
مدیرکل محیط زیست استان کرمان 
خطاب به شوراهای شهر:

در انتخاب شهردار به برنامه های 
زیست محیطی کاندیداها 

توجه ویژه شود
کرمان  استان  محیط زیست  مدیرکل  جامعه:  گروه 
به  شهرداران،  انتخاب  در  تا  خواست  شهر  شوراهای  از 
داشته  ویژه  توجه  کاندیداها  زیست محیطی  برنامه  های 

باشند.
شاکری یادآور شد: »توجه به مسائل زیست محیطی در 

حال حاضر به یک مطالبه ی عمومی تبدیل شده است«.
با  گفت وگو  در  شهریورماه   10 شاکری  مرجان 
فردای کرمان با تاکید بر اینکه از شوراهای شهر می خواهم 
محیطی  زیست  برنامه های  به  شهرداران  انتخاب  در  که 
توجه ویژه داشته باشند، افزود: »افزایش سرانه ی فضای 
مبدا،  از  تفکیک  طرح  و  پسماند  مدیریت  نحوه ی  سبز، 
نظر  در  عمومی،  حمل ونقل  حوزه ی  به  مربوط  مسائل 
واحدهای  با  برخورد  برای  پاک  هوای  قوانین  گرفتن 
بازیافت  حوزه ی  در  که  واحدهایی  ساماندهی  آالینده، 
فعالیت می کنند از جمله برخی مواردی است که مدیریت 
شهرها می تواند برای کمک به محیط زیست، آن را مدنظر 

قرار دهد«.
استان  شهرهای  در  مهم  »مسئله   کرد:  اظهار  وی 
این  نیاز است در  کرمان، نخاله های ساختمانی است که 
زمینه نیز شوراها و شهرداری ها به طور جدی ورود کنند«.

شاکری با بیان اینکه محیط زیست مسئله ای است که 
شاهد  »مدام  گفت:  می کنند،  توجه  آن  به  مردم  همه ی 
طرح مطالبات زیست محیطی مردم هستیم که خواسته ی 
داریم. خواهش  تاکید  آن  بر  نیز  ما  و  به حقی هم هست 
می کنیم شوراها نیز، برنامه های زیست محیطی شهرداران 
را مدنظر قرار دهند که بسیار برای توسعه ی پایدار شهری 

اهمیت دارد«. 

اداره کل حفاظت محیط زیست کرمان
خبر داد

معرفی 140 واحد صنعتی به 
مراجع قضایی 

پایش  و  نظارت  معاون  – گروه جامعه:  فردای کرمان 
معرفی 140  از  کرمان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره 
واحد صنعتی به مراجع قضایی به استناد ماده ی 1۶ قانون 
به دلیل عدم  اقدام  این  هوای پاک خبر داد و گفت که 
ثبت اطالعات در سامانه ی جامع محیط زیست انسانی و 

انجام خوداظهاری صورت گرفته است.
کرد:  اظهار  غفاری  داریوش  کرمان،  فارس  به گزارش 
بر  مبنی  صنایع  صاحبان  قانونی  تکلیف  به  توجه  »با 
ارائه ی خوداظهاری و ارائه ی آمار و مستندات به اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان و به منظور نظارت و پایش 
مکاتبات صورت گرفته  و  اخطارها  بهتر صنایع، علی رغم 
اقدامی در خصوص خوداظهاری انجام ندادند که در نهایت 
به  ماه گذشته،  بررسی  مسائل فنی در طول سه  از  پس 
استناد ماده ی 1۶ قانون هوای پاک، این صنایع به مراجع 
قضایی استان معرفی شدند تا براساس قوانین اقدام الزم 

با آن ها صورت گیرد«.
وی افزود: »در راستای تحقق شعار سال و حمایت از 
توسعه و اشتغال استان و تولید ملی در مرحله ی اول با 
انجام مکاتبه و ارائه ی راهنمایی الزم و در مرحله ی دوم 
به صورت اخطار کتبی، موارد تخلف به صاحبان صنعت 

اعالم شده است«.
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست 
کرمان اظهار کرد: »علی رغم اقدام مثبت تعدادی از صنایع 
در ثبت اطالعات در سامانه ی جامع محیط زیست انسانی 
و انجام خوداظهاری، برخی از صنایع بدون هیچ توجهی به 
تکلیف قانونی، از انجام خوداظهاری خودداری کردند که 
حسب وظیفه ی قانونی، پیگیری قضایی در این خصوص 

در دستور کار این اداره کل قرار گرفت«.
غفاری از کلیه ی صنایع استان خواست، هر چه سریع تر 
سامانه ی  در  را  خود  صنعتی  واحد  به  مربوط  اطالعات 
  iranemp.ir نشانی   به  انسانی  زیست  محیط  جامع 
ثبت کنند تا از   مشوق های قانونی الزم برخوردار شوند. 

رسیدگی به 19 پروند ۀ قطع درختان 
در شهرستان کرمان؛

متخلف قطع درختان تاغ 30 
میلیارد ریال جریمه شد

گروه اطالع رسانی: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
و  درخت  قطع  به  اقدام  که  »فردی  گفت:  کرمان  شهرستان 
دست کاشت  جنگلی  اراضی  محدوده ی  در  تاغ  درختچه های 
هفت باغ و جاده ی قدیم جوپار کرده بود، به پرداخت 30 میلیارد 

ریال جزای نقدی محکوم شد«.
و  طبیعی  منابع  کل  اداره  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
آبخیزداری استان کرمان، مصطفی قطبی نژاد اظهار کرد: »یک 
فرد متخلّف به جرم قطع درختان تاغ در شهرستان کرمان به 

پرداخت 30 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد«.
وی افزود: »فرد خاطی اقدام به قطع درخت و درختچه های 
تاغ در محدوده ی اراضی جنگلی دست کاشت هفت باغ و جاده ی 

قدیم جوپار کرده بود«.
قطبی نژاد از رسیدگی به پروند ه ی 19 متخلف قطع درختان 
تاغ در شهرستان کرمان خبر داد و گفت: »پرونده های این افراد 

در حال رسیدگی و صدور حکم است«.
از  درختان  قطع  و  چوب  قاچاق  این که  به  اشاره  با  وی 
عوامل اصلی تخریب جنگل های دست کاشت است، بیان کرد: 
»نگهداری این جنگل ها با توجه به شرایط اقلیم حاکم بر استان 
به منظور جلوگیری از فرسایش  خاک و هجوم شن های روان 
اهمیت بسیار زیادی دارد که با حضور مستمر نیروهای پاسگاه 
و  سودجو  افراد  با  شهرستان  طبیعی  منابع  از  حفاظت  ویژه 

متخلف برخورد می شود«.
کرمان  آبخیزداری شهرستان  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
ادامه داد: »با توجه به وسعت و پراکنش عرصه های منابع طبیعی 
شهرستان کرمان مردم در صورت مشاهده هرگونه تخریب و 
قاچاق  مرتعی،  بوته های  و  اشجار  قطع  ملی،  اراضی  تصرف 
و... ضمن تماس  چوب و محصوالت جنگلی و مرتعی، حریق 
مرتع، ضمن  و  امداد جنگل  کد  و 139  با شماره های 1504 
اطالع رسانی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمان 

را در امر حفاظت از عرصه های منابع طبیعی یاری کنند«. 

سفر ابدی معمار ساختمان های دانشگاه شهید باهنر کرمان
گروه جامعه: مهندس محسن میرحیدر، 
طراح  و  معمار  ایران،  معماری  مفاخران  از 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  ساختمان های 

درگذشت. 
 1315 سال  متولد  و  کرمانشاه  اهل  او 
به واسطه ی  بیش تر  و  بود  خورشیدی 
در حوزه ی  که  درخشانی  و  پربار  کارنامه ی 
و  بود  سرشناس  و  سرآمد  داشت،  معماری 
برای کرمانی ها نیز نامی آشنا و ویژه داشت 
چراکه عالوه بر طراحی دانشگاه شهید باهنر، 
در پروژه های دیگری در کرمان نقش داشت.

درجه ی   دارای  میرحیدر  مهندس 
از  برنامه ریزی و طراحی شهری  Ph.M در 

موسسه معماری لندن  )A-A(بود. 
او که پیش از انقالب و پس از بازگشت از 
انگلستان به همراه مهندس منفح، مهندس 
مهندسان  از  دیگر  جمعی  و  شریعت زاده 
برجسته ی تخصص های وابسته به معماری، 
کرده  تاسیس  را  »بنیان«  مشاور  مهندسان 
به عنوان عضو هیات  تا سال 13۶0  بودند، 
سرپرستی  به  مدیرعامل  قائم مقام  و  مدیره 
پرداخت.  متنوعی  و  پرشمار  پروژه های 
بود  حدی  در  بنیان  موفقیت آمیز  فعالیت 
از  یکی  به   1357 سال  در  شد  باعث  که 
با  منطقه  مشاور  مهندسان  بزرگ ترین 
جمعیتی بیش از 300 مهندس و متخصص 

بدل شود. 
این  ملی  شاخص  پروژه های  میان  از 
دوران که میرحیدر مستقیما در آن ها نقش 
و  پردیزه  جامع  طرح  به  می توان  داشت، 
)بعدها  کرمان  ملی  دانشگاه  ساختمان های 
ساختمان  کرمان(،  باهنر  شهید  دانشگاه 
مرکز پخش شرکت ملی نفت ایران، آشیانه 
و  مهرآباد  فرودگاه  دولتی  هواپیماهای 
ایران اشاره  چاپخانه اسکناس بانک مرکزی 

کرد. 
یار  همراه  به   13۶2 سال  در  اما  وی 
جمعی  و  شریعت زاده  مهندس  دیرینش 
مشاور  مهندسان  برجسته،  مهندسان  از 
تا  زمان  آن  از  که  نهاد  بنیاد  را  »پیرراز« 
سال 1387 هدایت و رهبری آن را در مقام 

مدیرعاملی بر عهده داشت.
مهندسان مشاور پیرراز در دهه ی 70 با 
کارهای  کشور،  در  معماری  کارهای  رونق 
که  کردند  آغاز  را  معماری  بزرگ  و  جدید 
نشستند.  ثمر  به   80 دهه ی  اواسط  تا 
از:   بودند  عبارت  شاخص  پروژه های  این 
تختخوابی   540 آموزشی  بیمارستان های 
و  جامع  طرح  کرمان،  افضلی پور  علیرضا 
ساختمان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان و 
ایران، طرح های  شهر کرمان، کتابخانه  ملی 
توسعه ی جنوبی و غربی حرم مطهر حضرت 
هدایت  و  رهبری  و  قم  در  معصومه)س( 
بین المللی  همایش های  ساختمان های 
مشاور  نقش  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
امین کارفرما که به سرانجام رسیدن هر یک 
از آن ها اعتباری جهانی برای کشورمان ایران 

به همراه داشته است.
مهندس میرحیدر معتقد بود که معماری 
نه تنها یک فن بلکه یک هنر است و تاکید 
داشت جامعه این هنر - فن را ارج نهاده و 

به آن توجه کند. 

از  را  حوزه  این  مشکالت  از  یکی  او، 
شدن  کم رنگ  و  بزرگ  تیم های  رفتن  بین 

کارهای تیمی می دانست. 
میرحیدر می گفت: »سالیان سال و قرن ها 
سرمشق  و  زده  را  اول  حرف  ما  معماری 
معماران جوامع دیگر بوده است. معماری ما 
که زمانی پاسخگوی پسند و خورند زندگی 
مردم و متناسب با شرایط اقلیمی و محیطی 
آن  از  و  شده  منزوی  امروز  بوده،  و...  محل 
نه در دانشکده ها، نه در جامعه و نه در دنیا 
حرفی به میان نمی آید... معمار ما ریزه ریزه 
تازه  عده  یک  برابر  در  را  خود  شخصیت 
به دوران رسیده، کارفرماهای حسرتی و مقلد 
ما  معمار  است.  داده  دست  از  غربی  تمدن 

خودباخته ی هنر غرب شده است«.
تاثیرگذار  افراد  از  یکی  که  میرحیدر 
 15 بود،  ایران  معاصر  معماری  عرصه ی  در 
خاک  نقاب  در  روی  امسال،  شهریورماه 

کشید و به سفر ابدی رفت.
پاسداشت  و  او  یاد  گرامیداشت  با 
دانش  و  هنر  ارتقای  در  کوشش هایش 
گزیده ای  ایران؛  در  شهرسازی  و  معماری 
که  ابراهیمی  زهره  با  را  او  گفت وگوی  از 
به  هفته نامه ی»استقامت«  در   ،93 سال  در 
دانشگاه  خدمتگزار  شش  از  تجلیل  بهانه ی 
کرمان منتشر شد را بازنشر می  کنیم، که در 

ادامه می خوانید.

درباره ی  کمی  لطفا  مهندس،  آقای 
دانشگاه  ساخت  و  طراحی  چگونگی 
کرمان توضیح دهید و ارزیابی خودتان را 

به عنوان معمار این دانشگاه بفرمایید؟

کاری که ما انجام می دادیم، کاری منطقی 
تمام  در  که  بود  بر ضوابطی  مبتنی   و  بود 
می شد  انجام  کشور  از  خارج  دانشگاه های 
معماری  نظر  از  نبود.  وارد  آن  به  ایرادی  و 
منطقه ی  کویری  و  اقلیمی  شرایط  هم 
رعایت  و  بودیم  گرفته  نظر  در  را   کرمان 
بر  عالوه  معماری  طراحی  می کردیم. 
هست؛  هم  سلیقه ای  کمی  اقلیمی،  شرایط 
و  قبول  مورد  می تواند  این که چه طور طرح 
واقع شود. در زمانی  عالقه ی طیف وسیعی 
که ما طراحی و برنامه ریزی را شروع کردیم، 
آقای افضلی پور یک تراکتور تهیه کرد، یک 
لوله ی  یک  که  بست  آن  پشت  آب  منبع 
بیرون  آن  از  آب  و  داشت  سوراخ سوراخ 
محوطه  آبیاری  برای  تراکتور  این  می آمد. 
زمین  دور  شهرداری  و  می شد  استفاده 
در  چاه  یک  و  کاشت  درخت  ردیف  سه  را 
پنجاه متری زمین ایجاد کرد که آب خیلی 
درختان  نیاز  مورد  آب  و  داشت  هم  خوبی 
می کرد...  تامین  را  ساختمانی  کارهای  و 

یک  قران  یک  من  که  می گفت  افضلی پور 
این حاصل همه ی  و  قران پول جمع کردم 
زندگی من است و می خواهم با پول خودم 
دانشگاه بسازم. این تصمیم، تصمیم به جایی 
پول  این  از  سوءاستفاده ای  نوع  هیچ  و  بود 
نشد. افضلی پور یک تاجر بسیار فهمیده بود 
و می دانست چگونه خرج کند که بیش ترین 
استفاده را داشته باشد. مثال یادم هست که 
ما یک نوع میخ خاص الزم داشتیم و او یک 
ما  مشکل  که  کرد  پیدا  اتریشی  کارخانه ی 
با هوش و  او  را حل کند. می خواهم بگویم 
ذکاوتش مصالح را با ارزان ترین قیمت تهیه 
شد  باعث  صرفه جویی ها  همین  و  می کرد 

بنای بیش تری ساخته شود.
بعد از اینکه نقشه ی دانشگاه تهیه شد در 
جلسه ای با خانم فاخره صبا آشنا شدیم. در 
واقع مشوق اصلی آقای افضلی پور همسرش 
کلنگ  یک   50 سال  در  شد  باعث  که  بود 

آنجا زده شود.
و  زمان  آن  در  کار  موانع  درباره ی 
دانشگاه  ساخت  زمان  در  کار  محسنات 

باهرن، توضیح بفرمایید؟

در این فاصله اشکاالتی نیز به وجود آمده 
کار شاخ شده  این  برای  و یک گروهی  بود 
و  شهر  انجمن  رئیس  از  گروه  این  بودند. 
این  که می گفتند  بودند  و شهردار  استاندار 
زمین زمینی است که جای بدی واقع شده 
 است و این طرف شهر که آبادتر بود تقاضای 

احداث دانشگاه را داشتند.
شدیم  متوجه  شد  تحقیق  که  بعد 
آن ها  و  نیست  توسعه  قابل  زمین  آن 
را  آنجا  اطراف  زمین های  می خواستند 
بخرند و راهش را درست کنند اما در واقع 

می خواستند استفاده ی شخصی بکنند. 
ما  نفع  به  چیز  همه  خوشبختانه  اما 
تمام شد و در بیست و هشت مرداد همان 
سازمان  بعد  زدند.  را  آنجا  کلنگ  سال 
برای  اعتبار  مقداری  و  وارد گود شد  برنامه 
ساختمان های سوله مانند اطراف آشپزخانه 
شیمی  آزمایشگاه  برای  هست  هم  االن  که 
برای  هم  بعدا  و  دادند  تخصیص  فیزیک  و 
توسعه ی دانشگاه اعتبار دادند که تا 1۶ هزار 

دانشجو را در بر بگیرد.
درباره ی محسنات دانشگاه و تمایزهای 
آن نسبت به سایر دانشگاه هایی که در آن 
سال ها ساخته شده  است توضیح دهید؟

متواضع  و  آرام  فضای  یک  باید  دانشگاه 
باشد. ساختمان های  تغییر  قابل توسعه و  و 
هستند  مجزایی  بلوک های  کرمان،  دانشگاه 
عرض  و  طول  زلزله،  با  ارتباط  در  که 
نخورد.  وسطش  ژوئن  که  دارند  بهینه ای 
شده اند  طراحی  طوری  ساختمان ها  این 

را  تیغه ها  "ندول" ها  روی  می توانیم  ما  که 
پنج  و  بیست  و  یک  تیغه  و  کنیم.  جابه جا 
است که می توان جابه جا کرد. ساختمان ها 
جوری به هم متصل شده اند که یک دهنه ی 
هفت متر و نیم بین آن ها مشترک است. اگر 
یکی از رشته های دانشگاه، توسعه پیدا کند 
یک  اندازه ی  به  که  دارد  وجود  قابلیت  این 
رشته  آن  به  که  ساختمانی  به  بلوک  نصف 
تخصیص داده شده، اضافه کرد. از نظر آب و 
هوا و شرایط اقلیمی و صرفه جویی در انرژی 
در طراحی ما، سقف کاذب پیش بینی شده 
ساختمان  یک  این که  برای  ما  یعنی  بود. 
هوشمند داشته باشیم سقف های کاذب که 

همه به هم وصل باشد ایجاد کردیم.
پیش  پنج سال  بازرسی مجدد چهار  در 
دیدیم که به نحو احسن شبیه ساختمان های 
هوشمند امروزی کار شده  است و به راحتی 
عمودی  و  افقی  کابل  با یک سری  می توان 

طبقات را به هم وصل کرد.
این که دیافراگم  نور هم علیرغم  از نظر   
عادت  ظهر  آفتاب  به  کرمانی ها  چشم 
دیافراگم چشم  مثال  برخالف   - است  کرده  
ولی   - دارد  عادت  کم  نور  به  که  شمالی ها 
می کند؛  اذیت  کرمان  در  نور  درخشندگی 
طراحی  طوری  باید  پنجره ها  بنابراین 
می شد که حداقل نوری که وارد می شود با 
حداقل درخشندگی، فضا را روشن کند. این 

پنجره ها دو نوع هستند. 
که  شده  طراحی  طوری  ساختمان 
ولی  دارد؛  کاندیشن  ایر  اول  ساختمان 
دارد؛  آبی  کولر  فعال  بعد  ساختمان های 
چراکه کولر آبی برای ساختمان های خشک 
تمام  معماری  نظر  از  است.  مناسب  کرمان 
بایدهای فنی باعث شکل گرفتن ساختمان ها 

شده  است.
است،  مدنظرتان  دیگر  نکته  ی  اگر 

بفرمایید؟
در این چند سال چندین بار خاطرات ما 
جدید  مسئوالن  امیدوارم  است.  شده   گفته 
به  ابتدا  کارها  این  نکنند  خیال  دانشگاه 
شده  انجام  فی البداهه  همین طور  و  ساکن 
 است. بر روی این کارها واقعا مطالعه صورت 
گرفته  است و شخص اصلی که در زمینه ی 
آقای  می کرد  مطالعه  دانشگاه  معماری 
شریعت زاده بود. همچنین آقای قلی زاده در 
زمینه ی برق، دکتر رهنما در زمینه ی سازه 
کشیدند.  زیادی  زحمت  قالیبافان  آقای  و 
افضلی پور  که  کاری  این  می کنم  فکر  من 
انجام داد همه را تحت تاثیر قرار داد؛ حتی 
می داد  انجام  کار  آنجا  که  هم  گچ کاری 
 احساس می کرد باید با دقت این کار را انجام 

دهد.
بنیان گذار دانشگاه با اعتقادات واقعی کار 
را انجام داد و این اعتقاد در همه ی زمینه ها 
تاثیر خودش را گذاشت و حاصلش هم این 
شد که این کار به سرانجام رسید. مسئوالن 
بدانند این کار برای آینده ی ایران بوده  است 
و آقای افضلی پور از آن جمله آدم هایی بود 
ایران  به  کمک  مهم ترین  می کرد  فکر  که 
و معتقد  است  علم  و  تربیت  و  تعلیم  راه  از 
و  است  بی سوادی  ما  مشکل  مهم ترین  بود 
کار  این  برای  را  ندارش  و  دار   برای همین، 

گذاشت. 

دانشگاه  سخنگوی  جامعه:  گروه 
شیوع  به  اشاره  با  کرمان  علوم پزشکی 
از  برخی  در  کرونا  جدید  ویروس  المبدا، 
به  که  شده  »پیش بینی  گفت:  کشورها، 
مهرماه  از  بعد  احتماال  رفت وآمدها  دلیل 
باید  اما  ایران هم می رسد  به  ویروس  این 
تالش کنیم به گونه ی غالب تبدیل نشود؛ 
و  بزرگ  پیک های  با  این صورت،  غیر  در 
چالش های بیش تری مواجه خواهیم شد«.

به گزارش خبرنگار فردای کرمان، دکتر 
جمع  در  شهریورماه   14 شفیعی،  مهدی 
کرونا  »ویروس  کرد:  اظهار  خبرنگاران 
آن  درباره ی  و  داشته  زیادی  جهش های 
جمله  از  دارد؛  وجود  مختلفی  تئوری های 
ژن ها  تغییر  و  تکثیر  در  ویروس  اینکه 
است.  این طور  عمدتا  که  می شود  قویتر 
برای  مبارزه  حال  در  بشر  و  ویروس  انگار 

بقا هستند«.
خوش بین  دانشمندان  »اما  افزود:  وی 
آن قدر  ویروس  اینکه  به  توجه  با  هستند 
احتمال  این  است،  فراوان  جهش هایش 
وجود دارد که در یک تغییر ژنی، ژن اصلی 
خود را حذف کند و دیگر کووید نباشد. اما 
و سرعت  واگیری  کرده  تغییر  هرچه  االن 
انتشار بیش تر و دوره ی کمون کمتر شده 

است«.
ویروس  جدید  گونه ی  به  اشاره  با  وی 
کرونا گفت: »شیوع المبدا که از آمریکای 
در  گسترش  حال  در  شده،  شروع  جنوبی 

برخی کشورهای دیگر است«.
شفیعی بیان کرد: »المبدا نسبت به دلتا 
و  دارد  بیش تری  سرایت پذیری  و  واگیری 
رفت وآمدها  دلیل  به  که  شده  پیش بینی 
احتماال این ویروس بعد از مهرماه، به ایران 

هم می رسد«.
بیماری های  با  مبارزه  گروه  مدیر 
کرمان  علوم پزشکی  دانشگاه  واگیردار 
باشد  این  باید  ما  تالش  تمام  »اما  افزود: 

که المبدا گونه ی غالب نشود. راهش رصد 
زنجیره ی  تا  است  ویروس  تیزبینانه ی 

انتقال برقرار نشود«.
پیک  های  »المبدا  کرد:  تصریح  وی 
ایجاد  بیش تری  چالش های  و  بزرگ 

می کند«.

همه چیز دربارۀ قارچ سیاه
در  شفیعی  کرمان،  ایسنا  گزارش  به 
درباره ی  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش 
نیز توضیح داد: »قارچ  قارچ سیاه  بیماری 
ندارد  ارتباط   19 کووید  با  مستقیما  سیاه 
در  قارچ  است.  قارچی  بیماری  یک  بلکه 
وجود  وفور  به  انسان  بدن  از  فضای خارج 
و  است  فرصت طلب  عفونت  یک  و  دارد 
انسان روزانه با آن مواجه است اما سیستم 
ایمنی بدن اجازه ی رشد به آن را نمی دهد 
ایمنی بدنش  منتها هر فردی که سیستم 
ضعیف شده باشد این قارچ به عنوان یک 
پیدا  رشد  بدنش  در  فرصت طلب  عفونت 

می کند«.
گردش  که  مکان هایی  »در  افزود:  وی 
است  زیاد  رطوبت  و  کمتر  آنجا  در  هوا 
شرایط رشد قارچ سیاه فراهم می شود که 
عمدتا در سینوس ها و مجاری گوش انسان 

است«.

وی یادآور شد: »قبل از کرونا، بیماری 
ضعف  دارای  که  افرادی  در  سیاه  قارچ 
سیستم ایمنی بدن به دلیل ابتال به دیابت 
به  مبتال  درمان،  شیمی  یا  نشده  کنترل 
بودند، دیده می شد«. سخنگوی   ... و  ایدز 
»قارچ  گفت:  کرمان  علوم پزشکی  دانشگاه 
سیاه یک بیماری نادر است که بیش تر در 

مناطق مرطوب مشاهده می شود«.
گزارش  چرایی  درباره ی  سپس،  وی 
موارد قارچ سیاه در پی شیوع کرونا اظهار 
پروتکل  در  که  داروهایی  از  »یکی  کرد: 
داروی  می شود؛  استفاده  کرونا  درمان 
از  بدن  ایمنی  سیستم  ضعیف کننده ی 
افراد  در  چون  و  کورتن هاست  جنس 
فرد  می شود،  تزریق  باالتر  دوز  با  کرونایی 
مستعد ابتال به قارچ سیاه است و اگر فرد 
دیابت  مثل  زمینه ای  بیماری  به  کرونایی 
ابتالی  شانس  باشد،  مبتال  نشده  کنترل 

وی به قارچ سیاه بیش تر است«. 
قطعی  تشخیص  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این بیماری از طریق پاتولوژی است، افزود: 
کرمان  علوم پزشکی  دانشگاه  در  »تاکنون، 
تقریبا حدود 18 تا 20 مورد مبتال داشتیم 
دارو  با  اول  مراحل  در  آن ها  از  برخی  که 
یا جراحی بهبودی پیدا کرده اند و تاکنون 
فوت ناشی از این بیماری نیز داشته ایم اما 

نیز مبتال  چون فرد به بیماری کووید 19 
به  نیز بیش تر  فوتی  یا سه مورد  بوده؛ دو 

دلیل کرونا فوت شده اند«.
سخت  را  سیاه  قارچ  درمان  شفیعی 
مرگ ومیر  »احتمال  داد:  ادامه  و  دانست 
در بیماران مبتال به قارچ سیاه باالست لذا 
باید رویکرد ما به سمت اقدامات پیشگیرانه 
بیماران  به  کورتن  دوز  حداقل  و  باشد 

کرونایی تزریق شود«. 

چرایی کاهش سن جان باختگان 
کرونا

فردای کرمان،  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان  علوم  پزشکی  دانشگاه  سخنگوی 
خبری  نشست  این  از  دیگری  بخش  در 
فوت  چرا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
 50 تا   30 سنی  رده ی  در  کرونا  بیماران 
»این  گفت:  است؟  یافته  افزایش  سال 
نوزادان  از  دارد: کرونا،  دلیل  موضوع چند 
تا بزرگساالن را درگیر می کرد ولی گونه ی 
دلتا جوانان را عالمت دار می کند و احتمال 

بستری آن ها بیش تر است«. 
چون  شاید  »می گویند  افزود:  وی 
شروع  سالمندان  از  را  واکسیناسیون 

کرده ایم این وضعیت پیش آمده است«.
شفیعی بیان کرد: »در استان خودمان، 
 ۶0 باالی  جمعیت  از  درصد   85 از  بیش 
در  میزان  این  ولی  شده اند  واکسینه  سال 
جمعیت 40 تا ۶0 سال 35 تا 40 درصد 
هنوز  که  هم  سنین  دیگر  در  است.  بوده 

واکسیناسیون انجام نشده است«.
که  جمعیتی  بین  »در  داد:  ادامه  وی 
بستری  موارد  شده،  ایجاد  نسبی  ایمنی 
اگر  بوده اند.  بیش تر  جوانان  اما  کمتر 
سالمندان  آمار  بودیم،  نزده  واکسن 
و  می شد  افزوده  مرگ ومیرها  به  هم 
کاهش شاید  جان باختگان  سنی   میانگین 

نمی یافت«. 
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خبرخبر

نرخ تورم در استان باالتر از میانگین کشوری

پروژۀ احداث پل شهدای خلبان
تا حضور شهردار متوقف می ماند

اسکان موقت کارگران فصلی پسته 
در رفسنجان

دربارۀ روگذر شرف آباد
 در جلسه ای ویژه تصمیم گیری می شود

سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان خبر داد

رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و میراث فرهنگی شورای 
شهر کرمان:

به دلیل شرایط خاص کرونا انجام شد

مهندس میرحیدر، معمار برجستۀ ایرانی درگذشت

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در جمع خبرنگاران:

امور  کل  اداره  سرپرست  اقتصاد:  گروه 
گفت:  کرمان  استان  دارایی  و  اقتصادی 
تیرماه  به  منتهی  ماهه ی   12 تورم  »نرخ 
و  بوده  درصد   44.8 استان،  در  امسال 
مذکور  دوره ی  در  کشور  برای  نرخ  این 
44.2 درصد بوده است«. به گزارش ایسنا 
کرمان، حمید شهسواری، دهم شهریورماه 
افزود: »نرخ بیکاری استان کرمان در سال 
گذشته 10.۶ درصد بوده که نسبت به سال 
یافته  کاهش  درصد  واحد  میزان 0.7   98
بین  در  شاخص  این  در  استان  رتبه ی  و 

استان های کشور 19 بوده است«.
استان  بیکاری  »نرخ  داد:  ادامه  وی 
درصد   11.4 امسال  بهار  فصل  در  کرمان 
بوده که نسبت به بهار سال گذشته، میزان 
1.3 واحد درصد افزایش یافته ضمن اینکه 
 8.8 امسال  بهار  در  کشور  کل  شاخص 

درصد بوده است«.
و  اقتصادی  امور  کل  اداره  سرپرست 
اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  دارایی 
 3۶.8 گذشته  سال  در  استان  تورم  نرخ 
درصد بوده، گفت: »نرخ تورم 12 ماهه ی 
درصد   44.8 امسال  ماه  تیر  به  منتهی 
مذکور  دوره ی  در  کشور  برای  نرخ  این  و 
بخش  در  وی  است«.  بوده  درصد   44.2
وظایف  به  اشاره  با  سخنانش  از  دیگری 
اداره کل امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: 
در  کرمان  استان  سرمایه گذاری  »اطلس 
دست تهیه است و در حال پیگیری جذب 
سرمایه گذاری خارجی در استان هستیم«. 
شهسواری ادامه داد: »در پنج ماهه ی سال 
عنوان  به  یورو  میلیون   1.2 مبلغ  جاری 
استان  برای  وارده  خارجی  سرمایه ی 

با  مقایسه  در  که  رسیده  ثبت  به  کرمان 
کل سال 99 میزان سرمایه گذاری خارجی 
بیان  وی  است«.  داشته  افزایش  مصوب 
کرد: »فعالیت پنجره واحد الکترونیکی در 
دست پیگیری است. کار اجرایی به عهده ی 
به عهده ی ماست  نظارت  و  بازرگانی  اتاق 
تا  شهرستان هاست  در  توسعه  حال  در  و 
اجرایی  دستگاه های  از  الزم  استعالمات 
برای صدور مجوز شفاف سازی و در اسرع 
وقت در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرد«.

وی همچنین گفت: »فرصت ها و موانع 
اجرایی  دستگاه های  در  سرمایه گذاری 
دبیرخانه  به  که  است  احصاء  حال  در 
ارسال  وزارتخانه  سطح  در  مقررات زدایی 
می شود«. سرپرست اداره کل امور اقتصادی 
و دارایی استان کرمان در بخش دیگری از 
سخنان خود، با بیان این که 1۶00 میلیارد 
استان  اجرایی  دستگاه های  بدهی  تومان 
و  پیمانکاران  خصوصی،  بخش  به  کرمان 
افراد طرف قرارداد است، افزود: »در راستای 
بودجه ی  قانون   5 تبصره ی  قانونی  ز  بند 
سال 1400 و آیین نامه ی اجرایی آن تمام 
و  شرکت ها  حقوقی،  حقیقی،  اشخاص 
نهادهای عمومی غیردولتی که از دستگاه ها 
و ادارات دولتی که تا پایان سال 99 طلب 
قطعی شده دارند و از طرفی تا پایان سال 
گذشته، بدهی مالیاتی نیز دارند می توانند 
از این بند قانونی استفاده کرده و طلب خود 

را با بدهی مالیاتی تهاتر کنند«.
وی گفت: »215 میلیارد تومان در سال 
جاری برای تهاتر بدهی پیمانکاران و بدهی 
به سیستم بانکی و مالیاتی ثبت شده و سال 
گذشته این عدد 130 میلیارد تومان بود«.

گروه جامعه: رئیس کمیسیون عمران، 
شهر  شورای  میراث فرهنگی  و  شهرسازی 
کرمان با اشاره به اینکه پروژه ی احداث پل 
شهدای خلبان فعال متوقف است، گفت که 
قرار شد برای تصمیم گیری نهایی درباره ی 

آن، منتظر حضور شهردار جدید بمانیم.
ایرانمنش همچنین، از بررسی پروژه ی 
شرف آباد  سه راهی  در  غیرهمسطح سازی 
و  کارشناسان  با حضور  ویژه  جلسه ای  در 
مشاوران خبر داد و اعالم کرد که در همان 

جلسه، این پروژه تعیین تکلیف می شود. 
 15 دوشنبه  صبح  ایرانمنش،  منصور 
شهریورماه در صحن علنی شورا اظهار کرد: 
»تقاطع غیرهمسطح شهدای خلبان مدت 
زیادی است که شروع شده، پیشرفت خوبی 
داشته اما به دلیل وجود معارض کار متوقف 
شده است. پیشنهاداتی برای رفع معارض 
داده شد. برخی دوستان اما معتقدند فعال 
با  و  بیاید  شهردار  حکم  تا  بماند  متوقف 
حضور شهردار پیشنهاد نهایی مدنظر قرار 
غیرهمسطح  »تقاطع  افزود:  وی  گیرد«. 
قبل  دوره ی  در  هم  شرف آباد  سه راهی 
کلنگ زنی و تجهیز کارگاه شد اما دوستان 
جلسه ای  در  قرار شد  که  داشتند  نظراتی 
ویژه و تخصصی تر با حضور مشاوران بررسی 
تصمیم گیری  کار  ادامه ی  برای  و  شود 
صورت گیرد که از چه زمانی شروع شود«.

موضوعاتی  از  »یکی  داد:  ادامه  وی 
به  مربوط  شد  بررسی  کمیسیون  در  که 
احداث پارکینگ در خیابان شهید بهشتی 
تغییر  برای  ایرانیان اطلس  شرکت  بود. 
کاربری ملکی که کاربری مسکونی داشته 
اقدام  پارکینگ  درخواست داده اند. احداث 
ضروری و به جایی بوده ولی تصمیم گیری 
رضایت  به  منوط   5 ماده ی  کمیسیون 
نتوانستند  چون  و  است  بوده  همسایگان 
رضایت را بگیرند، می خواهند کاربری را از 

پارکینگ به مسکونی برگردانند«.
این  شد  »قرار  کرد:  بیان  ایرانمنش 
موضوع با حضور مالک و نماینده ی شرکت 
در جلسه ی آینده مطرح و بررسی شود«.  

فرمان  اجرایی  »ستاد  کرد:  اظهار  وی 
امام نیز متقاضی ساخت چهار هزار واحد 
مسکونی در زمین متعلق به ستاد هستند. 

از شهردار منطقه یک دعوت شد و گزارش 
ارزش  موضوع  دادند.  این باره  در  مفصلی 
توجهی  قابل  مبلغ  که  شد  مطرح  افزوده 
شده و تقاضا داشتند روی همین موضوع 

بحث و بررسی صورت گیرد«.
دوره ی  »در  داد:  توضیح  ایرانمنش 
پنجم مصوبه ای داشتیم که کمیته انطباق 
چون  کرد  اصرار  آن  بر  شورا  اما  مخالفت 
ارزش  عوارض  و  بود  مردم  نفع  به  مصوبه 
افزوده ناشی از تفکیک و سایر موارد کاهش 
پیدا می کرد. پرونده به شورای حل اختالف 
ماه ها  گذشت  با  و  شد  ارسال  استانداری 
مردم  و  است  نشده  تعیین تکلیف  هنوز 
معطل مانده اند. از شورا می خواهم پیگیری 
انجام دهد. ستاد  این خصوص  ویژه ای در 
درخواست  اساس  این  بر  هم  اجرایی 
تخفیف داشت«. عضو شورای شهر کرمان 
اظهار کرد: »موضوع بعدی، فراخوان ساخت 
28 دستگاه ایستگاه مکانیزه برای سازمان 
 BOT به صورت  مسافر  و  بار  حمل ونقل 
بود که شهرداری برگزار کرد اما تنها یک 
فراخوان  تقاضای  که  داشت  شرکت کننده 

مجدد داشتند و کمیسیون موافقت کرد«.
به  نیاز  موضوع  این  اینکه  بیان  با  وی 
»اگر  کرد:  اضافه  دارد،  شورا  مصوبه ی 
شرایط جذاب باشد، بخش خصوصی قطعا 
ورود خواهد کرد«. ایرانمنش سپس گفت: 
مصالح  و  سیمان  مصالح فروش  »صنف 
ساختمانی، با توجه به وضعیت نابه سامان 
محسوس  که  استان  و  کشور  در  سیمان 
است و با وجود کارخانه های سیمان در شهر 
کرمان مشکل کمبود و قیمت باال را داریم، 
درخواست ورود به بورس کاال را داشتند که 
تقاضا این بود شورا به این موضوع کمک 
کند. پیشنهاد شد چون موضوع ملی است 
از طریق مجمع نمایندگان پیگیری شود که 

شورا در این باره مکاتبه خواهد کرد«. 
که  دارم  »پیشنهادی  کرد:  بیان  وی 
آرامستان  زیرساخت های  دارد:  فوریت 
جدید کامل نیست، سایه بانی احداث شده 
و  به سکو  است.  نظر می رسد کم  به  ولی 
سایه بان نیاز است و تقاضا دارم شهرداری 
شهروندان  بیش تر  رفاه  برای  را  اقدام  این 

انجام دهد«. 

شهرداری  سرپرست  جامعه:  گروه 
رفسنجان با اشاره به آغاز فصل برداشت 
پسته و ساماندهی کارگران فصلی گفت: 
موقت  اسکان  برای  الزم  »تمهیدات 

کارگران فصلی صورت گرفته است«.
جهانگیر  کرمان،  فارس  گزارش  به 
کارگران  »حضور  کرد:  اظهار  ملکی 
شهر  سطح  مختلف  نقاط  در  فصلی 
بعضی  و  اختالل  ازدحام،  موجب 
شهروندان   برای  مزاحمت هایی  ایجاد 
می شود؛  کرونایی  شرایط  در  به خصوص 
از  ناشی  بهداشتی  و  اجتماعی  تبعات 
تجمعات، مدیریت شهری را بر آن داشت 
برای  راه حل مناسب  اتخاذ  به  تا نسبت 
جلوگیری از تشدید و بروز این مشکالت 

اقدام کند«.

وی با اشاره به جزئیات اسکان موقت 
»برای  داد:  توضیح  فصلی،  کارگران 
اسکان کارگران فصلی، در ورودی شهر، 
امام حسین)ع(  میدان  ضلع جنوب غربی 
زمینی به مساحت هشتهزار مترمربع در 
نظر گرفته شده است که این مکان دارای 
و  بهداشتی، آب گرم، آب سرد  سرویس 
در خدمت  که  است  آماده  و  بوده  حمام 

کارگران فصلی قرار گیرد«.
بیان  رفسنجان  شهرداری  سرپرست 
عدم  موجب  مکان  این  »احداث  کرد: 
در  غیربومی  کارگران  تردد  و  تجمع 
سطح شهر می شود و چنانچه شهروندان 
به  باید  باشند  داشته  نیاز  کارگر  به 
مراجعه  فصلی  کارگران  اسکان   محل 

کنند«. 

»المبدا« احتماال بعد از مهرماه به ایران می رسد
 پیک المبدا بزرگ تر و مشکالت بیش تر خواهند شد
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