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نگاهی به وعده نماینده سیرجان و بردسیر برای جلوگیری از افزایش قیمت ها

امسال که گذشت شاید سال آینده !
▲ سال آینده جلوی هرگونه افزایش قیمتی را خواهیم گرفت

................................................................................ صفحه 3  ...........................................................................  صفحه 5

گزارشی از اقدامات شهرداری  کرمان در آستانه سال نو 

از اجرای ۴۰ سفره هفت سین 
و  ِالمان در شهر کرمان تا 

بهسازی و بازسازی شهربازی

برگزاری رویداد  
»کافه دانش گل گهر« 

با محوریت موضوعات 
گندله سازی 

محمد سلیمانی مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان کرمان خبر داد:

قهرمانی کرمان  در  
چهارمین جشنواره ورزشی 

بازنشستگان کشوری 

یادداشت منصوره اتحادیه)نظام مافی( پژوهشگر تاریخ؛

کتاب »خاندان های کرمانی« کوششی ارزنده است
............................................................................................................................................................................. صفحه4 

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مطرح کرد؛

کسری بودجه برای جمع آوری و  درمان 
معتادان متجاهر در کرمان

.............................................................................................................................................................................. صفحه3

صفحه 2

شــهباز حســن پــور بیگلری گفــت: پیشــنهاداتی کــه دســت در جیب 
مــردم می کــرد و باعــث گرانــی بیشــتر می شــد را از دســتور کار خــارج 

کردیــم و بــا یــک رای منفــی آنهــا را عمــا کنار گذاشــتیم
ــامی  ــورای اس ــس ش ــده مجل ــری، نماین ــور بیگل ــن پ ــهباز حس ش
درگفتگــو بــا منیبــان بــا اشــاره بــه میــزان افزایــش بودجــه مقابلــه 
بــا آســیب های اجتماعــی گفــت: بطــور کلــی بودجــه کشــور بــا یــک 
افزایــش بــاالی 20 درصــدی رو بــه روســت و بودجــه مقابلــه بــا 
ــده  ــاظ ش ــدی لح ــش 20 درص ــا افزای ــز ب ــی نی ــیب های اجتماع آس

اســت هرچنــد باتوجــه به نیازی کــه در ایــن حــوزه داریم ایــن بودجه 
کفایــت نمی کنــد.

او ادامــه داد: امیــدوارم دولــت تدبیــری بیاندیشــد تــا ســال آینــده 
مســائل آســیب های اجتماعی مانند حاشیه نشــینی و... در الویت 

قــرار گیــرد.
ــا اینجــای کار در  ایــن عضــو کمیســیون اقتصــادی تصریــح کــرد: ت
کمیســیون تلفیق بحث درآمدها مورد بررســی قرار گرفته و ســعی 
کردیــم همــه موضوعــات بــه توجــه به اهمیــت خــود، مورد بررســی 

قــرار گیــرد. یــک رویکــری را دنبــال کردیــم کــه بدنبــال آن از افزایــش 
ــار  ــه اقش ــیبی ب ــا آس ــود ت ــری ش ــده جلوگی ــال آین ــا در س قیمت ه

مختلــف جامعــه وارد نشــود.
حســن پــور در پایــان گفــت: پیشــنهاداتی کــه دســت در جیــب مردم 
می کــرد و باعــث گرانــی بیشــتر می شــد را از دســتور کار خــارج کردیم 
و بــا یــک رای منفــی آنهــا را عمــا کنار گذاشــتیم تا پاســخی باشــد به 
حضــور و اعتمــاد مــردم در 22 بهمن ماه که در یک حضور گســترده 

ثابــت کردند همچنــان پــای ارزش ها ایســتاده اند.
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استاندار کرمان تاکید کرد:

از سقط  جنین 
به دلیل فقر 

جلوگیری شود

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
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افزایش  مبتالیان 
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در کرمان
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چهارمین جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان کشــوری با 
قهرمانــی کرمــان بــه کار خــود پایــان داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق بازنشســتگی 
مدیــر  ســلیمانی  محمــد  کرمــان  اســتان  کشــوری 
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان در مراســم 
اســتقبال از تیــم بازنشســتگان قهرمــان کشــور در 

فــرودگاه کرمــان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت:
 چهارمیــن جشــنواره سراســری ورزشــی بازنشســتگان 
کشــوری در شــهر شــیراز و بــا حضــور بیــش از ۴۷۰ 

ورزشــکار زن و مــرد پیشکســوت  برگــزار شــد.
تیــم کرمــان بــا ۳۰ نفر ورزشــکار در هشــت رشــته طناب 
کشی،تنیس روی میز،داژبال،شطرنج،پتانک،دارت،فوت
بال دســتی و تیراندازی در این مســابقات شــرکت کرد.

ایشــان افــزود:در پایــان ایــن جشــنواره ورزشــی تیــم 
ــه  کرمــان در بیــن ســی و یــک اســتان کشــور موفــق ب
کســب عنــوان قهرمانــی شــد کــه ایــن افتخــار بــرای 
اولیــن بــار نصیــب تیــم بازنشســتگان اســتان کرمــان 

شــده اســت.
مدیــر بازنشســتگی اســتان گفــت: تیــم طنــاب کشــی 
بانــوان اســتان کرمــان متشــکل از خانمهــا: مهیــن 
هنرجو،نرگــس حســینی رنجبر،طاهــره گرگــی، طاهــره 
منصور کریمی،بتول محمدی،ایران فهیمی،زهراشــاه 
آبادی،اطهــره نبــی پــور و حشــمت حبیبــی بعنــوان 
قهرمانــی دســت یافــت و تیــم پتانــک خانمهــا و پتانــک 
آقایــان متشــکل از خانمهــا صدیقــه حســن نــژاد و 

و  محمــدی  محمــود  آقایــان  و  زاده  صــادق  اطهــره 
محمدحســین شــاکری بعنــوان ســومی مســابقات 

ــد. ــت یافتن دس
ســلیمانی ابــراز داشــت تیــم شــش نفــره داژبــال بانــوان 
ــره  ــه ابراهیمی،طاه ــا فاطم ــور خانمه ــا حض ــتان ب اس
رهنمای،مریــم مهدوی،کبــری قدیــری وفاطمــه طالبــی 
،طاهــره هنــری در بیــن ســی و یــک اســتان موفــق بــه 
کســب مــدال برنــز شــد و تیــم فوتبــال دســتی خانمهــا 
نیز با حضور ســرکار خانم مطهره طهمورســی و ســرکار 
خانــم فاطمــه خــوش صفــات  بــه عنــوان دومــی و 

کســب مــدال نقــره نایــل آمــد.
مدیــر بازنشســتگی اســتان یکــی از مهمتریــن عوامــل 
ایــن موفقیــت را برنامــه ریــزی مناســب و هدفمنــد 
دانســت و افــزود : اگــر در هــر موضوعــی برنامــه ریــزی 
وجــود داشــته باشــد قطعــا نتیجه مطلــوب بر اســاس 

اهــداف تعییــن شــده  حاصــل مــی گــردد.
ایشــان ادامــه داد: مســئولین اســتان بایــد نــگاه ویــژه 
ــا  ــون م ــند چ ــته باش ــتگان داش ــه ورزش بازنشس ای ب
اعتقــاد داریــم اگر در ورزش ســرمایه گــذاری کنیم عاوه 
بــر اینکــه جامعــه ای شــاد و بــا نشــاط خواهیــم داشــت 
منجــر بــه کاهــش هزینــه هــای درمانــی گردیــده و ایــن 
تحــرک ســالمندان و پیشکســوتان منجــر بــه افزایــش 
امیــد بــه زندگــی و بــه تبــع آن کاهــش بیمــاری هــا مــی 

شــود.
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی اســتان  گفــت :مســولین 

ارشــد اســتان بایــد  قــدردان زحمــات بازنشســتگان 
بــوده و بــه دنبــال اســتفاده از ظرفیــت هــای موجــود 
جهــت ارایــه بهتریــن خدمات به بازنشســتگان باشــند.  
وی گفت:ســالنهای ورزشــی وهمایــش هــای متعــدد از 
محــل زحمات این عزیزان و ســایر اقشــار مــردم احداث 
ــی  ــردم عل ــر روی م ــالنها ب ــن س ــا درب ای ــود ام ــی ش م
الخصــوص بازنشســتگان کــه اوقــات فراغــت بیشــتری 
دارنــد بســته اســت لــذا مــی طلبــد مســئولین مربوطه 
در اســتان  اســتان بــا برنامــه ریــزی دقیــق گامــی موثــر 
بــرای خدمــت بــه مــردم انجام دهنــد تا ایــن ظرفیتها به 

مــردم واگــذار گــردد.
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی اســتان ابــراز داشــت: ایــن 
صنــدوق در اســتان ۶۴ هــزار نفــر بازنشســته و ۴۰ هــزار 
ــش دارد  ــت پوش ــدوق را تح ــترک صن ــاغل مش ــر ش نف
ــر  ــغ ب ــان بال ــواده ذینفع ــت خان ــبه جمعی ــا محاس و ب
۴۰۰ هــزار نفــر از جمعیت اســتان مجموعه مشــترکین 
ــت   ــس الزم اس ــد پ ــی دهن ــکیل م ــدوق را تش ــن صن ای
مســئولین اســتان ارشــد و نماینــدگان مجلــس در 
خصــوص خدمــت رســانی بــه ذینفعــان نــگاه ویــژه ای 

بــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری داشــته باشــند.
محمد ســلیمانی بــا اشــاره به الگــوی موفق مجموعه 
فرهنگــی خانــه مهــر بازنشســتگان کشــوری  واقــع در 
پــارک مــادر اظهــار داشــت : در یــک اقــدام بــی نظیــر و بــا 
سیاســت واگــذاری امــور بــه مــردم مجموعــه را بطــور 
کامل به بازنشســتگان متقاضی واگذار کردیم و بدون 

ــروی هــای انســانی ســازمان در اســتان   اســتفاده از نی
ایــن مــکان بــه بهتریــن شــکل توســط بازنشســتگان 

عزیــز اداره مــی گــردد.
وی افزود:مســئولین بــا الگــو بــرداری از این طرح موفق 
از واگــذاری امــور بــه خــود مــردم نگــران نباشــندچون 
ــت  ــردم اس ــه م ــت ب ــرای خدم ــکیات ب ــن تش ــه ای هم
پــس بایــد ظرفیــت را در اختیــار خــود مــردم قــرار دهیــم 

تــا بــه بهتریــن شــکل بهــره بــرداری نماینــد.
مهین هنرجو کاپیتان تیم طناب کشــی بازنشســتگان 
کرمــان نیــز در گفتگــو بــا امیدکرمــان از آقــای ترکی مدیر 
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و همچنیــن آقــای 
ســلیمانی مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کرمــان تشــکر 
ــرورش  ــوزش و پ ــته آم ــت: بازنشس ــار داش ــرد و اظه ک
اســتان مــی باشــم و در مســابقات طنــاب کشــی مقــام 

ــت آوردم. ــه دس ــوری را ب اول کش
هنرجــو گفــت: مســابقات بیــن 31 اســتان و در شــیراز 
برگــزار شــد و بیشــترین مقــام برتــر و کاپ قهرمانــی از 
آن تیــم کرمــان شــد.وی بااشــاره بــه اینکــه 60 ســال 
ســن دارد ادامــه داد: ســطح مســابقات بــاال بــود و 
خدمــات شایســته ای از ســوی صنــدوق بازنشســتگی 

بــه بازیکنــان ارایــه شــد.
هنرجــو افــزود : 17 الــی 21 مدال در رشــته هــای انفرادی 
تنیس روی میز،دارت،شــطرنج، تیراندازی و رشته های 
گروهــی طنــاب کشــی، پتانــک، داژبــال و فوتبال دســتی 

توســط بازنشســتگان کرمان کسب شد. 
ــوری و  ــتگی کش ــدوق بازنشس ــئولین صن ــه مس وی ب
اســتانی پیشــنهاد داد: بــرای خانــه مهــر بازنشســتگان 
کــه امکانــات کاملــی دارد مربیــان بیشــتری در اختیــار 
رشــته هــای دیگــری قــرار دهنــد و مســابقات را در ســال 

رده بنــدی ســنی نماینــد.
محمد حســین شــاکری بازنشســته آمــوزش وپــرورش 
اســتان و دارنــده مقــام ســوم پتانــک  از وجــود 50 زمیــن 
پتانــک در پــارک هــای شــیراز نــام بــرد و افــزود: قدمــت 
ــیار  ــم بس ــت و تی ــاله هس ــک 20 س ــا در پتان ــیرازی ه ش
قــوی در اختیــار داشــتند ولــی بــا ایــن وجود تیــم کرمان 

رتبــه باالیــی بــه دســت آورد.
وی به مسئولین صندوق بازنشستگی پیشــنهاد داد: 
بــا هماهنگــی ادارات مرتبــط در کرمــان و شهرســتانها 
زمیــن هــای پتانــک بیشــتری راه انــدازی و در اختیــار 

بازنشســتگان قــرار گیــرد.
شــاکری در پایــان ازکمبــود هــا درهمــه رشــته هــای 
ورزشــی بــه عنــوان یــک مشــکل قابــل حــل نــام بــرد و 
افــزود: از همــه بازنشســتگان اســتان و شهرســتانی 
تقاضا دارم در همه رشــته های ورزشــی فعال باشــند و 
بعد از بازنشســتگی، شــادابی زندگــی را بــا ورزش ادامه 

دهنــد.

محمد سلیمانی مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان کرمان خبر داد:

قهرمانی کرمان  در  چهارمین جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری 
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برگزاری رویداد  »کافه 
دانش گل گهر« با محوریت 

موضوعات گندله سازی 
محوریــت  بــا  گل گهــر  دانــش  کافــه  رویــداد  اولیــن 
موضوعــات گندله ســازی در محــل مجتمــع گل گهــر 

برگــزار شــد.
در ایــن رویــداد ۲ روزه کــه بــا هــدف اشــتراک گذاری 
ــد،  ــزار ش ــازی برگ ــوزه گندله س ــی در ح ــش تخصص دان
خبــرگان و متخصصان گندله ســازی بیش از ۱۰ شــرکت 
صنعــت فــوالد کشــور حضــور داشــتند و تجربیــات 
اشــتراک  بــه  هــم  بــا  را  خــود  آموخته هــای  درس  و 

گذاشــتند.
ــرگان  ــبکه خب ــکیل ش ــداد تش ــن روی ــداف ای ــی از اه یک
گندله ســازی کشــور بــود و بــه همیــن منظــور از آقایــان 
مهنــدس عبابــاف، مهنــدس خادمــی و دکتــر علیــزاده 
بــه عنوان ۳ پیشکســوت صنعت فوالد کشــور دعوت 
شــد تــا در شــکل گیری ایــن شــبکه ایفــای نقــش کننــد.

در آییــن اختتامیــه کافــه دانــش گل گهــر از خبرگانــی 
از  همچنیــن  و  کردنــد  ارائــه  را  خــود  تجربیــات  کــه 

پیشکســوتان صنعــت تجلیــل بــه عمــل آمــد.
همــت  بــه  کــه  دانــش  کافــه  رویدادهــای  برگــزاری 
معاونــت ســرمایه گذاری و امــور شــرکت ها و معاونــت 
بهره بــرداری گل گهــر برگــزار می شــود، یکــی از اقداماتــی 
اســت کــه در راســتای پیاده ســازی مدیریــت دانــش در 
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در دســتور کار قــرار 
ــد  ــه خواه ــز ادام ــی نی ــال های آت ــت و در س ــه اس گرفت

داشــت.
شهردار منطقه پنج )بافت تاریخی(  شهرداری کرمان تأکید کرد:

محله های قدیمی باید
 قطب گردشگری شهر شوند

شــهردار منطقه پنــج )بافت تاریخــی( شــهرداری کرمان 
گفــت: محله هــای تاریخــی از ظرفیــت باالیــی در جهــت 
جــذب گردشــگر برخــوردار هســتند و می تواننــد قطــب 
مرضیــه  کرنــا،  گــزارش  شــوند.به  شــهر  گردشــگری 
شــاحیدری پور افــزود: فعــاالن و کنشــگران محله هــای 
بافــت تاریخــی، در راســتای معرفــی فرهنــگ و هویــت 
ــک  ــد در ی ــد و قادرن ــی دارن ــل توجه ــش قاب ــان، نق کرم
گســتره وســیع تر و واقعی تــر، آثــار تاریخــی و مکان هــای 
گردشــگری کرمــان را به خوبــی بــه دیگــران معرفــی کننــد.

وی، بــا اشــاره بــه ظرفیــت بــاالی گردشــگری بافــت 
تاریخــی، خاطرنشــان کــرد: منطقــه پنج شــهری کرمان، 
ــی و  ــب فرهنگ ــه دارد، قط ــی ک ــطه ویژگی های ــه واس ب

گردشــگری شــهر کرمــان محســوب می شــود.
شــهردار بافت تاریخی شــهر کرمــان، ادامــه داد: فعاالن 
و کنشــگران محله هــا بــا شناســایی مشــکات محلــٔه 
خــود از ســویی، و همچنیــن شــناخت ظرفیت هــای 
گردشــگری آن محلــه، از ســویی دیگــر، می تواننــد در 
آســتانٔه ســال نــو، بــا انتقــال دانــش و تجربــه خــود بــه 
مجموعه شــهرداری، در تحقق اهداف مدیریت شهری 

در خصــوص گردشــگری، موثــر و پشــتیبان باشــند.

دستگیری  ۱۰۴۹ متهم 
وتوقیف ۸۵۶ خودرو 

و موتورسیکلت  در  کرمان
از  کرمــان  شهرســتان  امــداد  یــگان  فرمانــده 
دســتگیری هــزار و ۴۹ متهــم و توقیــف ۸۵۶ خــودرو و 
موتورســیکلت در عملیات هــای یــگان امــداد پلیــس در 

ســطح شهرســتان کرمــان خبــر داد.
ســرهنگ نصیــری بــا اشــاره بــه پشــتیبانی همیشــگی 
تیم هــای یــگان امــداد از ماموریت هــای دیگــر رده هــای 
انتظامــی گفت: یــگان امداد، بــازوی توانمند مجموعه 
انتظامــی و حامی و پشــتیبان ســایر رده هــای انتظامی 
در ماموریت هــای اقتــداری حــوزه نظــم و امنیــت اســت.
او افــزود: در همیــن رابطــه مامــوران ایــن یگان عــاوه بر 
دســتگیری هــزار و ۴۹ متهــم دخیــل در جرائــم مختلف، 
موفق شــدند، ۸۵۶ دســتگاه خودرو و موتورســیکلت 
متخلــف یــا دارای دســتور توقیــف را از ابتــدای امســال 

تاکنــون توقیــف و بــه مراجــع قضایی معرفــی کنند.

ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان گفــت: در 
حــال حاضــر تعــداد بیمــاران مبتــا بــه کرونــا، آنفلوآنــزا 
و ســرماخوردگی در کرمــان نســبت بــه دو هفتــه قبــل 

بیشــتر شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا، دکتر ســعید صحبتــی دربــاره آخرین 
وضعیــت شــیوع کرونــا در اســتان کرمــان اظهــار کــرد: بــا 
توجــه به اینکــه در فصل ســرما با بیماری های تنفســی 
بیماری هــای  شــاهد  اکنــون  لــذا  می شــویم،  روبــرو 

تنفســی در کرمــان هســتیم.
وی گفــت: در حــال حاضــر تعــداد بیمــاران مبتــا بــه 

کرونا، آنفلوآنزا و ســرماخوردگی در کرمان نسبت به دو 
هفتــه قبل بیشــتر شــده و با توجــه به اینکــه عائم این 
ســه بیماری شــبیه هم اســت و چــون بیماران ســرپایی 
بــرای انجــام تســت تشــخیصی کرونا بــه مراکــز مربوطه 
مراجعــه نمی کننــد امــا تقریبــا بیمــاران بعــد از پنــج یــا 
شــش روز بهبــود می یابنــد. طبــق اعــام ســخنگوی 
بیمــاران  تعــداد  کرمــان،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
کرونایــی بســتری در بیمارســتان های اســتان در هفتــه 
قبل)هفتــه دوم اســفندماه( ۴۵ نفــر بود، ایــن درحالی 
اســت کــه این آمــار در هفته اول اســفندماه ۲۷ و هفته 
قبل تــر از آن)هفتــه آخــر بهمــن مــاه( ۱۱ نفــر بوده اســت.
ــه  ــا ب ــوارد مبت ــداد م ــد تع ــیب تن ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
ــاری  ــه ج ــرد: در هفت ــار ک ــور اظه ــتان و کش ــا در اس کرون
شــاهد تغییر رنگ برخی از شــهرهای کشــور هســتیم و 
میکرون 

ُ
کاما مشــخص اســت کــه درگیر یــک زیرگونــه ا

شــده ایم. صحبتــی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه تعــداد 
بیمــاران ســرپایی نیــز افزایــش یافتــه اســت، گفــت: بــا 

توجــه بــه فرارســیدن عیــد نــوروز و دیــد و بازدیــد و 
مســافرت ها اگر دستورالعمل های بهداشــتی را رعایت 
ــر شــدن وضعیــت وجــود دارد. نکنیــم، احتمــال وخیم ت

از  نفــر  چهــار  باختــن  جــان  از  تاســف  ابــراز  بــا  وی 
هم اســتانی هایمان در هفتــه گذشــته بــه دلیــل ابتــا 
بــه کوویــد ۱۹ عنــوان کــرد: در هفته هــای قبــل میــزان 
فوتی هــای اســتان کرمــان بیــن صفــر تــا دو بــوده اســت.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــا توصیــه 
بــه اینکــه افــرادی کــه ُدز یــادآور واکســن کرونــا را تزریــق 
نکرده انــد حتمــا اقــدام بــه دریافــت آن کننــد، گفــت: بــا 
توجــه به گذشــت زمان طوالنــی از تزریق واکســن کرونا 
دیگــر اثربخشــی آن تمــام شــده لذا هر کــس ُدز ســوم و 

چهــارم را نــزده، حتمــا اقــدام کنــد.
وی بــر لــزوم زدن ماســک در مکان هــای شــلوغ و بســته 
تاکیــد و تصریــح کــرد: مــردم ضمــن رعایــت فاصلــه 
فیزیکــی در ایــام نــوروز از در آغــوش گرفتــن یکدیگــر 

ــد. ــودداری کنن خ

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد:

افزایش مبتالیان به کرونا و آنفلوآنزا در کرمان 

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مطرح کرد؛

کسری بودجه برای جمع آوری و درمان معتادان متجاهر در کرمان

دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مواد مخدر اســتان کرمــان با بیان اینکه متأســفانه 
تعــداد معتــادان متجاهــر در اســتان زیــاد اســت و بــرای جمــع آوری و درمــان آن هــا بــا 
کســری بودجــه روبــه رو هســتیم، گفــت: ایــن اعتبــار بایــد بــا همــکاری شــهرداری ها و 
اســتانداری تامیــن شــود و امیــدوار هســتیم در اســتان در ایــن زمینــه بــه مــا کمک شــود.
احمــد دهقانــی همچنیــن بــا بیــان اینکه طــرح نــوروزی پلیــس برای مقابلــه بــا عرضه و 
قاچــاق مــواد مخــدر در ســطح اســتان کرمــان اجرا می شــود، اظهــار کــرد: در ایــن طرح، 

جمــع آوری معتــادان متجاهــر از ســطح معابر شــهری انجام خواهد شــد.
بــه گــزارش  تســنیم ، وی  در جلســۀ شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان 
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه مقابلــه بــا خرده فروشــان مــواد مخــدر در دســتور کار اســت، 
گفــت: دو مرکــز درمــان معتــاد متجاهر برای زنــان و مردان در شــهر کرمان وجــود دارد و 

درمــان معتــادان متجاهــر در اســتان در حــال انجام اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مســئولیت نگهــداری و درمــان معتــادان متجاهــر بــا بهزیســتی 
اســت، بیــان کــرد: جمــع آوری ایــن معتــادان بــا دســتور قضایــی و توســط پلیــس انجــام 

می شــود.
دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه مجمــع 
خیریــن یاریگــران زندگــی در اســتان کرمــان راه انــدازی شــده اســت، ادامــه داد: در ایــن 
مجمــع افزایــش جمعیــت تحــت پوشــش قــرار دادن درمــان معتــادان در دســتور کار 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اشــتغال و پرداخــت تســهیات نیــز در برنامــه اســت و امیــدوار 
هســتیم بــا ایــن اقدامــات بتوانیــم در درمــان قطعــی فــرد معتــاد موثــر باشــیم، یــادآور 
شــد: پیشــگیری از اعتیــاد اولویــت فعالیت هــای شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر اســتان اســت و در ایــن زمینه با تمــام فرمانداران مکاتبــه و راهکارهــای الزم ارائه 

شــده اســت. 

اســتاندار کرمــان در واکنــش بــه موضــوع ســقط جنیــن 
بــه دلیــل فقــر گفــت: اگــر ســقط بــه دلیل فقــر اســت، باید 

همــه کمــک کنیــم کــه ایــن اتفــاق نیفتــد.
محمدمهدی فداکار در جلسه ستاد جمعیت و خانواده 
اســتان کرمان اظهار کرد: در گذشــته شــعار "فرزند کمتر، 
زندگــی بهتــر" در همــه جــا تبلیــغ می شــد و حتــی بــرای آن 

فیلم ســاخته شد.
او بــا بیــان ایــن مطلــب کــه بــرای فرزنــدآوری مشــوق هایی 
نیــاز اســت، تصریــح کــرد: بــه خانواده هایــی کــه چهــار 
فرزنــد داشــته باشــند زمیــن داده مــی شــود و اعطــاء 
حــدود دو میلیــون تومــان ســهام بــه فرزندانــی کــه ســال 
آینــده بــه دنیــا بیاینــد، از جملــه مصوبــات مجلــس بــرای 

جوانــی جمعیــت اســت.
اســتاندار کرمــان در خصــوص عــدم اجــرای قانــون در 
زمینــه جوانی جمعیــت عنوان کــرد: با هر دســتگاهی که 

قانــون را اجــرا نمی کنــد، برخــورد شــود.
او نقــش رســانه ها در فرهنگ ســازی فرزنــدآوری و جوانــی 
جمعیــت را بی بدیــل دانســت و اظهــار کــرد: رســانه ها بــه 

موضــوع جوانــی جمعیــت ویــژه بپردازند.
ــت و  ــی دانس ــئله چندوجه ــک مس ــت را ی ــداکار جمعی ف
بیــان کــرد: فضاســازی رســانه ای در جوانی جمعیت موثر 
اســت. او در واکنــش بــه موضــوع ســقط جنیــن بــه دلیــل 
فقــر گفــت: اگــر ســقط بــه دلیــل فقــر اســت، بایــد همــه 

کمــک کنیــم کــه ایــن اتفــاق نیفتــد.
اســتاندار کرمــان در ادامــه بیان کرد: باید ودیعه مســکن 
بــه خانواده هایــی کــه مشــکل اقتصــادی دارنــد، داده 

شــود.
او بیــان کــرد: عــده ای بــه دنبــال فرزنــدآوری هســتند امــا 
تــوان پرداخــت هزینــه درمــان نابــاروری را ندارنــد لــذا بایــد 

کمــک هزینــه ای بــه ایــن خانواده هــا داده شــود.

 روزانه حدود ۲۰۰۰ سقط جنین در کشور داریم
زهــرا نژادحیــدری دبیر مرکز مردمی نفس)نجات فرزندان 
ســقط( نیز در این جلســه گفــت: قوانیــن فرزندخواندگی 
اصــاح شــود. وی ادامــه داد: مــوارد مراجعــه کننــده 
بــه مــا بیشــتر دغدغــه معیشــتی و اقتصــادی دارنــد لــذا 
درخواســت داریــم از مجموعه هایــی کــه از ســقط جنیــن 

جلوگیــری مــی کننــد، حمایــت شــود.
او بــا اشــاره بــه تاثیــر تبلیغــات اظهــار کــرد: در ســطح 
شــهر کرمــان یــک بنــر تبلیغاتــی در خصــوص فرزنــدآوری 
و جلوگیــری از ســقط نداریــم. توقــع مــی رود همانگونــه 
در زمــان گذشــته شــعار "فرزنــد کمتــر، زندگــی بهتــر" 
همــه جــا بــه چشــم می خــورد اکنــون نیــز بــرای ایــن 
مهــم تبلیغــات انجــام شــود. نژادحیــدری بــر لــزوم اصــاح 
قوانیــن فرزندخواندگــی تاکیــد کــرد و گفــت: قوانیــن 
فرزندخواندگی بســیار ســخت و غیرقابل تحمل اســت و 

بســیاری از افــراد را منصــرف می کنــد.

استاندار کرمان تاکید کرد :

از سقط  جنین به دلیل فقر جلوگیری شود

آگهی مفقودی
ــد  ــدوزی فرزن ــر خان ــا برزگ ــام رض ــه ن ــاد ب ــن زامی ــچ دوکابی ــکاپ ری ــت پی ــودروی وان ــبز خ ــه س برگ
محمدرضــا شــماره شناســنامه  123 و کدملــی 4879946699 مــدل 1398 رنــگ مشــکی بــا 
شــماره موتــور  ZG 24517319  و شــماره شاســی  0017814 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ــد. ــی باش ــاقط م س



با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری کرمان اجرا می شود؛

طرح »قطار دانش«
 با هدف آموزش حقوق 

شهروندی به دانش آموزان
ــی  ــی و ورزش ــی، اجتماع ــاون فرهنگ ــارکت مع ــا مش ب
شــهرداری کرمــان، طــرح »قطــار دانــش« بــا هــدف 
آمــوزش حقــوق شــهروندی بــه دانش آمــوزان مقطــع 

ابتدایــی، اجــرا می شــود.
ــان،  ــهردار کرم ــی ش ــاون فرهنگ ــا، مع ــزارش کرن ــه گ ب
در جلســه ای کــه بــا حضــور مدیــران اداره آمــوزش و 
پــرورش و راه آهــن کرمــان بــه منظــور اجرای مشــارکتی 
طــرح قطــار دانــش برگــزار شــد، گفــت: اجــرای ایــن 
طــرح می توانــد مقدمــه و شــروعی بــرای برنامه هــای 
آموزشــی مشــابه در مناســبت های مختلــف در طــول 
ســال باشــد.عبدالرضا شیخ شــعاعی افــزود: بــرای 
مثــال، می توانیــم طــرح  قطــار گردشــگری و تفریحــی 
آمــوزش مســایل  بــا هــدف  بــرای دانش آمــوزان  را 

ــم. ــرا کنی ــوارد، اج ــایر م ــهروندی و س ش
ــی  ــی و ورزش ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ ــل س مدیرعام
شــهرداری کرمــان خاطرنشــان کــرد: در طــرح قطــار 
ســوار  ابتدایــی،  مقطــع  دانش آمــوزان  دانــش، 
ــک  ــفر ی ــه و س ــک برنام ــول ی ــوند و در ط ــار می ش قط
ســاعته، آموزش هایــی درخصــوص فرهنــگ و حقــوق 
شــهروندی و ایمنــی قطــار بــه آنهــا داده می شــود.

از  کــه  دانــش  قطــار  طــرح  در  اســت؛  گفتنــی 
بیست وششــم اســفندماه آغــاز خواهــد شــد، روزانــه 
شــرکت  ابتدایــی  مقطــع  دانش آمــوز  تــا ۲۵۰   ۲۰۰

کــرد. خواهنــد 
معاون خدمات  شهری شهردار کرمان خبر داد:

بازسازی شهربازی کرمان 
با سرمایه گذاری بیش از

 ۵۰ میلیارد تومان

گفــت:  کرمــان،  شــهردار  شــهری  خدمــات   معــاون 
شــهربازی کرمــان از طریــق ســرمایه گذاری بــه مبلــغ 
بیــش از ۵۰ میلیــارد تومــان، بازســازی و اقدامــات 
عمرانــی متعــددی نیــز در ایــن مجموعــه، انجام شــده 

اســت.
بــه گــزارش کرنــا، محمــود ایرانمنــش افــزود: از پایــان 
شــهریور ماه ســال جاری کــه شــهربازی کرمــان تعطیــل 
شــد، بــه  فکر ســاماندهی آن برای ســال جدیــد بودیم؛ 

و اکنــون شــهربازی کرمــان بازســازی شــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: شــهربازی کرمــان بعد از گذشــت 
حــدود ۳۵ ســال از آغــاز فعالیــت خود، احیا و بازســازی 
شــد و این در شــرایطی  اســت که در این ســال ها، هیچ 
کار عمرانــی قابــل توجهــی در ایــن مجموعــه، انجــام 
نشــده بود.معــاون خدمــات شــهری شــهردار کرمــان 
بــا بیــان ایــن وعــده کــه پــس از بازســازی، دســتگاه های 
هیجان انگیــزی در شــهربازی کرمــان نصــب می شــود 
کــه نمونــه مشــابهی در ایــران نــدارد، از اجــرای یــک 
ســفره هفت ســین اختصاصــی و برگــزاری جشــن های 

شــبانه در ایــام نــوروز، در شــهربازی کرمــان خبــر داد.
وی، از شــهربازی کرمــان، بــه عنــوان یــک شــهربازی 
ــرای  ــان ب ــردم کرم ــوت از م ــا دع ــرد و ب ــام ب ــاوت ن متف
حضــور در شــهربازی کرمــان در ایــام نــوروز، اظهــار 
ــتگاه های  ــه ای و دس ــف رایان ــای مختل ــت: بازی ه داش
متعــدد و هیجان انگیــز ویــژه جوانــان نیــز، در ایــن 
مجموعــه راه اندازی شــده که نشــانگر توجــه مدیریت 

ــت. ــت اس ــوان جمعی ــر نوج ــه قش ــهری ب ش

4 ▲شماره 865 ▲ سه شنبه 16 اسفندماه 1401▲شماره 865 ▲ سه شنبه 16 اسفندماه 1401 5

در آســتانه ســال نــو و بررســی میــزان آمادگــی شــهرداری کرمــان بــرای 
اســتقبال از عیــد نــوروز جمعــی از خبرنــگاران از پروژهــای شــهرداری بازدیــد 

کردنــد.
بــه گــزارش ایســنا، پــارک حاشــیه ای شــهدای فاطمیــون بــا رویکــرد اقامــت 
ــد، در  ــراها را ندارن ــا و مهمانس ــل ه ــتفاده از هت ــد اس ــه قص ــافرانی ک مس
زمینــی بــه وســعت ۱۰ هــزار متــر مربــع احــداث شــده کــه در آن پیــاده راه 
ســامت بــه طــول ۸۰۰ متــر وجــود دارد. گفتنــی اســت کــه در ایــن پــارک از 
موزائیــک درجــا اســتفاده شــده اســت و بــا ایــن اقــدام ســرعت اجــرا، چهــار 

برابــر و مقاومتــش نیــز افزایــش یافتــه اســت.
۱۵ ســال پیــش بــرای جلوگیــری از تصــرف ایــن زمیــن شــهرداری اقــدام بــه 
کاشــت ۴۵۰ اصلــه درخــت کــرد و اکنــون بــه پــارک فاطمیــون تبدیــل شــده 

اســت.
در ایــن پــارک ۲۰ چشــمه ســرویس بهداشــتی عمومــی و یــک چشــمه 

ســرویس بهداشــتی ویــژه معلولیــن و دو حمــام تعبیــه شــده اســت.
ــا توجــه بــه اینکــه طبــق  وســایل تفریحــی آن در حــال نصــب اســت امــا ب
قانــون بایــد دســتگاه هــای دولتــی همــه خریدهــای خــود را از طریــق 
ســامانه ســتاد انجــام دهنــد و باتوجــه بــه تغییــر نــرخ ارز کارهای روشــنایی 

ــارک عقــب افتــاده اســت. ایــن پ
بزرگترین مجموعه تولید گل و گیاه جنوب شرق در کرمان

محمــود ایرانمنــش معــاون خدمــات شــهری شــهرداری کرمان در حاشــیه 
بازدیــد از مرکــز تولیــد گل و گیــاه شــهرداری گفــت: درخت غیرمثمــر نداریم. 
بعضــی درختــان میــوه دارنــد و برخــی میــوه نــدارد و سیاســت شــهرداری 

ایــن اســت کــه درختانــی را کاشــت کنــد کــه ثمــر زیــادی دارنــد.
او افــزود: در ایــن مجموعــه تعــداد زیــادی از درختــان میــوه ماننــد انگــور، 
زیتــون، عنــاب و ... پــرورش داده و در برخــی از نقــاط شــهر کاشــت خواهنــد 

شــد و اینجــا یــک مجموعــه بی نظیــر در جنــوب شــرق اســت.
رئیــس هیئــت مدیــره ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهری 
شــهرداری کرمــان نیــز گفــت: مجموعــه گل و گیــاه در زمینی به وســعت ۱۵ 
هکتــار احــداث شــده و آب آن از طریــق چــاه تامیــن مــی شــود و فقــط در 

نهالســتان آن هــر فصــل حــدود دو میلیــون نهــال تولیــد مــی شــود.
بــه گفتــه او، ۷۰ درصــد تولیــدات گل و گیــاه مــورد نیــاز در ایــن مجموعــه 
تهیــه مــی شــود و برخــی از نهال هــا بــه دلیــل شــرایط آب و هوایی از اســتان 

هــای دیگــر خریــداری مــی شــود.
رئیــس هیئــت مدیــره ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهری 
شــهرداری کرمــان بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ۴۷ شاســی در ایــن مجموعــه 
اســت، اظهــار کــرد: ۸۰۰۰ قلمــه شمشــاد تــرون فقــط در یــک شاســی 
پــرورش داده مــی شــود و حــدود ۲۰۰۰ قلمــه درختــان مثمــر و ۴۵۰ هــزار 

درخــت زینتــی نیــز تولیــد مــی شــود.
اجرای بزرگترین محور "نور و رنگ" در دریاچه جنگل قائم

هــادی کاربخــش معــاون ســیما و منظــر ســازمان ســیما، منظــر و فضــای 
ــازی  ــت: کارگاه زیباس ــا گف ــه بازدیده ــز در ادام ــان نی ــهرداری کرم ــبز ش س
ــن  ــه بهتری ــن هزین ــا کمتری ــرده و ب ــاز ک ــودش را آغ ــته کار خ ــال گذش از س
المان هــای باکیفیــت مثــل ســفره هفــت ســین و ... در اینجــا ســاخته مــی 

شــود.
او از ســاخت بالغ بر ۴۰ ســفره هفت ســین و المان متنوع در ســطح شــهر 
کرمــان در نــوروز ۱۴۰۲ خبــر داد و گفــت: بــرای اســتقبال از بهــار ســال جدیــد 
کــه مقــارن بــا بهــار قــرآن و مــاه مبــارک رمضــان اســت، اجــرای بــزرگ  تریــن 
محــور "نــور و رنــگ" بــه طــول یــک کیلومتــر در دریاچــه جنــگل پردیســان 

قائــم را اجــرا خواهیــم کــرد.
کاربخــش تصریــح کــرد: بــزرگ  تریــن المــان شــهری را بــه طــول ۱۵ متــر و 

ارتفــاع چهــار متــر، بــه نــام المــان "کتــاب و فرهنگ و هنــر" در ایــام نــوروز اجرا 
خواهیــم کــرد.

بــه گفتــه او، دو ســفره هفــت ســین با موضوع "پســماند" و "آتش نشــانی" 
بــا الگوگیــری از وســایل و تجهیــزات موجــود در ایــن ســازمان ها، در ســطح 
شــهر اجــرا خواهــد شــد. ضمــن آنکــه المــان "مــاه و ماهــی" و المــان هایــی 

بــا موضوعــات مــاه رمضــان در عیــد نــوروز در کرمــان اجــرا خواهــد شــد.
اضافه شدن ارابه به شهربازی کرمان

محمــود ایرانمنــش معــاون خدمــات شــهری شــهرداری کرمــان نیــز گفــت: 
ــه در  ــود ک ــی ش ــب م ــهر نص ــق ش ــی از مناط ــتی در برخ ــرویس بهداش س

برخــی از مکان هــا دائمــی و برخــی ســیار هســتند.
شــهربازی کرمــان بــا وســعت هشــت هکتــار در بلــوار ۲۲ بهمــن قــرار دارد و 
محمــود ایرانمنــش معــاون خدمــات شــهری شــهرداری کرمــان، دربــاره آن 
بیــان کــرد: از ۳۳ ســال پیــش کــه شــهربازی کرمــان افتتــاح شــده کارهــای 
عمرانــی خاصــی در آن انجــام نشــده بــود امــا در چنــد مــاه گذشــته طــرح 
جامــع و کاملــی بــرای آن تدویــن و در حــال اجراســت بــه طوریکه فــاز دومی 
بــه شــهربازی اضافــه مــی شــود و ورودی دوم کــه تونــل نــور اســت، در آن 

ایجــاد شــده اســت.
او بــا بیــان ایــن مطلب کــه همزمان با تعطیلی شــهربازی کارهای بهســازی، 
بازســازی، عمرانــی و نورپــردازی آن آغاز شــد، تصریــح کرد: در فــاز دوم لوازم 
و اســباب بــازی بــرای رده هــای ســنی مختلــف در نظــر گرفتــه شــده و "ارابه" 
کــه در خاورمیانــه نمونــه آن وجــود نــدارد در ایــن مجموعــه تعبیــه شــده 

ضمــن آنکــه صندلــی پرنــده و تــرن خانــواده بــه آن اضافه شــده اســت.
طبــق اعــام معــاون خدمــات شــهری شــهرداری کرمــان، شــهربازی کرمــان 

ظرفیــت برگــزاری مراســم ملــی بــا حضــور حــدود ۴۰۰۰ نفــر را دارد.
شــهربازی کرمــان از ســاعت ۱۸ تــا یــک بامــداد فعــال اســت و در ایــام عیــد 

نــوروز بعــد از افطــار هــر شــب جشــن در آن برگــزار خواهــد شــد.
 برپایــه ایــن گــزارش، دو چشــمه ســرویس بهداشــتی ویــژه معلولیــن نیــز 
راه انــدازی شــده و ۱۲ چشــمه ســرویس بهداشــتی بــرای اســتفاده عمــوم 

ــود دارد. وج
رضــا میرزایــی مدیرعامــل ســازمان مدیریــت حمل ونقــل بــار و مســافر 
شــهرداری کرمــان نیــز در ایــن بازدیــد گفــت: ۱۸۱ دســتگاه اتوبــوس داریــم 
کــه ۸۰ مــورد آن فعــال هســتند و ۲۷ دســتگاه در حــال بازســازی و ۹ مــورد 
در حــال پــاک شــدن هســتند. روزانــه حــدود ۴۶ هــزار مســافر را بایــد 

توســط ۸۰ دســتگاه جابجــا کنیــم.
او بــا یــادآوری خریــد ۵۰ دســتگاه اتوبــوس در ســال گذشــته، عنــوان کــرد: 
ســال ۹۵ حــدود ۱۵۰ اتوبــوس در نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی فعــال 

بــوده امــا اکنــون حــدود ۸۰ دســتگاه اتوبــوس مــی تواننــد کار کنــد.
او در پایــان گفــت: قیمــت اتوبــوس معمولــی حــدود پنج میلیــارد تومان و 

اتوبــوس برقــی حــدود ۱۳ میلیــارد تومان اســت.

PRO    BAC X3 ؛ جدیدترین محصول خودروسازان بم

سرباز کوچک بم در مسیر نبرد بزرگ

گزارشی از اقدامات شهرداری  کرمان در آستانه سال نو 

از اجرای ۴۰ سفره هفت سین و  ِالمان 
در شهر کرمان تا بهسازی و بازسازی شهربازی

پنج شــنبه یازدهــم اســفندماه »مهــدی ایرانی کرمانی« 
مولــف کتــاب »خاندان هــای کرمانــی« میهمــان برنامــۀ 
پنج شــنبه صبح هــای بخــارا بــا مدیریــت علــی دهباشــی 
ســردبیر ایــن نشــریه وزیــن بــود. در این برنامه محســن 
جال پــور و دکتــر وحیــد قنبــری، حضــور داشــتند تــا 
دهباشــی را در انجــام گفت وگــو بــا »ایرانــی« همراهــی 

کننــد. ایــن برنامــه بــا اســتقبال زیــادی مواجــه شــد.
منصــوره اتحادیــه )نظام مافی( پژوهشــگر سرشــناس 
حــوزۀ تاریــخ هــم، در یادداشــتی بــه همیــن مناســبت، 
ــی«  ــای کرمان ــاب »خاندان ه ــت و کت ــن نشس ــارۀ ای درب
نوشــت: »می خواهــم درود گــرم خــود را بــه باشــندگان 
ایــن نشســت پیشــکش کنــم کــه گردهــم آمده انــد تا به 
ــارز از کوششــی ارزنــده در  بررســی نمونــه ای روشــن و ب

حــوزۀ تاریــخ خاندانــی بپردازنــد«.
متن این یادداشت را در ادامه بخوانید.

 در میــان کمبودهــا و کاســتی های تاریخ نــگاری معاصــر 

ایــران، هماننــد نبــود تاریــخ جامــع و فراگیــر زنــان، نبــود 
ــخ  ــود تاری ــی، کمب ــش ایران ــا دان ــر و ی ــع هن ــخ جام تاری
خالــی  جــای  نبایــد  بی گمــان  اجتماعــی،  و  مردمــی 

ــت. ــده گرف ــز نادی ــی« را نی ــخ خاندان »تاری
کــم توجهــی در بررســی اســناد خاندانــی و شــرح حــال 
خاندان هــای تاریــخ ســاز ایــران، مــا را بــا انبوهــی از 
مطالعــات انجــام نشــده و اســناد در حــال فراموشــی و 
نابــودی مواجــه کــرده کــه خــود منجربه محصورشــدن 
بی پاســخ،  آیــای  و  اگــر  هــزاران  میــان  در  تاریخ نــگار 
ازجملــه در حــوزه نسب شناســی اقــوام و خاندان هــا 

ــت. ــده اس ش
اگرچــه اهمیــت تاریــخ خاندانــی family history  را 
شجره نویســی  یــا  نسب شناســی  میــزان  بــه  نبایــد 
فروکاســت، امــا از ویژگی هــای آن، همــان ریشــه یابی ها 
در  سرنوشت ســاز  رویدادهــای  و  اعقــاب  ترســیم  و 

تاریــخ اســت! آن فراموش شــدگان  زندگــی 
 بــا نگاهــی کوتــاه بــر برخــی ویژگی هــا، می خواهــم درود 
گــرم خــود را بــه باشــندگان این نشســت پیشــکش کنم 
ــن  ــه ای روش ــی نمون ــه بررس ــا ب ــد ت ــم آمده ان ــه گرده ک
و بــارز از کوششــی ارزنــده در حــوزه تاریــخ خاندانــی 

بپردازنــد.
برخــی  تبارنامــه  از  گزیــده ای  کتــاب  آنکــه  از  پــس 
ــری  ــد قنب ــر وحی ــیله دکت ــه وس ــی ب ــای کرمان خاندان ه
بــه دســت مــن رســید، بــار دیگــر برایــم حماســه زندگــی 

مردمــان دالور و خاندان هــای پرنفــوذ و دانش پــرور و 
ــد. ــده ش ــن! زن ــان زمی ــر کرم صنعتگ

کتــاب پیــش روکــه مجموعــه ای از تاریخچــه و تبارنامــه 
حــدود 50 خانــواده کرمانــی و مــردم اســتان و ایالــت 
پیشــینه  بــا  خوبــی  بــه  را  خواننــده  اســت،  کرمــان 
خاندان هــای گزیــده و جایــگاه اجتماعــی، اقتصــادی و 

فرهنگــی آن هــا، آشــنا می کنــد.
 از آنجــا کــه نویســندۀ پژوهشــگر، جنــاب آقــای مهــدی 
ایرانــی کرمانــی، نــه فقــط از ســر فروتنی،کــه به راســتی از 
دیــد واقع بینــی،  اثــر خــود را گزیــده ای از تبارنامــۀ برخــی 
خاندان هــای کرمانــی نــام نهــاده، آرزو دارم تــا ایــن گزیدۀ 
وزین را در آینده ای نزدیک به دانشــنامه ای چند جلدی 
در شــناخت اقــوام و خاندان هــای کرمانــی تبدیــل کننــد.

در پایــان، ضمــن تبریــک بــه جنــاب ایرانــی، می خواهــم 
ــه  ــازم ک ــراه س ــجاعانه او هم ــخن ش ــن س ــا ای ــود را ب خ
می گویــد: »هــر انســان بــه صــرف زنــده بــودن، قهرمانی 
اســت با تبار دســت کم دویســت هزار ســاله. هیچ تبختر 
و جالــی متوجــه آن هایــی نیســت کــه در تبارنامه هــا 
آمده انــد. بخــش کوچکــی از جماعــت انســانی کــه از 
رفاهــی نســبی برخــوردار بــوده، نقــش و جایگاهــی در 
جوامــع داشــته؛ باســواد بــوده یــا آدم هایــی باســواد در 
خدمتــش بوده انــد، توانســته بــه ضبــط وقایــع و تاریــخ 
بپــردازد و بخــش بســیار کوچک تــری تاریــخ خانواده هــا 

ــد«. ــظ کرده ان ــا را حف ــرات آن ه و اث

یادداشت منصوره اتحادیه)نظام مافی( پژوهشگر تاریخ؛

کتاب »خاندان های کرمانی« کوششی ارزنده است

شــرکت خودروســازان بــم، محصــول جدیــدی بــا نــام 
Pro BAC X۳ را آمــاده ورد بــه بــازار خــوردو ایــران کــرده 
اســت. ایــن خــودرو در کاس مینــی کــراس اوور هــا 
قــرار مــی گیــرد و بــا طــول ۴ متــر بــرای نخســتین بــار در 

نمایشــگاه خــودرو کرمــان ســال ۱۴۰۱ رونمایــی شــد.
ایــن خــودرو با چنین ابعادی کوچکترین مینــی کراس 
بــازار ایــران لقــب مــی گیــرد کــه قــرار اســت اردیبهشــت 
ســال آینــده عرضــه آن  بــه  صــورت تولیــدی آغــاز شــود. 
مهمتریــن رقبــای پیــش روی ایــن خــودرو از خانــواده 
مدیــران خــودرو مــدل X22 پــرو و از کرمــان موتورجــک 
S3 اســت. Pro X3 شــاید ابعــاد کوچکتــری از رقبــا 
داشــته باشــد امــا از نظــر مشــخصات فنــی و امکانــات 
رفاهــی و ایمنــی تقریبــا در ســطحی برابــر بــا آن هــا قــرار 
مــی گیــرد و احتمــاال بــا قیمتــی رقابتــی تــر از رقبایــش 

قــدم بــه میــدان بــزرگ رقباتــی خواهــد گذاشــت. 
ــرکت  ــی ش ــازار رقابت ــن ب ــن زمی ــرد در پرتیراژتری ــن نب ای
کــراس  بیــن  یعنــی  خصوصــی  خودروســاز  هــای 
 Pro X3 اوورهــای کوچــک شــهری صــورت مــی گیــرد و
قــرار اســت بــا ریزنقشــی و چهــره جذابــش، ســهمی از 
آن را عایــد خــود کنــد. بــه همیــن بهانــه فرصتی دســت 

داد تــا ماقاتــی بــا این مینــی کــراس جدید بازار داشــته 
باشــیم کــه مشــروح آن را در ادامــه خواهیــد خوانــد.

برنــد مــادر ایــن مینــی کــراس شــهری بــا نــام Maple یــا 
همــان درخــت افــرا شــناخته مــی شــود کــه حــدود 20 
ســل از تاسیســش مــی گــذرد و از ابتــدا ســهم عمــده 
آن در مالکیــت جیلــی بــوده اســت. حــدود 15 ســال 
قبــل زمزمــه هــای تولیــد ســدنی از ایــن برنــد در ایــران 
بــه گــوش مــی رســید امــا بــه وقعیــت نپیوســت و در 
همــان ســال هــا، SMA یــا Maple بنــا بــر تصمیــم 
جیلــی مدتــی بــه خــواب رغفت تــا برنــدی دیگــر جایش 
را بگیــرد امــا در ســال 2020، جیلی با شــریک جدیــدش در 
Maple تصمیــم گرفــت تولیــد را بــا یکــی از محصوالت 
اقتصــادی جیلــی یعنــی مینــی کــراس X3 از طــر بگیرد 
و در کنــار آن بــه توســعه ســبد محصــوالت الکتریکــی 
بپــردازد. اینگونــه شــد کــه مینــی کــراس X3 برنــد 
Maple را از خــواب حــدودا 5 ســاله بیــدار کــرد و بــا ارائــه 
نســخه فیــس لیفــت ایــن مینــی کــراس در ســال 2022، 
مســیرش به ســمت بــازار ایــران از طریق خودروســازان 

بــم و گــروه خودروســازی کرمــان خــودرو آغــاز شــد.
بــرای لمــس بهتــر ابعــاد ایــن مینــی کــراس بهتــر اســت 

ــو  ــری از رن ــول کمت ــانتیمتر ط ــدود 10 س ــه ح ــد ک بدانی
کپچــر دارد و در مقایســه بــا ام وی ام X22پرو و چانگان 
CS35 نیــز 20 ســانتیمتر طولش کمتر اســت امــا از نظر 
فاصلــه بیــن دو محــور ایــن اختــاف بــه حــدود 10 تــا 15 
ســانتیمتر می رســد که البته تاثیــر چندانــی رای فضای 
پــای سرنشــینان بخصوص در عقب نگذاشــته اســت. 
طراحــی ظاهــری آن در نــگاه نخســت جــذاب و دلربــا 
اســت و بــه عنــوان خودرویــی اقتصــادی)در کاس 
خــودش و در مقیــاس اقتصــدی ایــران(، یــک خــودرو 

ارزان ســازی شــده را القــا نمــی کنــد. 
در نمــای ظاهــری، رینــگ هــای 16 اینچــی آلومینیومــی، 
ورود بــدون کلیــد، چــراغ هــای روشــنایی در روز و آینــه 
ــی  ــم م ــه چش ــه آن ب ــن ری بدن ــرم ک ــا گ ــی ب ــای برق ه
خــورد و بــه دلیــل کاهش شــیب ســتون A این خــودرو 
در فیــس لیفــت تبدیــل آن بــه مینــی کــراس، آینه هــای 
جانبــی بــه بخشــی عقــب تــر منتقــل شــده انــد کــه در 
نتیجــه آن یک مثلثی)لچکی( اضافه روی شیشــه جلو 
پدیــد آمــده کــه آن را از رقبایــش در ظاهــر متمایــز مــی 

کنــد و البتــه تاثیــر چندانــی روی دیــد راننــده نــدارد.
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موضــوع فیلترینــگ ۲ پلتفــرم محبــوب اینســتاگرام و 
واتــس اپ در ماه هــای اخیــر تبدیــل بــه یــک چالــش 
جــدی شــده اســت. در هفته های گذشــته محدودیت 
پلتفرم هــای متــا وارد فــاز جدیــدی شــده و بحــث رفــع 
فیلترینــگ، بــه پاســخگویی شــرکت متــا و تصمیــم 
شــورای امنیــت کشــور گــره خــورده اســت.تا بــه امــروز 
شــرکت متــا پاســخ رســمی بــه نامــه مرکــز ملــی فضــای 
ــن دو  ــت ای ــه فعالی ــرط ادام ــت. ش ــداده اس ــازی ن مج
پلتفــرم، معرفــی نماینــده رســمی مســتقر در ایــران 
ــا  ــوی مت ــه از س ــت نام ــس از دریاف ــا ۱۰ روز پ ــر ت حداکث

بیــان شــده اســت.
شرکت آمریکایی در این مقطع به ایران نمی آید

بــه گــزارش گســترش نیــوز، پیــش بینــی هــا حکایــت از 
ایــن دارد که مســئوالن مربوطه بــرای ادامه فیلترینگ 
واتس اپ و اینســتاگرام مصمم هســتند. البته در این 
میــان واکنــش افــکار عمومــی و کارشناســان موضوع 
مهمــی اســت کــه بایــد مد نظــر مســئوالن تصمیم گیر 
باشــد. از نظــر کارشناســان طــرح چنیــن موضوعــی 
به نوعــی فرافکنــی محســوب می شــود. کشــور مــا در 
شــرایط تحریمــی قــرار دارد و امــکان پذیــرش نماینــده 
اصــًا وجــود نــدارد. بحــث نماینــده داشــتن یعنــی 
ــران کــه در وضعیــت فعلــی چنیــن امــری  ــا ای ارتبــاط ب

شــدنی نیســت.
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه شــرکت های آمریکایــی 
در ایــن وضعیــت پیچیــده تحریمی بــه ایــران نخواهند 
ــا  ــنه ب ــه حس ــتن رابط ــود داش ــا وج ــا ب ــی ه ــد. چین آم
مــا، دفتــر مرکــزی در ایــران ندارنــد. بــه طــور مثــال 
شــرکت هــوآوی به عنــوان یــک برنــد مطــرح، در ایــران 

دفتــر رســمی نــدارد؛ در نتیجــه نبایــد توقــع داشــت که 
شــرکت آمریکایــی در ایــران اقــدام بــه راه انــدازی دفتــر 

کنــد.
مسئوالن درک درستی از اقتصاد ندارند

ــا  ــدگان مت ــور نماین ــدم حض ــش رو ع ــناریو پی ــک س ی
ــش در  ــم دان ــئوالن ک ــود مس ــا وج ــت. ب ــور اس در کش
حــوزه فنــاوری و اتخــاذ تصمیم هــای غیــر منطقــی 
مســیر بــرای پیشــرفت فنــاوری همــوار نخواهــد شــد. 
ادامــه داشــتن رونــد فعلــی تنهــا ضــرر و زیــان گســترده 
بــرای کســب و کارهــا را بــه همــراه خواهــد داشــت. در 
ــب و  ــرای کس ــژه ب ــهیات وی ــد تس ــی بای ــرایط بحران ش
کارهــا ایجــاد شــود تــا آســیب کمتــری ببیننــد و شــاهد 

تعطیلــی گســترده ایــن کســب و کارهــا نباشــیم.

راه اندازی پلتفرم داخلی بچه بازی نیست!
در خصــوص اســتفاده از پلتفرم هــای داخلــی، یــک 
ســری ســؤاالت جــدی را مطــرح می کنیــم. کشــورهای 
اروپایــی مثــل آلمــان یــا فرانســه، بــه لحــاظ تکنولــوژی 
وضعیــت مشــخصی دارنــد و طبعــا از مــا عقب تــر 
ســاخت  بــرای  کشــورها  ایــن  چــرا  حــال  نیســتند! 
پلتفــرم بومــی اصــرار و تکاپــو ندارنــد؟ بی تردیــد بــرای 
مســئوالن ایــن کشــورها نیــز، مســئله امنیــت اهمیــت 
باالیــی دارد و نشــان  داده انــد کــه بیشــتر از مــا نگــران 
شــهروندان خــود و حریــم شخصی شــان هســتند. بــا 
ایــن تفاســیر، چــرا دولت هــای اروپایــی بــرای راه انــدازی 

پلتفــرم بومــی اشــتیاقی ندارنــد؟
ــی  ــه عمل ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــورها ب ــن کش ای
کــردن چنیــن طرحــی، بــه منابــع بــاال و میــزان باالیــی 

ــا  ــی آن ه ــدوده جغرافیای ــه در مح ــر ک ــب و کارب از نص
ازنظــر  کــه  کشــوری  تنهــا  دارد.  نیــاز  نــدارد  وجــود 
جمعیتــی پتانســیل چنیــن شــرایطی را دارد، کشــور 
چیــن اســت.حتی کشــور هنــد هــم بــا داشــتن بمــب 
اتــم، فضاپیمــا، تکنولــوژی و نرم افــزار بهتــر نســبت بــه 
مــا، بــه ســمت چنیــن فضایــی حرکــت نکــرده اســت؛ 
ــه  ــی و دغدغ ــرق مل ــرت، ِع ــد غی ــا فاق ــی هندی ه یعن
هســتند؟ کشــورهای مذکــور می داننــد کــه راه انــدازی 
پلتفــرم بچه بــازی نیســت و به جــای جنــگ بــا دنیــا 
و مطــرح کــردن ادعاهــای پــوچ، بایــد ابتــدا بــه فکــر 
معیشــت مــردم بــود و اقتصــاد کشــور را ســاماندهی 

کــرد.
پیش نیاز مهمی که مسئوالن آن را پاس نکردند

ایــن  بــا ســایر کشــورهای جهــان، اولویــت  تعامــل 
کشــورها بــه شــمار مــی رود و ســپس در دل ایــن 
تعامــل، بــه مطالبــات خــود نیــز می پردازنــد. بــه ایــن 

شــکل کــه بــا اینســتاگرام، متــا و گــوگل وارد معاملــه 
منطقــی و صحیــح می شــوند. ایــن مســائل اصــول و 
ــق  ــل و منط ــه تعام ــر پای ــد ب ــود را دارد و بای ــد خ قواع
صــورت بگیــرد. نمی تــوان در ابتــدا بــرای دنیــا آرزوی 
مــرگ کــرد و بعــد طلب دیتــا و همراهی از شــرکت هایی 

ــت. ــاپ داش ــتاگرام و واتس ــل اینس مث
در حــال حاضــر کشــوری نظیــر ترکیــه نیز بــا متا قــرارداد 
بــا  تعامــل  حــال  در  درســت  چهارچوبــی  در  و  دارد 
پلتفرم هــای معــروف اســت. ترکیــه بــا جامعــه جهانــی 
ــه،  ــادی و معقوالن ــار ع ــذر رفت ــدارد و از گ ــگ ن ــر جن س
ــکاری  ــی هم ــته و به خوب ــرارداد داش ــا ق ــرکت مت ــا ش ب
می کنــد. متأســفانه مــا هنــوز به ایــن درک نرســیده ایم 
مطالبــه  بــه  ســپس  و  کــرد  تعامــل  بایــد  اول  کــه 
ــوص  ــن خص ــتان در ای ــه دوس ــه مطالب ــت. البت پرداخ
آن کارهــای درســتی  از  امــا قبــل  نادرســت نیســت 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ص

راه اندازی پلتفرم داخلی بچه بازی نیست

آینده تاریک اینستاگرام؛فیلتر تا ابد؟

ــزار  ــان ۲۴ ه ــتان کرم ــت: در اس ــان گف ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
شــغل در ســال جــاری بــه عهده کمیته امــداد بود کــه با هزینــه ۱۲۵۰ میلیارد 

تومــان تاکنــون ۲۰ هــزار و ۵۰ شــغل ایجــاد شــده اســت.
ناصــر عســکری نــژاد در دیــدار بــا نماینــده ولــی فقیــه در اســتان کرمــان بــه 
مناســبت فــرا رســیدن هفتــه احســان و نیکــوکاری اظهار کــرد: همه مــردم در 
عرصــه خیــر و احســان حضــور فعال و چشــمگیر دارنــد و در واقــع از ما جلوتر 

هستند.
وی بــا اشــاره بــه ۱۴ اســفند ســالروز تاســیس کمیتــه امــداد افــزود: کمیتــه 
امــداد در عرصــه هــای مختلــف بــه محرومــان کــه در واقــع صاحبــان اصلــی 
ــتی و  ــوزه معیش ــر ح ــاوه ب ــد و ع ــی کن ــانی م ــت رس ــتند، خدم ــام هس نظ
حمایتــی، بــه توانمندســازی بیشــتر توجــه شــده و کام امــام راحــل مبنــی بر 
اینکــه کار امــداد، مــدد بــه حیــات و زندگــی شــرافتمندانه اســت، در دســتور 
کار قــرار گرفتــه و در دهــه اخیــر بــه صــورت خــاص توانمندســازی دنبــال مــی 
شــود. عســکری نــژاد در ادامــه بیــان کــرد: در اســتان کرمــان ۱۱۸ هزار خانــوار از 
خدمات کمیته امداد اســتفاده می کنند و در راســتای توصیه مقام معظم 
رهبــری مبنــی بــر خودکفایی با محوریت اشــتغال بــا درآمد ثابــت، اخیــرا ۲۰۰۰ 
خانــوار از تحــت حمایــت امــداد خــارج شــدند و بهمــن مــاه امســال جشــن 

خودکفایــی آنهــا را برگــزار کردیــم.
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان گفــت: ماهیانــه حــدود ۹۰ میلیــارد 
تومــان بــه مســتمری بگیــران کمیتــه امــداد اســتان پرداخــت مــی شــود امــا 
زیــاد کفــاف زندگــی آنهــا را نمــی دهد و اعام شــد ســال آینده عدد مســتمری 

۳۰ درصــد رشــد خواهــد داشــت.
وی اظهــار کــرد: در زمینــه تامیــن جهیزیــه نوعروســان ســال قبــل ۳۸ میلیارد 
و امســال ۱۰۰ میلیــارد تومــان پرداخــت شــده و تامیــن لــوازم ضــروری منــزل 

مددجویــان، امســال ۶۰۵۱ مــورد بــوده اســت.
عســکری نــژاد بــا بیــان اینکــه امســال ۱۶۱ میلیــارد تومــان وام قرض الحســنه 
ضــروری بــه مددجویــان کمیتــه امــداد اســتان کرمــان پرداخــت شــده، اظهــار 
کــرد: حمایــت از زنــان سرپرســت خانــوار در اولویــت بیمــه هــای اجتماعــی مــا 
قــرار دارنــد و در زمینــه کمــک به تامین ســامت نیازمنــدان و ارتقاء شــاخص 

هــای بهداشــتی امســال ۱۹ میلیــارد تومــان هزینه شــده اســت.
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه در 

توانمندســازی بخــش عمــده کار ایجــاد اشــتغال پایــدار اســت و در کنــار آن 
مســائل فرهنگــی و مذهبــی را دنبــال مــی کنیــم، گفــت: بیــش از ۳۵ درصــد 
اشــتغال کشــور را کمیتــه امــداد ایجــاد مــی کنــد و امســال ۵۰۰ هــزار شــغل 

دولــت ســیزدهم بــه عهــده امــداد بــوده اســت.
وی اظهــار کــرد: در اســتان کرمــان ۲۴ هــزار شــغل در ســال جــاری بــه عهــده 
کمیتــه امــداد بــود کــه بــا هزینــه ۱۲۵۰ میلیــارد تومــان تاکنــون ۲۰ هــزار و ۵۰ 

شــغل ایجــاد شــده اســت.
عســکری نــژاد بــا اشــار بــه اینکــه ســال جــاری ۱۲۰ میلیــارد تومــان در بخــش 
مســکن مددجویــان کمیتــه امــداد اســتان هزینــه شــده، تصریــح کــرد: فــردا 
در ارتبــاط ویدئوکنفرانــس بــا حضــور رئیــس جمهــور ۱۸۴۰ واحــد مســکونی 
مددجویــان اســتان افتتــاح می شــود و هشــت درصد از منازل کمیتــه امداد 

کشــور در اســتان کرمــان بهــره بــرداری مــی شــود.
بــه گــزارش ایســنا، حجت االســام و المســلمین حســن علیدادی ســلیمانی 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان کرمــان در ایــن نشســت خطــاب بــه مدیــرکل 

و کارکنــان کمیتــه امــداد گفــت: شــما در ایــن نهــاد ارزشــمند در واقــع رزمنــده 
مبــارزه بــا فقــر و بیــکاری در ســنگر دفــاع از قشــر آســیب پذیر جامعــه خدمت 

مــی کنید.
ــد  ــت و می خواه ــک اس ــادی و چاب ــداد جه ــه ام ــت کمیت ــزود: ماموری وی اف
کار بزرگــی در محرومیــت زدایــی کشــور انجــام بدهــد و امــداد زمانــی کــه مــی 
خواهــد اتفــاق بیفتد باید با ســرعت، دقــت الزم و رســاندن به اهلش محقق 

شــود.
علیــدادی ســلیمانی بیــان کــرد: نــام امــام راحــل در ایــن نهــاد بــه معنــی ایــن 
اســت کــه نــگاه انقابــی و دینــی را بــه حرکت محرومیــت زدایــی تزریق کــرده و 
جنبــه الهــی بــه آن مــی دهــد که از ابتــدا تا انتهــای کار، برخورد انقابــی و دینی 
براســاس خط و مشــی امام انجام می شــود و کمیته امداد از بدو تاســیس 

تاکنون نشــان داده اینگونه اســت.
ــارج  ــداد خ ــه ام ــت کمیت ــا از حمای ــرد ت ــد ک ــراد تاکی ــازی اف ــر توانمندس وی ب
شــوند، هرچنــد افــراد نیازمنــدی هســتند کــه بایــد همــواره حمایــت شــوند.
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