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با توزیع 1800 تن سیمان در جنوب استان بازار 

این منطقه اشباع می شود

اختصاص چهاردستگاه تجهیزات پزشکی 

برای مناطق محروم کرمان
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راهکار ستاد کرونا برای اطالع مردم 
از نوبت واکسن خود؛

کسیناسیون کرونا  سامانه جامع وا

راه اندازی می شود

متن در صفحه دوم

از سوی مرکز لرزه نگاری
 کشورراه اندازی شد؛

ایستگاه لرزه نگاری دائمی 
باند پهن در استان کرمان

با راه اندازی کاروان سالمت صورت گرفت؛

ارائه خدمات درمانی توسط گل گهر 

به خانواده های کم برخوردار 

روستایی و  عشایری
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

که طرح شده است؛ کسبه استان از محدودیت ها و سوالی  گالیه های  گزارش »کرمان امروز« از خسارت چند ده میلیاردی اصناف، 

تعطیلی اصناف چقدر موثر است ؟

متن کامل در صفحه سوم
    بیش از 14 روز از تعطیالت کرونایی می گذرد و طوالنی شدن این محدودیت های کرونایی، ضرر و زیان های زیادی را به کسبه در کرمان وارد کرده و موجب گالیه و نارضایتی آنان شده و خواهان 

پاسخگویی مسئوالن هستند و همه یکصدا این سوال را می پرسند که آیا تعطیلی اصناف استان و ضرر چند ده میلیاردی مشاغل تاثیری هم در بهبود وضعیت کرونایی داشته؟

 رییس اتاق اصناف کرمان: دیواری کوتاه تر از اصناف نیست، با هر تغییر رنگ بندی و وضعیت کرونایی 
اولین ترکش ها به اصناف می خورد در حالی که نقش اصناف در شیوع کرونا کمتر از پنج درصد است

معاون شهردار خبر داد:  

کرمان  پیوستن 

به شبکه شهرهای جهانی 

صنایع دستی

نوزاد عجول 

در جاده 

به دنیا آمد

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  دوم

روایت »کرمان امروز« از اقدام قابل تحسین دستگاه قضا در شهرستان منوجان که منجر به بیکار نشدن 1200 کارگر شد؛

آغاز به کار دوباره معدن آسمینون قابل تقدیر است

نسبت  دارد  نظر  در  کرمان  واحد  سیمرغ  شرکت 

اسپلیت دوکاره 24000  و نصب 2 دستگاه  به خرید 

و دودستگاه اسپلیت دوکاره 12000 جهت ساختمان 

اداری مزرعه شماره 3 خود واقع در کیلومتر 1 منطقه 

بهرامجرد به نگار از طریق مناقصه اقدام نماید.

 از عالقه مندان دعوت به عمل می آید حداکثر 3 روز 

پس از تاریخ چاپ آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به 

امور اداری شرکت سیمرغ واقع در خیابان امام خمینی 

نبش کوچه 27 مراجعه فرمایند.
شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مناقصه 
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اخبار استان

پزشکی  علوم  دانشگاه  داخلی  بیماری های  گروه  مدیر 
جیرفت نسبت به تغییر روند ابتالء به کرونا به صورت 
طایفه ای و خانوادگی در جنوب استان کرمان هشدار 

داد.
دکتر امین سعیدی  در گفت و گو با ایسنا ضمن ابراز 
تاسف از آمار مبتالیان ناشی از دورهمی های خانوادگی 
در موج چهارم کرونا به صورت طایفه ای و خانوادگی 
جنوب  در  بیماری  چهارم  پیک  شروع   با  کرد:  اظهار 
کرمان اکثر بیماران در دورهمی های خانوادگی به این 
ویروس گرفتار  شده اند که روند ابتالی خانوادگی، به 
صورت فامیلی و سپس طایفه ای با سیرصعودی روبه 

رو است .
 این متخصص بیماری داخلی با بیان اینکه که در حال 
حاضر باید هر سرماخوردگی را کرونا بدانیم، افزود: باید 
هرگونه عالئم از جمله  تب، لرز، بدن درد و عرق کردن 

زیاد را  نیز این روزها کرونا فرض کنیم.
نفر  ابتالی یک  را در صورت  قرنطینه خانوادگی   وی 
از اعضای خانواده مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: در 
صورت ابتالی فقط یک نفر از اعضای خانواده به بیماری 
کرونا بقیه    را نیز باید مثبت فرض کرد و این افراد باید 

نسبت به قرنطینه خود اقدام کنند.
مدیر گروه بیماری های داخلی دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت از مشخص شدن نتیجه تست کرونا در کمتر 
در  کرونا   تست  نتیجه  گفت:  و  دقیقه خبرداد  از 30 

کمترین زمان ممکن مشخص می شود که  اگر مثبت 
ردکننده  نیز  باشد  منفی  اگر  و  است  ارزشمند  باشد 

بیماری نیست.
در  رایج  های  تست  از  را   بیماری  عالئم  ارزش  وی 
منفی  گفت:  و  کرد  ارزیابی  مفیدتر  بیماری  تشخیص 
بودن تست را نمی توان به معنای مبتال نبودن شخص 

تلقی کرد .
سعیدی انجام تست خونی کرونا را رد کرد و گفت: تست 
خونی کرونا هیچ ارزش تشخیصی   ندارد و از همه کادر 
را  نوع تست  این  انجام  از  بهداشت و درمان خودداری 

خواستارم.
 مدیر گروه بیماری های داخلی دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت بهترین نوع  تست کرونا  را نمونه برداری عنوان 
کرد و افزود: همچنان  نمونه گیری از حلق و بینی)تست 
PCR( بهترین نوع تشخیص کرونا محسوب می شود 
که عموما بعد از ۲۴ تا ۴۸ ساعت آماده  و اعالم می شود.

را  خودسرانه  درمان   و  پیشگیری  گونه  از  پرهیز  وی 
خواستار شد و افزود: استفاده از عنبرنسا، بخور جوش 
شیرین و یا استفاده از خوراکی هایی که پزشک توصیه 
نکرده ارزشمند نیست  زیرا توصیه های خوراکی جایگاه 

چندانی در بهبود کرونا ندارند.
سعیدی استراحت، عدم انجام کارهای سنگین، استفاده 
از مایعات و پرهیز از استرس را   در بهبود بیماری کویید 

19 موثر عنوان کرد.

این متخصص بیماری های داخلی از بهبود ۸0 درصد 
مبتالیان با دستورات درمانی ساده خبر داد و گفت: تنها 
بیمارانی باید به پزشک مراجعه کنند که دارای عالئم 
تنفسی چون سرفه، تنگی نفس یا ضعف شدید هستند 
و در غیر این صورت استفاده از مسکن های ساده جهت 
درصد  از ۸0  بیش  و  کند  می  کفایت  بیماری   بهبود 
می  پیدا  بهبود  ساده  مسکن  و  استراحت  با  مبتالیان 

کنند.
داروهای  یا  ها  بیوتیک  آنتی  از  استفاده  عدم  وی 
گرانقیمت را  نیز متذکر شد و گفت: موارد فوق هیچ 

تاثیری در پیشگیری یا بهبود بیماری ندارند.
سعیدی با ابراز تاسف از سهل انگاری برخی از افراد در 
امر پیشگیری که مستلزم رعایت هشدارهای بهداشتی 
است، گفت: باعث تعجب است که عده ای در پیشگیری 
از بیماری سهل انگاری می کنند  و  اما بعد از ابتال به 

صورت  جدی  پیگیر می شوند.
وی تاکید کرد: بیمارانی که  احساس می کنند در  منزل  
وضعیت عمومی شان هروز بدتر می شود باید بالفاصله 

به مراکز درمانی و پزشک مراجعه کنند .
سعیدی تشخیص پزشک معالج را بر هرگونه اظهارنظر 
شخصی مقدم دانست و افزود: فقط در صورت صالحدید 
پزشک نیاز به انجام سی تی اسکن ریه است و لزومی 
ندارد  بیماران نسبت به انجام مراحل تشخیصی و درمان 

خصوصا در روزهای اول ابتال اصرار داشته باشند .

این متخصص داخلی پیشگیری را همچنان ساده ترین و 
کارآمدترین راه  برای مقابله با کرونا عنوان کرد و گفت: 
هنوز هیچ درمانی که کامال در بهبود بیماری موثر باشد 
وجود ندارد و همه درمان های رایج براساس اما و اگر 

می باشد.
مدیر گروه بیماری های داخلی دانشگاه علوم پزشکی 
مدافعان  روزی  شبانه  های  تالش  از  تقدیر  با  جیرفت 
در  را  سالمت  مدافعان  های  فداکاری  گفت:  سالمت 
جای جای کشور به ویژه در جنوب استان کرمان هرگز 

فراموش نخواهیم کرد.

 مدیر گروه بیماری های داخلی علوم پزشکی جیرفت :
در جنوب کرمان روند ابتال به کرونا از خانوادگی به طایفه ای تغییر یافت

در  کشیتوئیه  پهن  باند  دائمی  لرزه نگاری  ایستگاه 
کشوری  لرزه نگاری  مرکز  سوی  از  کرمان  استان 
وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران راه اندازی 
شد. به گزارش ایسنا، مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته 
به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در راستای لزوم 
توسعه ایستگاه های لرزه نگاری جهت پوشش مناسب تر 
بحران  مدیریت  حمایت  با  و  کشور  لرزه خیز  مناطق 
باند  دائمی  لرزه نگاری  ایستگاه  کرمان،  استانداری 
پهن را در این استان راه اندازی کرد. این ایستگاه در 
روستای کشیتوئیه بخش شهداد حوالی شمال شرق 
استان کرمان واقع شده است و لرزه خیزی گسل های 
»نای بند« و »لکرکوه« از شمال و گسل های »سیرچ-

گلباف« و »شهداد« از جنوب را پوشش می دهد.
فروردین   ۲۵ کشیتوئیه  ایستگاه  راه اندازی  عملیات 
ایستگاه  داده برداری  فعالیت  و  یافت  پایان   1۴00

بزرگای  با  زمین لرزه ای  تاریخ  همان  در  و  شد  آغاز 
3 در مقیاس امواج زمین در منطقه فاریاب به فاصله 
رومرکزی ۲۲۴ کیلومتر از محل ایستگاه و همچنین، 
یک زمین لرزه دیگر با بزرگای ۲.۸ در مقیاس امواج 
ایستگاه  این  توسط  کیلومتری   ۲۷ فاصله  در  زمین 

ثبت شد.
به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران، کلیه تجهیزات 
ایستگاه  این  حفاظتی  و  ارتباطی  و  لرزه نگاری 
و  است  تأمین شده   لرزه نگاری کشوری  مرکز  توسط 
به  )برخط(  آنالین  صورت  به  ایستگاه  این  داده های 
با  همراه  و  می شود  ارسال  کشوری  لرزه نگاری  مرکز 
پایش  جهت  لرزه نگاری  ایستگاه های  دیگر  داده های 
مناسب تر فعالیت های زمین، امور تحقیقاتی و گزارش 
مورد  ناحیه  آن  در  محلّی  زمین لرزه  رخدادهای 

استفاده قرار می گیرد.

از سوی مرکز لرزه نگاری کشورراه اندازی شد؛

ایستگاه لرزه نگاری دائمی باند پهن در استان کرمان 

خبر
نماینده مردم شش شهرستان جنوب 

استان خبر داد:

اختصاص چهاردستگاه تجهیزات پزشکی 
برای مناطق محروم کرمان 

 
نماینده مردم شهرستانهای کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و 
تجهیزات  دستگاه  تخصیص چهار  از  اسالمی  مجلس شورای  در  فاریاب 
پزشکی و آزمایشگاهی برای نقاط کم برخوردار این شهرستانها خبر داد.

منصور شکرالهی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا این دستگاه ها را شامل 
سل کانتر، اتوکالو، الکتروشوک و اتواناالیزر برشمرد و گفت: دستگاه های 
سل کانتر و اتوکالو برای آزمایشگاه شهرستان قلعه گنج در نظر گرفته 

شده است.
تجهیز  برای  اتواناالیزر  و  الکتروشوک  های  دستگاه  اینکه  بیان  با  وی 
بیمارستان امام حسین)ع( منوجان در نظر گرفته شده اند، اظهار داشت: 
وزارت  ارزی  امنای صرفه جویی  هیات  رئیس  طریق  از  ها  دستگاه  این 

بهداشت تخصیص یافت.
شکرالهی دسترسی به امکانات اولیه حوزه بهداشت و سالمت را حق مردم 
دانست و از پیگیری برای رفع کمبودهای حوزه سالمت و درمان منطقه 

جنوب کرمان خبر داد.
در مجلس شورای  کرمان  استان  پنج شهرستان جنوبی  مردم  نماینده   
پایگاه بهداشتی در  اعتبار ساخت یک  تامین   : اسالمی همچنین  گفت 
نیز هم در دست  بهداشت  از طریق وزارت  شهر زهکلوت رودبار جنوب 

پیگیری است .

با راه اندازی کاروان سالمت صورت گرفت؛

ارائه خدمات درمانی توسط گل گهر به 

خانواده های کم برخوردار روستایی و  عشایری

کرمان - خبرنگار کرمان امروز:کاروان سالمت شرکت معدنی و صنعتی 
اجتماعی،  مشارکت  شعار  با  و  سالمت  هفته  از  روز  دومین  در  گل گهر 
منطقه  صعب العبور  و  کم برخوردار  مناطق  در  ملی  وفاق  و  همدلی 

چهارگنبد سیرجان به ارائه خدمات رایگان سالمت پرداختند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر، این تیم سالمت 
عمومی،  پزشک  اطفال،  و  داخلی  متخصص  پزشکان  از  نفر   10 شامل 
شرکت  پزشکی  فوریت های  روانشناسی،  سنجی،  شنوایی  کارشناسان 
اولیه درمانی و  از جمله ویزیت، مراقبت های  گل گهر بودند که خدماتی 

توزیع اقالم بهداشتی ارائه کردند.
واحد  توسط  سالمت،  کاروان  درمانی  تیم  توسط  شده  تجویز  داروهای 
تحویل  و  تهیه  ها  داروخانه  از طریق  درمان شرکت گل گهر  و  بهداشت 

بیماران مذکور می شود.

نوزاد عجول در جاده به دنیا آمد
رییس اورژانس کرمان گفت: یک مادر باردار در محور نگار به کرمان با 

کمک تیم فوریت های پزشکی نوزاد خود را به دنیا آورد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
ارتباطات  مرکز  با  تماس  طی  گفت:  کرمان  اورژانس  رییس   ، صابری 
اورژانس پیش بیمارستانی )11۵( و درخواست کمک برای مادر باردار در 
محور نگار به کرمان فورا یک تیم فوریت های پزشکی بر بالین مادر که در 

یک خودروی شخصی بود حضور یافت.
او افزود:با توجه به شروع مراحل زایمان و برای نجات جان مادر و نوزاد با 
اقدامات مناسب درمانی تیم فوریت های پزشکی در مراحل زایمان، مادر 

باردار نوزاد دختر خود را به دنیا آورد.
با حال عمومی  ،نوزاد به همراه مادر  از زایمان  صابری تصریح کرد: بعد 
کرمان  پور  افضلی  بیمارستان  به  درمانی  اقدامات  تکمیل  برای  مساعد 

منتقل شدند.

امداد هوایی به کمک مصدومان حادثه 

ترافیکی شهداد آمد
رئیس اورژانس کرمان گفت: مصدومان حادثه ترافیکی در شهداد با امداد 

رسانی هوایی و زمینی به بیمارستان منتقل شدند.
صابری، رئیس اورژانس کرمان گفت: واژگونی یک پژو پارس در کیلومتر 
100 محور شهداد به نهبندان جمعه 3 اردیبهشت ماه 3 مصدوم برجای 

گذاشت.
او افزود:یک نفر از مصدومان این حادثه )مرد ۲۷ ساله با آسیب های شدید 
به اندام های داخلی( برای تسریع در اقدامات درمانی تکمیلی با اورژانس 

هوایی به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل شد.
اعزام  پزشکی  فوریت های  تیم   ۲ درمانی  اقدمات  کرد:با  تصریح  صابری 
از مصدومان درمان سرپایی و یک نفر به  شده به محل حادثه یک نفر 

مرکز درمانی منتقل شد

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
شهر  این  پیوستن  از  کرمان،  شهرداری  ورزشی  و 
دستی  صنایع  جهانی  و  ملی  شهرهای  شبکه  به 
افزایش  هدف  با  شده  یاد  اقدام  گفت:  و  داد  خبر 
اجتماعی  و  مشارکت مردم در حوزه های فرهنگی 

انجام می گیرد.
 به گزارش ایرنا، محمد جهانشاهی در جمع رسانه 
ها افزود: هدف نهایی پروژه پیوستن شهر کرمان به 

شبکه شهرهای ملی و جهانی صنایع دستی، عالوه 
بر توسعه صنایع دستی که پیش نیازی برای ثبت 
دستی  صنایع  جهانی  شهر  به عنوان  کرمان  شهر 
است، کمک به کاهش آسیب های اجتماعی شهر و 
همچنین حفاظت و حمایت از داشته های فرهنگی 

شهروندان نیز خواهد بود.
مالی  به مشارکت  اشاره  با  کرمان  معاون شهردار   
به  توجه  با  گفت:  پروژه  این  در  کرمان  شهرداری 

اینکه امور شهرها توسط شهرداری ها اداره می شود 
لذا شهردار هر شهر، دبیر شهر ملی و یا شهر جهانی 

صنایع دستی آن شهر می شود.
شهر  ثبت  اصلی  متولی  اینکه  بیان  با  جهانشاهی 
ملی صنایع دستی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
نیز  اداره کل  این  دستی و گردشگری است، گفت: 
پشتیبانی کننده  نقش  مالی،  مشارکت  بر  عالوه 
در  همکاری  همچنین  و  دستی  صنایع  هنرمندان 

جمع بندی اطالعات پرونده، هماهنگی با کارگاه ها 
و برنامه های میدانی پروژه، هماهنگی با هنرمندان 
و پیگیری و حضور در جلسات توجیهی در تهران و 
هماهنگی الزم جهت اخذ نظر موافق اعضای کمیته 

ثبت شهر ملی صنایع دستی را برعهده دارد.
وی افزود: در این پروژه، اتاق بازرگانی نیز عالوه بر 
مشارکت مالی، وظیفۀ پیگیری و رایزنی با اعضای 

کمیته ثبت ملی شهرها را نیز عهده دار است.

استان  جنوب  صمت  سازمان  بازرگانی  معاون 
منطقه  در  سیمان  تن   1۸00 توزیع  از  کرمان 

خبرداد.
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در   مشایخی«  »محسن 
ایسنا اظهار کرد: متأسفانه اخیراً شاهد بروز مشکل 
و کمبود سیمان در کشور بودیم که به تبع  بازار 
قرار  مشکالت  این  تاثیر  تحت  نیز  کرمان  جنوب 

گرفت.
کارخانه  و   کشور  سیمان  انجمن  همراهی  وی 
های سیمان استان کرمان را در کاهش التهاب به 
وجود آمده در بازار سیمان موثر دانست و افزود: با 
التهابات  رفع   در جهت  انجام شده  های  پیگیری 
موجود در بازار و ایجاد آرامش، تولید کامل سیمان 
به  ماه  اردیبهشت  سوم  تاریخ  در  کرمان   استان 

میزان 1۸00 تن به جنوب کرمان اختصاص یافت.
را در جنوب کرمان  نیاز سیمان  تامین   مشایخی 
نوید داد و گفت:  این میزان سیمان  مربوط به سوم  
اردیبهشت ماه جاری است و طبق هماهنگی های 
صورت گرفته  نیاز کامل بازار جنوب کرمان توسط 

کارخانه  های سیمان استان  تأمین خواهد شد.
وی میزان نیاز روزانه سیمان در جنوب کرمان را 

تأمین شده  ۵00 تن اعالم کرد و گفت: سیمان 
اشباع  کامال  بازار  و  منطقه  نیاز  برابر   3 از  بیش 

خواهد شد.
از  کرمان  جنوب  صمت  سازمان  بازرگانی  معاون 
توزیع سیمان اختصاص یافته در منطقه خبرداد و 
گفت: سیمان موردنیاز طبق برنامه ریزی در همه 

شهرستان های جنوب کرمان  توزیع خواهد شد.

معاون شهردار خبر داد:  

پیوستن کرمان به شبکه شهرهای جهانی صنایع دستی 

معاون سازمان صمت جنوب کرمان:

با توزیع 1800 تن سیمان در جنوب استان بازار این منطقه اشباع می شود

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل ورزش وجوانان در نظر دارد مناقصه عمومی  خرید و حمل و نصب چمن مصنوعی  زمین فوتبال مجموعه زحمتکشان جیرفت   به شماره ۲09 را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت 
ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی  امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
 تاریخ  انتشار  مناقصه  در  سامانه تاریخ   1۴00/0۲/6  می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت  0۷:30 روز دو شنبه  تاریخ 1۴00/0۲/06  الی ساعت 1۴:00   سه شنبه  تاریخ   1۴00/0۲/0۷
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت1۴:00  روز   شنبه  تاریخ 1۴00/0۲/1۸
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 0۸:00  روز  یک شنبه تاریخ   1۴00/0۲/19

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :0۲1-۴193۴
دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

شناسه: ۵0۵۲م/الف
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان

یک شرکت مهندسین مشاور به منظور تکمیل کادر نظارتی پروژه خود در استان کرمان، 
از تخصص های ذیل دعوت به همکاری می نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط حداکثر تا 
تاریخ 1400/02/10 رزومه خود را به آدرس ravarsc@gmail.com ارسال نمایند.

1. مهندس مکانیک 2. مهندس برق و ابزار دقیق 3. مهندس نسوزکاری
4. مهندس سیویل 5. مهندس نقشه برداری

شرایط مورد نیاز: حداقل 5 سال سابقه کار )ترجیحاً مرتبط با صنایع فوالد(

دعوت به همکاری
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

چگونگی  ثبت نام کالس اولی ها 
و غربال گیری آنها در سال آینده  

همین  به  کرونا  وضعیت  اگر  اینکه  به  پاسخ  در  ابتدایی  آموزش  معاون 
شکل تداوم یابد آموزش ها در فضای مجازی ادامه می یابد؟ گفت: فضای 
مجازی انتخاب ما نبود، اجبار بود و ما تصمیم نگرفتیم به سراغ فضای 
مجازی برویم. این بحران ایجاد شد و واکنش ما در قبال آن خوب بود. 
متناسب با اقتضائات درباره نحوه آموزش در اول مهر ۱۴۰۰ تصمیم می 
اما اگر همچنان  تا مهرماه، مشکالت رفع شده باشد.  امید است  گیریم. 
فضای  بستر  در  را  کار  کردیم  بینی  پیش  باشیم  بیماری  بحران  درگیر 
مجازی ادامه دهیم و از بسترهای مکمل استفاده کنیم اما اگر کرونا نباشد 
تاکید ما بر آموزش حضوری است و مایلیم برای تنوع یادگیری و غنی 

سازی آن، از فضای مجازی به عنوان مکمل استفاده کنیم
غربالگری کالس  اعالم کرد که شروع  دیگر  در گفتگویی  همچنین وی 

اولی ها از اوایل خردادماه است.

سگی در مریوان
 صاحب ۲۰توله شد!

اتفاق  ایرنا: مدیر بیمارستان دامپزشکی مریوان کردستان گفت: در یک 
نادر، سگی صاحب ۲۰ توله شد که با رکورد جهانی آن، چهار توله فاصله 

دارد.
آکو شبرندی اظهار کرد: این سگ از نژاد اصیل پژدر است که در عمل 
زایمان  چون  شد  توله ها  این  صاحب  بیهوشی  تحت  و  سزارین  جراحی 

طبیعی برایش مقدور نبود.
 وی با بیان اینکه این سگ ۲۰ توله به دنیا آورد و همگی توله ها کامال 
سالم هستند افزود: این دومین زایمان این سگ بوده که در زایمان قبلی 

خود هم صاحب ۱۴ توله شده بود.
تعداد  از  توله  اینکه ۱۴  به  اشاره  با  بیمارستان دامپزشکی مریوان  مدیر 
توله های به دنیا آمده نر و ۶ توله هم ماده هستند، یادآور شد: بیشترین 
تعداد توله  در یک زایمان که در طول عمر طبابت خود دیده ام ۱۰ توله 

بوده است.
هم اکنون سگ ماستیف ناپلیتنی به نام تیا با زایمان ۲۴ توله سگ در 

سال ۲۰۰۴، رکورد زایمان سگ ها را در دست خود دارد.

جزئیاتی تازه
 از قتل دختر ۱۳ساله جیرفتی

 ۱۳ مبینا  دردناک  قتل  از  پس  روز  چند  نوشت:  »همشهری«  روزنامه 
ساله در روستای سعیدآباد ایلخانی در حوالی جیرفت، یکی از بستگان او 

جزئیات تازه ای از این جنایت هولناک را فاش کرد.
 صبح شنبه گذشته جنایتی در روستای سعیدآباد ایلخانی رقم خورد که 
مردم روستا را شوکه کرد. آن روز دختر ۱۳ ساله ای به نام »مبینا زمانی« 
که در خانه شان تنها بود، توسط یکی از اهالی روستا به قتل رسید و وقتی 
پلیس وارد ماجرا شد، در کمتر از ۲۴ ساعت توانست عامل این جنایت را 

شناسایی و دستگیر کند.
ارتکاب این جنایت چه بود و دختر تیزهوش روستا  از  انگیزه قاتل  اما   

چطور به قتل رسید؟
»ایوب امیری«، یکی از بستگان مبینا می گوید: روزی که مبینا به قتل 
رسید، پدر و مادرش برای انجام کارهای ثبت نام او در مدرسه تیزهوشان 
دو  همراه  به  مبینا  بودند.  رفته  جیرفت  به  بیمه  کارهای  همچنین  و 
بچه ها  اما  بودند  تنها  خانه  در  از خودش کوچک تر هستند  که  برادرش 
آنها  از  مراقبت  عهده  از  او  که  می کردند  صدا  و  سر  و  بازیگوشی  آنقدر 
با مادرش تماس گرفت و گفت که بچه ها را به  برنمی آمد. برای همین 

خانه پدربزرگش می برد.
امیری می گوید: خانه پدربزرگ مبینا فاصله زیادی تا خانه آنها نداشت. 
او بچه ها را می برد و ظاهرا فراموش می کند که در خانه را ببندد. دقایقی 
بعد وقتی بچه ها را تحویل پدربزرگش می دهد به خانه برمی گردد. وارد 
که می شود مردی را می بیند که برای سرقت وارد خانه شده است. این 
مرد یکی از اهالی روستا بود که همه روستا او را می شناسند؛ مرد جوانی 
که مدتی قبل از همسرش جدا شده بود و در اتاقی در خانه پدرش زندگی 
می کرد. این مرد در اعترافاتش گفته که آن روز در حال عبور از کوچه 
می فهمد کسی  می شود،  که  وارد  و  است  باز  خانه  در  می بیند  که  بوده 
داخل خانه نیست. برای همین وارد خانه می شود که دست به سرقت بزند 
اما زمانی که داخل آشپزخانه سرگرم بازکردن کپسول گاز بوده، مبینا سر 
می رسد. سارق با دیدن او و از ترس اینکه وی همسایه ها را خبر کند، به 
طرفش حمله کرده و گلویش را می گیرد و سرش را به اوپن آشپزخانه 

می کوبد و به قتل می رساند و پس از آن هم از خانه فرار می کند.
جسدی در خانه

دختر ۱۳ ساله به قتل رسیده بود اما کسی از این جنایت خبر نداشت. 
هنوز ظهر نشده بود که کارهای اداری پدر و مادر مبینا در جیرفت تمام 
شد و پدر او که مردی باغدار و صاحب یک گلخانه نیز هست، به سمت 
با  رسید،  خانه  به  وقتی  اما  او  شد.  خانه  راهی  مادر  و  رفت  گلخانه اش 
دیدن دری که باز بود و وضعیت آشفته داخل خانه نگران شد و زمانی 
که خودش را به پذیرایی رساند جسد بی جان دخترش را دید که روی 

زمین افتاده بود.
مادر مبینا وحشتزده و فریادزنان از همسایه ها کمک خواست و ماجرا به 
اورژانس گزارش شد اما دیگر دیر شده بود. با به دست آمدن شواهدی که 
نشان می دهد دختر نوجوان به قتل رسیده است، ماجرا به پلیس گزارش 

شد و تیمی از کارآگاهان جنایی جیرفت راهی محل حادثه شدند.
رسید رازگشا

امیری می گوید: زمانی که مأموران در حال بررسی برای پیدا کردن ردی 
از عامل جنایت بودند، یک رسید بانکی پیدا کردند که به  نظر می رسید 
قبل  دقایقی  او  که  می داد  نشان  رسید  تاریخ  بود.  افتاده  قاتل  جیب  از 
با  از جنایت از مغازه ای خرید کرده است. مأموران راهی مغازه شدند و 
آوردند. صاحب  به  دست  را  قاتل  تصویر  مداربسته،  دوربین های  بررسی 
مغازه با دیدن تصویر، قاتل را شناخت و مأموران پلیس در کمتر از ۲۴ 

ساعت موفق شدند این مرد را دستگیر کنند.
وی گفت: در خبرگزاری ها اعالم شده بود که این مرد به  خاطر اختالف 
با پدر و مادر مبینا دست به این جنایت زده است اما این مساله صحت 
ندارد. قاتل هیچ اختالفی با این خانواده نداشته و حتی شایعاتی مبنی بر 
اینکه وی دچار بیماری روحی و روانی است نیز کذب است. او به قصد 
سرقت وارد خانه شده بود اما با دیدن مبینا و از ترس دستگیری او را به 
قتل رساند و جنایتی که وی مرتکب شد، نه تنها پدر و مادر مبینا، بلکه 
روستا  مردم  عمومی  احساسات  است.  کرده  عزادار  را  روستا  مردم  همه 
جریحه دار شده و پدربزرگ مبینا که وابستگی زیادی به او داشت حالش 
خوب نیست و می گوید که تنها چیزی که آرامش می کند قصاص قاتل 
جنایت  این  از  هرگز  که  می خواهند  ما  از  نیز  روستا  مردم  حتی  است. 
هولناک نگذریم و همه ما خواهان آن هستیم که این پرونده به طور ویژه 

رسیدگی شود و قاتل هر چه زودتر به مجازات برسد.

راهکار ستاد کرونا برای اطالع مردم از نوبت واکسن خود؛
سامانه جامع واکسیناسیون کرونا راه اندازی می شود

سامانه  گفت:  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
جامع واکسیناسیون کرونا به زودی در کشور راه اندازی 
می شود و افراد می توانند در این سامانه شغل و بیماری 
خود را اظهار کرده و از زمان تزریق واکسن خود مطلع 

شوند.
جامع  سامانه  اندازی  راه  درباره  رییسی  علیرضا   
سایت  این  در  افزود:  کشور  در  کرونا  واکسیناسیون 
همه افراد می توانند وارد شده و خود اظهاری کنند. به 
بیماری زمینه ای خود را در سایت  طور مثال شغل و 
راستی  و  شده  استعالم  موارد  این  می کنند.  مشخص 
آزمایی می شود. سپس این سایت به افراد اعالم می کند 

که در فاز چندم واکسیناسیون قرار دارند.
وی گفت: از اواخر تیر و مرداد سال ۱۴۰۰ نیز حدود 
زمانی تزریق واکسن هم به افراد اعالم می شود. به طور 
مثال به فرد اعالم می کنیم که در نیمه دوم تیر ماه یا 
نیمه اول مرداد ماه نوبت واکسیناسیون خواهد داشت.

معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان کرد: در مراحل 
را  است  فرد  زندگی  محل  نزدیک  که  مراکزی  بعدی، 
از  یکی  می تواند  فرد  خود  و  می کنیم  اعالم  او  به  نیز 
در  فرد  با  مرکز  آن  بعد  و  کند  انتخاب  را  مراکز  این 
ارتباط خواهد بود و می گوید که فرد در تاریخ و ساعت 

مشخص می تواند برای واکسیناسیون مراجعه کند.
اول واکسن کرونا،  تزریق دوز  از  افزود: پس  رییسی 

که  می گوید  و  شده  ارسال  شخص  تلفن  به  پیامکی 
با  داشتید  عارضه  اگر  و  کرده  دریافت  را  واکسن  شما 
شماره مشخصی تماس بگیرید. همچنین قبل از تزریق 
دوم به شخص اعالم می شود که باید برای تزریق دوم 
مراجعه کند. مدتی قبل از تزریق دوم واکسن کرونا از 

فرد استعالم می شود که اگر می خواهد مراجعه کرده یا 
تزریق را به زمان دیگری موکول کند، وضعیت خود را 

مشخص کند.
از  پس  گفت:  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
تزریق دوز دوم نیز به فرد پیامک ارسال شده و اعالم 

می شود که جهت صدور کارت واکسیناسیون به کجا 
مراجعه کند.

به گزارش ایرنا، واکسیناسیون کرونا در ایران از روز 
اردیبهشت  روز سوم  تا  و  آغاز شده  بهمن ۱۳۹۹   ۲۱
دو  در  واکسن  دوز   ۵۱۰ و  هزار   ۷۱۸ تعداد   ،۱۴۰۰

مرحله اول و دوم تزریق شده است.
»اسپوتنیک  واکسن  دوز   ۵۶۷ و  هزار   ۲۷۰ تاکنون 
وی« ساخت روسیه در نوبت اول و ۱۴۳ هزار و ۵۵۰ 

دوز در نوبت دوم تزریق شده است.
سینوفارم  واکسن  دوز   ۹۱۴ و  هزار   ۸۱ همچنین 
این  از  دوز   ۵۰۶ و  هزار  هفت  و  اول  نوبت  در  چینی 

واکسن در نوبت دوم تزریق شده است.
تعداد ۵۶ هزار و ۶۷ دوز واکسن کوواکسین هندی در 
نوبت اول و سه هزار و ۶۴۴ دوز از این واکسن در نوبت 

دوم تزریق شده است.
آسترازنکا  واکسن  دوز   ۲۶۲ و  هزار   ۱۵۵ همچنین 
شده  تزریق  اول  نوبت  در  جنوبی  کره  کشور  ساخت 

است.
بر این اساس، ۵۶۳ هزار و ۸۱۰ دوز واکسن کرونا در 
نوبت اول و ۱۵۴ هزار و ۷۰۰ دوز در نوبت دوم تا تاریخ 
سوم اردیبهشت ۱۴۰۰ تزریق شده است. در مجموع دو 
نوبت اول و دوم، تاکنون ۷۱۸ هزار و ۵۱۰ دوز واکسن 

کرونا در کشور تزریق شده است

گزارش »کرمان امروز« از خسارت چند ده میلیاردی اصناف، گالیه های کسبه استان از محدودیت ها و سوالی که طرح شده است؛

تعطیلی اصناف چقدر موثر است ؟

اشاره:
تعطیلی طوالنی بازار و بخش زیادی از مشاغل کرمان 
در راستای اتخاذ محدودیت های کرونایی، ضرر و زیان 
وارد کرده و موجب  به کسبه در کرمان  را  های زیادی 
و  پاسخگویی  خواهان  و  شده  آنان  نارضایتی  و  گالیه 
تجدید نظر مسئوالن بوده و خواستار انتقال دغدغه های 

آنان به مسئوالن باالتر استانی و کشوری هستند.
اگر چه عمل کردن به دستورات بهداشتی ستاد ملی 
با کرونا یک امر مسلم است و در هیچ شرایطی  مبارزه 
تصمیمات  این  از  بخشی  اما  نیست  جایز  آن  از  تخطی 
منجر به آسیب های مالی به بخش خصوصی و به ویژه 
اصناف می شود که الزم است در چنین شرایطی دولت 
اقشار در نظر بگیرد  این  تمهیدات و تسهیالتی را برای 
بیمه  حق  مالیات،  اخذ  در  تخفیفات  برخی  اعمال  با  و 
و سایر  بانکی  قیمت  ارزان  پرداخت تسهیالت  کارگری، 
حمایت ها، تعطیالت اجباری اصناف در راستای مبارزه با 
شیوع کرونا را جبران کند. در همین زمینه گزارشی تهیه 

شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
گالیه کسبه و بازاریان

موجب  کرونایی،  ثبات  روزهای  در  جامعه  شدن  رها 
شعله ور شدن آتش کرونا شد و در پی آن، هنوز کسبه 
از تعطیلی فروردین ماه نفسی تازه نکرده بودند که از ۲۱ 
تقریبا  و  بازارها  تعطیلی مجدد  بر  تصمیم  ماه  فروردین 

اغلب مشاغل متناسب با گروه بندی ها شد.
اکنون بیش از ۱۴ روز از تعطیالت کرونایی می گذرد و 
این تصمیم و طوالنی شدن این روند با توجه  به مشکالت 
وقایعی همچون  دادن  رخ  و همچنین  موجود  اقتصادی 
و  نارضایتی  ابراز  شاهد  تدریج  به  مرغ،  و  روغن  صفوف 

گالیه شهروندان باشیم.
"کرمان  با  گفتگو  در  کسبه  از  یکی  خصوص  این  در 
امروز" چنین گفت: بازار را در حالی تعطیل می کنند که 
شاهد تشکیل صفوف مرغ و در این روزهای ماه مبارک 
از  هستیم.  بامیه  و  زولبیا  و  حلیم  و  آش  صف  رمضان 
مردم  اکثر  نظر  از  که  تردد  محدودیت  ساعت  طرفی 
برای  از آن  ناشی  ندارد و جریمه های  بر کرونا  تاثیری 
دولت در این شرایط بد اقتصادی و کرونایی بودجه ای 

فراهم کرده است.
این شهروند افزود: عالوه بر تحمیل هزینه بر مردم در 

همین راستا عده ای با پوشاندن پالک خودرو و همچنین 
بروز  و  شهر  در  امنی  نا  باعث  معابر  هنگام  زود  خلوتی 
نبود علت  این موضوعات،  از  حوادث می شوند. گذشته 
باعث  اصناف،  شدن  بسته  جهت  کارشناسی  و  منطقی 
شده تا خیلی از کسبه ها به لحاظ اقتصادی متضرر شوند.
یک کسبه دیگر هم با انتقاد نسبت به اینکه چرا برای 
چرا  مثال  کنند  نمی  نگاه  چشم  یک  به  کردن،  تعطیل 
می  است،  تعطیل  مشاغل  بقیه  و  است  باز  غذایی  مواد 
گوید: کسی که می خواهد مواد غذایی خرید کند باید 
یک درآمدی داشته باشد. مگر چقدر می شود از جیب 
می  ختم  خوردن  به  فقط  مشکالت  همه  مگر  بخورد!؟ 
شود؟ اجاره خانه، اجاره مغازه، حقوق کارگر، پول برق، 

پول آب و غیره هم است. 
این شهروند افزود: باید  به مردم آگاهی دهیم تا دستور 
العمل های بهداشتی گفته شده را رعایت کنند، تنها با 
تعطیلی اصناف مشکل حل نمی شود، مابقی مراکز هم 
و  باشد  تعطیل   ۴-۳-۲ گروه  اینکه  شوند.  تعطیل  باید 
باشد،  باز  دارند  را  رجوع  ارباب  بیشترین  که  یک  گروه 

بیشتر باعث نگرانی کسبه ها می شود. 
دیواری کوتاهتر از اصناف نیست

رییس اتاق اصناف کرمان هم در این باره گفت: دیواری 
بندی  رنگ  تغییر  هر  با  و  نیست  اصناف  از  تر  کوتاه 
اولین ترکش ها به اصناف می خورد  وضعیت کرونایی، 
از پنج  در حالی که نقش اصناف در شیوع کرونا کمتر 

درصد است.
وضعیت  به  اشاره  با  جعفری  یوسف  ایسنا،  گزارش  به 
اصناف در ایام شیوع کرونا و حمایت های دولت از این 
قشر اظهار کرد: ستاد ملی کرونا تسهیالتی برای اصناف 
در نظر گرفت اما متاسفانه در کرمان کسی نتوانست از 
از  درصد   ۱۰ از  کمتر  شاید  و  کند  استفاده  تسهیالت 

اصناف کرمان توانستند این تسهیالت را دریافت کنند.
وی افزود: بارها اعالم کردیم که ای کاش تصمیم گیری 
به استان ها واگذار می شد زیرا ستاد ملی نسخه واحد 
تهران  در  گیران  تصمیم  و  پیچد  می  کشور  کل  برای 
را  استان  و شهرهای کوچک  کرمان  وضعیت  و  هستند 

نمی بینند.

جعفری تصریح کرد: استاندار به عنوان نماینده عالی 
دولت در استان است و بهتر بود ایشان تصمیم می گرفت 
و حتی معتقدیم فرماندار در شهرستان بهتر وضعیت را 
می داند و بنا به وضعیت خاص هر شهرستان می تواند 
تصمیم بگیرد تا اصناف آسیب کمتری می دیدند و در 
ایام شیوع کرونا، به دلیل اینکه تصمیم بومی نبود، آسیب 

زیادی به اصناف رسید.
درصد   ۵۰ کارشناسان  نظر  براساس  کرد:  بیان  وی 
درصد  ها، ۳۰  دورهمی  به  مربوط  کرونا  ویروس  شیوع 
مربوط به حوزه حمل و نقل و ۲۰ درصد سایر است که 
اصناف جزو سایر هستند و شامل مطب ها، ادارات، بانک 
ها و ... است و در واقع سهم اصناف کمتر از پنج درصد 
است و متاسفانه دیواری کوتاه تر از اصناف نیست و با 
هر تغییر رنگ بندی وضعیت کرونایی، اولین ترکش ها 

به اصناف می خورد.
رییس اتاق اصناف کرمان با بیان اینکه ما تاکید داریم 
از عید  از درمان است، گفت: بنده قبل  پیشگیری بهتر 
اعالم کردم اصناف دیگر توان تعطیلی ندارند و اگر قرار 
باشد اصناف تعطیل شوند کشش ندارند و تا امروز اصناف 
از مصوبات ستاد کرونا تمکین و با نظام همکاری کردند 
و امیدواریم قرار نباشد تعطیلی کنونی تجدید شود زیرا 
برای اصناف خیلی سخت است و امکان تمکین بعید به 

نظر می رسد.
پیشنهاد  اصناف  از  حمایت  راهکارهای  زمینه  در  وی 
کرد: دولت برای کسبه ای که ملکشان استیجاری است، 
حق  و  مالیاتی  معافیت  یا  کند  پرداخت  را  محل  اجاره 
یا  و  شود  دولت  کمک  مشمول  اصناف  کارگران  بیمه 
نظر  در  اصناف  برای  مدت  دراز  و  بهره  کم  تسهیالت 

گرفته شود تا بتوانند از این شرایط عبور کنند.
علی  اصناف  برخی  فعالیت  درباره  ادامه  در  جعفری 
واحد  هزار  عنوان کرد: ۳۵  رغم محدودیت های جدید 
اما  داریم  بازرس صنفی  و ۱۸  کرمان  استان  در  صنفی 
در مجموع نظارت وجود دارد و بخشی از کار نظارت با 

مرکز بهداشت است.
سخن آخر

بخش  تا  و  مهم  خود  نوع  در  کسبه  نگرانی  و  دغدغه 
زیادی منطقی و درست است، پس این مهم نشان می 
اقدام  نظر  به  شکل  این  به  تعطیلی  راهکار  اتخاذ  دهد 
درستی نیست یا  به عبارتی شکل اجرای آن نامناسب 
است. هر چند که بنا بر شواهد و اخبار تدبیر تعطیلی بازار 
ها یک تصمیم ملی است اما انتظار می رود مسئوالن  با 
ویژه کسبه،  به  و  مردم  های  نگرانی  و  نارضایتی  انتقال 
به دنبال اتخاذ راهکار جایگزین یا تعیین رویه ای برای 

حمایت از مشاغل تعطیل شده باشند.

  بیش از 14 روز از تعطیالت کرونایی می گذرد و طوالنی شدن این محدودیت های 
کرونایی، ضرر و زیان های زیادی را به کسبه در کرمان وارد کرده و موجب گالیه و 
نارضایتی آنان شده و خواهان پاسخگویی مسئوالن هستند و همه یکصدا این سوال را 
می پرسند که آیا تعطیلی اصناف استان و ضرر چند ده میلیاردی مشاغل تاثیری هم 

در بهبود وضعیت کرونایی داشته؟
  رییس اتاق اصناف کرمان: دیواری کوتاه تر از اصناف نیست، با هر تغییر رنگ بندی 
و وضعیت کرونایی، اولین ترکش ها به اصناف می خورد در حالی که نقش اصناف در 

شیوع کرونا کمتر از پنج درصد است
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به قلم
 محمد فتح نجات

روایت »کرمان امروز« از اقدام قابل تحسین دستگاه قضا در شهرستان منوجان که منجر به بیکار نشدن 1200 کارگر شد؛

آغاز به کار دوباره معدن آسمینون قابل تقدیر است

خبرگزاری  خروجی  در  خوبی  بسیار  خبر  جمعه  روز 
و  کارگری  حقوق  فعاالن  و  شد  منتشر  استان  های 
دغدغه مندان صنعت استان را خوشحال ساخت. خبر از 
زبان امید رضایی، دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
راستای سیاست های  منوجان منتشر شد که گفت: در 
اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و تولید و رونق اقتصادی 
قوه  رئیس  تاکیدات  و  رهبری   معظم  مقام  منویات  و 
قضائیه و دستورات رئیس کل دادگستری استان کرمان،  
امسال دچار  از فروردین  معدن آسمینون  منوجان که 
رکود کاری و تعطیلی شده بود  مجدداً راه اندازی شد. 

است  کشور  در  مهم  معادن  از  یکی  آسمینون  معدن 

کارگری،  کار  حوزه  قبیل  از  مشکالتی  با  معدن  این  و 
تعطیلی  به  منجر  که  بود  مواجه  وغیره  دولتی  حقوق 
مشکل  بود. حل  شده  جاری  سال  ماه  فروردین  در  آن 
از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های  با استفاده  این معدن 
استان  قضایی در دستور کار حوزه قضایی شهرستان و 
با رفع مشکالت  قرار گرفت و در کمترین زمان ممکن 
اردیبهشت  اول  از  پرداخت معوقات کارگران   و  موجود 
براساس  است.  گرفته  سر  از  را  خود  فعالیت  معدن  ماه 
درک صحیح از شرایط اقتصادی کنونی و تاکید آیت اهلل 
شهرستان  قضایی  دستگاه  قضاییه،  قوه  رییس  رییسی، 
منوجان با تمام توان از سرمایه گذار و سرمایه گذاری در 

واحدهای تولیدی حمایت خواهد کرد.
اینکه  گرفت،  نیک  فال  به  باید  را  مبارک  اتفاق  این 
در این اوضاع نابسامان کرونا و اقتصاد بیمار کشور یک 
معدن که تنها راه معاش عده ای کارگر در یک شهرستان 
محروم است، از تعطیلی نجات پیدا می کند، قابل تقدیر 

است. باید تقدیر کرد از مدیران و مسئوالن قوه قضاییه 
تا  این زمینه همکاری داشته  نهاد دیگری که در  و هر 
این معدن بزرگ تعطیل نشود. درست است که اینگونه 
فعالیت ها از جمله وظایف مسئوالن مربوطه است، اما در 
این روزگاری که اکثر مسئوالن در انفعال رفتاری به سر 
می برند و گویی اتفاقات مردمی به ایشان ربط ندارد، باید 

از این پیگیری و ورود به موقع قدردانی کرد. 
گوش  و  گویا  زبان  همواره  امروز«  »کرمان  روزنامه 
شنوای مردم بوده و هست، از این رو بر خود وظیفه می 
دانیم که پس از انتشار ده ها مطلب انتقادی در این باره، 
متنی در ستایش و قدردانی از خوبی ها نیز منتشر کنیم. 
اینکه برای بیکار نشدن چندصد کارگر عده ای تمام توان 
خود را به کار بگیرند و با ایجاد راه حل یک نگاه مهم 
اقتصادی-صنعتی را احیا کنند یقینا جای تشکر دارد و 
امیدواریم که همه مدیران استان و به خصوص دولتی ها 

به اینگونه رفتارها دقت بیشتری داشته باشند.

محمد جواد مشکور؛ حکیم روشنگر تاریخ ایران
زبان شناسی  و  ادیب  مورخ،  مشکور  جواد  محمد   
ایران زمین  پربار  فرهنگ  غنای  و  شکوه  بر  که  بود 
افزود. تالیفات این مورخ روشنگر، روشنایی بخش راه 
ایران  فرهنگ  و  تاریخ  درباره  که  است  پژوهشگرانی 

مطالعه می کنند.
جوانی شیک پوش و شادمان از دانش اندوزی را تصور 
کنید که هر چه به دستش می آمد، کتاب می خرید، 
معاصر،  تاریخ  معیشتی  سخت  سال های  در  هم  آن 
قحطی  و  بودند  کرده   اشغال  را  ایران  متفقین  وقتی 
نیم سنگک  یک  برای خرید  مردم  بیداد می کرد،  نان 
نانوایی  طوالنی  های  صف  در  ملتمسانه  ساعت ها 
می ایستادند و با هم از رنج می گفتند، اما او به جای 
و  بندهشن  و  خرد  مینوی  از  و  می خرید  کتاب  نان، 
خرده  اوستا با طلبه ها در حجره هایشان حرف می زد و 
از آنها علل الشرایع، علم االجتماع، شرح لمعه، مکاسب، 
کفایه و اسفار را امانت می گرفت و می خواندشان. این 
جوان شیک پوش محمد جواد مشکور بود که به یکی 

از مورخان نامدار ایران تبدیل شد.
تولد و زندگی

عالءالدین  شیخ  حاج  فرزند  مشکور  محمدجواد 
فرزند حاج شیخ محمدحسن فرزند شیخ علی ارموی 
از  نیز  مادری  طرف  از  بود.  ارومیه  بزرگ  علمای  از 
نوادگان حاج شیخ حسن سنگلجی از علما و فقهای 
اوایل  تا  ناصری  عمر  اواخر  از  که  بود  تهران  معروف 
سلطنت پهلوی از روحانیون نامدار و برجسته به شمار 

می رفت.
خانواده ای  در  اسفند 12۹۷ خورشیدی  در  مشکور 
دوره ای  در  و  شد  متولد  تهران  در  تقوا  و  علم  اهل 
سیاسی،  زمینۀ  در  بسیار  دگرگونی های  با  طوفانی 
فرهنگی و اجتماعی زیست. تحصیالت ابتدایی را در 
اصول،  و  فقه  علم کالم،  و  رساند  پایان  به  دارالفنون 
شریعت،  خود  دایی های  نزد  را  حکمت  و  فلسفه 

آقامحمد و محمدمهدی سنگلجی آموخت.
وی در 1۳1۶ خورشیدی وارد دانشسرای عالی شد و 
در رشته ادبیات فارسی به تحصیل پرداخت و سرانجام 
در 1۳1۸ خورشیدی با درجه لیسانس فارغ التحصیل 

شد.
مشکور زبان عبری را نزد ربی نعیم و زبان سریانی 
 1۳22 در  و  فراگرفت  زیّا  ربی  و  اصلیوا  قس  نزد  را 
در  و  رفت  پاریس  به  ادامه تحصیل  برای  خورشیدی 
تحقیق  به  خاورمیانه  فرهنگ  درباره  سوربن  دانشگاه 
به  موفق  خورشیدی   1۳۳۶ در  و  پرداخت  مطالعه  و 
و  اسالم  تاریخ  رشته  در  دکتری  دانشنامه  دریافت 
به  دانش  و  علم  از  کوله باری  با  و  شد  آن  فرقه های 

وطن بازگشت.
 1۳۴۴ در  ایران  به  مراجعت  از  پس  مورخ  این   
خورشیدی به خدمت تمام وقت در دانشسرای عالی 
درآمد و هم زمان در دانشکده ادبیات و علوم انسانی و 
معارف اسالمی دانشگاه تهران نیز به تدریس پرداخت 

و سرانجام در 1۳۵۸ خورشیدی بازنشسته شد.
خدمات علمی

سه  در  می توان  را  مشکور  تاریخی  پژوهش های 
موضوع »تاریخ ایران و اسالم«، »تاریخ شهرها و اقوام« 
با توجه به  باستان« دسته بندی کرد.  ایران  و »تاریخ 
ارکان  از  یکی  عنوان  به  باستان  ایران  تاریخ  اهمیت 
مطالعه  به  ایرانیان، مشکور  ملی  و عمده هویت  مهم 

و پژوهش درباره تاریخ ایران پیش از اسالم پرداخت.
در زمینه تصحیح آثار، مشکور تنها تصحیح گر یک 
متن کهن نیست، بلکه با مقدمه های مفصل و تعلیقات 
پربارش نکات سودمند و خواندنی را به خواننده عرضه 
می داشت که نه  تنها او را به دریافت و درک صحیح 
متن موردنظر رهنمون می کند، بلکه درباره نویسنده 
متن، جهان زیست و دنیای فکری او و حتی شرایط 
حاکم بر یک دوره از تاریخ ادبیات و فرهنگ ایران نیز 

آگاهی های ارزشمندی به دست می دهد.
این استاد فرهیخته بیش از ۵0 کتاب به رشته تحریر 
درآورده و مقاله های مختلفی را به زبان های فارسی، 
عربی، فرانسوی و انگلیسی از خود به یادگار گذاشته 

است. برخی از تالیفات وی عبارتند از:
کارنامه اردشیر بابکان: یکی از آثار مشکور در زمینه 
بابکان  اردشیر  کارنامه  باستان،  ایران  فرهنگ  و  زبان 
است  بدیهی  است.  بابکان«  اردشیر  نبردهای  »کتاب 

آن  تاریخی  محتوای  همانا  اثر  این  انتخاب  علت  که 
این  است.  بوده  مشکور  عالقه  مورد  موضوع  که  بود 
متن پس از مقدمه ای درباره حمله اسکندر مقدونی به 
ایرانشهر و شمه کوتاهی در خصوص حکومت ملوک 
الطوایف اشکانی، شرح افسانه آمیزی از وقایع تاریخی 
نخستین  بابکان،  اردشیر  آمدن  کار  روی  به  مربوط 
نیز  و  اشکانی  اردوان  با  او  نبرد  و  فرمانروای ساسانی 
درباره جانشین او شاپور و فرزندش هرمز است. بخش 
دیگر کارنامه مربوط به تولد شاپور و هرمز است که آن 
نیز با افسانه آمیخته است. با این همه و با وجود افسانه 
تحوالت  بر  احاطه  به واسطه  اثر  این  آن،  بودن  آمیز 
اجتماعی عصر ساسانی و پس از آن اهمیت بسیاری 

دارد.
گفتاری درباره دینکرد: این کتاب دانشنامه گرانقدر 
در  ایرانیان  بینی  جهان  و  فرهنگ  حاوی  و  مزدیسنا 
 1۳2۵ سال  در  را  آن  نویسنده  است.  باستان  عهد 
مناسبت  به  پورداود  ابراهیم  استاد  به  و  کرده  تالیف 
شصتمین سال تولد ایشان اهدا کرده است. نام دینکرد 
این کتاب که شامل  به معنای »تالیف دینی« است. 
مطالب گوناگون دینی است در اصل ۹ جلد دارد که 
از  آن  از کتاب سوم  بخشی  و  نخست، دوم  جلدهای 

میان رفته است.
 1۳۴۶ در  مشکور  پهلوی:  های  هزاروش  فرهنگ 
ایویم  فرهنگ  برپایه  را  پهلوی  هزوارش های  فرهنگ 
ایوک تالیف کرد. وی پس از تدوین، مقدمه ای بسیار 
درباره  دانشمندان  نظرات  و  آرا  سیر  درباره  جامع 
بدین  را  کتاب  مطالب  که(   - الف  )مقدمه:  هزوارش 
پهلوی،  حروف  ترتیب  جدول  کرد.  تنظیم  ترتیب 
فرهنگ  پهلوی،  فرهنگ  متن  پهلوی،  الفبای  جدول 
هزوارش های پهلوی، هزوارش های پارتی و پارسیک، 
فهرست افعال و ضمایر و حروف در هزوارش، فهرست 
تمام هزوارش ها و لغات پازند، سامی، اوستایی، عربی 
بیان  از  پس  کتاب  این  مقدمه  در  مشکور  پارسی.  و 
نظرات دانشمندان درباره چگونگی پیدایش هزوارش، 
ارایه داده که همین  باره  این  را در  ترین نظریه  تازه 
بدین  است.  نظران  صاحب  پذیرش  مورد  نیز  امروز 
سده  نیم  از  بیش  وجود  با  که  گفت  می توان  ترتیب 
استواری  و  تازگی  از  آن  این کتاب، مطالب  تالیف  از 
و  بهتر  تالیفی  هنوز  طوری که  به  است  برخوردار 

موثق تر در این باره منتشر نشده است.
کتاب  این  ساسانیان:  سیاسی  تاریخ  باستان؛  ایران 
ایران باستان حسن پیرنیا )مشیرالدوله(  دنباله تاریخ 
را  وی  تمام  نیمه  کار  مشکور  محمدجواد  که  است 
این  کرد.  تکمیل  ساسانیان  سیاسی  تاریخ  زمینه  در 
را  تمدن ساسانیان  و  تاریخ  مختلف  کتاب جنبه های 
تاریخ  می کند.  بررسی  و  معرفی  مجزا  بخش های  در 
اقتصاد،  ساسانی،  دولت  ساختار  ساسانیان،  سیاسی 
دین، سپاه جنگ، هنرهای مختلف دوره  ساسانی و... 
مباحث فصل های کتاب را تشکیل می دهند.  در پایان 
کتاب نیز گاه شماری ساسانیان، کتاب شناسی و نمایه 

می آید.
ایران در عهد باستان: این کتاب در ارتباط با دوران 
ایران باستان و از تشکیل دولت ماد تا پایان حکومت 
می شود.  شامل  را  ایران  به  عرب  و حمله  ساسانیان 
پی گیرِی  همراه  به  جغرافیایی  مهم  بسیار  نکته های 
ریشه  برخی از اقوام محلی ایرانی، از مهم ترین مباحث 

این کتاب ارزشمند است.

انقراض  تا  باستان  روزگار  از  زمین  ایران  تاریخ 
بر  است  مروری  فصل   20 در  کتاب  این  قاجاریه: 
تاریخ سیاسی و تحوالت ایران، از عهد باستان تا عصر 
ایران،  را شامل می شود: فالت  این عناوین  قاجار که 
دولت  ایرانی،  داستانی  پادشاهان  ایرانی،  آریایی های 
ساسانیان،  اشکانیان،  سلوکیان،  هخامنشیان،  ماد، 
غزنویان  از  بویه،  آل  تا  طاهریان  از  اسالم،  و  عرب 
مغول،  ایلخانان  مغوالن،  حمله  خوارزمشاهیان،  تا 
سلسله  تیموریان،  تیمور،  و  مغول  بین  شهریاران 
افغانان غلجه زایی، ظهور نادر و سلسله،  صفوی، قیام 

افشار، خاندان زند و قاجار.
 توصیف زریاب خویی از مشکور

سرشناس  مورخان  از  یکی  خویی  زریاب  عباس 
درباره مشکور می گوید: او ابداً سخنی از وضع زندگی 
و نبودن نان، قند، شکر و روغن نمی گفت، در دنیای 
در  داشت.  دانش  و  ادب  شعر،  از  و سخن  بود  کتاب 
بود  انسانی  علوم  و  فلسفه  به  عشقم  من  وقت ها  آن 
ایران پیش  باستان و زبان های  ایران  به  او عشقش  و 
اوستا  و  قدیم  فرس  و  پهلوی  زبان  از  بود.  اسالم  از 
پورداود،  استاد  مرحوم  زبانش  ورد  و  می گفت  سخن 
در  ما  راه  بود.  فن  این  استادان  دیگر  و  بهروز  ذبیح 
بود؛  یکی  معشوق  و  اما عشق  بود  معنوی جدا  علوم 
این  از  کند.  که جلوه  مظهری  و  لباس  هر  در  دانش 
بود  بار  نخستین  من  و  فهمیدیم  را  یکدیگر  زود  رو 
تهرانی  کراوات پوش خوش لباس  میان جوانان  در  که 
شخصی را می دیدم که سخن از فیلم و سینما و تئاتر 
چیزها  این  به  اعتنایی  اصال  و  نمی گفت  اتومبیل  و 
نداشت. آری بی اعتنایی به مادیات وجه مشترک مان 

بود و چه مابه االشتراک خوبی.
خاموشی

در 2۵  ایران  تاریخ  پژوهشگر  و  مورخ  این  سرانجام 
فروردین 1۳۷۴ خورشیدی پس از سال ها تحقیق و 
تفحص چشم از جهان فروبست و پیکرش در بهشت 
به  نویسندگان  و  هنرمندان  ویژه   ۸۸ قطعه  در  زهرا 

خاک سپرده شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
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