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مجمع خیرین ازدواج 

کرمان  در 

راه اندازی می شود

نگاهی به زندگی  پوریای ولی
 پهلوان ، صوفی و شاعر سده هفتم 

اسطوره جوانمردی

 و از خودگذشتگی

متن در صفحه دوم

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:
22 هزار کرمانی در سامانه بیمه 

بیکاری ثبت نام کرده اند

گرفته است؛ که در سایه بی توجهی مردم  به هشدارها دوباره اوج  کرمان  کرونا در استان  گزارش »کرمان امروز« از وضعیت 

خیز  نگران کننده کرونا در استان 
متن کامل در صفحه سوم

   در پی بی توجهی مردم به رعایت پروتکل های بهداشتی و برداشتن برخی محدودیت ها از سوی مسئوالن، چراغ های وضعیت سفید در شهرهای استان دوباره قرمز شدند. این ویروس 
منحوس در استان کرمان خیز وحشتناکی برداشته است که ممکن است مرگ های بیشتری را رقم بزند. با باال رفتن میزان سرایت پذیری این ویروس در استان کرمان، مسئوالن بهداشتی دانشگاه 

علوم پزشکی کرمان خواستار تعطیلی دوباره اصناف پر خطر شدند و...
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مدیرکل منابع طبیعی عنوان کرد:  

هزینه کرد 107 میلیارد تومانی

 در عرصه های بیابانی کرمان 

متن در صفحه هشتم

ثروتی که 

از دل آتش 

جنگلها و مراتع 

بیرون می آید

 صفحه  سوم

صفحات ششم و هفتم 

 ماندگاری هوای گرم تا نیمه مردادماه 
تأثیرات کرونا بر فرآیند فرزندخواندگی

ساخت اولین فیلم سینمایی  در فضا
برگزاری آزمون کرونایی ها درشرایط متفاوت

توصیه های کاربردی برای پیشگیری از سرقت خودرو

اخبارایران،جهانوحوادث:

روایت »کرمان امروز« از افتتاح 
کرمان ح های شهرداری   طر

 طبق برنامه با حضور مجازی 
که این روزها مبتال  شهردار 

کرونا و در خانه قرنطینه است: به 

درک مسئولیت 
به روش

یک نجیب زاده

مردم کرمان 25 سال است که واقعیت را 

در »کرمان امروز« می خوانند

آگهي مناقصه عمومي شماره 99/14/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد عمليات » اجراي برداشت باطله هاي تر از حوضچه محدوده¬ی 
شرقی معدن شماره 1 خود  و حمل آن به دپوهای موقت« را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار 
نمايد. لذا مناقصه گران مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه  و اسناد مذکور 
را از قسمت تأمين کنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاکات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه  مــورخ 
99/5/20 در محــل دفترکميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي 
موضوع مناقصه روز شنبه مورخ 99/5/11 مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات 

بدون نياز به ذکر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY
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اخبار استان

خبر
مجمع خیرین ازدواج در کرمان 

راه اندازی می شود
سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان 
از تالش برای شناسایی خیرین و تشکیل مجمع خیرین ازدواج طی امسال خبر 

داد.
محبوبه نژاد زمانی سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و 
جوانان استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
ـ  اجتماعی  پدیده  و هم یک  ازدواج یک سنت حسنه  از کرمان، گفت:  جوان 

جمعیتی است و به ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بستگی دارد.
او افزود: این پدیده در سال های اخیر، دچار تغییرات محسوسی شده که این امر 

افزایش میانگین سن ازدواج جوانان را به دنبال داشته است.
نژاد زمانی یکی از مهمترین عوامل در کم شدن میل جوانان به ازدواج را مسائل 
اقتصادی دانست و تصریح کرد: این به سبک زندگی و تحوالت فرهنگی ما بر 

می گردد.
او بیان کرد: ترس از جدایی و طالق ترس دیگری است که با فکر ازدواج به ذهن 

جوانان می آید.
سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان 
گفت: امروز مشکالت و مسائلی که بر سر راه جوانان وجود دارد به قدری زیاد 
است که جوانان بر سر یک دوراهی قرار گرفته اند که یا باید قید ازدواج را بزنند، 
یا آن را به تعویق بیندازند یا بعد از تالش های طوالنی، مرارت های زیاد به سختی 

به نتیجه خواهد رسید یا به طور کلی قید آن را خواهند زد.
نژادزمانی افزود: در بروز این مشکالت نمی توانیم یک نفر یا یک نهاد را مقصر 
بدانیم بلکه عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زیادی دست به دست هم دادند 

تا این سنت الهی را در مسیر سخت و دور از انتظار قرار دهند.
او تصریح کرد: طی هر تأخیری که در ازدواج جوانان رخ می دهد، تاثیرات منفی 
آن دامن جامعه را خواهد گرفت از جمله تأخیر در فرزندآوری و شکاف جمعیتی 
امر  تعیین کننده ای در  رابطه رسانه ها و خانواده نقش مهم و  این  است که در 

جوانان دارند.
نژادزمانی گفت: آن ها می توانند با راهنمایی ها و کمک هایشان گره گشای بسیاری 
نیازمند  این مشکالت  باشند در هر حال، حل  از مشکالت پیش روی جوانان 
همدلی همه نهاد های اجتماعی، دولت و خانواده است تا بتواند جامعه را از این 

بحران تأخیر در ازدواج جوانان برهاند.
سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان 
به شیوع کرونا در جامعه و محدودیت هایی که در این زمینه ایجاد کرده اشاره 
بیماری کرونا در جامعه  به علت محدودیت هایی که  امسال  کرد و گفت: طی 
مناسبت  این  به  گذشته  سال های  در  که  برنامه هایی  برگزاری  از  کرده  ایجاد 
برگزار می شد، مانند جشنواره، ازدواج های گروهی و نمایشگاه لوازم خانگی که با 

تخفیفات ویژه ای برای زوجین جوان همراه بود، معذور بودیم.
گرفته  مجازی صورت  فضای  در  فعالیت ها  اهم  منظور،  بدین  افزود:  نژادزمانی 
شبکه های  و  مجازی  فضای  ظرفیت های  از  استفاده  فرهنگی،  جریان سازی  و 
موانع  و رفع  ازدواج در خصوص تسهیل  برنامه های  تولید محتوا در  اجتماعی، 
ازدواج با رویکرد آموزشی برای جوانان و خانواده ها و بارگذاری در فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی انجام شده است، لذا انتظار داریم دستگاه ها و نهاد ها در این 

رابطه هم افزایی الزم را داشته باشند.
او از برنامه های شاخص امسال طی هفته ازدواج را شامل برگزاری کمپین مشاوره 
رایگان به صورت حضوری و تلفنی با استفاده از ظرفیت مراکز تخصصی مشاوره 
ازدواج و خانواده در سطح استان، به ویژه شهرک های حاشیه شهر کرمان عنوان و 

تصریح کرد: با همکاری دستگاه های عضو این کار را انجام می دهیم.
نژاد زمانی تصریح کرد: هرشب گفتگوی الیو ایثارگران با حضور مشاوران و اساتید 

مجرب دانشگاهی در حوزه ازدواج را طی هفته ازدواج شاهد هستیم.
او ابراز امیدواری کرد: با این فرهنگ سازی، هم به کنترل بیماری کرونا و هم به 
ترویج ازدواج بدون تشریفات به جوانان کمک کنیم و زوجین هم از این فرصت 

استفاده کنند.
سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان 
آموزشی  دوره های  و  کارگاه ها  برگزاری  با  خواست:  ستاد  عضو  دستگاه های  از 
مهارت های زندگی و مشاوره رایگان در خصوص ازدواج و تحکیم بنیان خانواده، 
برای جامعه هدف خود در هفته ازدواج تالش داشته باشند و اقدامات عملیاتی و 
تبلیغاتی ـ فرهنگی خود را به منظور ترویج ازدواج های آسان و تشویق و ترغیب 

جوانان به ازدواج های ساده و بدون تجمل گرایی در فضای مجازی انجام دهند.
همراهی  و  هم افزایی  حمایت،  تالش،  با  داریم  انتظار  کرد:  بیان  نژادزمانی 
دستگاه های اجرایی و نهاد ها در شناسایی خیرین ازدواج در استان، بتوانیم مجمع 

خیرین ازدواج را طی امسال راه اندازی کنیم.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: در سال گذشته با حمایت بانک ها از ۳۸ 
هزار نفر متقاضی وام ازدواج تقریباً ۹۱ درصد )حدود ۳۴ هزار نفر( آن ها موفق به 

دریافت وام ازدواج شده اند.
را طی  الزم  همراهی  بانک ها  هماهنگی  داریم، شورای  انتظار  افزود:  نژادزمانی 
امسال با توجه به مشکالتی که اکنون در جامعه حاکم است، با نسل جوان داشته 
باشد و این تسهیالت سریعتر در اختیار آن ها گذاشته شود تا بتوانند در مسیر 

آسان سازی ازدواج جوانان دیار کریمان گام مثبتی را بردارند.
او از کوشش و تالش های تمامی سمن های جوانان در مبارزه با بیماری کرونا، به 
ویژه سمن هایی که در حوزه ازدواج فعالیت می کنند و با جذب کمک های مادی 
و معنوی، خیران را در مسیر آسان سازی ازدواج جوانان دیار کریمان گام برمی 

دارند، تقدیر و تشکر کرد.

رابر، پایلوت شکار گراز می شود
مدیر کل محیط زیست استان کرمان از طرح صدور پروانه دفع در شهرستان رابر 

به عنوان پایلوت شکار گراز در آینده ای نزدیک خبرداد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، مرجان 
شاکری، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان  در دیدار مردمی با اهالی 
شهرستان رابر گفت: هدف از دیدار های مردمی این است که راه را کوتاه کنیم به 
جای اینکه تعداد زیادی افراد در این شرایط کرونا رنج سفر را تحمل کنند ما باید 

به درد دل مردم گوش دهیم و پیگیری کنیم.
شاکری، با اشاره به بیشترین درخواست های مردم شهرستان رابر افزود: بزرگترین 
مزارع  و  باغ ها  به  یا خوک های وحشی  گراز ها  منطقه حمله  این  مردم  مشکل 
کشاورزی است که عالوه بر تحمیل خسارت بر زمین های کشاورزی و محصوالت 

آن، موجب نگرانی مردم و کشاورزان این منطقه شده است.
او افزود: با توجه به اینکه معیشت مردم از کشاورزی تامین می شود سعی داریم 
در کوتاه ترین زمان با راهکاری مناسب ، رایزنی ها و هماهنگی  با سازمان مطبوع 

این مشکل حل شود. 
مدیر کل محیط زیست استان کرمان از طرح صدور پروانه دفع در شهرستان رابر 

به عنوان پایلوت شکار گراز در آینده ای نزدیک خبرداد.
شاکری در رابطه با معدن مس درآلو گفت: چون مجوزهای معدن مس درآلو 

قدیمی است، باید یکسری تمهیدات الزم را بیندیشند.
او همچنین از رسیدگی مجدد رویت یک قالده خرس در باغات روستای جواران 

رابربا توجه به درخواست های مردمی خبرداد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان اعالم کرد: ۲۲ هزار 
نفر در استان کرمان برای بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند.

نمایندگان  مجمع  با  نشست  در  مردادماه  چهارم  اسماعیلی«  »رضا 
جامعه هدف  استان  درصد جمعیت  کرد: ۱۰۰  اظهار  کرمان  استان 
وزارت کار است و سالیانه در استان ۲۰۰ تعاونی تشکیل می شود که 

نقش موثری در برقراری عدالت اجتماعی دارد.
وی افزود: سالیانه حدود ۴۵۰۰ پرونده اختالفات کارگری و کارفرمائی 

در شوراهای حل اختالف استان رسیدگی می شود.
میلیارد  از ۴۸۰  بیش  گذشته  سال  دو  کرد: طی  تصریح  اسماعیلی 
تومان تسهیالت روستائی در استان کرمان پرداخت شده و از بانک ها 

درخواست داریم همکاری ویژه تری داشته باشند.
 ۳۴ کرد:  بیان  کرمان  استان  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  مدیرکل 

درصد اشتغال استان کرمان در بخش کشاورزی است و باید به همین 
میزان تسهیالت روستائی در بخش کشاورزی پرداخت شود.

در  افزود:  داریم،  کارورزی  نفر سهمیه  اینکه ۱۰۰۰  به  اشاره  با  وی 
درخواست  و  نشده  کارورزی  طرح  از  خوبی  استقبال  کرمان  استان 
داریم نمایندگان مراجعین خود در بحث اشتغال را به کارورزی معرفی 

کنند.
برای  کرونا  به  مربوط  مصوب  تسهیالت  از  کرد:  اظهار  اسماعیلی 
تاکنون  که  بوده  کرمان  استان  سهم  تومان  میلیارد   ۱۱۴۰ مشاغل، 
۱۴۰ میلیارد تومان معرفی به بانک داشته ایم و از این مبلغ ۴ میلیارد 

تومان پرداخت شده است.
وی با اشاره به مشکالتی که در روند پراخت این تسهیالت وجود دارد، 
تصریح کرد: استان چهارم یا پنجم هستیم و این فرآیند در کشور ُکند 

است و به صورت سیستمی و متمرکز انجام می شود.
برنامه  نفر  هزار   ۴۲ کرد:  بیان  ادامه  در  کرمان  استان  کار  مدیرکل 
اشتغال استان در سال جاری است و می دانیم در چه شهرستانی چه 

شغلی باید ایجاد شود.
وی در ادامه افزود: ضعیف ترین بخش، بخش کارگری است و ۵۲ هزار 
واحد کارگری و ۳۴۰ هزار بیمه شده اجباری در استان کرمان داریم.
اسماعیلی با اشاره به اینکه درخواست داریم سبد کاالی حمایتی ویژه 
امسال حداقل مزد یک میلیون  کارگران تصویب شود، تصریح کرد: 
و ۸۰۰ هزار تومان است و با حق اوالد و ... به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان می رسد که شرایط سختی است.
بیمه  برای  کرمان  استان  در  نفر  هزار   ۲۲ کرد:  اعالم  پایان  در  وی 

بیکاری ثبت نام کرده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

22 هزار کرمانی در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: ۱۰۷ میلیارد 
تومان طی سال ۹۸ در عرصه های بیابانی این استان به منظور پیشگیری 
از حرکت شن های روان و مقابله با گرد و غبار هزینه شده که بیش از 

۶۰ درصد این اعتبار در مناطق شرقی کرمان صرف شده است.
میلیارد   ۴۲ افزود:  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  زاده  رجبی  مهدی 
تومان از محل اعتبارات تبصره یک قانون بودجه برای اجرای عملیات 
مالچ پاشی و ۱۰ میلیارد تومان نیز از محل های مختلف دیگر به استان 
کرمان اختصاص پیدا کرد و در مجموع ۱۰۷ میلیارد تومان در سال ۹۸ 
در عرصه های بیابانی استان به منظور پیشگیری از حرکت شن های 

روان و مقابله با گرد و غبار هزینه شده است.
از  که  دارد  وجود  کشور  در  بیابان  هکتار  میلیون   ۳۲ کرد:  اظهار  وی 
درصد   ۲۰ حدود  که  هکتار  میلیون  دهم  سه  و   ۶ حدود  مقدار  این 
بیابان های کشور است در شمال استان کرمان قرار دارد و شامل ۱۶ 

شهرستان می شود.
وی گفت: بر اساس آمارها از ۱۶ شهرستان استان کرمان ۱۳ شهرستان 
از ۶.۳ دهم  بیابانی شدن قرار دارند و  بیابانی هستند یا در معرض  یا 
نیم  و  چهار  حدود  کرمان  استان  شمال  بیابانی  اراضی  هکتار  میلیون 
درصد   ۷۱ تقریبا  که  است  بادی  فرسایش  تاثیر  تحت  هکتار  میلیون 
بیابان های ما را در بر می گیرد و این بدان معنی است که در ۷۱ درصد 
عرصه های بیابانی استان کرمان فقر پوشش گیاهی به حدی است که 
با کوچکترین وزش باد شاهد پدیده هایی چون شن های روان یا گرد 

و غبار خواهیم بود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با تاکید بر اینکه هر 
تر  نزدیک  به میکرون  باد  به جا شده خاک توسط  چه قطر ذرات جا 
باشد پدیده گرد و غبار را ایجاد می کند و هر چه قطر ذرات بیشتر باشد 

حرکت شن های روان را داریم.
وی گفت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان بر اساس 
آخرین مطالعات انجام شده توانسته در سطح ۱۳ شهرستان بیابانی یا در 
معرض بیابانی شدن این استان ۲۸ کانون بحرانی حساس به فرسایش 
بادی را شناسایی کند که مساحتی حدود ۱.۲ دهم میلیون هکتار را 

داریم  را  هایی  عرصه  مساحت  این  در  ما  واقع  در  و  گیرند  می  بر  در 
که حفظشان برای مان حیاتی است و شامل اراضی کشاورزی، باغ ها، 

روستاها و زیرساخت ها هستند.
رجبی زاده تصریح کرد: سابقه استان کرمان در امر مقابله با بیابانزایی 
که  شده  آغاز   ۴۰ دهه  از  فعالیت  این  و  است  سال   ۵۵ حدود  تقریبا 
بارزترین آن جنگل طاق زار کرمان است و امروز ما تاثیرات مثبت آن 

را مشاهده می کنیم.
وی ادامه داد: از ابتدای انجام فعالیت های بیابانزدایی که عمده آن بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی انجام شده حدود ۲۰۰ هزار هکتار جنگل های 
بالغ بر ۳۳ هزار هکتار عملیات مالچ  بیابانی در استان کرمان ایجاد و 
پاشی و ۳۶۰ هزار هکتار عملیات بذرپاشی و بذرکاری در اراضی بیابانی 

استان انجام شده است.
از ۵۱  بیش  استان کرمان گفت:  آبخیزداری  و  منابع طبیعی  مدیرکل 
تاثیرات  که  شده  انجام  بیابانی  مناطق  در  هرزآب  کنترل  هکتار  هزار 

مثبتی را در امر مقابله با پدیده بیابانزایی داشته است.
در سال ۹۸  در کشور  غبار  و  گرد  پدیده  تشدید  دنبال  به  افزود:  وی 
اعتباراتی از محل صندوق توسعه ملی برای استان هایی که مشکالتی از 

این دست داشته اند اختصاص یافته است.
محل  از  کرمان  استان  شمال  در  گذشته  سال  داد:  ادامه  زاده  رجبی 
منابع مختلف اعتباری که عمدتا از محل اعتبارات گرد و غبار و از محل 
صندوق توسعه ملی بوده ۴۷ میلیارد تومان به استان کرمان اختصاص 

یافته است.
وی با بیان اینکه ما موفق شدیم در سال گذشته هزار و ۸۵۰ هکتار 
عملیات مالچ پاشی را در شرق استان کرمان انجام دهیم تصریح کرد: 
بیابانی  حدود ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار نهال کاری نیز در ۱۱ شهرستان 
استان کرمان طی سال گذشته و سه هزار هکتار مدیریت روان آبها در 
عرصه های بیابانی انجام شده و در این پروژه مدیریت بارندگی موجب 
نیز به طور  ایجاد پوشش گیاهی  تقویت سفره های آب زیر زمینی و 

طبیعی می شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: ۲ هزار و ۲۵۵ 
بادشکن های  احداث  کیلومتر  و حدود ۱۵۰  گیر  تله رسوب  کیلومتر 
که  است  ایجاد شده  کرمان  استان  در  گذشته  سال  زنده  غیر  و  زنده 
در سال جاری نیز از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی عملیات های 

جدیدی اجرا می شود.
اعتبارات توسعه ملی در بخش گرد و  تاکید کرد: در سال جاری  وی 
غبار نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته به طوری که سال 
بوده و  یورو  اعتبارات گرد و غبار در کل کشور ۱۵۰ میلیون  گذشته 

امسال به ۲۰ میلیون یورو رسیده که امیدواریم اصالح شود.
رجبی زاده افزود: در مجموع ما هیچ زمانی نمی توانیم فرایند بیابانزایی 
را متوقف کنیم زیرا حرکتی طبیعی است و در محیط زیست اتفاق می 
نیست و ممکن است  بحرانی داخلی  تنها ماحصل کانون های  و  افتد 

تحت تاثیر کانون های خارج از استان یا کشور باشند.
وی بیان کرد: مقابله با پدیده بیابانزدایی امری ملی و محتاج همکاری 
بین المللی است و ما امیدواریم بتوانیم با فعالیت های انجام شده امنیت 
زیستی نسبی به ساکنان مناطق بیابانی بدهیم و کانون های بحرانی را 
حفظ کنیم و از نابود شدن این اراضی جلوگیری کنیم تا مشکالتی چون 

تخریب سرزمین، مهاجرت و غیره پیش نیاید.

مدیرکل منابع طبیعی عنوان کرد:  
هزینه کرد 107 میلیارد تومانی در عرصه های بیابانی کرمان 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از تالش سه ساعته تیم 
کوهستان این جمعیت در قالب امدادهوایی برای نجات جان مصدوم ۲۶ 

ساله در ارتفاعات کوه های لهرو استان هرمزگان خبر داد.
رضا فالح در جمع رسانه ها افزود: ظهر روز سوم مردادماه سال جاری در 
پی اعالم سازمان امدادونجات مبنی بر سقوط و مصدومیت جوان ۲۶ 
تیم  بندرعباس، بالفاصله  ارتفاعات کوه های رهرو شهرستان  ساله در 
استان  بالگرد جمعیت هالل احمر  کوهستان شهرستان کرمان توسط 

کرمان به محل حادثه اعزام شد.
دچار  که  را  جوان  این  کرمان  احمر  هالل  نجاتگران  اظهارکرد:  وی 
تروما در نواحی دست، پا و کمر شده بود به بیمارستان شهید محمدی 

بندرعباس منتقل کردند و به کادر درمانی تحویل دادند.
رسالت  به  اشاره  با  کرمان  استان  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
بشر  فعالیت های  کرمانی  امدادگران  گفت:  جمعیت  این  امدادرسانی 
دوستانه و امداد و نجات خود را محدود به مرزهای استان نمی دانند و 

برای نجات جان انسان ها از هیچ تالشی فروگذار نیستند.
به  دارویی  گیاهان  با هدف جمع آوری  ساله   ۲۶ این جوان  افزود:  وی 
ارتفاعات کوه های لهرو واقع در شهرستان بندرعباس صعود کرده که 

در اثر سقوط از این ارتفاعات دچار مصدومیت شد.
استان هرمزگان در فاصله ۴۹۰ کیلومتری و همسایگی جنوب کرمان 
قرار دارد و مردم این استان ها ارتباطات اجتماعی و اقتصادی بسیاری 

با یکدیگر دارند.

پرواز کرمانی ها برای نجات جوانی در کوه های بندرعباس
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گزارش »کرمان امروز« از وضعیت کرونا در استان کرمان که در سایه بی توجهی مردم  به هشدارها دوباره اوج گرفته است؛

خیز نگران کننده کرونا در استان 

چراغ های سفید قرمز شدند 
در پی بی توجهی مردم به رعایت پروتکل های بهداشتی 
و برداشتن برخی محدودیت ها از سوی مسئوالن، چراغ 
به  های وضعیت سفید در شهرهای استان دوباره یک  

یک قرمز شدند.
در روزهای پیک دوم کرونا،به عنوان یک گزارشگر به 
چند خیابان اصلی شهر رفتم و به ثبت مشاهدات خود از 
عادی انگاری شهروندان در مقابل کرونا ویروس پرداختم 
انگار نه  نبود!  باور  قابل  و آنچه می دیدم و می شنیدم 
شهروندان  از  ای  عده  است.  کمین  در  کرونایی  انگار 
بدون ماسک در اماکن عمومی حضور می یابند و درگیر 
آفرین  خطر  عده  این   . شوند  می  خود  های  روزمرگی 
دوشادوش هم در فروشگاه ها تجمع می کنند و در حال 
و هوای خود سیر می کنند. به راحتی به خریدشان می 
به  دستکشی  نه  و  دارند  صورت  به  ماسکی  نه  پردازند 
دست. میوه فروشی ها، شیرینی سراها، بستنی فروشی 

ها و...
حتی ویترین طال فروشی ها هم درست مانند چند ماه 
پیش مکان خوبی برای انتقال کرونا ویروس بین بانوانی 
است که  بی محابا و بدون ماسک از این حجره  به آن 
حجره می روند به گونه ای که انگار آمار مرگ و میر به 

گوش شان نخورده است!
زندگی بیگانه با ماسک

در  زندگی  ام،نمایانگر یک  دیده  را که  آنچه  همه 

شرایط غیر کرونایی و بیگانه  با ماسک است و این 
خود  زندگی  تغییر سبک  برای  تمایلی  مردم  یعنی 
ندارند. مردم  سهل انگاری که زحمات کادر بهداشت 
و درمان و خستگی طاقت فرسای آنها را نمی بینند. 
نمی  را  ها  بیمارستان  اشباع شده  و  پر  های  تخت 
بینند و چشم شان  را  بر روی واقعیت های زندگی 
کرونایی بسته اند. آنها حتی آمارهایی را که هر روز 
مسئوالن بهداشت و درمان استان از تریبون رسانه 
ها اعالم می کنند را نمی شنوند. به خود نمی آیند 
و حتی تردد غیر ضروری خود را در اجتماعات کم 

را  تا خودمان کرونا   این عده معتقدند  نمی کنند. 
تجربه نکنیم آن را باور نمی کنیم . حتی گوشش 

شان  بدهکار اعالن ها و هشدارها نیست.
تعطیلی دوباره اصناف پر خطر

با باال رفتن میزان سرایت پذیری این ویروس در 
علوم  دانشگاه  بهداشتی  مسئوالن  کرمان،  استان 
پر  اصناف  دوباره  تعطیلی  خواستار  کرمان  پزشکی 
خطر شدند. آنگونه که معاون بهداشتی علوم پزشکی 
کرمان می گوید؛ میزان  سرایت پذیری این ویروس 
نفر  یک  حدود  به  کرمان  استان  در  ماه  خرداد  در 

اکنون میزان سرایت  اما متاسفانه هم  بود  رسیده 
پذیری این ویروس از سه نفر به باال رفته و هر یک 
نفر بیمار، بیش از سه نفر را  به این ویروس مبتال 
می کند و به همین دلیل است که  تقریبا در بیشتر 
خانواده های کرمانی موارد مبتال به این ویروس را 

داریم.  
به  اشاره   با  طباطبایی  احمدی  وحید  دکتر سید 
فعالیت تاالرها و تجمعاتی که در این مکان ها صورت 
به  بسیاری  ابتالی  و  انتقال  به  منجر  که  گیرد  می 
کرونا ویروس می شود، گفت: ما معتقدیم که تاالرها 
باید بسته شوند و پیشنهاد داریم که مشاغل پر خطر 
ها،  ه  نمایشگا  ورزشی،  ه های  باشگا  تاالرها،  مانند 
بازارها دوباره بسته شوند. نامه این پیشنهاد  جمعه 

را آماده کرده و به ستاد کرونا اعالم خواهیم کرد. 
انگار نه انگار کرونا دارد می ُکشدمان  

خیال  بی  کنندگان   عادت  همان  ها  انسان  ما 
زور  تا  ها  ایرانی  ما  گفت  توان  می  حتی  هستیم. 
نمی  رعایت  را  چیزها  برخی  نباشد  سرمان  باالی 
کنیم و حتی فراتر از آن ما کرمانی ها ولش کن های 
قهاری هستیم! همین کرونا و مقایسه روزهای اول و 
امروزش بهترین مدرک است. آن روزها چقدر رعایت 
می کردیم و جز در موارد ضروری آن هم با ماسک 
و دستکش و ژل بیرون نمی رفتیم. اما اکنون حال 
و روزمان را ببینید انگار نه انگار که کرونا هنوز دارد 
می ُکشدمان! درست است ویروس کرونا دیده نمی 
انفجار  چون  مهیبی  صدای  که  است  درست  شود، 
به  تا حدامکان   بگیریم.  اش  باید جدی  اما   ندارد 
جاهای شلوغ نرویم، ماسک بزنیم و سیستم ایمنی 
این ویروس  تقویت کنیم. کرونا  را مدام  بدن مان  
منحوس خیز وحشتناکی برداشته است. مرگ های 
بیشتری در راه است؛ بیشتر از جنگ نظامی! مراقب 

خود و همدیگر باشیم...

برخی  برداشتن  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  به  مردم  بی توجهی  پی  در     
محدودیت ها از سوی مسئوالن، چراغ های وضعیت سفید در شهرهای استان دوباره 
قرمز شدند. این ویروس منحوس در استان کرمان خیز وحشتناکی برداشته است 
که ممکن است مرگ های بیشتری را رقم بزند. با باال رفتن میزان سرایت پذیری این 
ویروس در استان کرمان، مسئوالن بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خواستار 

تعطیلی دوباره اصناف پر خطر شدند و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

ثروتی که از دل آتش 
جنگلها و مراتع 
بیرون می آید 

احمر  هالل  سازمان  مدیرعامل  قول  از  تیرماه   23 دوشنبه 
مراتع غرب  از  به جان 32 هکتار  استان خواندیم که آتش 
استان افتاد که خوشبختانه با همکاری امدادگران هالل احمر 
این آتش سوزی مهار شد. آتش سوزی در مناطق گوشک، 
های  شهرستان  توابع  از  آب  شکر  و  چهارگنبد  پنج،  کوه 

بافت و بردسیر و سیرجان رخ داد.
از سویی، آتش سوزی در جنگل های زاگرس که جان چند 
نفر از امدادگران را گرفت، خبر تاسف بار دیگری است که 
در کنار آتشی که به بخشی از جنگل های شمال افتاد، دل 

هر ایرانی میهن دوستی را به درد می آورد.
عامل این آتش سوزی ها، علف هایی است که در پی باران 
های بهار سبز می شوند و طی یکی دو ماه خشک می شوند 
و همچون بشکه های باروتی که در جنگل کار گذاشته شده 
طبیعت  تغییر  تهدید می کنند.  را  ایران  پوشش جنگلی  اند، 
ایران که خود را با برف های سنگین در زمستان و باران های 
سیل آسا در بهار و اواخر زمستان نشان می دهد و هر ساله 
بخشی از زیرساخت ها و دارایی های مردم را با خود می برد، 

یک واقعیت است که از چشم کارشناسان پنهان مانده است.
به عبارت واضح تر، نبایستی بارش های سیل آسایی را که 
چارچوب  در  است  بوده  سابقه  بی  گذشته  ی  دهه   5 طی 
ترسالی و عبور از خشک سالی ها مورد ارزیابی قرار داد. به 
نظر حقیر، بارش های خسارت بار چندساله ی اخیر، پدیده 
ای است که از تغییرات اقلیمی و گردش ایران بر پاشنه ی 

افزایش میزان بارندگی خبر می دهد.
با این وصف، از آنجا که پیشگیری، آسان تر و ارزان تر از 
درمان، صورت می گیرد، بر مسئوالن مربوطه است که سیل 
از جاری  پیش  ـ  علمی  دقیق  محاسبات  براساس  ـ  را  بندها 
مسیرهایی  را در  ببندیم و جاده های مواصالتی  شدن سیل 
احداث کنیم که سیالب ها نتواند به آنها آسیب وارد کند. 
به عنوان مثال به جای آنکه با ریختن شن و سنگ در حاشیه 
دل  در  را  جاده  و  بتراشیم  را  کوه  بسازیم،  جاده  رودخانه 
کوه بسازیم که سیالب ها نتوانند، جاده ها را با خود ببرند 
بسته شود. در مورد  به مصیبت دیدگان  امداد رسانی  و راه 
آتش سوزی ناشی از خشک شدن علف های بهاری نیز می 
توانیم، بدون صرف هر گونه هزینه ای پیشگیری کنیم. یعنی 

پیش از جاری شدن سیل، سیل بند را آماده کنیم.
اما سیل بند برای پیشگیری از بروز آتش سوزی در جنگل 
های تنک سلسله کوه های زاگرس و نیز مراتع کرمان، زمینه 
ی تولید ثروت را نیز فراهم آورد. به عبارت روشن تر »آتش 
به ثروت تبدیل می شود« برای تولید چنین ثروتی، می توان 
بخش خصوصی را تشویق کرد، گله های گوسفند را به چرا 
در مناطقی ببرند که علفزارهای پرپشت بعد از هر بارندگی 
ما  اقلیم  تغییر  چنانچه  یابد.  می  شکل  جنگلها  حوالی  در 
و  ای سرسبز  منطقه  به  نیمه خشک  یا  ای خشک  منطقه  از 
بر تعداد گله های عشایر  باشد، جا دارد  پرباران روی داده 
گله  تدریجی  حرکت  است،  بدیهی  شود.  افزوده  کوچنده 
ها در مراتع و کوهستانهای جنگلی زاگرس و دیگر مناطق، 
و  کننده  تهدید  عاملی  عنوان  به  اکنون  هم  که  هایی  علف 
می  گوسفندان  شکم  وارد  شوند،  می  شناخته  بار  خسارت 
کشور  برای  لبنیات  و  پشم  و  گوشت  شکل  به  و  شوند 

ارزآوری خواهند داشت.
و  بهداشت  آموزش،  از  بایستی  کوچنده  عشایر  البته،  صد 
فرهنگ برخوردار شوند تا چنین ثروتی تولید شود و چنان 

ثروتی طعمه ی آتش نشود.
طرحی  چنین  ی  درباره  هم  دیگر  بار  یک  حقیر  ی  بنده 
نوشتم ولی کمترین توجه ای به آن نشد، انشاء اهلل که این بار 
دلسوزان میهن عزیزمان، این تهدید را به فرصت بدل کنند.

مسئوالن سازمان جنگلها و مراتع نیک می دانند، جنگل های 
تاغ و گز که ده ها سال پیش در بیابان های اطراف کرمان 
آهنین  همچون سدی  و  قد کشیده  اکنون  اند،  شده  کاشته 
در مقابل شن های روان، از شهر کرمان محافظت می کنند. 
افزایش رطوبت زمینی  باعث  اخیر  باران های چند ساله ی 
شده است که این جنگل ها در آن رشد کرده اند، طبیعی 
است که به زودی علف های بهاری در نزدیکی این درختان 
نیز از زمین سر بر می آورند و در صورتی که به ثروت بدل 
نشوند، بدل به همان آتشی می شوند که افتاده است به جان 
از رسیدن سیل، سیل  پیش  ای کاش  جنگل های زاگرس. 
بند بسازیم! و ای کاش پیشگیری ارزان و آسان را بر درمان 

پرهزینه و سخت ترجیح می دادیم!

به قلم یحیی 
فتح نجات 

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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فرهنگ و ادب

نوشتاری درباره حسن مقدم؛ روشنفکری که از غرب زدگی وحشت داشت 

سرویس ادبی کرمان امروز
 

از فرنگ برگشته  با نمایشنامه جعفرخان  حسن مقدم که 
به شهرت رسید، نمایشنامه نویس کمدی اجتماعی و انتقادی 
عرصه  در  توانست  حیاتش  طول  در  که  می رود  شمار  به 
نخستین  او  باشد.  خود  دوران  سرآمد  نمایشنامه نویسی 
این  متوجه  که  بود  "غرب زدگی"  از  وحشت زده  روشنفکر 

خطر و بالی بزرگ اجتماعی شد.
حسن مقدم به روایتی در بهمن ۱۲۷۶ و به روایتی دیگر در 
بهمن ۱۲۷۷ در تهران به دنیا آمد و در آبان یا آذر ۱۳۰۴ در 
۲۷ سالگی بر اثر بیماری سل در آسایشگاه لیزن درگذشت. 
تر  بزرگ  برادر  و  احتساب الملک  خان  محمدتقی  فرزند  او 
محسن مقدم )واقف موزه مقدم دانشگاه تهران( بود که برای 
نخستین بار تئاتر را به صورت آکادمیک و حرفه ای در ایران 
در  تحصیل  به  خورشیدی   ۱۲۸۲ از  آورد.  صحنه  روی  به 
مدرسه ای آلمانی مشغول شد. سپس به دلیل این که پدرش 
برن  به  انتخاب شد  در سوییس  ایران  وزیرمختار  عنوان  به 
رفت و در پانسیون ایرانیان اقامت کرد. وی پس از دریافت 
به  ایرانیان'  'احمدیه   دبستان  در  اجتماعی  علوم  لیسانس 
تدریس پرداخت. پس از یادگیری زبان های فرانسه، آلمان، 
عبری، یونانی قدیم و التین در استانبول با ابوالقاسم الهوتی 
انتشار  در  او  به  که  بود  همان جا  و  آشنا شد  ادیب  و  شاعر 
فرانسه کمک می کرد. وی  در بخش مطالب  پاریس  نشریه  
در سوییس به عضویت انجمن ادبی بل لتر به معنی "ادب" 
درآمد و با هنرمندانی مانند استراوینسکی، آندره ژید، ریویر 
همراه  به  ایران  به  بازگشت  از  پس  او  شد.  آشنا  راموز  و 
دوستانش علی اکبر سیاسی، مشفق کاظمی، علی سهیلی و 
عبدالحسین میکده، انجمنی با نام "سروش دانش" و سپس 

"ایران جوان" را تشکیل داد.   
موفقیت ها و آثار

حسن مقدم در حدود سال های ۱۹۲۴ و ۱۹۲۵ میالدی به 

اندازه ای از شهرت دست پیدا کرده بود که نامش در بیشتر 
دوفرانس،  مرکور  جمله  از  اروپا  معروف  مجالت  و  نشریات 
ردیف  در   ... و  روولیترر  اروپ،  کودولوریان،  دوریان،  مساژ 
بزرگان علم و ادب قرار می گرفت. عمده مقاالت حسن مقدم 
در فاصله میان سال های ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۳ در روزنامه ایران 
او  که  منتشر می شد  قاهره"  تا  تهران  از  "مکتوب  عنوان  با 
و  اجتماعی  اوضاع  از  تجربیاتش  بر  تکیه  با  مقاالت  این  در 
سیاسی اغلب کشورهای اروپا سخن می گفت و مردم ایران 
را در جریان امور جهان می گذاشت. "علی نوروز" یکی دیگر 
و  روزنامه ها  فهرست  آن  در  که  بود  او  ارزنده  تحقیقات  از 
نشریات فارسی در ایام جنگ جهانی اول منتشر شده است. 
فرانسه  نشریات شرق شناسی  از  یکی  در  باارزش  مقاله  این 
منتشر و در آن عالوه بر نام بردن از صاحبان امتیاز نشریات 
کرده  یاد  نیز  آنها  سیاسی  گرایش  از  حتی  تیراژ،  میزان  از 

است.
 او همچنین پس از بازگشت دوباره به اروپا اقدام به انتشار 
یک مجله ادبی با عنوان "پارس" در استانبول کرد. مقدم در 

این نشریه با ابوالقاسم الهوتی و خان ملک ساسانی همکاری 
شاعر  الهوتی،  ابوالقاسم  درباره  مقاله ای  نگارش  داشت. 
کاظم  حماسی  نمایش نامه های  از  یکی  بر  نقدی  و  انقالبی 

زاده  از جمله آخرین کارهای حسن مقدم است.
باید   اگر بخواهیم درباره آثار حسن مقدم صحبت کنیم، 
گفت بیشتر آثاری که از او به جامانده به زبان فرانسه است. 
داستان  "هندوانه" یک  عنوان  با  او  کوتاه  داستان  نخستین 
فکاهی است که در سال  ۱۳۳۵ قمری در استانبول منتشر 
شد  باعث  نگارش  سبک  این  از  مردم  زیاد  استقبال  و  شد 
نتیجه  در  و  داده  ادامه  را  ابتکاری  و  تازه  این سبک  تا وی 
داستان های  بعدها  توانست  او  که  بود  تشویق ها  همین 
نرگس، شاهزاده خانم تاجی، زن حاجی آقا و ... را بنویسد. 
مقدم  اثر  دیگر  برگشته"  فرنگ  از  "جعفرخان  نمایشنامه 
تصویری  اثر  این  مواجه شد.  استقبال  با  انتشار  از  پس  هم 
بازگشت  از  پس  "جعفرخان"  نام  با  ایرانی  جوانی  از  است 
سالن  در   ۱۳۰۱ فروردین  هشتم  در  نمایش  این  اروپا.  از 
به  توجه  علت  به  و  رفت  صحنه  روی  به  تهران  گراندهتل 

تعصبات عامه  مردم و به سخره گرفتن متجددین، محبوبیت 
واقع  در  نمایشنامه  این  اجرای  کرد.  پیدا  زیادی  شهرت  و 
نخستین تئاتر مدرن در ایران بود، چون تا پیش از این تاریخ 
معموال نمایش های روحوضی و تعزیه متداول بود که از فنون 
حرفه ای تئاتر و بازیگری به دور بودند. مقدم پیش از نگارش 
این اثر در مطلبی می نویسد: "مدتی است که تماشای بعضی 
رفته ها  فرنگ  خنده آور  رویدادهای  و  مضحک  صحنه های 
را هم  بنویسم. اسم آن  نمایش نامه ای  بر آن داشته که  مرا 
انتخاب کرده ام، "جعفرخان از فرنگ آمده"، هدفم این است 
که نمایش سرگرم کننده باشد و نه تنها عده ای خاص، بلکه 
توده مردم هم بتوانند با موضوع نمایش رابطه برقرار کنند."

  از جمله آثار دیگر این نویسنده، نمایش نامه مهم و مشهور 
اما نادیده اش به نام "ایرانی بازی " بوده که پیش از این تنها 
در ۱۳۰۳ خورشیدی در آلمان اجرا شد. شخصیت اصلی این 
نمایشنامه همانند جعفر خان.. است و با همان نام، اما با یک 
تفاوت که به جای خودنمایی در محیط یک خانواده ایرانی 
سال های کوتاه، این بار برای یافتن شغل مناسب تمام ادارات 

دولتی را یکایک زیر پا می گذارد. )۱(
از جمله  تئاتر  آثار وی، چاپ نوشته هایی درباره  از دیگر   
نقدی است که بر اجرای اپرت "پری چهر و پری زاد" نوشته و 

از او چهره ای برتر در زمینه تئاتر ارایه کرده است.  
از نگاه دیگران

مرحوم محسن مقدم در کتاب "حسن مقدم و جعفرخان 
از فرنگ آمده" چنین گفته است: "بزرگترین هدف زندگی 
برادرم شناسایی بود، به عمق مشکل توجه داشت. شاید این 
تأثیری بود که از مطالعه آثار ادبی و اجتماعی یا آشنایی و 
همکاری با شخصیت های برجسته ای مثل آندره ژید، فروید 
و  بودن  عارف  و  داشتن  معرفت  بود.  شده  حاصل  تاگور  یا 
دانش اندوزی هدف اصلی زندگی اش بود. دنیا و زندگی بشر 
را در جوامع مختلف به شکل یک آزمایشگاه می دید و دوست 
داشت که مشاهداتش را در این آزمایشگاه به صورت ابزار کار 
درآورد. او پیرو مکتب رئالیسم بود و از تخیل پردازی خوشش 
نمی آمد. دوست داشت، طبیعت را آن طور که هست، زشت، 

نمی خواست  او  ببیند؛  انتقاد  قابل  و  فاسد  و حتی  خراب 
فقط ستایشگر زیبایی باشد."

است:  گفته  او  درباره  شیرازی"  انجوی  ابوالقاسم  "سید 
کفاف  او  کوتاه  عمر  که  بود  اشخاصی  آن  از  مقدم  "حسن 
و  ادب  برای  که می خواست  را  مهمی  بسیار  کارهای  انجام 
فرهنگ ایران انجام دهد، نداد، اما بنده با صراحت می توانم 
در  کار  آغاز  مردم  فرهنگ  زمینه  در  او  بگویم کوشش های 
از  وحشت زده  روشنفکر  اولین  که  او  است.  بوده  ما  کشور 
"غرب زدگی" بود و متوجه این خطر و بالی عظیم اجتماعی 
شده بود، کارهایی انجام داد که دهخدا در ادامه آن کوشید 
و صادق هدایت متوجه اهمیت آن شد و مرا که در این زمینه 
عالقه مندی هایی داشتم، تشویق کرد که به کار علمی در این 

زمینه بپردازم."
خداحافظی با دنیای نمایش

هیچ کدام از افرادی که او را می شناختند، تصور نمی کردند، 
استعداد و  با آن همه  و هنر  ادبیات  دنیای  با  او در جوانی 
پا به آرمگاه توتان خامون در مصر  او  درخشش وداع کند. 
گذاشت و این سرآغاز بیماری سل و سرانجام مرگش شد. 
"تقریبا  نویسد:  می  زندگی اش  از  برهه  این  درباره  خودش 
همه پزشکان گفته اند، ۶ ماه تا یک سال دیگر زنده ام، ولی 
می دانم که مرگ من قبل از این مدت خواهد بود و چقدر 
متاسفم که کارهای مهم و رمان ها و نمایشنامه هایی را که 
و  امیدها  چه  نداده ام،  انتشار  و  ننوشته  کرده ام  طرح ریزی 

آرزوهایی را باید به خاک سرد بسپارم."
این در حالی بود که پزشکان قاهره پس از انجام معالجات 
فراوان بر روی او، سرانجام نسبت به بهبودی اش قطع امید 
کرده و به او هشدار دادند که برای درمان و مداوای نهایی هر 
چه زودتر به سوییس یا کانادا برود. او نیز در نوامبر ۱۹۲۴ به 
سوییس رفت و در آسایشگاه مسلولین لیزن بستری شد با 
این امید که شاید بر سل غلبه کند؛ اما او سرانجام در نوامبر 
۱۹۲۵ در آسایشگاه لیزن چشم از جهان فروبست. او را در 

آرامگاهی در سوییس به خاک سپردند.
منبع: خبرگزاری ایرنا

نگاهی به زندگی  پوریای ولی؛ پهلوان ، صوفی و شاعر سده هفتم 
اسطوره جوانمردی و از خودگذشتگی 

سرویس فرهنگی- اجتماعی کرمان امروز
 

محمود خوارزمی مشهور به پوریای ولی، پهلوان، صوفی  
که  می رود  شمار  به  هجری  هشتم   و  هفتم   سده  شاعر  و 
مهمی  جایگاه   ایران ،  زورخانه ای  و  باستانی  ورزش   در 
از  و  به سبب حکایت هایی در خصوص جوانمردی  و  دارد 

خودگذشتگی او به شهرت رسیده است.
محمد خوارزمی ملقب به “پوربای ولی” است، بای لقب 
اشاره ای  یا  پدرش  نام  ولی  و  بزرگ  معنی  به  ترکی  در  او 
به مقام پیشوایی و قطبیت او است. برخی نیز ولی را نام 
خود او و بای را همان بیگ ترکی، لقب پدرش دانسته اند. 
نامدار  ورزشکار  این  زمان  به  نویس  تذکره  ترین  نزدیک 
مجالس  مؤلف  گازرگاهی،  حسین  کمال الدین  ایرانی، 
العشاق است که لقب او را “پریار” یاد کرده است که پوریا 
اطالق  افرادی  بر  و  است  یار  و  پری  کلمه   ۲ از  ترکیبی 
بوده اند،  ممتاز  شگفت انگیز  کارهای  انجام  در  که  می شود 
در خصوص زادگاه این پهلوان ارجمند نویسندگان اختالف 
نظر داشته اند برخی ایشان را از مردم اورگنج یکی از شهر 
گردآورنده  دامادی  سیدمحمود  دانند.  می  خوارزم  های 
خوارزمی  محمود  است:پهلوان  معتقد  المروه  األدب  کتاب 
و  گشود  جهان  به  دیده  اورگنج  شهر  در  قمری   ۶۵۳ در 
آموزش عرفانی و ورزش در زورخانه را در منطقه خوارزم 
آغاز کرد و به درستی یادآور شده است: زمان تولد پوریای 
ولی این پهلوان و شاعر نام آور ایرانی مصادف با دوره اول 
ناراحتی های  و  ایران  کشور  آشفتگی  هالکوخان،  حکومت 
ناشی از عواقب ایلغار مغوالن به سرزمین ایران بوده است. 
همین وضع اجتماعی مملکت بود که در نفس روح، دل و 
جان او تاثیر گذاشت و سبب تجلی تالطم های روحی او 
در اشعار و آثارش شد. وی می نویسد: تمام تواریخ و تذکره 
و  جوانمرد  پهلوان  این  حال  شرح  نحوی  به  که  نویسانی 
معرفت پیشه و عارف نیک اندیش را نوشته اند، صرفنظر از 
اینکه مقام پهلوانی ستوده اند، همه با هم به صفای روح و 
طبع واالی پوریای ولی اعتراف کرده اند و حتی درباره او 

افسانه  به  بیشتر  این داستان ها  اند که  نوشته  داستان ها 
صفای  و  جوانمردی  روح  نشانه  خود  اما  دارد  شباهت  ها 
البته داستان  ایران است.  این پهلوان قرون و اعصار  باطن 
زندگی پوریای ولی، اصل و نسب و هویتش و محل تولد و 
زندگی اش مانند بسیاری از شخصیت های تاریخی دارای 
شفاف  صورت  به  و  راحتی  به  که  است  زیادی  اختالفات 
نمی توان درباره آن سخن گفت. برای نمونه عده ای او را 
از اهالی هرات می دانند و برخی دیگر معتقدند که او اهل 
اورگنج از شهرهای خوارزم یا از مردم گنجه بوده است و 
دانند. در یک  اهل خوی و سلماس می  را  نیز وی  برخی 
طومار قدیمی که از زمان صفویه و حدود ۴۰۰ سال قبل 
از شهرستان  ولی  پوریای  پهلوان  که  است  آمده  طور  این 
خوی بوده است و البته که متن کامل و تصویر این طومار 
ورجاوند  پرویز  اثر  ایران«  باستانی  های  کتاب »ورزش  در 

موجود است.
 جوانمردی و پهلوانی پوریای ولی در کشتی

و  گرفت  می  کشتی  جوانی  زمان  همان  از  ولی  پوریای 
همچنین پیشینه پوستین دوزی و کاله دوزی داشت و در 
همان دوران جوانی به شهرهای گوناگون ایران و هندوستان 
سفر می کرد و در همه جا کشتی می گرفت تا این که به 
پهلوانی مشهور شد. این پهلوان در میان ورزشکاران ایران 
نمونه ای از پایمردی، جوانمردی و اخالق است و در مقام 
یک قدیس نیز در میان مردم جایگاه واالیی دارد. همچنین 
از نظر اخالق میان عامه مردم به ویژه ورزشکاران جایگاه 
واالیی دارد. در واقع  پوریای ولی در میان ورزشکاران ایران 
اسوهٔ جوانمردی و از خودگذشتگی است و در زورخانه ها 
هنگام انجام دادن کارهای دشوار، مانند سنگ گرفتن، نام 
نیز اشعاری  ابتدای هر کشتی  بر زبان می آورند. در  را  او 
خوانده می شود که منسوب به اوست. همچنین بوسیدن 
خاک گود کشتی اشاره ای به قدم بوسی پوریای ولی است. 
اصل های  عنوان  به  اصل،  دوازده  قدیمی  طومار  یک  در 
عنوان  به  آنها  از  که  آمده  جوانمردی،  و  پهلوانی  اساسی 
اصول  این  جملهٔ  از  است.  شده  یاد  ولی  پوریای  اصول 
احترام به پیش کسوت )کهنه سوار(، دروغ نگفتن، دشنام 
ندادن، ترک نماز نکردن و محبت به مردم است. در زمینهٔ 

فنون کشتی نیز ۳۶۰ فن را به او نسبت داده اند.در کتاب 
چنین  باره  این  در  زرین کوب  دکتر  تصوف  در  جست وجو 
آمده است:به موجب روایات در ایام جوانی قدرت جسمانی 
وی سبب شد که بر تمام زورآوران ایران و توران غلبه جوید 
موجب  بود  وی  در  که  روحانی  قدرت  پیری  روزگار  در  و 
گویند  یابد.  برتری  عصر  زهاد  و  اولیاء  تمام  بر  که  گشت 
به  وی  که  بود  آن  آورد  روی  معنوی  عالم  به  آنکه  سبب 
بنگال )مجالس العشاق جونی( رفت که پادشاه آنجا پهلوانی 
نام آور داشت و مقرر شد که وی با پهلوان خوارزم دست و 
پنجه نرم کند.این پهلوان که در مقابل پهلوان محمود خود 
را چون قطره ای در پیش دریا می دید سخت نگران شد. از 
این رو کوشید تا شاید با تقدیم نذر و نیاز و دعا و تضرع به 

درگاه خداوند بر حریف غلبه یابد.
قول  به  راهنما  و  مربی  مرشد،  پهلوان،  عنوان  به  وی    
رضاقلی خان هدایت نهایت شهرت را به دست آورده بود. 
هدایت قبول عامه پهلوان محمود را در خوارزم زیاده از حد 
دانسته و ارادت مردم را به او در حد نهایت اظهار کرده و 
آن گاه شرح احوال وی را چنین آورده است: اسم شریفش 

پهلوان و تخلصش قتالی است و در جوانی بر همه پهلوانان 
ایران و توران به قوت جسمانی غلبه داشته و در پیری بر 
جمیع سالکان راهروان عالم به نیروی روحانی مقدم شده. 
از  شهری  به  که  بوده  این  او  روحانی  قوت  سبب  گوینده 
مقرر  بوده  پهلوانی  را  پادشاهان شهر  رفته  بنگاه  شهرهای 
شد با پهلوان خوارزمی کشتی گیرد و چون آن مرد خود 
را در جنب پهلوان محمود مثال قطره ای از دریا می دید 
تشویقش کردند به نذر و نیاز و دعا پرداخته که بر وی غلبه 
برای  پوریای ولی، که  ار مسابقه،  یابد. صبحگاه روز پیش 
ادای نماز به مسجد رفته بود، شنید که زنی گریان و اشک 
ریزان به درگاه خدا دعا می کند که فرزندش را در مسابقه 
با پهلوانی که همه می گویند، شکست ناپذیر است، کمک 
او  کند؛ زیرا اگر پسرش شکست بخورد، حیثیت و آبروی 
در هند بر باد می رود. پوریا با شنیدن درد دل مادر پهلوان 
از  کند.  حریف  مغلوب  را  خود  گیرد  می  تصمیم  هندی، 
این رو، هنگامی که با او روبرو می شود، پس از کشاکش 
بسیار، شگردی به کار می برد که مغلوب رقیب خود شود. 
در میان ناباوری همه، پوریای ولی مسابقه را می بازد تا دل 

در  پوریا  پس  آن  از  باشد.  نشکسته  هندی  پهلوان  مادر 
میان پهلوانان نماد جوانمردی و گذشت در عین قدرت و 
زورمندی شده است. در همهٔ این افسانه ها و داستان های 
عامیانه، دربارهٔ شجاعت، تسلط او به فنون کشتی و توانایی 

های روحی و جسمی وی سخن رفته است.
 آثار بر جای مانده از پوریای ولی

با  قمری  در ۷۰۳  را  اشعار خود  دیوان  محمد خوارزمی 
عنوان کنزالحقایق به پایان رساند. این کتاب مشتمل بر پنج 
مقاله و یک هزار و ۳۰۰ بیت است در ابتدای کتاب پس 
از حمد و درود بر پیامبر)ص(، خلفای چهارگانه مدح شده 
ایمان،  دربارهٔ  اخالقی  و  عرفانی  مطالبی  دارای  کتاب  اند. 
نفس،  با  جهاد  حج،  زکات،  روزه،  نماز،  طهارت،  شهادت، 
عشق، مراد از مهدی موعود و صفات آن حضرت، میزان و 
قیامت است که در ضمن حکایاتی آمده است. کنزالحقایق 
در ۱۳۵۲ در تهران به چاپ رسیده است. مجموعهٔ رباعیات 
پوریای ولی که نسخهٔ خطی آن در مؤسسهٔ خاورشناسی 
به  تاشکند  در  است،  موجود  ازبکستان  علوم  فرهنگستان 
نیست  او روشن  رباعیات  واقعی  تعداد  است.  چاپ رسیده 
اما شعر وی ساده و به دور از پیچ و تاب های مرسوم است. 
وی در این رباعیات مردم را به پاک نهادی، عدل و انصاف، 
وفاداری، شادی، طلب دانش و سربلندی فرا می خواند و 
گاه اوضاع زمانه و مردم ریاکار و جاهل و اسیر خرافات را 

مذمت می کند.
وفات

دقیق  نامدار  پهلوان  این  تولد  دقیق  سال  که  همانطور 
معلوم  چندان  هم  وی  درگذشت  تاریخ  نیست،  مشخص 
شده  ذکر  ضدونقیضی  اعداد  منابع  از  بسیاری  در  نیست. 
است اما بسیاری از منابع سال ۷۲۲ قمری را سال مرگ 
وی ذکر کرده اند. آرامگاه وی در خیوه ازبکستان قرار دارد. 
شهر خیوه، ۲۵ کیلومتری جنوب شهر اورگنج مرکز استان 
خوارزم ازبکستان است، این مقبره به منظور بزرگداشت نام 
این پهلوان در فاصله سده های هشتم تا چهاردهم قمری 
و  فرهنگی  مجموعه  یک  صورت  به  میالدی(   ۲۰ تا   ۱۴(
تاریخی ساخته شده است. همچنین به روایتی مقبرهٔ او در 

خوی،  استان آذربایجان غربی واقع است.

اهدای خون سالم، اهدای زندگی
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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

خواستار تعطیلی دوباره اصناف پرخطر هستیم 

سرایت پذیری کرونا در کرمان، به باالی سه نفر رسید
گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
کرمان  استان  در  در خردادماه  کرونا  پذیری  سرایت  میزان 
به حدود یک نفر رسیده بود اما متاسفانه هم اکنون میزان 
سرایت پذیری این ویروس از سه نفر باالتر رفته و هر یک 
نفر بیمار، بیش از سه نفر را به این ویروس مبتال می کند، 
به همین دلیل است که تقریبا در اکثر خانواده های کرمانی 

مورد مبتال به این ویروس داریم.
گفت وگوی  در  طباطبایی"  احمدی  "سیدوحید  دکتر 
تفصیلی با ایسنا با اشاره به موارد جدید بستری قطعی ناشی 
از ابتال به کووید ۱۹ از هفته اول اردیبهشت ماه تا هفته سوم 
هفته سوم  از  که  دهد  می  نشان  آمارها  کرد:  اظهار  تیرماه 
خردادماه در استان کرمان مبتالیان به کووید ۱۹ خیز قابل 

توجه ای برداشته شد.
وضعیت  این  علت  که  اصلی  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
چیست؟ افزود: دالیل اصلی روند افزایشی مبتالیان به کووید 
بازگشائی های  به  توان  را می  و کشور  استان  در سطح   ۱۹
گذاری  فاصله  رعایت  عدم  اوضاع،  انگاری  عادی  پیاپی، 
فیزیکی و حتی استفاده از اسپیلت ها و کوارهای گازی بدون 
تهویه مناسب است که باعث شده در کشور، استان هایی که 
قرمز  یا  مرحله هشدار  در  اکنون  هم  داشتند  پایین  ابتالی 

قرار بگیرند.
استان  در   ۱۹ کووید  به  ابتال  از  ناشی  فوت  رکورد 

کرمان در هفته دوم تیرماه
احمدی طباطبایی با بیان این مطلب، آنچه که در بیماری 
هایی که واکسن و درمان قطعی ندارند، نقش مهم و تعیین 
کننده  می باشد، رفتار اجتماعی مردم و مسئوالن است اظهار 
کرد: متوسط تخت اشغال شده و موارد فوت قطعی مبتال به 
کووید ۱۹ در این بازه زمانی روند افزایش داشته و معموال 
چون موارد فوت ناشی از ابتال به این بیماری یک هفته بعد 
از بستری اتفاق می افتد، در هفته دوم تیرماه رکورد فوت 

در استان زده شد.
با اشاره به  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
وضعیت بیمارستان های کرمان گفت: دو بیمارستان افضلی 
پور و پیامبر اعظم )س( در کرمان به عنوان بیمارستان های 
اصلی بیماران کرونایی در استان در نظر گرفته شده اند که 
در بیمارستان افضلی پور در ابتدای شیوع این اپیدمی قرار 
بود، این بیماران در بخش عفونی بستری شوند که با ادامه 
روند بیماری این بخش دیگر پاسخگوی تعداد بیماران نبود 
و بخش داخلی نیز به کمک این بخش آمد اما همچنان روند 
بیماران سیر صعودی داشت و در نتیجه قرار شد بخش های 
و  استفاده کرده  بیماران کوویدی  برای  را  پور  افضلی  دیگر 
فقط به این بیماران خدمت بدهند و اکنون بخش جراحی 

بیمارستان افضلی پور نیز درگیر این بیماران شده است.
احمدی طباطبایی با اشاره به اینکه در برخی از بازه های 
پور )۳۰  افضلی  بیمارستان  ویژه  مراقبت  زمانی تخت های 
تخت( کامال پر و تعدادی نیز خارج از بخش مراقبت های 
ویژه زیر دستگاه بودند افزود: هم اکنون در بیمارستان افضلی 
پور به جزء در بخش ICU نوزادان و بخش زنان، تمام بخش 

ها این بیمارستان بیمار کوویدی بستری می شود.
وی با تاکید بر اینکه با اقدامات صورت گرفته هم اکنون 
تخت بیمارستانی داریم اما تخت های عفونی و داخلی این 
بیمارستان کامال پر است و موجب شد بسیاری از خدمات 
بیمارستان مانند عمل های جراحی، پیوند و ... کنسل شود 
اظهار کرد: در حال حاضر بیمارستان افضلی پور کرمان، به 

بیمارستان خاص کووید ۱۹ در استان تبدیل شده است.
۴۶ تا ۵۰ درصد بیماران کرونایی بدون عالمت هستند

مراحل  به  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
بیماری کووید ۱۹ اشاره کرد و گفت: یک فرم این بیماری، 
افراد بدون عالمت می باشند به طوری که ۴۶ تا ۵۰ درصد 
است  ممکن  ولی  هستند  عالمت  بدون  کرونایی  بیماران 

موجب انتقال بیماری بشوند.
دارای  کرونایی  بیماران  از  تعدادی  اینکه  بیان  با  وی 
عفونت های ابتدائی )عالئم خفیف و متوسط( هستند، اظهار 
صورت  به  است  ممکن  افراد  این  در  ابتدایی  عالئم  کرد: 
خستگی، سرفه خشک در ابتدای کار و بعدا ممکن است تب 

به آن نیز اضافه شود.
یا یکسری  اینکه بدن درد  به  اشاره  با  احمدی طباطبایی 
عالئم گوارشی مانند اسهال و استفراغ، درد قفسه سینه یا 
نیز می  و چشائی  بویائی  و حتی کاهش حس  نفس  تنگی 
تواند از عالئم ابتال به کووید ۱۹ باشد افزود: ۸۰ تا ۸۵ درصد 
تا  یا عالئم خفیف  بدون عالمت  فرم  یا  بیماران کووید ۱۹ 
افراد  این  برای  را  دارند و می شود درمان سرپائی  متوسط 

انجام داد.

به  اشاره  با  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
بیمارستان  در   ۱۹ کووید  به  مبتال  موارد  درصد   ۱۵ اینکه 
نفس  تنگی  شدید  فرم  در  کرد:  اظهار  شوند،  می  بستری 
افراد  این  در  اکسیژن  اشباع  درصد  و  کند  می  پیدا  شدت 
کاهش می یابد که باید این افراد سریعا بستری شوند زیرا 

وضعیت جسمانی این افراد بحرانی و خطرناک خواهد بود.
در  شده  بستری  افراد  درصد   ۱۵ از  اینکه  بیان  با  وی 
های  عفونت  دارای  درصد   ۵ است  ممکن  ها،  بیمارستان 
بیمارستانی  ویژه  های  تخت  نیازمند  و  شده  شدید  خیلی 
شوند افزود: خیلی از افراد بدون عالمت ممکن است عالمت 
دار نشوند یا اینکه به سمت عفونت ابتدائی، متوسط و شدید 
بیایند اما برخی دیگر به سمت عفونت خیلی شدید می روند 
و فرم التهابی خیلی شدید در ارگان های مختلف بدن )به 
ویژه ریه( در این افراد ایجاد شده و به دستگاه های تهویه 
مکانیکی نیازمند شده و در ادامه نارسایی چندین ارگان را 

به همراه خواهد داشت.
از چه کسانی تست PCR گرفته می شود؟

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پاسخ به 
افزود:  بدهند   PCR تست  باید  کسانی  که چه  سوال  این 
هدف  های  گروه  بهداشت،  وزارت  های  پروتکل  براساس 
غربالگری آزمایشگاهی تست PCR، افراد »سرپائی عالمت 
دار دارای سن باالی ۶۰ سال، فرد دارای عالمت دار و دارای 
فرد  با  تماس  در  »افراد  باردار«،  زنان  و  ای  زمینه  بیماری 
مبتالی قطعی به شرط آنکه سن باالی ۶۰ سال، زنان باردار 
و یا دارای بیماری های زمینه ای«، »زندانیان عالمت دار در 
قرنطینه ورودی«، »کارکنان زندانیانی که در تماس مستقیم 
با زندانی مبتال قرار داشته اند«، »معتادین متجاهر عالمت 
های  بخش  در  شاغل  »پرسنل  و  ماده۱۶«   مرکز  در  دار 
ویژه کووید ۱۹ و کارکنان ارائه خدمات برای کووید ۱۹ در 

واحدها« می باشند.
از  اینکه در شرایط کنونی  به  اشاره  با  احمدی طباطبایی 
افزود:  شد  نخواهد  گرفته  کرونا  تشخیصی  تست  کسی  هر 
باید بپذیریم در شرایط خاص جنگی و تحریمی هستیم و 
تست  علمی  و  هدفمند  باید  پس  است،  محدود  تجهیزات 
به مراکز درمانی مراجعه می  از هر کسی که  و  انجام شود 

کند، تست گرفته نخواهد شد.
انجام تست های  با معرفی مراکز منتخب ۱۶ ساعته  وی 
کووید ۱۹ در استان کرمان گفت: براساس پروتکل وزارتخانه 
در شهرهای بزرگ به ازای هر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، باید 
یک مرکز منتخب وجود داشته باشد اما در کرمان ما ۳ مرکز 
منتخب برای انجام تست های کووید ۱۹ )سه راه مدیریت 
مرکز نوریه، مرکز خدمات جامع سالمت در باقدرت و مرکز 
به بیمارستان  بلوار کوثر نرسیده  خدمات جامع سالمت در 

شفا( دایر کرده ایم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره مراکز 
جامع سالمت ۱۶ ساعت در  ماهان، گلباف، شهداد، راین، 
راور،  شهربابک،  بردسیر،  ارزوئیه،  بافت،  کوهبنان،  چترود، 
زرند و رابر در حوزه ۹ شهرستان تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان گفت: در این مراکز که از ساعت ۷.۵ صبح تا 
۲۳ فعال می باشند، پزشک، پرستار و نمونه گیر وجود دارد 
که پزشک در ابتدا معاینات الزم را انجام و دستورات را طبق 

پروتکل های وزارت بهداشت صادر می کند.
عمدتا  مراکز  این  در  اینکه  بیان  با  طباطبایی  احمدی 
خدمات به صورت رایگان و یا با تعرفه دولتی می باشد افزود: 
کنند، طبق  می  مراجعه  مراکز  این  به  که خودشان  افردی 
 ۳۰ بیمه  با  که  تومان  هزار   ۱۴ حدود  )آزاد  دولتی  تعرفه 
درصد این مبلغ( از آنها هزینه گرفته خواهد شد اما برخی 
افراد که با بیمار قطعی تماس داشته اند )فاصله کمتر از یک 
و یا ۱.۵ متر و با مدت زمان بیشتر از ۱۵ دقیقه( از سوی 
خود این مراکز درمانی فرا خوانده شده اند، به صورت رایگان 

خواهد بود.
تشخیصی  های  تست  انجام  خصوصی  آزمایشگاه 

کرونا در کرمان نداریم
مراکز  در  ها صرفا  این تست  که  این هشدار  اعالم  با  وی 
می  صورت  بهداشت  وزارت  های  پروتکل  طبق  و  دولتی 
گیرد افزود: انجام این تست ها در آزمایشگاه های خصوصی 
گاها تا حدود ۵۰۰ هزار تومان نیز هزینه دارد اما در کرمان 
آزمایشگاه خصوصی که بتواند تست تشخیصی کرونا را انجام 

دهد، وجود ندارد.
تعریف  به  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
طبق  گفت:  و  پرداخت   ۱۹ کووید  به  مبتال  مشکوک  افراد 
پروتکل ها، به افرادی که با سرفه، گلودرد، با یا بدون تب به 
مراکز درمانی مراجعه کند، فرد مشکوک به کووید ۱۹ گفته 

می شود و از این افراد عالمت دار نیز زمانی تست گرفته می 
شود که دارای بیماری زمینه ای، زنان باردار و یا باالی ۶۰ 

سال سن داشته باشند.
احمدی طباطبایی ادامه داد: به این افراد آموزش های الزم 
داده می شود و به شدت توصیه می شود که سر کار حاضر 
نشده )از این افراد تعهد گرفته می شود که از منزل بیرون 
نروند و در صورت بیرون آمدن مجرم خواهند بود(، در منزل 
دستشوئی ها  از  داشته،  اسکان  دیگر  اتاق  یک  در  قرنطینه، 
جدا یا تهویه دار استفاده کرده، پنجره اتاق را مرتبا باز نگه 
را  متر  یک  از  بیش  فاصله  خانواده  اعضای  سایر  با  داشته، 
حفظ کرده، از ماسک استفاده کنند، با دیگران سر یک سفره 
نباشد و مرتب دست ها را شست و شو و حداقل تا ۱۰ روز 

از خانه نباید خارج شوند.
افزود:  باشند  نگران  نباید  افراد  این  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
این موارد مشکوک مرتبا مورد پایش قرار می گیرند و به آنها 
آموزش داده می شود که در صورت عالمت خطر همچون 
تنگی نفس و درد قفسه سینه، باید فورا به اورژانس و پزشک 

مراجعه کنند.
بی جهت جیب رادیولوژیست ها را پر نکنید

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه 
مراقبین سالمت به صورت یک روز در میان با این افراد در 
تماس بوده و وضعیت جسمانی این افراد را پایش می کنند 
افزود: همچنان از مردم می خواهیم در صورتی که عالمت 
خفیف دارند وارد سامانه سالمت بشوند تا تعیین تکلیف شده 
و در صورتی که حتی دچارعالئم جدی این بیماری شدند 
خدمات  مرکز  کدام  به  که  کرد  خواهد  مشخص  آنها  برای 

سالمت مراجعه کنند.
با تاکید بر اینکه افراد دارای  احمدی طباطبایی بار دیگر 
بادی  آنتی  تست های  انجام  به  نیاز  بیماری  خفیف  عالئم 
افزود:  ندارند  ریه  اسکن  تی  و سی   CBC، CRP خون، 
طبق پروتکل های اعالمی، در مراحل ابتدائی بیماری نیازی 
به انجام هیچگونه تست تشخیصی نیست اما متاسفانه برخی 
هیچ  به  که  دهند  می  انجام  را  کارها  این  دلیل وحشت  به 
جیب  و  خریده  را  اشعه  ریسک  تنها  و  نبوده  نیازی  عنوان 

رادیولوژیست ها را پر می کنند!
وی با اشاره به اینکه تست PCR برای همه توصیه نمی 
شود و در شرایط فعلی فقط از بیماران زمینه ای، بیماران 
عالمت دار و کسانی که در تماس نزدیک با افراد قطعی بوده، 
گرفته می شود افزود: با توجه به درصد خطای این تست، 
بیماری  کننده  رد  عنوان  به  نیز  منفی  های   PCR حتی 

نخواهد بود
بخش  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه تمامی استان 
این  به  آلوده  و  شده  بیماری  این  درگیر  اکنون  هم  کرمان 
ویروس می باشند، به موضوع نقاهتگاه ها اشاره کرد و گفت: 
ما  مردم  آنکه  دلیل  به  اما  هستند  فعال  هنوز  ها  نقاهتگاه 
روابط اجتماعی باال داشته و اگر در جایی ایزوله بشوند، دچار 
افسردگی می شوند، به همین دلیل استفاده از نقاهتگاه زیاد 

خوب نیست.
به  ابتال  از  ناشی  فوت  و  بستری  موارد  سن  کاهش 

کووید ۱۹ در استان کرمان
احمدی طباطبایی درباره ابتالی کودکان به کووید ۱۹ نیز 
گفت: سازمان جهانی بهداشت صراحتا اعالم کرده که افراد 
در هر سنی ممکن است به کرونا مبتال بشوند اما خوشبختانه 
احتمال فرم شدید در کودکان کمتر است و به هیچ عنوان 

مطرح نیست که کودکان نمی توانند این بیماری را بگیرند.
استان کرمان  در  اخیر  متاسفانه در چند وقت  افزود:  وی 
هم سن مبتالیان قطعی، موارد بستری و مرگ و میر ناشی 
از ابتال به کووید ۱۹ پایین تر آمده و حتی موارد فوتی را در 
افراد بدون بیماری زمینه ای نیز داشته ایم اما در مجموع 

احتمال مرگ و میر در بیماران زمینه ای بیشتر است.
پاسخ  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
افزود:  است؟  کرده  پیدا  جهش  کرونا  آیا  که  سوال  این  به 
بحث جهش مطرح نیست. در هر بیماری، عامل بیماری زائی 
ممکن است کم و یا زیاد شود و این به معنای جهش نیست. 
به طور مثال آنفلوآنزا در تابستان عامل بیماری زائی آن کم 

می شود.
احمدی طباطبایی ادامه داد: شیوع که بیشتر شود مسلما 
مرگ و میر نیز بیشتر خواهد شد  که ممکن است جهش 
ویروس باشد یا نباشد اما در مجموع در حال حاضر قدرت 

انتقال ویروس کرونا زیاد شده است.
باید تاالرها بسته شوند

وی درباره فعالیت تاالرها نیز گفت: درباره فعالیت تاالرها 
دیدگاه های مختلفی وجود دارد به طوری که برخی معتقدند 
به  مراسمات  برگزاری  است  ممکن  شود،  بسته  تاالرها  اگر 
مکان های زیرزمینی کشیده شود و برخی نیز معتقدند که 

می تواند با بسته شدن تاالرها، کمی شرایط بهتر شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه اگر تاالرها را ببندیم حداقل 
افزود: نباید این  ۵۰ درصد برگزاری مراسم کم خواهد شد 
 ۱۰۰ دهیم،  می  انجام  که  اقدامی  هر  که  کنیم  فکر  گونه 
خوب  تواند  می  گاهی  هم  کاهش  بود.  خواهد  موثر  درصد 

باشد.
احمدی طباطبایی با بیان اینکه با بسته شدن تاالرها قطعا 
که  معتقدیم  ما  کرد:  اظهار  گرفت  نخواهند  مراسم  برخی 
تاالرها باید بسته شوند و پیشنهاد داریم که مشاغل پرخطر 
جمعه  ها،  نمایشگاه  ورزشی،  های  باشگاه  تاالرها،  مانند 
بازارها دوباره بسته شوند نامه این پیشنهاد را آماده کرده و 

به ستاد کرونا اعالم خواهیم کرد.
تا سال آینده در ایران واکسنی به دست ما نخواهد رسید

حالت  ترین  خوشبینانه  در  داد:  ادامه  طباطبایی  احمدی 
نخواهد رسید  ما  به دست  واکسنی  ایران  آینده در  تا سال 
و در کشورهای خارجی نیز احتمال آنکه واکسن های آنها 
خیلی  شود،  بازار  وارد  و  رسیده  دستشان  به  سال  پایان  تا 

ضعیف است.
معاون بهداشتی با تاکید بر اینکه هیچ درمان داروئی اثبات 
افراد  برای  افزود:  ندارد  وجود  بیماری  این  برای  ای  شده 
مبتال به کووید ۱۹ رژیم داروئی پیشنهادی همان ترکیبات 

کلروکین است.
وی با اشاره به اینکه داروی »رمدسیویر« هنوز در پروتکل 
نشان می دهد  اظهار کرد: تحقیقات  نیست  بهداشتی  های 
جواب  دارو  این  آزمایشگاهی  صورت  به  و  موارد  برخی  در 
داده است ضمن آنکه برای داروی دگزامتازون، نیز به صورت 
برخی  برای  تنها  و  نمی شود  توصیه  عنوان  به هیچ  روتین 
دوزهای  با  ویژه  های  بخش  در  شده  بستری  خاص  موارد 
خاص و صرفا استفاده می شود و به هیچ عنوان کورتون برای 

همه توصیه نمی شود.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه سازمان جهانی بهداشت 
افزود:  است  نکرده  تایید  بیماری  این  برای  را  دارویی  هنوز 
های  کارخانه  داروئی،  های  شرکت  برخی  گول  نباید 
داروسازی و تاجران دارو که سوداگران دارو و سالمت هستند 

و  شست  بر  هنوز  جهانی  بهداشت  سازمان  و  بخوریم  را 
شوی مرتب دست ها، عدم تماس دست ها به صورت، چشم 
و بینی، پوشاندن دهان هنگام عطسه و سرفه رعایت فاصله 

حداقل یک متر را تاکید دارد.
های  پروتکل  جزء  حاضر  حال  در  "رمدسیویر« 

درمانی نیست
قرار  تبلیغات  این  تاثیر  اینکه مردم تحت  بر  تاکید  با  وی 
پزشکان  برخی  که  هستیم  شاهد  متاسفانه  افزود:  نگیرند 
داروهایی مانند »رمدسیویر« را برای بیمار تجویز می کنند 
و سبب می شوند که بیمار سردرگم شده و مجبور شود برای 
خرید آن هر مقدار هزینه را پرداخت کند و این اتفاق سبب 
ایجاد بازار سیاه دارویی در جامعه خواهد شد در حالی که 
حال  در  »رمدسیویر«  عنوان  هیچ  به  که  کنیم  می  تاکید 

حاضر جزء پروتکل های درمانی نیست.
احمدی طباطبایی در بخش دیگری از گفت و گوی خود با 
ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا استان کرمان در موج دوم 
اپیدمی کرونا قرار گرفته است؟ گفت: نمی توانیم با قاطعیت 
که  اپیدمی  ایم.  کرده  رد  را  اپیدمی  اول  موج  این  بگوییم 

ایجاد می شود ممکن است  چند موج داشته باشیم.
وی درباره نشانه های بیماری کووید ۱۹ نیز گفت: عالئم 
اصلی این بیماری گلودرد، سرفه، بدن درد، خستگی و عالئم 
گوارشی و حتی در برخی کاهش حس های بویایی و چشائی 
است اما در کودکان می تواند قرمزی چشم و کاوازاکی نیز 
به عنوان عالئم شروع کووید ۱۹ باشد که البته خیلی شایع 

نبوده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به 
تواند تب،  تاثیری ندارد و نمی  نیز  اینکه دیگر تب سنجی 
از  بسیاری  افزود:  باشد  بیماری  این  از  ای  نشانه  عنوان  به 
تب  دارای  یا  و  بوده  تب  بدون  ویروس  کرونا  مبتال  موارد 

خفیف هستند.
را در پیش رو  پاییز سختی  امسال  اینکه  به  اشاره  با  وی 
می  را  شرایط  ترین  سخت  اکنون  افزود:  داشت  خواهیم 
انجام  را  باید توجیه مسئوالن و همکاران  گذرانیم زیرا هم 
می دادیم و هم مردم را توجیه می کردیم و متاسفانه در این 

راستا با چالش های فراوانی روبرو بودیم و هستیم.
احمدی طباطبایی با انتقاد از رفتار برخی مسئولین ادارات 
پزشکی  های  گواهی  متاسفانه  ادارات  برخی  گفت:  استان 
و  نپذیرفته  خود  کارمندان  برای  را  درمانی  منتخب  مراکز 
از آنها نتیجه تست مثبت کرونا را می خواهند در حالی که 
مراکز  پزشک  گواهی  بهداشت،  وزارت  های  پروتکل  طبق 
به  مبتال  و  مشکوک  کارمندان  به  مرخصی  برای  منتخب 

کووید ۱۹ کفایت می کند.
بخش  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
پایانی صحبت های خود بر استفاده صحیح از ماسک تاکید 
و  بایدها  یکسری  دارای  ماسک  از  استفاده  گفت:  و  کرد 
مهم  بسیار  ماسک  از  صحیح  استفاده  بنابراین  نبایدهاست 

است.
نباید هرکاری خواستیم با ماسک انجام بدهیم

ماسک  با  خواستیم  هرکاری  نباید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
خیلی  ماسک  به  زدن  دست  کرد:  اظهار  بدهیم  انجام 
خطرناک است ضمن آنکه آوردن پایین ماسک و قرار دادن 
آن بر روی چانه و گردن موجب آلوده شدن ماسک خواهد 

شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر 
اینکه فاصله گذاری اجتماعی و گندزدایی سطوح به منظور 
جلوگیری از انتقال از سطوح همچنان مورد تاکید سازمان 
انتقال  احتمال  کرد:  نشان  خاطر  است  جهانی  بهداشت 
این  انتقال  و  بوده  کم  خیلی  هوا  طریق  از  کرونا  ویروس 
ویروس از طریق قطرات تنفسی )حین صحبت کردن، سرفه 

و عطسه( است.
احمدی طباطبایی با اشاره به اینکه در بیمارستان ها که 
ممکن است ساکشن صورت بگیرد، احتمال انتقال ویروس 
عمومی  های  مکان  در  افزود:  دارد  وجود  هوا  طریق  از 
اما  ندارد  از طریق هوا وجود  انتقال ویروس  خیلی احتمال 
توصیه می شود مردم در هنگام استفاده از کولرهای گازی 
منظور  به  را  پنجره ها  ماشین،  کولرهای  و حتی  اسپیلت  و 

تهویه هوا باز کنند.
نیز  موادغذایی  طریق  از  کرونا  ویروس  انتقال  درباره  وی 
گفت: اگر دست ها آلوده باشند احتمال انتقال ویروس وجود 
دارد اما سازمان بهداشت جهانی انتقال را از طریق خوردن 
انتقال ویروس از طریق  اما بیشترین روش  منتفی ندانسته 
قطرات تنفسی ناشی از عطسه، سرفه و  ترشح قطرات در 

حین صحبت کردن خواهد بود.
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برگزاری آزمون کرونایی ها درشرایط متفاوت

آزمایش DNA راز دختر ۲۲ ساله را بر مال می کند

آموزش  و  بهداشت،درمان  وزیر  بهداشت  معاون 
یا  و  مبتال  داوطلبان  اینکه  بر  تاکید  با  پزشکی 
مشکوک به کروناویروس نباید در جلسه آزمون های 
پیش رو حضور داشته باشند، گفت: این افراد باید 
فرم خوداظهاری که منتشر خواهند شد، را تکمیل 
کنند تا در شرایط متفاوت آزمون خود را ارائه دهند.
به  مطلب  این  بیان  ضمن  رئیسی  علیرضا  دکتر 
آزمون های  بهداشتی  پروتکل های  جزئیات  تشریح 
پیش رو در کشور پرداخت و اظهار کرد: تمام تالش 
به دلیل شیوع کرونا در  این است که آزمون ها  ما 
پروتکل های  جهت  همین  به  نشوند؛  لغو  کشور 
تدوین  ایمن  آزمون های  برگزاری  برای  بهداشتی 

کرده ایم.
استانداردهایی  براساس  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
که ما در پروتکل های بهداشتی برگزاری آزمون های 
سراسری در نظر گرفته ایم، میزان فضایی که باید 
برای هر فرد اختصاص داده شود افزایش یافته است 
و می توان گفت سالمت دانشجویان با اجرای دقیق 

این پروتکل تامین خواهد شد.
ما  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر  بهداشتی  معاون 
برای شرایط مختلف برگزاری آزمون ها پروتکل های 

متفاوتی را تنظیم کرده ایم مثاًل اگر آزمون در یک 
فضای سرپوشیده برگزار شود یک نوع پروتکل و اگر 
هم در فضای باز برگزار شود پروتکل های دیگری را 
اجرا خواهیم کرد اما در فضای سرپوشیده آزمون ها 
تعداد  و  باشد  داشته  قرار  مناسبی  تهویه  باید 
افرادی که در این فضا قرار می گیرند باید استاندارد 
باشد؛ ضمن اینکه زمان حضور افراد در حوزه های 

امتحانی نیز باید مطابق دستورالعمل باشد.
پروتکل های  براساس  کرد:  تاکید  رئیسی  دکتر 
دارای  افراد  ورود  از  فوق،  موارد  برای  شده  تدوین 
سراسری  آزمون های  برگزاری  های  حوزه  به  عالمت 
جلوگیری می کنیم؛ ضمن اینکه داوطلبان بیمار به 
داشته  حضور  آزمون  جلسه  در  نباید  عنوان  هیچ 
عنوان  می توانیم  که  است  شرایط  این  در  باشند 
رعایت شده  آزمون ها  اجرای  پروتکل های  کنیم که 

اند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت مسئول 
در  بهداشتی  پروتکل های  اجرای  نحوه  بر  نظارت 
آزمون های پیش روی کشور است و این وزارتخانه در 
نظارت های خود بر نحوه اجرای دقیق پروتکل های 
بهداشتی در حوزه های برگزاری امتحان تاکید دارد و 

اگر در مناطق قرمز و یا حتی سفید این پروتکل ها 
با دقت اجرایی نشوند امکان برگزاری آزمون در آن 

حوزه وجود ندارد.
کرد:  تاکید  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 

سامانه  در  آزمون ها  برگزاری  از  قبل  دانشجویان 
خود اظهاری ثبت نام کنند و بر این اساس شرایط 
ویروس  این  به  داوطلبانی که  برای  آزمون  برگزاری 

مبتال و یا مشکوک هستند متفاوت خواهد بود. 

اواخر هفته گذشته مردی به اداره پلیس رفت و مدعی 
هنگام  قبل  ۲۲ سال  می کرده  فکر  که  را  دخترش  شد 
به دنیا آمدن فوت کرده است االن نزد خانواده دیگر پیدا 

کرده است.
برای  همسرم  قبل  ۲۲ سال  گفت:  شکایتی  با طرح  وی 
مرکزی  خیابان های  از  یکی  در  بیمارستانی  در  زایمان 
تهران بستری شد. وقتی دخترم به دنیا آمد کادر درمانی 
مدعی شدند که دخترم به خاطر مشکالت تنفسی فوت 
را  دخترمان  فوت  موضوع  زمان همسرم  آن  است.  کرده 
تأیید کرد، اما پس از آن اختالفات ما بیشتر شد تا جایی 

که چند سال بعد همسرم همراه فرزندانم مرا ترک کردند 
و به آلمان رفتند. در این مدت همسرم بدون اینکه از من 
طالق بگیرد همراه فرزندانم در آلمان زندگی می کنند و 
من هم درتهران تنها هستم تا اینکه چند روز قبل مرد 
ناشناسی با من تماس گرفت و گفت قصد دارد راز دختر 
فوت شده ام را بعد از ۲۲ سال بر مال کند. او گفت: دخترم 
را  او  بود و همسرم  نکرده  بیمارستان فوت  آن زمان در 
برای فرزند خواندگی به خانواده ای که بچه دار نمی شدند، 
داده بود و االن هم دخترم با آن خانواده زندگی می کند. 
شدم  متوجه  که  داد  من  به  را  خانواده  مشخصات  او 

هم  دار  بچه  و  من هستند  دور  بستگان  از  خانواده  آن 
نمی شدند. پس از این به سراغ آن خانواده رفتم و از دور 
تحقیق کردم که فهمیدم آن ها دختر ۲۲ ساله ای به نام 
فریبا دارند و از آنجایی که آن دختر شباهت زیادی به من 
و خانواده ام دارد احتمال می دهم که او دختر من باشد. 
وی در پایان گفت: آن زمان فکر نمی کردم همسرم به من 
دروغ گفته باشد، اما االن متوجه شدم که او دخترم را به 
آن خانواده فروخته است به همین خاطر درخواست دارم 

بررسی کنید که آیا فریبا دختر من است؟
جنایی  بازپرس  دستور  به  مأموران  شکایت  این  از  پس 

از  تحقیق  با  که  کردند  آغاز  را  خود  تحقیقات 
از  پس  شاکی  دختر  دریافتند  نظر  مورد  بیمارستان 
تنفسی  بیماری  به خاطر  اما  نکرده،  فوت  آمدن  به دنیا 
از سوی یکی از اعضای خانواده اش به بیمارستان دیگری 
بیمارستان  مسئوالن  دیگر  سوی  از  است.  شده  منتقل 
دوم هم به مأموران پلیس اعالم کردند که در آن زمان 
هیچ نوزادی با آن مشخصات برای درمان به بیمارستان 
منتقل نشده است. بدین ترتیب بازپرس دستور داد که 
برای برمال شدن راز دختر ۲۲ ساله از وی آزمایش دی 

ان ای صورت بگیرد.

ساخت اولین فیلم سینمایی

 در فضا
انجام پروژه تاریخ ساز  "یونیورسال پیکچرز« در حال مذاکره برای 
خواهد  فیلمبرداری  فضا  در  بار  اولین  برای  که  است  سینمایی 
به  ساز  تاریخ  فیلم  این  در  بازی  برای  است  قرار  کروز«  شد.»تام 
 ۴۵۰ در  فضا  المللی  بین  ایستگاه  به  لیمان«  »دوگ  کارگردانی 
کیلومتری زمین برود.این پروژه بزرگ سینمایی با همکاری شرکت 

فضایی  »SpaceX« و »ناسا« ساخته خواهد شد.

آخرین وضعیت سند راهبردی ایران

 و چین از زبان معاون ظریف
مذاکرات  برگزاری  کرونا  شیوع  که  این  بیان  با  خارجه  وزیر  معاون 
حضوری درباره توافق همکاری های بلندمدت سیاسی و اقتصادی با 
ایران  انداخته است، گفت: درباره جزئیات توافق  چین را به تعویق 
انصاری درباره آخرین خبرها در  باید صبر کنیم. غالمرضا  و چین 
خصوص مذاکرات بین ایران و چین برای اجرای سند همکاری های 
راهبردی بلند مدت اظهار داشت: برای این که یک سند مسیر خود 
را )تا زمان اجرا( طی کند، مدت طوالنی زمان می برد و ممکن است 
چندین بار سند نهایی شود، اما دوباره کم و زیاد و )تغییراتی در آن 
داده( شود؛ امیدواریم سند همکاری های ایران و چین هر چه سریعتر 

به مرحله نهایی خود برسد و برای مذاکرات اجرایی آماده شود.

قسط وام ودیعه مسکن 
برای مستاجران چقدر است؟

خانواده های ۵ نفره و حقوق بگیر ثابت، خانه اولی ها و کسانی که 
امسال ازدواج کرده اند، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
در اولویت دریافت این تسهیالت قرار دارند. پروانه اصالنی، مدیرکل 
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می گوید: مطابق قوانین 
اما به موجر  بانکی، این وام به مستأجر تعلق می گیرد،  و مقررات 
میلیون،   ۵۰ تهران  کالنشهر  برای  وام  مبلغ  می شود.  پرداخت 
کالنشهرهای دیگر ۳۰ میلیون و برای دیگر شهرستان ها ۱۵ میلیون 
تومان با سود ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است. طبق اعالم محمود 
محمود زاده ۵۰ میلیون تومان تسهیالت در طرح ودیعه مسکن به 
مستأجران متقاضی پرداخت می شود که پس از یک سال باید آن را 
به بانک بازگردانند و در این مدت ماهانه ۵۴۰ هزار تومان نیز سود 
این تسهیالت را پرداخت کنند.وی با بیان این که ۵۰ میلیون تومان 
وقتی  گفت:  است،  ماهانه  اجاره  تومان  میلیون  نیم  و  یک  معادل 
مستأجر فقط سود این وام را به بانک می پردازد، یک میلیون تومان 

به وی در اجاره بها کمک شده است.

تأثیرات کرونا بر فرآیند فرزندخواندگی
آمار دقیقی  بهزیستی کشور گفت:  وحید قبادی دانا رئیس سازمان 
دچار  میزان  چه  را  فرزندخواندگی  فرآیند  کرونا،  شیوع  که  نداریم 
فرزندخواندگی  فرآیند  فعلی،  شرایط  طبیعتا  است.  کرده  مشکل 
و  است  کرده  مشکل  دچار  را  پروسه  این  و  می کند  درگیر  نیز  را 
طوالنی تر طی می شود. شیوع کرونا بخشی از فرآیند فرزندخواندگی 
را که مربوط به بازدیدها و رفت و آمد های فرزندان با خانواده های 
فرآیند  از  بخشی  است.  شده  مشکل  دچار  می شود،  فرزندپذیر 
از طریق سامانه  ندارد  نیاز  مراجعه حضوری  به  فرزندخواندگی که 
به  مربوط  که  دیگر  بخش  است.  انجام  حال  در  فرزندخواندگی 
مراجعات حضوری فرزندان با خانوادهاست لغو نشده است و فقط به 

صورت محدودتر انجام می شود.

اعترافات عجیب جوانی 

که برادر ۱۲ساله اش را دار زد

مرد جوان و همسرش که برای خرید به بازار رفته بودند ساعت ۱۱صبح 
به خانه برگشتند، اما با درهای بسته یکی از اتاق ها مواجه شدند 
و زمانی که از پنجره به داخل اتاق نگاه کردند با صحنه ای بسیار 
وحشتناک روبه رو شدند. در این لحظه مرد جوان با دیدن پیکر 
آویخته  دار  به  را  برادر ۱۲ ساله اش که گویا خود  امیر  بی جان 
در  اتاقی  داخل  را که  برادر دیگرش  و  فریادی کشید  ناگهان  بود 
با  و  شدند  اتاق  وارد  بالفاصله  آن ها  زد.  صدا  بود  استراحت  حال 
چاقو طناب دور گردن این طفل بی گناه را پاره کردند و او را به 
بیمارستان رساندند. معاینات اولیه پزشکان حاکی از مرگ این پسر 
نوجوان بود و با گزارش ماجرا به فوریت های پلیسی ۱۱۰، ماموران 
انتظامی بالفاصله درمحل حاضر شدند. اما بررسی های اولیه پلیس 
از  به دار آویخته شدن  از  بود که پسر نوجوان قبل  از آن  حاکی 

ناحیه پشت سر آسیب دیده است.
ماموران انتظامی به دستور بازپرس ویژه قتل بازجویی های خود را 
از برادر ۱۹ساله مقتول که در زمان حادثه در منزل بوده است آغاز 
داشت  زیادی  بسیار  اضطراب  و  دلهره  که  پرونده  مظنون  کردند. 
در اعترافاتی تکان دهنده گفت: از چندی قبل با دختر همسایه 
مان دوست شده بودم و ما گاهی باهم قرار می گذاشتیم و چند 
دقیقه ای صحبت می کردیم. روز حادثه در حال گفت وگو با دختر 
مدام  و  می کرد  بازیگوشی  کوچکم  برادر  که  بودم  ام  عالقه  مورد 
مزاحم ما می شد. من چند بار به او تذکر دادم که بیرون برود و 

مزاحم نشود. اما او همچنان بازیگوشی می کرد.
خیلی  بودم  شده  عصبی  و  ناراحت  خیلی  بابت  این  از  که  من 
سریع به سویش حمله ور شدم و با عصبانیت سرش را گرفتم و به 
دیوار کوبیدم. در این لحظه داداش کوچولویم بیهوش شد و هرچه 
صدایش زدم جوابی نداد. برادرم نفس نمی کشید و برای این که 
کسی بویی از این ماجرا نبرد پیکر بی جانش را به داخل اتاق بردم 

و با صحنه سازی طوری وانمود کردم که خودش را دار زده است.
متهم به قتل افزود: دقایقی بعد برادر بزرگم و همسرش وقتی به 
خانه برگشتند و با این صحنه روبه رو شدند از من کمک خواستند 
و با وجود آن که تمام وجودم می لرزید خودم را بی اطالع از این 
افزود: رابطه دوستی خیابانی من  موضوع نشان دادم. پسر جوان 
برادر بی گناهم  تا  باعث شد  راحتی  به همین  و دختر همسایه 
را به قتل برسانم و از وقتی این حادثه رخ داده هر لحظه که یاد 
روی  دنیا  می افتم  اش  مظلومانه  و  معصوم  و چهره  او  خنده های 

سرم آوار می شود .

محصوالت  تولیدکننده  که  مدیران خودرو  شرکت 
خودرویی چینی است حتی از بازار آزاد نیز گران تر 
می فروشد. این در حالی است که در سال گذشته در 
تعزیراتی هم  پرونده اش  مداوم،  گران فروشی های  پی 

شد اما دست از گرانفروشی برنداشت.
پس  گذشته  سال  اینکه  وجود  با  ایسنا،  گزارش  به 
شرکت  گران فروشی های  گزارش   بار  چندین  از 
مدیران خودرو، حتی به نرخ هایی باالتر از قیمت های 
زمانی  فواصل  در  پی درپی  افزایش های  یا  بازار 
مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  رییس  کوتاه ، 
عملکرد  بر  ناظر  نهاد  عنوان  به  تولیدکنندگان  و 
از  نهایت  در  و  شد  موضوع  پیگیر  خودروسازان 
آماده سازی پرونده این شرکت  برای ارسال به سازمان 
این  شدن  تعزیراتی  داد،  خبر  حکومتی  تعزیرات 
شرکت هم باعث نشد دست از گران فروشی های خود 

بردارد.

این شرکت در سال جاری نیز به روند افزایش قیمت 
محصوالت خود در فواصل کوتاه ادامه داد؛ به گونه ای 
که ظرف مدت یک ماه، بین ۱۹ تا ۴۷ میلیون قیمت 
محصوالت خود را باال برد و این در شرایطی بود که 
تنها یک هفته از به روزرسانی قیمت محصوالت خود 

برای امسال می گذشت.
این  موافقت  از  رقابت  شورای  رییس  آنکه  از   پس 
سازمان با افزایش قیمت خودرو به صورت هر سه ماه 
یکبار، براساس تغییرات تورم بخشی به عنوان یکی از 
متغیرها در قیمت گذاری خودرو خبر داد، از آنجایی 
آماده  همیشه  مدیران خودرو  خودروسازی  گروه  که 
برای افزایش قیمت بوده، هفته گذشته لیست جدید 
قیمتی محصوالت خود را پس از آنکه برای مدتی از 

سایت فروش خود حذف کرده بود منتشر کرد.
نکته عجیب آنجاست که این افزایش قیمت حتی از 
قیمت های بازار آزاد هم فراتر رفته و محصوالت این 

بازار  از  گران تر  تومان  میلیون   ۷۰ تا  پنج  از  شرکت 
به فروش می رسد.

براین اساس بیشترین گران فروشی این شرکت مربوط 
به خودروی MVM ۳۱۵  است که با قیمیت معادل 
۷۰ میلیون تومان گران تر از بازار و با نرخ ۲۹۰ میلیون 
تومان به فروش می رسد؛ این در حالی است که در 

بازار این خودرو ۲۲۰ میلیون تومان قیمت دارد.
که  دارند  قرار   MVM X۳۳ و   ۶ آریزو  آن  از  پس 
بازار  از  گران تر  تومان  میلیون   ۴۰ و   ۵۰ ترتیب  به 
توسط شرکت عرضه می شوند. قیمت آریزو ۶ در این 
 MVM قیمت  و  تومان  میلیون   ۵۵۰ خودروسازی 

X۳۳  حدود ۳۹۰ میلیون تومان تعیین شده است.
همچنین MVM X۲۲ دنده ای الکچری ۱۵ میلیون 
تومان، مدل اتوماتیک آن ۲۲ میلیون تومان و دنده ای 
از  گران تر  تومان  میلیون  پنج  آن  اکسلنت  اسپورت 
 MVM بازار به فروش می رسند. قیمت کارخانه ای

X۵۵  اتوماتیک اکسلنت ۲۵ میلیون تومان و مدل 
اسپرت اکسلنت اتوماتیک آن هشت میلیون تومان 

از بازار گران تر است.
توربو  براین در گروه محصوالت چری، آریزو ۵  عالوه 
۲۵ میلیون تومان گران تر از بازار معامله می شود؛ در 
میلیون   ۳۷۵ بازار  در  خودرو  این  قیمت  که  حالی 
تومان  میلیون   ۴۰۰ آن  شرکتی  قیمت  است  تومان 

تعیین شده است. 
تیگو IE ۵  و تیگو ۷ نیز به ترتیب ۱۳ و ۲۰ میلیون 
این  قیمتی  لیست جدید  در  بازار  از  گران تر  تومان 
شرکت قیمت گذاری شده اند. قیمت تیگو IE ۵  در 
بازار ۵۰۰ میلیون و تیگو ۷ حدود ۶۲۰ میلیون تومان 

است.
محصوالت شرکت مدیران خودرو از گروه خودروهای 
داخل  در  که  است  چین  چری  و    MVM چینی 

مونتاژ و تولید می شوند

نفوذ  ایران  به  دیرتر  پاییز  فصل  در  بارشی  سامانه 
می کند. رئیس مرکز خشکسالی گفت: از نیمه دوم تیر 
اقلیم کشور  در  دوره سال  گرمترین  نیمه  مردادماه  تا 
است. احد وظیفه رئیس مرکز خشکسالی در گفت و 
باشگاه  اقتصادی  گروه  و شهرسازی  راه  خبرنگار  با  گو 
خبرنگاران جوان، از ماندگاری هوای گرم تا اواسط مرداد 

خبر داد و گفت: همه ساله از نیمه دوم تیر تا نیمه 
مرداد ماه گرمترین دوره سال در اقلیم کشور است که 
با این وجود انتظار خنک شدن هوا تا ۲ هفته آینده را 
نباید داشت. وی با اشاره به اینکه طی ۲ هفته آینده 
افزایش دما به اوج خود می رسد، افزود: طی هفته های 
کاسته  هوا  گرمای  از  تدریج  به  مرداد  چهارم  و  سوم 

می شود. وظیفه با بیان اینکه میزان دما نسبت به دوره 
بنابر نقشه های  ندارد، گفت:  تفاوت چندانی  بلندمدت 
هواشناسی در ۲ هفته اول مرداد در بیشتر نقاط کشور 
خوزستان  استان  همچون  کشور  غرب  جنوب  ویژه  به 
دما یک تا ۳ درجه بیش از نرمال پیش بینی می شود. 
بارش  وضعیت  آخرین  درباره  خشکسالی  مرکز  رئیس 

قابل  بارش  به طور کلی  تابستان  بیان کرد: در فصل 
توجهی نداریم و تنها بارش محدود به سواحل شمالی، 
شمال غرب و جنوب شرق کشور می شود. وی با اشاره 
به اینکه در هفته دوم مرداد پدیده خاصی نداریم، افزود: 
جنوب  در  بارش  مرداد  چهارم  و  سوم  هفته های  طی 

شرق نرمال و باالی نرمال پیش بینی می شود.

افزایش ۵ تا ۷۰ میلیونی قیمت محصوالت یک خودروساز نسبت به بازار

ماندگاری هوای گرم تا نیمه مردادماه 
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سرپرست انجمن زورخانه ای کارگران کرمان:

مسابقات زورخانه ای کارگران
 در کرمان برگزار می شود

برگزاری  از  کرمان  استان  کارگران  زورخانه ای  و  پهلوانی  انجمن  سرپرست 
نخستین دوره مسابقات پهلوانی و زورخانه ای کارگران استان کرمان به مناسبت 

اعیاد قربان و غدیر خبر داد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  وی 
استان  کارگران  زورخانه ای  و  پهلوانی  مسابقات  دوره  نخستین  گفت:  کرمان، 
کرمان، یادبود مرحوم مرشد رضا آستانی، اولین مرشد کارگران استان کرمان به 

مناسبت عید قربان تا عید غدیر به صورت مجازی برگزار می شود.
او با اعالم اینکه این رقابت ها به همت هیات ورزش کارگری، اداره کل ورزش و 
جوانان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می شوند، افزود: مسابقات 
در رشته پا زدن کرمانشاهی ویژه جامعه شریف کار و تولید و خانواده هایشان 

پیگیری می شود که در پایان به نفرات برتر حکم و مدال اهدا می شود.
طالبی هدف انجمن از برگزاری این رقابت ها را ایجاد نشاط و شادابی در قشر 
زحمت کش کارگری، شناسایی پیشکسوتان زورخانه ای کارگران و فعال کردن 
این انجمن در شهرستان ها عنوان و تصریح کرد: تالش می کنیم با فعال کردن 
انجمن زورخانه ای کارگران در کنار و هم راستا با هیئت پهلوانی و زورخانه ای 

استان، بتوانیم کار را به نحو احسن انجام دهیم.
کل  اداره  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  کارگری،  ورزش  هیات  از  او 
ورزش و جوانان استان کرمان به واسطه حمایت هایشان در این رخداد ورزشی 

قدردانی کرد.

توقیف محموله ۲۰ میلیاردی 
شیشه و هروئین در فاریاب

شامل  مخدر  مواد  محموله  توقیف  از  فاریاب  شهرستان  قضایی  حوزه  رییس 
شیشه و هروئین به ارزش تقریبی ۲۰میلیارد ریال در فاریاب خبر داد.

از کرمان  باشگاه خبرنگاران جوان  استان های  به گزارش خبرنگار گروه 
محموله  گفت:  فاریاب  شهرستان  قضایی  حوزه  رییس  ساالری،  بهرام   ،
مواد مخدر شامل شیشه و هروئین از دو دستگاه خودرو کشف و یک 

قاچاقچی دستگیر شده است .
۲۰۰گرم  و  ۲۰کیلو  میزان  ماهرانه ای  طرز  به  قاچاقچیان  کرد:  اعالم  او 
شیشه و ۲۱کیلو ۴۷۰گرم هروئین در خودرو های توقیف شده جاسازی 

کرده بودند.
بیان  فاریاب،  انتظامی  کارکنان  تالش های  از  تشکر  ضمن  ساالری 
کرد:سوداگران مرگ که افرادی غیربومی بودند قصد انتقال این محموله 
مواد مخدر را از استان سیستان و بلوچستان به سمت شهر های مرکزی 
کشور داشتند که با هوشیاری ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر فاریاب 

موفق به اجرای نقشه شوم خود نشدند.
قانون گذار مجازات های  اینکه  به  اشاره  با  فاریاب  دادگاه عمومی  رییس 
الزم  قضایی  گفت:دستورات  است،  گرفته  درنظر  رابطه  دراین  سنگینی 

جهت دستگیری سایر متهمان در این پرونده صادر شده است.

توصیه های کاربردی برای پیشگیری از 
سرقت خودرو

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان برای پیشگیری از وقوع 
سرقت خودرو یک سری نکات مهم و کاربردی را یادآوری کرد.

سرهنگ یداهلل حسن پور، رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
بیشتر موارد در کمین خودرو هایی می نشینند  کرمان گفت: سارقان در 
که صاحبان آن ها بدون رعایت نکات ایمنی، خودرو های خود را در مکانی 
خلوت، تاریک و کم تردد پارک می کنند که سارقان از این فرصت استفاده 
کرده و باشگرد های خاص خود لوازم داخل خودرو و در مواقعی خود خودرو 

را سرقت می کنند.
اوافزود: در این رابطه به همگان توصیه می شود خودروی خود را به لوازم 
ایمنی نظیر دزد گیر، سویچ مخفی، قفل فرمان، قفل پدال، قفل سوئیچی 
و سایر وسایل بازدارنده مجهز و خودروی خود را حتی برای دقایقی کوتاه 

در اختیار افرادی که شناخت کافی از آنان ندارید قرار ندهند.
سرهنگ حسن پور با تاکید بر خودداری از پارک خودرو در اماکن خلوت 
بر  سوئیچ  دادن  قرار  از  خود،  ترک خودرو  هنگام  به  کرد:  بیان  تاریک  و 
روی آن جدا بپرهیزید و همیشه هنگام ترک خودرو از بسته شدن کامل 
در ها و شیشه ها اطمینان حاصل کنید و همچنین هنگام ورود و خروج از 

پارکینگ منزل مراقب باشید افراد غریبه وارد پارکینگ نشوند.
او رها کردن خودرو به صورت روشن را نیز از جمله موارد زمینه ساز سرقت 
برشمرد و گفت: در زمان خروج از پارکینگ منزل، ابتدا خودرو را خاموش 
و سوئیچ را برداشته و سپس درب پارکینگ را ببندید و چنانچه خودرو 
را به علت نقص فنی هل می دهید، اجازه ندهید افراد غریبه و ناشناس 
پشت فرمان بنشینند و عالوه بر این هنگام ترک اتومبیل، اسناد و اوراق 

شناسایی و اموال با ارزش را در داخل خودرو قرار ندهید.

فوتبال  برتر  لیگ  ششم  و  بیست  هفته  رقابت های 
با قهرمانی زودهنگام شاگردان یحیی گل محمدی به 

پایان رسید.
ورزشی  گروه  فوتسال  و  فوتبال  خبرنگار  گزارش  به 
و  بیست  هفته  رقابت های  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
انجام ۸ دیدار در روز های  با  فوتبال  برتر  لیگ  ششم 
پرسپولیس، در  و  پایان رسید  به  و جمعه  پنجشنبه 
فاصله ۴ هفته مانده به پایان لیگ نوزدهم، سریع ترین 

قهرمانی ادوار لیگ برتر را به دست آورد.
با  سپاهان  جدول  باالی  در  مهم  بازی های  دیگر  در 
برتری مقابل صنعت  نفت آبادان عالوه بر گرفتن انتقام 
بازی دور رفت، رده دوم جدول رده بندی را از تراکتور 
در  تراکتور  و  شهرخودرو  حساس  دیدار  گرفت.  پس 
استقالل و نساجی مازندران  بازی  مشهد و همچنین 
فوالد  رسیدند.  پایان  به  تساوی  با  آزادی  ورزشگاه  در 
خوزستان نیز با برتری دقایق پایانی مقابل ذوب آهن، 
تاخیر  به  ساعت   ۲۴ برای  را  پرسپولیس  قهرمانی 
سهمیه  گرفتن  برای  را  خودش  شانس  و  انداخت 

آسیایی افزایش داد.
کسب  با  سیرجان  گل گهر  جدول،  انتهای  در  اما 
از  تبریز،  در  ماشین سازی  مقابل  حساس  امتیاز   ۳
منطقه سقوط فرار کرد و پیکان پس از توقف مقابل 
پارس جنوبی دوباره در وضعیت قرمز قرار گرفت. دیدار 
دیگر تیم های انتهای جدولی، یعنی سایپا و شاهین 
تیم  دیگر  تا  رسید  پایان  به  تساوی  با  هم  بوشهر 
خودروساز تهرانی هم با قرار گرفتن در رده چهاردهم، 

خطر سقوط به دسته پایین تر را احساس کند.
نتایج بازی های هفته بیست و ششم لیگ برتر

• نفت مسجد سلیمان یک - پرسپولیس ۲
• سپاهان یک – صنعت نفت  صفر

• فوالد ۲ – ذوب آهن یک

• شهرخودرو صفر – تراکتور صفر
• استقالل یک – نساجی یک

• ماشین سازی یک – گل گهر ۲
• پیکان صفر – پارس جنوبی صفر

• سایپا یک – شاهین شهرداری یک
تعداد گل های هفته: ۱۴گل

میانگین گل: ۱/۷۵ گل در هر بازی
مسجد  نفت  های  تیم  بازی  بازی ها:  پرگل ترین 
سلیمان - پرسپولیس، ماشین سازی - گل گهر و فوالد 
- ذوب آهن، ۳ دیداری که با ۳ گل به پایان رسیدند، 

پر گل ترین بازی های این هفته محسوب می شوند.
کم گل ترین بازی ها: دیدار های شهرخودرو -  تراکتور 
و پیکان - پارس جنوبی، نیز ۲ بازی بودند که بدون گل 

به پایان رسیدند.
تیم هفته: گل گهر؛ فرار از منطقه سقوط با برتری 

خارج از خانه
تبریز،  ماشین سازی  مقابل  گل گهر  هفته  این  برتری 
آن هم در دقایق پایانی باعث شد تا شاگردان مجید 
از منطقه سقوط  از خانه،  بازی خارج  جاللی، در یک 
فرار کنند و حاال عالوه بر شاهین انتهای جدولی، ۲ 

تیم خودروساز تهرانی، یعنی پیکان و سایپا، بیش از 
هر تیم دیگری خطر سقوط به لیگ آزادگان را احساس 
کنند. برد این هفته آبی پوشان  سیرجانی باعث شد تا 
۲ پله )بیش از هر تیم دیگری در این هفته( در جدول 

رده بندی صعود داشته باشند.
بازیکن هفته: لوسیانو پریرا؛ گل + پاس گل

 پیرمرد تمام نشدنی و برزیلی فوالد، این هفته در دیدار 
مقابل ذوب آهن،  دقیقه ۵۵ تیمش را پیش انداخت، 
اما در حالی که بازی با گل به خودی کولیبالی رو به 
اتمام بود، روی پاس پریرای ۳۶ ساله به صابر حردانی، 

با برتری قرمزپوشان اهوازی به پایان رسید.
دروازه بان هفته: درخشش حقیقی در آزادی

 دروازه بان ۳۲ ساله و پیشین پرسپولیس و تیم ملی، 
بار ها  و  داشت  آزادی  وزشگاه  در  خیره کننده ای  شب 
مهاجمان استقالل را در گلزنی ناکام گذاشت. حقیقی، 
در چند مرحله و در موقعیت تک به تک فرصت گلزنی 
و  قایدی  میلیچ،  نداد.  را  مجیدی  فرهاد  شاگردان  به 
حتی اسماعیلی، در بازی پنجشنبه شب، فرصت های 
تنها  اما  داشتند،  نساجی  دروازه  بازکردن  برای  خوبی 
یک بار شیخ دیاباته آن هم از روی نقطه پنالتی موفق 

به باز کردن دروازه علیرضا حقیقی شد.
مربی هفته: یحیی گل محمدی

راحتی  کار  سلیمان  مسجد  در  هم  آن  نفت،  بردن 
مهدی  مقابل  دوئل  در  گل محمدی  یحیی  نیست. 
پایان  در  و  بود  برنده  خود  قدیمی  همبازی  تارتار، 
این بازی، چهارمین قهرمانی متوالی سرخپوشان رقم 
تارتار  به شکست  موفق  خورد. گل محمدی در حالی 
در این بازی شد، که در رقابت های لیگ نوزدهم هیچ 
تیمی موفق به این کار در مسجد سلیمان نشده بود و 
۳ باخت قبلی نفت مقابل تیم های تراکتور، شهرخودرو 

و استقالل در تبریز، مشهد و تهران رقم خورده بود.
 گل هفته: محمد میری

میری،  محمد  توسط  هفته  این  برتر  گل  بدون شک 
بازیکن تیم فوتبال نساجی به استقالل تهران زده شد. 
گلی که به قول مجید نامجو مطلق مربی استقالل، 
که  حالی  در  دهد.  رخ  بار  یک  سال   ۲۰ هر  شاید 
آبی پوشان با ضربه دیاباته از حریف جلو افتاده بودند، 
ضربه ناگهانی میری از میانه های زمین اهالی فوتبال 
را یاد گل کریم باقری به تیم ملی کره جنوبی یا شوت 
استقالل  به  تهران  نفت  پیراهن  با  غفوری  وریا  زیبای 

انداخت.
جمع  در  علیپور  و  شیخ  صعود  لیگ:  گلزنان   

برترین ها
شهریار مغانلو )۱۲ گل(، مهدی ترابی و عیسی آل کثیر 
)۱۰ گل(، این هفته از بازی ها موفق به گلزنی نشدند، 
اما گل این هفته شیخ دیاباته باعث شد تا این بازیکن 
از ارسالن مطهری و مهدی قایدی )۹ گل( فاصله بگیرد 
برسد. علی علیپور هم  رتبه دوم جدول گلزنان  به  و 
در  سلیمان،  مسجد  نفت  مقابل  خود  دیشب  گل  با 
این جدول  جایگاه سوم  در  استقالل،  مهاجم   ۲ کنار 

قرار گرفت.

برترین های هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال ؛ 
 گل محمدی، گل گهر و سوپر گل نساجی در جمع برترین ها

خبر

به  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  نظرسنجی  در  غفوری  وریا 
عنوان بهترین خط دفاع در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۸ انتخاب 

شد.
به گزارش گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان، کنفدراسیون 

تا  کرد  برگزار  نظرسنجی  یک  گذشته  هفته  آسیا  فوتبال 
بهترین های خط دفاع در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۸ را انتخاب 

کند.
در قسمت نامزد های کسب عنوان بهترین مدافع راست آسیا 

نام وریا غفوری، کاپیتان استقالل حضور داشت. در پایان این 
نظرسنجی غفوری با کسب ۹۲ درصد آراء با قطعیت بهترین 
مدافع راست آسیا انتخاب شد و به تیم منتخب سال ۲۰۱۸ 

لیگ قهرمانان راه پیدا کرد.

وریاغفوری به تیم منتخب لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۸ راه یافت
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روایت »کرمان امروز« از افتتاح طرح های شهرداری کرمان طبق برنامه با حضور مجازی شهردار 
که این روزها مبتال به کرونا و در خانه قرنطینه است:

درکمسئولیتبهروشیکنجیبزاده

یک بام و چند هوای کرمان ؛ 

از خنک ترین نقطه ایران تا گرمترین نقطه جهان 

فکر نمی کنم اگر از یک کرمانی بپرسند که بیشترین 
منتشر می  از شهرداری کرمان  نشریه  را کدام  انتقاد 
دهه  یک  نبرد.در  نام  امروز«  »کرمان  از  بتواند  کند 
اخیر که بنده حقیر مدیریت این مجموعه را بر عهده 
شهری  معضالت  به  که  ام  کرده  سعی  همواره  دارم 
و  باشم  داشته  موشکافانه  و  انتقادی  دیدی  استانی  و 
رو  به  رو  هم  مسئوالن  مهری  بی  با  گاهی  متاسفانه 
نداشت. تاثیر  ما  اما در شدت و ضعف دیدگاه  شدیم 

گاهی هم مسئوالن به ما لطف داشتند و حتی گاهی 
اوقات مدیران، از ارشد تا مسئولیت های پایین تر از ما 
می خواستند که برخی انتقادها را مطرح کنیم تا در 
روند برطرف کردن معضالت بتوانند از نیروی رسانه ای 
استفاده کنند. در این بین یکی از مسئوالن نجیبی که 
فهم و درک فعالیت رسانه ای و اهمیت آن را درک می 

کند، شهردار جوان و کاربلد کرمان است که هیچگاه 
فعالیت  به  زیادی  انتقادات  اینکه  با وجود  امروز  به  تا 
هایش مطرح داشتیم، رفتار غیرحرفه ای از خود بروز 
نداده است.البته اگر شجره این مرد خالق را پیگیری 
کنیم یقینا متوجه خواهیم شد که این رفتار نجیبانه 
اما به هر حال وظیفه داشتیم که  به چه دلیل است. 

به مردم این وجه شهردار کرمان را نیز گزارش کنیم.
شده  متن  این  نگارش  باعث  امروز  که  ای  نکته  اما 
زمینه  در  کرمان  شهردار  ی  مسئوالنه  رفتار  است 
ابتدا  در  است. شعاری که  افتتاح  شعار هر هفته یک 
شعار  یک  تنها  ها  ای  رسانه  ما  ی  تجربه  اساس  بر 
به نظر می رسید. اما پس از مدتی متوجه شدیم که 
واقعا این شعار در حال عملی شدن است و هر هفته 
شاهد یک اتفاق خوب هستیم. اما در این مسیر یک 
مشکل پیش آمد و آن ابتالی آقای عالمزاده به کرونا 
بود. خبری که اگر درباره بعضی مسئوالن دیگر شنیده 
لغو کردن شعار هر هفته  برای  یقین می کردم  بودم 
یک افتتاح ساخته شده است، اما شهردار فعلی تا به 
امروز دروغ نگفته است و به همین دلیل برایم سوال 
بود که افتتاح بعدی با توجه به بیماری ایشان چگونه 
متوجه  افتتاح  روز  در  اینکه  تا  انجام شود.  است  قرار 

افزارهای فضای مجازی در  نرم  از طریق  ایشان  شدم 
مراسم افتتاحیه حضور پیدا کرده است. یقین دارم که 
اگر در دوره های پیشین این اتفاق برای یک شهردار 
افتاده بود به همین بهانه طرح ها را حداقل یک ماه 
بسیار  کردند.  می  لغو  اصال  یا  و  انداختند  می  عقب 
خرسندم که امروز فردی به عنوان شهردار در این شهر 

توان  می  و  است  حرف  حرفش  که  کند  می  خدمت 
روی وعده هایش حساب کرد. در یک سال اخیر اگر 
یک بررسی اجمالی انجام دهیم متوجه می شویم که 
شده  اجرا  کرمان  در  مهمی  و  زیبا  بسیار  های  طرح 
ها  طرح  این  کنار  در  اینکه  تر  مهم  همه  از  و  است 
هیچ حقوق معوقی وجود ندارد و هیچ بدهی هم برای 

اتفاقی که شهردارهای  نمانده است.  باقی  شهرداری 
پیشین درباره آن یقین داشتند که ممکن نیست. بنده 
با دو شهردار پیشین شخصا مصاحبه داشتم و ایشان به 
وضوح مطرح کردند که »اگر شهرداری بدهی نداشته 
باشد که شهرداری نیست« امروز شاهد هستیم در این 
شرایط عجیب و غریب معاصر که سکه و دالر از سویی 
و کرونا از سویی دیگر گلوی مردم را در آستانه دریده 
شدن قرار داده اند، در کرمان یک نجیب زاده ی عزیز 
بدون  حتی  و  شود  دوتا  حرفش  که  است  این  نگران 
حضور خودش فرمان افتتاحیه صادر می کند و نگران 
ای  باشد،  نداشته  ها حضور  عکس  در  که  نیست  آن 

کاش دیگر مدیران هم از ایشان می آموختند.
این  آینده  های  شماره  در  اما  گفتیم  را  اینها  همه 
روزنامه یقینا درباره اتفاقاتی نظیر آسفالت پُر از چاله 
برخی نقاط شهر، کثیفی و بی توجهی برخی نواحی و 
اجرای طرح های نا متعارف نظیر قفس میدان آزادی، 
سکوت نخواهیم کرد و حتی اگر یک نجیب زاده خوش 
نخواهیم  بیکار  باشد  داشته  اشتباهی  رفتار  هم  قول 
نشست. از همین متن استفاده می کنیم و برای آقای 
شهردار آرزوی بهروزی و بهبود هرچه سریع تر داریم.

سرویس خبر و گزارش کرمان امروز
 

استان کرمان دارای ظرفیت ها و قابلیت های جغرافیائی، 
اقتصادی، گردشگری متنوع و متعددی است که این دارائی 
ها، موجب شده پهناورترین استان کشور را به بهشت زمین 

شناسان )معادن( و استان چهار فصل معرفی کنند.
با 23  ایسنا، کرمان پهناورترین استان کشور  به گزارش 
شهرستان در جنوب شرقی ایران قرار دارد و ارتفاعات آن 

دنباله رشته کوه های مرکزی ایران است.
از گرم و شدیداً خشک  از تنوع آب و هوایی  این استان 
متمایل به نه چندان خشک تا کویری، و در برخی از نقاط 
مانند بافت، رابر، کوهبنان، بردسیر و تاحدی شهربابک از 

هوایی معتدل و سرد برخوردار است.
تنوع اقلیمی در استان کرمان بسیار زیاد بوده و مناطق 
بافت،  بزنجان،  رابر،  مثل  برف  پر  و  سرد  کوهستانی 
چهارگنبد، سرچشمه، راین، کوهبنان، گوغر، خبر، سیرچ، 
مثل  گرمی  مناطق  نیز  و  دهبکری  و  زار  الله  ساردوئیه، 

شهداد و جازموریان را در خود جای داده است.
بلندی های استان کرمان دنباله رشته کوه های زاگرس و 
خوردگی های  چین  از  که  است  ایران  مرکزی  کوه  رشته 
امتداد  بلوچستان  تا  و  می شود  آغاز  آذربایجان  آتشفشانی 
پست  مرکزی، حوزه های  فالت  در  را  آن  دنباله  و  می یابد 

داخلی و کویر چندین بار قطع می کنند.
و  نرماشیر  دشت  میلی متری   ۶۰ 3۰تا  بارندگی های 
شهداد و 3۵۰ تا ۴۰۰ میلی متری کوه های رابر، دهبکری 
نیز  و  بافت  در  میلی متر  از ۴۰۰  بیش  و حتی  و جبالبارز 
پارک  بزرگترین  و  ایران  جنوبشرق  ملی  پارک  تنها  وجود 
غربی  جنوب  در  خبر  ملی  پارک  یعنی  ایران  جنوب  ملی 
شهرستان بافت خود گویای مناطق اکولوژیک متفاوت در 

این استان است.
شهر الله زار در استان کرمان، در جنوب شرقی شهرستان 
بلندترین شهر  دریا  از سطح  متر  ارتفاع 2۷۷۵  با  بردسیر 
بافت  و  بردسیر  بین شهرهای  که  است  ایران  بام  و  کشور 

قرار گرفته است.
ایران  کوه های  بلندترین  از  یکی  کنار  در  زار  الله  شهر   
یعنی کوه الله زار قرار گرفته که ارتفاع کوه الله زار بیش 
از ۴3۰۰ متر است و وجود مزارع گل محمدی و باغ های 

فراوان شرایطی خاص را برای این منطقه رقم زده است.
همچنین  است.  عسل  و  گالب  زار  الله  شهر  سوغات 
یافت  شهر  این  در  نیز  سردسیری  جات  میوه  از  بسیاری 

می شود.
عطر گل محمدی الله زار یا عیار آن نیز از سایر کشورها 
۵۰ درصد بیشتر است و هر ساله گالب این منطقه توسط 
کشورهایی چون انگلستان، آلمان، روسیه و کانادا خریداری 

می شود.
هرچند در کشور ما نام گل محمدی و گالب با نام کاشان 
گالب  محصول  کم نظیر  کیفیت  اما  خورده  گره  قمصر  و 
و  داخلی  کارشناسان  تأکید  مورد  همیشه  کرمان  استان 
بین المللی بوده و شاید کمتر کسی بداند مرغوب ترین گالب 
دنیا در کرمان به دست می آید و وسیع ترین گلستان های 
کشور در دل دشت های کم آب و بادخیز استان کرمان قرار 

دارند و دره ی زیبای الله زار در مدتی کمتر از سه دهه به 
یکی از مهم ترین کانون های تولید گل و گالب ایران بدل 

شده است.
وجود بزرگترین کارخانه ی گالب گیری کشور به نام زهرا 
در الله زار بردسیر و نخستین واحد تولیدی است که موفق 
روغن  و  گالب  تولید  در  ارگانیک  گواهینامه ی  دریافت  به 

ًگل شده است.
گالب  و  گل  جشنواره ی  برگزاری  اخیر،  سال های  طی 
در استان کرمان مرسوم شده و هزاران گردشگر از استان 

کرمان و استان های مجاور را به خود جذب می کند.
با  کرمان  استان  در  بردسیر  شهرستان  زار  الله  منطقه 
میانگین دمای ساالنه 11 درجه زمستان هایی سرد دارد 
که در بیش از 98 درصد روزهای سال خنک ترین نقطه 
استان و بعضا روزهایی در زمستان و حتی تابستان مانند 

3۰ تیرماه امسال خنک ترین نقطه کشور است.
به گزارش ایسنا، در سوی دیگر در 8۷ کیلومتری شمال 
شرق شهر کرمان بخش شهداد قرار دارد که از جنوب غرب 
به مناطق کوهستانی و سردسیر سیرچ و از شمال شرق به 
مناطق کویری و گردشگری بِکر از قبیل کلوت متصل است.
و قدیمی ترین  بوده   آراتا  ایالت   شهداد در گذشته مرکز 
پرچم فلزی در جهان با عنوان درفش شهداد در این منطقه 

کشف شده  که اکنون در موزه ملی نگهداری می شود.
شهداد با نام تاریخی خبیص در حاشیه لوت مرکزی قرار 

گرفته و بزرگ ترین بخش استان کرمان به شمار می رود.
مرکز  کیلومتری   1۰۰ و  شهداد  بخش  در  شهداد  کویر 
استان کرمان و در دشت لوت قرار گرفته است. کویر شهداد 
لقب زیباترین و در عین حال گرمترین نقطه جهان را به 

خود نسبت داده است.
گندم  نام  به  ای  منطقه  شهداد  کویر  کیلومتری   8۰ در 

بریان یا »ریگ سوخته« وجود دارد که در تابستان دمای 
آن از ۷۰ درجه سانتیگراد رکورددار گرمترین نقطه جهان 
شده است، به دلیل نداشتن جاده و راه مشخص دستیابی به 
آن به سختی و تنها با همراهی تعداد معدودی که آشنا به 

مسیرها هستند، امکان پذیر است.
ایران و  پدر کویرشناسی  نظر دکترکردوانی  اعالم  از  بعد 
تأیید ناسا، پرچم ایران به عنوان گرمترین نقطه جهان در 
این منطقه برافراشته شد.این منطقه در شرق رودخانه شور 
به دلیل گرمای بسیار زیاد هوا حیاتی در آن  قرار دارد و 

وجود ندارد.
از دیدنی های شهداد می توان به قلعه کهنه، قلعه رموک، 
قلعه چغوکی، قلعه بهرام، گورستان های باستانی، آب انبار 
حاج محمد تقی، کارگاه فلز کاری باستانی، آسیاب آبی، باغ 

شهرداری، باغ کشاورزی و امام زاده زید اشاره کرد.
نیز  ایران  کشور  داخلی  منطقه  پست ترین  بریان  گندم 
محسوب می شود و این موضوع نیز از دیگر دالیل گرمای 
شدید آن است. بنا بر تحقیقات کارشناسان در گندم بریان 
در منطقه ای به طول 2۰۰ کیلومتر و عرض 1۵۰ کیلومتر 

هیچ موجود زنده ای زندگی نمی کند.
بازدید  برای  مناسبی  زمان  بهار  اوایل  و  زمستان  فصل 
گردشگران از این منطقه است. کوه های پوشیده از برف و 
سرد ارتفاعات سیرچ کرمان نیز از این محل قابل مشاهده 

است.
وجه تسمیه

بر اساس برخی روایات این منطقه چون در مجاورت جاده 
ابریشم قرار داشته در طول سال کاروان های زیادی از آنجا 
عبور می کرده اند و در فصل گرم سال به چشم خود دیده 
بودند که گندمهایشان در اثر شدت گرما برشته می شود و 

بر همین اساس نام گندم بریان را بر آن نهادند.

به قلم 
محمد فتح نجات


