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واگذاری زمین

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

استاندار کرمان مطرح کرد:

کمک های دولت 

به آسیب دیدگان از کرونا 

قطعا کافی نیست

سروده ای در وصف حال و هوای 
مزار شهید سلیمانی:

اینجا 

مزار قاسم است

معرفی کتاب هایی برای ماه رمضان 

مولوی درباره روزه وماه رمضان
 چه گفته است؟

معلمان؛ استوارترین مربِی 
هدایت انسان 

WWW.KERMANEMROOZ.COM

ورشکستگی پشت دیوار 
کمین دارد کرونا 

هشت صفحه
هزار تومان روزانهم 

مدیرکل انتقال خون استان کرمان خواستار شد:

لزوم همکاری مردم و نهادها

 برای جبران کاهش

 ذخایر خونی استان

گوجه  گزارش »کرمان امروز« از افت شدید قیمت پیاز و 
کرمان و نابودی دسترنج کشاورزان؛ در جنوب 

یکشنبه 14 اردیبهشت ماه 1399
9 رمضان 1441/ 3 می 2020

سال بیست و چهارم شماره  3191

4

4

5

2

5

2

آیا پیازها دوباره دفن می شوند؟
جنوب  در  پیاز  و  فرنگی  گوجه  بازار  اخیر  روزهای  در 
کرمان وضعیت بسیار وخیمی پیدا کرده و به دلیل افت 
کامل  کشاورزان در آستانه ورشکستگی  شدید قیمت، 
کشاورزی جنوب   گرفته اند. رئیس سازمان جهاد  قرار 
کز پرمصرف را از دالیل عمده  افت  کرمان تعطیلی مرا
قیمت پیاز و گوجه عنوان می کند. مردم کشاورز جنوب 
گون  استان همواره با مشارکت خود در عرصه های گونا
کرده اند و شایسته  دین خود را  به نظام و انقالب ادا 
کوران  در  و  کرونا  وانفسای  این  در  امروز  که  نیست 
مشکالت به حال خود رها شوند و تدبیری برای فروش 
محصوالت تولیدی آنها اندیشیده نشود. از دولتمردان 
می خواهیم قبل از اینکه این معضل به فاجعه تبدیل 

شود چاره بیندیشند و....
متن کامل درصفحه هشتم

مجتمع فروآلیاژ رباط به منظور تکمیل کادر تخصصی خود از افراد 
واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

پست سازمانی/ میزان تحصیالت / جنسیت/ توضیحات
کارشناس اداری و تضمین کیفیت / لیسانس یا باالتر / آقا یا خانم 

iso9001 آشنایی با امور اداری، سیستم مدیریت کیفیت و

واجدین شرایط رزومه خود را به آدرس ایمیل
 estekhdam_b1398@yahoo.com و یا جهت تکمیل فرم 
مربوطه به آدرس: کیلومتر 35 جاده کرمان - رفسنجان نبش جاده 

روستای دولت آباد مجتمع فروآلیاژ رباط مراجعه نمایند.

دعوت به همکاری
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اخبار استان

خبر
محققان کرمانی دستگاه 

میکروب زدای قوی ساختند
 

محقق و عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: وظیفه اجتماعی 
ایجاب می کرد که در زمینه مقابله با ویروس کرونا فعالیتی انجام دهیم که 
در این خصوص یک دستگاه اُُزن ساز را پس از نیازسنجی و رایزنی با دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان برای ضدعفونی محیط و میکروب زدایی مراکز عمومی 

ساختیم.
مجید تراز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تعداد سه دستگاه اُُزن ساز را به 
صورت رایگان برای بیمارستان پیامبر اعظم )ص( کرمان طراحی کردیم که 

در ورودی های این بیمارستان نصب شده است.
وی اظهار کرد: اُُزن خاصیت میکروب زدایی بسیار قدرتمندی دارد و از نظر 

پزشکی تاثیر مفید آن به اثبات رسیده است.
اتاق  پزشکی یک  علوم  دانشگاه  برای  تصریح کرد: همچنین  محقق کرمانی 
UV و دستگاه ازن ساز تعریف کردیم که وسایل بهداشتی  با ترکیب المپ 
از جمله ماسک را در این اتاق قرار می دهند و با بررسی ها مشخص شد که 
و  موجود  آن  مستندات  و  نمی ماند  باقی  وسایل  این  در  میکروبی  هیچ گونه 

قابل ارائه است.
وی با بیان اینکه طرح های ما در حوزه Bio اجرایی شده است گفت: با توجه 
به نیاز مراکز عمومی و بیمارستان ها یک ترالی میکروب زدا طراحی شد که 

توانایی تولید بیش از ۱۰۰ گرم اُزن در ساعت را دارد.
تراز عنوان کرد: این طرح اینک در بیمارستان های باهنر، افضلی پور و پیامبر 
و  است  استفاده  حال  در  کرمان  صنعتی  و شرکت شهرک های  )ص(  اعظم 

سفارشات دیگری در این خصوص داشته ایم.
وی افزود: هدف ما وارد شدن به کارآفرینی است و در فعالیت های خود از 

دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه های کرمان بهره می بریم. 
با  همچنین  داشت:  بیان  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
همراهی عضو دانشکده تحصیالت تکمیلی کرمان، عضو هیات علمی دانشگاه 
به  را  تحقیق خود  نتایج سال ها  مهندس طراح  و یک  کرمان  پزشکی  علوم 
مرحله کاربردی و تولید صنعتی رسانده و فعالیت ها را به سمت کارآفرینی 

سوق دادیم.
وی گفت: سال گذشته طرح دانش بنیان تونل پالسما را با همکاری معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری به مرحله اجرا رساندیم.
راستای  در  طرح  نخستین  عنوان  به  را  پالسما  تونل  کرد:  اضافه  تراز 
میکروب زدایی و ماندگاری باالی مواد غذایی عملیاتی کردیم که تاکنون ۸۰ 

درصد پیشرفت داشته و حمایت مالی خوبی از این طرح شد.
وی با بیان اینکه تونل UV پیش از داستان کرونا طراحی شد تاکید کرد: یک 
دستگاه هواساز UV را در حیطه کاری خودمان در این زمان ابداع کردیم که 
این دستگاه با مکش هوا با استفاده از چند سیستم و فیلتر عالوه بر میکروب 

زدایی، اجرام هوا را گرفته و هوای متبوع وارد فضای منزل می کند.
اُُزن اکسیژن فعال است که به عنوان یک عنصر ناپایدار، با هر عنصری ترکیب 
می شود، آن را از بین می برد و اثری به مراتب باالتر از الکل و ُکُلر دارد و برخی 

کشورها از آن به عنوان میکروب زدا استفاده می کنند.

فعالیت باغ وحش کرمان متوقف شد

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان از متوقف 
شدن فعالیت باغ وحش کرمان خبر داد.

 به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، یداهلل علیزاده با بیان 
این که باغ وحش، باید حداقل دو کیلومتر از حریم شهر فاصله داشته باشد، اما 
باغ وحش کرمان، در فاصلۀ ۳۰ تا ۴۰ متری از ساختمان های مسکونی و در 
داخل شهر قرار داشت، گفت: با توجه به این که شهرداری کرمان زمین الزم 
برای ساخت باغ وحش را در خارج از حریم شهر در اختیار دارد؛ برای ساخت 

باغ وحش در حال رایزنی با سرمایه گذاران بخش خصوصی هستیم.
از  کرمان  شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  مدیرعامل 
سرمایه گذاران عالقه مند به ایجاد باغ وحش درخواست کرد در این زمینه با 

شهرداری کرمان مشارکت کنند.
علیزاده دربارۀ علت تعطیل شدن باغ وحش کرمان گفت: شرایط زیست محیطی 
مناسب برای گونه های جانوری موجود در حیات وحش، فراهم نبود؛ ضمن 
این  امکان گسترش  باغ وحش،  زیاد  و شیب  به وسعت کم  توجه  با  این که 

مجموعه و فراهم کردن فضای مناسب برای حیوانات نیز وجود نداشت.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان با بیان 
نامناسب  فضای  در  کرمان،  وحش  باغ  مجموعه  در  موجود  حیوانات  این که 
نگهداری می شدند، گفت: اداره کل محیط زیست و دامپزشکی نیز مجوز الزم 
را برای ادامۀ فعالیت مجموعه باغ وحش، صادر نکردند؛ ضمن این که حامیان 
ناراضی  باغ وحش کرمان  از وضعیت مجموعه  نیز  و حیات وحش  حیوانات 

بودند و این موضوع را بارها اعالم کرده اند.
کرمان  شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  مدیرعامل 
همچنین در خصوص سرنوشت حیوانات موجود در مجموعه باغ وحش کرمان 
این  به  که  بود  زیست  اداره کل محیط  به  متعلق  از حیوانات  تعدادی  گفت: 

اداره کل تحویل داده شد.
علیزاده افزود: تعدادی از حیوانات مجموعه باغ وحش کرمان نیز متعلق به 
استان  باغ وحش های  یا سایر  و  به مراکز مجاز  به زودی  شهرداری است که 

تحویل داده می شود.

مدیرکل فرودگاه های استان کرمان گفت: عملیات اجرایی ساخت سالن 
جدید فرودگاه کرمان نیز به دلیل شیوع ویروس کووید ۱۹ حدود ۵۰ 
روز به تاخیر افتاد که سعی داریم در صورت امکان تا پایان تیرماه این 

پروژه را نیز به بهره برداری برسانیم.
وضعیت  آخرین  خصوص  در  ایسنا،  با  گفت وگو  در  قاسم زاده«  »علی 
رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  بین المللی  فرودگاه  عمرانی  های  پروژه 
ساخت  گفت:  کرمان(  فرودگاه  جدید  سالن  و  دوم  باند  کرمان)ساخت 
دارد  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۸۶ اکنون  هم  کرمان  فرودگاه  دوم  باند 
که تالش داریم در زمان مقرر که تیرماه سال جاری می باشد، به بهره 

برداری برسانیم.
وی از علل تاخیر اجرای باند دوم فرودگاه کرمان سخن به میان آورد 
به دلیل شیوع کروناویروس، تمامی پروژه ها عمرانی  افزود: متاسفانه  و 

اجرایی  عملیات   ۴۵ حدود  بنابراین  بود  شده  تعطیل  کشور  سطح  در 
پروژه باند دوم فرودگاه کرمان نیز تعطیل بود ضمن آنکه بارندگی های 
سه هفته اخیر در شهر کرمان نیز باعث تاخیراتی در اجرای این پروژه 

شده است.
مدیرکل فرودگاه های استان کرمان در بخش دیگری از صحبت های خود 
با بیان این مطلب که سند فرودگاه کرمان هیچ مشکلی ندارد، تصریح 
دلیل  به  نیز  فرودگاه کرمان  اجرایی ساخت سالن جدید  کرد: عملیات 
شیوع ویروس کووید ۱۹ حدود ۵۰ روز به تاخیر افتاد که سعی داریم 
در صورت امکان تا پایان تیرماه این پروژه را نیز به بهره برداری برسانیم.

وی از پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصدی سالن جدید فرودگاه کرمان خبر داد 
و اظهار کرد: طبق نقشه های این پروژه قرار است که زیربنای این سالن 

از ۲ هزار و ۸۰۰ مترمربع به ۶ هزار و ۲۰۰ مترمربع افزایش پیدا کند.

فرماندار شهرستان فاریاب گفت: با ارزیابی کامل منطقه و گزارش 
تکمیلی دهیاران و بخشداری ها، زمین لرزه ۴.۷ ریشتری بامداد 

امروز در فاریاب، باعث ترک خوردگی برخی منازل مردم شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، علی نیک نفس، فرماندار فاریاب گفت: با توجه به بحث 
مقاوم سازی منازل روستایی خسارت چندانی در منازل ساخته 

شده از سوی بنیاد مسکن نداشتیم؛ اما برخی از  منازل روستایی 
که بهسازی نشده بودند، دچار خسارت شدند.

او با بیان اینکه میزان خسارات در حال جمع بندی است، افزود: 
ساختمان  دیوارهای  خوردگی  ترک  حد  در  خسارات  درمجموع 

هاست و موردی از ریزش ساختمان ها را نداریم.
نیک نفس با اشاره به اینکه شهرستان فاریاب بر روی گسل فعال 

رعایت  را  احتیاط  جوانب  باید  شهروندان،  و  مردم  گفت:  است، 
کنند.

بنا به اعالم سایت مرکز لرزه نگاری کشوری، مؤسسه ژئوفیزیک 
دانشگاه تهران، شهرستان فاریاب در جنوب استان کرمان از بامداد 
امروز تاکنون ۵ بار لرزید که بزرگترین این زمین لرزه ها به بزرگی 

۴.۷ ریشتر ثبت شده است.

بانوی بسیجی سیرجانی در منزل خود، یک کارگاه تولید ماسک به نام 
شهید ابراهیم هادی راه اندازی کرد. به گزارش خبرنگار گروه استان 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، امینه محمدی، فرمانده حوزه 
شهرستان  علیها(  اهلل  )سالم  رقیه  حضرت  خواهران  بسیج  مقاومت 
رفسنجان گفت: با هدف تحقق شعار سال و تامین ماسک بهداشتی 
مورد نیاز مردم شهرستان رفسنجان، کارگاه تولید و دوخت ماسک در 

منزل یکی از بسیجیان خواهر پایگاه بسیج مهدیه  این حوزه مقاومت 
به نام شهید ابراهیم هادی راه اندازی شده است.  او با بیان اینکه این 
کارگاه با ۶ دستگاه چرخ خیاطی صنعتی از جمله سردوز، راسته دوز 
و یک دستگاه برش برقی و اتو شروع به فعالیت کرده است، افزود: 
ظرفیت تولید روزانه این کارگاه در ابتدای کار، ۱۰۰ عدد ماسک است  

که این تولید به ۳۰۰ تا ۵۰۰ عدد افزایش پیدا  می کند. 

محمدی افزود: عملکرد این کارگاه مورد تایید بهداشت و معاونت غذا 
و داروی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان قرار گرفته است.

او با بیان اینکه مواد اولیه این کارگاه از طریق سپاه ناحیه رفسنجان 
اتوکشی  از برش، دوخت و  بعد  بیان کرد: ماسک ها  تامین می شود، 
داده  تحویل  دانشجویی  بسیج  مسئول  به  استریل  فرآیند  برای 

می شوند.

آسیب  واحد های  برای  دولت  که  گفت:تسهیالتی  فدایی  جواد  محمد 
دیده از کرونا اختصاص داده است قطعاً کافی نیست، حال آنکه برخی 
اگر  لذا  کنند؛  استفاده  تسهیالت  این  از  نمی توانند  هم  واحد ها  از 
بتوانیم منابع را در استان تامین کنیم به حل مشکالت کمک بزرگی 
از  جلسه  دومین  در  کرمان  استاندار  گفتارنو،  گزارش  به  ایم.   کرده 
سال،  شعار  به  اشاره  با  جاری  سال  در  کرمان  استان  معادن  شورای 
گفت: بحث مشارکت شرکت های بزرگ معدنی در پرداخت تسهیالت 
ارزان قیمت به بخش های مختلف باید جدی دنبال شود و با توجه به 
اینکه امسال سال جهش تولید و محور کار شعار سال است، یکی از 

راه های جهش تولید سرمایه گذاری های توجیه پذیر است.
محمد جواد فدایی دراین رابطه خاطر نشان کرد: در حال حاضر خیلی 
در حدی  بانکی  سود های  اما  است،  پذیر  توجیه  گذاری ها  سرمایه  از 

است که آن ها را از توجیه پذیری خارج می کند.
کرونا  دلیل  به  مختلفی  واحد های  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
دچار خسارت شدند، افزود: اگر بتوانیم تسهیالت با نرخ های پایین تر 
در اختیار واحد ها قرار دهیم، به راه اندازی واحد ها کمک کرده ایم و 

در راستای جهش تولید گام برداشته ایم.
واحد های  برای  دولت  که  تسهیالتی  کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  او 
حال  نیست،  کافی  قطعاً  است  داده  اختصاص  کرونا  از  دیده  آسیب 
از این تسهیالت استفاده کنند؛  از واحد ها هم نمی توانند  آنکه برخی 
لذا اگر بتوانیم منابع را در استان تامین کنیم به حل مشکالت کمک 

بزرگی کرده ایم.
فدائی با اشاره به مسئولیت های اجتماعی شرکت ها گفت: شرکت های 
خوبی  کمک های  مواردی  در  و  دارند  اجتماعی  مسئولیت های  بزرگ 
داشته اند و اخیرا شرکت های مس و گل گهر مبالغ خوبی در مقابله 
این  امیدواریم  و  می کنیم  تشکر  آن ها  از  که  کردند  کمک  کرونا  با 

کمک ها ادامه یابد.
استاندار کرمان ادامه داد: تامین منابع تسهیالت ارزان قیمت نیز در 

راستای همین مسئولیت ها است.
در این جلسه همچنین درباره تجمیع محدوده و پروانه بهره برداری 
یک معدن در سیریز )که سه سال معطل مانده بود( تصمیم گیری و 

تعیین تکلیف شد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمان گفت: نیاز است همه مردم و نهادها 
بیماران  و  درمانی  مراکز  نگذاشتند  کرونا  اوج  روزهای  در  که  همانطور 
نیازمند خون با مشکل مواجه شوند، در ایام ماه مبارک رمضان نیز به 
فکر بیماران نیازمند خون باشند و با حضور در مراکز اهدای خون کاهش 

ذخایر خونی را جبران کنند.
ایسنا، درباره وضعیت ذخایر  با  دکتر»روح اهلل میرزائی« در گفت و گو 
شدید  کاهش  باعث  کرونا  بحران  کرد:  اظهار  کرمان  استان  خونی 
اهداکنندگان خون در استان کرمان شده بود و حدود ۴۰ درصد کاهش 

اهداکننده خون داشتیم.
وی افزود: با پیگیری های صورت گرفته و با همت مردم، نهادها و دستگاه 
ذخایر  وضعیت  و  رفع  مشکل  جبران،  کمبود  حدودی  تا  اجرایی  های 

خونی بهتر شد.
میرزائی در ادامه بیان کرد: هر ساله در ماه مبارک رمضان کاهش اهدای 
خون را داشته ایم اما امسال با وجود کرونا وضع بدتر شده و با کاهش 

شدید اهداکنندگان خون و کاهش ذخایر خونی مواجه هستیم.
مدیرکل انتقال خون استان کرمان گفت: نیاز است همه مردم و نهادها 
بیماران  و  درمانی  مراکز  نگذاشتند  کرونا  اوج  روزهای  در  که  همانطور 
نیازمند خون با مشکل مواجه شوند، در ایام ماه مبارک رمضان نیز به 
فکر بیماران نیازمند خون باشند و با حضور در مراکز اهدای خون کاهش 
ذخایر خونی را جبران کنند. وی با اشاره به فعال بودن پایگاه های انتقال 

خون بعد از زمان افطار افزود: در کرمان پایگاه مرکزی از ساعت هفت 
و ۳۰ دقیقه صبح تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه و عصر از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه تا 

۲۲ پذیرای اهداکنندگان خون است.
میرزائی بیان کرد: همچنین پایگاه رفسنجان عالوه بر فعالیت در شیفت 

صبح، روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۷ تا ۲۲ نیز فعال است.
آزادی  خون  انتقال  پایگاه  گفت:  کرمان  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
کرمان نیز در روزهای فرد از ساعت هفت و ۳۰ دقیقه تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه 

فعال است.
وی اظهار کرد: افراد روزه دار برای اهدای خون مشکلی نخواهند داشت و 
طی سال های گذشته تاکنون مشکل خاصی برای روزه دارانی که خون 
اهدا کرده اند به وجود نیامده است ضمن اینکه اگر روزه داران نگرانی 

دارند، می توانند بعد از افطار خون اهدا کنند.
دریافت  برای  فضا  کردن  آماده  حال  در  کرد:  بیان  پایان  در  میرزائی 
روزهای  طی  که  هستیم  کرونا  بیماری  یافتگان  بهبود  خون  پالسمای 
آینده فراهم می شود و فراخوان می کنیم تا از پالسمای بهبودیافتگان 

برای درمان بیماران دارای مشکالت حاد استفاده کنیم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به همراه معاون فنی 
و رئیسان ادارات جنگل ، مرتع و بیابان ، از نهالستان اداره کل در 
جاده جوپار بازدید نموده و ضمن دیدار از این مجموعه با کارکنان 

به گفتگو پرداخت .
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان کرمان ، در این بازدید از مجموعه گلخانه و شاسی های کشت 
پایان در جمع کارکنان  بازدید بعمل آمد و مهدی رجبی زاده در 
این مجموعه ضمن تبریک سا ل نو و ابراز خوشحالی از دیدار با آنان 
افزود : الزم بود از زحمات یکایک عزیزانی که در مجموعه نهالستان 
زحمات زیادی متقبل می شوند قدردانی شود و تا بدانند دوری از 

اداره کل به معنای دیده نشدن زحمات نیست و امیدواریم بعد از 
همکاران  از  مراسمی  در  بتوانیم  کشور  فعلی  خاص  شرایط  اتمام 
اند  بوده  کار  نهالستان مشغول  در  آنان  از  تنی چند  بازنشسته که 
تجلیل نمائیم . در این دیدار به رسم یادبود هدایایی تقدیم کارکنان 

مجموعه شد.

مدیرکل فرودگاه های استان کرمان خبر داد:

باند دوم و سالن جدید فرودگاه کرمان تا پایان تیرماه افتتاح می شود

ترک خوردگی برخی ساختمان ها درزمین لرزه فاریاب

راه اندازی کارگاه ماسک در منزل با نام شهید

استاندار کرمان مطرح کرد:

کمک های دولت به آسیب دیدگان از کرونا  قطعا کافی نیست

مدیرکل انتقال خون استان کرمان خواستار شد:

لزوم همکاری مردم و نهادها برای جبران کاهش ذخایر خونی استان

دیدار مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از نهالستان و تجلیل از کارکنان مجموعه

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

آگهی فقدان سند مالکیت
عباس حسنی کبوترخانی طبق وکالتنامه 49441 مورخ 1398/10/18 از طرف محسن اسدی 
فرزند ناصر مالک ششدانگ پالک 7079 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش 4 کرمان که سند مالکیت 
الکترونیکی 139720319007014259 صادر و تسلیم گردید و ضمن تسلیم  بشماره 630398 دفتر  آن 
نامعلوم مفقود و  دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضاء شده مدعی است سند مالکیت مزبور به علت 
درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در 
تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان 
کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند واال پس از 

مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 1399/2/14
84 م/الف

عیسی حافظی فر- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

آتش 

آتش پاره است، با آتش بازی می کند، آتش بیار معرکه هم 
هست، آتش به پا می کند، هر آتشی از گور او بر می خیزد، 
آتش می سوزاند و به هر جا سرایت کند خشک و تر را با هم 
به آتش می کشد. آتش به سرم کرده است و آتش به جانم 
می زند، دلم را آتش می زند و همیشه در آتش او می سوزم. 
هیچ آتشی نیست که او نسوزاند، همه آتش ها از زیر سر او 
این هنوز  تازه  تر است  از آتش فهم سوزنده  بلند می شود. 

آتش دنیایی است.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

دستور روحانی به وزیر بهداشت:

شرایط و دستورالعمل های بازگشایی مراکز پرتجمع آماده شود
رئیس جمهوری گفت: شرایط و دستورالعمل های 
بازگشایی اصناف و مراکز پرتجمع برای تصویب در 

جلسه آتی ستاد ملی کرونا آماده شود.
حسن  حجت االسالم  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
روحانی در گفتگوی تلفنی با وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی ضمن دریافت گزارش از آخرین 
وضعیت بیماری کرونا در سراسر کشور و ارزیابی از 
رسانی  اطالع  بر  کرونا،  ملی  ستاد  مصوبات  اجرای 
خصوص  در  مردم  به  فراگیر  و  دقیق  موقع،  به 
شاخص های تعیین وضعیت های سفید، زرد و قرمز 
برای شهرها و استان ها از نظر شیوع ویروس کرونا 

تاکید کرد.
تعیین  ضرورت  بر  تلفنی  تماس  این  در  روحانی 
از  قرمز  و  زرد  سفید،  وضعیت  سه  شاخص های 

افزود:  و  تاکید کرد  بهداشت و درمان  سوی وزارت 
از  و  بازگشایی  برای  بهداشتی  دستورالعمل های 
سرگیری فعالیت ها در شهرستان های دارای هر کدام 

از این سه وضعیت، تدوین و ارائه شود.
رئیس جمهوری همچنین به وزیر بهداشت دستور 
آغاز  بهداشتی  دستورالعمل های  و  شرایط  تا  داد 
فعالیت مشاغل و مراکز پرتجمع و پر رفت و آمدی 
که تاکنون بازگشایی نشده اند را آماده و برای تصویب 

در جلسه روز یکشنبه ستاد ملی کرونا، ارائه کند.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  نمکی  سعید 
پزشکی نیز در این تماس تلفنی، گزارش کاملی از 
وضعیت بیماری کرونا در کشور و همچنین اجرای 
مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا به رئیس جمهور 

ارائه کرد.

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

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: در صورت وقوع موارد 
محتوای  انتشار  و  مجازی  فضای  در  مجرمانه 
بر  حاکم  اخالقیات  با  تضاد  در  هنجارشکنانه 
فرهنگ جامعه، با هنجارشکنان برخورد می کنیم.

به گزارش ایسنا، سردار "وحید مجید" در این باره 
اظهار کرد: در پی شیوع ویروس کرونا در کشور و 
به دنبال آن رعایت توصیه های بهداشتی مبنی بر 
پرهیز از ترددهای غیر ضروری و در خانه ماندن و 
باتوجه به روی آوردن هموطنان به فضای مجازی به 

منظور سپری کردن ساعاتی که در منزل هستند، 
متاسفانه شاهد رواج ناهنجاری های اخالقی در این 
فضا و به طبع سوءاستفاده مجرمان از این شرایط 

به وجود آمده هستیم.
وی ادامه داد: باندهای تبهکاری و مجرمانه در خارج 
در  شده  شناخته  افرادی  کردن  اجیر  با  کشور  از 
ابتذال  فرهنگ  گسترش  در  سعی  مجازی  فضای 
کردن  دایر  با  اقتصادی  برداری  بهره  همچنین  و 
سایت های غیراخالقی دارند که پلیس فتا و سایر 

نهادهای امنیتی در کشور ضمن رصد دقیق رفتار 
مجرمانه این گروه ها و اشخاص برابر قانون با آن 

ها برخورد خواهد کرد.
رئیس پلیس فتا ناجا تاکید کرد: با توجه به ایجاد 
ها  هنجارشکنی  و  مجرمانه  رفتارهای  وقوع  بستر 
که عمدتا منشا آن در خارج از کشور است، پلیس 
اینترپل در راستای استرداد مجرمان و مسدودسازی 
صفحات مجرمانه این افراد اقدامات الزم را انجام و 

در حال پیگیری است.
سوءاستفاده  به  اشاره  با  همچنین  مجید  سردار 
این افراد از نام و اعتبار چهره های شناخته شده 
پیشبرد  در  کشور  داخل  سایبر  حوزه  در  فعال  و 
مقاصد شوم و مجرمانه خود، به کلیه فعاالن حوزه 
سایبر و دارندگان صفحات پربیننده در داخل کشور 
توصیه کرد: توجه داشته باشید که به هیچ عنوان 
بستر وقوع اقدامات مجرمانه را به صورت خواسته 
یا ناخواسته فراهم نکنید و پایبندی به قوانین و 
به  هموطنان  مقبول  و  شده  پذیرفته  هنجارهای 
به  صورت  این  غیر  در  کنید  رعایت  را  اخالقیات 
ایرانی  های  خانواده  کرامت  و  شان  حفظ  منظور 
افرادی که قوانین را رعایت نکنند با آن ها برخورد 

قانونی می شود.
اولویت  کرد:  نشان  خاطر  ناجا  فتا  پلیس  رئیس 
اصلی پلیس فتا در برخورد با هنجارشکنان داخلی 

که به صورت عمدی و غیر عمدی در دام این افراد 
قرار گرفته اند امر به معروف و ارشاد است چه بسا 
در این رابطه تعدادی از چهره های شناخته شده 
و فعال در عرصه سایبری مورد ارشاد و راهنمایی 

قرار گرفته اند.
اینکه در حال حاضر شاهد  بیان  با  سردار مجید 
همکاری و تعامل مناسب دستگاه قضائی هستیم، 
یا  و  مجرمانه  موارد  رویت  صورت  در  کرد:  عنوان 
 638 ماده  برابر  افراد،  توسط  جرم  مجدد  ارتکاب 
سالمت  که  افراد  این  با  اسالمی  مجازات  قانون 
را  جوانان  خصوص  به  و  جامعه  روانی  و  اخالقی 

تهدید می کنند، برخورد قانونی خواهد شد.
فضای  در  جریانات  مخاطبان  اینکه  بیان  با  وی 
مجازی عمدتا جوانان و نوجوانان هستند از تمامی 
والدین درخواست کرد: نظارت مستمری بر عملکرد 
استفاده  و  باشند  داشته  خود  فرزندان  سایبری 

صحیح از فضای مجازی را به آنها بیاموزند.
در  مجید  سردار  پلیس،  سایت  گزارش  براساس 
پایان تاکید کرد: هموطنان می توانند در صورت 
موارد  گزارش  و  راهنمایی  و  مشاوره  اخذ  به  نیاز 
نشانی  به  فتا  پلیس  سایت  طریق  از  مشکوک 
ثبت  قسمت    www.cyberpolice.ir
اقدام  رسیدگی  در  تسریع  برای  مردمی  گزارشات 

کنند.

گفت:  انتظامی  نیروی  راهور  پلیس  رئیس 
جریمه خودروهای بدون معاینه فنی و همچنین 
اتمام  به  آن  قانونی  مدت  که  گواهینامه هایی 

رسیده از ۱6 اردیبهشت ماه آغاز می شود.
پلیس  سهم  مورد  در  هادیانفر  سیدکمال  سردار 
قانون  برابر  افزود:  کرونا  شیوع  با  مقابله  در  راهور 
معاینه  بدون  که  پاک، خودروهایی  هوای   8 ماده 
فنی هستند زمانی که از جلو دوربین ها راهنمایی 
و رانندگی عبور کنند، روزانه ۵۰ هزار تومان بدون 

استثناء جریمه می شوند.

وی ادامه داد: این قانون منجر شده بود تا مراجعات 
نوروز  ایام  در  ویژه  به  فنی  معاینه  مراکز  به  مردم 

افزایش یابد.
شرایط  امسال  که  آنجا  از  افزود:  هادیانفر  سردار 
نوروز  آمدن  با  و  آمد  پیش  شیوع کرونا در کشور 
تداعی می شود،  نیز بحث سفرها در ذهن مردم 
فنی شدت  معاینه  مراکز  به سمت  مردم  مراجعه 

گرفت.
وی ادامه داد: از موضوعاتی که در جاده ها توسط 
پلیس کنترل می شود، بحث معاینه فنی خودروها 
است، براین اساس به همه استان ها ابالغ شد تا 
دلیل  به  ماه  اردیبهشت   ۱۵ تا  خودوریی  هیچ 
جریمه  ها  دوربین  توسط  فنی  معاینه  نداشتن 
در  و  بگیرد  بیماری شدت  این  اینکه  مگر  نشوند 
صورت برگشت به شرایط طبیعی قوانین به حالت 

اولیه خود باز گردد.
از  گفت:  انتظامی  نیروی  راهور  پلیس  رئیس 
قانونی  مدت  که  افرادی  تا  شد  اعالم  دیگر  سوی 
نیز  رسیده  اتمام  به  ها  آن  رانندگی  نامه  گواهی 
دیگر  از  زیرا  نشوند  جریمه  ماه  اردیبهشت   ۱۵ تا 
ها  جاده  و  راه  در  پلیس  توسط  که  موضوعاتی 
های  گواهینامه  قانونی  مدت  شود،  می  کنترل 

رانندگی است.
ها  دستگاه  همه  کرونا  موضوع  در  داد:  ادامه  وی 
از سازمان هایی که نقش  ایفا کرده و یکی  نقش 

پلیس  داشت،  اجتماعی  گذاری  فاصله  در  جدی 
راهور بود.

رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی افزود: براساس 
ابالغ ستاد ملی مقابله با کرونا از هشتم فروردین 
۹۹ ابالغ شد تا فاصله گذاری اجتماعی در تردد بین 
شهرها و استان ها اجرا شود، در استان و شهرها 
معابر زیادی وجود دارد، بر این اساس بیش از ۷۰ 
با موانع غیر طبیعی  را  درصد معابر غیر ضروری 
ترددها  کنترل  برای  را  معابر  درصد  و 3۰  مسدود 

باز گذاشتیم.
سردار هادیانفر افزود: پلیس راهور ۷۱۵ معبر ورودی 
را در سراسر کشور با استقرار گشت های پلیس به 
احمر  سازمان هالل  با همکاری  روز  شبانه  صورت 
کنترل کرد تا گسستی در زنجیره بیماری و شیوع 

آن ایجاد شود.
با  مقابله  ملی  ستاد  اینکه  رغم  به  گفت:  وی 
یک  مدت  به  نقلیه  وسائل  توقیف  موضوع  کرونا 
ماه و جریمه ۵۰۰ هزار تومانی برای افرادی که از 
اما  ابالغ کرد  را  استنکاف می کند  پلیس  دستور 
به همکاران خود تاکید کردیم تا جایی که ممکن 
استفاده  قهریه  نه  و  ارشادی  برخوردهای  از  است 

کنند.
های  گزارش  کرد:  اضافه  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 
دریافتی نشان داد حدود ۴8۰ هزار خودرو با توصیه 
و ارشاد و بدون اعمال قانون و جریمه از ادامه سفر 

از  کمتر  بازگشتند.  خود  به شهرهای  و  بازداشته 
پنج هزار خودرو توقیف و ۴۲ هزار وسیله جریمه 

۵۰۰ هزارتومانی شدند.
روزهای  در  راهور  پلیس  تجهیزات  مورد  در  وی 
کمبود  بیماری  شیوع  ابتدای  در  گفت:  کرونایی 
که  داشت  وجود  کشور  در  بهداشتی  تجهیزات 
و  شد  ها  کاستی  این  مشمول  نیز  راهور  پلیس 
همکاران با کمبود شدید تجهیزات روبرو بودند اما 
ماموریت  توانستند  و  شدند  عمل  وارد  ایثارگرانه 

خود را به سرانجام برسانند.
موضوع  بعدی  ابالغ  در  گفت:  راهور  پلیس  رئیس 
رفع محدودیت در ترددهای بین شهرها در استان 
اعالم شد و ۴۰ درصد بار پلیس کاسته شد و ابالغ 
این  در  ما  ماموریت  و  بود  محدودیت  رفع  بعدی 

بخش نیز به پایان رسید.
گذاری  فاصله  طرح  که  جدید  درابالغ  افزود:  وی 
نقل عمومی  و  و حمل  اصناف  بحث  و  اجتماعی 
مطرح شد پلیس راهور در این زمینه مسئولیتی 
نداشت مگر در محدودیت های شهری و ترددها و 
طرح زوج و فرد که درنهایت سعی کردیم همگام با 

ستاد ملی مقابله با کرونا حرکت کنیم.
فاصله  طرح  زمینه  در  داد:  ادامه  هادیانفر  سردار 
گذاری اجتماعی به گونه ای مدیریت شد تا مردم 
نشان  عمومی  نقلیه  وسائل  از  استفاده  به  اقبالی 
نداده و از خودروهای شخصی خود استفاده کنند.

توصیه پلیس فتا به فعاالن سایبری و دارندگان صفحات پربیننده

زمان آغاز جریمه خودرو های بدون معاینه فنی

اطالعیه وزارت آموزش و پرورش؛

بازگشایی مراکز آموزشی 

منوط به تصمیم ستاد ملی 

مبارزه با کرونا است
وزارت آموزش و پرورش طی اطالعیه ای هرگونه بازگشایی 
مراکز آموزشی را منوط به تصمیم ستاد ملی مبارزه با 

کرونا دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت آموزش و پرورش طی 
اطالعیه ای با اشاره به برخی شایعات در فضای مجازی 
مبنی بر صدور دستور بازگشایی مجدد مراکز آموزشی 
توسط ریاست جمهوری و موافقت وزیر آموزش و پرورش 
با این دستور، اعالم کرد: هرگونه تصمیم گیری در مورد 
بازگشایی مراکز آموزشی منوط به تصمیم گیری ستاد 
این  در  مطلبی  تاکنون  و  است  کرونا  با  مبارزه  ملی 
با کرونا اعالم نشده  از طریق ستاد ملی مبارزه  موضوع 

است.
در ادامه این اطالعیه از خانواده ها و فرهنگیان خواسته 
شده هرگونه اطالع رسانی در مورد بازگشایی مجدد مراکز 
آموزشی، برگزاری امتحانات دانش آموزان و اطالعات در 
طریق  از  را  )شاد(  آموزان  دانش  آموزشی  شبکه  مورد 

رسانه های معتبر پیگیری کنند.

org فروش دامنه

متوقف شد
 

عملیات فروش دامنه org. به قیمت ۱.۱ میلیارد دالر 
متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، یک سازمان 
نظارت  اینترنت  دامنه  سیستم  بر  که  انتفاعی  غیر 
دالری  میلیارد   ۱.۱ فروش  جنجالی  عملیات  می کند 
را  گذاری خصوصی  به یک شرکت سرمایه   .orgدامنه

متوقف کرد.
 Internet( »از زیرمجموعه های »جامعه اینترنت PIR
 ۲۰۰۲ سال  از  غیرانتفاعی(  سازمان  یک   ،Society
میالدی، مسئولیت دامنه ای را برعهده داشت که به افراد 

اجازه می داد تا وب سایت های org. ثبت کنند.
توس  »ای  شرکت  به  واحد  این  فروش  برای  اقدام  اما 
و  نام ها  برای  اینترنتی  »شرکت  شد  سبب  کپیتال« 
این  و  وارد عمل شود   )ICANN( واگذار شده«  اعداد 
معامله را متوقف کند. آیکان نوعی گروه حاکمیتی چند 
مسئولیت  که  است  انتفاعی  غیر  سازمانی  و  ذینفعی 
ایجاد هماهنگی در نگهداری و عملکرد پایگاه های داده 

مرتبط با فضای نام و فضای عددی را در اینترنت دارد.
آیکان با اعتراض نسبت به این معامله اعالم کرد به غیر 
برای  پشتیبانی  هیچ  معامله،  در  حاضر  شرکت های  از 
برقراری تعادل در چنین اقدامی وجود ندارد. همچنین 
اتکا  اینترنتی  دامنه  این  به  شرکت های غیرانتفاعی که 

دارند، با عدم قطعیت روبرو خواهند شد.
نخستین بار در نوامبر ۲۰۱۹ میالدی اخبار فروش دامنه 
org. منتشر شد. در این اخبار ذکر شده بود »جامعه 
اینترنت« در ازای این معامله، ودیعه مالی و همچنین 
منابعی دیگر دریافت می کند تا فضای اینترنت را ایمن 

تر، بازتر و قابل دسترسی تر کند.
به  آن  تبدیل  و   .org دامنه  کنترل  در  تغییرات  اما 
یک شرکت خصوصی نگرانی هایی را به وجود آورد زیرا 

احتمال داشت فضای باز اینترنت دستکاری شود.
سازمان های  و  مدارس  به  اصوالً   .org سایت های  وب 

غیردولتی تعلق دارد.

خبر
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سروده ای در وصف حال و هوای 

مزار شهید سلیمانی:

اینجا مزار قاسم است 
به قلم علی اکبر دامغانی 

اینجا مزار قاسم است که بال فرشتگان 
با چشم دل چو ببینی فرش مزار است 

راز جهان و چشمه جوشان زندگی 
ورد لبان و زمزمه غمگسار اوست 

اینجا مزار اوست که دیوار سنگ آن 
از خون گرفته رنگ و فلق شرمسار اوست 

مردی فتاده به خاک از تبار عشق 
چندین هزار مرد شهید همقطار اوست 
گلگون مزار قاسم است از کشتی نجات 

دارد فروغ عشق اگر از شرار اوست 
آری به شاهراه هدایت نهاده شد 

آینه ای است مرقد پاکش نگار اوست 
مهمان کربال را دل غافل نظاره کن 

شیر دشمنان ماست که بر پیکر پاک اوست 

فرهنگ و ادب

ماه رمضان بر سر سفره ادبیات فارسی ؛

مولوی درباره روزه وماه رمضان چه گفته است؟
سرویس ادبی کرمان امروز

 
و  زبان  تاریخ  بزرگ  نویسندگان  و  شاعران  از  یکی 
ادب فارسی که در آثار خویش بسیار از روزه و فرصت 
محمد  جالل الدین  موالنا  گفته،  سخن  رمضان  ماه 
بلخی خراسانی است. مولوی که به  درستی نمی دانیم 
از  پس  شاعر،  عارِف  یا  بدانیم  عارف  شاعِر  را  او  باید 
کوشش های سنایی و عطار، توانست از تار و پود عرفان 
»دیوان  آن، جامه هایی چون  از  تا  ببافد  تازه  دیبا یی 
»مجالس  مافیه«،  »فیه  معنوی«،  »مثنوی  شمس«، 
سبعه« و »مکاتیب« بر تن شعر و نثر کهنسال فارسی 

بپوشاند.
بنابراین، طبیعی است که نگاه چون او شاعر و عارفی 
باشد  گسترده تر  و  فراتر  روزه داری،  و  رمضان  ماه  به 
از  از حدود روزه ی شرعی که خودداری کردن است 
تا  از سحر  و حظِّ جنسِی حالل  آشامیدن  و  خوردن 

افطار.
** مولوی روزه را به چه تشبیه كرده است؟

در آثار موالنا، ماه رمضان و روزه و صوم )= روزه( و 
صیام )= روزه داری( به چیزهای گوناگونی مانند شده 
است. وی در دیوان شمس یا همان دیوان کبیر، گاه 

ماه رمضان را »بند دهان« خوانده است:
دهن  بر  زد   / آمد  دهان  بند  آن  آمد،  رمضان  "ماه 

بسته تا لذت لب بیند"
از  قدحی  به  را  روزه  غزل،  همین  ادامه ی  در  و 
شراب مانند می کند که بازار همه  باده های دنیایی را 
برپا  طرب  سراسر  بزمی  باده  و  جام  بی  و  می شکند 

می دارد:
این  منکر  تا   / را  قدح ها  بشکست  روزه،  قدح  "آمد 

عشرت بی  باده طرب بیند"
لعل  »ِمی  تعبیر  با  روزه  از  هم  دیگر  جایی  در 
رمضانی« یاد می کند؛ اما گاه نیز روزه را آتشی می داند 
که پلیدی های نفس را می سوزاند، از این  رو همچون 
شراِب آتش گون طراوت و مغِز جان را سبب می شود:

/ تری  نه کوزه  "اگر آتش است روزه، تو زالل بین 
دماغت آرد چو شراب همچو آذر"

در بخش های دیگری از دیوان شمس، موالنا روزه را 
یاد کرده  این ترکیب ها  با  به  صورت اضافه تشبیهی، 
است: »منجنیِق صوم«، »قاِف صیام«، »سنِگ صوم«، 
»سپِر  صیام«،  »صفرای  روزه«،  »شرِر  روزه«،  »ِشکِر 

روزه« و »اسب تازِی صیام"
کرده  مانند  منجنیقی  به  را  روزه  غزلی  در  مولوی 
که می تواند دیوار قلعه تیرگی و ظلمِت کفِر درون را 

ویران کند:
/ اگر  پاره  "به گرد قلعه ظلمت نماندی سنگ یك 

خود منجنیق صوم دایم سوی باره ]= دیوار[ ستی
بزن این منجنیق صوم قلعه کفر و ظلمت بر / اگر 

بودی مسلمانی، مؤذن بر مناره ستی"
** روزه: مادری دلسوز

اما یکی از لطیف ترین تعبیرهایی که صاحب »دیوان 
کبیر« برای روزه به کار برده، این است که روزه را به 
»مادر« تشبیه کرده؛ مادری دلسوز برای مردمان که 
همگی چون کودکی نیازمند تربیت و پروش هستند 
و اگر دست از چادر این مهربان مادر نکشند، هیچ گاه 
راه را گم نمی کنند و در بیراهه ها و ویرانه ها سرگردان 

نخواهند شد:
"سوی اطفال بیامد به َکَرم مادِر روزه / مهل ]= رها 

مکن[ ای طفل به سستی طرف چادر روزه
بنگر روی ظریفش، بخور آن شیر لطیفش / به همان 

کوی وطن کن، بنشین بر در روزه"
 غزل ها و رباعی هایی اندر مقام روزه

بسیاری از شاعراِن ادب فارسی در قصیده ها و غزل ها 
شعرهای  دیگر  و  قطعه ها  و  رباعی ها  و  قصیده ها  و 
روزه  ماِه  و  روزه  از  غیرمستقیم  و  مستقیم  خویش، 
سخن گفته اند و حتی در شعر شاعران مدیحه گوی نیز 
از آمدن و رفتن ماِه صیام فراوان سخن رفته است؛ اما 
یکی از شاعرانی که بیشترین شعر را در وصف روزه و 

حقیقت روزه داری سروده، بی شك مولوی است.
مولوی در غزل ها و رباعی های گوناگونی از روزه و ماه 
صیام سخن گفته و در چند جا از »مثنوی معنوی« 

نیز به حقیقِت روزه اشاره کرده است.
قدر و جایگاه روزه ی اصیل در نظر مولوی آنچنان باال 
است که وی چندین قطعه شعر را به تمامی درباره ی 
سروده  روزه داری  و  صوم  مضمون  اساس  بر  و  روزه 
است. این عارف سده هفتم هجری حتی چندین غزل 
با ردیف »روزه« و »صیام« سروده است، از جمله  را 
این غزل  بلند که با ردیف »صیام« ساخته شده است:

"می بسازد جان و دل را بس عجایب کان صیام / گر 
تو خواهی تا عجب گردی، عجایب دان صیام

گر تو را سودای معراج است بر چرخ حیات / دان که 
اسب تازی تو هست در میدان، صیام...

/ آنچه کرد  تازه نکرد  ماهی بیچاره را آب آن چنان 
اندر دل و جان های مشاقان صیام.."

شاعر در این غزل یکایك ویژگی های انسان ساز روزه 
از آنکه تأکید می کند که  را بر می شمرد. موالنا پس 
تِن آدمی حیوانی است بی بهره از نور معرفت و علم و 
حیف است انسان از بهِر آسودگِی این جسم حیوانی 
اگر  حتی  انسان  نفس  که  می گوید  رهاکند،  را  روزه 
همچون رستِم نیرومند بر دل تسلط داشته باشد، روزه 
را  او  و  افکند  لرزه  نفس  رستِم  این  تِن  بر  می تواند 

مغلوب سازد:
"گرچه نفست رستمی باشد مسلط بر دلت / لرز بر 

وی افکند چون بر گل لرزان صیام"
به   نیز  دیگر  غزل  چندین  در  موالنا  این،  بر  افزون 
ردیِف  آن ها  میان  از  که  گفته  سخن  روزه  از  تمامی 
چند غزل را نیز واژه »روزه« برگزیده است؛ از جمله 

این غزل ها:
هنر  دیدی   / روزه  شکر  کآمد  نان  از  دهان  "بربند 

خوردن، بنگر هنر روزه...«؛
"سوی اطفال بیامد به کرم مادر روزه / مهل ای طفل 

به سستی طرف چادر روزه...«؛
"مبارک باد آمد ماه روزه / رهت خوش باد ای همراه 

روزه..."
 روزه نگرفتن، شكستِن كوزه آب حیات است

روزه  ارزش  و  شأن  درباره  نیز  رباعی  چند  مولوی 
سروده است. در یکی از این رباعی ها موالنا روزه را به 
زنبیلی مانند کرده که آدمی به  وسیله آن می تواند در 
جستجوی رسیدِن به »فقری« که »فخر« او باشد، به 
گدایی حق روان شود. در بیت دوم همین رباعی شاعر 
بار دیگر روزه را به کوزه یی مانند کرده که در خود آب 
حیات را جای داده است. آن گاه به زیبایی روزه خواری 

را شکستِن کوزه ی آب حیات دانسته است :
"ماننده ی زنبیل بگیر این روزه / تا روزه کند تو را 

به حق دریوزه
آب حیوان خنك کند دلسوزه / این روزه چو کوزه 

است، مشکن کوزه"
شاعِر عارف در رباعی دیگری روزه و سختی گرسنگی 
افالک  بر  صعودش  و  انسان  شدن  نورانی  موجب  را 
معرفت معرفی کرده و در عوض در پی شکم و لقمه 

سیاه  خاک  سرانجامش  که  دانسته  ظلمتی  را  بودن 
گور است:

"در روزه چو از طبع َدمی پاک شوی / اندر پی پاکان 
تو بر افالک شوی

وز ظلمت   / گردی چون شمع  نور  روزه  از سوزش 
لقمه، لقمه خاک شوی"

مثال شكم و روزه و چنگ
در  رویی  که  است  پدیده یی  موالنا  نگاه  در  "روزه« 
شریعت دارد و رویی در طریقت. به بیان دیگر موالنا 
روزه را دارای ظاهر و باطن و یا سطح و عمق می داند. 
رو، سطح و یا ظاهر روزه از دید وی همان است که 
شرع بر هر مسلمانی واجب کرده است: دهان از اطعمه 
و اشربه بستن و در پی کام جویِی شهوِت حالل نرفتن 

از اذان صبح تا اذان مغرب. از این رو می گوید:
"هین نوبت صبر آمد و ماه روزه / روزی دو مگو ز 

کاسه و از کوزه..."
اما موالنا بر اساس تعالیم شرع مقدس می گوید که 
این لب از خوراک بستن، مقدمه یی است برای اینکه 
انسان درون خود را شایسته ورود نور معرفت کند. به 
 طور کلی همچنان که در روایت ها و احادیث بسیاری 
از پرخوری و شکم پرکردن منع شده است، موالنا نیز 
و  نورانی شدن دل  و  با دریافتن حقیقت  را  پر  شکم 

پرواز به آسماِن وصال، بیگانه می داند:
"معده را پُر کرده ای دوش از خمیر و از فطیر / خواب 

آمد چشم پُر شد، ُکنج می ُجستی، بگیر!
 =[ حدث  یا  غفلت  خواب  آید؟  چه  خوردن  پُر  بعد 
نجاست[ / یار بادنجان چه باشد؟ سرکه باشد یا که سیر!".

برده  کار  به  تمثیلی  غزل های خود  از  یکی  در  وی 
تا بهتر نشان دهد در صورتی نوای سوز سینه انسان 
به آسمان ها می رسد و ناله  عشقش در کوی معشوق 
می پیچد، که شکمش هم از خوراک های مادی و هم 
خالی  حسد،  و  آز  همچون  غیرمادی  خوراک های  از 

باشد.
مولوی در این غزل ساِز چنگ را تمثیلی برای کالبد 
یا هر ساز  اگر درون چنگ  انسان در نظر گرفته که 
دیگری خالی نباشد، صدایی از آن برنخواهد آمد؛ و به 
همین دلیل است که کاسه یا محفظه ی همه سازها 

درون تهی است. اما تمثیل موالنا:
مثال   / شکم  خالی  این  در  پنهان  حالوت  "زهی 

چنگ بَُود آدمی، نه بیش و نه کم
چنانکه گر شکم چنگ پُر شود مثاًل / نه ناله آید از 

آن چنگ پر نه زیر و نه بم
اگر ز روزه بسوزد دماغ و اشکم تو / ز سوز ناله برآید 

ز سینه ات هر دم..."
 نخواهد ماند این یخ زود بفروش

مولوی فراوان در اشعار خود تن و کالبد خاکی را به 
خر و گاو مانند کرده است؛ زیرا این چهارپایان و به 

طور کلی همه جانوران، همه عمرشان را به خوردن 
و قضای شهوت صرف می کنند و آدمی نیز اگر بخواهد 
در پی لذاِت نفسانی خود باشد، درست مانند همین 
را  آدمی  موالنا  رو  این   از  بود.  گاوان خواهد  و  خران 
هشدار می دهد که قدر ماه رمضان را بداند و گاِو رذایل 

اخالقی اش را به خنجر روزه ذبح کند:
"تو گاو فربه حرصت به روزه قربان کن / که تا بری 

به تبرک هالل الغر عید«؛ و یا:
"به تدریج اَر کنی تو پی ]= قطع کردِن پا[ خر دّجال 
از روزه / ببینی عیسی مریم که در میدان سواَرستی".
شود،  خالی  طعام  از  لقمه جو  شکِم  این  اگر  اما 
برکت های زیادی نصیب انسان خواهد شد و چون ماه 
رمضان و سی روز روزه داری بهترین فرصت است برای 
فراوان  با لذت و وسوسه شکم چرانی، موالنا  مخالفت 
ارزش و قدر این ماه پر برکت را بر شمرده و گوشزد 
می کند که فرصت پُر قدر و قیمت ماه رمضان زودگذر 

است:
"دال در روزه مهمان خدایی / طعام آسمانی را سزایی
در این َمه چون در دوزخ ببندی / هزاران در ز جنت 

برگشایی
نخواهد ماند این یخ زود بفروش / بیاموز از خدا این 

کدخدایی..."
موالنا در غزل های دیگرش به این اشاره می کند که 

در ماه رمضان مکر شیطان بی اثر است:
 / تزویرش  و  حیله  آن  و  تدبیرش  همه  "شیطان 

بشکست همه تیرش پیش سپر روزه"
مبنی  گوناگون  احادیث  از  ترجمانی  همچنین  او 
شعر  در  را  رمضان  ماه  در  بندگان  دعای  پذیرش  بر 

خویش آورده است:
"دعاها اندر این َمه مستجاب است / فلك ها را بَِدرَّد 

آِه روزه...".
را  روزه  موالنای شاعر  و  عارف  موالنای  به هر روی 
چونان کیمیایی می داند که مِس وجود آدمی و حتی 
بدتر از آن، فلِز آلوده به زنِگ گناه و نفسانیات وجود 
آدمی را می تواند به َزر نابی بدل کند تا لوح دل انسان 
قابلیت آن را پیدا کند که نام معشوق مهربان و توانا 
حقیقی؛  است  روزه یی  این،  الزمه   شود.  حك  آن  بر 

روزه یی که:
"دست و دهان را بشو، نه بخور و نه بگو / آن سخن 

و لقمه جو، کآن به خموشان رسید"
و  نباشد  حقیقی  روزه ی  آدمی،  روزه ی  اگر  زیرا 
هرچه  نفسش  و  بماند  بسته  خوراک  از  دهانش  تنها 
خواست بکند، به گربه یی مانَد که شکم گرسنه داشته 
آلوده  چون  کسی  چنین  و  آرد؛  دست  به  صیدی  تا 
با  می تواند  است،  روزه داری  و  دینداری  به  تظاهر  به 
عملکرد بد خود، موجب بدگمانی مردم به همه اهل 

روزه و تقوا شود.
موالنا در دفتر پنجم »مثنوی معنوی« آورده است:

کرده  خفته   / صیام  اندر  روزه دار  گربه ی  "هست 
خویش بهر صید خام

کرده بدظن زین کژی صد قوم را / کرده بدنام اهل 
جود و صوم را..."

به راستی جان کالم موالنا را در بیان حقیقت روزه، 
می توان در تك بیتی از دفتر سوم »مثنوی معنوی« 
معنوِی  دهان  شدن  باز  الزمه  موالنا  که  آنجا  دید. 
خوار  بسیار  جسمانِی  دهاِن  شدن  بسته  را  روحانی 

می داند:
خورنده ی  کو   / شد  باز  دهانی  بستی،  دهان  "این 

لقمه های راز شد...".
منبع: خبرگزاری ایرنا
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معرفی کتاب هایی برای ماه رمضان 

معلمان؛استوارترینمربِیهدایتانسان

مجالس عارفان
شور حق طلبی در سده چهارم

لطیف ترین  و  کهن ترین  از  یکی  عارفان  مجالس   
در  را  ما  سو  یک  از  که  است  پارسی  ادبیات  متون 
یاری  اسالمی  ایران  فرهنگ  و  ادبیات  بهتر  شناخت 
آموزه های  و  دغدغه ها  با  دیگر  سوی  از  و  می رساند 
معرفتی و طریقتی بزرگانی همچون ابوسعید ابوالخیر 
و خواجه یوسف همدانی آشنا می کند که پیش از این 

آن ها را بیشتر از زبان دیگران شناخته بودیم.
»مجالس عارفان« بخشی از گنجینه ادب و معرفت 
آشنا  ما  برای  چندان  این  از  قبل  که  است  فارسی 
نبود و این کتاب که ۲۲ مجلس از مجالس پر شور و 
عارفانه شیخ ابوسعید ابوالخیر، خواجه یوسف همدانی 
و عارفی ناشناخته را در خود جای داده است برای 

اولین بار منتشر می شود.
پیر  از  سخنی  عرفا  که  آنجا  ما،  عرفانی  سنت  در 
از  که  گرفته  شکل  مجالسی  شنیده اند،  خود  مرشد 
بطن آن آیات و روایات و اشعار و ترانه های محلی به 

طریقی ورای قیل و قال استخراج شده است.

در کتاب »مجالس عارفان« با شرح مجالسی روبه رو 
هستیم که معموال با قرائت آیه ای از قرآن یا خواندن 
شعر یا پرسش حضار از صاحب مجلس آغاز می شوند. 
این کتاب شامل ۲۲ مجلس از ۳ عارف است که در 
طول قرن های چهارم، پنجم و ششم می زیسته اند. ۸ 
مجلس از این مجالس مربوط به عارف و شاعر نامی 
به خواجه  ابوالخیر است، ۸ مجلس مربوط  ابوسعید 

یوسف همدانی و ۶ مجلس از عارفی ناشناخته.
همان  به  اگرچه  متن  نوشتاری  سبک  و  زبان 
سده های چهارم و پنجم برمی  گردد، اما طوری نیست 
میسر  امروز  خواننده  برای  آن  دریافت  و  درک  که 

نباشد.
است،  کار  اصلی  بخش  که  مجالس  متن  از  جدا 
اکبر راشدی نیا، محقق و مصحح کتاب نیز مقدمه ای 
نوشته که در صفحات آغازین آمده است. مقدمه ای 
که حاصل کاری پژوهشی است و جدا از ارتباط آن به 

کتاب، اهمیت تحقیقاتی قابل اعتنایی دارد.
کتاب را انتشارات فرهنگ معاصر در طبقه کتاب  های 
فرعی  عنوان  و  کرده  منتشر  ادبیات خود  موضوع  با 

ابوالخیر،  ابوسعید  از  نویافته  مجلس  »بیست ودو  آن 
خواجه یوسف همدانی و عارفی ناشناخته« است.

حکایت های عرفانی
آمیزه ادب و عرفان و دانش

 موضوع کتاب »حکایت های عرفانی« بیان حاالت و 
مقامات و سرگذشت عارفان تاریخ تصوف ایران است. 
کتاب شرح دیدگاه عرفا درباره مساله توحید است. 
کتاب به واسطه بضاعت ادبی مولفش، زبانی متاثر از 
زیبایی شناسی هاشمی نژاد، شاعر و بیانی ادیبانه دارد. 
در ابتدای مقامات هر شخصیت، سرگذشت کوتاهی 

از زندگی او آمده است.
قاسم هاشمی نژاد را به اعتبار این کتاب و نیز یکی، 
و  نویسنده  مانده،  جای  بر  او  از  که  دیگری  اثر  دو 
پژوهشگر مهمی در حوزه متون عرفانی می دانند. او 
پیشگفتار های این آثار را با چنان تدقیق و با بهره از 
دانش خود در حوزه متون عرفانی نوشته و حاصل کار 
اثری  اتکاست.  قابل   پژوهشی  و  مستقل  اثری  خود، 
که در راستای سبک و سنت مقدمه نویسی با لحاظ 
کردن دشواری های معمول کار های تحقیقاتی نوشته 

شده است.
او در »حکایت های عرفانی« پای در کاوش مهمی 
می گذارد. پژوهشی در باب سبک و شیوه و اهمیت 
حکایت های عرفانی که شیوه و سبک این حکایت ها 
را بررسی می کند. دو پیشگفتار مفصل کتاب از متون 
هم  و  عالقه مند  خوانندگان  هم  که  هستند  مهمی 
اهالی تحقیق می توانند، بهره های فراوانی از آن ببرند.

به  تحلیلی  می کوشد،  کتاب  این  در  هاشمی نژاد 
دست دهد در بیان این باور خود که این موقعیت ها 
او  داده اند.  را شکل  عرفانی  که حکایت های  بوده اند 
چطور  حکایت  اینکه  و  می گوید  حکایت  اهمیت  از 

می تواند یک رویداد را صاحب موقعیت کند.
از  مثال هایی  شرح  به  کتاب  این  در  هاشمی نژاد 
»مناقب العارفین«، »تذکره االولیا« و »بستان القلوب« 
می پردازد و از این طریق دریچه هایی نو را با اتکا به 
دانش و مطالعات خود پیش روی خواننده می گذارد.

 ۴۱۸ در  حقیقت  نشر  را  عرفانی«  »حکایت های 
 ۲۰۱« کتاب  فرعی  عنوان  و  کرده  منتشر  صفحه 

گزیده روایی از دفتر معرفت پیشگان« است.

 اگر کسی بتواند معلم خوبی باشد، خیانت کرده 
است اگر به کار خوب دیگری بپردازد چرا که معلمی 
مقام پیغمبری و تعلیم مقام خدایی است؛ این سخن 
علی شریعتی در خصوص مقام و جایگاه معلم است؛ 
را  رسالت  مهمترین  که  دلسوز  و  زحمتکش  قشری 
نیز  هنر  و  است  هنر  معلمی  بنابراین  دارد.  برعهده 
تنها به سراغ معدودی از افراد شیفته می رود تا آنها 
را جذب خود کند و بنابراین هر فردی در هر جایگاه 
و مقامی نمی تواند، این وظیفه خطیر را انجام دهد. 
در طول تاریخ نیز این قاعده پابرجا بوده و تا به امروز 
نیز وجود دارد که برای شغل معلمی باید شخصیت 
و رفتار متناسب با آن داشت، همانگونه که معلمان 
تریبت  به  کهن  بوم  و  خاک  این  عرصه  در  بزرگی 
نسل های مختلف پرداخته اند و آثار و خدمات آنها 
تا به امروز قابل مشاهده است. یکی از این افراد آیت 
و  مبارز  انقالبی،  معلمی  است؛  مطهری  مرتضی  اهلل 
فرموده  اش  درباره  خمینی)ره(  امام  که  روشنفکر 
اند: مرحوم آقای مطهری، یک فرد بود، جنبه های 
مختلف در او جمع شده بود و خدمتی که به نسل 
جوان و دیگران... کرده است کم کسی کرده است. 
آنچه از این استاد شهید باقی است با محتوای غنی، 
با قلمی روان و فکری  او  خود مربی و معلم است... 
حقایق  توضیح  و  اسالمی  مسایل  تحلیل  در  توانا 
فلسفی با زبان مردم و بی قلق و اضطراب به تعلیم و 
تربیت جامعه پرداخت، آثار قلم و زبان او بی استثنا 
آموزنده و روانبخش است و مواعظ و نصایح او که از 
گرفت،  می  نشأت  عقیدت  و  ایمان  از  سرشار  قلبی 

برای عارف و عامی سودمند و فرحزا است.
مقام علمی معلم انقالب

آیت اهلل مطهری در طول حیات پربرکتش خدمات 
از  را  اسالمی  اصیل  ایدئولوژی  داد،  ارایه  را  مهمی 
جامعه  در  کتاب  تألیف  و  سخنرانی  تدریس،  طریق 
نهادینه کرد، به ویژه در سال های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ 
های  گروه  تبلیغات  افزایش  دلیل  به  خورشیدی 
مختلف و ظهور پدیده التقاط که به اوج خود رسیده 

بود، نقشی تاثیرگذار ایفا کرد.
در این سال ها آیت اهلل مطهری به توصیه امام)ره( 
مبنی بر تدریس در حوزه علمیه قم هفته ای ۲ روز 
به قم عزیمت کرده و درس های مهمی در آن حوزه 
القا می کرد و همزمان در تهران نیز به تدریس درس 

هایی در منزل و جاهای دیگر مشغول بود. اگرچه در 
۱۳۵۵ خورشیدی از دانشکده الهیات دانشگاه تهران 
زودتر از موعد مقرر بازنشسته شد اما همچنان به علم 
آموزی و تربیت جوانان مشغول بود تا بتواند آنها را 

از خطر افتادن به دام گروه های مختلف حفظ کند.
نویسندگان  پرکارترین  از  یکی  مطهری  اهلل  آیت 
از  بود. وی  عالمان مسوول دین در دوران معاصر  و 
جمله محققان و متفکران اسالمی محسوب می شود 
که با تمام توان و با جدیت و پشتکار به دفاع از مبانی 
شناخت  و  شرایط  دقیق  درک  با  و  پرداخت  اسالم 
نیازهای زمان و آگاهی از شبهه ها، ابهام ها و پرسش 
کرد.  می  پاسخگویی  به  اقدام  جوان،  نسل  های 
چنانکه که خودش می گوید: تنها چیزی که در همه 
نوشته هایم آن را هدف قرار داده ام، حل مشکالت 
و پاسخگویی به سؤاالتی است که در زمینه مسایل 
اسالمی در عصر ما مطرح است. نوشته های این بنده 
برخی فلسفی، برخی اجتماعی، برخی اخالقی، برخی 
فقهی، برخی تاریخی است. با این حال موضوعات این 
نوشته ها کاماًل با یکدیگر متفاوت است. هدف کلی 
از همه اینها یک چیز بوده و بس: دین مقّدس اسالم 
یک دین ناشناخته است. حقایق این دین تدریجاً در 

گریز  اساسی  علت  و  است  شده  واژگونه  مردم،  نظر 
گروهی از مردم تعلیمات غلطی است که به این نام 
خود  وظیفه  بنده  این  سبب  بدین  شود...  می  داده 
دیده است که در حدود توانایی در این میدان انجام 

وظیفه نماید.
به تعلیم و تدریس بسیار عالقه  این معلم دلسوز   
مند بود، بسیار با حرارت و جدی درس می داد و در 
تمام وجود خود صحبت می کرد  با  تدریس  هنگام 
و بسیار بلند درس می داد. این بود که یک ساعت 
نیرو  معمولی  درس  ساعت  چند  اندازه  به  او  درس 
می برد. نتیجه این جّدیت و صرف نیرو این بود که 
شاگرد به هیچ وجه مجلس درسش را کسل کننده و 

یکنواخت نمی دید.
از  مملو  مطهری  اهلل  آیت  درس  های  کالس 
دانشجویان شیفته علم بود. او شاگردانشان را با طرح 
مطالب جذاب و کاربردی جذب می کرد و عالوه بر 
نیز  دلنشینی  و  گرم  بیان  معلومات،  وسعت  و  عمق 
گرمی  سبب  پیش  از  بیش  امر  این  خود  و  داشت 
کالس هایش شده بود. مطالب درسی او همیشه به 

روز بود و سعی می کرد، مطالعه را قطع نکند.
آیت اهلل مطهری عالوه بر اینکه بر مباحث مختلف 

که  و مجالتی  روز  مطالب  و  اطالعات  از  بود  مسلط 
دلیل هم  به همین  نبود.  غافل  نیز  چاپ می شدند 
به  مخصوصاً  و  کرد  می  رجوع  مختلف  مجالت  به 
همین  و  داشت  توجه  بسیار  معاصران  های  اندیشه 

خصوصیت، درس او را پربار می کرد.
چنین ویژگی هایی در یک انسان و شخصیت انقالبی 
تحمل  نادانان  و  فهمان  کج  تا  شد  باعث  مجاهد  و 
وجودش را نداشته باشند و به فکر حذف فیزیکی او 
برآیند. به همین دلیل هم در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸ 
اهلل  آیت  که  حالی  در  شب  تاریکی  در  خورشیدی 
مطهری از یکی از جلسه های فکری سیاسی بیرون 
آمده بود، گلوله گروه فرقان به مغزش اصابت کرد و 
به شهادت رسید تا مردم جامعه از وجود یک معلم و 

انسان اندیشمند محروم شوند.
اهمیت و جایگاه معلمان

اقتصادی  توسعه  و  رشد  اساسی  ارکان  از  یکی 
است  تربیت(  و  )تعلیم  پرورش  و  آموزش  کشورها 
و تمامی صاحبنظران عقیده دارند که اگر بتوان در 
پیاده کردن سیستم صحیح آموزش و پرورش موفق 
شد بر بسیاری از مشکالت و معضالت فائق آمده و 
جامعه خود را به طرف پیشرفت و ترقی در بسیاری 

از زمینه ها سوق خواهد داد. بنابراین پیاده کردن 
برنامه  مستلزم  پرورش  و  آموزش  صحیح  سیستم 
ریزی های دقیق و علمی است و آنچه در این میان 
چه در مراحل برنامه ریزی و چه در مراحل اجرا به 
صورت شاخص نمود پیدا می کند، وجود و ماهیت 

نیروی انسانی درون سازمانی است.
همین  تاثیرگذاری  و  اهمیت  میزان  بخواهیم  اگر 
را  پرورش  و  آموزش  دهنده  تشکیل  انسانی  نیروی 
بدون هیچگونه  قرار دهیم،  و کنکاش  بررسی  مورد 
منزله  به  معلمان  انکارناپذیر  نقش  تردیدی  و  شک 
ستون آموزش و پرورش در اولویت قرار می گیرد به 
همین دلیل هم نیاز است تا به این مساله مهم توجه 

بیشتر و در خوری شود.
 پس اگرچه انسان به علم و عمل صالح زنده می شود، 
را  معلمان دل ها  و  دارد  معلم  به  نیاز  تربیت  و  علم 
جان می دهند و جان ها را طراوت می بخشند، نفوس 
را آمادگی می دهند و بذر معارف را بر مزارع جان ها 
می افشانند و نهال وجود انسان ها را به عنوان باغبانی 
شایسته به جایی می رسانند که هر یک شجره طوبایی 
می شود. به همین دلیل هم معلمان مهمترین عنصر 
جانبه  همه  توجه  و  هستند  پرورش  و  آموزش  نهاد 
مسووالن به آنان می تواند کارایی این نهاد را تضمین 
با  مواجهه  در  معلمان  نقش  دیگر،  نگرش  از  کند. 
هجوم بدون وقفه فرهنگی دشمن )تهاجم فرهنگی( 
اهمیت بسزایی دارد و اصوالً در چنین تهاجمی جز از 
سربازان فرهنگی جبهه خود، نمی توان نظر به جای 

دیگری دوخت.
البته در جامعه امروز هرگاه قصد حمایت از معلم 
تنها  نه  که  آید  می  میان  به  هایی  بحث  دارند، 
برای  سودی  و  نمی افزایند  معلم  مقام  بر  چیزی 
به  معلم  ارزش  و  معنوی  مقام  از  بلکه  ندارد،  آنها 
چنین  در  می کاهند.  نیز  دانش آموزان  نزد  خصوص 
ناآگاهانه،  راستای حمایت  تبلیغات غلط در  حالتی، 
باعث شده است که امروزه کمتر دانش آموزی چون 
رده بندی  در  و  کند  معلمی  شغل  آرزوی  گذشته 
آموزگاران  عنوان  به  دانش آموزان  ایده آل  مشاغل 
پایین  بسیار  رده های  معلمی  متاسفانه  آینده،  نسل 

را به خود اختصاص داده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
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چرا مراجعات کرونایی به بیمارستان ها کم شد؟
به علل کاهش  اشاره  بهداشت ضمن  وزارت  معاون کل 
مراجعات کرونایی به بیمارستان ها و روند نزولی مرگ ومیر 
ناشی از بیماری کووید-۱۹ در کشور، در عین حال گفت: 
در کشور هنوز به فاز مهار کرونا نرسیده ایم، بلکه همچنان 
در فاز مدیریت بیماری هستیم و بر همین اساس همچنان 
به مردم توصیه می کنیم که نکات مربوط به فاصله گذاری 

اجتماعی را رعایت کنند.
دکتر ایرج حریرچی با اشاره به کاهش مراجعات کرونایی 
بیماری  از  ناشی  نزولی مرگ و میر  و در عین حال روند 
کووید-۱۹ در کشور، گفت: باید توجه کرد که علت اصلی 
این موضوع این است که ما امکانات مان را ارتقاء دادیم تا 
در  بنابراین  دهیم.  تشخیص  اولیه  مراحل  در  را  بیماری 
حال حاضر بیماری کووید-۱۹ را در مراحل اولیه بیماری 
از  را  الزم  مراقبت های  حال  عین  در  می دهیم.  تشخیص 

بیمار انجام می دهیم تا حال او بدتر نشود.
 وی افزود: در عین حال خوشبختانه آگاهی مردم در زمینه 
ویروس کرونای جدید افزایش یافته و در نتیجه با رعایت 
ابتالی  میزان  اجتماعی،  فاصله گذاری  و  بهداشتی  مسائل 

جدید به بیماری کاهش یافته است. بر این اساس با کاهش 
است.  کرده  پیدا  کاهش  هم  بستری  به  نیاز  ابتال،  تعداد 
اولیه  ابتال را در مراحل  در عین حال اکنون موارد جدید 
به عمل  آنها  از  را  مراقبت های الزم  و  تشخیص می دهیم 
به  نیازی  حال  عین  در  و  نشوند  بیمارستانی  تا  می آریم 

بستری در آی سی یو هم نداشته باشند.
حریرچی تاکید کرد: بنابراین در این فاز اقدام اصلی که باید 
انجام شود، مراقبت است. اگر فردی متوجه بیماری نشود 
نگیرد، در مرحله پیشرفته مراجعه  قرار  و مورد شناسایی 

می کند و در آن زمان نیازمند اقدامات درمانی ویژه است.
معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرد: از طرفی هم در حال 
حاضر مهارت پزشکان مان نیز در حوزه اداره بیمارستان ها 

و بیماران افزایش یافته است.
حریرچی در ادامه گفت: با وجود تمام این اقدامات، هنوز 
بلکه همچنان در  نرسیده ایم،  فاز مهار کرونا  به  در کشور 
همچنان  اساس  همین  بر  و  هستیم  بیماری  مدیریت  فاز 
به مردم توصیه می کنیم که نکات مربوط به فاصله گذاری 

اجتماعی را رعایت کنند.

که  داد  گزارش  جنوبی  کره  یونهاپ  خبرگزاری 
»کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی برای نخستین 
بار طی چند هفته گذشته در انظار عمومی ظاهر 

شده است.
خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی اعالم کرد که کیم 
بار طی  اولین  جونگ اون رهبر کره شمالی برای 

۲۰ روز گذشته در انظار عمومی ظاهر شد.
کره  مرکزی  خبرگزاری  گزارش،  این  اساس  بر 

شمالی اعالم کرد که کیم جونگ اون در مراسم 
شمال  در  شیمیایی  کارخه  یک  ساخت  پایان 

پیونگ یانگ حضور یافت.
 این خبرگزاری افزود که رهبر کره شمالی شخصاً 

نوار ربان در این مراسم را قیچی کرد.
وخامت  و  بیماری  خصوص  در  شایعاتی  اخیراً   
اوضاع جسمانی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی 

مطرح شده است.

متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش،  آنتونیو 
گفت احتمال دارد که در نتیجه شیوع ویروس 

کرونا در جهان ۵۰۰ میلیون نفر فقیر شوند.
آنتونیو گوترش،  زبان؛  فارسی  از رسانه  نقل  به 

دبیرکل سازمان ملل متحد گفت احتمال دارد 
که در نتیجه شیوع ویروس کرونا در جهان ۵۰۰ 
این  اعالم  با  گوترش  شوند.  فقیر  نفر  میلیون 
مطلب همچنین درباره »نبود همبستگی کافی« 

با کشورهای در حال توسعه در جهان نیز هشدار 
داد و خواستار ایجاد این همبستگی شد.

ابزارهای  این که  با ذکر  دبیر کل سازمان ملل 
در  »باید  کرونا  ویروس  با  مقابله  برای  الزم 

خواستار  باشد«  همه  دسترس  در  و  جا  همه 
تمام  برای  مالی  کمک  بسته  یک  آماده سازی 
کل  از  درصد  ده  حداقل  ارزش  به  کشورها 

اقتصاد جهانی شد.

مردی  فروردین   ۲۸ شامگاه  رکنا،  گزارش  به 
کلماتی  با  می زد  حرف  سختی  به  که  میانسال 
شدن  زخمی  و  همسرش  مرگ  از  بریده  بریده 
به  و درخواست کمک کرد. وی  داد  خودش خبر 
امام  میدان  محدوده  در  خانه اش  نشانی  سختی 
وقتی  اما  داد.  اورژانس  امدادگران  به  را  حسین)ع( 
امدادگران به خانه این مرد رفتند و با جسد یک 
زن و بدن نیمه جان مرد ۶۰ ساله رو به رو شدند 

موضوع را به پلیس خبر دادند.
قتل  کشیک  بازپرس  خبر  این  اعالم  دنبال  به 
پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم بالفاصله راهی 
با جسد زنی ۴۵  با حضور در خانه  محل شده و 
ساله که با ضربات چاقو کشته شده بود رو به رو 
نیمه  پیکر  نیز  زن  جسد  قدمی  چند  در  شدند. 
جان و خونین مردی افتاده بود که به سختی نفس 
می کشید. مرد ۶۰ ساله که رگ دستش بریده بود 

به بیمارستان منتقل شد.
بهم ریختگی خانه و چاقوی خونین در کنار جسد 
زن میانسال حکایت از جنایت خانوادگی داشت و 
اینطور به نظر می رسید که مرد ۶۰ ساله پس از 
قتل همسرش عذاب وجدان گرفته و قصد داشته 

که به زندگی اش پایان دهد.
تحقیق از همسایه ها هم نشان می داد که ساکنان 
این خانه اختالف زیادی باهم داشته و صدای دعوای 

آنها مدام به گوش همسایه ها می رسیده است.
پزشکی  به  زن  جسد  مرادی  بازپرس  دستور  به 
دوم  شعبه  بازپرس  سویی  از  شد.  منتقل  قانونی 
دادسرای امور جنایی تهران دستور تحقیق از مرد 
میانسال پس از بهبودی را صادر کرد. بدین ترتیب 
به  بیمارستان  از  ترخیص  از  پس  میانسال  مرد 
دادسرا منتقل شد و در تحقیقات به قتل همسرش 

به خاطر اختالفات خانوادگی اعتراف کرد.

رهبر کره شمالی باالخره برگشت

هشدار سازمان ملل درباره افزایش فقر در جهان

ترس شوهر از مرگ راز جنایتی را فاش کرد

موج دوم و سوم کرونا 

قطعا رخ خواهد داد

کرونا  سوم  و  دوم  موج  اینکه  بیان  با  دارو  و  غذا  سازمان  رییس 
قطعا رخ خواهد داد گفت: رعایت بهداشت فردی و فاصله گذاری 
شده  ریزی  برنامه  قبل  ماه های  و  قبل  روز های  از  که  اجتماعی 

مهمترین راه برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا است.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، محمدرضا شانه ساز درباره موج 
دوم و سوم کرونا گفت: موج دوم و سوم کرونا قطعا رخ خواهد داد؛ 

و ما ذر رخداد آن هیچ شکی نداریم.
وی ادامه داد: به هر حال باتوجه به اقدامات پیشگیرانه و همکاری 
خوبی که در سطح کشور انجام شد نگرانی ما از ماه های اردیبهشت 

و اوایل خرداد روز به روز کاهش پیدا می کند.
رییس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: در ماه های مهر، آبان و 
آذر نگرانی ما بسیار جدی است و در این ایام می تواند موج بعدی 
کرونا رخ دهد و رعایت بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی که 
از روز های قبل و ماه های قبل برنامه ریزی شده مهمترین راه برای 

جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا است.
پیچیدگی  دلیل  به  گفت:  کرونا  واکسن  درباره ساخت  ساز  شانه 
ماهیت ویروس کرونا ساخت واکسن آن به آسانی میسر نیست و 
کشور هایی که در دنیا ادعای ساخت واکسن کرونا را دارند بیشتر 
جنبه تبلیغاتی و حتی انتخاباتی است. ماهیت ویروس کرونا به 
و  پیچیدگی  نیز  آن  واکسن  تولید  و  نشده  مشخص  کامل  طور 
دشواری خاص خودش را دارد؛ در شرایط فعلی مطالعه روی ساخت 
واکسن کرونا در کشور های مختلف از جمله ایران در حال انجام 

است.
به گفته وی رتبه ایران در زمینه تحقیفات در حوزه دارو و واکسن 
در دنیا باال است و چند وارویی که در درمان کرونا در دنیا موثر 
بوده خوشبختانه در ایران توانایی تولید آن را دارد و این دارو ها در 

داخل کشور تولید می شود.
دارو  حوزه  در  هم  بالینی  مطالعات  به  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
انجام می شود اشاره کرد و گفت: ایران همگام با سایر کشور های 
پیشرفته دنیا برای سه قلم داروی مهم در خصوص بیماری کرونا 
فعالیت دارد و می توانیم آن چند قلم دارو را در داخل کشور تولید 

کنیم.
شانه ساز تاکید کرد: گام به گام همراه با سایر کشور های پیشرفته 
در حوزه دارو پیش می رویم و هروقت امید ها جدی شد ما آن را 

رسانه ای می کنیم.

انگیزه مشکوک در رگبار بستن

 مرد همسایه

پسر جوان که مرد همسایه را به رگبار بسته بود در دادگاه مدعی 
شد پس از مصرف مشروب دچار جنون شده است.

 ساعت ۲ بعد از ظهر یکم فروردین ماه سال ۹۸ صدای رگبار در 
منطقه قلعه سین پیشوا پیچید و لرزه بر جان همسایه ها انداخت. 
آن ها که هراسان از خانه شان بیرون دویده بودند با محمود ۲۴ ساله 
روبه رو شدند که کالشینکف در دست سوار بر موتور دوستش امیر 

از محل گریخت.
بود  گرفته  قرار  گلوله  شلیک  هدف  که  همسایه  ساله   ۵۸ مرد 
در خون غلطید و پلیس خیلی زود در محل حاضر شد. جسد 
ردیابی  و  منتقل  قانونی  پزشکی  به  قضایی  دستور  با  مصطفی 

محمود آغاز شد.
دو روز از این ماجرا گذشته بود که پلیس رد پسرخشن را یافت و 

وی را بازداشت کرد.
محمود به جنایت اعتراف کرد و گفت: من و دوستم امیر در مغازه 
نشسته بودیم که با هم مشروب خوردیم. من حال طبیعی نداشتم 
که به زیرزمین خانه مان رفتم و کالشینکفی را که چند سال قبل 
خریده بودم بیرون آوردم. من بی هدف به دیوار و درخت روبه روی 
مغازه شلیک کردم و سپس مرد همسایه را به رگبار بستم. سپس 

با موتور دوستم فرار کردم.
محمود به پزشکی قانونی معرفی شد و کارشناسان سالمت روان 
اتهام قتل و برای  تایید کردند. به این ترتیب برای وی به  وی را 
پدرش و دوستش امیر محمود به اتهام معاونت در قتل از طریق 

تسهیل کردن کیفرخواست صادرشد.
میز  پای  تهران  استان  دادگاه کیفری یک  در شعبه چهارم  آن ها 

محاکمه ایستادند.
در ابتدای جلسه اولیای دم برای محمود حکم قصاص خواستند. 
پسر قربانی گفت: ما سال ها بود که با پدر محمود همسایه بودیم 
به  محمود دست  چرا  نمی دانم  نداشتیم.  هم  با  مشکلی  هیچ  و 
چنین جنایتی زده است. ما ازقصاص گذشت نمی کنیم و حاضر 

به رضایت نیستیم.
سپس محمود در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: چند سال قبل که 
به سفر رفته بودم کالشینکفی را به مبلغ ۵ میلیون تومان خریدم. 

من آن را در این سال ها در زیرزمین خانه مان پنهان کرده بودم.
بودیم  نشسته  مغازه  در  امیر  با دوستم  بار  آخرین  داد:  ادامه  وی 
و مشروب می خوردیم. نمی دانم چرا بعد از مصرف مشروب دچار 
و  برداشتم  را  کالشینکف  و  رفتم  زیرزمین  به  من  شدم.  جنون 

چندین تیر هوایی شلیک کردم.
وی در حالیکه سرش را پایین انداخته بود گفت: باور کنید هیچ 
او به خانواده اش  از  با مرد همسایه نداشتم و هیچ گاه  مشکلی 
بدی ندیده بودم. من حالم بد بود و اراده ای از خودم نداشتم. من 
شرمنده  حاال  و  بودم  شده  جنون  دچار  مشروب  مصرف  از  پس 
اولیای دم هستم. سپس امیر در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: وقتی 
محمود مشروب خورد حالش بد شد. او یکبار به زیر زمین خانه 
شان رفت و با یک کالشینکف برگشت. من از رفتار او شوکه شده 
بودم. او بی هدف به دیوار روبه رو و چند درخت شلیک کرد سپس 
مرد همسایه را به رگبار بست. من با دیدن این صحنه ترسیدم و 
بالفاصله او را سوار موتور کردم و با هم فرار کردیم. اما از نقشه و 

انگیزه او برای قتل هیچ خبری نداشتم.
پدر محمود نیز که با قرار وثیقه آزاد بود به قضات گفت: برایم به 
اتهام معاونت در قتل از طریق تسهیل کردن کیفر خواست صادر 
شده است. اما من واقعاً خبر نداشتم پسرم در زیرزمین خانه مان 
کالشینکف پنهان کرده است. من هرگز زیر زمین خانه را نگشته 

بودم. من از ماجرایی که پیش آمده شرمنده هستم.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به هدیه ۵۰۰ هزار 
مددکاران  و  مددیاران  تمامی  به  بنیاد  این  تومانی 
میلیون   ۱۰ مبلغ  این،  بر  عالوه  گفت:  بهزیستی، 
بیمار  دارای  مددجویان  خانواده های  برای  تومان 
خاص، صعب العالج و فوتی بر اثر کرونا که تحت 
پوشش کمیته امداد قرار دارند، تخصیص داده شد.

سید پرویز فتاح با اعالم خبر کمک ۱۰ میلیارد تومانی 
بنیاد مستضعفان به کمیته امداد امام خمینی )ره( 
برای حمایت از خانواده های مددجویانی که اعضای 

آنها به دلیل شیوع کرونا جان باختند، اظهار کرد: به 
با نهادهای  دنبال ادامه همکاری بنیاد مستضعفان 
حمایتی در جریان شیوع کرونا در کشور، این بنیاد، 
مبلغ ۲۰ میلیارد تومان را در اختیار کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور قرار داد.
وی افزود: این مبلغ با توجه به درخواست این دو 
نهاد در اختیار کمیته امداد و بهزیستی قرار گرفته 
مددیاران،  مددکاران،  از  برای حمایت  است  قرار  و 
اثر  بر  فوتی  عضو  دارای  مددجویان  های  خانواده 

کرونا و بیماران خاص و صعب العالج تحت حمایت، 
هزینه شود.

اینکه ۱۰ میلیارد  بیان  با  بنیاد مستضعفان  رئیس 
تومان از این مبلغ، به بهزیستی و ۱۰ میلیارد تومان 
هم به کمیته امداد تخصیص داده شده است گفت: 
به  مستضعفان  بنیاد  تومانی  میلیارد   ۱۰ کمک 
سازمان بهزیستی، با در خواست رئیس این سازمان 
هزار  هدیه ۵۰۰  قالب  در  مبلغ  این  و  شده  انجام 
تومانی به مددکاران و مددیارانی که طی این هفته 

ها، ایثارگرانه خدمت کردند تقدیم شد.
بر اساس گزارش روابط عمومی بنیاد مستضعفان، 
امداد  کمیته  رئیس  درخواست  با  داد:  ادامه  فتاح 
امام خمینی مبنی بر حمایت از خانواده مددجویانی 
که عضوی از آنها بر اثر کرونا فوت کرده، مقرر شد 
مبلغ ۱۰ میلیون تومان را به خانواده هر فوتی و ۱۰ 
میلیون تومان نیز برای خانواده های مددجویانی که 
پرداخت  دارند،  بیمار خاص  یا  العالج  بیمار صعب 

شود.

نمی کرد چیدن  فکر  بلده  اهل  ساله  مرد ۵۵ 
قارچ به قیمت جانش تمام شود.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
رئیس  اصغر خاکپور  ، علی  خبرنگاران جوان  
جمعیت هالل احمر شهرستان نور گفت: مرد 
بلده  بخش  ارتفاعات  در  روستایی  ساله   ۵۵

کوهی  قارچ  چیدن  هنگام  به  شهرستان  این 
درگذشت.

او افزود: گزارش مفقود شدن این مرد ۵۵ ساله 
اعالم و نیرو های عملیاتی از پایگاه امداد و نجات 
همکاری  با  احمر  هالل  جمعیت  کوهستان 
گروه های محلی عازم مناطق کوهستانی مرتعی 

الشید بلده شدند.
به  قارچ  چیدن  برای  نفر  چهار  گفت:  خاکپور 
گفته  به  که  می روند  کوهستانی  منطقه  این 
چیدن  حین  در  متوفی  فرد  همراهان  دیگر 
قارچ کوهی از گروه جدا می شود و متاسفانه در 

مسیر جان خود را از دست می دهد.

با  نور  احمر شهرستان  رئیس جمعیت هالل 
بیان اینکه نیرو های عملیاتی پایگاه کوهستان 
 ۱۲ جمعه  عصر  بلده  بخش  نجات  و  امداد 
منطقه  در  را  مرد  این  جنازه  اردیبهشت 
کوهستانی الشید یافتند، ادامه داد: علت اولیه 

فوت این مرد سکته قلبی گزارش شد.

پرداخت ۱۰میلیون تومان به خانواده مددجویان

قارچی که مرگ به ارمغان آورد
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دستگیری پنج شکارچی 

متخلف در جنوب کرمان
طی  وحشی  پرندگان  شکارچیان  گفت:  کرمان  زیست  محیط  کل  مدیر 

فصل ممنوعه در جیرفت و کهنوج کرمان دستگیر شدند.
مرجان   ، باشگاه خبرنگاران جوان   استان های  گروه  گزارش خبرنگار  به 
یگان  مامورین  گفت:  کرمان  استان  زیست  محیط  کل  مدیر  شاکری 
 ۵ توانستند  جیرفت  و  کهنوج  شهرستان های  زیست  محیط  حفاظت 

متخلف و شکارچی غیر مجاز را دستگیر کنند.
او افزود: ماموران محیط زیست در جیرفت حین گشت و کنترل و پایش 
شکارچی  دو  دستگیری  به  موفق  میجان  منطقه  در  شهرستان  مناطق 

شدند.
دوربین  عدد  یک  کبک،  قطعه  یک  متخلف  افراد  این  از  گفت:  شاکری 

شکاری و مقداری فشنگ کشف و ضبط شد.
حفاظت  یگان  کنترل  حین  نیز  کهنوج  شهرستان  در  کرد:  تصریح  او 
محیط زیست دو موتور سیکلت را در منطقه متوقف کردند و دربازرسی از 
شکارچیان تعداد شش قطعه پرنده تیهو شکار شده و ادوات صید و زنده 

گیری پرنده کشف و ضبط شد.
متهم  نفر  سه  ماموریت  این  در  افزود:  کرمان  زیست  محیط  مدیرکل 
دستگیر شدند که پس از پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال ضرر و زیان 
محیط زیست جهت انجام مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.
شکار در فصل زادآوری و تخم گذاری پرندگان لطمات جبران ناپذیری به 
جمعیت پرندگان خواهد زد و محیط زیست هم با نظارت و کنترل جدی 

از این اتفاق جلوگیری خواهد کرد.

واژگونی خودرو در رفسنجان،

 ۵ کشته و مصدوم برجای گذاشت
فرمانده پلیس راه رفسنجان گفت: بر اثر واژگونی خودروی ماکسیما در 

محور سرچشمه رفسنجان، یک نفر کشته و ۴ نفر مصدوم شدند.
با  راه رفسنجان در گفت و گو  سروان وحید پور موسی، فرمانده پلیس 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: بر اثر 
حوالی  رفسنجان،  سرچشمه  محور  در  ماکسیما  خودروی  یک  واژگونی 

گوداحمر، یک نفر کشته شد و ۴ نفر مصدوم شدند.
او افزود: مصدومان این حادثه به وسیله آمبوالنس های مانی و گوداحمر به 

بیمارستان علی بن ابیطالب )ع( رفسنجان منتقل شدند.
این حادثه در دست بررسی است،   اینکه علت اصلی  بیان  با  موسی پور 
تصریح کرد: طبق نظر کارشناسان، علت اولیه حادثه واژگونی این خودرو، 

توجه نکردن راننده به جلو و ناتوانی در کنترل خودرو بوده است.

ایران،  به  اسکوچیچ  دراگان  بازگشت  از  پس 
جلسات مختلفی درباره برنامه های آتی تیم ملی 

فوتبال انجام می شود.
به گزارش خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی 
اسکوچیچ  دراگان  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
سرمربی کروات تیم ملی فوتبال ایران این روز ها 
خودش  کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به 
اقامت دارد و پس از مشخص شدن وضعیت ادامه 
از  تا  می گردد  باز  ایران  به  برتر  لیگ  رقابت های 
نزدیک پیگیر وضعیت ملی پوشان حاضر در این 

لیگ شود.
مسئوالن  با  اخیر  روز های  در  که  اسکوچیچ   
در  فدراسیون  الملل  بین  و  ملی  تیم  اجرایی 
ارتباط مستمر بوده پس از بازگشت به ایران برای 
برنامه ریزی های آتی مربوط این تیم نشستی را 
برگزار  فدراسیون  دبیرکل  نبی،  محمد  مهدی  با 

خواهد کرد.
به  سمت  حفظ  با  که  نبی  می شود  شنیده 
بار دیگر به عنوان سرپرست تیم  احتمال فراوان 
ملی هم فعالیت خواهد کرد، در انتظار بازگشت 

اسکوچیچ به ایران است تا هماهنگی های الزم را 
با او انجام بدهد.

فیفا تاکنون تکلیف ادامه رقابت های مرحله دوم 
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را مشخص نکرده 
است، اما با توجه به احتمال برگزاری این مسابقات 
برتر و  آبان، فشردگی رقابت های لیگ  در مهر و 
البته محتمل بودن برگزاری لیگ قهرمانان آسیا از 
مرداد ماه مسئوالن تیم ملی و اسکوچیچ درصدد 
انتخاب زمان مناسبی برای انجام شدن اردو های 
آماده سازی هستند تا سرانجام نخستین اردوی 

یوز ها با هدایت سرمربی کروات تشکیل شود.
مالدن  و  اوسنیک  تونی  قرارداد  عقد  همچنین   
زگانیر، دستیاران خارجی اسکوچیچ و کریم باقری 
دیگر اقدام هایی است که با بازگشت اسکوچیچ به 

ایران انجام خواهد شد.
هم  دیگر  بخش های  در  ملی  تیم  دارد  احتمال 
که  افرادی  برخی  شاید  و  باشد  تغییراتی  شاهد 
پیش از این سابقه فعالیت در این تیم را داشته 
اند با حضور مهدی نبی در فدراسیون بار دیگر 

در تیم ملی سمت بگیرند.

برنامه های آتی کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران چیست؟

تیم  اسبق  سرمربی  انگلیسی  معتبر  مجله 
شصتمین  عنوان  به  را  کشورمان  فوتبال  ملی 

مربی برتر جهان انتخاب کرد.
ورزش  گروه  ورزش  دنیای  خبرنگار  گزارش  به 
انگلیسی  مجله    جوان,  خبرنگاران  باشگاه 
اقدام  خود  شماره  تازه ترین  در  تو«،  فور  »فور 
به معرفی ۱۰۰ مربی برتر تاریخ فوتبال جهان 
تومیسالو  نام  آن ها  میان  در  که  است  کرده 
ایران  فوتبال  ملی  تیم  اسبق  سرمربی  ایوویچ 

نیز به چشم می خورد.
سالگی   ۷۷ سن  در   ۲۰۱۱ سال  که  ایوویچ 
قرار  فهرست  این  جایگاه شصتم  در  درگذشت 

دارد.
جام  به  ایران  ملی  تیم  صعود  از  بعد  ایویچ 
یاد  به  پیروزی  از  )پس  فرانسه   ۱۹۹۸ جهانی 
ماندنی برابر استرالیا(، جانشین والدیر ویرا شد. 
او در دی ماه ۱۳۷۶ به ایران آمد و تا آستانهٔ جام 
اما  ایران بود.  جهانی ۱۹۹۸ سرمربی تیم ملی 
شکست سنگین و جنجالی ۱–۷ مقابل آ. اس. 

رم باعث برکناری او از تیم ملی شد.
پرداخت  مربیگری  به  کشور   ۱۴ در  ایوویچ   
او  بود.  ملی  تیم های  آن ها  از  مورد  چهار  که 
کشور   ۷ در  خود  هدایت  تحت  تیم های  با 
و  اسپانیا  پرتغال،  بلژیک،  هلند،  یوگسالوی، 

در  او  یافت.  دست  قهرمانی  عنوان  به  فرانسه 
یونان فاتح لیگ نشد، اما قهرمان جام حذفی 

این کشورشد.
الکس  تو،  فور  فور  نفره   ۱۰۰ فهرست  در 
فوتبال  تیم  دور  سال های  سرمربی  فرگوسن 
دارد  قرار  نخست  جایگاه  در  یونایتد  منچستر 
پس از او رینوس میشل و یوهان کرایف هلندی 

قرار دارند.
و  ساچی  آریگو  گواردیوال،  پپ  شنکلی،  بیل 
مت بیزبی در رتبه های بعدی جای گرفته اند. 
فهرست  این  دوازدهم  جایگاه  در  نیز  مورینیو 

قرار دارد.

گفتنی است، ایوویچ سال گذشته نیز از سوی 
 ۵۰ فهرست  در  فوتبال  فرانس  معتبر  مجله 
قرار  دوم  و  رتبه چهل  در  و  جهان  برتر  مربی 

گرفت.
اشپلیت،   RNK تیم های  مربیگری  ایوویچ 
ملی  تیم  و  زاگرب  دینامو  اشپلیت،  هایدوک 
استاندارد  و  اندرلخت  هلند،  آژاکس  کرواسی، 
ترکیه،  در  فنرباچه  و  گاالتاسرای  بلژیک،  لیژ 
پرتغال،  بنفیکا  و  پورتو  یونان،  پاناتینایکوس 
اتلتیکو  فرانسه،  مارسی  و  ژرمن  سن  پاری 
مادرید اسپانیا، الوصل و تیم ملی امارات را در 

کارنامه داشت.

جان  نجات  به  اقدام  جالب  حرکتی  در  لوکوموتیوی  راننده 
ایستگاه خاتون  تعدادی الک پشت گرفتار شده در ریل قطار 

آباد به سرچشمه کرد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان،   علی اکبر رسولیان رییس اداره حفاظت محیط زیست 
سیرجان گفت: در چند روز اخیر تصاویری درفضای مجازی و 
کانال های اجتماعی دست به دست می شد که نشان از نجات 

لوکوموتیو  راننده  باتالش  از ریل قطار  زیادی الک پشت  تعداد 
می داد.

او افزود: پس از پیدا کردن نام و نشان این فرد، از وی دعوت به 
عمل آمد تا در اداره حفاظت محیط زیست سیرجان حضور به 

هم رسانده و نحوه انجام این اقدام را جویا شدیم.
حسین رنجبر لوکوموتیوران سیرجانی در مسیر ایستگاه خاتون 
آباد به سرچشمه که یک مسیر فرعی بوده و از محدوده ارتباطی 

خارج است باید آهسته می راند تا حادثه ای رخ ندهد به همین 
دلیل متوجه می شود الک پشت هایی در ریل گرفتار شده اند 
وی با حس طبیعت دوستی که دارد قطار را متوقف می کند و 
اقدام به نجات این گونه های جانوری می نماید راننده در طول 
مسیر با فاصله حدودا ده کیلومتر، چندبار با این صحنه روبرو 
بند  از  وی  تالش  با  پشت  هفده الک  مجموع  در  که  می شود 
اسارت آزاد شده و در خارج از ریل رها می شوند. حسین رنجبر 

چگونگی ورود الک پشت ها به ریل را جا هایی می داند که زمین 
با ریل در یک سطح قرار گرفته است که این حیوانات پس از 

ورود به ریل اسیر شده بودند.
این دوستدار  از  تقدیر  پایان ضمن  نیز در  اکبر رسولیان  علی 
باید همواره مورد  این رفتار های شایسته  محیط زیست گفت: 
فرهنگ  تا  باشد  رسانه ها  اخبار  راس  در  و  بگیرد  قرار  توجه 
مواجهه صحیح با محیط زیست در عموم جامعه نهادینه شود.

سرمربی سابق ایران شصتمین مربی برتر تاریخ جهان شد

آزادی ۱۷ الک پشت از اسارت ریل

خبر

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: پیش بینی بنده این است، بتوانیم برخی از 
فعالیت های ورزشی را بر اساس پروتکل های خاص از خرداد ماه آغاز کنیم.

پاریزی،  میثم  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
استانی  رزمایش  هماهنگی  جلسه  پنجمین  در  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
بلوردی  ورزش،  امور  توسعه  معاون  مرادی  با حضور  که  مومنانه"  "همت جوانانه، کمک 
رئیس گروه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان، احمدی نژاد رئیس مجمع سمن 
های جوانان استان کرمان و جمعی از هیئت ها و باشگاه داران در محل سالن جلسات 
"همت  رزمایش  اجرای  به  اشاره  با  شد،  برگزار  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
جوانانه، کمک مومنانه" از سوی سمن های جوانان گفت: حتی المقدور سعی می کنیم 
افراد  تا  بگذاریم  نیز  انجام می شود، یک کارت هدیه  بسته های حمایتی که  کنار  در 

بتوانند ضروریات پیش بینی نشده را تهیه کنند.

 او با اعالم اینکه حوزه ورزش و جوانان همیشه اخالق الگوی کارش است، افزود: تالش می 
کنیم بتوانیم از این مرحله سربلند بیرون بیاییم.

با نظارت دستگاه های متولی و دفتر امام جمعه و مجموعه سپاه  پاریزی تصریح کرد: 
کارمان را انجام خواهیم داد اما سعی می کنیم استقالل خودمان را در حوزه کاری خود 

حفظ کنیم که بتوانیم کمک ها را به صورت ویژه و خاص داشته باشیم.
 او در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه به جد دنبال این هستم تا عددها را در 
ورزش واقعی تر کنیم، گفت: اگر بحث اجاره اماکن ورزشی و پول شهریه ای که از افراد 
گرفته می شود، را در مقابل بسیاری از صنف های دیگر مقایسه کنیم، می بینیم خیلی 

این عدد پایین و ناچیز است.
پاریزی با اشاره به اینکه هزینه ها )اماکن ورزشی و شهریه باشگاه ها باید واقعی تر شود، 
بیان کرد: هزینه شهریه ها و اجاره اماکن در مقابل خدمات و زحماتی که مربیان می 

کشند، بسیار ناچیز است.
حوزه  این  در  را  تسهیالت  کنیم  می  تالش  ورزشی  گذاری  سرمایه  حوزه  در  افزود:  او   
گسترده تر کنیم تا کسانی که سرمایه گذاری می کنند نگرانی نداشته باشند و بدین 

ترتیب بتوانیم مربیانمان را با تصمیاتی که گرفته می شود، مصون کنیم.
پاریزی پیش بینی کرد: بتوانیم برخی از فعالیت های ورزشی را بر اساس پروتکل های 

خاص از خرداد ماه آغاز کنیم.
 او خطاب به هیات های ورزشی تصریح کرد: به مجموعه باشگاه هایی که زیرمجموعه 
هیئت های شما دارند فعالیت می کنند و مربیانتان توجه ویژه داشته باشید، چرا که 

مطلوب نیست ما این قشر جامعه را بخاطر نگرانی که وجود دارد از دست دهیم.
ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی معاونت ورزش، معاونت جوانان و ظرفیت های  پاریزی 

موجود )خیران ورزش( بتوانیم سهمی را که در این مسئله داریم را به خوبی ادا کنیم.

پیش بینی آغاز فعالیت های ورزشی از خرداد ماه
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از شایع ترین دردها و آالمی است که در جامعه مدرن   کمردرد یکی 
تجربه می شود. کمردرد اغلب بر اثر کشیدگی عضله و یا تضعیف آن ایجاد 
می شود و بطور معمول با انجام چند حرکت کششی ساده و استراحت از 

بین می رود.
نادرتر و  ابتال به یک وضعیت  اوقات، کمر درد می تواند نشانه  اما برخی 
باید  باید آنها را جدی گرفت و در صورت مشاهده آنها  جدی تر باشد که 

خیلی زود به پزشک متخصص مراجعه کرد.
در این گزارش سعی شده است تا با اشاره به تفاوت های میان عالئم کمر 
عضالنی  آسیب  از  غیر  دالیل  که  کمردردهایی  و  عضالنی  رایج  دردهای 
دارند، عالئم این نوع کمردردها را به وضوح شرح داده تا در صورت بروز آنها 

فورا به پزشک مراجعه کنید.
دالیل رایج کمردرد

کمردرد دو نوع درد حاد و مزمن دارد؛ درد حاد ناشی از کمردرد اغلب 
بر اثر آسیب دیدگی یا کشیدگی عضله ایجاد می شود. اما درد مزمن ناشی 
است.  رایج  کمتر  بسیار  بکشد،  طول  ماه   ۶ تا   ۳ از  بیش  که  کمردرد  از 
کمردرد دالیل زیادی دارد که از جمله آنها می توان به کشیدگی عضله یا 
آرتریت و بی نظمی های اسکلتی  پارگی دیسک ها،  یا  بیرون زدگی  رباط، 

اشاره کرد.
یک  یا  و  سنگین  اجسام  مکرر  کردن  بلند  رباط:  یا  عضله  کشیدگی   -
حرکت ناگهانی می تواند باعث کشیدگی عضالت پشت و رباط های ستون 
منظم  بطور  آنها  کشیدگی  باشند،  ضعیف  شما  عضالت  اگر  شود.  فقرات 

می تواند باعث ایجاد اسپاسم های دردناک عضالنی شود.
فقرات همانند  پارگی دیسک ها: دیسک های ستون  یا  و  بیرون زدگی   -
های  قسمت  می کنند.  عمل  فقرات  ستون  مهره های  میان  بالشتک هایی 
داخلی این دیسک ها نرم است و بر اثر جراحت می توانند بیرون زده و یا 
پاره شوند. این وضعیت به نوبه خود می تواند بر عصب نخاعی فشار وارد 
کند. حتی این امکان وجود دارد که این وضعیت بدون کمر درد ایجاد شود 

که برای تشخیص آن به تصویربرداری با اشعه ایکس نیاز است.
- آرتریت: استئوآرتریت ) Osteoarthritis( می تواند بر هر استخوانی 
در بدن حتی استخوان لگن تاثیر بگذارد که این وضعیت موجب بروز درد 

در ناحیه کمر می شود.
 ، )اسکولیوز(  فقرات  ستون  یکطرفه  خمیدگی  اسکلتی:  ناهنجاری   -
وضعیتی که باعث انحنای ستون فقرات می شود و یکی از دلیل احتمالی 
بروز دردهای مزمن کمر است. خمیدگی یکطرفه ستون فقرات را می توان 
با پوشیدن کمربند طبی درمان کرد و برخی اوقات ممکن است به جراحی 

اصالحی نیز نیاز داشته باشد.
عالئم کمردردهایی که ناشی از آسیب های عضالنی نیستند

عالئم این نوع کمردرد به سادگی یک پیچیدگی عضله نیست و باید آنها 
را جدی گرفت. در صورت بروز هر یک از عالئمی که در پایین شرح داده 

می شود باید به پزشک متخصص مراجعه کرد.
 از دست دادن کنترل روده و مثانه

مثانه در قسمت تحتانی شکم قرار دارد ، بنابراین می تواند در اثر اختالالت 

عصبی مانند »سندروم دم اسبی« )Cauda Equina( تحت تاثیر قرار 
گیرد. سندرم دم اسبی یک وضعیت اضطرار پزشکی است که اغلب در 24 
ساعت اول بروز عالئم، نیاز به مداخله فوری پزشکی دارد. خوشبختانه این 
اختالل نادر است و در هر ۳ هزار و ۳00 نفر تنها در یک نفر بروز می کند. 
زیاد  تورم  و  فشار  که  است  اما جدی  نادر  اسبی یک وضعیت  دم  سندرم 
 )Cauda equina( »اعصاب را در انتهای نخاع نشان می دهد. »دم اسب

به ریشه های اعصاب کمری  در زیر طناب نخاعی، گفته می شود.
درصورتی که ریشه های عصبی در منطقه دم اسبی بر اثر التهاب و یا فشار 
در ناحیه کمر آسیب ببینند، فرد کنترل روده و مثانه را از دست می دهد.

 برخی از شایع ترین دالیل ابتال به سندرم دم اسبی عبارتند از:
- فتق دیسک ستون مهرها در ناحیه کمر که به اعصاب فشار می آورد 

)شایع ترین علت آسیب به ریشه های عصبی در منطقه دم اسبی است(.
- ضایعه نخاعی یا تومور

- عفونت نخاعی، التهاب، خونریزی یا شکستگی
- عارضه ناشی از صدمات شدید به ستون فقرات مانند سانحه رانندگی، 

افتادن و یا سایر آسیب های جراحی مانند جراحت ناشی از چاقو
- نقص مادرزادی مانند ارتباط غیرطبیعی میان عروق خونی

از دست  فلج،  به  احتماال  بیمار   ، نشود  درمان  موقع  به  بیماری  این  اگر 
دادن کامل کنترل مثانه و روده ، ایجاد مشکل در راه رفتن و سایر مشکالت 

عصبی و فیزیکی مبتال می شود.
 کمردردهای شبانه

کمردردهایی که شب هنگام بروز می کنند اغلب ناشی از قرار گرفتن بدن 

در وضعیت نامناسب در هنگام خواب و یا کشیدگی عضالت در طول روز 
هستند. اما اگر به محض خوابیدن در رخت خواب درد کمر شروع شد و با 
تغییر وضعیت بدن بهبود نیافت، ممکن است این درد ناشی از بروز مشکلی 
در ستون فقرات باشد که می تواند به دلیل وجود یک تومور و یا عفونت در 

ستون فقرات باشد.
وجود تومور در ستون فقرات می تواند باعث بروز کمر دردی شود که بطور 

پیوسته افزایش می یابد و اغلب با تغییر وضعیت بدن و تحرک کاهش 
نمی یابد. تومورهای سرطانی اغلب با درد همراه هستند که با تحمل وزن، 

خستگی شدید و سایر عالئم بدحالی بدتر می شوند.
گرفتگی های صبحگاهی

است.  همراه  مشکالتی  با  صبح  در  خواب  از  شدن  بلند  شدن  مسن  با 
ناحیه کمر در هنگام  ناراحتی ها در  و   برخی دردها  بروز  برای  درحالیکه 
بیداری  از  اما دردهایی که پس  نگرانی نیست  از خواب جای  بیدار شدن 
بیشتر از ۳0 دقیقه طول بکشند نگران کننده هستند؛ به ویژه دردهایی که 

با حرکت کردن بدتر می شوند.
یا  آنکیلوزان«  »اسپوندیلیت  به  ابتال  دردها،  این  بروز  احتمالی  دلیل 

روماتیسم ستون فقرات ) Ankylosing spondylitis( است.
اسپوندیلیت آنکیلوزان یک بیماری مفصلی پیشرونده، مزمن و خودایمن 
است که اغلب ستون فقرات و استخوان های لگن را درگیر می سازد. بیمار 
به  است حالت »خمیدگی  فقرات ممکن  و سفتی ستون  التهاب  دلیل  به 

جلو« داشته باشد.
این بیماری همچنین خطر ابتال به بیماری قلبی و سکته مغزی را افزایش 

می دهد بنابراین واقعا نباید این وضعیت را نادیده گرفت.
کاهش قد

بروز مکرر کمر درد در افرادی که دچار سانحه رانندگی شده اند یا از پوکی 
استخوان رنج می برند می تواند نشانه شکستگی ستون فقرات باشد.

درمان نکردن این وضعیت، به احتمال زیاد باعث می شود که بدن فرد 
وضعیت خمیده ای پیدا کند و حتی فرد به مشکالت تنفسی و گوارشی 
نیز مبتال شود. از این رو  مشورت کردن با پزشک برای درمان مناسب این 
وضعیت حائز اهمیت است؛ برای درمان این وضعیت احتماالً از یک کمربند 
استفاده  موارد جراحی  برخی  در  و  فیزیوتراپی   ، درد  داروهای ضد  طبی، 

می شود.

کمردردهایی که نشانه ابتال به یک بیماری جدی ترند

گزارش »کرمان امروز« ازافت شدید قیمت پیاز و گوجه در جنوب کرمان و نابودی دسترنج کشاورزان؛

ورشکستگی پشت دیوار کرونا کمین دارد
آیا پیازها دوباره دفن می شوند؟

اشاره:
افت شدید قیمت محصول گوجه فرنگی در هفته های 
اخیر، کشاورزان گوجه کار جنوب کرمان را در آستانه 

ورشکستگی کامل قرار داده است.
استان  کشاورزی  اصلی  های  قطب  از  کرمان  جنوب 
کرمان در تولید انواع صیفی جات مورد نیاز کشور نظیر 
گوجه فرنگی، خیار، هندوانه، پیاز و...است. وجود اراضی 
مستعد و حاصل خیز کشاورزی در جنوب کرمان، عالوه 
برای مردم محلی منطقه،  ایجاد فرصت های شغلی  بر 
زمینه ساز اشتغال برای بیکاران شهرستان های جنوبی 
شده  کهنوج  منوجان،  گنج،  قلعه  نظیر  کرمان  استان 

است.
مشکالت کشاورزان

یکی از معضالت مهمی که در سال های اخیر دغدغه 
های بسیاری را برای بهره داران کشاورزی این مناطق 
بازار  نبود  و  ها  قیمت  شدید  نوسان  است  کرده  ایجاد 
مناسب برای محصوالت تولیدی است. در روزهای اخیر 
وضعیت   کرمان  جنوب  در  فرنگی  گوجه  محصول  بازار 
بسیار وخیمی پیدا کرده و به دلیل افت شدید قیمت، 

کشاورزان در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفتند. 

افت شدید  قیمت برخی محصوالت کشاورزی همچون 
شده  موجب  کرمان  استان  جنوب  در  گوجه  و  پیاز 
کشاورزان این منطقه انگیزه ای برای برداشت و فروش 
محصول  بدهند  ترجیح  و  باشند  نداشته  خود  محصول 
روی زمین بماند و کشاورزان مانده اند با گوجه فرنگی 
قیمت  کنند.  چه  نیست  خریدارشان  کسی  که  هایی 
یک  هر  برای  منطقه  این  در  زمین  سر  فرنگی  گوجه 
کیلو گرم اکنون حدود 500 تومان است.این در حالی 
است که  با باال رفتن نرخ ارز در چند سال اخیر، قیمت 
بیشتر  که  سم  و  کود  بذر،  نظیر  کشاورزی  های  نهاده 
کرده  پیدا  آوری  سرسام  افزایش  هستند  وارداتی  آنها 
و هزینه تولید هر کیلوگرم محصول را برای کشاورزان 
چندین برابر کرده است. همچنین کشاورزان برای تولید 
سنگینی  های  هزینه  متحمل  فرنگی  گوجه  محصول 
بنابراین  برداشت می شوند.  و  از مرحله داشت، کاشت 
تومان  هزار  زیر  به  فرنگی  گوجه  محصول  فعلی  قیمت 

جوابگوی هزینه های سرسام آور کشاورزان برای تولید 
محصول نیست.

کشاورزان جنوب کرمان در این باره می گویند؛ آماده 
صرف  با   نشا  تولید  سموم،  بذر،  خرید  اراضی،  سازی 
هزینه های سنگینی صورت می پذیرد و در حال حاضر 
قیمت گوجه فرنگی کفاف هزینه های تولید را نمی کند 
کشاورزان  ما  نیاز  مورد  که  شرعی  سود  به  برسد  چه 
است. آنها همچنین می گویند؛ به دلیل بدهی های کمر 
شکن به ویژه به فروشگاه های خدمات کشاورزی، کمر 
راست نخواهیم کرد و آینده شغلی مان در خطر است که 
متاسفانه شیوع بیماری کرونا و توقف صادرات مشکالت 

فروش را چند برابر کرده است.
چرایی بر زمین خوردن قیمت پیاز و گوجه در 

جنوب کرمان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب  کرمان تعطیلی 
مراکز پرمصرف را از دالیل عمده  افت قیمت پیاز و گوجه 

عنوان کرد.
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  دکتر"سعیدبرخوری" 
جنوب  کرمان در گفت وگو با ایسنا با بیان جزئیات افت 
پرمصرف  مراکز  تعطیلی   گفت:  پیاز  و  گوجه  قیمت 
تعرفه  حذف  به  نسبت  موقع  به  گیری  تصمیم  عدم  و 

صادراتی باعث افت قیمت گوجه و پیاز شده است.
جنوب  در  را  گوجه  محصول  کشت  زیر  سطح  وی 
کرمان بیش از ۱۱ هزار هکتار عنوان کرد و افزود: سطح 
زیر کشت گوجه ۱۱ هزار و ۸00 هکتار است که نسبت 

به سال زراعی گذشته 200 هکتار کمتر است.
برخوری با بیان این مطلب "50 در صد محصول گوجه 
محصول  درصد   ۳0: کرد  اظهار  است"  نشده  برداشت 
به فروش رسیده است که 50  با قیمت مناسب  گوجه 

درصد هنوز برداشت نشده است.
وی تعطیلی دانشگاه ها، رستوران ها و مراکز پر مصرف 
را بر افت قیمت گوجه و پیاز موثر دانست و گفت: عالوه 

بر موارد ذکر شده، عدم تصمیم گیری به موقع نسبت به 
حذف تعرفه صادراتی و کاهش بازار تقاضا، موجب افت 

قیمت محصوالت کشاورزی شده است.
وی با این توضیح که"در کارگروه  تنظیم بازار جانب 
با  افزود:  دارند"  کشاورزان  از  بیشتر  را  کننده  مصرف 
رایزنی های صورت گرفته توسط مجموعه استان شاید 
ای  امیدوارکننده  تصمیمات  شاهد  آینده  روزهای  در 

باشیم.

سخن آخر
مشارکت  با  و  همواره  استان  جنوب  کشاورز  مردم 
خود در عرصه های مختلف همچون مشارکت  باال در 
انتخابات و حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن دین 
خود را  به نظام و انقالب ادا کرده اند و شایسته نیست 
تدبیری  و  رها شوند  به حال خود  کوران مشکالت  در 

برای فروش محصوالت تولیدی آنها اندیشیده نشود.

   در روزهای اخیر بازار گوجه فرنگی و پیاز در جنوب كرمان وضعیت بسیار وخیمی پیدا 
كرده و به دلیل افت شدید قیمت، كشاورزان در آستانه ورشکستگی كامل قرار گرفته اند. 
رئیس سازمان جهاد كشاورزی جنوب  كرمان تعطیلی مراكز پرمصرف را از دالیل عمده  
افت قیمت پیاز و گوجه عنوان می كند. مردم كشاورز جنوب استان همواره با مشاركت 
خود در عرصه های گوناگون دین خود را  به نظام و انقالب ادا كرده اند و شایسته نیست 
كه امروز در این وانفسای كرونا و در كوران مشکالت به حال خود رها شوند و تدبیری برای 
فروش محصوالت تولیدی آنها اندیشیده نشود. از دولتمردان می خواهیم قبل از اینکه این 

معضل به فاجعه تبدیل شود چاره بیندیشند و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی


