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معاون سازمان صنعت، معدن 
و تجارت شمال استان خبر داد:

کرمان عدم استقبال اصناف 

کرونایی   از تسهیالت 

داریوش ارجمند

 و حک نقش های 

ماندگار بر پرده نقره ای

متن در صفحه دوم

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان:
کسیژن  کمبود نسبی دستگاه ا
در برخی بیمارستانهای کرمان

گزارش »کرمان امروز« از رشد تعداد مبتالیان به بیماری ایدز و رسیدن این میزان  به مرحله هشدار؛

هشدار 2000 نفری ایدز زیر سایه کرونا
متن کامل در صفحه سوم

    زندگی پنهان دو هزار مبتال به اچ.آی.وی مثبت دراستان کرمان و رسیدن به این میزان که هشدار و یک فاجعه اسف بار است. اگر پیش از این آمارهای مخفیانه و نه چندان قابل استناد از میزان رشد مبتالیان 
به ایدز در استان خبر می داد، امروز حتی مسئوالن هم با ارایه آمار غیر رسمی نسبت به رشد بی امان این بیماری هشدار می دهند. آنگونه که مدیرکل بهزیستی استان می گوید؛ متاسفانه در استان کرمان تخمین 

زده می شود که حدود 2000 نفر به HIV مثبت دچار شده باشند که از این تعداد تنها 703 نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و این آمار نگران کننده است و...
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تپه یحیی

بزرگترین مرکز  صنعتی خاورمیانه

متن در صفحه هشتم

ساخت چهار زائر سرا

گلزار  در اطراف 

کرمان  شهدای 
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   ارزش سهام عدالت بیش از ۲۰میلیون تومان شد
  پلیس در جستجوی  عامل  جنایت  ۲۰هزار  تومانی

  کشف ۲۰۵ کیلوگرم تریاک در سیرجان
  پلمب پنج بنگاه امالک غیر مجاز در زرند

  دستگیری شکارچی کل وحشی در سیرجان

اخبار ایران، جهان و حوادث:
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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اخبار استان

خبر
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت 

شمال استان خبر داد:

عدم استقبال اصناف کرمان از تسهیالت کرونایی 
 معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان در 
ادامه به بحث شیوع ویروس کرونا و تسهیالتی که برای واحدهای آسیب دیده از 
این ویروس در نظر گرفته شده است اشاره کرد و گفت: اصناف استقبالی آنچنانی 
که تصور می شد از این تسهیالت در استان کرمان داشته باشند را نکردند که این 
مسئله دالیل متعددی داشت و شاید بخشی از دالیل و مشکالت آن در زمین خود 
دولت و ما بوده و نتوانستیم سنگ اندازی  هایی را که در این حوزه وجود داشت را 

حل کنیم.
»سینا خسروی« در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام شده و برنامه های 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان برای اثرگذاری بیشتر بازار سرمایه 
در راستای جهش تولید در استان اظهار کرد: بهترین راه تامین مالی در مباحث 

اقتصادی را بازار سرمایه است.
معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان گفت: 
مردم می توانند به نوعی در این حوزه مشارکت داشته و سرمایه های خرد خود را به 

بازار سرمایه تزریق کرده و در این واحدها شریک شوند.
وی با اشاره به اینکه این اتفاق در واحدهای بزرگ صنعتی استان کرمان سال ها 
ست که افتاده اظهار کرد: به دنبال آن هستیم که واحدهایی بیشتری از استان را 

وارد بازار بورس بکنیم.
خسروی با بیان اینکه ورود واحدهای صنفی به بورس و پذیرفته شدن آنها در بورس 
نشان از آن دارد که تمام حساب های مالی این واحد شفاف بوده و سود و زیان 
مشخصی دارد گفت: این مسئله باعث می شود که هم به سمت شفاف  سازی پیش 

برویم و هم مردم ما می توانند در یک بازار مطمئن سرمایه گذاری کنند.
معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان در ادامه به 
بحث شیوع ویروس کرونا و تسهیالتی که برای واحدهای آسیب دیده از این ویروس 
در نظر گرفته شده است اشاره کرد و گفت: اصناف استقبالی آنچنانی که تصور می 
شد از این تسهیالت در استان کرمان داشته باشند را نکردند که این مسئله دالیل 
متعددی داشت و شاید بخشی از دالیل و مشکالت آن در زمین خود دولت و ما 

بوده و نتوانستیم سنگ اندازی  هایی را که در این حوزه وجود داشت را حل کنیم.
از ۲.۵ میلیارد تومان تسهیالت براساس آخرین آمار  اینکه بیش  با اشاره به  وی 
توسط اصناف استان کرمان در بحث کرونا دریافت شده است گفت: در دیگر حوزه ها 
نیز در کنار اصناف هستیم و اصناف در صدور مجوز هر زمان که مشکلی داشته 

باشند می تواند سازمان را در کنار خود ببینند.
خسروی خاطر نشان کرد: زنجیره تولید تا توزیع را در استان پیگیری و مدیریت 
می کنیم تا واحدهای تولید در استان زنجیره تعریف شده ای بین تولیدات خود و 
بازار مصرف داشته باشند و دغدغه بازار و نگرانی توزیع برای آنها وجود نداشته باشد.

به منظور ارائه خدمت به زائران مزار سردار 
شهید سلیمانی صورت می گیرد؛

ساخت چهار زائر سرا
 در اطراف گلزار شهدای کرمان 

 
خدماتی  مجتمع  چهار  سلیمانی،  سردار  مزار  زائران  به  خدمت  ارائه  به منظور 

بهداشتی در گلزار شهدای کرمان ساخته می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، در پی اعالم 
آمادگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص ساخت 
چند مجتمع خدماتی بهداشتی شامل سرویس بهداشتی، نمازخانه و فروشگاه 
در گلزار شهدای کرمان به منظور ارائۀ خدمت به زائران مزار سردار شهید قاسم 
سلیمانی، نشستی با حضور شهردار کرمان، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان، نمایندۀ وزارت میراث فرهنگی، نمایندۀ ستاد اجرایی سردار 
قاسم سلیمانی و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی 

در دفتر شهردار کرمان برگزار شد.
شهردار کرمان در این نشست ضمن تشکر از وزارت میراث فرهنگی در ساخت 
مجتمع خدماتی بهداشتی در مجموعۀ مزار شهدای کرمان گفت: همۀ عالقه مندان 
به سردار شهید قاسم سلیمانی می خواهند سهمی در خدمت رسانی به زائران این 
شهید بزرگوار داشته باشند و شهرداری کرمان نیز هر اقدامی که نیاز باشد، انجام 

خواهد داد.
عالم زاده یادآور شد: در حال حاضر با توجه به شیوع کرونا، تعداد زائران مزار شهید 
سلیمانی به میزان وضعیت عادی نیست و ما باید قبل از بازگشت به شرایط عادی، 
تمهیدات الزم را برای خدمت رسانی به انبوه زائرانی که قصد سفر به کرمان و 

زیارت مزار شهید سلیمانی را دارند، بیاندیشیم.
وی تأکید کرد: امیدواریم با هماهنگی مشاور، مجتمع های خدماتی بهداشتی مورد 
نظر، طی مدت کوتاهی ساخته شوند؛ چراکه قبل از نخستین سالگرد این شهید 
گرانقدر باید نشان دهیم چه کارهایی در این یک سال انجام شده و امیدواریم 
نهادها و ستادهای درگیر در این موضوع نیز تا قبل از سالگرد سردار سلیمانی، 

اقدامات خود را شروع کرده و تا حد امکان به بهره برداری برسانند.
شهردار کرمان اظهار کرد: آستان قدس رضوی هم برای ساخت مجموعه ای در 
اینکه خانوادۀ شهید  آمادگی کرده؛ ضمن  اعالم  محدودۀ مزار شهید سلیمانی 
سلیمانی هم قصد ساخت یک زائرسرا برای افراد بی بضاعت را دارند که پیگیر 

انجام هماهنگی های الزم برای ساخت این بنا هستیم.
نمایندۀ ستاد سردار شهید قاسم سلیمانی نیز در این نشست گفت: سال گذشته 
۹۰۰ هزار نفر در قالب طرح راهیان نور برای سفر به کرمان ثبت نام کرده بودند 
که سفر آن ها با شیوع کرونا لغو شد، اما باید برنامه ریزی و اقدامات الزم را برای 

اسکان و خدمت دهی به بیش از این تعداد مسافر انجام دهیم.
سردار عسکری بیان کرد: از شهرداری و سایر متولیان می خواهیم زمین مورد نظر 
را تا ابتدای شهریورماه در اختیار شرکت مجری طرح قرار دهند تا ساخت آن قبل 

از مراسم سالگرد به پایان برسد.
مهدی نیکویی، سرپرست معاونت حمل ونقل و امور زیربنایی شهرداری کرمان 
نیز در این نشست گفت: چهار مجتمع خدماتی بهداشتی مذکور پس از ساخت، 

تحویل متولی مجموعۀ مزار سردار سلیمانی و گلزار شهدای کرمان خواهد شد.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی هم گفت: قرار 
است دو سرویس بهداشتی به مساحت ۱۶۰ متر و یک مجتمع رفاهی خدماتی 
۲۵۰ متری شامل سرویس بهداشتی، نمازخانه و فروشگاه در مسیر مزار شهدا 
ساخته شود. خشایار نیکزادفر اظهار کرد: ساخت هر یک از دو سرویس بهداشتی، 
یک میلیارد تومان و ساخت مجتمع رفاهی خدماتی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان هزینه در بردارد. در این جلسه همچنین صحبت هایی درخصوص طرح 

پارک گردشگری و پیاده راه سردار شهید قاسم سلیمانی مطرح شد.
شهردار کرمان در این خصوص گفت: مساحت پارک گردشگری ۱۱۰ هکتار است 

و در قالب آن یک پیاده راه مشابه پل طبیعت تهران اجرا می شود.
عالم زاده افزود: تراموای شهر کرمان که به طور جدی پیگیر اجرای آن هستیم، در 
سه محور میدان آزادی تا فرودگاه، میدان آزادی به میدان شهدا )مشتاق( و از 

میدان شهدا تا مزار شهدا ساخته خواهد شد.
در این نشست مقرر شد هماهنگی های الزم در رابطه با اعطای انشعابات آب، برق 
و گاز مورد نیاز در ساخت مجتمع های خدماتی بهداشتی با مدیران هر یک از این 

سازمان ها انجام شود.
در  زائرسرا  ساخت  درخصوص  اولیه  صحبت های  نشست  پایان  در  همچنین 

مجموعۀ اطراف مزار شهدای کرمان مطرح شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در حال حاضر تختهای 
در  خالی  ظرفیت  اما  هستند  پر  تقریبا  استان  های  بیمارستان   ICU
تخت های عادی بیمارستانی داریم که قطعا در چنین شرایطی، هزینه 
پرداخت  غیرکرونایی  بیماران  را  بیمارستانی  های  تخت  شدن  پر  این 

می کنند زیرا نمی توانند خدمات دولتی دریافت کنند.
مطلب  این  بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  هاشمیان«  »مرتضی  دکتر 
انسانی، فضا و تجهیزات تقسیم  نیروی  به سه بخش  که حوزه درمان 
می شود گفت: نیروی انسانی که مهمترین بخش حوزه درمان محسوب 
می شود شامل پرستار، پرسنل و نیروهای متخصص بوده که هم اکنون 
بیش از ۵ ماه است که تحت فشار روانی و کاری بسیار شدیدی قرار 

گرفته اند.
وی با بیان اینکه این خستگیها در کنار ابتالی برخی از کادر درمانی به 
کرونا کار را دو چندان مشکل می کند اظهار کرد: کادر درمانی از یک 
سو به دلیل آنکه در فضای بیمارستانی با بیماران کرونایی در ارتباط 
هستند و از سوی دیگر با توجه به اینکه ویروس کرونا در جامعه در حال 
چرخش بوده و ممکن است خارج از بیمارستان به کرونا مبتال شوند؛ در 
معرض شدید ابتالی به این بیماری هستند که خود فشار بر روی این 
افراد را نمایان می کند ضمن آنکه وقتی کادر درمانی درگیر این بیماری 
شوند، حداقل ۱۰ روز از چرخه کاری خارج می شوند که جایگزین کردن 

این افراد مقداری سخت می شود.
بیمارستان های  در  انسانی  نیروی  زمینه کمبود  مقام مسئول در  این 
کرمان نیز عنوان کرد: هر چند که کادر درمان واقعا خسته شده اند اما 
انصافا این افراد با کار بیشتر و ایثار بیشتر همچنان مشغول به خدمت 
نیروهای  به  برای کمک  نیز  راستا  این  در  و  به جامعه هستند  رسانی 
درمانی سعی کرده ایم از سایر بیمارستان های شهر و بخشهای دیگر، 
با بیماران کرونایی  نیروهایی به کمک کادر درمان بخش های درگیر 
بفرستیم ضمن آنکه با مجوزهایی که وزارت بهداشت می دهد، نیروهای 

جدیدی را نیز تاکنون به کار گرفته ایم.
به  که  فضایی  درباره  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
تمامی  تقریبا  اکنون  بیان کرد:  داده شده،  اختصاص  بیماران کرونایی 

دیروز  حتی  و  هستند  کرونایی  بیماران  درگیر  استان  بیمارستان های 
بیشترین آمار بستری ها کرونایی در ۵ یا ۶ ماه گذشته را داشته و رکورد 
بستری ها محتمل و مشکوک به کرونا را از ابتدای اپیمی تاکنون زدیم.
وی ادامه داد: بیمارستان های افضلی پور و پیامبر اعظم )ص( به عنوان 
حال  در  که  استان هستند  در  کرونایی  بیماران  معین  بیمارستان های 
حاضر تقریبا بقیه فعالیت های این دو بیمارستان تحت الشعاع کرونایی 

ها قرار گرفته است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: در بیمارستان افضلی پور 
هم اکنون حدود ۱۷۰ تخت بیمارستانی در اختیار بیماران کرونایی بوده 
تا  افضلی پور ۲۲  بیمارستان  این درحالی است که در حالت عادی در 
و  پیوند، داخلی  بنابراین بخش های جراحی،  ۲۵ تخت عفونی داشته 
بیماران  به  موضوع  این  و  گرفته  قرار  تاثیر  تحت  اکنون  هم  نیز  زنان 
بیمارستان های  در  خدمت  نمی توانند  زیرا  می زند  آسیب  غیرکرونایی 

دولتی را دریافت کنند.
ایسنا  به  نیز  استان  بیمارستان های  تجهیزات  خصوص  در  هاشمیان 
افراد  تعداد  بالطبع  می کند،  پیدا  افزایش  بیماران  تعداد  هر چه  گفت: 
بدحال نیز افزایش پیدا کرده و متاسفانه مرگ و میر ناشی از ابتال به 

کووید ۱۹ نیز بیشتر خواهد شد.
تجهیزات  به  می شود،  زیاد  بدحال  بیماران  تعداد  وقتی  افزود:  وی 
بیمار مهیا  برای   ICU امکانات  باید  زیرا  نیاز خواهیم داشت  بیشتری 
به ۴۰   ICU تخت  افضلی پور ۱۶  بیمارستان  در  مثال  به  طور  کنیم، 
تخت موجود اضافه شده است ضمن آنکه باید مدنظر داشت که تجهیز 

یک تحت ICU هزینه زیادی در بر دارد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان و سایر 
خوبی  وضعیت  تجهیزات  لحاظ  از  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
ادامه  ندارند، گرچه به  خوبی این وضعیت تاکنون مدیریت شده است 
داد: خوشبختانه تاکنون اتفاقاتی که در استان یزد یا استان های شمالی 
کشور در این شرایط بابت برخی کمبود تجهیزات رخ داد را در استان 
کرمان نداشتیم و بیمارستان های استان باوجود همه فشارها و سختیها، 

خدمات به مردم ارایه داده اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پاسخ به این سوال که 
بیماران  توسط  استان  بیمارستانی  تحت های  درصد  چند  اکنون  هم 
در  کرد:  اظهار  است؟  شده  اشغال  کرونا  به  مشکوک  یا  و  محتمل 
هستند  پر  تقریبا  استان  های  بیمارستان   ICU تختهای  حاضر  حال 
بیمارستانی داریم که قطعا در  اما ظرفیت خالی در تخت های عادی 
چنین شرایطی، هزینه این پر شدن تخت های بیمارستانی را بیماران 
دریافت  دولتی  خدمات  نمی توانند  زیرا  می کنند  پرداحت  غیرکرونایی 

کنند.
وی در پاسخ به این سوال که چند تخت در سطح استان به بیماران 
به   از ۷۵۰ تخت  بیش  بیان کرد:  اختصاص داده شده است؟  کرونایی 

صورت مستقیم به بیماران کرونا اختصاص داده شده است.
هاشمیان ادامه داد: باتوجه به افزایش بیماران کرونایی نمی توانیم فقط 
در دو بیمارستان معین آنها را پذیرش کنیم لذا اعالم کرده ایم که اگر 
در سایر بیمارستان های استان بیمار کرونایی قطعی باشد و به خدمات 

خاصی نیاز نداشته باشد، در همان بیمارستان ها بستری شوند.
تجهیزات  لحاظ  به  حادی  کمبود  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
در  اما  ایم  داشته  تجهیزات همیشه  نسبی  کرد:  کمبود  اظهار  نداریم 
حال مدیریت کردن آن هستیم. با کمبود اکسیژن به  طور نسبی روبرو 
هستیم چون بیماری کرونا یک بیماری تنفسی است و افراد مبتال به 
و  می کند  پیدا  افزایش  اکسیژن  مصرف  میزان  لذا  دارند  نیاز  اکسیژن 
اکسیژن سازشان  های  دستگاه  تعداد  بیمارستان ها  از  برخی  در  شاید 
جوابگوی تعداد بیماران نباشد که در حال رفع این مشکل نیز هستیم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان خطاب به مردم گفت: تا این 
لحظه درمان استانداردی در هیچ جای دنیا برای کرونا پیدا نشده است 
و درمان های ارائه شده نیز صرفا حمایتی، عالمتی و بعضی ها براساس 
مطالعات بوده لذا تنها راه درمان این بیماری در حال حاضر پیشگیری 

است تا زنجیره انتقال ویروس در سطح جامعه قطع شود.
وی خاطر نشان کرد: زندگی پساکرونایی با زندگی قبل از کرونا قطعا 
پیدا  نوع زندگی سازگاری  این  با  باید  نیز  بود و مردم  متفاوت خواهد 
کنند زیرا مشخص نیست که تا چه زمانی با مشکل کرونا روبرو باشیم.

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان:

کمبود نسبی دستگاه اکسیژن در برخی بیمارستانهای کرمان

شهردار کرمان مراقبت، حفظ، احیا و توسعه جنگل 
قائم )عج( این شهر را به عنوان بزرگترین جنگل 
و  دانست  ضروری  امری  کشورمان  کاشت  دست 
گفت: توسعه این جنگل و ایجاد پارک گردشگری، 
است.  شهرداری  اقدام  دستور  در  برنامه های  از 
روند  از  بازدید  حاشیه  در  عالم زاده  سیدمهران 
با  پاک سازی مجموعه جنگل پردیسان قائم )عج( 
اشاره به اینکه مجموعه یادشده یکی از سرمایه های 
کم نظیر طبیعی در کشور و حتی خاورمیانه است، 
افزود: این جنگل با وسعت ۲۳۰ هکتار، بزرگترین 
که  می شود  محسوب  کشور  دست کاشت  جنگل 
سالیان گذشته  مردمی طی  قالب یک حرکت  در 

احداث شده است.
)عج(  قائم  پردیسان  جنگل  احیای  و  حفظ  وی 

دانست  کرمان  شهرداری  کاری  اصل  مهمترین  را 
از  جلوگیری  برای  دارد  ضرورت  داشت:  اظهار  و 
آسیب به این جنگل، اقدامات مؤثری انجام دهیم 
و هرگونه کوتاهی در این راستا جبران ناپذیر است.

و  تابستان  گرمای  به  اشاره  با  کرمان  شهردار 
بوته های  و  خاشاک  و  خار  آتش سوزی  احتمال 
خشک، ضمن قدردانی از معاونت خدمات شهری، 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
از  جلوگیری  برای  گفت:  پنج گانه  مناطق  و 
آتش سوزی احتمالی، پردیسان قائم عجل اهلل فرجه 
بوته های  و  خاشاک  و  خار  از  پاک سازی  حال  در 

خشک است.
پردیسان  جنگلی  پارک  نیاز  مورد  آب  تأمین  وی 
از  را  لوله  خط  چهار  طریق  از  عجل اهلل فرجه  قائم 

اقدامات در دستور کار شهرداری کرمان دانست و 
بلداالمین،  از محدوده شهرک  لوله،  افزود: ۲ خط 
یک خط لوله از میدان آزادی به سمت میدان شهدا 
بهمن   ۲۲ بلوار  از  چهارم،  لوله  خط  و  )مشتاق(، 
به سمت پردیسان قائم )عج( در دست اجرا است. 
آبیاری،  فاصله  بودن  زیاد  کرد:  عنوان  عالم زاده 
موجب وارد شدن آسیب به درختان می شود لذا با 
انتقال این خطوط، ۵۰ تا ۶۰ لیتر آب در ثانیه به 
جنگل قائم)عج( منتقل می شود و زمان آبیاری به 

حداقل می رسد.
قائم  جنگل  آبیاری  مکانیزه شدن  از  وی 
فاز  از  بخشی  گفت:  و  داد  خبر  عجل اهلل فرجه 
نخست آبیاری، به شیوه زیرسطحی انجام می شود 
و در صورت مطلوب بودن، تمام فضای جنگل قائم 

قرار  سیستم  این  پوشش  تحت  عجل اهلل فرجه، 
خواهد گرفت. شهردار کرمان افزود: کمبود نیروی 
انسانی از دیگر مشکالت فراروی نظارت و حفاظت 

از جنگل قائم عجل اهلل فرجه، است.
وی افزود: مقرر شد از طریق واگذاری این طرح به 
بخش خصوصی، نیروی انسانی مورد نیاز در قالب 

کار پیمانکاری تأمین شود.
سیدمهران عالم زاده شهردار کرمان در نخستین روز 
کاری خود پس از بهبودی از بیماری کرونا، از روند 
عجل اهلل فرجه  قائم  پردیسان  مجموعه  پاک سازی 
به همت  بوته های خشک که  از خار و خاشاک و 
و  منظر  سیما،  سازمان  شهری،  خدمات  معاونت 
فضای سبز شهری و مناطق پنج گانه شهرداری در 

حال انجام است، بازدید کرد.

شهردار کرمان: 
 بزرگ ترین جنگل دست کاشت ایران توسعه می یابد

آگهی مزایده گروه صنعتی بارز

شرکت سالمت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین در نظر دارد داروخانه خدمات درمانی بازنشستگان فوالد 
کرمان را از طریق مزایده و با انعقاد عقد اجاره به اشخاص واجد شرایط و دارای سابقه فعالیت واگذار نماید.

واجدین شرایط می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز در ساعات اداری جهت اطالع از شرایط با 
شماره تلفن :32220025  تماس حاصل نمایند و یا جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس: کرمان، خیابان 

قرنی، خیابان وحشی بافقی، خدمات درمانی بازنشستگان فوالد مراجعه نمایند. 
زمان تحویل پیشنهادات مدت 10 روز از پایان تاریخ دریافت اسناد تعیین گردیده است.

شرکت در رد و یا قبول هریک و یا تمامی پیشنهادات مختار خواهد بود.

شرکت سالمت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین

آگهی مزایده اجاره داروخانه خدمات درمانی 
بازنشستگان فوالد )کرمان(

 دستگاه مناقصه گزار        دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 

دریافت اسناد: 
الف سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir
ب( پایگاه ملی مناقصات 
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

 واگذاری خدمات فوریت های پزشکی پایگاه های اورژانس ۱۱۵
 جاده ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کرمان

موضوع مناقصه

۱۱۵/۹۷۵/۷۶۰/۱۹8 برآورد یکساله   )ریال(

۵/۰۱۹/۵۱۵/۲۰۴ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۱۴/۳۰ روز یکشنبه
  مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۲

دریافت اسناد:

 تا ساعت ۱۴/۳۰
روز شنبه  مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۵

آخرین مهلت بارگزاری اسناد 
و پیشنهادها در سامانه

 ستاد ایران 

از ساعت ۰۰: ۱۱ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲8 بازگشایی پیشنهادها 
ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1399/05/12 در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 

برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان - ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(  925921

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول( 
مناقصه واگذاری خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی اورژانس ۱۱۵ جاده ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

شماره مناقصه: ۴۷/۲8/۵/۹۹

آگهی فقدان سند مالکیت
احتراما طبق درخواست شماره 10572 آقای محمدرضا قادرپور وکیل 
آقای رسول محمدی راد فرزند علی شماره شناسنامه 603 تاریخ تولد 1351/10/01 
صادره از کرمان دارای شماره ملی 2992111562 مالک ششدانگ پالک 4763 فرعی 
از 71 اصلی بخش 6 کرمان موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 985113 سری 
ج سال 91 که در صفحه 525 دفتر امالک جلد 77 ذیل شماره 14399 ثبت گردیده 
است صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده 
سند  درخواست  و  مفقود  نامعلوم  علت  به  مذبور  پالک  مالکیت  سند  است  مدعی 
مالکیت المثنی نموده لذا باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت 
در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 99/5/7  632 م/الف
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 

آگهی 
به  حسین  فرزند  تکابی  آبادی  ابراهیم  مجید  آقای  به  وسیله  بدین 
پاریزی  باستانی  بلوار   - کرمان  ساکن:   3199984304 ملی  شماره 
مبلغ  وصول  جهت  خشنان  فاطمه  خانم  که  شود  می  ابالغ   31 کوچه 
3/661/481/019 ریال بانضمام حقوق دولتی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج 
متعهد  بعنوان  شما  علیه  زرند   42 شماره  ازدواج  دفتر   1388/10/10  -  9240 شماره 
صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9800229 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخه 98/07/10 مامور پست شهرستان کرمان ابالغیه بدلیل عدم شناسایی 
آدرس، عینااعاده گردیده است و متعهدله نیز قادر به معرفی آدرس جدید نبوده لذا بنا 
به بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 

عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. 629 م/الف
حسین توحیدی نیا - رئیس واحد اجرای اسناد رسمی زرند 
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

دوربین 
برای انجام درخواستی نوبت مالقات از مدیر شرکتی گرفتم 
توجه  نمایشگری  صفحه  شدم  وارد  مدیریت  اتاق  به  وقتی 
ام را به خود جلب کرد که از قسمت های مختلف شرکت 
تصویرهایی را نشان می داد اندکی به زمانی عقب تر برگشتم 
و زمانی که وارد شرکت شدم را مرور کردم تابلوهایی نصب 
شده را به خاطر آوردم که روی آنها نوشته شده بود این مکان 
مجهز به دوربین است. اما من هیچ دوربینی نمی دیدم اما این 
نوشته به همه هشدار می داد که همه حرکتهای شما به وسیله 
دوربین تصویربرداری و ضبط می شود و باید خیلی مواظب 
حرکت های خود بودم در همین افکار غوطه ور از در بیرون 
آمدم و بسیار مواظب بودم تا کار اضافی انجام ندهم و بعد از 
خروج عادی رفتار کردم اما غافل از اینکه زندگی من هم به 

همین راحتی قابل بازبینی است.

5هزار سال پیش
 در استان کرمان 

تپه یحیی؛ 
بزرگترین مرکز 

صنعتی خاورمیانه 
براساس کاوش های باستان شناسان، 

اشیای تولید شده در تپه یحیی به 
سراسر جهان باستان صادر می شده 

نقش صنعتی کرمان در جهان باستان: به نوشته ی تاریخ 
دره  راه  ی  نیمه  در  یحیی  باستانی  محوطه  ایران،  جامع 
های فرات و سند در دره صوغان در فاصله ی تقریبی 250 
کیلومتری جنوب شهر کرمان و سی کیلومتری شمال شهر 

امروزی دولت آباد واقع شده است.
در این تپه، شش دوره ی باستان شناختی )الیه VI قدیم 
ترین و الیه I جدیدترین( به ثبت رسیده است که از حدود 
 IVC از دوره ی تا 500 ق م را در بر می گیرد.   4500
و  اوروک  دوران  اواخر  با  م( همزمان  تا 3000 ق   3400(
اوایل دوران جمدت نصر، یعنی مراحل »ب« و »ج« از دوران 
و دوره  )عراق کنونی(  میانرودان  و  نگارش در شوش  آغاز 
ی IVB )3000 تا 2500 ق م( همزمان با دوران جمدت 
آثار  میانرودان،  قدیم در جنوب  اوایل سلسله های  و  نصر 
با آغاز دوران شهرنشینی به دست  ارتباط  چشمگیری در 
آمده است. از دوره ی IVC بنایی به وسعت سیصد مترمربع 
با ده اتاق بزرگ، هر کدام با یک انباری کوچک به دست آمد. 
با عالیم عددی ایالمی  اتاق، تعداد سیزده لوح  در این دو 
آغازین و 48 لوح نوشته نشده یکجا یافت شد. متن الواح 
مربوط به ثبت مبادالت تجاری است. همچنین از این بنا 
دو مهر استوانه ای و شمار زیادی اثر مهر به دست آمد که 
نقش آنها به نقش مهرهای همزمان در شوش شباهت دارد. 
با  در نظر گرفتن این یافته ها، می توان احتمال داد که از 
این ساختمان سه نوع استفاده ی اداری می شد. استفاده 
اتاق  دلیل وجود  به  انبار،  به صورت  آن  از  هایی  از بخش 
و  بایگانی  انباری؛ محل  بزرگ  با خمره های  های کوچک 
حسابرسی مبادالت بازرگانی به دلیل وجود الواح نوشته شده 
بارگیری صادرات و تحویل  برای  نوشته نشده؛ و محلی  و 
واردات براساس حضور اثر مهرهای استوانه ای گل دهانه ی 

کوزه ها و خمره ها.
در طول دوره IVB، یعنی در دو قرن اول هزاره سوم پیش 
از میالد، تپه یحیی از لحاظ اقتصادی به پیشرفت شگرفی 
دست یافت و بزرگترین مرکز تولید و توزیع اشیای ساخته 
شده از سنگ صابون در خاورمیانه شد. فرآورده های ساخته 
شده از سنگ صابون، از مهرهای ساده ی کوچک گرفته تا 
کاسه های تزیینی، در سرتاسر دنیای باستان، از مهنجوردارو، 
مرکز مشهور تمدن ها را پا در دره ی سند تا ماری بخش 
میانی رود فرات در میانرودان، در منطقه ای به طول 2500 
کیلومتر پراکنده شده بود مطالعات آزمایشگاهی نشان داده 
است که سنگ صابون مصرفی ساکنان از چهار معادن در 

شعاع 25 کیلومتر تپه یحیی استخراج می شده است.
های  فرآورده  یحیی،  تپه  که صنعتگران  رسد  می  نظر  به 
های  سازمان  یا  ها  واسطه  سفارش  به  را  صابون  سنگ 
مستقلی با نوعی ساز و کار تجاری تولید می کردند و در 
اشیای  آنکه  با  شد.  می  آنها  نصیب  حاصل  سود  نتیجه، 
 IVB ساخته شده از سنگ صابون در نیمه ی دوم دوره ی
بزرگترین مجموعه را در تمامی خاورمیانه تشکیل می داد 
در الیه های مربوط به این دوره در تپه یحیی، هیچ نوع 

ثروتی به چشم نمی خورد.
پی نوشت: 

»المبرگ  توسط  بخش  این  شناسی  باستان  مطالعات  1ـ 
کارلوسکی« در 1970 انجام گرفته است.

2ـ صفحات 71 و 72 جلد اول تاریخ جامع ایرانـ  انتشارات 
دایرت المعارف بزرگ اسالمی ـ چاپ اول 1393

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

به قلم 
یحیی فتح نجات

آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(

فروشــگاه بزرگ معلم واقع در کرمان: بلوار قدس، انتهای ترمینال مسافربری قدیم، در نظر دارد تعدادی غرفه در فروشگاه 
را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره صرفا جهت خدمات ذکر شده در جدول ذیل واگذار نماید.

ســاعات بازدید: از ســاعت 9 صبح تا 12 ظهر و از ســاعت 17 عصر تا 19 به مدت ده روز کاری از تاریخ درج آگهی در نظر 
گرفته شده است.

پنــج درصد معادل کل قیمت پیشــنهادی، ضمانت نامه بانکی/ چک تضمینی/ فیش واریزی مبلغ )که به شــماره حســاب 
1041417884 بانک رسالت بنام فروشگاه بزرگ معلم واریز گردد( در پاکات تحویل نمایند.

متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر، اخذ شــرایط شــرکت در مزایده عمومی و تحویل پاکات پیشنهادی به 
مدیریت فروشگاه بزرگ معلم از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز کاری مراجعه و تحویل نمایند.

فروشگاه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات بدون هرگونه قید و شرط مختار است.
هزینه ی آگهی بر عهده برنده مزایده عمومی می باشد.

روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان - فروشگاه بزرگ معلم 

شــرکت تعاونی خاص ســحاب فرهنگیان اســتان کرمان در نظر دارد تعدادی از واحدهای 
تجاری خود را واقع در کرمان: چهارراه جوپاری ـ بین شهرک خواجو تا شهرک امام علی )ع( 
به طرف چهارراه زندان و دو قطعه زمین واقع در کیلومتر 20 هفت باغ )دهکده مهندســان( 
را به صورت نقدی یا تهاتری به فروش برســاند. متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشتر از 
تاریخ انتشــار آگهی به مدت ده روز کاری به آدرس : کرمان - خیابان سپه - نبش سپه یک 

مراجعه و یا با شماره تلفن 32261296 - 034 تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 

 مبلغ پایه اجاره بهاء / ریال مبلغ پایه ودیعه / ریال نام غرفهردیف

 110/000/000 ریال 1000/000/000 ریال لوازم خانگی برندهای خارجی و داخلی1

 20/000/000 ریال 350/000/000 ریال کادویی و جهیزیه عروس2

 20/000/000 ریال 350/000/000 ریال کاالی تولد، جشن ها و مراسمات3

 8/000/000 ریال 100/000/000 ریال فروش بازی های فکری4

گزارش »کرمان امروز« از رشد تعداد مبتالیان به بیماری ایدز و رسیدن این میزان  به مرحله هشدار؛

هشدار 2000 نفری ایدز زیر سایه کرونا

مثبت  آی.وی  اچ.  به  مبتال  هزار  دو  پنهان  زندگی 
هشدار  مرحله  به  میزان  این  به  رسیدن  و  دراستان 
یک فاجعه تاسف آور است. اگر پیش از این آمارهای 
رشد  میزان  از  استناد  قابل  چندان   نه  و  مخفیانه 
داد، حاال حتی  استان خبر می  در  ایدز  به  مبتالیان  
مسئوالن هم  با ارایه آمار غیر رسمی نسبت به رشد بی 

امان این بیماری هشدار می دهند.
گوید؛  می  استان  بهزیستی  کل  مدیر  که  آنگونه 
که  شود  می  بینی  پیش  کرمان  استان  در  متاسفانه 
باشند  شده  دچار  مثبت   HIV به  نفر   2000 حدود 
سازمان  پوشش  تحت  نفرآنها  تعداد703  این  از  که 

بهزیستی هستند که این آمار نگران کننده است.
به بیان دیگر ممکن است همه ما هر روز در خیابان، 
افراد مبتال به ایدز را ببینیم، افرادی که بسیاری شان 
از بیماری شان خبر ندارند و این، فاجعه را تشدید می 
کند چرا که آنها ناخواسته به انتقال ایدز می پردازند. 
فاجعه بزرگ تر هنگامی است که افراد مبتال  به ایدز، 
بی آنکه خود بدانند حامل این ویروس هستند، ازدواج 
این  به  آلوده  نیز  را  شان  گناه  بی  و همسر  کنند  می 
ویروس مرگبار می کنند و سپس فرزندانی که به طور 

مادرزاد، مبتال به ایدز هستند  به دنیا می آیند.
روایت زندگی یک مبتال  به ایدز

به  خود  ابتالی  او  است.  دیپلمه  ساله   48 آقای"ب" 
این بیماری را اینگونه شرح می دهد : 14 سالگی اولین 
تجربه من در استفاده از مواد مخدر بود. در آن سن فکر 
نمی کردم که به این مواد اعتیاد پیدا کنم. اما متاسفانه 
کم کم به مواد دیگری همچون حشیش هم اعتیاد پیدا 

اعتیاد  متوجه  همسرم  و  کردم  ازدواج  اینکه  تا  کردم. 
من شد و خانه و زندگی را رها کرد و رفت. خانواده ام 
زیاد تالش کردند تا مرا ترک دهند اما هر بار که ترک 
می کردم بعد از مدتی دوباره به سمت مواد کشیده می 
شدم. تا اینکه از سوی خانواده ام نیز طرد شدم. زندگی 
بدی پیدا کردم و کارتن خواب شدم . بعد از مدتی به 
کار انتقال مواد مخدر روی آوردم و دستگیر شده و به 
زندان افتادم. در زندان  با سرنگ دست ساز و به خاطر 
سال  چند  االن  شدم.  مبتال  ایدز  به  مشترک   مصرف 
است که  به این بیماری مبتال شده ام. تصمیم گرفتم 
از اعتیاد پاک شوم. به هر سختی بود بعد از طی دوران 

زندان ترک اعتیاد کردم. االن چند سال است از اعتیاد 
پاکم. اما با این بیماری که دارم هیچ جایگاه اجتماعی 
ندارم. تا دندانم درد می گیرد و به دندانپزشک مراجعه 
می کنم و از بیماری خودم او را مطلع می کنم برخورد 
دندانپزشکی  مات  خد  گیرد.  می  صورت  من  با  بدی 
را برای من متوقف می کنند و من را از مطب بیرون 
می اندازند. مجبورمی شوم به پزشک دیگری مراجعه 
و بیماری خود را پنهان کنم تا از درد دندان خالصی 

یابم. 
دکتر عباس صادق زاده به موضوع مخفی نگه داشتن 
ایدز و ترس و انگ برخورد با این افراد اشاره و با تشریح 

تفاوت بین ایدز و HIV مثبت بیان کرد: ایدز مربوط 
به افرادی است که ویروس HIV در آنها وجود داشته و 
عالیم آن آشکار است ولی افراد دچار HIV مثبت، در 
دوره کمون بیماری قرار دارند که این دوره از 6 ماه تا 

12 سال ممکن است طول بکشد.
با  گفتگو  در  کرمان  استان  بهزیستی  کل  مدیر 
 HIV خبرگزاری ایسنا با اشاره به مبتالیان به ایدز و
در استان کرمان عنوان کرد: متاسفانه در استان کرمان 
پیش بینی می کنیم که حدود 2000 نفر به HIV مثبت 
دچار شده باشند که از این تعداد 703 نفر آنها تحت 
پوشش سازمان بهزیستی هستند ضمن آنکه پیش بینی 
 HIV می شود که در کشور بیش از 60 هزار نفر دچار
مثبت و 18 هزار نفر به ایدز مبتال باشند که این آمار 

نگران کننده است.
در  کرد:  اظهار   HIV به  ابتال  طرق  به  اشاره  با  وی 
گذشته اولین عامل ابتال به HIV اعتیاد از طریق تزریق 
ارتباطات  گذشته،  سال  سه  دو  در  متاسفانه  اما  بوده 
جنسی محافظت نشده بیشترین فراوانی را در ابتال به 

HIV دارد.
صادق زاده خاطر نشان کرد: باید واقعیت ها را به مردم 
باید از خودشان  گفت و مردم نباید نگران شوند بلکه 
برای  صرفا  شده  مطرح  مباحث  این  و  کنند  مراقبت 

هوشیاری و آگاهی مردم است.
سخن آخر

ایدز  بیماری  درباره  درست  رسانی  اطالع  زمینه  در 
کم کاری صورت گرفته است چه از سوی مسئوالن با 
کتمان آمار واقعی چه از سوی مردم که فکر می کنند 
"ایدز فقط برای دیگران است!"  باید با ارتقای آگاهی 
عامه مردم و بهبود ارائه خدمات ضمن رفع پیامدهای 
مبتالیان  زندگی  کیفیت  بهبود  باعث  بیماران،  روانی 
شد. باید  به رفع انگ و تبعیض از بیماران در جامعه 
کمک شود. در نهایت این که پوشش بیمه همگانی و 
جامع در بهره مندی بیشتر مبتالیان از خدمات درمانی 
با تغییر در  تخصصی تاثیر به سزایی دارد که این امر 

سیاست گذاری و برنامه ریزی میسر خواهد شد.

  زندگی پنهان دو هزار مبتال به اچ.آی.وی مثبت دراستان کرمان و رسیدن به این میزان که 
هشدار و یک فاجعه اسف بار است. اگر پیش از این آمارهای مخفیانه و نه چندان قابل استناد از 
میزان رشد مبتالیان به ایدز در استان خبر می داد، امروز حتی مسئوالن هم با ارایه آمار غیر 
رسمی نسبت به رشد بی امان این بیماری هشدار می دهند. آنگونه که مدیرکل بهزیستی استان 
می گوید؛ متاسفانه در استان کرمان تخمین زده می شود که حدود 2000 نفر به HIV مثبت 
دچار شده باشند که از این تعداد تنها 703 نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و این آمار 

نگران کننده است و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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فرهنگ و ادب

داریوش ارجمند و حک نقش های ماندگار بر پرده نقره ای 

سرویس فرهنگی –هنری کرمان امروز

بازیگران پیشکسوت و شناخته  از جمله  ارجمند  داریوش 
شده سینما، تئاتر و تلویزیون به شمار می آید که عالوه بر 
همکاری با بزرگانی چون بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، مسعود 
کیمیایی و داوود میرباقری، نقش های ماندگاری چون »مالک 
اشتر« در امام علی)ع(، حاصل استعداد و قدرت بازیگری وی 

محسوب می شود.
ناخودآگاه  چون  داریم،  بزرگی  مسئولیت  هنرمندان  ما 
لذت می برم،  این مسوولیت  از  بسیاری هستیم. من  الگوی 
این  من  شعار  می کنم.  حس  سنگین  کامال  هم  را  آن  اما 
فرهنگ  به  و خدمت  مردم  نوکری  خداوند،  عبودیت  است: 
این شعارها  لوای  سرزمینم. من همیشه تالش می کنم زیر 
باشم. حقیقتش را بگویم، من سختی کار بازیگری را تعبیری 
از قیامت می دانم. هنگامی که فیلم خودم را تماشا می کنم، 
انگار نامه اعمالم را به دستم داده اند و دست و پا و بدن من 

شهادت می دهد که چگونه عملکردی داشته ام.
تئاتر،  پیشکسوت  بازیگر  ارجمند  داریوش  سخنان  این 
تلویزیون و سینماست که به طور تلویحی مانیفست فکری 
می  نمایان  را  مشهدی  ساله   ۷۵ هنرمند  این  ای  حرفه  و 
مرداد(  پنجم  روایتی  به  )و  چهارم  ارجمند  داریوش  سازد. 
ارتش  در  پدرش  شد.  متولد  مشهد  در  خورشیدی   ۱۳۲۳
بیرجند  و  مشهد  در  بیمارستانی  رییس  و  کرد  می  خدمت 
بود، او در خانواده ای پنج نفره، فرزند دوم خانواده بود و برادر 
کوچکترش انوشیروان ارجمند از بازیگران مطرح در عرصه 
عموی  او همچنین  رفت.   می  به شمار  تلویزیون  و  سینما 
برزو ارجمند)بازیگران تئاتر و سینما( و بهار ارجمند)بازیگر 
و  ارجمند)بازیگر  امیریل  پدر  و  تلویزیون(  و  تئاتر  سینما، 

آهنگساز( است.

کارشناسی  رشته  خود،  دانشگاهی  تحصیالت  برای  وی 
فردوسی  دانشگاه  در  و  برگزید  را  جامعه شناسی  و  تاریخ 
پرتالطم  دوران  در  که  وی  پرداخت.  تحصیل  به  زادگاهش 
در مکتب  است  دوره  آن  پرشور  مبارزان  از  اسالمی  انقالب 
و کالس درس علی شریعتی، افتخار شاگردی وی را داشت، 
برای ادامه تحصیل رهسپار پاریس شد و توانست تا مدرک 
اخذ  سوربن  دانشگاه  از  را  سینما  و  تئاتر  ارشد  کارشناسی 

کند.
مؤسسان  از  تدین  مهرداد  همراه  به  ارجمند  داریوش 
سینمای آزاد مشهد در اواخر دهه ۱۳۴۰ خورشیدی است. 
ساخت  به  مشهد  تئاتر  در  کارگردانی  و  بازیگری  بر  عالوه 
مهم ترین  که  می پردازد  هم  میلی متری   ۸ کوتاه  فیلم های 
آن ها فیلم هیس  است. کارگردانی فیلم »گفت به زیر سلطه 
من آیید« نوشته علی پزشکی، نخستین تجربهٔ سینمایی او 

در قطع ۱۶میلی متری است. 
اشتر  مالک  نقش  در  هنرنمایی  به خاطر  ارجمند  داریوش 
خاطره  و  ذهن  در  ویژه ای  جایگاه  علی)ع(،  امام  سریال  در 

آثار  در  خود  نظیر  بی  های  نقش آفرینی  با  و  دارد  ایرانیان 
سینمایی مانند ناخدا خورشید، آدم برفی، مسافر ری و ازدواج 
تلویزیونی چون  های  مجموعه  و همچنین  ایرانی  به سبک 
ستایش، ماه و پلنگ، به سوی افتخار و تعبیر وارونه یک رؤیا 
یادآور خاطرات تلخ و شیرین بسیاری در اذهان مخاطبان و 

دوستداران خود است.
 داریوش ارجمند و علی شریعتی

الهام و تاثیرپذیری داریوش ارجمند تنها به شاگردی رشته 
شریعتی  علی  با  مشهد  فردوسی  دانشگاه  شناسی  جامعه 
بازنمی گردد و ارجمند بارها و بارها در گفت و گوی مکتوب 
از  تاثیرپذیری عمیق  با  و عالقه همراه  از عشق  تصویری  و 
درباره  ارجمند  داریوش  است.  گفته  سخن  شریعتی  علی 
آشنایی خود با دکتر شریعتی گفته است: هم زمان با زلزله 
جنوب خراسان تصمیم گرفتم تا نمایشی را به صحنه ببرم 
و عواید آن را برای کمک به زلزله زدگان اختصاص دهم. این 
دولتی  و  مردمی  کمک های  بخش  بار  که  بود  شرایطی  در 
را در آن روی دیگر سکه بر عهده دکتر شریعتی بود.  بعد 

از تماس با زنده یاد محمد مطیع تصمیم گرفتیم تا نمایش 
داش آکل را به صحنه ببریم که خوشبختانه در کنار اقبال 
خوب مردم وجه قابل مالحظه ای را نیز توانستیم به واسطه 
قرار  زلزله زدگان  اختیار  در  و  کرده  جمع  نمایشی  اثر  این 
دهیم. این نخستین برخورد و آشنایی من در حوزه فعالیت 
نمایشی با دکتر شریعتی بود. همه اینها در شرایطی بود که 
پیش از آن به سبب حضور این چهره فرهنگی و سیاسی در 
دانشگاه فردوسی مشهد و به عشق او گرایش تاریخ را برای 
رشته دانشگاهی انتخاب کرده بودم تا بتوانم شاگرد چنین 

شخصیتی باشم.
 ارجمند یادآور شد: وقتی نمایشنامه را به آقای شریعتی 
نشان دادم گفت که این مقاله است یا نمایشنامه؟ من تاکید 
کردم که می توانم در قالب و ساحت اجرا این اثر را به شکلی 
نمایشی به مخاطب ارایه دهم.  همین عامل باعث شد تا از 
یکی دیگر از دوستانم که آن زمان در دانشگاه درس ادبیات 
می خواند و سابقه اجراها و بازی او را دیده بودم، دعوت کنم 
و این آغاز همکاری من با ایرج صغیری بازیگر نقش ابوذر در 
از  اثر نمایشی شد. دکتر شریعتی در پایان یکی  تولید این 
شب های اجرا به روی صحنه آمد و خطاب با حضار با صدای 
بلند گفت که بسیار خوشحالم و افتخارم این است که کاری 
را که این دانشجویان در صحنه تئاتر کردند، سال هاست که 
دانشگاه االزهر نکرده و آن زدودن زنگار و غباررویی از چهره 

ابوذر به عنوان یکی از اصلی ترین صحابه پیامبر)ص( بود. 
داریوش ارجمند با تاکید بر آنکه شریعتی استادی بود که 
من عاشقانه او را دوست داشته و دارم و هنوز از اندیشه های 
او بهره مند هستم، می گوید: به خاطر آنکه آن ایمان عمقی 
که به ما دانشجویان بخشید. درست به مثابه این ضرب المثل 
که به شیر اندرون و با جان به در رود! تاریخ تمدن و تاریخ 
اسالم را نزد وی در دانشگاه مشهد خواندیم. من و همسرم 
اتمام تحصیالت  از  بعد  او بودیم که  هر ۲ در کالس درس 
با یکدیگر ازدواج کردیم. بسیار خوشحالم که در زندگی من 
چنین شخصی حضور داشته و در زمانی زیست می کردم که 

هم زمان با دوران زندگی دکتر شریعتی بود.

بحث  وقتی  شریعتی  دکتر  دارد:  می  اظهار  ارجمند 
بازگشت به خویش و پاالیش منابع فرهنگی را مطرح کرد، 
این مساله در آن زمان بسیار دارای اهمیت بود. او به ما یاد 
را  ایمان خود  باشیم و چگونه  ایمان داشته  داد که چگونه 
نگه داریم. چگونه غم بخوریم و چگونه با غصه هایمان کنار 
او  کنیم؟  باید شادی  و چرا  کنیم  یا چگونه شادی  بیاییم، 
تاکید  و  کرد  دور  ما  از  را  بی خودی  و غصه  بی دوام  شادی 
دارای  باید  شماست  با  غصه ای  و  ناراحتی  غم،  اگر  داشت 
ارزش باشد. من همچنان محو اندیشه های او هستم و هنوز 
کسی نتوانسته است، جای او و تفکرش را در ذهن و روح 

من بگیرد.
داریوش  هنری  فعالیت های  از  ساواک  گزارش   

ارجمند در دهه ۴۰
علی  همچنین  و  رهبری  معظم  مقام  از  ارجمند  داریوش 
شریعتی به عنوان ۲ شخصیت تاثیرگذار در تمام زندگی اش 
نام می برد و در این ارتباط  می گوید شریعتی دانشجویانش 
را تشویق می کرد تا در جلسات سخنرانی آیت اهلل خامنه ای 

شرکت کنند.
ای  اهلل خامنه  آیت  تاثیر سخنرانی های  وی در خصوص 
در جریان مبارزات انقالب اسالمی می گوید: من آن روز که 
ساواک آقای خامنه ای را دستگیر کرد در همان مسجد بودم 
و این ها را دیدم.  دکتر شریعتی به ما دانشجویانش می گفت 
"در مسجد کرامت یک روحانی جوانی است به نام سید علی 
خامنه ای. بروید پای صحبتش بنشینید ببینید چه می گوید.

وی درباره مرام و مسلک و شیوه رهبری آیت اهلل خامنه 
ای نیز چنین گفت: چند وقت پیش صحبت های آقای حسن 
نصراهلل را در تلویزیون گوش می کردم که از جنگ ۳۳روزه 
مقاومت  نهضت  که  مرد  این  ببینید  شما  می کرد.  صحبت 
آقای خامنه ای  را در منطقه رهبری می کند، چطور درباره 
این  که  آقای خامنه ای  به  از خدا می خواهم  می زند.  حرف 
مبارزه شریف را انجام می دهد، سالمتی و طول عمر بدهد. 
دانشگاه دکتر  در  افراد هستیم؛  این  اندیشه های  ما ساخته 

شریعتی و در انقالب امام و آقای خامنه ای. 

نوشتاری درباره اکبر محسنی؛ احیاکننده ساز اصیل ایرانی 

سرویس هنری کرمان امروز
 

همان  ایرانی  مطرح  آهنگساز  و  نوازنده  محسنی  اکبر 
هنرمندی است که ساز عود را از عراق به ایران آورد و وارد 
ارکسترهای ایرانی کرد. او با تنظیم و اجرای آهنگ هایی زیبا 
در  تداعی کننده، خاطراتی شیرین  و  زینت بخش  دلنشین،  و 

اذهان ایرانیان شد و بدین ترتیب به شهرت رسید.
متولد  تهران  در  خورشیدی   ۱۲۹۱ در  محسنی  اکبر 
که  بود  مذهبی  مردی  محسنی،  سیدحسین  پدرش  شد. 
همه  با  نداشت.  موسیقی  به  نسبت  هم  مساعدی  نظر  البته 
به  شدیدی  عالقه  کودکی  از  محسنی  اکبر  مخالفت ها،  این 
موسیقی داشت. همین شوق و ذوق باعث شد که پس از مرگ 
این مدرسه  نام کند. در  پدر در مدرسهٔ موسیقی نظام ثبت 
بود که او مبانی موسیقی را زیر نظر اساتید بزرگ فراگرفت. 
آلتو  می نواخت،  موسیقی  مدرسهٔ  در  او  که  نخستین  سازی 
به  هم  را  فلوت  و  ترومپت  تدریج  به   بعدها  اّما  بود،  برنجی 
عنوان ساز تخصصی خود انتخاب کرد و در همان مدرسه به 
فراگیری نُت پرداخت. در ادامه نوازندگی تار هم می کرد و از 
شاگردان "موسی معروفی" بود. محسنی سرانجام موفق شد، 
نزد این استاد ردیف موسیقی ایرانی را بیاموزد و با نواختن تار 
به خوبی آشنا شود. در همین ایام بود که با حضور تعدادی از 
دانش آموزان مدرسهٔ نظام، یک گروه موسیقی درست کرد و 

در ادامه به هنرجویان هم موسیقی درس می داد.
همکاری با رادیو

استاد محسنی در یک دوره ۱۰ ساله ) ۱۳۲۶ تا سال ۱۳۳۶ 

خورشیدی( با رادیو همکاری می کرد و به جز این که در رادیو 
ساخت  به  هم  روز  آن  فیلم های  برای  می ساخت،  موسیقی 
سازندگان  نخستین  از  یکی  را  او  و  می پرداخت  موسیقی 
موزیک متن در سینمای ایران می دانند. در همین دوران بود 
اساتیدی  با همکاری  را  که آهنگ های جاودانه و ماندگاری 
چون روح اهلل خالقی، کریم فکور و غالمحسین بنان ساخته و 
اجرا شد و بدین ترتیب در سطح جامعه و نزد مردم، شهرت و 
محبوبیت زیادی پیدا کرد. او برای چند سال با تلویزیون ملی 
ایران همکاری  می کرد و نتیجه فعالیت هایش تهیهٔ آهنگ ها و 
سرپرستی ارکستر در برنامه تلویزیونی "هفت شهر عشق" بود.

 احیای یک ساز ایرانی
استاد اکبر محسنی به جز تعلیم شاگردان در عرصه موسیقی 
دست به احیای یک ساز ایرانی هم زد. عود سازی ایرانی است 
نواختن  و  که جزو سازهای زهی زخمه ای محسوب می شود 
آن در خاورمیانه و کشورهای عربی شمال آفریقا بیشتر رایج 
است. در ایران با تشکیل هنرستان عالی موسیقی استادانی که 
بیشتر در کار نواختن تار مهارت داشتند، تمام سعی خود را به 
کار بستند با تهیه عود شیوه درست نواختن آن را یاد بگیرند 

که اکبر محسنی یکی از این افراد بود.
او خودش در گفت و گویی که پیش از انقالب داشته، درباره 
سفرش به عراق و ماجرای احیای ساز عود گفته است: "مدتی 
و  کرده  پیدا  محسوسی  آلودگی  ما  هنری  محیط  که  است 
اعتیادات زیان آور در میان هنرمندان ما رواج یافته و عالوه بر 
این، فرق بین هنرمند و بی هنر یکی شده  است. بدین سبب 
به  سال  سه  شده ام،  دلسرد  و  خسته  محیط  این  از  که  من 
عراق رفتم و درآن جا فعالیت های هنری خود را دنبال کردم؛ 
به طور کامال تصادفی همزمان با این جریان از طرف وزارت 

پیشنهاد  من  به  کشور  زیبای  هنرهای  کل  اداره  و  فرهنگ 
مدارس  در  موسیقی  و  سرود  هنرآموز  عنوان  به  که  شد 
عراق  در  بپردازم.  تدریس  به  کاظمین  و  بغداد  در  ایرانیان 
شعارهای  که  مهیجی  سرودهای  ایرانی  دانش آموزان  برای 
وطنی را ترویج می کند، ساختم که بعضی برای رادیو ضبط 
شده اند. در ضمن همان طور که می دانید عود یک ساز اصیل 
ایرانی است اما از هزار سال پیش به این طرف چون استادی 
دست  از  ایران  در  را  خود  رواج  نبود،  ساز  این  تعلیم  برای 
داده بود. نواختن این ساز متدی خاص دارد و برای آگاهی و 
تسلط در آن باید چند سالی وقت صرف کرد. ضمن اقامت در 

عراق من تصمیم گرفتم که متد نواختن این ساز را بیاموزم 
و زیر نظر سلیمان شکور، حکمت فاضل عراقی و وکیلی که 
ایرانی و مقیم عراق بود، شیوه های عودنوازی را آموختم. حاال 
چقدر افتخارآمیز است که بتوانم نتیجهٔ فعالیت های خود را به 
صورت جزوه هایی از تکنیک های عود و نواختن آن در اختیار 

عالقمندان بگذارم."
از نگاه اهالی موسیقی

درجه استادی و اهمیت استاد اکبر محسنی تا آنجاست که 
بسیاری از هنرمندان و اهالی مطرح موسیقی درباره ایشان 
از جمله  اند.  را ستوده  فعالیت وی  سخن گفته و سبک و 

"پشنگ کامکار" نویسنده و استاد موسیقی درباره استاد 
محسنی گفته است: "گاهی شنیدن تصنیفی یا ترنمی، روح 
آفاق عرفان  به سیر  با خود  را پرداختی جانانه داده  آدمی 
موسیقی  آن  می گویند  روی  همین  از  و  می برد  زیبایی  و 
مراحل تکوین را طی کرده، به تکامل خود رسیده است. مگر 
می توان تصنیف های زیبای استاد اکبر محسنی را با گوش 
جان شنیده و متاثر نشده باشد. به گمان من چندین نسل 
از شنیدن این آهنگ ها لذت برده و در خاطر خود ثبت و 

برای نسل دیگر حفظ خواهند کرد."
ویولن  مشهور  نوازندگان  از  ملک  اسداله  استاد  همچنین 
گفته  اکبر محسنی  در خصوص  معاصر  توانای  آهنگساز  و 
است: "زنده یاد استاد اکبر محسنی یکی از هنرمندان بسیار 
ارزشمند موسیقی سرزمین مان بود. انسانی خالق و یکی 
اکبر  استاد  بود.  ملی  موسیقی  انجمن  معلمان  نخستین  از 
و رموز  و رمز  را عطاروار گشت  محسنی هفت شهر عشق 
عاشقی را با سیم های عود برمال کرد. حالوت موسیقی را به 
اهلیت داشتند و حرمت نگه  جان های محرمی چشاند که 

می داشتند و قدر می دانستند… "
 آثار

اکبر محسنی در طول فعالیت حرفه ای اش بیشتر از ۴۰۰ 
است،  مطرح  بقیه  از  بیش  که  بعضی  که  ساخت  آهنگ 
)بخت  بازآ  نیامد(،  )او  انتظار  تصنیف  ناز،  الهه  از:  عبارتند 
فال بین،  دخترک  دل شکن،  می خواهی،  چه  دگر  بیدار(،  
دختر رامشگر، شوق دیدار،  چه شود. او برخی از آهنگ ها 
را هم بازسازی کرده که عبارتند از: شب فروردین، دو یار 
آلبوم  در  موجود  ترانه  از هشت  ترانه   ۶ قدیمی، همچنین 

"صیاد".
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۹میلیون ایرانی در معرض بیکاری قرار دارند 

چه کسانی اصال کرونا نمی گیرند؟ 
ژنهایخوبویروسراازبدنپاکمیکند

سرویس اقتصادی کرمان امروز

کرونا در سه ماه اول سال بيش از 28 هزار ميليارد تومان 
بار مالي روي دست دولت گذاشت.

هنوز یك ماه از گزارش مرکز آمار درخصوص خروج 1.5 
بازار کار به واسطه شيوع کرونا نگذشته که  از  ميليون نفر 
معاونت امور اقتصادي و برنامه ریزي وزارت کار در گزارشي 
به بررسي تاثير این ویروس بر کسب و کارها و رفاه خانوارها 
اقتصاد  بر  تاثير کرونا  به  بردن  براي پي  پرداخت. هر چند 
در  چرخي  با  و  نيست  ارقام  و  آمار  به  نيازي  خانواده ها 
افراد در  و  پاي صحبت جوانان، مسن ها  یا نشستن  بازارها 
نتيجه  اما  برد  پي  آن  عمق  به  مي توان  کار  جست وجوي 
سفره  است؛  نگران کننده  و  مختصر  کار  وزارت  گزارش 

خانوارهاي ایراني کوچك تر شده است.
البته باید این نكته را مدنظر قرار داد که این گزارش در 
ابتدایي شيوع کرونا در کشور است و به بررسي  هفته هاي 
وضعيت اقتصاد ایران در سال 98 پرداخته و به نظر مي رسد 
در گزارش هاي بعدي ابعاد تازه تري از شيوع کرونا در کشور 

رونمایي شود.
فشار دوگانه تحريم و کرونا

در روزهایي که هنوز خبر از شيوع گسترده ویروس چيني 
تحریم ها در خوشبينانه ترین  نبود، پيش بيني مي شد فشار 
سناریو و با صادرات زیر یك ميليون بشكه نفت در روز، حدود 
150 هزار ميليارد تومان کسري به بودجه تحميل شود. تا 
راهكارهاي  ایجاد  براي  اینكه شيوع کرونا محاسبات دولت 
پوشش کسري بودجه را دگرگون کرد چرا که حتي به ذهن 
هيچ پيشگویي نيز خطور نكرده بود که ویروسي جهش یافته 
به کشور وارد مي شود که حتي از خانه خارج شدن را نيز 
جزو »فعاليت هاي با ریسك باال« طبقه بندي مي کند. ورود 

به  که  آن  پيامدهاي  کاهش  براي  تالش ها  و   19 کووید 
تعطيلي کسب و کارها و دورکاري نيروهاي شاغل منجر شد، 
فشارها بر بودجه دولت همچنين نحوه تامين مالي شرکت ها 
را تحت تاثير قرار داد. برخي منابع غيررسمي بر این موضوع 
اشاره دارند که کسري بودجه دولت در سال جاري بيش از 

200 هزار ميليارد تومان خواهد بود.
رفاه، موفقيت در  بر کاهش  بودجه عالوه  افزایش کسري 
سياست هایي همچون هدف گذاري نرخ تورم در 22 درصد، 
عدم دست درازي به منابع بانكي )در آخرین آمار رسمي که 
بانك مرکزي منتشر کرد در یك سال منتهي به خرداد سال 
جاري پایه پولي حدود 40 درصد افزایش داشته که فرض 
عدم استفاده از بانك ها براي جبران کسري بودجه را منتفي 
مي کند. شرح این گزارش در صفحه دیگر اقتصادي به طور 
مفصل نوشته شده است( و افزایش نرخ رشد اقتصادي را در 
هاله اي از ابهام قرار مي دهد. کرونا غير از درد براي اقتصاد 
نيز دارد که در کنار تحریم و وجود موانع در ورود  هزینه 
ارزهاي نفتي، عرصه را بر اقتصاد تنگ مي کند. نتيجه آن نيز 

در سفره خانوارها مشاهده مي شود.
تشديد روند رکودي با تداوم کرونا

معاونت امور اقتصادي وزارت کار در مقدمه گزارش 152 
صفحه اي که از وضعيت اقتصادي کشور پس از کرونا منتشر 
تورمي  و  رکود  تشدید کننده  را  ویروس  این  شيوع  کرده، 
مي داند که از سال ها پيش آغاز شده است. مدعاي این گزاره 
گزارش  آخرین  در  کار  بازار  از  نفر  ميليون   1.5 نيز خروج 
که  شده  عنوان  گزارش  این  در  چند  هر  است؛  آمار  مرکز 
نرخ بيكاري در بهار سال جاري نسبت به مدت مشابه سال 
نشان  امر  همين  اما  داشته  درصدي   1.1 کاهشي  گذشته 
و  حضور  به  تمایل  عدم  و  بازار  از  کار  نيروهاي  خروج  از 

مشارکت اقتصادي در جامعه است.
معاونت اقتصادي وزارت کار خروج افراد از بازار کار را در 

شهري  خانوارهاي  هزینه هاي  همچنين  تورم  افزایش  کنار 
سفره  شدن  »کوچك تر  در  مهمي  عامل  را  روستایي  و 
خانوارها« مي داند. هر چند خانواده ها پس از یك گپ زماني 
بودجه خود را با هزینه ها مطابقت مي دهند اما تجربه نشان 
داده هر چه سفره ها کوچك تر شود، توليد ناخالص داخلي 
نيز کاهش مي یابد. تبعات کاهش توليد ناخالص ملي عقب 
افتادگي شدید اقتصادي از کشورهاي همسایه، دست پایين 
چالش هاي  و  بين المللي  دیپلماسي  و  سياستگذاري ها  در 

اجتماعي خواهد بود.
جسم تقريبا بي جان خدمات

»بخش  کار  وزارت  اقتصادي  امور  معاونت  گزارش  در 
خدمات به واسطه نياز بيشتر به تعامالت اجتماعي« آسيب 

زمان  تا  نيز  آن  دقيق  تخمين  و  دیده  کرونا  از  را  بيشتري 
کشف واکسن یا ریشه کني این بيماري نامشخص است. در 
بخش دیگري از این گزارش به بررسي سهم بخش خدمات 
از کل اقتصاد استان ها پرداخته شده که بر این اساس سهم 
از  استان هاي هرمزگان، مرکزي و یزد بيش  این بخش در 
70 درصد تخمين زده شده که انتظار مي رود تبعات آن با 
فعاالن  و  تاخير، در کاهش سهم شاغلين  زماني  یك دوره 

اقتصادي در این استان ها بروز مي کند.
پس انداز بیشتر و افت شديد تقاضا

در این گزارش بارها بر »تمایل افراد به پس انداز و کاهش 
تقاضا در بازار« به دليل نامعلوم بودن آینده همچنين مدت 
این  بر  نگارندگان  است.  شده  اشاره  کرونا  ماندگاري  زمان 

باورند که به دليل کاهش فعاليت هاي اقتصادي، خدماتي 
و توليدي همچنين عدم رغبت افراد به مصرف زیاد، حدود 

65 هزار ميليارد تومان به اقتصاد کشور آسيب وارد شود.
2.2 میلیون نفر آسیب پذيرتر

شده؛  اشاره  نيز  کار  بازار  به  گزارش  این  از  بخشي  در 
پيش بيني مي شود از ميان 24.1 ميليون نفر شاغل در بازار 
خرد  کارهاي  و  کسب  در  که  نفر  ميليون   2.2 حدود  کار 
مشغول به کارند یا به واسطه کرونا بدون شغل ماندند، در 
که  چرا  شد  خواهند  جدي تري  آسيب هاي  متحمل  آینده 
روند ترميم اقتصاد زمان بر است. اما حضور 6.8 ميليون نفر 
تاثير مستقيم کرونا  بيم  شاغل در بخش هاي غيررسمي و 
در  مشكالت  دليل  به  دولت  کمك هاي  نرسيدن  و  آنها  بر 
شناسایي فعاالن آن، مي تواند بر مشارکت اقتصادي و آینده 
شغلي شان اثرگذار باشد. معاونت امور اقتصادي وزارت کار 
بخش  در  شاغل  نيروي  به  »آسيب  که  است  باور  این  بر 
خدمات« در آمارهاي رسمي گنجانده نشده که این امر به 
دليل پيش بيني دشوار بيكاران بخش خدمات است. الزم به 
ذکر است در این بخش یك ميليون و 80 هزار و 34 کارگاه 
آنها  نفر در  وجود دارد که 3 ميليون و 265 هزار و 165 

مشغول به کارند.
وزارت کار معتقد است عالوه بر سه ميليون و 265 هزار 
به  باید  دارند،  قرار  کار  بازار  از  ریزش  خطر  در  که  نفري 
5.9 ميليون فرد دیگر که در دهك هاي با درآمد پایين قرار 
دارند، کمك مستقيم شود. با جمع تعداد افراد بيكار شده و 
در معرض بيكاري، شمار کساني که به نوعي نياز به حمایت 
و توجه دولت دارند به حدود 9.1 ميليون نفر مي رسد. این 
گزارش مي افزاید بودجه الزم براي پوشش فقر مطلق ماهانه 
و اعطاي مبالغي براي خانوارهاي در آستانه آسيب جدي که 
حدود 5 ميليون و 500 هزار خانوار تخمين زده مي شود، 

دو هزار و 52 ميليارد تومان است.

از  گزارشی  در   livescience وبگاه  پيش  چندی 
امكان تاثير ژنتيك بر شدت بيماری کووید 19 نوشت. بر 
اساس چند مقاله علمی، یك ژن مهم یعنی HLA می تواند 

نقش بسيار زیادی در شدت ابتال به کرونا داشته باشد.
به گزارش خبر فوری، کرونا ویروس همچنان در ایران و 
سایر کشورهای دنيا جوالن می دهد و قصد خروج هم ندارد. 
در این بين بسياری از افراد به این بيماری دچار شده  یا 
متاسفانه جان خود را از دست داده اند. تا پيش از این بيشتر 
تاکيد می شد که افراد مسن و دارای بيماری زمينه ای )مثل 
دیابت، بيماری قلبی  و عروقی و یا بيماری تنفسی( مستعد 
گرفتار شدن به این بيماری هستند اما امروزه این باور تا 

حدی جرح و تعدیل شده است.
طبق برخی مشاهدات، بعضی از اعضای خانواده که جوان 
به کرونا  نداشتند مبتال  بيماری زمينه ای هم  بوده و هيچ 
شده و حتی کارشان به دستگاه تنفسی هم کشيده شده 
است. بر اساس گزارش مسئوالن بهداشتی کشورمان، موج 
دوم کرونا بيشتر جوانان را مورد حمله خود قرار داده است 
و به نظر می رسد که تعداد تلفات در بين کم سن و سال ها 

هر روز باالتر می رود.
اگر چنين است، شاید باید این پرسش را مطرح کنيم که 
اصلی ترین عامل ابتالی سخت یك فرد به کرونا چيست؟ 
آیا به جز چاقی، سن باال و بيماری زمينه ای شاخص دیگری 
توسط  بسياری  نظرات  مدت  این  در  است؟  مطرح  هم 
است.  شده  مطرح  رابطه  این  در  متخصصان  و  پزشكان 

برخی از گروه خونی صحبت کردند. این دسته، گروه خونی 
A  را بيشتر در معرض خطر دانسته و افرادی با گروه خونی 
O را کمتر در معرض مرگ و مير  بر اثر کرونا دانستند. 
با این حال، این نظریه قوت زیادی نداشت و در مدت این 
چند ماه بسياری این تئوری را ناقص و مانع از همه موارد 

ابتال دانستند.
ژنتیک؛ يک عامل موثر بر شدت کرونا

عامل دیگری که از نظر برخی از متخصصين علت اصلی 
ابتالی سخت یك نفر به کرونا است، "ژنتيك" است. هنوز 
کارهای زیادی روی این موضوع انجام نشده است. اما یك 
تطبيق  و  کرونا  مبتالیان  روی  آزمایش  با  تحقيقاتی  گروه 
نتایج  به  کردند  سعی  سارس،  به  مبتالیان  با  اطالعاتشان 

مشخصی در این زمينه برسند.
چندی پيش وبگاه livescience در گزارشی از امكان 
تاثير ژنتيك بر شدت بيماری کووید 19 گفت. طبق گفته 
این وبگاه، بر اساس چند مقاله علمی، یك ژن مهم یعنی 
HLA می تواند نقش بسيار زیادی در شدت ابتال به کرونا 
داشته باشد. HLA به  بدن می گوید که چگونه پروتئين 
تشخيص  برای  بدن  ایمنی  سيستم  که  را  خاصی  های 
ژنوم  این  بسازد.  کند،  می  استفاده  مزاحم  ميكروب های 
سپس سيستم دفاعی بدن را وا می دارد که  این ميكروب 
ها را به عنوان اهداف مشخص شده شناسایی کرده و آنها 

را بكشند.
به جز این، برخی ژن های دیگر نيز توسط محققين بررسی 

the-scientist، ژنوم  شده اند. طبق تحقيق اخير وبگاه 
به داخل  آنزیم هایی که  SLC6A20 می تواند در کنترل 
طبق  باشد.  داشته  تاثير  می روند  تنفسی  دستگاه  یا  ریه 
چند  ژورنال ها،  برخی  در  شده  چاپ  مقاالت  و  گزارش ها 
ارتباط  توانستند  اخيرشان  مطالعات  در  دانشگاهی  تيم 
مستقيمی بين ژنوم فوق الذکر و بروز عالئم شدید تنفسی 

در بين بيماران کرونایی پيدا کنند.
به جز این دو مورد، برخی مطالعات دیگر نيز روی گروه 
که  شده  انجام   TMPRSS2 جمله  از  دیگر  ژنی  های 

توانسته به برخی نتایج هم برسد.
ژن های خوب

و   DNA ساختار  دانشمندان،  کلی  بررسی  طبق 

ژنتيك انسان ها می تواند در ميزان ابتالیشان به کرونا 
موثر باشد و برخی افراد که دارای ساخت ژنی خاصی 
باشند شاید هرگز به این بيماری دچار نشوند چرا که 
ژن ها به سرعت به تشخيص ویروس کمك کرده و قبل 
از ورود به ریه مبتال، سيستم دفاعی بدن را از ویروس 

پاک می کند.
مشکالت موجود در تحقیقات ژنتیک

وسيع  گستره  که  کرد  فراموش  نباید  حال،  این  با 
شده  باعث   19 کووید  دائمی  تغييرات  و  ژنتيك  علم 
نشود  پيدا  ژنتيك  و  بين کرونا  هنوزارتباط مستقيمی 
اثر  انتشار چند مقاله در ژورنال های علمی،  به جز  و 

برجسته دیگری ارائه نگردد.
با وجود این، تحقيقات همچنان ادامه دارد. اخيرا وبگاه 
کرد  منتشر  را  گزارشی   scientific american
کرونایی  افراد  مرگ  در  می تواند  ژنتيك  آن،  که طبق 
موثر واقع شود.  با این حال، حتی در این مطالعه نيز 
با  ارتباطش  و  ژنتيك   مطالعات  به  مربوط  مشكالت 
کرونا ذکر شده است. طبق گفته این وبگاه، مطالعات 
ژنتيك در مورد کرونا فقط در اروپا بررسی شده و برای 
دست یابی به یك نتيجه مشخص باید ژنوم آسيایی ها 
بسيار  زمان  همچنين،  شود.  بررسی  نيز  آفریقایی ها  و 
مراکز  از  بسياری  درگيری  و  کرونا  شيوع  آغاز  از  کم 
پزشكی برای درمان مبتالیان بر مشكالت دانشمندان 

افزوده است.
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خبر دالیل اوج گیری مجدد کرونا ؛ 
 تنها راهکار مبارزه با کووید ۱۹

پلیس در جستجوی  عامل  جنایت  ۲۰هزار  تومانی

وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  رئیس 
بهداشت، گفت: »عادی پنداری« کرونا و تصور غلط 
از کنترل و مهار بیماری، باعث شده تا دوباره شاهد 

اوج گیری این ویروس در کشور باشیم.
با  جهانپور،  کیانوش  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
اصلی  عامل  پنداری«  »عادی  که  مطلب  این  عنوان 
اوج گیری دوباره کرونا در کشور بود، افزود: در صورتی 
که پروتکل های بهداشتی، استفاده از ماسک و فاصله 
گذاری فیزیکی به خوبی رعایت نشود، شاهد شیوع 
آتی  ماه های  طی  کشور  در  بیماری  این  بیشتر 

خواهیم بود.
وی گفت: در موج اول کرونا در کشور و از ۳۰ بهمن 
ماه که وجود این بیماری در کشور محرز شد، شاهد 
هماهنگی های خوب بین بخشی میان دستگاه ها و 
مهم تر از همه همراهی و مساعدت مردم و مشارکت 

اجتماعی وسیع بودیم.
وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  رئیس 
با  ایام  این  شدن  مصادف  البته  افزود:  بهداشت، 
و  جاده ای  محدودیت های  و  نوروز  عید  تعطیالت 
دست  همگی  شد؛  اعمال  کشور  در  که  مسافرتی 
این  مدیریت  در  نسبی  توفیق  تا  داد  هم  به دست 

بیماری در کشور حاصل شود.
و  فروردین  ماه های  همین  در  داد:  ادامه  جهانپور 
کشور  در  که  خوبی  مدیریت  با   ،۹۹ اردیبهشت 

در  نفر   ۵۰ از  کمتر  مرگ  میانگین  به  افتاد  اتفاق 
روز رسیدیم.

تداوم  فطر  عید  تا  وضعیت  این  اینکه  اظهار  با  وی 
شاهد  خرداد،  روزهای  تعطیالت  در  گفت:  یافت، 
افزایش موج سفرها و کاهش محدودیت ها در کشور 
و  صنوف  مشاغل،  بازگشایی  آن  دنبال  به  و  بودیم 
اماکن بدون رعایت مطلوب توصیه ها و پروتکل های 
را  کشور  در  کرونا  بیماری  صعودی  روند  بهداشتی، 

موجب شد.
جهانپور یادآور شد: بازگشایی ها و رفع محدودیت ها 
به  هم  کشور  اقتصادی  چرخ  تا  بود  ناگزیر  و  الجرم 

حرکت در بیاید.
افتاد،  بازگشایی  از  بعد  که  مهمی  اتفاق  افزود:  وی 
عادی پنداری کرونا در کشور و تصور غلطی بود که 

این بیماری کنترل و مهار شده است.
وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  رئیس 
بهداشت، تصریح کرد: این عادی پنداری نتیجه اش را 
در سیر صعودی کرونا بدواً در استان های کردستان، 
و  هرمزگان  خوزستان،  غربی،  آذربایجان  کرمانشاه، 
سیستان و بلوچستان نشان داد و تعداد مبتالیان در 

این استان ها به طرز چشمگیری افزایش یافت.
میانه  در  در حال حاضر  اینکه  به  اشاره  با  جهانپور 
استان   ۲۵ گفت:  هستیم،  کرونا  بیماری  دوم  فصل 
این  بین  در  و  هستند  قرمز  وضعیت  در  کشور 

استان ها، وضعیت خراسان رضوی حادتر است.
وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  رئیس 
بهداشت، به پویش ملی »من ماسک می زنم« اشاره 
کرد و افزود: شروع این پویش از هفتم تیرماه با بیانات 
مقام معظم رهبری بود که بعد از توصیه های ایشان، 
اشتیاق باالیی در جامعه در استفاده از ماسک ایجاد 

شد.
جهانپور با بیان اینکه طبق قرائن و شواهد پزشکی، 
بیماری کرونا در ایران و جهان تا زمان نامعلومی ادامه 
البته  بیماری  این  با  مبارزه  تداوم  برای  گفت:  دارد، 
نیازمند حفظ روحیه و انگیزه کادر پزشکی هستیم.

وی افزود: در نظر داریم در شهریور و پاییز که روزهای 
پرستاران  متعاقباً  و  داروسازان  و  پزشکان  بزرگداشت 
است، مراسم و بزرگداشت برای فعاالن این عرصه، در 
خالل پویش ملی همدلی با مدافعان سالمت برگزار 

کنیم.
این  با  مبارزه  راهکار  تنها  گفت:  پایان  در  جهانپور 
اقدامات  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بیماری، 
طبق  که  است  ماسک  از  استفاده  نظیر  حفاظتی 
استنادات علمی تا ۷۵ درصد احتمال ابتال را کاهش 
می دهد و البته توفیق آن منوط به رعایت همگانی 

است.

کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی در جست وجوی 
راننده قاتلی هستند که زمستان سال گذشته به خاطر ۲۰ 

هزار تومان کرایه، مسافرش را کشت و متواری شد.
این جنایت وحشتناک اوایل صبح هشتم دی سال ۹8 در 
راننده  که  افتاد  اتفاق  حالی  در  خیابان خیام 6۳ مشهد 
تاکسی تلفنی با عصبانیت در منزل مسافرش را به صدا 
را وصول کند  کرایه اش  تومانی  هزار  تا طلب ۲۰  درآورد 
راننده در آن  اقدام  این  از  اما سعید مسافر ۳۲ ساله که 
مشاجره  به  او  با  بود  شده  دلگیر  شدت  به  صبح  ساعت 
)قاتل(  مهدی  تاکسی  از  همواره  سعید  که  چرا  پرداخت 
انتظار  و  کرد  می  استفاده  شهری  درون  سفرهای  برای 
نداشت راننده مذکور برای ۲۰ هزار تومان باقی مانده کرایه 

در آن ساعت صبح به منزلش برود.

 با این همه مشاجره گالیه آمیز سعید به عصبانیت بیشتر 
دلخراش،  فریادهای  میان  در  ناگهان  او  و  انجامید  راننده 
میان جمالت  در  و  بیرون کشید  را  چاقوی دسته زردش 
نقش  را  او  و  گرفت  هدف  را  مسافرش  سینه  تهدیدآمیز، 
که  بود  ای  گونه  به  آلود  این ضربه غضب  کرد.  زمین  بر 
تیغه چاقوی بزرگ در قفسه سینه جوان ۳۲ ساله شکست! 
این  ارتکاب  از  پس  ساله(   ۳۹ )راننده  خوشخو«  »مهدی 
جنایت هولناک در حالی به طرف پرایدش دوید که چند 
تن از اهالی خیابان زمرد در خیام 6۳ با دیدن این صحنه 
دلخراش به تعقیب وی پرداختند اما او با سرعت سرسام 

آوری از محل گریخت.
دقایقی بعد هنگامی نیروهای اورژانس پیکر غرق در خون 
بر  او  که  رساندند  مشهد  رضوی  بیمارستان  به  را  سعید 

بود  سپرده  جان  چاقو  ضربه  اصابت  از  ناشی  عوارض  اثر 
شد.  محروم  پدر  گرم  آغوش  از  اش  ساله  یک  کودک  و 
قتل  ویژه  قاضی  حضور  با  است،  حاکی  خراسان  گزارش 
عمد و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
در محل وقوع جنایت، تحقیقات گسترده ای در این باره 
آغاز و مشخص شد قاتل فراری در منطقه پنجتن مشهد 
نامعلومی  مکان  به  قتل  ارتکاب  از  بعد  اما  دارد  سکونت 

گریخته است.
با  اطالعاتی  های  ردیابی  که  حالی  در  گزارش  بنابراین 
ادامه  فراری  قاتل  دستگیری  برای  میرزایی  قاضی  دستور 
از مخفیگاه  از شهروندان خواست چنان چه  پلیس  دارد، 
است  روزنامه خراسان چاپ شده  در  تصویر وی  قاتل که 
پلیس   ۲18۲۵۲6۷ یا   11۰ های  تلفن  با  دارند،  آگاهی تماس بگیرند.اطالعی 

قسامه، تکلیف شلیک

 مرگبار را روشن می کند

مرد جوانی که متهم است دوستش را به خاطر اختالف مالی با 
شلیک گلوله به قتل رسانده، باید منتظر تصمیم اولیای دم 

برای اجرای مراسم قسامه بماند.
مردی یک سال قبل با مأموران پلیس تماس گرفت و گفت 
با شلیک گلوله به قتل رسیده است. این  اقوامش  از  یکی 
مرد گفت: همراه پسرعمه ام رامین بیرون بودیم، او به من 
گفت با یکی از دوستانش قرار دارد. من و رامین به همراه 
فرزند خردسال رامین بیرون رفتیم. در اتوبان آزادگان منتظر 
دوست رامین بودیم، وقتی مردی با پژو ۲۰۷ آمد، یکباره با 
با رامین درگیر شد. من  اسلحه به سمت ما حمله کرد و 
شوکه شده بودم، اصال فکر نمی کردم مساله درگیری باشد. 
او یکباره به رامین شلیک کرد و بعد متواری شد. به محض 
رخ  دادن این اتفاق، من با پلیس و اورژانس تماس گرفتم و 
داشتیم رامین را به بیمارستان می بردیم که در راه جانش 

را از دست داد.
را  پژو  خودروی  پالک  مرد،  این  گفته های  از  بعد  مأموران 
به دست آوردند و مالک آن را شناسایی کردند. مرد جوان 
کرد،  اعتراف  قتل  به  او  شد.  بازداشت  دارد،  نام  حامد  که 
قتل  برای  قصدی  و  بود  غیرعمدی  شلیک  شد  مدعی  اما 

نداشت.
متهم گفت: من و رامین با هم اختالف مالی داشتیم. چند 
بار با رامین صحبت کرده و از او خواسته بودم پول را بدهد 
و مشکل را حل بکند، اما رامین قبول نمی کرد. تا اینکه روز 
حادثه قرار شد در اتوبان آزادگان همدیگر را ببینیم. من هم 
قبول کردم. وقتی به اتوبان رسیدم، رامین یک دفعه با سنگ 
به سمت من حمله کرد. او با سنگ پرانی شیشه ماشینم را 
شکست و بعد هم اسلحه کشید. من تعجب کردم چطور 

جلوی فرزندش چنین رفتاری می کند.
من  افتاد،  اتفاق  این  اینکه  از  بعد  گفت:  ادامه  در  متهم 
که  بگیرم  او  از  را  اسلحه  و خواستم  درگیر شدم  رامین  با 
از  بعد  کرد.  برخورد  او  پهلوی  به  و  شد  شلیک  گلوله ای 
گفته های متهم و با صدور قرار بازداشت، او راهی زندان شد 
و کیفرخواست نیز علیه متهم صادر شد. متهم در شعبه 
1۰ دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت. در 
جلسه رسیدگی، اولیای دم درخواست قصاص کردند. وقتی 
نوبت به متهم رسید، او اتهام قتل عمدی را رد کرد و گفت: 

اسلحه متعلق به من نبود، متعلق به خود رامین بود.
من  بکشد.  را  من  خواست  و  کشید  اسلحه  من  روی  او 
کنم  کاری  می خواستم  بگیرم.  او  از  را  سالح  داشتم  قصد 
که شلیک نکند و در کش وقوسی که با هم داشتیم و من 
سعی می کردم لوله اسلحه به سمت پایین باشد تا کسی 
آسیب نبیند، یک باره گلوله شلیک و رامین زخمی شد. در 
بودم؛  رامین گفت: من در آن صحنه  این هنگام پسردایی 
سالح متعلق به حامد بود. من در دست رامین هیچ سالحی 
ندیدم. حامد بود که به سمت ما حمله کرد. او با سالح آمد و 
می خواست رامین را بزند. من از کارهایشان شوکه شده بودم، 
سعی کردم به رامین کمک کنم، اما کل حادثه در چند ثانیه 
اتفاق افتاد و تیر شلیک شد. بعد هم من دنبال حامد نرفتم 
برای  او قصدی  اگر  را نجات دهم.  و سعی کردم پسرعمه ام 
قتل نداشت، می ماند و به من کمک می کرد تا شاید بتوانیم 
رامین را نجات دهیم. او دید که بچه رامین در ماشین است.

که  مدارکی  به  توجه  با  و  پرونده  شاهد  گفته های  از  بعد 
در پرونده بود، دادگاه قتل را از موارد لوث تشخیص داد و 
تصمیم گرفت مراسم قسامه برگزار شود. بر اساس تصمیم 
دادگاه، خانواده رامین باید ۵۰ نفر از اقوام نسبی خود را به 
دادگاه معرفی کنند که حاضر باشند قسم بخورند اطمینان 
دارند حامد به عمد با شلیک گلوله به رامین، او را به قتل 
رسانده است. در صورتی که خانواده رامین نتوانند ۵۰ نفر 
را به دادگاه معرفی کنند، قسم بر عهده متهم خواهد بود و 
این بار او باید قسم بخورد که به عمد شلیک نکرده و قصدی 
برای کشتن مقتول نداشته است. دادگاه برای برگزاری مراسم 

قسامه به خانواده رامین مدتی فرصت داده است.

اقدامات  جمله  از  عدالت  سهام  آزادسازی  ایرنا: 
 ۹ در  نهایت  در  که  بود  امید  و  تدبیر  دولت  مهم 
اردبیهشت ماه اجرایی شد و از روز 1۰ اردیبهشت تا 
هشتم خرداد ماه به سهامداران فرصت داده شد تا 
مستقیم  مدیریت  روش  انتخاب  دنبال  به  چنانچه 
سهام  مدیریت  و  مالکیت  می خواهند  و  هستند 
اختیار  در  واسطه  بدون  و  مستقیم  بشکل  را  خود 
www.samanese. بگیرند، با ورود به سامانه

فرصت  این  اما  کنند،  اقدام  امر  این  به  نسبت   ir
برای  عدالت  سهام  مشموالن  استقبال  به  توجه  با 
انتخاب روش مستقیم در ابتدا تا 1۵ خرداد ماه و در 

نهایت تا ۲۹ خردادماه تمدید شد.

شیوه کار مربوط به نحوه معامالت سهام عدالت به 
اختیار شورای عالی  انقالب در  دستور رهبر معظم 
عالی  شورای  در  جلسه ای  که  گرفت  قرار  بورس 
بورس در زمینه تصمیم گیری برای معامالت سهام 
عدالت بشکل اضطراری برگزار و تصمیمات الزم در 

این زمینه گرفته شد.
تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، منجر به فروش 
۳۰ درصد از سهام عدالت شد و به دنبال این تصمیم 
را  مستقیم  مدیریت  روش  که  افرادی  کردند:  اعالم 
انتخاب کرده اند از تاریخ 6 خرداد می توانند با توجه 
خود  سهام  فروش  به  نسبت  اعالم شده  شرایط  به 

اقدام کنند.

تومان در  با دارایی ۵۰۰ هزار  پرتفوی سهام عدالت 
تاریخ 6 خرداد که نخستین روز از فروش این سهام 
بود، ارزشی افزون بر هفت میلیون و 8۰۰ هزار تومان 
داشت که از همان روز مسئوالن وزارت امور اقتصادی 
بورس  سازمان  و  خصوصی سازی  سازمان  دارایی،  و 
سهام  نگهداری  برای  بسیاری  تاکید  بهادار  اوراق  و 
داشتند و معتقد بودند که سهام موجود در پرتفوی 
سهام عدالت از جمله سهم های با ارزش بازار بورس 
روز  از  بیش  رشدی  به  می توانند  روز  هر  که  است 

گذشته برسند.
با  تناسب  و  مرور  به  عدالت  سهام  پرتفوی  ارزش 
افزایشی همراه  با روند  بازار بورس  افزایش معامالت 

روز  معامالت  پایان  در  آن  ارزش  نهایت  در  و  شد 
برخالف  و  سهام  بازار  ماه(  تیر   ۲۵( چهارشنبه 
شاخص بورس که روند منفی در پیش گرفته بود 
هزار   ۲۴6 و  میلیون   1۹ به  و  شد  همراه  رشد  با 
تومان رسید. هفته گذشته که روند معامالت بورس 
با  عدالت  پرتفوی سهام  ارزش  بود  همراه  نوسان  با 
تغییر چندانی همراه نشد و در محدوده قیمتی 1۹ 
میلیون تومان در حال معامله بود، در حالی که در 
پایان معامالت اخیر پرتفوی سهام عدالت به دنبال 
رشد شاخص بورس در مسیر صعودی قرار گرفت و 
برای نخستین بار به قیمت ۲۰ میلیون و ۲۹۷ هزار 

تومان رسید.

به  را  خود  طعمه های  که  اصفهان  در  راننده ها  سریالی  قاتالن 
شیوه ای خشن از پا درمی آوردند، در عملیات همزمان پلیس در 
قتل  سومین  ارتکاب  از  قبل  متهمان  شدند.  دستگیر  استان  دو 

دستگیر شدند.
دهم خرداد امسال ماموران پلیس آگاهی اصفهان از کشف جسد 
مردی در منطقه ای کم تردد در این شهر قرار گرفته و بالفاصله 
جسد  شد،  مشخص  پلیسی  تحقیقات  در  شدند.  محل  راهی 
با شلیک گلوله به قتل رسیده است.  متعلق به مردی است که 
خیلی زود خانواده مقتول شناسایی و برای تحقیقات به پلیس 

آگاهی احضار شدند.
آنها در جریان تحقیقات اعالم کردند، مقتول با خودروی پرایدش 

آن  از  بعد  و  گرفته  قرار  گلوله  هدف  که  بوده  تردد  حال  در 
مقتول  پراید  خودروی  مشخصات  است.  شده  سرقت  خودرویش 
در اختیار پلیس سراسر کشور قرار گرفت تا با مشاهده خودرو آن 
را توقیف کنند. در حالی که تحقیقات در این باره ادامه داشت، 
کشف جسد مرد دیگری که با شلیک گلوله به قتل رسیده بود در 
اصفهان کشف شد. این مرد هم راننده خودروی زانتیایی بود که 
قربانی سرقت خودروی ماشین خود شده بود. با بررسی اسلحه به 
کار رفته در دو جنایت مشخص شد، قتل ها با یک اسلحه انجام 

شده است.
انتظامی  فرمانده  جانشین  حسین زاده،  حسین  کارآگاه  سرهنگ 
قتل  دومین  از  پس  گفت:  جام جم  به  دراین باره  اصفهان  استان 

صورت  به  که  هستیم  روبه رو  تبهکار  باند  یک  با  شدیم  متوجه 
از  تیمی  می کنند.  خود  سرقت های  قربانی  را  رانندگان  سریالی 
پرونده  این  روی  بر  اصفهان  استان  آگاهی  پلیس  کارآگاهان 
تحقیقات گسترده ای را آغاز کرده و پی بردند، اعضای این باند در 

محل های جنایت ردی از خود باقی نگذاشته اند.
کوچکترین  بررسی  و  کارآگاهان  علمی  تحقیقات  با  افزود:  وی 
سرنخ ها، ردی از سه سارق حرفه ای در این قتل ها به دست آمد 
که ساکن دو استان همسایه اصفهان بودند. با اطمینان از نقش 
استان  دو  در  غافلگیرانه  عملیاتی  شنبه  جنایت ها،  این  در  آنها 
انجام و سه متهم دستگیر شدند. متهمان با سرقت یک دستگاه 
ناکام  که  داشتند  را  جنایت  سومین  ارتکاب  قصد  موتورسیکلت، 

متهمان  اولیه  اعترافات  به  اشاره  با  حسین زاده  ماندند.سرهنگ 
گفت: سه متهم به ارتکاب این دو جنایت با انگیزه سرقت اعتراف 
با شناسایی  و  پرسه زده  موتورسیکلت های سرقتی  با  آنها  کردند. 
او  سمت  به  و  رفته  راننده  کنار  خلوت،  محل هایی  در  خودروها 
شلیک می کردند. بعد هم جسد را از خودرو خارج کرده و با سرقت 

ماشین فرار می کردند.
کرد:  نشان  خاطر  اصفهان  استان  آگاهی  پلیس  رئیس  جانشین 
احتمال ارتکاب قتل های دیگر از سوی اعضای این باند وجود دارد 
کارآگاهان  است.  آغاز شده  کارآگاهان  توسط  آنها  از  بازجویی  که 
آغاز کرده اند  را دراین باره  تحقیقات همه جانبه ای  آگاهی  پلیس 

که باید منتظر نتیجه تحقیقات بود.

ارزش سهام عدالت بیش از ۲۰میلیون تومان شد

سناریوی سریالی برای قتل رانندگان
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دستگیری شکارچی کل وحشی 
در سیرجان

کل  دستگیری شکارچی  از  زیست سیرجان  محیط  اداره حفاظت  رئیس 
وحشی به همراه یک قبضه اسلحه گلوله زنی خبر داد.

کرمان  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
اداره حفاظت محیط زیست سیرجان گفت:  اکبر رسولیان رئیس  ، علی 

عامل صید و شکار یک راس کل وحشی دستگیر شد.
او افزود: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان با تحت پوشش 
شناسایی  به  موفق  منطقه،  در  مستمر  ساعت   ۲۴ حضور  و  قراردادن 
متخلفان صید و شکار و کشف الشه یک راس کل وحشی به همراه یک 

قبضه اسلحه گلوله زنی شدند.
رسولیان بیان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و دو نفر متواری شدند 

که تحقیقات درباره شناسایی آن ها ادامه دارد.
او تصریح کرد: براساس آخرین نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه 
ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و 
شکار غیرمجاز هر راس کل وحشی معادل دویست و پنجاه میلیون ریال 

تعیین شده است که متهمین موظف به پرداخت آن هستند

نقش سن در اصالح صافی کف پا
 

یک دکترای تربیت بدنی گفت: هرچه سن پایین تر باشد احتمال صافی 
کف پا با حرکات اصالحی زیاد است.

مصطفی بهرامی در گفت وگو با ایسنا، بیان کرد: کف پای صاف مشکل 
شایع و مادرزادی و بدون درد است که بیماران مبتال به این عارضه فاقد 
خمیدگی و قوس کف پا هستند و هنگامی که می ایستند کف پای آنان 

مماس بر زمین می شود.
شلی  چون  می شود،  نامیده  نیز  شل  مفصل  عارضه  این  داد:  ادامه  وی 

مفصل باعث از بین رفتن قوس کف پا هنگام ایستادن می شود.
بهرامی در خصوص نقش سن در اصالح صافی کف پا، گفت: هرچه سن 
پایین تر باشد احتمال صافی کف پا با حرکات اصالحی زیاد است و با انجام 

مداوم حرکات، اصالح حاصل می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه لرستان افزود: در صورتی که در سنین باال انجام 
حرکات اصالحی در کاهش درد پا نقش دارند و از بدتر شدن تغییر شکل 

جلوگیری می کنند.
وی در مورد مدت زمان انجام حرکات اصالحی بیان کرد: در سنین باال روزانه 
بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه تمرین کافی است و با انجام مداوم تمرینات بعد از 

دو تا چهار سال تغییر شکل اصالح می شود.
بهرامی گفت: هرچه شدت تغییر شکل کمتر باشد و فرد به صورت مرتب 

حرکات را انجام دهد زمان الزم برای اصالح آن کمتر خواهد شد

چند راه  برای اصالح شست کج وجود دارد؟
 

یک دکترای تربیت بدنی راه های اصالح شست کج را تشریح کرد.
مصطفی بهرامی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: انحراف شست به خارج 
و انحراف اولین استخوان کف پایی به سمت داخل را شست کج می گویند 

و در این تغییر شکل اولین مفصل کف پایی- انگشتی زاویه دار می شود.
وی در خصوص راه های اصالح شست کج بیان کرد: در حال حاضر برای 

این موضوع چهار راهکار وجود دارد.
انگشتی است به طوری  از پدال  این راه ها، استفاده  از  افزود: یکی  بهرامی 
که این پد شست را از بقیه انگشتان جدا می کند. اگر فرد پدال انگشتی 
را داخل کفش استفاده کند باید جلو کفش به اندازه کافی پهن باشد و 

موجب اعمال فشار روی انگشتان نشود.
عضو هیات علمی دانشگاه لرستان بیان کرد: استفاده از کفش های پنجه 

پهن یکی دیگر از راه های اصالح شست کج است.
وی استفاده از آتل مخصوص را سومین راه اصالح شست کج عنوان کرد 
این  می شود.  استفاده  کوچک  یک خط کش  از  منظور  این  برای  افزود  و 
خط کش در قسمت میانی پا بسته می شود و انتهای این خط کش که در 
مجاورت تست قرار گرفته به علت کج بودن شست از آن فاصله زیادی دارد. 
حال با یک نوار کوچک شست را به خط کش بسته و در طول با کشش 

آن نوار شست را به حالت کاماًل طبیعی در می آوریم.
بهرامی تقویت عضله دورکننده شست را چهارمین راه حل عنوان کرد و 
گفت: برای حفظ وضعیت اصالح شده الزم است که عضله دورکننده شست 
تقویت شود، فرد باید عمل کردن شست را انجام بدهد تا این عضله تقویت 

شود.
این دکترای تربیت بدنی افزود: برخی از محققان معتقدند در صورتی که این 

عضله فعال نشود، اصالح تغییر شکل بی فایده خواهد بود.

احتمال  این  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  اعالم  طبق 
وجود دارد که در ادامه لیگ قهرمانان آسیا تماشاگران 

هم از نزدیک بازی ها را تماشا کنند.
قهرمانان  لیگ  الرای،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
آسیا به خاطر ویروس کرونا بعد از برگزاری دو هفته 

تعطیل شد.
AFC سرانجام بعد از کش و قوس های زیاد تصمیم 
گرفت که ادامه لیگ قهرمانان آسیا را از ۱۴ سبتامبر 

تا ۳ اکتبر در قطر برگزار کند.
ادامه لیگ  الرای نوشت که سه سناریو برای  روزنامه 
قهرمانان آسیا در نظر گرفته شده است. نخست ادامه 
بازی ها بدون حضور تماشاگر، دوم با حضور تعدادی 
محدود از تماشاگران و سوم هم با حضور تعداد زیادی 

از تماشاگران.
 AFC این روزنامه قطری همچنین از پروتکل خاص
برای ادامه لیگ قهرمانان آُسیا سخن به میان آورد و 
نوشت: برای هر تیم دو اتوبوس در نظر گرفته خواهد 
ضد  بازی  از  بعد  و  قبل  ها  اتوبوس  این  باید  و  شد 
عفونی شوند. مربیان برای حضور در نشست خبری 

هر کدام میکرفون مخصوص خود را خواهند داشت.
در  در صورت حضور  است:تماشاگران  آمده  ادامه  در 
و  کنند  استفاده  ماسک  از  باید  حتما  ها  ورزشگاه 
کنند  می  کمک  بازی  برگزاری  در  که  عواملی  همه 
باید قبل از هر بازی درجه حرارت آنها کنترل شود و 
هیچ بازیکنی و یا عوامل تیم نباید قبل از پایان بازی 

ورزشگاه را ترک کند.

فرمانده انتظامی سیرجان از کشف ۲۰۵ کیلوگرم 
تریاک و دستگیری دو نفر در این شهرستان خبر 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به  داد. 
خبرنگاران جوان از کرمان، سرهنگ محمدرضا ایران 

نژاد فرمانده انتظامی سیرجان گفت: مأموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر این شهرستان در پی دریافت 
از  مخدر  مواد  محموله  یک  ورود  بر  مبنی  خبری 
مناطق مرزی به حوزه شهرستان سیرجان موضوع را 

به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
او افزود: در این رابطه ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر طی هماهنگی با مقام قضایی در بازرسی از 
یک کارگاه زمین خالی، ۲۰۵ کیلوگرم تریاک کشف 

شد. سرهنگ ایران نژاد تصریح کرد: در این رابطه 
نفر   ۲ و  توقیف  پراید  یک دستگاه خودرو سواری 
قانونی،  مراحل  سیر  منظور  به  دستگیری  از  پس 

تحویل مراجع قضایی شدند.

سه سناریو برای لیگ قهرمانان آسیا ؛ 
AFC پروتکل بهداشتی خاص 

کشف ۲۰۵ کیلوگرم تریاک در سیرجان

خبر

ملی  تیم  اردوی  به  کرمان  از  خیام  میثم  و  عسگری  علیرضا 
فوتسال بزرگساالن و سینا حاتمی و علیرضا اسدآبادی به اردوی 

آماده سازی تیم ملی فوتبال جوانان دعوت شدند.
روابط عمومی  و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس  امیرخسروی،  عرفان 
گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان  فوتبال  هیات 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، با اشاره به اینکه 
هفتم  از  بزرگساالن  فوتسال  ملی  تیم  اردوی  مرحله ی  سومین 
مرداد ماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود، گفت: سیدمحمد 
ناظم الشریعه، سرمربی تیم ملی فوتسال جمهوری اسالمی ایران، 
اسامی بازیکنان دعوت شده به این مرحله از اردو را اعالم کرده 
است که در این بین، نام دو فوتسالیست کرمانی نیز به چشم 

می خورند.
سعید  غربی،  آذربایجان  از  آقاپور  ساالر  ترتیب،  بدین  افزود:  او 
مومنی از آذربایجان شرقی، سپهر محمدی از اصفهان، علیرضا 
صمیمی از بوشهر، مهدی جاوید، محمدشجری، حمید احمدی 

ابراهیمی و حسین  از تهران، علی  و محمدرضا سنگ سفیدی 
عظیمی  بهزاد  و  پور  رفیعی  علیرضا  رضوی،  خراسان  از  طیبی 
از خوزستان، محمد بیضایی از فارس، علیرضا عسگری و میثم 
خیام از کرمان، طا ها نعمتیان و مهدی کریمی از مرکزی، علی 
اصغر حسن زاده از قم و مسلم اوالد قباد از لرستان نفرات راه 
بزرگساالن  فوتسال  ملی  تیم  اردوی  مرحله ی  سومین  به  یافته 
آماده  منظور  به  فوق  اردوی  کرد:  تصریح  امیرخسروی  هستند. 
آسیا  فوتسال  قهرمانی  مسابقات  در  فوتسال  ملی  تیم  سازی 
روز  تا  و  می شود  آغاز  ماه  مرداد  هفتم  شنبه  سه  روز  از   ۲۰۲۰

جمعه دهم مردادماه نیز ادامه دارد.
رئیس کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی هیئت فوتبال استان 
کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه اردوی آماده 
سازی تیم ملی فوتبال جوانان به منظور حضور در دور نهایی 
مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی ازبکستان از ۶ تا ۱۸ مرداد 
پرویز  داشت:  بیان  می شود،  برگزار  ایران  فوتبال  ملی  مرکز  در 

بازیکن   ۲۵ اسامی  جوانان  ملی  تیم  جدید  سرمربی  مظلومی 
دعوت شده به این اردو را اعالم کرده است که در این بین سینا 
حاتمی و علیرضا اسدآبادی نیز به نمایندگی از استان کرمان در 

این اردو حضور دارند.
امیر  رفیعی،  امیررضا  پور،  نیک  امیرحسین  امیرخسروی گفت: 
علیرضا  شاوردی،  حسین  جاللی،  احمدرضا  مند،  بهره  محمد 
اسدآبادی، محمد عسگری، محمدرضا محرمی، یاسین سلمانی، 
منظمی،  امیرحسین  شریعت،  احمد  جنادله،  احمد  برزگر،  آریا 
حسین زواری، حسین نخودکار، مهدی هاشمی، مهدی احمدی، 
علی  سبحانی،  علی  خو،  شکیب  محمدرضا  آهنی،  سعید 
عارف  و  حاتمی  سینا  موسویان،  رابط، سیدرضا  فردین  خدایی، 

محمدعلیپور ۲۵ بازیکن دعوت شده به این اردو هستند.
او افزود: بازیکنان دعوت شده باید ساعت ۱۲ روز ششم مرداد در 
هتل آکادمی فوتبال واقع در مرکز ملی خود را به کادر فنی تیم 

ملی جوانان معرفی کنند

 به دنبال طرح مبارزه با اخالل گران حوزه ی زمین و مسکن، ۵ 
بنگاه امالک غیر مجاز در زرند پلمب شد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، با شروِع طرِح حجت االسالم اسماعیل بلوچ زاده، دادستان 
با  امان  بی  مقابله  بر  مبنی  زرند  شهرستان  انقالب  و  عمومی 
سودجویاِن حوزه های زمین و مسکن، با حضور قاضی دادسرای 
این دادسرا، ۵  و رئیس واحد پیشگیری  انقالب زرند  و  عمومی 
و  خرید  در  فعالیت  به  غیرقانونی  صورت  به  که  متخلف  واحد 
پرونده  متخلفان  برای  و  پلمب  می پرداختند،  امالک  فروش 

قضایی تشکیل شد.

تمام  به  هشدار  با  زرند  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
افرادی که به صورت غیر مجاز اقدام به معامالت زمین و مسکن 
می کنند، گفت: ما در ابتدای این مبارزه هستیم و تا ریشه کنی 
معمول  غیر  و  رویه  بی  افزایش  سبب  که  شوم  نقطه های  این 

قیمت ها می شوند طرِح مذکور ادامه خواهد داشت.
قیمت های  بازاِر  آشفته  این  در  افزود:  زاده  بلوچ  االسالم  حجت 
زمین و مسکن، یک جوان نمی تواند برای خود اقدامی کند از 
طرفی سودجویان با داللی و واسطه گری، سندسازی، و... اقدام به 

کالهبرداری و یا سوءاستفاده از شرایط موجود می کنند.
غیرمجاز  دفاتر  و  واسطه ها  دالالن،  تمام  به  ما  کرد:  تصریح  او 

و  بردارند  غیرقانونی  فعالیت  از  دست  تا  بودیم  داده  هشدار 
حاال هم به سایر اخاللگران در نظم اقتصادی شهرستان هشدار 

می دهیم که به سختی مجازات خواهند شد.
به  هشدار  ضمن  دیگر  بار  کرد:  بیان  زاده  بلوچ  االسالم  حجت 
و غیر  و فروش صوری  و واسطه های خرید  دالالن، کالهبرداران 
مجوز  دارای  که  امالک  بنگاه های  متصدیان  تمامی  به  واقعی، 
فعالیت هستند نیز هشدار می دهیم، از انجام هر گونه معامالت 
نامتعارف اجتناب کنند چرا که  با قیمت های غیرکارشناسی و 
تیغ دستگاه قضایی در راه آسایش و آرامش جامعه و نیز رفاه 

حال شهروندان هرگز غالف نخواهد شد.

دعوت چهار ورزشکار کرمانی به اردوی تیم ملی

پلمب پنج بنگاه امالک غیر مجاز در زرند
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اینترنت گران و هشت راه حل برای کاهش مصرف
سرویس علم و دانش کرمان امروز

اگر شما هم مانند بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی 
از مصرف باالی اینترنت تان رنج می برید با ما همراه باشید.

این روز ها در شبکه های اجتماعی گالیه های زیادی درباره 
زود تمام شدن بسته های اینترنتی دیده می شود. گالیه ای 
که بی شک شما هم آن را به حق می دانید و حتما برای 
تان اتفاق افتاده که بسته چند گیگابایتی ماهانه تان تنها 
طی یک یا دو هفته تمام شده و مجبور به خرید یک بسته 

دیگر شده اید.
 بعضی از کاربران، تمام شدن زود هنگام اینترنت، دغدغه 
همیشگی شان شده و از این میان برخی ها مدعی اند که 
و  می افتد  اتفاق  اپراتور ها  فروشی  کم  دلیل  به  اتفاق  این 
از حجم  معتقدند حجمی که به آن ها داده می شود کمتر 
و سرعت اسمی خریداری شده آن هاست. اما به نظر باید 
بازنگری جدی در کارکردن با تلفن همراه مان داشته باشیم 
تا بتوانیم میزان مصرف اینترنت را مدیریت و کنترل کنیم. 
اگر شما هم مانند بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی 
از مصرف باالی اینترنت تان رنج می برید با ما همراه باشید 

تا با کمک هم مصرف اینترنت را به حداقل برسانیم.
-۱ خاموش کردن اینترنت در صورت استفاده نکردن

از ما پیش آمده باشد که  تا به حال برای هر یک  شاید 
گوشی  اینترنت  و  نکنیم  خاموش  را  خود  گوشی  اینترنت 
تنهایی  به  اتفاق  همین  باشد.  روشن  روز  شبانه  طول  در 
می تواند در شبانه روز بین ۲۰۰ مگ تا یک گیگ از حجم 
شما را ببلعد، چون برخی از اپلیکیشن ها در صورت روشن 
توصیه  بنابراین  اینترنت مصرف می کنند؛  دایم  دیتا  بودن 
می شود حتما اینترنت گوشی خود را زمانی که نیاز دارید 

روشن کنید و پس از رفع نیاز آن را خاموش کنید.
-۲ اپلیکیشن های پس زمینه را محدود کنید

دستگاه  زمینه  پس  در  که  برنامه هایی  یا  اپلیکیشن ها 

با  ارتباط  در  است  ممکن  هستند،  فعال  شما  اندرویدی 
اینترنت باشند و دایم محتوای خود را به روز رسانی کنند. 
تلگرام،  نظیر  پیام رسانی  اپلیکیشن های  مثال  عنوان  به 
واتس اپ، فیس بوک و... عملکرد این چنینی دارند که باید 
برنامه های  کردن  محدود  منظور  به  کرد.  محدود  را  آن ها 
فعال در پس زمینه دستگاه خود، ابتدا وارد بخش تنظیمات 
دستگاه شوید و سپس گزینه Data Usage را انتخاب 
فای  وای  تب  به  بود  خواهید  قادر  قسمت  این  در  کنید. 
)Wi-Fi( یا موبایل دیتا )Mobile Data( مراجعه کنید 

و برای هر یک از این بخش ها محدودیت قائل شوید.
-۳ فیلترشکن خاموش

اگر شما هم کاربر فعالی در تلگرام و توئیتر باشید، به طور 
قطع حجم زیادی از اینترنت تان برای استفاده فیلتر شکن 

هدر می رود.

 کال فیلترشکن ها باعث می شوند شما برای اتصال به پیام 
رسان مدنظرتان حجم بسیار بیشتری را استفاده کنید پس 
تا می توانید از فیلترشکن ها کمتر استفاده کنید، زیرا عالوه 
هم  شما  تلفن  به  است  ممکن  اینترنت  باالی  مصرف  بر 
آسیب بزنند و اطالعات شما را به یغما ببرند. روشن بودن 
نمی کنید،  استفاده  اینترنت  از  که  زمانی  حتی  فیلترشکن 

حجم اینترنت شما را کاهش می دهد.
-۴ محدودسازی استفاده از سرویس های مسیریابی

برخی از برنامه ها، از سرویس های مسیریابی به عنوان یک 
در  تازگی  به  ویژگی  این  می کنند.  استفاده  اصلی  ویژگی 
پیام رسان ها و بسیاری از نرم افزار های دیگر دیده می شود 
که اینترنت غیرضروری زیادی را به خود اختصاص می دهد. 
این  دسترسی  باید  کاربران  اتفاق،  این  از  جلوگیری  برای 
اندرویدی،  دارندگان گوشی های  کنند.  را محدود  برنامه ها 

 Location قسمت  باید  تنظیمات  به  رجوع  از  پس 
لمس  را   App Premissions گزینه  و  انتخاب  را 
می توانند  مدنظر  برنامه  انتخاب  با  افراد  جا  این  در  کنند. 

دسترسی های آن ها را غیرفعال کنند.
 -۵ به روز رسانی تنها در زمان اتصال به وای فای

حجم  از  استفاده  کاهش  برای  راه ها  مهم ترین  از  یکی 
اینترنت همراه آن است که به روز رسانی برنامه ها تنها در 

زمان اتصال به وای فای صورت گیرد.
دانلود  مرکزی  برنامه  به  مراجعه  با  می توانند  کاربران   
قرار  دلخواه  به صورت  را  آن ها  تنظیمات  برنامه های خود، 
دهند. به عنوان مثال کاربران اندرویدی با مراجعه به برنامه 
سپس  و  بروند  تنظیمات  قسمت  به  باید   Play Store
بخش Auto Update Apps را انتخاب کنند. در این 
 Auto Update Apps گزینه  فعال سازی  با  بخش 
اینترنت  امنیت  از  می توانند  افراد   Over WiFi Only

همراه خود مطمئن شوند.
-۶ مراقب اینستاگرام باشید

در  اینستاگرام  جمله  از  مجازی  صفحات  در  که  زمانی 
هر  دیدن  ازای  به  هستید،  گردش  و  وجو  جست  حال 
ویدئو مقداری از حجم بسته شما کم می شود تا جایی که 
اینستا  ممکن است در یک ساعت حدود ۵۰۰ مگ را در 
ویدئو  هر  میانگین  حجم  اگر  مثال  برای  بدهید.  دست  از 
در  شما  و  بگیریم  نظر  در  مگابایت  پنج  را  اینستاگرام  در 
از  مگابایت  را مشاهده کنید، ۵۰۰  فیلم  یک ساعت ۱۰۰ 
خبردار  هم  خودتان  شاید  و  شد  خواهد  کسر  شما  بسته 
نشوید. توجه کنید زمانی که ما تصاویر یا وب سایتی را باز 
می کنیم، در اصل در حال دانلود کردن آن هستیم هرچند 
واقع در حال دانلود آن  را دانلود نمی کنیم، ولی در  آن ها 
هستیم. پس این موضوع را در وبگردی و اینستاگردی خود 

لحاظ کنید.
 -۷ بازی های آنالین را مدیریت کنید

بازی ها در تبلت و گوشی های هوشمند برای  از  بسیاری 

ثبت رکورد شما نیاز به اینترنت دارند. در نتیجه برای این 
که رکورد قبلی و سوابق شما در این بازی ها حفظ شود، به 
این بازی ها اجازه می دهید از حجم اینترنت شما استفاده 
کنند. عالوه بر این، این بازی ها با ایجاد جذابیت بصری و 
کشش زیاد برای کاربران، باعث می شوند افراد ساعت های 
زیادی درگیر انجام این بازی ها شوند. این موضوع موجب 
می شود سرگرم بازی شوید و بدون این که متوجه باشید، 
بسته  مراقب  که  این  برای  شود.  تمام  زود  اینترنت  حجم 
مصرفی اینترنت باشید، مدت زمان خاصی را به بازی های 

آنالین اختصاص دهید و سعی کنید از آن بیشتر نشود.
-۸ پاپ آپ ها را ببندید

اپلیکیشنی در  آمده که وقتی داخل  برایتان پیش  حتما 
حال فعالیت یا بازی هستید، تبلیغاتی برای شما به نمایش 
در می آید که به پاپ آپ معروف است. این پاپ آپ ها که 
می آیند، حجم  در  نمایش  به  نیز  ویدئو  به صورت  معموال 
با  می توانید  شما  که  می کنند  مصرف  را  شما  اینترنت 
برنامه ها  اطالعات  بخش  گوشی  تنظیمات  داخل  به  رفتن 
اعالن های هر اپلیکیشنی را که می خواهید خاموش کنید تا 
هم از شر پاپ آپ ها راحت شوید و هم در مصرف اینترنت 

تان صرفه جویی کنید.
نکته پایانی:

ترافیک  هزینه های  کشورمان،  در  اینترنت  اپراتور های 
داخلی و ترافیک خارجی را تفکیک کرده اند و قیمت های 
متفاوتی برای این خدمات دریافت می کنند. سایت هایی که 
خبرگزاری ها،  )مثل  شده اند  اجرا  داخلی  سرور های  روی 
شبکه های  دانشگاه ها،  و  مدارس  سایت  بانکی،  سایت های 
و...( سایت های داخلی هستند و سایت ها  ایرانی  اجتماعی 
ترافیک خارجی  اپلیکیشن های روی سرور های خارجی،  و 
محسوب می شوند که به آن بین الملل هم می گویند و در 
تعرفه های اپراتور ها آن را می بینیم. پس تا جایی که ممکن 
تا  از سایت های داخلی استفاده کنید و  است تالش کنید 

حد امکان سراغ سایت های خارجی نروید.

روایت »کرمان امروز« از یک حادثه اسف بار و قتل یک موبد زرتشتی در کرمان؛

از شایعات تا جزییات یک قتل
سرویس خبری کرمان امروز

می  کرمان  در  پُرسروصدا  قتل  یک  از  روز  سه  تقریبا 
از حدود ۲4 ساعت خبرش جهانی شد  گذرد که پس 
و هر رسانه ای وابسته به هدفی که دارد از آن برداشت 
اینستاگرامی  صفحات  نمود.در  بازنشر  را  خبر  و  کرد 
آنها  از  بسیاری  که  شد  منتشر  مطالبی  نیز  تلگرامی  و 
برداشت های ناشی از کمبود اطالعات بود. ماجرا اینگونه 
است که جمعه هفته گذشته جسد یک موبد زرتشتی به 
از ویالهای شهر ماهان پیدا  نام آرش کسروی در یکی 
می شود. این قتل به دلیل دوتابعیتی بودن مقتول بسیار 
همراه  به  دیگر  مقتول  دو  شد.  خبرساز  و  ساز  حاشیه 
آقای کسروی در صحنه جرم دیده شدند که ایشان نیز 
گفته  به  هستند.  شهر  این  سرشناس  های  خانواده  از 
کارشناسان آگاهی کرمان، این قتل در جایی دیگر انجام 
شده  داده  انتقال  ماهان  در  ویالیی  به  جسدها  و  شده 
مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان  ساالری،  آقای  است. 

استان کرمان بر این عقیده است که این قتل در کرمان 
برده شده  ماهان  به  اختفا  برای  و جسدها  افتاده  اتفاق 
است. در این زمینه مناسب دانستیم که اظهارات آقای 
دادخدا ساالری را به عنوان مرجع قابل اعتماد رسانه ها 
درباره این پرونده منتشر کنیم که در ادامه قابل مطالعه 
سیاسی  از جمله  شایعاتی  که  است  ذکر  به  الزم  است. 
بودن این قتل و دخالت سرویس های اطالعاتی بیگانه 
در  که  بود  ها مطرح شده  رسانه  از  برخی  از سوی  نیز 
سخنان آقای دادستان به آنها اشاره ای نشده و این به 

معنای رد این شایعات است.
اشاره  با  خود  سخنان  آخرین  در  ساالری  دادخدا 
و  رفیعی  فرحناز  کسروی،  آرش  قتل  پرونده  اینکه  به 
گنجعلی خانی حاکمی به صورت ویژه در دست رسیدگی 
ملیت  به  توجه  بدون  قتل  پرونده های  افزود:  دارد،  قرار 
استان  قضایی  دستگاه  رسیدگی  مورد  افراد  مذهب  و 
کرمان قرار می گیرد. در پی کشف جسد سه فرد )آرش 
در  حاکمی(  خانی  گنجعلی  و  رفیعی  فرحناز  کسروی، 
سال  مردادماه  سوم  تاریخ  در  ماهان  منطقه  در  ویالیی 

بازپرس  سوی  از  پرونده  این  به  رسیدگی  موضوع   ۹۹
ویژه قتل آغاز شد و در مرحله نخست، گزارشات پزشکی 
قانونی استان کرمان حکایت از قتل این افراد در روزهای 

قبل داشته است. 
با  کرمان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
فرحناز  و  اقلیت  از هموطنان  اینکه آرش کسروی  بیان 
مسلمان  هموطنان  از  حاکمی  خانی  گنجعلی  و  رفیعی 
بوده اند، خاطرنشان کرد: با توجه به کشف ۱۰ هزار دالر 
فرضیه  حادثه،   این  مقتوالن  از  احدی  خودروی  از  ارز 
انگیزه های مالی و خانوادگی قتل پررنگ بوده و در کنار 
این فرضیه تمامی جوانب احتمالی نیز از سوی بازپرس 
ویژه قتل به صورت دقیق و کارشناسی مورد رسیدگی 
قرار دارد. کار جمع آوری شواهد و قرائن الزم از سوی 
بازپرس ویژه قتل و دایره جنایی پلیس آگاهی به صورت 
نتایج  نیز  تاکنون  و  است  انجام  دست  در  روزی  شبانه 
خوبی از جمله انگیزه های مالی و خانوادگی بدست آمده 
و در صورت کسب نتایج کامل و نهایی، تمامی ابعاد این 

موضوع اعالم خواهد شد. 

شهرداری کیانشهر در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات 
به بخش  به مدت یکسال  را مطابق شرح خدمات  نگهداری فضای سبز  و  حفظ 
داشتن  با  شرایط  واجد  شرکتهای  کلیه  از  وسیله  بدین  نماید  واگذار  خصوصی 
اسناد  دریافت  جهت  آید  می  بعمل  دعوت  مناقصه  موضوع  با  مرتبط  اساسنامه 
تا پایان ساعات اداری ضمن همراه  از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز  مناقصه 
بانکی به مبلغ 4۰۰۰۰۰ ریال واریز شده به حساب  داشتن معرفی نامه و فیش 

3۱۰۰۰۰۰۱۵6۰۰8 نزد بانک ملی شعبه پابدانا به نام شهرداری مراجعه نمایند.
نگهداری و آبیاری فضای سبز ۱۶000 مترمربع 

جمع آوری زباله شهری روزانه ۴ تن 
نظافت معابر میادین سطح شهر به صورت هفتگی به متراژ ۱۵0000 مترمربع 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی )مدت اعتبار ۱۲ ماه( 
یا واریز وجه نقد به حساب سپرده 3۱۰۰۰۰3377۰۰8 نزد بانک ملی شعبه 
به نفع شهرداری کیانشهر ارائه گردد سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه 

مندرج می باشد.
شهردار کیانشهر 

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !


