
هشت صفحه    1000 تومان شنبه 28 تیرماه 26/1399 ذی القعده 1441/ 18 جوالی  2020/سال بیست و پنجم شماره 3241

روزان هم  یادداشت های گاه و بی گاه:

آرزوی واهی 

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

شروع کار سالم  

مشکالت عفونی ناشی از آلودگی های بیولوژیکی موس و کیبورد

چالش های ارتقای 

سرانه مصرف گوشت قرمز 

ضرب المثل های کرمانی
ماست ها را به کیسه کردن!

2

2

2

4

5

3

8

استاندار کرمان:

 با توجه به اینکه بیماری 

همچنان ادامه دارد

تعطیلی فایده ندارد

محمد حسین سیفی قزوینی 

خوشنام خوشنویسی 

و چیره دست

متن در صفحه دوم

نماینده ولی فقیه در استان کرمان: 
 مدیران ارشد استانی در خصوص

 معیشت مردم و مبارزه با گرانی ها فکر کنند

کرمان؛ گزارش »کرمان امروز« از رها شدگی و عدم نظارت بر بازار مصالح ساختمانی و افزایش غیر منطقی قیمت مسکن در 

دیوار کج مسکن و عاقبتی نامبارک

متن کامل در صفحه سوم

  طی چندهفته اخیر شاهد افزایش بسیار زیاد قیمت آهن آالت، زمین و مصالح ساختمانی بوده ایم. اکنون شرایط در بازار مصالح ساختمانی به گونه ای است که قیمت ها روز به روز تغییر می کند 
و این امر باعث شده تا بسیاری از کسانی که در حال ساخت و ساز بودند عمال یا کار را متوقف کنند یا به سختی از عهده و اتمام پروژه های خود در بخش مسکن برآیند. چرا مسئوالن با مشاهده 
این اوضاع کاری نمی کنند و بازار ملتهب مصالح ساختمانی را به حال خود رها کرده اند؟ چرا نظارتی در این زمینه نیست و چرا گران فروشان محکوم نمی شوند؟ آیا از آینده این اتفاق که گرانی 

افسارگسیخته قیمت مسکن است غافلیم و....

2

رییس سازمان  صمت کرمان:   

صادرات کرمان کاهش یافت

متن در صفحه هشتم

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان: 

بیش از شش هزار

 ملک دولت

 در استان سند ندارد

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

   دریافت مجوز جذب بیش از ۲۲۰۰ پرستار
 دستگیری بهره برداران  غیر مجاز آنغوزه در زرند

 خودروهایی که در مرداد سهمیه بنزین نمی گیرند
  سارق منزل با ۲۰ فقره سرقت در کرمان دستگیر شد
  دستگیری شکارچی غیرمجاز پرندگان در شهربابک

اخبار ایران، جهان و حوادث:

یادداشتی به قلم مسعود فوقانی 
درباره استاد مسعود ابوسعیدی، 
پیشکسوت تئاتر و رادیو:

اخالق را 
می توان با فعل 
»ابوسعیدی« 
صرف کرد

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!



دو شنبه 28 تیرماه 26/1399 ذی القعده 1441/ 18 جوالی  2020/سال بیست و پنجم شماره 3241
اخبار استان

خبر
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان: 

بیش از شش هزار ملک دولت

 در استان سند ندارد
 

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمان گفت: ۱۲ هزار و ۳۲۸ فقره امالک 
دولتی در استان کرمان شناسائی شده که درصد اسناد نسبت به امالک بدون 
سند ۴۵ درصد است و در واقع ۵۵ درصد از امالک دولت در استان کرمان 

سند ندارند.
»حمید شیخ اسدی« در جلسه شورای اداری استان کرمان با اشاره به وضعیت 
اموال غیرمنقول دستگاه های اجرائی استان کرمان اظهار کرد: ۲۵۲۵ سند 
مالکیت دولتی در سال ۸۹ از وزارت امور اقتصادی و دارائی به استان انتقال 
داده شده و در حال حاضر با رشد ۱۲۳ درصدی) صدور ۳۰۸۶ فقره(،  کل 

اسناد دستگاه های اجرائی ۵۶۱۱ سند است.
شیخ اسدی تصریح کرد: بیش از ۶۰۰۰ ملک دولت در استان سند ندارد که با 
این وضع امکان زمین خواری و تعرض به امالک دولتی وجود دارد و مدیران 

دولتی باید در این زمینه اقدام جدی داشته باشند.
وی بیان کرد: یکی از معضالت کشور و استان کرمان این است که آمار دقیقی 

از دارائی های دولت نداریم و نمی دانیم دولت چقدر زمین و ملک دارد.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمان گفت: با تالش همکاران ما، کرمان 
جزو استان های رتبه نخست کشور است که در سال گذشته اسناد را در 

سامانه »سادا« ثبت کرده است.
وی اظهار کرد: ضروری است مدیران استان توجه و اقدام جدی نسبت به 
تثبیت مالکیت دولت و جلوگیری از ضرر و زیان به اموال منقول و غیرمنقول 

را داشته باشند.
شیخ اسدی در ادامه تصریح کرد: پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های 
پروژه می  این  با  واقع  و در  است  مقاومتی  اقتصاد  از  دولت، تحقق بخشی 
و  مدیریت  برای  راهکاری  چه  و  دارد  دارائی  چقدر  دولت  بدانیم  خواهیم 

استفاده بهینه از آنها وجود دارد.

برخی  شده  اعالم  اینکه  بر  مبنی  مطلبی  بیان  با  کرمان  استاندار 
اشتغال،  مساله  چهار  بنده  گفت:  است،  سیاسی  استان  در  تصمیمات 
سیاسی  و  مدیریتی  لحاظ  به  را  کرمان  استان  و  عمل  سرعت  تولید، 
نسبت به آن تعصب دارم و بعد از این نظر کارشناسی، علم، مهارت و 

تجربه مهم است
دکتر«محمدجواد فدائی« در جلسه شورای اداری استان کرمان اظهار 
کرد: با اظهارنظرهایی مواجه هستم که مبتنی بر علم و تحقیق نیست 

و بعضا این نظرات موجب مشکالت و ایجاد نگرانی هایی می شود.
اظهارنظرها و همچنین  برای  باور  و  لزوم داشتن علم  به  اشاره  با  وی 
افزود: مهم ترین ضرر اظهارنظرها)بدون علم و  توجه به بحث شرعی 

تحقیق( این است که اعتماد عمومی را از دست می دهیم.
فدائی تصریح کرد: همه ما وظیفه داریم در جائی که حجت بر ما تمام 
اظهارنظر  نشده  تمام  ما  بر  که حجت  جایی  و  بکنیم  اظهارنظر  شده 
نکنیم. استاندار کرمان در بخش بعدی سخنانش بیان کرد: اکنون زمان 
شعار دادن و رجزخوانی نیست. باید عمل بکنیم و صحبت های عالمانه 

و کارشناسانه داشته باشیم و بر مبنای آن عمل کنیم.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان با اشاره به اینکه برای 
تصمیم گیری حل مشکالت مردم باید با نظرات عالمانه کار را دنبال 
 ... و  اقتصادی  مسائل  اجرائی،  سیستم  در  مشکالتی  با  افزود:  بکنیم، 
مواجه هستیم و اینکه بگوییم مشکالت مربوط به االن است و قضاوت 
است  ممکن  حتی  و  نیست  عاقالنه  و  عالمانه  باشیم،  داشته  عجوالنه 

توهین تلقی شود.
فدائی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری 
و توسعه عنوان کرد: اولویت اصلی ما اشتغال و تولید است و باید همه 

تالش ما متوجه حل مشکل اشتغال و تولید باشد.
استاندار کرمان اعالم کرد: اطمینان می دهم که در استان کرمان هیچ 
کاری به دلیل ضعف مدیر معطل نمی ماند و اگر جایی احساس کنیم 

به خاطر ضعف مدیر، اشکال وجود دارد به روش های مختلف آن را حل 
می کنیم و بالفاصله مشکل را به وزیر مربوطه انتقال داده و حل می 
کنیم و مطمئنا اگر دو مرتبه کار به وزارتخانه بکشد، آن مدیر مربوطه 

تغییر می کند.
وی در ادامه درباره انتصابات در استان اظهار کرد: در یک سال پایانی 
دولت اصل بر این است تغییری ایجاد نشود مگر جائی که ضرورت پیدا 

شود. زیرا در این بازه زمانی تغییرات موجب کندی کارها می شود.
فدائی افزود: همسوئی با دولت، کارآئی و سالمت نفس از شروط اصلی 
ما در انتصابات است و مدیران شهرستان ها نیز باید به این مسئله توجه 
داشته باشند که تا حد امکان در شهرستان ها تغییری داده نشود و در 

صورت لزوم شروط بیان شده را مدنظر داشته باشند.
مدیران  کرد:  تاکید  کرمان  استان  در  دولت  اجرایی  مقام  ترین  عالی 
با  حتما  را  ها  شهرستان  در  تغییرات  که  باشند  داشته  دقت  استان 

فرمانداران هماهنگ کنند.
در   ۱۹ کووید  بیماری  وضعیت  به  اشاره  با  ادامه  در  کرمان  استاندار 
ابتدای شیوع بیماری به دلیل اینکه جامعه به نوعی  استان گفت: در 
غافلگیر شده بود، ضرورت ایجاب می کرد، یک فرصت ایجاد کنیم لذا 
مدارس، دانشگاه ها و بازار تعطیل و ورودی های استان کنترل شد و 

موفق هم بودیم.
وی افزود: اکنون با فراهم شدن امکانات و موارد و لوازم بهداشتی)مانند 
البته باید تالش کنیم ارزان تر به دست مردم برسد( و با  ماسک که 
دارد،  ادامه  بیماری همچنان  و  ندارد  غافلگیری وجود  اینکه  به  توجه 

تعطیلی معنا و فایده ای ندارد.
بهداشتی  پروتکل های  بر رعایت  ما  اینکه سیاست  بر  تاکید  با  فدائی 
به مصوبات  این قضیه حساس و جدی هستیم و  است و خیلی روی 
ستاد کرونا در زمینه اجرای پروتکل های بهداشتی اشاره و بیان کرد: 
برای هر  و  فعالیت کرده  با ۵۰ درصد ظرفیت  باید  پذیرائی  تاالرهای 

تاالر یک ناظر مقیم گذاشته شده و اگر ضوابط رعایت نشود، آن تاالر 
پلمب می شود.

و  عزا  مراسم  برگزاری  از  جلوگیری  برای  کرد:  اظهار  کرمان  استاندار 
عروسی در منازل، گشت بهداشتی ویژه کووید ۱۹ با حضور نماینده 
دادستانی تشکیل شده که در صورت لزوم با حکم قضائی وارد منازل 
وارد  به سه منزل  تعطیل می کنند و شب گذشته  را  مراسم  و  شده 
شده و مجالس را تعطیل کردند و در این زمینه نیازمند همکاری مردم 

هستیم که تجمعات را به پلیس اطالع بدهند.
جدی  خیلی  ها  پروتکل  رعایت  و  تجمعات  با  برخورد  در  افزود:  وی 
هستیم و امیدواریم در فاصله زمانی معقول تعداد مبتالیان و فوتی ها 

کاهش پیدا کند.
فدائی تصریح کرد: به نظر بنده حل مشکل کرونا ویروس یک فرمول 
دارد و باید همه به آن عمل کنیم و این است همه ما فرض کنیم هم 
هم  و  بزنیم  ماسک  هم  پس  داریم  کرونا  مقابلمان  طرف  و  خودمان 

فاصله را رعایت کنیم.

بخشدار  عملکرد  بررسی  با  گفت:  کرمان  استان  بازرسی  کل  مدیر 
سابق شهر ماهان )فرماندار انار( این فرد به همراه دهیار لنگر به دلیل 

اختالس به دادسرای عمومی و انقالب کرمان معرفی شدند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان 
، احمد آبیار، مدیر کل بازرسی استان کرمان گفت: طبق ماده ۱۷۴ 
امور، و اجرای صحیح قوانین  قانون اساسی، نظارت بر حسن جریان 
و مقررات در دستگاه های اداری کشور بر عهده سازمان بازرسی کل 
کشور گذاشته شده است و این سازمان براساس قانون وظایف بازرسی 
و نظارتی خود را به صورت نظارت مستمر، فوق العاده و موردی انجام 
می دهد. او افزود: به طور متوسط هر ساله افزون بر ۴۰ بازرسی مستمر 
از دستگاه های اجرایی صورت می گیرد و همچنین در خصوص نظارت 
موردی  پرونده های  واصله  شکوائیه های  و  اطالعیه  و  اخبار  موردی  

تشکیل و موضوعات مورد رصد و بازرسی قرار می گیرد.
بر ۱۵۰ پرونده  بالغ  اینکه به طور متوسط هر سال  به  با اشاره  آبیار 
می گیرد،  قرار  گزارش  مورد  کرمان  استان  کل  بازرسی  در  موردی 
مقام معظم  االمر  العاده حسب  فوق  نظارت  با  رابطه  در  اظهارداشت: 
بازرسی،  سازمان  ریاست  و  قضائیه  قوه  ریاست  دستور  و  رهبری 
بازرسی های فوق العاده ابالغ و  انجام می شود که از این جمله می توان 
به موضوع بازرسی فوق العاده که به صورت ملی در سراسر کشور در 
سال گذشته با موضوع بررسی علل و عوامل بروز تخریب ناشی از سیل 

انجام شد، اشاره کرد.

مدیرکل بازرسی استان کرمان گفت: در بازرسی کل استان کرمان به 
طور متوسط هر ساله بالغ بر دو هزار و ۸۵۰ فقره شکوائیه موردی نیز 
مطالبات  وصول  به  منجر  که  می گیرد  قرار  رسیدگی  و  بررسی  مورد 
دولتی، استرداد اموال دولتی و همچنین کوتاه کردن دست سودجویان 

از بیت المال می شود.
شناسایی  اساس  بر  بازرسی  و  نظارت  موضوعات  اظهارکرد:  آبیار 
آسیب ها و تجزیه و تحلیل عملکرد کلی دستگاه و مدیران و همچنین 
اخبار واصله به ستاد خبری بازرسی کل استان تهیه و تدوین می شود.

اداره  در  مطروحه  پرونده های  مهمترین  به  خود  سخنان  ادامه  در  او 
بازرسی ها  راستای  در  گفت:  و  کرد  اشاره  کرمان  استان  بازرسی  کل 
نجف شهر سیرجان  به شهرداری  مربوط  پرونده ای  در سنوات هدف 
تشکیل شده که در این خصوص شهردار، رئیس شورای شهر، کارپرداز 
و مدیردفتر آن شهرداری به جرم های اختالس، سرقت و معاونت در 
و  عمومی  دادسرای  به  ریال  میلیارد   ۲۰۰ ارزش  به  جمعا  اختالس 

انقالب کرمان معرفی شدند.
آبیار به پرونده شرکت بیمه دانا، شعبه کرمان نیز اشاره کرد و بیان 
داشت: در راستای بررسی عملکرد این شرکت، حول محوریت انعقاد 
میلیارد  با شرکت کرمان موتور مشخص شد که قریب ۲۵۰  قرارداد 
ریال از حق بیمه نامه های صادره به حساب شخصی نماینده آن بیمه 
واریز شده و برای سرمایه گذاری به کشور گرجستان منتقل شده است 
لذا مراتب به دادسرای عمومی و انقالب کرمان اعالم و عوامل دخیل 

در موضوع بازداشت شدند.
او در تشریح پرونده دیگری نیز اظهارداشت: با بررسی عملکرد بخشدار 
به  فرد  این  پرونده  این  در  انار( مشخص شد  )فرماندار  ماهان  سابق 
 ۴۵۰ و  میلیارد  یک  مبالغ  به  اختالس  دلیل  به  لنگر  دهیار  همراه 
میلیون ریال و دو میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال به دادسرای عمومی و 

انقالب کرمان معرفی شدند.
با توجه  بازرسی  افزود: هر چند در سال های اخیر سازمان های  آبیار 
در  را  زیادی  اقدامات  موجود،  امکانات  طبق  خود  ذاتی  وظایف  به 
در  که  نبوده  مکفی  اما  اند،  داده  انجام  فساد  با  مقابله  و  پیشگیری 
بایستی  اول  ایجاد شود که در مرحله  بایستی یک تحول  این زمینه 
مراجع  در  پرونده ها  دادرسی  اطاله  کاهش  نظیر  موجود  شکاف های 
قضایی، ایجاد ارتباط بیشتر با قضات و بازرسان، ایجاد عدالت خواهی 
در مدیران ارشد استان ها و افزایش روحیه نظارت پذیری آنان، ارتقاء 
دستگاه های  با  تعامل  قضات،  و  بازرسان  مدیریتی  دانش  سطح  به 
به  بخشیدن  و سرعت  نظارت  اعمال  بازرسی جهت  مشمول  اجرایی 
اهداف دستگاه و شناسایی و حذف قوانین مزاحم در مباحث مختلف 
برطرف شود تا در ادامه بتوان با رفع ایرادات، اقدامات و پیگیری های 

موثرتری  انجام داد.
آبیار تصریح کرد: حذف فساد اداری از کشور نیاز به عزم ملی، همه 
جانبه و قاطع دارد و این نیز مسیر نمی شود تا وحدت و اقتدار بین 

زنجیره فعالیت دستگاه های متولی ایجاد شود.

امام جمعه کرمان گفت: مدیران ارشد استانی در خصوص معیشت مردم 
و مبارزه با گرانی ها فکر کنند.

در  سلیمانی  علیدادی  حسن  االسالم  حجت  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
جلسه شورای اداری استان کرمان بیان کرد: مسئولیت امانتی الهی است 

که به دست هر مسئولی در حوزه مأموریتی اش سپرده شده است.
وی با بیان اینکه هر مسئولی باید به بهترین وجه مسئولیت خود را بداند 
و به آن عمل کند، افزود: همه مسئوالن پس از پایان خدمت خود باید آن 

مسئولیت را به فرد بعدی تحویل دهند.
امام جمعه کرمان گفت: هر مدیر دینی  استان و  نماینده ولی فقیه در 
از حوزه  باید  مثاًل  تراز جمهوری اسالمی دارای ویژگی هایی است  و در 
انگیزه،  همچنین  باشد  داشته  کافی  و  خوب  شناخت  خود  مأموریتی 

داشتن برنامه و اراده قوی را می توان از دیگر ویژگی های وی دانست.

وی گفت: مدیر باید انگیزه الزم برای انجام مأموریت را داشته باشد زیرا 
داشتن انگیزه موجب می شود که مشکالت به سادگی مرتفع شوند و مدیر 

در انجام مأموریت های خود را موفق باشد.
علیدادی سلیمانی تصریح کرد: برنامه ریزی برای کارهای حوزه مأموریتی 
در  را  واقعی  مدیریت  می خواهد  که  است  فردی  ویژگی های  از  یکی 
مجموعه خود جاری کند لذا این فرد هر چقدر که با شناخت و دارای 

انگیزه باشد هرگز نمی تواند بدون برنامه ریزی موفق شود.
در  استانی  ارشد  مدیران  باید  امروز  اینکه  بیان  با  کرمان  جمعه  امام 
اگر  یادآور شد:  کنند،  فکر  گرانی ها  با  مبارزه  و  مردم  معیشت  خصوص 
مدیران  باید همه  باشیم  موفقیت  و  پیشرفت  در جامعه شاهد  بخواهیم 
دست به دست هم دهند و با دلسوزی و هم افزایی در کنار هم قرار گیرند 

و در راستای حل مشکالت مردم تالش نمایند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: صادرات بر 
اساس آمار گمرکات استان ۸۸ هزار تن به ارزش ۱۲۰ میلیون دالر طی 
سه ماه ابتدای سال ۹۸ بوده که این آمار در مدت مشابه امسال کاهش 

۵۰ درصدی در وزن و ۹ درصدی در ارزش داشته است.
استان  صادرات  توسعه  کارگروه  نشست  دومین  در  حسینی نژاد  مهدی 
کرمان طی سال جاری افزود: فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۴۰ درصد، اردیبهشت ماه ۲۲ درصد و خردادماه ۹ درصد 
کاهش صادرات داشتیم که رشد خوبی در صادرات نشان می دهد و این 
آمار در حال مثبت شدن است. وی اظهار کرد: عمده کاالهای صادراتی 
پسته و مغزپسته ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دالر، خرما بیش از سه میلیون 

دالر طی سه ماه ابتدای امسال از گمرکات استان کرمان صادرات شد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: بر اساس آمار 
ماهه  سه  صادرات  دالر  میلیون  مجموع ۱۱۰  از  کرمان  استان  گمرکات 
ابتدای امسال ۹۳ درصد محصوالت کشاورزی ، سه درصد صنعت و چهار 

درصد را بخش معدن تشکیل داده است.
وی گفت: واردات استان کرمان در سال ۹۸ به میزان ۳۲۴ میلیون دالر و 
سه ماهه امسال ۳۲ میلیون دالر شده که ۷۶ درصد در وزن و ۹۲ درصد 

در ارزش از نظر وزنی و ارزشی افتی شدید داشتیم.

حسینی نژاد افزود: خودروسازان استان کرمان با توجه به نرخ ارز و بستن 
مرزها نتوانستند واردات خود را انجام دهند که کاهش واردات به همین 
علت است و تمرکز ما در واردات بر کاالهای واسطه ای و سرمایه ای است.
وی تصریح کرد: تراز تجاری استان کرمان ۷۷ میلیون دالر مثبت شده و 
بازارهای هدف صادراتی کشور و استان کشور ۱۵ کشور همسایه به اضافه 

چین و هند بوده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: برنامه ریزی 
برای صادرات به ۱۷ کشور طی سال جاری ۹۰۰ میلیون دالر است که 

برنامه کارگروه در این جهت هدایت شود.
وی عنوان کرد: تشکیل میزهای تخصصی کشورهای هدف و میز تخصصی 
پسته طی هفته آینده برگزار می شود و مسائل و مشکالت پسته در این 

کارگروه دنبال می شود.
حسینی نژاد افزود: برنامه تهاتر ارزی کاالهای صادراتی با کاالهای واردات 
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به سمت لغو شدن پیش می رود که این 

امر می تواند استان را دچار چالش کند.

استاندار کرمان:
 با توجه به اینکه بیماری همچنان ادامه دارد،تعطیلی فایده ندارد

دهیار روستای کوچک لنگر هم اختالس کرد

نماینده ولی فقیه در استان کرمان: 

 مدیران ارشد استانی در خصوص معیشت مردم و مبارزه با گرانی ها فکر کنند

رییس سازمان  صمت کرمان:   صادرات کرمان کاهش یافت

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9900614
فوزی  زاده  شبان  مجید  مسلم،  آقایان  و  مهدیه  نجیمه،  مهین،  به خانم سمیه،  وسیله  بدین 
مامور  گزارش  برابر  که   9900614 کالسه  پرونده  بدهکار  فوزی  زاده  شبان  مجید  ورثه 
ابالغ شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند نکاحیه 7305 مورث شما مبلغ 694.248.961 
از  بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس  براثر عدم پرداخت وجه  باشد که  ریال بدهکار می 
تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق آیین نامه اجرائی 
مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. 549 م/الف
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان - علیرضا محمدی کیا 

اتحادیه/ شرکت تعاونی مصرف مشترک کارگران شهرداری و شرکت واحد 
اتوبوسرانی کرمان شماره ثبت 357 شناسه ملی 10630034870 

شهرستان کرمان استان کرمان 
نظر به اینکه جلسه مجمع عادی سالیانه / عادی به طور فوق العاده نوبت اول مورخ 
این  تعاونی به حد نصاب مقرر در اساسنامه و قانون شرکتهای تعاونی   ۱۳۹۹/۴/۲۵
نرسید، به اطالع کلیه اعضا می رساند جلسه مجمع عمومی عادی  سالیانه/ عادی به 
طور فوق العاده نوبت دوم راس ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۹ در 
محل شرکت تعاونی  تشکیل می گردد از اعضای محترم دعوت می شود در جلسه فوق 

حضور بهم رسانند.
ضمنا: ۱- اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار 
برگ  و صدور  تایید  خود جهت  نماینده  اتفاق  به   ۱۳۹۹/۵/۸ تاریخ  تا  نمایند  واگذار 
نمایندگی به محل شرکت مراجعه نمایند. )حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع 
ممنوع است.( ضمنا ساعت ۹ صبح وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری 

مجمع بررسی می گردد.

هیأت مدیره اتحادیه / شرکت تعاونی 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه / عادی به طور فوق العاده نوبت دوم 
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

آرزوی واهی 
معلم از من خواست روی تخته عدد یک میلیارد را بنویسم 
نگاه کردم. دوباره  را  او  مبهوت  و  مات  و  برداشتم  را  گچ 
معلم سئوالش را تکرار کرد من هم همانطور گیج و منگ 
از  مرا  و  سررفت  معلم  حوصله  گذشت  دقایقی  ایستادم. 
کالس بیرون کرد. پشت در کالس ایستاده بودم و به سئوال 
من  از  پدر  که  افتادم  روزی  یاد  به  و  کردم  می  فکر  معلم 
یک سئوال ریاضی پرسید و آن سئوال این بود که من یک 
دارم جمع حقوق  ماهیانه کارگری  و حقوق  هستم  کارگر 
پس  کنید  کارکرد حساب  سال  از سی  بعد  و  سال  در  مرا 
در  پسرم  گفت  او  دادم  را  پدر  سئوال  جواب  من  آنکه  از 
خانواده ما نهایت دسترسی به این رقم است و رقم باالتر از 
آن برای ما معنا ندارد و آرزوی واهی است و به ذهن سپردن 

آن عاقالنه نیست.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

شروع کار سالم  
مشکالت عفونی ناشی از آلودگی های بیولوژیکی موس و کیبورد

به قلم محمد حسین صابر ماهانی

همه  عزیز،  مخاطبین  ی  همه  خدمت  سالم 
و  کار  با  که  کسانی  و  کارمندان،کارکنان،کارگران 
فعالیت بخشی از وقت خود را سپری می کنند. طبیعتاً 
هر انسانی بخشی از روز خود را به کار و فعالیت می 

گذراند.
برخی پشت  و  فیزیکی هستند  و  بدنی  کارها  برخی 
زنان خانه  اداری و بعضی دیگر فکری. حتی  و  میزی 
دار، که گاهی کار آنها بسیار دشوار و آسیب رسان است 
به  بازی کردن هم  و کودکان هنگام درس خواندن و 

نوعی مشغول کار هستند.
اصول  با  را  کارها  اگر  که  بدانند  همه  باید  را  این  و 
به سالمتی ما آسیب  انجام ندهیم  به روش صحیح  و 
کار  از  ناشی  عوارض  می زنند.  ناپذیری  جبران  های 
بسیار متنوع و عوامل ایجاد کننده آن هم بسیار زیاد 
خارج  بحث  این  حوصله  از  آن  توضیح  که  می باشند 
این زمینه رشته تخصصی در دانشگاه علوم  است. در 
از  پیشگیری  و  یابی  ریشه  به  که  دارد  وجود  پزشکی 
رشته  آن  و  می پردازد  شغلی  های  بیماری  و  حوادث 
حرفه ای.  بهداشت  و  ایمنی  مهندسی  جز  نیست  ای 
بنده نیز فارغ تحصیل این رشته تحصیلی از دانشگاه 
سعادت  سالهاست  و  هستم  کرمان  پزشکی  علوم 

را  مختلف  کارکنان صنایع  و  کارگران  کنار  در  حضور 
سالمت  معاینات  زمینه  در  سال  چند  همچنین  دارم 
بخشی  هفته  هر  داریم  قصد  دارم.  فعالیت  نیز  شغلی 
از عوارض ناشی از کار و عوامل تهدید کننده سالمت 
که در کارهای مختلف پنهان هستند را توضیح دهیم. 
خطراتی که در کار ما را تهدید می کنند ممکن است 
اینجاست  جالب  و  شوند  منجر  بیماری  و  حادثه  به 
حوادث  به  نسبت  بیشتری  اهمیت  از  ها  بیماری  که 
برخوردار هستند. معموال حوادث در همان لحظه نتایج 
شان مشهود است اما بیماری های شغلی ممکن است 
سالها بروز نکرده و هر روز تشدید شوند و نیز این گونه 
بیماری های مزمن غیر قابل جبران و برگشت ناپذیر 
هستند. از طرفی بیماری های شغلی بسیار شایع و آمار 

آن از حوادث بسیار بیشتر است.
ساده ترین کارهایی که در طول روز انجام می دهیم 
بیماری ها را  باور نکردنی ترین دردها و  ممکن است 

برای ما به دنبال داشته باشند.
بر  کردن.  رانندگی  یا  ساده  یک ظرف شستن  حتی 
بسیار  عوارض  اداری  کارهای  ها،  خیلی  تصور  خالف 
بدتری نسبت به کارهای بدنی خیلی از کارگران دارند. 
زمینه  در  فعالیت  سال  چندین  طی  را  موضوع  این 
معاینات طب کار به صورت مستقیم شاهد بودم و موارد 
مشاغل  آور  زیان  عوامل  اثر  در  که  دیدم  را  بسیاری 
اداری دچار مشکالت و بیماری های وخیم شده بودند 
و متاسفانه به دلیل بی توجهی به بحث معاینات و چک 
آپ های دوره ای، وقتی متوجه این عوارض می شوند 

که خیلی دیر شده است.

این هفته فقط یکی از عوارض کار های پشت میزی 
را خدمت تان تشریح می نمایم و آن مشکالت عفونی 
ناشی از آلودگی های بیولوژیکی موس و کیبورد است. 
از طرفی مشکل بزرگ جهان در این روزها یک مشکل 

زمینه  این  در  تواند  این مطلب می  و  است  بیولوژیک 
نیز مفید باشد.

های  میکروب  و  ها  باکتری  میزان  تحقیقات  طبق 
مقدار  از  بیشتر  مراتب  به  سطوح  این  روی  موجود 

متوسط این موجودات بر سنگ توالت می باشد.
تماس دست ما می تواند آلودگی را از جاهای دیگر به 
موس و کیبورد منتقل نماید و بر عکس، از آلودگی آنها 
نقاط منتقل کند. متاسفانه چربی  برداشته و به دیگر 
محیط  سطوح  این  با  تماس  هنگام  دست  رطوبت  و 
مناسبی را برای تجمع انواع باکتری ها فراهم می سازد. 
خوردن و آشامیدن هنگام کار با دستهای آلوده می تواند 
سبب بروز انواعی از بیماری های عفونی گردد همچنین 
تماس دست ها با چشم و بینی نیز می تواند مشکالتی 
داشت  دقت  خیلی  باید  البته  باشد.  داشته  پی  در  را 
دیگران  کامپیوتر  کیبورد  و  موس  به  زدن  دست  که 
افراد نسبت  بسیار کار اشتباه تری است چرا که بدن 
به باکتری های سازگار دیگران آسیب پذیری بیشتری 
دارد. الزم می دانم این موضوع را هم متذکر شوم که 
رفتن به سرویس بهداشتی بین کار باید با توجه خاص 
های  درب  کردن  بسته  و  باز  برای  حتما  شود.  انجام 
از دستمال کاغذی استفاده نمایید  سرویس بهداشتی 
و قبل و بعد از آن به خوبی دستهای خود را با صابون 
بشویید. آلودگی دست ما می تواند عفونت های شدید 

تناسلی را به دنبال داشته باشد.
ضد عفونی و تمیز کردن موس و کیبورد به صورت 
روزانه می تواند تا حد زیادی مفید باشد همچنین ترک 

عادت دست زدن به صورت نیز الزم می باشد.
از  بخشی  خصوص  در  داریم  قصد  آینده  شنبه  در 

عوارض و مشکالت خانه داری صحبت کنیم.
را  خود  کار  محیط  و  باشید  سالم  همواره  امیدوارم 

سالم نگه دارید.

گزارش »کرمان امروز« از رها شدگی و عدم نظارت بر بازار مصالح ساختمانی و افزایش غیر منطقی قیمت مسکن در کرمان؛

دیوار کج مسکن و عاقبتی نامبارک

افزایش بسیار زیاد قیمت  طی یکی- دو هفته اخیر شاهد 
آهن آالت، زمین و مصالح ساختمانی بوده ایم. اکنون شرایط 
ها  قیمت  که  است  ای  گونه  به  ساختمانی  مصالح  بازار  در 
تا  باعث شده  امر  این  تغییر می کند و  به روز  به شکل روز 
بسیاری از کسانی که در حال ساخت و ساز بوده اند عمال یا 
کار را متوقف کنند یا به سختی از عهده و اتمام پروژه های 

خود در بخش مسکن بر آیند. 
زندگی  نیازهای  ترین  مهم  از  یکی  مسکن  که  آنجایی  از 
خانواده است اما در حال حاضر با توجه به افزایش بسیار زیاد 
هزینه  سایر  و  آالت  آهن  و  مصالح ساختمانی  زمین،  قیمت 
های جانبی برای ساخت یک مسکن معمولی این نیاز زندگی 
به دغدغه ای برای خانواده ها و به ویژه جوانان تبدیل شده 

است. 
با ما، اظهار کرد:  از جوانان کرمانی در گفتگو  همتی یکی 
اوایل سال برای خرید آهن آالت به چند آهن فروشی مراجعه 
کردم اما چون قیمت زیاد بود خرید نکردم و گفتم شاید ارزان 
مراجعه  خرید  برای  دوباره  که  قبل  هفته   دو  طی  اما  شود 
تر  گران  ابتدای سال  از  بلکه  بود  نشده  ارزان  تنها  نه  کردم 

شده است!
او افزود: عالوه بر گران شدن میلگرد و آهن آالت، مصالح 
ساختمانی از جمله آجر و سیمان نیز افزایش قیمت داشته 

است.
این   در  که  است  کرمانی  از شهروندان  دیگر  یکی  یعقوبی، 
باره  به ما چنین گفت: برای خرید میلگرد به چندین مغازه 
مراجعه کردم این کاال که تا هفته پیش کیلویی هشت هزار 
است.  رسیده  تومان  هزار  کیلویی 12  به  اکنون   بود  تومان 

قیمت هر آجر خام از 200 تومان  به 400 تومان رسیده و 
قیمت هر کیسه 40 کیلویی سیمان  20 هزار تومان است. آن 
هم اگر بتوانی با این قیمت در سیمان فروشی ها پیدا کنی. 
بسیاری از فروشندگان جلوی فروش این محصول را گرفته اند 
و می گویند سیمان نداریم! وقتی اعتراض می کنیم که این 
کیسه های سیمان چیست که در مغازه شماست؟ می گویند؛ 

قبال پیش خرید شده و مشتری قرار است  بیاید و ببرد. 

این شهروند با تاسف و دلخوری گفت: من حتی شنیده ام 
که مصالح و آهن آالت با قیمت پایین به طرف افغانستان داده 
می شود در حالی که ما  به عنوان یک ایرانی یا از آن محروم 

هستیم و یا  باید  با قیمت گزاف این کاالها  را تهیه کنیم.
این شهروند درپایان سخنان خود از مسئوالن استان گالیه 
کرد و گفت: چرا مسئوالن با مشاهده این اوضاع کاری نمی 
کنند و بازار را به حال خود رها کرده اند؟ چرا نظارتی در این 

زمینه نیست و چرا گران فروشان محکوم نمی شوند!
رویایی  به نام مسکن

هم اکنون خانه دار شدن و داشتن  یک  سقف برای جوانان 
به یک رویا و دغدغه مهم تبدیل شده است. سر زدن  به چند 
یا  برای خرید  قیمت خانه  پرسیدن  و  امالک  و مشاور  بنگاه 
را در  بازاری  یا  و  تواند هر کارگر، کارمند  اجاره می  و  رهن 
شوک فرو ببرد چرا که قیمت ها در شهر کرمان سرسام آور 
این  شده است. خبرگزاری مهر در گزارش مبسوطی که در 
از محالت  برخی  در  ها  قیمت  از  برخی  به  است  داشته  باره 

کرمان اشاره کرده است.
 بر اساس گزارش این خبرگزاری ، قیمت خانه ۶0 میلیون 
میلیون  به ۵00  قدیمی کرمان حاال  تومانی در مجتمع های 
میلیون  بهتر خانه 200  در محله های  و  است  تومان رسیده 

تومانی حاال یک میلیارد تومان خرید و فروش می شود. 
همچنین قیمت یک خانه ۷۵ متری در مجتمع هایی مانند 
افضلی پور و والیت که هم قدمت قابل توجه دارند و هم فاقد 
آسانسور و تجهیزات امروزی می باشند از 100 تا 1۵0 میلیون 
تومان حاال به 4۵0 تا ۵00 میلیون تومان رسیده است. نرخ 
خرید فروش یک واحد پیلوت در بلوار پارادیس شهر کرمان 
رشد  تومان  میلیون  تا 400  به ۳۵0  مربع  متر   ۶0 متراژ  با 

کرده است.
سخن آخر

متاسفانه با توجه به شرایط اقتصادی، داللی و واسطه گری 
در بازار مسکن نیز تابع هیچ قاعده و قانون خاصی نیست و 
بیشتر کسانی که به کار داللی روی آورده اند تخصصی هم 
در این زمینه ندارند و همین امر نیز بر افزایش قیمت مسکن 
تشخیص  گونه  هیچ  بدون  افراد  یعنی  است.  گذاشته  تاثیر 
بر اساس هدف های سودجویانه  یا آگاهانه و فقط  درست و 
وارد خرید و فروش ملک می شوند. امروز ملکی را می خرند 
با  و دستی بر سر و رویش می کشند و ظرف یکی  دو ماه 
چند برابر قیمت می فروشند و اینگونه می شود که  قیمت ها 

افزایش می یابد و قدرت خرید مردم کاهش... 

  طی چندهفته اخیر شاهد افزایش بسیار زیاد قیمت آهن آالت، زمین و مصالح ساختمانی 
بوده ایم. اکنون شرایط در بازار مصالح ساختمانی به گونه ای است که قیمت ها روز به روز 
تغییر می کند و این امر باعث شده تا بسیاری از کسانی که در حال ساخت و ساز بودند عمال یا 
کار را متوقف کنند یا به سختی از عهده و اتمام پروژه های خود در بخش مسکن برآیند. چرا 
مسئوالن با مشاهده این اوضاع کاری نمی کنند و بازار ملتهب مصالح ساختمانی را به حال خود 
رها کرده اند؟ چرا نظارتی در این زمینه نیست و چرا گران فروشان محکوم نمی شوند؟ آیا 

از آینده این اتفاق که گرانی افسارگسیخته قیمت مسکن است غافلیم و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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فرهنگ و ادب

آنتوان چخوف و ادبیات معاصر ایران 
سرویس ادبی کرمان امروز

 

فرهنگی،  و  فکری  قرابت  جهت  به  ایران  معاصر  ادبیات 
میان  این  در  دارد  روسی  نویسندگان  با  نزدیکی  پیوند 
موثرترین  و  شناخته شده ترین  از  یکی  چخوف  آنتوان 
اشخاصی است که نویسندگان ایرانی به طور غیرمستقیم و 

مستقیم از آثار وی الهام و تاثیر گرفته اند.
آنتون پاولویچ چخوف پزشک، طنزنویس، داستان نویس، 
 ۲۹ در  او  است.  روس  نویِس  گزارش  و  نویس  نمایشنامه 
دریای  شرقی  شمال  در  کوچک  بندری  در   ۱۸۶۰ ژانویه 
آزوف در خانواده ای متوسط متولد شد. پدر سخت گیرش، 
متاثر  خود  زندگی  بر  او  تأثیر  از  چخوف  و  داشت  بقالی 
بود. چخوف در ۴۴ سالگی در آسایشگاهی در آلمان بدرود 
را تحصیالت  این زندگی کوتاه  حیات گفت. بخش عمده 
دانشگاهی در رشته پزشکی فراگرفته بود. فراموش نکنیم، 
او هم دانشمند بود و به علم پزشکی و روان شناسی نیز 
از  و  پرداخت  می  ادبی  کار  به  همچنین  و  داشت  تسلط 
و  یافت  گرایش  هم  بازیگری  و  تئاتر  به  دبیرستان  دوران 
از  بسیاری  چخوف  بود.  داده  تشکیل  تئاتری  گروه  حتی 
اندیشمندان هم عصر خودش را درک کرده و با آن ها نامه 
نگاری داشت که بسیاری از این نامه ها مستند، تاریخ دار و 
حتی همچون مقاله اند و می توان با رجوع به آن ها تاریخ 

ادبیات معاصر اروپا و روسیه را استخراج کرد.
 آنتون چخوف در ایران

ایرانی، آثار چخوف را از روی متون  نخستین مترجمان 
فرانسه برگرداندند. نخستین ترجمه ها از چخوف در ایران 
از آن صادق هدایت است و از ۱۳۱۰ خورشیدی شروع شد. 
در میان نمایشنامه ها نیز نخستین بار »مرغ دریایی« در 

۱۳۲۸ خورشیدی ترجمه و چاپ شد.
را  آلبالو"  "باغ  شیدی   ۱۳۲۹خور  در  هم  علوی  بزرگ 
تا  و  ترجمه کرده  را  آن  تر  پیش  گویا  چاپ می کند که 
آن زمان نتوانسته بود، اجازه چاپ بگیرد. همه این بزرگان 
چخوف را طنزنویس یا طنزپرداز می دانند. صادق هدایت 
به دوستانش می گوید برای درک طنز تلخ چخوف بخوانند.

عنوان  به  جمالزاده  پیوند  و  الهام  با  دیگر  طرف  از 
ایران با چخوف روبه رو هستیم؛ سید  پدرداستان نویسی 
محمد علی جمال زاده برای نخستین بار در ایران به عالم 
قصه سرایی و داستان نویسی، سبک غربی را وارد کرد و 
این سبک داستان و  به  امروز  افرادی شد که  پیشکسوت 

رمان می نویسند. اشخاصی که با دقت بیشتری آثار جمال 
نکته می شوند که  این  بررسی می کنند، متوجه  را  زاده 
ایرانی  او از یک طرف رد پای قصه ها و حکایات  در آثار 
های  داستان  تاثیر  دیگر  سوی  از  و  خورد  می  چشم  به 
نویسندگان غربی را می توان به خوبی در آنها حس کرد. 
یکی از داستان نویسان بزرگ اروپایی که جمال زاده نسبت 
به او و آثارش عالقه بسیاری نشان می داد،  آنتون چخوف 
بود. جمال زاده با آثار چخوف، به خصوص داستان های او 
می  تحسین  بسیار  را  او  نویسی  داستان  بود، سبک  آشنا 
کرد و حتی برخی از داستان های او را نیز به زبان فارسی 
ترجمه کرد. از ویژگی های اصلی داستان های چخوف و 
جمال زاده عامه فهم بودن آنهاست. چخوف و جمال زاده 
زبانی ساده و عامه فهم را برای داستان های خود برگزیدند 
در  نویسنده   ۲ این  ادبی  های  نوآوری  از  یکی  امر  این  و 

ادبیات کشورشان به شمار می آید. 
پژوهشگران  ترین  شده  شناخته  از  یکی  زنجانپور  اکبر   
قرار  را مورد واکاوی  آثار چخوف  نویسندگانی است که  و 

داده است.
به  ابتدایی غالمحسین ساعدی  آثار  رئالیستی  در فضای 
روشنی ردپای تأثیرپذیری از چخوف دیده می شود. طنز 
باشکوه«  تراژیک در داستان های مجموعه »شب نشینی 
او به شدت چخوفی است و خود او در مصاحبه ای به آن 
اشاره کرده است. اما، بعدها داستان ها و نمایشنامه های 
به  فرم،  نظر  از  گیرد؛  می  فاصله  رئالیسم  این  از  ساعدی 
به  مضمون،  لحاظ  از  و  گراید  می  جادویی  رئالیسم  قالب 
افزون  اعماق.  های  آدم  پیرامون  و  درون  دنیای  بازگویی 
بر این، کشش عواطف ساعدی به آدم های داستان هایش 
مشهود است و مثل چخوف به آن ها نگاه ابژکتیو)بیرونی 
نگاه  باز همان  او  آثار  در  درعین حال،  ندارد.  و شهودی( 

شفقت آمیز چخوفی را مشاهده می کنیم.
نمایشنامه نویسان  مهم ترین  یکی  عنوان  به  رادی  اکبر 
تاریخ زبان فارسی نیز ملهم و متاثر از چخوف بوده است به 
طوریکه بسیاری از منتقدان و کارگردان های تئاتر ایران، 
بر این باورند که اکبر رادی، تحت تاثیر آثار آنتون چخوف و 
با گسترش دستاوردهای وی، نمایش نامه های منحصر به 
فرد و اصیلی نگاشته است. رادی که در زمینهٔ یادداشت های 
ادبی و مقاله نویسی نیز چیره دست بود، نقدها و تحلیل های 
بسیاری بر نویسندگان ایرانی و خارجی از جمله چخوف و 
آرتور میلر نوشت. از مهم ترین ویژگی های آثار ۲ نویسنده، 
گرایش هر ۲ به کاوش های روحی قهرمانان و تالش آنان 

تنهایی  و  انزوا  اجتماع،  در  جایگاهشان  کردن  پیدا  برای 
انسان معاصر و تضاد و تقابل وی با دنیای پیرامون اوست.

به  ادبی  منتقدان  و  نویسندگان  میان  در  رادی  اکبر   
»چخوف ایران« معروف است

به طور کلی بسیاری از نویسندگان ایرانی درباره آنتوان 
داشته اند،  روسی  بزرگ  نویسنده  با  که  نسبتی  و  چخوف 
آثاری نگاشته اند؛ محمود دولت آبادی، اکبر زنجانپور، فریبا 
بلقیس  قیصری،  رؤیا دستغیب، علی خدایی، مجید  وفی، 
سروش  طباطبایی،  سیدحسین  صدر،  رؤیا  سلیمانی، 
صحت،  محسن فرجی، امیرحسین یزدان بد، فرشته نوبخت 
وجوه  درباره  که  نویسندگانی اند  ازجمله  دادخواه  سینا  و 

گوناگون داستان های آنتوان چخوف نوشته اند.
این نکته نباید مورد غفلت قرار گیرد که هیچکدام از این 
آثار یک سره تابع سبک روایی چخوف نبوده اند و بازتابی 
از نوع نگاه و سبک چخوف به شمار می روند.درمجموع، از 
میان نویسندگان خارجی، چخوف باالترین تأثیر را بر طنز 
معاصر ایران گذاشته است؛ از موضوع و مضمون گرفته تا 
شخصیت پردازی، لحن، زبان، زاویه دید و نوع نگاه نیمه 
جدی-نیمه شوخی به سوژه. جمال زاده، در مقدمه »قصه 
الشرایطی«  جامع  »نویسنده  را  رسید« چخوف  سر  به  ما 
به  هایش  داستان  از  بعضی  "موضوع  که  کند  می  معرفی 
ایرانیان شباهت دارد  ما  با وقایع و حوادث زندگی  قدری 

به  و  بدهیم  تغییر  را  اشخاص  اسامی  اگر  فقط  گاهی  که 
جای نام های دورودراز و پیچیده روسی، اسامی خودمانی 
بگذاریم، خواننده ایرانی به آسانی تصور می کند که واقعه 

داستان در ایران خودمان رخ داده است".
سبک ادبی آنتوان چخوف

 آثار چخوف کمدی-تراژیک است؛ یعنی جایی در میانه 
همدلی  که  پست  های  آدم  )سرگذشت  کمدی  تعریف 
برنمی انگیزند( و تراژدی )سرگذشت آدم هایی برتر که در 
ما ترس و همدلی برمی انگیزند( قرار می گیرد. آدم های 

او ستودنی نیستند، اما دوست داشتنی و رقت برانگیزند.
در آثار چخوف، عشق و همدردی با این آدم ها با نوعی 
تنفر از بی ارادگی آن ها آمیخته است. قهرمان ها با پنهان 
کردن حقیقت دردناک پشت خیال پردازی ها و در کارهای 
فضایی  و  دهند  می  باد  بر  را  شان  زندگی  مبتذل  و  پوچ 
کمدی-تراژیک می آفرینند که انزوا و تنهایی انسان را به 
تصویر می کشد. در این آثار موقعیت های جذاب داستانی 
در پس زمینه ای از صحنه های مالل آور زندگی روزمره 
طنزی موقعیتی می آفریند که بیانگر تضاد و تقابل آدم ها 

با دنیای پیرامونشان است.
یکی از ویژگی های مهم آثار چخوف برخورداری توأمان 
از فرهنگ شرقی و غربی است که در بسیاری از آثار طنز 
ایران حضور دارد و آن را به »نگاه چخوفی« تعبیر کرده 

چاره  اما  تلخ  طنزی  با  ها  انسان  آالم  بیان  یعنی  اند؛ 
جویانه و مشحون از همدردی و ایمان به انسان و دل بسته 
به اخالق و امید به آینده ای بهتر. نمایشنامه »باغ آلبالو« 
تجلی بخش این ویژگی است. این طنز در اعماق روح و 
روان ایرانی نیز وجود دارد و برای ما ملموس است و با آن 

احساس نزدیکی می کنیم.
چخوف  آثار  سبکی  و  مهم  های  ویژگی  از  دیگر  یکی 
رهگذر  از  چخوف  است.  نویسنده  نگاه  بودن"  "عینی 
این نگاه عینی و به دور از سانتی مانتالیسم با سردی به 
بازگویی عادی ترین روابط بشری می پردازد تا مسخرگی 
و دردناک بودن هم زمان آن ها را روایت کند. این ویژگی 
چنان مهر چخوف را بر خود دارد که منتقدان ایرانی بی 
را  آراسته  دانش  مجید  و  یاقوتی  منصور  قلم  در  طرفی 

گرایشی چخوفی تعبیر می کنند.
از  برخی  طنزآلوده  و  مهم  فرازهای  شهیدثالث  سهراب 
آثارش را تحت تأثیر همین مؤلفه ساخته است. خودش در 

مصاحبه ای به آن اشاره می کند.
در انتها مشخصات کلی آثار داستانی چخوف را می توان 

در این محورها خالصه کرد:
خلق داستان های کوتاه بدون پیرنگ

ایجاز و خالصه گویی در نوشتن
خلق پایان های شگفت انگیز برای داستان ها با الهام از آثار 

»گی دوموپاسان« )نشان افتخار(
خلق پایان »هیچ« برای داستان با الهام از آثار »ویکتور 

شکلوفسکی« )منتقم(
بهره گیری از جنبه های شاعرانه و نمادین در آثار که از 

ابداعات خود چخوف در دورهٔ نویسندگیش بود.
به جهان و قهرمان های داستان برخالف  رئالیستی  نگاه 

نگاه فرمالیستی رایج آن زمان
استفاده از مقدمه ای کوتاه برای ورود به دنیای داستان 

)امتحان نهایی(
استفاده از تصویرپردازی های ملهم از طبیعت و شرح آن 

برای پس زمینهٔ تصویری داستان )شکارچی(
 منابع:

۱.فرنگیس اشرفی؛مقایسه داستان های آنتون چخوف و 
محمدعلی جمالزاده

۲.یحیی پور مرضیه, صادقی زینب؛ سایه آنتون چخوف 
بر ادبیات نمایشی معاصر ایران )بر اساس نمایشنامه های 

آنتون چخوف و اکبر رادی(
۳.رویا صدر؛ ردپای چخوف در طنز ایرانی

نامهربانی 

رفته ایم از یاِد هم ، اما چه زود
وعده ی ما با خدامان این نبود
رسم دنیا بود یا گردون سپهر
از دل ما نقش یکدیگر زدود

شعله هم اینگونه از یادش نبرد
از سرش هرچند برمیخاست دود

از دل یک دشت هم آسان نرفت
آنچه بر جا بود از خشکیده رود

ما سری از هم سوا می داشتیم
در ازل هم بوده ایم از یک وجود

نقش ما را از ِگِل آدم زدند
ناخلف بودیم و شیطان رخ نمود

عاقبت باید که می کندیم دل
وقت دل کندن گمانم زود بود

من که می دانم پشیمان می شویم
در شب آخر ، ولی آن شب چه سود !؟

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

ضرب المثل های کرمانی 

ماست ها را به کیسه کردن!
هرگاه عده ای متقلب از ترس مجازات، دست از تقلب و یا 
عمل خالف قانون خود بردارند، در مثل گویند: »ماست ها 

را به کیسه کردند!«
کسب  ای،  دانشکده  یا  مدرسه  در  هرگاه  مثال،  عنوان  به 
نمره از طریق تقلب رواج داشته باشد، با ورود رییس یا استاد 
سخت گیری که بر تمامی روش های تقلب تسلط تحسین 
امتحان  برای  که  طومارهایی  آموزان  دانش  دارد،  برانگیزی 
گویند:  مثل  در  و  ریزند  می  دانی  زباله  به  اند  کرده  آماده 

»ماست ها را به کیسه کردند.«
همیشه نبایستی تقلبی روی دهد که با ورود شخص ضد 
گاهی  کنند.  کیسه  به  را  ها  ماست  افراد  صحنه،  به  تقلب 
و  بزرگ  استادان  از  یکی  سکوت  و  غیبت  در  است  ممکن 
نامدار، عده ای هنرمند درجه دو در صحنه عرض اندام کنند. 
هرگاه این استاد ـ علمی یا هنری ـ به فضای کار بازگردد، 
شاگردان به احترام استاد، ماست ها را به کیسه می کنند و 

از ادعا و فخرفروشی دست بر می دارند.
همچنین اگر در اداره ای، رشوه گیری و کسب مال حرام 
برای  را  خود  عزم  که  مدیرجدید  ورود  با  باشد،  شده  رسم 
پاکیزه کردن محیط کارش جزم کرده باشد و رشوه گیران 
احساس ناامنی کنند، به سرعت، ماست ها را به کیسه می 

کنند و دست از عمل خالف خود بر می دارند.

و اما ببینیم، ریشه تاریخی و قصه ی این مثل چیست؟
السلطنه  مختار  قاجار،  شاه  ناصرالدین  سلطنت  اواخر  در 
قدیم،  استبدادی  های  حکومت  در  شود.  می  تهران  حاکم 
وجود  صنفی  امور  مجامع  و  غله  کل  ی  اداره  و  شهرداری 
نداشت و حاکم در قلمرو حکومتی خود، کار تثبیت قیمت 
را  و گرانفروشان  و مجازات محتکران  ها  نرخ  بر  نظارت  ها، 

برعهده داشت.
روزی به مختار السلطنه )حاکم تهران( خبر دادند، ماست 
که ارزانترین ماده ی غذایی به شمار می رفت و قشر متوسط 
می توانستند از آن استفاده کنند، به قدری گران شده است 

که بیشتر مردم قدرت خرید آن را ندارند.
حاکم تهران ابتدا با صدور دستورات شدید و غلیظ، ماست 
فروشان را از گرانفروشی بر حذر داشت و آنها را به مجازات 

های سخت تهدید کرد.
ی  نتیجه  از  تا  شد  بازار  وارد  ناشناس  صورت  به  روزی 
مقداری  فروشی  ماست  از  لذا  و  شود  باخبر  خود  دستورات 

ماست خواست. ماست فروش گفت: 
چه جور ماستی می خواهی؟ حاکم گفت: مگر چند جور 
ماست  یکی  داریم.  ماست  جور  دو  گفت:  داریم؟  ماست 

معمولی، یکی ماست مختار السلطنه ای.
ماست فروش که حاکم را نشناخته بود درباره انواع ماست 
می  بسته  شیر  از  که  است  همان  معمولی  ماست  گفت:  ها 
شود ولی ماست مختارالسلطنه ای همین تغار دوغ است که 
دو سوم آن آب و یک سوم آن ماست است. البته قیمت آنها 
تفاوت دارد و اگر جناب عالی ماست مرغوب می خواهید در 

پستوی مغازه موجود است ولی قیمتش گرانتر است.
ماموران  به  بود،  شده  عصبانی  شدت  به  که  تهران  حاکم 
ماست  داد،  دستور  بودند  ایستاده  دورتر  که کمی  حکومتی 
فروش را جلوی فروشگاهش به صورت وارونه آویزان کردند 
و بند شلوارش را محکم بستند، آنگاه تغار دوغ را از باال به 

به مچ  باال  از  را  داخل دولنگه ی شلوارش ریختند و شلوار 
پاهایش بستند. آنگاه به ماست فروش گفت: آنقدر باید به این 
شکل آویزان باشی تا همه آبهایی که داخل ماست کرده ای از 

پاچه شلوارت خارج شود.
را  همکارشان  سخت  مجازات  که  ها  فروش  ماست  سایر 
دیده بودند، فوری ماست های تقلبی خود را به کیسه کردند 
تا آبهایی که داخلش کرده بودند، خارج شود و گرفتار غضب 
خوشنام  منصبان  صاحب  از  مختارالسلطنه   نشوند.  حاکم 
ای کرده که در  قاجاریه است و خدمات مخلصانه  دوره ی 
کتابها  این  به  توانند  می  و عالقمندان  است  آمده  ها  تاریخ 

رجوع کنند.

ماست چکیده: 
هر گاه مقداری ماست را در کیسه ای با پارچه ای سفید 
بسیار  ماست  و  چکد  می  قطره  قطره  آن  آب  کنند،  رنگ 
غلیظی شبیه به خامه به دست می آید. امروزه مردم چنین 
ماستی تهیه می کنند و تا چند روز در یخچال نگهداری می 
حدود  از  رسانند،  می  غذا  ی  وعده  چند  مصرف  به  کنندو 
یکصد سال پیش که این واقعه تاریخی رخ داده است زبانزد 
انواع  و  ماست  که  آنجا  از  البته  افتاد.  زبانها  سر  بر  مذکور 
لبنیات از محصوالت عشایر کوچنده بوده، امکان دارد، ماست 
را  آن  قاجارها  که  داشته  بیشتری  قدمت  کردن  کیسه  به 

مصادره کرده اند.

به قلم یحیی فتح نجات 

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی
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محمد حسین سیفی قزوینی؛ خوشنویسی خوشنام و چیره دست 

باورهای غلط کرونایی

سرویس هنری کرمان امروز
 

محمدحسین سیفی قزوینی یکی از بزرگترین خوش نویسان 
تاریخ هنر ایران به شمار می رود که هنرش را در خدمت رشد 
با استعداد بی مانندی که داشت،  به کار گرفت. وی  جامعه 

توانست زینت دهنده و نگارنده فرامین مهم کشور باشد.
محمد حسین سیفی قزوینی مشهور به عمادالکتاب در۲۷ 
فروردین ۱۲۴۰خورشیدی در قزوین دیده به جهان گشود، 
پدرش قباله نویس بود و در ابتدا نوشتن را نزد او فرا گرفت و 
پس از تحصیل مقدمات علوم قدیم به فراگیری علوم جدید 
عالقه  نوجوانی  از  او  پرداخت.  تعلیم خط  و  فرانسه  زبان  و 
فراوانی به خوشنویسی داشت و نزد استادان خط آن زمان 
قزوین از جمله میرزا محمد علی خوشنویس قزوینی این هنر 
را فرا گرفت. در ۱۴  سالگی برای کار نزد تاجری به بادکوبه 
رفت. در ۱۶سالگی پای پیاده راهی عتبات شد و سه سال 
در کاظمین ماند و از راه نوشتن زندگی کرد، سرانجام همراه 
یکی از علما به کربال رفت که  ضمن نوشتِن خط، علوم دینی 
خواند و سرانجام به ایران بازگشت و در ۱۲۷۱خورشیدی در 
دارالکتابه  نام  به  خوشنویسی  آموزشگاه  ناصرخسرو  خیابان 
عمادالکتاب  برای  سفر  این  تحفه  حقیقت  در  کرد.  دایر 
استعدادش  بروز  با  وی  بود.  نسخ  خط  استادانه  آموختن 
توانست به چنان جایگاهی برسد که زینت دهنده و نگارنده 

فرامین مهم کشوری باشد.
 محمد قزوینی ابتدا خوشنویسی را با نسخ نویسی آغاز کرد 
و سپس به خط نستعلیق روی آورد و پیرو شیوه میرزا رضا 
کلهر شد به گونه ای که از او با عنوان کامل کننده شیوه کلهر 
یاد می کنند. عمادالکتاب نه تنها در خط نسخ و نستعلیق 
استادی توانا بود، بلکه شکسته و ثلث را نیز در کمال زیبایی 
می نوشت و با نقاشی سیاه قلم و آبرنگ نیز آشنایی داشت. 
مهارت وی تا اندازه ای بود که قبل از دوره مشروطیت جزء 
کاتبان وزارت انطباعات و در دوره سلطنت احمدشاه مدتی 
خط  مشق  معلم  اوقات  همان  و  منشی  داخله،  وزارت  در 

احمدشاه نیز بود.
فعالیت های هنری عمادالکتاب

از جمله آثار بر جای مانده از این هنرمند خوش قریحه می 
توان به کتیبه سر در مدخل سپهساالر و لوحه ای بر آرامگاه 
برای  فردوسی که  فردوسی در طوس؛ یک نسخه شاهنامۀ 
لقب  مناسبت  این  به  و  کرد  خوشنویسی  شاه  مظفرالدین 

»عمادالکتاب« گرفت، یک نسخه نامۀ دانش وران ناصری را 
نام برد. همچنین عماد الکّتاب یک دوره خودآموز خوشنویسی 
با عنوان »رسم المشق« را منتشر کرد و با این کار نام خود 
را به عنوان مبدع کتاب های آموزشی خوشنویسی در تاریخ 
رواج  در  الکّتاب  عماد  ابتکار  این  رساند.  ثبت  به  ایران  هنر 
دوباره خوشنویسی پس از گسستگی زنجیره مکتب استادان 
قدیم بسیار موثر بود و نقش موثری در فراگیر شدن شیوه 

خوشنویسی میرزای کلهر داشت.
از دیگر آثار این خطاط چیره دست سیاحت نامه استانلی به 
آفریقا و ترجیع بند هاتف اصفهانی و کتاب اوصاف االشراف و 
همچنین کتیبه سردر ورودی مسجد سپهساالر و کتیبه های 
حدیث  و  علی شاه  صفی  مقبره  و  خانقاه  صحن  اطراف 
مقابل  عبدالعظیم  حضرت  در   )... ابی طالب  علی بن  )والیۀ 
ورودی  درب  سر  کتیبه  و  جعفر  موسی بن  حمزه بن  صحن 
بیمارستان فیروزآبادی در شهر ری و غیره از آثار شیوه ای او 
است. همچنین وی قریحه شاعری نیز داشت و گاهی شعر 
می سرود. در تحقیقی که در شرح احوال این استاد به عمل 
آمده، دریافته اند که وی قریحه شاعری نیز داشته و گاهی 

شعر می سروده است.
خط  به  توام  عهد  در  عباد  امید  تو  به  ای  اجل  صدر  ای 

مسلم چو عماد
گر گفت کسی کم ز عمادم بعناد این صفحه و این بنان و 

این کلک و مداد
عماد الکتاب ادامه دهنده سبک میرزا محمدرضا کلهر

عمادالکتاب از مقلدان سبک خوشنویسی میرزا محمدرضا 
کلهر، دیگر خوشنویس مشهور دوران قاجاریه بود. بسیاری 
به عنوان  عمادالکتاب  از  ایران  هنر  منتقدان  و  مورخان  از 
آنکه مستقیم  بدون  او  نام می برند.  کلهر  کامل کننده شیوه 
تمرین  به  وی  چاپی  کتاب های  روی  از  باشد  کلهر  شاگرد 
خط پرداخت و شیوه او را آموخت و بدون آنکه در این شیوه 
کرد.  منتقل  دیگران  به  را  آن  کند  زیادی  تصرف  و  دخل 
کوچک  و  بزرگ  ابعاد  در  نستعلیق  خط  به جز  عمادالکتاب 
بسیار  نیز  را  نستعلیق  نسخ و شکسته  و خفی( خط  )جلی 

ممتاز خوشنویسی می کرد.
 ارزش هنری آثار عماد الکتاب

را  نستعلیق  خط  پایه  توانست  بزرگ  نویس  خوش  این 
چنان مستحکم کند که تمام صاحب نظران خطوط اسالمی 
تأثیر  بیشترین  میر عماد  قلم  بنامند.  را عروس خطوط  آن 

همچنین  گذاشته  است.  نستعلیق  خط  عرصه  در  را  خود 
که  است  فراملی  شخصیت  یک  میرعماد  که  پذیرفت  باید 
بدون شک دارنده پربارترین آثار هنری برای ایران بود. خط 
زمان  زیربنای محکمی است که حتی در  دارای چنان  وی 
حیاتش تأثیر فراوانی برهم روزگاران خود داشت و همین طور 
از روی قطعاتش  از مرگش چندین سده خوشنویسان  پس 
مشق می گرفتند هر چند هیچ کدام نتوانستند به جایگاه میر 

عماد برسند.
که  کرد  تربیت  برجسته  شاگرد  صدها  وارسته  استاد  این 
هر کدام نام آورانی شدند که نام و هنرشان پشتوانه فرهنگ 
ایران است از جمله علی منظوری،  ملک الخطاطین،  حسن 
زرین خط،  علی اکبر کاوه،  ابراهیم بوذری که هر یک به مقام 
استادی رسیده اند، وی با شاگردان خود چنان بود که آنان 
و  مرید  روابط  و  نهاده  فراتر  قدم  شاگردی  و  استاد  عالم  از 
مرادی یافته بودند. وی با پاالیش خطوط پیشینیان و زدودن 
کردن  نزدیک  و  نستعلیق  پیکره  از  ناخالصی ها  و  اضافات 
زیبایی  درجه  اعال  به  کلمات،  و  حروف  اجزای  نسبت های 

یعنی نسبت طالیی دست یافت.
فعالیت های سیاسی محمد قزوینی

آزادی خواهان  به  مشروطه  انقالب  در  نامدار  هنرمند  این 

پیوست و در کودتای محمدعلی شاه علیه وی برخاست، پس 
از شکست محمد علی شاه و فرار او عماد الکتاب هفت سال 
معلم مشق احمدشاه شد اما یکی از مهمترین وقایع زندگی 
عماد الکتاب ورود به کمیتۀ مجازات در ۱۲۹۴ خورشیدی 
و  منشی زاده  خان  ابراهیم  میرزا  توّسط  کمیته  این  بود، 
و  بود  شده  تشکیل  تهران  در  زاده  ابوالفتح  خان  اسدالّل 
هدف آن از میان بردن هواداران مؤثّر انگلیس در ایران بود، 
مأموریت نوشتن شب نامه های این کمیته با عمادالکتاب بود 
از اعضا کمیته از هم پاشید و سران آن  با خیانت یکی  اما 
دستگیر و اعدام شدند. عمادالکتاب هم به پنج سال حبس 

محکوم شد.
عماد  زندگی  براساس  را  هزاردستان  فیلم  حاتمی  علی   
را  تفنگچی  رضا  داستان  فیلم  این  در  کرد  درست  الکتاب 
دنبال می کنیم که در اواخر حکومت احمدشاه، تیرانداز قابلی 
بود و تفنگچی خاصه یکی از شاهزاده های قاجار به حساب 
از اعضای کمیته  ابوالفتح یکی  با  اثر آشنایی  او در  می آمد. 
یا  ماموریت ها  و  می پیوندد  مخفی  انجمن  این  به  مجازات، 
انجام ترورهای اعالمی از طرف کمیته را می پذیرد و بعد از 
از  و  می کند  ازدواج  و  مهاجرت  به مشهد  کمیته،  فروپاشی 
فراگیری هنر خوشنویسی برای سرپوش گذاشتن بر گذشته 

تا  خود بهره می برد و به رضا خوشنویس تبدیل می شود 
مفتش شش انگشتی سراغش می آید و باقی داستان. اگرچه 
نباید شخصیت کریم دواتگر از اعضای کمیته مجازات - که 
با میرزا محمدحسین سیفی قزوینی -  عامل ترورها بود - 
کاتب کمیته مجازات - با هم ترکیب می شد زیرا عمادالکتاب 
آزادیخواه  واقع عمادالکتاب، هنرمندی  نبود. در  ترور  عامل 
حق  بر  چشم  و  بود  خود  جامعه   رشد  و  تعالی  خواستار  و 
ماموریت  تنها  کمیته  این  در  عمادالکتاب  نبست.  ناحق  و 
از  هیچ یک  در  و  داشت  عهده  به  را  شب نامه ها  نوشتن 
سندهای تاریخی، گزارشی از انجام ترور توسط این هنرمند 
ثبت نشده و اجرای ترورها به عهده کریم دواتگر بوده است.

در ۱۳۱۲ خورشیدی  این خوشنویس خوشنام  همچنین 
آرامگاه  نوشتن کتیبه های  آثار ملی، مامور  انجمن  از طرف 
فردوسی، در توس شد. پس از آن نیز کتیبه های دارالفنون، 
دانشسرای عالی، دانشگاه تهران و دانشکده معقول و منقول 
)دانشکده فعلی الهیات دانشگاه تهران( را نوشت و در همین 
سال نشان درجه  یک فرهنِگ وزارت معارف را دریافت کرد.

 وفات
سرانجام این هنرمند در ۲۶ تیر ۱۳۱۵ خورشیدی دیده 
به خاک  امامزاده عبدالل شهر ری  در  و  فروبست  از جهان 
محمد  میرزا  و  میرعماد  از  پس  را  او  بسیاری  شد،  سپرده 
بر  می دانند.  ایران  تاریخ  خوشنویس  بزرگترین  رضاکلهر 
امامزاده عبدالل  این استاد برجسته در  ابدی  سنگ آرامگاه 

این اشعار حک شده است:
دیدی آخر چسان رفت ز دار جهان

عماد سیفی که بود مرد هنرمند و راد
داشت خطی خوبتر زخط و خال بتان
بخوش خطان جهان بود مهین استاد

عمرش هفتاد و پنج در این سرای سپنج
دید بسی درد و رنج ندید روی مراد

مختلف  متون  و  رساالت  و  تذکره ها  در  او  زندگی  درباره 
مطالب فراوانی آمده اما گوشه های پنهان زندگی او همواره 
هنرمند  این  نامه  زندگی  خصوص  مانده است.در  ناشناخته 
به  توان  می  که  است  شده  نوشته  هایی  کتاب  برجسته 
سیفی  عمادالکتاب  و  والیتی  اکبر  علی  نوشته  عمادالکتاب 

نوشته علی راهجیری اشاره کرد.

منبع: برگزاری ایرنا

سرویس اجتماعی کرمان امروز

بخش اول
 

بیماری کرونا )کووید ۱۹( یک بیماری مسری است که در 
اثر ویروس جدید کرونا شیوع پیدا کرده است.

اکثر افراد مبتال به کووید ۱۹ دچار بیماری خفیف تنفسی 
می شوند و بدون نیاز به درمان ویژه بهبود پیدا می کنند. 
که  کسانی  و  مسن  افراد  در  جدی  بیماری  بروز  احتمال 
بیماری زمینه ای نظیر بیماری قلب و عروق، دیابت، بیماری 

مزمن تنفسی و سرطان دارند بیشتر است
بهترین راه پیشگیری و کند کردن روند سرایت این است 
که اطالعات کافی درمورد ویروس کرونا، بیماری هایی که 
ایجاد می کند و نحوه سرایت آن به دست آورید. شما می 
توانید با شستن دست ها یا استفاده از مواد ضدعفونی کننده 
از خود و دیگران در  الکل و دست نزدن به صورت  حاوی 

برابر این ویروس محافظت کنید.
ویروس کووید ۱۹ در وهله اول از طریق قطرات بزاق یا 
ترشحات بینی فرد بیمار هنگام عطسه و سرفه منتقل می 
در  کردن  سرفه  )مثال  تنفسی  آداب  تمرین  بنابراین  شود 

آرنج( بسیار مهم است.
در حال حاضر، هیچ واکسن یا درمان خاصی برای کووید 
۱۹ وجود ندارد اما آزمایشات بالینی برای به دست آوردن 

درمان احتمالی ادامه دارد.
اما در این میان برخی باورها و اقدامات غلط در مقابله با 
ویروس کرونا در سطح دنیا وجود دارد که سازمان بهداشت 
جهانی به برخی از این باورهای اشتباه و غلط نگاهی انداخته 

است
ماسک زدن در حین ورزش کرد 

مردم نباید هنگام ورزش کردن و تمرین کردن از ماسک 
استفاده کنند زیرا استفاده از ماسک موجب کاهش توانایی 

خوب و راحت نفس کشیدن انسان خواهد شد.
سریعتر  را  ماسک  تواند  می  ورزش،  هنگام  کردن  عرق 
مرطوب کرده و این مرطوبی باعث می شود که نفس کشیدن 
خیلی سخت شده و رشد جانوران کوچک و میکروسکوپی 
)میکروارگانیسم ها( را در درون ماسک تقویت کند. بنابراین 
هنگام  در  مهم  خیلی  و  پیشگیرانه  مهم  اقدامات  از  یکی 

ورزش کردن این است که فاصله فیزیکی حداقل یک متر را 
با دیگران رعایت کنید.

احتمال انتشار کووید ۱۹ از طریق کفش ها
واقعیت این است که احتمال انتشار ویروس کووید ۱۹ از 
طریق کفش ها و ابتالی انفرادی افراد از این طریق بسیار 
کم است. اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی، به طور خاص در 
منزل و جایی که بچه های کمتر از ۷ سال و کودکانی که بر 
روی زمین بازی می کنند باید در نظر گرفته شود بنابراین 
بهتر است که کفش ها را خارج از منزل نگه دارید و این 
هرگونه  یا  با خاک  تماس  از  جلوگیری  به  تواند  می  روش 
زایده و آلودگی که می تواند در کف پا و کفش حمل شود، 

کمک کند.
عامل بیماری کرونا

کروناواردای  آنها  به  که  ها  ویروس  خانواده  از  کووید ۱۹ 
آنتی  که   مدنظرداشت  باید  پس  است  شود،  می  گفته 

بیوتیک ها نمی توانند در مقابله با ویروس ها کاری کنند.
برخی از مردم که به بیماریی کووید ۱۹ مبتال شده اند، 
می توانند به بیماری های باکتریایی نیز مبتال باشند که در 
این موارد آنتی بیوتیک ها برای بهبود سالمتی آنها پیشنهاد 

و توصیه می شود.
برای  خاصی  پزشکی  دستورالعمل  هیچ  حاضر  حال  در 

های  نشانه  اگر  و  ندارد  وجود   ۱۹ کووید  بیماری  درمان 
بیماری در شما نمایان شد حتما با مراکز بهداشتی تماس 

بگیرید.
استفاده طوالنی مدت از ماسک و مسمومیت

های  ماسک  از  مدت  طوالنی  استفاده  است  این  واقعیت 
منجر  حال  این  با  باشد،  کننده  ناراحت  تواند  می  پزشکی 
به مسمومیت با CO۲ و همچنین کمبود اکسیژن نخواهد 

شد.
هنگام پوشیدن ماسک های پزشکی، باید این اطمینان را 
اندازه صورت باشد  ابتدا حتما ماسک به  ایجاد کرد که در 
باشد  بسته شده  به صورت  محکم  کافی  اندازه  به  اینکه  و 
به راحتی  را بدهد که  اجازه  این  به شما  اما در عین حال 

نفس بکشید.
کووید ۱۹ و مرگ و میر

اکثر کسانی که که کووید ۱۹ می  این است که  واقعیت 
گیرند، بهبود پیدا می کنند.

به  مالیم  و  متوسط   های  نشانه  با  که  کسانی  بیشتر 
بیماری کووید ۱۹ مبتال می شوند می توانند با حمایت های 
مراقبتی و بهداشتی بهبود پیدا کنند. اگر شما سرفه، تب یا 
نفس کشیدن خیلی سختی دارید فورا به پزشک و یا مراکز 
بهداشتی مراجعه کنید. اگر شما تب دارید و در محیط هایی 

با بیماری های ماالریا و یا بیماری های عفونی نواحی حاره 
فورا  کنید  می  زندگی  شود،  می  پراکنده  پشه  توسط  که 

اقدامات پزشکی را انجام دهید.
نوشیدن الکل برای حفاظت در برابر کووید ۱۹

واقعیت این است که نوشیدن الکل نمی تواند شما را در 
مقابل کووید ۱۹ حفاظت کند و حتی می تواند خطرناک 
ریسک  و  باشد  مضر  تواند  می  الکل  از  استفاده  باشد.  نیز 

مشکالت سالمتی را برای شما افزایش می دهد.
 اندازه گیری دمای بدن برای تشخیص کووید ۱۹

واقعیت این است که با اندازه گیری دمای بدن نمی توان 
به بیماری کرونا پی برد.

اندازه گیری دمای بدن می تواند در شناسایی افرادی که 
تب دارند، )دماهای بیشتر از دمای نرمال بدن انسان( موثر 
باشد اما نمی توان با این روش افرادی را که به کرونا مبتال 
شده اند شناسایی کرد. دالیل زیادی برای داشتن تب وجود 
دارد. اگر شما تب دارید و در محیط هایی با ماالریا یا بیماری 
های عفونی نواحی حاره ای که توسط پشه پراکنده می شود، 

زندگی می کنید فورا اقدامات پزشکی را انجام دهید.
درمان کووید ۱۹ با هیدورکسی کلروکین ها

واقعیت این است که در حال حاضر هیچ دارویی به صورت 
رسمی و با الیسنس سازمان بهداشت جهانی برای حفاظت 

و درمان کووید ۱۹ وجود ندارد
در حالی که چندین آزمایش دارویی در حال انجام است، 
اما در حال حاضر هیچ مدرکی مبنی بر اینکه هیدورکسی 
کلروکین یا هر داروی دیگری برای درمان و یا جلوگیری از 
ابتال به کرونا وجود داشته باشد، تعیین نشده است. استفاده 
های بی مورد از هیدورکسی کلروکین ها می تواند عوارض 
منجر  و حتی  ایجاد کرده  را  بیماری های جدی  و  جانبی 
به مرگ شود. سازمان بهداشت جهانی در حال هماهنگی 
و تالش ها برای تهیه و ارزیابی داروها برای درمان کووید 

۱۹ است.
به  ابتال  از  جلوگیری  برای  تند  غذاهای  خوردن 

کووید ۱۹
واقعیت این است که اضافه کردن فلفل به سوپ یا دیگر 
وعده های غذایی نمی تواند به عنوان درمان و مصونیت از 

کووید ۱۹ موثر باشد
فلفل های تند و داغ در غذاها نمی تواند افراد را درمان 
یا از ابتال به کووید ۱۹ جلوگیری کند. بهترین روش برای 
محافظت در مقابل ویروس کرونا جدید این است که حداقل 
به  و  مرتبا  و  کرده  حفظ  دیگران  از  را  متری  یک  فاصله 
صورت جامع و کامل دست های خود را بشویید. این کار 
می تواند همچنین برای سالمت عمومی جامعه نیز سود و 
منفعت داشته باشد. همچنین رژیم غذایی متعادل، ورزش 
منظم و خواب خوب نیز می تواند در جلوگیری از ابتال به 

این ویروس موثر باشد.
انتقال کووید از طریق گیاهان دارویی

طریق  از  تواند  نمی   ۱۹ کووید  که  است  این  واقعیت 
گیاهان دارویی منتقل شود

اسناد موجود، کووید ۱۹  و  اطالعات، شواهد  به  توجه  با 
این  کند.  پیدا  انتقال  دارویی  گیاهان  طریق  از  تواند  نمی 
اولیه  باشد به صورت  ویروس که عامل آن کووید ۱۹ می 
از طریق قطرات هنگامی که شخص مبتال، سرفه، عطسه یا 
صحبت می کند، انتشار پیدا کند. همچنین افراد می توانند 
با چشم،  تماس  و سپس  آلوده  با سطوح  تماس  طریق  از 
بینی یا دهان قبل از آنکه دست های خود را بشویند، به این 
ویروس مبتال شوند. برای حفاظت خودتان، فاصله حداقل 
یک متری را از دیگران را حفظ کرده و سطوح در تماس را 
مرتبا گندزدایی کنید. دست های خود را به صورت کامل 
بشویید و در اغلب اوقات از تماس دست خود با چشم ها، 

دهان و بینی اجتناب کنید.
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قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

خبر

روحانی در گفت وگو با رئیس جمهوری روسیه مطرح کرد؛
تاکید بر ادامه همکاری ایران، روسیه و ترکیه در روند آستانه 

دریافت مجوز جذب بیش از ۲۲۰۰ پرستار

سه  همکاری های  ادامه  ضرورت  بر  جمهوری  رئیس 
کشور ایران، روسیه و ترکیه در روند آستانه تاکید کرد.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران 
در  روحانی  حسن  والمسلمین  حجت االسالم  جوان، 
گفت وگوی تلفنی با "والدیمیر پوتین" رئیس جمهوری 
با  متوازن  و  دوجانبه  همکاری های  توسعه  روسیه، 
مسکو را در تمامی سطوح سیاسی، اقتصادی، علمی و 
فرهنگی مورد تاکید قرار داد و از رایزنی ها و مذاکرات 
شدن  عملیاتی  و  اجرایی  برای  کشور  دو  مسئوالن 

توافقات ابراز خرسندی کرد.
رئیس جمهوری با قدردانی از مواضع روسیه در حمایت 
یکجانبه گرایانه  سیاست های  با  مقابله  و  برجام  از 
در  مسکو  تهران-  روابط  تعمیق  و  توسعه  بر  آمریکا، 

همه زمینه ها تاکید کرد.
برگزاری  به  اشاره  با  گفت وگو  این  ادامه  در  روحانی 
نشست مجازی سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه 
با هدف برقراری صلح و ثبات و آرامش در سوریه، بر 

ضرورت ادامه همکاری های سه کشور در روند آستانه 
برای تحقق این هدف به ویژه در زمینه مسائل انسانی 
به  اشاره  با  همچنین  جمهوری  رئیس  کرد.   تاکید 
اهمیت حفظ و اجرای کامل برجام به عنوان یک تعهد 
با  مقابله  بر  آن،  امضاکننده  طرفین  برای  بین المللی 
یکجانبه گرایی و اقدامات و تالش های اخیر آمریکا برای 
مقابله با پایان تحریم های تسلیحاتی ایران تاکید کرد.

بیماری  به وضعیت شیوع  اشاره  با  روحانی همچنین 
اوج گیری  و  جهان  کشورهای  دیگر  و  ایران  در  کرونا 
ضرورت  بر  گذشته،  ماه  یک  طی  ویروس  این  دوباره 
همکاری دو کشور و تبادل تجربیات در مقابله با این 

بیماری تاکید کرد.
تشریح  در  گفت وگو  این  در  روسیه  جمهوری  رئیس 
همچون  گفت:  برجام  در خصوص  کشور  این  مواضع 
حمایت  بین المللی  سند  این  از  گذشته  سال  پنج 

می کنیم و بر اجرا و حفظ آن اصرار داریم.
در  ایران  با  روابط  توسعه  همچنین  پوتین  والدیمیر 

همه زمینه ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: از همکاری 
تبادل  و  کرونا  بیماری  با  مقابله  زمینه  در  ایران  با 

تجربیات استقبال می کنیم.

رئیس جمهوری روسیه همچنین در این گفت وگو بر 
تداوم حمایت های این کشور از مواضع ایران در مجامع 

بین المللی تاکید کرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: مجوز جذب 
دریافت  پرستاری  قراردادی در حوزه  نیروی   ۲۲۳۸
شده که در دست اقدام است و نوع تقسیم بندی ها 
هم متناسب با نیاز استان ها خواهد بود تا مشکل 

کمبود پرستار تا حدودی برطرف شود.
دکتر مریم حضرتی، در نشست با مدیران سازمان 
نظام پرستاری و پرستاران بیمارستان های مشهد، 
تومانی  میلیارد   1۸0 ماهانه  درآمد  کرد:  اظهار 
مشهد در حوزه درمان در ایام بحران کرونا به ۳5 
میلیارد تومان کاهش یافته است، مشکلی که در 
کل کشور است، اما هرگز اجازه نداده ایم از بودجه 

بخش پرستاری در دیگر حوزه ها هزینه شود.
وی افزود: برای کمک به بیماران کرونایی به زودی 

 ICU بخش های  به  دیده  آموزش  پرستار   600
هم  عمومی  بخش های  برای  و  می شوند  منتقل 
پرستار  هزار   6 آن  مجموع  که  بوده  نفر   5400

می شود.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  پرستاری  معاون 
پزشکی گفت: آمارهای روزانه کل کشور را به لحظه 
دریافت می کنیم و به همه پرستاران اعالم می کنم 
برنامه ریزی  طبق  و  وقفه  بدون  کارها  تمام  که 
صورت گرفته انجام می شود و مشکالت ایجاد شده 
در روزهای اخیر به دلیل عدم اطالع رسانی درست و 

به موقع به پرستاران بوده است.
حضرتی تصریح کرد: پرستاران باید با هنر و مدیریت 
در باالترین نقطه در جهت اقدامات پیشگیرانه کار 

کنند و فقط به ذکر مشکالت نپردازند و در مسیر 
پیشنهادی  طرح های  هم  مردم  به  مؤثر  خدمت 

خود را ارائه دهند.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  پرستاری  معاون 
پرداخت  نظام  اصالح  اینکه  بر  تأکید  با  پزشکی 
وقت و انرژی زیادی صرف کرد و نتیجه آن منجر 
کرد:  بیان  شد،  کارانه  از  کار  اضافه  جداکردن  به 
بالغ  بودجه ای  پرستاران  خواسته های  تأمین  برای 
بر هزار میلیارد تومان نیاز است که اقدامات آن در 

وزارتخانه در حال انجام است.
مشهدی  پرستاران  عملکرد  از  تقدیر  ضمن  وی 
اعزامی به اهواز، افزود: برای رفع مشکل کمبود نیرو 
مجوز تمدید طرح را دادیم و جا دارد از پرستاران 

مشهدی که کمک بزرگی در جهت امدادرسانی 
و  تقدیر  داشتند،  خوزستانی  کرونایی  بیماران  به 
عملکرد  بهترین  گروه  این  واقع  به   و  کنم  تشکر 
را در میان تمامی پرستاران اعزامی به این استان 

داشتند.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  پرستاری  معاون 
نیروی   ۲۲۳۸ جذب  مجوز  داد:  ادامه  پزشکی 
قراردادی در حوزه پرستاری گرفته شده که کارهای 
آن در دست اقدام است و نوع تقسیم بندی ها هم 
مشکل  تا  بود  خواهد  استان ها  نیاز  با  متناسب 
کمبود پرستار تا حدودی برطرف شود؛ همچنین 
رفع  حال  در  هم  پرستاران  مسکن  حق  مشکل 

شدن است.

امور خارجه گفت: ما نه یک متر زمین  وزیر 
یک  از  انحصاری  برداری  بهره  حق  حتی  نه  و 
کشور  هیچ  و  چین  به  را  ایران  خاک  وجب 
دیگری نداده و نخواهیم داد.محمدجواد ظریف 
ساله   ۲5 قرارداد  به  اشاره  با  خارجه  امور  وزیر 
بین ایران و چین، گفت: ما در مرحله مذاکره 

مجوز  باید  حداکثر  مرحله  این  در  و  هستیم 
امور  وزارت  که  شود  گرفته  دولت  از  مذاکره 

خارجه این مرحله را پشت سر گذاشته است.
وی افزود: هنگامی که به مرحله توافق برسیم، 
باید  ما  باشد،  قرارداد  این  قانونی در  اگر تعهد 
این صورت  غیر  ارائه دهیم. در  به مجلس  آن 

تطبیق  در  مجلس  دولت،  مصوبه  عنوان  به 
قوانین به این قرارداد ورود خواهد کرد، لذا این 
نخواهد  پوشیده  بر مجلس  وقت  قرارداد هیچ 
به  واکنش  در  دیپلماسی  دستگاه  ماند.رئیس 
کیش  چون  جزایری  واگذاری  به  مربوط  اخبار 
اظهار  نیز  با چین  قرارداد ۲5 ساله  به موجب 

مرد: این موضوعات درست نیست. حتی یک 
ذره هم واقعیت در موضوعات مطرح شده وجود 
ندارد. ما نه یک متر زمین و نه حتی حق بهره 
برداری انحصاری از یک وجب خاک ایران را به 
نخواهیم  و  نداده  دیگری  کشور  هیچ  و  چین 

داد. 

ظریف: یک وجب از ایران را به چین نمی دهیم

 موج دوم کرونا شدیدتر 

از موج اول است

معاون ستاد مقابله با کرونا در تهران: موج دوم کرونا از موج اول خیلی 
سنگین تر است.فعال بناست که محدودیتهای اعمال شده یک هفته 
ادامه پیدا کند و اگر در جلسات بعدی نتایج به خوبی پیشرفت کند، 
شاید قرنطینه چند روز یا چند هفته بعد ادامه پیدا کند تا بتوانیم این 
موج دوم را کنترل کنیم من خودم بستری هستم و ریه ام 40 درصد 
بستری  بیمارستان هم  بهداشت  و  درمان  معاونت  است.  درگیر شده 
هستند.تقریبا از نیمه دوم خرداد با افزایش در میزان ابتال و چند روز 
بعد میزان باالیی از مرگ و میر روبه رو شدیم که نشان داد موج دوم 

موج سنگینی است.

خودروهایی که در مرداد 

سهمیه بنزین نمی گیرند

برخی از خودروهای شخصی به علت استفاده نکردن از سهمیه بنزین 
ماهانه 60 لیتری خود از ابتدای سهمیه بندی بنزین تاکنون و با توجه 
به اینکه امکان ذخیره سازی بیش از ۹ ماه سهمیه بنزین در کارت های 

سوخت وجود ندارد، سهمیه مرداد را دریافت نخواهند کرد.
با شروع مردادماه برخی خودروهای شخصی سهمیه جدید 60 لیتری 
بنزین را دریافت نخواهند کرد و این موضوع به سقف ذخیره بنزین در 

کارت های هوشمند سوخت بازمی گردد.
از ساعت صفر روز جمعه، ۲4 آبان ماه سال 1۳۹۸ سهمیه بندی بنزین 
برای همه وسایل نقلیه بنزین سوز آغاز شد. سقف ذخیره سهمیه بنزین 
کارت های هوشمند سوخت شخصی برای مالکان خودروهای شخصی 
و موتورسیکلت ها ابتدا 6 ماه بود که به  دنبال گسترش ویروس کرونا در 
کشور و شرایط ویژه اعالم شده برای مقابله با گسترش آن، شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی پایان فروردین ماه در اطالعیه ای این سقف 
را به ۹ ماه تغییر داد، بنابراین سهمیه سوخت خودروهای شخصی و 
موتورسیکلت ها در صورت عدم استفاده حداکثر تا ۹ ماه در کارت های 

سوخت قابل ذخیره خواهد بود.
برای  نمی شد،  ابالغ  و  تصویب  جدید،  مصوبه  این  که  صورتی  در 
خودروهای شخصی که ۳60 لیتر سهمیه بنزین در کارت سوخت آنها 
ذخیره شده بود، سهمیه بنزین اردیبهشت ماه واریز نمی شد. اکنون که 
این مصوبه، سقف ذخیره سازی بنزین در کارت های سوخت خودروهای 
شخصی را تا ۹ ماه افزایش داده، به معنای آن است که در صورتی که 
کسی از سهمیه بنزین خود از ابتدای سهمیه بندی )۲4 آبان ماه ۹۸( 
استفاده نکرده باشد، نهایتا تا سقف 540 لیتر )برابر با ۹ سهمیه 60 

لیتری( ظرفیت ذخیره سازی دارد.
خود  ماهانه  لیتری  بنزین 60  از سهمیه  که  کسانی  برای  رو  این  از 
در  سوخت  جدید  سهمیه  تیرماه  تا  تنها  نکرده اند،  استفاده  تاکنون 
کارت های آنها قابلیت شارژ داشته و این افراد سهمیه بنزین مردادماه 

را دریافت نخواهند کرد.
می  نشان  تسنیم  های  پیگیری  که  اینجاست  توجه  جالب  نکته 
که  دارد  وجود  کشور  در  خودروی شخصی  هزار  چندین  تعداد  دهد 
تاکنون از سهمیه 60 لیتری ماهانه خود استفاده نکرده اند و تا امروز 
با واریز نهمین سهمیه بنزین، 540 لیتر سهمیه بنزین ذخیره شده در 

کارت های سوخت خود دارند

ویروس کرونا، زوج بریتانیایی 

را میلیونر کرد

با وجود اینکه ویروس کرونا مشکالت اقتصادی زیادی برای جهان به 
دنیابه  در  ویروس  این  به  مربوط  رکود  و  ورشکستگی  و  آورده  وجود 
دلیل  به  هم  کارگران  از  بسیاری  و  است  شده  تبدیل  اپیدمی  یک 
ویروس کرونا در سراسر جهان بیکار شده اند، این ویروس برای یک زوج 

بریتانیایی میلیون ها پوند به ارمغان آورد.
رسانه ها خبر دادند، یک زوج بریتانیایی که در بخش دارویی فعالیت 
می کردند از ساخت و فروش مایع ضدعفونی کننده ۳0 میلیون پوند 

معادل ۳۷ میلیون دالر درآمد کسب کردند.
کرونا  ویروس  شیوع  بحبوحه  در  راشل  همسرش  و  مونتاجیو  اندرو   
بسته بندی  کوچک  شرکت  یک  گرفتند  تصمیم  گذشته  مارس  در 
توصیه های  چارچوب  در  و  کنند،  تاسیس  ضدعفونی کننده  مواد 
مکرر مسئوالن بهداشتی و درمانی بر استفاده از ضدعفونی کننده ها، 

کسب وکارشان به شدت درآمدزا شد.
منتشر کرده  را در صفحات خود  زوج  این  داستان  میرور که  روزنامه 
نوشت، شرکت این زوج در حال حاضر 1۲ کارمند استخدام و با هشت 

شرکت و فروشگاه بزرگ قرارداد امضا کرده است.
اندرو و راشل موفق شدند در سایه اعمال محدودیت های قرنطینه مایع 
ضدعفونی کننده را تولید کنند و آن را به فروشگاهای مختلف بفروشند 

چنان که این درخواست ها تا به امروز نیز ادامه دارد.

جابه جایی عجیب زن سی و پنج ساله ۳۵۰ کیلویی از خانه به قبرستان
لیال زن اهل روستای کوخان به علت چاقی بیش از 

حد، سال ها خانه نشین شده بود.
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  وبگردی  گروه  گزارش  به 
کسی فکرش را هم نمی کرد که روزی آتش نشان های 
بی جان  پیکر  نجات،  نردبان  با  شوند  مجبور  بانه 
هم  آن  کنند،  جابه جا  را  ایران  زن  سنگین وزن ترین 
در شرایطی که هیچ  کس حاضر نبود حتی به چند 
متری این زن و آتش نشان ها نزدیک شود، چون اهالی 
داشته  کرونا  لیال  می کردند  فکر  »کوخان«  روستای 
و به همین دلیل هم جانش را از دست داده است؛ 
گویا این زن بخت برگشته چند ساعت قبل از مرگش، 
بد شد چندباری  موقعی که حالش  از همان  یعنی 

سرفه کرده بود.
را  او  فوت  علت  اورژانس  و  قانونی  پزشکی  اینکه  با 
سکته قلبی اعالم کردند، هنوز هیچ کس به درستی 
یا  بوده  این ویروس مرگبار مبتال  به  او  آیا  نمی داند 
نه. اما هرچه که بود، آتش نشانی بانه و چند نفر از 
همکارانش با کمترین امکانات موجود، این زن ۳60 
کیلویی را به بانه بردند و تا آخرین لحظات کفن و 

دفنش حضور داشتند.
بانه  شهرستان  آتش نشانی  رئیس  بسطامی،  ساالر 
مرکز  تلفن  دارد؛  روز  آن  اتفاقات  از  جالبی  روایت 
رئیس شبکه  از  و  زنگ خورد  این شهر  آتش نشانی 
برای  کردند  تقاضا  اورژانس  مسئوالن  و  بهداشت 

کمک به بیماری بدحال راهی روستای کوخان شوند. 
این  لیال شجاعی زنی درشت اندام و سنگین وزن در 

روستا دچار مشکل قلبی و تنفسی شده بود.
بیمار  بالین  به  زود  خیلی  اورژانس  نیروهای  ظاهرا 
رسیدند و عملیات احیا شروع شد؛ تالش های اولیه 
هم موفقیت آمیز بود و قلب این زن دوباره به تپش 
او نیاز به درمان موثرتری داشت و  با این حال  افتاد؛ 
باید به بیمارستان منتقل می شد، اما دقیقا مشکل 
اورژانس  آمبوالنس  با  او  جابه جایی  بود؛  همین جا 
مقدور نبود؛ درواقع وزن باالی زن سی وپنج ساله اجازه 
آتش نشانی  پرسنل  از  بنابراین  نمی داد،  را  کار  این 
لنکروز  ماشین  یک  »ما  شد:  کمک  درخواست  بانه 
داریم که براساس توافق صورت گرفته، اجساد را با آن 
حمل می کنیم. از ما خواستند خانم شجاعی را با آن 

ماشین به بانه منتقل کنیم."
با  آتش نشانی  تا  اورژانس درخواست شد  از سوی  تا 
ماشین به روستا اعزام شود، اما انجام این درخواست 
منع قانونی داشت، ضمن اینکه ماشین آتش نشانی 
فاقد هرگونه امکانات درمانی و مراقبتی برای بیمار 
بود. با توجه به شرایط اضطراری، آنها راهی روستای 
»شهروند«  به  بسطامی  که  آن طور  شدند.  کوخان 
می گوید: »اگر در مسیر اتفاقی برای ما یا بیمار رخ 
بیمه هیچ  کار،  این  نبودن  قانونی  دلیل  به  می داد، 
مسئولیتی قبول نمی کرد. با این حال، ما راهی آنجا 

شدیم، اما قبل از رسیدن به روستا به ما اطالع دادند 
بیمار فوت کرده است."

لیال شجاعی حدود ۹ سال پیش با مردی که سال ها 
از خودش بزرگ تر بود ازدواج کرد. آن طور که همسر 
این زن می گوید، آنها در بازار محلی در بوکان با هم 

آشنا شدند و بعد هم ازدواج کردند.
اما این زن به دلیل وزن زیاد و با بیماری های متعددی 
که داشت، حتی در انجام امور شخصی اش هم دچار 
مشکل بود و همسرش همیشه به او کمک می کرد. 
دست آخر هم همین پیرمرد هفتادساله دوشادوش 
آتش نشان ها پیکر بی جان لیال را تا بانه همراهی کرد. 
به گفته رئیس آتش نشانی بانه، نبود امکانات کافی 
نیروی  سه  شد  باعث  روستا  اهالی  کمک نکردن  و 
آتش نشان و همسر سالخورده او برای جابه جایی این 
زن سنگین وزن حدود یک ساعت تالش کنند. اما این 

تازه اول ماجرا بود.
آنها وقتی به بانه رسیدند، بیمارستان این شهر هم از 
پذیرش او خودداری کرد: »به ما گفتند پیکر این زن 
در هیچ کدام از یخچال های سردخانه جا نمی گیرد. 
از  بود. من خودم دیدم حتی  حرف شان هم درست 
و  تماس  به  کار  نمی رفت.«  داخل  سردخانه  ورودی 
دخالت فرماندار رسید؛ بعد هم شهرداری دستور داد 
او را به گورستان »سلیمان بک« بانه منتقل کنند. 
از سوی شهرداری  و دفن هم  همه هزینه های کفن 

پرداخت شد. خانه ابدی سنگین وزن ترین زن ایران با 
بیل مکانیکی حفر شد. آن طور که یکی از اقوام این 
زن می گوید، برای قرار دادن لیال در قبر هم از بیل 
مکانیکی استفاده شد، چون هیچ کس نمی توانست 

این کار را انجام دهد.
و  تشریفات شرعی  اما  بود،  اینکه شرایط خاصی  با 
از  لیال  او،  گفته  به  شد.  انجام  او  برای  هم  فقهی 
همان ابتدای تولد بیمار بود، در همان دوران کودکی 
پدر و مادرش را از دست داد و خانواده فقیرش هم 
نتوانستند از پس هزینه های درمان او برآیند، بنابراین 
خانه  گوشه  هم  آخر  دست  و  چاق تر  روزبه روز  لیال 

زمینگیر شد.
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اعتماد بی جا به تبلیغات
 پر زرق و برق فضای مجازی 

و سوء استفاده از افراد
رئیس پلیس فتا استان کرمان در خصوص تبلیغات در بستر فضای مجازی 
گفت: گاهی سودجویان با تبلیغات کاذب در فضای مجازی سعی در جلب 

اعتماد کاربران و در نهایت سوء استفاده از آن ها را دارند.
سرهنگ امین یادگارنژاد افزود: افراد سودجو با تبلیغات گسترده، دروغین 
و کاذب در خصوص تبلیغ بسته های رایگان اینترنتی یا شارژ های شگفت 
و  عتیقه  اجناس  فروش  گردشگری،  تور های  همراه،  تلفن  ارزان  و  انگیز 
آنتیک، لوازم منزل، خودرو، دارو، کاال های مجرمانه و ممنوعه و ... به دنبال 

فریب شهروندان و سوء استفاده از آن ها هستند.
او تصریح کرد: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از اعتماد افراد اجناس خود 
را با قیمت های پایین تر از عرف بازار ارائه و با جلب اعتماد مشتریان اقدام 

به کالهبرداری از آنان می کنند.
یادگارنژاد بیان کرد: شهروندان باید در زمان مواجه با تبلیغات فروش کاال در 
فضای مجازی ضمن توجه به اصالت کاال حتماً از فروشگاه های دارای نماد 

اعتماد الکترونیک خرید خود را انجام دهند.
رییس پلیس فتا استان کرمان گفت: در صورت خرید از سایت های تبلیغاتی 
و شبکه های اجتماعی قبل از رویت کاال از پرداخت هرگونه وجهی خودداری 
کنید چرا که کالهبرداران سایبری پس از اخذ مبالغ، دیگر پاسخگوی تلفن 

و تعهد خود نخواهند بود.
از طریق درگاه های پرداخت  به پرداخت وجه  نیاز  افزود: در صورتی که  او 
الکترونیکی  پرداخت  درگاه  یک  مولفه های  به  حتماً  شد،  احساس  بانکی 

معتبر توجه و سپس اقدام به پرداخت وجه کنید.

دستگیری بهره برداران

 غیر مجاز آنغوزه در زرند
از دستگیری  مسئول پاسگاه ویژه حفاظت منابع طبیعی شهرستان زرند 

بهره برداران غیر مجاز آنغوزه در این شهرستان خبرداد.
در  دریافت گزارشات مردمی  پی  در  افزود:  امیری نسب  سید محمد رضا 
خصوص برداشت غیر مجاز آنغوزه در ارتفاعات حتکن، مامورین پاسگاه ویژه 

حفاظت منابع طبیعی به منطقه اعزام شدند.
او تصریح کرد: ضمن جلوگیری از ادامه کار، متخلفان را دستگیر و تحویل 

مقامات قضایی دادند.
امیری نسب بیان کرد: در این خصوص از متخلفان پانزده کیلوگرم شیره 
آنغوزه تلخ کشف و ادوات آنان نیز ضبط و تحویل مقامات قضایی شهرستان 

شده است.

کشف ۵۴ کیلوگرم مواد افیونی 

در شهربابک
در  تریاک  کیلوگرم   ۵۴ کشف  از  شهربابک  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

عملیات پلیس این شهرستان خبر داد.
مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  گفت:  صیفوری  محسن  سرهنگ 
با  مخدر  مواد  محموله  انتقال  از  اطالعاتی  اقدام  در  شهربابک  شهرستان 
مقصد  به  کشور  شرق  سمت  از  سواری  خودرو  دستگاه  یک  از  استفاده 

استان های مرکزی باخبر شدند.
با  شهربابک  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  رابطه  این  در  افزود:  او 
همکاری سایر واحد های انتظامی با برپایی ایست و بازرسی موقت و انجام 
گشت زنی در محور مواصالتی شهربابک به خاتم خودروی حامل مواد را 
مشاهده و با رعایت قوانین و مقررات نسبت به توقیف آن اقدام و در بازرسی 

از آن خودرو، ۵۴ کیلوگرم تریاک کشف کردند.
بیان  سواری  خودروی  دستگاه  یک  توقیف  به  اشاره  با  صیفوری  سرهنگ 
داشت: یک نفر متهم در پی این اقدام دستگیر و برای سیر مراحل قانونی 

به مرجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان شهربابک ضمن تاکید بر نقش مشارکت مردمی 
در توسعه و پایداری امنیت شهروندان از شهروندان خواست: برای مقابله 

با پدیده شوم قاچاق مواد مخدر همکاری الزم را به پلیس داشته باشند.

سارق منزل با ۲۰ فقره سرقت در کرمان 

دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری یک سارق سابقه دار منزل 
با ۲۰ فقره سرقت در عملیات ماموران انتظامی کالنتری ۱۹ این فرماندهی 
خبر داد. سرهنگ محمدرضا فداء افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت 
از منازل مسکونی در شهر کرمان، موضوع دستگیری سارق و یا سارقان به 

صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
او افزود: بدین منظور، ماموران انتظامی کالنتری ۱۹ شهر کرمان با انجام 
یکسری کار اطالعاتی و اقدامات پلیسی موفق شدند، سارق را شناسایی و 
وی را در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر و برای بازجویی 

به کالنتری تحویل دهند.
سرهنگ فداء تصریح کرد: متهم با قرار گرفتن در برابر مدارک و مستندات 
پلیس در بازجویی های تخصصی ماموران به ۲۰ فقره سرقت منزل در شهر 

کرمان اعتراف کرد.

کشف کالهبرداری در هنگام 

خرید تلفن همراه
رئیس پلیس آگاهی استان کرمان گفت: در پی شکایت یکی از همشهریان 
مبنی بر کالهبرداری تحت عنوان خرید گوشی همراه با استفاده از رسید 
تلفن همراه در  فروش  آگهی  به  توجه  با  فردی  جعلی آپ، مشخص شد 
وجه  پرداخت  هنگام  و  مراجعه  فروشنده  به  اینترنتی  فروش  سایت های 
به  وجهی  می شده  متوجه  فروشنده  زمانی،  از گذشت  آپ، پس  از طریق 

حساب وی واریز نشده است.
سرهنگ حسن پور با اشاره به کشف ۸ فقره کالهبرداری به این طریق و 
دستگیری متهم از همشهریان خواست: توصیه های پلیس را جدی گرفته 
و در هنگام خرید در فضای مجازی و پرداخت وجه از طریق گوشی های 
هوشمند تا زمانی که از واریز وجه به حساب خود مطمئن نشده اند اقدام 

به تحویل جنس خود به فروشنده نکنند.

گفت:  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
این  یافته ی  سازمان  ورزشکار  هزار   ۱۱۰ بین  از 

استان، حدود ۴۷ هزار نفر از بانوان هستند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، میثم پاریزی، مدیرکل 
نشست  در  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش 
هم اندیشی کارگروه تخصصی ورزش بانوان استان 
با  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  که  کرمان 
حضور ریاحی سرپرست معاونت بانوان اداره کل 
ورزش و جوانان استان، حسینی مدیر کل امور 
بانوان و خانواده استانداری کرمان و اعضا در محل 
سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، گفت: این 
ورزش  اندیشی  هم  نشست  حقیقت  در  جلسه 
سند  راستای  در  که  است  کرمان  استان  بانوان 
ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان کرمان )که 
و  توسعه  شورای  در  امسال  ماه  اردیبهشت  در 
مدیران  و  استاندار  با حضور  استان  ریزی  برنامه 
از  ویدئوکنفراس  صورت  به  دستگاه ها  اجرایی 
تصویب  به  ابتکار  دکتر  خانم  با  ارتباط  طریق 

رسید( برگزار می شود.
سند  در  مهم  محوریت های  از  یکی  افزود:  او 
خانواده  و  زنان  وضعیت  ارتقاء  توسعه  راهبردی 
حوزه  دارد،  اجرایی  قابلیت  که  کرمان  استان 
ورزش است که می تواند سطح نشاط عمومی را 

در بخش بانوان باال ببرد.
مدیرکل  حسینی  با  خود  جلسات  به  پاریزی 
و  اشاره  کرمان  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور 
و  مناسبی  بسیار  دیدگاه های  وی  کرد:  تصریح 
اعتقاد زیادی به حوزه ورزش بانوان دارند که این 
با  تا  کند  ترغیب  را  ما  کمک،  ضمن  می تواند 
انگیزه و توانایی بیشتر این مسیر را دنبال کنیم.

بیان  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل   
داشت: قبل از اینکه این سند به تصویب برسد، 
همه جا در جلسات مختلف و سیاست گذاری 
هایمان در حوزه ورزش بانوان، همیشه این مسئله 
را عنوان می کردیم، ۵۰ درصد جامعه هدفمان در 
است  مسئله ای  این  و  است  بانوان  ورزش  حوزه 
که  زمانی  مدت  طی  و  داریم  اعتقاد  آن  به  که 
مسئولیت اجرایی داشته ام همواره آن را لحاظ 

کرده ام.
پاریزی با اعالم اینکه بانوان توانایی بسیار زیادی 

در حوزه ورزش قهرمانی دارند، گفت: به مراتب 
ظرفیت های قوی تری را در بخش بانوان داریم.

او افزود: در حوزه ورزش، وجود حدود ۴۵ درصد 
ورزشکاران سازماندهی شده استان کرمان گواه بر 
این مدعاست که ما به دنبال تحقق جامعه هدف 

۵۰ درصدیمان هستیم.
پاریزی تصریح کرد: از بین ۱۱۰ هزار نفر ورزشکار 
هزار   ۴۷ حدود  کرمان،  استان  یافته ی  سازمان 
سایر  مقایسه ی  در  این  که  هستند  بانوان  نفر 

استان های کشور عدد قابل توجهیست.
پهناور  به  توجه  با  کرمان  استان  کرد:  بیان  او 
از  دارد،  که  متفاوتی  اقلیم  و  گستردگی  بودن، 
این ظرفیت به عنوان یک فرصت استفاده کند 
بانوان  ورزش  حوزه  در  توانسته  نیز  تاکنون  و 

توفیقاتی را داشته باشد.
با  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل   
بانوان  حوزه  در  باید  کار  معتقدیم  اینکه  اعالم 
کاربردی تر و هدفمند شود، گفت: به عنوان مثال، 
برای گروه های سنی مختلف یا برای دختران که 
مادران آینده این سرزمین هستند، خوشبختانه 
می تواند  اما  شده،  ایجاد  خوبی  ظرفیت های 
جذابیت های بیشتری به لحاظ گستردگی استان 

لحاظ شود.
در سطح  افزایی  هم  با  باید  کرد:  تأکید  پاریزی 
دستگاه های اجرایی، ظرفیت های مناسبی ایجاد 

بحث  در  داریم  را  آمادگی  این  ما  مثاًل  کنیم، 
اشتغال بانوان مشارکت داشته باشیم و برای این 
کار از طریق معاونت امور جوانان و سمن های زیر 
مجموعه، ضمن هم افزایی با سایر دستگاه ها در 
این زمینه برنامه و هدف داشته باشیم و بتوانیم 

اهداف این حوزه را پیش ببریم.
بهترین  افزود:  و  کرد  اشاره  فعلی  نشست  به  او 
این  که  باشد  این  می تواند  جلسه  این  مصوبه 

جلسات به صورت مستمر ادامه داشته باشد.
پاریزی با بیان اینکه ظرفیت توانمندسازی بانوان 
در حوزه ورزش قهرمانی وجود دارد، تصریح کرد: 
مهم است به کاری که می خواهیم انجام دهیم، 
و  رکن  مهمترین  این  و  باشیم  داشته  اعتقاد 
به  کل  اداره  این  قطعاً  و  ماست  کاری  سیاست 

توانمندی بانوان اعتقاد دارد.
 او به درخشش بانوان در حوزه ورزش قهرمانی 
سال  چهل  از  بیش  از  پس  کرد:  بیان  و  اشاره 
تنها  اسالمی،  انقالب  شکوهمند  پیروزی  از 
المپیک  رقابت های  در  کننده  شرکت  خانم 
خانم نعمتی و پرچمدار پارالمپیک ۲۰۱۶ خانم 
کردستانی بود که این افتخاری برای بانوان استان 
کرمان است و امروز نیز که رقابت های المپیک 
و پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو به تعویق افتاده، اما به 
طور قطعی می توان گفت، کسب سهمیه خانم 

نعمتی حتمی است.

و  بم  بانوان  فوتبال  تیم های  گفت:  پاریزی 
دوم  و  اول  جایگاه  هاست،  سال  سیرجان 
تیم  و  دارند  اختیار  در  را  برتر  لیگ  رقابت های 
پیاپی  سال  دو  نیز  شهربابک  میز  روی  تنیس 
است که عنوان قهرمانی لیگ برتر را در دست 
در  بانوان  موفقیت  از  نمونه هایی  این ها  و  دارد 

حوزه ورزش قهرمانی به شمار می روند.
اتفاقات  هم  همگانی  ورزش  حوزه  در  افزود:  او 
خوبی رقم خورده است، حتی در اداره کل ورزش 
و جوانان استان کرمان، از چهار معاون دو تایشان 
از بانوان هستند و اعتقاد بنده بر این است، این 

ظرفیت می تواند سیاست های ما را پیش ببرد.
 پاریزی تصریح کرد: از نظر تعداد سمن ها، جزو 
۵ استان برتر کشور هستیم و بیش از ۵۰ درصد 

از دبیران این سمن ها از بانوان هستند.
عدالت  این  جوانان  و  ورزش  حوزه  در  گفت:  او 
به خوبی رعایت شده و تمام اماکن ما حتی در 
شهرستان ها نیز به عدالت در اختیار بانوان قرار 

می گیرد.
سند  تنظیم  با  کرد:  امیدواری  ابراز  پاریزی 
خانواده  و  زنان  وضعیت  ارتقاء  توسعه  راهبردی 
داشتن  اختیار  در  ضمن  بتوانیم  کرمان  استان 
افزایی  هم  با  همراه  مشخص،  راه  چراغ  یک 
دستگاه ها، اهداف حوزه بانوان را عملیاتی کنیم.

به  را  بانوان  پارک های  بحث  اینکه  اعالم  با  او 
فرهنگ  گفت:  می کنیم،  پیگیری  ویژه  صورت 
در  می تواند  نیز  کلیپ  ساخت  طریق  از  سازی 

ارتقاء سطح ورزش تأثیرگذار باشد.
 مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان با اعالم 
روز  در  مستمر  روی  پیاده  ساعت  نیم  اینکه 
را کاهش  قبلی  به حمله  ابتال  ۵۰ درصد خطر 
افزایش سطح  برای  بانوان توصیه کرد:  به  دهد، 
آب  زیاد  روی،  پیاده  بر  عالوه  نشاط  و  سالمت 
مصرف کنید تا از بیماری های دوران کهنسالی 

جلوگیری کنید.
پاریزی ابراز امیدواری کرد: با استفاده از ظرفیت 
خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل  حسینی  قوی 
اداره  بانوان  ورزش  معاونت  و  کرمان  استانداری 
کار  بتوانیم  کرمان،  استان  جوانان  و  ورزش  کل 
خوبی در حوزه بانوان متمایز از استان های دیگر 

انجام دهیم.

اشیای  مقادیری  کشف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
عتیقه با قدمت ۳ هزار سال و با ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در 

شهرستان رودبار جنوب خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، سردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان 
گفت: ماموران انتظامی شهرستان رودبار جنوب در پی کسب 
خبری مبنی بر اینکه فردی اقدام به خرید و فروش و قاچاق 

عتیقه می کند، تحقیقات خود را آغاز کردند. 
با  موضوع  از  اطمینان  از  پس  انتظامی  ماموران  افزود:  او 
قطعه شی   ۳۰ متهم،   این  منزل  از  قضایی  مقام  هماهنگی 

عتیقه را کشف کردند.
کوزه  عدد   ۳ شامل  شده،  کشف  اشیای  افزود:  ناظری  سردار 
سفالی، یک عدد فنجان فلزی، یک قطعه سنگ گرانبها و ۲۳ 
عدد اجسام فلزی به شکل مار و نیزه هستند که کارشناسان 

به ۳ هزار  را مربوط  اشیاء  این  فرهنگی، قدمت  میراث  اداره 
سال قبل و ارزش ریالی  آن ها را یک صد میلیارد ریال برآورد 

کردند.
عمومی  امنیت  تامین  ضمن  پلیس  اینکه  بیان  با  او   
شهروندان، حافظ فرهنگ و تاریخ کشور نیز هست و با تاراج 
کنندگان تمدن غنی کشور برخورد می کند، تصریح کرد: در 
این خصوص یک متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی استان از کشف ۱۳ تن و ۲۲۳ کیلوگرم انواع 
موادمخدر در تیر ماه امسال خبر داد.

سردار عبدالرضا ناظری به دستاورد های پلیس در ماه جاری 
اشاره و اظهار کرد: ماموران انتظامی کرمان در راستای مقابله 
انجام  با  و  قاچاقچیان  و  با سوداگران  برخورد  و  با موادمخدر 
 ۲۵۲ امسال،  ماه  تیر  در  اطالعاتی  و  روزی  شبانه  اقدامات 

قاچاقچی عمده مواد مخدر را دستگیر کردند.
استان  کل  در  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 

۴۲۸ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر شده اند، گفت: در 
مجموع این عملیات ها ۱۳ تن و ۲۲۳ کیلو انواع مواد مخدر 

کشف و ۱۹۳ دستگاه خودرو توقیف شد.
این  طی  کاال،  قاچاقچی  نفر   ۱۸۴ دستگیری  به  اشاره  با  او 
مدت، افزود: بدین منظور، انواع مختلف کاالی قاچاق در سطح 
استان کشف و پرونده تشکیل و به مراجع قضائی ارسال شده 

است.
با  جاری  ماه  ابتدای  از  همچنین  کرد:  تصریح  ناظری  سردار 

اقدامات شاخص رزمندگان پلیس استان، ۹۵۳ نفر سارق، ۲۸ 
نفر قاتل، ۵ نفر آدم ربا و ۵۹ نفر عامل تیر اندازی دستگیر 

شده اند.
او با اشاره به کشف مقادیری سالح و مهمات در مجموع این 
عملیات ها تصریح کرد: مأموران انتظامی استان با به کارگیری 
همه توان عملیاتی و انتظامی خود در زمینه ی تامین نظم 
و امنیت و برخورد با قاچاقچیان سوخت، از ابتدای ماه ۱۳۶ 

هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف کردند.

مدیرکل ورزش کرمان اعالم کرد؛   وجود ۴۷ هزار بانوی ورزشکار سازمان یافته در کرمان

کشف عتیقه های ۱۰۰ میلیارد ریالی در رودبار جنوب

کشف ۱۳ تن و ۲۲۰ کیلوگرم مواد مخدر در کرمان

خبر

 ۲ جریمه  از  کرمان  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
میلیون ریالی و درج نمره منفی برای رانندگانی که از چراغ زرد عبور 

می کنند، خبر داد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
استان  رانندگی  و  راهنمایی  رییس  نجفی،  یوسف  کرمان، سرهنگ 
گانه  چراغ های سه  ثانیه شمار های  قطع  علت  در خصوص  کرمان 
تصادف  فقره  وقوع چندین  با  کرمان گفت:  اصلی شهر  تقاطع های 
در تقاطع ها مشخص شد یکی از علل وقوع تصادفات، توجه بیش از 
حد رانندگان به ثانیه های مانده در چراغ سبز و اضافه کردن ذهنی 
مدت چراغ زرد برای عبور از تقاطع و در نتیجه فشار بیشتر به پدال 

گاز است.
او با بیان اینکه عبور از چراغ زرد به منزله عبور از چراغ قرمز است، 
رانندگی، مبلغ ۲ میلیون  و  راهنمایی  برابر کد تخلفات  بیان کرد: 
برای  و  نمره   ۵ شخصی  خودرو های  رانندگان  برای  و  جریمه  ریال 
رانندگان وسائط نقلیه عمومی ۱۰ نمره در سوابق گواهینامه رانندگی 

افراد خاطی درج خواهد شد.
سرهنگ نجفی گفت: رعایت احتیاط بر خالف ادعای برخی از افراد 
با وجود  راننده  این معناست که  به  بلکه  ترس محسوب نمی شود؛ 
داشتن حق قانونی در برخی موارد، توجه بیشتری به جوانب داشته و 
با این احتمال که وقوع برخی تخلفات ممکن است از سوی رانندگان 

دیگر، عابران پیاده یا مسائل دیگر اتفاق افتد، بیشتر در رانندگی 
دقت می کند. 

او با اشاره به سرعت خودرو ها در کوچه ها و میادین گفت: در داخل 
کوچه ها و میادین به دلیل حجم باالی تردد عابران پیاده، حداکثر 
سرعت از نظر کارشناسان ۳۰ کیلومتر تعیین شده است، از این رو 
یک راننده خوب بایستی برای جلوگیری از هر گونه خطر از افزایش 

سرعت در این معابر  پرهیزکند.
و  ترافیکی  کاربران  از  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
استفاده کنندگان از معابر شهری خواست: با صبر و شکیبایی برای 

حفظ جان خود و همشهریان از رانندگی پر خطر پرهیز کنند.

شکارچی  دستگیری  و  شناسایی  از  شهربابک  انتظامی  فرمانده 
غیرمجاز پرندگان و کشف ۸ قطعه پرنده کمیاب در این شهرستان 

خبر داد.
و  گفت  در  شهربابک  انتظامی  فرمانده  صیفوری  محسن  سرهنگ 
گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
انجام  با  امنیت عمومی شهرستان شهربابک  گفت: ماموران پلیس 

کار های اطالعاتی، از تردد یک شکارچی غیرمجاز در سطح شهر به 
وسیله یک دستگاه خودروی سواری مطلع شدند و دستگیری وی را 

در دستور کار خود  قرار دادند.
او افزود: ماموران پلیس با تعقیب و مراقبت، خودروی مورد نظر را در 
سطح شهر توقیف و در بازرسی از آن، ۸ قطعه پرنده صید شده از 

نوع فاخته به همراه یک قبضه سالح کشف کردند.

سرهنگ صیفوری با اشاره به معرفی فرد متخلف به مراجع قضایی 
بیان داشت: حیات وحش، شاهرگ حیات و باعث زیبایی طبیعت 
و حق طبیعی مردم است و حفظ آن واجب و هرگونه تجاوز به این 
پلیس  رو  این  از  و  می شود  محسوب  مردم  حقوق  به  تجاوز  حق، 
غیرمجاز  با شکارچیان  زیست  سازمان حفاظت محیط  با همکاری 

برخورد خواهد کرد.

دریافت برگه جریمه ۲ میلیون ریالی، بعد از عبور از چراغ زرد

دستگیری شکارچی غیرمجاز پرندگان در شهربابک
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چالش های ارتقای سرانه مصرف گوشت قرمز 
سرویس اقتصادی کرمان امروز

وجود پتانسیل باالی صنعت طیور، اتخاذ سیاست ارتقای سرانه مصرف 
قرار  خطر  معرض  در  را  صنعت  این  در  گذاری  سرمایه  قرمز،  گوشت 

می دهد.
به گزارش  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، به رغم پتانسیل باالی صنعت طیور، ظرفیت تولید ۴ 
هزار تن مرغ زنده و امکان صادرات ۸۰۰ هزار تن گوشت مرغ به بازارهای 
مسئوالن  سوی  از  قرمز  گوشت  مصرف  سرانه  ارتقای  سیاست  هدف، 
وزارت جهاد کشاورزی دنبال می شود که از لحاظ اقتصادی اتخاذ چنین 

سیاستی مقرون به صرفه نیست.
با توجه به رشد ۵ برابری سرانه مصرف گوشت مرغ طی سال های بعد 
از انقالب و اختالف ۲ برابری سرانه مصرف با متوسط دنیا، ارتقای سرانه 
مصرف گوشت مرغ و جایگزینی آن با گوشت قرمز در اقلیم خشک و نیمه 
خشک کشور ما امکان پذیر نیست چرا که توسعه تولید گوشت قرمز به 
معنای افزایش واردات علوفه دامی یا فشار بر منابع آبی و تخریب محیط 
زیست تمام می شود. بنابر آمار برای تولید یک کیلو گوشت مرغ ۵ هزار 
لیتر آب مورد استفاده قرار می گیرد، در حالیکه برای تولید گوشت قرمز 

این میزان به باالی ۱۶ هزار لیتر می رسد.
بسیاری از مسئوالن بر این باورند که با وجود سرمایه گذاری هنگفت در 
صنعت طیور کشور و امکان تامین نیاز داخل و ارزآوری ۱.۵ تا ۲ میلیارد 
دالری صادرات گوشت مرغ، ارتقای مصرف گوشت قرمز به معنای نابودی 

این صنعت است که این سیاست در تضاد با منطق اقتصادی است.
در  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس  ماکنعلی  صفرعلی  پیش  چندی 
جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دولت به دنبال افزایش سرانه مصرف 
گوشت مرغ نیست، اظهار کرد: بر اساس برنا مه ها، دولت به دنبال افزایش 
سرانه ۳۲ و نیم کیلوگرمی مصرف مرغ در کشور نیست، بلکه برنامه ریزی 

شده است که سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور ارتقا یابد.
سیاست جایگزینی گوشت قرمز به جای مرغ دهک های ضعیف 

جامعه را دچار مشکل می کند
سعید سلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور در گفت و 
گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه کاهش مصرف 
گوشت مرغ منطقی نیست، اظهار کرد: با توجه به اختالف قیمت گوشت 
به سمت   خانوارها  اقتصاد،  فعلی  شرایط  در  که  است  بعید  مرغ  و  قرمز 

مصرف گوشت قرمز گرایش پیدا کنند.
وی افزود: اگر طبق برنامه پنج ساله چهارم، پنجم و ششم توسعه افراد 
گوشت قرمز مصرف کنند به سبب توان تولید در داخل نیازی به واردات 
توان خرید  خانوارها  که  فراهم شود  ای  گونه  به  اگر شرایط  اما  نداریم، 
راهی جز  باشند،  را داشته  با گوشت مرغ  آن  و جایگزینی  قرمز  گوشت 

واردات برای تامین نیاز بازار نیست.
سلطانی با بیان اینکه سیاست جایگزینی گوشت قرمز به جای گوشت 

مرغ توان خرید دهک های پایین جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: 
با توجه به مازاد تولید دام انتظار می رود سیاست دیگری همچون صادرات 
اتخاذ شود تا تولیدکنندگان بتوانند از منافع حاصل از صادرات روی پای 

خود بایستند و خللی در تولید ایجاد نشود  .
این مقام مسئول ادامه داد: تاکنون وزارت جهاد کشاورزی سیاست خود 
در ارتباط با کاهش سرانه مصرف گوشت مرغ و جایگزینی آن با گوشت 
ایجاد  نیازمند  سیاست  این  اجرای  اما  است،  کرده  نکرده  اعالم  را  قرمز 
زیرساخت های الزم و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه است، در غیر 
این صورت تعادل بازار بر هم می خورد چرا که افراد بر مبنای درآمد خود 

سبد خانوار را تعیین می کنند.
علت اصلی اختالف چندبرابری سرانه مصرف گوشت مرغ با دنیا چیست؟

عظیم حجت عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو 
با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، از رشد چشمگیر سرانه مصرف مرغ 
طی سال های بعد از انقالب خبر داد و گفت: طی سال های بعد از انقالب، 

سرانه مصرف گوشت مرغ بیش از ۵ برابر در کشور رشد داشته است.
وی سرانه کنونی گوشت مرغ را حدود ۲۶ کیلوگرم اعالم کرد و افزود: با 
وجود افزایش ۲ برابری جمعیت، تولید گوشت مرغ رشد مناسبی داشته 
است و به عبارت دیگر جزو کشورهایی هستیم که در خصوص مرغ سرانه 

مصرف باالیی داریم.
حجت، متوسط سرانه مصرف مرغ در دنیا را ۱۳ کیلوگرم اعالم کرد و 
گفت: در اکثر کشورهای اسالمی سرانه مصرف گوشت مرغ ۳۰ تا ۴۰ کیلو 
است و علت اصلی اختالف چندبرابری سرانه مصرف گوشت مرغ آن است 

که برخی گوشت ها در این کشورها قابل استفاده نیست.
عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: تاکنون گزارشی 
مبنی بر کاهش سرانه گوشت مرغ و جایگزینی آن با گوشت قرمز به طور 

رسمی از سوی وزارت جهاد اعالم  نشده است.
وی با بیان اینکه کاهش سرانه مصرف گوشت مرغ امری دشوار است، 
گفت: با مقایسه قیمت گوشت سفید و گوشت قرمز طی ۲ دهه اخیر می 
توان گفت که اختالف نرخ گوشت سفید ۴۰ درصد و در برخی موارد به 

۵۰ درصد می رسد و در شرایط فعلی به چندبرابر رسیده است.
این مقام مسئول ادامه داد: اگر در شرایط فعلی متوسط قیمت گوشت 
سفید را ۱۵ هزار تومان و حداقل نرخ گوشت قرمز را ۸۰ هزار تومان در 
و  قرمز  گوشت  قیمت  اختالف  که  دهد  می  نشان  امر  این  بگیریم،  نظر 
گوشت سفید به ۵ برابر رسیده است که با این وجود جایگزینی گوشت 

قرمز به جای گوشت سفید اتفاقی نیست که به سادگی رخ دهد.
وی افزود: با وجود کاهش قدرت خرید خانوار، جایگزینی گوشت قرمز به 
جای گوشت سفید ضربه مهلکی به صنعت مرغداری کشور وارد می کند 
چرا که در تمامی بخش های این صنعت اعم از مرغ مادر، مرغ اجداد، 
مرغ تخم گذار و مرغ گوشتی سرمایه گذاری چشمگیری صورت گرفته 

است که کاهش سرانه مصرف می تواند ضربه مهلکی به تولید وارد کند.
عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه رشد قیمت 

گوشت مرغ طی ۲ تا ۳ دهه اخیر کمتر از نرخ تورم بوده است، بیان کرد: 
با وجود آنکه تولید گوشت سفید همانند گوشت مرغ از طریق نهاده های 
یارانه دار تامین می شود، از این رو سیاست کاهش سرانه مصرف گوشت 
مرغ تعادل بازار را بر هم می زند چرا که امکان رقابت میان این ۲ بازار 

وجود ندارد.
حجت با تاکید بر مدیریت بازار دام زنده تصریح کرد: با توجه به آنکه 
بازار گوشت قرمز و گوشت مرغ متمایز از یکدیگر است، از این رو مدیریت 
به سبب شرایط مساعد  و همواره  است  امری ضروری  در حجم مصرف 
تولید و زایش دام باید در امر صادرات مازاد، مدیریت صورت گیرد تا از 

این طریق بخشی از مشکالت دامداران مرتفع شود.
توسعه تولید گوشت قرمز به معنای افزایش واردات علوفه دامی 

است
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  طیور  صنعت  کارشناس  چهارآیین  برومند 
باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه جایگزینی گوشت قرمز به جای 
گوشت طیور مقرون به صرفه نیست، اظهار کرد: طی ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر، 
مردم به دلیل مزایای گوشت سفید و معایب گوشت قرمز فرهنگ مصرف 

خود را تغییر دادند.
وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف گوشت مرغ ۲ برابر متوسط جهانی 
آمار متوسط سرانه مصرف جهانی ۱۵ کیلو است، در  بنابر  افزود:  است، 

حالیکه این آمار در کشور ما به مرز ۳۰ کیلوگرم رسیده است.
چهارآیین ادامه داد: با توجه به فرهنگ غنی مصرف گوشت سفید در 
کشور ما و طبخ ۹۰ درصد غذاها در منازل، تالش برای تغییر اساسی و 

معنادار مصرف گوشت سفید محقق نخواهد شد.
این کارشناس صنعت طیور تولید سالیانه گوشت قرمز در کشور را ۹۵۰ 
هزار تن اعالم کرد و گفت: بنابر آمار، سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور 
ما ۱۲ کیلوگرم است که این میزان مصرف نسبت به متوسط دنیا نشان 
و  قرمز  افزایش مصرف گوشت  و  داریم  قرار  تعادل  می دهد که در مرز 

جایگزینی آن با گوشت طیور مقرون به صرفه نیست.
وی با بیان اینکه برای تولید یک کیلو گوشت مرغ ۵ هزار لیتر آب مورد 

تولید یک  برای  که  است  در حالی  این  گیرد، گفت:  قرار می  استفاده 
کیلو گوشت قرمز ۱۶ هزار و ۵۰۰ لیتر آب مصرف می شود که این میزان 

مصرف آب در توان اقلیم گرم و خشک کشور ما نیست.
به گفته چهارآیین، تولید سالیانه ۹۵۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور 
بر مبنای ظرفیت مراتع صورت می گیرد که افزایش تولید گوشت قرمز به 
معنای تخریب محیط زیست است یا در صورت استفاده از علوفه دستی 
و افزایش واردات، ارز بیشتری مورد نیاز است که در شرایط فعلی این امر 
شدنی نیست و اگر فشار بیشتری به مراتع بیاوریم، ضریب تخریب محیط 

زیست باال می رود.
عضو هیات مدیره سابق کانون سراسری مرغداران گوشتی افزود: با توجه 
به اختالف چندبرابری مصرف آب در تولید گوشت قرمز با گوشت سفید 
و فشار زیاد بر منابع آبی کشور، افزایش تولید گوشت قرمز شدنی نیست.
وی از ظرفیت تولید ۴ هزار تن مرغ زنده در کشور خبر داد و گفت: با 
وجود ظرفیت باالی صنعت طیور، امکان صادرات ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن 

گوشت مرغ به بازارهای هدف وجود دارد.
وی با بیان اینکه تولید گوشت مرغ در بدترین شرایط ۳۰ تا ۳۵ درصد 
ارزش افزوده دارد، افزود: سالیانه ۷ تا ۸ میلیون تن ذرت، ۴ تا ۵ میلیون 
تن کنجاله سویا و ۴ تا ۵ میلیون تن جو وارد می شود که با این وجود 
تولید هر کیلو گوشت مرغ حدود ۸۰ تا ۸۵ سنت و حداکثر ۹۰ سنت 
ارزبری دارد که با وجود آنکه قیمت هر کیلو مرغ در دنیا ۱۶۰ تا ۱۶۶ 
سنت و در برخی کشورها ۱۴۰ سنت است، تولید گوشت مرغ در کشور 

دارای ارزش افزوده است.
در  مرغ  گوشت  تولید  توسعه  بر  تاکید  با  طیور  صنعت  کارشناس  این 
کشور بیان کرد: با وجود ظرفیت باالی صنعت طیور امکان ارزآوری ۱.۵ تا 
۲ میلیارد دالری ناشی از صادرات مرغ در کشور وجود دارد که به سبب 
گرفتاری های انتقال ارز در شرایط فعلی تحریم باید با نهاده های دامی 

مورد نیاز تهاتر صورت گیرد.
چهار آیین در پایان تصریح کرد: با احتساب نرخ کنونی دالر، ۵۰۰ هزار 
این  با  که  است  تومان سرمایه گذاری در صنعت صورت گرفته  میلیارد 
وجود کدام منطق اقتصادی اجازه می دهد که از چنین ظرفیتی حداکثر 
استفاده را نداشته باشیم، در حالیکه این صنعت عالوه بر تامین نیاز داخل 

می تواند ۱.۵ تا ۲ میلیارد دالر ارز آوری در برداشته باشد.
 با وجود ظرفیت باالی صنعت طیور و امکان تامین نیاز داخل و ارزآوری 
از این صنعت،   ۱.۵ تا ۲ میلیارد دالری از صادرات،  استفاده حداکثری 
ارتقای  که  نظر می رسد  به  دارد.  به همراه  برای کشور  اقتصادی  صرفه 
سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور منجر به تخریب محیط زیست، فشار 
نابودی حجم باالی سرمایه گذاری در صنعت طیور می  بر منابع آبی و 
شود، ضمن آنکه اختالف معنادار قیمت گوشت قرمز با گوشت مرغ موجب 
شده دهک های ضعیف جامعه نتوانند تغییری در فرهنگ  مصرف خود 

ایجاد کنند.

یادداشتی به قلم مسعود فوقانی درباره استاد مسعود ابوسعیدی، پیشکسوت تئاتر و رادیو:

اخالق را می توان با فعل »ابوسعیدی« صرف کرد

هنرمندان  از  تجلیل  و  از شرح  سال  یک  گذشت  با 
تئاتر کرمان که به صورت زمان بندی و سریالی با همت 
وزین  روزنامه  محترم  نجات،مدیرمسئول  فتح  محمد 
هنرمندان  از  بسیاری  و  شد  می  منتشر  امروز  کرمان 
تردید  بی  دیگر  دوستانی  و  بودند  آن  پیگیر  و  مشوق 
اطالعات  ارسال خالصه  از  زیاد  کاری  مشغله  دلیل  به 
ای  فاصله  اند  ننموده  اقدام  تاکنون  هنری  کارنامه 
چشمگیر در آن پیش آمده که چندی پیش با صحبتی 
ایشان  داشتم  نجات  فتح  با جناب  کهین  بنده  این  که 
بسیار بر استمرار این مطالب تاکید کرد و به لطف این 
مدیرمسئول محترم به تکاپوی تازه ای افتادم و فهرست 
ایشان  از  عزیزان هنرمندی که در سال گذشته ذکری 
به میان نیامد را دوباره جلوی خود قرار دادم و نخست 
استاد مسعود  دیارمان  دیرین، هنرمند خوب  یار  سراغ 
ایشان  به  مستقیم  دسترسی  اینکه  با  رفتم  ابوسعیدی 
نداشتم هر چه در ذهن با من یار بود در شان این بزرگ 

هنرمند شهرمان مهیا و تحویل روزنامه نمودم.
بیماری  مداوای  برای  پیش  سال  چند  دارم  خاطر  به 
از  درگیر  ای  روحیه  با  شدیم  تهران  عازم  همسرم 

اینکه چه خواهد شد و چه پیش خواهد آمد در آن مسیر 
به شهر نائین رسیدم و از آنجا پس از کمی استراحت 
دوباره به سوی تهران حرکت کردم چند کیلومتری که 
از نائین گذشتیم حدود ساعت ۱۲ شب بود از سختی راه 
و خستگی رانندگی خویش را سرگرم رادیو ماشین کردم 
که رادیو تهران با صدای دوست هنرمند و رفیق شفیق 
دوران جوانی و نوجوانی، جناب استاد مسعود ابوسعیدی 
برنامه راه شب؛»من مسعود  انداخت.  در ماشین طنین 
ابوسعید و همکارانم از این ساعت تا ساعت چهار صبح 
امید  و  باشیم  می  ایران  رادیو  شنوندگان  شما  همراه 
است با برنامه های متنوع صدای راه شب اوقات خوشی 
و  خستگی  شنیدم  که  را  این  سازیم«  مهیا  برایتان  را 
افکار پیچیده ای که در ذهن داشتم تبدیل به شیرینی 
خاطرات گردید و دیگر از طوالنی بودن راه و خستگی 
ابوسعیدی  استاد  لحظه  به  لحظه  و  نماند  باقی  هیچ 
فرهنگی  های  ریشه  با  و  مطرح  را  دلنشین  مطالبی 
بازگو  برای شنوندگان  و  را موشکافی  ایرانی آن مطلب 
دروازه  به  و  انتها  به  کیلومتری  پانصد  نمود.مسیر  می 
تهران که رسیدم آرام آرام برنامه راه شب و اجرای بی 

نظیر استاد ابوسعیدی تمام و رادیواعالم برنامه دیگری 
را عنوان نمود.

کرمان  تئاتر  خوب  هنرمند  ابوسعیدی  مسعود  آری 
سالیان سال با بازیگری توانمند خود و کارگردانی برخی 
بنام دنیا جایگاه رفیعی در  آثار نمایشی نویسندگان  از 
بین هنرمندان کرمان دارد و قدرت بیان شیوا و تسلط 
بر اجرای برنامه های رادیویی وی را در زمره هنرمندان 
جامعه  افتخارات  از  این  و  کشاند  ایران  رادیو  به  ایران 
هنری کرمان است. زیباست عنوان شود همسر هنرمند 
وی خانم خضرائی در پیشبرد و اهداف آقای ابوسعیدی 
بانوی  این  دارد،  خود  جای  البته  که  نبوده  تاثیر  بی 
سینما  و  تلویزیون  و  تئاتر  ارزشمند  آثار  در  هنرمند 
دختر  و  مسعود  هنرآفرینی  سابقه  بر  خوبش  بازی  با 
رسانیده  ثبت  به  را  افتخاری  و  تایید  مهر  هنرمندشان 

است. 
از جمله آثار جناب ابوسعیدی می توان به پهلوان اکبر 
نمی میرد، منصور حاج، آی با کال بی کال، سیاوش در 
با همکاری استاد محمد علی کشاورز و  تخت جمشید 
آثار متعدد دیگر اشاره کرد که این عزیز درخششی به یاد 

ماندنی در آنها داشته است.
اگر نوک قلم را رها سازم و در وصف استاد ابوسعیدی 
مطلبی را بر کاغذ آورم شک ندارم به مصداق آن ضرب 
پیش  قلم  دراز«  بس  منزل  است  لنگ  ما  »پای  المثل 

نخواهد رفت.
مسعود، انسانی به تمام معنا خوش رو، خوش برخورد، 
وقت شناس و دوست داشتنی است. اگر از دیگر دوستان 
آداب  جز  شود  سئوال  محبوب  هنرمند  این  اوصاف  در 
دانی وی و نظم و شیک پوشی و آداب برخورد خوبش 
از  یکی  آورد.  نخواهند  زبان  بر  همکاران،  و  اطرافیان  با 
دوستان روزی گفت که اخالق هنری را در کرمان باید با 
فعل ابوسعیدی صرف کرد. بی جهت نیست که قلم بنده 

توان نوشتن یک متن کامل را درباره ایشان ندارد.
امیدوارم مسعود ابوسعیدی، استاد بزرگوارمان در مسیر 
راه عشق و زندگانی همواره همچون گذشته پیروز و در 
اجرای برنامه های رادیویی کماکان موفق و موید باشد. 
استان و کشور پوزش می خواهم که  تئاتری  از جامعه 
اینگونه ناقص درباره شخصیت جناب ابوسعیدی و شان 
که  زمانی  دارم.  تقصیر  نوشتم،عذر  ایشان مطلب  واالی 

قصد به نوشتن این مطلب کردم تنها می خواستم که 
نوشتن  برای  یقینا  ارزشمند شود.  این هنرمند  از  یادی 
سوابق هنری و زندگی نامه مسعود ابوسعیدی نیاز به یک 
و یا چند کتاب چندصد صفحه ای است اما در نشریات 
و به خصوص روزنامه ها شیوه نگارش اینگونه است که 
خالصه و کوتاه نوشته شود تا عالقه مندان را یادآور شود. 

امیدوارم در این مسیر اندک قدمی برداشته باشم.
بدین وسیله به اطالع هنرمندان مطرح تئاتر و تلویزیون 
و سینما که از کرمان پا بر فرش قرمز دنیای هنر ایران 
از جمله  باشند  و در جامعه هنری مطرح می  گذاشته 
استاد فردوس کاویانی، استاد دژاکام و استاد نادر فالح 
نشین  مرکز  که  همشهری  عزیزان  از  دیگر  بسیاری  و 
کرمان  روزنامه  محترم  مدیریت  که  رسانم  می  هستند 
امروز عاشقانه چند سالی است که صفحه ای از روزنامه 
داده  اختصاص  کرمانی  هنرمندان  منزلت  و  شان  به  را 
با ارسال خالصه اطالعات زندگی و  است و تمنا داریم 
کارنامه هنری خود ما را یاری دهند تا مجموعه نفیسی 
و در دسترس  مهیا  زندگی هنری هنرمندان کرمان  از 

عالقه مندان قرار گیرد.


