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دوشنبه 2 -اسفندماه 1400
سال بیست و هفتم-شماره 3624

این روزها روند افزایشی بیماران بستری کووید  19در استان کرمان
در حالی افزایشی است که به سالگرد دوسالگی ورود کرونا به کشور
رسیدهایم و پیکها همچنان ادامه دارند و هم اکنون  850بیمار

ر وزنـــــــامــه

مبتال به کرونا در بیمارستانهای استان بستری هستند که  120نفر از
این بیماران در بخش های آی.سی.یو بستری می باشند و  50نفر از
ایشان متصل به ونتیالتور هستند که این آمار هشداری است بر لزوم

استاندارکرمان:

رعایت هر چه بیشتر پروتکلهای بهداشتی که این روزها متاسفانه

کل مدارسی که فضای

به علت عادیانگاری کمتر مورد توجه قرار میگیرد و...
متن کامل درصفحه هفتم

نامناسبدارندتعطیلهستند
لوگیاه موردنیاز شهر بهصورت
تأمین گ 

2

متمرکز ،برای نخستینبار

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی
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کرمان خبر داد؛

شاهد پر شدن تختهای درمانی
بخش اطفال کرونا در کرمان هستیم

یزدان احمدی،بوکسور ملی پوش کرمانی

گزارش «کرمان امروز» از آمار افزایشی
بیماران بستری در بخش مراقبتهای
ویژه کرمان و وخامت حال  120کرمانی
در دومین سالروز منحوس ورود کرونا به کشور ؛
عکس  :بهمن زارعی

وخامت اوضاع استان در دوسالگی کرونا
آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تامین ویکتالیک کوپلینگ سایز  48اینچ
پروژه احداث خط لوله  48اینچ جدید باطله شماره آگهی1400/68 :
شركت خدمات فنی و مهندسی صنايع و معادن كانی مس در نظر دارد تامین ویکتالیک کوپلینگ سایز 48
اینچ پروژه احداث خط لوله  48اینچ جدید باطله را به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد .لذا از شركت
هاي واجد صالحيت دعوت به عمل می آيد حداكثر تا  7روز كاري از تاريخ درج اين آگهی ،جهت دريافت
اطالعات بيشتر و اسناد مناقصه به وب سايت اين شركت به آدرس  www.canymes.comبخش
سامانه برگزاري مناقصات مراجعه فرمايند.

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم

آگهی مناقصه

شماره  /142الف 1400 -12/م (نوبت اول)
شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه شماره  /142الف 1400 -12/م با موضوع قرارداد راهبری ،بهره برداری ،تعمیر و نگهداری
تاسیسات آبرسانی شهر کرمان و توابع و روستاهای تحت پوشش شهرستان کرمان را با برآورد  217.190.374.296ريال و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار
 8.243.807.486ريال از محل اعتبارات داخلی به همراه ارزیابی کیفی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان  5نفر و به شماره  2000005963000189از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت در رشته آب و همچنین صالحیت ایمنی صادره از اداره
تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز سه شنبه مورخ  1400/12/03به سامانه ستاد مراجعه نمایند.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (
ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام 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.
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس  www.abfakerman.irموجود می باشد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت  8صبح روز یکشنبه مورخ  1400/12/01می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ساعت  19روز دوشنبه مورخ 1400/12/16
تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت  14روز دوشنبه مورخ 1400/12/16
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت  11 :30صبح روز سه شنبه مورخ 1400/12/17
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
آدرس  :کرمان ـ بلوار  22بهمن ـ شرکت آب و فاضالب استان کرمان ـ دفتر قراردادها و تلفن ۰۳۴۳۳۲۲۲۲۸۲
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس  41934 :ـ 021دفتر ثبت نام 88969738 :و 85193768
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

ﻣﯿﺪوﻧﻰ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﻰ ﮐﺪوﻣﻪ؟!
www.teetr.ir
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بازوی خود را به تیغ جراحان سپرد

2
مهدی
اخوان ثالث
و «منزلی در دوردست»...
عضو هیات مدیره انجمن علمی سرطانهای زنان :
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واکسیناسیون گارداسیل
تحت پوشش بیمه قرار گیرد

6

آگهی مناقصه جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تخلیه و
پاکسازی سیلوی شماره  1واحد  3کارخانه سیمان کرمان

گروه صنايع سيمان كرمان (شركت سهامي عام) درنظر دارد جهت انتخاب پیمانکار واجد ش رایط جهت تخلیه و پاکسازی سیلوی
شماره  1واحد  3کارخانه از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد  .لذا از اشخاص حقوقي محترم كه داراي صالحيت و امكانات الزم
ميباشند تقاضا ميشود جهت دريافت اسناد ،فرم ش رايط شركت در مناقصه در ساعات اداری به دفتر كرمان يا ته ران م راجعه و قيمت
پيشنهادي خود را ظرف مدت  10روز از تاريخ انتشار آگهي در پاكات دربسته به واحد تدارکات كرمان يا دفتر ته ران تحويل نمايند .
آدرس كارخانه :كرمان كيلومتر  17جاده ته ران  -تلفن )034 ( 31341501
آدرس دفتر ته ران  :بلوار آفريقا كوچه فرزان شرقي  -تلفن 88774726

آگهی تمدید زمان مناقصه عمومی
خرید آجرهای آلومینایی

گروه صنايع سيمان كرمان (شركت سهامي عام) درنظر دارد نسبت به خرید حدود  66هزار عدد آجر آلومینایی از طريق برگزاري
مناقصه عمومي و سپس عقد ق رارداد اقدام نمايد  .لذا  ،از سازندگان معتبر که دارای توانایی مناسب ،سوابق و تجارت مورد قبول
می باشند تقاضا ميشود جهت دريافت اسناد و فرم ش رايط شركت درمناقصه به دفتر تداركات كرمان يا ته ران م راجعه و قيمت
پيشنهادي خود را ظرف مدت  7روز ازتاريخ انتشار آگهي در پاكات دربسته به واحد تداركات كرمان يا ته ران تحويل نمايند .
آدرس كارخانه :كرمان كيلومتر  17جاده ته ران  -تلفن )034 ( 31341501
آدرس دفتر ته ران  :بلوار آفريقا كوچه فرزان شرقي  -تلفن 88774726

خبار استان

ا

دو

دوشنبه  2اسفندماه  19/1400رجب  21 /1443فوریه /2022سال بیست و هفتم شماره 3624

استاندار کرمان:

کل مدارسی که فضای نامناسب دارند تعطیل هستند
استاندار کرمان گفت :کل مدارسی که فضای
نامناسب دارند تعطیل هستند و هیچ مدرسهای
با ریسک قرار نیست باز باشد و فرمانداران دقت
الزم را در این خصوص داشته باشند.
علی زینی وند در جلسه ستاد مقابله با کرونای
استان کرمان گفت :وضعیت کل کشور شبیه
به هم است و  21شهرستان استان در وضعیت
قرمز کرونایی قرار دارند و فقط شهرستان
فهرج در وضعیت زرد و فاریاب در وضعیت
نارنجی کرونایی قرار دارند.
وی با بیان این مطلب که تعداد بستری ها،
امکانات و تجهیزات در استان تحت کنترل
است ،اظهار کرد :متاسفانه در این موج بستری
کودکان بیشتر است و در زمینه آگاهی رساندن
به مادران در راستای مراقبت از کودکانشان
اقدامات الزم صورت گیرد و همچنین نباید

کمبودی در خصوص تخت های ویژه کودکان
داشته باشیم.
استاندار کرمان همچنان بر لزوم واکسیناسیون
تاکید کرد و افزود :اگر فردی شبه ای نسبت
به رعایت پروتکل ها و واکسیناسیون مطرح
می کند آن را بدون پاسخ نگذارید و به صورت
علمی به آن شبه پاسخ داده شود.
وی درباره برگزاری کنکور دکتری اظهار کرد:
با رعایت پروتکل ها و نظارت دقیق این آزمون
در استان کرمان برگزار شود.
زینی وند عنوان کرد :تعطیلی مهدکودک ها و
پیش دبستان ها و دبستان ها در مناطق قرمز
ادامه دارد البته به غیر از مدارس عشایری و
روستایی که جمعیت کم در مدارس آنهاست
و در خصوص دورکاری مادرانی که فرزند
خردسال دارند مدیران همکاری کنند

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد؛

شاهد پر شدن تختهای درمانی بخش اطفال کرونا در کرمان هستیم
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از
فوت کودک یک ماهه کرمانی به دلیل ابتال
به امیکرون خبر داد.
سعید صحبتی در گفتگو با مهر اظهارکرد:
متأسفانه امیکرون کودکان را هدف میگیرد
و ابتالی کودکان در موج ششم کرونا افزایش

یافته است.
وی افزود :هم اکنون در استان کرمان  ۸نفر
به دلیل ابتالء به امیکرون جان باختند که
بین این افراد کودک یک ماهه نیز وجود دارد.
وی گفت :در استان کرمان تاکنون  ۵هزار و
 ۳۱۲نفر به دلیل ابتالء به کرونا جان خود را

از دست دادهاند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه
داد :طبق آمار  ۲۰درصد از موارد ابتالء به
کرونا در کرمان مربوط به کودکان است
و شاهد افزایش روند بستری و پر شدن
تختهای درمانی بخش اطفال کرونا در

کرمان هستیم.
وی ادامه داد ۵۰۴ :بیمار نیز با تست مثبت
کرونا در کرمان بستری هستند که حال
برخی از این افراد وخیم گزارش شده است
ضمن اینکه طی  ۲۴ساعت اخیر  ۱۴۹بیمار
جدید نیز بستری شدهاند.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف بیش از  ۱۰۰میلیارد ریال کاالی قاچاق
فرمانده انتظامی استان از اجرای طرح مبارزه
با قاچاق کاال و کشف بیش از  ۱۰۰میلیارد
ریال انواع کاالی قاچاق توسط ماموران پلیس
امنیت اقتصادی در استان خبر داد.
سردارعبدالرضا ناظری گفت :مبارزه با قاچاق
کاال در سال «تولید ،پشتیبانی ها ،مانع زدایی»

به عنوان یکی از سرفصلهای مهم مأموریتی
در برنامه ریزیهای عملیاتی پلیس و به ویژه
پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد.
او میگوید :در این خصوص با هماهنگیهای
انجام شده در مجموعه انتظامی استان ،طرح
مبارزه با قاچاق کاال ،به مدت  ۳روز در سطح

استان اجرا و طی این طرح  ۷۵متهم دستگیر
شدند.
این مقام ارشد انتظامی گفت :در اجرای این
طرح کاالهایی شامل :فرآوردههای نفتی ،لوازم
آرایشی و بهداشتی ،وسایل نقلیه و  ...کشف و
همچنین  ۶۲دستگاه خودرو توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت:
کارشناسان ارزش کاالهای کشف شده را بیش
از  ۱۰۰میلیارد ریال برآورد کرده اند و در
این خصوص  ۷۱پرونده تشکیل و متهمان
برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی
شدند.
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 034 - 32437648تسلیم نموده و رسید دریافت نمایند.
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 -3برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر  3روز کاری پس از جلسه مزایده کل ثمن معامله (قیمت پیشنهادی) را واریز نموده و نسبت به

حمل اجناس اقدام نماید .ضمنا به مبالغ پیشنهادی  9درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
 -4کلیه هزینه ها از قبیل مالیات نقل و انتقال و چاپ آگهی و غیره برعهده برنده مزایده می باشد.
 -5در اسناد حاضر ،در کلیه مواردی که امضای اشخاص حقوقی خواسته شده است منظور امضا کلیه دارندگان حق امضا اسناد تعهدآور
مطابق اساسنامه و آگهی تغییرات اشخاص حقوقی می باشد.
کلیه افراد جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره  034 - 32437648تماس حاصل نمایند.

آگهی حق تقدم

در خصوص افزایش سرمایه
در شرکتهای سهامی خاص

آگهی حق تقدم شرکت کیان مس جوزم سهامی خاص ثبت شده به  942و شناسه
ملی  10630075353به اطالع کلیه سهامداران شرکت کیان مس جوزم (سهامی
خاص) ثبت شده به شماره  942می رساند .که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1400/11/05و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات
مدیره ،نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ  6/024/200/000ریال به مبلغ
 114/459/800/000ریال منقسم به  2.470سهم با نام عادی  46/340/000ریالی
با نام از طریق آورده نقدی افزایش یابد ،از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست
می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت  60روز از حق تقدم خود نسبت به حق
خرید سهام جدید استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب شماره
 0224990746009شرکت نزد بانک ملی ایران شعبه رفسنجان کد شعبه 8121
واقع در شهرستان رفسنجان واریز و فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در کرمان،
شهر بابک ،جوزم ،دربیدوئیه ،شرکت کیان مس جوزم کدپستی  7758143569تسلیم
نماید .ضمنا هر سهامدار به نسبت سهم خود مبلغ  834/120/000ریال حق تقدم در
افزایش سرمایه دارد .بدیهی است پس از انقضا مهلت مقرر هیات مدیره می تواند سهام
باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.
هیات مدیره شرکت

مرحله»ای
یک یک
عمومی
مناقصه
آگهی
نوبت دوم
مرحله ای
عمومی
مناقصه
« تجدید

شهرداری جوزم در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه و آسفالت ادامه بلوار شهرداری کوچه امام خمینی  1و امام خمینی
صفافی وتا ارائه
اسناد ،مناقصه
مناقصه از
برگزاری
مراحل
دولتیکلیه
بازرگانینماید.
دولت برگزار
الکترونیکی
تدارکات
طریقبهسامانه
ابوالفضل  6را
کوچه حضرت
بارگیری
دریافت تخليه
تجدید مناقصه
فراخوان
نظر دارد
ایران در
تخصصی
شرکت مادر
نمایندگی از
استانازکرمان
وخدمات بازرگانی
اداره-5کل غله
گران در
تدارکاتالزم است
خواهد شد و
تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه
درگاه
استانطریق
پاکت ها از
بازگشایی
مناقصه
نماید .
مناقصهبرگزار
الکترونیکی دولت
انجام سامانه
(ستاد) طریق
 2000020027000005را از
سیستمی
شماره
کرمان به
انبارهای
گران واساسی در
کاالهای
پیشنهادو سایر
برنج  ،شکر
ستاد) به آدرس
دولت (
الکترونیکی
تدارکات
امضای از طریق
گواهیپاکت ها
بازگشایی
فراخوان تا
دریافت
فراخوان از
عدمبرگزاری
مراحل
کلیه
سازند.
محقق
در مناقصه
سامانهشرکت
درگاه جهت
الکترونیکی را
دریافت
اسنادمذکور و
تحویلسایت
ثبتو نام در
مراحل
عضویت قبلی،
صورت
خواهد شد.
www.setadiran.irدرانجام
شنبه تاریخ  99/11/18می باشد.
سامانه روز
تاریخ انتشار مناقصه
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه  ،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ( به صورت برخط ) برای کلیه صاحبان امضای مجاز
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد روز سه شنبه ساعت  10صبح تاریخ  99/12/5می باشد.
و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
1400/11/30می باشد.
تاریخ 99/12/6
انتشارها :روز
تاریخپاکت
بازگشایی
زمان
صبحمورخ
ساعتروز10شنبه
چهارشنبه 7صبح
فراخوان  :ساعت
زمانی - :
موعد
 1400/12/07در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف
اطالعات بیشتر
دریافت
جهت
گزار
مناقصه
دستگاه
تماس
اطالعات
 مهلت دریافت اسناد فراخوان  :ساعت  8روز شنبه مورخ1400/12/19
پنجشنبه مورخ
بلوار 10صبح
جوزم -ساعت
پیشنهادات :
ارسال
 مهلتکدپستی 7758113914تلفن34150749 :
شهرداری
شهرداریروز -میدان
شهربابک -
آدرس:
1400/12/21
مورخ
شنبه
روز
صبح
8:30
ساعت
:
ها
پاکت
بازگشایی
 زماناطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
85193768شرکت در مناقصه میبایست مبلغ  950.000.000ريال ( نهصد و پنجاه میلیون ریال ) به عنوان سپرده شرکت در
فرآیند  :داوطلبان
در
شرکت
تضمین
مبلغ
نوع و
دفتر ثبت نام  88969737 :و
مناقصه به حساب شماره  4001058206373747نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی با شناسه واریز  917294210590373747020004011204به نام شرکت
آدرس سایت ستاد ایران www.setadiran.ir
بازرگانی دولتی ایران واریز و اصل فیش آن را و به کارفرما تحویل نماید و یا می توانند یک فقره ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید به نام اداره کل غله

وخدمات بازرگانی استان کرمان بنمایندگی از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به شناسه ملی  10100709826ارائه نمایند.
آدرس مناقصه گزار  :استان کرمان -شهرستان کرمان -بلوار شهید صدوقی -سه راه سیلو  -روبروی ناحیه انتظامی دورنگار32123586 :
کدپستی7617918816 :
پست الکترونیکی info@gtc6 -kr.ir :آدرس سایتwww.gt6 -kr.ir :

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

تلفن32123630-31 :
۱۲۷۹۰۱۶

خبر

یزدان احمدی،بوکسور
ملی پوش کرمانی،بازوی خود را به
تیغ جراحان سپرد

کرمان-خبرنگار کرمان امروز:یزدان احمدی بوکسورملی پوش کرمانی از
ناحیه کتف مورد عمل جراحی قرار گرفت تا شاید بتواند با بر طرف شدن
مصدومیت،بار دیگر برای کشور و استان افتخار آفرینی کند.
وی که با مصدومیت های متوالی از ناحیه شانه مواجه بود،بیست و چهارم
بهمن ماه گذشته و در بیمارستان راضیه فیروز کرمان توسط دکتر علی
سعیدی از پزشکان حاذق کرمانی مورد عمل جراحی قرار گرفت.
یزدان احمدی اولین و پرافتخاترین بوکسور کرمانی هست که پنج دوره
قهرمانی ایران  ۷،سال عضو ثابت تیم ملی در تمامی رده ها۴ ،سال کاپیتان
تیم ملی جوانان و امید کشور وکاپیتان تیم جوانان ایران در مسابقات جام
احمدکمرت ترکیه()۲۰۱۶وعضویت در تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی
جهان صوفیه بلغارستان ()۲۰۱۴و … را در کارنامه ورزشی خود دارد.
وی در گفتگو با خبرنگار ما گفت:متاسفانه هیات بوکس استان هیچگونه
توجه ای به بنده نکرده و تمام هزینه عمل جراحی را خودم پرداخت کردم.
وی اظهار امیدواری کرد تا بتواند بار دیگر به میادین ورزشی برگرددو برای
ورزش استان و کشور افتخارآفرینی کند.

کشتی گیر استان کرمان نایب
قهرمان مسابقات نوجوانان کشور شد
علی اکبر یوسف پور ،کشتی گیر وزن  ۵۵کیلوگرم تیم استان کرمان،
مدال نقره و عنوان نایب قهرمانی مسابقات کشتی آزاد نوجوانان کشور
را از آن خود کرد .مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور نوجوانان با حضور
ورزشکارانی از سراسر ایران به میزبانی ارومیه برگزار شد.
علی نامجو در وزن  ۴۵کیلو ،سیدمحمدمهدی حسینی در وزن  ۴۸کیلو،
سبحان رمضانپور در وزن  ۵۱کیلو ،علی اکبر یوسف پور در وزن  ۵۵کیلو،
امید ملکی در وزن  ۶۰کیلو ،میالد محمدی در وزن  ۶۵کیلو ،ابوالفضل
رضایی در وزن ۷۱کیلو ،صالح رمضان پور در وزن  ۸۰کیلو ،امیر عباس
ایرانمنش در وزن  ۹۲کیلو و محمد امین خواجوی در وزن  ۱۱۰کیلو گرم
به نمایندگی از استان کرمان در این رقابت ها حضور داشتند.
امیرحسین رجبی ،حجت اله داستان و مجتبی شعبانی راد به عنوان مربی،
معین پورشیخعلی به عنوان ماساژور و تراپیست و مسلم منصوری به عنوان
سرپرست تیم استان کرمان را همراهی میکردند.
در پایان این مسابقات ،علی اکبر یوسف پور ،کشتی گیر وزن  ۵۵کیلوگرم
با کسب  ۴پیروزی و یک شکست ،مدال نقره و عنوان نایب قهرمانی این
مسابقات را به دست آورد.

فرمانده انتظامی رفسنجان خبر داد:
کشف  40تن چوب قاچاق
در رفسنجان
فرمانده انتظامی رفسنجان از توقیف  2کامیون در محور "کرمان-رفسنجان"
و کشف  40تن چوب قاچاق به ارزش  5میلیارد ریال در این شهرستان،
خبر داد.
سرهنگ اکبر نجفی در تشریح این خبر بیان کرد :در راستای مبارزه با
قاچاق کاال ،ماموران پلیس آگاهی این شهرستان ،هنگام کنترل خودروهای
عبوری در محور "کرمان-رفسنجان" به  2کامیون حامل چوب مشکوک و
با هماهنگی قضائی آنان را متوقف کردند.
وی افزود :پس از بررسی مدارک مربوط به هر  2کامیون مشخص شد
که محموله ها بدون مجوز قانونی و به قصد قاچاق بارگیری شده است
که بالفاصله کامیون ها توقیف و ضمن کشف  40تن چوب قاچاق از نوع
"زردآلو" و "سپیدار" 2 ،نفر نیز در این رابطه دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی
متهمان به مرجع قضائی خاطر نشان کرد :برابر اعالم کارشناسان مربوطه،
ارزش چوب های کشف شده 5میلیارد ریال برآورد شده است.نجفی با اشاره
به اینکه قطع درختان ،به تاراج بردن منابع ملی بوده و تبعات زیست محیطی
زیادی در پی دارد از شهروندان خواست :در صورت مشاهده چنین مواردی و
فعالیت قاچاقچیان چوب مراتب را در اسرع وقت به پلیس  110اطالع دهند.

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

ببرابر راي شماره 140060319078011021هيات دوم مورخه 1400/11/19موضوع 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 محمدجواد افضلي
فرزند عبدالرضا بشماره شناسنامه  4820018086صادره از راین در ششدانگ يك باب خانه
به مساحت  191مترمربع تحت پالك 24885فرعي از  2787اصلي بخش3کرمان واقع در
کرمان خیابان گلدشت کوچه شماره  8انتهای کوچه خريداري از مالك رسمي آقاي محمود
پورزاده حسینی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند مي توانند از تاريخ 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 1400/12/02 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/12/17:
1278221
محمود مهدی زاده  -رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

جامعه

دوشنبه  2اسفندماه  19/1400رجب  21 /1443فوریه /2022سال بیست و هفتم شماره 3624

سه

یادداشت:

امام جمعه کرمان:

وجهه تاثیرگذاری شورای فرهنگ عمومی باید دیده شود

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان
گفت :توقع بجا و درست از شورای فرهنگ عمومی
این است که وجهه تاثیرگذاری این شورا در عرصههای
مختلف دیده شود.
به گزارش ایرنا ،حجت االسالم حسن علیدادی
سلیمانی در دویست و چهل و یکمین نشست شورای
فرهنگ عمومی استان کرمان افزود :دیده ایم که با
نفوذ ،برخی از مسائل ایجاد می شود و نمونه آن در
جشنواره فجر دیده شد که با یک غفلت و بی توجهی،

دل جریان ارزشی و متدین جامعه جریحه دار می
شود و این در شان نظام ،خون شهدا و انسان هایی
که دلداده این نظام و انقالب هستند نیست و مردم
در استان کرمان نیز انتظار دارند حضور ما در عرصه
فرهنگ موثر باشد.
وی تصریح کرد :مردم انتظار دارند در نشست فرهنگ
عمومی هماهنگی و وحدت رویه ای را در راستای
جریان فرهنگی در کرمان ایجاد کنیم تا مجموعه های
فرهنگی بتوانند به بهترین شکل ممکن جریان سازی
کرده و جریان فرهنگی را در این استان به درستی
مدیریت کنند.
امام جمعه کرمان تاکید کرد :باید بستر بسیاری از
عملیات های فرهنگی را در شورای فرهنگ عمومی
ایجاد کنیم تا این شورا به شکلی موثر ،مفید و قابل
حس برای مردم باشد.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی گفت :شورای
فرهنگ عمومی در نگاه جدید و در دولت جدید می
تواند بخش قابل توجهی از دغدغه هایی که به آن

اشاره می شد را به مرحله اجرایی وارد کند و این
فرصت مغتنمی است که مجموعه ها ،گروه ها و کمیته
های ذیل شورا پیشنهادات و مصوبات عملیاتی خود را
مطرح کنند.
وی اظهارداشت :مسائل در کمیته های ذیل کارگروه
فرهنگ عمومی به صورت جدی و کارشناسی ارزیابی
می شود و در صحن شورای فرهنگ عمومی مورد
تصویب نهایی قرار می گیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان نیز با
اشاره به اینکه طرح مطالبه گری و خیرخواهی توسط
کارگروه فرهنگ دینی کار شده است ،تاکید کرد :این
طرح در دو مرحله در شورای سیاست گذاری شورای
فرهنگ عمومی مطرح و مقرر شد با اصالحاتی در
نشست شورای فرهنگ عمومی مطرح شده و مورد
بررسی قرار گیرد.
محمدرضا علیزاده افزود :یکی از آسیب های فرهنگی
کرمان بی تفاوتی مردم است و ضرورت دارد که
فرهنگ مطالبه گری در این استان توسعه یابد.

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری
کرمان نیز در این نشست گفت :طرح ضرورت توسعه
مطالبه گری به خوبی تشخیص داده شده است زیرا
عموما مردم کرمان به عنوان مردمی که چندان مطالبه
گر نیستند ،شناخته می شوند.
رحمان جاللی افزود :باید به دنبال توسعه فرهنگ
مطالبه گری باشیم و این کار باید در قالب یک پروژه
هدفمند دنبال شود.
وی تاکید کرد :مساله اصلی توسعه فرهنگ مطالبه
گری است و طرح مطالبه گری و خیرخواهی مطرح
شده از سوی کارگروه فرهنگ دینی شورای فرهنگ
عمومی می تواند به عنوان یک ریز پروژه برای توسعه
فرهنگ مطالبه گری دنبال شود.
سردار عبدالرضا ناظری ،فرمانده انتظامی استان
کرمان نیز گفت :مطالبه گری باید تبدیل به مسئول
سازی شود و باید این موضوع به شکلی کالن تر دیده
شود و حتما باید منجر به مسئول سازی شده و در
صورت عدم پیگیری مرجعی بتواند آن را پیگیری کرد.

در بازدید شهردار کرمان از مجموعه تولید گلوگیاه شهرداری بیان شد:

لوگیاه موردنیاز شهر بهصورت متمرکز ،برای نخستینبار
تأمین گ 
شهردار کرمان به همراه سرپرست
معاونت خدمات شهری ،از مجموعۀ تولید
گلوگیاه سازمان سیما ،منظر و فضای
سبز شهری شهرداری بازدید کرد.
به گزارش کرمانآنالین ،مدیرعامل
سازمان ،سیما ،منظر و فضای سبز
شهرداری کرمان در این بازدید ،با اشاره
به ظرفیت باالی مجموعۀ تولید گلوگیاه
گفت :در صورت ایجاد زیرساختهای
الزم در زمینۀ تولیدات گیاهی ،با در
نظر گرفتن ظرفیت باالی مجموعۀ
تولید گلوگیاه ،این مجموعه به یکی از
ظرفیتهای بینظیر جنوبشرق کشور
مبدل خواهد شد.
یداهلل علیزاده با بیان اینکه مجموعۀ
تولیدات گلوگیاه شهرداری کرمان ،شامل
بخشهای تولیدات روباز ،باغ بوتانیکی
و تحقیقاتی ،شاسیهای گلخانهای سرد
و گرم ،خزانههای نگهداری ،محوطه

نگهداری کود حیوانی و خاک نباتی است
که حدود  ۱۰هکتار مفید از این سطح
را به خود اختصاص داده است ،گفت:
قابلیت استفاده از شش هکتار باقیمانده
نیز جهت تولید گلوگیاه موردنیاز شهر
کرمان و شهرهای مجاور وجود دارد.
مدیرعامل سازمان سیما ،منظر و فضای
سبز شهرداری کرمان افزود :در حال
حاضر ،ساالنه حدود پنج میلیون انواع
نهال فصلی طی دو دوره کشت۴۵۰ ،
هزار انواع مختلف درختچه و  ۱۵هزار
انواع مختلف درخت تولید و پس از طی
دوره رشد ،جهت کاشت در فضای سبز
شهری در اختیار مناطق پنجگانه شهر قرار
میگیرد.علیزاده گفت :درمجموع با تالش
همکاران این سازمان ،حدود  ۸۰درصد
نیاز گلوگیاه ساالنه شهر در این مجموعه
تأمین میشود.
مدیرعامل سازمان سیما ،منظر و فضای

سبز شهری شهرداری ،با بیان اینکه
یشبینی میشود میزان تولیدات در
سال آینده ضمن تنوع در تمام گونهها،
با افزایش چندبرابری در تعداد روبهرو
باشد ،گفت :از این طریق صرفهجویی
قابل مالحظهای بهواسطۀ کاهش خرید
گلوگیاه خارج از سیستم شهرداری،
نصیب شهر خواهد شد.
علیزاده افزود :کاشت گونههای دیگر و
ایجاد تنوع در کاشت گل نیز در دستور
کار قرار دارد؛ ضمن اینکه گونههای
گیاهی از لحاظ سازگاری با آبوهوای
کرمان بررسی و سپس در مورد آنها
تصمیمگیری میشود.
وی همچنین از ساخت چهار شاسی
خبر داد و گفت :مساحت هر یک از این
شاسیها ۲۵۰ ،مترمربع است.
مدیرعامل سازمان سیما ،منظر و فضای
سبز شهری شهرداری با بیان اینکه

خاکبرداری و حفر کانال ،به عمق 2.5
متر از سطح زمین بهدلیل نگهداری بهتر
رطوبت و گرمایش جهت کاشت گلوگیاه
انجام شده است ،گفت :از ویژگیهای این
شاسیها نسبت به شاسیهای گلخانۀ دیگر
این است که دارای رمپ خودرویی است و
بهراحتی خودرو وارد گلخانه میشود.
علیزاده افزود :ساخت این تعداد شاسی
 ۴۰درصد پیشرفت دارد.
وی گفت ۲۷ :شاسی سرد به دو قسمت
تقسیم میشوند؛ قسمت اول ،شامل
شاسیهای کشتشده برای سالجاری
است که با هرس گلوگیاه سطح شهر ،قلمه
مناسب توسط نیروهای متخصص و باتجربه
تهیه و در شاسی گلخانه کاشته میشود و
قسمت دوم ،شامل گلهایی است که سال
گذشته ریشه داده و بعد از پاکت کردن ،به
داخل خزانه منتقل شدهاند.
مدیرعامل سازمان سیما ،منظر و فضای

سبز شهری شهرداری گفت :خوشبختانه
با حداقل تلفات ،تمام قلمهها نتیجه داده
و امسال دوران ریشهدهی خود را پشت
سر میگذارنند.
علیزاده همچنین با ارایه گزارشی در
خصوص تخلیه قسمتی از گلوگیاه
خریداریشده ،گفت :برای اولینبار
گلوگیاه مورد نیاز جهت کاشت در سطح
شهر ،بهصورت متمرکز توسط سازمان
سیما ،منظر و فضای سبز شهری تهیه
شده است.
وی افزود :با نظارت کارشناسان سازمان
سیما ،منظر و فضای سبز شهری
شهرداری ،گلوگیاه با کیفیت « »F1از
شهرهای اصفهان و محالت خریداری شد
و توسط کامیونهای شهرداری کرمان ،به
مجموعه تولید گلوگیاه سازمان سیما،
منظر و فضای سبز شهری شهرداری
کرمان انتقال یافته است

بهسازی معابر شهری در منطقه پنج شهرداری آغاز شد؛

اصالح و رنگآمیزی المان «مادر شهید»
سرپرست شهرداری منطقه پنج
شهر کرمان ،از آغاز نهضت تعمیرات
معابر شهر کرمان از هفته گذشته و
بعد از تأکید شهردار کرمان خبر داد.
به گزارش کرمانآنالین ،علی
رحیمی با بیان اینکه شهرداری

منطقه پنج شهر کرمان ،در دو بخش
فنی و عمرانی و خدمات شهری،
کار خود را آغاز کرده است ،گفت:
در بخش فنی و عمرانی ،معابر و
پیادهروهای خیابان «شهیدچمران»،
رفیوژ وسط این خیابان و خیابان

«شریعتی» از «باغملی» تا میدان
«شهدا» (مشتاق) درحال لکهگیری
آسفالت است .شهردار منطقه پنج
شهر کرمان ،از حذف زوائد داخل
پیادهروها مثل «»uها و پلهای
اضافی ،رنگآمیزی مبلمان شهری

و اصالح روشنایی بهعنوان اقدامات
نهضت تعمیرات معابر شهر در منطقه
پنج در بخش خدمات شهری ،خبر
داد .رحیمی گفت :این اقدامات
بخشی از کارهای این منطقه است
و تا تعمیرات تمام معابر این منطقه

مانند خیابان «امام(ره)»« ،قدس»،
«میرزارضا کرمانی» وغیره ادامه
خواهد داشت.
وی همچنین از اصالح و رنگآمیزی
المان «مادر شهید» واقع در میدان
«شهدا» (مشتاق) خبر داد

در عیدهایم
زنده ام

به قلم
مهناز سعید

با کابوس نبودنت نمی توانم بیش از این
دوام بیاورم و روزها را سپری کنم .کابوس
نبودنت بیش از همه ی زخم هایی که تا به
حال برداشته ام دردناک است زیرا خودم را
فقط تا جایی باال کشیده ام که تو را داشته
باشم نه اینکه در آتش یک حسرت تلخ
بسوزم و در آخر ناکام ترین آدم دنیا باشم
و ناکام ترین زندگی و مرگ را داشته باشم.
کاش این کابوس تلخ دست از سرم بردارد
و رویای بودنت را ببینم .رویای خنده هایت
در ذهنم جریان پیدا کند تا از حضورت
مطمئن باشم و آرامشی عمیق در دلم خانه
کند .آرامشی سنگین که بر باد رفتن را در
من بمیراند تا از آوارگی نترسم .رویای تو
علت خواب ها و آفتاب هاست .زیباترین
عامل باران و بهاران است از تاالب ها و
مرداب ها با تجسم چشمان تو می گذرم
که بی نهایت مغلوب توام .تو را نمی توانم
از خودم کنار بگذارم تو را تا وقت مردن
دوست دارم .به شادی ها و غصه هایت و
به رویاهایت دل داده بودم که در بند غمت
افتاده بودم با این همه نمی خواهم که در
کابوس رفتن بمیرم و فردا را نبینم .می
ترسم که چشم روی چشم بگذارم بس که
نبودنت به من نزدیک است .چاره برای این
دلبستگی رفتن و کوچ کردن است .زندگی
باید بگذرد و برای من در خواب هایی می
گذرد که تو را در آن می بینم .در خواب
هایم بگذار که مرورت کنم و از عبورت
خبری نباشد از تو خبر باشد و از سفر نباشد.
عشق یا همان محبت ماندنی باشد و رهگذر
نباشد.
با تو در تردیدهایم زنده ام
با تب تبعیدهایم زنده ام
خواب چشمانت مرا آدینه شد
زنده ای در عیدهایم زنده ام

هشت محصول

استراتژیک توسط فرزند
مددجوی کمیته امداد

کرمان تولید شد

یکی از فرزندان مددجویان تحت حمایت
کمیته امداد امام خمینی (ره) کرمان با تکیه بر
تواناییهای خود و حمایت های این نهاد موفق
به تولید هشت محصول استراتژیک دانشبنیان
شده است.
به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه اطالعرسانی
کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان این
فرزند مددجوی تحت حمایت کمیته امداد کرمان
متولد سال  ۱۳۶۸و دارای مدرک دکتری شیمی
از دانشگاه شهید باهنر کرمان است که توانسته با
وجود مشکالت اقتصادی مدارج باالی علمی را
طی کند و امروزه بهعنوان یک کارآفرین موفق
زمینه اشتغال  ۱۲نفر از افراد نیازمند جویای کار
را فراهم کند.
این فرزند مددجوی تحت حمایت کمیته امداد
استان کرمان در خصوص نحوه آغاز فعالیتش در
این حوزه گفت :پس از اتمام تحصیالتم برحسب
عالقهای که داشتم کارم را متناسب با تخصص
دانشگاهیام آغاز کردم و در مرحله نخست یک
واحد تولید مواد استراتژیک مانند محصوالت ژل
آتشزا ،الکل صنعتی و غیره در استان راهاندازی
کردم.
این جوان کارآفرین و موفق ادامه میدهد ،پس
از تالش و کوشش و با دریافت تسهیالت ازجمله
تسهیالت قرص الحسنه از کمیته امداد واحد
تولید دوم را نیز راهاندازی کردم و هماکنون
روزانه چهار تن انواع مواد صنعتی و استراتژیک
تولید و به غیر از کرمان به استانهای دیگر نیز
ارسال میکنم.
این کارآفرین موفق که هماکنون بهعنوان یک
مخترع ،پژوهشگر ،کارآفرین در زمینههای
تولید مواد استراتژیک فعالیت دارد تصریح کرد:
شرکتهای تولیدی ما جز شرکتهای دانشبنیان
هستند و شرکت ما تنها شرکت دانشبنیان زیر
نظر کمیته امداد استان کرمان است.
وی گفت :به دنبال راهاندازی واحد تولید سوم
هستم و در صورت حمایت مسئوالن و کمیته
امداد و پرداخت تسهیالت با سود کم واحد
تولیدی سوم را نیز راهاندازی و زمینه اشتغال افراد
نیازمند جویای کار بیشتری را فراهم خواهم کرد.
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ادبی

چهار

مهدی اخوان ثالث و" منزلی در دوردست"...
فرهنگ و هنر و شعرمهدی اخوان ثالث از
شاعران پر آوازه خراسان است .از اشعار مشهور
این شاعر بزرگ شعر زیبای زمستان می باشد که
برای کودتای  28مرداد سروده است
یکی از شعرای پر آوازه کشورمان مهدی
اخوان ثالث  ،شاعر رنج کشیده که هم در زمینه
نویسندگی و هم در زمینه موسیقی فعالیت
داشت ،می باشد .چیره دستی این شاعر نام
آشنایی کشورمان در سرودن اشعار حماسی بر
کسی پوشیده نیست .از شاهکارهای شعری وی
می توان به شعر زیبای زمستان اشاره کرد .وی
در زندگی شخصی خود داغ دو فرزندش را دید و
این برای وی خیلی ناراحت کننده و درد عمیقی
بوده است.
مهدی اخوان ثالث
منزلی در دور دستی هست بی شک هر مسافر
را
اینچنین دانسته بودم ،وین چنین دانم
لیک
ای ندانم چون و چند! ای دور
تو بسا کاراسته باشی به آیینی که دلخواه ست
دانم این که بایدم سوی تو آمد ،لیک
کاش این را نیز میدانستم ،ای نشناخته منزل
که از این بیغوله تا آنجا کدامین راه
یا کدام است آن که بیراه ست
ای برایم ،نه برایم ساخته منزل
نیز میدانستم این را ،کاش
که به سوی تو چه ها میبایدم آورد
دانم ای دور عزیز! این نیک میدانی
اشعار زیبای مهدی اخوان ثالث
من پیادهی ناتوان تو دور و دیگر وقت بیگاه ست
کاش میدانستم این را نیز
که برای من تو در آنجا چه ها داری
گاه کز شور و طرب خاطر شود سرشار
میتوانم دید
از حریفان نازنینی که تواند جام زد بر جام

تا از آن شادی به او سهمی توان بخشید؟
شب که می آید چراغی هست؟
من نمی گویم بهاران ،شاخه ای گل در یکی
گلدان
یا چو ابر اندهان بارید ،دل شد تیره و لبریز
ز آشنایی غمگسار آنجا سراغی هست؟
زندگی نامه
مهدی اخوان ثالث یکی از شعرای پر آوازه ایرانی
است که در تاریخ دهم اسفندماه  ۱۳۰۷در شهر
مشهد متولد شد .تخلص او در اشعارش م.امید
بود .موضوع اشعار این شاعر بیشتر اجتماعی
هستند و گاهی حوادث زندگی مردم را با شعر
به تصویرکشیده است.
اخوان در سال  ۱۳۲۹با ایران (خدیجه) اخوان
ثالث ،دختر عمویش ازدواج نمود .حاصل این
ازدواج سه دختر به نام های الله ،لولی ،تنسگل و
سه پسر به نام های توس ،زردشت و مزدک علی
می باشد .از حوادث دلخراش دوره زندگی اخوان
می توان مرگ دو فرزندش را نام برد.

مهدی اخوان ثالث در سبک شعر های کالسیک
فارسی بسیار توانا بوده است و در ادامه به سبک
شعر های نو گروید .مهدی اخوان ثالث در تاریخ
چهارم شهریورماه  ۱۳۶۹در شهر تهران از دنیا
رفت و در شهر توس در کنار آرامگاه فردوسی به
خاک سپرده شد.
مهدی اخوان ثالث در سرودن شعر به سبک
کالسیک در قصیده سرایی (به شیوه اساتید
کهن خراسان و خاصه منوچهری) و غزل سرایی
(ارغنون از جمله فعالیت های این دوره اوست)
و نیز به سبک نو (به شیوه نیما  ،مانند مجموعه
زمستان) طبع آزمایی کرد.
منزلی در دور دست از اشعار مهدی اخوان
ثالث
گزیده اشعار مهدی اخوان ثالث
آسمانش را گرفته تنگ در آغوش
ابر ،با آن پوستین سرد نمناکش
باغ بی برگی
روز و شب تنهاست

با سکوت پاک غمناکش
ساز او باران ،سرودش باد
جامه اش شوالی عریانی ست
ور جز اینش جامه ای باید
بافته بس شعله ی زر تا پودش باد
گو بروید ،یا نروید ،هر چه در هر کجا که خواهد
یا نمیخواهد
باغبان و رهگذاری نیست
باغ نومیدان
چشم در راه بهاری نیست
گر ز چشمش پرتو گرمی نمی تابد
ور به رویش برگ لبخندی نمی روید
باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست؟
داستان از میوه های سر به گردون سای اینک
خفته در تابوت پست خاک می گوید
باغ بیبرگی
خنده اش خونی ست اشک آمیز
جاودان بر اسب یال افشان زردش می چمد در
آن
پادشاه فصلها ،پاییز
شعر زیبای زمستان از شاهکارهای استاد
مهدی اخوان ثالث
سالمت را نمیخواهند پاسخ گفت
سرها در گریبان است
کسی سر برنیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران
را
نگه جز پیش پا را دید نتواند
که ره تاریک و لغزان است
*** وگر دست محبت سوی کس یازی
به اکراه آورد دست از بغل بیرون
که سرما سخت سوزان است
*** نفس ،کز گرمگاه سینه میآید برون ،ابری
شود تاریک
چو دیوار ایستد در پیش چشمانت
نفس کاین است ،پس دیگر چه داری چشم
ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟

*** مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر
پیرهن چرکین
هوا بس ناجوانمردانه سرد است… آی…
دمت گرم و سرت خوش باد
سالمم را تو پاسخ گوی ،دربگشای
منم من ،میهمان هر شبت ،لولیوش مغموم
منم من ،سنگ تیپاخوردهٔ رنجور
منم ،دشنام پست آفرینش ،نغمهٔ ناجور
نه از رومم ،نه از زنگم ،همان بیرنگ بیرنگم
بیا بگشای در ،بگشای ،دلتنگم
حریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در
چون موج میلرزد
تگرگی نیست ،مرگی نیست
صدایی گر شنیدی ،صحبت سرما و دندان است
من امشب آمدستم وام بگذارم
حسابت را کنار جام بگذارم
چه میگویی که بیگه شد ،سحر شد ،بامداد
آمد؟
فریبت میدهد ،بر آسمان این سرخی بعد از
سحرگه نیست
حریفا! گوش سرمابرده است این ،یادگار سیلی
سرد زمستان است
و قندیل سپهر تنگ میدان ،مرده یا زنده
به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ اندود پنهان
است
حریفا! رو چراغ باده را بفروز ،شب با روز یکسان
است
***
سالمت را نمیخواهند پاسخ گفت
هوا دلگیر ،درها بسته ،سرها در گریبان ،دستها
پنهان
نفسها ابر ،دلها خسته و غمگین
درختان اسکلتهای بلورآجین
زمین دلمرده ،سقف آسمان کوتاه
غبارآلوده مهر و ماه
زمستان است

نوشتاری درباره عکس و عکاسی از زمان های قدیم از مشروطه تا دوره های بعد از آن
شاید اگر مشروطه اتفاق نمیافتاد ،عکسهای
دوران قاجار به پرترهی پادشاه و زنان دربار محدود
میشد؛ اما سرنوشت اینگونه رقم خورد که این هنر
به میان مردم بیاید و یکی از حساسترین برهههای
تاریخ این سرزمین را برای نسلهای آینده به تصویر
بکشد ۱۴ .مردادماه  ۱۲۸۵فرمان مشروطه به امضای
مظفرالدینشاه قاجار رسید تا دورهی حساس و مهمی
در تاریخ ایران ر قم بخورد؛ اما تا به ثمر نشستن
انقالب مشروطه ،مردم ایران شاهد روزهای پرتالطمی
بودند .بخشی از موفقیت این جنبش را میتوان
مدیون عکاسانی دانست که در آن دوران ،دوربین
عکاسیشان را به دست گرفتند و برای ثبت مهمترین
و حساسترین اتفاقهای سیاسی و اجتماعی آن روزها
تالش کردند.
با جنبش مشروطه بود که عکاسی به میان مردم
آمد و از یک هنر درباری فاصله گرفت .پیش از آن
شاید سوژهی عکاسباشیها فقط به پرترهی شاه ،زنان
دربار ،مردم کوچه و بازار ،معماری و مکانهای دیدنی
شهر محدود میشد و حالتی گزارش داشت؛ ولی با
آغاز جنبش مشروطه ،عکاسی تعریف تازهای به خود
گرفت .فعالیت عکاسان در زمینهی ثبت اتفاقهای
مشروطه جدی شد و آنها توانستند با چاپ و انتشار
عکسها ،در روند وقایع مشروطه تأثیرگذار باشند.
یکی از جالبترین بخشهای عکسهای مشروطه،
ثبت چهرهی رهبران این جنبش بود .پیش از این
دوران ،عکاسی از چهرهها بیشتر به دربار و شخص
شاه محدود میشد ،اما با ثبت چهرهی رهبران جنبش

از جمله ستارخان و باقرخان ،مردم این فرصت را پیدا
کردند که تصاویر تأثیرگذارترین چهرههای مشروطه را
که از دل خودشان بیرون آمده و در کنار آنها برای
رسیدن به خواستههایشان جنگیده بودند ،در اختیار
داشته باشند .از معروفترین عکاسان دوران مشروطه
میتوان به بارون استپانیان اشاره کرد .او را بهدلیل
عکسهای تأثیرگذارش از اتفاقات مشروطه ،یکی از
پایهگذاران عکاسی خبری و مطبوعاتی ایران میدانند.
همزمان با اوج گرفتن مشروطه در تبریز ،استپانیان
موفق شد عکسهای خوبی از حال و هوای آن روزها
ثبت کند.
بارون استپانیان یکی از اولین کسانی بود که در
ایران بهصورت مستمر و هدفمند عکاسی مستند
اجتماعی و خبری را دنبال کرد .پیش از او ،این
نوع عکاسی کم و بیش انجام میشد ،اما استپانیان
از نخستین کسانی بود که بهصورت برنامهریزیشده
در این عرصه قدم برداشت و عکسهای تأثیرگذاری
را از انقالب مشروطه با دوربین خود ثبت کرد .این
عکاس یکسری جریانهای اجتماعی مهم را از طریق
دوربینش به تصویر کشید و در جریان درگیریهای
دوران مشروطه در شهر تبریز فعالیت قابل توجهی
داشت .بهدلیل همین فعالیتهای افشاگرانهاش در
عکاسی بود که تبعید شد و سر از خاک عثمانی درآورد.
دوران مشروطه یکی از نقاط عطف عکاسی ایران
است .مشروطه عکاسی مستند اجتماعی و خبری را
در مسیر اصولی و جدی قرار داد .در این دوره ،این نوع
از عکاسی بهطور جدی و ساختارمند دنبال شد .قبل

از مشروطه هم عکاسی رواج داشت ،اما اینکه دوربین
در اختیار ثبت و ضبط مسائل اجتماعی و پیامرسانی
باشد ،بهصورت جدی و اصولی در دوران مشروطه
اتفاق افتاد.متأسفانه بسیاری از عکسهای باقیمانده
از دوران مشروطه بدون ذکر نام عکاس منتشر شدهاند
و امروز اطالعات دقیقی از صاحبان این اسناد تصویری
ارزشمند در دست نیست .ذکر نام عکاسان در کنار
عکسها به ۱۴یا  ۱۵سال اخیر و درپی فشار جامعهی
عکاسی به مطبوعات انجام میشود ،در حالی که عکس
یکی از ارکان اصلی مطبوعات بهشمار میرود.

از عکس بهعنوان حافظهی تاریخی نام میبرند.
عکسها در گذر زمان میتوانند اطالعات ارزشمندی
را در زمینهی جامعهشناسی ،تیپنگاری و … به
نسلهای بعد منتقل کنند .اگر ما امروز از زمان قاجار،
نوع پوشش و زندگی مردم در آن دوره اطالعات خوبی
داریم بهدلیل عکسهای باقیمانده از آن دوران است.
عکسهایی که بهعنوان اسناد تصویری اطالعات
ارزشمندی در خود برای آیندگان دارند.
نویسنده «بازی تاج و تخت» کتاب مصور مینویسد
جورج آر.آر.مارتین برای خلق یک مجموعه جدید از

کتابهای مصور با شرکت مارول کامیکس همکاری
میکند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از روزنامه گاردین،
این سری کمیک براساس مجموعه ابرقهرمانی کارتهای
وحشی ( )Wild Cardsبه ویراستاری جی .آر.آر
مارتین خلق خواهد شد.
کارتهای وحشی که در مدت سه دهه توسکط بیش
از  ۴۰نویسنده نوشته شده و شامل  ۲۵رمان و ۲۰
داستان کوتاه است ،داستان تاریخی ساختگی را روایت
میکند که در آن زمین میزبان افرادی با قدرتهای
فرابشری میشود.
مارتین در این باره میگوید :همانطور که طرفدارانم
میدانند ،مجموعه کارتهای وحشی در قلبم جایگاه
ویژهای دارد .بنابراین برخورداری از این امتیاز که یکی
از غولهای صنعت داستانهای کمیک چون مارول
قرار است روایت آن را به یک کتاب مصور تبدیل کند،
برایم لذت فراوان به همراه دارد.
جورج ریموند ریچارد مارتین رماننویس،
فیلمنامهنویس و نویسنده داستان کوتاه و تهیه
کننده تلویزیونی اهل آمریکاست .وی خلق مجموعه
رمانهای حماسی و فانتزی نغمه یخ و آتش را در
کارنامه حرفهای خود دارد که سریال محبوب بازی تاج
و تخت ( )۲۰۱۹-۲۰۱۱با اقتباس از آن ساخته شد.
مارتین در سال  ۲۰۰۵از طرف لو گراسمن مجله تایم
به عنوان تالکین آمریکا معرفی شد و در سال ۲۰۱۱
در فهرست ساالنه مجله تایم از  ۱۰۰چهره تاثیرگذار
سال جای گرفت.

هنر
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درست بنویسیم و درست بخوانیم
نگاهی به ِاشکالهای گفتاری و نوشتاری امروز
ایسنا :درباره درست خواندن و گفتن و نوشتن،
تاکنون بسیار گفتهاند و نوشتهاند و شنیدهایم و
خواندهایم؛ ولی کافی نیست .پاسداشت زبان فارسی
و برطرف کردن اشکالها ،نمیتواند به چندنوشته،
برنامه ،کتاب و جزوه منحصر باشد؛ بدین منظور بر
آن شدیم تا برخی اشکالهای رایج امروزی را که در
گفتار و نوشتار مردم ،فراوان دیده و شنیده میشود،
یادآوری و اصالح کنیم.
دکتر هادی انصاری ،تحصیلکرده دکترای زبان
و ادبیات فارسی ،در مقال ه خود با عنوان «درست
بنویسیم و درست بخوانیم» که آن را در اختیار
ایسنا قرار داده است ،مینویسد :درباره درست
خواندن و گفتن و نوشتن ،تاکنون بسیار گفتهاند
و نوشتهاند و شنیدهایم و خواندهایم؛ ولی کافی
نیست .پاسداشت زبان فارسی و برطرف کردن
اشکالها ،نمیتواند به چندنوشته ،برنامه ،کتاب و
جزوه منحصر باشد و اگر هر روز هم یادآوری شود،
تکراری نخواهد بود و تأثیرخود را خواهد گذاشت.
ن ِمود  /ن ُمود
فعل و مصدر (نمودن) در متون نظم و نثر فراوان
به کاررفته است .بدون این که ا ِعراب و حرکت
(ن) را مشخص کنندّ .
علمه دهخدا در لغت نامه
دربارهی مصدر (نمودن) گفته با سه حرکت فتحه،

ضمه خوانده میشود و بدون ذکر حرکت
کسره و ّ
خاصی ،مثالهای فروانی ذکر کرده است .معلوم
ّ
میشود که درگذشته با هر سه حرکت خوانده
میشده است .در فرهنگ معین با دو حرکت کسره
ضمه ( ن ُمودن) با مثال هایی ذکرشده
(ن ِمودن) و ّ
است .به نظر نگارنده با توجه به کاربرد فراوان این
مصدر دردوران گذشته و معاصر ،از لحاظ ا ِعراب،
ضم (
می توان این مصدررا دوقسمت کرد۱- :به ّ
ن)  ( :ن ُمودن) مصدر ساده و پیشوندی  ۲-به کسر
(ن) ( :ن ِمودن) فعل همکرد (یا همکر ِد مر ّکب ساز).

ن ُمودن – این مصدر (الزم و متعدی) هم به صورت
ساده به کاررفته است :ن ُمودن؛ و هم به صورت
پیشوند :بازن ُمودن و فران ُمودن .معانی گوناگونی
دارد :نشان دادن ،اظهارکردن ،به نظرآمدن،
تظاهرکردنَ ،عرضه کردن ،وان ُمودکردن و....
مثال برای ن ُمودن (مصدر ساده) :میدانم که آن
چه مین ُمایی ،رنگ تکلُّف ندارد (مرزبان نامه) دیدار
مین ُمایی و پرهیز میکنی /بازار خویش و آتش ما
تیز میکنی (سعدی)
مثال برای باز ن ُمودن (مصدرپیشوندی) :از

ِ
طریقت او هر چه بینی ،بیایی و بازن ُمایی
گفتار و
(سیاست نامه) برآن َوجه که  ...نیکو را در خلعت
ِ
صورت نیکو جلوه کند
زشت بازن ُماید و زشت را به
(چهارمقاله)
مثال برای فران ُمودن (مصدرپیشوندی) :فرا
طلب علم هجرت کرده (کلیله
ین ُمود که برای
م
ِ
و دمنه)
ّ
برا
م
ف
ل
تک
کز
مگر
م/
و
ن
َش
ن
ی

م
که
ُمایم
ن
ی

فرا م
َ
َ
ُ ّ
شوم (سعدی)
فعل همکرد ،به همراه اسم و صفت
ن ِمودن – این ِ
پیشین ،فعل مر ّکب میسازد .به گونهای که هیچ
ضم (ن) به طور صریح از
یک از معانی ن ُمودن ،به ّ
این افعال اراده نشود .مثال :آشکار ن ِمودن ،بیدار
ن ِمودن ،اخراج ن ِمودن و ...در این افعال ،همکرد
(ن ِمودن) درست ُمعادل (کردن)( ،فرمودن)،
(گرداندن)( ،گردانیدن) و (ساختن) است .این
فعلها را باید کامل نوشت .چون فعلهای مر ّکبند
و فعل ،فقط (ن ِمود) نیست.
استفاده از همکرد مر ّکب ساز ( ن ِمودن) به جای
(کردن) در افعال مرکب ،تا قرن هشتم کما بیش
دیده میشود .در قرون بعد استفاده از این همکرد
بیشتر شد .شاعران و نویسندگان برای پرهیز از
تکرا ِر ( کردن) ،همکرد (ن ِمودن) را به کار بردند .در

نثر معاصر این همکرد در همهی موارد میتواند
جای (کردن) را بگیرد.
مثال :ا ِقدام ن ِمودن ،اقدام کردن ،اقدام فرمودن،
ایجاد ن ِمودن ،ایجادکردن ،ایجاد فرمودن
محکم ن ِمودن ،محکم کردن ،محکم فرمودن
آغاز ن ِمودن ،آغازکردن ،آغازفرمودن
هموار ن ِمودن ،هموار ساختن ،هموار کردم
برقرار ن ِمودن ،برقرار ساختن ،برقرار کردن و ...
چند مثال از گذشتگان که در همه جا همکرد
(ن ِمودن) به معنی (کردن) است:
من نتوانم که مثال او را ا ِمتثال ننِمایم( .اطاعت
نکنم) (چهار مقاله)
نه ما را درمیان ،عهد و وفا بود؟
جفاکردی و بدعهدی ن ِمودی (بدعهدی کردی)
ّ
(سعدی)
حاصل این که؛ در متنی که میخوانیم ،اگر این
فعل ،معنی آشکارکردن ،اظهارکردن ،وانمودکردن
ضمه میخوانیم (ن ُمودن).
و نشان دادن و  ...دارد ،با ّ
و اگر باواژهی پیشین (اسم یا صفت) یک فعل
مر ّکب ساخته هم معنی با (کردن) است ،با کسره
میخوانیم (ن ِمودن) چنان که ذکر شد در این
صورت ُکل فعل را با هم میخوانیم چون مرکب
است مثل :بیدار ن ِمود ،امر مین ِمایَد ،آگاه ن ِمایید و...

سازندگان «قصیده گاو سفید» مطرح کردند؛
تماشای این فیلم برای همه در ایران بالمانع است
سازندگان فیلم سینمایی توقیف و قاچاق شده
«قصیده گاو سفید» تماشای آن را به هر طریق
ممکن در ایران برای عالقهمندان بالمانع اعالم
کردند.
به گزارش ایسنا« ،قصیده گاو سفید» فیلمی
به کارگردانی بهتاش صناعیها ،نویسندگی او و
مریم مقدم و تهیهکنندگی غالمرضا موسوی است
که سال  1398در جشنواره فیلم فجر رونمایی
شد و مورد توجه نیز قرار گرفت.
اما با وجود درخواستی که برای دریافت پروانه
نمایش ارائه شده بود ،مجوزی صادر نشد تا اینکه
هفته گذشته نسخهای با کیفیت از فیلم به طور
غیرقانونی پخش شد .در این مورد چند روز قبل
گزارشی در ایسنا منتشر و یادآوری شد که توقیف
فیلمها در چند سال گذشته در نهایت منجر به

قاچاق و پخش غیرقانونی برخی فیلمها شده
که حاصلی به جز آسیبهای روحی و مالی به
سازندگانشان نداشته است.
حاال بهتاش صناعیها و مریم مقدم در نامهای
با انتقاد از سختیهایی که در دو سال گذشته
متحمل شده و تالش بیفایدهای که در این یک
هفتهی سپری شده ،برای گرفتن پروانه نمایش
انجام دادند ،بیان کردند که فیلم «قصیده گاو
سفید» قاچاق شده و از این پس تماشای این
فیلم در ایران و به هر طریق ممکن برای همه
بالمانع است .آنها همچنین از تمام کسانی که
در یک هفته گذشته ابراز همدردی کرده یا برای
تماشای فیلم اجازه گرفته و یا تقاضای شماره
حساب برای پرداخت هزینه داشتند ،قدردانی
کردهاند.

"قصیده گاو سفید» با بازی مریم مقدم،
علیرضا ثانیفر و پوریا رحیمی سام داستان
زنی سیوپنج ساله است که شوهرش به علت
قتل عمد قصاص شده و اکنون زندگی سختی
دارد .اما اتفاقی میافتد که زندگی او را به مسیر
پیچیدهایمیبرد.
این فیلم تاکنون در جشنوارههای متعدد و معتبر
خارجی شرکت داشته و جایزههایی هم کسب
کرده است .اخیرا اکران آن در برخی کشورهای
اروپایی و آسیایی شروع شده و کشورهایی چون
چین ،اسپانیا ،دانمارک ،فنالند ،نروژ ،یونان،
ترکیه ،هنگ کنگ نیز به تدریج میزبان این فیلم
در سینماهای خود خواهند بود .تاکنون بیش از
 30کشور جهان قرارداد اکران سراسری فیلم را
با پخشکننده فرانسوی فیلم به امضا رساندهاند.

به قلم مصطفی رحماندوست منتشر شد؛

روایت زندگی یک الکپشت برای بچهها
کتاب «باور کن ،من الکپشتم» نوشته مصطفی
رحماندوست که روایت زندگی یک الکپشت فراتی
است ،منتشر شد.
به گزارش ایسنا ،این کتاب جلد ششم مجموعه
۱۱جلدی «آهای ،مواظب ما باشید!» است که در ۳۲
صفحه با قیمت ۲۵هزار تومان و شمارگان ۲۵۰۰
نسخه برای مخاطب باالی  ۹سال (نونهال) در کانون

پرورش فکری کودکان و نوجوانان عرضه شده است.
در معرفی ناشر از این کتاب آمده است« :باور کن ،من
الکپشتم» روایت مردان ماهیگیر است که به دریا
میروند و پسر کوچک قصه نیز همراه آنها است .در
تور ماهیگیری یک الکپشت سبز با الکی نرم اسیر
میشود و ماهیگیر میخواهد او را بکشد چون فکر
میکند او ماهیها را میخورد و تورهای ماهیگیری

را پاره میکند و پسرک داستان میخواهد او را زنده
بگذارد ،الکپشت برای پسر توضیح میدهد که
اسمش الکپشت کارونی است و فقط ماهیهای
مرده را میخورد و همه در موردش اشتباه میکنند.
بر این اساس کودکان با خواندن این کتاب هم به
طبیعت نزدیک میشوند ،هم اطالعاتی در مورد این
حیوان در حال انقراض به دست میآورند .نویسنده

در بخشی از این کتاب ،اطالعاتی در مورد نوع زندگی
و تغذیه الکپشت فراتی به مخاطب ارائه داده است
و کتاب ،مخاطب باالی  ۹سال (نونهال) را با زندگی
و ویژگیهای این گونه آشنا میکند.
کتابهای این مجموعه با جلدی ضخیم و
کاغذی باکیفیت تهیه و تولید شده و هماکنون در
تمام فروشگاههای کانون پرورش فکری کودکان

و نوجوانان و همچنین سایت عرضه محصوالت
فرهنگی این مجموعه به نشانی  shop.kpf.irدر
دسترس عالقهمندان است.
در این طرح ،زندگی گونههای جانوری در معرض
انقراض ایران به قلم نویسندگان و تصویرگران کتاب
کودک و نوجوان از سوی انتشارات کانون پرورش
فکری چاپ شده است.
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عضو هیات مدیره انجمن علمی سرطانهای زنان :

واکسیناسیون گارداسیل تحت پوشش بیمه قرار گیرد
عضو هیات مدیره انجمن علمی سرطانهای زنان
بر لزوم افزایش دستگاه ماموگرافی در تمام نقاط
کشور تاکید کرد.
«مژگان کریمی زارچی» ،عضو هیات مدیره انجمن
علمی سرطانهای زنان و عضو هیات علمی دانشگاه
علوم پزشکی ایران در ارتباط با سرطانهای خاص
زنان به خبرنگار ایلنا گفت :شایعترین سرطان در
زنان سرطان پستان است ،اگرچه سرطان پستان
خاص زنان نیست و در هردو جنس دیده میشود.
شایعترین سرطان دیگری که مختص زنان است،
سرطان رحم و پس از آن به ترتیب سرطان تخمدان،
سرطان دهانه رحم و در موارد نادر سرطان انتهای
دستگاه تناسلی است.
او افزود :رایجترین سرطان در میان زنان سرطان
پستان است و از هر هفت یا هشت زن ،یک نفر دچار
این سرطان میشود .از این نظر آمار کشور ما متفاوت
با دیگر کشورها نیست و در کشورهای پیشرفته نیز
با همین آمار مواجه هستیم .از طرفی طی سالهای
اخیر ،چه در کشور ما و چه در کشورهای دیگر ،آمار
سرطان پستان افزایش پیدا کرده است.
کریمی زارچی درارتباط با آخرین آمارها از وضعیت
شیوع سرطان دهانه رحم در زنان ایرانی گفت :آمار
سرطان دهانه رحم تا سال  ۲۰۰۹افزایش نسبی

داشته ،اما از سال  ۲۰۰۹تا  ،۲۰۱۶آمارهای وزارت
بهداشت نشان میدهد این سرطان رو به کاهش
است .البته در مناطق مختلف جغرافیایی کشور ،آمار
مقداری متفاوت است.
او افزود :در مراحل پیش زمینه سرطان گردن
رحم ،افراد را شناسایی کرده و تشخیص و درمان
مناسب را انجام میدهیم و از ایجاد ضایعه برای
آنها جلوگیری میکنیم .طی هفت سال اخیر
کاهش قابل مالحظهای را در بروز این سرطان در
بسیاری از مناطق جغرافیایی کشور داریم اما در مورد
سرطانهای دیگر ممکن است آمار متفاوت باشد.
او درارتباط با علل بروز سرطان دهانه رحم گفت :از
عوامل ایجاد سرطان دهانه رحم ،ویروس اچ پی وی و
عامل انتقال آن از طریق جنسی است ،بنابراین رابطه
در چارچوب خانواده مهمترین عامل جلوگیری از آن
است .در کنار رعایت نکات بهداشت جنسی ،انجام
واکسیناسیون اچ پی وی و انجام تست پاپ اسمیر در
کنار بررسی آلودگی ویروس اچ پی وی میتواند نقش
فوق العاده مهمی را ایفا کند و ترکیب غربالگری و
تست اچ پی وی و پاپ اسمیر ،واکسیناسیون و
رعایت بهداشت جنسی مهمترین عامل پیش گیری
از سرطان گردن رحم است.
او درارتباط با وضعیت دریافت واکسیناسیون

گارداسیل در کشور که میتواند از بروز سرطان
دهانه رحم جلوگیری کند ،افزود :آمارها نشان
میدهد حدود سه درصد جمعیت کشور ما طی
پنج تا شش سال اخیر توانستهاند واکسیناسیون
گارداسیل را دریافت کنند و با آمار موجودی که خود
شرکتام اس دی از میزان واردات واکسن در ایران
را اعالم کرده است ،با میزان واکسیناسیون هدف
سازمان جهانی بهداشت برای سال  ۲۰۳۰بسیار

فاصله داریم .لذا توصیه میشود جهت ورود راحتتر
واکسن گارداسیل به کشورمان اقدام شود و حداقل
بخشی از هزینههای آن تحت پوشش بیمه قرار بگیرد
تا بیشتر جامعه بتوانند واکسیناسیون گارداسیل را
انجام دهند .البته واکسن ایرانی پاپیلوگارد که دوگانه
است هم میتواند در جلوگیری از بروز سرطان دهانه
رحم کمککننده باشد.
کریمی زارچی افزود :درمانهای مناسبی برای

سرطانهای دهانه رحم و سرطان پستان در ایران
در دسترس ما وجود دارد .ما در این زمینه قدرت
تشخیصی بسیار خوب و درمانهایی در حد درمان
پیشرفتهترین کشورهای دنیا داریم .لذا مهم این
است که بانوان آگاهی کامل از زمان مناسب مراجعه
داشته باشند تا بیماری در مراحل اولیه شناسایی
شده و تشخیص و درمان سریعتر انجام بگیرد و زمان
تشخیص است که حرف اول را میزند .اگر بتوانیم
میزان دستگاههای ماموگرافی را در تمام کشور
افزایش دهیم که بتواند در دسترس تمام زنانی که
نیاز به غربالگری دارند قرار گیرد .به نظر میرسد به
هدف شناسایی و درمان بهتر این بیماری میرسیم.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت:
در مورد گردن رحم آگاهی حرف اول را میزند و اگر
تمام افراد بدانند که این ویروس فقط خاص زنان
نیست و در مردان هم میتواند بیماریهای مختلفی
را از جمله سرطان حلق و حنجره ،سرطان مقعد و
ناحیه تناسلی ایجاد کند و از طرفی عوامل جلوگیری
کننده از سرطان گردن رحم مانند غربالگریها با
انجام تست اچ پی وی و پاپ اسمیر ،درصورت نیاز
انجام کولپوسکوپی ،بهداشت جنسی ،رابطه تک
همسری و یا رابطه در چارچوب خانواده مهمترین
راهکارها برای جلوگیری از بروز این سرطان هستند.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد؛

ی بازار شب عید و ماه رمضان
استمرار بازرس 
وزیر صنعت ،معدن و تجارت از درج قیمت
تولیدکننده برای حدود هفت هزار قلم کاال خبر داد
و تاکید کرد :استمرار بازرسیها در ایام پایانی سال
با توجه به فرارسیدن عید نوروز و ماه رمضان تشدید
مییابد.
به گزارش ایلنا ،سید رضا فاطمی امین در جلسه
وزرای صنعت ،معدن تجارت ،جهاد کشاورزی و
دادگستری که با تاکید معاون اول رئیسجمهوری به
میزبانی وزارت صمت برگزار شد ،با بیان اینکه تمامی
کاالهای دارای اهمیت تنظیم بازار را در سامانه جامع
تجارت وارد کردهایم ،گفت :کنترل بازار بر اساس رصد
فاکتورهای ثبت شده در سامانه جامع تجارت با سرعت
و شفافیت بیشتری پیش خواهد رفت.
وی گفت :قیمت کاالها از درب کارخانه تا ورودی
فروشگاهها از طریق همین فاکتورهای ثبت شده
در سامانه جامع تجارت کنترل میشود و از مغازه تا
مصرفکننده نهایی نیز برای الستیک (چون به شخص

با کدملی داده میشود) قابل کنترل است.
به گفته وزیر صمت ،برای کنترل و رصد قیمت کاالها
از فروشگاهها به مصرف کننده نهایی (خریدار) نیز پروژه
درج قیمت تولیدکننده را گذاشتهایم ،تولیدکننده
قیمت تمام شده (با ارزش افزوده) را بر روی کاال درج
میکند و فروشنده موظف است قیمت نهایی (مصرف
کننده) را بر روی قفسههای فروشگاهی در معرض دید
خریداران قرار دهد.
فاطمی امین افزود :با این روش شفاف سازی قیمتی به
وجود می آید ،برای کاالهای مصرفی حداکثر  ۳۰درصد
و برای کاالهای سرمایهای حداکثر  ۲۰درصد هزینه
مجاز توزیع لحاظ می شود ،مردم به عنوان ناظر بر بازار
نظارت میکنند و مشکالت احتمالی را به سامانه ۱۲۴
اطالع خواهند داد.
وی با بیان اینکه حدود هفت هزار قلم کاال تاکنون
مشمول درج قیمت تولیدکننده شده است ،اظهار کرد:
در مرحله اول اجرای این طرح حدود سه هزار و در

مرحله بعدی حدود چهار هزار قلم کاال مشمول درج
قیمت تولیدکننده شده است.
وزیر صمت با اشاره به وجود دو سامانه بازارگاه (وزارت
جهاد کشاورزی) و سامانه جامع تجارت (وزارت صمت)
خاطرنشان کرد :راستیآزمایی انطباق دادههای سامانه با
واقعیتها مورد تاکید است که در این حوزه به بازرسی
و نظارت به خصوص همکاری بسیج و سازمان تعزیرات
نیاز داریم.
توزیع برنج ایرانی برای تعادل در بازار و عرضه
 ۲۰هزار تنی گوشت منجمد
سید جواد ساداتینژاد ،وزیر جهاد کشاورزی نیز در
این جلسه بر تشدید بازرسیها در این ایام به کمک
تعزیرات ،بسیج و وزارت صمت تاکید کرد و ابراز داشت:
موضوعات مرتبط با برنج و گوشت در بازار با ورود
بازرسان تعدیل شد .در قرارگاه محصوالت کشاورزی که
در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده نیز بر تشدید
بازرسیها و نظارتها تاکید شده است.

وی با بیان اینکه توزیع برنج ایرانی برای تعادل در بازار
بیشتر شده است ،عنوان کرد :مصوبات تنظیم بازاری
مرتبط با گوشت قرمز (گرم و منجمد) در حال اجرا
است و برنامه عرضه  ۲۰هزار تنی گوشت منجمد در
سطح کشور را داریم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه  ۴۰هزار تن میوه
برای تنظیم بازار شب عید خریداری شده است ،یادآور
شد :از  ۱۰استان کشور سیب و پرتغال با کیفیت
خریداری کردیم تا بازار شب عید تنظیم گردد و در
خصوص میوه شب عید مشکلی نداریم.
بازرسی از انبارها در روزهای پایانی سال
امین حسین رحیمی ،وزیر دادگستری نیز در این
جلسه با تاکید بر ارایه اختیارات ویژه به تعزیرات و
توسعه اختیارات در حوزه مبارزه با تخلفات بازار ،بیان
کرد :بازرسی از انبارها را در روزهای پایانی سال در
دستورکار داریم تا از تخلفات احتمالی در زمینه احتکار
اقالم مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال و ماه رمضان

جلوگیری به عمل آید.
وی افزود :شعب فوقالعاده تعزیرات دایر شده است و
به سرعت به تخلفات بازار رسیدگی خواهیم کرد.
در این جلسه سردار قاسم قریشی جانشین سازمان
بسیج مستضعفین ،غالمرضا حسنپور رئیس سازمان
بسیج اصناف و بازاریان کشور و فرزاد آقایی مدیر کل
تعزیرات حکومتی و رئیس شعبه اول تجدیدنظر تهران
در کنار سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت» ،سیدجواد
ساداتینژاد وزیر جهاد کشاورزی و امین حسین رحیمی
وزیر دادگستری حضور داشتند.
راستیآزمایی انطباق دادههای سامانهها با واقعیتها،
پیگیری بیشتر موضوع عرضه خارج از شبکه و ارائه
مصوبات الزم در دولت و سران قوا در این حوزه،
مشخص شدن اولویتهای بازرسی مشترک توسط
دستگاههای ذیربط و ارائه اختیارات ویژه به تعزیرات
برای برخورد با تخلفات بازار از مهمترین موارد مطرح
شده در این جلسه برای پیگیریهای آتی بوده است.

شرایط واریز عیدی پایان  ۱۴۰۰مستمری بگیران تامین اجتماعی
عیدی پایان سال  ۱۴۰۰بازنشستگان تامین
اجتماعی تا  ۲۵اسفند ماه و در یک فرصت چند
روزه واریز میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،برابر اخبار واصله ،عیدی
پایان سال  ۱۴۰۰بازنشستگان تامین اجتماعی تا ۲۵

اسفند ماه و در یک فرصت چند روزه واریز میشود.
نحوه واریز عیدی بازنشستگان برخالف مستمری
انجام میشود و بنابراین ارتباطی میان زمان واریز
مستمریها با جدول زمانبندی حروف الفبا که
مبنای پرداخت مستمری ماهیانه قرار می گیرد،

وجود ندارد .این در حالی است که شایعهای در
فضای مجازی در مورد پرداخت عیدی  ۱۴۰۱بر
اساس حروف الفبا منتشر شده است .اساسا ،مبنای
مبلغ عیدی بازنشستگان ،مصوبه هیئت دولت ،است
اما برای امسال از بابت همسر و فرزندان تحت تکفل

بازنشستگان مبلغی به آن اضافه میشوند که سازمان
تامین اجتماعی باید منابع آن را فراهم کند.
این در حالی است که مبالغ مستمری و مزایای
ناشی از آن برای بازنشستگان متفاوت است و به
همین دلیل پرداخت آن از روز ۲۰ام هر ماه آغاز

میشود و تا انتهای ماه ادامه دارد.
مبلغ عیدی پایان سال  ۱۴۰۰بازنشستگان ۱
میلیون و  ۶۰۰هزار تومان است که به این میزان
 ۴۰۰هزار تومان حق همسر و از بابت هر فرزند تحت
تکفل  ۱۵۰هزار تومان اضافه میشود.

چطور سیستم ایمنی بدن را تقویت کنیم؟
یک متخصص تغذیه گفت :سیستم ایمنی بدن شما
فعالیتهای چشمگیری در دفاع در برابر ریزجاندارهای
بیماریزا انجام میدهد ،اما وقتی میکروبی موفق میشود
به بدن نفوذ کند و شما بیمارمیشوید یعنی سیستم ایمنی
بدن در انجام کار خود شکست خورده است.
بهناز مالوردی با اشاره به اینکه سیستم ایمنی به معنای
واقعی کلمه یک سیستم است و نه یک موجودیت ،اظهار
کرد :این سیستم برای داشتن عملکردی بهتر نیاز به
تعادل و هارمونی دارد با این وجود هنوز موضوعات زیادی
دربارهی پیچیدگیها و روابط میان اجزا در سیستم ایمنی
وجود دارد که پژوهشگران از آن بیاطالع هستند.
وی گفت :در حال حاضر ،هیچگونه رابطهی مستقیم
اثباتشدهای از نظر علمی میان سبک زندگی و ارتقاء
عملکرد سیستم ایمنی وجود ندارد ،اما این بدان معنا
نیست که تأثیر سبک زندگی بر روی سیستم ایمنی اص ً
ال
قابلتوجه نبوده و نباید مورد مطالعه قرار گیرد.

مالوردی با اشاره به اینکه اتخاذ استراتژیهای کلی
زندگی سالم بهترین شیوه برای آغاز فرایند تقویت و
بهبود سیستم ایمنی است ،عنوان کرد :اولین قدم ،انتخاب
سبک زندگی سالم است ،دنبال کردن یک دستورالعمل
سالم بهترین گامی است که در مسیر سالمسازی و تقویت
سیستم ایمنی خود برمیدارید.
این متخصص تغذیه بیان کرد :رفتارهایی مانند ترک
سیگار ،رژیم غذایی غنی از انواع میوهها ،سبزیجات و غالت
و مصرف چربیهای اشباع به مقدار کم ،ورزش منظم ،حفظ
یک وزن متناسب ،کنترل فشار خون ،عدم افراط در مصرف
نوشیدنیهای الکلی ،خواب کافی ،انجام کارهایی مثل
شستن منظم دست یا خوب پختن گوشت برای جلوگیری
از سرایت بیماری و انجام تستهای پزشکی به طور منظم
با توجه به گروه سنی و دستهبندی ریسک سالمتی در
انتخاب سبک زندگی سالم بسیار مهم هستند.
وی ادامه داد :بسیاری از محصوالت ادعا میکنند که

مصرف آنها باعث باال رفتن ایمنی بدن میشود ،اما مفهوم
ارتقاء ایمنی در واقع از نظر علمی بیمعنی است ،در حقیقت
افزایش تعداد سلولهای ایمنی بدن یا سایر سلولها لزوماً
خوب نیست ،به عنوان مثال ورزشکارانی که دوپینگ خون
انجام میدهند در معرض سکتهی مغزی قرار میگیرند.
مالوردی با اشاره به اینکه تالش برای باال بردن تعداد
سلولهای سیستم ایمنی کاری پیچیده است زیرا انواع
مختلفی از سلولها در سیستم ایمنی وجود دارند که به
میکروبهای مختلف به شیوههای متفاوت عکسالعمل
نشان میدهند ،بیان کرد :بدن دائماً در حال ساخت
سلولهای ایمنی است و قطعاً بیشتر از میزان استفاد ه خود،
لنفوسیت تولید میکند ،سلولهای اضافی خودشان را از
طریق فرآیند طبیعی مرگ به نام آپوپتوز از بین میبرند که
بعضی این کار را پیشاز اینکه فعالیتی داشته باشند انجام
میدهند و بعضی پس از پیروزی در نبرد.
این متخصص تغذیه با اشاره به اینکه فرآیند پیری به

نحوی منجر به کاهش توانایی واکنش سیستم ایمنی
میشود و همین باعث عفونت بیشتر ،ابتال به بیماریهای
التهابی بیشتر و حتی سرطان میشود ،عنوان کرد :در
حالی که بعضی از انسانها فرآیند پیری را به شکل سالم
طی میکنند ،نتایج بسیاری از مطالعات نشان میدهد که
در مقایسه با افراد جوانتر ،کهنساالن بیشتر در معرض
بیماریهای عفونی و حتی مرگ بر اثر این بیماریها قرار
دارند.
وی ادامه داد :عفونتهای تنفسی ،آنفلوآنزا و به خصوص
ذاتالریه از عوامل اصلی مرگ انسانها در  ۶۵کشور دنیا
هستند و هیچکس دقیقاً دلیل این اتفاق را نمیداند ،اما
بسیاری از دانشمندان میگویند که این افزایش ریسک با
کاهش سلولهای  Tارتباط دارد.
مالوردی با اشاره به اینکه ظاهرا ً بین تغذیه و ایمنی
در افراد کهنسال ارتباط وجود دارد ،عنوان کرد :نوعی
از سوءتغذیه که حتی در کشورهای مرفه شایع شده،

سوءتغذی ه ریزمغذی است که به این معنا است که بدن
فرد نسبت به بعضی از ویتامینهای حیاتی و مواد معدنی
که از طریق رژیم غذایی به دست میآیند ،دچار کاستی
میشود و این سوءتغذیه در افراد مسن شایع است.
این متخصص تغذیه بیان کرد :افراد مسن معموالً کمتر
مواد غذایی مصرف میکنند و در نتیجه تنوع کمی در رژیم
غذاییشان دیده میشود ،ارتش سیستم ایمنی هم مثل
هر نیروی مبارز دیگر در معده رژه میرود ،جنگجویان یک
سیستم ایمنی سالم نیاز به تغذی ه خوب و منظم دارند.
وی گفت :اگر شک دارید که رژیم غذاییتان ریزمغذیهای
مورد نیاز بدنتان را تامین نمیکند و علت ،شاید نخوردن
سبزیجات یا ترجیح نان سفید به غالت است ،مصرف روزانه
یک مولتیویتامین یا مکمل معدنی جدای از اینکه احتماالً
تأثیر مثبتی بر سیستم ایمنی میگذارد ،میتواند برای
سالمت شما از همه نظر سودمند باشد اما مصرف دوزهای
باال لزوماً چنین اثری ندارد.
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گزارش «کرمان امروز» از آمار افزایشی بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه کرمان و وخامت حال  120کرمانی در دومین سالروز منحوس ورود کرونا به کشور ؛

وخامت اوضاع استان در دوسالگی کرونا
گزارش :مهدیه السادات
میر مهدی حسینی

روند افزایشی بیماران بستری کووید  19در
استان کرمان همچنان ادامه دارد و هم اکنون
 850بیمار مبتال در بیمارستان های استان
بستری هستند که  120نفر از این بیماران در
بخش های آی .سی .یو بستری می باشند که
 50نفر آنها تحت ونتیالتور هستند که این آمار
هشداری است بر لزوم رعایت هر چه بیشتر
پروتکل های بهداشتی که این روزها متاسفانه به
علت عادی انگاری بیماری کمتر مورد توجه قرار
می گیرد .در همین زمینه گزارشی تهیه شده که
در ادامه قابل مطالعه است.
در شرایطی که آمارها روند افزایشی نرخ ابتالی
روزانه را نشان می دهد مسئوالن بهداشت
و درمان استان تاکید می کنند نباید ویروس
جهش یافته آفریقایی را دست کم گرفت و با
عادی انگاری باعث بروز چالشی جدید در پیک
ششم شد.
گزارش ها نیز حاکی از ان است که میزان
رعایت پروتکل ها در کرمان بین  40تا  50درصد
می باشد .این آمار در حالی منتشر می شود که
به گفته نماینده سازمان جهانی بهداشت ،افراد
مبتال به سویه امیکرون تنها در  15ثانیه افراد
سالم را به ویروس کرونا آلوده می کنند.
مردم کرمان دیگر حوصله زدن ماسک و رعایت
فاصله فیزیکی را ندارند؛ فاصلهای که بنا به
اعتقاد مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 این روزها روند افزایشی بیماران بستری کووید  19در استان کرمان در حالی افزایشی است که به سالگرد دوسالگی ورود کرونا به
کشور رسیدهایم و پیکها همچنان ادامه دارند و هم اکنون  850بیمار مبتال به کرونا در بیمارستانهای استان بستری هستند که 120
نفر از این بیماران در بخش های آی.سی.یو بستری می باشند و  50نفر از ایشان متصل به ونتیالتور هستند که این آمار هشداری است

بر لزوم رعایت هر چه بیشتر پروتکلهای بهداشتی که این روزها متاسفانه به علت عادیانگاری کمتر مورد توجه قرار میگیرد و...
دست کم باید نزدیک به سه متر باشد و همه
مردم موظف به استفاده از ماسکهای استاندارد
هستند .این مساله برای بیمارانی که بیماری
تنفسی دارند ،کسانی که مبتال به بیماریهای
زمینهای هستند ،مادران باردار و سالمندان از
اهمیت ویژهای برخوردار است .به همین خاطر
باید رعایت پروتکلها را در مکانهای عمومی
به طور جدی دنبال کنیم .اما آیا فاصله قانونی

در میان گشت و گذارهای مردم کرمان در شهر
و خانه و میهمانی رعایت میشود؟ آمار 40
درصدی رعایت پروتکل ها این مساله را نشان
نمی دهد.
کافی است تا تعامالت یک روز کاری را در
سطح شهر بررسی کنید و متوجه شوید که دیگر
کسی میلی به محترم شمردن امیکرون ندارد و
همه خود را در برابر این سویه مصون می دانند.

در همین زمینه رئیس دانشگاه علوم پزشکی
کرمان روند بستری مریض های مبتال به کووید
 19در استان کرمان را افزایشی اعالم کرد و گفت:
پیشبینی میکنیم روند افزایشی بستریها تا ده
روز آینده ادامه داشته باشد و همچنین موارد
مرگ و میر نیز افزایشی خواهد بود.
به گزارش ایسنا،حمیدرضا رشیدی نژاد در
جلسه ستاد مقابله با کرونای استان کرمان

گفت :پس از گذشت چهار هفته روند بیماران
سرپایی در استان رو به کاهش است و شاید این
به دلیل عدم مراجعه مبتالیان به مراکز درمانی
باشد و امیدواریم این روند واقعی و مستمر باشد
و گفتنی است تعداد بیماران کرونایی بستری در
استان نسبت به هفته گذشته  14درصد افزایش
پیدا کرده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از پر شدن
 40درصد تخت های مربوط به کووید  19خبر
داد و اظهار کرد :درحال حاضر  850بیمار مبتال
به کووید  19در بیمارستان های استان کرمان
بستری هستند که تست تشخیصی کرونای
بیش از  ۶۰درصد آنها مثبت و ابتالی آنها قطعی
و مابقی عالئم بالینی دارند و همچنین  120نفر
این مریض ها در بخش های  ICUبستری که
 ۵۰نفر آنها تحت ونتیالتور هستند.
وی از آمار واکسیناسیون در استان سخن به
میان آورد و عنوان کرد :در سطح کل استان
نزدیک به  5میلیون واکسن تزریق شده است که
حدود  2میلیون  250هزار نفر دز اول و حدود
 2میلیون نفر نوبت دوم و  710هزار و  391نفر
نیز دز سوم را دریافت کرده اند.
رشیدی نژاد با بیان این مطلب که مراکز جامع
سالمت آمادگی تزریق واکسن دارند ،تصریح کرد:
روزانه حدود سه تا چهار هزار واکسن تزریق می کنیم
و تقاضا دارم که مردم واکسیناسیون حتما انجام دهند.
وی رعایت پروتکل های بهداشتی را حائز
اهمیت زیادی دانست و عنوان کرد :حدود 58
درصد از مردم شیوه نامه های بهداشتی را رعایت
می کنند و امیدواریم مردم با همان حساسیت
روزهای اول شیوع کرونا مسایل بهداشتی را
رعایت کنند.

نتایج یک تحقیق:
ِ
کردن حضوری است
دورکاری مفیدتر و سازندهتر از کار
بر اساس دادههای منتشر شده از نتایج یک
تحقیق در بریتانیا بهرهوری و بازدهی دورکاری
برخالف برخی گزارشهای قبلی بیشتر از انجام کار
در دفتر و یا محل کار است.
به گزارش یورونیوز ،دفتر آمار ملی بریتانیا با انتشار
این دادهها تصریح کرده که کار از خانه میتواند
مفیدتر و سازندهتر از رفتن به دفتر یا محل کار
باشد.
در یکی از مهمترین بخشهای گزارش دفتر آمار
ملی بریتانیا آمده است که اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۱
نخستین سه ماهه سال گذشته میالدی بود که در
آن میزان تولید یا خروجی به ازای هر نیروی کار
باالتر از سطح قبل از همهگیری ویروس کرونا یعنی
 ۲.۳درصد به ثبت رسید.
در ادامه این بخش از گزارش تصریح شده است
که خروجی و بازدهی کار نیز در همین دوره زمانی
به ازای هر ساعت کار باالتر از میانگین سال ۲۰۱۹
بوده است.
این یافتهها نشان میدهد که حتی با شیوع فراگیر

سویه جهش یافته اومیکرون در میان خانوادهها،
عنصر مهم بهرهوری چندان تحت تاثیر کار کردن از
خانه قرار نگرفته است.
نشریه کانادایی نشنال پست در مطلبی که به این
گزارش اختصاص داده آنرا «نوعی تخمین و ارزیابی
بر اساس تولید ناخالص داخلی بریتانیا و جدیدترین
آمار بازار کار در این کشور» قملداد کرده و یادآور
شده است که گزارش دفتر آمار ملی بریتانیا میتواند
روشنگر برخی حقایق باشد اما صرفا بر اساس آن
نمیتوان به یک نتیجهگیری نهایی رسید.
بارت فن آرخ ،استاد مطالعات بهرهوری در دانشگاه
منچستر در این خصوص به دیلی میل میگوید:
«آنچه میتوانم بگویم تنها این نکته است که ما یاد
گرفتهایم از خانه بهگونهای کار کنیم که از کاهش
قابل توجه بهرهوری جلوگیری شود".
شماری از محققان کانادایی نیز به بررسی بهرهوری
در میان کارمندانی پرداختهاند که پس از همهگیری
بیماری کووید ۱۹از کار در دفتر به دورکاری روی
آوردند.

نتاج تحقیق این دسته از محققان کانادایی که ماه
آوریل گذشته منتشر شد نشان میدهد که اغلب
کارمندانی که به دورکاری شیفت کردند (حدود ۹۰
درصد از آنها) گفتهاند در خانه دست کم به اندازه
قبل کارآمد هستند.
در این گزارش همچنین آمده بود« :بیش از نیمی

از کارمندان ( ۵۸درصد از آنها) گفتهاند که تقریباً
همان میزان در هر ساعت کار میکنند که قبال در
دفتر انجام میدادند در حالی که تقریباً یک سوم
کارمندان ( ۳۲درصد از آنها) بر انجام میزان کار
بیشتری در هر ساعت نسبت به قبل تاکید کردهاند".
بر اساس این گزارش تنها  ۱۰درصد از کارمندانی

که این تحقیق نزد آنها صورت گرفته گفته بودند
که میزان کار کمتری در ساعت نسبت به قبل
و زمانی که در دفتر یا محل کار بودهاند ،انجام
میدهند.
دورکاری به رغم آنکه بر اساس تحقیقات انجام
شده در بریتانیا و کانادا سبب افزایش بهرهوری
میشود اما به اعتقاد برخی کارشناسان ممکن است
فرسودگی ناشی از کار و استرس و ناراحتیهای
روحی را تشدید کند.
جانت کاندیدو ،موسس و مدیر گروه مشاورهای
کاندیدو در این خصوص میگوید« :فکر نمیکنم
باید از شرکتها چنین انتظاری داشت که بگویند،
اکنون میتوانید روزی  ۱۰ساعت در روز کار کنید،
به نظرم آنها بیشتر انتظار بهرهوری دارند».
تولید و بهرهوری در گزارش دفتر آمار ملی بریتانیا
بر اساس ارزش افزوده ناخالصی اندازهگیری شده
است که از برآورد حجم کاال و خدمات تولید شده
برای مصرف نهایی در یک صنعت پس از تعدیل اثر
تغییرات قیمتی به دست میآید.

پشت پرده گرانی میوه چه خبر است؟
اصل و ریشه تمام گرانیها از برنج گرفته تا
میوه در ناشفاف بودن سیستم خرید دولتی،
بازرگانی دولتی ،نحوه انتخاب ،کارکرد و هویت
مباشرین ،مکانیسم قیمت گذاری و انتخاب جنس
و خریدار ،روابط شکل گرفته در پشت پرده این
گونه خریدهای ناشفاف و امثال آن است.
چندی پیش که ماجرای اظهارنظر نایب رییس
کمیسیون کشاورزی مجلس به نقل از ایسنا
درباره بهای خرید برنج خارجی توسط شرکت
بازرگانی دولتی ایران و مقایسه آن با بهای فروش
پیش آمد ،ضرورت دراتاق شیشه ای قرارگرفتن
این شرکت ومشخص شدن حساب وکتاب های
آن به نفع مردم که صاحب اصلی بیت المال
هستند مطرح شد که البته این مطالبه تاکنون
پاسخ روشن وقانع کننده ای دریافت نکرده است.
اما هنوز این ماجرا فروکش نکرده ،اکنون

ماجرای قیمت خرید میوه توسط سازمان مرکزی
تعاون روستایی ایران که آن هم متعلق به وزارت
جهادکشاورزی است ،مطرح است.بنا بر گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ماجرا از این قرار است که
ظاهرا این سازمان میوه هایی را که بابت ذخیره
سازی شب عید در آبان ماه  ۱۴۰۰خریداری
کرده بسیار گرانتر از قیمت بازاردرهمان زمان
خریده ودر نتیجه بیم آن می رود که مانند سال
گذشته ،این میوه ها بی مشتری مانده  ،بپوسد
ودورریخته شود.
براساس اعالم رسانه ها ،درحالی که سازمان
مرکزی تعاون روستایی بنا بر اعالم مشاور عالی
مدیرعامل آن،هرکیلو سیب را۱۴۵۰۰تومان
وهرکیلو پرتقال را  ۱۳۹۰۰تومان از برخی
سردخانه داران خریداری کرده اما قیمت این
میوه ها در آبان ماه ،نصف این قیمت بوده

واگر این مابه التفاوت را در ۵۰هزار تن حجم
خریداری شده ضرب کنیم،عدد بسیار بزرگی به
دست می آید که هیچ توضیح شفافی برای آن
وجود ندارد.
این ماجرا تا حدی پیش رفته که مجلس
ودستگاه های نظارتی هم به آن ورود کرده اند
و باید دید نتیجه چه می شود.اما اصل وریشه
تمام این ماجرا ها از برنج گرفته تا میوه در
ناشفاف بودن سیستم خرید دولتی ،بازرگانی
دولتی ،نحوه انتخاب ،کارکرد وهویت مباشرین،
مکانیسم قیمت گذاری وانتخاب جنس وخریدار،
روابط شکل گرفته در پشت پرده این گونه خرید
های ناشفاف وامثال آن است .تا این سیستم
دراتاق شیشه ای قرار نگیرد وشفاف نباشد،همین
شرایط هست وخواهد بود؛ امید که روز اصالح
این صندوقخانه تاریک فرابرسد
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ویروسی که مدارس را به تعطیلی کشاند ؛

انتظار بازنشستگان از راهبردهای آینده تامین اجتماعی؛

سنگینی فشار تعهدات آتی بر دوش سازمان
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی میتواند باعث
افزایش محبوبیت رئیس جمهور در بین بیش از نیمی
از جمعیت کشور شود و رضایتمندی بازنشستگان و
خانوادههای آنان را فراهم آورد که این خود عامل
توسعه و پیشرفت کشور است.
به گزارش خبرنگار ایلنا« ،سازمان تامین اجتماعی»
آینده دارد؟ این پرسشی است که هم پاسخ دارد و
هم ندارد؛ دارد از این جهت که تعهدات حاکمیتی
بر عهدهاش قرار دارد و ندارد از این جهت که عمق
بحران پیش رو ،اندازهگیری نشده است؛ یعنی
با اینکه همه میدانند که نسبت بیمهپردازان و
مستمریبگیران این صندوق به وضعیت بحرانی
رسیده و از نسبت  ۴بیمهپرداز به  ۱مستمریبگیر،
آرام آرام در حال رسیدن به نقطه سر به سر است اما
کسی نمیداند که چه زمانی تعهدات تامین اجتماعی
متوقف میشود و اجرای تعهدات حاکمیتیاش
را مانند صندوقهای کشوری و لشکری به دولت
میسپارد .به همین دلیل ،بیمه شده و بازنشستگان
اصلی که حدود  ۱۴میلیون نفر از جمعیت کشور
را دربرمیگیرند با پرسش اساسیتر مواجه هستند:
«دقیقا چه زمانی فیتیلهی تعهدات تامین اجتماعی
به ته میرسد؟"
پرسش دوم دقیق تر از پرسش اول ،آینده بحرانی
پیش رو را نشان میدهد؛ در حالی که حدود ۳.۵
میلیون بازنشسته و بیش از  ۱۰میلیون بیمهشده
منتظر بهبود عملکرد و افزایش کارایی صندوق خود
هستند؛ به همین جهت هر کدام از آنها انتظاری را در
ذهن دارند؛ یک نفر مستمری بیشتر میخواهد و یک
نفر درمان باکیفیتتر؛ در حالی که این فرد در شهر
محل زندگیاش ،به یک بیمارستان  ۲۰تختخوابی هم
دسترسی ندارد .تنوع خواستهها و محدودیت منابعی
که از محل حق بیمهها جمع میشوند ،سازمان را در
وضعیت انتخاب میان گزینهها قرار داده است .از این
جهت مدیران سازمان در دولت گذشته ضمن اجرای
حداقلی همسانسازی ،بر روی خدمات الکترونیک و
پوشش هزینههای داروهای کرونا و سایر هزینههای
تشخیصی این ویروس متمرکز شدهاند؛ بطوری که
تنها  ۲هزار میلیارد تومان از بابت پوشش هزینههای
رمدیسیور هزینه شد؛ بگذریم از اینکه بعدها توسط
برخی موسسات بینالمللی اعالم شد که شواهد
روشنی از تاثیر مثبت این دارو بر درمان بیماران
مبتال به کرونا وجود ندارد.
مواجه سازمان تامین اجتماعی با واقعیت
با همه این احوال ،سازمان تامین اجتماعی در
راه کرونا ،هزاران میلیارد تومان هزینه کرد؛
هزینههایی که میتوانست صرف توسعه و تجهیز
بیمارستانهای و مراکز درمانی تامین اجتماعی شود
یا حتی در بخش مستمریها صرفِ تکمیل اجرای
متناسبسازی شود .به هر صورت با ورود کرونا به
کشور ،سازمان تامین اجتماعی با این واقعیت مواجه
شد که نمیتواند هزینههای درمانی خود را کاهش
دهد و یا اینکه برای تکمیل زیرساختهای خدمات
الکترونیک نسخهنویسی هزینه نکند و با چالشهای
قطعی شبکه و عدم دسترسی پزشکان در مناطق
دور به نسخ الکترونیک ،کنار بیاید؛ یا اینکه فکر کند
که دولت به سبب نقش حاکمیتی و وظایفش در
قبال احاد جامعه ،هزینههای درمان کرونا را پوشش
میدهد .از طرفی تامین اجتماعی باید پاسخگوی
مشکالت کادر پرستاری خود هم باشد .در حال حاضر
به سبب کمبود نیرو ،پرستاران تامین اجتماعی باید
حداقل  ۲۵سال کار کنند؛ گرچه پرستاران میگویند
که سازمان با درخواست بازنشستگی همکاران آنها با
 ۲۵سال هم موافقت نمیکند و راضی به نگه داشتن
آنها تا  ۳۰سال خدمت است.
ضرورت بازنگری در نظام راهبری

همه اینها موجب شده که سازمان در نظام راهبردی
خود نیازمند بازنگری باشد؛ چرا که باید در چند
جبهه پاسخگوی خواستههای جامعه تحت پوشش
خود باشد .اگر سازمان تعهدات خود در یک جبهه
را متوقف کند یا به طور جدی کاهش دهد ،با
اعتراضهای زیادی مواجه میشود که هم برای خود
سازمان چالش است و هم برای دولت که باید این
تعهدات را برعهده گیرد.
از طرفی بار مالی تعهدات سازمان تامین اجتماعی
کوچک نیست و به احتمال فراوان در سال ۱۴۰۱
به  ۲برابر سال جاری برسد؛ یعنی از بیش از ۲۰۰
هزار میلیارد تومان به بیش از  ۴۰۰هزار میلیارد
تومان میرسد؛ در حالی که کل تعهدات دولت به
صندوقهای بازنشستگی در سال آینده به ۲۰۰
هزار میلیارد تومان میرسد؛ حتی دولت هم از این
وضعیت ناراضی است.
البته در بودجه سال  ،۱۴۰۱از بابت مطالبات
سازمان  ۹۰هزار میلیارد تومان دارایی به شکل سهام
شرکتها در نظر گرفته شده است ۸۹ .هزار میلیارد
هم در بودجه امسال پیشبینی شده است اما سهام
مجموعهای است که خیلی زود به پول نقد تبدیل
نمیشود .اساسا چون شرکتهایی که سهام آنها در
قالب بدهی دولت واگذار میشوند ،از لحاظ اقتصادی
شرکتهای مطلوبی نیستند و با بدهی و مشکالت
کارگریشان واگذار میشوند .در نتیجه اگر سازمان
سریعا برای فروش سهام آنها اقدام کند ،از بابت
مشکالت اجتماعی که ایجاد میشود ،متهم میشود.
جا گذاشتن بدهی برای تامین اجتماعی
برای مثال با اینکه شرکت هپکو در زمان واگذاری به
سازمان ،هزار میلیارد تومان بدهی داشت و کارگران
آن نگران آینده خود بودند و چند اعتراض کارگری
پردامنه را پشت سر گذاشته بودند ،سازمان به لحاظ
اجتماعی نمیتوانست سهام خود را در هپکو واگذار
کند در نتیجه بدهی هزار میلیارد تومان این شرکت
را با دولت تهاتر کرد و به اداره شرکت پرداخت .موارد
این چنینی در دست سازمان تامین اجتماعی کم
نیستند و هر دولتی هم میراثی از خود برای اموال
بیمهشدگان به جا گذاشته است!
به همین دلیل ،نباید از نظر دور داشت که تضعیف
نهادهای غیردولتی مانند سازمان ،به یک رشته
سیاستهای بلند مدت غیرمتمرکز گره خورده است.
با همه این احوال افرادی که از تامین اجتماعی
ارتزاق میکنند ،خواستههای قانونی را برای خود
دارند که گرچه خواستههای حداقلی هستند اما در
چارچوب قانون مطرح میشوند؛ این خواستهها به

ویژه از سمت بازنشستگان مطرح میشوند.
انتظارات بازنشستگان از مدیرعامل سازمان
عباسعلی سلطانیکیا (رئیس کانون عالی کارمندان
بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی) در این
مورد به ایلنا ،گفت« :سرنوشت و آینده موفق سازمان
تامین اجتماعی و کشور در گرو اقدامات اساسی و
الزامی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی است؛
چون زندگی بیش از نیمی از جمعیت کشور و به
عبارت بهتر آرامش زندگی اجتماعی کشور بستگی
به نحوه تعامل و همراهی مدیر عامل این سازمان
و مدیران و کارکنان سازمان با بازنشستگان دارد.
از این منظر بیراه نیست اگر بگوییم که مدیرعامل
سازمان ،میتواند نجات بخش کشور از بحران باشد؛
چراکه زندگی و سرنوشت حدود  ۵۵میلیون جمعیت
کشور (شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها)
به اقدامات این سازمان و مدیرعامل آن و تیم همراه
وی بستگی دارد".
وی افزود« :مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
میتواند باعث افزایش محبوبیت رئیس جمهور در بین
بیش از نیمی از جمعیت کشور شود و رضایتمندی
بازنشستگان و خانوادههای آنان را فراهم آورد که این
خود عامل توسعه و پیشرفت کشور است؛ حاال چه در
میان کارگران و کارمندان بیمهپرداز تامین اجتماعی
و چه در میان بازنشستگان این دو گروه .بنابراین،
معتقدیم که اقداماتی را باید در سازمان صورت
دهند؛ از جمله مهمترین این اقدامات میتوان به
ترمیم  ۲۵درصد باقی مانده متناسبسازی در سال
 ،۱۴۰۰تالش برای متقاعد ساختن دولت در جهت
تهیه الیحه دائمیسازی همسانسازی ،بازگشت به
قانون و ترمیم حقوق ساالنه همه بازنشستگان برابر
با مواد  ۹۶و  ۱۱۱قانون تامین اجتماعی ،بر اساس
قاعده عدالت بیمهای و به تناسب میزان مشارکت
و سنوات در پرداخت حق بیمه مطابق با بند (ط)
و بند (ی) ماده  ۹قانون ساختار نظام جامع رفاه و
تامین اجتماعی اشاره کرد .همچنین اصالح احکام
بازنشستگان سالهای  ۸۷و  ۸۶که اشتباها با نسبت
کمتر محاسبه شده است ،باید در دستور کار قرار
گیرد".
سلطانیکیا با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی
یا به عبارتی صندوق تامین اجتماعی ،تنها صندوق
بازنشستگی غیر دولتی بین النسلی است و منابع
آن مصداق حقالناس محسوب میشود ،گفت« :اما
سالها است که دولت بیمه حمایتی گروههایی را که
حمایت از آنان را باید در چارچوب تعهدات حاکمیتی
برعهده داشته باشد ،بر دوش سازمان تامین
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اجتماعی که صندوق بیمه غیر دولتی است ،قرار داده
است .این امر ،باعث کاهش ارایه مطلوب خدمات به
بازنشستگان و ایجاد مشکل برای سازمان در جهت
اجرای قوانین و وظایف الزامی در قبال بازنشستگان
بیمهپردازان اجباری شده است .ضرر اصلی را در
افزایش بدهی دولت از این محل دیدهایم که در حال
حاضر بیش از  ۴۰۰هزار میلیارد تومان به سازمان
بدهکار است .بنابراین سروسامان دادن به وضعیت
نابسامان گروههای حمایتی و تشکیل صندوق بیمه
جداگانه برای آنان به استناد بند (د) ماده  ۳قانون
ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی «که اصلی
برجامانده و اقدام نشده از قانون اصالح ساختار
رفاه اجتماعی است» از اقدامات بایستهای است که
از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و البته وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی انتظار داریم".
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول
قانون تامین اجتماعی ،افزود« :با این اقدام قانونی
و تشکیل صندوق بیمه بازنشستگی گروههای
حمایتی ،این بازنشستگان نیز میتوانند از کمکهای
دولتی که به بازنشستگان کشوری و نفت و سایر
صندوقهای دستگاههای اجرایی پرداخت میشود
بهرهمند شوند .خواستهی دیگر ما بازنشستگان از
مدیرعامل سازمان ،این است که به وضعیت نابسامان
بیمه تکمیلی بازنشستگان بیمهپرداز اجباری پایان
دهند و با ساماندهی امکانات سخت افزاری و منابع
انسانی موجود در سازمان که در سطح بین المللی
بیمانند است ،تعهدات بیمه تکمیلی را راسا عهده
دار شوند .این اقدام عالوه بر اینکه از حیف و میل
منابع مالی بازنشستگان جلوگیری میکند ،موجب
میشود گردش مالی عظیم بیمه تکمیلی در داخل
خانواده تامین اجتماعی و شستا انجام گیرد و عالوه
بر کاهش هزینهها باعث درآمدزایی و برگشت سود
به تامین اجتماعی شود؛ ضمن اینکه احتمال هرگونه
سواستفاده را نیز از بین خواهد برد".
ضرورت مدیریت منابع
خواستههای مطرح شده ،ثابت میکند که میتوان با
مدیریت منابع و توزیع درستتر آنها در جهت اجرای
قانون و نه الزاما افزایش هزینهها ،سازمان را مدیریت
کرد؛ در حالی که در سالهای اخیر مدیریت هزینهها
با قوانینی که از باال به سازمان تامین اجتماعی
تحمیل شدهاند و همچنین اشتباهات داخلی ،غیر
ممکن شده اند .از طرفی سازمان زیر فشار تعهدات
آتی خود قرار دارد .به نظر میرسد که سازمان از
حاال به بعد باید واقعیتها را با راهبردهای جدید،
مدیریت کند.

آموزش مجازی همچنان تنها راه
گسترش و همه گیری سویه جدید ویروس کرونا ،یعنی
امیکرون باعث شده است مدارس کشور باز هم به صورت
مجازی کار خود را پیگیری کنند.
بیش از  ۲سال از همه گیری ویروس کرونا در کشورمان
گذشته و این ویروس اکنون بر خالف روزهای نخستین
ورودش به کشور که اتفاقی نا شناخته بود ،به بیماری تبدیل
شده است که حداقل هر کدام از ما به نحوی با آن مواجه
شده ایم.
بعضا به این ویروس مبتال شده ایم و یا افرادی که به آنها
نزدیک هستیم ،گرفتار کرونا شده اند.
ویروسی که شکلهای مختلفی به خود گرفته است و گاهی نیز
بخش خاصی از جامعه را مورد هدف قرار میدهد.
کرونا این بار با سویه امیکرون بر خالف گذشته که اعالم میشد
چندان نمیتواند کودکان را مورد حمله قرار دهد ،کودکان و
نوجوانان را مبتال کرده است .گروه هدفی که واکسیناسیون
خود را به شکل کامل انجام نداده اند و شاید کمتر از سایر
افراد جامعه به فکر رعایت شیوه نامههای بهداشتی نیز بوده اند.
کرونا با سویه امیکرون که اکنون بیشتر کودکان را درگیر خود
کرده است؛ بیش از این و در این  ۲سال با تعطیل کردن مدارس
و دور کردن دانش آموزان از تحصیل ضربهای محکم به دانش
آموزان وارد کرده است .ضربهای که به نظر کارشناسان باعث
شده است ،دانش آموزان خصوصا در پایههای تحصیلی نخست
با افت تحصیلی شدیدی مواجه شوند.
رضوان حکیمزاده ،معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و
پرورش در این خصوص گفت :بعد از بازگشایی حضوری
مدارس ،معلمانی که به صورت حضوری با دانشآموزان
پایههای دوم و سوم کار میکردند ،گزارشی دادند مبنی بر این
که دانشآموزانی که در دو سال گذشته در پایههای اول و
دوم ابتدایی بوده اند و در فضای مجازی بدون این که ارتباطی
با معلم و مدرسه داشته باشند ،تحصیل کرده اند؛ ضعفهای
اساسی در مهارتهای خواندن و نوشتن ،خصوصاً مهارت
نوشتن دارند.
او گفت :کسب مهارت نوشتن نیاز به تمرین و تکرار زیر
نظر معلم ،آن هم در مدرسه دارد .بچهها در فضای مجازی
شاید مهارتهای مربوط به خواندن و ارائه دادن مطالب را تا
حدودی تمرین کرده باشند؛ اما چون نظارت کافی بر مهارت
نوشتن نبوده است ،در این زمینه ضعف جدی دارند.
با وجود این اتفاق روند آموزش هم تغییر کرد و آموزش
از کالس درس حضوری به فضای مجازی و یا استفاده از
برنامههای تلویزیونی تغییر پیدا کرد .البته امسال ،شرایط کمی
متفاوتتر شد و تعداد مدارسی که به سمت بازگشایی رفتند،
بیشتر شد؛ اما شرایط شیوع سویه جدید کرونا باز هم باعث شد
که کالسهای مجازی نقش اول را در تحصیل دانش آموزان
در پایان سال  ۱۴۰۰ایفا کند.
طبق آمارهای یونسکو از وضعیت بازگشایی مدارس در دنیا ،از
میان  ۳۷میلیون و  ۷۳۷هزار و  ۸۱۵محصل در سراسر دنیا ،تنها
 ۷کشور ،مدارسشان را برای دانش آموزان بازگشایی نکرده
اند؛ البته در آمارهای جهانی ،ایران جزء آن دسته از کشورهایی
بود که بازگشایی مدارس را انجام داده است .بازگشایی که
چندان جدی نبوده است و میتوان گفت به صورت ناموفق
اجرایی شد.
یوسف نوری ،وزیر آموزش و پرورش نیز در یکی از آخرین
صحبتهایش مخالفت خود با تعطیلی مدارس را نشان داد و
عنوان کرد :تقریبا مدت  ۲سال است که مدارس کشور باز
نشده اند و دانش آموزان ما به این روش ناقص (آموزش
مجازی) در حال اُنس گرفتن هستند؛ بنابراین باید از این مکمل
تنها برای عقب ماندگی یا جبران جاماندگیها استفاده شود.
وزیر آموزش و پرورش در این مدت بارها بر بازگشایی
مدارس تاکید کرده است؛ اما هر بار با اوج گیری ویروس
کرونا در کشور و قرمز شدن رنگ شهرها ،مدارس باز هم در
بازگشایی کامل خود ناموفق بوده اند.
طبق آخرین آماری که وزارت بهداشت در  ۲۸بهمن ۱۴۰۰
ارائه کرده است؛ با گسترش سویه اُمیکرون در کشور و از سوی
دیگر کاهش رعایت شیوه نامه های بهداشتی ،تعداد شهرهای با
وضعیت قرمز در کشور از  ۲۴۷به  ۳۳۷شهر افزایش یافته است.
اتفاقی که میتواند امید برای بازگشایی کامل مدارس را در
سال  ۱۴۰۰به پایان برساند و باز هم دانش آموزان و والدین را
به آغوش آموزش مجازی بازگرداند.

