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توانمند کردن بخش تولید را می توان یکی از راهکارهای 
رسیدن به صادرات غیر نفتی دانست، مسیری که می تواند 
بر حضور  را شتاب دهد و عالوه  این بخش  روند توسعه 
در بازارهای جهانی می تواند زمینه برندسازی را برای این 
دو صنعت فراهم کند. اما سوالی که در این میان مطرح 
می شود این است که برنامه های اینچنینی تا چه میزان 
می تواند گره گشای مشکالت صنایع باشد و چالش های 

بنگاههای تولیدی را کاهش دهد؟
این خصوص علی لشگری عضو هیات مدیره جامعه  در 

صنعت کفش ایران 
 با اشاره به سهم باالی صنعت نساجی و پوشاک در ارزش 
تولیدات صنعتی می گوید: این دو صنعت در کنار سه گروه 
دیگر از صنایع به عنوان صنایع راهبردی مد نظر قرار گرفته 
اند و تدوین برنامه راهبردی برای این صنایع در دستور کار 

وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
براساس هدف گذاری صمت، برنامه ریزی راهبردی برای 
این صنایع متناسب با ظرفیت های موجود در سه بخش 
»توسعه بازار داخلی، خارجی وارتقاء توانمندی های نیروی 
شاغل در این صنایع با همکاری تشکل های تخصصی و 
پیشران« صورت خواهد گرفت؛ هدف گذاری که  صنایع 
در راستای افزایش توانمندی این گروههای صنعتی پیش 

بینی شده است.
در این خصوص و برای تحقق این هدف وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تدوین برنامه های توسعه ای را برای چهار 
گروه کاالیی مهم شامل آشامیدنی و غذایی، گوهر سنگ 

ها و لوازم خانگی را در دستور کار قرار دهد. در کنار برنامه 
توسعه ای این وزارتخانه سعی دارد تا با تجمیع این صنایع و 
ایجاد یک برند مشترک به توسعه صادرات دست پیدا کند.

باید  مواردی  چه  راهبردی  برنامه  این  تدوین  برای  اما   
مدنظر قرار گیرد؟ فعاالن این بخش معتقدند که مراحل 
زنجیره ارزش در صنعت پوشاک و کفش اعم از تامین مواد 
اولیه،طراحی و مد، تحقیق وتوسعه ،تولید بازاریابی و فروش 
و همچنین خدمات پس از فروش باید در برنامه راهبردی 

در نظر گرفته شود.   
در این خصوص عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش 
ایران معتقد است؛ که در مرحله اول برنامه راهبردی باید 
زنجیره ارزش که مربوط به تامین مواد اولیه است مدنظر 

قرارگیرد، بزرگان این صنعت می توانند با جمع بندی تقاضا، 
مواد اولیه این زنجیره را به صورت تجمیعی تولید کنند و 
در اختیار سایر واحدهای صنعتی قراردهند تا به این طریق 
این  به  و  کند  پیدا  کاهش  اولیه  مواد  تامین  های  هزینه 

طریق تولید مقرون به صرفه شود.
به اعتقاد لشکری، در مراحل بعدی زنجیره ارزش نیز می 
توان گروههای تولیدی در کنار یکدیگر ) فعاالن صنعت 
نساجی و پوشاک( از ظرفیت های موجود یکدیگر بهره مند 
شد تا در نهایت با تشکیل چند برند مشترک از مجموعه 
شرکتهای حوزه پوشاک و کفش شکل بگیرد، این رخ داد 
اما  این دو گروه منجر می شود،  هرچند به رقابتی شدن 
آنچه مسلم است در فروش نهایی این دو گروه می توانند 

سود ببرند. 
عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران با اشاره به 
اینکه این دو صنعت به بازار و مواد اولیه نیاز دارد افزود: اگر 
دو صنعت نساجی و کفش در کنار یکدیگر باشند می توانند 
زمینه سرسیدن به بازار جهانی و برندسازی را فراهم کنند.

به گفته لشگری، کشورهای نوظهور در 25 سال گذشته 
با سرمایه گذاری در دو صنعت پوشاک و کفش توانستند 
روند توسعه خود را شتاب دهند و در حال حاضر به عنوان 
کشورهای اصلی تولیدکننده پوشاک و کفش شناخته می 
شوند. ما نیز می توانیم به این روش روند توسعه خود را 
گسترش دهیم البته برای رسیدن به این هدف باید زنجیره 

تامین خود را فعال کنیم.
عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران در ادامه با 
اشاره به اینکه توان تولید کفش ورزشی در کشور وجود دارد 
عنوان کرد: در تولید کفش ورزشی نیازمند پارچه هستیم 
تامین  در  نساجی  تولیدکنندگان  با  بتوانیم  در صورتی که 
پارچه مورد نیاز به تعامل برسیم می توانیم در این بخش به 
رشد قابل توجهی دست پیدا کنیم و در صورت تحقق این 
امر عالوه بر توکنندگان کفش فعاالن صنعت نساجی نیز 
متنفع خواهند شد و از سوی دیگر زمینه برندسازی در این 

خصوص نیز فراهم خواهد شد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  پروژه  لشگری،  گفته  به 
تقویت زنجیره تامین است تا حلقه های زنجیره بتوانند به 

شبکه های فروش متصل شوند.

مدیر کل دفتر سیاست گذاری و اشتغال وزارت کار گفت: در یک سال گذشته یک 
میلیون نفر بیکار شده اند، ۷۳۰ هزار نفر از این تعداد بیمه بیکاری گرفته اند.

از  بیش   1۳99 سال  در  کشور  کار  بازار  می دهد،  نشان  شده  انجام  بررسی های 
هرچیز متأثر از شیوع ویروس کرونا بوده است. با این حال این بازار به طور سنتی 
باالی  نرخ  زنان،  در  باالخص  پایین مشارکت  نرخ  ازجمله  بسیاری  با چالش های 
بیکاری جوانان و قشر تحصیل کرده، اشتغال ناپایدار و کم کیفیت و عدم توازن 

منطق های دست به گریبان بوده است.
با  افزایش ۳ میلیون نفری تعداد شاغلین طی سال های 1۳94 تا 1۳98  با وجود 
این حال چالش های مذکور همچنان باقی است و در برخی موارد حتی تشدید نیز 

شده است.
التحصیل  فارغ  بیکار  جمعیت  99سهم  پاییز  در  آمار  مرکز  های  گزارش  مطابق 
آموزش عالی از کل بیکاران 4۰.2 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت 

به مردان و نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
عالءالدین ازوجی؛ مدیرکل دفتر اشتغال وزارت کار با بیان اینکه 4۰درصد بیکاران 
کشور فارغ التحصیل دانشگاهی هستند گفت: 2میلیون و 4۰۰ هزار نفر بیکار در 

کشور وجود دارد که 4۰درصد آن ها را فارغ التحصیالن دانشگاه ها شامل می شود.
وی با بیان اینکه در یک سال گذشته یک میلیون نفر بیکار شده اند، اظهار داشت: 
۷۳۰هزار نفر از این تعداد بیمه بیکاری گرفته اند البته مبلغ کمی مانده است که آن 

نیز به زودی پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه دو میلیون و 4۰۰هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که 4۰درصد 
آن ها را فارغ التحصیالن دانشگاه ها شامل می شود، افزود: ساالنه 6۰۰تا ۷۰۰هزار 

نفر ورودی جدید به بازار کار داریم.
ازوجی ادامه داد: سیاست گذاری اشتغال وزارت کار بر اساس تبصره 18بودجه حفظ 
اشتغال، توسعه کسب و کار و برنامه های بهبود وزارت کار است و بر اساس این 

تبصره از سال 96تا 99ساالنه 45۰هزار شغل ایجاد شده است.
که مجلس  تغییری  با  کار گفت:  وزارت  اشتغال  و  گذاری  دفتر سیاست  مدیرکل 
شورای اسالمی در تبصره 18الیحه بودجه ایجاد کرده است تولید ایجاد می شود، 
اما مشکل اشتغال رفع نخواهد شد و دفتر اشتغال وزارت کار با این تغییرات مخالف 
است. بر اساس تبصره 18الیحه دولت دستگاه ها برنامه سه ساله ای در دست اجرا 
دارند، اما سازوکاری که مجلس شورای اسالمی برای تبصره 18ایجاد کرده برای 

سال های آینده است و چارچوب کار دستگاه ها را به هم می زند.
و  می شود  اضافه  التحصیل  فارغ  بیکاران  جمعیت  به  5درصد  ساالنه  افزود:  وی 
رویکرد حرکت  و  نمی کند  رفع  را  این مشکل  اسالمی  تبصره 18مجلس شورای 

دادن منابع تبصره 14به تبصره 18کاماًل درست است.

آیا استفاده همزمان از دو ماسک 
محافظت بیشتری ایجاد می کند؟

 

در همه گیری کرونا استفاده از دو ماسک به صورت همزمان، نسبت به یک ماسک 
محافظت بیشتری ایجاد می کند.

از  نقل  به  و  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  بنابر   
قطره های  گسترش  جلوی  که  هستند  فیزیکی  پوشش ها  ماسک ها   ،CNBC
استفاده کننده  فرد  به  محافظت  از  درجه ای  و  می گیرند  را  افراد  سایر  به  تنفسی 

می دهند.
بنابراین اگر شما یک پوشش فیزیکی با یک الیه دارید، الیه دیگری بر روی آن 

بگذارید، این کامال منطقی است که محافظت بیشتر ایجاد شود.
با وجود اینکه مرکز پیشگیری و کنترل بیماری CDC هنوز پیشنهاد استفاده از 
دو ماسک همزمان را ارایه نداده است، استفاده از این روش یعنی پوشش دو ماسک 
بایدن رییس جمهور  از شرکت کنندگان مراسم تحلیف جو  همزمان توسط برخی 
امریکا، سرو صدا ایجاد کرد. به گونه ای که برخی از شرکت کنندگان ماسک های 

جراحی را در زیر ماسک های پارچه ای استفاده کردند.
پارچه ای  ماسک  زیر  جراحی  ماسک های  از  استفاده  که  می گویند  پژوهشگران 
بیشترین محافظت را ایجاد خواهد کرد، زیرا ماسک جراحی به عنوان یک فیلتر کار 
می کند و ماسک پارچه ای یک الیه مازاد می افزاید و به تناسب آن کمک می کند.

در  یا  هواپیما  مانند  است،  دشوار  اجتماعی  فاصله  رعایت  که  مکان هایی  در 
فروشگاه ها، دو ماسک محافظت مازاد ایجاد می کند.

پژوهش ها نشان داده اند که ماسک های پارچه ای چندالیه می توانند 5۰ تا ۷۰ درصد 
از قطره ها و ذره های ریز را مسدود کرده و گسترش کووید را محدود کنند.

مرکز پیشگیری و کنترل بیماری  CDC پیشنهاد می کند که مردم ماسک هایی 
را استفاده کنند که حداقل دو الیه پارچه نخی محکم بافته شده باشند، مانند پارچه 

لحافی یا مالفه های پنبه ای.
ماسک های جراحی یکبار مصرف که از یک ماده مشتق شده از پالستیک به نام 
موثرتر  پارچه ای  ماسک  یک  از  ذره ها  کردن  فیلتر  در  شدند،  ساخته  پلی پروپیلن 

هستند.

یک میلیون نفر به جمعیت 
بیکاران کشور اضافه شد

خصوص  در  کرمان  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
احتمال ورود آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به استان 

کرمان از طریق پرندگان مهاجر ابراز نگرانی کرد.
قرارگاه  نشست  در  شنبه  صبح  رشیدی  حسین   
کرمان  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  زیستی  پدافند 
در  پاک  استان های  جزو  گذشته  سال  سه  طی 
بیان  بوده،  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای  زمینه 
داشت: هدف از برگزاری این نشست هماهنگی در 
پرندگان  حاد  فوق  بیماری  از  پیشگیری  خصوص 

است.
وی افزود: بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به 
لحاظ اقتصادی دارای اهمیت ویژه ای است لذا این 
بیماری قابلیت انتقال به انسان را دارد ضمن اینکه 
از لحاظ بهداشت عمومی نیز مورد توجه است و در 
صورت بروز این بیماری برای مقابله با آن تمامی 
داشته  تعامل  باید  یکدیگر  با  مرتبط  دستگاه های 

باشند.
گفت:  کرمان  استان  شمال  دامپزشکی  مدیرکل 
بیماری  این  با  رابطه  در  ما  نگرانی های  از  یکی 
انتقال  پرندگان مهاجر هستند که نقش مهمی در 
این بیماری دارند زیرا استان کرمان جز 18 استان 
کشور است که دارای پرندگان مهاجر آبزی و کنار 
آبزی با تنوع بسیار زیاد است که احتمال آلودگی از 

طریق پرنده های وحشی را باال می برد.
از  از  پیشگیری  منظور  به  کرد:  تصریح  رشیدی 
باید  زیست  محیط  استان،  به  بیماری  این  ورود 
تاالب ها،  پایش  و  رصد  راستای  در  دامپزشکی  با 

آبگیرها و سدها همکاری داشته باشد.
4۰ تاالب کرمان استراحتگاه موقت پرندگان مهاجر 

است
وی گفت: بیش از 4۰ تاالب طبیعی و انسان ساخت 
در استان وجود دارد که زمستان ها محل استراحت 
جمله  از  که  هستند  آبزی  مهاجر  پرندگان  موقت 
تنگوئیه سیرجان و سد  بافت، سد  به سد  می توان 

نساء بم اشاره کرد.
حاد  فوق  آنفلوانزای  بیماری  شد:  یادآور  رشیدی 
این  اینکه  ضمن  است  واگیردار  بسیار  پرندگان 
خطرناک  بیماری  یک  طیور  صنعت  در  بیماری 
محسوب می شود و درمانی ندارد و باعث تلفات و 

خسارات زیادی به صنعت گوشت و تخم مرغ کشور 
وارد می کند به ویژه در شرایطی که از لحاظ تأمین 

نهاد دارای محدودیت هستیم.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمان ابراز داشت: این 
و  مرگ  و  نوظهور  بیماری  ایجاد  توانایی  ویروس 
ویروس  زیرا  دارد  را  انسان ها  و  پرندگان  در  میر 
ویروس  و  باال  انتقال  قدرت  فصلی  آنفلوانزای 
آنفلوآنزای پرندگان قدرت کشندگی زیادی دارد و 
در صورتی که این دو در کنار هم قرار بگیرند ژنی 
نو به وجود می آید که بسیار خطرناک بوده و ایجاد 

پاندمی می کند.
خصوصیات  مهم ترین  از  کرد:  ایجاد  وی 

به  می توان  پرندگان  آنفلوآنزای  اپیدمیلوژیکی 
تعدد سویه های ویروس، وجود پرندگان وحشی به 
این  ذاتی  توانایی  ویروس،  این  عنوان مخزن های 
بیماری  با  سویه ها  به  شدن  تبدیل  در  ویروس ها 
این  به  ابتالء  متعدد  بالینی  تظاهرات  باال،  زایی 
بیماری در پرندگان و قابل تفکیک نبودن با برخی 

از بیماری های طیور اشاره کرد.
است  استان هایی  جمله  از  کرمان  گفت:  رشیدی 
که در زمینه صنعت طیور سرمایه گذاری های قابل 
توجهی انجام داده و دارای چرخش کامل پرورش 
سایر  پرورش  واحدهای  اینکه  ضمن  است  طیور 
ماکیان مثل بوقلمون و شترمرغ و … نیز در استان 

وجود دارد.
یادآور شد: در حال حاضر پست های قرنطینه  وی 
انتظامی  نیروی  با همکاری  استان  در ورودی های 
ایجاد شده ضمن اینکه از نقاط قوت صنعت طیور 
استان می توان به کار مراقبت و پایش بیماری در 
تردد  کنترل  و  قرنطینه  اعمال  مرجع،  آزمایشگاه 
مبادی  در  آن  با  مرتبط  فرآورده های  و  زنده  طیور 

ورودی استان اشاره کرد.
کرمان  استان  دامپزشکی  اداره کل  داد:  ادامه  وی 
پرندگان  حاد  فوق  بیماری  با  مبارزه  خصوص  در 
اعالم آمادگی می کند و در صورت بروز این بیماری 
در استان پیش بینی های الزم در خصوص امکانات 

مورد نیاز انجام گرفته است.

نگرانی از احتمال ورود آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به کرمان

فرمول برندینگ کفش در ایران

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: هشت 
تگرک،  طوفان،  سیل،  جمله  از  طبیعی  مخاطره  نوع 
هجوم ملخ، صاعقه، ریزگردها، زمین لرزه و آتش سوزی 
ابتدای  ماه  استان طی 6  این  به  بسیاری  خسارت های 

امسال وارد کرده است.
مجید سعیدی روز یکشنبه در نشست شورای مدیریت 
افزود: 45 مورد حادثه سیل،  استانداری کرمان  بحران 
استان  در  امسال  نخست  نیمه  طی  صاعقه  و  طوفان 
داشتیم که از این میزان 1۷ حادثه سیل در شهرستان ها 

خسارت بسیاری وارد کرد اما مدیریت شد.
وی اظهار داشت: صاعقه جان هفت نفر را طی 6 ماه 
که  حالی  در  گرفته  کرمان  استان  در  امسال  نخست 
نشان  امر  این  و  است  بوده  نفر  یک  تنها  سیل  تلفات 
می دهد که مردم هشدارها در صاعقه را جدی نگرفته اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: تعداد 
9 شهرستان کرمان درگیر ملخ صحرایی شدند و 162 
جهاد  سازمان  توسط  مراتع  و  اراضی  از  هکتار  هزار 
کشاورزی شمال و جنوب استان با همکاری فرمانداری، 
بخشداری و دهیاری ها سمپاشی و این آفت را کنترل 

کردند.
وی ادامه داد: بیش از 6۰ هزار لیتر سم 
ملخ  با  مقابله  برای  کرمان  استان  در 
صحرایی مصرف شد و با مبارزه زمینی و 
هوایی به صورت شبانه روزی آن را مهار 
با  مبارزه  که  است  درحالی  این  کردیم، 
ملخ ها در استان های همجوار رها شده 

بود.
سعیدی افزود:525 واحد زلزله از یک تا 
پنج ریشتر، 6 زلزله بیش از چهار ریشتر 
و 5۰ مورد بین سه تا چهار رخ داده و 52 
منطقه استان کرمان طی 6 ماه نخست 

امسال شاهد زمین لرزه بودند.
زلزله  میزان  بیشترین  کرد:  عنوان  وی 
 ،6۳ با  سیرچ  مورد،   12۰ با  هجدک  در 
یزدان شهر ۳1، گلباف 29، فاریاب 21 بار 

طی نیمه نخست امسال لرزیده است.
در  گفت:  کرمان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
سال 96 سه زلزله بزرگتر از 6 ریشتر در هجدک، یک 
که  داشتیم  کوهبنان  در  ریشتر   5 از  بیش  لرزه  زمین 

امکان دارد وقوع این حوادث ادامه یابد.
لرزه  از  کرمان  استان  گسلی  سیستم  کرد:  بیان  وی 
می شود  محسوب  لوت  دشت  حاشیه  مناطق  خیزترین 
و وقوع زمین لرزه در این استان قابل پیش بینی و تعداد 
زلزله ها در منطقه یزدان شهر به علت فعالیت های معدنی 

افزایش یافته است.
استان کرمان 25 سامانه گسلی دارد و  افزود:  سعیدی 
و  بحران ها  در  پاسخ  و  مقابله  در  آمادگی  باید  همواره 

ارزیابی الزم از اقدامات را داشته باشیم.
وی تاکید کرد: شهر کرمان طی 6 ماه نخست امسال 
15 روز هوای پاک، 115 روز قابل قبول، 4 روز ناسالم 

و یک روز خطرناک داشته است.
از  ریزگردها  پدیده  درگیر  شهرستان   2 افزود:  سعیدی 
روز   12 خطرناک،  خیلی  هوای  روز   41 ریگان  جمله 

روز خطرناک  فهرج 58  و  ناسالم  بسیار  خطرناک، 14 
و 5۰ روز بسیار ناسالم طی مدت یاد شده داشته است.

آالیندگی  سنجش  های  دستگاه  کرد:  تصریح  وی 
هستند  فرسوده  یا  و  اندک  بسیار  کرمان  استان  هوای 
که اطالعات دقیقی از وضعیت هوای استان نمی توان 
این دستگاه ها  اعتبارات برای نوسازی  از  باید  داشت و 

استفاده شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان اضافه کرد: 
بر اساس گزارش منابع طبیعی و محیط زیست در 12 
شهرستان شمالی و 6۳ منطقه شاهد آتش سوزی بودیم 
که افزون بر 5۳۰ هکتار از مراتع این استان طی 6 ماه 

نخست امسال طعمه آتش قرار گرفت.
گیاهان  و  جنگلی  اراضی  از  هکتار   ۳۰۷ افزود:  وی 
ارزشمند دچار حریق شدند و 29۰ ساعت انرژی صرف 

خاموش سازی مراتع شده است.
سعیدی ادامه داد: شهرستان بافت همیشه درگیر آتش 
سوزی است و سازمان جنگل ها در این منطقه حضور 
انجام  خوبی  به  مراقبت  و  رسانی  اطالع  لذا  ندارند 
نمی شود و نامه ای از استانداری کرمان به دستگاه های 

متولی برای مراقبت از مراتع ابالغ شده است.
وی عنوان کرد: حوادث )غیر زلزله( طی 6 ماه نخست 
جمله  از  تومان  میلیارد   8۰۰ و  یکهزار  از  بیش  امسال 
۳22 میلیارد تومان به زیربناها و یکهزار و 49۰ میلیارد 
تومان در کشاورزی به استان کرمان خسارت زده است.

گفت:  کرمان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
برای  را  دولتی  اعتبار  تومان  میلیارد   24 توانستیم 
بازسازی معابر و تجهیز ماشین آالت در شهرداری ها و 
دهیاری بگیریم و راهداری شمال و جنوب برای اصالح 
و بازسازی و نوسازی محورها 18 میلیارد تومان برای 

استان دریافت کردند.
و  دولت  سامانه  وارد  خسارت ها  اینکه  بیان  با  وی 
کرمان تخصیص  استان  به  ها  حوزه  این  در  اعتباراتی 
ارزان  تسهیالت  دولت  تومان  میلیارد  افزود:1۳5  یافت 
قیمت برای بازسازی استان کرمان مصوب کرده است.

و  اعتبار  تومان  میلیارد  همچنین1۰5  گفت:  سعیدی 
18۰ میلیارد تومان تسهیالت برای خسارت سیل طی 

فروردین ماه به استان کرمان اختصاص یافت.
اعتبارات  تومان  میلیارد   ۷۳ امسال  کرد:  تاکید  وی 
نخستین  برای  ملی  توسعه  از محل صندوق  گردوغبار 
بار به استان کرمان اختصاص یافت که ادارات کل منابع 
را  آن  شناسی  زمین  و  زیست  محیط  حفاظت  طبیعی، 

دریافت می کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: بیش 
از یکهزار نفر نیرو از ۳۰ دستگاه نظامی، اجرایی، قضایی 
و امدادی در مانور زلزله مشترک بین استان های یزد و 

کرمان در منطقه بیاض حضوری فعال داشتند.
های  دستگاه  های  برنامه  درصد   9۰ کرد:  بیان  وی 
و  ها  نارسایی  و  شد  انجام  مانور  این  در  اجرایی 
کمبودهایی وجود داشت که در نشستی بررسی شده و 
دستاوردها به دستگاه های متولی ابالغ می شود که در 

مرحله تدوین است.
بهزیستی  و  احمر  سعیدی تصریح کرد: جمعیت هالل 
در بخش آموزش به خانواده ها به خوبی ورود و آموزش 

های الزم را ارائه کردند.
وی افزود: چهار سامانه گسلی خطرناک در مرز استان 
و  رفسنجان  های  شهرستان  و  یزد  و  کرمان  های 
بودن  غیرفعال  از  ما  نگرانی  که  دارد  وجود  شهربابک 
این گسل ها است زیرا گسل های فعال انرژی خود را 

تخلیه می کنند.
محور جایگزین جاده شهداد - نهبندان احداث می شود

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان 
هم گفت: 2مترو نیم متر آب مربوط به سیل فروردین 
را  نهبندان   - شهداد  جاده  روی  تاکنون  امسال  ماه 
فراگرفته و خسارت های بسیار سیل به این محور نشان 

می دهد قابل بازسازی نیست.
سیدعلی حاج سیدعلیخانی در این نشست  افزود: وزارت 
نظر  در  را  جایگزین  جاده ای  احداث  شهرسازی  و  راه 

گرفته است.

طی سالجاری ؛
هشت نوع مخاطره طبیعی به کرمان خسارت زد



سال سوم شماره 123- یکشنبه 12 بهمن  1399-31  ژانویه  2020-17 جمادی الثانی  31442

به دلیل شیوع کرونا 5۰ درصد دفاتر آژانس تعطیل شده اند و بقیه با 
تعدیل نیرو و مشکالت بسیار توانستند  چراغ خود را روشن نگه دارند 
و این مشکالت بواسطه مسائل بیمه ای، مالیاتی، بدهکاری بانکی 
هر روز  اضافه تر می شود و امکان دارد حداقل دو سه سال آینده این 

مشکالت همچنان باشد.
به گزارش راه آرمان، یک سالگی کرونا در ایران نزدیک است و قطعا 
هیچ کس برای این تولد جشنی نخواهد گرفت، روزهای سختی را 
پشت سر گذاشته ایم، پر از استرس، دلهره، لحظات تلخ، درد، بیماری، 
حتی مرگ. در این روزهای سخت عالوه بر خسارت های غیرقابل 
اقتصادی را هم متحمل شدیم که  انسانی، خسارات کالن  جبران 
جبران آنها شاید غیرممکن نباشد، اما به همین آسانی ها هم نیست.

درست در روزهایی که ایران برای سال نو آماده می شد و بسیاری 
برای بهترین استفاده از تعطیالت نوروزی در حال برنامه ریزی بودند، 

ویروس آمد و تمام نقشه ها را نقش برآب کرد.
کرونا از یک در آمد و از در دیگر، تفریح و سفر و گشت و گذار و در 

یک کالم اقتصاد “گردشگری” خارج شد.
اولین ضربه کرونا به اقتصاد را شاید بتوان در صنعت گردشگری به 
چشم دید، صنعتی که در روزهای پایانی سال در تدارک سفرها و 
رونق بازار خود بود، اما چنان ضربه ای آنهم به شکلی ناگهانی از 
ذره ای میکروسکوپی خورد که زمین گیر شد و حاال این زمین گیری 
در حال یک ساله شدن است.در یکسال اخیر تقریبا هیچ سفری که 
به درد صنعت گردشگری بخورد انجام نشده، توری برگزار نشده و 
پولی هم در این صنعت جابجا نشده است و بسیاری در این اوضاع 
و احوال اقتصادی کشور عطای درآمدزایی از محل گردشگری را به 
لقای خساراتش بخشیدند و این شغل را بوسیدند و کنار گذاشتند، اما 

هنوز هستند افرادی که به آینده امیدوارند.
عضو  و  جنوب شرق  هواپیمایی  آژانس  مدیرعامل  دهقانی  مسعود 
کمیسیون گردشگری اتاق کرمان در این رابطه به خبرنگار ما گفت: 
با شیوع کرونا وضعیت گردشگری بسیار آسیب دید خصوصا آژانس 

های مسافرتی دچار مشکل شدند.
وی گفت: در بحث تورهای داخلی و خارجی، فروش بلیط و پروازهای 
خارجی کال از رده خارج و بیشترین ضربه به آژانس های مسافرتی 
افزود:  کرمان  بازرگانی  اتاق  گردشگری  کمیسیون  شد.عضو  وارد 
آژانس های مسافرتی وقتی تعطیل می شوند هتل ها، رستورانها، 
صنایع دستی و شغل های که به صورتی زنجیره ای هستند ضربه 
می خورند.دهقانی عنوان کرد: شاید باالی 5۰ درصد دفاتر آژانس 
تعطیل شده اند و بقیه با تعدیل نیرو و مشکالت بسیار توانستند  چراغ 
خود را روشن نگه دارند و این مشکالت بواسطه مسائل بیمه ای، 
مالیاتی، بدهکاری بانکی هر روز  اضافه تر می شود و امکان دارد 

حداقل دو سه سال آینده این مشکالت همچنان باشد.
را  از کشور  عوارض خروج  آن طرف مجلس  از  کرد:  تصریح  وی 
4۰۰ هزار تومان اعالم کرده،و این یک ضربه بزرگی برای تورهای 

خروجی است.
مدیرعامل آژانس هوایی و مسافرتی جنوب شرق استان خاطرنشان 
کرد: متاسفانه در داخل کشور نمایشگاه های داخلی نیز  برگزار نمی 

شود تا ما بتوانیم جاذبه های استان را معرفی کنیم.
دهقانی با تاکید بر اینکه متاسفانه نظارت در بحث تورهای غیرمجاز 
خیلی ضعیف و یا اصال نیست، ادامه داد: در حال حاضر تورهای غیر 
مجاز در حال برگزاری است از جمله تورهای شهداد، مشهد انجام می 
شود اما آژانس های مجاز که می توانند باهزینه پایین تری و بهترین 

خدمات را ارائه دهند به دلیل کرونا در حال حاضر تعطیل هستند.
وی عنوان کرد: استان یزد برای بحث تورهای کویرنوردی با رعایت 
استان  کرمان  اما در  انجام است  بهداشتی در حال  پروتکل های 
این سخت گیری بیشتر انجام می شود و این باعث شده تا تورهای 

گردشگری توسط دفاتر غیرمجاز صورت گیرد.
عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان گفت: ما از ستاد 
کرونا درخواست داریم برای جلوگیری و قطع دست دفاتر غیرمجاز به 
آژانس های مجاز اجازه دهند با رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام 

به فعالیت داشته باشند.
دهقانی به آمار آژانس ها در استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 
دارد که  استان کرمان وجود  در  دارای مجوز  آژانس  از 14۰  بیش 
ما  و  هستند  باز  فعال  نیمه  به صورت  دفتر   4۰ تنها  تعداد  این  از 
تور  اخیرا  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  اند.وی  شده  تعطیل  بقی 
عتبات داشته اید، اذعان کرد:از زمان شیوع بیماری تا چند وقت پیش 
کال سفر به عتبات تعطیل شد اما اخیرا به صورت انفرادی این سفر 
مستقیم از تهران انجام می شود.مدیرعامل آژانس هوایی و مسافرتی 
جنوب شرق استان خاطرنشان کرد: قرار است به زودی مجوزی از 
طرف سازمان حج و زیارت برای آژانس های کرمان صادر شود تا با 

رعایت پروتکل های بهداشتی این سفرها انجام شود.
در  تاکنون  آیا  اینه  بر  مبنی  ما  خبرنگار  به سال  پاسخ  در  دهقانی 
جلسات ستاد کرونا برای رفع مشکالت و حمایت حضور داشته اید، 
افزود: متاسفانه تاکنون از فعاالن بخش گردشگری در این جلسات 
گفت:  و  کرد  اشاره  دولت  های  حمایت  به  است.وی  نشده  دعوت 
متاسفانه تاکنون حمایتی در بخش گردشگری علی الخصوص در 
بحث بیمه ای و وام صورت نگرفته است و این در حالی است که 
از  دولت می توانست در این شرایط سخت الاقل برای جلوگیری 
تعدیل نیرو، بیمه صندوق کارفرمایان را یکی دو سال معاف یا به 
تاخیر بیندازد.عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان بیان 
کرد: در بحث دارایی متاسفانه تا ارزش افزوده پرداخت نشود فروش 
توجیه  زمینه  این  در  دارایی  کارشناسان  و  شود  نمی  انجام  بلیطی 
نیستند و متصدیان متاسفانه براساس عملکرد ارزش افزوده را حساب 
می کنند و این مالیات دوبل محسوب می شود تا بخواهیم آنها را 
توجیه کنیم درگیر هیات های حل اختالف و کمیسیون های مالیاتی 
می شویم.دهقانی تصریح کرد: متاسفانه در این زمینه کار به کندی 
پیش می رود و مدیران دفاتر بجای اینکه به فکر گسترش کارشان 

باشند باید دغدغه پرداختی ها و ضرر و زیان ها را داشته باشند.
به  کرمان  و  کیش  به  کرمان  پرواز  بار  اولین  برای  داد:  ادامه  وی 
شیراز از طرف آژانس جنوب شرق انجام شد که با شرایط فعلی دچار 
ضرر و زیان بسیاری شدیم و در این رابطه نیز حمایت دولتی را در 

بر نداشته ایم.
مدیرعامل آژانس هوایی و مسافرتی جنوب شرق استان اذعان کرد: 
حتی از صندلی های خالی می خواستند مالیات دریافت کنند به جای 
اینکه کمک باشند سنگ اندازی می کنند و در این قضیه دلسرد 
شدیم در استان های همجوار پرواز خارجی انجام می شود اما در 

کرمان این طور نیست.
دهقانی عنوان کرد: استاندار بارها درجلسات عنوان کرده که باید به 
بخش گردشگری اهمیت داده و در اولویت قرار گیرد اما متاسفانه در 

عمل هنوز چیزی ندیده ایم.

کرونا گردشگری را به 
اغما فرو برد

رعایت  برای  اگر  کرد:  بیان  مردم  به  خطاب  کرمان  استاندار 
پروتکل های بهداشتی درزمینه مقابله با کرونا همکاری نکنید، 
اسفندماه بسیار سختی پیش رو داریم؛ ما درک می کنیم یک 
می  اذیت  آمد چقدر  و  رفت  معذوریت های  و  سال محدودیت 
کند، اما تحمل محدودیت بهتر از این است که عید نوروز را با 

عزا سپری کنیم.
دکتر علی زینی وند ظهر 11 بهمن ماه در جلسه ستاد استانی 
انقالب  فجر  دهه  رسیدن  فرا  گرامیداشت  با  کرونا  با  مقابله 
اسالمی و با اشاره به افزایش تست های مثبت بیماران سرپایی 
مبتال به کرونا در روزهای اخیر اظهار کرد: اگر به همین روند 
تعداد موارد افزایش پیدا کند، طی دو هفته آینده آمار بستری ها 
نیز افزایش می یابد و در پی آن مرگ و میر باال می رود و اگر 
روند کنونی متوقف نشود، مرگ و میر و بستری در آستانه عید 

نوروز افزایش پیدا می کند.
وی با بیان اینکه شرایط جدی است، افزود: بیش از عادی انگاری 
مردم، منشاء عادی انگاری ما مسئوالن هستیم لذا حساسیت ها 

پایین آمده و مردم فکر می کنند کرونا تمام شده است.
زینی وند خطاب به مردم بیان کرد: اگر برای رعایت پروتکل ها 
همکاری نکنید، اسفندماه بسیار سختی پیش رو داریم؛ ما درک 
می کنیم یک سال محدودیت و معذوریت های رفت و آمد چقدر 
اذیت می کند، اما تحمل محدودیت بهتر از این است که عید 

نوروز را با عزا سپری کنیم.
وی بیان کرد: مردم باید هشدارها را جدی بگیرند و مسئوالن 
به وظیفه خود عمل  به جد  کرونا  براساس سیاست های ستاد 

کنند.
با اشاره به وضعیت شهرهای استان کرمان در  استاندار کرمان 
زمینه بیماری کرونا گفت: حکم وضعیت آبی و زرد یکی است و 

هرگونه تجمع در این شرایط ممنوع است.
قابل  سال  پایان  ایام  در  ها  آرامستان  وضعیت  اگر  افزود:  وی 
کنترل نیست، فرمانداران و نیروی انتظامی تعطیل کنند و کوتاه 

نیایند و این مصوبه ستاد است.
زینی وند تصریح کرد: قضیه برای همه مردم جدی است و در 
راس آن برای علماء، مسوالن و ...؛ فرمانداران ناظرین بازار را 

فعال کنند.
زرد  به  آبی  از  شهرها  برخی  وضعیت  گفت:  کرمان  استاندار 
برگشته که اگر کنترل نکنیم، بدتر می شود و مجبور به اعمال 
محدودیت می شویم زیرا راهی نداریم اما اگر همه رعایت کنیم، 

عید آرامی را در استان سپری خواهیم کرد.
وی افزود: مراسم ختم، عروسی ها، نماز جمعه و جماعت، اصناف 
کار  محور  و  باشند  بهداشتی  های  پروتکل  تابع  باید  نهادها  و 
باید پای کار  با کرونا طرح شهید سلیمانی است و همه  مقابله 

باشند.
زینی وند درباره برگزاری مراسم ایام دهه فجر اظهار کرد: با هر 
برنامه ای با رعایت پروتکل موافق هستیم اما نباید موجب تجمع 
فراخوان  و  شود  دعوت  خاص  مخاطب  ها  برنامه  برای  بشود. 
فضای  و  جامعه  سطح  در  نباید  فجر  دهه  های  جشن  عمومی 

مجازی اعالم شود.
فجر  دهه  های  جشن  و  ها  برنامه  برگزاری  کرد:  تصریح  وی 
باید با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، با جمعیت محدود 

و زمان کم باشد.

به  کشور  توجه  از  کشور  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  رییس 
رشته های فنی و حرفه ای خبر داد و عنوان کرد: تربیت ابعاد 
بعدی  متاسفانه تک  ما  آموزشی  و سیستم های  دارد  مختلفی 
هستند و آموزش و پرورش باید خودش را تکان دهد چراکه 

روش های تک بعدی و تک محوری اشتباه است.
 ابراهیم صالحی عمران  11 بهمن ماه در آئین اختتامیه اولین 
قاسم  حاج  شهید  سردار  ویژه  ذوالفقار  کشوری  جشنواره 
زیادی  افراد  کشور  توسعه  و  انقالب  برای  گفت:  سلیمانی 

زحمت کشیدند اما کمتر کسی مانند شهید سلیمانی بود.
وی تاکید کرد: اگر بتوان الگو و نمونه ای پیدا کرد و براساس 
آن الگو تربیت ارائه شود، بهترین اثر را خواهد داشت و شهید 
سلیمانی الگوی بسیار خوبی برای سیستم آموزشی و تربیتی 

است.
رییس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور جشنواره ذوالفقار را یک 
جشنواره فرهنگی و هنری دانست و بیان کرد: آموزش دو بُعد 
رسمی و غیر رسمی دارد و یکی از شرط های کمی و کیفی 

توسعه هر کشور آموزش های فنی و حرفه ای است.
وی با ابراز تاسف از اینکه ما هنوز درباره گسترش آموزش های 
فقط  توسعه کشور  داریم تصریح کرد:  تردید  فنی و حرفه ای 

درصد   42 نیست.  نظری  رشته های  در 
و  هستند  بیکار  کشور  فارغ التحصیالن 
آموزش های  خالی  جای  متوجه  اینجا 
اگر  بنابراین  می شویم.  حرفه ای  و  فنی 
به  باید  هستیم  کشور  توسعه  دنبال  به 
آموزش های مهارتی توجه ویژه ای شود.

به  کشور  توجه  از  صالحی عمران 
و  داد  خبر  حرفه ای  و  فنی  رشته های 
دارد  مختلفی  ابعاد  تربیت  کرد:  عنوان 
و سیستم های آموزشی ما متاسفانه تک 
باید  پرورش  و  آموزش  و  هستند  بعدی 
روش های  چراکه  دهد  تکان  را  خودش 

تک بعدی و تک محوری اشتباه است.
ذوق  و  ایجاد  باید  را  هنر  افزود:  وی 
تربیت  بعد  در  هنر  زیرا  کرد  تربیت  را 
در  فقط  کارکردها  و  است  موثر  بسیار  اجتماعی  و  فرهنگی 
صنعت و کار نیست و باید خصیصه های مختلف تربیت جدی 

گرفته شود.
رییس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور با اشاره به ویژگی های 
از  بخشی  جشنواره ها  این  کرد:  اظهار  سلیمانی  سردار 
افراد  مختلف  ابعاد  تربیت  به  و  است  غیررسمی  آموزش های 

کمک می کند.
حرفه ای  و  فنی  دانشکده  رییس  جعفری کرمانی پور  مصطفی 
در  نیز  ذوالفقار  کشوری  جشنواره  دبیر  کرمان  چمران  شهید 
گروه  دو  در  و  رشته  در شش  جشنواره  این  گفت:  آئین  این 

اساتید و دانشجویان برگزار شد.
اثر به دبیرخانه این جشنواره خبر داد و  از ارسال 2۰۷6  وی 
اظهار کرد: در این جشنواره 42۳ نفر از 51 شهر کشور شرکت 
کردند و پس از بررسی آثار توسط داوران 42۳ اثر به بخش 

مسابقه جشنواره راه یافتند.
دانشگاه فنی و حرفه ای  این مراسم نشان سفیر فرهنگی  در 

به خانواده شهید حسین یوسف الهی اهدا شد.

انرژی های  تولید  در  باالیی  ظرفیت  که  است  کشوری  ایران 
تجدیدپذیر یا پاک دارد، در قانون هوای پاک نیز وزارت نیرو 
مکلف شده حداقل ۳۰ درصد افزایش ساالنه ظرفیت مورد نیاز 
کشور را از انرژی های تجدیدپذیر تامین کند، اما آیا توانستیم 

در این زمینه موفق باشیم؟
بحث درباره انرژی های تجدید پذیر سال هاست که در جهان 
از  استفاده  توسعه  راستای  در  و  گرفته  رونق  ایران  حتی  و 
این  جمله  از  شده،  انجام  مهمی  اقدامات  نامحدود  منابع  این 
اقدامات می توان به توسعه فناوری های وابسته به انرژی های 
تجدیدپذیر و شکل گیری توافق های بین المللی مانند توافق 

پاریس اشاره کرد که ایران نیز به آن پیوسته است.
البته تا اواسط قرن 19 و قبل از توسعه استفاده از ذغال سنگ، 
تقریبا همه انرژی مصرفی از منابع انرژی تجدید پذیر تامین 
توده  زیست  استفاده  مورد  انرژی  نوع  ترین  قدیمی  شد،  می 
می  استفاده  آن  از  آتش  کردن  روشن  برای  که  بوده  سنتی 
شد، زیست توده یا بیومس یک منبع تجدیدپذیر انرژی است 
که از مواد زیستی به دست می آید، به  طور کلی زباله هایی که 
منشاء زیستی داشته باشند و از تکثیر سلولی پدید آمده باشند 
جنگلی،  ضایعات  و  جنگل ها  که  می شوند  نامیده  زیست توده 
غذایی،  صنایع  و  باغداری  کشاورزی،  ضایعات  و  محصوالت 
فضوالت دامی و ضایعات جامد زباله های شهری برخی از آنها 

است.
بعد از آن می توان به انرژی بادی اشاره کرد که حدود هفت 
آن  از  ها  کشتی  درآوردن  حرکت  به  برای  پیش  سال  هزار 
انرژی  به  هم  چشمی  گوشه  میان  این  در  شد،  می  استفاده 
این  حضور  صنعتی  انقالب  از  پس  اما  شد،  می  خورشیدی 
های  انرژی  سمت  به  تمرکز  و  شد  کمرنگ  ها  انرژی  گونه 
این  به  محققان  و  دانشمندان  مدتی  از  بعد  اما  رفت  فسیلی 
نتیجه رسیدند که سوخت های فسیلی تاریخ مصرف دارند و 
بعد از مدتی تمام می شوند عالوه بر این با توسعه شهرنشینی 
و صنعت، مصرف این سوخت ها افزایش یافت و آلودگی هوا 
را برای بشر به ارمغان آورد از این رو نگاه ها دوباره به سمت 

توسعه انرژی های تجدید پذیر یا همان پاک معطوف شد.
بر این اساس کشورهای مختلف برنامه های سوختی خود را 
در  امروزه  و  دادند  سوق  پذیر  تجدید  های  انرژی  سمت  به 
از  بیش  مثال  عنوان  به  یافته،  خوبی  توسعه  کشورها  برخی 
آلمان  در  برق  شده  نصب  نیروگاه های  ظرفیت  از  درصد   5۰

این کشور در حوزه  با وجود پیشرفتی که  تجدیدپذیر است و 
انرژی های تجدیدپذیر داشته، قصد دارد تا سال 2۰۳۰، ظرفیت 
برساند،  درصد   65 از  بیش  به  را  خود  تجدیدپذیر  نیروگاهی 
در  نصب شده  نیروگاهی  درصد ظرفیت   ۳۰ اکنون  همچنین 
سال  تا  دارد  نظر  در  و  است  تجدیدپذیر  انرژی های  اسپانیا 
تا  در شیلی  این  بر  برساند، عالوه  به 1۰۰ درصد  آنرا   2۰5۰
سال 2۰5۰، ظرفیت نیروگاه های نصب شده تجدیدپذیر به ۷۰ 

درصد خواهد رسید.
این شرایط در کشورهای همسایه ایران نیز قابل تامل است، 
مثال ترکیه در زمینه تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر پیشرو 
است تا جایی که اکنون این کشور بدون محاسبه نیروگاه های 
برق آبی، 12.5 گیگاوات از نیروگاه های تجدیدپذیر برق تولید 
می کند که 15 درصد از ظرفیت تمام برق تولید شده در تمام 
و  مگاوات   1۰۰ عراق  همچنین  می شود،  شامل  را  نیروگاه ها 
اردن 646 مگاوات برق از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر تولید 
می کنند که افزایش این میزان جزو برنامه تمام این کشورها 

است.
اما در ایران با وجود شرایط جغرافیایی و اقلیمی خاص برای 
استفاده از انرژی های تجدید پذیر آنطور که باید از این منابع 
بی پایان بهره برداری نشده است، در حالی که وضعیت بسیار 

مساعد است، اعداد چیزی حدود 65۰ مگاوات را نشان می دهد 
که کمتر از یک درصد تمام ظرفیت برقی کشور است، در واقع  
ایران با داشتن کوه های البرز در شمال غربی، کویر در شرق، 
دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب پتانسیل باالیی 
در این زمینه دارد، ایران کشور تابش خورشید است به طوری 
که حداکثر از 5.5 کیلووات ساعت بر متر مربع در روز تابش 
طبیعی مستقیم و میانگین ۳۰۰ روز آفتابی در سال برخوردار 
بالقوه ای برخوردار است که بر  باد  از نیروی  است، همچنین 
)سانا(،  ایران  تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان  گزارش  اساس 
زده شده  تخمین  مگاوات  هزار  باد ۳۰  نیروی  بالقوه  ظرفیت 

است.
اما شواهد نشان می دهد آنطور که باید از این نعمت خدادادی 
مساله  این  به  پاک  هوای  قانون  در  حتی  شود،  نمی  استفاده 
تاکید شده به طوری که بر اساس ماده 19 قانون هوای پاک 
وزارت نیرو مکلف است نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی 
اقدام کند که حداقل ۳۰  های تجدید پذیر و پاک به نحوی 
درصد افزایش ساالنه ظرفیت مورد نیاز کشور از انرژی های 
و  هوا  ملی  مرکز  معاون  گفته  به  اما  تامین شود  پذیر  تجدید 
تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست وزارت نیرو در این 
زمینه ضعیف عمل کرده و عدد قابل توجهی به دست نیاورده 

پاک  یا  تجدیدپذیر  انرژی های  از  استفاده  که  حالی  در  است 
یکی از راه های اساسی کاهش آلودگی هوا است.

 آلودگی هوا یکی از مسائل مهمی است که کشور را درگیر خود 
کرده و بر این اساس قانون هوای پاک تصویب شده و در آن 
وظایف همه دستگاه های متولی مشخص شده تا با استناد به 

آن شرایط هوا بهبود یابد.
آلوده کننده هوا سوخت های فسیلی است و  از عوامل  یکی 
از  هستند،  ها  سوخت  این  مصرف  کاهش  درصدد  ها  دولت 
این رو داشتن خودرو و موتوسیکلت های برقی و کم مصرف 
سوخت  مصرف  هم  تا  گیرد  قرار  مسووالن  توجه  مورد  باید 
های فسیلی کاهش یابد و به دنبال آن شاهد هوایی پاک و 

سالم باشیم.
 پایه تولید انرژی در کشور سوخت های فسیلی است بنابراین 
آلودگی کمتری منتشر می  باشد  هر چه میزان مصرف کمتر 
میزان  برویم  خودروها  کردن  برقی  سمت  به  چه  هر  و  شود 
به  توان  باید  اینکه  ضمن  یابد  می  کاهش  آلودگی  انتشار 
کارگیری انرژی های تجدید پذیر را داشته باشیم یعنی نیروگاه 

های خورشیدی را توسعه دهیم.
محیط  حفاظت  سازمان  اقلیم  تغییر  و  هوا  ملی  مرکز  معاون 
بسیار  ظرفیت  خورشیدی  انرژی  نظر  از  ایران  گفت:  زیست 
گام  ببریم  پیش  زمینه  این  در  را  کار  بتوانیم  اگر  دارد  باالیی 
موفقی در کاهش آلودگی هوا برداشته ایم، البته برای این کار 
سرمایه  به  تا  شود  ایجاد  بخش خصوصی  در  ای  جاذبه  باید 
های  انرژی  اولیه  های  هزینه  چون  شوند  ترغیب  گذاری 

خورشیدی بسیار باال است.
با توجه به اهمیت موضوع در قانون هوای پاک به این مساله 
تاکید شده به طوری که بر اساس این قانون وزارت نیرو مکلف 
است نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی های تجدیدپذیر و 
پاک به نحوی اقدام کند که حداقل ۳۰ درصد افزایش ساالنه 
ظرفیت مورد نیاز کشور از انرژی های تجدید پذیر تامین شود.

محیط  حفاظت  سازمان  اقلیم  تغییر  و  هوا  ملی  مرکز  معاون 
بسیار  زمینه  این  در  نیرو  وزارت  متاسفانه  اما  گفت:  زیست 
و سهم چندانی  نداده  انجام  زیادی  کار  و  ضعیف عمل کرده 
در تولید برق از انرژی های تجدید پذیر ندارد، در حالی که با 
توجه به شرایط هوا و آلودگی آن باید برنامه ریزی ها در این 

زمینه با سرعت و شتاب زیادی صورت گیرد.

استاندار کرمان خطاب به مردم:

اگر پروتکل های بهداشتی رعایت نشود اسفندماه 
سختی خواهیم داشت

آموزش و پرورش باید خودش را تکان دهد

چقدر در تولید انرژی پاک موفق بوده ایم؟

توسط  بازار مسکن  رها شدن  به  اشاره  با  کارشناس مسکن 
اعالم  رهاشدگی  این  نتیجه  را  بخش  این  “شکست”  دولت 
کرد و گفت:  امروز اجاره مسکن به یک رویای سخت تبدیل 

شده است.
 افشین پروین پور درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: در 
زمان حاضر بازار مسکن دچار رکود تورمی شده که البته برای 
بار اول نیست که این اتفاق افتاده است. حدود 4۰ سال است 
که شاهد دوره رکود و رونق در بازار مسکن هستیم و جالب 
قیمت  رونق  دوره  هم  و  رکورد  دوره  در  هم  که  اینجاست 

مسکن همواره افزایش یافته است.
وی ادامه داد: مهم ترین عامل بروز این اتفاق رها شدن بازار 
مسکن از سوی دولت است،  در همه دولت ها نیز این مسئله 
افتاده  اتفاق  اولی  طریق  به  روحانی  دولت  در  و  داده  روی 

است.
دولت ها  کنترل  در  باید  مسکن  بازار  این که  بر  تاکید  با  وی 
)حاکمیت( باشد، افزود: دولت همواره باید بازار را رصد کند 
تا بداند باید برای کنترل آن چه برنامه ای را اجرا کند تا در 
مصرفی  بازار  یک  به  کشور  سرمایه ای  مسکن  بازار  نهایت 

تبدیل شود.
کارشناس مسکن با یادآوری این که اکنون ۷۰ درصد تقاضا 
در بازار مسکن سرمایه ای و ۳۰ درصد مصرفی است، گفت: 

در واقع ۷۰ درصد  تقاضای مسکن  یا برای سرمایه گذاری 
است یا برای حفظ ارزش پول. به همین دلیل حباب قیمتی 

در بازار مسکن داریم که هر ساعت بزرگ تر می شود.
شده  باعث  مسکن  بازار  شدن  رها  کرد:  اضافه  پروین پور 
قبال    شود.  دورتر  مصرفی  تقاضاهای  دسترس  از  مسکن  تا 
به  اجاره مسکن  بود، االن  رویا  خرید مسکن در کشور یک 

یک رویای سخت تبدیل شده است.
است،  شده  شکست  دچار  مسکن  بازار  این که  بیان  با  وی 
اما  عرضه،  هم  داریم  تقاضا  هم  مسکن  بازار  در  گفت:  
متاسفانه  قیمت هاباالست.  چون  نمی شود  انجام  معامله ای 
سوداگری در بازار مسکن بیداد می کند که باعث ایجاد حباب 
اکثریت  از دسترس  تبع آن خارج شدن مسکن  به  قیمتی و 

مردم شده است.
وی با طرح این سئوال که راه حل رفع معضل کنونی مسکن 
پیدا  را  مشکالت  اصلی  ریشه های  کرد: باید  اظهار  چیست، 
کنونی  شرایط  در  کنیم.  برنامه ریزی  آن  با  متناسب  و  کرده 
انجام  را  کار  این  باید  گرچه  نیست،  اولویت  مسکن  عرضه 
دهیم. مهم ترین برنامه ای که دولت باید آنرا اجرا کند برخورد 
با سوداگری است. راهکار نیز دریافت مالیات های سنگین در 
بخش مسکن است. این کار یک پیش نیاز دارد که آن سامانه 
ملی اسکان و امالک است که گرچه راه اندازی شده اما هنوز 

تکمیل نشده و کارایی ندارد.
اشاره  با  نیز   96 سال  مردادماه  پروین پور 
بازار  در  بود:  گفته  مسکن،  بازار  رکود  به 
مسکن حالتی به نام “شکست بازار” پیش 
تقاضا  و  عرضه  این که  یعنی  است،   آمده 
این  در  هم  و  داشته  وجود  مسکن  برای 
بازار نیاز به مسکن داریم هم عرضه کننده 
موجود  قیمتی  دلیل حباب  به  اما   مسکن. 
و این که قیمت ها غیرواقعی باال رفته است، 

تقاضاها منجر به خرید مسکن نمی شود.
عامل  سوداگری  این که  به  اشاره  با  وی 

اصلی افزایش قیمت مسکن باالتر از حد منطقی بوده است، 
بازارهایی  که  است  این  دولت  وظایف  از  یکی  کرد:  تصریح 
مانند مسکن را در شرایط کنونی کنترل کند. وضعیت کنونی 
و  افتاده  اتفاق  نیز  کشورها  سایر  برای  ایران  مسکن  بازار 
مشکل  این  رفع  برای  دولت ها  توسط  مناسبی  راه حل های 

اجرایی شده است.
وی بیان کرد: دهه ۷۰ میالدی در تایوان بازار مسکن دچار 
ابزارهای  از  کشور  این  سیاستمداران  و  شد  بازار”  “شکست 

مالیاتی برای خروج حباب قیمتی استفاده کردند.
خانه های  بر  مالیات  و  سرمایه  عایدی  دوم،  خانه  بر  مالیات 

خالی از جمله ابزارهایی است که پروین پور به آنها اشاره کرد 
از تجربه سایر کشورها در حوزه مسکن  باید  و گفت: دولت 
استفاده کند تا از این طریق مسکن های خالی وارد بازار شود.

راه و شهرسازی در  از عملکرد دولت و وزارت  انتقاد  با  وی 
خصوص  در  آن  کنترل  و  رکود  از  مسکن  خروج  خصوص 
به  توجه  با  کرد:   اظهار  نیز  مسکن  قیمت  افزایش  احتمال 
خیلی  سال جاری  در  قیمت ها  افزایش  مسکن  بازار  وضعیت 
که  است  آن  بود، واقعیت  خواهد  درصد   ۳ تا   2 یعنی  جزئی 

اقتصاد ایران ظرفیت افزایش بیشتر قیمت را ندارد.

اجاره مسکن هم به رویا تبدیل شده است
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1( خورش بزقورمه

بزقورمه شاید معروفترین غذای کرمانی باشد که در شهرهای دیگر هم طبخ می 
شود. اسم این غذا از آنجا می آید که آن را با گوشت بزغاله می پزند. این خورش 

را بعضی ها با نان و بعضی ها با برنج می خورند.
نخود، پیاز، سیر، گوشت بز بدون استخوان، کشک، زعفران، نعناع داغ، نمک، 
فلفل و زردچوبه مواد اولیه خورش بزقورمه هستند. گاهی هم مادربزرگ های 

کرمانی کمی سبزی معطر به آن اضافه می کنند.

2( آبگوشت زیره

کمتر کسی پیدا می شود که نداند زیره معروف کرمان چه عطر و بویی دارد. 
کنند.  می  استفاده  زیاد  غذاهایشان  در  بو  خوش  ادویه  این  از  هم  ها  کرمانی 
آبگوشت زیره یکی از این غذاهای خوشمزه است که خیلی از سلیقه ها را راضی 

می کند.
مواد اولیه این غذای کرمانی را زیره، گوشت، پیاز، رب گوجه فرنگی به همراه 
نمک، فلفل و زردچوبه تشکیل می دهد. حواستان باشد طعم غالب این آبگوشت 

بدون نخود و لوبیا، باید زیره باشد.
 

۳( مجور کدو
کدو یکی از مواد اولیه غذاهای کرمانی است. گیاه بسیار مفیدی که قیمت ارزانی 
هم دارد. شاید بشود گفت خوشمزه ترین غذایی که با کدو آماده می شود؛ مجور 
کدوست. مجور کدو خیلی مقوی و مفید است و می توانید در صبحانه هم آن 

را بخورید.
برای پختن این غذا،از کدو، پنیر سفید، تخم مرغ، آرد گندم، روغن مایع و شوید 

خرد شده استفاده می شود.

 
4( زیره پلو

دیدن این غذا در لیست غذاهای محلی کرمانی عجیب نیست. عالقه مردم این 
استان به زیره و البته کیفیت باالیی که این ادویه کرمانی دارد، باعث شده زیره 

پلو یکی از غذاهای پر مصرف مردم کرمان باشد.
مواد اصلی آن را برنج، زیره سیاه، روغن و نمک تشکیل می دهند. زیره پلوی 

کرمانی را با گوشت و مرغ میخورند.

5( خورش آلوچه

خورش آلوچه یکی از غذاهای اصیل و ترش مزه کرمان است که طعمش شبیه 

خورش های دیر نیست. به همین خاطر همه این غذا را دوست ندارند اما اگر 
طرفدار طعم آلوچه در غذا هستید از خوردن این خورش سیر نخواهید شد.

خورش آلوچه از گوشت، لوبیا چیتی، رب گوجه فرنگی، سبزی خشک )جعفری و 
گشنیز(، پیاز، آلوچه خشک شده و آبلیمو درست می شود.

6( قاتق گوشت

قاُتق ها یکی از انواع مجموعه های غذاهای کرمانی هستند که عالوه بر مقوی 
بودن، تهیه آن بسیار آسان است. در جنوب ایران به هر نوع غذای پختنی که به 
سادگی آماده شود و بتوانید در آن نان ترید کنید، قاُتق می گویند. گرچه برخی از 
قاُتق های کرمانی مانند قاُتق مرزنجوش، قاُتق بابونه و قاُتق شنبلیه مثل گذشته 
خانواده های  بین  در  را  خود  جای  هم  هنوز  گوشت  قاُتق  اما  نیستند،  معمول 

کرمانی دارد.
برای تهیه قاُتق گوشت گلوله هایی را با استفاده ار گوشت چرخ کرده، پیاز، ادویه، 
آرد نخودچی، »تخم شوید« و زیره درست کرده و در آب در حال جوش می ریزیم 

که قدری سیب زمینی خردکرده و کمی برنج به آن اضافه شده است.
۷( آب روغنو

اسم این دسر خیلی خوشمزه کرمانی شاید برای شما چندان جالب نباشد. اما آب 
روغنو در اصل همان کاچی است که با کمی تغییر در کرمان پخته می شود و 

خیلی هم خوشمزه و مقوی است.
آب روغنو شامل روغن حیوانی – ارد برنج - نبات - گاوزبان، گل رنگ ،بابونه- 
چهار زیره کرمانی - مغز بادام- پسته، فندق،گردو وهسته هلو خرد شده -پودر 

نارگیل است. در زمان تهیه گل گاوزبان ،گل رنگ ،بابونه را در ظرفی به همراه 
نبات می جوشانند درظرفی دیگر مقداری روغن حیوانی ریخته سه تا چهار قاشق 
ارد برنج را به ان اضافه می کنند وخوب سرخ می کنند بعد چهار زیره – پودر 
نارگیل ومغزهای خرد شده را به ان اضافه می کنند و در اخر گاوزبان را که داغ 

است صاف کرده وبه مواد اضافه می کنند وهم میزنند تا بجوشد وقوام بیاید.
8( آش اوماج

آش اوماج یا اوماجو )با لهجه کرمانی( نوعی آش قدیمی کرمانی است که انواع 
مختلفی دارد. اماج را به آرد و نمک و آبی می گویند که شبیه خرده های نان می 

شود. با این اوماج می شود انواع آش یا شولی را آماده می کنند.
مواد اولیه ی این آش شامل سبزی آش خرد شده، عدس پخته، لوبیا پخته، پیاز 

داغ، نعنا داغ، آرد الک شده، نمک و فلفل است
 9( آبگوشت متنجنه

این آبگوشت غذای اصلی رفسنجانی هاست. به این غذا آبگوشت امام حسینی 
هم گفته می شود؛ چرا که در ماه محرم و به عنوان غذای نذری پخته می شود. 
آبگوشت متنجنه در بعضی نقاط  با چربی فراوان و گوشت بره پخته می شود. 

بیشتر وقت ها این غذا را با دوغ محلی می خورند.
مواد الزم این غذا، گوشت، پیاز؛ حبوبات، رب؛ سبزی، سیب زمینی، برگه زردآلو 

یا به قول کرمانی ها ترشاله؛ به و گردو است.
 1۰( کلمپه

ُکُلْمپه نوعی شیرینی سنتی مخصوص شهر بم است که امروزه در کرمان هم 
پخته می شود. کلمپه شبیه کلوچه است اما داخل آن مخلوطی از خرمای چرخ 
شده همراه با پودر هل و طعم دهنده های دیگر قرار داده شده است. چون کلمپه 

خشک است، یک گزینه عالی برای سوغاتی حساب می شود.
کلمپه از آرد، روغن جامد؛ هل؛ شیر یا ماست، خمیرترش؛ گل خشت آسیاب شده 

) یا زعفران دم کرده ( تهیه می شود و باید از قالب چوبی کلمپه استفاده کنید.

غذاها و خوردنی های محلی و سنتی معروف کرمان


