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انعقاد یک تفاهمنامه ارزشمند؛

کرمان احداث مدرسه اوتیسم در 
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نخستین فروشگاه 

زنجیره ای »دست آفرین«

 در کرمان افتتاح شد

معرفی بهترین رمان ها 

و داستان های خواندنی 

منتشر شده در سال 99

متن در صفحه دوم
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واریز مستمری 

برای یک میلیون ایرانِی پولدار!

فرمانده انتظامی استان :

پلیس در کنار تالش مضاعف خود

سایر نهادها را نیز در حوزه مقابله  با معضل 

قاچاق یاری خواهد کرد

متخلف حرفه ای  شکار حیوانات وحشی

 در بردسیر دستگیر شد

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
استاندار کرمان خواستار شد:

ایجاد مرکز پایش سرمایه گذاری 

در استان  برای اجرا و تسهیل امور 

سرمایه گذاری پروژه های مهم

که خطر بروز پیک ششم را در استان افزایش داده است؛ کاهش تراژیک استفاده از ماسک  گزارش »کرمان امروز« از 

زنگ خطر کرونایی در استان کرمان

متن کامل در صفحه سوم

   با وجود اینکه سال گذشته حدود 85 درصد از مردم کرمان استفاده از ماسک و دستور العمل های بهداشتی را رعایت می کردند، اما متاسفانه این روزها دستورالعمل ها در استان کرمان 
جدی گرفته نمی شود و میزان استفاده از ماسک در این منطقه به کمتر از 47درصد رسیده است و این در حالی است که به شکل گیری پیک ششم رسیده ایم. هر چند هنوز به طور رسمی 

اعالم نشده است اما روند بستری ها نشان می دهد که در آستانه یک شیب تند و نگران کننده هستیم و همه ما در قبال مرگ هموطنانمان مسئول هستیم و...

کرمان از وسایل حمل و نقل عمومی و استفاده بیش از حد از خودروهای تک سرنشین؛ گزارش »کرمان امروز« از عدم استفاده مردم 

چرا استقبال مردم کرمان از حمل و نقل عمومی کم است؟
متن کامل در صفحه چهارم
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تکمیل  بافت جهت  فوالد  استیل  احیاء  شرکت 
واجد  افراد  از  بافت  شهرستان  در  خود  کادر 

شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را همراه با 
عکس و مستندات برابر با اصل شده حداکثر 
تا تاریخ 30 آبان ماه 1400 به آدرس ایمیل 

baft.st@gmail .com ارسال کنند.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
احیاء استیل فوالد بافت

آگهی استخدام
(سھامی خاص) (سھامی خاص)

   آگهی استخدام        

ادر خود در شهرستان بافت از  ء استیل فوالد بافت جهت تکمیل کشرکت احیا
 ید د واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماافرا

 داد ها  رقرای و  رییس امور حقوق   غلنوان شع
 جنسیت : مرد  حراز  شرایط ا

 نوع قرارداد: تمام وقت  
 تبط حقوق سی حقوقو و باالتر در رشته های مررشنامدرک تحصیلی : کا

 و یا معافیت دایم غیر پزشکی   دارای کارت پایان خدمت
ات ط در شرکت ها و یا ادارات و موسسسال سابقه کاری مرتب 5سابقه کاری : حداقل 

 ثبتی  ، صنعتی و امور ی تجاریامور قراردادهی کامل در انای دولتی و غیر دولتی و آش
 رار می گیرند  در استان کرمان باشند در اولویت قدارای پرونده وکالت  که اشخاصی 
 لد(  ل توبر اساس مح _) تان کرمان بومی اس

 محل کار: شهرستان بافت  
رفاه اجتماعی و با توجه به ، کار و بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل وزارت تعاون  قوق و مزایا  ح

 نتصابی و مسئولیت ا کاریتسلط 
 تامین اجتماعی و تکمیلی  رای بیمه دا
مه خود را همراه با عکس و مستندات برابر  ن واجد شرایط رزومتقاضیا

آدرس ایمیل به  1400بان ماه آ 30با اصل شده حداکثر تا تاریخ 
 baft.st@gmail.comارسال کنند 

 
 فت  شرکت احیاء استیل فوالد با  روابط عمومی و امور بین الملل

حقوق
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اخبار استان

فرمانده انتظامی استان با اشاره به نقش کرمان در 
پیشگیری از انتقال سوخت و کاالی غیرمجاز از هم 
افزائی پلیس و نهادهای دخیل در حوزه جلوگیری 
از قاچاق سوخت و کاال با اجرای طرح های مستمر 

در این زمینه خبر داد.
کمیته  نشست  در  ناظری«  سردار»عبدالرضا 
اطالعات و عملیات قرارگاه مبارزه با قاچاق کاالی 
کشور،  شرایط  به  بنا  کرد:  اظهار  کرمان  استان 
مقرراتی  و  قوانین  همچنین  و  دینی  دستورات 
وضع  کشورمان  ملی  های  سرمایه  حفظ  برای  که 
اقشار  همه  در  مسئولیت  احساس  این  باید  شده، 
این  از  جدیت  با  که  باشد  داشته  وجود  اجتماعی 
تاراج  به  و  قاچاق  زمینه های  از  و  امول محافظت 

رفتن آن ها جلوگیری کنند.
وی افزود: این مساله چنان حائز اهمیت است که 
مقام معظم رهبری شعار این چند سال اخیر را به 

کلیدواژه هایی مرتبط با موازین اقتصادی اختصاص 
فرموده اند و ما نیز در مجموعه انتظامی وظیفه خود 
انجام وظیفه  این حوزه  توان در  تمام  با  می دانیم 
کنیم که در همین راستا پلیس امنیت اقتصادی نیز 

دستاوردهای بزرگی داشته است   .
اخیر  مشکل  رابطه  همین  در  کرد:  تصریح  ناظری 
رخ داده در سامانه های سوخت کشور با هوشیاری 
به  عزیز  مردم  همدلی  و  همراهی  و  امر  مسئوالن 
خوبی مدیریت شد که البته این عکس العمل خوب 
های  هجمه  مقابل  در  پدافندی  توان  مصادیق  از 
های کشور  توانمندی  داد  نشان  و  بود  نیز  دشمن 
عزیزمان در مقابل تهدیدات جدی دشمن در حوزه 
های اقتصادی باال است و البته باید هرچه در توان 
داریم برای مدیریت کم هزینه این تهدیدات به کار 

بگیریم.
همین  در  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 

رابطه طرح اخیر ارتقاء امنیت جنوب و شرق استان 
با الویت برخورد با خودروهای قاچاق بر ظرف چند 
تالش  و  سایه حضور  در  و  شد  اجرا  متوالی  هفته 
پیدا  دست  خوبی  نتایج  به  ماموران  روزی  شبانه 
کردیم که جهت استمرار این طرح برخی داده ها را 
با همکاری سازمان ها و نهادهای دخیل در حوزه 
اجرای ماموریت  تا در  ایم  سوخت گردآوری کرده 
مورد  سوخت  و  کاال  قاچاقچیان  با  مقابله  های 

استفاده قرار بگیرند.  
فرمانده انتظامی استان بیان کرد: در همین راستا 
توقیف  و  تعقیب  شناسایی،  های  عملیات  از  فراتر 
دیگر  و  سوخت  کاال،  غیرمجاز  حمل  خودروهای 
کنترل  همچون  زیربنایی  اقدامات  با  قاچاق  اقالم 
سهمیه  مدیریت  سوخت،  های  سهیمه  مدیریت  و 
های مازاد و غیر مصرفی، تشدید نظارت ها در حوزه 
گمرک و برخی تدابیر دیگر با هم کاری و هم افزائی 

نهادهای دخیل در حوزه سوخت و کاال باید طوری 
انجام تخلف در حوزه  عمل کنیم که هیچکس به 
قاچاق فکر هم نکند که در این رابطه پلیس در کنار 
حوزه  در  نیز  را  نهادها  سایر  خود،  مضاعف  تالش 

مقابله با معضل قاچاق یاری خواهد کرد.

آموزش  کل  ادارات  بین  همکاری  تفاهمنامه 
وپرورش، نوسازی و تجهیز مدارس استان با شرکت 
مدرسه  ساخت  برای   ۱۱۵ سا ختمانی  و  راهسازی 

اوتیسم، منعقد شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، طی 

پرورش،  و  آموزش  کل  مدیران  حضور  با  آیینی 
اتاق  رئیس  و  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی، 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، 
اوتیسم  مدرسه  ساخت  برای  همکاری  نامه  تفاهم 
بین ادارات کل آموزش و پرورش، نوسازی، توسعه 

و تجهیز مدارس استان کرمان و شرکت راهسازی و 
ساختمانی ۱۱۵ منعقد شد.

وپرورش  آموزش  مدیرکل  نسب  اسکندری  احمد 
این  براساس  گفت:  مراسم  این  در  کرمان  استان 
بنای   زیر  با  اوتیسم  مدرسه  مقرر شد  نامه،  تفاهم 

سرویس  مترمربع   ۲۰ با  مترمربع   ۲۰۰ و  هزار 
 ۵۰۰ و  هزار  دیوارکشی،  متر   ۲۰۰ بهداشتی، 
مترمربع محوطه سازی و ۲۲ مترمربع سایر فضا ها 
و  راهسازی  شرکت  همکاری  با  کرمان  شهر  در 

ساختمانی ۱۱۵ ساخته شود.

استاندار کرمان گفت: پروژۀ »صاروج پارس« یک اتفاق 
تاریخی در دل بافت تاریخی شهر کرمان است.

پارکینگ  بزرگ ترین  افتتاح  آیین  در  زینی وند  علی 
که  پارس«  »صاروج  کشور،  جنوب شرق  هوشمند 
رییس  شهری،  مدیران  از  جمعی  و  شهردار  حضور  با 
رییس کل  کرمان،  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و 
و  استان  بازرگانی  اتاق  رییس  استان،  دادگستری 
مقامات نظامی و انتظامی استان در محل این پارکینگ 
برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن میالد امام حسن 
»صاروج  پروژۀ  سرمایه گذار  از  علیه السالم  عسکری 
پارس« و شهرداران دوره های گذشته کرمان به واسطه 
و  کرد  تشکر  کرمان  شهر  در  تاریخی  کار  این  انجام 
که  الگویی  به عنوان  پروژه  این  اجرای  تاریخچه  افزود: 
توانسته از دل موانع قانونِی پیِش رو، راهی را برای اجرا 

پیدا کند، باید به عنوان سند نوشته شود.
وی با اشاره به اینکه حجم قوانین و تفسیر پذیر بودن 

مؤثرباشد،  طرح ها  و  پروژه ها  انجام  در  می تواند  آن ها 
گفت: در این میان سلیقه ها نیز تأثیرگذار است.

استاندار کرمان پیگیری های اداره کل دادگستری استان 
کرمان را در جهت تحقق این پروژه ستود و افزود: جایی 
که موانع زیاد و دست وپاگیر وجود دارد، ذهن مدیران 

می تواند برای حل مسائل راه گشا باشد.
انگیزه  با  و  اینکه مدیران میدانی  بر  تأکید  با  زینی وند 
می توانند  کارها را تسهیل کنند، بیان کرد: با شنیدن 
شرحی از سابقۀ این پروژه و حل وفصل موانع موجود، 
مدیریتی  حوزۀ  در  شجاعت  و  جسارت  شدم  متوجه 

کرمان درجهت اجرای پروژه ها وجود دارد.
وی افزود: شهردار کرمان نیز قابلیت، تخصص و درایت 
شهری  مدیریت  و  دارد  شهر  امور  اداره  برای  را  الزم 
کرمان می توانند دوره خوبی را برای رونق شهر کرمان 

رقم بزند.
مختلف  بخش های  در  کرمان  ظرفیت  کرمان  استاندار 

خوب  را  تاریخی  و  اجتماعی  اقتصادی،  فرهنگی، 
تأثیرگذاری  و  بزرگ  انسان های  گفت:  و  کرد  ارزیابی 
متعلق به کرمان هستند که نمونۀ بارز آن شهید سپهبد 

حاج قاسم سلیمانی است.
زینی وند با تأکید بر اینکه این شهید واالمقام ظرفیت 
معنوی بزرگی را برای کرمان به ارمغان آورد، افزود: این 

ظرفیت نباید دسِت کم گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه درجهت اجرای پروژه های محدودۀ 
میراث فرهنگی، قوانین خاصی وجود دارد که نیازمند 
اجرایی  مدیران  ما  افزود:  است،  هم فکری  و  تعامل 
برای  و  کنیم  دفاع  قانونی  پروژه های  از  داریم  وظیفه 

اجرای آن محکم بایستیم.
استاندار کرمان به وجود زمینه ها و ظرفیت های توسعه 
برای استان کرمان اشاره کرد و پیشنهاد داد برای اجرا 
امور سرمایه گذاری،  تسهیل  و  مهم  پروژه های  رصد  و 

»مرکز پایش  سرمایه گذاری« در استان ایجاد شود.

فرمانده انتظامی استان :
پلیس در کنار تالش مضاعف خود، سایر نهادها را نیز در حوزه مقابله با معضل قاچاق یاری خواهد کرد

انعقاد یک تفاهمنامه ارزشمند؛
احداث مدرسه اوتیسم در کرمان

استاندار کرمان خواستار شد:

ایجاد مرکز پایش سرمایه گذاری در استان  برای اجرا و تسهیل امور سرمایه گذاری پروژه های مهم
با همکاری شهرداری کرمان 

و صندوق کارآفرینی امید؛

نخستین فروشگاه زنجیره ای »سی سی« 

)دست آفرین( در کرمان افتتاح شد
همکاری  با  )دست آفرین(  »سی سی«  زنجیره ای  فروشگاه  نخستین 

شهرداری کرمان و صندوق کارآفرینی امید در کرمان افتتاح شد.
شهردار کرمان در آیین افتتاح این فروشگاه که با حضور پورابراهیمی، 
مدیرعامل  اسالمی،  در مجلس شورای  راور  و  کرمان  مردم  نمایندۀ 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  از  برخی  کشور،  کارآفرینی  صندوق 
کرمان، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستي و گردشگری استان، 
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان و معاون استاندار در محل 
این فروشگاه در پارک »شهید« کرمان برگزار شد، گفت: سال هاست 
که در حوزۀ اقتصادی شامل تولید، توزیع و مصرف، به عنوان سه ضلع 

اصلی مثلث اقتصادی، باید برنامه ریزی درستی انجام دهیم.
محصول  یک  بخواهیم  اگر  اینکه  بیان  با  تبریزی،  َشعرباف  سعید 
توزیع  و  تولید  هزینۀ  باید  شود،  مصرف  کارآمدی  با  و  به درستی 
باید  زنجیره  این  برای  دیده شود، گفت:  و درست  کامل  به طور  آن 

به درستی برنامه ریزی شود.
وی افزود: سال ها در عرف اقتصادی دنیا، تولید و توزیع دارای نگاه 
متمرکزی بود؛ یعنی تصور می شد بنگاه های در مقیاس متوسط به 
وقتی  مقیاس  از  ناشی  و صرفه جویی  دهند  انجام  را  تولید  باید  باال 

به وجود می آید که بتوانیم همۀ اینها را در کنار هم جمع کنیم.
شهردار کرمان گفت: توزیع هم وقتی معنا پیدا می کرد که بتوانیم 
به سمت بنگاه های کالن توزیع برویم تا به هر روشی توزیع را انجام 

دهند.
َشعرباف با بیان اینکه نزدیک به چهل سال -از سال ۱۹۷۰ به بعد- 
ادبیات تولید و توزیع در دنیا، کاماًل متغیر شده و به عبارت دیگر، 
مطلوب،  امروز سرمایه گذاری  گفت:  نیست،  انبوه  تولید  دیگر  تولید 
به  نیست؛  انبوه  و  کالن  مقیاس  در  سرمایه گذاری  معنای  به  لزوماً 
همین دلیل، ادبیات به سمت تأمین مالی انبوه و ایجاد مجموعه های 

تولید کوچک اما به هم پیوسته در یک شبکه رفته است.
وی افزود: در این راستا شکل توزیع هم متفاوت شده و شبکه های 
کاالهای  تا  کرده  کمک  مهم  این  به  سال ها  این  در  نیز  اجتماعی 

مختلفی وارد بازار شود.
نتیجه  این  به  این موارد،  با جمع بندی  شهردار کرمان تصریح کرد: 
می رسیم که اگر امروز قرار است کار مهمی برای تولید انجام شود که 
دغدغۀ اصلی رهبر معظم انقالب و مشکل اول کشور است، باید از 

فرصت های موجود انبوه مردم استفاده کنیم.
ساِزکار  این  طراحِی  جز  چاره ای  زمینه  این  در  کرد:  بیان  َشعرباف 
دهد،  انجام  تولید  خود،  توانمندی  با  متناسب  کسی  هر  که  نداریم 
کاالی او در چارچوب کلی ارزیابی شود و در ادامه، در یک نظام قابل 

قبول توزیع شود.
وی گفت: با کمی تأمل می بینیم این ساِزکار، شبیه کاری است که 

امروز در این فروشگاه انجام می شود.
شهردار کرمان با بیان اینکه شاید این محفل و مکان، جای پُرطمطراق 
و بزرگی نیست، گفت: اما این اقدام، کار بزرگی است و به مدلی کار 
می شود که می تواند به سرعت گسترش پیدا کند، و مردم را جدب 

کرده و متناسب با توانایی افراد، کاالها تولید و توزیع شود.
َشعرباف افزود: شهرداری کرمان نیز از این حرکت  استقبال می کند.

در همۀ حوزه هایی  تقریباً  را  کارهای مشابه  و  اقدام  این  وی گفت: 
که در هویت شهری به  آن نیاز داریم، هم تشویق خواهیم کرد و هم 

توسعه خواهیم داد. 
به  به شدت  کرمان  تاریخی  بافت  در  اینکه  بیان  با  کرمان  شهردار 
مرمت نیاز داریم، گفت: موضوع مرمت آثار تاریخی همواره به لحاظ 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره کل  و  بوده  مسأله ساز  اقتصادی 
ندارند،  را  کار  این  انجام  توانایی  بعضاً  شهرداری،  و  دستی  صنایع 
بین  باصرفه  کاری  دانش بنیان،  نگاه  از  استفاده  با  تیم هایی  اگر  اما 
مرمت آثار تاریخی و کار اقتصادی تعریف کنند، می توانیم بسیاری از 
پروژه های کوچِک بافت تاریخی را به تیم های دانش بنیان بسپاریم و 

یک نوع تولید غیرمتمرکز انجام دهیم.
اقدام می توانیم در یک مقیاس وسیع، بخش  این  با  افزود:  َشعرباف 
زیادی از بناهای تاریخی را احیا کنیم؛ یعنی به جای اتکا به پیمانکاران 

بزرگ، این پروژه ها را به پیمانکاران ریز با بروکراسی کمتر بدهیم.
وی خاطر نشان کرد: بر این اساس این مدل فروشگاهی از نظر من، 
بسیار مطلوب است؛ بنابراین، از این اتفاقات و رخدادها و آموزش هایی 

که قرار است در این مکان ارایه شود، استقبال می کنیم.
اگر مجموعۀ دیگری در کرمان  بیان کرد: همچنین  شهردار کرمان 
اقتصادی، چه  توانمندسازی  در  باشد، چه  کارهایی  متقاضی چنین 
در حوزه های فنی و خدمات شهری و چه در حوزه های دانش بنیان، 
حتماً از آن استقبال کرده و در قالب پروژه های بناهای ماندگار هم 

حتماً بسته های تشویقی به آن ها ارائه خواهیم داد.
زنجیره ای  فروشگاه  کاِر  ادامۀ  برای  همچنین  افزود:  شعرباف 

»سی سی«، با تمام توان همکاری خواهیم کرد.

مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
کرمان  استان  در  که  گمنام  شهید  سه  گفت:  کرمان 
دفن شده بودند، پس از انجام آزمایش های دی ان ای 

شناسایی شدند.
نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل   ، فرد  مهدوی  سرهنگ 
گفت:۳۰  کرمان  استان  مقدس  دفاع  ارزش های 
شهید  سه  که  شدند  شناسایی  کشور  شهیددر سطح 

از استان کرمان هستند، دو شهید اهل استان اصفهان، 
یک شهید اهل خوزستان و یک شهید شناسایی شده 
نیز اهل کرمان است که در شهرکرد تدفین شده است.

مهدی  شهید  اینکه  عنوان  با  فرد  مهدوی  سرهنگ 
)عج(  ولیعصر  دانشگاه  در   ۱۳۸۷ سال  در  تحویلیان 
اصفهان  اهل   ۱۳۴۲ متولد  و  شده  تدفین  رفسنجان 
بوده و از نیرو های ارتشی است، ادامه داد: شهید محمد 

بدیعی که در شهر زهکلوت تدفین شده، متولد ۱۳۵۰ 
اهل کاشان از استان اصفهان هستند.

او با اشاره به اینکه شهید عبدالکریم ابدال زاده که در 
اهل خوزستان  متولد ۱۳۴۳  تدفین شده،  رابر  هنزاء 
والفجر  عملیات  در  بزرگوار  شهید  این  گفت:  است، 
و  رسیده  شهادت  به  سالگی   ۱۸ سن  در  مقدماتی 
فرزندان  انتظار  چشم  سال   ۳۹ حدود  خانواده ها  این 

شهیدشان بودند.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان کرمان با بیان اینکه تعیین محل دفن شهدا با 
خانواده شهدا است و هر تصمیمی که این خانواده ها 
خواست  در  افزود:  هستیم  خدمتشان  در  ما  بگیرند 
استان  در  شهیدشان  فرزند  بدهند  اجازه  که  داریم 

کرمان بماند.

از  بردسیر  زیست  محیط  حفاظت  اداره  سرپرست   
دستگیری متخلف حرفه ای شکار حیوانات وحشی در 

این شهرستان خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست 
اداره  سرپرست  سلجوقی  ضیاءالدین  کرمان:  استان 
با  گفت:  بردسیر  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت 

شناسایی  و  وحشی  کل  راس  دو  شکار  خبر  دریافت 
زیست  محیط  حفاظت  یگان  مأمورین  متخلف، 
کرمان،  شهرستان  بانان  محیط  همراه  به  شهرستان 
مراجع  با  هماهنگی  از  پس   ، آبانماه  دوم  و  بیست 
قانونی و اخذ نیابت قضایی منزل متهم را مورد تفتیش 
قرار دادند. سلجوقی اظهار کرد: در جریان این بازرسی 

الشه دو راس کل وحشی و یک قبضه سالح غیرمجاز 
قانونی  مراحل  سیر  جهت  متخلف  و  ضبط  و  کشف 

تحویل مرجع قضایی شد
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  سرپرست 
بردسیر عنوان کرد: برابر ماده ۱۲ قانون شکار و صید، 
در  شکار  پروانه  داشتن  بدون  وحشی  جانوران  شکار 

مناطق حفاظت شده براساس نظر قاضی  سه ماه تا 
سه سال مجازات حبس دارد.

از تمامی دوست داران محیط زیست درخواست  وی 
کرد هر گونه تخلف محیط زیستی را به سامانه شبانه 
روزی ۱۵۴۰ یا اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 

اطالع دهند.

آزمایش دی ان ای هویت سه شهید گمنام در کرمان را مشخص کرد

متخلف حرفه ای  شکار حیوانات وحشی در بردسیر دستگیر شد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
قانون  موضوع  اول  هیأت   1400/07/07 مورخ   140060319005000409 شماره  رأی  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس کدخدا حسن آبادی فرزند 
کاظم بشماره شناسنامه 12 صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 325 متر مربع 
پالک 1 فرعی از 382 - اصلی واقع در بخش 23 کرمان به نشانی شهداد - بلوار کشاورز کوچه 
شهید ضرابی خریداری از مالک رسمی آقای حسن سلطانزاده خبیصی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ظرف مدت یک 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.1015 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/10  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/24

ابراهیم سیدی -رییس ثبت اسناد و امالک

اداره آموزش و پرورش شهرستان زرند در نظر دارد در اجرای ماده ۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )قانون الحاق ۲( و آیین نامه اجرایی 
آن تعدادی از امالک خود را از طریق مزایده شماره ۵۰۰۰۰۰۴۹۸۷۰۰۰۰۰۳ به صورت قرارداد اجاره به مدت سه سال به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس )setadiran.ir( مراجعه و ثبت نام نمایند. شرکت در مزایده فقط از طریق سامانه مذکور امکان پذیر 
خواهد بود.

مهلت شرکت در مزایده از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ لغایت ۱۴۰۰/۰۹/۰6 می باشد. قبل از شرکت در مزایده ضمن هماهنگی با واحد تدارکات آموزش و پرورش از ملک مورد 
نظر بازدید فرمایید. هزینه نشر آگهی و کارشناسی امالک بر عهده برندگان مزایده می باشد.

آگهی مزایده اجاره امالک مدیریت آموزش و پرورش شهرستان زرند 

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

واریز مستمری برای یک میلیون ایرانِی پولدار!

گوجه فرنگی هم می تواند معجزه کند

پولدار!«  میلیون  به یک  »امداد  عنوان  با  گزارشی  در  فرهیختگان  روزنامه 
مستمری بگیر   ۱۰ تا   ۸ دهک های  از  پردرآمد  خانوار  هزار   ۳۷۷ کرد:  اعالم 

کمیته امداد و بهزیستی هستند.
پولدار!«  میلیون  یک  به  »امداد  عنوان  با  گزارشی  در  فرهیختگان  روزنامه 
مستمری بگیر   ۱۰ تا   ۸ دهک های  از  پردرآمد  خانوار  هزار   ۳۷۷ کرد:  اعالم 

کمیته امداد و بهزیستی هستند.
در بخشی از این گزارش آمده است:

* درحالی که در سال های اخیر ۷6 درصد از خانوارهای واقع در سه دهک  
نهاد  دو  معنوی  و  مادی  حمایت های  چتر  از  خارج  سه(  تا  کم درآمد)یک 
حمایتی کمیته امداد و بهزیستی بوده اند، اما در سویی دیگر ۳۷۷ هزار خانوار 
نهاد مستمری می گیرند. درخصوص  دو  این  از   )۱۰ تا   ۸ پردرآمد)دهک های 
از  بیش  به  جمعیت شان  سه  نفری،  خانوار  بعد  با  خانوار)که  هزار   ۳۷۷ این 

یک میلیون نفر می رسد( دو تفسیر می توان ارائه داد.
نهادهای  در  اقتصادی  داده های  و  اطالعات  کمبود  از  خانوارها  این  یا   *
حمایتی سوءاستفاده کرده و مستمری دریافت می کنند یا اینکه این خانوارها 
کم درآمد بوده اما با اجاره حساب های شخصی، کارت های بانکی و حتی اسناد 
پردرآمدها  جمع  به  متخلفان  دیگر  و  پولشویان  مالیاتی،  فراریان  به  هویتی 
پیوسته اند که البته فقط اجاره اسناد هویتی را دریافت کرده و سود اصلی در 

جیب متخلفان است.
با  صورت گرفته  بررسی  طی  اینکه  دیگر  تاسف بار  و  قابل تامل  آمار  اما   *
آزمون وسع پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان از خانوارهای تحت پوشش نهادهای 
حمایتی، ۱۷۱ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و 2۰5 هزار 
سازمان  پوشش  تحت  خانوارهای  درصد   2۱ از  بیش  )معادل  خانوار   69۷ و 
هفت  دهک های  یعنی  اقتصادی  باالی  دهک های  خانوارهای  جزء  بهزیستی( 

تا ۱۰ بوده اند.
* آمار تأمل برانگیز دیگر، تعداد قابل توجه جمعیت زیرخط فقر است. براساس 
اجتماعی«  تامین  و  رفاه  نظام  کارآمدی  ضرورت های  و  »الزامات  گزارش 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اجتماعی  رفاه  مطالعات  دفتر  توسط  که 
تهیه شده، نرخ فقر یا همان نسبت جمعیت زیرخط فقر به کل جمعیت کشور 
از حدود 2۰ درصد در سال ۱۳۸5 به 24 درصد تا سال ۱۳92 و به ۳۳ درصد 
جمعیت  کل   ۱۳۸5 سال  در  گزارش  این  طبق  است.  رسیده   ۱۳9۸ سال  تا 
زیرخط فقر مطلق ۱4 میلیون نفر بوده اند که حاال در سال ۱۳9۸ به بیش از 
2۷ میلیون و 6۰۰ هزار نفر رسیده است. به عبارتی درحالی که طی سال های 
۱۳۸5 تا ۱۳9۸ جمعیت کشور با رشد ۱.2 برابری از ۷۰ میلیون و 5۰۰ هزار 
نفر به ۸4 میلیون نفر رسیده اما طی این مدت جمعیت زیرخط فقر کشور با 

رشد 2 برابری از ۱4 به 2۸ میلیون نفر رسیده است.

فراوان  درمانی  خواص  علت  به  فرنگی  گوجه  صداوسیما:  خبرگزاری 
می تواند باعث جلوگیری از بیماری های مختلف شود.

گوجه فرنگی دارای خواص فراوانی است و برای کسانی که قصد الغری 
آمریکای  آن  خاستگاه  و  بود  خواهد  موثر  بسیار  دارند  وزن  کاهش  یا 
جنوبی است و حاوی مقدار زیادی پتاسیم، منگنز، منیزیم، مس و فسفر 

است.
C یک ماده مغذی برای حفظ سالمتی تمامی افراد به ویژه   ویتامین 
بانوان باردار است. گوجه فرنگی در علم گیاه شناسی به عنوان یک میوه 

تلقی می شود، اما کشاورزان آن را جزو سبزیجات می پندارند.
از خواص گوجه فرنگی می توان به درمان سرطان های گوناگون، تنظیم 
دوران  برای  مفید  مو،  و  پوست  بهبود سالمت  وزن،  کاهش  فشار خون، 
سیگار،  دود  اثرات  رفع  قلب،  تقویت  کلسترول،  سطح  کاهش  بارداری، 
بهبود بینایی، تقویت سالمت گوارش، فراهم کردن خوابی راحت و بهبود 
حرکت عضله ها، مدیریت دیابت، کاهش خطر ابتال به سنگ کیسه صفرا، 
کاهش  بدن،  ایمنی  سیستم  تقویت  ها،  استخوان  استحکام  و  تقویت 

التهاب، افزایش قدرت مغز، تقویت سالمت کبد و ... اشاره کرد.
95 درصد گوجه فرنگی آب و 5 درصد باقیمانده آن را کربوهیدرات و 
 A، C، فیبر تشکیل می دهد. گوجه ها حاوی مقدار خوبی از ویتامین های
مقداری  و  پروتئین  و  فیبر  گیاه حاوی  این  است.   B و خانواده گروه   K

ترکیبات ارگانیک مانند لیکوپن است که به شدت برای سالمتی و تقویت 
سیستم ایمنی بدن موثر است.

همچنین گفتنی است که استعمال دخانیات باعث ابتال به سرطان ریه 
می شود و گوجه فرنگی می تواند باعث جلوگیری از بروز این بیماری در 
است،  اسیدفولیک  دارای  اینکه  علت  به  فرنگی  گوجه  شود.  افراد  بدن 
می تواند باعث جلوگیری از استرس و اضطراب شود یا آن را از بین ببرد.

تحریک  باعث  می تواند  آن  مصرف  و  است  فیبر  دارای  فرنگی  گوجه 
فیبر  بنابراین  فشار خون شود،  کاهش  و  یبوست  از  و جلوگیری  روده ها 
سوخت و ساز چربی ها را بهبود می دهد، تجمع چربی را از بین می برد و 

به اینصورت در کاهش وزن کمک خواهد کرد.
از  جلوگیری  باعث  و  است  کالری  کم  مغذی  مواد  جزو  فرنگی  گوجه 
الغری  یا  وزن  کاهش  قصد  اگر  بنابراین  می شود؛  بدن  در  چربی  جذب 
دارید، می توانید در طول روز از آن استفاده کنید. همچنین ویتامین های 
C موجود در آن هم باعث جلوگیری از بروز التهاب در بدن خواهد شد و 
به علت اینکه سرشار از ویتامین ها و مواد مغذی گوناگون است؛ بنابراین 

باعث تامین 4۰ درصد از ویتامین C در بدن افراد خواهد شد.
و ساخته شدن  ترمیم سلول ها  برای  فرنگی  در گوجه  موجود  پروتئین 
بروز شوره سر  باعث  اگزما و پسوریازیس  بود.  ماهیچه ها مناسب خواهد 
در افراد می شوند؛ بنابراین مصرف گوجه فرنگی می تواند به کالژن سازی 
پوست کمک کند و در نهایت از بروز شوره و پوسته پوسته شدن سر هم 

جلوگیری خواهد کرد.
عواملی  با  فرنگی  از مصرف گوجه  بعد  که  دارد  احتمال  افراد  از  برخی 
ورم  گلو،  خارش  عطسه،  و  سرفه  اگزما،  پوست،  خارش  کهیر،  مانند: 
صورت، دهان و زبان رو به رو شوند که در این صورت باید مصرف آن را 

کنترل کنند.

گزارش »کرمان امروز« از کاهش تراژیک استفاده از ماسک که خطر بروز پیک ششم را در استان افزایش داده است؛

زنگ خطر کرونایی در استان کرمان

اشاره:
با وجود اینکه پارسال بیش از ۸5 درصد مردم کرمان از 
رعایت  را  بهداشتی  های  العمل  دستور  و  استفاده  ماسک 
نمی  گرفته  جدی  ها  العمل  دستور  این  اینک  هم  کردند 
شود و میزان استفاده از ماسک در این منطقه به کمتر از 
به شکل  است که  این در حالی  و  است  4۷ درصد رسیده 
گیری پیک ششم رسیده ایم. هر چند هنوز به طور رسمی 
اعالم نشده است اما روند بستری ها نشان می دهد که در 
همین  در  هستیم.  کننده  نگران  و  تند  شیب  یک  آستانه 

زمینه گزارشی تهیه شده که درادامه  قابل مطالعه است.
کمترین میزان  دستور العمل ها در کرمان

همچنان  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاونت  اعالم  به  بنا 
دستور العمل های بهداشتی شامل رعایت بهداشت فردی، 
تهویه  از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و  استفاده 
مناسب است که همگان ملزم  به رعایت این نکات هستند تا 
از بروز و انتشار ویروس جلوگیری کنیم. این در حالی است 
که به اعالم وزارت بهداشت رعایت پروتکل ها هنوز آنطور 
که  باید به ویژه در برخی استان ها جدی گرفته نمی شود 
به عدد 4۷ درصد  ها در کشور  پروتکل  رعایت  میانگین  و 
رسیده است که عدد پایینی است و کمترین میزان رعایت 
به  مربوط  عمومی  اماکن  در  بهداشتی  های  العمل  دستور 
استان های کرمان و چهار مهال بختیاری و بیشترین میزان 
رعایت دستور العمل های بهداشتی در اماکن عمومی مربوط 

به همدان و لرستان است.

نکته رسید که  این  به  توان  با گشتی در سطح شهر می 
شده  باعث  موضوع   این  و  ندارند  ماسک  شهروندان   همه 
است تا دوباره شاهد افزایش میزان  بستری ها در بیمارستان 

ها  باشیم.

میزان  بستری ها  در کرمان
اکنون  هم  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  گفته  به 
هستند  بستری  استان  های  بیمارستان  در  6۸9بیمار 
کرونا،  تشخیصی  تست  لحاظ  به  آنها  نفر   2۷۱ ابتالی  که 

قطعی است و ۱4۰ نفر در آی سی یو و 4۸ نفر آنها تحت 
ونتیالتور هستند. 

افزایشی  روند  از  تاسف  ابراز  ضمن  نژاد  رشیدی  دکتر 
تعداد  استان  در  کرد:  اظهار  کرمان،  استان  در  ها  بستری 
بیماران بستری هفته پیش نسبت به دو هفته قبل افزایش 
تعداد  که  است  هایی  استان  جزو  کرمان  متاسفانه  و  یافته 
بیماران بستری آن رو به افزایش و این هشدار بسیار جدی 
حساسیت  با  را  بهداشتی  های  دستورالعمل  باید  و  است 

بیشتری رعایت کنیم.
چرا مردم ماسک نمی زنند...

به میان برخی از شهروندان رفته ایم تا بدانیم چرا دیگر 
از ماسک استفاده نمی کنند و با این پاسخ ها مواجه شده 
ایم:" واکسن زده ام، دیگر نیازی به ماسک نیست." ،" من 
تازه کرونا گرفتم و آنتی بادی دارم"، "ماسک زدن  فایده 
ندارد همسایه ما ماسک می زد اما با این وجود فوت کرد"، 
"مگر چقدر عمر می کنیم که آن را هم ماسک بزنیم"، "از 
ماسک خسته شده ام، نمی توانم درست نفس بکشم"،" مگر 
حقوق من چقدر است که بخشی از آن  را  برای تهیه ماسک 
دارم"،" چرا  بر  با خودم  کنم  می  فراموش  گاهی  بدهم"،" 

ماسک  را رایگان در اختیار مردم نمی دهند" و...
سخن آخر 

از سوی دیگر آمار دقیقی در دسترس نیست که کدام گروه 
دارند؛ مردان   از ماسک  استفاده  به  تمایل کمتری  از مردم 
افراد  کاسبان؟  یا  کارمندان  جوانان،  یا  سالمندان  زنان؟  یا 
باالی شهر یا پایین شهر؟ اما چیزی که عیان و مشهود است 
این است که اگر شهروندان  به زعم واکسیناسیون گسترده 
ماسک ها را کنار بگذارند و یا در دورهمی ها شرکت کنند 
و به عروسی و مهمانی بروند و یا دراماکن شلوغ حضور یابند 
از آن  باید  امکان اوج گرفتن  دوباره بیماری وجود دارد و 

روز ترسید...

  با وجود اینکه سال گذشته حدود 85 درصد از مردم کرمان استفاده از ماسک و دستور 
استان  این روزها دستورالعمل ها در  متاسفانه  اما  را رعایت می کردند،  بهداشتی  العمل های 
کرمان جدی گرفته نمی شود و میزان استفاده از ماسک در این منطقه به کمتر از 47درصد 
رسیده است و این در حالی است که به شکل گیری پیک ششم رسیده ایم. هر چند هنوز به 
طور رسمی اعالم نشده است اما روند بستری ها نشان می دهد که در آستانه یک شیب تند 

و نگران کننده هستیم و همه ما در قبال مرگ هموطنانمان مسئول هستیم و...

بنده ی 
پول

توهین  ام  به زندگِی شاعرانه  آید  زباِن شان می   
می کند

اگر چیزی بگویم 
چشم هاِی شان با تحقیر به شخصیتم نگاه می کنند

اگر بخواهم به خود بودنم اصرار کنم
 به شعورم فحش می دهند 

آخر کدام دست من 
َزنگ خانه ی تان را برای گدایی زده 

همه اش تقصیر احساس هایم هست 
هرچه می گویم 

کسی حوصله ندارد
کسی مهربان نیست 

کسی نمی خواهد شما را بشنود 
ولی می گویند بگو 

ولی می گویند حداقل ما را  در شعر هایت بگو 
من چکار کنم حاال 

با کی از عشق بگویم 
وقتی همه بنده ی پول هستند

به قلم
سامان ساردویی

یادداشت: 
کابوس شب

نگاهت  فقط  زنم  نمی  حرف 
که  دانم  می  خوب  و  کنم  می 
الزم  نگاه  نیست.  کافی  نگاه 

چرا  ندارم  گفتن  نیست. جرات  کافی  ولی  است 
روشن  آدمی  های  حرف  بند  در  دلت  شاید  که 
تر باشد. برای گوش هایمان مامور نگذاشته ایم تا 
فقط حرف های یک نفر را دریابد تو آزادی که 
بشنوی و میان دریافت هایت به قضاوت بپردازی 
هر  ترسم  می  شدن  قضاوت  و  مسابقه  از  من  اما 
جا که پای رقابت در میان باشد عقب می ایستم 
و فقط نگاه می کنم. حرف نمی زنم مرا نشنیده 
بگیر. مرا اتفاقی نیفتاده ببین تا آرامش داشته باشی 
اهل رقابت نیستم سکوتت را خط خطی نمی کنم 
که ثانیه هایت در مسیر آفتاب حرکت کند و دلت 
همیشه گرم باشد. گاهی آنقدر می خواهمت که 
بین زمین و آسمان معلق می مانم یعنی از تو که می 
گذرم غرق در رویای تو هستم به همین رویا اکتفا 
می کنم تا وجدانم آرام بگیرد خاموشی ام سرشار 
از فریادهایی عاشقانه است که شاید شنیده نشوند 
است.  پیچیده  جهان  در  صدا  ترافیک  که  چون 
بعضی آدم ها اصال شنیده نمی شوند. گالیه کم 
کنم که تو را بیشتر از آفتاب دوست دارم و این 
دلیل محکمی برای زنده ماندن است که سکوتم 
را دوام بیاورم. اگر چه گاهی یک نگاه آتش می 
زند اما گاهی نیز کافی است که دنیایم را بسازد.  
به رویایم جان دهد دست از روی دست بردار و 
همراه زندگی به روح باران جان بده تو محبوب 
نیست.  برای آرزوهایت کافی  نگاه  اما یک  منی 
به جستجوی آفتاب برو تویی که باید زندگی را 
خلق کنی و یا آن را در الیه های تاریخ دفن کنی 
بزرگ ترین هدفم در زندگی خوشبختی توست 

که نگاه و حتی زبان برایش کافی نیست. 
در نگاهت زندگی باران گرفت 

درد را در روح و جان آسان گرفت 
یک نفر انگار در کابوس شب 
با نگاهی عشق از انسان گرفت

به قلم
مهناز سعید
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هوش مصنوعی به کمک 
صنعت کشاورزی می آید! 

صنعت  در  اکنون  که  است  جدید  فناوری  یک  مصنوعی  هوش 
کشاورزی و کشت محصوالت بهتر مورد استفاده قرار می گیرد.

فعالیت های  مهم ترین  شک  بدون  و  قدیمی ترین  از  یکی  کشاورزی 
راه  مختلف  سال های  طی  در  مردم  است.  بوده  زمان  طول  در  بشر 
طوالنی را در نحوه کشاورزی و رشد محصوالت با معرفی فناوری های 
تا  انقالب کشاورزی  از  این حوزه  پیشرفت های  اند.  پیموده  حرفه ای 
دوران مدرن، گواهی بر این است که بشر برای تولید غذا چه کار هایی 
را انجام داده است. بنیادی وجود دارد که به عنوان طرفدار روش های 
پشتیبانی  جدید  و  سنتی  روش های  و  ابزار ها  از  پایدار،  کشاورزی 
می کند. یکی از زمینه های امیدوارکننده استفاده از هوش مصنوعی 
)AI( برای بهبود عملکرد کشاورزی، کیفیت و پایداری زمین و آب 

است.
 هوش مصنوعی چیست؟

یک تعریف متداول از AI عبارت است از »توانایی یک سیستم یا یک 
ربات در انجام کار هایی که معموالً انسان از پس آن بر نمی آید و این 
امر توسط رایانه کنترل می شود.« هدف از هوش مصنوعی حمایت و 
تسریع در تصمیم گیری انسان است و قرار نیست جایگزین آن باشد. 
هوش مصنوعی در درجه اول این کار را با کشف داده های هوشمند 
به عنوان مثال، همبستگی ها و تشخیص الگو، تجسم مانند نمودار ها 
قابلیت های  و  سیستم  کدگذاری  و  ماشینی  یادگیری  داشبوردها،  و 
مصنوعی  هوش  نمونه های  از  می دهد.  انجام  پیشرفته  پیش بینی 
)مانند  دیجیتال  دستیار های شخصی  به  می توان  روزمره  زندگی  در 
و  زبان  ترجمه  سایبری،  امنیت  آنالین،  تبلیغات  و  خرید  سیری(، 

تشخیص اخبار جعلی اشاره کرد.
آفات،  کنترل  تر،  سالم  محصوالت  تولید  به  کمک  برای  کشاورزی 
نظارت بر خاک و شرایط رشد، سازماندهی داده ها، کمک به حجم کار 
و بهبود طیف گسترده ای از وظایف مرتبط با کشاورزی در کل زنجیره 
است.  آورده  روی  از هوش مصنوعی  استفاده  به  غذایی،  مواد  تامین 
پایدار  و  در کشت محصوالت سودآور  کشاورزان  به  مصنوعی  هوش 
با ارائه راهنمایی های مناسب در مورد مدیریت آب، نوع محصولی که 
باید کشت شود، کاشت بهینه، کنترل حمالت آفات و مدیریت تغذیه 

کمک می کند.
 کارایی هوش مصنوعی در کشاورزی

الگوریتم های یادگیری ماشین و بررسی تصاویر گرفته  از  با استفاده 
شده توسط ماهواره ها و پهپادها، فناوری های مجهز به هوش مصنوعی 
شرایط آب و هوایی را پیش بینی، پایداری محصول را تجزیه و تحلیل 
گیاهان  تغذیه ضعیف  و  آفات  یا  بیماری ها  نظر وجود  از  را  مزارع  و 
ارزیابی  باد  و  بارندگی  دما،  مانند  داده هایی  از  استفاده  با  مزارع  در 
می کنند. عالوه بر این، هوش مصنوعی به بهبود ژنتیک بذر و توسعه 
ماشین آالت کشاورزی کارآمدتر کمک می کند. با چنین راه حل های 
مبتنی بر هوش مصنوعی، کشاورزان می توانند نیاز های جهان را برای 
افزایش مواد غذایی پایدار بدون کاهش منابع طبیعی گرانبها برآورده 

کنند.
استارتاپ PEAT چه کاری انجام می دهد؟

نوع و تغذیه خاک عامل مهمی در نوع و کیفیت محصولی است که 
کشت می شود. تعیین کیفیت خاک می تواند بسیار دشوار باشد. یک 
استارتاپ فناوری مستقر در آلمان به نام PEAT یک برنامه کاربردی 
نام Plantix را توسعه داده است که  مبتنی بر هوش مصنوعی به 
بیماری های  و  آفات  جمله  از  خاک  در  مغذی  مواد  کمبود  می تواند 
تشخیص  بر  مبتنی  فناوری  از  برنامه  این  کند.  شناسایی  را  گیاهی 

تصویر استفاده می کند.
از تلفن های هوشمند، کشاورزان  با استفاده  با ثبت تصاویر گیاهان   
می توانند ایده بگیرند که کدام کود بیشتر به بهبود کیفیت برداشت 
از  دیگر  یکی   Trace Genomics شرکت  می کند.  کمک 
در  کشاورزان  به  که  است  ماشینی  یادگیری  بر  مبتنی  شرکت های 
تجزیه و تحلیل خاک کمک می کند. چنین برنامه هایی به کشاورزان 
کمک می کند تا وضعیت سالمت خاک و محصول را زیر نظر داشته 

باشند و محصوالت سالم با سطح بهره وری باالتر تولید کنند.
داده هایی که توسط حسگر ها و پهپاد های هوشمند ضبط می شوند، 
مجموعه  جدیدی از اطالعات را در اختیار کارشناسان کشاورزی قرار 
می دهند. اکنون می توان داده های حسگر درباره رطوبت، کود و سطوح 
مواد مغذی طبیعی را برای تجزیه و تحلیل الگو های رشد هر محصول 
در طول زمان ترکیب کرد. یادگیری ماشینی یک فناوری عالی برای 
ترکیب مجموعه  داده های عظیم و ارائه توصیه هایی برای بهینه سازی 

عملکرد محصول است.
نحوه تشخیص آفات  توسط سیستم های هوش مصنوعی

آسیب  کشاورزان  به  که  هستند  دشمنانی  بدترین  از  یکی  آفات 
می رسانند. سیستم های هوش مصنوعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای 
و الگوریتم ها، داده های تاریخی را مقایسه و می توانند تشخیص دهند 
که آیا حشره ای در زمین وجود دارد یا خیر. هشدار ها به گوشی های 
را  احتیاطی الزم  اقدامات  بتواند  تا  ارسال می شود  هوشمند کشاورز 
استفاده  آفات  کنترل  راه حل های  از  بهینه  ترکیبی  از  و  انجام دهد 
داده های  از  استفاده  با  بین المللی  آژانس های  و  ملل  سازمان  کنند. 
بهبود  برای  زمینی  درون  حسگر های  و  سرنشین  بدون  پهپاد های 

مدیریت آفات اقداماتی را انجام داده اند.
کشاورزان با استفاده از هوش مصنوعی، داده های دوربین مادون قرمز 
و هواپیما های بدون سرنشین همراه با حسگر می توانند سطح سالمت 
نسبی گیاهان را پایش و هجوم آفات را قبل از وقوع آن پیش بینی و 
شناسایی کنند. در واقع، بسیاری از شرکت ها با بهره گیری از هوش 
مواد  از  استفاده  تا  کنند  کمک  کشاورزان  به  دارند  قصد  مصنوعی 
شیمیایی را کاهش دهند که این عمل در نتیجه منجر به آب، هوا، 

خاک و زیستگاه حیات وحش سالم تر می شود.
از مناطق آمریکای شمالی است،  آب کمیاب ترین منبع در بسیاری 
اصلی  تجارت  به عنوان  به کشاورزی  بیشتر  ویژه در جوامعی که  به 
خود متکی هستند. کارآمد بودن در استفاده از آن می تواند به معنای 
عملیات کشاورزی  یا  مزرعه  یا عدم سوددهی  بین سوددهی  تفاوت 
باشد. برنامه ریزی خطی اغلب برای محاسبه مقدار بهینه آب مورد 
نیاز یک مزرعه یا محصول معین برای رسیدن به سطح عملکرد قابل 
قبول استفاده می شود. الگوریتم های یادگیری ماشینی برای حصول 
اطمینان از دریافت آب کافی در مزارع و محصوالت کشاورزی برای 

بهینه سازی عملکردشان ایده آل هستند.
ژنتیک بذر بهره وری را بهبود بخشیده، نیاز به کنترل بیماری ها و آفات 
باورند  این  بر  از مردم  بنابراین بسیاری  آبیاری را کاهش می دهد،  و 
که هوش مصنوعی منجر به بهبود ژنتیک بذر خواهد شد. تحقیقات 
UChicago نشان می دهد که با افزودن ژن کد کننده پروتئینی به 
نام FTO و پیشرفت جدید RNA، عملکرد گیاهانی، چون برنج و 
سیب زمینی ۵۰ درصد افزایش می یابد و تجزیه و تحلیل ها نشان داد 

که گیاهان سرعت فتوسنتز خود را بیشتر کرده اند.
منبع:  باشگاه خبرنگاران جوان

گزارش »کرمان امروز« از عدم استفاده مردم کرمان از وسایل حمل و نقل عمومی و استفاده بیش از حد از خودروهای تک سرنشین؛

چرا استقبال مردم کرمان از حمل و نقل عمومی کم است؟

یقینا متوجه  باشید  اگر شما هم ساکن شهر کرمان 
خواهید شد که این روزها چقدر ترافیک غیرطبیعی 
شهر  معابر  از  بسیاری  در  و  است  شده  افزایشی 
وجود  ترافیک  تحمل  ظرفیت  راستی  به  که  کرمان 
که  زنجیره ای  های  ترافیک  شاهد  روزها  این  ندارد، 
به حق  را درگیر می سازد، هستیم.  چندین چهارراه 
به  توجه  با  کرمان  شهر  کنیم،  بررسی  بخواهیم  اگر 
جمعیت و وسعتی که دارد اصال نباید ترافیک داشته 
باشد و امروز در مرتبه و مرحله ای نیستیم که طی 
مسافت دو چهارراه بیش از 4۰ دقیقه زمان ببرد. این 
انجام  اشتباه  ما  شهرسازی  یک؛  که  دهد  می  نشان 
رود.  نمی  آن  ترمیم  بار  زیر  هم  و کسی  است  شده 
استفاده  رغبت  البته  و  فرهنگ  متاسفانه  اینکه  دوم 
از سیستم حمل و نقل عمومی در کرمان بسیار کم 
از  استفاده  به  مردم  ترغیب  برای  هم  یعنی  است. 

این سیستم فرهنگ سازی الزم انجام نشده است و 
هم اینکه مردم به دلیل ضعف سیستم حمل و نقل 
ضعف  از  منظور  کنند.  نمی  استقبال  آن  از  عمومی 
یعنی همان معیوب و یا کثیف بودن برخی از اتوبوس 
ها و نبود مسیر اختصاصی برای آنهاست. اگر به تهران 
و یا مشهد سفر کرده باشید متوجه خواهید شد که 
بی آر تی  البته سیستم  و  ها  اتوبوس  از  بسیاری  برای 
در  وسایل  این  هرگز  که  است  شده  تعبیه  مسیری 

ترافیک قرار نمی گیرند و استفاده از آنها برای مردم 
در  مورد  این  متاسفانه  است.  زمان  در  جویی  صرفه 
در  آن  امتداد  و  شریعتی  خیابان  از  غیر  به  کرمان 

خیابان بهشتی در معبری دیگر رعایت نشده است. 
از سویی دیگر معضلی که در شهر کرمان بارها از سوی 
مردم این شهر مورد انتقاد قرار گرفته است، کمبود 
ایستگاه ها و نبود ایستگاه در بسیاری از نقاط شهر 
کرمان است. به خصوص مناطقی نوساز در محدوده 

پل راه آهن و فرودگاه که متاسفانه آنطور که باید 
مورد پوشش حمل و نقل عمومی قرار نگرفته اند. این 
ناخوشایند  اتفاقات  از  بسیاری  منشا  موضوع خودش 
در شهر کرمان است. به عنوان مثال خانواده ای که 
به دلیل فقر مجبور به استفاده از حمل و نقل عمومی 
حوالی  در  و  شهر  قدیمی  بافت  در  حتما  باید  است 
میدان مشتاق و کوچه پس کوچه های قدیمی باشد 
تا شاید به مسیر اتوبوس ها نزدیک تر شود. از سویی 
دیگر بسیاری از شهروندان کم درآمد کرمانی هستند 
زندگی  محل  از  اتوبوس  ایستگاه  دوری  دلیل  به  که 
ایشان، اصال استفاده از این سیستم مفید و کم ضرر را 
در برنامه زندگی خود قرار نداده اند و این نکته سطح 
رفاه این قشر را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه 
به نظر سنجی که ما انجام داده ایم و نظرات مردمی 
از شورای جدید شهر کرمان و همچنین شهردار این 
و  کرده  ورود  موضوع  این  به  که  خواهیم  می  شهر 
در  به خصوص  را  ها  ایستگاه  تعداد  تر  هرچه سریع 
مناطق کم برخوردار افزایش دهند. اینکه ما در برخی 
محله های اعیان نشین شهر کرمان این ایستگاه ها 
را افزایش دهیم لطفی به قشر مستضعف شهر کرمان 
نشده است و باید در این موضوع بازنگری جدی انجام 
شود. به امید فردایی بهتر که در آن همه رفتارهای 

نهادها و ارگان ها برای مردم مفید باشد.

به قلم 
محمد فتح نجات

معرفی بهترین رمان ها و داستان های خواندنی 
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 روزگار سخت
 »روزگار سخت«  آخرین رمان »ماریو بارگاس یوسا«، 
 ۲۰۱۹ اکتبر  در  که  است  پرویی،  شهیر  نویسنده ی 
ترجمه ی  زمان  تا  است.  منتشر شده  اسپانیایی  به زبان 
نشده  برگردانده  انگلیسی  به  کتاب  فارسی،این  به  اثر 
متن  روی  از  سخت«  »روزگار  فارسی  ترجمه ی  بود. 
مداخله ی  به  داستان  است.  شده  انجام  اسپانیایی 
ایاالت متحده ی آمریکا در گواتماال و کودتای نظامی که 
دولت  و  شد  انجام  آرماس«  کاستیلو  »کارلوس  توسط 

جاکوبو اوربنز را سرنگون کرد، می پردازد.
 عدالت

 رمان »عدالت« جدیدترین اثر ترجمه شده از »فریدریش 
شهیر  نمایشنامه نویس  و  رمان نویس   – دورنمات« 
سوئیسی – پس از سه گانه مشهورش یعنی کتاب های 
»قول«، »قاضی و جالدش« و »سوءظن« است. عدالت 
برقرار  دوباره  تواند  است که می  انجام جنایت  به  فقط 
می تواند  که  است  جنایت  انجام  به  فقط  عدالت  شود. 
دوباره برقرار شود. دکتر »ایزاک کوهلر« نماینده ی سابق 
مجلس ایالتی و سیاست مدار صاحب نام وارد رستوران 
شلوغ دتئاتردئر قلب زوریخ شد، »رولوری« بیرون کشید 
و بی آن که قبلش دوستانه سالم و احوال پرسی کرده 
باشد، شلیک کرد به پروفسور »وینتر«، عضو انجمن قلم. 

قتل مقابل چشم ده ها شاهد رخ داد.
خانه خاموش

 این رمان داستان سفر اعضای خانواده ای به شهر جنت 
کتاب  این  است.  مادربزرگشان  دیدن  هدف  با  حصار، 
از  و  می دهد  قرار  هم  مقابل  در  را  مختلف  نسل های 
هشتاد  دهه ی  سخت  سال های  از  داستانی  طریق  این 
ترکیه را به تصویر می کشد. رمانی با پنج راوی مختلف 
کالم  یک  در  و  اجتماعی  خاستگاه  جنسیت،  سن،  با 
از خرده داستان های جذاب  آکنده  متفاوت،  جهان بینی 

با آن پایان بندی مهیب و فراموش نشدنی.
در روزگار آلودگی

این  ایتالیایی،  فیزیکدان  و  ادیب  جوردانو«،  »پائولو   
است.  جهان  قرنطینه ی  در  مردِم  رسای  صدای  روز ها 
جایزه ی  برنده ی  که   ،۱۹۸۲ متولد  جوان،  نویسنده ای 
ادبی »استراگا« و برنده ی جایزه ی رمان برتر اتحادیه ی 
اروپا و نامزد نهایی جایزه ی ادبی »فمینا« بوده است. این 
کتاب  یادداشت های رمان نویسی است که در قرنطینه 

به ویروس، ریاضی، جامعه و اخالق می اندیشد!
در ماگادان کسی پیر نمی شود

در  صفوی«  »عطا  دکتر  دردناک  سرگذشت  کتاب   

پس  سالگی  بیست  از  که  است  استالینی  اردوگاه های 
از طریق  و  از ساری  وری  پیشه  فروریختن حکومت  از 
موعود  بهشت  به  نهادن  گام  هوای  به  صحرا،  ترکمن 
به  سال  ده  اما  می گریزد،  شوروی  اتحاد  خاک  به 
از  پس  صفوی  می افتد.  شوروی  تبعیدیان  اردوگاه های 
مرگ استالین و آمدن خروشچف سرانجام تبرئه می شود 
و  می خواند  درس  آنجا  در  می رود.  تاجیکستان  به  و 
شوروی  حکومت  پایان  تا  اما  می شود،  جراح  و  پزشک 
برده سوسیالیسم می ماند. روایت دکتر صفوی خاطرات 
سر  به  اردوگاه های سیبری  در  سال  ده  که  ایرانی  یک 
برده، در کتابش فورانی از تصاویر دهشتناک به نمایش 

می گذارد.  
زنگبار یا دلیل دیگر

 داستان این کتاب درباره ی آدم هایی است با آرمان های 
نازی  آلمان  نام  به  واحد  دشمنی  علیه  بر  که  متفاوت 
حتی  موارد  از  بسیاری  در  آدم ها  این  می شوند.  متحد 
از نظر اعتقادی با هم تقابل دارند، اما در مقابل با نظام 
کند  نابود  را  آن ها  تک تک  می خواهد  که  وحشتناکی 
هم  شانه ی  به  شانه  و  می گذارند  کنار  را  اختالفشان 

می ایستند.  
نت های ناتمام

دنیا،  پیانیست های  برجسته ترین  از  یکی  ریچارد   
تمامی  که  نادری  بیماری  است؛  شده  اسکلروز  دچار 
ریچارد  و  کرده  درگیر  را  انسان  بدن  ماهیچه های 
نشانه های این بیماری را با از کار افتادن دست راستش 
را  به تدریج توان حرکت دست هایش  او  حس می کند. 
از دست می دهد و این برای پیانیست عاشق موسیقی، 

سخت و باورنکردنی است. این کتاب اکتشاف قدرتمندی 
از حسرت، بخشش، آزادی و معنای زنده بودن را نشان 

می دهد.
زیر تیغ ستاره جبار

زمانه مان  ضرورت های  که  می بینیم  کتابی  ندرت  به   
کاری  و  می گذارد  رویمان  پیش  را  خودمان  شخص  و 
می کند که در نهایت با واقعیت های تاریک ذات انسان 
مواجه شویم.. »هدا کووالی« بزرگترین ترس های دوران 
قرن  »این  آرنت«  »هانا  که  دورانی  کرده،  تجربه  را  ما 
و  است  ساده  کتاب  روایت  می خواندنش.  وحشتناک« 
عاری از ترحم جویی و با تاثیرگذاری فزاینده به ما نشان 
می دهد که چگونه دولت های توتالیتر از نادانی و ضعف 

انسان تغذیه می کنند.
آخرین شیطان

کوتاه  داستان  نه  از  شیطان«  »آخرین  مجموعه ی 
تشکیل شده که با وجود عدم پیوستگی همگی در مکان 
نام گورستان بزرگ یهودیان یاد  با  از آن  مشترکی که 
و  است  یهودی  یک  »سینگر«  می افتد.  اتفاق  می شود، 
قابل  کامال  کتاب  این  داستان های  تمام  در  مذهب 
مشاهده است و در اکثر قسمت های داستان ها شیطان 
حضور دارد و معموال یک حکم دینی نقض می شود؛ و 

در ادامه داستان به تفسیر همین نقض می پردازد.
تارک دنیا مورد نیاز است

جذاب  کوتاه  داستان های  از  مجموعه ای  کتاب   
است.  جکسون«  »میک  نوشته ی  تحسین شده  و 
داستان های این مجموعه با روایتی آشنا از زندگی مردم 
تجربه های  وارد  سپس  و  می شود  شروع  جامعه  عادی 

می شود.  داستان  شخصیت های  عجیب  و  شخصی 
»میک جکسون« با نگاهی رویاپردازانه و البته طنزآمیز، 
آشنای  و  واقعی  دنیای  به  نوین  و  بدیع  پرداختی 
دوران  رفتن های  سر  حوصله  و  تنهایی،  بازنشستگی، 

کودکی داشته است.
قرن ها بگذشت

در  که  است  زنی  و  مرد  داستان  بگذشت«  »قرن ها   
»زمانه  در  و  قرن  این  سال  آخرین  پرتالطم  روز های 
و  می کنند  ترک  همیشه  برای  را  تهران  همه گیری« 
راهی شهر دیگری می شوند. آن ها در این مسیر درگیر 
گفتگو هایی درباره بسیاری از چیز ها می شوند؛ از ادبیات 

گرفته تا ایام زندگی.
بیداری

 »بیداری« برای نخستین بار در سال ۱۸۹۹ منتشر و 
و  اورلئانز«  »نیو  رمان در  ماجرای  برانگیز شد.  جنجال 
ساحل لوئیزیانا و اواخر قرن ۱۹ اتفاق می افتد؛ پیرنگ 
داستان حول »اِدنا پونتلیر« و کشاکش او میان نظرات 
نگرش های  با  مادرانگی  و  زنانگی  درباره  معمولش  غیر 
غالب جنوب امریکا در اوایل قرن ۲۰ است. رمان بیداری، 
به دور از نماد های بیدارگرانۀ انقالبی، قصۀ زنی معمولی 
از  ذوقی،  سوزن  سر  و  دارد  رویا هایی  خرده  که  است 
اش  روزمره  مالل  با  است،  دلزده  زناشویی  زندگی  رفاه 
می جنگد، درکی از موهبت مادری و شکوه همسرداری 
ندارد، به سنت ها پشت می کند و آخرسر هم به دست 

خود به فنا می رود.
آیشمن در اورشلیم

بشر(  ابتذال  باب  در  )گزارشی  اورشلیم«  در  »آیشمن   
تحلیل بحث برانگیز و ژورنالیستی است از ذهنیتی که 
»هانا  را  کتاب  این  بود.  هولوکاست  دهنده ی  پرورش 
آلمانی در سال ۱۹۶۳  پرداز و فیلسوف  آرنت«، نظریه 
بی محابا  اورشلیم«  در  »آیشمن  در  آرنت  است.  نوشته 
که  هیتلر  از  بگویند  داشتند  دوست  یهودیان  می گوید 
حالی که  در  خورده اند؛  شکست  بوده،  مسلم  شر  یک 
از  حقیرتر  بسیار  آرنت  هانا  نظر  به  دادگاه  در  آیشمن 
ببینند. کتاب  یهودیان دوست داشتند  آن می نمود که 
درباره  مهم  کتاب های  از  یکی  اورشلیم«  در  »آیشمن 
هنوز  که  است  هولوکاست  و  دوم  تبعات جنگ جهانی 
این  از گذشت ۶۰ سال موضوع گفت وگوهاست.  بعد  و 
و  سال ۱۹۶۱  در  کتاب  نویسنده  آرنت،  گزارش  کتاب 
آدولف  دادگاه  در  نیویورکر  نشریه  گزارشگر  مقام  در 

آیشمن_معروف به قصاب اورپا_ است.
منبع:  برترین ها
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