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روزان هم  یادداشت:

کل دنیا، شهر کرمان منی

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

طرح جوان زرندی، برگزیده مسابقات جهانی

 مبارزه با کرونا شد

رهبری کسب وکار در شرایط بحران 

چگونه باید باشد؟ 

از ممنوعیت اجتماعات در عید قربان 

تا شرط برگزاری مراسم مذهبی
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مدیرکل کمیته امداد کرمان خبر داد:

اهدای ۵۱۴ سری جهیزیه 

به زوجین تحت پوشش 

کرمان کمیته امداد 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 ستونی سترگ برای اشاعه 

و حفظ فرهنگ و ادب ایران زمین

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان خواستار شد:
کاوی دالیل کاهش آمار وا

 ازدواج در استان کرمان

گالیه های مسئوالن را نیز باعث شده است: که  کرمان  گزارش »کرمان امروز« از اصلی ترین منابع آسیب های اجتماعی شهر 

زخم ناتمام حاشیه نشینی بر چهره کرمان
متن کامل در صفحه سوم

   این روزها حاشیه نشینی در شهر کرمان به چالشی بزرگ برای دستگاه های تصمیم گیرنده تبدیل شده است. این پدیده نامبارک که البته در چند دهه اخیر جدی تر شده است هم اکنون 
منبع بسیاری از آسیب های اجتماعی و منشا بزهکاری شهر کرمان به شمار می آید. معضلی که رییس کل دادگستری استان نسبت به رشد آن در شهر کرمان هشدار داده و گفته است؛ تعداد 

زیادی از افراد ساکن درمناطق حاشیه شهرها اقداماتی را که نمی توانند در درون شهرها انجام دهند در این نواحی به راحتی انجام می دهند و...
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معاون صنعت و معدن کرمان خبر داد:

امسال دولت ۲۴ هزار میلیارد تومان 

طرح در کرمان افتتاح می کند

متن در صفحه هشتم

پیشگیری مقدم بر درمان است:

کل قدردانی از اداره ی 

 راهداری و حمل و نقل 

کرمان جاده ای  استان 

 صفحه  هشتم

صفحات ششم و هفتم 

   سرعت انتقال ویروس کرونا افزایش یافته است
  دستگیری باند سارقان موتوسیکلت در ریحانشهر

  دستگیری سارق موتور کولر حین سرقت
  هزینه خانوار های ایرانی باالتر رفت

  به دام افتادن شکارچیان قوچ های وحشی در جیرفت

اخبار ایران، جهان و حوادث:

کرمانی: گزارش »کرمان امروز« از نشست خبری به مناسبت اولین اجرای ارکستر خواجوی 

ارکستری برای فرشتگان

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید پکیج کامل کلرزن مایعی با مخزن را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به شماره 2099005963000014 برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 

،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/5/1 می باشد.

 مبلغ برآورد: 13.000.000.000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 650.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی شرکت در )فرایندارجاع کار( در وجه شرکت آب 

 و فاضالب استان کرمان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مورخ  99/5/1 لغایت  99/5/8

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 99/5/20
آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 99/5/20 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان 

کرمان می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز سه شنبه تاریخ  99/5/21

 محل تامین اعتبار: به صورت نقد پرداخت گردد.
 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:

 آدرس: کرمان –بلوار 22 بهمن-شرکت آب و فاضالب استان کرمان- تلفن 034-33222960
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس:021-41934

دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
  شماره ب/99/12-52

قطرات آب در طبیعت مانند قطرات خون در رگ هاست.

نوبت دوم
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مردم کرمان 25 سال است

 که واقعیت را در

 »کرمان امروز« می خوانند

تبریک

جناب آقای مهندس رحمان نژاد
 انتصــاب به جــا و شایســته جنابعالی رابه عنوان معاونت ســازمان 
صنعت معدن و تجارت اســتان کرمان که  شایســته   جنابعالی در 
صحنه هاي  خدمت صادقانه به  صنعت و واحدهای تولیدی اســت 
تبریــک عرض نمــوده ؛ موفقیت و ســربلندی شــما را از درگاه 

خداوند منان مسئلت دارم.
 مجتمع رنگدانه و نانو نخ و گرانول سیرجان
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اخبار استان

خبر
با احتکارکنندگان ماسک 

در کرمان برخورد جدی می شود
معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان کرمان گفت: کارشناسان بازرسی 
سازمان صمت استان کرمان با احتکارکنندگان ماسک و مواد اولیه تولید ماسک 

برخورد جدی خواهند کرد.
 ، کرمان  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
ابوالقاسمی ، معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان کرمان گفت: بر اساس 
تصمیمات جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا وزارت صمت نگهداری و  اعالم 
نکردن موجودی ماسک و مواد اولیه تولید ماسک مشمول احتکار بوده لذا به 
کلیه واحد های تولیدی و توزیعی ابالغ می  شود در صورت رعایت نکردن قوانین و 

مقررات کارشناسان این سازمان با جدیت با آن ها برخورد خواهند کرد.
همچنین کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان طی یک 
گشت بازرسی  از واحد های صنعتی دو واحد صنعتی و صنفی را به جرم گران 
فروشی و کم فروشی بتن و مصالح ساختمانی به ارزش  ۳۷۱ میلیون ریال به اداره 

کل تعزیرات استان برای سیر مراحل قانونی معرفی کردند.

مدیر کل دامپزشکی استان : 

نگران استفاده از مرغ منجمد نباشید
مدیر کل دامپزشکی استان کرمان گفت: مرغ منجمد از لحاظ کیفیت گوشت 

مشکلی ندارد.
حسین رشیدی مدیر کل دامپزشکی استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، گفت: شرکت پشتیبانی 
امور دام برای تنظیم بازار در زمانی که تولید مرغ بیش از نیاز بازار است اقدام 
به خرید مرغ و کشتار و انجماد می کند و در زمانی که تولید و عرضه مرغ 
کم است مرغ منجمد را به بازار عرضه می کرده که معموال قیمت آن پایین تر 
از مرغ تازه و به اصطالح گرم است، اما متاسفانه به علت نبوداطالع و تصور 
نادرست شهروندان از کیفیت مرغ منجمد، استقبال چندانی از گوشت مرغ 
منجمد نمی شود و حتی برخی از شهروندان ترجیح می دهند خودشان مرغ 
گرم خریداری کرده و در فریزر های معمولی خانگی منجمد کنند، ولی مرغ 

منجمد خریداری نکنند.
او افزود: در این ارتباط الزم است نکاتی را به اطالع شهروندان برسانیم: اوال 
مرغ هایی که توسط شرکت پشتیبانی امور دام برای انجماد خرید می شوند از 
نظر وزنی باید بین ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم وزن الشه بیشتر نباشد که اصطالحا 
طعم  و  تردی  از  مرغ  الشه  و  می شود  گفته  مناسب  اندازه  یا  سایز  با  مرغ 
مناسبی برخوردار و کمترین چربی دور ریز را دارد، به عالوه این الشه ها در 
تونل انجماد به صورت انجماد سریع منجمد می شوند که کمترین آسیب به 
بافت گوشت وارد می شود و هنگام دیفراست و پختن کیفیت گوشت تغییر 

چندانی نمی کند.
رشیدی بیان کرد: در صورتی که مرغ هایی که در فریزر های معمولی خانگی 
منجمد می شوند به علت مناسب نبودن درجه فریزر و طوالنی شدن مدت 
انجماد کیفیت گوشت بعد از دیفراست پایین می آید و ارزش غذایی آن کم 
می شود، لذا شهروندان عزیز باید به این نکات توجه داشته باشند و هنگام 
مرغ  از  نگرانی  بدون  نیاز  صورت  در  بازار  تنظیم  برای  منجمد  مرغ  عرضه 

منجمد استفاده کنند

طرح جوان زرندی، برگزیده مسابقات جهانی 

مبارزه با کرونا شد
صادق سعیدی، جوان نخبه و مخترع زرندی، در مسابقات جهانی اختراعات در 

مقابله با ویروس کرونا ۲۰۲۰ کشور ترکیه، موفق به کسب رتبه برتر شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، صادق 
سعیدی، جوان نخبه و مخترع زرندی، در مسابقات جهانی اختراعات در مقابله با 
ویروس کرونا ۲۰۲۰ در کشور ترکیه، موفق به کسب رتبه برتر در رده پروژه های 
طالیی و کسب دو گواهی نامه طالیی از فدراسیون جهانی مخترعان و مرجع 

برگزار کننده این رویداد در کشور ترکیه شد. 
علی صادق زاده، فرماندار زرند در دیدار با صادق سعیدی، جوان نخبه و مخترع 
زرندی در محل فرمانداری، ضمن تبریک و تهنیت برای کسب رتبه برتر و افتخار 
مسئوالن  گفت:  زرندی،  همشهریان  و  ایران  اسالمی  جمهوری  برای  آفرینی 
شهرستانی به وجود چنین جوانان برومند، فعال و نخبه افتخار و احساس غرور 
می کنند؛ زیرا که چنین جوانانی برای توسعه بیش از پیش و درخشیدن اسم و 
آوازه زرند و زرندی ها در میادین کشوری و بین المللی، مایه خیر و برکت هستند.
او با اشاره به وجود بیش از ۶ هزار نیروی جوان بومی زرندی فعال در صنایع و 
معادن شهرستان، افزود: بزرگ ترین سرمایه شهرستان زرند، شما جوانان هستید 
و باید جوانان به طور جدی تالش کنند و با برنامه ریزی بلند مدت برای آینده، 

در آبادانی و توسعه شهرستان نقش مهمی را ایفا کنند.
فرماندار شهرستان زرند در این دیدار بر حمایت از نخبگان و رفع مشکالت پیش 
رو برای تجاری سازی و تولید این طرح با کمک دستگاه های اجرایی شهرستانی 
و استانی و همچنین مشارکت صنایع و معادن در زرند در سال جهش تولید 

تاکید کرد.
او اتخاذ مدیریت علمی و برنامه ریزی های اصولی و هدف دار و اخذ مجوزات و 
استعالمات الزم و ارائه آن برای بررسی های بیشتر در خصوص بومی سازی این 

پروژه برگزیده در زرند را از این جوان نخبه زرندی خواستار شد.
سعیدی، جوان نخبه زرندی و عضو فعال مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی و پارک 
علم و فناوری استان کرمان نیز در این دیدار با اشاره به بحران کرونا در سراسر 
جهان گفت: در این برهه زمانی بسیار حیاتی، همه افراد مرتبط با دنیای اختراعات 
و نوآوری باید ایده ای را برای تسریع در مسیر بهتر شدن زندگی انسان ها ارائه 

کنند و گامی برای کاهش تلفات و یافتن درمان کووید ۱۹ بردارند.
او افزود: با پیشنهاد و حمایت فدراسیون جهانی مخترعان )IFIA( و بنیاد جهانی 
اختراعات و نوآوری )WIIF( رویدادی تحت عنوان مسابقات اختراع در مقابل 
برای  انگیزه  ایجاد  هدف  با   )Inventions VS Corona( کرونا  ویروس 
در  به جهانیان  زمینه کمک  در  پزشکی  و  بهداشت  نوآوران حوزه  و  مخترعان 
مبارزه با گسترش ویروس کرونا در کشور ترکیه برگزار شد که اختراع اینجانب 
دستگاه ساشه مخروطی و مدادی به عنوان ضدعفونی کننده هوشمند و بسته 
بندی تک نفره مواد ضدعفونی، موفق به کسب رتبه برتر در رده پروژه های طالیی 
در این مسابقات بین المللی و کسب دو گواهی نامه طالیی از فدراسیون جهانی 

مخترعان و مرجع برگزار کننده این رویداد در کشور ترکیه شد. 
سعیدی در ادامه بیان داشت: شرکت کنندگانی با طرح های اختراعی و نوآوری از 
۳۵ کشور جهان در این رویداد آنالین و مجازی شرکت کردند که از کشور ایران 

۴۸ ایده و نوآوری در این رویداد حضور داشت.
سعیدی متولد سال ۱۳۶۵ زاده روستای دشتخاک از توابع بخش مرکزی زرند، 

دارای چهار اختراع ثبت شده و ۱۴ طرح صنعتی ثبت شده ملی است. 

استاندار کرمان با بیان اینکه ابتدا گمان می کردیم که ریشه کاهش 
آمار ازدواج در مباحث بیکاری و مشکالت اقتصادی است گفت: در 
ستاد ساماندهی امور جوانان مطرح شد که سه عامل مقدم بر آن 
در  تحقیقاتی جدی  کار  ابتدا  باید  مشکل  این  رفع  برای  لذا  است 

استان انجام شود.
امور جوانان  در دومین نشست ستاد ساماندهی  فدائی  محمدجواد 
استان کرمان افزود: ابتدا باید اطالعات خود را کامل کنیم و بدانیم 

موارد  باالبودن  مناسب،  گزینه  و   باشد  هایی  بخش  چه  بر  تمرکز 
طالق و خیانت اگر موضوعات مهمی نسبت به اقتصاد باشد باید روی 

آن بیشتر کار شود.
وی اظهار کرد: خوشبختانه آمار ازدواج در سال ۹۸ استان کرمان 

وضعیتی بهتر نسبت به سال های قبل داشته است.
استاندار کرمان گفت: از سال ۹۵ تا ۹۷ روند تعداد ازدواج در دفاتر 
رسمی به طور کلی کاهشی بوده که این روند کاهشی در سال ۹۸ 

کند شده و منحنی کاهش به حالت مسطح درآمده است.
وی ادامه داد: سال ۹۷ نسبت به ۹۶ کاهش ۱۲ درصدی و سال ۹۸ 
نسبت به ۹۷ یک درصد کاهش آمار ازدواج در استان کرمان داشتیم 

لذا دستگاه های متولی عوامل کاهش ازدواج را بررسی کنند.
به  موفق  درصد   ۹۰ ازدواج  وام  متقاضی  هزار   ۳۸ از  افزود:  فدائی 
دریافت این تسهیالت شدند که درصدی قابل قبول است و سامانه 
مشاوره امید زندگی می تواند برای جوانان مفید باشد و خدمات دهی 
به پنج هزار نفر همزمان امکانی مطلوب است که از سراسر کشور می 

توانند از آن سامانه بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه الزام به مشاوره پیش از ازدواج جایگاهی قانونی یابد 
عنوان کرد: شرط گواهی آموزشی را برای ازدواج می توانیم لحاظ 

کنیم و باید فرهنگ مشاوره و اهمیت آن را به زوجین بیاموزیم.

در  نیز  مشاوره  برای  بهزیستی   ۱۴۸۰ خط  افزود:  کرمان  استاندار 
استان کرمان موثر بوده و نیاز به توسعه آن وجود دارد.

وی تصریح کرد: پیشنهاد خدمات مشاوره ای در قالب پوشش بیمه 
افزایش  و  مسکن  پرداخت  پیش  کاهش  و  شود  می  پیگیری  ای 
تسهیالت برای جوانان موضوعی ملی است و استانداری کرمان می 

تواند پیشنهاد دهنده و پیگیری کننده مصوبات ملی باشد.
استاندار کرمان با اشاره به اهمیت اعتقاد به مشورت گفت: مشاوره 
به رسم سنت قدیمی در فرهنگ ما وجود داشته که باید علمی و 
باید  و مشورت  فرهنگ مشاوره  به طور کلی در  و  ساماندهی شود 

متکی به داشته های خود عمل کرد.
وی اظهار کرد: مشاوره یک بحث فرهنگی است و نه تنها برای ازدواج 
بلکه در دیگر فعالیت های جامعه استان کرمان نیز باید لحاظ شود.

اهمیت موضوع حساس  به  نسبت  مدیران عضو ستاد  افزود:  فدائی 
مشکالت  و  مسائل  توان  حد  در  که  باشند  داشته  جدیت  و  باشند 

مربوط به جوانان را حل و فصل کنیم.
این  در  نیز  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  پاریزی  میثم 
نشست گفت: ستاد ساماندهی امور جوانان مصوب کرد افرادی که 
بدون  کرونا،  ویروس  شیوع  از  جلوگیری  علت  به  کنند  می  ازدواج 

مراسم زندگی خود را آغاز کنند.

استاندار کرمان خواستار شد:

واکاوی دالیل کاهش آمار ازدواج در استان کرمان

آگهی دعوت به افراز 

احتراما نظر به اینکه کمیته خیریه اردشیر همتی برابر درخواست وارده بشماره 
1101/6715 مبنی بر افراز پالک 2 فرعی از 3424 اصلی بخش 1 کرمان واقع 
در خیابان دادبین پالک 33 را به علت معلوم نبودن اقامتگاه سایر شرکاء از طریق 
و  افراز  قانون  نامه  آیین   6 ماده  استناد  به  بدین وسیله  لذا  نموده  صدور آگهی 
فروش امالک مشاع به سایر مالکین و همچنین به اشخاصی که در پالک مزبور 
ذینفع هستند اعالم می دارد که افراز سهمی خواهان سی و دو ممیز بیست و پنج 
صدم سهم مشاع از ششدانگ پالک فرعی 2 از اصلی 3424 بخش 1 کرمان 
می باشد. در مورخه 1399/5/15 روز چهارشنبه ساعت 8 صبح در محل وقوع 
ملک مزبور به عمل خواهد آمد کلیه افراد ذینفع می توانند در تاریخ ذکر شده 
در محل حضور بهم رسانند عدم حضور آنان مانع از انجام افراز نخواهد بود این 
آگهی مطابق ماده 17 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجراء به کلیه 

افراد ذینفع ابالغ و فقط در یک نوبت انتشار می یابد.
تاریخ انتشار آگهی: 1399/05/04

67م/الف
عیسی حافظی فر 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 

 آگهی ابالغ اجرائیه پرونده شماره 

 139904019077000026/1

ورثه مرحوم سیدکاظم آبان گاه 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا بدین وسیله به ورثه مرحوم 
سیدکاظم آبان گاه متعهد پرونده کالسه 9900029 ابالغ می گردد که ورثه مرحوم 
زهرا پورکاظم آبادی )سیدامیر آبان گاه و ایران تاج الدینی به اندازه سهم االرث 
پانصد و شش  و  میلیارد  مبلغ یک  به  مهریه  ایشان( جهت وصول  مهریه  از  خود 
میلیون و هشتاد و پنج هزار و چهارصد و چهل و هفت ریال )1/506/085/447( 
ریال به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 12096 دفتر ازدواج 16 ماهان 
اداره تشکیل  این  اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9900029 در 
شده و طبق گزارش 139905819061001128 مورخ 1399/04/21 مامور، محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناسایی نگردید و ورثه زوجه به شرح فوق اعالم 
نیز برای این اجرا  نموده اطالعی از آدرس فعلی شما ندارد و آدرس فعلی شما 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده مذکور مفاد اجراییه از  مشخص نمی باشد. لذا 
منتشر  محلی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  فقط  آگهی  این  طریق 
می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ 
مقررات  طبق  ننمایید،  اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت  گردد،  می  محسوب 
نسبت به ادامه عملیات اجرایی علیه شما اقدام خواهد شد. ضمنا بجز این آگهی، 

آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 596 م/الف
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ماهان 
سیدرضا انصاری 

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می گردد تا راس 
ساعت ۵ بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۳ در محل دفتر کار 
اینجانب واقع در خیابان امام جمعه کوچه شماره ۵ نبش بن بست شمالی 
با در دست داشتن کلیه اسناد مربوط به خرید سهام و مطالبات خود از 

شرکت حضور بهم رسانند.
موضوع جلسه:

۱- گزارش مربوط فروش اموال و پرداخت دیون و بدهی های شرکت و 
سایر اقدامات دوران تصفیه 

۲- تصمیم گیری نسبت به پرداخت مطالبات سهامداران از محل بقایای 
تصفیه 

عباس شفیعی بافتی 
کارشناس رسمی دادگستری )مدیرتصفیه شرکت( 

آگهی دعوت از سهامداران شرکت منحله لیزر آذین 
سهامی خاص با شماره ثبت 5261 و شناسه ملی 
10630134867 )در حال تصفیه( )نوبت دوم( 

آگهی مزایده گروه صنعتی بارز
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان زرند در نظر دارد امالک تجاری و مدارس متروکه مازاد بر نیازد خود واقع در مناطق 
مختلف شهرستان را برای دومین مرحله از طریق مزایده با شماره مزایده ۵۰۹۹۰۰۴۹۸۷۰۰۰۰۰۳ به مدت سه سال به 
صورت اجاره واگذار نماید متقاضیان می توانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس )setadiran.ir( مراجعه 

و ثبت نام نمایند.
شرکت در مزایده فقط از طریق سامانه مذکور امکانپذیر خواهد بود.

مهلت شرکت در مزایده از تاریخ ۹۹/۰۵/۰۴ لغایت ۹۹/۰۵/۲۰ می باشد.
هزینه نشر آگهی و کارشناسی امالک بر عهده برندگان مزایده می باشد.

آگهی مزایده اجاره امالک تجاری و مدارس متروکه 
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان زرند 

و  معدن  صنعت،  سازمان  سرمایه گذاری  و  برنامه ریزی  معاون 
با سرمایه گذاری ۲۴ هزار میلیارد  تجارت)صمت( استان کرمان گفت: 
تومان طرح های مختلف صنعتی، معدنی، تجاری، زیربنایی و خدماتی 
در هفته دولت امسال با ایجاد پنج هزار و ۶۸۲ نفر اشتغال جدید در این 

استان به بهره برداری می رسد.
ناهید کالنتری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طرح های ملی قابل 
پویش  قالب  در  است  قرار  که  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  افتتاح 
طرح   ۲۰۰ کشور  در سطح  شود،  افتتاح  امید  و  تداوم  تولید،  هفتگی 
خدماتی  و  زیربنایی  تجاری،  معدنی،  صنعتی،  مختلف  های  حوزه  در 
با مجموعه سرمایه گذاری ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای ۴۰ هزار نفر 

اشتغالزایی مستقیم می کند.
وی اظهار کرد: استان کرمان با ۲۶ طرح از ۲۰۰ طرح ملی، باالترین 
خود  به  کشور  در  را  جاری  سال  طی  افتتاح  قابل  های  پروژه  میزان 

اختصاص داده است.
و  معدن  صنعت،  سازمان  سرمایه گذاری  و  برنامه ریزی  معاون 
از  طرح  چهار  راستا  همین  در  گفت:  کرمان  استان  تجارت)صمت( 
پروژه های شرکت ملی مس ایران در مجتمع خاتون آباد اردیبهشت ماه 
سال جاری به دست رییس جمهوری افتتاح شد و مابقی طرح ها تا پایان 

سال جاری برنامه ریزی شده است.

وی با بیان اینکه افتتاح طرح های صنعتی و معدنی امسال در شهربابک 
افزود:  می دهد  نشان  را  پایدار  توسعه  به  جمهوری  رییس  ویژه  توجه 
چشمگیر  کاهش  تولید،  راندمان  افزایش  بر  عالوه  طرح ها  این  اجرای 
استان  پایدار  توسعه  به  و  داشته  همراه  به  را  زیست  محیط  آالیندگی 
کمک کرده است. کالنتری عنوان کرد: شرکت مس شهربابک ضمن نیاز 
به توسعه کارخانه ذوب، باتوجه به مشکالتی که آالیندگی این کارخانه 
برای منطقه ایجاد کرده بود، در راستای رفع آالیندگی اقدام به احداث 
این  انبار کنسانتره کرد که  و  اسید سولفوریک  اکسیژن و  کارخانجات 
پروژه ها در روز هجدهم اردیبهشت ماه امسال به صورت ویدئو کنفرانس 

توسط رییس جمهوری افتتاح شد. 
با ظرفیت تولید۴۴۰ تن اکسیژن در روز،  وی گفت: کارخانه اکسیژن 
اکسیژن مورد نیاز کوره فلش را تامین می کند که این امر ضمن افزایش 
راندمان ذوب، در کاهش آالیندگی خروجی کوره نیز موثر است، ضمن 
اینکه طرح ذوب مس و تولید آند به ظرفیت ۱۲۰ هزارتن توسط کوره 
فلش به عنوان یکی دیگر از طرح های افتتاح شده محسوب می شود که 
با استفاده از اکسیژن کارخانه مجاور آالیندگی و غبار کمتری نسبت به 
کوره های نسل قدیم ایجاد می کند و گامی مهم در جهت حرکت این 
صنعت به سمت صنعت سبز می باشد و طراحی و احداث آن در راستای 

حفظ محیط زیست شهرستان انجام شده است.

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  سرمایه گذاری  و  برنامه ریزی  معاون 
این مجتمع  افتتاح شده در  ادامه داد: دیگر پروژه مهم  استان کرمان 
توسط رییس جمهوری کارخانه تولید اسید سولفوریک با ظرفیت ۶۰۰ 
هزار تن در سال می باشد که سرمایه گذاری انجام شده جهت جلوگیری 
از انتشار گاز دی اکسید گوگرد خروجی از کوره های فلش و کنورتور و 
تبدیل آن به اسیدسولفوریک است که موفقیتی دیگر در راستای حفظ 

محیط زیست محسوب می شود.
وی تصریح کرد: چهارمین پروژه افتتاح شده به دستور رییس جمهوری 
در مجتمع مس شهربابک انبار کنسانتره به ظرفیت ۶۰ هزارتن بود که 
نقش مهمی در جلوگیری از اتالف کنسانتره مس و آالیندگی زیست 

محیطی دارد.
کالنتری افزود: همچنین سرمایه گذاری انجام شده برای طرح های فوق 
جمعا ۲۵۲ میلیون یورو ارزی و ۲۲۱ میلیارد تومان ریالی بوده که با 
فراهم  را  نفر   ۲۴۸ اشتغال  زمینه  اجتماعی،  و  اقتصادی  مثبت  اثرات 
کرده که به طور قطع نقش مهمی در توسعه بیشتر شهرستان شهربابک 

و کاهش نرخ بیکاری منطقه را به فراهم می کند.
وی یادآور شد: پیش از این نیز واحدهای تولید مس آند با ظرفیت ۸۰ 
هزارتن و پاالیشگاهی برای تولید مس کاتد به ظرفیت ۱۰۰ هزار تن در 

فاز نخست این مجتمع احداث شد.

معاون صنعت و معدن کرمان خبر داد:
امسال دولت ۲۴ هزار میلیارد تومان طرح در کرمان افتتاح می کند

ازدواج  مناسبت سالروز  به  استان کرمان گفت:  امداد  مدیرکل کمیته 
امام علی )ع( و حضرت زهرا )ص( ۵۱۴ سری جهیزیه به ارزش بیش 

از چهار میلیارد تومان به زوجین تحت پوشش کمیته امداد اهدا شد.
به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صادقی در جمع اصحاب رسانه با اشاره 
به اهمیت امر ارزشمند ازدواج، افزود: در این راستا فرهنگسازی و توسعه 
ازدواج آسان یکی از موضوعاتی است که در اولویت فعالیت های کمیته 

امداد امام خمینی استان قرار دارد.
وی افزود: ۱۸۶ سری جهیزیه به ارزش یک میلیارد تومان در سه ماهه 
نخست امسال از محل اعتبارات کمیته امداد به زوج های جوان تحت 

پوشش این نهاد اهدا شد.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان بیان کرد: به مناسبت سالروز ازدواج 
ارزش  به  جهیزیه  ۵۱۴ سری  )ص(  زهرا  و حضرت  )ع(  علی  حضرت 
بیش از چهار میلیارد تومان بین زوجین تحت پوشش کمیته امداد امام 

خمینی استان اهدا شد.
وی اظهار کرد: همراهی و مساعدت خیران و نیکوکاران در جهت تأمین 
جهیزیه زوجین تحت حمایت این نهاد نقش مهمی در تأمین جهیزیه 
آنها دارد لذا در جهت انجام هرچه بهتر این امر خیر تاکید بر همکاری 

خیران داریم.

مدیرکل کمیته امداد کرمان خبر داد:
اهدای 514 سری جهیزیه به زوجین تحت پوشش کمیته امداد کرمان

کمک خیر منچستری به پنج خانواده نیازمند رابری
امام جمعه رابر گفت: ۵ خانواده از نیازمندان شهرستان رابر، ماهانه به همت یک 

خیر از منچستر، حقوق دریافت می کنند.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی با قدردانی از زوج پزشک جوان رابری در برگزاری 
از مساجد  به یکی  این مراسم  اهدای هزینه  و  ازدواج آسان در شرایط کرونایی 
روستا ها گفت: امیدواریم سایر زوجین جوان نیز با الگوپذیری از این زوج با هدف 
جلوگیری از تشریفات و به منظور سالمت خود و خویشاوندان خود در این امر 

خداپسندانه پیش قدم شوند.
امام جمعه رابر با بیان اینکه افتخار برای یک دختر اخالق و شخصیت است، تصریح 

کرد: شخصیت واالی یک زوج می تواند، حسنین را تربیت کند.
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بال شمعدانی  

در حصار سینه ام جا مانده است 
خاطرات خوب دیروزم هنوز 

شمعدانی های پشت پنجره 
هرشب اما بی قراری می کنند 

پایشان زنجیر در ناباوریست 
کاش می گفتید ؛ 

بال شمعدانی ها کجاست...!؟

یادداشت های 
گاه و بی گاه

حافظه 
حافظه نعمت بزرگی است. این بایگانی نامحدود هر چه به او 
بسپاری دقیق و بدون کوچکترین دست خوردگی نگهداری 
می کند و در وقت لزوم و احتیاج با تلنگری در اختیارت قرار 
با من سر یاری  اما نمی دانم چرا حافظه من دیگر  می دهد 
ندارد و بیشتر مواقع مرا بازی می دهد و در پایان با جوابی غلط 
و یا اصال نقطه ای کور مرا بازیچه قرار داده است هر چه فکر 
کردم که چگونه او را ادب کنم و از خجالتش درآیم هیچ 
کاری از من ساخته نبود. در آخر تصمیم گرفتم تا شکایت 
او را به فرمانده بدن یعنی مغز بکنم و پس از آن برای نوشتن 
شکایت به دنبال قلم و کاغذ گشتم. دیگر نمی دانم بر من چه 
گذشت ولی از نگاه دیگران مجسمه ای بودم که قلمی در 

یک دست و کاغذی در دست دیگر بدون حرکت نشسته.

به قلم
مهدی ایرانمنش پور 
کرمانی

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از اصلی ترین منابع آسیب های اجتماعی شهر کرمان که گالیه های مسئوالن را نیز باعث شده است:

زخم ناتمام حاشیه نشینی بر چهره کرمان

اشاره:
امروزه حاشیه نشینی در شهر کرمان به چالشی بزرگ  
این  است.  شده  تبدیل  گیر  تصمیم  های  دستگاه  برای 
پدیده نامبارک در شهر کرمان هم اکنون منبع بسیاری 
است.  شده  بزهکاری  منشا  و  اجتماعی  های  آسیب  از 
معضلی که رییس کل دادگستری استان نسبت  به رشد 
است؛  گفته  و  داده  هشدار  کرمان  شهر  در  پدیده  این 
شهرها  حاشیه  درمناطق  ساکن  افراد  از  زیادی  تعداد 
اقداماتی را که نمی توانند در درون شهرها انجام دهند 
در این منطقه ها به راحتی انجام می دهند. د رهمین 
زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه قابل مطالعه است.

حاشیه نشینی
ایران مشخص می شود که  تاریخ معاصر  به  نگاهی  با 
پایان  از  و پس  از سال 1340  ایران  در  نشینی  حاشیه 
اصالحات ارضی و برهم خوردن نظام زراعتی ایجاد شد. 
به این ترتیب سیلی از مهاجران روستایی که تکه زمینی 
گیرشان نیامده بود برای زندگی بهتر به سوی شهرهای 
بزرگ سرازیر شدند. امروز نیز با افزایش جمعیت و نبود 
فرصت برابر استفاده از منابع و امکانات زندگی، بیکاری 
و فقر، ترویج مادی گرایی و تبلیغ زندگی شهر نشینی، 
خشکسالی و غیره روز به روز بر جمعیت مهاجران افزوده 
شهرهای  در  نشینی  حاشیه  نام  به  ای   پدیده  و  شده 

بزرگ شکل گرفته است.
اما به گفته کارشناسان اجتماعی نتیجه حاشیه نشینی، 
محوریت  و  زندگی  از  مطلوبی   سبک  رفتن  حاشیه  به 
اجتماعی است. حاشیه  ناهنجاری های  از  انواعی  یافتن 
گوناگون  های  فرهنگ  با  مردمانی  زندگی  شهرها محل 
است که بیشتر آنها در شرایطی مشابه از فقر روزگار می 
گذرانند، نتیجه نیز گسترش ناهنجاری های اجتماعی و 

انواع بزهکاری هاست. 
حاشیه نشینی در شهر کرمان 

بر اساس آماری که از سوی فرمانداری کرمان ارائه شده 
بر  است؛ وسعت شهر کرمان 13 هزار هکتار است که  
نفری  هزار   550 جمعیت   ،90 سال  سرشماری  اساس 
از شهر  این شهر سکونت دارند. همچنین 15 نقطه  در 
البته مسئوالن  تاثیر حاشیه نشینی است.  کرمان تحت 
نیز می گویند؛ در چهار سال گذشته  شهرداری کرمان 

بیش از هزار و 50 هکتار از اراضی در اطراف شهر کرمان 
باز پس گیری و یا  به وضع سابق اعاده شده تا از بروز 
حاشیه نشینی بیشتر در این مناطق جلوگیری شود. اما 
و  گذشته  دهه  در  کرمان  استانداری  مسئوالن  گفته  به 
ها،  انگاری  سهل  دلیل  به  امید   و  تدبیر  دولت  از  قبل 
منحنی  شهر،  حاشیه  در  بنایی  زیر  خدمات  و  آبرسانی 

حاشیه نشینی در شهر کرمان شکل گرفت.
شهرداری  و  استانداری  مسئوالن  سوی  از  سال95  در 
کرمان  شهر  در  نشینی  حاشیه  با  مقابله  برای  کرمان 
مرحله  در  که  شد  اجرایی  و  ارائه  ای  مرحله   3 طرحی 
اول این طرح، مقابله با حاشیه نشینی بود که به صورت 
ضربتی با افرادی که زمین های دولتی را تصرف و تفکیکی 
رساندند  می  فروش  به  قانونی  غیر  صورت  به  و  کرده 
برخورد شد که اجرای این مرحله از طرح موجب تخریب 
بسیاری از حصارها و دیوارها شد و در ادامه این اقدام در 
مراکز شهرستان ها نیز توسعه یافت. در مرحله دوم بعد 
از مقابله با حاشیه نشینی برای مهار کردن موضوع اقدام 
شد تا با ایجاد کمربند سبز جلوی توسعه حاشیه نشینی 
گرفته شود. درمرحله سوم نیز تکلیف ساخت و سازهای 

غیر قانونی در دستور کار قرار گرفت.
حاشیه شهرها؛ کانون آسیب های اجتماعی

تشدید  را  شهرها  در  موجود  مشکالت  نشینی  حاشیه 
کرده و آنها را گسترده تر می کند.

رییس کل دادگستری استان نسبت  به رشد این پدیده 
در شهر کرمان هشدار داده و گفته است؛ تعداد زیادی از 
افراد ساکن درمناطق حاشیه شهرها اقداماتی را که نمی 
توانند در درون شهرها انجام دهند در این منطقه ها به 

راحتی انجام می دهند.
حاشیه  در  موحد  یداهلل  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
بازدید میدانی از برخی نقاط حاشیه شهر کرمان از جمله 
سکونتگاه صنعتی و روستای شیشه گر بیان کرد: نقاط 
و  شده  تبدیل  بزهکاران  برای  جایی  به  شهرها  حاشیه 
شاهد بسیاری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی در 

این مناطق هستیم.
وی افزود: شاهدیم که تعداد زیادی از افراد ساکن در 
مناطق حاشیه شهرها اقداماتی را که نمی توانند در درون 
انجام  راحتی  به  منطقه ها  این  در  دهند  انجام  شهرها 

می دهند.
کار  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
ضمن  است  پیچیده  بسیار  شهرها  حاشیه  ساماندهی 
اجتماعی،  مختلف  جهات  از  باید  مناطق  این  اینکه 

فرهنگی، اقتصادی، … مد نظر واقع شوند.
حاشیه  ساماندهی  راستای  در  کرد:  تصریح  موحد 
شهرها باید به نقاط قوت و ضعف برنامه های اجرا شده 
انجام  با  باید  اینکه  ضمن  شود  توجه  مناطق  این  در 
بازدیدها و مطالعات میدانی برای هر کدام از خانواده های 

حاضر در این مناطق برنامه ریزی جداگانه داشته باشیم 
و تصمیمات متفاوتی بگیریم.

مشکالت  پیگیری  رویکرد  با  قضا  دستگاه  گفت:  وی 
حاشیه شهرها به میدان آمده است لذا امروز مدیران و 
باید  با دلسوزی  نهادهای حاکمیتی و عمومی  مسئوالن 
اقدامات و برنامه هایی برای این مناطق در نظر بگیرند که 
حتی یک نوجوان در حاشیه شهر کرمان از تحصیل جا 
اسناد هویتی داشته  بهداشتی مناسب و  نماند، خدمات 
بودیم  شاهد  را  محرومیت ها  قبیل  این  اگر  که  باشد 

مدیران باید مسئول و پاسخگو باشند.
به  توجه  با  کرد:  ابراز  کرمان  دادگستری  کل  رئیس 
وضعیت غیر قابل قبول در مناطق حاشیه شهر شورای 
حل  و  ساماندهی  راستای  در  باید  شهرداری  و  شهر 
مشکالت مرتبط با وظایف شهرداری در این مناطق اقدام 

کنند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر حاشیه شهرها به کانون 
لذا  شده اند  تبدیل  اجتماعی  آسیب های  و  ناهنجاری ها 
کنترل  راستای  در  استان  انتظامی  نیروی  همکاری  با 
این  در  سرعت  به  باید  جرایم  از  پیشگیری  و  آسیب ها 
مناطق پاسگاه هایی تأسیس شود تا امنیت در این مناطق 

ارتقا یابد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه نگاه 
شهرها  حاشیه  نقاط  در  ساکن  مردم  از  حمایتی  صرف 
نمی تواند کافی باشد، یادآور شد: تا به حال شاهد اجرای 
طرح های حمایتی سفر در نقاط حاشیه شهرها از طرف 
چندانی  تأثیر  اما  بوده ایم  حاکمیتی  و  مردمی  نهادهای 

نداشته است.
افراد ساکن در  توانمندسازی  راستای  موحد گفت: در 
مناطق حاشیه شهرها با به فعلیت رساندن ظرفیت های 
شخصی این افراد می توانیم آنها را از این مناطق خارج 
کنیم و به سوی زندگی سالم اجتماعی و فردی راهنمایی 

نمائیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: ساماندهی 
و برنامه ریزی در راستای حل مشکالت حاشیه شهرها 
هزینه بر و زمان بر است ولی اگر از این حوزه غفلت شود 
شاهد گسترده تر شدن و پیچیدگی روزبه روز آسیب ها در 

این مناطق خواهیم بود.
 سخن آخر

 برای حل مساله حاشیه نشینی و رفع مشکالت موجود 
وکمک به کاهش آسیب های اجتماعی در سطوح خرد 
و کالن، می بایست با ساماندهی حاشیه نشینی و فراهم 
کردن امکانات مورد نیاز برای حاشیه نشینان و کم کردن 
فاصله و خال موجود بین آنها و شهرنشینان اقدامات الزم 
و  مشارکت  با  مهم  این  و  داد  انجام  زمینه  این  در  را 
همدلی تمامی دستگاه های ذی ربط به ویژه سازمان ها 

و نهادهای آموزشی، فرهنگی و رفاهی است.

های  دستگاه  برای  بزرگ  چالشی  به  کرمان  شهر  در  نشینی  حاشیه  روزها  این     
اخیر  دهه  چند  در  البته  که  نامبارک  پدیده  این  است.  تبدیل شده  گیرنده  تصمیم 
جدی تر شده است هم اکنون منبع بسیاری از آسیب های اجتماعی و منشا بزهکاری 
شهر کرمان به شمار می آید. معضلی که رییس کل دادگستری استان نسبت به رشد 
آن در شهر کرمان هشدار داده و گفته است؛ تعداد زیادی از افراد ساکن درمناطق 
حاشیه شهرها اقداماتی را که نمی توانند در درون شهرها انجام دهند در این نواحی 

به راحتی انجام می دهند و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

از ممنوعیت اجتماعات در عید قربان 
تا شرط برگزاری مراسم مذهبی

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان گفت: هرگونه تجمع در عید سعید قربان شدیدا منع شده و گشت های ویژه 

در روز عید قربان فعال تر خواهند بود.
مهندس "حمیدرضا گلزاری" در گفت وگو با ایسنا، به تشریح اقدامات استان در 
راستای نظارت بر انجام پروتکل های بهداشتی پرداخت و گفت: از ۲۸ اردیبهشت ماه 
و در راستای اجرای طرح گام دوم مبارزه با کووید 19 و فاصله گذاری اجتماعی، 
نظارت بر نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی به واحد بهداشت محیط دانشگاه های 

علوم پزشکی سراسر کشور  واگذار شد.
وی با اشاره به تحریم های ظالمانه اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران، 
عنوان کرد: با توجه به اینکه اقتصاد ایران نمی تواند بیمه بیکاری پرداخت کند، لذا 
تصمیم بر فعالیت مشاغل فعال با شرط رعایت پروتکل ها بهداشتی شد تا بتوانیم در 
حین بازگشایی مجدد اصناف و ادارات بحث پیشگیری از ابتالی ویروس با رعایت 

فاصله گذاری فیزیکی و اجتماعی را انجام دهیم.
مدیر بهداشت محیط حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: برای همه 
اصناف، ادارات، سازمان ها، معادن، صنعت و ... پروتکل های خاص خودشان تعریف 
و  کارکنان  برای  هوشمند  گذاری  فاصله  باید  مدیران  و  کارفرمایان  بنابراین  شد 
همچنین فراهم کردن امکانات در راستای عدم انتقال ویروس در محل کار را ایجاد 

می کردند.
وی مسئول رعایت پروتکل برای ارباب رجوع و مشتری را ادارات دانست و اظهار 
کرد: تمام مشاغل برای بازگشایی مجدد باید در سامانه وزارت بهداشت ثبت نام و 

تعهدنامه الکترونیکی را امضاء کنند.
گلزاری با بیان این مطلب که براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا می توانیم 
انجام دهیم،  را  بهداشتی  پروتکل های  برای متخلفین عدم رعایت  اقدام قضائی 
تصریح کرد: اکنون مرحله سوم طرح مبارزه با کووید 19 آغاز شده است که در 
این راستا تاکید بر فاصله گذاری هوشمند و نظارت ها تشدید شده و همه ادارات و 
سازمان ها به کمک ما آمده اند و هر اداره که هر مجوزی می دهد مسئول نظارت بر 

آن بخش خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در ستاد استانی مقابله با کرونا بعضا تصمیماتی جلوتر از 
تصمیمات کشوری گرفته شده است عنوان کرد: استان کرمان در زمینه نظارت بر 
اجرای پروتکل های بهداشتی نیز جلوتر از اقدام ملی حرکت کرد و در این راستا  ۲0 
کارگروه نظارتی تشکیل شده که نظارت بر هر رسته خاصی بر عهده یک ارگان قرار 
گرفته که به طور مثال نظارت بر اصناف تهیه و توزیع مواد غذائی و اماکن عمومی 

به عهده دانشگاه علوم پزشکی است.

چند اداره در استان کرمان نشان قرمز گرفتند؟
دانشگاه  افزود:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  حرفه ای  محیط  بهداشت  مدیر 
علوم پزشکی کرمان پروتکل های 30 تا 40 صفحه ای را در قالب یک چک لیست  
خالصه و تدوین کرده است تا در بازرسی و نظارت ها کنترل به راحتی انجام شود 
که مجموعه ها )ارگان ها، نهادها، صنوف ، اماکن عمومی و ...( براساس این چک 
لیست ها به سه رنگ سبز )نمره 90 تا 100(، زرد )نمره ۶0 تا 90 که اخطار دریافت 
می کند( و قرمز )نمره زیر ۶0 که بالفاصله تعطیل می شوند( تقسیم بندی می شوند.
وی از تشکیل گشت ویژه کووید 19 برای اولین بار در کشور در استان کرمان 
سخن به میان آورد و عنوان کرد: برای اولین بار در کشور در کرمان دو گشت ویژه 
مبارزه با کرونا تشکیل شده است که یکی از آنها گشت اصناف و دیگری گشت ویژه 
است که از ساعت 19 الی ۲3 با حضور قاضی، بازرس استانداری،بازرس بهداشت و 
محیط دانشگاه علوم پزشکی و نیروی انتظامی با تماس مردمی و اطالع از تجمعات، 

برای جلوگیری از اجتماعات قدام خواهد کرد.
گلزاری با تاکید بر اینکه مردم تجمعات را به 110 اطالع دهند بیان کرد: در قالب 
همین گشت و اطالع مردم، طی دو شب گذشته از برگزاری چهار مراسم در شهر 
کرمان جلوگیری و در ۲ مراسمی که موارد پروتکل های بهداشتی رعایت نشده 

بود، دو داماد دستگیر شدند.
اظهار  و  استان خبر داد  ویژه در همه شهرستان های  بودن گشت  فعال  از  وی 
کرد: گشت اصناف و ادارات به صورت روزانه فعالیت داشته و تذکرات الزم مبنی 
بر عدماجرای دقیق پروتکل های بهداشتی به مدیر دستگاه مربوطه اعالم خواهد 
شد. به طور مثال به یکی از شهرداری های مناطق شهر کرمان و مرکز تعویض 
پالک یک هفته مهلت داده شد تا پروتکل های الزم را اجرا کنند و اگر این اتفاق 
نیفتد به مدت یک ماه این مراکز تعطیل خواهند شد. این مقام مسئول با اشاره 
به نظارت ها بر ادارات در سطح استان و گزارشی که در روز پنجشنبه هفته قبل 
در این خصوص اعالم شد، گفت: تا هفته گذشته 95 درصد ادارات استان مورد 
بازدید بازرسان قرار گرفتند که از این میزان کنترل در هفته دوم، 90 درصد ادارات 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده، حدود 4 درصد اخطار زرد و یک اداره در یکی 

از شهرستان های جنوبی استان نمره قرمز گرفتند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون 93.3 درصدمراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن 
عمومی مورد بازرسی قرار گرفته اند، ادامه داد: از میزان بازدید تاکنون ۸9.۷ درصد 
مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ۷۷.۶ درصد اماکن عمومی مانند آرایشگاه ها، هتل 

و ... پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده اند.
مدیر بهداشت محیط حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار کرد: از ابتدای 

طرح فاصله گذاری هوشمند )از ۲۷ اردیبهشت ماه( تا کنون 1۷۸4 مراکز تهیه و 
توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی در حوزه 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان تعطیل شده اند.
روز 31  در  فقط  که  به گونه ای  است  بسیار جدی  نظارت ها  کرد:  بیان  گلزاری 
تیرماه ۸ مورد تعطیلی داشته ایم و حتی در برخی روزها 30 مورد پلمب را نیز 
داشته ایم. شایان ذکر است که در حالت عادی واحد صنفی متخلف تا هفت روز 
تعطیل می شدند اما اکنون و در شرایط کرونایی واحدهای متخلف تا یک ماه پلمب 

خواهند شد.
شرط برگزاری مراسم مذهبی 

برگزاری  درباره  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  حرفه ای  محیط  بهداشت  مدیر 
مراسمات مذهبی به ایسنا گفت: براساس بازدیدهای بهداشت محیط، اماکن مذهبی 
کرمان از بهترین جاهائی است که پروتکل های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، 
فاصله گذاری و ... رعایت می شود، بنابراین اگر بتوانند مردم را هدایت، فاصله گذاری 
انجام و مراسمات را در محیط باز برگزار کنند؛ می توانیم برای ماه محرم کاری انجام 

بدهیم، اما با برگزاری مراسم در فضاهای بسته انتقاد 100 درصد داریم.
وی ادامه داد: طی ده روز آینده تهران پروتکل های بهداشتی برای برگزاری مراسم 
مذهبی در ماه محرم اعالم خواهد شد و بالفاصله پس از ابالغ، اجرایی خواهیم کرد 
اما کرمان نیز عقب نمانده و یکسری موارد را آماده کرده به طوری که تاکید ما بر 
این است که مراسمات محرم در فضای باز با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار 
و افراد دارای بیماری زمینه ای، باالی ۶0 سال، کودکان و زنان باردار نباید در این 

مراسمات شرکت کنند. 
صفر  و  محرم  مراسم  برگزاری  برای  بهداشتی  پروتکل های  باید  افزود:  گلزاری 
رعایت شود اما در مجموع محدودیت وجود دارد و قرار است نیروی انتظامی، بسیج 

و سپاه در بحث نظارت بر این مراسمات با ما همکاری کنند.
وی با اشاره به نزدیکی عید سعید قربان، اظهار کرد: نظارت بر ذبح دام به عهده 
دامپزشکی گذاشته شده و پروتکل بهداشتی مربوطه نیز بخشنامه شده و بهداشت 
محیط دانشگاه علوم پزشکی به عنوان همکار و ناظر عالی تعیین شده است اما نکته 
مهم این است که هرگونه تجمع در عید سعید قربان شدیدا منع شده و گشت های 
ویژه در روز عید قربان فعال تر خواهد بود به طوری که شاید در آن روز در شهر 

کرمان 4 یا 5 گشت ویژه برای جلوگیری از هرگونه ازدحامی داشته باشیم.
مدیر بهداشت محیط حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره توزیع گوشت 
با کمک  این است که  نیازمندان در روز عید سعید قربان گفت: توصیه  در بین 
مساجد و سپاه که اعالم آمادگی کرده اند، افراد نیازمند شناسائی شده و همانگونه 

کل دنیا، 

شهر کرمان منی 
زیبایی  به  رو  جهان  تو  های  چشم  در 
می رود بگذار که به چشم هایت نگاه 

کنم و روزگارم را بشمارم من که از خوبی هایت دست 
بر نمی دارم. از یک جایی به بعد آدم نیاز به دلبستگی 
و وابستگی دارد تا سنگ روی سنگ بند شود. حاال که 
در چشم های تو امید هست زندگی هست چگونه چشم 
از تو بردارم. آنقدر دوستت دارم که نمی خواهم به پایم 
با دردهایم بسازی. نمی خواهم که دلواپسم  بسوزی و 
باشی. ای دلیل زندگی روزگاران را به تو می سپارم تا 
روشن تر باشد و آب در دلش گرم نشود. نمی دانم از 
هر  در  اما  کنی  می  نگاه  را  طلوع خورشید  شهر  کدام 
کجا که باشی تو بهترین بهانه برای دمیدن آفتاب هستی 
نمی توانم به نبودنت عادت کنم. چشم هایت هدیه ای 
قرار است در سایه ی  از زندگی گرفته ام و  هستند که 
نگاهت آرام بگیرم و این جهان شلوغ را تماشا کنم تا 
ها  برخی حرف  و  کنم  فراموش  را  دردها  برخی  بلکه 
را  تو خودم  از چشم  است که گاهی  نشنوم. خوب  را 
قضاوت کنم بلکه علت بی اعتنایی تو را کنار بگذارم 
اینجا همه چیز به تو ختم می شود و رها کردنت یک 
و  خواب  که  همین  یعنی  شیفتگی  است.  احمقانه  کار 
بیداری ام در تو خالصه شود و دل از نگاهت برنگیرم 
فقط برای داشتنت با این همه درد نمیرم. شیفتگی یعنی 
اینکه استخوانم روی ریل زندگی ریز ریز می شود ولی 
همچنان برای لبخندهای تو دم نمی زنم. حرفی بزن که 
سکوت سنگین زمان فرو بریزد. ساقه ها برگ های تازه 

بزند و جهان در آدم ها جاری شود.
در کنار زندگی جان منی 
با خبر از دین و ایمان منی 

دل به دنیای قشنگت داده ام
کل دنیا شهر کرمان منی 

به قلم 
مهناز سعید 

که در ایام ماه مبارک رمضان اطعام نیازمندان با رعایت پروتکل های 
بهداشتی را داشتیم، بتوانیم با رعایت پروتکل های بهداشتی گوشت های 

نذری را توزیع کنیم.
نحوه تدفین فوت شدگان کرونایی

وی در بخش دیگری از گفت و گوی خود با ایسنا با بیان این مطلب 
که نظارت بر تدفین اجساد بر عهده بهداشت محیط است، عنوان کرد: 
از ابتدای شیوع ویروس تاکنون بر تدفین 3۶5 جسد )موارد قطعی و 

مشکوک( نظارت داشته ایم.
کرد:  اظهار  کرمان  در  کرونایی ها  تدفین  نحوه  به  اشاره  با  گلزاری 
مریض کرونائی فوت شده در عمق دو متری دفن و آهک بر روی سنگ 
لحد ریخته می شود و به هیچ وجه روی جسد و زیر آن آهک ریخته 
نمی شود و در استان کرمان از ابتدای شیوع این ویروس، اینگونه انجام 

می شده است.
وی با بیان اینکه دو ساعت که از نعشه جسد بگذرد، ویروس روی 
بدن از بین خواهد رفت، عنوان کرد: متوفا در غسالخانه و تحت نظارت 
ها و پروتکل های تعیین شده کفن شرعی شده و سپس داخل کاور 
گذاشته و کاور در قبر باز می شود به طوری که تمامی مسائل شرعی 

برای متوفییان کرونایی اجرا می شود.
مدیر بهداشت محیط حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان رر بخش 
پایانی گفت و گو با ایسنا  خاطر نشان کرد: توصیه این است مردم به 
ما کمک کنند و هر جا اجتماع و عدم رعایت پروتکل ها را مشاهده 
کردند،) ماسک، فاصله گذاری و تهویه مناسب( به سامانه 190 وزارت 

بهداشت یا 110 اطالع بدهند.
تاکنون هیچ  از عید  پزشکی  علوم  دانشگاه  بازرسان  بیان کرد:  وی 
بازدیدها و نظارت های  تعطیلی نداشته اند و خسته شدند و به رغم 
مستمر اما متاسفانه باز شاهد هستیم برخی از جاها پروتکل ها را رعایت 
نمی کنند به طوریکه تاکنون 3۶ فروشگاه بزرگ را تعطیل کردیم و از 
آنها تعهد محضری گرفتیم اما باز پروتکل ها رعایت نمی شود و متاسفانه 
در برخی اوقات ما می خواهیم با متحلفین برخورد کنیم اما مردم مانع 

می شوند.
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در این متن می خواهیم به کسانی که قصد دارند به تازگی 
وارد دنیای رمان بشوند، چند نکته یادآوری کنیم تا عالوه 
بر لذت بیشتر بتوانند تبدیل به رمان خوان حرفه ای شوند. 
البته پیشنهادات زیر لزوماً برای همه کارساز نیست و فقط 
استانداردهایی هستند که معموالً توسط کتابخوان ها رعایت 

می شوند.
اگر به تازگی به دنیای کتاب و مخصوصا رمان وارد شدید 
کتاب  خرید  بدانیم  اینکه  بدانید.  را  نکته  چند  است  بهتر 
دمیان مناسب ماست یا خرید کتاب دن آرام مساله مهمی 

است و می تواند مسیر کتابخوانی ما را مشخص کند.
 ۱. از رمان های معروف و مهم آغاز کنید

خواندن رمان های معروف در ابتدای راه میتواند دید مثبتی 
در مورد ادبیات و مطالعه به شما بدهد؛ اما منظور از رمان 

های معروف لزوما رمان های عامه پسند نیست.
ممکن  پرفروش  و  عامه پسند  رمان های  خواندن  که  چرا 
است سلیقه شما را در مطالعه به سمت و سویی سوق دهد 

که در آینده تحمل خواندن رمانهای درجه یک و گاها پر پیچ 
و خم را نداشته باشید.

ولی  ببریم  نام  خاصی  کتاب  یا  نویسنده  از  نداریم  قصد 
افتاده  پا  پیش  رمان  یک  خواندن  که  است  این  واقعیت 
را  کارامازوف  برادران  یا  هیاهو  و  خشم  مطالعه  عاشقانه، 

برایمان سخت خواهد کرد.
نام نویسنده، کشور نویسنده و سال چاپ کتاب   .۲

را بدانید
گاهی پیش می آید که به سبک خاصی از نگارش عالقه مند 
می شویم و دوست داریم همان سبک را مدتی دنبال کنیم. 

برای مثال کتاب جنایت و مکافات داستایفسکی را خواندیم 
و لذت بردیم.

بقیه  و  کجاست  اهل  و  کیست  داستایفسکی  بدانیم  باید 
همان  آثارش هم  باقی  از خواندن  احتماال  آثارش چیست؟ 
فرانتس  آثار  از خواندن  وقتی  مثاًل  یا  برد.  را خواهیم  لذت 
نویسندگان  بدانیم کدام  بهتر است  بردیم شاید  کافکا لذت 

دنباله راه کافکا را رفته اند.
را  التین  آمریکای  ادبیات  از  کتاب  اگرچند  مثال  برای 
آمریکای  نویسندگان  اکثر  که  شد  خواهیم  متوجه  بخوانیم 

التین سبک نزدیک به همی در نگارش آثار دارند.
۳. به جوایز ادبی اعتنا کنیم؟

اگر جوایزی مثل نوبل، من بوکر و پولیتزر را بررسی کنیم 
می بینیم نام های بزرگ و گاهی متوسطی در میان است. باید 
پذیرفت همه این جوایز تا اندازه ای سلیقه ای و بعضا ممکن 
است همراه با دالیل غیرادبی باشد. ولی وقتی با نام هایی که 
مثال جایزه نوبل را دریافت کردند مواجه می شویم، تصدیق 

می کنیم که با یک منبع مهم روبه رو هستیم.
۴. تحقیق شخصی مهم تر از هر منبع دیگری

وقتی عادت به مطالعه رمان پیدا کردیم بهتر است کم کم 
را  کتابخوانی خودمان  و مسیر  برویم  کتاب ها  نقد  به سراغ 
خودمان تعیین کنیم. این که همیشه از پیشنهادات دیگران، 

کتاب مورد نظرمان را انتخاب کنیم شاید باعث شود که 
همیشه دنباله روی سالیق دیگران شویم.

معتبر  سایتهای  در  گشت وگذاری  مهم،  نقدهای  خواندن 
همچون  فاخری  مجالت  مطالعه  مخصوصا  و  کتاب  معرفی 
شد  خواهد  باعث  جهان(  ادبیات  بررسی  و  )نقد  سمرقند 

خط مشی خودمان را در مطالعه رمان پیدا کنیم.
۵. از آسان به دشوار پیش برویم

بهتر است تا زمانی که خط مشی خودمان را پیدا نکردیم 
به سراغ خرید رمان های پیچیده نرویم. از رمان های ساده و 
مهم آغاز کنیم. هر فردی ولو بسیار تازه کار از مطالعه رمان 

مزرعه حیوانات و شازده کوچولو لذت خواهد برد.
لذت  که  برویم  رمان هایی  سراغ  به  ابتدا  است  بهتر  پس 
مطالعه را برایمان عیان خواهند کرد. اگر به عنوان مثال کتاب 
دچار  است  ممکن  کنیم  انتخاب  ابتدا  در  را  صلح  و  جنگ 
سردرگمی شویم و حجم باالی کتاب اجازه ندهد، لذت کافی 

را ببریم.
موارد باال به شما کمک خواهد کرد تصمیم درستی درباره 
برای مثال وقتی قصد  باشید.  انتخاب و خرید رمان داشته 
مطالعه و خرید کتاب ژان کریستف را دارید بهتر است بدانید 
نویسنده آن کیست، موضوع کلی رمان چیست و چرا باید 

آن را مطالعه کنیم.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ ستونی سترگ برای اشاعه 
و حفظ فرهنگ و ادب ایران زمین 

سرویس فرهنگی- ادبی کرمان امروز
 

حفظ و اشاعه زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت 
ملّی ایران و یکی از موجبات فرهنگسازی برای نسل های 
لزوم  رو  این  از  است.  انکارناپذیر  و  ضروری  امری  جدید 
تشکیل و تداوم محفلی فرهنگی و ادبی در این حوزه با نام 
فرهنگستان ادب و زبان فارسی نیز بیش از هر زمانی برای 

تداوم این حوزه مفید فایده به شمار می رود.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی سومین فرهنگستان زبان 
ایران  ایران و فرهنگستان زبان  از فرهنگستان  کشور پس 
به شمار می آید. فرهنگستان ایران یا فرهنگستان اول از 
و  می کند  فعالیت  تاکنون  خورشیدی   ۱۳۱۴ اردیبهشت 
اکنون با سابقه ای نزدیک به ۸۰ سال با فراز و نشیب های 
کرده  نرم  دست  وپنجه  حیاتش  دوران  طول  در  فراوانی 
کار  به  آغاز  خورشیدی   ۱۳۶۹ از  سوم  فرهنگستان  است. 
و  دوره   ۲ برای  حبیبی  تازه، حسن  دوران  این  در  و  کرد 
در  را  امورش  زمام  دوره   ۴ برای  نیز  حدادعادل  غالمعلی 
اختیار داشته اند و بر دامنه فعالیت هایش نسبت به دوران 

پیشین افزوده اند.
تاسیس  سالگرد  مرداد  دوم  با  همزمان  گزارش  این  در 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی نگاهی اجمالی به ۳ دوره 

پر فراز و نشیب حیات فرهنگستان در ایران انداخته ایم:
فرهنگستان ایران؛ فرهنگستان اول

فرهنگستان دوره اول که به وسیله وزارت معارف تشکیل 
)محتشم السلطنه(،  اسفندیاری  حسن  ترکیب  با  شد، 
ملک الشعرای بهار، علی پرتواعظم، حاج سیدنصراهلل تقوی، 
رشیدیاسمی،  غالمرضا  دهخدا،  عالمه  حسابی،  محمود 
رهنما، حسین سمیعی  رضازاده شفق، غالمحسین  صادق 
عصار،  سیدمحمدکاظم  صدیق،  عیسی  )ادیب السلطنه(، 
فروغی،  ابوالحسن  فروزانفر،  بدیع الزمان  فاطمی،  محمد 
محمدعلی فروغی، عبدالعظیم خان قریب، حسین گل گالب، 
سرتیپ غالمحسین مقتدر، سرلشکر احمد نخجوان، ولی اهلل 
نصر، سعید نفیسی و حسن وثوق برای حدود ۲ هزار واژه 
واژگان  از  بسیاری  به  توجه  با  که  برگزید  فارسی  معادل 
و  گرفت  جای  فارسی  ادبیات  در  زمان  مرور  به  منتخب 

معادل بیگانه اش رخت بربست.

 وظایف فرهنگستان برپایه اساسنامه عبارت بود از »ترتیب 
زبان  در  اصطالحات  و  لغات  قبول  و  رد  قصد  به  فرهنگ 
فارسی، اختیار الفاظ و اصطالحات در هر رشته از رشته های 
زندگانی، پیراستن زبان فارسی از الفاظ نامتناسب خارجی، 
تهیه دستور زبان، جمع آوری لغات و اصطالحات پیشه وران 
و صنعتگران و الفاظ و اصطالحات قدیمی و اشعار و امثال 
هدایت  والیتی،  های  آهنگ  و  ترانه ها  و  نوادر  و  قصص  و 
افکار به حقیقت ادبیات و چگونگی نظم و نثر، تشویق شعرا 
و نویسندگان در ایجاد شاهکارهای ادبی، تألیف و ترجمه 

کتب سودمند و مطالعه و اصالح خط فارسی."
محمدعلی  از  می توان  فرهنگستان  وابسته  اعضای  از 
هانری  و  )دانمارک(  کریستین سن  ادهم،  فخر  جمال زاده، 

ماسه )فرانسه(نام برد.  
ناگزیر  را  فرهنگستان  زمان،  آن  حاکم  سیاسی  فضای 
معادل  انتخاب  صرف  را  خود  وقت  بیشتر  که  ساخت 
گفت  می توان  کند.  خارجی  واژگان  و  اصطالحات  برای 
تا  بود  بازدارنده  و  مهارکننده  بیشتر  اول،  فرهنگستان  که 
خورشیدی   ۱۳۱۵ بهمن  در  ایران  فرهنگستان  سازنده. 
نظام نامه ای برای بازبینی در اصطالحات علمی  تصویب کرد 

و در آن راه و روش و ضوابط معادل یابی را تعیین کرد. 
  فرهنگستان زبان ایران: فرهنگستان دوم

زبان شناسی،  آموزشی  گروه های  پایه گذار  مقّدم،  محّمد 
در  اّول  فرهنگستان  شدن  تعطیل  از  پس  سال   ۹
واژه های  هجوم  و  حضور  خطر  دربارۀ  ۱۳۴۲خورشیدی 
بیگانه هشدار داد. در رسانه ها نیز بحث های بسیاری دربارۀ 
برای  آن  پروراندن  و  فارسی  پُرمایۀ  زبان  از  حراست  لزوم 
فّنی جدید،  و  علمی  پیشرفت های  به مقتضای  جواب گویی 

درگرفت.
بازگشایی فرهنگستان فراهم شد  این مقّدمات، زمینۀ  با 
و سرانجام در ۵ مرداد ۱۳۴۷ خورشیدی، فرمان تأسیس 
»بنیاد شاهنشاهی فرهنگستان های ایران« صادر شد و در 
۹ آبان ۱۳۴۹ وزیر فرهنگ و هنر ۱۱ تن از اعضای پیوستۀ 

فرهنگستان زبان ایران را معرفی کرد.
از جملۀ اعضای پیوسته صادق کیا )رئیس(، محمد مقدم، 
یحیی  رضایی،  جمال  حسابی،  محمود  گل گالب،  حسین 
ماهیار نوابی، مصطفی مقربی، رضازادۀ شفق و ذبیح بهروز 
بودند. نخستین شورای این فرهنگستان در ۲۳ آبان ۱۳۴۹ 

خورشیدی در وزارت فرهنگ و هنر تشکیل شد.

ایران،  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  فرهنگستان،  این 
ادغام  با  خورشیدی   ۱۳۶۰ در  سپس  بود؛  فّعال  مدتی 
نیز  دوم  فرهنگستان  که  تحقیقاتی  سازمان  و  مرکز   ۱۱
فرهنگی  تحقیقات  و  مطالعات  مؤّسسهٔ  بود،   آن ها  جزو 

)پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( پدید آمد.
برنامهٔ  بود:  نظر  در  عمده  برنامهٔ   ۲ دوم  فرهنگستان  در 
واژه گزینی، که به گزینش معادل های فارسی برای واژگان و 
اصطالحات بیگانه، اعم از اروپایی و عربی، اختصاص داشت؛ 

بررسی و مطالعه دربارهٔ زبان ها و گویش های ایرانی.
 "حسن قریبی" مدیر روابط عمومی فرهنگستان زبان و 
می گوید:  سوم  و  دوم  فرهنگستان  درباره   فارسی  ادبیات 
"فرهنگستان دوم که در زمان پهلوی شکل گرفت تا ۱۳۵۷ 
از  پس  نیز  سوم  فرهنگستان  داد.  ادامه  خود  حیات  به 
انقالب اسالمی و در ۱۳۶۹ خورشیدی تشکیل شد. پس از 
انقالب مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی ادامه دهنده  
مطالعات فرهنگستان دوم بود که تمامی اسناد و کارهای 
نیمه تمام نیز همان جا باقی مانده است و این جای تأسف 
وارد  هنوز  ما  کار  اولیه   ابزار  و  خام  مواد  سوابق،  که  دارد 

سیستم خود ما نشده است."
 فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ فرهنگستان سوم
شورای عالی انقالب فرهنگی پس از پایان جنگ تحمیلی 

در ۱۳۶۸ خورشیدی درصدد احیای فرهنگستان با ترکیب 
نصراهلّل  آرام،  احمد  نهایت  در  و  برآمد  تازه  ساختاری  و 
پورجوادی، حسن حبیبی، غالمعلی حداد عادل، بهاءالدین 
خرمشاهی، محمد خوانساری، محمدتقی دانش پژوه، علی 
رواقی، سّیدجعفر شهیدی، حمید فرزام، فتح اهلل مجتبایی، 
ابوالحسن  طباطبایی،  محیط  سّیدمحمد  محقق،  مهدی 
طاهره  و  دانشور  سیمین  یوسفی،   غالمحسین  نجفی، 

صفارزاده  به عضویت فرهنگستان درآمدند.
سّید  و  دانشور  سیمین  منتخبان،  این  از  البته 
به  علت  ابتدا  از  یوسفی  غالمحسین  و  شهیدی  جعفر 
گرفتاری های شخصی از حضور در جلسات شورا و عضویت 

در فرهنگستان عذرخواهی کردند.
بعداً مطابق با آیین نامه فرهنگستان افرادی چون حسن 
انوری، نصراهلّل پورجوادی، یداهلّل ثمره، غالمعلی حداد عادل، 
رضایی  حسن  دبیرمقدم،  محمد  خرمشاهی،  بهاءالدین 
سمیعی  احمد  سعادت،  اسماعیل  رواقی،  علی  باغ بیدی، 
)گیالنی(، علی اشرف صادقی، محمود عابدی، کامران فانی، 
بدرالزمان قریب، فتح اهلّل مجتبایی، مهدی محقق، هوشنگ 
محمدعلی  معصومی  همدانی،  حسین  کرمانی،  مرادی 
محمدجعفر  و  نیساری   سلیم  نجفی،  ابوالحسن  موحد، 

یاحقی به عضویت پیوسته فرهنگستان انتخاب شدند.

 فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی عالوه بر پژوهشکده 
نشر،  واحد  و  مجالت  مجموعه  واژه گزینی،  مطالعات  و 
صداوسیما،  با  ارتباط  دفتر  و  ملی  سند  تدوین  برنامه 
»آموزش  بر  مشتمل  دوازده گانه ای  پژوهشی  گروه های 
زبان و ادبیات فارسی«، »ادبیات انقالب اسالمی«، »ادبیات 
فارسی«،  متون  »تصحیح  معاصر«،  »ادبیات  تطبیقی«، 
ادب  و  زبان  »دانشنامه  فارسی«،  ادب  و  زبان  »دانشنامه 
زبان  الخط  رسم  و  زبان  »دستور  قاره«،  شبه  در  فارسی 
فارسی«، »زبان و رایانه«، »زبان ها و گویش های ایرانی«، 
مجموعه  که  دارد  »واژه گزینی«  و  »فرهنگ نویسی« 
معموالً  آنچه  اما  می دهند  انجام  را  فعالیت ها  از  وسیعی 
نمود بیرونی بیشتری دارد و با نقد همراه می شود، صرفاً 

واژه گزینی است.
"حسن قریبی« در خصوص عملکرد فرهنگستان زبان و 
ادبیات فارسی در زمینه  واژه گزینی می گوید: "ما از طرف 
جامعه در بن بست قرار گرفته ایم، یعنی مردم ما را نمی 
مرحله  تا  می توانند  تنها  تصویب شده  واژه های  شناسند. 
تصویب و چاپ پیش بروند و پس از آن در کتاب فروشی 
از مردم هنوز فرهنگستان  ها متوقف می گردند. بسیاری 
را با فرهنگسرا اشتباه می گیرند و خیلی از آشنایان خود 
زبان چیست؟  فرهنگسرای  در  تو  کار  می گویند،  مححن 
شاید فرهنگستان هم نتوانسته است، بسیاری از حساسیت 
ها را در نظر بگیرد، با زمانه پیش نرفته است و چه بسا 
واژه هایی ساخته که در حال حاضر برای مردم جنبه  طنز 
دارد.« وی به عنوان مثال از واژه  »ُسری« نام می برد که 
آن  برای  اسکی«  »فدراسیون  فعالیت  دهه  چند  از  پس 

معادل سازی شده است.
نخستین رییس این فرهنگستان حسن ابراهیم حبیبی 
بود.  هم  جمهوری  رئیس  اول  معاون  هم زمان  که  بود 
اواخر  در  که  بود  عادل  حداد  غالمعلی  رئیس  دومین 
مجلس  ریاست  به  فرهنگستان  این  بر  ریاستش  دوران 
انتخاب  از  پس  مدتی  شد.  انتخاب  نیز  اسالمی  شورای 
به  ریاست مجلس، مجددا حسن حبیبی  به  عادل  حداد 
ریاست فرهنگستان انتخاب شد. در ۱۳۸۷ خورشیدی با 
بیمار شدن حسن حبیبی و با دستور رئیس جمهور وقت، 
غالمعلی حدادعادل دوباره بر کرسی ریاست فرهنگستان 

نشست.
منبع: خبرگزاری ایرنا
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به مناسبت هفته ملی ازدواج:

با ۱۰۰میلیون تومان ازدواج کنید! می شود؟ شاید

رهبری کسب وکار در شرایط بحران چگونه باید باشد؟ 

سرویس اجتماعی کرمان امروز

حاال که کرونا بهانه ای شده برای تعطیلی مجالس شادی، 
برخی پیشنهاد می کنند که وقت خوبی برای ازدواج است، 
اما مگر ازدواج فقط یک مراسم است؟ جهیزیه و لوازم خانه 

را با این تورم چگونه می توان تهیه کرد؟
به  داریم  توصیه هایی   ، ازدواج  ملی  هفته  مناسبت  به     
اصولی  خرید  برای  شان  خانواده های  و  داماد ها  و  عروس 
جهیزیه و بررسی کردیم که چه مقدار از ۱۰۰ میلیون تومان 

وام ازدواج را می توان برای جهیزیه استفاده کرد؟
درست  تصمیم گیری  با  که  است  اتفاقی  شدن،  متاهل    
شد.  خواهد  ختم  پسر ها  و  دختر  خوشبختی  به  اصولی  و 
هر  یعنی  شده،  تومان  میلیون   ۵۰ مبلغ  امسال  ازدواج  وام 
تازه عروس و دامادی برای شروع زندگی علی الحساب ۱۰۰ 
داشته  را  دریافتش  شرایط  اگر  البته  دارد.  تومان  میلیون 
بتوانند  مهم تر،  همه  از  و  کنند  وصول  بتوانند  و  باشند 

قسط هایش را پرداخت کنند!
با این قیمت هایی که هرروز باالتر می رود، قطعا ضربان قلب 
دختران و پسران دم بخت هم باال و پایین می رود و پدران و 
مادران شان هم از سوی دیگر دلهره می گیرند. برای همین 
کمی  را  والدین شان  و  آینده  داماد های  و  عروس  دلهره  که 
کمتر کنیم و همچنین باعث تعجب کهنه عروس و داماد ها 
شویم تا قیمت های جدید دست شان بیاید، تصمیم گرفتیم 
به طور سرانگشتی حساب کنیم ببینیم آیا می توان با مبلغ 
۱۰۰ میلیون تومان وام ازدواج، وسایل مورد نیاز و ضروری 
برای شروع یک زندگی را تهیه کرد یا نه؟ همچنین به آن 
جهیزیه  خرید  کوران  در  روز ها  این  که  پسر هایی  و  دختر 
هستند، توصیه هایی می کنیم تا این خان از زندگی مشترک 
بعدی  مراحل  وارد  و  بگذارند  سر  پشت  سالمت  به  هم  را 

شوند.
مشخص  را  سبک زندگی تان  و  شوید  مد  بی خیال 

کنید
آیا می دانید که یک دختر و پسر امروزی برای شروع فرایند 
خرید جهیزیه و انجام اصولی آن، چه مراحلی را باید پشت 

سر بگذارند؟
این روز ها معموال همه از اینترنت کمک می گیرند و »چک 
لیست« بلندباالیی را براساس آن تنظیم می کنند. از تخت و 
کمد گرفته تا تخم مرغ آب پزکن و دو دست کله پاچه روبان 

کارشناسان  نظر  اما  و ست سوزن نخ کن،  فریزر  در  زده شده 
این  باید  زوج  و  نیست  کار ها  این  وقت  االن  که  است  این 
فهرست را با اندازه جیب و سبک زندگی خودشان تهیه کنند 
و کاری به کار این فهرست های حاضر و آماده نداشته باشند. 
پس با هم مرور کنیم یک دختر و پسر امروزی برای شروع 
فرایند خرید جهیزیه چه مراحلی را باید پشت سر بگذارند 
تا هم بتوانند به مبلغ وام ازدواج شان )به شرط دریافت( اتکا 

کنند و هم خیلی از پس اندازشان مایه نگذارند.
 کرونا شود سبب خیر!

که  مبلغی  هر  و  ازدواج  وام  مبلغ  از  بخشی  است  طبیعی 
دیگری  خرج های  برای  باید  کرده اند  پس انداز  قبل  از  زوج 
طالجات  و  حلقه  خرید  مراسم،  برگزاری  خانه،  رهن  مانند 
در  چیزی  اصال  است  ممکن  که  طوری  شود.  هزینه   ... و 
این  در  ولی  نماند!  خانه  وسایل  خرید  برای  حساب تان 
بهتر که  دارد، چه  مراسم محدودیت  برگزاری  که  روز هایی 
از فرصت استفاده و یکی از سنگین ترین مخارج ازدواج یعنی 
برگزاری جشن را حذف کنید یا به صورت ساده تر به بعد از 
مراسم،  حذف  همین  کنید.  موکول  کرونا  همه گیری  پایان 
باعث می شود هزینه هایی مانند سالن، شام، پذیرایی، آتلیه، 
تزیین ماشین، لباس عروس، سرویس طال و حتی دسته گل 
هم یا حذف یا تعدیل شود. پس از این دوران نهایت استفاده 

مثبت را ببرید!
فهرست بنویسید و دسته بندی کنید

زمینه  این  در  دیگران که  از  فهرست جهیزیه،  تهیه  برای 
به  توجه  با  باید  نهایت  در  اما  بگیرید،  کمک  دارند  تجربه 
شرایط خودتان فهرست کنید. اولویت را بر خرید مهم ترین 
وسایل و موارد بزرگ تر مثل یخچال، فریزر و سرویس خواب 
قرار بدهید و تا جایی که می توانید این فهرست خالی از هر 

مورد غیرضروری دیگر باشد.
این  کار  اول  در  بزرگ تر  وسایل  مزیت های خرید  از  یکی 
است که هماهنگی وسایل کوچک تر با اقالم بزرگ تر راحت تر 
یا  فرش  است، خرید  نقره ای  تلویزیون شما  اگر  مثال  است. 
موکتی که از نظر زیبایی شناسی با آن هماهنگ شود ساده تر 
می شود و به دنبال آن خرید مبل و میز و ساعت دیواری و... 
نمی آید!  زمین  به  آسمان  هم  نباشند  همرنگ  اگر  هرچند 
را  شده  تهیه  فهرست  می رسد.  دسته بندی  به  نوبت  سپس 
برقی، ظروف آشپزخانه ای، وسایل  لوازم  تزیینی،  به وسایل 

چوبی، خواب و... طبقه بندی کنید.

حساب جیب تان را داشته باشید
از همان ابتدا نسبت به بودجه و توان مالی خود رو راست 
باشید تا برنامه ریزی درست و کارآمدتری داشته باشید. این 
چیز ها دیگر تعارف بردار نیست. اگر قرار باشد همین اول کار 
به خاطر حرف مردم یا کالس گذاشتن یا سربلندی جلوی 
مطمئن  کنید،  خرج  کتاب  و  بی حساب  باجناق،  و  جاری 
خورد  خواهید  مشکل  به  حتما  زندگی  ادامه  در  که  باشید 
کردن  سنگین  و  سبک  این  خواهدشد!  آبروریزی  بدتر  و 
بودجه در هر مرحله از خرید، تمرین خوبی برای مدیریت و 

صرفه جویی در هزینه های خانواده است.
توصیه می شود اقالم ضروری را با کیفیت باال تر تهیه کنید 
و تهیه بقیه ریزه کاری ها را به زمانی دیگر موکول کنید که 
کیفیت  با  را  وسایل  تمام  بخواهید  اگر  اما  دارید.  را  پولش 
باید  از زمان کوتاهی  بعد  ارزان تهیه کنید،  پایین و قیمت 
برای تعمیر یا خرید مجدد آن هزینه کنید و این اصال صرفه 
به  باکیفیت،  ولی  واجب،  جنس  قلم  چهار  ندارد.  اقتصادی 
مراتب بهتر از چهل قلم جنس غیرضروری و بی کیفیت است.

 سبک زندگی تان را مشخص کنید
با این روش به راحتی می توانید لوازمی را که فعال ضروری 
مثال  فهرست خریدتان حذف کنید.  از  و  نیستند شناسایی 
در صورت شاغل بودن خانم، برخی لوازم برقی سرعتی مثل 
پلوپز و زودپز از گزینه های ضروری است، در غیر این صورت 
خیر. با کوچک تر شدن خانه ها و تغییراتی که در فرهنگ دید 
و بازدید ایجاد شده است، احتماال تا چند سال اول زندگی 
مهمانی های بزرگی نخواهید داشت، پس الزم نیست چندین 
دست ظروف پذیرایی و سرویس های غذاخوری مختلف تهیه 

کنید.
به کارکرد لوازم نگاه کنید!

با رنگ خنثی  از نمونه های ساده  انتخاب هر وسیله  برای 
و  خرید  امکان  عدم  و  گرانی  به  توجه  با  تا  بکنید  استفاده 
تعویض آن، به این زودی ها دلزده نشوید. برای انتخاب رنگ 
عالوه بر سلیقه و عالقه شخصی، به سبک و محل زندگی، 
کنید.  توجه  هم  محیط  آلودگی  حتی  و  آب وهوا  وضعیت 
مثال خرید مبلمان سفید و فرش با رنگ خیلی روشن برای 
آن هایی که عادت به رفت و آمد و مهمانی دارند انتخاب خوبی 
نخواهد بود. از نظر کارکردی هم اجناسی بخرید که عملکرد 
بخارپز هم  و  پلوپز  که  آرامپز  یک  مثال  دارند.  گسترده تری 
فقط  هرکدام  که  دستگاهی  سه  بر  دارد  ارجحیت  هست، 

یک جور پختن از پس شان برمی آید!
کم بخرید، ولی خوب بخرید

احتماال هنوز نمی دانید قرار است در چه خانه ای و با چه 
اندازه ای زندگی کنید، پس کم خرید کنید و برخی وسایل 
انتخاب و قطعی شدن خانه بخرید.  از  بعد  را  مانند چوبی ها 
این خانه  اقامت تان هم در  در صورت مستاجر بودن، مدت 
اسباب کشی  هر  با  که  بخرید  را  وسایلی  پس  است،  کوتاه 
می شود  پیشنهاد  مثال  صورت  این  در  نیفتید.  دردسر  به 
هزینه زیادی برای پرده نکنید و از پارچه های ارزان تر برای 
و  بزرگ  فرش  همچنین  کنید.  استفاده  پنجره ها  پوشاندن 
موکت کف، ویترین و بوفه، مبل هایی با اندازه بزرگ و تعداد 
زیاد و میز ناهارخوری چندین نفره. در عوض همان اجناس 
اولیه کوچک را از جنس خوبی بخرید که هم در اسباب کشی 
خراب نشود و هم در خانه های بزرگ تر بعدی قابل استفاده 

باشند، به امید خدا.
 ۲ نفری خرید کنید

مشترک  استفاده  مورد  وسایل  این  قراراست  که  آن جا  از 
شخص عروس و داماد باشد، بهتر است خودتان با هم نسبت 
به خرید لوازم اقدام کنید. اگر هرکدام از شما فرصت کافی 
خرید  مزایای  از  می توانید  ندارید،  خرید  در  همراهی  برای 
در  به ویژه  عالقه تان،  مورد  محصوالت  انتخاب  در  اینترنتی 
استفاده  نرفتن می شود،  بیرون  به  توصیه  که  روز هایی  این 
را  همدیگر  خانه تان،  به  رفتن  از  بعد  نیست  قرار  کنید. 
»سورپرایز« کنید، پس اشکالی ندارد مثال آقاداماد هم درباره 
انتخاب  در  هم  عروس خانم  و  بدهد  نظر  آشپزخانه  وسایل 
سرویس صوتی و تصویری مشارکت داشته باشد. مزیت دیگر 
این کار قدرشناسی است، یعنی زن و شوهر قدر وسایل شان 
را می دانند و به آن ها به چشم »مال غیر« نگاه نمی کنند، 
چون خودشان در سختی خریدش شریک بوده اند و پرداخت 

پولش را با تمام وجود حس کرده اند!
اقساطی خرید کنید

کاالی  نقدی یک  برای خرید  بودجه شما  که  در صورتی 
مالی تان  برنامه ریزی  با  یا  باشد  داشته  کسری  ضروری 
هماهنگ نباشد، می توانید قسمتی از بهای کاال را بپردازید و 
بقیه وجه آن را در قسط های مشخص پرداخت کنید. ضمن 
ماهیانه  با حقوق  باشند می توانند  کارمند  زوج  اگر  که  این 
خودشان بخشی از فهرست جهیزیه را تهیه کنند تا به این 

ترتیب فشار کمتری بر خانواده ها وارد شود.
دست دوم خرید کردن بی فرهنگی نیست

گشتی در نرم افزار های خرید و فروش اجناس دست دوم، 
حد  در  دست دوم  لوازم  خرید  به  مردم  که  را  واقعیت  این 
نو برای شروع زندگی روی آورده اند، بیشتر نمایان می کند. 
این روش خرید در کشور های دیگر به یک فرهنگ عمومی 
مثبت تبدیل شده است. قرار نیست همه عالم و آدم خبردار 
که حتی  نیست،  نو  ویترین شما  و  مبل  و  فرش  که  شوند 
اگر بفهمند هم باید با دید تحسین آمیز به شما نگاه کنند 
که حاضر شده اید این کار را انجام دهید تا در اول زندگی 
تنوع  نوع خرید ها  این  را کمتر کنید. مزیت دیگر  هزینه ها 
بازار و قیمت است که پس از مدتی گشت و گذار می توانید 
هرچیزی را با هر قیمت و هر مدلی پیدا کنید. چانه زدن را 

هم هرگز فراموش نکنید!
منبع: روزنامه خراسان

سرویس اقتصادی کرمان امروز
 

توانایی مدیریت،  از  رهبری در شرایط بحران عبارت است 
ارائه ی راهبردهای مناسب و اخذ بهترین تصمیم در شرایطی 

که امکان پیش بینی آینده وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، بنابر اعالم ویدان، تصمیم گیری در شرایط 
بحرانی باید خیلی سریع صورت گیرد و یک رهبر موفق تمامی 
منابع و امکانات موجود را به  سرعت بررسی می کند و برای 
می کند.  تصمیم گیری  و  برنامه ریزی  گروه  اعضای  آینده ی 
رهبری در شرایط بحران سرشار از انعطاف پذیری و همه جانبه 
از  بسیاری  احتماالً  نرمال  و  عادی  شرایط  در  است.  نگری 
رهبران موفق بوده اند و با استفاده از تکنیک های مخصوص، 
تنها  بحرانی  شرایط  در  برداشته اند؛  مثبتی  گام های  همواره 
رهبرانی موفق می شوند که شرایط بر آن ها مسلط نگردد و 
آن ها بر شرایط موجود تسلط پیدا کنند. در ادامه به اقداماتی 
که الزمه ی موفقیت رهبری در شرایط غیر عادی است را شرح 
می دهیم. الزم به ذکر است که تمامی اقدامات ارائه شده در هر 
سازمانی اعم از رسمی و غیر رسمی و در تمامی مسائل چون 

تجارت و کسب و کار اثربخش و تاثیرگذار می باشند.

دوراندیشی؛ الزمه ی رهبری در شرایط بحران
به منظور رهبری در شرایط  اقداماتی که  از مهم ترین  یکی 
بحران باید صورت گیرد، این است که یک رهبر کسب وکار 
در چنین شرایطی باید دوراندیش باشد و در دام نیفتند. در 
واقع مغز انسان به صورت طبیعی، در هنگام مواجه با خطر بر 

جزئیات متمرکز می شود و این  یکی از مکانیسم های طبیعی 
بدن برای حفظ بقا است. در چنین شرایطی رهبران نباید دچار 
از رویکرد  استفاده  با  و  آگاهانه  به صورت  باید  و  فریب شوند 
همه جانبه نگری، ذهن خود را برای نتایج و رویدادهای آینده 
باز کنند.یک رهبر کسب وکار موفق و توانا، با استفاده از این 

راهکار رهبری در شرایط بحران، تمامی چالش ها و فرصت های 
پیش روی خود را به  خوبی بررسی می کند و پس از تسلط بر 
شرایط موجود، با نگاهی دوراندیشانه و آینده نگر تصمیم گیری 
می کند. تصمیمات یک رهبر تأثیر مستقیمی در آینده ی خود 
و اعضای گروه او دارد. به عبارت دیگر الزمه ی رهبری در شرایط 
بحران پیش بینی آینده است. یک رهبر توانمند در این شرایط 
ضمن توجه به رویدادهای موجود، هفته ی آینده، ماه و سال 
آینده را پیش بینی می کند. یکی از وظایف مهم رهبر در این 

موقعیت، دادن انرژی به اعضای گروه است.
رهبری در شرایط بحران ایجاب می کند که به هر یک از اعضا 
وظایف مشخصی داده شود. ممکن است یک رهبر در چنین 
شرایطی دچار این وسوسه شود که خود تمام مسئولیت ها را 
به عهده گیرد و تمامی وظایف مربوطه را به تنهایی انجام دهد. 
احساس  بلکه  نمی کند؛  رفتار  چنین  هرگز  موفق  رهبر  یک 
ارزشمندی را در تیم خود به وجود می آورد، به هر یک از آن ها 

وظیفه ی خاصی ارائه کرده و از آن ها حمایت می کند.
توجه به نظم نه کنترل؛ الزمه ی رهبری در شرایط بحران

بحران  شرایط  در  رهبری  برای  الزم  فاکتورهای  از  یکی 
بداند در چنین شرایطی هرگز  باید  این است که یک رهبر 
این  در  بیاورد.  در  خود  کنترل  تحت  را  همه چیز  نمی تواند 
موقعیت همه چیز پیوسته در حال تغییر و دگرگونی است و 

همه چیز مطابق میل و خواست یک رهبر پیش نمی رود. 
رهبری در شرایط بحران به معنای برقراری نظم در شرایط 
موجود و تعیین انتظارات و خواسته های خود به اعضای گروه 
و اعتماد کردن به آن ها است. در موقعیت های حساس یک 
رهبر هرگز نباید دچار فریب شود و بخواهد تمامی کارها را 

خودش انجام دهد.
یکی دیگر از نکات بسیار مهم در زمینه ی رهبری در شرایط 
بحران این است که باید به فاکتورهای انسانی و روابط بین 
آن ها توجه شود. یک رهبر موفق می داند برای موفقیت در 
شرایط سخت باید اتحاد و همبستگی بین اعضای تیم به وجود 
بحرانی و  تیم، شرایط  بین  ایجاد نظم و همکاری  با  و  آورد 
حساس را بگذرانند. در موقعیت های سخت و دشوار، برخی 
از رهبران ممکن است روابط بین اعضای گروه خود را نادیده 
بگیرند و یا بر روی فاکتورهایی مانند درآمد، هزینه و سود 

به دست آمده، متمرکز شوند.
همان طور که در متن فوق به آن اشاره گردید، رهبری در 
شرایط بحران نیازمند انعطاف پذیری، دوراندیشی، همه جانبه 
به اعضای  اعتماد  نگری، مسئولیت پذیری، تقسیم وظایف و 
در شرایط مختلف  انسانی  روابط  و  روحیات  به  توجه  گروه، 
به  رسیدن  برای  اعضا،  بین  نظم  ایجاد  به منظور  بحرانی، 

موفقیت است.
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هشدار وزارت بهداشت در آستانه عید قربان

سرعت انتقال ویروس کرونا افزایش یافته است

انسان  بین  انتقال  قابل  بیماری های  اداره  رییس 
و حیوان وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم تهیه دام 
از میادین عرضه مجاز دام، درباره عید قربان  زنده 
گفت: ممکن است امسال به دلیل همزمانی شیوع 
کووید۱۹ با عید قربان، تصمیم دیگری برای عرضه 

دام گرفته شود که متعاقبا اعالم خواهد شد.
بهداشتی  توصیه های  درباره  امیری  بهزاد  دکتر 
پیرامون ذبح دام در آستانه عید قربان، گفت: نکته  
مهمی که مردم باید نسبت به آن آگاه باشند این 
است که در صورت عدم رعایت توصیه های بهداشتی 
بالقوه خطرناک و کشنده  بیماری  انتقال ۲  امکان 
سیاه زخم  و  کنگو  کریمه  خونریزی دهنده  تب 
از  دارد.  وجود  انسان  به  آلوده  دام های  از  گوارشی 
این رو خودداری از خرید دام زنده و یا گوشت هایی 
که خارج از نظارت شبکه سازمان دامپزشکی ذبخ و 

عرضه می شوند، موضوع بسیار مهمی است.
میادین  از  باید  زنده  دام  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
عرضه مجاز دام خریداری شود، ادامه داد: تاکید ما 
به آن علت است که این مراکز تحت نظر سازمان 
دلیل  به  است  ممکن  البته  است.  دامپزشکی 
همزمانی شیوع ویروس کرونا و عید قربان و آداب 
نحوه  با  رابطه  در  دیگری  تصمیم  گوسفند،  ذبح 
عرضه دام در میادین مجاز عرضه دام گرفته شود 
اعالم  این صورت تصمیمات جدید متعاقبا  که در 

خواهد شد.
مجاز  میادین  تمامی  در  اینکه  به  اشاره  با  امیری 
و  دارند  حضور  دامپزشکی  کارشناسان  دام،  عرضه 
دام را قبل و بعد از ذبح بررسی و معاینه می کنند، 
تصریح کرد: برخی از انواع بیماریها در دام ها عالئم 
و  دامپزشکان  فقط  و  ندارند  مشخصی  ظاهری 
آن ها  تشخیص  به  قادر  بهداشتی  کارشناسان 

می باشند.
وی ضمن تاکید بر ذبح دام در کشتارگاه ها، اظهار 
عنوان  هیچ  به  معابر  و  منازل  در  دام  ذبح  کرد: 
توصیه نمی شود، چراکه خونابه های جاری می تواند 
شیوع  و  بروز  افزایش  و  محیط  آلودگی  به  منجر 

بیماری های منتقله از دام به انسان شود.
به ذبح دام مشغول هستند،  افرادی که  افزود:  وی 
دستکش،  مانند  کننده  محافظت  وسایل  از  باید 
ابزارشان  و  کنند  استفاده  مناسب  لباس  و  چکمه 
را بعد از ذبح، ضدعفونی کنند. همچنین خونابه ها 

نیز به طریق بهداشتی دفع شود.
امیری ادامه داد: گوشت دام ذبح شده باید به مدت 
حداقل ۲۴ ساعت در دمای ۴ درجه سانتی  گراد در 
یخچال قرار داده شود، تا پدیده جمود نعشی منجر 
افزایش  به  نیز منجر  به گلیکولیز شود؛ گلیکولیز 
میزان اسیدیته و کاهش PH گوشت می شود که 
این فرایند باعث می شود، چنانچه ویروس بیماری 

در   )CCHF( کنگو  کریمه  دهنده  خونریزی  تب 
همچنین  رود.  بین  از  باشد،  داشته  وجود  گوشت 
جگر و سایر امعا و احشای دام، پس از ۴۸ ساعت 
باید  گراد،  سانتی   درجه  چهار  دمای  در  نگهداری 
به  نفر در سال گذشته  مصرف شود. متاسفانه دو 
علت مصرف جگر خام به بیماری CCHF مبتال 
خام  جگر  مصرف  از  باید  مردم  بنابراین،  شده اند. 

خودداری کنند.
دقت  باید  دامداران  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
کنند به هیچ وجه دامی را که دارای عالئم بیماری 
و ناخوشی است، ذبح و مصرف نکنند. سال گذشته 
فردی به علت مصرف جگر دام بیمار مبتال به سیاه 
متاسفانه  که  شد  گوارشی  زخم  سیاه  دچار  زخم، 

منجر به فوتش شد.  

سرعت  اینکه  بیان  با  بهداشت،  وزیر  معاون 
از  است،  بیشتر شده  ویروس کووید ۱۹،  انتقال 
بیشتر  را  بهداشتی  توصیه های  خواست  مردم 

رعایت کنند.
اینکه ویروس کووید  به  با اشاره  رضا ملک زاده، 
است،  کرده  فراوانی  تغییرات  زمان شیوع  از   ۱۹
این  و  است  جهش  آن،  تغییرات  از  یکی  افزود: 

تغییر نخستین بار در ایتالیا اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی ها، ویروس کنونی، 
این است که  با قبل،  یافته و تفاوت آن  جهش 
قدرت تکثیر آن در بدن انسان بین ۳ تا ۹ برابر 
باید  مردم  علت  همین  به  است  شده  بیشتر 

این  انتقال  سرعت  چون  کنند،  رعایت  بیشتر 
بیماری بیشتر شده است.

ملک زاده از مردم خواست ماسک بزنند، فاصله 
را  خود  دست های  و  کنند  رعایت  را  اجتماعی 

خوب بشویند و در اجتماعات، حضور نیابند.
رئیس کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا گفت: 
عالمتی  هیچ  که  افرادی  بدن  در  ویروس  این 
بیشتری  مدت  و  دارد  بیشتری  غلظت  ندارند 
یکی  بنابراین  می ماند  باقی  آنها  بدن  در  هم 
بیماری،  این  کنترل  بودن  مشکل  علت های  از 

همین است.
ملک زاده افزود: افرادی که به ویروس کرونا مبتال 

از حد  بیش  نباید  ندارند  عالمتی  اما  می شوند، 
نگران باشند.

به  مبتالیان  دوباره  ابتالی  احتمال  درباره  وی 
بیماری کووید ۱۹، گفت: بر اساس بررسی هایی 
ابتالی  کنون  تا  شده  انجام  دنیا  همه  در  که 
گزارش  که  مواردی  همه  و  نشده  ثابت  مجدد، 
شده است افرادی بودند که به این بیماری مبتال 

شدند، اما بیماری آنها طول کشیده است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، افزود: 
به احتمال زیاد اگر کسی به این بیماری مبتال 

شود و بهبود یابد ایمنی پیدا می کند.
به کووید ۱۹  تاکید کرد: کسانی که  زاده  ملک 

عالمت  یا  ندارند  عالمتی  اما  می شوند،  مبتال 
چندانی ندارند می توانند در منزل خود بمانند و 
مراقبت شوند و به داروی خاص به جز مسکن 
به  آنها حتی  اتفاق  به  اکثر قریب  و  ندارند  نیاز 
اگر  اما  ندارند،  نیاز  آزمایش  و  اسکن  تی  سی 
زیادی  سرفه  و  شود  نفس  تنگی  دچار  کسی 
داشته باشد و نیاز به بستری شدن داشته باشد 

باید آزمایش کرونا بدهد.
مالیم  کرونا  بیماری  موارد  بیشتر  در  افزود:  وی 
ایجاد  بیماری  برای  خاصی  مشکل  و  است 
یا کم  و  بی عالمت  مبتالیان  بنابراین  نمی کند 

عالمت، نگران نباشند.

آغاز ثبت نام وام ودیعه 

مسکن از امروز

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز ثبت نام دریافت وام ودیعه مسکن از 
امروز شنبه، وعده تحویل اولین سری از واحدهای طرح ملی مسکن 

تا پایان مردادماه را داد.
محمد اسالمی با بیان این که طرح ملی مسکن با اراده ملی مردم 
و استقبالی که مردم از آن انجام داده اند در سراسر کشور در حال 
اجراست، اظهار کرد: اولین سری از واحدهای ساخته شده طرح اقدام 
ملی از اواخر مردادماه به مردم تحویل می شود و به تدریج تا اجرای 
را تحویل خواهند   برنامه که دو ساله است، مردم منازل خود  این 

گرفت.
وی یادآور شد: ثبت نام از متقاضیان طرح مذکور به دو شکل پیامکی 
و سامانه  ای انجام گرفت که یک میلیون و 600 هزار نفر از طریق 
پیامک در این طرح ثبت نام کردند. با توجه به اینکه ثبت نام کنندگان 
پیامکی به دلیل شرایط کرونا باید مدارک خود را از طریق سامانه 
افزون بر ۹۳6 هزار نفر به سامانه ورود  تکمیل می کردند، تاکنون، 
کرده اند و حدود ۳۴0 هزار نفر، متقاضیان پاالیش  شده از اواخر ماه 

آینده به تدریج به پروژه ها وارد خواهند شد.
وی همچنین از آغاز ثبت نام تسهیالت کمک ودیعه مسکن از روز 
شنبه ) ۴ مرداد( به مستاجران خبر داد و گفت: این تسهیالت با 
اولویت خانواده های پنج نفره، زوج های تازه ازدواج کرده و مستاجران 
تحت پوشش نهادهای حمایتی در کنار تسهیالت مصوب شورای 

پول و اعتبار با کارمزد ۱۳ درصد پرداخت می شود.
میلیارد  هزار   ۲0 منابع  از  بخشی  اگر  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
تومانی طرح پس از این اولویت ها باقی بماند، سایر مستاجران نیز 

می توانند از آن استفاده کنند.

هزینه خانوار های ایرانی باالتر رفت

تغییرات قیمت کاال و خدمات نشان دهنده رشد قیمت ها در تیرماه است؛ 
به طوری که خانوارهای ایرانی نسبت به همین ماه پارسال به طور 
متوسط ۲۷ درصد بیشتر هزینه کرده اند و در مقایسه با خرداد امسال 

هم بیش از چهار درصد افزایش هزینه داشته اند.
 گرچه اعالم نرخ تورم در ماه های اخیر با کاهش در برخی شاخص 
ها همراه بوده، ولی رشد هزینه ها متوقف نشده و فقط از سرعت آن 

کاسته شده است.
 اخیرا مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت شاخص قیمت کاال و خدمات 
در تیرماه امسال منتشر کرد که نشان داد تورم ساالنه )تغییرات در ۱۲ 
ماهه منتهی به تیر ماه( در روند نزولی قرار داشته و برای تیرماه نیز 
با کاهش ۱.۴ درصدی نسبت به خرداد به ۲6.۴ درصد رسیده است. اما 
از سوی دیگر تورم نقطه ای که نشان دهنده تغییر قیمت نسبت به 
ماه مشابه سال قبل است با افزایش همراه بود؛ به طوری که با رشد 

۴.۴ درصدی به ۲6.۹ درصد رسیده است.
بر این اساس خانوارها برای تهیه مجموعه ای از کاالها به طور متوسط 

حدود ۲6.۹ درصد بیشتر از پارسال هزینه کرده اند.
گرچه میزان هزینه کرد خانوارها در تیرماه امسال افزایش داشته است، 
ولی در قیاس با تیر سال گذشته که تورم نقطه به نقطه ۴۸ درصد 

گزارش شده بود حدود۲0 درصدی کاهش دارد.
تا تیرماه  از فاصله خرداد  از این حکایت دارد که  در مجموع شواهد 
امسال تورم رشد داشته و خانوارها با موج جدید افزایش قیمت مواجه 
بوده اند، این در حالی است که نوسان تورم ماهانه که نشان دهنده 
تغییر قیمت تیر نسبت به خرداد است نیز از رشد۴.۴ درصدی خبر 

می دهد و این رشد قیمت را تایید می کند

خیانت به شوهر با قتل پایان یافت

خوابگاه  نگهبان  دوستانش  از  یکی  همدستی  با  است  متهم  که  مردی 
دختران را به قتل رسانده به زودی محاکمه می شود.

ساعت ۱۲ شامگاه شنبه ۲۹ تیرماه سال گذشته مأموران کالنتری 
کشف  آجرپزی  کوره های  حوالی  را  مردی  جسد  خانی آباد   ۱۵۲
کردند. بررسی ها نشان داد مرد جوان با اصابت ۱۹ ضربه چاقو به 

قتل رسیده است.
نزدیک جسد رها شده  بررسی پالک موتوسیکلتی که  با  مأموران 
بود هویت مقتول را که مردی ۳۵ ساله به نام فرشید بود، شناسایی 
دخترانه  خوابگاه  نگهبان  مقتول  شد  مشخص  همچنین  کردند. 

است و در شیفت استراحتش به عنوان پیک کار می کند.
مأموران پلیس در ادامه با بررسی دوربین های مداربسته دریافتند 
دو مرد جوان به مقتول حمله کرده و او را به قتل رسانده اند که 
عامالن حادثه به نام های هومن ۳0 ساله و ارشیا ۲۲ ساله بازداشت 

شدند.
به  و  داشت  ارتباط  مقتول  همسر  با  هومن  که  شد  مدعی  ارشیا 
از او خواسته بود که فرشید را گوشمالی دهند که  همین خاطر 

حادثه قتل رقم خورد.
هومن هم در بازجویی ها مدعی شد که همسر مقتول فرمان قتل 
با  شوهرش را صادر کرد. وی گفت: مدتی قبل در گروه تلگرامی 
شراره آشنا شدم و از آن روز به بعد ارتباط پیامکی و تلفنی ما آغاز 
شد تا اینکه به هم عالقه پیدا کردیم. ابتدا او نگفت که شوهر دارد، 
اما مدتی بعد وقتی فهمیدم که عاشق او شده بودم و جدایی از او 
برایم غیرممکن بود. شراره همیشه از شوهرش بدگویی می کرد و 
می گفت که شوهرش معتاد است و او را آزار و اذیت می کند. او از 
من خواست فردی را برای قتل شوهرش اجیر کنم که به او گفتم 
خودم شوهرش را تنبیه می کنم. آن شب به بهانه انتقال بسته ای 
با شوهرش تماس گرفتم و او را به محل حادثه کشاندم و با دوستم 

او را به قتل رساندیم.
مأموران در ادامه شراره را دستگیر کردند که وی هم در بازجویی ها 

به جرم خود اقرار کرد.
اینکه  تا  شدند  زندان  راهی  متهمان  تحقیقات،  ادامه  با  همزمان 
جنایی  امور  دادسرای  سوم  شعبه  بازپرس  غالمی،  ساسان  قاضی 
اتهام مشارکت در قتل و  تهران کیفرخواست هومن و ارشیا را به 
شراره را به اتهام معاونت در قتل صادر کرد. به زودی سه متهم در 

دادگاه کیفری محاکمه می شوند.

سوگواری  آیین های  کرد:  اعالم  رئیس جمهوری 
سیدالشهدا )ع( با رعایت پروتکل ها برگزار خواهند 

شد.
ستاد  تخصصی  کمیته های  جلسه  در  روحانی   
ملی مقابله با کرونا گفت:با تاکید بر اهمیت ویژه 
مراسم سوگواری حضرت امام حسین)ع( و بهره های 
آن  از  نمی توان  برای جامعه که  آن  معنوی  فراوان 
چشم پوشید. توسل به ائمه اطهار)ع( و به خصوص 
بهره مندی های معنوی مردم از آئین های مرتبط با 
روحی  نیاز  یک  سیدالشهداء)ع(  حضرت  سوگواری 
غیرقابل انکار بوده و برگزاری این آئین شکوهمند 

یک ضرورت قطعی است.
به  توجه  با  می بایست  اساس  همین  افزود:بر  وی 
تجربه موثر و قابل تقدیر همکاری و همراهی مردم 
ایام  متدین، روحانیت معزز و نهادهای مذهبی در 
ماه مبارک رمضان، دستورالعمل های مناسب برای 
برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
در ایام محرم و صفر طراحی شود. قطعا اطالع رسانی 
و اقناع مردم بر اساس پیوست رسانه ای که کمیته 
موثر  می کند،  تهیه  زمینه  این  در  اطالع رسانی 

خواهد بود.
شیوع  دوباره  موج  از  پس  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرونا  ملی  ستاد  کشور،  مناطق  برخی  در  کرونا 
از  دوری  و  ماسک  از  استفاده  اصلی  سیاست  دو 
تجمعات را تصویب کرد. ارزیابی ها حکایت از نزولی 
از استان های  شدن شیب شیوع کرونا در بسیاری 
کشور در نتیجه استفاده بیشتر مردم از ماسک و 

دوری از تجمعات دارد.
وی با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران از ابتدای 
شیوع ویروس کووید ۱۹ مقابله جدی با همه گیری 
در  جهانی  و  علمی  استانداردهای  اساس  بر  را  آن 
دستور کار قرار داد گفت: تمام اقدامات انجام گرفته 
در این راستا از تدوین دستورالعمل های مراقبتی و 
بهداشتی تا ایجاد محدودیت ها در دور اول شیوع 
به  چه  و  سیاست گذاری  نوع  لحاظ  به  چه  کرونا، 
تصمیمات  و  سیاست ها  این  اجرای  نحوه  جهت 
تخصصی  نهادهای  سوی  از  بارها  آن،  از  ناشی 
بین المللی و به ویژه سازمان جهانی بهداشت مورد 

تایید و قدردانی قرار گرفته است.
و  همکاری  کرد:  نشان  خاطر  جمهوری  رییس 

همراهی مطلوب مردم به ویژه در جریان موج اول 
فراگیری کرونا در ایران، تحسین مجامع بین المللی 

را به دنبال داشت.
ارزیابی ها  نتیجه  در  که  مهمی  نکته  گفت:  وی 
که  است  این  آمده  دست  به  دقیق  برآوردهای  و 
مناطق  برخی  در  کرونا  شیوع  دوباره  موج  علت 
نبوده،  اجتماعی  و  اقتصادی  فعالیت های  کشور 
بلکه عدم رعایت دقیق و کامل دستورالعمل ها در 
نتیجه ایجاد این تصور که ویروس ضعیف شده و 
به خاطر برگزاری تجمعات و دورهمی ها و محافلی 
مثل مراسم ازدواج و مجالس ختم و عزاداری ها بوده 

است.
کرونا  شیوع  دوم  موج  شروع  به  اشاره  با  روحانی 
ملی  ستاد  افزود:  دنیا  کشورهای  از  بسیاری  در 
کرونا  شیوع  دوم  موج  با  مبارزه  برای  کرونا  مقابله 
در کشورمان دو سیاست کالن را طراحی کرد که 
اساس این دو سیاست اصلی استفاده از ماسک در 
جمله  از  پرخطر  و  عمومی  سرپوشیده  مکان های 
محل های کسب و کار با نظارت دقیق بر اجرای این 
دستورالعمل ها و همچنین ممنوعیت اجتماعات و 

تجمع ها و برگزاری مراسم شادی و عزا و مهمانی ها 
است.

هفته،  دو  یکی  گذشت  از  بعد  کرد:   تصریح  وی 
ارزیابی ها، حکایت از شیب نزولی شیوع در بسیاری 
نتیجه  کاهش  این  که  دارد  کشور  استان های  از 
اجرای گسترده تر پروتکل ها و استفاده تعداد بیشتر 
از مردم از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی و دوری 

از تجمعات بوده است.
روحانی با تاکید بر لزوم اصالح رفتار و سبک زندگی 
مرحله  در  مجدد  شیوع  از  جلوگیری  برای  جامعه 
ستاد  درمان  کمیته  گفت:  کرونا  با  مقابله  جدید 
استان،  هر  تفکیک  به  باید  کرونا  با  مقابله  ملی 
را  ماسک  از  استفاده  و  پروتکل ها  مراعات  میزان 
کمک  مردم  رفتار  اصالح  به  تا  کرده  اطالع رسانی 

شود.
جوانان  سالمت  حفظ  با  کنکور  گفت:برگزاری  وی 
با  و  است  آموزشی  سیستم  نظر  مورد  کشور، 
مربوطه،  پروتکل های  دقیق  اجرای  و  طراحی 
کنکور در کمال امنیت روانی و جسمی جوانان و 

خانواده های آنان برگزار خواهد شد.

تصمیم دولت درباره سوگواری ماه محرم در ایام کرونا
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کشف ۱۰ دستگاه استخراج ارز 
دیجیتال غیرمجاز در رفسنجان

فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان از کشف ۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز به 
ارزش یک میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمدمهدی کریمی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری 
و استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال قاچاق در یک منزل 
به صورت ویژه در دستور کار ماموران  مسکونی در سطح شهرستان، موضوع 

پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
او افزود: در کوتاه ترین زمان، ماموران به محل اعزام و پس از هماهنگی با مراجع 
قضایی در بازرسی از یک خانه، ۱۰ دستگاه ماینر را که از برق سه فاز به صورت 

غیرمجاز استفاده می کردند، کشف کردند.
این  ریالی  ارزش  اینکه  به  اشاره  با  رفسنجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دستگاه ها  از سوی کارشناسان یک میلیارد ریال تعیین شده است، گفت: این 
تعداد ماینر جمع آوری و در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به 

مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری سارق موتور کولر حین سرقت
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری یک نفر سارق موتور و قطعات 
کولر در حین سرقت در عملیات ماموران کالنتری ۱۵ این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ محمدرضا فداء افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت موتور کولر های 
مجتمع های مسکونی سطح شهر کرمان، موضوع دستگیری سارق و یا سارقان 

در دستور کار پلیس قرار گرفت.
او افزود: در این رابطه ماموران کالنتری ۱۵ شهر کرمان، حین گشت زنی های 
هدفمند و نامحسوس، سارق را حین سرقت دستگیر و به منظور بازجویی به 

کالنتری منتقل کردند.
در  موجود  مدارک  و  شواهد  به  توجه  با  سارق  این  کرد:  بیان  فداء  سرهنگ 
از مجتمع های  موتور کولر  فقره سرقت  به ۶  ماموران  بازجویی های تخصصی 
مسکونی، ۵ فقره سرقت سیم های برق شبکه هوایی و ۲ فقره سرقت محتویات 

خودرو در شهر کرمان اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به تحویل متهم به مقامات قضایی 
تصریح کرد:شهروندان ضمن جدی گرفتن توصیه های پیشگیری از سرقت، هر 
گونه مورد مشکوک را از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع رسانی کنند.

دستگیری ۱۶ خرده فروش موادمخدر 
در طرح پاکسازی نقاط آلوده بم

در  موادمخدر  فروش  خرده   ۱۶ دستگیری  از  بم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اکبر نجفی گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت برخورد با 
سوداگران مرگ  از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر و با همکاری دیگر رده های 

انتظامی به اجرا در آمد.
افزود: در اجرای این طرح ، ۱۶ خرده فروش، ۲ قاچاقچی موادمخدر و ۱۵  او 

معتاد متجاهر شناسایی و طی چند عملیات مجزا دستگیر شدند.
سرهنگ نجفی با بیان اینکه مقابله با توزیع کنندگان موادمخدر جزو اولویت های 
کاری مجموعه انتظامی شهرستان است، بیان کرد: یکی از آسیب های اجتماعی 
که می تواند باعث ایجاد بعضی جرایم و آسیب های اجتماعی دیگر باشد، اعتیاد 

به موادمخدر و خرید و فروش آن است.

 سرقت خودرو در تهران کشف آن 
در شهربابک

فرمانده انتظامی شهربابک گفت: یک دستگاه خودروی سرقت شده از تهران با 
بهره گیری از سامانه پایشی مانیتورینگ در محور شهربابک- سیرجان، کشف 

شد.
اعالم  پی  در  گفت:  شهربابک  شهرستان  انتظامی  فرمانده  صیفوری  سرهنگ 
سرقت یک دستگاه خودروی نیسان از شهر تهران و احتمال ورود به شهرستان 

شهربابک موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.
او افزود: با بهره گیری از سامانه پایشی مانیتورینگ تردد خودرو مسروقه در 
محور شهربابک به سیرجان گزارش شد که به همین منظور تیم عملیاتی از 

ماموران پلیس آگاهی برای دستگیری سارقان وارد عمل شدند.
نامحسوس، خودروی  و  با گشت زنی محسوس  بیان کرد:  سرهنگ صیفوری 
مسروقه و همراه آن در این محور شناسایی  و طی یک عملیات غافلگیرانه، 

توقیف و سه نفر سارق سابقه دار دستگیر شدند.
با اشاره به کشف خودروی مسروقه و معرفی متهمان به مرجع قضایی به  او 
نقش مشارکت مردمی در پایداری امنیت اشاره و از شهروندان خواست هر گونه 

موارد مشکوک را از طریق پل ارتباطی۱۱۰ به پلیس گزارش دهند. 

کشف ۱۵۱ کیلوگرم مواد مخدر 
در شهربابک

در  مواد مخدر  کیلوگرم  از کشف ۱۵۱  انتظامی شهرستان شهربابک  فرمانده 
عملیات های پلیس این شهرستان خبر داد.

منظور  به  انتظامی شهربابک گفت:  فرمانده  سرهنگ محسن صیفوری، 
مقابله بی امان با سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با 
انجام کار اطالعاتی از ورود محموله های مواد مخدر با استفاده از چندین 

دستگاه خودرو به صورت باندی به این شهرستان مطلع شدند.
مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  از  عملیاتی  تیم  تشکیل  به  اشاره  با  او 
با  ماموران  افزود:  شهربابک  شهرستان  انتظامی  واحد های  سایر  و  مخدر 
برقراری ایست و بازرسی مقطعی و پایش محور های مواصالتی شهرستان، 
خودرو های حامل مواد و همراه آنان را شناسایی و با رعایت قوانین توقیف 

کردند.
سرهنگ صیفوری بیان کرد: در این عملیات ها در مجموع ۱۵۱ کیلوگرم 
تریاک کشف، سه دستگاه خودرو توقیف و ۴ متهم دستگیر و برای سیر 

مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.

در  کرمانی  فوکار  کونگ  بانوی  گلستانی،  فاطمه 
دوم  مقام  به  بزرگسال  سنی  رده  در  سه  فرم  اجرای 

مسابقات مجازی قهرمانی کشور دست یافت.
هنرهای  و  فو  کونگ  هیات  رئیس  همتی،  علی 
گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان  رزمی 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: 
اجرای  قهرمانی کشور در بخش  فو  مسابقات کونگ 
به  فرم در مرحله دوم در دو بخش فرم سه و چهار 

صورت مجازی و آفالین انجام شد.
محل  در  متمرکز  صورت  به  رقابت ها  این  افزود:  او 

سراسر  از  تیم   ۱۴ شرکت  با  فو  کونگ  فدراسیون 
کشور در دو رده سنی جوانان و بزرگساالن برگزار شد.

ترکیب  با  کرمان  استان  تیم  کرد:  تصریح  همتی 
فاطمه گلستانی در رده بزرگساالن در اجرای فرم سه 
بزرگسال  سنی  رده  در  بیرجندی  محدثه  فدراسیون، 
و لعیاسادات منشی پور در رده جوان در اجرای فرم 

چهار دراین مسابقات حضورداشتند.
او بیان کرد: در پایان، فاطمه گلستانی در اجرای فرم 
سه در رده سنی بزرگسال به مقام دوم این مسابقات 

دست یافت

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۴۰۱ کیلو و ۷۶۰ گرم تریاک در 
خودروی پراید و دستگیری ۲ قاچاقچی در عملیات پلیس شهرستان 

کهنوج  خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری گفت: برای مبارزه شبانه روزی با سوداگران مرگ، 
ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر کهنوج با پشتیبانی اطالعاتی پلیس 
مبارزه با مواد مخدر مرکز استان کرمان از ورود یک محموله سنگین 

مواد مخدر به محدوده این شهرستان مطلع شدند.
او افزود: در این رابطه ماموران انتظامی با تقویت گشت های نامحسوس، 
در  تردد  هنگام  را  قاچاقچیان  به  متعلق  پراید  خودروی  دستگاه  یک 
سطح شهر شناسایی و آن را طی یک عملیات ضربتی قبل از اینکه 

فرصت فرار پیدا کند، متوقف کردند.
این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: در بازرسی از این خودرو، ۴۰۱ کیلو 

و ۷۶۰ گرم تریاک کشف و  ۲ قاچاقچی دستگیر و برای سیر مراحل 
قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی استان بیان کرد: مبارزه با معضل اعتیاد و قاچاق مواد 
به  رده ها  تمامی  که  است  پلیس  اصلی  ماموریت های  از  یکی  مخدر، 
نوعی درگیر آن هستند و با اولویت اقدامات اطالعاتی، اجرای ماموریت 

می کنند.

محیط  حفاظت  یگان  وسیله  به  وحشی  قوچ  راس  دو  شکار  عامالن 
زیست شهرستان جیرفت شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان 
و به نقل از روابط عمومی سازمان اداره حفاظت محیط زیست استان 
کرمان متخلفان شکار و صید دو راس قوچ وحشی در جیرفت کرمان 

دستگیر شدند.
زیست  محیط  حفاظت  یگان  ماموران  امسال  ماه  تیر  سی  تاریخ  در 

شهرستان جیرفت پس از کسب گزارش های مردمی مبنی بر شکار 
با  یعقوب  کوه های شیخ  ارتفاعات  در  قوچ وحشی  راس  دو  غیر مجاز 
اخذ نیابت قضایی از دادستان شهرستان در بازرسی از منازل متخلفان 
مقداری گوشت شکار از نوع قوچ وحشی و تعدادی ادوات شکار کشف 
و ضبط و مراتب پس از تنظیم صورت جلسه تخلف برای سیر مراحل 

قانونی به مرجع قضایی تحویل شد.
بر اساس آخرین نرخ بهای جانوران وحشی جریمه قابل پرداخت از بابت 

صید و شکار غیر مجاز هر یک راس قوچ وحشی معادل دویست و 
پنجاه میلیون ریال تعیین شده که این مبلغ فقط بابت ضرر و زیان 
وارده به محیط زیست است و عالوه بر این متهمین در دادگاه به جرم 
شکار غیر مجاز جانواران وحشی محاکمه شده و بر اساس ماده دوازده 
قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا بر اساس مصوبه 
جدید هیات دولت به جزای نقدی از سی میلیون ریال تا پنجاه میلیون 

ریال محکوم خواهند شد.

کونگ فو کار کرمانی نایب قهرمان رقابت های کشوری شد

توقیف پراید حامل بیش از  ۴۰۱ کیلوگرم مواد مخدر 

به دام افتادن شکارچیان قوچ های وحشی در جیرفت

خبر

فرمانده پاسگاه انتظامی ریحانشهر شهرستان زرند از دستگیری 
ریحانشهر  در  سیکلت  موتو  سرقت  باند  یک  اعضای  از  ۶نفر 

خبرداد.
جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
انتظامی  پاسگاه  فرمانده  ایزدی،  محمد  دوم  ،ستوان  کرمان  از 
سرقت  باند  یک  اعضای  از  ۶نفر  دستگیری  از  زرند  ریحانشهر 
موتو سیکلت دراین شهر خبرداد و گفت:در پی وقوع چندین 

و  شناسایی  موضوع  ریحانشهر،  در  سیکلت  موتو  سرقت  فقره 
پاسگاه  مامورین  کار  دستور  در  سارقان  یا  سارق  دستگیری 

ریحانشهر قرار گرفت.
به  و  میدانی  باتحقیقات  ریحانشهر  پاسگاه  مامورین  افزود:  او 
و  حرفه ای  مجرمان  کنترل  و  امکانات  و  توان  کلیه  کارگیری 
سابقه دار موفق به شناسایی و دستگیری ۶نفر از اعضای یک 

باند سرقت درسطح شهر شدند.

ایزدی اظهارکرد: متهمان در بازجویی های به عمل آمده تاکنون 
به ۴فقره سرقت موتو سیکلت اعتراف کرده اند و این ۶ متهم 

دستگیر شده به همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
مردم  از  پایان  در  زرند  ریحانشهر  انتظامی  پاسگاه  فرمانده 
زندگی  درمحل  که  ناشناس  افراد  با  مواجهه  درصورت  خواست 
آنان پرسه می زنند مراتب را سریعا به مرکز فوریت های پلیسی 

۱۱۰ اعالم کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف بیش از ۵۶ تن گندم 
بم  تکاوری ۱۱۴ شهرستان  یگان  ماموران  عملیات  در  قاچاق 
خبر داد. سردار عبدالرضا ناظری گفت: ماموران گشت رزمی 
یگان تکاوری ۱۱۴ شهرستان بم، حین گشت زنی در محور 
بم- نرماشیر، ۲ دستگاه کامیون عبوری را برای بررسی متوقف 

کردند.
بار  کامیون که حامل  این ۲  از  بازرسی  در  ماموران  افزود:  او 
گندم بودند در مجموع ۵۶ هزار و ۹۲۰ کیلوگرم گندم فاقد 

مجوز حمل کشف کردند.
از  محموله  این  ریالی  ارزش  اینکه  به  اشاره  با  ناظری  سردار 

ریال  میلیون   ۷۰۰ و  میلیارد  یک  حدود  کارشناسان  سوی 
برآورد شده است، تصریح کرد: بدین منظور  ۲ متهم که قصد 
داشتند این محموله سنگین گندم را به شرق و سپس خارج 
به مراجع قضایی معرفی  و  از کشور منتقل کنند، دستگیر 

شدند.

دستگیری باند سارقان موتوسیکلت در ریحانشهر

کشف ۵۶ تن گندم قاچاق در عملیات تکاوران پلیس کرمان
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گزارش »کرمان امروز« از نشست خبری به مناسبت اولین اجرای ارکستر خواجوی کرمانی:

ارکستری برای فرشتگان

پیشگیری مقدم بر درمان است:

قدردانی از اداره ی کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  استان کرمان 

عنوان  با  ملی  سازهای  بزرگ  ارکستر  اجرای  اولین 
»خواجوی کرمانی« قرار است که 20 مردادماه در یکی از 
مکان های تاریخی شهر کرمان و البته به صورت پخش 
زحمات  پاس  به  که  اجرایی  شود.  برگزار  اینترنتی  زنده 
کادر درمانی کشور در ماه های اخیر به این عزیزان تقدیم 
شده است. به همین مناسبت و به منظور اطالع رسانی 
رو،  پیش  اجرای  و  بزرگ  ارکستر  این  پیرامون  بیشتر 
نشست خبری با حضور عوامل گروه، پنجشنبه 2 مردادماه 

در مکان شهرداری کرمان برگزار شد. 
شهرداری و هنر

سازمان  رئیس  و  شهردار  معاون  جهانشاهی  محمد 
در  کرمان  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
در  حاضرین  به  مقدم  خیر  عرض  با  نشست  این  ابتدای 
جلسه گفت:  امسال و به بهانه صدمین سالگرد تاسیس 
خواندگی  خواهر  موضوع  همچنین  و  کرمان  شهرداری 
برنامه  خوشبختانه  خارجی  شهرهای  برخی  با  کرمان 
با محوریت  ویژه  به  بسیار خوبی  و هنری  فرهنگی  های 
جهانشاهی  شود.  برگزار  که  است  قرار  کرمانی  خواجوی 
به  نه  البته  ارکستر خواجوی کرمانی  گفت: شکل گیری 

صورت دستوری و از باال به پایین و بلکه درخواست خود 
داریم  را  افتخار  این  ما  و  است  بوده  کرمانی  هنرمندان 
که از تولید محتوای فرهنگی و هنری فاخر و با کیفیت 
حضور  سابقه  به  اشاره  با  جهانشاهی  ایم.  کرده  حمایت 
نظر  از  استان کرمان  نیز گفت:  فرهنگی  خود در میراث 
سخت افزاری بسیار غنی است و تعداد آثار تاریخی شهر 
کرمان بسیار زیاد است. با این حال آنچه که بیشتر باید 
به آن توجه کنیم مباحث نرم افزاری و معرفی بیشتر این 
جاذبه های تاریخی است. معرفی که فرهنگ و هنر می 
تواند بهترین گزینه برای تبلیغ این جاذبه ها نیز باشد. از 
همین رو قرار است که ارکسترخواجوی کرمانی در تاریخ 
20 مردادماه به احتمال بسیار زیاد و در صورت موافقت 
ویا میدان گنجعلی خان  نهایی در مکان کاروانسرا  های 

برگزار شود. 
درخشش نوازندگان کرمان

میرآمیر میری نوازنده و رهبر ارکستر خواجوی کرمانی 
که سابقه موفق رهبری ارکستر میرآترا در شهر تهران را 
نیز در کارنامه خود دارد در این نشست گفت: برای انجام 
کارهای بزرگ همیشه سنگ های بزرگی نیز وجود دارد 
ولی کسی موفق است که با عشق و عالقه کارش را پیش 
تاکنون  که  ارکسترهایی  به  نسبت  داد:  ادامه  وی  ببرد. 
تمرین دادم کار بچه های کرمان بدون تعارف مثال زدنی 
است و روحیه جمعی هنرمندان کرمانی در این ارکستر 
تمرینات  از شروع  قبل  میری گفت:  است.  قابل ستایش 
الزم  پتانسیل  فاقد  را  کرمان  هنرمند  دوستان  از  بعضی 
برای داشتن ارکستر ملی می دانستند ولی االن کرمانی 
و  هنر  و  فرهنگ  داعیه  که  شهرهایی  از  بسیاری  از  ها 

موسیقی را دارند درخشان تر عمل کرده اند. وی گفت: 
است، چرا که  اجرا عدم حضور مخاطبان  این  ایراد  تنها 
بازخورد انرژی مخاطبان برای نوازندگان مهم است. با این 
اجرا  این  که  است  این  نیز  ما  انرژی  منبع  بهترین  حال 

تقدیم کادر درمان شده است. 
اجرایی فراتر از مرزها

وحید تاج خواننده کامال شناخته شده و خواننده میهمان 
این ارکستر نیز در این نشست گفت: در شرایطی که همه 
حرکت  این  هستیم  ناامیدی  و  استرس  در  جهان  مردم 
تاج گفت: هرچند  قابل ستایش است.  هنری کرمانی ها 
را  مخاطب  یعنی  آن  مهم  ابعاد  از  یکی  اجرا  این  در  که 
به صورت حضوری نداریم اما نباید فراموش کنیم که در 

عوض افرادی که اجرا را به صورت زنده شاهد خواهند بود 
از کشورهای خارجی نیز هستند و هر فردی که دسترسی 
باشد.  اجرا  این  شاهد  تواند  می  باشد  داشته  اینترنت  به 
تاج گفت: کاری که کرمانی ها شروع کننده آن هستند از 
یک بعد مهم دیگر نیز تقدیر آمیز است و آن اینکه بنده 
که اصالتا اهل دزفول هستم و سال های بسیار طوالنی 
است که آرزوی برگزاری یک کنسرت در زادگاه خودم را 
دارم ولی هنوز زمینه این اجرا فراهم نشده است. امیدوارم 
کاری که کرمانی ها شروع کننده آن هستند الگویی برای 

تمام استان های کشور ما باشد. 
نگاهی بلند مدت

خواجوی  ارکستر  سرپرست  سعدی  حسنی  سهیل 

جوان  از  یکی  را  وی  توان  می  بدون شک  که  کرمانی 
های نخبه، الگو و خستگی ناپذیر شهر کرمان دانست در 
این نشست گفت: شروع این ارکستر از دی ماه 98 و پس 
ادامه داد: در  بود. وی  آقای جهانشاهی  با  از گفت و گو 
حال حاضر عالوه بر حضور تعدادی نوازنده میهمان غیر 
به 60  قریب  و خواننده گروه  آقای میری  ویژه  به  بومی 
نوازنده عموما جوان کرمانی در ارکستر خواجوی کرمانی 
به  نگاه ما  مشغول تمرین هستند. حسنی سعدی گفت: 
این ارکستر به صورت بلند مدت است و در این زمینه یک 
شورای سیاستگذاری نیز داریم تا از تجربه های گذشته نیز 
استفاده کنیم و مهمتر اینکه سعی داریم که این ارکستر 
برای تمام کرمانی ها باشد و حامیان نهایی آن نیز تمام 
ما  برای  نیز  آموزش  باشند. وی گفت: مساله  ها  کرمانی 
بسیار مهم است و عالوه بر اینکه تقریبا هر نوازنده جوانی 
که واقعا عالقه داشته باشد می تواند از مباحث آموزشی 
هنرستان  با  راستا  همین  در  ببرد.  بهره  نیز  ارکستر  این 
هنرهای زیبا نیز رایزنی شده است و قرار است آقای میری 
و تاج کالس هایی را در هنرستان هنرهای زیبای کرمان 
برگزار کنند. این ارکستر متعلق به تمام نوازندگان کرمانی 
است و امیدواریم به حمایت هم هنرمندان و هم دستگاه 
های دولتی و خصوصی بتوانیم اجراهای متعددی را حتی 

در سایر استان های کشور داشته باشیم. 
دلیل  به  که  نیز  کرمان  شهردار  که  است  ذکر  به  الزم 
دچار شدن به بیماری کرونا در حال استراحت در منزل 
اینترنتی از زحمات تمامی عوامل این  هستند در پیامی 

ارکستر تقدیر کردند.

صدها سال است که مثل »پیش از سیل به فکر سیل بند 
باشیم« در گویش ما ایرانی ها به مسئوالن هشدار می دهد، 

پیشگیری بر درمان مقدم است.
فرهنگ  در  واالیی  ی  اندیشه  چنین  وجود  شک  بی 
از  را  عزیزمان  میهن  بارها  دیرپا،  دیار  کهن  این  تمدن  و 
حوادث سهمگین تاریخ به سالمتی عبور داده و نیز هزنیه 
های رو به رو شدن نیاکان ما با خطرات ویرانگر را کاهش 

داده است.
از آنجا که ایران زمین در شمال و جنوب و مشرق و مغرب 
به لحاظ برخورداری از سلسله کوه های بلند و دامنه های 
سبز و خرم، طبیعتی زیبا و سرشار از نعمت های الهی دارد، 
مردمش همواره با سختی ها و خشونت های این طبیعت 
چهارفصل دست و پنجه نرم کرده و حتی از دل کویر باحفر 

کاریزهای شگفتی ساز، آبی زالل و گوارا در آورده و پردیس 
های بهشت آسایی برپا کرده اند که در دوره های مختلف 
تاریخی سبب شگفتی تحسین برانگیز جهانگردانی شده اند 
نسل  دنیا،  معتبر  های  کتابخانه  در  آنها  های  که سفرنامه 
های امروزی دیگر کشورها را برای بازدید از حاصل تالش 
های نیاکان سخت کوش ما به سوی این سرزمین باستانی 

فرا می خواند.
فرزانگان  دوراندیشی  حاصل  که  ها  شگفتی  این  از  یکی 
برای  »بند«  ساختن  است،  تاریخی  پیشین  های  دوره 
به  توجه  با  هاست.  رودخانه  طغیان  خطرات  از  پیشگیری 
انسانها و  از جان  اینکه پیشگیری ـ چه در مورد حفاظت 
حوادث  مقابل  در  چه  و  ها  بیماری  مقابل  در  پایان  چهار 
بود،  و خواهد  بوده  تر  آسان  و  تر  ارزان  همواره  ـ  طبیعی 
نیاکان ما با وسایل ابتدایی آن روزگاران، با ساختن »بند« 
ـ پیش از آنکه سیل جاری شود ـ هم شهرها و روستاها، 
باغ ها و مزارع را از خطر ویرانی نجات داده اند و هم مردم 
را در مقابل تنش های روانی ناشی از بحران ها حفظ کرده 
و از پژمرده شدن انسان ها جلوگیری کرده اند. یکی از این 

»بندها« بندی است که به نام »بند امیر« در استان فارس و 
به هنگام حکمرانی امیر عضدالدوله ی دیلمی احداث شده 
است. دومین مورد »بند مملکت« در حوالی تخت دریاقلی 
بیگ افشار به دست مهندسان و معماران کرمانی بنا شده 
است که متاسفانه امروزه در زیر آسفالت جاده ها گم و گور 

شده است.
نظیر این بندها که گاهی برای پیشگیری از خطرات طغیان 
برای  گاهی  و  بهاری  شدید  های  باران  پی  در  ها  رودخانه 
مختلف  نهرهای  ایجاد  و  دائمی  های  رودخانه  آب  انحراف 
پیرامون  در  شدند  می  احداث  کشاورزی،  ی  توسعه  برای 
شهرها و روستاهای سراسر ایران وجود دارند که تمامی آنها، 

حاصل مآل اندیشی و آینده نگری انسان ایرانی است.
می  خودمان  زندگی  عصر  به  و  زنیم  می  ورق  را  تاریخ 
رسیم. در پی 3 دهه خشک سالی در ایران، میهن عزیزمان 
کم  ی  پدیده  رسد،  می  نظر  به  که  شد  ای  مرحله  وارد 
زمستان  اواخر  در  آسا  سیل  های  باران  زیرا  باشد  نظیری 
و طی فصل بهار سال بعد، به قدری شدید بودند که حتی 
فصلی  های  رودخانه  طغیان  ندارند.  یاد  به  سالخوردگان 

بسیاری از روستاها را ویران کرد و جاده ها در بسیاری از 
استان ها آسیب های جدی دیدند. به ویژه پل ها و جاده 
های روستایی که در حاشیه خشک رودها احداث شده اند، 
طعمه ی سیالب های بهاری شدند و ایاب و ذهاب مردم با 

مشکالت زیادی صورت می گرفت.
در برخی مناطق روستایی جاده ها آسیب چندانی ندیدند 
ولی سیالب ها به حدی شدید بودند که شانه های خاکی 
جاده ها را با خود برد و چنین می نمود که سیل بعدی، 
گذشته  های  نسل  زیرپای  سال  صدها  که  را  هایی  جاده 

مقاومت کرده اند، ویران خواهد کرد.
به عبارت روشن تر، جاده ای که با صدها میلیون تومان 
لحاظ  به  اکنون  است،  شده  ساخته  عمومی  ی  بودجه  از 
بود که  قرار گرفته  نابودی  در معرض  »پُشتیون«  نداشتن 
خوشبختانه اداره ی کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  
ایران  ملت  تومان سرمایه ی  میلیاردها  نداد،  اجازه  استان 
خود،  آالت  ماشین  با  آنها  شود.  بعدی  سیل  ی  طعمه 
مقداری سنگ و شن کف رودخانه را در پشت جاده قرار 
دادند تا به عنوان »سیل بند« مانع ویرانی جاده و هدررفتن 

میلیاردها تومان سرمایه ملی شود.
رودخانه  ی  دوباره  طغیان  پی  در  اینکه  جای  به  آری، 
بگزند،  دندان  به  تاسف  و  ندامت  انگشت  جاده،  ویرانی  و 
آستین های همت را باال زدند و با صرف هزینه ای اندک، 
میلیاردها تومان سرمایه ملی را حفظ کردند زیرا پیش از 
جاری شدن سیل، »سیل بند« ساختند و بدیهی است که 
این فکر ایرانی و تالش مهندسان و دیگر کارکنان اداره ی 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای   استان کرمان در خور 
تقدیر و تشکر است و جا دارد جناب دکتر فدایی استاندار 
محترم و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی، اقدام 
دلسوزانه ی مدیران و کارکنان اداره ی کل راهداری و حمل 
به  و  ندارند  نظر دور  از  را  استان کرمان  ای    نقل جاده  و 
بخش  در  مدیران  سایر  که  گیرند  قرار  تقدیر  مورد  نوعی 
های مختلف خدمت به تأسی از آنها به گونه ای عمل کنند 
که هرگز »غافلگیر« نشویم، سرمایه های ملی هدر نرود و 

هیچیک از هموطنان عزیزمان مصیبت زده نشوند.
خداوند به همه ی مدیران و کارکنان عرصه ی خدمت، 

توفیق و سالمتی دهد. آمین یا رب العالمین 

گزارش و عکس:
 سعید احمدی

به قلم 
یحیی فتح نجات 


