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چطور پاداش خوش مصرفی بگیریم؟ 

برگی از تاریخ؛ 
سرنوشت شوم پادشاهی حماسه ساز

در نشست خبری رییس کل دادگستری استان کرمان مطرح شد؛

از تشریح پرونده قتل »ریحانه عامری«
 تا پرونده های فساد در شهرداری 

سیرجان،  ارزوئیه و شرکت غله
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بــحران آب پابرجاســت!

هشت صفحه
هزار تومان هم  روزان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشدار داد:

اگر مردم پرهیز از حضور 
در مراسم و اجتماعات را رعایت نکنند 
در 10 روز آینده با آمار مرگ و میر باال

 روبه رو خواهیم شد

گزارش »کرمان امروز« از تشدید خشکسالی در منابع آبی استان 
و تابستان سختی که با درست مصرف نکردن آب در راه خواهد بود؛ 
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کمبود آب از آن دسته مشکالتی  بحران 
که هر ساله با نزدیک  شدن به  است 
کاهش بارندگی  گرم  تابستان و  روزهای 
سویی  از  می شود.  تجربه  کشور  در 
اتمام  به  رو  استان  برفی  ذخایر  دیگر 
است و منابع آبی نیز شرایط مطلوبی را 
کرونا  کنند، همچنین شیوع  تجربه نمی 
دلیل  به  آب  مصرف  افزایش  سبب 
همه  است.  شده  مکرر  شستشوهای 
با شرایط  تابستانی  از وقوع  این ها خبر 
و  گذشته  سال های  همچون  دشوار 
شاید بدتر را می دهد. همچنین با توجه 
به قرار گیری استان کرمان در اقلیم گرم 
و خشک جغرافیایی، افزایش جمعیت 
و عدم رعایت صرفه جویی در مصرف 
آب، امسال می تواند با توجه به تهدید 

کرونا، شرایط بدتری را رقم بزند و...

متن کامل درصفحه هشتم

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

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

آگهی شناسایی پیمانکار 2- 99
شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد تامین دودستگاه کامیون تک 6 چرخ با قسمت بار سرپوشیده با سال ساخت حداکثر 10 سال جهت حمل 
غبار از واحد ESP ذوب به هیپ معدن مجتمع مس سرچشمه با قابلیت بارگیری و حمل غبار به صورت 24 ساعته را به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید. لذا از شرکت ها یا اشخاصی که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به 
صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر سه روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت ارفع 
سازان کرمان، واحد دفتر فنی ارسال فرمایند و در صورت داشتن هر گونه سوال و یا ابهام با شماره های 34310286 - 034 و 34310599 واحد دفتر 

فنی تماس حاصل نمایند.
1ـ تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 2 - تصویر اساس نامه شرکت 3 ـ مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت 4 ـ تصویر نمونه 

قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 5 ـ رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 
روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 
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اخبار استان

اتحادیه/ شرکت تعاونی مسکن مهر بازنشستگان کشوری 2 به شماره ثبت 9639 
شناسه ملی 10630854968 شهرستان کرمان استان کرمان 

نظر به اینکه جلسه مجمع عادی سالیانه / عادی به طور فوق العاده نوبت اول مورخ 99/3/26 
این اتحادیه/ تعاونی به حد نصاب مقرر در اساسنامه و قانون شرکتهای تعاونی نرسید، به اطالع 
کلیه اعضا می رساند جلسه مجمع عمومی عادی  سالیانه/ عادی به طور فوق العاده نوبت دوم 
راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/4/17 در محل فاز 1 بلوار کرامت تشکیل می 

گردد از اعضای محترم دعوت می شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند.
ضمنا: 1- اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار 
نمایند تا تاریخ 99/4/16 به اتفاق نماینده خود جهت تایید و صدور برگ نمایندگی به محل 
شهرک مطهری-بلوار کرامت- محل شرکت فاز 1مراجعه نمایند. )حضور توام عضو و نماینده 
وی در مجمع ممنوع است.( ضمنا ساعت 9 صبح وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل 

برگزاری مجمع بررسی می گردد.
دستور جلسه: 

1- استماع  گزارش عملکرد هیات مدیره 
2- استماع گزارش عملکرد بازرس در خصوص صورتهای مالی

 3- تصویب صورتهای منتهی به پایان 1398
 4- انتخابات هیات مدیره و بازرس 

5 - تصمیم گیری در خصوص اعضای بد حساب شرکت 
هیأت مدیره اتحادیه / شرکت تعاونی 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه / عادی به طور فوق العاده نوبت دوم 

خبر
شهردار کرمان تاکید کرد:

ضرورت اجرای طرح های 
هدایت آب های سطحی در کرمان 

شهردار کرمان گفت: اجرای پروژه های هدایت آب های سطحی برای مهار 
 

سیالب ها، الزم و ضروری است و با هدف ساماندهی و کنترل سیالب ها انجام 
می شود.

روابط عمومی شهرداری کرمان، طی  از  نقل  به  به گزارش خبرگزاری مهر 
مسیر  ایمن سازی  راه های  و  سیالب ها  ساماندهی  طرح  وضعیت  نشستی 

سیالب های شهر بررسی شد.
بزرگی  بحران  این که سیالب ها،  به  اشاره  با  کرمان  نشست شهردار  این  در 
نیازمند  سیالب ها  هدایت  و  جمع آوری  گفت:  می کند،  ایجاد  شهر  برای 
باید  مؤثری  عمرانی  اقدامات  زمینه  این  در  و  است  بیشتری  ظرفیت سازی 

انجام شود.
از  پیشگیری  برای  سیالب ها  ساماندهی  ضرورت  بر  عالم زاده  مهران  سید 
خسارت های احتمالی تأکید کرد و افزود: اجرای پروژه های هدایت آب های 
با هدف ساماندهی و  و  برای مهار سیالب ها، الزم و ضروری است  سطحی 

کنترل سیالب ها انجام می شود.
زمینۀ سیالب های  در  بحران شهر  مدیریت  برای  است  کرد: الزم  بیان  وی 
برنامه ریزی های  در  ساختاری  و  طبیعی  عوامل  تأثیر  شناسایی  به  شهری، 
بحران  مدیریت  برای  مناسب  اجرایی  راهبردهای  و  بپردازیم  شهری 
سیالب های شهری ارائه شود که نتیجۀ آن، سازماندهی مدیریت بحران در 
برنامه ریزی شهری و جلوگیری از ایجاد سیل و کاهش زیان های ناشی از آن 

خواهد بود.
این نشست، بیت اهلل پور، مشاور طرح »ایمن سازی شهر کرمان در  ادامۀ  در 

مقابل سیالب« توضیحاتی پیرامون این طرح ارائه کرد.
وی ضمن اشاره به انجام مطالعات پایه ای و تخصصی در این زمینه، کنترل 
سیالب های ورودی به شهر کرمان و شناسایی نقاط بحرانی در سطح شهر 
طرح  این  اهداف  از  را  ایمن  نقاط  سمت  به  سیالب ها  هدایت  همچنین  و 

برشمرد.
معاونت های  سرپرست  حضور  با  که  نشست  این  در  است؛  ذکر  به  الزم 
طرح  مشاوران  و  شهرداری  شهری  خدمات  و  زیربنایی  امور  و  حمل ونقل 
»ساماندهی سیالب های شهر کرمان« برگزار شد، شهرداران مناطق پنج گانه 
نیز ضمن معرفی نقاط بحرانی در نقاط مختلف شهر، پیشنهاداتی جهت رفع 

مشکل آب گرفتگی در معابر ارائه کردند.
مناقصۀ مطالعات کنترل سیالب های شهر کرمان، به روش QCBS )حداقل 
قیمت و حداکثر کیفیت( اسفندماه 98 بین هفت مشاور قدر کشور برگزار 

شد که شرکت مهندسین مشاور ایده پردازان، برنده مناقصه شد.
پایان  تا  است  قرار  و  دارد  پیشرفت  درصد  تاکنون، 60  این طرح  مطالعات 

شهریورماه به پایان برسد.
این مطالعات در دو حوزۀ برون شهری شامل ایمن سازی شهر کرمان در مقابل 
سیالب های ورودی و درون شهری برای حل مشکالت مربوط به نقاط بحرانی 

داخل شهر انجام می شود.

آغاز مرمت خانه نصرت الممالک 
اختیار آباد کرمان 

 
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان از آغاز مرمت خانه نصرت الممالک اختیار آباد کرمان خبر داد.
»مجتبی شفیعی« با اشاره به اینکه خانه نصرت الممالک در مالکیت بخش 
غیر دولتی است، افزود: مرمت این بنای تاریخی با تامین اعتبار ازمحل طرح 

های مشارکت در مرمت بخش غیردولتی آغاز شده است.
از  از مالکان و بهره برداران  وی اظهار کرد: طرح مذکور به منظور حمایت 
ابنیه تاریخی و ترغیب و تشویق آنها برای حفظ و صیانت از میراث تاریخی 
و فرهنگی در دستور کار وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی 

قرار گرفته است.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان با بیان اینکه در این فاز عملیات استحکام بخشی، مرمت پشت 
بام، مرمت نماها انجام می شود، اظهار کرد: اقدامات مرمتی این پروژه توسط 
مالک این بنای تاریخی و با نظارت و حمایت مالی اداره کل میراث فرهنگی 

استان کرمان انجام می گیرد.
و  مرمت  از  پس  الممالک  نصرت  تاریخی  خانه  اینکه  به  اشاره  با  شفیعی 
بازسازی با کاربری اقامتی و پذیرایی به گردشگران خدمات ارایه خواهد کرد 
خاطرنشان کرد: این بنای تاریخی مربوط به دوره قاجاریه است و در فهرست 

آثار ملی به ثبت رسیده است.
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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان این مطلب که 
میزان شیوع بیماری کرونا در روزهای آینده، به رفتار مردم بستگی 
دارد، اظهار کرد: به شدت هشدار می دهیم اگر مردم مسائل بهداشتی، 
فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی و پرهیز از حضور در اجتماعات و 
مراسم را رعایت نکنند، در حدود 10 تا 14 روز آینده وضعیت استان 
کرمان همانند وضعیت کنونی استان هرمزگان خواهد شد به گونه ای 
که میزان مرگ و میر و تعداد بستری های ناشی از ابتال به کووید 19 
باال رفته به طوری که بیمارستان ها نیز نمی توانند پاسخگوی بیماران 

باشند.
دکتر »سیدوحید احمدی طباطبایی« در گفت وگو با ایسنا، به تحلیل 
براساس  گفت:  و  پرداخت  کرمان  استان  در  کرونا  اپیدمی  وضعیت 
گذشته  ماه   2 تا  بهداشت،  وزارت  توسط  گرفته  صورت  ارزیابی های 
حدود 80 درصد مردم توصیه ها و دستورالعمل های بهداشتی را رعایت 
پروتکل های  مردم  درصد   20 حدود  متاسفانه  اکنون  ولی  می کردند 

بهداشتی را رعایت می کنند.
وی با تاکید برآنکه کووید 19 از بیماری های است که هنوز واکسن 
مردم  اجتماعی  رفتار  کرد:  تصریح  نداریم،  آن  برای  درمان خاصی  و 
ویروس  این  به  ابتالی  از  پیشگیری  و  کنترل  در  عامل  مهمترین 

می باشد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به علل افزایش مبتالیان 
کروناویروس در استان کرمان اشاره و افزود: هم مرزی استان کرمان با 
استان های که شیوع این ویروس در آنها باال است)هرمزگان و سیستان 
استان  به کووید 19 در  افزایش مبتالیان  از علل  بلوچستان( یکی  و 
ییالقی  مناطق  در  استان ها  این  ساکنین  از  برخی  زیرا  بوده  کرمان 
استان کرمان مانند بخش های ساردوئیه، دهبکری، بافت و ... باغ یا 
خانه داشته و با سفر خود به این مناطق باعث انتقال ویروس به استان 
شده و در نتیجه آلودگی در استان کرمان پیشرفت قابل توجهی داشته 
به طوری که در استان کرمان که اکثر قسمت های آن تا چند هفته 
قبل سفید یا حداکثر زرد بود، اکنون جزء مناطقی از کشور است که 
دیگر منطقه سفید کرونایی ندارد و مناطق آن اکثرا قرمز و در برخی 

موارد زرد شده است.
وی با اشاره به عالئم بیماری کرونا عنوان کرد: کووید 19 یک بیماری 
که  بوده  سرفه  و  درد  گلو  تب،  آن  عالئم  شایع ترین  و  است  تنفسی 
ممکن است با عالئم گوارشی نیز همراه شود  اما عالمتی که در این 
در  نفس  تنگی  باعث  که  بوده  سرفه هایی  است،  مهم  خیلی  بیماری 

بیمار می شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پاسخ به این سوال که 
چه کسانی باید از ماسک استفاده کنند؟ اظهار کرد: براساس توصیه 
های اخیر سازمان جهانی بهداشت افراد بیمار، افرادی که با بیماران در 
تماس هستند و همچنین افراد گروه های پر خطر شامل افراد با سن 
باالی 60 سال و افراد دارای حداقل یک بیماری زمینه ای؛ گروه هایی 

هستند که باید از ماسک جراحی یا پزشکی استفاده کنند.
احمدی طباطبایی ادامه داد: سازمان بهداشتی جهانی نیز اخیرا توصیه 
کرده است که مناطقی که گسترش ویروس در آنها باال بوده و دارای 
وضعیت قرمز هستند، افراد ساکن در این مناطق بهتر است در صورت 
استفاده  پارچه ای  ماسک های  از  مردم  اجتماعی  فاصله  رعایت  عدم 
کنند. وی با بیان اینکه میزان سرایت پذیری ویروس کرونا در استان 
کرمان هم اکنون به بیش از یک نفر رسیده است، تصریح کرد: پاییز 

امسال پرچالش خواهد بود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پاسخ به این سوال 
که بیشترین مبتالیان و فوتی ها ناشی از ابتال به کووید 19 متعلق به 
شمال استان است یا جنوب؟ گفت: برخی از موارد فوتی ما متعلق به 
استان های دیگر مثال سیستان و بلوچستان و شهر ایرانشهر می باشد 
اما در هر صورت تعداد مبتالیان و فوتی ها در شمال و جنوب استان 

تقریبا یکسان است.
احمدی طباطبایی با انتقاد شدید از بی خیالی مردم در این روزها و 
حفظ  طریق  از  باید  مردم  گفت:  کرونا  شدن  تمام  بر  مبنی  تصوری 
فاصله گذاری فیزیکی و اجتماعی )رعایت فاصله یک و نیم متری(، 
باز گذاشتن پنجره ها به منظور تهویه هوای داخل منزل و یا محیط 
کار، استفاده از ماسک در مکان های شلوغ، شستشوی مکرر دست ها و 
دست نزدن به بینی و چشم ها احتمال انتقال ویروس را در هر تماسی 
ازدحام ها و کاهش  بیاورند همچنین عدم و کاهش حضور در  پایین 
مهمانی شلوغ  در  به  طوری که  افراد  با سایر  غیر ضروری  تماس های 
با 8 نفر و حتی  االمکان در  شرکت نکرده و یا مهمانی آنها حداکثر 
فضای باز باشد، می تواند در کاهش انتقال و شکستن زنجیره ویروس 

در جامعه بسیار موثر باشد.
همچنین  کرد:  تاکید  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
با کوچکترین عالمتی مانند تب،  افراد  به شدت توصیه می شود که 
... در منزل بمانند و تماس های  سرفه، گلو درد، احساس کوفتگی و 
خود را با اعضای خانواده کم کنند و به مراکز منتخب دانشگاه علوم 

پزشکی مراجعه کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای آزمایش تشخیصی کووید 19 
آزمایش  هزینه  عنوان  به  فرد  توسط  تومان،  میلیون  یک  مبلغ  باید 
صحت  موضوعی  چنین  عنوان  هیچ  به  کرد:  اظهار  شود؟  پرداخت 
ندارد. آزمایش تشخیصی کووید 19 در کرمان کامال رایگان و فقط در 
مراکز دولتی انجام می شود اما ممکن است در شهرهای بزرگ مراکز 
خصوصی نیز این آزمایش را انجام دهند که نرخ این آزمایش در مراکز 
خصوصی نیز حدود 400 هزار تومان است که تاکنون مراکز خصوصی 
جهت انجام آزمایش تشخیصی کرونا در کرمان راه اندازی نشده است.

گفت:  کرمان  شهر  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
مدیریت جهادی یکی از کارهایی است که باید در دستور کار 
مدیران استانی و شهرستانی قرار گیرد. مدیریت جهادی فقط 
نمی شناسد  وقت  جهادی  مدیریت  ندارد.  تعلق  انقالب  اول  به 
و همه مدیران باید این مهم را در دستور کار خود قرار دهند.

مشترک  جلسه  در  علیدادی سلیمانی«  حجت االسالم»حسن 
شورای اداری و کمیته برنامه ریزی شهرستان کرمان گفت: اگر 
بخش آبی استان سیستان و بلوچستان را استثنا بگیریم، استان 
یکی  استان  این  مرکز  و  بوده  استان کشور  پهناورترین  کرمان 
این شهرستان  در  لذا  است  بزرگترین شهرستان های کشور  از 

پهناور وقوع یکسری بحران ها اجتناب ناپذیر است.
کرمان  استان  در  داده  رخ  طبیعی  بحران های  به  اشاره  با  وی 
بیان کرد: حدود دو سوم استان کرمان، کویری است و استان 
کرمان یک استان زلزله خیز و سیل خیز بوده که در شهرستان 
نزوالت  نظر  از  همچنین  دارد،  وجود  حوادث  این  نیز  کرمان 
آسمانی به دلیل اقلیم خاص، کرمان از استان های کم برخوردار 
برخی سال ها خشکسالی  در  که  آبی کشور محسوب می شود 

در آن کامال محسوس است.
و  اجتماعی  اتفاقات  از  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
میان  به  سخن  کرده  چالش  دچار  را  استان  این  که  فرهنگی 
استان  فرهنگی  و  اجتماعی  اتفاقات  برخی  کرد:  اظهار  و  آورد 
شهادت  حادثه  مثال  طور  به  می کند.  چالش  دچار  را  کرمان 
سردار سلیمانی که فرزند این سرزمین است باعث غم و اندوه 
کرمانی ها و جامعه اسالمی شد همچنین 61 نفر از عزیزانمان 
شهادت  درجه  به  کرمان  در  مقاومت  شهدای  پیکر  تشییع  در 
رسیدند که 90 درصد این شهدا مربوط به استان کرمان بودند.

وی شیوع اپیدمی کرونا را از دیگر حوادث اجتماعی و فرهنگی 
را  دنیا  که  بود  حادثه ای  کرونا،  شیوع  کرد:  تصریح  و  دانست 
تحت تاثیر خود قرار داده و بشر را به زانو درآورده است. این 
ویروس همه کشورها را در نوردیده و در برخی از کشورها آمار 
کشته ها بسیار افزایش پیدا کرده است و همچنان این ویروس 
جان مردم را در معرض خطر قرار داده که در این راستا باید از 
تالش های کادر بهداشت و درمان در این دوران تقدیر تشکر 

این  اگر  و  گذاشتند  اخالص  طبق  در  را  خود  جان  زیرا  کرد 
افراد  از  انرژی  را کنار هم بگذارید می بینیم که چقدر  حوادث 

گرفته می شود.
امام جمعه کرمان با بیان این مطلب که منابع دولت ها محدود 
و  نیست  بی حد  شهرستان  در  ظرفیت ها  کرد:  عنوان  است، 
مدیران باید در مدیریت منابع شهرستان به خوبی عمل کنند. 
که  داشت  مدنظر  باید  اما  باشند  داشته  راه  نقشه  باید  مدیران 
نقشه  این  برای  توقفگاهی  است  ممکن  حوادث  برخی  گاهی 
راه ها باشد که باید طبق آیات قرآن کریم، برای برون رفت از 
این نوع مشکالت، توکل برخدا داشته و صبر و تقوا پیشه کرد.

سه  این  کنار  در  افزود:  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
نخستین  که  دهیم  انجام  نیز  دیگر  کار  سه  باید  قرآنی  توصیه 
آن »هم افزایی، تعاون و تعامل« است که حتما باید در دستور 
کارمان باشد. می توانیم با منطق کنار هم قرار گیریم. همچنین 
»دلسوزی« یکی دیگر از کارهایی که باید سرلوحه کارهایمان 
اگر  و  باشیم  داشته  کامل  دلسوزی  کارها  انجام  در  باید  باشد. 
کرد  نخواهیم  پیشرفت  کارها  در  اصال  باشیم  نداشته  دلسوزی 
ضمن آنکه »مدیریت جهادی« یکی دیگر از کارهایی است که 
گیرد.  قرار  شهرستانی  و  استانی  مدیران  کار  دستور  در  باید 
مدیریت  ندارد،  تعلق  انقالب  اول  به  فقط  جهادی  مدیریت 
که  راهکارهاست  و  اصول  این  با  و  نمی شناسد  وقت  جهادی 
این شهرستان پهناور را مدیریت و پیشرفت و توسعه  می توان 

آن را رقم بزنیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشدار داد:

اگر مردم پرهیز از حضور در مراسم و اجتماعات را رعایت نکنند، 
در ده روز آینده با آمار مرگ و میر باال روبه رو خواهیم شد

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

یکی از راهکارهای پیشرفت و توسعه استان، مدیریت جهادی  است
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قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

در نشست خبری رییس کل دادگستری استان کرمان مطرح شد؛

از تشریح پرونده قتل »ریحانه عامری« تا پرونده های فساد 
در شهرداری سیرجان، ارزوئیه و شرکت غله

رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه 
یکی از این جلوه ها، مبارزه همه گیر و بدون اغماض با 
فساد در هر سطحی است گفت: قوه قضایه مصمم است 
محیط  سازی  سالم  تا  و  سطحی  هر  از  را  مبارزه  این 

اداری و قضائی کشور، ادامه دهد.
آغاز  مناسبت  به  خبری  نشست  در  موحد"  "یداهلل 
قوه  گرامیداشت  هفته  کرد:  اظهار  قضائیه  قوه  هفته 
شهیدش  یاران  و  بهشتی  شهید  نام  به  مزین  قضائیه 
است که یاد و خاطره ایشان و همچنین سیدالشهدای 
مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی می داریم 
افتخار  موجب  و  شهید  این  نام  به  مزین  کرمان  که 

کرمانی هاست.
وی با بیان اینکه شهید بهشتی یکی از نوادر عصر خود 
بود که ویژگی های شخصیتی کم نظیری داشت، اظهار 
کرد: شهید بهشتی از یاران برجسته امام راحل و یکی از 
شخصیت های تاثیرگذار عناصر دوران مبارزه و پیروزی 

انقالب و بنیانگذاری نظام جمهوری اسالمی بود.
رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه 
شهید بهشتی در پیشبرد اهداف انقالب نقش بی بدیل 
شهید  جایگاه  و  موقعیت  همین  کرد:  اظهار  کرد  ایفا 
منافق  و  استکبار  عناصر  شد  موجب  که  بود  بهشتی 
ترور  بر  عالوه  و  داشته  توزی  کینه  ایشان  به  نسبت 
واقعه  را در  یارانش  و  شخصیتی در دوران حیات، وی 

حزب جمهوری اسالمی به شهادت برسانند.
موحد با اشاره به اینکه در انفجار دفتر حزب جمهوری 
اسالمی، ملت ایران سرمایه های ارزشمند و گران سنگی 
از دست دادند که هر کدام از این افراد عناصری کارآمد 
برای تاسیس جمهوری اسالمی بودند اظهار کرد: خون 
این شهدا موجب پایداری ملت و امت ایران اسالمی شد.
با  کرمان  استان  در  قضایی  دستگاه  مقام  ترین  عالی 
اشاره به هفته قوه قضائیه )اول تا هفتم تیرماه( تصریح 
کرد: هفته قوه قضائیه فرصت مغتنمی است که مدیران 
کارکنان  و  قضات  و خالصانه  قوه خدمات جهادی  این 
این دستگاه را به مردم ارج نهاده، ضمن آنکه جایگاه و 
اهمیت دستگاه قضاء به عنوان یکی از ارکان حاکمیت 
کرده  تبیین  مردم  برای  را  اسالمی  نظام جمهوری  در 
و  بیان  مختلف  های  عرصه  در  قضائیه  قوه  خدمات  و 
سیاست های کلی و راهبردها و برنامه های آینده تجزیه 

و تحلیل شود.
حرکت های تحولی قوه قضاییه در دوره جدید 

در جامعه ملموس است
وی با اشاره به دوران تحولی دستگاه قضای کشور در 
قوه  رییس  کرد:  اظهار  رئیسی  اهلل  آیت  ریاست  دوران 
قضائیه مصمم است در چارچوب قوانین کشوری، گام 
دوم انقالب و تبعیت از مقام معظم رهبری و براساس 
تجربیات ۴۰ ساله، حرکت تحولی پایداری را در دستگاه 
قضایی پایه ریزی و اجرا کند که بر همین اساس برنامه 
های عملیاتی این حرکت بعد از انتصاب آیت اهلل رییسی 
از این نشانه ها را امروز به  آغاز شده و مردم بسیاری 

صورت ملموس شاهد هستند.
رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه 
یکی از این جلوه ها، مبارزه همه گیر و بدون اغماض با 
فساد در هر سطحی است افزود: قوه قضایه مصمم است 
محیط  سازی  سالم  تا  و  سطحی  هر  از  را  مبارزه  این 

اداری و قضائی کشور، ادامه دهد.
موحد با اشاره به اینکه تحوالت مثبت در قوه قضائیه 
جزء با اتکاء به اعتماد عمومی به عنوان ارزشمندترین 
سرمایه اجتماعی و برخورداری از افکار تحولی نخبگان 
کرد:  نشان  خاطر  بود  نخواهد  یافتنی  دست  مردم 
کاهش  ها،  پرونده  به  رسیدگی  در  قاطعیت  و  سرعت 
اطاله دادرسی، تالش و برنامه ریزی برای کاهش ورودی 
دعاوی و اختالف به دستگاه قضائی و حل آن از طریق 
صلح و سازش، کاهش جمعیت کیفری، حفظ کرامت 
و  شهروندی  حقوق  به  احترام  و  دستگاه  به  مراجعان 
آزادی های اساسی مردم بیش از گذشته در این دوره 

مورد توجه دستگاه قضائی قرار گرفته است.
تشریح برنامه های هفته قوه قضاییه

عالی ترین مقام دستگاه قضایی کشور در استان کرمان 
در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به برنامه 
کرمان  استان  در  قضائیه  قوه  هفته  گرامیداشت  های 
اظهار کرد: دیدار اعضای شورای قضائی با نماینده ولی 
فقیه در استان، سخنرانی قضات پیرامون مسائل قضائی 
بهداشتی،  پروتکل های  رعایت  با  ادارات  و  در مساجد 
طرح  اجرای  عمرانی،  های  پروژه  افتتاح  و  زنی  کلنگ 
"هر مسجد، یک حقوقدان"، نشست تعاملی دادگستری 
برتر  کارکنان  و  قضات  از  تجلیل  انتظامی،  نیروی  و 
قوه  هفته  های  برنامه  جمله  از   ... و  قضائی  دستگاه 

قضائیه است.
و  اداری  شورای  مشترک  جلسه  برگزاری  افزود:  وی 
خانواده  با  استان  قضائی  مدیران  دیدار  استان،  قضائی 
مجمع  با  نشست  ایثارگران،  و  جانبازان  شهداء، 
شهداء،  قبور  گلباران  و  عطرافشانی  استان،  نمایندگان 
با حضور معاون  تیر  مراسم گرامیداشت شهدای هفتم 
امور بین الملل قوه قضائیه و ... از دیگر برنامه های این 

هفته در استان کرمان خواهد بود.

کرمان  استان  قضائی  مراجع  به  پرونده  ورودی 
رشد نداشته است

با  خود  گوی  و  گفت  از  دیگری  بخش  در  موحد 
در  قضا  دستگاه  های  پرونده  وضعیت  به  خبرنگاران 
استان کرمان اشاره کرد و گفت: در سال ۹۸ تعداد ۵۶۷ 
قضائی  مختلف  مراجع  وارد  پرونده  فقره   ۱۹۶ و  هزار 
نیز  پرونده   ۲۱۸ و  هزار   ۱۶۲ آنکه  شده ضمن  استان 
به شعب ۳۱۷ گانه شوراهای حل اختالف استان وارد 

شده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه 
حل  شوراهای  به  قضائی  های  پرونده  ورودی  سرجمع 
هزار   ۷۲۹ استان،  قضائی  مختلف  مراجع  و  اختالف 
پرونده  تعدادی  وجود  با  که  بوده  پرونده  فقره   ۴۱۴ و 
باقی مانده از سال های قبل، ۷۲۹ هزار و ۴۳۵ پرونده 
رسیدگی و حکم برای آنها صادر شده که رشد عملکردی 
را نشان می دهد افزود: رشد ورودی پرونده به مراجع 
قضائی استان کرمان را در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ 
نداشتیم و برای نخستین بار در استان این اتفاق افتاده 

است که ورودی پرونده ها رشد نداشته است.
موحد با بیان اینکه این حجم پرونده توسط ۳۵۰ نفر 
قاضی رسیدگی شده که سرانه پرونده هر قاضی در سال 
گشته در استان کرمان ۲۰۰۰ پرونده بوده است اظهار 
کرد: نسبت قضات به جمعیت، در کشور ۱۳.۸ نفر در 
کرمان  استان  در  نسبت  این  که  است  نفر  هزار   ۱۰۰
می  تر  پایین  کشوری  میانگین  از  که  است  نفر   ۱۱.۸

باشد.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۴۷ هزار و ۷۳۷ 
فقره پرونده در شوراهای حل اختالف استان کرمان به 
رییسی  اهلل  آیت  نگاه  افزود:  شد  ختم  سازش  و  صلح 
در حوزه صلح و سازش و بهره مندی از ظرفیت های 
شوراهای حل اختالف برای حل دعاوی با صلح و سازش 
و میانجیگری نیز نتایج بسیار خوبی داشته است و بالغ 
پرونده  پرونده های کیفری و ۵۰ درصد  بر ۶۵ درصد 
استان  اختالف  به شوراهای حل  ارجاعی  های حقوقی 
این  در  که  است  و سازش شده  به صلح  منجر  کرمان 
راستا ۴۲ درصد از پرونده های قابل صلح در شوراست 
که از این حیث استان کرمان رتبه دوم کشور را به خود 

اختصاص داده است.
متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در دستگاه 

قضائی استان کرمان، ۹۵ روز
در  اختالف  اینکه ۱۲ شورای حل  به  اشاره  با  موحد 
زندان های استان کرمان فعال بوده که موفق شده اند 
۴ هزار و ۳۶۲ پرونده را مختومه کنند افزود: در سال 
از ۲۰۰۰ پرونده بین زندانی و  گذشته همچنین بیش 
در  نتیجه  در  و  برقرار  و سازش  شاکی خصوصی صلح 
سال گذشته ۱۳۴۲ نفر زندانی آزاد شده اند که در این 
راستا نیز شوراهای حل اختالف استان رتبه برتر کشور 

را به خود اختصاص داد.
داد:  ادامه  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
همچنین ۲۹ مورد پرونده قتل با مداخله شوراهای حل 
اختالف استان کرمان منجر به رضایت اولیاء دم شده و 

جان این افراد نجات داده شد.
کرمان  استان  در  قضایی  دستگاه  مقام  ترین  عالی 
متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها را در دستگاه قضائی 
راستای  در  گفت:  و  کرد  اعالم  روز   ۹۵ کرمان  استان 
پرونده  تکلیف  تعیین  در  قضائیه  قوه  ریاست  بخشنامه 
ها  پرونده  رای های  از  درصد   ۷۳ از  بیش  معوقه،  های 
صادر شده که در این راستا نیز بیش از ۸۰ درصد اوراق 

قضائی به صورت الکترونیکی صادر شده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: در سفر 
رییس قوه قضائیه به استان کرمان مصوبات خوبی برای 
جبران کمبود فضای اداری داشتیم و در این راستا کار 
و مجتمع  رفسنجان  انقالب  و  دادسرای عمومی  احداث 
شهید سلیمانی در منطقه الغدیر کرمان به زودی آغاز می 
شود و مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی کرمان نیز با 

پیشرفت ۳۵ درصدی در حال احداث است.
مفاسد  جرائم  ارتکاب  بابت  نفر   ۳۴۴ دستگیری 

اقتصادی در استان کرمان
اینکه  بر  تاکید  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 

یکی  سازمانی  برون  و  درون  اقتصادی  مفاسد  با  مقابله 
از اقدامات تحولی ریاست قوه قضائیه است و در سطح 
اخیر  نیم  و  سال  یک  در  که  شد  رسانی  اطالع  کشور 
در  کرد:  تصریح  است  شده  صادر  مهمی  بسیار  احکام 
ارتکاب  بابت  نفر   ۳۴۴ گذشته  سال  در  کرمان  استان 
جرائم مفاسد اقتصادی شامل اخالل در نظام اقتصادی، 
تصرف  ارز،  و  کاال  قاچاق  پولشوئی،  اختالس،  ارتشاء، 
غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و ... دستگیر و زندانی 
شده و در سال جاری تاکنون ۵۹ نفر بابت ارتکاب این 

جرائم وارد زندان شده اند.
در حال  زندانی  نفر  کرد: ۱۴۴  بیان  قضائی  مقام  این 
حاضر داریم که به اتهام جرائم موضوع فساد اقتصادی در 
زندان به سر می برند که یا در حال تحمل محکومیت یا 
تحت قرار بازداشت بوده و پرونده آنها در حال رسیدگی 
است که از جمله می توان به پرونده اخالل در نظام پولی 

و بانکی کشور که در سیرجان تشکیل شد، اشاره کرد.
وی درباره جزئیات این پرونده گفت: آبان ماه سال قبل 
طریق  از  داشت  قصد  پیچیده  ریزی  برنامه  با  باند  یک 
اینترنتی به سیستم بانکی نفوذ و ۱۵ میلیارد تومان به 
نفع خود جابه جا کنند که در آستانه جابه جایی وجه، 
این باند توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( شناسایی 

و دستگیر شدند.
پرونده  این  متهمان  از  نفر  هشت  کرد:  اظهار  موحد 
هایی  فعالیت  و مشخص شد  زندانی هستند  در کرمان 
و  تشکیل  پرونده  نیز  آنجا  در  که  اند،  داشته  تهران  در 
و  گرفتند  قرار  بازداشت  و  تعقیب  تحت  تهم  نفر  شش 
خوشخبتانه این متهمان موفق نشدند وجوه را از اموال 

دولتی خارج کنند.
کرد:  تصریح  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
پرونده فساد شهرداری سیرجان نیز ۱۵ متهم داشت که 
دو نفر تبرئه و برای مابقی محکومیت های متعدد شامل 
حبس، انفصال دائم از خدمت، شالق و ... صادر و همه 

اموال دولتی برگشت داده شد.
را  کرمان  استان  غله  شرکت  پرونده  اخیرا  افزود:  وی 
داشتیم که مدیر و یکی از معاونان و چند نفر از افرادی 
و  شدند  دستگیر  بودند،  دخیل  ارتشاء  باند  این  در  که 
اکنون مدیر و معاون با قرار بازداشت موقت در بازداشت 
 ۲ به  نزدیک  پرنده  این  رشوه  عدد  تاکنون  و  هستند 
میلیارد ریال بوده که ممکن است این عدد افزایش پیدا 

کند.
موحد با اشاره به پرونده بانک سپه که مربوط به سال 
۸۷ با اتهام اختالس و تضییع وجوه دولتی در اثر اهمال 
است، بیان کرد: رییس یکی از شعب بانک سپه کرمان 
مبلغ ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیالت پرداخت 
از  بانکی صادر کرده و وجوه و ضمانتنامه  و ضمانتنامه 
و  ندارد  وجود  تسهیالتی  پرونده  اما  شده  خارج  بانک 
اکنون مدیر بانک بازداشت و بقیه متهمان با قرار وثیقه 

آزاد هستند.
فساد  با  مبارزه  به  مربوط  دیگر  موارد  به  اشاره  با  وی 
پرونده  گفت:  کرمان  استان  در  اداری  و  اقتصادی 
یکی  تشکیل شده که شهردار،  اخیرا  ارزوئیه  شهرداری 
از اعضای شورای شهر و یک نفر کارشناس شهرداری در 
حین ارتکاب جرم توسط اطالعات سپاه دستگیر شده و 

با قرار بازداشت موقت در زندان هستند.
به  مربوط  تومانی  میلیون   ۱۵۰ پرونده  تشکیل 

بخشداری ماهان
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: پرونده ۱۵۰ 
به  مربوط  ماهان  بخشداری  به  مربوط  تومانی  میلیون 
سال های قبل است که اخیرا توسط سازمان بازرسی کل 
کشور کشف شده و متهم پرونده احضار و مدتی بازداشت 

شده بود و اخیرا با وثیقه آزاد شده است.
افزود: پرونده شهرداری رودبار جنوب، فرمانداری  وی 
شهر  نجف  شهرداری  فاریاب،  شهرداری  شهربابک، 
سیرجان از دیگر نمونه هاست و همچنین رسیدگی به 
امانت  در  و خیانت  که جعل  داریم  را  دانا  بیمه  پرونده 
نسبت به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان است و متهم با همکاری 
دو نفر دیگر وجوه شرکت کرمان موتور را به نفع خود 

برداشته و به نمایندگی بیمه تحویل نداده است.
موحد در ادامه با اشاره به عملکرد شورای حفظ حقوق 

سال  در  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  المال  بیت 
گذشته ۲۴۷ مصوبه با رویکرد صیانت از اموال عمومی، 
انفال و دارائی های دولت و نظارت بر دستگاه های متولی 
با توسعه حاشیه  و مقابله  بوده  المال  بیت  حفظ حقوق 
نشینی، زمین خواری، صیانت از بستر و حریم رودخانه و 

منابع آبی زیرزمینی استان بوده است.
تغییر کاربری اراضی کشاورزی پدیده شایعی در 

استان کرمان
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه 
استان  در  گذشته  سال  در  دولت  اراضی  هکتار   ۷۵۹
کرمان به دولت برگردانده شده و از تغییر کاربری ۱۵۵ 
تغییر  افزود:  شد  جلوگیری  کشاورزی  اراضی  هکتار 
کاربری اراضی کشاورزی پدیده شایعی در استان است و 
باید اراده ملی و مردمی در مقابله با این کار شکل بگیرد 

و باید اراضی باغی و کشاورزی حفظ شود.
قمع  و  قلع  مورد   ۱۳۱ اینکه  به  اشاره  با  موحد 
مستحدثات را در سال گذشته داشته ایم، گفت: اکنون 
زمین خواری به صورت عمده در استان نداریم و آنچه 
های  زمین خواری  و  است  اراضی خرد  افتد،  می  اتفاق 
عمده مربوط به سنوات قبل و دهه ۶۰ و ۷۰ است و بعضا 

هنوز اراضی در تصرف اشخاص هستند.
این مقام قضائی گفت: در دو سال گذشته تعرض عمده 
اکنون  و  است  متوقف شده  استان  در  دولتی  اراضی  به 
با شگردهای دیگر و با عنوان اخذ مجوز و تحت عنوان 
اراضی دولتی می روند که  پروژه های مختلف به سراغ 
احساس  و هر جا  کنند  نظارتی رصد می  دستگاه های 

شود بیم سوءاستفاده وجود دارد، متوقف می شود.
مصلوب  درخصوص  قضائی  حکم   ۷۳۷ افزود:  وی 
المنفعه کردن چاه های غیرمجاز در سال گذشته صادر 
با  رودخانه  بستر  و  حریم  آزادسازی  مورد   ۲۳۰ و  شده 

حمایت دستگاه قضائی اجرایی شده است.
شهر  و  استان  در  نشینی  حاشیه  کرد:  اظهار  موحد 
نشینی  توسعه حاشیه  و  دارد  ساماندهی  به  نیاز  کرمان 

را به مانند دهه ۸۰ نداریم.
اقتصاد  کردن  اجرایی  راستای  در  کرد:  تصریح  وی 
سال  در  تولیدی  های  بخش  از  حمایت  و  مقاومتی 
گذشته ۱۳۵ پرونده در دستگاه قضائی استان رسیدگی 
و در سطح کشور پنجمین استان برتر شدیم و اگر این 
رسیدگی ها شکل نمی گرفت، قریب به ۸۰۰۰ نفر کارگر 

و نخبه کار خود را از دست می دادند.
عامری«  »ریحانه  قتل  پرونده  از  بخشی  تشریح 

توسط پدرش
امور  و  تسویه  اداره  تشکیل  اینکه  به  اشاره  با  موحد 
ورشکستگی دادگستری را دنبال می کنیم، گفت: در ایام 
کرونا، احکام جلب بسیاری از محکومان مالی اجرا نشد، 
از تخلیه اماکن اجاری جلوگیری و ارفاق های زیادی در 

حال محکومان اعمال شد که کم نظیر بود.
درباره  ادامه  در  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
جزئیات  شدن  قطعی  از  قبل  قضائی  مراجع  نظر  اعالم 
پرونده ها به ویژه در جنایات عنوان  کرد: مسائل نیاز به 
تحقیقات، جمع آوری اسناد و مدارک، جمع بندی قطعی 
و ... دارد و به عنوان مثال همه مطالب عنوان شده درباره 
بود و  بافی در فضای مجازی  قتل ریحانه عامری خیال 

برخی از روی غرض آن را انتشار دادند.
وی افزود: این پدر و دختر مشاجرات هفت ساله داشته 
اند و در نهایت منجر به این اتفاق می شود و اینکه مقتول 
با تبر کشته شده، قتل ناموسی بوده و ... کذب است و به 

هیچ عنوان صحت ندارد.
موحد تصریح کرد: باید انتظارات از اطالع رسانی درباره 
این وقایع منطبق با نیازها و شرایط جامعه باشد و رسانه 
ها افکار عمومی را هدایت کنند. اصل قضیه این است و 

مردم باید صبر کنند جزئیات مشخص شود.
از سخنانش درباره  این مقام قضائی در بخش دیگری 
و  استان کرمان  بارها  بیان کرد:  بیگانه  اتباع  ساماندهی 
مطرح  کشوری  مسئوالن  با  و  داده  طرح  تامین  شورای 
کرده اند که با قانون عقب افتاده مربوط به دهه های قبل 
نمی شود شرایط فعلی را مدیریت کرد و این قانون باید 
رفتارهای مجرمانه را مطابق با شرایط فعلی تعریف کند 

و بازدارنده باشد.
عالی ترین مقام دستگاه قضایی کشور در استان کرمان 
و  اجرایی  مختلف  نهادهای  و  مجلس  اینکه  بر  تاکید  با 
قضائی برای اصالح این قانون آن قول داده اند اما هنوز 
اقدامی صورت نگرفته است اظهار کرد: تا وقتی اراده ملی 
و سیاست قطعی در کشور وجود نداشته باشد، ساماندهی 
به جایی نمی رسد و خالء جدی وجود دارد و باید چاره 

اندیشی بشود.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده »مهدی جهانگیری« 
اظهار کرد: پرونده »مهدی جهانگیری« در کرمان نیست 
تهران  به  مربوط  و  ندارم  پرونده  این  از  اطالع دقیقی  و 

است.
از  برخی  برخورد  درباره  پایان  در  قضائی  مقام  این 
عکس  رفتارها،  از  بخشی  کرد:  تصریح  مردم  با  قضات 
العمل و بخشی مربوط به خستگی ناشی از کار است اما 
یک مورد سوءبرخورد قضات با مردم پذیرفتنی نیست و 

مردم نیز باید کرامت همکاران را حفظ کنند.

از شاخه ی تردید، 

کسی غنچه نچیند 

مخالف  نیروهای  همواره  راه  طول  در 
خواسته اند که شوق زندگی را از سرمان انداخته و اگر 
چه آدم های ضعیفی نیستیم ما را به خودمان ضعیف نشان 
بینی ها تمرکز ما را به هم ریخته و  دهند. این خود کم 
فرمان زندگی را از دستمان خارج می کند و در اقیانوسی 
ناشناخته رها می شویم که اثری از ساحلش پیدا نیست. 
ساکنان  اکنون  ما  کرد.  نخواهد  تغییر  زمان  شتاب  قانون 
نخواهد  زمین  انتظار  در  زمان  و  هستیم  زمین  ی  سیاره 
هستیم  منزلتی  و  مقام  دارای  ها  آدم  ما  از  هر یک  ماند. 
تا زندگی در وجودمان جریان یافته است. هر چند که در 
مکاتب گوناگون توصیه به فروتنی شده است اما اگر از 
حد گذشته و تبدیل به خود کم بینی افراطی شود نوعی 
فکر  در  آن  از  رهایی  راه  و  باشد  می  روحی  خودکشی 
باشیم  داشته  سالمی  فکر  که  اگر  باشد  می  آدم  وذهن 
مراحل  از  یکی  تنها  نه  بودن  ارزشمند  درک  به  رسیدن 
می  سالم  انسان  های  نشانه  از  یکی  بلکه  است  آرامش 
داشته  ذهن  در  سیاه  تصویری  خود  از  اگر  حتی  باشد 
بودن  تهی  احساس  و  زیباست  زندگی  همچنان  باشیم 
ی  چهره  واالترین  زندگی  هاست.  فرصت  مرگ  فقط 
خلقت است و فقط کسانی دم از بی ارزش بودن آن می 
از کف  قیمت  ترین  نازل  به  را  زنند که می خواهند آن 
به  رو  را  هایشان  ببرند. چشم  با خود  و  بکشند  بیرون  ما 
مهربان  با خود  باز کرده و کمی  داریم  هایی که  ارزش 
تر باشیم تا زندگی زیبا و شیرین و خواستنی باشد هرگز 
اجازه ندهیم به ارزش های ما توهین شود و هرگز خود را 
به دام حقارت نیندازیم زیرا خودکشی گناهی نابخشودنی 
است و آثار جبران ناپذیری بر جای خواهد گذاشت بی 
شک شماری از انسان ها به خاطر ما زندگی می کنند و 
این امتیاز کوچکی نیست که با فراموش کردنش به ورطه 

ی خود کم بینی بیفتیم.
باید با حضور خویش پازل زندگی را کامل کرده و باور 
کنیم که بیهوده نیستیم. خوب است که ارزشمند باشیم و 

واجب است که از ارزشهای خود باخبر باشیم.
از شاخه ی تردید، کسی غنچه نچیند 
در چهره ی مخروبه که یک ماه نبیند 

برخیز و مهیا کن از آغاز سفر را 
این باغ به دستان تو بر میوه نشیند

به قلم 
مهناز سعید 
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نوشتاری درباره حسین سرشار؛ دوبلوری توانا 
و پایه گذار هنر اپرا در ایران

سرویس فرهنگی- هنری کرمان امروز
 

حسین سرشار موسیقیدان، دوبلور و یکی از بنیان گذاران 
اپرای تهران به شمار می رود. وی بعد از انقالب اسالمی 
و تعطیلی اپرا به تدریس فنون آواز کالسیک و بازیگری 
از جمله  ایرانی  فیلم های کارگردانان مطرح  از  در برخی 
داریوش  نشین های«  »اجاره  و  تقوایی  ناصر  ایران«  »ای 

مهرجویی پرداخت.
خورشیدی   ۱۳۱۳ خرداد   ۲۲ در  سرشار  حسین 
از  را  خود  دیپلم  وی  گشود.  جهان  به  دیده  تهران  در 
اخذ  )اُپرا(   موسیقی  رشته  در  موسیقی  عالی  هنرستان 
سال  پنج  و  رفت  ایتالیا  به  تحصیل  ادامه  برای  و  کرد 
دروس  آموزش  به  ُرم  سانتاچیچیلیای  کنسرواتوار  در 
پایان  از  و پس  پرداخت  آواز  رشته  از جمله  و  موسیقی 
این پنج سال شاگرد اول کنسرواتوار ُرم شد. سرشار پس 
المللی  بین  کنکور  ونیز  در  که  شد  متوجه  ماه  چند  از 
آواز برگزار می شود به همین دلیل به آنجا رفت و پس 
در  شد  آواز  المللی  بین  برندگان  از۶  یکی  کار  انجام  از 
از ژول  اپرا  نیز به ونیز رفت و یک  سال آخر تحصیالت 
ماسنه، )پرتره دو مانون( نقش دی گریگور را انجام داد. 
و  زندگی  گذران  برای  نامدار  موسیقیدان  این  همچنین 
تامین هزینه های تحصیل در استودیوی »مرتضی حنانه« 
در ایتالیا که برای دوبله فیلم های ایتالیایی تاسیس کرده 
ایرانی  و چند  کار شد. همکاری سرشار  به  بود، مشغول 
به  متفاوت  بویی  و  رنگ  صدر«  »بهجت  جمله  از  دیگر 
فیلم های ایتالیایی بخشید و صدای او با ویتوریو دسیکا 
و آلبرتو سوردی در خاطر سینما دوستان مترادف است 
در حقیقت صدای عالی، احساس عمیق و گرم و قابلیت 
بورس  توانست  که  رساند  درجاتی  به  را  او  بازیگری،  در 
مجددی از دولت ایتالیا دریافت کند. بنابراین این دوبلور 
کنسرواتوارسانتاچی  در  که  موسیقیدان صاحب سبک  و 
چیلیا صدای خود را پرورش داده بود، توانست عالوه بر 
مدرک درجه اول هنری، مدرک فوق لیسانِس اپرا را هم 
بگیرد و در ۱۳۴۳ خورشیدی به ایران برگردد. وی بعد از 
بازگشت آثار بسیاری از بزرگان موسیقی کالسیک را روی 
صحنه خواند و آثاری از آهنگسازان ایرانی را هم در تاالر 
به رهبری حشمت  اجرا کرد و در کنسرت هایی  رودکی 
سنجری و فرهاد مشکوه شرکت کرد. همچنین در تهران 
نیز چند کنسرت موسیقی آوازی برگزار کرد. این هنرمند 
فنون  تدریس  به  اپرا  تعطیلی  و  اسالمی  انقالب  از  بعد 
آواز کالسیک در منزل و به بازیگری و آواز در برخی از 
ایران«  »ای  از جمله  ایرانی  کارگردانان مطرح  فیلم های 
مهرجویی  داریوش  نشین های«  »اجاره  و  تقوایی  ناصر 
پرداخت و عالوه بر این به تکخوانی در برخی از سرودهای 

مناسبتی هم روی آورد.
 نقش آفرینی در اپراهای کالسیک غربی و ایرانی

حسین سرشار نقش اول اپراهای کوزی فانتوته و دون 
ماسکانیو  اثر  روستیکانا  کاوالریا  و  موتسارت  اثر  ژوان 

ریگولتو ایلترا و اتور التراویاتا و قدرت سرنوشت وفالستاف 
از پوچینی  باترفالی  اثر وردی و توسکا البوهوم و مادام 
کالسیک  اپراهای  اجرای  بر  عالوه  او  داشت.  برعهده  را 
غربی در اپراهای سرشناس ایرانی مانند اپراهای »خسرو و 
شیرین« ساخته حسین دهلوی در نقش خسرو، »سمندر« 
ساخته احمد پژمان، »دالور سهند« ساخته احمد پژمان 
در نقش بابک خرمدین، »آتوسا« ساخته کریستین داوید 
در نقش داریوش و »جشن دهقان« ساخته احمد پژمان 
اجرای  نامدار،  هنرمند  این  کار  آخرین  کرد.  اجرا  برنامه 
توانمندانه و ماهرانه قطعه ایران در ۱۳۶۷ خورشیدی در 
تاالر وحدت بود. قطعه ای که به گمان خیلی ها می تواند 

یادآور بخشی از دالوری های مردمان ایران زمین باشد.
فعالیت های هنری و فرهنگی حسین سرشار

های  فعالیت  و  هنری  کارهای  مهم ترین  جمله  از 
فرهنگی این هنرمند توانا می توان به شرکت در کنسرت 
های ارکستر سمفونیک تهران )خواننده سلو( به رهبری 
به  کنسرت  سنجری،  حشمت  و  گریگوریان  روبیک 
همراهی ارکستر کنسرواتوار سانتاچیچیلیای رم )خواننده 
سلو(، اجرای اُپرای آنکه می گوید آری اثر کورت وایل و 
به  المللی  بین  آوازهای  کنسرت  معلم،  نقش  در  برشت 
نقش  مانون(،  )تصویر  اپرای  اجرای  عنوان خواننده سلو، 
ریگولتو،  اپرای  اجرای  ونیز،  اپرای  اجرای  در  )دوست( 
با  کنسرت  اجرای  ایتالیا،  تلویزیون  رادیو  برای  ضبط 
آریاها  و  لیدها  شب  اجرای  میالن،  سمفونیک  ارکستر 
به  کنسرت  وین،  شهر  آسیایی  آفریقایی-  انیستیسو  در 
حشمت  رهبری  به  تهران  ارکسترسمفونیک  همراهی 
اجرای  التراویاتا،  اپرای  از  قسمتی  اجرای  سنجری، 

کنسرت آوازی در انجمن ایران و آلمان را نام برد.
اپراهایی را اجرا کرد  سرشار همچنین در تاالر رودکی 
که از آن جمله می توان به اپرای دالور سهند موسیقی 
در  داوید  کریستین  موسیقی  آتوسا  اپرای  پژمان،  احمد 

آقای  موسیقی  شیرین  و  خسرو  اپرای  )داریوش(،  نقش 
حسین دهلوی در نقش )خسرو(، اپرای سمندر موسیقی 
دهقان  جشن  اپرای  و  )سمندر(  نقش  در  پژمان  احمد 
موسیقی احمد پژمان در نقش )دهقان( را نام برد اما این 
کارهای  هم  انقالب  از  بعد  نامدار  خواننده  و  موسیقدان 
هنری بی بدیلی از خود به یادگار گذاشت از میان آنها 
می توان به ایوان مدائن )خاقانی( آهنگساز آقای عالمی، 
عالم قدوس )حافظ( آهنگساز دکتر ریاحی، سرود میالد 
آهنگسازان آقای ریاحی – آقای کلهر، فروغ عشق )عطار( 
آریاالی  آهنگساز  دل  شوریده  دهلوی،  آقای  آهنگساز 
کامکار  ارسالن  آقای  آهنگساز  ایران  و  کامکار  ارسالن 

اشاره کرد.
 ورود به دنیای بازیگری

اپراهای  اول  نقش  اسالمی  انقالب  از  قبل  که  سرشار 
تاالر رودکی را داشت بعد از انقالب با رفاقتی قدیمی که 
با مهرجویی داشت به سمت بازیگری کشیده شد. وی در 
فیلم های اجاره نشین ها و  هامون به کارگردانی داریوش 
انتظامی،    عزت اهلل  کنار  در  آفرینی  نقش  با  و  مهرجویی 
را  بازیگری  راد  ایرج  و  عبدی  اکبر  آبادی،  خیر  حمیده 
آغاز کرد. اجاره نشین ها یک فیلم سینمایی کمدی-درام 
بود که در ۱۳۶۶خورشیدی به نمایش عمومی در آمد و 
به پرفروش ترین فیلم آن سال تبدیل شد. موضوع فیلم 
اجاره نشین ها این بود که یک آپارتمان در حاشیه شهر 
تهران که مالکش درگذشته بدون وارث مانده و اداره امور 
آپارتمان و مستاجرها را مباشر مالک درگذشته که خود 
نیز ساکن همین ساختمان است به عهده گرفته و قصد 
دارد با همکاری یک مشاور امالک محلی ملک را تصاحب 
نیازمند تعمیرات اساسی است  کند. آپارتمان فرسوده و 
اما عباس آقا )مباشر مالک با بازی عزت اهلل انتظامی( نه 
خود وظیفه تعمیرات را به عهده می گیرد و نه به دیگر 
ساکنان اجازه انجام این کار را می دهد. در این ساختمان 

حرف  نشاندن  کرسی  به  دنبال  به  ساکنان  از  یک  هر 
بر سر چگونگی  تفاهم  امکان  این  و  نظر خود هستند  و 
که  این  تا  می برد،  بین  از  را  تعمیرات  هزینه های  تأمین 
عباس آقا به توصیه مادرش )با بازی حمیده خیر آبادی( 
مجلس شامی تدارک می بیند و می پذیرد که با مشارکت 
فردای آن  اما  تأمین شود  تعمیرات  همه ساکنان هزینه 
آقا  به عباس  ترکه ای  توصیه های غالم  با  توافق  این  روز 
بر  همچنان  ساختمان  تعمیرات  کار  و  می خورد  هم  بر 
زمین می ماند تا این که در شبی بارانی منبع آب بزرگ 
فرو می ریزد،  و کل ساختمان  ساختمان سقوط می کند 
روز بعد ماموران شهرداری به اجاره نشین ها اعالم می کنند 

که این ملک به شکل قسطی به آن ها واگذار می شود.
به  تهران۲۹-   رنو  و  بیراه  و  راه  در  همچنین  وی 
کارگردانی سیامک شایقی، جعفر خان از فرنگ برگشته 
ناصر  ساخته  ایران  ای  و  حاتمی  علی  کارگردانی  به 
تقوایی ایفای نقش کرده است. فیلم ای ایران در ۱۳۶۸ 
اکبر عبدی،  فیلم  این  است در  خورشیدی ساخته شده 
حمید جبلی، غالمحسین نقشینه، محمدعلی ورشوچی، 
پرداخته اند.  هنرمندی  به  ثریا حکمت  و  سرشار  حسین 
به  نزدیک  که  است  قرار  این  از  ایران  ای  فیلم  داستان 
پایان حکومت پهلوی، سر گروهبان مکوندی به فرماندهی 
ژاندارمری در یک دهکده منصوب می شود. مکوندی که 
اوضاع  به  کوشد  می  است،  منضبط  و  سختگیر  مردی 
همانند  که خود  آنجا  از  اما  بدهد  سامانی  و  سر  پاسگاه 
زیر دستانش در فساد و تباهی به سر می برد، موفق به 
ایجاد نظم در پاسگاه نمی شود و… بنابراین داستان فیلم 

به ماجراهای حین انقالب ۱۳۵۷خورشیدی برمی گردد.
وفات

فروردین   ۲۰ در  توانا  هنرمند  این  سرانجام 
۱۳۷۴خورشیدی بعد از یک دوره طوالنی بیماری آلزایمر 
بعد  فروبست.  جهان  از  دیده  فراوان  رنج های  تحمل  و 
و  حافظ  کانتات  آلبوم  نامدار،  این خواننده  درگذشت  از 
از  با صدای حسین سرشار  فرهت  اثر شاهین  سمفونیتا 
طرف موسسه فرهنگی هنری راوی آذرکیمیا منتشر شد. 
این آلبوم شامل چهار اجرا در ۲ بخش مجزا است، بخش 
اول این مجموعه شامل »کانتات حافظ«، »فامینور، اپوس 
۴«، »حسین سرشار و باریتون« است که توسط ارکستر 
زهی به رهبری روبن گریگوریان اجرا شده است. بخش 
دوم آن نیز شامل »سمفونیتا«، »المینور و اپوس ۶۶« که 
دربرگیرنده قطعات الگرو، آندانته و آلگرو و یواجه می شود 
و توسط ارکستر زهی به رهبری سورن خان گلدیان اجرا 

شده است.
ساناز  توسط  سرشار  حسین  نامبرده،  عنوان  با  کتابی 
سیداصفهانی چاپ شده است این کتاب شامل مجموعه  
نصرت اهلل  گلمکانی،  هوشنگ  شایقی،  سیامک  با  گفتگو 
کریمی، محمدعلی کشاورز، شاهین فرهت، شهال میالنی، 
امیراشرف آریان پور، پری زنگنه، پری ثمر، احمد پژمان، 
سرشار  حسین  درباره  یاران  یارتا  و  وطن دوست  رشید 

است.
منبع: خبرگزاری ایرنا

بیا زندگی کنیم

دیشب درخت خانه ی ما را بریده اند

از غصه اش تمام درختان باغ هم

تن داده اند به تیغه ی بی رحم یک تبر

جایش سیاهی آهن نشسته است

یعنی که دست درختی دراز نیست

جایی برای بستن یک تاب از درخت ۰۰۰

از حوض کاشی و ایوان خانه هم

نقشی به جای مانده فقط در حصار قاب 

در کوچه های شهر

همهمه ای جز سکوت نیست

تا از میان خاطره هامان نرفته است

آن روزهای خوِش کودکی ، هنوز

تا یادمان نرفته،

 بیا 

زندگی کنیم

می ترسم عاقبت این کودک درون 

روزی بزرگ شود 

مثل تو ...  مثل من

به قلم مهدی
 ایرانمنش پور کرمانی
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برگی از تاریخ؛  سرنوشت شوم پادشاهی حماسه ساز 

حمورابی، شاه بزرگ بابِل کیست؟ 

بخش اول

سرویس تاریخ و پژوهش کرمان امروز

و  ولیعهدش  کورکردِن  با  که  است  افشار  نادرشاه  شوم  سرنوشت  این   
اما شخصیت و  آن گونه کشته شدنش به دست سردارانش، رقم می خورد؛ 
سرگذشت نادرشاه، همه به همین خونریزی ها و سنگدلی ها محدود نیست. 
نباید از یاد ببریم که به مدد همت و استواری او بود که ایراِن عزیز درآن 

موقع حساِس تاریِخ خود حفظ شد و زیر ناِم بیگانگان درنیامد.
از  است  بازن  لوییز  کشیش  گزارش  می خوانید،  ذیل  سطرهای  در  آنچه 
قتل سرداری که بی راه نیست اگر بگوییم همه عمر خویش را بر روی زین 
اسب و طی نبردهای تاریخی و تاریخ ساز گذرانید. بازن پزشک ویژه نادرشاه 
بود و به گواه آنچه در نامه  ای برای کشیش پدر روژه نوشته، در شب قتِل 
نادرشاه، چادرش کنار چادر نادر بوده است. نادرشاه که پیش از سلطنت به 
»طهماسب قلی خان« معروف بود، برای سرکوب شورش کردهای خبوشان 
لشکرکشی کرده بود و در محلی به نام فتح آباد خبوشان شب را در چادر 
خویش می گذرانَد. او که مدتی می شد که نسبت به سرداراِن ایرانی سپاهش 
به طرز  خود  سپاه  افغانِی  سراِن  با  بود،  شده  بدبین  خود  نگاهباناِن  نیز  و 
محرمانه قرار می گذارد که فردا صبح، سران قزلباش و سرداراِن ایرانی سپاه 
را دستگیر کنند. این قراِر محرمانه اما به بیرون درز می کند و مظنونان که 
از شدِت عمل نادر آگاه بودند، تصمیم می گیرند، در شب یکشنبه یازدهم 
آنکه سِر  از  با سی ام خرداد ماه ۱۱۲۶( پیش  )برابر  جمادی  الثانی ۱۱۶۰ 
خویش را به تیغ نادری بسپارند، سر نادرشاه را طعمه شمشیر خویش سازند. 

از اینجا به بعِد ماجرا را از قلِم کشیش بازن بخوانیم:
"مهاجمان به پای خیمه گاه نادر رسیدند و تمام موانع را کنار زدند تا به 
خوابگاه راه یافتند. شاِه نگون بخت خوابیده بود، ولی از سر و صدا بیدار شد 
و با صدای دهشتناکی بانگ زد: کیست؟ شمشیر من کو؟ توپوِز  مرا بیاورید. 
مهاجمان از شنیدن این صدا از ترس وحشت زده باِلاراده عقب عقب رفتند، 
اما هنوز از خیمه خارج نشده بودند که سر و کله محمدقلی خان و صالح خان 

هویدا شد: با ما به درون چادر بیایید.
با  دوید  جلو  محمدقلی خان  که  بود  عریان  نیمه  هنوز  طهماسب قلی خان 
شمشیر ضربتی حواله شاه کرد؛ نادر سرنگون شد و از پای درآمد. دو سه 
نفِر دیگر نیز شمشیرهایشان را در بدن او فروبردند. شاه بدبخت که در خون 
خود می غلتید، سعی کرد که برخیزد ولی قدرت برخاستن و رمق حرکت 

نداشت، فریاد زد: چرا مرا کشتید؟ مرا نکشید، هرچه دارم از آن شما.
 نادر در این سخن بود که صالح خان شمشیرش را بر گردن او نواخت؛ سر 
وی را از بدن جدا کرد و به دست سربازی داد که آن را نزد علی قلی خان  که 

در آن موقع در هرات به سر می برد، ببرد«. 
شاعری این بیت ها را در واقعه قتل نادرشاه سروده که با آنچه وی نیت 

داشته و آنچه بر سر آن گیتی گشا رفته است، تناسبی تمام دارد:
"سِر شب َسِر قتل و تاراج داشت /// سحرگه نَه تن سر، نَه سر تاج داشت

به یک گردش چرخ نیلوفری /// نه نادر به جا ماند و نه نادری«. 
چرا این عاقبِت تلخ؟

بدین طرز، داستاِن زندگی سرداری که همه عمر جنگید و به این سو و 
آن سو تاخت و ایران را از چند پاره شدن به دست افغان و روس و عثمانی 

نجات داد، به تلخی به سرآمد. درباره اینکه چرا نادرشاه باوجود آن همه رشادت 
و ازجان گذشتگی که در راه حفظ ایران از خود نشان داد، به چنین سرنوشت 
شومی دچار شد، مورخان و صاحب نظراِن تاریخ ایران دالیلی را برشمرده اند. 
ازجمله این دالیل می توان به تغییر ُخلق و خوی نادر در سال های پایانی 
عمر و حرِص روزافزونش به جمع آوری مال و ثروت اشاره کرد. همین عطش 
سیری ناپذیِر او به جمع آوری زر که با وضع مالیات های سنگین و به زور و 

تعدی گرفتن ماِل مردم جریان داشت، نََفِس نُفوِس ایران را بند آورده بود.
همچنین تالش برای تغییر مذهب رسمی در ایران و نیز محو کردن نام و 
اثر حکومت صفویه را نیز به نادر نسبت داده اند و همین دو را هم جزو دیگر 

دالیل محبوب نبودِن نادرشاه نزد مردِم ایران دانسته اند. 
 در کنار این ها، بی رحمِی نادرشاه که می توانست برآمده از قساوِت قلب او 
براثر کشتارهای گوناگون در جنگ های مختلف بوده باشد نیز گویی خوِن 
آدمی به زمین  ریختن را در نظر او عادی کرده بوده است. در روایت کشیش 
لوییز بازن حکایتی آمده است که خود مصداقی است از برای این بی رحمی. 
نادرشاه گم می شود  قالیچه های کاخ  از  قرار است که یکی  این  از  داستان 
از  کتک  زوِر  به  می بیند.  خود  کاخ  در  دوباره  را  آن  نادر  بعد،  سال  سه  و 
پیشین  نگهباِن  که  می گوید  می کشند.  بیرون  را  سبب  کاخ  نگهبان  زبان 
این قالیچه را دزدیده بوده و دوباره آن را فروخته و در این معامله چهار تن 
یهودی، دو نفر هندی و دو نفر ارمنی نیز دست داشته اند. با این اطالعات، 
به فرمان نادر هر »هشت نفر شناسایی و دستگیر شدند. پس از بازجویی 
یک چشم آنان از کاسه بیرون ]آمد[ و هشت نفر، یک چشمی شدند. سپس 
فراوانی  آتش  نادر  فرمان  به  به  بعد  روز  بستند.  زنجیر محکمی  به  را  همه 
افروختند و آن هشت نفر همان گونه که به هم گره زده شده بودند، به آتش 

افکنده شدند«. 
روی  ایران  پهناوِر  سرزمین  کناِر  و  گوشه  در  که  آشوب هایی  همچنین 
با  البته  که  خود  اطرافیان  به  نسبت  نادرشاه  شدید  بدبینی  نیز  و  می داد 
نادرشاه  و سخت دلی  بی  رحمی  عوامل  دیگر  از  بود،  همراه  هم  نشانه هایی 
بیماری  به  نادرشاه  شدِن  دچار  اینها،  همه  بر  افزون  باشد.  بوده  می تواند 

استقسا نیز بی تردید بر خراب تر شدِن وضع روحی او اثرگذار بوده است.
اما یکی دیگر از اتفاق هایی که شاید بیش از همه شخصیِت سردار ایران 
زمین را به فروپاشی کشاند، این بود که نادر فرزند خود را کور کرد و بعد هم 

از این کار به شدت پشیمان شد؛ پشیمان شدنی تا مرز جنون.
کورکردن رضاقلی میرزا و تبعاِت شوم آن

اشاره شد که یکی از دالیلی که اهل تاریخ برای تغییر رفتار نادرشاه و بروِز 
برمی شمرند،  او  آخرِی حکومت  سال های  بی رحمِی  و  جنون آمیز خشونت 
نادرشاه  است.  میرزا،  رضاقلی  خویش،  ولیعهد  کورکردِن  از  وی  پشیمانی 
بنابه نشانه هایی که او را نسبت به فرزند ارشد خویش بدگمان ساخته بود، 
در سال ۱۱۵۴ هجری دستور داد که دیدگان ولیعهد را از حدقه درآورند. 
یکی  بود،  کرده  بدبین  پسرش  به  نسبت  را  نادر  که  اتفاق هایی  ازجمله 
نادرشاه  بازمی گشت به سوءقصدی که در ۲۸ صفر سال ۱۱۵۴ نسبت به 

شده بود و وی این را از چشم فرزند ارشد خویش می دید.
ماجرا از این قرار بود که وقتی نادرشاه »به اتفاق اهل حرم و قرق چی های 
بود، به سوی گردنه  باریکی که در مناطق جنگلی سوادکوه  از جاده  خود 
گدوک حرکت می کرد، ... شخصی که خود را درحدود بیست قدمی شاه در 
پشت درختی پنهان ساخته بود، تیری به سوی او شلیک کرد. گلوله پس 
از آنکه دست نادر را خراش داد و شست او را زخمی کرد، در گردن اسبش 

فرورفت و نادر با حیله ای جنگی، در وقِت سقوط اسب به روی زمین، خود 
را به مردن زد. مرتکب به تصور اینکه کار شاه را به انجام رسانیده، از خالی 
کردن گلوله دوم خودداری کرد و چون به فاصله کمی رضاقلی و نگهبانان 
شاهی فرارسیدند و سر در عقِب تیراندازی که شناخته نشد، نهادند، نادر از 

گزند خالصی یافت«. 
دیگر چیزی که بدبینِی پادشاه ایران را نسبت به ولیعهد خویش برانگیخته 
بود، این بود که آن گاه که نادرشاه در هند کشورگشایی می کرد و رضاقلی 
میرزا در ایران نایب  السلطنۀ او بود، ولیعهِد جوان اقدام به ضرب سّکه به نام 

خود کرده بود. روی سکه های وی این بیت درج شده بود:
"شکر هلل که من رضاقلی ام /// بچۀ نادر و سگ علی ام« 

افزون براین، در ذی الحجه سال ۱۱۵۱ که نادرشاه در هند به سر می برد، 
این شایعه بر سر زبان ها افتاد که او کشته شده است. وقتی این خبر به ایران 
و به گوش رضاقلی میرزا رسید، وی از ترس اینکه مبادا مردم علیه او بشورند 
و شاه طهماسب دوم صفوی را که در سبزوار در تبعید به سر می برد، به جای 
او برتخت بنشانند، شاه طهماسب دوم و فرزندانش، عباس میرزا و سلیمان 
را  نادرشاه  فراوان  ناراحتِی  البته  میرزا،  رضاقلی  اقداِم  این  را کشت.  میرزا، 
درپی داشت، به گونه ای که شاه در این باره گفته بود که »به جهت قتل شاه  
طهماسب، از رضاقلی رنجیده خاطر گردیده ام و بدین سبب از ایالت ایران او 

را عزل گردانیدم«. 
 در کنار این ها، سعایت و بدگویی بدخواهان در نزد پادشاه و خامِی ولیعهد 
که برخی از کارگزاران نادری را تغییر داده بود و به جای آنان افراد دیگری 
به  نسبت  نادرشاه  بدگمانی  دیگر محّرک های  از  نیز  بود،  را منصوب کرده 
فرزند خویش بود. به هر روی، این عوامل در کنار هم، کار را به جایی رساند 
که با دستوِر واجب االطاعه شاهنشاِه ایران، چشمان جهان بیِن رضاقلی میرزا 
کور شد. اما نادرشاه با کورکردِن فرزند نه تنها آرام نگرفت، که دچار نوعی 
فروپاشی روحی و عذاِب وجداِن شدید شده بود. »شدت تأثّر وی به حّدی 
بود که تا دو روز از اندرون پا به بیرون نگذاشت و پس از آن هم که بر تخت 
جلوس کرد، بسیاری از سرکردگان و بزرگانی را که در وقت اجرای حکم 
]کور کردن رضاقلی  میرزا[ در کنارش بودند، احضار نمود و به بهانه اینکه 
از آنان تقاضا نکرده بودند به جای رضاقلی میرزا هالک شوند،  هیچ کدام 

شکنجه و هالک کرد«. 
خویش  نابیناشده  پسِر  دیدار  به  پشیمان  نادرشاِه  وقتی  هم  بعد  چندی 
را  پدر  اما  میرزا  رضاقلی  می گرید.  بی تابانه  بسیار  فرزند  دیدِن  از  می رود، 
می گوید که »اگر چشم مرا کندی و از حدقه بیرون آوردی، اما غافل مباش 

که چشم خود را کنده و روزگار خود را تباه ساخته ای«. 
به هر روی این سرنوشت شوم نادرشاه افشار است که با کورکردِن ولیعهد 
اما  می خورد.  رقم  یادشده،  شِب  آن  در  خویش  شدِن  کشته  آن گونه  و 
و سنگدلی ها  خونریزی ها  همین  به  همه  نادرشاه،  و سرگذشت  شخصیت 
او بود که  ببریم که به مدد همت و استواری  یاد  از  نباید  محدود نیست. 
ناِم بیگانگان  ایراِن عزیز در آن موقع حساِس تاریِخ خود حفظ شد و زیر 
درنیامد. در آن روزگار پرآشوب که شاِه صفوی تاج و تخت را به افغان ها 
تقدیم کرد و عثمانی و روس هر یک برای بخش هایی از خاک ایران دندان 
تیز کرده بودند، این نادرشاه بود که مردانه پای کار حفظ ایران ایستاد و به 
سبب نبوغش در زمینه جنگاوری و نیز سیاست ورزی، ایران را از بالهایی 

بزرگ نجات داد.

سرویس تاریخ و پژوهش کرمان امروز

و  زورمند  هیچ  و  باشد«  حاکم  زمین  بر  »عدالت  می خواست  حمورابی 
توانایی بر ضعیف و ناتوان ستم نکند و برخورداری از قدرت یا ثروت کسی را 
به یاغی گری و تبهکاری نکشاند؛ مردم در آرامش باشند و کسی امنیت شان 
را تهدید نکند. برای تحقق این هدف از پند و اندرزهای اخالقی فراتر رفت 
و مجموعه ای از قوانین صریح با مصادیق مشخص بر شالوده اصل قصاص 

تدوین کرد.
سلسله  شاهان  از  »حمورابی  نوشت:  اعتماد  روزنامه  ایسنا،  گزارش  به 
نخست بابل و در قیاس با اسالف و وارثانش، بزرگ ترین شان بود. در همان 
بابل متولد شد و به رسم و آیین شاهزادگان آموزش دید و بعد از کناره گیری 
پدرش به فرمانروایی رسید. خردمند و پرطاقت بود و کار حکومت را محکم تر 

از آن چه از یک شاه بابلی انتظار می رفت به دست گرفت. پیروزمندانه با 
می پنداشتند  آسان  و  کوچک  لقمه ای  را  بابل  که   - همجوارش  دولت های 
- جنگید و مرزهای قلمرو خود را در هر چهار جهت گسترش داد و حتی 
داشتند،  در سیطره خود  بین النهرین که سال ها  از چند شهر  را  ایالمی ها 
بیرون کرد. سلطنتش دست  کم بیشتر از چهار دهه دوام یافت و به دورانی 
از اوج و اعتالی پادشاهی بابل تبدیل شد. چهار هزار سال پیش از دنیا رفت 
اما هنوز هم از او به احترام و از قوانینی که برای حکومت بر کشور و اداره 

جامعه اش وضع کرد با تحسین یاد می شود.
نسخه ای کامل از این قوانین اوایل قرن بیستم در حفاری های باستان شناسی 
شوش پیدا شد و گویا اکنون در فرانسه، در گوشه ای از موزه لوور جا خوش 
هیچ  و  باشد«  حاکم  زمین  بر  »عدالت  می خواست  حمورابی  است.  کرده 
یا  از قدرت  برخورداری  و  نکند  ناتوان ستم  و  بر ضعیف  توانایی  و  زورمند 
ثروت کسی را به یاغی گری و تبهکاری نکشاند؛ مردم در آرامش باشند و 

کسی امنیت شان را تهدید نکند. برای تحقق این هدف از پند و اندرزهای 
بر  مشخص  مصادیق  با  صریح  قوانین  از  مجموعه ای  و  رفت  فراتر  اخالقی 
شالوده اصل قصاص تدوین کرد. مالکیت خصوصی را برای زنان به رسمیت 
شناخت و قوانین ازدواج و سرپرستی از کودکان را سر و سامان داد. برای 
جرایمی مثل دزدی و تجاوز و سوءاستفاده از قدرت و کم فروشی مجازات 
مرگ تعیین کرد و حتی خطاهایی مثل تهمت و افترا را جرم شناخت. مقرر 
کرد اگر اتهام زننده نتواند حرف خود را اثبات کند همه اموالش از او گرفته 
شود و به آن کسی که بی دلیل و بدون مدرک متهم شده برسد. بخشی از 
این قوانین پیش از بابل، در سومر و ایالم اجرا می شد اما حمورابی آنها را 
کامل تر کرد و حتی برای دستمزد مشاغلی مثل پزشکی و معماری، حد و 

حدود معینی گذاشت.
حمورابی بهار ۱۷۵۰ قبل از میالد در چنین روزهایی از دنیا رفت و بعد از 
آن پنج شاه دیگر از نسل او، یکی پس از دیگری در بابل به تخت نشستند و 

قوانینی را که شاه بزرگ مدون کرده و برایشان به میراث گذاشته بود، پاس 
داشتند. اگر نه قدرت، که ثروت این پادشاهی نسل پشت نسل بیشتر شد 
تا این که هیتی ها، به طمع همین ثروت افسانه ای از شمال از راه رسیدند 
و مرزهای قلمروی بابل را زیر پا گذاشتند. گویا ابتدا برای غارت و تاخت 
و تاز آمده بودند اما چون با مقاومت محکم و بازدارنده ای مواجه نشدند به 

پیشروی ادامه دادند و سرانجام خود شهر بابل را هم اشغال کردند.
به قول ویل دورانت و در چارچوب نگاه ابن خلدون: »این تقریبا قانون کلی 
تاریخ است که همان ثروتی که سبب پیدایش تمدنی می شود، بیم دهنده 
انحالل و انقراض آن تمدن هم باشد. این فرآیند از آن جهت است که ثروت 
و  دارد؛ جسم  همراه  نیز  را  تن آسانی  می آورد  پدید  را  هنر  که  همان گونه 
به روی  را  و خوشگذرانی  راه تجمل  و  و ظریف می کند  لطیف  را  طبیعت 
مردمان می گشاید؛ جنگجویان خارجی را، که پنجه پوالدین و شکم گرسنه 

دارند به هجوم بر چنان سرزمین های پرثروت می خواند."

اتحادیه/ شرکت تعاونی مصرف مشترک کارگران شهرداری و شرکت واحد 
اتوبوسرانی کرمان به شماره ثبت 357 شناسه ملی 10630034870 

شهرستان کرمان استان کرمان 
به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه/ 
عادی به طور فوق العاده نوبت اول این اتحادیه/ تعاونی  در ساعت 3۰: ۱۶ عصر روز چهارشنبه 
مورخ  99/۴/۲۵ در محل دفتر شرکت  تشکیل می گردد از سهامداران  دعوت می گردد راس 

ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند.
ضمنا: ۱- اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار 
نمایند تا تاریخ 99/۴/۲۴ به اتفاق نماینده خود جهت تایید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر 
شرکت مراجعه نمایند. )حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است.( ضمنا ساعت 9 

صبح وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد.
متقاضی  افرادی که  باشد  بازرسان  با  مدیره  انتخاب هیأت  در دستور جلسه  ۲- چنانچه 
کاندیداتوری سمتهای مذکور می باشند حداکثر تا تاریخ 99/۴/۷ جهت ثبت نام به محل 

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری کرمان مراجعه نمایند. 
دستور جلسه: 

۱- استماع  گزارش هیات مدیره ۲- استماع گزارش بازرس 3- طرح و تصویب صورتهای مالی 
9۸   ۴- انتخابات بازرس ۵- انتخابات هیات مدیره ۶- افزایش سرمایه ۷- تصویب بودجه 99 

۸- تغییر نام شرکت   9-تغییر روزنامه 
هیأت مدیره اتحادیه / شرکت تعاونی 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه - عادی به طور فوق العاده نوبت اول 
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خبر به دنبال موج کووید ۱۹ در پکن؛

ویروس کرونا در چین وحشی تر شده است؟

تورم مسکن چقدر بوده است؟

دوباره  چین  در  کرونا  ویروس  به  مبتال  افراد  شمار 
ویروس  از  جهش یافته ای  نوع  این بار  و  یافته  افزایش 

کرونا در پکن شیوع پیدا کرده است.
به گزارش حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی 
باشگاه خبرنگاران جوان، ساخت واکسن مؤثری علیه 
ویروس کرونا آسان نیست. ترکیب ژنتیکی این ویروس 
مدام در حال تغییر است.  پس از همه گیر شدن کرونا، 
ویروس  نوع  یک صد  جهان،  سراسر  در  پژوهشگران 

کرونا ثبت کردند.
اندکی  تفاوت  ژنتیکی،  به دلیل جهش  این ویروس ها 
با یکدیگر دارند.  جهش موجب تغییر آرایش ژنتیکی 
زمان  مرور  به  که  است  طبیعی  و  می شود  ویروس 
موجب پدیدار شدن زیرگروه های جدیدی در خانواده 
ویژگی های  می تواند  جهش ها   این  می شود.  ویروس 
ویروس را تغییر دهند و آن را ضعیف تر یا تهاجمی تر 
کنند. دلیل متفاوت بودن شدت بیماری در پی آلودگی 
جهش های  این  هم  جهان  مختلف  نقاط  در  کرونا  به 

ژنتیکی هستند.
ترس از همه گیر شدن موج دوم کرونا در چین

جهان،  در  کرونا  ویروس  گسترش  مبدأ  کشور  چین، 
رفت وآمد  سخت  محدودیت های  وضع  با  شد  موفق 
انتشار کرونا در این کشور را تا حد زیادی کنترل کند 
به کووید ۱۹ در  ابتال  آمار  اما در چند هفته گذشته 
چین رو به افزایش است و دولت چین می گوید دلیل 

آن بازگشت شهروندان این کشور از خارج است.
از  از آن است، نوع جدیدی  اولیه حاکی  آزمایش های 
ویروس کرونا در چین در گردش است. زنگ گوآنگ، 
روزنامه  به  چین  بهداشت  وزارت  اپیدمیولوژیست 
»گلوبال تایمز« گفته است: »ویروس کرونا که در پکن 
شیوع پیدا کرده با ویروس هایی قبلی در چین  اندکی 

تفاوت دارد.«
این  ژنتیکی  آرایش  می خواهند  حال  پژوهشگران 
کشور های  سایر  در  کرونا  ویروس های  با  را  ویروس 
جدید  ویروس  شوند،  متوجه  تا  کنند  مقایسه  جهان 

از کجا آمده است 
از  نتیجه اطالعاتی که تا کنون به دست آمده حاکی 
بازار عمده فروشی ماهی  از  آن است که این ویروس 
در پکن در سطح شهر پخش شده است. در این بازار 

وارداتی عرضه می شود. هنوز مشخص  ماهی سالمون 
نیست که ماهی های این بازار از کدام کشور وارد چین 
شده بودند. چین از چندین کشور مانند نروژ، شیلی، 

استرالیا، کانادا و جزایر فارو ماهی وارد می کند.
به  کرونا  ویروس  ناقل  سالمون  ماهی  اینکه  احتمال 
در  تنها  کرونا  ویروس  است، چون  اندک  باشد  انسان 
اسب، گوسفند،  مانند شتر،  پستانداران  از  برخی  بدن 
خرگوش، یا گربه تکثیر می شود. تحقیقات مختلفی که 
تا کنون در مورد کرونا صورت گرفته نشان می دهد که 
امکان تکثیر ویروس کرونا در بدن ماهی ها، خزندگان، 

دوزیستان و پرندگان اندک است.
آنزیمی  است،  تعیین کننده  ویروس کرونا  برای  آنچه 
بدن  در  آن  ساختار  که   ACE۲  آنزیم نام  به  است 
ویروس  است.  یکدیگر  از  متفاوت  مختلف،  جانداران 
کرونا برای نفوذ به سلول های میزبان و تکثیر خود به 

این آنزیم می چسبد.
تعطیل  احتیاط  روی  از  حال  پکن  ماهی فروشی  بازار 
شده است. نزدیک به ده هزار خرده فروش و کارگر این 

بازار قرار است تست کرونا انجام دهند.
آپارتمانی در جنوب شهر پکن تحت  چندین مجتمع 
قرنطینه قرار گرفتند و ۹ مدرسه و مهد کودک منطقه 
مدارس  شده  برنامه ریزی  بازگشایی  شد.  بسته  هم 
ابتدایی در پکن به تعویق افتاده و برنامه های ورزشی 
و سفر های گروهی به استان های دیگر همه لغو شدند.

جهش ژنتیکی چطور اتفاق می افتد؟
استفاده  خود  تکثیر  برای  میزبان  سلول  از  ویروس 
می کنند و برای این کار اطالعات ژنتیکی خود را وارد 
هسته )مرکز تصمیم گیری( سلول می کند. هسته سلول 
آلوده دستور تولید میلیون ها نسخه از ویروس را درون 
سلول صادر می کند. در روند تولید ویروس های جدید 
ممکن است خطا های کوچکی هنگام نسخه برداری از 
باعث  که  گیرد  صورت  مادر  ویروس  ژنتیکی  آرایش 
می شوند کد ژنتیکی ویروس نسل بعد تغییر کند و این 

تغییر، جهش ژنتیکی خوانده می شود.
هنوز روشن نیست که نخستین مورد ابتال به ویروس 
تصور  پژوهشگران  است.  بوده  کجا  و  کی  کرونا 
ابتدا  کرونا  یافته  ویروس جهش  نوعی  که  می کنند 

در ووهان چین گسترش یافت.

پروتئینی که این ویروس را به سلول ها وصل می کند، 
احتماالً پیش از سرایت آن به بدن انسان در بدن یکی 
از حیوانات میزبان، مثل خفاش جهش یافته بوده و 
با این تغییر ژنتیکی، توانایی ورود به سلول های بدن 

انسان را پیدا کرده است.
بدن انسان به طور معمول می تواند برابر ویروس ها از 
با تولید  انسان  خود دفاع کند. سیستم دفاعی بدن 
می شوند  بدن  وارد  که  ویروس هایی  با  آنتی بادی 
مقابله می کند و بدن را در برابر آن ها مصون می کند.

حال اگر ویروس در بدن انسان دیگری جهش پیدا 
قدیمی تر  نسخه  با  مقابله  برای  که  آنتی بادی  کند، 
زیادی  حد  تا  را  خود  اثر  شده  برنامه ریزی  ویروس 
مرتب  هم  سرماخوردگی  ویروس  می دهد.  دست  از 
تغییر می کند و می تواند پس از هر بار تغییر،  فردی 

که پیشتر به آن مبتال شده بود را بیمار کند.
آیا جهش های ژنتیکی خطرناک هستند؟

می کند  ثابت  که  دارد  وجود  بسیاری  نشانه های 
از  ناشی  به ویروس کرونا در چین  ابتال  موج جدید 
ویروس جهش یافته کروناست که نشانه های ابتال به 
آن به مرور و در یک برهه زمانی طوالنی تر مشخص 

می شود.
ویروس  که  نیست  آن  معنای  به  لزوماً  یافته  این 
ژنتیکی  جهش های  برخی  است.  شده  خطرناک تر 
تضعیف  توجهی  قابل  حد  تا  را  ویروس  می توانند 

کنند.
آلمانی  برجسته  ویروس شناس  دروستن،  کریستین 
اشاره  با  و  ارزیابی می کند  را مثبت  این جهش  هم 
به مطالعات اخیر می گوید: »ویروس جدید در حفره 

بینی بهتر عمل می کند و تولید مثل بهتری دارد.«
ویروس کرونای جدید هنوز هم می تواند روی غشای 
مخاطی ریه هم تأثیر بگذارد و فرد را به شدت بیمار 
کند اما این بیماری سخت هم می تواند در نهایت به 
بیمار مجبور می شود در  فرد  باشد، چون  بقیه  نفع 

خانه بماند ویروس را به افراد کمتری منتقل کند.
کرونا  ویروس  است  معتقد  دروستن  کریستین 
هرچه بیشتر تکثیر شود، جهش های بیشتر یا همان 
اثر  و  کرد  خواهد  پیدا  بیشتری  ژنتیکی  خطا های 

تهاجمی آن در بدن انسان کمتر خواهد شد. 
سال  نوامبر  که   سارس  ویروس  محققان  گفته  به 
سراسر  سپس  و  چین  جنوب  ابتدا  میالدی   ۲۰۰۲
نخستین  به  می توانست  کرد،  پیدا  گسترش  آسیا 

پاندمی قرن بیست و یکم تبدیل شود.
اما در مدت شش ماه تنها ۷۷۴ نفر در سراسر جهان 
مبتال   )SARS( سارس  تنفسی  حاد  سندروم  به 
شدند و تابستان سال بعد شمار افراد مبتال به این 
سال  بهار  کرد.   پیدا  توجهی  قابل  کاهش  ویروس 
۲۰۰۴ میالدی سازمان جهانی بهداشت رسمأ اعالم 

کرد پاندمی سارس پایان یافته است.

میانگین  اینکه  بیان  با  مسکن  اقتصاد  کارشناس  یک 
تورم بخش مسکن در طول ۲۷ سال گذشته ۲۴ درصد 
مسکن  قیمت  افزایش  درصد   ۸۰ گفت:  است،  بوده 
مربوط به نرخ تورم عمومی است و نمی توان با نرخ های 

دستوری بازار مسکن را کنترل کرد.
اظهار کرد: در  مهدی سلطان محمدی در گفت وگویی، 
طول ۲۷ سال گذشته که آمارهای سیستماتیک و منظم 
تورم عمومی سالیانه  میانگین  ارائه شده،  بخش مسکن 
 ۲۴ مسکن  قیمت  سالیانه  رشد  متوسط  درصد،   ۱۹.۵
درصد و میانگین رشد اجاره بها ۲۱.۵ درصد بوده است.

درصد   ۸۰ که  می دهد  توضیح  مذکور  اعداد  افزود:  وی 
به تورم عمومی بستگی دارد که  افزایش قیمت مسکن 

خواهد  کنترل  نیز  مسکن  قیمت  رشد  شود  کنترل  اگر 
شد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه کنترل تورم 
نرخ  متوسط  کرد:  تاکید  است،  شدنی  اما  دشوار  کاری 
تورم در دنیا چهار درصد است و کشورهای اندکی هستند 

که همانند ایران تورم دو رقمی دارند.
سلطان محمدی گفت: ریشه تورم ناشی از رشد نقدینگی 
است و رشد نقدینگی از عدم انضباط پولی و مالی نشأت 
رشد  یعنی  اقدام  همین  فقط  بتوانیم  ما  اگر  گیرد.  می 
از  کاالها  همه  قیمت  افزایش  کنیم  کنترل  را  نقدینگی 

جمله مسکن متوقف یا کند خواهد شد.
عرضه  کاهش  را  قیمت مسکن  افزایش  دیگر  عامل  وی 

دانست و گفت: اوایل دهه ۹۰ تولید سالیانه مسکن در 
کشور ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد بود. این تعداد هم 
اکنون به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد رسیده است که باید 
به  سازندگان  ترغیب  برای  را  شرایط  مقررات،  و  قوانین 

ساخت و ساز را فراهم کند.
آمادگی  اعالم  به  اشاره  با  اقتصاد مسکن  کارشناس  این 
پلیس برای برخورد با تخلفات بازار مسکن گفت: پلیسی 
اگر  قرار می دهد.  را در فشار  بازار مسکن، عرضه  کردن 
سازنده ببیند با محدودیت های روبروست از بازار خارج 

می شود و مشکالت بخش مسکن بیشتر خواهد شد.
به گفته سلطان محمدی، نرخ های دستوری هم شفافیت 
را از بازار می گیرد و قراردادها به سمت توافقات نانوشته 

سوق پیدا می کند. ما اگر داده های قیمتی را حذف 
بازار می  واقعیات  به  را  متقاضیان  واقع چشم  در  کنیم 
انواع  به  مردم  عموم  دسترسی  به  توجه  با  البته  بندیم. 
کار  بازارها  تمامی  در  قیمت  کشف  ارتباطی  وسایل 

دشواری نیست.
ماه  اردیبهشت  در  تهران  قیمت مسکن شهر  میانگین   
متر  هر  در  تومان  هزار   ۹۷۰ و  میلیون   ۱۶ به   ۱۳۹۹
نسبت  و  درصد  قبل ۱۱  ماه  به  نسبت  که  رسید  مربع 
داد.  نشان  رشد  درصد   ۳۳.۹ قبل  سال  مشابه  ماه  به 
تعداد معامالت نیز ۱۱ هزار و ۳۱۰ فقره بود که نسبت 
به  نسبت  و  افزایش  درصد   ۸۰۹ امسال  فروردین  به 

اردیبهشت پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافت.

رئیس گروه بیماری های واگیر مرکز بهداشت آذربایجان شرقی 
یا عزا حدود ۵۰ نفر  از برگزاری هر مراسم عروسی  گفت: بعد 

مبتال به کرونا در میان شرکت کنندگان شناسایی می کنیم.
اینکه هنوز برگزاری مراسم  با وجود  افزود:  سیمین خیاط زاده  
های بزرگ مانند عروسی ها و عزاداری ها در تعداد زیاد را توصیه 

نکرده ایم، اما متاسفانه مردم این کار را انجام می دهند.
زمینه ای  بیماری  دارای  که  افرادی  به  هنوز  کرد:  اظهار  وی 
هستند، توصیه می کنیم در خانه بمانند و افرادی که به دالیل 
حتما  هستند،  خانه  از  بیرون  در  حضور  به  مجبور  اقتصادی 
نحوه  حتمابر  هم  ناظران  و  رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های 

اجرای آن نظارت کنند.
نمونه ها در  نتیجه حدود ۳۰ درصد  روز  اینکه هر  بیان  با  وی 

آزمایشگاه مثبت می شود، گفت: خوشبختانه تعداد موارد فوتی 
هنوز چندان زیاد نیست، اما نسبت به هفته های گذشته افزایش 

یافته، اما درصد فوت همچنان چهار درصد است.
به  بیماری در هفته های گذشته منجر  اظهار کرد:  زاده  خیاط 
فوت افراد با سن پایین هم شده و افزایش ورود به بیمارستان ها 

را با شیب مالیم مالحظه می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: افزایش افرادی که زیر ونتیالتور هستند و 
حتی وجود یک نفر مبتال هم ما را نگران می کند و هشداری 

برای ما است.
وی با ارایه توصیه های بهداشتی به نمازگزاران به دنبال تصمیم 
برای برگزاری فریضه نماز جمعه از فردا، اظهار کرد: این تصمیم 
بر اساس اطالعات ارائه شده دو هفته قبل که وضعیت زرد بود، 

گرفته شد.
این  ادای  برای  نمازگزاران خواهش می کنیم  از  تاکید کرد:  وی 
فریضه دینی بدون ماسک در مصلی حضور پیدا نکرده و فاصله 
۱.۵ متری را رعایت کرده و با خودشان سجاده و مهر شخصی 

به همراه داشته باشند.
بیماری های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم  رئیس گروه 
و  ازدحام  از  برای جلوگیری  نمازگزاران  داد:  ادامه  تبریز  پزشکی 
شلوغی در وضو خانه مصلی تا حد ممکن در خانه وضو بگیرند 
و فاصله مورد تاکید را در وسایل نقلیه عمومی رعایت کرده و به 

صورت یکی در میان بر روی صندلی ها بنشینند.
وی تاکید کرد: توصیه می شود نماز گزاران پس از اتمام فریضه 

دینی و هنگام ترک محل، تجمع نکنند.

بعدازهرعروسیوعزا،۵۰نفرکرونامیگیرند!

اغفال دختر ۱۴ساله بعد از 

دوستی اینترنتی
با دختری  اینستاگرامی  پسری که متهم است در پی دوستی 
۱۴ ساله او را فریب داده و بعد از تعرض ۲۰ میلیون تومان از 

طالهایش را سرقت کرده است، دستگیر شد.
خبر  تهران  پلیس  به  مراجعه  با  میان سال  مردی  قبل  چندی 
است.  کرده  فرار  خانه  از  مریم  نام  به  ساله اش   ۱۴ دختر  داد 
او از مأموران برای یافتن دخترش کمک خواست. به این ترتیب 
تحقیقات آغاز شد تا اینکه پدر مریم فهمید دخترش به شهری 
در غرب کشور رفته است. او به شهرستان موردنظر سفر کرد و 

توانست فرزندش را به تهران بازگرداند.
جنایی  دادسرای   ۴ شعبه  در  تهران  به  بازگشت  از  بعد  مریم 
ماجرایی را که برایش رخ داده بود تعریف و از پسری به نام تورج 
به اتهام تعرض و سرقت شکایت کرد. او گفت: من در اینستاگرام 
با پسری آشنا و به او عالقه مند شده بودم، به گونه ای که قصد 
داشتم با او ازدواج کنم. در این میان با تورج آشنا شدم و موضوع 

عشقم را با وی در میان گذاشتم.
تورج قول داد درباره آن پسر تحقیق کند، اما بعد از چند روز 
به من گفت آن شخص فرد مناسبی برای ازدواج نیست و بهتر 
تورج  و  من  دوستی  که  بود  این گونه  کنم.  فراموش  را  او  است 
تورج گفت خواهرش در  داد.  فریب  مرا  او  اینکه  تا  بیشتر شد 
آلمان زندگی می کند و او می تواند ما را پیش خودش ببرد. تورج 
با حرف هایش مرا فریب داد و در نهایت با برداشتن ۲۰ میلیون 
از خانه فرار کردم و  تومان طال و جواهر و مدارک شناسایی ام 

همراه تورج به شهری در غرب کشور رفتیم.
مریم در ادامه اظهاراتش گفت: تورج مرا در آنجا به خانه ای برد تا 
مقدمات سفرمان را انجام دهد. او گفت با یک قاچاق بر صحبت 
کرده و آن فرد مرا به  صورت غیرقانونی از ایران خارج می کند. 
قرار بود خود تورج هم قانونی به آلمان بیاید و در آنجا دوباره 
همدیگر را مالقات کنیم. تورج در آن خانه به من تعرض کرد 
و گفت از من فیلم و عکس تهیه کرده و اگر در این رابطه به 
کسی حرفی بزنم، آبرویم را می برد. من هم قبول کردم سکوت 
کنم و منتظر بودم هرچه زودتر از ایران برویم. یک روز تورج مرا 
او رفت  به قاچاق بر بدهد.  تا  به خیابان برد. طالهایم را گرفت 
تا با آن فرد صحبت و سپس مرا به وی معرفی کند، اما دیگر 
برنگشت و فراری شد. آن زمان بود که فهمیدم فریب خورده ام و 

تورج از همان ابتدا قصد داشت از من سوءاستفاده کند.
دستور  دختر  این  حرف های  شنیدن  از  بعد  جنایی  بازپرس 
مأموران  توسط  جوان  پسر  و  کرد  صادر  را  تورج  دستگیری 
شناسایی و بازداشت شد، اما از آنجا که جرم در خارج از تهران 
اتفاق افتاده بود، بازپرس با صدور قرار عدم صالحیت پرونده را به 
شهر موردنظر فرستاد و تورج به زودی در آنجا تحت بازجویی قرار 

می گیرد تا جزئیات جرائمش مشخص شود.

 بازداشت مردی که سگ ماده باردار 

را در زاهدان کشت

فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان 
و بلوچستان گفت: مرد سنگدلی که در ۲۷ خرداد سال جاری 
سگ ماده بارداری را در حاشیه شهر زاهدان کشته و کلیپ آن 
بانان  محیط  تالش  با  بود،  کرده  منتشر  مجازی  فضای  در  را 
ایرنا  خبرنگار  با  گفتگو  در  ریگی  حمید  شد.  دستگیر  استان 
اظهار داشت: در پی انتشار فیلمی دلخراش در روز سه شنبه ۲۷ 
خرداد ماه جاری از صحنه کشتار یک سگ ماده باردار در حاشیه 
شهر زاهدان در فضای مجازی، یگان حفاظت این اداره کل پس 
اقدام عملیاتی، ظرف ۴۸ ساعت موفق  و  از تحقیقات میدانی 
عامل  غیرانسانی شد. وی گفت:  رفتار  این  عامل  به شناسایی 
این اقدام وحشیانه به کمک شاهدان ماجرا با تالش و پیگیری 
محیط بانان شناسایی، دستگیر و به همراه مستندات موجود به 

مقامات قضایی تحویل شد.

مرگ دردناک دو کودک خردسال 

که در خودرو حبس شدند

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه، از مرگ دو 
کودک ۳ و ۴ ساله در هرسین کرمانشاه در داخل خودرو سمند 

و خفگی بر اثر گرما خبر داد.
سرهنگ  خراسان،  روزنامه  از  نقل  به  »تابناک«  گزارش  به 
های  فوریت  مرکز  اعالم  از  پس  کرد:  اظهار  آمویی  محمدرضا 
از  یکی  در  خردسال  کودک  دو  مرگ  بر  مبنی   ۱۱۰ پلیسی 
روستاهای شهرستان »هرسین«، تیمی از ماموران به محل اعزام 

شدند.
وی ادامه داد: با حضور پلیس در محل و تحقیقات الزم مشخص 
شد، یک دختر سه ساله به نام »دلنیا« و یک پسر چهار ساله 
به نام »حسین« که دخترخاله و پسرخاله بودند پس از غفلت 
والدین خود، سوار بر یک دستگاه خودرو سواری سمند متعلق 

به خانواده یکی از آن ها می شوند.
آمویی تصریح کرد: این دختر و پسر خردسال پس از حضور در 
داخل خودرو که زیر تابش آفتاب هم قرار داشته است، پس از 
دقایقی بازی کردن زمانی که قصد خروج از اتومبیل را داشتند 

در را روی خود بسته می بینند.
و  و پسر خردسال  بی حاصل دختر  تقالی  و  افزود: تالش  وی 
از  آفتاب هم  از یک سو و گرمای  به آن ها  واردشده  خستگی 
سوی دیگر باعث از حال رفتن آن ها در داخل خودرو می شود.

والدین  از دو ساعت،  از گذشت بیش  آمویی تصریح کرد: پس 
دلنیا و حسین متوجه غیبت آن ها می شوند و پس از جست 
وجو، کودکان معصوم خود را در حالی که بی حال و بی حرکت 
این که  بیان  با  کنند.آمویی  پیدا می  اند،  افتاده  داخل خودرو 
از  را  بیمارستان جان خود  به  از رسیدن  دختر خردسال پیش 
پسر  روی  پزشکان  احیای  کار  کرد:  یادآوری  دهد،  می  دست 
اوج  در  کودک  دو  هر  و  نشد  واقع  موثر  متاسفانه  نیز  ساله   ۴

مظلومیت جان باختند.
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نکات مهم درباره گرمازدگی در 

کوهنوردی
 

باتوجه به گرم شدن هوا و اشتیاق کوهنوردان برای صعود، گرما زدگی یکی از 
عواملی است که در فصل تابستان مشکالتی را برای کوهنوردان ایجاد خواهد 

کرد.
به گزارش ایسنا، باتوجه به گرم شدن هوا و فعالیت های کوهنوردی بهتر است 
چند نکته در باره گرما زدگی در کوهنوردی بدانیم. گرمازدگی در کوهستان جزو 
حوادث اورژانسی به شمار می آید.  این بدان معناست زمانی که شما به عنوان 
یک کوهنورد دچار گرما زدگی می شوید باید سریعا به آن رسیدگی کنید. در 
صورتی که این مشکل را جدی نگیرید ممکن است برای شما مشکالت جدیدی 

به وجود آید که قطعا باعث زمین گیر شدن کوهنورد خواهد شد.
همچنین در صورت بروز گرمازدگی در کوهستان  احتمال مرگ در مراحل حاد 
بسیار زیاد است پس اگر پیشگیری های الزم را انجام ندهید باید حداقل اصول 

رفتار امدادی را دانسته تا از بحران جلوگیری کنید.
مراحل گرما زدگی در کوهنوردی:

گرفتگی عضالت
 به دلیل گرمای زیاد در بیرون و درون بدن تعرق زیاد شده و بدن آب و امالح 
فراوانی از دست می دهد. غالب کوهنوردان بدون جایگزین کردن امالح فقط آب 
معمولی مصرف می کنند. برهم خوردن توازن امالح درون بدنی باعث گرفتگی 

و دردهای عضالنی شده و این اولین مرحله از گرمازدگی در کوهستان است.
خستگی

با کاهش امالح درون خونی، گرمای بدن افزایش یافته و آب بیشتری از بدن 
دفع می شود. در این شرایط سردرد و سرگیجه شروع می شود و بدن رفلکس 
های تازه ای داده و  اعالم هشدار می کند. بی اختیاری در دفع مدفوع و ادرار، 
بگذارد،  تاثیر  هم  تکلم  روی  بر  است  ممکن  حتی  که  ذهنی  اختالل  کمی 

ممکن است اتفاق بیفتد.
حمله گرمایی

امالح درون  و  اول و دوم، دفع آب بدن و کمبود شدید آب  افزایش حالت  با 
خونی، قسمت هایی از بدن از کار افتاده و فرد دچار شوک گرمایی، اختالل 
در دستگاه های مهم بدن مانند کلیه و کبد می شود که در نهایت مرگ را به 

همراه دارد.
اگر در هنگام کوهنوردی در کوهستان آن هم در فصل تابستان برای شما این 
عالئم ظاهر شد به احتمال زیاد شما دچار گرما زدگی شده اید و باید اقدامات 

الزم را انجام داده تا مشکالت جدید تر و جدی برای شما ایجاد نشود.  
درمان و کمک های اولیه

است که  این  آید  بر می  از دست شما  به عنوان یک همراه  اولین کاری که 
مصدوم را به محل سایه و خنک منتقل کنید. در مرحله بعد مصدوم را بر روی 
زمین صاف درازکش کرده و کوله را زیر پاهای او بگذارید تا پاها باالتر از سر قرار 
گیرد و خون رسانی به مغز راحت تر انجام شود. در مرحله آخر دور مصدوم را 

خلوت کنید و از رسیدن هوای تازه به مصدوم مطمئن شوید.
باتوجه به تمایل زیاد به کوهنوردی در فصل تابستان بهتر است نکات مربوط را 

فراگرفته و تا حد ممکن بدون دانش اقدام به صعود نکنید.
بهترین نوشیدنی هنگام ورزش و کوهنوردی

با توجه به شیوع گرما و گرمازدگی در ورزش، بهتر است ورزشکاران به خصوص 
کوهنوردان برای جلوگیری از گرما زدگی مایعات مناسب مصرف کنند.

صعود،  برای  کوهنوردان  اشتیاق  و  هوا  گرمای  به  باتوجه  ایسنا،  گزارش  به 
ایجاد کرده  این رشته  مندان  برای عالقه  را  کوهنوردی در گرما چالش هایی 
است. از نکات مهمی که کوهنوردان  باید در فصل گرما رعایت کنند جلوگیری 

از گرما زدگی است. 
گرمازدگی حاد باعث شده که کوهنورد هرچند حرفه ای باشد یک قدم به مرگ 
نزدیک تر شود. بسیاری از مرگ و میر ها در تابستان برای عالقه مندان صعود 
به دلیل گرما زدگی بوده است بنابراین باید به این مورد مخصوصا در فصل گرما 
توجه خاصی شود. نوشیدن مایعات هنگام کوهنوردی باعث شده که گرما زدگی 
به تعویق افتد. حال سوال اصلی که در ذهن مخاطب ایجاد می شود این است 
که هنگام فعالیت های ورزشی در فصل گرما به خصوص ورزش کوهنوردی باید 

از چه مایعاتی استفاده کنیم؟
دکتر حمید مساعدیان عضو کمیسیون پزشکی اتحادیه جهانی کوهنوردی در 
گفتگو با ایسنا، درباره مصرف مایعات برای جلوگیری از گرما زدگی گفت: حتما 
ورزشکاری  اگر  دارد.  مایعات  به  نیاز  ورزشی  های  فعالیت  برای  ورزشکار  بدن 
حدود یک ساعت ورزش می کند آب معمولی می تواند نیاز های او را برطرف 
کند اما اگر فعالیت ورزشی چند ساعت طول بکشد مانند کوهنوردی و ورزش 
هایی که ورزشکار در باشگاه به مدت چند ساعت آن را انجام می دهد حتما 

باید عالوه بر آب، مواد قندی و نمکی مورد استفاده ورزشکار قرار گیرد.
او افزود: مواد نمکی شامل سدیم و پتاسیم می شود که می توان  آنها را در 
پودر اُ آر اس یافت. برای تهیه این پودر باید به داروخانه ها مراجعه کرد. این 
پودر را با دستور العمل های موجود با آب مخلوط می کنیم. به عنوان مثال 
نصف قاشق چایی خوری این پودر با یک لیتر آب مخلوط می شود. حتی می 
توان مقداری مواد شیرین به ترکیب اضافه کرد تا این یک نوشیدنی ورزشی 
شود. همچنین برای خوشمزه کردن آن می توان از مقداری آب لیمو استفاده 

کرد. 
مساعدیان گفت: این بهترین نوشیدنی است که یک ورزشکار می تواند در طول 
تمرین از آن استفاده کند. در هر ساعت ورزش باید ورزشکار یک تا دو لیوان 
به دلیل داشتن نمک  یونیزه شده هم  استفاده کند) ۵۰۰سی سی(. آب  آب 
توصیه می شود و می تواند نیاز های مایعاتی بدن ورزشکاران و کوهنوردان را 

تامین کند.
او در پاسخ به اینکه آیا این باور قدیمی که آبلیمو باعث می شود گرما زدگی 
از بین برود درست است یا خیر؟ پاسخ داد: آبلیمو در رفع گرما زدگی هیچ 
آلکالوز تنفسی را  ارتفاع و  آبلیمو تنها خاصیتی که دارد بحث  تاثیری ندارد. 

برطرف می کند.
او در باره آلکالوز تنفسی گفت : آلکالوز تنفسی در صورت فعالیت ورزشی و 
نفس نفس زدن طوالنی به وجود می آید. در این حالت معموال دی اکسید 
کربن)CO۲( بدن افت می کند که باعث قلیایی شدن خون می شود.  مواد 
اسیدی مانند لیمو می تواند آلکالوز تنفسی  را جبران کند. همچنین لیمو 
لیمو هم نوشیدنی خوب و  بنابراین  باعث می شود که سردرد برطرف شود. 

موثر برای ورزش خواهد بود. 
او در پاسخ به اینکه یک کوهنورد و ورزشکار چه مواد غذایی را باید مصرف 
پروتئین هاو  ها،  چربی  شامل  غذایی  ترکیبات  تمام  از  استفاده  گفت:  کنند؟ 
قندی  مواد  از  استفاده  همچنین  شود.  می  توصیه  متعادل  صورت  به  قندها 
ساده و شیرین بسیار توصیه می شود. می توان گفت ترکیبات پلی ساکارید 
ها همراه مقدار مناسب چربی و پروتئین موثر خواهد بود. تخم مرغ، گوشت و 

سویا می تواند نیاز های بدنی یک ورزشکار و کوهنورد را برطرف کند.
مساعدیان در پایان تاکید کرد: گرمازدگی در مرحله حاد می تواند باعث مرگ 
شود مخصوصا در کشور ایران این موارد زیاد است. عدم توجه به بحث گرما و 
فعالیت های ورزشی و بدنی در دمای باال می تواند مشکالتی را ایجاد کند. به 
عنوان مثال فعالیت بدنی در دمای باال باعث تعریق شده و آب زیادی از بدن 
خارج می شود. از بین رفتن زیاد آب بدن گرما زدگی را به دنبال خواهد داشت 
که بعضی اوقات مرگ ورزشکار را به دنبال دارد. گرما زدگی یک مورد بسیار 
مهم است که بسیاری در باره آن دانش الزم را ندارند. بعضی اوقات پدر و مادرها 
برای خرید، فرزند خود را در ماشین نگه می دارند و در صورتی که ماشین زیر 
آفتاب باشد  دمای داخل  ماشین  تا ۷۰ درجه افزایش خواهد یافت و باعث 

مرگ کودک شود. پس باید به این مورد توجه بسیار زیادی کرد.

حمزه کدخدایی بازیکن کرمانی به اولین اردوی تیم ملی فوتسال 
جمهوری اسالمی ایران در سال جدید دعوت شد.

از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان، تیم ملی فوتسال کشورمان که به دلیل شیوع ویروس کرونا 
به مدت چهار ماه امکان برگزاری اردوی تدارکاتی را نداشت، با صدور 
با  مبارزه  ملی  از سوی ستاد  تمرینات  برگزاری  برای  مجوز های الزم 
به  فدراسیون  پزشکی  و کمیته  فوتسال  و هماهنگی کمیته  کرونا 
اردوی  فوتبال،  ملی  مرکز  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  منظور 

خود را از روز سه شنبه سوم تا ششم تیر ادامه آغاز می کند.
دعوت  بازیکن  شانزده  از  اردو  این  برای  فوتسال  ملی  تیم  کادرفنی 

کرده است که در این بین نام حمزه کدخدایی، بازیکن کرمانی نیز 
به چشم می خورد.

اسامی این بازیکنان به شرح زیر است:
عظیمی،  بهزاد  ابراهیمی،  فرهاد  بابایی،  سجاد  محمدی،  مسعود 
جوان،  علیرضا  کریمی،  مهدی  رفیعی،  علیرضا  زنگی،  نجف  محمد 
علی عابدین، طا ها نعمتیان، علی ابراهیمی، حمیدرضا ره انجام، امین 

نصراله زاده، احمد اسماعیل پور، میالد قنبرزاده و حمزه کدخدایی.
این اردو با تصمیم کادرفنی بدون حضور ملی پوشان دو تیم حاضر 
در فینال پلی آف لیگ برتر فوتسال، تیم های گیتی پسند اصفهان و 

مس سونگون ورزقان برگزار خواهد شد.
حمزه کدخدایی در حال حاضر در تیم مقاومت فوتسال البرز توپ 

می زند.   

دهیار دشتخاک گفت: بر اثر بی احتیاطی در یک واحد نانوایی که در 
روستای دشتخاک زرند رخ داد، یک نفر دچار سوختگی شد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،  
اکبر فضایلی، دهیار دشتخاک گفت: بر اثر بی احتیاطی در یک واحد 

نانوایی که  در روستای دشتخاک زرند رخ داد، یک نفر مصدوم شد.
 او با بیان اینکه در این مغازه با استفاده از تنور گازی، نان پخت می شد، 
افزود: زمانی که هیچ کس در نانوایی حضور نداشت، نشت گاز سیلندر 

متصل به تنور گازی، باعث انتشار گاز در فضای نانوایی شده بود. 
فضایلی با اشاره به اینکه به محض روشن کردن المپ از سوی صاحب 

به حدی  انفجار  این  کرد: شدت  بیان  داد،  روی  مهیبی  انفجار  مغازه، 
و  مغازه ها  شیشه های  از  تعدادی  شکستگی  و  لرزش  سبب  که  بود 

ساختمان های اطراف شد. 
  او با بیان اینکه در این حادثه درب آهنی مغازه هم از جا کنده و حدود 
این  نیز در  پرتاب شد، تصریح کرد: صاحب مغازه  به خیابان  ۱۲ متر 
حادثه دچار سوختگی شد و پس از خاموش کردن شعله های آتش بر 
روی لباس هایش به کمک مردم به بیمارستان زرند اعزام؛ اما به علت 

شدت جراحات وارده برای ادامه درمان به کرمان منتقل شد. 
دهیار دشتخاک با اشاره به پخت نان در بسیاری از نانوایی ها در این 

دهستان از متصدیان نانوایی ها خواست: نکات ایمنی را رعایت کنند 
تا دیگر شاهد اینگونه حوادث جانی و مالی نباشیم.

حبیب اهلل ضیاء الدینی، از ساکنان روستای دشتخاک نیز درباره این 
حادثه گفت: من در منزلم حضور داشتم که با شنیدن صدای انفجار 
و  را خاموش  مغازه  آتش  ها  با کمک همسایه  و  منزل خارج شدم  از 

سیلندر های گاز موجود در نانوایی را خارج کردیم.
 او با بیان اینکه درب نانوایی به کلی از جا کنده و چند متر به بیرون از 
خیابان پرتاب شده بود، بیان کرد: در این حادثه شیشه های مغازه های 

همجوار هم شکسته شد.

دعوت فوتسالیست کرمانی به اردوی تیم ملی

بی احتیاطی در نانوایی دشتخاک، حادثه آفرید

کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
گفت: نیرو های امدادی، منطقه فوسک کوهپایه را 
به مدت یک هفته جست و جو کردند؛ اما، زن ۶۹ 

ساله پیدا نشد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان ، رضا فالح، مدیرعامل 
استان کرمان گفت: در پی  احمر  جمعیت هالل 
تماس نیرو های مردمی روستای کوهپایه با مرکز 
کنترل و هماهنگی اضطراری جمعیت هالل احمر 

کرمان در روز جمعه ۲۳ خردادماه مبنی بر اعالم 
روز جست  اولین  در  ساله   ۶۹ زن  یک  مفقودی 
فوسک  منطقه  به  کرمان  کوهستان  تیم  جو،  و 

کوهپایه اعزام شد.
او با اشاره به تالش ۳۴ نیروی امدادی به مدت یک 
هفته در این منطقه، افزود: تیم های امداد و نجات، 
کوهستانی  منطقه  در  کیلومتر   ۳۳ حدود  روزانه 
را برای پیدا کردن این خانم  ۶۹ ساله پیمایش 

کردند.

امدادونجات  تیم های  حضور  به  اشاره  با  فالح   
مذکور،  منطقه  در  ارزیاب  و  آنست  کوهستان، 
بیان کرد: در این عملیات، ۲ قالده سگ و هشت 
کمکدار  خودروی  و  آمبوالنس  خودروی  دستگاه 

سبک به کار گرفته شدند.
نیرو های  از تالش شبانه روزی  او ضمن قدردانی 
امدادی  نیرو های  افزود:  ماهان  و  کرمان  امدادی 
منطقه  قوا،  و  توان  تمام  با  احمر  هالل  جمعیت 
و  جست  هفته  یک  مدت  به  را  کوهپایه  فوسک 

جو و پیمایش کردند؛ اما، متاسفانه این زن ۶۹ 
ساله پیدا نشد و ادامه پیگیری های این واقعه به 

سازمان های مربوطه سپرده شده است.
با  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
اشاره به اینکه این زن ۶۹ ساله برای جمع آوری 
گیاهان دارویی به منطقه فوسک عزیمت کرده بود، 
بیان کرد: در این عملیات نیرو های سپاه، انتظامی، 
بسیج و مردمی نیز نجاتگران و امدادگران جمعیت 

هالل احمر را همراهی کردند.

شهرستان  دهج  شده  حفاظت  منطقه  مسئول 
منطقه  در  سوزی  آتش  اثر  در  گفت:  شهربابک 
حفاظت شده دهج بیش از ۲۳ هکتار از عرصه های 

منابع طبیعی طعمه حریق شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 

خبرنگاران جوان  ، محمد شریفی ،مسئول منطقه 
حفاظت شده دهج شهرستان شهربابک گفت:  آتش 
سوزی  در منطقه چغوتوییه واقع در بخش حفاظت 
شده محیط زیست دهج رخ داد که با تالش اهالی 
روستا و آتش نشانی دهج و جوزم و یگان حفاظت 

منابع طبیعی و مامورین محیط زیست آتش پس از 
سه ساعت مهار شد.

محمد شریفی افزود: متاسفانه در این آتش سوزی 
بیش از ۲۳ هکتار از مراتع و پوشش گیاهی بی نظیر 

منطقه سوخت و به تلی از خاکستر تبدیل شد.

از منابع طبیعی هنگام  او ضمن تاکید به مراقبت 
روز  بیست  در  اظهارداشت:  آتش  کردن  درست 
مردم  احتیاطی  بی  و  انگاری  سهل  اثر  بر  گذشته 
چندین هکتار از اراضی منطقه دهج در آتش سوخت 

و از بین رفت.

یک هفته تالش؛ اما فرد گمشده پیدا نشد

نابودی ۲۳ هکتار مرتع شهربابک در آتش
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گزارش »کرمان امروز« از تشدید خشکسالی در منابع آبی استان و تابستان سختی که با درست مصرف نکردن آب در راه خواهد بود؛ 

بــحران آب پابرجاســت!

اشاره: 
به  و  رسیم  می  تابستان  فصل  آغاز  به  که   سال  هر 
مورد  آب  تامین  بیم  شویم  می  وارد  سال  گرم  روزهای 
نیاز شهروندان بیشتر می شود. به رغم بارش های خوبی 
که امسال در استان کرمان انجام شد اما مدیران و برنامه 
ریزان و مسئوالن استان کرمان می گویند؛ تابستان امسال 
تامین آب شرب و برق مصرفی  نیز برهه ای حساس در 
به شرط همکاری شهروندان در  آنها  اما  شهروندان است 
تمامی تالش خود  الگوی مصرف  رعایت  و  بهینه  مصرف 
خواهند  انجام  تابستانی  تنش  پر  شرایط  از  گذر  برای  را 
قابل  ادامه  در  که  شده  تهیه  گزارشی  باره  این   در  داد. 

مطالعه است. 
بحران کمبود آب 

که  است  مشکالتی  از  دسته  آن  از  آب  کمبود  بحران 
به روزهای گرم   نزدیک  شدن  با  استان کرمان هر ساله 
تابستان و کاهش بارندگی ها در کشور تجربه می کند. از 
سویی دیگر ذخایر برفی استان رو به اتمام است و منابع 
آبی نیز شرایط مطلوبی را تجربه نمی کند. همچنین شیوع 
کرونا سبب افزایش مصرف آب  به دلیل شستشوها شده 
است. همه این ها خبر از وقوع تابستانی با شرایط دشوار 
همچون سال های گذشته را می دهد. همچنین با توجه به 
قرار گیری استان در اقلیم گرم و خشک جغرافیایی کشور 
و همچنین وجود بسیاری از کارخانه ها، صنایع و معادن 
در این استان و به تبع آن افرایش جمعیت، رعایت صرفه 
جویی در مصرف  آب مهم ترین عملی است که می توان  

برای گذر از این روزهای کم آبی انجام داد.
آنگونه که معاون امور عمرانی استاندار می گوید؛ در شهر 
کرمان روزانه به حدود 1800 تا 1900 لیتر بر ثانیه آب 
نیاز داریم که در حال حاضر 1200 لیتر بر ثانیه آن تامین 
روبه  آب  کمبود  با  ثانیه  بر  لیتر   600 و حدود  شود  می 
رو هستیم که در پیک مصرف این میزان کمبود آب نیز 

بیشتر خواهد شد.
آیت اللهی موسوی ضمن تشریح وضعیت آب شرب شهر 
امسال،  خوب  بارش های  وجود  با  افزود:  ایسنا  به  کرمان 
به  نسبت  کرمان  شهر  شرب  آب  وضعیت  متاسفانه  اما 
سال گذشته تفاوت زیادی ندارد و همان نگرانی های سال 
گذشته در زمینه کمبود آب را نیز امسال خواهیم داشت 
زیرا هم با افت سطح ایستایی چاه ها و هم با افزایش تعداد 

مشترکین مواجه  شده بودیم.
استان وضعیتشان  از شهرهای  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
بدتر از کرمان است و قطعا جیره بندی آب خواهند داشت، 
گفت: در آینده نام این شهرها اطالع رسانی خواهد شد اما 
تالش ما بر این است که هیچ مشکل قطعی آبی در هیچ 

نقطه ای از استان نداشته باشیم. 
تشریح آخرین وضعیت پروژه های خط انتقال آب

معاون امور عمرانی استاندارهمچنین در تشریح آخرین 
وضعیت پروژه های خط انتقال آب گفت:  برای اتمام پروژه 
تامین آب شهرستان های بم و بروات از سد نساء، حدود 
حدود  امسال  که  است  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد   200
پیش بینی  و  است  یافته  تخصیص  آن  تومان  میلیارد   ۴0
می کنیم در نیمه اول سال 1۴00 این پروژه به بهره برداری 

برسد .
شهیدان  سد  از  آبرسانی  پروژه  موسوی  االهی  آیت 
امیرتیموری به کرمان را یکی دیگر از پروژه های آب استان 
کرمان برشمرد و عنوان کرد: این پروژه دارای چند بخش 
است که احداث سد آن دارای 90 درصد پیشرفت فیزیکی 

است و احتماال تا پایان سال آبگیری خواهد شد.

وی افزود: طرح انتقال آب از سد شهیدان امیرتیموری را 
بخش دیگری از این پروژه است که حدود 60 کیلومتر از 
۷۷ کیلومتر طول این خط انتقال تاکنون اجرا شده است 
و حدود 8۵ تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تقریبا 
انتهای سال جاری این پروژه خط انتقال به پایان خواهد 
رسید. همچنین تونل انتقال آب این طرح بخش دیگری 

و  اجرا شده  آن  درصد  که حدود ۵0  است  پروژه  این  از 
منتظر کنسرسیوم بانک ها برای تامین اعتبار آن هستیم 
که تاکنون سه بانک از 10 بانک تعیین شده، مبالغ مورد 

نظر این پروژه را واریز کرده اند.
اللهی موسوی درباره آخرین وضعیت تصفیه خانه  آیت 
این پروژه انتقال آب از سد شهیدان امیرتیموری به کرمان 

نیز گفت: تصفیه  خانه این پروژه نیز ۷1 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد.

این مقام مسئول درباره میزان کل اعتبار این پروژه برای 
اتمام نیز گفت: مجموعا کل این پروژه به 1۵00 میلیارد 
بانک ها  کنسرسیوم  طریق  از  که  دارد  نیاز  اعتبار  تومان 
مقرر است تامین شود لذا پیش بینی می کنیم این پروژه 

انتقال آب تا دو سال آینده به بهره برداری برسد.
معاون امور عمرانی استاندار کرمان درباره وضعیت اجرای 
دیگر پروژه های آبی در استان کرمان بیان کرد: احداث 
کرمان  استان  به  آبرسانی  پروژه ها  دیگر  از  قطرونی  سد 
است که امسال این سد آبگیری خواهد شد اما این آبگیری 
به بارش ها بستگی دارد همچنین با اقدامات صورت گرفته، 
برای مصرف  به سیرجان  از خلیج فارس  انتقال آب  خط 

صنایع نیز تیرماه امسال به بهره برداری خواهد رسید.
وی پروژه خط انتقال آب از دریای عمان به جنوب استان 
آبرسانی استان کرمان دانست و  از دیگر پروژه  را  کرمان 
اظهار کرد: مجوز تخصیص آب برای اجرای این پروژه از 
سوی شورای عالی آب کشور صادر شده است اما هزینه 
تومان  پروژه 20 هزار میلیارد  این  انتقال آب در  تقریبی 
پیش بینی شده که نیاز به سرمایه گذار مناسب یا تامین 
اعتبار از محل کنسرسیوم بانک ها است که در حال رایزنی 

در این زمینه هستیم.
پروژه آبرسانی به جیرفت کلید خواهد خورد

از  ایسنا  با  خود  گوی  و  گفت  از  دیگری  بخش  در  وی 
آخرین وضعیت پروژه آبرسانی به شهرستان های جیرفت 
و عنبرآباد سخن به میان آورد و بیان کرد: پروژه آبرسانی 
به شهرهای جیرفت و عنبرآباد از سد جیرفت، حدود ۳00 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که طی چند روز اخیر و در 
با رییس سازمان برنامه و بودجه  مذاکره استاندار کرمان 
کشور، قول تخصیص اعتبار ۳0 میلیارد تومانی برای این 
پروژه گرفته شده است و امیدواریم در آینده نزدیک این 

پروژه نیز کلید بخورد.

چطور پاداش خوش مصرفی بگیریم؟ 
سرویس اقتصادی کرمان امروز

 
وادار  را  نیرو  وزارت  وقوع خاموشی   احتمال  و  برق  افزایش مصرف 
کرده تا برای گذر از این شرایط به مشترکان پاداش خوش مصرفی 
تمام مشترکان  تقریبا  و  نیست  آن چندان دشوار  دریافت  که  بدهد 

می توانند از این پاداش بهره مند شوند.
به گزارش ایسنا، مشترکان خوش مصرف می توانند با مدیریت مصرف 
رجبی  مصطفی  گفته  طبق  اما  کنند  رایگان  را  خود  برق  قبوض 
مشهدی - سخنگوی صنعت برق کشور - دو شرط برای اهدا پاداش 
در نظر گرفته شده است؛ یکی اینکه مشترک باید زیر الگوی مصرف 
منطقه خودش مصرف کند و نسبت به سال قبل کاهش مصرف داشته 
باشد. نحوه محاسبه هم بدین گونه است که کاهش مصرف ضرب در 
اولین پله منطقه محاسبه می شود. به طور مثال اگر 60 تومان قیمت 
پله اول منطقه 1 در نظر گرفته شود این عدد ضرب در میزان کاهش 

مصرف در دوره مشابه شده و میزان پاداش به دست می آید.
به گفته وی، اگر مشترک 10 درصد میزان مصرف خود را کاهش 
یابد،  می  کاهش  درصد  آن شخص حدود 20  دهد، صورت حساب 
میزان  هرچه  و  شود  می  محاسبه  پلکانی  به صورت  برق  تعرفه های 
می  افزایش  پلکانی  به صورت  نیز  تعرفه  میزان  یابد  افزایش  مصرف 
یابد. به طور مثال اگر از 200 کیلووات ساعت میزان مصرف مشترک 
برابر  دو  بعدی  کیلوات   100 یابد  افزایش  ساعت  کیلووات   ۳00 به 
قیمت محاسبه می شود، اما اگر مشترک میزان مصرف خود را کاهش 

دهد شامل پاداش خواهد شد.
در واقع این کاهش مصرف موجب می شود که اگر صورت حساب 10 
درصد کاهش یابد حدود 20 درصد از هزینه کاسته شود، یعنی اگر 
20 درصد میزان مصرف کاهش یابد ۴0 درصد از پرداختی مشترک 
کاسته خواهد شد.  اگر یک مشتری 200 کیلووات ساعت برق مصرف 
کند مصرف خود را به 100 کیووات برساند در این شرایط قبض برق 

این مشترک رایگان خواهد شد.
قابل دسترس کاهش 10 درصدی مصرف  و  راهکارهای عملی  اما 
برق و دریافت پاداش 20 درصدی چیست؟ استفاده از پنکه یکی از 
راهکارها است. کولر در منزل جای ثابت نصب شده دارد که با روشن 
کردن آن کل خانه خنک می شود. اما گاهی اوقات که در گوشه ای 
از منزل نشسته ایدو تلویزیون می بینید یا کتاب می خوانید، پنکه 
راهکار خوبی برای خنک کردن یک بخش ازخانه است. مصرف کمی 

هم دارد. پنکه 80وات، کولر آبی 600 وات و کولر گازی 2۴00وات 
برق مصرف می کند.

کولر آبی روی دور کند، نصف دور تند برق مصرف می کند
کولر آبی روی دور کند، نصف دور تند برق مصرف می کند. ضمن 
این که در حالت دور کند کولر آبی، مکش هوای بیشتر، فشاربیشتری 
به موتور کولر وارد و در نتیجه مصرف برق را بیشتر می کند. عالوه بر 
را روی  بدن خود  آسایش  احساس دمای  دارید  اگر کولر گازی  این 
دمای 2۴ و حتی 2۵ درجه تنظیم کنید. این دمای بهاری و حتی 

کمی خنکتر است.
در این دما کمپرسور کولر به حداقل مقدار ممکن روشن و خاموش 
می شود و مصرف برق را گاهی تا ۴0 درصد کاهش می دهد. استفاده 
گرمسیری،  مناطق  در  خصوص  به  درجه   2۴ روی  کولرگازی  دائم 

تاثیر زیادی روی مصرف شما در دامنه مجاز مصرف ماهیانه دارد و 
اگر مستمر باشد 10 درصد کاهش به نسبت قبل هم حتما حاصل 

می شود.
می توانید به جای استفاده مداوم از جاروبرقی، از جاروهای دستی 
صدای  نمی شود،  مصرف  برق  مدام  اینکه  بر  عالوه  کنید.  استفاده 
همچنین  آید.  می  حساب  به  هم  ورزش  نوعی  دارد.  هم  کمتری 
تمیزکاری منزل با جاروبرقی را به هفته ای یکبار جمعه ها در ساعات 
کم مصرفی موکول کنید تا این مورد هم کمکی به کاهش مبلغ قبض 

برق در خانه باشد.
از باز و بسته کردن مکرر درب یخچال خودداری کنید

از باز و بسته کردن مکرر درب یخچال خودداری کنید. زیرا وقتی 
سرما از دستگاه خارج می شود، کمپرسور مجبور می شود بیشتر کار 

کند، در نتیجه میزان مصرف انرژی بیشتر می شود. هر بار باز و بسته 
کردن درب یخچال حدود ۳0 درصد از سرما را ازبین می برد و برای 
در  توانید  مثال می  کند.  آن کمپرسوربرق مصرف می  دوباره  تأمین 
تابستان برای نوشیدن آب خنک، دائما درب یخچال را باز نکنید و 

مثال از کلمن استفاده کنید.
به جای استفاده از نورها و المپ های حبابی، از المپ های ال ای دی 
)LED( استفاده کنید. المپ معمولی 100 وات، المپ کم مصرف 
2۴ وات و المپ ال ای دی 8 وات و اس ام دی ۴ وات مصرف می 

کند. هرچه مصرف کمترباشد طول عمر هم بیشتر است.
وسایل برقی که به پریز وصل هستند، هرچند خاموش و بی استفاده 
کوچک تر  وسایل  مثل  هستند.  انرژی  از  استفاده  درحال  باشند، 
همچون، سیم های شارژر، غذاساز، چایساز و…. که به راحتی می توان 
هنگام اتمام کار، آن ها را از برق جدا کرد تا مصرف برق را به حداقل 

برسانیم.
حتما سیم رابط کلید دارد بخرید. این گونه لباسشویی که هفته ای 
یکبار، ظرفشویی که دوروز یکبار و سایر دستگاه های برقی که دوره 
ای از آن استفاده می کنید را با کلید مجزا قطع می کنید. سرجمع 
برق خواران در خانه ها گاهی اوقات همان 10 درصد تشویقی را شامل 
می شود. همچنین استفاده از وسایل برقی در ساعت اوج مصرف برق 
را کاهش دهید، زیرا مصرف برق در این ساعات به اوج می رسد و در 
عملکرد دستگاه هم تاثیر دارد. قیمت آن هم چند برابر است. به جای 
آن با کمی مدیریت، دستگاه های پرمصرف غیر ضروری را از ساعت 
22 به بعد بکار بگیرید. لباسشویی و ظرفشویی و اتو و جاروبرقی از 

این دسته هستند.
براساس گفته سخنگوی صنعت برق در سال گذشته مشترکان 106 
سال  برای  توانیر  شرکت  که  پاداشی  گرفتند.  پاداش  تومان  میلیارد 
1۳99 در نظر گرفته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اما 
این پاداش چگونه پرداخت شد. در واقع مبالغ برای مشترکان خانگی 
مبلغ پاداش خوش مصرفی درج شده و از مبلغ قابل پرداخت کسر 

شده است.
 2۴ مشترک  میلیون   29 از  توانیر،  شرکت  رسمی  آمار  با  مطابق 
میلیون رعایت الگو مصرف کردند و از این 2۴ میلیون هشت میلیون 
عالوه بر اینکه زیر الگو مصرف کردند مصرف شان نسبت به دوره مشابه 
قبل نیز کمتر بود که به این دسته از مشترکان 106 میلیارد تومان 

پاداش تعلق گرفت.

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

   بحران كمبود آب از آن دسته مشکالتی است كه هر ساله با نزدیک  شدن به روزهای گرم  
تابستان و كاهش بارندگی در كشور تجربه می شود. از سویی دیگر ذخایر برفی استان رو به اتمام 
است و منابع آبی نیز شرایط مطلوبی را تجربه نمی كنند، همچنین شیوع كرونا سبب افزایش 
مصرف آب به دلیل شستشوهای مکرر شده است. همه این ها خبر از وقوع تابستانی با شرایط 
دشوار همچون سال های گذشته و شاید بدتر را می دهد. همچنین با توجه به قرار گیری استان 
كرمان در اقلیم گرم و خشک جغرافیایی، افزایش جمعیت و عدم رعایت صرفه جویی در مصرف 

آب، امسال می تواند با توجه به تهدید كرونا، شرایط بدتری را رقم بزند و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی


