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اخبار استان

اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان در اجرای آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری 
مناقصات در نظر دارد معادل 44 میلیارد ریال قیر 70 - 60 به شرح ذیل را با روش مناقصه عمومی از 
شرکت های تولید کننده قیر خریداری نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود از تاریخ چاپ فراخوان 

نوبت اول به مدت 3 روز به سامانه ستاد ایران مراجعه نمایید. 759851 

به اطالع کلیه سهامداران شرکت نوین سازه هزار سهامی خاص ثبت شده به شماره 4191 می رساند: در اجرای مصوبه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/08 و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه شرکت 
از مبلغ 3/200/000/000 ریال به مبلغ 50/000/000/000 ریال منقسم به 10/000 سهم 5/000/000 ریالی با نام از طریق مطالبات 
حال شده صاحبان سهام اقدام نماید لذا از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 
روز از حق تقدم خود نسبت به خرید سهام از طریق موافقت با تبدیل مطالبات حال شده به سهام اقدام و اصل موافقت نامه تبدیل 
مطالبات حال شده به سهام را به دفتر شرکت واقع در کرمان،  بلوار جمهوری،  چهارراه امیرکبیر، روبروی دانشکده فنی شرکت نوین 
سازه هزار کدپستی 7618836674 تسلیم نماید. بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر،  هیات مدیره وفق اختیارات تفویض شده 

می تواند پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه و حق تقدم های استفاده نشده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.
هیات مدیره شرکت نوین سازه هزار )سهامی خاص( روابط عمومی 

 مبلغ تضمین شرکت در محل تامین اعتبار
 فرآیند ارجاع کار - ریال

 نام کاال اعتبار موجود میلیون ریال

1801015015 2/200/000/000 44/000 قیر 70- 60

آگهی حق تقدم خرید سهام در خصوص افزایش سرمایه فراخوان نوبت دوم - شماره 1- 98/ ق
شرکت نوین سازه هزار سهامی خاص ثبت شده به شماره 4191

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: به همه خدمت گزاران 
جمهوری اسالمی ایران تاکید می کنم با قدرت حق ملت ایران را از 

دشمنان می گیریم.
به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ امیر حاتمی در حاشیه حضور 
در گلزار شهدای کرمان و ادای احترام به مقام شامخ سردار شهید 
پاداش  و  بود  مکتب  یک  سلیمانی  راه سردار  کرد:  اظهار  سلیمانی 

جهاد مستمر این سردار دالور جهان اسالم چیزی جز شهادت نبود.
انقالب  نماد مجسم مکتب  به عنوان  از سردار شهید سلیمانی  وی 
گام  این سردار شهید  اشاهلل در مسیر  ان  افزود:  و  برد  نام  اسالمی 

برداریم و راه او را به خوبی ادامه دهیم.
حاتمی گفت: سردار سلیمانی 40 سال برای ارزش ها و آرمان های 
نظام و انقالب و تحقق شعار »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« 
تالش کرد. ملت ایران این شعار را آگاهانه انتخاب و در طول تاریخ 

انقالب بر آن پافشاری کرد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از شهدا به عنوان نخبگان این 
راه نام برد و افزود: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی سیدالشهدای 
با  عزیزان  این  راه  امیدواریم  و  است  مقاومت  شهدای  و  شهدا  این 

قدرت ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به تالش های دشمنان برای ضربه زدن به نظام گفت: 
دشمن با به شهادت رساندن فرزندان این مرز و بوم فقط ملت ایران 

را قوی تر خواهد کرد.
کشورهای  سایر  و  ایران  مردم  میلیونی  حضور  به  اشاره  با  حاتمی 
این  با  مردم  کرد:  عنوان  سلیمانی  سردار  تشییع  آئین  در  اسالمی 

حضور گسترده در دهان دشمن زدند و نشان دادند که راه سردار 
سلیمانی متوقف نمی شود و ادامه خواهد یافت.

وی با تاکید بر لزوم شناخت راه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
دارد.  همراه  به  را  خیری  به  عاقبت  مسیر  این  در  حرکت  گفت: 

شهادت در راه خدا باالترین عاقبت به خیری است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: اگر حاج قاسم در این 
راه سرباز بود ما سرباز صفر هستیم و باید تالشمان را بیشتر کنیم.

وی در خصوص اینکه برخی بحث مذاکره را مطرح می کنند، تصریح 
و  شهادت  معنای  با  و  هستند  انقالب  مکتب  در  که  آنهایی  کرد: 

ایستادگی و مقاومت آشنا هستند کاماًل دشمن را می شناسند.
مواجه  توز  کینه  و  مصمم  دشمنی  با  ما  اینکه  به  اشاره  با  حاتمی 
هستیم، افزود: دشمن چیزی جز زبان زور و قدرت را نمی فهمد و ما 
فقط در صورتی می توانیم حق مردم ایران را بگیریم که دارای قدرت 

باشیم و در این خصوص تمام تالشمان را می کنیم.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: به همه خدمت گزاران 
جمهوری اسالمی ایران تاکید می کنم با قدرت حق ملت ایران را از 

دشمنان می گیریم.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی کرمان گفت: در بخش 
مالیاتی در سال ۹8 حدود سه هزار میلیارد تومان سهمیه 
مصوب درآمد مالیاتی بوده که میزان وصولی 10 ماهه ما 
سه هزار و 600 میلیارد تومان است. به گزارش خبرنگار 
ضمن  رسانه  اصحاب  جمع  در  شیخ اسدی  حمید  مهر، 
یاد  گرامیداشت  و  فجر  مبارک  دهه  سالروز  بزرگداشت 
مقاومت  و جبهه  مقدس  دفاع  انقالب،  و خاطره شهدای 
بیان کرد: ایران امروز توانسته به همت همه مردم پله های 
ترقی را با عزت و افتخار طی کند و افتخاراتی کسب کند 
که موجب کینه دشمنان شده است و روز به روز شاهد 

موفقیت های بیشتری هستیم.
وی افزود: گرچه تحریم های زیادی برای ما وضع شده و در 
حال شدت گرفتن است اما مردم در تشیع جنازه با شکوه 
سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی نشان دادند که 
مسئوالن را تنها نمی گذارند و اثبات کردند همواره لبیکی 

محکم به ندای رهبر می دهند.
مدیر کل اقتصادی و دارایی استان کرمان با اشاره به اینکه 
مردم با شرکت در انتخابات ثابت می کنند مردم در صحنه 
گسترده ترین  و  مهمترین  از  یکی  کرد:  تصریح  هستند، 
وزارتخانه های مؤثر در کشور است که مقام معظم رهبری 

آن را به ابر وزارتخانه ها تشبیه کرده است. وی یادآور شد: 
بهادار،  اوراق  بورس،  بیمه ای،  اقتصادی،  گمرکی،  حوزه 
وزارت  زیر بخش های حاکمیتی  تملیکی و… در  امالک 

دارایی هستند که هر کدام خودش یک وزارتخانه است.
داشت:  ابراز  کرمان  استان  دارایی  و  اقتصادی  کل  مدیر 
نیروی  و  پشتیبانی  معاونت  اقتصادی سه  وزارت  بدنه  در 
ما  وظیفه  و  دارد  وجود  مالی  نظارت  و  اقتصادی  انسانی، 
تنظیم و اجرای سیاست های اقتصادی و مالی و ایجاد نظم 

در بین دستگاه های اجرایی است.
شیخ اسدی اظهار کرد: وظیفه ما جذب، هدایت و رهبری 
سرمایه گذاری در استان کرمان است در کنار این مأموریت 
نظارت کامل بر هزینه اعتبارات جاری و تملک دارایی های 
قانون  عمومی،  محاسبات  قانون  چارچوب  در  سرمایه ای 
مقررات  قوانین  سایر  و  مالی  مقررات  از  برخی  تنظیم 
مالی و محاسباتی از طریق ذی حسابان، نظارت بر اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون هدفمند 
کردن یارانه ها، رسیدگی به شکایت مالی اشخاص حقیقی و 
حقوقی با راه اندازی هیئت ماده 251 مکعبی کردن قانون 

مالیات های مستقیم در استان و… و. می باشد.
وی افزود: در بخش مالیاتی در سال ۹8 حدود سه هزار 

میلیارد تومان سهمیه مصوب درآمد مالیاتی بوده که میزان 
وصولی 10 ماهه ما سه هزار و 600 میلیارد تومان است و 
هزار میلیارد تومان سرمایه مازاد وصولی داریم. مدیر کل 
امور اقتصادی و دارایی استان کرمان گفت: سه هزار و 750 
میلیارد تومان کل دارایی های مالیاتی استان و در بخش 
میلیارد  که 215  است  تومان  میلیارد  مالیاتی 750  غیر 
تومان وصول شده و 415 میلیارد تومان کسری مالیاتی 

داریم.
شیخ اسدی یادآور شد: از درآمدهای استان کرمان بین ۹2 
تا ۹5 درصد درآمدهای استان مالیاتی و بقیه غیر مالیاتی 
حیث  از  که  داریم  قرار  استان هایی  زمره  در  و  هستند 

دریافت مالیات برتر هستیم.
وی افزود: در حوزه بانکی مانده سپرده بانکی در پایان آذر 
ماه ۹8 تقریباً ۳۹2 میلیارد ریال مانده سپرده بانک های 
مانده  ریال  میلیارد  و 277  دولتی  سهام  دارای  و  دولتی 
که مجموع کل  بوده  دولتی  بانک های  اعطایی  تسهیالت 
ریال  میلیارد  هزار   ۳5 دولتی  معوقات  و  مطالبات  مانده 

است.
شیخ اسدی تصریح کرد: در شرایطی که مشکالت اقتصادی 
داریم باید اختیارات از مرکز به استان ها در تسهیالت بانکی 

ارائه شود.
وی افزود: در سال ۹7 صادرات گمرک به ارزش ۳17 هزار 
تن کاال به ارزش 47۹ میلیون دالر انجام شده که از نظر 
وزنی 10 درصد و از نظر ارزی 5۳ درصد نسبت به سال 

قبل کاهش داشته است.
شیخ اسدی گفت: در ۹ ماهه سال جاری صادرات گمرکات 
ارزش 557 میلیارد  به  استان کرمان 2۹4 هزار تن کاال 
میلیون دالر است که نسبت به سال قبل از نظر وزنی 20 
درصد افزایش و از نظر ارزی 5۹ درصد رشد داشته است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان ابراز داشت: 
در ۹ ماهه سال ۹8 ما 77 هزار تن واردات کاال به ارزش 
561 میلیون دالر داشتیم که نسبت به دوره مشابه سال 
ارزش دالری 54  نظر  از  و  درصد  وزنی 45  نظر  از  قبل 

درصد کاهش را شاهد بودیم.
شیخ اسدی افزود: پنج محصول پسته، مغز پسته، مصنوعات 
تازه و خشک پودر معدنی و فرومولیبدن  مسی، خرمای 
عمده محصوالت صادراتی به مقصد افغانستان، پاکستان، 
عراق، هنگ کنگ و لبنان است و الستیک، وسایط نقلیه، 
اجزا و قطعات خودرو و سایر لوازم مکانیکی از کشورهای 

چین، ترکیه، امارات و آلمان وارد شده اند.

وزیر دفاع در کرمان:

باقدرتحقملتایرانراازدشمنانمیگیریم

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی کرمان:

میزانوصولیمالیاتدرکرمان۳۶۰۰میلیاردتوماناست

خبر
شهردار کرمان:

برایمجموعهیمدیریتشهری،حفظ

هویتفرهنگیاهمیتمضاعفیدارد
 

 شهردار کرمان گفت:حفظ هویت فرهنگی،اهمیت مضاعفی برای مجموعه ی 
مدیریت شهری دارد.

نشست  در  عالم زاده  مهران  سید  آنالین،  کرمان  خبری  پایگاه  گزارش  به 
هماهنگی پیرامون گسترش و معرفی ورزش باستانی چوگان در شهر کرمان 
میراث  کل  مدیر  ایران،  چوگان  فدراسیون  دبیر  ارشد  مشاور  با حضور  که 
هیات  رییس  استان،  جوانان  و  ورزش  سازمان  کل  مدیر  استان،  فرهنگی 
چوگان استان کرمان و معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان برگزار شد، 
در  و  نیست  ما  فرهنگ  از  جدای  که  است  مباحثی  از  یکی  ورزش  افزود: 
واقع همان گونه که آداب، سنن، هنر، مذهب،گویش ها و... بخشی از هویت 
ماست، بحث ورزش و بازی های محلی نیز بیانگر بخشی از فرهنگ و هویت 
ما به شمار می رود، بنابراین مقوله فرهنگ به عنوان چتر بزرگی به شمار می 

آید که همه این مباحث و مفاهیم را در برمی گیرد.
وی در ادامه یکی از زیبایی ها و ویژگی های بارز ورزش چوگان را پیوند 
هویت  حفظ  کرد:  تصریح  و  عنوان  مملکت  یک  تاریخ  و  فرهنگ  ورزش، 
مجموعه ی  برای  مضاعفی  اهمیت  استان،  مرکز  عنوان  به  شهر  فرهنگی 
مدیریت شهری دارد و این مسئله رسالت ما را سنگین تر می کند و ما نمی 
توانیم بدون توجه و شناخت از قدمت و پیشینه ی تاریخی خود، این مفاهیم 

را به نسل آینده معرفی کنیم و برای آینده برنامه ریزی کنیم.
 وی با اشاره به اینکه شهرداری در این مباحث تصمیم گیر نیست و مجری 
با همکاری  این راستا  تصمیمات و نظرات کارشناسی شده است،گفت: در 
این حوزه  ارتقاء ورزش تالش می کنیم و قطعا در  نهادها در جهت  سایر 

همراهی میراث فرهنگی را نیاز داریم.
مردم  به  رسان  خدمات  دستگاه  یک  شهرداری  اینکه  بیان  با  زاده  عالم 
است،افزود:در حوزه های فرهنگی و ورزشی نیز  آماده خدمت رسانی است 
و در صورت وجود فضای مناسب برای اجرای برنامه های مختلف از جمله 

چوگان و جشن های مردمی آماده همکاری هستیم.
همچنین  و  چوگان  برای  مناسب  زمین  دغدغه،اختصاص  دو  بیان  با  وی 
وضعیت میدان گنجعلیخان و مناسب سازی آن برای این ورزش،گفت: به 
طور یقین این امر دغدغه میراث فرهنگی استان نیز هست و در این راستا 
مضایقه  باشیم،  داشته  که  قابلیتی  و  توان  هر  از  نیز  ما  و  شود  می  تالش 

نخواهیم کرد.

انتقال۴۱۵بیمارازطریقاورژانس

هواییدرکرمان
 

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان راه اندازی اورژانس هوایی را از دست 
آورد های حوزه سالمت دانست و گفت: از زمان راه اندازی اورژانس هوایی 
در این دانشگاه تاکنون 415 بیمار از این طریق به بیمارستان ها اعزام شدند.
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
حمید رشیدی نژاد، رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در جمع خبرنگاران 
با  اسالمی  انقالب  طول  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  عملکرد  درباره 
راور، زرند، شـهربابک، کرمان و  رابر،  بافـت، بردسـیر،  ارزوئیه،  اینکه  بیان 
کوهبنان ۹ شهرستان استان با جمعیت حدود یک میلیون و 256 هزار و 
204 نفر هستند که امور مربوط به بهداشت و درمان آن ها بر عهده دانشگاه 
با  بیمارســتان  این دانشگاه دارای 22  علوم پزشـکی کرمـان است گفت: 
2۹4۳ تخت فعال است که 12 بیمارستان آن دانشگاهی، چهار بیمارستان 
خصوصی، یک بیمارستان خیریه و پنج بیمارستان مربـــوط بـــه ســـایر 

نهاد ها و ارگان ها است.
او با بیان اینکه در سال ۹7 در مجموع در این بیمارسـتان ها به 21۹ هزار 
ارائه  و 7۹۳ بیمار بستری و ۳ میلیون و 475 هزار و 8۹5 بیمار سرپایی 
منطقه جنوب  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  افزود:  است  خدمات شده 

شرق کشور به عنوان دانشگاه قطب شناخته می شود.
او در ادامه با اشاره به سند 1404 و چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
در این سند گفت: پیش بینی شده در سال 1404 تعداد تخت های دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان از ۳ هزار به 5هزار تخت برسد که ۳0 درصد به بخش 
افزوده می شود ضمن آنکه در کل  خصوصی و 70 درصد به بخش دولتی 
بینی 10 هزار تخت بستری در بخش درمان در نظر  استان کرمان پیش 

گرفته شده است.
و  نوسازی  انجام  و  سالمت  تحول  طرح  اجرای  به  اشاره  با  نژاد  رشیدی 
بازسازی جدی در تجهیزات پزشکی بیمارستان ها گفت: بیش از 60 میلیارد 
تومان تجهیزات پزشکی وارد بیمارستان ها شده که هم در تشخیص و درمان 

بیماران و هم آموزش کمک می کند.
رشیدی نژاد ضمن مقایسه تعداد رشته های تحصیلی این دانشگاه در قبل 
و بعد از انقالب گفت: اکنون تعداد رشته های تحصیلی این دانشگاه از سه 
رشته در قبل از انقالب نزدیک به 100 رشته تحصیلی افزایش یافته است.

چهار  را  بهشتی  شهید  و  شفا  پور،  افضلی  باهنر،  شهید  بیمارستان های  او 
بیمارستان آموزشی این دانشگاه در شهر کرمان عنوان کرد و گفت: از زمان 
این دانشگاه دانش  از  تاسیس دانشگاه تاکنون حدود 26 هزار و 700 نفر 

آموخته شدند.

استاندار کرمان گفت: همه دستگاه های اجرایی باید انتخابات را 
وظیفه انقالبی، اسالمی و ملی تلقی کرده و فقط منتظر درخواست 
ستاد و فرمانداری ها برای همکاری نباشند و در تامین نیروی 
و همچنین وسائل  مردم  اعتماد عمومی  مورد  و  متعهد  انسانی 

نقلیه همکاری کنیم.
دکتر»محمدجواد فدائی« در جلسه شورای اداری استان کرمان 
با حضور وزیر دفاع با گرامیداشت یاد و خاطره شهداء به ویژه 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: امیدواریم خداوند 
به ما توفیق بدهد که به آرمان های انقالب پایبند بوده و برای 

حفظ انقالب و دستاوردهای آن بکوشیم.
استان کرمان  تعداد شاغلین  به رشد 16 درصدی  اشاره  با  وی 
بسیار  های  بحث  از  یکی  اشتغال  افزود:  طی یک سال گذشته 
مهم و جزو اولویت های کاری ماست که در یک سال گذشته 
تعداد شاغلین استان از 7۳۳ هزار نفر به 854 هزار نفر افزایش 
پیدا کرده و سرعت ایجاد شغل در استان کرمان از متوسط کشور 

باالتر بوده است.
فدائی با اشاره به اینکه صادرات استان کرمان دوبرابر شده و نرخ 
بیکاری استان در سال جاری به 10.8 درصد کاهش پیدا کرده 
 80 استان  در  نوین  آبیاری  های  سیستم  اجرای  گفت:  است، 
درصد رشد، کشت گلخانه ای 71 درصد و ارزش افزوده در بخش 

صنعت 54 درصد رشد را شاهد بوده است.
وی بیان کرد: تولید مس کاتد ۳6 درصد افزایش، تولید کنسانتره 

آهن دو برابر، تولید گندله سه و نیم برابر، استخراج مواد معدنی 
دو برابر رشد داشته و زنجیره تولید فوالد در استان کرمان کامل 
تا شمش در استان صورت  از معدن  تولید  شده و همه مراحل 

می گیرد.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه تولید برق یک و نیم برابر رشد 
داشته و در ایجاد نیروگاه های خورشیدی از صفر به 60 مگاوات 
رسیده ایم، تصریح کرد: در تامین آب شرب روستاها علی رغم 
مشکالت، رشد خیلی خوبی داشته ایم و تعداد روستاهای باالی 
20 خانوار بهره مند از شبکه آب آشامیدنی یک و نیم برابر شده 

است.
وی با اشاره به اینکه جمعیت خانوارهای روستایی بهره مند از 
امسال در بخش  افزود: در دهه فجر  به 44 درصد رسیده،  گاز 
با سرمایه گذاری ۹556 میلیارد  دولتی و خصوصی 267 طرح 

تومان و 46۳2 اشتغال مستقیم افتتاح شده و می شود.
انتخابات  به  اشاره  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  فدائی 
انتخابات،  کرد:  عنوان  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  یازدهمین 
تعیین سرنوشت چهار سال آینده کشور است که باید سعی کنیم 
مجلسی توانمند و قوی تشکیل شود تا قوانین کارگشا، مترقی و 

موثر برای توسعه کشور و ادامه مسیر انقالب تصویب کند.
کرد:  تصریح  کرمان  استان  در  دولت  اجرایی  مقام  ترین  عالی 
است  انتخابات  آینده  روزهای  در  ها  فرمانداری  کاری  اولویت 
انتخابات مسئول  که کار مشترک و همگانی است و تنها ستاد 

برگزاری انتخابات نیست.
استاندار کرمان گفت: همه دستگاه های اجرایی باید انتخابات را 
وظیفه انقالبی، اسالمی و ملی تلقی کرده و فقط منتظر درخواست 
ستاد و فرمانداری ها برای همکاری نباشند و در تامین نیروی 
وسائل  و همچنین  مردم  اعتماد عمومی  مورد  و  متعهد  انسانی 

نقلیه همکاری کنیم.

استاندار کرمان خبر داد:

دستگاه های اجرایی انتخابات را وظیفه انقالبی تلقی کنند
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قلیان؛
نقطه شروع

 اعتیاد !

اخطاریه ماده 101- اموال غیرمنقول 
نظریه  ابالغ  جهت  سند  متن  شرح  به  شما  آدرس  صباروند  شرکت 
از  یکی  در  نوبت  مزبور یک  نظریه  لذا  است  نشده  شناخته  کارشناسی 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود و از تاریخ نشر آگهی که روز ابالغ 
محسوب می شود پرونده اجرایی کالسه 9701764 به موجب گزارش ا ث - 98/81 مورخ 
1398/10/26 کارشناس رسمی دادگستری پالک ثبتی 172 فرعی از 2978 اصلی بخش 
پالک  ارزیابی  مبلغ  به  چنانچه  لذا  گردیده.  ارزیابی  ریال   90/400/000/000 مبلغ  به   3
مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ چاپ این 
اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 70/000/000 ریال 

به دفتر این اجرا تسلیم نمایید.
1595 م/الف

 علیرضا محمدی کیا 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

یادداشت های 
گاه و بی گاه

مترسک 
از دو تکه چوب بلند و کوتاه ساخته شده بود که چوب بلند پایه 
و تنه و چوب کوتاه دو دست او بود. کالهی کهنه و سوراخ 
دار هم سر و صورت او را تشکیل می داد. تن پوش او هم کتی 
وصله دار بود ودر گوشه جالیز ایستاده بود و کارش ترساندن 
جانوران و پرندگان بود تا به آن محیط وارد نشوند. وظیفه اش را 
به خوبی انجام می داد من هم ایستاده بودم او را نگاه می کردم و 
ضمن ارزیابی کارایی او آرزو کردم ای کاش ذهن هم در مسیر 
زندگی مترسکی بر سر راه هایی که انتهای آن ها به گمراهی 

می رسید قرار می داد!

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

رایج ترین اشتباهات والدین در فصل کارنامه ها

سرویس فرهنگی - اجتماعی کرمان امروز

 این روز ها تقریبا کارنامه همه دانش آموزان به دست شان 
بین  چالش ها  مهم ترین  از  یکی  معموال  و  است  رسیده 
نحوه  می افتد.  اتفاق  دوران  همین  در  فرزندان  و  والدین 
و  ضعیف  کارنامه  با  شدن  مواجه  هنگام  والدین  برخورد 
نمرات پایین فرزندان بسیار حائز اهمیت است. بسیاری از 
والدین موقعیت را مناسب می بینند که بر روی نقاط ضعف 
فرزندشان دست بگذارند و او را ضعیف و ناالیق بدانند و 
پیاپی به خاطر زحماتی که برای او کشیده اند و متحمل 

می شوند، اظهار پشیمانی کنند.
این گونه برخورد های آمرانه و خشن گرچه ممکن است 
یقین  به  اما  بکاهد،  والدین  عصبانیت  میزان  از  مقداری 
فایده منطقی نخواهد داشت. والدین به هنگام مواجه شدن 
اعصابشان  بر  است  ضروری  فرزندان،  ضعیف  کارنامه  با 
بحث  به  ناراحتی  و  پریشانی  در وضعیت  و  باشند  مسلط 
نشوند.  وارد  تحصیلی  وضعیت  و  نمرات  و  کارنامه  درباره 
در ادامه به رایج ترین اشتباهات والدین در نحوه برخورد با 

کارنامه فرزندشان اشاره می شود.
 موشکافی نکردن کارنامه

و  اهمیت  به  می بینید،  را  دانش آموزتان  کارنامه  وقتی 
ارزش آن واقف باشید. این کارنامه نشان دهنده عملکرد 
و تالش، نقاط قوت و ضعف فرزند شماست. یادتان باشد 
کارنامه حرف های زیادی برای گفتن دارد. با دقت به تک 
تک نمرات نگاه کنید. می توانید کارنامه را در حضور خود 
دانش آموز بررسی کنید. نباید فقط به معدلش نگاه کنید و 
تمام کارنامه را در یک نمره خالصه کنید، بلکه باید با دقت 
و درس به درس جلو بروید و تمام نمرات را با دقت و تامل 
نگاه کنید. این کار شما باعث می شود فرزندتان احساس 
کند درس خواندن و نمره آوردن برای شما مهم است و 

شما به او و نتیجه کارش واکنش نشان می دهید.
زدن برچسب تنبل بودن

بدون شک همه دانش آموزان در امتحانات، نتایج دلخواه 
و مناسب را به دست نمی آورند و علت این موضوع نیز به 
عوامل مختلفی بستگی دارد. ویژگی های فردی دانش آموز، 
عوامل آموزشگاهی، خانوادگی و اجتماعی می تواند در نحوه 
والدین  برخی  اما  باشد،  موثر  دانش آموز  نتیجه گیری یک 
فرزندان  نتایج ضعیف درسی  مسائل،  این  به  توجه  بدون 
خود را بر نمی تابند و پس از اطالع از نمرات ضعیف فرزند 
خود، به او برچسب های منفی نظیر تنبل بودن، نداشتن 

تنها  نه  برچسب هایی  چنین  زدن  می زنند.   ... و  استعداد 
هیچ کمکی به پیشرفت تحصیلی دانش آموز نمی کند بلکه 
و  تحصیل  ادامه  اشتیاق  از  را  دانش آموز  موارد  بیشتر  در 

کسب موفقیت درسی هم باز می دارد.
فقط دانش آموز را مقصر دانستن

مقصر  را  او  تنها  است،  ضعیف  فرزندتان  نمرات  وقتی 
ندانید و از خودتان بپرسید که آیا الگوی خوبی از تالش و 
جدیت برای او بوده اید؟ آیا شرایط تحصیلی او را پیگیری 
کرده اید؟ آیا محیط خانه برای درس خواندن او آماده بوده؟ 
و آیا او ضعف جسمانی و بیماری نداشته است؟ سعی کنید 
ببینید علل واقعی نمرات پایین دانش آموز شما چیست؟ 
او  از  و  بنشینید  فرزندتان  کنار  می توانید  کار  این  برای 
بخواهید علت و دلیل نمرات پایینش رابرای شما توضیح 
مناسب  راهکار  دنبال  و  کنید  پیدا  را  واقعی  علت  و  دهد 

برای آن باشید.
 داشتن انتظار نمرات عالی در همه دروس

و  دارد  متفاوتی  استعداد های  و  توانایی  دانش آموز  هر 
سعی  باشیم.  داشته  عالی  نمره  انتظار  همه  از  نمی توانیم 

کنید به شناخت واقع بینانه ای از توانایی ها و استعداد های 
فرزندتان برسید و بیشتر از حد توانش از او انتظار نداشته 

باشید.
برنامه ریزی نکردن برای پیشرفت تحصیلی

بعد از این که دالیل واقعی نمرات پایین را پیدا کردید، 
برای هر کدام برنامه مناسب داشته باشید. مثاًل می توانید 
از یک مشاور متخصص برای برنامه ریزی تحصیلی کمک 
او را در کالس تقویتی یک درس ثبت نام کنید،  بگیرید، 
یک  در  خودتان  کنید،  تهیه  برایش  کمک درسی  کتاب 
درس خاص به او کمک کنید، در زمان امتحانات رفت و آمد 
و مهمانی را کمتر کنید، جو خانه را آرام تر کنید یا ساعت 

استفاده از تلویزیون و اینترنت را محدود کنید.
مقایسه اش با دانش آموزان دیگر

هیچ گاه کارنامه فرزند خود را با دیگر دوستانش مقایسه 
به  است.  متفاوت  دانش آموز  هر  توانایی  چون  نکنید، 
تفاوت های فردی فرزندتان توجه کنید و با تاکید بر نقاط 
ایجاد کنید. همواره سعی  فعالیت  انگیزه  مثبتش در وی 
کنید توانمندی های او را مدنظر قراردهید نه ضعف هایش 

را.
 محروم کردن از تفریح و استراحت

موفق نشدن دانش آموز در درس ها نباید سبب محرومیت 
او از تفریح، مسافرت و استراحت شود بلکه باید برای همه 
کار های او برنامه ریزی کرد، زیرا فرزند شما به همه آن ها 
از بررسی علل کسب نمرات  نیاز دارد. همچنین اگر بعد 
تا  است،  خود  ضعف  رفع  درصدد  دانش آموزتان  ضعیف، 
آن جا که امکان دارد شرایط فعالیت را برای او آماده کنید 
و به فرزند خود قوت قلب دهید و متذکر شوید که هنوز 

دیر نشده است.
اگر نمراتش عالی است

راضی  بسیار  دانش آموزتان  نمره های  از  شما  وقتی 
درخشانش  نمرات  با  را  او  کارنامه  و  هستید  خشنود  و 
و  تشویق  تالشش  خاطر  به  را  او  باید  حتماً  می پسندید، 
تأیید کنید؛ اما باید حواس تان را جمع کنید که تشویق و 
پاداشی که برای او در نظر می گیرید متناسب باشد و نباید 
اندازه تشویق بسیار بیشتر از حد کار او باشد، زیرا باعث 

پرتوقعی فرزندتان می شود.

گزارش »کرمان امروز« از لزوم استفاده از انرژی پاک و برنامه دولت برای ایجاد دوهزار واحد تولید برق خانگی در استان؛

ک کرمان در مسیر انرژی پا

اشاره:
استعداد خوب استان کرمان در تاسیس نیروگاه های 
به  خورشیدی  های  پانل  پای  شده  باعث  خورشیدی 
پشت بام خانه های مردم  این استان باز شود. در این  
راستا معاون استاندار کرمان، یکی از اهداف استان را در 
این زمینه ایجاد 1700 تا 2000 واحد تولید کننده برق 
خانگی دانست و گفت: هر کرمانی می تواند با سرمایه 
ای در حدود 50 تا 100 میلیون  به ازای هر 5 واحد 
کیلو وات انرژی خورشیدی حدودا ماهی بین 1 میلیون 
و 200 هزار تا یک میلیون  و 300 هزار تومان به ازای 
فروش برق به وزارت نیرو، درآمد ماهانه داشته  باشد. 
در همین زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل 

مطالعه است.
چرا انرژی پاک؟

سرو  بی  نشدنی،  تمام  پاک،  منبعی  خورشید،  انرژی 
با  که   است  آلودگی  فاقد  البته   و  بدون خطر  و  صدا 
کمی آینده نگری، کسی نمی تواند بی خیال آن شود، 
به ویژه که بداند هر قدر برقی که تولید می کند 10 
برابر نرخی که برق مصرفی اش می پردازد، درآمد به 
تولید  برق به شیوه سنتی هم منابع  دست می آورد. 
گران فسیلی و حتی آبی را تلف می کند و هم در مسیر 
انتقال و توزیع تلفاتی بیش از 20 درصدی دارد. به این 
زیان نجومی باید آلودگی های  زیست محیطی را هم 
اضافه کرد. همه این واقعیت ها کشورهای پیشرفته را  
به استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر ترغیب کرده 
است. ضمن آن که نیروگاه های خورشیدی به صورت 

شبکه های کوچک و ناحیه ای امکان استقرار دارند و 
به علت نزدیکی به محل مصرف هزینه و تلفات شبکه 
های انتقال و توزیع سنتی را ندارند. در عصر حاضر از 
می  استفاده  گوناگون  مصارف  برای  خورشیدی  انرژی 
شود از جمله استفاده از انرژی حرارتی خورشید برای 
مستقیم  تبدیل  نیروگاهی،  و  صنعتی  خانگی،  مصارف 
انرژی  از  استفاده  و  الکتریسیته  به  خورشید  پرتوهای 

حرارتی خورشیدی.
استعداد بی نظیر استان کرمان

برای  کشور  نقاط  ازمستعدترین  یکی  کرمان  استان 
تامین و تولید انرژی خورشیدی می باشد. وجود بیش 
از 300 روز آفتابی در این استان زمینه های خدادادی  
برای بهره گیری انرژی خورشیدی را فراهم کرده است! 
در این استان برای استفاده از انرژی خورشیدی، طرح 

تحقق  در صورت  که  شده  ریزی  برنامه  موثری  های 
می توان شاهد استفاده انبوه و جایگزینی آن  به جای 

سوخت های فسیلی بود.
کرمان،  استاندار  اقتصادی   معاون  راستا  این   در   
تا  ایجاد 1700  از اهداف استان را در این زمینه  یکی 
2000 واحد تولید کننده برق خانگی دانست و گفت: 
هر کرمانی می تواند با سرمایه ای در حدود 50 تا 100 
میلیون  به ازای هر 5 واحد کیلو وات انرژی خورشیدی 
حدودا ماهی بین 1 میلیون و 200 هزار تا یک میلیون  
و 300 هزار تومان به ازای فروش برق به وزارت نیرو، 

درامد ماهانه داشته  باشد.
وجود  به  ایسنا،  با  گفتگو  در  دهقان"  "محمدعلی 
کرد  اشاره  کرمان  استان  در  آفتابی  روز   300 از  بیش 
و گفت: شدت و گرمی آفتاب یک نعمت بسیار بزرگ 
از این فرصت نهایت  باید  برای استان کرمان است که 

استفاده را کرد.
استان  در  تجدیدپذیر  و  نو  های  انرژی  بحث  به  وی 
استان کرمان در بخش  اشاره کرد و گفت:  نیز  کرمان 
واحدهای  بخش  در  شده  استحصال  خورشیدی  انرژی 
به خود  را  اول کشور  رتبه  اکنون  کوچک خانگی، هم 
اختصاص داده است به طوری که نزدیک به 700 واحد 
کوچک تولید کننده برق خانگی در استان کرمان داریم 
که این واحدها در استان آفتابی همچون کرمان در ماه 

یک میلیون و 200 هزار تومان در آمد دارند.
سخن آخر

سمت  به  جهان   و  شده  تمام  فسیلی  سخت  دوران 
استفاده از انرژی های نو و پاک سوق پیدا کرده است. 
حیات  و  زندگی  که  دارد  اهمیت  بدانجا  تا  مساله  این 
بر  نیز  با آن گره خورده است. دولت  انسانی  و کرامت 
زمینه  این  در  و  دارد  تاکید  انرژی  نوع  این  از  استفاده 
حمایت ها و مشوق های الزم را هم در نظر گرفته است. 

   استعداد خوب استان کرمان در زمینه تاسیس نیروگاه های خورشیدی باعث شده 
است تا پای پانل های خورشیدی به پشت بام خانه های مردم این استان باز شود. در این 
راستا معاون استاندار کرمان، یکی از اهداف استان را در این زمینه ایجاد 1700 تا 2000 
واحد تولید کننده برق خانگی دانست. اگر اهداف مدیران استان در این زمینه محقق شود 
می توان شاهد استفاده انبوه مردمی و جایگزینی انرژی های پاک به جای سوخت های 
فسیلی بود و چنین رفتاری موجب هدر نرفتن منابع تجدید ناپذیر انرژی در استان خواهد 

شد که اتفاقی مبارک را رقم می زند و....

خط خطی های 
صفحه روزگار

نیستی  تو که  با  ام  تنهایی  در  می خواهم 
حرف بزنم تا دقایق آرام تر سپری شوند. 

دوشت  روی  سنگینی  بار  که  کنم  می  فکر  هم  هنوز  من 
هستم و تو مجبور نیستی که تحملم کنی و به گالیه هایم 
بال  و  پر  گذرد  می  تو  با  که  وقتی  زندگی  دهی.  گوش 
می گیرد. من یاد گرفته ام که چشمم را به روی دردهایم 
ببندم و زندگی را از چشم دیگران ببینم. اینگونه به تو حق 
رفتن و به دیگران حق نشستن می دهم. دلتنگی هایم را به 
جایی  زندگی  عرصه ی  در  که  زیرا  سپارم  می  فراموشی 
لرزه می  به  نگاهم که می کنی جهان در وجودم  ندارند. 
افتد ولی دلم به بودنت گرم است. گرچه با من نباشی در 
قلبم  از  تو  اما  فراموش می کنم  را  هیاهوی روزگار خود 
جداشدنی نیستی و همواره در من تکرار می شوی. از این 
تکرار رنج نمی برم بلکه به آن عادت کرده ام. عاطفه ام را 
روانه ی نگاهت می کنم تا در سیر روزگار هدفت همواره 
استوار باشد و خودت برای زندگی یک هدف درخشان 
تا  ام  کشیده  بیرون  ذهنم  از  را  تکراری  های  زباله  باشی. 
نگاهی تازه به زندگی داشته باشم هر چند که تاریخ ترانه 
قرار  بی  تا  ام گوش کن  تنهایی  به  اما  باشد  تمام شده  ها 
نباشم و آتش زمانه در وجودم زبانه نکشد. فدای مهربانی 
هایت هر چند که پیشم نیستی اما چشم از زندگی ام برندار 
با عطر نفس هایت  باشد و  امید من  که سایه سار نگاهت 
زندگی کنم. راه فردا را در چشمت پیدا کرده و داستان را 
هر چه که باشد با تو ادامه دهم تا به یک مهتاب شب افروز 

رسیده یا به این سیاهی عادت کنم. 
صفحه ی روزگار خط خطی می شود و آمار درد باال می 
رود اما تو دلنشین تر از همیشه ای. در من وقفه ای داشته 
اندازه ی همه ی  به  ابدیت و طلوع کن  اندازه ی  به  باش 

تاریخ تا گلهای محبت پژمرده نباشند.
به رسیدنت 

به شنیدنت به نگاهت زنده ام 
بنواز جان را که جهانی در من 

تو بمانی با من دو جهان می خندد

به قلم 
مهناز سعید 

دل و دریا 

دل را به دریا می زنم ، شاید
آنسوتََرک

تنها تری از من
در قایق بی بادبان خویش

قالب باشد چشمهای خسته اش در آب

به قلم
 مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

گواهینامه پایان تحصیالت اینجانب :  مطهره احمدنژاد   
فرزند:   اسماعیل   به شماره شناسنامه : 2980146331  
صادره از  کرمان در مقطع  کاردانی  رشته نقشه کشی 

معماری  صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد سما کرمان 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی 
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ده کتابی که می توانید برای دهه فجر بخوانید

سرویس ادبی کرمان امروز
 

 
 انتشارات »راه یار«، ده عنوان از کتاب های مناسب خود برای دهه فجر 

را به مخاطبان برای مطالعه پیشنهاد داده است.
بانگ آزادی

هیچ ایرانی نیست که اثری از آثار احمدعلی راغب را نشنیده باشد. نسل 
دهه شصتی ها با آواها و نواهای او بزرگ شده است. از سرود »مدرسه ها 
ارکسترال  قطعات  تا  سالم«  »هم شاگردی  و  داد«  خون  »بابا  شده«،  وا 
»بانگ آزادی« و »شهید مطهر« و »آمریکا ننگ به نیرنگ تو« بگیرید تا 
اولین  تا  باد این پیروزی « و »ظفر مبارک« و بعدها  تصنیف »خجسته 
آلبوم موسیقی پاپ بعد از جنگ مثل »رقص گل ها« و قطعاتی مثل »گل 
می روید به باغ« و »بیا به امداد ناتوانان« و... . می توان گفت راغب، یکی 
از اصلی  ترین آدم هایی است که چیزی به نام »سرود و موسیقی انقالب« 
را در سال های پس از انقالب بر سر زبان ها انداخت. کتاب »بانگ آزادی« 
روایت زندگی و فعالیت های احمدعلی راغب است که در 392صفحه به 

قلم محسن صفایی فرد روایت شده است.
 متولد بهمن

تو«  نیرنگ  به  ننگ  »آمریکا  معروف  ترانه  خواننده  قره باغی،  اسفندیار 
است که در روزهای نخستین انقالب، با ورود به مرکز موسیقی صداوسیما، 
همراه با جمعی از نامداران شعر و موسیقِی آن روزگار، به خلق قطعات 
و آثار ماندگار دست می زند و مخاطب، با مطالعه »متولد بهمن« و مرور 

خاطرات او، تاریخ موسیقی انقالب را نیز بازمی خواند.
قره باغی که بعدها از طرف منافقین، مورد سوء قصد هم قرار می گیرد، 
در این کتاب 240صفحه ای که تدوین آن توسط روح اهلل رشیدی، صورت 
گرفته است، از نحوه اجرای قطعات و سروده هایی همچون »دیو چو بیرون 
رود«، »جنگ جنگ تا پیروزی«، »امریکا ننگ به نیرنگ تو« و... سخن 

می گوید.
برخیزید

اثر دیگر روح اهلل رشیدی درباره بزرگان هنر  این کتاب 208صفحه ای، 

آهنگسازان  از  شاهنگیان«  »سیدحمید  شفاهی  خاطرات  و  است  انقالب 
از جمله  شاهنگیان  دربرمی گیرد.  را  موسیقی  تأثیرگذار حوزه  مدیران  و 
و  داشت  حضور   1357 17شهریور  خونین  واقعه  در  که  بود  هنرمندانی 
از همان زمان، معتقد بود که نباید اجازه داد که این اتفاق مهم تاریخی 
از سوی رژیم پهلوی به فراموشی سپرده شود. با همین انگیزه بود که به 
این  یاد شهدای  به  را  دوران، سرود 17شهریور  آن  در خفقان  و  تنهایی 
از  بسیاری  آهنگسازی  و  تنظیم  او  ترتیب،  همین  به  کرد.  تولید  واقعه 
ای  »خمینی  خدا«،  راه  شهیدان  ای  »برخیزید  نظیر  انقالبی  سرودهای 
امام« و... را نیز برعهده داشته است. پس از انقالب نیز تا سال 1360 از 
سوی رییس وقت سازمان صداوسیما، مسئولیت امور موسیقی این نهاد را 
به عهده گرفت و در شرایط ویژه آن دوران، شاهد چالش های زیادی در 
این عرصه بود. فضایی که خاطراتی مهم و شنیدنی دارد که بخش هایی از 

آن، در کتاب »برخیزید« روایت شده است.
 آپاراتچی

"جلیل طائفی اسدی« در روزهای بعد از پیروزی انقالب و دهه60، رنج 
ساخت فیلم های بلند را با ابتدایی ترین امکانات به جان خریده و آنها را 
با زحمت زیادی برای مردم نمایش داده است. مردمی که نه تنها سینما 
ندیده بودند بلکه حتی داشتن تلویزیون هم برایشان آرزو بوده است. او 
قصه های انقالب را به جاهایی برده که مردم آن مناطق، با گذشت چند 
سال از پیروزی انقالب اسالمی، هنوز در جریان بسیاری از وقایع جامعه 
انقالبی شان قرار نداشتند. این کتاب 144صفحه ای نیز که توسط روح اهلل 
و  عکاس  این  شفاهی  خاطرات  دربرگیرنده  درآمده،  نگارش  به  رشیدی 

فیلمساز انقالبی است.
 روز آزادی زن

"هر سال، هفدهم دی، میدان مجسمۀ مشهد شاهد جشن کشف حجاب 
بود. زنان و مردان موافِق این سیاست در این روز به منظور تجلیل از اقدام 
رضاخان، گرد هم می آمدند و دسته گل هایی به پای مجسمۀ او می ریختند؛ 
17 دی ماه 1356 شمسی هم مثل هر سال، همه چیز برای تجلیل از 
هر  از  را  رژیم  و ساکت شهر، خیال  زمستان سرد  و  بود  آماده  رضاخان 
مزاحمی آسوده کرده بود، غافل از آنکه بانوان با حجاب مشهدی در این 
تا آزادی کامل مردان و  بودند که  برافروختن شعله تظاهراتی  روز آماده 

زنان ایران از استبداد پهلوی فرو ننشست."

متنی که خواندید بخشی از مقدمه کتاب 184صفحه ای »روز آزادی زن« 
درباره قیام بانوان مشهدی در 17 دی 1356 بود که کار تحقیق و تدوین 
آن برعهده ملیحه بخشی نژاد، سمیه ذوقی و ندا ترکمنچه بوده است. رهبر 
انقالب سال 1386 در بیاناتی درباره این واقعه فرمودند »در دی ماه 1356، 
زنان  از  تظاهراتی  عظیمی،  اجتماع  یک  مشهد،  در  دی ماه  هفدهم  روز 
افتاد؛ ما آن وقت در تبعید بودیم،  مسلمان با شعار »حفظ حجاب« راه 
خبر آن را شنیدیم که زنان مؤمن و مسلمان و شجاع، چنین حرکتی را 

به راه انداختند."
 انقالب رنگ ها

نقاش  و  هنرمند  خالقی«،  »علیرضا  خاطرات شفاهی  به  که  کتاب  این 
پیشکسوت انقالب اسالمی می پردازد، اولین کتاب تاریخ شفاهی در حوزه 
هنرهای تجّسمی انقالب اسالمی محسوب می شود. »انقالب رنگ ها« در 
سه فصل و به قلم حسن سلطانی، فعالیت های علیرضا خالقی در زمینه 
خطاطی، نقاشی و تصویربرداری در دوران انقالب و دفاع مقدس در حزب 

جمهوری اسالمی و تبلیغات جنگ را روایت کرده است.
 انقالب نقش ها

"محمد ُملتجی«، از هنرمندان عرصه تئاتر در سال های انقالب و دفاع 
مقدس بوده و در این کتاب 240صفحه ای، خاطرات او از کودکی تا اوایل 
دهه 1370 روایت شده است. ملتجی، نمونه ای از فرزندان انقالب اسالمی 
است که شاید بهترین توصیف درباره فعالیت  ها و تالش های آنها این تعبیر 

سید مرتضی آوینی باشد که: »فرزندان انقالب در برابر عرصه  های تجربه 
نشده.« نسلی که در مسجد و پای منبر رشد یافته اند و به ناگاه خود را 
در مواجهه با هنرهای نوینی می بینند که پیشینه تاریخی چندانی از آنها 
توقع مان  که  بود  »انقالب  است:  گفته  خودش  ملتجی،  ندارند.  ذهن  در 
را از خودمان برد باال و دنیای دیگری را پیش چشم مان گشود.« حسن 
را  نقش ها«  »انقالب  تدوین  و  تحقیق  انصاری زاده  مرتضی  و  سلطانی 

برعهده داشته اند.
 هشت میلی متر از انقالب

محمد اصغرزاده در این کتاب 136صفحه ای، خاطرات »علی میرقطبی«  
از فعاالن هنری اوایل انقالب را درباره نحوه  ساخت مستند »انقالب در 
سبزوار« که با دوربین سوپر هشت میلی متری از تمامی اتفاقات راهپیمایی 
مردم سبزوار علیه رژیم پهلوی فیلم گرفته است، روایت کرده و در آن، 
روند فیلم سازی مستند در روزهای منتهی به پیروزی انقالب اسالمی در 

سال 57 مرور شده است.
 پایان مجسمه

اهل  روزنامه نگار  و  نویسنده  شمسی،   1328 متولد  کیخا«،  "موسی 
کاشان است که پیش از انقالب، گزارش گر مبارزات انقالبی مردم منطقه 
کاشان و آران و بیدگل بر علیه رژیم ستم شاهی بوده و روزنوشت های او 
از اتفاقات سال های پایانی عمر رژیم سابق در کاشان، به کوشش هادی 

لطفی در کتاب »پایان مجسمه« گردآوری و تدوین شده است.
دختر تبریز

این کتاب، خاطرات شفاهی خانم »صدیقه صارمی«، رزمنده، امدادگر، 
مربی نهضت سوادآموزی و مربی پرورشی فعال تبریزی است که با تدوین 
انقالب  از  بعد  و  قبل  در  را  او  زندگی  فرود  و  فراز  مهدی زاد«،  »هدی 
اسالمی روایت می کند. صارمی در این کتاب 208صفحه ای، خاطراتی از 
مبارزات مردم تبریز در انقالب اسالمی، دفاع مقدس، همراهی با آیت اهلل 
شهید مدنی در ستاد نماز جمعه و سردار شهید مهدی باکری در جبهه 
جنوب ارائه می کند و روایت های ناگفته ای از عملکرد بهیاران و معلمان 
در  دارد.  شصت  دهه  پرورشی  مربیان  و  جهادگران  سوادآموزی،  نهضت 
واقع، »دختر تبریز«، یک الگوی موفق و افق روشن برای زنان و دختران 

امروز ارائه می کند.
منبع: خبرگزاری کتاب ایران

بزرگ علوی؛ روایت گر ورق پاره های زندان
سرویس فرهنگی - هنری کرمان امروز

 

فارسی  زبان  استاد  و  روزنامه نگار  نویسنده،  بزرگ علوی 
بود که برای نخستین بار در آثاری چون ورق پاره های زندان، 
نامه ها و پنجاه و سه نفر به نوشتن درباره زندان، زندانی، 
را  او  این رو  از  ایام حبس می پردازد.  زندان بان و خاطرات 
بنیانگذار ادبیات داستانی زندان در زبان فارسی دانسته اند.

درنمی آمد،  نفسش  هیچ کس  بود،  گرفته  خفقان  تهران 
کسان شان  از  خانواده ها  می ترسیدند،  هم  از  همه 
از فراش ها و  از معلمان شان؛ معلمان  می ترسیدند، بچه ها 
فراش ها از سلمانی و دالک؛ همه از خودشان می ترسیدند، 
در  اداره،  در  خانه،  در  داشتند. همه جا،  باک  سایه شان  از 
مسجد، پشت ترازو، در مدرسه و در دانشگاه و در حمام، 
مأموراِن آگاهی را دنبال خودشان می دانستند. در سینما، 
دوروبرشان  به  همه  شاهنشاهی،  سرود  نواختن  موقع 
و  برخیزد  جان گذشته ای  از  یا  دیوانه  مبادا  می نگریستند 
موجب گرفتاری و دردسر همه را فراهم کند؛ اینها بخشی 
از رمان چشم هایش است که بزرگ علوی آن را تالیف کرده 
است؛ رمان نویسی که او را باید در کنار صادق هدایت و 
صادق چوبک به عنوان پدران داستان نویسی نوین ایران 

به شمار آورد.
 ادبیات زندان

با شاخه ها و  ادبیات  از  به گونه ای خاص  ادبیات زندان 
ویژگی های گوناگون گفته می شود که ویژگی های خاص 
خود را دارد. نوعی از آن را نویسندگانی خلق کرده اند که 
که  کرده اند  خلق  آثاری  اما  اند  نرفته  زندان  به  خودشان 
در آن زندان و زندانی بودن، محور اصلی اثر بوده یا نقش 
مانند  است  داشته  داستان  پیشبرد  در  ای  کننده  تعیین 
اثر ویکتور هوگو و اما نوع دیگر آن نویسنده در  بینوایان 
سال هایی که خود در زندان به سر می برده، آثاری خلق 
کرده که محور آن زندان است. بنابراین چنین ژانری را می 
آثاری که  قرار داد؛ یعنی  بررسی  از 2 دیدگاه مورد  توان 
در زندان نوشته شده و گاه تبدیل به اثری جهانی و بسیار 
ارزشمند در عرصه  ادبیات شده اند و دیگر داستان هایی که 
درباره  زندان، فضا و شخصیت های آن نوشته شده است که 
از نمونه نخست در ایران می توان به آثار بزرگ علوی اشاره 

کرد. اگرچه از زندان دوره رضاخان خاطرات زیادی برجای 
در  را  علوی  بزرگ  های  کتاب  که  آن چه  اما  است  مانده 
مرتبه شاخص تر قرار می دهد، توانایی روایت گری نویسنده 
و همچنین حفظ یک رویکرد شخصی و منحصر به فرد در 
نوشته های او است که از نمونه های مهم داستان هایش 
می توان به ورق پاره های زندان و پنجاه و سه نفر اشاره 

کرد.
ورق پاره های زندان

ورق پاره های زندان، یادها و یادداشت های دوران زندگی 
علوی است. او این یادداشت ها را روی ورق پاره های کاغذ 
زندان  از  بیرون  به  و  می نوشت  و...  قند،  میوه،  سیگار، 
می فرستاد؛ کتابی که بزرگ علوی در آن استبداد حکومت 
ای  گونه  به  یا  و  عاطفی  بیانی  با  را  زندان  فضای  و  وقت 
درباره  وی  خود  است.  کرده  توصیف  داستانی  و  روایتی 
این کتاب می گوید: ورق پاره های زندان اسم بی مسمایی 
برای این یادداشت هایی که اغلب آن در زندان تهیه شده، 
نیست. در واقع اغلب آنها روی ورق پاره، روی کاغذ قند، 
کاغذ سیگار اشنو و با پاکت هایی که در آن برای ما میوه 
بدون  کار  این  و  شده است  نوشته  می آوردند،  شیرینی  و 
کاغذی،  پاره  و  مداد  اگر  زندان  در  است.  نبوده  مخاطره 
مامورین زندان، در دست ما می دیدند، جنایت بزرگی به 
شمار می رفت. امان از آن وقت که اولیای زندان پی می 
بردند که کسی یادداشت هایی برای تشریح اوضاع ایران در 

آن دوره تهیه می کند.
و  بیان می کند  کار  این  از  را  انگیزه خود  ادامه  در  وی 
می  یادداشت  مخاطرات  این  به  علم  با  من  نویسد:  می 
از  ایران  ملت  اینکه  به  داشتم  قطعی  ایمان  چون  کردم. 
آینده  های  نسل  برای  و  ندارد  کافی  اطالع  جریانات  این 
الزم است بدانند که در این دوره سیاه با جوانان باغیرت و 
آزادیخواهان ایران چه معامالتی می کردند. اگر یادداشت 
های من، یعنی همین ورق پاره ها به دست اولیای زندان 
بزرگترین  اما  نبودم  زنده  امروز  دیگر  هم  من  افتاد،  می 
و  یادداشت شده  وقایع  باالخره  بود که  این  دلخوشی من 
ورق پاره های زندان خواهی نخواهی روزی به دست ملت 

ایران خواهد افتاد.
شده  تشکیل  بخش  پنج  از  زندان  های  پاره  ورق  کتاب 
و سرنوشت  به سرگذشت  کدام  هر  در  نویسنده  که  است 

البته در بخش چهارم؛ یعنی  یکی از زندانیان می پردازد. 
عفو عمومی قصه فرق دارد زیرا علوی می گوید این بخش 
حاصل یادداشت های مخفیانه یک زندانی برای همسرش 

است که بعداً به دست او رسیده است.
 علوی در بخشی از این کتاب در خصوص فضای زندان 
می نویسد: روزهای سه شنبه روز مالقات زندانی با کسان 
روزهای  تمام  و  کردیم  ما ذوق می  بود. همه  عزیزانش  و 
هفته را منتظر روز سه شنبه می ماندیم و انگار هیچ کس 
خارج از این زندان این طوری که ما ذوق می کردیم، ذوق 
نکرده بود که آنها بوی آزادی برای مان سوغات می آوردند. 
که  بود  کرده  دور  عزیزانمان  و  خود  از  حاکم  طبقه  را  ما 
ما را مخالف منافع خود تشخیص داده بود. علوی در این 
کتاب تکان دهنده و هولناک به درد و رنج انسان هاِی تحت 
استبداد می پردازد و بی حرمتی هایی را که بر آنها روا می 

شد در حقیقی ترین شکل به تصویر می کشد.
یکی از جنبه هایی که در این کتاب به آن توجه شده، 
به شوهران محبوسشان است.  وفاداری زنان جوان نسبت 
مردهای آزادی خواه در این اثر، شیرزن هایی در کنار خود 

دارند که به هیچ وجه آنها را تنها نمی گذارند، حتی وقتی 
حبس 10 سال طول می کشد. بنابراین عشق در این اثر با 

رنج عجین می شود.
زندان  های  پاره  ورق  کتاب  فضای  اینکه  وجود  با 
متعالی،  آن  در  عشق  اما  است  هولناک  و  ناراحت کننده 
نجات دهنده و عمیق است و به پناهگاه و جایی امن تبدیل 
می شود که می تواند جبران تمام بدبختی های بشر باشد. 
پایان  در  را  فداکارانه  عشق  این  مسحورکننده  درخشش 
بقیه  از  بیشتر  مرگ«  »رقص  و  عمومی«  »عفو  داستان 
داستان ها می توان دید. بنابراین بزرگ علوی در ورق پاره 
های زندان، تاریکی و روشنی را درهم می آمیزد و به یک 

روزن احتمالی نور مؤمن تبدیل می کند.
پنجاه و سه نفر

زندان  که  بود  معاصری  نویسنده  نخستین  علوی  بزرگ 
را تجربه کرد و رنج ها و مصایب مردان سیاسی، ماجراجو 
و قربانیان را در میان دیوارهای محصور و تاریک توصیف 
کرد. او از قیافه و سیرت زندانیان و از سرگشتگی، بیچارگی 
و امید دردناک آنها به عفو و آزادی تصاویر کمابیش زنده ای 

ایران  ادبیات  در  آن  از  پیش  تا  که  دهد  می  دست  به  
سابقه نداشت که یکی از شاهکارهای وی در این ژانر، کتاب 
پنچاه و سه نفر است؛ کتابی که به زبان ساده و هنرمندانه 
را در دوره  حکومت رضاخان شرح می دهد  روزگار کشور 
و بر صحنه هایی شهادت می دهد که کم تر فردی دیده و 

چیزی از آن شنیده است.
وی در این اثر واقعیت های تاریخی را از زمان بازداشتش 
 1320 شهریور  در  آزادی  زمان  تا  خورشیدی   1316 در 
خورشیدی در قالب داستانی روایت کرده است. او می گوید 
بیشتر  کتاب خود  به  خواهد  می  نفر  سه  و  پنجاه  در  که 
جنبه تاریخی بدهد. بنابراین پنجاه و سه نفر، خواننده خود 
به  می برد  رضاخان  دوران  اواخر  سیاسی  زندان های  به  را 
همراه  زندانیان  با  می تواند  راحتی  به  مخاطب  که  نحوی 

شود و شرایط سخت آن ها را درک کند.
حکومتی  اشخاص  نام  آوردن  از  کتاب  این  در  علوی   
خودداری می کند و علت آن را بی اهمیت بودن اشخاص 
و افراد می داند و می گوید: عده ای می گفتند که چرا من 
میرغضب ها و دوستاق بان ها را با نام و نشان اسم نبردم. 
به  که  دوره جدید  این شمرهای  بدانند  مردم می خواهند 
لباس شهربانی و قاضی و وزیر در آمده بودند، چه کسانی 
هستند، صرف نظر از اینکه در این اواخر روزنامه ها به حد 
کافی این اشخاص را شناسانده اند، اساساً ذکر اسامی این ها 
تقصیری  این اشخاص  به عقیده من   ... تاثیری دارد؟  چه 
ندارند و اگر گناهی متوجه آن ها می شد ناچیز است این ها 
سیاه  دوره  مجموعاً  که  هستند  احوالی  و  اوضاع  محصول 

نامیده می شود.
وی هدف نهایی کتاب را گفته  "تقی ارانی" قرار می دهد 
که مردم با خواندن این کتاب می توانند با اوضاع اجتماعی 
دوره  سیاه آشنا شوند و از آن درس بگیرند و می نویسد: 
مقصود من از پنجاه و سه نفر همین است. من می خواهم 
پیچ و مهره اجتماع دوره سیاه را به طور بارز به خوانندگان 
موفق شوم که حادثه  اگر من  بنابراین  نشان دهم...  خود 
پنجاه و سه نفر را به طوری که در حقیقت بوده و وقایعی 
را که اطراف آن ها رخ داده، چنانکه شاید و باید، شرح دهم، 
گمان می کنم توانسته ام اوضاع اجتماع ایران را در 20 ساله 

اخیر تشریح کنم.
منبع: خبرگزاری ایرنا

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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چرا عیدی کارگران و کارمندان متفاوت است؟

نسبت درآمد خانوارهای شهری به هزینه های آنها چگونه است؟

چرا بیماری های مشترک بین انسان و حیوان بیشتر می شود؟ 

عیدی  شیرین  بحث  دوباره  و  است  سال  پایان 
کارگران و کارمندان مطرح است و در بیشتر محافل 
حقوق بگیران  است؛  سال  پایان  عیدی  از  صحبت 
و  سیاستگذاران  کنار  غیرخصوصی  و  خصوصی 
در حال  به دست  امر چرتکه  این  در  دست اندرکاران 

محاسبه مبلغ دریافتی خود هستند.
که یک  کارگری  عیدی  روز های گذشته حداقل  در 
 ۳۳ و  میلیون  سه  کند  کار  اقتصادی  بنگاه  در  سال 
هزار تومان اعالم شد و بنا بر مصوبه معاون اول رییس 
جمهوری هر کارمند نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
عیدی می گیرد. مقایسه این دو رقم نشان از این است 
که کارگران بیش از دو برابر کارمندان عیدی می گیرند 

و این سوال پیش می آید که چرا اینطور است؟
قانون  با  کار  قانون  روح  که  گفت  باید  پاسخ  در 
حقوق،  میزان  نمی توان  و  است  متفاوت  استخدامی 
پاداش و عیدی آن ها را با هم مقایسه کرد و هر کدام 

مزیت هایی نسبت به دیگری دارد.
شرایط  در  اختالف  بحث،  این  در  مورد  مهمترین 

ثبات  از  دولت  کارمندان  که  گونه ای  به  است  کاری 
هستند.  برخوردار  کارگران  به  نسبت  بیشتری  شغلی 
دولتی  ارگان های  استخدام  به  که  وقتی  کارمندان 
بخش های  استخدام  در  سال   ۳۰ معموال  درمی آیند 
ثباتی  چنین  از  کارگران  حالیکه  در  هستند  مربوطه 

برخوردار نیستند.
اگرچه قانون کار در راستای حمایت کارگران در برابر 
کارفرمایان تدوین شده است و بخش خصوصی بنا به 
برای کارگران  فراخور ماهیت کاری خود مشوق هایی 
این حال تسهیالتی که در دوران  با  در نظر می گیرد 
خدمت کارمندان ارائه می شود بیش از کارگران است 

و نمی توان آن ها را با هم مقایسه کرد.
حقوق کارمندان به عنوان یکی از هزینه های دولت 
در بودجه سنواتی سالیانه دولت با فرمول خاصی و بنا 
به دست  دوره خدمت  در طول  فرد  که  امتیازاتی  به 
دستمزد  تعیین  حالیکه  در  می شود  محاسبه  می آورد 
و  کارفرمایی  کارگری،  نماینده  نظر  براساس  کارگران 

دولت محاسبه می شود.

با  و  دولت  توسط  کارمندان  عیدی  اساس  این  بر 
توجه به بودجه ای که در اختیار دارد و مطابق ماده ۵ 
قانون خدمات کشوری و قانون محاسبات کشوری که 
دستگاه ها و موسسات را معرفی می کند، اعالم می شود. 
براساس مصوبه ششم بهمن ماه هیات وزیران قرار است 
دستگاه ها مبلغ ثابت ۱۲ میلیون ریال به نسبت مدت 
خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۸ به عنوان پاداش آخر 
سال )عیدی( در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه 

مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت کنند.
در تعیین عیدی کارگران، قانون کار است که تصمیم 
می گیرد و کارفرما را مکلف می کند که دو تا سه برابر 
کند.  پرداخت  عیدی  شده  تعیین  حقوق  پایه  میزان 
امسال نیز به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی 
و پاداش ساالنه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول 
قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسالمی، 
حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و 
حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر 

نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود.

سرویس اجتماعی کرمان امروز

 
سال گذشته هر خانوار شهری متوسط ۴۳ میلیون 
تومان درآمد داشته که این رقم با توجه به نرخ تورم 
نیست.  مطلوب  سال،  این  در  مالی  شدید  نوسانات  و 
این گزارش از میزان درآمد و هزینه  های ساالنه هر 
خانواده شهری در سال گذشته و مقایسه آن با سال 

۹۶ می گوید.
۳.۶ میلیون درآمد در ماه

ایران در گزارشی، هزینه و درآمد خانوار  مرکز آمار 
شهری در سال ۱۳۹۷ را اعالم کرد. این گزارش که در 
نتیجه طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار شهری 
گذشته  سال  در  که  می گوید  ما  به  آمده،  دست  به 
خانواده هایی که در مناطق شهری زندگی می کردند، 
تومان  هزار   ۴۹۰ و  میلیون   ۴۳ متوسط  توانسته اند 
درآمد در یک سال داشته باشند. با تقسیم این رقم در 
ماه ها، هر خانوار شهری ماهانه متوسط سه میلیون و 

۶۲۴ هزار تومان درآمد کسب کرده اند.
خانوار  ساالنه  متوسط  درآمد  مجموع   ،۹۶ سال  در 
شهری ۳۶ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان بوده است. یعنی 
خانواده های ساکن شهر در سال ۹۶، در ماه متوسط 

حدود ۳ میلیون تومان درآمد داشته اند.
نرخ تورم سال ۹۷ طبق اعالم مرکز آمار، ۲۶.۹ درصد 
ثبت شد. سال ۹۶ اما نرخ تورم ۹.۶ درصد بود. مقایسه 
این دو رقم به خوبی دشوارتر شدن شرایط مالی خانوار 
شهری در سال گذشته را نشان می دهد. چرا که درآمد 
خانواده ها در سال ۹۷ نسبت به سال قبل از آن حدود 
دو  تورم حدود  که  درصورتی  داشته  رشد  درصد   ۱۹

برابر افزایش پیدا کرده است.
 ۳.۲ میلیون هزینه در ماه

حاال بیایید ببینیم، این خانوار چه مقدار از این درآمد 
را صرف هزینه ها کرده اند. بر اساس این گزارش، خانوار 
 ۳۲۲ و  میلیون   ۳۹ متوسط   ۹۷ سال  در  شهرنشین 
معادل  ماه  در  رقم  این  داشته اند.  هزینه  تومان  هزار 

متوسط ۳ میلیون و ۲۷۷ هزار تومان هزینه است.

در سال ۹۶ اما، این خانواده ها متوسط ۳۲ میلیون 
پرداخت  هزینه ها  بابت  سال  در  تومان  هزار   ۹۵۲ و 
کرده اند. یعنی ساکنان شهرها در ماه، متوسط حدود 
به  را  خود  درآمد  از  تومان  هزار   ۷۴۶ و  میلیون   ۲

هزینه ها اختصاص داده اند.
درآمد بیشتر در کدام بخش خرج می شود؟

آن  از  قسمتی  می شود.  هزینه  بخش  دو  در  درآمد 
به  دیگر  بخش  و  است  هزینه های خوراک  به  مربوط 
هزینه  متوسط  دارد.  ربط  خوراکی  غیر  هزینه های 
خوراک هر خانوار شهری در سال گذشته، ۹ میلیون 
و ۴۵۰ هزار تومان بوده است. یعنی آنها، ماهانه ۷۸۸ 
هزار تومان برای خورد و خوراک خود هزینه کرده اند.

بخش غیر خوراکی اما همیشه هزینه بیشتری برای 
خانوار دارد. هر خانواده شهرنشین در سال ۹۷، متوسط 
۲۹ میلیون و ۸۷۲ هزار تومان صرف هزینه های غیر 
خوراکی کرده است که متوسط آن در ماه، ۴ میلیون 

و ۹۹۰ هزار تومان می شود.
منبع: مرکز آمار ایران

سرویس علم و سالمت کرمان امروز

دنیا در حال مقابله با کروناویروس جدیدی است که 
از چین شیوع پیدا کرده و اکنون در حال سرایت به 
کشورهای دیگر است.   به نقل از ایسنا، یک بیماری 
یکبار شیوع  برای  فقط  معمول  به طور  عفونی  جدید 
پیدا می کند اما این ویروس جدید- که تصور می شود 
حیوانات وحشی منشاء آن بوده اند- نشان دهنده خطر 
ویروس ها  گونه  این  جانب  از  که  است  بیماری هایی 
از  بنتون«  »تیم  پرفسور  می کنند.    تهدید  را  انسان 
بین الملل(  امور  سلطنتی  )مؤسسه  هاوس«  »چتم 
اقلیمی  لندن در مقاله ای نوشت: در حالیکه تغییرات 
و جهانی شدن نحوه رفتار متقابل انسان ها و حیوانات 
آینده مشکل  این خطر در  احتماال  تغییر می دهد،  را 

در طول ۵۰ سال گذشته  ایجاد می کند.    بزرگتری 
تکاملی  از جهش  عفونی پس  بیماری های  از  شماری 
یافته اند.  گسترش  سرعت  به  انسان،  به  حیوانات  از 
در  شد،  آغاز   HIV ویروس  بحران   ۱۹۸۰ دهه  در 
پرندگان  آنفلوآنزای  تا ۲۰۰۷ شیوع  سال های ۲۰۰۴ 
اتفاق  انسان  به  پرندگان  از  ویروس  سرایت  دلیل  به 
افتاد و در سال ۲۰۰۹ خوک ها باعث شیوع آنفلوآنزای 
خوکی شدند.   در طول تاریخ همواره بیماری هایی از 
عامل  حقیقت  در  و  کرده  سرایت  انسان  به  حیوانات 
وحشی  حیوانات  جدید،  عفونی  بیماری های  بیشتر 
هستند اما تغییرات محیط زیست موجب تسریع این 
سفرهای  و  شهرنشین  جمعیت  افزایش  و  شده  روند 
سرعت  با  ها  بیماری  این  که  شده  سبب  بین المللی 
ناقل  بیشتری گسترش پیدا کنند.   بیشتر حیوانات، 
ویروس هایی  و  باکتری ها  یعنی  پاتوژن ها  رشته  یک 
هستند که می توانند موجب بیماری شوند. الزمه بقای 

جدید  ناقل  یا  میزبان  کردن  عفونی  پاتوژن،  تکاملی 
است و یکی از راه ها گذر ویروس به سایر گونه هاست. 
سیستم ایمنی میزبان جدید سعی می کند پاتوژن ها را 
از بین ببرد و به عبارت دیگر این دو در تالش برای 
یافتن مسیری برای شکست دادن دیگری هستند. به 
طور مثال در جریان همه گیری بیماری سارس در سال 
۲۰۰۳ نزدیک به ۱۰ درصد افراد مبتال به این ویروس 
جان خود را از دست دادند.   تغییرات محیط زیست 
نحوه  و  برده  بین  از  را  حیوانات  زیستگاه  اقلیمی،  و 
زندگی، زیستگاه آن ها و نوع تغذیه جانوران را تغییر 
داده است. روش زندگی انسان هم تغییر کرده، اکنون 
۵۵ درصد جمعیت جهان در شهرها سکونت دارند در 
دنیا  جمعیت  درصد   ۳۵ تنها  قبل،  سال   ۵۰ حالیکه 

شهرنشین بودند.   
هستند؟    خطر  معرض  در  بیشتر  کسانی  چه 
تازه ای  میزبان  یا  حامل  به  که  جدیدی  بیماری های 

همین  به  و  غالبا خطرناک تر هستند  منتقل شده اند، 
دلیل است که هر نوع بیماری جدیدی نگران کننده 
است. همچنین خطر ابتال به این نوع از بیماری ها در 
بعضی از افراد بیشتر است. افراد فقیر ساکن در شهرها 
اغلب در حوزه هایی فعالیت دارند که خطر تماس آنان 
با منابع و ناقالن بیماری ها را افزایش می دهد. همچنین 
ممکن است به دلیل تغذیه نامناسب و قرار گرفتن در 
سیستم  غیربهداشتی،  شرایط  یا  آلوده  هوای  معرض 
درصورتی  و  باشد  ضعیف تر  افراد  این  بدن  ایمنی 
هزینه  پرداخت  توانایی  است  ممکن  شوند  بیمار  که 
دیگر  طرف  از  باشند.  نداشته  را  پزشکی  مراقبت های 
در شهرهای بزرگ به دلیل انبوه جمعیت، عفونت های 
جدید می تواند به سرعت پخش شود.   تا کنون حدود 
مرگ  و  کروناویروس  به  ابتال  مورد   ۳۸۰ و  هزار   ۱۴
۳۰۴ نفر از مبتالیان تایید شده است. در حال حاضر 
بدون  حتی  اما  درآمده،  اجرا  به  سفر  ممنوعیت های 

این ممنوعیت، مردم از ترس ابتال به کروناویروس از 
تماس با دیگران پرهیز می کنند؛ در نتیجه نحوه رفتار 
مردم تغییر کرده است. و نیز عبور از مرزها سخت تر 
شده است.   در مواجه با این بیماری ها چه می توان 
کرد؟   جوامع و دولت ها تمایل دارند به جای این که 
تغییر دنیا  را نشانه نحوه  بیماری عفونی جدیدی  هر 
بدانند با آن مانند یک بحران مستقل برخورد کنند. هر 
چه بیشتر محیط را تغییر دهیم احتمال مختل شدن 
و شرایط  بیشتر می شود  اکوسیستم ها  بیشتر  هر چه 
بروز بیماری را فراهم می سازد.   تاکنون فقط حدود 
۱۰ درصد پاتوژن ها شناخته شده اند و به همین جهت 
برای شناسایی مابقی آنها و این که چه حیواناتی ناقل 
هستند، به منابع بیشتری نیاز است.   به گزارش شبکه 
خبری بی بی سی، بهبود بهداشت، جمع آوری زباله ها 
بروز و  از  به جلوگیری  راه هایی است که  و سمپاشی 

شیوع بیماری ها کمک می کند.  

سازمان همیاری شهرداری های استان کرمان در نظر دارد براساس آیین نامه مالی سازمان تعداد 3 قطعه زمین خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. از کلیه 
متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 98/12/5 به دبیرخانه سازمان واقع در بلوار جمهوری نبش والفجر جنوبی مراجعه نمایند.

متقاضیان باید مبلغ تضمین شرکت در مزایده را به حساب شماره 1865209159 نزدبانک ملت بنام سازمان همیاری واریز و یا ضمانتنامه بانکی به نفع سازمان اخذ نموده، درپاکت 
الف و قیمت پیشنهادی خود را در پاکت ب حداکثر تا تاریخ 98/12/10 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.

کلیه پیشنهادات در تاریخ 98/12/12 توسط کمیسیون بررسی و نتیجه به صورت کتبی به اطالع برنده یا برندگان خواهد رسید. متقاضیان می توانند در جلسه حضور داشته باشند.
برنده از تاریخ اعالم کتبی یک هفته مهلت دارد تا نسبت به واریز نقدی کل بهای زمین به حسابی که از سوی سازمان اعالم می گردد اقدام نماید. در غیر این صورت مبلغ تضمین 

شرکت در مزایده ایشان به نفع سازمان ضبط و زمین به برندگان دوم و سوم واگذار خواهد شد.
تمامی هزینه های درج آگهی، عوارض، مالیات، نقل و انتقال سند و  ... بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 

سازمان در رد یا قبول هر یک  و یا کلیه پیشنهادات مختار است.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از زمینها به سازمان مراجعه و یا با شماره 32437746 آقای مهندس ودیعتی تماس حاصل نمایند.

شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد جهت تهیه و اجرای درب و پنجره دو جداره آلومینیومی نرمال بریک آکپا با پروفیل T60 با یراق 
آالت روتو آلمان )شیشه 4 * 4 پرشده با گاز آرگون( در مجتمع مس سرچشمه به متراژ تقریبی 110 متر مربع اقدام به شناسایی پیمانکاران توانمند 
و دارای صالحیت نماید. لذا از شرکت هایی که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود 
را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر دو روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت 
ارفع سازان کرمان، واحد دفتر فنی ارسال فرمایند و در صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهام با شماره های 34310286 - 034 و 34310599 واحد 

دفتر فنی تماس حاصل نمایند.
1- تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 

2- تصویر اساس نامه شرکت 
3- مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت 

4- تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 
5- رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 

6- در صورت دارا بودن رتبه ابنیه از سازمان برنامه و بودجه تصویر رتبه مذکور
قابل توجه است اولویت با شرکت هایی است که دارای رتبه ابنیه می باشند و بدیهی است ارائه و تحویل مدارک فوق اولویت و یا حقی برای 

متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

آگهی شناسایی پیمانکار 2-98آگهی مزایده عمومی )نوبت اول( 

مبلغ پایه )ریال(  مبلغ شرکت در مزایده نوبت آگهی مساحت )مترمربع( کاربری ردیف موقعیت

۱۳۲/۹۹۱/۱۰۰ اول ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ ۲۱۹/۸۲ تجاری بزرگراه امام، محله صنعتی، قطعه ۱۳ از تفکیکی ۴/۱۴۸۵۹ 
مورخ ۹۵/۱/۳۱ واگذاری شهرداری به سازمان 

۱

۱۳۲/۹۶۶/۹۰۰ اول ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ ۲۱۹/۷۸ تجاری بزرگراه امام، محله صنعتی، قطعه ۱۴ از تفکیکی ۴/۱۴۸۵۹ 
مورخ ۹۵/۱/۳۱ واگذاری شهرداری به سازمان 

۲

۱۳۳/۰۲۱/۳۵۰ اول ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ ۲۱۹/۸۷ تجاری بزرگراه امام، محله صنعتی، قطعه ۱۵ از تفکیکی ۴/۱۴۸۵۹ 
مورخ ۹۵/۱/۳۱ واگذاری شهرداری به سازمان

۳
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وزیر بهداشت:  
با مردم صادق هستم

سیما نیوز: وزیر بهداشت در واکنش به انتشار برخی شایعات در 
مورد انتقال ویروس کرونا به ایران گفت: سالمت مردم از هر گونه 

مصلحت اندیشی برای ما مهمتر است.
سعید نمکی در ادامه گفت : هیچ مورد مشکوک مبتال به ویروس 

کرونا تا این لحظه در کشور مشاهده نشده است.
در  که  آنفلوآنزایی  ویروس  از  ویروس  این  که  این  بیان  با  وی 
خطرناک تر  بود  کرده  پیدا  شیوع  کشور  در  پیشین  هفته های 
نیست، گفت: حتی اگر این ویروس به کشور منتقل شود، قابل 

کنترل خواهد بود.

شمار قربانیان کرونا 
در چین به ۴۱۴ نفر رسید

کرونا  ویروس  قربانیان  شمار  داد  گزارش  چین  دولتی  تلویزیون   
استان »هوبی« این کشور به ۴۱۴ نفر افزایش یافت.

این شبکه همچنین اعالم کرد که ۲ هزار و ۳۴۵ نفر دیگر نیز به 
کرونا مبتال شده و شمار مبتالیان در این کشور به ۱۳ هزار و ۵۲۲ 

نفر افزایش یافته است.
 

ویروس کرونا که شیوع آن از اواخر دسامبر سال گذشته میالدی 
)دی ماه( در چین شروع شد، عالوه بر ۳۰ استان و منطقه چین، 
به شماری دیگر از کشورها از جمله آمریکا، استرالیا، تایلند، مالزی، 
امارات متحده  کره جنوبی، ژاپن، کانادا، سوئد، اسپانیا، فرانسه و 

عربی نیز سرایت کرده است.
دوره کمون یا نهفتگی نسبتا طوالنی این بیماری تنفسی مرگبار 
بین چند روز تا دو هفته متغیر است و همین امر موجب می شود 
مبتالیان تا پیش از بروز عالئمی چون تب و تنگی نفس به مراکز 

درمانی مراجعه نکنند.
تاکنون تعداد زیادی از شرکت های هواپیمایی از جمله هواپیمایی 
قطر، ایرکانادا، ایرفرانس، ایرسئول، امریکن ایرالینز، بریتیش ایرویز، 
لوفتانزا، ترکیش ایرالین و ایرالین اتحاد سفرهای خود را به مقصد 

چین به حال تعویق در آورده اند.

وزیر علوم:  
فرار مغزها صحت ندارد

فارغ  و  محققان  که  این  بیان  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
التحصیالن ایرانی در دنیا جایگاه قابل قبولی دارند، گفت که فرار 

مغزها در کشور صحت ندارد.
در  گلستان  در  فقیه  ولی  نماینده  با  دیدار  در  غالمی  منصور 
پاسخ به سوال ایشان مبنی بر چگونگی کیفیت وضعیت علمی 
دانشجویان کشور و فرار مغزها، اظهارکرد: نگرانی هایی در خصوص 

وضعیت کیفیت علمی دانشجویان و فارغ التحصیالن وجود دارد.
 وی افزود: آموزش عالی بعد از پیروزی انقالب اسالمی به وظایف 
خود درست عمل کرده و طی ۱۵ سال دانشگاه های ما نیروهای 

تخصصی در تراز بین المللی تربیت کردند.
انقالب نیروهای فنی، پزشکی و نظامی  از  ادامه داد: قبل  غالمی 
مورد نیاز کشور از خارج تأمین می شدند اما بعد از انقالب فعالیت 
های پژوهشی شروع و از اواخر دهه ۸۰ جایگاه علمی خود را در 

بین ۱۴۰ کشور به رتبه ۱۵ رساندیم.
وی گفت: اکنون محققان ایرانی جایگاه قابل قبولی در جهان دارند 

در حالی که قبل از انقالب جایگاه و رتبه خاصی نداشتیم.
غالمی بیان کرد: رهبر معظم انقالب فرمودند جایگاه علمی کشور 
را پایین نیاورید و این امر نشان از مهم بودن این رتبه داشته زیرا 

سبب ارتقاء کشور می شود.
وی ادامه داد: فارغ التحصیالن کشور به لحاظ شاخصه های بین 
المللی  جزو بهترین های دنیا بوده و اگر در داخل کشور از آنها 
کمتر بهره می بریم به دلیل این است که زیرساخت های الزم برای 

فعالیت آنها فراهم نیست.
از  استفاده  به  نسبت  ما  اقتصادی  مراکز  از  برخی  افزود:  غالمی 
این درحالی است که  نیاز نمی کنند  نیروی دانشگاهی احساس 
فارغ التحصیالن ما می توانند در پیشرفت کشور اثربخش باشند.

ظرفیت  از  استفاده  برای  گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
دانشجویان، پارک علم و فناوری شکل گرفته و شرکت های دانش 

بنیان را در کنار خود جای می دهند.

خبر رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای شورای عالی حوزه های علمیه:

صیانت از شور انقالبی و طالب جوان یک ضرورت است

محاکمه برادرزاده بدبین به جرم قتل عمه

رهبر معظم انقالب اسالمی بر برنامه ریزی برای 
شناسایی و به کارگیری استعدادهای برتر فکری از 

میان طالب جوان تأکید کردند.
ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای در  به گزارش 
دیدار اعضای شورای عالی حوزه های علمیه ، نقش 
شورای عالی حوزه های علمیه در سیاستگذاری 
جامعه  در  دینی  مربیان  و  معلمان  تربیت  برای 
قدردانی  با  و  دانستند  حیاتی  و  مهم  بسیار  را 
حوزه،  مدیریت  و  شورا  این  اعضای  زحمات  از 
افزودند: حد و مرز وظایف شورای عالی و مدیریت 
حوزه یعنی تفاوت بین سیاستگذاری و اجرا باید 
برابر  کار چند  بازده  تا  باشد  هر چه مشخص تر 

شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای هدف از انقالب اسالمی 
و جان فشانی و فداکاریهای امام بزرگوار در به ثمر 
رساندن این نهضت را تحقق حاکمیت و شریعت 
اسالمی خواندند و گفتند: دشمن برای شناسایی 
نقاط مؤثر انقالب و ضربه زدن به مبانی اساسی 

آن برنامه دارد و از جمله مقاصد آنها حوزه های 
طالب  و  انقالبی  شور  از  صیانت  است.  علمیه 
جوان با توجه به آنچه امام راحل در اواخر حیات 
مبارکشان بیان فرمودند )منشور روحانیت( یک 

ضرورت است.
و  استعدادها  شناسایی  بر  تأکید  با  ایشان 
ظرفیتهای پنهان فکری در طالب جوان، افزودند: 
در بخشهای گوناگون کشور، بعضاً کارهای بزرگ 
انجام  به دست جوانان  ابتکارات شگفت انگیزی  و 
یقیناً  نیز  طلبگی  و  حوزه  بخش  در  و  می شود 
چنین استعدادهایی وجود دارند که باید شناسایی 
و در حلقه های فکری به کار گرفته شوند و از آنها 

مسئولیت خواسته شود.
برشمردن  با  همچنین  اسالمی  انقالب  رهبر 
نمونه هایی از حضور علمای بزرگ و تراز اول سابق 
در شهرهای مختلف کشور، افزودند: مقوله هجرت 
طالب به شهرها برای رونق دادن به امور دینی و 
تربیتی آن مناطق کار بسیار خوب و الزمی است 

شهرهای  که  شود  برنامه ریزی  به گونه ای  باید  و 
مختلف از حضور عالمان دین خالی نشود.

والمسلمین  حجت االسالم  دیدار،  این  در 
حوزه های  شورای عالی  دبیر  حسینی بوشهری 

علمیه و حجت االسالم والمسلمین اعرافی مدیر 
فعالیت های  از  گزارشی  نیز  علمیه  حوزه های 
حوزه های  مدیریت  و  شورای عالی  چهارساله 

علمیه بیان کردند.

به  شلیک  با  هولناک  اقدامی  در  که  دانشجو  پسر   
و  زن  این  مرگ  باعث  اش  عالقه  مورد  دختر  و  عمه 
مجروح شدن دخترجوان شده بود در جلسه محاکمه با 

درخواست قصاص پدربزرگ خود رو به رو شد.
این جنایت حدود یک سال قبل در ورامین رخ داد. با 
اعالم ماجرا به پلیس مشخص شد پسر جوانی مقابل 
یک آرایشگاه با اسلحه به عمه و دختر عمه اش شلیک 
و  زن جوان کشته شد  حادثه  این  در  که  است  کرده 
به  را  بود  نام مینا که مجروح شده  به  خواهرزاده اش 
متوجه  بررسی ها  در  دادند.مأموران  انتقال  بیمارستان 
روز  که  است  الله  به نام  ساله   ۳۵ زنی  مقتول  شدند 
حادثه با خواهرزاده اش، مینا، به آرایشگاه رفته بودند. 
تحقیق از خانواده این دو نفر نشان داد آنها در آرایشگاه 

کار می کردند.

پدر مقتول گفت: دخترم الله از شوهرش جدا شده بود 
کارهای  به خاطر  مدام  و  داشت  اعتیاد  چون شوهرش 
خالف به زندان می افتاد. دخترم به همین خاطر تصمیم 
گرفت جدا شود، اما شوهرش فکر می کرد دخترم به او 
با نوه ام مینا در آرایشگاه کار  خیانت کرده است. الله 
می کرد و خرج خودشان را درمی آوردند، هرچند داماد 
سابقم، رحیم، در زندان است، اما من فکر می کنم او در 
این قتل نقش داشته، ضمن اینکه نوه پسری ام، مهرداد، 
فکر  من  و  است  ارتباط  در  سابقش  شوهرعمه  با  هم 

می کنم او هم در این قتل نقش داشته است.
قتل  به  او  کردند،  بازداشت  را  مهرداد  مأموران  وقتی 
عمه اش اعتراف کرد و گفت: قصد کشتن دخترعمه ام 
را هم داشتم، اما موفق نشدم. این جوان ۲۵ ساله که 
دانشجوی رشته حقوق بود، به مأموران گفت: من عاشق 

مینا بودم. او ۲۲ساله بود و به خاطر اختالف سنی کم 
کار  جا  یک  و  بودند  دوست  خیلی  الله  اش  خاله  با 
می کردند وقتی الله طالق گرفت شوهرش رحیم که 
معتاد بود به من گفت: علت این جدایی فساد اخالقی 
عمه ات بوده است و او مینا را هم مثل خودش فاسد 

کرده است.اجازه نده با هم باشند.
با  دیگر  گفتم  مینا  به  و  عصبانی شدم  تا  گفت  آنقدر 
الله حرف نزند و بیرون نرود اما او قبول نمی کرد عمه 
بزرگترم - مادر مینا- هم مرا دعوا کرد و گفت اشتباه 
می کنی. تا اینکه یک روز مینا و الله را تعقیب کردم 
آنها  به سمت  اسلحه شکاری  با  آرایشگاه  در  مقابل  و 
را  مینا  خواستم  بعد  زدم،  را  الله  اول  کردم.  شلیک 
بزنم که اسلحه گیر کرد. متهم ادامه داد: زمان حادثه 
دوستم، سعید، با من بود، چاقویی را از او گرفتم و با 

چاقو مینا را هم زدم. رحیم شوهر عمه ام گفته بود تو 
قبول  بده، من گردن می گیرم. من هم  انجام  را  قتل 

کردم.
با صدور کیفرخواست هرسه متهم پرونده در شعبه ۵ 
دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفتند. 
ابتدا پدر مقتول درجایگاه قرار گرفت و برای نوه اش 
قرار  جایگاه  در  متهم  سپس  کرد  قصاص  درخواست 
اتهام را قبول کرد و گفت من چون غیرتی  او  گرفت 
شوهرعمه ام  و  بگیرم  را  خودم  جلوی  نتوانستم  شدم 
میز  پشت  سعید  سپس  می کرد.  تحریک  را  من  هم 
قرار گرفت و گفت: من نمی دانستم مهرداد می خواهد 
ادعاهای مهرداد شد و  نیز منکر  را بکشد. رحیم  آنها 
سرانجام با پایان جلسه دادگاه قضات برای صدور رأی 

وارد شور شدند.

با  نظر می رسد  به  ایران گفت:  بهداشتی  انجمن صنایع سلولزی  مشاور 
توجه به شرایط کنونی و افزایش سرسام آور مصرف ماسک باید صادرات 
آن ممنوع گردد تا بازار داخلی از تعادل خارج نگردد. اکنون تاجران چینی 
در بازار ایران مشغول خرید ماسک هستند و تقریبا تمام تولیدات را پیش 

خرید می کنند.
فیصل مرداسی در خصوص آخرین وضعیت تولید ماسک در کشور گفت: 
آمار رسمی تولیدکنندگان ماسک بیش از ۱۲ واحد فعال است. اما تعداد 
البسه  تولیدکنندگان  مانند  پزشکی  محصوالت  تولیدکنندگان  از  زیادی 
اصلی  تولیدات  بیمارستانی و پک های جراحی هستند که در کنار سایر 
خیلی  ماسک  تولیدکنندگان  آمار  فلذا  می کنند.  تولید  نیز  ماسک  خود، 

بیشتر از آمار رسمی ۱۲ واحد است.
وی در خصوص میزان تولید ماسک در کشور گفت: آمار دقیقی از ظرفیت 
تولید ماسک در کشور وجود ندارد. بخصوص اینکه برخی از تولیدکنندگان 
ماسک دارای چند دستگاه و برخی فقط یک دستگاه دارند. فارغ از بحث 
انتشار ویروس کرونا ما نیازمند سرمایه گذاری بیشتر در تولید ماسک های 

استاندارد و با کیفیت مشابه برندهای معتبر بین المللی هستیم.
به  اقدام  برخی  است  شده  باعث  کافی  نظارت  عدم  متاسفانه  افزود:  وی 
تولید ماسک بدون رعایت استانداردها و با استفاده از الیه های نامرغوب 

کنند و چنین ماسک هایی فاقد کارایی مناسب است. عدم استفاده از الیه 
ملت بلون یا استفاده از نوع بی کیفیت آن که امکان فیلتراسیون را برای 
تولید ماسک  برخی در  از جمله مواردی است که  فراهم می کند  ماسک 
رعایت نمی کنند. به نظر می رسد نظارت، استانداردسازی و وجدان کاری 

از حلقه های مفقوده تولید ماسک در کشور است.
ماسک های  از  آن دسته  ماسک های صنعتی گفت:  در خصوص  مرداسی 
تولیدی  کارخانجات  در  که  صنعتی  ماسک های  بخصوص  و  تخصصی 
تخصصی  استانداردهای  دارای  می شوند  استفاده  شیمیایی  و  صنعتی 
هستند. خوشبختانه از نظر مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ماسک، کاماًل 
خودکفا هستیم و منسوج نبافته و ملت بلون مورد نیاز با کیفیت و مطابق 
تولیدکنندگان ماسک  تولید و در اختیار  استانداردهای جهانی در کشور 

قرار می گیرد.
که  است  بلون  ملت  منسوج  ماسک،  تولید  جزء  مهمترین  افزود:  وی 
تحریم ها  می شود.  وارد کشور  آزاد  ارز  با  و  است  وارداتی  آن  اولیه  ماده 
و مشکالت نقل و انتقال پول باعث دشواری کار است و همین امر باعث 
شده که واحدهای تولید کننده ای مواد دیگر تمایلی برای تولید نداشته 
باشند و سرمایه و تمرکز خود را بر روی سایر محصوالت قرار دهند که 
باعث سوء  این شرایط  دیگر  از سوی  نیست.  برای کشور خوب  امر  این 

اختیار  در  را  کیفیت  فاقد  بلون  ملت  و  واحدها شده  از  برخی  استفاده 
تولیدکنندگان ماسک قرار می دهند. اگرچه تحریم برای تامین مواد اولیه 
ملت بلون، شرایط را سخت و هزینه ها را مضاعف کرده است با این وجود 
اولیه  مواد  تامین  برای  مشکلی  هیچگونه  تاکنون  و  گذشته  ماه های  در 

ماسک وجود نداشته است.
ایران  بهداشتی  سلولزی  صنایع  انجمن  اقتصادی  و  اجرایی  مشاور 
کرونا  ویروس  گسترش  به  توجه  با  ماسک  قیمت  افزایش  خصوص  در 
عملکرد  جمله  از  اقتصادی  متعدد  عوامل  تابع  قیمت ها  افزایش  گفت: 
آینده در  بینی سال  تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمی است و پیش 
بینانه نیست. وضعیت تولید و فروش  شرایط کنونی امکان پذیر و واقع 
ماسک در سال جاری تابع شرایط عمومی اقتصاد کشور است، لیکن با 
شروع فصل سرما و بخصوص شکل گیری موج اول شیوع آنفوالنزا و هم 
اکنون گسترش سریع ویروس کرونا در چین و برخی از کشورها، مصرف 

ماسک به شدت افزایش یافته است.
وی یادآور شد: به نظر می رسد با توجه به شرایط کنونی و افزایش سرسام 
آور مصرف ماسک باید صادرات آن ممنوع گردد تا بازار داخلی از تعادل 
ماسک  ایران مشغول خرید  بازار  در  تاجران چینی  اکنون  نگردد.  خارج 

هستند و تقریبا تمام تولیدات را پیش خرید می کنند.

زن ۳۸ ساله ای در شهر حسن آباد یاسوکند بیجار به دلیل نگرفتن 
پول خون بهای پدرش، مادر خود را به قتل رساند.

 ۱۱۵ اورژانس  فوریت های  مرکز  کرد:  اظهار  آگاهی  پلیس  رییس 
فوت مشکوک یک پیرزن ۸۱ ساله را در حسن آباد بیجار به پلیس 
گزارش کرد و ماموران با حضور در محل و مشاهده برخی آثار ضرب 
و شتم در بدن مقتول تحقیقات خود را در خصوص علت مرگ آغاز 

کردند.
سروان محسن گل زردی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد 
و مشکل  اختالف  مادرش دچار  با  قبل  از سال های  خانواده  دختر 

بوده است به همین خاطر وی فراخوانده شد که در ابتدا سعی داشت 
با داستان سرایی تحقیقات پلیس را منحرف کند.

پیش  سال ها  کرد  اظهار  خود  اعترافات  ادامه  در  قاتل  افزود:  وی 
پدرش را در حادثه ایی از دست داده و بدنبال آن خون بهایی )دیه( 
به خانواده ما تعلق گرفت که مادرم بدون اطالع من همه پول را به 

حساب برادرم که در تهران ساکن است، واریز کرد.
آورده  اعترافاتش  در  دختر  یادآور شد:  بیجار  آگاهی  پلیس  رییس 
بارها از مادرم خواستم مبلغی برای گذراندن زندگی و آینده ام از 
این پول بدهد اما او از این کار امتناع می کرد که امروز درگیری ما 

به همین دلیل باال گرفت که از روی پله هولش دادم.
وی گفت: این زن جوان سپس با ضربات پی در پی سر مادرش را 
به دیوار کوبیده و پس از اطمینان از فوت او، صحنه را از خون های 
ریخته شده پاک و لباس های مادر را تعویض کرده و پس از آن به 

اورژانس اطالع داده و وانمود کرده از پله سقوط کرده است.
سروان گل زردی تاکید کرد: پس از تحقیقات تکمیلی قاتل بودن 
مقام  حکم  با  جوان  دختر  و  رسید  اثبات  به  پلیس  برای  فرد  این 
قضایی تحویل زندان سنندج شد و پرونده برای صدور کیفر خواست 

به دادگاه کیفری فرستاده شد.

هجوم تاجران چینی برای خرید ماسک های ایرانی

خون بهای پدر، مادر را به کام مرگ فرستاد
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اشتباهات  شایع ترین 

و آسیب ها در بدنسازی
سرویس ورزشی کرمان امروز

اگر اهل پرداختن به تمرینات بدنسازی هستید، برای این که دچار دردهای 
فلج کننده نشوید، باید بدانید دقیقا چطور به این تمرین ها بپردازید. در 
ادامه با اشتباهات رایج در حرکات بدنسازی، آسیب ها و شیوه درست انجام 

آن ها آشنا می شوید.
حرکت اسکوات با هالتر از پشت - آسیب به پشت

 در یک حرکت اسکوات ایده آل، ران ها پایین تر از زانوها قرار می گیرند و 
موازی با زمین هستند. در این صورت اضافه شدن وزن باعث تقویت بیشتر 
ماهیچه ها می شود. معموال گفته می شود پاها به اندازه عرض لگن و به 
حالت مستقیم روی زمین قرار بگیرند اما این حالت، درست نیست زیرا 
در این حالت، ران ها و پشت ممکن است به یک طرف منحرف شوند و 
این شرایط برای کمر مشکل ایجاد می کند، هرچند ممکن است بالفاصله 

درد ایجاد نشود.
اگر به عنوان مثال ران ها به سمت چپ متمایل شوند اما پشت به این 
راست  سمت  به  پشت  حالت،  بدترین  در  حتی  یا  نکند  حرکت  سمت 
بچرخد، رباط ها و دیسک های کمر جابه جا می شوند. توجه داشته باشید 
که پاها به میزان بیشتری باز شود و انگشتان پا کمی به سمت بیرون 
متمایل باشد. دراین حالت ران ها و به ویژه قسمت لگن فضای کافی برای 

پایین آمدن دارند، بدون این که به یک طرف منحرف شوند.
اشتباه: فاصله کم پاها و رو به جلو بودن انگشتان می تواند باعث چرخش 

پشت شود.
درست: بازکردن زیاد پاها و چرخش انگشتان به سمت بیرون، از آسیب 

دیدن پشت جلوگیری و به پایین آمدن کامل بدن کمک می کند.

حرکت پارویی یک بازو- آسیب به پشت
 اگر این حرکت، درست انجام شود، تقویت کننده پشت است. اما انجام 
اشتباه آن باعث می شود فشار زیادی به کمر وارد شود. وقتی پاها بسیار 
نزدیک به نیمکت قرار بگیرند، درواقع شما هنگام انجام حرکت، ران تان را 
حرکت می دهید و درنتیجه فشار زیادی به کمرتان وارد می کنید. سعی 
کنید در حالت خوب و استواری قرار بگیرید و پایی را که روی زمین قرار 
دارد به سمت انتهای نیمکت ببرید تا حالت اهرمی به خود بگیرد. در این 
حالت پشت تان صاف است، ران ها حالت مستقیم دارند و شما روی حرکت 

پارویی متمرکز هستید.
اشتباه: اگر پا نزدیک به نیمکت قرار بگیرد، می تواند باعث چرخش مفصل 

ران شود.
درست: دورتر قرار دادن پا از نیمکت، به صاف نگه داشتن ران ها کمک 

می کند.
حرکت پارویی رو به باال- آسیب به شانه

 هرچند این حرکت برای تقویت ماهیچه های شانه مفید است اما حرکت 
نادرست می تواند به رباط های شانه آسیب برساند. حرکت پارویی رو به باال، 
معموال با یک میله انجام می شود. وقتی شما میله را باال می آورید از آن 
جایی که دست های تان وضعیت ثابتی دارند ممکن است با مفصل شانه، 

به ویژه به تاندون کتف که در آن ناحیه امتداد دارد، برخورد کنند.
استفاده از دو دمبل و انجام حرکت پارویی به شکلی که مفصل شانه ها 
بتوانند حرکت کنند، جایگزین خوبی برای این حرکت است و انعطاف پذیری 

بهتری ایجاد می کند.
اشتباه: وقتی دست ها روی میله بسیار نزدیک به هم باشند، امکان حرکت 

کمتری برای شانه ها ایجاد می شود.
درست: استفاده از دمبل، انعطاف پذیری ایجاد می کند.

دو  گذشت  از  پس  کرمان  هندبال مس  تیم 
لیگ  های  رقابت  در  خود  بازی  آخرین  از  ماه 
برتر هندبال کشور، عصر روز پنجشنبه پیش 
رو آخرین بازی مرحله اول رقابت های خود را 

برگزار خواهد کرد.
مس؛  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  بازی  آخرین  که  مس  های  هندبالیست 
فصل خود را روز 15 آذر ماه در اصفهان برگزار 
کردند که  موفق شدند سپاهان را در شهر خود 
شکست دهند، روز 17 بهمن ماه از ساعت 16 
بام  فراز  تیم  از  در سالن شهید تجلی کرمان 

دهدشت پذیرایی خواهند کرد.
صددرصد  رکورد  که  مس  های  هندبالیست 
پیروزی در هفت بازی این فصل لیگ برتر خود 

دارند با 14 امتیاز به عنوان صدرنشین صعود 
خود را از دور اول رقابت ها تضمین کرده اند 
و در بازی آخر دور اول خود برابر تیم دهدشت 
میدان می  به  پیروزی خود  رکورد  برای حفظ 

روند.
اول،  دور  های  بازی  تمامی  در  پیروزی  کسب 
تاثیر مستقیم در نتایج دور دوم خواهد داشت 
فصل  این  قهرمانی  و  سکونشینی  شانس  و 

مس کرمان را به شدت افزایش خواهد داد.
این  در  کشور  هندبال  برتر  لیگ  های  رقابت 
فصل به دلیل حضور تیم ملی در رقابت های 
انتخابی المپیک و انتخابی جام جهانی با وقفه 
موضوع  همین  و  شد  روبرو  مدت  بلند  های 
فصل  این  های  رقابت  جذابیت  کاهش  سبب 

گردید.
با این حال با گرم شدن دوباره تنور این رقابت 
ها و حضور پرقدرت مس کرمان در آن و شانس 

باالی این تیم در کسب یک مقام عالی برای 
ویترین افتخارات باشگاه مس، هیجان هندبال 

از روز پنجشنبه به کرمان بازخواهد گشت.

هندبالیست های مس پس از دو ماه روز پنجشنبه در لیگ برتر به میدان می روند

دومین دوره مسابقات گلبال بانوان استان، جام 
با  سلیمانی"  قاسم  حاج  "شهید  دل ها  سردار 

قهرمانی تیم کرمان به کار خود پایان داد.
ورزش  هیات  دبیر  زاده،  پورغالمرضا  محمد 
در  کرمان  استان  بینایان  کم  و  نابینایان  های 
گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
دوره  دومین  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
کرمان  استان  قهرمانی  بانوان  گلبال  مسابقات 
سیرجان،  کهنوج،  کرمان،  تیم  پنج  حضور  با 
دل ها  سردار  جام  عنوان  با  بافت  و  رفسنجان 
"شهید حاج قاسم سلیمانی" به میزبانی شهر 

کرمان برگزار شد.

به  بازی   1۰ برگزاری  با  رقابت ها  این  افزود:  او 
ورزشی  مجموعه  محل  در  دوره ای  صورت 

نابینایان انجام شد.
این  پایان  در  کرد:  تصریح  زاده  پورغالمرضا 
 1۰ کسب  با  کرمان  شهرستان  تیم  مسابقات، 
امتیاز بر سکوی نخست رقابت ها ایستاد، تیم 
شهرستان کهنوج با 7 امتیاز به مقام دوم دست 
امتیاز   6 با  رفسنجان  شهرستان  تیم  و  یافت 

مقام سوم استان را تصاحب کرد.
او بیان کرد: خانم ها ساالری، محمدی، جعفری 
و مکاری کار قضاوت این رقابت ها را عهده دار 

بودند.

سرویس ورزشی کرمان امروز

را  کودک  لطیف  بدن  دست هایتان  با  وقتی   
می گیرد  آرام  بدنش  تنها  نه  می کنید،  نوزاش 
بلکه بیشتر از هر زمان دیگر امنیت را احساس 

می کند.
بر  طوالنی مدت  فایده های  نوزاد،  روزانه  ماساژ 
سالمت جسم و آرامش روان او دارد و بهترین 
روش برای برقراری ارتباط غیرکالمی عمیق با 
فرصت  این  پس  اوست.  بی قراری  رفع  و  نوزاد 
آثار  به  مطلب  این  در  ندهید.  دست  از  را 
مثبت ماساژ کودک و نکات مهم مربوط به آن 

می پردازیم:
 چرا کودک به ماساژ نیاز دارد؟

برای  دوست داشتنی  راهی  کودک  ماساژ   •
و  است  کودک  با  لذ ت بخش  وقت گذرانی 
پیوند  و  تندرستی  آرامش،  امنیت،  احساس 
عاطفی بین کودک و پدر و مادرش را تقویت 

می کند.
خون  گردش  بهبود  بر  افزون  دادن  ماساژ   •
پوست  شادابی  بر  ایمنی،  سیستم  تقویت  و 

کودک تاثیرگذار است.
هنگام  که  چشمی  تماس  دلیل  به  مادر   •
ماساژ با نوزاد دارد، شناخت و درک بهتری به 
افزایش  باعث  کار  این  او می یابد.  واکنش های 

مهارت او در نگهداری از کودک می شود.
کودکانی که روزانه ماساژ می شوند

• خواب بهتری دارند و در بیداری هم سرحال تر 
آزاد سازی  سبب  کار  این  خوش اخالق ترند.  و 

اندورفین هورمون شادی در بدن او می شود.

• در نوزادان کم وزن و زودرس که به مراقبت 
می شود  باعث  ماساژ  دارند،  نیاز  بیشتری 
وزن گیری بهتری نسبت به دیگر بچه ها داشته 
باشند. اما با توجه به شرایط خاصی که آن ها 
پزشک  با  حرکتی  هر  انجام  از  قبل  دارند 

مشورت کنید.
از درآوردن دندان و نفخ و جمع  ناشی  • درد 
شدن گاز در روده های کودک با ماساژ تسکین 

می یابد.
• میزان تنفس کودکانی که تجربه ماساژ دارند، 
کمتر و عمیق تر است و این کار باعث روان تر 
شدن ترشحات مخاطی و کمک به خروج این 

ترشحات می شود.

با  آمدن  کنار  برای  آینده  در  نوزادان،  این   •
تحمل  و  دارند  باالتری  توانایی  استرس ها 

بیشتری در برابر درد خواهند داشت.
 پیش نیاز های ماساژ کودک چه هستند؟

تولد  از  پس  سوم  ماه  حدود  از  را  کودک   •
ماساژ  زمان  مدت  بدهید.  ماساژ  می توانید 
دارد  کودک  که  واکنش هایی  و  سن  به  بسته 

می تواند بین 5 تا 15 دقیقه باشد.
• از وقت کافی، آمادگی الزم و شرایط روحی 
مناسب خود برای انجام ماساژ اطمینان حاصل 

کنید.
در  و  مکانی خلوت  در  کار  این  است  بهتر   •
دمای ۲5 درجه سانتی گراد انجام شود تا نوزاد 

بدون پوشش هم در آن احساس راحتی کند.
روغن  مثل  گیاهی  و  طبیعی  روغن های   •
انتخاب های  نارگیل  و  شیرین  بادام  زیتون، 
خوبی هستند تا در هنگام ماساژ پوست او زیر 
انگشتان تان آسیب نبیند و حرکت دست شما 

روی بدن کودک لذت بخش تر باشد.
• ماساژ کودک نباید با فشار دست باشد. دقت 
کنید که نوازش و لمس بدن او، دور از ناحیه 

قلب باشد.
و  آرامش بخش  کمر  تا  شانه  از  او  ماساژ   •
لمس  است.  مفید  بسیار  اش  خواباندن  برای 
نوزاد و حرکت آرام دست به سمت قلب  بدن 
فقط در زمانی که کودک بیدار و فعال است، 

مناسب خواهد بود.
چند نکته طالیی

یک  کودک،  ماساژ  برای  زمان  بهترین    •   
از استحمام  از خوردن غذا و پس  بعد  ساعت 

است.
انجام شدن ماساژ  • کامل، آرام و بدون وقفه 
بسیار مهم است پس تمام حواستان به نوزاد 
قطع  را  ماساژ  مختلف،  بهانه های  به  و  باشد 

نکنید.
• زیورآالتی را که هنگام ماساژ به نوزاد آسیب 

می رساند از دست خود خارج کنید.
• ناخن هایتان را کوتاه کنید و قبل از ماساژ 
دست ها را با آب ولرم و صابون بشویید تا گرم 

و تمیز باشند.
• سطحی که کودک را روی آن قرار می دهید 

خیلی نرم و فرو رونده نباشد.
با  عوض  در  ندهید  ماساژ  را  بیمار  کودک   •

آغوش گرفتن به او آرامش بدهید.

کرمان فاتح مسابقات گلبال بانوان قهرمانی استان  شد  

ماساژ کودک؛ فواید و نکاتی که باید رعایت شود

ایستگاه  ایرانیان در  تیم والیبال فوالد سیرجان 
و  رفت  یزد  شهداب  مصاف  به  فصل،  نیم  آخر 
با  مربی جدید  با  را  بردش  نخستین  موفق شد، 

نتیجه ٣ بر یک کسب کند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سیرجان  فوالد  والیبال  تیم   ، جوان   خبرنگاران 
ایرانیان که در نیم فصل اول با ٨ بازیکن بومی و 
٨ بازیکن غیر بومی در سوپر لیگ والیبال ایران 

حضور دارد، 1۲ بازی به میدان رفته است.
در این 1۲ بازی، ٣ برد و ٩ باخت حاصل کار این 

تیم در نیم فصل اول رقابت ها بود.
رقابت های  ایرانیان  سیرجان  فوالد  والیبال  تیم 
لیگ برتر را با مربیگری محمدرضا دامغانی آغاز 
و  ضعیف  نتایج  کسب  هفته ها  از  پس  و  کرد 
برآورده نکردن توقعات مدیران، در هفته دهم پس 
به  را  اردکان جای خود  بازی مقابل تیم خاتم  از 

محمدرضا تندروان داد تا این مربی جوان در ادامه 
فصل هدایت فوالدی ها را بر عهده گیرد.

تندروان  مربیگری  با  توانسته  تیم  این  تاکنون 
و  مدیران  اعتماد  به  قبول،  قابل  نتایج  با  جوان 

هواداران خود دست پیدا کند.
این مربی در آغاز راه سخت خود مقابل تیم های 
شهرداری  و  مریوان  ملل  یأب  راه  مازندران،  کاله 
خود  چهارم  بازی  در  اما  خورد،  شکست  ارومیه 

و در ایستگاه آخر نیم فصل، عصر روز یکشنبه 
1٣ بهمن به مصاف شهداب یزد رفت و موفق شد 
اولین بردش را با مربی جدید با نتیجه ٣ بر یک 

به دست آورد.
تیم فوالد سیرجان ایرانیان در اولین مسابقه خود 
در شروع نیم فصل دوم رقابت ها، روز چهارشنبه 
16 بهمن در سیرجان به مصاف سپاهان اصفهان 

خواهد رفت.

سومین برد والیبالیست های سیرجانی در ایستگاه نیم فصل

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!



چهارشنبه 16 بهمن ماه 10/1398 جمادی الثانی 1441/ 5 فوریه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3150 خبری. تحلیلی با زمینه فرهنگی. اجتماعی. ورزشی
 موسس و ناظر کیفی : یحیی فتح نجات      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد فتح نجات        مدیر داخلی: عفت حمیدی          سرپرست خبرنگاران: هما حجازی

سردبیر: مهدیه السادات میرمهدی حسینی       دبیر سرویس ورزشی: امید سالجقه         صفحه آرا: نرگس بامری                مدیر سازمان آگهی ها: محبوبه امامی صدر
نشانی: كرمان ـ میدان امام حسین )ع( ـ ابتدای بلوار باستانی پاریزی ـ بعد از اداره زمین شناسی جنوب خاوری ـ نرسیده به تاالر مهر

www. KERMANEMROOZ .com نشانی سایت رسمی كرمان امروز:
KM3127795@ yahoo.com نشانی ایمیل كرمان امروز:

زار
اف

رم 
نــ

ود 
انل

د
ما:

شــ
اه 

مر
 ه

فن
تل

روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

به قلم 
محمد فتح نجات

سرویس علم و سالمت کرمان امروز

مقابله  برای  اش  اطالعیه  جدیدترین  در  جهانی  بهداشت  سازمان 
با شیوع ویروس کرونا در جهان، وضعیت اضطراری اعالم کرد. این 
سازمان، شامگاه پنج شنبه در گزارشی اعالم کرد آمار مبتالیان به 
ویروس کرونا در خارج از چین به ۹۸ تن رسیده و برای این که با 
این ویروس مقابله شود، نیاز به اعالم شرایط اضطراری است. دبیرکل 
اکنون  »هم  است:  گفته  باره  همین  در  جهانی  بهداشت  سازمان 
این ویروس در  از شیوع  ناشی  تلفات  و  اطالعاتی درباره خسارت ها 

کشوری با سیستم سالمت ضعیف وجود ندارد.
شرایطی  هر  با  مواجهه  برای  تا  کنیم  کمک  کشور ها  به  باید  ما 
آمادگی الزم را داشته باشند«. در همین حال، تا امروز چندین نفر 
مشکوک به این ویروس در شهر های مختلف کشورمان معاینه شده 
این  در  است.  نشده  تایید  کرونا  به  شان  کدام  هیچ  ابتالی  که  اند 
مطلب، توصیه هایی برای پیشگیری از ابتال به این ویروس که توسط 
سازمان بهداشت جهانی اعالم شده و جدیدترین نتایج پژوهش ها و 

تحقیقات دانشمندان درباره کرونا را خواهید خواند.
از خطرناک تر  نتایج جدیدترین تحقیقات دانشمندان درباره کرونا 

بودنش برای ۴۰ سال به باال ها حکایت دارد.
مطالعات  کرونا  انسانی  ویروس های  شیوع  راه های  درباره  تاکنون 
که  شده  ثابت  روز ها  این  حال،  این  با  نگرفته  صورت  چندانی 
ویروس های انسانی کرونا از یک فرد مبتال به فردی دیگر از طریق 
هوا به وسیله عطسه یا سرفه و تماس نزدیک فردی مانند لمس کردن 
از طریق  است  ممکن  ویروس ها  این  می یابد.  انتقال  دادن  یا دست 
یا  بینی  با دهان،  آلوده و سپس تماس دست  یا سطوح  اشیا  لمس 
چشم نیز انتقال یابد. گاهی اوقات این ویروس ها ممکن است منجر به 
بیماری های شبکه تنفسی تحتانی مانند ذات الریه شود. در خور ذکر 
است هم اینک واکسنی برای حفاظت در برابر ابتال به ویروس انسانی 
کرونا وجود ندارد، اما می توان با رعایت یک سری اصول بهداشتی از 

ابتال یا تشدید بیماری پیشگیری کرد.
 کرونا شبیه سرماخوردگی و آنفلوآنزاست

اولیه کمی  این بیماری را در مراحل  از دالیلی که تشخیص  یکی 
سخت می کند، شباهت زیاد عالیم و نشانه های آن به بیماری هایی 
می توان  عالیم  این  جمله  از  آنفلوآنزاست.  و  سرماخوردگی  مانند 

که  کرد  اشاره  حاد  تنفسی  مشکالت  و  نفس  تنگی  سرفه،  تب،  به 
می تواند تا چند روز ادامه پیدا کند. همچنین ممکن است قبل از بروز 
برای چند روز سرفه های بدون دلیل داشته  بیمار  نشانه های اصلی، 
به  اسهال  و  آمده  پدید  نیز  گوارشی  موارد حاد، مشکالت  در  باشد. 

سراغ بیمار خواهد آمد.
به ویروس کرونای جدید ووهان  بیماران مبتال  از  در گزارش هایی 
به  است.  شده  گزارش  نیز  کلیوی  نارسایی های  و  اختالالت  چین، 
یا  خون  از  نمونه برداری  گلو،  و  بینی  مخاط  از  نمونه برداری  وسیله 
حالت  در  شد.  خواهد  مشخص  بیماری  ریشه  آزمایش،  انواع  دیگر 
معمول و خوش بینانه، انتظار می رود عالیم بعد از چند روز از بین 
بروند، اما در صورتی که ویروس کرونا به دستگاه تنفسی تحتانی )نای 
بیماری های  باال،  دارای سن  افراد  ریه( سرایت کند، مخصوصا در  و 
قلبی ایجاد و در افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف به ذات الریه منجر 

می شود.

 کودکان کرونا نمی گیرند!
راحت  را  نگران  والدین  خیال  می تواند  اندازه ای  تا  که  خوبی  خبر 
کند، این است که یافته های دانشمندان نشان می دهد قربانیان کرونا 
و  دارند  ویروسی  مشابه  بیماری های  به  نسبت  محدودتری  تعداد 
تاکنون هیچ کودک زیر هشت سالی به این بیماری مبتال نشده است. 
کوچک ترین فردی که بیماری کرونای جدید را گرفته، ۱۴ سال دارد. 
قربانیان این بیماری هم عموما باالی ۴۰ سال داشته اند و بیشتر آن ها 
درگیر  و سرطان  عروقی  قلبی-  عفونی،  بیماری های  با  این  از  پیش 
واضح روشن می کند  به طور  بیماری ها  این  داشتن  اند. سابقه  بوده 
نتوانسته اند در مقابل  ایمنی ضعیفی داشته و  افراد سیستم  این  که 
این ویروس دوام بیاورند. در واقع این ویروس آن قدر ها هم که به نظر 

می رسد، کشنده نیست.
البته این باعث نمی شود توصیه های مراقبتی را درخصوص کودکان 
اعمال نکنیم و بهتر است تمام نکات بهداشتی درباره کودکان همچون 

بزرگ ساالن رعایت شود. ضمنا الزم است نکات مراقبتی درخصوص 
تا حد  سالمندان  تا  گرفته شود  نظر  در  دیگران  از  بیش  سالمندان 

ممکن به این بیماری مبتال نشوند.
 آیا ماسک مانع از ابتال به کرونا می شود؟

استفاده از ماسک برای پیشگیری از انتقال ویروس، روشی معمول 
در بسیاری از کشورهاست. از جمله در ماجرای شیوع اخیر ویروس 
کرونا در چین هم تصاویر نشان از آن دارند که مردم در مکان های 
از  شرکت ها  برخی  حتی  می زنند.  صورت شان  به  ماسک  عمومی 
کارکنان خود خواسته اند در محیط کار هم از ماسک استفاده کنند. 
سایت »گوگل ترندز« که میزان محبوبیت جست وجوی کلید واژه ها 
طی  ایرانیان  از  بیشتری  شمار  که  است  حاکی  می دهد،  نشان  را 
روز های گذشته به دنبال جست وجوی ماسک بوده اند، ولی پرسش 
این جاست آیا واقعا پوشیدن ماسک در انتقال بیماری تأثیری دارد؟ 
ویروس شناسان اعتقاد چندانی به موثر بودن ماسک در جلوگیری از 
انتقال ویروس های هوازی ندارند، چون ویروس ها به اندازه ای کوچک 
هستند که از ماسک های بهداشتی معمولی عبور می کنند. همچنین 
با پوشیدن آن ها،  ندارند و  ماسک ها معموال ُشل هستند، فیلتر هوا 

چشم ها همچنان در معرض هوا قرار می گیرند.
اما موضوع این است که ماسک ها می توانند مانع از انتقال قطرات 
بزرگی شوند که پس از عطسه و سرفه دیگران در هوا پخش می شوند. 
بهداشتی  ماسک های  از  استفاده  که  معناست  این  به  موضوع  این 
بی فایده نیست. ضمنا فردی که ماسک زده نمی تواند بینی و دهان 
خود را با دست لمس کند و به این ترتیب امکان ابتالی او به ویروس 
در  این  می یابد.  کاهش  اشیا  سطح  با  دست هایش  تماس  دنبال  به 
وزارت  واگیردار  بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس  که  است  حالی 
بهداشت در یک برنامه تلویزیونی )گفت وگوی خبری شبکه ۲( اعالم 
کرد در شرایط فعلی و حتی در شرایط حاد، استفاده از ماسک را به 

مردم عادی توصیه نمی کند.
 راه های پیشگیری از ابتال به کرونا

سازمان بهداشت جهانی بعد از اعالم وضعیت اضطراری در پی شیوع 
ابتال  از  برای پیشگیری  ویروس کرونا در جهان، داده هایی تصویری 
شدن  بیمار  »مانع  کرد:  منتشر  دسته  چهار  در  را  بیماری  این  به 
»در  کنید«،  ایمن مصرف  غذایی  »مواد  دیگران شوید«،  و  خودتان 
محل کار، مراکز خرید و مکان های شلوغ، بیشتر مراقب باشید« و »از 

مراقبت های الزم در سفر غافل نشوید«.

کرونا؛ شبیه سرماخوردگی است و کودکان نمی گیرند!

روایت »کرمان امروز« از وضعیت گردشگری با توجه به اتفاقات چند ماه اخیر و سهم ناچیز کرمان که گویا به صفر میل می کند؛

بدترین نوروز !

نظامی کبیر چند قرن قبل شعری گفته است که امروز 
در کوچه و بازار یک بیت از آن همواره به صورت ضرب 
المثل به کار می رود؛ »هردم از این باغ بری می رسد« 
اما این شعر در ادامه معنای مثبتی دارد که می گوید؛ 
»نغزتر از نغزتری می رسد« ولی مردم به کنایه مصراع 
به صورت  را  برند و گویا مصراع دوم  به کار می  را  اول 
معنوی اینگونه تغییر داده اند »بدتر از بدتری می رسد« 
و همواره در محاورات استفاده می شود. اینها را نوشتم 
که بگویم این روزها وضعیت کشور ما به گونه ای شده 
است که هر روز شاهد یک اتفاق بد هستیم و اگر بدتر 
می  انتظار  و  شویم  می  مشکوک  نیاید  پدید  بدتری  از 
و  است  اجتماعی  ناهنجار  یک  رفتار  این  البته  کشیم! 
چنین نگرش منفی ای خانمان سوز است ولی چه کنیم 
مثال  عنوان  به  رسد«  می  بری  باغ  این  از  دم  »هر  که 
می توان به وضعیت گردشگری استان کرمان اشاره کرد 
و  کند  راست  کمر  داشت  قصد  اخیر  سال  در شش  که 
تغییری را در درآمدهای استان باعث شود که متاسفانه 
باید امسال شاهد بدترین وضعیت آن باشیم. از یک طرف 

سقوط  دیگر  سویی  از  و  متخاصم  آمریکای  با  درگیری 
هواپیمای اکراینی به واسطه شلیک موشک این روزها به 
را  ایران  به  امر، ورودی گردشگران  گفته ی کارشناسان 
حدود ۸۰ درصد کاهش داده است. حال اگر سهم کرمان 
به آن  متاسفانه کمتر  بدانیم که  از گردشگری کشور  را 
که  شویم  متوجه  خوبی  به  توانیم  می  شود،  می  اشاره 
گردشگری استان کرمان با شرایط فعلی در آینده به صفر 
میل خواهد کرد. اینها که نگاشته شد درباره گردشگری 
خارجی بود و اما وضعیت گردشگری داخلی استان کرمان 

در نوروز امسال چگونه پیش بینی می شود؟
گفته  باره  این  در  کرمان  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
نوروز  در  گردشگری  امسال  کنم  می  »احساس  است؛ 
ضعیف باشد و استقبال کمی را شاهد باشیم. باید موج و 
جاذبه ایجاد کنیم تا گردشگران به سمت استان کرمان 
بیایند. باید بیشتر روی گردشگران داخلی برنامه ریزی و 
تبلیغات  استفاده کنیم.  از ظرفیت فضای مجازی خیلی 
در زمینه جذب گردشگری خیلی مهم است و متاسفانه 
استان کرمان در تبلیغ ضعیف عمل می کند« اینها نظرات 
معاون استاندار کرمان است که البته با توجه به روحیه 
باید  حال  اما  است.  ستایش  قابل  دولتمردان  گر  کتمان 
از مسئوالن مربوط به عرصه گردشگری پرسید که چرا 
استان کرمان با توجه به مراکز تاریخی و توریست پسندی 
که دارد، همواره در انتهای جدول گردشگری کشور است 
و هر سال رسانه ها باید به آمار بسیار ناچیز گردشگران 

اشاره کنند و از سویی مسئوالن آمار اتومبیل های گذری 
از محورهای استان را که به سوی جنوب می روند در آمار 
گردشگران نوروزی ثبت کنند؟ چرا به جای این زرنگی ها 
به فکر استفاده صحیح از فضای مجازی نیستیم و با راه 
اندازی فستیوال های خاص و بی مانند، کرمان را به قطب 
گردشگری کشور مبدل نمی کنیم؟ چرا همواره برگزاری 
جشنواره از سوی نهادهای خصوصی در کرمان سخت و 
همسایه  های  استان  در  چراها  این  چرا  است؟  ناممکن 
هرمزگان  استان  و  فارس  استان  باید  چرا  ندارد؟  وجود 

در این ایام بیشترین گردشگر را جذب کنند و ما هر روز 
»بدتر از بدتری« کسب کنیم؟

در سالهای اخیر بارها در ایام عید به استان های فارس 
و هرمزگان سفر کرده ام و به این دلیل که با هنرمندان 
این استان ها دوستی دیرینه دارم در جریان رخدادهای 
توانم  می  جرات  به  و  گیرم  می  قرار  هنری  و  فرهنگی 
بگویم که رفتارهای کرمان در زمینه ایجاد جاذبه در کنار 
شوخی  یک  حد  در  ها  استان  این  ارزشمند  های  طرح 
بندرعباس شاهد فستیوال های  است. هر سال در شهر 

هنرمندان  از  بسیاری  که  هستیم  موسیقی  روزه   ۱۴
کشور را  مجبور می کند تمام ایام عید را در این شهر 
بمانند و مخاطبان موسیقی نیز برای دیدن اجراهای این 
بلیت سر و دست بشکنند. در استان  هنرمندان و تهیه 
برگزار  زیبایی  های  گونه جشنواره  همین  به  هم  فارس 
می شود که واقعا مردم را سرگرم می کند. البته نه مانند 
کرمان که تنها یک استیج در پارک مادر برپا کنیم و چند 
مجری روی آن برنامه شوخی راه بیندازند. ۲۰ جشنواره 
در نوروز سال ۹۸ در شهر شیراز به نحوی برگزار شد که 
بازده  بازهم  ایام  این  در  و مشکالت  بروز سیل  با وجود 
از  که  گفت  توان  می  عبارتی  به  و  داشت  توجهی  قابل 
متن  این  در  داشت.  بیشتری  بازده  سیل  بدون  کرماِن 
سعی کردم به چند استان که فاصله شان از مرکز کشور 
در یک حدود است اشاره کنم و یقینا قیاس استان های 
مازندران، خراسان رضوی و یا اصفهان با کرمان صحیح 
نیست، اگرچه باید روزی به مرتبه ای برسیم که از این 
استان ها نیز در رقابت با کرمان غنی از ثروت قرار گیرند، 
گردشگری  هشِت  که  فعلی  شرایط  در  حال  هر  به  اما 
کرمان گرو نُهش است، سخت گیری در این باره اندکی 
نوروز  در  کرمان  وضعیت  که  امیدواریم  است.  مضحک 
امسال به مانند پیش بینی معاون استاندار کرمان نباشد 
این  از  کرمانی  مسئوالن  که  برسد  روزی  سرانجام  و 
خواب نازیبا بیدار و متوجه شوند که بر روی چه گنجی 

خوابیده ایم.

شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان در نظر دارد از بین فارغ التحصیالن 
مرد مقطع کاردانی رشته متالورژی به صورت قرارداد شرکت پیمانکاری 
بیشتر  اطالعات  توانند جهت کسب  متقاضیان می  نماید.  نیرو جذب 
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