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اخبار استان

خبر
رئیس کل دادگستری استان

 خبر داد:

حمایت قضات و کارکنان دادگستری 

کرمان ازنیازمندان

وکالی  و  کارکنان  قضات،  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
دادگستری استان کرمان به همکاری یکدیگر توانستند ۳۱۳ بسته حمایتی را 

تهیه و در اختیار نیازمندان قرار دهند.
موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه 
و  کارکنان  و  قضات  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان 
به  توجه  با  و  نهاد ها  سایر  با  همگام  نیز  کرمان  استان  دادگستری  مجموعه 

فرمایشات مقام معظم رهبری به یاری نیازمندان آمده است.
موحد افزود: قضات، کارکنان و وکالی دادگستری استان کرمان به همکاری 
یکدیگر توانستند ۳۱۳ بسته حمایتی را تهیه و در اختیا نیازمندان قرار دهند.

او بیان کرد: ارزش ریالی هریک از این بسته ها حدودا ۳۰۰ هزار تومان و در 
مجموع حدود یک میلیارد تومان کمک جمع آوری شده است.

تا  کرمان  دادگستری  معیشتی  آوری کمک های  و جمع  اقدام  افزود:  موحد 
پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد یافت.

او اظهارکرد: همچنین درشهرستان های جیرفت، بم و سیرجان نیز این طرح 
اجرا و قرار است که طرح کمک های حمایتی مومنانه درکل استان ادامه یابد.

بیان داشت: در طرح  نیز  خواجویی رئیس کانون وکالی دادگستری کرمان 
داشتند  حضور  داوطلبانه  صورت  به  قضات  از  نفر   ۱۵۰ مومنانه  کمک های 

وکمک های خود را در قالب بسته های حمایتی و معیشتی اهدا کردند.
به  کرمان  استان  دادگستری  وکالی  این طرح  ادامه  در  است  قرار  افزود:  او 
همت بسیج حقوقدانان استان با هم ، بسته های بیشتری کمک و در اختیار 

نیازمندان قرار دهند.

مدارس محل برگزاری امتحانات نهایی

 در کرمان ضدعفونی می شود
 

گفت:  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
مدارس محل برگزاری امتحانات نهایی با رعایت پروتکل های بهداشتی روزانه 

ضدعفونی می شود.
به گزارش ایرنا، سید قوام رضا میرحسینی در نشست ستاد امتحانات نهایی 
آموزش و پرورش استان کرمان بر توجه ویژه به مسائل بهداشتی و رعایت 
پروتکل های بهداشتی در محل برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم تاکید 

کرد.
وی با بیان اینکه سالن های محل برگزاری امتحانات نهایی مرتب ضدعفونی 
و گندزدایی می شود، از واریز ۳۶ میلیارد ریال به عنوان سرانه بهداشتی به 

حساب مدارس استان خبر داد.
میرحسینی اظهار کرد: دانش آموزان در سالن های محل برگزاری امتحانات 
نهایی با فاصله ۲ در ۲ متر در راستای پیشگیری از شیوع  ویروس کرونا جای 

دهی می شوند.
خاطر  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
نشان کرد: امتحانات نهایی پایه دوازدهم از هفدهم خرداد ماه با رعایت کامل 

پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان کرمان بر رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی در حوزه های تصحیح و اتاق های تکثیر امتحانات 

نهایی نیز تاکید کرد.
جلسه ستاد برگزاری امتحانات نهایی آموزش و پرورش استان کرمان با حضور 

اعضا در خصوص نحوه برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم برگزار شد.

توزیع ۲۰۰ بسته موادغذایی 

دربین مناطق سیل زده شهداد

رئیس جمعیت هالل احمر شهداد از توزیع ۲۰۰ بسته موادغذایی به ارزش 
۳۰ میلیون تومان در بین روستا های سیل زده پشوئیه وجهر خبرداد.

کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
علیرضا پورحسینی رئیس جمعیت هالل احمر شهداد گفت: ۲۰۰ بسته مواد 
غذایی به همت خیرین در بین مناطق سیل زده روستای جهر وپشوئیه شهداد 

توزیع شد.
او افزود: این بسته های موادغذایی شامل برنج، روغن، رب گوجه فرنگی و ۲۰۰ 

کیسه آرد بود که دربین ۲۰۰ خانوار از مناطق سیل زده شهداد توزیع شد.
پورحسینی بیان کرد: بسته های موادغذایی توزیع شده به ارزش ۳۰ میلیون 

تومان بوده است.

معاون مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: در ستاد اقتصاد 
مقاومتی استان کرمان ۲۵۱ پروژه با ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار 

در راستای جهش تولید پیش بینی شده است.
مهرداد محمدی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سال 
»جهش تولید« اظهار کرد: در ادبیات توسعه فرآیند »جهش تولید« 
باید  اساس  این  بر  و  می کند  برابری  اقتصادی  خیز  حرکت  آغاز  با 

برنامه ریزی های الزم را انجام دهیم.
بیانات مقام معظم رهبری در خصوص سال جهش  با اشاره به  وی 
تغییر  باید  که  است  شده  تاکید  ایشان  فرمایشات  در  گفت:  تولید 

محسوس در زندگی مردم رخ دهد که نیاز به برنامه ریزی دقیق در 
این زمینه داریم.

اقتصاد  ستاد  در  کرمان  استان  اینکه  به  اشاره  با  سلیمانی  محمدی 
دو  در  کار  این  افزود:  می برد،  پیش  را  تولید  بحث جهش  مقاومتی 
سطح پیش می رود که یک مورد بحث سرمایه گذاری است. با توجه 
به محدودیت منابع ضرورت دارد یکسری اولویت ها در سرمایه گذاری 

را مدنظر قرار دهیم.
معاون آمار و اطالعات مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ادامه داد: 
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  در ستاد  پروژه ها  یکسری  راستا  این  در 

برای دستگاه ها و بخش خصوصی تدوین شده است.
وی گفت: بر این اساس حدود ۲۵۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار 
است که ۳۵ درصد  بینی شده  برای سال ۹۹ پیش  تومان  میلیارد 
آنها مربوط به بخش دولت و مابقی مربوط به بخش خصوصی است.

محمدی سلیمانی تصریح کرد: این پروژه ها به نحوی هستند که بحث 
از منظر سرمایه گذاری پیش می برند، در کنار آن  را  تولید  جهش 
بحث ۱۱۰ واحد تولیدی راکد و نیمه فعال در ستاد اقتصاد مقاومتی 
مدنظر  آنها  کردن  فعال  برای  کار  و  ساز  باید  که  است  مطرح شده 

قرار گیرد.

بینی می شود در سال ۹۹  اینکه پیش  به  اشاره  با  استاندار کرمان 
کمک خیران مدرسه ساز به ۲۰۰ میلیارد تومان برسد، گفت: قرار 

است هزار کالس با مشارکت خیران ساخته و تحویل داده شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی در جلسه شورای توسعه 
با تبریک والدت امام حسن مجتبی و  و برنامه ریزی استان کرمان 
از آنها بابت فعالیت در حوزه های مختلف تشکر  روز تکریم خیران 
کرد و بیان داشت: حضور و کمک خیران به وضعیت مالی دولت ها 
ارتباطی ندارد زیرا در کشورهای پیشرفته جهان که اقتصادی خوب 

دارد نیز شاهد نقش مهم خیران هستیم.
انجام می دهند  وی به کارهای بزرگی که خیران در سراسر جهان 
اشاره کرد و افزود: در فرهنگ اسالم بر مشارکت و کار خیر تاکید 
خیر  کار  در  مشارکت  انسان  ذات  اینکه  ضمن  است  شده  زیادی 

است.
در  خیران  فعالیت  شاهد  کرمان  استان  در  گفت:  کرمان  استاندار 
در سال  اینکه  مدرسه سازی هستیم ضمن  مثل  حوزه های مختلف 
۹۶ بودجه استانی نوسازی مدارس ۳۰ میلیارد تومان بود در حالی 
که تعهد خیران مبلغ ۲۲ میلیارد تومان بوده که رقم قابل توجهی 

در مقابل عدد بودجه است.
فدایی بیان کرد: در سال ۹۷ تعهد خیران ۳۲ میلیارد تومان بوده 
در حالی که بودجه استانی نوسازی ۳۶ میلیارد تومان بوده است و 

پیش بینی می شود در سال ۹۹ کمک خیران مدرسه ساز به ۲۰۰ 
میلیارد تومان برسد.

کالس  هزار  است  قرار   ۹۹ سال  در  شد:  یادآور  کرمان  استاندار 
درسی با مشارکت خیران ساخته و تحویل داده شود.

وی یادآور شد: در سال گذشته در حوزه اعتبارات ملی در مدرسه 
از  اعتبارات  این  که  صورتی  به  بودیم  شاهد  را  خوبی  رشد  سازی 
۱۳۵ میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۱۵۴ میلیارد تومان در سال ۹۸ 

رسیده که نسبت به سال ۹۶ رشد پنج برابری داشته است.
استاندار کرمان در بخشی از سخنان خود به عملکرد شورای توسعه 
حوزه  در  شورا  این   ۹۴ امتیاز  به  و  کرمان  استان  برنامه ریزی  و 
و  توسعه  در سال ۹۸ شورای  داشت:  ابراز  و  کرد  اشاره  عملکردی 
به  استان کرمان ۱۰۸ مصوبه در ۱۲ حوزه داشت که  برنامه ریزی 

صورت کامل اجرایی شده اند.
سند   ۲۰ تصویب  و  تدوین  شاهد   ۹۷ سال  در  کرد:  تصریح  وی 
تومان  میلیارد  هزار   ۲۶ همچنین  بودیم  کرمان  استان  در  توسعه 
پروژه در استان به بهره برداری رسید که قسمتی از سرمایه گذاری 

صورت گرفته در استان متعلق به همین پروژه ها است.
آن ها  وظایف  شرح  و  کارگروه ها  عملکردی  حوزه  در  افزود:  وی 
جلسه ای در ارتباط با بررسی شرح وظایف آن ها تشکیل خواهد شد 

و وظایف هر یک از کارگروه ها به طور دقیق تعریف خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با اشاره به بارش های 
از  بیش  جاری  سال  استان طی  این  مراتع  بودن  سرسبز  و  اخیر 
از  بعد  افراد  نکردن  رعایت  صورت  در  گفت:  گذشته  سال های 

حضور در طبیعت، احتمال بروز آتش سوزی در مراتع زیاد است.
به  اشاره  با  کرمان  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل   
بارش های اخیر و سرسبز بودن مراتع این استان طی سال جاری 
بیش از سال های گذشته گفت: در صورت رعایت نکردن افراد بعد 
از حضور در طبیعت، احتمال بروز آتش سوزی در مراتع زیاد است.

مرجان شاکری افزود: بارش های فراوان طی سال گذشته و سال 
رویش  موجب  کشور،  نقاط  از  بسیاری  همانند  کرمان  در  جاری 
قابل توجهی گیاه در مراتع این استان شده که در صورت رعایت 
نکردن در فصل گرم سال، احتمال وقوع آتش سوزی در مراتع و 

جنگل  ها افزایش می یابد.
در  آتش  کردن  روشن  از  بعد  گردشگران  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کرد:  تصریح  کنند  حاصل  اطمینان  آن  شدن  خاموش  از  مراتع 
حجم انبوه گیاهان خشک موجب گسترش وسیع آتش در مراتع 
وارد  زیست  محیط  به  را  ناپذیری  جبران  خسارات  که  شود  می 

می کند.
و محیط زیست  مراتع  آتش سوزی در  تکرار  به  اشاره  با  شاکری 

طی سال گذشته و سال های قبل از آن در مراتع استان کرمان 
یافتن شیوع کرونا در صورت  پایان  از  بعد  از گردشگران خواست 
حضور در مراتع از روشن کردن آتش خوداری یا در صورت روشن 

کردن آتش از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل کنند.
وی افزود: گردشگران به محض مشاهده آتش سوزی در مراتع و 
محیط زیست سریع با شماره های ۱۵۰۴ و ۱۵۴۰ تماس حاصل 

کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با اشاره به مخاطرات 
آلودگی  غبار، خشکسالی،  و  گرد  پدیده  جمله  از  محیطی  زیست 
آب و خاک و آتش سوزی تصریح کرد: دامن زدن به هر کدام از 
این مخاطرات می تواند برای محیط زیست به بحران تبدیل شود.
وی با تاکید بر اینکه بیشتر آتش سوزی مراتع در مناطق سخت 
گذر و کوهستانی اتفاق می افتد اظهار داشت: اطفا حریق در این 

مناطق بسیار دشوار است و زمان می برد. 
وی با بیان اینکه بهار امسال سرسبزترین بهاری است که حداقل 
را  آن  کرمان  استان  و  کشور  گذشته،  سال   ۱۰ حداقل  طول  در 
در  حضور  برای  ایمنی  اصول  رعایت  گفت:  است  کرده  تجربه 

طبیعت امری مهم است.
سال گذشته ۹۰ درصد وقوع آتش سوزی های مراتع طبیعی در 

استان کرمان به دلیل عامل انسانی رخ داد.
جنگلی  اکوسیستم  در  رایج  های  آشفتگی  از  یکی  سوزی  آتش 
دو  هر  در  و  شده  ایجاد  مصنوعی  یا  طبیعی  صورت  به  که  است 
خاک،  ترکیبات  و  ساختمان  بر  را  توجهی  قابل  تاثیرات  حالت 
موجودات زنده خاکزی، چرخه آب و پوشش گیاهی جنگل برجای 

می گذارد.
آتش سوزی های شدید و کنترل نشده منجر به تغییر خصوصیات 
فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک شده و با کاهش مواد آلی، 

چرخه عناصر غذایی را تحت تاثیر قرار می دهد.
تغییر خاک تحت تاثیر آتش به دلیل حرارتی است که تولید می 
شود و برای تغییر در خصوصیات شیمیایی و در پی آن تغییرات 

فیزیکی و بیولوژیکی کافی است.
بارش نزوالت آسمانی در ابتدای سال جاری هرچند مردم کرمان 
را با سختی هایی مواجه کرد و در برخی موارد خسارت هایی را به 
بار آورد اما از طرف دیگر منظره های زیبایی از گیاهان بهاری به 

محیط زیست این استان هدیه کرده است.
از  هکتار  هزار   ۵ حدود  میانگین  به  طور  ساالنه  آمارها  براساس 
جبران   خسارت های  که  می شود  سوزی  آتش   دچار  ایران  مراتع 

ناپذیری به منابع طبیعی وارد می کند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان شهربابک در مورد قانقاریا به عنوان 
یکی از مهمترین بیماری های باکتریایی در دام هشدار داد.

مجید اسدی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان شهربابک در گفت و گو 
قانقاریا  از کرمان،  باشگاه خبرنگاران جوان  با خبرنگار گروه استان های 
را یکی از مهمترین بیماری های باکتریایی دام اعالم کرد و گفت: عالئم 
این بیماری شامل عقب افتادن از گله، خوابیدن بر روی دست ها و خیره 

شدن به یک نقطه و سپس مرگ بدون دست و پا زدن است.

 او تصریح کرد: در این بیماری با تخریب بافت کبد دام از طریق انگل های 
شرایط  بافت،  این  در  هوازی  بی  شرایط  ایجاد  فاسیوال،  جمله  از  کبدی 
برای رشد و تکثیر این باکتری فراهم می شود و پس از تولید توکسین به 
نیز  از طریق خون  اندام های بدن  به دیگر  باکتری ها در کبد  این  وسیله 
فرستاده شده و با تاثیر بر روی سلول های اندوتلیال عروق خونی موجب 
پرخونی و خونریزی می شود.   اسدی افزود: چون اغلب دام ها، مرده یا 
در حال مرگ مشاهده می شوند، تشخیص به عالئم کالبدگشایی بستگی 

دارد که این عالئم شامل: مشاهده نقاط نکروز در کبد زیاد است و گاهی 
در مجاری صفراوی می توان انگل های فاسیوال را مشاهده کرد.

بهداشت  رعایت  بر  عالوه  را  بیماری  این  کنترل  راه های  مهمترین  او 
ضدانگل  دارو های  از  استفاده  و  گله  منظم  واکسیناسیون  دام،  جایگاه 
دانست و بیان کرد: دامداران در صورت مشاهده عالئم بیماری با مراجعه 
خود  دام های  واکسیناسیون  به  نسبت  خصوصی  بخش  کلینیک های  به 

علیه بیماری قانقاریا اقدام کنند.

معاون مدیریت و برنامه ریزی کرمان خبر داد:

پیش بینی 251 پروژه برای جهش تولید در کرمان 

استاندار کرمان:

با مشارکت خیران هزار کالس درس ساخته می شود  

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان عنوان کرد:

عامل انسانی، دلیل وقوع 9۰درصد آتش سوزی های مراتع است

قانقاریا مهمترین بیماری باکتریایی در دام

فروش چوب و تخته ضایعاتی
از  را  تخته ضایعاتی خود  و  دارد، چوب  نظر  در  بارز)مجتمع کرمان(  گروه صنعتی 
طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان خرید می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 
نشانی کارخانه واقع در  به  به مدت دو هفته  تاریخ درج آگهی  از  قیمت  ارایه ی  و 
کرمان- کیلومتر 25 جاده جوپار- مجتمع الستیک بارز مراجعه و یا با شماره تلفن های: 
تماس  تدارکات  واحد   )034(31345472  -)034(31345239  -)034(31345256

حاصل فرمایند.54م/الف
روابط عمومی گروه صنعتی بارز)مجتمع کرمان(

آگهی مزایده گروه صنعتی بارز
دارد مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی به شماره 2099004946000001 دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در نظر 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/02/22 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 00: 12 روز شنبه تاریخ 99/02/27

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 00: 12 روز چهارشنبه تاریخ 99/03/07
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 00:10 روز شنبه تاریخ 99/03/10

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های 
الف، ب و ج: آدرس کرمان، انتهای اتوبان هفت باغ دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته و تلفن 

034-33776611 - 15
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934 - 021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
840260

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
واگذاری امور خدماتی 

 دستگاه مناقصه گزار                    دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

دریافت اسناد: 
الف سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

ب( پایگاه ملی 
مناقصات 

http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

امور خدمات عمومی  موضوع مناقصه
۹/۱۴۹/۲۱۰/۸۰۲ )نه میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون و دویست و ده 

هزار و هشتصد و دو ریال(
برآورد یکساله   )ریال(

457/460/540 )چهارصد و پنجاه و هفت میلیون و چهارصد و شصت 
هزار و پانصد و چهل ریال(

تضمین شرکت در مناقصه 
)ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14/30 روز یکشنبه مورخ 99/2/28 دریافت اسناد:

تا ساعت 14/30 روز شنبه  مورخ 99/03/10 آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
پیشنهادها در سامانه ستاد ایران 

از ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 99/03/11 بازگشایی پیشنهادها 

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ 99/03/01 در محل  بیمارستان ابوحامد کوهبنانی  برگزار خواهد شد

محل تسلیم فقط پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان - ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(  840713

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
 مناقصه واگذاری امورخدمات عمومی بیمارستان افضل الدین ابوحامد کوهبنانی

شماره مناقصه: ۹۹/۳/۱۱/۹
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قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

روایت »کرمان امروز« از تجلی کریمانه احسان کرمانیان در ماه مهمانی خدا؛

کرامت کریمان کرمانی

اشاره:
گرفته  و جوان  پیر  از  دیگر  بار  کریمان، یک  دیار  مردم 
باال زدند تا سفره خانواده  تا زن و مرد، آستین همت را  
های آسیب دیده از کرونا به برکت ماه خدا رنگین شود؛ 
باید گفت همدلی حاصل از کمک های مومنانه، آن هم در 
ماه خدا، تجلی تمام رخ شکوه احسانی کریمانه را در جای 

جای دیار کریمان به نمایش گذاشته است.
آری، این روزها به هر کجا که نگاه می افکنیم از پایگاه 
های مساجد گرفته تا  صفحات مجازی دوستان و آشنایان 
، سیل همدلی و همراهی مردم  برای حضور و یا دعوت 
" کمک مومنانه" دیده می شود و به  حضور در رزمایش 
واقع تصاویری که از شکوه همدلی و همیاری مردم خلق 

می شود یاد آور روزهای دفاع مقدس است.
رزمایش " کمک مومنانه"

به  لبیک  با  مومنانه  کمک  و  همدلی  مواسات،  رزمایش 
های  خانواده  به  کمک  برای  انقالب  معظم  رهبر  فرمان 
طی  که  شود  می  اجرا  کرونا  از  دیده  آسیب  و  نیازمند 
با  افراد  از سوی  های حمایتی  بسته  رزمایش  این  اجرای 
متموالن  کارمندان دولت،  بازاریان،  کاسبان،  مالی،  تمکن 

اجتماعی و... تا پایان عید سعید فطر بین نیازمندان و فقرا 
توزیع خواهد یافت.

جلوه  کمک های مومنانه در دیار حاج  قاسم
ندای  به  پاسخ  در  گذشته  همچون  کرمان  استان  مردم 
به  کمک  برای  بار  این  و  بودند  پیشتاز  و  پیشگام  رهبری 
همنوعان خود در روزهای کرونایی به میدان آمدند و پویش 
اقشار  به  برای همدلی و کمک   های مردمی گسترده ای 

نیازمند آسیب دیده از کرونا شکل گرفته است.
در همین زمینه و همزمان با میالد کریم اهل بیت حضرت 
امام حسن مجتبی )ع (توزیع 4 هزار بسته مواد غذایی بین 

خانواده های نیازمند آغاز شد.
زاده  به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان عالم 
شهردار کرمان گفت: این کمکها  بین نیازمندان در حاشیه 
شهر کرمان و  کارگران شهرداری با مشارکت شهرداری و 

سازمانهای مردم نهاد) سمن ها(توزیع شد. .
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با تبریک 
میالد امام حسن مجتبی )ع(هم در این مراسم گفت :امسال 
بدستور  و  داریم  قرار  الهی  بزرگ  امتحان  یک  معرض  در 
امتحان رزمایش مواسات و  این  پاسخ  انقالب  رهبر معظم 
همدلی است که  می تواندآغازی برای کمکهای گسترده تر 

و ترویج  این فرهنگ حسنه  باشد.
توزیع ۳۸۸۰۰ بسته معیشتی  کمک های مومنانه 

همچنین در استان کرمان مرحله دوم این رزمایش کمک 
مومنانه سپاه از مصلی بزرگ امام علی)ع( کرمان آغاز شد.

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با بیان اینکه در قالب 
و ۸۰۰  هزار  استان ۳۸  در سراسر  امام حسن)ع(  قرارگاه 
قالب  این بسته ها در  بسته معیشتی توزیع می شود گفت: 

قرارگاه های شهرستانی و مرکز استان و توسط فرماندهان 
نواحی، پایگاه های مقاومت بسیج و حوزه ها، ائمه جمعه  و 
جماعت و مسئوالن اجرایی در قالب قرارگاه امام حسن)ع( 

جمع آوری شده است.
بسته  و ۱۰۰  تعداد ۱۲ هزار  این  از  اینکه  عنوان  با  وی 
توسط بنیاد علوی بنیاد مستضعفان و ۲۶ هزار و ۷۰۰ بسته 
توسط قرارگاه امام حسن)ع( جمع آوری شده است افزود: 
متوسط قیمت ریالی هر بسته ۳۲۰ هزار تومان برآورد شده 

است.
این بسته ها را ۱۲ میلیارد و  اعتبار کلی  سردار معروفی 
 ۱۰ شامل  بسته  هر  گفت:  و  دانست  تومان  میلیون   4۱۶
کیلوگرم برنج، ۲.۵ کیلوگرم گوشت قرمز، 4 کیلوگرم مرغ، 
۲ بسته ماکارونی، یک بسته خرما، ۲ عدد روغن مایع و ۲ 

عدد رب گوجه است.
سپاه  مومنانه  کمک های  سوم  مرحله  اینکه  بیان  با  وی 
نیز همزمان با شب های قدر در استان آغاز می شود افزود: 
مرحله سوم مانند مرحله اول است و ۲4 هزار بسته توسط 
با  بقیه  و  تهران  از  مستضعفان  بسیج  و  پاسداران  سپاه 
کمک های استانی تامین شده است که توزیع آنها تا عید 

فطر ادامه دارد.
در  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
ویژه  حمایتی  بسته های  توزیع  نیز  قدر  روزهای  از  یکی 
مناطق سیل زده را در استان داریم افزود: این روزها شاهد 
این هستیم که همه مردم و مسئوالن مومنانه و عمال پای 
کار آمده اند و اصرار داریم که این کمک ها ادامه پیدا کند 
تا در این شرایط سخت بار کمی از دوش مردم آسیب دیده 

برداریم.

   مردم استان کرمان همچون گذشته در امر خیر پیشتاز بودند و این بار برای کمک به 
همنوعان خود در این ایام شوم کرونایی به میدان آمدند و پویش های مردمی گسترده ای 
برای همدلی و کمک  به اقشار نیازمند آسیب دیده در این ماه مبارک شکل گرفته است. 
باید گفت همدلی حاصل از کمک های مومنانه آن هم در ماه مهمانی خداوند، تجلی تمام 
رخ شکوه کرامت کریمانه مردم کرمان است که در جای جای این دیار به واسطه بسته های 

حمایتی نمایش داده شده است و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

 اصطالحات پر کاربرد بورس را بشناسید

سرویس اقتصادی کرمان امروز

در این خبر می توانید با مفهوم ۱۰ اصطالح پر کاربرد بازار سرمایه آشنا شوید.
به گزارش ایلنا، اگر این روزها اخبار اقتصادی را دنبال کنید بدون شک 
کل،  شاخص  رشد  اخیر  هفته های  در  دارید.  خبر  سرمایه  بازار  رونق  از 
سهامداران را راضی و بسیاری از افراد را ترغیب کرده که هر طور شده است 
وارد فضای پرریسک و هیجان بورس شوند. شاید برای بسیاری از افراد و 
مشتاقان ورود به بازار سرمایه این سوال پیش آمده باشد که شاخص بورس 
چیست؟ و نوسانات و کم و زیاد شدن عدد این شاخص چه معنی و چه 
تاثیری بر تابلوی تاالر شیشه ای دارد و توجه به شاخص کل چه کمکی به 

سرمایه گذار یا معامله گران بورس می کند.
بازار سرمایه همچون هر کسب و کاری  این است که  آنچه مسلم است 
نیاز به آموزش دارد. آشنایی با اصطالحات و مفاهیم پرکاربرد بورس یکی از 
اولویت هایی است که هر سرمایه گذاری باید انجام دهد. مثال اینکه پرتفوی 
چیست؟ عرضه اولیه به چه معناست از جمله مواردی هستند که باید برای 

سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم در بورس با آ ن ها آشنا بود.
در ادامه ۱۰ مورد از پرکاربردترین اصطالحات و مفاهیم بورس   را با هم 

مرور می کنیم.
شاخص کل

بازده نقدی  یا همان شاخص قیمت و  بازدهی  در بورس تهران شاخص 
است  شاخصی  همان  شاخص  این  می شود.  شناخته   TEDPIX نام  با 
که همیشه در رسانه ها اعالم می شود. شاخص کل در بین فعاالن بازار و 

سرمایه گذاران یکی از پرکاربردترین شاخص هاست.
سهام  سود  و  قیمت  عمومی  سطح  بیانگر  شاخص  این  کلی  طور  به 
شرکت های پذیرفته شده در بورس است، به عبارت دیگر تغییرات شاخص 
درک  برای  است.  بورس  در  سرمایه گذاران  بازدهی  میانگین  بیانگر  کل 
ساده تر مفهوم شاخص کل، فرض کنید که شما از تمام شرکت های بورسی 
به تعداد مساوی خریداری کنید. در این صورت تغییرات شاخص کل بورس 
کل  شاخص  واقع  در  بود.  خواهد  شما  سهام  سبد  بازدهی  میزان  با  برابر 
تغییرات قیمت سهام و سود های سالیانه ای را که شرکت ها به شما پرداخت 

می کنند، محاسبه می کند.
)Portfolio( پرتفوی

پرتفوی یک واژه فرانسوی و به ظاهر خیلی پیچیده است، اما مفهوم کاماًل 
واضحی هم در بازار سرمایه دارد که به مجموعه یا سبدی از دارایی های 

مالی گفته می شود.
به بیان دیگر پرتفوی ترکیبی مناسب از سهام یا سایر دارایی هاست که یک 
سرمایه گذار آن ها را خریداری کرده است. هدف از تشکیل پرتفوی سهام 
یا سبد سهام، کاهش ریسک غیرسیستماتیک سرمایه گذاری است؛ بدین 

ترتیب، سود یک سهم می تواند ضرر سهام دیگر را جبران کند.

پرتفوی به صورت مستقیم توسط سرمایه گذاران نگهداری شده یا به وسیله 
سبدگردان های حرفه ای مدیریت می شود. بازده سرمایه گذاری در پرتفوی 
به دلیل  پرتفوی  ریسک  اما  بود؛  خواهد  پرتفوی  آن  متوسط  بازده  معادل 
ریسک  متوسط  از  کمتر  موارد  اغلب  در  غیرسیستماتیک  ریسک  کاهش 

سهام داخل سبد است.
سرمایه گذاری  شرکت های  و  مشترک  سرمایه گذاری  صندوق های 
برای  و  می کنند  سرمایه گذاری  پرتفوی  به صورت  که  هستند  نمونه هایی 
قیمت گذاری آن ها مهمترین عامل ارزش خالص پرتفوی این شرکت هاست.

عرضه اولیه
عرضه اولیه )IPO( به زمانی گفته می شود که سهام یک شرکت برای 
نخستین بار به عموم مردم عرضه می شود. عرضه های اولیه معموالً توسط 
هستند  گسترش  برای  سرمایه  دنبال  به  که  جوان  و  کوچک  شرکت های 
دنبال  به  که  نیز  خصوصی  بزرگ  شرکت های  همچنین  می شود،  انجام 

تبدیل شدن به سهامی عام هستند، عرضه عمومی اولیه انجام می دهند.
جزئیات سهامی که عرضه می شود، به اطالع سرمایه گذاران بالقوه می رسد. 
از مزایای عرضه اولیه در بورس دستیابی ارزان تر به سرمایه، افزایش سرمایه، 
شفافیت اطالعاتی و معافیت مالیاتی را می توان نام برد. از معایب این کار 
هزینه های قانونی، حقوقی و بازاریابی عرضه اولیه، الزام به افشای اطالعات 

مالی، کاهش کنترل و افزایش ریسک دعاوی حقوقی است.
تحلیل تکنیکال و بنیادی

محاسبه  دنبال  به   )Fundamental Analysis( بنیادی  تحلیل 
از  چیزی،  هر  مطالعه  به  منظور  این  به  و  است  سهم  هر  ذاتی  ارزش 
آن  مدیریت  و  شرکت  مالی  وضعیت  تا  صنعت  و  اقتصاد  کلی  وضعیت 
طریق  از   )Technical Analysis( تکنیکال  تحلیل  اما  می پردازد. 

دنبال  به  معامالت،  و حجم  قیمت  مانند  بازار  فعالیت  آمار های  مطالعه 
یک  آینده  حرکت  نشان دهنده  که  است  روند هایی  و  الگو ها  شناسایی 

سهم به آن سو هستند.
تحلیلگران بنیادی در جست و جوی این هستند که ارزش ذاتی سهام 
و  فروش  و  خرید  به  اقدام  بنیادی  دانسته های  براساس  و  است  چقدر 
که  باورند  این  بر  تکنیکال  تحلیلگران  درحالی که  کسب سود می کنند؛ 
کلیه اطالعات در قیمت سهام نهفته است و با تشخیص روند ها و الگو ها 

می توان به سود رسید.
)Separately managed account( سبدگردانی

سبدگردانی، همان طور که از نامش پیداست، چیدمان صحیح دارایی ها 
به  متعلق  کاماًل  آن  مالکیت  که  است  مشخص  سبد  یک  قالب  در 
سرمایه گذار بوده و میزان هر یک از دارایی ها و زمان خرید و فروش آن ها 

نیز به دقت توسط سبدگردان تعیین و پایش می شود.
ارائه این خدمت مالی »سبدگردانی« به سرمایه گذاران در جهان قدمتی 
بیش از نیم قرن دارد، اما در بازار ایران پس از تجربه ایجاد صندوق های 

سرمایه گذاری مشترک، اخیرا مورد توجه قرار گرفته است.
سبدگردانی فرآیندی است که طی آن فرد خبره در امر سرمایه گذاری 
با همکاری تیمی از تحلیل گران حرفه ای و بر اساس خصوصیات، سطح 
دارایی های  از  مناسب  سبدی  سرمایه گذار،  هر  سرمایه  و  ریسک پذیری 
سهام، اوراق مشارکت و سکه طال برای او تشکیل داده و به صورت مستمر 

بر آن نظارت و اعمال مدیریت می کند.
سرمایه گذاری،  محیط  بر  اثرگذار  عوامل  تغییر  به  توجه  با  همچنین، 
تصمیمات الزم در جهت رسیدن به اهداف سبد و افزایش ارزش آن از 

طرف مدیر اتخاذ می شود.

)ETF( صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس
 Exchange یا   ETF بورس  در  معامله  قابل  سرمایه گذاری  صندوق های 
از  که  است  سرمایه گذاری  صندوق های  از  نوعی   Tradable Found
در  روز همانند سهام  آن در طول  واحد های  و  متنوع تشکیل شده  دارایی های 
بازار معامله می شود و ساختاری شبیه صندوق های سرمایه گذاری مشترک دارند.

است،  باز  سهام  معامالت  بازار  که  روز هایی  و  ساعات  طول  در  افراد 
می توانند یک یا چند واحد از یک صندوق ETF را بخرند، یا چند واحد 

از آن را بفروشند.
صندوق سرمایه گذاری شاخصی

 )Index fund( شاخص  بر  مبتنی  سرمایه گذاری  صندوق  هدف 
صندوق  یک  است.  سهام  بازار  شاخص  با  سرمایه گذاری  پرتفوی  انطباق 
سرمایه گذاری مبتنی بر شاخص، الزاماً منابع خود را براساس الگوی تعیین 

شده برای یکی از شاخص های موجود در بازار، سرمایه گذاری می کند.
بازار  شاخص های  از  دیگر  یکی  یا  کل  شاخص  می تواند  مذکور  شاخص 
ضرورت  سهام  خریدوفروش  زمانی  تنها  صندوق ها  این  در  باشد.  سهام 
می یابد که وجهی به واسطه ورود سرمایه گذار جدید اضافه یا به دلیل خروج 
یک سرمایه گذار کم شود. مزیت اصلی صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر 
شاخص، هزینه های نسبتاً پایین آن و حذف ریسک مدیریت صندوق است.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک
از  یکی   )Mutual Funds( مشترک  سرمایه گذاری  صندوق های 
مهم ترین سازوکار های سرمایه گذاری در بازار های مالی هستند که شرایط 
برای  به ویژه  مختلف  سرمایه گذاران  برای  بازده  و  ریسک  ازنظر  را  بازار 

سرمایه گذاران مبتدی مساعدتر می کنند.
ایده اصلی این صندوق ها یک کاسه کردن پول های کوچک و سرمایه گذاری 

آن ها توسط یک گروه از مدیران با تجربه و حرفه ای است.
)AUM( دارایی تحت مدیریت

 ،)Asset Under Management( مدیریت  تحت  دارایی 
نشان دهنده ارزش بازار همه دارایی های مالی است که یک نهاد مالی مانند 
صندوق سرمایه گذاری، شرکت سرمایه جسورانه یا یک کارگزاری، از طرف 
معموال  مدیریت  تحت  دارایی  است.  مشغول  آن  مدیریت  به  مشتریانش 

معیاری از اندازه و موفقیت شرکت مدیریت سرمایه گذاری است.
شرکت های مدیریت سرمایه گذاری معموال کارمزد های خود را به تناسب 
دارایی تحت مدیریت تعیین می کنند، بنابراین دارایی های تحت مدیریت 
همراه با متوسط نرخ های کارمزد تعیین کننده اصلی درآمد های یک شرکت 

مدیریت سرمایه گذاری هستند.
NAV ارزش خالص دارایی

مفهوم ارزش خالص دارایی )Net Asset Value( در واقع ارزش روز 
همه دارایی ها شامل سهام، مطالبات سود سهام، ملک، اوراق با درآمد ثابت 

و... پس از کسر ارزش روز بدهی ها است.
شرکت های  دارایی  خالص  ارزش  درباره  معموال   NAV اصطالح 
سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، صندوق های شاخصی، 

ETFها و سبد های اختصاصی به کار می رود.
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فرهنگ و ادب

روایتی از سه نسل داستان نویسی ایران 

به یاد بدیع الزمان فروزانفر؛ استاِد استادان 

سرویس فرهنگی - هنری کرمان امروز

 جمال میرصادقی که خودش را تحت تاثیر نویسندگان آمریکایی می داند، از 
داستان نویسان نسل اول، دوم و سوم و ویژگی های آن ها می گوید.

این نویسنده پیشکسوت که نوزدهم اردیبهشت ماه تولد ۸۷سالگی وی بود، 
در گفت وگو با ایسنا، از سرگذشت داستان نویسی ایران در طول فعالیت سه 
از  ایران  از داستان نویسان گفت و اظهار کرد: نسل اول داستان نویسی  نسل 
سال ۱۳۰۰ شروع می شود و تا سال ۱۳۳۲ و زمان کودتای ۲۸ مرداد ادامه 
جمالزاده،  محمدعلی  می دهند:  تشکیل  نویسنده  هشت  را  نسل  این  دارد. 
صادق هدایت، بزرگ علوی، صادق چوبک، سیمین دانشور، جالل آل احمد، 
به آذین و ابراهیم گلستان. این  داستان نویسان اغلب آرمان گرا یعنی معتقد به 

آرمان هایی برای ایران هستند.
او ادامه داد: البته بیشتر کارهای جمالزاده سرگرم کننده است و مروری بر 
دین محور  بیشتر  آل احمد  و  آرمان گرا  هدایت  اما  دارد،  خاطرات گذشته اش 
بزرگ  و  چپ محور  به آذین  زن محور،  دانشور  زبان محور،  هم  گلستان  است. 
علوی مبارزه جو است. این خصوصیت کارهای آنان است که آن ها را از هم 

جدا می کند.
میرصادقی سپس فرق عمده میان نویسندگان نسل اول و دوم را پختگی آثار 
نسل دوم دانست و اظهار کرد: در آثار نویسندگان نسل اول، پختگی آثار نسل 
ابراهیم  استثنا وجود دارد؛ جالل آل احمد،  البته یکی، دو  ندارد.  دوم وجود 
گلستان و حتی صادق چوبک به مرور کارهای شان پخته تر می شود، البته چون 
در زمان نسل دوم هم دوام می آورند. بعضی ها اما رفتند و تمام شدند، درحالی 
که همان طور که گفتم آثار برخی نویسندگان نسل اول بعد از سال ۱۳۳۲ از 

نظر تکامل نثر و شیوه ارائه قدرت پیدا می کند.
این داستان نویس و مدرس داستان نویسی که معتقد است نسل دوم، دوران 
شکوفایی نویسنده ها است گفت: نویسندگان نسل دوم هم از نظر نثر و هم 
از نظر تنوع شکوفا می شوند و در  عین حال آرمانگرا هم هستند. آن تعداد از 
نویسندگان نسل اول که در نسل دوم باقی ماندند، تا حدی تحت تاثیر ادبیات 
غرب هستند؛ آل احمد بیشتر تحت تاثیر ادبیات فرانسه و چوبک تحت تاثیر 

ادبیات آمریکا است.
او افزود: نسل دوم در عین حال که آرمان گرا هستند، بیشتر به آرمان های 
البته  دارند.  توجه  روانشناختی  و  فردی  خصوصیت های  به  کمتر  و  ملی 
مثال  برمی دارند.  گام  اعتقادات شان  جهت  در  کدام  هر  گفتم  که  همان طور 
آل احمد بیشتر مذهبی است و آرمان گرایی اش در جهت برگشت به گذشته 
است و به الهام و شهود اعتقاد دارد، یعنی بازگشت به یک خصوصیت ملی 

و سنتی و فکر می کند با اتکا به مذهب همه چیز آرمانی به دست می آید.
نویسنده کتاب »عناصر داستان« سپس اظهار کرد: نسل دوم نویسندگان 
هوشنگ  می توان  هستم.  آنان  جزء  هم  من  که  نویسنده هستند   ۳۱ شامل 
از  را  محمود  احمد  و  دولت آبادی  محمود  ساعدی،  غالمحسین  گلشیری، 
چهره های برجسته این نسل دانست. کارهای این چند تن خصوصیت عمده ای 
واقع هر کدام شناسنامه  نفر جدا می کند. در  از میان ۳۱  را  دارد که آن ها 
روحی خودشان را ارائه می دهند و سعی می کنند فردیت جداگانه خودشان 
داستان  که  است  خصوصیتی  این  و  بدهند  انعکاس  داستان های شان  در  را 

امروز را از قصه های گذشته جدا می کند. قصه های گذشته را می خواندیم تا 
سرگرم شویم، چون بیشتر داستان حکایت می کنند و خصوصیت لذت دهی 
و سرگرم کنندگی دارند، اما فقط شناختی از گذشته به خواننده می دهند که 
این شناخت عام نیست. اما نویسندگان بزرگ نسل دوم که نام شان را بردم، 
شناختی می دهند که از خصوصیت فردی و روحی خودشان است یعنی دیگر 
قصه نیست و دارای خصوصیت روانشناختی عام است. مثال ما در »هزار و یک 
شب« می بینیم که شاه یک پسر دارد که بد است و یک پسر دارد که خوب 
است ولی در آن ها خصوصیات روحی و روانشناختی دیده نمی شود، اما چیزی 
که به داستان امروز اضافه شده این خاصیت روحی و روانشناختی است، یعنی 
هر شخصیت در داستان یک خصوصیت فردی دارد. در داستان امروز دیگر 
همانند قصه ها فقط قهرمان نداریم و شخصیت مرکزی، اصلی و ... داریم، دیگر 
کسی نماد شیطان و خدا نیست بلکه یکی نماد یک طرز تفکر و دیگری نماد 

طرز تفکر دیگری است. 
وجود  روانشناختی  خصوصیت  گذشته  قصه های  در  داد:  ادامه  میرصادقی 
ندارد و آدم ها فردیت ندارند و عام هستند، اما در داستان امروز شخصیت ها با 

خصوصیت روانشناختی شناخته می شوند.
بودن خصوصیت  برجسته  دوم  نسل  نویسندگان  ویژگی  این که  بیان  با  او 
روانشناختی است گفت: نثر جمالزاده، بزرگ علوی و هدایت نثر الکنی است. 
به  نثر  نظر  از  ولی  کرده  را خلق  کور«  »بوف  مثل  هدایت شاهکاری  گرچه 

قدرت نثر نویسنده هایی که در نسل دوم هستند نمی رسد.
پیروزی  از  پس  نویسندگان  سوم  نسل  ظهور  به  سپس  میرصادقی  جمال 
انقالب اشاره و بیان کرد: نسل سوم از سال ۵۷ شروع شده و تا امروز ادامه 
چهارم  نسل  آمدن  کار  روی  برای  اتفاقی  هنوز  این که  ضمن  است.  داشته 
حاصل  دوم  نسل  مشروطه،  نهضت  حاصل  اول  نسل  چون  است.  نیفتاده 

کودتای ۲۸ مرداد و نسل سوم حاصل انقالب است. 
نسبت  به  سوم  نسل  نویسندگان  داستان های  افزود:  داستان نویس  این 
نشان  را  فردیت ها  بیشتر  تنوع  این  است.  آرمان گرایی  فاقد  ولی  متنوع تر 
می دهد اما جنبه عام ندارد، به همین دلیل آن شناسنامه آرمان گرایی که دو 
نسل قبل داشتند در نسل سوم وجود ندارد، برای همین آثارشان در عین تنوع 

ماندگار نیست، چون فردیت از جنبه عام گرایی در آن ها نیست.

گروه  سه  در  سوم  نسل  نویسندگان  دسته بندی  با  ادامه  در  میرصادقی 
هستند  اسالم گرا  گروهی  هستند،  دوم  نسل  دنباله رو  گروه  یک  کرد:  اظهار 
که آمدند و گفتند نثرهای گذشته جنبه عینی داشته و ما می خواهیم جنبه 
قصه ها  به  شبیه  کمی  آن ها  موضوعات  باشد.  داشته  شهود  و  الهام  مقدس، 
شده و بیشتر به شخصیت های مقدس توجه کردند، در واقع اصل داستان بر 
تجربه و مشاهده است و نه بر الهام و شهود. گروهی دیگر از نسل سوم هم رو 
به غرب دارد، آن خصوصیت، تکنیک و استحکام نسل دوم را ندارد و صرفا 
نوگرایی  بیشتر سمت  نسل  این  است،  کرده  توجه  خارجی  نویسنده های  به 
رفته اند و به پسامدرن توجه دارند و دنباله رو جریان نهضت هنری ای که در 

غرب پیش آمده هستند. 
از نویسندگان  اثرپذیری خود  جمال میرصادقی در پاسخ به سوالی درباره 
خارجی و ایرانی گفت: بزرگ ترین نویسنده های دنیا مثل تولستوی، همینگوی، 
داستایفسکی، دیکنز، جویس و وولف نه تنها بر من که بر همه نویسندگان 
نویسنده هستند که هنوز  اما دو  تاثیر گذاشته اند و مشاهیر جهان هستند. 
اولی چخوف  تاثیر آن ها هستند؛  اعمال قدرت می کنند و همه جهان تحت 
است؛ چخوف بر تمام دنیا تاثیر گذاشته، تنوع در کار او زیاد است و به جای 
این که خصوصیت خالقش زیاد باشد خصوصیت روانشناختی اش زیاد است. او 
داستان های برشی را به میان آورد. نویسنده های بزرگ دنیا همه تحت تاثیر 
چخوف هستند. دیگری همینگوی است که حتی مارکز خود را تحت تاثیر 
او دانسته است. داستان های همینگوی بیشتر از نظر ساختاری مطرح است. 
او به جای این که توصیف و تشریح کند، داستان را در تصویرپردازی ها نشان 

می دهد.
دیکنز،  مثل  همینگوی  از  قبل  نویسنده های  کرد:  بیان  ادامه  در  او 
تفسیر  و  توضیح  همه  پروست  و  جویس  وولف،  تولستوی،  داستایفسکی، 
می دادند، ولی نویسنده های آمریکایی گفتند که این روش درست نیست و 
باید در عمل نشان داده شود و به جای بازگویی، بازنمایی کرد. نویسنده های 
اما  هستند،  آمریکایی  نویسنده های  تاثیر  تحت  سخت  هم  دوم  نسل 
به  نوشته های دولت آبادی توصیفی و توضیحی و نثرش کمی کهنه است و 
تاثیر  نویسندگان آمریکایی برمی گردد، ولی احمد محمود هم تحت  از  قبل 

آمریکایی ها است. من هم تحت تاثیر نویسنده های آمریکایی هستم.

سرویس فرهنگی - ادبی کرمان امروز

 بدیع الزمان فروزانفر نام ماندگاری است که به محض شنیدنش پیرمردی 
با ته ریش سفید و مو های کم و مرتب را به یادمان می آورد و نگاهی عمیق 
که تو گویی از پشت عینکش دارد به تجسمی از فرهنگ و ادب فارسی در 
قالب کلماتی نگاه می کند و به جلوه ای مکتوب از تمدن ایرانی و اسالمی 
می اندیشد. محاسن و مو هایی که البته در عکس های جوانی استاد، تیره 
البته در همان عکس های جوانی هم  را  نافذ و عمیق  نگاه  بودند؛ رد آن 

می توان رصد کرد.
تجربه تلمذ از عالمه قزوینی

فروزانفر در خانواده ای مذهبی و اهل دانش به دنیا آمد. در کودکی قرآن 
را تا حد از بر شدن فرا گرفت و بعد مقدمات علوم قدیم را نزد پدر  آموخت. 
آوازه شاعری اش در همه جا می پیچد  بود  با اشعاری که سروده  در آغاز 
تا جایی که والی خراسان را نیز به تحسین خود واداشت. سپس در سن 
۱۶ سالگی از خراسان رفت و برای همیشه ساکن تهران شد. عالمه محمد 
قزوینی، ذکاء الملک فروغی، شمس العلماء گرکانی و میرزا رضاخان نایینی 
و... از اساتیدی بودند که فروزانفر در تهران از محضر و دانش شان بهره برد 

و از آن ها آموخت.
 قصیده، غزل، قطعه یا مثنوی؟ فارسی یا عربی؟

قریحه و غریزه شاعری اش از همان سال های نوجوانی آشکار شد. چنان که 
اهالی شعر و آن ها که ذوق و استعداد شاعری را تشخیص می دادند، از ذوق 
و استعداد او به وجد آمدند. نقل است که در یکی از محافل ادبی دوران در 
خراسان، فروزانفر نوجوان هم حضور داشت. مجلس شعرخوانی بود و هر 
کس شعری می  خواند. تا اینکه نوبت به فروزانفر رسید و با اعتماد به نفسی 
مثال زدنی، پیش از آنکه شعری بخواند از حاضرین پرسید: »چه نوع شعری 
بخوانم؟ قصیده؟ غزل؟ قطعه؟ مثنوی؟ کدام یک؟« آن ها دشوارترین قالب 
ممکن را از شاعر جوان مطالبه کردند: قصیده. شاعر باز شعر خواندن را 
آغاز نکرد و قبل از آن سوال دیگری پرسید: »از قصاید عربی ام بخوانم یا 
از قصاید فارسی ام؟« حاضران که از این همه آمادگی نزد شاعر شگفت زده 
شده بودند، به او مجال دادند که از هر کدام نمونه ای بخواند و خود را به 

دو قصیده عربی و فارسی او سپردند.
از بشرویه تا بدیع الزمان

است  تغییری  پر  و  پیچیده  دگردیسی  فروزانفر، حاصل  بدیع الزمان  نام 
 ۱۲۷۶ سال  در  برجسته  ادیب  این  خودش.  بر  او  نامگذاری  کنش  از 
خورشیدی با نام محمدحسین در بشرویه خراسان به دنیا آمد. در جوانی به 
محمدحسین بُشرویه ای شناخته می شد. نامی که بعد ها چند بار تغییر کرد 
و سرآخر به بدیع الزمان فروزانفر رسید. او در مقطعی خود را جلیل ضیاء 
فروزانفر.  بدیع الزمان  سرآخر  و  فروزانفر  جلیل  بعدتر  و  خواند  بشرویه ای 
تخلص شعری او در آغاز شاعری اش، تخلص ضیا را برای خود برگزید و 
بعد معادل فارسی شده و البته زیبای ضیا یعنی فروزانفر را به کار بست؛ 
با این همه نام بدیِع بدیع الزمان حاصل بدعت او نیست. این لقب مربوط به 
سال ۱۲۹۸ خورشیدی است. زمانی که قصیده ای از فروزانفر در وصف بهار 
به نظر و پسند والی وقت خراسان که احمد قوام، همان قوام السلطنه، باشد 

خوش نشست و او را به بدیع الزمان عصر خویش ملقب کرد.
پدر، اولین شاعر زندگی فروزانفر

عالقه و گرایش فروزانفر به شاعری را می توان با فضای خانه و خانواده ای 
که او در آن ها زندگی می کرده نیز مرتبط دانست. او فرزند پدری اهل شعر 
بزرگان منطقه بشرویه و شاعر دوره  از  بود؛ شیخ علی بشرویه ای  ادب  و 
مشروطه. فروزانفر مقدمات علوم را در زادگاه یعنی بشرویه آموخت و بعد 
راهی مشهد شد. در مشهد محضر استادان نامور خراسان را تجربه کرد. 

کسانی، چون ادیب نیشابوری، ادیب پیشاوری و... در آغازگاه قرن جاری 
خورشیدی راهی تهران شد و تحصیالت خود را در مدرسه سپهساالر ادامه 
داد. گفته شده که در مسجد سپهساالر چندی حجره ای داشت. در ۱۳۰۵ 
تدریس در دارالفنون و دارالمعلمین عالی را آغاز کرد. ۸ سال بعد یعنی در 
سال ۱۳۱۳ به معاونت دانشکده معقول و منقول که بعد ها شد دانشکده 

الهیات دانشگاه تهران منصوب شد.
تدریس تا آخر عمر

تالیف  بود.  معاصر  مولوی پژوهان  مهم ترین  از  یکی  فروزانفر  بدیع الزمان 
مهمی دارد به نام »تحقیق در زندگانی موالنا جالل الدین بلخی«. در سال 
۱۳۱۴ هیاتی متشکل از نصراهلل تقوی، علی اکبر دهخدا و ولی اهلل نصر به 
زندگانی  در  »تحقیق  بررسی  از  پس  تهران  دانشگاه  ممیز  هیات  عنوان 

موالنا...« ی فروزانفر به او گواهینامه دکترا دادند.
گواهینامه ای که نقش مهمی در زندگی و کار او داشت. چرا که به اعتبار 
آن به ِسمت استادی دانشسرای عالی و دانشکده های ادبیات و معقول و 
منقوِل دانشگاه تهران منصوب شد. در سال ۱۳۲۳ بر اساس رای شورای 
استادان شد رییس دانشکده معقول و منقول و این مسوولیت را تا زمان 
تاسیس  ابتدای  از  او  برعهده داشت.  یعنی سال ۱۳۴۶  بازنشستگی خود 
دوره دکترای ادبیات فارسی در دانشگاه تهران، تدریس در دوره دکترای 
این رشته را به عهده گرفت و برنامه این دوره را پایه گذاری کرد. فروزانفر 
اگر چه در سال ۱۳۴۶ از استادی دانشگاه بازنشسته شد، اما کار تدریس 
دانشجویان دکترای ادبیات فارسی را تا آخر عمر یعنی سال ۱۳۴۹ ادامه 
داد. عمر ۷۳ ساله او که در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۹ بر اثر سکته قلبی پایان 
یافت، حاوی اتفاق ها و تجربه های دیگری در حوزه های غیر از ادبیات هم 
بود که شرح مفصل آن در این مجال نمی گنجد و از آن میان می توان به 

ریاستش بر کتابخانه سلطنتی و نیز عضویتش در مجلس سنا اشاره کرد.
 شاگردان تربیت یافته در حکم اعتبار استاد

محضر  تجربه  به  معموال  ادیب،  یک  فرهنگی  زندگی  فراز های  بیان  در 
اساتیدی اشاره می کنند که به او درس گفته اند و او به اصطالح از آن ها 
می دهد.  اعتبار  شاگرد  به  که  است  اساتید  نام  این  واقع  در  کرده.  تلمذ 
اساتید  شاگردی  مقام  از  جدای  که  هستند  هم  کسانی  میان  این  در 
فهرست  درس شان  کالس های  حاصل  که  شدند  استادانی  خود  بزرگ، 
بلندباالیی از نام هایی شد که بر تارک فرهنگ و هنر و ادبیات این سرزمین 
نیکنام و جاودان یاد  اساتید  از آن  بدیع الزمان فروزانفر یکی  می درخشند. 
از دانشجویان مبرز دوره دکترا در  است. فروزانفر استاِد راهنمای جمعی 
دانشکده های ادبیات و الهیات بود که اغلِب آنان بعد ها استادان برجسته 
به  می توان  جمله  آن  از  شدند؛  ایران  فرهنگ  مطالعات  و  پارسی  ادب 
صفا،  ذبیح اهلل  خانلری،  ناتل  پرویز  مثل  شاخص ترین های شان  از  تعدادی 
یوسفی،  غالمحسین  زرین کوب،  عبدالحسین  شیرازی،  حمیدی  مهدی 
محمدرضا  دبیرسیاقی،  سیدمحمد  سرامی،  قدمعلی  ریاحی،  محمدامین 
شفیعی کدکنی، سیمین دانشور، محمود نشاط، ضیاءالدین سجادی، جالل 
مرتضی  مرتضوی،  منوچهر  ستوده،  منوچهر  گوهرین،  متینی، سیدصادق 

موالنا، محمود مقتدایی و... اشاره کرد.
آوازه سلوک و شیوه تدریس

مطرح  شاگردانش  توسط  معموال  فروزانفر  مورد  در  که  دیگری  جنبه 
می شود، شیوه تدریس اوست. بسیاری از دانشجویانی که در کالس های او 
حضور داشته و از او آموخته اند و به اصطالح از محضر او بهره مند شده اند، 
از کالس های او به عنوان فرصتی برای استفاده از محضر شخصیتی عالم 
یاد کرده اند که سلوک و روحیه و شیوه تدریس او تجربه یگانه ای را برای 
آن ها  از  تعدادی  نام  که  دانشجویان  آن  از  رقم می زد. خیلی  دانشجویان 
آن ها  همه  تقریبا  شدند.  بزرگی  استادان  خود  بعد ها  آمد،  مقال  این  در 
در مورد تبحر، سواد و یگانگی سلوک او در مقام مدرس و استاد دانشگاه 

متفق القول اند.

استاد یگانه دوران
به  او  معلمی  شخصیت  و  فروزانفر  توصیف  در  زرین کوب  عبدالحسین 
دلسوزی و صمیمیتش اشاره کرده و گفته است: »معلم و استادی دلسوز 
نبود، هم تهذیب بود و هم در عین  او تنها تعلیم  بود. درس  و صمیمی 
ادب  استادان  بین  در  معلمی  کار  در  او  توفیق  همه،  این  با  تفریح.  حال 
عصر به کلی بی سابقه بود... شعر را به سبک قدما محکم و متین می گفت، 
مخصوصا به شیوه ناصرخسرو و خاقانی عالقه داشت و از این حیث یادآور 
ادیب پیشاوری بود. احوال و اسبابی که در حیات ادبی وی موثر افتاد از وی 
بیشتر یک محقق و یک عالم ساخت… قلمرو تحقیق او ادبیات و تصوف 

بود، خاصه در دوران اسالمی قبل از صفویه...«
محققی بی بدیل در قلمروی فرهنگ اسالمی

می شود  شناخته  چیره دست  مولوی پژوهی  عنوان  به  چه  اگر  فروزانفر 
اما- چنان که همه درباره او می گویند -این تنها بخشی از مهارت، دانش 
باور  به  می تاباند.  باز  را  انسانی  علوم  و  فرهنگ  حوزه های  بر  او  تسلط  و 
محققی  ایران  اسالمی  فرهنگ  قلمروی  تمام  »در  فروزانفر  زرین کوب، 
بی بدیل بود. با وجود گذشت یک ربع قرن از غیبت او، هرچه امروز نزد 
ما در زمینه عرفان و ادب جدی و درخور ارج است، میراث اوست و آنچه 
از حوزه تاثیر تعلیم بالواسطه یا مع الواسطه او خارج است، غالبا از عمق 
و لطف و تامل خالی به نظر می رسد. حوزه کنجکاوی اش وسیع و عرصه 

استعدادش تقریبا نامحدود بود.«
 اهمیتی در حکم استادی استادان

جلدی  دو  از  دامنه ای  که  مانده  جای  بر  متعددی  تالیفات  فروزانفر  از 
»سخن و سخنوران« که در اوایل کار او در سال های آغازین سده جاری 
دهه  در  که  را  او  اشعار«  و »مجموعه  مقاالت«  تا »مجموعه  منتشر شد 
یافتند، دربر می گیرد. »سخن  انتشار  از مرگش  بعد  ۵۰ و یکی دو سال 
و سخنوران« کتابی است در شرح احوال و نقد و سنجش آثار ۵۵ تن از 
نامورترین شاعران پارسی گوی قرن های سوم تا ششم هجری. این کتاب 
که بار اول قبل از سال ۱۳۱۰ در تهران منتشر شد، به شاعران مختلفی 
می پردازد. از حنظله بادغیسی و رودکی و فردوسی و منوچهری و مسعود 
برد  نام  می توان  که  فروزانفر  آثار  دیگر  از  دیگر.  بسیاری  و  سلمان  سعد 
»احادیث و قصص مثنوی« است. این کتاب خود مشتمل بر دو کتاب است 
که یکی »احادیث مثنوی« و دیگری »مآخذ قصص و تمثیالت مثنوی« نام 

دارد. این کتاب یکی از محصوالت مولوی پژوهی فروزانفر است که توسط 
او نوشته شده و حسین داودی به صورت مجموعه و در یک جلد با ترجمه 
متون عربی در سال ۱۳۷۶ آن را در انتشارات امیرکبیر چاپ کرده است. 
عالوه بر کتاب هایی که از فروزانفر منتشر شده، آثاری نیز دیگران درباره او 
نوشته اند. فهرستی هر دو سری از کتاب ها در کتاب شناسی او آمده است.

فروزان فر را »استاد استادان« لقب داده اند؛ لقبی که بی شک حاصل دانش 
عمیق و تسلطی است که او در زبان و ادبیات فارسی و نیز عربی دارد و 
همچنین احاطه ای که بر حوزه هایی، چون عرفان، منطق و حکمت. جمله 
بزرگاِن ادبیات، فروزانفر را محقق و دانشمندی نستوه در عرصه تحقیقات 

ادبی و عرفانی می دانند.
کماکان در حکم مرجع و مأخذ

همان  طور که پیش تر هم اشاره شد، او موالناپژوهی چیره دست و عمری 
با مثنوی و دیگر آثار مولوی محشور بود. بسیاری بر این باورند که او به 
آثار و زندگی و سلوک مولوی، هم ردیف مصحح معروف  بر  لحاظ تسلط 
سوئدی مثنوی معنوی یعنی »رینولد نیکلسون« است. با اینکه ۵۰ سال از 
درگذشت این استاد بزرگ زبان و ادبیات فارسی می گذرد، آثار تالیفی او به 
ویژه در زمینه مولوی شناسی کماکان در صدر مهم ترین مراجع و مأخذی 
ادبیات فارسی و آن ها که به کار مولوی پژوهی  است که محققان زبان و 

مشغولند از آن ها بهره می برند.
قصه غم انگیز آرامگاه ابدی

فروزانفر در باغ طوطی در صحن حضرت عبدالعظیم حسنی در شهرری 
از ۳۰ سال مقبره اش معامله شد. شفیعی  اما گویا پس  به خاک سپرده، 
کدکنی در این باره گفته: »تولیت آستان حضرت عبدالعظیم با گذشت ۳۰ 
سال و رفع مانع فقهی، قبر بدیع الزمان فروزانفر، از استادان بزرگ دانشگاه 
تهران و یکی از نوادر فرهنگ ایران زمین را، به مبلغ یک میلیون تومان به 
یک حاجی بازاری فروختند. هیچ کس این حرف را باور نمی کند؛ من خود 

نیز باور نمی کردم تا ندیدم.«
 کتاب شناسی

• سخن و سخنوران، در دو جلد
• منتخبات ادبیات فارسی

زندگانی موالنا جالل الدین محمد مشهور  و  احوال  • رساله در تحقیق 
به مولوی

• تاریخ ادبیات ایران بعد از اسالم تا پایان تیموریان(
• فرهنگ تازی به پارسی )با مشارکت چهار نفر از استاداِن دیگر(

• خالصه مثنوی، به انتخاب و انضمام تعلیقات
• تصحیح زنده بیدار )حی بن یقظان( اثر ابن طفیل

• تصحیح فیه مافیه از گفتار موالنا جالل الدین محمد مشهور به مولوی
• تصحیح معارف سلطان العلما بهاءالدین محمدبن حسین خطیبی بلخی 

مشهور به بهاء ولد
• ماخذ قصص و تمثیالت مثنوی

• احادیث مثنوی
• کلیات شمس یا دیوان کبیر

• تصحیح معارف برهان الدین محقق ترمذی
• شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

• دیوان اشرف قزوینی
• تصحیح مناقب اوحدالدین کرمانی

• تصحیح ترجمه رساله قشیریه
• شرح مثنوی شریف در سه مجلد

• مجموعه مقاالت بدیع الزمان فروزانفر، به کوشش عنایت اهلل مجیدی
• مجموعه اشعار فروزانفر با مقدمه دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

منبع: برترین ها



دوشنبه 22 اردیبهشت ماه 17/1399 رمضان 1441/ 11 می 2020/سال بیست و چهارم شماره 3197 پنج روزانه خوانی

جهش تولید و ملزومات آن

زنانکداماستانهاازنظراقتصادیفعالترند؟

جهش تولید با وجود فشار تحریم های بین المللی 
نیازمند یک برنامه عملیاتی جدی و مهندسی شده و 
یک عزم ملی همه جانبه بر پایه سیاست های درست 
و اصولی است. جهشی که در صورت تحقق می تواند 
کشور را به یک رشد و تحول اقتصادی و خودکفایی 

جدی در همه عرصه ها برساند.
 ۹۸ سال  در  شده  تبیین  های  سیاست  راستای  در 
انقالب  معظم  رهبر  تولید،  رونق  بر  تمرکز  بر  مبنی 
کردند.  گذاری  نام  تولید«  »جهش  سال  را  امسال 
کشور  در  گذاران  سیاست  هاست  سال  که  موضوعی 
اند  تاکید و تمرکز کرده  بر توسعه هر چه بیشتر آن 
زیرا الزمه اصلی رونق و رشد اقتصادی در کشور رشد 
تولید است و تاکید مکرر ایشان بر این موضوع حاکی 
از اهمیت یک حرکت ملی همه جانبه در این راستا به 

ویژه در شرایط حساس اقتصادی کشور است.
کشور  تولید  در  توجه  قابل  جهش  یک  تحقق  اما 
که  است  بسترهایی  و  ملزومات  فراهم شدن  مستلزم 
بر  نهادهای مختلف و سیاست گذاران  باید مسووالن 
آن اهتمام ورزند و البته ضروری است تا بر رفع موانع 
و چالش هایی که سال هاست سد راه تولید در کشور 
اساسی  و  جدی  ریزی  برنامه  و  بازنگری  یک  است 

داشته باشند.
تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی همواره 
هست.  و  بوده  تولید  نیازهای  ترین  بنیادی  از  یکی 
موضوعی که به ویژه در شرایط سخت و حساس کنونی 
داده،  قرار  فشار  تحت  را  تولیدکنندگان  به شدت  که 
اعطای  گیرد.  قرار  دولت  های  برنامه  اولویت  در  باید 

یک  طبق  اقتصادی  های  بنگاه  به  بانکی  تسهیالت 
برنامه مشخص و عملیاتی الزمه کمک به چرخه تولید 
از واحدهای  یا تعطیلی بسیاری  از رکود  و جلوگیری 
است که  تولیدکنندگانی  به  ویژه کمک  به  و  تولیدی 
با برنامه، هدف و ایده های نو و عملیاتی وارد عرصه 
دانش  های  شرکت  و  پژوهشگران  یا  اند  شده  تولید 
بنیان که طرح های عملیاتی و نوآورانه مورد نیاز کشور 

را مایلند به عرصه تولید وارد کنند.
سرمایه  های  صندوق  ظرفیت  حداکثر  از  استفاده 

گذاری برای طرح ها و پروژه های تولیدی از ابزارهای 
پویایی کافی  باید  تولید است که  تامین سرمایه  مهم 
به این عرصه سرمایه گذای تزریق شود. جهش تولید 
یعنی یک کار عملیاتی در یک زمان کوتاه که اتفاقی 
بزرگ را رقم می زند. بنابراین نیاز به یک طرح دقیق، 
و  عملیاتی  ریزی  برنامه  و  شده  کارشناسی  و  علمی 
توجه به بخش هایی خاص دارد که پیشتر کمتر مورد 

توجه قرار می گرفته است.
بسیار  های  بخش  از  زودبازده  و  کوچک  های  بنگاه 

مهمی است که فعال سازی و حمایت از آنها باید در 
دستور کار دولت و مسووالن قرار گیرد، چرا که نگاه 
ویژه به این بخش می تواند اتفاق بزرگی را در عرصه 
رشد تولید رقم بزند. از مهمترین مشکالت این بخش 
و کیفیت مناسب و خرید  با قیمت  اولیه  مواد  تامین 
ملزومات و ماشین آالت مورد نیاز با قیمت و شرایط 
مناسب است که به ویژه در شرایط تحریم و نوسانات 
کرده  مواجه  چالش جدی  با  را  تولیدکنندگان  ارزی، 
موانع  و  نشده  مرتفع  بخش  این  مشکالت  اگر  است. 
موجود رفع نشود، بخش بزرگی از ظرفیت کشور که 

در این بخش نهفته است مغفول می ماند.
توسعه  و  کننده  تامین  دولتی  های  بنگاه  تشکیل 
می  شد  عملیاتی  چین  در  که  ای  تجربه  همانند  گر 
به  تولیدی  های  بنگاه  دغدغه  از  مهمی  بخش  تواند 
منظور تامین مواد اولیه با قیمت مناسب را برطرف و 
اینکه به  نیز فروش محصوالت را تسهیل کند. ضمن 
رشد صادرات این محصوالت نیز می تواند کمک کند. 
به این ترتیب بنگاه تولیدی می تواند بیشترین تمرکز 

خود را بر ارتقای کیفیت محصوالت خود بگذارد.
رفع موانع مالیاتی و بخشودگی جرایم می تواند یکی 
از دغدغه های اصلی تولیدکنندگان را برطرف و مسیر 

تولید را هموار کند.
در راستای تامین منابع مالی برای تولید و طرح ها و 
پروژه های سرمایه گذاری شرکت هایی که در بورس 
هستند نقش بسیار تعیین کننده ای را می توانند ایفا 
کنند. بنابراین افزایش سرمایه نقدی این شرکت ها می 

تواند منجر به افزایش ظرفیت تولید در کشور شود.

و  مردم  قدرت خرید  افزایش  برای  دیگر،  از طرف 
و  ایرانی  کاالهای  مصرف  و  خرید  برای  آنها  تشویق 
این کاالها،  بیشتر  تولید هر چه  به  در پی آن کمک 
اعطای گسترده تسهیالت خرید کاالی ایرانی و کارت 
های اعتباری عامل بسیار موثری است که می تواند به 
تحریک تقاضا برای کاالی داخلی و استفاده از حداکثر 

ظرفیت های تولید در کشور منجر شود.
اما نکته بسیار مهم و اساسی که باید بیش از هر زمان 
از کارآفرینان و جهادگران  به آن توجه شود حمایت 
با  عرصه تولید و صنعت کشور است که سال هاست 
اراده و  با  نامالیمات  و  وجود همه فشارها، چالش ها 
تدبیر و همت واال و نبوغ و تعهدی مثال زدنی چرخ 
تولید کشور را با دستان توانمند خود چرخانده اند و با 
ایجاد اشتغال به چرخه اقتصادی کشور کمک شایان 
توجهی کرده اند. به طور قطع حمایت هر چه بیشتر از 
این کارآفرینان و کمک به بخش خصوصی و برداشتن 
موانع حرکتی این بخش می تواند منجر به یک جهش 
اهداف  بیشتر  چه  هر  تحقق  و  تولید  در  توجه  قابل 

سیاست های اقتصاد مقاومتی شود.
تصمیمات  و  ها  حرکت  کاری،  موازی  از  جلوگیری 
سلیقه ای می تواند بخش عمده از موانع رشد تولید در 
کشور را برطرف کند. آنچه مسلم است ثبات اقتصادی 
و ایجاد امنیت سرمایه گذاری و فضای امن کسب و 
کار و ثبات هر چه بیشتر بازار ارز از زیر ساخت های 
در کشور  تولید  توسعه  و  رشد  برای  که  است  مهمی 

باید فراهم شود.
خبرگزاری ایرنا

سرویس اقتصادی کرمان امروز

سایر  به  نسبت  ایران  در  اقتصادی  مشارکت  نرخ   
به طور  که  حالی  در  است.  پایین تر  جهان  کشورهای 
یا  نفر شاغل  نفر، ۶۱  از هر ۱۰۰  در جهان  میانگین 
نفر   ۴۴ ایران  در  تعداد  این  کارند،  جست وجوی  در 
است. در این میان، وقتی به مشارکت اقتصادی زنان 
نگاه می کنیم، تنها از پنج کشور وضعیت بهتری داریم. 
بسیار  نیز  استان ها  سطح  در  زنان  کار  نیروی  عرضه 
محدود است تا جایی که در برخی استان ها کمتر از 

۱۰ درصد زنان به لحاظ اقتصادی فعالند.
مرکز آمار نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 
بیکاری  نرخ  آن،  اساس  بر  که  کرد  منتشر  را   ۱٣۹۸
جمعیت ۱٥ ساله و بیشتر ۱۰,٧ درصد اعالم شده که 
نسبت به سال ۱٣۹٧، ۱.٥ درصد کاهش یافته است. 
نرخ مشارکت جمعیت باالی ۱٥ سال در سال گذشته 
۴۴.۱ درصد بوده که نسبت به سال گذشته ۰.۴ درصد 
کاهش یافته است. با این حال، جمعیت شاغالن ۴٣۰ 
هزار نفر افزایش یافته و به بیش از ۲۴ میلیون و ۲٧۰ 

هزار نفر رسیده است.
گزارش تفصیلی و جداول این طرح آمارگیری هنوز 
منتشر نشده و باید دید تأثیرات کرونا بر بازار کار سال 
۱٣۹۸ نیز در این آمارها در نظر گرفته شده  است یا 
خیر. آخرین جداول تفصیلی از وضعیت بازار کار کشور 
می تواند  آن  بررسی  که  است  پاییز ۱٣۹۸  به  مربوط 
تصویر مناسبی از بازار نیروی کار به تفکیک استان و 

نیز بین زنان و مردان ارائه دهد.
بر اساس جداول، طرح آمارگیری نیروی  کار در پاییز 
۱٣۹۸ که توسط مرکز آمار منتشر شده، نرخ بیکاری 
جمعیت ۱٥ سال و بیشتر ۱۰.۶ درصد بوده که نسبت 
نرخ  است.  یافته  کاهش  درصد   ۱.٣  ،۱٣۹٧ پاییز  به 
بیکاری مردان در پاییز سال گذشته ۸.۹ درصد و نرخ 

بیکاری زنان ۱٧.٣ درصد بوده است.
کدام استان ها برای زنان کار ندارند؟

از  بیشتر  کشور  در  زنان  بیکاری  نرخ  کلی  به طور 
کشور  استان های  تمام  در  موضوع  این  است.  مردان 
به جز خراسان شمالی، صادق است. در استان خراسان 
شمالی، مردان بیکار بیشتر از زنان بیکار هستند. نرخ 
بیکاری مردان در این استان ۸.۹ درصد است که ۰.۶ 

درصد از نرخ بیکاری زنان کمتر است.
استان کرمان  به  زنان مربوط  بیکاری  نرخ  بیشترین 
که  است  حالی  در  این  است؛  درصد   ٣٣.۹ نرخ  با 
این استان ۶.٧ است. در واقع  نرخ بیکاری مردان در 
نیز  مردان  و  زنان  بیکاری  نرخ  بین  فاصله  بیشترین 

مربوط به همین استان است.
همچنین کمترین نرخ بیکاری زنان مربوط به استان 
خراسان رضوی است. نرخ بیکاری زنان در این استان 
برابر ۸.۲ درصد است که البته به میزان ۲.٧ درصد از 

نرخ بیکاری مردان بیشتر است.
بخش های اقتصادی زنانه تر

بخش  در  نفر   ٥۰ در کشور،  شاغل  نفر  هر ۱۰۰  از 
خدمات، ٣٣ نفر در بخش صنعت و ۱٧ نفر در بخش 
به طور  نسبت  این  هستند.  کار  به  مشغول  کشاورزی 
تقریبی برای مردان نیز صادق است، اما مقایسه سهم 
اشتغال مردان و زنان در این سه بخش اقتصادی نشان 

و  خدمات  بخش های  در  زنان  اشتغال  سهم  می دهد 
کشاورزی بیشتر از مردان و در بخش صنعت کمتر از 
مردان است. از هر ۱۰۰ نفر زن شاغل در کشور، تقریباً 
٥۱ نفر در بخش خدمات، ٣۰ نفر در بخش صنعت و 

۱۹ نفر در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.
توزیع نیروی کار در استان تهران به گونه ای است که 
بیشترین سهم اشتغال را  بخش خدمات دارد. حدود 
۶۶ درصد از شاغالن پایتخت در بخش خدمات فعالیت 
می کنند. ٧٧ درصد زنان شاغل در پایتخت، شاغالن 
بخش خدمات هستند که این نسبت بیشترین میزان 
حضور زنان در این بخش، در مقایسه با سایر استان های 

کشور را نشان می دهد. در مقابل، زنان شاغل در استان 
سیستان و بلوچستان، بیشتر در بخش صنعت جذب 
شده اند، به طوری که سهم اشتغال زنان در این بخش، 
٥۹.٥ درصد است. استان کرمانشاه نیز بیشترین زنان 
کشاورز را در خود جای داده؛ به طوری که ٥۶.٥ درصد 
از شاغالن زن در استان، در بخش کشاورزی فعالیت 

می کنند.
اقتصادی  نظر  از  آنها  زنان  که  استان هایی 

فعال ترند
نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز ۱٣۹۸ برای جمعیت 
۱٥ ساله و بیشتر، ۴۴.٣ درصد بوده است. این نرخ از 

نسبت جمعیت فعال باالی ۱٥ سال به کل جمعیت 
در این بازه سنی محاسبه می شود. منظور از جمعیت 
فعال، شاغالن و افراد بیکار در جست وجوی کار است. 
نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار باالی ۱٥ سال در 
میان زنان کل کشور ۱٧.٥ درصد اعالم شده که در 
 ٧۱ یعنی  مردان  اقتصادی  مشارکت  نرخ  با  مقایسه 

درصد، بسیار پایین تر است.
به طور کلی، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نسبت 
به سایر کشورهای جهان پایین  است. برای یک مقایسه 
در  کشورها  سایر  مقادیر  با  را  نرخ  این  می توان  کلی 
آنجایی  از  البته  کرد.  مقایسه  میالدی  گذشته  سال 
کشورها  سایر  آمار  و  فصلی  به صورت  ایران  آمار  که 
به صورت ساالنه مورد مقایسه قرار گرفته، این مقایسه 
چندان دقیق نیست، اما کمک می کند موقعیت بازار 
کار در ایران را در مقایسه با سایر کشورها درک کنیم.
سال  برای  اقتصادی  مشارکت  نرخ  جهانی  میانگین 
۲۰۱۹ بر اساس آمارهای بانک جهانی، ۶۱ درصد بوده 
است. بر همین اساس، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در 
ایران نیز با فاصله زیادی نسبت به مقادیر جهانی یعنی 
۴٧ درصد قرار دارد. در واقع تنها کشورهایی که نرخ 
مشارکت اقتصادی زنان در آنها از ایران پایین تر است، 

الجزایر، سوریه، اردن، عراق و یمن هستند.
زنان در استان های خراسان رضوی، یزد و خراسان 
شمالی به ترتیب با ۲۹.۴، ۲٣.۸ و ۲٣.٥ درصد بیشترین 
نرخ مشارکت اقتصادی در بین استان های کشور را در 
پاییز سال گذشته داشتند. همچنین استان مرکزی با 
۶.۶ درصد، استان سمنان با ۱۱ درصد و استان قم با 
۱۱.۶ درصد، سه استان دارای کمترین نرخ مشارکت 

زنان در بین استان های کشور هستند.
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ظریف:    باید از آمریکا حساب کشی شود
دو  گذشت  به  اشاره  با  کشورمان  امورخارجه  وزیر 
سال از خروج یک جانبه آمریکا از برجام تاکید کرد: 
زورگویی قانون شکنانه اعتبار سازمان ملل را به خطر 
می  تهدید  را  الملل  بین  امنیت  و  و صلح  اندازد  می 

کند.
ایسنا، محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه  به گزارش 
جمهوری اسالمی ایران در پیامی در حساب کاربری 
خود در توئیتر با انتشار متن کامل نامه خود به دبیرکل 

سازمان ملل متحد نوشت: »در دومین سالگرد »پایان 
مشارکت ایاالت متحده« در برجام، از آنتونیو گوترش 
به  متحده  ایاالت  از  که  خواستم  متحد  ملل  دبیرکل 
کردن  وادار  همچنین  و  وظایفش  از  تخطی  دلیل 
زورگویی  شود.  حساب کشی  کار  همین  به  دیگران 
قانون شکنانه، اعتبار ملل متحد را به خطر می اندازد و 

صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند.«
اکرام  روز  مناسبت  به  دیگر  توئیتی  همچنین  ظریف 

که  کرد  نشان  خاطر  آن  در  و  منتشر  نیکوکاری  و 
انسانیت، کرونا و تروریسم اقتصادی آمریکا را شکست 
می دهد. وی در این توئیت نوشت: »امروز در تقویم 
ما روز اکرام و تکریم خیرین است. کار خیریه سنت 
سر  از  رمضان،  ماه  در  است.  ایران  مردم  باستانی 
همدلی به تهی دستان کمک شد و میلیون ها ماسک و 
ضدعفونی کننده تحویل شد. انسانیت بر کووید۱۹ و 

تروریسم اقتصادی پیروز می شود.«

کرد:  اعالم   )WHO( بهداشت  جهانی  سازمان 
برخالف یک باور اشتباه که چندیست مطرح شده، 
استعمال دخانیات نه تنها از بدن در برابر ابتال به 
بلکه سیگاری هایی  کووید-۱۹ محافظت نمی کند 
که به این بیماری مبتال می شوند به مراتب بیشتر 
در معرض ابتال به نوع حاد بیماری و مرگ ناشی 

از آن هستند.
کرخوف«،  فان  »ماریا  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
برنامه  در  کووید-۱۹  با  مقابله  فنی  سرپرست 
در  بهداشت  جهانی  سازمان  بهداشت  فوریت های 
پاسخ به سوالی درباره صحت این ادعا که »برخی 

دانشمندان دریافته اند افراد سیگاری کمتر به دلیل 
ابتال به کووید-۱۹ در بیمارستان بستری می شوند.«، 

تاکید کرد: این گفته واقعاَ درست نیست.
وی اظهار کرد: برخی گزارش های رسانه ای درمورد 
به  که  دارند  وجود  نشده ای  بازنگری  مطالعات 
به  مبتالیان  در  دخانیات  استعمال  میزان  بررسی 
کووید-۱۹ و بستری در بیمارستان پرداخته است. 
اما باید توجه داشت این مطالعات برای ارزیابی این 
موضوع نبودند که آیا استعمال سیگار، افراد را در 
برابر ابتال به کرونا محافظت می کند یا خیر؟ و قطعا 
هیچ کدام اعالم نکرده اند که سیگار، افراد را از ابتال 

به این بیماری مصون نگه می دارد.
ماریا فان کرخوف ادامه داد: مضرات تنباکو به خوبی 
شناخته شده است و ما می دانیم که میلیون ها نفر 
همه ساله در اثر استعمال دخانیات جان خود را از 
دست می دهند. کووید-۱۹ نیز یک بیماری تنفسی 
است و سیگار کشیدن نیز باعث آسیب به ریه ها 
این  به  مبتالیان  وخیم تر شدن حال  نتیجه  در  و 

بیماری می شود.
وی تاکید کرد: شماری از تحقیقات نشان داده اند 
که استعمال دخانیات منجر به ایجاد بیماری های 
بیشتر  خطرات  معرض  در  را  افراد  و  شده  شدید 

نیاز به دستگاه های تنفسی، بستری در بخش  و 
قرار  میر  و  مرگ  نهایت  در  و  ویژه  مراقبت های 

می دهد.
بنا بر گزارش خبرگزاری شینهوا، دکتر ماریا فان 
در  کووید-۱۹  با  مقابله  فنی  سرپرست  کرخوف، 
برنامه فوریت های بهداشت سازمان جهانی بهداشت 
دخانیات  استعمال  از  افراد  کرد:  تاکید  پایان  در 
خودداری کنند، چرا که عالوه بر مضرات شناخته 
شده آن ها، افراد را در شرایط شیوع کروناویروس در 
خطر باالتری از ابتال به نوع حاد بیماری کووید-۱۹ 

و مرگ ناشی از آن قرار می دهد.

سردار کمالی  گفت: در گذشته تمامی افراد ذکور 
از ۱۵ سالگی می توانستند در سامانه سرباز ماهر 
یازدهمی  پایه  از پسران  اکنون  اما  نام کنند  ثبت 

دعوت می شود تا در این سامانه ثبت نام کنند.
مرکزی  قرارگاه  عالی  سردار موسی کمالی مشاور 
با خبرنگار مهر اظهار  مهارت آموزی در گفت وگو 
و  کشور  از  دفاع  سربازی،  اصلی  رسالت  کرد: 
برقراری امنیت است. مقام معظم رهبری )مدظله 
بر  عالوه  سربازان  که  دارند  تاکید  همواره  العالی( 
یاد  هم  کار  یک  حتماً  نظامی  مسائل  یادگیری 
مهارت  مرکزی  قرارگاه  راستا  همین  در  بگیرند. 
آموزی فعالیت خود را در سه محور قبل از خدمت، 

حین خدمت و پس از خدمت آغاز نموده است.
وی افزود: در محور قبل از خدمت، کلیه افراد ذکور 
از ۱۵ سالگی می توانند در سامانه سرباز ماهر ثبت 

نام کنند. که این ثبت نام برای دانش آموزان پایه 
یازدهم الزامی می شود. ثبت نام دو منفعت را برای 
جوانان به همراه خواهد داشت. اول اینکه در حین 
خدمت از مشوق ها بهره مند خواهند شد ثانیاً پس 
از خدمت تسهیالتی برای شروع و یا توسعه اشتغال 

سربازان ترخیص شده اعطا خواهد گردید.
مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی با اشاره 
به اینکه اعطای مشوق های حین خدمت از تیرماه 
سال جاری شروع خواهد شد، ادامه داد: مشوق ها 
سامانه  در  شده  امتیازات کسب  اولویت  اساس  بر 
اعطا می شوند که این سیستم امتیازدهی با هفت 
همچنین  می پذیرد.  صورت  گوناگون  شاخص 
ایشان  اعزام  زمان  که  هستند  کسانی  اولویت 
پیشنهاد  و  انتخاب  را  مشوق  پنج  باشد.  نزدیک 
می دهند که اگر امتیاز الزم را کسب کنند یکی از 

آن امتیازات به آنها تعلق می گیرد ولی اگر امتیاز 
آنها  به  مشوقی  به صورت خودکار  سامانه  نیاورند 

تخصیص می دهد.
برنامه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  کمالی  سردار 
گفت:  چیست  خدمت  حین  افراد  برای  قرارگاه 
حین  در  سربازان  می شود  تالش  حتی االمکان 
کارگیری  به  دارند  که  مهارتی  مطابق  خدمت 
تحصیلی  مدرک  با  افراد  برای  همچنین  شوند، 
آموزش های  بر  عالوه  باالتر،  و  ارشد  کارشناسی 
عمومی، آموزش های کارآفرینی نیز در نظر گرفته 

شده است.
وی افزود: قرارگاه تا دو سال پس از پایان خدمت 
کارکنان وظیفه نیروهای مسلح را همراهی می کند 
هدایت  شغلی،  هدایت  و  رصد  را  وضعیتشان  و 
تسهیلگری مالی می کند تا سرباز به اشتغال برسد 

و  ارگان ها  تمامی  و همکاری  با کمک  امر  این  و 
نهادهای مرتبط اعم از وزارتخانه های کار، صمت، 
ارتباطات، و همچنین بانک ها و… محقق می شود.

ادامه  مهارت آموزی  مرکزی  قرارگاه  عالی  مشاور 
کشاورزی  حوزه  در  که  سربازی  مثال  برای  داد: 
نیز  خدمت  از  پس  و  داشته  تخصص  و  مهارت 
فعالیت در توسعه روستایی داشته باشد، می تواند 
از ۳۰ میلیون تا ۱۵ میلیارد تومان وام با توجه به 

نوع طرح از وزارت کار دریافت نماید.
سردار کمالی در پایان به تمام جوانان توصیه نمود 
خدمت  دوران  بیشتر  هرچه  شدن  مفید  جهت 
نشانی  به  ماهر  سرباز  سامانه  در  حتماً  سربازی 
www.smaher.ir ثبت نام نمایند و همچنین 
مشاوره های  جزئیات  از  تکمیلی  توضیحات  وعده 

مختلف را در آینده نزدیک دادند.

کم  و  ترین  عاجالنه  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
تصور  که  است  این  کرونا،  با  برخورد  نوع  خردترین 
باید  تاکید کرد:  است،  تمام شده  ویروس  این  کنیم 
اگر  زیرا  باشیم.  باش  آماده  مورد کرونا در حالت  در 
تغییر رفتار دهد، تمام معادالت ما بهم می  ویروس 
ریزد. برآورد می شود که در پاییز امسال، آنفلوآنزا و 
کرونا باهم بروز کنند و پیش بینی می شود که یکی از 

پاییزهای سخت را در پیش داشته باشیم.
عملیات  فرماندهی  شورای  جلسه  در  نمکی  دکتر 
ضمن  تهران  کالنشهر  در  کرونا  بیماری  مدیریت 
قدردانی از تمامی دست اندرکارانی که با تالش های 
کرونا،  ویروس  با  مقابله  و  مبارزه  برای  روزی  شبانه 
آموزه  درس  و  تجربیات  کرونا،  گفت:  کردند،  تالش 

های ارزنده ای را به جهانیان ارزانی داشت.
وی افزود: در مورد کالنشهر تهران، دکتر زالی و دکتر 
بین  صمیمانه  مشارکت  تاکنون  اند  توانسته  بندپی 
بخشی را ایجاد کنند و موفقیت هایی که در مقابله با 

کرونا مشاهده می کنیم گواه بر این وفاق است.
بنده  گویند،  می  برخی  کرد:  تصریح  نمکی  دکتر   
وزارت  به  ورودم  بدو  که  ام  بوده  بدشانس  وزیری 
بهداشت، با حوادث و وقایعی همچون سیل و زلزله و 
اپیدمی، مواجه شدم، اما چرا از این منظر به موضوع 
می نگرند، چرا اینگونه نمی اندیشند که خداوند در 
این عمر کوتاه به بنده این توفیق را داد که امور مردم 
که بندگان خدا هستند را انجام دهم. کرونا، علیرغم 
اینکه آسیب های زیادی به ملت ها زد، موهبت هایی 

نیز به همراه داشت.
از  سالمت  نظام  در  ما  کرونا،  بحران  در  گفت:  وی 
از یک سو جور مسائلی که  دوجهت جور کشیدیم، 
برای سالمتی مردم ایجاد شده بود و از سوی دیگر 

جور مسائل اقتصادی کشور را کشیدیم. متاسفانه در 
کشور ما اقتصاد خانوار به اقتصاد کالن پیوند نخورده.
اگر در دنیا اتفاقی بیفتد، اول اقتصاد کالن آسیب می 
بیند و بعد از مدتها، اقتصاد خانواده آسیب می بیند، 
اما در ایران برعکس است، یعنی با کوچکترین اتفاقی 
اول اقتصاد خانواده لطمه می بیند و بعد اقتصاد کالن.
دکتر نمکی در ادامه درخصوص شرایط کالنشهر تهران 
در مقابله با کرونا، گفت: در مبحث کرونا، تهران را باید 
به گونه ای متفاوت ببینیم. تهران با سایر شهرستان 

ها فرق دارد.
با حدس و احتمال و شاید، نمی توان بحران را 

اداره کرد
عملیات  فرماندهی  شورای  اعضای  به  خطاب  وی 
با  گفت:  تهران  کالنشهر  در  کرونا  بیماری  مدیریت 
اداره  را  بحران  توان  نمی  شاید،  و  احتمال  و  حدس 
کرد. شیوه اداره مدیریت بحران به همین صورت است 
که شما انجام می دهید. یعنی ایجاد انسجام قوی بین 
بخشی و ترسیم دورنمایی از آینده. این شیوه را باید 
برای مدیریت کالنشهر تهران به عنوان یک برنامه ملی 
مصوب کرده و برآن پایبند باشیم و این تشکلی که 
برای مدیریت تهران به وجود آمده است، باید حفظ 

شود و با افت و نزول کرونا، آن را رها نکنید.
کم  و  ترین  عاجالنه  کرد:  خاطرنشان  بهداشت  وزیر 
تصور  که  است  این  کرونا،  با  برخورد  نوع  خردترین 
کرونا  ویروس  است.  شده  تمام  ویروس  این  کنیم 
ویروسی متفاوت است و باید با نگاهی متفاوت به آن 
بنگریم. از طرف دیگر، ویروس های هم خانواده این 
ویروس، مانند سارس و مرس به سمت کم خطر شدن 
هستند. زیرا اگر هر کدام از پاتوژن ها در طول تاریخ 
به قوت خود باقی بمانند و انسان ها را قتل عام کنند، 

از نسل بشر چیزی باقی نمی ماند. ویروس ها و پاتوژن 
ها به مرور آرام تر می شوند. اما نمی دانیم که رفتار 
ویروس کووید ۱۹ چگونه خواهد بود. در مورد کووید 
تا 6 ماه زمان  نباید شتاب زده نظر داد، بین 4   ۱۹
الزم است تا در مورد این موضوع با قاطعیت بیشتری 

سخن گفت.
دکتر نمکی تاکید کرد: باید در مورد کرونا در حالت 
آماده باش باشیم. زیرا اگر ویروس تغییر رفتار دهد، 
برآورد می شود که  بهم می ریزد.  ما  تمام معادالت 
و  کنند  بروز  باهم  کرونا  و  آنفلوآنزا  امسال،  پاییز  در 
پیش بینی می شود که یکی از پاییزهای سخت را در 
پیش داشته باشیم. اگر چنین شد، باید آمادگی کامل 

داشته باشیم.
وی در خصوص واردات واکسن آنفلوآنزا، گفت: در سال 
جاری، واردات واکسن آنفلوآنزا افزایش خواهد داشت 
تا تمامی گروه های آسیب پذیر بتوانند واکسینه شوند.

معتقد  کرونا  مورد  در  کرد:  تصریح  بهداشت  وزیر 
و  کند  بروز  بعدی  پیک  پاییز،  در  اگر  که  هستیم 
نداشته  خشونت  سمت  به  ای  عمده  ژنتیک  جهش 
باشد، دیگر با شرایطی که تاکنون از سر گذرانده ایم 
مواجه نخواهیم شد و با کرونایی آرام تر روبرو خواهیم 
بود. چراکه وقتی ویروس در طبیعت بچرخد، ایمنی را 
باالتر می برد، دوم اینکه رفتار ویروس به سمت آرام 
تر شدن پیش می رود. سوم اینکه امیدواریم داروهای 
پایان  تا  اما  کنیم.  شناسایی  را  موثرتری  ضدویروس 
سال ۱4۰۰ نباید به واکسن کرونا امیدوار باشیم، زیرا 
تولید و ساخت واکسن پروسه ای بسیار زمانبر است. 
بنابراین، امیدواریم بتوانیم پاییز را به خوبی مدیریت 

کنیم.
مدیریت  مورد شیوه  در  افزود:  ادامه  در  نمکی  دکتر 

تصور می کنم که استان البرز و استان تهران را در 
قالب یک پکیج درنظر بگیریم. تاثیرات البرز بر تهران 
و تهران بر البرز با توجه به اینکه روزانه تعداد زیادی از 
افراد در آنها رفت و آمد دارند، قابل توجه است. ستاد 
این دو استان باید یکپارچه شود، یعنی ستاد استانی را 

به ستاد منطقه ای تبدیل کنیم.
تهران  استان  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  گفت:  وی 
نباید جزیره ای عمل کنند و باید بنشینیم و ساختار 
بهداشت و درمان تهران و حومه را به صورت یکپارچه 

وطراحی کنیم.
وی تاکید کرد: تهران ویترین کشور در مباحث مختلف 
ملی است. لذا ضرورت دارد که در مورد تصمیماتی که 
برای آن گرفته می شود، نهایت هوشیاری را به کار 

گیریم.
دکتر نمکی خاطرنشان کرد: در بحران کرونا، رفتار و 
عمل بیمارستان های تهران به عنوان اولین تماس با 
بیمار، برای کشور الگو بود و برای سایر بیمارستان ها 
جرات ایجاد کردند و جا دارد، این وفاق و همدلی را 

ارج نهیم.
با حضور  و  که  این جلسه  در  وبدا،  گزارش  براساس 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  نمکی،  دکتر سعید 
استاندار  بندپی،  محسنی  انوشیروان  دکتر  پزشکی، 
تهران و دکتر علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت 
مقابله با کرونا در شهر تهران، نمایندگان دستگاه های 
اجرایی مسئول در امر مقابله با کرونا و معاونین وزارت 
بهداشت، در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، گزارشی 
از عملکرد بخش های مختلف در ارتباط با مدیریت 
درخصوص  و  ارائه  تهران،  شهر  در  کرونا  بیماری 
تصمیمات و راهکارهای جدید در مقابله با این بحران، 

بحث و تبادل نظر شد.

خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی آبیک گفت: بازی 
با ریموت درب پسر ۱۲ ساله را به کام مرگ برد.

سرهنگ مجید حسنوند  اظهار کرد: در پی دریافت 
گزارش حادثه ای در بخش شاریات شهرستان آبیک، 

بالفاصله مأموران انتظامی این بخش برای رسیدگی 
به موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با حضور در محل مشاهده کردند 
که پسر ۱۲ ساله ای در کارگاه نقاشی پدرش حین 

بازی کردن با ریموت درب آهنی، ناگهان درب بسته 
گیر  درب  بین  سر  و  تنه  قسمت  از  بچه  پسر  و 
افتاده و دچار خفگی شده و جان خود را از دست 

داده است.

سرهنگ حسنوند اظهار کرد: جسد متوفی توسط 
با  و  انتقال  قانونی  پزشکی  به  اورژانس  عوامل 
تشکیل پرونده، تحقیقات پلیس در این خصوص 

ادامه دارد.

سازمان جهانی بهداشت:افزایشخطرابتالبهنوعحادومرگناشیازکرونادرسیگاریها

 سردار کمالی: پسرانپایهیازدهمیدرسامانهسربازماهرثبتنامکنند

پیش بینی پاییز سخت از نظر آنفلوآنزا و کرونا

بازی با ریموت پسر ۱۲ساله را به کام مرگ برد

بی احتیاطی پدر منجر 

به مرگ کودک ۵ساله شد
خودرو  دستگاه  یک  برخورد  از  میانه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

پیکاپ با کودک خردسال در مسیر سرچم به اردبیل خبر داد و گفت: 
متاسفانه در این حادثه کودک پنج ساله جان خود را از دست داد.

پی  در  گفت:  خبر  این  جزییات  تشریح  در  فارسی  توحید  سرهنگ 
اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف 
در مسیر سرچم به اردبیل، ورودی روستای قره بالغ، بالفاصله ماموران 

انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعالمی اعزام شدند.
وی افزود: با حضور ماموران و عوامل اورژانس در محل حادثه مشخص 
شد، پدری به همراه دو فرزند دوقلوی خردسال خود با خودروی پژو 
از  فرزندان  از  یکی  غفلت،  اثر  بر  و  کرده  توقف  جاده  کنار  در   4۰۵
خودرو پیاده شده و به صورت ناگهانی وارد جاده می شود؛ متاسفانه 
کودک خردسال در مسیر موافق با یک دستگاه پیکاپ برخورد کرده 
به بیمارستان جان خود را  انتقال  از  و به دلیل شدت جراحات پس 
کارشناسان  سوی  از  حادثه  وقوع  علت  گفت:  وی  می دهد.  دست  از 
پلیس راه میانه به زنجان، بی توجهی و عدم دقت در حضانت فرزند 
از سوی والدین کودک متوفی و همچنین عدم توجه به جلو از سوی 
راننده پیکاپ عنوان شده است. به گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس 
استان، سرهنگ فارسی در خاتمه از شهروندان خواست مراقب فرزندان 
برون  مسیرهای  مانند  پرخطر  مناطق  در  به خصوص  خود  خردسال 

شهری باشند تا شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.

قتل سه خواهر پرستار در مکزیک
مقامات مکزیک از کشته شدن سه پرستار که هر سه با هم خواهر 
بوده اند در ایالت "کواویال" و پس از مشاهده چندین مورد از رفتارهای 
خشونت آمیز علیه کادر درمانی در بحبوحه شیوع کرونا در این کشور 
خبر دادند. مقامات مکزیک اعالم کرده اند که در پی وقوع این قتل، 
تحقیقات الزم را در این زمینه آغاز کرده اند اما انگیزه این جنایت هنوز 
مشخص نیست. مقامات می گویند کادر درمان و کارکنان بیمارستان ها 
در مکزیک طی هفته های اخیر به دلیل ترس از آلوده بودن به کرونا با 

خشونت های متعدد روبه رو شده اند.
یکی از مقامات ارشد خدمات بهداشت عمومی )IMSS( در مکزیک 
بر این که مرگ این سه خواهر پرستار  با تاکید  ایالت "کواویال"  در 
"قتل" بوده است، اعالم کرد: این جنایت در لحظه ای اتفاق افتاده که 
کادر درمان ما مهم ترین عنصر برای مقابله با بحران بهداشتی پیش رو 

محسوب می شوند.
سه  یا  دو  است  ممکن  که  کرده  اعالم  نیز  "کواویال"  کل  دادستان 
بازداشتی  هیچ  هنوز  اما  باشند  داشته  نقش  قتل  این  در  جنایتکار 
صورت نگرفته است. هم چنین هنوز مشخص نیست که این جنایت 

دقیقاََ چه زمانی رخ داده است.
این دادستان هم چنین اظهار داشته هنوز هیچ مدرکی مبنی بر این 
بهداشت  بخش  در  این سه خواهر  اشتغال  دلیل  به  این جنایت  که 
ضمن  وی  حال  این  با  است.  نشده  یافت  داده،  رخ  کشور  درمان  و 
ابراز تاسف نسبت به وقوع چنین جنایتی، بر پیدا کردن عامالن این 

جنایت و محکومیت آن ها طبق عدالت تاکید کرد.
وزارت بهداشت مکزیک پیش بینی کرده شیوع کرونا در این کشور که 
دومین اقتصاد بزرگ آمریکای التین است، این هفته به اوج خود برسد.

بنا بر گزارش رویترز،  مکزیک ۹۸۲ مورد ابتالی جدید به کروناویروس 
و ۲۵۷ مورد مرگ و میر ناشی از آن را تایید کرد که مرگبارترین روز از 

زمان رسیدن این همه گیری به مکزیک به حساب می آید.
تاکنون ۳۱ هزار و ۵۲۲ مورد ابتال به کووید۱۹- در مکزیک تایید شده 
که از این میان ۳۱6۰ نفر جان خود را از دست داده اند اما خود دولت 
این کشور اعالم کرده شمار واقعی مبتالیان و قربانیان این همه گیری 

بسیار بیشتر از آمارهای رسمی اعالم شده است.

راز قتل و آتش زدن 

جسد آرایشگر جوان
خبرگزاری ایلنا: زن جوان با همدستی برادر و مرد مورد عالقه اش در 
جنایتی هولناک دست به قتل دختر جوان زده و جسدش را به آتش 
سالن  از  سودا  نام  به  جوانی  زن  گذشته  سال  اسفند   ۱۹ کشیدند.  
زیبایی مشگین شهر که در آن مشغول به کار بود خارج شد و به خانه 

یکی از دوستانش رفت اما دیگر به خانه بازنگشت.
 خانواده این زن ۲۸ ساله چند روز به دنبال سرنخی از دخترشان بودند 
اما هیچ ردی از او به دست نیامد تا اینکه به اداره پلیس مراجعه و از 

ناپدید شدن دخترشان خبر دادند.
روز سه شنبه ۲۰ اسفند ماه ۹۸ یک چوپان در نزدیکی سد احمدبیگلو 
یک  حالیکه  در  و  کرد  کردن  پارس  به  شروع  گله اش  سگ  که  بود 

استخوان در دهانش بود به سمت چوپان جوان رفت.
چوپان جوان به دنبال سگ گله اش رفت با نیم تنه سوخته یک انسان 
روبه رو شد و در فاصله دیگری نیمه سوخته شده جسد انسان پیدا 
شد و همین کافی بود تا تیمی از ماموران پلیس مشگین شهر برای 

تحقیقات در محل حاضر شود.
تحقیقات برای شناسایی جسد سوخته شده که یک زن بود در پلیس 
آگاهی مشگین شهر استان اردبیل ادامه داشت تا اینکه خانواده سودا 
حسن زاده که به دنبال سرنخی از دخترشان بودند با مراجعه به اداره 
پلیس و با توجه به مدارک و شواهد پلیسی مشخص شد که جسد 

سوخته متعلق به سودا گم شده است.
از ماموران پلیس آگاهی مشگین  پرونده تیمی  این  با جنایی شدن 
شهر برای تحقیقات پلیسی وارد عمل شدند و در گام نخست به سراغ 
خانواده سودا حسن زاده رفته و مشخص شد که قربانی جنایت شب 
قبل از پیدا شدن جسد سوخته اش در خانه یک زن آشنا میهمان 
بوده است. ماموران به سراغ زن جوان آشنا که مریم نام دارد رفته و 
این زن در بازجویی ها شروع به داستان سرایی کرد اما وقتی در تناقض 
گویی هایش گرفتار شد و دوربین های مداربسته در نزدیکی خانه این 

زن راز این جنایت هولناک را فاش کرد.
همدستی  با  مریم  که  بردند  پی  پلیسی  تحقیقات  در  کارآگاهان 
برادرش و مرد جوانی دست به قتل سودا زده و پس از سرقت طالها و 
پول هایش برای پنهان ماندن سرنخ پلیسی جسد او را به نزدیکی سد 

احمدبیگلو منتقل کرده و در آنجا آتش زده اند.
برادر و مرد مورد عالقه مریم در عملیات پلیسی دستگیر شدند و در 
بازجویی ها مرد جوان به قتل سودا اعتراف کرد و مشخص شد برادر 
مریم جسد را پس از جابجا کردن با همدستی مرد جوان آتش زده اند.
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وانت پیکان 

و بار ۲۲۰ کیلوگرمی تریاک
فرمانده انتظامی استان از کشف ۲۲۰ کیلوگرم تریاک در بخش "گلباف" 
پایگاه  انتظامی  ماموران  عملیات  در  مرگ  سوداگر  یک  دستگیری  و 

مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرمان خبر داد.
از شهروندان  با اشاره به تحویل متهم به مراجع قضایی،  سردار ناظری 
از مواد مخدر در صورت  خواست: برای کاهش تبعات اجتماعی ناشی 
با هرگونه مورد مشکوک در زمینه خرید، فروش و حمل مواد  برخورد 
مخدر سریعأ مراتب را به منظور شناسایی و دستگیری سوداگران مرگ 

به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اطالع دهند.

دستگیری باند سرقت مسلحانه 

خودرو در سیرجان
فرمانده انتظامی استان کرمان از شناسایی و دستگیری سارقان مسلح 

خودرو در عملیات پلیس آگاهی شهرستان سیرجان خبر داد.
اشرافیت  با  پلیس  به دستگیری ۳ سارق گفت:  اشاره  با  ناظری  سردار 
اطالعاتی، استان را برای افراد شرور و هنجار شکن ناامن کرده است و 

امنیت روانی و اجتماعی شهروندان را حفظ می کند.

پلمب ۴۲ واحد صنفی متخلف 

در راور
از پلمپ ۴۲ واحد صنفی متخلف در  راور  انتظامی شهرستان  فرمانده 
استمرار طرح کاهش زنجیره انتقال ویروس کرونا در این شهرستان خبر 

داد.
سرهنگ علیرضا سوری با اشاره به بازدید از ۳۶۰ واحد صنفی گفت: برای 
۱۵۸ واحد صنفی تذکر و اخطاریه پلمب صادر و ۴۲ واحد صنفی را به 
علت نقض اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا و نادیده گرفتن ابالغیه های 
صنفی و اخطار های قبلی درخصوص فعالیت نکردن و تعطیلی واحد های 

پرخطر وکم خطر در وقت های تعیین شده، پلمب کردند.

انهدام ۲ باند بزرگ سرقت 

موتوسیکلت در ریگان
فرمانده انتظامی استان کرمان از شناسایی و دستگیری ۷ سارق حرفه ای 
موتورسیکلت با اعتراف به ۴۲ فقره سرقت در مناطق شرق استان خبر 

داد.
در  فقره سرقت   ۴۲ به  تاکنون  متهمان  گفت:  ناظری  عبدالرضا  سردار 
فهرج  نرماشیر،  بم،  شهرستان های  همچنین  و  یزد  استان  از  مناطقی 
و ریگان استان کرمان اعتراف کردند که با توجه به اوراق کردن وسایل 
نقلیه و فروش آن ها در مجموع ۱۶ فقره سرقت موتورسیکلت کشف شد.

او با اشاره به ادامه تالش ها برای کشف اموال مسروقه و بازگشت آن ها 
به مالباختگان ۲ استان، بر رعایت اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات 

بازدارنده برای وسایل نقلیه به منظور پیشگیری از سرقت تاکید کرد.

کشف کالهبرداری  ۱۰۰میلیارد ریالی
فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف کالهبرداری ۱۰۰میلیارد ریالی 
فردی که از طریق ثبت یک شرکت برای فروش خودرو های خارجی در 

کرمان فعالیت می کرد، خبر داد.
شرکتی  ثبت  به  اقدام  کالهبردار  فردی  گفت:  ناظری  عبدالرضا  سردار 
برای فروش خودرو های خارجی در شهر کرمان کرده که مردم با مراجعه 
به این شرکت در مراحل اولیه ثبت نام مبالغی از ۳۵ تا ۴۵۰ میلیون 
تومان را به حساب شخصی این فرد برای خرید انواع مختلف خودرو های 
خارجی واریز می کنند و این فرد از حسن نیت مردم سوءاستفاده کرده و 

تاکنون از این طریق ۱۰۰ میلیارد ریال کالهبردی کرده است.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه پرونده این فرد کالهبردار در 
مرجع قضایی مفتوح است، افزود: تاکنون ۷۰ نفر از مالبختگان با طرح 
دعوی در مرجع قضایی به پلیس آگاهی مراجعه کردند و در حال سیر 

مراحل قانونی است.

کشف دو راس بره میش وحشی

 در کهنوج
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کهنوج گفت: ماموران یگان 
از  را  بره میش وحشی  این شهرستان دو راس  حفاظت محیط زیست 

منزل یک متخلف کشف و ضبط کردند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
حسین عبداهلل زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کهنوج 
گفت: بر اساس گزارشات همیاران محیط زیست مبنی بر نگهداری دو 

راس بره میش در شهرستان کهنوج کشف شد.
او افزود: این دو بره میش وحشی در یکی از منازل کوهستانی منطقه 
شهرستان فاریاب توسط یک شکارچی با سابقه، زنده گیری شده بودند .
عبداهلل زاده تصریح کرد: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان 
کهنوج طی دستور قضایی در محل حضور پیدا کرده و پس از بازرسی 

از محل موفق به کشف مورد گزارش شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست کهنوج گفت: پرونده نامبرده جهت 

سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال شده است.
میش  بره  دستگیرودوراس  متهم  یک  عملیات،  دراین   : کرد  اظهار  او 
وحشی هم بعدا زسیر مراحل قانونی برای آزاد سازی در طبیعت دراداره 

منابع طبیعی نگهداری خواهند شد .

 سرویس ورزشی کرمان امروز

بازیکنان  ایران،  فوتبال  برتر  لیگ  دوره   ۱۸ در 
عنوان  کسب  به  موفق  هرگز  که  بودند  بزرگی 

قهرمانی نشدند.
گروه  فوتسال  و  فوتبال  خبرنگار  گزارش  به 
رقابت های  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  ورزشی 
لیگ برتر فوتبال تا کنون ۱۸ دوره برگزار شده 
و شرایط به وجود آمده در روزهای اخیر، تکلیف 
برگزاری بازی های لیگ نوزدهم را در هاله ای از 

ابهام قرار داده است.
در این گزارش به یازده بازیکن مطرح ایرانی که 
ملی  تیم  پیراهن  سال ها  آن ها حتی  از  برخی 
فوتبال کشورمان را هم بر تن کردند، اما موفق 
به کسب عنوان قهرمانی در لیگ نشدند، اشاره 

می شود.
۱ -هادی طباطبایی

بازی  یک  با  را  برتر  لیگ  اول  دوره  استقالل 
انزلی به پایان رساند  عجیب و خاطره انگیز در 
و برد پرسپولیس در تهران مقابل فجر سپاسی 
شیراز، شانس قهرمانی استقالِل پورحیدری را از 
تلویزیونی هیچگاه گل  تصاویر  برد. شاید  بین 
نشان  به وضوح  را  بازی  استقالل در آن  خورده 
نداد، اما هادی طباطبایی به خوبی رویای بر باد 
رفته آبی ها را از نزدیک تماشا کرد. طباطبایی 
با آمدن قلعه نویی به استقالل، از این تیم جدا 
شهید  و  باطری  صبا  پیراهن  با  بعد ها  و  شد 
اما  رفت،  میدان  به  برتر  لیگ  در  یزد  قندی 
شیر کوپنهاگن طعم قهرمانی در لیگ برتر را 

نچشید.  

 ۲ -رحمان رضایی
جام  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  ثابت  مدافع 
جهانی ۲۰۰۶ آلمان، در مجموع بیش از ۸۰ بازی 
برای تیم ملی انجام داد و پس از سال ها بازی 
در سری آ ایتالیا، سال ۸۷ تصمیم به بازگشت 
بر تن  را  پیراهن پرسپولیس  ایران گرفت و  به 
با  آن،  از  بعد  نه  و  نه در آن سال  کرد. رضایی 

پیراهن شاهین بوشهر و پیکان قهرمان نشد.
 ۳ -مرتضی پورعلی گنجی

مرتضی پورعلی گنجی یکی از بازیکنان مورد عالقه 
کارلوس کی روش در تیم ملی که با تصمیم مربی 
پرتغالی حاضر به تغییر پست در دوران حرفه ای 
خود شد، بیش از ۵ سال برای نفت تهران بازی 
کرد و این فرصت را داشت که در دوره چهاردهم 
لیگ  در  قهرمانی  تیم  این  همراه  به  برتر  لیگ 
ایران را تجربه کند، اما شانس با او و تیمش همراه 
نبود. این بازیکن ۲۸ ساله، با وجود گلزنی در بازی 
به  در رسیدن  تراکتور،  مقابل  آخر  معروف هفته 
عنوان قهرمانی لیگ، ناکام ماند. پورعلی گنجی 
بعد ها با ژاوی هرناندز، اسطوره بارسلونا در السد 
گزارش،  این  نفرات  بین  در  و  شد  همبازی  قطر 
یکی از معدود افرادی است که شانس رسیدن به 

قهرمانی در لیگ ایران را دارد.
 ۴ -مازیار زارع

هافبک جنگجو و اهل انزلی فوتبال ایران تجربه 
۱۱ دوره حضور در لیگ برتر را دارد. زارع، لیگ 
هشتم به پرسپولیسی که مدافع عنوان قهرمانی 
در  حضورش  سال های  در  اما  شد،  اضافه  بود، 
پایتخت، تنها یک بار موفق به قهرمانی در جام 

حذفی به همراه این تیم شد.
 ۵ -فریدون زندی

سال های  استیل  خوش  و  رگه  دو  بازیکن 

نه چندان دور، برای اولین بار با پیراهن استیل 
تیم  از  بخشی  زندی  آمد.  ایران  لیگ  به  آذین 
کهکشانی استیل آذین بود که ناباورانه به لیگ 
آزادگان سقوط کرد. او پس از آن راهی استقالل 
شد. سال اول حضور زندی در استقالل با کسب 
یک جام حذفی به پایان رسید و سال بعد هم 
برتر  لیگ  فاتح  نویی  امیرقلعه  با  استقالل  که 
شد، در میانه های فصل زندی راهی االهلی قطر 

شد.
 ۶ -آندرانیک تیموریان

با  جزیره  لیگ  در  حضور  سابقه  که  بازیکنی 
مقطع   ۲ در  دارد،  را  بولتون  و  فوالم  پیراهن 
تن  به  ایران  در  را  تراکتور  و  استقالل  پیراهن 
بخشی  آندو  نشد.  قهرمان  هیچگاه  اما  کرد، 
آستانه  تا  سال ۹۳-۹۴  در  که  بود  تراکتوری  از 
قهرمانی با این تیم رفت، اما سامورایی فوتبال 
سال های  آندو  نشد.  قهرمانی  به  موفق  ایران، 
آخر فوتبال خود را در تیم های ماشین سازی، 

گسترش فوالد، نفت تهران و سایپا گذراند.
 ۷ -مهدی مهدوی کیا

سال  در  آسیا  فوتبال  سال  مرد  عنوان  کسب 
جوان  فوتبالیست  برترین  عنوان  کسب   ،۲۰۰۳
عنوان  به  انتخاب  بار   ۲  ،۱۹۹۷ سال  در  آسیا 
آلمان،  بوندسلیگا  در  هامبورگ  بازیکن  برترین 
از  تیم قرن هامبورگ و خداحافظی  حضور در 
این تیم روی دوش رافائل فان در فارت، بخشی 
سال های  در  ایران  فوتبال  موشک  افتخارات  از 

فعالیتش است. 
 مهدوی کیا، در بازگشت مجدد به فوتبال ایران 
ابتدا با پیراهن استیل آذین و سپس با پیراهن 
میدان  به  پرسپولیس  یعنی  محبوبش  تیم 
رفت، اما نه تنها در لیگ، بلکه در جام حذفی 

هم به قهرمانی نرسید و خداحافظی تلخی از 
حذفی  جام  معروف  بازی  در  سبز  مستطیل 

مقابل سپاهان در ورزشگاه آزادی داشت.
۸ -علی کریمی

مشابه  سرنوشتی  هم  ایران  فوتبال  جادوگر 
به  بازگشت  در  کریمی  داشت.  کیا  مهدوی  به 
و  تراکتور  پرسپولیس،  پیراهن  ایران  فوتبال 
اما او هم هیچگاه  استیل آذین را به تن کرد، 

طعم قهرمانی در لیگ برتر را نچشید.
 ۹ - مسعود شجاعی

ششمین دوره لیگ برتر با قهرمانی سایپا تهران 
به پایان رسید، اما مسعود شجاعی پیش از آغاز 
تیم  و  امارات  مقصد  به  را  ایران  رقابت ها،  این 
تیم  حاضر  حال  کاپیتان  کرد.  ترک  الشارجه 
ایران،  به  بازگشت دوباره  ایران، در  فوتبال  ملی 
دژاگاه  اشکان  خود  صمیمی  دوست  همراه  به 
در تبریز پیراهن پرشور ها را پوشید و همچنان 

قهرمان لیگ برتر ایران نشده است.
 ۱۰ - مهدی رجب زاده

بردار  دست  سالگی   ۴۰ مرز  تا  که  بازیکنی 
فوتبال نبود و با ۳ تیم مختلف در لیگ ایران 
بازی کرد، یکی دیگر از بازیکنانی است که به 
برتر  به قهرمانی در لیگ  همراه تیمش موفق 
البته  و  برهانی  آرش  همراه  به  رجب زاده  نشد. 
پس از غالمرضا عنایتی، با زدن ۱۱۵ گل، دومین 

گلزن نوزده دوره لیگ محسوب می شود.
 ۱۱ - وحید هاشمیان

بازیکن جوانی که فوتبال خود را از فتح و پاس 
را در خارج  او سال های زیادی  تهران آغاز کرد. 
از کشور به فوتبال خود ادامه داد. هاشمیان ۲ 
سال برای پرسپولیس در دوران مربیگری علی 

دایی بازی کرد اما قهرمان لیگ برتر نشد.

 ستارگان لیگ برتری که دستشان به جام نرسید

کرمان  استان  عمومی  امنیت  پلیس  سرپرست 
گفت: در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی 
بر زورگیری ۲ نفر از یک شهروند و ضرب و شتم 

وی که منجر به فرارش به سمت بزرگراه برای رهایی 
از دست زورگیران می شود و متاسفانه حین فرار با 
ماموران  می کند،  فوت  دم  در  و  برخورد  خودرویی 

از  از واکاوی فیلم منتشره موفق شدند یکی  پس 
عوامل این زورگیری را شناسایی و دستگیر کنند. 
او افزود: متهم که جوانی ۳۵ ساله است انگیزه خود 

را از این زورگیری مسائل مالی بین خود و متوفی 
اختفا  و  شناسایی  برای  تحقیقات  که  کرد  اعالم 

دیگر متهم این پرونده همچنان ادامه دارد.

 عامل زورگیری و ضرب و شتم شهروند کرمانی شناسایی و دستگیر شد

خبر
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توصیه می شود  رمضان  ماه  در  گفت:  متخصص طب سنتی   یک 
فرد افطار خود را با آب جوشیده ولرم همراه با خرما یا شیرین شده با 

کمی عسل باز کند.
از  تا  شود  سعی  باید  ایام  تمام  در  کرد:  اظهار  حقیقی،  غالمرضا 
پرخوری، درهم خوری، مصرف مایعات هنگام صرف غذا)از نیم ساعت 
پرهیز  هنگام عصبانیت  غذا  غذا(، مصرف  از  بعد  دو ساعت  تا حدود 

شود.
دست  سیری  احساس  از  قبل  اینکه  بیان  با  وی  ایسنا،  گزارش  به 
نداشتیم، سراغ غذا  تا وقتی که احساس گرسنگی  و  از غذا کشیدن 
نماز  آوردن  بجا  از  بعد  می شود  توصیه  رمضان  ماه  در  افزود:  نرویم، 
مغرب، افطار خود را با آب جوشیده ولرم همراه با خرما یا شیرین شده 

با کمی عسل باز کنید.
این متخصص طب سنتی با بیان اینکه بر خالف باور عمومی، مصرف 
ادامه  در  کرد:  خاطرنشان  نمی شود،  توصیه  هم  با  هندوانه  و  پنیر 
می توان مقدار کمی نان با پنیر، سبزی و مغز گردو یا کمی سوپ رقیق 
بدون رشته یا آش رقیق بدون رشته، یا شیر برنج یا فرنی میل کنید.

و  عشاء  نماز  آوردن  بجا  از  بعد  شام  خوردن  اینکه  بیان  با  حقیقی 
فرد  گرسنگی،  در صورت  کرد:  خاطرنشان  می شود،  توصیه  تعقیبات 
و  کرده  میل  آرامش  در  را  شام  وعده  بعد  ساعت  یک  حدود  باید 
لقمه های غذا را خوب بجود و از مصرف غذاهای سنگین پرهیز کند و 
دو ساعت بعد می تواند سراغ مصرف میوه و مغزیجات، ساالدها بدون 

استفاده از سس برود.
وی با اظهار اینکه فاصله افطار تا سحر باید به اندازه کافی مصرف 
برای  صبح  اذان  از  قبل  ساعت  یک  حداقل  و  باشیم  داشته  مایعات 
سحری آماده شویم، افزود: سحری وعده اصلی غذایی در ماه مبارک 
رمضان است، لذا باید با خوردن سحری بدن توان الزم را برای انجام 

امور روزانه داشته باشد.
ایجاد  باعث  یبوست  اینکه  بیان  با  سنتی  طب  متخصص  این 
بیماری های متعدد می شود، تصریح کرد: اجابت مزاج  خوب و مناسب، 

از الزمه های سالمتی در تمامی اوقات زندگی است.
ورزش و رمضان

حقیقی با بیان اینکه زندگی ماشینی باعث شده است حرکات ورزشی 
و نرمشی را بسیار کم انجام دهیم و روز به روز بر پدیده مضر چاقی 
در جامعه افزوده شود، گفت: یکی از بهترین اوقات برای ورزش در ماه 
رمضان، دو ساعت بعد از افطاری و مصرف شام است و توصیه موکد 
می شود که از انجام ورزش های سنگین که در واقع کاهنده توان بدن 

و ایجادکننده ضعف بدن هستند، جلوگیری شود.
به  باید  نیز  روز  نرمش درطول  و  انجام ورزش  حقیقی تصریح کرد: 

گونه ای باشد که ما را دچار ضعف و تشنگی نکند.
اگر  و  دارد  کافی  استراحت  و  به خواب  نیاز  بدن  اینکه  بیان  با  وی 
خواب بیش از حد باشد اثرات سوء بر بدن دارد، گفت: از ساعت ۱۰ 

شب تا اذان صبح بهترین زمان برای خوابیدن است.
ساعت  دو  تا  خوابیدن  از  پرهیز  به  توصیه  با  دانشگاه  استادیار  این 
بعد از خوردن غذا که باعث کسلی در ساعات بیداری و سوء هاضمه 
بر  ساعت   ۱۰ تا   ۶ بین  انسان  می شود  توصیه  کرد:  اظهار  می شود، 

حسب نوع مزاج در طول روز بخوابد.
حقیقی با بیان اینکه خوابی خوب است که به صورت پیوسته بوده و 

فرد بعد از بیداری احساس راحتی و سرزنده بودن داشته باشد، گفت: 
توصیه می شود افراد با مزاج معتدل حدوداً ۸ ساعت، گرم و خشک ۶ 

ساعت و مزاج سرد وتر  تا ۱۰ ساعت خواب داشته باشند.
الزمه های سالمتی در شرایط کرونایی

وی به بیماری کووید ۱۹ اشاره کرد و گفت: رعایت اصل فاصله گذاری، 
اصل شست و شوی بهداشتی دست ها و جلوگیری از دست زدن به 
نواحی پرخطر صورت، از مهم ترین راه های جلوگیری از ابتالء به کرونا 

ویروس است.
این متخصص طب سنتی ادامه داد: حضور در محیط های پرخطر و 
غیر ایمن، عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی، ارتباط با کودکان و 
نوجوانان ناقل بدون عالمت، استرس های محیطی، از جمله شرایطی 

است که  ما را مستعد ابتالء به کرونا می کند.
بیماری های زمینه ای)قلبی عروقی،  افزود: کسانی که دچار  حقیقی 
که  افرادی  و  و...( هستند  دیابت  و  فشارخون  کلیوی، کبدی،  ریوی، 
این  مستعد  نیز  می کنند  مصرف  ایمنی  سیستم  کننده  ضعیف  مواد 

بیماری خواهند بود.
از قرار گرفتن در  از استرس ها و جلوگیری  با توصیه به پرهیز  وی 
مناسب،  تغذیه  گفت:  چالش برانگیز،  و  شلوغ  زا،  تنش  محیط های 
مصرف زنجبیل، سیر، پیاز بیشتر، دمنوش مانند بابونه اویشن نعناع، 
نیز  روحیه  تقویت  برای  معطر  و  اشیاء خوشبو  بوئیدن  کافی،  ورزش 

برای جلوگیری از ابتالء به کرونا توصیه می شود.
ما  نباید  غذایی  رژیم  کرد:  خاطرنشان  سنتی  طب  متخصص  این 
مواد  دارای  مواد  و  مواد مصنوعی  از خوردن  و  کند  یبوست  را دچار 
مثل  ازجی  و  خمیری  حالت  که  غذایی  مواد  و  محافظ  و  نگهدارنده 

ماکارانی، آش رشته و کله پاچه پرهیز شود.
یادآور  نمک،  آب  با  قرقره  بار  دو  روزانه  انجام  به  توصیه  با  حقیقی 
شد: برای این کار یک قاشق چایخوری نمک را داخل یک لیوان آب 
جوشیده ولرم شده حل و سپس قرقره می کنیم و حتی می شود برای 

شستشوی بینی آن را استنشاق کرد.

طب سنتی در ماه رمضان چه توصیه هایی دارد؟ 

در پی ارسال نامه ای به دفتر روزنامه »کرمان امروز« با امضای چند کشاورز، مطرح شد؛

قدردانی کشاورزان از پیگیری های استاندار کرمان

داشتیم  بسیاری  های  تماس  گذشته  های  هفته  در 
از کشاورزان کرمانی و به خصوص جنوب استان که از 
و عدم حمایت دولت  قیمت محصوالت خود  وضعیت 
گالیه داشتند. به همین دلیل بسیار در این باره گزارش 
همین  که  امیدواریم  و  ساختیم  منتشر  انتقادی  های 
شده  عزیزان  این  مشکالت  رفع  موجبات  ها  گزارش 
جیرفتی  کشاورزان  از  یکی  پیش  چندی  زیرا  باشد. 
ما  انتقادی  مطالب  از  و  گرفت  تماس  حقیر  بنده  با 
درباره زیان کشاورزان تشکر کرد و گفت »این روزها 
معاونشان  و  استاندار  آقای  و  شده  بهتر  خیلی  اوضاع 
بلکه  اند،  داده  ما  به  خوبی  بسیار  های  وعده  تنها  نه 
و  کردند  حل  را  پیاز  مشکل  تقریبا  ابتدا  همین  در 
از  از کشاورزان جنوب می خواهم  نمایندگی  به  بنده 
روزنامه  کاری  در سیاست  کنم«  تشکر  استاندار  آقای 
»کرمان امروز« کسی به صورت تلفنی و ناشناس نمی 
تواند نماینده قشر خاصی از افراد شود و ما درباره آن 
بنویسیم. بنابراین از وی خواستیم که در صورت صحت 

مطالب ایراد شده، طوماری به امضای کشاورزان جنوبی 
به  و  روز  از دو  ارسال کند که پس  ما  برای  و  برساند 
نوع  و  تلفن  امضا و شماره  با  کار  این  ما  از تصور  دور 
شد.  انجام  جیرفتی  کشاورز   ۱۰ شده  کشت  محصول 
پس از تحقیق از صحت آن مطلع شدیم و با توجه به 
مشی و منش ما در هیات تحریریه تصمیم بر این شد 
انتقاداتی که در  که این متن منتشر شود. با توجه به 

یک ماه اخیر در این باره منتشر کردیم، بر خود وظیفه 
مرد  این  زحمات  و  کرمان  استاندار  از  که  دانیم  می 
استانداران  کنیم.  قدردانی  کرمانی  ِخَردورز  و  گرا  علم 
کردند  خدمت  کرمان  استان  در  بسیاری  مسئوالن  و 
ایشان در  بد  و  نیک  یادگارهای  تنها  امروز  و  رفتند  و 
از  است.  مانده  سرزمین  این  دلسوزان  و  مردم  ذهن 
خاطرات استانداری که تنها در کرمان خورد و خوابید 

تا استانداری که کرمان را تکان داد و آن انفعال چند 
امروز  اما  برد.  بین  از  تا حدودی  را  کرمانی  ساله  صد 
مردم کرمان مردی را بر صندلی استانداری می بینند 
که میزان تحصیالتش از همه افراد پیشین بیشتر است 
و سالها در دانشگاه به نیکی تدریس کرده است. معلمی 
که هم به دانشجویانش درس اخالق داده است و هم 
اخالق  رسم  به  دارد.  درخشانی  سابقه  آموزی  علم  در 

انتقادات مطروحه در یک ماه اخیر  از اینکه ایشان به 
پاسخی سازنده و مثبت داده است، تشکر می کنیم و 
باره  این  امیدواریم که همه  وعده های داده شده در 
محقق شود و با پیگیری های دکتر فدایی و معاونانشان 
شاهد اتفاقی مبارک در عرصه کشاورزی استان باشیم 
انتشار  برای  با هیچ نشریه ای  و دیگر هیچ کشاورزی 

گالیه تماس نگیرد.

به قلم 
محمد فتح نجات
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