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روزان هم  یادداشت:

در هیاهوی افق حادثه

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

دبیر شورای هماهنگی مبارزه  با موادمخدر استان کرمان:

بازگشت دوباره 80 درصد 

معتادین بهبودیافته به چرخه اعتیاد

نوشتاری درباره ی آنتوان چخوف 

نویسنده مشهور روسی

هزینه های درمان ناباروری، کمر شکن است!
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مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان:

نمایشگاه تابستانی 

کرمان صنایع دستی در 

 برپا می شود

معروف ترین

 پهلوان های شاهنامه

 چه کسانی هستند؟

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان: 

 مشکل آب آشامیدنی 
شرق کرمان برطرف می شود

6

زائران ایرانی امسال 

به حج تمتع مشرف نمی شوند

کرمان و تهدید سالمت عمومی شهروندان؛ کرونا در خیابان های شهر  گزارش »کرمان امروز« از زباله های رها شده مرتبط با 

متن کامل در صفحه سوم

ضدفرهنگ از جنس ماسک و دستکش 
   بی توجهی مردمی در رها کردن ماسک و دستکش و سایر اقالم بهداشتی در خیابان های شهر کرمان عالوه بر اینکه چهره شهر را زشت می سازد، ممکن است فردی را به کرونا مبتال سازد و این غفلت یک فاجعه انسانی 
است. اینکه ما زباله ها را در خیابان های شهر رها می کنیم یک ضد فرهنگ است که نشان می دهد در چند دهه گذشته در زمینه فرهنگ سازی ضعیف عمل شده است و امروز میوه درخت آفت زده فرهنگ ما اینگونه 

در خیابان ها بد چشمی می کند و....

متن در صفحه هشتم

افتتاح نخستین

 پایگاه اطفا حریق

 منابع طبیعی 

سیرجان

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

  ماراتن واکسن سازی علیه کرونا ادامه دارد

  استفاده چرخشی دانشجویان از خوابگاه ها

  مرگ زوج جوان  به خاطر ریختن اسید در چاه

  به دام افتادن شکارچیان بره قوچ وحشی در جیرفت

اخبار ایران، جهان و حوادث:

کرمان  روایت »کرمان امروز« از معضالت صنایع در استان 
و انتشار خبر مبارک افتتاح 28 ابرکارخانه

کرمان آن هم در شرایط  در 
 نابسامان این روزها:

نوری مبارک 
در عمق 

تاریکی

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد
شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد امالک مشروحه ذیل در استان کرمان را از طریق مزایده عمومی شماره  99/10 به فروش  برساند، 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 02 /99/04 لغایت15 /99/04 از ساعت8:30 الی14:30به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. 

کرمان –بلوار شهید صدوقی – ساختمان مدیریت بانک ملت طبقه دوم – اداره ساختمان – تلفن 034-32437710-11
ضمنًا جلسه بازگشایی پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1399/04/21 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/04/15 میباشد.
توضیحات: 

الف( در فروشهای نقدی شرایط پرداخت بصورت 40% پیش پرداخت 40% حداکثر 2 ماه بعد )همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه میباشد.
ب( نحوه فروش نقد و اقساط )درصد پیش پرداخت ،تعداد اقساط ونرخ سود اقساط( طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج( در فروشهای اقساطی اولویت باباالترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.
د( تحویل ملک صرفا در خصوص امالک فاقد متصرف می باشد همچنین در امالک متصرف دار مشاعی و فروش اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالت نامه های رسمی بالعزل بدون حق 

توکیل به غیر خواهد بود .   ه(سایر شرایط مزایده فروش امالک در اسناد مزایده درج گردیده

 مبلغ با احتساب قیمت پایهمتراژ )مترمربع(کاربری کدشناسهردیف

تخفیف

 شرایط

 فروش

 توضیحات آدرس

 عرصه-حدود
 مترمربع

 اعیان- حدود
 مترمربع

با وضعیت موجود دارای ماشین آالت متراژ اعیان تقریبی می باشد کرمان-شهرک صنعتی خضرا میدان اول خ سمت راست بلوار نسترن پالک 21 شرکت نوآوران صنعت ساماننقد5595/5153949/373/800/000صنعتی1307266

با وضعیت  موجودکرمان-کهنوج - خیابان شهید بهشتی کوچه شهید بهشتی نبش کوچه سید احمد خمینی 12نقد3001601/028/000/000مسکونی2307304

با وضعیت  موجودکرمان کهنوج خیابان بهشتی کوچه شهید بهشتی 1 قطعه سوم از کوچه سید احمد خمینی 12نقد3001531/204/000/000مسکونی3307305

با وضعیت موجود )ملک دارای اصالحی می باشد و 40/25 متر مربع عرصه  کرمان خیابان مدیریت خ حکیم کوچه 47سرکوچه سمت راست درب اول جنب ترانس برقنقد2301706/140/000/000مسکونی4307171

وقف می باشد(

با وضعیت موجود دارای چهار فقره سند ششدانگ می باشد بر اساس کرمان ضلع غربی خیابان قرنی جنب بانک سامان ساختمان توپنقد231889/7349/246/800/000تجاری58921
اعالم کارشناس ملک متروکه می باشد عرصه طبق کارشناسی 253 
مساحتی گردیده پس از اصالحی 231 متر ،زیر زمین 222/5 متر ف 

همکف 203/51متر ، طبقه اول 231/86 متر ، طبقه دوم 231/86 متر مربع 
که مجموعًا معادل 889/73 متر می باشد 

با وضعیت موجود ملک مشاعی )سهم بانک 139/405 سهم از 672 سهم (کرمان خ خواجو کوچه 11-سرنبش کوچه شماره 11 نقد740163215/296/794/47812/237/435/582تجاری6304248

با وضعیت موجود ملک مشاعی )سهم بانک چهل و هشت ممیز پانصد و  خیابان شریعتی روبه روی خیابان شهید فوالدی )صباحی ( ساختمان آریا طبقه دوم سمت شمالی نقد646//69/11/815/988/3081/452/790قدرالسهمتجاری7305871

هجده سهم مشاع از نود شش سهم (

با وضعیت موجود دارای ماشین آالت متراژ اعیان تقریبی می باشد کرمان - شهرک صنعتی خضرا بلوار شقایق بین خ 20 و 21 نقد15198/92527106/470/000/00079/852/500/000صنعتی8305629

جدول فروش نقد و اقساط
نرخ سوداقساطتعداد اقساط )ماه(پیش پرداختکاربری

صنعتی/مزروعی

20% /با ماشین آالت

120

24%12

36%13

48%14

صنعتی/مزروعی /

25%فاقد ماشین آالت

60%15

72%16

84%17

96%18

مسکونی //تجاری /

اداری /سرقفلی /

40%خدماتی

120

24%12

36%13

48%14

60%15
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اخبار استان

خبر
دبیر شورای هماهنگی مبارزه

 با موادمخدر استان کرمان:

بازگشت دوباره 80 درصد 
معتادین بهبودیافته به چرخه اعتیاد 

 
اینکه  به  با اشاره  با موادمخدر استان کرمان  دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
انواع موادمخدر در دنیا از ۶۶ مورد سال ۲۰۰۹ هم اکنون به ۸۰۳ نوع ماده 
مخدر افزایش پیدا کرده است خاطر نشان کرد: برخی از این موادمخدر هنوز 
شناخته شده نیست ولی در مجموع اکثریت بیشتر این موادمخدر صنعتی 

بوده که اثرات مخرب خیلی زیادی دارند.
»محمدرضا انارکی محمدی« در جمع خبرنگاران با اشاره به سالروز جهانی 
مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد:  شورای هماهنگی مبارزه موادمخدر که زیر 
مجموعه ستاد مبارزه با موادمخدر کشور است، از ۵ کمیته تشکیل شده که 

مهمترین اولویت ستاد، بحث پیشگیری است.
وی با تشریح کمیته های شورای مبارزه با موادمخدر گفت: کمیته پیشگیری، 
کمیته مقابله با عرضه و مبارزه با موادمخدر، کمیته حقوق قضایی، کمیته 
درمان و کمیته سازمان های مردم نهاد از زیر مجموعه های این شورا می 

باشند که ریاست این شورا بر عهده شخص استاندار است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان کرمان با اشاره به اینکه این 
شورا، در ۴ دهه گذشته تالش های بسیاری در راستای مبارزه با موادمخدر 
انجام داده است افزود: متاسفانه یکی از مواردی که تاکنون در بحث مبارزه 
همین  از  که  است  پیگشیری  موضوع  بود،  شده  غفلت  آن  از  موادمخدر  با 
رو ستاد مبارزه با مواد مخدر اولویت اصلی خود را پیشگیری قرار داده که 
راستا در دو سه سال  این  استان کرمان کارهای خوبی در  خوشبختانه در 
صورت  به  نزدیک  آینده  در  کارها  این  از  برخی  که  گرفته  صورت  گذشته 

کشوری اجرا خواهد شد.
انارکی محمدی با اشاره به اجرای طرح »یاری گران زندگی« گفت: این طرح 
که از سال گذشته با انعقاد تفاهمنامه میان وزارت کشور و وزارت آموزش و 
پرورش اجرایی شد، به دنبال ارائه آموزش های مهارتی برای زندگی آینده 
مختلف  موضوعات  با  مقابل  در  را  جوانان  و  نوجوانان  بتواند  تا  بود  خواهد 
اجتماعی از جمله بحث موادمخدر مصون بسازد که مقرر شده این طرح در 

۲۰ درصد مدارس کل کشور اجرایی شود.
وی با اشاره به اینکه این طرح در ۲۰ درصد مدارس سطح استان نیز تا پایان 
ویروس  دلیل شیوع  به  مدارس  تعطیلی  با  افزود:  اجرایی شد  سال گذشته 
کرونا، اجرای این طرح و ارائه آموزش های الزم در سامانه »شاد« برای دانش 

آموزان تشریح شد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان کرمان به دیگر اولویت های 
ستاد مبارزه با موادمخدر اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از اولویت ها ستاد 
و شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر بحث جمع آوری معتادین متجاهر 
روبرو  افراد  این  از  نگهداری  با مشکالتی در بحث  این طرح  البته  است که 

بوده است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان در راستای ایجاد مراکز ترک 
اعتیاد ماده ۱۶ گفت: در سال گذشته توسط سپاه ثاراهلل استان کرمان یک 
مرکز ماده ۱۶ برای جمع آوری و نگهداری معتادین متجاهر راه اندازی شد 
ضمن آنکه مرکز ماده ۱۶ زنان نیز توسط بهزیستی استان در سال گذشته 

راه اندازی شده است.
انارکی محمدی با اعالم خبر جمع آوری معتادین متجاهر در استان کرمان 
از هفته آینده افزود: طبق قانون معتادین متجاهر پس از جمع آوری از یک 
تا سه ماه می توانند در مراکز ماده ۱۶ نگهداری شوند که براساس دستور 
مقام قضایی می تواند سه ماه دیگر نیز به ماندن در این کمپ اضافه شود که 
معتقدیم سه ماه یا نهایتا ۶ ماه، زمان کافی برای ترک اعتیاد و ارائه آموزش 

های الزم برای این افراد نیست.
اینکه  به  با اشاره  با موادمخدر استان کرمان  دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
میزان  افزود:  است  قانون  این  اصالح  دنبال  به  موادمخدر  با  مبارزه  ستاد 
نگهداری این افراد باید به دو سال افزایش پیدا کند تا در این دو سال هم 
چرخه درمان کامل و هم بتوان برای اشتغال این افراد کارهای موثری را انجام 
داد و معتقدیم اگر این آیین نامه به درستی اجرا شود، دیگر شاهد خواهیم 

بود افراد کمتری به اعتیاد دوباره بازگشت پیدا خواهند کرد.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد از معتادان بهبود یافته به اعتیاد بازمی گردند، 
اظهار کرد: چون مدت زمان نگهداری این افراد در کمپ های ماده ۱۶ کم 
است، این طرح در حال حاضر به خوبی اجرا نمی وشد و ۸۰ درصد معتادین 

بهبودیافته دوباره به چرخه اعتیاد بر می گردند.
انارکی محمدی در بخش دیگری از صحبت های خود به موقعیت ایران در 
منطقه اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۰۱ میزان تولید موادمخدر در کشور 
افغانستان ۲۰۰ تن در سال بود که این میزان تولید موادمخدر هم اکنون به 
بیش از ۹۰۰۰ تن رسیده و عالوه بر تولید موادمخدر سنتی، تولید شیشه نیز 

در این کشور افزایش پیدا کرده است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان کرمان به طوالنی بودن مرز 
میان ایران و افغانستان اشاره کرد گفت: هم اکنون شاهد هستیم از سمت 
از سمت مرزهای  و  وارد می شود  شرق کشور مواد مخدر سنتی و شیشه 
غربی، پیش سازه های موادمخدر صنعتی وارد و به سمت افغانستان می رود 
که خود باعث شده کار دو چندان بشود و از سوی دیگر با توجه به تحریم 
های ظالمانه غرب و آمریکا، دسترسی به برخی امکاناتی که بتوان در مرزهای 
کشور موادمخدر را شناسایی کرد، برای ما وجود ندارد و همین امر سبب شده 
علی رغم همه اقدامات، تالش ها و شهادت جوانان ما در این راه، باز شاهد 

ورود موادمخدر به کشور باشیم.
اظهار  دنیاست  در  موادمخدر  با  مبارزه  علمدار  ایران  اینکه  به  اشاره  با  وی 
زیاد است که  تقاضای موادمخدر  و  بپذیریم در کشور هم عرضه  باید  کرد: 
خود نشان می دهد در کنار سایر اقدامات مبارزه ای باید در بحث اقدامات 
به  نیاز  نروند. جامعه  به سمت موادمخدر  تا مردم  نیز کار کنیم  پیشگیرانه 
نشاط بیشتر دارد و باید یکسری اقدامات در جامعه صورت گیرد تا مردم به 

سمت موادمخدر سوق پیدا نکنند.
از ۶۶ مورد سال ۲۰۰۹ هم  انواع موادمخدر در دنیا  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرد:  نشان  خاطر  است  کرده  پیدا  افزایش  مخدر  ماده  نوع  به ۸۰۳  اکنون 
برخی از این موادمخدر هنوز شناخته شده نیست ولی در مجموع اکثریت 

بیشتر این موادمخدر صنعتی بوده که اثرات مخرب خیلی زیادی دارند.

همچون  استانی  در  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
کرمان با این همه سرمایه  و ثروت، محرومیت معنا ندارد، تاکید کرد: 
به صورت جد  اقتصادی  با مفاسد  باید بحث مبارزه  استان کرمان  در 
پیگیری شود و نباید اجازه دهیم که عده ای اموال مردم و بیت المال 

را به  عنوان اموال شخصی خود بدانند و آنها را ببرند.
استان  دادگستری  کل  رییس  با  دیدار  در  معروفی«  »حسین  سردار 
کرمان با تبریک هفته قوه قضاییه گفت: رویکرد جدید سیستم قضایی 
در کشور را باید تبریک و سپاسگزار باشیم زیرا کارهای جدید و بسیار 
خوبی در این دوره جدید آغاز شده است و امیدواریم روز به روز نتایج 

این اقدامات در جامعه افزایش پیدا کند.
وی با بیان این مطلب که جبهه انقالب با همه وجود در کنار دستگاه 
قضاست، تصریح کرد: در استان کرمان موضع گیری دستگاه قضایی 
و جدیت بدون مالحظه برای انقالب و مردم جای تشکر دارد و عمال 
عدالت  حوزه  در  قضایی  دستگاه  ورود  جاهایی  در  می کنیم  مشاهده 

گستری که نیاز جدی جامعه بوده، به چه میزان تاثیرگذار بوده است.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان بیان کرد: مردم قطعا چون انقالب را 

دوست دارند سختی آن را تحمل کرده و خواهند کرد ولی هیچ انسان 
و هیچ اندیشه ای فساد و تبعیض را تحمل نمی کند زیرا انقالب اسالمی 
با مردم تعریف می شود و مردم خط قرمز ماست و این مردم هستند که 

پای انقالب می ایستند.
وی ایستادگی مردم پای انقالب را یکی از ترس های دشمن برشمرد 
و عنوان کرد: مردم قدر خدمات ارزشمند قوه قضاییه را می دانند و با 
جدیت اقدامات قوه قضاییه را پیگیری می کنند و وقتی اینگونه عدالت 
ها را مشاهده کنند، قطعا به قوه قضاییه تکیه خواهند کرد زیرا می دانند 

کسی هست که بتواند حق آنها را بگیرد.
معروفی حوزه عملی در قوه قضائیه را مشهود دانست و بیان کرد: سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با همه وجود در کنار قوه قضاییه است و آماده 
مقام  فرمایشات  اجرای  و  عدالت  تحقق  راستای  در  شما  با  همکاری 
معظم رهبری را دارد زیرا شما تحت امر ولی و ما نیز تحت امر ولی 

هستیم لذا ما با همه وجود در کنار شما خواهیم بود.
همچون  استانی  در  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
کرمان با این همه سرمایه  و ثروت، محرومیت معنا ندارد، تاکید کرد: 

اقتصادی به صورت جد  با مفاسد  باید بحث مبارزه  در استان کرمان 
پیگیری شود و نباید اجازه دهیم که عده ای اموال مردم و بیت المال 

را به  عنوان اموال شخصی خود بدانند و آنها را ببرند.
معروفی در بخش دیگری از صحبت های خود، یکی از مجموعه هایی 
کشور  قضایی  سیستم  را  گرفته  قرار  دشمن  هجمه  مورد  همواره  که 
ذکر کرد و افزود: قوه قضاییه در دوره آیت اهلل رییسی به امرو عدالت 
را در حال  انقالبی خوبی  بزرگترین اصالح  انصافا  و  گستری پرداخته 
انجام دادن است و از سوی دیگر هدف دشمن بی ثبات سازی است لذا 
جبهه انقالب اسالمی باید بیشتر منسجم شده و در برابر دشمن سد 
ایجاد کند تا این عدالت گستری به  خوبی توسط دستگاه قضا اجرا شود.

حاج   ، اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  همه  برآنکه  تاکید  با  معروفی 
کرد:  نشان  خاطر  است  سلیمانی  شهید  سپاه  خروجی  و  است  قاسم 
مکتب حاج قاسم باید در جامعه ساری و جاری شود و باید مکتب حاج 
قاسم سلیمانی را به مدارس، دانشگاه ها و خانه ها ببریم تا مردم با ابعاد 
شخصیتی و مکتبی شهید سلیمانی بیشتر آگاه شوند و راه و مکتب 

شهید سلیمانی ادامه پیدا کند.

صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
تابستانی  نمایشگاه  گفت:  کرمان  استان  دستی 
پارس  هتل  در  روز   ۱۰ مدت  به  دستی  صنایع 

کرمان برپا می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی 
با  فعالی  فریدون  کرمان،  استان  فرهنگی  میراث 
دستی  صنایع  تابستانی  نمایشگاه  اینکه  به  اشاره 
کرمان با ۴۰ غرفه برپا می شود، اظهار کرد: در این 
نمایشگاه رشته های هنری همچون پته دوزی، قلم 
قیمتی،  نیمه  و  قیمتی  زیورآالت  مس،  روی  زنی 
هنرهای چوبی، گلیم بافی و … به معرض نمایش 

و فروش در می آید.
او با بیان اینکه در این نمایشگاه تولید زنده برخی 
از هنرهای سنتی استان کرمان را خواهیم داشت، 
مناسبی  فرصت  مذکور  نمایشگاه  کرد:  اظهار 

این  سنتی  هنرهای  و  دستی  صنایع  معرفی  برای 
هدف  اینکه  به  اشاره  با  فعالی  بود.  خواهد  استان 
پیوند  کرمان  دستی  صنایع  نمایشگاه  برگزاری  از 
بین صنعت گردشگری و صنایع دستی و همچنین 
هم افزایی هرچه بیشتر این دو صنعت است، تصریح 
زیرساخت های  و  دستی  صنایع  که  زمانی  کرد: 
گیرند،  قرار  هم  کنار  در  هتل ها  مانند  گردشگری 
این پیوند برقرار می شود و جذابیت های گردشگری 

و صنایع دستی دوچندان خواهد شد.
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
از  بازدید  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  دستی 
از ساعت  روزه  نمایشگاه صنایع دستی کرمان هر 
۱۸ تا ۲۳ خواهد بود، اظهار کرد: از بازدیدکنندگان 
با حفظ پروتکل های بهداشتی  درخواست می شود 

در نمایشگاه مذکور حضور یابند.

استاندار کرمان با اشاره به وضعیت آب آشامیدنی شهرستان های شرقی این 
استان گفت: در سفر هفته گذشته به تهران مقرر شد دولت مشکل تامین آب 

آشامیدنی شرق این استان را پیگیری و در راستای رفع آن اقدام کند.
محمدجواد فدائی  در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر هفته گذشته خود 
به تهران و برگزاری چندین نشست به منظور پیگیری مسائل استان کرمان 
افزود: تامین آب شهرهای بم و بروات به ۳۰۰ میلیارد تومان و تامین آب دیگر 

شهرستان ها ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که معاونت توسعه روستایی 
معاون اول رییس جمهوری قول پیگیری در این زمینه داد.

وی اظهار کرد: به منظور بررسی مسائل توسعه شهرستان های شرقی استان و 
مناطق روستایی کمتر توسعه یافته، نشستی با حضور معاون توسعه روستایی 

معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.
استاندار کرمان گفت: در این نشست نماینده شهرستان های شرقی استان در 
مجلس شورای اسالمی، نمایندگانی از بنیاد علوی و ستاد اجرایی فرمان امام 
)ره( حضور داشتند و بنیاد علوی اعالم آمادگی کرد که پروژه های عمرانی با 
پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد را در چهار شهرستان شرقی استان کرمان 

به اتمام برساند.
وی تصریح کرد: مقرر شد برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در شهرستان 
های بم، ریگان، فهرج و نرماشیر، فرمانداران شهرستان ها طرح ها را طی ۲ 
هفته آینده ارائه دهند و معاونت توسعه روستایی از محل تسهیالت روستایی 

ارزان قیمت با نرخ شش درصد اضافه بر سهم استان منابع در اختیار بگذارد.
فدائی افزود: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( نیز اعالم آمادگی 
کرد که ۵۰ درصد هزینه بیمه منازل روستایی )شرق استان( را پرداخت کند و 

این موضوع در دفتر روستایی استانداری کرمان پیگیری می شود.
وی افزود: همچنین از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( اعالم شد 
به هر میزان که استان کرمان برای ایجاد اشتغال در شهرستان های شرقی 
اعتبار بگذارد، ستاد پنج برابر اعتبار می گذارند تا تسهیالت قرض الحسنه 

پراخته شود.
وی بیان کرد: همچنین در این نشست درباره کشت گلخانه ای و گلخانه های 
خانگی بحث و قرار شد استان کرمان طرح جامعی را طی سه ماه آینده ارائه و 

معاونت توسعه روستایی، منابع مالی آن را تامین کند.
استاندار کرمان افزود: همچنین پیش از این در نشستی با حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت برای فعال شدن قطعه سازان ارگ جدید تصمیم گرفته شد 
که سایپا و ایران خودرو سفارش بدهند اما این کار به انجام نرسیده و در حضور 
به زودی  اول رییس جمهوری مقرر شد که  معاون توسعه روستایی معاون 

جلسه ای با حضور خودروسازان و قطعه سازان برگزار شود.
وی با بیان اینکه در جلسه ای که با سرپرست وزارت صمت داشتیم، مسائل و 
مشکالت واحدهای صنعتی و به ویژه خودروسازی بم را مطرح کردیم افزود: 
خودروسازان بم در سال ۹۷ تعداد ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو تولید داشته و 
سال ۹۸ تعداد ۳۵ هزار واحد تولید کردند در حالی که ظرفیت تولید آنها ۳۵۰ 

هزار واحد است.
فدائی با اشاره به اینکه در واقع خودروسازان بم در سال قبل تنها ۱۰ درصد 
ظرفیت، تولید کرده اند، گفت: در نشست با سرپرست وزارت صمت اعالم شد 

خودروسازان در نقدینگی و تامین منابع ارزی و ریالی مشکل دارند.
براساس شرایطی، مجوز پیش فروش به  بیان کرد: همچنین مقرر شد  وی 
خودروسازان داده شود تا از این طریق منابع مالی ریالی تامین شده و برای 

تامین منابع ارزی از ارز مس استفاده کنند.  

اولین پایگاه اطفا حریق یگان حفاظت منابع طبیعی در منطقه 
چهارگنبد بخش بلورد سیرجان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، مهران میرشاهی رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان سیرجان گفت: متاسفانه از ابتدای خرداد ماه امسال 
رخ  سیرجان  شهرستان  درمراتع  سوزی  آتش  فقره  ده  تاکنون 
از  شهرستان  این  طبیعی  منابع  از  هکتار   ۴۰ از  بیش  و  داده 
بین رفت. او با بیان اینکه افتتاح نخستین پایگاه اطفا حریق در 
چهارگنبد اقدامی شاخص، کارساز و موثر در راستای حفاظت و 

توسعه عرصه های منابع طبیعی است، افزود: با وجود این پایگاه 
مردم  سازمان های  و  مردمی  نیرو های  ساماندهی  و  هماهنگی 
نهاد درعملیات های اطفا حریق مراتع منطقه چهارگنبد بهتر و 
بیشتر می شود و خسارت های ناشی از آتش سوزی ها به حداقل 

خواهد رسید.
بخش  اقتصادی  معین  طرح های  مجری  میرمحمدی،  مسعود 
بلورد نیز گفت: این پایگاه به منظورجلوگیری ازآتش سوزی های 
راستای  در  و  چهارگنبد  منطقه  عرصه های  در  احتمالی 
افتتاح  سیرجان  فوالد  جهان  مجتمع  اجتماعی  مسئولیت های 

شد.
احداث  منطقه  آباد  اسالم  روستای  در  که  پایگاه  این  افزود:  او 
ایجاد  ریال  میلیارد  یک  اعتبار  و  مترمربع   ۷۰ زیربنای  با  شده 

شده و  بخشی از تجهیزات خریداری شده است.
انسانی  نیروی  نفر  یک  نیز  مسئولین  بایستی  کرد:  تصریح  او 
مورد نیاز را تامین کنند تا این پایگاه که درمنطقه ای مشرف بر 
منطقه احداث شده است در مواقع الزم ۲۴ ساعته آماده کمک 
منابع طبیعی  از آتش سوزی عرصه های  برای ممانعت  رسانی 

باشد.

فرمانده سپاه ثاراهلل استان تاکید کرد:

مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی در کرمان

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان:

نمایشگاه تابستانی صنایع دستی در کرمان 
برپا می شود

استاندار کرمان: 

 مشکل آب آشامیدنی شرق کرمان برطرف می شود

افتتاح نخستین پایگاه اطفا حریق منابع طبیعی سیرجان

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

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک 

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.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/21  تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/4      307 م/الف
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قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

شجاعت
در جمع صحبت از شجاعت شد و هر یک صفتی را برای شجاعت 
بیان کرد. اولی گفت: شجاع یعنی طرفداری از حق و ایستادگی 
در برابر باطل. دومی نظری دیگر داشت و شجاعت را ایستادگی 
نامالیمات و صبر و بردباری معنی می کرد. سومی هم  برابر  در 
از خوبی کردن در برابر بدی دیگران می گفت. من هر چه فکر 
کردم همه صحبتهای آنها از خصلت های یک فرد شجاع بود پس 
من هم صفتی دیگر را اضافه کردم و گفتم شجاعت یعنی اعتراف 
به آنچه انجام داده ای در دادگاه وجدان و به حکمش سر فرود 

آوردن.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

در هیاهوی 

افق حادثه
لفت  جهان  این  از  خواهد  می  دلم 
بدهم اما دیوانه وار نگران احوال توأم. 
نگرانم که روزگار را چگونه گذرانده 

و با شادی و غم چگونه می سازی؟
معنای عشق  به  یا  معنای تجسس  به  این  دانم  نمی  البته 
است. اما به هر حال آنچه مرا به زندگی وصل می کند 
باعث  این گونه غصه ها  برای توست و  دلواپسی هایم 
شده اند که همچنان دوام بیاورم. این دلشوره ها حکمت 
را  زندگی  کتاب  دهد که  می  فرصت  آدم  به  و  داشته 
دربیاورد  سر  پیچیده  های  فرمول  از  بلکه  تا  بزند  ورق 
و از زیستن بهره مند گردد. ما به خنده ها و نگرانی ها 
ناز  به  را  زیستن  نیاز  فداکاری  و  محبت  با  تا  محتاجیم 
رها  ها  بیهودگی  در  اسارت  از  و  کنیم  تبدیل  زندگی 
دلشوره  به  آری  کنم  زندگی  تا  نگرانم  برایت  شویم. 
هایت نیازمندم تا زنده بمانم و برای زندگی بهانه داشته 
که  دارم  دوست  اما  ماند  نخواهی  تنها  من  بی  باشم. 
انگار می خواهم  ها  تازگی  باشد.  من  مال  لبخندهایت 
که عشق را به تو و تو را به خودم ربط دهم ولی برای 
این ارتباط الزم است که یک انسان کامل باشم اما در 
رکود و سکوت و شکست آب از آب تکان نمی خورد 
و زندگی دلچسب نیست. به خاطر تو بر می خیزم پنجره 
را باز کرده و به آفتاب خیره می شوم تا باور کنم که 
زندگی باید کرد انگار به راستی تا شقایق هست زندگی 

باید کرد.
پایان خاموشی من روزی بود که تو را شناختم و حاال 
مانعی هستی که زمین را کنار بگذارم. خاطراتت روبه 
رویم رژه می رود تا از بریدن و به سیم آخر زدن شرم 

داشته باشم. نمی توانم پا پس بگذارم نمی توانم بمیرم.
با تو از کوچه ی تاریخ به هر جا زده ام

در هیاهوی افق حادثه برپا زده ام 
ای که مشتاق توأم باز مرا می بینی 

در سکوتی جنس رفتن سنگ و سرما زده ام

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از زباله های رها شده مرتبط با کرونا در خیابان های شهر کرمان و تهدید سالمت عمومی شهروندان؛

ضدفرهنگ از جنس ماسک و دستکش 

ماسک ها و دستکش های رها شده و حضور زباله گردها 
در سطح کوچه و خیابان ها و کنار سطل های زباله شهر 
کرمان، قصه دردناک و تاثر بر انگیز این  روزهای کرونایی 
است که دل هر عابر و بیننده با وجدانی را  به درد می آورد. 
کرونا  ویروس  مقابل  در  دفاعی  سپر  ترین  مهم  امروزه 
ماسک و دستکش است و توصیه اکید این است که  برای 
و  است  بسیار ضروری  انسان  بدن  به  ویروس  نشدن  وارد 
رعایت و استفاده آن انتقال ویروس را کاهش می دهد. اما 
در این ایام وقتی پا را از منزل بیرون می گذاری و به مکان 
های عمومی مانند ادارات و خیابان ها می روی شاهد آن 
هستیم که ماسک و دستکش ها روی زمین لگد مال می 

شوند و کسی به آنها توجهی ندارد.
با  که  است  کرمانی  شهروندان  از  یکی  مهدوی  حسین 
دستکش  و  ماسک  شهروندان  از  بعضی  اینکه   از  گالیه 
از  گفت:  اندازند  نمی  زباله  سطل  درون  را  شده  استفاده 
به  نسبت  دارم  درخواست  عاجزانه  کرمانی  شهروندان 

سالمت یکدیگر اهمیت  قایل باشند. 
کنی  نگاه  که  را  شهر  گوشه  شکرهر  را  خدا  افزود:  وی 
سطل زباله تعبیه شده است و به راحتی هم قابل دسترس 
است پس چرا با یک رفتار ناپسند به محض خارج شدن از 
بانک، اداره ها، فروشگاه ها و ...دستکش را در کف خیابان 
می اندازید! اینگونه حتی سالمت خود را در معرض خطر 

قرار می دهید.
زهره رضایی شهروند دیگری نیز چنین گفت: بی توجهی 
در رها کردن ماسک و دستکش و سایر اقالم بهداشتی در 

خیابان های شهر کرمان اگر چه چهره شهر را زشت کرده 
است بلکه اگر کسی را هم به این ویروس مبتال کند بسیار 

دردناک خواهد بود.

افراد  همه  کرونا  شیوع  با  که  روزهایی  در  افزود:   وی 
جامعه به فکر سالمتی خود و خانواده هستند چرا د راین 
میان پاکبانان شهر مورد فراموشی قرار گرفته اند؟ آیا این 
اگر  نیست!  شهروندی  حقوق  به  نسبت   ما  دید  از ضعف 
به  دیگر هیچ کس  این حقوق می شد  به  توجهات الزم  
خودش اجازه نمی داد به حقوق جامعه و دیگران تعرض 

کند.  
دستکش  و  ماسک  دستمال،  گفت:  نیز  دیگری  شهروند 
پراکنده شود،  باد  با وزش  تواند  رها شدن می  در صورت 
و  برود  به مکان دیگری  و  قرار گیرد  باد  و  در جریان آب 
به  باشد. کودکان نسبت  خطرهای جدیدی در پی داشته 
زمین  روی  از  را  آن  و  شوند  کنجکاو  دستکش  و  ماسک 

بردارند و اینگونه بیماری را منتشر کنند. 
نکنند،  توجه  معضل  این  به  مردم  اگر  افزود:  ایشان 
کارمندان شهرداری و دیگر شهروندان از همین ماسک ها 
و دستکش های آلوده و رها شده در شهر به این ویروس 

مبتال خواهند شد. 
از طرفی ممکن است ویروس ها روی سطوح این وسایل 
بنشینند وتا مدت چند ساعت یا چند روز زنده بمانند. در 
موجب  توانند  می  خود  ها،  دستکش  و  ها  ماسک  نتیجه 
اقالم  این  بهداشتی  دفع  رو  این  از  شوند.  بیماری  انتقال 

ضرورت دارد.  
نبودند  هم  کم  ناهنجار  رفتارهای  درکناراین  البته 
را ضد  به طور خودجوش وسایل عمومی  شهروندانی که  
فعال  کرونا  شیوع  از  پیشگیری  جهت  در  و  کرده  عفونی 
بودند. به این دسته از شهروندان دست مریزاد می گوییم 
با بیماری کرونا آرزوی صحت و  و برای شهروندان درگیر 

سالمتی داریم.

  بی توجهی مردمی در رها کردن ماسک و دستکش و سایر اقالم بهداشتی در خیابان های 
شهر کرمان عالوه بر اینکه چهره شهر را زشت می سازد، ممکن است فردی را به کرونا مبتال 
سازد و این غفلت یک فاجعه انسانی است. اینکه ما زباله ها را در خیابان های شهر رها می کنیم 
یک ضد فرهنگ است که نشان می دهد در چند دهه گذشته در زمینه فرهنگ سازی ضعیف 
عمل شده است و امروز میوه درخت آفت زده فرهنگ ما اینگونه در خیابان ها بد چشمی 

می کند و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

کمال گراها با چه رفتارهایی به خود آسیب می زنند؟ 
سرویس اجتماعی کرمان امروز

 آیا کسی را می شناسید که شخصیت کمال گرا داشته 
باشید  داده  تشخیص  دارد  که  رفتار هایی  از  شاید  باشد؟ 
افرادی که دارای شخصیت کمال گرا  که کمال گراست. 
هستند لزوما نگاه مثبتی به خود ندارند. البته این موضوع 
تا حدودی بستگی به این دارد که فرد، کمال گرای سازگار 
هم  با  رفتاری  نظر  از  که  ناسازگار  گرای  کمال  یا  باشد 

متفاوتند.
 بعضی از کمال گرا ها به خوبی می توانند طبق استاندارد ها 
پیش بروند، اما خیلی از این تیپ های شخصیتی اینگونه 
دست  و  عملکرد  دارای  گرا ها  کمال  از  بسیاری  نیستند. 
ما  نظر می رسد.  به  که عجیب  آورد های ضعیفی هستند 
انتظار داریم همه ی کمال گرا ها در تحصیل و کار و ورزش 
بسیار خوب عمل کنند، اما در برخی موارد واقعا ضعیف 
اتفاقی می افتد؟ موفقیت خود  عمل می کنند. چرا چنین 

را نابود می کنند.
بیشتر آدم ها کم و بیش تالش می کنند بهترین کار هایی 
که از دست شان برمی آید انجام دهند. خیلی ها با مشکالتی 
که  اندازه  آن  می شود  این  مانع  که  درگیرند  زندگی  در 
می خواهند خوب و درست عمل کنند. برای یک شخصیت 
این  با  بنابراین  است،  راه  تنها  بودن  بهترین  گرا،  کمال 
نگرش و طرز فکر، کمال گرا می تواند طی پروسه ی تالش 

برای بهترین بودن، خودش را نابود کند.
کمالگراهاباچهرفتارهاییبهخودآسیبمیزنند؟

تعللکردن
امروز  تعمدا  افراد  از  برخی  اما  نظر می رسد،  به  عجیب 
باشند  اگر تحت فشار  دارند  زیرا عقیده  فردا می کنند،  و 
کامل ترند. هرچند این شیوه گاهی جواب می دهد، اما در 
سایر مواقع راهی است به سمت ناموفقیت و افت خالقیت؛ 

یعنی درست همان چیزی که بیشتر افراد فکر می کنند.
تا آخرین لحظه صبر کردن و امروز و فردا کردن همه ی 
باالخره  آن ها  و  نمی رساند  موفقیت  به  را  گرا ها  کمال 

متوجه رفتار آسیب زننده ی خود می شوند.
پنهانکردناشتباهات

خیلی از افراد کمال گرا کارشان را از ترس طرد شدن 
یا مورد انتقاد قرار گرفتن از دیگران مخفی می کنند. این 
یاد  رفتار مانع می شود که درس های ارزشمند زندگی را 
برایشان  که  چیزی  تنها  پایان،  در  کنند.  رشد  و  بگیرند 
و کامل  است که تصور می کردند درست  می ماند چیزی 

است، اما به شکست منتهی شده است.
بهاتمامنرساندنکارها

را  آن ها  از  خیلی  بیندازید  ورزشکاران  به  نگاهی  اگر 

سالهاست  دارند،  گرا  کمال  شخصیت های  که  می بینید 
نیز  خوبی  بسیار  آورد های  دست  به  و  می کنند  تمرین 
کنار  را  چیز  همه  ناگهان  اما  می رسند،  عملکرد خود  در 
می گذارند. چرا این افراد در اوج عملکرد خود ناگهان همه 

چیز را رها می کنند؟ زیرا از »شکست« می ترسند.
رها  کاره  نیمه  جمله  از  ناسالم  رفتار های  باعث  ترس 
بی نتیجه  تالش ها  نتیجه  در  می شود،  کار ها  کردن 
می مانند. موضوع این است که اگر این افراد به تالش های 
اما هرگز  آینده موفق خواهند شد،  ادامه دهند، در  خود 
این را نمی دانند و برای همین همه چیز را خراب می کنند.

توقعاتغیرواقعی
برقرار  رابطه ای  باهم  نفر  دو  که  کنید  تصور  اینطور   
برای  دارند.  هم  از  زیادی  توقعات  آن  در  که  می کنند 
دارند  توجه  این  به  و فقط  نیست  استاندارد ها مهم  آن ها 
و  باشند  داشته  هم  از  عجیب  و  غیرواقعی  انتظارات  که 
کمال  شخصیت  مثال  است.  اشتباه  کامال  کاری  چنین 
و  باشد  بی عیب  و  کامل  دارد  انتظار  خود  همسر  از  گرا 
برآورده  او  انتظار  )طبیعتا  نمی بیند  چیزی  چنین  وقتی 
نمی شود(، مشکالت شروع می شوند. وارد رابطه ای شدن و 
توقعات غیرواقعی داشتن قطعا رفتاری آسیب زننده است.

اجتنابازهمهچیز
یک کمال گرا گاهی به این نتیجه می رسد که اگر اصال 
البته  بله  خورد.  نخواهد  هم  شکست  نکند،  کاری  هیچ 
که  ندارد  وجود  چیزی  زیرا  خورد،  نخواهد  هم  شکست 
هم  شادی  و  لذت  هیچ  اما  ببازد،  و  کند  رقابت  برسرآن 
از  می گیرند  تصمیم  ندرت  به  گرا ها  کمال  ندارد.  وجود 
خیلی  می شود  باعث  همین  و  شوند  خارج  یکنواختی 
چیز  همه  از  بدهند.  دست  از  را  فرصت ها  و  شانس ها  از 

افسردگی  و  اضطراب  موجب  نهایت  در  کردن  اجتناب 
قرار  زیادی  فشار های  تحت  گرا  کمال  فرد  زیرا  می شود، 

می گیرد.
گرا  کمال  شخصیت  طبق  را  شما  مادرتان  و  پدر  اگر 
چنین  متاسفانه  نیست.  شما  تقصیر  باشند،  بارآورده 
ادامه پیدا می کنند و شما کسی  بزرگسالی  تا  رفتار هایی 
خواهید بود که همه چیز را کامل می خواهید و این چیزی 

نیست که امکانپذیر باشد.
اوقات  بیشتر  و  نیست  کامل  همیشه  چیزی  هیچ 
به چیزی که می خواهید برسید. تغییر چنین  نمی توانید 
طرز فکری کار سختی است، زیرا والدین شما این سیستم 
فکری را به شما القاء کرده اند و شما یک کمال گرا شده اید.

بیشازاندازهتمیزومنظمبودن
به  تمام مدت  گرا ها  کمال  که  نیست  توضیح  به  نیازی 
تمیزی و نظم در زندگی خود اهمیت می دهند. خانه های 
همه ی  و  است  مرتب  و  تمیز  همیشه  معموال  آن ها 
دارند  رفتار هایی  و  می رود  پیش  نظم  طبق  کارهای شان 
افراد وسواسی است. جنبه ی آسیب  که مشابه رفتار های 
زننده ی چنین رفتار هایی این است که هرچند همه چیز 
این افراد روی نظم و انضباط است، اما خیلی از فرصت ها 
را از دست می دهند و دقت و تمرکز بیش از حدشان روی 

مسائل، خیلی وقت ها لذت ها را از آن ها سلب می کند.
نقطه بزرگترین میتواند حتی گرایی کمال چرا

ضعفباشد؟
یک کمال گرا هرگز دوست ندارد کاری را انجام دهد که 
ممکن است در آن نتواند عالی باشد، بنابراین همانطور که 
گفتیم ممکن است سال های بگذرد و دست به هیچ کاری 
نزند و همواره در انتظار ایده آل شدن شرایط به سر ببرد 

که در اغلب موارد فقط در خیاالت امکانپذیر است.
یک کمال گرا بدون اینکه بداند تمام وقت و انرژی خود 
یا صرفا  اشتباه  است  ممکن  که  می کند  را صرف چیزی 
ِ برقراری  جزئیاتی بی ارزش باشد. فرد کمال گرا، فرصت 
هیجانات  از  بردن  لذت  جالب،  و  جدید  افراد  با  رابطه 
و  ذهن  چون  می دهد،  دست  از  را   ... و  غیرمنتظره ها  و 
وجودش همواره درگیر مسائلی است که نسبت به آن ها 

وسواس پیدا کرده و نتیجه ای هم نمی دهد.
 یک کمال گرا هرگز موفقیت هایش را جشن نمی گیرد 
و بابت شان خوشحالی نمی کند، چون انگار از هیچ چیزی 
درستی  کار  حتما  که  نمی کند  درک  و  نمی شود  راضی 
است.  اندازه تالش کرده که موفق شده  به  و  داده  انجام 
موفقیت خودش  و  دارد  انتظار  خود  از  اندازه  از  بیش  او 
افراد کمال گرا معموال در یک  نمی آید.  به چشمش  هم 
ناامیدی مزمن به سر می برند و برای همین بسیار مستعد 

افسردگی اند.
نیستند  دیگران  عالقه ی  مورد  معموال  گرا  کمال  افراد 
و  استاندارد ها  بیشتر  می شود.  جذب شان  کسی  کمتر  و 
تمسخر  مورد  پایبندند  آن ها  به  گرا ها  کمال  که  اصولی 
تجربه  را  این  گرا  کمال  یک  اطرافیان  است.  دیگران 
می کنند که اگر ذره ای طبق اصول او رفتار نکنند، مورد 
دارد  دوست  کسی  چه  می گیرند.  قرار  سرزنش  و  خشم 

چنین ارتباطی را ادامه بدهد؟!
چگونهمیتواناینرفتارهارامتوقفکرد؟

از  که  وقتی  برداشتن  زننده  آسیب  رفتار های  از  دست 
شخصیت کمال گرایانه ناشی می شود بسیار سخت است. 
اگر اینگونه بزرگ شده باشید، نیاز دارید مکررا به خودتان 
یادآوری کنید که زندگی خیلی بیشتر از وسواس به خرج 
دادن برای کامل بودن است. اشتباهات وجود دارند و باید 

باشند تا بتوانیم از زندگی درس های ارزشمند بگیریم.
اگر ترس از شکست دارید باید خودتان را وادار کنید که 
به جلو پیش بروید و شانس های جدید را امتحان کنید. 
شما چه قوی و موفق بمانید و چه شکست بخورید و به 
وجود  دوباره  شروع  برای  فرصتی  همیشه  نرسید،  هدف 

دارد.
امروز و فردا نکنید و سعی کنید هر کاری را در اولین 
فرصت ممکن انجام دهید. در روابط تان نیز سخت نگیرید 
اگر  و درک کنید که هیچکس کامل نیست، حتی شما. 
برای شکستن چرخه معیوب زندگی تان به کمک حرفه ای 
افرادی هستند که می توانند کمک تان کنند.  دارید،  نیاز 
آن هایی که شخصیت کمال گرا دارند در واقع دچار یک 
اختالل شخصیتی هستند و اگر نتوانند به خودشان کمکی 

بکنند باید کمک حرفه ای دریافت کنند.

منبع: برترین ها

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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فرهنگ و ادب

معروف ترین پهلوان های شاهنامه چه کسانی هستند؟
سرویس فرهنگی - ادبی کرمان امروز

 

تا تبدیل شود به  "شاهنامه« 30 سال زمان می خواست 
داستان پردازی ها  با  که  شاهکاری  ایرانیان؛  ملی  حماسه ی 
را  ایران  نام  توانست  فردوسی حکیم،  و حماسه سازی های 

جاودانه کند.
ایران  دانشجویان  خبرگزاری  ادبیات  خبرنگار  گزارش  به 
)ایسنا(، بخش مهمی از داستان ها و اتفاقات مهم شاهنامه 
را پهلوانان نامی آن رقم می زنند. بخش پهلوانی شاهنامه با 
قیام کاوه ی آهنگر علیه ضحاک ماردوش آغاز می شود و با 

نابودی رستم و خانواده اش به پایان می رسد.
شخصیت های  از  برخی  بر  داریم  مروری  مطلب  این  در 
زیباترین  و  هیجان انگیزترین  تأثیرگذارترین،  که  شاهنامه 

داستان های این اثر حماسی را روایت کرده اند.
رستم

رستم نام آورترین پهلوان شاهنامه است. کسی که همه او 
را با »هفت خوان« می شناسند. او فرزند زال )پسر سام( و 
رودابه )دختر مهراب( است. تولد او که با کمک گرفتن زال 
او را نسبت به سایر پهلوانان  انجام شد، تفاوت  از سیمرغ 
در  حضورش  طول  در  رستم  می کند.  آشکارتر  شاهنامه 
شاهنامه، تاثیرگذارترین شخصیت داستان ها و خط محوری 
به  مشکالت  از  بسیاری  گره ی  و  روایت هاست  و  اتفاق ها 

دست او باز می شود.
عالوه بر گذشتن از هفت خوان دشوار، نجات کیکاووس از 
بند دیو سپید، مبارزه با افراسیاب و اسفندیار، خون خواهی 
سیاوش، نجات بیژن و کشتن پسرش سهراب از مهم ترین 
نیرنگ  به  سرانجام  او  هستند.  رستم  زندگی  اتفاق های 
افتاد و همراه اسب خود »رخش«  به چاه  برادرش شغاد 

کشته شد.
کاوه ی آهنگر

برخاسته  پهلوان  و  شاهنامه  در  ظلم ستیزی  نماد  کاوه 
دو  شدن  دستگیر  از  پس  که  کسی  است.  مردم  میان  از 
پسرش توسط ضحاک برای خوراندن مغز آن ها به مارهای 
پیشبند  او  طلبید.  کمک  و  کرد  قیام  پادشاه،  دوش  روی 
چرمی خود را به عنوان پرچم بر سر نیزه زد که به »درفش 

کاویانی« معروف شد.
کاوه به کمک فریدون، که پدرش به دست ضحاک کشته 
جنگ  به  داد،  تشکیل  ایران  مردم  از  سپاهی  بود،  شده 

ضحاک رفت و او را شکست داد.
فریدون

فریدون از محبوب ترین پهلوانان شاهنامه است. او همان 
پادشاهی  براندازی  و  تولد  خبر  موبدان  که  است  کسی 
ضحاک توسط او را به پادشاه دادند، اما ضحاک نتوانست او 
را پس از تولد پیدا کند و از بین ببرد. آبتین پدر فریدون 
توسط ضحاک کشته شد و مادرش فرانک از ترس کشته 
بیشه ای  در  را  او  ضحاک  سربازان  توسط  فریدون  شدن 

پرورش داد.
برای  آهنگر  کاوه ی  با  هم زمان  و  جوانی  در  فریدون 
را  ضحاک  کاوه  کمک  با  و  کرد  قیام  پدرش  خون خواهی 
شکست داد. پس از زندانی کردن ضحاک در کوه دماوند بر 
تخت پادشاهی نشست. او عمری طوالنی داشت و صاحب 
سه پسر به نام های سلم و تور و ایرج شد. وقتی دو برادر 
به  را  ایرج  فرزند  را کشتند، منوچهر  ایرج  به خاطر حسد 
خون خواهی پدرش به جنگ با سلم و تور فرستاد. دو برادر 
بر  پدرش  به جای  منوچهر  و  او کشته شدند  با  در جنگ 

تخت پادشاهی نشست.
سیاوش

شاهنامه  داستان های  ازغم انگیزترین  سیاوش  داستان 

جوانی  تا  کودکی  دوران  کیکاووس،  فرزند  سیاوش  است. 
همسر  سودابه  جوانی،  در  گذراند.  رستم  کنار  در  را  خود 
پاکدامنی  و  با حجب  وقتی  و  او شد  دلبسته ی  کیکاووس 
اثبات  برای  زد. سیاوش  تهمت  او  به  روبه رو شد،  سیاوش 
بی گناهی خود از آتش گذشت و پس از آن برای مقابله با 

لشکر افراسیاب راهی مرز ایران و توران شد.
میانجی گری  برای  سیاوش  جنگ،  نرسیدن  نتیجه  به  با 
راهی توران شده، اما در غربت و بی گناهی کشته می شود. 
پس از مرگ او رستم به توران زمین لشکرکشی می کند و 
با فرار افراسیاب از صحنه ی نبرد، جنگ بدون نتیجه تمام 

می شود.
سهراب

داستان رستم و سهراب به گفته ی خود فردوسی تلخ ترین 
داستان شاهنامه است که شخصیت محبوب رستم را تا حد 

زیادی منفور جلوه می دهد.
سمنگان  به  رخش  اسبش  همراه  که  سفری  در  رستم 

دیدار،  این  حاصل  می خواند.  خود  نزد  را  او  پادشاه  دارد، 
از  تهمینه دختر شاه سمنگان است. پس  با  ازدواج رستم 
بازگشت رستم به ایران سهراب به دنیا می آید و با رسیدن 
با  تا  می شود  ایران  راهی  پدرش  یافتن  برای  نوجوانی  به 

برکناری کیکاووس، رستم را برتخت پادشاهی بنشاند.
را  فرصت  می شود،  باخبر  مسأله  این  از  که  افراسیاب 
و  او می فرستد  به سوی  را  غنیمت می داند و فرستادگانی 
با فریب سهراب او را به نبرد با رستم وادار می کند. رستم 
طوالنی  جنگی  در  باشد،  باخبر  حقیقت  از  این که  بدون 
حقیقت  فهمیدن  با  و  می فرستد  مرگ  کام  به  را  پسرش 
به دنبال نوشدارو می رود، اما سرنوشت سهراب چیزی جز 

مرگ نیست.
افراسیاب

در طول داستان های اصلی و فرعی شاهنامه، همواره نام 
و  ایران  دشمن  مهم ترین  عنوان  به  توران  شاه  افراسیاب، 

رقیب اصلی رستم برده شده است.

اتفاق  تورانیان  و  ایرانیان  بین  مختلفی  جنگ های 
می افتد که رستم و افراسیاب در مرکز این نبردها به عنوان 
دو پهلوان نامی قرار دارند. در این جنگ ها که اغلب بدون 
پیروزی یا شکست قاطع تمام می شد، گاهی رستم برنده ی 

مبارزه بود و گاه افراسیاب.
مبارزه های این دو نفر از حماسی ترین بخش های شاهنامه 

هستند.
اسفندیار

کسی  بود،  ایران  پادشاه  گشتاسب  فرزند  اسفندیار 
توران  به  توانست  بودن  رویین تن  واسطه ی  به  که 

لشکرکشی کند و پیروز شود.
زمانی که مادر اسفندیار او را برای رویین تن کردن به 
چشم های  شدن  بسته  نمی دانست  سپرد،  موبد  دست 
او را به  فرزندش هنگام غوطه ور شدن در آب مقدس 

کام مرگ خواهد فرستاد.
پدر اسفندیار برای به تخت نشاندن فرزندش شرطی 
بود.  رستم  برداشتن  میان  از  آن  و  گذاشت  او  برای 
را  رستم  بود،  مطمئن  خود  پیروزی  از  که  اسفندیار 
بودن  رویین تن  کرد.  جنگ  به  وادار  میلش  علی رغم 
تا  بود  کرده  مستأصل  را  زخمی  رستم  اسفندیار 
این که سیمرغ بار دیگر به کمک او آمد و تنها نقطه ی 

آسیب پذیر بدن اسفندیار را به رستم گفت.
زندگی  به  زد،  اسفندیار  به چشم  که  تیری  با  رستم 

او پایان داد.
احوال،  منظوم  شرح  شاهنامه  پهلوانی  بخش 
پیروزی ها، شکست ها، ناکامی ها و دالوری های پهلوانان 
آن ها عشق،  درونمایه ی  که  داستان هایی  است.  ایرانی 
حسد، طمع، خشم و دفاع از میهن است. داستان هایی 
که هر کدام بخشی از هویت ایران و ایرانیان را تشکیل 

می دهند.

www.teetr. ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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هزینه های درمان ناباروری، کمر شکن است!

بررسی یک پدیده اجتماعی

سرویس اجتماعی کرمان امروز

از  شوهرها  و  زن  است؛  زندگی  شیرینی  بچه،  می گویند 
همان اول ازدواج برای بچه دار شدن یک دنیا آرزو دارند و 
بخش زیادی از برنامه ریزی هایشان برای آمدن همین عضو 
جدید خانواده است. اما گاهی یک زوج به هر دلیلی بچه دار 
نمی شوند و باید برای رسیدن به این آرزوی شیرین، یک 
فرایند درمانی را شروع کنند؛ فرایندی که بسیار هزینه بر 
است و خیلی ها شاید از پسش برنیایند. این در حالی است 
شده  گرفته  نظر  در  ناباروری  بیمه  کشور،  قوانین  در  که 
این  چرا  اما  دارد.  وجود  آن  برای  اختصاصی  بودجه ای  و 
و  نمی یابد  اختصاص  نابارور  زوج های  از  بسیاری  به  بیمه 
به خاطر  می شوند  ناچار  نابارور  زوج های  از  بسیاری  چرا 
هزینه های سنگین، قید درمان را بزنند؟ در این گزارش به 

بررسی این موضوع پرداخته شده است
 یک آمار عجیب

حرف  چه  از  دقیقاً  می کنیم  ناباروری  از  صحبت  وقتی 
گفته  نابارور  زوج هایی  به  پزشکی،  مباحث  در  می زنیم؟ 
می شود که متقاضی و متمایل به آوردن فرزند هستند و با 
وجود تالش برای آن، در مدت زمانی معین مانند 6 ماه تا 

یک سال، صاحب فرزند نمی شوند.
زیادی  اجتماعی  و  فردی  مشکالت  ناباروی  است  روشن 
را به دنبال می آورد. جدا از آسیب های روانی که برای فرد 
نابارور به همراه دارد، این موضوع تأثیر زیادی روی روابط 
زوج داشته و حتی خیلی وقت ها ادامه یک زندگی را دچار 

مشکل می کند.
جدا از این تأثیرات مهم، ناباروری در مسأله »جمعیت«، 
به عنوان یک موضوعی استراتژیک نیز دخالت دارد؛ به عنوان 
از مهم ترین نقاط قوت کشورها برای رشد و توسعه.  یکی 
ناباروری می تواند تأثیر مهم و قابل توجهی بر  حل مسأله 

بحران جمعیت بگذارد.
در بین آمارهای مختلف کشور مانند ازدواج و طالق و...، 
در  آن هاست.  عجیب ترین  از  یکی  نابارور«،  »زوجین  آمار 
در  نابارور  زوج  میلیون«  نیم  و  سه  از  »بیش  حاضر  حال 
ایران هستند؛ یعنی 25 درصد از زوج های حال حاضر در 
کشور! بنا به گفته وزارت بهداشت، به طور ساالنه 88 هزار 

زوج دیگر هم، به تعداد ناباروران اضافه می شود. این یعنی 
کشور ما از بخش قابل توجهی از ظرفیت افزایش جمعیت 
به وسیله یک عامل ناخواسته و خارج از اراده افراد محروم 

شده است.
 زنگ هشدار به صدا در آمده است

اما اهمیت این موضوع، زمانی حیاتی تر می شود که نگاهی 
بیندازیم.  ایران  جمعیت  آینده  و  حاضر  حال  وضعیت  به 
در  فرزندآوری  نرخ  درمان،  و  بهداشت  وزارت  گفته  به  بنا 
کشور بسیار پایین آمده و به عدد 1.8 رسیده که جمعیت 
شناسان آن را اصطالحاً »زیر نرخ جانشینی« می نامند؛ حد 
جایگزینی جمعیت بر اساس نرخ باروری کلی، 2.1 درصد 
است، بدین معنا که متوسط فرزندان هر خانوار باید حداقل 
که  است  بحرانی  اندازه ای  تا  مسأله  این  باشد.  فرزند   2.1
بانک جهانی به صورت جدی به کشور ما هشدار داده است 
اگر نرخ فرزندآوری به همین شکل ادامه پیدا کند، جامعه 
باروری  نرخ  نمی تواند  هرگز  دیگر   1430 سال  تا  ایران 
باالتر از جانشینی را تجربه کند. البته طبق همین گزارش، 
از 32  اوایل 1420، بیش  این و در همان  از  بسیار زودتر 
درصد جمعیت جامعه ایران را سالمندان، یعنی افراد باالی 
اقتصادی،  جدی  مشکالت  می دهندکه  تشکیل  سال   60

اجتماعی و فرهنگی را به همراه خواهد داشت.
 از درمان ناباروری چه می دانیم؟

روش های درمان ناباروری به طور کلی به دو دسته تقسیم 
می شود: دسته اول، اقدامات مشاوره ای و دارویی است که به 
درمان های اولیه ناباروری شناخته می شوند. مشکل ناباروری 
بخشی از زوجین نابارور، با همین اقدامات مرتفع می گردد.

مختلفی  انواع  که  است  پیشرفته  درمان های  دوم،  دسته 
در  پیشرفته  درمان  در  که  شیوه هایی  رایج ترین  اما  دارد؛ 
می گیرد،  صورت  پیشرفته  کشورهای  دیگر  مانند  ایران، 
خارج  لقاح  و   )ICSI( آزمایشگاهی  تلقیح  پیشرفته  عمل 

از رحم )IVF( هستند.
نظر  در  درمانی  تعدادی سیکل  پیشرفته،  در روش های   
گرفته می شود تا در نهایت منجر به دنیا آمدن یک فرزند 
این  بار در سال،  تا 3  باید  شود. هر زوج به طور میانگین 
موفقیت  احتمال  که  گفت  باید  البته  دهد.  انجام  را  عمل 
تا 40 درصد است، یعنی ممکن  این سه سیکل، بین 30 
است یک زوج مجبور باشند تا مجدداً این تعداد سیکل را 

تکرار کند.
 هزینه هایی که کمرشکن است

هزینه های انجام درمان ناباروری، بسیار سنگین است. به 

تا  طوری که هزینه هر سیکل در مراکز درمانی دولتی 7 
8 میلیون تومان و دوره کامل آن )3 سیکل در سال( بین 
مراکز  در  البته  می شود.  برآورد  تومان  میلیون   24 تا   21
خصوصی هزینه هر سیکل، 18 میلیون تومان و هزینه دوره 
کامل درمانی، 49 تا 54 میلیون تومان برآورد می شود. این 
نکته را هم باید در نظر داشت که این مبلغ بدون احتساب 
هزینه داروهای جانبی، هزینه رفت و آمد از شهری به شهر 
عبارتی  به  هزینه هاست.  دیگر  و  خوراک  و  اقامت  دیگر،  
ایرانی،  خانوار  هر  درآمد  میانگین  رسمی  آمار  به  توجه  با 
آن ها باید مخارج نزدیک به یک سال از زندگی شان را کنار 
بگذارند تا بتوانند یک دوره درمانی پیشرفته کامل در سال 
را طی کنند. قطعاً این هزینه برای اقشار متوسط و پایین 
از  بسیاری  و  می شود  محسوب  سنگینی  هزینه  جامعه، 
زوجین به دلیل مسائل مالی، مجبورند فکر فرزنددار شدن 

را از سر بیرون کنند.
حمایت  نابارور  زوجین  از  میزان  چه  تا  دولت   

می کند؟
نتایج  بررسی ها،  و  برآوردها  سؤال،  این  به  پاسخ  برای 
وزارت  است  قرار  این  از  ماجرا  دارد.  پی  در  را  متفاوتی 
بهداشت ساالنه 200 میلیارد تومان، برای کمک به هزینه 
اجرایی  فرایند  در  اما  می کند،  دریافت  ناباروران  درمان 
نابارور  زوج های  دست  به  اعتبارات  این  بودجه،  تخصیص 

متقاضی درمان هستند، نمی رسد. 
توجیهات  با  مجری  نهادهای  و  دستگاه ها  میان  این  در 
مختلف، بخش قابل توجهی از بودجه ای را که باید صرف 
درمان ناباروری شود، صرف موارد نامشخص کرده اند. اینجا 
دو مساله مهم وجود دارد، یکی عدم شفافیت و پاسخگویی 
از طرف مسئولین وزارت بهداشت است و دیگری، بالتکلیفی 
زوجین ناباروری که به دلیل مشکالت مالی و عدم حمایت 

دولت، از فرزندآوری صرف نظر می کنند.
 اظهارات متناقض، بودجه های بالتکلیف

آقای  بهداشت،  وزیر  معاون  نظر  اظهار  بر  بنا  اگرچه 
جان بابایی، دولت 85 درصد هزینه های درمان ناباروری را 
تأمین می کند، این در حالی است که سخنگوی کمیسیون 
خواند.  نادرست  را  ادعا  این  مجلس  درمان  و  بهداشت 
بررسی های میدانی نیز نشان می دهد که عدد اعالم شده از 
سوی وزارت بهداشت، قابل دفاع نیست. بررسی های مرکز 
پژوهش های مجلس، می گوید دولت تنها 30 درصد هزینه 

موردنیاز را برای طی دوره درمانی پرداخت می کند، آن 
نکته  این  از  دولتی!  ناباروری  درمان  مراکز  در  تنها  هم 
بگذریم که انجام درمان های ناباروری تنها در برخی شهرها 

قابل دسترسی است.
اظهارات  بین  نیز  ناباروری  درمان  مراکز  تعداد  مورد  در 
دارد. طبق  تناقض وجود  کارشناسان مستقل  و  مسؤولین 
اعالم مسؤولین وزارت بهداشت، 88 مرکز درمان ناباروری 
مرکز  بررسی های  که  حالی  در  دارد،  وجود  کشور  در 
درمان  مرکز   75 که  می دهد  نشان  مجلس  پژوهش های 
ناباروری در کشور فعال و مابقی غیرفعال هستند و طبیعتاً 
مراجعه  درمان  برای  سکنه  از  خالی  ساختمان  به  کسی 

نمی کند!
 نکته مهم تر اینکه در همان تعداد مراکزی هم که وجود 
و  نشده  رعایت  مراکز دولتی و خصوصی  بین  تعادل  دارد 
این  عمده  که  چرا  است،  بیشتر  هم  اینجا  پولدارها  سهم 
تعداد  درباره  دقیقی  عدد  حتی  هستند؛  خصوصی  مراکز 
این مراکز هم وجود ندارد و توزیع و آمایش مراکز درمان 
که  طوری  به  است.  ناعادالنه  و  نامتوازن  بسیار  ناباروری 
در  و  هستند  ناباروری  درمان  مرکز  فاقد  استان ها  برخی 
برخی استان ها تنها یک مرکز دولتی وجود دارد و پایتخت 
نشینان مانند بسیاری دیگر از موارد که بخش قابل توجهی 
از امکانات را در اختیار دارند، سعی کرده اند تا بخش عمده 

مراکز درمان ناباروری را هم در دسترس داشته باشند.
خدمات دولتی جوابگو نیست

 در مورد اینکه این مراکز چه میزان از جمعیت متقاضیان 
و نیازمندان به درمان را پوشش می دهند نیز اختالف نظر 
که  است  افرادی  تعداد  برآورد  به  مربوط  که  دارد  وجود 
وزارت  مسؤوالن  هستند.  نیازمند  پیشرفته  درمان های  به 
کفایت  کنونی  درمانی  مراکز  تعداد  می گویند  بهداشت، 
می کند و می تواند کل جمعیت نابارور نیازمند به عمل های 
پیشرفته را پوشش دهد؛ اما با توجه به تعداد 3.5 میلیونی 
زوج های نابارور، ارزیابی ها نشان می دهد تعداد این مراکز، 
نسبت به تعداد افرادی که دارای شرایط استفاده هستند، 
بسیار کمتر از حد کفایت است. آنچه می توان به طور قطعی 
اعالم کرد این است که تعداد مراکز و متخصصان ناباروری 
نامتناسب است و  بسیار کم و توزیع آنها در کشور بسیار 
عماًل بخش زیادی از اقشار جامعه امکان استفاده از مراکز 

درمان ناباروری دولتی را ندارند.

مصرف گرایی 

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

یا  مصرف گرایی  فرهنگ  شعار  هستم«  پس  می خرم،  "من 
Consumerism است. مصرف گرایی یک مفهوم اقتصادی اجتماعی 
است که خرید کاالها و خدمات را به هر میزان بیشتر تشویق می کند. 
وبلن  می دانند.  وبلن  تورستن  طریق  از  را  اصطالح  این  شروع  بسیاری 
که  است  نهادگرایی  رهبران  از  و  آمریکایی  جامعه شناس  و  اقتصاددان 
به معرفی عبارت »مصرف  در شاهکار خود، »نظریه ی طبقه ی مرفه«، 
مصرف گرایی  از  بُعد  یک  تنها  نظریه  این  البته  می پردازد.  متظاهرانه« 

است. مصرف
و  کردن  خرج  معنای  به  لغت  در   )Consumption(مصرف
مصرف گرایی عبارت است از اصالت دادن به مصرف و هدف قرار دادن 
رفاه و دارایی های مادی. برخی مصرف گرایی را به معنای برابر دانستن 
گرفته اند.در  مصرف  و  مادی  دارایی های  خرید  با  شخصی  خوشبختی 
پروسه مصرف گرایی، دنیای غرب از اخالق تولیدی یا اخالق پروتستاتی 
به اخالق مصرف روی آورد. در نتیجه غرب از جامعه تولیدی به جامعه 
مصرفی تبدیل، و اصل در جامعه، حداکثرسازی مصرف و لذت گرایی شد. 
بعد از غرب، کشورهای توسعه نیافته نیز بر اثر تبلیغات و عوامل دیگر به 

جامعه مصرفی تبدیل شدند..
در زمان های گذشته مردم به تهیه کاالها و خدمات ضرور و درجه اول 
و بعد کاالهای غیر ضرور با اولویت و توان خرید خود می پرداختند و در 
تهیه و تولید مایحتاج خود نقش داشتند و این اندیشه رایج مردم بود، اما 
برای اشاعه مصرف گرایی الزم بود این نوع نگرش تغییر یابد؛ بنابراین به 
وسیله تبلیغات از طریق وسایل ارتباط جمعی در نوع نگرش مردم تغییر 
بودند و هستند.  بیشتر مصرف کردن  و مردم در پی هر چه  داده شد 
نظام سرمایه داری از رسانه ها به عنوان ابزاری برای آماده سازی بسترهای 
و  اندیشه ور  قشرهای  و  می گیرد  بهره  مصرف گرایی  فکری  و  فرهنگی 
متوسط را هدف خود قرار می دهد. در مصرف گرایی نوین،  اشخاص بدون 
داشتن نیاز واقعی به دالیلی مانند رفتار متظاهرانه به خرید می پردازند 
که  جایی  تا  نیستند  خود  خرید  کنترل  به  قادر  اوقات  از  پاره ای  در  و 
روان شناسان این نوع مصرف گرایی را بیماری می دانند و به معالجه آنها 

می پردازند و در پی یافتن راهکارهایی برای آن هستند.
مصرف گرایی در ایران

آغاز مصرف گرایی به عنوان یک پدیده مدرن در ایران را شاید بتوان 
از دوره قاجار ریشه یابی و سیر تحول آن را تا عصر حاضر ردیابی کرد. 
به همین دلیل باید ریشه تفکر مصرف گرایی را در مدرنیته )نوگرایی( 
جست وجو کرد. آثار منفی این پدیده به آثار اقتصادی اتالف منابع و 
بلکه  شود  نمی  محدود  تولیدی  های  ظرفیت  از  منابع  کردن  منحرف 
عوارض اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گسترده ای برای جوامع بشری و 

به ویژه برای جوامع در حال توسعه و رشد نیافته نظیر جامعه ایرانی 
در بر داشته است که مسیر توسعه این کشورها را منحرف کرده است 
و بدون تردید یکی از عوامل از رشدماندگی این جوامع است. در جامعه 
ایران پس از انقالب به رغم ماهیت و جهت گیری معنوی انقالب، به علل 
مختلف ارزش های مادی رواج یافت و ارزش های معنوی را تحت الشعاع 
به  توجه  با  دیدند  الزم  انقالب  معظم  رهبر  که  جایی  تا  داد  قرار  خود 
الگوی  را سال اصالح  تهدید می کند سال 1388  را  خطری که جامعه 
مصرف نام گذاری نمایند. مصرف گرایی دارای 2 لبه است؛ یکی لبه ی تیز 
آن که عبارت است از واردات بی رویه کاالهای مصرفی و غیرضروری که 
ضمن تغییر ذائقه و فرهنگ مردم، به نابودی اقتصاد کشور منجر می شود. 
بخش های  شکوفایی  داخلی،  تولیدات  افزایش  که  آن  کند  لبه  دیگری 
همیشگی  معضل  رفتن  بین  از  اشتغال،  وضعیت  بهبود  تولید،  مختلف 
اعتقاد  به  که  ایران  در  عرضه  وضعیت  )بهبود  تورم  یعنی  ایران  اقتصاد 
به  اقتصاددانان عامل اصلی رفع تورم است(، قطع وابستگی  از  بسیاری 
درآمدهای نفتی و... را به همراه خواهد داشت.مصرف گرایی در کشورهای 
در حال توسعه به شکل قابل توجهی تبدیل به آسیب اجتماعی جدی 
شده است که مستلزم شناخت علمی و سپس درمان اساسی، یا به عبارت 
برنامه ریزی است. مصرف گرایی پدیده ای جهانی است و چاره آن  دیگر 
هر  در  گیرد. مصرف گرایی  بین المللی صورت  و  داخلی  بعد  دو  در  باید 
جامعه را باید در یک محیط وسیع تر اجتماعی در نظر گرفت زیرا امروزه 

تولید و سیستم توزیع جهانی متصل است.
راهکارها

یکسان  بشری  جوامع  در  مصرف گرایی  اثرات  و  عوامل  اکثر  اگرچه 
الگوی  اصالح  و  اسراف  و  بی رویه  مصرف  از  جلوگیری  برای  اما  است 
مصرف کشورمان نیاز داریم که این موضوع در خصوص جامعه خودمان 
بررسی شود و برای اصالح آن برنامه ریزی شود. گام نخست در اصالح 
ویژه  به  و  در جامعه  اندیشه جاری  و  نگرش  نوع  اصالح  الگوی مصرف 
با  آن  برای  برنامه ریزی  و  مصرف  الگوی  اصالح  زیرا  است  دولت مردان 
نیست.  سازگار  گوناگون  و خدمات  کاالها  مصرف  و  مصرف گرایی  رواج 
متأسفانه در شرایط کنونی کشور، مردم به مصرف ترغیب می شوند که 
این نگرش از سال 1368 با سیاست توسعه اشاعه یافته و هر روز بیشتر 
می شود؛ بنابراین الزم است ابتدا این نگرش اصالح شود. از طرفی مصرف، 
در  که  لوکس  و  خارجی  کاالی  مصرف  اما  است  اقتصاد  محرکه  موتور 
داخل جایگزین دارد، به نفع کشور نیست. بلکه باید با باال بردن کیفیت 
کاالی داخلی، مردم به مصرف معقول آنها با رعایت و مالحظه آموزه های 
اسالمی تشویق شوند. برای کسب رسیدن به این هدف الزم است نظارت 
و کنترل دقیق، کافی و علمی به مقوله تبلیغات داشته باشیم. تبلیغات 
بعدی  تبعات خاصی دارد. گام  و  به همراه داشته  را  ارزشی  بار  با خود 
توجه به ارزش های دینی مانند قناعت و پرهیز از کنز و فرهنگ سازی 
و الگوسازی براساس آموزه های اسالمی در جامعه و جلوگیری از اشاعه 
ارزش های غیردینی و اخالقی مانند اسراف و تبذیر و برنامه ریزی برای 

اجرای صحیح قوانین اسالم است.
منبع: دنیای اقتصاد

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

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

آگهی مزایده گروه صنعتی بارز
معاونت آموزش های عمومی و مهارتی )سما( دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان به منظور تکمیل کادر خدمات و سرایدار-نگهبان مورد نیاز خود در 
مدارس، تعداد محدودی نیروی انسانی زن و مرد را با شرایط زیر برای اشتغال به صورت قراردادی »کارمعین یکساله« دعوت به همکاری می نماید. داوطلبان می 
توانند پس از مطالعه و آگاهی از شرایط اعالم شده، جهت کسب اطالعات، ارائه مدارک وتکمیل فرم ثبت نام تا تاریخ 99/4/15 به امور اداری معاونت آموزش های 

عمومی و مهارتی )سما( واحد دانشگاه آزاد شهرستان های زیر مراجعه نمایند.
معاونت آموزش های عمومی و مهارتی )سما( واحد متقاضی از بین داوطلبان واجد شرایط، افراد را در شش برابر نیاز، جهت انجام مصاحبه بومی در شهرهای مورد 

تقاضا دعوت خواهد نمود.

شرایط داوطلبان:
1- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصل والیت فقیه؛

2- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم )غیر از معافیت پزشکی برای شغل نگهبان-سرایدار( از خدمت نظام وظیفه برای آقایان؛
3- دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم یا سوم راهنمایی؛

4- نداشتن تعهد استخدامی به وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و غیردولتی؛
5- داشتن حداکثر سن 30 سال در زمان ثبت نام؛

تبصره: مدت خدمت وظیفه عمومی و یا حضور در جبهه و دوران اسارت آزادگان سرافراز، سابقه کار مرتبط با شغل مورد نظر یا سوابق خدمت تمام وقت دانشگاه 
آزاد اسالمی به سقف سنی اضافه می شود.

6- نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال دخانیات؛ 
7- برخورداری از سالمت جسمی و روانی کامل؛)نداشتن معلولیتی که مانع از انجام وظیفه در شغل مورد درخواست باشد.(

8- متقاضیان باید جهت همکاری در واحد مورد تقاضا شرایط زیر را داشته باشند:
محل تولد ایشان شهر مورد تقاضا و یا متولد یکی از شهرستان های استان و یا شهرهای همجوار آن شهر بوده و یا حداقل به مدت 1 سال در شهرستان مورد تقاضا 

سکونت داشته باشند.)هم اکنون نیز ساکن محل باشند(
شرایط اختصاصی نگهبان-سرایدار

1- متاهل باشد؛
2- مرد باشد؛

3- قد 160 به باال داشته باشد؛
4- وزن متناسب با قد داشته باشد.)چاق نباشد(

تذکرات مهم:
5- هر داوطلب حق ثبت نام در یک شهر و یک شغل را دارد. چنانچه داوطلبی اقدام به دو بار ثبت نام کرده باشد، حذف خواهد شد؛

6- درصورت بکارگیری، امکان انتقال فرد از یک شهر به شهر دیگر وجود ندارد؛
7- افرادی که قبال در واحدهای تابعه دانشگاه آزاد اسالمی و مدارس سما مشغول بکار بوده اند و به علت صدور حکم کمیته های انضباطی اخراج شده اند یا به دلیل 

عدم رضایت از عملکرد قرارداد آنها تمدید نشده و با آنان تسویه حساب شده است، نمی توانند در این فرآیند شرکت کنند؛
8- فرزندان شهدا، ایثارگران، و فرزندان آنان در انتخاب نهایی و در شرایط مساوی حق تقدم خواهند داشت؛)با ارائه مدارک معتبر.(

9- دانشگاه در انتخاب یا رد افراد مختار خواهد بود.
10- کسانی که منسوبین آن ها در استخدام دانشگاه آزاد اسالمی واحد مورد تقاضای خدمت باشند، پذیرفته نخواهند شد. 

منسوبین شامل: پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزندان آنان، فرزند و همسر و فرزندان وی، عمو، خاله، عمه، دایی و همسر و فرزندان آنان.
نسبت های مذکور مربوط به فرد پذیرفته شده و همسر وی یا کارمند و همسر کارمند می باشد. 

مدارک مورد نیاز:
1- اصل و تصویر مدارک تحصیلی )سوم راهنمایی، دیپلم(؛

تبصره: تصویر ریز نمرات دروس گذرانده شده دوره های تحصیلی دیپلم )سه سال متوسطه( الزامی است؛
2- اصل و تصویر پشت و روی کارت ملی و پایان خدمت یا معافیت دائم؛

3- ارائه مدارک مثبته دال بر بومی و ساکن بودن؛
4- اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه؛

5- ارائه مدارک مثبته مبنی بر تایید خدمت در جبهه، مدت اسارت، فرزند شهید برای افراد مشمول؛
6- اصل فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال )پانصد هزار ریال( به حساب شماره 0106890501009 به نام درآمد دبیرخانه شورای نظارت و هماهنگی سما 

استان کرمان.

 بسمه تعالیدعوت به همکاری)نوبت دوم(

 دعوت به همکاری

نآهخاب -و سممرشخنشرمعاونت آموزش های عمومی و مهارتی )سممماد نشناممآاا آزشن شسممتمی شسممتاب  رماب  ت منلور ترمخد  انر  نمات 
 ارمعخب »ی شاممتلاد  ت رممورت درشرنشنی شمورن نخاز  ون نر منشرس، تعنشن محنونی نخروی شنسممانی زب و مرن رش  ا اممرشخر زخر  ر

انا، جهت  سب شرتعات، شرشئت « خرسالت نعوت  ت همراری می نماخن. نشورل اب می توشننن پس شز مرالعت و آگاهی شز ارشخر شعتم 
)سمممممماد  ت شمور شنشری معاونت آموزش های عمومی و مهارتی  31/03/99للاخت  20/03/99منشرک و ترمخد فرم ث ت نام شز تارخخ 

 ن اهرستاب های زخر مرشجعت نماخنن.وشحن نشناآاا آزش

آموزش های عمومی و مهارتی )سمماد وشحن متاایمی شز  خب نشورل اب وشجن امرشخر، شفرشن رش نر امش  رش ر نخاز، جهت شنجام  تمعاون
 مراح ت  ومی نر اهرهای مورن تاایا نعوت  وشهن نمون.

 ی مورد نیازتعداد نیرو کد شغل عنوان شغل نام واحد

 زن مرد

 2 2 132 خدمتگزار کرمان

 1 - 132 خدمتگزار جیرفت

 - 1 133 نگهبان-سرایدار

 شرایط داوطلبان:

 ؛شعتاان و شلتزشم عملی  ت دانوب شساسی جمهوری شستمی شخرشب و شرد والخت فاخت -1
شز  نمت نلام ولخفت سمممرش نشرد -اممملد نآه اب)غخر شز معافخت پزامممری  رشی نشرش  ونب  ارت پاخاب  نمت خا معافخت نشئم  -2

 ؛ رشی آداخاب
 ؛نشرش  ونب منرک تحرخلی نخپلم خا سوم رشهنماخی -3
 ؛ننشاتب تعهن شست نشمی  ت وزشرت انت ها و سازماب های نولتی و غخرنولتی -4
 ؛ساد نر زماب ث ت نام 30نشاتب حنش ثر سب  -5

نورشب شسمممارت آزشنگاب سمممرشفرشز، سممما ات  ار مرت ر  ا اممملد ت رمممراد منت  نمت ولخفت عمومی و خا حیمممور نر ج هت و 
 .مورن نلر خا سوش ق  نمت تمام ودت نشناآاا آزشن شستمی  ت ساف سنی شیافت می اون

  ؛نم شعتخان  ت موشن م نر و شستعماد ن انخاتعننشاتب سوء پخاخنت  خفری و  -6
 مانع شز شنجام ولخفت نر الد مورن نر وشست  اان.د)ننشاتب معلولختی  ت ؛ ر ورنشری شز ستمت جسمی و روشنی  امد -7
 متاایخاب  اخن جهت همراری نر وشحن مورن تاایا ارشخر زخر رش نشاتت  اانند -8

محد تولن شخااب اهر مورن تاایا و خا متولن خری شز اهرستاب های شستاب و خا اهرهای همجوشر آب اهر  ونا و خا حنشدد 
 ندن)هم ش نوب نخز سا ب محد  اا.ایا سرونت نشاتت  ااننساد نر اهرستاب مورن تا 1 ت منت 

 سرایدار-شرایط اختصاصی نگهبان

 متاهد  اان؛ -1
 مرن  اان؛ -2
  ت  اال نشاتت  اان؛ 160دن  -3
 وزب متناسب  ا دن نشاتت  اان.)چاق ن ااند -4

 تذکرات مهم:

 رنا  اان، حذف  وشهن  نو  ار ث ت نامش نشرن. چنانچت نشورل ی شدنشم  ت و خک الد رهر نشورلب حق ث ت نام نر خک اهر  -5
 ان؛

 ز خک اهر  ت اهر نخآر وجون ننشرن؛نررورت  رارگخری، شمراب شنتااد فرن ش -6
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ایران و جهان

خبر زائران ایرانی امسال به حج تمتع 

مشرف نمی شوند

ماراتن واکسن سازی علیه کرونا ادامه دارد

 سفر به حج تمتع سال جاری به دلیل شیوع کرونا در 
جهان با اما و اگرهایی روبه رو شد، تا جایی که مسؤوالن 
حج عربستان ۱۲ فروردین امسال از کشورهای اسالمی 
برنامه ریزی   ۱۳۹۹ حج  به  تشرف  برای  تا  خواستند 

نکنند.
از  خودجوش  صورت  به  کشورها  از  برخی  آن  از  پس 
سال  حج  مناسک  انجام  و  وحی  سرزمین  در  حضور 
جاری انصراف دادند و برخی دیگر از کشورها همچون 
ایران اسالمی همچنان برای تشرف زائران به حج تمتع 
۹۹ برنامه ریزی کرد و احتماالت مختلف برای برگزاری 
سفر حج امسال را بررسی کرد تا در صورت برپایی این 

مراسم، با آمادگی بتواند زائران را اعزام کند.
آگاه  منابع  از  نقل  به  »الشروق«  وبگاه  این،  بر  عالوه 
گزارش داد، مقامات عربستان سعودی طی روزهای آینده 
نشستی در شهر ریاض تشکیل خواهند داد تا سرنوشت 

حج امسال )۱۴۴۱ ه.ق( را مشخص و دستورالعمل های 
جدید در خصوص ادای این فریضه الهی را صادر کنند؛ 
اقداماتی که شامل تالش برای پیشگیری از شیوع بیشتر 

کرونا خواهد بود.
 همچنین قرار بود هفته گذشته وضعیت حج تمتع از 
سوی عربستان اعالم شود، اما سعودی ها هم سکوت 
اختیار کرده و هیچ پاسخ روشنی درباره وضعیت حج 
امسال نداند. تا اینکه دقایقی قبل وزارت حج عربستان 
از برپایی حج تمتع ۱۴۴۱ به صورت محدود و آن هم 
تنها برای مشتاقان ادای فریضه حج تمتع در عربستان 
خبر داد. با این روند تنها مردم عربستان از تابعیت های 
مختلف می توانند امسال با محدودیت و رعایت اصول 
بهداشتی اعمال حج را به جای آورند و زائران ایرانی 

امسال به حج تمتع مشرف نمی شوند.
بر همین اساس، هزینه ها و قراردادهای حج تمتع به 

قوت خود باقی است و سال آینده افرادی که هزینه 
هزینه  افزایش  مشمول  کرده اند،  پرداخت  را  حج 

نمی شوند.
با شیوع کرونا در جهان، سعودی ها برپایی عمره مفرده 
را از اواخر سال گذشته لغو کردند و سپس نرده هایی 

نزدیک  امکان  زائران  تا  کردند  نصب  خدا  خانه  دور 
درهای  نهایت  در  و  باشند  نداشته  را  کعبه  به  شدن 
مسجدالحرام و مسجدالنبی را بر روی زائران بستند. 
با  شوال  هشتم  از  )ص(  مسجدالنبی  درهای  البته 

اعمال محدودیت بر روی زائران باز شد.

ماراتن واکسن سازی برای مقابله با کرونا هر روز بین کشورهای مختلف در 
حالی برگزار می شود که به گفته سازمان بهداشت جهانی از میان تالشهای 

زیاد در این عرصه ۱۰واکسن به مرحله آزمایش بالینی رسیده است.
به گزارش خبرنگار مهر، محققان و داروسازان از سراسر جهان با سرعتی 
بی سابقه تالش می کنند تا یک واکسن کارآمد برای مقابله با ویروس کرونا 

بسازند.
در همین راستا تاکنون آزمایش بالینی چند واکسن آغاز و حتی نتایج اولیه 
آزمایش ها نیز مشخص شده است. هدف همه این تالش ها عرضه واکسنی 
کارآمد تا پایان سال جاری یا اوایل سال ۲۰۲۱ میالدی است. این درحالی 
است که تاکنون چنین تالش عظیم و سریعی برای تولید یک واکسن انجام 
نشده است. به گفته بسیاری از محققان تاکنون نه تنها هیچ واکسنی با این 
است که  این درحالی  است.  نیافته  توسعه  بلکه حتی  نشده  تولید  سرعت 
موفقیت یا شکست محققان در تولید واکسن، آینده این اپیدمی و بازگشت 

آن به کشورهای مختلف در سراسر جهان را مشخص می کند.
در این گزارش به برخی از مهم ترین تالش های محققان و شرکت ها برای 
تولید واکسن ویروس کرونا و آخرین وضعیت پیشرفت های آنان می پردازیم:

واکسن دانشگاه آکسفورد در فاز دوم آزمایش های بالینی
یکی از واکسن های بالقوه ویروس کرونا که کارشناسان نسبت به آن بسیار 
امیدوارند AZD۱۲۲۲ نام دارد و توسط محققان دانشگاه آکسفورد ساخته 
شده است. این یک نسخه ضعیف شده از ویروس سرما خوردگی است که 

هم اکنون در فاز دوم / سوم آزمایش های بالینی قرار دارد.
شرکت  اما  نشده  تکمیل  واکسن  این  بالینی  آزمایش های  هنوز  هرچند 
آسترازنکا اعالم کرده پیش از تایید کارآمدی، تولید آن را آغاز کرده است. 
از  بسازد.  را  واکسن مذکور  از  میلیون دوز  دارد ۳۰۰  این شرکت تصمیم 
سوی دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نیز با شرکت آسترا زنکا قراردادی برای 

تولید انبوه آن امضا کرده اند.
روند آغاز توزیع این واکسن وابسته به آزمایش های بالینی است که نتایج آن 

در ماه آگوست مشخص می شود.
شرکت چینی در انتظار نتایج فاز اولیه آزمایش بالینی

دیگر واکسنی که امید می رود با ویروس کرونا مقابله کند، توسط شرکت 
موجود  اطالعات  طبق  است.  شده  ساخته  چین  در  سینووک  داروسازی 
آزمایش این واکسن روی میمون ها موفقیت آمیز بوده است. در حال حاضر 
نیز واکسن مذکور روی انسان ها آزمایش می شود. نتایج اولیه فاز یک و دو 

آزمایش های بالینی واکسن چینی در ماه جاری مشخص می شود.
این  شرکت  سخنگوی  گفته  به  و  دارد  نام   CoronaVec واکسن  این 
زودی  به  آزمایش می شود.  ساله  تا ۵۹  افراد ۱۸  روی  اکنون  واکسن هم 
آزمایش واکسن روی سالمندان آغاز می شود و پس از آن جمعیت جوان تر 

آزمایش می شوند.
فرایند آزمایش بالینی این واکسن نیز شامل ۳ مرحله است. واکسن در فاز 

یک روی ۱۴۴ نفر و در فاز ۲ روی ۶۰۰ نفر آزمایش شده است.
به  بود  شده  بالینی  آزمایش  مرحله  وارد  که  کرونایی  واکسن  نخستین   

شرکت مدرنا تعلق داشت، این واکسن نخستین بار در ماه مارس به افراد 
تزریق شد. این واکسن با استفاده از فناوری mRNA ساخته شده است. 
البته این فناوری هنوز تایید نشده اما به کمک آن به سلول ها دستور داده 
می شود تا پروتئین های خاصی را بسازند. این واکسن طی سه ماه از طرحی 
در رایانه به آزمایش بالینی رسید و اطالعات مرحله اول آزمایش بالینی در 

اواخر ماه می ارائه شد.
آغاز  جوالی  ماه  در  شرکت  این  واکسن  بالینی  آزمایش  مرحله  سومین 
می شود. به گفته مدیران شرکت این واکسن احتماالً در ۲۰۲۱ تولید انبوه 
می شود. استفانی بانسل مدیر ارشد اجرایی مدرنا در این باره می گوید: به 
نظر می رسد ما می توانیم تا ماه نوامبر به اطالعاتی درباره کارآمدی واکسن 
اواخر سال جاری  تا در  یابیم. این اطالعات به مدرنا کمک می کند  دست 
میالدی یا اوایل ۲۰۲۱ میالدی برای تایید واکسن در مراجع قانونی اقدام 

کند.
اعالم کرد امیدوار است در فاز سوم آزمایش بالینی ۳۰  این شرکت اخیراً 

هزار نفر را استخدام کند.
mRNA تولید واکسن آلمانی- آمریکایی

 mRNA شرکت آلمانی »بیوانتک« مشغول توسعه چند واکسن مبتنی بر
برای ویروس کرونا است. این شرکت داروسازی برای ساخت واکسن ویروس 
برای  این  از  پیش  این دو شرکت  فایزر همکاری می کند.  با شرکت  کرونا 
ساخت یک واکسن آنفلونزا با یکدیگر همکاری کرده اند. اما با شیوع کووید 
۱۹ هر دو شرکت از اواسط ماه مارس تصمیم گرفتند تالش های خود را روی 

واکسن ویروس کرونا متمرکز کنند.
این دو شرکت هم اکنون آزمایش های کلینیکی در آلمان و آمریکا را آغاز 
کرده اند اما برخالف واکسن مدرنا و دیگر شرکت ها، آنها مشغول توسعه ۴ 

واکسن بالقوه هستند که هر کدام تفاوت های نامحسوسی با یکدیگر دارند.
و  ماه جاری میالدی منتشر می شود  بالینی در  آزمایش  اول  نتایج مرحله 
تست های بیشتری پس از آن انجام خواهد شد. به گفته مدیر ارشد اجرایی 
شرکت آلمانی اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود تا پایان اکتبر واکسن 

آماده خواهد بود.
واکسنی با استفاده از ویروس مهندسی شده

واکسن شرکت چینی کن سینو )Can Sino( مانند مدرنا سریع تر از بقیه 
به واکسن توسعه یافته تری دست یافت. هر دو واکسن در بازه زمانی مشابه 
اما با فاصله ۶ هزار مایل )یکی در آمریکا و دیگری در چین( نخستین دوز 

واکسن را به داوطلبان تزریق و مرحله اول آزمایش بالینی را آغاز کردند.
نتایج مرحله اول آزمایش واکسن کن سینو در یک ژورنال پزشکی منتشر 
تزریق  نشان می دهد  اطالعات  است.  بررسی شده  دیگر  توسط محققان  و 
واکسن در ۱۰۸ بیمار واکنش سیستم ایمنی را برانگیخته است. اما هنوز 
همچنین  نیست.  مشخص  ویروس  مقابل  در  واکسن  دقیق  تاثیرگذاری 
عوارض جانبی سبب شد محققان آزمایش دوز باالی واکسن را متوقف کند.
ژنتیک شده  مهندسی  ویروس  ادنو  نوعی  از  استفاده  با  سینو  کن  واکسن 
ساخته شده است. به بیان ساده تر توالی دی ان ای برای پروتئین اسپایک 

ویروس کرونا به وسیله یک ادنوویروس ارائه می شود.
فاز ۲ و ۳ آزمایش بالینی واکسن اینویو در تابستان

شرکت اینوویو تا به حال ۲۹ میلیون دالر سرمایه خارجی جمع آوری کرده 
و نخستین مرحله آزمایش بالینی آن با حضور ۴۰ نفر انجام شد. پیش بینی 
می شود اطالعات اولیه ایمنی آن در اواخر ماه جاری میالدی منتشر شود. 
فاز ۲ و۳ آزمایش بالینی نیز در تابستان امسال انجام می شود. این واکسن 
با استفاده از دی ان ای سلول ها را پوشش می دهد تا پروتئین ویروس کرونا 
را بسازد و به این ترتیب سیستم ایمنی بدن را وادار به واکنش کند. این 

واکسن مورد حمایت کمپانی بیل و ملیندا گیتس نیز هست.
نواواکس تازه وارد میان غول های واکسن سازی

تولید واکسن  این شرکت ۱۰ سال است که سعی دارد وارد کسب و کار 
شود. نواواکس از اوایل ماه آوریل واکسن بالقوه خود برای مقابله با ویروس 
کرونا را توسعه داد. در پایان ماه می این شرکت توانست سرمایه ای ۳۸۸ 
آمادگی  نوآوری های  برای  »ائتالف  انتفاعی  غیر  بنیاد  از  دالری  میلیون 
اپیدمی«)CEPI(دریافت کند. همچنین این واکسن یکی از چند واکسنی 
ادعا شده  بالینی آن اجرا شده است. آنطور که  فاز یک آزمایش  است که 
یک  تا  می کند  کمک  دیگر  شرکت  چند  با  شرکت  این  همکاری  قراداد 

میلیارد دوز واکسن در سال آینده تولید کند.
جانسون و جانسون در پی تسریع آزمایش های بالینی

این شرکت یکی از بزرگترین داروسازانی بود که تولید واکسن ویروس کرونا 
ژانویه ۲۰۲۰ طرح خود  اواخر  آغاز کرده است. جانسون و جانسون در  را 

برای توسعه یک واکسن ویروس کرونا اعالم کرد.
بالینی  آزمایش های  نمی کرد  بینی  پیش  جانسون  و  جانسون  امر  بدو  در 

شرکت  این  ژوئن  ماه  اوایل  در  شود.اما  شوع  سپتامبر  از  قبل  واکسن 
طرح های خود را با سرعت بیشتری پیش برد و اکنون تصمیم دارد در نیمه 
دوم ماه جوالی نخستین آزمایش بالینی خود را آغاز کند. این آزمایش در 

آمریکا و بلژیک انجام می شود.
پل استفلز محقق ارشد این شرکت در یک کنفرانس خبری اعالم کرد: ما 
مشغول همکاری با قانونگذاران هستیم تا فاز یک، ۲ و ۳ آزمایش بالینی را 
سریع تر انجام دهیم. این شرکت تصمیم گرفته دو پژوهش بزرگ در آمریکا، 
اروپا و احتماالً کشورهایی مانند برزیل و آفریقای جنوی انجام دهد. یکی از 
این مطالعات نیز با همکاری انستیتو ملی بهداشت آمریکا انجام می شود. اگر 
همه چیز طبق برنامه پیش برود، این شرکت می تواند از آغاز ۲۰۲۱ میالدی 
یک میلیارد دوز واکسن عرضه کند. دولت آمریکا بیش از ۴۵۰ میلیون دالر 

به تحقیقات جانسون و جانسون کمک کرده است.
 واکسن روسی برای مقابله با ویروس کرونا

روسیه نیز از مسابقه تولید واکسن برای کووید ۱۹ عقب نمانده است. در 
گذشته  هفته  از  کشور  این  در  واکسن  یک  بالینی  آزمایش  حقیقت طرح 

آغاز شده است.
واکسن  از  شکل   ۲ حاضر  حال  در  روسیه،  بهداشت  وزارت  بیانیه  طبق 
تحقیقات  انستیتو  در  تزریق(  برای  پودر  و  مایع  شکل  )به  کرونا  ویروس 

Gamaleya توسعه یافته است.
شرکت  می شود.  آزمایش  نفره   ۳۸ گروه   ۲ روی  واکسن  این  شکل   ۲
کنندگان به مدت ۲ هفته در بیمارستان های مسکو ایزوله می شوند.الکساندر 
گینزبورگ مدیر انستیتو Gamaleya ماه گذشته در بیانیه ای اعالم کرد 
قبل از آزمایش بالینی واکسن، آن را روی خود و همکارانش آزمایش کرده 

است.
او توضیح نداد چه تعداد افراد این واکسن را به خود تزریق کرده اند، اما گفت 
هیچ عوارضی در آنها مشاهده نشده است. وی همچنین افزود: امیدوارم این 
مطالعات موفقیت آمیز باشد و این امکان بوجود آید تا در اوایل پاییز تولید 

انبوه این دارو آغاز شود.
تالش محققان ایرانی برای تولید واکسن کرونا

در این میان محققان ایرانی نیز مشغول تکاپو برای تولید واکسن ویروس 
کرونا بوده اند. به گفته مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا، 
در حال حاضر دو قرارداد در خصوص واکسن های ویروس کرونا امضا شده 

است. این واکسن ها با فناوری mRNA هستند.
قانعی با اشاره به اینکه پروپوزال های پژوهشی متعددی به ستاد توسعه زیست 
فناوری ارسال شده، گفت: این پروژه ها در حوزه تحقیق و توسعه دانش فنی 

واکسن کرونا هستند و در صورت نتیجه مثبت از آنها پشتیبانی می شود.
به گزارش مهر، سازمان جهانی بهداشت امیدوار است تا پایان سال جاری 
میالدی واکسن ویروس کرونا تولید و در وهله اول در اختیار اقشاری قرار 
گیرد در بیشتر در معرض خطر هستند. به گفته سمیه سوامینثان محقق 
بالقوه تحت  ارشد سازمان جهانی بهداشت هم اکنون حدود ۲۰۰ واکسن 

بررسی هستند و ۱۰ واکسن نیز به مرحله آزمایش بالینی رسیده اند.

درصد   ۵۰ از  فقط  جدید  تحصیلی  ترم  در  گفت:  دانشجویان  امور  سازمان  رییس 
ظرفیت خوابگاه ها برای اسکان دانشجویان استفاده می شود و دانشجویان از ۱۵ شهریور 

به صورت چرخشی از خوابگاه ها استفاده کنند.
مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان،  در حاشیه نشست خیرین آموزش 
عالی که در وزارت علوم برگزار شد، درباره بازگشایی خوابگاه ها از ۱۵ شهریورماه در 
جمع خبرنگاران گفت: بر اساس پیشنهاد وزارت علوم و پیگیری ستاد ملی مقابله با 
کرونا، ترکیب آموزش در ترم آینده حضوری و غیرحضوری خواهد بود اما در بخش هایی 

از آموزش نیاز به حضور دانشجویان است.
وی افزود: محور اصلی برنامه ریزی وزارت علوم برای سال تحصیلی آینده، تاکید رییس 
حضور  علوم،  وزارت  اصلی  طرح  است.  خلوت  خوابگاه  و  کالس  بر  مبنی  جمهوری 

نداشتن همه دانشجویان در محیط خوابگاه و دانشگاه است و باید به گونه ای عمل  
کنیم که تعداد کمتری از دانشجویان در کالس ها حضور داشته باشند.

برای  از ۵۰ درصد ظرفیت خوابگاه ها  استفاده  افزود:  امور دانشجویان  رئیس سازمان 
این امر مطلوب است و به طور طبیعی همه دانشجویان در یک زمان نمی توانند در 
با روسای دانشگاه ها برگزار می شود،  خوابگاه اسکان یابند. بر اساس جلسه ای که 

مقرر شد دانشجویان از ۱۵ شهریور به صورت چرخشی از خوابگاه ها استفاده کنند.
وی ادامه داد: بنابراین دانشجویانی که واحدهای عملی و پایان نامه دارند، برای حضور 
در دانشگاه و خوابگاه در اولویت هستند، ضمن اینکه حضور دانشجویان در دانشگاه 
های  پروتکل  رعایت  ضمن  ها  خوابگاه  در  است،  مجازی  های  آموزش  تکمیل  برای 
بهداشتی، فقط یک طبقه از تخت های دو طبقه قابل استفاده است و ظرفیت خوابگاه 

های چند نفره به نفرات کمتر تقلیل می یابد.
رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: در کنار این تدابیر از ظرفیت میهمانی و انتقال 
دانشگاه ها در سال تحصیلی پیش رو استفاده می شود. هم اکنون هشت هزار و ۳۰۰ 
درخواست میهمانی و انتقال توسط دانشجویان دریافت شده است. در این زمینه تاکید 

بر کاهش رفت و آمد دانشجویان و ادامه تحصیل در شهر محل زندگی آنها است.
تشخیص  با  هم  کارشناسی  دانشجویان  یادآورشد:  دانشجویان  امور  سازمان  رییس 

دانشگاه و برای گذراندن واحدهای عملی می توانند در دانشگاه حاضر شوند.
صدیقی درباره افزایش نرخ غذای دانشجویان نیز گفت: هنوز درباره افزایش نرخ ژتون غذا 
برای سال تحصیلی جدید تصمیم گیری نشده است. غذا هم در قالب بسته بندی و 

بیرون بر و در صورت نیاز با رعایت فاصله گذاری در رستوران سرو می شود. 

استفادهچرخشیدانشجویانازخوابگاهها

مرگ زوج جوان

 به خاطر

 ریختن اسید در چاه

ریختن اسید در چاه فاضالب خانه باعث مرگ زوج جوانی در 
شهرستان مرند شد.

مرند  شهرستان  انتظامی  فرمانده  دهقان،  کاظم  سرهنگ 
جوان  مردی  مشکوک  مرگ  خبر  گفت:  خبر  این  تشریح  در 
اعالم شد که  پلیس  به  و بی هوشی همسرش در خانه شان 
بالفاصله مأموران پلیس به خانه مورد نظر در محله خیام شهر 
مرند، رفتند و با شروع تحقیقات مشخص شد این زوج جوان به 
علت استفاده نادرست از اسید و مواد گندزدا در چاه فاضالب 

خانه خود بیهوش شده اند.
به گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس آذربایجان شرقی، وی ادامه 
داد: مرد ۳۸ ساله در همان محل فوت شده بود و زن ۳۵ ساله 
با حال وخیم به بیمارستان سینا تبریز منتقل شد که ساعتی 

بعد در بیمارستان جان خود را از دست داد.
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به دام افتادن شکارچیان بره 

قوچ وحشی در جیرفت

از دستگیری شکارچیان یک  استان کرمان  مدیر کل حفاظت محیط زیست 
راس بره قوچ وحشی در شهرستان جیرفت خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، مرجان 
شاکری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت: حسب دریافت 
گزارشات مردمی مبنی بر شکار غیر مجاز یک راس بره قوچ وحشی، مامورین 
محیط  حفاظت  مامورین  همکاری  با  جیرفت  زیست  محیط  حفاظت  یگان 

زیست بم عازم منطقه مورد نظر شدند.
او افزود: پس از پیاده روی، گشت و کنترل در منطقه جبالبارز شمالی ارتفاعات 
روستای گردین موفق به دستگیری دو نفر متخلف شدند که از آن ها الشه یک 
راس بره قوچ وحشی )دو ماهه( به همراه یک قبضه اسلحه شکاری تک لول و 

مقداری فشنگ کشف و ضبط شد.
شاکری بیان کرد: مراتب پس از کشف آثار و ادوات جرم و تنظیم صورتجلسه 

تخلف جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شد.
او تصریح کرد: بر اساس آخرین نرخ بهای  جریمه قابل پرداخت از بابت صید و 
شکار غیر مجاز یک راس بره قوچ وحشی معادل دویست و پنجاه میلیون ریال 
تعیین شده است که این مبلغ فقط بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست 
بوده و عالوه بر این متهمین در دادگاه به جرم شکار غیر مجاز جانواران وحشی 
محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا 
سه سال و یا بر اساس مصوبه جدید هیات دولت به جزای نقدی از سی میلیون 

ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد.

کشف ۸۷ مورد تخلف شکار و صید

 از ابتدای سال تاکنون

از کشف ۸۷ مورد تخلف  فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمان 
شکار و صید در سه ماهه اول سال ۹۹ به وسیله حفاظت محیط زیست استان 

کرمان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، نادر 
سیدی ،فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمان، گفت: در سه ماهه 
اول سال ۹۹ محیط بانان کرمانی موفق به کشف ۸۷ مورد تخلف شکار و صید 

در سطح استان شده و در این راستا ۹۹ نفر متخلف نیز دستگیر شده اند.
او افزود: از مجموع ۸۷ مورد، ۲۴ مورد قبل از اقدام به شکار دستگیر و متاسفانه 

بقیه موارد منجر به صید یا شکار جانوران شده است.
انجام  تخلفات  بیان کرد:  استان کرمان  یگان حفاظت محیط زیست  فرمانده 
گرفته در این مدت منجر به شکار و زنده گیری ۳۳ رأس انواع پستانداران و 
۸۲ قطعه انواع پرندگان شده است. از متخلفین دستگیر شده تعداد ۴۰ قبضه 
از این تعداد ۳۰ قبضه دارای مجوز حمل، ۸ قبضه اسلحه  اسلحه کشف که 

شکاری غیرمجاز و یک قبضه سالح جنگی بوده است.
او تصریح کرد: تأسف بار ترین صحنه در این مدت کشف الشه یک رأس بز و 
یک رأس بزغاله اش از یک شکارچی بی رحم که با همکاری مأمورین نیروی 
انتظامی و یگان حفاظت شهرستان بردسیر دستگیر شد. جای تأسف است که 
این آمار قابل توجه از حیوانات توسط عده ای نا آگاه در فصل زاد و ولد حیات 

وحش از بین رفته اند.
سیدی گفت: همچنین در خرداد ماه سال جاری بالغ بر ۴۰ هکتار از اراضی 
در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  مدیریت  تحت  مناطق  مرتعی  و  جنگلی 
استان کرمان دچار حریق شده که عمدتا توسط گردشگران و افرادی که در این 

فصل اقدام به بهره برداری از گیاهان می کنند، صورت گرفته است.
او در پایان ضمن تشکر از حمایت های دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، سایر 
استان  از عموم مردم  نهاد و دوستداران طبیعت،  ارگان ها، سازمان های مردم 
خواست ضمن توجه ویژه به محیط زیست و طبیعت زیبای استان، در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف به اداره حفاظت محیط زیست آن شهرستان گزارش یا 

با شماره تلفن ۰۳۴۳۱۲۱۸۰۰۰ تماس حاصل کنند.

دبیر هیات فوتبال استان کرمان با اشاره به اینکه امروز با توجه به 
شیوع کرونا، جامعه دچار یأس و ناامیدی شده، گفت: قطعاً یکی از 
اهرم هایی که می تواند شور و نشاط را به جامعه برگرداند، ورزش 

است.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان، علیرضا دادگر دبیر هیات فوتبال استان کرمان، در نشست 
تشریح و تبیین پروتکل های بهداشتی و رعایت آن در حین مسابقات 
که با حضور کمک داوران فوتبال استان کرمان حاضر در لیگ برتر 
دسته  لیگ  در  شاغل  استان  فوتبال  کمک داوران  و  داوران  فوتبال، 
اول فوتبال و داور فعال در لیگ برتر فوتسال بانوان کشور از استان 
کرمان در محل سالن آموزش هیئت فوتبال استان کرمان برگزار شد، 
از  بیان گزارشی  به  به شرکت کنندگان در مراسم  ضمن خیرمقدم 
وضعیت شیوع کرونا در ایران و جهان و تأثیر آن بر حوزه ورزش، به 
ویژه فوتبال پرداخت و گفت: کل دنیا در مواجهه و چگونگی زندگی 
با این پدیده، دچار سردرگمی شده است و ورزش نیز به عنوان یکی 
مردم  قبول  مورد  و بخش های عمده ای که  پرمخاطب  از حوزه های 

جهانست از این پدیده دچار خسران شده است.
 او افزود: هم اکنون فوتبال به عنوان پرطرفدارترین رشته ورزشِی حال 
حاضر دنیا، کشور و استان بیشترین تأثیر را از این اتفاق گرفته و 

دچار مشکالت حاد و عدیده ای شده است.
با تمام دنیا در  دادگر تصریح کرد: بدین منظور، فدراسیون فوتبال 
با تبادل اطالعات و رصد آخرین اخبار و  ارتباط است و تالش دارد 

خوبی  به  موجود  وضعیت  از  پروتکل ها  و  دستورالعمل ها  اطالعات، 
گذر کنیم.

او بیان کرد: متأسفانه دنیا در بحث شیوع کرونا با یک سردرگمی به 
ویژه در فوتبال مواجه شده است و از آنجایی که تجربه ی قبلی ندارد، 
پس هر کسی با توجه به دستاوردی که اکنون متناسب با شرایط 
را  تمهیداتی  و  دستورالعمل ها  می کند،  زندگی  آن  در  که  کشوری 

می اندیشد و همین امر بعضاً یکسری مشکالت به وجود می آورد.
دبیر هیات فوتبال استان کرمان با تأکید بر اینکه نمی توان زندگی 
و فعالیت های ورزشی را تعطیل کرد، گفت: یکی از بخش های مهم 
که در جامعه می تواند، سبب شور و نشاط شود، بحث فعالیت های 

ورزشی است.
و  یأس  دچار  جامعه  افتاده،  که  اتفاقی  تبع  به  امروز  افزود:  دادگر   
ناامیدی شده و قطعاً یکی از اهرم هایی که می تواند به این امر، کمک 

کند، بحث ورزش است.
وظیفه  بر  عالوه  شما  افتاده  که  اتفاقی  بحث  در  کرد:  تصریح  او 
تخصصی و بخشی خود، یک وظیفه ی عمومی نیز دارید و آن این 
از جامعه  توجه بخش عظیمی  در معرض  اینکه  به  توجه  با  است، 
هستید، مخاطبان زیادی حرکات و سکنات شما را تکرار می کنند، 
پس اگر نسبت به توصیه هایی که می شود، رعایت کنیم، با انجام 

این کار، یک تبلیغی نیز در سطح جامعه نیز صورت می گیرد.
 دادگر بیان کرد: اگر ما پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم، بخش 
عمده ی کمکمان را به کادر پزشکی کشور انجام داده ایم، چرا که به 

لحاظ عمومی وقتی مردم می بینند شما رعایت می کنید، پس به 
رعایت پروتکل های بهداشتی تشویق می شوند.

دبیر هیات فوتبال استان کرمان از این ویروس با عنوان ویروس هزار 
چهره یاد کرد و گفت: برای عبور از این مرحله، باید ضمن رعایت 
نیز  دیگران  به  را  موارد  این  ممکن،  حد  تا  بهداشتی  پروتکل های 

منتقل کنیم تا از این مرحله گذر شود.
حداقل  و  مثبت  دستاورد  حداکثر  با  کرد:  امیدواری  ابراز  دادگر   
خسارات ممکن بتوانیم، این بخش از مسئولیت اجتماعی مان در 

جامعه را به درستی انجام دهیم و از عهده ی آن برآییم.

فرمانده انتظامی زرند گفت: با سگ گردان ها و هنجارشکنانی که با 
ایجاد آلودگی صوتی در سطح شهر باعث ایجاد مزاحمت می شوند، 

برخورد جدی می کنیم.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان ، سرهنگ محمود خدادادنژاد فرمانده نیروی انتظامی زرند 
با سگ گردان ها و  با اصحاب رسانه گفت:  در نشست مطبوعاتی 
باعث  شهر  سطح  در  صوتی  آلودگی  ایجاد  با  که  هنجارشکنانی 

مزاحمت مردم می شوند، برخورد جدی می کنیم.
او در مورد سامانه مها افزود: سامانه مها مرکز هوشمند الکترونیک 
طراحی  پذیرند  آسیب  که  افرادی  برای  و  است  پلیس  به  مربوط 

به  که   ... و  داران  پسته  و  بنزین ها  پمپ  طالفروشان،  مانند  شده 
واسطه این سامانه با فشار دادن شصتی پلیس متوجه می شود که 
چه اتفاقی رخ داده است و چه گذشته است و سریعا امداد رسانی 

انجام می شود.
مرکزمشاوره  مورد  در  کرد  درخواست  خدادادنژاد  محمود  سرهنگ 
آرامش که در شهرستان زرند راه اندازی شده است اطالع رسانی شود 

تا مردم به صورت رایگان از آن استفاده کنند.
طرح  نزدیکیم  پسته  برداشت  فصل  به  که  آنجایی  از  گفت:  او 
پیشگیری از سرقت پسته داران را در سال قبل اجرا کردیم و امثال 
این طرح را به روز رسانی کرده ایم و به کمک باغداران و همکاران 

اجرا خواهیم کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان زرند آمار عملکرد سه ماه امسال نیروی 
انتظامی زرند را در مقایسه با سال گذشته بیان کرد و گفت: ۵۹ 
افزایش دستگیری خرده  افزایش کشف سرقت و ۱۰ درصد  درصد 

فروش و ۳۸ درصد افزایش جمع آوری معتادین را داشتیم.
او در ادامه افزود: ما می توانیم ظرف ۳ تا ۴ ساعت معتادین سطح 
فعال  را  آن ها  نگهداری  مکان  ولی  کنیم،  آوری  راجمع  زرند  شهر 
نداریم و در حال رای زنی با بهزیستی هستیم تا مکانی را مشخص 
کنند که معتادین راجمع آوری کنیم و مراحل بعدی آن ها در آنجا 

طی شود.

دبیر هیات فوتبال استان: 

 ورزش اهرمی قوی برای گذر از روزهای کرونایی است

برخورد جدی نیروی انتظامی با هنجارشکنان و سگ گردان ها

گلبال  لیگ  رقابت های  پایان  رسمی  اعالم  با 
ورزش های  فدراسیون  سوی  از  کشور  باشگاهی 
نابینایان و کم بینایان، بر اساس نتایج دور رفت، 
به  را  برتر  لیگ  عنوان سوم  گلبال سیرجان  تیم 

دست آورد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
شرایط  به  توجه  با  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
لیگ  مسابقات  نشدن  برگزار  امکان  و  کرونایی 
در  رقابت ها  این  رفت  دور  یک،  دسته  و  برتر 
سال گذشته برگزار شد و قرار بود، دور برگشت 

به  هماهنگی های  و  برنامه ریزی  با  نیز  مسابقات 
به  که  شود  برگزار  مقدس  مشهد  در  آمده  عمل 
دلیل شیوع ویروس کرونا مسابقات لغو و در حال 
حاضر نیز امکان برگزاری مسابقات نیست، لذا لیگ 
سال ۱۳۹۸ بر اساس نتایج دور رفت پایان یافته 

تلقی شد.
پس با اعالم رسمی فدراسیون ورزش های نابینایان 
وکم بینایان جمهوری اسالمی ایران، لیگ گلبال 
باشگاهی کشور رسماً پایان یافت؛ بنابراین براساس 
نتایج دور رفت، تیم گلبال سیرجان عنوان سوم 

این در حالی  آورد،  به دست  را  گلبال  برتر  لیگ 
است که این نتیجه بر اساس تفاضل گل باتیم دوم 

بدست آمد.
نتایج رقابت های گلبال لیگ های دسته یک و برتر 

به شرح زیر است:
دسته یک

شرقی  آذربایجان  بینایان  کم  و  نابینایان  هیات 
)تبریز(

ابابصیر اصفهان
بهزیستی گلستان

هیئت نابینایان و کم بینایان قم
علوم پزشکی کرمان

لیگ برتر
کیهان بد تهران

بهزیستی اصفهان
هیات نابینایان و کم بینایان سیرجان

هیات نابینایان و کم بینایان جهرم
هیات نابینایان و کم بینایان تویسرکان

اندیشه زرین اردبیل
نابینایان و کم بینایان خوزستان

سیرجان بر سکوی سوم رقابت های لیگ برتر گلبال ایستاد
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روایت »کرمان امروز« از معضالت صنایع در استان کرمان و انتشار خبر مبارک افتتاح 28 ابرکارخانه در کرمان آن هم در شرایط نابسامان این روزها:

نوری مبارک در عمق تاریکی
سرویس خبری کرمان امروز

دیروز در حالی که گزارش وضعیت اصناف کرمان و سایه 
سیاه کرونا بر این وضعیت را تهیه می کردیم ناگهان خبری 
منتشر شد که اندکی از اندوه آن گزارش کاست به همین 
یک  صورت  به  خبر  این  انتشار  با  که  شدیم  آن  بر  دلیل 
شاید  و  دهیم  کاهش  را  خبری  های  تلخی  اندکی  روایت 
کامی شیرین شود. البته پیشاپیش امیدواریم که خبر مذکور 
پردازد  می  سازی  آمار  به  تنها  که  آماری  اخبار  جمله  از 
و  ها  کارگاه  که  ایام  این  در  که  نماند  ناگفته  البته  نباشد. 
کارخانه های کوچک یکی پس از دیگری تعطیل می شوند 
امیدواریم که این خبر مرهمی بر زخم آن افراد نیز باشد و 
اینطور نباشد که این ابرکارخانه ها موجب نابودی کوچک 
تر ها شوند. به این نکته امیدواریم و همچنین امید داریم که 
استان کرمان روزی به آنچه که لیاقت مردمانش است برسد 
و شاهد فعالیت های کشوری و جهانی در این استان باشیم.
در خبری که از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال 

استان کرمان منتشر شده است اینطور اعالم شده است که 
بیش از ۲۸ ابرکارخانه با پیشرفت فیزیکی باالی۹۵ درصد 
در استان کرمان افتتاح شده و یا در حال بهره برداری است. 
مهدی حسینی نژاد در مراسم افتتاح هشتمین نمایشگاه بین 
وابسته  تجهیزات  و  فرآوری  معدنی،  صنایع  معدن،  المللی 
معافیت های  و  معادن  شورای  ظرفیت  از  گفت:  کرمان  در 
و  معادن  برداران  بهره  به  کمک  برای  می توانیم  شورا  این 
محصوالت  این  صادرات  و  فرآوری  صنایع  گذاران،  سرمایه 
کمک  با  گذشته  سال  که  کنیم  استفاده  افزوده،  ارزش  با 
شرکت ملی صنایع مس این تجربه به صورت پایلوت اتفاق 
افتاد و مسیری برای صنایع و معادن و سرمایه گذاران فراهم 
شده است. تولید۲۸ میلیون تن گندله، ۱۰ میلیون تن آهن 
اسفنجی و ۱۰ میلیون تن شمش برای استان کرمان برنامه 
ریزی شده و بیش از ۲۸ ابرکارخانه )واحدتولیدی بزرگ( با 
افتتاح  کرمان  استان  در  درصد  باالی۹۵  فیزیکی  پیشرفت 
و یا در حال بهره برداری است. در سال های گذشته شاهد 
صنایع  حوزه  در  تومان  میلیارد  هزار   ۱۰ از  بیش  افتتاح 

قطعه  و  خدمات  برای  فرصتی  که  بودیم  استان  فرآوری 
دولتی  حقوق  از  بخشی  درضمن  می شود.  محسوب  سازی 
معدنی  استان های  برای  استانی  قالب شورای  در  را  معادن 

می توان محقق کرد.
وی در ادامه سخنانش گفت: استان کرمان با شش میلیارد 
معدنی،  ماده   ۴۲ قالب  در  شده  اثبات  قطعی  ذخایر  تن 
این  از  معدنی  مواد  انواع  تن  میلیون   ۳۳ از  بیش  ساالنه 
استان در حال استخراج است و بیش از ۵۰ درصد حقوق 
دولتی کشور از استان کرمان به خزانه کشور واریز می شود. 
وجود منابع خدادادی معدنی در استان کرمان، تالش های 
تمامی دلسوزان کشور موجب شده که با وجود همه مسائل 
و چالش ها و تحریم ها بتوانیم در جهت تکمیل زنجیره ارزش 
افزوده اتفاقات بزرگی را رقم بزنیم. یکی از راه های رسیدن 
محسوب  شرکت ها  بین  پیوند  و  ارتباط  تولید  جهش  به 
معادن  با وجود  نمایشگاه هایی  برگزاری چنین  که  می شود 
سرمایه  و  سازان  قطعه  بین  ارتباط  این  می تواند  مختلف 

گذاران را تقویت کند.

نوشتاری درباره ی آنتوان چخوف نویسنده مشهور روسی

سرویس ادبی کرمان امروز
   

چخوف نویسنده ای است که با تاثیر پذیری از ناتورالیسم سعی بر نشان 
دادن واقعیت دارد. بدون آنکه مانند نویسندگانی چون ایبسن درام را وسیله 
ای برای بیان افکارشخصی خودش کند و یا مثل استریندبرگ سعی در بیان 

واقعیاتی کند که ورای تجربه ی شخصی اش است.
چخوف نویسنده ای بود که می خواست بی طرفانه سخن بگوید و زندگی 
را آنطوری ترسیم کند که هست. این تاثیر پذیری از ناتورالیسم اروپایی و 
رسیدن به نقطه نظر جدید درام، تحت تاثیر چهار عامل اصلی صورت می 

گیرد.
که  ماینینگن  است.   )۱77۲ تولد  آلمانی،  )کارگردان  ماینینگن  تئاتر   ۱-
به عنوان اولین کارگردان به معنای امروزی کلمه مسئولیت اجرای پروژه را 
به عهده می گیرد، صحنه های پر پرسوناژ را ابداع کرده و نورپردازی خاص 
صحنه را متداول می کند و لباس و صحنه آرایی را به مفهوم جدید کلمه 
در تئاتر باب می کند و همچنین اهمیت بسیاری به جزئیات زمانی و مکانی 

نمایشنامه می دهد.
ماینینگن، میزانسن را بنا بر آنچه که دیالوگ ایجاب می کند، تغییر می 
دهد و بازیگر دیگر روی یک نقطه و با یک حالت تکراری و یکنواخت بازی 
نمی کند و نور خاص صحنه بر تمام حالت های مورد نیاز او تاکید می کند. 
و  گیرد  می  قرار  تاثیرشان  تحت  که چخوف  عواملی هستند  اینها  همه ی 

اجراهایی آزادانه و با تحرک صحنه ای کامال متفاوت را بنیاد می کند.
-۲ از طرف دیگر چخوف تحت تاثیر نویسنده و کارگردانی به نام هایت من 

قرار می گیرد که کارش را با ناتورالیسم شروع کرده است.
مهمترین عامل تاثیر گذاری که هایت من انجام می دهد و چخوف تحت 
تاثیر آن قرار می گیرد، نشان دادن قیام یک ملت، در نمایشنامه هایش است. 
که این حرکت او تا سالهای ۱۹۲۰ در آلمان و اروپا تاثیر گذار باقی می ماند.
-۳ ایبسن نیز یکی از کسانی است که بر چخوف، از لحاظ طرح کردن یک 
مساله از زبان چند شخصیت تاثیر می گذارد. ایبسن در آثار خود به قضاوت 
شخصیت ها می پردازد و درک شخصی خود را از زبان شخصیت ها مطرح 
رئالیسم در  از  زیادی  نشانه های  و  رود  ناتورالیسم می  از  فراتر  و  می کند 

آثارش معلوم می شود.
تاثیر زیادی روی  نیز  نمایشنامه های سمبلیک موریس مترلینگ  اما   ۴-
آثار چخوف می گذارد. مترلینگ در آثارش احساسات رقیق و پر رمز و راز 
را نشان می دهد و معموال تم مرگ یک تم مسلط است. مترلینگ بیشتر 
به رابطه ی متافیزیک می پردازد و رابطه ی روح با روح را مطرح می کند 
و سعی دارد که آنچه را که در کلمات و تصاویر وجود دارند را به تماشاچی 

القا کند و این کاری است که چخوف در آثار خودش دقیقا انجام می دهد.

ما در آثار چخوف از طریق آنچه که در نهفت دیالوگ ها است تفهمیم می 
شویم. نه آنچه که در ظاهر آنها است. که این امر معموال از طریق دیالوگ 
های شاعرانه انجام می گیرد. اگر ما این شاعرانگی را در تک تک دیالوگ ها 

نمی بینیم، ولی در کل اثر شاعرانگی دیده می شود.
از زمانی که چخوف می نویسد، ما می بینیم که به تدریج نظمی که از نظر 
زمانی و مکانی در نمایشنامه های کالسیک موجود بود کنار می رود و حاال 
شخصیت ها می توانند زمانی در یک فضای خاص و بالفاصله در فضایی کامال 
متفاوت به سر برند. یعنی محدودیت زمانی به کلی از بین می رود و نویسنده 
سعی می کند شخصیت ها را با دیالوگ های نه چندان منظم )از نظر فکری( 
در ارتباط با هم قرار دهد و با به کار گیری ذهنیات خود، واقعیات را به نحوی 
مطرح می کند که ذهنیت و تخیل بیننده را به کار بگیرد. در همین زمان 
است که چخوف اعالم می کند که شخصیت های تخیلی باید کامال مستقل 
از قضاوت شخصی نویسنده و عقاید فردی نویسنده وجود داشته باشند و کار 

نویسنده باید مثل کار یک شیمیدان باشد و به همان اندازه بی طرف.
چخوف می گوید، نویسنده نباید قاضی شخصیت های نمایشی اش باشد، 
بلکه فقط باید آنها را همانطور که هستند تصویر کند. به همین دلیل است 
که چخوف خودش را یک نویسنده ی علمی می داند و همیشه در حضور 
و  صادقان  حقیقت  به  معتقد  فقط  و  دارد  اصرار  کارها  در  نداشتن خودش 

مطلق است.
بینیم که به هرحال چخوف هم به عنوان  اما اگر درست دقت شود، می 
یک نویسنده، به نحوی با واقعیات محدود کننده ی شخصیت ها درگیر می 
شود و در پرداخت موقعیت دچار رنج و اندوه می شود و ما به نحوی حضور 

چخوف را می توانیم حس کنیم.
می بینیم که چطور ازدرد و رنج شخصیت هایش دچار اندوه شده و فریاد 
پوچی انسان ها را در آثارش بر می دارد. او خودش را از هرنوع گرایش به 
ایدئولوژی هایی مختلف مبرا می داند و می گوید من نه یک لیبرال هستم و 
نه یک محافظه کار و نه یک کشیش و نه یک آدم بی تفاوت نسبت به جهان 
اطرافم. دوست دارم یک هنرمند آزاد باشم که البته به عنوان یک هنرمند 
مباحث سیاسی، اجتماعی و فلسفی را در کارهایش مطرح می کند و سعی 
می کند تا جایی که ممکن است قضاوت نکند و بی طرفانه این مسائل را 

مطرح نماید.
شخصیت های چخوف معموال آنچه را که در وجودشان ممکن است به درد 
اجتماع بخورد، نابود می کنند و این آنجا آشکار می شود که ظاهرا هر وجه 

اشتراکی را که در طبیعتشان با سایرین وجود دارد را از بین می برند.
شخصیت های او گرایش به نوعی تنهایی و جدا افتادگی عمدی دارند. زیرا 
چخوف معتقد است که زندگی از دید اوست که معنا پیدا می کند نه آنچنان 

که سایرین تعریف کرده اند.
این امر برمی گردد به فلسفه ی امپرسیونیستی و آن برداشت حسی هنرمند 

امپرسیونیست از گذر لحظه ای خاص که در یک آن با او مواجه می شود.
از رگه های امپرسیونیستی آثار چخوف یکی همین خصوصیت است که هر 
فردی میل دارد هر وجه اشتراکی بین خودش و دیگران را از بین ببرد و به 

نوعی گریز و تنهایی خود خواسته پناه ببرد.
از رگه های امپرسیونیستی دیگری که در نوع شخصیت پردازی چخوف 
مشاهده می شود آن است که آدمها همه، زندگی کولی وار دارند و یا با کولی 
واره گی به نحوی همدم هستند. هیچکس جای تثبیت شده ای ندارد همه 
حتی اگر از نظر فیزیکی در یک جای ثابتی قرار داشته باشند اما ذهنشان 
در جای دیگری است. این شخصیت ها با نوعی از احساسات مفت و مجانی 
در چیزهایی می  را  آنها خوشبختی  واقع  در  تحقیر می شوند.  خوشبختی 

بینند که حتی از سطح خوشبختی یک آدم معمولی نیز کمتر است.
شخصیت های چخوف معموال از واقعیت گریزانند. بنابر این یک نوع هجرت 

درونی دارند که آنها را از واقعیت بی واسطه و فعالیت عملی دور می سازد.
به طور کلی می توان گفت آنها به نوعی خرد ستیزی دست می زنند که از 

مشخصه های آثار چخوف است.
حرکت  جایگزینی  نوع  یک  چخوف  ها  شخصیت  های  مشخصه  دیگر  از 
درونی بجای حرکت بیرونی است که ما در روابط آدمها به وضوح مشاهده 
می کنیم. به این معنا که آنها از درون به نوعی حرکت دست می زنند که در 
ظاهرشان نه تنها مشاهده نمی شود بلکه قابل حدس زدن هم نیست. به طور 
مثال می توان به حرکت تربلف در مرغ دریایی به سوی خودکشی اشاره کرد.

در  باز  بگذریم  که  چخوف  امپرسیونیستی  پردازی  شخصیت  نوع  از  اما 
مواردی دیگر به این سبک برمی خوریم. مثال در هنر امپرسیونیستی، فلسفه 

و تفسیر زندگی اهمیت دارد، نه طرح زندگی و این دقیقا همان کاری است 
که چخوف می کند.

مهم نیست که چهار چوب داستانی با ابتدا و انتها باشد. مهم این است که 
آدم ها با فلسفه ها و شخصیت های خودشان حضور پیدا می کنند.

به طور کلی گریز از قصه یک خصوصیت امپرسیونیستی است و هیچگونه 
قصه پردازی قابل قبول نیست. آنچه مهم است تفسیر زندگی است. فلسفه 

ی زندگی و اینکه هرکس چطور آنرا می بیند.
اینکه زندگی دارای طرح و شکل است، اصال مهم نیست، مهم آن است که 

هر کس چطور آنرا می بیند و چطور با آن کنار بیاید.
آثار چخوف بحث بسیار است و بعضی  اما درباره ی ساختمان دراماتیک 
ها به این اعتقاد دارند که آثار چخوف اصال فاقد ساختمانی دراماتیک است.

یکی از عواملی که بعضی معتقدند باعث تنزل طرح دراماتیک آثار چخوف 
شده است، همین گریز از قصه در ساختمان اثر است. که در باال از آن یاد 
کردیم. نبودن یک قصه و یک چهار چوب داستانی و عدم پیوند الزم بین 

حوادث خارجی کارهای او را فاقد مرکزیت کرده است.
و  اپیزودیک  امری  صورت  به  و  کانون  بدون  زندگی  یک  برای  چیز  همه 
او  نمایشنامه های  به هیچ وجه در  بنابراین  جانبی طرح ریزی شده است. 
دیده نمی شود که روی یک رابطه تاکید شده و آن رابطه در کل نمایشنامه 
تعمیم پیدا کند. ما معموال )به غیر از نمایشنامه های کوتاه و تک پرده ای 
او( شاهد حوادث و رخدادهای متعددی هستیم که غالبا پیوندی با یکدیگر 
به صورت  شود  می  را  رخدادها  این  از  هریک  که  آید  می  نظر  به  و  دارند 

اپیزودیک مطرح کرد.
بنابراین همانطور که گفتیم هیچ مرکزیتی وجود ندارد که بشود گفت همه 
چیز حول و حوش آن می چرخد و به همین دلیل است که ما با وضعیتی 

مواجه می شویم که درآن تالش شخصیت ها همه بی ثمر می ماند.
پیدا نمی کند هر شخصیتی در  نتیجه ی مثبت دست  به یک  هیچکس 
نهایت  همان حوزه ی مطرح شده ی خودش طرح می شود و همانجا در 
پایان  نمایشنامه در  افول می کند و درنتیجه  ثمر،  سعی و تالش های بی 
بدون هیجان و با حسی از بخورد با وقایع پاره پاره و بی ربط تمام می شود.

درام چخوف به طور کلی یک درام معموال شاعرانه است. شکلی است که 
ضربه های تئاتری و صحنه های غافلگیر کننده بسیار کم دارد.

در آثار او از کشمکش دراماتیک خبری نیست و وقایع مهم خارج از صحنه 
اتفاق می افتد. زندگی بدون حادثه جریان دارد و معموال این طور به نظر 
می رسد که گفتگو ها نامحدود و آزادند. به طوری که گویا زمان محدودیتی 

ندارد و قرار نیست نمایش به فرجام برسد.
راجع به مسائل پیش پا افتاده بحث های طوالنی و بی سرو ته می شود، 
تجارب توضیح داده می شود و ظاهرا پایانی برای موضوعاتی که در صحنه 
کشف می شود وجود ندارد اما به طور کلی می توان گفت چخوف کسی است 
که نظاره می کند، حدس می زند و ترکیب می کند، نه برای آنکه نارسائی 

خاصی را درمان کند، بلکه آنها را همانطورکه هستند نشان دهد.
منبع: تبیان


