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روزان هم  یادداشت:

فرمان زندگی

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

تقسیم بندی منطقه ای باعث عقب ماندگی

 استان کرمان شده است 

بازیگرانی که در ابتدای 

مسیر حرفه ای خود اسکار گرفتند

تغییر سبک زندگی سبب شکست کرونا می شود 
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مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان:

یک میلیون قطعه زمین

 وارد بانک 

کاداستر شد جامع 

نوشتاری درباره 

علیرضا راهب، شاعر 

و ترانه سرا و منتقد ادبی

متن در صفحه دوم

گزارش »کرمان امروز« از نشست مشترک شورای
 اداری و قضایی استان به مناسبت هفته قوه قضاییه:

امنیت و عدالت دو رکن اساسی برای حیات مردم

8

یادداشتی به بهانه ابتالی استاندار کرمان به کووید19:

»# دکتر   بمان« قوی بمان!

کرونا؛ کرمان در سال 98 و افزایش خشونت به دلیل شیوع  کودک آزاری در استان  گزارش »کرمان امروز« از تشکیل 430 پرونده همسر و 

متن کامل در صفحه سوم

نیاز بیش از پیش به مداخالت اجتماعی  
 آنگونه که مدیر کل پزشکی قانونی کرمان گفته است؛ در سال گذشته تعداد 430 پرونده همسرو کودک آزاری در پزشکی قانونی استان تشکیل شده است که اگر این عدد را به تعداد وقایع ثبت نشده در 
پزشکی قانونی اضافه کنیم یقینا چند برابر خواهد بود. از سویی دیگر با شیوع کرونا در اواخر سال گذشته، قرنطینه خانواده ها و محدودیت های اجتماعی، میزان خشونت های خانگی در این مدت با رشد همراه بوده 
است. همچنین وقوع یک قتل خانوادگی در چند هفته اخیر این ادعا را تا حد زیادی تایید می کند که باتوجه به وضعیت موجود، این روزها خانواده ها به مداخالت اجتماعی از سوی نهادها و سازمان های فعال در این 

زمینه بیش از پیش نیاز دارند و...

متن در صفحه هشتم

دستور دکتر روحانی

 به وزیر راه برای

 در اختیار گذاشتن 

زمین های ارزان به خانه اولی ها

 صفحه  ششم

صفحات ششم و هفتم 

  انهدام باند فروش اینترنتی »نوزاد« و کشف دو نوزاِد فروشی!
 ماجرای واریز ناگهانی به حساب قلعه گنجی ها چه بود؟

  یک ایرانی رئیس انجمن ریاضی کانادا شد
  پلمب یک سفره خانه و تذکر به دو واحد صنفی

  هویت جعلی مجرم، قانون را دور نزد

اخبار ایران، جهان و حوادث:

گفتگوی»کرمان امروز« با بهناز آسنگری در 
مدیر واحد خدمات حمایتی 

ح شد: موسسه »محک« مطر

ابتکار »محک« 
در ایام کرونا

آگهی مزایده

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(

 اجاره پنج باب غرفه در فروشگاه بزرگ معلم 

شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 

متن در صفحه 3

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

)نوبت اول( مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی

متن در صفحه 2

خشکی در استان ما یک واقعیت است.

تنها راه مقابله با آن ، مصرف صحیح آب است.

هفته صرفه جویی در مصرف آب )یکم تا هفتم تیر ماه( گرامی باد.

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان کرمان

آگهی استخدام 
شرکت بیمه سینا شعبه کرمان، جهت تکمیل کادر درمانی و اتومبیل خود 

از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.

حداکثر مهلت مراجعه تا پایان تیرماه 

متقاضیان می توانند همه روزه از ساعت 30: 7 الی 12 ظهر به آدرس: 
کرمان، بلوار جمهوری اسالمی، نبش چهارراه امام جمعه، شرکت بیمه سینا 

مراجعه نمایند.

شرایط مورد نظر: 
1 - مدرک تحصیلی لیسانس 

2 - دارا بودن کارت پایان خدمت 
3 - ترجیحا دارای سابقه کار در شرکت های بیمه 

4 - سکونت در شهر کرمان 

مدارک مورد نیاز: 
1 - کپی ازتمام صفحات شناسنامه 

2 - کپی پشت و رو کارت ملی 
3 - کپی آخرین مدرک تحصیلی 

4 - ارائه رزومه 

فراخوان جذب نمایندگی شرکت بیمه سینا 
استان  های  شهرستان  در  خود  فروش  شبکه  گسترش  منظور  به  سینا،  بیمه  شرکت 

کرمان از متقاضیان واجد شرایط جهت اخذ نمایندگی دعوت به همکاری می نماید.

شرایط و مزایا:
* اعطای کد رسمی نمایندگی، ثبت شده در بیمه مرکزی 

* دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم جهت کد عمر و مدرک لیسانس جهت کد جنرال 
* برگزاری جلسات آموزشی رایگان و برنامه ریزی جهت فعالیت نمایندگان 

* استفاده از بیمه تکمیلی درمان و ...
* امکان استفاده از تسهیالت )وام(

شعبه کرمان

متقاضیان می توانند در روزهای شنبه الی چهارشنبه هر هفته 
به آدرس: کرمان، بلوار جمهوری اسالمی، نبش چهارراه امام جمعه، سرپرستی بیمه سینا مراجعه نمایند.

__

آگهی فراخوان عمومی
 راه اندازی و استقرار پلتفرم یکپارچه ارائه سرویس های شهری

سازمان سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی شهرداری کرمان  به نمایندگی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات در نظر دارد با استفاده از 
سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی اقدام به "اجرای پروژه راه اندازی و استقرار پلتفرم یکپارچه ارائه سرویس های شهری"  نماید. 
لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی صالحیت دار، دارای دانش فنی، تجربه کاری و عالقه مند به سرمایه گذاری در این بخش به 
روش B.O.T )ساخت. بهره برداری. انتقال( دعوت به عمل می آید از تاریخ 99/04/09 لغایت ساعت 12 روز شنبه مورخ 99/04/28 با در 
دست داشتن اصل فیش واریزی مبلغ بیست میلیون ریال به حساب شماره 8631701869  نزد بانک ملت شعبه مرکزی، به نام سازمان 
سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری کرمان و ارائه کارت شناسایی معتبر و معرفی نامه از شرکت متبوع خود با مراجعه به دبیرخانه 
سازمان مذکور به آدرس: کرمان خیابان شهید باهنر، نبش کوچه شماره 10، نسبت به دریافت اسناد فراخوان و تسلیم پیشنهادهای خود 

اقدام نمایند.
تلفن  شماره  به  کرمان  شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  با  بیشتر  فنی  اطالعات  کسب  جهت  می توانند  متقاضیان 

03432231318 داخلی 104  تماس حاصل نمایند.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی به عهده برنده فراخوان است.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان
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اخبار استان

خبر
مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان:

یک میلیون قطعه زمین وارد بانک 
جامع کاداستر شد

سعید احمدی- خبرنگار کرمان امروز: مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان 
کرمان با گرامیداشت هفته قوه قضاییه گفت: خدمات ثبت اسناد در حوزه های 
مختلفی چون صدور اسناد مالکیت و کاداستر، اسناد رسمی و اجرای اسناد 
رسمی ارائه می شود. علی محمودی ادامه داد: تثبیت مالکیت و اجرای قانون 
حدنگار ) کاداستر( یکی از مهمترین اقداماتی است در این اداره کل انجام 
شده است. مساحت کل استان  ۱۸ میلیون هکتار است که تعداد  ۱۶ میلیون 
و ۶۰۰ هزار هکتار آن اراضی ملی است که از این مقدار تاکنون  ۱۱ میلیون 
و ۶۰۰ هزار هکتار تثبیت و تبدیل به کاداستری صادر شده است. وی ادامه 
داد: از سال ۹۱ تاکنون از ۱۱۴ هزار پرونده، ۹۰ هزار پرونده مورد رسیدگی 

قرار گرفته و نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام شده است.
محمودی گفت: یک میلیون قطعه زمین وارد بانک جامع کاداستر شده که 
3۰2 هزار قطعه تثبیت شده است و تفاهم نامه هایی با وزارت نیرو، اوقاف و 
امور خیریه، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت دفاع برای صدور اسناد مالکیت 
داریم. در سال گذشته حدود ۸ هزار پرونده اجرای اسناد رسمی در ادارات 
ثبت اسناد استان کرمان داشته ایم بیش از 5 هزار فقره پرونده مختومه شده 

است و 2۱۸ میلیارد تومان معوقات بانکی وصول شده است. 
مدیر جدید این اداره کل ادامه داد: 2۰۴ دفترخانه اسناد رسمی در استان 
کرمان داریم که ۶۹۹ هزار و ۶23 فقره سند رسمی در این دفاتر طی سال 
گذشته صادر شده و ۴۹۰ مورد بازرسی از این دفاتر انجام شده  و بیش از 

۴33 هزار سند مورد رسیدگی قرار گرفته است.
محمودی از فعالیت ۱2۰ دفترخانه ازدواج و 3۶ دفترخانه طالق در استان 
کرمان خبر داد و در همین زمینه آمار پیرامون آمار ازدواج و طالق سال ۹۸ 
در استان کرمان گفت: سال گذشته 2۱ هزار و ۴۸۱ مورد ازدواج و 5 هزار 
و ۶۹۶ طالق نیز متاسفانه ثبت شده است. برای مقایسه نیز ذکر این آمار 
ضروری است که سال ۹7 نیز 2۱ هزار و 72۴ مورد ازدواج و 5 هزار و ۶۱۰ 

مورد طالق ثبت شده بوده است. 
مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان در پیامی تاکید آمیز از تمامی 
مردم استان کرمان این درخواست را داشت که به هیچ وجه معامالت خود را 
به صورت دستی و قولنامه های معمولی انجام ندهند و حتما این معامالت را 
در دفاتر ثبت اسناد رسمی کنند. چرا که قولنامه های دستی و کاله برداری 
های بسیار زیادی که در این زمینه وجود دارد باعث سرازیر شدن هزاران 

پرونده شکایت به قوه قضاییه شده است.

گزارش و عکس: سعید احمدی

به مناسبت  گرامیداشت هفته قوه قضاییه نشست مشترک شورای 
قضایی و اداری استان کرمان با حضور مسئوالن قضایی، نمایندگان 
استان  حاکمیتی  و  دولتی  های  دستگاه  تمامی  مدیران  و  استان 
کرمان  صبح پنجشنبه 5 تیرماه در مکان تاالر دانشگاه فرهنگیان 

کرمان برگزار شد.
مدیر کل دادگستری استان کرمان در سخنرانی خود در این نشست 
با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت اهلل بهشتی و 72 یار ایشان و 
همچنین سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: هفته قوه 
قضاییه امکان خوبی برای این نهاد ایجاد کرده است تا مسئوالن این 
ایشان  از رهنمون های  با مقام معظم رهبری  قوه در دیدار ساالنه 
بهره مند شوند و عالوه بر این در این هفته از قضات شریف و خدوم 
کشور و استان تجلیل می شود. موحد در ادامه عدالت و امنیت را 
قوه  و گفت:  دانست  مردم جامعه  برای حیات  مهم  بسیار  رکن  دو 
قضاییه در تحقق این دو امر بسیار مهم نقشی کلیدی و بی بدلیل 
را ایفا می کند. موحد بارزترین مصداق در حوزه صیانت در حقوق 
مردم را تضمین سالمت نظام اداری و قضایی دانست و گفت: این 
است.  اسالمی  نظام جمهوری  به  مردم  امید  پایه  ترین  اساسی  امر 
راس  در  رئیسی  اهلل  آیت  حضور  با  اخیر  سال  یک  در  گفت:  وی 
آغاز شده  فساد  با  مقابله  برای  که  اساسی  اقدامات  و  قضا  دستگاه 
گفت:  موحد  ایم.  بوده  جامعه  در  مردم  امید  افزایش  شاهد  است 
ضمن برخوردهای کیفری مهمترین وجهه مقابله با فساد پیشگیری 

از فساد و سالم سازی قوه قضاییه است.  
از ۱5 روز قبل که در تدارک برگزاری این جلسه بودیم تعداد ۱7۹ 
مورد آسیب برای تصمیم گیری و بحث در این جلسه شناسایی شد. 
برای حل این حجم از آسیب ها استاندار کرمان باید ستاد پیگیری 

از آسیب های اداری استان کرمان را فعال کنند. 
استان  در  نیز گفت:  اموال عمومی  از  بحث صیانت  پیرامون  موحد 
کرمان برای مقابله با زمین خواری و حاشیه نشینی کارهای خوبی 
پیدا  ادامه  بیشتر  جدیت  با  باید  اقدامات  این  که  است  شده  انجام 
آسیب  این  از  جلوگیری  برای  نگار  حد  جامع  قانون  اجرای  کنند. 
به  متعلق  هکتار  میلیون   ۱۶ از  تاکنون  است.  راهگشا  بسیار  مهم 
منابع طبیعی در استان کرمان ۱2 میلیون هکتار آن تثبیت مالکیت 
شده است. بنده از مدیران دولتی استان این درخواست را دارم که 
زمین های در معرض آسیب را به صورت جدی مورد تصمیم گیری 
و تثبیت مالکیت قرار دهند. یکی از معضالت مهم در استان کرمان 
در این زمینه اراضی حاشیه شهرها است. بعد از اراضی دولتی اراضی 
اختالفی را نیز باید تعیین تکلیف کنیم. در حال حاضر ۴۴۰ حکم 
متاسفانه  که  داریم  کرمان  استان  در  زمین  حوزه  در  االجرا  الزم 

رغبتی در مدیران برای اجرای آن را شاهد نیستیم. 
موحد در این نشست با اشاره به مشکالت مسکن مهر در کشور گفت: 
متاسفانه در آن سال ها ده ها شرکت ضعیف به صورت خانوادگی 
تشکیل شد و میلیاردها تومان از سرمایه دولت و مردم به دلیل فساد 

و عدم تخصص اعضای این شرکت ها حیف و میل شد. نتیجه آن 
این شد که صدها پرونده سرازیردستگاه قضایی شد و تجمعاتی که 
بارها شاهد آن بوده ایم فساد یا ساختاری است و یا قوانین اداری به 
شکلی است که مفسده انگیز است. این قوانین باید به صورت جدی 

مورد بازنگری و اصالح قرار گیرند. 
این  در  وی  کرمان  استاندار  کرونای  تست  شدن  مثبت  دلیل  به 
نشست حضور نداشت. محمدرضا فدایی معاون توسعه منابع انسانی 
اهلل  آیت  شهید  گرامیداشت  با  جلسه   این  در  کرمان  استانداری 
بهشتی گفت: در سال های اخیر هماهنگی بسیار خوبی بین دستگاه 
اداری و قضایی در استان کرمان وجود داشته است که این موضوع 

جای تقدیر دارد. 
الزم به ذکر است که در این نشست نمایندگان استان نیز دغدغه 
هایی را مطرح کردند. از انتقادی ترین سخنرانی های این نشست 
می توان به سخنان نماینده شهربابک اشاره کرد. گرانی و فقر را 
از مشکالت مهم مردم استان کرمان دانست و گفت: در استان 
کرمان با وجود این همه سرمایه و سرمایه گذار داخلی و خارجی 
که آماده همکاری است به هیچ وجه منطقی نیست که وضعیت 
و  ثروت  ما  استان  در  افزود:  حسینی  رضا  باشد.  اینگونه  مردم 
قدرت برای افرادی خاص و محدود تعریف شده است و سیاسی و 
جزیره ای نیز عمل می شود. این حصارها باید شکسته شود. وی 
ادامه داد: فقر و بیکاری در حال ضعیف کردن ایمان مردم است. 
و سرمایه  کنند  کار  توانند  نمی  استان چنانچه  اجرایی  مقامات 
گذاری کنند اجازه بدهند ما نمایندگان سرمایه گذاران را وارد 
صحنه کنیم. در هر مشکلی بسیج و مردم وارد صحنه می شوند. 
پس دولت چه کاره است؟ بسیاری از مسئوالن اجرایی و اداری 
در استان ضعیف و ناکارآمد هستند و باید مورد پیگرد قرار گیرند. 
مسئوالن قضایی و اداری استان باید امنیت سرمایه گذار را تامین 

کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: متاسفانه تقسیم بندی منطقه ای که 
در استان وجود دارد، به هیچ عنوان برای استان مفید نبوده و نخواهد بود زیرا 
این موضوع جلوی اینکه افراد شایسته و الیق در جایگاه الزم قرار بگیرند را 

گرفته و این تقسیم بندی منطقه ای باعث عقب ماندگی استان شده است.
حجت االسالم »حسن علیدادی سلیمانی« در دیدار مجمع نمایندگان استان 
با نمایندگان مجلس  کرمان گفت: در دوره جدید مجلس جلسات منظمی 
و مسئوالن استان خواهیم داشت تا مشکالت استان را با همفکری یکدیگر 

حل کنیم.
وی به موضوع تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسالمی و نقشه ها و توطئه 
های دشمن برای ضربه زدن به جمهوری اسالمی اشاره و بیان کرد: هرچه 
زمان بیشتر می گذرد دشمنی ها با جمهوری اسالمی نیز بیشتر می شود زیرا 

جمهوری اسالمی پیشرفت بیشتری می کند و دشمن نمی تواند این پیشرفت 
را تحمل کند لذا توافق با دشمن خیال واهی است و بدانید که دشمن، همواره 

دشمن خواهد بود.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به سعی استکبار برای جلوگیری از 
پیشرفت جمهوری اسالمی ایران در زمینه های مختلف، تصریح کرد: دشمن 
همواره به فکر این است که چه کاری انجام دهد تا این پرچم عدالت خواهی 
که از سوی جمهوری اسالمی ایران برفراشته شده و سربلند گردیده را پایین 
بیاورند بنابراین در این راه انتظار می رود نخبگان کشور عاقالنه و خردمندانه 

رفتار و عمل کنند.
علیدادی سلیمانی بحث اقتصادی را یکی از مباحث مهم امروز کشور دانست و 
بیان کرد: از نظر ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی در کشور مشکل نداریم و 
امیدواریم مجلس با هماهنگی بین همه آحاد جامعه اقتصاد را به رونق بیندازد 

تا معیشت مردم روز به روز بهتر شود.
وی تعامل و تعاون را یکی از چالش های استان برشمرد و اظهار کرد: متاسفانه 
در استان کرمان شاهد هستیم که برخی دستگاه ها با یکدیگر کارهای هماهنگ 
انجام نمی دهد که امیدواریم نمایندگان مردم در خانه ملت بتوانند یک تعامل و 

تعاون خوبی را در استان ایجاد کنند.
امام جمعه کرمان با انتقاد از عدم توازن توسعه در نقاط مختلف استان، عنوان 
کرد: متاسفانه این عدم توازن باعث شده که ثروت استان در کل استان به 

صورت یکسان توزیع نشود.
علیدادی سلیمانی تصریح کرد: متاسفانه تقسیم بندی منطقه ای که در استان 
این  زیرا  بود  نخواهد  و  نبوده  مفید  استان  برای  عنوان  به هیچ  دارد،  وجود 
موضوع جلوی اینکه افراد شایسته و الیق در جایگاه الزم قرار بگیرند را گرفته 

و این تقسیم بندی منطقه ای باعث عقب ماندگی استان شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: واکسن آنفلوانزا را از اواخر 
شهریور ماه افراد گروه های هدف باید تزریق کنند.

مشترک  نشست  در  تیرماه  پنجم  رشیدی نژاد«  »حمیدرضا  دکتر 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان و مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: 
کشور   ۸ آمایشی  منطقه  جز  کرمان  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
محسوب می شود که تعامل خوبی با همه همکاران در وزارت بهداشت 

داشته ایم.
وی با اشاره به ضعف زیرساختی در برخی از نقاط استان عنوان کرد: 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیش از ۴۰ سال سابقه تاسیس دارد و 
جزو دانشگاه های مطرح علوم پزشکی کشور است که هم اکنون دارای 

بیش از 2۰ رشته تحصصی می باشد.
به راه اندازی آزمایشگاه  با اشاره  رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
تشخیصی کرونا در دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان بیان کرد: 
مردم و مسئولین استان توقعاتی از ما دارند که برخی از آنها قابلیت 

اجرا شدن ندارند.
آنفوالنزای  واکسن  درخواست  زمان  این  در  ساله  هر  کرد:  بیان  وی 
بهداشت  وزارت  به  درخواست  نیز  امسال  که  دهیم  می  را   H۱N۱
ارسال شده ضمن آنکه باید عنوان سال گذشته به وفور این واکسن در 
سطح داروخانه های استان موجود بود به طوری که با مقداری اضافه از 
این واکسن روبرو شدیم و تاکید می شود این واکسن از اواخر شهریور 

افراد گروه های هدف باید تزریق کنند.
به دانشگاه علوم پزشکی  اعتبارات تخصیصی  به  با اشاره  رشیدی نژاد 
کرمان عنوان کرد: به دانشگاه علوم پزشکی کرمان 27 میلیارد تومان 
میلیارد   ۶۰ حدود  که  شد  داده  تخصیص  اعتبار  کرونایی  دوران  در 
تومان دیگر نیاز داریم ضمن آنکه برای راه اندازی 3۰ تخت بیمارستانی 

در بیمارستان افضلی پور حدود 5 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
به گزارش ایسنا دکتر محمد صابری رییس اورژانس کرمان نیز در این 
جلسه با اشاره به اینکه استان کرمان یک استان حادثه خیز می باشد، 

تصریح کرد: باید نمایندگان استان در خانه ملت،  حوزه سالمت را 
توجه ویژه ای داشته باشند.

وی با اشاره به توسعه صنایع مس و فوالد در استان و افزایش میزان 
ترانزیت و حمل و نقل بار عنوان کرد: اگر به ایجاد شبکه های ریلی و 
... در استان توجه نکنیم در 5 یا ۶ سال آینده جاده های استان کرمان 

به جاده های مرگباری تبدیل خواهند شد.
مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده  پورابراهیمی«  »محمدرضا 
شورای اسالمی نیز در این جلسه گفت: از روزهای اول شیوع کرونا، 
جلسات ستاد کرونا در استان مستمرا تشکیل شد که جای تقدیر و 

تشکر دارد.
وی با اشاره به مسایل و مشکالت دانشگاه علوم پزشکی عنوان کرد: 
باید در آینده نزدیک یک جلسه با وزیر بهداشت برای حل مشکالت 
و  امکانات  یکسری  دریافت  بخش  در  پزشکی  علوم  دانشگاه های 

تجهیزات برای دانشگاه های علوم پزشکی داشته باشیم.

گزارش »کرمان امروز« از نشست مشترک شورای اداری و قضایی استان به مناسبت هفته قوه قضاییه:

امنیت و عدالت دو رکن اساسی برای حیات مردم

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

تقسیم بندی منطقه ای باعث عقب ماندگی استان کرمان شده است 

کی واکسن آنفلوانزا بزنیم؟

شرکت تعاونی مصرف سیمان به شماره ثبت 201 شناسه ملی 10630022250 
شهرستان کرمان  استان کرمان 

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه / عادی به طور فوق العاده نوبت دوم این اتحادیه / تعاونی در ساعت 

11 صبح  شنبه مورخ 1399/04/21 در مسجد کارخانه تشکیل می گردد.
از سهامداران دعوت می گردد راس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند. 

ضمنا: ۱- اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار 
نمایند تا تاریخ ۱3۹۹/۰۴/۱۹ به اتفاق نماینده خود جهت تایید و صدور برگ نمایندگی به 
محل تعاونی مصرف مراجعه نمایند. )حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است.( 
ضمنا ساعت ۹ صبح روز مجمع  وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع 
بررسی می گردد. 2-افرادی که متقاضی کاندیداتوری بازرسی می باشند حداکثر تا تاریخ یک 

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

2-  استماع و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سال ۹۸ 3- انتخاب بازرسین سال ۹۹ 
۴- تصویب ترازنامه / صورتهای مالی سال ۹۸ 5- تغییرات سرمایه و سهام سال ۹۸ 

۶- تصویب بودجه سال ۹۹ 7-سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد.

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

 دستگاه مناقصه گزار                    دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

دریافت اسناد: 
الف سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir
ب( پایگاه ملی مناقصات 
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

موضوع مناقصه امور خدمات عمومی

۱۱۰/7۶7/2۸۹/۹۴7 برآورد یکساله   )ریال(

۴/۹۱5/3۴5/7۹۹ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۱۴/3۰ روز چهارشنبه  مورخ ۹۹/۴/۱۱ دریافت اسناد:

تا ساعت ۱۴/3۰ روز شنبه  مورخ ۹۹/۴/2۱ آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
پیشنهادها در سامانه ستاد ایران 

از ساعت ۱2 روز یکشنبه مورخ ۹۹/۴/22 بازگشایی پیشنهادها 

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 99/4/15 در محل امور اداری مرکز آموزشی درمانی افضلی پور برگزار خواهد شد.

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

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(  892456

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول( مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
 مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی

شماره مناقصه: 35/۱5/۴/۹۹

آگهی فقدان سند مالکیت
فرزند  زاده  صلحی  عادل  آقای   99/3/24  -6232 شماره  درخواست  طبق  احتراما 
از کرمان دارای شماره ملی  تولد 1368/10/11 صادره  تاریخ  غالمرضا شماره شناسنامه 0 
اصلی بخش 2 کرمان موضوع  از 4517  فرعی  مالک ششدانگ پالک 12   2980126411

سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 323416 سری ب سال 91 که در صفحه 163  دفتر امالک 
جلد 156 ذیل شماره 24497 صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی 
تصدیق امضاء شده مدعی است سند مالکیت مزبور به علت جابجایی مفقود و درخواست 
سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت 
در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 

فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی 
به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام 

خواهد شد. تاریخ انتشار: 99/4/7     416  م/الف
محمود مهدی زاده - رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

حاتم بخشی 
دیشب سرگرم کار بودم که شخصی صدایم زد برگشتم و سالم 
فراوان  با دلسوزی  بعد  و  پرسید  از من  او در مورد کار  و  کردم 
گفت کاری با تو دارم و داخل خانه رفت و در برگشت یک برگ 
چک آورد و توی جیب من گذاشت. من هم تشکر و خداحافظی 
کردم و رفتم چند کوچه بعد در تاریکی به مبلغ چک نگاه کردم 
حروف یک میلیارد را دیدم دیگر تا صبح از خوشحالی خواب 
نرفتم. صبح زود به بانک مربوطه رفتم. مسئول باجه پرداخت گفت 
این مبلغ پول نداریم و بعد از آن شعبه به شعبه همان جواب را دادند 
تا به شعبه مرکزی رسیدم و پس از شنیدن آن جمله به سرپرستی 
مراجعه کردم و چک را ارائه کردم. مسئول سرپرستی هم جوابش 
همان بود وقتی چرای آن را پرسیدم مبلغ حروفی یک میلیارُدم 
ریال و صفرهای سمت چپ عدد یک را در روی چک نشان داد.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

فرمان زندگی

تقلید  وار  طوطی  را  زندگی  روز  هر 
حال  این  با  کنیم.  می  تکرار  و  کرده 
کاری  ریزه  جهان  که  داریم  توقع 
هایمان را دیده و از ما تقدیر کند. اما 

زندگی به طور معمول از عهده ی هر کسی ساخته است 
ای  العاده  تقدیریم که کار خارق  شایان  زمانی  فقط  و 
انجام دهیم. اگر با کم و کاستی ها بسازیم هنر کرده ایم 
و اگر با وجود خاموشی ها بدرخشیم ارزشمندیم و در 
پایین آمدن  ایم.  برداشته  قدم  پیرامون  زیبا شدن جهان 
آرامش  ایجاد  در  تصورمان  حد  از  بیشتر  توقع  سطح 
موثر خواهد بود اما پایین بودن توقع نباید برابر با دست 
کشیدن از زندگی باشد. ساختن یک زندگی خوب در 
قلب یک زندگی بد مثل ساختن بهشت در روی زمین 
است. به جای ساختن و سوختن گاهی فقط بسازیم تا 
از زندگی لذت ببریم به نواقص پر و بال ندهیم تا رنگ 
راه  که  چند  هر  نشوند  زندگی خط خطی  زیبای  های 
سخت باشد اما خواستنی و توانستنی است و می تواند 
ما را به جای مشغولیت های بیهوده مشغول به آفرینش 
کند. ما طوطی نیستیم که به تکرار گفتار و رفتار دیگران 
نشسته و از خود توقع های بیشتر نداشته باشیم. ما انسانیم 
انسانهایی همانند کسانی که جهان را فتح کرده اند و این 
کار را از هیچ کس نیاموخته اند بلکه راه را از دل خود 
و  دید  نگاه خود  زاویه ی  از  باید  را  زندگی  اند.  یافته 
قضاوت کرد و دائم به دنبال الگوهای نامحسوس نرفت.

راه هر قدر سخت باشد ارزش رفتن و امتحان دارد چه 
بسا زیبایی هایی که در طول مسیر به انتظارمان نشسته و 
اما  باشیم  برابرشان کوه  باید در  البته چه رنج هایی که 

زندگی بی حرکت هیچ معنایی ندارد.
عوض  برای  سومی  و  دوم  های  نقشه  باید  همیشه  البته 
اتفاق  اگر  که  باشیم  داشته  ذهن  در  شرایط  شدن 
ناخواسته ای افتاد ناچار به فرار نباشیم و فرمان زندگی 

از دستمان خارج نشود.
وقتی که از باران شب ها می هراسی 

از دست های سرد دنیا می هراسی 
این زندگی جایی ندارد در وجودت 

وقتی که از شهر تماشا می هراسی 

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از تشکیل 430 پرونده همسر و کودک آزاری در استان کرمان در سال 98 و افزایش خشونت به دلیل شیوع کرونا؛

نیاز بیش از پیش به مداخالت اجتماعی  

 یکی از مواردی که امروز در جوامع بشری به وضوح دیده 
می شود، مقوله ای است به عنوان همسر و کودک آزاری یا  
به عبارت دیگر بدرفتاری با همسر و فرزند است که تحت 
عنوان خشونت در خانواده شناخته می شود که بی شک 

سالمت جامعه را نیز به خطر می اندازد.
متاسفانه به دلیل خصوصی بودن حریم خانه در جوامع 
این  درصد  و  فراوانی  از  معتبری  و  دقیق  آمار  گوناگون 
کل  مدیر  که  آنگونه  اما  ندارد.  وجود  کشور  در  خشونت 
تعداد  قانونی کرمان گفته است؛ در سال گذشته  پزشکی 
430 پرونده همسرو کودک آزاری در پزشکی قانونی استان 
تشکیل شده است که نشان از وضعیت وخیم این موضوع 
این  پنهان  آمار  کارشناسان  باور  به  البته  دارد.  استان  در 

موضوع بیش از این موارد است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان  برای توضیح بیشتر 
پرونده همسرآزاری  باره گفت: سال گذشته 330  این  در 
در پزشکی قانونی استان تشکیل شده که از این حیث در 
اینکه  به  توجه  با  که  ایم  گرفته  قرار  پانزده کشوری  رتبه 
مداخالت  نیازمند  باشیم  می  باالتر  کشوری  میانگین  از 
جدی اجتماعی از سوی سازمان های مربوطه در این حوزه 
هستیم ضمن آنکه سال گذشته ۱00 پرونده کودک آزاری 
رده  در  نیز  زمینه  این  در  که  شد  تشکیل  استان  در  نیز 

استان های پایینی کشور قرار داریم.
این آمار را در شرایطی عباس آمیان، مدیر کل پزشکی 
از وضعیت سال98  در نشست خبری خود  قانونی کرمان 
و  گذشته  سال  اواخر  در  کرونا  شیوع  با  که   کرد  منتشر 
 ،99 فروردین  و   98 اسفند  اواخر  در  ها  خانواده  قرنطینه 
میزان خشونت های خانگی در این مدت با رشد همراه بوده 
اواخر خرداد  است. همچنین وقوع یک قتل خانوادگی در 

ماه در کرمان این ادعا را تا حد زیادی تایید می کند.
دادن،  فحش  زدن،  داد  اجتماعی،  کارشناسان  باور  به 
انداختن بار زندگی روی دوش همسر، تحقیر و بد اخالقی 
و انعطاف ناپذیری و علل فرهنگی و فقر فرهنگی از جمله 
مصادیق همسر آزاری است. آنان همچنین موارد پر شمار 
کودک آزاری را ناشی از بیش فعالی ، مشکالت اقتصادی، 
عدم دسترسی به آموزش می دانند . همچنین  بر این باور 
هستند که مشکالت محیط های آموزشی و انتظارات بیش 
از حد از کودک و اشتغال مادر در این مسائل تاثیر گذارند. 

اما شایع ترین نوع کودک آزاری، غفلت است.  
چه کنیم تا از خشونت خانوادگی جلوگیری کنیم؟

زنان رکن اصلی خانواده ها محسوب می شوند و همسر 
به کودکان و سالمت جامعه می کشاند.  را   آزاری مساله 
برای پیشگیری از خشونت خانگی مهم ترین نکته آموزش و 
آگاهی افراد جامعه است. آموزش دانش آموزان دبیرستانی، 
آگاهی های قبل از ازدواج، آموزش های رسانه ها و سازمان 
از خشونت خانگی الزم و ضروری است.  ها در پیشگیری 
همچنین مراجعه  به مشاور و کمک گرفتن از یک مشاور با 
تجربه در زمینه درمان خشونت خانگی تا حد زیادی کمک 
می کند تا از بروز این رفتار جلوگیری شود. روان شناسان 
با طرح راهکارها و آموزش های مختلف تا حد زیادی افراد 

آسیب دیده را در این امر یاری می کنند.

  آنگونه که مدیر کل پزشکی قانونی کرمان گفته است؛ در سال گذشته تعداد 430 پرونده 
همسرو کودک آزاری در پزشکی قانونی استان تشکیل شده است که اگر این عدد را به تعداد 
وقایع ثبت نشده در پزشکی قانونی اضافه کنیم یقینا چند برابر خواهد بود. از سویی دیگر 
با شیوع کرونا در اواخر سال گذشته، قرنطینه خانواده ها و محدودیت های اجتماعی، میزان 
خشونت های خانگی در این مدت با رشد همراه بوده است. همچنین وقوع یک قتل خانوادگی 
در چند هفته اخیر این ادعا را تا حد زیادی تایید می کند که باتوجه به وضعیت موجود، این 
روزها خانواده ها به مداخالت اجتماعی از سوی نهادها و سازمان های فعال در این زمینه بیش 

از پیش نیاز دارند و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

چرا باید در تابستان حتمًا خانه را سم پاشی کنیم؟ 
سرویس اجتماعی کرمان امروز

یکی  هوا  ناگهانی  و گرمای  تابستان  فرا رسیدن فصل  با   
از مهم ترین دغدغه های افراد وجود حشرات و یا بهتر است 
بگوییم افزایش وجود حشرات در خانه است. این مساله در 
اعضای  و  باشد  آزاردهنده  بسیار  می تواند  مختلف  شرایط 
خانواده را بسیار بی قرار و کالفه کند. به همین دلیل هم هر 
کسی به یک شکل با چنین مساله ای برخورد می کند. اما یکی 
از بهترین و مطمئن ترین راه های از بین بردن حشرات استفاده 
از سم پاشی است. سم پاشی عالوه مزیت از بین بردن حشرات 
حتی می تواند جانوران موذی همچون سوسک و یا موش را 

هم از محل زندگی شما دور کند.
 لزوم استفاده از روش سم پاشی در تابستان

اصوالً راه های سنتی و یا حتی جدید بسیاری برای از بین 
بردن حشرات وجود دارد، استفاده از قرص های حشره کش، 
تا  همه  و  همه  و...  فراصوت  از  استفاده  اسپری حشره کش، 
حدی می توانند حشرات را از محل زندگی شما دور کنند. اما 
اگر بخواهیم صادقانه به این موارد نگاه کنیم باید بگوییم که 
هیچ کدام از این گزینه هایی که پیش روی شما قرار می گیرند 
نمی توانند وجود حیوانات موذی و یا حشرات را به طور کل 
از محل زندگی شما حذف کنند. به همین دلیل هم هست 
که یکی از بهترین و نتیجه بخش ترین راهکار های از بین بردن 

حشرات، استفاده از سم پاشی در منازل و سایر اماکن است.
 راه های ورود حشرات موذی به خانه

یکی از اصلی ترین سؤاالتی که در ذهن افراد پیش می آید 
خانه  وارد  چگونه  موذی  حشرات  این  اصاًل  که  است  این 
می شوند؟ در پاسخ باید بگوییم که به طور کلی راه های ورود 
و متنوع است.  بسیار متعدد  به داخل خانه  حشرات موذی 
طبیعی است که حشرات و حیوانات موذی با ورود به اماکن و 
منازل مختلف به دنبال غذا هستند. با این حال گاهی نیز به 
شکل ناخواسته همراه با وسایل مختلف و یا حتی انتقال تخم 
به اماکن مختلف وارد می شوند. به طور کلی باید بگوییم که 
اصلی ترین راه ورود حشرات موذی به داخل خانه از طریق چاه 
فاضالب، درز ها و حفره های موجود در خانه است، جا هایی 

مانند حفره های موجود در دیوار و...
و حشرات  حیوانات  معموالً  که  بگوییم  باید  این  بر  عالوه 
موذی فضا های گرم و البته مرطوب را دوست دارند و به همین 
دلیل نیز غالباً آن ها را در فضا هایی مانند حمام و یا سرویس 
دیگر  یکی  نیز  آشپزخانه  البته  می کنیم.  مشاهده  بهداشتی 
از فضا های موردعالقه حیوانات موذی و حشرات به حساب 
می آید، جایی که هم گرم است و هم مرطوب و البته پر از 

مواد غذایی!
راه تشخیص وجود ساس در خانه

احتماال در خانه هایی که ساس وجود دارند احتمال گزش 

حشره بر روی بدن ساکنین زیاد است و معموال در طول شب 
حرکت کرده و بعد از گزش روی بدن قرمزی، تورم وخارش 
دارد. محل زندگی این حشرات تخت خواب ها، مبل و وسایل 
چوبی است. در اطراف تختخواب ومبل ها نشانه هایی از مدفوع 
ساس به شکل لکه های قهوه ای دیده می شود یا اینکه تخم و 
الرو حشره به شکل مروارید ریز و سفید رنگ بر روی وسایل 

چوبی مشاهده می شود.
روش های  از  منزل  در  ساس  بردن  بین  از  برای  بسیاری 
سنتی استفاده می کنند. در حالی که بسیاری از این روش ها 
در  یا  و  نداشته  پی  در  را  و درستی  کامل  نتیجه  می توانند 
آن ها  بردن  بین  از  برای  شده  استفاده  سموم  موارد  برخی 
باعث به خطر افتادن جان ساکنین خانه شود. به همین خاطر 
بهترین راهکار برای از بین بردن و ریشه کن کردن ساس از 
در  متخصص  افراد  به  منزل  کار سم پاشی  خانه  ها سپردن 

زمینه سم پاشی می باشد. 
تأثیر سم پاشی بر کودکان و حیوانات خانگی

همان طور که پیش از این نیز اشاره شد برخی از روش های 
سنتی  یا  و  شیمیایی  سم پاشی های  همچون  سم پاشی 
از خود  تأثیراتی  اعضای خانواده  بر روی سالمتی  می توانند 
به جا بگذارند. در این میان قطعاً کودکان و حیوانات خانگی 
نیز به مراتب حساس تر خواهند بود. به همین دلیل هم مجدداً 
توصیه ما استفاده از روش های سم پاشی گیاهی است، چراکه 

از  خانواده،  اعضای  سالمتی  هیچ وجه  به  گیاهی  سم های 
کودکان و میان ساالن گرفته تا خانم های باردار و یا بیماران 

قلبی، کلیوی، ریوی و... را به خطر نمی اندازند.
 البته این ایمنی صرفاً مربوط به سم های گیاهی استاندارد 
است، در غیر این صورت سم های گیاهی و نباتی غیراستاندارد 
و تائید نشده می توانند باعث بروز خطراتی همچون سقط جنین 

مشکالت پوستی، عصبی، تنفسی و... شوند.
نکات سم پاشی خانه

برای آنکه بتوانید در زمان سم پاشی منزل خود، خطرات را 
به حداقل برسانید باید نکاتی را مدنظر داشته باشید. برای 
مثال بهتر است که برای این کار حتماً به سراغ متخصصین و 
کارشناسان این امر بروید. شرکت های سم پاشی می توانند در 

این میان به کمک شما بیایند.
بهتر است که چند ساعت بعد از سم پاشی، خانه را خالی از 
سکنه کنید تا بخار و ذرات معلق سم در محیط از بین برود. 
به خاطر داشته باشید که سموم گیاهی استاندارد تا زمانی که 
ایجاد مسمومیت  باعث  مرطوب هستند همچنان می توانند 
شوند. به همین دلیل نیز توصیه ما این است که تا چند ساعت 
بعد از سم پاشی کودکان زیر ۶ سال، خانم های باردار، بیماران 
ریوی، کلیوی، افرادی با حساسیت و بیماری های پوستی و... 

را از محیط خانه دور کنید.
منبع: برترین ها

موی سپید
امشب میان خاطره هایم

دلی شکست
چشمی به  هق هق افسانه ای گریست...

وقتی که موی مرا دید 
غصه خورد 

طفل درون من 
به خیالش رسیده بود 

بی یک بهار
زمستان رسیده است۰۰۰

به قلم مهدی
 ایرانمنش پور کرمانی

آگهی مزایده عمومی  )نوبت اول(آگهی مزایده
فروشــگاه بزرگ معلم واقع در کرمان: بلوار قدس، انتهای ترمینال مســافربری قدیم، در نظر دارد تعداد پنج باب غرفه در 
طبقه فوقانی و محوطه بیرون فروشــگاه را از طریق مزایده عمومی به صورت قرارداد اجاره صرفا جهت خدمات ذکر شــده 

در جدول ذیل واگذار نماید.

ســاعات بازدید: از ساعت 9 صبح الی ۱2 ظهر و از ساعت ۱7 عصر تا ۱9 به مدت ده روز کاری از تاریخ درج آگهی در 
نظر گرفته شده است.

متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر، اخذ شــرایط شرکت در مزایده عمومی و تحویل پاکات پیشنهادی به 
مدیریت فروشگاه بزرگ معلم از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز کاری مراجعه و تحویل نمایند.

فروشگاه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات بدون هر گونه قید و شرط مختار است.
هزینه ی آگهی برعهده برنده مزایده عمومی می باشد.

روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان - فروشگاه بزرگ معلم 

آگهي د عوت به مجمع عمومي  عادي سالیانه صاحبان سهام شركت صنایع مس افق كرمان )سهامي عام (
به شماره ثبت 14019 و شناسه ملي 10630061317

اطالعیه تكمیلي آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شركت صنایع مس افق كرمان )سهامي عام( 
به شماره ثبت 14019و شناسه ملي 10630061317 

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت صنایع مس افق کرمان مي رساند جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه شرکت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 
۱398 راس ساعت 8:30 چهارشنبه مورخ ۱399/4/۱8 در سالن شهداي کارگر  واقع در کرمان خیابان کار، جنب اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعي شهرستان کرمان 
برگزار مي گردد  لذا از کلیه ســهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانوني صاحب ســهم و همچنین نماینده یا نمایندگان  اشــخاص حقیقي و حقوقي دعوت مي گردد تا در 

جلسه مجمع این شرکت حضور بهم رسانند ، در ضمن همراه داشتن اصل کارت ملي و مدارک مثبت نمایندگي در روز مجمع الزامي است .  
دســتور جلسه: ۱- اســتماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانوني 2- تصویب صورتهاي مالي منتهي به ۱398/۱2/29   3- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني و علي 
البدل و تعیین حق الزحمه ایشــان  4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار5- تعیین پاداش هیات مدیره براي عملکرد ســال ۱398  ۶- تعیین حق حضور اعضا غیر موظف 

هیات مدیره در سال ۱399   7- انتخاب اعضاي هیات مدیره  8- سایر مواردي که در صالحیت مجمع عمومي مي باشد.
هیئت مدیره شرکت صنایع مس افق کرمان 

به موجب آگهي باال مبني بر دعوت به مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع مس افق کرمان )سهامي عام( و با توجه به ابالغیه شماره ۱04/3۱ مورخ ۱398/۱2/20 
ســتاد ملي مبارزه با بیماري کرونا و تاکید ســازمان بورس اوراق بهادار بر اجراي ابالغیه فوق مبني بر اینکه »مجامعي که با حضور فیزیکي حداکثر ۱5 شــخص حقوقي یا حقیقي تشکیل 
گردد داراي رســمیت قانوني مي باشــد« به اســتحضار کلیه سهامداران محترم ، وکال و نمایندگان قانوني آنها مي رساند به منظور برگزاري مجمع عمومي عادي سالیانه در مهلت قانوني و 

رعایت بهداشت و سالمت سهامداران محترم ، مشاهده جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه این شرکت از طریق پیوند زیر بصورت آنالین امکان پذیر مي باشد.   
 http://www.skyroom.online/ch/kcico/ofogh           
ضمنا از ســهامداران و نمایندگان محترمي که به صورت حضوري در مجمع حاضر خواهند شــد در خواســت مي گردد ، تمام اصول الزم براي حفظ سالمتي خود و دیگر شرکت کنندگان 
را رعایت نمایند ، از جمله مي توان به نکات زیر اشــاره کرد :  ۱- همراه داشــتن ماســک و دستکش 2- حفظ فاصله ایمني  و اجتماعي از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاري مجمع 
3- همراه داشتن خودکار 4- خودداري از دست دادن و روبوسي لطفا در صورتي که فردي از نمایندگان یا سهامداران عالئم سرما خوردگي یا شبه آنفوالنزا دارند از حضور در این مجمع 

خودداري و نماینده یا وکیل را جایگزین نمایند. همچنین به اطالع مي رساند به علت رعایت شرایط بهداشتي از ارائه بسته تبلیغاتي رایج در مجامع ،خودداري مي شود.
هیئت مدیره شرکت صنایع مس افق کرمان 

شرکت مهندسین مشاور جهت نظارت کارگاهی پروژه 
بیمارستانی در شهرستان بم نیازمند یک سر ناظر عمران با 
حداقل 20 سال سابقه و ناظر مقیم در رشته های معماری، 

برق و مکانیک با حداقل ۱2 سال سابقه کاراست.

دعوت به همكاری 

 آدرس غرفهمبلغ پایه اجاره بهاء مبلغ پایه ودیعه نام غرفهردیف

 طبقه فوقانی۱0/000/000 ریال ۱50/000/000 ریال غرفه زیورآالت و بدلیجات۱

طبقه فوقانی۱0/000/000 ریال۱50/000/000 ریال غرفه فروش صنایع دستی2

 اختصاص فضای 20۱ جهت3
 مشاوره بیمه عمر

__7/500/000 ریال__

 محوطه بیرون فروشگاه۶/000/000 ریال۱00/000/000 ریال غرفه فروش برنج4

 غرفه فروش روغن موتور و5
فیلتر و باطری

محوطه بیرون فروشگاه۶/000/000 ریال۱00/000/000 ریال
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فرهنگ و ادب

نوشتاری درباره علیرضا راهب، شاعر و ترانه سرا و منتقد ادبی

بازیگرانی که در ابتدای مسیر حرفه ای خود اسکار گرفتند 

سرویس فرهنگی – هنری کرمان امروز
 

ادبی  منتقد  و  ترانه سرا  شاعر،  عنوان  به  راهب  علیرضا 
به  او  رویکرد  تجربه گراست.  شاعری  که  می شود  شناخته 
در  و  است  توجه  قابل  آن  رخدادهای  و  شهری  زندگی 
بیان احساس  بیشتر جسارت در  ایده های شعرش  ماهیت 
که  بوده  نقش ها  و  روابط  و  رخدادها  قبال  در  عواطف  و 

جسورانه و طبیعی بیان شده است.
حوزه  در  او  بودن  صریح  و  بی تعارفی  ویژگی  نخستین 
مسایل فرهنگی و ادبی و دیگری همراهی و همگامی وی 
بود.  ادبیات  و  عرصه شعر  در  جوانان  از  در حوزه حمایت 
همین ویژگی ها باعث شده بود تا همراهی و حضور جوانان 
در مقام شاگردان او در انجمن ادبی ونداد و در دیگر نقاط 
و  در عرصه شعر  نوین  نگاهی  و  ایجاد سبک  باعث  کشور 
ترانه معاصر اجتماعی کشورمان شود؛ اینها بخشی از گفته 
های شهاب دارابیان شاعر و ترانه سرا درباره علیرضا راهب 

است.
 تولد و تحصیل

خورشیدی   ۱۳۴۶ دی   ۲۷ در  مازندرانی  راهب  علیرضا 
تحصیالت  پایان  از  پس  گشود.  جهان  به  دیده  تهران  در 
ابتدایی، متوسطه و دبیرستان در رشته حقوق وارد دانشگاه 
تبریز شد و همزمان به شعر گفتن هم روی آورد. وی شعر 

را به خصوص از سال های دهه ۶۰ خورشیدی آغاز کرد.
تبریز سکونت داشت و در  راهب یک دوره ۱۰ ساله در 
وی  آموخت.  ترکی  ادبیات  و  زبان  مناسب  فرصت  همین 
در  است:  گفته  تبریز  در  خود  اقامت  و  این حضور  درباره 
تبریز این فرصت را داشتم که با بزرگانی نظیر استاد عبداهلل 
واعظ، استاد منوچهر مرتضوی و پرفسور بهمن سرکاراتی 

آشنا و افتخار شاگردی شان را داشته باشم.
از دیگر استادان راهب در حوزه شعر و ادبیات می توان 
به افرادی همچون سیدحسن سادات ناصری، مهرداد اوستا، 
عالمه فرزیب )پرفسور دانش کجوری(، تقی ذوقی لنگرودی 

و... اشاره کرد.
انجمن ادبی ونداد

و  شعر  حوزه  در  راهب  های  فعالیت  مهمترین  از  یکی 
ادبیات در اوایل دهه ۹۰ خورشیدی راه اندازی انجمن ادبی 
برعهده داشت و  را  او هم مدیریت آن  بود که خود  ونداد 
شاگردان بسیاری را در عرصه شعر و ترانه از میان جوانان 
مستعد کشور تربیت کرد. وی در خصوص این انجمن می 
گوید: این انجمن یک انجمن مردم نهاد است. انجمن ادبی 

ونداد، شامل جلساتی است که در روزهای جمعه، ساعت 
بحث هایی  می شود.  تشکیل  کتاب  کافه  در  بعدازظهر  سه 
که در این انجمن مطرح می شود؛ مجموعه ای از کنش های 
فرهنگی و هنری است. سنتی که در جلسات شعر مطرح بود 
و اینکه شاعران بیایند، اشعارشان را بخوانند، تشویق شوند 
و بروند، رسم کهنه ای است که در این جلسات سعی کردیم 
از این برخوردها پرهیز کنیم. همچنین باوجود شبکه های 
را  چیز  همه  همگان  مختلف،  اپلیکیشن های  و  اجتماعی 
می خوانند. بنابراین جلسات شعرخوانی، لذت گذشته را از 
دست داده و مخاطب عالقه ای ندارد در جلسه هم اشعاری 
را بشنود که قباًل آن را در اینترنت خوانده است. در واقع از 

این گونه جلسات حرف تازه ای بیرون نخواهد آمد.
 راهب اعتقاد دارد که امروزه جامع االطرافِی شاعر فراموش 
شده است. شاعر باید از داستان نویسی، هنرهای تجسمی، 
باشد  داشته  اطالعاتی  هم  هنرها  دیگر  و  موسیقی  فیلم، 
اما اینگونه نیست. به همین دلیل هم آنها در انجمن ادبی 
ونداد سعی کرده اند، درباره  هنرهای مختلف صحبت کنند. 
اگرچه تمرکز اصلی این جلسات بر مفاهیم ادبیات است اما 
به هنرهای دیگر نیز پرداخته می شود. برای نمونه در این 
انجمن چند کارگاه مقدماتی گرافیک وجود دارد و استادانی 
این کارگاه ها  باشو« در  همچون »آیسا حکمت« و »بهزاد 
حضور دارند و در بحث تئاتر و موسیقی و فیلم هم مباحثی 

مطرح می شود.
آثار

راهب در زمینه شعر ۲ کتاب از خود به یادگار گذاشته 
است؛ یکی از این کتاب ها »دو استکان عرق چهل گیاه« 
است که توسط نشر چشمه چاپ و منتشر شده و دارای ۴۴ 
قطعه شعر است که با رویکردی اجتماعی، دغدغه های شاعر 

را منعکس می کند.
این کتاب شامل بخشی از سروده های راهب بوده که در 
یک فاصله ۱۷ یا ۱۸ سالگی نوشته است و بیشتر این کارها 
این  در  است.  منتشر شده  عبدالملکیان  انتخاب گروس  با 
این  مجموعه لمس تفاوت زمانی سروده ها فاحش است و 
کاماًل مشهود است که شاعر در گردآوری سروده هایش برای 
فواصل  در  خود  شعری  تجربه های  غالب  از  مجموعه  این 
زمانی گوناگون استفاده می کند. در یکی از شعرهای این 

مجموعه آمده است:
برای همه ما پدربزرگ های ما

یک تفنگ زنگ زده بود
با یک نوار فشنگ مشقی

آن هم در عکاسخانه ی شهر
شمایل مشقی پدربزرگ ها را به دیوار خانه

میخ کردیم

ما برای حفظ تصاویر مضحک اجدادمان
دیوار را به رسمیت شناختیم!

تجربه گراست  که  شاعری  تالش های  شعر  مجموعه  این 
عاطفه  رابطه  نویسی  ممتنع  و  سهل  در  را  خود  شانس 
پیرامونش  وقایع  و  رفتارها  اشیا،  احساس  با  شخصی خود 
تجربی  تکنیک های  مشخص ترین  از  یکی  است.  سنجیده 
در  مخاطب  کردن  غافلگیر  امکان  از  بهره گیری  وی  شعر 
برای  آنها در شعر است.  تحلیل رخدادها و شرح موقعیت 

نمونه می سراید:
تقدیر چیز مسخره ای ست

اگر مردن در رختخواب باشد
 مسخره است که روشنت کنند
 که مثل سیگار تا آخر بسوزی

و سرنوشت
پاشنه ای باشد که برای له کردن فرود آید!

راهب شاعری تجربه گراست اما تمام شعرهای این کتاب 
به یک اندازه از این خاصیت بهره نگرفته اند. رویکرد او به 
در  اما  است  توجه  قابل  آن  رخدادهای  و  شهری  زندگی 
ماهیت ایده های شعر او کمتر نوآوری دیده می شود و بیشتر 
جسارت وی در بیان احساس و عواطف در قبال رخدادها و 

روابط و نقش هاست که جسورانه و طبیعی است.
در  که  بوده  وقت«  پاره  راهب »عشق  دیگر  کتاب شعر   
۱۳۹۳ خورشیدی توسط انتشارات نیماژ منتشر شده است. 

شاعر در این کتاب می سراید:
مرگ می تواند ادامه  آواز من باشد

که سالیان
کنار آتش چوپان ها

بر لب البرز گرم می شود…

نترس
بومیان می گویند،

درختی که تبر نخورد
ثمرش تلخ می شود!
شراب و دشنه بیاور

برقص
فردا شاید آخرین پرچم زمین
رقص گل های پیراهنت باشد

که گرده می پراکند در باد
همچنین کتاب »به احترام سی و پنج سال گریه نکردن« 
فصل  انتشارات  در  راهب  اهتمام  به  پور  ابراهیم  حامد  اثر 

پنجم منتشر شده است.
شعر راهب

و  قابلیت ها  دارای  راهب  بلند  سروده های  اگرچه 
ظرفیت های زیباشناسانه قابل توجهی هستند که می توان 
به آنها اشاره کرد اما احساس می شود در چنین سروده هایی 
در  همچنان  ساختارگرایی  کنار  در  اندیشه مداری  به  میل 
میل  و  شده  اطناب  دچار  گاهی  شعر  است،  مشهود  آنها 
ساختاری اش که می توانست ایجاد فرم محکمی کند، نسبتا 

مخدوش شده است.
شعرها  سرودن  در  کرده  تالش  خود  گفته  به  که  راهب 
نوعی سنت گریزی را مدنظر داشته باشد. خود وی در این 
مورد می گوید: این سنت گریزی خود نیز بر یکی از سنت 
های ادبی که همان زبان فارسی استوار است که در همه 
این  انتشار  در  و  شود  می  مشاهده  آن  نمونه  ادبی  تاریخ 
مجموعه)دو استکان عرق چهل گیاه( می خواستم بدانم آیا 
این شیوه مورد سلیقه مردم قرار می گیرد یا نه. البته این 
را هم باید متذکر شوم که سنت گریزی زمانی خوب است 

که به نفع منطق زبان باشد.
استفاده  عین  در  سروده هایش  در  راهب  که  آنجا  از    
کالسیک  واژگان  مانند  زبانی  کالسیک  پیشنهادات  از 
ترکیب ها  و...(،  نوشت  پیشانی  عمارت،  یزدان،  )اهریمن، 
به  ملول،  ملوانان  آفرینش،  وهم  جرار،  )عقرب  اضافات  یا 
نویی  گرایشات  دارای  و...(  تو  عبور  خاطره  جست وجوی 
)تغذیه و  نو و مصادیق جدید  از معیارهای  استفاده  مانند 
مطالعه/ یک زندگی خوب...، لوک بدشانس، پازل، بیلبورد 
و...( نیز است اما خواننده آثارش با وضعیتی یکدست روبه رو 
نیست به این معنی که در خوانش آثار گاهی با سطرها یا 
کالسیک  واژه نویسی  آنها  در  که  می شود  مواجه  بندهایی 
یا ترکیب و تتابع اضافات یافت می شود و از طرف دیگر با 
و  تکراری  پیشنهاد  از هر  عاری  روبه روست که  سطرهایی 

شامل گرایشات نو هستند.
 این اتفاق هم در برخی سروده ها به صورت همزمان رخ 
داده و هم در آثار مستقلی که در یک مجموعه کنار هم 
می توان  شعر  مجموعه  یک  زبان  مورد  در  گرفته اند.  قرار 
کلیت  متوجه  آسیبی  یک طرف  از  را  اتفاقی  چنین  وجود 
از طرفی دیگر تصور کرد که  و  تلقی کرد  سروده های آن 
طریق،  این  از  فردی  زبانی  تثبیت  برای  و  عامدانه  شاعر 

چنین اتفاقی را صورت داده است.
به  میل  راهب،  دوگانه  )زبانی(  نوشتاری  میل  به  رغم 
نوگرایی و طراوت در وجه محتوایی اکثر آثار او وجود دارد. 
خصوص  به  و  معنایی  بن  در  می توان  بیشتر  را  ادعا  این 
پایان بندی های معموالً عینی و قابل توجه آثار او شاهد بود.

خبر مبتال شدن به کرونا
اما در روزهای که بیماری کرونا تمام جهان را درگیر خود 
از افرادی که به آن مبتال  کرده، راهب هم مانند بسیاری 
در  چنانکه  کرد.  نرم  پنجه  و  دست  بیماری  این  با  شدند 
چهارم تیر ۱۳۹۹ خورشیدی بعد از حدود ۲ هفته درگیر 
بودن با این بیماری در پستی اینستاگرامی خود از تنگی 
نفس و تپش قلبش بر اثر این بیماری خبر داد و نوشت: 
دوستان تست کووید ۱۹ من مثبت شده. بعد از حدود دو 
دارم،  قلب  تپش  و  نفس  تنگی  و  درگیری  و  مداوا  هفته 
آماده می شم به بیمارستان آتیه برم. خواهش می کنم با من 
تماس نگیرید. قادر به پاسخگویی نیستم! بچه های انجمن 
ونداد و دوستان نزدیکم از من خبر خواهند داشت... عطر 

نفس، دعا و انرژی مثبتتون شفاست.
پایان قصه راهب

سرانجام این شاعر معاصر کشور به دلیل ابتال به کرونا و 
بر اثر ایست قلبی حوالی ساعت سه بامداد پنج شنبه، پنجم 
از  تیر ۱۳۹۹ خورشیدی در بیمارستان  آتیه تهران چشم 

جهان فروبست تا مرگ بتواند ادامه آوازش باشد.

سرویس هنری کرمان امروز

شاید فکر کنیم همیشه افراد مشهور اسکار می گیرند؛ اما 
این  خود  فیلم  اولین  در  بازی  با  عده ای  سینما  تاریخ  در 

جایزه را کسب کردند.
باشگاه  فرهنگی  گروه  گزارش خبرنگار حوزه سینما   به 
افرادی بودند که  تاریخ جوایز اسکار  خبرنگاران جوان، در 
با اولین فیلم خود و در حالی که خیلی هم مشهور نبودند، 

توانستند جایزه بگیرند.
با  که  هستند  شده ای  شناخته   بازیگران  دیگر  سوی  از 
این  نتوانستند  اند،  کرده  بازی  که  خوبی  فیلم های  وجود 
جایزه را به دست بیاورند؛ مثل جانی دپ، مت دیمون و تام 
از اسکار ۲۰۲۰ چنین وضعیتی  کروز. برد پیت هم پیش 
داشت که  با دریافت جایزه نقش مکمل برای فیلم »روز و 

روزگاری در هالیوود« این طلسم شکسته شد.
در این نوشتاربه بازیگرانی خواهیم پرداخت که در زمانی 
کوتاه از شهرت و عموماً برای اولین فیلم خود اسکار گرفتند:

تاتوم اونیل
در  توانسته  کنون  تا  که  است  فردی  جوان ترین  اونیل   
دریافت  زمان  در  او  کند.  دریافت  اسکار جایزه  رقابت های 
جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل تنها ۱۰ سال داشت. او 
 ۱۹۷۳ سال  محصول  کاغذی«  »ماه  سینمایی  فیلم  برای 

این جایزه را دریافت کرد.
جان هادسون

با  که  بود  بازیگری  معلم  و  نمایش  کارگردان  هادسون 
اورسن ولز در اوایل فعالیتش همکاری کرد. او برای بازی 
در فیلم سینمایی »تعقیب کاغذی« محصول سال ۱۹۷۳ 
دریافت  مکمل  نقش  اسکار  توانست  و  شد  مشهور  بسیار 
کند. این در حالی بود که این فیلم سومین تجربه او در یک 

فیلم سینمایی محسوب می شد.
تیموتی هاتن

 بازی در فیلم سینمایی »مردم معمولی« در سال ۱۹۸۰ 

در حالی به هاتن رسید که او بیشتر در فیلم های تلویزیونی 
بازی کرده بود و یک بار تجربه بازی در یک فیلم سینمایی 
را داشت. او برای بازی در این فیلم توانست اسکار بگیرد و 
اکنون جوان ترین بازیگر مردی است که توانسته این جایزه 

را دریافت کند.
لیندا هانت

 لیندا هانت زمانی که در سال ۱۹۸۲ یک بازیگر ناشناخته 
فیلم سینمایی »سال زندگی خطرناک« که در  برای  بود، 
واقع دومین فیلم سینمایی او محسوب می شد جایزه اسکار 
نقش مکمل زن را گرفت. او در این فیلم نقش یک عکاس 
شخصی  اولین  به  و  کرد  بازی  را  چینی-استرالیایی  مرد 
خود  مخالف  جنسیت  در  بازی  خاطر  به  که  شد  تبدیل 

جایزه اسکار می برد.
هاینگ اس. انگور

او در واقع یک دکتر کامبوجی بود که در فیلم سینمایی 
»میدان های کشتار« محصول سال ۱۹۸۴ بازی کرد. او در 
این فیلم نقش عکاس نیویورک تایمز را بازی کرد و توانست 
برای آن جایزه اسکار بگیرد. هاینگ تا زمان کشته شدنش 
در سال ۱۹۹۶ به ضرب گلوله، بازیگری را همچنان ادامه 

داد.

موری آبراهام
را  کوتاهی  نقش های  سینما  به  ورود  از  پیش  آبراهام   
فیلم  برای  توانست  و  کرد  بازی  تلویزیونی  سریال های  در 
سینمایی »آمادئوس« در سال ۱۹۸۴ جایزه اسکار بگیرد. 
البته او پیش از آن در کنار آل پاچینو در فیلم های سینمایی 

»صورت زخمی« و »سرپیکو« بازی کرده بود.
مارلی متلین

خدای  یک  »فرزندان  سینمایی  فیلم  در  بازی  برای  او   
کوچک تر« در سال ۱۹۸۶ جایزه اش را دریافت کرده است. 
او از دوران جوانی ناشنوا بوده است و تا کنون تنها بازیگر 

ناشنوایی است که توانسته جایزه اسکار بگیرد.
کتی بیتس

سال  در  »میزری«  سینمایی  فیلم  در  او  آنکه  از  پیش 
۱۹۹۰ بازی کند، کمتر کسی او را می شناخت. او و نقش 
مقابلش جیمز کان، هر دو برای این فیلم اقتباسی از رمان 

استیفن کینگ جایزه اسکار بردند.
آنا پاکوین

اولین  زمانی که  بازیگر سریال خون حقیقی،  پاکوین  آنا 
جایزه اسکار نقش مکمل زن را در سال ۱۹۹۳ برای فیلم 

»پیانو« گرفت، ۱۱ سال بیشتر نداشت.

کریستوف والتس
در  سینما  طرفداران  برای  اسم  آشناترین  اکنون  شاید   
دهه اخیر، کریستوف والتس باشد. این بازیگر اتریشی برای 
سال ها تالش کرد تا به نقش های مهم برسد، اما این اتفاق 

سینمایی  فیلم  و  تارانتینو  کوئنتین  با  شدنش  شناخته  و 
در  او  خورد.  رقم   ۲۰۰۹ سال  در  لعنتی«  »حرامزاده های 
همکاری مجدد با تارانتینو در فیلم جنگوی زنجیر گسسته 

توانست اسکار بگیرد.
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گسترش بدمسکنی در کشور

تغییر سبک زندگی سبب شکست کرونا می شود 

که  داریم  شهرنشین  نفر  میلیون   65 در حال حاضر، 
حاشیه نشین  نفر  میلیون   38 رقم،  این  از  نیست  منطقی 

باشند.
با وخیم شدن وضعیت معیشت خانوار به سبب افت درآمد 
درخور  رشد  با  نیز  دیگر  اقالم  گرانی،  و  تورم  افزایش  و 
از مواردی است که  توجهی روبه رو شده اند. مسکن، یکی 
همتای گرانی ها، افزایش داشته و جامعه با افزایش درصد 
اجاره نشینی روبه رو شده است؛ عالوه بر اینکه بسیاری از 
مردم، به دلیل افزایش نرخ اجاره، مجبور به حاشیه نشینی 
حالت،  این  در  شده اند.  اقماری  شهرهای  در  سکونت  یا 
و  آمده  پایین  به  درآمدی،  سطح  هر  از  پله پله  خانوارها، 
در  سکونت  و  حاشیه نشینی  درصد  افزایش  با  به روشنی 

بافت های فرسوده روبه رو شده ایم.
 به گزارش عصر ایران به نقل از شرق؛ هرچند آمار دقیق 
زمینه  این  در  سو،  این  به   1396 سال  از  استنادی  قابل 
است،  گمانه زنی  تنها  نیز  اعالمی  آمارهای  و  ندارد  وجود 
مسکن،  حوزه  تحلیلگران  و  کارشناسان  از  بسیاری  اما 
آرامستان ها«،  حاشیه  در  »سکونت   گسترش  از  خبر 
»پشت بام خوابی« و »مغازه خوابی«، به ویژه در بین کارگران 
می دهند. اجاره هر شب خوابیدن زیر آسمان هم از سال 
گذشته تا امسال، 25 هزار تومان افزایش یافته و به گفته 
علی نوذرپور، شهردار منطقه 22، به 50 هزار تومان رسیده 
بر شیوه »بدمسکنی« در کشور  تأییدی  اتفاقی که  است؛ 

به شمار می رود.
خط فقر مسکن مشخص شود

با  گفت وگو  در  مسکن،  حوزه  پژوهشگر  ذاکری،  ناصر 
ایران  در  بدمسکنی  پدیده  گسترش  به  اشاره  با  »شرق« 
وضعیتی  می توان  را  مسکن  فقر  یا  »بدمسکنی  می گوید: 
خانه ای  در  دائم  اقامت  از  ناگزیر  خانوار  یک  که  دانست 
مسکن  فقر  باشد.  رفاه  و  ایمنی  امکانات  حداقل  فاقد 
گرفتار  خانوار  یک  دارد.  فقر  مفهوم  با  نزدیکی  ارتباط 
حذف  از  ناگزیر  اندک،  درآمد  داشتن  دلیل  به  طبعا  فقر 
برخی موارد هزینه یا کاستن از هزینه های ضروری زندگی 
انتظار داشت میزان شیوع  ازاین رو می توان  خویش است. 
وضعیت هایی مانند فقر مسکن، فقر آموزش و بهداشت و 
با میزان گستردگی فقر در یک  سوءتغذیه رابطه نزدیکی 

جامعه داشته  باشند«.
ذاکری با بیان اینکه حداقل امکانات ایمنی و رفاه واحد 

می افزاید:  نامید،  مسکن«  فقر  »خط  می توان  را  مسکونی 
»اصل 43 قانون اساسی بر تأمین نیازهای اساسی از جمله 
داشتن   31 اصل  آن،  از  قبل  و  کرده  است  تأکید  مسکن 
مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد می داند و دولت را 
با  می کند.  مهم  این  تحقق  زمینه  فراهم کردن  به  موظف 
ابعاد بدمسکنی به منظور  عنایت به این دو اصل، شناخت 

برآورد حدود تعهد دولت امری ضروری است«.
تعداد   96 در شهریور سال  و شهرسازی  راه  سابق  وزیر 
)هشت  نفر  میلیون  را 19  بدمسکنی  معضل  گرفتار  افراد 
نفر در  بافت فرسوده شهری و 11میلیون  نفر در  میلیون 
حاشیه شهرها( اعالم کرده بود که این آمار به زمان تدوین 
توجه  با  بازمی گردد.   1393 سال  در  مسکن  جامع  طرح 
از  بسیاری  خانوار،  معیشت  و  خرید  قدرت  افت جدی  به 
کارشناسان معتقدند حاشیه نشینی و بدمسکنی در کشور 

به ارقامی بیش از 19 میلیون رسیده است.
چندی پیش، محمدرضا محبوب فر، عضو انجمن آمایش 
سرزمین ایران، گفته بود میزان حاشیه نشینی در کشور به 
38 میلیون نفر رسیده که از این تعداد، 7.6 میلیون نفر در 
این آمار به  نزدیکی آرامستان ها زندگی می کنند. هرچند 
گفته تحلیلگران، قابل استناد نیست؛ زیرا بررسی جامعی از 

سال 1393 تاکنون صورت نگرفته، اما افزایش بدمسکنی 
در کشور مورد تأیید همه کارشناسان است.

پدیده  با  نیز  تهران   22 منطقه  در عین حال، 
کارگران  روز  به  روز  که  است  روبه رو  »پشت بام خوابی« 
رقم  گذشته  سال  دارند.  را  آن  اجاره  درخواست  بیشتری 
این پشت بام ها  25 هزار تومان بود و اکنون به 50  اجاره 

هزار تومان افزایش یافته است.
ذاکری در این زمینه به نکته مهمی اشاره می کند: »دولت 
مانند یک بنگاه اقتصادی، ناگزیر از برآورد میزان بدهی ها 
و تعهدات خود و تدوین برنامه زمان بندی شده برای ایفای 
را  مورد  این  در  پایه  اطالعات  نبود  است.  تعهدات  این 
می توان نشانه بی اعتنایی دولتمردان به پرونده فقر مسکن 

و عدم  تعهدشان به تسویه این بدهی دانست«.
مصادیق بدمسکنی چیست؟

او با اشاره به مصادیق بدمسکنی می افزاید:  "استفاده از 
مصالح نامرغوب و ناایمن مانند آلونک، کپر و حلبی آباد و 
همچنین واحدهای مسکونی ای که خارج از ضوابط شهری، 
هرچند  شهرها  حاشیه  در  و  تفصیلی  طرح  رعایت  بدون  
مصداق  ساخته  می شوند،  باکیفیت تر  و  بهتر  مصالح  از 
بدمسکنی تلقی می شود. باید مناطقی از شهرها را هم که 

با عنوان بافت فرسوده شهری شناسایی می شوند، یا حداقل 
بخش بزرگی از این مناطق را نیز جزء مصادیق بدمسکنی 
تلقی کنیم؛ زیرا ساختمانی که چند دهه از عمرش گذشته، 
به دلیل فرسودگی، حداقل ایمنی و امکانات رفاهی را نیز 

ندارد«.
به گفته او، درحال حاضر بیش از 30 درصد کل واحدهای 
مسکونی کشور عمری باالی 25 سال دارند. در این رابطه، 
بسیاری از ساختمان هایی که در قالب مسکن مهر ساخته 
شده اند، به دلیل تالش برای کاهش هزینه ساخت، متهم 

به فقدان ایمنی الزم هستند.
کوچک بودن  یا  »مشترک  اینکه  بیان  با  پژوهشگر  این 
بدمسکنی  از مصادیق  دیگر  یکی  فضای مسکونی«  سرانه 
است، تصریح می کند: سکونت دو یا چند خانواده در یک 
واحد مسکونی یا سکونت یک خانواده پرجمعیت در واحد 
اختیار  اتاق کافی در  به گونه ای که  با متراژ کم،  مسکونی 
اعضای خانوار نباشد، حتی اگر ساختمان از نظر مصالح و 
شیوه ساخت فاقد ایراد باشد نیز باید از مصادیق بدمسکنی 
تلقی شود. در سرشماری سال 95، تعداد خانوارها از تعداد 
از  و  بوده   بیشتر  مورد   1.366.000 مسکونی  واحدهای 
کل واحدهای مسکونی در حال  استفاده، 114 هزار واحد 

هرکدام پذیرای سه یا چهار خانوار و حتی بیشتر بوده اند.
به بیان دیگر، بیش از دو میلیون خانوار، یعنی نزدیک به 
8.5 درصد از کل خانوارهای کشور، تجربه زیستن در یک 
واحد مسکونی به صورت اشتراکی و غیرمستقل را دارند. از 
سوی دیگر، در همین سال 31.4 درصد واحدهای مسکونی 
در حال  استفاده مساحتی کمتر از 75 مترمربع داشته اند؛ 
این در حالی است که متوسط مساحت واحدهای مسکونی 
در حال  استفاده در سال 95 در دامنه 90 تا صد مترمربع 

قرار داشت«.
ذاکری به شاخص »افزایش درصد اجاره نشینی« به عنوان 
سال  »از  می افزاید:  و  کرده  اشاره  مصادیق  از  دیگر  یکی 
1397 به این سو، با رشد درخور توجه درصد اجاره نشینی 
فشار  اجاره بها،  افزایش جدی  کنار  در  که  بوده ایم  روبه رو 
اوصاف،  این  با  است.  کرده  وارد  خانوار  بر  را  مضاعفی 
مصداق های  جزء  باید  شرایطی  تحت  هم  را  اجاره نشینی 
واحد  است  ممکن  کرد.  تلقی  بدمسکنی  یا  مسکن  فقر 
معیارها  و سایر  اندازه  ایمنی،  نظر  از  استیجاری  مسکونی 
حداقل کیفیت الزم را داشته  باشد، اما در شرایط حاکمیت 

تورم دورقمی، بسیاری از مستأجران نگران آینده خواهند 
بود که آیا سال  بعد هم می توانند اقامت خود را در واحد 
به  نقل مکان  از  ناگزیر  یا  کنند  تمدید  فعلی  مسکونی 

محله ای پایین تر هستند.
واحد  مالک  خانوارهای  سهم   85 سال  سرشماری  در 
رقم  این  اما  بود،  درصد   67.9 خانوارها  کل  از  مسکونی 
در سال 95 به 60.5 درصد کاهش یافته  است. همچنین 
در این فاصله 10 ساله، تعداد خانوارها 6.843.000 واحد 
به  موفق  آنها  درصد   42 از  کمتر  فقط  که  یافته  افزایش 
که  معناست  آن   به  این  شده اند.  مسکونی  واحد  تملک 
جامعه در حال پیش روی به سمت مستأجرشدن است و 
در  رعیتی  و  ارباب  نظام  از  نسخه جدیدی  با شکل گیری 
عرصه امالک شهری و رشد تدریجی جمعیت مستأجر با 
سرعت درخور  توجه، ابعاد بدمسکنی هم در حال گسترش 

است.
رشد بدمسکنی با افزایش اجاره نشینی

فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفت وگو با 
»شرق« می گوید: »با وجودی  که برآورد آمار جدیدی در 
رابطه با بدمسکنی از سال 1393 به این سو وجود ندارد، 
اما به دلیل تحوالت اقتصادی، گسترش فقر، رشد تورم و 
... که بیشتر از سال 1397 به این سو رخ داده، قطعا آمار 
و  یافته است  افزایش شایان توجهی  بدمسکنی در کشور 
به  نسبت  این وضعیت،  بررسی  برای  دولت  دارد  ضرورت 

بررسی و تهیه آمار به روز اقدام کند«.
یزدانی با بیان اینکه نرخ اجاره نشینی در کشور افزایش 
یافته، ادامه می دهد: »با گسترش اجاره نشینی در کشور، 
قطعا وضعیت بدمسکنی در کشور تقویت شده است و افراد 

بیشتری به حاشیه شهرها رانده شده اند«.
با این حال او تأکید می کند: »با وجودی  که تأیید می کنم 
با گسترش حاشیه نشینی و بدمسکنی روبه رو هستیم، اما 
حضور 38 میلیون حاشیه نشین، پایه و اساس کارشناسی 
ندارد؛ زیرا با فرض پذیرش این رقم، اکنون باید شهرهای 
نفر  میلیون   65 در حال حاضر،  باشند.  خلوت  کشور 
شهرنشین داریم که منطقی نیست از این رقم، 38 میلیون 

نفر حاشیه نشین باشند«.
کارگران،  از  زیادی  تعداد  اکنون  با این حال،  او،  گفته  به 
مساله  این  و  شده اند  »مغازه خواب«  و  »پشت بام خواب« 

به هیچ وجه کتمان شدنی نیست. 

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: کرونا به 
رغم اینکه ویروس خطرناکی است و همه جامعه جهانی را 
در برگرفت،  ولی با استفاده از ماسک، اجرای فاصله گذاری 
اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی که نوعی تغییر 

در سبک زندگی است، می توان آن را شکست داد.
منوچهرفرج زاده اصل  در وبیناری با عنوان اثرات ویروس 
کرونا بر محیط زیست در خانه اندیشمندان علوم انسانی، 
بود که  به نحوی  افزود: پیامدهای جهانی و ملی ویروس 
سبب شد سبک زندگی مردم ایران و جهان بسیار تغییر 
کند. البته، حدود 30 درصد مردم این تغییر سب زندگی 
را که شامل استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی 
بود، رعایت کردند و 70 درصد دیگر این اصول را رعایت 

نمی کنند.
وی با بیان اینکه هر پدیده ای بر روی کره زمین جنبه 
های مثبت و منفی دارد و کرونا نیز از این قائده مستثنی 
چگونگی  به  کرونا  با  برخورد  چگونگی  داد:  ادامه  نیست، 

رفتار مردم بستگی دارد. 
بر  تاکید  با  شناسی  اقلیم  و  طبیعی  جغرافیایی  استاد 
می  زمانی  که چه  نیست  بشر مشخص  برای  هنوز  اینکه 
همه  روی  بر  کرونا  افزود:  کند،  پیدا  غلبه  کرونا  به  تواند 
طبیعت،  بر  گذاری  اثر  این  و  گذاشت  اثر  زمین  ساکنان 
آن  در  انسان ها   که  بود  هایی  مکان  و  اجتماعی  محیط 

زندگی می کردند.
زیست  بر محیط  کرونا  ویروس  مثبت  اثرات  درباره  وی 
آن،  مثبت  وجه  از  کرونا  مهم  اثرات  از  یکی  کرد:  اظهار 
کاهش گازهای گلخانه ای بود. زیرا کره زمین در حال گرم 

شدن و به طور کلی در حال افزایش دما است و دلیل آن 
گازهای گلخانه ای و گرمای خورشید است.

ادامه داد:  گازهای گلخانه ای مانند یک  فرج زاده اصل 
افزایش  ولی  را حفظ کنند.  تواند کره خاکی  پوشش می 
گازهای گلخانه ای در سال های قبل سبب باال رفتن دمای 
کره زمین شده است. این در حالی است که سازمان های 
جهانی در تالش بودند میزان تولید گازهای گلخانه ای را 
به حد تولید شده در سال 2 هزار میالدی برسانند. ولی 
کرونا سبب شد گازهای گلخانه ای بسیار کمتر از آن و در 

حد سال 1990 تولید شود.
مدرس جغرافیایی طبیعی و اقلیم شناسی در باره سایر 
نکات مثبت شیوع کرونا گفت: کرونا باعث کاهش آلودگی 
در  نقل  و  سیستم حمل  از  استفاده  کاهش  دلیل  به  هوا 
شود.  تولید  کمتر  نفت  بشکه  میلیون   30 تا  شد  شهرها 
همچنین افزایش کیفیت آب دریاها در مطالعه ای که در 
شهر ونیز ایتالیا انجام شد،  از دیگر پیامدهای مثبت کرونا 

بود.
وی ادامه داد: عامل مثبت دیگر کاهش تخریب جنگل ها 

و مراتع به دلیل خانه نشینی مردم بود که نمونه آن نوروز 
ایران مشاهده شد و شاهد کاهش  99 و روز طبیعت در 

چشمگیر حضور مردم بود. 
کاهش  افزود:  مدرس  تربت  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
الکترونیکی،  های  آموزش  افزایش  عمومی،  آمد  و  رفت 
دولت الکترونیک، حرکت دلفین ها در دریاچه های نزدیک 
در  حیوانات  آمد  و  رفت  آلودگی،  کاهش  دلیل  به  مردم 
جمله  از  صوتی  آلودگی  کاهش  و  شهری  زندگی  محدوه 

جنبه های مثبت شیوع کرونا در ایران و جهان بود.

سطح  کرونا،  ویروس  شیوع  دلیل  به  داد:  ادامه  وی   
آالینده ها در نیویورک 50 درصد کاهش یافت. همچنین 
درصدی   55 ای،  گلخانه  گازهای  تولید  کاهش  بر  عالوه 
مصرف بنزین در ایام نوروز در ایران نیز با کاهش مواجه 

شد.
نیز  کرونا   ویروس  منفی  آثار  باره  در  اصل  زاده  فرج 
شوینده  از  بود  شده  توصیه  مردم  به  که  آنجا  از  گفت: 
از شیوع ویروس کرونا استفاده کنند،   برای جلوگیری  ها 
از این مواد وارد آب  این عامل سبب شد مقدار بیشتری 
افزایش  و چرخه طبیعت شود. همچنین  زیرزمینی  های 
افزایش  بیمارستانی،  پسماندهای  افزایش  آب،  مصرف 
ماسک و دستکش به عنوان پسماند که وارد محیط زیست 
محیط  به  آنها  ورود  و  ضدعفونی  مواد  افزایش  شود،  می 
و پوشش گیاهی  رفتن حیوانات  بین  از  زیست که سبب 
اقتصاد  بر روی  اثر  افزایش مصرف پالستیک و  می شود، 
که افزایش بیکاری کارگران در مناطق مختلف و تخریب 
محیط زیست را در پی  داشت،  اثرات منفی ویروس کرونا 

بر محیط زیست بود.
کرد:   تاکید  مدرس  تربیت  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
کرونا سبب شد متوجه شویم با محیط زیست چگونه رفتار 
با تغییر  تواند  انسان می  به ما نشان داد که  کنیم. کرونا 
سبک زندگی خود علل آلودگی را بشناسد و برای سالمت 
فرهنگ  تغییر  البته  بردارد.  اساسی  های  گام  زمین  کره 
دارد.  زمان  به  نیاز  و  نمی آید  دست  به  شبه  یک  زندگی 
برای سالمتی خود  است  فردی حاضر  آنجا که هر  از  اما 
حتی همه دارایی اش را هزینه کند،  کرونا فرصت خوبی 
برای تمرین و یادگیری چگونگی رفتار با محیط زیست و 

سالمتی و بهداشت فردی و اجتماعی است.
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در  شده  مطرح  مباحث  بر  تاکید  با  رییس جمهوری 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به وزیر راه و شهرسازی 
ابالغ کرد در خصوص ایجاد شهرک ها در حریم شهرها 
خانه اولی ها،  به  ارزان  زمین های  گذاشتن  اختیار  در  با 

ساخت و عرضه انبوه مسکن اقدام کند.
روسای  نشست  در  روحانی،  حسن  حجت االسالم 
کمیته های تخصصی ستاد ملی کرونا، با تاکید بر مباحث 
در  دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  در  شده  مطرح 
خصوص سیاست های در نظر گرفته شده برای رونق بازار 
مسکن، به وزیر راه و شهرسازی ابالغ کرد در خصوص 
با در اختیار گذاشتن  ایجاد شهرک ها در حریم شهرها 
زمین های ارزان به خانه اولی ها و ساخت و عرضه انبوه 

مسکن اقدام کند.
ادامه به شیوع مجدد کرونا اشاره کرد و گفت:  وی در 
هر چند اوج گیری دوباره شیوع بیماری و افزایش شمار 
شهرستان های  از  برخی  در  درگذشتگان  و  مبتالیان 
کشور را در دو هفته اخیر شاهد بوده ایم، اما آمار کلی از 

کاهش شیوع بیماری در کشور حکایت دارد.
وی افزود: در کنار تالش های بی وقفه بخش بهداشت و 
درمان کشور، اقدامات انجام شده در زمینه فرهنگ سازی 
شیوع  با  مقابله  کنار  در  مردم  زندگی  کردن  سازگار  و 
بیماری موثر واقع شده و شرایط را بهبود بخشیده که 

شایسته قدردانی است.
مرحله  به  ورود  حال  در  جهان  اینکه  بیان  با  روحانی 
داشت:  اظهار  است،  کرونا  ویروس  با  مقابله  از  دیگری 

باید همانند  و  نیست  زمینه مستثنی  این  در  نیز  ایران 
کشورهای  جزو  ویروس،  این  با  مقابله  قبلی  مراحل 
پیشتاز در مرحله جدید باشیم و سریع تر و موثرتر عمل 

کنیم.
و  ماسک  از  استفاده  به  همگانی  الزام  جمهور  رئیس 
اجرای دقیق دستورالعمل های بهداشتی را اقدامی ناگزیر 
و  کرد  عنوان  کرونا  ویروس  با  مقابله  جدید  مرحله  در 
افزود: هر چند در برخی از کشورها جرایم سنگینی برای 
امیدواریم  اما  می شود،  اعمال  بهداشتی  قوانین  نقض 
به  نیازی  مردم  همراهی  با  قبل  دوره  در  که  همانگونه 
اعمال جریمه و استفاده از رفتارهای قهری نداشتیم، در 

مرحله جدید نیز نیازی به استفاده از قوه قهریه نباشد.
ماسک  از  استفاده  کردن  اجباری  برای  گفت:  وی 
قیمت  با  آن  فراوان  عرضه  و  تولید  مردم،  عموم  برای 
و  صمت  وزارت  موثر  گام های  کنار  در  که  است  ارزان 
بخش های تولیدی کشور، آموزش ساخت ماسک خانگی 
جمله  از  نیز  تبلیغی  دستگاه های  توسط  شستشو  قابل 
تهیه  فشار  در  مردم  که  است  ضروری  و  الزم  اقدامات 

ماسک نباشند.
اصول  رعایت  با  مردم  اینکه  بیان  با  جمهوری  رئیس 
بهداشتی نشان داده اند که برای سالمت خود و جامعه 
ارزش و اهمیت قائلند، اضافه کرد: مسئوالن کمیته های 
امنیتی-اجتماعی و اقتصادی و همچنین بهداشتی ستاد 
اینکه  به  مربوط  دستورالعمل های  کرونا  با  مقابله  ملی 
استفاده از ماسک در چه مناطقی از کشور و یا در چه 

اماکنی اجباری خواهد شد، تهیه کرده اند که در صورت 
تصویب در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ابالغ و اعالم 

خواهد شد.
ضمانت  شیوه های  و  راهکار  تعیین  روحانی 
ستاد  سوی  از  شده  ابالغ  بهداشتی  دستورالعمل های 
ملی مقابله با کرونا را از وظایف کمیته امنیتی-اجتماعی 
ستاد برشمرد و بر ضرورت اجرای آن به شکل منطقی 

و موثر تاکید کرد.
همچنین ابعاد حقوقی، فنی و اقتصادی بسته حمایتی 
برای  دولت  نخست  گام  عنوان  به  مسکن  اجاره  بازار 
از سوی  این جلسه  در  بازار مسکن  رونق  و  ساماندهی 
شد،  مقرر  و  بررسی  کرونا  ملی  ستاد  اقتصادی  کمیته 
با کرونا  در جلسه روز یکشنبه آینده ستاد ملی مقابله 

ارائه شود.

مبالغ  غیرمنتظره  و  ناگهانی  طور  به  تیرماه  چهارم 
وارد شد  قلعه گنج  از مردم  تعدادی  به حساب  کالنی 
زیادی  و صدای  در شبکه های فضای مجازی سر  که 

بر پا کرد.
باره  این  در  قلعه گنج  فرماندار  شهسواری«  »مهدی 
امام خمینی به  امداد  از سوی کمیته  می گوید: کارتی 
برخی مددجویان  اختیار  در  »امداد والیت«  کارت  نام 
ماه های  از  برخی  قرار گرفته است که در  این کمیته 
این  که  می شود  شارژ  پوشش  تحت  افراد  برای  سال 

توانند  اعتباری بوده و مددجو می  نیز به صورت  مبلغ 
اندازه  به  امداد  کمیته  قرارداد  طرف  فروشگاه های  از 
شارژ وسیله خریداری کنند که به عندان یک سبد کاال 

کمکی به حساب می آید.
وی با بیان این مطلب که اواخر وقت روز چهارم تیر ماه 
مبلغ ۵۰ میلیون تومان در حساب کارت امداد والیت 
قلعه گنج  شهرستان  امداد  کمیته  مددجویان  از  برخی 
در  مددجویان  این  از  برخی  کرد:  اظهار  شد،  واریز 
و حدود ۳۵  مطلع  موضوع  این  از  قلعه گنج  شهرستان 

نفر از این مددجویان در فروشگاه طرف قرارداد، اقدام به 
کارت کشیدن می کنند.

فرماندار قلعه گنج با اشاره به اینکه پول های واریزی به 
حساب فروشگاه های طرف قرارداد این طرح بعد از ۴۸ 
ساعت به حساب صاحب فروشگاه واریز می شود لذا پس 
مسدود شدند  این حساب ها  ماجرا  این  از  ما  اطالع  از 
مشخص  مبالغ  این  واریزی  منشاء  هنوز  کرد:  عنوان 
نشده و مشخص نیست از چه منبعی این کارت ها شارژ 
شده اند و از طریق کمیته امداد خمینی در تهران پیگیر 

این موضوع شدیم که آنها نیز اظهار بی اطالعی از این 
واریزی ها کردند.

تومان  میلیون   ۷۰۰ و  میلیارد  یک  اینکه  بیان  با  وی 
به  پولی  هیچ  اما  شده  کشیده  کارت  فروشگاه  این  از 
حساب فروشگاه واریز نشده و هیچ کسی نیز جنسی از 
فروشگاه خریداری نکرده است خاطر نشان کرد: تمامی 
دستگاه های امنیتی در حال پیگیری منشاء این واریزی 
هستند اما هنوز مشحص نیست که این کار به صورت 

هکر بوده یا اشتباه کاربر در واریز بوده است. 

به دست  ایرانی دست  کاربران  میان  اخباری در  اخیر  روز های  در 
می شد که حکایت از راه اندازی کسب و کاری هولناک داشت؛ فروش 
نوزاد! رویدادی که بسیار دور از واقعیت به نظر می رسید تا جایی 
برای جذب مخاطب خوانده و  که برخی رسانه ها آن را دستاویزی 
تلویحا تکذیب کردند اما حاال پلیس تاییدش و جزئیاتی هولناک 

از آن روایت کرده است.
به گزارش »تابناک«؛ در روز هایی که کرونا به مدد رونق بازار خرید 
و فروش آنالین آمده و به قول معروف از شیر مرغ تا جان آدمیزاد 
در شبکه های اجتماعی خرید و فروش می شود، اخباری در میان 
کاربران ایرانی دست به دست می شد که حکایت از راه اندازی کسب 

و کاری هولناک داشت؛ فروش نوزاد!
تا جایی که  از واقعیت به نظر می رسید   رویدادی که بسیار دور 
برخی رسانه ها آن را دستاویزی برای جذب مخاطب و افزایش دنبال 
با ساختن  افراد  برخی  تاکید کردند که  و  )فالوور( خواندند  کننده 
صفحاتی جعلی و بعد استناد به آن ها در صفحات اصلی خود، به 

دنبال اهداف اقتصادی مدنظر خودشان هستند.
با این استدالل به نظر می رسید که صفحات دایر شده در برخی 
شبکه های اجتماعی که تصاویری از نوزادان و حتی کودکاِن فروشی 

درج کرده بودند، جعلی هستند؛ ادعایی که حاال رنگ باخته، چون 
فراتر،  آن  از  و  داده  نوزاد خبر  فروش  باند  از شناسایی یک  پلیس 
تاکید کرده که در رسیدگی به این پرونده موفق به کشف دو نوزاد 

هم شده است.
 سردار حسین رحیمی در این باره به مهر گفته: »پلیس فتای ما 
در گشت زنی  در فضای مجازی، به صفحاتی برمی خورد که این 
با  بودند.  کرده  منتشر  را  نوزاد  فروش  و  خرید  آگهی های  صفحات 
پیگیری فراوانی که انجام می شود و با قرار دادن طعمه هایی برای 
به  فتا  پلیس  مأموران  پلیسی،  عملیات  طی  نهایت  در  افراد  این 

عوامل اصلی این صفحه برمی خورند.«
از این  رئیس پلیس پایتخت در ادامه افزود: »در گام اول سه نفر 
افراد شناسایی و دستگیر شدند که این افراد سه نوزاد را در فضای 
مجازی به فروش رسانده بودند. دو نوزاد )یکی ۲۰ روزه و دیگری دو 
افراد به  این  تا ۵۰ میلیون توسط  به مبالغی حدود ۴۰  ماهه( که 
فروش رفته بودند، شناسایی شده و یک نوزاد دیگر هنوز پیدا نشده 

است.«
 عملیاتی که فارغ از سرعت، از حیث نتیجه بسیار عجیب است. 
دستگیر  از  یکی  سوابق  درباره  رحیمی  سردار  که  عجیب  آنقدر 

شدگان گفته: »فردی که دستگیر شده است دارای سابقه نیست. 
این صفحات  تمامی  که  داشته  مجازی  تا ۱۵ صفحه  فرد ۱۰  این 
حقیقی بوده ]فیک نبوده![ و از این طریق اقدام به فروش نوزادان 
می کرده است. این فرد ادعا می کرد بعد از فروش نوزادان می تواند 
برای  نوزادان  و  بگیرد  شناسنامه  خریدارند  که  خانواده هایی  برای 

داشتن شناسنامه مشکلی ندارند.«
تقریبا  نیز  نوزاد  دو  »والدین  اینکه  بر  تاکید  با  انتظامی  مقام  این 
»دو  گفته:  شده  کشف  نوزاد  دو  فرجام  درباره  شده اند«،  شناسایی 
نوزاد با انجام هماهنگی های الزم به بهزیستی تحویل داده می شود.«

نه زمانی که  اما  به نظر می رسد،  از واقعیت  البته دور  ادعایی که 
می دانیم فردی با دایر کردن چندین صفحه اینستاگرامی، به فروش 
نوزادان واقعی در آن مبادرت می کرده و ثابت شده که در کسب و 
کارش توفیقاتی نیز داشته است! فردی که باید منتظر ماند و دید از 
چه افرادی نوزاد می خریده و چگونه ادعای دریافت شناسنامه برای 

نوزادان فروخته شده را محقق می کرده است!
 پرونده ای هولناک و هراس آور که به گفته پلیس، برخی متهمانش 
جزییات  آتی  روز های  در  نیست  بعید  و  اند  نشده  دستگیر  هنوز 

عجیب دیگری از آن رسانه ای شود!

خبری هولناک که واقعی از آب درآمد؛
انهدام باند فروش اینترنتی »نوزاد« و کشف دو نوزاِد فروشی! 

آفتابتابستاندرنیمساعت۹۰

درصدکروناویروسهارامیکشد
از  درصد   ۹۰ است  قادر  تابستان  آفتاب  می گویند  محققان 
کروناویروس های نشسته روی سطوح را با تابش ۳۰ دقیقه ای خود 

نابود کند.
نابودی  احتمال  از  جدید  مطالعه  یک  تک تایمز،  از  نقل  به 
کروناویروس ها در اثر تابش آفتاب تابستان تنها در ۳۰ دقیقه سخن 
گفته است. در عین حال، کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که 
ممکن است موج دوم شیوع کووید۱۹- به محض آغاز زمستان در 

انگلیس رخ دهد.
"خوزه  دکتر  مطالعه  دیلی میل،  پایگاه  گزارش  جدیدترین  طبق 
لوئیس ساگریپانتی" ویروس شناس بازنشسته ارتش ایاالت متحده 
و دکتر "دیوید الیتل" ویروس شناس سابق دولت ایاالت متحده در 
آماده  هفته سال خود  گرم ترین  به  ورود  برای  انگلیس  که  حالی 
تابستانی  آفتاب  دقیقه ای   ۳۰ تابش  که  می دهد  نشان  می شود، 
از  را  این ویروس ها  به کروناویروس می تواند  آلوده  بر روی سطوح 

بین ببرد.
نتایج   Photochemistry and Photobiology مجله 
از  درصد  می کند ۹۰  بیان  که  است  کرده  منتشر  را  تحقیق  این 
روی  آلوده  افراد  سرفه  یا  عطسه  اثر  بر  که  کروناویروس  عفونت 
ماوراء  قدرتمند  نور  یک  توسط  می تواند  است،  نشسته  سطوح 

بنفش که در آفتاب تابستان موجود است، نابود شود.
نور  زیر  قرارگیری  که  کرده اند  ادعا  همچنین  دانشمندان  برخی 
آفتاب موجب تولید ویتامین D می شود و مشخص شده است که 
این ویتامین می تواند موجب تقویت سیستم ایمنی بدن در مقابله 

با کروناویروس شود.
این ایده در حالی مطرح شده است که سواحل و پارک های انگلیس 
از امروز )۲۵ ژوئن( به دلیل رسیدن گرمای هوا به باالی ۳۰ درجه 

سانتیگراد میزبان میلیون ها نفر خواهند بود.
انتقال  احتمال  که  دارد  وجود  نگرانی هایی  هنوز  وجود  این  با 
اتفاق می افتد، چرا که فاصله گذاری  اثر اجتماعات  کووید۱۹- در 
اجتماعی در این تجمعات رعایت نمی شود. با این حال، دانشمندان 
می تواند  کروناویروس  که  جایی  یعنی  خانه  در  ماندن  می گویند 
با  بماند، در مقایسه  باقی  آلوده کننده  بماند و چندین روز  زنده 

بیرون از منزل خطرناک تر است.
این مطالعه همچنین موج دوم شیوع کووید۱۹- را با آغاز زمستان 
شیوع  می گویند  محققان  است.  کرده  بینی  پیش  انگلیس  در 
انگلیس  در  گوشت  بندی  بسته  کارخانه های  در  کروناویروس 
می تواند شواهد محکمی از این موضوع باشد، چرا که ادعا می شود 
که محیط سرد این کارخانه ها احتماالً افراد را در برابر کروناویروس 

آسیب پذیرتر کرده است.
ماندن  زنده  پتانسیل  کروناویروس  که  است  آمده  مطالعه  این  در 
را تا چند روز داخل خانه دارد، در حالی که در محیط بیرون که 
نور خورشید ضعیف باشد کمی بیش از پنج ساعت زنده می ماند.

کروناویروس جدید در مناطق شمالی انگلیس ممکن است مدت 
بیشتری مردم را درگیر کند، زیرا این منطقه تابش آفتاب کمتری 

دارد.
محیط  در  کروناویروس  نابودی  می گویند  تحقیق  این  محققان 
 ۴ بهار  در  ساعت،   ۵ زمستان  در  آفتاب،  تابش  و  خانه  از  بیرون 
ساعت ، در پاییز ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه و در تابستان ۳۴ دقیقه 

طول می کشد.
ممکن  منازل  در  ماندن  برای  افراد  کردن  مجبور  می گویند:  آنها 
است باعث افزایش یا اطمینان از سرایت کووید۱۹- در بین ساکنان 
درمانی  مراکز  یا  بیمارستان ها  پرسنل  و  بیماران  بین  در  و  خانه 

شود.

یکایرانیرئیسانجمنریاضیکاناداشد
 

جدید  رئیس  عنوان  به  را  مشرقی"  "جواد  کانادا  ریاضی  انجمن 
معرفی کرد.

رئیس  لوئیس"  "مارک  خدمات  از   )CMS(کانادا ریاضی  انجمن 
سابق این انجمن تقدیر کرد و به دکتر "جواد مشرقی" به عنوان 

رئیس جدید این انجمن خوش آمد گفت.
"جواد مشرقی" استاد ۵۱ ساله ریاضیات و دانش آموخته دانشگاه 
تهران است که هم اکنون در دانشگاه "الوال" استاد ریاضیات است 
بار به عنوان  و به دلیل مهارت و تعالی در تدریس، تاکنون پنج 
استاد برتر انتخاب شده است. زمینه های مورد عالقه وی عبارتند از 

تجزیه و تحلیل پیچیده، نظریه اپراتور و آنالیز هارمونیک.
از ۱۰۰  بیش  نویسنده  و  "الوال"  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  وی 

مقاله و ۱۱ کتاب است.
وی در سال ۲۰۰۴ به دلیل مقاله استثنایی خود در مجله ریاضیات 
انجمن   )Robinson("رابینسون" جایزه  کسب  به  موفق  کانادا 

ریاضی کانادا شد.
 دکتر "جواد مشرقی" تاکنون مقاالت متعددی را درمورد موضوعات 
پیچیده،  تحلیل  تئوری عملکرد،  اپراتور،  نظریه  متنوعی همچون 
نظریه ماتریس، آنالیز عملکردی، نظریه بالقوه، بهینه سازی، زیست 

شناسی ریاضی و مهندسی برق و متالورژی منتشر کرده است.
علوم  گروه  در  محض  ریاضی  شورای  استاد   ۲۰۱۶ سال  در  وی 
طبیعی و تحقیقات مهندسی)NSERC( بود و در سال ۲۰۱۹ 

نیز عضو انجمن علوم طبیعی)NSF( کانادا بود.
دکتر مشرقی در هیات تحریریه CJM ، CMB ، PAMS و 
Concrete Operators حضور داشته است. او عضو کمیته 

انتشارات AMS و عضو شورای ریاضی آمریکا است.
به  لوئیس"  "مارک  کنار  در   ۲۰۱۹ سال  در  که  مشرقی"  "جواد 
لوئیس  از کمک های دکتر  عنوان رئیس منتخب فعالیت داشت، 
به جامعه ریاضی قدردانی کرد و گفت که به دنبال ادامه این کار 
است. وی افزود: من مشتاق هستم همکاری خود را با مارک ادامه 
دهم تا پروژه های در حال انجام، نهایی شود و به سوی موارد جدید 
پایدار  منابع  جستجوی  جدید،  مجله  یک  ایجاد  کنیم.  حرکت 
درآمدی برای CMS و تأسیس "خانه ریاضیات کانادا" چالش های 

پیش روی ما است.
انجمن ریاضی کانادا در پایان آرزو کرد که "جواد مشرقی" در دوران 

مسئولیت خود به موفقیت های بزرگی برسد.
شد،  تأسیس   ۱۹۴۵ سال  در  که   )CMS(کانادا ریاضی  انجمن 
وظیفه پیشرفت، کشف، آموزش و کاربرد ریاضیات را بر عهده دارد. 
این انجمن، ریاضیات را از طریق مجموعه گسترده ای از فعالیت ها 
کمک های  پاداش ها،  و  جوایز  نشریات،  علمی،  جلسات  جمله  از 

مالی، اردوها و مسابقات گوناگون ارتقا می بخشد.
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دستگیری ۷۱ سارق

 و کشف ۹۶ فقره سرقت در منوجان

فرمانده انتظامی منوجان از دستگیری ۷۱ سارق و کشف ۹۶ فقره سرقت 
در پی گشت زنی های هدفمند و پوشش نقاط جرم خیز این شهرستان از 

ابتدای امسال  تاکنون خبر داد.
سرهنگ مجید محمودی گفت: ماموران انتظامی شهرستان منوجان طی 
۳ ماهه اول امسال با انجام گشت زنی های هدفمند و فعال سازی تیم های 
نامحسوس در نقاط جرم خیز و حاشیه ای شهر، موفق شدند، ۷۱ سارق را 

دستگیر کنند.
او با اشاره به کشف ۹۶ فقره سرقت افزود:سرقت های کشف شده، مربوط به 
قطعات و محتویات داخل خودرو، منازل، احشام، موتورسکلت، کابل برق و 
سایر موارد دیگر بوده اند که به سبب نبودن تجهیز به امکانات بازدارنده و 

ایمنی مورد سرقت واقع شده اند.
سرهنگ محمودی  بیان کرد: در بازرسی از مخفیگاه سارقان دستگیر شده 

نیز مقداری اموال مسروقه کشف و تحویل مالباختگان شد.

کاهش ۷۵ درصدی تصادفات فوتی 

درون شهری در بم

و  فوتی  تصادفات  درصدی   ۷۵ کاهش  از  بم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
۳۰ درصدی تصادفات منجر به زخمی شدن در درون شهر در ۳ ماهه اول 

امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد.
سرهنگ اکبر نجفی با بیان اینکه درصد زیادی از فوتی تصادفات مرتبط 
راکبان  جان  حفظ  در  ایمنی  کاله  نقش  بر  است؛  موتورسیکلت ها  با 

موتورسیکلت و لزوم ساماندهی موتورسیکلت سواران در بم تاکید کرد.
او گفت: برخورد با موتورسوارن متخلف، حفظ جان موتورسواران، عابران و 

مردم از اولویت های پلیس است.
فرمانده انتظامی شهرستان بم تصریح کرد: بم در رابطه با تصادفات فوتی 
به زخمی شدن ۳۰ درصد  منجر  تصادفات   و   درون شهری،  ۷۵ درصد 

نسبت به ۳ ماهه پارسال کاهش داشته است.
آموزش  و  سازی  فرهنگ  گفت:  ترافیکی  طرح های  استمرار  به  اشاره  با  او 
انضباط  و  نظم  رعایت  زمینه  در  شهروندان  آموزش  و  است  مهم  بسیار 
ترافیکی و درونی کردن رفتار های هنجارمند و پرهیز از قانون گریزی بسیار 

مهم است.

 طی۳ ماهه اول امسال هزار و ۲۳ سارق

 در کرمان دستگیر شدند 

ارتقای  طرح   ۳۱ مقتدرانه  اجرای  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
امنیت اجتماعی طی ۳ ماهه اول امسال خبر داد و گفت: در این مدت با 
دستگیری هزار و ۲۳ سارق بیش از ۳ هزار و ۳۳۷ فقره سرقت کشف شد.

سرهنگ محمدرضا فداء با اعالم این خبر گفت: با انجام برنامه ریزی های 
امنیت  ارتقای  منظور  به  طرح   ۳۱ امسال،  ابتدای   ماه   ۳ در  هدفمند 

اجتماعی با محوریت های مختلف اجرا شد.
با  این مدت  در  تصریح کرد:  ها،  این طرح  نتایج چشمگیر  به  اشاره  با  او 
دستگیری هزار و ۲۳ نفر سارق، سه هزار و ۳۳۷ فقره سرقت کشف شد 
افزایش ۱۸ درصدی همراه  با  با مدت زمان مشابه پارسال  که در مقایسه 

بوده است.
سرهنگ فداءا فزود: مجموع این آمار مهر، تاییدی است بر بهبود عملکرد 
هدفمند  ریزی های  برنامه  سایه  در  که  کرمان  شهرستان  پلیس  مثبت 
فرماندهان دلسوز و زحمات بی دریغ ماموران انتظامی و همچنین همراهی 

و همکاری شهروندان با پلیس حاصل شده است.
ویژه  به  پیچیدگی جرائم  آن  کنار  در  و  تکنولوژی  توسعه  به  اشاره  با  او  
سرقت ها، لزوم آموزش همگانی، به کارگیری توصیه و هشدار های پلیسی 
و دقت در نگهداری از اموال را مهم ترین موارد در پیشگیری از سرقت و 

کاهش جرائم برشمرد.
سرهنگ فداء همکاری و مشارکت مردم را در پیشگیری از جرایم به ویژه 
اجتماعی مطلوب  امنیت  به  برای دستیابی  سرقت مهم دانست و گفت: 
در جامعه، جدی گرفتن مشارکت مردمی و تعامل با شهروندان در برقراری 
مکمل  اجتماعی،  اقدامات  بنابراین  است،  ناپذیر  اجتناب  امر  یک  امنیت 

خوبی برای اقدامات انتظامی هستند.

کشف بیش از ۲ تن انواع مواد مخدر 

در جیرفت

انواع مواد مخدر در ۳  از ۲ تن  از کشف بیش  انتظامی جیرفت  فرمانده 
ماهه اول امسال و افزایش ۲۴ درصدی کشفیات مواد مخدر نسبت به 

پارسال در این شهرستان خبر داد.
طرح های  اجرای  با  جیرفت  پلیس  گفت:  محمدرضایی  رضا  سرهنگ 
مقابله با سوداگران مرگ و برخورد جدی با عوامل خرده فروش و توزیع 
کننده مواد مخدر در ۳ ماهه اول امسال، ۲ تن و ۷۴۶ کیلوگرم انواع 

مواد مخدر را کشف کرد.
باند تهیه و توزیع مواد مخدر متالشی، ۸۵  او گفت: در این مدت ۲ 

نفر خرده فروش و ۵۵ نفر قاچاقچی مواد مخدر نیز دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی جیرفت ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب 
مردم با پلیس در شناسایی و کشف جرایم از مردم خواست: در صورت 
مشاهده و برخورد با هرگونه تهیه، توزیع و حمل مواد مخدر مراتب را 
از طریق تلفن ۱۱۰ اطالع داده تا در کمترین زمان ممکن، نسبت به 

شناسایی و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.
حوزه  در  کشور  مقابله ای  دستگاه  مهم ترین  انتظامی  نیروی  افزود:  او 
مبارزه با مواد مخدر است و رشادت ها و جان فشانی های ماموران پلیس 
با  مبارزه  در  شهیدان  این  بیشتر  که  شهید   ۴۷ تقدیم  و  شهرستان 
قاچاقچیان مواد مخدر با تقدیم خون خود به فیض شهادت نائل آمده 
با  مبارزه  در  پلیس  ناپذیر  خستگی  تالش  و  قدمی  ثابت  موید  اند، 

سوداگران مرگ است.

استان  فوتبال  هیات  روابط عمومی  و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس 
کرمان از اندیشیده شدن تمهیدات ویژه به منظور برگزاری لیگ های 

برتر و دسته اول در حوزه اطالع رسانی و رسانه خبر داد.
عرفان امیرخسروی، رئیس کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی هیات 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان  فوتبال 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: با شروع مجدد رقابت های 
مسابقات  این  برگزاری  فوتبال کشور،  یک  دسته  لیگ  و  برتر  لیگ 
بدون حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد، لذا در کمیته اطالع رسانی 
و روابط عمومی هیئت اقداماتی را برای اطالع رسانی بدون نقص بازی 

انجام خواهیم داد.
او افزود: نشست خبری به صورت مجازی از طریق نرم افزار ارائه شده ی 
سازمان لیگ فوتبال که در سراسر به کار گرفته شده، برگزار خواهد 

شد.
امیرخسروی تصریح کرد: در این نشست مجازی خبرنگاران با دریافت 
نام کاربری و رمز عبور می توانند وارد اتاق مجازی کنفرانس شده و 

سواالت خود را مطرح کنند.
بدین  است،  مواجه  محدودیت  با  نیز  عکاسان  ورود  کرد:  بیان  او   
ترتیب که هر تیم یک عکاس خواهد داشت، هیات فوتبال و سازمان 
لیگ هم هرکدام یک عکاس و انجمن ورزشی نویسان هم دو عکاس 

معرفی خواهد کرد.
استان  فوتبال  هیات  روابط عمومی  و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس   
کرمان گفت: تصاویر عکاسان نیز به صورِت آنالین در فضای مجازی 
در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت تا رسانه ها بتوانند از عکس ها و 

تصاویر مسابقه استفاده کنند. 
 امیرخسروی افزود: جا دارد از باشگاه گل گهر که در لیگ برتر حضور 
دارد و همچنین باشگاه های مس کرمان، مس رفسنجان و آرمان گهر 
این  در  دلیل همکاری  به  فوتبال کشور  اول  لیگ دسته  در  حاضر 

بخش تشکر کنم.
 او تاکید کرد: عکاسان باید، سه ساعت قبل از مسابقه در ورزشگاه 
به  توجه  )با  یک  منطقه  در  تردد  حق  هم  فقط  و  باشند  حاضر 

تقسیم بندی سازمان لیگ فوتبال( را دارند. 
کنفرانس  اتاق  و  میکسدزون  منطقه  کرد:  تصریح  امیرخسروی 
مطبوعاتی بعد از بازی نیز بسته خواهد بود و عکاسان و خبرنگاران 

مجوز حضور در این مکان ها را ندارند.

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان از دستگیری فردی که از ۳ 
سال گذشته به اتهام جابجایی یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر 

متواری و تحت تعقیب پلیس بود، خبر داد.
سرهنگ محمود پارسا گفت: در اجرای دستور واصله از اجرای احکام 
اتهام  دادگستری مبنی بر جلب و دستگیری یک متهم فراری به 
شرارت و حمل یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم تریاک، موضوع در دستور 

کار این پلیس قرار گرفت.
او افزود: این متهم که جوانی ۳۴ ساله است در پی حمل و جابجایی 
یک تن و ۲۰۰ کیلو مواد مخدر بدون فوت وقت متواری شده و مدت 
با استفاده از شناسنامه و کارت های پایان خدمت جعلی،  ۳ سال 
هویت غیرواقعی برای خود انتخاب و در نقاط مختلف استان متواری 

و تحت تعقیب پلیس بود.

ماموران  نهایت  در  کرد:  اظهار  عمومی  امنیت  پلیس  سرپرست 
و  تعقیب  و  اطالعاتی  کارهای  انجام  با  استان  امنیت  پلیس 
مراقبت های شبانه روزی،  موفق شدند، محل مخفیگاه این متهم را 
در یک نقطه از استان کرمان شناسایی و او را با شگرد های خاص 
قضایی  مراجع  به  متهم  این  ادامه  در  که  کنند  دستگیر  پلیسی 

معرفی شد.

تمهیدات کرمان برای برگزاری لیگ های یک و برتر

هویت جعلی مجرم، قانون را دور نزد

واحد های  از  دربازدید  گفت:  کرمان  دادستان 
صنفی وسفره خانه ها، یک سفره خانه پلمب شد.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
ساالری  دادخدا   ، کرمان  از  جوان  خبرنگاران 
دادستان عمومی و انقالب کرمان با اشاره به تداوم 
دادسرا  این  غذایی  امنیت  تیم های  بازدید های 
یک  مذکور  تیم های  جاری  روز  بازدید  در  گفت: 
نکات  نکردن  رعایت  دلیل   به  خانه  سفره  واحد 

بهداشتی پلمب و دو واحد تذکر دریافت کردند.
از  تعدادی  ساعته  سه  بازدید  این  افزود:در  او 
واحد های صنفی تذکر دریافت و مقرر شد ظرف 
۴۸ ساعت نسبت به رفع نقص های موجود اقدام 
برای  الزم  دستورات  این صورت  غیر  در  و  کنند 

پلمب این واحد ها صادر می شود.

ساالری تصریح کرد:اکثر قریب به اتفاق واحد های 
صنفی کرمان مفاد پروتکل های بهداشتی را رعایت 

می کنند.
دادستان کرمان با اشاره به رصد مستمر وضعیت 
ایام شیوع  رعایت مفاد پروتکل های بهداشتی در 
دغدغه  دلیل  به  کرد:  بیان   ،۱۹ کووید  بیماری 
مردم در رابطه با شیوع بیماری کووید ۱۹ و لزوم 
ابعاد  رعایت فاصله گذاری اجتماعی، بررسی های 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی در راستای مقابله 
با بیماری کرونا به صورت مستمر و سرزده و در 
انجام  غیرمحسوس  و  محسوس  بازدید های  قالب 
بررسی  بازدید  در  کرد:  تاکید  ساالری  می شود. 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی در راستای مقابله 
با بیماری کرونا، بازدید های متعددی از واحد های 

و  خانه ها  ها، سفره  رستوران  غذایی،  مواد  عرضه 
بستنی فروشی ها انجام شد.

مفاد  از  عمده ای  بخش  اینکه  به  اشاره  با  او 
تعیین  الزام های  و  حاکمیت  به  بهداشت  رعایت 
شده از سوی حاکمیت بستگی دارد، اظهار کرد: 
ویروس  انتشار  از  پیشگیری  منظور  به  حاکمیت 
الزامات بهداشتی را در  و فراگیر شدن بیماری ها 
اقشار  تمامی  و  می کنند  تعیین  مختلف  شرایط 
جامعه باید نسبت به رعایت این مفاد توجه الزم 
العموم گفت: در  نماینده مدعی  باشند.  را داشته 
بازدید بررسی رعایت فاصله گذاری اجتماعی در 
راستای مقابله با بیماری کرونا با حضور مسئوالن و 
کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی، تیم های قضائی، 
نیروی  نمایندگان  حکومتی،  تعزیرات  نمایندگان 

انتظامی و بازرسان شبکه بهداشت، نظارت الزم 
بر بهداشت مواد غذایی قبل و بعد از طبخ انجام 
انطباق  بررسی  و  مواد غذایی  نگهداری  و شرایط 
آن با استاندارد و رعایت دستورالعمل های بهداشت 

فردی انجام شد.
دادستان کرمان با اشاره به مفاد ماده ۶۸۸ قانون 
ماده  این  براساس  کرد:  عنوان  اسالمی  مجازات 
قانونی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی 
چنانچه  مرتکبین  و  است  ممنوع  شود،  شناخته 
شدیدتری  مجازات  مشمول  خاص  قوانین  طبق 
نباشند، به حبس تا یکسال محکوم خواهند شد 
و مبنای تصمیم گیری در این زمینه ها، تشخیص 
پزشکی  علوم  دانشگاه  جمله  از  مربوطه  مراجع 

است.

از کشف ۲  نرماشیر  انتظامی شهرستان  فرمانده 
ماه  سه  مخدر طی  مواد  انواع  کیلوگرم   ۶۳ و  تن 

گذشته در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ رضا زیدآبادی در تشریح عملکرد فرماندهی 
انتظامی این شهرستان طی ۳ ماه گذشته گفت: 
 ۴۳ دستگیری  فرماندهی  این  اقدامات  ترین  مهم 
برق  تجهیزات  سرقت  باند  یک  انهدام  و  سارق 
باند سرقت احشام  انهدام یک  رسانی و همچنین 
و موتو سیکلت و کشف وسایل و احشام سرقتی از 

آن ها بوده است.

بسیاری  منشا  اینکه  بیان  با  انتظامی  مقام  این 
مواد  به  اعتیاد  اجتماعی،  آسیب های  و  جرائم  از 
مبارزه  پلیس  ماموران  تالش  با  افزود:  مخدراست، 
با مواد مخدر این فرماندهی از ابتدای فروردین ماه 
امسال تاکنون ۲ تن و ۶۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر 
از سوداگران مرگ کشف شده که از این مقدار بیش 
از ۳۰۰ کیلو گرم مواد مخدر صنعتی از نوع هروئین 
و شیشه بوده و   ۶۴ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر 
شده  توقیف  نیز  سنگین  و  سبک  خودرو   ۴۳ و 

است.

با خرده فروشان  او تصریح کرد: در زمینه برخورد 
مواد مخدر نیز در این مدت ۲۶ نفر خرده فروش 
مواد مخدر در سطح شهرستان دستگیر و بیش از 
۱۷ کیلو گرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی از 

آن ها کشف شده است.
ارتقای  منظور  کرد:به  بیان  آبادی  زید  سرهنگ 
امنیت اجتماعی، واحد های انتظامی این فرماندهی 
با انجام اقدامات پلیسی و اشرافیت اطالعاتی موفق 
شدند، ۱۴۲ متهم تحت تعقیب را به اتهام اختالل 
ایذایی  تیراندازی  جرح،  و  ضرب  عمومی،  نظم  در 

دستگیر  مختلف  عملیات های  در  جرائم  سایر  و 
کنند. فرمانده انتظامی شهرستان نرماشیر با بیان 
اینکه برای مبارزه با قاچاق سوخت و جلوگیری از 
خودرو های  کنترل  و  ملی  سرمایه های  رفت  هدر 
عبوری، بیش از ۶۵ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع 
گازوئیل و نفت سفید از قاچاقجیان سوخت کشف 
تمام  کارگیری  به  با  پلیس  کرد:  بیان  است،  شده 
و  نظم  تامین  در  خود  انتظامی  و  عملیاتی  توان 
امنیت، تالش می کند تا کوچک ترین خدشه ای به 

امنیت و آسایش شهروندان وارد نشود.

پلمب یک سفره خانه و تذکر به دو واحد صنفی

کشف ۲ تن و ۶۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر در نرماشیر
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در گفتگوی»کرمان امروز« با بهناز آسنگری،مدیر واحد خدمات حمایتی موسسه »محک« مطرح شد:

ابتکار »محک« در ایام کرونا
گفتگو و عکس: سرویس اجتماعی کرمان امروز

مؤسسه خیریه محک 29 سال است که از کودکان مبتال به 
سرطان سراسر کشورحمایت می کند و بدین واسطه با آداب 
این سرزمین آشناست. شناخت  و رسوم مردمان  جای جای 
مشاوره های  نظیر  حمایتی  خدمات  ارائه  در  فرهنگ ها  این 
کودکان  خانواده های  به  مددکاری  خدمات  و  روان شناسی 
مبتال به سرطان و همچنین خانواده هایی که متأسفانه فرزند 
دارد.  بسزایی  می دهند،نقش  دست  از  مسیر  این  در  را  خود 
برگزاری  امکان  شده  موجب  ویروس  شیوع  که  روزها  این 
مراسم از جمله مراسم و آئین های سوگواری به دلیل رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی ممکن نباشد،ناتمام ماندن عزاداری و 
سوگ برای بازماندگان،ممکن است آثار مخرب و گاه غیرقابل 

جبران روحی و روانی در ایشان برجای بگذارد. 
بهناز آسنگری مدیر واحد خدمات حمایتی مؤسسه محک 
با تجربه سال ها حمایت روانی و مددکاری از خانواده هایی که 
و  می کنند  نرم  پنجه  و  دست  فرزندشان  سرطان  بیماری  با 
برخی نیز کودکان شان را از دست داده اند، همراه ما بود و راه 
حل های مؤثر همدلی را در دنیای امروز مورد بررسی قرار داد. 
اهمیت این موضوع با توجه به وضعیت امروز کشور باعث شد 
گفتگویی  مؤسسه محک  واحد خدمات حمایتی  مدیر  با  که 
داشته باشیم و متنی که در ادامه می خوانید خالصه ای از آن 

گفتگو است که چشم نواز شما خواهد بود.

لزوم برگزاری مراسم سوگواری در فرهنگ های مختلف
شهرهای  در  سوگواری  رسوم  برگزاری  خصوص  در  وی 
مختلف ایران، متناسب با فرهنگ و سنت آن منطقه و همچنین 
کرونابر  شیوع  زمان  در  آن  برگزاری  عدم  از  ناشی  تأثیرات 
روابط بین فردی به خصوص در استان ها و شهرهای مختلف 
کشور گفت: »برگزاری مراسم ترحیم برای متوفی از اهمیت به 
سزایی برخوردار است. مجلسی که برای طلب آمرزش ترتیب 
می دهند در فرهنگ ها و قومیت های ایرانی اسامی خاص نظیر 
زرتشتیان  )دربین  پُرسه  سوگواری،عزاخانه،ختم،  مجلس 
)درمشهد(،تذکر  فاتحه خوانی،تعزیه  کرمان،یزدوشیراز(  اهل 
یافتن،  این مراسم آرامش  برگزاری  از  دارند. هدف  )درتهران( 
تسلی و تنها نگذاشتن افراد بازمانده است. گذراندن آئیین های 
دوران سوگ، یکی از مؤثرترین روش های بازگشت به زندگی 
عادی در این افراد به شمار می رود. در واقع همدلی اطرافیان 
ایشان  روانی  این مراسم و حمایت های  با خانواده متوفی در 
باعث می شود سوگ تحمل پذیر شود. حال عدم برگزاری این 
مراسم در خرده فرهنگ ها بار روانی مضاعفی برای بازماندگان 
به همراه دارد. نه تنها آنها همراهی و همدلی اطرافیان خود 
را در این سوگ از دست داده اند بلکه همواره فکر می کنند که 
بخشی از مراسم و آئین ها که ریشه در فرهنگ شان دارد و با 
آن بزرگ شده اند را نتوانسته اند برای عزیزشان انجام دهند و 
بیشتر  اطرافیان  به  زمانی  فشار  این  می کنند.  دین  احساس 
خواهد شد که فکر کنند از سوی دیگران با قضاوت هایی هم 

روبه رو هستند.حال در فقدان برگزاری این مراسم و محروم 
بودن خانواده متوفی از این حمایت عاطفی به طور قطع باید 

به دنبال راه های جدید همدلی بود.«
کاهش اختالالت سوگ با برگزاری مراسم

فقدان  این  تحمل  و  پذیرش  عدم  به  ادامه  در  آسنگری 
بابرگزار نکردن مراسم سوگواری اشاره کرد و افزود: »حمایت، 
اطرافیان  از  سوگواری  مراسم  در  که  همدلی  و  همبستگی 
از  ما در عبور  به  آنچنان مهم و ضروری است که  می گیریم 
مرحله اولیه سوگ یعنی گذار از انکار کمک می کند. مراحل 
عزیزمان  که  بپذیریم  می کند  کمک  تشییع  و  خاکسپاری 
و  گریه  کفایت  به  و  راحتی  به  خاکسپاری  در  نیست.  دیگر 
اطرافیان  از  که  با حمایتی  عزیزمان خداحافظی می کنیم.  از 
دریافت می شود کم کم نیروی از دست رفته خود را بازیافته و 
به زندگی باز می گردیم.در این روزها عدم برگزاری این مراسم 
اختالل سوگ  و  بازماندگان می انجامد  برای  ناتمام  به سوگ 
را پدید می آورد. بنابراین شیوع این اختالل می تواند در این 
دوران افزایش چشم گیر داشته باشد در حالیکه به اهمیت آن 

واقف نباشیم.«
در  جایگزین  بهترین  محک  حمایتی  خدمات  واحد  مدیر 
زمانی که نمی توانیم حضور فیزیکی در مراسم یادبود داشته 
که  افرادی  با  راهی  هر  از  همدلی  پیام  رساندن  را  باشیم 
عزیزانشان را از دست دادند، دانست و ادامه داد: »مهم  ترین 
دهید  انجام  می توانید  دوست  یک  عنوان  به  شما  که  کاری 

که  حال  بمانید.  سوگوار  فرد  کنار  در  فقط  که  است  آن 
با  امکان حضور در کنار یکدیگر کمتر شده است بهتر است 
استفاده از ابزارهای موجود در فضای مجازی بودن و همدلی 
با عزیزانمان را امکانپذیر کنیم. ممکن است دقیقاً ندانید چه 
بگوییدیا چه کاری انجام دهید، این چندان مهم نیست. اجازه 
ندهید این احساسات مانع حضور )مجازی و تلفنی( شما در 
کنار فرد سوگوار شود. حمایت شما در این دوران بیش از هر 

زمان دیگری ضروری است.«
کاهش  منظور  به  محک  در  سوگ  کمیته  تشکیل 

آسیب های فقدان
زمینه  این  در  محک  تجربیات  بیان  با  پایان  در  آسنگری 
و  باور  غیرقابل  خانواده ها  برای  فرزند  دادن  »از دست  گفت: 
سخت است و محک در این مسیر می داند که در غم نمی شود 
تنها ماند. در همین راستا این مؤسسه از دیرباز با کمک واحد 
تشکیل  را  کمیته سوگ  اجتماعی،  مددکاری  و  روان شناسی 
داده است. در این کمیته با توجه به اهمیت و ضرورت سوگ، 
از نظر تخصص روان شناختی به خانواده هایی که دچار فقدان 
فرزند خود شده اند کمک می شود و تالش دارد تا آنها بتوانند 
با کمترین آسیب روانی به زندگی خود ادامه دهند. در واقع 
ایستایی  دچار  فرزند  دادن  دست  از  با  خانواده ها  زندگی 
می شود و دغدغه این کمیته این است که این خانواده ها به 
پویایی  از فوت کودک خود که همان  پایه زندگی قبل  خط 

پس از فقدان است، برسند.«

راه جدید محک برای همدلی و تسلیت در روزهای 
فاصله گذاری اجتماعی

این  اساس  بر  روزها محک  »این  پایان گفت:  در  آسنگری 
به سرطان  با کودکان مبتال  تجربه که طی سال ها همراهی 
و خانواده های آن ها به دست آمده است، برای پاسخ به یکی 
سوِگ  همان  که  کرونا  از  پس  جهان  اساسی  دغدغه های  از 
ناتمام و اختالالت روحی ناشی از آن است به نوبه خود در 
جستجوی راه حل بوده است.این راه حل ایجاد و معرفی یک 
بستر دیجیتال با عنوان »پیام همدلی محک« است. از طریق 
هم  از  دستانمان  که  سخت  روزهای  جدید،دراین  راه  این 
وآشنایان  دوستان  به  را  خود  همدلی  می توانیم  شده،  دوره 
سوگوار از راه دور برسانیم و دل هایمان را نزدیک نگه داریم. 
رعایت  و  عزیزانمان،  و  خود  سالمت  حفظ  ضمن  همچنین 
مکان،  و  زمان  محدودیت  بدون  اجتماعی،  فاصله گذاری 
مبتال  کودکان  برای  درمان  و  دارو  هزینه  تأمین  خیر  اقدام 
خواهیم  متوفی  عزیز  بازماندگان  تسلی بخش  را  سرطان  به 
نشانی  و  محک  وب سایت  طریق  از  هموطنان  همه  کرد. 
تماس  یا  www.mahak-charity.org/hamdeliiو 
به  را  پیام همدلی خود  تلفن های محک می توانند  با شماره 
عزیزانشان برسانند. از صمیم قلب آرزو می کنیم که سالمتی 
به جهان مان باز گردد و با تداوم حمایت ها از فرزندان کوچک 
محک حتی در این روزهای سخت، آنها هم پیروز مبارزه خود 

با سرطان باشند.«

ایشان  که  کردم  درک  زمانی  از  را  فدایی  دکتر 
رای  شد،  اسالمی  شورای  مجلس  به  ورود  کاندیدای 
نیاورد اما در بین فرهیختگان رای و جایگاه بی مانندی 
روزنامه  زمان  آن  را  ایشان  انتخاباتی  تبلیغات  داشت. 

»کرمان امروز« انجام می داد و به همین دلیل با وی 
می  وی حمایت  از  ایام  آن  در  که  کسانی  آشنا شدم. 
و  ترین  از جمله محبوب  به جرات  توان  را می  کردند 
آن  از  پس  دانست.  استان  افراد  ترین  کرده  تحصیل 
بحث  اینکه  تا  نداشتم  ایشان خبری  از  دیگر  انتخابات 
استانداری کرمان در سال 92 پیش آمد و دکتر فدایی 
آن  برای  حسینی  رزم  علیرضا  اما  شد.  مطرح  دوباره 
دانشگاه  ریاست  در سمت  ایشان  و  شد  انتخاب  پست 
به آنجا تعلق داشت  باهنر کرمان در مکانی که  شهید 
در  سال   2 گمانم حدود  به  کرد.  آغاز  را  فعالیت خود 
نهایت  در  و  کرد  فعالیت  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 

از  نشد  مشخص  آن  دلیل  هیچگاه  که  استعفا  یک  با 
آن مرکز علمی جدا شد. به خاطر دارم که در آن زمان 
کمپینی  دانشگاه  آن  فراجناحی  و  علمگرا  دانشجویان 
تشکیل دادند با عنوان »#دکتر_بمان« که بسیار مورد 
توجه رسانه های خارج از دانشگاه قرار گرفت. چندین 
که  پالکاردهایی  با  دانشجویان  هفته-  روز–حدود یک 
بر روی آنها نوشته شده بود »دکتر بمان« در دانشگاه 
باهنر و در نزدیکی دفتر ریاست حاضر می شدند و از 
وی می خواستند که در این سمت بماند. البته با رفتن 
ایشان دانشگاه باهنر بازهم در تعادل ماند و خوشبختانه 
دکتر  و خط  است  گرا  علم  نیز شخصیتی  طاهر  دکتر 

فدایی ادامه دارد.
چند روز قبل که خبر ابتالی دکتر فدایی به بیماری 
کووید19 را شنیدم بسیار اندوهگین شدم و بدون وقفه 
به یاد عبارت و کمپین »دکتر بمان« افتادم. اینکه امروز 
دکتر فدایی در سن و سالی که محدوده ای پُر خطر برای 
درگیری با ویروس کرونا است با این ویروس ناشناخته 
دست و پنجه نرم می کند پایان مبهمی را رقم می زند. 
اما با توجه به قدرت و امیدی که ایشان در زندگی کاری 

و شخصی خود دنبال می کند می توان آینده را روشن 
و  علمی  شخصیت  این  بهبودی  به  امید  و  کرد  تصور 
معتدل استان کرمان داشت. امروز قلم بر کاغذ می رانم 
که به ایشان بگویم؛ دکتر بمان، دکتر قوی و سالم بمان! 
هنوز استان کرمان به حضور و وجود مردی با دانایی و 
تعادل شما نیاز دارد و امیدواریم که همچون گذشته از 
سختی ها و نامالیمتی ها با قدرت عبور کنید و دوباره 

قوی تر از قبل به داد کرمان برسید.

منشاء حیات چیست؟ 
سرویس علم و دانش کرمان امروز

آیا تاکنون به این موضوع اندیشیده اید که منشا حیات در زمین از 
کجاست؟ اگر طبق نظریات بسیاری از دانشمندان مشهور جهان، حیات 
های  زمین  بنابراین  باشد،  آمده  زمین  به  فضا  از  دیگری  ای  نقطه  از 
دیگری نیز هست و شاید در همین لحضه موجودات و یا انسان های 

دیگری در نقطه ای دیگری از فضا در حال زندگی می باشند.
زمین  به  حیات  و  زندگی  چگونه  باشد،  درست  موضوع  این  اگر  اما 
در  اما  شده  ارائه  گوناگونی  های  پاسخ  سوال  این  برای  است؟  آمده 
باشد.  انتخاب شده می  گزینه  و  کاندیدا  مهمترین  میان  سیانید  این 
سیانید چیست و چگونه به زمین آمده است؟  از آزمایشات انجام شده 
احتماالً  حیات  که  شود  می  استنباط  چنین  باال،  سرعت  برخوردهای 
درون  سیانید خود  این  و  گرفته  )Cyanide( شکل  سیانید  پایه  بر 
آستروئیدهای وارده شده به اتمسفر زمین به وجود آمده است. بر این 
 ( آلی  مواد  دارای  تولد  هنگام  در  زمین  زیاد  بسیار  احتمال  به  اساس 
مولکول های پیچیده کربن دار که برای حیات ضروری اند(نبوده است.

دانشگاه  از   )Stanly Miller( میلر  استنلی  آزمایشات  اساس  بر   
شیکاگو در دهه 1950، یک احتمال این است که حیات پس از شکل 
مثال   عنوان  به  است.  آمده  وجود  به  آن  روی  بر  زمین  کامل  گیری 
واکنش های شیمیایی موجود در اتمسفر  موجب به وجود آمدن حیات 
بر روی کره زمین گردیده است. اما چنین واکنش های شیمیایی تنها 
در اتمسفر اولیه زمین که غنی از متان و هیدروژن بوده امکان پذیر می 
باشد و در ضمن در مطالعات بعدی ژئولوژیکی باستانی ادعا می شود که 

این پروسه غیر محتمل است.

 آیا زمین های دیگر و یا موجودات و انسان های دیگری نیز در 
فضا هستند؟

 برخی دیگر معتقدند حیات به همراه بلوک های ساختاری از دنباله 
منتقل  زمین  به  اند  برخورد کرده  زمین  با  که  آستروئیدهایی  و  دارها 
شده. چرا که این اجرام حاوی غلظت های باالی مواد آلی اند. اما حرارت 
بسیار زیاد ناشی از برخورد، اکثر مواد موجود در آنها را می سوزاند و 

باعث تبدیل آنها به مواد ساده تری مثل دی اکسیدکربن می شود.
 امروزه یک راه دیگر برای حضور مواد آلی بر روی کره زمین شناسایی 
کرده اند. آزمایشات جدید نشان می دهد اگرچه در برخورد دنباله دارها 
و آستروئیدها مولکولهای آلی نابود می شوند اما احتماالً به طور همزمان 

منجر به تشکیل مواد آلی دیگری می گردد.
از  یکی  و   )Brown University( بروان  دانشگاه  از  شولتز  پیتر 
محققین این مطالعه می گوید: "در گذشته عقیده بر این بود که »هر 
ماده ای که وارد اتمسفر زمین می شود دمای آن به حدی می رسد که 
منجر به نابودی آن ماده می گردد.« آنچه از مطالعات جدید استنباط 
تولید  را دوباره  این مواد  توانیم  می  احتماالً  این است که  می شود 

کنیم."
 شولتز به همراه سیجی سوژیتا )Seiji Sugita( از دانشگاه توکیو 
به وسیله یک جسم پرتاب شونده سوزان از جنس نوعی پالسیک پلی 
کربنات – که یک ماده آلی است – برخورد دنباله دارها و آستروئیدها 

به  ثانیه  بر  کیلومتر   6 سرعت  با  جسم  این  کردند.  سازی  همانند  را 
تحقیقات  مرکز  در  فوق  آزمایشات  داده شد.  برخورد  فلزی  یک هدف 
این  گرفت.  انجام  کالیفرنیا   Moffett Field در  واقع  ناسا   Ames
زمین  سطح  به  که  داری  دنباله  یا  آستروئید  یک  مثل  درست  جسم 

برخورد می کند همراه با درخشش از نور تبخیر شد.
آنالیز طیف نور حاصله مقدار زیادی سیانید را نشان می دهد )سیانید 
ترکیبی است که در آن یک اتم کربن به یک اتم نیتروژن متصل شده(.  
این سیانید، حاصل واکنش میان کربن موجود در جسم پرتاب شده و 

نیتروژن موجود در هواست.
 بنابر گفته سوزیتا و شواتز ترکیبات سیاند بسیار فعال و واکنش پذیر 
هستند بنابراین واکنش های بیشتری را به دنبال داشته که منجر به 
اوایل شکل  در  زیستی  مهم  و  دار  کربن  تر  پیچیده  مولکولهای  تولید 

گیری زمین گردیده است.
از  )یکی  آمینواسیدها  اولیه  ماده  عنوان  به  نیتروژن  که  آنجایی  از 
ترکیبات مهم زیستی( است ، نیتروژن موجوددر ترکیبات سیانید دارای 
اهمیت ویژه ای می باشد. در ضمن در مواد آلی خام و اولیه آستروئیدها 

میزان این ماده بسیار اندک است.
 دونالد براونلی  از دانشگاه واشنگتون می گوید: "بدون شک برخی از 
مواد آلی اولیه زمین از این راه به وجود آمده اند." وی دراین مطالعه 
برای  دیگری  منابع  احتماالً  که  کند  می  اضافه  لیکن  نداشته.  شرکت 
آلی  مواد  از  غنی  ذرات  جمله  از  باشد  داشته  وجود  آلی  مواد  تولید 
غبارهای کیهانی و ذرات بین ستاره ای که آرامتر از آستروئیدها و دنباله 
دارها به زمین می رسند. این مواد در حین ورود به زمین گرم می شوند 

اما به دماهای بسیار باال که باعث نابودی آنها شود نمی رسند.
منبع: سایت نجوم ایران

یادداشتی به بهانه ابتالی استاندار کرمان به کووید19:

»#دکتر _ بمان« قوی بمان!
به قلم 

محمد فتح نجات


