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استاندار کرمان خبر داد: 

اختصاص بودجه ای معادل 

۷۵ میلیارد تومان برای انجام 

اقدامات فوری در مناطق  سیل زده

شهردار کرمان تشریح کرد؛

جزییات بودجۀ 2320

 میلیارد تومانی سال 1401 

شهرداری کرمان

متن در صفحه دوم

7

جشنواره ملی »شعر رضوی« 

کار خود پایان داد کرمان به  در 

مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان و ذاکران:

مراقب باشید، جذب 

جوانان به هر قیمتی نباشد

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

فرمانده قرارگاه منطقه ای
 ارتش جنوبشرق کشور:

تا بازگشت مردم  سیل زده  به

 زندگی عادی در منطقه حاضریم

اردوگاه راهیان نور شهید سلیمانی

کرمان ساخته می شود  در 

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کرمان :

امسال جشن های پیروزی انقالب برگزار می شوند

2

که چالش فعلی جوانان محسوب می شود؛  گزارش »کرمان امروز« از آمار باالی بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در استان 

هشدار لشکر  بزرگ تحصیل کردگان بیکار 

متن کامل در صفحه هفتم

  درحالی که استان کرمان بیشترین معادن و واحدهای صنعتی را در دل خود جای داده است، نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی در این استان به 24 درصد رسیده است. 
به عبارتی دیگر نرخ بیکاری فارغ التحصیالن از متوسط نرخ بیکاری غیر محصالن بیشتر شده است و اگر چاره ای برای این معضل اندیشیده نشود کرمان با لشکر بزرگ تحصیل 

کردگان بیکار مواجه می شود که تبعات و ناگواری هایی از جنبه اجتماعی و البته بی اعتبار شدن تحصیل در جامعه خواهد داشت و...
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متن در صفحه هشتم

تحقق وعده های مطرح شده در 
سفرها مهم تر از انجام سفر است!

گزارش »کرمان امروز« از رفتار مناسب و در خور تقدیر دولت درباره

که البته نیاز به چند فاز تکمیلی دارد؛ کرمان   سیل جنوب استان 

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

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
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اخبار استان

اضطراری  بودجه  اختصاص  از  کرمان  استاندار 
برای ساماندهی مناطق سیل زده کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی وند  در جمع 
مناطق  وضعیت  آخرین  خصوص  در  خبرنگاران 
بحران  مدیریت  ستاد  تصمیمات  و  زده  سیل 
رو  پیش  مشکالت  رفع  برای  کرمان  استانداری 
گفت: سفر رئیس جمهوری به جنوب کرمان منجر 
به شتاب گرفتن خدمات رسانی و افزایش روحیه 
و خوشبختانه  است  کار جهادی در منطقه شده 
راستای  در  تومان  میلیارد   ۷۵ معادل  بودجه ای 
یافته  اختصاص  منطقه  در  فوری  اقدامات  انجام 

است.
از  ناشی  خسارت های  فوری  احصا  لزوم  بر  وی 

سیل در بخش های مختلف و ارائه گزارش از سوی 
دستگاه های متولی خبر داد و گفت: خسارت های 

ناشی از این سیل جبران می شود.
زینی وند افزود: با توجه به اینکه موج بارش های 
استان کرمان در ماه های آینده پیش رو است گفت: 
و  بازسازی  سرعت  به  منطقه  بندهای  سیل  باید 
مستحکم شود که در این خصوص همه دستگاه ها 
پای کار هستند و این کار با سرعت انجام می شود.

استاندار کرمان گفت: باید طرح های آبخیزداری در 
باال دست انجام شود تا در کنار استحصال آب ها 
برای بهره برداری شاهد کاهش بروز سیالب نیز 
باشیم که در این خصوص برنامه ریزی ویژه انجام 

می شود. )محبوبه صمدانی(

فاطمه)س(،  حضرت  والدت  با  همزمان 
با  رضوی«  ملی»شعر  جشنواره  بیست وهفتمین 
معرفی برگزیدگان و رونمایی از کتاب آثار برگزیده 

جشنواره به کار خود پایان داد.
و همزمان  ماه  بهمن  ایسنا شامگاه ۳  به گزارش 
با سالروز میالد حضرت زهرا)س( بیست وهفتمین 
جشنواره ملی»شعر رضوی« با معرفی و تجلیل از 

برگزیدگان به کار خود پایان داد.
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  علیزاده،  محمدرضا 
اسالمی استان کرمان در این مراسم با بیان اینکه 
گسترش فرهنگ منور رضوی در قالب شعر و ادب 
از جمله اهداف برگزاری جشنواره ملی شعر رضوی 
است، به ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره 
از سراسر  اثر  و ۶۷۳  هزار  و گفت: یک  پرداخت 
کشور به دبیرخانه جشنواره بیست و هفتم ارسال 

شد.
رحمان جاللی، سرپرست معاون امنیتی سیاسی 
استانداری کرمان در این مراسم به سخنان مقام 
و  کرد  اشاره  شعر  خصوص  در  رهبری  معظم 
اندازه رهبری شعر و شاعر را  گفت: هیچکس به 
نمی شناسد. ارتباط ایشان با شعر و توجه به این امر 

نشان می دهد که قدرت شعر و شاعری در منازعه 
نرم جمهوری اسالمی که امروز با همه ابعاد با آن 

مواجه شده، بسیار زیاد است.
فردوسی  ابوالقاسم  حکیم  اینکه  بیان  با  جاللی 
بزرگترین استراتژیسم بود و اگر شاهنامه او  نبود 
ما  هویت  عنوان  به  فارسی  زبان  از  چیزی  امروز 
وجود نداشت، افزود: دیدارهای ساالنه مقام معظم 
رهبری با شاعران، دیدارهای راهبردی است زیرا 
یکی از پایه های قدرت نرم نظام جمهوری اسالمی، 

حوزه شعر و شاعری است.
بیان  نیز  رضوی  شعر  جشنواره  خصوص  در  وی 
کرد: کار فرهنگی همانطور که رهبر معظم انقالب 
نیروساز  بود که  اثرگذار خواهد  فرموده اند، زمانی 
و جریان ساز باشد و جشنواره شعر رضوی در ۲۷ 
به  و  داده  انجام  را  عنصر  دو  این  برگزاری،  دوره 
خوبی عملیاتی کرده است و امروز به یک گفتمان 

و جریان تبدیل شده است.
ملی  جشنواره  دبیرتخصصی  حسینخانی،  حامد 
شعر رضوی در آئین اختتامیه بیست و هفتمین 
جشنواره شعر رضوی، با گرامیداشت شاعر بزرگ 
از  یکی  خواجو  گفت:  کرمانی  خواجوی  ایران، 

شاعران موفق در عرصه شعر آئینی به ویژه قصیده 
معروف در مدح و منقبت حضرت زهرا)س( است 
و تاکنون در جشنواره شعر رضوی به او پرداخته 
نشده بود و شایسته بود در این دوره به او پرداخته 

شود.
هویت  و  ملی  هنر  شعر  کرد:  بیان  حسینخانی 
آفرین ترین عنصر فرهنگ ایرانیان است و نوابغی 
مثل خواجوی کرمانی این نکته را خوب دریافته 
همه ی  معبر  و  مجمع  بزرگان  این  شعر  بودند. 
عناصر فرهنگی از باورها، اعتقادات، اخالق، هستی 
شناسی، بینش، دانش، اندیشه وغیره است که در 
زبان شعر تبدیل به اثر هنری زبانی شدند و ایرانیان 

همواره با شعر زیستند.
به هویت  اگر می خواهند  امروز جوانان  افزود:  وی 
پرفروغمان توجه ویژه ای داشته باشند راهی به جز 
برگشت به حوزه شعر و آفرینشگری در این حوزه 
وجود ندارد و یکی از اهداف برگزاری جشنواره های 

شعر، تقویت این موضوع است.
بنیاد  هنری  فرهنگی  مشاور  رفائی،  سیدجواد 
ضمن  مراسم  این  در  نیز  رضا)ع(  امام  بین اللملی 
تبریک  و  جشنواره  برگزارکنندگان  از  قدردانی 

میالد حضرت زهرا)س( بیان کرد: معرفی حضرت 
زهرا)س( کار ساده ای نیست و به جز معصوم کس 
دیگری نمی تواند این کار را انجام دهد اما شاعران 
به جهت آن الهامات الهی، در شعرها به مطالب و 
موضوعاتی از حضرت اشاره کرده اند که در دیگران 

نمی بینید.
وی افزود: اگر الهامات و قوت الهی نباشد هیچگاه 
حضرت  خاندان  مدح  در  نمی تواند  شاعری 
به ویژه حضرت زهرا)س( شعر بگوید  رسول)ص( 
و این افتخار بزرگی برای شاعران والیی و اهل بیتی 
آن  آثار  و  برکات  از  و  می گویند  شعر  که  است 

بهره مند خواهند شد.
در  جشنواره  برگزیده  آثار  کتاب  از  رونمایی 
سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ و تجلیل از برگزیدگان 
بیست وهفتمین جشنواره ملی»شعر رضوی«، )میثم 
داوودی، محمد زارعی، خدابخش صفادل، مهرداد 
مهرابی، رزا رودینی، فاطمه بیرانوند، فاطمه بلوچی، 
کاویانی،  محسن  سلیمانی،  علی  بیابانی،  سهیال 
مصطفی  بیات مختاری،  الهه  ظریف کریمی،  نوید 
توفیقی، شهره انجم شعاع و فاطمه وصال فر( از دیگر 

برنامه های این مراسم بود. )محبوبه امامی(

استاندار کرمان خبر داد: 

اختصاص بودجه ای معادل ۷۵ میلیارد تومان برای انجام اقدامات فوری در مناطق  سیل زده

با معرفی برگزیدگان و رونمایی از کتاب آثار برگزیده ؛ 

جشنواره ملی »شعر رضوی« در کرمان به کار خود پایان داد

سرپرست جهاد کشاورزی کرمان:

اقدامات الزم برای رفع مشکالت خوراک 

دام عشایر  در دستور کار قرار گرفته است

سرپرست جهاد کشاورزی کرمان از تامین خوراک دام عشایر شرق 
کرمان خبر داد.

اصلی  اینکه شغل  به  اشاره  با  با مهر  اندیش در گفتگو  محمد خیر 
کوهستانی  و  زده  مناطق سیل  در  به خصوص  کرمان  عشایر شرق 
ریگان دامداری است گفت: متأسفانه در سیل اخیر خسارت های قابل 

توجهی به احشام این منطقه وارد شده است.
وی از محاصره روستاهای کوهستانی شرق کرمان در سیل خبر داد و 
گفت: طی روزهای اخیر مشکالتی در زمینه تأمین خوراک دام برای 
عشایر سیل زده ایجاد شده است که اقدامات الزم برای رفع مشکالت 

در دستور کار قرار گرفته است.
خیر اندیش از ارسال فوری یک محموله خوراک دام به این مناطق 
برای تأمین خوراک دام عشایر خبر داد و افزود: طبق پیگیری های 
توسط  نیز  شده  تلف  احشام  خسارت ها  احصا،  از  بعد  شده  انجام 
دستگاه های مربوطه تأمین و در اختیار خسارت دیدگان قرار می گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان:

اردوگاه راهیان نور شهید سلیمانی

 در کرمان ساخته می شود

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از احداث اردوگاه راهیان نور 
شهید سلیمانی در کرمان در آینده نزدیک خبر داد.

مهمترین  از  یکی  رفسنجان گفت:  فرهنگیان  در جمع  رضایی  رضا 
دانش  به  سلیمانی  مکتب  مؤلفه های  و  ارزش ها  انتقال  ما  اهداف 
آموزان است و در این راستا باید در همه مدارس اقدامات فرهنگی 

الزم انجام شود.
وی افزود: در همین راستا احداث اردوگاهی برای رفاه حال زائرانی 
که از استان های دیگر به کرمان سفر می کنند احداث می شود که در 

مرحله اول مورد استفاده دانش آموزان قرار می گیرد.
فرهنگی  مرکزی  این  ساحت  برای  تومان  میلیارد   ۱۰۰ گفت:  وی 
در  کرمان  جایگاه  ارتقا  و  رشد  موجب  و  است  یافته  اختصاص 
موجود  مشکالت  از  یکی  افزود:  رضایی  می شود.  مذهبی  گردشگری 
در استان کرمان کمبود سرانه آموزشی است قرار است با تأمین اعتبار 
و تاکید وزیر محترم کار توسعه فضای آموزشی در کرمان در دستور 
کار قرار گیرد. وی تاکید کرد: در مرحله اول همه پروژه های باالی ۵۰ 
درصد پیشرفت در دستور کار قرار می گیرد و بعد از اتمام این طرح ها 

طرح های جدید در دستور کار قرار می گیرد. )نرگس بامری(

ارتش  ای  منطقه  قرارگاه  فرمانده   
جنوبشرق کشور تاکید کرد: قطعا حضور 
ما یک حضور مداوم و دائمی خواهد بود تا 
کامال بحران سیل در منطقه فروکش کند 

و مردم به زندگی عادی خود برگردند.
سرتیپ دوم امیر غالمعلیان در بازدید از 
مناطق سیل زده جنوب استان کرمان در 
گفت و گو با ایسنا گفت: به محض ابالغ 

دستور امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل 
مبنی  محوری  زمینی  نیروی  به  ارتش 
به  برای کمک  امدادی  نیروهای  اعزام  بر 
کرمان  استان  جنوب  در  عزیزمان  مردم 
ای جنوب شرق  قرارگاه منطقه  بالفاصله 
ارتش با ادوات کامل مهندسی رزمی خود 
با ده ها دستگاه مورد نیاز جهت بازکردن 
مسیرهای مسدود شده زمینی و همچنین 

خودروهای  شامل  ها  رودخانه  روبی  الیه 
خودروهای  مکانیکی،  بیل  لدر،  بلدوزر، 
به  کامل  آمار  با  را  همه  گریدر،  مایلر،  
اعزام  کرمان  جنوب  زده  سیل  منطقه 

کردیم.
 ۳۳۰ اینکه حدود  به  توجه  با  گفت:  وی 
روستا در سیل محصور شده بود با استفاده 
بر  بالغ  قرارگاه  مهندسی  ادوات  تجمع  از 
۹۰ درصد این راه ها، بازگشایی شده است.

فرمانده قرارگاه منطقه ای ارتش جنوبشرق 
کشور درباره امدادرسانی هوایی نیز گفت: 
زمینی،  راه های  بودن  مسدود  به  باتوجه 
تاجایی  هوایی،  های  امدادرسانی  کلیه 
که شرایط جوی اجازه می داد با استفاده 
جمهوری  ارتش  هوانیروز  بالگردهای  از 

اسالمی ایران انجام شد.
مردم  برای  غذا  طبخ  و  نان  پخت  از  وی 
گرفتار سیل اظهار کرد:  تا امروز حدود ۶ 

هزار پرس غذای گرم به اضافه حدود۷۰ 
آشپزخانه  از  استفاده  با  نان  قرص  هزار 
توزیع  عزیزمان  مردم  بین  در  سیار  های 

کردیم.
غالمعلیان بیان کرد: عمده فعالیت ما در 
بود  بالگردی  بحث  کرمان  منطقه جنوب 
که تا امروز حدود ۲۱ سورتی پرواز توسط 
بالگردهای هوانیروز در منطقه سیل زده 

انجام شده است.
جنوبشرق  ارتش  ای  منطقه  قرارگاه  فرمانده 
زمینی  نیروی  اقدامات  کرد:  عنوان  کشور 
ارتش معطوف به جنوب استان نبود، در استان 
سیستان و بلوچستان هم با توجه به مشکالتی 
افتاده  اتفاق  گلمرتی  و  دلگان  نواحی  در  که 
بود، در مکان هایی که امکان دسترسی زمینی 
از  بودند  معذورات  در  مردم  و  نداشت  وجود 
آذوقه  و  مردم  جابجایی  جهت  ارتش  امکانات 

به کار گرفته شد. )هما حجازی(

استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
واحد های  بازسازی  عملیات  شروع  از  کرمان 
شهرستان  تجدانو  روستای  سیل  دیده  آسیب 

منوجان خبر داد.
پی  مصالح  تخلیه  گفت:  نژاد  سلطانی  اکبر  علی 

بازسازی  اجرایی  عملیات  شروع  منظور  به  کنی 
واحد های آسیب دیده از سیل اخیر در روستای 

تجدانو شهرستان منوجان صورت گرفته است. 
خود  مشارکت  با  واحد ها  این  گوید:  می  او 
با استفاده  بنیاد مسکن و  با نظارت  متقاضیان و 

ساخته  بالعوض  کمک  و  بهره  کم  تسهیالت  از 
خواهند شد.

استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
کرمان پس از بازدید و حضور در مناطق سیل زده 
جنوب استان کرمان، شامگاه ۲۹ و ۳۰ دی ماه 

در جلسه ستادمدیریت بحران استان کرمان که 
به ریاست وزیرکشور در محل فرمانداری جیرفت 
برگزار شد، حضور یافت و گزارش اقدامات را ارائه 
کرد و اعتبارات مورد نیاز برای بازسازی و مقاوم 

سازی واحد های آسیب دیده را خواستار شد

فرمانده قرارگاه منطقه ای ارتش جنوبشرق کشور:

تا بازگشت مردم  سیل زده  به زندگی عادی در منطقه حاضریم

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خبر داد:

آغاز بازسازی واحد های آسیب دیده از سیل در منوجان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  استناد  به  ذیل   متقاضیان  اینکه  به  نظر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت ششدانگ تصرفات مفروز 
نوبتی آنها در روزنامه رسالت و نشریه  خودواقع در بخش یازده کرمان را نموده که آگهی 
سمنگان قبال منتشر و در موعد مقرر مورد اعتراض قرار نگرفته اینک بر اساس تبصره ماده 13 
قانون و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر آگهی تحدید حدود بصورت اختصاصی به این شرح 
آگهی می شود.                                                                                                                                                                            

پالک 403 فرعی از 11004  اصلی احمد رضائی وجی فرزند حسن موازی چهار دانگ مشاع 
از شش دانگ خانه و خانم خدیجه قربانی فرزند حسین موازی دو دانگ مشاع از  شش دانگ 
خانه به مساحت 274/2  مترمربع واقع در اراضی محمود آباد انار از بخش یازده کرمان خیابان 

نواب کوچه 1.
که عملیات تحدید حدود ساعت 8 صبح روز  چهار شنبه 1400/11/27  در محل وقوع ملک 

بعمل خواهد آمد.
لذا بدین وسیله به مجاورین و مالکین حقوق ارتفاقی اخطار می شود در موعد مقرر در این 
آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حاضر  و چنانچه بر حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض 
دارند به مدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این 
انار  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  معترض  نمایند ضمنا  تسلیم  اداره 
یکماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره ارائه نماید. بدیهی است در صورت گذشت مهلت 30 روزه 
هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد.                                                                                                  

تاریخ انتشار:1400/11/5 
12۶2218

حسین طالبی  زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک انار

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

برابر راي شماره1400۶0319078009529 هیات دوم مورخه 1400/10/07موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن تاجیک فرزند مراد 
بشماره شناسنامه ۶ صادره از کهنوج در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 105.2 مترمربع 
اشتر جنوبي  از 2787 اصلي بخش3کرمان واقع در کرمان مالک  تحت پالک247۶8 فرعي 
منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  ودیعتي  آقاي حسن  رسمي  مالک  از  خریداري  کوچه24 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص  اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي  یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در  است 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/05
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/20

12۶4738
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

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

برابر راي شماره1400۶0319078009759 هیات دوم مورخه 1400/10/13موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم نجمه ندیمي سیرچي فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 19۶7 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 219 
مترمربع تحت پالک 1۶۶39 فرعي از 39۶8 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 899 فرعي 
امام صادق  اباد بزرگراه  بیرم  از 39۶8 اصلي بخش2کرمان  واقع در کرمان سراسیاب میدان 
کوچه3 سمت راست خریداري از مالک رسمي آقاي محمدعلی باخدادکرمانی محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ظرف مدت یک 
نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/05
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/20

12۶5003
محمود مهدی زاده -رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان
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قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

شهردار کرمان تشریح کرد؛

جزییات بودجۀ 2320 میلیارد تومانی سال 1401 شهرداری کرمان

کی و خواص آن ها گل های خورا

بودجۀ  الیحۀ  درخصوص  توضیحاتی  کرمان،  شهردار 
کرمان  شهرداری   1401 سال  تومانی  میلیارد   2320
است،  شده  تقدیم  شهر  شورای  به  تصویب  جهت  که 

ارائه کرد.
آیندۀ  سال  بودجۀ  اینکه  بیان  با  َشعرباف،  سعید 
و  عملکرد  نحوۀ  دقیق  تحلیل  مبنای  بر  شهرداری 
تحقق منابع و مصارف بودجۀ سالیان گذشته و تخمین 
واقع بینانۀ شرایط کشور، تهیه شده، افزود: مبنای تهیه 
 1401 سال  برای  کرمان  شهرداری  بودجۀ  تدوین  و 
تفریغ  و  اجرا  تدوین،  و  تهیه  دستورالعمل  براساس 
بودجۀ شهرداری ها مورخ 17 دی 1397 وزارت کشور 

است.
وی افزود: از آنجاکه تهیه و تنظیم بودجۀ سال 1401 
مدیریت  انجام می شود،  عملیاتی  بودجه بندی  با روش 
برنامه و بودجۀ شهرداری با در نظر گرفتن رهنمودها 
و اهداف کالن 16 گانۀ اعضای شورای اسالمی شهر و 
رهنمودها و برنامه های 10 گانۀ شهرداری، بودجه های 
از  پس  را  سازمان ها  و  مناطق  معاونت ها،  پیشنهادی 
سیاست ها  اهداف،  با  نهایی،  بررسی  و  مذاکرات  انجام 
درنهایت  و  کرده  تلفیق  و  داده  مطابقت  مأموریت ها  و 
بودجۀ پیشنهادی شهرداری در تاریخ سی ام دی ماه با 

مبلغ 2320 میلیارد تومان تقدیم شورای اسالمی شهر 
کرمان شد.

درآمدی  منابع  افزایش  کرد:  بیان  کرمان  شهردار 
تحقق پذیر با شیب باال یکی از اهداف کلیدی شهرداری 
به خوبی  اول  گام  در  این هدف  که  است  دوره  این  در 

برنامه ریزی شده است.
کرمان  بودجۀ مصوب شهرداری  یادآور شد:  َشعرباف 
از حیث  تابعه  و سازمان های  معاونت ها، مناطق  شامل 
منابع تأمین اعتبار شامل درآمدها، واگذاری دارایی های 
از نقدی و  اعم  سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی 

غیرنقدی بالغ بر 23 هزار و 200 میلیارد ریال است.
وی درخصوص منابع پیش بینی شده در بودجۀ 1401، 
و  هزار   15 میزان  به  عمومی  درآمدهای  کرد:  تشریح 
986 میلیارد و 400 میلیون ریال، واگذاری دارایی های 
سرمایه ای به مبلغ 5413 میلیارد و 600 میلیون ریال و 
واگذاری دارایی های مالی به میزان 1800 میلیارد ریال 

پیش بینی شده است.
شهردار کرمان ادامه داد: در بخش مصارف، اعتبارات 
و  سرمایه ای  دارایی های  تملک  اعتبارات  هزینه ای، 
و  هزار   11 میزان  به  هزینه ای  اعتبارات  شامل  مالی 
تملک  اعتبارات  و  ریال  میلیون   592 و  میلیارد   23

دارایی های سرمایه ای و مالی به میزان 12 هزار و 176 
میلیارد و 407 میلیون ریال پیش بینی شده است.

توجه  با   1401 سال  در  کرد:  خاطرنشان  َشعرباف 
تمهیدات صورت گرفته، فقط 47 درصد درآمدهای  به 
شهر  نگهداشت  و  هزینه ای  اعتبارات  صرف  عمومی 
این بخش در  از  منابع حاصل  مازاد  و  کرمان می شود 
شهر  سطح  در  سرمایه ای  زیرساخت های  ایجاد  جهت 
سطح  افزایش  موجب  امر  این  که  شد  خواهد  هزینه 
کمی و کیفی عمران و آبادانی شهر کرمان خواهد شد 
 1401 سال  در  بخش  این  عملیاتی  تراز  امیدواریم  و 

مثبت باشد.
منابع  درصدی   55 افزایش  کرد:  خاطرنشان  وی 
مصوب  بودجۀ  به  نسبت   1401 سال  بودجۀ  درآمدی 
سال 1400 در حالی رخ می دهد که وابستگی بودجۀ 
قدرالسهم  و  زمین  فروش  به  کرمان  شهرداری   1401
ریالی شامل دارایی های سرمایه ای خام، نسبت به سال 

1400، به میزان 20 درصد کاهش داشته است.
ناشی  درآمد  بپذیریم  اگر  کرد:  بیان  کرمان  شهردار 
و  تخلفات ساختمانی  از  ناشی  زمین، درآمد  فروش  از 
درآمد ناشی از جرایم کمیسیون ماده صد، بخش های 
وابستگی  میزان  درآمدی شهرداری ها هستند،  ناپایدار 
بودجۀ پیشنهادی 1401 به درآمدهای پایدار نسبت به 
بودجۀ سال قبل، به صورت معناداری افزایش یافته و از 
42 درصد به 59 درصد کل بودجۀ مصوب رسیده است.

اوراق  ظرفیت  از  استفاده  شد:  یادآور  َشعرباف 
مشارکت، تسهیالت بانکی، مطالبات از نهادهای دولتی 
و نیز ظرفیت های مغفول در افزایش سهم ارزش افزودۀ 
اولین بار  برای  است که  زمینه های جدیدی  شهرداری، 
در این بودجه هدف گیری شده و امیدواریم بتوانیم آن 

را با درصد قابل قبولی محقق کنیم.
وی تصریح کرد: در بودجۀ مصوب 1400 شهرداری 
مختلف،  دالیل  به  جاری،  هزینه های  برآورد  کرمان، 

در  عماًل  و  بود  گرفته  صورت  واقعی  مقدار  از  کمتر 
اصالح بودجه و با واقعی شدن هزینه ها، این نسبت به 
با  پیشنهادی 1401،  بودجۀ  در  اما  رسید؛  59 درصد 
وجود واقعی تر دیدن هزینه ها، این نسبت به 48 درصد 
کاهش یافته که گام خوبی برای کاهش پلکانی نسبت 

هزینه های جاری است.
شهردار کرمان بیان کرد: در بودجۀ پیشنهادی 1401 
نظر  در  با  مأموریت ها  و  سیاست ها  کرمان،  شهرداری 
طرح ها،  قالب  در  و  شده  اِعمال  کالن،  اهداف  گرفتن 

برنامه ها و پروژه های ارائه شده تلفیق شده است.
اجرای  جهت  موردنیاز  اعتبارات  گفت:  َشعرباف 
مجموعه وظایف و تکالیف شهرداری در قالب مأموریت، 
اعتبارات  ذیل  پروژه  و  فعالیت  خدمت،  طرح،  برنامه، 
تملک  و  سرمایه ای  دارایی های  تملک  هزینه ای، 

دارایی های مالی دسته بندی می شود.
وی یادآور شد: مأموریت ها مجموعه برنامه هایی است 
تحقق بخشی  راستای  در  و  سازمان یافته  به صورت  که 
دسته  شش  قالب  در  شهرداری  قانونی  کالن  اهداف 
مدیریت  و  ایمنی  فرهنگی،  و  اجتماعی  مأموریت 
بحران، حمل ونقل و ترافیک، خدمات مدیریت، کالبدی 
اجرا  خدمات شهری  و  محیط زیست  و  شهرسازی  و 

می شود.
پروژه های  حجم  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  شهردار 
عمرانی حیاتی موردنیاز شهر کرمان در سال آینده بر 
مبنای برآوردهای صورت گرفته، بیش از 3000 میلیارد 
تومان است، یادآور شد: البته تمام تالش مان را خواهیم 
عمرانی،  بودجۀ  تومان  میلیارد   1200 برای  که  کرد 
مهم ترین اولویت های جاری شهر را هدف گیری کنیم؛ 
ملی  و  استانی  اعتبار  تأمین  نیازمند  جدی  به طور  اما 
برای برخی از کالن پروژه های شهر به ویژه طرح جامع 
حداکثری  مساعدت  که  هستیم  قائم)عج(  بوستان 

مدیریت استان را می طلبد.

گل ها در طبیعت عامل زیبایی هستند؛ اما بعضی از آن ها 
به عنوان یک غذا نیز استفاده می شوند.

نوازش  را  مشام  آن ها  خوش  عطر  و  چشم  گل ها  زیبایی 
قابل  تنها  نه  که  هستند  هم  گل هایی  طبیعت  در  می دهد. 
خوردن و خوشمزه هستند؛ بلکه خواص بی نظیری نیز دارند. 

در این گزارش با این گل های خوراکی آشنا می شوید.
الدن

گل الدن نه تنها زیبایی خاصی دارد؛ بلکه برگ های این گیاه 
ویتامین سی هستند.  از  مملو  و  نیز خوراکی  غنچه هایش  و 
شاهی  طعم  برگ هایش  ویژه  به  گیاه  این  بخش های  بیشتر 
می دهد، از این رو به آن شاهی هندی هم می گویند. گل های 
اوایل  از  نارنجی  مهمیزدار، شیپورمانند به رنگ قرمز، زرد و 

تابستان تا اوایل پاییز پدیدار می شوند.
 آقطی

در  و   )Holunder( "هولوندر"  آلمان  در  آقطی  گیاه 
گیاه  این  از  می شود.  گفته   )Sambucus( انگلیسی 
می توان ژله، چای، شربت و بستنی تولید کرد. دیتر الیپولد 
کسی است که در آلمان از این گیاه یک نوشیدنی غیر الکلی 
محبوب به نام "بیوناد" )Bionade( ابداع کرد و به تولید 

انبوه رساند.
 گل رز

عطر گل رز هر مشامی را نوازش می دهد. گالب حاصل از آن 
در بسیاری از شیرینی جات کاربرد دارد. گل برگ های لطیف 

آن را نیز می توان "کاراملیزه" و "شکرزده" هم صرف کرد.
 بنفشه

بر اساس طب سنتی ایران تمامی قسمت های بنفشه از جمله 
برگ، گل، دانه، ریشه و سرشاخه های گل دار مصرف دارویی 
دارند. از گل برگ های "کارملیزه" شده، می توان برای تزئین 
کیک استفاده کرد و یا به ساالد و سوپ عطر خاص بخشید.

 مینای چمنی

تقریبا در همه جا یافت می شود. بچه ها از آن در آلمان برای 
"دوستم داره،  این که  ساختن گردن بند و فال گرفتن درباره 
دوستم نداره" استفاده می کنند. از این گیاه می توان در ساالد 
پنیر هم  و  نان  با  را  یا حتی گلبرگ های آن  و  استفاده کرد 

صرف کرد.
 گل قاصدک

برگ و گل برگ های گل قاصدک خوردنی هستند و می توان 
از آن در ساالد و سوپ استفاده کرد. آشپز های حرفه ای از این 

گل ژله هم تولید می کنند. 
 گل همیشه بهار

گل همیشه بهار یا )Calendula( نه تنها دارای خواص 

دارویی، بلکه دارای خواص آرایشی نیز است و در رنگ مو و 
شامپو از آن استفاده می شود. در آلمان به آن "زعفران فقرا" 
گفته می شد؛ زیرا در گذشته از این گل خوراکی برای رنگ 

بخشیدن به غذا ها استفاده می شده است.
 ُخَلّر یا َسنـِگـَنک

در  می توان  آن  سفید  و  بنفش  قرمز،  آبی،  گلبرگ های  از 
خانواده  از  گیاه  این  کرد.  استفاده  تابستانی  ساالد های 

باقالسانان است و به ساالد هم چنین مزه ای می بخشد.
 ختمی

برای  و  ویتامین سی  از  )Hibiskus( سرشار  گل ختمی 
کاهش فشار خون موثر است. چای گل ختمی را می توان به  

صورت گرم و یا سرد نوشید. جالب این که کاربرد دارویی 
چای گل ختمی میان قبایل آفریقایی نیز شناخته شده است.

 گل کدو
نه تنها کدو، بلکه گل آن نیز خوراکی است. دستورالعمل 
بیش از 100 نوع غذا با گل کدو از کشور های گوناگون جهان 

در اینترنت موجود است.
 گل میخک

و  ادویه شناخته  به عنوان  از دو هزار سال پیش  گلی که 
ایران  از نظر طب قدیم  استفاده می شده است. گل میخک 
رفع  چون:  خواص  نوع   24 و  است  خشک  و  گرم  خیلی 
برای  کرم کش  و  تب بر  اشتهاآور،  نفس،  تنگی  رفع  سردرد، 

آن اعالم شده است.
 بابونه

فراوان،  درمانی  خواص  بودن  دارا  بر  عالوه  بابونه  چای 
بسیاری  توجه  مورد  بوی خوش  و  عطر  خاطر  به  دیرباز  از 
مهم ترین  از  یکی  است.  نیز  بسیاری  خواص  دارای  و  بوده 
خواص این چای، تقویت سیستم ایمنی بدن است. این چای 
برای  می برد.  بین  از  را  سرماخوردگی  از  ناشی  عفونت های 
در  قاعدگی  گرفتگی های  نیز  و  عضالنی  گرفتگی های  رفع 

زنان مفید است.
 کوکب

کوکب  گل  جوشانده  از  زخم ها  کردن  عفونی  ضد  برای 
استفاده می شود. برای دفع ترک های لب و پاشنه پا به مدت 
یک ماه 100 گرم از گل های کوکب را در بادام تلخ گذاشته 
و بعد از صاف کردن هر روز روی محل ترک ها و زخم های 
پا و لب مالیده شود. گل برگ های کوکب در ساالد، در کنار 

ماهی و حتی در نوعی دسر انگلیسی نیز استفاده می شوند.
گل داوودی

از گل داوودی می توان در پخت نان، سوپ و انواع "فوندو" 
استفاده کرد.

سرپرست شهرداری منطقه پنج کرمان خبر داد:

آغاز جدول گذاری رفیوژ خیابان »شهید چمران«
کرمان)بافت  پنج  منطقه  شهرداری  سرپرست 
خیابان  رفیوژ  جدول گذاری  آغاز  از  تاریخی(، 
»شهید چمران« به مساحت1500 متر خبر داد.

و  حفاری  متر   600 از  همچنین  رحیمی،  علی 

جهت  دادبین«  »شهید  خیابان  در  لوله گذاری 
جمع آوری آب های سطحی خبر داد.

در  »کودک«  پارک  بازسازی  کرد:  بیان  وی 
درصد   50 با  نیز  کرمانی«  ابوحامد  خیابان 

پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.
کرمان،  پنج  منطقه  شهرداری  سرپرست 
پارک  در  نوری  برج  عدد  دو  کرد:  خاطرنشان 
کرمانی«  »ابوحامد  خیابان  در  واقع  »کودک« 

پنج  منطقه  خدمات شهری  معاونت  توسط 
ساخته و نصب شده است.

پیاده روسازی  و  کف سازی  کرد:  بیان  رحیمی 
خیابان »قلعه « هم به زودی آغاز می شود.

یادداشت: 

تاریخ انقضای 

محبت
باطل  دارد  انقضا  تاریخ  نیز  محبت  گاهی 
می شود و آدم را در یک جای مسیر تنها 
می گذارد. بعد از آن دیگر همدمی نیست 
اندام  موریانه  مثل  غفلت  و  نیست  محبتی 
هاست  سال  انگار  خورد.  می  را  زندگی 
رفته  و  اند  قبر گذاشته  در  را  زندگی  که 
رفته می پوسد. گاهی محبت های قدیمی 
معجزه میکند زیرا آنچه که اکنون در قلب 
داریم باطل نمی شود. حس قهرمان بودن 
ای  ترانه  هیچ  دیگر  بگیرند  ما  از  که  را 
نباید  اما  نخواهد شد.  در گوشمان زمزمه 
ناامید شد بلکه باید توقعات را کنترل کرد 
پیدا  امنی  پناهگاه  ای  زلزله  هر  از  قبل  تا 
دست  به  و  روشنایی  چشمانت  به  شود. 
هایت توان بده تا راه را پیدا کرده و سنگ 
های  محبت  به  بردارند.  پایت  پیش  از 
گذرا دلخوش نباش که جهان را اعتباری 
نیست. نه آنقدر تاریک است که بترسیم و 
نه آنقدر روشن و گرم است که یخ های 
وجودمان آب شود. به شانه های روزگار 
نباید تکیه کرد که هیچ جای زندگی امن 
را  هایمان  دلهره  گاهی  فقط  ما  نیست. 
فراموش می کنیم و فکر می کنیم که در 
غفلت آرام تریم وگرنه دردها در جریانند 
انقضای  تاریخ  باشد.  زنده  زندگی  تا 
نخوریم  ضربه  تا  نبریم  یاد  از  را  محبت 
بعد  به  راه  جای  یک  از  نشویم.  محو  و 
محبت قدرتش را از دست داده و معجزه 
گر نخواهد بود. ناامید شدن عاقالنه نیست 
و باید شیوه ای اندیشید و راهی پیدا کرد. 
در  را  آدم  دست  زیاد  بودن  بین  خوش 
حنا می گذارد. حواسمان باشد که گاهی 
محبت بی مروت می شود و حس و حال 
چاره  مجازات  و  گریه  ها گذراست  آدم 
و  بوده  دوراندیش  باید  بلکه  نیست  ساز 

فکری به حال فرداهای خویش کرد.
من که دنیای خودم را دارم و پروانه ام 
عشق پیچیده در آواز و هوای خانه ام 

خوب می دانی که از عشقت سراپا زنده ام
عشوه می ریزی و من با غصه ها بیگانه ام

به قلم
مهناز سعید
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کتاب فلسفی و روان شناسی  معرفی ۱۲ 
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران برای دریافت جایزه 

و  »فلسفه  گروه  در  داوری  دوم  مرحله  به  راه یافته  کتاب های 
روان شناسی« سی و نهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی 

ایران اعالم شد.
»فلسفه  موضوع  در  کتاب،  دو  اسالمی«  »فلسفه  موضوع  در 
موضوع  در  و  کتاب  دو  »منطق«  موضوع  در  کتاب،  غرب« شش 
را  داوری  دوم  مرحله  به  ورود  جواز  کتاب  دو  نیز  »روان شناسی« 

کسب کردند.
نامزدهای موضوع »فلسفۀ اسالمی« به شرح زیل است:

عقل گرایی  جنبش  انتقادی  بررسی  بی چراغ:  روشنگر  فارابی،   .1
تاریخ فلسفۀ اسالمی، کیوان خسروی، ویراستار: محمود رافع،  در 

تهران: مانیا هنر  ، 1۳۹۹، ۲۷۶ ص.  
آدامسون،  پیتر  تألیف  میانه،  سده های  بزرگ  متفکر  کندی:   .۲
ترجمۀ حسن جعفری، ویراستار بهنام بیرامی، تهران: نقد فرهنگ  ، 

1۳۹۹،   ۳۷۶ ص. 
شش نامزد موضوع »فلسفۀ غرب« به شرح ذیل است:

هگل،  فریدریش  ویلهلم  گئورگ  تألیف  روح،  پدیدارشناسی   .1
نی  ،  تهران:  اردبیلی،  محمدمهدی  و  حسینی  سیدمسعود  ترجمۀ 

1۳۹۹،  ۶۸۸ ص.
مارتین  زمان  و  وجود  درآمِد  و شرح  برگردان  وجود:  پرسش   .۲
زینب  و  سیدمحمدرضا حسینی بهشتی  تحقیق  و  ترجمه  هایدگر، 

انصاری نجف آبادی، تهران: علمی،  1۳۹۹، ۴۵۸ ص.
۳. جستاری در خصوص فاهمۀ بشری، تألیف جان الک، ترجمۀ 

کاوه الجوردی، تهران: مرکز  ،   1۳۹۹،   بیست وهشت، ۶۸۴ ص.
زمان  و  بر قسمت نخست وجود  بودن  : شرحی  ـ  ـ جهان  ۴. در 
هایدگر، تألیف هیوبرت دریفوس، ترجمۀ زکیه آزادانی، تهران: نی  ، 

  1۳۹۹،   ۴۴۸ ص.
۵. فرهنگ فلسفه، ویراستار: ویلیام ریس، ترجمۀ شاپور اعتماد، 
غالمرضا اعوانی، شهین اعوانی، شهرام پازوکی، بهاءالدین خرمشاهی، 

کامران ساسانی، بهزاد سالکی و ضیاء موحد، به سرپرستی غالمرضا 
تهران:  انصاری،  محمدباقر  و  سالکی  بهزاد  ویراستاران:  اعوانی، 

مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران  ، 1۳۹۹،   1۳۳0 ص.
۶. کتابچۀ پاد ـ زیبایی شناسی، تألیف الن بدیو، ترجمۀ انگلیسی 
نگاه،   1۳۹۹،   ۳۵۲  تهران:  معصومی،  علی  ترجمۀ  توسکانو،  آلبرتو 

ص.
نامزدهای موضوع »منطق« نیز به شرح ذیل است:

سمرقندی،  تألیف شمس الدین  فی  المنطق،  االفکار  قسطاس    .1
تصحیح اسداهلل فالحی، تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه 

ایران  ، 1۳۹۹،   ۶۷۶، 1۷ ص.
۲. منطق یا فن اندیشیدن ]مشهور به منطِق پوررویال[: بر اساس 
ویراست پنجم )1۶۸۳(، تألیف آنتوان آرنو و پی یر نیکول، ترجمۀ 

علیرضا اسدی، تهران: ققنوس  ، 1۳۹۹،   ۶۵۴ ص.
معرفی  نامزد  عنوان  به  زیر  کتاب  دو  »روان شناسی«  موضوع  در 

شدند:
قم:  آذربایجانی،  مسعود  تألیف  روان شناسی،  علم  فلسفۀ   .1
توسعۀ  و  تحقیق  پژوهشکدۀ  سمت؛  دانشگاه؛  و  حوزه  پژوهشگاه 

علوم انسانی  ، 1۳۹۹،   یازده، ۴0۴ ص.
هیوستون،  مایلز  تألیف  اجتماعی،  روان شناسی  بر  مقدمه ای   .۲
ولفگانگ اشتروبه و کالوس یوناس، ترجمۀ جواد اژه ای و جهانبخش 
انسانی  ،  علوم  توسعۀ  و  تحقیق  پژوهشکدۀ  تهران: سمت،  صادقی، 

1۳۹۹،   چهارده، ۷۳0 ص.

آشنایی با نوشیدنی های بر پایه اسپرسو
اسپرسو  قهوه  فنجان  یک  نوشیدن  که  همانطور 
همان  به  افراد  از  بسیاری  برای  است،  لذت بخش 
اندازه نوشیدنی های بر پایه اسپرسو نیز جذاب است. 
این افراد عالقه دارند با ورود به یک کافه، قهوه ای 
با محتویات بیشتر از یک فنجان اسپرسو و ترکیبات 

آن را بنوشند.
نوشیدنی های رایج بر پایه اسپرسو را مورد بررسی 
قرار می دهیم تا با ورود به هر کافه دچار سردرگمی 
از نحوه تهیه هر یک  با اطالع  انتخاب نشوید و  در 
از آن امکان تهیه و و تدارک توسط خودتان فراهم 

شود.
برخی افراد این نوشیدنی ها را نوشیدنی های بر پایه 
شیر نیز می نامند. این تعریف درست است اما صرفا 
در خصوص نوشیدنی های اسپرسویی به کار می رود 

که شیر در تهیه آن مورد استفاده قرار می گیرد.
الته

اختراع  ایتالیا  آنجا که دستگاه اسپرسوساز در  از   
شد، اکثر اصطالحات مربوط به اسپرسو و مصرف آن 

از زبان ایتالیایی نشأت گرفته است. 
Caffe به معنای قهوه و Latte به معنای شیر 
دنیا مورد  کافه های  تمام  قهوه الته در  امروز  است. 
اندازه  سه  یا   ۲ مشاهده  و  می گیرد  قرار  مصرف 
مختلف الته غیرمعمول نیست. با سفارش یک قهوه 
الته هنر الته آرت که توسط باریستا با فوم شیر در 
سطح فنجان ایجاد شده و دارای طرح های مختلفی 

است را مشاهده خواهید کرد.
دستورالعمل استاندارد جهت تهیه یک فنجان الته، 
یک اسپرسوی کامل به همراه ۲ برابر شیربخار دیده 
و یک الیه ضخیم فوم شیر است. نوشیدنی دیگری 
وجود  منوها  از  برخی  در  ماکیاتو  الته  عنوان  تحت 

دارد.
در واقع الته ماکیاتو همان الته است با این تفاوت 
در  ریسترتو  از  کامل  اسپرسوی  یک  جای  به  که 
نوشیدنی الته مخصوص  استفاده می شود.  آن  تهیه 
افرادی است که طعم غالب شیر در فنجان قهوه را 
می پسندند و نوشیدنی الته ماکیاتو مختص افرادی 

است که فقط عطر قهوه را در فنجان می پسندند.
کاپوچینو

 این نوشیدنی سنتی ایتالیایی به ۲ شکل متفاوت 
و با عناوین کاپوچینوی خشک و خیس آماده و ارائه 
به شما  و خیس  اصطالحات خشک  می شود. درک 
عالقه  مورد  کاپوچینوی  که  می دهد  را  امکان  این 
خود را به راحتی و با امکان کنترل میزان فوم شیر 

در نوشیدنی، انتخاب کنید.
یعنی  باریستا  به  کاپوچینوی خشک  با درخواست 
داشته  کمتری  شیر  و  بیشتر  فوم  می خواهید  شما 
از آنجا که فوم نسبت به شیر مایع کمتری  باشید. 
شود.  خشک تر  شما  نوشیدنی  می شود  باعث  دارد، 
به  باریستا  از  نوشیدنی خیس  درخواست  مقابل  در 
معنای این است که شما می خواهید فوم شیر کمتر و 
شیر بخاردیده بیشتری در فنجان خود داشته باشید.

در حالت کلی یک فنجان کاپوچینو از سه قسمت 
مساوی تهیه می شود. یک اسپرسوی کامل به همان 
اندازه شیر بخاردیده و در قسمت سوم از فوم شیر 
نوشیدنی  این  می شود.  استفاده  اندازه  همان  به  نیز 

مختص افرادی است که تعادل طعمی بین اسپرسو 
و شیر در فنجان را بیشتر می پسندند.

ماکیاتو
واژه ماکیاتو نیز مرهون زبان ایتالیایی و به معنای 
به  اسپرسو  فنجان  یک  از  که  چرا  است  نشان دار 

همراه یک لکه فوم شیر بر سطح آن تهیه می شود.
اگرچه به نظر می رسد ماکیاتو به طور سنتی صرفا 
حاوی قهوه و فوم شیر است اما بسیاری از طرفداران 
نوشیدنی های بر پایه قهوه آن را با مقادیری از شیر 
بخار داده شده به همراه مجموعه ای از طعم دهنده یا 

چاشنی ها مورد استفاده قرار می دهند.
 یک فنجان ماکیاتو از یک اسپرسوی کامل و یک 
لکه فوم شیر به همراه شیر بخاردیده به اندازه نیمی 
از اسپرسو عصاره گیری شده تهیه می شود. یعنی اگر 
میزان عصاره را ۴0 گرم در نظر بگیریم، میزان شیر 
بخاردیده استفاده شده در ماکیاتو ۲0 گرم است. این 
نوشیدنی مختص افرادی است که رایحه باالتر شیر 

در فنجان را بیشتر می پسندند.
آفوگاتو

اسپرسو  فنجان  یک  به  که  است  آن  نوبت  حال 
دارای  آفوگاتو  بنگرید.  کامل  دسر  یک  عنوان  به 
موجود  بی پایان  تنوع  اگرچه  است.  ایتالیایی  منشأ 
در عطر و طعم آن موجب محبوبیت باالی این نوع 
از قهوه شده است. در آفوگاتو الیه های شکالتی به 
عنوان ترکیبات خوش طعم اضافه می شود. همچنین 
می توان از انواع آجیل ها، میوه ها، نارگیل و... در تهیه 

آن استفاده کرد.
اگرچه آفوگاتو از یک اسپرسوی کامل و یا یک یا 
۲ اسکوپ بستنی تهیه می شود اما مرزبندی جهت 

تهیه این دسر خوشمزه وجود ندارد.

 موکا
نوشیدنی موکا همچنین به عنوان موکاسینو نامیده 
پودر  شکالت،  سیروپ  از  استفاده  با  که  می شود 
حتی  یا  باال  کیفیت  با  شکالت  از  مقداری  کاکائو، 

شیرشکالت قابل تهیه است.
اساسا موکا یک قهوه الته همراه با افزودن شکالت 

و کمی خامه پف  کرده در سطح آن است.
 آمریکانو

آمریکانو یک نوشیدنی بر پایه اسپرسو است که از 
آب  مشخصی  مقدار  و  اسپرسو  فنجان  یک  ترکیب 

داغ تهیه می شود.
طعم حاصل از آن به قهوه ساده و دم کرده بسیار 
نزدیک است. یک فنجان آمریکانو از یک اسپرسوی 
کامل و سه برابر آب داغ تهیه می شود. یعنی اگر ۴0 
گرم عصاره از بابت ۲0 گرم قهوه داشته باشیم، مقدار 
1۲0 گرم آب داغ روی آن ریخته می شود. البته در 
اسپرسو  به  نسبت  آب  برابر   ۲ از  کافه ها  از  برخی 

استفاده می شود.
آمریکانو مختص افرادی است که اسپرسو را دوست 

نداشته و اما سفارش آن ها قهوه تلخ است.
کورتادو

کافه های  در  اسپانیایی  منشا  با  نوشیدنی  این 
شده  تبدیل  محبوب  انتخاب  یک  به  دنیا  مختلف 
است. یک فنجان کورتادو از یک اسپرسوی کامل و 

حجم ۳0 تا ۵0 گرم شیر گرم تهیه می شود.
ترکیب  که  است  افرادی  مختص  نوشیدنی  این 
را  باالی اسپرسو در فنجان  با شیر و طعم  اسپرسو 
یک  مساوی  نسبت  با  معموال  و  می پسندند  بیشتر 
فنجان اسپرسوی کامل و به همان اندازه شیر بخار 

دیده تهیه می شود.
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نیم نگاهی به یک پژوهش تفصیلی؛

کان کرمانی؛ مهجور و ناشناخته! میراث ماندگار نیا
به قلم محمدرضا فردین، 

کارشناس ارشد رسانه

بخش اول

" مقدمه "
در هیچ کجای دنیا  در هیچ ایالت ، استان و شهری،  
همانند استان کرمان این همه تنوع سوغات ) حدود 
۳۰ نوع ( باکیفیت ، مقوی و پر خاصیت وجود ندارد 

. دالیل این امر چیست!؟
۱. آیا تا به حال اندیشیده اید  آثار ، هنرها و سوغات 
این استان ، چه مسیر طوالنی را در طول تاریخ طی 
کرده و چه اندیشه ناب و هوشمندانه ی پشت آن ها 

نهفته است ؟
ابداع  و  در خلق   ، پیشینیان  و  نقش گذشتگان   .۲
آثار و سوغات کرمان  و به جا گذاشتن چنین  میراث 
شده  نهاده  ارج  اندازه  چه  تا  و  بوده  چه  ماندگاری  

است ؟ 
۳.  آیا اندیشیده و پی برده اید ، چرا استان کرمان 
در مقایسه با سایر استان های ایران بیشترین سوغات 

را  دارد ؟
۴. چرا این همه ضرب المثل درباره هنرها و  سوغات 
المثل هایی  کرمان ساخته شده است؟ و چرا ضرب 
که درباره استان کرمان در فرهنگ و ادبیات فارسی 
رایج است  بیشتر از سایر استان های ایران می باشد ؟ 
ضرب المثل هایی همچون » زیره به کرمان بردن « 
 ، » مثل قالی کرمان می ماند « ، » بادمجان بم آفت 
ندارد « و یا » مگر سوغات کرمان است .. که این همه 

تعریف و تمجید می کنید « ؟  
علت  اینکه  این  ضرب المثل ها در تمام شهرها و 
فرهنگ ایرانی ، جا افتاده و به طور گسترده کاربرد 

دارد  چیست  !؟
کنند  می  تالش  شهرها،   بعضی  مردم   چرا   .۵
سوغات استان کرمان را  از آن خود کنند  و به نام 

خود به ثبت رسانند !؟
چه کنیم تا  همانطور که خواجوی کرمانی ، شیرازی 
شد و  در شیراز آرمید ... فالوده کرمانی ، کلمپه ، قوتو 
ی  استان کرمان ....کلمپه ، قوتو و فالوده ،  شهرهای 

دیگر نشوند!؟
۶. چرا با این همه تنوع نان در استان کرمان ،  نان 
نان   ، آذربایجان  بربری  های  نان  همانند   ، کرمانی 
نان   ( نان سنگک   ،  ) نان خراسانی   ( تافتون مشهد 
ملی ایران(  ،  و نان باگت فرانسوی ...معروف نشده 

است !؟
پاسخ را در ادامه  بخوانید..

» نقش و تأثیر پیشینیان هوشمند  در خلق  و 
ابداع هنرها و سوغات استان کرمان «

استان کرمان از پیشینه ای به عمر تاریخ سرزمین 
هنری   ، تاریخی  آثار  و  است  برخوردار  ایران  کهن 
و خرد  اندیشه   . دارد  زیادی   ... و سوغات  ،  صنایع 
فرهنگ   ، هنرها   ، درآثار  کرمان  استان  پیشینیان  
و تمدن این مرز و بوم قابل تأمل و تحسین برانگیز 
است. با قدری  دقت در اطراف خود  متوجه خواهیم 
شد ، گذشتگان ما  ، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها ؛  
پدران و مادران  این استان پهناور، افراد با استعداد ، 
با توانایی و خالقیت باالیی بودند و این امر در تمام 
آثار بجا مانده از آنها نمایان است . از بناهای تاریخی 
زیبا و مهندسی ساز گرفته ، تا هنر بکر و ناب اصیل 
و صنایع دستی ، مصنوعات ، مجسمه سازی و تهیه 
و  همه  که   .. خوشمزه  های  خوراکی  و  غذایی  مواد 
همه از  اندیشه و تفکر ناب مردمان این خطه کویری 
ای  اندیشه  ما   پیشینیان   « است.  گرفته  سرچشمه 
آفریدند که بعد از گذشت قرن ها قابل ستایش است. 

»
در این مختصر  قصد تحلیل همه ابداعات ، هنرها 
، صنایع ، و  آثار  بجا مانده از پیشینیان را نداریم . 
زیرا این امر ، تحقیقات و محققین زیادی را می طلبد  
و نتیجه آن چندین کتاب و » دایره المعارف بزرگ 

استان کرمان «  خواهد شد .
نقش   « در  تأمل   و  تعمق   ، واکاوی  به  تنها  لذا 
 ، ابداع و خلق ، سوغات ، شیرینی ها   پیشینیان در 

مواد غذایی و انواع نان   «  اشاره می کنیم.
، صنایع و  سوغات هر شهر و روستا  ، هنرها  آثار 
 . نماد شناخت فرهنگ و هویت  آن منطقه است   ،
گاه با یک نگاه ساده ، به شکل ، فرم و ظاهر یک اثر 
به نوع  یا حتی مواد غذایی یک منطقه   تاریخی  و 
نگرش  ، تفکر ، شرایط اقلیمی ، آب و هوا  و خلقیات 
دقت  با  مسلماً   . برد  خواهیم  پی  منطقه  آن  مردم  
پیشینیان  از  مانده  بجا  آثار  و سوغات  تعمق در   و 

استان ، متوجه نوع نگرش و تفکر و موقعیت  آنها در 
خلق  این میراث ماندگار خواهیم شد  و  بدون شک 
، نقش اصلی در خلق و تولید موادغذایی ، شیرینی ها 
و نان ها را بانوان و زنان  با استعداد و خالق کرمان 

در گذشته و حال برعهده داشته و دارند.
به اجمال عوامل و عناصر مهم  در این خصوص را 
تحلیل و بررسی  کرده ،  پیشنهاد هایی برای معرفی 
ارائه خواهد  و جهان  ایران  بازارهای  در  آنها  رونق  و 

شد.
مواد  و  سوغات  تولید  و  خلق  مزایای  و  ها  ویژگی 

غذایی استان کرمان توسط پیشینیان ، عبارتند از :

۱. توجه به فرهنگ ، گستردگی و وسعت جغرافیایی 
و  شرایط اقلیمی و آب و هوایی .

۲. استفاده از مواد اولیه بومی و محلی در  خلق مواد 
غذایی و سوغات.

۲.  ماندگاری و دوام سوغات در برابر سرما و گرما.
۳.  توجه به طعم و مزه مواد غذایی،  شیرینی ها و 

نان های محلی .
۴.  مهمترین ویژگی سوغات و خوراکی ها ی استان  
کرمان ، توجه به   » خواص ارزشمند غذایی و دارویی 
بوده  آنها   تولید  در  دارویی  گیاهان  از  استفاده  و   »

است .
ویژگی مهمی که شاید مردم سایر  استان های ایران  
در خلق سوغات و خوراکی های خود ، کمتر به آن 
توجه داشته   و تنها طعم و مزه  ، مد نظر آنها بوده 

است.
گاه توجه به ارزش غذایی و خاصیت مواد خوراکی 
از طعم و مزه آن کم می کند  اما در هیچ کدام از  
سوغات کرمان از طعم و مزه آنها کم نشده ، بلکه  به 
طعم و مزه و خواص و ارزش غذایی ، تواما  توجه شده  
و  این امر ، درایت ،  ذکاوت و هوش سرشار پیشینیان 

ما ) خصوصا بانوان کرمانی ، مادر بزرگ ها و مادران  
(  را نشان می دهد.

به جرأت می توان گفت پیشینیان این استان پهناور 
،  میراث ماندگاری از خود به یادگار گذاشتند که بعد 
از قرن ها و سالهای متمادی از ابداع ، خلق  و تولید 
شان  ، هنوز مورد توجه مردم این خطه از ایران زمین 
می باشد و به غیر از تغییرات اندک و تنوع در ظاهر 
، اصالت و  ،  شیرینی ها و خوراکی ها   این سوغات 
درگذر  متمادی  سالیان  طول  در  آنها  اصلی  ماهیت 
از وقایع و رخدادهای تاریخی ، سیاسی ، فرهنگی و 
اجتماعی حفظ شده و به میراثی ماندگار از نسل های 
گذشته تبدیل شده  که به نسل حاضر ارث رسیده 

است .
» سوغات کرمان ، متنوع و با کیفیت ، مقوی و 

پر خاصیت ، اما مهجور و ناشناخته «
خانه  در  هستند  سنتی  اکثراً  کرمان  استان  مردم 
های آنها ، انواع هنرهای دستی و ذوقی  بانوان  که از 
گذشتگان به ارث رسیده و یا خود از آنچه آموختند 
، خلق و باز تولید کردند ، مشاهده خواهید کرد . بر 
خالف مردم شهرهای دیگر  تعداد زیادی از مردم این 
استان ، انواع خوراکی  و  شیرینی را در خانه پخته ؛ 
حتی آجیل مورد نیاز را  به صورت خام تهیه و  برشته 
) بو داده (  و کمتر از مغازه ها خریداری می کنند 
. هر چند نسل جدید ، زیاد تمایلی به انجام این امر 
از شهرهای  بیشتر    ، این سنت  باز هم  اما   ، ندارند 
از  انواع صنایع دستی   . دیگر در بین آنها رواج دارد 
  ، و ظروف مسی  ، صنایع  فرش  تابلو   ، قالی   : قبیل 
آنها  منازل  در  شال....  ترمه،  و  پته   ، گلیم   ، قالیچه 
یافت می شود و انواع شیرینی و خشکبار  با تزئینات 
خاص این منطقه ، در گوشه پذیرایی ، بر روی میز  

چیده  شده است.
هنر و سوغات مردم استان کرمان ، همواره  مورد  
تحسین و تمجید مردم استان های  دیگر و توریست 
ها قرار گرفته  تا جایی که  گاهی در هنگام سنجش 
می  مقایسه  کرمان  های  کاالی  با  را  آن   ، کاال  یک 
 » است  کرمان  مگر سوغات   « معروف  مثل  و  کنند 
که این قدر ارزشمند می باشد !  نشانگر آن است ، 
آوازه تعدادی از هنرهای دستی  و صنایع و سوغات 
کرمان  که با کیفیت و مرغوب هستند ، در سراسر 
ایران پیچیده  ، زبانزد عام و خاص است   و از ارزش و 

جایگاه باالیی برخوردار می باشد.
قالی  ؛   کرمان  استان  سوغات  سرسبد   های  گل 
،  زیره ، پسته ، خرما و مرکبات )  بم ، جیرفت و 

کهنوج(   هستند .
برای  تاریخی   ادوار  طول  در  که  اینجاست  جالب 
المثل های ماندگار  ساخته  زیره و قالی  نیز ضرب 
شده  و در ادبیات کهن و فارسی بین تمام ایرانیان 

جا افتاده است.

کرمان  به  زیره   «  : همچون   هایی  المثل  ضرب 
بردن « و یا » مثل قالی کرمان می ماند « . هر دو از 
کیفیت و مرغوبیت باالی این دو کاال در سطح ایران و  
جهان حکایت دارند . ضرب المثل معروف دیگری که  
در بین ایرانیان رایج است » بادمجان بم آفت ندارد« 
نیز از مقاومت و دوام و مرغوبیت و بی و عیب نقص 

بودن  محصوالت استان کرمان حکایت دارد .
آری ، این ضرب المثل ها نام استان کرمان را  در 
بین مردم ایران و جهان بلند آوازه کرده  و این امر 
نشأت از هوش و ذکاوت و درایت گذشتگان ما دارد.  
همچنین نشانگر آن است که آنها در گذشته » بدون 
رسانه و شبکه های اجتماعی در تبلیغ و شناساندن 
از نسل  سوغات ، صنایع دستی و محصوالت استان 
حاضر ، فعال تر و  جلوتر بودند« . باید به  پیشینیان 
هوشمند و با استعداد  که چنین سوغات و خوراکی 
و میراث ماندگار برای ما  به یادگار گذاشتند ، افتخار  

کنیم.
به موضوع اصلی خواهیم رسید   این مقدمه  از  بعد 

که  با چند سوال  مهم  به آن می پردازیم :
۱. آیا تا به حال فکر کردید ، این سوغات چه مسیر 
طوالنی را در طول تاریخ طی کرده و چه اندیشه ناب 

و هوشمندانه ا ی پشت آن نهفته است ؟
۲. خوراکی ها و سوغات  استان کرمان  با سوغات 

استان های دیگر چه تفاوتی دارند ؟
با  کیفیت  و  کمیت  نظر  از  را   سوغات  این  آیا   .۳

سوغات سایر استان ها مقایسه کرده اید؟
اگر چنین کاری انجام داده باشید،  متوجه  مسلماً 

خواهید شد که :
اوالً : استان کرمان از نظر تنوع ،  کمیت و تعداد ، از 
سایر استان های کشور، سوغات بیشتر و متنوع تری 

دارد. ) حدود ۳۰ نوع سوغات (
سوغات  از  بعضی    ، کارشناسان  ادعای  به    : ثانیاً 
ها  استان  سایر  سوغات  از  کیفیت   نظر  از  کرمان  

مرغوب تر  است.
و  ها  نان   ، ها  مزه شیرینی  و  نظر طعم  از    : ثالثا 
... نیز از سوغات و خوراکی های  بعضی   خوراکی ها 

استان های دیگر خوشمزه تر و لذیزتر می باشند .
ها  استان  از  خیلی  شاید  که  مهمی  نکته    : رابعاً 
در خلق و تولید سوغات خود  به آن  کمتر  توجه 
داشتند ، اهمیت دادن به » خواص غذایی و دارویی 

« سوغات و خوراکی هاست .
از محیط   کامل  با شناخت  ما   پیشینیان خردمند 
و درک شرایط و داشته ها  ، عالوه بر  طعم و مزه 
سوغات  و خوراکی ها ،  توجه ویژه  به » خواص غذایی 
و دارویی«  تولیدات خود داشتند  و  محصوالتی خلق 
کردند که برای سالمتی  الزم  و  برای بدن مفید  و  

ارزشمند باشد.
ادامه دارد...
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مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان و ذاکران:
مراقب باشید، جذب جوانان به هر قیمتی نباشد

معاونت زنان و خانواده رییس جمهور عنوان کرد: 
»معیشت« دغدغه اصلی زنان سرپرست خانوار 

انکار مسئوالن و پافشاری مرغداران؛  واردات تخم مرغ انجام می شود؟

انقالب در دیدار مداحان اهل بیت )ع( تاکید کردند: هیات  رهبر 
و  اسالمی  معارف  مفاهیم  مهمترین  بیان  محل  است،  بیان  محل 
به سوال ها است. هیات های  پاسخ  معارف علوی هیئت است، محل 

اهل بیت)ع( باید مرکز پاسخ به سوال های گوناگون جوانان باشد.
به گزارش ایلنا، در خجسته سالروز والدت با سعادت حضرت فاطمه 
زهرا سالم اهلل علیها، رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مداحان 
صدیقه  حضرت  شخصیت  واالی  ابعاد  برخی  به  اشاره  با  اهل بیت، 
مردم،  به  منت  بی  خدمت  و  اجتماعی  حرکت های  جمله  از  کبری 
هیأت ها را کانون جهاِد عظیِم تبیین دانستند و تأکید کردند: هیأت ها 
باید محل روشنگری و پاسخ متقن و صحیح به سؤاالت روز جامعه به 

ویژه نسل جوان باشد.
آیت اهلل خامنه ای در این دیدار ضمن تبریک سالروز میالد حضرت 
روز  و  امام خمینی)رض(  و سالروز والدت  فاطمه زهرا سالم اهلل علیها 
فوق العاده  شخصیت  ابعاد  برخی  به  زن،  و  مادر  مقام  گرامیداشت 
حضرت زهرا سالم اهلل علیها براساس آیات قرآن کریم و احادیث اشاره 
کردند و گفتند: جایگاه طهارت، کار برای خدا و خدمت بی منت، و 
موقعیت ممتاز در مواجهه با جبهه باطل در قضیه مباهله از جمله 
ویژگی های بی نظیر آن حضرت هستند که در قرآن کریم صراحتاً به 

آنها اشاره شده است.
کمک  و  بی منت  خدمت  »دهر«،  سوره  آیات  به  اشاره  با  ایشان 
خالصانه به نیازمندان را از نشانه های مهم جامعه فاطمی خواندند و 
افزودند: به لطف الهی، بعد از پیروزی انقالب اسالمی، جامعه ایران، 
را  فاطمی  حرکت  گذشته  سال   ۴۳ طول  در  و  است  شده  فاطمی 
بی منت  و خدمات  دفاع مقدس، در دوران حرکت علمی  در دوران 
بزرگ  دانشمند  و  هسته ای  شهدای  فخری زاده،  همچون  شهیدانی 
مرحوم کاظمی آشتیانی، و در حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله 

بارها دیده ایم.
بدون  که  را  خدماتی  و  کرونا  بیماری  شیوع  دوران  انقالب  رهبر 
مزد و منت ارائه شد و همچنان ادامه دارد، نمونه دیگری از حرکت 
برگرفته از الگوی فاطمی برشمردند و تأکید کردند: حضرت فاطمه 
زهرا باید در همه جهات بویژه حرکت های اجتماعی و انقالبی، اسوه 

و الگو باشند.
آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنان شان به موضوع هیأت ها 
اشاره کردند و گفتند: محور شکل گیری هیأت ها به عنوان یک واحد 
اجتماعی، مودت اهل بیت و زنده نگه داشتن راه و مکتب ائمه بوده 

که از زمان خود آن بزرگواران شکل گرفته است.
ایشان، نقش و کارآیی هیأت ها را در مقاطع مختلف به ویژه دوران 
و  تأثیرگذار خواندند  بسیار  و  بزرگ  انقالب اسالمی و دفاع مقدس، 
عظیِم  جهاد  کانون  هیأت  اطهار،  ائمه  فرمایشات  براساس  افزودند: 

تبیین و روشنگری است.
رهبر انقالب، ساختار هیات را مرکب از »مغز و معنا« و »تحرک و 
پویایی« دانستند و گفتند: مغز و معنای هیئت همان تبیین مکتب 
پاسخ  و  اسالمی  معارف  و  مفاهیم  تبیین  و هیئت، مرکز مهم  است 
زندگی  سبک  و  اصولی  مسائل  درباره  جوانان  گوناگون  سؤالهای  به 
است. پویایی و تحرک هیات نیز به معنی فرصت مواجهه مستقیم با 

مخاطب و انتقال احساسات است.
هر  افزودند:  و  خواندند  مقوله جهاد  را  هیات  اساس  و  قوام  ایشان 
تالش خوب و بجایی، جهاد نیست. جهاد یعنی تالش برای هدف گیری 

دشمن، و در هر زمان باید عرصه جهاد را به درستی تشخیص داد.
آیت اهلل خامنه ای با اشاره به عرصه های گوناگون جهاد در دوره های 
اجتماعی  و خدمت  فعالیت  و  علمی  نظامی،  مختلف همچون جهاد 
در  مردم  به  اجتماعی  خدمت  نمونه  عنوان  به  کردند:  خاطرنشان 
شرایطی که دشمن با ایجاد فشار اقتصادی سعی در قرار دادن آنها در 

مقابل نظام اسالمی دارد، جهادی ارزشمند است.
ایشان با اشاره به تحرک وسیع دشمنان ملت ایران برای وارونه سازی 
با  و  رسانه ها  انبوه  بوسیله  مردم  باورهای  و  ایمان  تخریب  و  افکار 
هنگفت  پشتیبانی های  و  رسانه  و  هنر  متخصص  هزاران  از  استفاده 
مالی و امنیتی، مهمترین عرصه جهاد را عرصه »تبیین و روشنگری« 
دانستند و تأکید کردند: در مقابل این حرکت شیطانی، هیات ها باید 
از خود سؤال کنند که در جنگ بی امان جبهه حق و باطل، و تقابل 
روایت دروغ و حقیقت در کجا قرار دارند و چگونه آرمانها و مبانی 

اصلی انقالب را گسترش می دهند.
انقالب، »واعظ« و »مداح« را دو ستون مهم و پایدار هیات  رهبر 
گفتند:  مداحی،  هنر  بودن  به فرد  منحصر  بر  تأکید  با  و  برشمردند 
او  به  تاریخ،  عمق  به  او  بردن  و  مخاطب  دل  دادن  جال  با  مداحی 

معرفت دینی، اخالقی و سیاسی می بخشد.
بار  پر  برای  مداحان  و  آیینی  شاعران  همکاری  تحسین  با  ایشان 
آهنگ  صدا،  گفتند:  آیینی،  شعر  اعتالی  و  اهل بیت  مجالس  کردن 
و هندسه خوانندگی صورت هنر مداحی را تشکیل می دهد اما این 
صورت که در واقع وسیله و ابزار است نباید بر محتوا غلبه کند و آن 
هدایت و محبت جهت دهنده به حرکت جامعه در درون آن گم شود.
آیت اهلل خامنه ای، ابتکار و نوآوری در امر مداحی را خوب و مفید 
هویت  تغییر  و  هنجارشکنی  به  نباید  نوآوری  افزودند:  و  برشمردند 
مداحی  که  اموری  سمت  به  را  مداح  اجرای  و  شود  منجر  مداحی 

نیست بلغزاند؛ چرا که مداحی، موسیقِی پاپ نیست.
امتحان های خوب  به نقش آفرینی و  اشاره  با  انقالب اسالمی  رهبر 
گفتند:   ۸۸ فتنه  در  همچنین  و  مقدس  دفاع  دوران  در  مداحان 
مداحان به معنی واقعی کلمه مجاهدپروری و شهیدپروری کردند و 
در جنگ رسانه ای و فرهنگی میان جمهوری اسالمی و دشمن، صدای 
رسای مداحان انقالبی کارساز بود و امروز نیز این صدای رسا همچنان 

باید در مقابله با جبهه گسترده دشمن کارساز باشد.
را  جوانان  جذب  برای  مداحان  نوآوری  و  تالش  خامنه ای  آیت اهلل 
کردند:  تأکید  حال  عین  در  و  خواندند  تعالی بخش  و  اقدامی خوب 
مراقب باشید، جذب جوانان به هر قیمتی نباشد و اینگونه نشود که 
برای جذب جوان، از برخی آهنگ ها و نواهای نامناسب استفاده شود.
ایشان با تأکید بر اینکه جذب جوانان باید با حفظ ساختار صحیح 
هیأت باشد، گفتند: باید مراقبت شود تا ترکیب مداحی و حقیقت و 

هویت آن از بین نرود.
رهبر انقالب اسالمی، مداحان را به استفاده از مطالب و اشعار متقن 
و معتبر توصیه و خاطرنشان کردند: برخی مواقع یک حرف سست 
و یا یک بیان نارسا و غلط، دستاویز زیر سؤال بردن اسالم و تشیع و 
حمله به علمای بزرگ و معارف دینی می شود، بنابراین استفاده از 

مطالب مستند و مقتن حتماً در برنامه کاری مداحان باشد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، یازده تن از مداحان و شاعران 
به قرائت اشعار و مدایحی در فضائل حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها 

پرداختند .

معاونت زنان و خانواده رییس جمهور در حالیکه 
تعداد زنان سرپرست خانوار را حدود ۳.5 میلیون 
نفر اعالم کرد، گفت که محرومیت زدایی از اقشار 
برنامه های  جزو  خانوار  سرپرست  زنان  و  ضعیف 

اصلی دولت به شمار می رود.
مراسم  در  خزعلی  انسیه  ایلنا،  گزارش  به 
سران  اجالس  سالن  در  که  زن  روز  بزرگداشت 

اقشار  از  زدایی  محرومیت  کرد:  اظهار  شد  برگزار 
عدالت محوری  و  خانوار  زنان سرپرست  و  ضعیف 
برنامه های اصلی دولت سیزدهم در حوزه زنان   از 

است.
وی گفت: حدود ۳/5 میلیون زن سرپرست خانوار 
داریم. حکومت وظیفه دارد عزتمندانه از این زنان 
حمایت کند. مشکالت مختلف این زنان مسئولیت 

ما را بیشتر می کند. مسأله »معیشت« دغدغه اصلی 
زنان سرپرست خانوار است. افزایش طالق و کاهش 
خودسرپرست  و  سرپرست  زنان  تعداد  هم  ازدواج 
را افزایش داده است. ساماندهی مشاغل خانگی و 
با واسطه به کارآفرینان از جمله  وصل کردن آنها 
برنامه های معاونت زنان ریاست جمهوری برای حل 

مشکالت معیشتی این زنان است .

برای  اجتماعی  آسیب های  به  اشاره  با  خزعلی 
زنان سرپرست خانوار، گفت: تالش ما کاهش این 
بعد  و  ازدواج  قبل  دادن  مشاوره  است.  ها  آسیب 
ازدواج را برای کاهش طالق اجرایی خواهیم کردو 
از طالق  جلوگیری  برای  سازی  فرهنگ  دنبال  به 
هستیم.برنامه افزایش جمعیت هم  در دستور کار 
زمینه  این  اما دستگاه های دیگر هم در  دارد  قرار 

وظیفه دارند.
معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری در پایان 
فراگیر  عدالت  حتی  و  جنسیتی  عدالت  گفت: 
کنیم.  می  دنبال  را   کودکان  حوزه  در  عدالت  و 
در برنامه ششم  عدالت جنسیتی دیده شده ولی 
شاخص هایی که از مجامع بین المللی دیکته شده 

است باید تعدیل شود.

. در حالی که مسئوالن شروع مجدد واردات تخم 
مسئوالن  و  مرغداران  اما  می کنند،  تکذیب  را  مرغ 

تشکل ها خبر از واردات می دهند.
اوج خود  به  آبان  در  مرغ  تخم  قیمت  آمار  بنابر   
و  داخل  تولید  محل  از  عرضه  ازدیاد  با  که  رسید 
چندی  رسید.  تعادل  به  نهایت  در  بازار  واردات، 
شد  مطرح  ارز  عادالنه  توزیع  ماجرای  که  نگذشت 
که جو روانی این موضوع بازار تخم مرغ را بار دیگر 
و  آرامش  دیگر  بار  عرضه  فراوانی  اما  کرد،  ملتهب 
ثبات را به بازار بازگرداند که اتخاذ برخی سیاست ها 

با واکنش شدید مرغداران روبه رو شد.
از سرگیری مجدد واردات را  امر  گرچه مسئوالن 
تکذیب می کنند، اما مرغداران و مسئوالن تشکل ها 
خبر از واردات می دهند که به سبب فراوانی تولید 
الزام کشتار گله های باالی ۹۰ هفته، مرغداران  و 
انتقاداتی دارند چرا که تولید تخم مرغ بیش از نیاز 

کشور است.
از سرگیری مجدد واردات واقعیت ندارد

پیگیری ها از وزارت جهاد کشاورزی نشان داد، به 
تولیدی  های  تشکل  اخیر  روزهای  طی  آنکه  رغم 
معترض  مرغ  تخم  واردات  به  نسبت  مرغداران  و 
هستند، اما مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی واردات 

مجدد را تکذیب کردند.

همواره بخشی از واردات تخم مرغ برای مصرف و 
بخشی تخم مرغ نطفه دار برای تامین جوجه ریزی 
داخل بوده است. بنابر آمار برای واردات مرغ و تخم 

مرغ ۴۰۰ میلیون دالر هزینه شده است.
نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
استان تهران گفت: واردات تخم مرغ در حال انجام 
است، اما از میزان آن بی اطالع هستیم و از مجموع 
قرارداد ۱۰ هزار تنی تخم مرغ، نمی دانیم چه میزان 

از واردات انجام شده است.

این  بر  ها  تشکل  و  اتحادیه  مسئوالن  از  بسیاری 
باورند که کیفیت تخم مرغ وارداتی با تولید داخل 

قابل قیاس نیست.
سن  با  مرغ های  جمعیت  مرغداران  گفته  طبق 
باالی ۹۰ هفته بین ۱۸ تا ۱۹ میلیون قطعه است 
که تولیدکنندگان چاره ای جز کشتار یا تامین نهاده 

از بازار آزاد ندارند.
افزایش قیمت مولفه های  نبی پور گفت: به رغم 
فسفات  کلسیم  دی  و  شانه  کارتن،  همچون  تولید 

بینی می شود که قیمت تخم مرغ به سبب  پیش 
قیمت  آنکه  مگر  باشد،  نداشته  نوسانی  تولید  مازاد 

ارز تغییر کند.
بسیاری از مرغداران اذعان می کنند که نهاده به 
گله های باالی ۹۰ هفته تخصیص داده نمی شود 
که با این وجود جای این سوال مطرح است که چرا 

پشتیبانی اقدام به واردات کرده است.
مرغداران  اتحادیه  مدیره  هیات  رئیس  کاشانی 
میهن هم گفت: با توجه به افزایش ۲ تا ۲.5 برابری 
جوجه ریزی با مازاد تولید در ۶ ماه آتی رو به رو 
خواهیم بود. روزانه ۳ هزار و ۳۰۰ تا ۳ هزار و ۴۰۰ 
تن تخم مرغ تولید می شود که با کاهش مصرف در 
این  از  تا ۷۰۰ هزار تن  ۶ ماهه نخست سال ۶۰۰ 

میزان مازاد است.
برآوردها نشان می دهد که تولید تخم مرغ در نیمه 
رشد  درصد   ۴.۶ قبل  سال  به  نسبت  امسال  دوم 
برای  رایزنی  مسئوالن  اذعان  طبق  داشت.  خواهد 
صادرات در حال انجام است، بعد از گذشت حدود 
قرار  کار  دستور  در  امر  این  مجدد  توقف،  ماه   ۲.5

گرفته است.
کاشانی گفت: با توجه به کاهش مصرف در ۶ ماهه 
نخست سال، تولید روزانه تخم مرغ در فروردین باید 
۲ هزار و ۷۰۰ تن باشد، در حالی که برمبنای جوجه 

ریزی ۳ هزار و ۲۰۰ تا ۳ هزار و ۳۰۰ تن است.
این مقام مسئول قیمت کنونی هر کیلو تخم مرغ 
درب مرغداری را ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان معادل شانه 

ای ۳۸ هزار تومان اعالم کرد.
میهن  مرغداران  اتحادیه  مدیره  هیات  رئیس 
می گوید، خبر معدوم سازی تخم مرغ های وارداتی 
مرغ،  تخم  پذیری  فساد  به  توجه  با  و  دارد  صحت 
مقداری از تخم مرغ های وارداتی معدوم شده است.
های  هفته  طی  که  دهد  می  نشان  ها  بررسی 
بازار  ارز،  عادالنه  توزیع  بحث  شدن  جدی  با  اخیر 
از  ارز  با تخصیص مجدد  تخم مرغ ملتهب شد که 
سامانه بازارگاه، بازار متعادل شد. طی روزهای اخیر 
خبرهایی در فضای مجازی مبنی بر معدوم سازی 
تخم مرغ های وارداتی منتشر شده که رئیس انجمن 
تخم مرغ شناسنامه دار و اتحادیه میهن این موضوع 

را تایید کردند.
بحرانی  و  تولید  شرایط  مکرر  هشدار  به  توجه  با 
از  ناشی  مرداد  و  تیر  های  ماه  طی  اوضاع  شدن 
کشتار مرغ های تخم گذار و کاهش جوجه ریزی، 
مسئوالن تصمیماتی در خصوص تولک بری )دوره 
گذار  تخم  مرغ  میلیون   ۲ ماهانه  طیور(  استراحت 
اتخاذ کردند که این موضوع منجر به ایجاد تعادل 

در بازار شد. 
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قدردانی امام جمعه و استاندار کرمان  از سفر رئیس جمهوری به استان کرمان؛

حضور رییس جمهوری در مناطق سیل زده ،سیلی از امید در دل مردم زنده کرد
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان و استاندار 
کرمان با صدور پیامی از سفر رئیس جمهوری به 
مناطق سیلزده جنوب استان کرمان تشکر کردند.

- متن  پیام قدردانی به شرح زیر است:
زده  سیل  مناطق  در  کرمان  استان  مردم 
شهرستان های جنوبی جمعه اول بهمن ماه شاهد 
حضورصمیمی دکتر ابراهیم رئیسی در جمع خود 

بودند.

این سفر از پیش برنامه ریزی نشده در حالی که 
زده  سیل  روستا های  در  را  زندگی  شرایط  سیل، 
دشوار کرده بود سیلی از امید در دل مردم زنده 
ارتش،  جهادی،  مردمی،  نیرو های  انگیزه  و  کرد 
سپاه، بسیج، هالل احمر، راهداری، ستاد مدیریت 
خدمت  در  را  دستگاه ها  و  نهاد ها  دیگر  و  بحران 

رسانی به مردم دوچندان نمود.
سفر رئیس جمهوری به استان در حالیکه کمتر 

مسکو  سفر  از  ایشان  بازگشت  از  ساعت   ۱۲ از 
می گذشت حاکی از دغدغه مندی، مردمی بودن و 
جهادی بودن دولت سیزدهم و در راس آن رئیس 
جمهوری محترم است که در سفر روسیه و پیش 
از آن نیز پیگیر رسیدگی به امور مردم سیل زده 

بودند.
سفر معاون اول رئیس جمهوری ، وزرای کشور و 

جهاد کشاورزی در همین راستا انجام شد.

مردم،  بین  در  رئیسی  دکتر  تکلف  بی  حضور 
بررسی میدانی اوضاع و نیاز ها و اعالم تصمیمات 
در  سیلبند  احداث  جمله  از  مهم  و  کارگشا 
شهرستان های جنوبی برای جلوگیری از بروز سیل 
و خسارت های شدید، جبران خسارت ها به منازل، 
اثاثیه و دام ها و سرعت بخشی به ترمیم راه ها از 
برای  برکت  پر  اما  کوتاه،  سفر  این  ارزنده  نتایج 
مردم استان و مخصوصا مناطق سیل زده شرق و 

جنوب بود.
دیار  کرمان،  استان  مردم  طرف  از  اینجانبان 
سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد  دل ها  سردار 
برکت  پر خیر و  امیدبخش و  از سفر  و مسئوالن 
تشکر  و  تقدیر  کرمان  استان  به  جمهور  رئیس 
نموده و توفیق بیش از پیش ایشان در خدمت به 
مردم و اعتالی ایران اسالمی را از درگاه خداوند 

متعال خواستاریم.  

گزارش »کرمان امروز« از آمار باالی بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در استان که چالش فعلی جوانان محسوب می شود؛ 

هشدار لشکر بزرگ تحصیل کردگان بیکار 

در حالی استان کرمان بیشترین معادن و واحدهای 
صنعتی را در دل خود جای داده است  که نرخ بیکاری 
فارغ التحصیالن دانشگاهی در این استان  به ۲4 درصد 
فارغ  بیکاری  نرخ  که  است  آن  معنای  به  این   رسید. 
التحصیالن از متوسط نرخ بیکاری غیر محصالن بیشتر 
است. همچنین آمار منتشر شده نشان می دهد؛ نرخ 
بیکاری رده سنی ۱8 تا 35 سال کرمان که به لحاظ 
 5/۱۱ نیز   است  سنی  رده  ترین  بازده  پر  اقتصادی 
با  از ان است که کرمان  آمار حاکی  این  درصد است. 
که  است  مواجه  بیکار  کردگان  تحصیل  بزرگ  لشکر 
اجتماعی  و  از جنبه فردی، خانوادگی  ناگواری  تبعات 
دارد. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  

قابل مطالعه است.
بیکاری از جمله معضالت دردناک جامعه جوان کشور 
جوانان  کار،  جویای  جوان  صدها  دیدن  روزانه  است، 
فارغ التحصیل سرگردان در کاریابی ها یا دارای شغل 
در  شدید  بیکاری  معضل  وجود  از  حاکی  کاذب  های 

جامعه است.
مجموع  از  تحصیلکرده  بیکار  جمعیت  سهم  بررسی 
جمعیت بیکار کشور نشان می دهد که در پاییز امسال 
3/4۲ درصد بیکاران کشور دانش آموختگان دانشگاهی 

بوده اند. 
خبرگزاری مهر درگزارشی به این آمار اشاره کرده و 

آورده است؛ بررسی تازه ترین آمار مربوط به وضعیت 
سوی  از  که   ۱400 سال  پاییز  به  مربوط  کار  نیروی 
 974 که  دهد  می  نشان  شده  ارائه  ایران  آمار  مرکز 
کشور  آموختگان  دانش  جمعیت  از  نفر   5۱8 و  هزار 
بیکار هستند یعنی در پاییز امسال 8/۱3 درصد از کل 
جمعیت فعال دانش آموخته اموزش عالی، بیکار بوده 

اند. 

و  هزار   30۲ و  میلیون   ۲ حاضر  حال  در  همچنین 
جمعیت  بررسی  که  داریم  کشور  در  بیکار  نفر   979
کشور  بیکار  جمعیت  مجموع  از  آموخته  دانش  بیکار 
بیکاران کشور در  از آن است که 3/4۲ درصد  حاکی 
گروه دانش اموختگان آموزش عالی قرار دارند که این 
سهم در پاییز سال 99 معادل ۲/40 درصد بود. همه 
این آمار گویای آن است که عمدتا جوانان پس از فارغ 

بخش  از  هیچکدام  در  ها  دانشگاه  از  شدن  التحصیل 
و  شوند  جذب  اند  نتوانسته  دولتی  یا  خصوصی  های 
در  تحصیل  ادامه  به  اشتیاقی  حاضر  حال  در  جوانان 

مراکز آموزش عالی نداشته باشند.
در  زایی  اشتغال  برای  مناسب  گذاری  سرمایه  نبود 
استان کرمان سبب افزایش تعداد بیکاران به خصوص 
بیکاران  فارغ التحصیل شده  به طوری که  نرخ بیکاری 

 ۲4 به  استان   این  در  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ 
درصد رسید. این  به معنای آن است که نرخ بیکاری 
فارغ التحصیالن از متوسط نرخ بیکاری غیر محصالن 
بیشتر است. همچنین آمار منتشر شده نشان می دهد؛ 
به  که  کرمان  سال  تا 35   ۱8 رده سنی  بیکاری  نرخ 
لحاظ اقتصادی پر بازده ترین رده سنی است نیز  5/۱۱ 
با  از ان است که کرمان  درصد است. این آمار حاکی 
که  است  مواجه  بیکار  کردگان  تحصیل  بزرگ  لشکر 
از جنبه فردی، خانوادگی و اجتماعی  ناگواری  تبعات 
دارد. اگر فرصت اشتغال برای جوانان که نیروی فعال 
این  آینده  اینکه  تصور  نشود  فراهم  هستند  و خالقی 
با  آینده  در  و  است  مشکل  بود  خواهد  استان چگونه 

کمبود مدیران کار امد مواجه خواهیم بود. 
مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان کرمان می 
گوید: والدین طوری فرزندان خود را تربیت می کنند 
ترغیب  پیراپزشکی  های  رشته  در  قبولی  به  را  آنها  و 
می کنند که نیاز جامعه بیش از حد استاندارد نیست 
و اگر تربیت در نسل جوان در رشته های کشاورزی و 
بیکاری در قشر  نرخ  با  اکنون  صنعتی رقم می خورد 
و توسعه در کشور  نبودیم و رشد  تحصیلکرده مواجه 

بیش از پیش اتفاق می افتاد.
وی تصریح کرد: نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاه 
های ایران دو برابر نرخ بیکاری آحاد مردم عادی است؛ 
یعنی شخصی که دانشگاه می رود شانس اشتغال وی 

به نصف کاهش می یابد.
او خاطرنشان کرد: اگر فرد جوان مهارت آموزی در 
رشته های مورد نیاز کشور اعم از صنعتی و کشاورزی 
را فرابگیرد افسردگی ها بعد از فارغ التحصیلی و بیکار 

شدن پدیدار نمی شود.

التحصیالن  فارغ  بیکاری  نرخ  است،  داده  جای  خود  دل  در  را  صنعتی  واحدهای  و  معادن  بیشترین  کرمان  استان  که  درحالی   
بیکاری  نرخ  متوسط  از  التحصیالن  فارغ  بیکاری  نرخ  دیگر  عبارتی  به  است.  رسیده  درصد   24 به  استان  این  در  دانشگاهی 
کردگان  تحصیل  بزرگ  لشکر  با  کرمان  نشود  اندیشیده  معضل  این  برای  چاره ای  اگر  و  است  شده  بیشتر  محصالن  غیر 
و... داشت  خواهد  جامعه  در  تحصیل  شدن  بی اعتبار  البته  و  اجتماعی  جنبه  از  ناگواری هایی  و  تبعات  که  می شود  مواجه  بیکار 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کرمان :

امسالجشنهایپیروزیانقالببرگزارمیشوند
تبلیغات اسالمی کرمان  رئیس شورای هماهنگی 
در  و  شرایط  بودن  مساعد  به  توجه  با  امسال  گفت: 
اسالمی  انقالب  پیروزی  جشن های  تداوم،  صورت 

برگزار می شوند.
تکریم  استانی  جشنواره  در  شعاع  انجم  حسین   
به  که  بانوان  ورزش  حجاب  و  عفاف  برتر  الگو های 
و  زن  روز  )س(،  فاطمه  حضرت  والدت  مناسبت 
گرامیداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی در محل هتل ایرانگردی کرمان برگزار 
شد، حضرت زهرا )س( را بزرگترین شخصیت زن در 
این  با  گفت: شخصیتی  و  کرد  عنوان  بشریت  تاریخ 
عظمت و کماالت نداریم و در حقیقت، هر آنچه که 

یک زن می تواند داشته باشد، ایشان در قله کماالت و 
بهترین آن است.

نزول  به شأن  استان کرمان  فجر  رئیس ستاد دهه 
و  )ص(  محمد  حضرت  با  آن  ارتباط  و  کوثر  سوره 
حضرت زهرا )س( پرداخت و گفت: حضرت زهرا )س( 
می تواند برای همه زنان عالم به ویژه زنان مسلمان الگو 
باشد و آن ها در طول تاریخ اسالمی اقتدا کننده به این 
بانو بوده اند؛ چراکه می توانند در کنار وظیفه مادری، 
همسری و فعالیت اجتماعی، مسیر رشد و تکامل خود 

را طی می کنند.
انجم شعاع می گوید: اسالم محدودیت نیست؛ بلکه بر 
اساس نظر اسالم باید در کنار زندگی روزمره، فطرت و 

غریزه را رشد دهیم و به تعادل برسیم، که این فرهنگ 
فرهنگ منحط  آن  و در کنار  است  اسالمی  و  دینی 
غربی است که از زن به عنوان ابزار استفاده می کند 
و جنبه فطری زن را در نظر نمی گیرد؛ لذا این امر از 

جایگاهی برخوردار نیست.
او به مساله برابری جنسی مطرح شده از سوی غرب 
بنیان  ببینید؛  را  آسیب ها  امروز  گفت:  و  کرد  اشاره 
خانواده در غرب جایگاهی ندارد؛ ولی اگر ما به فرهنگ 
به  می توانیم  هم  کنیم،  عمل  خوب  اسالمی  ایرانی 
زندگی اجتماعی و ورزش عمل کنیم و هم در کنارش 
رشد و تعالی که مورد نظر اسالم است را داشته باشیم 
و بدین ترتیب به آن رشد و تکامل مورد نظر اسالم، 

اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس  برسیم. 
استان کرمان می گوید: سعادت دنیا و آخرت در الگو 
چراکه  است؛  )س(  زهرا  فاطمه  حضرت  از  گرفتن 
به  )ص(،  اکرم  پیامبر  که  داشتند  شخصیتی  ایشان 
وی  استقبال  به  و  می ایستاد  پا  به  ورودشان،  احترام 
می رفت. به گفته انجم شعاع، باید فرهنگ خدمات را 
تقویت کنیم؛ چراکه بعضی از کشور ها فکر می کنند 
می دانند  و خوب  مفید  نظرشان  به  که  را  آنچه  باید 
به جوامع دیگر نیز منتقل کنند؛ لذا ما می توانیم در 
کنار فعالیت های اجتماعی و در هر پست و مقامی که 
هستیم، آن ارزش ها و کماالت را بارور کنیم و در آنچه 

که خداوند در ما نهادینه کرده، تعالی بخش شویم.

انجم شعاع به در پیش بودن ایام اهلل مبارک دهه 
فجر اشاره کرد و گفت: امسال با توجه به مساعد بودن 
شرایط و در صورت تداوم، جشن های پیروزی انقالب 
را در پیش رو داریم و شعار دهه فجر هم،  اسالمی 

جشن ملی ۱400 است.
رئیس ستاد دهه فجر استان کرمان، کارگروه ورزش 
دهه  ستاد  فعال  کارگروه های  از  یکی  را  جوانان  و 
و  کرد  اعالم  اخیر  کرمان طی سال های  استان  فجر 
از پاریزی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان به 
واسطه کسب رتبه نخست این کارگروه در بین سایر 
کمیته های دهه فجر، طی چند سال اخیر، تشکر و 

قدردانی کرد.
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یادداشت ورزشی:

درخشش پایان ناپذیر 

ستارگان فوتبال کویر
شیرین،دلچسب  پیروزی  از  پس  کرمان  مس  صنعت  فوتبال  تیم 
صعود  و  حذفی  جام  در  خوزستان  فوالد  برابر  در  بخش  روحیه  و 
روز  ۱۴عصر  ساعت  از  ها  رقابت  این  برتر  تیم  هشت  جمع  به 
برابر  در  کرمان  باهنر  شهید  ورزشگاه  در  و  ماه  بهمن  یکشنبه،سوم 
تیم شهرداری آستارا صف آرایی کرد،تا پانزدهمین دیدار خود در 

رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور را برگزار کند.
با ترکیب آرمان شهداد نژاد،سید جالل  فرزاد حسینخانی در حالی 
زینلی،حسین  آوخ،عارف  خدایی،مهرداد  خلیلی،میالد  عبدی،علی 
احمد  و  کوکبی  صارمی،صیاد  زحمتکش،میالد  دوستدار،مهیار 
نصیری در برابر شاگردان پایان رافت صف آرایی کرد که هواداران 
کرمانی انتظار داشتند تا وی و شاگردانش روند پیروزی های متوالی 

و شکست ناپذیری خود را همچنان حفظ کنند.
فاصله یک امتیازی تیم مس رده دومی با ملوان صدر نشین و تغییرات 
انجام شده بر روی نیمکت تیم شهرداری آستارا و جایگزینی پایان 
این  های  حساسیت  و  ها  جذابیت  بر  پیوس  فرشاد  جای  به  رافت 
دیدار افزوده بود و حضور شهرداری آستارا در رده یازدهم جدول 
تلقی  پوشان مس  نارنجی  برای  آسان  دیداری  معنای  به  بندی  رده 
روی  بر  تیم  این  حمالت  وفشار  مس  هماهنگ  بازی  اما  شد  نمی 
ایجاد  با  همکارانش  و  رافت  پایان  تا  شد  باعث  شهرداری  دروازه 
درگیری با برخی از کادر فنی مس و داور میدان ،بازی را متوقف 
و تیم مس را از روند خوب و تهاجمی خود خارج کند و با همین 
شیوه موفق شد نیمه نخست را با تساوی بدون گل به پایان برساند و 
راهی رختکن شود اما با شروع نیمه دوم،مس محمد امین کاظمیان 
پور صف شکن  میالد  و  تکنیک خود  آتیه و خوش  جوان خوش 
بتواند قفل  تا شاید  به جای کوکبی و دوستدار وارد زمین کرد  را 
تورانیان،جناح  سلمان  شدن  اضافه  و  کند  باز  را  شهرداری  دروازه 
راست مس را سرعتی تر کرد تا سرانجام در دقیقه ۸۵ مس صاحب 
یک ضربه پنالتی شد و مهیار زحمتکش مدافع مس،گل اول بازی 
را وارد دروازه تیم مهمان کرد تا سه امتیاز شیرین دیگر به حساب 
مس واریز شود و کرمانی ها ،همچنان به فاصله یک امتیازی ملوان 
صدرنشین در مکان دوم جدول رده بندی قرار بگیرند و امیدوارانه 

فصل را دنبال کنند.
به  جم  شهر  در  آینده  جمعه  روز  خود  بعدی  دیدار  در  مس  تیم 

مصاف تیم پارس جنوبی جم خواهد رفت.

سرپرست معاونت امور فرهنگی 
و اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 

خبر داد:

حمایت بهزیستی از فرزندان

 برای ادامه تحصیل آنها
بهزیستی  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  امور  معاونت  سرپرست 
کشور از تحصیل ۱۰ هزار و ۶۹۵ نفر از فرزندان تحت پوشش 

در حوزه اجتماعی در دانشگاه های کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد نصیری در مراسم تقدیر از دانشجویان 
رتبه برتر کنکور سراسری تحت پوشش معاونت امورفرهنگی و 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ضمن تبریک میالد حضرت 
فاطمه زهرا )س( و روز زن خطاب به مادران و زنان سرپرست 
خانوار گفت: بخش زیادی از مادران حاضر در جلسه، مادرانی 
با ویژگی های خاص اند که در تربیت فرزندانشان کار ویژه ای 

انجام داده اند.
سرپرست معاونت امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بهزیستی 
در  که  است  علمی  علم،  مفیدترین  اینکه  بر  تاکید  با  کشور 
خدمت خلق، انسانیت و کمک به جامعه هدف باشد، گفت: 
سال  دو  در  ویژه  به  است،  علم  مقام  گرامیداشت  روز  امروز 
گذشته که همه در مواجه با همه گیری کرونا در قرنطینه بودند 
مسیر  در  را  آنچه جهان  نمی رسید،  او  داد  به  ثروت کسی  و 

نجات قرار داد، علم بود.
پوشش  تحت  فرزندان  موفقیت  مسیر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سازمان بهزیستی در کنکور دشوارتر از افراد دیگر بوده است، 
افزود: سازمان بهزیستی به عنوان حامی فرزندان تحت پوشش، 
تا زمانی که آنان به کسب علمی که منجر به تحول در زندگی 
و جامعه شود، می پردازند و تا هر مقطعی و هر زمانی که فرد 

مشغول به تحصیل باشد حمایت خواهد کرد.
بهزیستی در  فرزندان سازمان  اینکه ۱۰ درصد  بیان  با  نصیری 
مراکز دولتی تحصیل می کنند، تشریح کرد: ۹ هزار ۸۷۲ نفر 
به  مشغول  خانوار  سرپرست  زنان  حوزه  در  هدف  جامعه  از 
تحصیل در دانشگاه ها هستند که ۹۳۷ نفر از آنان در دانشگاه 

های دولتی تحصیل می کنند.
سرپرست معاونت امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بهزیستی 
ادامه داد: در مراکز شبه خانوده نیز ۸۲۳ فرزند درحال تحصیل 
دانشگاه های  در  نفر   ۷۷ تعداد  این  از  که  هستند  دانشگاه  در 

دولتی تحصیل می کنند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ساززمان بهزیستی 
مرکز  در  که  برنامه ریزی  با  گفت:  پایان  در  نصیری  کشور، 
در  است،  انجام  حال  در  بهزیستی  سازمان  اداری  تحول 
هدایت  دانشگاهی،  و  تحصیلی  رشته  انتخاب  بخش های 
که  علمی  که  می شود  تالش  کنکور  رتبه های  و  تحصیلی 
و  باشد  مفید  جامعه  و  خود  برای  می کنند  کسب  ما  فرزندان 

منجر به توانمندی آنان شود. 

به قلم 
امید سالجقه 

به قلم 
محمد فتح نجات
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وزیر بهداشت:  نگران امیکرون هستیم

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران هشدار داد:
افزایش مصرف گاز در مرحله خطر

وزیر بهداشت گفت: نگران اومیکرون هستیم و میزان 
امیدواریم  است.  شده  برابر  چهار  سرپایی  بیماران 
»بهرام  دهند.  انجام  را  سریعتر  را  واکسیناسیون  مردم 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  اللهی«،  عین 
از  بعد  پزشک گفت:  بانوان  از  تجلیل  مراسم  درحاشیه 
انقالب خانم ها در همه عرصه ها شکوفا شدند و  شصت 
شامل  جامعه  هستند.  خانمها  نیز  درمان  کادر  درصد 
خانمها و آقایان است و باید به اندازه خانم ها متخصص 
خانمهای  از  تجلیل  جلسه  این  باشیم.  داشته  زن 
متخصصی بود که در خانه هم همسرداری و فرزندداری 

می کنند و خدماتشان دو برابر است.
واکسیناسیون  برای  کرونا  با مصوبه ستاد  ارتباط  در  او 

باتوجه  کرونا  ستاد  در  گفت:  سال   12 زیر  سنی  گروه 
به توصیه های کمیته علمی و تایید مراکز جهانی برای 
واکسیناسیون و همینطور تحقیقات دانشمندان داخلی 
جمع بندی کردیم که واکسیناسیون گروه زیر 12 ساله 
ها نیز به تدریج انجام بگیرد و قرار شد به صورت مرحله 
به  را  واکسن  نوع  علمی  کمیته  اینکه  از  بعد  باشد.  ای 
والدین  رضایت  با  و  داوطلبی  به صورت  رساندند  تایید 
آینده درباره  این واکسیناسیون را شروع می کنیم. در 

جزییات بیشتر آن اطالع رسانی خواهد شد.
عین اللهی درارتباط با استقبال مردم از دز سوم گفت: 
نشده  استقبال  کردیم  می  فکر  که  آنطور  سوم  دوز  از 
واکسیناسیون  شرایط  واجدین  درصد   21 تنها  و  است 

اند. تاکید می کنیم واکسیناسیون به  دوز سوم را زده 
مقدار  و  هستیم  اومیکرون  نگران  شود.  انجام  سرعت 
بیماران سرپایی چهار برابر شده است. امیدواریم مردم 
واکسیناسیون را سریعتر را انجام دهند. اگر در اخبار هم 
نگاه کنیم، در کشورهای اطراف و آمریکا و اروپا درحال 
حاضر وضع بسیار بد است. در روسیه هم اوضاع بد است 
و مرگ و میر باالست. وضعیت ما خوب است، اما باید 

آن را خوب نگه داریم و این وضعیت ادامه پیدا کند.
او در ادامه با اشاره به بازگشایی مدارس گفت: بازگشایی 
مدارس با رعایت فاصله گذاری و با تهویه مناسب می 
ملی  ستاد  باشد  مشکل  احتمال  اگر  شود.  انجام  تواند 
کرونا ممکن است تصمیم دیگری بگیرد اما فعال تصمیم 

بر این است. عین اللهی درارتباط با کمبود پزشک در 
سالمت  مسئول  بهداشت  وزارت  گفت:  محروم  مناطق 
همه مردم است. چه آنهایی که در تهران و چه آنهایی 
که در دیگر شهرها هستند. همه مناطق از نظر سالمت 
باید تامین شوند. افراد متخصص فقط مربوط به تهران 
کنند.  خدمت  باید  نیز  محروم  مناطق  در  و  نیستند 
افرادی هم به صورت متعهد به خدمت در مناطق محروم 
پذیرفته شده اند و شورای انقالب فرهنگی مصوب کرده 
است که 20 درصد ظرفیت به مناطق محروم به صورت 
بومی گزینی باید اختصاص داده شود. در قبال مناطق 
محروم مسئول هستیم و باید مراکز درمانی برای درمان 

کرونا آماده باشند.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر 
طبیعی،  گاز  مصرف  در  صرفه جویی  ضرورت  حداکثر 
اعالم کرد که با توجه به استمرار هوای سرد، پیش بینی 
می شود در روزهای آینده مصرف گاز بخش خانگی و 

تجاری به روزانه ۷00 میلیون مترمکعب برسد.
محمدرضا جوالیی در این باره گفت: با توجه به کاهش 
دما در مناطق شمال و شمال غرب کشور، اکنون به طور 
میانگین روزانه ۶۵0 تا ۶۶0 میلیون مترمکعب گاز در 
بخش خانگی و تجاری مصرف می شود که حدود ۸0 

درصد گاز تولیدی کشور است.
باالیی  این مقدار مصرف رقم بسیار  اینکه  بیان  با  وی 
صنایع  دیگر  در  محدودیت ها  اعمال  سبب  و  است 

می شود، افزود: هر چقدر مصرف گاز در بخش خانگی 
افزایش یابد به همین مقدار مجبوریم سوخت نیروگاه ها 

و صنایعی مانند فوالد و پتروشیمی ها را کم کنیم.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: در 
نیروگاه ها کمبود سوخت را با جایگزینی سوخت مایع 
جبران می کنیم، اما در بعضی صنایع مانند پتروشیمی 
و فوالد امکان جایگزینی نیست و ناچار باید فعالیت آنها 
گاز  مصرف  پراکندگی  درباره  کنیم.جوالیی  محدود  را 
کشور هم اظهار کرد: هم اکنون استان های تهران، قم 
و البرز بیشترین مصرف روزانه را دارند و چیزی حدود 
1۵0 میلیون مترمکعب گاز مصرف می کنند و پس از 
این، استان های شمال غربی کشور هستند که مصرفی 

حدود 110 تا 11۵ میلیون مترمکعب در روز دارند.
وی گفت: استان های شمالی کشور با مصرف روزانه ۸0 
با  استان های شمال شرق کشور  و  مترمکعب  میلیون 

مصرفی در همین حدود در رتبه های بعدی قرار دارند.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران درباره نسبت 
کاهش درجه هوا با افزایش مصرف گاز در کشور تصریح 
کرد: این دو عامل نسبت عکس با هم دارند، یعنی هر 

چه دما کمتر شود مصرف بیشتر می شود.
جوالیی با بیان اینکه هر چه نسبت این دو عامل کمتر 
باشد بهتر است، گفت: هرچه به دمای صفر نزدیک تر 
می شویم مصرف به صورت تصاعدی باال می رود، بنابراین 
پیش بینی می کنیم با توجه به ماندگاری هوای سرد در 

روزهای آینده چهار یا پنج درصد به مصرف گاز کشور 
افزوده شود و حد نصاب روزانه ۷00 میلیون مترمکعب را 
ثبت کنیم. وی همچنین با بیان اینکه این مقدار مصرف 
تاکنون در کشور سابقه نداشته است، بیان کرد: پارسال 
ثبت  را  میلیون مترمکعبی  تنها یک روز مصرف ۶۶۷ 
کردیم و این در حالی است که امسال، حدود دو هفته 

است که مصرف باالی ۶00 میلیون مترمکعب داریم.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با اعالم اینکه 
سرانه مصرف نسبت به میانگین وزنی کاهش دما بیشتر 
از استانداردهاست، گفت: هم اکنون طبق محاسبه های 
انجام شده حدود 10 درصد باالتر از آن چیزی که باید، 

مصرف می کنیم. 

گزارش »کرمان امروز« از رفتار مناسب و در خور تقدیر دولت درباره سیل جنوب استان کرمان که البته نیاز به چند فاز تکمیلی دارد؛

تحقق وعده های مطرح شده در سفرها مهم تر از انجام سفر است!

در ابتدای این متن باید اشاره کنم که خدا را 
شکر دولت سیزدهم هنوز نزد مردم بی اعتبار 
نشده است و همه مردم در انتظار محقق شدن 
وعده هایی هستند که این دولت و به خصوص 
اینکه  نموده است.  آقای رییس جمهور مطرح 
اعتماد مردم باقی خواهد ماند و عملکرد آقای 
رییسی همچون قوه قضاییه قابل قبول خواهد 
بود، را زمان مشخص خواهد کرد. اما یک نکته 
بسیار مثبت نیز در این دولت مشاهده می شود 
که جای تقدیر دارد و ما رسانه ای ها که همواره 

اشاره  آن  به  باید  نیز  هستیم  انتقاد  حال  در 
اعضای  بودن  پویا  و  فعال  آن  و  باشیم  داشته 
دولت و به خصوص رییس جمهوری است، نکته 
مشاهده  قبل  های  دولت  در  متاسفانه  که  ای 
نمی شد. اما همین پویایی که بیشتر در قالب 
انجام  تشریفات  از  دور  به  و  ناگهانی  سفرهای 
می شود، درست است که به کام مردم شیرین 
که  می افزاید  دولت  اعتبار  به  زمانی  اما  است، 
وعده های داده شده در این سفرها محقق شود. 
یا مسئول  و  وزیر  زبان یک  از  مرتب  ما  اینکه 
عالی رتبه دیگر بشنویم که برای مناطق سیل 
بودجه  و  شد  خواهد  انجام  بزرگ  کاری  زده 
ای در خور اختصاص خواهیم داد و این وعده 
انجام نشود و پس از مدتی به فراموشی سپرده 
شود، امری نامناسب است. به عبارتی بهتر است 
مسئوالن اگر وعده ای را ممکن نمی بینند یا 

مناطق  این  به  اصال  اینکه  یا  و  نکنند  مطرح 
بحران زده سفر نکنند. 

به  جمهوری  رییس  ساعته  چند  سفر  در 
است  قابل ستایش  نکته  استان کرمان  جنوب 
تشریفاتی  می باشد.  تشریفات  از  دوری  آن  و 
که متاسفانه در تمامی سفرهای استانی دولت 
های قبل باعث کندی و عدم مثبت بودن این 
تشریفات  این  دیگر  سویی  از  می شد.  سفرها 
سفرها چنان هزینه ای را شامل می شد که تا 
چند مدت، استان باید این هزینه ها را پرداخت 
می کرد. اما امروز شاهد هستیم که این سفرها 
به صورت بهینه انجام می شود. همانطور که در 
ابتدای این متن اشاره کردم اینها که ذکر شد 
همه خوب و مبارک است، اما به شرط آنکه در 
در  که  دیدیم  بسیار  باشد.  نهفته  خدمتی  آن 
سالهای گذشته مسئوالنی در مناطق بحران زده 

حاضر شدند، عکس گرفتند، رفتند و ما شاهد 
نظر  مد  باید  بنابراین  نبودیم.  تغییری  هیچ 
و  مبارک  زمانی  سفرها  این  که  باشیم  داشته 
به دور از رفتارهای پوپولیستی است که شاهد 
این  در  که  مسئوالنی  باشیم.  آن  از  ای  ثمره 
وعده  پیگیر  باید  اند  کرده  پیدا  مناطق حضور 
هایی که داده اند نیز باشند. بارها مشاهده شده 
است که برخی بودجه ها آنقدر دیر اختصاص 
داده می شود که اصال در زمان تخصیص دیگر 
آن حادثه فراموش شده و یا اعتبار برگشت می 
خورد و یا اینکه صرف موردی دیگر می شود. 
بنابراین پیگیری استاندار کرمان برای تخصیص 
اعتبار و نظارت نمایندگان مجلس درباره شیوه 
هزینه این اعتبارات یکی از مهمترین افعال این 
سفرها به شمار می آید. به امید فردایی بهتر که 

در آن وعده ها جامه ی عمل بپوشند.
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