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کسب چهار مدال رنگارنگ 

توسط ورزشکاران توانیاب کرمانی

شمار مبتالیان به کرونا  در بیمارستان های  

کرمان  سه رقمی شد

نوجوان کرمانی نجات بخش زندگی سه نفر شد
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معاون توسعه روستایی و مناطق
 محروم خبر داد؛

  اتصال ۹۵ درصد روستاها

 به شبکه فناوری اطالعات 

و ارتباطات

فرمانده انتظامی استان کرمان
 خبر داد:

زمین گیر شدن  قاچاقچیان 

مواد افیونی در مسیر راین

متن در صفحه دوم

معاون نهاد ریاست جمهوری:

حدود 50 درصد اعتبارات 
کمیته امداد در راستای 

توانمند سازی است

استاندار کرمان اعالم کرد:

ثبت نام 50 داوطلب 

برای انتخابات شورای شهر

2

کرونا و لزوم صرفه جویی در مصرف آب؛ گزارش »کرمان امروز« از واپسین روزهای خانه تکانی شب عید با چاشنی 

خانه تکانی و لزوم مدیریت مصرف آب در کرمان بحرانی

متن کامل در صفحه سوم

  هر سال با آمدن نوروز شاهد افزایش مصرف آب در مناطق شهری و روستایی هستیم و تمامی توصیه ها و ارشادها در این روزها مربوط به صرفه جویی در مصرف آب است. امسال نیز با آلودگی به ویروس 
کرونا و لزوم رعایت موازین بهداشتی به طور قطع با افزایش مصرف بیشتری روبه رو هستیم که شایسته است شهروندان با در نظر گرفتن ساعات پر مصرف آب، اصول صرفه جویی و بهینه سازی مصارف را مد نظر 

قرار دهند و در استفاده از آب صرفه جویی پیشه کنند و....

متن در صفحه چهارم

شهردار کرمان :

حدود ۵۰۰ میلیارد 

تومان پروژه شهری 

کرمان اجرا شد در 

انجام 90 درصد 

سرقت ها به دست

 معتادان متجاهر

 صفحه  دوم

 صفحه  دوم

ح شد؛ گمنام امام زمان )عج( مطر که در حواشی پروژه تقاطع غیرهمسطح سربازان  روایت »کرمان امروز« از بایدها و نبایدهایی 

چاره  ی ترافیک یا اشتباه شهری؟
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اخبار استان

از  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون 
گازرسانی به ۹۰ درصد روستاهای کشور تا پایان 

دولت دوازدهم خبر داد.
امید در جشن  مهر، محمد  به گزارش خبرنگار 
خانواده  و ۵۰۰  هزار   ۵ اقتصادی  توانمندسازی 
)ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  حمایت  تحت 
شهر  )ع(  علی  امام  مصلی  در  کرمان  استان 
کرمان با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین اهدافی 
بحث  می شود  دنبال  امداد  کمیته  توسط  که 
برای  اشتغالزایی  و  مددجویان  توانمندسازی 
توانمندسازی  جشن  برگزاری  گفت:  آنهاست، 

تنگنای  شرایط  در  امداد  کمیته  مددجویان 
اقتصادی بسیار مهم است چرا که توانمندسازی 
این افراد منجر به شکل گیری نیروی کار مؤثر 

و مولد می شود.
با بیان اینکه در سال ۹۸ کمیته امداد ۱۰  وی 
اشتغالزایی هزینه  تومان در زمینه  هزار میلیارد 
کرده است، افزود: نرخ معوقات تسهیالت کمیته 

امداد کمتر از یک درصد است.
وی با اشاره به اینکه میانگین سطح زیرساخت های 
آب، برق، گاز، آموزش، بهداشت، فناوری و… در 
روستاهای کشور بیش از ۹۰ درصد است، افزود: 

تقویت و تکمیل زیرساخت ها در روستاها بسیار 
اهمیت دارد.

محروم  مناطق  امور  و  روستایی  توسعه  معاون 
درصد   ۸۶ اینکه  بیان  با  جمهوری  ریاست 
روستاهای کشور از نعمت گاز برخوردارند، گفت: 
 ۹۰ به  دولت  پایان  تا  شاخص  این  داریم  بنا 
درصد برسد. همچنین در حال حاضر ۹۵ درصد 
روستاها به شبکه فناوری اطالعات و ارتباطات و 

۷۶ درصد از شبکه آبرسانی متصل هستند.
تسهیالت  تومان  میلیارد   ۵۶۰ تخصیص  از  وی 
ویژه اشتغال روستایی در کرمان خبر داد و افزود: 

در این دولت برای بحث اشتغال روستایی ۲۲ 
یافته  اختصاص  تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار 

است.
محروم  مناطق  امور  و  روستایی  توسعه  معاون 
ریاست جمهوری جمعیت روستایی کشور را ۲۱ 
میلیون نفر ذکر و اظهار کرد: در حال حاضر نرخ 

مهاجرت روستاییان یک درصد است.
به  کشور  روستایی  بیکاری  نرخ  کاهش  از  امید 
سبد  در  روستاها  سهم  گفت:  و  داد  خبر   ۱.۴
کرده  پیدا  افزایش  درصد  به ۳۰  اشتغال کشور 

است.

رییس هیات جانبازان و معلوالن استان کرمان 
استان صاحب ۲  این  معلول  ورزشکاران  گفت: 
مسابقات  از  برنز   یک  و  نقره  یک  طال،  مدال 

پاراوزنه برداری قهرمانی کشور شدند.
مهدی نخعی در حاشیه استقبال از ورزشکاران 
افزود:   ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در   معلول 
بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور 
دوره  هفتمین  و  زنان  و  مردان  پاراوزنه برداری 
 ،IP تحت نظارت کمیته بین المللی پارالمپیک
گرامیداشت  و  رحمان  سیامند  زنده یاد  یادبود 

رده  دو  در  سلیمانی  قاسم  جاج  شهید  سپهبد 
در  روز   ۲ مدت  به  بزرگساالن  و  جوانان  سنی 
 ۶ با  که  کرمان  تیم  و  بود،  شده  برگزار  تهران 
بود،  کرده  شرکت  مسابقات  این  در  ورزشکار 

صاحب چهار مدال رنگارنگ شد.
از  دوره  این  سطح  بودن  باال  به  اشاره  با  وی 
منصور  رقابت ها  این  پایان  در   : افزود  مسابقات 
در  ارزنده جهان  و  بااخالق  قهرمان  پورمیرزایی 
به  کیلوگرم  رکورد ۲۴۱  با  وزن  دسته سنگین 
علی اصغر  همچنین  و  یافت  دست  نقره  نشان 

ابارقی در وزن ۸۸ کیلوگرم جوانان با زدن وزنه 
۱۷۴ کیلویی به مقام نخست و مدال طال رسید. 
رییس هیات  و  بهزیستی  عالی مدیرکل  مشاور 
جواد  گفت:  کرمان  استان  معلولین  و  جانبازان 
در  که  بود  کرمان  تیم  مدال آور  دیگر  سیدی 
دسته ی ۵۹ کیلوگرم برزرگساالن با پرس وزنه 
۱۴۶ کیلویی در جایگاه سوم ایستاد و به مدال 
پاکدامن  هادی  اینکه  ضمن  یافت،  دست  برنز 

چهارم و حسین اکبری پنجم شد.
المپیکی  پارا  ورزشکاران  اینکه  بیان  با  نخعی   

کرمان همواره سرآمد ورزشکاران کشور بوده اند 
اظهار داشت : در دومین دوره مسابقات قهرمانی 
کشور وزنه برداری بانوان جانباز و معلول نیز که  
با حضور ۱۷ تیم از استان های مختلف برگزار 
شد ، حدیث بیت اللهی، بانوی ۱۷ ساله کرمانی 
در دسته ی ۶۷ کیلوگرم جوانان با ثبت رکورد 
وزن  نخست  جایگاه  در  و  کیلوگرم طالیی   ۴۵
خود ایستاد و ناهید ابراهیمی دیگر شرکت کننده 
کیلوگرم   ۵۵ وزن  چهارم  مقام  در  کرمانی 

بزرگساالن قرار گرفت.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم خبر داد؛

  اتصال ۹۵ درصد روستاها به شبکه فناوری اطالعات و ارتباطات

کسب چهار مدال رنگارنگ توسط ورزشکاران توانیاب کرمانی

ریاست  محروم  مناطق  و  روستائی  توسعه  معاون 
در  را  روستائی  ایتام  داریم  تالش  گفت:  جمهوری 
توسط  نیز  تسهیالت  و  کنیم  صاحبخانه  دولت  این 
دولت بازپرداخت می شود؛ اشتغال و مسکن دو بال 

توانمندسازی خانوارهای تحت پوشش هستند.
و  اشتغال  اقتصادی،  کارگروه  در  امید«  »محمد 
سرمایه گذاری استان کرمان با حضور رییس کمیته 
اینکه فعالیت استان کرمان  به  اشاره  با  امداد کشور 
در حوزه اشغال روستائی شتاب خوبی گرفته، افزود: 
امروز  و  است  توانمندسازی  امداد  کمیته  رویکرد 
می  این سمت  به  امداد  اعتبارات  درصد   ۵۰ حدود 

رود و در این حوزه بسیار خوب عمل کرده است.

نیست.  مالی  ما،  کشور  اشتغال  مشکل  افزود:  وی 
منابع زیادی وجود دارد اما عدم انسجام و هماهنگی 
موجب  اداری  روند  و  مجوزها  بحث  و  دارد  وجود 

گرفتاری است.
امید با اشاره به اینکه باید طرح های اشتغال کوچک 
دیده شود، تصریح کرد: در حال حاضر مسکن ایتام 
 ۴۰۰۰ از  بیش  و  کنیم  می  مدیریت  را  روستائی 
امداد  کمیته  و  ایم  کرده  بینی  پیش  تومان  میلیارد 
نزدیک به ۲۰ هزار واحد لیست داده و بخشی از آمار 

برای مددجویان بهزیستی است.
سال  سه  در  دولت  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
زیرساخت  برای  تومان  میلیارد  هزار   ۱۸ گذشته 

اختیارات  دهیاران  گفت:  کرده،  کمک  روستاها 
خوبی در روستاها دارند و باید برای بحث استخدام 
سامان  به  را  وضعیت  این  و  کنیم  فکر  دهیاران 

مناسبی برسانیم.
سمتی  به  تواند  می  کشور  شرایط  کرد:  بیان  امید 
برود که تحوالت خوبی در مناطق محروم و روستاها 
داشته باشیم و امروز مهم ترین کار برای روستاهای 

کشور اشتغال است.
که  است  روستائی  پایدار  روستای  کرد:  تصریح  وی 
باشد که آن روستای موفق  اشتغال  و  تولید  در آن 
این  به  تا  کنیم  کمک  همه  باید  و  ماست  هدف  و 

درجه برسیم.

معاون نهاد ریاست جمهوری:

حدود ۵0 درصد اعتبارات کمیته امداد در راستای توانمند سازی است

خبر
فرمانده انتظامی استان کرمان

 خبر داد:

زمین گیر شدن  قاچاقچیان 

مواد افیونی در مسیر راین
 

انتظامی  نیروی  مأموران  تالش  با  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
قاچاقچیانی که قصد انتقال یک تن و ۷۹۰ کیلوگرم مواد مخدر از مسیر راین 

به سایر مناطق کشور را داشتند، ناکام ماندند.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا ناظری در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اینکه قاچاقچیان قصد داشتند از طریق مسیرهای روستایی بخش راین یک 
محموله سنگین مواد مخدر را به سایر نقاط کشور منتقل کنند، گفت: نیروی 
انتظامی با انجام یکسری اقدامات اطالعاتی گسترده از این موضوع مطلع شد 

و فوری این مساله را در دستور کار قرار داد.
وی از کنترل مسیر تردد این قاچاقچیان توسط نیروی انتظامی خبر داد و 
افزود: بر این اساس مأموران نیروی انتظامی با مشاهده خودروی پژو ۴۰۵ راه 
پاک کن و نیسان حامل مواد مخدر به آنان دستور ایست دادند که در این 

هنگام راننده پژو اقدام به فرار از محل کرد.
سردار ناظری از تیراندازی سرنشینان نیسان به سمت مأموران نیروی انتظامی 
خبر داد و گفت: در این شرایط پلیس بدون درنگ با قاچاقچیان درگیر شد و با 

آتش پر حجم آنها را زمین گیر و خودروی قاچاقچیان را متوقف کرد.
وی گفت: در این هنگام قاچاقچیان با استفاده از کوهستانی بودن منطقه از 
محل متواری شدند اما با همکاری سایر تیم های عملیاتی، این منطقه تحت 

کنترل قرار گرفت و خودروی پژو ۴۰۵ هم متوقف شد.
فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری ۲ قاچاقچی در این عملیات خبر 

داد و افزود: در تالش برای دستگیری سایر قاچاقچیان متواری هستیم.
سردار ناظری بیان کرد: طی این عملیات یک تن و ۷۹۰ کیلو و ۲۰۰ گرم مواد 
افیونی شامل یک تن و ۲۱۶ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک، ۵۰۲ کیلو حشیش، ۷۱ 

کیلو و۵۰۰ گرم مرفین از قاچاقچیان کشف شد.
این  در  تیغه سالح  یک  از کشف  همچنین  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
عملیات خبر داد و بیان داشت: پرونده در این زمینه تشکیل شده و متهمان 

برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.
این  انتظامی طی  نیروی  از مأموران  نفر  از زخمی شدن یک  ناظری  سردار 
عملیات خبر داد و گفت: یکی از کارکنان پلیس طی این عملیات از ناحیه زانو 

زخمی و به مراکز درمانی منتقل شد که در حال حاضر حالش مساعد است.

شهردار کرمان :

حدود ۵۰۰ میلیارد تومان

 پروژه شهری در کرمان اجرا شد
عالم زاده گفت:از زمان فعالیت شورای پنجم تا کنون ۸پروژه بزرگ عمرانی با 

هزینه ۵۰۰ میلیارد تومان در کرمان انجام شده است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ،  عالم 
زاده، شهردار کرمان در مراسم افتتاح تقاطع غیر هم سطح سربازان گمنام امام 
زمان )عج( ازهمه مردم و کسبه برای تحمل در مدت ۳سال مزاحمت ایجاد 

شده  برای ساخت پل تشکر و عذر خواهی کرد.
او افزود: دراین دوره ۸پروژه بزرگ عمرانی با هزینه ۵۰۰ میلیارد تومان انجام 
شده است که در مجموع ۱۲۰۰میلیارد تومان دراین دوره پروژه شهری انجام 

شده است.
عالم زاده با اشاره به این که۲۰پروژه پارک و بوستان محلی تاپایان دوره شورای 
شهر تحویل داده می شودگفت:درپویش های هرهفته یک افتتاح به مناطق کم 

برخوردار توجه بیشتری شده است.
او بااشاره به این که کار ساخت پل غیر هم سطح در تقاطع امیر کبیر درابتدای 
دوره شورا ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی داشت  افزود:از ده ماه پیش فعالیت 

جدی برای تکمیل پروژه شروع شد.
شهردار کرمان تاکید کرد :باظرفیت موجود درشهر کرمان پروژه های بعدی 

تقاطع های غیر هم سطح دیگر نیز به سرانجام خواهند رسید.

شمار مبتالیان به کرونا

 در بیمارستان های  کرمان

 سه رقمی شد
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: شمار موارد بستری قطعی مبتال 

به کرونا در بیمارستان های استان کرمان، ۱۰۴ نفر است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، مهدی 
علوم  دانشگاه  و سخنگوی  واگیر  بیماری های  با  مبارزه  مدیر گروه  شفیعی، 
به  مبتال  قطعی  بستری  موارد  اکنون  هم  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  پزشکی 
این تعداد  از  بیمارستان های استان کرمان۱۰۴ مورد است، گفت:  کرونا در 
در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۵۰ نفر ، حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان۱۸ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت۱۰ نفر ، حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی بم۲ نفر و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۲۴ نفر تحت 

درمان هستند.
شفیعی تعداد کل موارد بستری بر اثر ویروس کرونا در استان کرمان از ابتدای 

شیوع ویروس تاکنون را ۱۶هزار و ۸۰۵مورد اعالم کرد.
ویروس  شیوع  ابتدای  از  کووید ۱۹  قطعی  باختگان  جان  مجموع  افزود:  او 

تاکنون به۲ هزار و ۵۳۹نفر رسیده است

استاندار کرمان گفت: انتخابات امر مهمی است 
و تاکید داریم در روستاها و شهرها جوانان)خانم 
ها و آقایان( به ویژه تحصیلکرده ها نامزد شده 
اداره شهر و روستا سهیم شده و شهر و  و در 

روستای خود را به دلخواه بسازد.
دکتر علی زینی وند  در بازدید از ستاد انتخابات 
شهرستان کرمان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
نخستین روز ثبت نام کاندیداهای شورای شهر 

است و فرمانداری ها آمادگی کامل دارند.
وی افزود: تاکنون حدود ۵۰ نفر برای ثبت نام در 
انتخابات شوراها در استان ثبت نام کرده اند که 
بیشترین تعداد ثبت نامی مربوط به شهرستان 

کرمان است و توصیه و درخواست ما از نامزدها 
این است از طریق اپلیکیشن تلفن همراه، دفاتر 
پیشخوان و همچنین در منزل به صورت اینترنتی 
ثبت نام کنند و مراجعه حضوری ضروری نیست.

ثبت  به  به عالقمندان  اینکه  بیان  با  وند  زینی 
نام حضوری نیز توصیه داریم کار را به روزهای 
پایانی موکول نکنند، گفت:  از همه کسانی که 
توانمندی را در خود می بینند دعوت می کنیم 
در انتخابات شورای شهر و روستا که بسیار مهم 
است به عنوان پارلمان محلی، ثبت نام کنند تا 
ها  بهترین  و  باشیم  شاهد  را  پرشور  انتخاباتی 

توسط مردم انتخاب شوند.

کرمان گفت:  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
استان  در  خرد  های  سرقت  درصد   ۹۰ حدود 

کرمان توسط معتادان متجاهر انجام می شود.
سرهنگ عبدالعلی روانبخش  در نشست بررسی 
وضعیت و عملکرد مرکز ماده ۱۶ کرمان با موضوع 
نگهداری معتادان متجاهر در مراکز درمانی اظهار 
کرد: حدود ۹۰ درصد سرقت های خرد در استان 

کرمان توسط معتادان متجاهر انجام می شود.
وی افزود: نیروی انتظامی آمادگی الزم برای جمع 
آوری معتادان متجاهر به ویژه در ایام پایانی سال 

و آغاز سال جدید را دارد.

روانبخش تصریح کرد: در سال جاری ۱۷۲ تن 
مواد مخدر در استان کرمان کشف شده و کرمان 
رتبه برتر کشوری در زمینه کشف مواد مخدر را 
دارد و از این رو ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر 
اعتبارات  تامین  حوزه  در  باید  مربوطه  نهادهای 
مورد نیاز  این حوزه توجه بیشتری داشته باشند.

همچنین »عباس صادق زاده« مدیرکل بهزیستی 
استان کرمان در این نشست با اشاره به اینکه در 
استان کرمان پنج مرکز ماده ۱۶ فعالیت دارند، 
ایجاد مراکز  نیاز موجود، زمینه  بر اساس  گفت: 
ماده ۱۶ فراهم شده که در این راستا سه مرکز 

در کرمان و دو مرکز در بم و سیرجان فعال است.
وی افزود: ظرفیت این مراکز ۳۵۰ نفر است و در 
ایام پیک تا ۱۰۰۰ نفر با بهره گیری از ظرفیت 

مراکز ماده ۱۵ جمع آوری و نگهداری شده اند.
صادق زاده ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح جمع 
پذیرش شده  نفر  معتادان متجاهر ۲۶۰۰  آوری 
اند که در مجموع بیش از ۴ میلیارد تومان برای 
نگهداری آنها هزینه شده و تاکنون یک میلیارد 
کرمان  استان  به  اعتبار  تومان  میلیون   ۲۰۰ و 

پرداخت شده است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به این 

مطلب که عدم تامین اعتبارات الزم از مشکالت 
اصلی برای جمع آوری معتادان متجاهر به شمار 
می شود، گفت: در حال حاضر ۵۴۵ نفر در مراکز 

ماده ۱۶ کرمان حضور دارند.
معتادان  درصد   ۸۰ از  بیش  کرد:  تصریح  وی 
متجاهر ورودی به مراکز ماده ۱۶ ، پذیرش های 
تکراری هستند که این موضوع بیانگر ان است که 
چرخه حمایت های پس از خروج علی رغم همه 
دستورالعمل ها و تاکیدات، همچنان ناقص است 
و تازمانی که این چرخه تکمیل نشود، این هزینه 

ها تکرار خواهد شد.

 رئیس اداره پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان گفت: نوجوان کرمانی، نجات بخش زندگی 

۳ نفر در روز عید مبعث شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان ، رضا جعفری، رئیس 

اداره پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
نجات  اعضایش  اهدای  با  کرمانی  نوجوان  گفت: 

بخش زندگی ۳ نفر در روز عید مبعث شد.
او در تشریح این خبر افزود: اعضای حیاتی نوجوان 
۱۶ ساله ای که دچار مرگ مغزی شده بود، به ۳ 

بیمار نیازمند دریافت عضو اهدا شد.
جعفری بیان کرد: این نوجوان  ۳ روز پیش به 
زرند   شهرستان  از  مغزی  ضربه  و  تصادف  دلیل 
به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل می شود.

خانواده  او،  مغزی  مرگ  تایید  از  پس  افزود:  او 

مرحوم  در اقدامی خداپسندانه به اهدای اعضای 
دو  که  دادند  رضایت   رفته خود  از دست  عزیز 
کلیه او به ۲ بیمار نیازمند در بیمارستان افضلی 
پور کرمان پیوند زده شد و کبد او برای پیوند به 

شیراز ارسال شد.

استاندار کرمان اعالم کرد:

ثبت نام ۵۰ داوطلب برای انتخابات شورای شهر

انجام 9۰ درصد سرقت ها به دست معتادان متجاهر

نوجوان کرمانی نجات بخش زندگی سه نفر شد
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ادامه فعالیت مدارس 
کشور تا ۲۸ اسفندماه 

مرکز اطالع  رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش 
کل  مدارس  فعالیت  تداوم  از  اطالعیه ای  صدور  با 

کشور تا ۲۸ اسفندماه ۹۹ خبر داد.
و  اطالع رسانی  مرکز  از  آنالین  به گزارش جام جم 
مرکز  این  آموزش وپرورش،  وزارت  عمومی  روابط 
در این اطالعیه آورده است: جریان آموزش در سال 
همراهی  معلمان،  کوشی  سخت  با  جاری  تحصیل 
در  آنان  اولیای  خوب  مشارکت  و  آموزان  دانش 
نظیر  پرورشی  و  آموزشی  شده  تعریف   بسترهای 
های  آموزش  »شاد«،  آموزی  دانش   آموزش  شبکه 
انجام  حال  در  آموزشی  بسته های  ارائه  و  تلویزیونی 

و پیگیری است.
این  است:  آمده  اطالعیه  این  از  دیگر  بخشی  در 
آموزش در ایام پایانی سال به قوت خود ادامه خواهد 
یافت و تمامی مدارس کشور طبق برنامه زمان بندی و 
تقویم آموزشی و اجرایی وزارت آموزش  و پرورش 
پرورشی  و  آموزشی  های  فعالیت  اسفندماه،   ۲۸ تا 

خود را ارائه خواهند داد.
است:  آمده  اطالعیه  این  پایانی  بخش  در  همچنین 
درخواست  آنان  اولیای  و  آموزان  دانش  معلمان،  از 
و  آموزش   وزارت  اطالعیه های  و  اخبار  تا  می شود 
این  اطالع رسانی  پورتال  ازطریق  صرفاً  را  پرورش 

وزارتخانه پیگیری کنند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد:

رشد ۲ برابری تولید و 
مصرف مخدر در دهه اخیر 

اینکه  بیان  با  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل 
مواد مخدر  تن  به ۱۲۰۰  قریب  در سال ۲۰۲۰  ایران 
را کشف کرد گفت که بخش اعظم مسیر این مواد 
سال  به  نسبت  که  بود  اروپایی  کشورهای  سمت  به 

۲۰۱۹، ۴۱ درصد افزایش را نشان می دهد. 
 سردار اسکندر مومنی در نشست تخصصی اقدامات 
و دست آوردهای جمهوری اسالمی ایران در عرصه 
بیان  مخدر  مواد  با  مبارزه  المللی  بین  های  همکاری 
کرد: در دنیا به رغم بیش از یک قرن مبارزه که از 
شروع  چین  شانگهای  در  کنفرانسی  در   ۱۹۰۹ سال 
تولید،  روند  افزایش  شاهد  متاسفانه  گفت  باید  شد، 
قاچاق و مصرف مواد مخدر در دنیا هستیم به گونه 
اخیر در مجموعه دنیا مصرف و  ای که در ۱۰ سال 
تولید مواد مخدر رشد دو برابری داشته است و نشان 

می دهد که مبارزه جهانی ناکافی بوده است. 
وی افزود: در منطقه ما نیز در کشور افغانستان شاهد 
صنعتی  و  سنتی  مخدر  مواد  تولید  فزاینده  افزایش 
در  اشغالگران  با حضور  اخیر  دهه  دو  در  هستیم که 
افغانستان رشد حیرت آوری داشته است و قریب به 
افغانستان  در  را  مخدر  مواد  و کشت  تولید  برابر   ۵۰
با  ایران  اسالمی  میان جمهوری  این  در  اما  شاهدیم، 
تمام توان و ظرفیت خود، به امر مبارزه و مقابله با این 
ادامه می دهد به گونه ای که علی رغم  پدیده شوم 
شرایط سخت فراگیری بیماری کرونا در همه جهان 
جمهوری  آمریکا،  ظالمانه  تحریمهای  رغم  علی  و 
اسالمی ایران در سال ۲۰۲۰ قریب به ۱۲۰۰ تن مواد 
مخدر را کشف کرد که بخش اعظم آن مسیرش به 
سمت کشورهای اروپایی بود که نسبت به سال ۲۰۱۹ 

،۴۱ درصد افزایش را نشان می دهد. 
بیماری  این  که  درحالی  یعنی  کرد:  تصریح  وی 
فراگیر و اپیدمی همه کشورها را دچار رکودی در امر 
مبارزه کرده اما جمهوری اسالمی ایران به این دست 
آورد عظیم رسیده و نشان می دهد که پایبندی ایران 

به تعهدات بین المللی و کنوانسیونها چقدر است. 

ممنوعیت های سفرهای نوروزی مشخص شد

سفرهای نوروزی دروازه ورود به پیک چهارم کرونا

 وزیر کشور گفت: در مصوبه ستاد کرونا مقرر شده است 
بقیه  اما  باشد  ممنوع  سفر  نارنجی  و  قرمز  شهرهای  که 

شهرستانها و شهرها سفر آزاد است.
قم  به  خود  سفر  پایان  در  فضلی   رحمانی  عبدالرضا    
بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  خبرنگاران  با  گو  و  گفت  در 
ملی  ستاد  کرد:  اظهار  نوروزی  سفرهای  شرایط  چگونگی 
تابع آن  با کرونا در این زمینه مصوبه دارد و ما نیز  مبارزه 

هستیم.
وی افزود: در این ستاد مقرر شده شهرهایی که رنگ بندی 
ممنوع  آنها  به  کردن  است سفر  نارنجی  و  قرمز  کرونایشان 
باشد ولی سفر به بقیه شهرستان ها و شهرهای کشور آزاد 

است.

وی  گفت: توصیه می کنیم اگر کسانی فکر می کنند که 
قدرت و شرایط رعایت پروتکل ها را ندارند از سفر خودداری 

کنند، اما پروتکل ها را شدیدتر کردیم.
وی خاطرنشان کرد: مردم قبل از رفتن به هتل و رستوران 
جهت اطمینان بیشتر از بهداشتی بودن این مراکز با وزارت 

میراث فرهنگی هماهنگ کنند.
الزم  های  دستورالعمل  ارائه  به  اشاره  با  فضلی  رحمانی 
برای اتوبوس ها، قطارها و هواپیماها خاطرنشان کرد: محور 
سالمت و صحت مردم، خود مردم هستند و آنچه که وظیفه 
امکاناتی  کردن  مهیا  است  اجرایی  های  دستگاه  و  دولت 
مانند پزشک، دارو و تخت و همچنین ارائه تذکرها و توصیه 

های الزم است.

عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ایران 
با ابراز تاسف نسبت به تفاوت گفتار و عملکرد برخی مسئوالن 
ستاد ملی کرونا درباره سفرهای نوروزی اظهار کرد: از یک سو 
اعالم می شود قرار نیست کسی به سفر برود و از طرف دیگر 
همه امکانات سفر نوروزی و خرید بلیت برای مردم مهیا شده 

است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا محبوب فر در یک برنامه رادیویی با 
اشاره به شیوع کووید 19 درسطح کشور، گفت: ورودی شهرهای 

شمالی و مقاصد گردشگری در جنوب کشور با ممنوعیت تردد 
روبه رو است، اما دفاتر خدمات مسافرتی تبلیغات وسیعی انجام 

می شود.
است  به کرونا خانوادگی شده  ابتال  الگوی  اینکه  بیان  با  وی 
راه  جمله  از  داد:  ادامه  دارد،  کننده  نگران  وضعیتی  کشور  و 
های  دورهمی  و  جمعیت  ازدحام  بیماری  این  انتقال  های 
خانوادگی است و تصور می کنم سفرهای نوروزی دروازه ورود 
به پیک چهارم کرونا خواهد بود. غالمرضا منتظری، نائب رئیس 

کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: هر بلیت نوروزی مجوزی برای 
وروِد فرد به بیمارستان است که زمینه ساز مرگ و نابودی ما 
خواهد بود. نائب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با 
تاکید بر پرهیز از سفرهای نوروزی، افزود: وقتی تمام شواهد و 
قرائن نشان می دهد که فرجام این حرکت آسیب های فراوانی 
برای ما درپی خواهد داشت، باید تصمیمی هوشمندانه بگیریم و 

به یک لذت زودگذر در سفر توجه نکنیم.
وی افزود: فرهنگ پرهیز باید پیاده سازی شود و تصور کنیم 

مسئوالن توصیه ای هم به ما نکرده اند در دوران کرونا این ما 
هستیم که تصمیم می گیریم فرصت زندگی مان ادامه پیدا کند 
و یا متوقف شود. ما هم قبول داریم که مردم خسته اند و فقط 
نوروز را پیش رو دارند اما نمی توان صفر و صدی با مردم برخورد 
کرد. منتظری در پایان با اعالم اینکه نسبت به اصل صفر هیچ 
موافقتی وجود ندارد اما می توان دورهمی های نوروزی را هم با 
یک مدل تعریف کرد، افزود: اگر به طور کلی راه را بر روی مردم 

ببندیم، حساسیت ها بیشتر می شود.

گزارش »کرمان امروز« از واپسین روزهای خانه تکانی شب عید با چاشنی کرونا و لزوم صرفه جویی در مصرف آب؛

خانه تکانی و لزوم مدیریت مصرف آب در کرمان بحرانی

گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
هر سال با آمدن نوروز شاهد افزایش مصرف آب در مناطق 
شهری و روستایی هستیم و تمامی توصیه ها و ارشادها در 
این روزهای پایانی سال مربوط به صرفه جویی در مصرف 
آب است. به ویژه آنکه شهروندان با ویروس منحوس کرونا 
همچنان دست و پنجه نرم می کنند و لزوم شستن مکرر 
دست ها و سطوحی که احتمال آلودگی بیشتر دارند لزوم 
می  نمایان  پیش  از  بیش  را  آب  مصرف  در  جویی  صرفه 
سازد. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه قابل 

مطالعه است. 
سنت دیرینه خانه تکانی و آب

اساس یک سنت  بر  پایانی سال  روزهای  شهروندان طی 
و  نظافت  شو،  شست  تکانی،  خانه  به  مبادرت   دیرینه 
بهداشت منزل می کنند و همه ساله در این ایام در استان 
شاهد افزایش مصرف آب هستیم که فشار قابل توجهی را 
به شبکه آب استان وارد می کند. امسال نیز با آلودگی به 
ویروس کرونا و لزوم رعایت موازین بهداشتی به طور قطع 
با افزایش مصرف بیشتری رو به رو هستیم. چرا که شست 
منازل موجب هدر رفت حجم  قالیچه در  و  و شوی فرش 
زیادی آب می شود و بهتر است، برای شست و شوی فرش 
جویی  صرفه  برای  و  کرد  اقدام  ها  قالیشویی  طریق  از  ها 
بپرهیزیم.  شرب  آب  با  دیوارها  شستن  از  آب  مصرف  در 
نظافت حیاط و  برای  از آب شیلنگ ها  استفاده  همچنین 
پاش،  آب  و  جارو  از  گیری  بهره  به جای  منازل  پارکینگ 
شستن خودرو با شیلنگ به جای استفاده از سطل آب از 

جمله مصادیق بارز هدر رفت است که رعایت و انجام صحیح 
تواند به حفظ وضعیت متعال شبکه توزیع آب  آن ها می 

شهری کمک کند.
   آب مایه حیات

با خبرنگاران ما در  از مردم کرمان در گفت و گو  برخی 
مایه حیاتی  اینکه آب  بیان  روزنامه، ضمن  اجتماعی  گروه 
از سوی دیگر  از یک سو و مصرف آن  است که حفظ آن 

از اهمیت خاصی برخوردار است، گفتند؛ مردم برای حفظ 
آب باید ضمن رعایت بهداشت فردی و عمومی روش های 

صحیح در مصرف آب و صرفه جویی را به کار ببرند.
محمد رضایی یکی از این شهروندان است که در این باره 
انجام کارهای شخصی و بهداشتی،  چنین گفت: من برای 

سعی می کنم در مدت کوتاه تری این کار را انجام دهم.
گوید:  می  نیز  کرمانی  شهروند  دیگر  ایرانمنش  مصطفی 

با کمبود آب  به دلیل موقعیت جغرافیایی گاه  ما  استان 
مواجه است، لذا باید در استفاده از این ماده حیاتی صرفه 

جویی کنیم. 
وی با بیان اینکه جامعه ای که آب زیاد مصرف می کند 
آب بیشتری هم آلوده می کنند، اظهار کرد: مردم بهترین 
با ندانم کاری  و گواراترین آب دنیا را در اختیار دارند که 
بدترین  به  را  برنامه ریزی صحیح آن   افراد و عدم  برخی 
آب تبدیل می کند زیرا  باور ندارند فرهنگ صرفه جویی 

خساست نیست بلکه استفاده بهینه و به اندازه نیاز است.
وی به شیوه های صرفه جویی این مایه حیاتی اشاره کرد 
مانند شیرهای  آب  دهنده مصرف  کاهش  وسایل  گفت:  و 
فشار  شیرهای  و  کننده  پودر  شیرهای  سر  وصل،  و  قطع 

شکن می تواند ما را در کاهش مصرف آب یاری کند.
مریم عزیزی بانوی خانه داری است که ضمن دعوت هم 
استانی ها به صرفه جویی در مصرف آب، روشهای کاربری 
صرفه جویی در مصرف آب را یادآور شد و گفت: با توجه به 
اینکه در فرهنگ مردم ما خانه تکانی و غبار روبی منزل در 
روزهای پایانی سال پیشینه دیرینه دارد، بی شک مصرف 
آب در روزهای پایان اسفند ماه افزایش می یابد که شایسته 
آب،  مصرف  پر  ساعات  گرفتن  نظر  در  با  شهروندان  است 
اصول صرفه جویی و بهینه سازی مصارف را مد نظر قرار 

داده و در استفاده از آب صرفه جویی کنند.
سخن آخر

همانگونه که همگان واقفیم؛ صرفه جویی از صفات نیکان 
و خیر اندیشان است و امروز که محدودیت منابع آب به یک 
دغدغه ی ملی تبدیل شده است و با توجه  به خشکسالی 
ما  اندیشه ی  در  باید صرفه جویی  استان،  در  مداوم  های 
صرفه  اندکی  با  گیرد.  قرار  امور  راس  در  و  شود  نهادینه 
جویی می توانیم با بحران کم آبی مقابله کرده، هم خود و 

هم دیگران را از آب این نعمت الهی بهره مند سازیم.

   هر سال با آمدن نوروز شاهد افزایش مصرف آب در مناطق شهری و روستایی هستیم و 
تمامی توصیه ها و ارشادها در این روزها مربوط به صرفه جویی در مصرف آب است. امسال 
نیز با آلودگی به ویروس کرونا و لزوم رعایت موازین بهداشتی به طور قطع با افزایش مصرف 
بیشتری روبه رو هستیم که شایسته است شهروندان با در نظر گرفتن ساعات پر مصرف آب، 
اصول صرفه جویی و بهینه سازی مصارف را مد نظر قرار دهند و در استفاده از آب صرفه جویی 

پیشه کنند و....
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به قلم 
محمد فتح نجات

روایت »کرمان امروز« از بایدها و نبایدهایی که در حواشی پروژه تقاطع غیرهمسطح سربازان گمنام امام زمان )عج( مطرح شد؛

چاره  ی ترافیک یا اشتباه شهری؟

بحث  که  ای  مرتبه  اولین  از  سال  پنج  یا  چهار  حدود 
مطرح  گمنام  سربازان  همان  یا  امیرکبیر  چهارراه  پروژه 
اتاق استاندار وقت، علیرضا  شد می گذرد؛ظهری که در 
از مدیران قرارگاه سازندگی خاتم  رزم حسینی و بعضی 
االنبیاء)ص( برای اولین بار پیشنهادهای اولیه این پروژه 
مطرح و حتی انیمیشنی از پیش بینی اتمام کار این پروژه 
برای حاضرین پخش شد از همان زمان بودند افرادی که 
هم در فضای مجازی و هم در فضای حقیقی با احداث پل 
و زیرگذر و... مخالفت داشتند. ایشان بر این عقیده بودند 
که اینگونه سازه ها تنها ترافیک را از تقاطعی به تقاطع 
امروز  پیشرفته  کشورهای  در  و  کنند  می  منتقل  دیگر 
متوجه اشتباه خود شده اند و باید از آن درس بگیریم. این 
افراد با اشاره به اتفاقی که این روزها به خصوص در اروپا 
در جریان است می گفتند که ما باید مردم را به استفاده 
نقل عمومی  و  آلودگی حمل  و سیستم کم  از دوچرخه 
تشویق کنیم، نه اینکه با ایجاد پل برای آینده پُر خودروتر 
خود را آماده کنیم. این حرف البته تا حدی درست است، 
اما در پاسخ عده ای دیگر بر این عقیده بودند که با توجه 
کرمان  شهر  خصوص  به  و  کشور  فرهنگی  وضعیت  به 
مجبور به اجرای این پروژه ها هستیم. ایشان با اشاره به 
تعداد نامتعارف خودرو در کشورما که در بسیاری از موارد 
توانیم  نمی  است،  اروپایی  کشورهای  متوسط  برابر  سه 
اتومبیل ها در یکدیگر قفل شده و  این  اجازه دهیم که 
ایجاد ترافیکی کنند که در آن هم بهداشت روانی مردم 

تهدید شود و هم اینکه احتمال جان باختن مادر باردار و 
فرد مریض وجود داشته باشد. هر دوی این عزیزان برپایه 
منطق و استداللی صحیح سخنان خود را ایراد می کنند، 
سال  از  گمنام  سربازان  تقاطع  پروژه  درباره  صحبت  اما 

گذشته رنگ و بویی دیگر به خود گرفت. 
دانشکده  سردر  حریم  به  تجاوز  بحث  مذکور  پروژه  در 
سازه  شد.  مطرح  دارد،  ساله   60 قدمت  که  کرمان  فنی 
ای که ثبت ملی شده است و باید حریم میراث فرهنگی 
اش حفظ شود، اما در این پروژه نه تنها حریم ها رعایت 
آنقدر  مذکور  سردر  که  هستیم  شاهد  بلکه  است،  نشده 
به خیابان نزدیک شده که حتی در صورت بی احتیاطی 

احتمال برخورد خودروهای باری با ارتفاع زیاد نیز با سردر 
وجود دارد. از سویی دیگر پیاده راهی که پیش از این برای 
دانشجویان در نظر گرفته شده بود در این پروژه ذوب شد 
و می توان اینطور پیش بینی کرد که برای دانشجویان در 
آینده حادثه آفرینی شود. با وجود این سخنان که کامال 
منطقی به نظر می رسد افرادی هستند که بر لزوم حل 

مشکل ترافیک در این تقاطع تاکید داشته و دارند. 
در ساعات پیک ترافیک شهر کرمان شاهد هستیم که 
یکی از تقاطع های قفل شده مربوط به این محل است 
و گهگاه افراد حدود یک ساعت و حتی بیشتر در انتظار 
سبز شدن چراغ راهنمایی می مانند. عده ای از شهروندان 

و حتی کارشناسان شهری با اشاره به این ترافیک بر لزوم 
احداث این پل تاکید می کنند و توجه به سردر یک بنا را 
در مقابله با چنین ترافیک مخربی، ماندن در گذشته و بی 

توجهی به آینده می دانند. 
بنده به عنوان یک روزنامه نگار بی طرف به راستی که 
در بین استدالل های این دو طرف مانده ام و نمی توانم 
با قدرت، جانب یک گروه از این عزیزان را بگیرم. اما می 
توانم به این نکته ی مهم اشاره کنم که باید قبل از اجرای 
پروژه از این عزیزان معترض دعوت می شد تا معضالت 
و  طراحی  زمان  در  ما  اینکه  کنند.  بررسی  را  محتمل 
اجرای پروژه های شهری چشم را بر دالیل منطقی افراد 

دلسوز و دغدغه مند ببندیم و تنها به اجرای پروژه فکر 
کنیم روندی ناصحیح است که متاسفانه بسیار در سیستم 
باشیم  داشته  توجه  باید  اما  باشد.  می  رایج  ما  مدیریتی 
که همین بی توجهی ها است که موجب فاصله گرفتن 
از سیستم مدیریتی می شود.  افراد خوش فکر و دلسوز 
حتی همین امروز هم که این پروژه اجرا شده، بهتر است 
که مدیران در یک جلسه و یا بیانیه درباره انتقاداتی که 
این  شاید  تا  کنند  صحبت  شود  می  وارد  پروژه  این  به 
فاصله اندکی کم تر شود. به امید فردایی که هیچ ارزشی 
فردایی  به  وهمدل  یک صدا  همه  و  نشود  گرفته  نادیده 

آباد بیندیشیم.

یاد ایام

ماجرای خرید وانت ژاپنی از شرکت پسته رفسنجان

تدریس  راور  دبیرستان های  در  در سال 6۳ شمسی که 
های شرکت  پسته  که  رفسنجان  پسته  کردم، شرکت  می 
را به کشور ژاپن صادر می کرد و طبق توافق با کشور ژاپن 
معامله آنها پایاپای بود و در ازای فروش پسته توافق کرده 
بودند که وانت های تویوتا و مزدا و لودر و یخچال و اقالمی 
دیگر که که بیشتر کشاورزی بودند را تحویل بگیرند. شرکت 
پسته رفسنجان هم اقدام به فروش عمومی وانت ها کرد و به 
همین منظور اطالعیه ای صادر کرد و من برای خرید وانت 
تویوتا ثبت نام کردم به مبلغ ۱۳0 هزار تومان کل قیمت 
تویوتا را به نماینده شرکت پرداخت کردم در اسفند ماه سال 
۱۳6۴ شمسی که در شهداد بودم. شرکت پسته رفسنجان 
اعالم کرد که می توانم تویوتای خود را از نماینده شرکت 
در بندرعباس تحویل بگیرم. من از این خبر خیلی ناراحت 
شدم که رانندگی باوانت برای من مشکل بود مخصوصا از 
بندرعباس تا شهداد وقتی این مطلب را در دفتر دبیرستان 
برای همکارانم مطرح کردم یکی از همکارانم آقای غالمرضا 

اباذر نژاد که در شهداد کندوی زنبور عسل داشت و در هنگام 
تعطیالت ایام عید و تابستان به شغل زنبور داری می پرداخت 
ساکن  خواهرش  که  بندر  آباد  حاجی  در  که  گفت  من  به 
آنجاست تعدادی کندوی زنبور عسل خریداری کرده است 
و دوست دارد هر موقع وانت را در بندرعباس تحویل گرفتم 
او هم همراه من بیاید که در حاجی آباد کندوهای خود را با 
وانت من به شهداد بیاورد.از این گفته آقای اباذرنژاد خیلی 
خوشحال شدم و به او گفتم که چه شیرین گفتی و گل گفتی 
به قول معروف "کور از خدا چه می خواهد دو چشم بینا" 
من هم از خدا می خواهم که شما همراه من بیایید و دونفری 
به کمک هم وانت را به شهداد بیاوریم او هم از گفته من 
خوشحال شد و قرار شد باهم در اواخر اسفند به بندرعباس 
برویم و ماشین را تحویل بگیریم. روز موعود باهم به کرمان 
رفتیم و با اتوبوس های کرمان به بندرعباس رفتیم ماشین را 
می بایست در اسکله بندرعباس تحویل بگیریم که به همین 
خاطر یک روز کامل از وقت ما را این تغییر و تحول گرفت 
در هنگام تحویل وانت متوجه شدیم که وانت آینه بغل ندارد 
از نماینده شرکت پسته پرسیدیم که علت چیست فهمیدیم 
که این وانت ها اینه برقی داشته اند و شرکت قرداد آینه های 

معمولی با ژاپن بسته است.
به همین خاطر حواله دو عدد آینه معمولی را دادند که از 
انبار تحویل بگیریم بعدها متوجه شدیم که وانت ها در ژاپن 
مخصوص کشاورزان ژاپن ساخته شده است که فرستنده بی 
سیمی هم داشته است که در هنگام قرارداد شرکت پسته 

اند  نخریده  و  دانسته  اضافی  را  وسایل  از  برخی  رفسنجان 
از جمله بی سیم وانت ها را. این وانت ها رادیو ضبط خوبی 
رادیو  درخواست  قرارداد  هنگام  در  شرکت  که  اند  داشته 
معمولی کرده بود. در ضمن شرکت پسته آینه بغل را هم 
تشریفاتی دانسته و با آینه معمولی قرارداد را بسته بود در 
نتیجه وانتی را به ما تحویل دادند که شیر بی بال و دم بود 
و خیلی از وسایلی که  شرکت اضافی می دانست بر روی 
آن نصب نکرده بودند به هر حال برای ما حکم حکایت در 
بیابان لنگ کفش هم غنیمت است را پیدا کرده بود و خیلی 
راضی بودیم چون چند سالی بود که ماشین خارجی نو وارد 
ایران نشده بود. خدا را شکر کردیم که ماشین به این زیبایی 
و محکمی را در قبال ۱۳0 هزار تومان به ما تحویل دادند 
استفاده کنیم  اضافی  از آن وسایل  نبودیم که  اگر ما الیق 
اشتباه از خود ماست نه شرکت پسته رفسنجان. به هر حال 
با این شرایط ماشین را تحویل گرفتیم و از همان دم اسکله 
هم مقداری وسایل سوغاتی گرفتیم و به داخل شهر آمدیم. 
وسایل خود را برداشتیم و دو نفری سوار شدیم که به طرف 
نفر دست فروش در داخل  آباد حرکت کنیم. چند  حاجی 
شهر اصرار می کردند که از آن ها وسایلی را بخریم نظیر 
همان وسایلی بودند که در اسکله خریده بودیم قیمت کردیم 
خیلی ارزان تر از اسکله بود لذا به خاطر اینکه هم آن ها را 
خوشحال کرده باشیم و هم خودمان را راضی کرده باشیم 
از آن ها هم مقداری وسایل خریدیم و حرکت کردیم و به 
حاجی آباد رسیدیم. کندوهای زنبور عسل را در پشت وانت 

جا دادیم و پس از صرف ناهار و استراحت به سمت شهداد 
حرکت کردیم در اول جاده شهداد در سرباالیی تونل سیرچ 
برف زیادی آمده بود و ماشین ها به قطار در کنار جاده توقف 
کرده بودند و آنهایی که زنجیر چرخ داشتند مشغول بستن 
زنجیر چرخ بودند و آنهایی هم که زنجیر چرخ نداشتند در 
گوشه ای از جاده در پارکینگ توقف کرده بودند و منتظر 
قطع برف بودند ما هم در گوشه ای از جاده پیاده شدیم و 
به بازدید وانت، خود را مشغول کردیم. چرخ های جلو وانت 
به طرف  و  کردیم  تنظیم  را  آنها  روی کمک  داشت  کمک 

سرباالیی تونل حرکت کردیم.      
بدون  وانت  لذا  بود  ماشین هم کامل  چون عاج الستیک 
دردسر در برف طول جاده را پیمود و به داخل تونل رسیدیم.

در آن طرف تونل برف بیشتر بود ولی برای وانت مشکل ساز 
نبود و راحت به شهداد رسیدیم...

بعداً که شدت ریزش برف کم شده بود تمام خودروهایی که 
در برف مانده بودند بدون زنجیر چرخ توانسته بودند حرکت 
کنند و ما در شهداد آنها را دیدیم. چند روزی هم در شهداد 
ماندم تا اینکه دبیرستانها تعطیل شدند. در این سال آقای 
دکتر سید ابوالقاسم پور حسینی استاد فلسفه دانشگاه تهران 
همراه خانمش طاهره مجد نوابی که فوق لیسانس تاریخ بود 
بعد از بازنشسته شدن در دانشگاه تهران به شهداد آمده بودند 
و  تمام زمستان را در شهداد می گذراندند و ما دبیران شهداد 
این شانس را داشتیم که هر روز عصر در خدمت آنها باشیم و 
از گفتار آنها استفاده ببریم. چند روزی که به عید مانده بود 

همگی سوار وانت می شدیم و در کویرهای شهداد به سیر 
و سیاحت می پرداختیم. روزی همه دبیران به اتفاق آقای پور 
حسینی به باغی رفتیم و هر کدام سفارش سه کارتن پرتقال  
نارنگی و لیمو شیرین دادیم و پول آنها را هم پرداخت کردیم 
که قرار شد باغدار روز 29 اسفند مرکبات را تحویل دهد و 
همراه بقیه همکاران و آقای دکتر پور حسینی و خانم طاهره 
مجد نوابی همه با هم به کرمان برویم و هر جایی هم که بین 
راه صالح دیدیم بنشینیم و استراحت کنیم و خوش باشیم و 
تنقالتی بخوریم و سعی کنیم هر چه بیشتر این روز را طوالنی 
کنیم تا بیشتر از وجود آقای دکتر پور حسینی و همسرشان 
فیض ببریم . متاسفانه در روز 28 اسفند ماه در شهداد برف 
شروع به باریدن کرد و دوستانم چون همه ماشین سواری 
داشتند گفتند ممکن است اگر شدت برف زیاد شود آنها در 
پشت تونل سیرچ به مشکل بر بخورند بنابراین قرار شد همه 
دوستانم به اتفاق آقای دکتر پور حسینی و خانمش همان روز 
به طرف کرمان حرکت کنند و من فردا تمامی پرتقال ها را 
تحویل بگیرم و در کرمان به خانه های آنها تحویل دهم. لذا 
نشانی آنها را گرفتم و همگی آنها با عجله خداحافظی کردند 
و به طرف کرمان حرکت کردند متاسفانه این آخرین دیدار 
من با آقای دکتر پور حسینی بود چرا که سال بعد –  آذر 
ماه سال ۱۳65 شمسی - دکتر پور حسینی در شهداد در اثر 
سکته قلبی دار فانی را وداع گفتند و در امامزاده زید شهداد 

به خاک سپرده شدند. خداوند رحمت کند ایشان را ...
ادامه دارد...

به قلم
 محمد تقی راهپیما

بخش چهارم


