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اخبار استان

خبر
معاون میراث فرهنگی استان کرمان 

خبر داد:

بافت تاریخی کورموئیه هنزا واجد 

ارزش تاریخی فرهنگی شناخته شد 

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  معاون میراث فرهنگی 
استان کرمان گفت: بافت تاریخی کورموئیه هنزا در شهرستان رابر واجد ارزش 
تاریخی فرهنگی شناخته شد.مجتبی شفیعی افزود: بافت تاریخی کورموئیه هنزا 

با شماره 151در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی فرهنگی قرار گرفت.
او اظهار کرد: آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی آثاری هستند که از ارزش های 
سوی  از  و  هستند  برخوردار  تاریخی  و  فرهنگی  به  لحاظ  منطقه ای  و  محلی 

وزارتخانه معرفی و در فهرست ذیربط آثار ملی قرار می گیرند.
شفیعی به باغ شهر هنزا اشاره و اظهار کرد: بافت جدید این باغ شهر پس از شكل 
گیري هسته اولیه آن در محله  های تاریخی کرموئیه و دهكده بزرگ، شكل 

گرفته و در امتداد باغات و زمین های کشاورزی گسترش یافته است.
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  معاون میراث فرهنگی 
استان کرمان بااشاره به شیوه های ساخت و ساز محله های موجود در بافت 
تاریخی کورموئیه و دهكده بزرگ تصریح کرد: ساختار این محله ها به صورت 
پلكانی است که دلیل آن کمبود زمین، سردبودن منطقه مذکور، امنیت بیشتر 

ساکنان و همچنین جلوگیری از رطوبت صعودی حاصل از بارش بوده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشكی کرمان مجموع تعداد فوتی های مبتال به 
کرونا در استان کرمان را 5۲۰ نفر ذکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی در نشست خبری اظهار کرد: در 
کرمان  استان  بیمارستان های  در  کرونا  به  مبتال  بیمار  حال حاضر ۳۶۲ 
بستری هستند. وی ادامه داد: بر این اساس در حوزه دانشگاه علوم پزشكی 
حوزه  نفر،  رفسنجان ۳1  پزشكی  علوم  دانشگاه  حوزه  نفر،  کرمان ۲1۹ 

دانشگاه علوم پزشكی جیرفت 5۹ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشكی بم ۲5 
در  کرونا  به  مبتال  نفر  سیرجان ۲۸  پزشكی  علوم  دانشكده  حوزه  و  نفر 

بیمارستان ها بستری هستند.
شفیعی تعداد کل موارد بستری دارای تست مثبت کرونا در استان کرمان 
از ابتدا تاکنون را چهار هزار و ۶۲۴ نفر ذکر و تصریح کرد: در تازه ترین 

موارد ۴۶ مورد جدید مبتال در بیمارستان های این استان بستری شده اند.

بنا به گفته سخنگوی دانشگاه علوم پزشكی کرمان موارد جدید شامل ۲۸ 
مورد از حوزه دانشگاه علوم پزشكی کرمان و دو مورد حوزه دانشگاه علوم 
پزشكی رفسنجان، 1۳ مورد حوزه دانشگاه علوم پزشكی جیرفت و سه مورد 

حوزه دانشگاه علوم پزشكی بم هستند.
وی گفت: مجموع جانباختگان ابتالی قطعی به کووید 1۹ از ابتدا تا کنون 

5۲۰ نفر است.

معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: درباره 
نگرانی والدین از بازگشائی مدارس گفت: سهم دانش آموزان در انتقال بیماری زیاد 
دیده شده زیرا ذات این ویروس با تجمع است و ما نیز نگرانی والدین را می دانیم 

و این احتمال وجود دارد که برخی والدین دانش آموزان را به مدرسه نفرستند.
»حسین براهوئی« در بازدید از خبرگزاری ایسنا استان کرمان با تبریک 1۷ مرداد 
روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاران گاهی مسیر کشور، دولت و تاریخ را عوض می 
کنند.وی افزود: خبرنگاران به دلیل اینكه از دل مردم می آیند و یک پایه مردمی و 
یک پایه دولتی دارند؛ می توانند باالنسی بین توانمندی های حاکمیت و تقاضاهای 

مردمی ایجاد کنند.
براهوئی با بیان اینكه خبرنگاران باید در حد اعالء حمایت شوند، تصریح کرد: باید 
خبرنگاران دارای پشتوانه قوی باشند که در مقابل دولت و دستگاه ها ز آنها حمایت 
کند زیرا برخی مواقع رسانه ها دولت را نقد می کنند و بیان ضعف و قوت دولت کار 

آسانی نیست پشتیبانی و تهور می خواهد.
وی بیان کرد: نباید خبرنگاران دغدغه مالی و تامین اجتماعی داشته باشند تا بتوانند 

راحت قلم بزنند و رسالت خود را انجام بدهند.
معاون آموزش و پرورش استان کرمان در ادامه درباره بازگشائی مدارس در نیمه 
شهریورماه و نگرانی والدین اظهار کرد: در تاریخ معاصر چنین وضعیتی مانند شیوع 
کرونا نبوده و امروز دیدیم علم تجربی دستهایش را باال برد و نتوانستند بالفاصله این 
بیماری را درمان کنند و تاکید بر هوشمندی ویروس است. وی افزود: این مسئله در 
قانون دیده نشده بود که در حوادث غیرمترقبه مدارس تعطیل شود، تكلیف آموزش 
چه می شود و با شیوع کرونا، در آزمون و خطا کار کردیم زیرا نمی شد آموزش را 

تعطیل کرد.
در  آموزان  دانش  مدارس گفت: سهم  بازگشائی  از  والدین  نگرانی  درباره  براهوئی 
انتقال بیماری زیاد دیده شده زیرا ذات این ویروس با تجمع است و ما نیز نگرانی 
والدین را می دانیم و این احتمال هست که برخی والدین دانش آموزان را به مدرسه 

نفرستند.
باز شد، دانش  برای رفع اشكال  اردیبهشت ماه که مدارس  وی تصریح کرد: ۲۷ 
آموزی مراجعه نكرد و تنها حدود ۸ درصد مراجعه حضوری برای رفع اشكال داشتیم.
معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش کرمان با اشاره به اینكه مردم نگران 
هستند و نگرانی آنها به جاست، گفت: سه سناریو برای بازگشائی مدارس تعریف 
شده که در وضعیت قرمز مدارس فیزیكی تعطیل خواهد بود و کال آموزش در فضای 

مجازی دنبال می شود.
وی افزود: در ماه های گذشته آموزش از طریق سامانه شاد دنبال شد که البته این 
شبكه تا تبدیل شدن به یک سیستم مدیریتی فاصله دارد و در فضای مجازی دارد 

کار می شود.

براهوئی با اشاره به تالش برای بومی گرائی در آموزش های فضای مجازی در کشور 
بیان کرد: عملكرد آموزش و پرورش در بازگشائی مدارس تابعی از ستاد ملی کرونا 
است. وی بیان کرد: در وضعیت زرد آموزش مدارس ترکیبی خواهد بود به این نحو 
با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مدارس و برخی دروس از  که برخی دروس 
طریق فضای مجازی دنبال می شود و در وضعیت سفید اصل با آموزش حضوری 

است و کارهای تكمیلی با آموزش های مجازی دنبال خواهد شد.
معاون آموزش و پرورش استان کرمان گفت: خیلی از الزامات ایجاد شده و معلمان 
باید به تجهیزات روز و وسائل ارتباطی مجهز شوند و دانش داشته و همچنین در 
قالب ماده ۶۹ برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات باید پای کار آمده و بسته فراهم 
کند. وی اظهار کرد: سالمت دانش آموزان اولویت اصلی ماست و هر جائی سالمت 

دانش آموزان به خطر بیفتد، به تبعیت از ستاد ملی کرونا تصمیم گیری می کنیم.
براهوئی در ادامه گفت: در جنوب استان تعدادی از همكاران فرهنگی ما به کرونا 
مبتال شده و درصد ابتالء تابعی از مبتالیان جامعه است زیرا در آوزش و پرورش 

مراجعات زیاد است.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره تعداد مدارس با یک دانش آموز به ایسنا 
گفت: در شهرستان شهربابک یک مدرسه با یک دانش آموز داریم و بیش از سه 

مدرسه با کمتر از 15 نفر دانش آموز در استان فعال است.
براهوئی با اشاره به اینكه ما وظیفه داریم آموزش ارائه بدهیم، بیان کرد: مدارس 
کم جمعیت زیاد داریم و ۷1۰ مدرسه یک تا 1۰ نفره در استان کرمان فعال است.

معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش استان کرمان درباره کمبود فضای 
آموزشی در استان گفت: میانگین تراکم دانش آموزان در کالس مقطع ابتدائی در 
ناحیه دو شهر کرمان ۳۶ نفر و در ناحیه یک ۳۴ نفر است در حالی که کالس های 

۴۶ نفره نیز در مرکز استان کرمان داریم.
وی با اشاره به اینكه میانگین کشوری در مناطق شهری ۲۳ و روستائی 1۹ نفر 
است، افزود: متاسفانه در استان کرمان میل شدید به تمرکزگرائی را شاهد هستیم 
و در حال حاضر 1۲۰۰ نفر معلم متقاضی انتقال به کرمان هستند که انتقال این 
افراد تابع بازنشستگی و نرخ خروج از کرمان بوده و در نهایت می توانیم ۲۰۰ نفر 

را منتقل کنیم.
براهوئی تصریح کرد: شهر کرمان شلوغ شده و در سال های گذشته خوب به کرمان 
در بحث فضای آموزشی توجه نشده در حالی که در دوره آقای اسكندری نسب که 
وجه غالب عملكرد وی عمرانی مالی است، کارهای خوبی انجام شده است. وی بیان 
کرد: 1۰۰ کالس درس در 1۸ ماه آینده در کرمان، رابر و گلباف احداث می شود و 
هنوز کم است و پیگیر هستیم که ظرفیت را باال ببرند و تراکم را تا حدودی کنترل 

کنیم و ز سوی دیگر به نیروی انسانی نیاز داریم.
کرمان ۴۲۰۰  استان  در  گفت:  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  معاون 

نفر معلم کمبود داریم که تالش می شود به روش های مختلف از جمله استمرار 
خدمت بازنسشتگان، به کارگیری نیروهای نهضتی و شرکتی، اضافه کار نیروهای 
رسمی جبران شود و امسال 15۰۰ نفر از نیروهای نهضتی و شرکتی به کار گرفته 
شده و البته استخدامی داریم و فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان نیز آغاز به کار 

می کنند و سعی می کنیم کمبود نیرو را کنترل کنیم.
وی در پایان با تقدیر از فعالیت خبرگزاری ایسنا گفت: ایسنا می تواند در پویش 
نیازمند مناطق محروم استان و همچنین اطالع  برای دانش آموزان  تامین تبلت 

رسانی فعالیت های دیگر به ما کمک کند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

شمار قربانیان کرونا در استان کرمان به ۵۲۰ نفر رسید

معاون آموزش و پرورش کرمان:

این احتمال وجود دارد که برخی والدین دانش آموزان را به مدرسه نفرستند

به  توجه  با  گفت:  کرمان  باهنر  بیمارستان  رئیس 
اینكه این بیمارستان مرکز ترومای جنوب شرق کشور 
است فعاًل سیاست بر عدم پذیرش مستقیم بیماران 

مبتال به کرونا در بیمارستان باهنر کرمان است.
به گزارش خبرنگار مهر، پیمان کریم زاده کارنما در 
گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بیمارستان باهنر مرکز 
و  بوده  کشور  شرق  جنوب  و  کرمان  استان  ترومای 
بیماران مصدوم و تصادفی را پذیرش می کند، بر این 
اساس از ابتدای آغاز اپیدمی کرونا سیاست دانشگاه 
علوم پزشكی کرمان بر این بوده که این بیمارستان 

فعاًل درگیر پذیرش بیماران کرونایی نشود.
وی ادامه داد: فعاًل به صورت مستقیم بیماران مبتال به 
کرونا در این بیمارستان پذیرش نمی شوند اما بیمارانی 

و  بوده اند  بستری  باهنر  بیمارستان  در  داشته ایم که 
همین  در  یا  آنها  درمان  که  شده اند  کرونا  به  مبتال 
بیمارستان انجام شده یا به سایر بیمارستان ها مانند 

افضلی پور اعزام شده اند.
کارنما با اشاره جدید التاسیس بودن بیمارستان باهنر 
کرمان افزود: این بیمارستان از نظر سیستم اتاق های 
ایزوله، اتاق های تهویه و فشار منفی امكانات الزم را 
دارد. وی گفت: در اکثر بخش های بیمارستان باهنر 
یک اتاق ایزوله وجود دارد، به ویژه در آی. سی.یو و 
اورژانس این مقوله در نظر گرفته شده است. همچنین 
در  ویژه  به  بخش ها  این  تجهیز  برای  الزم  اقدامات 

اورژانس انجام شده است.
رئیس بیمارستان باهنر کرمان بیان کرد: در اورژانس 

بیمارستان دو اتاق ایزوله ویژه بیماران کرونایی آماده 
و  دانشگاه  و در صورتی که سیاست های  است  شده 
کالن مبنی بر پذیرش بیماران کرونایی در بیمارستان 

باهنر باشد، این آمادگی را داریم.
وی با تاکید بر اینكه روش های درمان ها و پیشگری 
علمی  صورت  به  و…  گیاهی  داروهای  از  استفاده 
ثابت نشده است، بیان کرد: رعایت فاصله اجتماعی، 
شستشوی مرتب دست ها با آب و صابون به مدت ۲۰ 
ثانیه و استفاده از ماسک سه اصل پذیرفته شده در 

زمینه جلوگیری از ابتالء به کرونا در تمام دنیاست.
کارنما هشدار داد: ویروس کرونا رفتارهای غیر معمول 
دارد که تشخیص را در برخی موارد دشوار می کند و 

خطرات زیادی برای مردم به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینكه پرسنل درمان توان محدودی 
دارند، افزود: همچنین امكانات درمانی از نظر فضا و 
پذیرش بیماران هم محدود است بنابراین نیاز است 
کنند  کمک  بهداشتی  پروتكل های  رعایت  با  مردم 
پذیرش بیماران به گونه ای باشد که بتوانیم سرویس 

درمانی را به آنها ارائه کنیم.
به  توجهی  بی  که  باشیم  مراقب  داد:  کارنما هشدار 
مرحله ای  به  نشود  باعث  بهداشتی  پروتكل های 
برسیم که قادر به پذیرش بیماران بدحال نیازمند به 

مراقبت های ویژه در بیمارستان نباشیم.
رئیس بیمارستان باهنر کرمان با تاکید بر لزوم پرهیز 
از حضور در تجمعات بیان کرد: ۸۰ درصد مبتالیان به 

کرونا در مهمانی ها و تجمعات حضور داشته اند

رئیس بیمارستان باهنر کرمان:

بیمارستانباهنربهصورتمستقیمبیمارانکروناییراپذیرشنمیکند

آگهی مزایده آگهی شماره )1( مزایده اجاره اماکن ورزشی استان کرمان سال 99آگهی مزایده فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای 

اداره ی کل ورزش و جوانان استان کرمان در نظر دارد اجاره اماکن ورزشی را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده 
با بهره گیری از سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( و با شماره  مزایده 5۰۹۹۰۰۴۳۹۳۰۰۰۰۰1 به صورت 

الكترونیكی به افراد واجد شرایط واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: ساعت ۰۰: 1۰ صبح شنبه 1۳۹۹/۰5/۲5

مهلت بازدید: از ساعت ۰۰: 1۰ صبح روز یكشنبه 1۳۹۹/۰5/۲۶ تا ساعت ۰۰: 1۹ روز چهارشنبه 1۳۹۹/۰۶/۴
مهلت ارسال پیشنهاد قیمت از ساعت : ۰۰: 11 صبح شنبه 1۳۹۹/۰5/۲5 تا ساعت ۰۰: 1۹ روز چهارشنبه 1۳۹۹/۰۶/۴ 

زمان بازگشایی پیشنهادات: از 1۳۹۹/۰۶/5
زمان اعالم به برنده: 1۳۹۹/۰۶/11

مهلت دریافت اسناد: 1۳۹۹/۰۶/۴ ساعت : ۰۰: 1۴
جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مزایده به سایت سامانه )www.setadiran.ir( مراجعه فرمایید.

)ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است(
1ـ برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده و پرداخت 

تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امكان پذیر می باشد.
۲ـ کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در بورد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی و انتخاب می باشد.

۳ـ عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الكترونیكی )توکن( با شماره ۰۳۴۳۳۳۲۶۰۰۶ داخلی ۲ تماس حاصل 
فرمایید.

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان 
شماره تماس کمیسیون ماده )5 و 88( - 32818501 داخلی 313

 ۲۰۴۰ م/الف

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی خدمات را به شرح جدول ذیل 
از طریق سامانه تدارکات الكترونیک دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( به نشانی https://www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضاء الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

زمان اولین انتشار آگهی / ارسال به صفحه اعالن عمومی 1۳۹۹/۰5/1۹ ساعت ۰۰: ۷
مهلت دریافت اسناد 1۳۹۹/۰5/۲۰ ساعت ۰۰ : 1۹

مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد 1۳۹۹/۰۶/۰1 ساعت ۳۰: ۰۸
زمان بازگشایی پاکت ها 1۳۹۹/۰۶/۰1 ساعت ۰۰: ۰۹

زمان اعتبار پیشنهاد 1۳۹۹/۰۷/۰1 ساعت ۰۰: ۰۹
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  پاکت های الف: کرمان 

بلوار جمهوری اسالمی نبش سه راه هوانیروز - شماره تماس : ۷ - ۳۲۸1۶5۰۴ - ۰۳۴
اطالعات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: ۷ - ۳۲۸1۶5۰۴ - ۰۳۴

اطالعات سامانه تدارکات الكترونیكی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه، مرکز تماس: ۴1۹۳۴ - ۰۲1و ۳۲51۶۰55 - ۰۳۴
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و  گردشگری استان کرمان

بدینوسیله اعالم میگردد مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان 
به شماره 0۷۷2_0000003_18_5 ، تاریخ صدور 93/1/20  متعلق به آقای 

احسان آشورماهانی به شماره شناسنامه 182 مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی مجوز دفتر طراحی

آگهي مناقصه عمومي
مدیریت  سیستم  سازی  پیاده  و  استقرار  آموزش  و  مشاوره   خدمات  انجام  جهت  دارد  نظر  در  کرمان  شهرداري  
کیفیت بر اساس استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰1  )جهت شهرداری مرکزی و مناطق پنجگانه ( به مبلغ برآورد اولیه 
۳/1۶۹/۲۶۷/۲۰۰ ریال به مدت 1۲ ماه  با مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) به صورت نقدیا ضمانت 
نامه بانكی (از طریق برگزاری مناقصه عمومي اقدام نماید لذا از کلیه مشاوران  دارای  مجوز الزم و مرتبط با موضوع 
مناقصه دعوت بعمل می آید .فروش اسناد از مورخ ۹۹/5/1۹  لغایت ۹۹/۶/1 تسلیم پیشنهادات مورخ ۹۹/۶/۴ بازگشایي 
، میدان شورا  به آدرس کرمان  امور قراردادهای شهرداری مرکز   اسناد مناقصه  ، محل فروش  پاکتها مورخ ۹۹/۶/5 
ساختمان جدید می باشد . سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه و اطالعات تكمیلی آگهی در سایت شهرداری 

kermancity.ir مندرج است. ۲۰۳۰ م/الف
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان

۹۲۸۹۶۲

مبلغ ضمانت نامه مبلغ برآورد )ریال( موضوع مناقصه شماره مناقصهردیف
بانكی )ریال(

 حفاظت، آماده سازی و مرمت باغ1۲۰۹۹۰۰۹۰۰۹۰۰۰۰۰۳
 شاهزاده ماهان

5/۳۴۹/115/۴۴۲۲۶۷/۴5۶/۰۰۰

نوبت دوم
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

دامادی 
دیگر موقع دامادیم شده بود ولی نمی دانستم چه کار باید بکنم 
تا روزی با شخصی برخورد کردم که دالل خیر بود و او به من 
امیدواری داد به زودی دامادم می کند و از من اسمم را پرسید 
و من گفتم هر کسی به اسمی صدایم می زند. ولی بابا مرا »بی 
عار« خطاب می کند و بعد پرسید چه کاره ای و من گفتم هر 
کاری امتحان کردم سخت بود و االن نوبت بی کاریه. سوال بعد 
پرسید: سربازی رفتی؟ و من جواب دادم گذاشتم بعد از ازدواج 
تا با حقوق سربازی زنم خرجی داشته باشد و در آخر پرسید خانه 
تان کجاست؟ و نام پدرت چیست و من گفتم چند روز پیش 
بابا گفت زندگی اینجوری نمی شود و باید روی پای خودت 
بایستی و مرا از خانه بیرون کرد و گفت دیگر اسمش را نیاورم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

در هیاهوی

 غم و معرکه
در آفتابی که از چشم تو می تابد جهان 
تابستان های سیراب می رود و  به  رو 

هیچ نفسی در مجرای حنجره بند نمی آید. انگار روزها 
با تو تمام نمی شوند و شب ها دنباله ی روشن زندگی 
هستند چقدر خوب است که با تو جا برای تنها شدن 
ندارم. تو در من برای همیشه نفوذ کرده ای تا که وقت 
اشتیاق  از  پر  همواره  باشم.  نداشته  شدن  پژمرده  برای 
توأم و شوق تو را داشتن یعنی خواستن های خستگی 
به  شهر  کردن.  زندگی  دوباره  یعنی  تو  اشتیاق  ناپذیر 
راه و رشد خود ادامه می دهد و هر روز کوچه ها و 
مسیرهای تازه پیدا می کند تا بزرگ تر شود اما من می 
خواهم همینجا در تو زندگی کنم. در تو گل کاشان، 
به شانه ات زندگی را ورق  باشم. شانه  گالب کرمان 
می زنم تا از سکوت دلم نترسم. تو تکیه گاه محکمی 
هستی و آفتاب و لطف و آیینه را در تو می بینم. وقتی 
که دروازه های دلت را به روی خستگی هایم باز می 
گذاری و تبم را نوازش می کنی که آرام شوم جهان 
با من است و غصه ای ندارم. تو با منی که تنها شدن 
که  وقتی  نیستم  تنها  نباشد.  ام  زندگی  درد  بزرگترین 
از  و  است  شده  ام  زندگی  اتفاق  ترین  بزرگ  آفتاب 
که  هایم  استخوان  به  تابد  می  خیالم  به  ای  پنجره  هر 
می  یادم  به  روز  هر  تابد.  می  اند  رسیده  فسیل  مرز  به 
اندازی که نباید پا زد نباید جا زد و ادامه های نامحدود 
نیست. جای  ایستادن  ادامه دارند. پس جای درنگ و 
دلتنگی و ناامیدی نیست. هر پرنده ای که از این آسمان 
بگذرد نام تو را با خود می برد تا بر زخم های زندگی 
بگذارد و دردهای قدیمی را با خیال تو سامان دهد. هر 
روز نسیمی را که از نگاهت می آید لمس می کنم تا 
خستگی هایم فرو ریزد هر روز با عطر تو می خندم با 
عطر تو زندگی می کنم با تو از خودم سیر نمی شوم از 

تو سیر نمی شوم از زندگی سیر نمی شوم.
همین برای من کافی است همین که دوستت دارم 

در هیاهوی غم و معرکه دوستت دارم 
از تو پُرم با تو پر از زندگی ام عشق

جان تازه می گیرم بس که دوستت دارم 

به قلم 
مهناز سعید 

کووید ۱۹ چه اثراتی بر روی مغز می گذارد؟
پاندمیک "آماس مغزی" دیگری در راه است؟ 

که  داده  نشان  انگلستان   UCL دانشگاه  محققین  از  جدید  مطالعه  یک 
عوارض عصبی کووید ۱۹ می تواند شامل دلیریوم )هذیان(، تورم مغز، سکته 

مغزی و آسیب های عصبی باشد.
این مطالعه که در ژورنال مغز منتشر شده است، تیم تحقیقاتی یک بیماری 
کمیاب و نادر و گاه کشنده را با نام ADEM شناسایی کرده که به نظر می 

رسد به دلیل پاندمیک کرونا، شیوع آن در حال افزایش است.
برخی از الگوها در این مطالعه، تجربه عالئم تنفسی شدیدی را نداشته اما 
بی نظمی ها و اخالل های عصبی در آنها اولین و اصلی ترین نشانه کووید 

۱۹ بوده است.
دکتر مایکل زندی متخصص مغز و اعصاب و یکی از محققین این مطالعه در 
این باره می گوید: ما باالتر از انتظار افرادی را با موقعیت های عصبی مانند 
ارتباطی  شدید  تنفسی  عالئم  با  همواره  که  کردیم  شناسایی  مغزی  التهاب 

نداشته اند.
تبعات و عوارض مغزی و عصبی در  به  باید نسبت  ما  تاکید می کند:  وی 
افراد مبتال به کووید ۱۹ هوشیار و آگاه باشیم. اگر چه نمی دانیم در آینده 
یک پاندمیک از آسیب های مغزی )مانند شیوع بیماری آماس مغزی در سال 
آنفلوآنزا در سال ۱۹۱۸( در  پاندمیک شدن ویروس  از  ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ بعد 

مقیاس بزرگی مرتبط با این پاندمیک را خواهیم داشت یا خیر؟
اما دکتر "مایکل زندی" متخصص مغز و اعصاب در بیمارستان ملی جراحی 
مغز و اعصاب انگلستان و عضو موسسه عصب شناسایی دانشگاه UCL انگلیس 
در گفت و گو با ایسنا، چهار اثر اصلی کووید ۱۹ بر روی مغز را تشریح کرده 

و این اپیدمی را موازی با پاندمیک آنفلوانزا در سال ۱۹۱۸ در نظر می گیرد.
وی درباره شیوع ویروس کرونا در دنیا و تبعات این بیماری گفت: تقریبا ۷ 
ماه است که از پاندمیک کووید ۱۹ در دنیا می گذرد و ما هنوز می آموزیم که 

این بیماری چه کارهایی می تواند انجام دهد.
زندی با بیان اینکه در حال حاضر گزارشات مفصلی از بیماری های مغزی 
در افراد مبتال به بیماری های ریوی خفیف، در افرادی که بیماری حاد داشته 
و همچنین کسانی که از این بیماری بهبود پیدا کرده اند، وجود دارد اظهار 
کرد: نکته مهم و کلیدی که می بینیم این است که  شدت بیماری های ریوی 
همیشه با شدت بیماری های عصبی مرتبط نیستند. داشتن تنها بیماری ریوی 

خفیف، افراد را دربرابر عوارض بالقوه شدید محافظت نخواهد کرد.
اثری که ویروس ها زمانی که وارد مغز  این متخصص مغز و اعصاب به ۴ 
به  )معروف  کننده«  گیج  و گفت: »حالت  کرد  اشاره  ها می شوند،  و عصب 
در  که  روانی(  غیر  ولی  مغزی  های  بیماری   – مغزی  آسیب  یا   Delirum
برخی از زمان ها با روان پریشی یا بیماری های روانی و یا از بین رفتن حافظه 
همراه می شود. »تورم مغزی« )معروف به encephalitis( که شامل شکلی 
است که ضایعات التهابی را نشان می دهد )آنسفالومیلیتیت حاد منتشر شده 
)ADEM(همراه با اثرات اکسیژن کم در مغز(. »لخته شدن خون« که منجر 
به سکته خواهد شد که شامل بیماران جوان هم خواهد بود و »آسیب رسیدن 
به سیستم عصبی بدن« که سبب درد و بی حسی در بدن خواهد شد. )برای 
به  بدن  ایمنی  آن سیستم  در  که  باره،  گلیلین  عفونت  از  مثال سندرم پس 

اعصاب شما حمله می کند.(
وی با اشاره به اینکه تا به امروز، به نظر می رسد الگوهای تاثیرات ویروس 

ها بر مغز در سراسر دنیا یکسان و مشابه بوده است اظهار کرد: برخی از این 
بیماری ها کشنده و برای کسانی نیز که زنده می مانند، بسیاری از آنها عواقب 

طوالنی مدت را متحمل می شوند.
زندی در پاسخ به این سوال آیا کووید ۱۹ با اپیدمی بزرگی از بیماری های 
مغزی به مانند همه گیری آنفلوانزا سال ۱۹۱۸ )به طور قطع و تا حدودی به 
طور نامشخص( که با اپیدمی آماس مغزی )بیماری خواب( و تا سال ۱۹۳۰ 
مرتبط و ادامه شد، همراه خواهد بود؟ گفت: در این مرحله، پاسخ به این سوال 
خیلی سخت است و تنها چیزی که ما تاکنون می دانیم، تاثیر ویروس ها بر 

روی مغز است.
وی در ادامه پاسخ به این سوال گفت: باید ببینیم درون سر مردم چه اتفاقی 
می افتد؟ در مرحله اول، برخی از افراد با کووید ۱۹ تجربه افکار گیج کننده 
و از خود بیخود شدن را دارند که خوشبختانه در بسیاری از موارد کوتاه مدت 
Delirum )هذیان  اثرات طوالنی مدت  دانیم که  نمی  ما هنوز  است.  بوده 
گویی( ناشی از کووید ۱۹ چه خواهد بود و اینکه آیا ممکن است مشکالت 

حافظه بلند مدت یا حتی زوال عقل در برخی افراد به وجود آورد؟
داد:  ادامه  انگلیس   UCL دانشگاه  شناسایی  عصب  موسسه  عضو  این 

Delirum بیشتر در مورد سالمندان مورد مطالعه قرار گرفته است.
مستقیم  گذاشتن  تاثیر  مستعد  قطعا  ویروس  این  اینکه  بر  تاکید  با  زندی 
با این حال بیشتر اثرات جسمی که در موارد  بر روی مغز است اظهار کرد: 
بازماندگان دیده ایم، به نظر می رسد که تاثیرات ثانویه ویروس بر مغز بیشتر 

از اثر عفونت های مستقیم است.
 وی ادامه داد: به طور مثال سیستم ایمنی بدن ما می تواند به درستی با 
به  اشتباها  ایمنی  این سیستم  است گاهی  اما ممکن  با کند  مبارزه  ویروس 
سلول های خود ما شامل سلول ها و اعصاب مغز نیز حمله کند. که این ممکن 
است از طریق عملکرد سلول های ایمنی و آنتی بادی ها از طریق مکانیسم 
التهابی  که به آنها طوفان سیتوپالسم ها )یاخته های جنبی( گفته می شود یا 

از طریق مکانیزم هایی که ما هنوز درکی از آنها نداریم، باشد.
مستعد   ۱۹ کووید  بیماران  اینکه  به  اشاره  با  اعصاب  و  مغز  متخصص  این 
با  افراد  از جمله  بیماران  از  اظهار کرد: برخی  به سکته مغزی هستند  مبتال 
فشار خون باال، دیابتی ها یا افراد با چاقی مفرط در صورت ابتال به کووید ۱۹، 

فاکتورهای خطر سکته مغزی را دارند و در این افراد سکته های مغزی می 
تواند شدید باشد.

زندی با اشاره به اینکه در این افراد دارای بیماری های زمینه ای رگ های 
خونی مغز یا منتهی به مغز تقریبا تنگ است اظهار کرد: کووید ۱۹ باعث می 
شود سیستم ایمنی بدن اشتباها بر علیه خود بدن به کار افتاده و بدن از داخل 
ملتهب شده و باعث به وجود آمدن لخته در خون شود. و چون رگ خونی 
مغز  به  و خون  اکسیژن  باعث می شود  ندارد،  را  لخته  این  دادن  رد  توانایی 

نرسید و در نتیجه ریسک سکته مغزی افزایش پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در مواردی که عفونت به کروناویروس با التهاب یا آسیب 
بی  و  افراد دچار سوزش  است  باشد، ممکن  انتهای عصب همراه  به  رساندن 
حسی و همچنین ضعف و فلج شوند افزود: غالبا دشوار است که بدانید آیا اینها 
اثرات یک بیماری بحرانی بر روی اعصاب است یا اینکه درگیری مغز و ستون 
و سیستم  مغز  روی  بر  اثرات  این  تمامی  مجموع  در  اما  بود؟  فقرات خواهد 
اعصاب، پتانسیل آن را دارد که می تواند بر روی هم جمع شده و آسیب های 
طوالنی مدت را به همراه داشته باشد، اما قبل از اینکه به طور دقیق اثرات 
طوالنی مدت را پیش بینی کنیم، باید اطالعات بیشتری راجع به وقایع موجود 

در سیستم عصبی افراد بدانیم.
اطالعات  از روش های کسب  یکی  داد:  ادامه  اعصاب  و  مغز  این متخصص 
بیشتر این است که با استفاده از تکنیک عکس برداری از مغز مانند MRI، به 
سر بیماران نگاه کنیم. تاکنون تصویربرداری ها از مغز برخی بیماران کوویدی، 
الگویی از یافته های قبال دیده نشده را نشان می دهد اما هنوز هم استفاده و 

تحلیل از این روش در این پاندمیک خیلی زود است.
از  هایی  نشانه  شامل  که  کردند  پیدا  الگویی  مطالعه،  یک  در  افزود:  زندی 
در  اغلب  که  است  آغشته های خونی  ریز  از خال های  رگبارهایی  و  التهاب 
عمیق ترین بخش هایی از مغز به وجود آمده است. برخی از این یافته ها شبیه 
)مثل  ارتفاعات  اثر حضور در  بیمار در  افراد  یا  مواردی است که در غواصان 
خون دماغ و تهوع( مشاهده می شود که ممکن است این موارد ناشی از عدم 
رسیدن اکسیژن به مغز در برخی از بیماران کووید ۱۹ نشان داده شود اما به 
دلیل آنکه مطالعات دامنه دخالت مغز در این بیماری تازه شروع شده و امکان 
دسترسی به تصاویر مغزی بر روی جان باختگان کووید ۱۹ محدود است، نمی 

گزارش »کرمان امروز« از ضرورت مهارت پروری در جوانان و نوجوانان که می تواند گره گشای کاهش بیکاری در استان باشد؛

درزمینه بیکاری، والدین به اندازه دولت مقصرند

کمبود  با  شدت  به  کرمان  استان  که  شرایطی  در 
کارگر ماهر روبه رو است بیش از ۹۷ درصد بیکاران 
کار  بازار  و  آموزش  بین  تناسبی  و  هستند  سواد  با 
زیادی  جمع  امروزه  دیگر،  عبارتی  به  نیست.  استان  در 
از فارغ التحصیالن کرمانی به علت نبود شغل متناسب با 
تحصیالت به خیل جمعیت بیکاران در استان پیوسته اند 
و البته این معضل فقط مختص استان کرمان هم نیست و 
در کشور استان های متعددی با این مشکل دست و پنجه 
نرم می کنند. درصد باالیی از جوانان کرمانی بعد از پایان 
تحصیالت بیکار می مانند و در انتظار یک معجزه برای 
این درحالی است که دوره های  یافتن شغلی هستند و 
کارورزی و مهارت آموزی  که پیشنهاد دولت هم است 
چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی در استان 

کرمان زیاد مورد توجه قرار نمی گیرد.
در  کرمان  استان  در  بیکاری  نرخ  آمار  اساس  بر 
که  است  بوده  بهار ۹۹، ۴/۱۱  در  یعنی  حال حاضر 
از نظر مسئوالن از این لحاظ نرخ بیکاری در استان 
کرمان باالتر از میانگین کشوری است که همین رقم ها 
و عددها ثابت می کند که مهارت آموزی الزمه اشتغال 
منظور  به  ای  حرفه  و  فنی  های  دانشگاه  باید  و  است  
تامین اشتغال دانش آموختگان بیش از پیش مورد توجه 
در  باید  که  آنطور  ایرانی  والدین  متاسفانه  بگیرد.  قرار 
دوران نوجوانی و جوانی فرزندان خود را با دنیای کسب 
و کار آشنا نمی کنند و همین نکته باعث می شود که در 
بسیاری موارد حتی با وجود پیداشدن کار مناسب ایشان 
نباشند. در همین زمینه  به فعالیت در آن جایگاه  قادر 

گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.

فرهنگ غلط مدرک گرایی
گرایی  غلط مدرک  فرهنگ  طی دهه های گذشته 
موجب شد تا جمع زیادی از جوانان تنها به واسطه 
فشار اجتماعی و خانواده راهی دانشگاه ها شده و به 
دلیل  به  اما   بپردازند  تئوری  و  آکادمیک  تحصیالت 
نبود ظرفیت الزم  برای اشتغال زایی دانشگاهیان در 
رشته های مورد نظر و همچنین فقدان مهارت، این 
افراد به صف بیکاران پیوسته و به معضلی برای جامعه 
که   دارند  توقع  و  انتظار  دولت  از  و  اند  شده  تبدیل 

برای آنها اشتغال ایجاد کنند، انتظار و توقعی که در 
دنیای امروز نامعقول به نظر می آید. 

به عقیده مسئوالن آموزش فنی و حرفه ای استان، 
مهارت آموزی و تقویت آموزش های کاربردی و فنی 
باید  و  بیکاری است  راهکار مهم کاهش  ای  و حرفه 

این راهبرد مورد توجه قرار گیرد.
لزوم تناسب بین آموزش های مهارتی

 و نیاز بازار کار
توسعه  معاون  وفایی،  محمدرضا  پیش  چندی 

مدیریت و منابع استانداری کرمان در جلسه گروه 
کاری ارتقای آموزش و مهارت استان کرمان با بیان 
اینکه اولویت های بازار کار استان کرمان باید شناسایی 
شود اظهار کرد: آموزش های عالی و آموزش های فنی 
و حرفه ای و مهارتی باید به سمتی برود که بر اساس 

اولویت های بازار کار انجام شود.
استان  در  مثال  به عنوان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرمان در حوزه گردشگری نیازمندی به آموزش های 
امروز  دغدغه  داد:  ادامه  می شود  احساس  تخصصی 

خانواده ها و مسئوالن استان کرمان اشتغال است.
کرمان  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
آموزش  نظام  و  استان  عالی  آموزش  نظام  افزود: 
مهارتی در استان باید در این رابطه پای کار بیایند و 
نسبت تقاضای بازار کار و آموزش های خود نیازسنجی 

کنند.
وی با بیان اینکه سند آموزش مهارتی استان کرمان 
در حال تهیه است گفت: سند آموزش مهارتی با برش 
شهرستانی نیز باید تهیه شود و آینده استان کرمان 

در این حوزه را مشخص کند.
فنی  آموزش های  کل  اداره  اینکه  بر  تاکید  با  وفایی 
مهارتی  آموزش  سند  تهیه  کرمان  استان  حرفه ای  و 
استان را با جدیت پیگیری کند افزود: در این سند نیاز 

آموزش استان و نیاز بازار کار استان باید دیده شود.
سخن آخر

همانگونه که اشاره شد؛ اشتغال یکی از دغدغه های 
مهم جوانان در جامعه است و برای حل این دغدغه 
باید مهارت آموزی و فرهنگ کار و تالش بین جوانان 
فرهنگ  و همپای  نهادینه شود  آنان  های  خانواده  و 
سازی مسئوالن نیز با استخراج نیاز بازار کار و ارایه 
اموزش های متناسب از مبتدی تا حرفه ای با شهریه 
ای معقول و متناسب با وضعیت مالی یک فرد بیکار 
که هیچ منبع درآمدی ندارد همراه و پشتیبان جوانان 

برای رهایی از مشکل بیکاری باشند.

با کمبود کارمند و کارگر ماهر روبه رو    در شرایطی که استان کرمان به شدت   
است بیش از 97 درصد بیکاران استان با سواد هستند و تناسبی بین آموزش و بازار 
کار بر قرار نیست. در ضمن آمار بیکاری در استان کرمان باالتر از میانگین کشوری 
است و همین رقم ها و عددها ثابت می کند که مهارت آموزی الزمه اشتغال است و 
باید دانشگاه های فنی و حرفه ای از سوی خانواده ها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. 
متاسفانه والدین ایرانی آنطور که باید در دوران نوجوانی و جوانی فرزندان خود را 
با دنیای کسب و کار آشنا نمی کنند و همین نکته باعث می شود که در بسیاری موارد 

حتی با وجود پیداشدن کار مناسب ایشان قادر به فعالیت در آن جایگاه نباشند و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

توان دقیق علت را بیان کرد.
 این عضو موسسه عصب شناسایی دانشگاه UCL انگلیس در بخش 
دیگری از صحبت های خود به مقایسه این پاندمیک با شیوع ویروس 
آنفلوآنزا اشاره کرد و گفت: همه گیری آنفلوآنزا در سال ۱۹۱۸ تقریبا 
از هر ۵۰ مبتال.  نفر  نفر را در دنیا کشت. یک  تا ۱۰۰ میلیون   ۵۰
تعداد کشته های این پاندمیک ۳ تا ۶ برابر تعداد کشته های جنگ 
جهانی اول بود. اما یک موضوع از حافظه جمعی ما پاک شده است. 
است که  نشده  ذکر  غالبا  و  نشده  توجه  آن  به  اغلب  که  آن چیزی 
یا  مغز  آماسی  یا  بیماری سستی  با شیوع  آنفلوآنزا ۱۹۱۸  پاندمیک 

"بیماری خواب" در ارتباط بود.
وی ادامه داد: در کسانی که جان خود را به دلیل ابتال به این بیماری 
از دست داده بودند، کالبدشکافی ها، الگویی از التهاب های نشسته بر 
مغز )معروف به Brainstem( را در این افراد نشان می داده است. 
حرکت  به  مربوط  که  مغز  از  نواحی  به  که  بیمارانی  از  برخی  در  و 
بوده، آسیب رسیده بود، بخشی از بدن آنها قفل شده و برای دهه ها 
از حرکت ناتوان بودند. )پارکینسونیسم پس از آماس مغزی( و تنها 
درمان با L-Dopa )ماده شیمیایی که به طور طبیعی در بدن رخ 

می دهد( توسط الیور ساکس در دهه ۱۹۶۰ بیدار شد.
این متخصص مغز و اعصاب با تاکید بر اینکه خیلی زود است که 
بگوییم آیا شیوع مشابهی را در ارتباط با بیماری همه گیر کووید ۱۹ 
تورم مغزی  اولیه  اگر چه گزارش های  افزود:  مشاهده خواهیم کرد 
در کووید ۱۹ ویژگی های مشابه بیماری خواب )نوعی آماس مغزی 

که در سال ۱۹۱۵ تا ۱۹۲۶ همه گیر شده بود( را نشان داده است.
های  درس  جهانی،  اتفاق  آن  پیامدهای  اینکه  به  اشاره  با  زندی 
بسیاری برای ما در این زمان مواجه با کووید ۱۹ خواهد داشت اظهار 
کرد: یکی از این پیامدها این بوده که ممکن است ما به دنبال این 

پاندمیک، انتشار آسیب های را مغزی را داشته باشیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: اما مهمتر این است که باید ضربات 
سیاسی و اجتماعی پاندمیک و نیاز کمک به افراد آسیب پذیر پس از 
این بیماری را در نظر بگیریم. کووید ۱۹ قبال نابرابری ها در دسترسی 
به مراقبت های بهداشتی را نشان داده است. جوامع در مورد نحوه 
محافظت و درمان کسانی که بیشتر در معرض خطر هستند و حفظ 
پیامدهای سالمتی این ویروس قضاوت خواهند کرد که این موضوع 
شامل افراد مبتال به بیماری عصبی ناشی از کووید ۱۹ نیز خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا
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معرفی کتاب

تاثیر راه و امنیت بر اقتصاد و تجارت کرمان 

نوشتاری درباره ثمین باغچه بان؛  

نویسنده و چهره موثر در موسیقی چندصدایی ایران

عنوان کتاب: تاثیر راه و امنیت بر اقتصاد و تجارت کرمان
مولف: سیدمحمدعلی گالبزاده 

دستیار پژوهش: افسانه کامکار و آرزو مالمحمدی 
شناسی،  ایران  بنیاد  همکاری  با  شناسی  کرمان  مرکز  ناشر: 

انتشارات ولی و دفتر تحقیقات نیروی انتظامی 
نوبت چاپ: چاپ اول 1398

مشخصات کتاب: 680 صفحه در 14 فصل و 219 تصویر و نقشه 
ی راه ها ـ جلد گالینگور

و  »راه«  بدیل  بی  نقش  فصل،  در 14  کتاب  این  نویسنده 
»امنیت« را در تولید ثروت و رفاه عمومی مورد بررسی قرار 
دو  این  تاریخ  بامداد  از  که  حوادثی  موشکافی  و ضمن  داده 
عامل مهم و حیاتی شکل گرفتن تمدن ها را مورد تهدید قرار 
داده اند، بر ثبات سیاسی و لزوم اقتدار نظامی امنیتی تاکید 

ورزیده است.
فصل اول، اختصاص دارد به راه و امنیت در دوره پادشاهان 
سلجوقیان،  روزگار  اسالمی،  ی  دوره  ساسانی،  هخامنشی، 
شاه  نقش  و  صفویه  مظفر،  آل  قراختاییان،  مغول،  ایلخانان 
وتوسعه ی  ها  راه  امنیت  و حفظ  راه سازی  در  کبیر  عباس 
تجارت، دوره ی افشاری، روزگار زندیه، عصر قاجارها و روزگار 
پهلوی. در فصل دوم با عنوان تازیان و نگرشی نو، راهداری در 

دوره ی خلفای عباسی مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل سوم با سرعنوان راه های مشهور تاریخ، راه ابریشم، 
کویری،  های  راه  شاهی،  راه  تارم،  راه  )ادویه(،  فلفل  راه 
آنها در  راه الجورد و نقش  و  نو  راه  راه چاپاری،  راه دریایی، 
شکوفایی اقتصادی ایالت کرمان مورد بررسی و کنکاش قرار 

گرفته است.
فصل چهارم به راه های مالرو، چاپار و چاپارخانه، مقررات 
چاپارخانه ها، راه و امنیت و پست و تلگراف و تاثیر آنها بر راه، 

اختصاص یافته است.

امنیتی در  دوره های  در فصل پنجم، خبررسانی عادی و 
از  استفاده  قبیل  از  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  تاریخی 
کبوترهای نامه بر و تشکیالتی که در دولت های قدیم مسئولیت 
این کبوترها را برعهده داشتند. حوادث تاریخی و استفاده از 
کبوترها در خبررسانی، تلگراف و تلگراف های رمزی، تلگراف 
حضوری و شرح ماجرای خواندنی تلگراف حضوری ناصرالدین 

شاه از بخش های خواندنی این فصل به شمار می روند.
درباره  مطالبی  راهبان،  و  راه  عنوان  سر  با  ششم  فصل  در 
ی بلدهای راه، نقش میل هایی که در بیابان همچون فانوس 
دریایی، مسافران را از گمراه شدن و مرگ حتمی نجات می 
دادند. نام میل های معروف و میل سازان تاریخ و همچنین 

نقش پل در راه و امنیت نوشته شده است.
در فصل هفتم، حصار، دروازه و خندق، مقررات دروازه ها، 
نام دروازه های کرمان، کاروانسرا و نقش حفاظتی و امنیتی او، 
کاروانسراهای کرمان و شهرستانهای استان و نقش آنها در رونق 

گرفتن تجارت و رفاه عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.
و  راهزن  اقوام  نامدار،  راهزنان  راهزنی،  هشتم،  فصل  در 
چگونگی برخورد بعضی از پادشاهان با آنها، حوادث خواندنی 
ماجراهای  )عیاران(،  شریف  راهزنان  راهزنان،  مورد  در  تاریخ 
دعای  که  کرمانی  معروف  راهزن  مراد«  »مرادعلی  به  مربوط 
بیل  با  بازو می بست ولی سرانجام توسط پسرش  به  تیربند 
کشته شد و دکتر صادقی پزشک نامدار سیرجان گفته بود، 

الزم بود دعای بیل بندهم داشته باشد!
قرار  بررسی  مورد  تاریخ  ژرفای  از  راه  پلیس  نهم،  در فصل 
قره  عنوان  با  راه  پلیس  گیری  شکل  چگونگی  است.  گرفته 
تفصیل  به  امنیه  و  ژاندارمری  تا  آن  مسیرتکامل  و  سواران 
به  را  پژوهشگران  هم  و  است  خواندنی  هم  که  بررسی شده 

کار آید.
در فصل دهم، از فداکاری و رشادت های نیروهای نظامی و 

انتظامی به عنوان جان مایه امنیت در فصول مختلف تاریخ، 
سخن به میان آمده و آنگاه از قول خواجه رشیدالدین فضل اهلل 
همدانی، تاریخ نگار و سیاستمدار قرن هفتم هجری قمری بر 
این واقعیت تاکید شده که رشادت بایستی با تعقل و اندیشه 
تاریخ  طول  در  گاه  هر  بنابراین  بدهد.  نتیجه  تا  شود  همراه 
ایران زمین، فرزانه ای در کنار پادشاهی بوده، امنیت و رونق 
اقتصادی نیز به وجود آمده است که نمونه های آن، بوذرجمهر 
در زمانی انوشیروان، میرداماد در کنار ایلخانان مغول، قائم مقام 

فراهانی و میرزاتقی خان امیرکبیر در عصر قاجارها و ....
در این فصل، فقر و بی عدالتی و خودسری به عنوان چالش 
انتظامی مورد بررسی قرارگرفته و حوادث تاریخی مربوط به آن 
آورده شده است. عناوین دیگری مثل: ایمان و امنیت، امنیت 
و تساهل و تسامح نیز به عنوان عوامل تحکیم امنیت و رونق 
اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته شده و در آخر می خوانیم 
که رشد هنر در جوامع تاریخی از رهگذر امنیت و راه محقق 

شده است.
فصل یازدهم به ورود انگلیس ها به ایران و ایجاد سپاه اس 
پی آر در کرمان و فارس به بهانه ی ناامنی راه ها اختصاص 
یافته و طی پژوهش های مولف نتیجه گیری می شود که هر 
کشوری باید راه های متعددی داشته باشد تا اگر چند راه به 
دالیل طبیعی یا نظامی مسدود شده از راه های دیگر استفاده 
شود و وای به روز ملتی که برای رسیدن به هدف تنها یک راه 

داشته باشد!
از  اینکه، گاهی شهرها و آبادی ها مسیر یک راه  و مهمتر 
بین می رود ولی راه باقی می ماند. شاید همین دو سخن برای 

اهتمام به راه سازی و حفظ امنیت راه ها کافی باشد.
در فصل دوازدهم از دژها و قلعه ها و برج های معروف تاریخ 
سخن به میان آمده و نام شماری از قلعه های معروف تاریخی 
بردسیر، بم،  بافت،  قلعه های استان کرمان:  ذکر شده است. 

کوهبنان،  سیرجان،  راین،  رابر،  راور،  دارزین،  شهداد،  َجَور، 
شرح  و  کاربرد  با  همراه  فهرج  و  نرماشیر  منوجان،  ماهان، 
ساختمانی هر یک به همراه حوادث تاریخی آنها برشمرده شده 

است.
در فصل سیزدهم، راه های شهرستان های کرمان، بم، راور، 
رفسنجان، زرند، سیرجان، شهداد، شهربابک، مکران، کوهبنان، 
سیستان و کاربردهای تاریخی هر یک از این راه ها در ادوار 
مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. خواننده در این فصل 
با رونق اقتصادی هر یک از این شهرستانها در ادوار مختلف 

تاریخی آشنا می شود و از نقش راه و امنیت در این مقوله 
آگاهی می باد.

در  ها  راه  چگونگی  به  کتاب  فصل  آخرین  و  چهارم  فصل 
سفرنامه ها به عنوان یکی از مهمترین اسناد تاریخی اختصاص 
یافته است. سفرنامه های ابن خردادبه، اصطخری، ابن حوقل، 
مارکوپولو، فیگوئزوآ، در وویل، افضل الملک، پوالک، میرزارضا 
مهندس، عبدالحمید میرزا فرمانفرما، سرپرس سایکس، ادوارد 
براون، کالرا کولیوررایس، و ده سفرنامه یا سیری در سفرنامه 
های جهانگردان خارجی. در پایان کتاب نام ده ها کتاب، مقاله 
و نشریه و از جمله روزنامه ی کرمان امروز به عنوان منبع، 
فهرست شده و برای سهولت پژوهش در کتاب، فهرست نام 
اشخاص و مکان ها نیز همراه با نقشه راه ها چاپ شده است 
و بدین سان کتابی خواندنی و منبعی جامع برای پژوهشگران 
آینده پدید آمده است که حاصل چندسال پژوهش های استاد 
سیدمحمدعلی گالبزاده و همکاران سخت کوش ایشان است. 
برای تالیف چنین کتاب ارزشمندی به آقای گالبزاده خسته 
نباشید و به جامعه فرهنگی ایران تبریک می گوییم که چنین 
اثر ارزشمندی در کرمان پدید آمده است و به مثابه ی یک 

دایرت المعارف اثربخش خواهد بود.
این کتاب به مخاطب می آموزد که شکوفایی اقتصادی و رفاه 
مردم به امنیت و راه وابسته است که البته بایستی بلندنظری 
و فرزانگی حاکمان را نیز به این دو زیرساخت اضافه کرد و لذا 
بر مسئوالن است که با مطالعه ی این کتاب ارزشمند، از پدید 
آورندگان امنیت به نحو شایسته ای قدردانی شود تا شاهد دوره 
های افول رونق اقتصادی نباشیم. به ویژه در شهرهای کویری 
که به علت کم بودن بارندگی، کشاورزی رونق ندارد و زندگی 
مردم بایستی از طریق تجارت تامین شود، الزم است سیستم 
های امنیتی و انتظامی از استحکام فوق العاده ای برخوردار 

باشند و زندگی دالوران انتظامی به خوبی تامین شود.

سرویس فرهنگی- هنری کرمان امروز
 

ثمین باغچه بان که در ابتدا با نام پدرش جبارباغچه بان 
شناخته می شد، خیلی زود توانست به واسطه خالقیت و 
استعداد ذاتی هویت مستقل و ارزشمندی برای خود دست 
و پا کند به طوری که به عنوان یکی از چهره های مؤثر در 

موسیقی چندصدایی ایران مطرح شد.
ثمین باغچه بان در 1۳۰4 خورشیدی در تبریز زاده شد. 
نام   به  در خانه خود کودکستانی  بان  باغچه  پدرش جبار 
باغچه اطفال بنیاد کرده بود که در آن از بام تا شام سرود 
خوانده می شد. ثمین در همین باغچه و در میانه شعر و 
از  دیگر  کودکان  کنار  در  و  به جهان گشود  سرود چشم 

روش های پرورشی پدر بهره می برد.
به سبب  و  بود که همراه خانواده  ثمین هنوز خردسال 
همه  نیز  جا  آن  در  و  شد  شیراز  رهسپار  پدر  ماموریت 
لحظات زندگی اش در کودکستان خانگی پدر گذشت. در 
تغییر  از  ناگزیر  باز  بان  باغچه  خانواده  1۳11 خورشیدی 
پدر در آن  بود که  تهران  نوبت  بار  این  اقامت شد.  محل 
آورد.  وجود  به  را  الل ها  و  کر  آموزش  مدرسه  نخستین 
زندگی پدر سرشار از فقر بود. میان مشغله های گونه گون 
پرورش  و  آموزش  آموزگاری،  تا  گرفته  قنادی  شاگرد  از 
کودکان، به ویژه کودکان کر و الل، بیشترین توان و زمان 

او را مصروف خود می داشت.
  ثمین و ثمینه باغچه بان در کنار پدر )جبار باغچه 

بان( و مادرشان
بود.  شده  پدر  آزمایشگاه  موش  خودش  گفته  به  ثمین 
پدر گوش هایش را با موم پر می کرد و او را وا می داشت، 
دریابد.  را  او  حرف های  شنوایی  حس  از  استفاده  بدون 
بار در  برای نخستین  نتیجه رسید و  به  آزمایش های پدر 
ایران سمعکی را به نام تلفن گنگ اختراع کرد و آن را به 

نام خود به ثبت رسانید.
ثمین بدینگونه در فضای آموزش و پرورش کالس پدر از 
ارتباط طبیعی صوت و کالم آگاهی پیدا کرد و دریافت که 
هر واژه بار صوتی و احساس موزیکال خود را دارد و این 
۲ را می توان جای یکدیگر نشانید. آزمایش های پدر از یک 
طرف و آشنایی مادر با موسیقی و تارنوازی از جهت دیگر 

تاثیری ترکیبی در ثمین بر جای نهاد که راه آینده او را 
روشن ساخت. ثمین در باغچه اطفال خواننده سرودهایی 

بود که از پیوند شعر پدر و آهنگ مادر پدید می آمد.
ثمین باغچه بان به گواه آفریده ها و آثار موسیقیایی

با گشایش تاالر رودکی در 1۳4۸ خورشیدی ثمین باغچه 
بان نیز چون تنی چند از آهنگسازان دیگر به استخدام این 
اثر صحنه ای  نخستین  نام  رودابه  و  زال  آمد.  در  سازمان 
اوست که با الهام از شاهنامه فردوسی، برای اجرا در شب 
به  آواز جمعی  گروه های  بنیاد  شد.  آفریده  تاالر  گشایش 
وسیله همسر نیز، او را برانگیخت که با کار روی ترانه های 

بومی ایران، قطعاتی برای آواز و گروه بیافریند.
در میان قطعات بازمانده از ثمین در وهله نخست می توان 
از  بومی وار او یاد کرد که خودش به آن دلبستگی بسیار 
داشت و می گفت ۲۰ سال منتظر مانده تا دری به تخته ای 
بخورد و آن را با ارکستر سنفونیک تهران اجرا کند. درخت 
سرو یکی دیگر از کارهای او در زمینه موسیقی بومی است 

تکخوان،  و  آواز جمعی  کر  گروه  بزرگ،  ارکستر  برای  که 
نوشته شده و بر محور این ۲ بیتی معروف می شود. فضا 
سازی های درخشان ثمین از وهم بیشه، انتظار و سوزش 
آتش، درخت سرو را به یکی از زیباترین قطعات موسیقی 
بومی  قطعات  از  نیز  ویرانه  و  شلیل  کرد.  تبدیل  پیشرو 
تنظیم شده به وسیله ثمین است که ارزش های ویژه خود 

را دارد.
پرستندگان و سپاهیان برای گروه آواز جمعی و ارکستر  
... و من عاشقی ام برای آواز جمعی، تکخوان  که داند که 
ارکستر،  متل برای آواز جمعی، پیانو و سازهای ضربی و  
شعله سه رنگ از دیگر آثار به یاد ماندنی او به شمار می آید.

برای  نواز  گوش  های  موسیقی  و  بان  باغچه  ثمین 
کودکان

ثمین باغچه بان قطعات برانگیزاننده ای نیز برای کودکان 
عنوان  زیر  ماهور  موسسه  را  آن ها  از  تعدادی  که  ساخته 
رنگین کمون به بازار فرستاده است. ثمین، رنگین کمون را 

به پدرش اهدا کرده که نخستین شعرها و سروده ها را به او 
یاد داده و برایش دفترچه نقاشی و مدادهای رنگی خریده... 
و دستش را گرفته تا بتواند تصویر اولین آهو، کشتی، کالغ، 

خورشید و آدم ها را بکشد...
اجرای قطعات رنگین کمون را شماری از اعضای ارکستر 
سنفونیک رادیو وین، به رهبری توماس کریستیان داوید بر 
عهده داشته اند و متن ها را بهجت قصری)سوپرانو( و اولین 

باغچه بان)متسو سوپرانو( خوانده اند.
  ویژگی و سبک و سیاق ثمین باغچه بان

سردبیر  و  بان  باغچه  نزدیک  دوست  اشراق  عبدالحمید 
مجله موزیک ایران در دهه ۳۰ خورشیدی در ایران، در این 
باره می گوید: ثمین باغچه بان سعی می کرد در کارهایش 
نوگرایی ایجاد کند. اگر شما »الالیی« یا »دو زلفونت« را 
بشنوید می دانید که جایگاه خاصی در فرهنگ موسیقی 
ایران دارد. یکی دیگر از شاهکارهای ثمین این بود که برای 
کرد.  درست  قالبی  رباعیات،  های  مصرع  برای  موسیقی 
یعنی برای هر مصرعی، یک قالب موسیقی خاص درست 
کرد که هم با ریتم هم با وزن و هم با شعر، همخوانی کند 
و مأنوس باشد. آن چیزی که شنوندگان را به دقت بیشتر 
بود که  تیترهایی  او مجبور می کرد،  در شنیدن کارهای 
با به کار  انتخاب می کرد و سعی می کرد این تیترها را 
بردن نت های زینت، تم و گام به شنونده عرضه کند. به 
عنوان مثال در کارهایی مانند »دوره گرد« یا »تو رو می 
خوام« و »تار گسسته« فکر می کرد، چگونه این نت ها را 
با هم ترکیب کند که بتوانند جوابگوی کلمه »دوره گرد« 
یا کلمه »تو رو می خوام« یا کلمه »تار گسسته« باشد و در 
تمام این کارها نیز موفق بود. ثمین با حسین آصفی ارتباط 

نزدیک داشت، آنها هر دو به ترکیه رفتند و برگشتند.
او ادامه می دهد: کلمه سبک را نباید برای روش باغچه 
بان مطرح کرد. سبک بیشتر با موسیقی کالسیک ایرانی 
و  از نت ها  ترکیباتی داشت  برده می شود. ثمین  به کار 
گام های مختلف، برای نشان دادن فرهنگ مردمی ایران. 
او سعی می کرد، قالب موسیقی را با مصرع مطرح کند و 
این را نمی توان سبک نامید. کارهای او چند نوع سیستم 
داشت، سوئیت هایی داشت که بسیار جالب بود و همچنین 

گسسته«،  »تار  زلفونت«،  »دو  »الالیی«،  مانند  کارهایی 
این  از  درهرکدام  که  خوام«  می  رو  »تو  و  گرد«  »دوره 

کارها، فرهنگ مردمی را با نت ارایه می کرد.
هر  که  است  عاملی   ۲ رنگ  و  گویند، خط  می  نقاشان 
کدام چیزی را مطرح می کند، خط بیانگر اعتقادات و رنگ 
کار  این  ها  نت  با  سمین  است.  احساسات  دهنده  نشان 
را می کرد. ثمین و همسرش اولین در کنسرواتواری که 
درس می خوانند با هم آشنا شدند و پس از بازگشتن به 
ایران در سال 1۳۲۹ ازدواج کردند، هر ۲ خیلی کم حرف 

می زدند و همکاری بسیار خوبی با هم داشتند.
ثمین باغچه بان در جایگاه ادیب و مترجم

نمی توان از ثمین باغچه بان سخن گفت و از کوشش های 
نادر  از  او  نیاوریم.  میان  به  سخن  ادبیات  زمینه  در  او 
موسیقیدانان ایرانی بود که دستی توانا در نوشتن داشت و 

گزارش، نقد و قصه می نوشت.
ترک  گرای  شاعر چپ  ناظم حکمت  به  ترکیه  سفر  در 
عالقمند شد و در بازگشت به ایران، برخی از آثار او را به 
فارسی برگرداند. بعدها به ترتیب سراغ عزیز نسین و یاشار 

کمال رفت و کارهایی از آن ۲ را نیز به فارسی در آورد.
و  شاعران  معرف  نخستین  که  می گفت  خود  ثمین 
بوده  ایران  فرهنگی  جامعه  به  ترک  برجسته  نویسندگان 
مانده  یادگار  به  ثمین  از  کتاب  جلد   1۲ جمع  در  است. 
چند  است.  رسیده  بعدی  چاپ های  به  آن ها  بیشتر  که 
متن دیگر نیز در دوره مهاجرت به ترکیه )از سال 1۳۲۶ 
خورشیدی به بعد( فراهم آورده بود و در جستجوی ناشری 

امین بود که آن ها را به دستش بسپارد و چنین نشد.
او در ایران، کتابی درباره پدرش به نام چهره هایی از پدرم 
در تیراژ محدود یک هزار و 1۰۰ نسخه منتشر کرده است. 

 ثمین باغچه بان و مرگ در غربت
ثمین باغچه بان آهنگساز پیشرو ایرانی که همیشه آرزو 
سوری  چهارشنبه  چهارشنبه،  هر  و  نوروز  روز  هر  داشت 
باشد، درست در چهارشنبه سوری 1۳۸۶ خورشیدی و در 
۲۹ اسفند در استانبول درگذشت و در نخستین روز نوروز 

به خاک سپرده شد.

اهدای خون سالم، اهدای زندگی
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احیای واحدهای تولیدی گامی به سوی جهش تولید در کرمان 
سرویس اقتصادی کرمان امروز

 

و  برنامه ریزی  و  داخلی  تولید  از  حمایت  بر  رهبری  معظم  مقام  تاکیدات 
سیاست های راهبردی دولت، فرایند تولید در استان پهناور کرمان را با وجود 
واحدهای  احیای  شاهد  امروزه  که  به گونه ای  داده  ارتقا  ظالمانه  تحریم های 
صنعتی و معدنی راکد و نیمه فعال استان در راستای رسیدن به اهداف جهش 

تولید هستیم.
تحریم های ظالمانه آمریکا طی سال های گذشته و پس از آن شیوع ویروس 
کرونا ضربات سنگینی بر اقتصاد کشور و استان کرمان وارد کرد به گونه ای که 
اراده و  با  اما  ایران اشاره داشتند  اقتصاد  اقتصاددانان دنیا بر سقوط  از  برخی 
تالش مسئوالن دولتی و بخش خصوصی در خصوص رفع مشکالت این حوزه، 
عالوه بر رشد ۱۳ درصدی تولید در استان کرمان واحدهای تولیدی نیمه فعال 

و راکد به سرعت به سمت تکمیل ظرفیت تولید پیش می روند.   
مقام معظم رهبری با توجه ویژه به مسائل اقتصادی کشور و حمایت از تولید 
داخلی، امسال را به  عنوان جهش تولید نام گذاری کردند و این امر در قالب یک 
نقشه راه، هدف گذاری ها و عملکرد مسئوالن و قوای سه گانه را به این حوزه 

معطوف کرد.
دولت تدبیر و امید در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری هفت 
محور جهش تولید را با برنامه ریزی برای احیای ۱۱۰ واحد تولیدی نیمه فعال 
و راکد در استان پهناور کرمان کلید زد که این سیاست ها می تواند با افزایش 
تولید و صادرات زمینه اشتغالزایی، ارزآوری و رفع مشکالت معیشتی مردم را 
با وجود تحریم های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا که اقتصاد دنیا و کشور را با 

چالش جدی روبرو ساخته، به همراه داشته باشد.
سایر  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  کرمان،  استانداری  راستا  این  در 
دولت،  سیاست های  ادامه  در  کرمان  استان  تولید  حوزه  متولی  دستگاه های 
تمرکز خود را بر رونق و احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال این استان 
قرار دادند و در این زمینه اعتبارات مورد نیاز برای احداث یک واحد تولیدی 
اولویت  لذا  می باشد،  فعال  نیمه  و  راکد  واحد  سازی  فعال  هزینه  برابر  جدید 
دولت بر استفاده از ظرفیت حداکثری واحدهای تولیدی موجود متمرکز شده 

که این امر دستاوردهای مطلوبی برای استان کرمان برجای گذاشته است .
احیایواحدهایتولیدیدرسالجهشتولیدسرعتمیگیرد

معظم  رهبر  توسط  جاری  سال  نامگذاری  به  اشاره  با  کرمان  استاندار   
به  انقالب اسالمی گفت: جهش تولید به نوعی به معنی سرعت بخشیدن 
عرصه  این  موانع  و  رفع مشکالت  و  تولید جدید  راه اندازی  تولید،  افزایش 

زیربنایی است.
سال  طی  تولید  رونق  محورهای  از  یکی  اینکه  بیان  با  فدائی  محمدجواد   
داشت:  اظهار  بود  غیرفعال  تولیدی  واحدهای  کردن  فعال  کرمان  در  گذشته 
۳۹۰ واحد تولیدی غیرفعال در این استان وجود دارد که سال گذشته ۳۰ مورد 

حدود هشت درصد از این واحدها فعال شد.
فعال کردن  انجام شود  روند  با همین  بخواهد  اقدام  این  اگر  داد:  ادامه  وی 
تمام واحدهای غیرفعال تولیدی استان کرمان حدود ۱۳ سال زمان می برد و 

با برنامه جهش تولید این مدت به سه سال کاهش پیدا کند. 
قوه  و  مالیاتی  کل  اداره  اجتماعی،  تامین  ها،  بانک  افزود:  کرمان  استاندار 
قضاییه در زمینه رفع مشکالت واحدهای تولیدی باید بیشتر همکاری کنند تا 

مشکالت این واحدها زودتر حل شود.
وی تصریح کرد: به عنوان نمونه ما واحدتولیدی داریم که پنج سال معطل 
تامین منابع مالی است و معنی جهش تولید این است که یک واحد تولیدی 

این مدت نباید منتظر تامین منابع مالی باشد.
نیمهفعال و راکد تولیدی واحد ۱۱۰ احیای برای دولت برنامهریزی

استانکرمان
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: هدف گذاری برای 
فعال سازی ۱۱۰ واحد تولیدی نیمه فعال و غیرفعال در شمال و جنوب استان 
کرمان انجام شده که با اجرای آن از ظرفیت های خالی تولید استان بهره برداری 

می شود.
جعفر رودری افزود: ۱۲۵۰ واحد تولیدی در شمال استان کرمان داریم که 
۴۵۰ واحد نیمه فعال و ۲۵۰ واحد غیرفعال هستند و هدف گذاری شده ۱۰۰ 
واحد را امسال وارد مدار تولید کنیم و از ظرفیت های خالی نیز استفاده می شود.

وی بیان کرد: در جنوب استان کرمان نیز از مجموع ۲۴۰ واحد تولیدی، ۱۸ 
واحد نیمه فعال و ۲۴ واحد غیرفعال هستند که هدفگذاری شده ۱۰ واحد را 

در سال جاری فعال کنیم.

 رودری افزود: جهش اقتصادی به معنای جدا شدن از شرایط فعلی با یک 
حرکت پرشتاب و مستمر به سمت هدف مطلوب محسوب می شود که جهش 

تولید همان پیشرفت و توسعه اقتصادی است.
وی گفت: وقتی در مرحله جهش اقتصادی قرار می گیریم، قبل از آن باید 
اقداماتی صورت گرفته باشد و به فرموده مقام معظم رهبری در نامگذاری سال 
۹۹، اگر رونق تولید عملی شده باشد، می توانیم جهش تولید را عملیاتی کنیم.
رودری تصریح کرد: یکی از مباحث کلیدی در جهش تولید، سرمایه گذاری 
است و از سوی دیگر باید ایجاد شرایط و الزامات، نهادها و سازمان های الزم و 

ایجاد فضای کسب و کار مشخص را داشته باشیم.
به احصای بخش های پیشران و کلیدی استان کرمان در سه  با اشاره  وی 
پروژه   ۲۵۱ تاکنون  کرد:  اظهار  معدن  و  صنعت  و  خدمات  کشاورزی،  حوزه 
مشخص شده که ۲۸ مورد جزو پروژه های نیپای کشور )نظام پکپارچه پیشبرد 
و پایش اقتصاد مقاومتی( است و با ابالغ پروژه های ملی این عدد)پروژه های 

جهش تولید( متفاوت خواهد بود.
بینی  داد: پیش  ادامه  استان کرمان  ریزی  برنامه  و  رییس سازمان مدیریت 
شده از محل انتقال منابع شرکت های بزرگ و معادن استان منابعی برای بانک 
ها و پرداخت تسهیالت فراهم شود و ۲ هزار میلیارد تومان در این بخش دیده 

شده که به شکل یارانه به فعالیت واحدهای تولیدی استان کمک کند.
رودری برنامه ریزی استان را در راستای جهش تولید در بخش های توسعه 
صادرات، ارتقای بهره وری، توسعه اقتصاد دانش بنیان در استان، تامین مالی 
برای افزایش سرمایه گذاری کالن استان و فعال سازی واحدهای راکد و نیمه 

فعال اعالم کرد.
وی گفت: ایجاد زنجیره تولید، نهادسازی اقتصادی برای حمایت از بازاریابی و 
فروش محصوالت برنامه های مهمی است که باید در راستای جهش تولید در 

استان کرمان دنبال و اجرایی شود.
سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان 
تلقی می شوند که  معدن  و  در حوزه صنعت  دولت  اجرایی  بازوی   ۲ به عنوان 

سیاست های تیم اقتصادی دولت را در این استان اجرایی کرده اند. 
برنامهریزیدولتدرهفتمحورجهشتولیددرکرمان

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز گفت: تیم اقتصادی 
دولت دراین  استان در حوزه صنعت و معدن از ابتدای سالجاری هفت محور و 
۴۹ برنامه را در راستای تحقق جهش تولید و سند برنامه ششم تعریف کرد که 
اثرات مثبت آن با وجود تمامی چالش های کشور، تحریم ها و مباحث مربوط به 

کرونا، از هم اکنون بر اقتصاد استان مشاهده می شود.
مهدی حسینی نژاد با اشاره به محور احیای واحدهای تولیدی استان کرمان 
افزود: اقدامات در محورهای یاد شده، به صورت هفتگی تا رسیدن به اهداف 

جهش تولید در این استان رصد و پایش می شود.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه سال ها است که مقام معظم رهبری مباحث 
مربوط به تولید را در شعار سال مد نظر دارند و به مباحث اقتصادی توجهی 

ویژه می کنند، در استان کرمان سند برنامه ششم توسعه را در راستای این نام 
گذاری ها و ظرفیت های استان کرمان برنامه ریزی کردیم .

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان ادامه داد: تالش داریم 
در تدوین این سند ظرفیت های استان و مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی، 
و  وزارت صنعت، معدن  و  نظام  اقتصادی  و سیاست های کالن  تولید  جهش 
با  که  تدوین کردیم  کاربردی  لذا یک سند  قرار دهیم  توجه  مورد  را  تجارت 
امروزه در استان کرمان  نتایج آن  این محورها، خوشبختانه  حرکت بر اساس 

مشاهده می شود.
استفادهازظرفیت۲۸ابرکارخانهبهعنوانموتورمحرکهتولیدکرمان
وی تاکید کرد: ۲۸ ابر کارخانه به عنوان موتورهای محرکه تولید در استان 
کرمان شکل گرفته اند و می توانند ظرفیتی برای استان کرمان در جهت ایجاد 
و فعال سازی صنایع قطعه سازی و واحدهای کوچک و متوسط و خدمات باشد.
 حسینی نژاد گفت: از ظرفیت کارخانه های بزرگ استان کرمان برای رونق 
در این واحدها و رفع مشکل بیکاری و زمینه ایجاد اشتغال استفاده می شود 
کرمان  استان  در  تولید  محورهای سال جهش  از  یکی  عنوان  به  امر  این  که 

پیگیری می شود.
وی عنوان کرد: ایجاد موتورهای محرکه و تامین قطعات را به عنوان فرصت 
برای  استثنایی  فرصت  عنوان  به  خدمات  و  گذاری  سرمایه  برای  استثنایی 

اشتغال را در استان کرمان مورد توجه قرار دادیم.
و  واحد کوچک  بازار  تامین  برای  کرمان  استان  بزرگ  واحدهای  افزود:  وی 
متوسط کمک می کنند و در این راستا سال گذشته ۱۰۰ واحد را به واحدهای 
این  از  استفاده  برای  واحد  اتصال ۳۰۰  برنامه  امسال  و  کردیم  متصل  بزرگ 

ظرفیت برنامه ریزی شده است.
تولیدصنایعومعادنکرمانباوجودتحریمها۱۳درصدرشدیافت

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان خاطرنشان کرد: بخشی 
از چالش های موجود در اقتصاد استان کرمان نشات گرفته از اقتصاد و سیاست 
های ملی و تحریم ها است لذا تالش کردیم که از ظرفیت خود استان استفاده 
کنیم و با توجه ویژه به این حوزه، صنایع فراوری را به عنوان موتور محرکه 

ایجاد کردیم.
وی گفت: احداث صنایع فراوری برای خدمت رسانی در حوزه های مختلف 
از جمله در رونق واحدهای کوچک، متوسط و ایجاد اشتغال پایدار در شرایط 

دشوار اقتصادی و تحریم ها می توانند موثر واقع شوند.
حسینی نژاد عنوان کرد: با بررسی آمار و ارقام در استان کرمان و رصد ۲۰ 
وجود  با  بومی  های  ظرفیت  از  استفاده  علت  به  تولیدی  واحدهای  از  درصد 
تولید حوزه صنعت  تمامی چالش ها و تحریم های ظالمانه شاهد جهش در 
و معدن استان هستیم و در سال ۹۸ تولید واحدهای فعال و نیمه فعال ۱۳ 

درصد رشد داشت.
بازار  و  اولیه  مواد  تامین  حوزه  در  را  کرمان  استان  داخلی  توان  افزود:  وی 
مورد توجه قرار دادیم لذا واحدهای تولیدی تاثیرات کمتری از شرایط دشوار 

اقتصادی کنونی می گیرند مگر کاالهایی که نیاز بیشتری از خارج استان و 
خارج از کشور دچار چالش های بیشتری هستند.

با وجود همه محدودیت  در مجموع  کرمان  استان  کرد:  تاکید  حسینی نژاد 
های حوزه صنعت و معدن، توانسته کارنامه مطلوبی در جهت توسعه، ایجاد 
زیرساخت های صنعتی و معدنی ، صنایع فراوری و ایجاد ارزش افزوده مواد 
معدنی داشته و امیدواریم با اقدامات انجام شده و در دست اقدام بتوانیم جهش 

تولید را تا پایان امسال با سربلندی محقق کنیم. 
راهکارهایتکمیلظرفیتهایخالیواحیایتولیددرکرمان

به گفته مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان، ظرفیت های 
خالی موجود در صنایع خرد و کوچک با اجرای سیستم نظام پیمانکاری فردی 

در صنایع معدنی این استان احیا و در این راستا اشتغالزایی ایجاد می شود.
مجید غفاری گفت: پیوند صنایع کوچک و بزرگ استان در قالب یک زنجیره 
ارزش افزوده می تواند موجب جهش تولید و فعال شدن واحدهای نیمه فعال 

و راکد استان شود.
ها  تهدید  و  ها  فرصت  دولت،  تالش  از  پیش  تولیدکنندگان  داد:  ادامه  وی 
را شناسایی و برنامه ریزی کرده اند و در حال حاضر با رعایت پروتکل های 
بهداشتی تولید انجام می شود و وضعیت تولید در آینده بهتر خواهد شد و در 

سال جاری جهش هم خواهیم داشت.
غفاری بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت هفت محور را برای جهش 
آن  از  بعد  و  اداره صمت  ابتدا  ها  استان  در  و  است  ریزی کرده  برنامه  تولید 

شرکت شهرک های صنعتی به عنوان ۲ بازوی اجرایی وزارت صمت هستند.
را  ماموریت  دو  افزود:  کرمان  استان  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
در خصوص بحث شرکت شهرک های صنعتی می توان در نظر گرفت که بُعد 
اول آن بُعد سخت افزاری است اینکه یک فضایی به عنوان شهرک تعیین و 
زیرساخت ها ایجاد شود و برای سرمایه گذاران واگذار شود که در استان کرمان 
در این خصوص کمبودی را احساس نمی کنیم و برنامه ها بر مبنای کیفی 

سازی خدمات موجود است.
بحث  های خصوصی  بحث شهرک  در  در سنوات گذشته  کرد:  تصریح  وی 
هایی مطرح شده و پروژه های استان کرمان به عنوان پروژه های نمونه اقتصاد 

مقاومتی کشور شناخته شده است و در این زمینه مشکل خاصی نداریم.
غفاری با اشاره به اینکه بُعد دوم بحث حمایت و توسعه صنایع کوچک است 
واحدهای  تکمیل ظرفیت  افزود:  دارد،  تاثیرگذاری  نقش  تولید  که در جهش 
صنعتی خالی در سال جدید مهمترین بحثی است که با کمک سازمان صنعت، 

معدن و تجارت باید پیگیری کنیم.
یادآور شد: حدود ۶۰  استان کرمان  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
درصد واحدهای صنعتی زیر ۱۰۰ درصد ظرفیت تولیدشان در حال فعالیت 

هستند که این ظرفیت بسیار خوبی برای جهش تولید است.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از قدم های شرکت شهرک های صنعتی در 
اندازی مجدد واحدهای تعطیل است، گفت: در این خصوص  سال جدید راه 
سعی می شود که این واحدها را راه اندازی کنیم و یا از ظرفیت های مکانی و 

ماشین آالت این واحدها برای ایجاد یک واحد جدید استفاده کنیم.
تغییر  اینکه سلیقه مشتری  به دلیل  این واحدها  از  بسیاری  افزود:   غفاری 

کرده دیگر در بازار امروز جایگاهی ندارند و در نتیجه تعطیل شده اند.
وی تصریح کرد: برای پیوند صنایع بزرگ و کوچک ۲ مدل پیمانکاری فردی 
آینده  نتایج مطلوبی در  قرار دادیم که  را در دستور کار  ای  توسعه خوشه  و 

خواهد داشت.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان گفت: صنایع کوچک 
نیاز به توانمندسازی و افزایش ارتقاء بهره وری دارند و با آموزش ها و برنامه 
های مدیریتی و کارآفرینی که برای این واحدها داریم در راستای توانمندسازی 

و ارتقای بهره وری آنان اقدام می شود.
وی با اشاره به مدل های جدید تامین مالی به عنوان یکی از مشکالت اصلی 
صنایع کوچک گفت: این فرایند در دستور کار قرار دارد و استان کرمان در این 
نیمه  تامین منابع مالی واحدهای  بوده و به صورت عملیاتی  خصوص پیشرو 

فعال و راکد استان پیگیری می شود.
فرایند توسعه استان کرمان، با احیای واحدهای تولیدی به افزایش تولید و 
کاهش نرخ تورم می انجامد و اقدامات انجام شده در این حوزه نشان می دهد 
که حرکتی رو به رشد در استان پهناور کرمان آغاز شده که ادامه این مسیر با 
سرعت بیشتر می تواند در تحقق شعار جهش تولید نیز موثر واقع شود و با این 
وجود، اثرات مثبت طرح های دولت در ماه های ابتدایی سالجاری بر زندگی و 

معیشت مردم این خطه نمایان است.
منبع:خبرگزاری ایرنا
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خبر

آخرینجزئیاتازپرداختتسهیالتکروناییبهتعاونیها

نامه جمعی از پزشکان به مراجع تقلید:  
عزادارانراازبرگزاریمجالسحضوریپرهیزدهید

کرونادوخواهرراپساز۵۰سالبهیکدیگررساند

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
درباره چگونگی پرداخت تسهیالت کرونایی به تعاونی ها 

و بنگاه ها توضیحاتی داد.
پرداخت  وضعیت  آخرین  درباره  کبیری  جعفر  حمد 
تسهیالت کرونایی به تعاونی ها، اظهار کرد: دولت برای 
تمامی بنگاه هایی که در ایام کرونا دچار مشکل شدند، 
تسهیالتی در نظر گرفته است که فرآیند پرداخت آن ها 
در  تسهیالت  دریافت  برای  هم  تعاونی ها  و  شده  اجرا 

سامانه کارا ثبت نام کردند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان 
کرد: با همکاری صندوق کارآفرینی امید و بانک توسعه 
تعاون، اعتبار ۱۱۰ میلیون تومانی با نرخ ۴ درصد برای 
هستند،  درگیر  بهداشت  شبکه  با  که  تولیدکنندگانی 
در نظر گرفته شده است، اما این مبلغ بیشتر از پیش 
تعاونی  برای ۲۵۷  ما پرداخت شده است، یعنی  بینی 

حدود ۱۴۷ میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کردیم.
کبیری تصریح کرد: این تسهیالت برای تولیدکنندگان 
مواد  تولیدکنندگان  بیمارستانی،  البسه  گان،  ماسک، 

ضدعفونی کننده و دستکش است و بیش از دو برابر 
آنچه در نظر گرفته بودیم به این تعاونی ها تسهیالت 
پرداخت کردیم و هم اکنون ماسک هایی که در متروی 
شهر تهران به فروش می رسند برای تعاونی تأمین نیاز 

است.
وی افزود: تعاونی هایی که خواستار تسهیالت تا سقف 
و  وثیقه  بدون  می توانند  هستند،  تومان  میلیون   ۵۰۰
همچنین  کنند.  دریافت  را  رقم  این  سفته  و  چک  با 
تعاونی هایی که خواستار دریافت تسهیالت باالی ۵۰۰ 
افزایش  جهت  در  می توانند  هستند،  تومان  میلیون 
را  تسهیالت  این  وثیقه  با  تولید  خط  تغییر  یا  تولید 

دریافت کنند.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تعاون  امور  معاون 
از  بهداشت  نظارت وزارت  با  تعاونی هایی که  داد:  ادامه 
تولید پوشاک به تولید ماسک، گان تغییر خط تولید 
دادند، می توانند از تسهیالت باالی ۵۰۰ میلیون تومان 

استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه این تسهیالت را در کمترین زمان 

 ۴ تسهیالت  این  نرخ  گفت:  کردیم،  پرداخت  ممکن 
که  تعاونی هایی  دارد.  تنفس  سال  یک  و  است  درصد 
بیش از این یک سال خواستار تنفس هستند می توانند 

یک سال دیگر تمدید کنند. همچنین مبلغ بازپرداخت 
متناسب با میزان تسهیالتی است که تعاونی دریافت 

کرده است. 

جمعی از پزشکان و کادر درمان که در صف نخست 
محرم  آستانه  در  دارند  کرونا حضور  ویروس  با  مبارزه 
حسینی )ع( در نامه ای از مراجع معظم تقلید و حوزه 
از  گیری  بهره  با  که  اند  کرده  درخواست  علمیه  های 
فقه پویای جعفری، عموم عزاداران حسینی را از برگزاری 

مجالس حضوری پرهیز دهند.
به گزارش عصر ایران به نقل از ایسنا، در این نامه که 
در کانال اطالع رسانی سازمان نظام پزشکی قرار گرفته، 
با اشاره فرمایشات صریح رهبر معظم انقالب در عید 
قربان مبنی بر اینکه »در عزاداری ها معیار آن چیزی 
بنده  ما می گویند.  به  بهداشت  است که کارشناسان 
مراعات  بدانند  الزم  آن ها  که  را  هرچه  شخصاً  خودم 
خواهم کرد. توصیه من به هیئات، منبری ها و مداح ها 

و دیگران این است که هر کاری می کنید ببینید ستاد 
ملی کرونا چه می گوید. اگر ضابطه ای تائید کردند همه 
ما موظفیم آن را رعایت کنیم. اگر وضعیتی که داریم 
آمده  داد.«  رخ خواهد  بزرگی  فاجعه ی  بگیریم،  را شل 
است: به رغم جان فشانی کادر بهداشت و درمان کشور 
که در بحران شیوع کرونا، تاکنون قریب به ۲۰۰ شهید 
در راه خدمت به سالمت هم وطنانمان تقدیم کرده اند، 
متأسفانه در موج جدیدی از ابتال شمار قربانیان کرونا 
با وجود همه   اولیه فراتر رفته است.  از موج  در کشور 
پروتکل های  رعایت  بر  تأکید  و  انجام شده  تالش های 
بهداشتی، برگزاری مجالس و اجتماعات در بسیاری موارد 
باعث افزایش تعداد مبتالیان و افزایش فوت هم میهنان 

گردیده است.

هرگونه  برگزاری   : است  آمده  نامه  این  از  بخشی  در 
و  سرور  عزاداری  عمومی  مجالس  ازجمله  اجتماعات 
علیه السالم،  الحسین  اباعبدا...  ساالر شهیدان حضرت 
نذری  غذای  توزیع  و  عزاداری  دسته های  راه اندازی 
مرگ  و  مبتالیان  شمار  افزایش  باعث  یقیناً  و  قطعاً 
هم میهنان خواهد شد. هیچ نهاد ناظری توانایی ضمانت 
عزادار  میلیون ها  توسط  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
سیدالشهدا در مراسم سوگواری محرم را ندارد. در صورت 
ارائه مجوز، ضمانت متراکم و مسقف نبودن صدها هزار 
مجلس عزاداری در سراسر کشور غیرممکن است و در 
این شرایط حتی با استفاده از ماسک و رعایت فاصله 
دارد.  وجود  بیماری  امکان جدی سرایت  عزاداران،  بین 

گسترش بیماری به هر نحو، تضییع حق الناس است.

در این نامه از مراجع تقلید، علما و روحانیان، مداحان و 
مبلغان مذهبی سراسر کشور درخواست شده است که 
با بهره گیری از ظرفیت های فقه پویای جعفری، عموم 
عزاداران حسینی را از برگزاری مجالس حضوری پرهیز 
ازجمله  عزاداری  نوین  شیوه های  بر  تأکید  با  و  دهند 
بهره گیری  حسینیه،  یک  به  خانه  هر  کردن  تبدیل 
حداکثری از رسانه ها و فضای مجازی و توزیع بسته های 
مواد غذایی بین نیازمندان به صورت کمک مؤمنانه از 

مرگ صدها عزادار حسینی پیشگیری فرمایند.
به  توکل  با  است:  آمده  نامه  این  از  دیگری  بخش  در 
خداوند بزرگ امیدواریم این مرحله سخت را پشت سر 
گذاریم و مراسم محرم و صفر در سال های آینده هرچه 

باشکوه تر برگزار شود.

اتفاق جالب  اثر یک  بر  دو خواهر به طور تصادفی و 
یکدیگر را پس از گذشت سال ها پیدا کردند.

دوریس زن انگلیسی ۷۳ ساله در ماه مه )اردیبهشت ماه( 
با عالئمی شبیه به آنفلوآنزا به بیمارستان مراجعه کرد. 
به گفته یکی از پرستاران اورژانس، این زن انگلیسی به 
دلیل ضعف تعادل خود را از دست داده و زمین می خورد 
که بر اثر این اتفاق دچار شکستگی بازو می شود و پس از 

مراجعه به اورژانس از هوش می رود.

تشخیص  پزشکان  مختلف،  آزمایش های  انجام  از  پس 
دادند که این زن به ویروس کرونا مبتال شده و باید به 
از سوی  باشد؛  نظر  تحت  بیمارستان  در  ماه  یک  مدت 
مراکز  از  یکی  به  بازویش  سریعتر  بهبود  برای  او  دیگر 
توانبخشی مراجعه کرد که در آنجا با صحنه ای مواجه شد 

که او را بسیار شوکه کرد.
این زن پس از ۵۰ سال به طور اتفاقی دریافت که فردی 
به نام بورو که ۵۳ سال دارد، خواهر اوست که البته این 

بورو بود که در ابتدا به این قضیه پی برد. زمانی که بورو 
مشغول رصد مشخصات دوریس بود متوجه شد این زن 
۷۳ ساله خواهر اوست. آن ها از یک پدر، اما از مادر جدا 
هستند. بورو ۵۳ ساله در این مرکز به عنوان مشاور دارویی 

مشغول است.
او  بودند،  بسیار کوچک  آن ها  که  زمانی  بورو  گفته  به   
محل  ایالت  از  برادرش  و  خواهر  از ۱۴  تن   ۴ همراه  به 
زندگی شان خارج شده و وقتی اون تنها ۶ ماه داشت به 

فرزند خواندگی گرفته شدند. او وقتی متوجه یکسانی 
نام پدر خود و دوریس شد، بالفاصله این موضوع را با او در 
میان گذاشت. گرچه باور این اتفاق برای دوریس سخت 

بود، اما او در نهایت این نسبت خانوادگی را تأیید کرد.
دوریس در طی سال های گذشته بسیار تالش کرده بود تا 
خواهر و برادران خود را بیابد، اما موفق نشده بود؛ و حاال 
پس از گذشت سال ها این اتفاق برای او بسیار هیجان 

انگیز است. او این اتفاق را لطف خداوند دانست.

پدر۳۰فرزند

باکشفسنگ،یکشبهثروتمندشد

 یک معدنچی ُخرده کار تانزانیایی که در ماه ژوئن با استخراج و فروش 
دو سنگ تانزانیت به ارزش ۳.۴ میلیون دالر یک شبه ثروتمند شده، 
موفق شد یک گوهر دیگر را نیز پس از استخراج به قیمت ۲ میلیون 

دالر بفروشد.
سومین کشف سانینو الیزر حدود ۶.۳ کیلوگرم وزن دارد و همچون دو 
مورد قبلی توسط دولت تانزانیا خریداری شد. الیزر که پدر ۳۰ فرزند 
است، پس از انجام این معامله به رسانه ها گفته که میلیونر شدن او 
تغییری در سبک زندگی اش ایجاد نخواهد کرد و او مصمم است تا 
بخشی از ثروت خود را صرف ساخت مدرسه و یک مرکز درمانی کند.

الیزر تاکید کرده که همچنان عالقمند است عمده وقت خود را صرف 
نگهداری و پرورش ۲۰ هزار گاو خود کند. سنگ قیمتی تانزانیت تنها 
در شمال تانزانیا یافت می شود و در رنگ های سبز، قرمز، بنفش و آبی 

برای ساخت زیورآالت استفاده می شود.
به رسانه ها  این معامله  انجام  از  سانینو الیزر که ۳۰ فرزند دارد پس 
گفته که میلیونر شدن او تغییری در سبک زندگی اش ایجاد نخواهد 

کرد

جزئیاتجدیدازقتلپدرودخترلبنانی

درتهران

یک مقام آگاه در پلیس جزئیات قتل  در گلستان یکم تهران را تشریح 
کرد و گفت: در این حادثه ۵ تیر شلیک شده است.

وی اظهار کرد: بر اساس گفته شاهدان عینی گویا مقتول ۵۸ ساله به 
نام حبیب داوود استاد تاریخ بوده است و همراه دخترش مریم داوود 

۲۷ ساله در خودرو ال ۹۰ سفید در حال حرکت بودند.
وی افزود: شیوه قتل و یا ترور این افراد به این صورت بوده که از سمت 
راننده ۴ تیر شلیک شده و شلیک پنجم هم به یک ماشین دیگر که 

در حال عبور بوده اصابت می کند.
وی در پایان گفت: به دلیل اینکه کوچه از یک طرف راه برای ماشین 
دارد و از طرف دیگر فقط عابر پیاده و یا موتورسوار می تواند حرکت 
کند فرد موتورسوار از طرف پیاده رو شلیک کرده و با موتور فرار کرده 

است.
به گزارش خبرنگار مهر این حادثه در حوالی گلستان یکم در خیابان 
ادامه دارد و  باره  این  پاسداران تهران رخ داده است که تحقیقات در 

اخبار تکمیلی مجدد اعالم می شود.

وزارت اطالعات:   

بازداشتتیمتروریستیدرسیستانوبلوچستان

مدیر کل اداره اطالعات سیستان و بلوچستان گفت: با عنایت خداوند 
متعال و تحت توجهات حضرت ولی عصر)عج( اعضای یک تیم وابسته 
به گروه های تروریستی تکفیری با تالش سربازان گمنام امام زمان )عج( 

استان دستگیر شدند.
مدیرکل اطالعات استان سیستان و بلوچستان به خبرنگار ایرنا اظهار 
کرد: این تیم تروریستی با اقدامات خود موجبات رعب و وحشت مردم 

و ترس و دلهره شهروندان عزیز استان را فراهم کرده بود.
مدیر کل اداره اطالعات سیستان و بلوچستان از همکاری خوب آحاد 

مردم والیت مدار برای تامین امنیت استان قدردانی کرد.
به گزارش ایرنا، عوامل تروریستی در اقدامی کور بامداد ۱۵ مرداد ماه 
جاری پس از کار گذاشتن موادمنفجره در داخل جوی آب کنار خیابان 
صدرا منطقه زیباشهر زاهدان با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته و درخواست 
اعزام گشت انتظامی برای وقوع حادثه ای در این خیابان را کردند که 
پس از حضور گشت خودرویی و موتوری انتظامی در محل مورد نیاز 
اقدام به انفجار این موادکرده که چهار نفر از ماموران انتظامی بطور 

سطحی مجروح و به یک دستگاه خودرو نیز خسارتهایی وارد شد.

وزارت  دولتی  شرکت های  و  بیمه  بانکی،  امور  معاون 
اقتصاد، طی بخشنامه ای، بانک های دولتی را موظف کرد، 
اطالع رسانی الزم را درباره پذیرش سهام عدالت به عنوان 

وثیقه صدور کارت اعتباری انجام دهند.
امور  معاون  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت  گزارش  به 
طی  اقتصاد،  وزارت  دولتی  شرکت های  و  بیمه  بانکی، 

بخشنامه ای، بانک های دولتی را موظف کرد، اطالع رسانی 
الزم را در مورد پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه صدور 
کارت اعتباری انجام دهند. این بخشنامه به مدیران عامل 
۱۷ بانک دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی بانکی وابسته 

به وزارت ارتباطات و مؤسسات اعتباری ابالغ شده است.
در بخشنامه صادره از سوی عباس معمار نژاد آمده است:

برنامه های دولت تدبیر و  تأکیدات رئیس جمهور،  "پیرو 
بخشنامه ۱۲ خرداد  و  بورس  عالی  امید، مصوبه شورای 
با  رابطه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک   ۱۳۹۹
اعطای تسهیالت خرد به مردم به پشتوانه توثیق سهام 
عدالت و با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مقتضی 

و  آمده  عمل  به  خصوص  این  در  الزم  اقدامات  است 
موضوع صدور کارت اعتباری به پشتوانه سهام عدالت از 

طریق مقتضی به مشتریان اطالع رسانی شود."
بر اساس این گزارش، این بخشنامه به مدیران عامل ۱۷ 
وابسته  بانکی  دولتی  شرکت  دولتی،  غیر  دولتی،  بانک 

به وزارت ارتباطات و مؤسسات اعتباری ابالغ شده است.

SFTS اولین بار در سال ۲۰۱۱ شناسایی شد. این 
ویروس از طریق کنه به انسان و همچنین از یک فرد 
آلوده به شخص دیگر از طریق خون یا مخاط منتقل 

می شود.
تا  می شود،  منتقل  کنه  از  که  چینی  جدید  ویروس 

امروز ۷ نفر از ۶۰ مبتال را به کام مرگ کشانده است.
منتقل  کنه  طریق  از  که   "SFTS" ویروس  شیوع 
براساس  است.  رسیده  ثبت  به  چین  در  می شود، 
آلوده  ویروس  این  به  نفر  تاکنون ۶۰  اطالعات  آخرین 

شده اند و هفت نفر نیز جان باخته اند.

به  جیانگسو  استان  در  ویروس  این  به  ابتال  ابتدا  در 
ثبت رسید، اما پس از آن ساکنان استان آن هوئی نیز 
این  به  مبتالیان  از  یکی  آلوده شدند.  ویروس  این  به 
عالئم  گفت:  آن  به  ابتال  عالئم  خصوص  در  ویروس 
سطح  کاهش  و  باال  تب  سرفه،  شامل  بیماری  این 

گلبول های سفید و پالکت در خون است.
SFTS اولین بار در سال ۲۰۱۱ شناسایی شد. این 
ویروس از طریق کنه به انسان و همچنین از یک فرد 
آلوده به شخص دیگر از طریق خون یا مخاط منتقل 

می شود.

بانک ها موظف به پاسخگویی درباره سهام عدالت شدند

ویروس ُکشنده ی جدید چینی در راه است

بدین وسیله به اطالع می رساند که پرورشگاه صنعتی کرمان محصول مضافتی 
می  بفروش  زیر  بشرح  مزایده  طریق  از  را  چهارفرسخ  در  واقع  خود  نخلستان 

رساند.
الف: براساس خوشه ای از قرار قیمت پایه هر خوشه یکصد و چهل هزار تومان 

ب: براساس تولید باغ 
همراه  تلفن  هماهنگی  با   ۹۹/۶/۱ تا  بازدید  جهت  توانند  می  عالقمندان  کلیه 
اقدام نموده و پیشنهاد خود را کتبا در ساعت اداری  شماره ۰۹۱۳۳۴۲۲۱۶۰ 
آباد و  بهشتی حدفاصل چهارراه طهماسب  : کرمان - خیابان شهید  نشانی  به 
چهارراه ولی عصر )عج( ارائه نموده و رسید دریافت دارند. هزینه جمع آوری و 
بسته بندی بعهده خریدار می باشد. پرورشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار 

می باشد.
محمدرضا بنی اسدی راد
رییس هیات مدیره بنیاد خیریه فرهنگی تربیتی حاج علی اکبر صنعتی 
)پرورشگاه صنعتی(

شهرداری کیانشهر در نظر دارد یک باب نانوایی واقع در دو طبقه های 
فروش  به  کتبی  مزایده  برگزاری  طریق  از  ذیل  مشخصات  به  را  پایین 
انتشار آگهی  از  توانند پس  لذا متقاضیان شرکت در مزایده می  برساند 
به مدت ده روز کاری و واریز مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰  ریال جهت شرکت در 
بانک ملی به شماره ۳۱۰۰۰۰۰۱۵۶۰۰۸ و ۱۰  مزایده به حساب سیبا 
درصد ضمانت شرکت در مزایده و قیمت پیشنهادی به صورت کتبی در 
است  بدیهی  نمایند.  شهرداری  حراست  تحویل  شده  موم  و  مهر  پاکت 
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار و هزینه انتشار آگهی به عهده 

برنده مزایده خواهد بود.
روابط عمومی شهرداری کیانشهر 

تاریخ : ۹۹/۵/۱۹                 شماره ۷۳۴/ب/۹۹

آگهیمزایدهفروشخرما
آگهیمزایده
نوبتاول
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دستگیری عامل تیراندازی و ضرب و 

جرح مأمور اورژانس ۱۱۵ در ریگان

فرمانده انتظامی شهرستان ریگان گفت: با تالش شبانه روزی مأموران 
اورژانس  تیراندازی و ضرب و جرح مأمور  امنیت عمومی عامل  پلیس 

۱۱۵ شهرستان ریگان دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان 
،سرهنگ اسحاق دریجانی ،فرمانده انتظامی شهرستان ریگان  گفت: در 
پی ضرب و جرح مأمور اورژانس ریگان در تاریخ ۱۶ تیرماه ۹۹ شناسایی 

و دستگیری متهم در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.
کار  با  فرماندهی  این  عمومی  امنیت  پلیس  مأموران  کرد:  تصریح  او 
اطالعاتی موفق به شناسایی متهم شدند و طی هماهنگی قضایی در 

یک عملیات ضربتی متهم را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ریگان اذعان داشت: برخورد با مخالن نظم و 
امنیت بصورت ویژه و مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و در این 

رابطه همکاری و مشارکت مردم حائز اهمیت است.

دستگیری عامل تیراندازی

 کمتر از سه ساعت در ریگان

مجروح  و  تیراندازی  عامل  دستگیری  از  ریگان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
کردن دو نفر از شهروندان در کمتر از ۳ ساعت خبر داد.

دریجانی بیان کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی و مجروح شدن دو نفر 
پلیس  کار  در دستور  ویژه  بصورت  تیراندازی  عامل  از شهروندان دستگیری 

قرار گرفت.
اقدامات  یکسری  با  فرماندهی  این  عمومی  امنیت  پلیس  مأموران  افزود:  او 

اطالعاتی متهم در حال فرار به مناطق کوهستانی را شناسایی کردند.
دریجانی تصریح کرد: مأموران بالفاصله به مناطق کوهستانی حوالی پاسرخ 

عزیمت و عامل تیراندازی را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ریگان با اشاره به کشف یک قبضه سالح شکاری 
و تعداد ۳۵ فشنگ از متهم اظهار داشت: متهم با پرونده متشکله و سالح و 
مهمات کشف شده به همراه خودروی توقیفی به مراجع ذیصالح داللت داده 

شدند.

کشف دو قبضه اسلحه از منزل متخلفین شکار

رییس اداره محیط زیست شهرستان رابر از کشف دو قبضه اسلحه از منزل 
متخلفین صید و شکار در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، اسحاق 
منظری، رئیس اداره محیط زیست شهرستان رابر از کشف دوقبضه اسلحه 
و متعلقات از منزل متخلفین صید و شکار به دنبال رویت آثار و بقایای تازه 

یک راس بز وحشی در منطقه حفاظت شده بیدنرگس بحرآسمان خبرداد.
و  عملیات گشت  رابر حین  زیست  محیط  یگان حفاظت  ماموران  افزود:  او 
کنترل طی برخورد به دو نفر متخلف با شناسایی شکارچیان و با توجه به 
صعب العبور بودن منطقه متخلفین از تاریکی شب استفاده کرده و متواری 
شدند که مامورین شب را درمنطقه به سر بردند تا در اول وقت و روشنایی 

به جستجو پرداختند.
وحشی  بز  راس  یک  بقایای  و  آثار  صبح   ۵ ساعت  در  تصریح کرد:  منظری 

ازجمله پوست، کله پاچه و سیرابی را کشف کردند.
رییس اداره محیط زیست شهرستان رابر تصریح کرد: در اسرع وقت با همکاری 
از منزل دو قبضه  وارد منزل متخلفین شده که  مقامات قضایی شهرستان 

اسلحه و متعلقات کشف وضبط شد.

شاگردان محمد ربیعی به عنوان اولین تیم صعود 
کننده به لیگ برتر شناخته شدند.

به گزارش ایسنا، مس رفسنجان با برتری مقابل نود 
یک  اول،  دسته  لیگ  و سوم  هفته سی  در  ارومیه 
هفته مانده به پایان، قهرمانی در این لیگ و صعود 

به لیگ برتر را قطعی کرد.
تاریخ  کرمانی  تیم  چهارمین  رفسنجان،  مس 

لیگ برتر
مس رفسنجان پس از تیم های مس کرمان، مس 
چهارمین  عنوان  به  سیرجان  گل گهر  و  سرچشمه 
خود  حضور  برتر  لیگ  ادوار  تمام  در  کرمانی  تیم 
را در این لیگ به ثبت رساند. هرچند برتری هفته 
برای  را  کار  سپاسی  فجر  مقابل  تیم  این  گذشته 
اما آن ها که روی  صعود این تیم تقریبا تمام کرد 
کاغذ به یک امتیاز نیاز داشتند با برتری مقابل نود 
ارومیه صعود خود را یک هفته مانده به پایان لیگ 
لیگ  به  بار طمع صعود  و نخستین  قطعی کردند 

برتر را چشیدند.
در  همواره  فصل  طول  در  ربیعی  محمد  شاگردان 
قامت یک تیم مدعی ظاهر شدند. رفسنجانی ها تا 
این هفته پنج شکست را در کارنامه خود دارند اما در 
مقابل ۹ تساوی و ۱۹ برد را هم به ثبت رسانده اند. 
آن ها با این عملکرد درخشان به صدر جدول تکیه 
دادند و فاصله خود را با تیم های پایین تر از خود 
حفظ کردند. مس رفسنجان در پنج دیدار گذشته 
خود سه برد را کسب کرد و متحمل دو شکست شد 
اما با توجه به نتایج درخشانی که در طول فصل ارائه 

داده بود کار خود را برای ادامه لیگ آسان تر دید.
ربیعی ره صد ساله را یک روزه طی نکرده است

نرسیده  پایان  به  اش  سالگی   ۳۹ هنوز  که  ربیعی 
ایفا  ها  رفسنجانی  صعود  در  کلیدی  نقش  است، 
کرد. او تنها با یک فصل حضور در جمع مسی ها 
توانست این عملکرد درخشان را از خود به نمایش 
البته  برساند.  برتر  لیگ  به  را  شاگردانش  و  بگذارد 
نکرده  روزه طی  یک  را  ساله  ره صد  ربیعی  محمد 
است و تجربه مربی گری در رده های سنی مختلف 
و چند تیم از لیگ های دسته یک، دو و سه را در 
هم  برتر  لیگ  در  زیاد  احتمال  به  او  دارد.  کارنامه 

تیمش را همراهی خواهد کرد.

فراموش کرد که  نباید  را هم  این مساله  همچنین 
بازیکنان مس با این که کمتر شناخته شده هستند، 
توانستند کار بزرگی انجام دهند. در بین آنها تاکنون 
حمید گلزاری بهترین گلزن و محسن آذرباد بهترین 
باعث  اند و عملکرد درخشان شان  بوده  تیم  پاسور 

کسب نتایج خوب مسی ها شد.
عالوه  تا  کردند  تالش  لیگ  ابتدای  از  مس  مدیران 
بر شکل دادن ساختار باشگاه، زیرساخت ها را برای 
بلند  ای  برنامه  ها  فراهم کنند. آن  حرفه ای شدن 
مدت دارند و می خواهند در فصل اول حضورشان 
در بین 8 تیم حضور پیدا کنند. رفسنجانی ها در 
در  مجهز  و  نفری  هزار  ورزشگاهی ۱۵  احداث  حال 

برتر  لیگ  ابتدای  تا  امیدوارند  و  این شهر هستند 
این ورزشگاه  به  را  تیم خود  بازی های  آینده  فصل 
هواداران  تا  شد  باعث  مس  خوب  نتایج  بیاورند. 
تیم  این  کنار  در  پیش  از  بیش  رفسنجانی  پرشور 
حضور پیدا کنند و مردم این شهر تیم خود را مورد 

حمایت قرار دهند تا به نتیجه دلخواه برسند.
عاملهای  مهمترین  از  یکی  فوتبالی،  مدیر 

صعود مس رفسنجان
حضور  گویند  می  رفسنجان  مس  باشگاه  مدیران 
اردشیر سعد محمدی رییس صنایع مس که خود 
یک فوتبالی است و سال ها به فوتبال خدمات زیادی 
ارائه داده، یکی از مهم ترین عوامل صعود این تیم به 
لیگ برتر است. با حضور مس رفسنجان تعداد تیم 
لیگ  پایانی  هفته  احتساب  بدون  استان  این  های 
دسته یک و صعود احتمالی مس کرمان، به دو تیم 
در فصل آینده لیگ برتر افزایش پیدا کرد و باید دید 
کرمانی ها فصل جدید، رقابت ها را چگونه پشت سر 

خواهند گذاشت.
مسئوالن باشگاه مس رفسنجان با توجه به این که 
تیم های صعود کننده سال های گذشته در فصل 
های مختلف لیگ برتر به دلیل کم تجربگی یا عدم 
باقی  برتر  لیگ  در  نتوانستند  درست  ریزی  برنامه 
بماند و مجددا به دسته اول سقوط کردند، باید در 
تیم  از دیگر  بیشتر  برنامه ریزی شان  و  تصمیمات 
ها تالش کنند و راه درست را در پیش بگیرند تا به 
سرنوشت دیگر باشگاه های فصل های گذشته دچار 

نشوند و جایگاه خود را در لیگ برتر تثبیت کنند.

 ۵ کشف  از  کرمان  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
 ۱۵ ارزش  به  عنوان  غصب  و  کالهبرداری  فقره 
یک  دستگیری  و  ریال  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد 

متهم سابقه دار خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
یداله  سرهنگ   ، کرمان  از  جوان  خبرنگاران 
کرمان  استان  آگاهی  پلیس  رییس  حسن پور، 

گفت: در پی دریافت اخباری مبنی بر کالهبرداری 
اطالعات،  وزارت  کارمند  عنوان  غصب  طریق  از 
با  مبارزه  اداره  کارآگاهان  کار  دستور  در  موضوع 

جعل و کالهبرداری قرار گرفت.
و  کارآگاهان  تالش  با  رابطه  این  در  افزود:  او 
اقدامات اطالعاتی یک متهم سابقه دار شناسایی 
از کارکنان وزارت  را  این فرد خود  و مشخص شد 

جعلی  شناسنامه  ارائه  ضمن  و  معرفی  اطالعات 
جعلی  اسناد  تنظیم  قربانیان،  با  موقت  ازدواج  و 
و  آنان  به  آپارتمان  واحد  یک  واگذاری  بر  مبنی 
نیاز به مبالغی برای خرید آن اقدام به کالهبرداری 
می کرده است. رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره 
به شناسایی ۵ قربانی در این رابطه اظهار داشت: 
شهر  سطح  در  پلیس  پیگیری های  با  متهم  این 

کرمان دستگیر و با مواجهه با شاکیان پرونده به 
انجام کالهبرداری ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی 

اعتراف کرد.
متهم  معرفی  به  اشاره  با  پور  حسن  سرهنگ 
افراد  به  خواست:  شهروندان  از  قضائی  مراجع  به 
غریبه اعتماد نکنند و در امر ازدواج نیز تحقیق و 

شناخت طرف مقابل را مالک قرار دهند.

مس رفسنجان چگونه به لیگ برتر صعود کرد؟

کشف پنج فقره کالهبرداری با جعل عنوان

خبر

تیم صنعت مس کرمان، درست زمانی که در یک قدمی صعود قرار داشت، 
مقابل آلومینیوم اراک نتیجه را واگذار کرد تا سرنوشت صعودش به هفته آخر 

لیگ یک کشیده شود.
در  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
هفته سی و سوم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور و در حساس ترین 
میهمانش  مقابل  باهنر  شهید  ورزشگاه  در  کرمان  مس  هفته،  این  بازی 

آلومینیوم اراک به میدان رفت.
مسی ها با گلی که در ابتدای مسابقه روی شوت حامد پاکدل دریافت کردند، 

نتوانستند با وجود حمله ۹۰ دقیقه ای دروازه اراکی ها را باز کنند تا شاگردان 
خطیبی با این برد بزرگ در امتیاز ۶۰ با مس برابر شوند و به دلیل تفاضل گل 

بهتر جای این تیم را در رده دوم جدول بگیرند.
تیم مس کرمان در صورتی که موفق به کسب پیروزی می شد، صعودش به 
لیگ برتر را قطعی می کرد و حتی با کسب تساوی نیز شانس باالیی برای 

این مهم به دست می آورد.
یک  لیگ  آخر  هفته  به  تیم  دو  صعود  سرنوشت  نتیجه،  این  با  اکنون  هم 

کشیده می شود.

در دیگر این بازی ها، تیم صدرنشین مس رفسنجان در لیگ یک با شکست 
بیستم  برتر  لیگ  به  خود  صعود  امتیاز،   ۶۶ کسب  و  ارومیه  نود  میزبانش 

فوتبال ایران را قطعی کرد.
به  برای مس رفسنجان  را علی پورمحمد در دقیقه ۵۳  این دیدار  تک گل 

ثمر رساند.
آرمان گهر سیرجان دیگر نماینده کرمان مقابل هوادار تهران صف آرایی کرد 

که این دیدار با تساوی بدون گل پایان یافت.
آرمان گهر هم اکنون با ۴۳ امتیاز در رده ی دهم جدول رده بندی قرار دارد

آلومینیوم، مس را ذوب کرد!
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گزارش »کرمان امروز« از وضعیت نابسامان میدان مشتاق کرمان،جرم خیزترین و نازیباترین میدان شهر کرمان؛

مشتاِقبیاشتیاق

والدین  که  را  هفتاد شمسی  و  دهه شصت  دارم  به خاطر 
کردند.  منع می  میدان مشتاق  به  رفتن  از  را  فرزندان خود 
بوته اش یک معتاد  و  تاریک که در زیر هر درخت  میدانی 
و  ها  نزاع  درباره  اخباری که  بود. چه  خطرناک النه ساخته 
و چه معضالتی که  نشد  منتشر  میدان  این  در  ها  درگیری 
از این میدان آغاز نشد. اینها همه در تاریخ 30 سال گذشته 
که  دارم  خاطر  به  البته  است.  شده  ثبت  استان  مطبوعات 
همواره پلیس کرمان برای پاکسازی این میدان طرح هایی را 
اجرا کرده است که متاسفانه پس از مدتی روال به مانند قبل 
بود. اما در دهه 80 بازنگری درباره فضای سبز این میدان باعث 
شد تا حد بسیاری از جرائم در میدان مشتاق کاهش یابد. که 
البته پس از مدتی گویا روی معتادان و مجرمان بیشتر شد و 
امروز در این میدان شاهد یک فاجعه شهری هستیم. فاجعه 
ای که گویا از کاهلی چند دستگاه نظارتی و اجرایی با هم به 

وجود آمده است و امروز بر زیبایی چهره شهر کرمان چنگ 
می اندازد.

مایه تاسف است در شهری که همه مسئوالنش دم از امنیت 
و آرامش و رفاه می زنند، میدانی وجود داشته باشد که در آن 
در یک لحظه بیش از 30 معتاد متجاهر مشغول به فروش و 
استعمال مواد مخدر باشند. میدانی که هنوز به نوعی مرکز 

کرمان  شهر  مسیرهای  از  بسیاری  و  رسد  می  نظر  به  شهر 
قرار  ما  فرزندان  اینکه چگونه  این میدان می گذرد. حال  از 
است خط تاکسی خود را در این میدان تعویض کنند و هیچ 
ما  بر  که  ای  نکته  اما  داند.  نباشند خدا  را شاهد  ای  حادثه 
رسانه ای ها وظیفه است پرداخت به سوژه هایی از این گونه 
است. استاندار و فرمانده انتظامی استان باید درباره این افتضاح 

شهری پاسخگو باشند. چگونه است که ما توان پاکسازی یک 
میدان کوچک را نداریم و آن وقت ادعای موفقیت در همه 
عرصه ها را داریم؟  با وجود آن همه هزینه ای که برای احیای 
بافت تاریخی در این میدان خرج شده و هنوز باید خرج شود 
تا شاید به یک مکان جاذب گردشگری تبدیل شود. آیا چنین 
وضعیتی سوخت سرمایه و نابود کردن بیت المال نیست؟  در 

ماه های اخیر همه مسئوالن یک صدا از حاشیه شهر کرمان 
گالیه دارند در حالی که یکی از حاشیه ترین حاشیه های شهر 
کرمان در مرکز آن واقع شده است و نازیبایی و ناامنی در آن 
غوغا می کند. امیدواریم که هرچه سریع تر به حال این مکان 
فکری شود، قبل از اینکه اتفاقی ناگوار کام مردم کرمان را تلخ 

سازد و گردشگران را بیش از پیش بترساند.

اما و اگرهای مسیر دوچرخه سواری کرمان؛
 دوچرخه جایگزین طرح های میلیاردی

سرویس خبر و گزارش کرمان امروز
 

هر چند اجرای بخشی از طرح مسیر دوچرخه سواری در کرمان باعث 
بروز برخی مخالفت ها و مشکالت شده اما ایده جایگزینی دوچرخه به 

جای خودرو می تواند مرهمی بر ترافیک سنگین شهر کرمان باشد.
ترافیک شهری یکی از معضالتی است که این روزها در شهر کرمان 
با  زمان  از  زیادی  مدت  در  می شود  باعث  گاهی  و  می کند  خودنمایی 
این  حل  برای  بدهیم.  دست  از  کننده  کالفه  ترافیک  در  را  ارزشمان 
مشکل که با زیاد شدن شمار خودروها روز به روز بیشتر هم می شود، 
طرح های متعددی از رو گذر و زیر گذر گرفته تا تغییر مسیرهای رفت 
و آمد اجرا شده اما در عمل تأثیر چندانی برای روان شدن و کاهش 

ترافیک مشاهده نشده است.
که  می آورد  میان  به  دیگری  روش  از  صبحت  کرمان  شهردار  حاال 
سال ها پیش در طرح جامع ترافیک شهر کرمان دیده شده است؛ سوق 
شهر  ترافیک  تاکنون  محور«.  »انسان  رویکرد  به  نقل  و  حمل  دادن 
کرمان »خودرو محور« بوده و شهردار کرمان معتقد است با استفاده از 
دوچرخه دیگر نیازی به صرف هزینه های میلیاردی برای اجرای پل ها 

و… نیست.
شهرداری کرمان به رغم مشکالت و مخالفت هایی که بر سر راه اجرای 
این  ایجاد مسیر دوچرخه سواری در خیابان سپه وجود داشت،  طرح 
ایجاد یک  باعث  کامل  اجرای  با  که  است، طرحی  کرده  آغاز  را  طرح 
شبکه سراسری دوچرخه سواری در شهر کرمان می شود، البته هدف از 
اجرای این طرح کمک به کاهش ترافیک و حمل و نقل است. به همین 
دلیل است که این طرح در یکی از خیابان های پرتردد و مرکز شهر و 
بر اساس طرح جامع ترافیک شهر کرمان اجرا شده است. طرحی که 
از  استفاده  برای  با کاهش شمار خودروها و فرهنگ سازی  می خواهد 

دوچرخه بار ترافیکی را التیام بخشد.
اما در این میان پلیس راهنمایی و رانندگی هم دغدغه هایی را دارد 
که باید از سوی شهرداری رفع شود، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
کرمان معتقد است؛ اجرای ناقص مسیر دوچرخه سواری می تواند باعث 
بروز مشکالتی شود و این طرح یا باید به صورت کامل اجرا شود یا اینکه 

فعاًل جمع آوری شده و در زمان مناسبی به صورت کامل اجرا شود.
کم  خیابانی  که  خیابان سپه  دوچرخه سواری  مسیر  در حال حاضر 
عرض و پر رفت و آمد است به صورت موقت اجرا شده تا بعد از مدت 

زمانی با بررسی شرایط در این خصوص تصمیم گیری قطعی شود.
با کلیت ترویج فرهنگ دوچرخه سواری موافقیم

استان کرمان  انتظامی  فرماندهی  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
در جمع خبرنگاران، خیابان سپه را محل مناسبی برای ایجاد خط ویژه 
دوچرخه سواری ندانست و گفت: پلیس با کلیت مساله ترویج فرهنگ 

دوچرخه سواری کاماًل موافق است و تمامی اعضای شورای ترافیک و 
شهروندان هم با حرکت به سمت حمل و نقل پاک و توجه بیشتر به 

تردد دوچرخه سواران و عابران پیاده موافق هستند.
سرهنگ یوسف نجفی با اشاره به اینکه در سال های گذشته چندان به 
این مساله توجه نشده و اولویت با تردد وسایل نقلیه بوده است، افزود: 
در ضرورت و اهمیت این قضیه شک و ابهامی وجود ندارد، اما نکته حائز 

اهمیت محل اجرای این طرح است.
وی با تاکید بر اینکه پلیس محل اجرای این طرح را نامناسب می داند، 
بیان کرد: شهرداری معتقد است که این خط ویژه دوچرخه سواری بر 
اساس طرح جامع ترافیک شهر کرمان )که سال ها پیش تهیه شده( اجرا 
شده که فقط بخشی از مسیر دوچرخه سواری در نظر گرفته شده برای 

شهر کرمان است.
محل مناسبی برای اجرای طرح دوچرخه سواری انتخاب نشده است

سرهنگ یوسفی با اشاره به اینکه در حال حاضر این مسیر دوچرخه 
سواری در یکی از مناطق شهرداری و به صورت جداگانه اجرا شده و 
کامل نبوده و دارای نواقصی است، افزود: تمامی اعضای شورای ترافیک 

با شروع طرح از خیابان سپه مخالف بودند.
وی گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی هم معتقد است محل مناسبی 
برای اجرای طرح انتخاب نشده و دارای اشکاالت فنی است که می تواند 
باعث ایجاد مشکالتی در زمینه تردد وسایل نقلیه و دسترسی مردم به 

بیمارستان و مغازه های این منطقه شود.
از مسیرهای شلوغ شهر کرمان  را یکی  سرهنگ نجفی خیابان سپه 
در ساعات پیک دانست و افزود: در صورت بازگشایی مدارس مشکالت 
بیشتر هم می شود، ما تمامی این موارد را اعالم کرده ایم اما در نهایت در 
کمیته فنی شورای ترافیک استان بنا بر این شد که طرح گفته شده به 

صورت آزمایشی اجرا شود.
لزوم اجرای کامل مسیر دوچرخه سواری در شهر کرمان

ترافیک شهر کرمان  روز رسانی طرح جامع  به  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
گفت: بهتر بود شهرداری منطقه سه این طرح را قبل از اجرا در شورای 

ترافیک و کمیته فنی مطرح می کرد تا به نحو بهتری اجرا شود.
اینکه پلیس مخالفت خود در خصوص اجرای این  با اشاره به  نجفی 
طرح را اعالم کرده است، بیان کرد: بر اساس تصمیم کمیته فنی شورای 
ترافیک تصمیم بر این شد طرح به صورت آزمایشی اجرا شود و صورت 
تکمیل باقی بماند در غیر این صورت و بروز مشکالت جمع آوری شود.

وی گفت: مسیر دوچرخه سواری در نظر گرفته شده در طرح جامع 
ترافیک شهر کرمان به صورت یک شبکه است که اگر به صورت کامل 

اجرا می شد شاید این اشکاالت به وجود نمی آمد.
نجفی بیان کرد: باید این طرح به صورت کامل اجرا و این مسیر تکمیل 
شود تا بتواند به حمل و نقل درون شهری، استفاده کمتر از وسایل نقلیه 

و افزایش رضایت مندی مردم کمک کند.
وی با اشاره به ایرادات فنی و ایمنی فعلی این مسیر گفت: در طول 
که  ساختمان ها(  و  پارکینگ  )ورودی  دارد  وجود  تقاطع  چند  مسیر 
می تواند زمینه برخورد وسایل نقلیه و دوچرخه سواران را ایجاد کند، 
بنابراین این طرح باید یا به صورت کامل و با رفع تمامی نواقص اجرا 
شود یا جمع آوری شده و در زمان مناسب به صورت کامل اجرا شود تا 

به بهبود حمل و نقل مناسب در شهر کرمان کمک کند.
مسیر  ترافیک  جامع  طرح  اساس  بر  و  پلیس  هماهنگی  با 

دوچرخه سواری ایجاد شده است
شهردار کرمان هم در این خصوص گفت: ابتدا باید مشخص شود که 
آیا به این اصل که حمل و نقل شهری باید به سمت استفاده از دوچرخه 
و پیاده راه برود، اعتقاد داریم یا خیر و باید در نظر داشت که این رویه ای 

است که در دنیا وجود دارد.
سید مهران عالم زاده با بیان اینکه اگر به این اصل رسیدیم باید به 
طرح جامع حمل و نقل ترافیک شهری رجوع کنیم، افزود: البته طرح 
جامع نیاز به بازنگری دارد، اما در حال حاضر طرح قبلی قابلیت اجرا را 

دارد و نمی توان شهر را معطل بازنگری گذاشت.
وی با اشاره به اینکه شهرداری منطقه سه کرمان با هماهنگی پلیس 
شهرستان کرمان و بر اساس طرح جامع حمل و نقل ترافیک شهری 
بخشی از محور دوچرخه سواری شهر کرمان را آغاز کرده است، افزود: 
در  و  می شود  اجرا  هم  کرمان  شهر  دیگر  منطقه  چهار  در  طرح  این 

مجموع مسیر دوچرخه سواری باید حداقل به طول ۶0 کیلومتر در 
۱۷ مسیر شهر کرمان ایجاد شود.

فضای خودروها کم و دوچرخه ها زیاد می شود
عالم زاده با تاکید بر ضرورت اجرای این طرح اظهار کرد: برای اجرای 
این طرح بر اساس طرح جامع در محدوده مرکزی شهر کرمان باید از 
فضای خودرو کم کرده و به دوچرخه اختصاص دهیم که برای ترافیک 
تبعاتی دارد، مهم این است که ببینیم می خواهیم این رویکرد را بپذیریم 

یا رد کنیم.
برای  مناسب تری  محل  انتخاب  امکان  آیا  اینکه  خصوص  در  وی 
اجرای این طرح وجود نداشت؟ گفت: در این زمینه دو بحث استفاده 
از دوچرخه در جهت حمل و نقل عمومی و یا به منظور تفریح مطرح 
 ۲۲ بزرگراه  و  جمهوری  بلوار  قائم،  جنگل  مانند  محل هایی  می شود، 
کمک  اما  است  مناسب  سواری  دوچرخه  تفریحی  جنبه  برای  بهمن 
شایانی به حوزه حمل و نقل عمومی نمی کند افراد باید به جای ماشین 

از دوچرخه استفاده کنند.
و  بوده  مسکونی  فضای  فاقد  سپه  خیابان  داد:  ادامه  کرمان  شهردار 
دارای یک پارکینگ بزرگ است؛ ضمن اینکه برای ایجاد مسیر دوچرخه 
سواری از فضایی در این خیابان استفاده شده که قباًل مردم بر خالف 

قوانین خودروها را پارک می کردند.
عالم زاده نکته حائز اهمیت را اجرای این طرح بر اساس طرح جامع 
ترافیک شهر کرمان دانست و با تاکید بر اینکه شبکه دوچرخه سواری 
در شهر کرمان باید اجرا شود، گفت: آمادگی داریم که شورای ترافیک 
پنج محور که پنج منطقه شهر کرمان را به یکدیگر متصل می کند به ما 
اعالم کند، البته این مسیرها باید با در نظر گرفتن جنبه استفاده حمل 

و نقل باشد و نه تفریحی.
شهرداری به دنبال مخالفت با بقیه نیست

سر  درد  و  هزینه  از  غیر  ما  برای  کار  این  اینکه  بیان  به  زاده  عالم 
چیزدیگری ندارد، گفت: ما هم می توانیم مانند مابقی جاها بی تفاوت 
باشیم، اما اگر ترافیک »اتومبیل محور« به »انسان محور« تبدیل شود 
و این مساله مورد توجه قرار گیرد دیگر شهر کرمان نیاز به پل، روگذر 

و زیرگذر و صرف هزینه های میلیاردی ندارد.
استاندار کرمان  به معاون عمرانی  نامه ای  ارسال  از  شهرداری کرمان 
خبر داد و گفت: در این نامه مسیرهای دوچرخه سواری که می خواهیم 

اجرا کنیم را اعالم کرده ایم تا آنها هم اولویت هایشان را اعالم کنند.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری به دنبال مخالفت با بقیه نیست، گفت: 
باید یک همدلی بین دست اندرکاران حوزه حمل و نقل وجود داشته 
برای  را دارند و می خواهند  این حوزه دغدغه شهر  فعاالن  باشد، همه 

مردم و آینده شهر کرمان شرایط بهتری ایجاد شود.
منبع: خبرگزاری مهر


