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رییس مرکز تحقیقات سرطان ؛

سرطان پستان

 شایع ترین سرطان

 در کشور است

نگاهی به مجموعه 

مستند »ثریا«

 پخش از شبکه اول

 و شبکه مستند سیما

متن در صفحه دوم

6

حل مشکالت دانش آموزان و معلمان عشایر 

در اولویت قرار دارد

معاون استاندار کرمان:

الیروبی رودخانه های درگیر سیل  

به ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

 فرمانده انتظامی استان 
کرمان تشریح کرد:

جزییاتی درباره توقیف 

محموله میلیاردی اشیاء عتیقه

کرمانی کان  میراث ماندگار نیا

 مهجور و ناشناخته!

 ضرورت بروزرسانی پروتکل های بهداشتی

 در دانشگاه ها

5

کرمان و لزوم تغییر الگوی مصرف و البته افزایش میزان تولید؛ گزارش »کرمان امروز« از افزایش مصرف برق در 

کرمان؛ نیازمند کاهش مصرف و افزایش تولید برق 

متن کامل در صفحه هفتم

 در روزهای اخیر و با کاهش دمای هوا، شرکت توزیع نیروی برق از کرمانیان خواسته که با جلوگیری از هدررفت گرما و کاهش روشنایی غیرضروری مصرف برق را مدیریت 
کنند و در غیر این صورت گزینه قطعی برق روی میز قرار گرفته است. اینکه ما کرمانیان باید الگوی مصرف خود را تغییر دهیم موضوعی صحیح است، اما مسئوالن باید بدانند 
در کشوری که یکی از بزرگترین ثروت های نفتی جهان را دارد و حرف از انرژی هسته ای می زند نباید به مردم گفته شود که برق نیست! باید میزان تولید را همسان با ازدیاد 

جمعیت، افزایش داد و....
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متن در صفحه هشتم

افــــزایــــش
50 درصدی احتمال 

بروز  پیک جدید

کرمان  کرونا در  گزارش »کرمان امروز« از وضعیت 
گهانی تعداد مبتالیان به سویه و افزایش نا

 اُمیکرون در این استان؛

 شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد تامین ماشین آالت در محدوده گودگورگی و دامپ سرباره مجتمع مس سرچشمه طبق جدول ذیل را به پیمانکار  
واجد شرایط واگذار نماید.لذا از شرکت هایی که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به 
صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر پنج روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت ارفع سازان 
کرمان، واحد دفتر فنی ارسال فرمایند و در صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهام با شماره های 34310286 - 034 و 34310599 واحد امور قراردادها 

داخلی 181 یا 169 تماس حاصل نمایند.
1 - تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 2 - تصویر اساس نامه شرکت  3 - مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت

 4ـ تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 5 - رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 6 - هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده 
مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

آگهی شناسایی پیمانکار 37 - 1400

 تعداد واحد نام دستگاه ردیف

5 دستگاه کامیون 10 چرخ1

4 دستگاهلودر 2966

1 دستگاه تانکر آب پاش 10 چرخ3

2 دستگاهبیل چرخ زنجیری 4220

بخش دوم
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اخبار استان

بیان  با  کرمان  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
اینکه این استان ۲ نوبت طی ۲۰ روز گذشته 
درگیر سیل شد گفت: بیش از ۴۰ هزار کیلومتر 
هشت  وضعیت  که  داریم  استان  در  رودخانه 
هزار کیلومتر آن بحرانی و مناطق مسکونی ما 

را تحت تاثیر قرار داده است.
به گزارش ایرنا سیدمصطفی آیت اللهی موسوی 
کرمان  استان  اسالمی  شوراهای  نشست  در 
هزار   ۱۶ به  ها  رودخانه  این  الیروبی  افزود: 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که معادل پنج 

سال بودجه استان کرمان است.
وی اظهارکرد: سال ۹۶ سیل در استان اتفاق 
سپس  شکست،  را  بم  ورودی  پل  که  افتاد 
بردسیر را آب فراگرفت و همین شهرداری و 
با  را  شهر  ورودی  رودخانه  مسیر  ها  دهیاری 
عرض ۸۰ متر از دهنه ۶ متری با ارتفاع ۶۰ 
سانتیمتر می خواستند عبور دهند که آب شهر 

را فرا گرفت.
موسوی افزود: آن زمان ۲ میلیارد تومان پول 
بحران سیل استان را جابجا کردیم و رودخانه 
را دیواره سازی کردیم و از آن زمان مشکلی 

وجود ندارد.
معاون امور عمرانی استاندار کرمان گفت: سال 
۹۷ نیز با کمک اداره آب منطقه ای استان طرح 
اضطرار سیل را در کرمان اجرا کردیم، چهار بار 
میلیارد  به ۹۰  آن  اجرای  اما  گرفتیم  مصوبه 
تاکنون  که  داشت  نیاز  زمان  آن  در  تومان 

اعتباری در این حوزه دریافت نشده است.
وی تصریح کرد: با کمک شرکت های معدنی 
 ۱۳۲ تومان،  میلیارد   ۲۰ تخصیص  و  استان 
کیلومتر رودخانه استان را الیروبی کردیم و اگر 
دولت این کار را نمی کرد امروز حداقل شاهد 
فوت تعداد باالی ۵۰ نفر در سیل های اخیر 

بودیم.
سیل  از  پس  اکنون  هم  شد:  یادآور  موسوی 
اخیر، استمهال وام ها مصوب دولت را گرفت، 
بودجه اضطراری بین شهرداری ها و فرمانداری 
بنیادهای  کمک  با  امکانات  و  شد  توزیع  ها 
و  امداد  کمیته  مستضعفین،  )بنیاد  مختلف 

ستاد اجرایی فرمان امام( گرفتیم.
دیده  آسیب  احشام  به  خسارت  افزود:  وی 
مشکالت  اکنون  و  کردیم  تامین  را  سیل  از 
ابتدای  از  است؛  شده  رفع  کهنوج  سمیه  پل 
جا  هیچ  در  رودخانه  الیروبی  تاکنون  انقالب 
اتفاق نیفتاده بود اما اکنون داریم روی آن کار 

می کنیم.
معاون امور عمرانی استاندار کرمان گفت: در 
از ۴۰  بیش  رودبارجنوب  زهکلوت شهرستان 
دستگاه ماشین آالت سنگین در حال فعالیت 
 ۱۰ و  هستند  سیل  های  خسارت  جبران  و 
دستگاه ماشین آالت هم در اختیار فرمانداری 

منوجان قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: دولت درحال انجام اصالحات 
اعتبار  تومان  میلیارد   ۲۵ کشور  وزیر  است، 
برای استان کرمان تامین کرد که ما آن را به 
دهیاری ها پرداخت کردیم؛ سپاه و ارتش هم 

به امدادرسانی پس از سیل ورود کردند.
بیان  با  کرمان  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
اینکه ۴۳۰ میلیمتر بارش در منوجان طی ۲ 
بارندگی اخیر ثبت شد که تاکنون این میزان 
و  خدمات  گفت:  بود  نشده  مشاهده  بارش 
نباید زیر سوال برود، سیل بند خرم  زحمات 
از سال ۵۰ آغاز شده و ۱۲۰ کیلومتر آن باقی 
مانده است که کار اجرای آن پیگیری می شود.

ای  منطقه  آب  و  راهداری  افزود:  موسوی 
خود  مدیریت  تحت  راههای  و  ها  رودخانه 

آن شده،  در  تصرفی  اگر  که  کنند  بررسی  را 
رفع تصرف کنند و این امر مصوب شده است، 
مسیر  در  عمدتا  سیل  درگیر  روستاهای  زیرا 

رودخانه بودند.
معاون امور عمرانی استاندار کرمان ادامه داد: 
در شمال استان ۹۰ بند سنگی و سیمانی اجرا 
الیروبی  آنقدر  جیرفت  شور  رودخانه  و  شده 
آب  و  آمده  شهرباالتر  از  آن  ارتفاع  که  نشده 
سیل  کیلومتر  پنج  اما  کند  می  شهر  وارد  را 
اینگونه  اگر  اجرا کردیم که  آن  باالی  در  بند 
نبود اکنون سیل شهر را فرا گرفته بود و این 
الیروبی  برای  کرمان  استان  در  که  کارهایی 
اجرا نشده  استانی  رودخانه ها شده ، در هیچ 

است.
استان  فعالیت  از  دولت  هیات  کرد:  ابراز  وی 
فعالیت ها گسترش  این  باید  اما  تقدیر کرده 

یابد.
کرمان  استان  روستای   ۳۴۰ افزود:  موسوی 
در سیل، مسیر دسترسی نداشتند که اکنون 

مسیر ارتباطی همه آنها بازگشایی شده حتی 
احداث  جایگزین  مسیر  روستاها  برخی  برای 

شد.
از  بسیاری  شدن  بانده   ۲ اینکه  بیان  با  وی 
سفر  در  کرمان  استان  شهرستانی  مسیرهای 
هیات دولت به استان بررسی می شود تصریح 
کرد: دولت در کوتاهترین زمان ممکن خدمات 
این  امیدواریم  و  دهد  می  انجام  را  بسیاری 

خدمات نادیده انگاشته نشود.
موسوی در مورد وضعیت یک معدن نیز گفت: 
وضعیت معدن مس درالو در نشستی با حضور 
نمایندگان و امام جمعه شهرستان های رابر و 
اخذ  بررسی و نظر تقسیمات کشوری  بردسیر 
نمی  را  نظر  این  شهرستان  یک  اینکه  و  شده 
پذیرد بحثی جداست؛ این بحث برای استانداری 
بحث  کرد:  اضافه  است. وی  تمام شده  کرمان 
معدن درالو در اختیار حوزه تقسیمات کشوری 
گذاشته شده و در بخش جذب نیروی این معدن 

هم تصمیم گیری و مصوبات الزم اخذ شد.

معاون استاندارکرمان:

الیروبی رودخانه های درگیر سیل  به ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

بدین وسیله به اطالع کلیه اعضا انجمن می رساند جلسه مجمع عمومی عادی انجمن در 
تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۵ راس ساعت ۱۰ صبح در محل شهرک مطهری باالتر از پمپ گاز - سالن 
اندیشه ناجا برگزار می گردد. از کلیه اعضا جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل می آید 
ضمنا کسانی که تمایل به کاندیداتوری هیات مدیره و بازرسان انجمن را دارند می توانند 
درخواست کتبی خود را به همراه سایر مدارک شامل )۱- کپی کارت ملی ۲- کپی مجوز 
فعالیت ۳- کپی لیست بیمه یا قرارداد کار( را تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی 

به هایت مدیره تحویل نمایند.
دستور کار جلسه: ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس 

۲- انجام انتخابات هیات مدیره و بازرس 
هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی درمانگران اعتیاد استان کرمان 

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن صنفی 
کارفرمایی درمانگران اعتیاد استان کرمان 

 فرمانده انتظامی استان کرمان تشریح کرد:

جزییاتی درباره توقیف محموله میلیاردی 

اشیاء عتیقه

 فرمانده انتظامی استان کرمان از توقیف اشیاء عتیقه متعلق به ۴ 
هزار سال پیش خبر داد. 

جمع  در  اموال  این  جزئیات  خصوص  در  ناظری  عبدالرضا  سردار 
خبرنگاران بیان کرد: خودروی حامل این اموال از استان های شرقی 
پسته  بار  در  اموال  این  جاسازی  قصد  و  شده  کرمان  استان  وارد 
را داشته  از کشور  به خارج  ترانزیت آن ها  و  استان  شهرهای شمالی 

است که با هوشیاری پلیس شناسایی و دستگیر شد
وی افزود: این اموال شامل ۴۴ قطعه شیء مفرق مربوط به ۲ هزار سال 
قبل از میالد یعنی نزدیک  به ۴ هزار سال پیش می باشند که ارزش 
ریالی آن ها به گفته کارشناسان میراث فرهنگی ما پنجاه  میلیارد ریال 
است. ناظری ادامه داد: در این جریان یک نفر دستگیر، خودرو توقیف 
و پرونده برای رسیدگی و ریشه یابی جزئیات مسئله  تحویل مراجع 

قضایی داده شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری کرمان خبر داد:

نجات ۱۱۵ نفر در دی ماه توسط آتش نشانان

از  کرمان  ایمنی شهرداری  و خدمات  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
شهر  آتش نشانان  توسط  ۱۱۵نفر  جان  نجات  و  عملیات   ۲۲۳ انجام 

کرمان در دیماه سال جاری خبر داد.
به گزارش  مدیریت ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
رضا میرزای بیان کرد : در دی ماه امسال، ۹۳ مورد عملیات اطفای 
انجام  آتش نشانان  توسط  ونجات  امداد  عملیات  مورد   ۱۳۰ و  حریق 
شده است. وی گفت: در مدت زمان یادشده در مجموع ۹۳ مورد حریق 
منازل مسکونی،   به  مربوط  مورد  افتاد که ۲۸  اتفاق  در شهر کرمان 
۲۴مورد مربوط به مواد پسماند و بازیافتی، ۲۳ مورد مربوط به وسایل 
نقلیه، ۴ مورد مربوط به مراکز تجاری، ۸ مورد مربوط به جنگل ها و 

درختان و ۶  مورد مربوط به تجهیزات شهری بوده است. 
کرمان  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
در  که  نجات  و  امداد  عملیات  مورد   ۱۳۰ میان  از  کرد:  خاطرنشان 
دیماه توسط آتش نشانان کرمانی انجام شد، بیشترین آمار با ۳۵مورد 

مربوط به زنده گیری حیوانات وحشی و خطرناک بوده است.
به  مربوط  دیماه  در  نجات  و  امداد  عملیات  مورد   ۳ افزود:  میرزایی 
مورد   ۲۷ قفل،  و  حلقه  چیدن  مورد   ۲۳ سمی،  مارهای  زنده گیری 
امداد آسانسور، شش مورد امداد تصادفات خودرویی و نجات مصدومان 

محبوس شده و مابقی آن ها مربوط به سایر موارد بوده است.
وی بیان کرد: در مجموع این عملیات ها ۱۱۵ نفر از شهروندان نجات 
یافتند و ۱۱ نفر مصدوم شدند  که مصدومان عمدتٱ  در حوادثی نظیر 

تصادفات و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شده اند. 
کرمان  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
خاطرنشان کرد:  در دیماه ۶۰ نفر از شهروندان آموزش های ایمنی و 
پیشگیری از حوادث را فرا گرفتند و همچنین  به درخواست شهروندان 

۱۰۵ مورد مشاورۀ ایمنی و ۵۴ مورد بازدیدایمنی انجام شده است.

شهرداری جوزم در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه و آسفالت ادامه بلوار شهرداری کوچه امام خمینی ۱ و امام خمینی ۵- کوچه حضرت ابوالفضل 
۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه تاریخ ۹۹/۱۱/۱۸ می باشد.

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد روز سه شنبه ساعت ۱۰ صبح تاریخ ۹۹/۱۲/۵ می باشد. 
زمان بازگشایی پاکت ها: روز چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح تاریخ ۹۹/۱۲/۶ می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف
آدرس: شهربابک - جوزم - بلوار شهرداری - میدان شهرداری کدپستی۷۷۵۸۱۱۳۹۱۴ تلفن: ۳۴۱۵۰۷۴۹

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴- ۰۲۱
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

www.setadiran.ir آدرس سایت ستاد ایران

شهرداری جوزم در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه و آسفالت ادامه بلوار شهرداری کوچه امام خمینی ۱ و امام خمینی ۵- کوچه حضرت ابوالفضل 
۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه تاریخ ۹۹/۱۱/۱۸ می باشد.

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد روز سه شنبه ساعت ۱۰ صبح تاریخ ۹۹/۱۲/۵ می باشد. 
زمان بازگشایی پاکت ها: روز چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح تاریخ ۹۹/۱۲/۶ می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف
آدرس: شهربابک - جوزم - بلوار شهرداری - میدان شهرداری کدپستی۷۷۵۸۱۱۳۹۱۴ تلفن: ۳۴۱۵۰۷۴۹

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴- ۰۲۱
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

www.setadiran.ir آدرس سایت ستاد ایران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شرکت فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس در نظر دارد تعداد دو دستگاه تراکتور کشاورزی با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پیشنهادات خود را بر اساس شرایط ذیل به این شرکت ارائه نمایند :

- متقاضیان محترم می توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ لغایت ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ از ساعت ۸ الی ۱۴ جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس: رفسنجان، شهر مس سرچشمه، 
خیابان یاس ۶، پالک ۱۱ مراجعه یا با تلفن های ۸-۳۴۳۱۲۵۴۷-۰۳۴ داخلی ۱۳۴ تماس حاصل نمایند و جهت تحویل پیشنهادات به صورت حضوری و یا پست 
پیشتاز تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ به آدرس:رفسنجان، شهر مس سرچشمه، انتهای بلوار ایثارگران، کدپستی ۷۶۱۷۶۷۴۹۸۸ شرکت صنایع مس 

افق کرمان، امور حراست تحویل نمایند.
- مبلغ سپرده معادل ۵ درصد قیمت پیشنهادی هر یک از تراکتورها می باشد.)شماره حساب۲۲۵۲۰۸۲۲۶۶ نزد بانک تجارت( که باید همراه با قیمت پیشنهادی 

در پاکت قرار گیرد. - هزینه آگهی و کلیه هزینه های نقل و انتقال به طور مجزا از مبلغ مورد فروش از برنده مزایده در هنگام تنظیم قرارداد دریافت خواهد شد .
بازگشایی پاکات : روز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

روابط عمومی شرکت فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس

شرکت فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس )سهامی خاص( در نظر دارد تعداد ۳ خودرو خود به شرح ذیل از طریق مزایده واگذار نماید. 

- متقاضیان محترم می توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ لغایت ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ از ساعت ۸ الی ۱۴ جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس: رفسنجان، شهر مس سرچشمه، 
خیابان یاس ۶، پالک ۱۱ مراجعه یا با تلفن های ۸-۳۴۳۱۲۵۴۷-۰۳۴ داخلی ۱۱۹ و شماره موبایل ۰۹۱۳۲۹۱۵۰۳۴ )آقای یوسفیان( تماس حاصل نمایند و جهت تحویل 
پیشنهادات به صورت حضوری و یا پست پیشتاز تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ به آدرس: رفسنجان، شهر مس سرچشمه، انتهای بلوار ایثارگران، کدپستی 

۷۶۱۷۶۷۴۹۸۸ شرکت صنایع مس افق کرمان، امور حراست تحویل نمایند.
- مبلغ سپرده معادل ۵ درصد قیمت پیشنهادی هر یک از خودروها می باشد.)شماره حساب۲۲۵۲۰۸۲۲۶۶ نزد بانک تجارت( که باید همراه با قیمت پیشنهادی در پاکت 

قرار گیرد. - هزینه آگهی و کلیه هزینه های نقل و انتقال به طور مجزا از مبلغ مورد فروش از برنده مزایده در هنگام تنظیم قرارداد دریافت خواهد شد .
- بازگشایی پاکات : روز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

روابط عمومی شرکت فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس

آگهی مزایده)نوبت دوم( آگهی مزایده خودرو 

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 شماره 140060319078009536 هيات دوم مورخه 1400/10/7موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسين باغگلي فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 692 صادره از بم درششدانگ يك باب خانه به مساحت 284/07 مترمربع 
تحت پالك 16776 فرعي از 3968 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك899 فرعي از 3968 
اصلي بخش2كرمان واقع در كرمان بزرگراه امام)ره( شهرك صنعتی بعدازطورطناب كوچه 
است.لذا  اهورايی  محرز گرديده  مالك رسمي خانم رخشنده  از  8 سمت چپ خريداري 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه 
تاريخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالكيت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/10/22              تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/6

1257232

 خودرو  آگهی مزایده
خودرو خود به شرح ذیل از  3مهندسی و خدماتی همگامان مس )سهامی خاص( در نظر دارد تعداد شرکت فنی و 

  طریق مزایده واگذار نماید.

 قیمت کارشناسی)ریال( مدل نوع خودرو ردیف
 790،000،000 1388 پیکان وانت دوگانه سوز سفید 1
 850،000،000 1390 پیکان وانت دوگانه سوز سفید 2
 1،600،000،000 1394 وانت کارا تک سوز نقره ای 3

 

جهت کسب اطالعات  14الی  8از ساعت  12/11/1400لغایت  09/11/1400متقاضیان محترم می توانند از تاریخ  -
                   مراجعه یا با تلفن های 11، پالک 6بیشتر به آدرس: رفسنجان، شهر مس سرچشمه، خیابان یاس 

تماس حاصل نمایند و  )آقای یوسفیان( 09132915034و شماره موبایل  119داخلی  8-34312547-034
روز چهارشنبه مورخ  12جهت تحویل پیشنهادات به صورت حضوری و یا پست پیشتاز تا ساعت 

 7617674988کدپستی رفسنجان، شهر مس سرچشمه، انتهای بلوار ایثارگران،  به آدرس: 13/11/1400
 شرکت صنایع مس افق کرمان، امور حراست تحویل نمایند.

 2252082266می باشد.)شماره حساب خودروهادرصد قیمت پیشنهادی هر یک از  5مبلغ سپرده معادل  -
 نزد بانک تجارت( که باید همراه با قیمت پیشنهادی در پاکت قرار گیرد.

قال به طور مجزا از مبلغ مورد فروش از برنده مزایده در هنگام هزینه آگهی و کلیه هزینه های نقل و انت -
 تنظیم قرارداد دریافت خواهد شد .

 18/11/1400 دوشنبه روز:  پاکات بازگشایی -

 

 مهندسی و خدماتی همگامان مس روابط عمومی شرکت فنی و

 )نوبت دوم(مزایدهآگهی 

با مشخصات ذیل از طریق کشاورزی تراکتور دستگاه  دوهمگامان مس در نظر دارد تعداد  فنی و مهندسی و خدماتی شرکت
 برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

 : ارائه نمایندیط ذیل به این شرکت پیشنهادت خود را بر اساس شرا جهت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان محترم می توانند

 

 قیمت کارشناسی)ریال( مدل شرح ردیف

 1،150،000،000 1371 )بدون ادوات کشاورزی(230تراکتور گلدونی تیپ  1

 1،250،000،000 1371 )بدون ادوات کشاورزی(285تراکتور فرگوسن تیپ  2

 

به  کسب اطالعات بیشترجهت  14الی  8از ساعت  12/11/1400لغایت  09/11/1400از تاریخ  متقاضیان محترم می توانند -

داخلی  034-34312547-8مراجعه یا با تلفن های  11پالک ، 6خیابان یاس  ،شهر مس سرچشمه رفسنجان، آدرس:

روز چهارشنبه  12و جهت تحویل پیشنهادات به صورت حضوری و یا پست پیشتاز تا ساعت تماس حاصل نمایند  134

شرکت  7617674988س:رفسنجان، شهر مس سرچشمه، انتهای بلوار ایثارگران، کدپستی به آدر 13/11/1400مورخ 

 صنایع مس افق کرمان، امور حراست تحویل نمایند.

نزد بانک  2252082266می باشد.)شماره حساب تراکتورهادرصد قیمت پیشنهادی هر یک از  5مبلغ سپرده معادل  -
 که باید همراه با قیمت پیشنهادی در پاکت قرار گیرد. تجارت(

هزینه آگهی و کلیه هزینه های نقل و انتقال به طور مجزا از مبلغ مورد فروش از برنده مزایده در هنگام تنظیم قرارداد  -
 دریافت خواهد شد .

 18/11/1400 دوشنبهبازگشایی پاکات : روز 

 همگامان مس مهندسی و خدماتیروابط عمومی شرکت فنی و 

و  آموزش  متوسطه  آموزش  معاونت  سرپرست 
پرورش استان کرمان با بیان اینکه حل مشکالت 
قرار  اولویت  در  عشایر  معلمان  و  دانش آموزان 
دارد، از ادامه آموزش حضوری مدارس خبر داد.

توجیهی  و  اندیشی  هم  جلسه  در  پارسا  اصغر 
آموزش  دوم  و  اول  متوسطه  مدارس  مدیران 
با  باید  کرد:  بیان  استان  عشایری  پرورش  و 
به  و  رفتار کنیم  آموزان پدرانه و مادرانه  دانش 
آسیب  و  مشکالت  اهم  دلسوز،  مسئولی  عنوان 
ها به خصوص مسائل آموزشی دانش آموزان را 

شناسایی کرده و در صدد یافتن راه حل باشیم.
از  تازه  قوانین  و  ها  بخشنامه  افزود: طبق  وی   
به شکل  باید  مدارس  در  آموزش  وزارت،  سوی 
در  عشایر  آموزان  دانش  رود،  پیش  حضوری 
به  آالیش  بی  و  غیور  بااصالت،  هایی  خانواده 
زندگی مشغولند و در مسیر تحصیل همیشه با 
اند  بوده  رو  به  رو  ای  و عدیده  مشکالت خاص 
که هدف ما یافتن راه حل برای کم کردن این 
مشکالت و ارتقای کیفیت آموزشی این عزیزان 

است.

آموزش  متوسطه  آموزش  معاونت  سرپرست 
طی  کرد:  خاطرنشان  کرمان  استان  پرورش  و 
ماه های گذشته که درگیر کرونا بوده و هستیم، 
مجازی  فضای  در  یادگیری  و  آموزش   فرآیند 
بیشترین  زمانی  مقطع  این  در  که  رفت  پیش 
بود  آموزش  مدافعان  و  دبیران  بر دوش  زحمت 
و به یقین می توان ادعا کرد، بیشترین زحمات و 
چالش ها در امور آموزشی و پرورشی مقابل راه 
سرگروه های درسی بود و با توان و تالش مضاعف 
و شیوه های  راه ها  بهترین   تا  خود، سعی کردند 

متناسب با شرایط را ارائه دهند.
پارسا اظهار کرد: همان گونه که بر همه ما آشکار 
است، آموزش از طریق فضای مجازی از کیفیت 
مطلوبی برخوردار نیست؛ بنابراین با توجه کمتر 
و  ها  بخشنامه  کرونا،  به  مبتالیان  آمار  شدن 
قوانین تازه ای از سوی وزارت صادر شده است 
که در آن از حضوری شدن آموزش در مدارس از 

این تاریخ به بعد خبر می دهد.
و  آموزش  اداره  سالمت  پایگاه  از  پایان  در  وی 

پرورش عشایری استان کرمان دیدن کرد.

سرپرست معاونت آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان:

حل مشکالت دانش آموزان و معلمان عشایر در اولویت قرار دارد

 آگهي مناقصه عمومي   
به شرح  ترافیکی  دارد جهت خرید رنگ  نظر  نقل شهرداری  کرمان در  و  و مهندسی شبکه حمل  سازمان مدیریت  
ذکر شده در اسناد مناقصه  با پرداخت صد درصد تهاتر با زمین و پروانه ساختمانی و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 
۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  از طریق برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نماید. کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارخانه تولیدرنگ می توانند جهت خرید اسناد مناقصه از مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ لغایت 
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ و جهت تسلیم پیشنهادات تا مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴از طریق سامانه www.setadiran.ir  اقدام  نمایند.  
بازگشایي پاکتها مورخ  ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ انجام  می شود . سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه و اطالعات تکمیلی 

آگهی در سایت شهرداری kermancity.ir  مندرج گردیده است.
متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی، اقدام الزم را به عمل آورند. ۱۲۵۴۷م/الف
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان                                                                                     
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شهردار کرمان در اکران اختصاصی دو فیلم »امان نامه« و »خالدار« بیان کرد:

ک عمومی و نوع مخاطب در ساخت مستندها ضرورت توجه به ادرا
شهردار کرمان با تأکید بر لزوم حمایت از گسترش 
مستندها  تهیۀ  در  گفت:  فرهنگی،  کاالهای  مصرف 
باید به ادراک عمومی، نوع مخاطب و تصویری که به 

عموم منتقل می شود، دقت کرد.
سعید شعرباف در اکران اختصاصی دو فیلم ساختۀ 
نام های  با  کرمان  شهرداری  در  سعادت«،  »حامد 
»امان نامه« که در خصوص امان دادن سردار سپهبد 
است  استان  جنوب  اشرار  به  سلیمانی  حاج قاسم 
فیلم  افزود:  دارد،  اجتماعی  ژانر  که  »خالدار«  و 
»خالدار« مخاطب خاص دارد و به نظر من باید برای 
مدیران پخش شود تا تصویر واقعی و نزدیک از ِسیر 
زندگی یک انسان آسیب دیده و نحوۀ حمایت از او را 

مشاهده کنند.
موارد  برخی  در  شاید  فیلم ها  نوع  این  گفت:  وی 
امکان پخش عمومی نداشته باشند؛ چراکه در قالب 
این فیلم، تصویری ویران و از هم گسیخته از کرمان 
به افراد عادی که ممکن است به محتوا توجه دقیقی 

نکنند، منتقل می شود.
شهردار کرمان با بیان اینکه در تهیۀ این فیلم ها باید 
بسیار دقت شود که برای چه مخاطبی تهیه می شود، 
تصریح کرد: گرچه من معتقدم که کرمان به این ژانر 
تلخ اجتماعی نیاز دارد و نباید این مسایل باعث شود 

جسارت ورود به این عرصه را نداشته باشیم.

وجود  جامعه  در  افراد  نوع  این  کرد:  بیان  شعرباف 
دارند، زندگی می کنند و تأثیر خود را به جا می گذارند؛ 
قرار هم نیست که تصویری متفاوت و به دور از واقعیت 
را از کرمان ارائه دهیم، اما اگر بناست مستندهایی را 
برای مخاطب عام تهیه کنیم، باید به ادراک عمومی 
و تصویر توجه کنیم و ادراک عمومی خیلی وقت ها با 

واقعیت  یکی نیست.
بسیار  فیلم،  گفت:  »خالدار«  فیلم  درخصوص  وی 
اجتماعی  فضاهای  و  تصمیم گیری ها  اما  بود،  واقعی 
براساس ادراک شخص و نه واقعیت شکل می گیرد؛ 
برخی  برای  ما  نزد  بودن  غلط  و  درست  درحالی که 

مهم نیست.
شهردار کرمان اظهار داشت: آقای سعادت کار خوبی 
انجام دادند و نشان دادند به این فرم مسلط هستند و 

فیلم، کاماًل مخاطب را درگیر می کند.
شعرباف افزود: این مستند که برگرفته از شخصیت 
یک انسان آسیب دیده است، افراد را کاماًل به فکر فرو 
می دارد و برای بسیاری از سوژه های اجتماعی که در 
این شهر وجود دارد، می توانیم با همین نگاه واقعی 
و  کوتاه تر  مستندهایی  عام،  و  خاص  مخاطب  برای 

شاید حتی کم هزینه تر اما در تیراژ بیشتری بسازیم.
نیز گفت: ساخت  »امان نامه«  فیلم  وی درخصوص 
سلیمانی،  حاج قاسم  شهید  سپهبد  مورد  در  فیلم 

درباره  بگیرد  تصمیم  کسی  اگر  است؛  بسیار سخت 
باید  بسازد،  فیلم  سلیمانی  حاج قاسم  سپهبد  سردار 
را  کار  این  که  کند  طی  را  زیادی  اداری  بروکراسی 
سخت کرده است؛ درحالی که معتقدم باید اجازه داد 
ساخته  دل ها  سردار  از  متفاوتی  و  زیاد  روایت های 

شود.
سوژه های  به  پرداختن  افزود:  کرمان  شهردار 
رسانه ای محدود در یک یا دو شکل خاص در مورد 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به ظرفیت های زیاد 
ایشان، ضربه خواهد زد و نمی توانیم زوایای دیگری 
از زندگی و شخصیت حاج قاسم را به جامعه منتقل 

کنیم.
شعرباف ادامه داد: از طرف دیگر، زندگی حاج قاسم 
عرصۀ  در  حتی  و  دارد  فراوانی  مختلف  زوایای 

بین المللی، الگوی نمونه ای است که باید دیده شود.
کرمان  شهرداری  در  هم  ما  کرد:  خاطرنشان  وی 
اعالم آمادگی می کنیم که به روایت های مختلفی که 
درخصوص سردار دل ها ساخته می شود، کمک کرده 

و تنوع روایت راجع به حاج قاسم را گسترش دهیم.
شهردار کرمان بیان کرد: امیدواریم روند مستندسازی 
در کرمان گسترش پیدا کند و ما هم سعی کنیم با 
حمایت از سازندگان این آثار، به خصوص حمایت در 
مصرف، به آن ها کمک کنیم یعنی به جای اینکه به 

تا فیلمی بسازد، حمایت کنیم  کسی هزینه دهیم 
که آن فیلم دیده شود.

شعرباف افزود: ابتدا مدیران درجه اول استان، فیلم ها 
و  کارشناسی  تحلیل  مساله  درخصوص  و  ببینند  را 
راهکار ارائه کنند و آن دسته از فیلم هایی که شمول 
بیشتری دارند، به مخاطبان بیشتری ارائه شود؛ ما نیز 

کمک می کنیم که مصرف کاالی فرهنگی باال برود.
نیز  اکران شده  فیلم  دو  کارگردان  سعادت،  حامد 
داشتیم،  کرمان  شهردار  با  که  جلسه ای  طی  گفت: 
به  ایشان  عالقۀ  و  سینما  به  آگاهی  دیدگاه،  نوع  از 
این هنر و دید مثبتی که به ادامۀ روند فیلم سازی و 
تهیه کنندگی شهرداری دارند، بسیار خوشحال شدم 
توسط  و  باشد  ادامه دار  مثبت  نگاه  این  امیدوارم  و 

معاونت فرهنگی شهرداری دنبال و پیگیری شود.
بخش  در  فراوانی  پتانسیل های  ما  داد:  ادامه  وی 
و  داریم  محتوا  و  سوژه  زمینۀ  در  و  انسانی  نیروی 
می توانیم به کمک شهرداری بیاییم و برای این شهر 

و استان کاری انجام دهیم.
سعادت، از همۀ کسانی که در شهرداری برای اکران 

و ساخت این فیلم کمک کرده بودند، تشکر کرد.
گفتنی است؛ فیلم »خالدار« سه سال قبل و فیلم 
»حامد  کارگردانی  به  پیش  سال  یک  »امان نامه« 

سعادت« مستندساز کرمانی ساخته شده است.

در نشست عمومی شورای اسالمی شهر کرمان تاکید شد:

لزوم مصوبۀ شورا جهت صدور مجوز حفاری فاضالب شهری
در  کرمان،  شهر  اسالمی  شورای  عمومی  نشست  در 
آسفالت  برای  خصوصی  بخش  تواِن  از  استفاده  خصوص 
عوارض  کردن  عادالنه  و  لوایح  کردن  قانون مند  و  معابر 
مجوز  صدور  درخصوص  شد  مقرر  و  گفت وگو  شهرداری 
حفاری فاضالب شهری در معابر شهر کرمان، مصوبۀ شورا 

گرفته شود.
علیرضا نادری، رییس شورا، چهارم بهمن ماه، در نشست 
از  پیش  نطق  در  کرمان،  شهر  اسالمی  شورای  عمومی 
و  زهرا)س(  فاطمه  تبریک والدت حضرت  دستور، ضمن 
پاسداشت مقام زن و تشکر از تمام خدمت گزاران شورای 
اسالمی شهر و شهرداری کرمان، خدمت به مردم را افتخاری 
برای کارکنان دانست و گفت: خوشبختانه کارکنان شورای 
دریغ  تالشی  هیچ  از  محوله  امور  انجام  در  شهر  اسالمی 
نکرده اند و الزم است از کسانی که به مرحلۀ بازنشستگی 

رسیده اند، تقدیر شود.
سرمایه گذاری  و  پایدار  منابع  بودجه،  کمیسیون  رییس 
شورای اسالمی شهر کرمان به درخواست شهرداری مبنی 
بر در نظر گرفتن اعتبار 600 میلیارد ریالی برای آسفالت 
معابر شهر کرمان اشاره کرد و گفت: شهرداری بر ضرورت 
نیازهای اصلی  از  به عنوان یکی  انجام آسفالت معابر شهر 

مردم تأکید دارد.
تا  با برگزاری مناقصه،  افزود: مقرر شد  حسین چناریان 
پایان سال جاری، مبلغ ۲00 میلیارد ریال به آسفالت معابر 
اختصاص داده شود و مابقی اعتبار در تعهدات سال آینده 

قرار گیرد.
و  تهاتر  به صورت  اختصاص یافته  مبلغ  پرداخت  به  وی، 
سال  قیمت  برآورد  با  قبلی  پیمانکار  ظرفیت  از  استفاده 
تعرفۀ  بودن  پایین  به  توجه  با  افزود:  و  اشاره کرد   ۱۳۹۹
آسفالت، با دعوت از پیمانکار، از وی خواستیم که کارش 

را ادامه دهد.
سرمایه گذاری  و  پایدار  منابع  بودجه،  کمیسیون  رییس 
شورای اسالمی شهر کرمان ادامه داد: این همکاری در قالب 
تهاتر زمین است و مخالفت  برای عقد قرارداد با پیمانکار 
جایز نیست؛ زیرا شهر کرمان به نهضت آسفالت نیاز دارد و 

باید از توان پیمانکاران نیز استفاده کند.
فرصت  از  استفاده  جهت  در  داد:  پیشنهاد  چناریان 
موافقت  تومان  میلیارد  مبلغ ۲0  با  پایان سال  باقی ماندۀ 
آینده  سال  به  آسفالت  اعتبار  تومان  میلیارد   ۴0 و  شود 

موکول شود.
را  آسفالت  خودیاری  که  کوچه هایی  اینکه  بیان  با  وی 
در  باید  خاکی  خیابان های  همچنین  و  کرده اند  پرداخت 
اولویت آسفالت قرار گیرند، تصریح کرد: در زمینۀ آسفالت 
عقب هستیم و تا آماده کردن ظرفیت شهرداری بهتر است 

از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود .
گفت:  مصوبه  این  خصوص  در  نیز  شورا  رییس  نادری، 
از  استفاده  و  قیر  تأمین  با  شهرداری  می شود  پیشنهاد 
امکانات موجود، آسفالت معابر را برعهده بگیرد و با پیمانکار 

قرارداد نداشته باشد.
رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورا نیز بیان کرد: 
در وضعیت فعلی که ماشین آالت سازمان عمران مستهلک 
شده  و با وجود کمبود اعتبارات در شهرداری، خرید قیر نیز 

باید به صورت نقدی انجام شود.
منصور ایرانمنش گفت: حتی اگر از تمام ظرفیت شهرداری 
برای آسفالت استفاده شود، باز هم نیاز به آسفالت در شهر 

به شدت وجود دارد.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب معابر شهر خاطرنشان 

کنار  در  همیشه  گذشته  ادوار  در  خصوصی  بخش  کرد: 
شهرداری بوده و برای آسفالت معابر شهر نیز پیمانکار باید 

در کنار شهرداری باشد.
رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورا افزود: اعتبار 
 ۲0 سال جاری  پایان  تا  معابر  آسفالت  برای  موافقت شده 

میلیارد تومان است.
سخنگوی شورای اسالمی شهر کرمان نیز با اشاره به اعتبار 
ناکافی شهرداری و هزینه های باالی آسفالت، پیشنهاد داد، 
مانند تأمین اعتبار پارکینگ های شهر، برای آسفالت معابر 

شهر نیز حسابی ویژه باز شود.
محمدرضا کمساری، با بیان اینکه توجه ویژه به سازمان 
عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری نیازمند اعتبار 
ماهانه  اختصاص  بر  مبنی  شهردار  گفتۀ  به  است،  خاص 
آسفالت  به منظور  عمران  سازمان  به  تومان  میلیارد  چهار 
این  به رغم تالش شهردار،  افزود:  و  اشاره کرد  معابر شهر 

مبلغ محقق نشده است.
طبق  را  شهر  آسفالت  است  صالح  به  کرد:  تصریح  وی 
تعرفه های گذشته با پیمانکار قبلی اجرا کرده و با آسفالت 
موافقت  به بخش خصوصی  آن  واگذاری  و  ماهۀ شهر  دو 

کنیم.
شهری،  خدمات  کمیسیون  رییس  مؤیدی،  فتح اهلل 
بهداشت و محیط زیست شورای اسالمی شهر کرمان نیز 
درخصوص تهاتر زمین در قبال بدهی به پیمانکار، گفت: 
پیشنهاد می شود به جای تهاتر، شهرداری با تفکیک زمین 
پیمانکار  به  و  دریافت  نقد  پول  مردم،  به  آن  واگذاری  و 
زمین های  از  این طریق دست دالالن  از  تا  پرداخت کند 

خالی شهر کوتاه شود.
هوشمند سازی،  کمسیون  رییس  موسوی،  سیدمحمد 
شفافیت و بهره وری شورای اسالمی شهر کرمان نیز بیان 
از لحاظ آسفالت معابر شهر کرمان عقب هستیم و  کرد: 
نیاز است با معادل ۲0 میلیارد تومان تا سقف بودجۀ امسال 

موافقت و بخش اول آسفالت انجام شود.
درخواست  مورد  در  شورا  اعضای  نظر  طبق  ادامه،  در 
شهرداری  شد  مقرر  معابر،  آسفالت  برای  شهرداری 
بررسی  پیمانکار،  به  هزینه  پرداخت  نحوۀ  درخصوص 
بیشتری انجام دهد و لیست معابر خاکی را به شورای شهر 

ارائه کند.
و  پایدار  منابع  بودجه،  کمیسیون،  رییس  سپس، 
پیشنهادی  لوایح  و  عوارض  به  شورا،  سرمایه گذاری 
شهرداری و ارسال آن به شورای شهر اشاره کرد و گفت: 
کمیسیون های مربوط، لوایح را مورد بررسی قرار دادند که 
با در نظر گرفتن شرایط درآمدی و وضعیت مالی مردم مقرر 

شد تغییراتی در تعرفه ها انجام شود.
لوایح  به خصوص  از موضوعات  افزود: در بعضی  چناریان 

به شهرداری  و  اعمال  اصالحاتی،  و  بررسی ها  شهرسازی، 
ابالغ شد.

اینکه ازسوی استانداری و فرمانداری تأکید  با بیان  وی 
شود،  تعیین تکلیف  و  ارسال  زودتر  هرچه  لوایح  که  شده 
پیشنهادی،  لوایح  و  تعرفه ها  اصالحات   است  الزم  افزود: 

هرچه زودتر ازسوی شهرداری به شورا ارائه شود.
موافق  لوایح  کامل  موجودیت  با  کرد:  تصریح  چناریان 
هستیم؛ بنابراین، به منظور تصویب، اصالحیه ها باید لحاظ 
شده و سپس پیگیری های قانونی انجام شود و پس از آن به 

دست هیئت تطبیق برسد.
اسالمی  شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رییس 
به خصوص  لوایح  بررسی  در  کرد:  بیان  نیز  کرمان  شهر 
لوایح شهرسازی، رویکرد شورای شهر، معطوف به قانون مند 

کردن لوایح و عادالنه شدن عوارض شهرداری است.
ایرانمنش، همچنین به وضعیت پروژه های عمرانی شهر 
اشاره  خلبان«  »شهدای  غیرهم سطح  تقاطع  به خصوص 
کرد و گفت: طبق اعالم معاونت حمل ونقل و امور زیربنایی 

شهرداری، کار شروع شده و به زودی سرعت می گیرد.
وی با اشاره به اینکه درخصوص اجرای تقاطع غیرهم سطح 
»شرف آباد«، موافقت ها و مخالفت هایی مطرح شده است، 
افزود: با توجه به نیاز شهر و انجام کار کارشناسی، الزم است 
هرچه زودتر در این خصوص تصمیم گیری نهایی صورت 

گیرد و عملیات عمرانی اجرا شود.
پروژۀ  شورا،  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رییس 
پیاده راه سازی میدان »شورا« را نیز ازجمله اقدامات عمرانی 
اساس،  این  بر  افزود:  و  برشمرد  شهرداری  طرح های  و 
تعدادی پارکینگ پیش بینی و آماده سازی شده و الزم است 
جانمایی پارکینگ  های این محدوده ازسوی شهرداری اعالم 

شود.
پیاده راه سازی  طرح  درخصوص  همچنین  ایرانمنش، 
با پیگیری شورای اسالمی  میدان »توحید«)ارگ(، گفت: 
شهر و پرداخت منابع مالی به پیمانکار، مقرر شد این پروژه 

با سرعت بیشتری اجرا شود.
بلوار »قلعه«، خاطرنشان  با تأکید بر لزوم بهسازی  وی، 
کرد: جدول گذاری و بدنه سازی این محدوده به زودی آغاز 
می شود و در آینده، شهرداری منطقه چهار شهر کرمان به 

آنجا منتقل خواهد شد.
همچنین  شورا  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رییس 
غیرهم سطح  تقاطع  در  ایجادشده  مشکالت  درخصوص 
»شهید بادپا« به پیگیری های مکرر در این رابطه اشاره کرد 
و مقرر شد موضوع به صورت شفاف ازسوی سازندۀ پل بیان 

شود.
ایرانمنش ادامه داد: شهرداری را مکلف کردیم از منابع 
ذی صالح، دلیل این مسئله را پیگیری کرده و گزارش کامل 

آن را به شورا ارائه کند تا در آینده چنین مشکلی تکرار 
نشود.

شهرک  در  سطحی  آب های  آمدن  باال  به  اشاره  با  وی 
با  قراردادی  عقد  و  موضوع  این  پیگیری  از  »شکوه«، 
پیمانکار جهت جمع آوری آب های سطحی خبر داد و افزود: 
مقرر شد شهرداری موضوع را بررسی کرده و درخصوص 

چگونگی ادامۀ کار گزارش ارائه دهد.
کمیسیون  رییس  موسوی،  سیدمحمد  سپس، 
هوشمند سازی، شفافیت و بهره وری شورای اسالمی شهر 
لزوم  و  »شورا«  میدان  پیاده راه شدن  درخصوص  کرمان، 
ایجاد پارکینگ کافی در محل، گفت: در صورت استقرار 
استانداری در محل جدید، مراجعات زیاد شده و با مسدود 

شدن مسیر نیاز به پارکینگ نیز تشدید می شود.
اسالمی  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رییس 
شهر کرمان نیز در گزارش کمیسیون، به ورزش محله ها 
اشاره کرد و گفت: قصد داریم برنامه های فرهنگی و ورزشی 

در قالب محله ها نهادینه شوند .
از محله های  بازدید  اینکه در  بیان  با  عشرت کردستانی 
شهر متوجه شدیم اغلب مردم بعد از آسفالت معابر، خواهان 
فضاهای  فراهم  آوردن  افزود:  هستند،  ورزشی  امکانات 
ورزشی با حداقل امکانات و با اولویت قرار دادن محله های 

کم برخوردار، در کمیسیون تصویب شده است.
وی همچنین به لزوم توجه بیشتر شهرداری به کارگران 
شرکتی به خصوص در بخش تنظیف، اشاره و خاطرنشان 
کرد: شهرداری باید در راستای احقاق حقوق کارگران بر 

کار شرکت ها نظارت بیشتری داشته باشد .
کرد:  بیان  شورا  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رییس 
به مناسبت والدت حضرت زهرا)س( و روز زن و به منظور 
کارگروهی تشکیل  پاکبانان،  به خانواده های  بیشتر  توجه 
شده و برنامه هایی ازجمله دیدار با خانواده های پاکبانان و 
اختصاص هدیه ای به همسران آنان تدارک دیده شده است.

شورای  نایب رییس  بابایی،  محمود  خصوص،  این  در 
اسالمی شهر، بر لزوم شناسایی و رفع ریشه ای مشکالت 

پاکبانان، به جای پرداخت هدیه، تأکید کرد.
ایرانمنش، رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورا نیز 
با بیان اینکه بیشترین درخواست پاکبانان، مشخص شدن 
وضعیت قرارداد مستقیم آن ها با شهرداری است، تصریح 
کرد: پیشنهاد می شود شهردار در محل کار پاکبانان حضور 
قرار  قشر  این  نزدیک در جریان مشکالت  از  و  پیدا کند 

گیرد.
و  بهداشت  شهری،  خدمات  کمیسیون  رییس  مؤیدی، 
محیط زیست شورا نیز با تأکید بر اینکه با توجه به کسری 
بودجه، هر اقدامی حتی اعطای هدیه به خانوادۀ پاکبانان 
و  پاکبانان  اولویت  پیش بینی شود، گفت:  بودجه  در  باید 
هدایای  پرداخت  برای  و  است  حقوق  تنظیف،  نیروهای 
پیش بینی نشده الزم است شهرداری بررسی بیشتری انجام 

دهد.
شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی  نشست،  این  ادامۀ  در 
کرمان، به نارضایتی مردم از اجرای پروژۀ فاضالب، تخریب 
آسفالت و مشکل در تردد اشاره کرد و گفت: بیش از هفت 
دخیل  کرمان  شهر  فاضالب  پروژۀ  در  پیمانکار  شرکت 
انجام  به خوبی  را  خود  کار  آن ها  از  تعدادی  که  هستند 

نمی دهند.
کمساری با اشاره به اینکه مقرر شده شرکت های متولی، 
کار خود را اصالح کنند تا مجوز حفاری به آن ها داده شود، 
مقصر  خصوص  این  در  را  شهرداری  مردم،  اغلب  افزود: 

یادداشت: 

قصه کوتاه

 جهان
وقتی از شوق رسیدن گفتی دهان دلخوری 
ها را بستی، جنگل به روئیدن و در آستانه 
ی کویر ستاره به تابیدن نشست. وقتی که 
تو لب به اشتیاق باز کردی تاریکی از خانه 
ام گریخت و هیچ کس سر به زانوی غم 
که  است  آن  از  زیباتر  زندگی  نگذاشت. 
من بفهمم چون من فقط به اندازه ی دنیای 
زیبایی  بسا  دارم و چه  از آن سهم  خودم 
راه  به  چشم  ما  باشد.  عقل  از  فراتر  اش 
زندگی هستیم به من بگو که خواهی آمد 
که من تا قیامت چشم به راهت باشم چون 
بر سر  است.  انگیز  دل  بودن  راه  به  چشم 
هر راهی به امیدت خواهم نشست و دل به 
زمین و آسمان خواهم بست تا تو بیایی و 
بلور نازک تنهایی ام را بشکنی. آدم برای 
ادامه یافتن گاهی نیاز به شکست و عوض 
شدن دارد. یادت نمی آید ولی یک روز 
برداشتیم  دست  داشتیم  که  آرزوهایی  از 
تازه  مسیر  باید  تر شود.  راهمان روشن  تا 
بهتر  را  زندگی  زبان  تا  زد  ورق  را  ای 
از قرار  پر  ام را  بیا که بی قراری  بفهمیم. 
خواهی کرد دلخوشی ها را هزار خواهی 
کرد وحشتم را بهار خواهی کرد و با یک 
تا  را روزگار خواهی کرد  کالم روزگار 
آیی  می  که  مالقاتم  به  نمیرم.  خودم  در 
مثل فروغ چراغ نیاور که حتی مرگ را با 
تو دوست دارم. من جگر سوخته ام گرچه 
این تاریکی  ام. در  به آینده دوخته  چشم 
شکوفه ها دیدنی نیستند و میوه ها چیدنی 
نیست و  برای روشنایی  نیستند. جاذبه ای 
و  نیست  تاریکی  دیگر  بیایی  تو  وقتی  اما 
دنیایم روشن می شود. با خود چراغ نیاور 
که نور تویی، حضور تویی. وقتی از شوق 
رسیدن حرف می زنی صدایت موج برمی 
دارد که تشنگی ها را بخشکاند و ساحل 
از  با من  بیاورد.  ام  تا همسایگی  امنیت را 

آمدن بگو از رسیدن بگو.
از فرط غرورم همه ی عرش به هم ریخت 

تا دیده ی دل را به تماشای تو آویخت 
من قصه ی کوتاه جهانت شده بودم 
تا عشق مرا با همه ی درد درآمیخت 

به قلم
مهناز سعید

می دانند؛ درحالی که شهرداری ناظر است و فقط مجوز 
حفاری را صادر می کند.

وی یادآور شد: در بازدید از سطح شهر متوجه شدیم 
بعد از حفاری های فاضالب، کار آسفالت باکیفیت انجام 

نشده است.
سخنگوی شورا ادامه داد: اخطار و تذکر داده شد که اگر 

رویه اصالح نشود، مجوز حفاری جدید نمی دهیم.
کمساری، همچنین به پیگیری های مکرر برای دریافت 

سهم شهرداری از پساب فاضالب اشاره کرد.
نادری، رییس شورای اسالمی شهر کرمان نیز بیان کرد: 
اینکه مجوز حفاری داده شود یا نه، باید مصوبۀ شورا باشد 
و تا مصوبه نباشد نمی توانیم به شهرداری اعالم کنیم که 

کاری را انجام دهد یا انجام ندهد.
وی افزود: کار بزرگی در سطح شهر در حال انجام است 
و تعداد زیادی نیرو و ماشین آالت در این پروژه دخیل 
هستند، اما به دلیل مشکل در رفت وآمد، نارضایتی مردم 

وجود دارد.
نادری با بیان اینکه تبعات منفی این پروژه باید از بین 
و  پیمانکار  شرکت ها،  این  مسئوالن  با  داد:  ادامه  برود، 
گوشزد  را  اشتباه  نکات  تمام  و  کرده  صحبت  کارفرما 

کردم.
انجام  باکیفیت  کار  که  پیمانکارانی  به  افزود:  وی 
می دهند، باید اجازۀ ادامۀ فعالیت بدهیم و از پیمانکارانی 
که کار را بد انجام می دهند، بخواهیم ایرادات را اصالح 

کنند.
و  پایدار  منابع  بودجه،  کمیسیون،  رییس  چناریان، 
سرمایه گذاری شورا نیز با تأکید بر اینکه کار پیمانکارانی 
که خوب عمل نمی کنند، باید متوقف شود، اظهار کرد: 
اصل پروژه نباید متوقف شود، زیرا پروژه ای ملی و بزرگ 

است.
الزم به ذکر است؛ در این نشست، از خدمات چندسالۀ 
سه نفر از کارکنان شورای اسالمی شهر کرمان به دلیل 
شورا  اعضای  توسط  بازنشستگی،  مرحلۀ  به  رسیدن 

تجلیل شد.
همچنین با توجه به منفک شدن موضوع »گردشگری 
و میراث فرهنگی« از دیگر کمیسیون های شورای شهر و 
تشکیل »کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری شورای 
به عنوان  کمساری  محمدرضا  کرمان«،  شهر  اسالمی 
رییس این کمیسیون، سید محمدصادق تقوی به عنوان 
این  منشی  به عنوان  ایرانمنش  منصور  و  نایب رییس 

کمیسیون انتخاب شدند.
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گارسیا لوركا، شاعر زندگی نوشتاری درباره فردریكو 
در كنار آثار بی نظیر و درخشان شاعر نامدار اسپانیایی فردریكو 
نقش  جهانی اش  شهرت  در  نیز  او  مرگ  و  زندگی  لوركا،  گارسیا 
بسزایی داشتند. همانطور كه در مقاله ای از نیویورك تایمز به این 
دور  اسطوره شدن  فوق العاده  »كمیت های  می شود:  اشاره  موضوع 
آن  از  می گرفت.  تراژیك شكل  و  بزرگ  شاعر  این  بر شخصیت  و 
روز وحشتناك سوزان در جوالی 1936 هنگامی كه از خانه یكی 
از دوستان از گرانادا بیرون كشیده شد و به او شلیك شد، به یك 
نماد تبدیل شد، نمونه ای از "ظلم فاشیست در عمل" و او تبدیل به 
"شاعر انقالبی" شد اما خوب می دانیم كه اسطوره ها در دنیای امروز 

به كتاب ها پناه برده اند.
دیگر اسطوره به كار انسان امروزی نمی آید. نویسنده ای در بطن 
جامعه شاید بیشتر به كار او بیاید. همان شاعری كه  با "كفش تمیز 
و واكس زده" موضوع شعرش را "از بین عابران خیابان جدا كند." 
لوركا نیز مبری از این پوست اندازی نبود. جدای از زندگی و مرگ 
نمایشنامه  و  شاعر  یك  عنوان  به  را  او  خوانندگان  اسطوره ای اش، 

نویس با آغوش باز می پذیرند. 
زندگی گارسیا لوركا بی شك نفیس ترین اثر این نویسنده اسپانیولی 
بود و مرگ زود هنگام او اقتضای این اثر شگرف. شیفتگی او نسبت 
به مقوله مرگ و به صورت وسواس گونه نسبت به از خود گذشتگی 
و قربانی كردن در مرگ شگرف و ناگهانی او معنای دوباره می یابد. 
او یكی از معروف ترین هنرمندانی بود كه قربانی سیاست های رایج 
قرن بیستم شد، كودك شاعری كه بزرگ شدن و له شدن توسط 
تاریخ بی رحم را نمی پذیرفت. داستان زندگی او آنقدر جالب است 
كه خود می تواند به نمونه ای آرمانی بدل شود و بازگو كردن این 
داستان هم برای خواننده و هم برای نویسنده با علم به سرنوشت 

دردناك آن به نوعی عادت تبدیل شده است.
نوعی  به  كه  زندگی"  یك  "رویای  كتاب  در  استینتون  لسلی 
محسوب  لوركا  شده  حساب  و  كاست،  و  بی كم  نامه  زندگی 
نكرده  بیان  اطناب  به  را  او  زندگی  رقت بار  قسمت های  می شود، 
و  آمیز  طعنه  مایه ای  ته  لوركا،  ماجراجویی های  داستان  در  است. 
مرفه  زندگی  لوركا،  زندگانی  شور  دارد.  وجود  مالیخولیایی  حتی 
اندالوسیا كه در رویاهای  از  به عنوان فرزند یك خانواده مالك  او 

موروثی اش رها شده بود.
موفقیت های چشمگیر او و شهرت ناگهانی اش انگار به قرضی بدل 
كه  بود  بومی  همان  او  مرگ  بود.  پرداختش  به  ناگزیر  او  كه  شد 
لوركا روی آن چه مسیر سفر او نقش زده بود: از فوئنته باكروس 
بوئنس  مونته ویدئو،  هاوانا،  یورك،  نیو  مادرید،  به  گراندا(  )نزدیك 
آبرس، بازگشت به مادرید، و مانند اینكه نیرویی غیرقابل مقاومت او 
را ترغیب كند بازگشتش به گرانادا، جایی كه مرگ در انتظار او بود.
هنگامی كه گرانادا به وسیله فاشیست های انقالبی فرانكو تسخیر 
اعضای  از  خود  كه  شاعر  روسالس  لوئیس  خانواده  به  لوركا  شد، 
فاالنژ بودند پناه گرفت اما نه آن ها، نه پولی كه لوركای نا امید به 
جنبش آن ها اهدا كرده بود نتوانست جان او را حفظ كنند. در یك 

نقطه ناشناخته نزدیك شهر به او شلیك شد و جسدش ) بدنی كه 
همیشه او نگرانش بود( هیچ گاه پیدا نشد – تلنگری نهایی برای 
و  از مرگش رشد كرد  بعد  او، شخصیتی كه  اسطوره ای  شخصیت 

زندگی كوتاهش تبدیل به زندگی شاعرانه نمونه قرن شد.
زندگی درخشان و خیره كننده او با موفقیت و شهرت توام شد و 
پس زمینه دشوار و در عین حال فوق العاده زندگی او یكی از عواملی 
است كه منجر به كیفیت غیر قابل انكار كارهای او گردید. در اوایل 
را  هنری  رنسانس  درخشان  دوران  اسپانیا  كه  زمانی  دهه 1920، 
كه قابل مقایسه با رنسانس قرون 16و 17 میالدی بود می گذراند، 
لوركا در مركز توجه همگان قرار گرفت. در آن دوره شاعرانی مانند 
گارسیالسو ِد ال وگا، سان خوان دال كروز، فری لوئیس د لئون و 

بسیاری دیگر در ادبیات اسپانیا می درخشیدند.
شعرایی  كهكشان  جرگه  به  رفت،  مادرید  به  لوركا  كه  هنگامی 
پیوست كه با عنوان "نسل 27 " شناخته شده بودند، گروهی كه 
رافائل  خاندرو،  اله  ویسنته  گویلن،  خورخه  مانند  كسانی  شامل 
آلبرتی و داماسو آلونسو بود. او در زمان هایی رابطه بسیار نزدیكی 
با نقاشانی مانند پیكاسو، سالوادور دالی و فیلمسازانی مانند لوئیس 
بونوئل و مانوئل دو فایا موسیقیدان داشت اما به نظر می رسید كه 
نویسندگان  نبودند،  كافی  درخشان  دوره  این  در  نویسندگان  این 
قدیمی تر »نسل 98« مانند میگول اونامونو، رامیرو د مائزتو، رامون 
شناس  زبان  زمان،  آن  در  بودند.  فعال  همچنان  وال اینكلن  دل 
قرون  در  اسپانیا  ادبی  آثار  مجموعه  پیدال  منندز  رامون  برجسته 
وسطی را بازنویسی كرد و باالدها )تصنیف عامیانه( را كه بنیاد شعر 
اسپانیایی بود را كشف كرد و آن را بین ادبیات مردمی و فرهنگی 

حائل كرد. مادرید نقش مركزیت روشنفكری و حركت های هنری 
آوانگارد را از پاریس ربود. گارسیا لوركا با شعرها، نمایشنامه ها در 
تجمعات روشنفكری در سالن ها به مركز توجه پایتخت تبدیل شد 
و همانگونه كه استینتون در كتابش به آن اشاره می كند، او به مركز 

توجه این مركز ادبی و هنری تبدیل شد.
یكی از دست آوردهای گارسیا لوركا، سبك دار كردن سنت های 
مردمی به ویژه فولكلور اندلسی و همچنین پرداختن به شخصیت 
رمانتیك كولی ها بود. عالقه به كولی ها یا كانته خوندو )ترانه های 
احیا كرد. همانطور كه  را  لوركا آن  اما  نبود  عمیق( چیز جدیدی 
از  »بسیاری  می كند:  اشاره  موضوع  این  به  كتابش  در  استینتون 
شاعران محلی قرن 19 و اوایل قرن بیستم اشعار بسیار زیادی در 
تقلید و ستایش آوازهای فولكلور اندالوسی سرودند.... اما تالش های 
شد،  سنتی  محتوای  و  فرم  از  مدرن  ملغمه  نوعی  به  منجر  آن ها 
جانشین تصنعی و غلو آمیز كه در خدمت سنت ها نبود. برعكس، 
لوركا آرزو داشت كه یك تركیب جدید بنیادین از سنت و آوانگارد 
ارائه كند. او در این كار صاحب سبك شد و از تقلید صرف چشم 
استفاده  بیشتر  تاثیر  برای  كلمات  تكرار  از  لوركا  گارسیا  پوشید.« 
به عنوان  ماه«، دومین »ماه« هم می تواند  ماه  می كرد. در »ترانه 
كلمه  این  وار  یا الالیی  تكرار طنزآمیز  و هم  استفاده شود  صفت 

باشد.
عامیانه،  تصنیف های  از  اوج  پاد  و  ملودرام  كردن  با حذف  لوركا 
ثابت كرد كه صورت های مردمی می توانند به اندازه تمام تدبیراتی 
تاثیرگذار  و  سرزنده  می نگارند  آثارشان  در  آوانگارد  شاعران  كه 
درسال 1927  كه  لوركا  كولی"  "ترانه های  ترتیب،  این  به  باشند. 

به چاپ رسید، به یكی از كتاب های بسیار مشهور شعر در زبان 
اسپانیایی و یكی از پرفروش ترین ها و مهم ترین كتاب ها تبدیل شد. 
در ابتدا، گارسیا لوركا به سراغ تئاتر رفت و سه گانه تراژیك او یعنی 
»عروسی خون«، »یرما« و »خانه برنارد آلبا« همسطح بهترین آثار 

ایبسن، بكت، یونسكو و اونیل شد.
نیز  را  نمایشنامه هایش  موضوع  لوركا  گارسیا  شعرش،  مانند 
دستچین  تراژدی  عریان  ماهیت  با  اسپانیا  روستایی  اززندگی های 
كرده بود.لوركا به درستی آگاه بود كه تئاتر اصلی فرهنگ اسپانیولی 
– به ویژه در جنوب – درگیری غیر قابل حل تراژدی كفر و ایمان 
به مسیحیت است. استینتون به درستی، روی زندگی مسیح و به 
صورت بارزتری روی مراسم عشای ربانی كه گارسیا لوركا در تمام 
عمرش در آن شركت می كرد به عنوان موضوعاتی كه بینش از خود 
گذشتی او را شكل داد تاكید می كند. گرچه گاهی اوقات گارسیا 
لوركا روحیه خاص ضد كشیشی روشنفكران اسپانیا را نشان می داد، 
با رسوم نمایشی و جذاب كلیسای كاتولیك در اسپانیا غرق می شد 
و از حاالت جسمانی كه نشان دهنده مرگ و ماورای آن بودند الهام 

می گرفت.
او مانند یك شهاب سنگ در افق ادبیات اسپانیولی زبانه كشید، 
روبن  پیشینش  شاعر  به  زیادی  شباهت های  كه  نامدار  شاعر  یك 
داریو نیكاراگوا )1867-1916( داشت. روبن داریو اولین كسی بود 
تشویق شاعران  و  مسافرت می كرد  دیگر  به كشور  از كشوری  كه 

قوی و رنجش شاعران محلی را برمی انگیخت.
برخی كسانی كه به گارسیا لوركا حمله می كردند ادیبان معروفی 
بودند. برای مثال، خوزه لوئیس بورخس احتماال به خاطر روشی كه 
بود آزرده شده  بوئنس آیرس را شیفته كرده  به واسطه آن  لوركا 
بود و به تندی او را »زبده آندالسی« و یك »نویسنده بی اهمیت« 
لوركا مانند گیلیان، سالیناس،  اسپانیایی  اما هم عصران  می خواند 
آلونسو و حتی كسانی مانند آلبرتی كه با اواختالف نظرهای سیاسی 

داشتند، او را به عنوان یك نابغه می شناختند.
از  یكی  است،  گفته  استینتون  كه  همانگونه  لوركا،  گارسیا  قتل 
عواملی بود كه شاعر شیلیایی را به فعالیت سیاسی سوق داد. آن 
قتل یكی ازتالقی های مهم تاریخ مدرن بود كه در آن اثر متقابل 
شعر و سیاست در دنیای اسپانیولی و ماورای آن را به خوبی نشان 
می داد. از زمان مرگش تا دهه 1960 گارسیا لوركا برای دنیا نمونه ای 
از شاعر اسپانیولی بود، او و سروانتس مهم ترین نویسندگان اسپانیا 
دیگر  شعاع  تحت  او  گذشته،  سال  بیست  در  اما  بودند  زبان  یی 
گارسیا  و  پاز  اكتاویو  بورخس،  مانند  التین  آمریكای  نویسندگان 

ماركز قرار گرفت.
در دنیای آمریكای التین او زیادی اسپانیایی است و در كشورش، 
بعد از مرگ فرانكو و ظهور دموكراسی كنار گذاشته شد به این دلیل 
كه دیگر قربانی محبوب رژیم بر سر قدرت نبود اما بار دیگر احیاشد 
نه به عنوان یك اسطوره.، اسطوره بیرون انداخته شد و گارسیا لوركا 

همچنان یكی از بزرگ ترین نویسندگان قرن بیستم است.

بازار نشر از ترجمه ها و كتاب های بی ارزش پر شده است  
 ترجمه خوراک ارزان تری نسبت به تالیف است

به گفته نویسنده »نقاشان چینی و رومی«، قانون 
از  نشر  بازار  نتیجه  در  نمی شود  رعایت  كپی رایت 
ترجمه ها و كتاب های بی ارزش پر شده و این خالف 
تالیف در  و  تصور كسانی است كه معتقدند ترجمه 

یك رقابت نابرابر با یكدیگرند.
 مرجان فوالدوند در گفت وگو با خبرگزاری كتاب 
نویسندگان  برخی  كه  این  به  پاسخ  در  و  ایران  
معتقدند در جنگی نابرابر با مترجمان به سر می برند؛ 
چون مترجم ها بهترین كتاب ها را انتخاب و ترجمه 
می كنند گفت: من در جایگاه یك نویسنده نه تنها با 
این نظر مخالفم كه آن را توهینی آشكار به كسانی 
آثار  و  باشند  خود  بهتریِن  می كوشند  كه  می دانم 
درخوری برای مخاطب خود بنویسند و تولید كنند.

 به گفته نویسنده داستان »سیمرغ«، یك اثر ادبی 
باید  هم  نویسنده  یك  بنابراین  دارد؛  نیاز  دانایی  به 
گذشته و میراث ارزشمند خود را بشناسد هم نسبت 
به آنچه در جهان اتفاق می افتد، آگاهی داشته باشد 

تا چیزی كه می نویسد، بهترین باشد.
و  كتاب  مقوله  در  حذفی  نگاه  داشتن  فوالدوند،   
فرهنگ را ناپسند دانست و افزود: اگر باور داریم كه 
مترجمان ما بهترین ها را انتخاب و ترجمه می كنند 
آشنا شود؟  برترین های جهان  با  نباید مخاطب  چرا 
مبادا  كه  جهت  این  به  ترجمه  كردن  محدود  اصال 
فرهنگ  بالندگی  به  تنها  نه  برسد  آسیب  تالیف  به 

و نوشتن كمك نمی كند كه آن را الغر و الغرتر هم 
می كند. اصال اگر ترجمه نبود بسیاری از شاخه های 
ادبی چون ُرمان و داستان كوتاه شكل نمی گرفت اما 

ترجمه باید هدفمند باشد.
 نویسنده »آرش؛ حكایت تیرانداختن مرد قصه گو« 
چه  به  ترجمه  بودن  هدفمند  این كه  به  پاسخ  در 
ارزان تری  معناست گفت: ترجمه، خوراك به مراتب 

نسبت به تالیف است؛ از سوی دیگر قانون كپی رایت 
بازار  نتیجه  در  نمی شود  رعایت  و  ندارد  معنی  هم 
نشر از ترجمه ها و كتاب های بی ارزش پر شده و این 
خالف تصور كسانی است كه معتقدند ترجمه و تالیف 

در یك رقابت نابرابر با یكدیگرند.
مدعی  كه  جامعه ای  در  چطور  فوالدوند  گفته  به   
در  وی  نمی شود؟  رعایت  كپی رایت   است،  اخالق 

این راستا گفت: اصال اولین اصلی كه باید در موضوع 
هدفمند كردن ترجمه مورد توجه قرار بگیرد، رعایت 
ازای  ناشر مجبور می شود در  كپی رایت است. وقتی 
و  وسواس  با  كند  پرداخت  مبلغی  كپی رایت،  خرید 
دقت بیشتری به سراغ كتاب می رود و هر چیزی را 
به اسم ترجمه منتشر نمی كند. در حال حاضر، انتشار 
ترجمه های متوسط و حتی ضعیف، موجب كمرنگ 
شدن و پنهان ماندن كتاب های خوب تالیفی می شود.
این كه  به  نویسنده »رستم و اسفندیار« در پاسخ   
وظیفه نهادهای فرهنگی در حمایت از تالیف چیست 
بیان كرد: من نمی توانم وظیفه هر نهاد و سازمانی را 
اشاره  بسیاری  عوامل  تنها می توانم  یادآور شوم من 
می كنند.  كمك  تالیف  بالندگی  و  رشد  به  كه  كنم 
كتاب  می توانند  مجازی  شبكه های  و  رسانه ها  مثال 
فرهنگ  وزارت  یا  كنند  نقد  و  معرفی  را  نویسنده  و 
و  مالی  حمایت  می توانند  دولتی  ناشران  و  ارشاد  و 
قرار  خود  كار  دستور  در  را  نویسندگان  از  معنوی 
دهند؛ اما نقش وزارت آموزش و پرورش در این میان، 

پررنگ تر و مهم تر از هر نهاد فرهنگی دیگری است.
اشاره  آموزشی  سیستم  كاستی های  به  فوالدوند   
به مدرسه  تا 18 سالگی   6 از  بچه ها  افزود:  و  كرد 
نقش  نمی توان  پس  می خوانند؛  درس  و  می روند 
مهم و موثر سیستم آموزشی را در گرایش آنها به 
كتابخوانی منكر شد اما اتفاقی كه در عمل می افتد 

شمارگان  مدعا،  این  گواه  و  است  برعكس  كامال 
و  خردساالن  برای  كه  است  كتاب هایی  باالی 
چراكه  می شود؛  منتشر  دبستان  از  پیش  بچه های 
برای  نخوانند  كتاب  اگر خود  ما حتی  خانواده های 
برای  كتابخوانی  و  می خرند  كتاب  فرزندانشان 
همین  اما  است؛  فضیلت  یك  ایرانی،  خانواده های 
خواندن  سواد  و  می روند  مدرسه  به  وقتی  بچه ها 
خواندن  به  عالقه ای  دیگر  می گیرند  یاد  نوشتن  و 
داستان ندارند چون آموزش و پرورش ما به حافظه 
اهمیت می دهد نه تحلیل و داستان و رمان، قدرت 

تحلیل را باال می برد.
با  دیگر  بار  خالی«  گلدان  یك  و  »من  نویسنده   
تاكید مطرح كرد: راه تقویت تالیف، نادیده گرفتن 
روی  به  تازه  دریچه های  باید  اتفاقا  نیست؛  ترجمه 
نویسندگان گشوده شود تا قد بكشند و باال بروند. از 
سوی دیگر شبكه های مجازی، فضای مناسبی برای 
گفتن و نوشتن از رمان و داستان نیستند پس الزم 
است رسانه های ما تقویت شوند و به معرفی و نقد 
درست و منصفانه كارها بپردازند؛ درست مثل همان 
زمان كه بسیاری از شعرها و داستان های كوتاه، ابتدا 
در نشریات منتشر می شدند و مجله ها بستر مناسبی 
این ها،  همه  از  فراتر  بودند.  تالیف  از  حمایت  برای 
فعالیت و پویایی حلقه های شعر و داستان ضرورت 

دارد. جامعه باید بانشاط و جاری باشد. 
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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 دوم

تولید  و  ابداع   ، آور  نو  و  خالق  پیشینیان 
سوغات پر خاصیت ، مقوی و خوشمزه

با قدری تأمل  متوجه خواهیم شد ، استفاده از مواد 
غذایی مفید و مقوی در فرهنگ غذایی مردم استان 
به  ما   فهیم   پیشینیان  است.  شده  نهادینه  کرمان 
اقلیمی و بومی منطقه توجه خاصی داشتند  مسایل 
و از محصوالت گیاهی و دامی که در این استان به 
وفور یافت می شود به خوبی در تهیه و ابداع سوغات 

استان استفاده کردند.
» استفاده زیاد  از خرما ، پسته  ، گندم ، گردو ، 
انواع  و...در   ادویه جات   و  ،  عرقیات گیاهی  عسل 
خوراکی ها ، شیرینی ، و نان ها ی محلی ... «  تاثیر 
ذاتی بسزایی در هوش و ذکاوت افراد  و قدرت بدنی 

مردمان خطه کویری  داشته  است.
ارزش  و  خاصیت  که  دامی  و  گیاهی  محصوالت 
با  و  پیشینیان خالق  توسط  و  دارند   باالیی  غذایی 
استعداد  به وفور  در سوغات کرمان  به کار رفتند  ، 

عبارتند از :
۱. خرما :

از محصوالت مهم استان کرمان که در مناطق گرم 
و خشک و شرجی  بم ، جیرفت، کهنوج و شهداد ... 
کشت می شود  و عالوه بر اینکه در اکثر سوغات و 
نیز جزو  تنهایی   به  استفاده می شود   غذایی  مواد 
سوغات کرمان می باشد و به جرأت می توان گفت 
به  و  دنیاست   خرما  نوع  ترین  بم خوشمزه  خرمای 

سراسر جهان صادر می گردد . 
پیشینیان فهیم ما  در اکثر شیرینی ها و موادغذایی 
استان کرمان  از خرما که مقوی و سرشار از ویتامین 
، فسفر ، پتاسیم ، اسید فولیک و خون رسانی به بدن 
، و ارزش غذایی باالیی دارد  استفاده کردند. در پخت 
و تهیه  ؛ کلمپه ، کماچ سهن ) کماچ سن ( ، خرما 
بریزو ، حلوا خرما   ، قطاب خرمایی ، چنگمال ، برشتو 
یا  برشتوک ) آرد نخودچی، روغن ، شکر یا خرما( ،  
سمبوسه خرماي روغن جوشي ...   به کار رفته است.

۲ . پسته :  
یکی دیگر از محصوالت کشاورزی استان  که خود 
تولید  ما در  پیشینیان  و   جزو سوغات کرمان است 
سایر  سوغات  از آن استفاده کردند ،  " پسته " می 

باشد .

پسته  ارزش غذایی زیادی دارد و سرشار از ویتامین، 
پروتئین ، پتاسیم ، کلسیم،  فسفر و آهن...می باشد 
و در شهرهای رفسنجان، زرند ، کرمان ، سیرجان ، 
بردسیر..  کشت می شود . لذا  استفاده از پسته   در 
خوراکی ها و سوغات استان کرمان به وفور یافت می 
مسقطی   ، قوتو(   ( قاووت    ، قطاب  کلمپه،  شود.   
سیرجان ، حلوا پسته ،  آجیل  ، کماچ سهن ) کماچ 
سن ( ، حاج پسته ) شبیه حاج بادام یزد ، اما با پسته 
درست می شود ( ، دسر ابراهیم خانی ) همان شله 
گردد  می  طبخ  و  تزیین  بادام  و  پسته  با  که   ) زرد 
که   هستند  هایی  شیرینی  انواع  زرندی...  سوهان   ،

پسته در آن ها استفاده می شود.
سنتی  و  کرمانی  غذاهای  انواع  در  همچنین  پسته 
وجود دارد . کشک مغز ) از غذاهای سنتی رفسنجان 
و زرند  که با کشک و پسته فراوان درست می شود( 
بر عکس شهرهای  خورشت فسنجان رفسنجانی که 
دیگر ایران به جای گردو از پسته استفاده می شود و 
عالوه بر مرغ از  کوفته ریزه هم در  پخت آن استفاده 

می شود .
۳. گردو ، بادام ،  هسته و مغز  میوه ها

استفاده از گردو ، بادام ،  هسته و مغز  میوه هایی 
همچون زردآلو ، بادام کوهی ، بنه  که به " مغزو " 
سوغات  و   آجیل   ، غذاها  در   نیز  هستند.  معروف 

کرمان  مرسوم است.
با پسته  ابراهیم خانی ) همان شله زرد ( که  دسر 
و بادام تزیین و طبخ می گردد ، حریره بادام ، حاج 
گردو ، حاج بادام ، قاتق بنه  ) با بنه کوهی ( ، قاتق 
تخ ) با تخم خربزه بو داده ، آسیاب شده( ،  آب روغنو 
) از ترکیب  مغز پسته ، گردو ،  بادام ، فندق ، پودر 

نارگیل  ،  روغن حیوانی ، گل گاوزبان ، زیره ... تهیه 
آب  بودن  مقوی  و  مغذی  مواد  لحاظ  به   ) می شود 
روغنو  و قوتو ، معموالً در دوران قاعدگی زنان ، پس 
از زایمان ،  افرادی که به دلیل بیماری ضعیف شدند 
و ورزشکاران  مصرف می کنند .  همچنین در برخی 
از انواع  قوتو از گردو و هسته و مغز میوه ها و گیاهان 

استفاده می شود.
۴. گندم و جو 

در استان کرمان  گندم ، ماده غذایی است که  فقط 
برای پخت نان از آن استفاده نمی شود  بلکه در چند 
کماچ    . دارد  مهمی  نقش  شیرینی   و  سوغات  نوع 
سهن ) کماچ سن (  ، حلوای سهن ) حلوای سن (  
،  سوهان زرند ، سمنو ،  از "جوانه گندم " استفاده 

می شود.
باید اذعان کرد ، پیشینیان ما بسیار خالق بودند  و 
با زیرکی از این روش خاص و استثنایی ) جوانه گندم 

(  چنین شیرینی های خوشمزه ای خلق کردند.
آش بلغور گندم هم از آش های خوشمزه و مقوی 
کرمانی است که در زمستان و  مراسم مذهبی پخته 
. آش  مانده است  ناشناخته  اما متأسفانه   ، می شود 
گندم شیر ، اوماچ ، شولی... انواع آشی است  که از آرد 
و گندم در پخت آنها استفاده می شود. قاتق آردو ) 
قتق آرتو ( ،  قاتق سیب ) قاتق محلی بافت  که با آرد 
، سیب زمینی آبپز ،  پیاز ، تلخون، کشک تهیه می 
شود(   آرد پست ) در جیرفت گندم را پخته  خشک 
و سپس آرد   و با آن انواع غذاها درست می کنند(. 
مجور کدو ) نوعی کوکو است که  با کدو ، آرد گندم 
، تخم مرغ ،  ، پنیر ، شوید ..  تهیه می شود( ، پی تو 
) اوپیتو.اوآرتو ( :  غذای سنتی رفسنجان  از  پیه یا 

دمبه ، آب ، آرد گندم ، ادویه و نمک تهیه می شود. 
کشک برگ )  نوعی ترشی خاص کرمان که با برگ 
شلغم و چغندر ،  بلغور گندم  ، سیاه دانه ، کسرک و 

خمیر ترش تهیه می شود(
انواع نان  های خانگی و محلی ، کماچ و کپو ،  نان 
تیری بافت و رابر ، نان نیرو ، نان سیرو  ، نان خشک ) 
بربری( ... نیز از گندم و جو درست می شوند .  دو نوع 
از خاص ترین آنها ؛ » کماچ یونجه ) بورک ( « نان 
بورک از جمله نان های محلی شهرستان محمدآباد 
و  ریگان  از توابع استان کرمان است  که در فصل 
بهار پخته می شود. این بورک  از خمیر، یونجه تازه ، 
پیاز و انواع ادویه تهیه می شود. » نان کرنون «  نان 
مشهور شهربابک است . ) در تنور مخصوص  با هیزم 

، روی سنگ های مخصوص پخته می شود( .
انواع نان در استان کرمان می توان   به لحاظ تنوع 
درباره  ای  کتاب  جداگانه  و حتی  مقاالت   ، مطالب 

تنوع و کیفیت نان های کرمان نوشت .
۵. گیاهان دارویی ،  عرقیجات ) عرقیات (  و ادویه 

جات
از گذشته های دور ، زمانی که استان های دیگر به 
طب سنتی توجه زیادی نداشتند استفاده از گیاهان 
کرمان  استان  اندیشمند  پیشینیان   توسط  دارویی 
رواج داشت  به مرور ،  نسل به نسل منتقل شد  تا 

امروز  به  ما رسیده است .
یک   خانواده  هر  پهناور   استان  این  در جای جای 
بقچه یا مبشو  پر از گیاهان دارویی داشته و دارد . 
مادران  از بدو تولد نوزادان  با دادن خاکشیر نبات ، 
کلپوره  ، انواع جوشانده و عرقیات گیاهی... و هنگام 
استحمام با استفاده از شوینده هایی  همچون کتیرا ،  
گل سرشور ، سفیدآب... و رنگ های گیاهی همچون 
حنا ، سدر ، پوست انار ، پوست گردو ، وسمه ، سرمه 
چشم... آنها را  آشنا می کردند. استان های دیگر نیز 
چند سالی است که به این مهم و ارزش و خاصیت 

گیاهان دارویی پی بردند. 
و  بیست  قرن  در  دارند  عقیده  پزشکان  چند  هر 
یکم  افراد بایستی ، شیوه های نوین درمانی را دنبال 
کنند ، اما باز هم در بعضی مواقع  درمان های سنتی 

پاسخگو است .
غرض از طرح این موضوع ، اشاره به این امر مهم 
اولیه اکثر  غذاها و سوغات کرمان از  است که مواد 
ارزش غذایی و دارویی  از  گیاهان دارویی است  که 
باالیی برخوردارند  . رازیانه ، زیره ، سیاه دانه ، گل 
خشت ، زنجبیل ، گلپر ، آویشن، تلخون ، نعنا ، گل 
عسل   ، زیره    ، هل  دارچین،   ، گشنیز    ، محمدی 
گیاهی ،و...موادی مقوی و مغذی و پر خاصیت است  

که مردم استان کرمان از ابتدا تا به امروز در مواد 
غذایی، نان ها و شیرینی های خود استفاده کرده و 

می کنند.
 عرقیات ) عرقیجات ( استان در زمره بهترین و با 
عرقیات  با  و  ترین در سطح کشور هستند   کیفیت 
کاشان و شیراز رقابت می کنند  اما همانند عرقیات 
کاشان معروف و شناخته شده نیستند . در صورتی 
گل  زیادی  مقدار  ساالنه   ، کرمان  گلزارهای  در  که 
برداشت و به عطر و گالب تبدیل می شوند. در رابطه 
با تولید عرقیات ، بیش از ده شرکت معتبر در استان 
وجود دارد  و  معروفترین آنها شرکت  گالب گیری 
زهرا در روستای الله زار می باشد که گالب آن به 
کارخانه  به  گل  روغن  و  اسانس  و  عربی  کشورهای 
می شود.  صادر  فرانسه  و  آلمان  ادکلن  و  عطر  های 
 : عرقیات   انواع    ، بر گالب  ، عالوه  ها  این شرکت 
شاتره  عرق   ، کاسنی  عرق   ، نعنا  عرق   ، زیره  عرق 
، عرق بیدمشک ، عرق پونه تولید می کنند .  مردم 
با ظروف مخصوص عرق گیری  که در  نیز   استان 
می  معروف  نیچه  دیگ  به   و  موجود   کرمان  بازار 
باشند  در خانه های خود عرقیات گیاهی و گالب را 
می  استفاده  و سوغات  ها  انواع خوراکی  در  گرفته  
کرمانی خودکفا هستند  ]بانوان سخت کوش  کنند. 
و  همانند ، پخت شیرینی ، نان  و بو دادن ) برشته 
کردن (  آجیل ،  ترشیجات و عرقیجات خود را نیز 

در منزل تهیه  می کنند .
با توجه به شرایط  آب و هوایی کرمان و چهار فصل 
بودن این استان  ،  رشد و برداشت گیاهان دارویی  
بایستی  و  است   پذیر  امکان  سال   دوران  تمام  در 
بر  تعداد کارخانجات و شرکت های عرقیات ، گالب 
تبلیغات  و  افزوده  استان  گیاهی  داروهای  و  گیری 

گسترده برای محصوالت آنها صورت گیرد.
۶ . محصوالت دامی و لبنیات استان کرمان

استان   لبنیات و محصوالت دامی  از  ما   پیشینیان 
که بسیار متنوع ، مغذی و پر خاصیت هستند  نیز در 
خوراکی ها و سوغات کرمان استفاده می کردند و تا 

به امروز ادامه دارد .
لبنیات اعم از :  شیر ، خامه ، کره محلی ، پنیر ، 
 ، تازه   ( انواع کشک   ، ، مسکه  محلی  دوغ   ، ماست 
گوسفندی  پنیر  و سفت(   نرم   ، ، شش گوش  گرد 
مشک ، دوغ ، قرقروت ، عسل ) با طعم های طبیعی 
و گیاهی( ، روغن زرد ، دوشاب، روغن  حیوانی   که 
توسط عشایر و روستاییان تهیه و به عنوان سوغات 
استان به بازار عرضه   و همچنین در دیگر سوغات 

کرمان نیز از آنها استفاده می شود.
ادامه دارد...
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 دانشجویان واکسن نزده در کالس درس پذیرفته نمی شوند 
ضرورتبروزرسانیپروتکلهایبهداشتیدردانشگاهها

افرادی که قادر به ارتباط کالمی نیستند، چگونه با پلیس در تماس باشند؟

اعزامهایسازمانیافتهبهعتباتسرعتگرفت

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف گفت: 
در حال حاضر نزدیک به ۷۰۰ نفر در خوابگاه ها ساکن هستند و بیش 
از ۱۵۰۰ نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی از آزمایشگاه ها استفاده 

می کنند.
"محمود سعادت فومنی" معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
صنعتی شریف در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اقدامات انجام 
شده جهت برگزاری آموزش حضوری از ترم آینده توضیح داد: الزامات 
دانشگاه ها  که  آن می شود  از  مانع  اعالم شده،  بهداشتی  پروتکل های 
کنند. درصورت  تجدیدنظر  قبلی خود  تصمیمات  برخی  روی  بتوانند 
از  ما  آموزشی  کالسهای  از  بخشی  آن،  بهبود  یا  فعلی  شرایط  تداوم 
ابتدای ترم آتی حضوری خواهد بود و در طول ترم به تدریج بخش 

های حضوری را افزایش می دهیم.
وی افزود: در این باره اطالعیه هایی از سوی دانشگاه به دانشجویان 
برای  دانشگاه  آماده سازی فضای  برای  فعالیت های الزم  و  اعالم شده 

شروع کالس های حضوری در حال انجام است. 
سعادت خاطرنشان کرد: فعالیت های دانشگاه در راستای ابالغیه های 
می دانم  من  که  جایی  تا  و  است  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
آموزش  تغییر وضعیت  برای  نیازها  مهمترین  از  یکی  در حال حاضر 
حضوری، بروزرسانی پروتکل های بهداشتی است که ویرایش جدیدی 

از آن از شهریور ماه تاکنون اعالم نشده است. 
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف درباره 
برنامه ریزی برای آموزش حضوری دانشجویان خارج از استان تهران، 
خوابگاه ها  در  می توانند  دانشجویان  گذشته  روال  مطابق  داد:  توضیح 
آخرین  اساس  بر  نیز  خوابگاه ها  در  سکونت  وضعیت  شوند.  مستقر 

پروتکلی است که وزارت بهداشت اعالم کرده است. 

وی درباره اینکه آموزش مجازی برای برخی بخش ها کماکان مورد 
استفاده خواهد بود، گفت: آن بخشی از دروس که امکان حضوری شدن 
آنها فراهم نشده را به شکل مجازی برگزار خواهیم کرد. ضمن اینکه 
پژوهشی در دانشگاه تعریف شده تا قسمت هایی از آموزش غیرحضوری 
را  می گردد  حضوری  کالس های  بازدهی  و  کارایی  افزایش  باعث  که 

حفظ کرده و در کنار آموزش حضوری از آنها استفاده کنیم. 
سعادت بیان کرد: از ابتدای تابستان حضور دانشجویان در دانشگاه 
پایان  که  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  و  یافته  افزایش چشمگیری 
نامه ها و رساله هایشان نیاز به آزمایشگاه، کارگاه و فعالیت های تجربی 
تدریج  به  امور  این  و  شده  حاضر  دانشگاه  مختلف  مراکز  در  داشته 

افزایش یافته است. 
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف گفت: 
در حال حاضر نزدیک به ۷۰۰ نفر در خوابگاه ها ساکن هستند و بیش 
از ۱۵۰۰ نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی از آزمایشگاه ها استفاده 
می کنند. انشااهلل در ترم بعد جمعیتی بالغ بر دو هزار نفر به این تعداد 

افزوده خواهد شد. 
در  شرکت  برای  دانشجویان  واکسیناسیون  اهمیت  درباره  وی 
کالس های حضوری بیان کرد: از ابتدا موضوع واکسیناسیون دانشجویان 
جهت شرکت در کالس های حضوری برای ما حائز اهمیت بود. اکنون 
نیز دانشجویانی که قرار است در کالس های حضوری ثبت نام کنند 

باید واکسیناسیون خود را انجام داده باشند. 
دانشگاه  در  واحدهایی  دانشگاه  دانشجویی  معاونت  گفت:  سعادت 
را  خود  واکسیناسیون  دانشجویان  و  کارکنان  اساتید،  تا  کرد  مستقر 
انجام دهند. اکنون نیز با کمک »مرکز بهداشت غرب تهران« یک مرکز 
واکسیناسیون وجود دارد که اساتید و کارکنان و دانشجویان با نوبت 

ویژه می توانند در آنجا واکسن تزریق کنند. 
وی در پاسخ به این سوال که اگر دانشجویی واکسن نزده باشد، باید 
در کالس درس شرکت  بتواند  تا  بیاورد  به همراه  کرونا  منفی  تست 
کند؟ گفت: برای کالس های حضوری دانشجویانی که واکسن تزریق 

نکرده باشند را نمی پذیریم. 
در  شریف  صنعتی  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
پایان و با اشاره به زمان آغاز ترم تحصیلی آینده گفت: گروه جدید از 
دانشجویان دانشگاه شریف جهت شرکت در کالس های حضوری از ۲۳ 
بهمن ماه ۱۴۰۰ وارد دانشگاه خواهند شد و از یک هفته پیش از آن 

می توانند در خوابگاه ها ساکن شوند.

جمهوری  انتظامی  فرماندهی  عملیات  معاون 
اسالمی ایران کارکردهای سامانه پیام کوتاه مرکز 

فوریت های پلیسی ۱۱۰ را تشریح کرد.
راه  به  اشاره  با  نیا"  ساجدی  "حسین  سردار 
 ۱۱۰ پلیسی  های  فوریت  پیامکی  سامانه  اندازی 
با گریزی بر پیشینه راه اندازی مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ اظهار کرد: در راستای تحقق فرامین 
با  العالی"،  مدظله   " قوا  کل  معظم  فرماندهی 
توجه به فراوانی ، تنوع و گسترش ماموریت های 
فرماندهی انتظامی در سراسر کشور، در تاریخ ۲۰/ 
المومنان  امیر  والدت  سالروز  با  مصادف   ۷9  /  ۷
علی  )ع(، فوریت های پلیسی با شماره تلفن ۱۱۰ 

در کشور راه اندازی و آغاز به کار کرد.

از  از ۲۰ سال  بیش  با گذشت  اینک  افزود:  وی 
عمر این اقدام موفق، به طور میانگین روزانه بیش 
از صد هزار تماس با مراکز ۱۱۰ در سراسر کشور 
برقرار می شود که از این تعداد، ۵8 درصد منجر 
به عملیات های پلیسی می شود که بیانگر میزان 
استقبال،  اعتماد و باور مردم و از طرفی انتظار به 
توان  افزایش  دیگر  سوی  از  و  پلیس  از  آنها  حق 

پلیس در پاسخگویی به مردم است.
جمهوری  انتظامی  فرماندهی  عملیات  معاون 
اسالمی ایران ادامه داد: هم اکنون در ایام والدت 
افزایش  راستای  در  )س(،  الزهرا  فاطمه  حضرت 
خدمت رسانی به مردم و توسعه  و هوشمندسازی 
 ۱۱۰ کوتاه  پیام  سامانه  پلیسی،  های  فوریت 

رونمایی و راه اندازی شد.
بنابراعالم پایگاه خبری پلیس، سردار ساجدی نیا 
افزود: با استناد به گزارش انجمن حمایت از افراد 
با افت شنوایی، قریب به ۲ درصد از جامعه افراد 
ناشنوا یا با افت شنوایی تشکیل می دهند که به 
ناتوانی و مشکالت کالمی، قادر به برقراری  دلیل 
تماس تلفنی با فوریت های پلیسی نبوده و علیرغم 
خدمات  حوزه  در  پلیس  خوب  بسیار  های  اقدام 
ارتباط  نتوانسته  تاکنون  شهروندان،  به  رسانی 
این  پلیسی  نیازهای  به  رسیدگی  برای  مناسبی 

قشر  برقرار کند.
این مقام ارشد انتظامی خاطر نشان کرد: ضمن 
از هم وطنان به دلیل شرایط خاص  اینکه برخی 

قادر به برقراری تماس  تلفنی با سامانه ۱۱۰ نمی 
کوتاه  پیام  سامانه  رونمایی  با  و  امروز  که  باشند 
فراهم  امکان  این  پلیسی ۱۱۰  فوریت های  مرکز 

شده که این افراد با پلیس در ارتباط باشند.
جمهوری  انتظامی  فرماندهی  عملیات  معاون 
پیام  سامانه  اندازی  راه  از  هدف  ایران  اسالمی 
با مرکز  ارتباط از طریق پیام کوتاه  کوتاه ۱۱۰ و 
به  پلیس  رسانی  خدمات  را  پلیسی  های  فوریت 
ناشنوا  گویش،  سخت  افراد  از  جامعه  افراد  همه 
و عموم افرادی که به دالیل مختلفی به برقراری 
ارتباط کالمی با پلیس نیستند در راستای تحقق 
شعار پلیس هوشمند و پاسخگو با تاکید و اهتمام، 
عدالت  ترویج  افزود:  و  برشمرد  دقت  و  سرعت 

دستیابی  شهروندان،  حقوق  تساوی  و  اجتماعی 
پلیس،  با  شهروندان  ارتباطی  مسیرهای  سایر  به 
بهره گیری از توان بالقوه مردمی در تامین امنیت 
جامعه و ... از دیگر اهداف راه اندازی این سامانه 

پیامکی است.
سردار ساجدی نیا در تشریح قابلیت های سامانه 
پیام کوتاه ۱۱۰ یادآور شد: تعریف شماره مختص 
هر استان برای دریافت و ارسال پیام کوتاه ) پیش 
استان  مثال  عنوان  به  استان(  کد  و  شماره ۱۱۰ 
خراسان رضوی ۱۱۰۵۱، البرز ۱۱۰۲6 و ... و در 
پیامک در حوزه  دریافت  بزرگ ۱۱۰۱۱۰،  تهران 
های عملیاتی و ... از قابلیت های این سامانه می 

باشد.

درنشست مسئوالن حوزه حج و زیارت اعالم شد: 
با سرعت گرفتن اعزام های سازمان یافته، درهفتاد 
روز گذشته نزدیک به ۱۳ هزار زائر به عتبات عالیات 

رفته اند.
معظم  مقام  بعثه  برنامه ریزی  شورای  نشست 
ریاست  به  امروز  زیارت  و  حج  سازمان  و  رهبری 
نواب  عبدالفتاح  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
و سرپرست  زیارت  و  درامورحج  فقیه  ولی  نماینده 

حجاج ایرانی تشکیل شد.
دراین جلسه حمید محمدی مدیرکل دفتر برنامه 
ریزی، پذیرش و اعزام زائران عتبات عالیات سازمان 
از  زائران  استقبال  به  آمار،  ارائه  با  زیارت  و  حج 
سفرهای زیارتی به عتبات عالیات اشاره کرد و تعداد 
زائرانی را که از ۲۳ آبان ماه تاکنون در قالب کاروان 
های زیارتی به اعتاب مقدسه درعراق اعزام شده اند 

نزدیک به ۱۳ هزار نفر اعالم کرد.
استان   ۱8 از  زائران  مدت  این  در  گفـت:  وی 
تهران،  پروازی  ایستگاه  هفت  از  و  سازماندهی 
کرمان، یزد، مشهد، ساری، تبریز و اصفهان به عراق 
اعزام شده اند و از ۱۲ بهمن ماه نیز ایستگاه پروازی 

شیراز فعال خواهد شد.

از ۳۰ شرکت در ۱8  اینکه بیش  به  اشاره  با  وی 
عالیات خدمات  عتبات  به  سفر  مشتاقان  به  استان 
مانند  ها  استان  برخی  در  افزود:  دهند،  می  ارائه 
سفرهای  سرگیری  از  انتظار  در  زائران  خوزستان 

زمینی به عراق هستند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، پذیرش و اعزام زائران 
عتبات عالیات سازمان حج همچنین به اعزام هشت 

اشاره  دمشق  به  گذشته  ماه  دریک  نفره   ۲۴ گروه 
کرد و از کاهش قیمت بسته های این سفر زیارتی 

خبرداد.
وی افزود: در سامانه جدید سازمان حج و زیارت 
ریز هزینه بسته های سه و چهار شب سفر سوریه 

برای زائران اطالع رسانی شده است.
رئیس  رشیدیان  رضا  علی  نشست،  این  درادامه 

سازمان حج و زیارت به اقدامات صورت گرفته برای 
به دمشق  نفره سفر  پنجاه  کاروان های  اندازی  راه 
اشاره کرد و گفت: بسته سفر یک هفته ای زیارت 
بارگاه حضرت زینب)س( و حرم حضرت رقیه)س( 

هم در دستور کار قرار دارد.
برپایه این گزارش، نماینده ولی فقیه در امور حج 
در  هوشمندی  و  عمل  دقت  لزوم  بر  نیز  زیارت  و 
حرم  زیارت  و  سوریه  به  زائران  سفر  ریزی  برنامه 
درخصوص  رسانی  اطالع  و  کرد  تاکید  مطهر  های 
به  مطلوب  خدمات  ارائه  با  همراه  سفرمعنوی  این 
زیارت  مشتاقان  بیشتر  استقبال  موجب  را  زائران 

حرم اهل بیت )علیهم السالم( دانست.  
و  اخبار  آخرین  همچنین  جلسه،  این  درادامه 
تحوالت در حوزه های حج و عمره بررسی و اعالم شد 
تاکنون ازمنابع رسمی دولت و وزارت حج عربستان 
دستورالعمل و خبری درخصوص برگزاری و یا عدم 
برگزاری حج آینده منتشر نشده است و سازمان حج 
امیدوار  اسالمی  کشورهای  دیگر  همچون  زیارت  و 
است که دعوتنامه مذاکره در خصوص حج آینده با 

مسئوالن سعودی را دریافت کند.
مدیرکل  فرشید  مهران  جلسه،  این  پایان  در 

امنیت  و  اطالعات  فناوری  برنامه،  طرح،  دفتر 
زیارت درباره ویژگی  و  فضای مجازی سازمان حج 
فرآیندهای  اساس  بر  زیارت که  های سامانه جامع 
تکمیل  درحال  و  شده  طراحی  سازمان  این  جدید 
والمسلمین  االسالم  حجت  و  داد  گزارش  است 
نواب  ابراز امیدواری کرد که با استفاده کامل از این 
سامانه، برنامه ریزی برای اعزام کاروان ها و دریافت 
اطالعات سفرهای زیارتی برای زائران هرچه بیشتر 

تسهیل شود.
نماینده  جلسه  این  درابتدای  گزارش،  این  برپایه 
ولی فقیه در امور حج و زیارت به محورهای مطرح 
با  )علیهم السالم(  اهل بیت  دیدارمداحان  در  شده 
خواستار  و  کرد  اشاره  اسالمی  انقالب  رهبرمعظم 
بازنگری در وظایف مداحان و روحانیون اعزامی به 
عتبات با توجه به نکات مطرح شده دراین دیدار شد.
خواندن  مهم  با  نواب  والمسلمین  االسالم  حجت 
سخنان رهبر انقالب اسالمی در موضوع جهاد تبیین 
تصریح کرد: امروز که دشمنان اسالم، نظام و انقالب 
را هدف گرفته اند همه باید با بیان متقن و محکم 
در مسیر دفاع از خون پاک شهدا و اهداف بلند امام 

امت )رض( و مقام معظم رهبری گام برداریم.
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رییس مرکز تحقیقات سرطان ؛

سرطان پستان شایع ترین سرطان در کشور است
رییس مرکز تحقیقات سرطان با بیان اینکه ۳۰ درصد 
سال  از  گفت:  است،  مرتبط  دود  با  ما  کشور  در  مرگ ها 
گذشته با وزارت نیرو فلزات سنگین در آب را بررسی کردیم 
و نمونه آب را در تابستان را گرفته ایم. زمستان و بهار سال 
آینده را نیز بررسی می کنیم. اما مقدمات آن این است که 

وضع ما از نظر فلزات سنگین در آب خوب نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، »محمداسماعیل اکبری«، رییس 
مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
ایران  در  با وضعیت سرطان  ارتباط  در  نشستی خبری  در 
گفت: تقریبا چهل درصد سرطان ها قابل پیشگیری هستند 
به شرطی که برنامه مدون حاکمیتی برای آن داشته باشیم. 
به مرگ می شوند. سرطان  ها منجر  بیست درصد سرطان 
در ایران و دنیا دومین دلیل مرگ مردم است. بیماری های 
قلبی عروقی سرجمع اولین دلیل مرگ است و اگر این نوع 
بیماری ها را از هم تفکیک کنیم سرطان اولین دلیل مرگ 

است.
اما می توانیم  پرهزینه هستند  بسیار  ها  افزود: سرطان  او 
کم  برای  کنیم.  کم  را  آن  مالی  بار  دنیا  جای  همه  مانند 
نفع  به  رفتار جامعه پزشکی  باید هر  کردن هزینه سرطان 
بیمار باشد. اگر رفتاری به نفع مریض نباشد، کاری خالف و 
غیراخالقی است. برای مثال در سرطان پستان »ام آر ای« 
باید در موارد محدودی انجام شود، درحالی که تا ۹۰ درصد 
تشخیص اولیه در کشور با ام آر ای انجام می شود و عالوه بر 
هزینه باال، تخلفات اجباری علمی دیگر اعم از جراحی برای 

بیمار ایجاد می کند.
اکبری گفت: این مسائل متاسفانه باعث گرفتاری بخشی 
آزمایش  و  کاربرد  و  درمان  وری  بهره  است.  مردم شده  از 
برای مردم مورد عنایت قرار نمیگیرد. انتظار داریم راهنمای 
بالینی مشخصی از سوی وزارت بهداشت در زمینه بیماری 

این  اینکه  وجود  با  امروز  تا  که  منتشر شود  پرهزینه  های 
هزینه  کم  و  محور  بیمار  اما  مکتوب شده  ها  دستورالعمل 
درزمینه  بهداشت  وزارت  دستورالعمل  آخرین  نیستند. 
ابعاد علمی بسیار ضعیف بود. گروه  از نظر  سرطان پستان 
سازی  ارزان  است.  سازی خدمات  ارزان  به  مکلف  پزشکی 
کاری علمی است و هرکاری باید سودی برای بیمار داشته 

باشد.
ما  مرکز  در  پستان  سرطان  درمانهای  گفت:  ادامه  در  او 
دیگر  جاهای  در  که  است  درمانهایی  سوم  یک  تا  گاهی 
انجام میشود و باالترین بقا را در بیمارانمان در کشور داریم. 
و  اروپایی  کشورهای  شانه  به  شانه  بالینی  های  درمان  در 
آمریکایی هستیم زیرا چارچوب های علمی را رعایت کرده 
ایم اما اگر همین موارد که در ایران انجام می شود در آنجا 

انجام شود می گویند شما اصال پزشک نیستید.
اکبری در ادامه گفت: من به وزارت بهداشت نامه نوشتم 
برای  شما  که  ای  بودجه  تومان  میلیارد  هزار   ۳۰۰۰ که 
سرطان مصرف می کنید، زیادی است و این پول ها بیهوده 

مصرف می شود.
است.  ساله   ۲۰ برنامه  یک  سرطان  پیشگیری  افزود:  او 
هوای آلوده از سال ۲۰۱۳ به عنوان عامل سرطان تایید شد. 
۱۵ تا ۲۰ سال طول می کشد که هوای آلوده تاثیر خودش 
را نشان دهد. برای مثال در نوجوان ها و کودکان تا ۱۵ تا 

۲۰ سال دیگر بروز سرطان باال می رود.
در  فلزات سنگین  نیرو  وزارت  با  پارسال  از  اکبری گفت: 
گرفته  را  تابستان  در  را  آب  نمونه  و  بررسی کردیم  را  آب 
اما  ایم. زمستان و بهار سال آینده را نیز بررسی می کنیم. 
مقدمات آن این است که وضع ما از نظر فلزات سنگین در 
آب خوب نیست.  هرچند داده ها را محکم نمی توان گفت 

و سال آینده انشاهلل اعالم می کنیم.

او افزود: ما درمانهای نوینی را در مرکز تحقیقات سرطان 
به  آنها  برای  دیگر  درمانهای  بیمارانی  در  دنبال می کنیم. 
می  انجام  آنها  برای  را  نوینی  درمانهای  رسد  نمی  نتیجه 
دهیم که بسیاری از آن ها به منصه عمل رسیده است. این 
ارزان  هم  که  کند  می  مسئولیت  احساس  تحقیقات  مرکز 
سازی خدمات کند و هم تاثیرپذیری اش برای مردم بیشتر 

باشد و از دنیا هم از نظر علمی عقب نماند.
سرطان  میزان  عنوان  تحت  اصطالحی  ما  گفت:  اکبری 
براساس سن افراد داریم. در کشور ما ۱۴۵ تا ۱۵۰ به ازای 
۱۰۰ هزار نفر در سال سرطان ایجاد می شود. ۲.۵ درصد 
سرطان ها در کودکان تا ۱۱ ساله است. بنابراین ۹۷ درصد 
و  میزان  برود  باالتر  و هرچه سن  است  بالغین  در  سرطان 
سن  گذشته  سال  چند  در  شود.  می  بیشتر  سرطان  انواع 
سالمندی باالتر رفته است و یه ۱۰.۵ درصد جمعیت رسیده 
است. این مساله باعث افزایش سرطان شده است. به زودی 

سرطان درتمام خانواده های ایرانی پیدا خواهد شد.
او افزود: در شمال ایران سرطان معده با رقم باالیی وجود 
دارد و ۴۵ تا ۵۰ نفر به ازای صد هزار نفر در این استان ها 
سرطان می گیرند. در اردبیل، گیالن و مازندران و خراسان 
اردبیل تقریبا ۲۱  شمالی میزان سرطان معده باالست. در 
درصد همه سرطان ها را فقط معده تشکیل میدهد. همین 
سرطان در بندرعباس ۹.۵ درصد است که در اردبیل حدود 
۵۰ در صد هزار نفر است. یعنی مدارهای جغرافیایی نیز در 
بروز سرطان تاثیرگذار است. اردبیلی ها چهار برابر بوشهری 

ها سرطان می گیرند.
اکبری گفت: سالها قبل سرطان معده و مری در گلستان 
گلستان  سالها  آن  در  بود.  ها  سرطان  ترین  شایع  از  یکی 
استان پایلوت در بررسی وزارت بهداشت شد. متوجه شدیم 
که در گلستان سبزی فروشی و میوه فروشی به غیر از شهر 

گرگان بسیار کم است. اما با تغییراتی که ایجاد شده االن 
وضعیت مانند گذشته نیست.

او در ادامه گفت: آلودگی هوا از ریزفاکتورهای مهم تهران 
است و افرادی که در ماشین ها هستند از افرادی که سر 
چهارراه ها هستند کمتر دچار سرطان می شوند. آب تهران 
از بدترین آبهاست درحالی که قبال از بهترین آب ها از نظر 
فلزات سنگین بود. االن بیماری میکروبی در تهران نداریم اما 
فلزات سنگین ناشی از فاضالب های صنعتی باعث آلودگی 
آبهای رودخانه  از  بسیاری  ورامین  آب می شود. در دشت 
که سبزی های مارا مشروب می کنند فلزات سنگین دارند.

کشاورزی  محصوالت  برگشت  من  نظر  به  افزود:  اکبری 
ایرانی خالف نبوده است. ما االن استاندارد کود را تازه در 
کشور شروع کرده ایم. کودهای ما استاندارد نیست و میزان 
مصرف آن نیز مناسب نیست. کود هم فلزات سنگین دارد 
و در مواد غذایی و خاک باقی می ماند و در آینده نیز خاک 
را برای کشاورزی نامناسب میکند. در دنیا کار ارزیابی انجام 
می شود، نه اینکه به هر میزانی کود بدهیم که آفت کشی 

کنیم.
او در ادامه گفت: در مردان سرطان معده تا سال قبل شایع 
ترین سرطان بود. این سرطان کشنده ترین سرطان بین زن 
و مرد در ایران است. در مردان امسال کمی پروستات جلو 
ثبت  سال  در  مورد   ۷۵۰۰ کشور  در  پروستات  است.  زده 
شده و سرطان معده ۷۱۵۰ مورد بود. بنابراین معده سرطان 
دوم مردان کشور است. این یعنی می شود از سرطان معده 
پیش گیری کرد. سرطان روده بزرگ سرطان سوم در مردان 
است و نشان می دهد سبک زندگی تغذیه ما در حال غربی 

شدن است.
اولین  سینه  سرطان  ها  خانم  در  ایران  در  افزود:  اکبری 
سرطان است. عدد این سرطان به حدی باالست بیشترین 

سرطان میان زن و مرد نیز هست و حدود ۱۶ هزار مورد 
سرطان سینه در سال داریم. خوشبختانه به دلیل توانایی 
آنها طوالنی شده است  بقای  بیماران  این  ایران در درمان 
زیاد موارد سرطان پستان میبینیم که  و همین دلیل هم 
۱۶ هزار مورد نیز ساالنه به آن افزوده می شود. در خانم ها 
زنان  است. سومین سرطان  روده  دومین سرطان، سرطان 

ایرانی تیروئید است.
او در ادامه گفت: در مردان نیز دهمین سرطان سرطان 
تیروئید است. علت آن این است که سونوگرافی ها دقیقتر 
تیروئید  غربالگری  اند.  شده  تر  حساس  مردم  و  شده 
استاندارد علمی ندارد. سرطان معده سرطان چهارم در زنان 
است. سرطان پستان در اردبیل قریب ۲۵ در ۱۰۰ هزار نفر 
این سرطان در مازندران و گلستان حدود چهل در  است. 
دارد.  تاثیر  زندگی  سبک  اینجا  در  است.  مورد  هزار   ۱۰۰
در زنجان بسیار کمتر سرطان پستان دارند. این تفاوت ها 
به سبک زندگی وابسته است. سبک زندگی در نسل های 
بعدی هم تاثیرگذار است و اصطالحا تا هفت نسل میرود. 
آیندگان  به  نسبت  مسئولیت  خودمان  مسئولیت  بنابراین 

نیز هست.  
اکبری در انتها گفت: سرطان در حال افزایش است. هنوز 
به عدد کشورهای غربی نرسیده ایم و یک پنجم کشورهای 
آلوده  غذایی  مواد  و  آب  زمانی  آنها  داریم.  سرطان  غربی 
داشته اند و آن را پشت سر گذاشته اند و االن اثر آن را می 
بینند. بیشتر بودن سرطان در آنها چند دلیل دیگر هم دارد. 
از ماست.  باالتر  اینکه میانگین سن جمعیت آنها نیز  یکی 
در کشور ما دخانیات متاسفانه به ۱۶ درصد در افراد بالغ 
رسید. دخانیات زمانی در کشورهای غربی به چهل درصد 
هم رسید اما االن آن را به ده درصد رسانده اند. ۳۰ درصد 

مرگ ها در کشور ما با دود مرتبط است.

گزارش »کرمان امروز« از افزایش مصرف برق در کرمان و لزوم تغییر الگوی مصرف و البته افزایش میزان تولید؛

کرمان؛ نیازمند کاهش مصرف و افزایش تولید برق 

کارشناسان  بر این  باورند که تنها راه حفظ انرژی 
در مواقع بحرانی تابستان و زمستان، اصالح مصرف 
برق و گاز و سرمایه گذاری در زمینه افزایش راندمان 

نیروگاه هاست.
در روزهای اخیر، شرکت توزیع نیروی برق شمال 
رعایت  با  که  کرد  درخواست  ها  کرمانی  از  استان 
دما  و کاهش روشنایی های غیر ضروری مصرف برق 

خود را در زمستان مدیریت کنند.
در همین حال معاون بهره  برداری و دیسپا چینگ 
با  کرمان  استان  شمال  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
اشاره  به سرد شدن هوا در این روزهای اخیر گفت: 
تبدیل  دلیل  به  نیست  گذشته  مانند  مصرف  پیک 
بر  عالوه  گازی،  به  آبی  کولر  از  سرمایشی  مصرف 
پیک شب پیک روز هم داریم. مردم  باید هوشمندانه 
همکاری کنند طوری برق مصرفی را مدیریت کنند 
تا نیاز به خاموشی نباشد. به عنوان مثال ۶۷۰ هزار 
هر  داریم،  کرمان  شمال  توزیع  حوزه  در  مشترک 
کدام یک المپ ۱۰۰ وات، اضافی را خاموش کنند 
۶۷ مگاوات می شود. پس نقش همکاری مردم کار 
ساز و مهم می باشد.  لذا از کرمانی ها درخواست می 
با رعایت نکات ساده ای مانند کاهش دمای  کنیم 

سیستم های گرمایشی همکاری کرده، همچنین با 
در  تواند  می  که  اضافی  های  کردن المپ  خاموش 
تامین برق همه و انرژی همه مشترکان کمک کند، 

نسبت  به مدیریت مصرف اقدام کنند.

مدیریت  راستای  در  اینکه  بر  تاکید  با  محسنی 
رعایت  با  و  مصرف  الگوی  فرهنگسازی  و  مصرف 
استانداردها سعی کرده ایم الگویی برای مردم  باشیم 
افزود: با مدیریت مصرف و استفاده صحیح از انرژی 

پوشش  را  مردم   واقعی  نیازهای  تالش هستیم  در 
دهیم و سعی می کنیم همکاری مردم  را به دست 
برسند  نتیجه  این  به  باید  هم  مردم  همه  بیاوریم. 
که قدر انرژی را بدانند و با استفاده صحیح از برق، 

خادمین خودشان را در ارائه برق با کیفیت کمک 
کنند. 

وی با بیان اینکه تولید برق کل ایران در تابستان 
گذشته ۵۷ هزار مگاوات، و مصرف مورد نیاز، بیش 
و  مصرف  مدیریت  با  که  بود،  مگاوات  هزار   ۶۴ از 
همکاری صنایع و کشاورزان پیک تابستان را پشت 
آن  تولید  از  برق  مصرف  داد:  ادامه  گذاشتیم،  سر 
سبقت گرفته است امیدواریم با همکاری مشترکین 
بهینه  پربازده، و مصرف  برقی  از وسایل  استفاده  با 
مدار  به  و  راهبردی  و  مهم  انرژی  این  از  و صحیح 
آمدن نیروگاه های در دست اقدام و همچنین سال 
پر بارش و استفاده حداکثری از نیروگاه های آبی، از 
پیک بار آینده با مدیریت مصرف بین ۶ تا ۷ درصد 
استفاده  جهت  باشد،  می  انتظار  مورد  و  استاندارد 
پشت  تولید،  بخش  در  گذاری  از سرمایه  اقتصادی 

سر بگذاریم. 
اینکه ما کرمانیان باید الگوی مصرف خود را تغییر 
باید  مسئوالن  اما  است،  صحیح  موضوعی  دهیم 
از بزرگترین ثروت های  بدانند در کشوری که یکی 
نفتی جهان را دارد و حرف از انرژی هسته ای می زند 
نباید به مردم گفته شود که برق نیست! باید میزان 

تولید را همسان با ازدیاد جمعیت، افزایش داد.
درست است که کارشناسان می گویند ریشه بی 
برقی به خشکسالی یا مزارع استخراج رمز ارز بر می 
اعمال  و  تدبیر  اندکی  با  موارد  این  همه  اما  گردد 

قوانین شدید قابل حل است. 

در روزهای اخیر و با کاهش دمای هوا، شرکت توزیع نیروی برق از کرمانیان خواسته که با جلوگیری از هدررفت گرما و کاهش روشنایی 
غیرضروری مصرف برق را مدیریت کنند و در غیر این صورت گزینه قطعی برق روی میز قرار گرفته است. اینکه ما کرمانیان باید الگوی 
مصرف خود را تغییر دهیم موضوعی صحیح است، اما مسئوالن باید بدانند در کشوری که یکی از بزرگترین ثروت های نفتی جهان را دارد 
و حرف از انرژی هسته ای می زند نباید به مردم گفته شود که برق نیست! باید میزان تولید را همسان با ازدیاد جمعیت، افزایش داد و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

جزییات جدید از نحوه »حضور« دانش آموزان در مدارس اعالم شد
معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش با 
تشریح آمار واکسیناسیون فرهنگیان و دانش آموزان، درباره 
آخرین روند بازگشایی مدارس گفت: باید نسبت به جذاب 
در  را  فعالیت هایی  مدرسه،  برنامه های  و  فعالیت ها  سازی 

دستورکار قرار دهیم.
بر  کرد:  اظهار  فرد  ستاری  صادق  ایلنا،  گزارش  به 
آمار  آخرین  خصوص  در  آمده  دست  به  اطالعات  اساس 
واکسیناسیون، حدود ۹۲.۵ درصد دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ 
سال دز اول و ۷۵درصد دانش آموزان نیز دز دوم را دریافت 
کرده اند. این موضوع برای فرهنگیان و معلمان در دریافت 
دز اول ۹۲درصد و در دریافت دز دوم واکسیناسیون کرونا 

۸۶درصد است.

سوم  دز  تزریق  بهداشت  وزارت  سیاست  افزود:  وی 
واکسیناسیون است که این موضوع باید برای فرهنگیان در 
دستور کار قرار گیرد؛ در حال حاضر حضوری شدن مدارس 
باید  و  رسیده  تصویب  به  حضوری  آموزش های  توسعه  و 

میزبان دانش آموزان و فرهنگیان باشیم.
ستاری فرد درخصوص آخرین وضعیت بازگشایی مدارس 
و جزئیات آن ادامه داد: با توجه به مصوبه اخیر ستاد ملی 
کرونا در خصوص لزوم حضوری شدن آموزش های مدارس، 
مدیریت این مهم از طریق شورای مدرسه با همکاری انجمن 
و  جمعیت  کم  و  روستایی  مناطق  در  شود.  انجام  اولیاء 
مدارس با تراکم کالسی کمتر، حضور دانش آموزان می تواند 
وضعیت  رصد  البته  باشد  هفته  در ۵روز  روزانه  به صورت 

باید  نیز  بیماری  به  ابتالی  از حیث  منطقه و دانش آموزان 
مدنظر باشد.

پرورش  و  آموزش  وزارت  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
گفت: در مدارس روستایی و کم جمعیت شهری، از مدت 
ها قبل، آموزش در مدارس به صورت کامل حضوری انجام 
تا  پایه هفتم  یعنی  دوم  و  اول  متوسطه  دوره  در  می شود. 
دوازدهم تمام آزمون های پایان نیمسال اول کاماًل حضوری 
بود اما برای توسعه آموزش های حضوری در کالن شهرها و 
مناطق پرجمعیت به ویژه شهر تهران و شهرستان های استان 
تهران در نمیسال دوم مساله افزایش تراکم جمعیت کالسی 
تردد مدارس موضوع جدی  نیز ساماندهی سرویس های  و 

است که الزم است مورد توجه مدیران مدارس قرار گیرد.

اجتماعی  فاصله  رعایت  که  این  بر  تأکید  با  فرد  ستاری 
و ماسک زدن نیز از سوی ستاد ملی کرونا برای حضوری 
شدن آموزش ها الزامی است، افزود: ضمن رعایت این مهم 
و ساماندهی سرویس های مدارس به ویژه در شهر تهران و 
مدیریت تراکم کالس ها، توصیه می شود به نحوی اقدام شود 
در کالس  روزانه  و  فرد  و  زوج  به صورت  دانش آموزان  که 

حاضر شوند.
به  حضوری  آموزش  توسعه  برای  ما  سیاست  گفت:  وی 
صورت تدریجی و رصد وضعیت موجود با استفاده از سامانه 
و  مالحظات  به  توجه  نیز  ۱۹و  کووید  مراقبت  نظام  رصد 
تصمیمات ستاد ملی کرونا است چراکه برای این مهم، حفظ 

سالمت دانش آموزان برای ما یک اصل و ضرورت است.

ستاری فرد عنوان کرد: با توجه به موضوع سخت شدن 
بازگشت پذیری برخی دانش آموزان و ایجاد بی انگیزگی آنان 
برای حضور در کالس درس، باید موارد تشویقی و انگیزشی 

را برای تسهیل بازگشت پذیری عزیزان مدنظر قرار دهیم.
وزارت  عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
وزارت  سالمت  و  بدنی  تربیت  پرورش،معاون  و  آموزش 
تردد  در  تسهیل  ضمن  کرد:  اضافه  پرورش  و  آموزش 
دانش آموزان به مدرسه، باید نسبت به جذاب سازی فعالیت ها 
و برنامه های مدرسه، فعالیت هایی را در دستورکار قرار دهیم؛ 
لذا به اقتضای شرایط هر مدرسه و منطقه، ورزش روزانه در 
مدارس اجرا می شود تا مسأله کم تحرکی، اجتماعی شدن و 

سیستم ایمنی دانش آموزان نیز مدنظر قرار  گیرد.
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گروه خون طالیی 

چیست؟

گروه خونی طالیی یا گروه خونی Rh null حاوی آنتی ژن  
Rh بر روی گلبول های قرمز نیست. نادرترین گروه خونی 
در جهان است که کمتر از 50 نفر این گروه خونی را دارند. 

اولین بار در بومی های استرالیایی دیده شد. 
و  اهدا  که  است  این  درباره ی  طالیی  خون  گروه  نگرانی   
بدست آوردن Rh null به طور باورنکردنی کمیاب و دشوار 
است. یک فرد با Rh null در صورت نیاز به خون باید به 
همکاری شبکه کوچکی از اهداکنندگان منظم آن در سراسر 

جهان اعتماد کند. 
در سراسر  گروه خونی  این  برای  فعال  کننده  اهدا   9 فقط 
جهان وجود دارد و باعث می شود که گرانترین گروه خونی 

در جهان باشد، از این رو خون طالیی نامیده می شود.
گلبول های قرمز خون ما روی سطح خود پروتئین هایی به 
گروه  یا  ما  موجود،  ژن  آنتی  به  بسته  دارند.  ژن  آنتی  نام 
خونیA ، B ، O یا AB داریم. سیستم ABO بسته به 
وجود یا عدم وجود عامل ”Rh-D“ بر روی سلول ها، تمایز 

بیشتری به عنوان Rh مثبت یا  Rh منفی دارد.
در گروه خون طالیی، فرد فاقد همه آنتی ژن های Rh است 
فاقد  Rh منفی فقط  با گروه خونی  در حالی که یک فرد 

آنتی ژن RhD است.
 چرا برخی افراد گروه خونی طالیی دارند؟

 به نظر می رسد گروه خون طالیی در نتیجه جهش ژنتیکی 
ژن در  با جهش  معموالً  باشد.  ژن(  به خودی  )تغییر خود 
RHAG ، که کد های گلیکوپروتئین مرتبط با Rh است، 
ژن های  آنتی  هدایت  برای  پروتئین  این  می شود.  مشاهده 

Rh به غشای RBC مورد نیاز است.
جهش RHAG اغلب با بیماری به نام استوماتوسیتوز ارثی 
همراه است. این افراد می توانند دچار کم خونی همولیتیک، 
خفیف، طوالنی مدت و افزایش تجزیه RBC شوند. گونه 
کم  خونی های  حالت  در  می تواند  که   Rh-null از  نمایی 
خاصی که ممکن است فرد با آن متولد شده باشد نیز دیده 

شود.
شرایط زیر ممکن است شما را در معرض خطر باالتر گروه 

خون طالیی قرار دهد:
 ازدواج فامیلی 

 ژن های اتوزومال )ژن های غیرطبیعی، دارای صفات بیماری، 
از طریق خانواده ها منتقل می شوند(.

تغییر یا حذف کامل ژن های خاص، RHD و RHCE یا 
RHAG

 عوارض گروه خون طالیی چیست؟
 افرادی که دارای گروه خونی Rh null یا طالیی هستند 

معموالً ممکن است موارد زیر را داشته باشند
کم خونی همولیتیک خفیف تا متوسط از بدو تولد: این امر 
است  ممکن  و  می شود.   RBC سریعتر  تخریب  به  منجر 
باعث کاهش سطح هموگلوبین و رنگ پریدگی و خستگی 
شود. به دلیل نقص ساختاری در RBC مانند رخ می دهد

شکل دهان مانند یا شکاف مانند
ساختار االستیک کمتر سلولهای قرمز

Rh افزایش شکنندگی به دلیل کمبود آنتی ژن
پوشش سلولهای قرمز غیر طبیعی

تغییر حجم سلول های خونی
هنگام  در  است  ممکن  افراد  این  انتقال خون:   چالش های 
فرد  این  اگر خون  روبرو شوند.  با چالش هایی  انتقال خون 
 )RBC پروتئین های سطح( Rh در معرض آنتی ژن های
بادی های  آنتی  راحتی  به  آنها  گیرد،  قرار  دیگران  خون 
شدید  واکنش  است  ممکن  و  می دهند  تشکیل  را  متناظر 
بیماران،  نوع  این  برای  بنابراین،  باشد.  داشته  وجود  تزریق 
پاسخ  مدیریت  و  ویژه  پروتکلهای  تنظیم  باید  بیمارستانها 

سریع داشته باشند.
 Rh null در دوران بارداری: اگر که مادر Rh ناسازگاری
دارد و کودک دارای گروه Rh مثبت است و اگر خون مادر 
مادر  خون  پس  شود.  تحریک  کودک  مثبت  خون  توسط 
ممکن است پروتئین های محافظتی به نام آنتی بادی تولید 
یا  کند  مشکل ساز  را  آینده  بارداری های  می تواند  که  کند 

منجر به سقط جنین شود.
که  است  داده  نشان  مطالعه  چندین  همولیتیک:  بحران 
همولیز  باعث  افرادی  چنین  در  فساد  یا  عفونت  هرگونه 

گسترده، نارسایی کلیوی بعدی و سایر عوارض می شود.
 آیا می توان گروه خونی طالیی اهدا کرد؟

 بله، خون طالیی قابل اهدا است. به دلیل عدم وجود آنتی 
اهدا کننده  Rh null یک  با خون  RBC، فردی  ژن در 
جهانی در نظر گرفته می شود و این خون را می توان به هر 
کسی که دارای گروه خونی نادر در سیستم Rh است اهدا 

کرد.
آنتی  فاقد  زیرا  است  عالی  بسیار  انتقال  برای  خون  این 
ژن های رایج است و هر کسی که نیاز به تزریق داشته باشد 
بدون خطر واکنش انتقال خون قابل قبول است. اما به دلیل 

کمیاب بودن، یافتن این نوع بسیار دشوار می شود.
مبتال  آن  به  که  افرادی  برای  معموالً   Rh null،برعکس
هستند، چندان مناسب نیست. اگر آنها به انتقال خون نیاز 
 Rh ژن  آنتی  دارای  که  خونی  هر  دریافت  باشند،  داشته 

باشد، به طور حتم ممکن است باعث واکنش انتقال شود.

به قلم 
محمد فتح نجات

به قلم 
حمید عسکری 
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نگاهی به مجموعه مستند »ثریا« پخش از شبکه اول و شبکه مستند سیما؛  

چه فرصت هایی که می آیند، چه فرصت هایی که می روند!

برنامه  یک  عنوان  »ثریا«  تلویزیونی  ی  مجموعه 
به شکل  پیش  مدتها  از  که  است  ترکیبی مستند 
نمایش  حال  در  تلویزیون  اول  شبکه  از  هفتگی 
است. این مجموعه که در ابتدا در قالب یک ساختار 
گفتگو محور صرف و بیشتر هم در داخل استودیو 
تولید و عرضه می شد با استقبال گسترده ای که 
به همراه داشت در ادامه و با خالقیت گروه سازنده 
ساختار  و  تر  جذاب  بسیار  شمایل  و  شکل  دارای 
گذاشته  حضور  عرصه  به  پای  تری  قوی  مستند 
اجتماعی  گروه  در  ثریا  مستند  مجموعه  است. 
محسن  کنندگی  تهیه  به  تلویزیون  اول  شبکه 
ماجراهای  اصلی  روایت  تولید می شود.  مقصودی 
هر قسمت برعهده شخص محسن مقصودی است 
که در بخش های استودیویی هم به عنوان مجری، 
اصلی مستند  دارد. مضمون  کارشناس هم حضور 
ثریا اقتصادی و فرصت ها و چشم اندازهای پیش 
روی در همین زمینه مهم و سرنوشت ساز سرزمین 
ایران است. شعار اصلی هم که سازندگان برای این 
مجموعه مهم انتخاب کرده اند این است: »دیدبانی 
روز  مسائل  و  ها  چالش  بررسی  با  پیشرفت  برای 

کشور!«
مورد  که  موضوعی  دلیل  به  ثریا  مستند  مجموعه 
خودی  به  داده  قرار  خودش  کار  اصلی  دستمایه 
هست  جذاب  و  برانگیز  کنجکاوی  بسیار  خودش 
اما با تغییرات تازه و به شدت جسورانه ای که به 
آن داده اند و گروه سازنده دوربین و تریبون را از 
استودیو خارج کرده و پایشان را از مرزهای داخلی 
روسیه  و  ارمنستان  سوریه،  عازم  و  گذاشته  فراتر 
روی  پیش  اقتصادی  فرصتهای  بررسی  به  تا  شده 
این  گذاران  سرمایه  و  تاجران  مندان،  عالقه  برای 
حوزه مهم بپردازند این مجموعه مستند را تبدیل 
المللی  بین  حتی  و  ملی  و  بزرگ  اتفاق  یک  به 
نموده اند. حادثه خیلی خوبی که در این مجموعه 
ایجاد  به  است  مربوط  پیوسته  وقوع  به  مستند 
اقتصاد،  برای کسانی که در حوزه  فرصت مناسب 
سطح  در  واردات  و  صادرات  تجارت،  کارآفرینی، 
های ملی و بین المللی فعال بوده و در این میان 
هم  پاگیری  و  دست  بعضا  مشکالت  و  مصائب  با 
دست به گریبان هستند و اکنون به واسطه و کمک 
تریبون مهمی همچون فیلم مستند ثریا و تریبون 
خودشان  های  دیدگاه  طرح  فرصت  تلویزیون، 
که  آنهاست  نوبت  بار  این  اند.  آورده  دست  به  را 
و  سانسور  حذف،  دغدغه  و  نگرانی  داشتن  بدون 

هایشان،  ترس  و  ها  درددل  و پخش  نمایش  عدم 
با مخاطبین  با صراحت و شهامت به گپ و گفت 

شان بپردازند.
مخاطبین که عمدتا شامل مدیران، دست اندرکاران 
و تصمیم گیران کالن حوزه های اقتصادی، صادرات 
ادارات کشور هستند. حال و فضای کلی حاکم  و 
مثبت  بسیار  البته  ثریا  مستند  مجموعه  فضای  بر 
شده  تعریف  بینانه  خوش  و  بخش  انگیزه  نگرانه 
تعریف  این فضای  از  به خوبی  نیز  و گروه سازنده 
شده صیانت کرده و نسبت به رعایت آن هم کامال 
موفق عمل می کند که درست هم هست و اتخاذ 
این دست  از  آثار مستندی  برای  ای  چنین شیوه 
کامال منطقی است. اما از آنجایی که در شعار اصلی 
به چالش  و  مصائب  آمده، طرح  این مجموعه هم 
کشیدن برخی از موانع و مشکالت پیش روی نیز 
باید در دستور جدی کار و عملکرد چنین مجموعه 
ای قرار بگیرد که خوشبختانه بخش قابل توجهی 
از موفقیت و جذابیت مستند ثریا در همین قسمت 
نخستین  برای  این  شاید  است.  پیوسته  وقوع  به 
مرتبه باشد که تلویزیون چنین بی پروا و با شهامت 
کامل حوزه مهم و سرنوشت ساز صادرات و واردات 
و  گذاران  سرمایه  تاجران،  عملکرد  چگونگی  و 
را  غیرفعال  و  فعال  خصوصی  و  دولتی  مسئوالن 
است. حتی  داده  قرار  دقیق  بررسی  و  توجه  مورد 
منفی  بسیاری  موارد  در  البته  و  مثبت  عملکرد 
چهره های سیاسی و دیپلمات های در سطح وزات 
امور خارجه و نمایندگان و سفیران ایران در طول 
این مجموعه به شکل قابل توجه و تاثیرگذاری به 

چالش کشیده شده است.
تهیه کننده و راوی و  به عنوان  محسن مقصودی 
موفق  بسیار  ثریا  مستند  مجموعه  اصلی  گرداننده 
های  صحنه  در  خصوص  به  است.  کرده  عمل 
گفتگوی رو در رو آنقدر صمیمی و راحت با طرف 
مقابل رفتار می کند تا آنها برای طرح دیدگاه ها و 

مصائب و مشکالتشان به هیچ عنوان معذب نباشند 
اتخاذ چنین شیوه ها و موضع هایی برای اینگونه 
است  ضروری  و  هوشمندانه  کامال  مستند  آثار  از 
و آقای محسن مقصودی نیز به خوبی از پس آن 

برآمده است. 
همانقدر که مثال در بخش روسیه، همسایه شمالی 
در صحنه های حضور در جمع خانواده های روسی 
که از تجربیات شیرین خودشان درباره ایران حرف 
می زنند خوشحال می شویم و به شدت لذت می 
بریم همان اندازه هم در فصل ارمنستان و هنگام 
نشستن پای درددل های ناتمام سرمایه گذاران و 
فرصت سوزی  و  ها  کارشکنی  رغم  به  که  کسانی 
سنگ  و  مشارکت  عدم  در  مسئوالن  برخی  های 
اندازی هایی که به قیمت نابودی و از دست رفتن 
ایران و  موقعیت های طالیی پیش روی سرزمین 
واگذاری این فرصت ها به رقبا و حریفان تمام می 
آید.  می  در  اشکش  و  درد  به  تماشاگر  دل  شود، 
اعتراف  تلخ  واقعیت  این  به  باید  همگی  متاسفانه 
نماییم که یکی از خصلت های ناپسند و غیرقابلی 
همین  شده  نهادینه  ما  از  بسیاری  درون  در  که 
های  موقعیت  رفتن  دست  از  و  سوزی  فرصت 
پرشمار سرنوشت سازی است که به عمد و یا سهوا 
یکی پس از دیگری از دست می روند. این واقعیت 
تلخ که دست اندرکاران حوزه های اقتصادی ایرانی 

زمانی که باید باشند، نیستند!
لحظاتی که باید اعالم حضور کنند غایب اند و در 
فرصت هایی که کامال موقت و زودگذر هستند و با 
یک تصمیم درست، حادثه بزرگ مثبت سرنوشت 
سازی برای حوزه فوق العاده پراهمیت اقتصاد یک 
کشور رقم زده می شود، با یک غفلت کامال آشکار، 
مجموعه  رود.  می  هوا  به  و  شده  دود  چیز  همه 
این  درست  ترسیم  و  نمایش  در  ثریا  مستند 
وضعیت به شدت موفق عمل کرده است. همانقدر 
می  متوجه  سوریه  کشور  به  مربوط  فصل  در  که 

و  داریم  قبولی  قابل  و  نسبتا خوب  اوضاع  شویم 
در حد  نه  درست  برای یک حضور  ایران  عملکرد 
ارمنستان  اما در بخش  و مطلوب هست،  آل  ایده 
مواردی  در  و  تراژیک  بسیار  موقعیتی  از  روسیه  و 
تلخ بهره مندیم و چنانچه این غفلت های عمدی 
و سهوی ادامه پیدا کند خانه را به کلی و از پایه 
ویران خواهیم کرد. مجموعه مستند ثریا همانقدر 
که انگیزه بخش است و در نمایش توانمندی ها و 
نقاط قوت حس و حال مخاطب را کامال خوب و 
نیز در هنگام  اندازه  به همان  نماید،  دگرگون می 
سرمایه  روی  پیش  مشکالت  و  معضالت  طرح 
تاجران دلسوز و عاشق سرزمین مادری  گذاران و 
شان ایران، به شدت هشدار دهنده، تکان دهنده و 
اینها همگی برای یک مجموعه مستند  تلخ است. 
نیستند. در  اهمیتی  نکات کم  اصال  ثریا  از جنس 
یک  اوراسیا  دروازه  ارمنستان  به  مربوط  بخش 
آید  می  حیفم  که  دارد  وجود  درخشان  سکانس 
سینمای  فیلم  هفته  نگویم.  چیزی  اش  درباره 
بسیار گرم  استقبال  برگزاری است.  ایران در حال 
و قابل توجهی از سوی تماشاگران تشنه و مشتاق 
سینمای ایران از فیلم های در حال نمایش صورت 

پذیرفته است.
راوی مستند ثریا به خوبی تمام نسبت به ظرفیت 
های باالی فیلم های ایرانی برای صادرات و نمایش 
اوراسیا  منطقه  پرشمار  سینماهای  های  سالن  در 
آن  مشروح  کامال  طور  به  و  کرده  اشاره  روسیه  و 
که  بزرگی  غفلت  دهد.  می  قرار  بررسی  مورد  را 
قرار نیست  انگار هرگز هم  و  همچنان وجود دارد 
کسی کاری انجام بدهد و برای گشودن این گره نه 
چندان کور اتفاقی را به وجود نیاورد. این هم یکی 
از هزاران فرصتی که از دست می روند و می روند. 
درخشان ترین حادثه زیبای سینمایی و تلویزیونی 
های  مجموعه  و  فیلمها  به  است  مربوط  ایران  در 
کوتاه و بلند مستند و تولیدات قابل توجه و تامل که 
خوشبختانه همچنان نیز شاهد اتفاقات روز افزون 
این حوزه مهم در کشورمان هستیم. تلویزیون ایران 
نیز در طول این سالها دست به ابتکارات و خالقیت 
ها درخشان پرشماری زده و گام های بزرگ مثبت 

فراوان رو به جلویی برداشته است.
مجموعه مستند ثریا چه برای سازندگانش و البته 
قدم  و  عالی  اتفاق  یک  کشورمان،  تلویزیون  برای 
تالش  گردد.  می  به جلو محسوب  رو  مثبت  موثر 
دیگر  برای جوری  همکارانش  و  مقصودی  محسن 
یک  به  که  تاثیری  و  تغییر  یک  ایجاد  و  دیدن 
تامل و  قابل  بسیار  امیدبخش منجر گردد  حرکت 

تحسین است.
به همگی  را  ثریا  تماشای مجموعه مستند جذاب 
مستند  سینمای  جدی  عالقمندان  به  ویژه  به  و 

پیشنهاد می نمایم.

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت کرونا در کرمان و افزایش ناگهانی تعداد مبتالیان به سویه اُمیکرون در این استان؛

افزایش 50درصدی احتمال بروز پیک جدید

رییس  که  خواندیم  دوشنبه  روز  اخبار  در 
افزایش  درباره  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
50 درصدی تست های مثبت کرونا درکرمان 
سخن به میان آورد که آماری نگران کننده بود. 
با قاطعیت  اینکه چرا مسئوالن حاضر نیستند 
بیان کنند که این ابتالهای جدید همه اُمیکرون 
مبهم  اندکی  ها  ای  رسانه  ما  برای  هستند، 
است. البته با توجه به شیوه انتشار اخبار درباره 
بیماری های اپیدمیک از سوی مسئوالن، این 
امر خیلی هم عجیب به نظر نمی رسد. به خاطر 
اینکه وضعیت  با وجود  داریم که در سال 98 
حداکثر  به   h1n1 آنفلونزای  به  مردم  ابتالی 
به  حاضر  مسئوالن  بازهم  بود،  رسیده  خود 
که  اصلی  نکته  اما  نبودند.  دقیق  آمار  انتشار 
را داریم  به آن  پرداختن  این گزارش قصد  در 
ناگهانی تعداد تست های مثبت  افزایش  بحث 

کرونا در کرمان است. امری که می تواند هشدار 
باشد و احتمال  نگران کننده  دهنده یک خیز 
بروز پیک جدید کرونا را افزایش دهد. با توجه 
به اینکه پس از چند ماه یک منطقه نارنجی در 
خورد  می  چشم  به  اردکان  شهرستان  حوالی 
می توان این احتمال را بیش از پیش دانست. 

پیش  چندی  که  نماند  ناگفته  نکته  این  البته 
چند  شدن  نارنجی  شاهد  سمنان  حوالی  در 
روزه ای در سمنان بودیم که پس از مدتی رفع 
شد. نمی توان به این موضوع امیدوار بود، اما 
به هر حال مسئوالن و البته مردم باید به این 
موضوع بیش از پیش حساس باشند. متاسفانه 

از  بسیاری  در  که  هستیم  شاهد  روزها  این 
نمی  اجتناب  تجمع  از  تنها  نه  عمومی  مراکز 
شود، بلکه بسیاری از افراد بدون ماسک در این 
مراکز حاضر می شوند. سابقه کرونا در دو سال 
اخیر نشان داده است که هرگاه یکی از کشورها 
می  عمل  ضعیف  پروتکل ها  رعایت  زمینه  در 
مهار  غیرقابل  پیک  به یک  مدتی  از  کند پس 
مبتال می شود. نمونه اش را می توان کشورهای 
هند و برزیل دانست که مهلک ترین پیک ها 
آمار  کتمان  بنابراین  کردند.  تجربه  دنیا  در  را 
سیستم  نفع  به  تنها  نه  آن  کردن  فیلتر  و 
مدیریت نیست، بلکه در طوالنی مدت موجب 
زیان و ضرر نیز می شود. از سویی دیگر اصرار 
البته  و  آموزشی  مراکز  و  بازگشایی مدارس  بر 
تمامی مراکز عمومی باعث شده است که مردم 
در یک سردرگمی عجیب گرفتار شوند که اگر 
می  باز  مراکز  چرا  پس  است  نابسامان  اوضاع 
شوند و اگر وضعیت خطرناک نیست، پس چرا 
فردایی  امید  به  دائم هشدار منتشر می کنید. 

بهتر!
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