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کرمان برای  گذشته در                 آخر هفته 
و  ، روزهای خوب  کنان شهرک سیدی  سا
حدود 3  که  بودیم  شاهد  و  نبود  خوشی 
روز در این منطقه آب یا قطع بود و یا اینکه 
با فشار ناچیز جریان داشت. مردم از این 
گالیه ها موجب  گالیه دارند و همین  اتفاق 

تهیه این گزارش شد

تماسی  کرمان  آبفا  با مدیرعامل               
باره  این  در  ایشان  و  کردیم  برقرار  تلفنی 
گفت: دلیل قطعی و کم فشاری آب در این 
در  غیرمجاز  انشعاب   1500 وجود  منطقه 
این ناحیه است که بی رویه و به دور از آمار 
و تصورما مصرف می کنند و موجب کمبود 

آب می شوند

جــاده سیــدی

جــاده سیــدی

متن کامل درصفحه هشتم



دو یکشنبه 15 تیرماه 13/1399 ذی القعده 1441/ 5 جوالی  2020/سال بیست و پنجم شماره 3232
اخبار استان

خبر
مدیر کل دامپزشکی استان عنوان کرد:  

ضرورتتوجهبهبیماریهای

مشترکبینانسانوحیوان

بیماری های  به  باید  شهروندان  گفت:  کرمان  استان  دامپزشکی  کل  مدیر 
مشترک بین انسان و حیوان توجه ویژه داشته باشند.

با خبرنگار   استان کرمان در گفتگو  حسین رشیدی مدیر کل دامپزشکی 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، ضمن گرامیداشت روز 
جهانی مبارزه با بیماری های قابل انتقال به انسان گفت: بیماری های قابل 
انتقال به انسان یا بیماری های مشترک بین انسان و حیوان به گروهی از 
بیماری های عفونی واگیر گفته می شود که در اثر یک عامل عفونی شامل: 
از راه های مختلف بصورت  ایجاد و  باکتری، ویروس، قارچ، تک یاخته و... 

مستقیم یا غیرمستقیم از حیوان به انسان منتقل می شوند.
او افزود: راه های انتقال مستقیم عبارتند از: تماس با دام بیمار و یا تماس با 
فرآورده های دامی آلوده، و راه های انتقال غیر مستقیم عبارتند از: تماس با 
سطوح و مواد آلوده به عوامل مذکور و یا انتقال از طریق حیوانات بی مهره 
ناقل مثل بند پایان شامل: کنه ها و حشرات که ناقل بیماری های مهمی بین 
حیوانات و بین حیوان و انسان هستند که از آن جمله به بیماری مهلک تب 

خونریزی دهنده کریمه کنگو می توان اشاره کرد.
قابل  بیماری های  کنترل  و  پیشگیری  اصولی  اقدامات  کرد:  بیان  رشیدی 
انجام  دامپزشکی  ادارت  وسیله  به  مستمر  صورت  به  انسان،  به  انتقال 
منظر های  از  را  انسان  به  انتقال  قابل  بیماری های  کلی  طور  به  می شود. 
مختلف می توان تقسیم بندی کرد؛ اما پر کاربردترین تقسیم بندی؛ تقسیم 
این بیماری ها به بیماری های کالسیک مثل تب مالت، هاری، سل گاوی، 
کیست هیداتید و ... است که از گذشته های دور در اغلب مناطق دنیا وجود 

داشته اند و راه های انتقال و همه گیرشناسی آن ها تقریبا مشخص است.
او تصریح کرد: اما گروهی از این بیماری ها به بیماری های نوپدید و بازپدید 
معروف اند که یا کامال جدید هستند و همه گیرشناسی آن ها نامعلوم است 
و یا در سال های دور وجود داشته و ریشه کن و یا کنترل شده و دوباره به 
علل مختلف؛ به نحوی سر برداشته اند. این بیماری های قابل انتقال جدید 
به علت نامشخص بودن شیوه های گردش و بقای عامل بیماری و شیوه های 

پیشگیری و حتی درمان، بسیار مهم و قابل توجه هستند.
مدیر کل دامپزشکی استان کرمان گفت: راه های پیشگیری از بیماری های 
با رعایت  و  تقریبا راحت  انسان؛  به  انتقال  قابل  کالسیک و شناخته شده 
یکسری اصول بهداشتی در سطح دامداری های و جامعه و انجام اقدامات 
پیشگیرانه شامل مصون سازی دام های حساس علیه عامل بیماری از جمله 
واکسیناسیون و کنترل مواجهه انسان با ناقلین بیماری؛ امکان پذیر است. 
این  نارسایی هایی وجود دارد که کنترل  این خصوص هم هنوز  گرچه در 
مثال  عنوان  به  که  است  ساخته  مواجه  مشکل  با  هم  را  بیماری ها  گونه 
ولگرد  از عدم موفقیت شهرداری ها در کنترل جمعیت سگ های  می توان 
نام برد؛ که از ناقلین مهم بیماری کشنده هاری و آلودگی های انگلی مثل 
کیست هیداتید هستند و یا می توان از شیوه های دامداری سنتی و عشایری 
نام برد که موجب بقا و گسترش برخی عوامل بیماری ها مثل بروسلوز یا 
تب مالت هستند؛ اما با وجود همه این پیچیدگی ها و دشواری ها، با برنامه 
ریزی و اقدامات همه جانبه، به صورت نظری امکان حذف و حداقل کنترل 

موثر این گروه بیماری ها وجود دارد.
نوپدید،  انسان  به  انتقال  قابل  بیماری های  در خصوص  اما  گفت:  رشیدی 
کامل  مطالعات  انجام  تا  و  است  مشکل تر  و  پیچده تر  حدی  تا  مسئله 
شناسایی ویژگی های عامل بیماری، دارو ها و واکسن های موثر، زمان زیادی 
طول می کشد و به تبع آن خسارات و هزینه های زیادی بر بهداشت عمومی، 
تحمیل می شود، البته اصول کلی برای پیشگیری از این گونه آلودگی ها هم 
وجود دارد که باید در سطح بین المللی مورد توجه قرار گیرد، ولی متاسفانه 
تا زمانی که اثرات زیانبار آن ها مشاهده نشود؛ از این اصول غفلت می شود.

او افزود: یکی از این اصول مهم عدم تجاوز به طبیعت و جلوگیری از تخریب 
محیط زیست و رعایت اصول امنیت زیستی و قرنطینه ای به ویژه در امر 

نقل و انتقاالت موجودات زنده است.
قابل  بیماری های  کنترل  و  پیشگیری  معمول  راه های  کرد:  بیان  رشیدی 
انتقال به انسان تقریبا کامال شناخته شده است؛ ولی نکته اسفبار عدم توجه 
باید  دامداران  توسط  که  اصولی  مهمترین  است.  پیشگیری  اصول  این  به 
رعایت شود انجام عملیات دامداری درست و بهداشتی با هماهنگی کامل با 
دستورالعمل های بهداشتی دامپزشکی و انجام برنامه واکسیناسیون ضروری 
طبق برنامه های زمانبندی است، همچنین استفاده از دارو های ضدانگلی و 
سمپاشی و حمام ضد کنه دام است که باید تحت نظارت دامپزشکی انجام 

شود.
او تصریح کرد: فرآورده های دامی اعم از فرآورده های لبنی و گوشتی باید 
بهداشتی  بازرسان  نظر  زیر  بهداشتی  اماکن  در  و  بهداشتی  شیوه های  به 
شرایط  از  خارج  مواد  این  تولید  از  و  شود  فرآوری  و  تولید  دامپزشکی، 
بهداشتی اکیدا اجتناب شود. کشتار دام خارج از کشتارگاه های صنعتی و 
بهداشتی و مصرف فرآورده های لبنی غیر پاستوریزه از عوامل مهم انتشار 

بیماری های قابل انتقال به انسان هستند.
شهروندان  به  دامپزشکی  مهم  توصیه  ارتباط  این  در  گفت:  رشیدی 
لبنی  محصوالت  سایر  و  محلی  پنیر های  مصرف  از  که  است  این  محترم 
را  دامپزشکی  تاییده  لیبل  و  مهر  که  گوشتی  مواد  نیز  و  پاستوریزه  غیر 
ندارند، جدا خودداری کنند. آخرین توصیه و درخواست از مسئولین محترم 
استان است که شرط اصلی مبارزه موفق و اثر بخش با بیماری های مذکور؛ 
داشتن امکانات و اعتبارات الزم برای اجرای برنامه های پیشگیرانه است؛ که 
متاسفانه در سال های اخیر به علت کسری اعتبارات و عدم تخصیص کافی 
این  اهمیت  به  توجه  با  انتظار می رود  و  است  دچار مشکالت جدی شده 

بیماری ها و ضرورت پیشگیری موثر از آنان مورد عنایت قرار گیرد.

استفاده از ماسک و دستکش یکبار مصرف جهت مدیران، پرسنل، 
رانندگان، خدمه و مسافرین در محیط ترمینال، دفاتر فروش بلیت 
اجباري شد  بین شهري  هاي  کرایه  و سواري  ها  اتوبوس  داخل  و 
ننمودن پروتکل هاي  و در صورت مشاهده عدم استفاده و رعایت 
موسسات  و  شرکتها  فعالیت  از  مقررات،  و  ضوابط  وفق  بهداشتي، 

حمل ونقل و حرکت ناوگان جلوگیري مي شود.
کل  اداره  مسافر  ونقل  حمل  اداره  رئیس  نسب  حسیني  مهدي 
راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان با اعالم این خبر گفت: 
تمامي شرکت ها و موسسات حمل ونقل جاده اي موظف به رعایت 
پروتکل هاي بهداشتي پیشگیري و مبارزه با ویروس کرونا هستند، 
لذا تخطي و یا کوتاهي در این زمینه تخلف حمل و نقلي محسوب 
شده و تخلف آنها از طریق کمیسیون هاي ماده 11 و 12 پیگیري 

آموزشی  کرد:جلسات  تصریح  نسب  حسیني  مهندس  شد.  خواهد 
متعددی برای شرکت های حمل و نقل جاده اي برگزار شده است 
و عالوه بر نصب تعداد کثیري بنر و اطالعیه بهداشتی،دستورالعمل 
هاي مرتبط با این امر تهیه و در اختیار شرکت ها و رانندگان قرار 
پروتکل های  طبق  استان  مسافربری  افزود:ناوگان  وي  است.  گرفته 
دانشگاه علوم پزشکی به صورت مداوم،  قبل و بعد از هر سفر، توسط 
رانندگان و مالکان اتوبوس ها براساس استاندارد هاي وزارت بهداشت 

ضد عفونی می شوند. 
  حسیني نسب با بیان این مطلب که بر روي تمام بلیط ها، پیامي  
مبنی بر الزام استفاده از ماسک و دستکش درج شده افزود: ظرفیت 
پذیرش مسافر در اتوبوس ها و خودروهای سواری عمومی را کاهش 
داده ایم و برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، رانندگان سواري 

کرایه در صندلی جلو یک نفر و در صندلی عقب فقط 2 نفرمسافر 
سوار نموده و با ظرفیت سه سرنشین طی مسیر کنند.

و  شرکت   110 تعداد  حاضر  حال  در  که  مطلب  این  بیان  با  وي 
موسسه حمل نقل مسافربري جاده اي در استان کرمان فعالیت مي 
نمایند گفت:  از این تعداد 85 شرکت و موسسه اتوبوسي و تعداد 
35 شرکت حمل ونقل سواری کار جابجایي مسافران استان را انجام 

مي دهند.
 وی در پایان با بیان اینکه سامانه پیامکي10000341  برای ثبت 
شکایات مردم فراهم شده است افزود: این سامانه به صورت روزانه 
پایش وپیامک هاي مردمیمورد بررسي قرار مي گیرندلذا در صورت 
نیاز برخورد الزم با شرکت ها و رانندگان در کمیسیون هاي ماده 

11 و ماده 12 به عمل مي آید.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با اشاره به شیوع 
مردم  از  استان  این  در  مبتالیان  تعداد  افزایش  و  کرونا  ویروس 
را  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  و  پیشگیری  مساله  تا  خواست 

جدی تر از قبل بگیرند.
 حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی در نماز جمعه این هفته شهر 
امروز شیوع ویروس کرونا بال و مصیبتی  اینکه  به  اشاره  با  کرمان 
است که جهان و کشور ما را فرا گرفته افزود: گرچه ایران اسالمی 
در مبارزه با این ویروس منحوس توفیقاتی داشته ولی غفلت از این 

ویروس می تواند کشور و استان ما را با بحران جدی مواجه کند.
وی ضمن قدردانی از مجاهدت های کادرهای درمانی در بیمارستانها  
که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا جانفشانی می کنند اظهار 
و  راهکارها  ارائه  با  تا  کردند  امر مسئوالن تالش  ابتدای  در   : کرد 
اعمال محدودیت ها زنجیره شیوع ویروس کرونا را در سطح جامعه 
این راه به موفقیت  نیز در  قطع کنند که به خاطر همراهی مردم 
های نسبی دست یافتند ولی کم توجهی ها به این مساله بر شیوع 
این بیماری دوباره در استان کرمان افزوده است که دوباره ضرورت 

همکاری مردم طلب می شود.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی ضمن ابراز تاسف از اینکه امروز دو 
ضلع مسئوالن امر و مردم مبارزه را با این ویروس خطرناک جدی 

نگرفته اند تصریح کرد: مردم شیوع ویروس کرونا و خطرات آن را 
دست کم نگیرند و فکر نکنند که بیماری تمام شده است بلکه باید 

رعایت پروتکل های بهداشتی را سرلوحه کار خود قرار دهند.
اشاره  با  همچنین  کرمان  استان  در  رهبری  معظم  مقام  نماینده 
به این موضوع که شیوع ویروس فساد در جامعه از ویروس کرونا 
خطرناک تر است اظهار کرد : می توان در سایه تشکیل مثلث مبارزه 
را  و مفسدان  از سیمای کشور حذف کرد  را  ویروس  این  فساد  با 

سرجای خود نشاند.
امام جمعه کرمان با بیان اینکه دستگاه قضا  با قدرت و قاطعیت به 
برنامه های فساد زدایی از جامعه ادامه دهد تاکید کرد: نقش مردم 
همچون گذشته در همراهی قوه قضائیه در امر مبارزه با فساد می 
توان موثر واقع شود و کشور را از رانت خواری عده ای نجات دهند .

رضا)ع(  امام  گفت:  و  کرد  اشاره  رضا)ع(  امام  والدت   ایام  به  وی 
دوران بسیار سختی در مبارزه با دشمنان اسالم داشت و عده ای در 
لباس دوست با آن امام همام  دشمنی راو داشتند که خود نشان از 

مظلومیت امام مهربانی ها دارد.

به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با تالش 
های انجام شده و توجه ویژه دولت از سال ۹۶ تاکنون بطور میانگین 
هرسال بیش از 10 هزار میلیارد تومان در حوزه صنعت و معدن در این 

استان افتتاح طرح داشته ایم.
سالروز  به  اشاره  با  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  مهدی حسینی نژاد 
توسعه  خصوص  در  امید  و  تدبیر  دولت  اقدامات  و  معدن  و  صنعت 
اقتصادی استان کرمان افزود: اقدامات در محورهای یاد شده، به صورت 
هفتگی تا رسیدن به اهداف جهش تولید در این استان رصد و پایش 

می شود.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه سال ها است که مقام معظم رهبری 
مباحث  به  و  دارند  نظر  مد  سال  شعار  در  را  تولید  به  مربوط  مباحث 
ششم  برنامه  سند  کرمان  استان  در  کنند،  می  ویژه  توجهی  اقتصادی 
استان کرمان  و ظرفیت های  ها  نام گذاری  این  راستای  در  را  توسعه 
های  ظرفیت  سند  این  تدوین  در  داریم  تالش  و  کردیم  ریزی  برنامه 
استان و مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی، جهش تولید و سیاست های 
کالن اقتصادی نظام و وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد توجه قرار 
دهیم لذا یک سند کاربردی تدوین کردیم که با حرکت بر اساس این 
محورها، خوشبختانه نتایج آن امروزه در استان کرمان مشاهده می شود.

گفت: سال ۹۶  کرمان  استان  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  رییس 
بیش از 10 هزار میلیارد تومان، سال ۹۷ بیش از 10 هزار میلیارد تومان، 
سال ۹8 بیش از 13 هزار میلیارد تومان و سال ۹۹ به میزان 20 هزار 
میلیارد تومان افتتاح داریم که چهار هزار میلیارد تومان از آن در ابتدای 

سال با حضور رییس جمهوری محقق شد.
حسینی نژاد افزود: عمده این افتتاح ها در حوزه صنایع معدنی و ایجاد 

ارزش افزوده در حوزه مس، سنگ آهن و کرومیت و زغال سنگ بوده 
است.

تولید کاتد،  به نحوی عمل کردیم که در  بیان کرد: در حوزه مس  وی 
کنستانره و آند رتبه نخست کشور را داریم و استان کرمان توجهی ویژه 
به توسعه پایدار دارد لذا سعی کردیم که از ظرفیت های این استان به 

نحوی بهره برداری کنیم که سازگاری با محیط زیست داشته باشد.
حسینی نژاد گفت: بسیاری از افتتاح های جدید در حوزه مس و فوالد 
سازگار با محیط زیست و یا طرح هایی در جهت کاهش میزان آالیندگی 

معادن بوده است.

اسناد  به  توجه  با  کرمان  استان  های  گذاری  سرمایه  کرد:  اظهار  وی 
باالدستی و سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه عموما 
صنایع معدنی بود که باالی 40 هزار میلیارد تومان به قیمت سال ۹5 و 
اکنون باالی 1۶0 هزار میلیارد تومان ارزش ریالی طرح هایی است که 

افتتاح شده و یا در حال افتتاح هستند.
استان کرمان قطب اقتصادی معدنی کشور در زمینه های مس ، سنگ 
آهن و زغالسنگ بشمار می رود طوری که درآمد حاصله از این معادن 
توانسته بخشی از کمبود درآمد نفتی را طی این سال های تحریم  در 

اقتصاد جبران کند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان گفت: 
نخلستان های  از  خرما  تن  هزار   140 امسال  می شود  بینی  پیش 

شمال استان کرمان برداشت شود.
شمال  کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  مدیر  زاده  لطفلی  مهدی 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان     
اینکه 2۷ هزار هکتار  با اعالم  از کرمان،  باشگاه خبرنگاران جوان 
گفت:  است،  کرمان  استان  شمال  نخلستان های  زیرکشت  سطح  
پیش بینی می شود امسال 140 هزار تن خرما از این نخلستان ها 
کرمان، خرمای  استان  رقم خرمای شمال  اکثر  که  برداشت شود 

مضافتی است.
او با اشاره به اینکه بیش از 24 هزار هکتار از این نخلستان ها در 
4 شهرستان شرقی بم، نرماشیر، ریگان و فهرج استان کرمان قرار 
دارند، بیان کرد: شهرستان بم با ۹ هزار هکتار در بین شهرستان های 

شرقی بیشترین نخلستان ها را دارد.
به 2 هزار هکتار  بیان کرد: شهرستان کرمان قریب  زاده  لطفلی   

نخلستان و شهرستان ارزوییه 400 هکتار نخلستان دارد.
او با اعالم اینکه پارسال به دلیل خوشکیدگی خرما، کشاورزان ما 
خسارت زیادی دیدند، گفت: پارسال برداشت ما 120 هزار تن خرما 

در شمال استان کرمان بود.
با  کرمان  استان  شمال  کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  مدیر 
بیان اینکه امسال تاکنون اعالم خسارتی نشده است، بیان داشت: 
امیدواریم در ماه تیر و مرداد برای خرمای استان اتفاقی رخ ندهد. 
او با اشاره به اینکه میانگین برداشت ساالنه خرما در شمال استان 
150 هزار تن است، بیان کرد: 18 هزار بهره بردار خرما در شمال 

استان کرمان داریم.
لطفعلی زاده اظهار کرد: برداشت خرما در شهرستان های شرقی از 
شهریور و برخی ارقام در بقیه مناطق استان از مرداد شروع می شود.

استفاده از ماسك و دستکش يك بارمصرف در ناوگان مسافربري برون شهري
 استان كرمان اجباري شد

امام جمعه کرمان:
مردمرعایتپروتکلهایبهداشتیراجدیترازقبلبگیرند

حمایتدولتسببافتتاحساالنهبیشاز۱۰هزارمیلیاردتومانطرحدرکرمانشد

برداشت۱۴۰هزارتنخرماازنخلستانهایشمالکرمان
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قدرت راستین
 خود سازی

به  خودسازی  از  راستین  قدرت 
وجود آمده و از دنیای درون سرچشمه می گیرد. 
قدرتی که با سلطه بر دیگران کسب شود سرانجام 
تبدیل به نفرتی عمیق می شود و چندان حالوتی 
برای آغاز یک حرکت خوب و  نخواهد داشت. 
قدرتمند نیاز به تغییراتی دارید که از روحتان مایه 
گرفته باشند نیاز به مهربانی و توجه به جهان دارید 
اینگونه جهان جذب خوبی های شما شده و رفته 
شما  به  کرده  نهادینه  خود  در  که  را  قدرتی  رفته 
خواهد بخشید. در یک کالم برای به دست آوردن 
نبض زندگی باید قلب آن را تصاحب کرد چون 
عزم جنگ داشتن جهان را به جنگ فرا می خواند 
خواهد  بازنده  جنگ  این  در  انسان  شک  بی  که 
با محبت می توان از مرزهای بسته هم صبح  بود. 

را به خانه آورد.
برای  که  آنچه  هر  اطرافیان  به  کردن  محبت  با 
بخشیدنش متولد شده اید بخشیده هیچ آرامشی به 
دست نخواهد آمد گرچه گاهی ناگزیر از جنگیدن 
نیست.  برای محبوبیت  ای  پسندیده  راه  اما  هستیم 
وقتی که بی حد و اندازه خوب باشیم جهان به ما 
عادت کرده و به دنبالمان خواهد آمد. گاهی الزم 
است که عاشق باشیم تا جهان نیز عاشق ما باشد و 
ناشناخته ی  از جلوه های  یکی  نیز  اما رها کردن 

عشق است.
اکنون که در زندگی جریان داریم پاسخی که به 
محبت  و  است  پذیرفتن  یک  آغاز  دهیم  می  دنیا 
قرار  نیستیم که  ما دست خدا  زیباترین آغازست. 
باشد همدیگر را قضاوت و مجازات کنیم ما فقط 

مسئولیم که خوب باشیم.
در دست هایت آسمان را پیچیده بودی

تا زنگ آرامش وجودم را بگیرد
یک شب برای دیدنت باران بخندد
این زندگی در مرگ باورها نمیرد

به قلم 
مهناز سعید 

اگردرروزهایشیوعکروناخودروخریدفروشکردهاید
اینمطلبرابخوانید

فروش  و  خرید  امکان  فروشگاه ها،  و  بازار  گشایش  با 
خودرو نیز فراهم شده است. اگر چه هنوز بسیاری حاضر 
به خرید و فروش در این شرایط نیستند. اما شرایط برای 
نیاز  نقدینگی  و  پول  به  که  کسانی  نیست.  یکسان  همه 
و  از پیش خودرو  بیش  افزایش  نگران  دارند، کسانی که 
از این  عدم توانایی خرید آن در آینده هستند و دالیلی 
فروش  یا  به خرید  اقدام  تا  را مجبور می کند  آنها  دست 

خودرو کنند.
عالوه بر اینکه به گفته مسئوالن، هیچ زمان مشخصی 
برای پایان کرونا وجود ندارد و ما مجبور به زندگی در کنار 
نگرانی های  از  عاملی  وجود،  این  با  هستیم.  ویروس  این 
بهداشتی افراد در هنگام خرید یا فروش خودرو نمی کاهد. 
حاال که این نگرانی ها وجود دارد، باید نکاتی ساده اما مهم 
حداقل  به  را  خطر  بروز  احتمال  تا  دهیم  قرار  مدنظر  را 
طرف  و  خود  سالمت  از  حفاظت  چگونگی  با  و  برسانیم 

مقابل آشنا شویم.
اگر خریدار هستید

- از سایت های اینترنتی برای بررسی گزینه ها استفاده 
کنید و در صورت تمایل به گرفتن کمک از کارشناسان 
خودرو، از حضور در نمایشگاه های اتومبیل تا حد امکان 

اجتناب کنید و از طریق تلفن با هم در ارتباط باشید.
- پیش از بازدید خودرو، حتما اطالعات کامل، فیلم و 
تصاویر با کیفیت آن را از طرف مورد معامله یا نمایشگاه 

بخواهید.
قرار  خانواده  اختیار  در  را  تصاویر  و  کامل  اطالعات   -
دهید و بعد از رسیدن به اتفاق نظر، برای بازدید خودرو 

اقدام کنید.

- اگر تمایل به بررسی خودرو توسط کارشناس دارید، 
در همان روز بازدید ترتیب آن را بدهید تا دوبار مجبور 

به مراجعه نشوید.
دستکش  و  ماسک  حتما  خودرو  از  بازدید  هنگام   -
با  از بررسی و به اصطالح دور زدن  استفاده کنید و بعد 

خودرو، حتما در اولین فرصت لباس های خودرو بشویید.
   اگر فروشنده هستید

با  تصاویر  و  فیلم  همراه  به  خودرو  کامل  اطالعات   -
کیفیت از آن را در سایت های فروش اینترنتی قرار دهید 

تا مشتری با آگاهی کامل به سراغ شما بیاید.
- اگر می خواهید از کارشناسان خودرو برای قیمت گذاری 

و معامله کمک بگیرید، تا حد امکان هماهنگی ها را تلفنی 
انجام دهید و از آنها بخواهید اطالعات کامل را در اختیار 

مشتری بگذارند.
- یک روز مشخص را برای بازدید در هفته تعیین کنید 
و به هر مشتری زمان مشخصی را اعالم کنید تا همزمانی 
یک  تنها  شما  می شود  باعث  کار  این  ندهد.  رخ  بازدید 
زمان مشخص مجبور به نظافت و ضدعفونی کردن خودرو 

شوید.
یک  تنها  که  دهید  توضیح  کارشناس  یا  مشتری  به   -
بار پذیرای آنها هستید تا بدانند تصمیم نهایی را باید در 

همان بازدید بگیرند.

مواد  و  دستکش  ماسک،  از  بازدید  روز  در   -
ضدعفونی کننده استفاده کنید و همراه داشته باشید.

- در زمان بازدید، پیش از سوار شدن مشتری به خودرو، 
ماده ضدعفونی کننده و دستکش در اختیارشان قرار دهید 
تا استفاده کنند. مطمئن شوید که سهل انگاری نمی کنند. 
آنها  تمام سطوحی که  شما نمی توانید چندین و چندبار 
با آن تماس داشته اند را ضدعفونی کنید. عالوه بر اینکه 
این کار ممکن است سالمت مشتری دیگر را نیز به خطر 

بیندازد.
رانندگی  به  تمایل  خودرو،  تست  برای  مشتری  اگر   -
داشت، حتما پنجره ها را باز بگذارید تا هوا جریان داشته 

باشد، به هیچ وجه از کولر استفاده نکنید.
- پس از خروج مشتریان از خودرو، محیط را ضدعفونی 

کنید.
اگر کارشناس خودرو هستید

- اطالعات خودرو و راه های تماس خود را پشت شیشه 
نمایشگاه اتومبیل خود قرار دهید تا از ورود بیش از حد 
مشتری به داخل خودداری کنید. از شبکه های اجتماعی 

برای ارتباط با مشتری استفاده کنید.
- اطالعات کامل، قیمت، تصاویر خودرو و... را از فروشنده 
بخواهید و به مشتری ارائه کنید. زمینه بازدید مجازی را با 

دریافت فیلم کامل از خودرو فراهم کنید.
مواد  و  دستکش  ماسک،  بهداشتی،  وسایل   -

ضدعفونی کننده همیشه همراه خود داشته باشید.
- در هر مرحله از معامله، فاصله اجتماعی را حفظ کنید 
را جدی  موضوع  این  بخواهید  هم  معامله  دو طرف  از  و 

بگیرند.

شخصیت های مهم تاریخ که به خاطر کارهای نکرده 
معروف شده اند

افراد زیادی در تاریخ هستند که به خاطر کارهایی که 
هیچ وقت انجام نداده اند معروف شده اند.

حتی اگر با جمله معروف ناپلئون بناپارت که می گوید: 
"تاریخ مجموعه ای از دروغ هایی است که مردم توافق 
کرده اند" مخالف باشید، باید بگوییم که بسیاری از افسانه 
ها وجود دارد که بر اساس تصورات غلط و ساختگی نسل 
به شما  این مطلب  ادامه  در  است.  منتقل شده  نسل  به 
که  کارهایی  خاطر  به  که  کنیم  می  معرفی  را  افرادی 

هیچوقت در زندگی خود نکرده اند مشهور شدند.
  ابنر دابل بی _ اختراع بیسبال

این ماجرا مربوط به سال 1905 است که تحقیقی برای 
تفریح مورد عالقه آمریکایی ها صورت گرفت و شخصی 
به نام ابنر گریوز نامه ای برای کمیسیونی که این تحقیق 
را انجام می داد فرستاد ولی این کمیسیون به اشتباه ابنر 
ژنرال  یک  بی  دابل  دانست.  بیسبال  مخترع  را  بی  دابل 

آمریکایی با سوابق درخشان است.
 خانم گادیوا _ اسب سواری برهنه در شهر

همه این افسانه را شنیده ایم؛ در قرن 11 خانم گادیوا 
از همسرش خواست تا مالیات های کمرشکن برای مردم 
را کاهش دهد که با تمسخر همسرش مواجه شد و گفت 
در صورتی مالیات ها را کم می کند که گادیوا برهنه در 

سطح شهر اسب سواری کند. به طور قطع گادیوا وجود 
داشته ولی این ماجرا اتفاق نیافتاده و 200 سال بعد از 

دوران زندگی آنها در کتاب ها ظاهر شده است.
 جوزف ایگناس گیوتین  _  اختراع گیوتین

جوزف ایگناس گیوتین یک دکتر مخالف مجازات اعدام 

آویز کردن و  بود و همیشه درصدد متوقف کردن حلق 
لوئی  آنتوان  نام  به  اما یک جراح  بود.  تبر  با  گردن زدن 
این وسیله را طراحی کرد و اولین نمونه توسط توبایس 
اشمیت آلمانی ساخته شد. جوزف ایگناس با اینکه برای 
او  نام  به  نهایت  بود، در  نکرده  این وسیله کاری  ساخت 

ثبت شد.
 نرون _ ویولون زدن هنگام سوختن شهر رم

نرون یکی از امپراتور های بیخیال رم  بوده که برخی 
او  باورند هنگامی که شهر در آتش می سوخت،  این  بر 
وجود  نیز  ای  عقیده  البته  بود.  ویولون  نواختن  مشغول 
دارد که در زمان حکومت نرون و سال ها بعد از آن هنوز  
بود و شاید احتمال دارد آن آلت  اختراع نشده  ویولونی 
البته  باشد.  بوده  است  نوعی چنگ  موسیقی، سیتارا که 
این  باورند که  این  بر  نیز  از مورخان  برخی  بگوییم  باید 

موضوع جزو شایعات خبیثانه است.
 بتسی رأس _ دوختن اولین پرچم آمریکا

این داستان از این قرار است که در سال 1776 کمیته 
را  بود، بتسی رأس  آنها  ای که جرج واشنگتن هم جزو 
را  آمریکا  او سفارش دوخت پرچم  به  و  احضار می کند 
می دهد. او پرچم را می دوزد ولی روزنامه های آن زمان 
و حتی جرج واشنگتن نامی از او به میان نمی آورد و به 
غیر از سوگند نامه فامیلی که نوه ی بتسی رو کرده، هیچ 
اولین  دوختن  بر  مبنی  را  او  ادعای  که  دیگری  مدرک 
او دوزنده پرچم  بگوییم  باید  ندارد.  آمریکا، وجود  پرچم 
درست  احتماال  او  درباره  پرچم  اولین  ولی حکایت  بوده 

نیست.

یادداشت های 
گاه و بی گاه

رمز و راز
در دنیای امروز همه از یک تا چند کارت به فراخور حال دارند و 
برای هر کارت رمزی. من هم چهار کارت دارم که یکی ملی و 
سه تای دیگر اعتباری و برای هر کدام یک رمز به بهانه ای انتخاب 
کرده ام. یکی از کارت ها تاریخ تولد پدرم و دومی تاریخ تولد 
به  اعتباری  های  از کارت  و  است  از خودم  هم  و سومی  مادرم 
ترتیب استفاده می کنم. پس هنگام استفاده هر یک وقتی رمز آن 
را از من می پرسند رمز را به گونه ای می گویم تا شنونده به طریقی 
از من سوال بپرسد و در پی آن سوال راز آن کارت برمال شود. مثل 
امروز که نوبت استفاده از کارت خودم شد پس در وقت گفتن 
رمز سال هزار و سیصد و نود و هشت را بر زبان آوردم و پرسشگر 
هم این سوال را از من پرسید مثل اینکه یک سال عقب هستید و 
من در جواب گفتم نه تاریخ تولدم است. در این جا لبخندی بر 
لبهای پرسشگر آمد و در عین ناباوری پرسید مگر ممکن است و 
من جواب دادم بله چون هرگونه حساب کرده ام با این سن و سال 

بیش از یک سال کار مفید انجام نداده ام!

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 
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فرهنگ و ادب

هرمان هسه؛ نویسنده شجاع با اندیشه  انسان مدارانه 

سرویس ادبی کرمان امروز
 

هرمان هسه به خاطر قدرتش در نویسندگی و شکوفایی 
اندیشه و شجاعت ژرف در بیان اندیشه های انسان مدارانه 
و سبک عالی نگارش به دریافت جایزهٔ نوبل ادبیات نایل 

شد.
شهرهای  از  یکی  در   ۱۸۷۷ ژوئیهٔ   ۲ در  هسه  هرمان 
اهل  و  فرهنگی  افرادی  مادرش  و  پدر  متولد شد.  آلمان 
انتشارات  مؤسسه  مدیر  پدرش  بودند.  مطالعه  و  کتاب 
معروف،  هندشناس  دختر  مادرش  و  پروتستان  مبلغین 
دکتر»هرمان گوندرت« و مدیر اتحادیه ناشران کالو بود و 
با داشتن چنین خانواده ای طبیعی بود که اولین آشنایی 
ها با کتاب و ادبیات از خانواده برای او آغاز شود. همچنین 
از طریق پدر و مادرش که مبلغان مذهبی در هندوستان 
شد.  آشنا  هند  فلسفی  تفکرات  و  جهان بینی  با  بودند، 
و  حساس  روحی  دارای  جوانی  اوان  از  او  حال  این  با 
مدرسه  نتوانست  هم  دلیل  همین  به  و  بود  ضربه پذیر 
وجود  با  آنجا  از  و  کند  تحمل  را  ماول برون  کلیسایی 
دچار  فرار  از  بعد  اما  کرد.  فرار  تحصیلی  بورس  داشتن 
افسردگی حادی شد که سرانجام آن اقدام به خودکشی 
افتاده  عقب  کودکان  آسایشگاه  به  را  او  نتیجه  در  بود. 
ذهنی در اشتتن فرستادند. او مدتی بعد در یک کارگاه 
ساعت سازی مخصوص برج های کلیسا مشغول به کار شد 
و بعد از آن به سراغ کتابفروشی رفت که سه سال ادامه 
داشت. سرگرمی دلخواه هسه در اوقات فراغت نقاشی و 
باغبانی بود. در نقاشی او به آبرنگ عالقه داشت و روی ۲ 
نوع سبک متفاوت واقع گرایانه و تخیلی کار کرد. پس از 
با ماری برنولی که  موفقیت رمان "پتر کامنتسیند" وی 
دختر خانواده ای سرشناس از ریاضیدانان بازل بود، ازدواج 
کرد و آن ها تا سال ۱۹۱۲ میالدی زندگی مشترک خود 
را ادامه دادند. هسه در همین سال به سوییس مهاجرت 

کرد و رمان "نارتسیس و گولدموند" را نوشت.
تاثیر طبیعت در آثار هسه

اروپایی  نویسندهٔ  پرخواننده ترین  به عنوان  هسه  هرمان 

در سده بیستم شناخته شده  است. رضا نجفی در کتاب 
شناختی از هرمان هسه می گوید: »هسه از هنگام تولد در 
تا هنگام مرگ در مونتانیوال  کالو و نزدیک جنگل سیاه 
در کنار دریاچه لوگانو، هرگز از طبیعت جدا نبود و تاثیر 
به  گرفت.«  کم  دست  هسه  آثار  در  نمی باید  را  طبیعت 
گفته این منتقد، شباهت و همانندی جغرافیایی و طبیعت 
سوییس با ناحیه شواب )زادگاه هسه( در آلمان او را به 
پدیده مرزهای سیاسی بی اعتقاد ساخت و به مخالفت با 
سوییس  آشنای  طبیعت  برانگیخت.  آلمانی  ناسیونالیسم 
در  گزیدن  انزوا  با  و  کرد  ممکن  او  برای  را  مهاجرت 

طبیعت، آفرینش ادبی هسه به ثمر رسید.
فلسفهٔ هندی

راه های  مختلف،  افراد  "برای  که  داشت  اعتقاد  هسه 
وجود  با  اما  دارد"  وجود  خدا  به  رسیدن  برای  مختلفی 
بود،  گرفته  بودایی  و  هندی  فلسفه های  از  که  تأثیراتی 
معتقد بود که مسیحیت بیش از همه مذاهب و قدرت ها 
در شکل گیری شخصیت او نقش داشته است. بر اساس 
ریشه های خانوادگی و پیشینه ای که هسه در ارتباط با 
فرهنگ هندوستان و شرق داشت، در سال ۱۹۲۲ روایتی 

به نام "سیدارتا" منتشر کرد که از جمله پرخواننده ترین 
آثار وی است. این کتاب نگرشی بر ریشه های روانشناسی 
در  نیز  هسه  و  است  عقلی  مکاتب  و  جهانی  مذاهب  در 
دو  بین  تفاهم  که  است  مؤلفه ای  به  رسیدن  جستجوی 
فرهنگ شرق و غرب را عملی کند. این در حالی است که 
تعدادی از صحنه های "سیدارتا" تابلوهای مثنوی مولوی 
درباره  میلر  تصویر می کشد. هنری  به  برای خواننده  را 
این کتاب می گوید: "سیدارتا داروی شفابخشی است که 
از انجیل عهد جدید مؤثرتر است." در پی برقراری ارتباط 
هرمان هسه با آلمان از طریق تفسیر و تعبیر آثارش به 
وسیله آمریکایی ها، نظرات مذهبی و سنت گرایی مشهود 
در نوشته هایش، از دید خوانندگان مخفی ماند. در همین 
با   ۱۹۷۰ سال  در  هانتکه  پتر  اتریشی  نویسنده  معنی، 
کنجکاوی  با  را  هسه  کتاب های  "من  می گوید:  تعجب 
شخصیت  یک  تنها  نه  مرد  این  خواندم.  تمام،  تحیر  و 
بلکه  است،  آمریکایی ها  معرفی شدهٔ  رومانتیک،  برجسته 

نویسنده  عاقل و قابل اعتمادی نیز هست."
 آثار هسه

"پیتر کامنسیند" که هسه آن را در سال  ۱۹۰۴ نوشت، 

درباره زندگی جوانی است که دهکده محدود و کوچک 
خود را ترک می کند تا سراسر جهان را زیر پا گذارد، اما او 
جویای هنر است و به زندگی از خالل زیبایی ها می نگرد 
درباره  را  نظرهای شخصی  او می تواند  به وسیله  و هسه 
هنر و سرنوشت آن بیان کند و در جریان این جهانگردی 
و  دهد  نشان  شهری  تمدن  بر  را  طبیعی  زندگی  برتری 

تمدن غرب را سخت به باد انتقاد گیرد.
و  شد  نوشته  میالدی   ۱۹۰۶ در  که  "زیر چرخ"  رمان 
یکی از آثار محوری هرمان هسه است که منعکس کننده 
کتاب  این  است.  او  آثار  مجموعهٔ  در  موجود  نشان های 
فشارهای  و  فردی  آزادی های  بین  تضاد  از  نمایشی 

تخریبی در جوامع مدرن است.
او  نام دارد که  "دمیان"  آثار هسه  از مشهورترین  یکی 
داستانی  دمیان  است.  نوشته  میالدی   ۱۹۱۹ در  را  آن 
است، درباره خود هسه. شاید بتوان گفت، نخستین ثمره 
تولد دوباره هسه این رمان بود. این داستان نخستین بار 
به  و  بود  ساله  پنج  و  هشتاد  هسه  هرمان  که  سالی  در 
عنوان اعتراض به سیاست های نظامی آلمان در سوئیس 
می زیست، منتشر شد. دمیان شرح کندوکاو درونی مرد 
جوانی است که در پی دست یافتن به هویت و ارزش های 
شخصی است و بدین ترتیب افسانه ای است، فرادنیوی و 

تقریباً اسطوره وار.
است،  میالدی   ۱۹۱۰ به  مربوط  که  "گرترود"  رمان 
بخشی از سرگذشت نویسنده  است و شناخت فلسفی او را 
از »مسأله تنهایی« شرح می دهد. "ُرسهالده " هم که در 
سال ۱۹۱۴ نوشته شده به نوعی مکمل گرترود به شمار 

می رود و درباره اعترافات یک نقاش هنرمند است.
 در "سیدارتا" که در ۱۹۲۲ میالدی نوشته شده هرمان 
هسه اشتیاق خود را به یافتن روشی در جهت حل بحران 

جوامع بشری نشان داده  است.
"داستان گرگ بیابان" نوشته شده در  ۱۹۲۷ به صورتی 
مردم  و  جنگ  از  پس  مردم  دیده  آسیب  روح  استعاری 
شهرنشین و متمدن را نشان می دهد که ناگهان در وجود 
خود ظهور خوی حیوانی یا مردی گرگ صفت را مشاهده 
نماد  هالر«،  »هاری  کتاب،  اصلی  شخصیت  می کنند. 

مبارزه با معضالت دههٔ سوم قرن بیستم است.

هسه در کتاب "نارسیس و گلدموند" مربوط به سال 
منظور  به  مسالمت آمیز  حلی  راه  یافتن  پی  در   ۱۹۳۰

آشتی است.
از  تازه ای  ادراک  میالدی   ۱۹۳۲ در  شرق"  به  "سفر 
از  پرتویی  انسانیت  عالم  از  و  می دهد  دست  به  زندگی 
کمال مطلوب عرضه می کند که زندگی، مداوم و تولدی 

از نو است.
که  شیشه ای(  تیله های  )بازی  شیشه ای"  مهرهٔ  "بازی 
یک رمان بزرگ است در ۱۹۴۳ میالدی در ۲ جلد منتشر 
میالدی  سوم  و  بیست  سده  در  رمان  این  حوادث  شد. 
کمال  سرزمین  به  خود  با  را  خواننده  هسه  و  می گذرد 
مطلوب که به آن نام کاستالی داده، می کشاند، سرزمینی 
آن  در  جهان  غوغای  از  دور  معنا،  عالم  مشتاقان  که 

سکونت دارند.
هزار  ده ها  بر  مشتمل  هسه  تألیفات  این،  از  جدای   
نامه، هفتاد میلیون نسخه کتاب و نوشته های مختلف در 
سرتاسر جهان است. عالوه براین، هرمان هسه با بیش از 
شصت نشریهٔ پیشرو همکاری می کرد. وی در سال ۱۹۴۶ 

میالدی به دریافت جایزه نوبل در ادبیات نایل شد.
جمالت معروف هسه

هسه در آثارش به جمالت کلیدی  اشاره می کند که 
بعضا فلسفی هستند. برای مثال او درباره هنرمند گفته 
آن  درک  بلکه  نیست؛  ستایش  هنرمند  "آرزوی  است: 
این کوشندگی  و  برای آن بس کوشیده  کاری است که 
"وجود  است:  گفته  همچنین  او  است."  نشسته  ثمر  به 
پروردگار نهفته در وجود توست و نه در مفاهیم و کتاب 

ها."
پایان زندگی

به  مبتال  که  همسرش  بیماری  از  متأثر  هسه  هرمان 
بحران عمیق  به یک  بود، در ۱۹۱۶ میالدی  شیزوفرنی 
گرفت.  قرار  مداوا  تحت  و  شد  مبتال  )افسردگی(  روحی 
جدایی  سال های  میالدی(   ۱۹۱۹  -  ۱۹۱۸( های  سال 
این  و  بود  اقامت در »تسین«  و  از خانواده، گوشه گیری 
به  را  خود  پای  رد  وی  کوتاه  داستان های  در  حوادث 
اوت  به جای گذاشته  است. هرمان هسه در )۹  روشنی 

۱۹۶۲ میالدی( در تسین واقع در سوئیس درگذشت.

ضرب المثل های کرمانی 

ُسستو انداختن
در گویش کرمانی، هر گاه زن و شوهری در سنین پیری و 
سالخوردگی صاحب فرزند شوند، دوستان و خویشانی که با 
انداخته  ُسستو  »شما  گویند:  می  باشند،  داشته  آنها شوخی 

اید!«
البته  گیری!«  معرکه  و  پیری  »سر  شود:  می  گفته  گاهی 
این مثل به مردانی که در سنین پیری تصمیم می گیرند با 
زن جوانی ازدواج کنند نیز به صورت طعنه و به تعبیر حکیم 

فردوسی توسی به گواژه گفته می شود.
در این مثل، منظور از »معرکه گیری« عملی است که باعث 
خنده و تفریح دیگران می شود. به عبارت دیگر، کسانی که 
این زبانزد را به کار می برند، به مخاطب یادآور می شوند، با 
چنین تصمیم نادرستی برای خودتان دردسر به وجود خواهید 
آورد. چرا که به قول جناب سعدی شیرازی در حکایت سوم 
باب ششم گلستان: »... زن جوان را اگر تیری در پهلو نشیند 

به که پیری!«
... و اما »ُسستو« چیست؟ در گویش کرمانی به تخم مرغی 
ُسستو  باشد،  نشده  کامل  و  سخت  آن  خارجی  پوست  که 
گویند. در فرهنگ بومی کرمان، مردم روستاها که هر یک در 
خانه ی خود چندتایی مرغ و خروس برای تامین تخم مرغ 
بر  اهالی خانه، نگهداری می کنند،  و گوشت مرغ و خروس 
این باور هستند، چنانچه مرغ ها غذای مقوی و کامل نخورند، 
ُسستو می اندازند. زنان سالخورده به جوان تر ها توصیه می 
کنند یک عدد پُپ )پُف( یا جگر سفید که همان ریه گوسفند 
باشد از قصاب خریداری کرده و آن را به قطعات ریز یا نگینی 
تقسیم کنند و بپزند و به مرغ و خروس ها بدهند تا سیستم 
تولید تخم مرغ در آنها تقویت شود. در آن صورت، مرغ ها 
ُسستو نمی اندازند. گاهی ممکن است جوجه مرغ هایی که 
تازه به تخم آمده اند و اولین سال تخم گذاری آنهاست، ُسستو 

بیندازند.
در گویش کرمانی به مرغ های جوان که نخستین سال تخم 
گذاری آنها باشد »کاِسرک« یا »کاسیرک« گویند و لذا ُسستو 
به  توجه  با  رایج است. حال  بیشتر  انداختن در کاسیرک ها 
اینکه حامله شدن در خانم ها در سنین باالی ۳5 سال ممکن 
است با ریسک تولد نوزادان مبتال به سندروم دان همراه باشد، 
پزشکان توصیه می کنند، فرزند آوری در سنین کمتر از ۳5 

صورت پذیرد.

به گمان حقیر، استفاده از زبانزد »ُسستو انداختن« در مورد 
همسران سالخورده، ناشی از تجربه هایی است که نیاکان ما 

طی هزاران سال گذشته به دست آورده اند.
قصه سر پیری و معرکه گیری 

در تاریخ ترک های قراختایی که در قرن هفتم هجری بر 
کرمان حکومت می کردند، آمده است: بانویی به نام »تَرکان 
کرمان  بر  دهه  چند  خاتون«  »شاه  دخترش  و  خاتون« 
پیرمرد  خاتون  ترکان  حکومت  زمان  در  اند.  کرده  حکومت 
که  برد  می  شکایت  تاجدار  بانوی  این  نزد  به  جواهرفروشی 
از  ترکان خاتون  است.  رفته  به سرقت  از جواهراتش  بخشی 
پیرمرد  داری؟  جوان  همسر  خانه  در  آیا  پرسد:  می  پیرمرد 

می گوید: بلی 
به  را  تو  جواهرات  نباش!  نگران  گوید:  می  خاتون  ترکان 
زودی از سارق پس خواهم گرفت. شیشه ای از عطر ویژه ی 
خودش را به پیرمرد می دهد و می گوید: این شیشه عطر را 
به عنوان هدیه به همسرت بده و منتظر باش تا ماموران من 

سارق را بیابند.
او به ماموران خود دستور می دهد در کوچه ها و بازارهای 
عطر  بوی  که  کجا  هر  و  شوند  زنی  گشت  مشغول  شهر 
مخصوص من به مشامتان خورد، شامه تیز کنید و مرد جوانی 
مشامتان خورد، دستگیر  به  لباسهایش  از  من  بوی عطر  که 
عطر  ی  رایحه  که  را  جوانی  ماموران،  آورید.  من  نزد  کرده، 
ترکان خاتون از لباسهایش به مشام می رسید، دستگیر کرده، 

نزد ترکان خاتون می آورند.

پیرمرد  فالن  جواهرات  گوید:  می  او  به  خاتون  ترکان 
جواهرفروش را به نزد من بیاور و اگر انکار کنی، سرت را از 
تنت جدا می کنم. چون براساس شواهد و سرنخ های موجود، 
گردن  به  را  تیغ جالد  که  تو سارق جواهرات هستی! جوان 
خود نزدیک می بیند. بی هر گونه مقاومتی، جواهرات را به 
ترکان خاتون تسلیم می کند تا از خطر مرگ رهایی یابد. روز 
بعد، پیرمرد را فرا می خواند، جواهرات سرقتی را تحویل می 
بدهد. پس  را طالق  توصیه می کند، همسر جوانش  و  دهد 
به  و  آورد  می  در  جوان  مرد  عقد  به  را  جوان  زن  از طالق، 
پیرمرد می گوید: بهتر است همسری هم سن و سال خودت 
اختیار کنی تا گرفتار چنین معرکه هایی نشوی! مگر نشنیده 
ازدواج  و  باز«  با  باز  کبوتر،  با  »کبوتر  اند:  گفته  بزرگان  ای 
پیرمرد ناتوانی چون تو با دختری جوان، حوادث ناگواری در 

پی خواهد داشت.
که  ماجراهایی  از  است  پر  نشریات  حوادث  صفحه  امروزه 
مردان سالخورده به اعتبار ثروت های کالن بادآورده، هوس 
داشتن زنی جوان و زیبا در سر پرورانده و جان خود را بر سر 
مردک  مرگ  آن  حاصل  که  اند  بداده  سر  پیرانه  هوس  این 
هوس باز و مجازات دو جوان که به حسب غریزه و به دور از 
چشم پیرمرد، نرد عشق باخته اند و جان شیرین خود را در 

چنین ماجراهای تلخ باخته اند.
خواندیم:  مقال  این  ابتدای  که  حکایتی  در  سعدی  جناب 
فرموده است: »زن که از بر مرد بی رضا برخیزد/ بس فتنه و 
جنگ از آن سرا برخیزد/ پیری که ز جای خود نتواند خاست/ 

اال به عصا، ِکَیش عصا برخیزد«
مکنت  و  ثروت  اعتبار  به  نیز  روی  زشت  مردان  عالوه  به 
نبایستی در فکر ازدواج با دختران زیباروی باشند: »با تو مرا 
سوختن اندر عذاب/ به که شدن با دگری در بهشت/ بوی پیاز 

از دهان خوبروی/ نغز تر آید که گل از دست زشت«
زن جوانی که از دست پیرمردی زشت روی رهیده بود، با 
جوانی رعنا و خوش تیپ ولی تند و ترشروی و تهی دست 
ازدواج کرده بود. جور و جفا می دید و رنج عنا می کشید ولی 
آن  از  که  الحمداهلل  که  گفت  می  نعمت حق همچنان  شکر 
عذاب الیم برهیدم و بدین نعیم مقیم برسیدم! : )با این همه 
جور و تندخویی/ بارت بکشم که خوبرویی/ با تو مرا سوختن 
اندر عذاب/ به که شدن بادگری در بهشت/ بوی پیاز از دهن 

خوبروی/ نغز تر آید که گل از دست زشت(
این همه حکایت که چکیده ی تجربه های بزرگان ماست، 
ُسستو  و  ها  گیری  معرکه  و  تلخ  حوادث  از  جلوگیری  برای 
تکرار  به  مجبور  خوانند  نمی  تاریخ  که  آنان  است.  انداختن 

آن هستند!
پی نوشت: 

ی  پسندیده  های  روش  اتخاذ  از  گذشته  خاتون،  ترکان 
فرمانروایی، نسبت به عمران و آبادی کرمان نیز اهتمام ویژه 
احداث  شده،  ویران  های  قنات  مرمت  جمله  از  داشت.  ای 
نای  از  استفاده  و  جدید  کاریزهای  حفر  جدید،  روستاهای 
های  کانال  کردن  »توتم«  از  پیشگیری  منظور  به  سفالین 
زیرزمینی کاریزها، احداث دانشگاهی با عنوان »ُقپه ی سبز« 

اقصانقاط  از  برجسته  استادان  و  دانشمندان  خواندن  فرا  و 
ایران، وقف کردن درآمد حاصل از روستاهای ملکی خود برای 
و  سرپرست  بی  زنان  برای  نان  وقف  دانشگاه،  این  ی  اداره 
اموری از این دست که در آثار زنده یاد دکتر محمدابراهیم 
باستانی پاریزی، استاد تاریخ دانشگاه تهران، مشروح خدمات 
این بانوی تاجدار و مدیر توانای قرن هفتم را می توان یافت.

از  خود  که  ـ  پاریزی  باستانی  دکتر  مرحوم  ی  نوشته  به 
نوادر روزگار ما و نخبه های علم تاریخ است ـ هنوز هم به 
هنگام مرمت و بازسازی قنات هایی که در عصر ترکان خاتون 
حفر شده اند، »نای خاتونی« با برند و نشانه ی او از درون 

کاریزهای قدیمی کشف می شود.
وجود  از  چرایی  و  بی چون  تاریخی  سند  ها،  نای  نوع  این 
بانوی  این  حکومتی  دستگاه  در  قدرتمند  نظارتی  سیستم 
مصالح  تولید  در  او  ی  دلسوزانه  های  پیگیری  و  قراختایی 
ساختمانی مرغوب محسوب می شوند. ساختمان »ُقپه ی سبز« 
در بافت قدیم کرمان به رغم بلندای زیاد، هنوز سرپا ایستاده و 
به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری استان کرمان، هر ساله 
معماری  دانشجویان  و  فرهنگی  از گردشگران  زیادی  عده ی 

ایران و کشورهای خارجی را جذب می کند.
بدیهی است که اگر با اختصاص اعتبار الزم، نقشه و پالن 
نگینی  تواند همچون  بازسازی شود، می  دانشگاه  این  اصلی 
درخشان گردشگران بیشتری را جذب کند که البته تبلیغات 
گسترده در این زمینه، موجب افزایش درآمدهای گردشگری 

خواهد بود.

به قلم یحیی فتح نجات 
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علی باقرزاده؛ سرآمد قطعه سرایان ادب فارسی 

تجربه فرهنگ و سنت های محلی زیر سقف اقامتگاه های بومگردی 

سرویس فرهنگی –ادبی کرمان امروز
 

نامدار  شاعران  از  یکی  و  نویسنده  ادیب،  باقرزاده  علی 
خراسان است که در قطعه سرایی ید طوالیی داشت و از 
سرآمدان روزگار خود در سرودن قالب قطعه بود به همین 

دلیل به شهرت فراگیر دست یافت.
شاعر باید مطالعه کند و با رفتار و کردار و گفتار خویش 
بتواند درس زندگی و پیشرفت را به جامعه بیاموزد. تنها 
در گوشه ای نشستن و حدیث غم و درد گفتن، دست از 
کار کشیدن است. اینها بخشی از گفته های علی باقرزاده 

شاعر چیره دست و نامدار خراسانی است.
 ۱۳۰۸ تیر   ۱۱ در  بقا  به  متخلص  باقرزاده  علی    
خورشیدی در مشهد دیده به جهان گشود. پدر وی در 
جوانی برای کار و تالش از یزد به روسیه تزاری مهاجرت 
مراجعت  ایران  به  شوروی  کبیر  انقالب  از  پس  اما  کرد 
کرده و در مشهد ماندگار شدند. باقرزاده تنها پسر خانواده 
زیاد  عالقه  وجود  با  پدر  درگذشت  از  پس  بنابراین  بود، 
به تحصیل مجبور شد، برای اداره خانواده در حجره پدر 
کار شرکت  این  در جریان  بپردازد.  تجارت چای  کار  به 
سهامی کارخانجات تولیدی ثابت خراسان که کارخانه قند 
به همکاری  باقرزاده دعوت  از  بود  به آن  فریمان وابسته 
بر  را  آنجا  سرپرستی  وی  ۱۳۴۶خورشیدی  در  و  کرد 
عهده گرفت و با کمک عده ای از افراد معتقد و عالقمند 
توانست وضع نابسامان کارخانه را بهبود ببخشد و عضویت 
هیات مدیریه و همچنین ریاست آن شرکت را نیز عهده 
دار شود. باقرزاده برای اینکه از عالقه خود دور نشود در 
مواقع تعطیلی تجارتخانه یا شب ها مدتی را صرف تعلیم 
مدتی  و  انگلیس  و  ایران  های  کالس  در  انگلیسی  زبان 
نیز برای آموختن زبان عربی وقت می گذاشت. از جمله 
انگلیسی  زبان  آموختن  مربیان وی که جهت  و  استادها 
آنان بهره مند  از حضور  و عربی و برخی تعلیمات دیگر 
سعید  فروزانفر،  الزمان  بدیع  مینوی،  مجتبي  می شد، 
نفیسي، محمود فرخ، جمال زاده، ادیب نیشابوری )ثاني( 
بود و تفسیر قرآن را نزد میرزاعلي اکبرنوغاني مؤلف سه 
مقاله آموخت. در همان زمان پیشنهادات مختلفی برای 
نمونه  برای  شد،  داده  وی  به  سیاسی  مسوولیت  قبول 
اتاق  اداره  استاندار وقت جهت  از طرف  انقالب  اوایل  در 
بازرگانی و صنایع بازرگانی استان انتخاب شد و در سال 
را عهده  این مسوولیت  های ۱۳۵۸تا ۱۳۵۹ خورشیدی 
دار بود. پس از مدتی دفتر وزارت از وی تقاضای عضویت 
در هیات امنای دانشگاه فردوسی مشهد را کردند، بدین 
و  آموزش  به  باقرزاده  شدید  عالقه  به  توجه  با  ترتیب 
با  داشتن  مراوده  و  فرهنگی  مباحث  و  عالیه  تحصیالت 
امنای  هیات  عضویت  مملکت  برگزیده  و  شایسته  افراد 

دانشگاه فردوسی را پذیرفت.
بنابراین عضو هیات مدیره و سرپرست شرکت سهامی 
اتاق  رییس  مشهد،  در  ثابت خراسان  و صنعتی  تولیدی 
امناء  هیات  عضو  خراسان،  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی 
هیأت  عضو  خراسان،  اوقاف  امناء  هیأت  عضو  خراسان، 

هیأت  عضو  کشور،  شرق  شمال  دانشگاههای  امناء 
مؤسس بنیاد دانشگاهی فردوسی، عضو هیأت امناء بنیاد 
دانشگاهی فردوسی و عضو هیأت مدیره شرکت سهامی 
باقرزاده بود که در طول  از مسوولیت های  قند بیستون 
حیات خود بر عهده گرفت. شرح زندگانی و اقدامات این 
های  کتاب  و  کشور  عمومی  رسانههای  در  نامدار  شاعر 
مختلف از جمله ۱۰ چهره، ۱۰ نگاه، شعر امروز خراسان، 
صد سال شعر خراسان، تذکره شعرای یزد، مشاهیر یزد و 

… به چاپ رسیده است.
 علی باقرزاده شاعری خّیر و نیک اندیش

ساز،  مدرسه  خّیر  یک  بلکه  شاعر  تنها  نه  باقرزاده 
کارآفرین موفق و مدیر نمونه هم بود. این ادیب سرشناس 
را  فردوسی  دانشگاه  امنای  هیات  عضویت  که  زمانی  در 
داشت به تاسیس هیات خیریه خوابگاه سازان پرداخت، 
 ۵۰۰ برای  خوابگاهی  تاسیس  آنها  برنامه  نخستین 
دانشجوی دختر بود که البته در این کار موفق نیز بودند. 
همچنین باقرزاده از مایملک خود زمینی یک هزار متری 
را جهت ساخت، خوابگاهی برای متاهلین اختصاص دادند 
و آنرا نیز به کمک پسران خود در قالب ۶۰ آپارتمان به 
پایان رساندند. در واقع بقا بازرگانی است، بصیر و خبیر، 
آموخته  نیک  را  زندگی«  »هنر  که  نیکوکار  و  درستکار 
توانست  نتیجه،  در  است.  بسته  کار  به  را  آموخته ها  و 
و  کند  شغل  و  کار  ایجاد  خدادادی،  کفایت  و  درایت  با 
کارهای  دیگر  از  ارزنده ای شود.  اجتماعی  منشأ خدمات 
ابتدایی و راهنمایی در  عامه پسند وی ساخت ۲مدرسه 
روستا بود. همچنین ساخت دبستان و دبیرستانی به نام 
۳هزار  کتابخانه  وقف  و  مشهد   ۵ منطقه  در  همسرش 
کتابخانه  وی  و  رضوی  قدس  آستان  به  خودش  جلدی 

وزیری یزد نیز در کارنامه وی ثبت شده است.
خدمات فرهنگی و علمی

شعر  سرودن  به  سالگي  از۱۰  دست  چیره  شاعر  این 
مطبوعات  غالب  در  منثورش  و  منظوم  آثار  که  پرداخت 
از قبیل خواندني ها، نشریه فرهنگ خراسان پاژ، کیهان 
فرهنگي، آستان قدس رضوی ) مشکوه(، ندای یزد و … 
به چاپ رسید از جمله این آثار می توان می توان به زالل 
بقا )دیوان شعر(، بزم محبت )مدایح، مراثی و کلمات ائمه 
اطهار( و قطعه های وی اشاره کرد در واقع عمده شهرت 
شاعرانی  کنار  در  باقرزاده  بود.  قطعه سرایی  در  باقرزاده 
چون مهدی اخوان ثالث و محمد قهرمان در زمره شاعران 
نامدار خراسان بود در قدر و منزلت این شاعر نامدار همین 
بس که آیت اهلل خامنه ای نیز برای مراسم بزرگداشت وی 
فرمودند:  صادر  پیامی  مشهد،  در  خورشیدی   ۱۳۹۲ در 
بازماندگان کم شمار  از  یکی  و شفیق  دیرین  این دوست 
مجموعه  ای از شاعران چیره دستی است که در برهه  ای 
از زمان، مشهد را کانون شعِر سرآمد و ممتاِز دوران خود 
ساخته و زبان شعردوستان و شعرشناسان را به تحسین 
و تکریم جایگاه ادبی خویش گشوده بودند. قطعه های بقا 
همچون قطعه هایی از دیبای رنگین و خوش نگار در انبوه 
ویژه و  ای  و قصیده  ممتاز آن دوراِن مشهد، جلوه   غزل 

چشم و دل نواز داشت.
 همچنین از این شاعر خراسانی در حدود ۲۶ مقاله در 
برای  است،  رسیده  به چاپ  انتشارات مختلف  و  مجالت 
مشکوه  وحید،  یغما،  مانند  در جرایدی  وی  اشعار  نمونه 
کتاب  برخی  نیز  و  پرورش  و  آموزش  و  فرهنگ  مجله  و 
های درسی چاپ و منتشر شده است که تعدادی از آنها 
به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده اند. کتاب های لطیفه 
ها در باب حاضر جوابی های شاعران، تراز یزدی در باب 
زندگی عبدالوهاب تراز، ۱۰ مقاله در کتاب سال مشهد، 
چهل حدیث، یاد مادر، دیوان شعر زالل بقا، سفر به مسکو 
و سن پترزبورگ با همکاری دکتر رزم جو، سفر به مسکو 
و سیر آفاق در باب سفر به کشورهای آسیا، اروپا، آفریقا 
و آمریکا از جمله آثار او است. محمد تقی راشد محصل 
عضو شورای واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
به  که  نوجوانی  دوران  از  من  گوید:  می  باقرزاده  درباره 
اقتضای سن، دوران خواندن است با استاد باقرزاده آشنا 
شدم و اشعار او را می خواندم. استاد باقرزاده که عالوه بر 
شاعری انسانی خّیر و نیک اندیش هم هست، اشعارشان 
حکمی و اندرزی است. از این رو شعر باقرزاده در شمار 

اشعار تعلیمی قرار می گیرد.
مجموعه  و  پژوهشی  کتاب های  بر  افزون  باقرزاده  علی 
شعرهایی که از خود و دیگران منتشر کرد، آثاری مبتنی 
بر شرح سرگذشت خود به چاپ رسانده است. در پیچ و 
کتابی  مهم ترین  عمر،  دهه  هشت  خاطرات  زندگی:  خم 
است که در این زمینه می توان به آن پرداخت. او در این 
اثر کوتاه که در ۸۸ صفحه در ۱۳۹۳خورشیدی به چاپ 

از دوره های  را  رسیده است، در ۸ بخش، خاطرات خود 
از  دهه ای  بخش  هر  است.  داده  شرح  زندگی  مختلف 
زندگی او را در بر می گیرد. برای نمونه، در بخش نخست، 
ماجراهای  و  مشهد  در  خود  پدری   خانه  از  خاطراتی  او 
روزهای  به  دوم  بخش  در  یا  می کند  روایت  را  کودکی 
قوای  دست  به  کشور  اشغال  و  ایران  از  رضاخان  خروج 
روس و انگلیس در شهریور ۱۳۲۰خورشیدی می پردازد. 
همچنین قسمت هایی از کتاب »در پیچ و خم زندگی...« 
یزد و  اجدادی اش  به شهر  را  او  از سفرهای  خاطره هایی 
آمریکا  و  افغانستان  و  عراق  و  هندوستان  کشورهای  نیز 

را در بر می گیرد.
نگاه  از  باقرزاده  شعری  های  ویژگی  از  برخی   

شاعران ایرانی
حمید رضا نویدی مهر پژوهشگر در خصوص وجوه شعری 
این شاعر چیره دست خراسانی گفت: شعر بقا بیشتر در 
از  هم  اما  است  کالسیک  سبک  به  و  عروضی  قالب های 
از جهت ساختار، تنوع کم نظیری  جهت مضمون و هم 
مضمون های  را  وی  شده  منتشر  اثر   ۲۴ محتوای  دارد. 
حکمی و اندرزی و گزارشی و غیر آن ها دربرمی گیرد. بقا 
به سبب حافظه بسیار قوی و به خاطر سپردن مضامین 
َدلکش نویسندگان بزرگ، به راحتی توانسته است نکات 
بازآفرینی  و  را جذب  اجتماعی  و  اخالقی  اثرگذار  و  زیبا 
عنصر  به  زیرا  است  تعلیمی  و شعر  قطعه  استاد  او  کند. 
بسیار  ادب  و  در ساحت شعر  بودن کالم  منزه  و  اخالق 
با کالمی لغو  این رو است که در آثارش  از  بها می دهد، 
و بیهوده مواجه نیستیم. شعرش نظمی پاکیزه و استوار 

دارد که می کوشد، زیبایی هایش را در چارچوب سبک 
فخیم خراسانی به مخاطبانش عرضه کند. حسن سلوک، 
کم توقعی، گشاده دستی، صداقت و مهربانی، نیکوکاری 
و مشارکت فعال و مدام در امور خیریه، سیمای مردمی و 

انسان دوست »بقا« را به جامعه معرفی کرده است.
مرزِی  برون  سفرهای  باقرزاده  ویژگی های  از  همچنین 
بسیاری است که در کنار سفرهای زیارتی داشته است. 
و  مطالعه  و  تأمل  با  که  آفاق  سیر  و  جهانگردی  این 
ژرف نگری همراه بوده، پختگی فکر و اطالعات گسترده ای 
به وی بخشیده که در شعرش جلوه گر است. در شعر بقا، 
طنز ملیح جایگاهی ویژه دارد و محفوظات فراوان، از وی 
سیمای شاعری مناسبت گوی را به جامعه معرفی می کند 
بزرگان  از  بیان هر مطلبی، مصداقی  برای  به طوری که 
ادب را در چنته دارد که گاه حاصل بازآفرینی های ذهن 
آداب  مبادی  و  باوفا  فردی  او  این حال  با  اوست.  خالق 

است و هیچ گاه از محدوده ادب خارج نمی شود.
 مصطفی محدثی خراسانی شاعر و نویسنده ایرانی درباره 
باقرزاده می نویسد: اگر ملک الشعرای بهار آخرین درخت 
اش  تاریخی  هیمنه  با  خراسان  شکوهمند  شعر  تناور 
باشد، محمد قهرمان، احمد کمالپور، مهدی اخوان ثالث، 
محمدرضا شفیعی  اهلل صاحبکار،  ذبیح  قدسی،  غالمرضا 
کدکنی و علی باقرزاده نسلی بودند که پس از او همچنان 
توانستند آن هیمنه و شکوه شعر خراسان را آینه گردانی 
کنند. ویژگی هایی چون: دانش و بینش عمیق، مشرب و 
منش معرفتی برخاسته از فرهنگ  و ادب فارسی، تواضع 
انجمن  تاثیرگذار در  و فروتنی، حضور فعال و مستمر و 
های ادبی که  عمدتاً خود بنیانگذارش بود، شاگردپروری 
و انفاق تجربه و علم، ترجیح ندادن هیچ مقام و موقعیتی 
مشترک  وجوه  دیگر،  های  فضیلت  بسیاری  و  شعر  بر 
اخیر  سده  بزرگ  شاعر  هفت  این  زندگی  و  شخصیت 

خراسان است.
 وفات

۱۸آذر  در  مشهدی  فرزانه  شاعر  این  سرانجام 
در  و  فروبست  جهان  از  دیده  ۱۳۹۵خورشیدی 
شد.  سپرده  خاک  به  خراسان  مقبره الشعرای 
مقبره الشعرای خراسان در جوار مزار فردوسی واقع است 
جمله  از  خراسانی  سخنوران  از  انگشت شماری  تعداد  و 
خراسانی،  عماد  کمال پور،  احمد  معانی،  گلچین  احمد 
ذبیح اهلل صاحب کار و محمد قهرمان در آن جا آرمیده اند. 
آیت اهلل خامنه ای در پیامی در ۲۰ آذر ۱۳۹۵ خورشیدی 
تسلیت  پیام  در  گفتند  تسلیت  را  باقرزاده  درگذشت 
ایشان آمده بود:خبر تأثرانگیز درگذشت دوست دیرین و 
شاعر فرزانه آقای حاج علی آقا باقرزاده متخلص به »بقا« 
انسانی  و  شیرین سخن  شاعری  ایشان  کردم.  دریافت  را 
نیک اندیش و رفیقی باصفا بود، با طبعی روان و شعری 
متضمن نکات اخالقی و اجتماعی و مجالستی دلنشین و 
رفتاری بزرگوارانه و سرشار از ادب و صمیمّیت، قطعاتی از 
شعر او در شمار آثار برجسته ی شعر معاصر است که نام او 

را در دفتر شعر کشور ماندگار خواهد کرد.

سرویس فرهنگی- اجتماعی کرمان امروز

به  بومگردی  کلمه  تردید  بی  باشید،  سفر  اهل  اگر 
گوشتان خورده است. شاید حتی در یکی از سفرهای 
خود میهمان یک اقامتگاه بومگردی هم شده باشید. اما 
برای آنها که تا کنون تنها تجربه اقامت در هتل یا هتل 
آپارتمان را داشته اند، اقامتگاه بومگردی واژه غریبی به 
نظر می رسد. شاید بهتر باشد بیشتر در مورد بومگردی 
و اقامتگاه های بومگردی بدانید تا در سفر بعدی خود 

تجربه اقامتی متفاوت و خاص را رقم بزنید. 
بومگردی چیست؟

در  مردم  زندگی  سبک  در  که  بزرگی  تغییرات  با 
دل  از  جدیدی  های  گونه  افتاده،  اتفاق  دنیا  سراسر 
تنها  دیگر  هایی که  گونه  اند؛  برآورده  گردشگری سر 
منحصر به بازدید صرف از مکان های تاریخی و طبیعی 
نمی شوند. اکوتوریسم یا بومگردی نیز حاصل همین 
تغییرات است. در حقیقت اکوتوریسم را می توان شاخه 
زیست  به  توجه  آن  در  که  دانست  گردشگری  از  ای 
بوم و طبیعت یک منطقه دغدغه مهمی برای گردشگر 

است. 
به عبارت دیگر گردشگر به مناطق تاریخی و طبیعی، 
روستاها و شهرهای کوچک سفر می کند تا سنت ها 
و فرهنگ مردم آن منطقه را از نزدیک لمس کند. در 
واقع بومگرد قرار است یک گردشگر مسئول باشد که 
با یک تیر دو نشان بزند: هم به گشت و گذار بپردازد و 
هم به اقتصاد و محیط زیست آن جامعه محلی کمک 

کند.

اقامتگاه بومگردی چیست؟
با رونق بومگردی در ایران، اقامتگاه هایی نیز ساخته 
به  را  مقصد  محلی  زندگی  تجربه  امکان  که  شدند 
از  چیز  همه  تا  بود  این  بر  قرار  دادند.  می  مسافران 
معماری مکان تا غذا و شیوه اقامت مطابق آن چیزی 
باشد که مردم محلی سال ها با آن زندگی کرده و به 
قدیمی  های  خانه  دلیل  همین  به  اند.  گرفته  خو  آن 
بازسازی شده و به ارائه خدماتی پرداختند که تفاوت 
زیادی با یک هتل داشت. شکی نیست که در لوکس 
چون  مهیجی  های  فعالیت  انجام  هم  ها  هتل  ترین 
بیابان گردی، جنگل نوردی و گردشگری نجوم امکان 
پذیر نیست. سراغ چنین فعالیت هایی را تنها می توان 
مورد  در  که  دیگری  نکته  گرفت.  ها  اقامتگاه  این  در 
توسط  آنها  شدن  اداره  دارد،  وجود  ها  اقامتگاه  این 
خانواده های محلی است. در واقع به نوعی کسب و کار 
خانوادگی باعث رونق اقتصاد و اشتغال زایی در جامعه 

میزبان هم خواهد شد.
 اقامتگاه های بومگردی چه ویژگی هایی دارند؟
از  یکی  به  بومگرد  عنوان  به  اید  گرفته  تصمیم  اگر 
شهرهای ایران سفر کنید، باید در همین ابتدا به شما 
بگوییم که: انتظار یک محیط لوکس با امکانات خاص 
یا چشیدن طعم غذاهای فرنگی را نداشته باشید. بدون 
با  کوچک  شهر  و  روستا  یک  به  ها  ویژگی  این  شک 
فرهنگی سنتی شباهت چندانی ندارد. به طور کلی می 

توان گفت:
اقامتگاه بومگردی، سنتی  معماری داخلی و خارجی 
از فرهنگ و خاِص  است: معماری یک منطقه بخشی 
آن منطقه است. این را می توان در تمام نقاط ایران از 
نمونه  برای  تا جنوبی و غربی دید.  روستاهای شمالی 

می  کشور  شمال  یاد  را  ما  همه  شیروانی  های  خانه 
اندازد و خانه های خشتی تداعی کننده اقلیم مرکزی 
برای  قدم  نخستین  بنابراین  هستند.  کشور  جنوبی  و 
آن  معماری  شناخت  با  را  مقصد  فرهنگ  با  آشنایی 
یا  در یک چادر  که  قرار شد  اگر  دارید.  برمی  منطقه 

خانه چوبی هم اقامت کنید، تعجب نکنید!
 عالوه بر این، در اقامتگاه بومگردی شما قرار نیست 
روی مبلمان یا تخت خواب لوکس بنشینید یا بخوابید. 
بسته به اقلیم منطقه، ممکن است فرش زیر پای شما 

با  یک گلیم و جای خواب شما یک دست رختخواب 
پتو و بالش های سنتی باشد!

محلی  مردم  بومگردی،  اقامتگاه  در  شما  میزبان 
هستند: هیچ کس به اندازه مردم یک شهر یا روستا، 
آن  بم  و  زیر  با  و  نکرده  زندگی  آن  فرهنگ  دل  در 
های  اقامتگاه  که  است  خاطر  همین  به  نیست.  آشنا 
بومگردی را مردم محلی اداره می کنند. آنها با پوشیدن 
لباس محلی، گذراندن وقت با میهمانان و حتی پاسخ 
با  را  آنها  تا  کنند  می  تالش  آنها،  سئواالت  به  گفتن 

فرهنگ منطقه خود آشنا کنند. شما هم می توانید 
با پوشیدن لباس محلی آن روستا، بیشتر در نقش یک 

بومی فرو روید!
می  را  محلی  غذاهای  طعم  بومگردی،  اقامتگاه  در   
بومگردی  اقامتگاه  یک  در  باشد  قرار  اگر  چشید: 
بمانید و ناهار یا شام شما یک پیتزای پپرونی یا بیف 
استروگانف باشد، دیگر بومگرد نخواهید بود. غذا بخش 
مهمی از فرهنگ هر منطقه است و برای نزدیک شدن 
را  محلی  های  نوشیدنی  و  غذاها  طعم  باید  آن  به 
امتحان کنید. خوردن یک قرص نان محلی که درست 
تنور  جلوی چشمان شما توسط یک زن محلی و در 
پخت شده، لذت متفاوتی را تا ابد زیر زبان شما باقی 

می گذارد.
اندکی  بومگردی  های  اقامتگاه  در  رفاهی  خدمات 
متفاوت است: به طور حتم تا اینجای کار دریافته اید 
که بومگردی میانه چندانی با یک سفر لوکس و مجهز 
ندارد. اگر با این مساله کنار آمده اید، باید بدانید که 
حمام و سرویس بهداشتی مشترک است، از خشکشویی 
خبری نیست، ممکن است برای صبحانه خوردن مجبور 
شوید سری هم به آشپزخانه بزنید و با پنکه سقفی یا 

بخاری هیزمی خود را خنک یا گرم کنید.
اقامتی سبز خواهید داشت:  بومگردی،  اقامتگاه  در   
اگر از آن دسته آدم هایی نیستید که موضوعاتی مانند 
داشته  اهمیت  برایتان  آب  مصرف  یا  زباله  تفکیک 
که  چرا  بکشید.  خط  را  ها  اقامتگاه  این  دور  باشند، 
اقامتگاه های بومگردی هدف اصلی توجه ویژه به  در 
محیط زیست است. در این مکان ها تالش بر استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر، سیستم های تصفیه مجدد 

آب و حتی جدا کردن زباله های خشک و تر است.
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دکتر مسعود مردانی با اشاره به احتمال شیوع شدیدتر 
با آنفوالنزای  کرونا در فصل پاییز و تبعات همزمانی آن 
فصلی، اظهار کرد: بروز موارد آنفوالنزا همه ساله در شروع 
با  ناپذیر بوده ولی پاییز امسال  فصل سرد سال اجتناب 
سایر پاییزها تفاوت عمده ای دارد، چراکه تمام دنیا درگیر 

بیماری نوپدید کووید ۱۹ است.
عضو کمیته کشور کرونا درباره تاثیر همه گیری بیماری 
گفت:  کرونا،  اپیدمی  تشدید  بر  پاییز  فصل  در  آنفوالنزا 
اصول  رعایت  کرونا،  انتقال  زنجیره  قطع  راهکار  تنها 
برای  راستا  همین  در  و  فاصله گذاری هاست  و  بهداشتی 
پیشگیری از بروز فاجعه در فصول سرد سال، باید نسبت 
آسیب پذیر  و  خطر  معرض  در  افراد  واکسیناسیون  به 

برنامه ریزی کنیم.
و  استاندارد  درمان  کرونا  برای  هنوز  اینکه  بیان  با  وی 
واکسن پیشگیری قابل توجهی تولید نشده است، عنوان 
کرد: تنها باید با رعایت مسایل بهداشت فردی و اجتماعی، 
اصول فاصله گذاری و استفاده از ماسک و شست وشوی 
دست نسبت به مقابله با کرونا و قطع زنجیره انتقال آن 

اقدام کنیم.
جدید  بحران  بروز  از  پیشگیری  برای  راهکارهایی 

در پاییز
برای  به راهکارهایی  با اشاره  عضو کمیته کشوری کرونا 
پیشگیری از بروز چالش و بحران جدید در فصل پاییز،   
گرفتاری  دچار  پاییز  در  می خواهیم  اگر  کرد:  اظهار 
بیشتری نشویم باید از همین االن نسبت به واکسیناسیون 
آنفوالنزا برای افراد در معرض خطر یعنی افراد باالی ۶۰ 
سال، بیماران قلبی و عروقی، بیماران ریوی، سرطان ها، 
دیابتی ها، پیوندی ها، افراد مبتال به HIV مثبت، پرسنل 
پزشکی، زنان باردار، افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف، 
کرده اند،  رادیوتراپی  یا  و  درمانی  شیمی  که  بیمارانی 
بروز  از  می توانیم  کار  این  با  کنیم.  اقدام  و  برنامه ریزی 
افراد  همزمان  ابتالی  از  پیشگیری  و  بزرگ تر  چالش 

آسیب پذیر به دو بیماری اپیدمیک پیشگیری کنیم.
سیاست های  برخی  به  اشاره  با  عفونی  متخصص  این 
پاییز،  فصل  در  مشکل  بروز  از  پیشگیری  برای  کالن 
حداقل  که  شده  پیشنهاد  بیمه  عالی  شورای  به  گفت: 
درمانی  خدمات  و  اجتماعی  تامین  شدگان  بیمه  تمام 
با  آنفوالنزا  واکسن  بیمه ای  پوشش  تحت  بار  یک  سالی 
این طریق  از  تا  پایین قرار گیرند  بیمه و فرانشیز  تعرفه 
سطح گسترده تری از افراد در معرض خطر واکسیناسیون 
شوند. از این طریق عالوه بر ایجاد ایمنی در افراد آسیب 
مصرف  و  بیمارستانی  تخت های  اشغال  درصد  پذیر، 
داروهای بی مورد کاهش پیدا می کند که از نظر اقتصادی 

صرفه جویی بزرگی محسوب می شود.
چه افرادی باید تست کرونا بدهند؟

مردانی در بخش دیگر این گفت وگو در پاسخ به این سوال 
که چه افرادی باید نسبت به انجام تست تشخیص کووید 
۱۹ اقدام کنند، گفت: تمام افراد عالمت دار، کلیه پرسنل 
پزشکی در معرض بیماران مبتال به کرونا و کلیه افرادی 
که با مبتالیان به هر نحوی تماس داشته اند باید نسبت به 

انجام تست های تشخیصی اقدام کنند.
درصد صحت انواع تست های کرونا

تست های  انواع  به  اشاره  با  عفونی  تخصص  فوق  این 
استاندارد تشخیص کووید ۱۹، عنوان کرد: در این رابطه 
۲ دسته آزمایش عمده وجود دارد؛ آزمایش اول آزمایش 
یا  حلق  مخاط  از  معموال  آن  نمونه  که  است  مولکولی 
مخاط بینی گرفته می شود و بسته به اینکه از کدام نقطه 
گرفته شود درصد درستی و صحت آن متفاوت است. اگر 
از بینی و حلق گرفته شود تا ۶۴ درصد تایید شده ولی 
اگر تنها از حلق و یا تنها از بینی گرفته شود بین ۳۰ تا 
۳۴ درصد تایید شده است. اگر برای تشخیص بیماری از 
روش برونکوسکوپی استفاده شود میزان قطعیت آن بین 

۸۰ تا ۹۰ درصد خواهد بود.
وی تست سرولوژی یا تست آنتی بادی را دومین تست در 

رابطه با تشخیص کووید ۱۹ عنوان کرد و گفت: با استقرار 
ویروس در بدن، پروسه تولید آنتی بادی آغاز می شود و 
افزایش  دهنده  نشان   IgG بادی  آنتی  میزان  رفتن  باال 
ایمنی بدن نسبت به آن است، ولی هنوز به صورت قطعی 
این     ،IgG بادی  آنتی  افزایش  با  که  نیست  مشخص 

ایمنی تا چه زمانی خواهد بود.
تست  سرولوژی روش خوبی برای ابتال یا عدم ابتال نیست

اینکه تست های سرولوژی روش خوبی برای  با بیان  وی 
مشخص شدن ابتال یا عدم ابتال محسوب نمی شود، ادامه 
داد: تست های سرولوژی تنها برای مقاصد اپیدمیولوژیک 
بیماری کرونا استفاده می شوند و برای تشخیص بیماری 

موثر نخواهد بود.
۱۸ میلیون ایرانی کرونا گرفته اند

وی با اشاره به اهداف اپیدمیولوژیک تست های سرولوژی 
به  افراد یک منطقه  ابتالی  از درصد  آگاهی  برای  گفت: 
کرونا، از این تست استفاده می شود که در همین راستا 
و  شده  انجام  رندوم  صورت  به  تست  این  نیز  ایران  در 

متوجه شدیم که تا االن ۱۸ میلیون ایرانی یعنی حدود 
۲۰ درصد جمعیت کشور به این بیماری مبتال شده اند.

تست های  اینکه  بیان  با  عفونی  تخصص  فوق  این 
سرولوژی برای تشخیص بیماری استاندارد نیست، گفت: 
مثبت  فرد   IgG اگر  که  است  این  تست ها  این  مشکل 
شود، دچار تصور کاذب ایمنی در برابر بیماری می شود 
و پس از آن بدون رعایت اصول بهداشتی و یا پوشیدن 
ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی به مسافرت رفته 
و یا در اجتماعات شرکت می کند که اقدام درستی نیست.

آنتی بادی کرونا پس از ۶ ماه از بین می رود
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
با اشاره به مقاالت منتشر شده در این رابطه،   اظهار کرد: 
 IgG بادی  آنتی  میزان  داده که  نشان  مقاله  این  نتایج 
بهبودیافتگان بعد از ۳ ماه کاهش پیدا می کند و بعد از ۶ 
ماه مجددا از بین رفته و ایمنی بدن نسبت به کرونا قطع 
می شود. ولی این مساله که بعد از نابودی آنتی بادی آیا 
فرد همچنان ایمن می ماند یا نه هنوز مشخص نیست.   

امداد  صندوق  و  مستضعفان  بنیاد  گفت:  یزدان مهر 
والیت مبلغ ۱۰۵ میلیارد تومان را برای مددجویان تحت 
پوشش بهزیستی به عنوان ودیعه مسکن در نظر گرفته 

است.
موسسات،  مشارکت ها،  معاون  یزدان مهر  ذوالفقار 
در  کشور  بهزیستی  سازمان  امورمجلس  و  توانمندسازی 
اجتماعی  گروه  تعاون  و  رفاه  حوزه  خبرنگار  با  گفت وگو 
پرداخت  جزئیات  درباره  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
بنیاد  حمایت  با  بهزیستی  مددجویان  به  مسکن  ودیعه 
مستضعفان، اظهار کرد: مبلغ ۱۰۵ میلیارد تومان را بنیاد 
مستضفان و صندوق امداد والیت برای مددجویان تحت 
پوشش بهزیستی به عنوان ودیعه مسکن در نظر گرفته 

اند.
معاون مشارکت ها، موسسات، توانمندسازی و امورمجلس 
سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: ۳۰ میلیارد تومان از 
قالب  در  تومان  میلیارد  و ۷۵  است  بالعوض  این کمک 

تسهیالت قرض الحسنه پرداخت می شود که از این مبلغ 
میلیارد   ۲۵ و  مستضعفان  بنیاد  را  تومان  میلیارد   ۵۰
پرداخت  والیت  امداد  الحسنه  قرض  صندوق  تومان 
تدوین شده است  العمل آن در سازمان  می کند. دستور 
بهزیستی  کل  اداره  به  زودتر  هرچه  است  این  ما  امید 

استان ها ابالغ شود.
مددجویان  به  بالعوض  کمک  این  جزئیات  درباره  وی 
شهر های  در  است  این  ما  بینی  پیش  گفت:  بهزیستی، 
برای  تومان،  میلیون   ۶ مستاجر  افراد  به  استان ها  مراکز 
سایر شهر ها ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و برای روستا و 
حاشیه شهر ها ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به مددجویان 

پرداخت کنیم.
باید تحت پوشش  افراد  این  اینکه  به  اشاره  با  یزدان مهر 
سازمان بهزیستی باشد و کمک های مستمر و غیرمستمر 
بهزیستی را دریافت کرده باشند، افزود: همچنین تا این 
مانند:دریافت  مسکن  تامین  دولتی  طرح های  از  لحظه 

سازمان  بالعوض  کمک های  مسکونی،  واحد  زمین، 
مسکن  ساخت  یا  خرید  یارانه ای  تسهیالت  بهزیستی، 

استفاده نکرده باشند.
معاون مشارکت ها، موسسات، توانمندسازی و امورمجلس 
سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه مددجویان مستاجر 
داشته  اختیار  در  را  اجاره مسکن  قرارداد  باید  بهزیستی 
آخر  دهک  سه  جز  باید  افراد  این  داد:  ادامه  باشند، 
این  پرداخت  برای  ما  اولویت  همچنین  باشند.  درآمد ی 
زنان  معلولیت،  دارای  خانوار  سرپرست  زنان  کمک؛ 
بعد  عبارتی  به  و  دارند  فرزند  دو  که  خانواری  سرپرست 
با  نفره است، معلوالن سرپرست خانوار  خانوار آن ها سه 
سه  خانواده  بعد  با  شدید  شدید_خیلی  معلولیت  شدت 
نفره و خانوار های دو معلولی که سرپرست خانوار معلول 
باشد. امیدواریم بتوانیم تا پایان مردادماه این مبلغ را به 

جامعه هدفمان پرداخت کنیم.
وی درباره بخش تسهیالت قرض الحسنه به عنوان ودیعه 

تسهیالت  این  گفت:  بهزیستی،  مددجویان  به  مسکن 
پوشش  تحت  که  است  مستاجری  مددجویان  برای 
هستند  بهزیستی  سازمان  غیرمستمر  و  مستمر  حمایت 
از امکانات دولتی مسکن نیز تاکنون استفاده نکردند،  و 
تا   ۱ دهک  در  که  آن هایی  گروه،  این  خصوص  در  اما 
و  می شود  پرداخت  تسهیالت  این  هستند  درآمدی   ۷
تسهیالت  این  رقم  و  است  سال   ۷ تا   ۵ آن  بازپرداخت 
بندی  تقسیم  اساس  بر  تومان  میلیون   ۳۰ تا   ۲۰ بین 

استان های کشور پرداخت صورت می گیرد.
یزدان مهر خاطرنشان کرد: در این تسهیالت نیز اولویت با 
زنان سرپرست خانوار معلول، زنان سرپرست خانوار دارای 
معلولیت  شدت  با  خانوار  سرپرست  معلوالن  فرزند،  دو 
خانوار های  نفر،   ۳ خانوار  بعد  با  شدید  شدید_خیلی 
دومعلولی که سرپرست خانوار نیز دارای معلولیت است و 
فرزندان ترخیص شده از مراکز بهزیستی که حداکثر ۱۰ 

سال از ترخیص آن ها گذشته است.

همزمانی  شرایط  به  اشاره  با  سالمت،  بیمه  عالی  شورای  دبیر 
کرونا و آنفلوآنزای فصلی در سال جاری، از احتمال پوشش بیمه ای 

واکسن آنفلوآنزا برای گروه های پرخطر و کم درآمد خبر داد.
دکتر سیدسجاد رضوی در گفت وگو با ایسنا، گفت: با توجه به این 
که شرایط همزمانی شیوع آنفلوآنزای فصلی و بیماری کووید۱۹ 
)در فصل سرما( را در پیش داریم، پیشنهادی داده شد تا گروه ها 
پر خطر و کم درآمد جامعه بتوانند در قالب پوشش بیمه ای از 

واکسن آنفلوآنزا استفاده کنند.

موضوع  این  پیرامون  بیشتر  تصمیم گیری های  اینکه  بیان  با  وی 
در دست بررسی است،  افزود: اکنون اقدامات کارشناسی در دست 
در  واکسن  این  پیشنهاد،   این  اساس  بر  امیدواریم  و  است  انجام 

پوشش بیمه قرار گیرد.
تامین  شرط  به  بیمه گر  سازمان های  اینکه  به  اشاره  با  رضوی 
اعتبارات الزم موافق این طرح هستند،  تصریح کرد: پوشش بیمه ای 
این واکسن بویژه برای گروه های پرخطر، بیماران زمینه ای و کم 
درآمد بسیار حائز اهمیت است و امیدواریم بتوانیم شورای عالی 

بیمه را در این زمینه قانع کنیم.
وی با تاکید بر اینکه هزینه اثربخشی این اقدام بسیار باال خواهد 
کنیم  کاری  بتوانیم  که  زمانی  دارم  اعتقاد  بنده  کرد:  اظهار  بود، 
که مردم با تزریق واکسن به آنفلوآنزای فصلی مبتال نشده و در 
بیمارستان نیز بستری نشوند، می توانیم هزینه هایمان را کاهش 
دهیم. انجام این اقدام تنها یک هزینه اولیه دارد، ولی در کل به 
می تواند  چراکه  است؛  بیمه ای  سازمان های  و  سالمت  حوزه  نفع 

هزینه های بعدی را تا چندین برابر کاهش دهد.

احتمال پوشش بیمه ای واکسن آنفلوآنزا

استفادهازچارتEبرای

غربالگریچشمکودکانممنوعشد
کودکان  بینایی  سنجش  برای   E چارت  از  گفت:امسال  رفیعی 

استفاده نمی شود تا تماس فیزیکی غربالگر با افراد برقرار نشود.
باشگاه  اجتماعی  گروه  تعاون  و  رفاه  حوزه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، مینو رفیعی مدیرکل پیشگیری از معلولیت های 
سازمان بهزیستی کشور،درباره اقدامات بهزیستی در حوزه غربالگری 
چشم، اظهار کرد: یکی از برنامه های مهم سازمان بهزیستی که بیش 

از ۲۰ سال است در حال انجام است  غربالگری چشم است .
 ۱۹ کووید  بیماری  گیری  همه  دلیل  به  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
درسترس  در  خدمات  این  تا  شده  ایجاد  برنامه  این  در  تغییراتی 
خانواده ها قرار بگیرد، افزود: در این برنامه در تالش هستیم تا میزان 
ابتال به تنبلی را تا حد امکان کاهش دهیم، این برنامه هر سال از 
آبان ماه به مدت ۲ تا ۳ماه اجرا می شد و در نیمه اول سال فقط 
در برخی نقاط سرد سیر اجرا می شد، اما امسال با توجه به هشدار 
مواجه شویم  بیماری  دوم  موج  با  است  ممکن  که  بهداشت  وزارت 
تاریخ برنامه جلوتر افتاده و به استان ها اعالم شده که می توانند این 

برنامه را از ۱۵ تیر تا پایان مهر ادامه دهند.
رفیعی بیان کرد: این برنامه فقط در استان های دارای شرایط سفید 
از استان ها که در وضعیت بحرانی و  و زرد اجرا می شود و بعضی 
قرمز هستند فعال برنامه مذکور اجرا نمی شود. در پروتکل اجرایی 

استان ها تاریخ ۱۵ تیر برای شروع برنامه اعالم شده است.
مدیرکل پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور گفت: 
امسال غربالگری فقط با دستگاه اجرا می شود و  استفاده از چارت 
E برای سنجش بینایی کودکان نداریم تا تماس فیزیکی غربالگر 
این روش  در  بیابد.  غربال هم کاهش  زمان  و  نشود  برقرار  افراد  با 
فقط  غربالگری  و  است  متر  یک  غربالگر  تا  کودک  فاصله  دستگاه 
چند ثانیه طول می کشد به همین دلیل زمان و خطر کمتر است.

همراه  باید  والد  یک  فقط  امسال  برنامه  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کودک باشد و استفاده از ماسک، ضد عفونی کردن و عدم استفاده 
از بروشور در محل غربالگری ابالغ شده است، گفت: یکی از بند های 
مهم این پروتکل این است که هر استان باید با ستاد کرونا استان 
باید  است  قرمز  استانی  اگر شرایط  ترتیب  این  به  باشد  هماهنگ 

برنامه عقب بیفتد تا شرایط عادی تر شود.
رفیعی تصریح کرد: در درجه اول سالمت کودکان و خانواده ها برای 
کردیم.  سازگار  کرونا  شرایط  با  را  غربالگری  درواقع  است،  مهم  ما 
تب،  سرفه،  بینی،  آبریزش  عالئم  دارای  خانواده ها  اگر  همچنین 
خستگی مزمن هستند یا سابقه یا احتمال تماس با بیمار کرونایی 
را داشتند باید تا دو هفته به پایگاه مراجعه نکنند. همه برنامه ها 
بهزیستی  سازمان  واگیر  بیماری های  از  پیشگیری  کمیته  توسط 

ابالغ و تهیه شده است.
مدیرکل پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور با تاکید 
بر اینکه سال گذشته ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار کودک غرباگری شدند، 
اضافه کرد: از این تعداد ۱۹ هزار و ۶۰۰ کودک  تنبلی چشم داشتند 
که نیاز به مراجعه و مداخله بودند. همچنین ما روند درمانشان را 

پیگیری می کنیم تا مطمئن شویم درمان می شوند.
وی ادامه داد: بعضی هم ممکن است نیاز به هزینه جراحی داشته 
 ۲ بهزیستی  سازمان  می کند،  آن ها کمک  به  بهزیستی  که  باشند 
میلیارد تومان به کسانی که نیاز به عینک و جراحی داشتند و بی 
اپتومتریست  بضاعت بودند پرداخت کرده است. سال گذشته ۱۰۰ 
داشتیم، در طول ۲۲ سال گذشته مجموع غربالگری های انجام شده 
۴۳ میلیون بود که از این تعداد ۳۰۰ هزار کودک دارای تنبلی چشم 
شناسایی شدند. یعنی اگر این طرح اجرا نمی شد ۳۰۰ هزار فرد که 
ممکن بود دچار کم بینایی یا نابینایی شوند شناسایی نمی شدند.

ویژه در  به  پایگاه های سیار  در  این طرح  اینکه  به  اشاره  با  رفیعی 
سالمت  مساجد،  بسیج،  بهزیستی،  پایگاه های  و  روستایی  مناطق 
مراکز  در  طرح  این  هزینه  افزود:  می شود،  اجرا   ... و  شهرداری 

دولتی۳۳۰۰ تومان و در مراکز غیردولتی ۶۸۰۰ تومان است.
مدیرکل پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور درباره  
این  از  بیان کرد: بخش عمده ای  ژنتیک،  آزمایش  بیمه ای  پوشش 
که  مواردی  در  و  نیست  بیمه  است  قیمت  گران  که  آزمایش ها 
آزمانش خیلی گران است راهکار کوتاه مدت ما این است که هزینه 
در قالب یارانه به مددجویان بهزیستی و به ویژه معلوالن پرداخت 

شود که برای این افراد این آزمایش ها ۱۰۰ در صد رایگان است.
مددکاری  گزارش  براساس  درگیر  افراد  برای  کرد:  خاطرنشان  وی 
بخشی از هزینه پرداخت می شود و در واقع ما کم کاری بیمه ها را به 
این شکل جبران کرده ایم. ولی امیدواریم بیمه ها برای این کار قانع 
شوند، چون پیشگیری از تولد فرد معلول کمتر از پرداخت هزینه 

درمان و نگهداری یک فرد معلول تا پایان عمر است.

خودکشیپدرهندیبهخاطر

کالسآنالیندخترش

برای  تلفن هوشمند  بود یک  نشده  موفق  که  مرد هندی   یک 
دخترش بخرد به علت ناکامی دخترش برای حضور در کالس های 
آنالین خودکشی کرد. این موضوع به شدت در رسانه های هندی 

جنجالی شد.
از پدر خود  از جایی آغاز شد که یک دختر دانش آموز   ماجرا 
گوشی  یک  آنالین  کالس های  در  حضور  برای  کرد  درخواست 
هوشمند خریداری کند. اما پدر وی موفق به خرید گوشی نشد. 

درواقع پدر وی یک گوشی ساده خریداری کرد.
وقتی پدر با گوشی معمولی وارد خانه شد، دختر خانواده گوشی 
را به سمت دیوار پرتاب کرد این موضوع منجر به اختالف بین 
آن ها شد. پس از مشاجره شدید پدر و دختر روستایی که دقایقی 
ادامه یافت پدر خانواده از خانه خارج شد و ساعاتی بعد خبری 

مبنی بر خودکشی کشاورز ۵۰ ساله منتشر شد.
با توجه به شیوع کرونا بسیاری از دانش آموزان در سراسر جهان 
از  برخی  اما  کنند.  استفاده  آنالین  از کالس های  اند  شده  ناچار 
خانواده ها از اینترنت پر سرعت یا گوشی هوشمند محرومند در 
نتیجه برای تامین ابزار اولیه آموزشی با مشکالتی مواجهند. به 
بسیار  نتیجه ای  امکانات  کمبود  و  مالی  می رسد مشکالت  نظر 
وادار  خودکشی  به  را  هندی  خانواده  این  پدر  و  داشته  مخرب 

کرده است.
این  نزدیکان  اما  دارد،  ادامه  خودکشی  علت  درباره  تحقیقات 
خانواده می گویند مسائل مرتبط با آموزش آنالین و عدم اطالعات 
و  پدر  دعوای  موضوع  همیشه  فناوری  دنیای  درباره  پدر  کافی 
فرزندش بوده و نوعی عذاب وجدان و افسردگی را به پدر تحمیل 

می کرده است.
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فرمانده انتظامی استان اعالم کرد:

افزایش ۱۰۶ درصدی ارزش ریالی 

کاالی قاچاق کشف شده در کرمان
 

فرمانده انتظامی استان کرمان از افزایش ۱۰۶ درصدی ارزش ریالی کاالی 
قاچاق کشف شده توسط نیروی انتظامی از ابتدای سال جاری در استان 
خبر داد و گفت: ارزش ریالی کاالهای کشف شده در استان کرمان در سه 
ماهه اول سال ۹۹ بیش از ۶۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته ۱۰۵ درصد افزایش یافته است.
با نماینده ولی فقیه در استان کرمان  سردار "عبدالرضا ناظری" در دیدار 
با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری گفت: مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز باعث رونق تولید  می شود، بنابراین اولویت اول نیروی 

انتظامی مبارزه و پیشگیری از قاچاق کاال و ارز است.
وی  جلوگیری از ورود کاالی قاچاق را الزامی دانست و بیان کرد: در استان 
کرمان هم ورود و هم خروج کاال داریم و تحریم های ظالمانه باید به فرصتی 

در امر مقابله با کاال تبدیل کرد.
کاالی  ریالی  ارزش  درصد   ۱۰۶ افزایش  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
قاچاق کشف شده توسط نیروی انتظامی از ابتدای سال تا امروز در استان 
خبر داد و افزود: ارزش ریالی کاالهای کشف شده در استان کرمان در سه 
ماهه اول سال ۹۹ بیش از ۶۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته ۱۰۵ درصد افزایش یافته است.
وی عنوان کرد: پلیس امنیت اقتصادی در ناجا راه اندازی شده که در استان 
کرمان نیز این حوزه در سال گذشته تشکیل شده و دیگر بحث مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز از زیر نظر پلیس آگاهی خارج شده است.
ناظری با بیان این مطلب که اصناف نقش مهمی در امر مبارزه با قاچاق 
کاال دارند، تصریح کرد: استان کرمان یکی از استان های پیشرو در امر مبارزه 

با قاچاق کاال و ارز است.
وی بر لزوم فرهنگسازی و نهادینه کردن خرید کاالی ایرانی تاکید کرد و 
ایران کمک  ائمه جمعه می توانند در فرهنگسازی خرید کاالی  ادامه داد: 

شایانی کنند.
"جواد صادقی" دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کرمان نیز 
در این جلسه گفت: نگاه جدید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
بحث مبارزه کامال علمی و دانش بنیان است لذا برخورد خیابانی و فیزیکی 

کاهش یافته و به سوی مبارزه علمی و دانش بنیان سوق پیدا می کنیم.
وی فعال کردن کارگروه های ستاد مقابله با قاچاق کاال و ارز را برای بهتر 
و  دپو  استان  معضالت  از  یکی  کرد:  بیان  و  دانست  کارها  نتیجه  شدن 
ترانزیت سوحت است که دستگاه های مربوطه طی ماه های احیر چندین 

محموله را کشف و ضبط کرده اند.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کرمان بر ترویج استفاده 
از کاالی ایرانی توسط مردم را الزامی دانست و اظهار کرد: با خرید کاالی 
ایرانی باعث کاهش بیکاری و ارتقای تولید و در راستای آن رونق اقتصادی 

در بر دارد.
وی با برشمردن ارکان اساسی که امسال در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز عنوان کرد: براساس این ارکان ۲۳ اولویت داریم که یکی از آنها در 
خصوص شناسه دار کردن کاالها از طریق ایجاد سامانه ها برای رصد کاالها 
لوازم خانگی  برای  ابتدای سال جاری  به  طوری که دستورالعملی در  است 

ابالغ شد تا تولیدات داخلی شناسه دار و قابل رصد باشند

چگونه خطر ورزش در تابستان را برای 

کودکان از بین ببریم
 

و علوم ورزشی توصیه کرد که  تربیت بدنی  پژوهشگاه  عضو هیات علمی 
خانواده ها به مقوله آب رسانی و تامین امالح و قند بدن در صورت فعالیت 
داشته  توجه جدی  تابستان  در  نوجوانان  و  کودکان  کردن  ورزش  و  بدنی 
خانواده ها  اینکه  به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  روحانی  هادی  باشند. 
عموما فرزندانشان را تابستان راهی باشگاه های ورزشی می کنند، اظهار کرد: 
 اگر قرار باشد کودکان و نوجوانان در فضاهای روباز و زیر آفتاب ورزش کنند 
باید حتما آب رسانی به بدن مورد توجه قرار گیرد، چراکه کم آبی در حین 

تمرین روی رشد قدی تاثیر منفی می گذارد.
وی ادامه داد: عالوه بر مایعات در حین تمرین، باید به تامین مواد مغذی و 
دارای امالح پس از ورزش کردن کودکان و نوجوانان توجه کرد چرا که عالوه 
بر دفع آب بدن در حین ورزش به ویژه طی فصل تابستان به دلیل گرم 
بودن هوا، بدن امالح را نیز از دست می دهد و باید با مصرف مواد دارای 
امالح و مواد قندی نیاز بدن را رفع کرد چرا که افت قند تبعات منفی بر 

سالمت کودک یا نوجوان خواهد داشت.
ورزشی،  علوم  و  بدنی  تربیت  پژوهشگاه  فیزیولوژی  گروه  مدیر  گفته  به 
نوشیدنی های مصرفی برای جلوگیری از افت قند بدن باید دارای شش تا 
هشت درصد مواد قندی باشد تا بخشی از نیاز بدن در این زمینه تامین 
شود. روحانی با تاکید بر اینکه نباید نگاه خانواده ها به ورزش کردن کودکان 
این گونه باشد که در سنین پایین کودک به قدرت باالی بدنی برسد و در 
سطح قهرمانی ورزش کند، گفت: نباید با بیش تمرینی و فشار مضاعف 
جلوی رشد قدی کودکان و نوجوانان گرفته شود، چراکه عالوه بر مخاطره 
برای سالمت کودکان و نوجوانان، عملکرد ورزشی آن ها نیز با تاثیر منفی 

روبه رو می شود.

کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی  میر  و  مرگ  و  مبتالیان  آمار  افزایش 
نسبت  تهدیدآمیز،  زبانی  با  ورزش  متولیان  تا  شد  موجب  کشور  در 
رعایت  عدم  صورت  در  ورزشی  اماکن  و  رویدادها  مجدد  تعطیلی  به 

دستورالعمل های بهداشتی سخن بگویند.
 به گزارش ایسنا، با توجه به روند نگران کننده شیوع بیماری کووید 
۱۹ در روزهای اخیر و افزایش آمار مبتالیان و مرگ و میر ناشی از آن، 
حالی  در  و  کرد  خواهد  تجربه  را  حساسی  شرایط  نیز  کشور  ورزش 
که با تصمیم ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش، بازگشایی ها با 
پلکانی در دستور  به صورت  بهداشتی و آموزشی  رعایت پروتکل های 
کار رشته های ورزشی مختلف قرار گرفته بود، اما با افزایش آمار ابتال 
به کرونا در کشور، ستاد مقابله با کرونا در ورزش در اطالعیه شماره ۱8 
خود هشدار داد که در رعایت پروتکل های بهداشتی حداکثر تالش را 

داشته باشند تا بار دیگر ورزش کشور دچار تعطیلی نشود.
آغاز تعطیلی ها در سال ۹۸

کلید  ایران  ورزش  در  تعطیلی ها  که  بود  گذشته  سال  اسفندماه   ۱۰
خورد و ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش اعالم کرد برای حفظ 
و  فوتبال(  از  )غیر  ورزشی  باشگاه های  تمامی  ورزش،  جامعه  سالمت 
سالن های ورزشی و استخرها اعم از خصوصی و دولتی به مدت صرفا 
یک هفته )از روز شنبه ۱۰ اسفندماه( تعطیل خواهند بود؛ اتفاقی که 
آغاز تعطیلی در رشته های مختلف ورزشی در کشور بود و در نهایت 
۱۵ اسفندماه سال ۹8 به تصمیمی مبتنی بر تعطیلی تمام اماکن و 
باشگاه های ورزشی و مسابقات و لیگ های مختلف و تمرینات ورزشی 

باشگاه ها در سراسر کشور ختم شد.
شروع به کار ورزش ایران در سال ۹۹

ایران  ورزش  دوماهه  تعطیلی  با  که  جاری  سال  اردیبهشت ماه   ۱۵
مصادف شده بود، ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش اعالم کرد 
بهداشت،  وزارت  و  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  گزارش های  حسب  که 
درمان و آموزش پزشکی در حال حاضر وضعیت ۱۳۲ شهر کشورمان از 
نقطه نظر شیوع کرونا سفید است و بر این اساس باشگاه های ورزشی 
رشته های انفرادی و غیر گروهی در این شهرها که ارتباط فردی زیادی 
در آن ورزش ها وجود ندارد با رعایت دستورالعمل های بهداشتی مجاز 

هستند فعالیت خود را از روز ۱۶ اردیبهشت ماه آغاز کنند.
این ستاد  اعالم  با  مختلف  ورزشی  رشته های  مرور  به  نیز  آن  از  پس 
کار خود را آغاز کردند و به جز فعالیت باشگاه های ورزشی در تمامی 

رشته ها غیر از بوکس، تکواندو)کیوروگی یا بخش مبارزه(، کاراته )بخش 
کومیته یا مبارزه(، جودو، کبدی، کشتی، ووشو )بخش ساندا یا مبارزه( 
و سبک های برخوردی تحت پوشش فدراسیون انجمن های  ورزش های 
فدراسیون  در  رزمی  انجمن های  و  رزمی  هنرهای  و  کونگ فو  رزمی، 
انجمن های ورزشی در مناطق زرد و قرمز، مجوز فعالیت سایر رشته های 

ورزشی صادر شد.      
اظهارات ضد و نقیض؛ افزایش مبتالیان و از سرگیری رشته های 

برخوردی!
با  مقابله  ستاد  جلسه  در  گرفته  صورت  مذاکرات  آخرین  در  حتی 
گسترش کرونا در ورزش با مذاکرات صورت گرفته ما بین معاون کل 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار بود رشته کشتی در بین 
رشته های برخوردی کار خود را آغاز کند. ایرج حریرچی در آن جلسه 
اعالم کرد که ما فوتبال را سبک آغاز کردیم و در ابتدای امر لیگ برتر 
پروتکل های  نیز  فدراسیون کشتی  بنابراین  دادیم،  قرار  توجه  مورد  را 
بین المللی و داخلی خود را با همکاری وزارت بهداشت مورد بررسی قرار 
دهد و کار سبک آغاز شود؛ به طور مثال لیگ برتر کشتی را همانند 

فوتبال مدنظر قرار دهد و با تست گیری فعالیت ها پیش برود.
در  پزشکی  آموزش  و  بهداشت، درمان  وزارت  معاون کل  اظهارات  این 
هفته  دو  کرد طی  اذعان  مذکور  در جلسه  وی  که  مطرح شد  حالی 
اخیر آمار مبتالیان افزایش یافته است، در حالی که پیش از این برای 

فوتبال که پیگیری های زیادی در مورد آن انجام شد از نظر آمار روزانه 
مبتالیان شرایط بهتری داشتیم و دستمان بازتر بود، بنابراین در مقطع 
زمانی کنونی دستمان بسته است و در مسیری گام بر می داریم که 
یا بازگشایی ها را کمتر کنیم یا در بعضی از استان ها مانند آذربایجان 

غربی تمام اماکن ورزشی بسته شود.
تهدید سربسته برای تعطیلی مجدد ورزش ایران

از  افزایش آمار نگران کننده مبتالیان و مرگ و میر ناشی  اما  اکنون 
شیوع بیماری کووید ۱۹، ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش را بر 
آن داشته تا خطر را احساس کرده و به جامعه ورزش اینگونه هشدار 
دهد که از دست اندرکاران لیگ های فوتبال، باشگاه های بدنسازی و 
استخر داران، انتظار دارد به منظور حفظ سالمت ورزشکاران و جلوگیری 
از تعطیلی مجدد رویدادها و اماکن ورزشی، با دقت حداکثری نسبت به 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی اهتمام ورزند و بدیهی است تا رفع 
این همه گیری، نظارت ستاد با همکاری ادارات کل ورزش و جوانان و 
دانشگاه های علوم پزشکی استان ها بر حسن اجرای دستورالعمل های 

مذکور به طور مستمر و موکد ادامه خواهد داشت.
شیوع کرونا مجددا سرنوشت ورزش ایران را تغییر می دهد؟

در نهایت باید منتظر ماند و دید که افزایش آمار نگران کننده  ناشی از 
شیوع ویروس کرونا مجددا عامل اصلی تعطیلی ورزش ایران خواهد بود 

و بازهم شاهد تعطیلی رویدادها و اماکن ورزشی خواهیم بود؟

لیگ  های  رقابت  اختتامیه  مراسم  در  کرمان  مس  تکواندو  تیم 
برتر تکواندو این فصل کشور، کاپ سومی این رقابت ها را با حضور 

مقامات در خانه تکواندو تهران دریافت کرد.
 به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ در این مراسم که با رعایت 
شد،  برگزار  اجتماعی  گذاری  فاصله  و  بهداشتی  دستورالعمل های 
مدیران  از  تنها  تجمع  از  جلوگیری  برای  فدراسیون  لیگ  سازمان 
به عمل  تیم ها دعوت  کاپیتان های  و  ها، سرمربیان  باشگاه  عامل 

آورد تا مدال ها و جام های قهرمانی را اهدا کند.

و  پاریزی مدیرکل ورزش  میثم  آقایان  با حضور  مراسم که  این  در 
جوانان استان، محمودی نیا مدیر عامل باشگاه مس و نژادفصیحی 
تکواندو مس  تیم  و کاپیتان  فنی  و کادر  باشگاه  این  فنی  معاون 
سوی  از  ها  رقابت  سومی  عنوان  و  برنزی  جام  شد،  برگزار  کرمان 
اهدا  تکواندو مس کرمان  تیم  به  تکواندو کشور  فدراسیون  رئیس 
گردید. در این مراسم همچنین باشگاه مس کرمان پیراهن منقوش 
به سردار دل ها شهید سپهبد قاسم سلیمانی را به آقای پوالدگر 

رئیس فدراسیون تکواندو اهدا کرد.

لیگ های تکواندو که به علت شیوع کرونا از اسفند پارسال تا امروز 
نیمه تمام باقی ماند و با توجه به اینکه ستاد مبارزه با کرونا در 
این  نکرده است،  تکواندو صادر  فعالیت  برای  ورزش هنوز مجوزی 

مسابقات با معرفی قهرمان به کار خود پایان داد.
لوازم خانگی  در لیگ تکواندو مردان تیم های شهرداری ورامین و 
کن به طور مشترک قهرمان اعالم شدند، پاس قوامین و دانشگاه 
آزاد به عنوان تیم دوم و مس کرمان به عنوان تیم سوم روی سکو 

رفتند.

هشدار جدی متولیان ورزش کشور؛  ورزش ایران دوباره تعطیل می شود؟

اهدای کاپ سومی لیگ برتر به تیم تکواندو مس کرمان 

خبر

اتفاقات  باید مراقب  فوتبال مس کرمان گفت:  تیم  مدیرعامل 
فاجعه بار لیگ یک از جمله اعالم ابتال 8 بازیکن تیم علم و ادب 

به کرونا باشیم.
اتفاقات  مراقب  باید  فوتبال مس کرمان گفت:  تیم   مدیرعامل 
علم  تیم  بازیکن   8 ابتال  اعالم  جمله  از  یک  لیگ  بار  فاجعه 
مس؛  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  باشیم.به  کرونا  به  ادب  و 
محمود محمودنیا در گفتگو با فارس در خصوص دربی مسی ها 
اظهار کرد: بازی مس کرمان و مس رفسنجان در حساس ترین 
به خاطر  بازی  این  بینی می کردیم که  برگزار شد. پیش  هفته 
حساسیت ها زیاد کیفیت الزم را نداشته باشد. ما برای پیروزی پا 
به میدان گذاشتیم اما بخت با ما یار نبود، چندین بار توپ مان 

به تیر دروازه خورد و در گلزنی موفق نبودیم.
وی افزود: حساسیت های بازی و جایگاه دو تیم در جدول باعث 

شد این بازی کیفیت های الزمش را           از دست بدهد، اما با تمام 
بازی  و  دادیم  نشان  را            پاکی  فوتبال  همه  به  حساسیت ها  این 

جوانمردانه ای را           دو تیم انجام دادند.
که  است  این  واقعیت  کرد:  خاطرنشان  کرمان  مس  مدیرعامل 
و  داشتند  امتیاز   4۵ رقیب هایمان  و   4۶ بازی  این  از  قبال  ما 
مطمئن بودیم تغییراتی در جدول حاصل خواهد شد. االن هم 
نگرانی  اصاًل  و  است  امتیاز  یک  باالسر  رقیب   دو  با  اختالفمان 
برای صعود نداریم. بازی های سختی در پیش رو داریم، همچنین 

رقیب هایمان هم بازی های خیلی سختی دارند.
مس  با  بازی  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  رابطه  در  وی 
رفسنجان عنوان کرد: نظارت شدیدی در این بازی وجود داشت. 
محمودزاده خودش در این بازی حاضر بود. هیاتی از فدراسیون 
پزشکی ـ ورزشی در این بازی به ما کمک کردند و بازی با رعایت 

برگزار شد و خوشبختانه متولیان  بهداشتی  تمام پروتکل های 
رختکن ها،  تمام  دیدار  از  قبل  بودند.  راضی  موضوع  این  از  امر 
جایگاه های ورزشگاه ضدعفونی شد و تا انجام بازی آنها را           پلمپ 
کردیم. یک هفته سخت در راه گذراندیم و با تالشی که همه 
کردند موفق شدیم تا آنجایی که می توانیم پروتکل ها را           رعایت 

کنیم.
بازی های پیش روی مس کرمان عنوان  محمودنیا در خصوص 
را            تالشمان  تمام  و  نداریم  صعود  برای  نگرانی  هیچ  ما  کرد: 
که  بود  بازی ها  حساس ترین  از  یکی  هم  دربی  این  می کنیم. 
در  گذشته  هفته   8 در  مس  شویم.  میدان  پیروز  نتوانستیم 
خانه اش پیروز میدان بوده است و نه باخت و نه مساوی داشته. 
می توانیم  صعود  برای  و  شد  تمام  اخالق مداری  با  مسابقه  این 

امتیاز از دست رفته را           جبران کنیم.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان: 
مواظب اتفاقات فاجعه بار لیگ یک باشیم
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روایت »کرمان امروز« از واکنش  ساکنان شهرک سیدی کرمان به قطعی چند روزه آب در این شهرک و پاسخ مسئوالن در این باره؛

تابستان در سیدی داغ تر است

برخی از ساکنان شهرک سیدی کرمان در تماس با دفتر 
روزنامه نسبت به قطعی چند روزه آب شرب خود انتقاد 
کرده و خواستار رفع کامل این معضل از سوی مسئوالن 
شدند. بر این اساس بر آن شدیم که گزارش ویژه امروز 
را به روایت های مردمی در این خصوص اختصاص دهیم. 
البته الزم به توضیح است که تا زمان تهیه این گزارش 

مشکل مردم همچنان برقرار بوده است.
خوبی  هفته  پایان  گذشته  هفته  جمعه  تا  چهارشنبه 
برای ساکنان شهرک سیدی نبود. شمار زیادی از ساکنان 
این شهرک روزهای طوالنی بدون آب را گذراندند. آنقدر 
طوالنی که خیلی ها یشان ناچار شدند خانه را ترک کرده 
و به طبیعت یا به روستاهای اطراف پناه ببرند. بی آبی در 
این شهرک به گفته ساکنان سه روز کامل ادامه داشت 
و آن طور که می گفتند؛ مردم اطالعی نداشتند که آب 
شهرک قرار است قطع شود حتی فرصتی نداشتند تا آب 
ذخیره کنند. به همین خاطر هم پس از ُشک قطعی آب، 
این  ساکنان  بردند.  هجوم  ها  مغازه  به  آب  خرید  برای 
جمله  از  کرمان  شهر  دیگر  مناطق  از  برخی  و  شهرک 
اکباتان و خیابان  برخی نقاط شهرک مطهری و شهرک 
امام جمعه و حتی خیابان خواجو و برخی مناطق دیگر 
روزهای سختی داشتند. البته در روز جمعه مسئوالن با 
تا  پرداختند  سیدی  شهرک  در  آب  توزیع  به  تانکرآب، 

شاید بخشی از مشکالت مردم حل شود. 
خبر قطعی آب در شهرک یک هزار نفری سیدی کرمان 
دهان به دهان چرخید، از تلفن و پیامک گرفته تا اطالع 

رسانی مردمی در شبکه های مجازی. شاید دیگر کمتر 
این  در  آب  قطعی  از  گذشته  روز  دو  در  که  بود  کسی 
شهرک بی خبر باشد. کاری که باید از سوی مسئوالن آب 

و فاضالب انجام می شد نه مردم! 
یکی از ساکنان شهرک سیدی به ما در این باره چنین 
گفت: االن سه روز می شود که آب برای خوردن نداریم. 
مگر فاصله ما تا شهر چقدر است که آب شهرک باید قطع 
کرونا  بیماری  اصال  باشیم.  داشته   انسانیت  کمی  شود! 
هیچی، پخت و پز و رعایت بهداشت و نظافت هیچی ما 
حتی آب برای خوردن هم نداریم. با شرکت آب و فاضالب 

هم که تماس گرفتیم پاسخ درستی دریافت نکردیم.
شهروند ساکن دیگری نیز روزهای سخت بی آبی در این 
منطقه را چنین روایت کرد: با قطع ناگهانی آب آن هم 
به مدت سه روز مجبور به خرید آب شدیم. هزار لیتر آب 
را  به قیمت 200 هزار تومان خریدیم. مسئوالن گفته اند 

شاید این معضل تا دوشنبه پا برجا باشد!
گفته  است  مطهری  شهرک  ساکن  که  هم  شهروندی 
است: برخی از نقاط شهرک مطهری هم مشکل قطعی آب 

دارند . در بسیاری از مجتمع ها یا آب نیست و یا آب را 
جیره بندی کرده و در ساعاتی از شبانه روز آب قطع است.

شهرک  ارغوان  مجتمع  ساکن  که  هم  دیگری  شهروند 
شهرک  داخل  است:من  گفته  اینگونه  است  مطهری 
مطهری بین معرفت 1و 3 زندگی می کنم. نزدیک به یک 
ماه است که با مشکل آب مواجه هستیم و تعداد ساکنان 
این مجتمع باالی چهار صد نفر است. بسیاری از مجتمع 
های مسکونی نزدیک به ما آب دارند در حالی که زندگی 

ما به علت قطعی مکرر آب مختل شده است.
نیز چنین گفت: پنج صبح آب که وصل  خانم دیگری 
می شود منبع پر نمی شود. با داشتن بچه کوچک  و در 
اوج بیماری کرونا به اندازه یک نخ از لوله آب داریم. باید 
تشت بگذاریم نیم ساعت صبر کنیم تا پر شود بعد رخت 
و لباس و یا ظرف بشوییم تازه اگر شانس  بیاوریم و آب 

قطع نشود.
با آقای  این شهروندان کرمانی  از شنیدن سخنان  پس 
تماسی  کرمان  استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل  طاهری 
تلفنی برقرار کردیم و در این باره چنین شنیدیم: اینکه 

می گویند آبفا، آب این مناطق را قطع کرده است تکذیب 
ندارد که شرکت  امکان  این وضعیت گرما  می کنیم. در 
شما  به  جهت  این  از  و  ببندد  مردم  روی  به  را  آب  ما 
اول  گذشته  هفته  انتهای  در  مشکل  دهم.  می  اطمینان 
مجاز  غیر  های  انشعاب  سپس  و  بود  هوا  بسیار  گرمای 
بگویم که  باید  به عنوان مثال  آب در مناطق ذکر شده. 
در منطقه شهرک سیدی 1500 انشعاب غیرمجاز داریم 
مثال  عنوان  به  نیست.  اینها  مصرف  بر  نظارتی  هیچ  که 
ممکن است بعضی ها به صورت کارگاه تجاری از این آب 
بی رویه استفاده کنند و اینگونه است که فشار آب در این 
مناطق افت می کند و ممکن است به صفر برسد. اگر این 
انشعاب های غیرمجاز مجوز می گرفتند و دیگر دستگاه 
ها و ارگان ها نیز با ما همکاری کامل داشتند و رفتارهای 
جزیره ای نبود، یقینا اینگونه نمی شد. وقتی برای قطع 
انشعاب های غیرمجاز مراجعه می کنیم با سنگ به جان 
افتند و اجازه نمی دهند. امروز هم  ماشین آالت ما می 
چون هوا گرم است و مصرف مردم باالست همین انشعاب 
های خارج از تصور و آمار ما باعث کمبود آب می شوند. 

یک دلیل دیگر هم این است که شهرک سیدی در انتهای 
شبکه آب رسانی است و مصرف زیاد در چنین مناطقی 

همواره موجب کاهش فشار و قطعی آب می شود.
سخن آخر

پیام ها و سخنان مردم نشان می دهد که  بحران آب 
در شهر کرمان جدی است و مدیریت درستی در مصرف 
صحیح آب وجود ندارد. در کنار عده ای از مردم که این 
روزها با بی آبی سر می کنند عده دیگری هم وجود دارند 
روزهای  در  و  پردازند  می  آب  رفت  هدر  به  بسیار  که  
می  اسراف  را  آب  و  دارند  بسیار  شستشوی  سال  گرم 
گرم  و  حساس  روزهای  این  در  حداقل  کاش  ای  کنند. 
سال کمی وجدان خود را می دیدیم و این نعمت الهی را 
درست مصرف می کردیم. از سوی دیگر از مسئوالنی که 
آبفا همکاری نمی کنند می خواهیم که برای  با شرکت 
نظیر  مناطقی  در  برق  و  آب  های  انشعاب  کردن  قانونی 
سیدی همکاری کنند تا اینگونه شاهد هرج و مرج و نقض 
انشعاب  که  کرمانیان  از  بعضی  شهروندی  حقوق  شدن 

مجاز دارند نباشیم. به امید فردایی بهتر!

خشکسالی همچنان در ایران ادامه دارد

 زمین های کشاورزی و دشت ها هنوز تشنه اند 
سرویس خبر و گزارش کرمان امروز

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با وجود بارش های مناسب 2 سال 
اخیر، اما همچنان دشت های کشاورزی دچار خشکسالی هستند.

خبرنگاران  باشگاه  اقتصادی  گروه  شهرسازی  و  راه  خبرنگار  گزارش  به 
جوان، ایران در کمربندی منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد که 
برداشت بیش از حد از چاه های غیر مجاز، افزایش دما، شدت تبخیر و تعرق 
و توسعه کشاورزی بر افت شدید سفره های زیر زمینی دامن زد و کار را به 

جایی رساند که بحران کم آبی به یک چالش در کشور تبدیل شده است.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با توجه به بارش های مناسب 2 
سال اخیر تا حدودی خشکسالی کشاورزی مرتفع شده است، اما خشکسالی 
هیدرولوژیک و کمبود آب های زیرزمینی همچنان به قوت خود باقی است 
که بارش های نرمال و بیش از نرمال چند سال اخیر نمی تواند خشکسالی 

15 ساله را جبران کند.
با توجه به تغییرات اقلیم و کاهش بارندگی در کشور طی دهه گذشته 
شاهد خشکسالی و پایین آمدن سطح آب های زیرزمینی و کم آبی دشت 
ها هستیم که انتظار می رود با کاهش فشار بر منابع آب های زیرزمینی 

چالش کمبود منابع آب در کشور را مرتفع کنیم.
حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا درباره آخرین وضعیت آب 
های زیرزمینی و دشت های کشور و همچنین تاثیر بارندگی های نرمال و 

بیش از نرمال اکثر استان ها بر خشکسالی های کشور با خبر شویم:
افزایش دما در فصل پاییز در راه است

سازمان  سریع  هشدار  و  بینی  پیش  مرکز  مدیرکل  ضیاییان  صادق 
بارش  تاثیر  درباره  و شهرسازی  راه  با خبرنگار  گو  و  هواشناسی در گفت 
های اخیر بر وضعیت خشکسالی کشور اظهار کرد: با توجه به بارش های 
مناسب 2 سال اخیر تا حدودی خشکسالی کشاورزی مرتفع شده است، اما 

در خشکسالی هیدرولوژیک همچنان به سر می بریم.
وی با اشاره به اینکه شرایط بارش در سال گذشته استثنایی بوده است، 
افزود: بنابر آخرین آمار مجموع بارش کشور از ابتدای سال زراعی تاکنون 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد کاهش و دوره بلندمدت 2۸.۷ 

درصد رشد داشته است.
ضیاییان با بیان اینکه توزیع بارش در همه استان ها یکسان نیست، گفت: 
از ابتدای سال میزان بارش در اکثر استان ها نرمال و بیش از نرمال است و 
تنها در استان های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه 

و تا حدودی کردستان کمتر از نرمال است.
مدیرکل مرکز پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی بارش های پاییز 
را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود انتظار داریم که بارش 

های پاییز دیرتر آغاز شود.
وی ادامه داد: مدل های اقلیمی نشان می دهد که در فصل پاییز بارش 
کمتر از نرمال است، البته معنا و مفهوم بارش های کمتر از نرمال بدان معنا 
نیست که بارش موقت و شدید نداریم، بلکه احتمال سیالب و آبگرفتگی 

وجود دارد.
ضیاییان از افزایش دما در فصل تابستان خبر داد و گفت: طی ماه های 
افزایش  درجه   2 تا   1 بلندمدت  دوره  به  نسبت  دما  میزان  مرداد،  و  تیر 
بلندمدت  دوره  به  نسبت  امسال  تابستان  دیگر  عبارت  به  و  یافت  خواهد 

گرم تر خواهد بود.
علل اصلی تشدید خشکسالی در کشور چیست؟

احد وظیفه رئیس مرکز خشکسالی کشور در گفت و گو خبرنگار راه و 
شهرسازی، با اشاره به اینکه امسال تمامی استان ها در حد نرمال بارش 
بارش  استان ها در حد ترسالی  امسال برخی  اظهار کرد:  دریافت کردند، 

داشتند که با این وجود خشکسالی کشاورزی مرتفع شده است.
وی با بیان اینکه از لحاظ هیدرولوژیک دچار خشکسالی هستیم، افزود: 
در بسیاری از دشت ها سطح آبخیزها به حدی پایین است که ارتفاع سطح 
زمین تا روی آب در زیر سفره های زیرزمینی فاصله دارد و کماکان دچار 

خشکسالی هستیم.
وظیفه ادامه داد: با توجه به گرمای کره زمین، افزایش دما، شدت تبخیر 

و تعرق، افزایش جمعیت و نیاز غذا و توسعه کشاورزی نیاز آبی نسبت 
به گذشته افزایش یافته است و همچنان در خشکسالی به سر می بریم.

رئیس مرکز خشکسالی با بیان اینکه دشت های کشاورزی دچار کم آبی 
هستند، گفت: علی رغم شرایط مساعد بارندگی، اما در مصرف آب بخش 

کشاورزی و همچنین در برخی شهرها و روستا دچار کم آبی هستیم.
اظهار  نداریم،  تابستان  فصل  در  بارندگی  چندانی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرد: اقلیم ما در تابستان به گونه ای است که به غیر از جنوب شرق کرمان، 
هرمزگان و سیستان و بلوچستان که تحت تاثیر بادهای موسمی است، در 

سایر نقاط بارش چندانی نداریم.
رئیس مرکز خشکسالی ادامه داد: مدل های اقلیمی نشان می دهد که 

بارش فصل پاییز چندان رضایت بخش نیست.
  شیب کند افت آب های زیرزمینی در کشور

و  گفت  در  کشاورزی  هواشناسی  پایش  مدیرکل شبکه  مسعود حقیقت 
درصد   123.1 تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه  خبرنگار  با  گو 
بارش یکسال زراعی کشور تامین شده است، اظهار کرد: بنابر آخرین آمار 
از ابتدای سال زراعی تاکنون مجموع بارش کشور 223.3 میلی متر بوده، 
در حالیکه مدت مشابه سال قبل 310.۶ درصد و بلندمدت 222.3 میلی 

متر بوده است.
ابتدای سال زراعی تاکنون نسبت به  از  بارش  افزود: مجموع میزان  وی 
مدت مشابه سال قبل ۸ درصد کاهش و بلندمدت 2۹ درصد رشد را نشان 

می دهد.
حقیقت با بیان اینکه امسال اکثر استان ها نرمال و بیش از نرمال بارش 
و  چهارمحال  های  استان  که  است  حالی  در  این  گفت:  کردند،  دریافت 
کمبود  کردستان  و  اردبیل  کرمانشاه،  احمد،  بویر  و  کهگیلویه  بختیاری، 

بارش دارند.
وی با اشاره به اینکه خشکسالی کشاورزی مرتفع شده است، بیان کرد: این 
در حالی است که علی رغم بارش های مناسب 2 سال اخیر در خشکسالی 

هیدرولوژیک به سر می بریم.
های  بارش  اینکه  بیان  با  کشاورزی  هواشناسی  پایش  مرکز  مدیرکل 
فصل پاییز کمتر از نرمال خواهد بود، گفت: با توجه به افزایش سطح زیر 
کشت،مشکل کم آبی در بخش کشاورزی همچنان وجود دارد، از این رو 

کشاورزان باید به سمت و سوی گیاهان کم آب بر روند.
با  که  قبل  های  سال  به  نسبت  زیرزمینی  های  آب  افت  شیب  اگرچه 
همچنان  اما  است،  شده  کندتر  بودیم،  روبرو  کشور  در  شدید  خشکسالی 

کمبود آب های زیرزمینی به قوت خود باقی است.

    آخر هفته گذشته در كرمان برای ساكنان شهرک سیدی ، روزهای خوب و 
خوشی نبود و شاهد بودیم كه حدود 3 روز در این منطقه آب یا قطع بود و یا اینکه 
با فشار ناچیز جریان داشت. مردم از این اتفاق گالیه دارند و همین گالیه ها موجب 

تهیه این گزارش شد

  با مدیرعامل آبفا كرمان تماسی تلفنی برقرار كردیم و ایشان در این باره گفت: 
دلیل قطعی و كم فشاری آب در این منطقه وجود 1500 انشعاب غیرمجاز در این 
ناحیه است كه بی رویه و به دور از آمار و تصورما مصرف می كنند و موجب كمبود 

آب می شوند

گزارش: محمد فتح نجات
 و مهدیه السادات میر مهدی حسینی


