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روزان هم  یادداشت:

بهترین پرواز

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش کرمان خبر داد: 

مشکل خاصی در حوزه های امتحانی

 مدارس کرمان گزارش نشده است

ایرانِی آریایی

 لطفا ماسک را در خیابان، رها نکن!

صنایع خالق؛ محور پایداری اقتصاد
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رئیس کل دادگستری کرمان:

کارخانه سوء مدیریت های 

 قند بردسیر 

رصد و پیگیری می شود

نگاهی به زندگی و آثار 
نادر ابراهیمی : 

نویسنده ابوالمشاغل

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان هشدار داد:

پلمب فروشگاه ها و اصنافی که 
پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند

2

به منظور اشتغال و توانمند سازی مددجویان انجام می شود: 

 احداث 400 نیروگاه  برق

خورشیدی در استان کرمان

واگذاری چند قطعه زمین در شهرک فرهیختگان مس با سند ثبتی و تفکیک شهرداری

 شرایط اقساط و قیمت ویژه
تلفن تماس: 09372423055 و 09374353375. 

آدرس شرکت:خیابان جهاد کوچه 48 ،  طبقه دوم بانک انصار واحد 5

آگهی 
واگذاری زمین

ک دولت  گزارش »کرمان امروز« از تصمیم خطرنا

کز ُپرجمعیت و وضعیت قرمز کرونا در استان کرمان: درباره بازگشایی برخی مرا

متن کامل در صفحه هشتم

بازگشایی تاالرها خدمت یا خیانت؟
  بازگشایی تاالرهای عروسی آن هم در شرایطی که وضعیت 
کرونا در استان هر روز قرمزتر می شود خدمت به نظر نمی رسد

   اینکه حداقل 300 نفر از شهروندان کرمانی در یک عروسی تجمع 
کنند و با دست میوه و شیرینی بخورند خطرناک نیست ؟

   اگر مردم تمامی نکات بهداشتی را هم رعایت کنند بازهم طبق 
اعالم »WHO« این تجمعات از راه هوا ممکن است مبتال شوند

   می دانیم که صاحبان مشاغل مرتبط با مراسم عروسی به دولت 
فشار آورده اند، اما دولت باید جان مردم را مد نظر داشته باشد

   درک نمی کنیم چرا دولت به حرف دستفروشان و بسیاری از 
صنوف ضعیف که در حال نابودی هستند اینقدر توجه نکرده است

   بازگشایی این مراکز در حالی که هنوز نماز جماعت در برخی 
نقاط استان برگزار نمی شود جای بسی تامل، سئوال و تاسف است

   با این تصمیم، بین خانواده های مدعو که برای حفظ فاصله 
اجتماعی به عروسی نمی روند و دعوت کنندگان نفاق افتاده است

   تا دیر نشده و استان با یک فاجعه جبران ناپذیر انسانی رو به رو 
نشده بهتر است دولت تعطیلی این مراکز را دوباره اجباری کند

نسبت  دارد  نظر  در  کرمان  واحد  سیمرغ  شرکت 
به تکمیل کادر پرسنلی مزرعه شماره 3 خود واقع در 
کیلومتر 3 منطقه بهرامجرد به نگار از طریق مصاحبه 
حضوری با شرایط سنی حداکثر 25 سال )آقا( به صورت 
جهت  توانند  می  متقاضیان  نماید.  استخدام  قراردادی 
دریافت و تکمیل فرم مربوطه به همراه کپی مدارک خود 
شامل )کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی، کارت ملی و 
شناسنامه( پس از انتشار آگهی تا تاریخ 99/3/25 به امور 
اداری شرکت واقع در خیابان امام خمینی نبش کوچه 
27 مراجعه و ثبت نام نمایند. تلفن تماس: 32225686 
شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی استخدام 

مردم کرمان 25 سال است

 که واقعیت را در

 »کرمان امروز« می خوانند

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

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

آگهی مناقصه عمومی

 نوبت دوم شماره 99/4610

اداره کل منابع طبیعی و 

آبخیزداری استان کرمان

شرح در صفحه  2
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اخبار استان

خبر
به منظور اشتغال و توانمند سازی 

مددجویان انجام می شود: 

 احداث 400 نیروگاه  برق خورشیدی در استان کرمان
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان از احداث ۴۰۰ نیروگاه 
به منظور  طرح  این  سوم  فاز  اجرای  طی  استان  این  در  جدید  خورشیدی 

اشتغال و توانمندسازی مددجویان خبر داد.
به گزارش ایرنا، یحیی صادقی در دیدار با نماینده مردم شهرستان های زرند 
و کوهبنان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه کرمان یکی از استان های 
ثروتمند کشور است و با توجه به استعدادها و ظرفیت هایی که دارد به  عنوان 
بهشت معادن معروف است افزود: باوجود این همه ظرفیت در استان آمار فقر 
و محرومیت در کرمان باالست و آمار باالی مددجویان تحت حمایت زیبنده 

این استان نیست.
وی با بیان اینکه نگاه ما در کمیته امداد به خانواده ها نگاه توانمندسازی است 
اظهار کرد: زیربنایی  و اصولی ترین موضوعی که در کمیته امداد استان کرمان 
و کشور دنبال می شود و مقام معظم رهبری نیز به هیات  امنای کمیته امداد 

تأکید داشته اند، بحث توانمندسازی خانواده هاست.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با بیان اینکه ۱۲۰ هزار خانوار این استان 
این  از  درصد   ۶۰ از  بیش  کرد:  تصریح  دارد  قرار  نهاد  این  حمایت  تحت 

خانواده ها سرپرست و نان آور خانواده زنان هستند.
وی با بیان اینکه در مناطق زرند و کوهبنان کمترین آمار مددجو نسبت به 
جمعیت این شهرستان ها وجود دارد گفت: ۳.۵ درصد جمعیت شهرستان های 
زرند و کوهبنان مددجوی کمیته امداد هستند و این در حالی است که در 
امداد  کمیته  مددجوی  جمعیت  درصد   ۳۰ استان  این  مناطق  از  بسیاری 

هستند.
صادقی تأکید کرد: به دنبال این هستیم با هدف گذاری انجام  شده زرند را به 
 عنوان شهر بدون مددجو معرفی کنیم و الزمه این کار این است نگاه درون 
شهرستانی صورت گیرد و با این اقدام یک افتخار نصیب این منطقه خواهد 

شد که به  عنوان شهر بدون مددجو معرفی شود.
وی با اشاره به اینکه شرایط فقر متفاوت است و برخی مناطق استان جزو 
اولیه  نیازهای  بدیهی ترین  از  و  مناطقی هستند که وضعیت حادتری دارند 
محروم هستند افزود: کمیته امداد تنها دستگاهی است که در مناطق محروم 

حضور دارد.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان به اجرای طرح نیروگاه های خورشیدی 
و کوهبنان  زرند  ازجمله در شهرستان های  استان کرمان  برخی مناطق  در 
با توجه به اینکه استان کرمان بهترین  توسط این نهاد اشاره کرد و گفت: 
منطقه نورگیری کشور را دارد و تاکنون ۷۰۰ طرح نیروگاه های خورشیدی 
برای مددجویان استان ایجادشده که باالترین آمار در کشور را شامل می شود.
با اجرای طرح نیروگاه های خورشیدی خانواده های تحت  با بیان اینکه  وی 
حمایت ماهیانه میانگین بین یک تا یک و نیم میلیون تومان برق به دولت 
در شهرستان های  خورشیدی  نیروگاه  طرح  امسال ۲۰۰  گفت:  می فروشند 

زرند و کوهبنان برای مددجویان راه اندازی می شود.
صنعتی  پتانسیل های  و  ظرفیت ها  از  استفاده  کرد:  بیان  ادامه  در  صادقی 
منطقه زرند در جهت کمک های مالی برای راه اندازی پنل های خورشیدی 
برای مددجویان می تواند زمینه خوبی برای توانمندی مددجویان فراهم کند.
امداد استان کرمان در حوزه های مختلف اشتغال  اینکه کمیته  بیان  با  وی 
عملکرد خوبی داشته گفت: ۴۵۰۰ قالیباف در سطح استان تحت حمایت این 
نهاد هستند و سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد تومان درآمد از محل فروش 

فرش های تولیدی نصیب مددجویان تحت حمایت شده است.
حوزه های  در  همچنین  داد:  ادامه  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
نهاد  این  توسط  خوبی  اشتغال  طرح های  نیز  دارویی  گیاهان  و  دام پروری 
اجراشده، با توجه به ظرفیت های خوبی که در حوزه دام پروری و کشاورزی 
در شهرستان های زرند و کوهبنان وجود دارد می توان از این ظرفیت ها در 

جهت اشتغال و توانمندسازی مددجویان بهره برد.
اسالمی  شورای  مجلس  در  کوهبنان  و  زرند  مردم  نماینده  شریعتی،  عفت 
نیز در این دیدار به سختی و حجم باالی کار در کمیته امداد اشاره کرد و 
گفت: مجموعه عظیم کمیته امداد با رهنمودهای حضرت امام خمینی )ره( 
با پشتوانه مردمی  و  انقالب  تدبیر رهبر معظم  و  با درایت  و  راه اندازی شد 

حمایت می شود.
وی افزود: در دیداری که طی روزهای اخیر با رئیس کمیته امداد داشته ایم 
تأکید ویژه ای داشتند که  یابی و حل مشکالت محرومان  بر مشکل  ایشان 
امیدواریم با مشکل یابی و حل مشکالت محرومان بتوانیم باعث آرامش در 

جامعه شویم.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسالمی به موفقیت های مهم 
کمیته امداد در حوزه های مختلف ازجمله اشتغال و توانمندسازی مددجویان 
اشاره کرد و از آمادگی همکاری با این نهاد در جهت حل مشکالت محرومان 

خبر داد.

آموزش طبیعت گردان کرمانی 

برای پیشگیری از حریق
طرح پیشگیری از بروز حریق و پایش حفاظتی در عرصه های مستعد آتش 
به  منتهی  جاده  و  سیرچ  روستای  ماهان،  قدیم  جاده  محدوده  در  سوزی 

رودخانه و آبگرم این منطقه برگزار شد.
اداره  ترویج و مشارکت های مردمی  آموزش،  اداره  مهدی میرزائیان، مدیر 
کل منابع طبیعی استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
و  بروز حریق  از  پیشگیری  کرمان، گفت: طرح  از  باشگاه خبرنگاران جوان 
پایش حفاظتی در عرصه های مستعد آتش سوزی با همکاری یگان حفاظت، 
اداره آموزش، ترویج و مشارکت های  مردمی و روابط عمومی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در محدوده جاده قدیم ماهان، روستای 

سیرچ و جاده منتهی به رودخانه و آبگرم این منطقه اجرا شد.
  او افزود: مسئوالن این ادارات در اقدامی هماهنگ در مناطق بحرانی یاد 
از  پیشگیری  محتوای  با  که  بروشورهایی  توزیع  ضمن  و  شده  حاضر  شده 
حریق آماده شده بود، راه های صحیح طبیعت گردی را نیز به گردشگران و 

افرادی که در این مناطق حضور داشتند، آموزش دادند.
میرزائیان، روشن نکردن آتش در مجاور درختان و بوته ها، خاموش کردن 
بقایای آتش بعد از تفریح به ویژه با آب و خاک و رها نکردن زباله خصوصاً 
اشعه  و  نور  متمرکز کردن  قابلیت  که  بطری های آب  و  ای  اجسام شیشه 
از  برخی  را   ... و  باشد  حریق  کننده  شروع  توانند  می  و  دارند  را  خورشید 

موضوعات آموزشی در طرح مذکور برشمرد.
 او تصریح کرد: این طرح با هدف پیشگیری از بروز حریق وآگاهی بخشی در 
تمامی سطوح جامعه به طبیعت دوستان و گردشگران به عنوان اولین حلقه 

از زنجیره آتش که عامل بروز حریق )۹۵درصد انسانی(است، اجرا شد.
میرزائیان ضمن مثبت خواندن این طرح  به اهمیت پیشگیری در کانون های 
بحرانی اشاره کرد و بیان داشت: در این اقدام ضمن بازدید از یکی از کانون 
های بحرانی که طی چند روز اخیر آتش آن اطفا شده بود، خوشبختانه با 
انجام اقدامات آموزشی و اطالع رسانی و حضور در جمع گردشگران نکات و 

هشدارهای الزم در زمینه پیشگیری از حریق  یادآوری شد.
 مدیر اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی 
همراه  نیز  منطقه  پایش  با  که  طرح  این  در  اینکه  اعالم  با  کرمان  استان 
بود خوشبختانه با آگاهی بخشی واطالع رسانی صورت گرفته تاکنون شاهد 
حریق و یا آتش سوزی در اراضی جنگلی  و مرتعی این منطقه نبوده ایم، 
گفت: این نشان از کارکرد اقدامات پیشگیرانه به ویژه در زمینه های فرهنگ 

سازی است.

رئیس کل دادگستری کرمان از رصد و پی گیری سوء مدیریت های انجام 
شده در کارخانه قند بردسیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری کرمان، یداهلل موحد در جلسه 
ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی با 
اشاره به پیگیری قضائی برای پرداخت تمامی بدهی های کارخانه قند بردسیر 
در سال جاری، گفت: با پیگیری های ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد 
کارگران  از  نفر  تاکنون مطالبات ۵۶۶  و قضائی  ابعاد حقوقی  در  مقاومتی 

کارخانه قند بردسیر پرداخت شده است.
موحد افزود: مطالبات حدود ۲۱۵ نفر از کارگران این مجموعه نیز باقی مانده 
است که با پیگیری های قضائی برای برگزاری مزایده های مورد نیاز، مطالبات 

این افراد نیز پرداخت می شود.
وی بر تعیین تکلیف بدهی های کارخانه قند بردسیر به سایر دستگاه های 
دولتی و بانک ها نیز تاکید کرد و ادامه داد: تالش می شود که سایت این 
مجموعه به مزایده گذاشته نشود و در صورت امکان در آینده این کارخانه 

فعال شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر لزوم رصد سو مدیریت ها و 

نا به سامانی ها که منجر به تضییع حقوق دولت در مجموعه کارخانه قند 
بردسیر شده است، گفت: با توجه به اینکه بخشی از سهام این کارخانه دولتی 
است، دادسرای عمومی و انقالب کرمان از باب حفظ حقوق بیت المال و 

برخورد با سو مدیریت ها و نقص های احتمالی به موضوع ورود می کند.
موحد یادآور شد: درگذشته مقرر شد سهام کارخانه قند بردسیر به کشاورزان 
اقدام  این  اگر  و  است  نشده  انجام  واگذار شود که  بومی  و سرمایه گذاران 
گذاران  سرمایه  و  کشاورزان  همت  به  کارخانه  این  شود،  انجام  و  پیگیری 
منطقه فعال شده و کار کاشت چغندر قند در این شهرستان از سر گرفته 

می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نگاه ستاد استانی اجرای سیاست های 
را حمایتی و رفاقتی دانست و  ابعاد حقوقی و قضائی  اقتصاد مقاومتی در 
برای حل مشکالت سرمایه گذاران  و همراهی  تعامل  این حوزه  در  گفت: 
تا  است  نظر  مد  الزم  قانونی  ظرفیت های  از  استفاده  با  تولیدکنندگان  و 

فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی در رابطه با جهش تولید محقق شود.
رئیس دادگستری شهرستان بردسیر نیز گفت: از مهرماه سال گذشته و با 
مصوبات ستاد استانی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان کرمان راه های 

جدیدی برای پرداخت مطالبات کارگران و بدهی های کارخانه قند بردسیر 
باز شده است.

حسین رمضانی زاده با اشاره به این مطلب که از سال گذشته تاکنون ۱۱۲ 
نیز در مراحل  انجام شده و ۱۵ مزایده  اموال کارخانه قند بردسیر  مزایده 
مختلف برگزاری است، اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون ۵۶۶ نفر مطالبات 
خود را دریافت کرده اند و مطالبات ۲۱۵ نفردیگر نیز باقی مانده است که با 

انجام مزایده های پیش رو، این مطالبات نیز پرداخت می شود.
وی بیان کرد: با برگزاری مزایده های انجام شده، تاکنون ۱۷ میلیارد و ۱۰۰ 

میلیون تومان از مطالبات افراد پرداخت شده است.
مطالبات  که  مطلب  این  به  اشاره  با  بردسیر  دادگستری شهرستان  رئیس 
باقی مانده ۲۱۵ نفر از کارخانه قند بردسیر حدود پنج میلیارد تومان است، 
اظهارداشت: این کارخانه بدهی هایی به تأمین اجتماعی، بانک ها و سازمان ها 
نیز دارد که اقدامات الزم برای پرداخت این موارد نیز در دست پیگیری است.
در این جلسه مشکالت یک شرکت معدنی فعال در زمینه سنگ گارنت نیز 
بررسی شد زیرا این معدن در حال اکتشاف است و اگر حمایت شده و مورد 

بهره برداری قرار گیرد، برای ۴۰۰ نفر ایجاد اشتغال خواهد شد.

استاندار کرمان گفت: فروشگاه و صنفی که پروتکل های بهداشتی 
را رعایت نکند، بسته می شود.

اظهار  کرونا  مدیریت  استانی  ستاد  در  فدائی«  دکتر«محمدجواد 
کرد: بعد از این نمی توانیم محدودیت قائل بشویم و بنا به اعالم 
مسئوالن یک تا دو سال آینده با بیماری کرونا دست به گریبان 
درگیر  امسال  پایان  تا  کردند  اعالم  جمهور  رییس  و  هستیم 

هستیم.
وی افزود: با این وضعیت دیگر تعطیلی اصناف، ادارات و کنترل 
مسیرها عملی و موثر نیست و تنها راهی که می ماند و باید خیلی 

جدی گرفته شود، کنترل پروتکل های بهداشتی است.
فدائی تصریح کرد: اگر می خواهیم فروشگاهی را تعطیل کنیم، با 
بازدید و به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی تعطیل شود 

و باید تخلفات تعریف شود.
استاندار کرمان بیان کرد: باید همه تاکید بر کنترل اجرای ضوابط 

بهداشتی و رعایت پروتکل های بهداشتی باشد و در حال حاضر 
از سر گرفته  فعالیت ها  براساس مصوبات ستاد ملی همه  تقریبا 

می شود و قرار است کنسرت ها و سینماها نیز بازگشایی شود.
وی با بیان اینکه برای کنترل مبادی ورودی شهرها باید از مرکز 
های  پروتکل  که  صنفی  و  فروشگاه  افزود:  باشیم،  داشته  مجوز 

بهداشتی را رعایت نکند، بسته می شود.
به گزارش ایسنا، در این جلسه مصوب شد مدیران هفت شهرستان 
جنوبی استان کرمان برای کاهش ازدحام کمتر در ادارات، مجاز 
از طریق کاهش  را  ها  فعالیت  پایان خردادماه  تا  فردا  از  هستند 
تعداد کارکنان، کاهش یا عدم انجام خدمات غیرضروری و انجام 

خدمات از طریق فضای مجازی و دورکاری دنبال کنند.
همچنین مقرر شد برای کنترل ورودی های جنوب از استان های 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان در کارگروه ویژه دانشگاه علوم 

پزشکی تصمیم گیری شود.

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان 
با اشاره به حضور ۲۸ هزار دانش آموز کرمانی در ۲۸۰ حوزه 
امتحانی  حوزه های  در  خاصی  مشکل  تاکنون  گفت:  امتحانی 

گزارش نشده است.
مهران باهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فقط 
باید  حضوری  صورت  به  دوازدهم  و  نهم  پایه  آموزان  دانش 
امتحان بدهند، افزود: امتحانات دانش آموزان مقاطع ابتدایی 
به  نیز  دهم  و  هشتم  هفتم،  پایه های  و  توصیفی  صورت  به 

صورت غیر حضوری برگزار می شود.
وی با بیان این مطلب که تاریخ شروع امتحانات دانش آموزان 
به عهده شورای مدارس  آن  پایان  و  از سوم خرداد  نهم  پایه 
هدایت  در  نهم  پایه  نمرات  که  ازآنجایی  کرد:  اظهار  است، 
برگزاری  لذا  دارد  مستقیمی  تأثیر  آموزان  دانش  تحصیلی 

امتحانات به صورت حضوری است.
مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان 
بیان کرد: امتحانات دانش آموزان پایه دوازدهم از )۱۷ خرداد( 
هزار   ۲۸ به  قریب  دارد.  ادامه  ماه  یک  مدت  به  و  شده  آغاز 
پروتکل های  رعایت  با  کرمان  استان  سراسر  در  آموز  دانش 
حاضر  خود  امتحانی  حوزه  در  اجتماعی  فاصله  و  بهداشتی 

می شوند.
وی با بیان این مطلب که در سراسر استان ۲۸۰ حوزه امتحانی 
اظهار کرد:  امتحانات دانش آموزان دایر است،  برگزاری  برای 
محل برگزاری امتحانات و صندلی هر دانش آموز پس از اتمام 

هر امتحان ضدعفونی می شود.
امتحانی  حوزه های  از  یک  هیچ  در  تاکنون  کرد:  بیان  باهری 
مشکل خاصی گزارش نشده است همچنین مسئوالن برگزاری 

حوزه های امتحانی نیز موظف هستند که با ماسک در جلسه 
امتحان حضور پیدا کنند.

گوشی  با  نمی توانند  آموزان  دانش  اینکه  به  اشاره  با  باهری 
هوشمند در جلسه حضور پیدا کنند، اظهار کرد: در هر حوزه 
از طرف  به یک دانش آموز است  امتحانی هر صندلی متعلق 
در  شود،  مبتال  کرونا  بیماری  به  آموزی  دانش  چنانچه  دیگر 
صورت  به  آینده  در  و  نمی کند  پیدا  حضور  امتحانی  حوزه 

جبرانی امتحان خواهد داد.
امتحاتی  حوزه  در  تجمع  از  اولیا  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
باید اجتناب کنند، تصریح کرد: سالمت دانش آموزان اولویت 
اول اداره کل آموزش و پرورش استان است لذا در این زمینه 
مبالغی برای ضدعفونی حوزه های امتحانی در اختیار مدارس 

قرار داده شده است.

رئیس کل دادگستری کرمان:

سوءمدیریتهایکارخانهقندبردسیررصدوپیگیریمیشود

استاندار کرمان هشدار داد:

پلمب فروشگاه ها و اصنافی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش کرمان خبر داد: 

مشکل خاصی در حوزه های امتحانی مدارس کرمان گزارش نشده است

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر دارد  هشت مورد پروژه بیابانزدایی ، بشرح ذیل 
در  سال ۱۳۹۹ را به صورت  مناقصه عمومی یک مرحله ای ، با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره 
گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( برگزار نماید لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند جهت اطالع 
از شرایط و مشخصات موضوع مناقصه به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی www.setadiran.irمراجعه و 

نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.
- کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. 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.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲۱-۴۱۹۳۴ 
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه --- روز یکشنبه   مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸  می باشد 

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. ۸۶۷۷۶۲
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم شماره 99/4610

 آگهی مناقصه عمومی

 4610/99نوبت اول شماره 

را به  1399بشرح ذیل در  سال پروژه بیابانزدایی ،  هشت مورد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر دارد 
صورت  مناقصه عمومی یک مرحله ای ، با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد( برگزار نماید لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند جهت اطالع از شرایط و مشخصات موضوع مناقصه به وبگاه سامانه 

 نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.مراجعه و www.setadiran.irشده به نشانی یاد 

د( انجام کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستا -
عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را  خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم

 جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 موضوع تجدید مناقصه ردیف 

 هکتار در محدوده دشت دارزین بم 2700اجرای مدیریت رواناب در سطح  1
 شهرستان نرماشیرکیلومتر تله رسوب گیر در دشت اسدیه و ترک آباد  80احداث  2
 کیلومتر تله رسوب گیر در منطقه امامیه و برج بهزادی شهرستان فهرج 80احداث  3
 هکتار در محدوده شهرستان ریگان 1200اجرای مدیریت رواناب در سطح  4
 کیلومتر تله رسوبگیر در منطقه شوره گز ،شمال دهنو و ا.. آباد شهرستان فهرج 110احداث  5
کیلومتر تله رسوبگیر در محدوده  40هکتار و احداث  2000رواناب در سطح اجرای مدیریت 6

 دشت احمد آباد رفسنجان
 حدوده دهج شهربابکهکتار در م 1000یت رواناب در سطح اجرای مدیر 7
 اجرای مدیریت رواناب در منطقه توتک راور  8

 

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

 می باشد   18/03/1399 روز یکشنبه   مورخ ---در سامانه مناقصه  تاریخ انتشار 

 هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد..

 نروابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرما

 

شرکت تعاونی مصرف سیمان به شماره ثبت ۲۰۱ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۲۲۵۰ 
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 
9 صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳99/4/۳ در محل تعاونی مصرف 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 ۱۳۹۹/۴/۲ به اتفاق نماینده خود جهت تایید و صدور برگ نمایندگی به محل 
تعاونی مصرف مراجعه نمایند. )حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است.( ضمنا 
ساعت ۹ صبح روز مجمع  وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی 
می گردد. ۲-افرادی که متقاضی کاندیداتوری بازرسی می باشند حداکثر تا تاریخ یک هفته 

بعد از انتشار جهت ثبت نام به محل تعاونی مصرف مراجعه نمایند.
 دستور جلسه: ۱- استماع و تصویب گزارش فعالیت هیات مدیره در سال ۹۸ 

۲-  استماع و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سال ۹۸ ۳- انتخاب بازرسین سال ۹۹ 
۴- تصویب ترازنامه / صورتهای مالی سال ۹۸ ۵- تغییرات سرمایه و سهام سال ۹۸ 

۶- تصویب بودجه سال ۹۹ ۷-سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد.

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

مهندس مکانیک سیاالت با ۶ سال سابقه کاری مرتبط 
جهت نظارت در شهر کهنوج دعوت به همکاری می نماید  .   

designing.km@gmail.com

دعوت به همکاری
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اهدای
 خون سالم 

اهدای زندگی 

کشاورزی در روزگار کرونا:

سرگردانی پسته کاران کرمان در بازار سم
سرویس خبر و گزارش کرمان امروز

 
برای  آفات،  دفع  سموم  کمبود  و  گرانی  روزها  این 
مشکلی  شده،  ساز  مشکل  کرمانی  کار  پسته  کشاورزان 
که سالمتی و کیفیت محصول سال جدید را نیز تهدید 
فوری  چاره  آن  حل  برای  که  صورتی  در  و  می کند 
اندیشیده نشود، تولید پسته به عنوان محصولی ارزشمند، 

استراتژیک و صادارتی به خطر خواهد افتاد.
خوشه های شاداب پسته بر درختان سبز خودنمایی می 
از یکسال تالش  از فصلی پر محصول پس  کنند و خبر 
می دهند، اما آفات این موسم از سال، دسترنج باغداران 
تهدید می  رفتن  از دست  و  نابودی  به  را  کرمان  استان 

کند.
شیوع آفات در اواخر فصل بهار و سراسر فصل تابستان 
سم  میان  این  در  و  شود  می  پسته  محصول  گریبانگیر 
به  است،  افت  دفع  راهکار  موثرترین  و  مهمترین  پاشی 
طوری که در سال های اخیر بازار سموم کشاورزی بسیار 

داغ شده است.
اما در اواسط بهار امسال که موسم دفع آفات آغاز می 
شود، باغداران و کشاورزان استان کرمان در تهیه سم با ۲ 
مشکل باال رفتن ناگهانی قیمت و کمبود سموم پرتقاضا و 
موثر مواجه شده اند که استمرار این وضع قطعا ضررهای 

جبران ناپذیری به طالی سبز خواهد زد.
هر چند مسئوالن و تولید کنندگان از تامین سموم برای 
افزایش  به همراه  اما کمبود عرضه  بازار خبر می دهند، 
قیمت در ارقام سم پر تقاضا در فروشگاه های عرضه سم 
قابل مشاهده است و سازمان ها و نهادهای ذیربط باید به 
طور جدی در این موقعیت زمانی حساس ورود پیدا کنند.
دولت با احتکار و گرانفروشی سم مقابله جدی کند

یکی از پسته کاران شهرستان رفسنجان با بیان اینکه 
تهیه سم در حال حاضر برای کشاورزان به راحتی امکان 
پذیر نیست گفت: از اواخر سال گذشته زمزمه هایی مبنی 
بر گرانی کود و سم شنیده می شد، اما انتظار نداشتیم 

گرانی سم تا این اندازه باشد.
علی صادقی افزود: ۲ سال قبل قیمت قوطی یک لیتری 
سم زولون حدود ۲۰ هزار تومان بود، اما االن به حدود 
برای  پسته  قیمت  که  حالی  در  رسیده  تومان  هزار   ۹۰

کشاورزان در سال جاری کاهش نیز داشته است.
وی تاکید کرد: وجود سم در ایام تابستان به دلیل ازدیاد 
آفات برای سالم ماندن محصول پسته حیاتی است و با 
وضع موجود کشاورزان در حفظ پسته باغ خود با مشکل 

روبرو می شوند.
این باغدار پسته اظهار کرد: فروشگاه ها خرده فروش یا 
سم برای عرضه ندارند و یا اینکه محصول خود را با قیمت 
باال می فروشند و کشاورزان نیز چاره ای جز خرید ندارند.

وی گفت: حدس می زنم عده ای احتکار و بازار سیاه در 
بازار سم بوجود آورده اند تا سود بیشتری از فروش سم 
با  باید به صورت قاطع و فوری  بیاورند، دولت  به دست 

احتکار کنندگان و گرانفروشان مقابله کند.
صادقی بیان کرد: دولت قبال از طریق جهاد کشاورزی 
باغداران اختصاص می  برای تهیه کود و سم  تسهیالتی 
داد که چند سال است متوقف شده و پسته کاران سم 

مورد احتیاج خود را از بازار آزاد تهیه می کنند.
کمبود عرضه سم خسارت زیادی به پسته کاران می زند

رئیس صنف فروشندگان کود و سم شهرستان رفسنجان 

نیز با اظهار نارضایتی از توزیع نشدن سم به فروشندگان 
گفت: در حال حاضر وقتی به کارخانه ها و فروشگاه های 
سم مراجعه می شود، اظهار می دارند سم موجود نیست 

یا با قیمت باالتر به فروش می رسانند.
ادعا دارند که  افزود: جهاد کشاورزی  سیامک قهرمانی 
سم مورد نیاز کشاورزان تامین شده است، اما به ما بگویند 

سموم کجا عرضه شده تا ما برویم تامین کنیم؟
فوری  نیاز  و  پسته  آفات  شیوع  فصل  به  اشاره  با  وی 
حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  محصول  این  به  کشاورزان 
کشاورزان و فروشگاه های توزیع کننده در شهر و روستاها 
تقاضای سم دارند اما ما نمی توانیم پاسخگوی آنها باشیم.

رئیس صنف فروشندگان کود و سم شهرستان رفسنجان 
اظهار داشت: صحبت های مسئوالن مبنی بر تامین سم 
با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان در حد حرف است و هیچ 
مورد  سم  نیست  حاضر  ای  عمده  فرونشده  و  کارخانه 

تقاضای بازار را با قیمت های قبل فروش برساند.
وی بیان کرد: قیمت سم از حدود اواخر سال گذشته تا 
به امروز حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته و به طور 
مثال سم کلرپیریفوس که بیشترین تقاضا را در بازار دارد 
از لیتری ۵۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

کارخانه های  و  ها  به شروط شرکت  اشاره  با  قهرمانی 
تولید کننده سم برای فروش محصوالت پر مصرف تاکید 
کرد: فروشندگان عمده سم در ازای تحویل سم پرتقاضا، 
اجناس و کاالهایی که مورد استفاده چندانی ندارند را به 

صورت اجباری به فروش می رسانند.
ها  فروشگا  توسط  احتکار سم  احتمال  به  اشاره  با  وی 
صورت  در  سم  عرضه  های  فروشگاه  تمامی  کرد:  تاکید 
موجود بودن کاال را باید عرضه کنند و هرگونه انبار کردن 
سم غیر قانونی است و در رفسنجان ۱۱۰ فروشگاه سم 
و مواد جانبی داریم و به صورت مرتب بازدید هفتگی از 
آنها می شود تا سموم تقلبی و تاریخ مصرف گذشته را 

عرضه نکنند.
رئیس صنف فروشندگان کود و سم شهرستان رفسنجان 
تاکید کرد: با توجه به اینکه استفاده سم برای کشاورزان 
هم  و  حیاتی  آفات  دفع  برای  تابستان  و  بهار  فصل  در 
است، اگر کمبود به موقع برطرف نشود خسارت زیادی به 

محصول پسته وارد می شود.
نیاز بازار سم استان کرمان تامین شده است

هر چند کشاورزان و فروشندگان خرد سموم کشاورزی 
بازار این محصول را آشفته و نگران کننده می دانند، اما 
مسئوالن کمبود عرضه و باال رفتن قیمت سم را رد می 

کنند و مشکل را در جای دیگر می دانند.
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  نباتات  حفظ  مدیر 
در  کشاورزی  سموم  توزیع  افزایش  به  اشاره  با  کرمان 
استان گفت: در سال ۹۸ حدود ۲ هراز ۷۸۶ تن سم در 
این استان توزیع شده در حالی که در سال ۹۷ یک هزار 
و ۴۴۷ تن و در سال ۹۶ یک هزار و ۴۴۸ تن سم توزیع 
شده بود و این آمار نشان می دهد که ۲ برابر میزان سال 

های ۹۶ و ۹۷ سم در کرمان توزیع شده است.
ارز  با  بازار  در  موجود  ارز  اینکه  بیان  با  طاهری  ناصر 
چهار هزار و ۲۰۰ تومانی توزیع شده است افزود: با شیوع 
اخباری مبنی بر حذف اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ 
ها  فروشگاه  است  ممکن  کشاورزی  سموم  برای  تومانی 
یا کارخانه های تولید کننده و یا وارد کننده، سم را به 

قیمت مصوب عرضه نکنند که غیرقانونی است.
وی تصریح کرد: هر چند برخی فروشگاه ها ممکن است 
نیاز پسته کاران و کشاورزان را توزیع نکنند،  سم مورد 
اما به واسطه سیستم پایشی که در اختیار داریم در حال 
پیگیری هستیم که فروشگاه های سموم کشاورزی چه 

عملکردی در توزیع خود داشتند.
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  نباتات  حفظ  مدیر 
کشاورزی  سم  عرضه  های  فروشگاه  کرد:  تاکید  کرمان 
نیز موظف هستند که سمی را از کارخانه تحویل گرفتند 
و به کشاورزان فروختند با فاکتور فروش به اکیپ های 

بازرسی ارائه کنند.
وی اظهار کرد: سم موجود در بازار با ارز چهار هزار و 
آینده  ماه  پنج  تا  تومان عرضه می شود و حداقل   ۲۰۰
افزایش قیمتی در سموم کشاورزی نداریم  و کارخانجات 
اگر  و  کنند  عرضه  قبلی  قیمت  با  باید  ها  فروشگاه  و 
تعزیرات  باید  کند،  نمی  عرضه  سم  کارخانه  و  فروشگاه 

طبق قوانین با آنها برخورد کند.
طاهری افزود: از کشاورزان تقاضا داریم که سموم را باید 

بر اساس قیمت قبلی تهیه کنند و حتما در قبال آن از 
فروشنده فاکتور دریافت کنند و اگر فروشگاهی که قیمت 
ذیصالح  مراجع  به  باید  کشاورزان  دهد،  افزایش  را  سم 

شکایت کنند.
وی با اشاره به اینکه تا وارد شدن سموم با بهای جدید 
نباید قیمت سم افزایش داشته باشد تصریح کرد: کمیته 
بازرسی با همکاری اداره تعزیرات، پلیس اماکن و صنف 
کننده   عرضه  های  فروشگاه  بازدید  با  و  شده  تشکیل 
سموم بر عملکرد آنها نظارت دارد و فروشندگان باید با 

قیمت های مصوب سم را توزیع کنند.
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  نباتات  حفظ  مدیر 
کرمان تاکید کرد: موجودی سم به هیچ وجه در استان 
کم نیست، اما احتمال احتکار آن وجود دارد تا با قیمت 
به  را  بازار  رصد  نظارتی  بخش  که  شود  بازار  وارد  باالتر 
صورت دقیق انجام می دهدو با متخلفان طبق قوانین و 

ضوابط برخورد می شود.
دارند  فعالیت  سم  تولید  کارخانه   ۲ کرمان  استان  در 
کار  کشور  از  خارج  از  سم  کننده  وارد  شرکت  چند  و 
و  تقلبی  و سموم  دهند  می  انجام  را  انواع سموم  توزیع 
با  ناچیز است و کشاورزان  بازار بسیار  استاندارد در  غیر 
از فروشگاه های مجاز نگرانی در این رابطه  تهیه سموم 

نداشته باشند.
افزایش قیمت سموم کشاورزی اجتناب ناپذیر است

مدیر بازرگانی شرکت کاوش کیمیا کرمان تولید کننده 
انواع سموم کشاورزی در استان کرمان با اشاره به اختالل 
که  اینست  اصلی  بازار سم گفت: مشکل  در  آمده  پیش 
نگه  ثابت  را  کشاورزی  سموم  قیمت  سال  چهار  دولت 
داشته وبه رغم باال رفتن هزینه ها هیچ افزایشی در این 

بخش انجام نشده است.
محمد ضیا ابراهیمی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی 
ناشی از تحریم ها و باال رفتن قیمت مواد اولیه افزایش 
بهای سموم اجتناب ناپذیر است و باید با توجه به شرایط 

واقعی بازار قیمت گذاری شود.
کیمیا  کاوش  مجموعه  تولیدی  واحد  کرد:  تاکید  وی 
سال گذشته نسبت به سالهای قبل از آن افزایش تولید 
نیز داشته و انواع سموم و محصوالت خود را طبق تعرفه 

قانونی به بازار عرضه کرده است.
مدیر بازرگانی شرکت کاوش کیمیا کرمان اظهار داشت: 
کارخانه های سم تعهدات خود را در رابطه با تامین سم 
کشاورزان و باغداران انجام می دهند و هم اکنون روال 

عادی تولید در جریان است.
نیاز حیاتی بخش  اینکه تهیه و توزیع سم  بیان  با  وی 
کشاورزی استان است تصریح کرد: دولت باید راهکار دراز 
تولید  تا  کند  بینی  پیش  بازار سم  مدیریت  برای  مدتی 

کننده و کشاورزان متحمل ضررنشوند.
نامالیمات  همه  وجود  با  کرمان  کار  پسته  کشاورزان 
اقلیمی و سختی ها و هزینه های بسیار گران کشاورزی، 
چراغ تولید پسته این طالی سبز را روشن نگه داشته اند 
برای تسهیل  اقدامات جدی و فوری  و الزم است دولت 

دسترسی به سموم کشاورزی را برای آنها فراهم کند.
اقلیم  و  هوایی  و  آب  شرایط  دلیل  به  کرمان  استان 
مناسب قطب تولید پسته کشور است و ۲۱۵ هزار هکتار 
از باغات استان زیر کشت پسته رفته است که سال ۹۸ 
حدود یکصد هزار تن از انواع پسته محصول برداشت شد.
منبع:خبرگزاری ایرنا

یادداشت های 
گاه و بی گاه

گواه 
در خانه شروع به گشتن کرده بودم. پدرم پرسید: دنبال چه می 
برای  پرسید:  دوباره  مشغول شدم.  و  شناسنامه  گردی؟ گفتم: 
چی؟ و من جواب دادم: می خواهم گواه شوم. وقتی این حرف 
را پدر شنید با تعجب پرسید: عادل هستی!؟ و من جواب دادم: 
نوشتنش را می دانم و سوال دوم پدر که پرسید از صداقتت چه 
می دانی؟ گفتم: هر جا حس کنم دروغم لو می رود به اجبار 
دیده  به چشم  پرسید:  پدر  و در سوال سوم  راست می گویم 
ای؟ و من جواب دادم اگر در مواردی هم دیده باشم چشم بر 
هم می گذارم. در این جا پدر با برافروختگی و تعجب خود 
را آماده کرد تا حرفی بزند که من پیش دستی کردم و گفتم 
خیلی ساده است بارها انجام داده ام فقط شناسنامه می خواهد.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

بهترین پرواز

تا  بوده و  با کسانی که در حال احتضار 
مرگ فاصله ی چندانی ندارند از مرگ 
سخن گفتن اصال دلچسب نیست و البته 

کار پسندیده ای هم نیست زیرا اتفاقاتی را که ناگزیر پیش 
را  اندک  فرصت  همین  و  داده  آید وحشتناک جلوه  می 
گفتن  مرگ  از  گرداند.  می  تلخ  نظر  مورد  شخص  برای 
فقط تا جایی مجاز است که مایه ی حرکت باشد اما برای 
کسی که در بستر مرگ افتاده ناله و زاری چاره ساز نیست 
و هیچ واقعیتی را تغییر نمی دهد. ازوحشت مرگ برای او 
گفتن بیهوده است زیرا به او پای حرکت نخواهد داد بلکه 
عذابش را افزون تر می کند. بخشیده شدن افراد در حال 
مرگ و بعد از مرگ با خدای آنهاست. مرگ حق همه ی 
انسان هاست و همه نیاز به بخشیده شدن و آرامش دارند 
اما ما فرشته ی مرگ کسی نیستیم و حق قضاوت درباره ی 
کارنامه ی اعمال کسی را نداریم. حتی اگر پرهیزکارترین 
زمان حساس  در  که  نداریم  باشیم حق  زمین  روی  انسان 
مرگ دیگران را از بوده ها و نابوده ها بترسانیم. چرا که ما 
فقط پل هایی برای عبور از تکرار بوده ایم و هیچ برتری 
بر دیگران نداریم لذا در زمان حساس زندگی که به مرگ 
که  ندهیم  ارائه  اطرافیان  به  آرامش  جز  چیزی  رسد  می 

بعدها پشیمان خواهیم شد.
حق رفتن آخرین آغاز بود
تا نهایت بهترین پرواز بود

ما همه تا مرگ دائم زندگی 
رسم معشوقان فقط در ناز بود

به قلم 
مهناز سعید 
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فرهنگ و ادب

نگاهی به زندگی و آثار نادر ابراهیمی :    نویسنده ابوالمشاغل

ادوارد مورگان فورسترکه بود و چه کرد؟  رمان نویس و منتقد ادبی 

سرویس فرهنگی- هنری کرمان امروز

در   ۱۳۱۵ سال  فروردین ماه   ۱۴ متولد  ابراهیمی  نادر 
تهران متولد شد و در سن ۷۲ سالگی در همین شهر دیده 

از جهان فرو بست.
شب«،  برای  »خانه ای  به  می توان  نویسنده   این  آثار  از   
»هزارپای  پاسخ ناپذیر(«،  )یا:  تردید  قلمرو  در  »آرش 
باران«، »در سرزمین  سیاه و قصه های صحرا«، »افسانه ی 
کوچک من« )منتخب آثار(، »تضادهای درونی«، »انسان، 
جنایت، احتمال«، »مکان های عمومی«، »در حد توانستن« 
»ابوالمشاغل«  بد«،  سال  »غزل داستان های  )شعرگونه(، 
»یک  و  نیست«  امروز  مشکل  »فردا  و  )زندگی نامه( 

عاشقانه ی آرام«  اشاره کرد.
شناخت نامه  در  نویسنده  این  همسر  منصوری  فرزانه 
]چهاردهم[  در  ابراهیمی  »نادر  است:  آورده  نویسنده  این 
تحصیالت  آمد.  به دنیا  تهران  در   ۱۳۱۵ سال  فروردین ماه 
مقدماتی را در این شهر گذراند و پس از گرفتن دیپلم ادبی 

از دبیرستان دارالفنون، به دانشکده ی حقوق وارد شد.
اما این دانشکده را پس از دو سال رها کرد و سپس در 

رشته زبان و ادبیات انگلیسی به درجه  لیسانس رسید.
او از ۱۳ سالگی به یک سازمان سیاسی پیوست که بارها 
دستگیری، بازجویی و زندان رفتن را برایش در پی داشت.

ارایه  فهرست کاملی از شغل های ابراهیمی، کار دشواری 
"ابوالمشاغل"  و  مشغله"  "ابن  کتاب  دو  در  خود  او  است. 
گوناگون  فعالیت های  به  زندگی،  وقایع  شرح  ضمن 
است:  بوده  او  شغل های  ازجمله  است.  پرداخته  نیز  خود 
کارگری  ترکمن صحرا،  در  سیار  تعمیرگاه  کمک کارگری 
صفحه بندی  بانک،  تحویلداری  و  حسابداری  چاپخانه، 
روزنامه و مجله و کارهای چاپ دیگر، میرزایی یک حجره ی 
فرش در بازار، مترجمی و ویراستاری، ایران شناسی عملی 
و  مستند  فیلم سازی  ایران شناختی،  مقاله های  چاپ  و 
یک  مدیریت  کودکان،  کتاب های  کردن  مصور  سینمایی، 
و  روسری  روی  نقاشی  و  نقاشی  خطاطی،  کتاب فروشی، 

لباس، تدریس در دانشگاه ها و ... .
در تمام سال های پرکار و بی کار یا وقت هایی که در زندان 
به سر می برد، نوشتن را ـ که از ۱6 سالگی آغاز کرده بود 
را  خود  کتاب  نخستین   ۱۳۴۲ سال  در  نگذاشت.  کنار  ـ 
داستان  که  رسانید  به چاپ  برای شب"  "خانه  ای  عنوان  با 
با استقبالی چشم گیر مواجه شد. تا سال  "دشنام" در آن 
۱۳80 عالوه بر صدها مقاله ی تحقیقی  و نقد، بیش از صد 
دربرگیرنده ی  که  است،  شده  منتشر  و  چاپ  او  از  کتاب 
نوجوان،  و  کودک  کتاب  کوتاه،  و  )رمان(  بلند  داستان 
گوناگون  زمینه های  در  پژوهش  و  فیلم نامه  نمایش نامه، 
دنیا  مختلف  زبان های  به  اثرش  چند  آن که  ضمن  است. 

برگردانده شده است.

نادر ابراهیمی چندین فیلم مستند و سینمایی و همچنین 
و  کرده،  کارگردانی  و  نوشته  را  تلویزیونی  مجموعه ی  دو 
او همچنین  است.  آنها ساخته  برای  ترانه هایی  و  آهنگ ها 
غیردولتی  ـ  غیرانتفاعی  مؤسسه  نخستین  است  توانسته 
زحمت های  و  هزینه  که  کند؛  تأسیس  را  ایران شناسی 
سراسر  از  اسالید  و  عکس  و  تهیه فیلم  سفر،  برای  فراوانی 
ایران و بایگانی کردن آن ها صرف کرد؛ ولی چنان که باید، 
شناخته و به کار گرفته نشد و با فرارسیدن انقالب و جنگ، 

متوقف شد.
کودکان،  ادبیات  زمینه ی  در  را  فعالیت حرفه ای خود  او 
ـ  نوجوانان"  و  کودکان  با  همگام  "مؤسسه ی  تاسیس  با 
این  کرد.  متمرکز  مؤسسه  آن  در  ـ  همسرش  همکاری  با 
مؤسسه، به منظور مطالعه در زمینه  مسائل مربوط به کودکان 
و نوجوانان برپا شد و فعالیتش را در حیطه  نوشتن، چاپ و 
پخش کتاب، نقاشی، عکاسی، و پژوهش درباره  خلق وخو، 
رفتار و زبان کودکان و نیز بررسی شیوه های یادگیری آنان 
"ناشر  و  برگزیده آسیا"  "ناشر  عنوان  "همگام"  کرد.  دنبال 
برگزیده  نخست جهان" را از جشنواره های آسیایی و جهانی 

تصویرگری کتاب کودک دریافت کرد.
نخست  جایزه   کودکان،  ادبیات  زمینه ی  در  ابراهیمی 
جایزه   یونسکو،  تربیت  و  تعلیم  نخست  جایزه  براتیسالوا، 
هم  را  دیگر  جایزه   چندین  و  ایران  سال  برگزیده   کتاب 
دریافت کرده است. او همچنین عنوان "نویسنده  برگزیده 
ادبیات داستانی ۲0 سال بعد از انقالب" را به خاطر داستان 

بلند و هفت جلدی "آتش بدون دود" به دست آورده است.
نادر ابراهیمی در زندگی پرفرازونشیب خود، جایگاه خاصی 
برای ورزش نگه داشته است. او رشته های مختلف ورزشی 
را تجربه کرده، یکی از قدیمی ترین گروه های کوهنوردی را 
به نام "ابرمرد" بنیان نهاده و در توسعه  کوهنوردی و اخالق 

کوهنوردی، تاثیرگذار بوده است.
 فهرست آثار نادر ابراهیمی برای بزرگساالن

خانه ای برای شب، آرش در قلمرو تردید )یا: پاسخ ناپذیر(، 
دوست  که  شهری  دیگر  بار  گاجرات،  رؤیاهای  و  مصابا 
می داشتم، هزارپای سیاه و قصه های صحرا، افسانه ی باران، 
آثار(، تضادهای درونی،  در سرزمین کوچک من  )منتخب 
رونوشت  عمومی،  مکان های  احتمال،   - جنایت   - انسان 
غزل داستان های  )شعرگونه(،  توانستن  حد  در  اصل،  بدون 
ابوالمشاغل  اول(،  جلد  )زندگی نامه،  مشغله  ابن  بد،  سال 
لوازم  نیست،  امروز  مشکل  فردا  دوم(،  جلد  )زندگی نامه، 
ادبیات  مبانی  و  ساختار  مجموعه ی  )از  نویسندگی 
کودکان،  برای  فارسی نویسی  بر  مقدمه ای  داستانی(، 
بر  مقدمه ای  کودک،  کتاب های  مصورسازی  بر  مقدمه ای 
آرایش  بر  مقدمه ای  کودک،  ادبیات  تولید  و  خلق  مراحل 
ایران در شش ساعت،  دور  کتاب های کودکان،  پیرایش  و 
چهل  نامه کوتاه به همسرم، آتش بدون دود )داستان بلند 
هفت جلدی؛ دریافت جایزه به عنوان برگزیده  ۲0 سال پس 
از انقالب(، با سرودخوان جنگ - در خطه  نام و ننگ، یک 

در  مردی  پدربزرگ،  تأسف انگیز  تکثیر  باورنکردنی،  صعود 
تبعید ابدی )بر اساس زندگی مالصدرا(، حکایت آن اژدها، 
بر جاده های آبی سرخ )داستان بلند ۱0 جلدی، بر اساس 
زندگی میرمهنای دوغابی(، صوفیانه ها و عارفانه ها )بخشی 
از تاریخ تحلیلی پنج هزار سال ادبیات داستانی ایران(، یک 
عاشقانه  آرام، سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما می آمد 
)داستان بلند سه جلدی، بر اساس زندگی امام خمینی )ره(، 
اسالمی  انقالب  فقید  رهبر  و  سیاستمدار  فیلسوف،  عارف، 
ایران(، براعت استهالل )از مجموعه  ساختار و مبانی ادبیات 
با  احمدی،  کوثر  )طرح های  حیوانات  طراحی  داستانی(، 
گفتاری تحلیلی در باب مفاهیم و تعاریف طرح در هنرها(، 
الف با )تحلیل فلسفی ۵0 طرح از علی اکبر صادقی ، نقاش(، 
فریدون  همکاری  با  )ترجمه  محبوب  سرزمین  کن  مویه 
قصه های  )مجموعه   کوتاه  کوچه های  پیش گفتار  و  سالک( 
دانش پژوهان  ـ  ابراهیمی  نادر  شاگردان  از  گروهی  کوتاه 
داستانی،  ادبیات  مبانی  و  ساختار  آموزشی  دوره  نخستین 

با پیش گفتاری از نادر ابراهیمی.(
نمایش نامه ها

)سه  انتظار  معنای  وسعت  برشت؟،  آقای  هست  اجازه 
قصه ی نمایشی(، یک قصه معمولی و قدیمی در باب جنایت.

فیلم نامه ها
صدای صحرا، آخرین عادل غرب.

 فهرست آثار نادر ابراهیمی برای کودکان و نوجوانان
کالغ ها )جایزه  اول فستیوال کتاب های کودکان توکیوی 
اول  جایزه   براتیسالوا،   - - سیب طالیی  اول  جایزه   ژاپن، 
تعلیم و تربیت از یونسکو(، سنجاب ها، دور از خانه )کتاب 
برگزیده شورای کتاب کودک(، قصه  گل های قالی، پهلوان 

پوریای ولی )جایزه بزرگ جشنواره  کتاب کودک  پهلوانان؛ 
بزی که  و قصه  کاشی،  آفتاب   - باران  ژاپن(،  نوما،  کنکور 
دورودراز  کرده ام، سفرهای  را گم  راه خانه ام  گم شد، من 
هامی و کامی در وطن، پدر چرا توی خانه مانده است )از 
خالی  او  جای  کودکان(،  برای  انقالب  قصه های  مجموعه  
)همان(، نیروی هوایی )همان(، سحرگاهان همافرها اعدام 
من  برادر  )همان(،  کن  صدا  را  برادرت  )همان(،  می شوند 
از  بزرگ  )همان(، جنگ  فدایی  برادر من  )همان(،  مجاهد 
مدرسه  امیریان )همان(، نامه ی فاطمه )همان(، پاسخ  نامه  
فاطمه )همان(، مامان! من چرا بزرگ نمی شوم )از مجموعه 
همسایه ها  را  فریادم  که  روزی  خانم(،  ریحانه  قصه های 
شنیدند )همان(، آدم وقتی حرف می زند چه شکلی می شود 
کتاب  )جایزه   قصه  قمری های  ـ  قصه  درخت  )همان(، 
پرورش  کانون  بزرگ سال  داوران  هیأت  ازسوی  برگزیده 
ازسوی  برگزیده  جایزه کتاب  نوجوانان،  و  کودکان  فکری 
در  روسی  زبان  به  ترجمه شده  خردسال،  داوران  هیأت 
ترکمنستان(، عبدالرزاق پهلوان، آن که خیال بافت و آن که 
نوسازی  مجموعه   )از  آب خنک  کاسه   حکایت  کرد،  عمل 
حکایت های خوب قدیم برای کودکان( حکایت دو درخت 
خرما )همان(، آن شب که تا سحر )همان(، قلب کوچکم را 
به چه کسی هدیه بدهم؟ )دیپلم افتخار نخستین نمایشگاه 
مثل  پسرم؛  باش  پوالد  مثل  کودک(،  کتاب  تصویرگران 
بداریم(، داستان سنگ و  را عزیز  ایران  )از مجموعه   پوالد 
فلز و  آهن )همان(، با من آشنا شد )همان(، با من دوست 
)همان(،  نیستم  نروم  گر  می روم؛  اگر  هستم  )همان(،  شو 
راستی اگر نبودم )همان(، کمیاب و قیمتی اما ... )همان(، 
دیروز؛  )همان(، گل آباد  دارد  وجود  بزرگ تری هم  مدرسه  

گل آباد امروز )همان(، گل آباد امروز؛ گل آباد فردا )همان(، 
آموزگار  هفت  )همان(،  ایران  فلزی  فرآورده های  فرهنگ 
مهربان )همان(، ما مسلمانان این آب و خاکیم، قصه  سار 
و سیب، قصه  موش خودنما و شتر باصفا، با من بخوان تا 
یاد بگیری، حاال دیگر می خواهم فکر کنم، قصه  قالیچه های 
شیری، همه  گربه های من )۱ و۲(، دیدار با آرزو، از پنجره 
نگاه کن )ترجمه با همکاری احمد منصوری(، دوست؛ کسی 

است که آدم را دوست دارد )همان(، آدم آهنی )همان(.
 فعالیت های سینمایی نادر ابراهیمی

صحرا،  صدای  سنمایی  فیلم  کارگردانی  و  نویسندگی 
تهیه شده در سینماتئاتر رکس، نویسندگی و کارگردانی فیلم 
کارگردانی  و  نویسندگی  و تخت سلیمان،  علم کوه  مستند 
فیلم مستند گل های وحشی ایران؛ قسمت اول: آذربایجان 
ـ گل های خردادی ـ تهیه شده در تلویزیون، نویسندگی و 
راه  از  ما  )یا:  کوهستان  در  پدر  داستانی  فیلم  کارگردانی 
فکری  پرورش  کانون  در  شده  تهیه   ـ  می رویم(  دیگری 
مجموعه ی  کارگردانی  و  نویسندگی  نوجوانان،  و  کودکان 
تلویزیونی ۳6ساعته  آتش بدون دود، تهیه شده در تلویزیون، 
تربیتی  مجموعه ی  از  ساعت   ۵0 کارگردانی  و  نویسندگی 
ـ  وطن  در  کامی  و  هامی  دراز  و  دور  سفرهای  آموزشی 
تهیه شده در تلویزیون، تدریس فیلم نامه نویسی و کارگردانی 
قم،  تبلیغات اسالمی حوزه  علمیه   فیلم در دفتر  تحلیل  و 
تدریس فیلم نامه نویسی و اصول کارگردانی و تحلیل فیلم 
در دفتر فیلم سازی سپاه پاسداران، تدریس فیلم نامه نویسی 
تدریس  دانشکده صداوسیما،  در  داستان نویسی  اصول  و 
هنر،  دانشگاه  در  فیلم  تحلیل  و  داستان نویسی  اصول 
نویسندگی و مشاورت کارگردانی مجموعه  کوتاه تلویزیونی 
تدوین  و  کارگردانی  مشاوره   و  نویسندگی  دولت،  هفته  
و  نویسندگی  مکه،  خونین  جمعه   قسمتی   ۱۳ مجموعه  
در  نفت  شرکت  دقیقه  ای   6۱ فیلم  تدوین  و  کارگردانی 
سخت ترین سال ها، نویسندگی و کارگردانی و تدوین یک 
مجموعه  تلویزیونی به نام اسناد کهنه، تاریخ نو، نویسندگی 
متن  گفتار  دوگانه”،  ”صحرای  مستند  فیلم  کارگردانی  و 
فیلم های مستند ”ارگ بم”، ”گالب قمصر”، پ مثل پلیکان، 
و  بافت  خیال  آن که  قیطریه،  مغول ها،  تپه های  از  بخشی 
فیلم  کارگردانی  و  نویسندگی  کایت،  و  کرد  عمل  آن که 
فیلم  فیلم نامه   نویسندگی  ایستاد،  هوا  روزی که  سینمایی 
چاپ شده: صدای  فیلم نامه   دو  و  شیطان،  سینمایی دست 

صحرا و آخرین عادل غرب.
سرود های نادر ابراهیمی

ای وطن )شعر و آهنگ( در مجموعه  تلویزیونی سفرهای 
دور و دراز هامی و کامی، سفر برای وطن )شعر و آهنگ(، 
در مجموعه  تلویزیونی سفرهای دور و دراز هامی و کامی، 
و  نویسنده،  اثر  ـ  نمایش نامه  سنجاب ها  در  )شعر(  هجرت 
اثر  ـ  نمایش نامه  سنجاب ها  و آهنگ( در  دنبال دل )شعر 

نویسنده."
منبع: همشهری آنالین

سرویس ادبی کرمان امروز
 

و  رمان نویسان  مطرح ترین  از  یکی  فورستر  مورگان 
با  که  به شمار می رود  انگلیس  اجتماعی  و  ادبی  منتقدان 
اند،  هواردز  مانند  رمان هایی  و  کوتاه  های  داستان  خلق 
کوتاه  داستان  و  فرشتگان  حریم  آنسوی  هند،  به  گذری 

صخره به شهرتی جهانی رسید.
لندن  ژانویه ۱8۷۹ میالدی در  یکم  فورستر در  مورگان 
به  دیده  متوسط  طبقه  از  ایرلندی/ولزی  ی  خانواده  در  و 
جهان گشود. وقتی که تنها ۲ سال داشت، پدر خود را از 
دست داد. وی برای تحصیل وارد مدرسه تورن بریج شد اما 
بعدها نظام آموزش عمومی انگلیسی را مورد انتقاد قرار داد. 
در ۱8۹۷ میالدی به کینگز کالج کمبریج رفت و در آنجا 
دنبال  را  خود  فکری  تمایالت  توانست  بار  نخستین  برای 
کند؛ سپس به عضویت گروهی به نام حواریون درآمد که 
از دانشجویان لیسانسی تشکیل شده بود که با یکدیگر به 
او  می پرداختند.  ادبی  و  فلسفی  موضوع های  درباره  بحث 
بیشتر به دلیل نقدهای قدرتمند و تاثیرگذاری که در دنیای 
پایان دانشگاه  از  به شهرت رسید. وی پس  ادبیات داشت 
به  به روستایی  و  اروپا سفر کرد  به دور  به همراه مادرش 
از رمان های  آنجا برخی  نقل مکان کرد و در  نام ویبریج 
خود را به رشته تحریر درآورد. فورستر در ۱۹۱۵ میالدی 
به صورت  و  رفت  مصر  به  اول  جهانی  هنگام جنگ  در  و 
داوطلبانه برای کمیته بین المللی صلیب سرخ به مدت سه 
انگلیس  به  بعد  و  پرداخت  خدمت  به  اسکندریه  در  سال 
اول،  جهانی  از شروع جنگ  پیش  فورستر  البته  بازگشت. 
چهار رمان مهم به چاپ رسانده بود. همچنین وی بعدها 
از طرف دانشگاه کمبریج پیشنهاد کار دریافت کرد و از آن 

پس در دانشگاه روزگار گذرانید.
 ورود به عرصه نویسندگی

فورستر پس از پایان دانشگاه نوشتن را به صورت جدی 
دنبال کرد در ۱۹0۱ میالدی همراه با مادرش به ایتالیا و 
و داستان  رمان  الهام بخش ۲  این سفرها  یونان سفر کرد. 
کوتاه با نام های آنسوی پرچین و رمان جایی که فرشتگان 
ادبی  منتقد  این  آثار  دیگر  از  بردارند، شد.  گام  می ترسند 
می توان به رمان اتاقی با منظره اشاره کرد، همچنین وی 

به  که  کرد  منتشر  را  اند  هواردز  رمان  میالدی  در ۱۹۱0 
نخستین موفقیت چشمگیرش تبدیل شد. سپس در ۱۹۱۳ 
از  موریس  رمان  نام  به  اثری  و  کرد  هند سفر  به  میالدی 
دیگر  بار  برجسته  نویس  رمان  این  گذاشت.  برجای  خود 
در ۱۹۲۴ میالدی به هند سفر کرد و این بار رمان گذری 
رو شد.  روبه  مثبتی  نقدهای  با  که  منتشر کرد  را  به هند 
همچنین او از نویسندگانی است که توانست، تأثیر بسیاری 
نویسندگان  آثار  و حتی  بگذارد  خود  زمان  نویسندگان  بر 
متحول  را  آمریکایی  نویسندگان  همچون  دیگر  کشورهای 
فاکنر  و  آپدایک  بر همینگوی، جان  تأثیرگذاری  این  کند. 
آنچنان آشکار است که آنان خود نیز بر تأثیرپذیریشان از 

فورستر اذعان دارند.
می  ادب  نواحی  مرطوب ترین  منزله  به  را  رمان  فورستر 
دانست که صدها جویبار آن را آبیاری می کند. جویبارهایی 
با حالت تیز و قائم سر  محصور در میان ۲ رشته کوه که 
برنیافراشته اند، یعنی شعر و تاریخ. فورستر همچنین معتقد 
بود که رمان متنی است منثور که از ۵0 هزار کلمه بیشتر 
است. همچنین گرچه این رمان نویس نامدار در سال های 

جوانی داستان های بسیاری منتشر کرد اما در سال های 
از داستان نویسی روی آورد.  آخر عمر به فعالیت هایی غیر 
وی در این ارتباط می گوید: اکثر اوقات زندگی بسیار خسته 
کننده می شود و در پس این همه صحبت و کتاب دست 
فورستر  می شود.  ها  زیبایی  درباره  مبالغه  به  مجبور  آخر 
همچنین در مصاحبه ای دیگر در پاسخ به این پرسش که 
چرا می نویسی می گوید: برای پول و اندکی محبوبیت میان 
آنهایی که دوستشان دارم اما آنچه فورستر را در میان دیگر 
می کند،  مطرح  شاخص  نویسنده ای  عنوان  به  نویسندگان 
تأکید او بر این نکته است که نویسنده باید مقوله نثر را با 
احساسات درونی خود درآمیزد تا صاحب روح شود و دیگر 
بهتر  زندگی  برای  انسان  هدایت  در  رمان  رسالت  بر  آنکه 

تأکید فراوان دارد.
جنبه های رمان

این  از سخنرانی های  پایه مجموعه ای  بر  جنبه های رمان 
نویسنده در کالج ترینیتی کمبریج گردآوری و تدوین شده 
این سخنرانی ها روی جنبه های مختلف  فورستر در  است. 
انگاره  فانتزی،  طرح،  شخصیت ها،  داستان،  مانند  رمان 
دارد.  تمرکز  انگلیسی  ادبیات  در  خاص  طور  به  آهنگ  و 
با  خورشیدی   ۱۳6۹ در  بار  نخستین  ایران  در  کتاب  این 
ترجمه  ابراهیم یونسی در انتشارات امیرکبیر و سپس نگاه 
هشت  در  کتاب  این  رسید.  هفتم  چاپ  به  و  شد  منتشر 
بخش نگاشته شده که بخش اول شامل مقدمه است. در این 
مقدمه فورستر به افرادی که در تدوین و نگارش این کتاب 
داستانی  آثار  از  کلیاتی  او  اشاره می کند.  داشته اند،  نقشی 
دنیا را هم مرور می کند اما تاکیدش روی ادبیات انگلیسی 
است. او در این بخش نویسنده و به دنبال آن منتقد خوب 
را  گروه ها  این  از  کدام  هر  و  دانسته  جدا  هم  از  را  بد  و 
بررسی می کند. در بخش  با دالیل محکمه پسند خودش 
دوم مخاطب را با داستان آشنا می کند. همچنین مهم ترین 
جنبه  اصلی رمان داستان سرایی است، او در این بخش به 
تاثیر آن در  اهمیت قدرت داستان پردازی در یک رمان و 

ماندگاری یک اثر اشاره می کند.
 پس از بررسی داستان که یکی از ساده ترین و اساسی ترین 
داستان  و طرح  بازیگران  به موضوع  است  رمان  جنبه های 
می پردازد. وی همچنین در این کتاب، بخشی را با عنوان 

فانتزی و  تاثیر  از  این بخش  آورد. فورستر در  فانتزی می 
عنصر خیال پردازی در شرح و بسط حوادث داستان حرف 
می زند و تفاوت میان یک خطابه  رسمی و داستانی پرکشش 
با  را بررسی می کند در بخش دیگر این کتاب مخاطب را 
داستان  یک  شکل گیری  در  کائنات  و  فرابینی  نیروی 
تاثیرگذار و پر از روح و هستی آشنا می سازد و در قسمت 
تاثیر  و  پردازد  می  آهنگ  و  انگاره  بحث  به  وی  پایانی، 
این ۲ عنصر را در جذابیت و درک عمیق تر جریان رمان 
بازگو می کند. بدین ترتیب جنبه های داستانی که در این 
کتاب بررسی شده، هفت عنصر اصلی داستان نویسی است: 
داستان، شخصیت ها، طرح، فانتزی، فرابینی، انگاره و آهنگ. 
او از اصطالح »جنبه« برای نام بردن این عناصر استفاده می 
است،  ممکن  آن ها  از  خیلی  که  است  معتقد  چون  کند، 
این  جریان  در  فورستر  همچنین  باشد.  مبهم  و  غیرعملی 
کتاب، زمان و دوره های زمانی را نادیده می گیرد. همان طور 
که خودش در مقدمه  این اثر گفته، رمان نویسان انگلیسی 
همه با هم در اتاقی دایره وار نشسته اند و هم زمان، رمان های 
این  در  نویسندگان  این  از  کدام  هیچ  می نویسند.  را  خود 
اتاقک فرضی به این فکر نمی کنند که متعلق به چه دوره ای 
دارند،  دست  در  که  کاغذی  و  قلم  به  فقط  آن ها  هستند، 

توجه می کنند و رسالت شان این است که کتابی بنویسند.
نوشتن  بر  عالوه  که  بود  نویسندگانی  جمله  از  فورستر 
معتبری  داستان نویسی  نظرات  خوب،  بسیار  های  داستان 
هم ارایه می داد، برای نمونه وی جنبه ها و مباحث مهم 
به  کند  بازگو می  را  نویسی  داستان  زمینه  در  متعددی  و 
داستان نویس  عنوان  صاحب  را  او  بسیاری،  دلیل  همین 
نخست  نیمه  رمان نویس  پرآوازه ترین  و  داستان نویسان 
از  یکی  فورستر  های  جنبه  کتاب  دانند.  می  بیستم  سده 
متون پایه نقد ادبی در ایران به شمار می رود که بارهای 
تجدید چاپ شده است. همچنین باید گفت اگرچه فورستر 
انگلیس  در  که  دارد  نیز  رمان هایی  و  داستان ها  مجموعه 
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است اما در میان نویسندگان 
و منتقدان ایرانی، وی به واسطه جنبه ها شناخته شد. این 
رمان در ایران به عنوان یک متن پایه نظری برای شناسایی 
به  سال ها  و  می شد  شناخته  نقد  و  نویسی  داستان  اصول 
و  نویسندگان  میان  در  زمینه  این  در  مرجع  کتاب  عنوان 

منتقدان دست به دست شده است.
صخره داستانی کوتاه از فورستر

نوشته  نیز  کوتاه  داستان هایی  رمان،  بر  عالوه  فورستر 
این  خالصه  در  است.  »صخره«  داستان  آن  نمونه  که 
داستان می خوانیم: مردی کنار یک صخره قایقش واژگون 
عده ای  اما  می کند  نرم  پنجه  و  دست  مرگ  با  و  می شود 
می کوشد  یافته  نجات  مرد  می دهند.  نجات  را  او  مردم  از 
نوعی جبران کند.  به  را  به دست آن مردم  تا خالصی اش 
وی تالش می کند تا شایسته ترین ها را به نجات دهندگان 
به  را  »هیچ«  می گیرد،  تصمیم  وی  نهایت  در  کند.  اعطا 
آنان می بخشد و پس  به  را  اموالش  آنان عرضه کند. همه 
از آن برای ستاندن صدقه دست به طرف آنان دراز می کند 
بکشد.  آنان  در  را  طمع  و  حرص  بخشایش،  طریق  از  تا 
ابوالفضل آقایی پور منتقد ادبی، صخره را چنین نقد کرده 
است: صخره گامی بزرگ رو به جلو است. فورستر در این 
داستان چند تغییر تکنیکی و ساختاری ایجاد می کند که 
در داستان نویسان قبل از او بی سابقه بوده و به نظر سنگ 
صیقل یافته ترش  اکنون شکل  ما  آن چه  برای  است،  بنایی 
که  تغییراتی  می شناسیم؛  روز  داستان نویسی  عنوان  به  را 
در نهایت باعث ایجاد ایجازی درخشان در اثر او می شود و 
به این ترتیب می تواند با کم ترین عناصر حرفش را بگوید؛ 
پدیده ای که در ادامه در روح داستان نویسی مدرن جاری 
و ساری می شود. اولین تغییری که او ایجاد می کند، کوتاه 
کردن بازه  زمانی روایت داستان است. او بازه  زمانی روایت را 
حتی از آن چه »آنتوان چخوف« در داستان »اندوه« طراحی 
کرده بوده )و آن را تا حد ساعتی کاهش داده بوده(، کم تر 
دیگر  داستان  این  در  می رساند.  دقیقه  چند  به  و  می کند 
جایی برای گفت وگوهای بی اهمیت نیست و هر دیالوگی که 
تأثیر مهمی در کلیت داستان ندارد، محکوم به حذف شدن 
این ترتیب است که گفت وگو در داستان اصالت  به  است. 
پیدا می کند، فضا می سازد و خواننده را درگیر و با داستان 
از  را  دیالوگ  یک  حتی  اگر  که  طوری  به  می کند؛  همراه 
دست بدهد، ممکن است، اطالعات مهمی را درباره گذشته  

شخصیت ها یا محتوای داستان از دست بدهد.

منبع: خبرگزاری ایرنا
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صنایع خالق؛ محور پایداری اقتصاد
و مهم  نوظهور  از بخش های  یکی  امروز صنایع خالق  دنیای   در 
در عرصه تجارت جهانی به شمار می رود که در مدت حدود دو دهه، 
توسعه  کشورهای  اقتصادی  ساختار  در  برجسته ای  جایگاه  توانست 

یافته و در حال توسعه پیدا کند.
بلکه زمینه  نبوده،  اقتصاد  به  تنها محدود  قابلیت های صنایع خالق 
و  بدان جایگاه  نیز  اشتغال زایی  و  اجتماعی  توسعه  در  آن  موثر  های 
ارزشی مهم بخشیده است. تا جایی که تحلیل گران یکی از محورهای 
پایداری اقتصادی و اجتماعی جوامع در هزاره سوم را صنایع خالق می 
دانند. چراکه این صنایع از یک سو ارزش اقتصادی خود را نه از مواد 
اولیه بلکه از ایده های خالقانه انسان دریافت می کنند که این خود 
دارای ارزش افزوده بسیار باالیی ست. از سوی دیگر فعالیت، توسعه 
منابع  و  زیست  محیط  به  آسیبی  هرگز  صنایع  این  شدن  فراگیر  و 
تجدیدناپذیر انرژی در جهان وارد نمی کند. مقوله ای حساس و مهم 
که در چند دهه اخیر بی توجهی به آن موجب شد تا صنایع سنگین 
وارد  زمین  کره  و  زیست  محیط  به  ناپذیری  جبران  آسیب های  دنیا 
کنند. بنابر همین ویژگی پایداری صنایع خالق، بسیاری از کشورها، 

زمینه های الزم برای توسعه و رشد آنها را فراهم آورده اند.
بحران اقتصادی فراگیر دهه ابتدایی قرن بیست و یکم تقریبا سراسر 
دنیا را درگیر کرد و پیامدهای زیادی از جمله بیکاری، رکود اقتصادی 
از  بسیاری  شرایط  این  وقوع  داشت.  پی  در  اجتماعی  بحران های  و 
کشورها را متوجه آسیب پذیری ساختار اقتصادی دنیا کرد و از این 
تا مسیرهای  به سمتی رفتند  بزرگ و در حال توسعه  رو کشورهای 
بنا نهند. این شرایط زمینه بسیار  توسعه را بر حوزه های پایدارتری 
مطلوبی برای رشد صنایع خالق را در دنیا به وجود آورد و بسیاری از 
برنامه ریزی های توسعه محور جوامع با تاکید بر صنایع خالق صورت 
زیادی  قابلیت  که  در کشورهایی  که حتی  بود  حالی  در  این  گرفت. 
گردید.  مهم  و  جدی  اولویتی  به  تبدیل  نداشتند،  ها  زمینه  این  در 
با نگاهی به گزارش های آماری بانک جهانی و نیز کنفرانس تجارت 
که سرمایه گذاری های  بینیم  می  به خوبی  )آنکتاد(  توسعه جهانی  و 
صورت گرفته بر روی صنایع خالق صرفا محدود به کشورهای در حال 

توسعه و کوچک نبوده و کشورهای توسعه یافته و صاحب اقتصادهای 
بزرگ دنیا نیز به طور جدی وارد این عرصه شده اند. آمریکا، فرانسه، 

انگلستان، ایتالیا، بلژیک، ژاپن و... از جمله این کشورها هستند.
تبدیل  فرهنگی  به سرمایه های  توجه  هزاره سوم  در  دیگر  از سوی 
به یکی از اولویت های اصلی کشورهای مختلف شد. تا از یک سو به 
کمک این سرمایه ها، قابلیت ها و داشته های فرهنگی خود را معرفی 
کنند و از سوی دیگر از قابلیت های تولید ثروت و اشتغال این حوزه 
آنها در  باید گفت که صنایع خالق و محصوالت  بهرمند شوند. حال 

دارایی  ای شمرده می شوند.  فرهنگی هر جامعه  زمره سرمایه های 
هایی که ارزش های فرهنگی و اقتصادی را به صورت توامان داشته 
و  مفاهیم  به  بخشیدن  تجسم  و  سازی  ذخیره  برای  مهم  بستری  و 
ویژگی های هنری و فرهنگی هستند. بنابراین از این منظر نیز اهمیت 
صنایع خالق و جایگاه خاص آن در برنامه های توسعه محور مشخص 
و برجسته می شود. چراکه بنابر ماهیت این محصوالت، ارزش افزوده 
ای آنها نه از مواد اولیه بکار رفته در آنها، بلکه از خالقیت و ایده های 
بدیع بکار رفته در روند خلق و تولیدشان بدست می آورند. در نتیجه 

در فرآیند های مربوط به عرضه، فروش و صادرات این محصوالت، 
خالق  صنایع  توسعه  بنابراین  کرد.  خواهد  بروز  ها  چالش  کمترین 
خواهد  جوامع  اجتماعی  و  اقتصادی  فضای  پایداری  در  موثر  اقدامی 
بود. نتایج به دست آمده از پژوهش های میدانی و اجرای پروژه های 
کوچک و بزرگ در این حوزه نیز به خوبی تاثیرات سازنده آن در ایجاد 

ثبات به ویژه به جوامع محلی و تقویت آنها را نشان داده است.
حال باید گفت که در کشوری مانند ایران که از نظر سرمایه های 
فرهنگی و محصوالت خالق یکی از غنی ترین کشورهای دنیاست و 
قابلیت های بالقوه بسیار زیادی مثال در هنرهای سنتی و صنایع دستی 
اولویت مهم و اساسی  باید توسعه صنایع خالق تبدیل به یک  دارد، 
شود. اقدامی که تا به امروز به شکل جامع صورت نگرفته و به صورت 
جزیره ای حرکت هایی در حال انجام است. در حالی که اگر حوزه هایی 
مانند صنایع دستی و فرش دستباف، موسیقی، هنرهای تجسمی و ... به 
عنوان بسترهای مهم صنایع خالق ایران همچون دیگر کشورها تبدیل 
اشتغال  و  اقتصادی  پایداری  تردید  بی  اساسی شوند،  اولویت  به یک 
روستاها،  در  مساله  این  بود.  خواهد  کشور  برای  آن  نتایج  جمله  از 
تقویت  موجب  مرکز  از  دور  نواحی  کلی  طور  به  و  کوچک  شهرهای 
جوامع محلی و ارتقای کیفی و کمی زندگی مردم خواهد شد.  تاکید 
بر صنایع خالق و زمینه سازی برای به فعلیت رساندن قابلیت های آن، 
ساختار اقتصادی کشور ما را به سمت پایداری سوق داده و نوسانات 
سیاسی در عرصه بین المللی شوک و آسیب کمتری به آن وارد خواهد 
کرد. از این رو ضروری است که با نگاهی آینده نگرانه به سرمایه های 
فرهنگی ایران و قابلیت های بی شمار آن برای تولید محصوالت متنوع 
خالق، گامی موثر و مطمئن در مسیر رسیدن به پایداری برداریم. نباید 
فراموش کرد که این مقوله به زیرساخت ها قانونی، حمایت های جدی 
نیاز  بخش خصوصی  رنگ  پر  برای حضور  الزم  زمینه سازی  و  دولت 
دارد. و البته باید گفت که تجربیات بین المللی زیادی که کشورهای 
مختلف تا به امروز پشت سر گذاشته اند نیز منابع ارزشمند و کارآمدی 

برای ما در این مسیر خواهد بود.
منبع: خبرگزاری ایرنا

 چگونه یک مادر شاد و خوشبخت باشم؟
 سرویس اجتماعی کرمان امروز

با  اما  دارد.  دنبال  به  زنی  هر  برای  بسیاری  های  مسئولیت  بودن  مادر 
داشتن تمام این مسئولیت ها می توانید یک مادر شاد و خوشبخت باشید. 
به شما  به یک مادر شاد و خوشبخت  تبدیل شدن  برای  نکاتی  ادامه  در 

می گوییم
چگونه یك مادر شاد و خوشبخت باشید؟

کودکان با خود شادی می آورند و با وجود تمام مشغله ها و مسئولیت هایی 
نیز  را  که روی دوش والدین خود می گذارند، می توانند شادترین لحظات 

برای آنها به وجود آورند و به زندگی آنها رنگ و طراوت بیشتر ببخشند.
کودک  با  کافی  اندازه  به  آیا  که  می پرسند  مادرها  از  روانشناسان  وقتی 
آنها  با  را  بیشتری  وقت  دارند  دوست  اینکه  یا  و  می گذرانند  وقت  خود 
بگذرانند، بیشتر مادرها می گویند بله، زیرا در لحظه ای که به این پرسش 
پاسخ می دهند به لحظات خوب و خوشی که با فرزندشان بازی می کنند یا 
برایش کتاب می خوانند فکر می کنند، اما زمانی که از آنها می خواهند در 
مورد فعالیت ها و کارهای روزمره و اوقاتی که با فرزندشان سپری می کنند، 
بیشتر توضیح دهند، تازه به خاطر می آورند که اغلب سر لباس پوشیدن، 

غذا خوردن و زودتر به خواب رفتن بچه ها با آنها مشکل دارند.
در واقع، لحظات واقعی که والدین به خوبی در کنار فرزندان خود سپری 
می کنند و به همراه آنها شادی می کنند، بسیار مختصر است، ولی همین 
لحظات کم و اندک آن قدر قوی و نیرومند هستند که می توانند با خود حس 

خوشبختی و شادی را به همراه بیاورند.
وقتی که در حال خدمت رسانی به فرزندتان هستید، زندگی خود را پر 
حاضرید  خستگی ها،  تمام  وجود  با  و  می کنید  توصیف  گذشته  از  معناتر 
باز هم به اینکار ادامه دهید.نخستین گام برای آنکه یک مادر خوشبخت 
ارزش  می دهید،  انجام  که  کاری  برای  که  است  این  باشید،  خوشحال  و 
قائل شوید، احساس کنید کاری که انجام می دهید مهم است.بعد از آنکه 
توانستید به این حس و حال دست پیدا کنید، بی شک راحت تر می توانید 

راه های بیشتر شادی کردن را بیابید.

ناراحتی ها و استرس ها را بپذیرید
مادر بودن به این معنا نیست که همیشه حس خوبی داشته باشید، چرا 
که به هر حال گاهی در زندگی عصبانی شدن، آزردگی، ناامیدی و استرس 
به وجود می آید و اینها بخش الینفک زندگی هستند.شما مادر بدی نیستید 
اگر گاهی عصبانی می شوید، شما مادر بدی نیستید اگر گاهی کنترل خود 

را از دست می دهید، چرا که تمام این موارد طبیعی و نرمال هستند.
به اندازه كافی بخوابید

اما،  نیست؛  خوشبختی  تضمین کننده  پول  که  باوریم  این  بر  ما  بیشتر 
بیشتر ما نمی دانیم که خواب خوب و کافی شبانه چقدر در روحیه خوب 
و شاد داشتن تأثیر می گذارد.اگر بتوانید شب ها به اندازه کافی بخوابید و 
استراحت کنید، بی شک تفاوت بزرگی که در شما ایجاد می شود را تجربه 

خواهید کرد، در طول روز فعال تر می شوید، اگر خسته نباشید می توانید 
پارک  به  را  او  باشید  داشته  فرصت  اگر  و  بخوانید  کتاب  کودکتان  برای 
باشید،  داشته  را  الزم  استراحت  شب ها  نتوانید  چنانچه  اما  و...  می برید 
در طول روز خسته و بی حوصله هستید و حتی برای انجام اصلی ترین و 

ضروری ترین کارها نیز انرژی الزم را ندارید.
به اولویت های خود دوباره فكر كنید

شاید اصاًل به نظر نرسد، ولی یکی از کلیدهای اصلی داشتن حس و حال 
خوب و مثبت، سازمان دهی کردن و برنامه ریزی بیشتر درباره کارهایی که 
باید انجام دهید، است.اینکه چگونه وقت خود را بگذرانید، اهمیت زیادی 
دارد. اگر از نظر مالی مشکل چندانی ندارید، بهتر است که اوقات بیشتری 
را به بودن در کنار خانواده اختصاص دهید، یعنی اولویت با کارهایی که به 

خانواده مربوط هستند، باشد.بهتر است به کارهایی که باید در طول روز 
انجام دهید، فکر کنید و بعد در ذهن خود آنها را با توجه به اهمیت شان 
تقسیم زمانی کنید.به این صورت در اغلب لحظات خود می دانید که چه 

کاری انجام می دهید و آشفته و پریشان نمی شوید.
وسعت دید داشته باشید

و  صبوری  شما  به  می بخشد.  بهبود  را  شما  نگرش  داشتن  دید  وسعت 
متانت بیشتر می دهد و افزون بر این موارد باعث می شود در تمام لحظاتی 
زودی  باشید.به  هشیارتر  و  آگاه تر  قدری  می کنید،  سپری  غفلت  به  که 
لحظه ای فرا می رسد که دختر کوچولوی شما پشت میز کامپیوتر می نشیند 
و برخی پروژه های درسی اش را انجام می دهد یا پسرتان مشغول تماشای 
بازی فوتبال تیم محبوبش می شود و شما با خود لحظه ای می اندیشید که 

او کی اینقدر بزرگ شد؟

ارتباط خود با همسرتان را بهبود ببخشید
یک گروه از دوستان که در سختی ها حمایت تان می کنند، خانواده، مادر، 
پدر و در مرکز آنها همسرتان است.به خاطر وجود این افراد باید ارتباط تان 
به  نبرید،  فرو  تنهایی  پیله  در  را  خود  و  باشد  برقرار  همیشه  دیگران  با 

خصوص در دورانی که فرزندتان خردسال است.
آینده خوب  را در  با همسرتان  ناخوشایند  رابطه  نکنید که  هیچ گاه فکر 
می کنید، شاید در آینده فرصتی برای جبران پیش نیاید، پس باید از اکنون 
شروع کنید.با هم به خرید بروید. با هم حرف بزنید، درباره چیزهایی که به 
شما استرس می دهند، درباره چیزهایی که اذیت تان می کنند.بزرگ کردن 
و تربیت یک کودک، امر دشواری است و شما نیاز به همکاری و همدلی 

دارید.
تشكر كنید

و مثبتی در روحیه و حس  بسیار خوب  تغییر  و قدردانی،  تشکر کردن 
و حال شما ایجاد می کند. یک روش دیگر برای تشکر و قدردانی، نوشتن 
است.اگر این کار را هر روز به مدت 2 هفته انجام دهید، احساس خوشبختی 
بیشتری خواهید کرد.ممکن است روزهای بدی هم داشته باشید؛ اما، حتی 
این روزهای بد نیز باعث نمی شوند که شما حس بدی داشته باشید، چرا 

که شما می دانید خوشبختی در دستان خودتان است.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 31 از  فرعی  از 401  فرعی مجزی شده  یکبابخانه پالک 5206  چون ششدانگ 
خیابان  اختیارآباد  در  واقع  مترمربع   165/70 مساحت  به  کرمان    4 بخش  اصلی 
جمهوری اسالمی کوچه 34 مورد تقاضای خانم حلیمه آهوی زرین یک نوبت از تحدید حدود 
خارج گردیده و نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر 
وسیله  بدین  مالک   99/3/17 شماره 1101/3669-  به  مالک  درخواست  لذا حسب  باشد  نمی 
آگهی تحدید حدود اختصاصی آن بستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی از 
ساعت 8 صبح روز چهارشنبه  99/4/11 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا 
مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل 
وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام 
و چنانچه کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون 
ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به 
این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه 
صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ 
و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی 

مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار:دوشنبه  99/3/19  288 م/الف
عیسی حافظی فر - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر جایگاه پمپ بنزین پالک 979 فرعی 
مجزی شده از 621 فرعی از 21 اصلی بخش 8 کرمان به مساحت 621/66 مترمربع 
واقع در روستای هوتک پمپ بنزین مورد تقاضای آقای فتح اهلل جعفری و نیاز به تحدید حدود 
دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مالک 
به شماره 1101/3647- 99/3/17 بدین وسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات 
تحدیدی از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه  99/4/16 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن 
با معرفی  در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی 
باشد طبق  اعتراضی داشته  ارتقاقی آن  به حدود و حقوق  نسبت  انجام و چنانچه کسی  مالک 
ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض 
خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند 
تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را 
ارائه  و  یاد شده  مهلت  از مضی  است پس  بدیهی  نمایند  تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ  دادگاه  از 
گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد یافت 

و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: دوشنبه  99/3/19  
289 م/الف

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 
139904019075000004/1

به آقای محمد محمدی پشوئی  بدین وسیله 
فرزند نمکعلی به شماره ملی 3180039809 ساکن شهداد 
ابالغ می شود که خانم جنانه قادری کشیتی جهت وصول 
مبلغ 4/513/600/000 ریال به استناد مهریه مندرج در سند 
ازدواج شماره 5920 دفترخانه ازدواج 68 شهداد علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9900005 
در این اداره تشکیل شده و محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 
از  یکی  در  مرتبه  یک  فقط  اجرائیه  مفاد  اجرا  نامه  آئین 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه 
ابالغ  روز  که  آگهی  این  تاریخ  از  روز  ده  مدت  ظر ف 
اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت  گردد  می  محسوب 

ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
291 م/الف

ابراهیم سیدی 

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
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خبر رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:  
هنوز مبارزه سنگین با کرونا را پیش رو داریم

وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس 
بهداشت گفت که هنوز مبارزه سنگین با کرونا 
شکست  جشن  منتظر  مردم  و  داریم  رو  پیش 

کرونا در آینده نزدیک نباشند.
در  گویا  محمدمهدی  سیما،  و  صدا  از  نقل  به 
سیما  دوم  شبکه  خبری  ویژه  گفتگوی  برنامه 

سطح  در  صنوف  و  اماکن  بازگشایی  افزود: 
باید سعی  نیازمند احتیاط فراوان است  اجتماع 

کرد که حتی االمکان عقبگرد نداشته باشیم.
همه  همکاری  باید  بازگشایی ها  گفت:  او 
آهستگی  به  مربوطه  دستگاه های  و  سازمان ها 
صورت پذیرد و به محض اینکه تعداد مبتالیان 
رو به فزونی گذاشت باید با تغییر روش نسبت به 

مدیریت آن اقدام کنیم.
نباید اینگونه فکر کرد که اگر پس از بازگشایی 
یافت دیگر  افزایش  به کرونا  ابتالء  آمار  مدارس 
کرد.  عقبگرد  و  اعمال  را  محدودیتی  نمی توان 
اساساً معنی فاصله گذاری اجتماعی همین است 
که به محض مشاهده افزایش ابتالء به کرونا، به 

عقب برگردیم و بازگشایی ها را محدود نمائیم.
وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس 
در  باید  لزوم  در صورت  اینکه  بیان  با  بهداشت 
هنوز  داد:  ادامه  کرد  نظر  تجدید  تصمیمات 
هنوز  و  داریم  رو  پیش  کرونا  با  سنگین  مبارزه 
نمی توانیم قاطعانه بگوییم که در برخود با کرونا 

موفقیتی به دست آورده ایم.
عفونی  بیماری های  متخصص  عمادی  حمید 
در سوی دیگر برنامه گفت: دقیقاً معلوم نیست 
بیرون  دنیا  مردم  زندگی  از  زمان  چه  کرونا 

خواهد رفت.
شروع  و  هوا  گرمای  اینکه  تصور  داد:  ادامه  او 
تابستان سبب از بین رفتن کرونا می شود اشتباه 
است زیرا قدرت این ویروس اصاًل کاهش نیافته 

است.
امروزی  کرونای  ویروس  کرد:  تصریح  عمادی 
همان ویروسی است که اسفند در کشور وجود 
داشت و از قدرت آن کاسته نشده و تصور کاهش 
قدرت آن در انتقال فرد به فرد کاماًل غلط است.
بدن  به  کرونا  ورودی  مدخل  اینکه  بیان  با  او 
بدن  به  ویروس  ورود  از  پس  گفت:  است،  ریه 
این امکان وجود دارد که از طریق عروق به هر 
خونی  لخته های  سبب  و  یابد  راه  بدن  کجای 
در مغز، قلب و سایر عروق گردد و یا سکته یا 

عوارض دیگری در پی داشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان 
عالی  شورای  کرد:  اظهار  استان ها  پرورش  و  آموزش  کل  مدیران  و 

آموزش و پرورش برای زیست بوم جدید مقرارت جدید وضع کند.
شورای  اعضای  مشترک  گردهمایی  در  میرزایی  حاجی  محسن 
معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان ها با اشاره به اینکه سال 
تحصیلی آینده یکی از مهم ترین نقطه های ارتباط ما با جامعه است، 
گفت: شروع سال تحصیلی را بدون هیچ گونه خطایی باید آغاز کنیم. 
پیشگیری ها حداکثر  بینی  پیش  در  لذا  نداریم  غفلت  و  اجازه خطا 

تالش را کنیم.
وزیرآموزش و پرورش گفت: مانور آغاز سال تحصیلی پیش از آغاز سال 
تحصیلی برگزار شود تا یقین پیدا کنیم همه اتفاقات درست انجام 
می شود و همچنین در ستادهای بازگشایی مدارس مقامات محلی را 

دعوت کنید تا در برنامه مشارکت داشته باشند.
حاجی میرزایی با اشاره به اینکه باید شروع سال تحصیل را به جشن 
ملی تبدیل کنیم، اذعان کرد: به دغدغه خانواده ها احترام بگذارید و 

به اشتباهات و اشکاالت، سریع واکنش نشان دهید.
سناریوهای مختلف برای آغاز سال تحصیلی پیش بینی شود

وی با بیان اینکه باید برای شروع سال تحصیلی سناریوهای مختلفی 
طراحی و پیش بینی کنیم، اظهار کرد: در اسفندماه اتفاقات طوری 
پیدا  ادامه  پایان سال تحصیلی  تا  پیش رفت که تعطیالت مدارس 
کرد اما اجازه نداریم در مهرماه برای تعطیالت ناخواسته برنامه نداشته 

باشیم.
وی با تاکید براینکه بسته کاملی برای آموزش دانش آموزان در نظر 
اظهارکرد:  نشود،  دور  آموزش  از چرخه  آموزی  دانش  تا هیچ  بگیریم 

برای پوشش١٠٠درصدی آموزش آماده شویم .
از  هوشمندانه  بهره مندی  در  اجتماعی  سرمایه  اینکه  بیان  با  وی   
شبکه شاد افزایش پیدا می کند، گفت: شبکه شاد را به خوبی فعال 
خوبی  به  کنیم  استفاده  ظرفیت  این  از  اگر  گیرید  کار  به  و  کنید 
می توانیم پروژه مهر را انجام دهیم حداکثر همدلی را در پروژه مهر 
داشته باشیم و باید نقش ها و مسئولیت ها مشخص باشد تا معلم و 

دانش آموز تکلیف خود را در سناریوهای مختلف بدانند.
با  را  انسانی  نیروی  ساماندهی  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
جدیت آغاز کنید، گفت: شورای عالی آموزش و پرورش باید مقرراتی 
برای ساز و کارهای رسمی برای پروژه مهر را وضع کند تا بدانیم در 

زیست بوم جدید چه مقرراتی داریم.
باید وقت بگذاریم و تجربه اسفند ۹۸تا خرداد ۹۹را  تاکید کرد:  وی 
تجزیه و تحلیل کنیم و آموزش تلویزیونی و مجازی را مورد بررسی 

قرار دهیم تا از تجربه به دست آمده چراغی برای آینده مهیا کنیم.
هیچ طرحی در آموزش و پرورش به دلیل ویروس کرونا نباید متوقف 

شود
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: معاونت برنامه ریزی و توسعه 
منابع باید درباره ساماندهی نیروی انسانی برنامه ریزی داشته باشد، 
بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز را با آموزش مجازی تامین کنیم 
این  پرورش  و  آموزش  انسانی  نیروی  در  ما  از مشکالت  یکی  چراکه 
است که حجم ثابت و متغیر در نیروی انسانی داریم و باید سناریوهای 

مختلف برای آن داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تربیت دغدغه جدی است، گفت: باید در زیست بوم 
جدید پاسخی دقیق به دغدغه خانواده ها برای تربیت داشته باشیم و 
در این دوران هیچ کاری همچون طرح نماد، شهاب و...نباید تعطیل 
شود و باید برنامه ریزی کنیم که در زیست بوم جدید چگونه انجام 

شوند.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه اضافه کرد: باید بر مدارس غیردولتی 
نظارت داشته باشیم،آزمون مدارس خاص با آرامش برگزار شود، تبدیل 
وضعیت نیروها به خوبی انجام بگیرد و سنجش تحصیلی و هدایت 

تحصیلی بسیار جدی بگیریم و بر اجرای دقیق آنها مراقبت کنیم.
حاجی میرزایی با اشاره به تعامل با محیط، تصریح کرد: وجه برتر برای 
مدیریت تعامل با محیط است چراکه در خال تصمیم نمی گیریم و 
حرکت نمی کنیم و باید نیروهای موجود در محیط را شناسایی کنیم. 
باید از نیروهای درگیر در محیط فهم روشنی داشته باشیم و دیدگاه 

و مواضع هرکدام را بدانیم.
بیرونی،  محیط  مدیریت  اصول  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
خاطرنشان کرد: برای مدیریت محیط بیرونی چند اصل مدنظر است 
که اصل اول کنش به جای واکنش است و باید قبل از شکل گیری 

به ابهام پاسخ دهیم.
وی افزود: اصل دوم اصل احترام است و البته احترام با عالقه دو موضوع 
متفاوت است احترام به انسان ها حتی مخالف دیدگاه ما بسیار مهم 
است و باید سمبل احترام باشیم لذا احترام به این منظور نیست که 

فرد را قبول داریم یا عالقه مند به وی هستیم.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اصل سوم پاسخگویی سریع است، 
گفت: نباید پاسخ ها را مشمول مرور زمان کنیم و با پاسخگویی خوب 

و به موقع سرمایه اجتماعی کسب کنیم.
حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: اصل چهارم این است که اگر حرف 
درست است به آن عمل کنیم و اگر درست نیست با صراحت بگوییم 

که به آن عمل نمی کنیم.
وی افزود: اصل پنجم گزارش دهی مستمر است و باید گزارش بدهیم 
به  دهی  گزارش  که  چرا  هستیم  شرایطی  چه  در  بدانند  دیگران  تا 

انجام کار کمک می کند.
انتقال  از  پرهیز  ششم  اصل  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 

موضوعات به سطوح باالتر است،گفت: مسایل را حل کنید و نگذارید 
با  و  کنید  حل  استان  در  را  مشکالت  بنابراین  کند.  عبور  شما  از 
تعامل  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان  و  استانداران 

و ارتباط باشید.
این است که  اصل هفتم  بعدی گفت:  اصل  بیان  با  میرزایی  حاجی 
در ارتباط با ستاد و مجامع آموزش و پرورش باشید و مشکالت را در 

درون ستاد حل کنید.
است  دارایی ها  سازی  مولد  مهم،  موضوعات  از  دیگر  یکی  افزود:  وی 
چراکه یکی از چالش های مزمن در آموزش و پرورش منابع مالی است 
بازنگری کنیم و برای تامین منابع روش های  باید مناسبات مالی را 

دیگری را شناسایی کنیم .
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به پیگیری های زیاد برای حل مشکالت 
این  زنی  کلنگ  روز  در  فرهنگیان  در طرح مسکن  فرهنگیان گفت: 
طرح، وزرات راه و شهرسازی گزارش داد که آخرین تفاهم نامه ای که 
امضا کرده با وزارت آموزش و پرورش بوده است و اولین تفاهم نامه ای 
که به مرحله کلنگ زنی رسیده است برای آموزش و پرورش است. لذا 
امیدواریم بتوانیم که گام خوبی در مسکن فرهنگیان برداریم و باید با 

انگیزه در این مسیر اقدام کنیم.
برای جذب سرمایه های خرد مردم در طرح  به آجر  طرح آجر 

مدرسه سازی رونمایی و اجرا شد
براساس گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وزیر آموزش با 
اشاره به مشارکت خیرین در ساخت مدارس گفت: ۲٠ هزار خیر داریم 
کرده  تعهد  مدرسه  ساخت  برای  تومان  دولت۳۳٠٠میلیارد  امسال  و 
لذا  و  اجرایی می شود  تعهد  این  قبال مشارکت خیرین  است که در 
باید امکان جذب سرمایه های خرد را داشته باشیم و به همین علت 
طرح آجر به آجر را رونمایی و اجرایی کردیم تا بتوانیم از سرمایه ها و 

مشارکت های خرد مردم استفاده کنیم.

پیش بینی سناریو های مختلف برای سال تحصیلی ۹۹

پایه حقوق کارگران تغییر کرد
اعضای شورای عالی کار در نشست تعیین حق مسکن کارگران 

پس از گذشت ساعت ها مذاکره با تصویب افزایش ۲٠٠ هزار تومانی حق 
مسکن کارگران موافقت کردند.

دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حق 
اجتماعی، سرپرست  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  با حضور  و  کارگران  مسکن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان کارفرمایی و کارگری در وزارت 
افزایش ۲٠٠ هزار  با تصویب  از ساعت ها مذاکره  بود، پس  آغاز شده  کار 

تومانی حق مسکن پایان یافت.
در این نشست نمایندگان گروه کارگری عالوه بر افزایش حق مسکن، بر 
لزوم اجرای ماده ۴١ قانون کار و افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹ تاکید 
کردند که در نهایت شورای عالی کار با افزایش حق مسکن کارگران به 

۳٠٠ هزار تومان موافقت کرد.
 ۲۶ به  و  کرد  تغییر  جاری  سال  در  کارگران  حقوق  پایه  اساس  این  بر 

درصد رسید.
از دیگر مصوبات جلسه کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود 
که به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق اضافه شد که در حقیقت پایه 

کارگران حداقل بگیر در سال جاری ۲۶ درصد افزایش یافت.
در  بود که  تومان  هزار  این ١٠٠  از  پیش  کارگران   کمک هزینه مسکن 

جلسه شورای عالی کار به ۳٠٠ هزار تومان افزایش یافت.
با توجه به آنکه حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که برای 
اجرا باید از تصویب هیات وزیران بگذرد، در صورتی که مصوبه شورای عالی 
کار در هیات دولت تصویب شود، از ابتدای فروردین ماه امسال در فیش 

حقوقی کارگران اعمال خواهد شد.

ولخرجی زوج جوان کار دست آنان داد
 زوج جوانی که از فروشنده فضای مجازی با نقشه قبلی در زمینه داروهای 

بدن سازی و مکمل های ورزشی زورگیری کرده بودند، دستگیر شدند.
سرهنگ مرتضی نثاری، رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی پایتخت گفت: 
پرونده ای با موضوع سرقت به عنف در کالنتری ١٠۲ پاسداران تشکیل و به 
دستور مرجع قضائی دادسرای ناحیه ۳۴ تهران برای رسیدگی تخصصی 

به پایگاه چهارم پلیس آگاهی ارجاع شد.
دهم  کرد  اظهار  شاکی  کرد:  تصریح  آگاهی  پلیس  چهارم  پایگاه  رئیس 
از  اعم  برای فروش مقداری داروی بدن سازی و مکمل ورزشی،  اسفندماه 
قرص، پودر و آمپول به ارزش ۳۵٠ میلیون ریال در فضای مجازی آگهی 
ثبت کردم. در همان روز فردی که خود را پویا معرفی کرد، با من تماس 
قرار  هروی  میدان  محدوده  در  سکونتش  محل  در  خرید  برای  و  گرفت 
گذاشتیم. من به همراه اموال سفارش داده شده حدود ساعت ١۸:۳٠ در 
بیان کرد در  او  با خریدار تماس گرفتم و  نشانی اعالمی حاضر شدم و 
محل حضور ندارد و همسرش برای تحویل کاالها مراجعه می کند و وجه 
من  به  ساله   ۲۵ خانمی حدوداً  قرار،  طبق  می پردازد.  نقدا  نیز  را  اموال 
مراجعه و خود را همسر خریدار معرفی کرد و خواستار تحویل اموال شد.

ولی در زمان بازدید، فرد ناشناسی با شوکر از پشت سر به پهلوی من زد 
و کنترل خود را از دست دادم و به زمین خوردم، سپس مرا با سالح سرد 
تهدید و کیف پولم را به همراه مکمل های ورزشی سرقت کرد و از محل 
گریختند. این مقام انتظامی گفت: کارآگاهان با توجه به نوع محصوالت 
باشگاه های  مانند  خاص  مکان های  در  آن ها  فروش  احتمال  و  سرقتی 
تعدادی  در  که  را  ساله   ۳۴ پویا  نام  به  سارق  مرد  شدند  موفق  ورزشی 
شناسایی  بود،  فروخته  را  ورزشی  مکمل های  تهران  شرق  باشگاه های  از 
نزدیکی  در  را  پویا  توانستند  کارآگاهان  بیان کرد:  نثاری  کنند. سرهنگ 
یک باشگاه بدن سازی دستگیر کنند. متهم به سرقت از شاکی با همکاری 

همسرش به نام مژده اعتراف کرد.

کالهبرداری در قالب سرمایه گذار

 و انبوه ساز مسکن
فردی که تحت عنوان سرمایه گذار و انبوه ساز مسکن بیش از ١۵ میلیارد 
ریال کالهبرداری کرده بود توسط کارآگاهان پلیس در شهرستان بروجرد 

دستگیر شد.
حاجی محمد  سردار  خرم آباد،  از  فارس  از  نقل  به  تابناک  گزارش  به 
مهدیان نسب در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت شخصی به پلیس 
آگاهی شهرستان بروجرد مبنی بر اینکه فردی با معرفی خود به عنوان 
سرمایه گذار و انبوه ساز مسکن، مبلغ هنگفتی را از وی کالهبرداری کرده 
قرار  پلیس  کار  دستور  در  پرونده  موضوع  حساسیت  به  توجه  با  است؛ 

گرفت.
وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته از سوی کارآگاهان پلیس مشخص 
شد فرد کالهبردار با وعده های توخالی مبنی بر انبوه سازی مسکن، مبلغ 
١۵ میلیارد و ۵٠٠ میلیون ریال را از ۶ نفر متقاضی دریافت کرده است که 
سرمایه گذاران پس از گذشت مدتی متوجه شدند هیچ اقدامی در راستای 
تحویل سود حاصل از سرمایه گذاری صورت نگرفته و فرد کالهبردار وجوه 

دریافتی را به نفع خود تصاحب کرده است.
فرمانده انتظامی لرستان تصریح کرد: کارآگاهان با انجام اقدامات اطالعاتی 
و سرنخ های موجود موفق شدند متهم را شناسایی و پس از اخذ مجوز 

قضائی، وی را در مخفیگاهش در شهرستان بروجرد دستگیر کنند.
وی خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات پلیسی به بزه انتسابی و اخذ ١۵ 
میلیارد و ۵٠٠ میلیون ریال کالهبرداری اعتراف کرد که پس از تشکیل 

پرونده به مرجع ذیصالح معرفی شد.

 توصیه های سرمایه گذاری به سهامداران
 کارشناس بازار سرمایه گفت: گروه معدنی، فلزی، پاالیشی در مرحله اول 
از گروه های جذاب هستند البته سهام ارزنده آن نه همه نمادها و با یک 

تاخیر گروه پتروشیمی نیز می توانند گزارش های خوبی ارائه دهند.
مرتضی کوشکی در گفت و گو با خبرنگار نبض بورس اظهار کرد: دلیلی 
برای ریزش بازارسرمایه وجود نداشت و اصالح اخیر جزء ذات بازار و منطقی 
بود و بازار نیاز به اصالح داشت لیکن همزمان شدن آن اصالح با اخبار منفی 
که بر قیمت ها اثرگذارهستند، عمق این اصالح را افزایش داد و هیجانات به 
اوج خود رسید اما به دلیل اینکه مفروضات تحلیلی به هیچ عنوان متغیر 
منفی نداشته بلکه همگی مثبت بودند انتظار برگشت پرقدرت شاخص را 
داشتیم و شاهد آن هستیم تعدادی از سهام مخصوصاً در گروه پاالیشی در 
حال شکستن سقف های قبلی خود هستند و بعضی نیز این سقف ها را 
شکستند. وی با بیان اینکه نرخ ارز و بازار جهانی دو فاکتوزر اثرگذار در بازار 
هستند البته نه همه بازار ولی بخش عمده بازار از این دو فاکتور تاثیر می 
پذیرد، تاکید کرد: در یک هفته گذشته شاهد این بودیم که با فروکش کردن 
ویروس کرونا و بازگشایی اقتصادهای بزرگ و گزارش های تقریبا امیدوارکننده 
داده های اقتصادی، بازار جهانی واکنش مثبت نشان داد و در زنجیره نفت 

نیز شاهد بیشترین افزایش قیمت بودیم.
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کشف بیش از ۳۰۰ کیلو گرم شیشه 
در عملیات پلیس بم

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف بیش از ۳۰۰ کیلوگرم شیشه 
در بازرسی از یک دستگاه تریلر در بم خبرداد.

امان  ادامه روند مبارزه جدی و بی  ناظری گفت: در  سردار عبدالرضا 
موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  ماموران  و سوداگران مرگ،  قاچاقچیان  با 
از حمل محموله مواد  اقدامات اطالعاتی  انجام  از  شهرستان بم پس 

افیونی از مرز های شرقی به مقصد مرکز کشور مطلع شدند.
محور های  مداوم  رصد  و  استقرار  با  ماموران  رابطه  این  در  افزود:  او 
مواصالتی شهرستان به یک دستگاه تریلر در محور بم-کرمان مشکوک 
شده و آن را متوقف کردند. سردار ناظری تصریح کرد: در بازرسی از 
تریلر توقیفی ۳۰۷ کیلو و ۲۰۰ گرم شیشه که به طرز ماهرانه ای در 
خودرو جاسازی شده بود، کشف شد. فرمانده انتظامی استان کرمان 

گفت: ۲متهم دراین عملیات دستگیر شدند.

کشف هشت تن موادمخدر
 در عملیات های ۱۵ روزه پلیس استان کرمان

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف بیش از ۸ تن و ۲۴۰ کیلوگرم 
انواع موادمخدر در عملیات های ۱۵ روزه پلیس مناطق مختلف استان 

خبر داد.
پلیس  رزمندگان  وقفه  بی  تالش  با  گفت:  ناظری  عبدالرضا  سردار 
سراسر استان، طی ۱۵ روز اخیر بیش از ۸ تن و ۲۴۰ کیلوگرم انواع 

موادمخدر کشف شد.
او افزود: در این ۱۵ روز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۳ درصد در 
زمینه کشف موادمخدر با افزایش روبرو بوده ایم که در ضل توجهات 
الهی و با نگرش به نقش کاهش عرضه مواد افیونی در کاهش تقاضا و 

اعتیاد افراد جامعه یک رقم بزرگ و اثربخش محسوب می شود.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در این بازه زمانی در کشف سیگار 
۲۴۶ درصد، مشروبات الکلی خارجی ۷۹۲ درصد، دستگیری قاچاقچی 
۲۴ درصد، در کشف آدم ربایی ۲۵ درصد و عامل تیراندازی ایذایی ۹ 
درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته ایم که قطعا استمرار این 
موفقیت ها با همکاری عموم مردم در ارتقائ امنیت استانمان اثربخش 

خواهند بود.

آغاز طرح تابستانی پلیس راهور در کرمان

رئیس پلیس راهور استان کرمان: طرح های انضباط بخشی ترافیکی 
در استان اجرا می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان در جمع خبرنگاران 
آمار  و  تصادفات  با هدف کاهش  راهور  پلیس  تابستانی  آغاز طرح  از 
افزود:  دادو  تابعه خبر  استان و شهرستان های  جان باختگان در مرکز 

این طرح با تمام توان پلیس تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.
سرهنگ نجفی با اشاره به تلفات جانی ۲۳۴ نفر بر اثر تصادفات درون 
شهری استان کرمان طی پارسال افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه 

سال ۹۷ دو درصد کاهش تعداد جان باختگان را نشان می دهد.
او تعداد مجروحان تصادفات درون شهری را پارسال ۱۱ هزار و ۳۸۱ نفر 
اعالم کرد وافزود: نسبت به سال ۹۷ حدود ۳۴۲ نفر و سه درصد کاهش 
آمار در این حوزه است که کرمان نیمی از تمام حوادث رانندگی درون 

شهری استان را شامل می شود.
که  تخلفات ساکن  با  برخورد  تشدید  اجرای طرح  از  نجفی  سرهنگ 
مهم ترین آن ها پارک دوبل است خبر داد وافزود:این در حالی است که 

تخلف هیچ گونه توجیهی ندارد.
افزایش  به  اشاره  با  کرمان  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
آمار جانباختگان در شهرستان های رودبار جنوب /ریگان /زرند /فاریاب 
از  درصد   ۳۷ گفت:  راور  و  بردسیر  /شهربابک  گنج  /قلعه  /منوجان 
جانباختگان موتور سواران /۳۳ درصد عابران پیاده و ۳۰ درصد خودرو 

سواران بوده اند.
سرهنگ نجفی با اشاره به اختصاص تسهیالت برای ترخیص خودرو ها 
اتخاذ می شود  افزود: تسهیالتی  تا عید غدیر در استان  از عید فطر 
که خودرو یا موتورسیکلت هایی که بیش از یک سال از توقیف آن ها 
گذشته ترخیص شوند و در زمینه هزینه پارکینگ بین ۱۰ تا ۵۰ درصد 

تخفیف داده می شود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان افزود: اول در زمینه 
هزینه های پارکینگ ۱۰ تا ۵۰ درصد تخفیف شامل آن ها میشود و دوم 
افرادی که به دلیل نداشتن بیمه وسیله نقلیه اقدام به ترخیص نکرده 
اند میتوانند به راهنمایی و رانندگی میدان خواجو کرمان مراجعه و با 
دریافت معرفی نامه واحد ترخیص از کمک های بیمه ای استفاده کنند.

او تاکید کرد:در تصادفات خسارتی نیازی به حضور پلیس نیست و 
افراد میتوانند به بیمه مراجعه و خسارت خود را دریافت کنند.

سرهنگ نجفی گفت: برابر ماده ۴۰ بیمه اجباری شخص ثالث /شرکت 
بیمه موظف به پرداخت خواهد بود البته این شرایط شامل )افرادی که 
بیمه باشند /اختالف بین طرفین نباشد و خسارت هم از ۱۱ میلیون 

تومان بیشتر نباشد( می شود.
رییس پلیس راهور استان گفت: اگر طرفین با وجود این شرایط صحنه 

را بر هم نزنند جریمه خواهند شد.

با تصمیم مدیریت باشگاه مس کرمان، مجید عبدالرشیدی هدایت تیم 
برعهده  نیز  برتر  لیگ  آینده  فصل  رقابت های  در  را  کرمان  تکواندو مس 

خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، در 
جلسه ای که با حضور محمودی نیا مدیرعامل و نژادفصیحی معاون فنی 
باشگاه صنعت مس کرمان برگزار شد، مجید عبدالرشیدی سرمربی فصل 
قبل تیم تکواندو مس کرمان در سمت خود ابقا شد و همانند بازی های 
سال گذشته صانعی به عنوان مربی و خواجه حسنی به عنوان سرپرست 

تیم، کار خود را ادامه خواهند داد.
 تیم تکواندو مس کرمان که با چهره ای جوان و آینده دار در رقابت های 

لیگ برتر فصل قبل شرکت کرده بود، تا هفته آخر برگزار شده این رقابت ها 
عنوان پنجم مسابقات در جدول را داشت که این بازی ها به دلیل شیوع 

ویروس کرونا در هفته های پایانی متوقف شد.
هرچند تصمیم گیری نهایی برای رقابت های این فصل قرار است این هفته 
از سوی فدراسیون اعالم شود، اما بنا به اعالم قبلی فدراسیون، این فصل 
برای اکثر تیم های لیگ به پایان رسیده است و فقط تیم های اول و دوم 

جدول برای قهرمانی رقابت خواهند کرد.
تیم تکواندو مس کرمان با مشخص کردن کادر فنی خود، برای مسابقات 
نام  تکواندوکاران جوان و جویای  با  تکواندو کشور  برتر  لیگ  آینده  فصل 

خود برنامه ریزی خواهد کرد 

باشگاه گل گهر سیرجان تمایل دارد رقابت های باقیمانده اش در لیگ 
و  فوتبال  خبرنگار  گزارش  به  شود.  برگزار  تهران  میزبانی  به  نوزدهم، 
نوزدهم  باشگاه خبرنگاران جوان، رقابت های لیگ  فوتسال گروه ورزشی 
به  دلیل شیوع ویروس کرونا با تعطیلی چند ماهه روبه رو بود و با اعالم 

فدراسیون فوتبال از هفته اول تیرماه ۹ بازی باقیمانده از این مسابقات 
بازی های  دارد  تمایل  سیرجان  گل گهر  باشگاه  اما  می شود.  ازسرگرفته 
باقیمانده خود را که در آن میزبان است، به جای سیرجان در تهران برگزار 
کند تا  خطرات ناشی از ویروس کرونا برای اعضای این تیم کاهش یابد.

برگزار  تهران  در  را  خود  روزهای  این  تمرینات  جاللی  مجید  شاگردان 
می کنند و با توجه به اسکان اردوی این تیم در تهران چنین بحثی بین 
این باشگاه و سازمان لیگ مطرح شده و باید دید این اتفاق رخ می دهد 

یا خیر.

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۲۱۰ کیلوگرم تریاک و دستگیری 
۲ قاچاقچی در عملیات ماموران انتظامی بخش راین خبر داد.

راین  بخش  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  گفت:  ناظری  عبدالرضا  سردار 
با انجام یک سری اقدامات اطالعاتی از انتقال و نگهداری موادمخدر در 

سطح حوزه استحفاظی با خبر شدند.
حین  در  راین  بخش  انتظامی  مأموران  راستا  همین  در  کرد:  بیان  او 
به  استحفاظی  حوزه  سطح  در  نامحسوس  و  هدفمند  زنی های  گشت 
یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ مشکوک و دستور توقیف آن را صادر 

کردند. سردار ناظری افزود: راننده خودرو بدون توجه به اخطار و ایست 
ماموران با افزایش سرعت اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و مراقبت، 

ناچاراً عرصه را بر خود تنگ دید و تسلیم پلیس شد.
کیلوگرم   ۲۱ خودرو  این  از  بازرسی  در  انتظامی  ماموران  کرد:  بیان  او 
تریاک که به صورت حرفه ای در داخل خودرو جاساز شده بود کشف و 
در بازجویی از وی از دپوی مواد مخدر در مخفیگاه وی مطلع و به محل 

اعزام شدند.
سردار ناظری در ادامه گفت: ماموران انتظامی در بازرسی از مخفیگاه این 

متهم موفق به کشف ۱۸۹ کیلوگرم تریاک شدند و در این رابطه یک نفر 
دیگر نیز دستگیر کردند.

کیلوگرم   ۲۱۰ کشف  بیان  با  پایان  در  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
تریاک و دستگیری ۲ قاچاقچی و تحویل آن ها به مرجع قضایی، اظهار 
کرد: پلیس با تمام توان در راستای تامین نظم و امنیت، ارتقاء احساس 
امنیت  از شهروندان خواست جهت  و  امنیت شهروندان تالش می کند 
فوریت های  مرکز  به  را  مراتب  موارد مشکوک  پایدار در صورت مشاهده 

پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.

 سرمربی تیم تکواندو مس کرمان ابقا شد

تمایل باشگاه گل گهر به میزبانی در تهران برای ادامه لیگ

کشف ۲۱۰ کیلو گرم تریاک و دستگیری ۲ سوداگر مرگ در کرمان

پهلوان حیدر ذاکری، پیر ورزش باستانی ایران و 
کرمان پس از سال ها خدمت به ورزش باستانی، 
فرهنگ  روز  شوال،   ۱۷ آستانه  در  سرانجام 
نه  و  صد  سن  در  زورخانه ای  ورزش  و  پهلوانی 

سالگی درگذشت. به گزارش خبرنگار گروه استان 
از کرمان، پهلوان  های باشگاه خبرنگاران جوان 
حیدر ذاکری، فرزند اسماعیل از ده سالگی ورزش 
زندگی  و  سالمتی  راز  همواره  او  کرد.  شروع  را 

خوب خود را کم گفتن، کم خفتن و کم خوردن 
ورزش  پیر  این  شناسنامه ای  سن  می دانست. 
باستانی کرمان که از قدیمی ترین باستان کاران 
گفته ی  به  ولی  می شد، ۱۳۰۸،  محسوب  ایران 

خودش صد و نه سال داشت. او به علت سرطان 
)ع(  ابیطالب  ابن  علی  بیمارستان  در  پروستات 
رفسنجان بستری بود که به علت خونریزی معده 

و انجام دیالیز دیدار حق را لبیک گفت.

فرمانده انتظامی سیرجان از توقیف یک دستگاه 
اتوبوس حامل کاالی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد 

ریال در این شهرستان خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار   گزارش  به 
محمد  سرهنگ   ، کرمان  از  جوان  خبرنگاران 

انتظامی سیرجان گفت:  ایران نژاد فرمانده  رضا 
کنترل  حین  گلستان  انتظامی  پاسگاه  ماموران 
به  بندرعباس  محور  در  عبوری  خودرو های 
سیرجان به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و آن را 

برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

این  از  دقیق  بازرسی  از  پس  ماموران  افزود:  او 
خودرو، موفق به کشف ۶ عدد سر سیلندر، ۲ عدد 
میل سوپاپ، ۶ بسته واشر و اورینگ اورجینال، 
یاتاقان  بسته   ۱۳ و  خودرو  گیربکس  عدد  یک 

قاچاق و فاقد مدارک قانونی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان با اشاره به 
اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش اموال مکشوفه، 
۲ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: 
در این راستا ۱ متهم دستگیر و تحویل مرجع 

قضائی شد.

پیر ورزش باستانی ایران و کرمان درگذشت

کشف کاالی قاچاق در سیرجان

خبر
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واقعیت ماجرا این است که کم کم باید به زندگی موقتی با کرونا عادت 
روزها  این  تا  اسفند  در  کرونا  اوج  روزهای  از  شویم،  اُخت  آن  با  و  کنیم 
اجتماع  سطح  در  رفتارهایی  ُخرده  کرده،  اُفت  کرونا  تند  تب  کمی  که 
دیده می شود که با ادعاهای گزافی که درباره فرهنگمان داریم همخوانی 
ندارد)چه فرهنگ مذهبی مان و چه فرهنگ نژادی مان(. این مطلب درباره 

تاثیرات منفِی بی مباالتی های کرونایی ست.
سرفه کنان، دست بر روی صورت زد و ماسکی را که چندین ساعت بر روی 
دهان داشت را در آورد و بعد دستکش آن ها را در گوشه ای از خیابان پرت 
کرد و سوار ماشینش شد و رفت. این داستان ماسک ها و دستکش های رها 

شده در کوچه های این شهر است.
ویروس  انتقال  از  حفاظت  برای  که  دستمال هایی  و  دستکش  ماسک،   
کرونا استفاده می شده است، اکنون در معابر، کوچه و پس کوچه ها و حتی 
لگد مال و در جوی آب ها شناور  پا ها  پایتخت رها و در زیر  بوستان های 
از  سطوحی  هر  بر  دستکش ها  و  دستمال  ماسک،  این  برخورد  می شوند. 
فضای آزاد مخاطره انگیز است و امکان دارد با زنده ماندن ویروس در محیط 

سایر افرادی که با آن در تماس هستند را آلوده کند.
هر چند شاید بعضی از این افراد از روی ناآگاهی دست به رهاسازی این 
وسایل می زنند، اما این کار خالف اخالق است و سالمت را در جامعه تهدید 

می کند.
تهدید  شهر  سطح  در  دستکش ها  و  الکلی  دستمال  ماسک،  رهاسازی   
زیست محیطی است. رهاسازی این اقالم در فضای باز سالمت شهروندان 

را به خطر می اندازد و یکی از عوامل انتشار در انتقال ویروس کرونا است.
آنقدر انتقال این ویروس سریع و خطرناک است که اگر جدی گرفته نشود 
به چرخه انتقال باز می گردد. باید مراقب افراد جامعه بود چرا که بیشترین 

هستند  شهر  سطح  در  کرونا  ویروس  به  آسیب  معرض  در  که  افرادی 
همچنین  و  گزاری  خدمت  و  وظیفه  انجام  برای  زحمت کش  پاکبان های 

زباله گرد ها که از این طریق امرار معاش می کنند.
پیش از این نیز زنگ خطر رهاسازی دستکش و ماسک آلوده به ویروس 
کرونا در فضا های عمومی نیز از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
به صدا در آمده بود. عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
با اشاره به احتمال انتقال ویروس کرونا از طریق دستکش ها و ماسک های 

رها شده در فضای آزاد، بر لزوم رعایت نکات بهداشتی در زمان جدا کردن 
آن ها از بدن تاکید کرده بود.

شبیه  عالئم  که  افرادی  است:  گفته  باره  این  در  مرجانی  مجید  دکتر 
سرماخوردگی دارند، بهتر است از وسایل حفاظتی برای جلوگیری از انتشار 
ویروس از جمله ماسک و دستکش استفاده کنند، البته استفاده از دستکش 

برای انجام امور روزمره در مکان های عمومی برای تمام افراد الزم است.
تا  و  بنشینند  این وسایل  از طرفی ممکن است ویروس ها روی سطوح   

مدت چند ساعت یا چند روز، زنده بمانند؛ در نتیجه ماسک ها و دستکش 
ها، خود می توانند موجب انتقال بیماری شوند؛ بنابراین باید به گونه ای از 

سطح بدن جدا شوند که هیچ تماسی با پوشش خارجی آن ها رخ ندهد.
پوشش خارجی دستکش ها و ماسک را بدون ایجاد کوچکترین تماس با 
پوست بدن، به سمت داخل مچاله کنید، آن ها را درون کیسه فریزر انداخته 
بیاندازید.  به داخل سطل آشغال دردار  را  بزنید. سپس بسته خود  و گره 
همچنین عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا یکی از راه های گسترش کرونا 
را رها کردن ماسک و دستکش در معابر می داند. سهل انگاری در رهاسازی 
ماسک و دستکش و سایر اقالم بهداشتی در خیابان های شهر اگر کسی را 

به این ویروس مبتال کند، دردناک خواهد بود.
پویش نه به رها کردن ماسک و دستکش آلوده در شیراز

پر  را  موجود  دارد خالهای  تا حدی  مردمی  پویش های  و  البته سمن ها 
رها  به  نه  پویش  می رسد.  گوش  به  خوبی  خبرهای  رفته  رفته  و  می کند 
کردن ماسک و دستکش های آلوده به ویروس کرونا یک حرکت جریان ساز 
به حفظ  توجه شهروندان  و  آگاهی  ارتقاء  بهداشت عمومی،  افزایش  برای 

محیط زیست شهری است.  
در پویش نه به رها کردن ماسک و دستکش آلوده کاستن از بار ماسک های 
آلوده و دستکش، احترام به شهروندان، وظیفه شناسی، انسان دوستی و نوع 
حرکت  می شود.  دنبال  آلودگی  از  عاری  و  سالم  شهری  داشتن  دوستی، 
به یک فرهنگ  باید  احقاق حقوق شهروندی است که  برای  پویش گامی 
تبدیل شود. داشتن محیط زیست شهری سالم و به دور از مخاطرات زیست 

محیطی از مطالبات هر شهروندی است. 

منبع: برترین ها

ایرانِی آریایی، لطفا ماسک را در خیابان، رها نکن!

گزارش »کرمان امروز« از تصمیم خطرناک دولت درباره بازگشایی برخی مراکز پُرجمعیت و وضعیت قرمز کرونا در استان کرمان:

بازگشایی تاالرها خدمت یا خیانت؟

از ابتدای اسفند سال گذشته تقریبا هیچ چیز مانند گذشته نیست و همه 
پارامترها و پیش بینی ها تغییر کرده است. هیچ گاه کسی فکر نمی کرد که 
دولت جلوی فعالیت بسیاری از صنوف حیاتی را بگیرد. اما این اتفاق افتاد و 
تا امروز بیش از سه ماه است که بسیاری از صنوف تعطیل هستند و ضررهای 
و  جشن  تاالرهای  صنوف  این  از  یکی  است.  شده  ایشان  متوجه  بسیاری 
ورشکستگی  مرز  در  امروز  اولیه  مواد  و  خدمه  کلی  با  که  هستند  عروسی 
هستند. قابل درک است که مدیران و کارکنان این مراکز امروز معترض و 
ناراضی باشند. می دانیم که بسیار هم به دولت فشار آورده اند که ممنوعیت 
محدودیت  این  که  است  روزی  چند  متاسفانه  و  کنند  لغو  را  آنها  فعالیت 
است  عروسی هستیم. خوب  تاالرهای  فعالیت  و شاهد  است  برداشته شده 
که دولت به اعتراضات صنوف گوش فرا می دهد، اما سئوال است که چرا به 

بسیاری صنوف ضعیف تر نظیر دستفروشان گوش نمی دهد؟
اندازی کند و هر  راه  را  این مراکز  اینکه دولت تحت فشار عده ای خاص 
شب حداقل حدود 300 نفر دور هم جمع شوند و با دست میوه و شیرینی 
بخورند به نظر خدمت به مردم نمی رسد. با توجه به اینکه اگر مردم در این 
مراسم تمامی نکات بهداشتی را هم رعایت کنند بازهم طبق گفته سازمان 

جهانی بهداشت؛ این ویروس ممکن است از طریق هوا و به خصوص کولرها به 
دیگران انتقال پیدا کند. متوجه نیستم که دولت به کدام مصلحت اندیشیده 
این  نام  که  است  این  واضح  نکته  اما  کرده،  عملی  را  تصمیمی  چنین  که 

تصمیم را نمی توان خدمت گذاشت.
اما  نمی شود،  برگزار  استان  نقاط  از  دربسیاری  نماز جماعت  هنوز  اینکه 
مراسم عروسی اجازه برگزاری دارد نیز سئوالی دیگر است که باید از مدیران 

دانشگاه علوم پزشکی استان و دیگر مدیران حاضر در ستاد کرونا پرسیده 
شود. از سویی دیگر راه اندازی مجدد این مراسم موجب نفاق بین خانواده ها 
نیز شده است. به این ترتیب که بعضی ها دراین مراسم به دلیل رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی حضور پیدا نمی کنند و این آغاز یک اختالف خانوادگی می 
شود. یکی از کرمانیان طی تماس تلفنی با دفتر روزنامه کرمان امروز به این 
نکته اشاره کرد که ما به دلیل حاضر نشدن در یک عروسی از خانواده طرد 

شده ایم و حتی زمانی که کادوی عروسی را ارسال کردیم، آن را پس دادند 
و درگیری های بسیاری بین همسر بنده و خانواده ایشان ایجاد شده است 
که به اختالف بین بنده و همسرم نیز کشیده شده است. همین تماس تلفنی 
باعث شد که این مطلب را تهیه کنیم و به مدیران ارشد استان بگوییم که 
این تصمیم یکی از بدترین تصمیمات دوران کرونا بوده است. به امید فردایی 

بهتر که حرف همه اقشار شنیده شود.

به قلم 
محمد فتح نجات

 بازگشایی تاالرهای عروسی آن هم در شرایطی که وضعیت 
کرونا در استان هر روز قرمزتر می شود خدمت به نظر نمی رسد

   اینکه حداقل 300 نفر از شهروندان کرمانی در یک عروسی 
تجمع کنند و با دست میوه و شیرینی بخورند خطرناک نیست ؟

 اگر مردم تمامی نکات بهداشتی را هم رعایت کنند بازهم طبق 
اعالم »WHO« این تجمعات از راه هوا ممکن است مبتال شوند

  می دانیم که صاحبان مشاغل مرتبط با مراسم عروسی به دولت 
فشار آورده اند، اما دولت باید جان مردم را مد نظر داشته باشد

 درک نمی کنیم چرا دولت به حرف دستفروشان و بسیاری از 
صنوف ضعیف که در حال نابودی هستند اینقدر توجه نکرده است

 بازگشایی این مراکز در حالی که هنوز نماز جماعت در برخی 
نقاط استان برگزار نمی شود جای بسی تامل، سئوال و تاسف است

فاصله  حفظ  برای  که  مدعو  خانواده های  بین  تصمیم،  این  با   
اجتماعی به عروسی نمی روند و دعوت کنندگان نفاق افتاده است

  تا دیر نشده و استان با یک فاجعه جبران ناپذیر انسانی رو به رو 
نشده بهتر است دولت تعطیلی این مراکز را دوباره اجباری کند


