
توسعه  تخصصی  مادر  شرکت  مجموعه  زیر  خاص(  )سهامی  ایرانیان  سیرجان  فوالد  شرکت 
معادن و صنایع معدنی خاورمیانه به منظور تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز جهت خدمت در 
مجتمع احیاء مستقیم و فوالد سازی بردسیر )کیلومتر 7 جاده نگار( از بین واجدین شرایط مرد 
در مقاطع تحصیلی دیپلم، کاردانی و کارشناسی از طریق برگزاری آزمون استخدامی کتبی )عمومی و 
تخصصی( ، معاینات طب صنعتی )جهت سنجش سالمت، توانایی جسمی و ویژگی هاي روانشناختی( 
تأمین اجتماعی  قوانین کار و  قرارداد موقت طبق  به صورت  نمره حد نصاب الزم،   و کسب 
اقدام به جذب می نماید. متقاضیان مقطع کارشناسي مي بایست بومي استان کرمان و مقاطع 

کارداني و دیپلم بومي شهرستان بردسیر باشند.
الزم بذکر است کلیه مراحل آزمون تا مرحله معرفي به شرکت فوالد سیرجان ایرانیان ، توسط 

دانشگاه صنعتی شریف )کاراسا( مجري برگزاري آزمون انجام مي پذیرد .
داوطلبان واجد شرایط می توانند برای ثبت نام به پایگاه اینترنتی www.karasa.ir مراجعه 
نموده و پس از مطالعه دقیق از تاریخ 99/04/24 تا پایان روز سه شنبه مورخ 99/05/07 نسبت 

به ثبت نام اقدام نمایند.
روابط عمومي شركت فوالد سيرجان ايرانيان

آگهی جذب سرمایه انسانی 
شرکت فوالد سیرجان ایرانیان )سهامی خاص(

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(
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مهندس ارساالن 
ديوان بيگی زند www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

جانشین مدیریت گروه بهداشت
 محیط و حرفه ای کرمان تشریح کرد: 

 الزامات کرونایی 

در محیط  کار

نیکوال تسال

 نابغه ای در خلق

 ابداعات فیزیکی

رونق کشاورزی کرمان
 روزنه ای رو به امید 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد:

صحه WHO بر انتشار ویروس کرونا از طریق هوا

تجلیل رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
  از مدیرعامل شرکت صنایع مس شهید باهنر 

به عنوان مودی مالیاتی نمونه و خوش حساب

WWW.KERMANEMROOZ.COM

آیا اقدامات علیه
ریزگردها متناسب

با بودجه 98 بوده ؟

هشت صفحه
هزار تومان روزانهم 

رییس دادگاه انقالب کرمان خبر داد:

دستگیری چند تن
 از عناصر سرویس های 

اطالعاتی بیگانه در کرمان

گزارش »کرمان امروز« 
از مشکل آلودگی 
هوای کرمان 
و نقش و تاثیر 
گرد و غبار در غلظت 
آالینده های استان؛
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کثر شهرهای استان و تنفس در هوای سالم از نیازهای ابتدایی          آلودگی هوا و ریزگرد معضلی غیر قابل انکار در ا
زندگی هر انسانی است. هر چند که علل و عوامل دخیل در افزایش غلظت آالینده ها در کرمان متعدد و مختلف 
کاهش  ک می تواند در  هستند اما همکاری همه جانبه دستگاه ها در این استان و حرکت زیر چتر قانون هوای پا
ک کرمان اثر گذار باشد. با توجه به اینکه سال گذشته بودجه قابل توجهی در  روزهای ناسالم و افزایش روزهای پا
این زمینه به استان کرمان اختصاص داده شده است، آیا اقدامات در این زمینه متناسب با این بودجه است؟ 

گر بوده چرا هنوز نفس مردم شرق و جنوب استان تنگ است؟ متن کامل درصفحه هشتما

شركت صنايع مس شهيد باهنر در كرمان برای تکمیلكادر حقوقی خود از واجدین شرایط به شرح ذیل، دعوت به همکاری می نماید. 
لذا از کلیه متقاضیان فارغ التحصیل در رشته های زیر درخواست می شود تا تاریخ 99/5/6 رزومه عکس دار خود را به آدرس 

Email: info@csp.ir ارسال نمایند.
شرايط و رشته های تحصيلی مورد نياز 

روابط عمومی شركت صنايع مس شهيد باهنر

آگهی دعوت به همکاری

جنسيت شرايط و مدارک الزم عنوان شغلی حداقل تحصيالت الزم

سن : حداقل 35 سال 
مسلط به امور قراردادها و حقوقی و قرادادهای داخلی و خارجی 

مسلط به زبان انگليسی 
كارت پايان خدمت يا معافيت غيرپزشکی 

اولويت با افراد بومی استان كرمان و وكالی درجه 1 دادگستری 

مرد  فوق ليسانس يا دكتری

حقوق

مديرامور

 حقوقی و قراردادها 

آگهی اصالحی  اراضی ملی و مستثنیات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

متن در صفحه 2 



دو سه شنبه 24 تیرماه 22/1399 ذی القعده 1441/ 14 جوالی  2020/سال بیست و پنجم شماره 3239
اخبار استان

اهدای خون سالم 
اهدای زندگی

آیامیدانید حفظ پوشش گیاهی یعنی حفظ آب،خاک وحیات انسان.

 ۱۵۰۴ تلفن امداد جنگل و مرتع اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان.

خبر

تجلیل رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور  

از مدیرعامل شرکت صنایع مس شهید باهنر به 

عنوان مودی مالیاتی نمونه و خوش حساب 

شهیدباهنر،   مس  عمومی  روابط  گزارش  به  امروز  کرمان  کرمان_خبرنگار 
امیدعلی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در سفر  به کرمان ضمن 
بازدید از این مجتمع صنعتی در یادداشتی ثبت رکورد افزایش بیش از۱۵ 
درصدی تولیدات این شرکت  و همچنین ۱۰برابر شدن ارزش سهام آن را به 
مدیران و کارکنان صنایع مس شهید باهنر تبریک گفته و از خوش حسابی 

مالیاتی این شرکت قدردانی کرد. 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور  در حاشیه این بازدید طی سخنانی 
همکاری نظام مالیاتی در راستای حمایت از تولید داخلی را مورد تاکید قرار 
امور  برنامه های سازمان  از مهمترین  از تولید داخلی  افزود: حمایت  داد و 

مالیاتی کشور در سال جهش تولید است.
وی صدور دستورالعمل جدید بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون 
مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را در راستای اجرایی 
تولیدی  واحدهای  از  بر حمایت  مبنی  رهبری  معظم  مقام  منویات  نمودن 
برشمرد و اظهار کرد : در سال های آتی، بدین منوال شاهد بخشودگی جرایم 
مالیاتی نخواهیم بود، لذا الزم است فعاالن اقتصادی به ویژه فعاالن عرصه 

تولید، از این فرصت، نهایت استفاده را ببرند.
وی با اشاره به ایجاد تحوالت اساسی در زیر ساخت ها و فرایندهای مالیاتی 
شناسایی،  قبیل  از  فرایندهایی  اخیر  سال های  طی  در  کرد:  خاطرنشان 
ارتباط  کاهش   ، مودیان  امور  تسهیل  هدف  با  مالیات  وصول  و  تشخیص 
مستقیم مودیان و ماموران مالیاتی و افزایش کارآیی و شفافیت فرایندهای 

عملیاتی مکانیزه شده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود :دولت برای تامین هزینه های 
امنیت ، آموزش ، بهداشت و انجام فعالیت های عمرانی و زیرساختی نیاز به 
منابع مالی دارد که مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت در تامین 

هزینه های جاری و حتی اجرای زیرساخت های اقتصادی کشور می باشد.
از عزم جدی تمامی بخش های نظارتی و  امور مالیاتی  رییس کل سازمان 
فعالیت های  و  مالیاتی  فرارهای  از  و پیشگیری  برخورد  برای  قانونی کشور، 
مخرب و ناسالم اقتصادی خبر داد و گفت : نظام مالیاتی کشور در سال جاری 
به منظور حمایت از فعالیت های سالم اقتصادی، فرصت استفاده از تسهیالت و 

مشوق های فراوانی را فراهم نموده است.

مواظب وبا و حصبه هم باشید
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نکاتی را در رابطه با بیماری های 

قابل انتقال از آب و غذا در فصل گرم ارائه کرد.
سید وحید احمدی طباطبایی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
گفت: همیشه با گرم شدن هوا بعضی از بیماری ها مثل وبا، اسهال خونی و 

حصبه شیوع پیدا می کنند.
این بیماری ها می شود میوه های  انتقال  از مواردی که سبب  افزود: یکی  او 
تابستانی هستند، این میوه ها مثل گیالس و آلو شستن آنها خیلی مهم است؛ 
برای شستن میوه ها باید ۳ مرحله را طی کرد: در ابتدا باید با آب خوب شسته 
شوند تا گل و الی آن ها گرفته شده و در مرحله دوم با مقدار کمی مایع ظرف 
شویی و خیساندن آن ها می توان میوه ها را انگل زدایی کرد این بسیار مهم و 
تاثیرگذار است، بعد از اینکه این مرحله به پایان رسید فرایند گندزدایی شروع 
می شود برای این کار باید مواد ضدعفونی کننده را از فروشگاه ها تهیه کرده، 
بر اساس مقدار آب چند قطره داخل آن ریخته و میوه ها را درون آن گذاشته 
و بگذاریم تا چند دقیقه ای باشند و در آخر آب کشی کرده و استفاده کنیم 
این نکته بسیار مهمی است که اکثر افراد متاسفانه میوه و سبزی را به این 
صورت نمی شورند. احمدی طباطبایی بیان کرد: مورد دیگری که باید به آن 
در تابستان توجه داشت این است که مردم غذا را در خارج از یخچال قرار 
ندهند، زمانی که غذا سرد شد آن را باید در یخچال قرار داد و با گذاشتن 
تابستان سبب رشد  این هوای گرم  در  آن هم  یخچال  از  بیرون  در  غذا ها 
باکتری ها نشویم. او تصریح کرد: مواد غذایی باید زیرشان داغ باشد و درجه ای 
حدود ۵۰ تا ۶۰ درجه داشته باشند تا باکتری ها رویشان رشد نکنند و یا اینکه 

زمانی سرد شد حتما در یخچال نگهداری شوند.
قابل  بیماری های  در  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
انتقال از آب و غذا عمدتا عالئمی که بیماران پیدا می کنند: اسهال، استفراغ، 
تب و دل درد است و از آنجایی که این عالئم گوارشی هم ممکن است یکی از 
عالئم بیماری کووید ۱۹ باشد به همین سبب توصیه می شود که مردم زمانی 

با این عالئم مواجه شدند حتما به پزشک مراجعه کنند.
او افزود: تامین آب و امالح مهم بدن بسیار مهم و ضروری است؛ اگر فردی 
دچار اسهال می شود، چون آب بدنش کم شده باید این کمبود آب را جبران 
این کمبود آب برای بدن خطرناک بوده و بهتر است زمانی که  کند و اال 
دچار اسهال و استفراغ می شوند از پودر او آر اس استفاده کنند و هیچ داروی 
دیگری را برای خود درمانی مصرف نکنند، دارو های مختلفی وجود دارد و 
اینکه فکر می کنیم هر کس اسهال شد بالفاصله باید آنتی بیوتیک استفاده 
شود درست نیست و اگر فرد اسهالش طول بکشد و یا اسهال خونی و همراه 

با تب را تجربه کند باید حتما به پزشک مراجعه کند.

علوم  دانشگاه  حرفه ای  و  محیط  بهداشت  گروه  مدیریت  جانشین 
در  کرونا  شیوع  از  جلوگیری  برای  الزم  الزامات  کرمان  پزشکی 

محیط های کاری را تشریح کرد.
جعفر نوحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص راهکارهای جلوگیری 
سالمت  کرد:  اظهار  کاری  محیط های  در  ویروس  کرونا  گسترش  از 
بیماری  شیوع  از  پیشگیری  زمینه  در  مهم  مباحث  از  یکی  شاغلین 
راه های  و  عوامل  شناسایی  اهمیت  به  اشاره  با  وی  است.   ۱۹ کووید 
انتقال ویروس در محیط های کار، اظهار کرد: از این طریق می توان از 

انتقال ویروس کرونا در این قبیل محیط ها پیشگیری کرد.
نوحی ادامه داد: به منظور حفظ سالمت و کاهش مواجه شاغالن باید 

یکسری الزامات در ارگان ها و ادارات در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس بررسی ها ویروس کرونا عمدتاً از طریق 
ترشحات و ذرات ریز تنفسی و لمس اشیا پر تماس منتقل می شود، 
بیان کرد: در ادارات و ارگان ها مهم ترین بحث فاصله گذاری اجتماعی 
ارگان، یکسری  فعالیت هر  نوع  با  این خصوص متناسب  است که در 

فاصله گذاری ها انجام می شود.
با  کارکنان  چهره  به  چهره  مواجه  میزان  باید  این  بر  تاکید  با  نوحی 
کارکنان، کارکنان با مراجعان به حداقل ممکن کاهش پیدا کند، افزود: 

تجمع در محل کار ممنوع است.
وی با بیان اینکه سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان باید با حداکثر ۵۰ 
درصد ظرفیت تردد کنند، بیان کرد: استفاده از لوازم حفاظت فردی 

مانند ماسک و مواد ضدعفونی کننده باید مدنظر قرار گیرد.
سلف  در  غذا  سرو  حین  در  کارکنان  فاصله  رعایت  همچنین  نوحی 
سرویس محیط های کاری را مورد تاکید قرار داد و گفت: البته توصیه 
اکید می شود که در ادارات و محیط های کاری هیچ گونه غذایی سرو 
نشود و کارکنان غذای روزانه خود را به همراه داشته باشند و به صورت 
انفرادی استفاده کنند. نوحی بیان کرد: صندلی های مراجعان با فاصله 
در  ماسک  از  استفاده  به  ملزم  باید  افراد  این  و  گیرد  قرار  یکدیگر  از 
محیط های کاری شوند. این اقدامات زمانی مؤثر است که هم کارکنان 

و هم مراجعان پروتکل های بهداشتی را به صورت دقیق رعایت کنند.
برای  صوتی  سیستم های  از  استفاده  امکان  صورت  در  داد:  ادامه  وی 
برقراری ارتباط با مشتریان در دستور کار قرار گیرد و برای حضور و 
غیاب از سیستم های تشخیص چهره استفاده شود و از شیوه اثر انگشت 

استفاده نشود.
التحریر  لوازم  باید  بانک ها  ویژه  به  کاری  محیط های  در  گفت:  نوحی 
شخصی مورد استفاده قرار گیرد، متأسفانه در برخی مکان ها مشاهده 
می شود که از خودکارهای مشترک استفاده می شود در صورتی که باید 
توجه داشت اگر این لوازم به صورت مشترک استفاده شود می توانند به 

وسیله ای برای انتقال ویروس تبدیل شوند.
باید  درها  با دستگیره  افراد  تماس دست  برای کاهش  بیان کرد:  وی 
درها به صورت نیمه باز باشد یا از درهایی استفاده شود که به صورت 

خودکار باز و بسته شوند.

علوم  دانشگاه  حرفه ای  و  محیط  بهداشت  گروه  مدیریت  جانشین 
پزشکی کرمان با تاکید بر لزوم پرهیز از استفاده از پول نقد ادامه داد: 

کاهش تعداد کارکنان به یک سوم باید با تصویب ستاد کرونا باشد.
وی با اشاره به اینکه یکسری الزامات مانند فاصله گذاری، غربالگری، 
مراقبت و بازتوانی شامل تمامی شاغالن می شود، بیان کرد: تمامی افراد 
دارای عالمت های مشابه بیماری کووید ۱۹ باید غربالگری شوند و فرم 
خوداظهاری را تکمیل کرده و مدیران مجموعه باید از حضور این افراد 

در محیط کار جلوگیری کنند.
نوحی گفت: باید به صورت روزانه و تصادفی شاغالن غربالگری شوند و 
افراد دارای عالئم یا کارکنانی که در تماس با بیماران کرونایی هستند 

را شناسایی کنند.
وی با تاکید بر لزوم شناسایی افراد مشکوک در ورودی هر محیط کار 
افزود: مدیران در خصوص گروه های حساس و دارای بیماری زمینه ای 
تمهیداتی به کار گیرند که این افراد دورکاری کنند یا در محیطی دور 

از مابقی کارکنان قرار گیرند.
علوم  دانشگاه  حرفه ای  و  محیط  بهداشت  گروه  مدیریت  جانشین 
بعد  افراد  این  گفت:  مبتال  افراد  بازتوانی  در خصوص  کرمان  پزشکی 
از بهبود مجدداً در محیط کار حضور پیدا می کنند که البته باید ابتدا 
و  شود  انجام  الزم  آزمایشات  و  پزشکی  و  بهداشتی  الزم  ارزیابی های 
به محیط  درمانی می توانند  و  بهداشتی  مرکز  یا  پزشک  تأیید  از  بعد 

کار بازگردند.

عناصر  از  تن  چند  دستگیری  از  کرمان  اسالمی  انقالب  دادگاه  رییس 
سرویس های اطالعاتی بیگانه در کرمان خبر داد و گفت: برخورد قاطع 
به  را  اقتصادی و سرمایه گذاری  و رشد  امنیت  اشرار،  با  دستگاه قضایی 

جنوب کرمان بازگردانده است.
اظهار  خبر  این  جزییات  تشریح  در  خبرنگاران  در جمع  قربانی«  »احمد 
کرد: تعدادی از عناصر وابسته به سرویسهای اطالعاتی بیگانه در کرمان 
دستگیر و پس از طی مراحل تحقیق و رسیدگی حکم قانونی صادر گردیده 
است و نیز تعدادی از اعضای گروهک های معاند نیز در کرمان دستگیر 
شده و در دادگاه انقالب اسالمی کرمان به جرم آنها رسیدگی و منجر به 

صدور حکم شده است
وی با اشاره به این مطلب که در این دادگاه پرونده های امنیتی زیادی 
رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده است، گفت: از جمله این پرونده ها 
می توان به پرونده شرور »یحیی احمد یوسفی« و شرور »آریا جاویدان« 
شرارت  سالها  کرمان  استان  جنوب  منطقه  در  نامبردگان  که  کرد  اشاره 
بردن  بین  از  بر  عالوه  ایذائی خود  اقدامات  با  و  کردند  می  آدم کشی  و 
امنیت منطقه باعث از بین رفتن رشد اقتصاد آن منطقه نیز شده بودند 
سربازان  توسط  ای  جداگانه  های  عملیات  در  نفر  دو  هر  خوشبختانه  و 
گمنام حضرت ولیعصر علیه السالم در اداره کل اطالعات استان کرمان، 
دستگیر و به پرونده های آنها در دادگاه انقالب اسالمی کرمان رسیدگی و 
پس از صدور حکم اعدام و اجرای آنها، امنیت به منطقه بازگشت و باعث 

خوشحالی مردم و رشد مجدد اقتصاد و سرمایه گذاری شد
انقالب اسالمی کرمان،  به فعالیت چهار شعبه در دادگاه  اشاره  با  قربانی 

عنوان کرد: ورودی پرونده به این دادگاه در سال گذشته ۶۷۲۵ پرونده و 
ورودی پرونده در سه ماهه اول سال جاری ۱۲۹۵ پرونده بوده و در همین 
بازده زمانی خروجی پرونده سال قبل ۶۶۴۱ فقره پرونده و سه ماهه سال 

جاری ۱۲۱۰ پرونده بوده است
رییس دادگاه انقالب کرمان با اشاره به این مطلب که در سال گذشته در 
مجموع ۷۷ درصد ابالغیه های این دادگاه به صورت الکترونیکی صورت 
گرفته است، بیان کرد: در سه ماهه نخست امسال ۸۱ درصد ابالغیه های 

به نحو الکترونیک بوده است. 
از  بیماری کرونا و جهت جلوگیری  به شیوع  با توجه  قربانی عنوان کرد: 
سرایت این بیماری به زندان و در اجرای تدابیر مسئولین قوه قضائیه علی 
الخصوص ریاست کل دادگستری استان کرمان، مقرر گردید که به هیچ 
عنوان متهمین از زندان به مراجع قضائی اعزام نشوند و جلسات تحقیق و 
رسیدگی به صورت الکترونیکی و از طریق ویدیو کنفرانس صورت گیرد که 
در این راستا در سه ماهه نخست امسال ۴ درصد جلسه دادگاه و تحقیق از 
طریق ویدیو کنفرانس در مجتمع قضائی شهید باهنر کرمان صورت گرفته 
است که این موضوع عالوه بر جلوگیری از تسری بیماری کرونا به زندان، 
تا  زندان  از  متهمین  بدرقه  و  اعزام  در  زیادی  بسیار  هزینه  کاهش  باعث 

مرجع قضائی شده است
نیز  ها  پرونده  به  انقالب  دادگاه  رسیدگی  های  تشریح صالحیت  در  وی 
گفت: ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری به جرائمی که رسیدگی آنها 
در صالحیت دادگاه انقالب اسالمی است را تصریح کرده است این جرائم 
عبارتند از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی االرض، 

یا  مسلحانه  اقدام  یا  ایران  اسالمی  علیه جمهوری  اجتماع  و  تبانی  بغی 
مقام  به  توهین   ، نظام  با  مقابله  به منظور  اموال  اتالف  و  تخریب  احراق، 
به  مربوط  جرائم  تمام   ، رهبری  مقام  و  ایران  اسالمی  بنیانگذارجمهوری 
و  مهمات  و  اسلحه  قاچاق  و  آن  سازهای  پیش  و  روانگردان  مخدر،  مواد 
اقالم و مواد تحت کنترل و سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در 
صالحیت این دادگاه است مثل دخالت در امور پزشکی یا قاچاق کاالهای 
ممنوعه و قاچاق کاال به صورت حرفه ای و یا سازمان یافته و یا قاچاق 

کاالکه مستلزم حبس باشد
این مطلب که استان کرمان در  بر  تاکید  با  انقالب کرمان  رییس دادگاه 
امر مبارزه با مواد مخدر در کشور از جایگاه بسیار مطلوبی برخوردار است، 
خاطرنشان کرد: به برکت نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبری بی بدیل 
قوه  ریاست  رهنمودهای  و  ای  خامنه  امام  حضرت  انقالب  فرزانه  رهبر 
بسیار  تعامل  و  همدلی  کرمان،  استان  دادگستری  کل  رییس  و  قضائیه 
خوبی بین نیروهای عمل کننده اعم از نیروی انتظامی، اداره کل اطالعات 
و سپاه پاسداران استان کرمان با مراجع قضائی حاکم است و این همدلی 
و تعامل باعث ایجاد موفقیت بسیار زیادی در امر مبارزه شده است چرا 
که رصدهای اطالعاتی حاکی از این است که قاچاقچیان مواد مخدر برای 
حمل محموله های خود از استان کرمان به عنوان میدان مین یاد کرده و 
ترجیح می دهند تا آنجایی که می توانند از مسیر کرمان استفاده نکرده یا 
بیشترین تدابیر و امکانات خود را برای حمل مواد خود در این مسیر به کار 
می گیرند با این حال، درصد کشفیات مواد مخدر و مورد ضربه قرار گرفتن 

باندهای قاچاق مواد مخدر در این استان بسیار باال می باشد.

فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان تصریح کرد: رعایت عدالت مالیاتی از ارکان 
مهم وصول مالیات به حساب می  آید.

، حسین  استان کرمان  مالیاتی  امور  اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
مالیاتی  امور  مدیرکل  با  دیدار  در  کرمان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده  معروفی، 
اطمینان  و  اعتماد  ، جلب  مالیاتی  فرهنگ  هفته  تبریک  ، ضمن  استان 
مردم توسط مسئوالن نظام مالیاتی را بهترین راه نهادینه کردن فرهنگ 
برنامه ریزی درست  با  باید   : و گفت  برشمرد  مالیات در جامعه  پرداخت 
فرهنگ پرداخت مالیات را بین مردم نهادینه کنیم و به مردم نشان دهیم 
که با پرداخت مالیات چه کمک شایانی به رشد و توسعه کشور می کنند.

وی با اعالم آمادگی کامل سپاه ثاراهلل برای همکاری با امور مالیاتی استان 
در امر فرهنگ سازی مالیاتی ، اظهار کرد : راهی به جز تقویت فرهنگ 
مالیاتی نیست چرا که با ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب می توان انتظار 

ترغیب مردم به پرداخت مالیات را داشت.
معروفی بر لزوم عدم وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از فروش 

مالیاتی  درآمدهای  پایداری همچون  درآمدهای  با  آن  و جایگزینی  نفت 
تاکید کرد و گفت : تکیه دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی از محورهای 
مهم توسعه اقتصاد مقاومتی و دور شدن از اقتصاد تک محصولی بشمار 

می رود.
صاحبان  از  درآمد  با  متناسب  مالیات  اخذ  کرمان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
درآمدهای کالن را مهم برشمرد و افزود: نظام مالیاتی باید شفاف عمل 
خوبی  به  مالیات  دریافت  در  عدالت  که  باشند  داشته  باور  مردم  و  کند 
رعایت می شود و اگر این امر محقق شود، هیچ مشکلی در دریافت مالیات 
نخواهید داشت. وی ارائه گزارش عملکرد امور مالیاتی به مردم را موجب 
شفاف سازی و دارای اهمیتی خاص دانست و گفت: بحث اعتماد سازی و 
وصول معوقات مالیاتی یکی از کارهایی است که امورمالیاتی باید اهتمام 
ویژه ای به آن داشته باشد. مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان نیز در این 
دیدار خاطرنشان کرد: تعامل سازنده مجموعه مالیاتی استان با مردم سبب 
شده درآمدهای عمومی دولت در بحث مالیات به موقع ، صحیح و قانونی 

وصول گردد که اثراتش در رشد و آبادانی استان مشهود است.
سلمانی ارتقای فرهنگ مالیاتی را زمینه ساز تحقق برنامه های اقتصادی و 
مالیاتی دولت دانست وگفت : همه دستگاه های اجرایی باید در این راستا 

همکاری الزم را با امور مالیاتی استان داشته باشند.
وی توافق و تفاهم را بهترین راه وصول مالیات دانست و افزود : وصول 
مالیات همراه با اصول و رعایت مودی مداری، تکریم ارباب رجوع و تعامل 
حداکثری با مودیان مالیاتی سرلوحه برنامه های امور مالیاتی استان است.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان پرداخت مالیات برارزش افزوده را در 
 : اقتصادی و اجتماعی مهم برشمرد و اظهار کرد  راستای تحقق عدالت 
ها،  به حساب شهرداری  تومان  میلیارد  از ۱۱۰۰  بیش  در سال گذشته 
دهیاری ها و فرمانداری های استان از محل عوارض ارزش افزوده واریز 

شده است.
تحت  واحدهای  با  تعامل  جهت  را  کل  اداره  آمادگی  پایان  در  سلمانی 

پوشش سپاه ثاراهلل استان اعالم نمود.

جانشین مدیریت گروه بهداشت محیط و حرفه ای کرمان تشریح کرد:  الزامات کرونایی در محیط  کار

رییس دادگاه انقالب کرمان خبر داد:
دستگیری چند تن از عناصر سرویس های اطالعاتی بیگانه در کرمان

فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان:  رعایت عدالت مالیاتی از ارکان مهم وصول مالیات است

آگهی اصالحی آگهی مزایده

پیرو آگهی ماده ۵۶  قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور )آگهی تشخیص 
اراضی ملی و مستثنیات( مندرج در روزنامه کثیراالنتشار آیندگان  به شماره ۲۵۸۴ مورخ ۱۳۵۵/۵/۷ 
و روزنامه محلی اندیشه به شماره ۲۵۴۵ مورخ ۱۳۵۵/۵/۷ در خصوص آگهی پالک های -۱۸۲۳ 
۲۰۳۳ - ۱۹۹۴ - ۱۹۹۵ - اصلی از بخش ۳۶ و ۳۷ کرمان واقع در شهرستان سیرجان که در ردیف 
۸۹ آگهی فوق چاپ گردیده به اطالع می رساند وفق صورتجلسه تنظیمی مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۱۲ 
فی مابین ادارات ثبت اسناد و امالک و منابع طبیعی شهرستان سیرجان مشخص گردید که 
پالکهای مرقوم شده )-۱۸۲۳ -۲۰۳۳ -۱۹۹۴ ۱۹۹۵ - اصلی از بخش ۳۶ و ۳۷( در اوراق تشخیص 
شماره -۸۵ ۱۳۵۴/۱۲/۱۱ هیچ گونه ارتباطی به محدوده آگهی و برگ تشخیص مذکور نداشته 
و خارج از حدودات اربعه آن می باشند. لذا این آگهی صرفا جهت اطالع عموم و اصالح اجرای 
منابع طبیعی و ذخائر  از  قانون حفظ و حمایت  ماده ۲ )۵۶ سابق(  انجام شده  مقررات های 

جنگلی می باشد.۹۱۳۷۷۵

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت تجارتي خدماتي و مصالح ساختماني 
ملي  شناسه  و   ۲۸۶۲ ثبت  شماره  به  خاص  سهامي  کرمان  مرصوص 
۱۰۶۳۰۱۱۰۳۳۹ دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده 
شرکت که در ساعت ۹ صبح یکشنبه مورخ ۰۵ / ۰۵ / ۱۳۹۹ و جلسه مجمع 
عمومي عادی به طور فوق العاده که در ساعت ۱۰ صبح همان روز در محل 

شرکت تشکیل مي شود حضور بهم رسانند.
الف( دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده:

۱  تغییر نشاني  ۲ -تصویب اساسنامه جدید و سایر مواردی که به پیشنهاد 
سهامداران در صالحیت این مجمع میباشد.

ب( دستور جلسه مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده:
۱  انتخاب مدیران ۲ - انتخاب بازرس ۳ - انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت 
درج آگهي های شرکت و سایر مواردی که به پیشنهاد سهامداران در صالحیت 

هیئت مدیره شرکتاین مجمع میباشد.

آگهی دعوت از سهامداران )نوبت اول(
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

یارانه 

یارانه دیگر جزیی از زندگی هر فرد شده است و به نوعی با 
آن درگیر است و از شنیدن این کلمه فکری به ذهنش می 
آید. یکی تصمیم به پرداخت قبوض انرژی مصرفی می گیرد. 
ادا کند. سومی خرید  دیگری دین طلبکاری را می خواهد 
آذوقه و خوردن غذایی سیر با خانواده را در ذهن می پروراند. 
چهارمی هم کمک به دیگران را سرلوحه کار خود قرار می 
دهد و فردی هم در فکر گذاشتن آن روی دیگر سرمایه اش 
به  یارانه  واریز  انتظار  در  همه  و  شود  بیشتر  اندکی  تا  است 
حساب خود هستند و اگر اندکی واریز آن دیر شود هر یک 
به صورتی از دیگری در موردش می پرسد و لحظه شماری 
می کند که آن لحظه برسد تا فکرش را عملی کند. اما نمی 
دانم پدر آن دخترک چهارساله شیرین زبان که دیروز مرا دید 
به او چه قولی بابت یارانه داده بود که جلو آمد و سالم کرد و 

از من پرسید شما می دانید یارانه را کی می دهند؟

معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت هشدار داد:

اگر مردم به میدان نیایند 
روزهای سختی خواهیم داشت

 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: اگر 
را  نکنند روزهای سخت تری  با کادر درمان همراهی  مردم 

پیش رو خواهیم داشت.
دکتر "علی اصغر خیرخواه" در گفت و گو با ایسنا با ابراز 
نگرانی از وضعیت فعلی شیوع کرونا در جنوب کرمان گفت: 
این که مردم در این منطقه تا مدت ها خطر ویروس کرونا 
را باور داشتند به نوعی در قطع زنجیره انتقال  دچار مشکل 

بودیم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به مصوبات 
ستاد پیشگیری از کرونا در جنوب استان کرمان اشاره کرد 
و افزود: اعمال برخی از محدودیت ها طی روزهای اخیر در 
کاهش آمار مراجعات به مراکز درمانی تاثیر داشته و این مهم 

طی هفته های آینده قابل ارزیابی خواهد بود.
از تعطیلی یک  خیرخواه آغاز بکار فعالیت صنوف را بعد 
و  عنوان کرد  تعریف شده  پروتکل های  اساس  بر  هفته ای 
های  مجموعه  با  تاکنون  صنوف  و  بازاریان  چه  اگر  گفت: 
اگر هشدارهای  اما  اند  بهداشتی و درمانی همکاری داشته 
بهداشتی را در راستای تامین سالمت عمومی رعایت نکنند، 

بدون شک تعطیل خواهند شد.
اجرای مصوبات ستاد  لزوم مطالبه گری مردم در  بر  وی 
پیشگیری از کرونا تاکید کرد و گفت: انتظار است مردم  در 
تهدید می  را  با کسانی که سالمت عمومی  برخورد  مواقع 
کنند با دستگاهای ذیربط همراهی کنند و نظاره گر نباشند. 
استفاده  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
ادارات دولتی در روند  و  را توسط مردم  از ماسک  اجباری 
نزولی مبتالیان موثر عنوان کرد و افزود: استفاده از ماسک 
باید در جامعه نهادینه شود و همه باید به این نکته توجه 
داشته باشند که آیا خطر ویروس بیشتر است و یا استفاده  

از ماسک؟.
خیرخواه از اوج خدمات رسانی و پیک مراجعان به مراکز 
درمانی خبر داد و با ابراز تاسف گفت: تعداد تخت های پیش 
کرمان  استان  در جنوب  کرونایی  بیماران  برای  بینی شده 
تقریبا به صورت کامل اشغال و فول هستند و تعدادی نیز 
در  یابد  افزایش  مراجعین  بار  اگر  که  داریم  بدحال  مریض 

خدمات رسانی دچار مشکل خواهیم شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به آمار رو به رشد مبتالیان 
و بستری شدگان در زمینه تهیه اکسیژن مورد نیاز مشکلی 
اما دچار  نداریم  زمینه مشکلی  این  در  ندارد، گفت :  وجود 
پُر  به  بار نسبت  اگر در گذشته هفته یک  کمبود هستیم. 
اقدام می شده است در حال  کردن کپسول های اکسیژن 
انجام می شود و  حاضر این کار روزی سه الی چهار دفعه 
این یعنی بار مراجعین زیاد شده است و تقاضای اکسیژن نیز 

افزایش پیدا کرده است.
وی از تهیه برخی زیرساخت های مورد نیاز برای خدمات به 
بیماران بستری در جنوب کرمان خبر داد و گفت : اگر چه در 
تامین نیازها و زیرساخت های بهداشتی و درمانی اقداماتی 
صورت گرفته است اما اگر بار مراجعات به همین روال پیش 

برود با مشکل روبرو می شویم.
خیرخواه آمار مرگ و میر و تعداد بستری شدگان را هشدار 
جدی برای سالمت عمومی جامعه دانست و گفت: در حال 
حاضر تعداد ۳۷ بیمار مشکوک و ۳۶ مورد بستری مثبت 
قطعی ابتال به کووید ۱۹ داریم که اگر این آمار افزایش پیدا 

کند امکانات پاسخگو نخواهند بود. 
وی از رسانه ها خواست بیش از این در راستای استفاده  
تالش  اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت  و  ماسک  از  عمومی 
کنند و اظهار کرد: مدیران مراکز درمانی اذعان دارند بعد از 
تعطیلی صنوف پُرریسک یک تنفس جزئی برای کادر درمان 
ایجاد شده اما در مجموع نتیجه این محدودیت ها طی هفته 

ها و روزهای آینده مشخص خواهد شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با استمداد 
از مردم توجه به تذکرات و نگرانی های رهبر معظم انقالب 
را در استفاده از ماسک و خستگی کادر درمان خواستار شد 
و گفت: سخنان رهبر معظم انقالب انقالب موجب دلگرمی 
کادر درمان است و نگاه ایشان به زحمات مدافعان سالمت می 
تواند چراغ راه مردم و مسووالن باشد و با رعایت دستوالعمل 
شستشوی  مراقبتی،  خود  جمله   از  بهداشت  وزارت  های 
دست ها، خودداری از تجمع و سفرهای غیرضروری، در خانه 
ماندن و استفاده از ماسک می توان این شرایط را پشت سر 

گذاشت.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش  رونق کشاورزی کرمان روزنه ای رو به امید 

سرویس اقتصادی کرمان امروز
 

 ، گردو   ، خرما   ، پسته  کشت  زیر  سطح  نخست  مقام 
مقام اول تولید آرتیمیا و کرک و رتبه دوم به لحاظ کشت 
محصوالت جالیزی و گلخانه ای کشور در دست کشاورزان 
کرمانی بیانگر تدبیر و امیدی است که در بخش کشاورزی 

کرمان به کار گرفته شده است.
افزون  بودن  دارا  با  کرمان  زرخیر  استان  ایرنا،  گزارش  به 
بر ۱۱ درصد مساحت کل کشور حدود ۲۵ درصد از باغات 

کشور در خود جای داده است.
شرایط  در  منطقه  این  کوش  سخت  کشاورز  هزار   ۳۰۰
اند  توانسته  کرمان  کویری  استان  در  هوایی  و  آب  مختلف 
محصوالتی با ارزش افزون بر ۱۴ هزار میلیارد تومان تولید 

کنند که جای تقدیر دارد. 
سهم بخش کشاورزی در اقتصاد این استان بیش از ۲ برابر 
متوسط کشور است و کرمان در سال ۹۷ حدود ۷۰ هزار 
میلیارد تومان تولید ناخالص داشته که با این اوصاف بخش 
کشاورزی کرمان سهم قابل مالحظه ای در اشتغال و تولید 

نسبت به متوسط کشور دارد.
قابل توجه است که بخش کشاورزی کرمان طی هفت سال 
اخیر روند رو به رشدی را طی کرده است چنانچه در برخی 

پارامترها گوی سبقت را از سایر استان ها ربوده است. 
 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان نیز به رشد 
قابل توجه بخش کشاورزی در این استان اذعان دارد و به 
کرمان  در  غذایی  و  تبدیلی  بخش صنایع  اقدامات شاخص 
برداری  اشاره می کند و می گوید: تعداد پروانه های بهره 
 ۳۲۳ تعداد   ۹۲ سال  پایان  تا  کرمان  در  کشاورزی  صادره 
اشتغالزایی  ریال،  میلیارد  هزار   ۷۲ گذاری  سرمایه  با  فقره 
سه هزار و  ۸۸۴ نفر و جذب مواد خام هزار و ۴۰ هزار تن 
بوده و این مقدار در دولت تدبیر و امید ۳۱۲ فقره با سرمایه 
گذاری ۴۸ هزار میلیارد ریال، اشتغالزایی سه هزار و ۲۶۹ 

نفر و جذب مواد خام ۷۳۷ هزار تن است.
عباس سعیدی اظهار کرد: جواز تاسیس صادره در بخش 
کشاورزی تا پایان سال ۹۲ در کرمان هزار و ۱۱۵ فقره و در 

دولت تدبیر و امید ۹۵۰ فقره بوده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با بیان اینکه 
پایان  تا  ظرفیت کارخانه های گالبگیری و عرقیات گیاهی 
این  بوده است تصریح کرد:  به میزان ۶ هزار تن  سال ۹۲ 
میزان در دولت تدبیر و امید سه هزار و ۲۵۰ تن و مقدار 
هزار  هشت  کرمان  استان  در  محمدی  گل  تولید  بر  مازاد 

تن است.
محصوالت  نگهداری  های  سردخانه  ظرفیت  گفت:  وی 
کشاورزی در استان کرمان تا پایان سال ۹۲ حدود ۱۶۳ هزار 
و ۷۰۰ تن و در دولت تدبیر و امید ۱۶۳ هزار و ۳۰۰ تن و 
در مجموع ۳۲۷ هزار و هزار تن است که از این میزان حدود 
۲۹۰ هزار تن مربوط به سردخانه های نگهداری خرما است. 
خرمای  ساالنه  تولید  بر  مازاد  مقدار  کرد:  تاکید  سعیدی 

استان کرمان حدود ۱۶۰ هزار تن است.
وی همچنین به راه اندازی بزرگترین مرکز تولید و پرورش 
مزارع  توسعه  سیست،  تن  سه  ظرفیت  با  کشور  در  آرتمیا 

حال  در  گوشت  تن   ۸۵ تولید  با  خاویاری  ماهیان  پرورش 
تن   ۹۷۰ از  آبزیان  تولید  درصدی   ۲۱۰ افزایش  و  حاضر 
 ۱۳۹۸ سال  در  تن  هزار  سه  به  یازدهم  دولت  ابتدای  در 
به عنوان اهم فعالیت های شاخص توسعه آبزی پروری در 

استان کرمان اشاره کرد.
انجام شده در بخش  اقدامات  اینکه  به  اشاره  با   سعیدی 
توسعه  شامل  پروژه  هفت  قالب  در  کرمان  استان  زراعت 
کشت دانه های روغنی در دولت تدبیر و امید است اظهار 
 ۲۰۰ شامل   ۱۳۹۲ سال  در  کلزا  زیرکشت  سطح  داشت: 
هکتار بود که این مقدار در دولت تدبیر و امید به ۲ هزار و 

۲۰۰ هکتار رسیده است.
اساسی  محصوالت  بذور  تولید  در  خوداتکایی  به  وی 
کرد:  تصریح  و  اشاره  امید  و  تدبیر  دولت  در  استراتژیک  و 
میانگین تولید بذور گندم و جو در سال ۹۲ حدود چهار هزار 
و ۲۰۰ تن و در دولت تدبیر و امید این مقدار هفت هزار تن 

است که افزایش ۶۶ درصدی دارد.
داد:  ادامه  کرمان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
تولید بذر هیبرید ذرت در سال ۹۲ در کرمان ۶۰ تن و در 
دولت تدبیر و امید این مقدار به ۱۰۰ تن رسیده که رشد 

۶۶ درصدی دارد.
وی همچنین به ارتقا راندمان تولید در محصوالت اساسی 
و استراتژیک کشاورزی کرمان به عنوان یکی از ظرفیت ها 
زیر  اشاره و تصریح کرد: سطح  استان  این  اقدامات  البته  و 
کشت و میزان تولید گندم در سال ۹۱ حدود ۵۵ هزار هکتار 
و معادل ۱۶۵ هزار تن بوده که این مقدار در دولت تدبیر و 

امید به ۳۴ هزار هکتار معادل ۱۶۲ هزار تن رسیده است.
سعیدی گفت: افزایش میانگین تولید گندم از سه تن به 
۴.۸ تن در هکتار، افزایش سطح زیرکشت سورگوم از ۵۰۰ 

به هزار و ۲۰۰ هکتار رسیده است.
مزارع   در  میکروتیپ  آبیاری  توسعه  پروژه  اجرای  به   وی 
استان کرمان اشاره کرد و گفت: افزایش بهره وری مصرف 
افزایش  آب به میزان ۴۰ درصد، تسهیل در مصرف کود و 
به  محصول  کیفی  و  کمی  افزایش  کودها،  مصرف  کارآیی 
دلیل عدم مواجهه با تنش آبی و تغذیه ای، امکان کاشت و 
آبیاری اول در زمان مناسب کاشت توصیه شده و در نتیجه 
کاهش ریسک مواجه شدن محصول با خطرات سرمازدگی 

بادزدگی در کشت های  و  تابستانه و گرمازدگی  در کشت 
پاییزه غالت و کلزا و مدیریت فنی مزارع استان در سطح 
انجام  ۲ هزار هکتار و در قالب طرح کوثر )تجمیع مزارع( 
و تعداد ۱۶ موتور پمپ در طول هفت سال گذشته به طور 

کامل تجهیز شده است.
محصوالت  در  نشایی  کشت  توسعه  پروژه  اجرای  به  وی 
زراعی استان کرمان اشاره و تصریح کرد: سطح نشا و تولید 
نشا در سال ۹۱ حدود ۵۰۰ هکتار و در دولت تدبیر و امید 

هزار و ۳۶۸ هکتار است.  
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  معاون 
ارقام  مقایسه  پروژه  اجرای  بهای  اشاره  با  نیز  کرمان 
متوسط  ارقام  جایگزینی  و  کشاورزی  جدید  محصوالت 
گفت:  و  کرد  اشاره  کرمان  در  در خشکی  پرتحمل  و  رس 
مقایسه ارقام هیبرید جدید ذرت در شهرستان ارزوئیه شامل 
کارآیی  و  عملکرد  با  متوسط رس  هیبرید  ارقام  جایگزینی 
ارقام جدید زودرس برای  باال در ذرت، معرفی  مصرف آب 
ارقام جدید و  از خشکی در گندم و جو و معرفی  اجتناب 

زودرس در محصوالت پنبه و کلزا است.
ارقام  توسعه کاشت  و  پورخاتون گفت: معرفی  محمدرضا 
جدید پنبه وارداتی مای از کشور ترکیه و ماکسا از یونان با 
عملکرد بیش از پنج تن وش در هکتار از جمله نتایج این 

طرح است.
وی به تدوین برنامه جهش تولید در سال ۱۳۹۹ اشاره و 
تاکید کرد: با توجه به نامگذاری سال جاری به نام جهش 
تولید توسط مقام معظم رهبری )مدظله العالی( بالفاصله از 
موضوع  کرمان  استانداری  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  طرف 

ابالغ و برنامه تدوین شد.
مانند  جدید  ای  علوفه  محصوالت  سطح  افزایش  از  وی 
سورگوم - چغندر علوفه ای - ارزن علوفه ای و شبدر برسیم 
موجود،  سطح  به  نسبت  هکتار  هزار  میزان  به  )مصری( 
افزایش سطح دانه های روغنی شامل کلزا - گلرنگ و کنجد 
به میزان هزار هکتار نسبت به سطوح قبلی و برنامه بهبود 
مدیریت زراعی از جمله تغذیه بهینه، مدیریت مزرعه شامل 
استفاده از بذور جدید، رعایت تاریخ و تراکم مناسب کاشت، 
کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری آب و خاک و 
سایر منابع تولید، کاهش ریسک تولید و خطرات ناشی از 

عوامل اقلیمی مانند سیل و سرما زدگی با تمهیدات فنی و 
مدیریتی مناسب و بموقع از جمله رئوس برنامه های جهش 

تولید در محصوالت زراعی استان کرمان نام برد.
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  معاون   
دومنظوره  آفتابگردان  مزرعه  احداث  داد:  ادامه  کرمان 
کاهش  و  بافت  و  ارزوئیه  شهرستان  در  روغنی(  )آجیلی- 
با  ارزوئیه   ۹۸ سال  آبان  بیستم  در  زدگی  سرما  خسارت 
های  کشت  در  زودرس  و  متوسط  ارقام  کاشت  از  استفاده 
انجام شده در دولت تدبیر  اقدامات  از جمله  تاخیری ذرت 

و امید است.
وی ادامه داد: سطح زیر کشت گندم شمال استان کرمان 
۳۴ هزار هکتار بوده که از این میزان هم اکنون حدود ۱۳ 
هزار هکتار مربوط  به گندم دروم )مناسب ماکارونی( مربوط 
شهرستان  در  بذری  تکثیر  مزارع  کشت  زیر  و سطح  است 

ارزوئیه بالغ بر ۱۳۵۰ هکتار است.
وی گفت: در سال زراعی جاری برای اولین بار در کشور 
به  کشور  ماکارونی  صنایع  و  شده  کشت  قراردادی  گندم 
دوروم  گندم  باالی  کیفیت  به  توجه  با  گندم  خرید  منظور 

شمال کرمان، این استان انتخاب شد.
پورخاتون گفت: در این روش کشت، کارخانجات ماکارونی 
کشور اقدام به عقد قرارداد با کشاورزان گندمکار کرده و در 
نقدی  به صورت  کارخانجات  که خرید  عنوان شده  قرارداد 
را  گندم  دولت  تضمینی  نرخ  از  بیش  درصد   ۱۰ و  بوده 

خریداری می کنند.
سعیدی اظهار کرد: در کشت قراردادی، صنایع ماکارونی 
متعهد شده که به میزان بیش از ۵۰ هزار تن گندم دوروم 
نرخ ۱۰  با  به خرید  توجه  با  و  را خریداری کند  کشاورزان 
می  معیشتی  لحاظ  به  تضمینی  خرید  نرخ  از  بیش  درصد 
برای  ریال  میلیارد   ۱۳۰ از  بیش  ای  افزوده  ارزش  تواند 

کشاورزان داشته باشد.
پروژه  هفت  قالب  در  شده  انجام  اقدامات  کرد:  بیان  وی 
شامل توسعه کشت دانه های روغنی در دولت تدبیر و امید و 
سطح زیرکشت کلزا در سال ۱۳۹۲ شامل ۲۰۰ هکتار است. 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  معاون 
و  اساسی  محصوالت  در  تولید  راندمان  ارتقا  به  کرمان 
استراتژیک کشاورزی استان کرمان اشاره کرد و گفت: سطح 
زیر کشت و میزان تولید گندم در سال ۹۱ حدود ۵۵ هزار 
هکتار معادل ۱۶۵ هزار تن است و در دولت تدبیر و امید ۳۴ 

هزار هکتار معادل  ۱۶۲ هزار تن است.
وی اظهار کرد: افزایش میانگین تولید گندم از سه تن به 
۴.۸ تن در هکتار و افزایش سطح زیرکشت سورگوم از ۵۰۰ 

به ۱۲۰۰ هکتار رسیده است.
تیپ  میکرو  آبیاری  توسعه  پروژه  اجرای  به  پورخاتون 
بهره  افزایش  افزود:  و  کرد  اشاره  کرمان  استان  مزارع   در 
مصرف  در  تسهیل  درصد،   ۴۰ میزان  به  آب  مصرف  وری 
وکیفی  کمی  افزایش  کودها،  مصرف  کارآیی  وافزایش  کود 
محصول بدلیل عدم مواجهه با تنش آبی و تغذیه ای و امکان 
شده  توصیه  کاشت  مناسب  زمان  در  اول  وآبیاری  کاشت 
با خطرات  ودر نتیجه کاهش ریسک مواجه شدن محصول 
در  وبادزدگی  وگرمازدگی  تابستانه  کشت  در  سرمازدگی 

کشتهای پاییزه غالت وکلزا از جمله این طرح ها است.
منبع:خبرگزاری ایرنا

مشاور امالک چه وظایفی را بر عهده دارد؟ 
سرویس اجتماعی کرمان امروز

برای  زمین  و  ملک  انتخاب  از  که  می دانیم  ما  همه   
خرید و یا اجاره گرفته تا زمانی که پای قرارداد بنشینیم 
وجود مشاورین امالک می تواند تا چه اندازه مؤثر و مهم 
باشد. معموالً در ذهن همه ما کار ها و وظایف مشخصی 
بر اساس همان  و  امالک مشخص شده  برای مشاورین 
حالی  در  این  می خواهیم.  کمک  آن ها  از  نیز  تصورات 
است که شاید ماجرا کمی متفاوت تر و کلی تر از چیزی 
باشد که فکر می کنیم. در این مطلب تصمیم داریم به 
وظایف مشاور امالک بپردازیم و شما را با موارد دقیقی 

از این شغل آشنا کنیم.
درباره مشاور امالک

در  امالک  مشاورین  که  بگوییم  باید  کلی  طور  به 
فروشنده،  امالک  مشاورین  قابل  کلی  بخش  چهار 
قابل  معامالت  کارگزاران  و همین طور  خریدار، دوطرفه 
دسته بندی هستند. دسته اول مربوط به کسانی می شوند 
که می توانند در پروسه اجاره و یا فروش یک ملک همراه 
و کمک کننده باشند. دسته دوم، اما به مشاوران امالکی 
خریداران  به  ملک  خرید  پروسه  در  که  می شود  گفته 

کمک می کنند.
 مشاوران دوطرفه نیز همان طور که از نامشان مشخص 
است موظف هستند که به هر دو طرف معامله با صداقت 
دلیل  همین  به  دهند.  مشاوره  و  راهنمایی  درستی  و 
نیز طبیعی است که کار این نوع از مشاوران به مراتب 

سخت تر خواهد بود.
دسته آخر که به کارگزاران معامالت مربوط می شود در 
واقع نمایندگان خریدار و یا فروشنده به حساب می آیند. 

کارگزاران معامالت هیچ گونه تعهد محرمانه ای با طرفین 
نظر  در  بدون  و  قانونی  صورت  به  بلکه  ندارند،  معامله 

گرفتن منافع هیچ کدام از طرفین فعالیت می کنند.
وظایف مشاور امالک

به طور کلی شغل مشاور امالک از ابعاد بسیار متفاوتی 
کرد  اعتراف  باید  هم  دلیل  همین  به  و  است  برخوردار 
جای  ساده  مشاغل  میان  در  را  آن  نمی توان  اصاًل  که 
داد. یکی از مهم ترین ویژگی های مشاور امالک حفظ و 
رعایت اخالقیات است. برای آنکه بتوان به روند درست 
و سالمی از مشاوره امالک پرداخت باید صداقت، عدالت، 
رازداری و همین طور امانت را در نظر داشت و به گونه ای 
خود  نوبه  به  طرفین  از  کدام  هر  منافع  که  کرد  رفتار 

حفظ شود.
را  امالک  مشاور  وظایف  از  دیگر  یکی  این  بر  عالوه 
می توان در احراز سمت و هویت دو طرف معامله خالصه 
رخ  حوزه  این  در  که  مشکالتی  مهم ترین  از  یکی  کرد. 
عنوان  به  را  خود  بسیاری  افراد  که  است  این  می دهد 

وکیل، ولی و... جا می زنند و با این کار نیز به کاله برداری 
می پردازند. به همین دلیل هم هست که احراز هویت دو 
طرف در چنین شرایطی اهمیت بسیاری پیدا می کند. 
در این میان این مشاور امالک است که باید به چنین 
نکات و مسائلی توجه کند. با این ویژگی، ممنوع المعامله 
نبودن هر کدام از طرفین نیز قابل تشخیص خواهد بود. 
در واقع مشاورین امالک موظف هستند که به اصطالح 
اهلیت دو طرف معامله را بررسی و تائید کنند. این یعنی 
ببینند که آیا طرفین توانایی قانونی برای دارا شدن حق 

و یا اعمال و اجرای آن را دارند یا خیر.
برای این کار هم ساده ترین و ابتدایی ترین راه بررسی 
در  هم  طرفین  ملی  کارت  و  شناسنامه  کپی  و  اصل 
بود.  خواهد  قرارداد  تنظیم  زمان  در  هم  و  کار  ابتدای 
با این حال گاهی به غیر از این موارد، مدارک شناسایی 

دیگری نیز به فراخور موقعیت درخواست خواهد شد.
 از دیگر وظایف مشاورین امالک می توان به این اشاره 
بررسی  کامل  طور  به  نیز  را  معامله  مورد  باید  که  کرد 

ملک  که  شود  مطمئن  باید  فرد  یعنی  این  نمایند. 
موردنظر دارای سند رسمی مالکیت بوده و کاماًل صحیح 
و بدون هیچ قلم خوردگی است. در چنین شرایطی اگر 
هر نوع مورد مشکوکی مشاهده شد باید توضیحات سند 
مشاورین  موقعیت  این  در  کرد.  بررسی  کامل  طور  به 
بنچاق آن تطبیق داده و  با  را  باید سند مالکیت  امالک 
و  سند  صدور  سال  بررسی  شود.  مطمئن  آن  صحت  از 
تمامی اطالعات تکمیلی آن نیز از جمله مواردی است که 

می توان به عنوان وظایف مشاورین امالک از آن نام برد.
باید در جهت  از مواردی که  این میان یکی دیگر  در 
شود  بررسی  امالک  مشاورین  توسط  ملک  صحت 
وضعیت ملک مورد معامله است. این یعنی مشاور امالک 
یا  و  تخلیه  حاضر  حال  در  ملک  که  شود  متوجه  باید 
در تصرف است. عالوه بر این دریافت اصل اجاره نامه از 
فروشنده در رابطه با معامالت اجاره و همین طور بررسی 
تاریخ انقضای اجاره نیز مواردی است که در ذیل وظایف 

مشاورین امالک قرار می گیرد.
موارد  از  بسیاری  انضمام  به  این ها  تمامی  کنار  در 
شرایط  و  ملک  قرارداد،  صحت  با  رابطه  در  حقوقی 
ملک،  قیمت گذاری  همچون  دیگری  عناوین  طرفین، 
و  ابعاد  از  اعم  جزئیاتی  بررسی  نهایی،  قیمت  بازبینی 
تأسیسات خانه، بررسی و مشاوره در حوزه رفع معایب 
برای  مناسب  تصاویر  تهیه  و  محل  در  حضور  خانه، 
تبلیغات  از  استفاده  اجاره ملک،  یا  و  فروش  آگهی های 
اینترنتی، برنامه ریزی برای بازدید مشتریان، مذاکره در 
پیشنهادی،  مبالغ  و همین طور  قرارداد  با شرایط  رابطه 
بازبینی  قرارداد،  عقد  نهایی  جلسه  برای  برنامه ریزی 
و...  آنالین  آگهی های  به روزرسانی  قرارداد،  پرونده های 

نیز از وظایف مشاورین امالک به شمار می آیند.
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نوشتاری درباره رمان های مدرن در ایران 

سرویس ادبی کرمان امروز
 

و جامعه ای  زمانه  و  نویسان، خود محصول دوره  »رمان 
روشن  گفته  این  می کنند.«  زندگی  آن  در  که  هستند 
و  تغییر می کند  نیز  رمان  تغییرات جامعه،  با  که  می کند 

شکل تازه ای به خود می گیرد.
کارلوس فوئنتس در آغاز مقاله ی سروانتس و نقد خواندن 

می گوید:
شد،  آغاز  زمانی  چه  از  جدید  عصر  بپرسند  من  از  اگر 
سال  در  المانچا  کیشوت  دن  که  زمانی  آن  از  می گویم 
1605 میالدی دهکده ی خود را ترک گفت، به میان دنیا 
درباره اش خوانده،  او  آنچه  به  دنیا  و کشف کرد که  رفت 

شباهتی ندارد.
به عبارتی، دن کیشوت همان من تنها یا انسان مدرنی 
اساطیری  نیروهای غیر بشری و حمایت های  از  است که 
دنیایی  با  مبارزه  به  تنهایی  به  باید  خود  و  ندارد  بهره ای 
برخیزد که با او بیگانه است. در حالی که در حماسه ها و 
رمانس ها و داستان های پهلوانی اگر دقت کنیم، می بینیم 
تفسیر  همانطور  را  جهان  یونانی،  ادیپوس  و  آشیل  که 
اینان  فرانسوی.  روالن  و  انگلیسی  آرتورشاه  که  می کنند 
در آنچه می بینند تردید نمی کنند و به حقیقتی یگانه باور 

دارند.
ابداع  پانتیه می گوید سروانتس »من« جدیدی  آلخوکار 
ادبیات جدید می گوید  پاز در تعریف  اکتاویو  می کند و 
»ادبیات جدید هم مثل ادبیات گذشته از قهرمانان و اوج 
تحلیل هم می کند. دن  را  آنان  اما  آنان می گوید  فرود  و 
کیشوت، آشیل نیست؛ او در بستر مرگ سخت به کندوکاو 

در وجدان خود می پردازد.
اندیشه های  بر  مبتنی  غربی  مدرن  رمان  دیگر،  زبان  به 
اومانیستی پس از رنسانس است. در واقع از دن کیشوت 
و  علم  در  جدید  کشفیات  با  همزمان  که  است  بعد  به 
گذشته ی  با  انسان  تقابل  دینپیرایی  نظیر  جنبش هایی 
مدرن  رمان  زمانه،  این  فرزندان  و  می شود  آغاز  خویش 

می نویسند.
شاخصه های رمان مدرن

فلسفی هنر  دیدگاه  از  رمان مدرن  مولفه های  مهم ترین 

آشنایی  زدایی،  مرکزیت  نمایی،  واقع  بحران  از:  عبارتند 
زدایی، انزوا و ابهام معنایی. از نظر صوری نیز رمان مدرن 
با قهرمان سنتی، طرح قصه و راوی المپی وداع می گوید. 
ارزش های  تجلی  و  معنوی  فضای  فقدان  کنست  کنراد 
و  می داند  مدرن  رمان  شاخصه ی  مهم ترین  را  اخالقی 
معتقد است این رمان ها از نظر حال و هوا بسیار متشنج 
به  ایمان  و  انجیل  از  و دارای تضاد هستند. دیگر عبارتی 
منجالب  این  میان  در  باشد،  نکرده  تغییری  که  انسانیت، 
هزل و غرائز پست پیدا نمی شود. انسان ها به عنوان افرادی 
نفرت انگیز، به عنوان دنباله روهایی متوسط، مدیران تازه به 
دوران رسیده، متقلب و عیاش، شکنجه گر و قربانیان دست 

بسته نشان داده می شوند.
خواننده و رمان

ویرجینیا وولف می گوید: نخستین گام در عمل خواندن 
رمان، یعنی تاثیرپذیری تا بیش ترین درک، تنها نیمی از 
از  را  تا حداکثر لذت  اگر قرار است  فرایند خواندن است. 
رمان ببریم، باید به دنبال نیم دیگر باشیم. البته نه با عجله 
و فوری: منتظر شوید تا غبار خواندن بخوابد، کشمکش و 
دودلی فرو بنشیند؛ قدم بزنید، صحبت کنید، گلبرگ های 
یا بخوابید. آن وقت است که  خشکیده ی گلی را بچینید 

ناگهان بدون اراده ی ما، کتاب به سمت ما برمی گردد.
انتزاعی است. یعنی رمان مبین  رمان مفهومی ذهنی و 
رمان های  خواندن  نتیجه ی  در  که  است  ذهنی  مفهومی 
بسیار متعدد و کامال متفاوت شکل گرفته است. پس هرگاه 
سخن از رمان به میان می آوریم، الجرم تعریفی را تعمیم 
بیشتر  بررسی داستان های خاص  از  قدر  می دهیم که هر 
فاصله بگیرد، به همان میزان جالب توجه تر و کم معناتر 
می شود. در واقع رمان یا رمانس بدون شرکت خواننده و 
سعی او در تکمیل اثر، هستی نمی یابد. به عبارت دیگر تا 
اساس  بر  را  داستان  نخواهد  یا  نتواند  خواننده  که  زمانی 
واقعی  خواندن  بی آفریند،  ذهنش  در  نویسنده  اشاره های 
خوانده  داستان  خود  صورت،  این  در  نمی گیرد.  صورت 
می شود.  خوانده  آن  درباره ی  مطالبی  بلکه  نمی شود، 
و  شرایط  همان  دارای  و  است  خالقی  هنر  خواندن، 
با  هنری  آثار  بیننده ی  هر  که  است  محدودیت هایی 
قوه ی خیال خود یک قطعه سنگ، رنگ های روی بوم، 
صدا و سایر چیزهایی را که به خودی خود کامال بی 

معنا هستند، به اثری صوری و معنادار تبدیل می کند. 
معنی حاصل را تخیل ناشی از نمادها خلق می کند و 
این تخیل باید ابتدا در زمینه ی کاربرد و معنی نظامی 
که خود  گونه  همان  درست  باشد.  فرهیخته  نمادین، 
هنرمند فرهیخته شده است. خواننده شاید تصور کند 
که کامال پذیرا و فاقد قوه ی تشخیص است و بکوشد 
تا بدون هرگونه قضاوت یا دخالتی، دست به تجربه ای 
فعال  بسیار  عمل خالق  مشغول  او  واقع  در  اما  بزند؛ 
است  این  او  توجهی  بی  دلیل  و  است  پیچیده ای  و 
روی  ناخودآگاه  ضمیر  در  عمل  این  اعظم  بخش  که 

می دهد.
رمان سرگذشت حاجی  با  فارسی  رمان  در حقیقت 
آغاز  اصفهانی  حبیب  میرزا  قلم  به  اصفهانی،  بابای 
و  تاریخی  حقایق  از  است  سرشار  رمان  این  می شود. 
اجتماعی عصر قجر، لطایف و بدایع، آداب و رسوم و 
قاجار.  حکام  مملکت داری  شیوه ی  و  ایرانیان  عقاید 
محمدتقی بهار می گوید »این رمان به عنوان شاهکار 

قرن سیزدهم ادبیات فارسی شناخته می شود«.

تاریخچه رمان در ایران
توسعه ی  اثر  بر  داستان نویسی  و  داستان  ادبی  نوع  این 
و  است  آمده  پدید  فارسی  زبان  در  اروپا  و  ایران  ارتباط 
عربی،  کشورهای  در  امروزی  شیوه ی  به  داستان نویسی 
اواخر  و در  و هندوستان کمابیش هم  زمان  ایران  ترکیه، 
و  موجبات  از  است.  شده   باب  نوزدهم  قرن  دوم  نیمه ی 
ورود  به  می توان  فارسی  زبان  در  رمان  پیدایش  مقدمات 
زبان های  از  ترجمه  و  مطبوعات  تاسیس  چاپ،  صنعت 
تاثیر  تحت  بعدها  و  فرانسه  زبان  تاثیر  تحت  که  اروپایی 

زبان های روسی و انگلیسی بوده است، اشاره کرد. 
رمان مدرن در ایران

آغاز  کور(  )بوف  هدایت  صادق  با  ایران  در  مدرن  رمان 
می شود. سپس با صادق چوبک )سنگ صبور( و هوشنگ 
گلشیری )شازده احتجاب( ادامه می یابد. جریان مدرنیسم 
دهه  یک  و  شد  رانده  حاشیه  به  انقالب  پیروزی  از  پس 
گلشیری  هوشنگ  گردید.  افزون  بدان  اقبال  دوباره  بعد 
که  است  انقالب  از  بعد  مدرن  رمان  تئوریسین  موثرترین 
چه با آثار خود چون رمان های آیینه های دردار و جن نامه 

و چه با درس های داستان نویسی خود، برخی نویسندگان 
جوان را به این مسیر سوق داد. رمان های نوشدارو )علی 
معروفی،  )عباس  مردگان  سمفونی   ،)1370 مؤذنی، 
1368(، نقش پنهان )محمد محمدعلی، 1370(، نیمه ی 
)شهریار  و دل دل دادگی  سناپور، 1378(  )حسین  غایب 
مندنی پور، 1377( از جمله نمونه های برجسته رمان مدرن 

در این دوره هستند.
رمان مدرن فارسی پس از انقالب عمدتا به نقد وضعیت 
رویکرد  می پردازد.  جامعه  در  موجود  سیاسی  و  فرهنگی 
سنتی  رئالیست های  همچون  مدرن،  جریان  اصلی 
رویکردی انتقادی است با این تفاوت که موضوع انتقاد آنان 
سیاسی  وضعیت  بلکه  انقالب،  از  پیش  سلطنتی  نظام  نه 
حاضر است. مهمترین تفاوت مدرنیسم داخلی با مدرنیسم 
غربی در همین تفاوت نگرش به تحوالت اجتماعی نهفته 
است. مدرنیسم غربی با کناره گیری از واقعیت بیرونی، به 
مسئولیت  هیچ گونه  و  می برد  پناه  افراطی  ذهنیت گرایی 
نیست.  قائل  خود  برای  اصالح طلبی  نقش  یا  اجتماعی 
از  را  خود  نمی تواند  که  داخلی  مدرنیست  نویسنده ی  اما 
دغدغه های سیاسی و اجتماعی روزانه رها سازد، رویکرد 
تکنیک های  با  البته  را  خود  رئالیست  اسالف  انتقادی 
روایت ذهنی مدرن در عرصه های اجتماعی دنبال می کند 
اجتماعی  مسئولیت  به  می کند  احساس  ترتیب  بدین  و 
فارسی  رمان مدرن  است.  ایدئولوژیک خود عمل کرده  و 
نگاه  دارد،  غرب  مدرن  آثار  مشابه  فرمی  که  آن  علی رغم 
اندیشه  به موضوعات حفظ می کند. روح و  را  سنتی خود 
ذاتی رمان غرب مبتنی بر نیست انگاری اومانیستی است و 
اندیشه مستلزم آشنایی و انس عمیق نویسنده  این  درک 
باادبیات غرب است؛ اما این حس و حال اومانیستی هیچ گاه 
در نویسندگان داخلی به کمال یافت نشده است و به همین 
صورت نوعی دوگانگی و تضاد در صورت و محتوای رمان 
مدرن فارسی قبل و بعد از انقالب وجود دارد. نویسندگان 
از نوعی تفکر دینی  ناشی  نقد هنجارهای  رمان مدرن در 
و  سنت  ستیز  نخست  می پردازند.  مضمون  دو  به  عمدتا 
مدرنیته در قالب جنگ پدران و پسران و دوم نقد برخی 
فارسی  مدرن  رمان  گفتمان  رایج.  اخالقی  ارزش های  از 
و  تجدد  بحث  در  هدایت  صادق  گفتمان  همان  واقع  در 

عقب ماندگی است که این بار فاقد صراحت است.

صادق چوبک؛ نویسنده واقع گرا و پدر داستان نویسی نوین ایران 
سرویس ادبی کرمان امروز

 

نویسندگان  مشهورترین  و  تاثیرگذارترین  از  چوبک  صادق 
ایرانی به شمار می رود که او را همراه »بزرگ علوی« و »صادق 
هدایت« پدران داستان نویسی نوین ایرانی می دانند. وی را به 
رئالیست  درون بینی ها،  و  جزیی نگری ها  در  نظر  دقت  سبب 

افراطی و حتی گاهی طبیعت گرا خوانده اند.
صادق چوبک در 1۴ تیر 1۲۹5 خورشیدی در بوشهر به دنیا 
آمد. پدرش تاجر بود اما به دنبال شغل پدر نرفت و به کتاب 
روی آورد و تا مقطع سوم ابتدایی در مدرسه »سعادت« بوشهر 

درس خواند.
او در 1303 خورشیدی به بیماری ماالریا مبتال شد و برای 
مدرسه های  در  شیراز  در  کرد.  مکان  نقل  شیراز  به  معالجه 
کرد.  تحصیل  »حیات«  و  »سلطانیه«  »باقریه«،  »شفاییه«، 
نخستین مقاله  چوبک در 1310 خورشیدی در روزنامه  محلی 
»بیان حقیقت« منتشر شد. چوبک در 131۴ خورشیدی در 
کالج آمریکایی تهران به ادامه تحصیل پرداخت و ۲ سال بعد در 

1316 خورشیدی به استخدام وزارت فرهنگ درآمد.
صادق چوبک پس از مدتی برای خدمت سربازی احضار شد. 
در سال دوم خدمت سربازی به خاطر تسلط بر زبان انگلیسی 

به عنوان مترجم، خدمتش در ستاد ارتش به پایان رسید.
ادبی  دیپلم  گرفتن  از  پس  و  خورشیدی   1316 در  چوبک 
خود با همسرش به نام "قدسی خانم" ازدواج کرد که حاصل 
این ازدواج ۲ فرزند پسر به نام های "روزبه" و "بابک" بود. او 
زمانی که در کالج آمریکایی تهران درس می خواند با همسرش 

آشنا شده بود.
به عنوان تحویل دار  دارایی  در 131۹ خورشیدی در وزارت 
مترجم  عنوان  به  امریکایی  مستشاران  ورود  با  شد.  استخدام 

آنها آغاز به کار کرد.
در نامه های متعددی که چوبک در سال های قبل و بعد از 
او را  افراطی  انقالب به دوستانش می نوشت، می توان عالقه 
ایران و فرهنگش دید. عاشق کتاب های کالسیک فارسی  به 
تنها کتاب هایی که مایل  از کتاب خانه اش در تهران  بود و 
بود با خود داشته باشد، کتاب هایی بودند، امثال تاریخ بیهقی 

و کلیات سعدی. 
صادق چوبک در اواخر عمر بینایی اش را از دست داد و در 
سالگی   81 در  آمریکا  برکلی  در  خورشیدی   1377 تیر   13
نشده اش  منتشر  یادداشت های  وصیت اش  به  بنا  و  درگذشت 
را سوزاندند. همچنین بنا به درخواست خودش جسدش را نیز 

سوزانیدند.
 داستان ها، ترجمه ها و رمان های چوبک

نام »خیمه  با  را  داستانش  مجموعه  نخستین  صادق چوبک 
شب بازی« در 13۲۴ خورشیدی منتشر کرد. در این اثر و »چرا 
دریا طوفانی شد« )13۲8( بیشتر به توصیف مناظر می پردازد، 
ضمن اینکه شخصیت های داستان و روابط آن ها و روحیات آنها 

نیز به تصویر کشیده می شود.
سه  حاوی  که  هم  را  دیگرش  اثر  خورشیدی   13۲8 در  او 
لوطی اش  »انتری که  با عنوان  بود  نمایشنامه  داستان و یک 

مرده بود« به چاپ سپرد.
آورد،  ارمغان  به  فراوان  شهرت  برایش  که  وی  دیگر  آثار 
رمان های »تنگسیر« )13۴۲( و »سنگ صبور« )13۴5( است. 
تنگسیر به 18 زبان ترجمه شده و امیر نادری، فیلمساز معروف 
ایرانی در 135۲ خورشیدی بر اساس آن فیلمی به همین نام 
و  روایت  ذهنی  سیال  در »سنگ صبور« جریان  ساخته است. 
بیان داستان از زبان افراد مختلف بکار گرفته شده است. این اثر 

بحث های زیادی را در محافل ادبی آن زمان برانگیخت.
دیگر آثار داستانی چوبک عبارتند از: "چراغ آخر" )مجموعه 

8 داستان کوتاه(، "روز اول قبر" )مجموعه 10داستان کوتاه(.
نیز در ترجمه  انگلیسی مسلط بود و دستی  چوبک به زبان 
داشت. وی قصه معروف "پینوکیو" را با نام »آدمک چوبی« به 
فارسی برگرداند. شعر »ُغراب« اثر »ادگار آلن پو« نیز به همت 

وی ترجمه شد.
آخرین اثر منتشره اش هم ترجمه حکایت هندی عاشقانه ای 
به نام "مهپاره" بود که در زمستان 1370 خورشیدی منتشر 

شد.
چوبک از نخستین کوتاه نویسان قصه فارسی است و پس از 
محمد علی جمالزاده و صادق هدایت، می توان از او به عنوان 

یکی از پیشروان قصه نویسی جدید ایران نام برد.
 سبک و ویژگی آثار چوبک

زبان  زبان خودش،  به  داستان  هر شخصیت  چوبک  آثار  در 

متناسب با فرهنگ و خانواده و سن و سالش سخن می گوید؛ 
زن  می زند،  هم حرف  کودکانه  و  می اندیشد  کودکانه  کودک، 
ترتیب  بدین  و  می زند  حرف  هم  زنانه  و  می کند  فکر  زنانه 
و  می گیرند  شکل  وجه  بهترین  به  شخصیت ها  از  یک  هر 
حوادث  بستر  در  که  می شود  ایجاد  موفقی  شخصیت پردازی 
وی  می دهد.  داستان  به  خوشایندی  عمق  و  زیبایی  داستان، 
در توصیف واقعیت های زندگی نیز وسواس زیادی داشت و این 
نیز از ویژگی های آثار وی است. بیشتر داستان های وی حکایت 
تیره روزی مردمی است که اسیر خرافه و نادانی  هستند. چوبک 
دیده  فرودست  در طبقات  که  رفتاری ای  به خشونت  توجه  با 
می شد، سراغ شخصیت ها و ماجراهایی رفت که هرکدام بخشی 

از این رفتار را بازتاب می دادند.
او یک رئالیست تمام عیار بود که با منعکس کردن چرک ها 
نه در جستجوی درمان  و زخم های طبقه رها شده فرودست 
که  شود  نسلی  فکری  پیشوای  داشت،  تالش  نه  و  بود  آن ها 
کریه  چهره  دلیل  همین  به  نداشت.  را  زشتی  همه  این  تاب 
ارایه  رؤیا  فاقد  و  بی چیز، گرسنه  انسان  از  ناخوشایندی که  و 

رابطه  نوعی  بلکه  ندارد،  آرمان گرایانه  مبنای  تنها  نه  می دهد، 
دیالکتیکی است، میان جنبه های مختلف خشونت.

صبور  سنگ  رمان  و  کوتاهش  داستان های  بیشتر  در  او 
خلق  اجازه  که  کشید  تصویر  به  را  زیستی ای  جمود  و  رکود 
باورهای بزرگ و فکرهای مترقی را نمی دهد. از این منظر طبقه 
فرودست هرچند به عنوان مظلوم اما به شکل گناهکار ترسیم 

می شود که هرچه بیشتر در گل و الی فرو می رود.
طبق نظر منتقدان سیاهی ها و زشتی های جامعه در آثار او با 

زبانی ساده، به روشنی ترسیم شده  است.
و  تند  قدری  به  ایران  فرهنگی  های  به سنت  چوبک  عالقه 
ها  آن  روی  از  نبود  حاضر  مماشاتی  هیچ  بدون  که  بود  تیز 
عبور کند و نسبت به آن ها کوتاه بیاید. نقل می کنند که در 
بزرگداشتی  کالیفرنیا  دانشگاه  در  بود  قرار  خورشیدی   136۹
برای صادق چوبک برگزار کنند. در آن جلسه آدم های زیادی 
صحبت کردند. احمد شاملو هم به همراه همسرش به برکلی 
که  کنند  صحبت  جلسه  آن  در  خواستند  می  و  بودند  رفته 

چوبک تمایلی به این کار نداشت.

 نظر دیگر هنرمندان و اندیشمندان درباره چوبک
علی فردوسی یکی از دوستان چوبک در آمریکا، در خاطراتش 
از عشق چوبک به حافظ صحبت می کند و می گوید: »در این 
میان عاشق حافظ بود. سال های آخر زندگی اش، وقتی چشم 
روشنی  سایه  دیگر جز  یا  دیدند،  نمی  به خوبی  دیگر  هایش 
نمی دیدند، به هر که می رسید، التماس می کرد برایش کتاب 
بخواند. به خصوص غزلی از حافظ. گاهی روزها وقتی قدسی 
خانم برای خرید بیرون می رفت، التماس می کرد که پیش از 
رفتن غزلی از حافظ برایش بخواند تا در فاصله ای که قدسی 
در منزل نیست، در نشئه دنبالچه آن غزل شنا کند. و وای به 
حال کسی، اگر در خواندن غزلی از حافظ آن را ضایع می کرد. 
و بدا به حال کسی اگر وسط خواندن غزل دست به تعبیر آن 

می زد.«
مشهور  رمان  انتشار  از  پس  سال  یک  جمالزاده  محمدعلی 
سنگ صبور از ژنو سوییس در نامه ای به چوبک نوشت: »سنگ 
صبور« داستان چند تن مرد و زن و کودک بینوای خودمانی 
ما  اکثریت هموطنان  بلکه  و  کثیری  که مظهر جماعت  است 
هستند در جهل، بی خبری و خرافات و گرسنگی غوطه ورند. 
بی نهایت استادانه از عهده کار برآمده اید و هم چنان که گویا 
سابقا معروض داشته ام، آن چه را گوش می شوند و آن چه 
را چشم می بیند )و گاهی آن چه را خاطر احساس می کند(، 
همه را مانند دستگاه عکاسی و جعبه صورت صدا با قدرت و 

بصیرت کامل منعکس ساخته اید.«
کنار  و  است  قدیمی  مترجمان  از  خود  که  زاده  تقی  صفدر 
و  صفریان  محمدعلی  و  دریابندری  نجف  گلستان،  ابراهیم 
ادبیات  بود، می گوید:  از کارکنان شرکت نفت  صادق چوبک 
آمریکا روی ذهن و نگاه ادبی چوبک تاثیر گذاشته بود و این 

تاثیر را حتی از داستان های اولش نیز می توان دریافت.
تقی زاده می گوید: »اشاره به دو سه داستان کوتاه »خیمه 
شب بازی« و استفاده از قالب های خاص داستان هایی که در 
آن ایام در آمریکا متداول شده بود، شاید میزان تاثیرپذیری را 
تا حدودی نشان بدهد. داستان کوتاه »یحیی« مثال نمونه ای از 
داستان های هنری است که در آن داستان با واقعه غیرمنتظره 
روزنامه  نام  فروشی،  روزنامه  پسرک  رسد.  می  پایان  به  ای 
»دیلی نیوز« را فراموش می کند و در پایان ناگهان اسمی به 

یادش می آید و فریاد می کشد: »پریموس! پریموس!«
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مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس: 
واقعًاازآنپرستاریکهفداکارانهدرحالارائهخدمتاستخجالتمیکشم

رهبر انقالب اسالمی  در ارتباط تصویری با نمایندگان 
ملت در مجلس شورای اسالمی، مجلس یازدهم را »مظهر 
با استناد به »بنیه قوی و  انتظار مردم« خواندند و  امید و 
ظرفیت های مادی کشور« و »توانایی هایی معنوی و ایمانی 
ملت« تأکید کردند: اطمینان داریم همه مشکالت موجود 
قابل حل است و مجلس باید با اولویت بندی مسائل، پرهیز 
از حاشیه سازی و نیز کار مخلصانه برای مردم در روند حل 

مشکالت، تأثیر محسوس بگذارد.
ابراز  با  همچنین  اسالمی  انقالب  رهبر  ایسنا،   گزارش  به 
رعایت  به  را  همه  کرونا،  مجدد  اوج گیری  از  عمیق  تأسف 
افزودند:  و  فراخواندند  بهداشتی  های  دستورالعمل  کامل 
مردم با گسترش نهضت تعاون به نیازمندان بار دیگر کشور 
را از طراوت کمک به قشرهای ضعیف وخانواده های نیازمند 

سرشار کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای حضور درصد قابل قبولی از مردم 
و  اقتصادی  وجود شرایط سخت  با  را  انتخابات مجلس  در 
و  امیدواری  نشان دهنده  دشمنان  مأیوس کننده  تبلیغات 
نمایندگان  به  و  خواندند  مشکالت  حل  برای  ملت  انتظار 

مجلس توصیه کردند: قدر این موقعیت مهم را بدانید.
ایشان مجلس یازدهم را از قوی ترین و انقالبی ترین مجالس 
پس از انقالب خواندند و افزودند: حضور »جوانان پرانگیزه، 
پر ایمان، پر توان، تحصیل کرده و کارآمد« در کنار شماری 
از مدیران انقالبی و دارای سوابق اجرایی، و نیز شماری از 
به  پیشکسوتان دارای سوابق نمایندگی، مجلس یازدهم را 

مجلسی بسیار خوب و امیدبخش تبدیل کرده است.
از حساسیت  ابراز خرسندی  با  آیت اهلل خامنه ای  حضرت 
نشان دادن مجلس یازدهم به مسائل انقالب و سرعت عمل 
نمایندگان در تشکیل هیئت رئیسه و کمیسیون ها افزودند: 
مهلت چهار ساله نمایندگی، فرصت خوبی برای ریل گذاری 
حل  روند  در  فراوان  تأثیرگذاری  و  کشور  عمومی  حرکت 

مسائل و پیشرفت و آینده ایران است.
سخنانشان  از  دیگری  بخش  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
تشبیه  »بیماری«  به  را  کشور  اقتصادی  فراوان  مشکالت 
قدرت  و  قوی  بنیه  علت  به  کردند:  تأکید  حال  عین  در  و 
دفاعی، کشور بدون تردید توان غلبه بر این بیماری را دارد، 
همان گونه که دشمنان نیز امروز اذعان می کنند که با وجود 
به  نتوانسته اند  سخت ترین تحریم ها و فشارهای همه جانبه 

اهداف ضد ایرانی خود دست یابند.
ایشان »تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی های بی منطق، 
مشکالت بنگاه های تولیدی و مشکالت ناشی از تحریم ها« را 
از جمله مسائلی خواندند که سختی معیشت را بویژه برای 

طبقات پایین و متوسط به همراه آورده است.
ظرفیت های  برخی  تشریح  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
اجرای  دانش بنیان،  شرکت  هزاران  ایجاد  افزودند:  کشور 
صدها طرح زیربنایی، بهره برداری مستمر از طرح های جدید، 
و موفقیت های  نظامی  پیشرفت های حیرت انگیز در صنایع 
تحسین برانگیز در مسائل فضایی نتایج استفاده از بخشی از 

ظرفیت های بسیار قوی وگسترده در کشور است.
ایمان  در  که  را  ملت  معنوی  ظرفیت های  انقالب  رهبر 
ظرفیت های  مکمل  دارد،  ریشه  مردم  انقالبی  و  مذهبی 
افزودند:  و  برشمردند  تاریخی  و  فراوان طبیعی، جغرافیایی 
باید ظرفیت های معنوی را به عنوان عاملی بسیار مهم، مورد 

توجه و استفاده قرار داد.
با  مقابله  در  مردم  فداکارانه  و  بهنگام  »حضور  ایشان 
ارزش ملت در نهضت  با  اول کرونا«، »خدمات بسیار  موج 
کمک مؤمنانه به خانواده های ضعیف« و »حضور با شکوه و 
خیره کننده مردم در بدرقه سردار سلیمانی« را نمونه هایی 
افزودند:  و  دانستند  ایران  ملت  عمیق  معنوی  ظرفیت  از 
ایرانیان  اقتدار ملی و جهادی«  از »مظهر  مردم در تجلیل 
یعنی شهید سلیمانی نشان دادند که به مبارزه و مقاومت 
خود  ملی  قهرمان  برای  و  دارند  ایمان  استکبار  مقابل  در 

باالترین ارزش ها را قائل هستند.
از  بخش  این  از  جمع بندی  نوعی  در  انقالب  رهبر 
از  ناشی  نیز  را  موجود  مشکالت  از  بخشی  سخنانشان، 
بی توجهی و کم توجهی مسئوالن در طول سال های مختلف 
اعتماد به نفس  اگر تفکر خوداتکایی و  افزودند:  خواندند و 
ملی بویژه در جوانان همچنان رو به گسترش باشد و از بنیه 
قوی کشور استفاده شود و امیدهای واهی به بیرون مرزها 
اطمینان  من  تضعیف شود،  اقتصاد کشور  کردن  و شرطی 

کامل دارم که مشکالت اقتصادی قابل حل است.
به  خطاب  را  هایی  توصیه  سپس  اسالمی  انقالب  رهبر 

نمایندگان مجلس یازدهم بیان کردند.
از  »پرهیز  و  مردم«  برای  »کار  خالص«،  و  الهی  »نیت 
به  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت  توصیه  اولین  زدگی«  جو 

نمایندگان مجلس بود.
توصیه دیگر رهبر انقالب مربوط به »سوگند نمایندگان« 
بود که گفتند: سوگندی که نمایندگان در آغاز به کار مجلس 
ادا می کنند، یک سوگند شرعی است و بر اساس آن باید 
به صورت جدی پاسدار حریم اسالم و نگهبان دستاوردهای 

انقالب اسالمی باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در سومین توصیه، »توجه به 
به  شدن  دچار  از  پرهیز  و  کشور  اصلی  و  کلیدی  مسائل 

تأکید  مورد  را  فرعی«  مسائل  به  دادن  اولویت  و  حاشیه ها 
قرار دادند و افزودند: در شرایط کنونی، در موضوع اقتصاد، 
مسائل اصلی کشور عبارتند از »تولید، اشتغال، مهار تورم، 
مدیریت نظام پولی و مالی، و عدم وابستگی اقتصاد کشور 

به نفت«.
ایشان در زمینه مسائل اجتماعی هم تأکید کردند: موضوع 
»مسکن« به عنوان یک مساله بسیار مهم و کلیدی، مساله 
»ازدواج جوانان و راههای تسهیل آن«، مساله »فرزندآوری و 
جلوگیری از حرکت کشور به سمت پیری جمعیت« و مساله 
از  میان مدت«  و  کوتاه مدت  در  فضای مجازی  »مدیریت 

دیگر مسائل اصلی کشور هستند.
نمایندگان  به  خود  چهارم  توصیه  اسالمی  انقالب  رهبر 
اختصاص  قوا«  افزایی  هم  و  »تعامل  به  را  یازدهم  مجلس 
دستگاه  جانب  از  قوا،  تعامل  کلی  نقشه  گفتند:  و  دادند 
اجرایی و قوه قضاییه به اینگونه است که آنها باید مصوبات 
و هیچگونه  کنند  اجرا  کامل  و  دقیق  به صورت  را  مجلس 

تعللی در این زمینه جایز نیست.
جانب  از  تعامل  این  افزودند:  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
مجلس نیز باید به اینگونه باشد که در مصوبات، ظرفیت ها 

و واقعیت های کشور در نظر گرفته شود.
ایشان در موضوع تعامل قوا خطاب به نمایندگان مجلس 
تأکید کردند: روابط مجلس با دولتمردان باید مطابق قانون 
عنوان حق مجلس  به  تفحص  و  یعنی سؤال  باشد،  و شرع 

وجود داشته باشد اما توهین و دشنام و نسبِت بدون علم به 
دولتمردان به هیچ وجه جایز نیست و برخی از این نسبت ها 

حرام شرعی است.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: حضور وزرا در یک 
ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شرایط کشور، 
تهمتی  یا  و  توهین  وزرا  به  نباید  اما  بود  خوبی  بسیار  کار 

زده شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: از برخوردهای احساسی 
و غیرمنطقی پرهیز شود و بیان دیدگاه و نظر مخالف متین، 

خردمندانه، قوی و قابل توجیه باشد.
ایشان درباره همکاری مجلس با قوای دیگر گفتند: مردم از 
مجلس و دو قوه دیگر انتظار بیان حق و پیگیری آن رادارند و 
به شدت با مجادله و گریبان گیری و تشنج میان قوا مخالف 
هستند و همه بدانند فضای منازعه در رئوس دستگاهها برای 

افکار عمومی زیان بخش و ناراحت کننده است.
رهبر انقالب اسالمی، اتحاد و انسجام داخلی و یک صدایی 
در برابر جبهه گسترده دشمن را تکلیف همه مسئوالن و قوا 
برشمردند و افزودند: امروز جبهه دشمن که خبیث ترین و 
قبیح ترین آن امریکا است، تمام توان سیاسی، اقتصادی و 
به  ایران  قوی  ملت  درآوردن  زانو  به  برای  را  تبلیغاتی خود 
کار گرفته است و در چنین شرایطی حتی با وجود اختالف 
سلیقه و نظر در داخل، در مقابل دشمن یاوه گو باید دست به 

دست هم بدهیم و یک سخن گفته شود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای نقش نظارتی مجلس را بسیار 
مهم و حیاتی دانستند و خاطرنشان کردند: این نقش باید با 

متانت، خردمندانه و بدون حاشیه ایفا شود.
با اشاره به سال آخر دولت گفتند: سال  ایشان همچنین 
آخر دولتها معموالً سال حساسی است و باید مراقبت شود 
که پیگیری امور به هیچ وجه سست نشود و بر همین اساس 
اعتقاد راسخ دارم که دولت ها باید تا روز آخر وظایف خود را 
انجام دهند و بعد از پایان دوره قانونی خود، امانت را با ارائه 

صورت وضعیت، به دولت بعدی تحویل دهند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: در شرایط حساس سال 
آخر دولت و همچنین سال اول مجلس، باید دو قوه فضا را 
به گونه ای مدیریت کنند که به کار مهم کشور لطمه نخورد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین مرکز پژوهش های 
مجلس و مرکز نظارت بر رفتار نمایندگان را دو مرکز بسیار 
دیدگاههای  از  مطلوب  استفاده  لزوم  بر  و  برشمردند  مهم 

کارشناسی مرکز پژوهش ها تأکید کردند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنانشان، گسترش 
از  زیادی  تعداد  روزانه  جان باختن  و  کرونا  بیماری  مجدد 
چندین  تجلیل  با  و  خواندند  غم انگیز  حقیقتاً  را  مبتالیان 
درمانی  کادرهای  فداکاری های  و  درخشان  خدمات  از  باره 
که بعضی از آنها نیز در راه خدمت به مردم به بیماری مبتال 
شدند و یا جان باختند، گفتند: با وجود این خدمات، بعضی 
افراد حتی کار ساده ای مثل ماسک زدن را انجام نمی دهند 
ارائه  حال  در  فداکارانه  که  پرستاری  آن  از  واقعاً  من.  که 

خدمت است خجالت می کشم
دور  تلخ  واقعیت  به  اشاره  با  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
با کرونا، خطاب به  اولیه در مقابله  شدن کشور از موفقیت 
همه دستگاه ها، گروههای خدمت رسان و آحاد مردم تأکید 
تا در  ایفا کنند  بهترین وجه  به  را  نقش خود  کردند: همه 
کوتاه مدت زنجیره سرایت را قطع کنیم و کشور را به ساحل 

نجات برسانیم.
ایشان مشارکت گسترده مردم در نهضت خدمت مؤمنانه 
در آستانه ماه رمضان را بسیار با ارزش و گره گشا از زندگی 
و  تعاون  نهضت  این  افزودند:  و  دانستند  ضعیف  قشرهای 
احسان باید رشد و توسعه پیدا کند و هر کس به هر شکل 
که می تواند کمک و مراقبت کند که کسی از نیازمندان از 

قلم نیفتد.
را  به ویژه جوانان  پایان همگان  انقالب اسالمی در  رهبر 
به دعا و توسل عمومی به درگاه خداوند متعال برای دفع 

بال فراخواندند.

نیکوال تسال؛ نابغه ای در خلق ابداعات فیزیکی
 نیکوال تسال مخترع، فیزیکدان و یکی از مشهورترین 
چهره های ماندگار جهان علم به شمار می رود که ایده ها 
و نظریه هایش فراتر از زمان و آینده نگرانه بود به طوری 
که هنوز بسیاری از دست نوشته های باقی مانده از او به 

سختی قابل درک برای دانشمندان کنونی است.
 نیکوال تسال در ۱۰ ژوئیه ۱۸۵۶ میالدی در روستای 
زمان  در  وی  گشود.  جهان  به  دیده  کرواسی  سمیلجان 
دانش آموزی، آنقدر توانایی های قابل توجهی در محاسبه 
تقلب  به  متهم  را  او  معلمانش  ریاضی داشت که  مسائل 
را  کشیشی  شغل  خواست  می  ابتدا  در  تسال  کردند. 
در  و  شد  رو  روبه  پدرش  مخالفت  با  اما  کند  انتخاب 
دانشکده مهندسی ثبت نام کرد، سپس در شرکت قاره ای 
ادیسون مشغول به کار شد. او در این شرکت، تمرکزش 
را بر موتورهای برقی معطوف کرد. تسال که آرزوی دیدار 
ادیسون را در سر می پروراند، در ۱۸۸۴میالدی به آمریکا 
ایرادهای طرح  اصالح  آغاز مسوول  در  او  مهاجرت کرد. 
جریان  ایده  ادامه  در  و  بود  ادیسون  مستقیم  جریان 
مخالفت  با  اما  کرد  مطرح  ادیسون  با  را  خود  متناوب 
جدایی  از  بعد  کرد.  ترک  را  او  و  شد  رو  روبه  ادیسون 
از ادیسون، تسال با کمک حامیان مالی، فعالیت مستقل 
هایی،  کارخانه  و  ها  آزمایشگاه  احداث  با  و  آغاز  را  خود 
در  تسال  های  فعالیت  کرد.  تولید  الکتریکی  محصوالت 
سال های آغازین توسعه توان الکتریکی، به واردشدن او 
در اختالف بر سر انتخاب جریان متناوب یا مستقیم به 
این  از  انجامید.  الکتریکی  توان  انتقال  استاندارد  عنوان 
جریان  شود.  می  یاد  ها  جریان  جنگ  نام  به  اختالف 
متناوب تسال، جریان مستقیم ادیسون را شکست داد و 
بودند؛  ولتاژ(  )مبدل های  ترانسفورماتورها  آن هم  دلیل 
جریان متناوب، امکان تبدیل ولتاژهای مختلف به هم را 
بود و  برنده جریان متناوب  این، برگ  و  فراهم می کند 
این فیزیکدان برجسته پیشگام تولید، انتقال و استفاده از 
جریان الکتریکی متناوب شد. وی همچنین دارای ۱۱۲ 

مجوز ثبت اختراع از آمریکا است.
به  منهتن  در  آزمایشگاه  یک  ۱۸۸۷میالدی  در  تسال   

پرداخت.  متناوب  القایی  موتور  توسعه  به  و  انداخت  راه 
که  کرد  حل  را  زیادی  فنی  مسایل  اختراع،  این  با  او 
طرح های دیگر را از کار انداخته بودند. هنگامی که تسال 
وسیله خود را در یک نشست مهندسی نشان داد، شرکت 
»وستینگ هاوس« تدارکات الزم را برای اعطای گواهی 
به این فناوری فراهم کرد و برای هر نیروی اسب تولید 
تسال  گرفت.  نظر  در  را  پرداختی  پیش  مبلغ  هم  شده 
لوح های افتخار و جوایز متعددی را در طول دوره حیاتش 
مدال  به  آنها می توان  از جمله مهمترین  کسب کرد که 
موسسه آمریکایی مهندسین برق ادیسون اشاره کرد. وی 
همچنین به هشت زبان دنیا مسلط بود. امروزه فرودگاه 
تسال  نام  به  جهان  برقی  اتومبیل  مشهورترین  و  بلگراد 
مغناطیسی  میدان  نیروی  اند. همچنین،  نامگذاری شده 
اسکنرهای ام آر آی بر حسب تسال اندازه گیری می شود.

برخی از نظریه ها و اختراعات تسال
سده  شخصیت های  تاثیرگذارترین  از  یکی  که  تسال 
بیستم به شمار می رود نه تنها در تحقیقات دانشمندان 
از  گرفتن  پیشی  با  بلکه  کرد  ایجاد  تحول  از خود  پیش 
علم  پیشرفت  مسیر  در  بلند  گامی  زمانش  دانشمندان 
مناسب  ماشینی  بتواند  اگر  داشت  عقیده  وی  برداشت. 
برای مهار کردن امواج کیهانی بسازد، می تواند مشکالت 
انرژی در دنیای کنونی را برطرف کند. او معتقد بود که 
اجزاء بسیار کوچک با شارژ الکتریکی کم به صورت روزانه 
با سرعتی باالتر از سرعت نور به صورت باران بر روی زمین 
می بارند. یکی دیگر از اخترعات وی الکترودینامیک های 
 AC القایی است که در واقع تسال پدر جریان متناوب یا
بی سیم  به صورت  که  را  دنیایی  رویای  اما همواره  است 
برای  می پروراند.  سر  در  تامین  می کند  را  خود  انرژی 
عملی کردن این رویا، او پیشنهاد ساخت سیستم بی سیم 
الکتریسیته  و  انرژی  تسال  برج  آن  در  که  داد  را  جهانی 
سعی  او  می کرد.  مخابره  دنیا  کل  به  بی سیم  بصورت  را 
از کویل  با استفاده  ایده  خود  این  اثبات عملی بودن  در 
تسال، که با فاصله ای چند سانتی متری می توانست المپ 
کوچکی را روشن کند، داشت. از دیگر اخترعات این نابغه 

تاریخ، تسالسکوپ بود. تسالسکوپ وسیله ای برای ارتباط 
با موجودات بیگانه بود.

 از دیگر کارهای بزرگ این محقق نامدار، متناوب کردن 
جریان بود. در آن زمان ژنراتور جریان مستقیم مشکالت 
از  استفاده  در  فراوانی  و  واضح  مزایای  داشت.  فراوانی 
جریان متناوب وجود داشت، از جمله توانایی تغییر ولتاژ 
صرفه جویی  که  طوالنی  مسافت های  به  جریان  ارسال  و 
به   برای مصرف کننده  انرژی و هزینه  فراوانی در زمینه  
همراه داشت. ماجرا این اختراع مهم از این قرار بود: تسال 
به  که  بود  ادیسون  توماس  بزرگ،  مخترع  همکاران  از 
او  با  همکاری  به  آمده  وجود  به  نظرهای  اختالف  خاطر 
ادیسون  و  تسال  اختالف  مورد  موارد  از  یکی  داد.  پایان 
متناوب  یا  مستقیم  الکتریسیته  جریان  برتری  موضوع 
بود. دیدگاه ادیسون برتری الکتریسیته مستقیم به دلیل 
جنرال  او،  بزرگ  شرکت  جانب  از  و  بود  بیشتر  ایمنی 
در  می گرفت.  قرار  حمایت  مورد  نیز  ادیسون  الکتریک 

زیادی  بسیار  هزینه های  مستقیم  برق  توزیع  که  حالی 
داشت و در دستگاه های مبدل مورد نیاز برای انتقال به 
مسیرهای طوالنی که به اصطالح کموتاتور نامیده می شد، 
جرقه های خطرناک تولید می شد. دیدگاه تسال برتری برق 
متناوب به دلیل سهولت و هزینه پایین توزیع و انتقال بود 
که همیشه با نظر مخالف ادیسون روبرو می شد و ادیسون 
را  الکتریکی  صندلی  متناوب،  برق  خطرات  اثبات  برای 
اختراع کرد تا مرگ حیوانات مختلف را با این صندلی به 
مردم نشان دهد؛ هرچند که بعدها از این که اختراعش 
به شدت  گرفت  قرار  استفاده  مورد  انسان ها  اعدام  برای 
پشیمان شد. به هر حال با وجود حمایت شرکت جنرال 
الکتریک و وستینگهاوس از ادیسون، امروزه ایده تسال در 
تمام جهان مورد استفاده قرار می گیرد و توزیع و انتقال 

برق به صورت جریان متناوب انجام می شود.
اشعه    ... بود  وی  اختراعات  از  دیگر  یکی  مرگبار  اشعه 
مرگبار در اصل به عنوان شتاب دهنده ای برای ذرات عمل 

باال  انرژی  با  ذرات  از  دسته ای  می توانست  که  می کرد 
بود  مدعی  او  کند.  پرتاب  کیلومتری   ۴۰۰ فاصله   تا  را 
هرگونه  و  کرده  ذوب  را  موتورها  می تواند  دستگاه  این 

هواپیمایی را منهدم سازد.
سالح  ساخت  به  تصمیم  میالدی   ۱۹۱۵ در  تسال   
قدرتمندی گرفت که بتواند در برابر هر حمله ای مقاومت 
 ۱۹۳۴ در  تا  کرد  کار  طرح  این  روی  سال ها  او  کند. 
میالدی اعالم کرد، موفق به ساخت چنین سالحی شده 
سالح  »این  گفت:  سالحش  توضیح  در  »تسال«  است. 
به  را  آن  و  دهد  پایان  جنگ  به  همیشه  برای  می تواند 
از  می توانست  که  کرد  تشبیه  چین  دیوار  مانند  چیزی 
سالح  روزنامه ها  کند.«  حفاظت  کشورها  ملی  مرزهای 
اما  نامیدند  صلح«  »اشعه  یا  مرگ«  »اشعه  را  »تسال« 
در  او  خواند.  »تلفورس«  را  جدیدش  اختراع  »تسال« 
بُردی  که  استفاده کرد  باردار  ذرات  از  طراحی سالحش 
»جی  از  کرد  ادعا  »تسال«  داشت.  کیلومتر   ۳۰۰ حدود 
پی مورگان« و چندین کشور مانند انگلیس، یوگسالوی و 
آمریکا برای سرمایه گذاری روی سالحش کمک خواسته 
است اما آن ها طرحش را جدی نگرفتند. در اواخر عمرش 
نیز مدعی شد؛ عده ای قصد دزدیدن اسرار سالح تلفورس 
را داشتند اما چیزی پیدا نکردند. »تسال« برای در امان 
نگه داشتن تحقیقاتش، بیشتر آن ها را روی کاغذ ننوشت.

 نوسان ساز؛ دستگاهی برای شبیه سازی زلزله
این مخترع بزرگ در ۱۸۹۳ میالدی با استفاده از قدرت 
دستگاه  این  کرد.  اختراع  نوسان ساز  دستگاه  یک  بخار 
فردی  هیچ  مدت ها  تا  اما  داشت  زلزله  مانند  عملکردی 
اختراع  از  پس  سال ها  او  نداشت.  آن  وجود  از  اطالعی 
دستگاه  وقتی  روز  یک  که  گفت  خبرنگاران  به  خود 
ساختمان  کرده،  روشن  آزمایش  برای  را  نوسان سازش 

محل کارش در نیویورک به لرزه افتاده است. 
سرانجام

سرانجام این مخترع بزرگ در حالی که تمام ثروتش را 
در راه علم هزینه کرد در هفتم ژانویه ۱۹۱۳میالدی دیده 

از جهان فرو بست.
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معاون وزیر بهداشت:    عفونی بودن ویروس کرونا ۳ تا ۹برابر شده است

تست های تشخیص کرونا چقدر اعتبار دارند؟

درمان  بهداشت،  وزیر  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
شواهد  پژوهشگران  کرد:  اعالم  پزشکی  آموزش  و 
محکمی ارائه کرده اند که نشان می دهد یک جهش 
انتشار آن  جدید در ژنوم SARS-CoV-۲، قدرت 

را افزایش داده و این ویروس را عفونی تر کرده است.
خود  اینستاگرامی  صفحه  در  زاده  ملک  رضا  دکتر 
کرونا  ویروس  است  حاکی  جدید  تحقیقات  نوشت: 
در یک جهش جدید از فرم D۶۱۴ به G۶۱۴ تغییر 

شکل داده است.
های  یافته  است:  آورده  مطلب  این  ادامه  در  وی 
آالموس  ملی لس  آزمایشگاه  از  کوربر«  جدید »دکتر 
و همکارانش نشان می دهد ویروس کرونا، تحت تاثیر 
این تغییر کوچک اما موثر، بسیار راحت تر به سلول 
ها وصل شده و به آنها ورود کرده و در دستگاه تنفسی 
فوقانی - بینی، سینوس ها و گلو سریعتر تکثیر می 

شود.
توالی  که  این  بر  عالوه  مطالعه  این  در  پژوهشگران 
ژنتیکی بیشتری را بررسی کرده اند، آزمایشاتی را نیز 

روی حیوان، انسان و سلول ها انجام داده اند.
 G۶۱۴ به  D۶۱۴ فرم از  کرونا  ویروس  جهش جدید 
که در اروپا شناسایی شده و به نقاط دیگر گسترش 
یافته، پروتئین SPIKE را که مسئول ورود ویروس 

به داخل سلول ها است، تحت تاثیر قرار داده است.
مورد  آوریل  ماه  اوایل  در  بار  اولین  برای  این جهش، 
توجه تیم مطالعاتی قرار گرفت و آنها الگویی مشابه 
ای،  منطقه  )ملی،  جغرافیایی  مختلف  سطوح  در 

شهری و محلی( مشاهده کردند.
به گفته دکتر دیوید مونتفیور از محققان این مطالعه، 
این جهش، عفونی بودن نسخه جدید ویروس را ۳ تا 

۹ برابر کرده است.
نشان  خوبی  به  جدید،  فرم  به  کرونا  ویروس  جهش 
نیرومند است،  این ویروس یک دشمن  می دهد که 
اما خوشبختانه داده های بالینی تیم تحقیقاتی دکتر 
کوربر و همکارانش حاکی است که با وجود عفونی تر 
یا کشندگی آن در فرم  بیماری  شدن ویروس، شدت 

جدید، بیشتر از فرم اولیه نشده است.

شکل  که  این  به  توجه  با  اند  کرده  تاکید  محققان 
جدید ویروس سریعتر از فرم اولیه آن منتقل خواهد 
تایید شود یا  این نتیجه گیری در نهایت  شد، خواه 
خیر، این تغییر، ارزش توصیه های الزم شامل استفاده 

از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی را نشان می دهد.
تحقیقات بیشتری الزم است تا مشخص شود که آیا 
این جهش جدید باعث ایجاد تغییراتی در روند همه 

گیری بیماری کووید ۱۹ خواهد شد یا نه؟

میزان  اینکه  بیان  با  گرمسیری  و  عفونی  بیماری های  متخصص  یک 
است،  متفاوت  یکدیگر  با  کرونا  تشخیص  تست های  ویژگی  و  حساسیت 
باال  حساسیت  و  مناسب  قیمت  علت  به  را  اسکن  تی  سی  از  استفاده 

رایج ترین روش تشخیص کرونا در کشور عنوان کرد.
دکتر شروین شکوهی درباره انواع آزمایش های تشخیص کرونا توضیح داد: 
یکی از تست هایی که از ابتدای شیوع کرونا استفاده می شد، تست ملکولی 
طریق  از  یا  و  بینی  حلق،  از  گیری  نمونه  با  که  است   »RT_PCR  «
»برونوسکپی« انجام می شود و احتمال مثبت شدن تست در هر یک از این 
روش ها با دیگری متفاوت است. وی با اشاره به اهمیت میزان حساسیت و 
ویژگی تست های کرونا اظهار کرد: در حساسیت یک تست، نتیجه منفی و 

در ویژگی تست ها نتیجه مثبت اهمیت دارد.
اما  دارند، گفت:  باالیی  ویژگی   یاد شده  اینکه تست های  بیان  با  شکوهی 
میزان حساسیت این نوع تست ها با یکدیگر متفاوت است. به عنوان نمونه 
میزان حساسیت تست ملکولی » RT_PCR« که برای تشخیص کووید 
۱۹ نمونه آن از حلق گرفته می شود ۳۰ درصد، بینی ۶۰ درصد و حساسیت 
تستی را که نتیجه آن از طریق نمونه برونوسکپی بررسی می شود، بیشتر 

از نمونه حلق و بینی است.

این متخصص درباره معنای حساسیت تست ها توضیح داد: برای مثال اگر 
گفته می شود میزان حساسیت یک تست ۳۰ درصد است و نتیجه آن تست 
منفی شده، به این معناست که ۳۰ درصد می توان گفت که یک بیمار مبتال 
به کووید ۱۹ نیست و درباره ۷۰ درصد احتمال آن نمی توان صحبتی کرد.

ابتدای شیوع  RT_PCR« در  اینکه تست مولکولی »  بیان  با  شکوهی 
بیماری به علت در دسترس نبودن، گران قیمتی و میزان پایین حساسیت 
چندان توسط پزشکان مورد استفاده قرار نگرفت، افزود: پزشکان به همین 
خاطر برای تشخیص کرونا از سی تی اسکن که حساسیت قابل قبولی دارد 
ایجاد نمی کند و قیمت  بیمار مشکل چندانی  برای  اشعه،  با کم کردن  و 

مناسبی دارد، استفاده بیشتری می کنند.
باالیی  ویژگی  و  سینه حساسیت  از  ساده  عکسبرداری  اینکه  بیان  با  وی 
ندارد، گفت: تست دیگری که اخیرا رایج شده و به دنبال حذف آن هستیم، 
تست »سرولوژی« است که بسیاری از کسانی که برای تشخیص کرونای 

بیمار از این تست استفاده می کنند، توانایی معنا کردن آن را ندارند.
این متخصص با بیان اینکه این نوع تست، مثبت و منفی کاذب زیادی دارد 
این تست  ندارد، گفت: کاربرد  بیماری  قابل قبولی در تشخیص  و کاربرد 
آن است که از طریق آن تشخیص داده شود چه کسانی در گذشته به این 

ویروس آلوده شده اند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: البته تست های 
دیگری نیز برای تشخیص کرونا وجود دارد که در کشور ما از آن ها استفاده 
نمی شود، با این حال هیچ یک از این تست ها نمی توانند ابتال و یا عدم ابتال 

به کرونا را قطعی ثابت کنند.
شکوهی درباره افرادی که بدون داشتن عالمت بیماری اقدام به انجام تست 
کرونا می کنند، توضیح داد: انجام چنین تست هایی در صورتی مطلوب است 
که بعد از مشخص شدن نتیجه تست، قدرت و اراده ای برای انجام اقدامات 

الزم وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: هرچقدر تست های بیشتری انجام شود مبتالیان بی عالمت 
بیشتری شناسایی می شوند، اما شناسایی این افراد به تنهایی کافی نیست 
و این موضوع زمانی کارایی دارد که فرهنگ فرد مبتال به سطحی رسیده 
باشد که مساله قرنطینه را رعایت کند و یا اینکه ارگان های مربوطه این 

قدرت را داشته باشند که فرد مبتال را ملزم به رعایت قرنطینه کنند.
ابتدای  از  به کووید ۱۹  ابتال  اینکه عالئم  بیان  با  ادامه  در  این متخصص 
تعداد  که  زمانی  داد:  توضیح  است،  نکرده  چندانی  تغییر  کنون  تا  شیوع 
حال  در  می شود.  دیده  نیز  بیماری  نادر  تظاهرات  یابد،  افزایش  مبتالیان 

رسیده  نفر  میلیون ها  به  دنیا  در  بیماری  این  به  مبتالیان  تعداد  حاضر 
افزایش  از  ناشی  بیماری  این  متنوع  و  گوناگون  لذا مشاهده عالئم  است، 

شمار مبتالیان است.
نشانه های  از  گوارشی  عالئم  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  متخصص  این 
عارضه های  اپیدمی  اوایل شیوع  در  به شمار می آید، گفت:  به کرونا  ابتال 
گوارشی را به عنوان عالئم کرونا تلقی نمی کردیم، اما رفته رفته دیده شد 

که مشکالت گوارشی نیز می تواند نشانه کرونا باشد.
شکوهی افزود: این بدان معناست که اگر چهار ماه پیش کسی بدون تنگی 
نفس و تب با عالئمی مانند اسهال و حساسیت پوستی به مراکز درمانی 
با  اما در حال حاضر  نمی شد،  از وی تست کرونا گرفته  مراجعه می کرد، 
توجه به سطح انتقال بیماری در کشور اگر کسی با همین شرایط به پزشک 

مراجعه کند، از وی تست گرفته می شود.
تاکید کرد: علت  بهشتی  علوم پزشکی شهید  دانشگاه  عضو هیئت علمی 
در  که  است  این  کرده،  تغییر  بیماری  عالئم  می کنند  تصور  برخی  اینکه 
البته هنوز هم  بالینی بیماری کافی نبود که  اوایل اطالعات درباره عالئم 
کافی نیست و ممکن است سه ماه آینده نسبت به اکنون اطالعات خیلی 

بیشتری از بیماری کرونا داشته باشیم.

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح درباره اعزام 
به خدمت مشموالن مبتال به کرونا توضیح داد. امیر غالمرضا رحیمی 
مبتال  کرونا  به  اعزام  موعد  در  که  مشموالنی  از  دسته  آن  درباره  پور 
شوند،  داده  تشخیص  کرونا  به  مشکوک  غربالگری ها  روند  در  یا  شده 
نیروهای  اعالم شده ستادکل  بارها  این  از  پیش  اظهارکرد: همانطورکه 
مسلح پروتکل های بهداشتی ویژه ای در مورد سالمت سربازان داشته و 
آنان هنگام اعزام به سربازی طی چندین نوبت غربالگری شده و وضعیت 

سالمتیشان بررسی می شود.
وی ادامه داد: در همین راستا نیز اگر در حین اعزام مشمولی مبتال به 
کرونا بوده یا دارای عالئم مشکوک به کرونا باشد، این فرد به خدمت 
اعزام نشده و تاریخ اعزام جدیدش از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا 

اعالم خواهد شد.
رحیمی پور درباره اینکه آیا این افراد مشمول غیبت خواهند شد، گفت: 
چنین افراد مشمول غیبت نمی شوند، البته اگر از قبل غیبت داشته 

باشند موضوع جداست، اما اینطور نیست که کسی که غیبت نداشته و 
به سبب ابتال به کرونا تاریخ اعزامش تغییر کرده، مشمول غیبت شود.
نیروهای مسلح همچنین  انسانی سرباز ستادکل  اداره سرمایه  رییس 
درباره سربازانی که در موعد اعزام به یگان خدمتی خود مراجعه نکرده 
و ابتال به کرونا را دلیل عدم حضور خود اعالم کنند نیز به ایسنا گفت: 
به طورکلی هرفردی که در موعد مقرر برای اعزام اقدام نکند باید در 
این مورد توضیح دهد. حاال ممکن است فرد تصادف کرده یا والدینش 

به بیماری صعب العالج مبتال شود. در مورد کرونا هم اگر فردی ادعا 
کند که به کرونا مبتال شده، طبیعتا مدارک پزشکی اش بررسی شده 
و از سوی بهداری نیروهای مسلح نیز مورد معاینه بالینی قرار خواهد 

گرفت.
پیش  او  برای  مشکلی  باشد،  صحیح  فرد  این  ادعای  اگر  افزود:  وی 
نخواهد آمد و تاریخ اعزام جدید پس از بهبودی کامل از سوی سازمان 

وظیفه عمومی ناجا به او اعالم خواهد شد

یک فوق تخصص مراقبت های ویژه با اشاره به لزوم تفکیک مراجعه 
وضعیت  مبنای  بر  بیمارستان ها  یا  بهداشت  مراکز  به  کرونا  بیماران 
بیماری گفت: کسانی که در زمان فعالیت محدود یا استراحت یا ضمن 
صحبت  بریده  بریده  یا  می شوند  نفس  تنگی  دچار  کردن،  صحبت 
می کنند، کسانی که اکسیژن خون آن ها به کمتر از ۹۰ درصد برسد 
و کسانی که دچار سردرد یا گیجی و عدم آگاهی نسبت به مکان یا 

زمان می شوند، باید به بیمارستان مراجعه کنند.
دکتر فرهاد سلطانی اظهار کرد: کووید – ۱۹ تاکنون درمان اختصاصی 
میسر  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  با  تنها  عفونت  کنترل  و  ندارد 

است.
 ICU تخت های  اشغال  میزان  همچنان  افزود:  وی  ایسنا،  گزارش  به 
داریم؛  نیاز   ICU به تخت های  و هنوز  در خوزستان صددرصد است 
بیمارستان رازی اهواز تا پیش از این، ۱۶ تخت ICU داشت اما اکنون 
بیش از ۴۰ تخت ICU دارد و با کاهش بیماری مجددا این تخت ها را 

به حالت قبل برمی گردانیم.
سلطانی با تاکید بر لزوم استفاده بهینه از منابع تجهیزات و نیروی 
بیمارستان ها،  اکثر  در  حاضر  حال  در  گفت:   ،ICU در  انسانی 
تخت های ICU را گسترش داده ایم و یک سری بیمارستان های جدید 

را به چرخه بستری بیماران مبتال به کرونا اضافه کرده ایم.
بیان  اهواز  شاپور  جندی  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
حلق  تست  و  )سرولوژی(  خون  تست  کرونا  تشخیص  برای  کرد: 
انجام  برای  کمتر  باید  مراجعه کنندگان  اما  می شود  انجام   )PCR(
تست به پزشکان فشار وارد کنند. برای تشخیص بیماری بهتر است 
سی تی اسکن نیز انجام نشود. PCR مثبت قطعا نشان دهنده بیماری 
است اما در مواردی که منفی است ممکن است خطا داشته باشد زیرا 

تست PCR تا۴۰ درصد خطا دارد.
 ،PCR این فوق تخصص مراقبت های ویژه با اشاره به تبعات تست
افزود: بستری شدن بیمار در ICU عواقب زیادی دارد؛ بیماری که در 
ICU بستری می شود تغذیه مناسب نخواهد داشت زیرا طبیعتا بیمار 
بلع مناسبی ندارد و از طریق یک لوله به وی غذا می رسد و شاید از 

صددرصد نیاز تغذیه، به ۷۰ درصد برسد.

از  محرومیت  المپ ها،  بودن  روشن  دلیل  به  همچنین  گفت:  وی 
 ICU است. در بخش ICU خواب یکی از مشکالت بستری شدن در
مالقات کننده نیز نداریم بنابراین بیمار حالتی شبیه توهم و یا عدم 
این عوارض  از  یا زمان پیدا می کند و برخی  آگاهی نسبت به مکان 
حتی بعد از ترخیص بیمار، در منزل نیز ادامه دارد و آسیب های روحی 

و روانی ایجاد می کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیان کرد: 
کسانی که درمان شده اند می دانند که بیماران در ICU و پس از آن 
تغذیه  یا  درست  خواب  مدت ها  تا  بیماران  این  دارند.  مشکالتی  چه 

مناسبی ندارند و مدت ها ترس و اضطراب دارند.
به  انتقال  کاندید  بیماران  برای  درمان  روش  دو  داد:  ادامه  سلطانی 
ICU، انجام می شود؛ اول روش غیرتهاجمی، یعنی گذاشتن ماسک 
روی صورت بیمار و افزایش غلظت اکسیژن؛ ما دوست داریم بیماران 
با این روش درمان شوند اما همکاری بیمار در این روش بسیار مهم 
است. نیازی نیست به بیماری که به این روش درمان می شود داروی 

خواب آور تزریق کنیم.
بیمار  تنفس  راه  وارد  لوله ای  تهاجمی،  در روش  اما  کرد:  تصریح  وی 
می شود و از طریق این لوله، فشار مثبت را وارد ریه می کنیم. این روش، 
عوارض زیادی دارد و روش انتخابی و مطلوب ما نیست و استفاده از این 

روش، وخامت کار را نشان می دهد.
در  اهواز  شاپور  جندی  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
خصوص پالسمادرمانی نیز تصریح کرد: این موضوع به همت هموطنان 
در  است  کرده  اعالم  رسما  جهانی  بهداشت  سازمان  دارد.  بستگی  ما 
یافته اند  بهبود  و  شده  مبتال  کرونا  به  که  کسانی  خون  پالسمای 
آنتی بادی وجود دارد که می تواند در مقابله با کرونا تاثیر گذار باشد 
و توصیه کرده کسانی که واجد شرایط هستند، برای اهدای پالسما 

اقدام کنند.
کرد:  بیان  درمانی،  مراکز  به  مراجعه  معیارهای  در خصوص  سلطانی 
بیمارستان  به  مراجعه  در  اگر  و  است  پرخطری  محیط  بیمارستان 
اشتباه کنیم، می توانیم باعث گسترش بیماری شویم بنابراین گروهی 
بیمارستان ها مراجعه  به  بهداشت و گروهی  به مراکز  باید  بیماران  از 

کنند.
یا  استراحت  یا  محدود  فعالیت  زمان  در  که  کسانی  داد:  ادامه  وی 
ضمن صحبت کردن دچار تنگی نفس می شوند یا بریده بریده صحبت 
می کنند، کسانی که اکسیژن خون آن ها به کمتر از ۹۰ درصد برسد 
و کسانی که دچار سردرد یا گیجی و عدم آگاهی نسبت به مکان یا 

زمان می شوند، باید به بیمارستان مراجعه کنند.
این فوق تخصص مراقبت های ویژه افزود: سایر افراد که تب، خستگی 
اما  دارند  عادی  شرایط  یا  دارند  مختصر  تنگی  نفس  یا  و  بدن درد 
به  باید  دارند  یا چشایی  بویایی  فقدان حس  مانند  کرونا  از  عالئمی 
بیمارستان ممکن است مبتال  به  با آمدن  بروند زیرا  بهداشتی  مراکز 

شوند و همچنین ازدحام بیماران ایجاد می شود.

وی تصریح کرد: کار برای پرسنل درمانی با این لباس در شرایط گرما 
بسیار سخت است و کادر درمانی، از مردم می خواهند بیشتر رعایت 
کنند. تعطیلی به نفع هیچ کدام از ما نیست، باید رعایت کنیم تا به 

این مرحله نرسیم.
سلطانی با اشاره به اشغال کامل تخت های ICU بیان کرد: یک چهارم 
بیمارانی که بستری می شوند، روانه ICU می شوند و به همین دلیل 
۴۰ تا ۴۵ تخت از ۲۰۰ تخت بیمارستان رازی اهواز، تخت ICU هستند.
وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، تصریح کرد: عواقب 
ادامه دارد. کرونا در ریه تغییراتی  از ترخیص  بستری در ICU پس 
البته  ایجاد می کند که ممکن است تا ماه ها بعد ادامه داشته باشد. 

مردم نباید از کرونا بترسند، اما باید رعایت کنند.

تعیین تکلیف اعزام به خدمت مشموالن کرونایی

کدام بیماران کرونا باید به بیمارستان بروند؟

برادرکشی برای موبایل

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس، وقوع یک فقره 
قتل با سالح سرد در شیراز را تایید و خاطرنشان کرد که این حادثه 

در حین دعوا بر سر موبایل اتفاق افتاده است.
قتل  حادثه  توضیح  در  تیر  یکشنبه ۲۲  کاووس محمدی  سرهنگ 
یک نوجوان در شیراز، گفت: شامگاه شنبه یک کودک ۸ ساله، برادر 
نوجوان ۱۲ ساله خود را طی نزاع بر سر تلفن همراه، با چاقو به قتل 

رساند.
او با اشاره به اینکه حادثه از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع 
رسانی شده است، گفت: فرد مجروح بعد از انتقال به بیمارستان، به 

دلیل شدت جراحات وارد فوت کرده است.
محمدی با استناد به گزارش ماموران پلیس اعزامی، گفت: ماموران 
در بررسی های اولیه متوجه شدند که کودکی ۸ ساله به خاطر یک 
دستگاه گوشی تلفن همراه با برادر خود بحث و جدل و با چاقو وی 

را از ناحیه سینه مجروح می کند.
معاون اجتماعی پلیس فارس با اشاره به اینکه پرونده پس از تکمیل، 
با  که  کرد  توصیه  والدین  به  است،  شده  ارجاع  قضایی  دستگاه  به 
نظارت دقیق بر رفتار فرزندان خود، از وقوع حوادث این چنینی که 

غیرقابل جبران است، پیشگیری کنند.
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کشف البسه قاچاق 

در شهرستان سیرجان
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از کشف انواع البسه قاچاق به ارزش 

۵۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد افزود: ماموران دایره مبارزه با کاالی قاچاق در 
راستای اجرای طرحی در محور مواصالتی سیرجان به شیراز یک دستگاه 

اتوبوس را جهت بررسی متوقف کردند.
او افزود: در بازرسی از این اتوبوس ۷۲۰ دست انواع پوشاک خارجی قاچاق و 

فاقد مجوز کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر شد.
این مقام انتظامی با اشاره به ارزش ۵۰۰ میلیون ریالی کاال های کشف شده 
بیان کرد: فرد دستگیر شده با تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی 

معرفی شد.

اعمال محدودیت ورود وسایل نقلیه 

غیربومی به اماکن گردشگری جیرفت
فرمانده انتظامی جیرفت از آغاز طرح ممنوعیت ورود و تردد وسایل نقلیه 
غیر بومی به اماکن و محالت گردشگری"دلفارد و ساردوییه" این شهرستان 

خبر داد.
سرهنگ رضا محمد رضایی گفت: در حال حاضر با توجه به شیوع ویروس 
منحوس کرونا اماکن گردشگری "دلفارد و ساردوییه" تعطیل و از ورود افراد 
این  در  شهروندان  به  استقرار  اجازه  و  جلوگیری  مراکز  این  به  بومی  غیر 

مکان ها داده نخواهد شد.
او کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا در شهرستان را بسیار مهم دانست و 
گفت: خودرو های غیر بومی تنها حق عبور از مسیر کمربندی دهبکری به 
استان کرمان و برگشت به شهر خود را دارند و در صورت مشاهده هرگونه 

ناهنجاری با افراد متخلف برخورد قاطع صورت خواهد پذیرفت.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در مرحله آغاز این طرح بیش از ۲۰۰ 
برای  پلیس  کرد:  اظهار  شد  داده  برگشت  پلیس  توسط  خودرو  دستگاه 
اجرای مصوبات ستاد مبارزه با کرونا در کنار مدافعان سالمت برای شکست 

ویروس کرونا حضور دارد و تمام قد در خدمت مردم و جامعه است.

کشف ۲۰۱ کیلوگرم تریاک در عملیات 

تکاوران قرارگاه عملیاتی ابوذر
فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۲۰۱ کیلو و ۳۰۰ گرم تریاک توسط 

ماموران یگان تکاوری ۱۱۶ در شهرستان"جیرفت" خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری گفت: ماموران یگان تکاوری ۱۱۶ شهرستان"کهنوج" 
با انجام کار اطالعاتی از دپوی یک محموله سنگین مواد مخدر در یکی از 

مناطق شهرستان جیرفت باخبر شدند.
او افزود: در این رابطه ماموران با حضور در روستای"کلرود"شهرستان جیرفت 
مکان نگهداری مواد مخدر را شناسایی کرده و ضمن هماهنگی قضایی از 

یک باب منزل ۲۰۱ کیلو و ۳۰۰ گرم تریاک کشف کردند.
سردار ناظری تصریح کرد: در این رابطه ۲ قاچاقچی دستگیر، یک دستگاه 
خودرو توقیف و در سایه لطف الهی و کار اطالعاتی دقیق تکاوران پلیس 
نقاط  افیونی در سطح استان و سایر  این محموله سنگین مواد  از توزیع 

کشور جلوگیری شد.

غرق شدن نوجوان ۱۳ ساله وکودک ۹ 

ساله در استخر ذخیره آب کشاورزی
فرمانده انتظامی شهرستان"بافت"ازغرق شدن یک نوجوان ۱۳ ساله و یک 
روستای"دره  محدوده  در  کشاورزی  آب  ذخیره  استخر  در  ساله   ۹ کودک 

پهن"این شهرستان خبر داد.
سرهنگ نبی اهلل میرافضلی گفت: در پی اعالم یک فقره غرق شدگی در 
تیم  پهن"بالفاصله  روستای"دره  کشاورزی  آب  ذخیره  استخر های  از  یکی 
اعزام  محل  به  امدادی  عوامل  همراه  انتظامی"دشتاب"به  پاسگاه  گشت 

شدند.
او افزود: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد نوجوانی ۱۳ ساله و یک 
کودک ۹ ساله که برای آب تنی وارد یک استخر آب کشاورزی شده بودند 
به علت آشنا نبودن با مهارت شنا دچار غرق شدگی شده و جان باخته اند.

سرهنگ میرافضلی گفت: با تائید مرگ این ۲ نفر توسط نیرو های اورژانس، 
اجساد با هماهنگی مقام قضائی به پزشکی قانونی شهرستان منتقل شدند.

و  دلخراش  حادثه  این  از  تاسف  ابراز  با  بافت  انتظامی شهرستان  فرمانده 
حوادث مشابه در دیگر نقاط از خانواده ها خواست به منظور پیشگیری از 

وقوع چنین حوادث تلخی همواره مراقب کودکان خود باشند.

سارق سیم برق هوایی با ۲۵ فقره

 سرقت دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری یک سارق حرفه ای سیم 
برق هوایی و کشف ۲۵ فقره سرقت در عملیات ماموران انتظامی کالنتری 

۱۲ این فرماندهی خبر داد.
در  گسترده  خاموشی های  وقوع  دنبال  به  افزود:  فداء  محمدرضا  سرهنگ 
پی سرقت سیم های برق هوایی در شهرستان کرمان، دستگیری عامل و یا 

عوامل این سرقت ها در دستور کار پلیس قرار گرفت.
او افزود: با انجام بررسی های تخصصی و تحقیقات میدانی از محل وقوع 
سابقه  و  حرفه ای  سارق  یک  توسط  سرقت ها  شد  مشخص  سرقت ها 
عملیات  یک  در  سارق  قضائی  مقام  با  هماهنگی  از  پس  که  انجام؛  دار 

غافلگیرانه توسط ماموران کالنتری ۱۲ شهر کرمان دستگیر شد.
سرهنگ فداء با اشاره به کشف مقداری از اموال مسروقه از مخفیگاه سارق 
گفت: سارق دستگیر شده در بازجویی های پلیسی و در مواجهه با دالیل و 
مستندات قانونی پلیس لب به سخن گشوده و به ارتکاب ۲۵ فقره سرقت 

سیم برق فشار قوی در شهر کرمان اعتراف کرد.
به  متهم  تحویل  به  اشاره  با  پایان  در  کرمان  انتظامی شهرستان  فرمانده 
آموزش های  و  انتظامی  هشدار های  به  شهروندان  گفت:  قضایی  مراجع 
همگانی پلیس در حوزه پیشگیری از سرقت توجه ویژه داشته و کاربردی 

کنند.

دسته  لیگ  رقابت های  نهم  و  بیست  هفته  در 
و  گهر  آرمان  تیم های  دیدار  کشور،  فوتبال  اول 
مس کرمان با تساوی بدون گل و مس رفسنجان 

با باخت همراه بود.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، در چارچوب رقابت های 
فوتبال  اول  دسته  لیگ  نهم   و  بیست  هفته 
علی  امام  ورزشگاه  در  گهرسیرجان  آرمان  کشور، 
)ع( سیرجان برابر نیروی زمینی تهران به میدان 
پایان  گل  بدون  تساوی  با  دیدار  این  که  رفت 
رو،  پیش  در  بازی های سخت  به  توجه  با  یافت. 
نزدیک  به منطقه خطر  آرمان گهر  است  ممکن 
فرار  خوب  نتیجه  چند  با  آن  از  که  جایی  شود 

کرده است.
مس کرمان نیز در ورزشگاه امام علی )ع( کرمان 

که  همانطور  دیدار  این  بود،  ارومیه  نود  میزبان 
انتظار می رفت بسیار پربرخورد و حساس و پراز 
صحنه های جنجالی و اعتراض آمیز بود که نهایتاً 

بدون گل به پایان رسید.
به  انزلی  تختی  ورزشگاه  در  هم  رفسنجان  مس 
این  که  رفت  بندرانزلی  ملوان  میزبانش  مصاف 
بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع مس رفسنجان 
خاتمه یافت، در حالی که کسب پیروزی در بازی 
امروز می توانست تقریبا صعود مس رفسنجان به 
حال  در  تیم  این  اما  کند،  قطعی  را  برتر  لیگ 
حاضر با ۶ امتیاز اختالف صدرنشین لیگ است.

امتیاز   ۵۷ کسب  با  رفسنجان  مس  اکنون  هم 
بر  امتیاز   ۵۱ با  کرمان  مس  است،  نشین  صدر 
سکوی سوم ایستاده و آرمان گهر سیرجان با ۳۵ 
امتیاز در رده ی یازدهم جدول رده بندی قرار دارد.

از  کالهبرداری  در خصوص  کرمان  استان  فتا  پلیس  رئیس 
افراد از طریق فروش اکانت بازی های آنالین هشدار داد.

از  تعدادی  مندی  عالقه  گفت:  نژاد  یادگار  امین  سرهنگ 
کاربران به خرید اکانت مراحل باالتری از یک بازی آنالین باعث 
بازی  اکانت  فروش  به  مبادرت  افراد  از  برخی  که  است  شده 

خود کنند.
او افزود: این به گونه ای است که برخی افراد سودجو با تبلیغات 
فریبنده از خریداران اکانت های بازی که معموالً قشر کودک و 

نوجوان هستند، سوءاستفاده و در نتیجه از آن ها کالهبرداری 
می کنند.

از  بازی  یک  از  باالتر  اکانت  خرید  به  مسئول  مقام  این 
به  توجه  با  گفت:  و  کرد  اشاره  مجاز  و  معتبر  فروشگاه های 
خرید  از  نیستند  اعتماد  قابل  اجتماعی  شبکه های  اینکه 
اکانت بازی از کاربران شبکه های اجتماعی خودداری کنند چرا 

که احتمال گرفتاری در دام کالهبرداران سایبری وجود دارد.
یادگارنژاد در خصوص دانلود بازی از منابع نامعتبر نیز عنوان 

کرد: برخی افراد سودجو و فرصت طلب با انتشار نسخه های 
اغلب  که  بدافزار  و  ویروس  محتوای  حاوی  بازی های  جعلی 
نتیجه  در  و  کاربران  به  رساندن  آسیب  قصد  و  است  رایگان 

سرقت اطالعات آن ها را دارند عرضه می کنند.
رئیس پلیس فتا استان کرمان بر نظارت مستمر والدین بر 
انتخاب  در  و گفت:  اشاره کرد  فرزندان  فعالیت های سایبری 
روان  و  تربیتی  مشاوران  نظرات  از  حتما  رایانه ای  بازی های 

شناسان استفاده کنید تا فرزندان شما کمتر آسیب ببینند.

فرمانده انتظامی شهرستان راور از فوت یک مرد ۵۳ ساله بر اثر سقوط از 
یک اصله درخت توت در این شهرستان خبر داد. سرهنگ علیرضا سوری 
گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر سقوط یک فرد 
از درخت در محدوده پاسگاه فیض آباد راور، بالفاصله ماموران انتظامی به 

محل اعزام شدند. او افزود: با حضور ماموران انتظامی در محل و بررسی 
موضوع مشخص شد یک مرد حدودا ۵۳ ساله اهل جوپار کرمان هنگام 
چیدن توت سیاه از یک اصله درخت بزرگ به علت بی احتیاطی به پایین 

سقوط کرده و توسط نیرو های امدادی به بیمارستان منتقل شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان راور با اشاره به اینکه این فرد در حین انتقال 
به فصل  با توجه  از دست داد، تصریح کرد:  را  بیمارستان جان خود  به 
تابستان و موسم برداشت انواع میوه ها الزم است شهروندان نکات ایمنی 

را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.

یک باخت و دو تساوی حاصل کار نمایندگان کرمان در لیگ یک

کالهبرداری از طریق بازی های آنالین

فوت مرد ۵۳ ساله بر اثر سقوط از درخت در راور

خبر

در  موادمخدر  فروش  خرده   ۲۷ دستگیری  از  زرند  انتظامی  فرمانده 
مواد  شوم  پدیده  با  مبارزه  و  اجتماعی  امنیت  طرح های  اجرای  قالب 

مخدر در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
گفت:  زرند  شهرستان  انتظامی  فرمانده  خدادادنژاد،  محمود  سرهنگ 
ابتدای تیرجاری در قالب  از  با مواد مخدر زرند  ماموران پلیس مبارزه 
اجرای طرح های امنیت اجتماعی و مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر یا 

شناسایی مناطق آلوده و عرضه کنندگان مواد مخدر صنعتی و سنتی، 
 ۴۴ غذایی  مواد  فروش  دکه  و  منزل  چند  از  بازرسی  در  شدند  موفق 

کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف کنند.
او افزود: در این زمینه۲۷ خرده فروش مواد مخدر نیز دستگیر و تعداد 
۳ دستگاه خودرو و ۲ دستگاه موتور سیکلیت توقیف و روانه پارکینگ 

شدند.
منزل  باب  یک  نیز  مدت  این  در  کرد:  تصریح  خدادادنژاد  سرهنگ 

مسکونی و سه باب دکه فروش مواد غذایی هم به دلیل انواع فروش 
مواد مخدر و قرص های متادون و غیر مجاز با هماهنگی مراجع قضایی 

پلمب شد.
و  آموزش  را  اجتماعی  آسیب های  با  مبارزه  برای  راهکار  مهم ترین  او 
فرهنگ سازی عنوان کرد و بیان کرد: مبارزه با پدیده شوم و خانمان 
تا  است  مردم  حق  به  مطالبات  از  شهر  سطح  در  مخدر  مواد  سوز 

نوجوانان و جوانان از خطر جدی این معضل در امان باشند.

مواد مخدر  با  مبارزه  پلیس  ماموران  استان گفت:  انتظامی  فرمانده 
شهرستان"جیرفت"با تعقیب نامحسوس و ردزنی یک دستگاه خودرو، 

۲۵۳ کیلوگرم تریاک کشف و یک قاچاقچی را دستگیر کردند.
مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  افزود:  ناظری  عبدالرضا  سردار 
سوداگران  دریافتند  اطالعاتی  اقدامات  سری  یک  انجام  با  "جیرفت" 

مرگ قصد دارند یک محموله مواد مخدر را با یک دستگاه خودروی 
کشور  مرکز  به  شهرستان  این  مواصالتی  محور های  طریق  از  سواری 

منتقل کنند.
استقرار  با  ماموران  رابطه  این  در  افزود:  استان  انتظامی  فرمانده 
نامحسوس در چند نقطه از محور های ورودی این شهرستان، خودروی 

با  و  نامحسوس  مراقبت  و  تعقیب  با  را  آن  و  مشاهده  را  نظر  مورد 
هماهنگی قضائی در یک منزل در یکی از نقاط شهر توقیف کردند.

 ۲۵۳ خودرو  این  از  بازرسی  در  ماموران  کرد:  تصریح  ناظری  سردار 
کیلوگرم تریاک که به صورت ماهرانه ای جاساز شده بود، کشف و در 

این رابطه یک متهم را دستگیر کردند.

دستگاه  یک  توقیف  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
موتوسیکلت یاما ها ۱۰۰۰ سی سی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال 
این فرماندهی  امنیت عمومی  پایگاه  انتظامی  در عملیات ماموران 
امنیت  پایگاه  ماموران  گفت:  فداء  محمدرضا  سرهنگ  داد.  خبر 
عمومی شهرستان کرمان با انجام کار اطالعاتی و اقدامات پلیسی از 
محل اختفای یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق که موجبات رعب و 

وحشت شهروندان را فراهم کرده بود، مطلع شدند.
او افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از این 
محل موفق شدند یک دستگاه موتورسیکلت یاما ها ۱۰۰۰ سی سی 
را کشف و توقیف کنند. سرهنگ فداء با بیان دستگیری یک متهم 
در این رابطه، گفت: کارشناسان ارزش این موتورسیکلت غیرمجاز را 

۲ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در پایان با بیان معرفی متهم به 
مراجع قضایی، گفت: مبارزه با قاچاق کاال یکی از اهداف پلیس است 
از دستگاه های  بسیاری  از  زمینه  این  در  انتظامی  نیروی  نقش  که 
دیگر سنگین تر و با اهمیت ترمی باشد و پلیس با اشراف اطالعاتی 
آسایش  کنندگان  سلب  و  قاچاقچیان  به  سرکشی  و  جوالن  اجازه 

شهروندان را نخواهد داد.

دستگیری ۲۷ خرده فروش موادمخدر در زرند

کشف ۲۵۳ کیلوگرم تریاک در عملیات پلیس "جیرفت"

کشف موتوسیکلت ۱۰۰۰ سی سی قاچاق در کرمان
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد:
صحه WHO بر انتشار ویروس کرونا از طریق هوا

می  نظر  به  داد:  هشدار  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
آید استان طی روزها و هفته آینده به وضعیت قرمز دربیاید و باید 

تصمیمات سخت گیرانه تری گرفته شود.
دکتر "مهدی شفیعی" در گفت و گو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت 
کرونا ویروس در استان کرمان اظهار کرد: طبق اعالم وزارت بهداشت، 
اکثر  زیرا  دارد  قرار  هشدار  وضعیت  در  اکنون  هم  کرمان  استان 

شهرستان های استان نارنجی و قرمز هستند.
وی افزود: با این وضعیت به نظر می آید استان طی روزها و هفته 
باید تصمیمات سخت گیرانه تری  آینده به وضعیت قرمز دربیاید و 

گرفته شود.
شفیعی در پاسخ به اینکه چه کنیم که وضعیت استان قرمز نشود، 
تصریح کرد: چند کار باید انجام بدهیم، نخست اینکه تصمیماتی که 
در ستاد استانی کرونا گرفته می شود، سریع تر اجرا شود و استاندار 
بر این موضوع تاکید دارد و سازمان ها و دستگاه های نظارتی این کار 

را انجام می دهند.
وی بیان کرد: بحث بعدی و بیشتر از همه، رعایت خود مردم مهم 
است و اکنون به مطالبه مردمی در رابطه برخی جاهایی که تجمع 

هست، نیاز داریم و اینکه مردم خودشان مداخله کنند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: از همه موارد مهم تر 
این است که مردم خودشان در تجمعات شرکت نکنند، زیرا یکی از 
مواردی که باعث انتقال زیاد بیماری می شود، شرکت در مراسم های 

عروسی و عزا است.
وی افزود: در حال حاضر در محیط بیرون ویروس در گردش است 
از  استفاده  باشد.  بیرون  محیط  در  مراقب خودش  باید  فردی  هر  و 
ماسک، گندزدایی و شست و شوی مکرر دست ها، عدم لمس صورت 
توسط دست ها و دقت در اینکه قبل از خوردن و آشامیدن، نظافت 

دست رعایت شود مورد تاکید است.
پزشکی  علوم  دانشگاه  واگیردار  های  بیماری  با  مبارزه  مدیرگروه 
باید  ترین عالئمی دارد،  اینکه فردی که کوچک  بر  تاکید  با  کرمان 

حتما در منزل مانده و در اولین فرصت ممکن به پزشک مراجعه کند 
ادامه داد: مشکل عمده ای که اکنون داریم این است که بسیاری از 
مردم یکی دو روز عالئم بیماری کرونا را دارند، به پزشک مراجعه نمی 
کنند، در سطح شهر تردد دارند و ویروس را پخش می کنند، بدحال 

که می شوند به پزشک و یا مراکز بهداشتی مراجعه می کنند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: اگر کسی که کوچک 
ترین عالئمی دارد، رعایت کرده و در شهر تردد نداشته باشد و سرکار 

حضور پیدا نکند تا گردش ویروس را کمتر ایجاد کند.
از ماسک  نیز  باید در فضای منزل  افراد حتما  این  وی اظهار کرد: 
استفاده و خود را ایزوله کنند تا زمانی که تعیین تکلیف می شوند که 

آیا بیمار هستند یا نه تا افراد خانواده را مبتال نکنند.
شفیعی در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به اینکه چه 
تعداد از شهرستان های استان کرمان دارای وضعیت سفید هستند؟، 
استان وضعیت سفید  یکی دو شهر کوچک  گفت: در هفته گذشته 
با توجه به آمار پایان هفته، احتمال زیاد از سفیدی در  داشتند که 
آمده اند و این نقشه توسط وزارت بهداشت به روز می شود که باید 

ببینیم چه وضعی رقم خورده است.
بر  مبنی  مطلبی  درباره  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
انتشار ویروس کرونا از طریق هوا عنوان کرد: سازمان جهانی بهداشت 
)WHO( جدیدا براساس مقاالتی که وجود دارد بر این موضوع صحه 

اعالم  سازمان  این  رسمی  گزارش  باشیم  منتظر  باید  و  گذارد  می 
شود.

وی اظهار کرد: مساله ای که وجود دارد این است که در فضاهای 
بسته که کولر و اسپیلت کار می کند این بیماری می تواند از طریق 
هوا منتقل شود زیرا ویروس مدت زمان بیشتری و با فاصله بیشتری 

در هوا معلق می ماند و در معرض هوای تنفسی قرار می گیرد.
جمعیت  درصد  چند  تاکنون  که  سوال  این  به  پاسخ  در  شفیعی 
توان گفت  افزود: دقیق نمی  اند،  به کرونا مبتال شده  استان کرمان 
چند درصد جمعیت استان به کرونا مبتال شده زیرا نیاز به کارهای 
اپیدمیولوژیک دارد اما به نظر می آید بین ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت 
تا   ۴۰ به  نزدیک  که  شده  ویروس  به  ابتالی  درگیر  احتماال  استان 
حتی  است  ممکن  و  هستند  عالمت  بدون  مبتالیان  این  درصد   ۵۰

خودشان و اطرافیانشان متوجه نشوند که مبتال هستند.
وی درباره مرگ و میر مبتالیان به کرونا بیان کرد: اگر مرگ و میر 
بگیریم در حد یک  را در کل مبتالیان )سرپایی و بستری( در نظر 
درصد است اما در موارد بستری بین هشت تا ۱۰ درصد است)در نقاط 

مختلف استان فرق می کند(.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: متاسفانه افرادی که 
اینکه سالمند  به دلیل  و مراجعه می کنند  بدحال می شوند  خیلی 
هستند یا بیماری زمینه ای دارند، مرگ و میر باال می رود به همین 
دلیل توصیه می کنیم حتما این گروه ها باید مراقب خود باشند تا 

مبتال نشوند.
کرد:  اظهار  ماسک  از  استفاده  در  مردم  همکاری  درباره  وی 
الزام  گرفته،  رسانی های صورت  اطالع  با  خوشبختانه هفته گذشته 
استفاده از ماسک در ادارات، عدم ارائه خدمت به ارباب رجوعی که 
با گزارش همکاران ما و گشت های  الزام کارمندان،  ماسک ندارد و 
سطح شهر، بیش از ۷۰ درصد مردم رعایت می کنند و نکته خوبی 
است زیرا هفته گذشته کمتر از ۳۰ درصد بود و انشاءاهلل اگر همینطور 

ادامه پیدا کند، زنجیره انتقال می تواند قطع شود..

گزارش »کرمان امروز« از مشکل آلودگی هوای کرمان و نقش و تاثیر گرد و غبار در غلظت آالینده های استان؛

آیا اقدامات علیه ریزگردها متناسب با بودجه 98 بوده ؟

اشاره:
شهرها  همه  در  انکار  قابل  غیر  معضلی  هوا  آلودگی 
ابتدایی زندگی هر  نیازهای  از  و تنفس در هوای سالم 
انسانی است. آمار محیط زیست کرمان گویای این است 
داشته  پاک  هوای  روز   82 امسال  بهار  در  کرمان  که 
افزایش  در  دخیل  عوامل  و  علل  که  چند  هر  است. 
غلظت آالینده ها در کرمان متعدد و مختلف هستند اما 
همکاری همه جانبه دستگاه ها در این استان و حرکت 
همگام در زیر چتر قانون هوای پاک می تواند در کاهش 
روزهای ناسالم و افزایش روزهای پاک کرمان اثر گذار 

باشد.
کرمان؛ غبارخیزترین استان 

استان  در  زیست  متعددی در حوزه محیط  مشکالت 
کرمان وجود دارد و ریزگردها دغدغه ای زیست محیطی 
این  هستیم.  آن  گرفتار  دراستان  متاسفانه  که  است 
معضل در دهه اخیر در استان کرمان افزایش چشمگیری 
داشته است و باعث بروز مشکالت اجتماعی، اقتصادی و 
زیست محیطی فراوانی درمناطق تحت تاثیر شده است 
به طوری که بسیاری از شهرستان های استان به ویژه 
شهرستان های جنوبی تحت تاثیر این پدیده قرار و گاه 

ابعادی ملی به خود گرفته است.
اقلیم و آلودگی هوا می تواند از عوامل موثر بر مرگ 
های  پدیده  از  یکی  غبارها  و  گرد  باشد.  انسان  میر  و 
اقلیمی هستند که زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار 
های  بیماری  مخصوصا  انسان  سالمت  بر  و  دهند  می 
به  کرمان  استان  دارند.  منفی  تاثیر  تنفسی  و  ریوی 
استان  به  نزدیکی  و  اقلیمی  موقعیت جغرافیایی،  دلیل 

سیستان و بلوچستان بیشتر در معرض سامانه های گرد 
و غبار است.

تخریب زیستگاه های گیاهی، وجود خشکسالی های 
پیاپی و فرسایش های بادی از دیگر عوامل پدید آمدن 
از جمله  و  کرمان  استان  مختلف  نقاط  در  غبار  و  گرد 

شهر کرمان است.
مرجان شاکری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان 
و  متعدد  های  کانون  دلیل  به  گوید:  می  باره  این   در 
استعداد فوق العاده ای که در کویر لوت در این زمینه 
استان  ترین  غبارخیز  کرمان  قاطع  طور  به  دارد  وجود 

کشور است.
به گفته شاکری در حال حاضر 29 کانون ریز گرد در 
استان کرمان شناسایی شده است که کانون های اصلی 
گرد و غبار و فرسایشی بیشتر در شرق و شمال استان 

کرمان است.
در  کرمان  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
را  پسته  شده  خشک  باغات  ایسنا،  با  خبری  گفتگوی 
مستعد تبدیل شدن به کانون گرد و غبار دانست و اظهار 
کرد: زمانی که به خاک دست ورزی می کنیم و خاک 

را تغییر می دهیم و آن را به  طور مثال به محلی برای 
کشاورزی تبدیل می کنیم و با خشک شدن باغات و هر 
جایی که پوشش گیاهی از بین برود، کانون های جدیدی 

برای گرد وغبار ایجاد می شود.
 چه خبر از بودجه گرد و غبار؟

پیش از این دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار با بیان 
به  یورو  میلیون   ۱۰۰ مبلغ   99 سال  بودجه  در  اینکه 
سازمان حفاظت محیط زیست برای مقابله با پدیده گرد 
و غبار اختصاص داده شده است، گفت: این مبلغ نسبت 
به سال گذشته افزایش یا کاهش نیافته است. حال باید 

دید سهم استان کرمان از این بودجه چقدر است؟
گذشته  سال  در  گفت:  باره  این   در  شاکری  مرجان 
محیط زیست استان کرمان برای نخستین بار از بودجه 

گرد و غبار کشور منتفع شد.
چهار  جزء  گذشته  سال  در  کرمان  استان  افزود:  وی 
استان برتر کشور بعد از استان های خوزستان، سیستان 
و بلوچستان و خراسان جنوبی بود که ۷۳ میلیارد تومان 
اعتبار از بودجه گرد و غبار کشور وارد استان شد که به 
ادارات منابع طبیعی شمال و جنوب اختصاص پیدا کرد 

گفتنی است که با افزایش نرخ یورو در ابتدای سال اعالم 
شد که تخصیص بودجه باالی ۱۰۰ درصد بوده است و 
براساس  کرمان  استان  به  اختصاصی  اعتبار  این  چون 
یورو بود بنابراین این عدد به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان 
رسید که برای تثبیت کانون های فرسایشی وارد استان 

شد.
افزود:  کرمان  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
حدود ۴۵.۵ میلیارد تومان منابع طبیعی شمال و بیش 
از  استان  جنوب  طبیعی  منابع  تومان  میلیارد   ۳۴ از 
بودجه گرد و غبار اعتبار دریافت کردند که منابع تثبیت 
کانون های فرسایشی، حفاظت و قرق، احیاء پوشش ها از 

این محل باید تامین شود.
وی افزود: مبلغی به اداره کل محیط زیست استان نیز 
اختصاص یافت که در حال خرید دستگاه های سنجش 
کیفیت هوا برای شهرستان های انار و راور ) به عنوان دو 
کانون فرسایشی استان( هستیم که مناقصات این خرید 
در حال برگزاری است و امیدواریم تا پایان سال جاری 

این  دستگاه ها راه اندازی شوند.
شاکری با اشاره به آلودگی هوا در برخی از روزها در 

کرد:  عنوان  دیگر  استان های  سمت  از  کرمان  استان 
امسال یکسری آلودگی از سمت استان یزد وارد استان 
برخی  در  کرمان  شهر  تعطیلی  موجب  که  شد  کرمان 
از شهرهای استان  از روزها گردید. متاسفانه در برخی 
رفسنجان  و  سیرجان  شهربابک،  انار،  جمله  از  کرمان 
نیز  دولت  برای  که  نداریم  هوا  کیفی  پایش  ایستگاه 
تامین اعتبار جهت خریداری این دستگاه ها سخت است 
میلیارد  به یک  نزدیک  ایستگاه ها  این  از  زیرا هر کدام 

تومان هزینه دارد
اینکه سال گذشته  به  با توجه  اینجاست  حال سئوال 
کرمان  استان  به  زمینه  این  در  توجهی  قابل  بودجه 
زمینه  این  در  اقدامات  آیا  است،  شده  داده  اختصاص 
این بودجه است؟ اگر بوده چرا هنوز نفس  با  متناسب 
مردم شرق و جنوب استان تنگ است؟ شاید مدیریت 
در این زمینه آنگونه که باید عمل نمی کند و یا شاید 
بودجه با توجه به افزایشی که داشته است بازهم ناکافی 
این  به  باید  استان  ارشد  مدیریت  صورت  هر  در  بوده. 
امید  به  سازد.  مرتفع  را  معضل  و  کرده  ورود  موضوع 

فردایی بهتر!

    آلودگی هوا و ریزگرد معضلی غیر قابل انکار در اكثر شهرهای استان و تنفس 
در هوای سالم از نیازهای ابتدایی زندگی هر انسانی است. هر چند كه علل و عوامل 
دخیل در افزایش غلظت آالینده ها در كرمان متعدد و مختلف هستند اما همکاری 
همه جانبه دستگاه ها در این استان و حركت زیر چتر قانون هوای پاک می تواند در 
كاهش روزهای ناسالم و افزایش روزهای پاک كرمان اثر گذار باشد. با توجه به اینکه 
سال گذشته بودجه قابل توجهی در این زمینه به استان كرمان اختصاص داده شده 
است، آیا اقدامات در این زمینه متناسب با این بودجه است؟ اگر بوده چرا هنوز 

نفس مردم شرق و جنوب استان تنگ است؟

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

اهدای خون سالم، اهدای زندگی


