
با توجه به طرح توسعه بیمارستان راضیه فیروز این مرکز به منظور 
تامین و تکمیل کادر درمان خود به 1- کارشناس پرستاری با حداقل 2 
سال سابقه مفید در بخش مراقبت های ویژه  2- کارشناس پرستاری 
3- کارشناس اتاق عمل 4- کارشناس هوشبری 5- نیروی خانم با 
حداقل مدرک تحصیلی لیسانس دارای حداقل 5 سال سابقه کاری  
6- نیروی مرد جهت واحد خدمات 7.یک نفر کارشناس مالی)خانم( 
با حداقل 3سال سابقه کار نیاز دارد لذا متقاضیان می توانند از تاریخ 
نشانی  به   14  :30 لغایت   12 ساعت  از   99/03/22 لغایت   99/03/21
کرمان، خیابان شهید استاد مطهری شرقی، چهارراه قائم، بیمارستان 

راضیه فیروز، دبیرخانه بیمارستان مراجعه فرمایند.

فراخوان استخدام 
بیمارستان راضیه فیروز 
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روزان هم  یادداشت:

موشکافانه زندگی کنیم

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

فرمانده انتظامی استان : 

سالح های غیر مجاز آسیب و تهدید

 برای جامعه است

اصلی ترین نگرانی شرکت ها 

در عصر کرونا چیست؟  

چرا باید استفاده از ماسک را جدی بگیریم؟ 
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

رفتارهای فردی مردم 

کرونا خواهد شد کنترل  موجب 

مهدی آذر یزدی

 نامدارترین نویسنده  تاریخ

 ادبیات کودک و نوجوان ایران

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان خبر داد:

بهره برداری از طرح انتقال آب 
خلیج فارس به سیرجان تا اواسط تیر ماه

2

مدیر کل آموزش و پرورش استان خبر داد: 

جمع آوری افزون بر یک میلیارد تومان 

کمک مومنانه در آموزش و پرورش کرمان

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

گزارش »کرمان امروز« از تالش مسئوالن برای مقابله با ریزگردهای استان از زبان مدیرکل محیط زیست استان؛

متن کامل در صفحه سوم

ریزگردها و عملکرد اداره کل محیط زیست
 بحران ریزگردها چندین سال است که به یکی از بزرگ ترین چالش های زیست محیطی استان کرمان تبدیل شده که حتی شهر کرمان را هم تهدید می کند. این در حالی است که طی همین مدت یک سری اقدامات در 
مقابله با این پدیده توسط مسئوالن استان انجام شده است. در صورتی که اثرات بی شمار گرد و غبار بر روی سالمتی مردم موضوع بسیار مهمی است و در سال های اخیر هزینه های بسیاری را به دولت و مردم تحمیل 

کرده است، اما به نتایج قابل قبولی دست نیافته ایم. معضالت ریزگردها و مشکالت مقابله با آنها را از زبان مدیرکل این اداره در متن این گزارش مطالعه خواهید کرد و...

متن در صفحه هشتم

فرماندار جیرفت:

 در صورت تجمع 

در مراسم عروسی

 داماد بازداشت می شود

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

 پادتن کرونا در بدن نوزاد، سرنخی برای تولید واکسن
 کشف ۱۵۰ کیلو گرم هروئین و تریاک در سیرجان

 کشف ۱۲۹ کیلوگرم تریاک در دو عملیات پلیس سیرجان
 جزئیات قتل دوکودک زرندی

  ماجرای زن حقوقدانی که ساندویچ فروش را کشت

اخبار ایران، جهان و حوادث:

ح می شود؛ که در فضای مجازی مطر کرونا و یادآوری هایی  روایت »کرمان امروز« از یک ضد فرهنگ در ایام 

ای آریایِی 
ایرانِی مسلمان

ماسک و دستکش را 
در خیابان رها نکن!

پسر کوچولوی عزیزم

پارسا جان 
از وقتی وارد زندگیم شدی

 هیچ چیزی مثل قبل نیست

زندگی بدون تو رو نمی تونم 

تصور کنم عزیزم

به داشتنت افتخار می کنم

 و دوستت دارم
22 خرداد 

از طرف مامان نرگستولد 10 سالگی ات مبارک
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اخبار استان

پروانه ساختمانی موقت به شماره 2010 به تاریخ 1360/6/26 
متعلق به آقای محمدحاج ملک مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی 

خبر
مدیر کل آموزش و پرورش استان خبر داد: 

جمع آوری افزون بر یک میلیارد تومان 
کمک مومنانه در آموزش و پرورش کرمان 

میلیون   100 و  میلیارد  یک  از  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
 

تومان کمک مومنانه مدارس دولتی و غیردولتی این استان به دانش آموزان 
بی بضاعت آسیب دیده از شرایط کرونا خبر داد.

های  کمک  توزیع  نمادین  آیین  در  اسکندری نسب  احمد  ایرنا،  گزارش  به 
مومنانه مدارس غیردولتی استان کرمان به دانش آموزان بی بضاعت افزود: 
بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  فرمایش  از  پس  مومنانه  های  کمک  پویش 
پی شیوع  در  پذیر جامعه  آسیب  اقشار  یاری  و  مومنانه  و همدلی  مواسات 
کرونا و با هدف جمع آوری هدایای فرهنگیان و دانش آموزان و خانواده های 
آن ها و کمک به خانواده های بی بضاعت در ماه مبارک رمضان فعالیت خود 

را آغاز کرده است.
وی  ضمن تقدیر از موسسان مدارس غیردولتی استان کرمان خاطر نشان 
کرد: 2 هزار و ۵6۹ بسته حمایتی شامل برنج، روغن، کنسرو ماهی و رب 
گوجه به ارزش 2۴۹ هزار تومان به همت مدارس غیردولتی و هیات امنایی 
بین دانش آموزان بی بضاعت شهرستان ها و مناطق این استان در حال توزیع 

است.
فرهنگیان  و  آموزان  دانش  تومانی  میلیون   ۴۵0 کمک  از  نسب  اسکندری 
مدارس دولتی کرمان در طرح رزمایش همدلی و کمک مومنانه با همکاری 

فرهنگیان و دانش آموزی استان نیز خبر داد.
فداکاری  و  ایثارگری  به  اشاره  با  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
فرهنگیان در شرایط تعطیلی مدارس به علت شیوع ویروس کرونا ادامه داد: 
فرهنگیان خیر و نیک اندیش کرمانی بیش از 100 تلفن هوشمند همراه را 
در راستای پیگیری آموزش مجازی برای دانش آموزان بی بضاعت در این 

شرایط تهیه کردند.
کمک  و  همدلی  رزمایش  طرح  مومنانه  های  کمک  توزیع  نمادین  آیین 
از خانواده  فرهنگیان  و  آموزان  قالب پویش ملی حمایت دانش  مومنانه در 
های آسیب پذیر در محل سالن ورزشی شهید سام نژاد آموزش و پرورش 

ناحیه دو کرمان برگزار شد.
در حاشیه این مراسم یک دستگاه تبلت تهیه شده توسط مدارس غیردولتی 
آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمان به یکی از دانش آموزان بی بضاعت پایه 

دوازدهم مدارس شهر کرمان اهدا شد.

فرمانده انتظامی استان : 

سالح های غیر مجاز آسیب و تهدید
 برای جامعه است

و  آسیب  غیرمجاز  سالح های  وجود  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
تهدیدی برای جامعه است و پلیس موضوعات امنیتی را تا حصول نتیجه و 

دستگیری مخالن نظم و امنیت دنبال می کند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سردار 
عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان در مراسم تکریم و معارفه 
فرماندهان قدیم و جدید انتظامی ریگان گفت: 1۸ سازمان در پیشگیری از 

وقوع سرقت نقش دارند که انتظار است مسئولین امر پای کار باشند.
با تالش  پلیس  افزود:  انتظامی  نیروی  اشاره روحیه شهادت طلبی در  با  او 
شبانه روزی به دنبال ارتقاء امنیت پایدار و افزایش احساس امنیت در جامعه 

است.
این مقام ارشد انتظامی اذعان کرد: امینت حاکم در شهرستان ریگان و شرق 

استان مثال زدنی است، اما با تالش مضاعف باید بهتر از این باشد.
در  خوبی  اقدامات  هوشمندسازی  زمینه  در  گفت:  ادامه  در  ناظری  سردار 

دستور کار است تا بتوانیم خدمات بیشتری به مردم ارائه کنیم
در  عالوه  مسئوالن  و  مردم  کرد:  اظهار  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
خوش  مؤمنانه  کمک  رزمایش  بحث  در  زلزله  سیل،  طبیعی  بحران های 

درخشیدند و نیروی انتظامی هم در این زمینه اقداماتی را دنبال می کند.
سردار عبدالرضا ناظری وجود سالح های غیرمجاز را آسیب و تهدیدی برای 
و  نتیجه  حصول  تا  را  امنیتی  موضوعات  پلیس  گفت:  و  کرد  بیان  جامعه 

دستگیری مخالن نظم و امنیت دنبال می کند.
و مسئوالن در  مردم  تصریح کرد:  پایان  در  استان کرمان  انتظامی  فرمانده 
مرحله اول شیوع کرونا همگام با مدافعان سالمت پای کار بودند و امیدواریم 
با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله  باشیم و  نیز موفق  در مرحله دوم 

گذاری اجتماعی ویروس کرونا را شکست بدهیم.
 در مراسمی با حضور فرمانده انتظامی استان کرمان و مسئوالن شهرستان 
اسحاق  سرهنگ  و  تقدیر  آبادی  تاج  حمیدرضا  سرهنگ  زحمات  از  ریگان 

دریجانی به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان ریگان معرفی شد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره وضعیت کنونی استان کرمان 
گفت: از حیث تعداد بیماران و زنجیره انتقال ویروس کرونا از نظر ما همه 
نقاط استان زرد و حتی برخی نقاط جنوبی در وضعیت قرمز می باشند که 
ممکن است با شاخص های کشوری همخوانی نداشته باشد و حتی نقاط 
سفیدی را در استان اعالم کنند، اما معتقدیم هرجا که زمینه انتقال و گردش 

ویروس وجود داشته باشد، از نظر ما آن مکان در موقعیت زرد خواهد بود.
مسائل  رعایت  بر  تاکید  با  ایسنا  با  گو  و  گفت  در  شفیعی«  دکتر»مهدی 
بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و گندزدایی سطح از سوی مردم اظهار 
کرد: همچنان توصیه ما به مردم این است که هر کسی باید مراقب رفتارهای 

اجتماعی و بهداشتی خودش باشد.
وی با اشاره به برداشته شدن بخش زیادی از محدودیت ها به صورت گام 
به گام از سوی ستاد ملی و استانی مقابله با کرونا افزود: همواره در برخورد 
با اپیدمی ها اعمال محدودیت ها به صورت موقت است. می توانیم در اوایل 
اپیدمی محدودیت ها را اجرایی کرده تا زنجیره انتقال کند و روند انتقال 
طوالنی تر شود تا فرصت پیدا کنیم زیرساخت ها را درست کرده و به مردم 

آموزش بدهیم تا اصالح رفتار داشته باشند.
شفیعی تصریح کرد: اکنون این اتفاق افتاده و زمانی است که مردم در سه ماه 
گذشته باید با این همه آموزش ها، مصاحبه ها، گزارش ها، نصب بنرها و پوستر 

و ... رفتارهای سالم اجتماعی در برخورد با ویروس کرونا را بدانند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر اینکه مردم باید در شلوغی 
ها از دیگران فاصله گرفته، کارشان را برای زمانی بگذارند که خلوت تر است، 
کارهای غیرضروری را انجام ندهند و میهمانی غیرضروری نروند ادامه داد: به 
شدت توصیه می شود که همچنان مردم نظافت دست ها و شست و شوی 

مرتب آنها را جدی بگیرند و اگر مجبور به حضور در مکان های خیلی شلوغ 
هستند، حتما از ماسک استفاده کنند.

مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان 
اینکه مردم در پشت فرمان ماشین نیاز به استفاده از ماسک ندارند، اظهار 
کرد: اکنون دیگر رفتارهای فردی مردم موجب کنترل بیماری خواهد شد و 
دیگر استفاده از ابزارهای قانونی، بستن اصناف و ادارات و محدودیت ایجاد 
کردن کمکی نمی کند زیرا عمده انتقال اکنون در منازل و به صورت خوشه 

ای اتفاق می افتد.
وی درباره اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند و بازگشایی پلکانی اماکن و 
صنوف تصریح کرد: هرجای بازگشایی به صورت پلکانی صورت گرفته با اعالم 
رعایت پروتکل های بهداشتی بوده است و در این راستا انتظار می رود برای 
اجرای دقیق این پروتکل ها تمامی سازمان های اجرایی پای کار بیایند و اشد 
مجازات برای سازمان و صنوفی که پروتکل ها را رعایت نمی کند، تعریف و 
رسانه ای شود تا کسانی که کار می کنند چه در حوزه اداری و غیراداری 

بدانند باید پروتکل ها را رعایت کنند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پاسخ به اینکه آیا شاهد موج دوم 
اپیدمی کروناویروس در کشور و یا استان کرمان هستیم؟ گفت: اکنون در فاز 
دوم طرح مقابله ای ویروس کرونا در کشور هستیم که مقابله هوشمند مطرح 
است؛ همین که فاصله گذاری ها رعایت و صنوف با پروتکل فعالیت کنند تا 

کمترین آسیب باشد.
وی افزود: اینکه دوباره شاهد پیک کرونا در استان کرمان خواهیم بود و آیا 
منحنی دوباره تکرار خواهد شد یا خیر، به رفتار مردم و مراقبت آنها برمی 
گردد و البته احتمال موج های بعدی اپیدمی در کرونا وجود دارد اگر مسائلی 

همچون فاصله گذاری های اجتماعی و فیزیکی، نظافت مرتب دست ها و 
... را رعایت نکنیم.

شفیعی درباره وضعیت کنونی اپیدمی کرونا در استان کرمان گفت: از حیث 
تعداد بیماران و زنجیره انتقال ویروس از نظر ما همه نقاط استان در وضعیت 
زرد و حتی برخی نقاط جنوبی در وضعیت قرمز هستند که ممکن است با 
شاخص های کشوری همخوانی نداشته باشد و حتی شاهد باشیم از سوی 
وزارت بهداشت برخی نقاط استان سفید اعالم شود، اما به اعتقاد ما هرجا 
که زمینه انتقال و گردش ویروس وجود داشته باشد از نظر ما در وضعیت 

زرد خواهد بود.

طوری  گهر  گل  معدنی  صنعتی  شرکت  گفت:  کرمان  استاندار 
و  معدنی  منطقه  صنایع  به  آب  انتقال  طرح  که  کند  برنامه ریزی 
صنعتی گل گهر تا 1۵ تیرماه با حضور یکی از مقام های ارشد کشور 

به بهره برداری برسد.
دکتر »محمد جواد فدایی« در نشست با مدیران ارشد شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر گفت: یکی از مهمترین این مصوبه ها مربوط به 
افتتاح قریب الوقوع طرح انتقال آب خلیج فارس به سیرجان است.

گل  شرکت  شد  مقرر  جلسه  این  در  اینکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
منطقه  به صنایع  آب  انتقال  که طرح  کند  برنامه ریزی  گهر طوری 
معدنی و صنعتی گل گهر تا 1۵ تیرماه با حضور یکی از مقام های 

ارشد کشور به بهره برداری برسد اظهار کرد: در این طرح قرار است 
ابتدا به گل گهر سیرجان و سپس به معدن مس  آب خلیج فارس 

سرچشمه و معدن چادرملو در یزد منتقل شود. 
بر  دوباره  تاکید  با  استان کرمان  اجرایی دولت در  مقام  ترین  عالی 
گفت:  استان،  متوازن  توسعه  به  بزرگ  شرکت های  توجه  ضرورت 
میانگین  که  بگوییم  سخن  یافتگی  توسعه  از  می توانیم  زمانی 

شاخص های توسعه در همه مناطق استان بهبود یابد.
می رود  انتظار  نگاه  همین  چارچوب  در  اینکه  بیان  با  فدایی 
شرکت های بزرگ در طرح های اقتصادی استان مشارکت جدی تری 
سیاست های  لحاظ  با  می توانند  شرکت ها  گفت:  باشند  داشته 
تخصصی خودشان در طرح های دارای توجیه فنی اقتصادی سرمایه 

گذاری کنند.
»جمشید مالرحمن« مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر هم 
در این نشست با اشاره به طرح های توسعه منطقه معدنی و صنعتی 
از شرکت های  مانده گل گهر  معوق  مطالبات  گل گهر گفت: وصول 
تومان  میلیارد   1200 پرداخت  شرکت،  مالی  وضعیت  بهبود  دیگر، 
در  سیرجان  به  فارس  خلیج  از  آب  انتقال  طرح  اجرای  برای  پول 
سال ۹۸، افزایش سرمایه شرکت به 10 هزار میلیارد تومان در سال 

جدید را از اقدامات توسعه ای گل گهر بوده است.
وی اظهار کرد: در سال جاری از سوی شرکت گل گهر و شرکت های 
هم گروه، 13 طرح توسعه ای در منطقه گل گهر افتتاح و اجرای 13 

طرح دیگر هم آغاز خواهد شد
نگاه  از  حمایت  با  گل گهر   صنعتی  و  معدنی  شرکت  مدیرعامل 
استاندار کرمان در زمینه توسعه استان، تاکید کرد: گل گهر آمادگی 

سرمایه گذاری  اقتصادی  توجیه  دارای  مرتبط  طرح های  در  دارد 
کند. 

و صنعتی  معدنی  مقرر شد شرکت  این جلسه  در  ایسنا  گزارش  به 
گل گهر ظرف مدت سه ماه با استفاده از ظرفیت مشاور متخصص، 
طرح های اقتصادی معطل سرمایه گذاری در استان را شناسایی کند 
و موارد دارای توجیه فنی و اقتصادی را به استانداری کرمان اعالم 

کند. 
توجه به شهرستان های بافت و جیرفت و سایر شهرستان های کمتر 

برخوردار جنوب و شرق استان مورد توافق طرفین قرار گرفت. 
گهر  گل  مدیران  و  کرمان  استاندار  همچنین  گزارش  این  براساس 
تیتانیوم  کارخانه  در  گهر  گل  سرمایه گذاری  موانع  کردند  توافق 
از این در سال ۹۷ مورد توافق قرار گرفته بود را  کهنوج که پیش 
ایمیدرو و وزارت صمت بررسی و حل و  در حضور مدیران شرکت 

فصل کنند. 
برای  استان  بزرگ  شرکت های  از  متشکل  کنسرسیومی  تشکیل 
از  یکی  هم  استان  پتروشیمی  طرح های  در  اقتصادی  مشارکت 
ارشد  نماینده  استقبال  با  که  بود  گهر  گل  مدیرعامل  پیشنهادهای 
دولت در استان مواجه شد و در این راستا تاکید کرد تشکیل این 

کنسرسیوم از سوی استانداری دنبال خواهد شد.
معدن  برای  که  مشکالتی  و  ارز  نرخ  تفاوت  مابه  موضوع  بررسی 
شماره دو گل گهر در این زمینه پیش آمده یکی دیگر از موضوعات 
در  را  موضوع  این  کرد  تاکید  کرمان  استاندار  که  بود  نشست  این 
مربوطه  مدیران  سایر  و  وزارت صمت  با حضور سرپرست  جلسه ای 

مورد بررسی قرار خواهد داد. 

 فرماندار جیرفت گفت: با توجه به سیر صعودی کرونا در جیرفت در 
صورت برگزاری مراسم جشن و عروسی همراه با تجمع، عوامل برگزار 

کننده به خصوص داماد توسط دستگاه قضائی بازداشت می شوند.
تصمیمات  آخرین  به  اشاره  با  مهر  با خبرنگار  گفتگو  در  عطاپور  ابوذر 
به  توجه  با  کماکان  افزود:  در شهرستان جیرفت  کرونا  با  مقابله  ستاد 
آمار صعودی شیوع ویروس کرونا در شهرستان جیرفت کارمندان اداره 
پیدا  کار خود حضور  محل  در  پایان خرداد  تا  نیرو  یک سوم  با  جات 

می کنند.
اسالمی  تبلیغات  سازمان  شده  مقرر  که  مطلب  این  بیان  با  وی 

را  بهداشتی  پروتکل های  که  مساجد  از  برخی  خصوص  در  شهرستان 
اساس  بر  داشت:  بیان  دهد،  انجام  را  الزم  اقدامات  نمی کند  رعایت 
گزارش  طبق  چنانچه  شد  مقرر  جلسه  این  در  شده  اخذ  تصمیمات 
رعایت  بر عدم  مبنی  اخطار  بار  اداره ای سه  یا  بهداشت، سازمان  اداره 
به سالمت  توجه  عدم  دلیل  به  کند،  دریافت  را  بهداشتی  پروتکل های 

عمومی به تخلفات اداری معرفی می شود.
وی با اشاره به اینکه تاکسی هایی که بیش از ظرفیت خود مسافر سوار 
کنند، تاکسیرانی و راهنمایی و رانندگی با آنها برخورد الزم را خواهد 
متوقف  خاطی  فرد  خودرو  شود  تکرار  دوباره  فعل  این  چنانچه  و  کرد 

خواهد شد.
عطاپور با بیان این مطلب که راهداری و حمل و نقل جاده ای موظف 
از ماسک  به استفاده  را  راننده و مسافران برون شهری  شده است که 
خود  ظرفیت  درصد   30 با  نیز  شهری  بین  اتوبوس های  و  کرده  ملزم 
در  واقع  رستوران های  که  مقرر شد  همچنین  کرد:  اظهار  کنند،  تردد 

مکان های ییالقی به صورت بیرون بر فعالیت کنند.
از 1۴۷  علوم پزشکی کرمان،  دانشگاه  از سوی  اعالم شده  آمار  به  بنا 
مورد مثبت جدید مبتال به کرونا در استان کرمان 63 مورد )بیشترین 

تعداد( مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

رفتارهای فردی مردم موجب کنترل کرونا خواهد شد

استاندار کرمان خبر داد:

بهره برداری از طرح انتقال آب خلیج فارس به سیرجان تا اواسط تیر ماه

فرماندار جیرفت:

 در صورت تجمع در مراسم عروسی، داماد بازداشت می شود

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان راور در نظر دارد تعدادی از 
اماکن و امالک خود را در قالب قرارداد اجاره به افراد واجد شرایط 
واگذار نماید. لذا متقاضیان جهت کسب شرایط مزایده از تاریخ 
۹۹/03/2۴  ضمن مراجعه به دفاتر پیشخوان جهت ثبت نام در 
سامانه ستاد و سپس به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و 

درخواست خود را ثبت نمایند. ۸6۷۷۷6

آگهی مزایده 
در راستای ماده 5 قانون الحاق 2

 و آئین نامه اجرایی آن       )نوبت دوم(

شرکت آب منطقه ای کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجایی کیوسک و اجراء شبکه 20 کیلوولت برق رسانی به سد مخزنی 
قدرونی و تاسیسات وابسته به شماره فرآیند 13/الف/۹۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
www. دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹۹/03/2۴ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 10 مورخ ۹۹/03/31
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10 مورخ ۹۹/0۴/11

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 1۵: 10 مورخ ۹۹/0۴/11
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گر جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه آدرس: کرمان، خیابان پاسداران، شرکت آب منطقه ای 

کرمان، ساختمان شماره دو، دفتر قراردادها و تلفن 03۴-3222۴۴۸2
و ارائه پاکت های الف به آدرس: کرمان - خیابان پاسداران شرکت آب منطقه ای کرمان ساختمان شماره یک، طبقه دوم، دبیرخانه محرمانه دفتر 

حراست ، هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۴1۹3۴ - 021

دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸
۸۷۳۳4۵

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  جابجایی کیوسک و اجراء شبکه 20 
کیلوولت برق رسانی به سد مخزنی قدرونی و تاسیسات وابسته 

 فرآیند شماره 13/ الف/99 )نوبت اول(
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

هیچکاره 
با نگرانی می  پدر هر وقت کاری به من می سپرد در پایان کار 
گفت تو آخر هیچ کاره نمی شوی البته باید بگویم کارهایی که او 
برای انجام دادن من انتخاب می کرد یا آنقدر سنگین بود که من 
از عهده آن به سختی بر می آمدم و یا راه انجام آن به تجربه نیاز 
داشت. بنابراین آخر همه کارها احتیاج به کمک خودش بود و 
گفتن جمله همیشگی او هم نصیب من. تا یک روز تصمیم گرفتم 
هر کاری او یا هر کسی می گوید اگر به سختی و از هر راه دشوار 
هم می شود انجام دهم و همیشه در پی کسی بودم تا کاری بگوید 
و من سریع آن را انجام دهم. پس از چند سال دیگر در این مورد 
بسیار ماهر شدم و به خود افتخار می کنم و افسوس می خورم که 

ای کاش پدر بود و می دید که سرانجام هیچ کاره شدم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

موشکافانه
 زندگی کنیم

از  اشخاصی  یا  شخص  برابر  در  وقتی 
حقارت  احساس  خود  کمبودهای 
کرده و به دالئلی فکر می کنید که بر 

حس  این  از  خود  رهایی  برای  باید  دارند  برتری  شما 
کشنده کاری کرده و خود را به خودتان و دیگران ثابت 
کنید تا درگیری کمتری داشته باشید و اگر که مقدور 
به اثبات نبود به عمق وجود شخص مقابل بیندیشید که 
هیچ انسانی بی نقص نبوده و اگر ظاهرا بی عیب باشد در 
پشت پرده گسل های ناگزیری دارد که شاید به زلزله 
ناپذیر  خلل  قدرت  تنها  بزرگ  دنیای  این  در  بینجامد. 
نشانه  ما  همه ی  در وجود  که  است  ای  یگانه  خداوند 
کامل  انسانها  وگرنه  است  کرده  نقاشی  خود  از  هایی 
نیستند.  یکدیگر  بر  جستن  برتری  ی  شایسته  و  نبوده 
افراد کم رو و خجالتی قبل از پا پس کشیدن از برخی 
رفتار  که  است  بهتر  دیگران  برابر  در  خود  های  برنامه 
باشند  داشته  باور  و  کرده  تجزیه  و  تحلیل  را  دیگران 
که مانعی برای رسیدن به اهدافشان ندارند. البته ناگفته 
نماند که احترام به افراد همیشه باید در اولویت باشد. و 
نباید مایه  نباید غافل بود که هیچ کس  از این حقیقت 
ما  احترام  اصل  براساس  و  باشد  ما  ی حسرت خوردن 
حس  یا  و  کنیم  تحقیر  را  دیگران  که  نداریم  حق  نیز 
اما در هر حال  باشیم  به آنها داشته  برتری طلبی نسبت 
نباید تحت تاثیر سلطه گری دیگران قرار بگیریم. اگر 
شخصیت اصلی آدم ها را کشف کنیم پی می بریم که 
حس حقارت حق ما نیست و نباید خود را از آسایش 
فکری محروم کنیم. ما نیز می توانیم همچون انسانهای 
دیگر از باال به مسائل نگاه کنیم اما بهتر است که تعادل 
محروم  نفس  عزت  از  را  دیگران  و  کرده  حفظ  را 
نسازیم از آنجا که تعیین کننده ی عزت نفس خودمان 
با دقتی  باید  و  داریم  برعهده  هستیم مسئولیت سنگینی 

موشکافانه زندگی کنیم.
برگرد که دنیا به زمینت نزند 

سرسخت از زخم و کمین نزند 
یک روز که دنیا به گمانت خوش بود 

یک روز دگر از دل و دینت نزند

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از تالش مسئوالن برای مقابله با ریزگردهای استان از زبان مدیرکل محیط زیست استان؛

ریزگردها و عملکرد اداره کل محیط زیست

ریزگردها
بزرگ  از  یکی  به  است که  ریزگردها چندین سال  بحران 
ترین چالش های زیست محیطی استان کرمان تبدیل شده 
حالی  در  کند.این  می  تهدید  هم  را  کرمان  شهر  حتی  که 
است که طی همین مدت یک سری اقدامات در مقابله با این 
پدیده توسط مسئوالن استان انجام شده است. به راستی بعد 
از گذشت یک دهه زندگی در کنار ذرات ریزی که در مقابل 

هجوم گسترده آن ها هستیم، چه باید کرد؟
کارشناسان محیط زیست بارها در خصوص اثرات و نتایج 
ریزگردها در استان سخن گفته اند و مسئوالن محیط زیست 
کرمان بارها از طریق طرح این موضوع در سطح ملی برای 
جلوگیری از تداوم ورود این ذرات تالش کرده اند اما سئوال 

اصلی اینجاست، آیا اتفاق امیدوار کننده ای رخ داده است؟
این درحالی است که اثرات بی شمار گرد و غبار بر روی 
سالمتی مردم موضوع بسیار مهمی است که در سال های 
اخیر هزینه های بسیاری را تحمیل کرده است اما به نتایج 

قابل قبولی دست نیافته ایم!
دخل و تصرف های جدی در طبیعت

آبریز  ترین حوزه  به عنوان مهم  خشک شدن جازموریان 
به  منجر  ها  مدیریت  سوء  برخی  و  کرمان  استان  جنوب 
هجوم ریزگردها به برخی از نقاط استان شده است. در حالی 
این  نیست.  ارومیه  دریاچه  از  کمتر  جازموریان  اهمیت  که 
تاالب که 320 هزار هکتار وسعت دارد در دو استان کرمان 
تاالب  درصد  است. 70  واقع شده  بلوچستان  و  و سیستان 
جازموریان در استان کرمان و 30 درصد در استان سیستان 
و بلوچستان قرار داد. همچنین 75 درصد تاالب جازموریان 
رودبار  شهرستان  در  درصد  و 25  گنج  قلعه  شهرستان  در 
جنوب واقع شده است. بنابراین اگر می خواهیم گرفتار هجوم 
به  تر  باید هر چه سریع  ریزگردها و خشم طبیعت نشویم 

مدیریت تخریب های زیست محیطی استان بپردازیم.
ریزگردها؛ دغدغه اصلی کرمان

مدیرکل حفاظت محیط زیست کرمان در نشست خبری 
که باخبرنگاران رسانه های استان داشت، ریزگرد را دغدغه  
اصلی استان کرمان ذکر کرد و گفت: با تغییر کیفیت منابع 

آبی شاهد خشک شدن باغ های پسته و تبدیل شدن آن ها به 
کانون ریزگردها هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر مرجان شاکری که  به مناسبت 
هفته محیط زیست در جمع خبرنگاران  سخن می گفت با 
بیان اینکه وجود ریزگردها در کرمان دغدغه ای زیست محیطی 
است، افزود: مشکالت متعددی در حوزه محیط زیست وجود 
دارد و اکنون در استان گرفتار پدیده گرد و غبار هستیم ضمن 

اینکه یک وجه بسیاری از حوادث، زیست محیطی است.
با اشاره به شعار سال جاری هفته محیط زیست  شاکری 
یادآور شد: شعار امسال تحت عنوان جهش تولید همراه با 
توسعه پایدار معرفی شده لذا توسعه پایدار مستلزم همگرایی 
است که سالمت انسان و بهترین شرایط محیط زیست را به 

دنبال خواهد داشت.

وی یکی از مهمترین دغدغه های محیط زیست کرمان را 
گرد و غبار و بحران آب برشمرد و یادآور شد: برداشت های 
بی رویه از منابع آبی کیفیت آب را در استان کرمان تنزل 
داده است و با تغییر کیفیت منابع آبی شاهد خشک شدن 
باغ های پسته شمال استان و در نتیجه تبدیل شدن آن ها به 

کانون ریزگردها هستیم.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت: اگر از 
منابع آبی اصولی تر برداشت شده بود و در راستای آن برنامه 
محیطی  زیست  معضالت  شاهد  امروز  شاید  داشتیم  ریزی 
همچون ریزگردها، کاهش کیفیت منابع آب و مهاجرت مردم 

که زمینه ساز مشکالت بعدی است، نبودیم.
وی تصریح کرد: ما دوست نداریم اسلحه به دست بگیریم 
اما اگر همه اسلحه خود را زمین بگذارند محیط زیست نیز 

اسلحه خود را کنار می گذارد؛ اگر شکار و تخلفی صورت 
نگیرد چرا ما باید اسلحه داشته باشیم ضمن اینکه در کنار 
هم بودن و همگرایی می تواند در پیشبرد اهداف این بخش 

مؤثر باشد.
شاکری ابراز کرد: همدلی و همیاری ایجاد شده در محیط 
زیست توانسته چهره ای متفاوت از این بخش به جامعه ارائه 
کند ضمن اینکه محیط زیست همراه با توسعه استان کرمان 
ندارد  قرار  توسعه  با  تقابل  در  زیست  محیط  بنابراین  است 
از  با توسعه استان است و  این نهاد در کنار و همگام  بلکه 
ظرفیت های قانونی خود برای پیشبرد اهداف استان استفاده 

می کند.
وی گفت: مصوباتی که هیات دولت در پنج سال گذشته 
برای رفع مشکالت آالیندگی کارخانه مس سرچشمه و مس 
خاتون آباد داشته است امسال به نتیجه رسیده ضمن اینکه 
شاهد پنج ماه تعطیلی کارخانه مس خاتون آباد برای احداث 
بازیابی اسید بودیم و این پنج ماه تعطیلی جز در  کارخانه 

سایه همکاری تمام مسئوالن استان امکانپذیر نبود.
شاکری افزود: کارخانه اسید خاتون آباد به دست ریاست 
جمهوری طی ماه گذشته به بهره برداری رسید و این نشان 
می دهد عزم و اراده خوبی برای انجام اقدامات زیست محیطی 

وجود دارد.
مدیریت  سازمان  رئیس  و  استاندار  اینکه  بیان  با  وی 
برنامه ریزی کرمان سال گذشته در کمیته گرد و غبار شرکت 
کردند و با معاون ریاست جمهور دیدار داشتند تصریح کرد: 
سال گذشته بودجه 72 میلیارد تومانی مصوب و ابالغ شد اما 
پس از آن شاهد افزایش قیمت یورو بودیم که این مبلغ به 
بیش از ۱00 میلیارد تومان رسید که تقریباً می توان گفت 
۸0 تا ۹0 درصد این اعتبار به منابع طبیعی شمال استان 

تخصیص یافت.
وی اظهار کرد: در حال حاضر شهرستان فهرج درگیر گرد 
و غبار است ضمن اینکه برخی تصور می کنند زمانی شاخص 
را  بالفاصله آن  باید  ما  آلودگی هوا در سایت ثبت می شود 
اعالم کنیم در حالی که آلودگی شاخص دارد و باید در یک 
و  بیفتد  اتفاق  آلودگی  تداوم  مشخص  زمان  و  مقرر  مهلت 
اطمینان حاصل کنیم که آلودگی در لحظه نیست و اینکه 
برای چه گروهی خطرناک است و بعد اعالم شود که زمانبر 

است.

  بحران ریزگردها چندین سال است که به یکی از بزرگ ترین چالش های زیست   
محیطی استان کرمان تبدیل شده که حتی شهر کرمان را هم تهدید می کند. این در حالی 
است که طی همین مدت یک سری اقدامات در مقابله با این پدیده توسط مسئوالن 
استان انجام شده است. در صورتی که اثرات بی شمار گرد و غبار بر روی سالمتی مردم 
موضوع بسیار مهمی است و در سال های اخیر هزینه های بسیاری را به دولت و مردم 
تحمیل کرده است، اما به نتایج قابل قبولی دست نیافته ایم. معضالت ریزگردها و مشکالت 

مقابله با آنها را از زبان مدیرکل این اداره در متن این گزارش مطالعه خواهید کرد و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960319005000057 مورخ 1399/02/21 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی کوهستانی خبیصی فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 104 صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 146 مترمربع پالک 2 
فرعی از 1504 - اصلی واقع در بخش 23 کرمان به آدرس شهداد - نبش بازار قدیم اولین کوچه 
منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  سیرجانی  استوار  منصور  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/21  تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/4       294 م/الف
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960319005000050 مورخ 1399/02/16 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
حسین  فرزند  سیرچی  مومنی  مطهره  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهداد  ملک 
بشماره شناسنامه 31 صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 214 مترمربع پالک 
1590 فرعی مفروز و مجزی از 344 فرعی از 47 - اصلی واقع در بخش 26 کرمان به آدرس 
ابوتراب مظفری محرز گردیده است.  از مالک رسمی آقای  سیرچ - خیابان شهدا خریداری 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960319005000054 مورخ 1399/02/20 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم ایرانمنش فرزند ماشاء اهلل بشماره 
شناسنامه 697 صادره از کرمان در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 785 مترمربع پالک 1 فرعی 
شهرک  زید  زاده  امام  بلوار   - شهداد  آدرس  به  کرمان   23 بخش  در  واقع   اصلی   -  598 از 
بهزیستی خریداری از مالک رسمی خانم صغری موسائی خبیصی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
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خطای 
عاشقی 

نمی دانم کجای عاشقی را من خطا کردم 
که می سوزم چنین از درد بی مهری 

و می دانم ، نمی دانی 
چه شب هایی به چشمم 
اشک می آید به مهمانی

و از پشت حباب اشک های من 
میان  آسمان تیره ی چشمت 

 نگاهم می زند سو سو 
و تو یک بار هم 

حتی نفهمیدی
که عاشق تر ز من هرگز نخواهی یافت

به قلم مهدی
 ایرانمنش پور کرمانی

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

چرا باید استفاده از ماسک را جدی بگیریم؟ 

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 
تاکید برلزوم استفاده همه افراد از ماسک برای جلوگیری از انتقال کرونا گفت: در این 
شرایط ماسک نمی زنیم که بیماری نگیریم بلکه ماسک می زنیم تا اگر بیمار هستیم 

به بقیه منتقل نکنیم.
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر شروین شکوهی اظهار کرد: 
اگر شرایط طوری باشد که ماسک زدن اجباری شود بسیار عالی می شود، زیرا در این 
شرایط ماسک نمی زنیم که بیماری را نگیریم بلکه ماسک می زنیم تا اگر بیمار هستیم 

به بقیه منتقل نکنیم.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی ماسک معمولی و دست دوز هم کافی است و حتما 

الزم نیست استاندارد باشد.
شکوهی با بیان اینکه در صورت استفاده همه افراد از ماسک، نگرانی بابت دست زدن 
به ماسک و آلودگی ناشی از آن وجود ندارد، گفت: اگر همه از ماسک استفاده کنند، 
ویروسی در هوا نیست که روی ماسک ما بنشیند و به همین خاطر به خاطر دست زدن 

به ماسک و آلوده شدن دست ها ترسی وجود ندارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: این مراعات بسیار 
مفید خواهد بود، زیرا اگر همه ماسک بزنند؛ احتمال اینکه قطرات تنفسی کسی روی 

دستگیره در و سطوح باشد بسیار کم خواهد شد و به نفع همه است.
وی درباره روش پالسما درمانی و اثربخشی آن توضیح داد: این روش برای درمان 
سارس، مرس، ابوال و آنفلوانزا به کار گرفته شده است. در این شیوه پادتن های فرد 
بهبود یافته که به میزان کافی پادتن دارد گرفته شده و به یک بیمار دیگر تزریق می 

شود.
شکوهی با بیان اینکه این روش، درمان چندان مناسبی نیست، ادامه داد: در مواردی 
که بیماری شدید است، مشکل ویروس نیست، بلکه مشکل مواد ایجاد شده در بدن و 
تغییرات صورت گرفته در دیواره عروق است که باعث لخته شدن خون می شود، به 

همین خاطر این روش عمال در بیماری های شدید کارساز نیست.
این متخصص بیماری های عفونی افزود: در مواردی که بیماری شدید نباشد، ویروس 
در مناطقی از بدن زیاد می شود که با دادن آنتی بادی به آن مناطق نمی رسیم. چون 
ویروس در خون این افراد درصد پایینی دارد و پادتن ویروس های خون را از بین می 
برد؛ پس به طور کلی به احتمال بسیار زیاد پالسما درمانی درمان مناسبی برای بیماران 

متوسط و شدید نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین در پاسخ به سوالی 
درباره احتمال انتقال ویروس کووید ۱۹ از طریق خون دادن، گفت: ویروس در داخل 

خون خیلی کم است و این بیماری از طریق خون منتقل نمی شود.
کرونا چه زمانی از بین می رود؟

وی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا نمی توان گفت که ویروس چه زمانی از بین می 
رود،افزود: برای مثال به رغم اینکه در برخی کشور ها فاصله گذاری اجتماعی چندان 
رعایت نمی شود، اما ویروس در حال کم شدن است، درحالی که در برخی جوامع 
باوجود رعایت کامل فاصله گذاری اجتماعی همچنان تعداد مرگ و میر باالست و 

کسی علت آن را نمی داند.
شکوهی تاکید کرد: بنابراین رفتار ویروس اصال مشخص نیست و درباره اینکه آیا 

بیماری در کشور دوباره به پیک خود می رسد یا نه نمی توان چیزی گفت.
احتمال ابتالی مجدد بیماران بهبود یافته

یافته به کرونا یادآور شد:  افراد بهبود  ابتالی مجدد  این متخصص درباره احتمال 
احتمال آن بسیار کم است، ولی ۱00 درصد نمی توانیم بگوییم چه می شود. احتمال 
خیلی کمی وجود دارد کسی که ویروس را گرفته در فاصله زمانی نزدیک مجددا بیمار 
شود، ولی ممکن است مثال سال آینده به دلیل تغییر رفتار یا تغییر در ایمنی بدن 

دوباره مبتال شود.
آیا تغذیه مناسب و مصرف ویتامین ها می تواند می تواند راهی موثر برای 

پیشگیری از بیماری باشد؟
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره رابطه تغذیه مناسب 
و مصرف ویتامین ها برای پیشگیری از بیماری کرونا توضیح داد: اگر کسی کمبود 
ویتامین مانند روی و ویتامین دی و ... داشته باشد، احتمال ابتال و تشدید بیماری 
وجود دارد، اما این بدان معنا نیست که اگر این ویتامین ها را مصرف کنیم بیماری به 

ما سرایت نخواهد کرد.
وی مهمترین اقدام برای مقابله با کرونا را جلوگیری از ایجاد بیماری عنوان کرد و 
گفت: افراد بیمار چه عالمت دار و چه بی عالمت نباید با هم تماس داشته باشند و 

بهترین کار قرنطینه است.
شکوهی ادامه داد: قرنطینه آن گونه که در کشور چین انجام شد بهترین کاری است 
که می توان کرد، ولی باید دید که آیا کشورها می توانند چنین کاری کنند که عمال 
در کشور ما به دالیل اقتصادی و اجتماعی نمی توان این کار را انجام داد. مجبور به 
اعمال قرنطینه با درجات پایین تر هستیم و تمام نهادها باید تالش خود را برای فاصله 

گذاری اجتماعی انجام دهند.
این متخصص یادآور شد: برخالف تصور عموم که می گویند کرونا کم شده و درحال 

از بین رفتن است، چنین موردی درست نیست.
شکوهی ادامه داد: متاسفانه االن در جامعه تعداد زیادی از افراد استفاده ماسک نمی 
زنند، نمی ترسند، فاصله را رعایت نمی کنند و فاصله گذاری اجتماعی در حال از بین 

رفتن است.
این متخصص عفونی افزود: ما پزشکان می گوییم که هیچ چیز تمام نشده و هنوز 
نمی دانیم چه می شود، هنوز اعداد و ارقام باالیی به علت ابتال به بیماری به بیمارستان 

ها مراجعه می کنند و این خوب نیست.
وی تاکید کرد: اگر چه پیدا کردن دارو بسیار مهم است، اما مهمترین مسئله در حال 

حاضر این است که افراد جامعه به بیماری مبتال نشوند.
در خانه ماندن؛ همچنان مهمترین راه پیشگیری از کرونا

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه برای این 
بیماری دارویی وجود ندارد، یادآور شد: مطالعاتی برای درمان بیماری در ایران و نقاط 
دیگر انجام می شود تا به نتیجه برسند، ولی در حال حاضر بهترین راه قرنطینه و در 

خانه ماندن است.
شکوهی تاکید کرد: این ارگانیسم به صورت قطرات تنفسی از طریق دهان منتشر می 
شود؛ پس حفظ فاصله و نزدیک نشدن به دیگران و ماسک زدن می تواند در جلوگیری 

از ابتال به این بیماری کمک کننده باشد.
وی توضیح داد: این قطرات روی سطوح می نشیند  و اگر دست به آنها برخورد کند 
و بعد به دهان و بینی و چشم زده شود، منتقل می شود، بنابراین دست ها باید مرتب 

با آب و صابون شسته شوند و تا حد امکان دست ها با صورت تماس نداشته باشند.
این متخصص در پایان یادآور شد: همچنین اگر دست فردی آلوده شد، فورا حداقل 
به میزان 20 ثانیه با آب و صابون باید شسته شود و یا همه افراد محلول الکل دار همراه 

داشته باشند تا فوری اسپری کنند.
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فرهنگ و ادب

مهدی آذر یزدی؛ نامدارترین نویسنده  تاریخ ادبیات کودک و نوجوان ایران

عکس های رنگی چارلز دیکنز از خصوصیات ظاهری او پرده برداشت

سرویس فرهنگی - ادبی کرمان امروز
 

کودک  ادبیات  عرصه  در  قصه گو  پیر  آذریزدی  مهدی 
ارزشمند  آثاری  بازنویسی  و  خلق  با  که  است  نوجوان  و 
توانست، مخاطبان بسیاری را به خود جذب و با نگارش 
فرهنگی،  کهن  میراث  با  را  آنان  خیال انگیز  داستان های 

تاریخی و ادبی ایران زمین آشنا کند.
های  خاطره  با  را  خود  کودکی  ایران  مردم  از  بسیاری 
مردی گذرانده اند که تمام فکرش نوشتن کتاب برای آنها 
بود. او مهدی آذریزدی نام داشت، دوست واقعی کودکان 
تا  دیروز  کودکان  خاطرات  از  بخشی  که  بوم  و  مرز  این 
کودکان امروزی را رقم زده است. مهدی آذریزدی قلمی 
بی آالیش و ساده داشت و هیچ خواننده ای نمی توانست 
های  »قصه  کند.  گذر  او  های  نوشته  کنار  از  راحتی  به 
خوب برای بچه های خوب« یادآور تمام خاطرات کودکی 

همه ایرانیان است.
 زندگی مهدی آذریزدی

در شهر  اسفند ۱۳۰۰ خورشیدی  در  آذریزدی  مهدی 
یزد چشم به جهان گشود، کودکی اش را به یاری پدر در 
کشاورزی پرداخت و سپس تا ۲۰ سالگی در پیشه بنایی 
مشغول به کار شد. این نویسنده یزدی ادبیات کودکان و 
نوجوانان هیچ گاه به مدرسه نرفت اما در ۵۴ سالگی برای 
ایستاد،  درس  کالس  یک  مقابل  در  وقتی  نخستین  بار 
الفبا  نتوانست جلوی گریه اش را بگیرد. مهدی آذریزدی 
او به  از پدرش یاد گرفته بود، پدری که موافق رفتن  را 

مدرسه نبود و او را پای منبرهای مذهبی بزرگ کرد.
مدتی در مقطعی رهسپار حرفه  جوراب بافی شد و این 
انتخاب سرآغاز آشنایی او با کتاب، قلم و قصه شد. زندگی 
او به طرف کتاب اینگونه جریان یافت که صاحب کارگاه 
تصمیم  بود،  شده  مشغول  آنجا  در  مهدی  که  بافندگی 
و  کند  اندازی  راه  را  یزد  کتابفروشی  دومین  تا  گرفت 
اینگونه مهدی آذریزدی را جهت کار به آنجا معرفی کرد. 
کار در حوزه کتاب همانا و آشنایی با نویسندگان، شاعران 
و اهالی ادب همانا، اتفاقی که آذریزدی خود در توصیف 
آن چنین گفت: "دیگر گمان می کردم به بهشت رسیده ام. 

تولد دوباره و کتاب خواندن من شروع شد."

او پس از مدتی راهی تهران شد و در یک چاپخانه کار 
از  قصه ای  که  بود  هنگام  همین  در  کرد،  آغاز  را  تازه ای 
انوار سهیلی توجه اش را به خود جلب کرد تا آنجایی که 
تصمیم گرفت، آن را برای کودکان ساده نویسی کند و به 
این ترتیب نخستین جلد از کتاب »قصه های خوب برای 
بچه های خوب« نگاشته شد. او این مجموعه را شب ها در 
یک اتاق دو در سه متری زیر شیروانی می نوشت و نگران 
بود که کتاب خوبی نشود و او را مسخره کنند. بزرگ ترین 
لذت زندگی پیر قصه گوی یزد از همان نوجوانی اش، کتاب 
خواندن بود و تنها هراسش در زندگی این بود که عمرش 
خود  با  را  نخوانده  کتاب های  حسرت  و  برسد  پایان  به 
می خواند  کتاب  لذت  با  همیشه  باشد.  داشته  به  همراه 
و می گفت: "سرم را که توی کتاب می کنم، مثل یک آدم 
مست، دنیا روی سرم خراب می شود. این تنها لذتی است 

که می شناسم."
کتاب  جلد  نخستین  می گوید  خود  خاطرات  در  او 
ناشرانی  توسط  خوب«  بچه های  برای  خوب  »قصه های 
پس زده شد، حتی آن را به کتابخانه ابن سینا در چهارراه 
مخبرالدوله برد اما آنها هم پس از مدتی آن را رد کردند. 
وی تصمیم گرفت تا آخرین تالش هایش را بکند و کتاب 
قبول  مورد  آنجا  شاید  تا  ببرد  امیرکبیر  انتشارات  نزد  را 
واقع شود. او در اینباره می گوید: "پس از قبول نکردن 
کتاب، گریه کنان آن را پیش آقای جعفری، مدیر انتشارات 
از  کند."  چاپ  را  آن  شد،  حاضر  ایشان  بردم.  امیرکبیر 
آن پس بود که آذر یزدی به نگارش دوباره داستان های 
کهن ایرانی با قلمی روان و ساده برای کودکان پرداخت و 
حاصل آن در قالب مجموعه کتاب های »قصه های خوب 
برای بچه های خوب« به چاپ رسید. او برای »قصه های 
خوب برای بچه های خوب« در ۱۳۴۲ خورشیدی، برنده 
جایزه یونسکو شد و در ۱۳۴۵ خورشیدی جایزه سلطنتی 

کتاب سال را از آن خود کرد.
بازنویسی آثار کهن

آذریزدی یکی از پیشگامان و برجسته ترین نویسندگانی 
است که با بازنویسی متون کهن برای کودکان و نوجوانان 
آثار  خورشیدی   ۱۳۶۹ تا   ۱۳۳۶ های  سال  فاصله  در 
در  وی  نمونه  برای  گذاشت.  یادگار  به  را  ماندگاری 
های  بچه  برای  خوب  های  قصه  جلدی  هشت  مجموعه 

مرزبان  دمنه،  و  »کلیله  آثار کهن همچون  برخی  خوب، 
نامه« و مثنوی مولوی را بازنویسی کرده است.

برجسته  منتقد  و  نویسنده  ندوشن  اسالمی  محمدعلی 
معاصر معتقد است که چند نسل جدید با قصه هایی که 
آذریزدی از میان کتاب های قدیمی بیرون آورد، زندگی 
از  از قصه هایی که  آذریزدی  بازنویسی  واقع،  کردند. در 
جدید  های  نسل  برای  کرد،  می  استخراج  کهن  متون 
بود. کاری که آذریزدی در  اثربخش  و  آموزنده  ما بسیار 
این سال ها انجام داد، کاری بسیار مفید بود که کم تر 
شخصی به این موضوع پرداخت و او جزو نخستین افرادی 
است که به بازنویسی متون کهن برای کودکان توجه کرد.

همچنین، مصطفی رحماندوست شاعر و داستان نویس 
حوزه کودک و نوجوان بر این باور است که آذریزدی در 
بازنویسی متون کهن را آغاز کرد. وی شاید  دوران خود 
در زمان معاصر، جزو نخستین افرادی بود که به بازنویسی 
قصه های کهن پرداخت. از این رو قصه های خوب برای 
بازنویسی  نثر خوب  و  با هدف مشخص  بچه های خوب 

شده و خواننده می تواند آن را به راحتی بخواند. کمترین 
کمک آذریزدی به بچه ها این بود که در دوره ای که همه 
فکر می کردند، متون کهن غیرقابل دستیابی است، آنها 

را عمومی کرد.
آثار برجای مانده از آذر یزدی

به  تا  خوب،  های  بچه  برای  خوب  های  قصه  مجموعه 
روسی  و  چینی  ارمنی،  اسپانیایی،  زبان های  به  امروز 
به  تا  این کتاب  ترجمه شده است و دوره هشت جلدی 
حال بیش از ۶۴ بار تجدید چاپ شده است. این کتاب ها 
و  سندبادنامه  نامه،  مرزبان  دمنه،  و  کلیله  بازنویسی 
قابوسنامه، گلستان، مثنوی و آثار عطار است. همچنین از 
این مجموعه انیمیشنی ۲۶ قسمتی نام »قصه های خوب، 
پویانمایی  مرکز  تهیه کنندگی  به  خوب«  بچه های  برای 
صبا تولیده شده است که در اقدامی جالب قصه ها توسط 
»قصه های  کتاب  می شود.  روایت  کودکان  برای  او  خود 
مثال  مقبولیت  و  محبوبیت  بچه های خوب«  برای  خوب 
در  متمادی  سالیان  گذشت  از  پس  چنانچه  دارد،  زدنی 

مورد  همچنان  کتاب  دوستداران  و  عالقه مندان  میان 
کتاب  این  متوالی  هم حضور  ادعا  این  گواه  است.  قبول 
در میان پرفروش ترین آثار بازار کتاب در طول سال های 

گذشته است.
"قصه های خوب برای بچه های خوب و قصه های تازه از 
البته  هستند.  نویسنده  این  منثور  آثار  کهن«  کتاب های 
عسل«  و  »قند  عنوان  با  کتابی  در  یزدی  نویسنده  این 
شعر سروده و در کتاب »گربه  ناقال و گربه  تنبل«، داستان 
سرایی کرده و با همین آثار در قلب و ذهن کودکان دیروز 
و امروز ماندگار شده است. »بچه  خوب، مثنوی و مجموعه 
قصه های ساده« نیز از جمله آثار آذر یزدی به شمار می 

روند.
سبک داستان نویسی

توانست،  نویسندگی  در  خود  ویژه  سبک  با  آذریزدی 
واقف  موضوع  این  به  همگان  کند.  خلق  ماندگار  آثاری 
هستند که سبک به عنوان یکی از عناصر داستان از دیگر 
عناصر داستانی تاثیر می پذیرد و بر آن تاثیر می گذارد. 
سادگی، پرهیز از خودنمایی و تسلط بر جوهر نویسندگی 
از مهمترین ویژگی های سبکی به شمار می رود. زمینه 
آثار  تربیتی بیشترین رویکرد و درونمایه  های اخالقی و 
بازنویسی های  با  آذریزدی را شکل می دهند. آذریزدی 
خود از قصه های عرفانی تصویری متفاوت به وجود آورده 

و توانست آفرینش تازه ای را در این زمینه رقم بزند.
سرانجام مهدی آذر یزدی

و  ادبیات کودک  پدر  بسیاری،  نگاه  از  آذریزدی  مهدی 
نوجوان ایران شناخته می شود زیرا نخستین نویسنده ای 
به  و  افتاد  کودکان  برای  کتاب  نوشتن  فکر  به  که  است 
روز  نام  به  نویسنده  این  درگذشت  روز  هم  دلیل  همین 
ملی ادبیات کودک و نوجوانان ایران نام گذاری شده است. 
او نزدیک ترین دوست کودکان ایرانی بود که هیچ چیز به 
اندازه کتاب خواندن و نوشتن برایش لذت بخش نبود. او 
تا پایان عمر خود که در مجردی به سر برد و تنها کتاب 
را فرزند عزیز خود می دانست که پس از این همه سال 
برایش نام نیکی را به یادگار گذاشته است. آذریزدی در 
۱۳۸۸ خورشیدی پس از مدتی دست و پنجه نرم کردن 

با بیماری در ۸۸ سالگی چشم از جهان فروبست.  
منبع: خبرگزاری ایرنا

دیکنز  چارلز  به  متعلق  و سفید  سیاه  چند عکس 
جزئیات  شده  ظاهر  رنگی  صورت  به  تازگی  به  که 
عصر  انگلیسی  رمان نویس  این  ظاهری  خصوصیات 

ویکتوریا را آشکار کرده است.
  به گزارش خبرگزاری کتاب ایران به نقل از کمبریج 
کارشناس  چند  همکاری  با  دیکنز  چارلز  نیوز-موزه 
به رنگی  کردن ۸ عکس سیاه و سفید  اقدام  عکاسی 
متعلق به چارلز دیکنز کرده  و از طریق این عکس ها از 
انتخاب ها و مد مورد عالقه نویسنده مشهور انگلیسی، 
پرده  او  نوه های  نیز خصوصیات چهره  و  پوست  رنگ 
برداشته و آشکار کرده  که چارلز دیکنز مردی با پوست 
با رنگ های  لباس هایی  پوشیدن  به  و عالقه مند  برنزه 

شاد و زنده بوده است.
اولین عکس از ۸ عکس سیاه و سفیدی که به صورت 
نشان  را  ساله  ای   ۴7 دیکنز  چارلز  شده  ظاهر  رنگی 
برنزه که یک جلیقه پرزرق و برق  با پوستی  می دهد 
و یک ژاکت نیروی دریایی طرح دار بر تن دارد و یک 

پاپیون نیز به گردن آویخته است.
به گفته کارشناسان، خالق »الیور توئیست« در این 
عکس ها فاقد آن سیما و چهره بی رنگ  و بی روحی بوده 
که با عصر ویکتوریا پیوند داشته و یادآور آن دوره بوده 

نیز  از سالمت  برنزه و چهره ای حاکی  و پوست  است 
نشان از سفرهای متعدد او داشته است.

آن ها همچنین خصوصیات ظاهری و رنگ پوست دو 

نوه بزرگ او به نام های جرالد دیکنز و  مارک دیکنز را 
مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

با کارشناسان  پروژه  این  در  الیور کالید، عکاس که 

عکس های  این  در  »دیکنز  می گوید:  داشته  همکاری 
رنگی با این رنگ پوست و چهره شاداب به نمادهای 
او  که  می دانیم  ما  است.  زده  پا  پشت  ویکتوریا  عصر 
تمام  در  این  و  بوده  آفتاب  زیر  بودن  و  سفر  عاشق 
عکس های به جا مانده از او به طور کامل انعکاس یافته 

است."
دیدن عکس های رنگی دیکنز همچنین نکات دیگری 
گویی  که  دارند  وجود  عکس هایی  می کند.  آشکار  را 
یا  و  نزده  به موهایش شانه  روز  آن ها چند  دیکنز در 
است.  داشته  اصالح نشده ای  و  نامنظم  بسیار  ریش  
عکس دیگری نیز او را با عرق   نشسته بر چهره که به 
نظر می رسیده بعد از بودن طوالنی مدت در یک اتاق 

گرم برداشته شده نشان می دهد.
فرانکی کوبیکی، متصدی موزه گفت که عکس های 
آن زمان از دیکنز چهره ای عبوس را به نمایش گذاشته 

اما این نمایانگر زندگی و شخصیت او نیست.
ما  که  گفت   PA خبری  آژانس  به  او  این حال  با   
می دانیم که دیکنز عاشق رنگ های شاد بوده و عالقه 
و  پرزرق  چیزهای  آن  همه  و  جلیقه  به  نیز  خاصی 
این  انگشتر داشته است.»دیدن  مانند  برق شگفت آور 
گوشه  بر  که  ملیحی  لبخند  آن  با  دیکنز  عکس های 

نشان  را  او  واقعی  از چهره  نشانه هایی  لبش نشسته 
در  که  سرزندگی  و  حال  شورو  از  نشانی  می دهد. 
او وجود دارد در عکس های سیاه و  عکس های رنگی 
سفید او نیست و نیز درخشش چشم ها و آن طبیعت 
بازیگوش که با رنگی شدن عکس ها بیشتر نمایان شده 

است."
 او در ادامه گفت که عکس های رنگی با توصیفاتی 
از دیکنز و لباس های او همراه شده که قرار است به 
زودی و پس از برداشتن محدودیت های نسبی قرنطینه 

در موزه چارلز دیکنز در لندن به نمایش درآیند.
نویسنده روز ۹ ماه ژوئن  این  از  اولین تصویر رنگی 
و همزمان با ۱۵۰امین سالگرد درگذشت خالق »الیور 

توئیست« رونمایی خواهد شد.
و  ویکتوریا  عصر  نویسنده  مهم ترین  دیکنز  چارلز 
رمان نویس انگلیسی و یک فعال اجتماعی توانمند بود 
کوتاه  داستان های  و  رمان  شکل  به  بسیاری  آثار  که 
جهانی  شهرت  خویش  زندگی  طول  در  و  نگاشت 
»الیور  به  می توان  او  معروف  آثار  از  آورد.  دست  به 
و  شهر«  دو  »داستان  کاپرفیلد«،  دیوید  تویست«،» 
»آرزوهای بزرگ« اشاره کرد. دیکنز در ۹ ژوئن ۱۸7۰، 

بر اثر سکته قلبی و در سن ۵7 سالگی درگذشت.
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اصلی ترین نگرانی شرکت ها در عصر کرونا چیست؟  
»ورشکستگی«،  و  کرونا«  گیری  همه  از  ناشی  رکود  شدن  »طوالنی    

اصلی ترین نگرانی های شرکت های اقتصادی در این روزهاست.  
مجمع جهانی اقتصاد به تازگی مطالعه ای در مورد وضعیت کسب و کارها و 
شرکت های بزرگ صنعتی انجام داده و بزرگترین ریسک های پیش روی آن ها 
را بررسی کرده است.  کارشناسان این نهاد بین المللی، بیش از ۳۵۰ ریسک 
تا  خواستند  دنیا  سراسر  در  بزرگ  از شرکت های  و  کردند  شناسایی  را  مهم 
مهمترین و اصلی ترین ریسکهایی که باعث نگرانی آنها میشود را اعالم کنند. 
ریسکها  این  از  کارها  و  کسب  نگرانی  میزان  و  اصلی  ریسک   ۳۱ نهایت  در 

منجر شد.
جالب اینجاست که بر خالف گزارش ها و مطالعات قبلی، بعد از همه گیری 
ندارد  دنیا  نگرانی های  میان  در  جایگاهی  دیگر  زیست محیطی  مسایل  کرونا 
و  تحوالت اقتصادی و اجتماعی و ژیوپولتیکی حاصل از همه گیری کرونا در 

فهرست اصلی ترین نگرانی ها جای گرفته است.
دو سوم از شرکت های مورد مطالعه اعالم کردند که اصلی ترین و مهمترین 
آنها هم  از  نیمی  و  دنیا ست  در  اقتصادی  رکود  آن ها طوالنی شدن  نگرانی 
را  کرونا  همه گیری  پایان  از  بعد  احیای  برای  صنایع  ناتوانی  و  ورشکستگی 

اصلی ترین نگرانی این روزهای خود عنوان کردند.  
عرضه  زنجیره  روی  می تواند  همه گیری  پایان  از  بعد  صنایع  احیای  عدم 
اقتصاد  برای  زیادی  مشکالت  و  بگذارد  منفی  اثر  دنیا  در  مختلف  کاالهای 

ایجاد کند.
بر مبنای یافته های این گزارش از میان ۱۰ ریسک بزرگی که شرکت ها از 

آنها ابراز نگرانی کرده اند، تنها سه ریسک غیراقتصادی است و هفت ریسک 
کامال ریشه اقتصادی دارد.

اغلب شرکت های بزرگ دنیا از همکاری بخش خصوصی و دولتی در شرایط 
همکاری  این  که  هستند  باور  این  بر  و  کرده   رضایت  ابراز  کنونی  بحرانی 
می تواند اندکی از بار مشکالت آن ها بکاهد. چالش های ایجاد شده در اقتصاد 
زیادی  با معضالت  را  نتیجه همه گیری کرونا شرکت های خصوصی  در  دنیا 
فعالیت  ادامه  امکان  نباشد،  دولت ها  مالی  حمایت  اگر  و  است  کرده  مواجه 
اقتصادی برای آنها وجود ندارد. البته برخی از کارشناسان در مورد هزینه باالی 
دولت ها برای حمایت از اقتصاد صحبت می کنند ولی مساله اصلی اینجاست 
برای  از شرکت های صنعتی و خصوصی  که هزینه ورشکستگی شمار زیادی 
اقتصاد، بسیار بیشتر از هزینه ای است که دولت برای حفظ آنها صرف می کند.
۶۶.۳ درصد از شرکت های بزرگ نگران طوالنی  شدن رکود ناشی از همه 
گیری کرونا هستند و بر این باورند که این مشکل می تواند آسیبی جدی به 
آنها وارد کند. ۵۲.۷ درصد از شرکت ها نگران  ورشکستگی خود یا شرکت هایی 
هستند که با آنها کار می کنند. سومین ریسکی که شرکت های بزرگ را نگران 
کرده است احتمال حمله سایبری و ارائه اطالعات نادرست است که در نتیجه 
بازه  در  شرکت  در  افراد  تمامی  عدم حضور  و  کاری  های  شیفت  در  نوسان 
زمانی مشخص ایجاد می شود. بالغ بر ۵۰ درصد از افراد مورد مطالعه در این 
نه  امروزی  این معضل در دنیای  باورند  این  بر  و  اند  نگرانی کرده  ابراز  مورد 
تنها برای کسب و کارهای بزرگ بلکه برای بخش های  اجرایی کشورها هم 

معضلی جدی است.

کاالیقاچاقچگونهواردمیشود؟
سرویس اقتصادی کرمان امروز

 

بحث درباره قاچاق کاال به داخل کشور، بحث جدیدی نیست. سال ها 
ورود  درگیر  کشورها،  از  دیگر  بسیاری  همچون  ایران  کشور  که  است 
کاالی قاچاق  است. اما پرسش اساسی آن است که چگونه قاچاقچیان 
می توانند  این کاالها را وارد کشور نمایند؟ این پرسش موضوع بحث های 

بسیاری است که باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
گزارش های متفاوت دستگاه ها: اختالفات جدی بر سر آمارها

 میزان واردات قاچاق به کشور، موضوع بحث ها فراوانی بوده است. در 
آخرین مورد این بحث ها، اختالف محاسبه بر سر برآورد ارزش کاالهای 
قاچاق، موضوع گزارش هایی شد که در آن می توان به محاسبه حدوداً 
برابری میزان ورود کاالی قاچای گزارش تحقیق و تفحص مجلس  دو 
شورای اسالمی در برابر برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اشاره 

کرد.
اما اختالف در میزان برآورد کاالی قاچاق، تنها محور گزارش تحقیق 
و تفحص مجلس شورای اسالمی نبود. در بخش دیگری از این گزارش 
اشاره شده است که طبق برآوردها »کاالی قاچاق در سال های مختلف از 
۲۲ تا ۳۳ درصد از کاالهای وارداتی به کشور را تشکیل می دهد و از ۱ 
تا ۸ درصد آن کشف می شود. به عبارتی بطور متوسط حدود ۹۵ درصد 

از کاالی قاچاق به بازار داخلی راه پیدا نمی کند".
مبارزه  بر  ایران،  اسالمی  جمهوری  گمرک  گزارش های  که  حالی  در 
حداکثری با کاالی قاچاق در کشور تاکید دارد و مهدی میراشرفی گفته 
بود که کشفیات قاچاق در سال ۱۳۹۸، سه برابر شده است؛ اما گزارش 
هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی به صراحت تاکید کرده 
است: »هیات در بررسی های خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کاال دست 
یافت که علی رغم اظهارات برخی مسئوالن، از جمله مسئوالن گمرک، از 
این موارد بیش از ۹۵ درصد در قالب رویه های رسمی و از مبادی رسمی 

صورت می پذیرد".
این اختالف آماری بیش از آن است که تنها بتوان آن را براساس تفاوت 
در برآوردها مورد تحلیل و بررسی قرار داد. بطور مثال مسعود کرباسیان 
رئیس وقت گمرک در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ گفته بود که تنها ۶۵۰ تا 
۷۰۰ میلیون دالر کاالی قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور شده است.   
علی طیب نیا، وزیر وقت اقتصاد نیز در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ اعالم کرده 
بود که حدود ۷۰ درصد کاالی قاچاق از مبادی غیررسمی وارد کشور 

می شود.
تفحص  و  تحقیق  هیات  گزارش  با  زیادی  بسیار  تفاوت  اظهارات  این 
مجلس شورای اسالمی دارد و نمی توان گفت که ظرف دو تا سه سال 
آمار ۳۰ درصدی واردات کاالی قاچاق از مبادی رسمی ناگهان به ۹۵ 
کدام  با  قاچاق  کاالی  که  است  آن  پرسش  حال  است.  رسیده  درصد 

شیوه ها و شگردها وارد کشور می شود؟
مبادی رسمی و چالش کاالی قاچاق

قانونی  صورت  به  کاال  که  هستند  مراکزی  رسمی،  مبادی  از  منظور 
از طریق آن ها وارد کشور می شود. هر کاالیی برای ورود به کشور باید 
مراحل مختلفی را طی کرده و پس از بررسی های دقیق و کارشناسی، از 
این مبادی رسمی و به صورت قانونی »ترخیص« شده و به بازار انتقال 

یابد.
اما بسیاری از قاچاقیان از همین مبادی رسمی برای ورود کاالی قاچاق 
از طریق مبادی رسمی متفاوت  نیز استفاده می کنند. شیوه ورود کاال 
است. در این ارتباط پیش از این و در تیرماه سال ۱۳۹۸، »فراکسیون 
مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسالمی« در گزارشی 
که در برخی خبرگزاری ها منتشر شد، فهرستی از این شیوه ها را اعالم 

پرونده های  مبنای  بر  فراکسیون،  این  اعضای  اظهارات  به  بنا  که  کرد 
گمرکی در مراجع قضایی تنظیم شده است. یکی از این شیوه ها، تفاوت 

اطالعات ثبت شده با کاالیی است که ترخیص می شود.
با اطالعات  از ثبت کاالی خود، کاالیی مغایر  افراد پس  بدین ترتیب 
ثبت شده یا در حجمی متفاوت با آنچه که اعالم شده است را از مبادی 
وجود  متفاوتی  کار شیوه های  این  انجام  برای  می نمایند.  خارج  رسمی 
دارد؛ از پرداخت رشوه گرفته تا وارد کردن یک کاال تحت عنوان یک 
بسیار  ثبت سفارش یک کاالی  با  وارد کننده  مثال  بطور  کاالی دیگر. 
ارزان، کاالی ارزشمندی را در پس نام کاالی ارزان پنهان کرده و  کاالی 

پر ارزش را ازمبادی گمرکی خارج و وارد بازار می کند.
بنا به گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی، برخی 

گمرگات مناطق آزاد تبدیل به دروازه ورود کاالی قاچاق شده اند.
با قاچاق  نیز معضلی دیگری پیش روی مبارزه  گمرکات مناطق آزاد 
هستند. در حالی که ورود کاال به مناطق آزاد بسیار آسان است، برخی 
با هدف استفاده از معافیت های گمرکی مناطق آزاد، مراکز تولیدی خود 
را در این مناطق برپا می کنند، اما پس از وارد کردن یک کاال و تغییر 
مارک و کشور تولید کننده آن، محصول را به عنوان کاالی تولید داخل 
از مرزهای منطقه آزاد عبور می دهند. شیوه ای که با گسترش بیش از 
پیش مناطق آزاد، درحال افزایش است و کارشناسان به ویژه در مورد 
ورود کاالهای قاچاقی همچون پوشاک، با این شیوه، هشدار می دهند. به 
ویژه آن که طبق اظهارات اعضای فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی 
و اداری، برخی از درب های گمرکی در مناطق آزاد بدون هیچ نظارتی 

هستند یا نظارت چندانی بر روی آن ها وجود ندارد. 
فراوانی  دشواری های  با  گمرک  بازرسان  روش،  این  با  مقابله  برای 
از  روزانه حجم عظیمی  به صورت  باید  آنان  یکسو  از  رو هستند.  روبه 
بازرسی نمایند تا مطمئن شوند که کاالی قاچاقی  کاالهای وارداتی را 
در آن ها پنهان نشده است و از سوی دیگر بازرسی به شیوه های قدیمی، 
از  عظیمی  حجم  بازرسی  حال  عین  در  است.  زمان بر  و  دشوار  بسیار 
دستگاه های  با  جز  غول آسا  کانتینرهای  در  شده  بسته بندی  کاالهای 
بسیار پیشرفته ممکن نیست. اما فارغ از تمامی این موارد می توان این 
پرسش را نیز مطرح کرد که اگر ادعای گزارش هیئت تحقیق و تفحص 

درباره میزان پایین کشف کاالی قاچاق در کشور درست است، چگونه 
می توان درباره برآورد ورود ۹۵ درصدی کاالی قاچاق از مبادی رسمی، 
مطئمن بود؟ و باید پرسش را مطرح کرد که این آمار آیا تنها یک برآورد 
اطالعات  و  آمار  به  تفحص  و  تحقیق  هیئت  آنکه  یا  است  کارشناسانه 

خاصی در این ارتباط دسترسی دارد؟
کاالی قاچاق و شبکه پیچیده قاچاقچیان

ورود کاالی قاچاق از مبادی رسمی یا غیر رسمی کار آسانی نیست. 
از مبادی رسمی بسیار پیچیده تر است. بطور  به ویژه ورود این کاالها 
مثال ورود کاال به شیوه کولبری یا با لنج و قایق، هرچند روش دشواری 
است که برای قاچاق برخی کاالها از آن استفاده می شود، اما ورود کاالی 
قاچاق از مبادی رسمی نیازمند تخلفات متعددی همچون تخلف در ثبت 

سفارش، جعل مدارک، پرداخت رشوه و مانند آن می شود.
در مقابل قاچاقچی برای ورود کاال از مبادی غیررسمی بیشتر به دنبال 
راه هایی است که بتواند کاال را وارد کند و برای این کار نیازی به جعل 
خود  خاص  دشواری های  کار  این  انجام  اما  ندارد،  آن  مانند  و  مدرک 
و  پرپیچ  مسیرهای  طریق  از  کاال  حمل  با  قاچاقچیان  برخی  دارد.  را 
با پهلوگیری قایق ها و لنج هایی که به ظاهر در کار  یا  خم کوهستانی 
ماهیگیری هستند و در بنادر کوچک و دورافتاده ماهیگیری در سراسر 
حاشیه خلیج فارس و دریای عمان قابلیت انتقال کاال را دارند، تالش 

می کنند تا کاالی قاچاق را وارد کشور کنند.
پیاده  برای  کار  نیروهای  به  نیاز  قاچاق  کاالی  ورود  از  این حجم  اما 
کردن محموله ها، انبارهای پنهان برای تجمیع موقت آن ها، بازاریابی و 
فروش آن ها به فروشگاه هایی در سراسر کشور و یک ساختار لجستیکی 
پیچیده برای انتقال آن ها به شهرهای مختلف دارد.برای این منظور نیز 
از اغلب از خودروهایی با عنوان »شوتی« استفاده می شود که رانندگان 
آن ها با پنهان کردن کاال در خودرو و حرکت سریع در جاده های کم تردد، 
تالش می کنند کاالی مذکور را به دست فروشندگان در شهرهای بزرگ 
قاچاقیان  که  است  بزرگ  و  پیچیده  شبکه  همین  نتیجه  در  برسانند. 
می توانند کاالها را در میان خریداران خود توزیع کنند و همچنان به 

حیات خود ادامه دهند.
قاچاقیان نیازمند شبکه ای پیچیده و بزرگ از افراد مختلف هستند تا 

بتوانند کاالی قاچاق را در مقادیری باال وارد کشور نمایند.
نکته مهم آن است که بطور معمول، پنج عامل باعث می شود تا این 
امن  حاشیه  اول  عامل  دهد.  ادامه  خود  کار  به  بتواند  پیچیده  شبکه 
شورای  مجلس  تفحص  و  تحقیق  هیئت  آمار  اگر  است.  قاچاقچیان 
قاچاق  کاالی  میزان کشفیات  که  دانست  خواهیم  بپذیریم،  را  اسالمی 
قابل توجه نیست و در نتیجه قاچاقچیان می دانند درصد کشف کاالی 

قاچاق و از دست رفتن سرمایه و دستگیری آنان چندان باال نیست.
از سوی دیگر با افزایش قیمت دالر و ممنوعیت ورود صدها قلم کاال، 
کاالی  بازار  تا  می شود  باعث  کاالها،  برخی  به  کنندگان  مصرف  نیاز 
تولید  طریق  از  نیاز  این  اگر  که  حالی  در  باشد.  داغ  همچنان  قاچاق، 
داخلی یا واردات قانونی رفع می شد، افراد تمایل کمتری به خرید کاالی 

قاچاق پیدا می کردند.
سومین عامل، حاشیه سود بسیار باالی کاالی قاچاق است. قاچاقچیان 
کاالهای خود را با نرخ سود باالیی به بازار عرضه می کنند و این حاشیه 
از  برخی  کشف  رغم  به  می توانند  آنان  که  است  باال  اندازه ای  به  سود 

بارهای خود، باز هم به کارشان ادامه بدهد.
مصرف  به  داخلی  مصرف کنندگان  تاکید  و  توجه  عدم  چهارم  عامل 
کاالی ایرانی است. بسیاری از خریداران به دالیل مختلف، همواره کاالی 
ترجیح  داخلی  کاالی  به  پایین تر  کیفیت  صورت  در  حتی  را  خارجی 

می دهند و اعتماد کافی را به کاالی داخلی ندارند.
عامل پنجم نیز شناسایی دشوار کاالی قاچاق در میان انبوه کاالهای 
موجود در بازار است و بطور معمول نیز خریداران ایرانی درباره قانونی 

بودن ورود کاالیی که قصد خرید آن را دارند، حساس نیستند.
کاهش تقاضا، راه حلی برای همیشه

کارمندان  و همچنین  امنیتی  و  انتظامی  نیروهای  تالش های  هرچند 
با ورود  قاچاق همچون گمرک در مبارزه  سازمان های درگیر مسئله ی 
کاالی قاچاق به کشور، شایسته تقدیر است، اما واقعیت آن است که تا 
زمانی که عرضه و تقاضای کاالی قاچاق در کشور وجود داشته باشد، 
نمی توان انتظار داشت که ورود این نوع کاال به کشور قطع شود. برای 
برای کاال  تقاضا، روش های متعددی وجود دارد. صدور شناسه  کاهش 
از این روش ها است که دستکم در مورد گوشی های تلفن همراه  یکی 
باعث  محدودیت ها  واقع  در  است.  بوده  جوابگو  بسیاری  تا حد  قاچاق، 
نهایی  کننده  مصرف  برای  قاچاق،  همراه  تلفن  از  استفاده  تا  می شوند 
دشوار و حتی غیرممکن باشد، در نتیجه، قاچاق تلفن همراه به شدت 

کاهش یافته است.
اجرای طرح شناسه دار کردن کاالها روش دیگری  برای  تالش دولت 
است که برای مقابله با عرضه کاالی قاچاق طراحی شده است. در این 
طرح تالش شده است تا ضمن شناسه دار کردن کاالها، امکان شناسایی 
و تفکیک کاالیی که به صورت قانونی وارد کشور شده با کاالیی که به 

کشور قاچاق شده است، مهیا گردد.
قرار  اولین گروه کاالیی که  عنوان  به  »لوازم خانگی«  اکنون گروه  هم 
است با این طرح همراه شوند، انتخاب شده اند و طبق گزارش ها، قرار بود 
تا از عید فطر به بعد، ۱۰ قلم کاالی لوازم خانگی، تنها با ارائه شناسه کاال 
قابل فروش باشند. با این حال مشخص نیست نتیجه این طرح دو ساله چه 

بوده است و آیا این طرح توانسته است به نتایج مورد نظر برسد یا خیر؟
هرچند گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی، قابل 
بحث و بررسی است، اما آن چه که مشخص است، این است که مبارزه 
با قاچاق کاال، تنها با تالش ماموران گمرک یا نیروهای نظامی و انتظامی 
تالش های  و  اقدامات  نیازمند  کاال،  قاچاق  با  مبارزه  نمی شود.  حاصل 
مختلفی است که تنها با همکاری تمامی نهادهای مسئول و تالش برای 
کاهش عرضه کاالی قاچاق در بازار و کاهش استقبال مصرف کنندگان 

محقق خواهد شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
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خبر آغاز پرداخت تسهیالت کرونا از شنبه آینده

از  کار  وزیر  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاون   
برای  کار  نیروهای  تمام  برداشته شدن شرط حفظ 
پرداخت تسهیالت کرونا خبر داد و گفت: متقاضیان 
شعبی  به  باید  شنبه  روز  از  کرونا  تسهیالت  و  وام 
و  مراجعه  کرده  اعالم  بیکاری  بیمه  سامانه  در  که 

تسهیالت خود را دریافت کنند.
به گزارش ایسنا، عیسی منصوری در نشست تشریح 
کرد:تا  اظهار  کرونا  تسهیالت  پرداخت  جزییات 
گانه  بیست  بانک های  در  پرونده  هزار   ۷۵ کنون 
انتخاب  مرکزی  بانک  با  توافق  در  و  تشکیل  کشور 
شده است. از روز شنبه افراد متقاضی ثبت نام کرده 
بانک معرفی شده  به  در سامانه که پرونده هایشان 
باید به شعبی که خودشان در سامانه معرفی و اعالم 

کرده اند مراجعه و تسهیالت خود را دریافت کنند.
از هرگونه  پرهیز  و  وام گیرندگان  با  مساعدت 

سخت گیری
گرفته  صورت  های  رایزنی  طی  کرد:  تصریح  وی   
افراد تسهیالت و  از  مقرر شد تا در گرفتن ضمانت 

مساعدت الزم صورت گیرد و سختگیری نشود.
برداشته شدن  از  ادامه  در  کار  وزیر  اشتغال  معاون 
شرط حفظ اشتغال تمام نیروهای کار برای  پرداخت 
بود  شده  مقرر  این  از  پیش  گفت:  و  داد  خبر  وام 
تسهیالت  اشتغال  درصد   ۹۰ حفظ  صورت  در  که 
کرونا به بنگاهها پرداخت شود که در حال حاضر این 
شرط برداشته شده و اگر بنگاهی حتی یک نفر را 
حفظ کرده باشد به ازای نیروی کار شاغل تسهیالت 

دریافت می کند.
ستاد  امروز  کار  دستور  از  حال  عین  در  منصوری 
ملی مقابله با کرونا برای حمایت از کسب و کارها و 
مشاغل بیمه نشده خبر داد و گفت: در صورت نهایی 
شدن با همکاری دستگاههای تخصصی مربوطه برای 
آنها هم ارسال پیامک صورت خواهد گرفت و امکان 

ثبت نام آنها فراهم شده است.

ثبت نام ۲۲۸ هزار نفر در سامانه کارا
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار تصریح 
در  بنگاهها  و  افراد  از  نفر  هزار   ۲۲۸ تاکنون  کرد: 
 ۱۲۶ تعداد  این  از  که  کردند  نام  ثبت  کارا  سامانه 
هزار بنگاه واجد شرایط بوده و ۲۳۸ هزار نفر مشمول 

حمایت از طریق تسهیالت قرار گرفته اند.
رانندگان  به  تومانی  میلیون   ۶ وام  پرداخت 

مسافربری و برون شهری
اشاره  پرداختی  تسهیالت  و  وام  میزان  به  منصوری 
کرد و گفت: در این زمینه سه نوع پرداخت تسهیالت 
داریم اول وام ۱۶ میلیون تومانی به بنگاههایی که 
مثل  اند  شده  تعطیل  اجبار  به  و  دولت  دستور  به 
سینماها که به ازاری هر کارکن ۱۶ میلیون تومان 
وام به این کسب و کارها پرداخت می شود؛ دوم وام 
۱۲ میلیون تومانی به بنگاههای شدیدا آسیب دیده 
از کرونا که به ازای هر نفر کارکن مبلغ ۱۲ میلیون 
می  قرار  کار  و  کسب  واحد  اختیار  در  وام  تومان 
برای  که  تومانی  میلیون   ۶ تسهیالت  و سوم،  گیرد 
درنظر  ای  جاده  شهری  برون  و  مسافری  رانندگان 

گرفته شده است.
ضمانتهای الزم برای دریافت وام کرونا

وی درباره ضمانتهای دریافتی برای تسهیالت مذکور 
گفت: طی رایزنی های صورت گرفته برای کسانی که 
رقم وامشان زیر ۱۶ میلیون تومان باشد تنها سفته 
تا ۴۸  یا چک کفایت می کند، برای تسهیالت ۱۶ 
میلیون تومانی سفته با یک ضامن، تسهیالت تا ۱۶۰ 
میلیون تومان سفته با دو ضامن، تسهیالت ۱۶۰ تا 
از  باالتر  و  ضامن  سه  با  سفته  تومان  میلیون   ۲۰۰
۲۰۰ میلیون تومان با عده ای که با بانک توافق می 

شود تسهیالت در اختیار بنگاه گذاشته می شود.
حمایت از بنگاهای فاقد کد بیمه و نیروی کار 

بیمه نشده
معاون اشتغال وزیر کار در بخش دیگری از اظهارات 

دو  را  کرونا  از  دیده  آسیب  بنگاههای  تعداد  خود 
میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه ذکر کرد که در بردارنده 
تعداد  این  افزود:  و  است  اشتغال  میلیون   ۶ حدود 
بنگاه، یک میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه دارای کد بیمه 
هستند و از طریق اطالعاتی که در تامین اجتماعی 
داشتیم، آنها را شناسایی و نیروی کار تحت پوشش 
دارای  بنگاهها  از  بخش  یک  و  کردیم  احصا  را  آنها 
کد بیمه نیستند و نیروی کار آنها در کارگاه تحت 
جداگانه  طور  به  را  آنها  که  نبودند  بیمه  پوشش 
پیگیری می کنیم و قرار است که در ستاد اقتصادی 
کرونا نحوه حمایت از این کسب و کارها و بنگاهها 

بررسی و مشخص شود.
منصوری متذکر شد: از ۶ میلیون نفری که متأثر از 
کرونا هستند ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر فاقد بیمه و 
۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده اند. این افراد 
خویش  یا  که  صورت  این  به  هستند  دسته  چند 
آنها  بین  کارکنی-کارفرمایی  رابطه  یا  هستند  فرما 
وجود دارد که قابل اثبات نیست و یا رابطه کارکنی-

کارفرمایی وجود داد که قابل اثبات است و ما برای 
حمایت از این افراد دستورالعملی را تهیه و در ستاد 
ملی مقابله با کرونا به تصویب نهایی خواهیم رساند.

حذف شرط حفظ تمام کارگران در بنگاهها
وی در خصوص حذف شرط حفظ تمام کارگران و 
تسهیالت  دریافت  برای  بنگاه  یک  در  کار  نیروهای 
کرونا توضیح داد: از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاهی 
که اطالعات آنها را در اختیار داشتیم پیامک داریم 
و کارفرمایانی که تمایل داشتند و پیامک را دریافت 
کرده بودند در سامانه کارا ثبت نام کردند و در این 

دوره کرونا مشمول وام ۱۲ درصدی می شوند.
که  بود  این  ما  اصرار  ابتدا  در  داد:  ادامه  منصوری 
بنگاهها نیروی کار خود را حفظ کنند تا وام به آنها 
برداشته  این شرط  بگیرد ولی در حال حاضر  تعلق 
شده و اگر بنگاهی با حداقل نیروی کار مشغول کار 
باشد به ازای تعداد نیروهای شاغل در بنگاه وام می 
گیرد؛ یعنی اگر کارفرمایی قبال ۱۰ نفر کارکن داشت 
میلیون   ۱۲۰ تومانی،  میلیون   ۱۲ وام  به  توجه  با 
تومان وام دریافت می کند ولی اگر یک نفر را هم 
حفظ کرده باشد معادل آن یک نفر به او تسهیالت 

پرداخت می شود.
۱۴ رسته و ۵۵۰ زیر رسته مشمول تسهیالت 

کرونا
معاون اشتغال وزیر کار خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر با ۱۴ رسته اصلی و ۵۵۰ زیررسته مواجه 
هستیم که یک میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه می شوند. 
وزارت کار رسته های اصلی را از ابتدا مورد مطالعه 
قرار داد تا به ۱۰ رسته رسید و پس از تلفیق آنها 
با ۱۴ رسته و حدود ۵۵۰ زیر رسته مواجه شدیم 
که از شیوع ویروس کرونا شدیدا آسیب دیده اند و 
برخی از این رسته ها در حوزه گردشگری، مراکز 

اقامتی، رستورانها، اغذیه فروشی ها بودند، برخی 
سالنهای  و  آرایشگاهها  رانندگی،  آموزشگاههای 
زیبایی، مراکز تولید و فروش صنایع دستی، کیف 
و کفش، پوشاک، مراکز عرضه آجیل و خشکبار، 
و  تفریحی  و  ورزشی  های  مجتمع  و  باشگاهها 
حمل و نقل مسافری برون شهری و بین شهری 

که در این ۱۴ رسته می گنجیدند.
پرداخت تسهیالت کرونا به واحدهای پرورش 

مرغ مادر و محصوالت گلخانه ای
ادامه واحدهای حوزه پرورش مرغ  وی گفت: در 
صیفی  و  ای  گلخانه  محصوالت  گوشتی،  مادر 
جات و گیاهان زینتی هم اضافه شده و موسسات 
هم  بهداشت  وزارت  از  پروانه  دارای  خصوصی 
مشمول شدند و تا به امروز با کوشش دستگاهها، 
سیستم بانکی و سازمان تامین اجتماعی و با نقش 
در  واحد   هزار  کار ۲۲۸  وزارت  محوری  آفرینی 
واحد  هزار   ۱۵۶ و  کردند  نام  ثبت  کارا  سامانه 
این  از  بودند و بخشی  کسب و کار واجد شرایط 
ها عالوه بر ثبت نام اطالعاتشان را تکمیل کردند.

دلیل واریز اندک بیمه بیکاری کرونا
منصوری در ادامه در پاسخ به ایسنا در خصوص 
اینکه واریز بیمه بیکاری کرونا به مشموالن با چه 
واریزی  مبالغ  بعضا  و چرا  گرفته  معیاری صورت 
ناچیز بوده است؟ گفت:به رغم پیشنهاد وزارت کار 
نظر سازمان برنامه و بودجه این بود که میزان کار 
در ماه این افراد در قیاس با فردی که تمام وقت 
را  بیکاری  بیمه  که  نیست  آن قدری  می کند  کار 
دریافت کند لذا سازمان برنامه میزان بیمه بیکاری 
ناشی از کرونا را تعدیل کرد. به گفته وی وزارت 
کار مایل بود که واریز بیمه بیکاری کرونا به روال 
قانون بیمه بیکاری صورت گیرد ولی مجموع جمع 
بر  مقرری  این  که  رفت  سمت  این  به  ها  بندی 
بسیاری  که  چرا  شود  واریز  کرونا  شرایط  اساس 

از این افراد مجدد به سر کار خود بر می گردند.
تدوین بسته پساکرونا با سه سناریو

معاون اشتغال وزیر کار در پایان از تدوین برنامه 
پساکرونا خبر داد و گفت: بنا به نظر رئیس جمهور 
از  بر تدوین یک بسته حمایت  و وزیر کار مبنی 
بررسی های  پساکرونا،  دوران  برای  کار  و  کسب 
الزم را انجام داده ایم و دوران پسا کرونا را در سه 
سناریو تعریف کرده ایم، سناریوی اول این است 
حالتی  به  رونق  با  همراه  اقتصادی  واحدهای  که 
بهتر از حالت قبل از کرونا برگردند؛ سناریوی دوم 
پیش بینی یک دوره افول و سپس بازگشت سریع 
بازگشت به روال  به رونق است و سناریوی سوم 
قبل اما درگیر شدن دوباره با کرونا است که ما بر 
اساس این سه سناریو ۱۱ مؤلفه در قالب برنامه 
تصویب  محض  به  که  کردیم  تدوین  پساکرونا 

اطالع رسانی خواهیم کرد.

یک مادر چینی که در دوران بارداری به کووید۱۹- مبتال شده بود، 
نوزاد خود را کامال سالم و عاری از کروناویروس جدید به دنیا آورد.

 به نقل از آی ای، یک زن در استان هوبی چین که به کووید۱۹- مبتال 
کروناویروس  پادتن های  یا  آنتی بادی  دارای  و  پسری سالم  بود،  شده 
به دنیا آورد و پزشکان می گویند که پادتن ها از مادر به نوزاد منتقل 
شده اند. این مادر در اوایل ماه آوریل با وجود عدم بروز هیچ عالئمی، 
متوجه شد که به کووید۱۹- مبتال شده است. وی تحت یک معالجه 

۱۰ روزه قرار گرفت و به طور کامل بهبود یافت.
سپس در تاریخ ۳۰ مه، پسری سالم به دنیا آورد. اکنون هم حال این 
مادر که نخستین زایمان خود را تجربه کرد و هم حال نوزادش خوب 
است و هم اکنون از بیمارستان مرخص شده اند و آزمایش کرونای هر 

دو نفر نیز منفی شده است.
نتایج  شد،  منفی  نوزاد  کروناویروس  آزمایش  نتیجه  اینکه  بر  عالوه 
غربال گری این کودک تازه متولد شده نشان داد که وی با پادتن های 

کروناویروس متولد شده است.
محققان بیمارستان در حال حاضر قصد دارند تحقیقات بیشتری را 
در این مورد انجام دهند و امیدوار هستند که به یافته های جدیدی 
برای تولید واکسن کووید۱۹- برسند. ضمن اینکه در طول شیوع این 
مادران  آیا  که  است  بوده  مطرح  بحث  این  همواره  همه گیر  بیماری 
منتقل  خود  فرزندان  به  را  ویروس  این  کروناویروس  به  مبتال  باردار 

می کنند یا خیر.

پادتن کرونا در بدن نوزاد، سرنخی برای تولید واکسن

ماجرای زن حقوقدانی که 

ساندویچ فروش را کشت
زن ۴۰ ساله ای که ساندویچ فروش را در »النه مرگ« به قتل رسانده است، 

از یک »سماجت کثیف« پرده برداشت و راز این جنایت را فاش کرد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، شب دوازدهم خرداد زن 
مشهد  فارابی  بیمارستان  به  را  جوانی  آلود  خون  پیکر  پژوسوار،  مردی  و 
رساندند تا مداوا شود. زمانی که کادر درمانی بیمارستان پیکر نیمه جان 
جوان ۳۳ ساله را به بخش اورژانس بردند، راننده ۲۷ ساله پژو ۲۰۶ به بهانه 
پارک خودرو در پارکینگ، به بیرون از بیمارستان رفت و به همراه زن ۴۰ 
ساله ای که همراهش بود، سوار بر خودرو از محل متواری شد. از سوی دیگر 
اقدامات پزشکی برای نجات مجروح ۳۳ ساله بی نتیجه ماند و او درحالی 
جان سپرد که اصابت شیء برنده به ران پایش، حکایت از وقوع یک جنایت 
داشت. به همین دلیل ساعتی بعد کارکنان مرکز درمانی مراتب را به پلیس 

۱۱۰ اطالع دادند.
دقایقی بعد به دستور سرهنگ باقرزاده )رئیس کالنتری نجفی(، گروهی از 
ماموران گشت و تجسس عازم مرکز درمانی شدند و پس از انجام یک سری 
تحقیقات مقدماتی، ماجرا را به قاضی کاظم میرزایی )قاضی ویژه قتل عمد 

مشهد( گزارش کردند.
 درحالی که سپیده صبح آسمان مشهد را فرا گرفته بود، مقام قضایی به 
همراه گروه ویژه ای از نیرو های تخصصی اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 

رضوی عازم بیمارستان فارابی شدند.
بررسی های میدانی نشان می داد که زن و مرد جوان با حالتی مضطرب و 
سوار بر پژو ۲۰۶ درحالی از بیمارستان گریخته اند که سعی داشتند آثاری 
فرم های  نیز  دلیل  به همین  نگذارند  جا  به  درمانی  مرکز  در  از خودشان 
بیمارستانی را تنظیم نکرده بودند! اما تجربه قضایی قاضی ویژه قتل عمد، 
افکار کارآگاهان را به سوی اقدامات فنی سوق داد که معموال مجرمان در 
حالت استرس و اضطراب از خود بر جا می گذارند. تماس اشتباهی زن جوان 
با آتش نشانی به جای اورژانس در ساعت وقوع جرم و همچنین ردیابی 
شماره انتظامی خودرو، از سرنخ های مهمی بود که سروان جمالی )افسر 

پرونده( با راهنمایی های قاضی میرزایی به پیگیری آن ها پرداخت.
پژو ۲۰۶ مشخص کرد که  با مالک خودرو  گزارش ها حاکی است تماس 
این خودرو ۱۰ سال قبل به صورت قولنامه ای فروخته شده است. درنهایت 
کارآگاهان اداره جنایی که با نظارت و هدایت مستقیم سرهنگ محمدرضا 
غالمی ثانی )رئیس با تجربه اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی( به 
شدند  موفق  کوتاهی  مدت  در  می دادند،  ادامه  خود  اطالعاتی  ردزنی های 
شماره تماس راننده ۲۷ ساله را به دست آورند، اما این جوان در یکی دیگر 
از شهر های خراسان رضوی حضور داشت و هنوز از ماجرای مرگ جوان ۳۳ 
فنی  به شگرد های  توسل  با  کارآگاهان  دلیل  به همین  نبود!  ساله مطلع 
پیروزی مشهد شناسایی  بولوار  را در  او  و اطالعاتی محل سکونت خواهر 
کردند و با دستور مقام قضایی، به تحقیق از وی پرداختند چرا که تصاویر 
دوربین های مدار بسته نشان می داد که خواهر راننده ۲۷ ساله پژو نیز در 

شب حادثه همراه او بوده است.
این زن وقتی در حضور قاضی میرزایی، مورد بازجویی های تخصصی قرار 
که  او  است.  رسیده  قتل  به  ساله  که جوان ۳۳  نمی دانست  هنوز  گرفت 
فکر می کرد آن جوان سمج پس از اقدامات درمانی زنده مانده است، درباره 
ماجرای این حادثه وحشتناک گفت: در سال پایانی کارشناسی ارشد رشته 
با  دارد،  نیز ۲۴ سال  بزرگم  فرزند  و  المللی تحصیل می کنم  بین  حقوق 
از او دلخور بودم. حدود ۱۰ ماه  وجود این با همسرم اختالفاتی داشتم و 
قبل با ناراحتی از شهرستان )محل زندگی قبلی( به مشهد آمدم، گرسنه ام 
بود، به یک ساندویچی در خیابان امام رضا )ع( رفتم. یک چک ۵۰۰ میلیون 
تومانی از شوهرم داشتم و هنگام صرف ساندویچ به صورت تلفنی با خانواده 
ام درباره این چک صحبت می کردم غافل از این که جوان ساندویچ فروش 
به حرف هایم گوش می دهد. بعد از این ماجرا برای پرداخت وجه ساندویچ 

در دستگاه پوز کارت کشیدم و به شهرستان بازگشتم.
فروشی که خودش  این موضوع، جوان ساندویچ  از  بعد  روز  حدود ۱۰-۱۵ 
را »حمید-ج« معرفی می کرد، با من تماس گرفت و بی پرده به من ابراز 
عالقه کرد. هاج و واج مانده بودم. به او گفتم من شوهر دارم و پسرم در سن 
و سال توست، ولی او همچنان با سماجت اصرار می کرد از روزی که مرا در 
ساندویچ فروشی خودش دیده، عاشقم شده است. به او گفتم شماره تلفن 
مرا چگونه به دست آوردی؟ گفت: از روی دستگاه پوز به بانک صادرکننده 
با این ترفند که یکی از مشتریانم یک صفر بیشتر به  کارت زنگ زدم و 
دستگاه وارد کرده است، از کارمند بانک خواهش کردم تا شماره تلفن و 
شماره کارت را برای بازگرداندن وجه اضافی مشتری به من بدهد! کارمند 
هم که ساعت دقیق و تاریخ واریز وجه از دستگاه پوز مغازه ام را دید، شماره 

تلفن تو را به من داد!
این زن جوان در ادامه اعترافاتش افزود: آن روز تلفن را قطع کردم، اما آن 
جوان دوباره تماس گرفت، پیامک داد، از طریق فضا های مجازی وارد شد 
و ... خالصه آن قدر این سماجت کثیف را برای ارتباط با من ادامه داد که 

دیگر از آبرویم می ترسیدم.
پیامک ها مطلع می شدند رسوایی  این تماس ها و  از  یا شوهرم  اگر فرزند 
این  با  ارتباطی  باور نمی کرد من هیچ  بار می آمد و هیچ کس  به  بزرگی 
جوان سمج ندارم! باالخره برای آن که شر او را از سرم کم کنم، پیشنهاد 
مالقات حضوری اش را پذیرفتم و برای بار دیگر به مشهد آمدم! به او گفتم 
برای رضای خدا دست از سرم بردارد! اما مرغ او یک پا داشت و فقط ادعا 
می کرد عاشقم شده است و نمی تواند مرا فراموش کند! باز هم به تهدید ها 
و خواسته هایش توجهی نکردم، ولی او حتی به مدرسه فرزند دیگرم زنگ 
می زد و پیامک های عاشقانه می فرستاد. در آخر هم مدعی شد اگر مبالغی 
پول به او بدهم دست از سرم برمی دارد. خالصه در طول ۱۰ ماه از ۱۰۰ 
هزار تومان تا ۱۰ میلیون تومان برای حفظ آبرویم به او دادم! ولی باز هم 
پول بیشتری می خواست تا این که موضوع کرونا پیش آمد و ساندویچی 
»حمید« تعطیل شد. او با من تماس گرفت و ادعا کرد که باید ۲۰ میلیون 
باید مغازه ساندویچ  بپردازد وگرنه  تا اجاره مغازه اش را  او بدهم  به  تومان 
فروشی را تحویل بدهد! هر چه التماس می کردم من این قدر پول ندارم 
باز هم او تهدیدم می کرد که آبرویت را می برم! به ناچار ماجرا را برای برادرم 

حسن بازگو کردم و گفتم آبرویم در خطر است.
برادرم نیز تهدید های آن جوان ساندویچ فروش را از پشت خط شنید و به 
من گفت با او در منزل خودم قرار بگذارم چرا که از حدود دو ماه قبل به 
مشهد آمده ام و در بولوار پیروزی زندگی می کنم! من هم با حمید تماس 
گرفتم و او را به بهانه دادن پول به خانه ام کشاندم. اول گفتم پنج میلیون 
باید ۲۰  او می گفت  اما  بقیه را هم مدتی بعد پرداخت می کنم،  می دهم 
میلیون را یک جا بدهم. قبل از آن که حمید به خانه بیاید برادرم در طبقه 
دوم مخفی شد و زمانی که حمید به خانه ام آمد ناگهان رو در روی برادرم 
قرار گرفت و ادعا کرد که عاشقم شده و مرا دوست دارد! در عین حال کار به 
مشاجره و دعوا کشید! وقتی آن ها با هم گالویز بودند، من چاقوی آشپزخانه 
را برداشتم و هنگامی که حمید به سمت من حمله ور شد تا مرا گروگان 
بگیرد، از ترس چاقو را به پایش زدم تا به جای حساس بدنش نخورد! زمانی 
که خون آلود روی زمین افتاد به اشتباه به جای اورژانس به آتش نشانی 
زنگ زدم، خیلی ترسیده بودم، چون خون ریزی او بند نمی آمد به همین 
دلیل پیکر مجروح او را با خودروی ۲۰۶ برادرم به بیمارستان فارابی بردیم و 

پنهانی از آن جا گریختیم!...
جوان  مرگ  خبر  میرزایی  قاضی  وقتی  ساله،   ۴۰ زن  اعترافات  پایان  در 
ساندویچ فروش را داد، این زن حقوق دان سرش را روی دیوار گذاشت و به 

سیاهی روزگارش اندیشید تا شاید...
تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد.
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ورزش هایی که عمرتان را 

طوالنی تر می کند
سرویس ورزشی کرمان امروز

انجام تمرینات مناسب و داشتن یک سبک زندگی سالم به افزایش طول عمر 
انجام 7 حرکت ورزشی برای طول عمر و  کمک شایانی می کند، همچنین 

بیشتر زنده ماندن بسیار موثر است.
و  عمر  اصلی طول  کلیدهای  بدنی خوب  آموزش  و  سالم  زندگی  یک سبک 
انجام ورزش  باالست. یک مطالعه جدید می گوید که  زندگی  به  امید  حفظ 
می تواند در واقع چند سال به زندگی شما بیفزاید و با این وجود باید انتخاب 

تمرین مناسب را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.
پیروی از تمرینات خاص می تواند به روش های مختلفی بر سالمتی شما تأثیر 
بگذارد که برخی برای قلب شما مفید هستند و برخی از آسیب دیدگی بدن 
شما جلوگیری می کنند و برخی دیگر سطح استرس شما را متعادل می کنند. 
ماندن  زنده  بیشتر  و  عمر  طول  برای  ورزشی  حرکت  و  تمرین  هفت 

بدنتان
1. تنیس و سایر ورزش های تیمی برای امید به زندگی بیشتر:

مطالعه جدیدی که توسط محققان انجام شده است ، نشان داده افرادی که 
ورزش تیمی می کنند نسبت به افرادی که ترجیح می دهند انفرادی به ورزش 

بروند ، طول عمر بیشتری دارند.
ادعا می کنند که همراهی و تعامل اجتماعی سالمت روان شما  کارشناسان 
را بهبود می بخشد و پایبندی شما به ورزش را افزایش می دهد و همچنین 
فعالیت بدنی منظم باعث افزایش مهارت های شناختی شما ، مانند حافظه 
، بدمینتون و  و تمرکز خوب می شود و از جمله کارآمدترین ورزشها تنیس 

فوتبال است.
 2 کاالنتیک برای کاهش وزن موثر:

کاالنتیک تک تک عضالت بدن را از طریق حرکات کوچک پالس درگیر می 
خم  و  پالس  ضربانهای  و  شود  می  چربی  های  سلول  سوختن  باعث  و  کند 
های جانبی ، نشستن های طوالنی بازوها و تخته ها رایج ترین تمرین های 

کاالنتیک برای داشتن ران های الغر هستند.
کاالنتیک را می توان در هر سنی و در تمام طول زندگی انجام داد تا تضمین 

شود که بدن شما در هنگام پیر شدن خمیده نمی شود.
3 دویدن برای داشتن کلسترول پایین و قلب سالم:

مطالعات نشان داده است که دویدن به کاهش قابل توجهی از کلسترول در 
بدن کمک می کند.

کلسترول اضافی در خون دلیل اصلی بیماری های قلبی عروقی است و دویدن 
باعث تولید سلول های لیپوپروتئین با چگالی باال می شود و به حفظ تعادل 
مناسب کلسترول در خون کمک می کند و عالوه بر این ، دویدن قلب شما 
را تمرین میدهد و آن را با هر ضربه بزرگتر و قوی تر می کند و این کار می 
تواند از ابتال به بیماری های قلبی جلوگیری کند و بنابراین به زندگی طوالنی 

تر کمک خواهد کرد.
 4 یوگا ضد جاذبه برای یک اسپینل سالم:

این شاخه یوگا کاماًل بیانگر گفته معروف "ذهن سالم در بدن سالم" است و 
از ساعات نشستن در  ناشی  فقرات و رفع تنش  به رفع فشار ستون  امر  این 

مطب کمک می کند.
با کشش ستون فقرات ، مواد مغذی بیشتری را در دیسک های بین مهره ای 
قرار می دهید و آنها را سالم نگه می دارید و این بدان معناست که در آینده 
کمتر دچار کمردرد خواهید شد و طبیعت مراقبه یوگا به خودی خود کمک 
می کند تا ذهن شما آرام شود و استرس را رها کند و اما قسمت خنده دارش 
را از دست ندهید:ما معموالً این شانس را نداریم که مثل مرد عنکبوتی در هوا 

آویزان شویم ، داریم؟
5شنا برای داشتن ریه های سالم و افزایش طول عمر:

به رغم اینکه ورزش کم تأثیر است ، شنا یک تمرین با کیفیت محسوب می 
شود که سالمت قلب و عروق شما را بهبود می بخشد و قاب عضالنی شما 
را تقویت می کند و بیشترین مزیت شنا ، در توانایی آن در افزایش ظرفیت 
ریه ها است و در نتیجه اکسیژن بیشتری دریافت می کنیم که برای کار و 
تمرکز مناسب مغز مهم است و همچنین ریه های بزرگتر نیز بدان معنی است 
که شما می توانید فشار بدنی بیشتری را تحمل کنید و خیلی سریع خسته 

نشوید.
6 کشش برای داشتن عضالت قوی تر:

برای حفظ و تقویت ماهیچه های ما ضروری است. عضالت  حرکات کششی 
انعطاف پذیر برای فعالیت های بدنی آمادگی بیشتری دارند و قادر به انجام 
کامل حرکت در مفاصل ما هستند و این مساله زمانی مهم می شود که به 
سن خاصی برسیم چرا که افراد مسن با محدودیت هایی در تحرک خود مواجه 
هستند و کشش راهی برای جلوگیری از آنها است و همچنین مانع از آسیب 
اثر حرکت غیر منتظره  دیدگی بدن ما می شود و ماهیچه های طوالنی در 

آسیب می بینند.
تمرینی  روال  تا یک  کنند  به شما کمک  ها  این دستورالعمل  که  امیدواریم 

کارآمد و سالم را در روتین زندگیتان ایجاد کنید.
7 افزایش طول عمر با ورزش های مخصوص چربی سوزی شکم و پهلو:

و  نیست  آسانی  کار  پهلوها  و  اطراف شکم  سوزاندن الیه های ضخیم چربی 
در بسیاری از موارد با رژیم های غذایی به تنهایی برطرف نمی شود اما این 
چربی های اضافه و آزاردهنده را می توان با ورزش بسوزانیم و نه تنها به اندامی 
متناسب برسیم بلکه به همین روش عمرمان را افزایش دهیم . تمرین زیر برای 
کوچک کردن شکم و سوزاندن چربی پهلوها و کمر و فعال کردن عضالت شکم 

، پهلوها و پشت مفید است :
حرکت اول:باال کشیدن زانوها در حالت نشسته

• روی یک نیمکت کوتاه بنشینید.
• پاها را به هم بچسبانید و مقابل بدن دراز کنید.

• باال تنه را صاف کنید و با دو دست به نیمکت تکیه بدهید و در یک حرکت 
زانوها را خم کرده آنها را به طرف جلو بکشید و به سینه بچسبانید و عمل 

بازدم را انجام دهید.
• دوباره حرکت را با سرعتی متعادل تکرار کنید. در اولین روزهای تمرین روزی 
در 4 ساعت  بار  روزی 12  را  بعد حرکت  روزهای  در  و  باردر 2 ساعت  هشت 

انجام دهید.
به عضالت  پایینی شکم فعال می کند و فشار زیادی  این حرکت عضالت   •

شکم وارد می نماید.
حرکت دوم:چرخش باالتنه ایستاده

• برای سوزاندن چربی های پهلوها و باریک شدن کمر، صاف بایستید به طوری 
هم  از  سانتیمتر  فقط چند  پاها  و  گیرند  قرار  فشار  تحت  که عضالت شکم 

فاصله داشته باشند.
• میله را از پشت روی شانه قرار دهید و دو سر آن را با دو دست بگیرید.

• در حالی که پایین تنه ثابت است باال تنه را به چپ و راست با انقباض کامل 
عضالت شکم بچرخانید.

 نکات مهم درباره ورزش :
اگر زیاد ورزش نمی کنید و بدن تان به ورزش عادت ندارد ، در روزهای اول این 
تمرینات را 5 تا 7 دقیقه انجام دهید سپس مدت تمرین را به 10 تا 15 دقیقه 

برسانید و آنها را تکرار کنید.
در ابتدای انجام اولین تمرین ها سرعتی متعادل داشته باشید و سپس سرعت 
انجام حرکات را افزایش دهید و تمرینات را به درستی انجام داده و در طول تمرین 
قسمت های مختلف شکم را تحت فشار قرار دهید .اگر تمرینات را اشتباه انجام 

دهید ، ممکن است بخشی از عضالت شکم در تمرین شرکت کند.

با  کشور  بزرگسال  بانوان  میز  روی  تنیس  برتر  لیگ  مسابقات  پرونده 
قهرمانی قاطع تیم شهرداری شهربابک، نماینده شایسته استان کرمان 

بسته شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
بانوان  برتر  لیگ  رقابت های  پرونده  تنیس روی میز،  اعالم فدراسیون  با 
بدون برگزاری دیدار های پلی آف و با قهرمانی تیم شهرداری شهربابک به 

مربیگری حمیده ایرانمنش مختومه اعالم شد.
ایران  اسالمی  میز جمهوری  روی  تنیس  فدراسیون  بررسی های  از  پس 
کشور،  باشگاه های  بانوان  برتر  لیگ  نشدن  یا  شدن  برگزار  در خصوص 
نتایج  اعالم  و  آف  پلی  مرحله  نکردن  برگزار  به  تصمیم  فدراسیون  این 

نهایی طبق رده بندی مرحله مقدماتی لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور 
گرفت.

شهرداری  تیم  مقدماتی،  مرحله  بندی  رده  نتایج  طبق  منظور،  بدین   
دانشگاه  شد،  معرفی   ۹۸ فصل  برتر  لیگ  قهرمان  عنوان  به  شهربابک 
آزاد اسالمی نجف آباد در مکان دوم ایستاد و تیم های سپاهان اصفهان 
و درین کاشت مانا مشترکاً مقام سوم این مسابقات را به خود اختصاص 
دادند. همچنین فدراسیون تنیس روی میز اعالم کرد تیم های یاد شده 
بایستی طبق قرارداد منعقده با اعضای تیم، با آن ها تسویه حساب مالی 
کنند.تصمیم گیری در خصوص برگزاری مرحله پلی آف لیگ برتر مردان 

هم به زودی اعالم می شود.

مصاحبه  در  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
قتل  به  متادون  با شربت  را  فرزندانش  زنی که  با  روانشناسی  تخصصی 

رسانده به جزئیاتی از این فاجعه دست یافتیم .
جوان،کوروش  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
احمد یوسفی، معاون اجتماعی پلیس کرمان در تشریح جزئیات بررسی 
جان  متادون  خوراندن  با  که  زرندی  جوان  زن  روانشناختی  مصاحبه  و 
فرزندانش را گرفت با اشاره به مرگ دو دختر بچه ی زرندی در اثر خوردن 
متادون، گفت: خانمی با 3۸ سال سن، پانزدهم خردادماه، دو دخترش را 

با خوراندن متادون به قتل می رساند.
است  صنعتی  مخدر  مواد  به  معتاد  که  همسرش  با  زن  این  افزود:  او 
اختالف شدید داشته که این اختالفات به مشکالت روحی و روانی وی 

منجر می شود.
احمد یوسفی اظهار کرد: زن به دلیل فشار مشکالت روحی روانی دچار 
این  درمان  برای  مرتبه  چندین  نیز  گذشته  سال  و  می شود  افسردگی 
مشکل به روانشناس و روانپزشک مراجعه کرده و تا شش ماه قبل دارو 

مصرف می کرده است.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان با بیان اینکه همسر 
به مصرف شیشه  مدتی  از  بعد  و  تریاک مصرف می کرده  قبال  زن  این 
که  زمانی  خانواده،  مادر  گفته ی  طبق  گفت:  می کند،  پیدا  گرایش 
صبح  تا  و  می شده  ترس  دچار  وی  می کرده  استفاده  شیشه  همسرش 

برای حفظ جان خود و بچه هایش بیدار می مانده است.
تهدید  و  توهم  دچار  که  معتاد  باهمسر  زندگی  زن  این  کرد:  تصریح  او 
می شد را با ترس و وحشت سپری می کرد که در نهایت با تصمیم طالق 
و جدایی و برای حفظ جان خود و فرزندانش به خانه ی پدری خود برمی 

گردد.
احمدیوسفی اظهار کرد:مادر خانواده عزت نفس پایین و خلق افسرده ای 
داشته به طوری که با هرگونه تحقیر و تنشی از نظر روانی دچار تزلزل 

می شده است.
او ادامه داد: پدر این زن نیز سابقه ی افسردگی و بستری در بیمارستان 

را داشته است.

انتظامی استان کرمان گفت: مادر خانواده  معاون اجتماعی فرماندهی 
مدعی است قصد داشته خودش و دو فرزندش را بکشد لذا شربت متادون 
را در شربت عرق نعنا حل می کند و به سوگند 10 ساله و فاطمه 6 ساله 
می خوراند و بعد از خوراندن این شربت پشیمان می شود و خودش شربت 

را نمی خورد.
او افزود: این زن دلیل قتل فرزندانش را شرایط بد مادی و روانی خانواده 

عنوان می کند و می گوید فرزندانم را دوست داشتم.
احمدیوسفی گفت: مادر خانواده سابقه ی مصرف مواد مخدر و الکل را 
ندارد و احتمال گرفتار شدن به جنون آنی در زمان قتل در وی بسیار کم 
است، زیرا او با داشتن زمان مناسب شربت متادون را تهیه و در شربت 

نعنا حل کرده و به بچه ها خورانده است.
او گفت: بعد از اینکه مادر خانواده ساعت 12 شب شربت متادون را به 
حلق  از  خون  می بیند  که  زمانی  صبح  هفت  ساعت  می دهد،  بچه ها 
اورژانس،  حضور  از  بعد  و  می کند  مطلع  را  برادرش  زده  بیرون  بچه ها 

پلیس نیز در صحنه حاضر می شود و او را دستگیر می کند.

برای دومین بار پیاپی؛  بانوان تنیسور شهربابکی قهرمان ایران شدند

جزئیات قتل دوکودک زرندی

 21 کشف  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
در  تریاک  کیلوگرم   12۹ و  هروئین  کیلوگرم 
عملیات های پلیسی شهرستان سیرجان خبر 

داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 

ایران  ، سرهنگ محمدرضا  خبرنگاران جوان  
انتظامی سیرجان، گفت: ماموران  نژاد،فرمانده 
کنترل  حین  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس 
به  شیراز  سیرجان-  محور  عبوری  خودرو های 
را  آن  و  مشکوک  تیبا  خودروی  دستگاه  یک 

متوقف کردند. او بیان کرد: ماموران در بازرسی 
از این خودرو 21 کیلو و 350 گرم موادمخدر 

صنعتی از نوع هروئین کشف کردند.
سرهنگ ایران نژاد با بیان این که متهمان پس 
از تشکیل پرونده به منظور سیر مراحل قانونی 

از شهروندان  معرفی شدند  قضائی  مراجع  به 
مورد  هرگونه  مشاهده  صورت  در  خواست: 
افیونی  مشکوک در حوزه حمل و توزیع مواد 
پلیسی  فوریت های  مرکز  طریق  از  را  مراتب 

110 به مأموران اطالع دهند.

فرمانده انتظامی سیرجان از کشف 12۹ کیلو 
دو  قاچاقچی طی  دستگیری 4  و  تریاک  گرم 

عملیات پلیسی خبر داد.
در  گفت:  نژاد  ایران  رضا  محمد  سرهنگ 
و  مرگ  سوداگران  با  امان  بی  مبارزه  راستای 
با  شهرستان  این  پلیس  ماموران  موادافیونی، 

مواد  دپو  از  پلیسی  و  اطالعاتی  اقدامات  انجام 
مخدر توسط قاچاقچیان مطلع شدند. او ضمن 
ماموران  از  عملیاتی  تیم های  تشکیل  به  اشاره 
پلیس مبارزه با موادمخدر، در تشریح عملیات 
منزل  یک  از  بازرسی  در  ماموران،  افزود:  اول 
مسکونی 11۹ کیلو گرم تریاک کشف و یک نفر 

متهم دستگیر شد.سرهنگ ایران نژاد در ادامه 
ماموران  کرد:  بیان  دوم  عملیات  خصوص  در 
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان در محور 
خودروی  دستگاه  یک  به  شیراز  سیرجان- 
سواری پژو 405 مشکوک و آن را متوقف کردند.

تصریح  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

تریاک  گرم  کیلو   10 عملیات،  این  در  کرد: 
کشف و 3 نفر متهم دستگیر شدند.

این دو عملیات  پایان گفت: در مجموع  در  او 
متهم   4 و  شد  کشف  تریاک  کیلوگرم   12۹
قضائی  مقام  به  پرونده  تشکیل  با  که  دستگیر 

معرفی شدند.

کشف ۱۵۰ کیلو گرم هروئین و تریاک در سیرجان

کشف ۱۲۹ کیلوگرم تریاک در دو عملیات پلیس سیرجان
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ای آریایِی ایرانِی مسلمان، ماسک و دستکش را در خیابان رها نکن!

این روزها شاید به چشم شما هم خورده باشد که در خیابان 
ها و کوچه ها ماسک ها و دستکش ها رها شده اند و چهره 
شهر کرمان از قبل هم نازیباتر شده است. در این ایام کرونا به 
دلیل استرس و اضطرابی که مردم دارند و ترس از دستکش 
و ماسک آلوده، بارها اتفاق می افتد که قبل از سوار شدن به 
اتومبیل افرادی که ضعف فرهنگی دارند، ماسک و دستکش 
تنها  نه  نازیبا که  اتفاقی  کنند.  رها می  در خیابان  را  خود 
بهداشت جامعه را مورد هدف قرار داده است، بلکه می تواند 
موجب نابودی محیط زیست نیز بشود. این فعِل منکر آنقدر 
میلیون سال  در چند  توان  را می  آن  لطمات  است که  بد 
آینده نیز مشاهده کرد. این رفتار البته در کشورهای دیگر 

نیز مشاهده می شود، اما سوال اینجاست که چرا در ایران؟

در ایران چند تفکر وجود دارد؛ یکی تفکر 2500 ساله که 
حرف از آریایی بودن و نژاد پاک و... می زند و دیگر اینکه 
1400 سال آموزه های مقدس را گوشزد می کند. هردوی 
این تفکرات قابل قبول و مهم است اما باید از افرادی که دائم 
در حال یادآوری این دو موضوع هستند پرسید؛ پس چرا در 

رفتار بعضی از هموطنان مان گاهی هیچکدام از این ارزشها 
دیده نمی شود؟این روزها که کشور ما با بحران کرونا دست 
و پنجه نرم می کند بیشتر می توان اثرات فرهنگ ها و ضد 
فرهنگ ها را مشاهده کرد. وقتی که ماسک و دستکش، دو 
در طبیعت  راحتی  به  را  ناپذیر  تجزیه  مواد  بدترین  از  قلم 

رها می کنیم، آیا می توانیم توقع رحمت از طبیعت داشته 
باشیم؟

این متن کوتاه را امروز منتشر می کنیم تا با استفاده از هر 
ارزش، مکتب و منشی به مردم شریف کرمان یادآور شویم 
که این اتفاق در شان کریمان کرمانی نیست و اینکه قامت 

رفتگران کرمانی به خاطر بی درایتی ما هر روز خم تر شود 
تک  تک  برای  که  روزی  امید  به  است.  دور  به  انسانیت  از 
رفتارهای خود فکری داشته باشیم و اینطور نباشد که شهر 
را غرق زباله سازیم و محیط زیست را بیش از پیش تهدید 

کنیم.

به قلم 
محمد فتح نجات

سرویس علم و دانش کرمان امروز

   
هوش مصنوعی یکی از مقوله هایی است که در علوم کامپیوتر، اهمیت 
فراوان دارد و تغییرات در هوش مصنوعی می توانند تحوالت گسترده ای را 

در فناوری اطالعات پدید بیاورند.
 آقای جان مکارتی  اولین شخصی بود که از هوش مصنوعی استفاده کرد. 
از جان مکارتی به عنوان پدر »علم و دانش تولید ماشین های هوشمند« نیز 
یاد می شود و ایشان مخترع یکی از زبان های برنامه نویسی هوش مصنوعی 
به نام »lisp« نیز می باشند. آقای الن تورینگ  در سال 1۹50 برای اولین 

بار به منظور تعریف هوش مصنوعی آزمون تورینگ را ابداع نمود.
هوشمصنوعیچیست؟

هوش مصنوعی، هوش ماشین هاست! در واقع شاخه ای از علوم کامپیوتر 
است که قصد دارد راه حل های الگوریتمی را ارائه کند تا بتوانیم به وسیله 
نیست؛  کافی  تعریف  این  اما  کنیم.  ایجاد  هوشمندی  ها  ماشین  در  آنها 
اول از همه باید بدانیم که تعریف هوشمندی چیست و بعد باید منظور از 

ماشین را دربیابیم:
 استدالل، منطق، تصمیم گیری ؛ این ها توانایی هستند که شما از آنها 
در  را  ها  توانایی  این  اگر  هستید.  هوشمند  شما  پس  کنید.  می  استفاده 
به  یابیم!  می  دست  هوشمند  ماشین  به  آنگاه  کنیم،  ایجاد  هم  کامپیوتر 
همین سادگی ... ولی به جز این ها چیز های دیگری هم در رابطه با تعریف 
هوشمندی وجود دارند که دانستن آنها را می توان مهم ارزیابی کرد. در 
واقع بحث هایی که در مورد هوشمندی و هوش مصنوعی مطرح شده است؛ 
تنها به دوره ی امروزه ی ما و قرن 21 مربوط نمی شود، بلکه از سال 1۹50 

این مباحث به طور جدی مطرح شد.
اهمیتآشناشدنبامفاهیمهوشمصنوعیبرایدانشجویان

در حال حاضر هوش مصنوعی به عنوان یکی از گرایش های رشته تحصیلی 
می  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  در  کامپیوتر  مهندسی  دانشگاهی 
رشته  کارشناسی  مقطع  دروس  از  یکی  مصنوعی  هوش  همچنین  باشد. 
این  در  درس  طرح  باشد.  می  نیز  اطالعات  فناوری  و  کامپیوتر  مهندسی 
آموزش به نحوی در نظر گرفته شده است که هم برای دانشجویان مقطع 
کارشناسی و عموم عالقه مندان مفید باشد و هم افرادی که قصد شرکت 
در آزمون کارشناسی ارشد و یا آزمون دکتری را دارند، بتوانند از این فیلم 

های آموزشی، برای منظور خود استفاده نمایند.

تکنیکهاوزبانهایبرنامهنویسیهوشمصنوعی
کنترلی  ساختار  ایجاد  مصنوعی  هوش  نویسی  برنامه  اولیهٔ  عملکرد 
مورد لزوم برای محاسبهٔ سمبولیک است. زبان های برنامه نویسی لیسپ 
در هوش  استفاده  مورد  های  زبان  مهم ترین  از  اینکه  بر  عالوه  پرولوگ  و 
مصنوعی هستند خصوصیات نحوی و معنایی آن ها باعث شده که آن ها 

شیوه ها و راه حل های قوی برای حل مسئله ارائه کنند.
از جمله  توسعه هوش مصنوعی  روی  بر  ها  زبان  این  توجه  قابل  تأثیر   
توانایی های آن ها به عنوان ابزارهای فکر کردن است. در حقیقت همان 
طور که هوش مصنوعی مراحل رشد خود را طی می کند، زبان های لیسپ 
و پرولوگ بیشتر مطرح می شوند که این زبان ها کار خود را در محدودهٔ 
توسعه سیستم های هوش مصنوعی در صنعت و دانشگاه ها دنبال می کنند 
و طبیعتاً اطالعات در مورد این زبان ها به عنوان بخشی از مهارت هر برنامه 

نویس هوش مصنوعی است.
منطقی  برنامهٔ  یک  است.  منطقی  نویسی  برنامه  زبان  یک  پرولوگ:   •  

دارای یک سری ویژگی های قانون و منطق است. در حقیقت خود این نام 
از برنامه نویسی PRO در LOGIC می آید. در این زبان یک مفسر برنامه 
را بر اساس یک منطق می نویسد. ایدهٔ استفادهٔ توصیفی محاسبهٔ اولیه برای 
بیان خصوصیات حل مسئله یکی از محوریت های پرولوگ است که برای 
علم کامپیوتر به طور کلی و بطور جزئی برای زبان برنامه نویسی هوشمند 

مورد استفاده قرار می گیرند.
 • لیسپ: اصوالً یک زبان کامل است که دارای عملکردها و لیست های 
الزمه برای توصیف عملکردهای جدید، تشخیص تناسب و ارزیابی معانی 
ساختارهای  به  اتصال  برای  کامل  قدرت  نویس  برنامه  به  لیسپ  است. 
های  زبان  ترین  قدیمی  از  یکی  لیسپ  چه  گر  دهد.  می  را  اطالعاتی 
و  نویسی  برنامه  فعال است ولی دقت کافی در  محاسباتی است که هنوز 
طراحی توسعه باعث شده است که این یک زبان برنامه نویسی فعال باقی 

بماند.
 در حقیقت این مدل برنامه نویسی طوری مؤثر بوده است که تعدادی از 

دیگر زبان ها مانند اف پی، ام ال و اسکیم براساس عملکرد برنامه نویسی 
آن بنا شده اند. یکی از مهم ترین برنامه های مرتبط با لیسپ برنامهٔ اسکیم 
است که یک تفکر دوباره در بارهٔ زبان در آن وجود دارد که به وسیلهٔ توسعه 
قرار  استفاده  برای آموزش و اصول علم کامپیوتر مورد  و  هوش مصنوعی 

می گیرد.
شاخههایهوشمصنوعیدردانشرایانه

مورد  ای  رایانه  دانش  های  در  از هوش مصنوعی  گوناگونی  های  شاخه 
استفاده قرار می گیرند، برخی این شاخه  ها عبارتند از:

)Machine Learning( یادگیری ماشین • 
)Neural Networks( شبکهٔ عصبی مصنوعی •

)Machine Vision( بینایی ماشین •
)Expert System( سیستم های خبره •

)NLP( پردازش زبان طبیعی •
)Genetic Algorithm( الگوریتم ژنتیک •

)Robotic( مفاهیم مرتبط با روباتیک •
هوشمصنوعیچگونهعملمیکند؟

های  الگوریتم  با  ها  داده  از  عظیمی  حجم  ترکیب  با  مصنوعی  هوش 
هوشمند و پردازش سریع و مکرر عمل می کند، تا به این طریق نرم افزار 
یاد  ها  داده  در  موجود  های  قابلیت  یا  الگوها  از  اتوماتیک  طور  به  بتواند 
تئوریها، روش  از مطالعات است که دربرگیرنده  AI طیف وسیعی  بگیرد. 

ها و تکنولوژی های بسیار و همچنین زیرزمینه های عمده ذیل می شود:
 1یادگیری ماشینی مدلسازی تحلیلی را اتوماتسازی می کند.

2 یک شبکه عصبی نوعی از یادگیری ماشینی است که از واحدهای به 
هم پیوسته )مانند نورنها( تشکیل یافته است که اطالعات را با پاسخ دهی 

به ورودی های خارجی و تقویت اطالعات بی هر واحد پردازش می کند.
متعدد  های  الیه  با  عظیم  عصبی  های  شبکه  از  عمیق  یادگیری   ۳  
واحدهای پردازشی استفاده می کند، و از پیشرفت ها در توان رایانشی و 
بهبود تکنیک های آموزشی برای یادگیری الگوهای پیچیده در حجم باالی 

داده ها بهره می برد.
4 رایانش شناختی زیرزمینه ای از AI است که برای تعامل انسان مانند 

طبیعی با ماشین ها تالش می کند.
 5 بینایی کامپیوتری با از تشخیص الگو و یادگیری عمیق برای تشخیص 

اینکه چه چیزی در یک تصویر یا ویدئو است بهره می برد.
۶ پردازش زبان طبیعی )NLP( توانایی کامپیوترها برای آنالیز، درک و 

تولید زبان انسانی، از جمله گفتار، است.

همه آنچه درباره هوش مصنوعی باید بدانید


