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چهل چراغ تاریخ روشنایی

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

جواب آزمایش هشت بیمار مشکوک به کرونا 

در کرمان منفی اعالم شد

عادت »نه« گفتن کودکان نشانه چیست 

و چگونه می توان آن را تغییر داد؟ 

نصب حفاظ در اطراف آرامگاه  سردار سلیمانی
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به دلیل گران فروشی مواد بهداشتی 

و ضدعفونی کننده؛

یک مرکز عرضه تجهیزات پزشکی 

کرمان پلمب شد در 

برنامه های آموزش و پرورش 

در ایام تعطیالت غیرمترقبه 

برای دانش آموزان

متن در صفحه دوم

گرفته است؛ که در این ایام توسط مسئوالن انجام  کرونا و اقداماتی  گزارش »کرمان امروز« از تبعات اجتماعی 

کرونا تنها با همت مردم ریشه کن می شود

رییس کل دادگستری استان خبر داد:
لغو اجتماعات فرهنگی 

و هنری در کرمان 

متن کامل در صفحه سوم

 با رسیدن ویروس کرونا به ایران و درگیر شدن افکار عمومی، امروز نوعی ترس اجتماعی ایجاد شده و نگرانی های عمومی در این زمینه منجر به ترک برخی عادت ها شده است که تا پیش از این 
جدایی از آنها ناممکن به نظر می رسید و تنها ترک همین عادت های غیرلزوم توسط مردم است که می تواند کرونا را ریشه کن کند. اگرچه تاکنون وضعیت استان کرمان از لحاظ وجود ویروس کرونا 
سفید اعالم شده است، اما با این وجود ترس و واهمه در میان مردم وجود دارد. با این حال مسئوالن اعالم کرده اند؛ استان کرمان جزء استان هایی است که مقرر شده کیت های آزمایشی تشخیص 

کرونا ویروس در اختیارش قرار داده شود و احتماال تا اواخر این هفته در کرمان نیز آزمایشگاه تشخیص کرونا راه اندازی خواهد شد و...

متن در صفحه هشتم

راه اندازى موفق فاز نخست پروژه جمع آورى
 غبار کارخانه تغلیظ در »گل گهر«؛

غبارجمع آوری شده 

به کنسانتره سنگ آهن

 تبدیل می شود

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

   پروتکل درمان کرونا نهایی شد
  مدارس ژاپن در همه مقاطع به علت کرونا تعطیل شد
  کشف خودروی سرقتی کمتر از یک ساعت در زرند

  انهدام باند سرقت از ساختمان های نیمه کاره در جیرفت
  ملکه رنجبر درگذشت

  ماجرای شیربهایی که به جنایت ختم شد

اخبار ایران، جهان و حوادث:

روایت »کرمان امروز« از کوچ ابدی 
حمید هرندی، عضو هیات تحریریه
 این نشریه، فعال زیست محیطی 

دلسوز و نجیب زاده ای از شهر بافت:

کـــوه ها و درخـتان 
کرمـــانی در ســـوگ 
»حمید« می گریند

 سابقه کار مرتبط گرایش رشته تحصیلی ردیف
 سیستم طراحی یا صنایع IMSمسلط به   صنایع مهندسی 1

 سال 5
  IMSمسلط به   مدیریت صنعتی 2
  - HSEکارشناس  3
 تولید و ساخت مهندسی مکانیک 4
 قدرت برق مهندسی 5

 

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره 98/61/ع
بونکر ورودی به سنگ شکن خط 4  »اصالح  دارد  نظر  در  شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( 
تولید کنسانتره و ایجاد مسیرهای دسترسی ایمن به جرثقیل های سقفی خطوط 4و5و6و7 « خود را از طریق 
برگزاري مناقصه عمومي به شرکت پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد 
مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزیابي کیفي و فني  را به 
همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت - مناقصه و مزایده  دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات ساعت 
9 الي 14 روز شنبه مــورخ 98/12/24 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران 
مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي پروژه روز دوشنبه مورخ 98/12/19 براي متقاضیان الزامي مي باشد ، الزم به ذکر 

است شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول پیشنهادات مختار مي باشد .
                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

تسلیت

با کمال تاســف و تاثر به اطالع می رســانیم که مهندس حمید هرندی، هنرمند، روزنامه نگار  و فعال 
محیط زیست دعوت خالق خویش را لبیک گفت. به همین بهانه مراسم ترحیم آن مرحوم روز یکشنبه ۱۱ 
اســفندماه در محل مسجد امام رضا واقع در بلوار  جمهوری اسالمی کرمان از ساعت 2/5 تا 4/5 بعدازظهر 

برگزار می شود. حضور شما موجب تسالی داغداران خواهد بود.
خانواده های هرندی و بهادری

آگهی ترحیم
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آخرین متن ارسالی به قلم زنده یاد حمید هرندى 
براى انتشار در »کرمان امروز«:

قطار کرمان-تهران و دغدغه کرونا
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اخبار استان

و  فرهنگی  اجتماعات  لغو  از  استان کرمان  دادگستری  رئیس کل 
هنری در این استان خبر داد.

دادگستری  عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
و  سالمت  ارتقای  و  تأمین  منظور  به  گفت:  موحد  یداهلل  کرمان، 
امنیت روانی جامعه در رابطه با بیماری کرونا، برنامه ها و اجتماعات 

فرهنگی و هنری عمومی در این شهر لغو شد.
موحد افزود: بر اساس ارزیابی های انجام شده از سوی دستگاه قضائی، 

مشخص شد که برنامه برگزاری کنسرت دو تن از خوانندگان کشور 
در نهم اسفند ماه لغو نشده که بنا به درخواست های مردمی و لزوم 
اجرای تمهیدات پیشگیرانه از برگزاری این کنسرت جلوگیری شد.
به  کنسرت  این  لغو  برای  مراتب  اعالم  ضمن  کرد:  اظهار  وی 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  از جمله  مربوطه  دستگاه های 
اسرع  در  نیز  در سطح شهر  کنسرت  این  تبلیغات  که  تاکید شد 

وقت جمع آوری شود.

معاون اجتماعی بهزیستی استان کرمان از محدودیت تردد در مراکز تحت 
پوشش بهزیستی استان کرمان به منظور پیشگیری از شیوع کرونا خبر 

داد.
علیرضا وحیدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمامی مراکز تحت 
پوشش سازمان بهزیستی استان کرمان به دلیل پیشگیری از کرونا ویروس 
مراکز  این  در  بهداشتی  اصول  و  دارند  قرار  بهداشتی  مراقبت های  تحت 
رعایت می شود. وی با بیان این مطلب که تردد در مراکز روزانه به صورت 

کاماًل آزاد نیست، اظهار کرد: مراکز شبه خانواده در حال حاضر پذیرش 
ندارند همچنین پس از تعطیلی مدارس، ورود و خروج انجام نمی شود تا 

تمامی نکات و اصول بهداشتی رعایت شود.
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه در بحث 
و محدودیت های  انجام  بهداشتی  اصول  مراکز  نیز همانند سایر  کودکان 
ثانوی  اطالع  تا  موجود  شرایط  با  اظهارکرد:  می شود،  اعمال  نیاز  مورد 
وضعیت مراکز روزانه و شبانه روزی ما دارای محدودیت پذیرش و ورود 

و خروج است.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از فعالیت های ما امر اطالع رسانی و آموزش به 
خانواده ها در مراکز استان است تا در حوزه های مختلف از جمله در بحث 

پیشگیری از کرونا ویروس خانواده ها آگاهی الزم را داشته باشند.
وحیدزاده تصریح کرد: خوشبختانه در زمینه وظایف سازمان بهزیستی ما 
تنها نیستیم و سازمان های مردم نهاد با ما همکاری الزم را دارند که جا 

دارد از این همراهی و همکاری تشکر کنم.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل 
پروژ های حذف غبار کارخانه های  ترین  بزرگ  از  فاز نخست یکی  گهر 
است.  اندازی شده  راه  این شرکت  در  آهن کشور  فرآوری خشک سنگ 
ارتقای سالمت انسانی، یکی از ویژگی های برجسته راه اندازی این پروژه 

است.
 پروژه مذکور که با هدف جمع آوری بیش از ۸۰۰ هزار متر مکعب بر ساعت 
غبار موجود در این کارخانه تعریف شده است، در فاز نخست آن طراحی و 

نصب یک دستگاه بَگ فیلتر ١٢۰ هزار مترمکعبی و همچنین بهینه سازی 
عملکرد ٤ دستگاه ِوت اِسکرابر موجود کارخانه تغلیظ با ظرفیت تقریبی 
٥۰۰ هزار متر مکعب بر ساعت با موفقیت توسط مدیریت اصالح خطوط 

تولید شرکت معدنی و صنعتی گل گهر صورت پذیرفته است. 
های  کارخانه  غبار  حذف  ملی  های  پروژه  بزرگترین  از  یکی  فوق  طرح 
فراوری خشک کشور به شمار می رود و از سوی انجمن متخصصان محیط 
زیست ایران نیز مورد تایید و تجلیل قرار گرفته است. تاثیر ویژه این طرح 

بر افزایش سالمت نیروی انسانی فعال در این کارخانه خواهد بود و در عین 
حال بر افزایش آماده به کاری تجهیزات و نیز بهبود شاخص های مرتبط با 

نگهداری و تعمیرات کارخانه تاثیر به سزایی خواهد گذاشت. 
غبار جمع آوری شده توسط این مجموعه غبارگیر، به منظور استحصال 
کنسانتره موجود در آن به »کارخانه فرآوری غبار« ارسال خواهد شد و 
کنسانتره موجود در آن بازیافت می شود و این در حالی است که پیشتر 

غبار ایجاد شده، به صورت باطله بدون استفاده از دست می رفت.

فرماندار زرند گفت: تا قبل از عید نوروز و شروع سفر های نوروزی، محور 
پرحادثه گردنه ده علیرضا زرند، از باالترین درجه ایمنی ترافیکی برخوردار 

خواهد شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، علی صادق 
زاده فرماندار زرند به اتفاق یحیی پورحبیبی رئیس اداره راهداری و حمل 
و نقل جاده ای شهرستان زرند و سروان اثنی عشری رئیس پلیس راه زرند_

یزد، از عملیات اجرایی تعریض و شانه سازی در محدوده چهارکیلومتری 
انتهای گردنه ده علیرضا در محور زرندراور بازدید کرد.

ایمنی  ضریب  افزایش  تکمیلی  پروژه  این  اینکه  بیان  با  زرند  فرماندار 
ترافیکی گردنه خطرناک ده علیرضا، با استفاده از باطله و مصالح تراشیده 
شده حاصل از عملیات روکش آسفالت این محور در حال انجام است، این 
اقدام را در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با کمترین هزینه عنوان 

مقاومتی  اقتصاد  و  ابتکاری  پروژه  این  اجرای  با  افزود:  زاده  کرد. صادق 
به  محور  این  ترافیکی  ایمنی  نوروزی، ضریب  سفر های  شروع  از  قبل  تا 

باالترین درجه خود خواهد رسید.
این  گفت:  نیز  شهرستان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  رئیس 
عملیات به صورت امانی و با استفاده از امکانات و تجهیزات این اداره از 

امروز آغاز و به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.

رییس کل دادگستری استان خبر داد:

لغو اجتماعات فرهنگی و هنری در کرمان 

معاون بهزیستی کرمان:

 تردد در مراکز تحت پوشش بهزیستی استان محدود می شود

راه اندازی موفق فاز نخست پروژه جمع آوری غبار کارخانه تغلیظ در »گل گهر«؛

غبارجمع آوری شده به کنسانتره سنگ آهن تبدیل می شود

ایمن سازی گردنه ده علیرضا زرند برای نوروز

خبر
جواب آزمایش هشت بیمار مشکوک 

به کرونا در کرمان منفی اعالم شد
 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه جواب آزمایش 
و یکشنبه هفته  ویروس کرونا که روزهای شنبه  به  بیمار مشکوک  هشت 
پیش به تهران ارسال شده بود، صبح روز )پنجشنبه( منفی اعالم شد گفت: 
این به معنی وجود نداشتن کرونا در کرمان نیست بلکه به طور قطع ویروس 

در این استان نیز در گردش است.
احمد طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این هشت بیمار طی 
روزهای گذشته به علت داشتن عالئم بالینی مشکوک به ویروس کرونا در 
برای  افراد  این  نمونه خون  و  بستری شدند  کرمان  پور  افضلی  بیمارستان 

انجام آزمایش به  تهران ارسال شد.
وی با بیان اینکه امکان دارد برخی افراد به عنوان ناقل و بدون عالمت باشند 
تصریح کرد: عالئم کرونا مانند ویروس سرماخوردگی است و در برخی افراد 

ممکن است عالمت چندانی نداشته باشد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان از افرادی که تب، سرفه 
و عالئم سرماخوردگی دارند خواست در منزل بمانند و برای حضور در جامعه 

در صورت ضرورت از ماسک استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه ممکن است کرونا تا فروردین و اردیبهشت نیز وجود 
پر  و  پرتردد  اماکن  در  مورد  بی  حضور  از  افراد  کرد:  تاکید  باشد  داشته 

جمعیت خوداری کنند و هرگز با دیگران دست دهند.
طباطبایی گفت: موارد مشکوک جدید توسط پزشکان شناسایی و بستری 
می شوند و قرار است آمار مربوط به بیماران کرونا به صورت روزانه اعالم 

شود.  
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد بیماران مبتال به کرونا ویروس جدید سالمتی 
خود را باز می یابند افزود: ٢ نیم درصد از این افراد جان خود را از دست می 

دهند که بیشتر این افراد دارای بیماری زمینه ای هستند. 
بیمارستان افضلی پور در مرکز استان کرمان از سوی دانشگاه علوم پزشکی 
نظر گرفته شده  به کرونا در  بیماران مشکوک  و بستری  به منظور درمان 

است.

آزادی ۱۴ نفر از محکومین جرائم 
عمد زندان مرکزی کرمان

مدیر زندان مرکزی کرمان گفت: با پیگییری های واحد مددکاری و کمیته 
صلح و سازش و دعوت از شکات، ١٤ نفر از محکومین جرائم عمد زندان 

کرمان آزاد شدند.
کرمان  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
میلیون  از ۳۰۷  بیش  زندان مرکزی کرمان گفت:  روشان، مدیر  ،غالمرضا 
به مبلغ  از بدهی چهارده مددجو جرائم  عمد تخفیف و مابقی آن  تومان 
١۰۰ میلیون تومان از طریق خیرین تامین و زمینه آزادی آن ها فراهم و این 

مددجویان از زندان آزاد شدند.
او با قدر دانی از زحمات و تالش های مسئوالن زندان، خیرین و مسئوالن 
کاهش  در  موثر  گامی  را  سازش  و  صلح  جلسات  برگزاری  استان،  قضائی 
جمعیت کیفری زندان ها بر شمرد و افزود: ترویج فرهنگ ایثار و گذشت از 
مصادیق بارز دین ماست وامیدوارم افرادی که از استطاعت مالی برخوردارند 
با این عمل خداپسندانه زمینه ساز بازگشت زندانیان به کانون گرم خانواده 

بوده و شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در سطح جامعه باشیم.

نصب حفاظ در اطراف آرامگاه
 سردار سلیمانی 

بهداشت  رعایت  برای 
سرایت  از  جلوگیری  و 
چند  کرونا،  ویروس 
آرامگاه  اطراف  روزی 
حفاظ  سلیمانی  سردار 

نصب شده است.
خبرنگار  گزارش  به 
های  استان  گروه 
خبرنگاران  باشگاه 

به  بنا  کرونا  ویروس  انتقال  از  جلوگیری  و  بهداشت  رعایت  برای   ، جوان  
دستور مرکز بهداشت شهرستان کرمان، اطراف مزار سردار شهید سلیمانی 

برای چند روز، حفاظ زده شده است.
زائران می توانند از پشت حفاظ، آرامگاه سردار دل ها را زیارت کنند.

با  آلوده ای  اگر فرد  باقی می ماند و  بر روی سطوح  تا ۹ روز  ویروس کرونا 
سطوح مختلف تماس داشته باشد، امکان سرایت به دیگران هم وجود دارد.
مزار سردار شهید سلیمانی، روزانه پذیرای زائران مختلفی از نقاط مختلف 

ایران و جهان است.

 سرپرست پلیس اطالعات و امنیت استان کرمان خبر داد:

ممنوعیت عرضه قلیان تا پایان فروکش کردن 
بحران کرونا ویروس 

 
سرپرست پلیس اطالعات و امنیت فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: 
طرح ممنوعیت عرضه قلیان تا پایان فروکش کردن بحران کرونا ویروس 

در سطح استان کرمان آغاز شد.
سرهنگ«محمود پارسا« در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: بنا به اعالم 
ویروس  شیوع  در  می تواند  که  است  مواردی  از  یکی  قلیان  پزشکان، 
کرونا نقش داشته باشد و از این رو با هدف حفظ سالمتی شهروندان و 
جلوگیری از شیوع این ویروس، براساس مصوبه شورای تامین استان و 
همچنین دستور فرمانده انتظامی، تصمیم بر آن شد که عرضه قلیان در 

همه واحدهای صنفی ممنوع شود.
وی افزود: این طرح در سطح استان به اجرا درآمده و ممنوعیت عرضه 

قلیان تا پایان فروکش کردن بحران کرونا ویروس ادامه دارد.
سرپرست پلیس اطالعات و امنیت استان کرمان با تاکید برا اینکه این 
ممنوعیت شامل قلیان سراها، کافی شاپ ها، سفره خانه های سنتی و ... 
است و در صورت مشاهده تخلف، اداره نظارت بر اماکن عمومی با آن ها 
استان  تاالرهای  صاحبان  کنیم  می  توصیه  گفت:  کرد  خواهد  برخورد 
کرمان که مراسمات و جشن برگزار می کنند، برای روزهای آتی سفارش 

نپذیرفته و برای برگزاری مراسم نوبت ندهند.

عرضه  مرکز  یک  گفت:  کرمان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
تجهیزات پزشکی به دلیل اخالل در امر توزیع و گرانفروشی مواد بهداشتی 

و ضدعفونی کننده در کرمان پلمب شد.
»دادخدا ساالری« در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: کارگروه مقابله 
با محتکران و اخاللگران نظام اقتصادی از طریق احتکار و عدم عرضه مواد 
بهداشتی و ضد عفونی کننده شامگاه گذشته از داروخانه ها، مراکز عرضه 

تجهیزات پزشکی، و انبار های سطح شهر کرمان بازدید کرد.
در  اخالل  و  گرانفروشی  احراز  به  توجه  با  کرد:  تصریح  قضایی  مقام  این 
امر توزیع توسط یک مرکز عرضه تجهیزات پزشکی با دستور مقام قضائی 

پلمب، پرونده قضائی تشکیل و افراد مسئول آن مرکز تحت تعقیب قضائی 
قرار گرفتند.

ساالری گفت: با توجه به مطالبات مردمی و در راستای تاکیدات ریاست 
قوه قضائیه، طرح مقابله با محتکران و اخاللگران نظام اقتصادی از طریق 
احتکار و عدم عرضه مواد بهداشتی، ضدعفونی کننده و پیشگیری کننده از 
سوی سیستم قضائی استان تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقالب کرمان از مردم خواست در صورت مشاهده هر 
گونه تخلف، گرانفروشی و احتکار مراتب را به دادسرای عمومی و انقالب 

کرمان، پلیس و یا تعزیرات حکومتی اطالع دهند.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیردار کرمان گفت: با 
توجه به لزوم پیشگیری از شیوع کرونا توصیه می شود مردم مراسم های 

خود را به تاریخ دیگری موکول کنند.
مهدی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعطیلی تاالرها و 
مراکز عمومی شهر کرمان بیان کرد: به طور کلی خطر انتقال بیماری 
در بیان جمعیت های زیادی که در اماکن و فضاهای بسته حضور دارند، 

بیشتر است و این مساله مختص تاالرها نیست.
وی افزود: در خصوص تعطیلی تاالرها توصیه می شود اگر امکان پذیر 

است مردم مراسم های خود را به تاریخ دیگری موکول کنند.

علوم  دانشگاه  واگیردار  بیماری های  با  مبارزه  و  پیشگیری  گروه  مدیر 
پزشکی کرمان گفت: مشکل که در حال حاضر با آن مواجه هستیم این 
است که تاالرداران از این وضعیت متضرر خواهند شد و با مشتریان خود 

دچار چالش شده اند.
کمیته های  و  تأمین  شورای  در  تاالردارن  موضوع  شد:  یادآور  شفیعی 
تشکیل شده از سوی دانشگاه مطرح شده و قرار است در این خصوص 

یک تصمیم عمومی اتخاذ و اطالع رسانی در این خصوص انجام شود.
وی اظهار کرد: ما از طریق شورای اصناف و سازمان های مرتبط پیگیر 
این  مشتریان  و  تاالرداران  بین  تفاهمنامه  به شکل  بتوانیم  تا  هستیم 

مشکل حل شود.
علوم  دانشگاه  واگیردار  بیماری های  با  مبارزه  و  پیشگیری  گروه  مدیر 
ادارات تصریح کرد: به طور کلی  پزشکی کرمان در خصوص تعطیلی 
بحث تعطیلی برای تمام مراکزی که امکان تجمع در آن ها وجود دارد 
مطرح است و تصمیم در خصوص مدارس، دانشگاه ها توسط دولت انجام 

می شود.
تعطیلی  برای  دولت  کار  دستور  در  اصاًل  ادارات  کرد:  خاطرنشان  وی 
نیستند زیرا ادارات به مردم خدمات ارائه می کنند و در صورت تعطیلی 

شاهد به وجود آمدن مشکالتی در جامعه خواهیم بود.

فرهنگی،  میراث  کل  اداره  فرهنگی  میراث  معاون   - ایرنا   - کرمان 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: با نصب درهای چوبی، 

مرمت بازار تاریخی ارگ راین به پایان رسید.
عناصر  از  یکی  افزود:  ایرنا  با خبرنگار  گو  و  در گفت  مجتبی شفیعی 
شاخص ارگ تاریخی راین، بازار آن است که در سال های گذشته به 
صورت مستمر عملیات مرمتی آن انجام شده است و اخیرا با ساخت و 

نصب درهای چوبی مرمت بازار تاریخی ارگ راین تکمیل شده است.
هنرمندان  و  استقرار صنعتگران  با  تاریخی  بازار  این  کرد:  تصریح  وی 
صنایع دستی منطقه، در قالب کاربری اصلی خود احیا می شود و در ایام 

نوروز سال ١۳۹۹ پذیرای مسافران و گردشگران خواهد بود.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان کرمان بیان کرد: بازار تاریخی ارگ راین شامل یک راسته 

با تعداد ١٢ حجره است که به صورت طاق مسقف شده است.
وی اظهار کرد: ارگ تاریخی راین یکی از بزرگترین بناهای خشتی جهان 

است که قدمت آن به دوره صفویه- قاجاریه باز می گردد.
بزرگ ترین  از  یکی  مترمربع،  هزار  از ٢٢  بیش  با مساحتی  راین  ارگ 
بناهای خشتی جهان است که گردشگران داخلی و خارجی زیادی از 

آن بازدید می کنند.

به دلیل گران فروشی مواد بهداشتی و ضدعفونی کننده؛

یک مرکز عرضه تجهیزات پزشکی در کرمان پلمب شد

به منظور پیشگیری از شیوع کرونا؛

شهروندان تاریخ مراسم های خود را تغییر دهند

بازار ارگ تاریخی راین مرمت شد
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آخرین متن ارسالی 
به قلم زنده یاد حمید هرندی 
برای انتشار در »کرمان امروز«:

قطار کرمان-تهران 
و دغدغه کرونا 

دفتر مدیریت راه آهن ساعت ۴ و نیم بعدازظهر
سالم.من مسافر قطارشماره ۷۲۲ تهران-کرمان  هستم،پرسشم 
بیماری  انتشار  به عنوان مدیر راه آهن در خصوص  از شما 

کرونا توسط قطار چیست؟
مدیر متوجه منظور شما نشدم!

قطار  آیا  هست  این  پرسشم  خبرنگارم،  من  مدیر،  *جناب 
تهران -کرمان در قم توقف دارد و مسافری سوار می کند؟
مدیر: بله اگر بلیت فروخته شده باشد، مسافر سوار می شود.

*آیا سالن و کوپه خاصی برای آنان در نظر گرفته اید؟
نه،جای خاصی در نظر گرفته نشده است!

*آیا به نظر شما نباید کاری کرد که بیماری را شهر به شهر 
منتقل نکنیم!؟

ما از مقامات باال دستور می گیریم،شما بروید مشکالت را با 
رئیس قطار در میان بگذارید

* الاقل توصیه های بنده را منتقل بفرمائید آقای مدیر!
چشم،بفرمایید

درازای  ۳۱۰ متری قطار را یکی دو مرتبه پرسان پرسان دنبال 
رئیس قطار طی می کنم،مرد حدود ۴۰ ساله پالتو پوشی را 
رئیس قطار معرفی  می کنند، در تصورم این بود که قطار با 
۳۲۰ مسافر و مسئولیت های این روزهایش،رییس آن  باید 

جاافتاده تر باشد!
هستم،  تهران-کرمان  قطار  مسافر  من  رییس  جناب  *سالم 
آیا در قم توقف دارید و مسافر برای یزد و کرمان سوار می 

کنید؟
بله اگر بلیت فروخته شده باشد،سوار می کنیم

*آیا سالن و کوپه ای برای مسافران قم در نظر گرفته اید؟
می  باشند،سوار  داشته  بلیت  که  و صندلی  سالن  هر  ،در  نه 

شوند!
*یعنی چه؟آیا به نظر شما این روش صحیح است که قطاری 

شهر به شهر برود و ویروس را جابجا کند!؟
کاری  توانیم  نمی  و  گیریم  می  دستور  باال  مقامات  از  ما 

بکنیم.
توانید،  نمی  بودن خود  رئیس  چارچوب  در  شما  یعنی   *
سالن یا حداقل کوپه ای جداگانه برای مسافران قم-یزد و 

کرمان در نظر بگیرید!؟
نه ،من این اختیار را ندارم

دهم  نمی  بود،اجازه  خالی  جای  کوپه  در  اگر  من  *پس 
کسی در کوپه سوار شود!

شما را به پلیس تحویل می دهم!!
کرونا  به  است  بهتر  بدهید  تحویل  پلیس  به  را  من  *اگر 

تحویل بدهید!
ماسک را جابجا می کنم و روی صندلی ام به خدا پناه می 

برم،کوپه ما ظرفیتش تکمیل است.
)دوم اسفندماه ۱۳۹۸(

چهل چراغ 

تاریخ روشنایی 
تاریخ  چراغ  چهل  ای  من،  رویای 
به  را  شهر  و  بازکن  چشم  روشنایی! 

آفتاب مهمان کن. کنار پنجره چای بنوش و شیشه های 
مه آلوده را با انگشت نقاشی کن تا فکر کنم که هنوز به 
انتظارم هستی و قلبت در سینه بی قرار است. تاریخ را به 
در آستانه  تا  بیاور  با خود  را  زندگی  و  برسان  روشنایی 
اش به طلوع بنشینم و با قدرتی دوباره به ساختن بپردازم. 
انتظار طوالنی پیر شدنم را به  ای زیباتر از خاطره و ای 
پای زمان بگذار تا خوبی و خطایم را واضح تر ببینی که 
زندگی کردن را در دست های تو آموخته ام. با خیالت 
می  دار  دنباله  فرداهای  به  روز  هر  و  ام  زده  دنیا  دل  به 
رسم. برای دیدنت همیشه از دیوارهای پوالدین گذشته 
ام و همراه با چنارهای کنار خیابان قد کشیده ام. بارها و 
بارها کنار تونل زمان پوسیده ام و باز با آب شدن برف ها 
جان گرفته ام که به سمت تو برگردم. پر از اشتیاق توأم 
و زمین و زمان را پس بزن و با من به خنده بنشین. به نقشه 
های تازه ات با صدای بلند فکر کن که بتوانم همراهی 
ات کنم. با صدای بلند به من فکر کن که جان تازه بگیرم 
تو را  ببرم.  یاد  از  نور نگاهت  و خاموشی و سرما را در 
اما چگونه  نشوی  پیر  ام که  نکرده  در غم خود شریک 
از دست زمان می گریزی که زمان هم عاشق توست و 
رهایت نمی کند که یک روز تو را با خود به سیاه چاله 
های کهکشان ببرد جایی که دیگر مرا نشنوی. امروز که 
فرصتی هست در من طلوع کن. از تو طلبکار نیستم اما 
دلدادگی شیرازه ی زندگی است. نمی توانم فراموشت 

کنم که بی تو نفس هایم بوی مرگ می گیرد.
ستاره ام که می شوی همیشه عاشقم بمان 

کنار لنج های غم شبانه قایقم بمان 
که پرکشم از این زمان به آفتاب تازه ای 

تو دلخوشی تازه ای به این دقایقم بمان 

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از تبعات اجتماعی کرونا و اقداماتی که در این ایام توسط مسئوالن انجام گرفته است؛

کرونا تنها با همت مردم ریشه کن می شود

اشاره:
باز  ایران  به  چند روزی است که پای کرونا ویروس 
که  صدا  و  سر  پر  ولی  ضعیف  ویروسی  است،  شده 
روح  و  کند  می  حمل  خود  با  را  عظیم  بس  هراسی 
این  درگیر  افکار همگی  می خراشد.  را  مردم  روان  و 
تا حدودی تحت  اقشار جامعه  تمامی  و  ویروس شده 
تاثیرشیوع این ویروس و اخبار و حواشی ناشی از آن 
با آمدن ویروس کرونا و درگیر شدن  اند.  قرار گرفته 
افکار عمومی، نوعی ترس اجتماعی ایجاد شده و نگرانی 
ها ی عمومی در این زمینه منجر به ترک عادت هایی 
شده که تا پیش از این جدایی از این عادت ها ناممکن  
به نظر می رسیدو تنها ترک همین عادت های غیرلزوم 
توسط مردم است که می تواند کرونا را ریشه کن کند 
با همین  دیدگاه  به سطح شهر رفته ایم تا به عینه 
آنچه را که از تبعات اجتماعی کرونا، مشاهده می کنیم 

در این گزارش بیاوریم.
در شهر

خودروی  از  آنکه  بدون  معمول  روزهای  برخالف 
شخصی استفاده کنم به دل کوچه و خیابان شهر زدم. 
در مسیرم دو دختر نوجوان را دیدم که هر دو ماسک  
بر دهان زده بودند. به خیابان اصلی که رسیدم کمی 
منتظرشدم  تا یک تاکسی جلوی پایم توقف کرد. نگاه 
اولیه  به راننده حاکی از آن بود که ریز به ریز موارد 
بهداشتی را رعایت کرده  بود؛ هم ماسک زده بود و هم 
دستکش به دست  داشت. وقتی که در تاکسی جای 
گرفتم چشمم به شیشه الکلی افتاد که جلوی ماشین 
قرار داشت. راننده در این هنگام لب به سخن گشود 
و گفت:نگران نباشید همه جا  را ضد عفونی کرده ام. 
پول  گرفتن  برای  راننده   رسیدم  که  مسیر  پایان  به 

دستکش هایش راعوض کرد . 
خانم جوانی که شغلش فروشندگی لوازم آرایشی – 
بهداشتی است  با ماسک و دستکش در مغازه اش در 
حال جابجایی برخی وسایل است. او نیز بعد هر باربا 
وارد شدن و یا خارج شدن مشتری برخی از سطوح را 
با محلول الکل ضد عفونی می کند. او چنین می گوید: 
وقتی هم به منزل می روم به خاطر پدرم که سنش 
باالست خیلی رعایت می کنم و لباس هایم را در همان 

لحظه ورود داخل ماشین لباسشویی می گذارم.
خانم جوان دیگری که دارای دو فرزند دختر و پسر 
و  است  ابتدایی  گوید: دخترم کالس سوم  هست می 
پسرم چهار سال دارد که مادرزادی ناراحتی قلبی دارد 
رفتن  از  پسرم  سالمت  حفظ  خاطر  به  مجبورم   من 
روزها  این  که  او  کنم.  جلوگیری  مدرسه  به  دخترم  
استرس و هراس زیادی را تجربه می کند می افزاید: 
پایان  تا  استان ها  تمامی  به نظرم الزم است مدارس 
نوروز، تعطیل اعالم شوند و از تجمع دانش آموزان در 

مدارس جلوگیری شود.
یکی از کارمندان بانک نیز در این باره چنین گفت: 
که  مردم  روزمره  زندگی  نظم  کرونا  ویروس  آمدن  با 
است؛  خورده  هم  به  داشتیم  عادت  آن  به  همگی 
مدارس و دانشگاه ها و اماکن ورزشی تعطیل شده اند، 
کارمندان ادارات با نگرانی و هراس به کار خود ادامه 
تمرکز  که  است  شده  باعث  نگرانی  این  و  دهند  می 
الزم کاری را از دست بدهند و عده ای هم یا مرتب 
مرخصی بگیرند و یا اینکه با دور کاری امور مربوط را 

سر و سامان دهند. 
مسئول یکی از هیات های مذهبی شهر نیز اعالم کرد 
که با شیوع ویروس کرونا جلسات هفتگی این هیات 
جوانان  پور شور  و حضور  نظم خاص  با  همیشه   که 
برگزار می شد لغو شده است و بسیاری از هیات های 

مذهبی نیز اینگونه عمل کرده اند.
در این میان عده ای هم که تاریخ ازدواج خود را در 
به کنسل کردن  تصمیم   اند  کرده  تعیین  روزها  این 
مراسم و یا حداقل جابجا نمودن تاریخ  با ایام دیگری 
نموده اند و این همه از تبعات اجتماعی کرونا ویروس 

است.

مناسک زدایی از زندگی اجتماعی
در این خصوص مجتبی ترکارانی ، تحلیل گر مسائل 
کرونا  شیوع  گوید:  می  ایرنا   خبرگزاری  به  اجتماعی 
داده  انجام  اجتماعی  زندگی  از  زدایی  مناسک  نوعی 
به  خود  عادی  زندگی  در  ما  که  صورت  این  به  است 
مشابه  موارد  و  دادن  مناسکی همچون دست  و  آداب 
عادت کرده ایم که فکر می کنیم اینها بدیهیات زندگی 

هستند وباید حتما آنها را بجا آورد.
بهداشتی  های  توصیه  و  کرونا  بروز  ولی  افزود:  وی 
بدهید  دست  دیگران  به  نباید  که  دارد  تاکید  این  بر 
از  دیگری  از  تان  فاصله  یا  و  کنید  روبوسی  نباید  یا 
حدی کمتر باشد، نباید خوراکی تعارف کنید و یا اینکه 

مراسم های جمعی  را باید تعطیل کرد.
این تحلیل گر مسائل اجتماعی گفت: معلق نمودن 
مناسک ها در جامعه ای که سخت دلبسته این مناسک 
داند  نابخشودنی می  را  آنها  از  است و دست کشیدن 
نوعی تزلزل فکری ایجاد خواهد کرد که می تواند در 
ایجاد نوعی ناامنی هستی شناسی  وافزایش اضطراب 
موثر باشد؛ گرچه پایه بسیاری از مناسک اجتماعی را 

برای ایجاد تغییر  اجتماعی سست می کند.
که  داد  نشان  ما  به  کرونا  همچنین،    گفت:  وی 
قوی  آنچنان  جامعه  نهادین  اعتماد  های  سیستم 
نیستند که بتوان در شرایط سخت به آنها اتکا کرد  و  
این نهادها در مقابل مخاطرات بزرگ بسیار شکننده و 

ناپایدار هستند.
وی افزود: مخصوصا در سیستم هایی که توان سازگار 
کردن آنها با شرایط بحرانی و غلبه بر بحران ها پایین 
است این مخاطرات می توانند پیامدهای جدی داشته 
باشند؛ مثال سیستم های بهداشتی و نظام های اقتدار 
و حکمرانی ما نشان دادند که در چنین شرایطی توان 
بیماری کم  نفوذ  از  برای جلوگیری  آنها  اقتدار  اعمال 

است  و توان ایجاد آرامش در اذهان جامعه را ندارند.
این جامعه شناس افزود: به عبارتی در چنین شرایطی 
کنند  می  مقایسه  را  توان جامعه خود  و  اقتدار  مردم 
مثال؛ مردم می گویند در چین یک شهر ۱۰میلیونی 
قرنطینه شد. وسایل بهداشتی مانند ماسک و مواد ضد 
توزیع شد  رایگان  به صورت  بین مردم  عفونی کننده 
بیمارستان هزار تخت خوابی  و در عرض ۱۰روز یک 

ساخته شد.
وی افزود: اما اطالع رسانی غیر رسمی در کنار نکات 
مثبتی که دارد از این نکته منفی برخوردار است که  
به خاطر استفاده  شهروند خبرنگاران از موارد خاص 
و تعمیم دهی آن و نداشتن دسترسی به آمار رسمی 
و واقعی می تواند در ایجاد و تقویت شایعه بسیار موثر 
تزریق  جامعه  به  بیشتری  نگرانی  و  استرس  و  بوده 

نموده و هراس عمومی ایجاد کند.
این تحلیل گر مسائل اجتماعی بیان کرد: درحالیکه 
اگر نظام سیاسی با جامعه شفاف برخورد نماید وآمار 
خواهد  کمتری  منفی  پیامدهای  کند  اعالم  را  واقعی 
شفافیت  عدم  و  اعتمادی  بی  فضای  در  ولی  داشت. 
این  و  نموده  دفاعی  وبی  پناهی  بی  احساس  جامعه 
احساس فرد را به ستیز با خود و دیگران و جنگ بر 

سر بقاء می کشاند.
این تحلیل گر مسائل اجتماعی افزود: به عنوان مثال 
و  بهداشتی  لوازم  و  الکل  کمبود  همچون  مشکالتی 
هراس  از  هایی  نمونه  همگی  ها  داروخانه  در  ماسک 
مردم و سوق دادن آنها به سمت رفتارهای خودگرایانه 
و  حمایت  با  توان  می  که  است  ستیزانه  جامعه  و 

شفافیت مسووالن با مردم از شدت آن کاست.
مردم در مکان های پر ازدحام کمتر ظاهر شوند 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که این 
گذارد  می  سر  پشت  نیز  را  کاری  پر  روزهای  روزها، 
مراسمات  و  تجمعات  در  توصیه کرد که  مردم  به  باز 
ازدحام  پر  مکان های  در  مردم  گفت:  و  نیابند  حضور 
کمتر ظاهر شوند و در صورت حضور نیز فاصله یک تا 
یک و نیم متر از یکدیگر را رعایت کنند و قطعا توصیه 
می شود که افرادی با عالئم سرماخوردگی و یا شبه 
حضور  عمومی  مکان های  در  عنوان  هیچ  به  آنفلوآنزا 

پیدا نکنند.
دکتر "سید وحید احمدی طباطبایی" در گفت وگو با 
برگزاری برخی مراسم و تجمعات  ایسنا، در خصوص 
گفت: ما توصیه های بهداشتی خود را می کنیم تا مردم 
در مکان های پر ازدحام به خصوص افرادی که عالیم 
آنکه  ضمن  نکنند  پیدا  حضور  دارند،  سرماخوردگی 
تاکید می شود مردم در مکان های شلوغ فاصله حداقل 

یک متر از یکدیگر را رعایت کنند.

هفته آینده،راه اندازی آزمایشگاه تشخیص 
کرونا در کرمان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره 
راه اندازی آزمایشگاه تشخیص کرونا در استان و ورود 
استان  کرد:  بیان  نیز  استان  به  آزمایشی  های  کیت 
کیت  شده  مقرر  که  است  استان هایی  جزء  کرمان 
اختیارش  در  ویروس  کرونا  تشخیص  آزمایشی  های 
کرمان  در  هفته  این  اواخر  احتماال  و  شود  داده  قرار 
به  باتوجه  و  شد  خواهد  راه اندازی  آزمایشگاه  این  نیز 
اینکه استان کرمان زیرساخت های الزم برای استفاده 
از این کیت ها را دارد لذا به محضی که کیت به استان 
داده شود، قابلیت راه اندازی آزمایشگاه تشخیص کرونا 

را خواهیم داشت.
نمی توان جلوی ورود مسافران به کرمان را گرفت

آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  احمدی طباطبایی 
می شوند  سالمت  کنترل  کرمان  به  ورودی  مسافران 
سالمت  کنترل  بحث  عمالت  کرد:  عنوان  خیر؟  یا 
مسافران ورودی به کرمان مقدور نیست چون مسافران 
از همه راه ها به کرمان می آیند و قابلیت اجرایی ندارد، 
افراد ممکن  برخی  باید مدنظر داشت که  آنکه  ضمن 
به هیچ  باشند که  داشته  را  است عالئم خفیف کرونا 
عنوان قابلیت شناسایی را نداشته و از سوی دیگر نیز 

نمی توان جلوی ورود مسافران به کرمان را گرفت
وی با بیان این مطلب که در مورد تعطیلی مدارس 
هنوز چیزی از سوی وزارت بهداشت و درمان و دولت 
اعالم نشده است، ادامه داد: تعطیلی مدارس از طریق 

استانداری و وزارت کشور اعالم خواهد شد.
به  آنفلوآنرا  یا شبه  با عالئم سرماخوردگی و  افرادی 

هیچ عنوان در مکان های عمومی حضور پیدا نکنند
بار  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
مراسمات  و  تجمعات  در  مردم  حضور  عدم  بر  دیگر 
تاکید کرد و گفت: مردم در مکان های پر ازدحام کمتر 
ظاهر شوند و در صورت حضور نیز فاصله یک تا یک 
توصیه  قطعا  و  کنند  رعایت  را  یکدیگر  از  متر  نیم  و 
یا شبه  با عالئم سرماخوردگی و  افرادی  می شود که 
حضور  عمومی  مکان های  در  عنوان  هیچ  به  آنفلوآنرا 

پیدا نکنند.
و  مراسمات  تعطیلی  درباره  طباطبایی  احمدی 
تجمعات در کرمان نیز گفت: باتوجه به اینکه تاکنون 
کرمان  در  را  ویروس  کرونا  به  ابتالء  از  مثبتی  مورد 
نداشتیم، بنابراین تعطیل شدن مراسمات کارشناسانه 
نیست و مراسم ها می تواند با رعایت احتیاط و تعدیل 

شده در کرمان برگزار شود.
وی با تاکید برآنکه مردم اگر در فضای بسته پرازدحام 
کنند،  استفاده  ماسک  از  حتما  می کنند،  پیدا  حضور 
تصریح کرد: افرادی که در مراسمات و تجمعاتی شرکت 
می کنند بالفاصله پس از پایان مراسم، دست هایشان 
را با آب و صابون شست و شو دهند ضمن آنکه قبل 
از شستن دستان خود به هیچ عنوان دست خود را به 

صورت خود نزدیک نکنند.
ویروس کرونا ۲ تا ۳ روز بر روی سطوح باقی می ماند

احمدی طباطبایی با تاکید برآنکه مردم باید از دست 
ویروس  کرد:  اظهار  کنند،  خودداری  سطوح  به  زدن 
تا ۳ روز و  کرونا روی هر سطحی می تواند معموال ۲ 
زنده می ماند،  روز   ۹ مرطوب حدود  و  هوای سرد  در 
بنابراین سطوح یکی از کانون های انتقال ویروس کرونا 

به انسان است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پاسخ 
به این سوال که افراد مبتال تا چند روز می توانند ناقل 
افراد مبتال  این بیماری باشند؟ گفت: توصیه می شود 
به ویروس های آنفلوانزا و کرونا و حتی سرماخوردگی 
حداقل تا ۲۴ ساعت پس از اتمام عالئم بیماری )تب، 

سرفه و ...( در اماکن عمومی حضور پیدا نکنند.
سخن آخر

تا لحظه نوشتن این گزارش، اگر چه تا کنون وضعیت 
استان کرمان  از وجود ویروس کرونا سفید اعالم شده 
مردم  میان  در  واهمه  و  ترس  وجود  این  با  اما  است 
وجود دارد و همه خود را در مرز فنا و بقا می بینند. در 
وحله اول باید خط بطالن کشید بر روی تمامی اخبار 
رسانی،  اطالع  در  باید  نیز  مسئوالن  و  نقیض  و  ضد 
تمامی اخبار و گزارشات مربوطه  را در صحت کامل 
به اطالع عموم برسانند و در آخر بدانیم کرونا تنها  با 

همت مردمی ریشه کن می شود.

   با رسیدن ویروس کرونا به ایران و درگیر شدن افکار عمومی، امروز نوعی ترس 
اجتماعی ایجاد شده و نگرانی های عمومی در این زمینه منجر به ترک برخی عادت ها 
شده است که تا پیش از این جدایی از آنها ناممکن به نظر می رسید و تنها ترک همین 
عادت های غیرلزوم توسط مردم است که می تواند کرونا را ریشه کن کند. اگرچه 
تاکنون وضعیت استان کرمان از لحاظ وجود ویروس کرونا سفید اعالم شده است، اما با 
این وجود ترس و واهمه در میان مردم وجود دارد. با این حال مسئوالن اعالم کرده اند؛ 
استان کرمان جزء استان هایی است که مقرر شده کیت های آزمایشی تشخیص کرونا 
ویروس در اختیارش قرار داده شود و احتماال تا اواخر این هفته در کرمان نیز آزمایشگاه 

تشخیص کرونا راه اندازی خواهد شد و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی



چهار شنبه 10 اسفند ماه 5/1398 رجب 1441/ 29 فوریه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3165
فرهنگ و ادب

عالمه دهخدا؛ دل بسته ی ایران و دق مرگ از کودتا

سرویس ادبی- فرهنگی کرمان امروز

روزگار می گذرد و دراین گذر زمان، افرادی می آیند و می روند که 
وجودشان شگفت انگیز و عبرت آموز است. چه بسیار کسانی که در 
کودکی از کمترین امکانات پیشرفت بی بهره بودند، اما در وجودشان 
در  که  بود  کرده  خانه  خاموش  آتش فشان  چون  اراده ای،  و  عزم 
دگرگون  را  آن کس  زندگی  و  می شد  بیدار  زندگی اش  از  برهه ای 

می ساخت.
چه بسیار بچه های یتیمی که بدون تکیه بر پدر، روی پای خود 
می رفتند. چه  پیش  قله های عظمت  تا  گام  به  گام  و  می ایستادند 
بسیار روستاییانی که هرگز فکر نمی کردند بتوانند از روستای خود 
آموختن  به  که  عشقی  اثر  بر  اما  کنند،  سفر  دیگری  روستای  به 
داشتند، توانستند به کشور های بزرگ سفر کنند و دست آورد های 

علمی خود را به رخ بزرگان علم و معرفت بکشانند.
بدون  عمرشان  نیمه های  تا  که  کسانی هستند  نیز  میان  این  در 
هیچ تغییری پیش می روند و ناگهان بر اثر یک پند و یک یادآوری، 
تغییر می کنند و هم  راه جدیدی در پیش می گیرند که هم خود 
دیگران را تغییر می دهند. در مرز و بوم ما نیز فردی زندگی می کرد 
که تا ۳۰ سالگی سواد خواندن و نوشتن هم نداشت، اما ناگهان قصد 
سوادآموزی می کند و آنقدر در راه کسب علم، همت و جدیت به 
خرج می دهد که از اعاظم علمای استان اصفهان می شود و شاگردان 
بلندآوازه  استادی  کدام  هر  که  شاگردانی  می کند.  تربیت  بسیاری 

می شوند.
یکی از شاگردان شناخته شده او مجتهده و عارفه نامدار اصفهانی 
خانم سیده نصرت بیگم امین بود که کتاب ها و آثار عرفانی، اخالقی 
و تفسیری خود را با نام مستعار »یک بانوی ایرانی« منتشر می کرد 
و نیز بزرگانی، چون آیت اهلل سید حسین خادمی، آیت اهلل سید روح اهلل 
خاتمی، استاد جالل الدین همایی، آیت اهلل شیخ محمدتقی فشارکی 
و ده ها شاگرد برجسته دیگر تربیت کرد. نگارنده در جریان تالیف 
»کتاب نامداران تهران« به مردان بلندپایه و واالمقامی برخورد کرد 
که در کودکی به جای رفتن به مدرسه، در جنوب تهران دستفروشی 
یا کار های سخت تر از آن می کردند، اما با نبوغی که داشتند شبانه 

درس خواندند و به استادی دانشگاه و حتی مقام وزارت رسیدند.
در این نوشتار از کسی سخن به میان خواهد آمد که در کودکی 
از نعمت پدر محروم شد و به خیل یتیمان پیوست. اگر چه از نظر 
مادی وضع بدی نداشت، ولی فراتر از آن شوق آموختن و روحیه 
جست وجو و تالش داشت. این کودک یتیم با همت مادر فهمیده 
و دانش دوستش در راهی گام گذاشت که عاقبتش خیر و برکت 
برای ایران و فرهنگ ایرانی بود. او یادگار هایی در تاریخ ادبیات ایران 
باقی گذاشت که برای همیشه با نام او زنده و جاویدند. این بزرگمرد 
اما  قزوینی،  اصالت  با  دانشمند  دهخدا.  علی اکبر  جز  نیست  کسی 

متولد و بزرگ شده تهران.
دهخدادرمدرسهشیخهادینجمآبادی

علی اکبر دهخدا فرزند خانباباخان در حدود سال های ۵۸-۱۲۵۷ 
وجود  عرصه  به  پای  سنگلج،  محله  در  و  تهران  در  خورشیدی 
گذاشت. پدرش که از زمین داران متوسط قزوین بود، پیش از تولد 
علی اکبر، زندگی در تهران را انتخاب کرده بود. هنگامی که پسرش 
۱۰ ساله بود دنیا را ترک گفت و به دیار باقی شتافت و پسر عمو، 

ولی و حافظ اوالد صغار او نیز بعد از دو سال درگذشت.
دهخدا در غیاب پدر و با راهنمایی های مادر دلسوزش نزد یکی از 
روحانیون آن زمان به نام شیخ غالمحسین بروجردی که در نزدیکی 
منزل پدری دهخدا و در مدرسه علمیه حاج شیخ هادی نجم آبادی 
حجره داشت به فراگیری علوم حوزوی و اسامی پرداخت و تحت 
او، دوره نوجونانی را پشت سر گذاشت. در همین  تربیت  تعلیم و 
دوره نوجوانی با وجود اینکه سن او کم بود، اما همانند بزرگساالن 
پای درس مرحوم حاج شیخ هادی نجم آبادی که از علمای بزرگ و 

آزادیخواه تهران بود هم حاضر می شد و بهره می برد.
نفر  سه  همین  دهخدا  شخصیت  شکل گیری  در  موثر  عناصر 
او  نجم آبادی.  آیت اهلل  و  بروجردی  غالمحسین  شیخ  مادر،  بودند: 
در نوشته هایش، مربی قلب و فواد، یعنی وجدانیات خود را از آن 
مادر بی عدیل و معلم دانش های رسمی خود را آن دانشمند متاله 
بی ریا و خالصانه  و  از نجم آبادی می دانست  را  تقویت عقل خود  و 
معترف بود که کم و بیش هر چه دارد از این سه وجود استثنایی 
دارد که کمتر کسی را یک جا دست داده است. )دائره المعارف بزرگ 

اسالمی، جلد ۲۴، چاپ اول، صفحه ۲۴۹(
ورودبهمدرسهسیاسی

علی اکبر دهخدا با تالش و کوشش و عالقه زیاد در مدت نزدیک 
به ۱۰ سال دروس رایج را فرا گرفت و با گشایش مدرسه سیاسی در 
تهران به این مدرسه رفت و به تحصیل ادامه داد. معلم زبان فارسی 
مدرسه سیاسی محمدحسین فروغی موسس و مدیر روزنامه تربیت 

تدریس  اوقات  گاهی  که  بود  ذکاءالملک  فروغی  محمدعلی  پدر  و 
ادبیات فارسی را به عهده دهخدا می گذاشت.

از آنجا که علی اکبر در این مدت توانسته بود زبان فرانسه را فرا 
گیرد و با علوم سیاسی هم آشنا بود به دعوت معاون الدوله غفاری که 
به سفارت ایران در بالکان منصوب شده بود به اروپا رفت و به عنوان 
پایتخت  وین  در شهر  کار شد. وی  به  ایران مشغول  دبیر سفارت 
اتریش توانست زبان فرانسه و دیگر معلومات خود را تکمیل کند. 
مدت اقامت او در بالکان از سال ۱۲۸۲ تا ۱۲۸۴ به مدت دو سال 
بود، لذا وقتی به ایران بازگشت نهضت مشروطیت آغاز شده بود و 
او به این نهضت پیوست و در کنار مشروطه طلبان و آزادیخواهان به 

فعالیت پرداخت.
تجربهروزنامهنگاریعالمه

ایران مدتی معاون امور شوسه خراسان و  دهخدا در بازگشت به 
مترجمی مهندسی بلژیکی مامور ساختن راه تهران به سمنان، به 
کار مشغول شد آنگاه به دلیل آگاهی های سودمند و قلم خوبی که 
داشت، به عرصه روزنامه نگاری وارد شد و با همکاری جهانگیرخان و 
قاسم خان، روزنامه جنجالی صوراسرافیل را منتشر کردند و دهخدا 
پرآوازه عصر  رسانه های  از  روزنامه ای که  روزنامه شد.  این  سردبیر 

مشروطیت شد.
به قول مرحوم دکتر محمد معین: »جذاب ترین قسمت آن روزنامه 
ستون فکاهی بود که به عنوان چرند و پرند به قلم استاد و با امضای 
دخو نوشته می شد و سبک نگارش آن در ادبیات فارسی بی سابقه بود و 
مکتب جدیدی را در عالم روزنامه نگاری ایران و نثر معاصر پدید آورد.

وی مطالب انتقادی و سیاسی را با روش فکاهی در طی آن مقاالت 
از دور  )لغت نامه دهخدا، جلد مقدمه، چاپ دوم  منتشر می کرد.« 
جدید، صفحه -۳۷۳ از مقاله دکتر محمد معین( یادآوری می شود 
که دهخدا نوشته های انتقادی و طنز خود را عالوه بر اینکه با دخو 
امضاء می کرد با عباراتی چون: برهنه خوشحال، جغد، خادم الفقرا، 
خرمگس، دخوعلی، دمدمی، رییس انجمن الت و لوت ها و نخود هر 

آش هم امضا می کرد.
از  بسیاری  طنز،  و  فکاهی  نوشته های  جز  به  دهخدا  البته 
سرمقاله های روزنامه صوراسرافیل را هم می نوشت و مسائل سیاسی 
بزرگ  )دائره المعارف  را در آن ها منعکس می کرد.  اجتماعی روز  و 

اسالمی، جلد ۲۴(.
نوشته اند  دهخدا  علی اکبر  حال  شرح  در  که  است  ذکر  به  الزم 
بر  حوادثی  آن،  تعطیلی  تا  صوراسرافیل  انتشار  آغاز  فاصله  در  که 
دهخدا گذشته است که به اختصار عبارتند از؛ تهدید و تطمیع شده 
از جانب محمدعلی شاه با فرستادن پول، تهدید شدن به مرگ از 
طرف شاهزاده عزیز و مریدانش به تحریک امیراعظم حاکم گیالن 
و محاکمه شدنش در مجلس شورا بنا به اعتراض طالب متعصب تا 
حد تکفیر شدن. دهخدا همه این حوادث را با هوشیاری و تدبیر دفع 

و از خود رفع خطر کرد. )همان، به نوشته دبیر سیاقی(
پیروزیمشروطهوآغازاستبدادصغیر

اما جانشین مظفرالدین  جنبش مشروطه به پیروزی رسیده بود، 
مجلس  و  برخاست  مخالفت  به  آن  با  شاه  محمدعلی  یعنی  شاه 
تحت  را  آزادیخواه  مشروطه طلبان  و  کرد  تعطیل  را  ملی  شورای 
به  را  دهخدا  علی اکبر  از جمله  آنان  از  و شماری  داد  قرار  تعقیب 
اروپا تبعید کرد. دوره استبداد صغیر آغاز شد و لذا افراد دلسوز و 
فهمیده ای، چون دهخدا هر کجا باشند نمی توانند آرام بنشینند و در 
سرنوشت مردم کشورشان سهیم نباشند. مدت کمی در پاریس ماند 
و با عالمه محمد قزوینی که از دانشمندان شناخته شده بود نزدیک 
شد و با وی معاشر شد، سپس به سوییس رفت و نشریه روح القدس 

و سپس صوراسرافیل را منتشر کرد تا از این طریق حرف مردم را 
منعکس کند.

ورودبهمجلسشورایملی
دهخدا هنگامی که خبر کشته شدن جهانگیرخان را شنید شعر 
توجه  مورد  که خیلی  آر« سرود  یاد  مرده  ز شمع  آر  »یاد  مانگار 
مردم قرار گرفت. او پس از سه شماره از انتشار صور اسرافیل برای 
نزدیک تر شدن به ایران به استانبول رفت و در آنجا با کمک چند 
نفر ایرانی عالقه مند، روزنامه سروش را به زبان فارسی منتشر کرد. 
بود که  انتشار سپرده  به دست  را  نشریه  این  از  حدود ۱۵ شماره 
که قیام هایی در برخی از مناطق ایران از جمله آذربایجان و گیالن 
و چهارمحال و بختیاری و اصفهان شکل گرفت و در اندک مدتی 
مجاهدین وطن پرست و آزادیخواه رو به پایتخت نهاده و تهران را 
فتح کردند و با شکست دادن محمدعلی شاه، بساط استبداد صغیر 

را جمع و مشروطیت را زنده کردند.
از خلع شاه مستبد قاجار، مجلس دوم شورای ملی تشکیل  بعد 
راه  به مجلس  نمایندگی کرمان  به  شد و مرحوم علی اکبر دهخدا 
یافت. )کتاب مقدمه لغت نامه، همان( دهخدا همزمان با نمایندگی 
مقاالت  نوشتن  با  و  نکشید  دست  روزنامه نگاری  کار  از  مجلس، 
ایران  و  پیکار  آفتاب، شورا،  مجلس،  نشریات:  در  انتقادی سیاسی 

کنونی، مسوولیت آگاهی بخشی خود را تعقیب می کرد.
آغازجنگجهانیاول

و  ایران رسید  به  آن  از  پرتوی  و  آغاز شد  اول که  جنگ جهانی 
اوضاع را به هم ریخت. زندگی علی اکبر دهخدا هم در راه دیگری 
کار  به  و  کرد  کناره گیری  سیاست  از  که  گونه ای  به  گرفت؛  قرار 
تحقیق و تالیف و ترجمه که به آن ها گرایش زیادی داشت، مشغول 
شدند،  کشور  وارد  انگلستان  و  روسیه  ارتشیان  که  زمانی  شد. 
آزادیخواهان به قصد مهاجرت، تهران را ترک کردند. دهخدا هم به 
یکی از روستا های منطقه بختیاری رفت. ابتدا در روستای کالته وارد 
شد سپس به دعوت امیر مفخم بختیاری ساکن روستای دزک و به 
مدت ۶ ماه مهمان امیر بختیاری شد. او در این مدت طرح تالیف 
دو اثر جاودانه خود یعنی لغتنامه و امثال و حکم را تدوین کرد. با 
پایان یافتن جنگ و بازگشت آرامش به پایتخت، دهخدا به تهران 
برگشت و به فعالیت فرهنگی پرداخت و البته مختصری هم دارای 

مسوولیت مدیریتی شد.
پایهریزیلغتنامه»دهخدا«

چند صباحی رییس دفتر وزیر معارف بود، آنگاه مدیریت مدرسه 
علوم سیاسی را به عهده اش گذاشتند؛ مدرسه ای که با اضافه شدن 
)دائره المعارف  تبدیل شد.  دانشکده حقوق  به  آن  به  رشته حقوق 
به  و  بازنشسته شد  اسالمی، جلد ۲۴( وی در سال ۱۳۲۰  بزرگ 
ادبی یادداشت کرده بود،  لغاتی که ضمن مطالعه متون  گردآوری 
همت گماشت و لغتنامه دهخدا را پایه ریزی کرد. نگارنده سال های 
پیش از یکی از اندیشمندان آگاه شنید که دهخدا نزدیک به یک 

میلیون فیش برای خلق کتاب عظیم لغتنامه تهیه کرده بود.
او غیر از لغتنامه، آثار دیگری در تالیف و ترجمه دارد که نشان 
ادب  و  فرهنگ  راه  در  چقدر  آزادیخواه  و  مبارز  مرد  این  می دهد 
ایران عزیز تالش و کوشش کرده است. پیش از آنکه به آثار مکتوب 
این دانشمند دلسوز و پرکار پرداخته شود، بد نیست متنی را که 
آقای سیدمحمد دبیرسیاقی از دانشمندان شهیر و از کسانی که در 
سامان دادن به لغتنامه دهخدا نقش ارزشمندی داشته در ارتباط با 
بخشی از زندگی مرحوم علی اکبر دهخدا نوشته نقل کنم: »خصیصه 
برجسته علمی و خستگی نا پذیری دهخدا در کار تحقیق علمی و 
کنگره  نخستین  در  را  او  که  بود  نویسندگی  در  نوآوری هایش  نیز 

نویسندگان ایران که در تیرماه ۱۳۲۵ تشکیل شد، بر صدر نشاند 
)درودیان، »زندگی نامه«، ۱۴( و مایه مباهات نویسندگان ساخت.

تاسیسجمعیتمبارزهبابیسوادی
دومین صفت برجسته دهخدا میهن دوستی و وطن خواهی و نوع 
آتش  دیگر  بار  ملی،  حکومت  مقارن  سال های  در  بود.  او  دوستی 
نوع پروری  و  انسان دوستی  و  وطن خواهی  بخش  گرمی  و  پرفروغ 
دهخدا از زیر خاکستر زمان زبانه کشید. آن وضع، مرد تشنه آزادی 
و آزادگی را جان و نیروی تازه بخشید و بی آنکه کار تحقیق و مطالعه 
و تالیف را رها سازد، با مقاالت مستدل و اشعار پرنیش و نوش و 
مصاحبه های نغز رادیویی و مطبوعاتی به دفاع از آزادی و ستیز با 

استبداد به حمایت از حق محرومان برخاست.
با  مبارزه  تاسیس جمعیت  یکی  راه  این  در  او  نمایان  کار های  از 
بی سوادی در اوایل اسفند ۱۳۲۹ )نک: درودیان، همانجا( و صدور 
اقدام دیگر کوششی است  اردیبهشت ۱۳۳۰ است.  اعالمیه آن در 
که با قلم و قدم در مالقات ماهانه با رییس دولت داشت تا از عوامل 
نامساعد  تصمیمات  گرفتن  و  حکومت  در  بند  و  سد  ایجاد کننده 
چندروزه  ما  همه  که  بود  آن  بر  دهخدا  کند.  جلوگیری  احتمالی 
کنیم  حفظ  خوبی  به  را  آن  باید  هستیم.  مملکت  این  مهمان 
آیندگان  به  هم  ما  سپرده اند،  ما  به  را  آن  گذشتگان  که  آنگونه  و 
بسپاریم و کاری نکنیم که مستوجب لعن و نفرین آیندگان شویم. 

)دائره المعارف بزرگ اسالمی، جلد ۲۴(
تالیفات و ترجمه های دهخدا

قانون  ادبیات،  سیاست،  فرهنگ،  زمینه های  در  دهخدا  علی اکبر 
هرکدام  برای  که  دارد  ترجمه هایی  و  تالیفات  دیگر  زمینه های  و 
نام آن ها بسنده  این نوشته به ذکر  اما در  می توان شرحی نوشت، 

می کنیم:
۱ - لغت نامه دهخدا

۲ - امثال و حکم
۳ - ترجمه عظمت و انحطاط رومیان. تالیف منتسکیو.

۴ - ترجمه روح القوانین، تالیف منتسکیو.
۵ - فرهنگ فرانسه به فارسی.

۶ - شرح حال ابو ریحان بیرونی.
۷ - تعلیقات بر دیوان ناصر خسرو.

۸ - دیوان سید حسن قزوینی.
۹ - دیوان حافظ.

۱۰ - دیوان منوچهری.
۱۱ - دیوان فرخی.

۱۲ - دیوان مسعود سعد.
۱۳ - دیوان سوزنی سمرقندی.

۱۴ - لغت فرس اسدی.
۱۵ - صحاح الفرس.

۱۶ - تصحیح دیوان ابن یمین.
۱۷ - تصحیح یوسف و زلیخا.

۱۸ - مجموعه مقاالت.
۱۹ - پسند ها و کلمات قصار.

۲۰ - دیوان دهخدا. )کتاب مقدمه لغت نامه، از مقاله دکتر محمد 
معین(

۲۱ - چرند و پرند.
 ،۸ جلد  دانش گستر،  )دانشنامه  دهخدا.  سیاسی  نامه های   -  ۲۲

چاپ اول(
کودتای۲۸مردادوبازجوییازعالمه

علی اکبر دهخدا به رغم بزرگی شخصیتش نزد مردم و اندیشمندان 
ایران، بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ روز های سختی را گذراند. در 
قرار  بازخواست  مورد  را  وی  کودتا،  از  بعد  نوشته اند  حالش  شرح 
دادند. اولین بار سرتیب آزموده در منزل از وی در مورد رفتن شاه 
از ایران و قصد دکتر مصدق در اداره کشور و تلقی دهخدا از نوع 

حکومت و میزان دخالت وی در این مساله بازجویی کرد.
ارسال  احضاریه  ارتش  دادستانی  از  دهخدا  برای  بعد  مرتبه  در 
از  ناتوان  و  می شود. در محل دادستانی، ساعت ها دهخدای رنجور 
پیری را رها کرده و در ساعتی از شب او را برای بازجویی می برند و 
باز هم به او بی توجهی می کنند. دهخدا با عصبانیت سرتیپ آزموده 
را مورد عتاب قرار می دهد و پس از مدتی، تن رنجور دهخدا را در 
اذان  تا  اغما  داالن خانه اش رها مرده و می روند. دهخدا در حالت 
صبح در حیاط باقی می ماند که خدمتکارش او را پیدا می کند، این 
رجال  و  حوادث  )تاریخ  می بخشد.  شدت  را  استاد  بیماری  جریان 

عصر پهلوی، پژوهشگاه باقرالعلوم، جلد دوم(
دهخدا زیر ضربات مداوم به کلی از پای در می آید. در یک کلمه با 
کودتای ۲۸ مرداد دق مرگ می شود. وی پس از ۷۷ بهار و خزان، 
بعد از ظهر روز دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۳۴ روی در نقاب خاک کشید. 
جنازه او را روز چهارشنبه به شهرری مشایعت کردند و در گورستان 

ابن بابویه در مقبره خانوادگی اش به خاک سپردند.
منبع: برترین ها
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روش هایی  برای حفظ سالمت ریه
سرویس علم و سالمت کرمان امروز

بیشتر افرادی که قصد دارند سالمت خود را تقویت کنند، 
به ندرت درباره محافظت و حفظ سالمت ریه ها فکر می 
کنند. این در شرایطی است که ریه ها مهم ترین قسمت از 

دستگاه تنفسی انسان محسوب می شوند.
وظیفه  ها  ریه  ایران،  عصر  سالمت  گروه  گزارش  به   
و  خون  جریان  به  انتقال  و  هوا  از  اکسیژن  جداسازی 
جداسازی دی اکسید کربن از جریان خون و دفع آن را بر 
عهده دارند. ریه ها نیز مانند قلب، مفاصل و دیگر قسمت 
های بدن با گذشت زمان پیر می شوند. آنها می توانند به 
قدرت  و  پذیری  انعطاف  کاهش  ها  بیماری  برخی  واسطه 
را  تنفس  در  دشواری  تواند  می  که  کنند  تجربه  را  خود 
اقدامات  برخی  کردن  دنبال  با  اما  باشد.  داشته  همراه  به 
و عادات سالم می توان به حفظ سالمت ریه ها و تقویت 

عملکرد آنها کمک کرد.
پرهیز از سیگار

مسیر  شدن  ملتهب  و  باریک  به  تواند  می  تنباکو  دود 
سازد. سیگار  دشوارتر  را  تنفس  و  منجر شده  هوایی شما 
کشیدن می تواند ریه ها را تحریک کرده و موجب سرفه 
ای ناخوشایند شود. با گذشت زمان، دود سیگار بافت ریه ها 
را از بین می برد. سیگار کشیدن دلیل شماره یک سرطان 
این  است.  ریه  انسدادی  مزمن  بیماری  اصلی  دلیل  و  ریه 
بیماری به کیسه های هوایی کوچک در ریه ها که اکسیژن 

را پردازش می کنند، آسیب می رساند.
بررسی سطوح گاز رادون در خانه

تجزیه اورانیوم طبیعی در سنگ، خاک و آب به تولید گاز 
رادون منجر می شود. شما نمی توانید این گاز را استشمام 
کرده، لمس کنید یا ببینید اما یکی از دالیل اصلی ابتال به 
سرطان ریه است. گاز رادون می تواند از طریق ترک ها و 
سوراخ های موجود در کف و دیوار خانه ها و اطراف لوله 
کشی و سیم کشی برق وارد ساختمان ها شود. تنفس یا 

بلعیدن ذرات رادیواکتیو به ریه ها آسیب می رساند.
پاکسازی فرش ها

بار  بار در هفته و یک  تا سه  جارو کشیدن فرش ها دو 
خوبی  ایده  آنها  پاکسازی  برای  سال  در  کردن  بخارشور 
تواند مواردی مانند کپک، کنه های گرد  است. فرش می 
ورود  و  انداخته  دام  به  در خود  را  و خاک  گرد  و  غبار،  و 

آنها به ریه ها می تواند موجب بروز مشکالت ریوی شود. 
حتی مواد شیمیایی که برای تولید و نصب فرش استفاده 
می شوند می توانند موجب مشکالت ریوی شوند. اگر این 
میزان جارو کشیدن برای شما زیاد است، استفاده از فرش 
کمتر و کف سخت مانند چوب و کاشی که راحت تر تمیز 

می شوند را مد نظر قرار دهید.
فعالیت بدنی

شاید بدانید که ورزش به حفظ سالمت قلب کمک می 
کند اما این کار برای ریه های شما نیز مفید است. ورزش 
می تواند حتی عالئم برخی بیماری های ریوی بلند مدت 
را  باشگاه  به  رفتن  برای  کافی  زمان  اگر  دهد.  تسکین  را 
ندارید می توانید فعالیت هایی مانند پیاده روی، دویدن آرام 
و دوچرخه سواری را مد نظر قرار دهید. 30 دقیقه ورزش، 
مشکالت  به  اگر  دهید.  قرار  هدف  در  هفته  در  بار  پنج 
درباره  پزشک خود  با  ابتدا  هستید  مبتال  ریوی  و  تنفسی 

برنامه ورزشی مناسب مشورت کنید.
بررسی شرایط لوازم خانگی

هر کجا که گاز می سوزد، مانند اجاق گاز یا بخاری، ماده 
این  شود.  می  تولید  اکسید  نیتروس  نام  به  شیمیایی  ای 
گاز می تواند ریه ها را ملتهب کرده، موجب سرفه و خس 
خس سینه شود، و محرکی برای آسم باشد. این گاز زمانی 
نیز می سوزد  نفت سفید  یا  زغال سنگ  نفت،  که چوب، 
تولید می شود. اطمینان حاصل کنید که لوازم خانگی شما 
وسایل  این  به  منظم  اند. رسیدگی  به درستی نصب شده 
را  از خانه  اضافه  به چگونگی خروج گازهای  ویژه  و توجه 

فراموش نکنید.
دوری جستن از سوسک ها

مدفوع و اجزای بدن سوسک ها می تواند به گرد و غبار 
تبدیل شده و روی کف، ملحفه ها، پتوها، و مبلمان بنشیند. 
زمانی که این گرد و غبار وارد هوا می شود و آن را تنفس 
مشکالت  و  ها  آلرژی  برای  محرکی  تواند  می  کنید  می 
سالمت دیگر باشد. کودکانی که در سنین پایین در معرض 
این گرد و غبار قرار می گیرند ممکن است احتمال بیشتری 
داشته باشد به آسم مبتال شوند. تالش کنید تا حد امکان 
خانه خود، به ویژه، پارچه ها و فرش را تمیز و خشک نگه 

دارید.
پاکسازی دستگاه رطوبت ساز

دستگاه رطوبت ساز گزینه ای ساده برای افزایش رطوبت 

این دستگاه  اگر  اما  است.  راحت تر  تنفس  به  هوا و کمک 
برای  منبعی  به  تواند  می  نکنید  تمیز  منظم  طور  به  را 
ایجاد قارچی هوایی تبدیل شود که توانایی آلوده و ملتهب 
و  فیلترها  تعویض  اساس،  بر همین  دارد.  را  ریه ها  کردن 
سیستم  همچنین  و  رطوبت ساز  دستگاه  منظم  پاکسازی 

های گرمایشی و سرمایشی خانه اهمیت دارد.
نوشیدن زیاد آب

یک الیه نازک مخاطی درون ریه ها وجود دارد و زمانی 
که طی روز به میزان کافی آب می نوشید، این الیه نازک 
باقی مانده و به ریه ها در انجام بهتر کار خود کمک می 
کند. هیدراته نگه داشتن بدن، به ویژه زمانی که به بیماری 
های تنفسی مانند بیماری مزمن انسدادی ریه مبتال هستید 
به دفع مخاط اضافه از ریه ها از طریق سرفه که می تواند 

موجب ناراحتی و مشکالت تنفسی شود، کمک می کند.
انجام تمرینات تنفسی

افراد بسیاری تنفس کم عمق از ناحیه سینه را انجام می 
دهند که در آن قسمت کوچکی از ریه ها استفاده می شود. 
اکسیژن  کامل  تبادل  و  ها  ریه  پاکسازی  به  عمیق  تنفس 

کمک می کند.
افراد  این  کننده،  با حضور 12 شرکت  مطالعه  یک  طی 
برای 2، 5 و 10 دقیقه تمرینات تنفس عمیق انجام دادند. 
انجام  از  پس  و  پیش  افراد  این  ریه  عملکرد  پژوهشگران 
افزایش چشمگیر در ظرفیت  و  آزمایش کرده  را  تمرینات 
را  عمیق  تنفس  تمرین  دقیقه   5 و   2 از  پس  ریه  حیاتی 
که  است  هوایی  حداکثر  حیاتی،  ظرفیت  بودند.  شاهد 
شرکت کنندگان می توانستند از ریه های خود خارج کنند. 
پژوهشگران نتیجه گیری کردند که تمرینات تنفس عمیق 
حتی برای چند دقیقه نیز برای عملکرد ریه ها مفید بوده 

است.
شما می توانید در مکانی آرام نشسته و عمل دم را تنها از 
راه بینی انجام دهید. سپس عمل بازدم را حداقل طی مدتی 
دهید. شمارش  انجام  خود  دهان  راه  از  دم  عمل  برابر  دو 
به عنوان مثال، شما  به شما کمک کند.  تواند  تنفس می 
می توانید عمل دم را طی چهار شمارش و عمل بازدم را 

طی هشت شمارش انجام دهید.
تنفس عمیق از طریق شکم، جایی که دیافراگم قرار دارد، 

انجام می شود. در زمان تمرین به باال و پایین رفتن شکم 
خود توجه داشته باشید. این تمرینات می تواند به کاهش 

استرس و افزایش آرامش نیز کمک کند.
شستشوی دست ها

تواند  می  سرماخوردگی  یک  مانند  هوایی  عفونت  یک 
و موجب مشکالت سالمت جدی شود.  ها شده  ریه  وارد 
به  تواند  می  صابون  و  آب  با  ها  دست  منظم  شستشوی 
پیشگیری از ورود میکروب ها به بدن و بروز عفونت کمک 
کند. همچنین، دو بار در روز دندان های خود را مسواک 
و  دهان  شرایط  بررسی  برای  بار  دو  سالی  حداقل  و  زده 
ساله  هر  کنید.  مراجعه  دندانپزشک  به  خود  های  دندان 
واکسن آنفلوانزا دریافت کنید و در زمان بیماری از حضور 
کردن  آلوده  از  پیشگیری  برای  کار  محل  یا  مدرسه  در 

دیگران پرهیز کنید.
کنترل کیفیت هوا

بوده  متفاوت  روز  هر  در  تواند  می  بیرون  هوای  کیفیت 
میزان  از  آگاهی  باشد.  ناسالم  تنفس  برای  اوقات  و گاهی 
روزهایی  در  باز  فضای  در  از حضور  پرهیز  و  هوا  آلودگی 
در  که  زمانی  مدت  کردن  محدود  یا  است  آلوده  هوا  که 
افراد مبتال به  برای  این شرایط سپری می کنید، به ویژه 

مشکالت ریوی و بیماری های تنفسی اهمیت دارد.
لبخند زدن

خندیدن تمرینی خوب برای عضالت معده و شکم است 
و به افزایش مقدار هوایی که می تواند وارد ریه ها شود، 
کمک می کند. همانند تمرینات ورزشی و تمرینات تنفس 
برای  فضا  شدن  باز  و  هوا  بهتر  تبادل  به  کار  این  عمیق، 
هوای جدید که می تواند به قسمت های بیشتری از ریه ها 

برسد، کمک می کند.
معاینات منظم

ها  بیماری  تشخیص  برای  خوب  روشی  منظم  معاینات 
پیش از آن است که از کنترل خارج شوند. این می تواند 
برای بیماری های ریوی از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد 
دیگر  که  شوند  ظاهر  زمانی  است  ممکن  آنها  عالئم  زیرا 
بیماری پیشرفت زیادی کرده است. پزشک را از هر گونه 
تغییر در شرایط تنفس خود آگاه کنید. پزشک به صدای 
را  هایی  آزمایش  است  و ممکن  داد  ها گوش خواهد  ریه 

برای شناسایی مشکل موجود انجام دهد.

عادت "نه" گفتن کودکان نشانه چیست و چگونه می توان آن را تغییر داد؟ 

سرویس اجتماعی کرمان امروز

"نه"  با مخالفت و اصرار در  بچه های خردسال گاهی 
گفتن مادران و البته پدرها را کالفه می کنند. اگر شما 
هم کودک خردسال دارید با صحنه هایی مواجه شده اید 
که بچه ها در مقابل خواست شما به غذاخوردن، تعویض 
لباس، حمام کردن، خوابیدن یا بازی با وسایل منزل پا 
تا باالخره  اید  اند و شما حریف شان نشده  سفت کرده 
یا کوتاه می آیید یا با گریه و زاری کودکتان به خواسته 

خود می رسد.
 اما دلیل این همه مخالفت چیست؟ شاید باورتان نشود 
اما فرزند شما که هنوز قادر به راه رفتن یا صحبت کردن 
کامل نیست سرگرم شناختن خطوط قرمز و نقاط ضعف 
و قوت شما است تا در لحظه مناسب بتواند حرفش را به 

کرسی بنشاند.
فناوری،  زیست  اطالعات  ملی  مرکز  مطالعه  اساس  بر 
شدیدا  شخصیتی  های  ویژگی  نظر  از  نوپا  کودکان 
از  تا سه سالگی پس  از یک  ها  بچه  سرسخت هستند. 
خواست  بین  که  درمی یابند  "خواسته"  مفهوم  شناخت 
انتظارات والدین تفاوت وجود دارد. بدین ترتیب  با  آنها 
مقاومت  حد  خود  امیال  به  یابی  دست  برای  کودکان 
والدین خود را کشف می کنند تا بتوانند بر آن فایق آیند.
به  های خردسال شروع  بچه  که  است  مسیر  این  در   
مخالفت و نه گفتن می کنند تا بتوانند نقاط ضعف والدین 
خود را شناسایی کنند و در زمان مناسب از آن به نفع 
امیال خود بهره بگیرند. نکته تربیتی این مخالف خوانی در 
بچه ها این است که اکثرا کودکان سرسخت در آینده به 

بزرگساالنی موفق تبدیل می شوند.
چرا کودکان عاشق "نه"گفتن هستند؟

شاید متعجب شوید اما طبق پژوهش های مختلفی که 

به تاییدانجمن روانشناسی آمریکا رسیده اند، کودکان با 
استفاده از این مخالفت و "نه" گفتن، میزان صبر والدین 
با آغاز  امتحان می کنند. کودکان  خود را می سنجند و 
"میل"  اساس  بر  و  اطرافشان  عناصر  و  محیط  شناخت 
در می  زودی  به  و  آشنا می شوند  "خواسته"  مفهوم  با 
یابند که امیال و خواسته های آنها در بیشتر موارد با آنچه 
ترتیب  بدین  دارد.  تفاوت  دارند،  انتظار  والدین شان  که 
ذهن نوپای کودکان به صورت خودکار می آموزد که برای 
دست یابی به امیال شخصی باید حد مقاومت والدین را 
مورد سنجش و آزمون قرار دهند. از این مرحله کودک 
خود  پدر  و  مادر  بالقوه  ضعف  نقاط  شناسایی  به  شروع 
می کند تا بتوان در زمان مناسب به نفع خود از آنها بهره 
بگیرد. مهمترین تاکتیک در این آزمون و سنجش، ابراز 

مخالفت و "نه" گفتن است.
کتاب  در   Thomas Berry Brazeltonدکتر
کودکان  مخالف خوانی  مساله  والدین"  و  نوپا  "کودکان 
خردسال را تشریح می کند: »کودکان خردسال در یک 
دوره مشخص که عمدتا از یک سالگی شروع شده و تا 
ادامه دارد، مشغول تجزیه و تحلیل ماهرانه  سه سالگی 
و  سخت  و  سفت  قوانین  عملکردی،  های  محدودیت 
خطوط قرمز والدین خود هستند تا در آینده بتوانند به 
بهترین نحو ممکن از آنها استفاده کنند. فرزندان در ابتدا 
با توجه به خطوط قرمز والدین و حد عقب نشینی آنها، 
مرزهای استقاللشان را مشخص کرده و در ادامه با تکیه 
بر استراتژی مخالف خوانی سعی می کنند این مرزبندی 

ها را توسعه دهند.
با مخالف خوانی بچه ها چه کنیم؟

برای  به عنوان واکنش روانی خودکار  "نه" گفتن  متد 
دست یابی به خواسته های درونی، نوعی اعالم استقالل 
از طرف کودک به خانواده است که متاسفانه اغلب پاسخ 
درستی به آن داده نمی شود و این خود منجر به تشدید 

رفتارهای "نه- محور" کودکان می شود.
پدران  و  مادران  که  دکترBrazeltonاین  نظر  به 
نشان  واکنش  کودکان  مکرر  های  گفتن  نه  به  چگونه 

دهند، اهمیت بسیار زیادی دارد و می تواند تکامل ذهنی 
و همینطور احساسات بنیادین فرزند شما را تحت تاثیر 

قرار دهد.
کودک دائما از واکنش های دیگران و به ویژه اعضای 
خانواده می آموزد که چگونه باید رفتارهای خود را تنظیم 

کند.
تمامي روش هایي که در ادامه معرفي می شود، توسط 
حاصل  و  اند  شده  آمریکاارائه  اطفال  پزشکي  آکادمي 

سال ها پژوهش معتبر علمي هستند:
می  را  "کدام  بگویید:  می خواهی"،  "چه  نپرسید:   .1
خواهی"؛ وقتی شما از کودکتان می پرسید که چه لباسی 
می خواهی بپوشی یا چه غذایی می خواهی بخوری، بچه 
های شما احساس می کنند که می توانند تا حدی اوضاع 

و شرایط را کنترل کنند.

پس از پرسیدن سؤاالتی مانند:"مي خواهي چه کاری 
 "... و  بپوشی  لباسی  بخوری،چه  چیزی  دهی،چه  انجام 
های  گزینه  پرسش،  نوع  این  جای  به  کنید.  اجتناب 
محدودی را به بچه ها ارائه کنید. مثاًل پیراهن زردت را 
میپوشی یا قرمز را؟؛ ماکارونی میخوری یا سوپ؟؛ توپ 
برات  ترانه  یا  برات بگم  نقاشی؟؛ قصه  یا  بازی می کنی 

بخونم.
ارائه گزینه های محدود باعث مي شود که کودک کمتر 
به سمت استفاده از استراتژی مخالف خوانی حرکت کند.

2. وارد معامله نشوید؛ کودکي که ساز مخالف مي زند 
و راه کج خلقي پیش گرفته، در انتظار فرصتي است تا 
ترتیب  بدین  و  کند  متقاعد  مذاکره  برای  را  بتواند شما 
اطمینان یابد که بهترین روش پیروزی همین نه گفتن 

است.

از این رو انجام کاری را منوط به کار دیگری نکنید. 
می  بخوردی  کامل  "اگرغذاتو  گفتن  جای  به  بنابراین 
غذاتو  اینکه  محض  "به  بگویید  ببینی"،  کارتون  تونی 
خوردی، می تونی کارتون تماشا کنی" یا به جای "اگه 
میخوای ببرمت پارک باید بخوابی" بگویید"از خواب که 
بیدار بشی میریم پارک". این تغییر جزئی در پیام می 

تواند کودک شما را به سمت انجام کار بکشاند.
برابر  در  نشوید؛  تسلیم  مخالف خوانی  برابر  در   .3
گرفتن  "نادیده  روش  باید  کودکتان  مخالف خوانی 
استراتژیک" را در پیش بگیرید. یعنی اساسا مخالفت 
فرزندتان را به رسمیت نشناسید تا مجبور به واکنش 

در برابر آن و احتماال کوتاه آمدن شوید.
در این روش کودک اجازه دارد تا هر زماني که مي 
تدریج  به  تا  ادامه دهد  را  بد خلقي  و  لجاجت  خواهد 
انتظار  مورد  نتیجه  به  رویکردي  چنین  با  که  دریابد 
نخواهد رسید. هیچ شکي وجود ندارد که این استراتژی 
جواب خواهد داد، البته باید آماده باشید که با نگاه های 
منفی اطرافیان، اتهام بي توجهی به فرزند و همچنین 

عذاب وجدان و عواطف روبرو خود شوید.
در هر حال اگر به دنبال تثبیت فرهنگ مثبت نگری و 
استفاده بیشتر از واژه بله به جای نه هستید، بهتر است 

استوار باقي بمانید.
4. "بله" گفتن  کودکتان را تشویق کنید؛ به مرور که 
روش های سه گانه را اجرا می کنید از مخالف خوانی 
کودکتان کم می شود. بسیار اهمیت دارد که پذیرش 
و  شوید  متوجه  موقع  به  را  هایتان  بچه  گفتن  بله  و 

بالفاصله با تشویق کالمی ان را تثبیت کنید.
مثال وقتی از می خواهید کنترل تلویزیون را به شما 
عزیزم  "ممنون  بگویید:  بالفاصله  دهد  می  او  و  بدهد 
تشویق  این  دادی".  بابا  به  رو  کنترل  خواستم  تا  که 
باعث می شود کودک تفاوت واکنش رفتار شما را به 
"نه" و "بله" گفتن خود دریابد و به دلیل خوشایندی 
تشویق و تمجید به سمت پذیرش و دست برداشتن از 

مخالف خوانی حرکت کند.

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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ملکه رنجبر درگذشت
ملکه رنجبر، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان که با سریال »زیر 

آسمان شهر« به شهرت رسید، )پنجشنبه ۸ اسفند( در گذشت.
 سیدعباس عظیمی، مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت با اعالم 
این خبر گفت: »ملکه رنجبر، پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون،  در 

بیمارستان کسری دارفانی را وداع گفت و روحش آسمانی شد.«
رنجبر،  ملکه  فرزند  تنها  ایروانیان،  فریبرز  به  را  تاسف بار  ضایعه  این  او، 
همچنین سایر بازماندگان، پیشکسوتان و جامعه هنری ایران تسلیت گفت.

شهاب حسینی نشان شوالیه را 
دریافت کرد

نشان »شوالیه« در مراسمی رسمی، پنجشنبه )۸ اسفند( در سفارت فرانسه 
در تهران به شهاب حسینی اهدا شد.

نشان شوالیه به خاطر خالقیت هنری یا ادبی یا به خاطر مشارکت در 
تأللوی هنر و ادب، در فرانسه و در جهان به هنرمندان اعطا می شود.

 در این مراسم شهاب حسینی نشان عالی وزارت فرهنگ و هنر دولت 
فرانسه را از فیلیپ تیه بو، سفیر فرانسه در تهران دریافت کرد و نامش در 

رتبه کسانی که این نشان را از دولت فرانسه دریافت کرده ثبت شد.
حسینی پیش از این موفق به دریافت نخل طالی جشنواره کن برای بازی 
در فیلم »فروشنده« شده است. پیشتر هنرمندانی از عرصه سینما و تئاتر 
ایران همچون عباس کیارستمی )کارگردان و عکاس(، لیال حاتمی )بازیگر(، 
پری صابری )کارگردان تئاتر و نمایشنامه نویس( و اصغر فرهادی )کارگردان( 

نشان شوالیه را دریافت کرده بودند.

بازداشت جاعِل فایل صوتی 
به نام معاون آقای وزیر

پلیس فضای تبادل اطالعات با صدور اطالعیه ای اعالم کرد عامل تولید 
و نشر فایل صوتی جعلی به نام مکالمه معاون وزیر بهداشت شناسایی و 

بازداشت شد. در این اطالعیه آمده است:
انتشار این فایل و چند محتوای جعلی مشابه که سعی در انتشار اکاذیب 
درباره بیماری کرونا و اخالل در امنیت روانی مردم را داشت توسط یک 
استدیو با پوشش ضبط و تولید موسیقی در تهران انجام شده که با بررسی 

و رهگیری های سایبری عوامل آن شناسایی و دستگیر شدند.

تجاوز مرد متاهل شیطان صفت
 به دختر معلول ذهنی در چالوس 

 مرد شیطان صفت با ربودن دختر کم توان ذهنی، یک هفته او را در خانه 
ویالیی هدف نیت شوم خود قرار داد.

آخرین روز های بهمن امسال، مردی که مدیر یک کارگاه صنعتی کوچک بود 
وقتی به خانه بازگشت با چهره نگران همسرش روبه رو شد و زن جوان در 
حالی که اشک می ریخت اعالم کرد از ظهر خبری از دخترشان نیست و به 
هر جا که احتمال می داده، سرکشی کرده، اما هیچ اثری از سمانه به دست 
نیاورده است. پدر که نگران دختر ۲۱ ساله اش بود، خیلی زود به اداره پلیس 
در یکی ازشهر های شمالی کشور رفت و از ماموران خواست ردی از سمانه 
پیدا کنند. ماموران در تحقیق از پدر سمانه پی بردند که دختر جوان بیمار 
کم توان ذهنی است و بیشتر اوقات در خانه بوده و هر وقت قصد داشته به 

جایی برود، یکی از اطرافیان یا اعضای خانواده کنارش بوده اند.
کارآگاهان در ابتدا احتمال دادند که دختر جوان با توجه به بیماری اش بدون 
مشورت با اعضای خانواده از خانه خارج شده و مسیر خانه را گم کرده است 
و در همین زمینه تجسس های پلیسی آغاز شد، اما هیچ سرنخی از سمانه 

در شهر به دست نیامد.
تجسس های فنی ادامه داشت و ماموران پی بردند که یکی از کارمندان 
کارگاه صنعتی پدر سمانه نیز از همان روز ناپدید شده و هیچ کسی خبری 
از او ندارد. تیم پلیسی به سراغ خانواده مرد جوان که چهار فرزند دارد رفتند 
و همسر وی ادعا کرد که عرشیا مثل همیشه برای رفتن به محل کارش از 

خانه خارج شد، اما دیگر خبری از او نداریم.
ماموران در تحقیق از هر دو خانواده پی بردند که عرشیا رابطه خوبی با 
صاحبکارش دارد، رفت و آمد خانوادگی دارند و هیچ اختالفی بین آن ها 
نیست و در گام نخست فرضیه انتقام جویی به در های بسته خورد، اما 
ناپدید شدن عرشیا و سمانه سناریوی مرموزی را پیش روی ماموران قرار 

داده بود.
یک هفته از ماجرای ناپدید شدن سمانه گذشت تا این که یکی از بستگان 
او در تهران با خانواده دختر گم شده تماس گرفت و ادعا کرد دخترشان به 

خانه آن ها مراجعه کرده است.
سناریوی مرموزی پیش روی ماموران قرار داشت و خانواده سمانه به سرعت 
خود را به تهران رساندند و وقتی سمانه را در خانه بستگان شان دیدند ابتدا 
فکر کردند دخترشان با توجه به بیماری اش، بدون اطالع خانواده به تهران 
سفر کرده و سپس به خانه بستگان شان رفته است، اما سمانه وقتی پیش 
روی خانواده اش قرار گرفت ادعای عجیبی را مطرح کرد. سمانه ۲۱ ساله 
ادعا کرد که در این مدت با عرشیا بوده و او پس از یک هفته زندگی در یک 

خانه ویالیی او را جلوی در این خانه رسانده و فرار کرده است.
تجسس های پلیسی برای دستگیری عرشیا آغاز شد و ماموران در تحقیقات 
از دختر جوان پی بردند که این مرد در مدت یک هفته سمانه را هدف نیت 
شیطانی خود قرار داده است. ردیابی ها ادامه داشت تا این که ماموران اطالع 
یافتند عرشیا در خانه یکی ازدوستانش در جنوب تهران زندگی می کند. در 
این مرحله تیمی از ماموران پلیس با دستور نیابت قضایی به تهران رفتند 
و پس از هماهنگی های الزم و شناسایی مخفیگاه عرشیا در یک عملیات 

غافلگیرانه این مرد شیطان صفت دستگیر شد.
عرشیا که راهی جز اعتراف پیش روی خود نداشت به ماموران گفت: سال 
هاست که با خانواده سمانه رفت و آمد دارم و در کارگاه پدرش کار می کنم، 

نمی دانم چطور شد که وسوسه شیطانی به ذهنم آمد.
مرد شیطان صفت افزود: هفته گذشته جلوی در خانه پدر سمانه رفتم و 
دختر جوان را به بهانه این که به خانه خاله اش برسانم سوار خودرو کردم، 
اما به شهر چالوس رفتیم و یک ویال اجاره کردم و در این مدت نقشه شومی 

را که در ذهن داشتم، انجام دادم.
وی ادامه داد: چون می دانستم سمانه مشکل کم توانی ذهنی دارد، فکر 
می کردم از اتفاقاتی که در این یک هفته برای او رقم خورده چیزی به خاطر 
نمی سپارد و همه فکر می کنند سمانه خودش از شمال به تهران آمده و 
کسی متوجه کار من نمی شود، اما وقتی ماموران به سراغم آمدند و فهمیدم 

که سمانه همه ماجرا را تعریف کرده و مرا لو داده است شوکه شدم.
این مرد گفت: پشیمانم و نمی دانم چطور دست به این کار زدم. بنا به این 
گزارش، بازپرس دادسرای امور جنایی تهران پس از اعترافات متهم به اقدام 
شومش، او را در اختیار ماموران پلیس محل ربوده شدن دختر جوان که 
یکی از شهر های شمالی است قرار داد و ادامه تحقیقات به دادسرای همان 

شهر ارجاع داده شد.

خبر تشکر صمیمانه رهبرانقالب از دست اندرکاران پزشکی ؛
کارتان با ارزش است

مدارس ژاپن در همه مقاطع به علت کرونا تعطیل شد

عامل قتل مرد معدن دار در انتظار مجازات

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار رئیس فرهنگستان 
و  پزشکان  بهداشت،  وزارت  از  تشکر  با  پزشکی  علوم 
باارزش،  بسیار  زحمات  این  کردند:  تاکید  پرستاران، 
باال می  را درجامعه  وپرستاری  پزشکی  جایگاه جامعه 

برد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر 
معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس فرهنگستان علوم 
پزشکی با تشکر صمیمانه از وزارت بهداشت و همکاران 
وزیر، پزشکان، پرستاران و کادرهای درمانی و مجموعه 
دست اندرکاران پزشکی کشور در مواجهه و مبارزه با 
ویروس کرونا، خاطرنشان کردند: این زحمات بسیار با 
ارزش، جایگاه جامعه پزشکی و پرستاری را در جامعه 
باال می برد که برده است و اجر و ثواب الهی را به دنبال 

خواهد داشت.
شرح  این  به  خامنه ای  اهلل  آیت  سخنان حضرت  متن 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم.

و  پزشکان  از  کنم  تشکر  صمیمانه  می خواهم  بنده 
در  پزشکی  دست اندرکاران  مجموعه ی  و  پرستاران 
کشور  در  اخیراً  که  بیماری  این  با  مبارزه  و  مواجهه 
بهداشت  وزارت  از  آمده. همچنین تشکر کنم  به وجود 
و درمان و مجموعه ی همکاران آقای وزیر بهداشت در 
این مجموعه به خاطر تالش هایی که می کنند و زحمتی 

که می کشند.
من برنامه ی امروز را فقط ترتیب دادم برای همین که 
این تشکر را بکنم در حضور آقای دکتر مرندی رئیس 
که  داشتم  دوست  پزشکی.  علوم  فرهنگستان  محترم 
این تشکر قلبی خودم را به همه ی برادران و خواهران 
محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض بکنم. 

ان شاءاهلل که موفق باشید.
کارتان بسیار با ارزش است. هم ارزش جامعه ی پزشکی 

و پرستاری را در جامعه باال می برد که برده، هم مهمتر 
از این، ثواب الهی است که خدای متعال قطعاً به شما 
اجر و ثواب خواهد داد و امیدواریم که ان شاءاهلل این کار 

برجسته و سنگین خیلی هم طوالنی نشود و ان شاءاهلل 
زودتر کلک این ویروس منحوس گرفته بشود ان شاءاهلل. 

ان شاءاهلل همه تان موفق باشید.

 نخست وزیر ژاپن در راستای ممانعت از گسترش کرونا، از 
تعطیلی مدارس این کشور تا پایان تعطیالت بهاره خبر داد.
آبه  شینزو  رویترز،  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
از  کرونا  با  مبارزه  کارگروه  با  دیدار  در  ژاپن  نخست وزیر 

خبر  تحصیلی  مقاطع  همه  در  کشور  این  مدارس  تعطیلی 
داد.

این تصمیم که از روز ۲ مارس )۱۲ اسفند( عملی خواهد 
شد، پس از آن اتخاذ شد که تست ابتالی یکی از افراد آلوده 

به این ویروس برای بار دوم مثبت اعالم شد.
قرار است مدارس ژاپن تا پایان تعطیالت بهاره این کشور در 
ماه میالدی آوریل تعطیل باشد. تا این لحظه شمار مبتالیان 

به این ویروس همه گیر در ژاپن ۲۰۰ نفر اعالم شده است.

شلیک  با  را  دوستش  تومانی  میلیارد  یک  اختالف  به خاطر  که  جوان  مرد 
گلوله کشته بود در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.

این جنایت عصر آخرین روز اردیبهشت سال 96 به مأموران کالنتری ۱74 
قیام دشت اعالم شد بالفاصله مأموران در محل جنایت واقع در یک معدن مس 
در محدوده روستای چهل قز حاضر شدند و مشخص شد مالک معدن به نام 
اکبر 45 ساله بر اثر اصابت گلوله و ضربات متعدد جسم تیز به قسمت های 

مختلف بدن به قتل رسیده است.
نگهبان معدن به کارآگاهان گفت: با وجود تعطیلی معدن، مقتول ساعت ۱۲ 
ظهر به اینجا آمد و گفت که با دو نفر قرار مالقات دارد چند ساعت بعد دو 
جوان با یک پراید به معدن آمدند. نیم ساعتی نگذشته بود که ناگهان صدای 
شلیک گلوله آمد. به نزدیکی دفتر کار مقتول رسیدم که آن دو جوان را در 

حال فرار دیدم. بالفاصله موضوع را به پلیس اطالع دادم.
با توجه به اظهارات نگهبان معدن، کارآگاهان اداره دهم با انجام تحقیقات از 
اعضای خانواده مقتول، دو برادر به نام های مجتبی37 ساله و مهدی۲5 ساله 
را دستگیر کردند. مجتبی در همان تحقیقات اولیه به ارتکاب جنایت اعتراف 

کرد و گفت که برادرش در ارتکاب جنایت هیچ نقش و مشارکتی نداشته و در 
زمان جنایت تنها نظاره گر بوده است.

و  ایستاد  محاکمه  میز  پای  کیفری  دادگاه  دهم  شعبه  در  مجتبی  سرانجام 
گفت: مجتبی شاگرد مغازه ریخته گری پدرم بود و با هم دوست بودیم تا اینکه 
حدود ۸ سال پیش یک روز اسنادی را در خصوص مالکیتش بر یک معدن 
ارائه کرد و گفت که مالک یک معدن مس در محدوده روستای چهل قز است 
اما سرمایه ای برای بهره برداری از آنجا ندارد. به من پیشنهاد سرمایه گذاری در 
استخراج معدن داد و پس از قبول پیشنهاد از سوی من قرار بر آن شد تا پنج 

درصد مالکیت معدن به من واگذار شود.
من خانه و ماشین و همه زندگیم را فروختم و حدود یک میلیارد تهیه و در 
به  مقتول  بار  هر  نفر،  دو  ما  اولیه  قرار  وجود  با  کردم؛  معدن سرمایه گذاری 
به  معدن  درصد  پنج  مالکیت  ثبت  از  سال  این چند  مختلف طی  بهانه های 
بنده خودداری می کرد و این در حالی بود که قرارداد بین ما دو نفر به صورت 
زبانی بسته شده بود و هیچ قرارداد مکتوبی در این خصوص وجود نداشت. 
تصادف  قبل  کنیم. چون چند سال  تا صحبت  رفتم  به سراغش  حادثه  روز 

کرده بودم و نمی توانستم رانندگی کنم برادرم همراهم بود. از حدود چند 
سال پیش اسلحه ای را خریداری و آن را نگهداری می کردم؛ روز جنایت به 
با  را  اسلحه و همچنین یک قبضه چاقو  از مقتول داشتم  واسطه ترسی که 
خودم برداشتم و به همراه برادرم به سمت معدن راه افتادیم. داخل دفتر در 
حال صحبت بودم که او شروع به توهین و تحقیر کرد. من هم عصبانی شدم 
اما قصد کشتن نداشتم. گلوله اول ناخودآگاه شلیک شد اما بعدی ها را خودم 
زدم چون یاد مشکالتی که با او داشتم افتادم. بعد چند ضربه هم با چاقو به 
از دفتر خارج شدم. نگهبان معدن را در  پهلو، دست و گردن مقتول زده و 
مقابل دفتر مقتول دیدم و با تهدید اسلحه او نیز کاری نکرد و من به همراه 

برادرم از محل متواری شدیم.
در ادامه دادگاه برادر و خواهران مقتول و فرزند بزرگش برای قاتل تقاضای 
قصاص کردند. یکی از خواهران مقتول گفت مادرمان به خاطر داغ مرگ برادرم 
دق کرد و مرد. این مرد زندگی ما را نابود کرد اما معاون دادستان به نیابت از 
فرزند کوچک وی در خواست دیه کرد. بدین ترتیب قضات برای صدور حکم 

وارد شور شدند.

نهایی کردن  اعالم  بهداشت ضمن  وزیر  معاون 
از  حال  عین  در  کروناویروس،  درمان  پروتکل 
راه اندازی 34 آزمایشگاه و همچنین کلینیک های 

ویژه این بیماری خبر داد.
جلسه  برگزاری  به  اشاره  با  رئیسی،  علیرضا 
معاونان  حضور  با  کرونا  با  مبارزه  علمی  کمیته 
علمی  هیأت  برجسته  اعضای  و  بهداشت  وزیر 
با  رابطه  در  گفت:  عرصه،  این  نظران  صاحب  و 
کووید ۱9  بیماری  درمان  پروتکل  کردن  نهایی 
به نتیجه خوبی رسیدیم و درمان دو، سه و چهار 
دارویی را در این زمینه مصوب کردیم و مشخص 
شد که هر کدام از بیماران، کدام درمان را باید 

دریافت کنند.
تکلیف  تعیین  به  اشاره  با  همچنین  وی   
 4۰ از  بیش  گفت:   ، بیماری  این  بستری های 
مشکل  واقعاً  بیمارستان ها  مراجعین  درصد 
باعث  بیماری  از  ندارند و ترس و هراس  خاصی 
افزایش حجم مراجعه به بیمارستان ها شده است. 
صورت  بازنگری  زمینه  این  در  اساس  همین  بر 
گرفت و مقرر شد کلینیک های ویژه این بیماری 
را به صورت سرپایی راه اندازی کنیم؛ چراکه خود 
افزایش  را  عفونت  به  ابتالء  شانس  بیمارستان 
می دهد و به این ترتیب در صورت نیاز، بیمار از 
این کلینیک ها به بیمارستان های مربوطه ارجاع 

پروتکل دیگری  داد:  ادامه  داده می شوند.رئیسی 
آزمایش ها  درباره  گرفت،  قرار  بررسی  مورد  که 
تا  داریم  بنا  بود.  بیماری  این  پاراکلینیک های  و 
آزمایشگاه جهت تست  از 34  بیش  آینده  هفته 
سراسر  در  را  جدید  ویروس  کرونا  تشخیص  و 
کیفی  کنترل  زمینه  در  کنیم.  راه اندازی  کشور 

آزمایشگاه ها هم به نتیجه خوبی رسیدیم.
بیشترین  معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: 
و  بود  بیماری  آزمایش های  مورد  در  بحث 
این  در  چین  جمله  از  کشورها  سایر  تجربیات 
و  است  ناشناخته  ویروس  چراکه  بود؛  حوزه 
تغییر  حال  در  مرتب  تکنیک های  و  آزمایش ها 

است و دستورالعمل ها ممکن است روزانه تغییر 
کند.

وی به بحث علمی درباره استفاده از ماسک در 
توصیه  همچنان  گفت:  و  کرد  اشاره  جلسه  این 
اساتید بر آن است که دو گروه از ماسک استفاده 
بیماری  به  مبتال  که  افرادی  گروه  یک  کنند؛ 
دیگر  گروه  و  دارند  ترشحات  و  و سرفه  هستند 
بنابراین  می کنند.  مراقبت  بیمار  از  که  افرادی 
باز  ندارند.  ماسک  از  استفاده  به  نیازی  سایرین 
از  پیشگیری  عامل  مهم ترین  که  تاکید شد  هم 
این بیماری شستن دست ها با آب و صابون مایع 

است و نیازی به ژل ضدعفونی کننده نیست.

است  متهم  که  افغانستانی  مرد  نوشت:  ایران  روزنامه 
به خاطر ۲۰ میلیون تومان دوستش را کشته است برای 

دومین بار در دادگاه کیفری محاکمه شد.
رسیدگی به این پرونده از پنجم خرداد سال 95 به دنبال 
آتش سوزی مهیب یک خودرو در کهریزک شروع شد. 
بیمارستان  به  بود  سوخته  بشدت  که  خودرو  راننده 
نخستین  باخت.  جان  روز  چند  پس از  اما  یافت  انتقال 
بررسی ها نشان می داد آتش سوزی عمدی بوده و وی به 
قتل رسیده است. به دنبال مرگ غالم ۲6ساله تحقیقات 

کارآگاهان جنایی برای کشف این جنایت کلید خورد.
دریافتند  مقتول  تلفنی  تماس های  ردیابی  از  پس  آنها 
وی آخرین بار با فردی به نام محمد صحبت کرده است.

محمد برای بازجویی به اداره پلیس منتقل شد درحالی  

که او درنخستین بازجویی ها منکر اطالع از جنایت بود 
برمال  را  قتل  راز  و  اعتراف گشود  به  لب  بعد  مدتی  اما 
کرد. او به کارآگاهان گفت: من به دختری به نام گلبهار 
عالقه داشتم و به خواستگاری اش رفتم اما پدرش گفت 
باید ۲5 میلیون تومان شیربها بدهی من که چنین پولی 
دست  گلبهار  از  نمی توانستم  شدم.  مستأصل  نداشتم 

بکشم.
او هم مرا دوست داشت به همین خاطر از من خواست 
هرطور شده این پول را تهیه کنم. بعد هم با نقشه ای که 
طراحی کردیم تصمیم گرفتیم مردی به نام غالم را طعمه 

قرار دهیم و از او اخاذی کنیم.
طبق این نقشه گلبهار خودش را خواهر من معرفی کرد. 
او با غالم دوست شد و کاری کرد که غالم عاشقش شود 

بعد هم گفت برای ازدواج با او پدرش ۲۰ میلیون تومان 
شیربها می خواهد اگر این پول را بدهد پدرش راضی به 
از غالم گرفت  این ترتیب پول را  با  ازدواج خواهد شد. 
و به من داد. بعد هم ارتباطش را با غالم قطع کرد. اما 
به  ازدواج  که  دید  وقتی  و  گرفت  تماس  او  بعد  مدتی 
تأخیر افتاده می خواست با پدر گلبهار حرف بزند که ما 
نقشه  این  در  کهریزک کشاندیم  به  را  او  و  مانع شدیم 
فقط قرار بود خودروی غالم را آتش بزنیم برای همین 

هم با خودمان بنزین بردیم.
وقتی درگیری بین ما باالگرفت و او تهدیدمان کرد که 
اگر پولش را پس ندهیم از ما شکایت می کند بنزین را 
روی خودرو ریختم اما مقداری از بنزین هم روی خود 
غالم ریخت. وقتی فندک را زدم خودرو و غالم با هم آتش 

گرفتند. من هم با گلبهار سوار بر موتور فرار کردیم. با 
اعتراف های این مرد جوان او به اتهام مباشرت در قتل و 

نامزدش به اتهام معاونت درقتل بازداشت شدند.
متهم و گلبهار در دادگاه محاکمه شدند اما این بار وی 
اتهام قتل شد و گفت: من می خواستم خودرو را  منکر 
آتش بزنم اما بنزین روی غالم ریخت و وقتی فندک زدم 

او هم آتش گرفت.
بدین ترتیب متهم به قصاص محکوم شد اما وقتی پرونده 
به دیوان عالی کشور رفت با نقض حکم بار دیگر پرونده 
تحت  متهمان  تا  برگشت  کیفری  دادگاه  دوم  شعبه  به 
محاکمه قرار بگیرند. صبح دیروز نیز این متهم بار دیگر 
برای  قضات  جلسه  پایان  در  و  شد  قتل  ارتکاب  منکر 

صدور حکم وارد شور شدند.

پروتکل درمان کرونا نهایی شد

ماجرای شیربهایی که به جنایت ختم شد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرائی
 کالسه 9702327

نظر به اینکه آقای محمد مختارآبادی )وام گیرنده( و آقای یاسر مختارآبادی )راهن( نسبت به پرداخت 
بدهی خود در مهلت تعیین شده اقدام ننموده است لذا در اجرای مقررات ماده واحده قانون اصالح ماده 
34 اصالحی قانون ثبت مصوب سال 1386 و بنا به درخواست بستانکار )بانک ملی( شش دانگ پالک 
8115 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 4 کرمان واقع در خیابان شفا کوچه 29 سمت چپ درب دوم 

کدپستی 7618649438 به مزایده گذاشته می شود.
طبق نظر کارشناس ملک مزبور دارای سند مالکیت و یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 176/35 
مترمربع واقع در طبقه همکف به انضمام انباری به مساحت 11/5 مترمربع، به انضمام پارکینگ به مساحت 
13/5 مترمربع واقع در زیرزمین با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشارکت بر طبق قانون تملک 

آپارتمان ها به نام آقای یاسر مختارآبادی می باشند.

حدود اربعه ملک:شماال: اول به طول 2/4 متر دیواریست به 3094 فرعی دوم شرقا اول به طول 4/7 متر 
دیوار به دیوار 3105 فرعی دوم در 3 قسمت جنوبا اول به طول 1/4 متر دیواریست به حیاط اشتراکی دوم 
غربا به طول 35/16 متر دیوار به دیوار 3103 فرعی از 6 اصلی حدود اربعه فعلی ملک با سند مطابقت 
می نماید. ملک دارای سه اتاق خواب، آشپزخانه اپن دارای کابینت، کف سرامیک، سیستم گرمایشی 

شوفاژ و سرمایشی کولر آبی می باشد و در زمان بازدید به صورت خالی  مشاهده گردید.
نقشه های بنا تا حدودی مطابق اصول فنی می باشد. اسکلت ساختمان از نوع فلزی و نمای سفال می 
باشد کیفیت مصالح در حد خوب می باشد بنا به صورت شمالی / جنوبی است. عایق کاری بنا از لحاظ 
رطوبت تا حدودی کامل است. عمر تقریبی بنا حدود 22 سال ساخت است. سیستم گرمایشی شوفاژ و 
سرمایشی کولر آبی است. امکانات رفاهی ندارد. کاربری ملک مسکونی است. در زمان بازدید ملک 
خالی و بنا به اظهارات در اختیار مالک مشاهده گردید. ملک دارای امتیاز آب )مشاعی( برق و گاز می 

باشد ملک دارای بیمه نامه معتبر می باشد. 
با توجه به موارد ذکر شده در باال و موقعیت ملک و امتیازات موجود و منصوب، ارزش ملک معادل 

8/750/000/000 ریال )هشت میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال( برآورد و تعیین می گردد.
از این رو ملکی آقای یاسر مختار آبادی )راهن( از ساعت 9 الی 12 دوشنبه مورخ 1398/12/26 طبق 
سند رهنی شماره 18853 - 1390/5/5 و 21804- 1392/8/8 دفتر خانه 83 کرمان که در رهن بانک 
ملی می باشد در اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان طبقه دوم سالن اجتماعات شهید نصر واقع در ضلع 
شمالی پارک نشاط از طریق مزایده بفروش می رسد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی 8/750/000/000 
ریال که قطعی گردیده است شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد فروش کال نقدی است 
الزم به ذکر است طالبین و خریداران می توانند در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ پایه مزایده 
در جلسه مزایده شرکت کنند و پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا 
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 

به عهده برنده مزایده است. تاریخ انتشار: 98/12/10
1711م/الف

علیرضا محمدی کیا - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
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اعمال تدابیر الزم برای پیشگیری 

از انتشار ویروس کرونا 

در واحد های صنفی
سرپرست پلیس امنیت عمومی استان از طرح ممنوعیت عرضه قلیان 
خانه ها  و گفت: سفره  داد  کرونا خبر  بحران  کردن  فروکش  پایان  تا 
این ویروس  برای شیوع  قلیان محل و عاملی  و مراکز سنتی عرضه 

هستند که باید کنترل شوند.
و  محل  قلیان  عرضه  مراکز  اینکه  بیان  با  پارسا"  سرهنگ"محمود 
مصوبه شورای  برابر  گفت:  کرونا هستند  ویروس  برای شیوع  عاملی 
تامین استان و تدابیر فرمانده انتظامی استان با همکاری اتاق اصناف و 
متصدیان واحد های صنفی تصمیم بر آن شد تا عرضه قلیان در مراکز 
سفره خانه، قهوه خانه و چایخانه تا فروکش کردن بحران ویروس کرونا 

ممنوع و این واحد ها تعطیل باشند.
او تصریح کرد: این طرح تا پایان فروکش کردن بحران کرونا ادامه دارد.

سرهنگ پارسا بیان  کرد: در این طرح به تمامی تاالر های پذیرایی که 
اقدام به برگزاری مراسمات عمومی می کنند نیز ابالغ شد تا اطالع ثانوی 

از برگزاری مجالس عمومی خودداری کنند.
نیز جهت  غذا  تهیه  مراکز  و  رستوران ها  کرد:  اظهار  سرهنگ"پارسا" 
بیرون  به صورت  تنها  را  خود  غذای  ویروس  این  شیوع  از  جلوگیری 
بر می توانند توزیع کنند و از پذیرش مهمان در مراکز خود خودداری 

کنند.
قلیان  عرضه  مرکز   ۳۵۰ از  بیش  مجموع  در  رابطه  این  در  افزود:  او 

سرکشی و توصیه های الزم به متصدیان واحد های صنفی داده شد.
پایان توصیه کرد: همه مردم و  امنیت عمومی در  سرپرست پلیس 
اصناف و اتحادیه های مربوطه برای حفظ سالمتی شهروندان همکاری 

الزم را با ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی داشته باشند.

با دستگیری هشت نفر سارق

 ۲۹ فقره سرقت در ریگان کشف شد
فرمانده انتظامی ریگان از دستگیری ۸ نفر سارق و کشف ۲۹ فقره انواع 

سرقت طی بهمن ماه امسال تاکنون در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،  
سرهنگ حمیدرضا تاج آبادی، فرمانده انتظامی ریگان گفت: در راستای 
منظور  به  و  جامعه  سطح  در  مردم  اموال  امنیت  احساس  افزایش 
پاکسازی نقاط جرم خیز برخورد با سارقان در دستور کار پلیس قرار 

گرفت.
با  مأموران  امنیت  و  نظم  مخالن  ما  برخورد  طرح  اجرای  در  اوافزود: 
شناسایی متهمین و مناطق جرم خیز در چند عملیات جداگانه برای 

دستگیری سارقان اقدام کردند.
انتظامی شهرستان ریگان تصریح کرد: مأموران موفق شدند  فرمانده 
احشام،  مغازه،  منزل،  سرقت  فقره   ۲۹ سارق  نفر   ۸ دستگیری  با 
موتوسیکلت، اماکن خصوصی، دولتی و سایر موارد را کشف که این 

امر رضایت شهروندان را به دنبال داشت.

اعتراف سارق سابقه دار

 به شش فقره سرقت در زرند
فرمانده انتظامی شهرستان زرند از دستگیری یک سارق سابقه دار و 
کشف شش فقره سرقت اماکن خصوصی و منزل در عملیات پلیس 

آگاهی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ،  
سرهنگ محمود خداداد نژاد فرمانده انتظامی شهرستان زرند گفت: به 
دنبال وقوع چندین مورد سرقت در شهرستان زرنداین موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
او افزود: در این رابطه با پیگیری و تالش پلیس آگاهی و انجام یک 
سری اقدامات پلیسی و اطالعاتی سارق سابقه دار شناسایی و در یک 

عملیات غافلگیرانه دستگیر شد .
سرهنگ خداداد نژاد بیان کرد: این سارق در بازجویی های انجام شده 
پس از مواجهه با ادله موجود به سرقت منازل و اماکن خصوصی در 

شهرستان اعتراف کرد .
او تصریح کرد: با تالش ماموران اموال مسروقه و مرتبط کشف و تحویل 

مالباختگان شد .
فرمانده انتظامی زرند گفت: در این خصوص پس از تکمیل تحقیقات 
پرونده ای تشکیل و متهم پس از معرفی به مراجع قضایی با قرار قانونی 

روانه زندان شد.

ماهان،  منطقه  بدنی  تربیت  معلمان  از  حقانی  اعظم 
جهانی   D مربیگری  مدرک   )TOP LEVEL( مقام 
گروه  خبرنگار  گزارش  کرد.به  کسب  را  هندبال  رشته 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،  ماشااهلل 
کل  اداره  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون  میرزاحسینی 
آموزش وپرورش استان کرمان گفت: اعظم حقانی دبیر 
 TOP( تربیت بدنی منطقه ماهان موفق به کسب مقام
LEVEL( مدرک مربیگری D جهانی در رشته هندبال 
شده است. او گفت: کالس مربیگری درجه D جهانی در 
به  با حضور خانم هپکوا مدرس جهانی  رشته هندبال 

مدت یک هفته در تهران برگزار شد.

این  عملی  و  کتبی  آزمون  برگزاری  از  حسینی  میرزا 
کرد:  تصریح  و  داد  خبر  فدراسیون  مجموعه  در  رشته 
مراسم  در  ایران  زن  یک  درجه  مربیان  و  دانشجویان 
اختتامیه حضور داشتند و طی آیینی خاص موفق به 

دریافت مدرک شدند.
او بیان کرد: در این دوره از بین ۶۲ نفر از مربیان شرکت 
 TOP( کننده در دوره، ۸ نفر از مربیان موفق به کسب
تربیت  معلمان  از  حقانی  اعظم  که  LEVEL( شدند 
بدنی استان کرمان از منطقه ماهان نیز موفق به کسب 
این رتبه شد. این نخستین کالس با این سطح بعد از 

پیروزی انقالب اسالمی در ایران است.

فرمانده انتظامی جیرفت از انهدام باند سرقت 
فقره   ۹ کشف  با  کاره  نیمه  ساختمان های  از 

سرقت در این شهرستان خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
رضا  ،سرهنگ  کرمان  از  جوان  خبرنگاران 
چند  وقوع  پی  در  گفت:  محمدرضایی 
و  کاره  نیمه  ساختمان های  از  سرقت  فقره 

جیرفت،  شهرستان  در  مسکونی  مجتمع های 
پایش های تخصصی توسط ماموران کالنتری ۱۵ 

برای شناسایی و دستگیری سارقان شروع شد.
اقدام  انجام  با  کارآگاهان  اینکه  بیان  با  او 
به  موفق  جانبه  همه  بررسی های  و  اطالعاتی 
شناسایی یک باند ۴ نفره سرقت شدند، تصریح 
کرد: پس از هماهنگی های قضائی، ماموران در 

مخفیگاهشان  در  را  متهمان  ضربتی  عملیاتی 
دستگیر کردند.

این مقام انتظامی از کشف مقادیر قابل توجهی 
و  داد  متهمان خبر  از مخفیگاه  اموال سرقتی 
به عمل  بازجویی های  در  افراد  این  کرد:  اظهار 
آمده تاکنون به ۹ فقره سرقت از ساختمان های 

نیمه کاره اعتراف کردند.

به  اشاره  با  پایان  انتظامی جیرفت در  فرمانده 
اینکه متهمین پس از تشکیل پرونده به مراجع 
قضایی معرفی شدند، از شهروندان خواست: با 
تجهیز ساختمان نیمه کاره به حفاظ و استفاده 
اموال  از  حفاظت  ضمن  نگهبان،  و  سرایدار  از 

خود، از زمینه های سرقت جلوگیری کنند.

یک  کشف  از  زرند  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دستگاه خودروی پراید سرقتی کمتر از یک ساعت 

در این شهرستان خبر داد .
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار   گزارش  به 
خدادادنژاد  محمود  سرهنگ  جوان   خبرنگاران 

فرمانده انتظامی شهرستان زرندگفت: در پی تماس 
دستگاه  یک  سرقت  بر  مبنی   ۱۱۰ با  شهروندان 
از خیابان های اصلی شهر  پراید در یکی  خودروی 
حوزه  خروجی  محورهای  در  مهار  طرح  بالفاصله 

استحفاظی اجرا شد.

کنترل  با  افزود:  زرند  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دقیق و بررسی دوربین های سطح شهر مشخص شد 
خودرو مسروقه از شهر خارج شده که در این رابطه 
مأموران کالنتری ۱۲ با گشت زنی هدفمندتوانستند 
این خودرو را کمتر از یک ساعت در یکی از کوچه 

هابه صورت رها شده کشف کنند.
سرهنگ خدادادنژاد از شهروندان خواست در راستای 
پیشگیری از سرقت وسایل نقلیه خود را به تجهیزات 
حفاظتی تجهیز وهرگونه موارد مشکوک را بالفاصله 

از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس منعکس کنند.

مدرک مربیگری D جهانی در دست مربی کرمانی

انهدام باند سرقت از ساختمان های نیمه کاره در جیرفت

کشف خودروی سرقتی کمتر از یک ساعت در زرند

تیموری،  اله  روح  اکبری،  احسان  کهوری،  علیرضا 
محمد نجمی زاده و علی عرب کار قضاوت و نظارت 
در هفته بیست و یکم لیگ آزادگان کشور را بر عهده 

دارند.
و  رسانی  اطالع  کمیته  رئیس  امیرخسروی،  عرفان 
روابط عمومی هیئت فوتبال استان کرمان در گفت 

و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان  ، گفت: در هفته بیست و یکم مسابقات لیگ 
فصل  ـ  آزادگان  جام  ـ  کشور  فوتبال  دوم  دسته 
ناظر  به عنوان  علیرضا کهوری  ـ ۹۸،  مسابقاتی ۹۹ 
و شهرداری  یزد  قندی  تیم های شهید  دیدار  داوری 

همدان را نظارت می کند.

ورزشگاه  در  یزد  میزبانی  به  دیدار   این  افزود:  او 
نصیری این شهر برگزار می شود.

یکم  و  بیست  هفته  در  کرد:  تصریح  امیرخسروی 
مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشورـ  جام آزادگان 
به  نیز  اکبری  احسان   ،۹۸ ـ   ۹۹ مسابقاتی  فصل  ـ 
عنوان داور، روح اهلل تیموری کمک داور اول، محمد 

عنوان  به  عرب  علی  و  دوم  کمک داور  زاده  نجمی 
و  بندرعباس  شهرداری  تیم های  دیدار  چهارم  داور 

ایرانجوان بوشهر را قضاوت می کنند.
این دیدار ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه روز  بیان کرد:  او 
دوشنبه ۱۲ اسفند ماه ۹۸ به میزبانی بندرعباس در 

ورزشگاه خلیج فارس این شهر برگزار می شود.

کشف  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
تریاک و ۲۹ کیلوگرم حشیش در  ۱۲۷ کیلوگرم 
خبر  "گلباف"  بخش  انتظامی  ماموران  عملیات 

داد.
با  سرهنگ محمدرضا فداء گفت: ماموران مبارزه 
موادمخدر بخش "گلباف" حین گشت زنی شبانه 

و نامحسوس در سطح حوزه استحفاظی به یک 
دستگاه خودروی پراید مشکوک و دستور توقیف 
بدون  خودرو  راننده  گفت:  او  کردند.  صادر  را  آن 
توجه به اخطار و ایست پلیس با افزایش سرعت 
اقدام به فرار کرد که پس از یک تعقیب و گریز 
طوالنی، نهایتاً عرصه را بر خود تنگ دید و خودرو 

و  شب  تاریکی  از  استفاده  با  و  رها  بیابان  در  را 
پوشش گیاهی منطقه از محل متواری شد.

سرهنگ فداء افزود: پس از انتقال خودرو به مقر 
انتظامی در بازرسی از آن ۱۲۷ کیلوگرم تریاک و 
در  حرفه ای  صورت  به  که  حشیش  کیلوگرم   ۲۹
کشف  بود،  شده  جاساز  آن  مختف  قسمت های 

شد.
اینکه  بیان  با  کرمان  انتظامی شهرستان  فرمانده 
ادامه  فراری  متهم  دستگیری  برای  پلیس  تالش 
دارد، گفت: پلیس با اشرافیت اطالعاتی و حضور 
و  قاچاقچیان  به  جوالن  اجازه  مختلف  نقاط  در 

دیگر مخالن نظم و امنیت نخواهد داد.

قضاوت و نظارت پنج داور کرمانی در لیگ آزادگان

ناکامی قاچاقچی در انتقال ۱۵۶ کیلوگرم مواد مخدر

خبر

مجموعه ورزشی تفریحی کارگران استان کرمان قصد واگذاری بهره برداری )اجاره( سالن ورزشی چند منظوره ی شهدا کارگر )تالش( شهرستان کرمان را با شرایط 
ذیل به اشخاص دارای صالحیت را دارد: 

۱ـ قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال )یکصد و پنجاه میلیون ریال( تعیین می گردد.
۲- اشخاص حقیقی/ حقوقی شرکت کننده باید دارای صالحیت فردی و عمومی باشند و صالحیت افراد بایستی به تایید حراست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان کرمان برسد. 
۳- افراد شرکت کننده باید دارای مجوزهای الزم از جمله مجوز باشگاه از مراجع ذیصالح بوده و در هنگام شرکت در مزایده مدارک و مستندات الزم را ارائه نماید. 

در غیر این صورت درخواستها کان لم یکن تلقی می گردد. 
۴- مبلغ شرکت در مزایده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال )یکصد میلیون ریال( تعیین می گردد که بایستی به حساب ۰۱۱۱۵۰۸۷۱۰۰۸ نزد بانک ملی به نام مجموعه 

ورزشی کارگران واریز گردد.
۵- زمان بازدید از سالن صبحها از ساعت ۷/۳۰ لغایت ۱۳ می باشد که افراد می توانند به دفتر مجموعه ورزشی کارگران واقع در چهارراه کار مراجعه نمایند.

۶- متقاضیان بایستی فرم شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه مستندات الزم و فیش واریزی از تاریخ درج آگهی در روزنامه به مدت ۱۰ روز کاری تحویل دبیرخانه 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقع در چهارراه زندان نبش اداره کل زندانها نموده و رسید دریافت نمایند. ۷۸۸۷۴۸

هیات اجرایی مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی کارگران استان کرمان 

اطالعیه 
آگهی فقدان سند مالکیت

احتراما طبق درخواست شماره 31965 - 98/12/1 آقای علی 
فرزند  گوهرریزی  زندی  اصغر  آقای  ورثه  وکیل  گوهرریزی  زندی  اصغر 
 0 از ششدانگ پالک  مشاع  دانگ  مالک 1/5  عبداله شماره شناسنامه 997 
فرعی از 2643 اصلی بخش 2 کرمان که ذیل ثبت شماره 1828 صفحه 150  
دفتر 21 صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق 
امضاء شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور به علت جابجایی مفقود و 
درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد اصالح تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار 
آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 1398/12/10
1705 م/الف

محمود مهدی زاده 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان

 

  (98-65) فییک یابیارز یآگه راخوانف 
  .دینما برگزار  لیذ طیشرا با را ،  ای مناقصه  دارد نظر در کرمان استان گاز شرکت

امور به  مه اعالم آمادگینسبت به تهیه نا یآگه نوبت نیاول درج زمان ازدر صورت تمایل به شرکت در مناقصه می توانند  یرانیا یحقوق اشخاص یمل شناسه یدارا طیشرا واجد داوطلبان

 سه تا شنبه یادار تساعا ر)د هیشعبان  راه چهار با بیاد راه سه فاصل حد -بهمن  22در بلوار  یرخانه شرکت گاز استان کرمان واقعیا تحویل آن به دب 33239661و فاکس آن به شماره قراردادها 

 ، آن مفاد به توجه اب و افتیدر http://iets.mporg.ir به آدرس  مناقصات یرسان اطالعملی  گاهیپاسایت  نیز  از  را یفیک یابیارز اقدام و دفترچه استعالم (  15-7  ها چهارشنبه و 16-7  شنبه

 میتسلکرمان  شرکت گاز استانرخانه دبی ،بهپس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی  یمیتقو روز  14 تا حداکثر و لیتکمجهت هر مناقصه بصورت جداگانه تهیه، تنظیم و   را  ازین مورد مدارک

ر در آیین نامه یکی از تضامین معتب)نوع تضمین شرکت در مناقصه : . باشد یم یبازرگان و یفـــنـ تهیکم توسط گران مناقصه یفیک یابیارز به منوط مناقصه اسناد عیتوز است یهیبد. ندینما

 مناقصات یرسان اطالع گاهیپا و www.nigc-kerman.ir تیسا به شتریب اطالعات کسب جهت ستیبا یم انیمتقاض (تضمین معامالت دولتی مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه

http://iets.mporg.ir ندینما اقدام مناقصات یرسان اطالع گاهیپا تیسا در نام ثبت به نسبتالزاما  و مراجعه.                                                                                            

 کد فراخوان 1398.7520 ماره مجوزش 10/12/98 تاریخ چاپ نوبت اول 540 (روزمدت زمان اجرا)

 699/230/3 000/000/836/3 مبلغ تضمین)ریال( 11/12/98 تاریخ چاپ نوبت دوم یک تعداد مرحله

 ابعه تان های نظام شهر، نرماشیر، منطقه ارگ جدید بم و روستاهای تانشعاب سری در شهرس    10000تهیه مصالح و اجرای  موضوع:
 روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

نوبت اول



شنبه 10 اسفند ماه 5/1398 رجب 1441/ 29 فوریه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3165 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:
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روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

به قلم
 محمد فتح نجات

روایت »کرمان امروز« از کوچ ابدی حمید هرندی، عضو هیات تحریریه این نشریه، فعال زیست محیطی دلسوز و نجیب زاده ای از شهر بافت:

کوه ها و درختان کرمانی در سوگ »حمید« می گریند

حمید هرندی را بیش از بیست سال است که می شناسم، مردی مصمم 
با صدای گرفته و خش دار که مخصوص خودش بود و امکان نداشت از آن 
سوی خطوط تلفن با کسی دیگر اشتباهش بگیرم. فعال مدنی و زیست 
محیطی که برای تک تک درختان این شهر دلسوزی می کرد و مسئوالن 
از سایت  را  نام حمید هرندی  اگر  از وی واهمه داشتند.  متخلف همواره 
گوگل بپرسید دو واژه بیش از همه پررنگی می کند؛ یکی »کوه شاه« و 
دیگری »بافت، شهر من« دو موضوعی که حمید هرندی هیچگاه حاضر به 
کوتاه آمدن درباره آنها نشد و تا آخرین لحظه از عمرش دغدغه مند بود 
و دلسوز. در جریان کوه شاه که عده ای سودجو قصد خراب کردن آن را 
داشتند و سودای درآمدهای معدنی را در سر می چرخاندند، این حمید 
هرندی بود که جریان ساز شد و مانع یک رخداد تلخ زیست محیطی شد. 
البته بسیاری از فعاالن زیست محیطی استان کرمان در داستان کوه شاه 
از هیچ کس نمی  اما حمید هرندی متفاوت بود.  جان بر کف گذاشتند، 
ترسید و در مسائل زیست محیطی با کسی معامله نمی کرد. در جریان 
تخریب کوه صاحب الزمان و طرح احداث هتل در باالی این کوه نیز حمید 
هرندی به مخالفت برخاست و حتی جلسه خصوصی استاندار وقت با وی 

هم نتوانست او را از تصمیمش منصرف سازد.
اولین بار او را در دفتر روزنامه دیدم که در بحبوحه روزنامه شدن »کرمان 
امروز« در سال 78 و 79 با پدرم همکاری پاره وقت داشت. روزها در اداره 
به جمع  ناپذیر  بعدازظهرها خستگی  و  بود  کارمند  منابع طبیعی کرمان 
روزانه  انتشار  از حالت  روزنامه  بعدها که  پیوست.  ها می  امروزی  کرمان 
درآمد فعالیت این مرد خوش قلم نیز با ما کمرنگ تر شد. تا اینکه در سال 
94 و چند سال پس از اینکه مدیریت مجموعه را به دست گرفتم، روزی 
به دفتر روزنامه مراجعه کرد و گفت حال که روزنامه شده اید، من هم 

می خواهم گوشه ای از این کار را به دست بگیرم و دوباره برای »کرمان 
امروز« قلم بزنم. این مالقات یکی از اتفاقات خوب در زندگی کاری بنده 
حقیر بود و با افتخار از وی خواستم که دوباره به جمع نویسندگان دائمی 
این روزنامه بپیوندند تا از دیدگاه های همیشه متفاوتش بهره مند شویم. 
هرندی عالوه بر نویسندگی عاشق خبرنگاری بود و در نشست های خبری 
اکثرا جریان ساز می شد و با بیان دیدگاه های متخصصانه خود در زمینه 
محیط زیست، بسیاری از مسئوالن فراری از پاسخ را سرگردان می ساخت. 
روزی را به خاطر دارم که در اوایل دهه هشتاد از طریق سازمان محیط 
زیست ترتیب سفر خبرنگاران کرمانی را به »َخبِر بافت« داد. سفری که در 
خاطر بنده حقیر به شیرینی مانده است و به خاطر دارم که این مرد چگونه 
کارشناسانه به خبرنگاران خط می داد که بخش های در معرض خطر این 
منطقه مهم را روی کاغذ بیاورند و به مسئوالن اشاره کنند که این مکان 

تحت نظر خبرنگاران است.
سخن درباره این مرد خستگی ناپذیر بسیار است و در یک متن و چند 
خط روزنامه نمی گنجد، اما نکته ای که در کمتر کسی مشاهده کرده ام؛ 
پیگیری و خستگی ناپذیر بودن حمید هرندی بود. به نحوی که تا دو روز 
قبل از فوتش برای ما مطلب می فرستاد و دغدغه های بجایش درباره کرونا 
را به واتساپ من ارسال می کرد. به همراه تصویری از خودش که ماسک 
بر چهره داشت و امید به زندگی در چشمانش برق می زد و انتقادی از 
مسئوالن راه آهن کرمان مطرح می کرد. در این روزها بسیار شرمسارم که 
به دلیل مشغله کاری نتوانستم پیام های او را در واتساپ به موقع بررسی 
کنم و شرم و پشیمانی ام از این است که تازه روز فوت این مرد عزیز برایش 
پیام فرستادم که »در اولین شماره مطلب شما را منتشر خواهم ساخت« 
اما چه سود که صاحب آن قلم دیگر در بین ما نیست و بدین وسیله از وی 

عذرخواهی و البته به قول خود عمل می کنم. 
نگاران  روزنامه  ما  هم  است  شتافته  خالقش  دیدار  به  حمید  که  امروز 
کرمانی حسرت می خوریم و هم فعاالن زیست محیطی یک یار ویژه را 
اینکه تک تک درختان و کوه  اند و سوگوار هستند و هم  از دست داده 
های این استان در فقدان این مرد عزیز خواهند گریست. درختان پارک 
جنگلی باهنر کرمان باید بدانند که دیگر آن پدر دلسوز نیست که دغدغه 

آبیاری نشدنشان را داشته باشد. درختان جنگل قائم کرمان امشب دیگر 
نفوذ  با  فعاالن  از  زیرا یکی  دارند،  فردای خود هراس  از  و  ندارند  آرامش 
محیط زیست رخ به خاک کشیده است. کوه شاه از امروز ممکن است بر 
خود بلرزد و هر لحظه پنجه بیل مکانیکی بر تن خود احساس کند. شاید 
اینکه یک محافظ بزرگ  از  بافت بگرید  امروز رودک عسل خوار در خبر 
از  او امروز یک حامی واقعی را  را از دست داده است. بافت، شهر زیبای 
دست داده است و سایت »بافت من« دیگر متن های اعتراضی او را به خود 
نمی بیند و گروه »جنگل سوخته« در تلگرام از امروز دیگر بی پدر شده 
است و دیگر کسی نیست که غم درختانش را بخورد. شاید همین غم ها 
بود که او را از پای درآورد و قلبش را در هم فشرد، هنوز چهره اش را به 
خاطر دارم که در تجمعات حامیان طبیعت چگونه شعار می داد و همیشه 
به موقع در صحنه حاضر می شد. مرد با ذکاوتی بود و در همین تجمعات 
از چه زاویه ای و چه  با یک چشمک به عکاس ما می گفت که  همواره 
کسی را شکار کند که در متن خبر و یا مطلبش بتواند نفوذ بیشتری را به 
وجود آورد.  چشمک هایش معروف و مخصوص به خود بود و به مانند یک 
فرمانده در تجمعات دیگران را فرماندهی می کرد. اگر بی موقع شعار می 
دادند و ممکن بود ایجاد اغتشاش شود، ایشان با همان چشمک معروف 
متوقف می ساخت و اگر احساس می کرد تجمع ممکن است تاثیر مناسبی 
بُرد و همه  باال می  با همان چشمک  را  فتیله  نگذارد  بر مسئوالن حاضر 
اینها به خاطر عشقش به طبیعت بود. یک بار به طنز گفتم؛ »انگار شما 
صاحب کل طبیعت استان هستید، به گونه ای از حقوق آنها دفاع می کنید 
که پدر از حقوق فرزند دفاع نمی کند« با خنده پاسخ داد »بله که هستم، 
شما هم هستید، همه مردم صاحبان این طبیعت هستند، اما مشغله های 
زندگی اجازه دفاع از حقوق این فرزند را نمی دهد« از زندگی شخصی وی 
اطالعات کمی در دست دارم، اما در انتهای این متن باید بگویم که او یک 
پدر نمونه بود و هزاران فرزند سبزش در این استان سوگوار پدری هستند 

که در 55 سالگی به ناگهان ایشان را ترک گفت.
به دلسوزان محیط زیست و روزنامه نگاران این استان و خانواده بزرگ 
هرندی این ضایعه را تسلیت می گویم و امیدوارم که خداوند به بازماندگان 

این مرد مهربان، تحمل فقدانش را بدهد.

در  مدارس  تعطیلی  و  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به 
می شود،  اعالم  کرونا  با  مبارزه  ستاد  توسط  که  مناطقی 
برنامه های درسی دانش آموزان از طریق معلمان و در صدا و 

سیما و فضای مجازی ارائه می شود.
این روزها موضوع شیوع کرونا در کشور موجب شده است 
که مدارس در برخی نقاط برای پیشگیری از این بیماری 
تعطیل شود؛ البته آموزش و پرورش در این مدت ضدعفونی 

کردن مدارس را نیز آغاز کرده است.
اما نگرانی از یادگیری دانش آموزان موجب شد که آموزش 
و پرورش بیش از گذشته به فکر آموزش های مجازی بیفتد 

و در این راستا کارگروهی نیز تشکیل شد.
ششم  پرورش  و  آموزش  وزیر  حاجی میرزایی  محسن 
اسفند در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که 
»برنامه این وزارتخانه برای کالس های جبرانی چیست و آیا 
امتحانات پایان سال به تأخیر می افتد؟«، گفت: »برای اینکه 
تعطیالت  جایی  در  اگر  و  کنیم  تأمین  را  تحصیل  شرایط 
استفاده  مجازی  روش های  از  بود،  نیاز  تری  بلندمدت 

می کنیم".
این  آخر  تا  کردیم  مأمور  را  »گروهی  کرد:  تصریح  وی 
هفته این کار را انجام بدهند و آمادگی خود را برای انتقال 
در  اگر  و  می کنیم  اعالم  دانش آموزان  به  مجازی  آموزش 
از طریق فضای  پیدا کند،  ادامه  تعطیالت  بود  جایی الزم 

مجازی آموزش غیرحضوری را در دستورکار داریم".
 رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و 
پرورش در گفت وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری 
به  دانش آموزان  آموزشی  کسری  جبران  درباره  فارس 
نگران  »خانواده ها  کرد:  اظهار  غیرمترقبه،  تعطیالت  دلیل 
پرورش  و  آموزش  که  چرا  نباشند  دانش آموزان  یادگیری 
تمام تالش خود را می کند تا از بسترهای متعدد، کسری 

آموزشی را جبران کند."

وی ادامه داد: »به همراه معاونت آموزش متوسطه با شبکه 
بتوانیم  تا  بود  شده  شروع  قبل  از  همکاری هایی  آموزش 

یادگیری مکمل داشته باشیم."
نیز اعالم آمادگی کرد و  افزود: »صدا و سیما  حکیم زاده 
برنامه ای  آموزشی،  جریان  تداوم  زمینه  در  راستا  این  در 
پیش بینی شد و در خصوص زمان هایی به توافق رسیدیم."

مختلف  مقاطع  برای  مکمل  آموزش  تلویزیونی  برنامه   
تحصیلی که از طریق شبکه آموزش )شبکه7( به طور زنده 

پخش می شود مطابق جدول اعالن است:
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8:٠٠  ریاضی هفتم متوسطه اول
8:3٠. ریاضی هشتم متوسطه اول

1٠:3٠ فارسی اول ابتدایی
1٠:5٠ علوم سوم ابتدایی

11:1٠ فارسی پنجم ابتدایی
11:3٠ شیمی 3 )پایه1٢متوسطه(

 15:٠٠ عربی ٢ )پایه 11 علوم انسانی(
15:3٠ عربی 3 )پایه 1٢ علوم انسانی(

)هنرستان های  حرفه ای  اخالق  درس   1٦:٠٠
فنی وحرفه ای و کاردانش(

1٦:٢5 کارگاه نوآوری و کارآفرینی)پایه 11 هنرستان های 
فنی وحرفه ای و کاردانش(

نهایی  فهرست  تهیه  از  پس  هفته  روزهای  سایر  برنامه 
دروس اعالم خواهد شد.

روزهای  در  معلمان  بعد  به  این  از  که  است  شده  مقرر   
فضای  طریق  از  را  درس ها  و  بیایند  مدرسه  به  تعطیل 

مجازی به دانش آموزان شان ارائه دهند.
اعضای  مشترک  گردهمایی  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
استان ها  پرورش  و  آموزش  مدیران کل  و  معاونان  شورای 
ویدئو کنفرانس در ساختمان شهید رجایی  به صورت  که 
توسعه  برای  موجود  تهدید  از  باید  »ما  گفت:  شد،  برگزار 
آموزش های مجازی به فرصت بهره مند شویم، به نحوی که 
از این به بعد مدرسه عماًل تعطیل نمی شود بلکه در موارد 
آموزش های  و  دارند  حضور  مدرسه  در  معلمان  تعطیلی، 
الزمه را از طریق فضای مجازی ارائه می دهند بنابراین در 

این صورت تعطیلی مدارس مفهومی نخواهد داشت«.
پیدا  توسعه  ظرفیت  این  »اگر  کرد:  تصریح  وی   
پرتوی  در  را  اجتماعی  عدالت  گسترش  می توانیم  کند 
پس  این  از  همچنین  سازیم.  محقق  مجازی  آموزش های 
یکی از موارد ارزیابی ها، نحوه مواجهه استان ها با تعطیالت 

مدارس و ارائه آموزش های مجازی است".
علی باقرزاده رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش 
و پرورش نیز در این مراسم به موضوع تعطیلی مدارس براثر 
دانش آموزان  هرچند  افزود:  و  اشاره  کرونا،  بیماری  شیوع 
ممکن است طبق مصوبه ستاد پیشگیری از بیماری کرونا 
تعطیل شوند اما حضور مدیر و همکاران در مدرسه ضروری 
است و در ایام تعطیلی مدارس آموزش های مجازی توسط 

مدارس باید ارائه شود.

برنامه های آموزش و پرورش در ایام تعطیالت غیرمترقبه برای دانش آموزان


