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 پاکسازی کویر کرمان است
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معاون استاندار کرمان اعالم کرد:

ممنوعیت برگزاری 

مراسم ماه رمضان

 در شهرهای نارنجی و قرمز

سازمان جهانی بهداشت:  

به هیچ وجه

 خارج از برنامه دولت

کسن نزنید  وا

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان اعالم کرد:

در چند روز آینده وارد 
شرایط سخت ترکرونایی 
نسبت به امروز می شویم

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

شهر کرمان در دو روز آینده 

تغییر وضعیت می دهد
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روایت»کرمانامروز«ازاتفاقیارزشمنددرزمینهارتقاسطحامنیتتوسطپهپادهاینیرویانتظامی:

ارتقا امنیت با پهپاد؛ اقدامی قابل ستایش

متن کامل در صفحه سوم

     عالوه بر به پرواز درآمدن پهپاد در یک سال اخیر در مناطق غیرقابل رصد کویری، امسال پلیس کرمان موفق به راه اندازی سامانه ای شده است که در آن از پهپادها برای کنترل ترافیک محورهای استان استفاده 
می شود. به واسطه این سامانه دیگر هیچ راننده متخلفی توان فرار از چشم و دست قانون را ندارد و درست در زمانی که افراد متخلف احساس می کنند که از دید دوربین کنترل سرعت و یا مامور پلیس در امان 

هستند، پهپادی که هیچگاه مکان آن ثابت نیست در حال صدور جریمه است و....

متن در صفحه چهارم

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای
 استان اعالم کرد:

رشد 68 درصدی

 ترددهای جاده ای استان

کرمان در نوروز 1400  

فرار یک ُمرده

 شهر

 را به هم ریخت!

 صفحه  دوم

 صفحه  سوم

گزارش »کرمان امروز« از حاشیه نشینی، بحرانی که به رغم حرف های خوب مسئوالن، هنوز شهر کرمان را تهدید می کند؛

چرا زور حاشیه از متن بیشتر شده؟

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

آگهی شناسایی پیمانکار 1- 1400آگهی مزایده
 شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد تکمیل بخشی از جاده سربنان به سراپرده )تکمیل ابنیه فنی، زیرسازی و آسفالت( از 
توابع شهرستان زرند را به پیمانکار  واجد شرایط واگذار نماید.لذا از شرکت هایی که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید 
می باشند، دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر سه روز تاریخ درج 
آگهی به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت ارفع سازان کرمان، واحد دفتر فنی ارسال فرمایند و 
در صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهام با شماره های 34310286 - 034 و 34310599 واحد دفتر فنی تماس حاصل نمایند.
1 - تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 2 - تصویر اساس نامه شرکت  3 - مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت
 4ـ تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 5 - رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 6 - هزینه آگهی 

مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 
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اخبار استان

با  استاندار کرمان  امنیتی و اجتماعی  معاون سیاسی، 
اشاره به نزدیکی ماه مبارک رمضان گفت: مراسم ماه 
با  زرد کرونائی  و  آبی  با وضعیت  رمضان در شهرهای 
رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی ترجیحا در فضای 
باز برگزار خواهد شد و در شهرهای با وضعیت نارنجی 

و قرمز مراسم ایام ماه مبارک رمضان برپا نمی شود.
دکتر»محمدصادق بصیری« در شصت و نهمین جلسه 
تعطیالت  به  اشاره  با  کرمان  استان  کرونای  با  مقابله 
نوروز گفت: متاسفانه نشانه های خیز چهارم کرونا در 
پیدا  افزایشی  روند  مبتالیان  آمار  و  دارد  وجود  کشور 

کرده است.
وی روند تغییر رنگ وضعیت کرونایی شهرهای استان 

و  دانست  خطر  اعالم  و  هشدار  زنگ  یک  را  کرمان  
اظهار کرد: براساس میزان مبتالیان الزم است اقدامات 

پیشگیرانه به صورت جدی صورت گیرد.
کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
یادآوری کرد: در هفته آخر اسفند و اول فروردین در 
در  مابقی  و  زرد  وضعیت  در  شهر   11 کرمان  استان 
و  نارنجی  شهر  و  داشتند  قرار  کرونایی  آبی  وضعیت 
قرمز نداشتیم اما در هفته دوم فروردین تعداد مبتالیان 
افزایش پیدا کرده و تعداد شهرهای با وضعیت زرد 16 
شهرستان  و  آبی  وضعیت  در  شهر  شش  است،  مورد 

رفسنجان در وضعیت نارنجی کرونایی قرار گرفت.
های  شهرستان  گرفتن  قرار  از  تاسف  ابراز  با  وی 

رفسنجان و شهربابک در وضعیت نارنجی اظهار کرد: 
در حال حاضر چهار شهرستان استان در وضعیت آبی 
کرونایی و 17 شهرستان دیگر استان در وضعیت زرد 

کرونایی قرار دارند.
به نزدیکی ماه مبارک رمضان گفت:  با اشاره  بصیری 
مراسم ماه رمضان در شهرهای با وضعیت آبی و زرد 
بهداشتی ترجیحا در  نامه های  با رعایت کامل شیوه 
فضای باز برگزار خواهد شد و در شهرهای با وضعیت 
نارنجی و قرمز مراسم ایام ماه مبارک رمضان برپا نمی 
شود اما دستورالعمل جداگانه ای برای شب های قدر به 

زودی ابالغ می شود.

معاون استاندار کرمان اعالم کرد:
ممنوعیت برگزاری مراسم ماه رمضان در شهرهای نارنجی و قرمز 

مراقبت  اصلی  رکن  را  مردم  کرمان  استاندار 
بیان کرد: کنترل ورودی و خروجی  دانست و 
نارنجی  و منع تردد شبانه در شهرهای زرد و 
را با جدیت پیگیری کنید و می دانیم وضعیت 

نارنجی و قرمز به معنی تعطیلی است.
نهمین  و  شصت  در  وند«  زینی  دکتر»علی 
ضمن  کرمان  استان  کرونا  با  مقابله  جلسه 
تقدیر از کادر بهداشت و درمان گفت: براساس 

گزارشات در چند روز آینده وارد شرایط سخت 
تری نسبت به امروز می شویم.

جلسات  کرد:  اظهار  فرمانداران  به  خطاب  وی 
را به صورت جدی برگزار کنید و دستورالعمل 
محدودیت هوشمند را مطالعه کنید تا براساس 
آن محدودیت ها را در مناطق خود اجرا کنید.

استاندار کرمان ضمن تذکر به فرمانداران مبنی 
بر اینکه نباید جلسات موازی با جلسات جدی 
استان برگزار کنند، تصریح کرد: مردم در روز 
رعایت  را  ها  محدودیت  فروردین   13 و   12
کردند که از همه مردم کرمان تشکر می کنیم.

پیک  با  کرونا  قبلی  های  پیک  تفاوت  از  وی 
پیک  در  گفت:  و  آورد  میان  به  سخن  جدید 
های قبلی افزایش بیماران و بستری ها پلکانی 
شد  می  داده  بهداشت  کادر  به  تنفسی  و  بود 
افزایش مبتالیان به ویروس  اما متاسفانه روند 
پلکانی  دیگر  و  است  آسانسوری  کرونا  جدید 

نیست.
استاندار کرمان گفت: براساس گزارشات ما باید 
روزهای  در  ها  بستری  تعداد  افزایش  منتظر 
زیاد  ها  بستری  تعداد  چه  هر  و  باشیم  آینده 
شود میزان کیفیت رسیدگی به بیماران کاهش 
پیدا می کند لذا تعداد فوتی ها زیاد می شود.

مراکز  در  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  وی 
مذهبی را خوب ارزیابی کرد و افزود: با رعایت 
این  امیدوارم  نامه های بهداشتی  بیشتر شیوه 
فوت  شاهد  و  کنیم  رد  سالمت  به  را  پیک 

عزیزانمان نباشیم.
شهید  طرح  برآنکه  تاکید  با  کرمان  استاندار 
سلیمانی باید به صورت جدی در همه مناطق 
بایستی در  اجرا شود، خاطرنشان کرد:  استان 
شهر کرمان طرح شهید سلیمانی به خوبی اجرا 
شود و به زودی طبق گزارشات تغییر وضعیت 

شهر کرمان را شاهد خواهیم بود.

استاندار کرمان اعالم کرد:

در چند روز آینده وارد شرایط سخت ترکرونایی نسبت به امروز می شویم

خبر
مدیرکل نوسازی مدارس استان خبر داد :

استاندارد سازی سیستم گرمایشی 

۱۴۰۰ کالس درس کرمان 
 

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان با اشاره به وجود هزار و ۴۰۰ کالس 
سیستم  گفت:  استان  این  در  غیراستاندارد  گرمایشی  سیستم  فاقد  درس 

گرمایشی این کالس ها در سال جاری استانداردسازی می شود.
به گزارش ایرنا، سید محمد واعظی نژاد در دیدار با رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان کرمان ضمن تقدیر از حمایت های این سازمان در تخصیص 
اعتبارات، با اذعان به اینکه بخاری های نفتی هزار و ۴۰۰ کالس درس باقی 
مانده استان کرمان بزودی جمع آوری می شود افزود: در سال 1۴۰۰ جشن 
حذف بخاری های نفتی و استانداردسازی سیستم های گرمایشی و سرمایشی 

استاندارد را در کالس های درس باقی مانده خواهیم گرفت. 
وی با اشاره به اینکه تمام پروژه های فعال و نیمه تمام این اداره کل از سال ۹۸ 
فعال شده  و در دست اجرا قرار دارد اظهار داشت: مهرماه سال جاری انقالب 

تحویل مدارس نوساز و مقاوم را در کرمان شاهد خواهیم بود.
مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان با اعالم اینکه رشد بسیار خوبی در 
جذب مشارکت خیرین داشته ایم، تصریح کرد:  باید پیگیری کنیم تا در کنار 
این رشد جذب تعهدات خیرین صددرصد محقق شود تا بتوانیم با تزریق سهم 

دولت، ساخت مدارس خیرساز را که آغاز کرده ایم به پایان برسانیم.
عضو شورای فنی استان کرمان با اشاره به اینکه در سال  گذشته هزار و ۵۵۰ 
کالس درس این استان مجهز به سیستم استاندارد سرمایشی و گرمایشی 
شده است، بیان کرد: طراحی مدارس جدید با رویکرد توسعه هنرستان ها 
و مهارت آموزی در اولویت برنامه های اداره کل نوسازی مدارس کرمان در 

سال جدید است

فرمانده انتظامی استان :

برنامه جدی پلیس درسال جدید 

پاکسازی کویر کرمان است
 فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: از برنامه های مهم پلیس در سال 1۴۰۰ 

ارتقا امنیت کویر استان برای توسعه بیشتر این مناطق است.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سردار عبدالرضا 
محدوده  پاکسازی  طرح  حاشیه  در  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  ناظری 
کویری بخش جوپار تا ارتفاعات بهرامجرد گفت: کار انتظامی هیچگاه تعطیل 
بردار نیست ، از اواسط تعطیالت نوروز 1۴۰۰ در سایه حضور مضاعف و تالش 
جهادی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و یگان های تکاوری موفق شدیم 
بیش از یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر دپو شده در عمق یک نقطه 

کویری را کشف و از انتقال آن ها به دیگر نقاط کشور جلوگیری کنیم.
خودرو های  از  گیری  بهره  با  بالفاصله  بزرگ  کشف  این  دنبال  به  افزود:  او 
کویرنورد پلیس استان و یک فروند بالگرد هواناجا عملیات پایش و پاکسازی 

محدوده ای که این محموله سنگین مواد افیونی در آن کشف شد انجام شد.
او تاکید کرد: در این عملیات به اطالعات خوبی در خصوص نقاط فرعی و 
صعب العبور محدوده کویری بخش جوپار تا ارتفاعات بهرامجرد دست پیدا 
بعدی  عملیات های  در  هوایی  مطالعات  و  این رصد  نتیجه  قطعا  که  کردیم 

راهگشا خواهند بود.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به توسعه روزافزون امکانات و تجهیزات 
سامانه پهبادی مستقر در شهرستان بم تصریح کرد: یکی از رویکرد های بسیار 
مهم و مورد توجه پلیس استان کرمان در سال 1۴۰۰ ارتقا امنیت مناطق 
و تالش خواهیم  بود  این مناطق خواهد  بیشتر  توسعه  برای  استان  کویری 
کرد کویر پهناور استان برای تردد و سوء استفاده های احتمالی اشرار، کامال 
نا امن، اما برای فعالیت های گردشگری و هرگونه توسعه و بهره برداری امن 

و امن تر شود.
انتظامی در  از نقش های مجموعه  این رویکرد پلیس را یکی  ناظری  سردار 
راستای تحقق شعار سال برشمرد و گفت: وظیفه اصلی ما برقراری نظم و 
امنیت و تامین زیرساخت های امنیت آفرین در گستره جغرافیایی استان و 
ماموریت های  کنار  در  رابطه  این  در  که  است  کشور  در سطح  آن  از  فراتر 
اصلی خود از فعالیت های اجتماعی، خدمات رسانی مضاعف به مردم مناطق 
دوردست، طرح های مردم یاری و هرگونه مشارکت در رشد و توسعه استان 

دریغ نخواهیم کرد.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اعالم کرد:

رشد 68 درصدی ترددهای جاده ای 

استان کرمان در نوروز ۱۴۰۰
 

تردد  میزان  کرمان گفت:  استان  ای  ونقل جاده  و حمل  راهداری  مدیرکل 
وسایل نقلیه در محورهای مواصالتی استان کرمان از 2۰ اسفند ۹۹ تا پایان 
روز 13 فروردین 1۴۰۰ حدود 1۰ میلیون و 1۰7 هزار دستگاه بوده که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل 6۸ درصد افزایش داشته است.
در  نقلیه  وسایل  تردد  میزان  کرد:  اظهار  سیدعلیخانی«  حاج  »سیدعلی 
محورهای مواصالتی استان کرمان از 2۰ اسفند ۹۹ تا پایان روز 13 فروردین 
1۴۰۰  حدود 1۰ میلیون و 1۰7 هزار  دستگاه  بوده که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 6۸ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: طی این مدت محورهای شهربابک- رفسنجان، شهربابک -سیرجان  
و جوپار-کرمان به ترتیب با ۹6۰، 36۵ و 2۵۰ درصد افزایش دارای بیشترین 

میزان افزایش تردد را به خود اختصاص داده اند.
وی با اشاره تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصالتی شهرستان های استان 
کرمان گفت: شهرستان کرمان با ۴2 درصد در رتبه اول، شهرستان سیرجان 
با 1۴ درصد رتبه دوم و شهرستان های شهربابک و انـار با هفت درصد در 

رتبه سوم قرار دارند.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمان بیان کرد: در ایام نوروز 
1۴۰۰ به طور متوسط روزانه بیش از ۹۹ هزار تردد وسیله نقلیه در مبادی 

ورودی و خروجی استان توسط دستگاه های تردد شمار جاده ای ثبت شد.
  وی با اشاره به بیشترین میزان تردد روزانه وسایل نقلیه در مبادی ورودی 
و خروجی استان، یاد آور شد: 2۰ اسفند ۹۹  حدود  ۹۹ هزار و ۵۵۰ تردد و 
در هشتم فروردین حدود ۹7 هزار تردد وسیله نقلیه سبک و سنگین به ثبت 

رسیده است.

اهدای 

خون سالم 

اهدای 

زندگی

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان پیش بینی 
کرد: شهر کرمان در دو روز آینده تغییر وضعیت 
می دهد به این معنی که از زرد به نارنجی یا 

قرمز تبدیل می شود.
و  شصت  در  نژاد«  رشیدی  دکتر»حمیدرضا 
کرمان  استان  کرونای  با  مقابله  جلسه  نهمین 
دوم  و  اول  هفته  در  مبتالیان  آمار  مقایسه  با 
دوم  هفته  در  متاسفانه  گفت:  ماه  فروردین 
به  مبتالیان  تعداد  افزایش  شاهد  ماه  فروردین 

کرونا در استان هستیم.
وی هشدار جدی داد و اظهار کرد: اواخر هفته 
مثبت  و  مشکوک  بیماران  آمار  فروردین  اول 
بستری در استان 2۸۰ نفر بود و اکنون از مرز 

۴۰۰ نفر گذشته است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: 
تعداد بیماران سرپایی افزایش پیدا کرده و درصد 
تست های مثبت نیز افزایش یافته به طوری که 
بیماران  از  شده  مثبت  تشحیصی  های  تست 
سرپایی و بستری نسبت به هفته قبل دو برابر 
شده و متاسفانه 12۰ بیمار به بستری های ما 

اضافه شده است.
وی از آماده باش کامل بیمارستان ها خبر داد و 
اظهار کرد: از امروز تا اطالع ثانوی اعمال جراحی 
بیمارستان  و  نهادها  در  اورژانسی(  الکتیو)غیر 
های دولتی انجام نخواهد شد و از پذیرش این 

بیماران معذوریم.

ها  نظارت  تر شدن  قوی  لزوم  بر  نژاد  رشیدی 
حال  در  واکسن  موضوع  افزود:  و  کرد  تاکید 
پیگیری است و امیدواریم هم واکسن داخلی و 
هم خارجی به دست ما برسد تا واکسیناسیون 
مردم صورت بگیرد و تا زمان واکسیناسیون کامل 
و  بهداشتی  پروتکل های  باید همچنان  جامعه 

زدن ماسک رعایت شود.
وی پیش بینی کرد: شهر کرمان در دو روز آینده 
تغییر وضعیت می دهد به این معنی که از زرد 
به نارنجی یا قرمز تبدیل می شود و نباید افراد 
درخواست تجمع بدهند و درخواست جلسه در 
این وضعیت یعنی ما اعتقادی به پروتکل های 

بهداشتی و وضعیت بحرانی مناطق نداریم.

نام  ثبت  آغاز  از  کرمان  استان  انتخابات  ستاد  رسانی  اطالع  کمیته  رییس 
داوطلبان عضویت در انتخابات شوراهای اسالمی روستا و عشایر از 16 فروردین 

خبر داد.
عباس تقی زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ثبت نام از داوطلبان عضویت 
از  عشایری  تیره های  و  روستا  اسالمی  شوراهای  دوره¬  انتخابات ششمین  در 
ساعت هشت صبح روز دوشنبه 16 فروردین آغاز و تا ساعت 1۸ روز یکشنبه 

مورخ 22 فروردین، به مدت هفت روز ادامه دارد.
روستا  اسالمی  شوراهای  انتخابات  در  عضویت  داوطلبان  کرد:  تصریح  وی 
به بخشداری محل  مراجعه حضوری  از طریق  توانند  تیره های عشایری می  و 

سکونت از ساعت هشت تا 1۸ ثبت نام نموده و رسید دریافت نمایند.
 رییس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان کرمان اظهار داشت: همچنین 
موبایلی،    اپلیکیشن  طریق  از  و   غیر حضوری  به صورت  توانند  می  داوطلبان 
نسخه ویندوز و قابل نصب بر روی رایانه و دفاتر پیشخوان دولت در شهرها و 

روستاها نیز ثبت نام خود را انجام دهند.
وی افزود: داوطلبان  انتخابات شوراهای اسالمی روستا حتما باید با شماره تلفنی 
)تلفن همراه( که شخص داوطلب، مالک آن باشد. ، ثبت نام خود را تکمیل کند.
تقی زاده تاکید کرد: نامزدهای شورای های اسالمی روستا  و تیره های عشایری 
تا 21 فروردین 1۴۰۰ مهلت تا برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه اقدام کنند.

وی گفت:  در 2 هزار و ۵۰۰ روستای استان کرمان انتخابات شوراهای اسالمی 
برگزار می شود و  تعداد اعضایی که وارد شورا های اسالمی شهر و روستا می 
شوند، بستگی به تعداد جمعیت دارد و در روستاها شوراها سه و پنج نفره داریم 
که روستاهای با جمعیت تا یک هزار و ۵۰۰ نفر سه نفره و بیش از آن پنج نفره 
است.  ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای اسالمی شهر از 2۰ تا 26 اسفند ۹۹ 

انجام شد که  2 هزار و ۴6 نفر در آن نام نویسی کردند.
ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر، روستا و تیره های عشایری روز 
2۸ خرداد همزمان با انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و میاندوره ای 

مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری برگزار می شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

شهر کرمان در دو روز آینده تغییر وضعیت می دهد

آغازثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسالمی روستا از۱6 فروردین 

دانشگاه شهید باهنر کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی انجام پشتیبانی و راهبری تاسیسات دانشگاه شهید باهنر کرمان شامل تعمیرات، 
نگهداری و بهره برداری ساختمان های خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار اولین آگهی تا ساعت 1۹ روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/1/1۸

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1۴۰۰/1/3۰
زمان گشایش پاکت ها: ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 1۴۰۰/1/3۰

آدرس: کرمان - بزرگراه امام خمینی )ره( - میدان پژوهش - دانشگاه شهید باهنر کرمان - سازمان مرکزی - طبقه دوم - معاونت اداری، 
مالی و مدیریت منابع 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 1.۹۹۸.۰۰2.16۰ ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب 
ذکر شده در اسناد مناقصه است. 3۵۴۰م/الف

روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
انجام پشتیبانی و راهبری تاسیسات دانشگاه شهید باهنر کرمان 

شامل تعمیرات، نگهداری و بهره برداری 
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فاویپیراویر اثری در کاهش 
مرگ و میر کرونا ندارد

خبرگزاری ایسنا: دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا از اجرای 
مطالعاتی در زمینه اثرات داروی فاویپیراویر در درمان بیماران مبتال 
به کرونا خبر داد و گفت: نتایج این تحقیقات نشان داد که این دارو 

اثری در درمان مبتالیان به این بیماری ندارد.
داروی فاویپیراویر، نوعی داروی ضدویروس محصول کشور ژاپن 
است که در این کشور صرفا برای بیماران مبتال به آنفلوآنزای شدید 
مقاوم به سایر داروهای ضدویروس تجویز می شود و با شیوع جهانی 
ویروس کرونا این دارو به عنوان داروی درمانی این بیماری معرفی 

شد.
در حالی این دارو در داروخانه ها و یا مراکز درمانی برای مبتالیان 
به این ویروس تجویز می شود که نتایج اخیر محققان کشور نشان 

می دهد که این دارو در درمان این بیماری اثری ندارد.
دکتر مصطفی قانعی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به نتایج مطالعات 
محققان ایرانی بر روی اثرات داروی ضدویروس فاویپیراویر ساخت 
کشور ژاپن در بیماری کووید-۱۹ گفت: این تحقیقات در ۱۳ مرکز 
درمانی انجام شد و طی آن بیماران مبتال به کرونا به دو دسته 
تقسیم بندی شدند که یک گروه داروی فاویپیرایر را دریافت کردند 

و گروه دیگر این دارو را دریافت نکردند.
داروی  تجویز  که  داد  نشان  تحقیقات  این  نتایج  گفت:  وی 
فاویپیراویر از اینکه بیماران به ICU منتقل نشوند و یا به دستگاه 

تنفس مصنوعی متصل نشوند، هیچ تاثیری ندارد.
قانعی خاطر نشان کرد: عالوه بر آن این مطالعات نشان داد که این 
دارو در جلوگیری از مرگ بیماران مبتال اثری ندارد، ضمن آنکه 
فاویپیراویر موجب کاهش زمان ماندگاری بیماران مبتال به کرونا 

در بیمارستان نخواهد شد.
دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا تاکید کرد: در این مطالعات 
به این جمع بندی رسیدیم که این دارو هیچ تاثیری دربیماران 

مبتال ندارد.
به گفته وی، این طرح تحقیقاتی در ۱۳ مرکز مطالعاتی در سراسر 

کشور انجام شده است.
قانعی با تاکید بر اینکه نتایج این تحقیقات در مجله »الزویر« به 
عنوان معتبرترین ژورنال علمی منتشر شده است، اظهار کرد: در 
حال حاضر هیچ دارویی جایگزین فاویپیراویر معرفی نشده است 
و نتایج مطالعات ما نیز نشان می دهد که این دارو در درمان این 

بیماری تاثیر ندارد.

فرار یک ُمرده، شهر
 را به هم ریخت!

خراسان نوشت: فرار یک مرده خون آلود از محل وقوع جنایت در 
یکی از روستاهای اطراف مشهد، پلیس و قاضی ویژه قتل عمد را 
در حالی وارد یک معمای پیچیده جنایی کرد که جست و جوها 

بخشی از شهر را به هم ریخت!
پنجم فروردین مرد جوانی در روستای جیم آباد مشهد از خانه 
بیرون رفت تا مقداری از مایحتاج زندگی را از فروشگاه خرید کند. 
»ز-ر« همسر این مرد نیز مشغول امور خانه داری بود و منتظر 
ماند تا شوهرش با خرید لوازم ضروری زندگی به خانه بازگردد 
اما ساعتی بعد حادثه ای عجیب و هولناک رخ داد به گونه ای که 

اضطراب و وحشت در بخشی از شهر نمایان شد.
مرد جوان هنگامی که با در دست داشتن لوازم به منزل رفت 
ناگهان از آن چه می دید در جا میخکوب شد و به شوک فرو 
رفت. وسایل خانه اش به هم ریخته بود و اثری از همسرش نبود! 
چاقوی خون آلود درحالی کف اتاق خودنمایی می کرد که قطراتی 
از خون نیز روی فرش های منزل دیده می شد. مرد جوان که با 
صحنه ای باور نکردنی روبه رو بود، هراسان و وحشت زده خود را 
به پاسگاه تپه سالم رساند و ماجرای ناپدید شدن همسرش را برای 

پلیس بازگو کرد.
با  و  رفتند  جوان  مرد  منزل  به  انتظامی  نیروهای  بعد  دقایقی 
به قاضی  را  بود مراتب  انسان روی آن  تایید چاقویی که خون 
ویژه قتل عمد اطالع دادند. گزارش خراسان حاکی است، با توجه 
به حساسیت ماجرای گم شدن پیکر زنی که احتمال می رفت 
به دست سارقان کشته شده باشد، بی درنگ قاضی دکتر حسن 
زرقانی عازم روستای جیم آباد شد و بدین ترتیب تحقیقات قضایی 

در این باره ادامه یافت.
این در حالی بود که قاضی ویژه قتل عمد مشهد با نگاهی عمیق به 
صحنه خونبار جنایت احتمالی، بالفاصله مرد جوان را به گوشه اتاق 
دعوت کرد و از او درباره اختالفات خانوادگی با همسرش پرسید 
چرا که مقام قضایی به ماجرای سرقت با وقوع جنایت به شدت 
مشکوک شده بود! و احتمال ضعیف آدم ربایی، تنها فرضیه قاضی 

ویژه قتل عمد در این ماجرای جنایی بود.
وقتی مرد جوان از برخی نگرانی ها و سوءظن های خانوادگی 
پرده برداشت، بی درنگ قاضی زرقانی دستور ردیابی اطالعاتی 
زن جوان را صادر کرد چرا که خون های اندک ریخته شده روی 
فرش و نحوه آلوده شدن تیغه چاقو به خون انسان، فرضیه جنایت 

را منتفی می کرد.
دقایقی بعد تالش پلیس با بازبینی دوربین های مدار بسته شهری 
و رصدهای اطالعاتی به نتیجه رسید و مشخص شد که »ز- ر« 
با میل و رضایت خود از خانه خارج و سوار یک دستگاه پژو 405 
شده است. با این سرنخ نیروهای انتظامی موفق شدند با استفاده از 
پالک خودرو به مخفیگاهی در بولوار طبرسی شمالی دست یابند 

که احتمال حضور زن جوان در آن مکان وجود داشت.
ساعتی بعد ماموران با کسب دستورات قضایی و در یک عملیات 
هماهنگ، وارد مخفیگاه مذکور شدند و سه مرد جوان را به همراه 

زنی دستگیر کردند که احتمال می رفت به قتل رسیده باشد!
این زن 37 ساله وقتی تحت بازجویی های ویژه قرار گرفت، ادعا 
کرد: با همسرم اختالف داشتم و به همین دلیل می خواستم چند 
روزی را به دور از او زندگی کنم! این بود که نقشه قتل خودم را به 
دست سارقان طراحی کردم تا همسرم چندین روز درگیر ماجرای 

پرونده قتل شود و به دنبال من نیاید!
به این منظور دستم را با چاقو بریدم و با ریختن چند قطره خون 
روی فرش، لوازم منزل را هم به هم ریختم تا صحنه دستبرد سارقان 

به خانه ام، ساختگی جلوه نکند!
بنابراین گزارش، تحقیقات بیشتر در حالی ادامه دارد که ماجرای 
قتل ساختگی و فرار مرده از صحنه جنایت، بخشی از شهر را به هم 
ریخت و پلیس و دستگاه قضایی را چندین ساعت درگیر ماجرایی 
کرد که اضطراب و وحشت زیادی را در روستا به وجود آورده 

بود!

روایت»کرمانامروز«ازاتفاقیارزشمنددرزمینهارتقاسطحامنیتتوسطپهپادهاینیرویانتظامی:

ارتقا امنیت با پهپاد؛ اقدامی قابل ستایش

در چند  که  دارند حوادثی  به خاطر  رسانه  اصحاب  همه 
دهه قبل رخ داد که استان را در چشم جهانیان به مکانی 
درگیری  تا  گرفته  بم  در  ربایی  آدم  از  کرد.  مبدل  امن  نا 
های مسلحانه و آدم ربایی ها که در مناطق کویری موجب 
پلیس  و  ارتش  قبل  ماه  چند  بود.  شده  امنی  نا  احساس 
کرمان از کنترل امنیت مناطق کویری به واسطه پهپاد خبر 
و  شد  استان  مردم  خرسندی  موجب  که  آوردند  میان  به 
پهپاد  کمک  به  امنیت  برقراری  از  انتظامی  نیروی  امسال 
را  تواند کرمان  ارزشمند که می  اتفاق  راند. دو  سخن می 
در زمینه برقراری امنیت چنان ارتقا دهد که دیگر آن اتفاق 
های تلخ از ذهن جهانیان و مردم دیگر استان ها پاک شود. 
است  رسیده  مقطعی  به  انتظامی  نیروی  پیشرفت  امسال 
پلیس  کمک  به  ترافیک  کنترل  امر  در  پهپادها  دیگر  که 
نکته ای که  در کشورهای فوق پیشرفته هم  اند.  شتافته 
هنوز آنطور که باید مورد توجه قرار گرفته نشده است. اما 
اینجا در کرمان بیش از ۱00 خودروی متخلف بدون اینکه 
متوجه دوربین کنترل سرعت باشند و بدون اینکه متوقف 
شدند.  جریمه  شود،  ترافیک  ایجاد  موجب  آنها  ساختن 

فضای ترافیکی استان از ابتدای امسال به گونه ای خواهد 
بود که دیگر رانندگانی که مکان دوربین ها را حفظ بودند 
و پیش از رسیدن به این مناطق سرعت خود را کاهش می 
دادند، احساس امنیت نخواهند کرد و همواره باید از چشم 
قانون هراس داشته باشند. این نکته بسیار ارزشمند است 
هم در عرصه ترافیک و هم در زمینه کنترل امنیت مناطق 
پهناور کویری که به واقع با نیروی انسانی قابل رصد نیست. 
کرمان  استان  کویری  مناطق  بودن  پهناور  همین  سالها 
چشم امیدی بود برای اشرار و سوداگران مواد مخدر که به 
واسطه غیرقابل رصد بودن برخی مناطق کمال بهره را برده 
و امنیت استان را زیر سوال می بردند. امروز اما بسیار می 
توان به این رفتار پهپادی-امنیتی در استان کرمان امیدوار 
و  پلیس  حضور  مناطق  دیگر  اشرار  و  مجرمان  اینکه  بود. 
و  بسیار مهم  نکنند  بینی  پیش  را  ارتش  و  نیروهای سپاه 
در زمینه ارتقا سطح امنیت بسیار ارزشمند است. این نکته 
هم به گردشگری استان کرمان بسیار کمک خواهد کرد و 
هم موجب دلگرمی سرمایه گذاران غیر کرمانی خواهد شد. 
اتفاقی که فعاالن این دو حوزه سالها به دنبال آن بودند و 
امروز با ارتقا سطح فناوری نیروی انتظامی خوشبختانه به 

مرحله عمل رسیده و می توان به آن امیدوار بود.
باید از نیروی انتظامی استان کرمان و به خصوص فرمانده 
با تفکر  اینگونه  این مجموعه قدردانی کرد که  خوش فکر 
و  اهمیت  با  سامانه  این  اندازی  راه  موجب  خود  به روز 
ارزشمند شدند و از این پس می توان تقریبا متربه متر این 

استان را تحت کنترل نیروی های امنیتی دانست.

  عالوه بر به پرواز درآمدن پهپاد در یک سال اخیر در مناطق غیرقابل رصد کویری، امسال 
پلیس کرمان موفق به راه اندازی سامانه ای شده است که در آن از پهپادها برای کنترل ترافیک 
محورهای استان استفاده می شود. به واسطه این سامانه دیگر هیچ راننده متخلفی توان فرار 
از چشم و دست قانون را ندارد و درست در زمانی که افراد متخلف احساس می کنند که از 
دید دوربین کنترل سرعت و یا مامور پلیس در امان هستند، پهپادی که هیچگاه مکان آن ثابت 

نیست در حال صدور جریمه است و....

به قلم 
محمد فتح نجات

جهانگیری:   شرمنده ملت هستیم و عذرخواهی می کنیم 

سازمان جهانی بهداشت:  
به هیچ وجه خارج از برنامه دولت واکسن نزنید

معاون اول رئیس جمهوری گفت: ما شرمنده ملت هستیم 
و از محضر مردم بزرگ ایران به خاطر شرایط سخت زندگی 
اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  می کنیم.   عذرخواهی  آنها 
رضوی  خراسان  استان  به  سفر  ادامه  در  جمهوری  رئیس 
در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی این استان، اجماع سازی و 
ایجاد تفاهم بین قوای سه گانه، نهادهای حاکمیتی و اقتصاد 
مقاومتی  اقتصاد  دستاوردهای  مهمترین  از  را  کشور  دانان 
تا  است  راهبردی  مقاومتی  اقتصاد  کرد:  تاکید  و  برشمرد 

کشور در برابر تکانه های اقتصادی بیرونی مقاوم شود.
وی با بیان اینکه ارائه برخی سخنان ناروا درباره اقتصاد 
مقاومتی در کشور ظلم به این سیاست های اقتصادی است، 
گفت: مقام معظم رهبری در سخنان نوروزی شان، اقتصاد 
همین  به  و  دانستند  دنیا  برتر  اقتصاد   ۱٨ جزء  را  ایران 
منظور نباید اقتصادی با چنین حجم تولید ناخالص داخلی 
اقتصادی  سطح  از  و  شود  مقایسه  سنتی  اقتصاد  یک  با 

کشور کاسته شود.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به ظرفیت های باالی 
افزود: الزمه توسعه ملی و  برای توسعه همه جانبه  کشور 
عبور از تنگناها این است که از تجربیات گذشته استفاده 
اقتصادی  و  المللی  بین  سیاسی،  های  فرصت  از  و  کنیم 

پیش رو به نحو مطلوب استفاده نماییم.
 جهانگیری خاطرنشان کرد: هنر مدیریت دلسوز ملت و 
کشور این است در کمترین زمان و فرصت بیشترین بهره 

برداری را برای توسعه و پیشرفت کشور داشته باشد.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اعمال تحریم های 
ظالمانه از سوی آمریکا و جنگ اقتصادی این کشور علیه 
ادامه داد: به اذعان سیاست مداران آمریکایی،  ایران  ملت 
ایران  علیه  کشور  این  اقتصادی  جنگ  و  حداکثری  فشار 
صبوری  و  مقاومت  با  ایران  ملت  و  انجامید  شکست  به 
بزرگترین پیروزی را در این جنگ اقتصادی به دست آورد.

و  واکسیناسیون  گذرنامه  برای  روزافزون  تقاضای 
تقلبی  واکسن های  سودآور  تجارت  واکسن  دریافت 
به  را  متقلبانه  واکسیناسیون  کارت های  و  کرونا  ویروس 

دنبال داشته است.
واکسیناسیون  گواهینامه های  نوشت:  سی جی تی ان 
نوع  عنوان  به  مناطق  و  کشورها  برخی  در   ۱۹ کووید 
با یک  از »گذرنامه« ظاهر شده است که فقط  جدیدی 

کاغذ کوچک به حامالن آن آزادی خاصی می دهد.
تقاضای روزافزون برای گذرنامه واکسیناسیون و دریافت 
واکسن تجارت سودآور واکسن های تقلبی ویروس کرونا و 
کارت های واکسیناسیون متقلبانه را به دنبال داشته است.

شرکت  یک   ،»Check Point Research«
روند  سایبری،  امنیت  در  متخصص  چندملیتی  خدمات 
معامالت گواهی های واکسن جعلی را گزارش داد. طبق 
قیمت ۲50  با  واکسن  جعلی  گذرنامه های  گزارش،  این 
باید اطالعات شخصی  قابل فروش است - کاربران  دالر 
و پول خود را ارسال کنند و فروشنده اسناد جعلی را از 
جعلی  نتایج  که  حالی  در  می کند.  ارسال  ایمیل  طریق 

تست منفی کووید ۱۹ ۲5 دالر قیمت دارد.
انجام  کوین  بیت  توسط  معامالت  بیشتر  همچنین 

آنالین  بصورت  واکسیناسیون  تقلبی  کارت های  می شود؛ 
با فونت های مشابه کارت های  فروخته می شوند و تقریباً 
رسمی چاپ می شوند. برخی از آنها به قیمت ۲00 دالر 

فروخته می شوند.
درصدی   ۳00 افزایش  شاهد  همچنین  گزارش  این 

تبلیغات تقلبی واکسن کووید ۱۹ در دارک وب است.
در حال حاضر تعداد فروشندگان گزارش شده بیش از 
۱۲00 فروشنده است که تعداد زیادی در ایاالت متحده 
فرانسه   ، آلمان   ، اسپانیا  جمله  از  اروپایی  کشورهای  و 
شامل  شده  تبلیغ  واکسن های  هستند.  مستقر  روسیه  و 
اند جانسون، آسترازنکا، اسپوتنیک  واکسن های جانسون 

روسی و واکسن سینوفارم چینی است.
سازمان جهانی بهداشت روز گذشته طی یک کنفرانس 
تقلبی  واکسن های  مورد  در  را  هشدارهایی  مطبوعاتی 
از  داد؛  شده،  فروخته  دارک  وب  در  که   ۱۹ کووید 
شیشه های خالی واکسن استفاده مجدد و زنجیره تأمین 

واکسن کرونا را دستکاری می کنند.
مردم  همه  از  »ما  کرد:  تأکید  سازمان  این  مدیرکل 
واکسیناسیون  برنامه های  از  را خارج  می خواهیم واکسن 
که توسط دولت اجرا می شود خریداری نکنند. هر واکسنی 

یا  استاندارد  غیر  است  ممکن  برنامه ها  این  از  خارج  در 
جعلی باشد و احتمال آسیب جدی وجود دارد".

 ۱۹ کووید  واکسیناسیون  جهانی  روند  که  حالی  در 
داده های  طبق  اما  است،  تسریع  حال  در  همچنان 
گردآوری شده توسط نیویورک تایمز، تنها حدود هشت 

افراد حداقل یک دوز دریافت کرده اند. میلیاردها  درصد 
هنوز در لیست انتظار هستند. در نتیجه، تقاضای شدید 
و فزاینده ای برای واکسیناسیون و گواهینامه ها به دلیل 
وجود  می کنند،  اعطا  مردم  به  که  بیشتری  آزادی های 

دارد.

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت رادیه فرزان کویر سهامی خاص به شماره ثبت 
٨47۳ و شناسه ملی ۱06۳0۱44۲77 دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در ساعت ۹ صبح مورخ ۱400/0۱/۲٨ 

در محل شرکت تشکیل می شود حضور به هم رسانند.
تعیین  بازرسین،  انتخاب  انتخاب مدیران، تعیین سمت مدیران،   : دستور جلسه 
دارندگان حق امضا و سایر مواردی که به پیشنهاد سهامداران در صالحیت این 

مجمع می باشد.
هیاتمدیرهشرکت

آگهی دعوت از سهامداران  )آگهي تجدید مناقصه عمومی(
شــهرداري رفســنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شــماره ۱05۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱0 شوراي محترم اسالمي شهر  ۱-  احداث ساختمان ســازمان حمل و نقل و ترافیک ۲- تکمیل 
ســاختمان ســازمان سیما و منظر فضای سبز شــهرداری  را از طریق  برگزاري مناقصه عمومي به بخش خصوصي واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحیت و دارای شرایط که 
تجربه و توانایي انجام کار را دارند، دعوت بعمل مي آید جهت دریافت  اســناد و اطالع از شــرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان 

خیابان تختي یا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري  روز شنبه مورخ ۱400/0۱/۲٨ به دبیرخانه شهرداري مرکزي تسلیم  نمایند.
 تضمین 5 درصد مبلغ برآورد اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱0000۳5۹400٨ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت 

تسلیم پاکات تا پایان وقت اداري روز شنبه  مورخ ۱400/0۱/۲٨ ، تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ  ۱400/0۱/۲۹می باشد.
 شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است .

 شماره تلفن های تماس 5- 0۳4-۳4۲5٨70۱
روابطعموميشهرداريرفسنجان

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

بر  مبنی  اخباری  گهگاه  كه  درحالی   
حاشیه نشینی  رفع  برای  تالش های مسئوالن 
كارشناسان  اما  می شود  شنیده  كرمان  در 
از  باید  معضل  این  رفع  برای  كه  معتقدند 
اساس مانع گسترش آن شد. البته مسئوالن 
داشته  مدنظر  نیز  را  مهم  نکته  این  باید 
باشند كه طرح هایی همچون تخریب مناطق 
كه  می باشد  ضربتی  راهکاری  حاشیه نشینی 
ممکن است دركوتاه مدت جواب دهد، اما 
به دلیل اینکه افراد ساكن شهر در آن مناطق 
چندان  نه  زمانی  بازه  در  دوانده اند  ریشه 
نشینی  حاشیه  این  دیگری  شکل  به  طوالنی 
و.... شد  خواهد  تکرار  دیگر  منطقه ای  در 

گزارش»کرمانامروز«ازحاشیهنشینی،بحرانیکهبهرغمحرفهایخوبمسئوالن،هنوزشهرکرمانراتهدیدمیکند؛

چرا زور حاشیه از متن بیشتر شده؟

اشاره:
درحالیکههرازگاهیاخباریمبنیبرتالشهای
مسئوالنبرایرفعحاشیهنشینیدرکرمانشنیدهمی
نشینی حاشیه رفع برای معتقدند کارشناسان اما شود

بایدازاساسمانعگسترشآنشد.
دهم کرمان در نشینی حاشیه درباره اظهارات آخرین
فروردینماهجاریاززباننمایندهمردمکرمانوراوردر
مجلسشورایاسالمیبیانشدهاست.دکترپورابراهیمی
حاشیه ساماندهی اجرایی عملیات الوقوع قریب آغاز از
نشینیدرشهرکرماندرآیندهاینزدیکخبردادودر
اخذمجوزهای نیاز، مورد بارهگفت:هماهنگیهای این
مختلفوپیگیریامورتوسطوزارتراهوشهرسازیبه
منظورساماندهیحاشیهنشینیدرشهرکرمانانجامشد
وعملیاتاجراییآنبهزودیآغازمیشود.درهمینباره

گزارشیتهیهشدهکهدرادامهقابلمطالعهاست.
حاشیه نشینی، معضلی رو به گسترش

حاشیهنشینیازجملهمعضالتروبهگسترشجامعه
بخش دیگر نشینان، حاشیه بر عالوه که است امروزی
هارانیزدرگیرمیکند.توسعهناهمگون،جاذبههای

بهای اجاره بودن پایین کم، درآمد بیکاری، شهری،
مسکنومهاجرتگستردهازشهرهایکوچکوروستاها
ازجملهدالیلپدیدهحاشیهنشینیدراغلبشهرهااست.
نزدیک ایران جمعیت سرشماری، آخرین اساس بر 
به80میلیوننفراعالمشدهوآمار18میلیونحاشیه
معادلحدودیکچهارمجمعیت که ایران برای نشین
امروزه است. ناخوشایند و نگرانکننده آماری آناست
طالق، اعتیاد، چون معضالتی کنار در نشینی حاشیه

مفاسداخالقیواجتماعیقراردادهمیشود.
حاشیهنشینبهافرادیگفتهمیشودکهازمناطقدور
راهیشهرهاشدهودرمواجهه برخوردار، افتادهوکمتر
می بر را نشینی حاشیه زندگی سنگین های هزینه با

گزینند.
وجود 39 نقطه حاشیه نشینی در کرمان

بسیاریازشهرسازانمعتقدندبخشمهمیازساکنان
رسمی غیر های سکونتگاه و شهرها ای حاشیه مناطق
بهدلیلناتوانیمالیدرخریدیااجارهمسکندرداخل
شهرهابهحاشیهراندهشدهاند؛بخشمهمیازحاشیه
نشیناننیزبهدلیلنبودکاردرروستایاشهرهایبزرگ
مهاجرتکردهاند؛اینکهگفتهمیشود39نقطهحاشیه
نشینیدراطرافشهرکرمانوجوددارد،میتواندزنگ

خطریبرایاینشهرباشد.
بااینکهاستاندارکرماناعالمکردهاستدرطرحمقابله
بی  برخورد و ها خانه تخریب قصد نشینی، حاشیه با

بازمینخوارانبرخوردمی نداردوفقط رحمانهوجود
ماه فروردین پنجم استان دادگستری کل رییس شود،
بایدبهوظایفخود 1400گفت:دستگاههایاجرایی
نشینی ومعضلحاشیه نشینی برایساماندهیحاشیه
عملکنندوهرگونهکوتاهیدراینحوزهعنوانترک

فعلموردبرخوردقاطعقانونیقرارخواهدگرفت.
موحدباتاکیدبرلزومهمکاریمردمبرایساماندهی

و زمین برایخرید فرد هر کرد: تاکید نشینی، حاشیه
مربوطه مراجع به مراجعه با باید  ملک ساز و ساخت
را الزم مجوزهای ها، دهیاری و ها شهرداری جمله از
دریافتکردهوبهصورتقانونیاقدامبهساختوساز
این غیر در و نشود مواجه مشکل با آینده در تا کند
این در قانونیخود غیر اقدامات پاسخگوی باید صورت

زمینهباشد.

مسکن های موقت
البتهمسئوالنبایدایننکتهمهمرانیزمدنظرداشته
مناطق کردن تخریب همچون هایی طرح که باشند
حاشیهنشینیراهکاریضربتیاستکهممکناستدر
ساکن افراد اینکه دلیل به اما دهد جواب مدت کوتاه
نه زمانی بازه در اند دوانده ریشه مناطق آن شهردر

چندانطوالنیبهشکلدیگریخودرانشانمیدهد.

اسماعیل ادیب خوانساری؛ خالق نواهای سنتی ماندگار
اسماعیلادیبخوانسارینخستینخوانندهوآوازهخوان
دررادیوملیایرانبودکهآثارارزشمندیدرحوزهموسیقی
این در برجسته شاگردانی و نهاد یادگار به خود از سنتی
زاده خوانساری، اَدیب اسماعیل کرد. تربیت نیز را عرصه
1۲80خورشیدیدرخوانسارازتوابعاستاناصفهاناست.

پدرش»میرزامحمودبنابیالقاسمالخوانساری"روحانیو
خوشنویسبرجستهایبود.

ادیب خوانساری و آموختن موسیقی از نوجوانی
ادیبخوانساریدرسال1۲94درحالیکهدرسنین
نوجوانیبهسرمیبردبهدلیلبرخورداریازصدایزیبا،

مؤذنمسجدشد.
اودرسال1۲9۵آموزشردیفهایآوازیراتحتنظر
به اصفهان به عزیمت با و کرد آغاز گلپایگانی عندلیب
زیر اصفهان آواز وظرایفمکتب یادگیریردیف،دقایق
به که تجربهای پرداخت، اصفهانی عبدالرحیم سید نظر

آشناییودوستیاوباجاللتاجاصفهانیمنجرشد.
آموزش نیز خورشیدی 1300 در خوانساری ادیب
موسیقیخودرازیرنظرنایباسداهلل)نوازندهچیرهدست
نی(جهتآشناییباشیوههایمختلفهمراهیسازباآواز
وجوابآوازادامهدادویکسالبعد،یعنیدرسال1301
ملقب اصفهانی حبیب میرزا نزد را موسیقی آموختن
شاطرحاجیومیرزاحسینخضوعیکهازشاخصترین

چهرههایمکتبآوازیاصفهانبودند،آغازکرد.
ادیبخوانساریدرآنسالهاباسفربهمناطقبختیاری
وجنوبایرانبازبان،فرهنگونغمههایمحلیلریکه

بسیارموردعالقهاشبود،نیزآشناشد.
عزیمت به تهران و شروع فصلی جدید

خوانساریدر1303عازمتهرانشدوایناتفاقفصلی

نوینازآشناییباگروهیازبرجستهترینموسیقیدانانرا
درویش غالمحسین چون موسیقیدانانی زد؛ رقم برایش
خان،حسینخاناسماعیلزاده،حبیبسماعی،مرتضی
محجوبی،موسیمعروفی،علیاکبرشهنازی،عبدالحسین
شهنازی،مرتضینیداوودو…ازجملهاساتیدموسیقی
بودندکهویدرسفربهتهرانباآنانآشناشدونزدبرخی

ازآنانبهیادگیریموسیقیپرداخت.
و اصفهان در خورشیدی 1309 تا 1303 سال از وی
گاهیدرتهرانبهسرمیبرد.درسال1309اماباورود
بهخدماتدولتیواستخدامدربلدیهیاهمانشهرداری

امروزیدرتهرانماندگارشد.
درخواست به درسال1314خورشیدی اما خوانساری
اصفهان بلدیه به تهران بلدیه از سال ۲ مدت به خود
منتقلشد؛اگرچهچندیطولنکشیدکهدوبارهبهتهران

بازگشت.
اودرسال1319همزمانباتاسیسرادیوملیایراندر
نخستین عنوان به وصدایش رادیوشد وارد سالگی 39
با دوران آن در وی شد. پخش رادیو از مرد خواننده
نوازندگانیچونابوالحسنصبا،علیاکبرشهنازی،حسین
مهدی شهنازی، عبدالحسین سماعی، حبیب یاحقی،

خالدیومرتضیمحجوبیهمکاریمیکرد.
خوانساریدر133۲بهدالیلیازرادیوایرانکنارهگیری
کردودر1334بهدعوتبرنامهگلهاجهتهمکاریبا
اینبرنامهباردیگربهرادیوبازگشتوهمکاریجدیدیرا
باابوالحسنصبا،حسنکسایی،حسینتهرانیومنوچهر

همایونپورازسرگرفت.
ویدرسال1340ازشهرداریتهرانبازنشستهشدواز
آنپستمرکزبیشترخودرابرفعالیتهایموسیقاییاز

جملهضبطموسیقیوآموزشموسیقیبهجوانانگذاشت.
ادیب خوانساری و تربیت شاگردان مشهور 

موسیقی عالی مدرسه در مدتی خوانساری ادیب
جمله از که شد مشغول آواز تدریس به خالقی روحاهلل
با بود. اینمدرسه ایشاندر ازشاگردان ابراهیمی احمد
داریوش توسط موسیقی اشاعه و حفظ مرکز پایهگذاری
صفوتدرسال1349ازوینیزبرایتدریسآوازدعوت
بهعملآمداماخوانساریبهدلیلکسالتنپذیرفت.ویاز
سال13۵1تا13۵۵اما،آموزشآوازوردیفآوازیرابه

تعدادیازهنرجویانرادیودرمحلرادیوآغازکرد.
ادیب تجربه و دانش از مستقیم طور به که افرادی از
اخوان هنگامه کسایی، حسن به میتوان گرفتهاند، بهره
وفخریملکپوراشارهکرد،محمدعلیگلپایگانی)محمد

آموزشهای از نیز گلپایگانی اکبر کوچکتر برادر گلریز(
ادیباستفادهبسیاربردهاست.

و خصوصی آثار که بود هنرمندانی از کسایی حسن
باادیبدارد.ویدرسالهای1334تا رادیوییزیادی
133۵بهمدتیکسالدرتهرانودرخانهادیببودو
اصفهان به اینکه از پس کسایی میگرفت. درس وی از

بازگشت،اینشعررابرایادیبخوانساریسرود:
اگرچهدرهمهآفاقشهرهامبههنر
کنونچهچارهکههستمبهشهرخویشغریب

مرازخطهریخاطراتشیرینیست
کهروزهایخوشیبوددرحضورادیب

آثار ادیب خوانساری
خوانساری ادیب آوازهای از ارزشمندی آرشیو اگرچه

او از اما ازمیانرفت رادیو باویدر بهدلیلدشمنی
)صفحات دور ۷8 گرامافون صفحات در ارزشمندی آثار
سنگی(وهمچنینآثاررادیویی،آوازها،تصنیفهاهمراه
باسازوارکستروتعدادبیشماریضبطهایخصوصیو
ازجمله شلیلوخوندل ماندهاست. یادگار به خانگی
ارکستر همکاری با که است بختیاری محلی آوازهای
و باصدایخوانساریخواندهشده ملی انجمنموسیقی
بهعنوانآثاریارزشمنددرآرشیوموسیقیفولکلورایران

وجوددارند.
ادیبخوانساریدربرنامهبرگسبزوگلهایجاویدان

همچندیناجراداشتهاست.
اوبرایهنرشقدرومنزلتزیادیقائلبود،خودشدر
اینبارهمیگوید:»هیچگاهازشخصیدربرابرخواندننوا
پولنگرفتهام؛زیرااینکاررادونشخصیتیکهنرمند

میدانم."
بیماری و درگذشت

ریوی بیماری از متمادی سالهای خوانساری ادیب
در میبرد؛ رنج نفس تنگی چون آن از ناشی عوارض و
ریه بارتحتعملجراحی دو سالهای13۵3و13۵4
قرارگرفتوهرازچندگاهدچارمشکالتقلبیوتنفسی
میشد.اودراینسالهابهدلیلبیمارینتوانست،فعالیت

موسیقاییداشتهباشد.
ادیبخوانساریدرتوصیفدردورانبیماریخودمی
گوید:روزگاری،زندگیامرابهپایهنرقربانیکردموحاال

زندگیامدارد،هنرمراقربانیمیکند.
ویسرانجامفروردین13۶1در81سالگیپسازتحمل
آرامگاهوی درگذشت. وضعفجسمانی بیماری مدتها
دربهشتزهرا،قطعه91ردیف103شماره4قراردارد.


