  کرمان  به 
و... کرده  آب  دائمی  بحران  نام  به  مزمن  مرض  یک  دچار  را  کرمان  اخیر  دهه  چند  بی تدبیری های  و  می کند  نرم  پنجه  و  دست  اشتباه  زمان بندی  و  بودجه  کمبود  همچون  مشکالتی  با  عظیم 
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اخبار استان

متوسط  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
نفر  استان ۱۴۰  در  گذشته  هفته  طی  روزانه  بستری 
است که این آمار در پیک های قبل ۱۰۰ نفر بوده که 
نشان می دهد سرعت رشد پیک چهارم بسیار باال است. 
همچنین تعداد مرگ و میرهای ناشی از این بیماری نیز 

نسبت به اواخر اسفندماه ۳ تا ۴ برابر شده است.
در  نژاد  رشیدی  حمیدرضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 

هفتادمین جلسه پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس و 
کرونا  بیماری  موج جدید  در  کرد:  بیان  کرمان  استان 
و  برابر شده اند  آمارها دو  از موارد  برخی  استان در  در 
همچنین درصد مثبت شدن آزمایشات سرپایی و تعداد 

بیماران بستری نسبت به قبل دو برابر شده است.
وی افزود: در حال حاضر تعداد بیماران بستری قطعی و 
مشکوک کووید ۱۹ در بیمارستان ها تا صبح روز یکشنبه 

۵۸۰ نفر اعالم شده است.
رشیدی نژاد تصریح کرد: گام پنجم طرح شهید سلیمانی 
با عنوان بسیج ملی مقابله با همه گیری ابالغ شده که به 
این طرح واکسیناسیون و تشدید خدمات بیرونی افزوده 

شده است.
وی گفت: مردم باید در خانه بمانند و به قرنطینه توجه 
رنگ بندی  به  باید  هم  مسئوالن  اینکه  ضمن  کنند 

و  پروتکل ها  رعایت  بر  و  کنند  توجه  شهرستان ها 
محدودیت ها نظارت جدی تری داشته باشند.

رشیدی نژاد یادآور شد: نگهداری موارد قطعی مبتال به 
ویروس کرونا در قرنطینه به لحاظ جلوگیری از موارد 
به  آلوده  فرد  زیرا  است  تاکید  مورد  و  ضروری  ابتالء 
می تواند  که  است  انتحاری  بمب  مانند  کرونا  ویروس 

تعداد زیادی را درگیر این بیماری کند.

راه سازی  پیاده  پروژه  دو  شهردار کرمان گفت: 
دیگر )میدان شورا و میدان کوثر( را نیز در برنامه 
داریم که پروژه میدان شورا زودتر اجرا خواهد شد.
زنی  کلنگ  مراسم  در  زاده«  عالم  »سیدمهران 
کرمان  توحید«  میدان  سازی  راه  »پیاده  پروژه 
که با حضور استاندار، معاون عمرانی استانداری، 
رییس و اعضای شورای شهر کرمان و جمعی از 
راه  پیاده  اظهار کرد: بحث  برگزار شد،  مسئوالن 
سازی میدان توحید)ارگ( در پایان دوره قبل شورا 
مطرح بود و پیاده راه سازی خیابان تجلی نیز جزو 
طرح بود که مطالعه طرح توسط مشاور انجام شده 

و کل بافت گلبازخان در کاربری و حوزه شهرسازی 
مطالعه شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به دغدغه کسبه اطراف 
اجرای  کردیم  سعی  اقتصادی  شرایط  و  میدان 
پروژه به بعد از ایام نوروز موکول شود، افزود: پیاده 
راه سازی میدان توحید در سه فاز اجرا خواهد شد 

که فاز نخست درون میدان است.
عالم زاده تصریح کرد: با اجرای عملیات بهسازی، 
درختان حفظ می شود و میدان پیاده راه کامل 
برنامه های فرهنگی، اجتماعی  و امکان برگزاری 
مردم  برای حضور  و  داشت  خواهد  را  نمایشی  و 

امن می شود.
شهردار کرمان بیان کرد: فاز دوم پروژه، پیاده راه 
سازی خیابان تجلی و فاز سه رینگ اطراف میدان 
نیم میلیارد  اول و سه ۱۸ و  فاز  اعتبار  است که 
تومان و قرار است در بازه زمانی چهار ماه تحویل 

داده شود.
عالم زاده با تشکر از همراهی اعضای شورای شهر، 
میراث فرهنگی و  ... بیان کرد: در طراحی خیابان 
تجلی راسته گذر فرهنگی و هنری دیده شده که 
دید  معرض  در  و  تولید  هنری  آثار  گذر  این  در 

عالقمندان قرار خواهد گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بهره 
شده  خریداری  کامیون  دستگاه  پنج  از  برداری 
ماشین  این  خرید  برای  گفت:  کرمان  شهرداری 
آالت هشت و نیم میلیارد تومان هزینه شده است.
شهردار کرمان گفت: ناوگان سبک شهرداری در 
ها  اتوبوس  اکثر  و  شده  نوسازی  اخیر  سال  سه 
اورهال شده و 2۰ دستگاه نو نیز خریداری شده 

است.
عالم زاده بیان کرد: نقطه ضعف شهرداری ماشین 
آالت سنگین است که تا پایان این دوره شهرداری 

نوسازی خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
 پیک چهارم کرونا  با سرعت بسیار باال در حال گسترش است

شهردار کرمان خبر داد:
اجرای دوطرح  پیاده راهسازی دیگر در کرمان 

استاندار کرمان گفت: اگر مدیری نمی تواند 
محدودیت های کرونایی را به خوبی اجرا کند 
استعفا دهد و از فرمانداران هیچ کوتاهی در 

اجرای طرح شهید سلیمانی را نمی پذیرم.
دکتر علی زینی وند  در جلسه ستاد مقابله 
امروز  از  گفت:  کرمان  استان  کرونای  با 
تصمیماتی می گیریم و ضمانت اجرایی این 

تصمیمات مسئوالن و فرمانداران هستند.
طرح  اجرای  و  نظارت  برآنکه  تاکید  با  وی 
شود،  انجام  جدیت  با  سلیمانی  شهید 
تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی کم کاری 

استاندار  به  را  وظایفشان  اجرای  در  مدیران 
یا  فرماندار  اگر  و  دهد  گزارش  فرمانداران  و 
انجام  خوبی  به  را  اش  وظیفه  نیز  مدیرکلی 

نداد به بنده گزارش دهید.
وی تاکید کرد: تصور نکنید نزدیک انتخابات 
است و ما فردی برای جایگزینی نداریم، بلکه 
در هر شهرستان در حال حاضر سه فرماندار 
برای جایگزینی دارم و وزارتخانه ها نیز افراد 

جایگزین برای مدیران کم کارشان دارند.
و  ها  ورودی  کنترل  باید  کرد:  بیان  وی 
جدیت  با  امروز  از  ها  شهرستان  خروجی 
همه  از  فرمانداران  و  شود  انجام  بیشتری 
ظرفیت های شهرستان خود از جمله بسیج، 
هالل احمر و ... استفاده کنند و باید ممانعت 
از ورود و خروج خودروها از امروز اجرا شود.

این چیزی  از  زینی وند اظهار کرد: وضعیت 
که ما می گوییم خطرناک تر است و اگر روند 
یابد ما در یک هفته آینده  ادامه  بستری ها 
تختی برای بستری بیماران نداریم و کرمان 

جزو استان های پرخطر کشور است.
های  شهرستان  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
در وضعیت زرد اگر از هم اکنون شیوه نامه 
های بهداشتی را رعایت نکنند، به زودی در 

می  قرار  کرونایی  قرمز  و  نارنجی  وضعیت 
ظرفیت  همه  فرمانداران  کرد:  عنوان  گیرند، 
های دولتی و حکومتی شهرستان های خود 
های  محدودیت  اجرای  احتیار  در  فعال  را 
با  کرونایی قرار دهند و دستگاه ها و نهادها 

یکدیگر تعامل کنند.
به  خیلی  مردم  کرد:  تاکید  کرمان  استاندار 
سختی می افتند اما چه کنیم پای جان خود 
مردم در میان است و تاکید داریم محدودیت 
های منع تردد شبانه را به شدت اعمال کنید.

پروتکل  اجرای  عدم  از  شدید  انتقاد  با  وی 
های بهداشتی در بازار و برخی از معابر شهر 
اجرای  برای  هایی  تیم  کرد:  تصریح  کرمان 
دقیق گام پنجم طرح شهید سلیمانی پیش 

بینی کنید.
زینی وند بیان کرد: اگر وضعیت شهری بدتر 
شد حتما کم کاری صورت گرفته است. در 
به  نسبت  بیشتری  سختگیری  حاضر  حال 

قبل دارم زیرا جان مردم در خطر است.
نامه  شیوه  از  افراد  همه  پیروی  لزوم  بر  وی 
داد:  ادامه  و  کرد  تاکید  بهداشتی  های 
ستادها  همکاری  و  همراهی  از  تشکر  ضمن 
های  پروتکل  اجرای  در  مذهبی  نهادهای  و 

بهداشتی اما اگر در جایی حتی امام جمعه 
ای کوتاهی کرد همچنان که با فرماندارن کم 
برخورد  نیز  ها  آن  با  شود  می  برخورد  کار 

قانونی شود.
استاندار کرمان عنوان کرد: اگر یک نفر کم 
اکنون  ما خراب می شویم.  کاری کند همه 
به  را  کارشان  فرمانداران  درصد   ۹۰ حدود 

خوبی انجام می دهند.
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم با اجرای خوب 
محدودیت ها اولین استانی باشیم که شیب 

منحنی مبتالیان در آن نزولی شود.
استاندار کرمان تعداد روستاهای واجد شرایط 
را 2۸۰۰  استان  تشکیل شورای اسالمی در 
روستایی  نباید  افزود:  و  کرد  اعالم  روستا 
دردسرهای  مسئله  این  و  بماند  شورا  بدون 
این ۴  داریم که در  و روستایی  دارد  زیادی 
را  اش  بودجه  شورا  نداشتن  دلیل  به  سال 
یک  حتی  امیدوارم  و  کند  هزینه  نتوانسته 

روستا هم بدون شورا نماند.
از  فرمانداران گفت:  به  پایان خطاب  وی در 
همه ابزارهای قانونی برای تشویق مردم برای 
داوطلب شدن در شوراهای روستاها استفاده 

کنید.

استاندار کرمان خطاب به فرمانداران در اجرای محدودیت های کرونایی:

اگر فرمانداران کوتاهی کنند در هر شهرستان سه فرماندار برای جایگزینی دارم

خبر
پلیس فتا کرمان درخواست کرد:

بررسی رسید پرداختی

 در پیشگیری

 از کالهبرداری های اینترنتی 
 

از  سایبری  مجرمان  سواستفاده  زمینه  در  کرمان  استان  فتا  پلیس  رئیس 
رسیدهای پرداخت بانکی در خریدهای روزمره، به فروشندگان هشدار داد و 
گفت: بررسی دقیق رسید پرداختی برای پیشگیری از کالهبرداری های مالی 

اینترنتی الزامی است.
به گزارش ایرنا، سرهنگ امین یادگار نژاد در تشریح این خبر به رسانه ها 
افزود: کالهبرداران سایبری با استفاده از برنامه های رسیدساز در هنگام خرید 
به ویژه از سایت های واسط مانند دیوار، شیپور و غیره پس از دریافت شماره 
کارت بانکی فروشنده، رسید جعلی پرداخت هزینه را تهیه و با ارسال آن برای 
فروشنده، کاالی خریداری شده را بدون پرداخت وجهی از فروشنده دریافت 

می کنند.
و  سایت ها  از  خرید  دنبال  به  بیشتر  سایبری  مجرمان  کرد:  اظهار  وی 
بانکی ندارند و دریافت وجه را به  فروشگاه هایی هستند که درگاه پرداخت 
هنگام تحویل کاال منوط کرده اند، این مجرمان هنگام دریافت کاال که اصوالً 
از  ندارند  به همراه  بانکی  اینکه کارت  بیان  با  توسط پیک صورت می گیرد 
فروشنده شماره حساب یا کارت بانکی می خواهند تا از طریق موبایل بانک 

اقدام به واریز وجه خرید کنند.
سرهنگ یادگار نژاد در توصیه به فروشندگان بیان کرد: با فعال سازی سامانه 
پیامک حساب بانکی از انجام هرگونه تراکنش بانکی و دریافت یا برداشت از 
حساب بانکی مطلع و قبل از تحویل کاال، حتما مطمئن شوید که این پیامک 

از سوی بانک و با سرشماره بانک برای شما ارسال شده است.
رئیس پلیس فتا کرمان خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت بروز مشکل 
و مواجهه با جرائم رایانه ای می توانند با مراجعه به پلیس فتا از مشاوره ها و 
راهنمایی های کارشناسان این پلیس در راستای رفع مشکالت احتمالی استفاده 
  www.cyberpolice.ir کنند یا با مراجعه به سایت پلیس فتا به نشانی

درخواست خود را ثبت کنند. 

این هفته سامانه بارشی 

در کرمان فعال می شود 
سامانه بارشی و ناپایداری های همرفتی دوشنبه و چهارشنبه هفته جاری در 

نیمه شمالی و مناطق مرکزی کرمان فعال می شود.
بارشی  سامانه  کرد:  اعالم  اطالعیه ای  در  کرمان  استانداری  بحران  مدیریت 
و ناپایداری های همرفتی دوشنبه و چهارشنبه این هفته در نیمه شمالی و 
مناطق مرکزی کرمان فعالیت می کند و رگبار و رعد و برق )در مناطق مستعد 

تگرگ(، پیش بینی می شود.
بر اساس این اطالعیه احتمال آبگرفتگی معابر در مناطق آسیب پذیر و بصورت 
بسیار محدود، احتمال جاری شدن آب در مسیل های خشک، احتمال آسیب 
به سازه های موقت در اثر وزش باد، کاهش دید موقتی، کاهش کیفیت هوا و 

احتمال برخورد صاعقه وجود دارد.

یک کرمانی در فدراسیون 

زورخانه ای منصوب شد
 

حجت رشیدزاده از قهرمانان و مربیان با سابقه ورزش زورخانه ای استان کرمان 
به عنوان سرپرست دبیری کمیته استعدادیابی فدراسیون منصوب شد.

کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به  
طی حکمی از سوی مهرعلی باران چشمه سرپرست فدراسیون ورزش های 
دبیری  عنوان سرپرست  به  پهلوانی، حجت رشیدزاده،  و کشتی  زورخانه ای 
کمیته استعدادیابی فدراسیون ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی منصوب 

شد.
حجت رشیدزاده از قهرمانان و مربیان با سابقه ورزش زورخانه ای استان کرمان 
استعدادیابی  کمیته  دبیر  عنوان  به  فدراسیون  با  نیز  این  از  پیش  که  است 

فدراسیون همکاری داشته است

قاچاقچیان سوخت با  بارنامه جعلی

 گازوئیل قاچاق می کردند
در  قاچاق  گازوئیل  لیتر  هزار   ۳۰ کشف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 

عملیات پلیس شهرستان نرماشیر خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: در تداوم طرح ها 
و تدابیر مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران پلیس آگاهی شهرستان نرماشیر 
مستقر در ایست و بازرسی موقت محور بم-نرماشیر یک دستگاه تانکر حمل 

سوخت را برای بررسی متوقف کردند.
او افزود: در بازرسی انجام شده مشخص شد، این تانکر حامل ۳۰ هزار لیتر 
گازوئیل با بارنامه جعلی بوده که از استان های مرکزی بارگیری و به سمت 

مناطق جنوبی کشور در حال حرکت است.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به دستگیری یک متهم و معرفی وی 
به مراجع قضایی، تصریح کرد: پدیده قاچاق عامل ضربه به اقتصاد کشور و از 
بین بردن منابع ملی است و مقابله با آن یکی از اولویت های کاری پلیس در 

سال جدید خواهد بود.

توجه نکردن به جلو چهار مجروح

 بر جای گذاشت
جانشین پلیس راه شمال استان از واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ با ۴ مجروح 

در محور سیرجان-کرمان خبر داد.
سرهنگ پیام محمدی گفت: یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۱۵ 

محور سیرجان-کرمان از جاده منحرف و واژگون شد.
او افزود: بر اثر این واژگونی، هر ۴ سرنشین خودرو مجروح شدند که با حضور 

تیم های انتظامی و امداد جاده ای به مرکز درمانی اعزام شدند.
جانشین پلیس راه شمال استان کرمان تصریح کرد: کارشناسان پلیس راه 

توجه نکردن به جلو  را علت اولیه وقوع این واژگونی اعالم کردند.

و  آوردگاه  عنوان  به  کرمان  گفت:  موحد 
هزینه های  مخدر،  مواد  با  مبارزه  نبردگاه 
سنگینی را در راه مبارزه با این پدیده پرداخت 

کرده است و می کند.
استان  یداهلل موحد، رییس کل دادگستری   
سابق  روسای  با  مشترک  نشست  در  کرمان 
و جدید اداره کل زندان های استان کرمان از 
استان کرمان به عنوان استانی امنیتی و خط 
مقدم امنیت کشور یاد کرد و گفت: بخشی از 
با  مبارزه  در مسیر  کرمان  استان  هزینه های 
مواد مخدر در حوزه قضایی و زندان ها است و 
از این رو شرایط زندانیان در استان کرمان با 

سایر نقاط کشور تفاوت دارد.
مدیریت  که  مطلب  این  بیان  با  موحد 
است  دشواری  کار  کرمان  استان  زندان های 
گفت:  دارد،  روزی  شبانه  تالش  به  نیاز  و 
از جمله  اقتضائات خود  به  بنا  استان کرمان 
گستردگی جغرافیایی، قرار گرفتن در مسیر 
ترانزیت مواد مخدر، بافت اجتماعی پیچیده، 
ورود غیرمجاز اتباع بیگانه از استان های شرقی 
مدیریت  در حوزه  متفاوتی  غیره، وضعیت  و 

زندان ها دارد.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: با 
بیماری کووید ۱۹، تالش گسترده ای  شیوع 

برای جلوگیری از ورود این ویروس به بند های 
و  شد  انجام  کرمان  استان  زندان های  بسته 
اداره کل  پزشکی،  علوم  دانشگاه  با همکاری 
از  زندان ها و دستگاه قضایی تاکنون موردی 
ورود این ویروس به زندان های استان وجود 
نداشته است و با این اقدام برای توسعه امنیت 

زندان ها نیز حرکت شده است.
موحد بیان کرد: برای نخستین بار در سطح 
کشور، زمینه جلب همکاری شرکت های بزرگ 
ستاد  و  زندان ها  سازمان  با  استان  اقتصادی 
دیه، به منظور ایجاد زمینه آزادی محکومان 

جرایم غیرعمد و مالی فراهم شده است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور 
بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی را جزی سیاست 
های این نهاد برشمرد و عنوان کرد: بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی تاکنون بیش از 2 میلیون مسکن روستایی سامان 

بخشیده است.

با  دیدار  در  نژاد  روحانی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
ایجاد سرپناه  به  بنیاد مسکن را موظف  استاندار کرمان 
برای محرومین دانست و گفت: این نهاد از بدو تاسیس 
تا کنون فعالیت های بسیار خوبی در سراسر کشور انجام 

داده است. 

جزی  را  روستایی  مسکن  سازی  مقاوم  و  بهسازی  وی 
سیاست های این نهاد برشمرد و عنوان کرد: بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی تاکنون بیش از 2 میلیون مسکن روستایی 

سامان بخشیده است.
نماینده ولی فقیه در در بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور 

اظهار کرد: هر کجا که سوانح و بالی طبیعی داشته ایم 
بازسازی آن به بنیاد مسکن سپرده شده است و تا کنون 
۷۰۰ هزار واحد مسکن روستایی بهسازی شده است و اگر 
ساالنه 2۰۰ هزار مسکن روستایی مقاوم سازی شود تا ۱۰ 
سال آینده همه روستاها در برابر زلزله مقاوم خواهند شد.

رییس کل دادگستری استان مطرح کرد؛

پرداخت هزینه های سنگین استان در راه مبارزه با مواد مخدر

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور خبر داد:

بیش از ۲ میلیون مسکن روستایی ساماندهی شد

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !
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از کانون های بسیج هنرمندان 
در کرمان تجلیل شد

انقالب  هنر  روز  مناسبت  امروز:به  کرمان  خبرنگار  کرمان- 
اسالمی و روز بسیج هنرمندان در سالن اجتماعات موزه دفاع 
مقدس استان کرمان با رعایت ویژه پروتکل های بهداشتی از 
مسئوالن کانون های بسیج هنرمندان شهرستان های استان و 
انجمن های فرهنگی و هنری سازمان بسیج هنرمندان تجلیل 

شد
در این مراسم دکتر عباسپور رئیس سازمان بسیج هنرمندان 
استان ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم، گفت:خوشبختانه 
حاج  شهید  سالگرد  در  که  ارزشمندی  هنری  برنامه های  با 
کردند  برگزار  استان  بسیجی  هنرمندان  سلیمانی،  قاسم 
سازمان بسیج هنرمندان استان در ارزیابی های نهایی بعد از 
تهران بزرگ رتبه دوم کشور را از آن خود کرد و انتظار می 

رود این روند موفق همچنان تداوم پیدا کند
در ادامه این مراسم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
هم با گرامیداشت یاد و خاطره سید شهیدان اهل قلم سید 
و  فراز  با  همواره  متعهد  هنرمندان  گفت:  آوینی  مرتضی 
دوره های  در  و  کردند  همراهی  اسالمی  انقالب  نشیب های 
مختلف از جمله دفاع مقدس خوش درخشیدند و نقش موثر 

فرهنگی خود را به خوبی ایفا کردند.
اقشار همدر  پاداش جانشین ستاد تخصصی بسیج  سرهنگ 
این مراسم  خاطرنشان کرد:هنرمندان متعهد در همه مسائل 
اجتماعی و سیاسی کشور همواره به خوبی ایفای نقش کرده 

اند. 
وی خواستار حضور پر رنگ در انتخابات پیشرو  و همکاری 
هنرمندان در تبیین و تحقق شعار امسال از سوی مقام معظم 

رهبری شد.
در ادامه این مراسم از مجموعه شعر)شناسنامه ای برای دو 

نفر( سروده محمد حسن اسفندیارپور نیز رو نمایی شد.
سپس این شاعر پشت تریبون قرار گرفت و نکاتی در خصوص 

مجموعه شعر خود بیان کرد.
مظهری  حمید  یاد  زنده  استاد  از   اسفندیارپور،گفت:ابتدا 
که  اسدالهی  احمد  استاد  و  نهاد  دستانم  در  را  قلم  که 
و  دوست  از  همچنین  و  آموخت  انگشتانم  به  را  قلم  رقص 
بر  را  اندیشه  پرواز  های  بال  که  گنجی  شاعرم،مهدی  برادر 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  از  م.همچنین  تنم دوخت، سپاسگزار 
اسالمی، بسیج هنرمندان و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس برای ایجاد بسترسازی فرهنگی تشکر می کنم.

اسفندیارپور درباره کتاب خود گفت:مجموعه شعر شناسنامه 
ای برای دو نفر با مقدمه دکتر علیرضا قزوه ،ترکیبی از گزیده 
اشعار ملی و مذهبی است،همانطور که جدایی دین از سیاست 
اجتناب ناپذیر است،شاعر مسلمان نیز نمی تواند بی تفاوت به 

اوضاع اجتماع و وطن خود باشد.
اینگونه است که شاعر می تواند آینه تمام نمای روزگار خود 
اسفندیارپور  حسن  محمد  است،  ذکر  شایان  بشود.  معرفی 
متولد ۱۲ فروردین ۱۳۷۱ تحصیل کرده در مقطع کارشناسی 
مدیریت فرهنگی و برنامه ریزی حرفه ای و دبیر انجمن شعر 

خواجوی کرمانی است.
 از جمله عناوین و افتخارات این شاعر، دارای مقام جوان برتر 
ادبیات  و  شعر  در  کشوری  برگزیده  استان،  نخبه  هنرمند  و 
فارسی، شاعر منتخب دیدار با مقام معظم رهبری و ریاست 
جمهوری،برگزیده جشنواره های ملی یادمان والیت، کنگره 
،شاعر  ،بسیج  قرآنی  ادبیات  امامت،سیمرغ،  رضوی،  ملی 
برگزیده کنگره بین المللی شعر بانوی فضیلت و پیامبر )ص( 
،کلیم کاشانی،شاعر برگزیده جشنواره منطقه ای شعر فجر، 
خاتم سلیمانی، شاعر تقدیر شده جشنواره دفاع مقدس است.
مراکز  در  گسترده  صورت  به  کتاب  این  توزیع  از  پایان  در 
آزادی  سالروز  با  همزمان  کشور  سراسر  هنری  و  فرهنگی 

خرمشهر خبر داد.

نایب رییس انجمن مرغداران گوشتی کشور نسبت به قاچاق 
جوجه از مرزهای کشور هشدار داد

فوالد با تحقیر العین به مرحله گروهی صعود کرد

خواستگار ناکام، پدِر دختر را کشت

نایب رییس انجمن مرغداران گوشتی  نسبت به قاچاق 
جوجه هشدار داد و گفت: در حال حاضر جوجه یکروزه با 
نرخ ۶ هزار تومان هم به ندرت در بازار پیدا می شود که 
را می  از نرخ مصوب  باالتر  این کمبود و عرضه  از  بخشی 
امیدواریم  که  داد  تعمیم  مرزها  از  جوجه  قاچاق  به  توان 
معضل بحث جوجه هر چه سریع تر حل شود، در غیراین 
بازار  التهاب در  صورت طی ۴۵ روز آینده شاهد تالطم و 

مرغ هستیم.
 ۶ نرخ  با  یکروزه  خرید جوجه  به  توجه  با  وی،  گفته  به 
تولید  شده  تمام  قیمت  درصدی   ۸ افزایش  و  تومان  هزار 

انتظار می رود که تدابیری برای رفع این چالش اندیشیده 
شود چرا که مرغدار چاره ای جز خرید جوجه با نرخ های 
باالتر یا تعطیلی واحدهای مرغداری ندارد، به همین خاطر 
برنامه ریزی باید به گونه ای صورت گیرد تا جوجه با نرخ 
مصوب تحویل واحدها شود که در نهایت تولید مرغ دچار 

چالش نشود.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی افزود: 
با توجه به وضعیت تأمین و عرضه مرغ در سطح کشور از 
مصوب  نرخ  به  بازار  در  باید  مرغ  قیمت  مرغداران،  سوی 
تولید  زنجیره  در  زیادی  حلقه های  آنکه  علت  به  و  برسد 

راحتی  به  متخلفان  شناسایی  ندارد،  وجود  مرغ  عرضه  تا 
قابل انجام است.

وی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر احتمال افت بیش 
از حد قیمت مرغ گفت: با توجه به شرایط تأمین و تولید، 
و  تقاضا  و  عرضه  خوردن  هم  بر  و  تولید  افزایش  احتمال 
امکان کاهش قیمت در هفته ها و ماه های آینده وجود دارد 

و تولیدکنندگان در این زمینه نگرانی هایی دارند.
با چند واحد متخلف که  اگر  این مقام مسئول،  به گفته 
می کنند،  عرضه  بندی  قطعه  صورت  به  یا  گران  را  مرغ 
کسی  دیگر  گیرد،  صورت  پلمب  حد  در  و  قاطع  برخورد 

جرأت تخلف نخواهد داشت.
اسداله نژاد با اشاره به اینکه مشکلی در تامین نهاده های 
دامی وجود ندارد، بیان کرد: هم اکنون چالشی در تامین 
نهاده وجود ندارد چرا که ۱۰۰ درصد ذرت و کنجاله با نرخ 

مصوب در اختیار مرغدار قرار می گیرد.
از  گوشتی  مرغداران  صنفی  انجمن  کانون  رئیس  نایب 
توزیع روزانه بیش از ۱۳۰۰ تن در تهران خبر داد و گفت: 
بنابر آمار این میزان از نیاز روزانه تهران ۱۵ درصد بیشتر 
داشته  نباید وجود  بازار  در  التهابی  این وجود  با  که  است 

باشد.

برتری  با  امارات  العین  و  ایران  فوالد  تیم های  دیدار 
نماینده کشورمان به پایان رسید تا این تیم موفق به صعود 

به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا شود.
و  ایران  فوالد  فوتبال  تیم های  نوشت:  تسنیم  خبرگزاری 
قهرمانان  لیگ  پلی آف  مرحله  چارچوب  در  امارات  العین 

آسیا در ورزشگاه فصیل بن فهد ریاض به مصاف هم رفتند 
که این دیدار در نهایت با برتری قاطع ۴ بر صفر شاگردان 
نماینده  تا فوالد ضمن تحقیر  پایان رسید  به  نکونام  جواد 
در  حضور  جواز  ایران  نماینده  چهارمین  به عنوان  امارات 

مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورد.

صالح حردانی در دقیقه ۴۰، آیاندا پاتوسی در دقیقه ۵۶ 
را  این دیدار  پریرا در دقیقه ۴9 و ۸۷ گل های  لوسیانو  و 
امارات  العین   - ایران  فوالد  دیدار  رساندند.قضاوت  ثمر  به 

برعهده دیالن پریراِی سریالنکایی بود.
با  مسابقات   D گروه  در  باید  فوالدی ها  ترتیب  این  به 

به  اردن  الوحدت  و  عربستان  النصر  قطر،  السد  تیم های 
استقالل  و  تراکتور  پرسپولیس،  تیم های  بپردازد.  رقابت 
به  قهرمانان  لیگ  جاری  فصل  در  ایران  نمایندگان  دیگر 
حساب می آیند و حاال با اضافه شدن فوالد، جمع  تیم های 

ایرانی  در آسیا جمع شد.

از  بعد  که  است  جوانی  پسر  تعقیب  در  پلیس  شرق: 
شنیدن جواب رد از دختر مورد عالقه اش، پدر او را با شلیک 

گلوله به قتل رساند.
که  شد  آغاز  زمانی  از  جنایت  این  درباره  تحقیقات 
در  مردی  قتل  از  فارس  استان  آگاهی  پلیس  کارآگاهان 
حادثه  محل  در  اینکه  از  بعد  و  شدند  باخبر  خود  خودروی 
گرفته  قرار  گلوله  هدف  مرد  این  فهمیدند  یافتند،  حضور 
است. بررسی های اولیه نشان می داد قاتل فردی آشنا بوده؛ 
چون توانسته به راحتی سوار خودروی مقتول شود و از فاصله 

نزدیک به او شلیک کند.
را  جنایت  محل  شود،  مرتکب  سرقتی  اینکه  بدون  متهم 

ترک کرده بود و همین امر نشان می داد او  دنبال انتقام جویی 
انتقال  از  بعد  پلیس  است.  داشته  اختالف  مقتول  با  و  بوده 
جسد مرد میان سال به پزشکی قانونی، به تحقیق از اعضای 
خانواده او پرداخت. در این مرحله مشخص شد دختر خانواده 
بود،  رد شنیده  که جواب  داشت  نام حبیب  به  خواستگاری 
اما دست از خواسته اش نمی کشید و روز حادثه نیز قرار بود 

سراغ مقتول برود.
او  به  و  آشنا  مقتول  دختر  با  گردهمایی  یک  در  حبیب 
و  گفته  جوان  دختر  به  را  موضوع  او  بود.  شده  عالقه مند 
با  را  موضوع  نیز  دختر  دارد.  ازدواج  قصد  بود  داده  توضیح 
به  حبیب  آن  از  پس  بود.  گذاشته  میان  در  خود  والدین 

خواستگاری رفت و ادعاهای فریبنده ای را مطرح کرد و قول 
را  زندگی  امکانات  و  بخرد  خانه  آینده اش  همسر  برای  داد 

فراهم کند.
دختر  مادر  وقتی  نداشت،  وجود  مشکلی  ابتدا  در  اگرچه 
او  درباره  پرس وجو  به  و  کرد  تحقیق  حبیب  درباره  کمی 
همسر  است.  کذب  جوان  این  ادعاهای  فهمید  پرداخت، 
مقتول به پلیس گفت: بعد از اینکه فهمیدم این پسر به  درد 
ازدواج با دخترم نمی خورد، موضوع را با او و شوهرم مطرح 
کردم؛ البته به دخترم جزئیات را توضیح ندادم و فقط از او 
خواستم به حبیب جواب رد بدهد. دخترم نیز همین کار را 
کرد، اما آن خواستگار دست بردار نبود و مرتب بر خواسته اش 

اصرار می کرد.
او صحبت  با  خودم  این بار  شد  باعث  حبیب  سماجت های 
کنم و باز هم بدون ورود به جزئیات، به او توضیح دادم این 
می کردم  تصور  در حالی که  نیست.  صحیح  و  مناسب  وصلت 
سماجت  هم  باز  او  نکند،  ایجاد  مزاحمتی  دیگر  جوان  پسر 
کرد تا اینکه روز حادثه با دخترم تماس گرفت و از او آدرسی 
را که پدرش در آنجا حضور داشت، پرسید تا برود و بار دیگر 
صحبت کند. بعد از آن بود که دیگر از شوهرم خبری نشد 
متهم  گزارش،  این  بر  بنا  است.  شده  کشته  او  فهمیدیم  و 
او  دستگیری  برای  تحقیقات  و  است  فراری  حاضر  حال  در 

ادامه دارد.

آگهی تحدید حدود عمومی 
اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک کرمان 

امالک  از  عمومی  حدود  تحدید  آگهی  وسیله  بدین 
تقاضای ثبت شده موضوع ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک واقع 
در حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک کرمان مربوط به 
بخش 4 و 8 کرمان که به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک 
کشور منتشر و عملیات تحدید حدود هر یک از رقبات مورد تقاضا 
به ترتیب بخش محل وقوع امالک و شماره پالک فرعی از اصلی 
هر یک از امالک تقاضای ثبت شده در تاریخ تعیین شده که ذیال 
درج گردیده است راس ساعت 8 صبح همان روز در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا بدین وسیله به کلیه مجاورین امالک تقاضای 
ثبت شده و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی که بر حدود و حقوق  
اعتراض  آگهی  این  در  مندرج  ثبت  تقاضای  مورد  رقبات  ارتفاقی 
داشته باشند طبق ماده 20 قانون ثبت اسناد و امالک اخطار می گردد 
تحدید  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  روز  حداکثر ظرف مدت 30 
حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم نمایند. تا با توجه به 
ماده 86 آیین نامه قانون ثبت نسبت به واخواهی )اعتراض( معترض 
بایستی  معترض  ضمنا  شود  رسیدگی  اخیرالذکر  مواد  به  عنایت  با 
واحده  ماده   2 تبصره  و همچنین  الذکر  فوق  قانون  مواد  به  توجه  با 
از  ماه  مدت یک  ثبتی حداکثر ظرف  های  پرونده  معترضین  قانون 
تقدیم  به  نسبت  و  مراجعه  صالحه  دادگاه  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ 
مشعر  الزم  گواهی  و  نماید  اقدام  دعوی  طرح  بر  مبنی  دادخواست 
بر طرح دعوی را از مرج ذیصالح قانونی اخذ و به انضمام تصویری 
از دادخواست مصدق را به این اداره ثبت تسلیم نماید. بدیهی است 
نخواهد  ادعایی مسموع  یاد شده هیچگونه  مهلت  انقضا  از  که پس 
بود و چنانچه متقاضی ثبت گواهی عدم تقدیم دادخواست از سوی 
معترض به دادگاه را از مراجع قضایی صالحه اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد یافت و سند مالکیت صادر 
و تسلیم  خواهد شد هر چند صدور و تسلیم سند مالکیت مطابق قانون 

مذکور فوق مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان 

ملی  بشماره  زاری  الله  فالح  شهباز  آقای  -اصلی   31 از  فرعی   5238
واقع  مترمربع   139/60 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ   5839654787

دراختیارآباد خیابان شهید بهشتی کوچه 28
چهارشنبه مورخ 1400/2/15

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان 
1463 فرعی از 1 - اصلی خانم زهرا زینلی چترودی بشماره ملی 2980251641 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 211/24 مترمربع واقع در چترود خیابان وحدت 

20 کوچه امام رضا سمت چپ
پنج شنبه مورخ 1400/2/16

تاریخ انتشار: دوشنبه 1400/1/23
شناسه:  1121513

مصیب افشار منش - معاون اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای 
شهرداري کرمان در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار جهت پروژه احداث ایستگاه اتشنشانی میدان قرنی کرمان )بر اساس بخشنامه 
سر جمع به شماره 9۶/۱۲99۱۸۸-۴ /9۶/۵( از طریق برگزاری مناقصه عمومي با مبلغ براورد اولیه ۲۱/۶۸۷/۵۲۲/۸۸۸ ریال به 
مدت ۱۰ماه با مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با پرداخت ۷۰درصد نقد و مابقی تهاتر با زمین و پروانه 
ساختمانی اقدام نماید. لذاکلیه پیمانکاران تائید صالحیت شده در رشته ابنیه  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمی توانند 
جهت خرید اسناد مناقصه از مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ لغایت ۱۴۰۰/۲/۶ به مدیریت امور قراردادهای شهرداری و جهت تسلیم پیشنهادات 
تا مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ به دبیرخانه شهرداری )به آدرس کرمان ، میدان شورا ساختمان جدید ( مراجعه نمایند.  جلسه بازگشایي 
پاکتهادر مورخ  ۱۴۰۰/۲/۱۳ انجام می شود . سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه و اطالعات تکمیلی در سایت شهرداری 

kermancity.ir مندرج گردیده است. ۵۰۳۵ م/الف
 مديريت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان

دمنوشی که برای درمان بیماری های تنفسی معجزه می کند
از  برخی  مصرف  گفت:  سنتی  طب  متخصص  یک 
خصوص  به  گوناگون  بیماری های  درمان  در  دمنوش ها 

بیماری های تنفسی موثر است.
حیدری،  حاجی  محمدرضا  آنالین،  جم  جام  گزارش  به 
متخصص طب سنتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران درباره 
نام  به  ایران  سنتی  طب  در  آویشن  کرد:  اظهار  آویشن 

»صعتر« شناخته می شود.
سواحل  مانند  جهان  نقاط  اکثر  در  آویشن  افزود:  وی 
واز جمله  از مناطق جهان  بسیاری دیگر  و  اروپا  مدیترانه، 
کشور ایران رویش داشته و نواع مختلفی دارد که معروفترین 
نوع آن در کشور ما با نام آویشن شیرازی شناخته می شود 
 A و دارای مواد معدنی از جمله کلسیم و منیزیم و ویتامین

به صورت بتا کاروتن است.
و  گرم  مزاج  دارای  آویشن  کرد:  تصریح  حیدری  حاجی 
خشک بوده و به عنوان یکی از مصلحات غذایی و چاشنی  
استفاده  مورد  و صنعتی  به صورت خانگی  کاربرد  پر  های 
قرار می گیرد و مصرف آن به همراه غذا های سنگین مانند 
فست فود باعث هضم آسان در معده و گوارش می شود و در 

درمان بیماری  های گوارشی و تنفسی کاربرد زیادی دارد.
درمان  برای  آویشن  دمنوش  از  استفاده  افزود:  او 

نفخ، سوء هاضمه، ضعف معده  مانند  بیماری های گوارشی 
معده  تری  و  سردی  از  که  بیمارانی  برای  کلی  طور  به  و 
مزاج سرد  به سوء  یا در اصطالح طب سنتی  رنج می برند 
و تر معده مبتال هستند تاثیر دارد و برای استفاده باید یک 
قاشق مرباخوری از آویشن خشک را در یک لیوان آب دم 
کرده و کمی نبات یا عسل اضافه کرده و نیم تا یک ساعت 

بعد از غذا میل کرد.
در  آویشن  دمنوش  گفت:  سنتی  طب  متخصص  این 
و  مزمن  های  برونشیت   خصوصا  تنفسی  بیماری های 
سرفه های خلط دار و سینوزیت های مزمن مفید است و یکی 
از نکات مهم در مصرف آویشن که باید مورد توجه قرار گیرد 
نابجا از آویشن در درمان سرفه های  این است که استفاده 
خشک و در مرحله حاد و ابتدایی سرماخوردگی که شامل 
چند روز اول شروع بیماری است و بیمار معموال احساس 
سوزش گلو تب و آبریزش رقیق دارد، ممکن است به تشدید 
مخاط ها  خشکی  افزایش  و  سرماخوردگی  بیماری  عالئم 
سرماخوردگی  دوم  فاز  در  ولی  شود،  منجر  تب  افزایش  و 
که بیمار دچار ترشحات غلیظ و سرفه های خلط دار است 
مصرف آن مفید و سودمند بوده و بیمار می تواند از دمنوش 
آویشن به تنهایی یا همراه انجیر یا عناب روزی دو تا سه بار 

استفاده کند، به این صورت که یک قاشق مرباخوری آویشن 
خشک را همرا ۵ عدد عناب یا انجیر در یک لیوان آب دم 

کرده و روزی دو تا سه بار مصرف کند.
حاجی حیدری مطرح کرد: مصرف روغن آویشن به طور 
موضعی تاثیر ضد میکروبی و قارچ داشته و برای درد های 

مفصلی و روماتیسمی و اسپاسم نیز مفید است، آویشن اثر 
ادرار آور و قاعده آوری دارد و در گرم مزاجان و زنان باردار 
باید با احتیاط مصرف شود البته به طور کلی توصیه می شود 
که استفاده از گیاهان دارویی جهت درمان بیماری ها حتما 

زیر نظر متخصصان طب سنتی انجام شود.
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گزارش »کرمان امروز« از کاهش 75درصدی بارندگی در بزرگ ترین استان کشور و سناریوی ادامه دار خشکسالی و بحران دائمی آب:

بحرانآب؛مرضمزمنیاسرطانبیتدبیری

اشاره: 
استان کرمان در حالی سال ها با بحران جدی در زمینه 
آب و آبرسانی رو به رو بوده که به نظر می رسد با توجه به 
شرایط و میزان بارش ها امسال شرایط وخیم تر از گذشته 
است و متاسفانه مساله تازه و جدیدی هم نیست اما نگرانی 
اصلی اینجاست که حتی طرح انتقال آب خلیج  فارس به 
کرمان آنگونه که باید بارقه های امید را در دل کرمانی ها 
نمی تاباند و آنچه تا کنون از این طرح سخن  به میان آمده 
این طرح  اند و  بوده است که مسئوالن داده  وعده هایی 
عظیم با مشکالتی همچون بودجه و زمان بندی دست و 
پنجه نرم می کند. در همین باره گزارشی تهیه شده که در 

ادامه  قابل مطالعه است.
سال 1400 را در حالی شروع کرده ایم که طبق همه 
ساله خبرهای خوب آبی  از این استان  به گوش نمی رسد 
و منابع آبی در برخی از شهرستان ها از جمله  رفسنجان 

و زرند و بم با چالش مواجه شده و مردمان این منطقه با 
معضالتی همچون آلودگی هوا، بیماری های قلبی و ریوی، 

بیکاری، مهاجرت و حاشیه نشینی رو به رو هستند.
 75 و  هزار  یک  متاسفانه  آمار  آخرین  طبق  همچنین 
روستای استان به صورت سقایی آبرسانی می شوند و مردم 
منازل  آب  تانکرهای  در  بهداشتی  غیر  صورت  به  را  آب 

ذخیره می کنند.
زمستان 99 کم بارش ترین زمستان

عالوه  بر همه این مسائل کاهش میزان بارش ها مشکل 
بی آبی استان را تشدید کرده است. آنگونه که گزارشات 

اداره کل هواشناسی استان نشان می دهد؛ زمستان 99 کم 
بارش ترین زمستان اخیر کرمان بوده است و به این ترتیب 

زنگ تنش آبی بیش از گذشته به صدا در آمده است.
ویروس  با  مردم  زندگی  شدن  عجین  دیگر  سوی  از   
منحوس کرونا که خود به تنهایی باعث افزایش 23 درصدی 
مصرف آب مشترکین نسبت به دوران مشابه گذشته شده 
است نیز مزید  بر علت شده تا روزهای سختی را  به ویژه 

در تابستان امسال در پیش رو داشته  باشیم.
آنگونه که مدیر کل هواشناسی استان کرمان گفته است: 
میانگین بارش سال زراعی جاری به میزان 3/35 میلیمتر 

به ثبت رسیده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 
و بلند مدت به ترتیب 145 و 113 میلیمتر است. همچنین 
این استان نسبت به دوره مشابه سال قبل 76 درصد کاهش 
درصد  میزان 69  به  مشابه  مدت  بلند  آمار  به  نسبت   و 

کاهش در بارندگی را دارد. 
بارش  تا کنون 26 درصد  استان کرمان  جدیدی گفت: 
یک سال کامل آبی را دریافت کرده و تا پایان اسفند ماه 
حدود 73 درصد از مساحت استان تحت تأثیر خشکسالی 
خفیف تا بسیار شدید و حدود 24 درصد از مساحت استان 

در محدوده نرمال می باشد.

وی با اشاره به آمار بلند مدت ثبت شده در هواشناسی 
کرمان گفت: زمستان سال 1399 کمترین بارش در 50 
سال اخیر بوده است. پیش از این زمستان سال 1396 کم 

بارش ترین زمستان بوده است.
سخن آخر

با توجه به جغرافیا و شرایط آب و هوایی استان کرمان و 
سابقه خشکسالی ها و همچنین کمبود منابع آب موجود، 
عدم مدیریت و برنامه ریزی صحیح در استفاده از آب می 
تواند خسارت های جبران ناپذیری را  در پی داشته باشد 

که نیازمند توجه و برنامه ریزی است.

تاثیرات منفی کرونا بر سالمت روان کودکان
»نازنین گمار«، روانشناس کودک و نوجوان در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا گفت: انزوا، دوری از تعامالت، استرس، 
هیجان و فشار روانی ناشی از اخبار کرونا باعث می شود 
زبان در  لکنت  و  ناراحتی  قبیل خشونت،  از  رفتارهایی 

کودکان بروز کند.
چندین موج از بروز جهش یافته ویروس کرونا می گذرد 
و با هر بار جهش آن، مقرراتی سفت و سخت به منظور 
این  در  می شود.  اعالم  بهداشتی  پروتکل  های  رعایت 
میان والدین به دلیل در معرض اطالعات مختلف بودن، 
خواسته یا ناخواسته استرس  ها و نگرانی  های خود را به 
اطرافیان و خصوصا فرزندانشان منتقل می کنند. غافل از 
اینکه ممکن است زمینه  های بروز برخی مشکالت نظیر 
از  زبان  لکنت  بزنند.  دامن  آنها  در  را  لکنت  و  استرس 
جمله اموری است که نباید آن را صرفا یک پدیده ارثی 
پنداشت و باید نقش عوامل دیگر را نیز بر آن مهم و موثر 
دانست. از جمله این عوامل شرایط ناشی از برخی رخداد 
ها نظیر کرونا است.  از این رو الزم است مردم و خصوصا 
والدین با نحوه مواجهه صحیح  در برابر بروز  اپیدمی  ها 
و رخدادهایی از این دست آشنا شده و چگونگی برخورد 
با آنها را بیاموزند.  اهمیت توجه به نکات  فوق و بیان 
راهکارهای موثر برای  آن سبب شد، پژوهشگر ایرنا با 
»نازنین گمار«، روانشناس کودک و نوجوان به گفت و 
گو بنشیند. مشروح این گفت و گو را در ذیل می خوانید:

انواع  و علل لکنت زبان 
این روانشناس در خصوص لکنت زبان و انواع آن گفت: 
لکنت از رایج ترین اختالالت تکلمی و در دسته اختالل  
های ارتباطی قرار دارد. لکنت زبان به  طور کلی از دوران 
خردسالی آغاز شده و معموالًحدود10 درصد کودکان در 
سنین قبل از دبستان و بین2 تا 6 سالگی به آن مبتال 
می شوند. در سنین 6 تا 7 سالگی نیز که همزمان با آغاز 
مدرسه  است به لحاظ ویژگی  های عاطفی و سازگاری 
زبان  لکنت  بروز  موقعیت  دوره،  این  خاص  اجتماعی 
برای آن دسته از کودکانی که مستعد آن هستند، فراهم 
می شود. گاهی نیز در دوران بلوغ افرادی که پیش از آن، 
لکنت داشتند، دوباره به لکنت زبان گرفتار می شوند. اما 

نتایج تحقیقات نشان داده که حدود 70 درصد پسران و 
30 درصد دختران به آن مبتال می شوند. وی در ادامه 
افزود: لکنت 3 دسته است؛ یک دسته، لکنت »کلونیک« 
است که طی آن کلمات توام با تکرار ادا می شود. دسته 
دوم، لکنت تونیک است که ادای کلمات با فشار شدید و 
به اصطالح انفجاری صورت می گیرد و دسته سوم، لکنت 
کلونیک_تونیک است که ادای کلمات هم زمان با تکرار 

و با فشار همراه است.
گمار همچنین در ادامه به علل بروز لکنت اشاره کرده 
بلکه محصول  ندارد.  و توضیح داد: لکنت علت واحدی 
علت بدنی، عاطفی، اجتماعی یا ترکیب این عوامل است. 
ارتباط  در  شده  شناخته  واقعیت  یک  وراثتی  عوامل 
دارد.  وجود  فامیل  و  اقوام  در  اغلب  که  است  لکنت  با 
به  پژوهشگران  بین  در  توافقی گسترده  نیز، یک  اخیرا 
وجود آمده که لکنت به ارث می رسد. به عبارت دیگر در 
بسیاری از افراد دارای لکنت زبان، یک یا هر دو والد درون 
عوامل  دیگر  بخش  دارند.  را  لکنت  عامل  خود  ژن های 

هیچ  است  ممکن  افراد  از  بعضی  که  مادرزادی هستند 
عامل لکنت را به ارث نبرده باشند، درعوض ممکن است 
یک ضربه بدنی یا سایکولوژیکی را تجربه کرده باشند که 
عامل بروز لکنت در آن ها باشد. این عوامل ممکن است 
نامیده  مادرزادی  عوامل  که  باشد  تولد  نزدیک  یا  حین 
می شوند. همچنین در بعضی از مواقع لکنت زبان ممکن 
است حاصل نارسایی  ها و اختالالت دستگاه عصبی باشد.

لکنت زبان در کودکان پیش مدرسه ای
گمار در خصوص لکنت زبان کودکان پیش مدرسه ای 
بیان کرد: زمانی که کودکان سن مدرسه دایره لغات و 
استفاده از کالمشان بیشتر می شود، در برخی از کلمات 
دچار ناروانی می شوند. این ناروانی  ها غالبا به صورت تکرار 
عبارت یا کلمه ظاهر می شود. نکته ای که اهمیت دارد 
این است که والدین باید بدانند چه زمانی این ناروانی ها 
بخش طبیعی از رشد هستند و چه زمانی باید در مورد 
آن ها نگرانی وجود داشته باشد. معموال ناروانی ها زمانی 
روی می دهند که کودک هیجان زده یا خسته است و یا 

احساس می کند که زمان محدودی برای حرف زدن دارد.
رابطه اضطراب در مادران با استرس در کودکان 

وی درباره تاثیر کرونا و بروز لکنت زبان اظهار داشت: 
همانطور که می دانید، چند وقتی است تیم  های تخصصی 
و تحقیقاتی اغلب کشورها با تمام توان به کار افتاده اند تا 
کرونا این نو رسیده نامطلوب را شناسایی و درمان کنند. 
های  پاسخ   می شوند،  استرس  دچار  کودکان  که  زمانی 
پنهان شدن، غمگین شدن،  مانند جیغ زدن،  متفاوتی 
خشمگین شدن، لکنت و غیره از خود نشان می دهند. 
محدودیت در ارتباطات، صرف انرژی، چه کنم چه کنم، 
تزلزل تعادل در ارتباطات، نگرانی والدین، شنیدن اخبار 
کرونایی  روزگار  این  در  چنینی  این  مواردی  و  مختلف 
حال  در  کودکان،  مخصوصا  افراد  همه  که  شده  باعث 
شوند.  شدید،  هیجانات  و  استرس  روانی،  فشار  تجربه 
بیماری کرونا با محدودکردن کودکان در خانه، دوری از 
فضای مدرسه و دوستان، ازدست دادن تفریحات، اضطراب 

و افسردگی والدین و... سالمت روان آن ها تهدید شود.
گمار پیرامون این سوال که استرس و اضطراب مادران 
بر استرس کودکان و در نهایت لکنت زبان کودکان چه 
تاثیری می گذارد، گفت: یافته ها نشان داده کودکانی که 
در زمان قرنطینه در کنار مادران خود بودند، اضطراب 
بیشتری را نسبت به کودکان دیگرتجربه می کنند. چرا 
و  بی تفاوتی  انرژی،  غم،کاهش  شاهد  روز  طول  در  که 
حتی  هستند.  خود  والدین  خستگی های  استرس ها، 
کنجکاوی  برابر  در  حوصله،  بی  والدین  است  ممکن 
کودکان خود برای اینکه او را آرام کنند از روش ترساندن 
استفاده کنند. »مثال االن آقا دزده میاد«. یا »کرونا بیاد 
یا  ببره«. بچه ها سیستم قلبی ضعیفی داشته و  تو رو 
تخیل زیادی دارند و این ترس در جان آنها می نشیند 
و ترس مشکالتی از قبیل شب ادراری، لکنت، وابستگی 
بنابراین  می کند.  ایجاد  پرخاشگری  حتی  و  دیگران  به 
تا زمان ریشه کن شدن بیماری کرونا الزم است عوامل 
موثر براضطراب کودکان نسبت به این بیماری ودرشرایط 
قرنطینه بررسی و شناسایی شود. لذا آموزش والدین در 
و  است  ضروری  خود  منفی  هیجانات  تنظیم  خصوص 

همچنین می توان اطالعات مربوط به ویروس کووید19 
را با توجه به سن کودکان به آن ها ارائه داد.

تکنیک های کاربردی برای کنترل و درمان
این روانشناس کودک و نوجوان در خصوص تکنیک های 
مقابله با لکنت زبان  گفت: در مواجهه با لکنت کودک، 
اضطراب و ناراحتی خود را کاهش دهید و سعی کنید این 
شیوه حرف زدن او را نادیده بگیرید. وسط حرف کودک 
باشید. تالش کنید  نکنید. صبور  اصالح  را  آن  و  نپرید 
عالوه بر حفظ آرامش، با بچه مبتال آرام و شمرده حرف 
بزنید تا به او القا کنید نیازی به جویده و تند تند حرف 
زدن نیست. از کودک بخواهیدکه نفس عمیقی بکشد، 

راحت باشد و ادامه دهد.
وی  افزود: یکی از بازی های خوبی که توصیه می کنم 
با فرزندتان انجام دهید، حرف زدن با او مقابل آینه است. 
تمرین یک نمایش یا شعر یا هر بازی دیگر در حالی که 
هر دو در آغوش هم یا کنار هم هستید و خود را در آینه 
می بینید، ترس و اضطراب کودک را می کاهد و جو لذت 
کودک  می کند. صدای  غرق  در خود  را  او  بازی  بخش 
را هنگام خواندن شعر یا داستان و هر موضوع آهنگین 
را می خواند، ضبط کنید و روی  با تسلط آن  دیگر که 
تلفن همراه یا دستگاه پخش قرار دهید. این کار باعث 
افزایش اعتماد به نفس او می شود. وی در ادامه تاکید 
کرد: مهم است که از احساسات آنها آگاه باشیم و برای 
آنها فعالیت  های مختلفی در نظر بگیریم. خواندن کتاب، 
با  روزانه  کارهای  انجام  کردن،  نقاشی  گفتن،  داستان 
کمک یکدیگر، دعا کردن، باغبانی، یادگیری  های آنالین، 
معاشرت از طریق تلفن، بازی در خانه با اعضای خانواده  
فعالیت های لذت بخشی برای کودکان هستند. باید تالش 
خود را برای سرگرم کردن آن  ها بکنیم، در این صورت 
آرام می مانند و در دوران همه گیری کرونا، دچار پریشانی 
نمی شوند. در صورت شدید بودن نشانه های لکنت، باید 
تشخیص  با  تا  گیرد  قرار  متخصص  نظر  زیر  فرزندتان 
دارو  مانند  روش هایی  از  درمانی  گفتار  ضمن  ایشان، 
درمانی، روان درمانی، رفتار درمانی و روش خود درمان 

گری استفاده شود.

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

  سال 1400 را در حالی شروع کرده ایم که مانند هر سال خبرهای خوب آبی در این استان 
به گوش نمی رسد و آنگونه که گزارشات اداره کل هواشناسی استان نشان می دهد؛ زمستان 
99 کم بارش ترین زمستان چند سال اخیر در کرمان بوده و به این ترتیب صدای زنگ تنش 
آبی بیش از گذشته به گوش می رسد. اما نگرانی اصلی اینجاست که حتی طرح انتقال آب خلیج 
فارس به کرمان آنگونه که باید بارقه های امید را در دل کرمانی ها نمی تاباند و آنچه تا کنون از 
این طرح سخن  به میان آمده وعده هایی به قصد رزومه سازی و یا تبلیغ انتخاباتی بوده و این 
طرح عظیم با مشکالتی همچون کمبود بودجه و زمان بندی اشتباه دست و پنجه نرم می کند و 
بی تدبیری های چند دهه اخیر کرمان را دچار یک مرض مزمن به نام بحران دائمی آب کرده 

و...


