در شهر بلوک کار به اهلش سپرده شد؛

مهندس سعیدی ،با کوله باری از تجربه شهردار
بلوک شد

دو ماهنامه

4

شهردار بلوک ،پایین بودن سرانه فضای سبز ،نیروهای مازاد شهرداری ،ماشین آالت فرسوده ،فقدان ایستگاه آتشنشانی ،وضعیت خراب آسفالت معابر ،و ساختمان
فرسوده شهرداری را از جمله مهمترین مشکالت شهرداری بلوک برشمرد و گفت :شهرداری بدون ابزار و ماشین آالت همانند کارگر بدون بیل باید کارها را با مشقت و
سختیدوچندانانجامدهد.
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دو ماهنامه فرهنگی اجتماعی بلیغ با گستره توزیع استانهای کرمان ،سیستان و بلوچستان ،هرمزگان و یزد

حرفنخست

پیشخوان

بانوان ،پرستاران
منازل

تعداد مبتالیان به کرونا،
بستگی به رفتار مردم
دارد
3

نقش بانوان در مدیریت استرس کرونا
مراقبت و آموزشهای عمومی و همگانی
بهداشت و سالمتی برای زنان خانهدار به
عنوان گروه مهمی از جامعه برای پیشگیری
از بیماری کرونا الزم و ضروری است.
مراقبت در برابر ویروس کرونا در منزل به
عنوان یک از مکانهای خصوصی جدای از
مکانهای عمومی نیز ضرورت دارد که این
امر مهم بر عهده زنان خانهدار است.
بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی
مرکز آمار ایران  ۲۰میلیون و  ۹۴۶هزار و ۷۸۷
نفر در ایران خانهدار در کشور است که این
جمعیت  ۵۲.۶درصد از جمعیت غیر فعال از
نظر اقتصادی را شامل میشوند.
تعداد زنان خانهدار شهری ۱۵میلیون و۷۶۷
هزار و  ۲۴۵نفر و شمار زنان خانهدار روستایی
 ۵میلیون و  ۱۷۹هزار و  ۵۴۱نفر اعالم شده
است.با توجه به گسترش ویروس کرونا در
کشور نقش زنان به خصوص زنان خانهدار
در مهار این بحران مانند بیشتر بحرانها و
چالشها مهم است.مادران و زنان با تدابیر
مختلف برای حفظ بهداشت و باال بردن
ایمنی بدن خانواده از جمله انتخاب سبد
غذایی درست و رعایت اصول بهداشتی
و آموزش بهداشت فردی میتوانند در
پیشگیریازابتالیاعضای
ادامه در صفحه 3

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

رزمایش مومنانه به سبقت
مومنانه در کار خیر
تبدیلشد
2

آمار فوتیها آمادگی
کشورهابرایکنترل
کرونا را نشان میدهد
2

شادنرم افزاری که
نگرانی را بیشتر و شادی
را کم کرد

3
مدیرکلمنابعطبیعیجنوبکرمان:

طرحهای منابع طبیعی جنوب کرمان در حال تکمیل است
دکتر حمزه احمدی با بیان اینکه طرحهای منابع
طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان در  ۳۸حوزه
اجرا می شوند ،افزود :میزان اعتبار این طرحها ۶۳
میلیاردتوماناست.
وی به نامگذاری شعار سال جاری از سوی رهبر
معظم انقالب به نام «جهش تولید» اشاره کرد و
افزود :این اداره کل با توجه به رسالت سازمانی
خود برای تحقق جهش تولید نیز آماده همکاری
با دستگاههای متولی بخش تولید کشور اعم از
کشاورزی و صنعت با رعایت نکات فنی ،کارشناسی
و ضوابط قانونی است.
وی تصریح کرد :با تالش بیشتر مسووالن و جلب
حداکثری مشارکت مردم ،میتوان برای تحقق این
شعار در راستای اهداف سازمانی و بهرهمندی از
ظرفیتهایمنابعطبیعیقدمبرداشت.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان
بر ابالغ فعالیتهای جهشی  ۹گانه منابع طبیعی

بر اجرای این فعالیتها و اقدامات زیربنایی سازمان
در مجموعه اداره کل منابع طبیعی جنوب کرمان
تاکیدکرد.
احمدی گفت :هر اقدامی برای تخریب و تصرف
عرصههای مرتعی و جنگلی به صورت شبانهروزی
توسط مأموران یگان حفاظت و پاسگاه ویژه رصد
میشود.
ویافزود:اکیپهایگشتومراقبتیگانحفاظت
و پاسگاه ویژه حفاظت از منابع طبیعی به صورت
 ۲۴ساعته آماده حراست و صیانت از زمینهای
ملیهستند.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان
ادامهداد:طبیعتدوستانمیتوانندهرگونهتخریب
و تصرف عرصههای منابع طبیعی و همچنین
قاچاق گیاهان دارویی ،زغال و چوب درختان
جنگلی را با شماره ( ۱۵۰۴کد امداد جنگل و مرتع
یگانحفاظتمنابعطبیعی)اطالعدهند.

 ۴۸۳هزار هکتار جنگل در جنوب کرمان وجود دارد
و  ۹۹درصد جنگلهای دست کاشت این مناطق
دارایسبزینگیاست.

سبکزندگی؛

سبک زندگی قرآنی و اسالمی را باید از امام علی (ع) آموخت
سبک زندگی امام علی(ع) همان سبک زندگی قرآنی
و اسالمی است که باید شناخت و بر اساس آن زندگی
کرد؛ زیرا آن حضرت(ع) در سایه تربیت پیامبر(ص)
و قرآن بود و یکی از تبیینکنندگان و مفسران علمی و
عملیقرآنبشمارمیرود.نویسندهدراینمطلبضمن
معرفی آن حضرت(ع) برخی ویژگیهای سبک زندگی
ایشان را نیز بر اساس روایات بیان کرده است.
براساسآیاتقرآنامامعلی(ع)نفسوجانپیامبر(ص)
است( .آلعمران ،آیه )61او یکی از اولوااالمرهایی است
که اطاعت ایشان واجب است( .نساء ،آیه )59در آیات
قرآن حضرت علی(ع) به عنوان عالم و دانای به تمام
کتاب (رعد ،آیه  43و روایات تفسیری) ،از راسخون در
علم (آلعمران ،آیه 7و روایات تفسیری) ،از اهل عصمت
و طهارت (احزاب ،آیه 33و روایات تفسیری) ،اهل الذکر
(انبیاء،آیه 7وروایاتتفسیری)،خویشانوذویالقربایی
که مودت آنان واجب است (شوری ،آیه ،)23از ابرار و
مقربان (سوره انسان و روایات تفسیری) ،و دهها عنوان و
دارنده فضایل بسیار دیگر معرفی شده است.
این انس و ارتباط و پیوند حضرت علی(ع) با پیامبر(ص)
موجب میشود تا در فرصتهای مختلف ،از علوم
بیپایان رسول خدا بهره گیرد .پیامبر(ص) هم این
جان خویش به تعبیر قرآن را عزیز و گرامی میداشت و
به او عنایت ویژه داشت .این گونه است که گفتنیهای
بسیار و اسرار مهمی را با او در میان میگذاشت .البته
این موقعیت برای هیچ کس دیگر فراهم نبود و همین
فضیلتبودکهحسدبرخیبدخواهانرابرمیانگیخت.
آن حضرت(ع) چنانکه قرآن میفرماید از راسخون در
علوم قرآنی و اهل ذکر است که باید دین را از او یاد گرفت
با توجه به آیات و روایات باید گفت که هر فردی اگر
بخواهد سبک زندگی قرآنی اسالمی داشته باشد،
باید زندگی را از امیرمؤمنان علی(ع) بیاموزد .برخی از
ویژگیهایسبکزندگیامیرمومنان(ع)
حاللخواری و خشنودی خدا و پیامبر :از مهمترین
ویژگیهایی که یک انسان مومن را از غیر مومن
متمایز میکند همین اموری است که حضرت

صادق(ع) در این حدیث فرموده است :به خدا سوگند
علیبنابیطالب(ع) تا روزی که از این دنیا رفت مال
حرامی نخورد و هیچگاه بر سر دو راهی  -که هر دو
راه مورد خشنودی خدا باشد -قرار نگرفت مگر اینکه
پرزحمتترین آنها را برگزید و هر حادثه مهمی که برای
پیامبر خدا پیش میآمد  -به دلیل اعتمادی که به علی
داشت -از او کمک میگرفت.
رضایت خداوند :امیرمؤمنان(ع) جز برای رضایت
خداوند گامی برنداشت و بر آن بود تا با خداوند در
حالت «راضیه مرضیه» با نفسی مطمئن مالقات کند.
عدالتخواهی و عدالتمحوری :از دیگر سیاستهای
راهبردی امام علی(ع) در سبک زندگی ایشان
عدالتخواهی و عدالتمحوری است .همین عنصر نیر
بسیاری را از وی و حکومتش دور میکند؛ زیرا اجرای
عدالت در حق خود و خویشان بسیار سخت و دشوار
است؛ این در حالی است که آموزههای اسالمی تاکید
دارد که عدالت را حتی در حق دشمنان چنان اجرا
کنید که به وی ظلمی روا نشود و به خاطر خویشان و
دوستی با افراد از عدالت عدول نکنید( .مائده ،آیه 8؛
انعام ،آیه  )152سیاستهای عدالتی امیرمومنان(ع)
بر بیتقوایان سخت میآمد؛ زیرا از نظر قرآن عدالت
نزدیکترین حالت به تقوای الهی است .همدردی
با مردم و یاوری محرومان :گرایش به مردم و روحیه
مهرورزی به آنان ،از ویژگیهای رهبران الهی است .بر
اساس آموزههای قرآنی مومن باید مهارت همدلی و
همدردی را بیاموزد و نسبت به دیگران اجرا کند .این که
خداوند یکی از ویژگیهای اهل ایمان و نماز را کمک به
محروم و سائل دانسته در همین چارچوب است.
در حکومتهای غیرمردمی ،حاکمان به راحتی و رفاه
خود میاندیشند و همه وسایل آسایش را برای خود و
بستگان خویش فراهم میکنند و به رنج و محرومیت و
گرسنگی و نیاز طبقات محروم توجهی ندارند .حضرت
علی(ع) این شیوه را از شأن حکومت دور میداند و به
یاد گرسنگان جامعه در دور افتادهترین مناطق است.
پیشتاز در عمل نیک و خیر :قرآن از سرعت و

سبقتگیری مومنان در کارهای نیک و خیر سخن به
میان آورده و آنان را تشویق میکند( .بقره ،آیه 148؛
مائده ،آیه )48اسوههای ایمان و عمل همواره در هر کار
خیر و نیکی پیشگام بوده و هستند.
سادهزیستی :آن حضرت(ع) با آن که درآمد خوبی از
کار و تالش خویش در زمینها و نخلستانها داشت،
ولی همه آنها را در راه خدا انفاق میکرد و خود بهرهای
نمیبرد .در دوران عزلت از سیاست و در اوج قدرت
یکسان زیست و تفاوتی در زندگیاش پدید نیامد و به
سوی تجمالت نرفت ،با آنکه وضع مسلمانان در آن
دوره خوب بود و اقتصاد شکوفایی داشتند ،ایشان به
کمترینچیزهاقناعتمیکردوبسیارسادهمیزیست.
عبادتوطریقبندگی:امامبهحکمآیه 56سورهذاریات
فلسفه آفرینش انسان را عبادت و عبودیت و بندگی
دانسته و بر آن مسیر حرکت میکرد .حضرت صادق(ع)
فرموده است :حضرت امیرالمومنین به هنگام وضو
گرفتناجازهنمیدادکسیبرایشآببریزدفرزندصالح،
روشنایی چشم :از نظر امام علی(ع) فرزند صالح همان
چشم روشنی بشر است .از نظر آن حضرت(ع) فرزندان
صالح ،دیندار و مفید برای جامعه ،مایه روشنی چشم
والدین و ذخیره صالح برای آنان است و پس از مرگ پدر
و مادر هم ،خوبیهای آنان سبب یاد خیر و طلب رحمت
مردم برای پدر و مادرش میشود .تربیت دینی اوالد،
از مهمترین وظایف والدین است و ادب ،برترین میراث
آنان است .حضرت در اینباره فرموده است :به خدا
سوگند هیچگاه از پروردگار خود فرزندانی خوشسیما
و نه فرزندانی سرو قامت نخواستهام ،بلکه فرزندانی
مطیع خداوند و ترسان از او خواستهام تا هرگاه به فرزندم
نگریستم و او را در حال اطاعت خدا دیدم ،چشمانم
روشن شود( .تفسیرالصافی ،ج ،4ص)27
آنچه بیان شد تنها گوشهای از جنبههای سبک زندگی
امام علی(ع) بود و قطعا پرداختن به همه این جنبهها
نیاز به یک کتاب قطور خواهد داشت.

طی مراسمی انجام شد،

تجلیل مهندس داوری از کارگران شهرداری دوساری

از کارگران شهرداری
دوساری به مناسبت روز
کارگرتجلیلشد.
🔻به مناسبت روز کارگر با
حضورمهندسمجیدداوری
شهردار دوساری از کارگران
شهرداری با اهداء لوح تقدیر
و هدایایی تجلیل بعمل آمد
و همچنین به تمام پرسنل

کارگری ماسک و دستکش
تحویل داده شد.
🔻مجید داوری شهردار
دوساری در حاشیه این
مراسم گفت:حجم باالیی
از فعالیت ها و خدمات
شهرداری بر دوش کارگران
زحمتکش است ،امروز با
دستانپرتوانکارگرانهرروز

خدمات این مجموعه تجلی
بیشتریپیدامیکند.
داوری با شاره به اینکه
توسعه ؛آبادانی و داشتن
شهری پاک در گرو
تالش کارگران شهرداری
ا ست  ،گفت  :کا رگر ا ن
دوساری
شهرداری
متعهد،پرتالش ومسئولیت

پذیر هستند ودر پیشبرد و
انجام خدمت به مردم تالش
خوبیدارند.
🔻گفتنی است در پایان این
آیین با اهدای لوح وهدایایی
از کارگران شهرداری تجلیل
بعملآمد
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«مولياميرالمؤمنينعلیعليهالسالم»:
َ
أعظم الخطايا اقت ُ
ٍّ
َ
طاعمالامر ُ
ُ
سل ٍم ِبغير حق.
ِ ِ ٍ
يء م ِ
ِ ِ
خوردن به ناحق و تجاوز به مال يک مسلمان است.
عظيمترين گناهان،
ِ

اخبار
نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

رزمایش مومنانه مورد تاکید رهبری به سبقت مومنانه در
کار خیر تبدیل شد

حجتاالسالم والمسلمین حسن علیدادیسلیمانی با
اشاره به شیوع کرونا در کشور و کمکهای مومنانهای که
اینروزهاشاهدآنهستیماظهارداشت:همیشهدرزندگی
دنیاییمشکالتوسختیهایکیبعدازدیگریمتوجهما
خواهدشد.
وی با بیان اینکه در این روزها سبقت مومنانه در کار خیر در
کشورراشاهدهستیمافزود:دراینروزهاهمهدرانجامکار
خیرپیشقدمشدندکهبسیارارزشمنداست.
نماینده ولیفقیه در استان کرمان با ابراز اینکه بعد از
فرمایش رهبر معظم انقالب مردم و نهادهای مختلف پای
کار آمدند تا نام خود را در انجام کار خیر ثبت کنند گفت:
ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در سه محور بسیار ارزشمند
در خدمترسانی به مردم وارد شده است که این محورها
سرنوشتسازاست.
وی با عنوان اینکه محور اول احسان و اکرام است افزود:
امروزاینرزمایشاحسانوکمکمومنانهراازستاداجرایی
فرمانامام(ره)شاهدهستیمکهیککارانقالبیوجهادی
است.
علیدادیسلیمانی محور دومی را که ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام(ره) در آن خوب درخشیده ،محور ابتکار و

خالقیت دانست و گفت :ستاد آنچنان در این محور ظاهر
شده که دشمنان قسم خورده کشور علیه ستاد موضع
منفیگرفتند.
وی با بیان اینکه هر وقت دشمن علیه خوبیهای یک نهاد
موضعگرفتندنشانازعملکردخوبآننهاداستعنوان
کرد:محورسومستاداجراییفرمانحضرتامام(ره)محور
جهاددرصحنههایسختومشکلجامعهاست.
نماینده ولیفقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه هر
اتفاقسختوهربحرانیکهدرجامعهایجادمیشودستاد
اجراییفرمانحضرتامام(ره)درصحنهحضورداردافزود:
درسیلوکرونانیزاینسرعتعملرابهخوبیدیدیم.
وی بیان کرد :این حرکت مومنانه و همدلی در جای جای
کشور انجام میشود که از افتخارات بزرگ نظام اسالمی
استکهتحترهبریامامخامنهایدرحالانجاماست.
علیدادیسلیمانی با بیان اینکه امیدواریم به سرعت از
شرایطسختکروناعبورکنیمواوضاعبهروالعادیبرگردد
گفت :این بیماری یک درس است تا وقتی در روزهای
خوشیقرارگرفتیمبهفکرروزهایسختنیزباشیموازیاد
خداغافلنشویم.

رییسشبکهبیماریهایویروسیایران:

آمار فوتیها میزان آمادگی کشورها برای کنترل بیماری کرونا را نشان میدهد
دکتر سید محمد جزایری روز جمعه در گفت و گو
با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :اگر لوازم و وسایل
پیشگیری و کنترل بیماری مانند ماسک ،دستکش و
موادضدعفونیکنندهبهمقدارالزموجودداشتهباشد
و فاصله گذاری و رعایت اصول بهداشتی به خصوص
شستن مرتب دست ها با آب و صابون انجام شود ،آمار
فوتی ها کاهش پیدا می کند.
وی ،انجام تست تشخیصی بیماری را برای شناسایی
به موقع بیماران کرونا بسیار مفید دانست و گفت:
انجام تست های فراوان سبب تشخیص به موقع
بیماری و درمان افراد شده و در نتیجه در کاهش میزان
کشندگی بیماری هم نقش موثری دارد.
جزایری با طرح این سوال که چرا درصد کشندگی
بیماری در چند کشور از جمله تایوان ،سنگاپور ،کره
جنوبی و آلمان ،کمتر از یک درصد بوده است ،گفت:
این کشورها در چند چیز با هم مشترک هستند که از
جمله آنها وجود زیرساخت های مناسب بهداشتی و
درمانی و امکان انجام تست تشخیصی وسیع برای
همگان بوده است.
رییسشبکهبیماریهایویروسیایراناظهارداشت:
به دلیل رفع قرنطینه از اواخر اردیبهشت احتمال
شروع موجی از همه گیری یا موج دوم کووید ۱۹
متصور است .طبیعتا بعد از این زمان باید شاهد اوج
گیری مجدد بیماری در سطح جامعه باشیم .اگر چه
اینپیشبینیقطعینیست.
میزان کشندگی کرونا چه مقدار است؟
وی با اشاره به اینکه هر کدام از ویروس ها درصد
کشندگی خاص خود را دارند ،گفت :سازمان
بهداشت درصد کشندگی ویروس کرونا را در ابتدای
همه گیری  ۲.۶۷درصد اعالم کرد که این میزان پس
از مدتی به  ۳.۷۶درصد و در نهایت به  ۵.۷درصد در
سطح جهانی رسیده است که این درصد در این مدت
خیلی افزایش نیافته و هنوز از سایر ویروس های این
خانواده یعنی «سارس» (در سال  )۲۰۰۳و «مرس»
کمتراست.
جزایری بیان داشت :هرچند ممکن است مردم
با مشاهده فوت شدگان ناشی از این بیماری در
کشورهای آمریکا ،انگلیس ،ایتالیا ،اسپانیا و حتی
کشور خودمان این درصد را باور نکنند و به نظرشان
درصدهای واقعی بسیار باالتر باشد ،اما این درصد

فدایی در آیین افتتاح چهار طرح ملی مس در
منطقه خاتون آباد کرمان با حضور ویدئوکنفرانس
رییس جمهوری و وزیر صنعت ،معدن و تجارت
افزود :افتتاح چهار پروژه مس خاتون آباد امروز
با اعتبار چهار هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری
برای  ۲۴۸نفر اشتغال مستقیم در شهرستان
شهربابکایجادکرد.
وی اظهار داشت :سال گذشته نیز با تالش
تمامی ارکان بخش دولتی و خصوصی سه هزار
و  ۲۰۰پروژه با سرمایه  ۲۶هزار میلیارد تومان و
اشتغالزایی ۹هزارنفرافتتاحکردیم.
استاندار کرمان گفت :در مجموع در سال گذشته
 ۱۲۳درصد هدف ما در اشتغالزایی تحقق یافت
در سال قبل با تالش همکاران و بنیاد مسکن
هفت هزار مسکن برای افراد تحت پوشش کمیته
امدادومحرومانساخته،بهرهبرداریوتحویلشد
و امسال تا شهریور سه هزار واحد دیگر احداث و
واگذار می شود.
وی با اشاره به اقدامات دستگاه های اجرایی در
سال گذشته افزود :شرکت گاز  ۲هزار  ۲۷۵متر
لوله گذاری و  ۶۰درصد سال گذشته افزایش در
گازکشیداشتیم.
فدایی افزود :در بخش کشاورزی نیز در سال

 ۹۸کرمان رتبه نخست تولید پسته ،خرما ،گردو،
کنجد ،گل و محصوالت جالیزی را در کشور کسب
کرد که با وجود همه این موفقیت ها مشکل کم
آبی در استان کرمان داریم که شهر کرمان در
ساعات اوج مصرف یکهزار لیتر بر ثانیه مصرف
کمبود آب دارد.
وی ادامه داد :پروژه هایی خط دوم انتقال از خلیج
فارس باید به سرعت آغاز شود و منتظر تخصیص
وزارت نیرو آب هستیم
استاندار کرمان گفت :استان کرمان در سال
گذشته یکهزار میلیارد تومان مازاد اصولی مالیات
داشت که ریالی از آن به استان برگشت نشده است
که علت آن وجود نداشتن قانون در این حوزه بوده
لذا با افزایش تخصیص بودجه می تواند جبران
شود.
وی بیان داشت :یکی از مشکالت دیگر تولید
اضافی محصوالت کشاورزی در جنوب استان
کرمان به طور مشخص گوجه و پیاز تولید باالیی
دارد و با توجه به بسته شدن مرزهای صادراتی
قیمت آن کاهش یافته و قیمت زیر میزان تمام
شده برای کشاورزان است و دولت تا رفع مشکل
صادرات ،با خرید حمایتی می تواند مانع ضرر
کشاورزشود.

چین آزمایش اولین واکسن کرونا روی حیوانات را
موفقیتآمیزدانست
تارنمای «یی سی» چین روز جمعه گزارش کرد
که واکسن «پیکو واکس» را شرکت واکسن سازی
«سینوواک بیوتک» شهر پکن تولید کرده و با
موفقیت روی میمون ها آزمایش شده است.
گزارش حاکی است این واکسن پس از آزمایش
روی میمون ها ،موجب تولید پادتن در آنها شده
و سیستم ایمنی بدن آنها را بنوعی تقویت کرده
است که بتوانند ویروس ها را از بین ببرد.
در روند آزمایش این واکسن روی نوعی میمون که
هندی هستند پس از سه هفته به بدن آنها ویروس
کرونا تزریق شد یک هفته بعد آزمایش ها نشان
داده که ریه میمون ها از ویروس پاک شده است.
میمون های دیگری که کرونا به آنها تزریق شده
ولی واکسن دریافت نکرده بودند ،بشدت بیمار
شده و عالیمی از تولید پادتن نداشته اند.
این واکسن البته از اواسط آوریل روی برخی از
داوطلبان آزمایش شده اما پزشکان هنوز نتیجه
آن را اعالم نکرده اند.
با این حال پیکو واکس تنها واکسن جهان نیست

که برای درمان کرونا  ۱۹ساخته شده است.
یک موسسه نظامی در چین هم واکسن دیگری
را مشابه پیکو واکس تولید کرده است این تولیدی
شرکت سینوهارم چین نیز برای آزمایش آماده
شده است اما چون شمار مبتالیان به کرونا در
چین زیاد نیستند یافتن داوطلب برای آزمایش
یکی از چالش های پزشکان است.

در افزایش تعداد کشته شدگان نقش اساسی داشته
باشد.
جزایری گفت :اخیرا در مطالعه ای درصد کشندگی
این بیماری در چین و ایتالیا بررسی شد .این مطالعه
نشان می دهد ،سه عامل در این موضوع بسیار تعیین
کننده هستند که این عوال شامل سن باالتر از  ۶۰یا
 ۶۵سال ،جنس مذکر و بیماری های همراه است که
نقش اصلی را در این زمینه داشته و افراد را مستعد
مرگ کرده است.
وی با اشاره به اینکه محققان ایتالیایی مشاهده کردند
نسبت افراد مذکر(مردان) ،که همراه با سن باال در
ایتالیا فوت کردند ،بیشتر از چینی ها بوده است،
افزود :متوسط سن فوت شدگان هم در ایتالیا بیشتر
از چین بود .البته در کشورهای حاشیه مدیترانه مردم
مسن خیلی در اجتماع ظاهر می شوند .همچنین
وجود بیماری همراه در فوت شدگان ایتالیایی ها
بیشتر از چینی ها بوده است.
دالیلکشندگیاینبیماریچیست؟
جزایری ادامه داد :عالوه بر دالیل فوق ۲ ،علت عمده
سبب کشندگی این تعداد افراد در کشورهای مختلف
شده است .اوال نبود عالئم بالینی بیماری بصورت
تیپیک (منظم) و ثانیا اینکه بیماران در دوره کمون
(زمان ورود ویروس به بدن بیمار تا زمان بروز عالئم

بالینی) ،عالیمی ندارد ،سبب کشندگی افراد شده
است.
وی با اشاره به اینکه عالئم این بیماری بسیار متنوع و
غیر قابل پیش بینی است ،اظهار داشت :مثال حدود
پنج درصد بیماران فقط عالیم عدم حس چشایی یا
بویایی را دارند.
جزایری افزود :در تعداد قابل توجهی از بیماران فقط
عالئم گوارشی مانند اسهال و استفراغ را مشاهده می
کنیم و این افراد عالئم تنفسی ندارند .نبود یکسری از
عالئممشخصسببمیشودکههمبیماردرپیگیری
بیماری خود و هم پزشک در تشخیص بیماری به
اشتباهبیفتند.
وی با اشاره به اینکه بیماران در دوره کمون (زمان
ورود ویروس به بدن بیمار تا زمان بروز عالئم بالینی)،
عالیمیندارد،گفت:بههمیندلیلافرادبدوناطالع
از بیمار بودن خود ،در محیط خانواده و اجتماع،
اصول کنترل عفونت را رعایت نمی کنند.
جزایری ،دوره کمون این بیماری را حساس ترین
دوران این بیماری دانست و گفت :بیشترین مقدار
بار ویروس در فرد در این دوره است ،به عبارتی یکی
از شاخص های مهم این است که در این مرحله،
بیشترینمیزانسرایتبرایاینبیماریمتصوراست.

صفرهایی که برای کاهش فشارهای روانی حذف می شوند!

استاندارکرمان:

 ۳۰هزار میلیارد تومان پروژه امسال در کرمان افتتاح
میشود

حاصل بررسی های علمی دقیق است.
این ویروس شناس افزود :آمار کشندگی در ابتدای
همه گیری بیماری کرونا در همه کشورها باال است؛
به این معنی ،جمعیتی که وارد آمار می شود ،آن دسته
از بیمارانی هستند که در بیمارستان ها بستری بوده و
تعدادی از آنها دچار عوارض حاد می شوند و بخشی از
آن جمعیت هم فوت می کنند ،به همین دلیل درصد
کشندگی در ابتدای دوره باال است .به طور مثال اگر
 ۱۰۰نفر مبتال و بستری شدند و  ۲۰نفر فوت کنند،
درصد کشندگی ۲۰درصد خواهد بود.
جزایری بیان داشت :بعد از مدتی تعداد بیماران
جدید افزایش می یابد ،افراد بیشتری مورد بررسی
آزمونهایتشخیصیقرارمیگیرند،همچنینتعداد
فراوانی از افراد بدون عالمت نیز به صورت آگاهانه یا
تصادفی شناسایی می شوند .در نتیجه تعداد بیماران
افزایش می یابد ،باتوجه به اینکه فوتی ها تقریبا ثابت
است ،درصد کشندگی بیماری کاهش پیدا می کند.
یعنی مثال به جای عدد  ۱۰۰بیمار در اوایل همه
گیری ۱۰۰۰ ،بیمار در روزهای بعد شناسایی شده و
تعداد  ۲۰نفر فوت می کنند که در این معادله ساده،
نسبت به  ۲درصد (به جای  ۲۰درصد) کاهش پیدا
میکند.
وی ادامه داد :به همین دلیل میزان کشندگی بیماری
کرونا در ابتدای دوره همه گیری در چین به  ۱۷درصد
رسید ،ولی االن این میزان به کمتر از  ۴دهم درصد
کاهشیافتهاست.
رییسشبکهبیماریهایویروسیایراناظهارداشت:
درصدهای دقیق کشندگی بیماری وقتی همه گیری
از اوج خود به شیب نزولی برسد ،ارزیابی خواهد شد.
وی افزود :مرکز اروپایی کنترل و پیشگیری بیماری،
آمار فوت شدگان را برای کشورهای اروپایی در ابتدای
همه گیری  ۱۱درصد برآورد کرد ،در حالی که این آمار
االن به  ۱.۵درصد رسیده است.
چرا در کشورهای مختلف آمار کشته شدگان متفاوت
است؟
وی با طرح این سوال که چرا در کشورهای مختلف
آمار کشته شدگان متفاوت است؟ ،اظهار داشت:
هرچند در حال حاضر جواب قطعی و دقیقی برای
این موضوع ،نداریم ،اما به نظر می رسد مواردی مانند
عوامل اجتماعی ،سن افراد و بیماری های زمینه ای

یک دکترای اقتصادی با بیان این مطلب که حذف
صفر از واحد پول ها را معموال برای کاهش بار روانی
تورم در جامعه و تسهیلگری در معامالت صورت
می دهند ،تاکید کرد :قطعا رشد اقتصادی ،تورم،
بیکاری و سایر مسایل اقتصادی کشور با حذف
تعدادی صفر از پول ملی حل نخواهد شد و این
اقدام بر عوامل اصلی و واقعی اقتصاد کشور
تاثیریندارد
دکتر «علیرضا شکیبایی» در گفتوگو با ایسنا ،در
خصوص مصوبه جدید مجلس شورای اسالمی
درباره تغییر واحد پول ایران از «ریال» به «تومان»
و مزایای حذف صفرهای پول ملی گفت :با حذف
صفرهای پول ملی ،تورم روانی موجود در جامعه
کاهش پیدا خواهد کرد اما باید مدنظر داشت
که این اقدام باعث کاهش تورم اصلی حاکم بر
اقتصادکشورنخواهدشد.
وی عمر مفید اسکناس را دو سال دانست و
ادامه داد :به ازای نقدینگی که در جامعه داریم
مقداری اسکناس چاپ میشود .اکنون حجم
اسکناسهای جدیدی که باید توسط بانک
مرکزی چاپ شود زیاد است و این چاپ اسکناس
هزینههای هنگفتی در بردارد و با حذف صفرها
هزینه چاپ اسکناس به دلیل کاهش حجم
اسکناس ،کاهش پیدا خواهد کرد.
این دکترای اقتصاد ،سادهسازی معامالت و روابط
اقتصادی را یکی دیگر از مزایای این اقدام برشمرد
و اظهار کرد :مردم امروز نیز در معامالتشان از واژه
ریال استفاده نمیکنند و تنها واژه تومان بهکار
میبرند .مردم در محاورههای عامیانه به جای یک
هزار تومان میگویند یک تومان؛ لذا با حذف ۴
صفر هر هزار تومان میشود یک تومان و این اقدام
مهم روابط اقتصادی و معامالت را تسهیل خواهد
کرد.

وی جایگزین شدن اعداد کمتر در رایانهها و
سیستمهای کامپیوتری بانکی را یکی دیگر از
مزایای حذف صفر از پول ملی ذکر کرد و افزود :در
شرایطی که ارزش پول ملی ایران نسبت به سایر
ارزهای خارجی به شدت در کاهش پیدا کردن
است (وضعیت کنونی) براین اساس دولت باید
دست به این اقدام میزد.
شکیبایی با بیان این مطلب که دولت ها حذف
صفرها از پول ملیشان را معموال برای کاهش بار
روانی تورم در جامعه و تسهیلگری در معامالت
انجام می دهند تاکید کرد :رشد اقتصادی ،تورم،
بیکاریوسایرمسایلاقتصادیکشورباایناقدام
حل نخواهند شد و این تغییر واحد پول ایران بر
عوامل اصلی و واقعی اقتصاد کشور تاثیری ندارد.
وی از مضرات حذف صفرهای پول ملی سحن به
میان آورد و عنوان کرد :معموال ارقام سیستمهای
مالی و حسابداری(نرم افزارها) در ایران ،براساس
ریال طراحی شده و با اعداد جدید همخوانی
ندارند که با این اتفاق دچار مشکل میشوند و باید
این نرم افزارها دوباره بهروزرسانی شوند لذا با این
اقدام اخالل در سیستمها در ابتدای اجرای این
طرح ایجاد خواهد شد.
این دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان در زمینه
جمعآوری پولهای کنونی گفت :اسکناس
بهطور معمول  ۲سال بیشتر عمر ندارد و به تدریج
بایدجایگزینشودلذادرابتدایکاربایدپولقدیم
و جدید با هم در جریان باشند تا بهتدریج عمر پول
قدیم تمام شده و از جریان بازار خارج شود.
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در جوامع و
تاثیر آن در بازار نفت اظهار کرد :با شیوع کووید
 ،۱۹تقاضای نفت در دنیا به شدت کاهش پیدا
کرده است و این امر برای کشورهای صادر کننده

اخبار کوتاه از سیاست

باهنر در مجلس دارد و میگوید:در واقع منتخبان
مجلس یازدهم با گرایش های پراکنده سیاسی
هستند که تنها ضدیت با دولت روحانی حلقه
مشترک آنهاست .معتقدم قطعا اختالفات با آغاز
مجلس آینده تازه شروع می شود و یک مجلس به
شدت متکثر به لحاظ سلیقه خواهیم داشت که
همه آقا هستند و هر روز در آن به جنگ به جنگ
است چون باهنری نیست که بگوید نمایندگان
جریان اصولگرا همگی این طوری رأی دهید ،هر
کسی حرفی می زند و ادعایی دارد.

ابراهیمفیاض:
اصولگرایی ُمرد
ابراهیم فیاض در گفتوگو با نامهنیوز میگوید
اصولگرایی مرده .او در پاسخ به این سوال که «هم
اکنون  ۸شخصیت اصولگرا مدعی کسب کرسی
ریاستمجلسهستند،اینمسئلهازچهواقعیتی
حکایت می کند؟» میگوید :جالب اینجاست
که همه هستند و حاضر نیستند کنار بروند .این
اتفاقیعنیاصولگراییمردهاست.اگراصولگرایی
زنده بود قاعدتا نباید چنین حالتی رخ می داد.
اساسا نحوه راهیابی هیچ کدام آنها به مجلس
ربطی به میزان پایبندی شان به عقاید اصولگرایی
نداشت .اصالح طلبان چون در مجلس دهم
شکست خوردند ،یک خالیی ایجاد شد و حاال
اینها رأی آوردند وگرنه حرف جدی نداشتند.
قبال اصولگرایان و اصالح طلبان استراتژی کالن
داشتند اما در منتخبان مجلس یازدهم استراتژی
نمیبینم.
فیاضهمچنیننظرجالبیهمدربارهعدمحضور

نفت ،آسیب و خطرات بسیار بزرگی را در بر خواهد
داشت اما برای ایران که در سالهای گذشته در
معامالت نفتی تحریم بوده و معموال بیش از
 ۴۰۰تا  ۵۰۰هزار بشکه بیشتر صادرات نداشته؛
لذا به میزانی که این کاهش تقاضای کنونی نفت
در جهان به سایر کشورهای صادر کننده نفت
خسارت وارد میکند؛ به ایران آسیب نخواهد زد.
شکیبایی تصریح کرد :میزان آسیب وارده ناشی
از پایین آمدن قیمت نفت به ایران بسیار کمتر از
سایر کشورهای صادرکننده نفت خواهد بود .این
اتفاق قطعا بودجه ایران را دچار مشکل میکند
و بخشی از منابع بودجه ایران که متکی به نفت
است کاهش پیدا کرده و دولت با کسری بودجه
مواجه خواهد شد اما اگر دولت راهکاری برای این
مشکل پیدا نکند مسایل بودجهای برای آن ایجاد
میشود.
وی با اعتقاد به اینکه پس از فروکش کردن شیوع

کرونا،قیمتهاینفتبهحالتاولیهبرنمیگرددو
باید بودجه را بهگونهای تنظیم کنیم که این شرایط
برای همیشه حاکم در بازار نفت شود عنوان کرد:
تحریمها باعث شد که ایران مقداری خودش را با
چنین شرایط آماده کند .ایران در سال های  ۹۷و
 ۹۸مشکالت خود را به لحاظ کاهش درآمد نفتی
پشت سر گذاشته و اکنون در مقایسه با عربستان
بحران ایران کمتر خواهد بود.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد :از سال ۹۹
مقرر شد که فقط  ۶تا  ۷درصد بودجه دولت از
محل درآمدهای نفتی تامین شود که با توجه به
پتانسیل های موجود در کشور دولت میتواند این
 ۷درصد را از روشهای دیگر تامین کند و معتقدم
این کاهش قیمت نفت در صورت برنامه مناسب
جایگزینی،زیادنگرانکنندهنخواهدبود.

ریاست بهتر از بقیه است ،چون از قبل تمهیداتی
دراینبارهاندیشیدهاستوبابسیاریازنمایندگان
و منتخبان دیدار،رایزنی و هماهنگیهایی داشته
است .البته به این منظور سفرهایی هم به برخی
استان ها داشته است .بنابراین به نظرم اگر آقای
میرسلیم برای ریاست مجلس نامزد نشود یا کنار
بکشد ،شرایط برای آقای قالیباف بهتر و راحتتر
از سایرین خواهد بود.

شورای اسالمی ،مردم
نقشداشتند

غرضی:
غفوریفرد:
کشور چهل سال گرفتار
میرسلیم نباشد ،شانس
چپ و راست است
قالیباف برای ریاست
بیان اینکه اعتقادی به کار حزبی ندارد ،میان
مجلس باال میرود
مجلس مردمی با حزبی تفاوت قائل شد و گفت:
غفوریفرد ،عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری
و نماینده ادوار مجلس درباره تعدد نامزدهای
کرسی ریاست مجلس یازدهم ابراز امیدواری
کرد که کاندیداهای ریاست مجلس ،درباره سایر
جایگاههای مجلس به توافق برسند تا رئیس
مجلس یازدهم با رای و اقتدار بیشتری کار خود
را آغاز کند .او همچنین گفت :به نظر می رسد
شرایط فعلی آقای قالیباف برای کسب کرسی

زمانی شهید بهشتی اصرار کرد عضو حزب
جمهوری اسالمی شوم ،گفتم «از حزب جز
موریانه باال نمیرود» ،بعد شاهد بودیم این حزب
پایهگذار چپ و راستی شد که چهل سال کشور را
گرفتارکرد.

فقط در مجلس اول و دوم

غرضی در ادامه سخنان خود گریزی به تاریخ
پارلمانی در ایران زد و گفت :دو مجلس اول
مشروطه قابل دفاع هستند ولی مجالس بعد از آن
کارآمد نبودند چون احزاب و گروهها نقش آفرینی
کردند ،به جای اینکه رای مردم را در مصوبات
دخالت دهند از تصمیمات احزاب باالسری خود
پیروی میکردند به همین دلیل مشروطه گرفتار
مجالس ناکارآمد شد.نماینده پیشین مجلس
شورای اسالمی افزود :مجلس اول و دوم بعد از
پیروزی انقالب اسالمی هم به دلیل اینکه مردم
نقش مستقیم در انتخاب نمایندگان داشتند
خیلی خوب بود اما از مجلس سوم به بعد که
گروهها و احزاب میداندار شدند ،هر دوره دست
چپ یا راست بود .مجلس هم به جای اینکه نیاز
کشور ،جامعه و انقالب را دنبال کنند نیاز دولتها
را در دستور کار قرار دادند و ابزاری در اختیار آنها
شدند .وی گفت :ما سه قوه مستقل در قانون
اساسی تعریف کردیم که در مشروطه به این شکل
نبود .حضرت امام (ره) فرمودند که «مجلس در
راس امور است» ،ولی بیشتر مجالس ما در راس
امور قرار نگرفتند و انعکاس دهنده نیازهای مردم
نبودند.
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امیرالمؤمنینعلی(ع):
برالوالدیناکبرفریضة.
بزرگترین و مهمترین تکلیف الهی نیکی به پدر و مادر است.
مدیرعاملجمعیتهاللاحمرکرمان:

کمک  ۵.۵میلیارد تومانی هالل احمر به مردم سیل زده استان کرمان
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت :در
سیل رودبار جنوب در جنوب استان و منطقه شهداد از
توابعشهرستانکرماندرابتدایسالجاریقریببه ۵و
نیممیلیاردتومانتوسطهاللاحمرامدادرسانیوکمک
شدهاست.
«رضا فالح» با اشاره به فرا رسیدن  ۱۸اردیبهشت روز
جهانی صلیب سرخ و هالل احمر اظهار کرد :جمعیت
هالل احمر یک نهاد مردمی و عام المنفعه و کامال
داوطلب محور در سطح ملی و بین المللی خدمات و
فعالیتهایبشردوستانهخودراارائهمیدهد.
وی با اشاره به اینکه صلیب سرخ جهانی در بیش از۱۸۹
کشور دنیا در حال خدمت است ،افزود :جمعیت هالل
احمرایرانخدماتخودرادرپنجمحورمردمی،جوانان،
فرهنگ ،داوطلبانه و مورد اعتماد بودن ارائه می دهد و

امروز در حوادث و بحران ها مردم با اعتمادی که دارند،
کمک های نقدی و غیرنقدی خود را به هالل احمر می
دهند.
فالح با اشاره به نقش رسانه ها در کمک به جمعیت
هالل احمر تصریح کرد :در سال گذشته  ۳۹۵برنامه و
پروژه محرومیت زدائی در قالب کاروان های سالمت،
پروژههای حمایتیو معیشتی توسطمعاونت داوطلبان
جمعیتهاللاحمراجراشدهوقریببه ۲۴۸هزارنفراز
اینفعالیتهااستفادهکردند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان با اشاره به
اجرای طرح ملی نذر آب در مناطق محروم استان بیان
کرد:درفروردینسالگذشتهازمحلظرفیتبنگاههای
اقتصادی استان ،کمک های مردم و نهادهای استان
کمک های نقدی و غیرنقدی به میزان ۶۸۳تن به ارزش

 ۲۱میلیارد تومان به استان های آسیب دیده از سیل
اهداءشدهاست.
وی افزود :در سال گذشته ۱۳۲۶عملیات امداد و نجات
در حادثه های ملی و استانی توسط معاونت داوطلبان
هالل احمر کرمان انجام و به  ۴۰۸هزار نفر امدادرسانی
شده و قریب به  ۶۰۰۰نفر روز نیروی جمعیت در این
عملیاتهاحضورداشتهاند.
فالحدرادامهتصریحکرد:استفاده ۷۶هزارنفرازآموزش
های هالل احمر ،بهره گیری  ۲۰۰۰نفر از خدمات تیم
سحر هالل احمر در زمینه مشاوره های روانی به ویژه
در مناطق سیل زده کشور ،حمایت از کسب و کارهای
خرد ،آموزش دانش آموزان حاشیه شهرها و  ...از جمله
اقدامات جمعیت هالل احمر در راستای کاهش آسیب
هایاجتماعیدرسالقبلبودهاست.

رئیسدانشگاهعلومپزشکیجیرفت:

تعداد مبتالیان به کرونا ،بستگی به رفتار مردم دارد
رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت :اگر فاصله
گذاری اجتماعی هوشیارانه رعایت نشود وارد موج دوم و
یاحتیسومکروناخواهیمشد.
دکتر«اصغرمکارم»درگفتوگوباایسنابابیاناینکهبیم
آن می رود ،جنوب استان کرمان هم با موج دوم و سوم
کرونا روبرو شود ،افزود :باید فاصله گذاری اجتماعی
هوشیارانه اجرا گردد تا وارد موج دوم و سوم کرونا نشویم.
وی با بیان آخرین وضعیت کووید  ۱۹در جنوب کرمان
اظهار کرد :بر اساس آخرین آمارهای آزمایشگاهی
مجموع بیماران مبتال به ویروس کرونا در  ۷شهرستان

حوزهتحتپوششدانشگاهعلومپزشکیجیرفتبه۴۷
نفر افزایش یافته است و تعداد جانباختگان این بیماری
نیزتاکنون ۳مورداست.
مکارم نسبت به آغاز شیوع موج بعدی بیماری کرونا در
جنوب استان کرمان هشدار داد و تصریح کرد :احتمال
دارد ویروس کووید ۱۹دوباره اوج بگیرد و شاهد بروز موج
دوماینبیماریدرروزهایآینده باشیم.
دکترمکارمبابیاناینکهسواالتیدراذهانعمومیهست
که رفتار ویروس چگونه خواهد بود؟ ویروس ضعیف یا
قویتر میشود؟ نسبت به گرما حساس است یا خیر؟
خاطرنشان کرد :همه این سواالت جزو ابهاماتی است

که در ذهن دانشمندان ویروس شناسی دنیا نیز مطرح
است .هنوز این ویروس شناخته نشده اما مهم این است
کهبایدتوجهکنیمرفتوآمدهاتاچهحدافزایشپیدامی
کند و وجود خطر ابتال به بیماری کرونا در دل رفتارهای
مردمهمراهبافعالیتهایروزانهآنهاخواهدبود.
رییسدانشگاهعلومپزشکیجیرفتباتشریحمولفههای
موثربروضعیتقرمزمنطقهگفت:خطرکروناهمچنان
در جامعه وجود دارد و تا زمانی که ویروس وجود دارد
و افراد ناقل در بین مردم تردد داشته باشند ،به معنای
وضعیتقرمزخواهدبود.

نگاهی به نرم افزار مشکل دار شاد و هزینه های تحمیل شده به مردم؛

نرم افزاری که نگرانی را بیشتر و شادی را کم کرد
شاد ،یک شبکه خودگردان است؛ به این معنی که معلم
با توجه به میزان دانشش در عرصه فضای مجازی ،برای
دانش آموزان تکلیف مشخص کرده و یا فیلمهای کوتاه
آموزشی تهیه میکند و در گروه درسی در شبکه شاد قرار
میدهد و دانش آموزان میبینند و البد یاد میگیرند و
تکالیفراانجاممیدهند!
به گزارش «تابناک»؛ با شیوع ویروس کرونا در کشورمان
و همه گیری آن در سراسر نقاط جهان ،فرصتی کم نظیر
برایقیاسزیرساختهایکشورهادرامورمختلففراهم
آمد؛ مجالی برای آنکه دریابند نتیجه سالها توجه شان
به بخشهای مختلف چه بوده و در چه اموری کوتاهی
داشتهاند.
ناگفته پیداست این قیاس در عرصه بهداشت و درمان
به نتایج واضح تری میرسد؛ جایی که کشورمان به مدد
هوشمندی و مراعات مردم و زیرساختهای بهداشت و
درمانتوانستهباآسیبکمتریبهنسبتکشورهایغنی
و بهرهمند از امکانات بیمارستانی پرتعداد ،این بحران را
مدیریتکند.
موفقیتیکهیکیازعواملشمیتواندبرنامههایمنسجم
و پرتعداد ریشه کنی برخی بیماریها در کشورمان به
روش واکسیناسیون باشد که تا دورافتادهترین نقاط
کشورنیزبهاجرادرمیآیدوبهتاکیدبرخیمراجععلمی
جهان ،میتواندسهمیبسزا در مهار کووید ۱۹و کاهش
مرگباربودنآنداشتهباشد.
دستاوردی که میتوان کم و زیاد در برخی عرصههای

دیگر در کشورمان نیز دید؛ مثل زیرساخت گسترده
اینترنت که هرچند ایراداتی در آن مشهود است ،در این
ایام کرونایی ثابت کرد که نکتهای قابل اتکا در کشورمان
محسوب میشود و میتوان برای دایر کردن کسب و
کارهایجدیدبربسترآن،رویشحاسبویژهبازکرد.
یاحتیزیرساختهایبانکداریالکترونیکدرمیهنمان
که موجب شد به سرعت گردش پول نقد جایش را به
استفاده از کارتهای بانکی بدهد و پیشگیری از ابتال
به ویروس کرونا در خرید و فروشهای روزمره در باالترین
سطحممکنبهاجرادرآید.مجموعهاتفاقاتمثبتیکهدر
برخیعرصههایکلیدیجایخالیشانبهشدتتوی
ذوقمیزند.
به طور ویژه درباره نظام آموزشی در کشورمان سخن
میگوییم که تقریبا اتفاق مثبت قابل عرضهای در این
بحران نداشت؛ درباره مجموعه فعل و انفعاالت دو وزارت
خانه بزرگ «آموزش و پرورش» و «علوم ،تحقیقات و
فناوری»کهاولیپرجمعیتترینوزارتخانهکشوراست
و دومی به رغم داشتن پسوند «فناوری» ،یکی از دورترین
مجموعههابهفناورینشاندادهاست!
وضعیتیکهموجبشدهنخستینجاهایتعطیلشده
با بروز بحران کرونا یعنی مدارس و دانشگاه ها ،به روز
نشدهترینجاهادرکشورماندردوماهونیماخیرباشند.
چهوزارتآموزشوپرورشکههرسالهدراینایامروزهای
انتهایی تدریس در مدارس را پشت سر میگذاشت و
مهیای برگزاری آزمونهای پایان سال میشد و حاال در

راه اندازی یک کالس درس هم عاجز مانده و چه وزارت
خانهای که بسیاری از نقدها در امور مختلف در بطن آن
شکلمیگیرد،امادراینایامبهخوابزمستانیفرورفته
است.
صرف نظر از وزارت علوم و وضعیت عجیب و غریبش در
اینروزها،ازآنجاییکهجمعیتبالغبر ۱۴میلیوننفری
دانشآموزانونقشایشاندرآیندهکشوردرزیرمجموعه
وزارت آموزش و پرورش قرار دارند و این وزارت خانه با
جمعیت بیش از یک میلیون نفری معلمان و اولیای
مدرسه ،یکی از بزرگترین مجموعهها در کشور است،
اوضاعاینمجموعهدراینروزهایکروناییبیشترجلب
نظرمیکندوتاسفباربهنظرمیرسد.
وضعیتی که مدتی است به یک نام گره خورده است.
«شاد»؛ نامی که قرار بوده شبکه ارتباطی ویژه دانش
آموزان در ایران باشد ،اما به یک «چت روم» که بسیاری
از دانش آموزان در آن حضور ندارند تقلیل یافته و معلوم
نیست چگونه قرار است به آموزش و پرورش ختم شود،
چونبسیاریگوشیهوشمندندارندواگرداشتهباشند،
دسترسی به اینترنت ندارند و اگر داشته باشند هم،
محتواییپیشرویشاننیست!
برای توصیف بهتر ماجرا کافی است به این نکته اشاره
کنیم که شاد ،یک شبکه خودگردان است ،به این معنی
که معلم با توجه به میزان دانشش در عرصه فضای
مجازی ،برای دانش آموزان تکلیف مشخص کرده و یا
فیلمهای کوتاه آموزشی تهیه میکند و در گروه درسی

راحتتربنویسیموزیباتربخوانیم؛

پراید  ۱۰۰هزار تومان است نه یک میلیارد ریال!
در شرایطی که یک سال و نیم پیش ،قیمت پراید به ۴۰
میلیون تومان رسید و حاال دوباره شاهد رکورد شکنی
قیمتپرایدهستیم،بایستیبهسیاستگذاراینهشدار
را داد که بازار این روزها ،تشنه عرضه است و تا زمانی که
عرضه افزایش پیدا نکند ،هرگونه نرخ گذاری جدید از
سویستادتنظیمبازارمنجربهپرشقیمتهادربازارآزاد
میگردد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اما در این بین ارزانترین
گزینه خرید برای اقشار کم درآمد و محروم جامعه ،حاال
خود را به جمعصد میلیونیهانزدیک کرده است .پراید،
خودرویی که تا به امروز دو مدل آن از خط تولید خارج
شده و یک مدل دیگر هم تا چند هفته دیگر قرار است از
تولیددرجادهمخصوصخداحافظیکندوپروندهتولید
پرایددرایرانبرایهمیشهبستهشود.
اما به رسم نانوشته صنعت خودروی ایران ،هر خودرویی
که برای رفتن آماده میشود ،نه تنها با کاهش قیمت،
بلکه با افزایش قیمت مواجه میشود .نمونه این روند،
پیکان و زانتیا در سالهای اخیر است .افزایش قیمتی
که کارشناسان و فعاالن بازار خودرو معتقد هستند در
شرایطی که با کاهش عرضه در مقابل تقاضا مواجه
هستیم ،دور از ذهن نیست .حتی این روند ،در خصوص
خودروهای وارداتی نیز صدق میکند ،زیرا در نبود
واردات خودرو ،مدلهای دست دوم بازار ،هر روز گرانتر
میشوند.
اما حاال جهش چند روز اخیر قیمت پراید به کانالهای
 ۸۰و ۹۰میلیونی،بهانهایشده است که به دالیل گرانی
دوباره در بازار این روزهای خودرو پرداخته شود.
برایریشهیابیدرخصوصچراییحالوروزبازارخودرو،
باید به خرداد ماه سال  ۱۳۹۷بازگشت .در آن مقطع،
شورای رقابت طبق قانون ،تشکیل جلسه داد و اعالم
کرد که قیمت محصوالت سه شرکت خودروسازی ایران
خودرو،سایپاومدیرانخودرومجازهستندکه ۵.۶تا۷.۱
درصدافزایشیابند.
اما از همان روزها ،خودروسازان به این روش معترض و
معتقد بودند قیمت تمام شده در شرایط تحریم و تأمین
ارز ،بیشتر از نرخهای شورای رقابت است و بایستی برای
قیمتهای جدید دوباره تصمیم گیری شود .در نهایت
دوازدهمشهریورماه،۱۳۹۷شورایرقابتدوبارهتشکیل
جلسه داد و در حالی که همگان منتظر اعالم نتیجه
جلسه و تعیین قیمتهای جدید بودند ،یکباره وزارت
صمت ،از خارج شدن شورای رقابت از موضوع قیمت
گذاری خودروهای داخلی خبر داد .وزارت صمت در
 ۱۳شهریور ماه  ۱۳۹۷اعالم کرد ،بنا بر مصوبه شورای
هماهنگی سران سه قوه ،از این پس شورای رقابت در
مورد همه کاالها از جمله خودرو ،مسئول قیمت گذاری

نیستومیتواندپیشنهاددهندهباشدوستادتنظیمبازار
قیمتهاراتعیینوتصویبمیکند.
این تصمیم اولین گام برای آشفتگی در بازار خودرو
بود .زیرا رئیس شورای رقابت در واکنش به این تصمیم
اعالم کرد :در مورد مصوبه مذکور ،توسط وزارت صمت
اشتباهی صورت گرفت و نامهای برای شورای رقابت
ارسالکردندکهبراساسمصوبهشورایعالیهماهنگی
اقتصادی دیگر شما نمیتوانید قیمتگذاری کنید و
قیمتگذاریدوبارهبهعهدهسازمانحمایتاست.
امااینکهچراخودروسازانازبهمن،۹۷قیمتکارخانهای
را افزایش نداند ،سؤالی است که رضا رحمانی شش
اردیبهشت  ۱۳۹۹در حضور رئیس جمهور به آن پاسخ
داد .وی در پاسخ به اظهار نظر دبیر انجمن خودروسازان
مبنی بر اینکه قیمت خودرو در چهارده ماه پیش به
صورت دستوری تعیین شده و بعد از آن دیگر افزایش
قیمتی نداشتیم؛ گفت :کسانی که مدل قیمت گذاری
خودروکهمدنظرآقاینعمتبخشاست(قیمتگذاری
در حاشیه بازار) را پیشنهاد داده بودند ،نتوانستند آن را
اجرایی کنند .دو مرحله این کار را انجام دادیم و هر بار که
قیمت کارخانهای خودروها افزایش یافت ،دوباره در بازار
یکفاصلهایایجادشد.بعدهمقضایایبنزینپیشآمد
و بنده این شیوه قیمت گذاری را متوقف کردم و از نظر
کارشناسیهمموردتاییدنیست.
آنچه مسلم است ،تصمیمات غیر کارشناسی و بدون در
نظر گرفتن ظرفیت تولید و عرضه در سال ،۹۷باعث شد
تابهامروزقیمتخودروهایداخلیکهدیگررقیبیبهنام
خودروهای وارداتی هم ندارند ،روز به روز گرانتر شوند.
اگر سیاست گذار به افزایش تولید و عرضه توجه واقعی
داشت ،شاید امروز قیمتها به نرخهای باورنکردنی
نمیرسید و فاصله کارخانه تا بازار به این اندازه چشم
گیر نبود .در همان مقطع ،در مطالب تحلیل بازار خودرو
توسط تابناک اقتصادی بر لزوم افزایش تولید تاکید
شده بود ،زیرا شرط الزم برای اجرای درست آزادسازی
قیمتها ،افزایش تولید و عرضه است .در شرایطی که
سمت تقاضا برای خرید خودرو روز به روز رشد داشته و
دارد و از طرفی از واردات خودرو نیز خبری نیست ،اندک
وقفه در تولید و عرضه ،به مانند جرقهای برای انفجار
قیمتدربازاراست.اینچرخهبرایبسیاریازکاالهانیز
صدقمیکند.زیراعدمتعادلدرعرضهوتقاضاهموارهبه
آشفتگیقیمتهامنجرمیشود.
حال اگر خودروسازان توان تولید و عرضه مناسب و مورد
نیاز بازار را نداشتند ،چرا قیمت گذاری از دست شورای
رقابت خارج شد؟ سؤالی که حتی توسط ناصر سراج
رئیسوقتسازمانبازرسیکلکشورنیزمطرحشد.
وی در پنجم خردادماه  ۱۳۹۸طی نامهای به اسحاق

جهانگیریمعاوناولرئیسجمهورخواستارلغومصوبه
ستاد تنظیم بازار و بازگشت شورای رقابت به عرصه
قیمتگذاری خودرو شد .سراج در این نامه با اشاره به
ماده ۵۸قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴قانون
اساسیکهتعیینمصادیقوتصویبدستورالعملتنظیم
قیمت،مقداروشرایطدسترسیبهبازارکاالهاوخدمات
انحصاری را به عهده شورای رقابت گذاشته ،حذف
شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید
داخلرا تفسیریاشتباهازمصوبه نهمین جلسهشورای
عالیهماهنگیاقتصادیدانستهومتذکرشدکهفرآیند
قیمتگذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت
بازگردد.
مشخص شد که دولت تمایلی به قیمت گذاری بر
اساس فرمولهای شورای رقابت ندارد و از طرفی هم
سیاست قیمت گذاری در حاشیه بازار را شکست خورده
میداند ،در نتیجه در هفتههای اخیر دوباره به دنبال
قیمت گذاری جدید بر سال جاری است .بر این اساس،
جلساتمتعددیدرستادتنظیمبازاربرگذارشدهاست
و همچنان تصمیم رسمی و نهایی از این جلسات اعالم
نشده است .هرچند برخی خبرگزاریها از نهایی شدن
فرمول قیمت گذاری خبر دادند .به عنوان نمونه فارس
ادعا کرد :یک منبع آگاه در وزارت صنعت ،معدن و
تجارت گفته است :کمیته خودرو در جلسه امروز ستاد
تنظیمبازار،پیشنهادخودرامبنیبرقیمتگذاریخودرو
اعالم کرد و بر اساس پیشنهاد این کمیته ،فرمول قیمت
تمامشدهخودروبهعالوهحداکثر ۵درصدسودبهعنوان
فرمولنرخگذاریخودرونهاییومصوبشد.
اما تعلل در اعالم تصمیم نهایی برای قیمت گذاری در
سال جاری ،باعث شد تا بازار به خبرهای غیررسمی در
خصوص افزایش قیمت کارخانه واکنش نشان دهد و با
رشد قیمتها مواجه شویم .افزایش قیمتی که در گام
نخست به سراغ پراید رفت و این محصول را به کانال ۹۰
میلیونتومانیبرد.
هرچند با نگاهی دقیق تر به اظهار نظر وزیر صنعت
معدنوتجارتدرجلسهاخیر،میتواننتیجهگرفتکه
واکنشبازارچندانهمغیرمعمولنبودهاست.اظهاراتی
که نشان از گرانی دارد .وزیر صمت در پایان جلسه اخیر
با اشاره به اهمیت افزایش تیراژ خودرو در تعیین قیمت،
گفت :باید واقعیت را پذیرفت در دورهای کاالها با ارز
 ۴۲۰۰تومان وارد میشد ،اما در حال حاضر رقم ارز به
رقمنیماییتبدیلشدهاست،بنابراینگرانیدورازانتظار
نیست.
در شرایطی که شهریور ماه سال  ،۹۷در بهت و تعجب
همگان،قیمتپرایدبهرقم ۴۰میلیونتومانرسید،حاال
پس گذشت بیش از یک سال و نیم ،دوباره شاهد رکورد
شکنی قیمت پراید هستیم ،بایستی به سیاست گذار

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت:
قریب به ۱۰میلیارد تومان پروژه عمرانی در سطح استان
کرمان در سال ۹۸اجرا و از چهار دستگاه خودروی امداد
ونجاتنیزرونماییشد.
وی افزود :در زمینه پیشگیری از شیوع کرونا ویروس
نیز جمعیت هالل احمر همکاری داشت و در  ۱۷نقطه
ورودی استان در غربالگری و تب سنجی مسافران و
میهمانان ورودی به استان حضور داشتیم و با توجه به
شرایط کنونی ،توسط سازمان جوانان هالل احمر به
 ۱۵۵خانوارنیازمندکمکشدهاست.
فالح گفت :در سیل رودبار جنوب در جنوب استان و
منطقه شهداد از توابع شهرستان کرمان در ابتدای سال
جاری قریب به ۵و نیم میلیارد تومان توسط هالل احمر
امدادرسانیوکمکشدهاست.
وی در پایان با اشاره به اینکه شعار امسال روز جهانی
صلیب سرخ «تقدیر از حافظان سالمت» است ،بیان
کرد :از کادر پزشکی و درمانی کشور که همه تالش خود
رادرمقابلهباکروناونجاتجانانسانهاگذاشتند،تشکر
میکنم.
وی از نحوه تردد های غیرضرور در سطح شهرها انتقاد
کرد و افزود :عده ای با تردد غیرضرور در شهر رفتارهای
بهداشتی را نادیده می گیرند .سازمان بهداشت جهانی
اعمالمحدودیتترددوتماسافرادراابزارکنترلیویروس
امریالزامیدانستهلذابایدمردمبیشازپیشدررعایت
نکاتبهداشتیهمکاریداشتهباشند.
مکارم عبور از موج بعدی کووید  ۱۹را مستلزم توجه به
هشدارهای وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی
دانست و خاطر نشان کرد :اگر افراد فاصله یک و نیم تا
 ۲متر و بهداشت دست و صورت را رعایت کنند و از سوی
دیگر افراد آلوده در جامعه کمتر حضور داشته باشند یا
اصال از منزل خارج نشوند و همچنین بتوان افراد ناقل
بیماریرابهموقعشناساییوایزولهکردقطعااواردمرحله
فاجعه نخواهیم شد که همه این موارد نیز به رفتار مردم
بستگیدارد.

در شبکه شاد (که همه دانش آموزان در آن حضور ندارند)
قرارمیدهدودانشآموزانمیبینندوالبدیادمیگیرندو
تکالیفراانجاممیدهند!
دنیایی که میشد به تدریس آنالین و حضور و غیاب
دانش آموزان در آن ،مثل بسیاری از کشورها و حتی
برخی مدارس غیرانتفاعی در کشورمان ،ارتقا پیدا کند،
اما نه زمانی که متولی امر وزارت آموزش و پرورش در
کشورمان است که جز تغییر و تحول مدام در محتواهای
درسی و حتی نظام آموزشی ،قصدی برای تحولهای
دیگرنداردوتقریبادرهمهاینسالهادرتامینمعلمبرای
همهمدارسدرسطحکشورهمناتوانیمشهودینشان
داده است.
وضعیتی که میتوان انبوه معوقات معلمان ،تعداد
پرشمارمدارسفرسودهوفاقدتجهیزاتگرمایشیایمن
و مشکالت ریز و درشت دیگر را به آنها افزود تا دریافت
چگونه همه این ایرادات و نقص بسیار بزرگ این وزارت
خانه در روشهای تدریس جایگزین در این روزهای
کرونایی و آینده تیره و تار مدارس با وجود ویروس کرونا،
هنوزهمنادیدهماندهوپشت«شاد»پنهانشدهاست.
مخفی شدن اشکاالت پشت نامی که به نظر میرسد
آینده دانش آموزان ایرانی بهره کمتری از آن خواهد
داشت ،چون آموزششان به کل متوقف شده و تنها
گروهی از دانش آموزان آموزش نصفه و نیمهای دریافت
میکنند که یا وضع مالی بهتری دارند و در مدارس
غیردولتیمشغولبهتحصیلندویادرزمرهدانشآموزانی
قرار دارند که امکان خرید گوشی تلفن همراه هوشمند و
اتصال آن به اینترنت پرسرعت برای خانواده شان فراهم
بودهوافزونبرآن،شانسبهرهمندیازمعلمانیبادانش
کافیدر حوزهفضای مجازی راداشته اند!

این هشدار را داد که بازار این روزها ،تشنه عرضه است و
تا زمانی که نولید و عرضه افزایش پیدا نکند ،هرگونه نرخ
گذاری جدید از سوی ستاد تنظیم بازار منجر به پرش
قیمتهادربازارآزادمیگردد.
در این میان ،پیشنهاد میشود تولید پراید برای مدت
مشخصی از سر گرفته شود ،زیرا حذف پراید از زنجیره
تولید آن هم در شرایطی که جایگزین مناسب از لحاظ
قیمتی وجود ندارد ،باعث کمبود بیش از پیش عرضه
خودرو خواهد شد .کاهش عرضه در بازار امروز ،مساوی
باافزایشقیمتخودروهایموجوداست.
همچنین برای جبران بخشی از کمبود عرضه میتوان
بر واردات خودروهای دست دوم همانند اجازه واردات به
ً
کامیونهایدستدوم،حساببازکرد،هرچنداحتماال
مخالف اصلی این پیشنهاد ،بانک مرکزی خواهد بود،
زیرامعتقداستنرخارزافزایشمییابد.امااینپیشنهاد
میتواند برای خودروهای خارجی با قیمت پایین و در
کوتاهمدتاعمالشود.
اما در خصوص گرانی پراید این نکته را نیز باید یادآور شد
کهمدیرعاملسایپادرخصوصوضعیتبازارگفتهاست:
«یکذهنیتاشتباهدرجامعهشکلگرفتهکهقیمتهای
بازار آزاد به خودروساز مربوط است ،در حالی که چنین
نیست .به عنوان نمونه؛ پراید در آخرین طرح فروش
سایپاباقیمتحدود ۴۰میلیونتومانعرضهشدهاست.
ویهمچنیندرخصوصجایگزینپرایدنیزگفت:همان
طور که پیشتر مطرح کردیم ،برای یک خودرو با حدود
قیمت  ۲هزار و  ۶۰۰دالر هیچ جایگزینی وجود ندارد،
زیرا در شرایط فعلی و افزایش قیمت مواد اولیه و نوسان
بازارارز،تحریمهاومحدودیتهایوارداتقطعات،تولید
هیچخودرویدیگریبااینقیمتامکانپذیرنیست».
اما لزوم توجه به افزایش تولید و عرضه در شرایط کنونی
بیشازپیشاحساسمیشودواگرقراربرنبودجایگزین
با قیمت مناسب برای پراید باشد ،دور از ذهن نیست
که بهای پراید به کانال  ۱۰۰میلیون تومانی نیز راه یابد.
هرچندباسازوکارجدیددولتمبنیبرحذفچهارصفر
ازپولملیوتعیینتومانبهعنوانواحدپولملی،قیمت
پراید دیگر  ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال نخواهد بود و قیمت
آن تنها  ۱۰۰,۰۰۰تومان خواهد بود تا مردم راحتتر آن
را بنویسند وبخوانند تا به قول رئیس جمهور ده جور در
ذهنشانمحاسبهنکنندودچاراشتباهنشوند.
یادآورمیشودکهرئیسجمهوردرجلسهروزچهارشنبه
هیات دولت در خصوص حذف چهار صفر از پول ملی
اظهارداشت:اینکارازلحاظوجهبینالمللیهمخیلی
بهتراست«وقتیمامیخواهیمواحدپولملیرامقایسه
کنیم با یورو واحد پول اروپا ،یک وقتی می گوییم این یورو
۱۷۰هزار ریال ( ۱۷۰,۰۰۰ریال) ،یه وقتی هم میگوییم
اینیورو ۱۷توماناستیعنیچهارتاصفررابرمیداریم
می شود  ۱۷تومان هم گفتنش راحت است هم زیباتر
استهمقشنگترهممحاسبهآسانتراستوهمباذهن
ً
مردمکامالمنطبقاست»

هیزم نمی شوم به حریم اجاقتان
خوش نیست طعم آتشی ام بر مذاقتان

فانوسخیال
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سیگار وساز و قهوه وپاسور و روسپی
آغوش هر زگی شده هر شب اتاقتان
مادر نشست گوشه ی ایوان و گفت و گفت
تا جمله ی سیاه «–پدر کرده عاقتان –
هر روز پیش چشم همین شهر دربه در
یعقوب می شود پدری از فراقتان»
خط می کشم به دور شماها و خاطرات
خوشحال می شود پدرم از طالقتان
این زن به اشتهای کسی نان نخورده است
عق می زند به لقمه ی پر چرب و چاقتان
این زن به رسم سگ صفتان خو نکرده است
این زن دلش گرفته از این طمطراقتان
حاال که شهر خسته و مغلوب و زخمی است
کر می شود دوباره شب از واق واقتان!!!
«حمیدهکریمی»
گفتم نمی شود ،نه عزیزم نمی شود
این مرد ،ایده آل خودش هم نمی شود
صدبار تکه های دلم را شمرده ام
یک ذره درد آینه ها کم نمی شود
این شعر هم شبیه غزل های قبلی ام،
هرقدر عاشقانه سرودم نمی شود
چشم انتظار کوچه ی بی رهگذر مباش
دیگر بساط بوسه فراهم نمی شود
باران گرفت و قصه ی پاییزو پنجره
باران به زخم و خاطره مرهم نمی شود
آتش بیار معرکه مان..،چشم های تو
دیگرشبیهقعرجهنمنمیشود
مردی که دل سپرده به یک تکه از بهشت
با صدهزار وسوسه آدم نمی شود
گفتی دوباره می شود از نو شروع کرد
گفتم نمی شود ،نه عزیزم نمی شود

«مرتضیمهدوینیا»

فرماندهسپاهثاللهاستانکرمان:

سپاه آماده است خود را فدای انقالب کند

ایسنا/کرمان فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان
سپاه انقالب را سپاه امام دانست و بیان کرد:
سپاه انقالب اسالمی آماده است خود را فدای
انقالب ملت تحت فرمان امام خویش کند.
سردار «حسین معروفی» گفت :امروز خدای
متعال توفیق داد در قطعهای از بهشت در محضر
شهدای عزیز لشکر  ۴۱ثارالله و محضر شهید
سیدالشهدا مقاومت سردار دلها هم برای
تجدید پیمان و هم استمداد راه شهدا حضور به
همرسانیم.
وی با اشاره به رشادتها ،ایثارها و جانفشانیها
سردار حاج قاسم سلیمانی از ابتدای انقالب تا
روزآسمانیشدنش،عنوانکرد:سردارسلیمانی
در  ۸سال دفاع مقدس رشادتهای زیادی کرد
و جنوب شرق کشور امنیت خود را مرهون
رشادتها و دالوریهای این مرد بزرگ میداند.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان والیتباوری را
یکی از خصوصیات بارز سردار شهید سلیمانی
دانست و عنوان کرد :سردار سلیمانی تنها راه
سعادت را تبعیت از حکیم زمان و امام مسلمین
میدانست.
وی با تاکید بر اینکه سردار سپهبد شهید حاج
قاسم سلیمانی پا در مسیر حق گذاشت و باعث
عزت ایران شد ،تصریح کرد :ما پاسداران انقالب

اسالمی الگوهای بزرگی همچون حاج قاسم
سلیمانی داریم که همه وجود خود را برای اسالم
و انقالب اسالمی فدا کرد و برای پیشبرد جبهه
حقجانفشانیکرد.
سردار معروفی افزود :قطعا امروز ما برای ادامه
دهندگی این راه ارزشمند خودمان را آماده کنیم و
بیشترینزمانیکهاحساسمیشودکهمابایددر
همه عرصهها آمادگی داشته باشیم ،امروز است،
شاهدیم دشمنان ما با چه هجمههای نسبت به
جبهه انقالب و ولی فقیه و سپاه تهاجم دارد زیرا
جبهه انقالب قوی و قدرتمند شده است و امروز
سپاه انقالب نظامی و انقالبی در همه عرصهها
است.
وی سپاه انقالب را سپاه امام دانست و بیان کرد:
سپاه انقالب اسالمی آماده است خود را فدای
انقالب ملت تحت فرمان امام خویش کند.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به
عملکرد سپاه در هشت سال دفاع مقدس،
اظهار کرد :امروز ما پاسداران سوگند میخوریم
که آرمان شهیدان را توسعه ،ترویج و هم تبیین و
تشریحکنیمزیرامصونیتانقالبدرتبیینآرمان
شهدا است و این آن چیزی است که دشمن
نمیخواهد.

نقش بانوان در مدیریت استرس کرونا

بانوان،پرستاران منازل
ادامه از صفحه اول

در پیشگیری از ابتالی اعضای خانواده خود به ویروس
کرونانقشیمهمدارند.
زنان در مدیریت استرس بیماری کرونا در خانه
تاثیرگذارهستند
عالوه بر اجرای طرحهای بهداشت فردی و خود
مراقبتی و رعایت بهداشت در منزل ،مدیریت استرس
به عنوان یکی از راههای مقابله ،پیشگیری و کنترل
بیماری است که مادران در مدیریت استرس در خانه
و خانواده نقش مهم دارند لذا با توجه به اینکه استرس
و نداشتن اعتماد به نفس موجب تضعیف سیستم
ایمنی میشود و توان مقابله با بیماری را کاهش
میدهد مدیریت این امر مهم در خانه یک اصل مهم
برای افزایش سالمت خانواده است.
زنان باید محیط خانه را مدیریت کنند که از حالت
کساد و بیحوصلگی افراد در خانه جلوگیری شود تا
زمینه حضور بیشتر افراد در ساعات بیشتر در خانه
فراهم شود.اهمیت تغذیه در کنترل و پیشگیری از
بیماریهای مختلف به خصوص کرونا انکار ناپذیر
است لذا مادران خانواده با فراهم آوردن سبد غذایی

سالم برای اعضای خانواده در افزایش سیستم ایمنی
بدن اعضای خانواده نقش مهمی دارند.براساس
توصیه کارشناسان و زنان خانهدار باید با رعایت
شرایط پخت غذای سالم و بهداشتی ،خودداری از
مصرف غذاهای نیمهپخته مانند گوشت ،ماهی ،مرغ
و تخممرغ عسلی و کم کردن مصرف سرخکردنیها و
فستفودها سالمت خانواده را افزایش دهند.
مادران باید اعضای خانواده را به مصرف صبحانه
کامل مانند عدسی ،تخم مرغ ،لوبیا و استفاده بیشتر
از سبزیجاتی مانند هویج و کدو حلوایی ترغیب کنند.
ایجاد محیط امن ،شاد مفرح در خانه در این روزها که
توصیه میشود در خانه بمانیم نیز از نکاتی است که
وظایف خطیر و زیاد مادران و زنان خانه دار را روشن
می سازد.
عالوه بر موارد ذکر شده رعایت اصول بهداشتی فردی
و گروهی در محیطهای مختلف به خصوص خانه و
خانواده در راستای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا
نیز از جمله مواردی است که عمدتا بار مسیولیت آن را
مادران و زنان خانه دار به دوش می کشند

دوماهنامهاجتماعی،
فرهنگی«بلیغ»
سال سوم  -شماره
پنجم یکشنبه
 21اردیبهشت 1399

دوماهنامه فرهنگی اجتماعی « بلیغ»
گسترده توزیع :استان های کرمان ،سیستان و بلوچستان ،هرمزگان و یزد
صاحب امتیاز و مدیر مسئول  :طیبه شجاع حیدری
09139504010
سردبیر :مهدی سیدی
مدیر داخلی :شرف صفوی
طراحی و گرافیست :کانون آکهی و تبلیغات بارز 09131968910
دفتر مرکزی :کرمان خیابان شیخ احمد کافی جنوبی
لیتوگرافی و چاپ :مهدوی

مشکالت شهر و روستای خود را برای انعکاس در
نشریه با ما در میان بگذارید

پست الکترونیک نشریه بلیغ:
tayebsh4010@gmail.com

در شهر بلوک کار به اهلش سپرده شد؛

مهندس سعیدی با کوله باری از تجربه شهردار بلوک شد

مهندس سعیدی پایین بودن سرانه فضای سبز ،نیروهای مازاد شهرداری ،ماشین آالت فرسوده ،فقدان ایستگاه آتشنشانی ،وضعیت خراب آسفالت معابر ،و ساختمان فرسوده شهرداری را از جمله مهمترین مشکالت شهرداری بلوک برشمرد

طی مراسمی و با حضور حجت االسالم نوزایی امام جمعه بخش اسماعیلی،
مهندس غالمرضا نژاد خالقی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری
کرمان ،عطاپور وزیری فرماندار جیرفت و جمعی از شهرداران جنوب کرمان،
مهندس محمدرضا سعیدی به عنوان شهردار بلوک معرفی و از خدمات خانم
مهندسحاتمیتقدیرشد.
حجت االسالم نوزایی امام جمعه بخش اسماعیلی ضمن تقدیر از شهرداران و
سرپرستان شهرداری که تاکنون برای رونق و آبادانی بلوک زحمت کشیده اند،
بیان داشت :شهر بلوک علی رغم همه تالش های انجام شده ،از کمبودها و
مشکالتی رنج می برد که توجه ویژه دولتمردان را می طلبد.
وی فرسوده بودن ماشین آالت را از مهمترین مشکالت شهرداری بلوک برشمرد
و تاکید کرد :استانداری باید با کمک های خود از مشکالت این شهر بکاهد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان در این مراسم ضمن اشاره به خدمات
نظام مقدس جمهوری اسالمی ،بیان داشت :خدمت به مردم در جمهوری اسالمی
افتخاری است که باید از آن ،برای خدمت بهتر و ماندگار ،نهایت استفاده برده شود.
غالمرضا نژاد خالقی با بیان اینکه انجام کارهای زیربنایی و توجه به پروژه های سرمایه
گزاری توسط شهرداری ها می تواند زمینه توسعه و پیشرفت یک شهر را فراهم نماید،
افزود:افکارعمومیوقضاوتشهروندانبهترینقاضیبرایعملکردیکمدیروشهردار
خواهدبود.
وی تاکید کرد :شهرداری های عالوه بر کارهای عمرانی به کارهای فرهنگی نیز توجه
ویژهنمایند.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان خطاب به مدیران ادارات بخش
اسماعیلی اظهار داشت :ادارات بخش اسماعیلی شهر بلوک و شهرداری بلوک را جدا از
خود نداند و برای داشتن شهری بهتر با شهرداری همکاری کنند.
وی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی برای داشتن زیبا و تمیز ،بیان داشت :باید از طریق
مدارس و آموزش و پرورش به دانش آموزان آموخت که شهر ما خانه ماست.
در ادامه ابوذر عطاپور وزیری فرماندار جیرفت با اشاره به اینکه شهرداری ها همواره با
مشکالت مالی و حقوق های معوق مواجه بودند ،بیان داشت :واریز مستقیم ارزش
افزوده به حساب شهرداری ها در دولت تدبیر و امید ،بسیاری از مشکالت مالی

شهرداری ها را رفع نموده است.
وی خاطرنشان کرد :جنوب کرمان به برکت ،انقالب اسالمی و خون شهدا ،پیشرفت
چشمگیری در همه زمینه های داشته است که استقرار  ۵شهرداری در این شهرستان
برای خدمت رسانی بهتر ،تنها گوشه ای از برکات نظام مقدس جمهوری اسالمی است.

درپایانمهندسمحمدرضاسعیدیگراغانیشهرداربلوک،ضمنمعرفیشهر
بلوک ،افزود :امروز با تجربه چندین ساله به عنوان شهردار در شهرهای مختلف
جنوبکرمان،وظیفهسنگینوخطیرشهرداریبلوکراباافتخارپذیرفتهامتابا
کمک اعضای محترم شورای اسالمی ،و مردم شریف بلوک ،این شهر را در خور
شان مردم آن بسازم.
وی پایین بودن سرانه فضای سبز ،نیروهای مازاد شهرداری ،ماشین آالت
فرسوده،فقدانایستگاهآتشنشانی،وضعیتخرابآسفالتمعابر،وساختمان
فرسوده شهرداری را از جمله مهمترین مشکالت شهرداری بلوک برشمرد و
گفت :شهرداری بدون ابزار و ماشین آالت همانند کارگر بدون بیل باید کارها را با
مشقت و سختی دوچندان انجام دهد.
شهردار بلوک افزود :در مسیر آبادانی شهر بلوک به همراهی و همکاری ویژه
استانداری،فرمانداریجیرفتومردمبلوکنیازمندیم.
مهندس سعیدی با اشاره به جمعیت شهر بلوک افزود :شهرداری بلوک در حال
حاضر به حدود پانزده هزار نفر خدمت رسانی می کند در حالی که طبق آخرین
سرشماری آمار۸هزار نفر شهروند برای این شهر ثبت شده است.
الزم به ذکر است مهندس محمدرضا سعیدی سوابق اجرایی متعددی را در
کارنامه خود دارد از جمله:
 معاون اداری و مالی شهرداری جبالبارز ۶ماه سرپرست شهرداری جبالبارز ناظر عمرانی دهیاری های شهرستان جیرفت قریب به  ۱۰سال شهردار مردهک ۴سال شهردار جبالبارزجانشینبخشداریمرکزیجیرفت-مشاورعمرانیفرماندارجیرفت

