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روزان هم  یادداشت: 

جان و جهان

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

محلول ضدعفونی کننده 

و ژل دست وارد بازار کرمان شد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان : 

فعاالن فضای مجازی با شایعات درباره کرونا مقابله کنند

معروف ترین فیلم ها با موضوع شیوع یک ویروس مرموز
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کاروان های زیارتی  از ورود 

به ویژه از شهرهای آلوده 

کرمان جلوگیری می شود به 

کرونا  در مقابله با شبح 

در روزهای اسفندماه 

کنیم؟ و تعطیالت عید چه 

متن در صفحه دوم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

در حال حاضر نیازی به قرنطینه 
عمومی در کرمان نیست

6

رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت : 

کرونا در یک صورت

 تا سه هفته آینده کنترل می شود

کرمان؛  کرونا با نگاهی به توصیه های سازمان آتش نشانی  روایت »کرمان امروز« از خانه تکانی عیدانه در ایام شیوع 

متن کامل در صفحه سوم

از رنج کرونا  تا  دغدغه خانه تکانی
     امسال همه چیز با سال گذشته تفاوت دارد، خانه تکانی عید هم از این جمله است، مردم این روزها اضطراب و واهمه مبتال شدن به این ویروس خطرناک را دارند و از سویی هم خانه تکانی عید را نمی 
توان نادیده گرفت. اما امسال به غیر از تفاوت های معنوی، از لحاظ خطرهای ناشی از مواد ضد عفونی کننده و نگهداری از حجم باالی الکل در خانه ها نیز احساس خطر می شود. این روزها ضد عفونی کردن 
سطوح بیشتر اتفاق می افتد که ممکن است در اثر بی احتیاطی منجر به آتش سوزی شود. در این زمینه آتش نشانی کرمان به شهروندان توصیه می کند؛ مواد ضد عفونی کننده و الکل را  به مقدار مورد نیاز 

خریداری کرده و از نگهداری بیش از حد نیاز آن خودداری کنند تا سالی عاری از حادثه را پشت سر بگذاریم و...

متن در صفحه هشتم

تعداد بیماران 
مبتال به کرونا 

کرمان  در 
به 10 نفر رسید

 صفحه  چهارم

صفحات ششم و هفتم 

   ادغام یارانه ها منتفی شد
 شناسایی عامل نفوذ به حساب کاربری شاکی در تلگرام

 کشف چوب جنگلی قاچاق در ارزوئیه
 قاتلی که قربانیانش را به همبرگر تبدیل می کرد

  سقف برداشت از خودپرداز ها ۵۰۰هزار تومان شد

اخبار ایران، جهان و حوادث:

کرمانی کن های  روایت »کرمان امروز« از بی توجهی مسئوالن به زباله جمع 
کنند؛ که موجب نازیبایی شهر می شوند و بهداشت جامعه را تهدید می   

سلطان زباله کرمان کیست؟
چرا شهرداری سکوت می کند؟

آگهی مناقصه 
فرماندهی انتظامی استان کرمان در نظر دارد به منظور احداث ساختمان اداری در شهرستان بافت - روستای خبر با مشخصات و شرایط ذیل، نسبت 

به  برگزاری تشریفات قانونی مناقصه اقدام نماید: 
الف( مشخصات فنی پروژه:

ساختمان: 378 مترمربع    دژبانی: 30 مترمربع    دیوارکشی به همراه پیاده رو پیرامونی 300 متر طول 
پارکینگ: 60 مترمربع   محوطه سازی: 1000 مترمربع      نوع اسکلت: فلزی   سیستم گرمایش و سرمایش: پکیج رادیاتور -کولر آبی 

حدود برآورد پروژه 20/271/633/000 ریال   محل تامین اعتبار: طرح های عمرانی 
ج( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1/100/000/000 ریال )فقط ضمانتنامه معتبر بانکی یا چک تضمین شده بانکی مورد قبول است.(

د( پیمان به صورت اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع )پیمان سرجمع ابالغیه 96/05/04 ( و براساس فهرست بهای پایه ابنیه، مکانیکی  و 
برقی سال 1398 و احتساب ضرایب متعلقه به فهرست بهاء است.

د( کسورات مطابق با طرح های عمرانی و در قالب اسناد یاد شده پرداخت خواهد شد و ارایه مفاصا حساب تابع ضوابط مراجع مربوط خواهد بود.
ه( کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات متقاضیان مختار است.

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که رتبه آنها در سامانه ساجات www.SAJAT.IR  و ساجار 
WWW.SAJAR.IR  قابل رویت بوده و دارای پایه حداقل 5 در رشته ابنیه می باشند دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 
آگهی با به همراه داشتن فتوکپی برابر با اصل رتبه بندی  شرکت )تاییدیه صالحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( و یک جلد رزومه 
کاری کامل شرکت، جهت اعالم آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی توان اجرایی کار توسط دستگاه مناقصه گزار، به مناقصه گزار، به آدرس استان: کرمان، 
بلوار شهید صدوقی ستاد فرماندهی انتظامی استان کرمان،  ساختمان امام حسین )ع( معاونت مهندسی طبقه سوم اداره نظارت و اجرا مراجعه نمایند. 

تلفن: 21821249 - 034
 هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

واگذاری زمین در شهرک فرهیختگان مس
با سند ثبتی و تفکیک شهرداری

 شرایط اقساط و قیمت ویژه
تلفن تماس:

09372423055 و 09374353375. 
آدرس شرکت:خیابان جهاد کوچه 48

طبقه دوم بانک انصار واحد 5

آگهی واگذاری زمین

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

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

و  ورودی  مبادی  کنترل  از  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
خروجی استان کرمان خبر داد.

خبری  نشست  در  نژاد  رشیدی  حمید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
از ۱۵ مورد  اظهار کرد:  با موضوع ویروس کرونا جمع خبرنگاران 
مشکوک ابتالء به کرونا در سطح استان کرمان ۱۲ مورد مربوط به 
بیماران بستری شده در بیمارستان افضلی پور و یک مورد بیمار 
مربوط به یکی از بیمارستان های خصوصی شهر کرمان و بقیه هم 
در سایر شهرستانهای استان کرمان )ارزوئیه( بستری هستند ضمن 
اینکه متأسفانه جواب آزمایشات ۲ نفر بستری شده در بیمارستان 

افضلی پور شهر کرمان مثبت اعالم شده است.
اولیه  آزمایشات   ۱۰۰ تا  صفر  فرآیند  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
ما  اینکه  ضمن  می شود  انجام  کرمان  در  کرونا  ویروس  تشخیص 
تست کرونا به صورت سرپایی نداریم و آزمایشات مربوطه صرفاً در 
آزمایشگاه جواداالئمه که تحت عنوان آزمایشگاه مرجع تشخیص 
کرونا در استان کرمان انجام می شود که دارای پرسنل متخصص 

و زبده ای است.
تست،   ۵۰۰ اندازه  به  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
کیت در اختیار استان کرمان قرار داده شده که از این تعداد ۵۰ 
مورد آن کنترلی و مقایسه ای است ضمن اینکه ما می توانیم روزانه 

بین ۴۰ تا ۵۰ تست را انجام دهیم.
رشیدی نژاد تصریح کرد: در حال کنترل مبادی ورودی و خروجی 
به  متأسفانه ۲ مورد وجود داشت که  اینکه  استان هستیم ضمن 

صورت تجمعی از شهرهای آلوده تر به کرمان سفر کرده بودند.
کسانی  بهداشتی  آموزش های  پنجشنبه شب  از  کرد:  تصریح  وی 
که به شهر کرمان وارد می شوند داده شده و تیم های فوریت های 
پزشکی نیز در مبادی ورودی شهر تب مسافران ورودی را کنترل 
می کنند ضمن آنکه کسانی که دارای تب باالیی باشند را به مراکز 
درمانی منتقل خواهند کرد همچنین این تیم ها در فرودگاه و راه 

آهن کرمان نیز مستقر هستند.
رشیدی نژاد اظهار کرد: کیت های آزمایش تشخیص کرونا تحویل 
استان کرمان داده شده در حالی که طی روزهای اولیه ورود این 
محلول های  و  ماسک  جمله  از  بهداشتی  اقالم  کشور  به  ویروس 
مواجه  با کمبود  استان کرمان  و  و… در سطح کشور  ضدعفونی 
این  تأمین  در جهت  پزشکی  علوم  دانشگاه  این مدت  در  که  شد 

اقالم در تالش بود.
وی افزود: متأسفانه ذخیره های اقالم بهداشتی در داروخانه ها به دلیل 
هجوم مردم کم شده که در این رابطه ما بازرسی های الزم را انجام 
تا هم جلوی گران فروشی و هم احتکار را بگیریم که  خواهیم داد 

متأسفانه عده ای سودجو از این شرایط سوءاستفاده می کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بخشی از سخنان گفت: در 
خصوص تغییر ساعات کار ادارات استان کرمان بنده ۵۰ درصد موافق 
کاهش ساعات کار بودم چون اعتقاد دارم این کاهش ۲ ساعته کار 
با  رجوع  ارباب  تماس  کاهش  موجب  می تواند  مجموع  در  ادارات 
کارمندان شود و حجم ورودی ها نیز کاسته خواهد شد و مردم در 
خیابان ها کمتر تردد خواهند کرد اما در کل اکثر نقاط کشور ساعات 

کار ادارات خود را کاهش داده بودند ما هم تبعیت کردیم.
دوران  جهانی  بهداشت  سازمان  گزارش  براساس  گفت:  رشیدی 
نهفتگی بیماری کرونا ویروس بین ۲ تا ۲۸ روز است ضمن اینکه 
مراکز بهداشتی حاشیه ای شهر نیز فعال شده اند ضمن اینکه بنرها 

و بروشورهای آموزشی در بین مردم توزیع و نصب شده است.
عفونی  ضد  ژل های  حاشیه ای  مناطق  برای  خیر  چند  افزود:  وی 
خریداری و در اختیار مراکز بهداشتی این مناطق قرار داده اند و نیز 
کمیته امداد یک پکیج بهداشتی برای مددجویان خود تهیه کرده 

که در حال حاضر ضرورتی برای توزیع آنها نیست.
رشیدی نژاد یادآور شد: در مورد کنترل خانواده های افراد مشکوک 
با ۱۵ مورد تماس گرفته شد و حتی به درب منازل آنها مراجعه 

ویروس  به  ابتالء  لحاظ  از  را  آنها  خانواده های  اعضای  و  کردیم 
این  ضمن  دارد  ادامه  هفته   ۲ تا  بررسی ها  این  و  کردیم  معاینه 

بیماریابی اطرافیان مهمترین کار است که باید مد نظر داشت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در حال حاضر قرنطینه 
قطعاً  و  نیست  کرمان  در  آن  اجرای  به  نیازی  و  نداریم  عمومی 

قرنطینه ای در کرمان نداریم.
پزشکی  کادر  از  مراقبتی  امکانات  خصوص  در  رشیدی نژاد 
توزیع  نخست  وهله  در  شد:  یادآور  کرمان  سطح  بیمارستان های 
ماسک و دستکش به کادر درمانی تعلق می گیرد اما مدیریت توزیع 
اقالم بهداشتی در دستور کار است همچنین در خصوص گرفتن 
استان  سطح  بیمارستان های  درمانی  کادر  برای  حفاظتی  وسایل 

پیگیر هستیم.
وی در خصوص استفاده از تب سنج ها برای تشخیص بیماری افزود: 
در  و  ندارند  عالمتی  هستند  مبتال  کرونا  به  که  بیمارانی  بیشتر 
افرادی شاید تب وجود  ایجاد شود و در  عده ای ممکن است تب 
اوایل  در  هنوز  اینکه  یا  باشند  بیماری  این  ناقل  اما  باشد  نداشته 
دوران بیماری باشند همچنین باید توجه داشت ممکن است تب 

فرد به دلیل بیماری های دیگر باشد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  از  انتقادات  برخی  خصوص  در  گفت:  وی 
گفت:  نداریم  کرمان  در  کرونا  به  مبتال  فرد  اینکه  برای  کرمان 
کرمان  در  که  نگفته اند  پزشکی  علوم  دانشگاه  مسئوالن  هیچ گاه 
فرد مبتال وجود ندارد بلکه همیشه تاکید کردیم که نمونه مثبت 
آزمایشگاهی نداریم اما افراد مشکوک در استان کرمان وجود دارند 

ضمن اینکه ما دلیلی بر مخفی کاری نداشته و نداریم.
رشیدی ادامه داد: کیت های آزمایشگاهی به کرمان داده شده و از 
امروز به صورت روزانه جواب آزمایش ها ارائه خواهد شد همچنین 
بیش از ۴۰ نمونه آزمایش به تهران ارسال شده که جواب ۲۲ مورد 

آنها آمده است.
خود  سخنان  از  بخشی  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
سازمان  هماهنگی  با  نیز  نانوایی ها  بر  نظارت  درباره  شد:  یادآور 
غله بر نحوه عرضه نان در نانواهایی نظارت جدی خواهیم داشت 
نانواهایی هایی که فرد  از  نان  از خرید  لذا توصیه می کنیم مردم 
دریافت کننده وجه نقد و تحویل دادن نان یکی است، جدا پرهیز 

کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: فعاالن 
با  مقابله  برای  خبرگزاری ها  و  رسانه ها  کمک  با  مجازی  فضای 
شایعات در فضای عمومی باید اطالعات صحیح، کاربردی و شفاف 

را در سریع ترین زمان ممکن به مردم منتقل کنند.
فضای  کمیته  نشست  در  بصیری  محمدصادق  ایرنا،  گزارش  به 
معظم  مقام  افزود:  کرونا  ویروس  با  مقابله  و  پیشگیری  مجازی 
رهبری فضای مجازی را کارزاری می دانند که هرگز به ضرر نیست 
می  دیگری  جای  در  و  شود  استفاده  آن  از  کشور  نفع  به  باید  و 
نباید  و  باشد  می  العاده  فوق  فرصت  یک  مجازی  فضای  فرمایند 
ضایع شود. وی با اشاره به رواج دروغ های گسترده و بی اخالقی 
های زیاد در فضای مجازی درباره ویروس کرونا تصریح کرد: باید 
صدای واضح و درست را به مردم برسانیم و فضای مجازی به هر 

شکل ممکن برای انتشار اخبار صحیح آماده شود و خوراک منطقی 
و دقیق به مردم بدهیم.

برای  قم  از  اتوبوس   ۲ ورود  پیرامون  اخیر  شایعه  به  اشاره  با  وی 
در  شایعه  این  کرد:  اظهار  کرمان  در  سلیمانی  شهید  مزار  زیارت 
فضای مجازی منتشر شد ولی هیچ سندی برای آن ارائه نشد و در 
نهایت جمع بندی ها این بود که هیچ اتوبوسی از قم وارد کرمان 
نشده است و این عکس منتشر شده در فضای مجازی مربوط به 
خردادماه و اعزام مبلغین برای نقاط مختلف کشور بوده و تنها ۲ 
اتوبوس از جیرفت و مشهد قصد ورود به کرمان را داشتند که تحت 

کنترل قرار گرفتند.
مشاور استاندار در امور رسانه و روابط عمومی نیز با اشاره به انتشار 
به  پاسخگویی  در  تأخیر  گفت:  مجازی  فضای  در  متعدد  شایعات 

رسانه ها از جانب مراجع رسمی زمینه را برای انتشار اخبار جعلی 
و شایعات در فضای مجازی فراهم می کند.

عباس تقی زاده افزود: مسیر باید برای خبرگزاری ها و رسانه ها باز 
باشد تا در کمترین زمان به پاسخ برسند.

وی تصریح کرد: در فضای کنونی نیاز داریم روانشناسان به مردم 
امید واقعی بدهند و این فضا باید مدیریت شود چرا که در شرایط 
مرجع  بنابراین وجود یک  دارند  نیاز  کار  به دستور  مردم  بحرانی 

مشخص برای پاسخگویی به مردم نیاز بسیار ضروری است.
مقابله  برای  را  نظرات خود  فعاالن فضای مجازی  این نشست  در 
اخبار صحیح درباره  انتشار  و  انتشار شایعات در فضای مجازی  با 
فضای  در  فعال  گروهی  شد  مقرر  و  کردند  مطرح  کرونا  ویروس 

مجازی تشکیل و به انتشار اخبار صحیح کمک کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

در حال حاضر نیازی به قرنطینه عمومی در کرمان نیست 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان : 

فعاالن فضای مجازی با شایعات درباره کرونا مقابله کنند

خبر
مدیرکل میراث فرهنگی
 استان کرمان خبر داد:

انجام ۴۵۰ مورد بازدید نظارتی
 از تأسیسات گردشگری استان 

 
سال  اسفندماه  ابتدای  از  گفت:  کرمان  استان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
به  این استان  از تأسیسات گردشگری  بازدید نظارتی  جاری ۴۵۰ مورد 

منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان 
کرمان، فریدون فعالی با اشاره به بازدید نظارتی از هتل ها، مراکز اقامتی 
و  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  بر  تأکید  با  استان  گردشگری  و 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: از ابتدای اسفندماه جاری 

تاکنون ۴۵۰ بازدید نظارتی از تأسیسات گردشگری انجام گرفته است.
وی با اشاره به اینکه مدیران بوم گردی استان کرمان به منظور پیشگیری 
فرا  مجازی  فضای  از طریق  را  آموزش های الزم  کرونا  ویروس  از شیوع 
استان  گردی  بوم  واحد  اینکه ۳۳۰  به  توجه  با  کرد:  تصریح  می گیرند، 
صورت  به  الزم  آموزش های  شده اند،  واقع  مختلف  مناطق  در  کرمان 

مجازی انجام می شود.
و  درمان  بهداشت،  وزارت  بهداشتی  کرد: دستورالعمل های  اظهار  فعالی 
آموزش پزشکی به تمامی تأسیسات گردشگری استان کرمان ابالغ شده 

است و همه این مراکز ملزم به رعایت این دستورالعمل ها هستند.
وی با تأکید بر اینکه تا اطالع بعدی هرگونه گردهمایی و برگزاری مراسم 
استان  این  افزود:  است،  ممنوع  کرمان  استان  گردشگری  تأسیسات  در 
دارای ۳۶ هتل و هتل آپارتمان، ۳۰ مهمانپذیر، ۶ هتل سنتی، ۱۴ سفره 

خانه سنتی و ۵۵ مجتمع تفریحی و پذیرایی است.

محلول ضدعفونی کننده 
و ژل دست وارد بازار کرمان شد

مدیر داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: نیاز داروخانه های شهر 
کرمان به محلول ضد عفونی کننده و ژل دست با توزیع پیاپی آن ها تا 

پایان هفته برطرف خواهد شد.
با  گفتگو  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  مدیر  محمد حسیبی 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، گفت: ۷۰ 
داروخانه ی شهر کرمان از لحاظ داشتن محلول ضدعفونی کننده و الکل 

تامین شدند و تولید و توزیع محلول ها به صورت مکرر انجام می شود.
او افزود: محموله بزرگی از ژل دست نیز در بین داروخانه های شهر کرمان 
توزیع شده است و تمام تالشمان بر این است که نیاز بازار را به صورت 

مداوم تامین کنیم.
او بیان کرد: متاسفانه هنوز از لحاظ تأمین ماسک با مشکل مواجه هستیم 
و به مردم توصیه می شود تا رسیدن محموله ماسک از ماسک های پارچه 

استفاده کنند.
حسیبی تصریح کرد: تولید ژل دست و محلول ضدعفونی کننده افزایش 
یافته و پیش بینی می شود نیاز بازار تا پایان هفته به کلی برطرف خواهد 

شد.
او افزود: برای تولید محلول های ضدعفونی کننده با کمبود نسبی ظروف 
زودی  به  نیز  مشکل  این  الزم  پیگیری های  با  که  شدیم  مواجه  آن ها 

برطرف خواهد شد.
داروسازی  دانشکده  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  مدیر 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در تولید محصوالت ضد عفونی کننده 
نقش به سزایی داشته و این امر در تامین نیاز بیمارستان ها بسیار کمک 

کننده بوده است.
او افزود: مردم نگران نباشند نیاز آن ها به محلول های ضدعفونی کننده 
و ژل دست تامین می شود و برای ماسک هم پیگیری های الزم صورت 

گرفته است.

به  آلودگی  از  استانی مدیریت پیشگیری  در جلسه ستاد 
ویروس کرونا مقرر شد از ورود کاروان های زیارتی به ویژه 

از شهرهای آلوده به استان کرمان جلوگیری شود.
عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
در  کارکنان  نگرانی  کاهش  برای  کرمان،  استانداری 

مقرر شد  کرمان  استان  اجرایی  معرض خطر دستگاه های 
با شناسایی و تشخیص مدیران دورکاری برای آنها تعیین 

شود.
ویژه  به  زیارتی  کاروان های  ورود  از  شد  مقرر  همچنین 
و خودروهای  استان جلوگیری شود  به  آلوده  از شهرهای 

مشکوک در ورودی های استان کنترل شوند.
مقرر شد مصوبات جلسات قبلی ستاد و نیز شورای تأمین 
مراسم های  در  پذیرایی  سالن های  تعطیلی  خصوص  در 
عروسی به طور جدی پیگیری شود و از برگزاری این گونه 

مراسم ها جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: با ورود دستگاه قضایی، 
منطقه  در  ریال  میلیارد   ۷۰۰ سرمایه گذاری  با  طال  معدن  یک 
محروم فاریاب که به دالیل زیست محیطی تعطیل شده بود، مجدد 

راه اندازی شد.
اقتصاد  سیاست های  اجرای  استانی  ستاد  نشست  در  موحد  یداهلل 
مقاومتی قوه قضائیه در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان که با حضور 
برگزار  بهشتی دادگستری  استانی در محل سالن شهید  مسئوالن 
شد افزود: پس از کسب گزارشی مبنی بر وجود اختالفات زیست 
محیطی بین شرکت معدن جویان فوالد آریا )معدن طال( با اداره 
قرار  این ستاد  کار  در دستور  موضوع  به  زیست، رسیدگی  محیط 

گرفت.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان اعالم کرد: در جلسه 
و  استماع دغدغه های بخش صنعت و معدن  از  استانی پس  ستاد 
همچنین محیط زیست و اخذ هفت مصوبه مقرر شد مدیران این 
را  آینده دغدغه های زیست محیطی  ماه  شرکت معدنی طی چند 
کاماًل مرتفع کنند و با مصوبه ستاد دستور بازگشایی معدن و رفع 

توقیف آن با هماهنگی مقام قضایی محل صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در نتیجه با ورود دستگاه 
قضایی این استان، یک معدن طال با سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد 
ریالی در منطقه محروم فاریاب که به دالیل زیست محیطی تعطیل 
شده بود، مجدد راه اندازی شد و از بیکار شدن قریب به ۸۰ کارگر 

و مهندس در این معدن جلوگیری بعمل آمد.
وی با اشاره به حمایت های قضایی برای توسعه سرمایه گذاری در 
استان، گفت: روند جذب سرمایه گذاری و توسعه صنعتی و معدنی 
باید به نحوی دنبال شود که سرمایه گذاران پس از اخذ مجوزهای 

مورد نیاز قانونی در این راستا اقدام کنند.
انجام  از  پس  که  شده  مشاهده  مواردی  در  زیرا  داد:  ادامه  وی 
هزینه  سایر  و  برداری  باطله  نیاز،  مورد  تجهیزات  خرید  مطالعات، 
ها، احداث واحدهای معدنی و صنعتی با مشکل مواجه می شود و در 
مواردی مشاهده می شود در یک سو سرمایه گذاری ها و فعالیت های 
انجام شده و لیکن در سوی دیگر تهدیدات و اثرات زیست محیطی 
برای جمعیت منطقه را داریم که باید به نحوی مدیریت شود که 

سالمت عمومی نیز تهدید نشود.
و  معدنی  واحدهای  احداث  روند  که  مطلب  این  به  اشاره  با  وی 
صنعتی در برخی موارد به شکلی است که موجب سردرگمی سرمایه 
سئوال  داشت:  اظهار  می شود،  حاکمیت  و  قضایی  نهادهای  گذار، 
جدی مردم از مسئوالن این است که چرا به دلیل ناهماهنگی بین 
مشکل  با  مردم  که  شود  اقدام  نحوی  به  باید  حاکمیتی  نهادهای 

مواجه شوند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان خاطرنشان کرد: اگر حتی 
یک فرد بر اثر مواد مورد استفاده در فعالیت های صنعتی یا معدنی 
جان خود را از دست دهد قابل اغماض و بخشش نیست و بر اساس 
مجوزهای قانونی تالش می شود که ضمن حفظ زمینه های اشتغال 
فعالیت شود که محیط  به نحوی  در حوزه های صنعتی و معدنی، 

زیست و حیات جانداران حفظ شود.
در  و  است  قانون  اجرای  قضا،  دستگاه  شان  کرد:  خاطرنشان  وی 
مسیر حمایت از سرمایه گذاری و توسعه، با فعالیت ها و رفتارهای 

خالف قانون برخورد می شود.

در جلسه ستاد استانی مدیریت پیشگیری از کرونا تصویب شد؛

از ورود کاروان های زیارتی به ویژه از شهرهای آلوده به کرمان جلوگیری می شود

راه اندازی مجدد یک معدن  طال در جنوب کرمان
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خنده 
کاش دلهــا از وفـا  آکنــده بود
چشم ها چون دستها بخشنده بود

یـک نگــاه عاشقــانه باز هــم
پیش چشـم رهگـذر زیبنـده بود

شـانه ها می شد پنـاهی امن تر
روی شانه، اشک ها شرمنده بود

ابـرهــای آرزو بار دگــر
بی هـراس از چتـرها بارنده بود
»دوستت دارم«به جای قهر، قهر

تا قیـامت ، روی لب ها زنـده بود
درد های ما دوایی کهنـه داشت
خنــده های ما ، نه آزارنـده بود

کاش جای اشکهـا ، لبخنــدها
تا ابد در قصــه ها پاینــده بود

خنـده هـم روزی دوای درد بود 
کاش دارویـی برای خنــده بود 

مهدی ایرانمنش پور 
کرمانی

جان و جهان
جریان  روزگارم  در  که  ممنونم  تو  از 
به  تو  با  تا  زنی  می  لبخند  و  داشته 
از  تر  نازنین  ای  ادامه دهم.  ام  زندگی 
ام  دلخوشی  جهان  های  خوبی  تمام 

قلبت  های  دریچه  ام.  مانده  زنده  امروز  تا  که  هستی 
را به روی حرف بدخواهان بسته ای تا من در آفتاب 
نگاهت جان بگیرم. تو که باشی می توان غصه ها را 
قسمت  مردم شهر  با  را که  هایت  مهربانی  دوام آورد 
می کنی یک تکه را به خانه ی من بیاور تا همچنان در 
روی پاشنه بچرخد و تو را در چهارچوب زندگی ام 
ببینم. با تو پر از بارانم تا به خواستن های دوباره مصمم 
زمستان  اگر  حتی  بشکنی  را  سکوتم  دوباره  و  باشم 
تو  هم  باز  بزند  دامن  هایمان  تشنگی  به  کویر  و  باشد 
برای تمام خستگی ها یک منزل امن خواهی بود. یک 
ترانه ی دلگرم کننده خواهد بود. گاهی با من حرف 
می زنی که دست های زندگی را بگیرم و از تشنگی 
نمیرم تو صبح را با عطر نسترن در شهر بچرخانی. از تو 
ممنونم که به من جرات آرزو کردن داده و تا دوباره 
تمام روزهایی  برای  با روزگار همراه شوم.  و  برخیزم 
که تحملم کردی از تو ممنونم. وقتی که اینجایی کوله 
بار خستگی ام را از دوشم برداشته و بهار را در دریچه 
هایم به تصویر می کشی. چگونه رهایت کنم وقتی که 
بی اعتنا به دردهایم در تو محصور شده ام. صبورانه در 
مسیرت لبخند می زنم تا دردی روی دردهایت نباشم 

تو بهانه ی خوبی هستی که تا ابد دوام بیاورم. 
با خنده ی تو جان و جهان را دارم 

از خانه ی تو نام و نشان را دارم
درخواب منی و زندگی می خندد 

با عشق کلید آسمان را دارم

به قلم 
مهناز سعید 

آیا بهبودیافتگان دوباره به کرونا مبتال می شوند؟ 
سرویس علم و سالمت کرمان امروز

  متخصصان در مجموع پاسخی قانع کننده درباره چرایی مشاهده 
ابتالی مجدد برخی افراد بهبود یافته به ویروس کرونا ندارند. برخی 
بر این باورند که در واقع چنین اتفافی رخ نمی دهد بلکه این ویروس 
تا  می ماند  باقی  یافته  بهبود  فرد  بدن  در  شده  ضعیف  صورت  به 
شرایط مجدداً برای ظهور آن فراهم شود. با این همه هنوز این سوال 
بی پاسخ مانده است که این ویروس تا چه مدتی می تواند در بدن 
می توانند  احتمالی  واکسن های  آیا  و  بماند  پنهان  یافته  بهبود  فرد 

افراد را برای همیشه از این ویروس مصون بدارند؟
  اخیرا گزارش هایی منتشر شده است که تعدادی از مبتالیان به 
کروناویروس جدید پس از بهبودی کامل، دوباره به این ویروس آلوده 
شده اند. روشن است که دانش ما درباره این ویروس ناشناخته بسیار 
بیماری  این  تشخیص  آزمایشات  می توان  آیا  بنابراین  است  اندک 
به  که  افرادی  است  ممکن  آیا  کرد؟  تصور  رخداد ها  این  مقصر  را 
طور کامل از عفونت کروناویروس جدید بهبود می یابند، دوباره در 
آینده آلوده شوند؟ نشریه نیویورک تایمز طی گزارشی به یافته های 
شاید  تا  است  پرداخته  زمینه  این  در  شناس  ویروس  دانشمندان 

پاسخی برای این پرسش ها بیابد.
ماجرا از آن جا آغاز می شود که دولت ژاپن در هفته جاری، رسماً 
ابتالی مجدد یک مبتالی بهبود یافته به کروناویروس جدید را اعالم 
کرد. بر اساس این گزارش دولت ژاپن، یک زن در شهر اوزاکا، پس از 
بهبودی کامل و مرخص شدن از بیمارستان، مجدداً به کروناویروس 
تایید کرده است.  آزمایشات پزشکی  را  امر  این  و  آلوده شد  جدید 
همراه با گزارش های مربوط به موارد مشابه در چین، این پرونده در 

ژاپن سواالت ناراحت کننده ای را به دنبال داشت.
ها-خانواده  کروناویروس  از  که  افرادی  بین  در  مجدد  آلودگی 
ویروس هایی که عامل اصلی بیماری سرما خوردگی هستند- بهبود 
یافته اند، امری شایع است. اما پاتوژن این ویروس ها با کروناویروس 
که  نیست  بعید  معتقدند  کارشناسان  و  است  متفاوت  بسیار  جدید 

افراد بهبود یافته از این ویروس دوباره به آن مبتال شوند.
»فلورین کرامر«، ویروس شناس دانشکده پزشکی ایکان در مونت 

بگویم  نمی توانم  »من  می گوید:  این خصوص  در  نیویورک،  سینای 
که چنین اتفاقی نمی تواند دوباره رخ دهد یا هرگز رخ نخواهد داد، 
اما بعید به نظر می رسد که چنین آلودگی مجددی در مدت زمان 
کوتاه رخ دهد.« وی افزود که حتی در خفیف ترین عفونت ها هم باید 
برابر  از ایمنی بدن فرد بهبود یافته در  حداقل برای مدت کوتاهی 

ویروس ها محافظت کرد.
هنگام  می شوند،  آلوده"  "مجدداً  که  بیمارانی  زیاد،  احتمال  به 
حمل  خود  با  را  ویروس  از  اندکی  میزان  بیمارستان،  از  ترخیص 
می کردند که آزمایشات صورت گرفته نتوانسته آن را تشخیص دهد. 
حتی اگر چنین مواردی، گه گاه در نقاط مختلف جهان گزارش شود، 
به نظر نمی رسد که این تعداد آنقدر قابل توجه باشد که به عنوان 

عامل جدیدی برای شیوع بیماری ویروسی، ایجاد نگرانی کند.
روز پنجشنبه گذشته گزارشی در JAMA منتشر شد که بر اساس 
آن فرضیه ابتالی مجدد افراد مبتال شده به ویروس را حتی مدت ها 
تایید می کند. آزمایشات ژنتیکی ویروسی بر روی  از بهبودی،  پس 
چهار پزشک متخصص که در معرض ویروس در ووهان چین قرار 
داشتند، نشان می دهد که پنج تا ۱۳ روز پس از بهبودی کامل آن 
ها، کماکان وجود ویروس در بدن آن ها مثبت گزارش می شود. با این 
حال چنین امری لزوماً به معنی آن نیست که این افراد هنوز قادر به 

آلوده کردن دیگران هستند.
این ماجرا  نیز در  این میان نقش تست های تشخیص ویروس  در 
 PCR مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال آزمایش تشخیصی
است  ویروس  تشخیص  تست های  مهمترین  و  دقیق ترین  از  یکی 
آزمایش تشخیصی  آزمایشگاه هاست.  از  بسیاری  استفاده  مورد  که 
PCR بسیار حساس است و می تواند مواد ژنتیکی را حتی از یک 
مولکول تک ویروسی نیز شناسایی کند. به عبارت دیگر این آزمایش 
ممکن است فقط بقایای ویروس های از بین رفته را تشخیص دهد. 
در این خصوص دکتر کرامر می گوید؛ آزمایشات PCR ممکن است 
ماه ها پس از بهبود بیماری سرخک، بقایای ویروس های این بیماری 
را شناسایی کند که ممکن است به ویروس فعال اشتباه گرفته شود.

احتمال دیگر این است که برخی از آزمایشاتی که تست را منفی 
در  نمونه ها  یا  باشد  نشده  انجام  دقیق  صورت  به  می دهند،  نشان 
دمایی که ویروس غیر فعال می شود، گرفته شده باشند. همچنین 

تست سواب گلو نیز ممکن است ویروسی را که در جای دیگری از 
بدن پنهان است را از دست بدهد و آن را شناسایی نکند. »مارک 
دانشگاه  در  عمومی  بهداشت  دانشکده  اپیدمیولوژیک  لیپسچ«، 
هاروارد در این خصوص توضیح می دهد که: هنگامی آزمایش مورد 
نظر مثبت خواهد بود که به اندازه کافی ویروس در سواب قرار گیرد؛ 
تست  نتیجه  باشد،  نداشته  وجود  سواب  در  ویروسی  اگر  بنابراین 
بدن  تمام  نیست که  آن  معنای  به  امر  این  ولی  بود،  منفی خواهد 

عاری از ویروس است.
این زن ژاپنی در ابتدا عالئم خفیف عفونت کروناویروس جدید را 
نشان داد که در اواخر ژانویه نتیجه آزمایش او مثبت گزارش شد. 
وی در بیمارستان تحت مراقبت قرار گرفت و پس از دوره درمان، 
در تاریخ ۱ فوریه از بیمارستان مرخص شد. این فرد روز چهارشنبه 
گذشته به علت درد گلو و احساس درد در قفسه سینه، مجدداً به 
بیمارستان مراجعه کرد که تست او برای بار دوم مثبت اعالم شد. 
امر  این  نظر می رسد که  اظهار کرد: »به  باره  این  لیپسچ در  دکتر 
باشد«.  واقعی ویروس در شکل عفونی  می تواند یک تجدید حیات 
با این حال، وی افزود که تفسیر چنین موارد منفردی واقعاً دشوار 

است.
این در حالی است که یک نکته نگران کننده درباره کروناویروس 
جدید وجود دارد که این بیماری از آنچه که به عنوان یک عفونت 
ویروس  که  معنی  این  به  کند؛  پیروی  می شود  شناخته  دوفازی 
از عالئم  یابد و مجموعه های مختلفی  ادامه  و  مانده  باقی  همچنان 
را نسبت به دوره اولیه ایجاد کند. یافته ها نشان می دهد در بیمارانی 
که به ابوال آلوده شده اند، ویروس ممکن است ماه ها در بیضه ها یا 
چشم ها حتی پس از بهبودی باقی بماند و می تواند دیگران را آلوده 

کرده و همه گیری را ادامه دهد.
توضیح  در  کلمبیا،  دانشگاه  شناس  ویروس  راسموسن«،  »آنگال 
دیگری  عالئم  است  ممکن  یافته  بهبود  فرد  می گوید،  مساله  این 
وی  دهد.  بروز  خود  از  را  عصبی  مشکالت  و  خوابی  بی  جمله  از 
افزود، در این حالت ما نمی دانیم که آیا این عالیم مربوط به بیماری 
کروناویروس جدید است یا خیر. به عبارت بهتر »ما چیزی در مورد 
این ویروس نمی دانیم«. به گفته وی، کروناویروس ها هنوز به درستی 
 ،SARS شناخته نشده اند. به طور کلی تا قبل از بیماری همه گیر

کروناویروس ها، چندان بیماری های جدی تلقی نمی شدند.

پیش از این بعضی دانشمندان معتقد بودند که بدن افراد آلوده 
به کروناویروس جدید آنتی بادی هایی تولید می کنند که در آینده از 
آن ها در برابر چنین بیماری هایی محافظت می کند. گزارش مربوط 
است  ممکن  ایمنی  مصونیت  که  می دهد  نشان  نیز  بیمار  یک  به 
حداقل هفت روز به طول انجامد. دکتر »استنلی پرلمن«، متخصص 
کروناویروس در دانشگاه آیووا می گوید، اما این یافته نه شگفت آور 
اینجا  »در  گفت:  خصوص  این  در  وی  بخش.  اطمینان  نه  و  است 
مسئله این است که ویروس را در مدت هفت ماه یا یک سال بعد 
مشاهده خواهید کرد. این همان چیزی است که ما به آن اهمیت 

می دهیم.«
باعث  که  است  مواردی  شبیه  نزدیک  از  جدید  کروناویروس 
بیماری های عفونی SARS و در میزان کمتری MERS می شود. 
دکتر پرلمن با تأکید بر این نکته افزود، هیچ گزارشی مبنی بر ابتالی 
مجدد عفونت با ویروس SARS تا کنون گزارش نشده است و تنها 
MERS شنیده  از  بهبودی  در حال  فردی  مورد  در  گزارش  یک 
دکتر  تحقیقات  است.  شده  مبتال  بیماری  این  به  مجدداً  که  است 
پرلمن در مورد بیماری MERS نشان داده است که قدرت پاسخ 
افرادی که  اما حتی در  به شدت عفونت بستگی دارد،  ایمنی بدن 
ایمنی  پاسخ  باید شدیدترین  که   - بیماری شدیدی هستند  دارای 
را ایجاد کند - به نظر می رسد که بیماری در طی یک سال از بین 

می رود.
مساله ماندگاری مصونیت ایمنی، در هنگام طراحی واکسن برای 
ویروس جدید نیز یک سوال اساسی خواهد بود، خصوصاً اگر ویروس 
تبدیل به یک تهدید فصلی مانند آنفوالنزا شود. »ماهیت مصونیت 
از این ویروس پس از عفونت چیست؟« دکتر لیپسچ می گوید: »این 

یک سوال تحقیقاتی است که فوراً باید پاسخ داده شود.«
متخصصان در مجموع پاسخی قانع کننده درباره چرایی مشاهده 
ابتالی مجدد برخی افراد بهبود یافته به ویروس کرونا ندارند. برخی 
بر این باورند که در واقع چنین اتفافی رخ نمی دهد بلکه این ویروس 
تا  می ماند  باقی  یافته  بهبود  فرد  بدن  در  شده  ضعیف  صورت  به 
شرایط مجدداً برای ظهور آن فراهم شود. با این همه هنوز این سوال 
بی پاسخ مانده است که این ویروس تا چه مدتی می تواند در بدن 
می توانند  احتمالی  واکسن های  آیا  و  بماند  پنهان  یافته  بهبود  فرد 

افراد را برای همیشه از این ویروس مصون بدارند؟

روایت »کرمان امروز« از خانه تکانی عیدانه در ایام شیوع کرونا با نگاهی به توصیه های سازمان آتش نشانی کرمان؛ 

از رنج کرونا تا دغدغه خانه تکانی

اشاره:
تکانی  خانه  سال،  پایانی  روزهای  به  شدن   نزدیک  با 
دارد  که  مضاعفی  لذت  بر  عالوه   خانه  کردن  تمیز  و 
نکات  رعایت  عدم  و  آگاهی  عدم  اثر  بر  گاهی  متاسفانه 
ایمنی حوادثی هم  به وقوع می پیوندد. امسال همه چیز با 
سال گذشته تفاوت دارد، خانه تکانی عید هم از این جمله 
است، مردم این روزها اضطراب و واهمه مبتال شدن به این 
ویروس خطرناک را دارند و از سویی هم خانه تکانی عید 
را نمی توان نادیده گرفت. اما امسال به غیر از تفاوت های 
معنوی، از لحاظ خطرهای ناشی از مواد ضد عفونی کننده 
الکل در خانه ها نیز احساس  و نگهداری از حجم باالی 
خطر می شود. این روزها ضد عفونی کردن سطوح بیشتر 
اتفاق می افتد که ممکن است در اثر بی احتیاطی منجر 
به آتش سوزی شود سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
کرمان با توجه به نزدیک شدن به آغاز فصل بهار و انجام 
خانه تکانی توسط شهروندان توصیه هایی را در این باره 
ارایه کرد که در گزارش امروز به این موضوع پرداخته ایم.

خانه تکانی سنتی کهن
خانه تکانی سنتی است که از دیرباز در ماه پایانی سال 
برای استقبال از بهار انجام می شود که برگرفته از تازگی 
و نو شدن می باشد. افراد خانه های خود را از گرد و خاک 
پاک می کنند اما در روایات دینی و مذهبی ما آمده است 
که خانه تکانی ظاهر قضیه است و باید خانه تکانی اصلی 
در  باید  تحول  و  تغییر  انجام شود،  آدمی  قلب  و  در دل 

رفتارها باشد و دل ها از کینه و کدورت ها پاک شود.
یک  ایرانیان  از  بسیاری  برای  تکانی،  خانه  حال  این  با 
اصل است. چرا که این امر را اولین مشخصه نزدیک شدن 
تکانی  خانه  دانند.  می  سال  دیگر  روزهای  و  نو  سال  به 
و  پرده  مثل  خانه  لوازم  کردن  تمیز  و  به شستن  بیشتر 
فرش و لباس است که البته باید در این زمینه به مصرف 
بهینه آب هم توجه داشت که در شماره های پیشین  به 

طور مفصل به این موضوع پرداخته ایم.
تداخل خانه تکانی و کرونا

ما در خانه تکانی آلودگی ها را از اطراف خود دور می 
کنیم و به نظافت روی می آوریم. اما امسال وضع  به گونه 
ای دیگر است و همه گرفتار ویروس منحوسی شده ایم  به 

اسم کرونا! ویروسی که حتی شنیدن نامش برای بسیاری 
از ما هراس انگیز است. بهتر است خانه تکانی امسال را با 
احتیاط بیشتر انجام دهیم و در همه موارد از دستکش و 
ماسک و ژل های ضد عفونی کننده استفاده کنیم چرا که  
باز ممکن است هر یک از سطوحی که ما به آن دست می 

زنیم آلوده  با ویروس باشد.
  توصیه های ایمنی سازمان آتش نشانی کرمان 

از سوی دیگر عده ای از شهروندان ممکن است در این 
روزها که کرونا ویروس در شهر شیوع پیدا کرده با خرید 
الکل صنعتی و نگه داشتن آن در منزل قصد ضد عفونی 
کردن سطوح و برخی از بخش های خانه را داشته  باشند 
که ممکن است در اثر بی احتیاطی منجر به آتش سوزی 
اثر  در  است  ممکن  حالت  ترین  خوشبینانه  در  و  شده 
استفاده بی رویه از آن در جهت ضد عفونی کردن منزل 
پوست دست  به  آسیب  موجب  کرونا  ویروس  از خطرات 
شود که شهروندان باید نکات ایمنی جهت حفظ سالمتی 

و پیشگیری از اتش سوزی را جدی بگیرند.
در این زمینه آتش نشانی کرمان  به شهروندان توصیه 

می کند؛ مواد ضد عفونی کننده و الکل را  به مقدار مورد 
آن  نیاز  حد  از  بیش  نگهداری  از  و  کرده  خریداری  نیاز 
خودداری کرده و از دسترس کودکان و اطفال دور نگاه 
دارند. در هنگام تهیه محلول ضد عفونی، نکات ایمنی را 
رعایت کرده و در حضور کودکان این کار را انجام ندهند. 
روشن  سیگار  و  زیاد  گرمای  باز،  های  شعله  نزدیکی  در 
استفاده نشود. همچنین الکل صنعتی بر روی سطوح داغ 
و نزدیکی شعله های گاز و سماور و... استفاده نشود و در 
صورت اتش گرفتن با استفاده از خاموش کننده هایی غیر 

از آب، آن را خاموش کنند. 
به نکات ایمنی هنگام کار با شوینده ها نیز دقت کنیم. 
مواد شوینده مختلف را با یکدیگر ترکیب نکنیم و از مواد 
قوی شوینده زیاد استفاده نشود. از ورود جوهر نمک به 
تصفیه  قابلیت  چون  کنیم  خودداری  فاضالب  سیستم 
باعث  خود  که  کند  می  آلوده  را  آب  و  ندارد  را  شدن 

بیماری های زیادی می شود. 
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری کرمان در همین  زمینه با بیان اینکه شهروندان 

در ایام خانه تکانی مراقب مسمومیت ناشی از  شوینده ها 
باشند، و از ریختن مواد قابل اشتعال در چاه های فاضالب 
این  آتش سوزی  یا  انفجار  احتمال  زیرا  کنید،   خودداری 

مواد زیاد است.
با اشاره به نزدیک شدن به روزهای   ،  " "رضا میرزایی 
پایانی سال و سنت خانه تکانی یکی از سنت های حسنه 
ایرانیان، همگام با نو شدن طبیعت، به شهروندان توصیه 
کرد: برای جلوگیری از وقوع حوادث در انجام خانه تکانی 
نکات ایمنی را رعایت کنند تا شاهد حوادث تلخ و ناگوار 

برای آنها نباشیم.
از  استفاده  ادامه داد: در زمان نظافت خانه خود و  وی 
نردبان و یا چهار پایه، از سطح اتکای آن با زمین کاماًل 
نردبان دو طرفه  استاندارد آن و  نوع  از  باشید و  مطمئن 
آشپزخانه،  کف  پرده،  شست وشوی  کنیدواز  استفاده 
توسط  هستند  روغنی  مواد  به  آلوده  که  غیره  و  حمام 
مواد سریع االشتعال )بنزین( جداً خودداری کنید و مواد 
در  را  غیره  و  نمک  جوهر  سفیدکننده ها،  مانند  شوینده 
حد  در  و  نکرده  رها  کودکان  دسترس  در  و  زمین  روی 
استاندارد از آنها استفاده کنید و حتی االمکان خانه تکانی 
بروز  ضریب  تا  داده  انجام  کودکان  غیبت  زمان  در  را 

حوادث کاهش یابد.
میرزایی خاطرنشان کرد: در زمان پاک کردن شیشه و 
پنجره های منزل، احتیاط الزم را انجام دهید و از رفتن بر 
روی نرده ها و یا قرنیزهای آن خودداری کنید و در هنگام 
از  روشنایی  چراغ  و  لوستر  مانند  برقی  لوازم  شست وشو 
قطع کامل برق مطمئن شوید؛ در غیر این صورت احتمال 
برق گرفتگی افراد بسیار زیاد است، به همین دلیل ابتدا 
برق وسیله برقی را قطع و سپس نسبت به پاکسازی آن 

اقدام نمایید.
لوازم  جابه جایی  زمان  کرد:  توصیه  شهروندان  به  وی 
خانگی به خصوص اجاق گاز احتیاط الزم را انجام دهید، 
و تمام اتصاالت مربوط به گاز اعم از شهری و کپسول را 
توسط آب و صابون چک کرده تا از عدم نشتی گاز مطمئن 
موقع شیلنگ های  به  تعویض  به  نسبت  در ضمن  شوید، 

رابط گاز فرسوده اقدام کنید.
شهر  ایمنی  وخدمات  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
به موقع خاموش کننده دستی  کرمان عنوان کرد: شارژ 
آتش نشانی موجود در محیط خانه می  تواند در زمان آتش 
به شما کمک بسزایی کند، پس توصیه  احتمالی  سوزی 
می شود نسبت به شارژ و آماده به کار بودن آن اقدام کنید  
و در صورت بروز حادثه سریعاً باشماره ۱25 سازمان آتش 
حفظ  با  و  نموده  حاصل  تماس  ایمنی  وخدمات  نشانی 

خونسردی نشانی دقیق محل حادثه را اعالم کنید.

   امسال همه چیز با سال گذشته تفاوت دارد، خانه تکانی عید هم از این جمله است، مردم 
این روزها اضطراب و واهمه مبتال شدن به این ویروس خطرناک را دارند و از سویی 
هم خانه تکانی عید را نمی توان نادیده گرفت. اما امسال به غیر از تفاوت های معنوی، 
از لحاظ خطرهای ناشی از مواد ضد عفونی کننده و نگهداری از حجم باالی الکل در خانه 
ها نیز احساس خطر می شود. این روزها ضد عفونی کردن سطوح بیشتر اتفاق می افتد 
که ممکن است در اثر بی احتیاطی منجر به آتش سوزی شود. در این زمینه آتش نشانی 
کرمان به شهروندان توصیه می کند؛ مواد ضد عفونی کننده و الکل را  به مقدار مورد نیاز 
خریداری کرده و از نگهداری بیش از حد نیاز آن خودداری کنند تا سالی عاری از حادثه 

را پشت سر بگذاریم و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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تقی مدرسی که بود و برای ادبیات ایران چه کرد؟ 

تعداد بیماران مبتال به کرونا در کرمان به 10 نفر رسید

 
در  و  تهران  در   1311 مهرماه   17 مدرسی  تقی   
را  کتابش  نخستین  او  آمد.  دنیا  به  روحانی  خانواده ای 
نوشت. یک  با عنوان »دائم الخمر« در سن 13 سالگی 
اثری  نوشت؛  را  رمان »سایه های وجود«  بعد هم  سال 

که هرگز منتشر نشد.
رشته  در  را  خود  تحصیالت  سال 1332  در  مدرسی 
پزشکی ادامه داد و از سال 1336 به عنوان سردبیر مجله 
در  کرد.  آغاز  را  مطبوعاتی اش  فعالیت  »صدف«  ادبی 
سال 1338 با پژوهشی درباره مراسم »زار« )پایان نامه( 
شد  فارغ التحصیل  تهران  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  از 
و به ایاالت متحده آمریکا رفت. دو سال بعد به عنوان 
رزیدنتی در رشته روان پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه 

دوک دست یافت.
و  نوزادان  روان پزشکی  رشته  در  نیز   1343 سال 
)مونترال(  دانشگاه مک گیل  از  با درجه ممتاز  کودکان 
تیلر،  آن  با   1343 سال  در  او  شد.  فارغ التحصیل 

رمان نویس آمریکایی، ازدواج کرد.
او«،  تنهایی  و  »یکلیا  از:  عبارت اند  نویسنده  این  آثار 
و  غایب«  آدم های  »کتاب  شریفجان«،  »شریفجان 

»آداب زیارت«.
تقی مدرسی به سال 1334 اولین اثر خود را منتشر 

می کند، رمانی با عنوان »یکلیا و تنهایی او« که با نوعی 
عتیق،  عهد  داستان های  از  برداشتی  و  اسطوره وار  نگاه 
و  منظم  روایتی  نیز  و  زیبا  و  محکم  توصیفی،  زبانی 
ابتدای  همان  در  نویسنده  است.  شده  نوشته  منسجم 
نقطه  می شود؛  مواجه  اوج  نقطه  یک  با  نویسندگی اش 
اوجی که نه تنها نام او را در ادبیات سال های دهه سی 
به  تا  ایران  داستان نویسی  صدساله  تاریخ  کل  در  بلکه 

امروز تثبیت می کند.
 این کتاب او کلیتی جهان – انسان شناختی را فارغ 
بر  موضوعی  قالب  در  جامعه شناختی  نگاه  هرگونه  از 
روایت  عتیق(  )عهد  مقدس  کتاب  اسطوره های  مبنای 
همواره  ایران  که جامعه  در سال هایی  آن هم  می کند، 
و  و می توانسته موضوع ها  بوده  و تحول  تغییر  در حال 
مضمون های متعدد و متنوعی را به هنرمند و روشنفکر 

زمانه اش پیشنهاد کند.
این  تمام  از  دور  به  مدرسی  تقی  احوال،  این  همه  با 
می نویسد  را  او«  تنهایی  و  »یکلیا  جدال ها  و  اتفاق ها 
که از نظر موضوع محتوا و فرم با آن همه فراز و فرود 
در جامعه دهه سی نشان دهنده جسارت تقی مدرسی 
است، همان جسارتی که بورخس هم در آثارش از خود 
در  مدرسی  تقی  نویسندگی  اول  دوران  می دهد.  نشان 

همین رمان »یکلیا و تنهایی او« است.
در نهایت پس از این که تقی مدرسی »یکلیا و تنهایی 
او« را می نویسد به آمریکا می رود؛ بنابراین تقی مدرسی 
یک نویسنده مهاجر است، پس مسلماً با فضای فرهنگی 
همین  و  دارد  آشنایی  سال ها  آن  اجتماعی  و  سیاسی 
آشنایی و ذهنیت اوست که قلم مدرسی را در آفرینش 
آمریکا  در  او  اقامت  و  مهاجرت  دوران  در  آثارش  باقی 

با  متفاوت  مسیری  دقیقاً  یعنی  درگیر می کند.  با خود 
آن چه در آفرینش »یکلیا و تنهایی او« در پیش گرفته 

بود.
یک  را  مدرسی  تقی  باید  آیا  نکته  این  به  توجه  با 
که  این  یا  و  بیاوریم  حساب  به  نوستالژیک  نویسنده 

بگوییم او هم گرفتار غم غربت شده است؟
به هر حال هر سه اثر او »شریفجان شریفجان«، »کتاب 
آدم های غایب« و »آداب زیارت« پیوند نمایان تری را با 

جامعه برقرار می کنند.
هر سه  محتوای  در  هم  و  فرم  در  هم  مدرسی  تقی   
فاصله  او«  تنهایی  و  »یکلیا  رمان  با  کلی  به  آثار  این 

زبان،  می کند.  تجربه  را  دیگری  ادبیات  و  می گیرد 
و  موضوع  نیز  و  متن ها  نظام  و  معماری  روایی،  شیوه 
محتوای داستان ها همگی در تقابل با اثر اول نویسنده 
وارد مرحله دوم  لذا مدرسی  را می زنند.  حرف دیگری 

نویسندگی خود می شود.«
جنگ  درباره  مدرسی  تقی  زیارت«  »آداب  رمان  اما 
است و در این رمان جنگ به شکل محوری و مرکزی 

نمود نیافته است.
می نویسد:  زیارت«  »آداب  درباره  حنیف  محمد   
واقع گرایانه  داستانی  قالب  در  گرچه  زیارت«  »»آداب 
پرداخت شده است، اما با نگرشی به تاریخ گذشته ایران 

عظیم  لشکرکشی های  و  یونان  و  ایران  جنگ های  و 
دریایی و همین طور با اشاره های گاه و بی گاه به مانویت، 

به یک رمان سمبولیک نزدیک می شود.
هادی بشارت، درست در لحظاتی که از وضع موجود 
و  می برد  پناه  خود  گذشته های  به  می شود،  خسته 
با  مقابله  در  را  وطن  ناتوانی  و  ضعف  که  هنگامی 
بزرگ  جنگ های  می نمایاند،  داخلی  کوچک  مشکالت 

ایران و هخامنشی را با یونانی ها به یاد می آورد.
»آداب زیارت« رمان شخصیت است و کم تر از حادثه 
و بحران سود می جوید. با این حال، جز هادی بشارت و 
نیلی، بقیه شخصیت ها کم رنگ هستند و خود را نشان 
نمی دهند. بی اطالعی نویسنده و در نتیجه اشتباه وی از 
کارکرد نهادهای دینی در ایران نیز از دیگر عیوب رمان 

به شمار می رود.
داستان  از  بخشی  در  بشارت  هادی  مثال،  عنوان  به 
فریاد می کشد: »مرا ببرید به مسجد، می خواهم حاکم 
شرع را ببینم.« در حالی که هر آدمی چون هادی بشارت 
که عمرش را در کتابخانه خصوصی خود گذرانده و فقط 
اخبار رادیو را شنیده است باید بداند که مسجد، محل 

کار حاکم شرع نیست.
به  ورودش  توانایی  و  نیلی  بودن  کنترل  غیرقابل 
که  است  عیوبی  دیگر  از  هم  نظر  مورد  مکان های 
داستان را از حقیقت مانندی دور می کند. معلوم نیست 
چگونه نیلی می تواند از درهای قفل شده بگذرد و معلوم 
نمی شود چگونه غیبت طبیعی او می تواند باعث دلهره و 

اضطراب برادرش احمد بیات شود.«

منبع: خبرگزاری ایسنا

معاونت  بیماری های  با  مبارزه  گروه  مدیر   - ایرنا   - کرمان 
آزمایش 6  تاکنون  اینکه  بیان  با  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی 
بیمار مبتال به کرونا در کرمان مثبت اعالم و نتایج چهار مورد از 
این آزمایشات امروز اعالم شده گفت: این آمار مربوط به نمونه های 

ارسال شده از روز شنبه هفته گذشته تاکنون است.
به گزارش ایرنا، مهدی شفیعی روز دوشنبه در نشست خبری با 
محوریت ویروس کرونا افزود: حال عمومی بیماران مبتال به کرونا 
در کرمان مساعد است و تا چند روز آینده تعدادی از این افراد از 

بیمارستان مرخص می شوند. 
وی اظهار داشت: امکان انجام آزمایشات مربوط به کرونا از ابتدای 
هفته جاری در مرکز استان کرمان ایجاد شد و این مهم حدس و 
گمان ما را در مورد گردش ویروس کرونا در این استان ثابت کرد.

وی روند تعداد ابتالی افراد به کرونا ویروس را در استان کرمان 
رو به افزایش اعالم و تصریح کرد: دوره ماندگاری ویروس کرونا در 
باالیی  انتقال  ویروس علی رغم  این  زیاد است  بیرون  محیط های 
که دارد اما تقریبا در 8۰ درصد موارد بدون عالمت یا دارای عالئم 
خفیف است که همین امر موجب انتشار و شیوع باالی این بیماری 

در جامعه می شود.
مدیر گروه مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان ادامه داد: تعداد بیماران بستری شده مشکوک به 
کرونا در شهر کرمان متغیر است و در حال حاضر حدود 3۵ بیمار 

تنفسی در بیمارستان افضلی پور شهر کرمان بستری هستند.
وی اظهار داشت: بیماران متال به ویروس کرونا در استان کرمان 
اند به طوری که اکنون در  از نظر ریوی درگیری کمتری داشته 

بخش ایزوله بیمارستان بستری هستند.
شفیعی تاکید کرد: کمبود کیت و وسایل حفاظت فردی در برابر 

پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا در استان کرمان وجود ندارد.
وی بر کاهش رفت  و آمدهای غیرضروری، حفظ فاصله اجتماعی 
و شستن مکرر دست ها با آب و صابون به منظور پیشگیری از ابتال 
به کرونا ویروس جدید تاکید کرد و گفت: افراد با داشتن احساس 
کوفتگی،  تب،  داشتن  صورت  در  و  مراجعه  پزشک  به  بیماری 

خستگی و سرفه های خشک حتما به اورژانس مراجعه کنند.
مدیر گروه مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان با اشاره به اینکه با گرم شدن هوا، گردش ویروس 
در طبیعت کاهش پیدا می کند بر رعایت بهداشت فردی تاکید 

کرد.

وی تصریح کرد: مردم با همت اجتماعی توصیه های بهداشتی را 
جدی گرفته اند اما گندزدایی سطوح و ضدعفونی کردن دست ها 2 
مقوله متفاوت است که برای گندزدایی سطوح ترکیبات حاوی کلر 
همچون وایتکس بهترین گندزدا است و از ترکیبات الکلی )کمبود 
آنها در سطح شهر است( برای گندزدایی صفحه کامپیوتر، موبایل 

و غیره می توان استفاده کرد.
شفیعی ادامه داد: برای ضدعفونی دست ها باید از موادی حاوی 
ترکیبات الکلی و همچنین مقداری نرم کننده استفاده کرد که در 
دانشکده  همت  به  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  باهمکاری  راستا  این 
نیز  آنها  تا  داده شد  قرار  داروخانه ها  اختیار  الکل در  دارو سازی، 
در بسته بندی های کوچک با قیمت مناسب در دسترس مردم قرار 

دهند.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت در زمینه ارائه آموزش هایی در 
مورد کرونا ویروس و راه های مقابله با این ویروس به مردم در درب 
منازل اشاره کرد و افزود: در این طرح بزرگی که وزارت بهداشت 
در خصوص آموزش دارد بسته های مقابله با ویروس کرونا در حال 
تهیه است و تا 2 روز آینده به استان ها ارسال می شود و زمان آغاز 

این طرح توسط رسانه ها اعالم می شود.
وی به احتمال سوء استفاده های احتمالی از طرح خانه به خانه 

وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: قبل از حضور پرسنل بهداشتی 
درب منازل به صورت تلفنی به افراد اطالع رسانی خواهد شد و 
ماموران بهداشتی کارت شناسایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان را 
دارند. مدیر گروه مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه 
به  تاکید کرد: مردم در صورت شک کردن  علوم پزشکی کرمان 
ما  به   113 یا   11۰ شماره  با  را  خود  گزارش  بهداشتی  ماموران 

اطالع دهند.
از محدود شدن سفرها در استان کرمان خبر داد و عنوان  وی 
کرد: محدود کردن سفر در سطح کشور اعمال شده اما این قانون، 

استان به استان و شهر به شهر متفاوت است.
ورود  از  و  رصد  کرمان  به  ورودی  مبادی  کرد:  تاکید  شفیعی 
این  به  آلوده  از شهرهای  زیارتی و ورزشی  کاروان های سیاحتی، 
استان جلوگیری می شود و همینطور سرنشینان خودروهایی که 
بررسی  و  کنترل  شد،  خواهند  وارد  کرمان  به  آلوده  شهرهای  از 
می شود. وی با اشاره به شیوع پایین کرونا در استان کرمان، از 
باتوجه به  این شیوع اعالم کرد:  برای کاهش  اقدامات پیشگیرانه 
محدودیت های ترددی که برای مسافرین ورودی به استان کرمان 
در نظر گرفته شده است انتظار می رود افرادی که کار ضروری در 

کرمان ندارند، به این استان سفر نکنند.

دانشگاه  بهداشتی  معاونت  های  بیماری  با  مبارزه  گروه  مدیر 
مهار  در  استان  این  تجربیات  به  اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم 
بیماری هایی چون آنفلوآنزا، کرونا مرس تصریح کرد: کادر درمانی 
کرمان آموزش های حفاظت از خود را به طور کامل فرا گرفته اند.

از پرسنل بهداشتی و درمانی استان  وی تاکید کرد: هیچ کدام 
کرمان به ویروس کرونا مبتال نشده اند و فقط یک مورد مشکوک 

داشتیم که جواب آزمایش این فرد نیز منفی اعالم شد.
شفیعی گفت: اکنون دسترسی به کیت  تشخیص کرونا در کشور 
وجود دارد لذا انتظار می رود که تعداد مرگ میر به دلیل ابتال به 
بیماری ویروس کرونا در کشور کاهش یابد گفتنی است که تاکنون 
آمار مرگ و میر کشور )مبتالیان به کرونا( نسبت به نرم جهان به 

دلیل عدم دسترسی کافی به کیت ها بیشتر بوده است.
دانشگاه  بهداشتی  معاونت  های  بیماری  با  مبارزه  گروه  مدیر 
علوم پزشکی کرمان با تاکید بر اینکه هم اکنون در تامین کیت 
سازمان  افزود:  نداریم  مشکلی  کشور  در  کرونا  ویروس  تشخیص 
اختیار  را هفتگی در  بهداشت جهانی قول داده است که کیت ها 
ایران قرار خواهد داد همچنین مهندسین ارتش جمهوری اسالمی 
ایران نیز این نوع کیت ها را تولید کرده و اجازه تولید انبوه به آنها 

داده شده است.
وی ادامه داد: در صورتی که تعداد مبتالیان از حد انتظار بیشتر 
قبال  که  افضلی پور  بیمارستان  پشتیبان  بیمارستان های  شود 
مشخص شده اند تغییر وضعیت خواهند داد و همچنین بزودی یک 
بخش جدید در بیمارستان افضلی پور به بیماران تنفسی اختصاص 

خواهیم داد. 
از  استفاده  ماسک گفت:  از  استفاده  بر  اصرار جامعه  درباره  وی 
ماسک برای جمعیت عمومی توصیه نمی شود و معتقدیم استفاده 
بی جهت از ماسک سبب ترس بی مورد در جامعه می شود و همین 
امر نیز باعث شده با تقاضای زیاد جهت خرید ماسک روبرو شویم 
که تعادل عرضه و تقاضا را در این بازار به هم زده است. متاسفانه 
کننده  کمک  بیماری  انتقال  در  ماسک  که  می کنند  تصور  مردم 

است.
دانشگاه  بهداشتی  معاونت  های  بیماری  با  مبارزه  گروه  مدیر 
علوم پزشکی کرمان تصریح کرد: کارخانه ها در حال تولید ماسک 
هستند اما اولویت اول ما چرخه درمانی است و از ابتدای این هفته 
مقداری از تولیدات حساب شده و با نظارت وارد بازار شده است و 

تا آخر هفته مشکل کمبود ماسک نیز برطرف می شود.

به کوشش محمود 
جعفری کوهبنانی

آگهی فقدان سند مالکیت 
احتراما طبق درخواست شماره 33015- 98/12/10 آقای علی رضا طالبی زاده 
سردری وکیل آقای محمد دادرس فرزند براتعلی شماره شناسنامه 3868 تاریخ 
مالک ششدانگ پالک  ملی 3671538325  دارای شماره  زابل  از  تولد 1358/12/01 صادره 
20513 فرعی از 1783 اصلی بخش 3 کرمان موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 672569 
سری ج سال 94 با شماره دفتر الکترونیکی 139720319078006733  صادر و تسلیم گردیده 
ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا 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 با وجود سند مالکیت 
کرمان  شهرستان  ثبت  اداره  به  آگهی  انتشار  از  پس  روز  ده  مدت  ظرف  باشد  می  خود  نزد 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند در غیر این 
صورت پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.تاریخ انتشار: 

98/12/14     1731 م/الف
محمود مهدی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 
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معروف ترین فیلم ها با موضوع شیوع یک ویروس مرموز

سرویس هنری کرمان امروز

اپیدمی و گسترش یک بیماری خطرناک، یکی از موضوعات 
پرتکرار در داستان ها و فیلم های سینمایی است و خیلی از 
اوقات همین موضوع دستمایه بیان مضامین دیگر می شود و 
بیماری، جنبه نمادین پیدا می کند. عموما در این نوع فیلم ها 
توجه  بیماری  عامل  به عنوان  ویروس  یک  به  داستان ها  و 
می شود نه باکتری و میکروب. به طور کل سه ژانر هستند که 
در آن ها اپیدمی های ویروسی بیشتر می شود که مورد اول آثار 

آخرالزمانی و پساآخرالزمانی هستند.
قرار  یا  تاریخ  رسیدن  پایان  به  علت  فیلم ها  این  از  خیلی 
همه گیر  شیوع  را  وضعی  چنین  آستانه  در  جهان  گرفتن 
یک ویروس در بین انسان ها نشان می دهند. فیلم ها و البته 
داستان های ژانر وحشت دسته دیگری از آثار هستند که به 
بحث  معموال  آثار  نوع  این  در  می پردازند.  موضوعی  چنین 
گسترش ویروس ها با چاشنی تخیل همراه می شود و بعضی 
وقت ها صرفا جنبه سرگرمی دارد و گاهی جنبه های نمادین 
هم در آن هست. ژانر سومی که به گسترش ویروس در جوامع 
انسانی می پردازد، ژانر مصیبت است. ژانر مصیبت شامل آن 
دسته جمعی  مرگ  به  که  می شود  داستان هایی  از  دسته 
انسان ها بر اثر یک بالی طبیعی، حادثه غیرمترقبه یا جنگ 

می پردازد.
سریال »چرنوبیل« که اخیرا در پنج قسمت به نمایش درآمد 
و خیلی از مردم ایران هم آن را دیده اند، یکی از نمونه های 
ژانر مصیبت است. ژانر مصیبت بسیاری از مواقع بستر روایت 
داستانی راجع به گسترش شیوع یک ویروس شده است. این 
ژانر نسبت به دو نمونه قبلی )کار های آخرالزمانی و وحشت( 
نگاهی واقع گرا تر به مسائل دارد. عوامل شیوع یک ویروس 
در جوامع انسانی هم عمدتا سه گروه شناخته می شوند؛ یا 
با  که  خطاکاری  پزشکان  یا  امنیتی،  سازمان های  و  دولت 
جدی نگرفتن موضوع کار را به مراحل حاد می رسانند و یا 

آلوده کنندگان محیط زیست و نمایندگان تکنولوژی.
چند فیلمی که در ادامه به آن ها اشاره شده، آثاری هستند 
که به موضوع شیوع یک ویروس در جوامع انسانی پرداخته اند 
که  مختلفی  جنبه های  به  آن ها  گزینش  در  شده  سعی  و 
پرداختن به این موضوع در سینما ایجاد کرده است، توجه 
شود. با این حال به فیلم »شیوع« ساخته استیون سودربرگ 
اشاره نشده است، چون با گسترش اپیدمی کروناویروس در 
چند کشور جهان، به این فیلم هم توجه مجددی شد و بسیار 
تماشای  نماند که  ناگفته  البته  نوشتند.  و  درباره اش گفتند 
مخاطبان  همه  برای  شرایطی  چنین  در  فیلم هایی  چنین 
منفی  تاثیر  روحیه شان  روی  دارد  امکان  و  نیست  مناسب 

بگذارد.
عفونت

Infection :عنوان اصلی
محصول: ۲۰۰۴

 کارگردان: ماسایوکی اوچیا
»عفونت« یک فیلم ترسناک ژاپنی، محصول سال ۲۰۰۴ 
هولناک  ماجرایی  که  است  اوچیا  ماسایوکی  کارگردانی  به 
این  بیمارستان دورافتاده روایت می کند. در  را درمورد یک 
بیمارستان، اشتباه ناخواسته یک پزشک، عواقب وحشتناکی 
از  آکیبا  دکتر  می آورد.  به وجود  مجموعه  کارمندان  برای  را 
پذیرش یک بیمار مبتال به بثورات عجیب سیاه امتناع می کند 
و درعوض به یک بحران جدی در اتاق ۳ بیمارستان که ظاهرا 
در آنجا به یک بیمار داروی اشتباهی داده شده است، توجه 

می کند.
آکیبا، دکتر اووزومی و چهار پرستار تصمیم می گیرند که 
علت مرگ را پوشانده و بدن را به یک اتاق بی استفاده منتقل 
از  قبال  آکیبا  که  بیماری  می فهمد  سرپرستار  کنند. سپس 
بستری کردن او امتناع کرده بود، در راهرو مانده است و و این 
را به آکیبا اطالع می دهد. وقتی آکیبا برای معاینه می رود، 
می فهمد که دکتر آکایی بیمار را پذیرش کرده و تصمیم دارد 
عالئم او را مورد مطالعه قرار دهد. اگرچه این بیمار هنوز زنده 

است، اما توده بدن او در حال جوشیدن به رنگ سبز است.
آکایبا و دیگران نمی دانند که آکایی از وقایع اتاق ۳ چقدر 
می داند و اکراه دارند که به معاینه او کمک کنند، اما وقتی 
و  شده  ناپدید  او  که  می بینند  برمی گردند،  بیمار  اتاق  به 
بیدار  خواب  از  سرپرستار  است.  شده  بیهوش  سرپرستار 
گوشش  از  سبز  خونریزی  به  شروع  در حالی که  و  می شود 
اینجا  در  پزشکان  می دهد.  انجام  عجیبی  اقدامات  می کند، 
و  هستند  عفونت  خطر  معرض  در  که  می شوند  متوجه 
تصمیم می گیرند در تالش برای محدود کردن شیوع عفونت، 
با پالستیک آن را  این پرستار را روی تختخواب بگذارند و 
بپوشانند. کم کم احساس گناه تمام بیمارستان را فرا می گیرد.
 اووزومی در حالی که با بیماران کشته شده صحبت می کند، 
را  اووزومی  اما  می رود،  راه  آکیبا  می کند.  گریه  به  شروع 
در حالی می بیند که چشمانش سفید می شود و رنگ سبز او 
را فرا می گیرد. بین آکیبا و آکایی دعوایی رخ می دهد و آکیبا 
همکارش را به ایجاد و گسترش ویروس متهم می کند. آکایی 
عفونت  این  می دهد  توضیح  و  می کند  انکار  را  موضوع  این 
درواقع از نظر روانی گسترش یافته است و ناخودآگاه قربانیان 
آن را آلوده می کند. به زودی، دکتر ناکازنو متوجه می شود که 
پلیس تماس  با  او  بوده اند.  چند ساعت گذشته، همه توهم 
می گیرد، زیرا آکیبا وقایع اتاق ۳ را به یاد می آورد و می فهمد 

که آکایی درواقع بیمار سوختگی بوده است.
دوباره همین سری از رویداد ها نشان داده می شود، اما آکیبا 
به عنوان بیمار سوختگی و آکایی به عنوان آکیبا، دستور تهیه 
کارکنان  کل  می شود  باعث  که  می دهد،  را  اشتباه  داروی 
قتل عام شوند. این بیمارستان صبح روز بعد تخلیه می شود، 

زیرا همه کارمندان به جز ناکازنو کشته شده اند و پلیس در 
ناکازنو  وقتی  است.  ناپدید شده  که  آکیباست  جست وجوی 
قرمز  چراغ های  تمام  می بیند  می شود،  خارج  بیمارستان  از 
وحشت زده  که  او  بالعکس.  و  می کنند  تغییر  سبز  رنگ  به 
شده، به طور اتفاقی دست خود را قطع می کند و خون سبز 
قربانی سوختگی  اتاقی که  در  قفل  بیرون می آید. شکستن 
در آن نگهداری شده است، دیده می شود. شخصی که داخل 
قفسه است، در حالی که خونی سبز از بدنش خارج می شود، 

درخواست کمک می کند.
کوری

Blindness :عنوان اصلی
محصول: ۲۰۰۸

 کارگردان: فرناندو میرلس
فیلم سینمایی »کوری«  برزیلی  فرناندو میرلس، کاگردان 
است. فیلمی که از رمان مشهور ژوزه ساراماگو اقتباس شده و 
البته که قوت کتاب در پرداخت به جزئیات و صحنه پردازی، 
این اثر را جلوتر از اقتباس سینمایی اش قرار داده است. کوری، 
داستان مردم یک شهر است که خیلی ناگهانی به کوری دچار 
به سرعت هم سرایت  مرموز که ظاهرا  این کوری  می شوند. 
که  کسانی  برای  تا  می کند  مجبور  را  دولتمردان  می کند، 
دچارش شده اند، قرنطینه بسازند و همه را در آنجا جا بدهد. 
کوری و بینایی مثل سایر عناصر این فیلم شکل نمادینی دارد.
تمامی  است،  سیاه  همه چیز  که  کوری  بیماری  برخالف 
افرادی که مبتال به این بیماری می شوند دچار دیدی سفید 
هستند و اتفاقا نابینایی در این فیلم، هیچ ارتباطی به سالمت 
چشم ندارد. بیماری کوری و قرنطینه آدم ها در یک آسایشگاه، 
فضایی را ایجاد کرده تا حرف های جدی تری درمورد وجوه 
در  کوری  به  مبتالیان  اینکه  شود.  زده  انسانی  جامعه  یک 
و  می شوند  متوسل  هرچیزی  به  ناامیدی،  فرط  از  قرنطینه 
دست به رفتار هایی می زنند که اگر در معرض دیده شدن بودن 
این کار ها را نمی کردند. خالصه داستان کوری: بیماری کوری 

به شدت در حال سرایت بین مردم یک شهر است.
مسئوالن برای جلوگیری از سرایت آن، کور ها و نزدیکان شان 
را در ساختمان تیمارستانی قرنطینه می کنند، اما روزبه روز 

تعداد کور ها بیشتر می شود. در میان این جماعت یک زن که 
همسر یک چشم پزشک است، کور نمی شود، ولی خودش را 
به کوری زده تا از همسرش جدا نشود. او تنها کسی است که 
تا پایان داستان بیناست. در قرنطینه چه بال هایی که بر سر 
کور ها نمی آید. همسر چشم پزشک از رفتار ها و مصیبت های 
آن ها گزارش عبرت انگیزی می دهد. بسیاری از کور ها به دست 
سربازان و نگهبانان قرنطینه کشته می شوند. اما سرباز ها هم 

کم کم کور می شوند.
اولیه  نیاز های  برآوردن  کور ها  برای  مشکل  بزرگ ترین   
یعنی خوراک و مستراح است و با اینکه دولت به آن ها غذا 
تحویل می دهد، اما تقسیم کردن و استفاده از آن بسیار دشوار 
که  می دهند  دروغین  وعده های  رسانه ها  و  دولت  می شود. 
کوری در حال کنترل است. نظم و ترتیب شهر از بین می رود و 
کسانی که به یک باره کور می شوند، همه چیز را از بین می برند، 
اتوبوس ها و هواپیماها، سقوط می کنند و حوادثی مانند اینها. 
در قرنطینه که کشوری مستقل است، دسته ای از کور های 
اوباش و مسلح، کنترل غذا را به دست می گیرند. از بقیه کور ها 
می خواهند که به خواسته های آن ها تن دهند و گرنه غذای 
هر بخش را قطع می کنند، کور ها هم برای زنده ماندن تن به 
همه چیز می دهند، ابتدا پول و جواهرات و وسایل آن ها را 

می گیرند و در مرحله بعد زن های هر بخش را می خواهند.
همسر چشم پزشک که بیناست، قهرمانانه سر دسته اوباش را 
از پا درمی آورد و لشکری درست می کند تا با اوباش بجنگند. با 
چند کشته، باالخره بخشی که اوباش در آن هستند به وسیله 
همین زن به آتش کشیده می شود، اما آتش قرنطینه را فرا 
می گیرد. کور ها فرار می کنند، اما از سرباز های نگهبان اثری 
زباله دانی  را  اما شهر  به شهر می آیند،  نمی بینند. گروه گروه 
متروک، ویرانه، بدون آب، برق، گاز و دیگر امکانات می یابند. 
کرده اند،  گم  را  خانه هایشان  که  کور ها  و  کور شده اند  همه 
گروه گروه با هم به حرکت در آمده و به دنبال غذا همه جا را 

خراب می کنند.
آن زن که همسر چشم پزشک است گروه خود را راهنمایی 
می کند و به خانه خود می برد و برایشان غذا تهیه می کند. با 
هم به عشق و محبت می رسند، یک کودک و سگی نیز با 
باالخره همان کسی که نخستین بار کور شده بود  آنهاست. 
و در این گروه بود به طور ناگهانی بینا می شود و دیگران نیز 
یکی یکی با شادی فریاد می زنند که می بینند و در شهر این 

فریاد ها شنیده می شود.
ویروس

Virus :عنوان اصلی
محصول: ۱۹۸۰

 کارگردان: کینجی فوکاساکو
»ویروس« که نام دیگر آن »روز رستاخیز« است، یک فیلم 
علمی-تخیلی پساآخرالزمانی است که در سال ۱۹۸۰ و در 
ژاپن به کارگردانی کینجـی فـــوکازاکو ساخته شد. سناریوی 
این فیلم براساس رمان »نام خانوادگی ساکیو« نوشته شد و 
فیلم در  بود. ماجرای  ژاپنی  فیلم  در زمان خود، گران ترین 
آینده نزدیک روایت می شود. در سال ۱۹۸۲، معامله ای مخفی 
بین یک دانشمند آلمان شرقی به نام دکتر کراوز و گروهی 
در می گیرد.   MM۸۸ نام  به  ماده ای  سر  بر  آمریکایی ها  از 
MM۸۸ ویروس کشنده ای است که به طور اتفاقی توسط یک 
متخصص ژنتیک آمریکایی ایجاد شده و قدرت هر ویروس یا 

باکتری دیگری را که با آن در تماس است، تقویت می کند.
آمریکایی ها نمونه ویروس را که سال قبل از آزمایشگاهی در 
آمریکا به سرقت رفته بود، بازیابی می کنند؛ اما ویروس به طور 
می شود  آزاد  آن،  حامل  هواپیمای  سقوط  از  پس  تصادفی 
با عنوان »آنفلوآنزای  ابتدا  و یک بیماری همه گیر را که در 
ایتالیا« شناخته می شود، ایجاد می کند. طی هفت ماه، تقریبا 
تمام جمعیت جهان از بین می روند. با این حال، ویروس در 
دمای زیر ۱۰ درجه سانتیگراد غیرفعال است و زمستان قطبی، 
۸۵۵ مرد و ۸ زن مستقر در قطب جنوب را نجات داده است. 
زیر دریایی  غرق شدن  از  پس  انگلیس  هسته ای  زیردریایی 
شوروی که خدمه آلوده اش سعی در آمدن به سطح زمین در 
نزدیکی ایستگاه پالمر را دارند، به این دانشمندان می پیوندد.

چند سال بعد، هنگامی که این گروه شروع به بازپس گیری 
یک  که  می شود  کشف  می کند،  خود  جدید  خانه  مجدد 
زمین لرزه، سیستم واکنش خودکار )ARS( را فعال کرده 
و زرادخانه هسته ای ایاالت متحده را راه اندازی کرده است. 
دارد که  را  ARS خود  نسخه  اتحاد جماهیر شوروی هم 
ایستگاه پالمر را هدف قرار می دهد. بعد از اینکه همه زنان 
یخبندان  برفی در  یخ  به  از مردان  نفر  و کودکان و صد ها 

اعزام شدند، یوشیزومی و سرگرد کارتر با حضور در نئرید، 
مأموریتی برای خاموش کردن ARS دارند و به یک واکسن 
محافظت   MM۸۸ از  که  می کنند  پیدا  دست  آزمایشی 

می کند.
این زیردریایی وارد واشنگتن دی سی می شود و یوشیزومی 
و کارتر با عجله به سمت پناهگاه فرماندهی ARS حرکت 
می کنند. با این حال، آن ها خیلی دیر به اتاق کنترل می رسند 
و همه کسانی که در یخچال روی یخ شکن هسته ای هستند، 
به سمت  یوشیزومی  سال ها،  گذشت  با  می شوند.  هالک 
در  فیگو  دل  تریا  به  رسیدن  با  می زند.  قدم  قطب جنوب 
با یک  از یخبندان که  بازماندگان  سال ۱۹۸۸، یوشیزومی 
واکسن از زمان توسعه یافته و دنیای صنعتی ایمن شده اند 
را می یابد. او آن ها را در آغوش می گیرد و یوشیزومی اعالم 

می کند که »زندگی زیباست«.
شیوع

Outbreak :عنوان اصلی
محصول: ۱۹۹۵

 کارگردان: وولفگانگ پیترسن
ویژه ای  توجهات  کرونا،  ویروس  اپیدمی شدن  با  همزمان 
به فیلم »شیوع« ساخته استیون سودربرگ شد که داستان 
داشت.  آشکاری  رویداد شباهت  این  به  مربوط  وقایع  با  آن 
سودربرگ آن فیلم را در سال ۲۰۱۱ ساخته بود، ولی پیش 
از آن هم فیلم دیگری در سال ۱۹۹۵ ساخته شد که آن هم 
در فارسی به شیوع ترجمه شده، در حالی که نام انگلیسی اش 
با فیلم سودربرگ تفاوت داشت. نام انگلیسی فیلم سودربرگ 
 ۱۹۹۵ سال  در  که  فیلمی  نام  و  است   »Contagion«
ساخته شد »Outbreak«. در فیلمی که در سال ۱۹۹۵ 
ساخته شد، مورگان فریمن، کوین اسپسی، داستینم هافمن و 
رنه روسو بازی کرده بودند و ماجرا به چیزی بین ویروس های 

ایدز و ابوال مربوط می شد.
را  این فیلم یک فاجعه پزشکی آمریکایی در سال ۱۹۹۵ 
براساس  به کارگردانی وولفگانگ پیترسن،  روایت می کند و 
کتاب غیرداستانی ریچارد پرستون با نام »منطقه داغ« ساخته 
 ،Kisangani شده است. در سال ۱۹۶۷ توسط موشک های
ویروسی به نام موتابا که باعث تب کشنده می شود، در جنگل 
فورد،  ویلیام  و  کلینتوک  دونالد مک  می شود.  آفریقا کشف 
ویروس،  نگه داشتن  مخفی  برای  آمریکا،  ارتش  افسران 
تخریب  بودند،  شده  آلوده  سربازان  آن  در  که  را  اردوگاهی 
می کنند. ۲۸ سال بعد، سرهنگ سام دانیلز ویروس شناس، 
برای بررسی شیوع این بیماری به کشور زئیر اعزام می شود، 
ویروس،  انتشار  از  فرد  این  ترس های  بازگشت،  از  پس  اما 

توسط مقامات مافوقش در ارتش آمریکا رد می شود.
سرانجام یک میمون سفید به نام بتسبی که میزبان ویروس 
است، به آمریکا قاچاق می شود و ماجرا را وارد ابعاد تازه ای 
توسط  ویروسی  چنین  آمدن  پدید  به  فیلم  این  می کند... 
پنهان کاری  برای  تالش  آن  از  و پس  آمریکا  ارتش  مقامات 
در  روز ها  آن  که  فقید  ابرت  راجر  دارد.  اشاره  درموردش 
ستاره  سه و نیم  فیلم  این  به  می نوشت،  سان تایم  شیکاگو 
داستان های  از  »یکی  را  فیلم  فرضیه  و  داد  ستاره  چهار  از 

ترسناک بزرگ در زمان ما« خواند.
اپیدمیک

Epidemic :عنوان اصلی
محصول: ۱۹۸۷

 کارگردان: الرنس فون تریر
»اپیدمیک« یک فیلم هنری ترسناک دانمارکی است که در 
سال ۱۹۸۷ به کارگردانی الرس فون تریر، یکی از فیلمسازان 
گروه آوانگارد »دگما ۹۵« کارگردانی شد. این فیلم دومین 
این  او ساخته شد.  توسط  که  بود  اروپا«  از »سه گانه  قطعه 
فیلم که سناریوی آن توسط تریر و نیلز ورسل نوشته شده 
و خود این دو نفر هم در نقش فیلمنامه نویس بازیگران آن 
هستند، روی روند نگارش یک سناریو درباره شیوع بیماری 
تمرکز دارد. روایت این فیلم در پنج روز انجام می شود. در 
تنها  نیل،  و  الرنس  فیلمنامه نویس،  شخصیت های  اول  روز 
دست  از  را  داشت  پلیسی  ماجرایی  که  فیلمنامه شان  کپی 
می دهند. آن ها شروع به نوشتن یک فیلمنامه جدید درمورد 
مانند  بیماری  یک  شیوع  می کنند؛  همه گیر  بیماری  یک 
طاعون. شخصیت اصلی فیلمنامه پزشکی است به نام مسمر 

که نقش او را هم خود فون تریر بازی می کند.
مسمر بر خالف میل دانشکده پزشکی یک شهر ناشناخته، 
برای کمک به مردم به حومه شهر می رود. طی روز های بعدی، 
اتفاقات فیلمنامه به رویداد های زندگی واقعی می پیوندند و 
بیماری مشابهی شروع به گسترش می کند. الرنس و نیلز به 
آلمان می روند و در آنجا با مردی روبه رو می شوند که بمباران 
توصیف  دوم  جهانی  در جنگ  را  متفقین  توسط  کلن  شهر 
کلی  مفهوم  با  که  دارد  نمادینی  جنبه  این صحنه  می کند. 
اروپا ارتباط دارد. پس از این سفر، نیلز به بیمارستانی می رود 
که در آنجا یک عمل جراحی جزئی انجام می شود و بعد از 
مدتی به الرنس می گوید برای دیدن پال، یک پاتولوژیست 
که در حال انجام کالبد شکافی روی مردی است که اخیرا بر 

اثر بیماری ناشناخته درگذشته، به آنجا آمده است.
با تهیه کننده خود  را  نیلز شام  و  از آن، الرنس  روز قبل 
که  می شود  فاش  فیلمنامه  پایان  جلسه  آن  در  و  خوردند 
را گسترش داده اند.  بیماری  این  او  مسمر و کیت پزشکی 
دوست  را  آن ها  ۱۲ صفحه ای  کوتاه  فیلمنامه  تهیه کننده، 
خرده  هیچ  و  مرگ  خشونت،  نوع  هیچ  می گوید  و  دارد 
پیرنگی )که در سینمای دانمارک معمول است( را دوست 
ندارد. پس از آن یک متخصص هیپنوتیزم و یک زن برای 
کمک به نوشتن فیلمنامه به خانه می آیند؛ اما در ذهن آن 
واقعی شدن  درحال  فیلمنامه  اتفاقات  که  دیدگاه  این  زن 
است، کم کم غالب می شود. او خودکشی می کند. سپس زن 
دیگری که خانه را دراختیار الرنس و نیلز گذاشته بود هم 
درمی گذرد و نهایتا نیلز شروع به نشان دادن عالئم بیماری 

می کند.

فروش چوب و تخته ضایعاتی
از  را  تخته ضایعاتی خود  و  دارد، چوب  نظر  در  بارز)مجتمع کرمان(  گروه صنعتی 
طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان خرید می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 
نشانی کارخانه واقع در  به  به مدت دو هفته  تاریخ درج آگهی  از  قیمت  ارایه ی  و 
کرمان- کیلومتر 25 جاده جوپار- مجتمع الستیک بارز مراجعه و یا با شماره تلفن های: 
تماس  تدارکات  واحد   )034(31345472  -)034(31345239  -)034(31345256

حاصل فرمایند.54م/الف
روابط عمومی گروه صنعتی بارز)مجتمع کرمان(

آگهی مزایده گروه صنعتی بارز
اداره کل نوسازي مدارس استان کرمان  در اجراي آیین نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات  در نظر دارد  اجرای پروژه های به شرح ذیل را از طریق مناقصه 
عمومی  فشرده یک مرحله ای ،  به پیمانکاران متقاضی دارای گواهینامه معتبر  واگذار  نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت میشود از تاریخ چاپ فراخوان به مدت سه  روز 
به  سامانه ستاد ایران جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه  مراجعه نمایند روش ارزیابی پروژه ها  طبق شرایط مناقصه و حد اقل امتیاز جهت گشودن پاکتهای  مناقصه  

60  می باشد.حضور شرکتهایی که سهامداران آن دارای سهام یا عضو هیات مدیره مشترک با شرکت های دیگر می باشند ممنوع است.

امور قراردادها

فراخوان - شماره  14-98 /پ )نوبت اول(
 /پ 98-14  شماره - فراخوان

به  پروژه هاي اجراي  دارد نظر در  مناقصات برگزاري قانون 12 ماده ج بند اجرايي نامه آيين اجراي در  كرمان استان مدارس نوسازي كل اداره
 واجدين شرايط از لذا. نمايد واگذار   داراي گواهينامه معتبر متقاضي پيمانکارانبه   ،يک مرحله اي فشرده  از طريق مناقصه عمومي  را شرح ذيل

روش ارزيابي  مراجعه نمايند  جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصهستاد ايران سامانه   به روز  سه مدت به فراخوان چاپ تاريخ از ميشود دعوت

شركتهايي كه سهامداران آن داراي سهام يا عضو هيات حضور مي باشد.  60مناقصه   پاكتهاي و حد اقل امتياز جهت گشودن  طبق شرايط مناقصهپروژه ها  
 مديره مشترک با شركت هاي ديگر مي باشند ممنوع است.

رديف
برآورد  پروژه 

 اوليه
تاريخ سررسيد  اعتبار

 اسناد
مبلغ ضمانت  شماره طرح

نامه فرايند 
 ارجاع كار

 690 1801015003 موافقتنامهطبق  5500 13781 كروک بم يدمطهريكالسه شه 6 ييمدرسه ابتدا 1
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ایران و جهان

اعالم آماده باش 
مدیریت بحران

 برای هجوم ملخ ها
 

معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور از اعالم آماده 
با  مقابله  برای  کشور  شرقی  جنوب  و  جنوبی  استان های  به  باش 

هجوم ملخ ها خبر داد.
سازمان  تدابیر  درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  لطیفی  فرید  محمد 
مدیریت بحران برای مواجهه با هجوم ملخ ها به کشور اظهار کرد: 
به  کننده  کمک  سازمان  عنوان  به  کشور  بحران  مدیریت  سازمان 
در  و  داشته  حضور  ملخ ها  هجوم  مورد  در  نباتات  حفظ  سازمان 
استان هایی که هجوم ملخ در آن وجود دارد به مدیران کل بحران 

استان و استانداری ها آماده باش الزم را ارائه کرده اند.
لطیفی با بیان اینکه نقشه حرکت ملخ ها لحظه به لحظه و حتی 
ما  اطالعات  برابر  گفت:  می شود  رصد  کشور  به  ورودشان  از  قبل 
اوایل  در  که  قبلی شان  هجوم  با  مقایسه  در  ملخ ها  هجوم  میزان 
باش  آماده  اما  است  یافته  افزایش  برابر  سه  حدود  داد  رخ  امسال 
ما نیز افزایش یافته است. اواخر دی ماه امسال دولت 20 میلیارد 
تومان را برای مقابله با ملخ ها اختصاص داد و عالوه بر آن سازمان 
مدیریت بحران کشور پیشتر مبالغ اعتباری را برای خرید ماشین 
آالت و دستگاه های سم پاش و همچنین تجهیز پایگاه ها در اختیار 

سازمان حفظ نباتات قرار داده است.
معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه 
در حال حاضر استان بوشهر متاثر از هجوم ملخ هاست، گفت: البته 
استان های همجوار آن نیز تا حدودی تحت تاثیر قرار گرفته اند. در 
همین راستا نیز سازمان مدیریت بحران کشور به استان های جنوب 

و جنوب شرق کشورمان آماده باش الزم را اعالم کرده است.
معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور از سم پاشی 
875 هکتار از اراضی در استان بوشهر برای مقابله با ملخ ها نیز خبر 
داد و گفت: همچنان مقابله با ملخ ها در کشور ادامه دارد. چرا که 
با توجه به شرایط اقلیمی شیوه تکثیر این ملخ ها نیز متفاوت بوده 
است و ممکن است افزایش یا کاهش پیدا کند. در این زمینه آماده 

باش سازمان ها ادامه دارد.

شکایت از برادرزاده شیشه ای
 به خاطر اقدام به قتل

مرد شیشه ای که به اتهام اقدام به قتل عمو و زن عمویش بازداشت 
بی گناه  و  خانوادگی شده  دسیسه  یک  قربانی  است  مدعی  شده، 

است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، چند روز قبل مرد 
برادرش  پسر  از  و  رفت  پلیس  نزد  همسرش  همراه  به  میانسالی 
قبل عاشق  داریوش سال ها  به نام  برادرزاده ام  و گفت:  شکایت کرد 

دختر برادردیگرم شده بود.
از بد روزگار پسرم امیر نیز عاشق این دختر بود، اما درنهایت داریوش 
با او ازدواج کرد. ولی این ازدواج ۴ سال بیشتر طول نکشید، چرا 
شیشه  به  اعتیاد  بود  خصوصی  آمبوالنس  راننده  که  داریوش  که 

پیدا کرد.
دختر برادرم نیز با دریافت مهریه اش طالق گرفت و در حقیقت با 
این اتفاق داریوش همه زندگی اش را از دست داد و 7 ماه قبل به 
خانه من آمد تا با ما زندگی کند من هم قبول کردم تا اینکه چند 
روز قبل زمانی که من و همسرم داخل خانه بودیم داریوش برایمان 
نسکافه آورد. با خوردن نسکافه بی هوش شدیم. اگر بچه هایمان به 
سراغمان نیامده بودند می مردیم، اما آن ها بدن نیمه جانمان را به 
زنده  اما  بودیم،  بردند و ۱0 روز من و همسرم در کما  بیمارستان 

ماندیم حاال هم از او شکایت داریم.
سوم  شعبه  بازپرس  دستور  به  تحقیقات  میانسال  زوج  شکایت  با 
دادسرای امور جنایی تهران آغاز شد. در بررسی های صورت گرفته 
مشخص شد داخل نسکافه ماده مخدر شیشه ریخته شده و زوج 

میانسال به خاطر مصرف شیشه به کما رفته بودند.
در ادامه تحقیقات داریوش بازداشت شد، اما زمانی که در مقابل تیم 

تحقیق قرار گرفت منکر ماجرا شد.
او گفت: عمو و زن عمویم دروغ می گویند آن ها می خواهند با این 
کار برایم پاپوش درست کنند و مرا به زندان بفرستند تا پسرشان 
با همسر سابقم ازدواج کند. به دستور بازپرس غالمی متهم جوان 
در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات 

در این باره ادامه دارد.

نوعروس 17 ساله پس از ازدواج 
اجباری خود را به آتش کشید

دختر نوجوان پس از ازدواج دچار بیماری روحی و روانی شده و در 
اقدامی تلخ با خودسوزی به زندگی اش پایان داده است.

اقدامی  در  بود،  داده  اجباری  ازدواج  به  تن  که  ساله   ۱7 نوعروس 
سوزناک به زندگی خود پایان داد.

ماموران کالنتری ۱۴5  با  تماس  بیمارستان مطهری در   مسئوالن 
تیمی  بیمارستان خبر دادند که  از مرگ زن ۱7 ساله ای در  ونک 
وارد  فنی  تحقیقات  برای  قتل  ویژه  بازپرس  دستور  به  ماموران  از 

عمل شدند.
بردند که زن نوجوان به خاطر  ابتدایی پی   ماموران در تحقیقات 
مشکالت خانوادگی و روحی، روی خودش بنزین ریخته و اقدام به 
به دلیل  بیمارستان  به  انتقال  از  آتش زدن خودش کرده که پس 

شدت سوختگی به کام مرگ فرو رفته است.
 ماموران در این مرحله به سراغ خانواده زن نوجوان رفتند و مشخص 
شد که آن ها در یکی از شهر های غربی کشور زندگی می کنند و 
چند وقت قبل دخترشان با پسر جوان ازدواج کرده، اما این ازدواج 
در حالی صورت گرفته که دختر نوجوان حاضر به ازدواج نبوده و با 

اصرار های خانواده و اطرافیان ازدواج کرده است.
 در ادامه مشخص شد که دختر نوجوان پس از ازدواج دچار بیماری 
روحی و روانی شده و در اقدامی تلخ با خودسوزی به زندگی اش 

پایان داده است.
 بنا به این گزارش، جسد دختر جوان برای بررسی های بیشتر به 

پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد.

خبر رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت : 
کرونا در یک صورت  تا سه هفته آینده کنترل می شود

تصمیم جدید مجلس برای یارانه بگیران؛ 
ادغام یارانه ها منتفی شد

سقف برداشت از خودپرداز ها ۵۰۰هزار تومان شد

رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، 
کنترل بیماری کرونا ویروس تا سه هفته آینده را مشروط 

به رفتارهای بهداشتی مردم دانست.
گفت:  خبر،  شبکه  زنده  گفتگوی  در  عرفانی،  حسین   
بیماری در قم تشخیص داده شد  حدود دو هفته قبل 
و شیوع رو به افزایش بیماری، نشان دهنده اقدامات بد 
کنترلی نیست بلکه نتیجه اقدامات کنترلی و مراقبتی تا 

سه هفته آینده نمایان خواهد شد.
کنیم،  رعایت  درست  را  فردی  بهداشت  اگر  افزود:  وی 
اتفاق  آینده  هفته  سه  ظرف  بیماری  کنترل  سناریو 
می افتد. عرفانی ادامه داد: آنچه در انتشار بیماری نقش 
قرار  مراقبت  باید تحت  که  آلوده ای هستند  افراد  دارد، 
گیرند. وی افزود: 80 درصد مردم با عالمت خفیف مبتال 
می شوند که باید مراقب سالمت خود باشند. این افراد 

با  بلکه  کنند،  مراجعه  درمانی  مراکز  به  ندارند  نیازی 
استراحت و مصرف مایعات، ظرف پنج تا هفت روز بهبود 

پیدا می کنند.
بیماری های واگیر وزارت بهداشت،  اداره مراقبت  رئیس 
گفت: از تماس دست ها با سطوح مختلف باید خودداری 
کرد و اگر تماسی بود، باید دست ها را به مدت ۳0 ثانیه 

با آب و صابون شست.
این مطلب که ۶5 کشور درگیر کرونا  با عنوان  عرفانی 
به  نیاز  بیماری  این  مدیریت  افزود:  اند،  شده  ویروس 
همکاری منطقه ای دارد و هماهنگی های الزم در همین 

ارتباط در حال انجام است.
وی ادامه داد: انتظار داریم اگر این بیماری به نیم کره 
جنوبی دنیا نرود، و همچنین گرم شدن هوا، بتوان کرونا 

ویروس تا فصل تابستان جمع شود.

حمایت  بسته  مشموالن  شناسایی  ستاد  سخنگوی 
نفر  میلیون  به ۶0  پرداخت کمک معیشت  از  معیشتی 
خبر داد و گفت: بر اساس تصمیم امروز مجلس، یارانه 

حمایتی دولت با کمک معیشت ادغام نمی شود.
حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص 
مرحله چهارم یارانه حمایت معیشتی، افزود: 8۹5 هزار 
و ۳۹۹ نفر که شامل ۳8۶ هزار و ۱۴۹ خانوار می شود، 

چهار مرحله حمایت معیشتی را یکجا دریافت کردند.
حمایت  بسته  مشموالن  شناسایی  ستاد  سخنگوی 
معیشتی ادامه داد: در مجموع ۱8 میلیون و ۴۱7 هزار 
و ۶7۳ خانوار به جز خانواده های نظامیان کمک معیشت 

را دریافت کردند.
عدم  به  تاکنون  که  افرادی  اینکه  به  اشاره  با  میرزایی 
دریافت کمک معیشت اعتراض داشتند و مشمول شدند 

۴ میلیون و ۳۳5 هزار نفر می شوند، گفت: تمام این افراد 
که از مرحله اول تاکنون کمک معیشت را دریافت نکرده 

بودند شب گذشته چهار مرحله را دریافت کردند.
کمک  نفر  میلیون   ۶0 از  بیش  مجموع  در  گفت:  وی 

معیشت می گیرند.
حمایت  بسته  مشموالن  شناسایی  ستاد  سخنگوی 
امروز در کمیسیون  معیشتی در خصوص تصمیمی که 

تلفیق گرفته شد، گفت: در این کمیسیون قرار شد 78 
دریافت  را  تومانی  هزار   ۴5 حمایتی  یارانه  نفر  میلیون 
معیشتی  حمایت  یارانه  نیز  نفر  میلیون   ۶0 و  کنند 

بگیرند.
میرزایی افزود: بحث ادغام یارانه حمایتی و معیشتی با 
تصمیم امروز کمیسیون تلفیق منتفی شد و قرار بر این 

شد وزارت رفاه همین روند را ادامه دهد

ایام  در  نقد  وجه  برای  تقاضا  افزایش  به  باتوجه 
سقف  افزایش  مجوز  مرکزی  بانک  سال،  پایانی 

برداشت نقدی از خودپردازها را به بانک ها داد.
طبق سنوات قبل، امسال نیز بانک ها با مجوز بانک 

مرکزی می توانند در روزهای پایانی سال و همزمان 
با افزایش تقاضا برای وجه نقد، سقف برداشت نقدی 

از خودپردازهای خود را افزایش دهند.
برهمین اساس، روابط عمومی بانک ملی ایران،اعالم 

کرد: بر اساس مجوز بانک مرکزی و با توجه به نیاز 
مشتریان در روزهای پایانی سال و ایام نوروز، سقف 
برداشت روزانه وجه نقد برای ملی کارت ها از طریق 
اسفندماه   ۱۱ از  بانک  این  خودپرداز  های  دستگاه 

امسال تا ۱5 فروردین ماه سال ۱۳۹۹ تا سقف پنج 
میلیون ریال افزایش می یابد.

الزم به ذکر است، اکنون سقف برداشت روزانه وجه 
نقد از خودپردازهای بانک دو میلیون ریال است.

رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: رئیس جمهوری 
از سوی وزیر بهداشت در مورد تخلفات  ارسالی  نامه 
صورت گرفته در مورد اقالم بهداشتی برای محافظت 
اطالعات  وزارت  به  پیگیری  برای  را  کرونا  مقابل  در 

ارجاع کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
دولت، محمود واعظی، در خصوص نامه وزیر بهداشت 
به روحانی در مورد اقدام برخی سودجویان در احتکار 
ماسک در انبارها با توجه به نیاز ضروری مردم، تاکید 

نامه و موارد  این  امروز دولت موضوع  کرد: در جلسه 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  سوی  از  شده  مطرح 
مقابله  و  بازار  در  کاال  این  کمبود  رفع  همچنین  و 
قضائیه،  قوه  هماهنگی  با  متخلفان  و  سودجویان  با 
وزارت  اطالعات،  وزارت  حکومتی،  تعزیرات  سازمان 
صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های ذی ربط 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. واعظی افزود: رئیس 
تاکید کرد که همه  جمهوری در جلسه هیأت دولت 
با  مبارزه  ملی  ستاد  با  همکاری  به  موظف  دستگاه ها 

کرونا هستند. رئیس دفتر رئیس جمهوری تاکید کرد: 
آقای روحانی در ارجاع نامه وزیر بهداشت و رئیس ستاد 
ملی مبارزه با کرونا، به وزیر اطالعات دستور دادند که 
نامه به سرعت رسیدگی و  این  موارد مطرح شده در 
در کوتاه ترین زمان ممکن گزارش بررسی ها ارائه شود.
دستگاه ها  همه  همکاری  ضرورت  بر  تاکید  با  واعظی 
با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان 
رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا، تاکید کرد: دولت تا 
زمان رفع این بحران با تمام توان در کنار مردم و وزیر 

بهداشت و درمان خواهد بود و از هرگونه مساعدت و 
همکاری در این زمینه دریغ نخواهد کرد.

سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
نامه ای به رئیس جمهوری ضمن درخواست همکاری 
همه دستگاه ها با این وزارت خانه در مقابله با ویروس 
کرونا در کشور، از برخی اقدامات ناپسند و سوداگرانه 
برخی افراد متخلف و سودجو در احتکار ماسک مورد 
برخورد  خواستار  و  کرده  گالیه  انبارها  در  مردم  نیاز 

قاطع و سریع با اینگونه اقدامات شد.

حجت االسالم و المسلمین منتظری گفت: اخالل در 
نظام سالمت مردم و اقدامات مجرمانه مجازاتی در حد 

مجازات افساد فی االرض دارد.
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  اجتماعی  گروه  گزارش  به 

کل  دادستان  منتظری  المسلمین  و  االسالم  حجت 
ضمن  بهداشت  وزیر  به  خطاب  نامه ای  در  کشور 
سایر  و  پرستاران  و  پزشکان  همه  تالش  از  قدردانی 
بر  کرونا  ویروس  با  مبارزه  جبهه  اندرکاران  دست 

آمادگی دادستانی کل کشور در برخورد با اخاللگران 
نظام سالمت تاکید کرد.

وی در این نامه اخالل در نظام سالمت مردم را اقدامی 
مجرمانه در حد مجازات افساد فی االرض عنوان کرده 

مواد  عرضه  عدم  احتکار،  موارد  اعالم  خواستار  و 
شوینده و ماسک و اقالم مورد نیاز برای مبارزه با کرونا 
مورد  فوریت  با  تا  شد  کشور  کل  دادستانی  دفتر  به 

پیگیری قرار گیرند.

 اغلب انسان ها تمایلی به خوردن گوشت همنوع 
در  خصوص  به  تاریخی  لحاظ  از  اما  ندارند،  خود 
انسان ها  محاصره،  یا  قحطی  مثل  خاص  شرایطی 
مجبور به خوردن گوشت یکدیگر به ویژه مردگان 
شده اند تا شاید جان خود را نجات دهند. این پدیده 
در میان برخی قبایل بدوی و یا فرقه های شیطانی 
و  شمالی  آمریکای  در  اناسازی  قبیله  دارد.  رواج 
در  اما  بوده اند.  قبیل  این  از  هند  در  آگوری ها  یا 
دلیل  به  انسان  اغلب خوردن گوشت  کنونی  عصر 

انگیزه های روانی است.
او  است؛  متفاوت  کمی  خبر  این  شخصیت 
با  بلکه  بخورد  را  آنها  تا  نمی کشت  را  قربانیانش 
آنها غذا درست می کرد و به مردم دیگر می خوراند. 
لقب  او  به  آمریکایی ها  که  جوزف روی میثنی 
آدم خور داده بودند یکی از وحشتناک ترین قاتالن 
تاریخ آمریکا است که مقتولین را به همبرگر تبدیل 

می کرد.
 او در 2 مارس ۱۹55 در بالتیمور ایالت مریلند در 

خانواده ای معمولی و ساده به دنیا آمد و در کودکی 
او  داد.  دست  از  رانندگی  سانحه  اثر  بر  را  پدرش 
بسیار چاق بود و خانواده اش او را شخصیت ترسو و 
ِکسل کننده ای توصیف می کردند که برای بودن در 

کنار او وقت کافی نداشتند.
از خدمت  بعد  بیستم میثنی   در دهه هفتاد قرن 
و  شد،  جدا  خانواده اش  از  کامل  آمریکا  ارتش  در 
برای زندگی به چادرهای آوارگان پیوست. او شبها 
در  ولگردها  از  و همراه گروهی  پل  می خوابید  زیر 
منطقه باتابسکو در بالتیمور جنوبی سپری می کرد 
هروئین  کوکائین،  خرید  صرف  را  دارایی هایش  و 
او  ثابت  شغل  و  می کرد  الکلی  نوشیدنی های  و 
او  دوستانش  گفته ی  به  و  بود،  جرثقیل  رانندگی 

یک چاِق مهرباِن خوش قلب بود!
 در ژوئیه ۱۹۹۴ میالدی وقتی به خانه اش برگشت 
متوجه شد همسر معتادش همه ی اسباب و اثاثیه 
را برداشته و همراه پسر شش ساله اش خانه را ترک 
به هیوالیی  بعد  به  از آن شب  کرده  است. میثنی 

غیرقابل کنترل تبدیل شد.  او دو ولگرد را زیر پل 
از  پس  و  را کشت  دو  آن   تبرآهنی  با  و  کرد  پیدا 
پایان جنایت متوجه مردی شد که کنار رود به او 
خیره شده  است؛ میثنی او را هم کشت و جسدش 

را درون رودخانه انداخت. 
پنهان کردن جنایت،  برای  بسیار  وجود تالش  با   
زندان  در  را  ماه   ۱8 و  کرد  دستگیر  را  او  پلیس 
سپری کرد و در مدت یک هفته محاکمه شد، در 
تبرئه  و مدارک کافی  نبود شواهد  به دلیل  نهایت 
از  او  آزادی  از  میالدی پس  در سال ۱۹۹۶  شد.  
 ۴5 مارگازنر  کتی آن  نام های  به  زن  دو  او  زندان، 
ساله و کیمبرلی اسپایسر 2۳ ساله را کشت و جسد 
پالستیکی  کیسه  درون  و  کرد  تکه  تکه  را  آن ها 
ریخت و در فریزر یخچالش جاسازی کرد. میثنی 
که پول کافی نداشت و از مشکالت اقتصادی رنج 
می برد، گوشت مقتولین را به همبرگر تبدیل کرد 
میثنی  فروخت.  گوشت خوک  همبرگر  اسم  به  و 
به آن  نمی توانست  در مصاحبه ای گفت: هیچ کس 

بین  فرق  نمی توانستند  و  کند  شک  ساندویچ ها 
گوشت آدم و خوک را متوجه بشوند.

در  میثنی  شد،  تمام  زن  دو  آن  گوشت  وقتی   
جستجوی شکار جدیدی برآمد تا او را بکشد، بپزد 
از  او  بفروشد.  مشتریانش  به  همبرگر  عنوان  به  و 
این کار خوشش آمده بود و به راحتی می توانست 

کسب درآمد کند!
او  بود.  کیمبر  ریتا  نام  به  زنی  او  دیگر  طعمه ی   
را به بهانه کشیدن مواد مخّدر به خانه اش کشاند 
کند،  خفه  را  کیمبر  می خواست  میثنی  وقتی  اما 
به  از پنجره فرار کرد و  را نجات داد و  او خودش 

نزدیک ترین مرکز پلیس پناه برد.
برگزاری  از  پس  و  دستگیر  او   ۱۹۹۶ سال  در   
جلسات محاکمه مختلف به حبس ابد محکوم شد. 
 ۶2 میثنی  جسد  پلیس  میالدی   20۱7 سال  در 
ساله را در زندان پیدا کرد. وکیلش می گفت او از 
و  الکل  و  شده  پشیمان  داده  انجام  که  قتل هایی 
مواد مخدر شخصیت او را تحت تأثیر قرار داده بود.

وزارت اطالعات مأمور پیگیری تخلفات در مورد اقالم بهداشتی شد

اتمام حجت دادستانی با محتکران لوازم پزشکی و بهداشتی؛
مجازات افساد فی االرض در انتظار اخاللگران در نظام سالمت

قاتلی که قربانیانش را به همبرگر تبدیل می کرد
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کشف ۱۰۰ کیلوگرم تریاک

 در "سیرجان"

و  تریاک  گرم   ۷۰۰ و  کیلو   ۱۰۰ کشف  از  "سیرجان"  انتظامی  فرمانده 
دستگیری ۳ سوداگر مرگ در یک عملیات پلیسی خبر داد.

سرهنگ محمدرضا ایران نژاد اظهار کرد: تیم گشت پلیس مبارزه با مواد 
مخدر شهرستان "سیرجان" حین کنترل محور مواصالتی"بافت-سیرجان" 
به یک دستگاه خودروی سمند مشکوک شده و به راننده آن دستور ایست 

دادند.
او افزود: راننده خودرو بدون توجه به ایست پلیس اقدام به فرار کرد که 
ماموران طی یک عملیات تعقیب و گریز پلیسی، این خودرو را متوقف و 
در بازرسی از آن ۱۰۰ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک که به صورت ماهرانه ای جاساز 

شده بود، کشف و راننده آن را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان "سیرجان" اظهار کرد: در ادامه این عملیات 
ماموران ۲ دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ که به عنوان راه پاک کن این خودروی 
حامل مواد را همراهی می کردند را نیز توقیف و راننده آن ها را دستگیر 

کردند.
سرهنگ ایران نژاد گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

واژگونی پراید سه مجروح برجای گذاشت

فرمانده انتظامی شهرستان "زرند" از واژگونی یک دستگاه پراید و مجروحیت 
۳ نفر در شهرک شهید طالقانی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ"محمودخدادادنژاد" گفت: در پی کسب خبری مبنی بر واژگونی 
یک دستگاه خودرو در شهرک شهید طالقانی، ماموران به همراه گروه های 

امدادی سریعا در محل حاضر شدند.
این مقام انتظامی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد، بر اثر واژگونی 
یک دستگاه خودروی پراید راننده و ۲ سرنشین آن مجروح و به کمک 

عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شدند.
بی  کارشناسان  اعالم  اساس  بر  زرندگفت:  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
احتیاطی راننده مهمترین دلیل بروز این حادثه در محیط درون شهری 

بوده است.

کشف ۲۹ هزار لیتر سوخت قاچاق

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۲۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در 
عملیات ماموران یگان تکاوری ۱۱۴ شهرستان "بم" خبر داد.

سردار عبدالرضا ناظری گفت: در راستای اجرای طرح های انتظامی پایان 
سال و تشدید برخورد با قاچاقچیان کاال و سوخت، ماموران یگان تکاوری 
۱۱۴ "بم" هنگام پایش خودرو های محور"بم-ایرانشهر" یک دستگاه اتوبوس 

اسکانیا را برای بررسی متوقف کردند.
فرمانده انتظامی استان افزود: ماموران در بازرسی از این اتوبوس که عازم 
مناطق شرق کشور بود، ۲۹ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف 
کردند. او با اشاره به خطرات بسیار زیاد حمل سوخت از طریق خودرو های 
ناوگان حمل و نقل عمومی، تصریح کرد: همزمان با ایام پایانی سال و در 
پیش بودن نوروز ۹۹ پلیس سراسر استان با تدابیر ویژه ای با عامالن قاچاق 

کاال و فرآورده های سوختی مقابله خواهند کرد.

هشدار های پلیس برای پیشگیری 

از شیوع کرونا

معاونت اجتماعی پلیس استان کرمان برای پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا هشدار ها و مواردی را یادآور شد.

از انجاکه مراکز عرضه قلیان عاملی برای شیوع ویروس کرونا هستند برابر 
مصوبه شورای تامین استان و تدابیر فرمانده انتظامی استان با همکاری 
اتاق اصناف تمامی متصدیان واحد های صنفی عرضه قلیان در مراکز سفره 
خانه، قهوه خانه و چایخانه ها تا فروکش کردن بحران"کرونا" ممنوع اعالم 
می شود و در صورت بروز تخلف با مراکز عرضه کننده به شدت برخورد 

خواهد شد.
او افزود: در این طرح به تمامی تاالر های پذیرایی که اقدام به برگزاری مراسم 
عمومی می کنند نیز ابالغ شد تا اطالع ثانوی از برگزاری مجالس عمومی 
برگزاری  برای  پذیرایی  تاالر های  فعالیت  کرد:  تصریح  او  کنند.  خودداری 
مراسم عمومی متوقف و رستوران ها و مراکز تهیه غذا نیز برای جلوگیری از 
شیوع این ویروس ضمن رعایت موارد بهداشتی غذای خود را تنها به صورت 

بیرون بر توزیع و از پذیرش مهمان در مراکز خود خودداری کنند.
احمد یوسفی تصریح کرد: با همکاری دستگاه قضا با افراد سودجو و احتکار 
کنندگان ماسک و سایر اقالم بهداشتی برابر قانون به شدت برخورد خواهد 
و  واقعی  غیر  کلیپ های  و  اخبار جعلی  انتشار  متاسفانه  گفت:  او  شد. 
تقطیع شده در خصوص شیوع ویروس کرونا باعث ایجاد نگرانی خانواده ها 
و تشویش اذهان عمومی شده است بنابراین پلیس فتا ضمن رصد فضای 
سایبری با انتشار دهندگان هرگونه اخبار کذب و کلیپ جعلی در مورد 

بیماری کرونا برخورد خواهد کرد.
معاون اجتماعی پلیس کرمان گفت: شهروندان به هیچ عنوان مطالب به 
اشتراک گذاشته شده در فضای مجازی را که از صحت و سقم موضوع و 
منبع منتشر کننده آن اطمینان ندارند، مالک قرار ندهند و از بازنشر آن 

خودداری کنند.
او یادآوری کرد: نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار در 
رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا نشر اطالعات نادرست در فضای مجازی جرم 

بوده و پیگرد قانونی دارد.

شکارچی غیر مجاز در کرمان دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری یک شکارچی یک غیر مجاز و کشف 
مقادیری گوشت قوچ وحشی خبر داد.

انتظامی بخش راین این فرماندهی  سرهنگ»محمد رضا فداء« اظهار کرد: ماموران 
از فعالیت یک شکارچی در منطقه روستای گزک راین آگاهی و منطقه مورد نظر را 
تحت نظر قرار دادند. او افزود: سرانجام مأموران انتظامی موفق شدند متهم را به همراه 

مقادیری گوشت قوچ وحشی دستگیر و آن را به مرجع قضایی معرفی کنند.
و  پایان گفت: حیات وحش، شاهرگ حیات  در  کرمان  انتظامی شهرستان  فرمانده 
زیبایی طبیعت و حق تمامی مردم ایران بوده وحفظ آن واجب و هرگونه تجاوز به این 
حق تجاوز به حقوق مردم محسوب می شود لذا پلیس با قاطعیت با شکارچیان غیرمجاز 

برخورد خواهد کرد.

قهرمان پاراوزنه برداری جهان و المپیک دار فانی 
را وداع گفت.

و  جهان  برداری  پاراوزنه  قهرمان  رحمان  سیامند 
المپیک دار فانی را وداع گفت.

سیامند به طور ناگهانی دچار ایست قلبی شد و 
به بیمارستان اعزام گردید، اما تالش های پزشکان 
قهرمان  و  نداد  نتیجه  قهرمان  این  احیای  برای 
تا  کرد  فوت  معلولین  و  جانبازان  ورزش  پرآوازه 
عظیم  شوکی  در  را  جهان  و  ایران  ورزش  جامعه 

فرو ببرد.
 سیامند رحمان، وزنه بردار سنگین وزن اهل ایران 
متولد ۱۳۶۷ در اشنویه بود که در سال های گذشته 
از  و  داشت  حضور  برداری  وزنه  پارا  ملی  تیم  در 
افتخارات او می توان به قهرمانی پارالمپیک لندن 
۲۰۱۲، پارالمپیک ریو ۲۰۱۶، پنج مدال طال و یک 
نقره جهان اشاره کرد. او همچنین در بازی های پارا 
اینچئون ۲۰۱۴ و جاکارتا  آسیایی گوانگجو ۲۰۱۰، 

۲۰۱۸ موفق به کسب مدال طال شد.
به   ۱۳۸۷ سال  در  بار  نخستین  رحمان  سیامند 

دعوت  ایران  معلوالن  برداری  وزنه  تیم ملی  اردوی 
در  توانست  لندن  پارالمپیک  مسابقات  در  و  شد 
حرکت نخست وزنه ۲۷۰ کیلوگرمی و در حرکت 
دوم وزنه ۲۸۰ کیلوگرمی را مهار کرد و نشان طالی 

مسابقات را بدست آورد.
درخواست  خود  حرکت  سومین  در  همچنین  او 
را که  تا رکورد جهان  را کرد  وزنه ۳۰۱ کیلوگرمی 
دهد  ارتقا  کیلوگرم  یک  را  بود  به خودش  متعلق 
وزنه ۲۸۰  با همان  و  نشد  آن  انجام  به  موفق  که 

کیلوگرم مدال طال را گرفت.
یکی  نیز رحمان  المپیک ۲۰۱۶  پارا  مسابقات  در 
از امید های اصلی کاروان ایران در ریو برای کسب 

مدال طال بود.
نخست  حرکت  در  توانست   ۱۰۷+ دستهٔ  در  وی 
کیلوگرمی   ۳۰۰ وزنهٔ  دوم  حرکت  در  و   ۲۷۰ وزنه 
مهار  را  کیلوگرمی   ۳۰۵ وزنهٔ  سوم  حرکت  در  و 
کند.  خود  ازآن  را  پارالمپیک  زرین  نشان  و  کند 
این وزنه بردار ایرانی در حرکت چهارم که مخصوص 
 ۳۱۰ سنگین  وزنه  توانست  است  رکورد  افزایش 

کیلوگرمی را باالی سر ببرد و رکورد جهان را که در 
اختیار خودش بود ارتقا دهد.

برترین  عنوان  به  ایران  کشور  از  رحمان  سیامند 
ورزشکار پارالمپیکی سال ۲۰۱۷ برگزیده شد.

پارالمپیک  طالی  مدال  کسب  از  پس  سیامند 
۲۰۱۲ لندن در ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ به تیم وزنه برداری 

باشگاه پرسپولیس تهران پیوست.
همچنین او در بازی های آسیایی نیز موفق عمل 
کرد و در سال های ۲۰۱۰، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ عملکرد 
نیز  جهانی  جام های  در  او  داشت.  نظیری  بی 
به  طال  مدال   ۵ و  داشت  حضور  خوب  خیلی 

دست آورد.

سرمربیان پیشین استقالل هنوز مطالباتشان 
صورت  در  و  نکردند  دریافت  باشگاه  این  از  را 
محکومیت  امکان  فیفا،  به  آن ها  شکایت 

استقالل وجود دارد.
گروه  فوتسال  و  فوتبال  خبرنگار  گزارش   به 
ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود گذشت 
با  استقالل  باشگاه  از قطع همکاری  یک سال 

آبی  پیشین  و  آلمانی  سرمربی  شفر  وینفرد 
پوشان،  هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده تا 

خطری جدی این باشگاه را تهدید کند.
میزان  استقالل  باشگاه  وقت  مسئوالن  بعضی 
هزار  را حدود ۲۵۰  به شفر  باشگاه  این  بدهی 
دالر اعالم کردند، اما گفته می شود در صورتی 
محکوم  فیفا  در  را  استقالل  بتواند  شفر  که 

با در نظر گرفتن دیرکرد مبلغ  کند، استقالل 
باید ۸۰۰ هزار دالر به  قرارداد سرمربی آلمانی، 

او بپردازد.
از طرف دیگر آندره آ استراماچونی هم تاکنون 
نیست  بعید  و  نکرده  دریافت  را  مطالباتش 
از استقالل در  برای این کار دست به شکایت 
فیفا بزند. استراماچونی ۴۷۰ هزار یورو از مبلغ 

قراردادش را دریافت کرده، اما هنوز ۲۸۰ هزار 
صورتی  در  و  مانده  باقی  او  مطالبات  از  یورو 
که مدارک و مستنداتش را به فیفا ارسال کند، 

احتمال محکومیت استقالل وجود دارد.
پاختاکور  باشگاه  و  جپاروف  هم  این  از  پیش 
ازبکستان بابت انتقال ایسما از باشگاه استقالل 

درخواست پرداخت مطالباتشان را کردند.

که  متهمی  گفت:  کرمان  استان  فتا  پلیس  رئیس 
شبکه  در  پرونده  شاکی  کاربری  حساب  به  نفوذ  با 
و  بستگان  به  پیام  ارسال  به  اقدام  تلگرام  اجتماعی 

آشنایان وی کرده بوده شناسایی و دستگیر شد.
دست  در  با  فردی  گفت:  یادگارنژاد  امین  سرهنگ 
و  مراجعه  فتا  پلیس  به  قضایی  مرجوعه  داشتن 
اظهارداشت شخص ناشناسی با دسترسی به حساب 
کاربری تلگرامی وی اقدام به ارسال پیام به بستگان و 

آشنایان کرده است، در این راستا با توجه به اهمیت 
موضوع پرونده مقدماتی با هماهنگی و تعامالت الزم با 
مقام محترم قضایی تشکیل و رسیدگی آن در دستور 

کار این پلیس قرار گرفت.
ارائه  و  اظهارات  ثبت  به  توجه  با  گفت:  ادامه  در  او 
و  مقدماتی  بررسی های  و  شاکی  توسط  مستندات 
توسط  گرفته  صورت  پلیسی  و  تخصصی  اقدامات 
حساب  به  دسترسی  شیوه  پلیس  این  کارشناسان 

کارشناسان  و  شد  مشخص  شاکی  تلگرام  کاربری 
زمینه دست  این  در  به سرنخ های مهمی  فتا  پلیس 
یافتند. این مقام انتظامی افزود: با توجه به حساسیت 
پرونده، کارشناسان این پلیس با بررسی دقیق و سریع 
پرونده و انجام اقدامات فنی و خاص پلیسی مستندات 
الزم را جمع آوری کرده و در نهایت این متهم سایبری 
شناسایی و در راستای اجرای دستور مقام قضایی به 

این پلیس احضار شد.

کارشناسان  اینکه  به  اشاره  با  یادگارنژاد  سرهنگ 
برابر  در  را  دیجیتال  ادله های  و  ادامه، مستندات  در 
تحقیقات  در  که  متهم  داشت:  بیان  دادند؛  قرار  وی 
با  بود و  انتسابی شده  مقدماتی منکر هر گونه جرم 
سخنان گمراه کننده قصد فریب پلیس را داشت، در 
دیجیتال  ادله  و  مستندات  مدارک،  با  شدن  مواجه 
جمع آوری شده لب به سخن گشود و به بزه ارتکابی 

اعتراف کرد.

شوک  به جامعه ورزش ایران؛  سیامند رحمان درگذشت

بدهی سنگین استقالل ؛
 آبی پوشان دوباره محکوم می شوند؟

شناسایی عامل نفوذ به حساب کاربری شاکی در تلگرام

با توجه  انتخابی جام جهانی  احتمال دارد رقابت های 
به شیوع ویروس کرونا تا تیر ۹۹ طول بکشد که در این 
صورت برنامه ریزی لیگ برتر با تغییراتی اساسی مواجه 

خواهد کرد.
ورزشی  گروه  فوتسال  و  فوتبال  خبرنگار  گزارش   به 
باشگاه خبرنگاران جوان، پس از افزایش شیوع ویروس 
کرونا در ایران سرانجام سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال 
با موافقت ستاد ملی مبارزه با کرونا در ورزش، تصمیم به 
لغو رقابت های هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال ایران 
و البته دیدار های این هفته لیگ های پایین تر گرفتند تا 
خیال باشگاه ها نسبت به سالمت بازیکنان و مربیان شان 

راحت شود.
 با توجه به اینکه کرونا بسیاری از کشور های جهان را 
درگیر کرده است سازمان های بین المللی مانند فیفا و 

اند  کرده  لغو  را  خود  نظر  زیر  بازی های  یا  هم   AFC
یا درصدد انجام دادن این مهم هستند. مانند کاری که 
دیدار های  تعویق  به  نسبت  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا انجام داد و تمام بازی های 
این دور که قرار بود بین روز های دوشنبه تا چهارشنبه 

این هفته برگزار شود، لغو کرد.
از طرفی با توجه به افزایش شیوع این ویروس خطرناک 
جام  مقدماتی  رقابت های  برگزاری  آسیا  قاره  سطح  در 
جهانی ۲۰۲۲ در این قاره که قرار بود در فیفا دی ماه 
مارس )فروردین ۹۹( انجام شود هم در هاله ای از ابهام 
قرار گرفته و احتمال دارد با تصمیم مسئوالن ذی ربط در 

فیفا و AFC این بازی ها هم به تعویق بیفتد.
هرچند زمان مشخصی برای کاهش شیوع این بیماری 
گرم تر  هوا  هرچه  می شود  شنیده  اما  نیست،  مشخص 

شود، میزان ابتال به کرونا پایین تر می آید و وضعیت بهتر 
خواهد شد.

قطعی  صورت  به  نمی توان  هرچند  حالتی  چنین  در 
اقدام  افتاده  تعویق  به  رقابت های  بندی  زمان  درباره 
و  پنجم  هفته  که  در صورتی  می رسد  نظر  به  اما  کرد، 
ششم مقدماتی جام جهانی در فروردین ماه برگزار نشود، 
نهاد های تصمیم گیرنده در فدراسیون بین المللی فوتبال 
و کنفدراسیون به احتمال فراوان این ۲ هفته به تعویق 
دیدار های  البته  و  کرده  برگزار  ماه  خرداد  در  را  افتاده 
به  تیر ماه  تا  را  انتخابی جام جهانی  نهایی مرحله دوم 

تعویق می اندازند.
و ۱۲   ۷ روز های  در  باید  که  ایران  ملی  تیم  واقع  در   
فروردین به ترتیب به مصاف هنگ کنگ و کامبوج برود، 
این ۲ بازی را به ترتیب ۱۵ و ۲۰ خرداد انجام خواهد 

داد و دیدار های خانگی اش مقابل بحرین و عراق را به 
شرط موافقت AFC برای میزبانی ایران از نیمه تیر به 

بعد برگزار می کند.
شود  مجبور  لیگ  سازمان  دارد  احتمال  حالت  این  در 
بازی های لیگ نوزدهم و جام حذفی را تا اوایل تیر طول 
بدهد. این موضوع تنها یک پیش فرض است و شاید با 
بهبود یافتن وضعیت همان برنامه قبلی برای انتخابی جام 
جهانی اعمال شود یا اینکه مدیران AFC تصمیم بگیرند 
با برگزاری دیدار ایران و هنگ کنگ در زمین ثالث برنامه 

بازی ها را تغییر ندهند.
به هر حال ویروس کرونا این روز ها به معضلی اساسی 
تبدیل شده که مسئوالن کمیته مسابقات AFC و البته 
استرس و سردرگمی عجیبی  به  را  ایران  لیگ  سازمان 

وادار کرده است.

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان از پلمپ 
یک واحد صنفی تجهیزات پزشکی به دلیل احتکار اقالم 
محمود  داد.سرهنگ  خبر  کرمان  در  مردم  نیاز  مورد 
پارسا اظهارکرد: در پی انتشار ویروس کرونا و مبارزه 
با احتکار وسایل ضروری مورد نیاز مردم مانند ماسک 

و دستکش، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی به 
همراه مقام قضایی از ۲۳۰ واحد صنفی بازدید کردند.

امنیت عمومی تصریح کرد: در طی  پلیس  سرپرست 
و  اقالم  احتکار  دلیل  به  واحد صنفی  بازدید یک  این 
تجهیزات پزشکی با دستور مقام قضایی در محل پلمپ 

شد.
سرهنگ پارسا گفت: در بازرسی از این واحد صنفی ۹ 
هزار عدد دستکش فریزی ۸۰۰ عدد دستکش التکس و 

۱۴۴ عدد ماسک فیلتر دار  کشف شد.
او با اشاره به دستگیری یک متهم و معرفی او به مراجع 

قضائی بر عزم جدی پلیس در برخورد با محتکران و 
اخالگران و افرادی که با سالمت مردم بازی می کنند 
خود  اطالعات  و  اخبار  خواست  شهروندان  از  و  تأکید 
را در این خصوص با تماس ۱۱۰ در اختیار پلیس قرار 

دهند.

چوب  تن   ۲۱ کشف  از  ارزوئیه  انتظامی  فرمانده 
گفت:  و  داد  خبر  شهرستان  این  در  قاچاق  جنگلی 
قطع درختان جنگلی موجب به تاراج بردن منابع ملی 

کشور می شود. 
خصوص  این  پورامینایی«در  »مهدی  سرهنگ 

گفت:ماموران پاسگاه انتظامی وکیل آباد حین گشت 
زنی در سطح شهر یک دستگاه کامیونت حامل چوب 

را برای بررسی متوقف کردند.
این  شد  مشخص  شده  انجام  بازرسی  در  اوافزود: 
مجوز  فاقد  و  قاچاق  چوب  تن   ۲۱ حامل  کامیونت 

این  در  کرد:  بیان  پورامینایی  است. سرهنگ  قانونی 
تشکیل  از  پس  و  دستگیر  قاچاقچی  نفر  یک  رابطه 
پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع 
قضائی معرفی شد. فرمانده انتظامی ارزوئیه با اشاره 
به اینکه قطع درختان جنگلی موجب به تاراج بردن 

خواست:  شهروندان  از  می شود،  کشور  ملی  منابع 
چنانچه از فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان چوب مطلع 
شدند مراتب را بالفاصله از طریق سامانه فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ اطالع رسانی و پلیس را در دستگیری 

مجرمان یاری کنند.

کرونالیگبرترایرانورقابتهایانتخابیجامجهانیراتاتیر۹۹عقبمیاندازد؟

کشفتجهیزاتپزشکیاحتکارشدهدرعملیاتپلیسامنیتکرمان

کشفچوبجنگلیقاچاقدرارزوئیه

خبر
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چند سالی است که کلمه سلطان باب شده است و 
در سال گذشته شاهد بودیم که سلطان سکه در ایران 
اعدام شد و پس از آن برخی افراد با عناوین سطان دالر 
و طال و.... در خبرها معرفی شدند. اما در این بین یکی 
از عنوان ها از همه جالب تر بود؛ سلطان زباله تهران که 
یکی از میلیاردرهای شهر تهران بود و در برنامه خبری 
بیست و سی برای اولین بار معرفی شد. این انسان بی 
اخالق با راه اندازی یک اکیپ پُر تعداد افزون بر 200 
نفر زباله جمع کن درسطح شهر تهران موفق شده بود 
که با ضایعات فلزی میلگرد تقلبی تولید کند و در بازار 
به مردم بفروشد. میلگردی که یکصدم مقاومت الزم را 
ندارد و به جای آهن نیمی از آن توسط قوطی نوشابه 
و آلومینیوم ساخته شده است. به قول آقای گزارشگر 
این مرد درآمد ماهیانه ای بیش از 200 میلیون تومان 
راه  تهران  اطراف شهر  در  بزرگ  کارگاه  و یک  داشت 
اندازی کرده بود. بسیار خوب است که این فرد دستگیر 
شد، اما صحبت اینجاست که سالها او به مردم میلگرد 
فروخت و کسی متوجه این رفتار نشد و با زباله جمع 
مردم  امروز  و  است  نشده  برخوردی  هیچ  هایش  کن 
هستند که خود را مالباخته می دانند و زباله جمع کن 
هایی که فضای بهداشتی را تهدید می کردند و شهری 

که نازیبا دیده می شد.
پیشرفت  و  گسترش  شاهد  هم  کرمان  در  متاسفانه 
بحث زباله دزدی هستیم و هر روز در کوچه های شهر 
کرمان -که روزی به تمیزی در بین استان های همسایه 
مشهور بود- کیسه های پاره شده زباله را مشاهده می 
آلوده  را  زا که کوچه ها  بیماری  کنیم و شیرابه های 

بادهای  به  توجه  با  دیگر  سویی  از  است.  ساخته 
شدیدی که در کرمان می وزد بسیار نظاره گر هستیم 
آشغال های مردم که به دلیل پارگی کیسه زباله بیرون 
ریخته اند توسط باد به تمام شهر انتقال پیدا می کنند 
و گهگاه کوچه ای را مملو از زباله می بینیم. این نتیجه 
و عملکرد  زباله دزدها  با  مقابله  زمینه  تدبیری در  بی 
یک  اگر  است.  بازیافت  زمینه  در  شهرداری  ضعیف 
سیستم قوی و پیشرفته در حمایت از بازیافت مکانیزه 
در کرمان راه اندازی می شد و عمل به این مهم از حد 
شعار فراتر می رفت، یقینا دیگر زباله دزدی بی معنا 
می شد. شوربختانه این روزها در کرمان آموزش خانه 
به خانه نداریم و مراکز دریافت زباله تفکیک شده به 
با ساعات  قابل دسترس  و در مکان های  تعداد کافی 
سطح  در  کیوسک  چند  ندارد.  وجود  ساعته   24 کار 
شهر کرمان ارائه خدمت می کنند که اکثرا درب آنها 
بسته است و ما شاهد خدمتی نیستیم. اینکه در پاسخ 
به این گزارش شهرداری بخواهد بگوید که ما آموزش 
نیست،  قبول  قابل  ما  برای  ایم،  داشته  خانه  به  خانه 
زیرا حدود 30 خانه مربوط به هیات تحریریه روزنامه 
»کرمان امروز« و بستگان ایشان که در اقصی نقاط این 
شهر ساکن هستند حتی یک بار هم شاهد این اتفاق 
شهرداری  بازیافت  بخش  زمینه  این  در  پس  نبودند، 
درباره  است.  شده  کاهلی  که  کند  قبول  باید  کرمان 
کیوسک ها نیز کامال ساعت کاری و وضعیت خدمات 
دهی برای همه مردم قابل مشاهده است، پس با این 
تفاسیر باید از خود پرسید که چرا این کاهلی انجام 
می شود و تفکیک و بازیافت از طریق شهرداری انجام 
با زباله دزدها برخورد نمی شود؟ و  نمی شود و چرا 
سلطان  که  پرسید  کرمان  شهرداری  از  باید  آخر  در 
زباله کرمان کیست که نمی توانید و یا نمی خواهید با 
آن مقابله کنید؟ امیدواریم که گمانه هایی که برخی 
مردم بیان می کنند کال اشتباه باشد و مسئوالن امر 
بتوانند مردم کرمان را با یک پاسخ استاندارد و قابل 

دفاع قانع کنند.
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دغدغه های  و  عید  بوی  با  سال  هر  اسفندماه  اگر 
به  امسال  ماه  اسفند  بود،  همراه  سال  پایانی  روز های 
رنگ ترس های کرونایی است و دغدغه دیگری نیز بر 

دغدغه های شب عید مردم افزوده شده است.
به گزارش فرارو، این روز ها توصیه های متعددی برای 
به دست می چرخد  کرونا دست  به  ابتال  از  پیشگیری 
آغاز  به  توجه  با  اما  دارد.  نیز  مشترکی  محور های  که 
پایانی سال  اسفندماه و دغدغه های مردم در روز های 
و  پرجمعیت  مراکز  در  آن ها  و حضور  خرید  جمله  از 
حتی روز های عید وفصل سفر و دید و بازدید ها به نظر 
می رسد مجموعه ای از باید ها و نباید ها در پیشگیری از 

کرونا نیاز باشد.
 همین چند روز پیش بود که کیانوش قهرمانپور در 
توئیتی از محدودیت تجمعات و همایش ها سخن گفت 

و نوشت از آن گریزی نیست.
و  مجلس  نماینده  موسوی  ابوالفضل  سید  همچنین 
توصیه ها  مهم ترین  از  یکی  نیز  امید  فراکسیون  عضو 
سفر های  از  را »خودداری  کنونی  شرایط  در  مردم  به 
حتی االمکان  است:  گفته  موسوی  دانست.  نوروزی« 
مردم باید از مسافرت های غیر ضروری پرهیز کرده و 

در شرایط خاص نیز از وسایل شخصی استفاده کنند.
این در حالی است که کمتر از یک ماه به آغاز فصل 
اوج سفر های داخلی در نوروز مانده است و استان های 
کرونا  درگیر  تهران  و  قم  مرکزی،  و  مازندران  گیالن، 
شدند. نه وزارت میراث فرهنگی و ستاد خدمات سفر 
داخلی  سفر های  با  ارتباط  در  موضع گیری  به  حاضر 
حاضر  گردشگری  سایت های  متولیان  نه  و  شده اند 
وزیر  حتی  و  بهداشت  وزارت  توصیه های  به  شده اند 
فرهنگ و ارشاد اسالمی کشور توجه کنند که از آن ها 
گردشگری  سایت های  برای  ویژه ای  تدابیر  خواستند، 
بیندیشند.  بیماری  این  بیشتر  شیوع  با  مقابله  برای 

جمعه پیش بود که سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی کشور از مراجع دینی و مسئوالن اماکن 
به توصیه های وزارت بهداشت درباره  مذهبی خواست 

کرونا بیشتر توجه کنند.
راهنمایان  جامعه  مدیره  هیأت  رئیس  صدرنیا،  علی 
اگر  است:  کرده  اعالم  نیز  جهانگردی  و  ایرانگردی 
وضعیت انتشار ویروس کرونا با این روند در کشور ادامه 
گردشگری  و  سفر  در  جدی  محدودیت های  باید  یابد 

اعمال شود.
جمله  از  نهاد ها  برخی  سکوت  و  هشدار هایی  چنین 
به ذهن می آورد که شیوع  را  این پرسش  ستاد سفر، 
با  نوروز  عید  نزدیکی  و  ماه  اسفند  در  کرونا  ویروس 
و  باید  آیا  روزها،  این  در  مردم  خاص  برنامه های 

نباید های ویژه ای را می طلبد.
کشوری  کمیته  عضو  محرز  مینو  دکتر  باره  این  در 
بیماری های عفونی وزارت بهداشت و درمان در گفتگو 
را  خود  عادی  زندگی  می توانند  گفت:مردم  فرارو  با 
مکان های  به  می شود  توصیه  فقط  باشند.  داشته 
یکی  محرز، شستن دست ها  گفته  به  نروند.  پرازدحام 
از مهمترین باید های این روزهاست. او می گوید: هنگام 
چیز های  و  لباس  به  خانه  از  بیرون  و  بازار  در  حضور 
بنابراین  می شود  زده  دست  پول  جمله  از  مختلفی 
باید قبل از خوردن یا دست زدن به دهان یا چشم ها، 

دست ها را شست.
مینو محرز اظهار کرد: »دست زدن به لباس، میوه و 
سبزیجات در مغازه و بازار ایرادی ندارد. همه خبر هایی 
که از ووهان درباره محدودیت ها آمده است نیز درست 
واقعیت  عین  می کنند  فکر  مردم  حالی که  در  نیست. 
به  آن ها  حال  هر  به  نیست.  چیزی  چنین  اما  است، 
شیوع  که  شدند  مواجه  بیماری  با  ناگهانی  صورت 
گسترده داشت. آن ها هم هول کردند و برخی اقدامات 
همان  حاال  اما  بود.  زیاده روی  و  نگرانی  سر  از  آن ها 
شده  سمبل  و  می چرخد  مجازی  فضای  در  اقدامات 
است. همان ها هم مردم را آزرده کرده است و موجب 

شده تا وسواس بگیرند.«
فرد  اگر  عفونی،  متخصص  این  گفته  به  حالی که  در 
دست هایش را مرتب قبل از خوردن یا تماس با چشم ها 

بشوید به این بیماری مبتال نمی شود.
او حتی درباره سفر در ایام نوروزی گفت: فعال مشکلی 
از لحاظ سفر وجود ندارد. تنها در ایام عید و در دید 
روبوسی خودداری کنند.  و  دادن  از دست  بازدید ها  و 
همچنین  است.  بهتر  باشد  کمتر  تماس  چه  هر  چون 
از حضور در اماکن پرجمعیت به دلیل احتمال بیشتر 

سرایت ویروس بپرهیزند.
مینو محرز رفتن به هتل یا منزل اقوام در عید را با 
و می گوید:  امکان پذیر می داند  بهداشتی  موارد  رعایت 
اثر  بر  بلکه  نمی شود.  منتقل  هوا  از  که  بیماری  »این 
از  پیدا می کند. پس  انتشار  بیمار  فرد  عطسه و سرفه 
یک  شعاع  تا  ویروس  این  بیمار،  فرد  سرفه  یا  عطسه 
متری بر زمین و اشیا می نشیند و آن ها را آلوده می کند. 
ما هم به این وسایل دست می زنیم و بعد دست به دهان 

می بریم یا به چشم می زنیم و بیمار می شویم. باید به 
ویژه در مهدکودک ها و مدارس فرهنگ سازی شود که 
قبل از خوردن چیزی یا تماس با چشم دست ها شسته 
شوند. یا در هنگام سرفه، زیر بغل خود سرفه کنند نه 
روی صورت دیگران. یا در دستمال سرفه کنند و بعد 
آن را در سطل آشغال بیندازند و دست ها را بشویند. 
این تنها توصیه ماست و با رعایت این موارد می توانند 

زندگی عادی خود را داشته باشند.«
گرمسیری  و  عفونی  متخصص  وحدانی  پرویز  دکتر 
نیز هر چند برخالف محرز از شرایط اورژانسی سخن 
است  این  محرز  همانند  کالمش  فحوای  اما  می گوید، 
توصیه های بهداشتی را جدی بگیرید تا به این بیماری 
مبتال نشوید. او در گفتگو با فرارو در این باره گفت: »در 
این شرایط مردم باید صد در صد تصور کنند شرایط 

اورژانسی است. به همین خاطر از هر گونه حضور در 
هر تجمعی به عنوان خرید یا هر عنوان دیگر در جا های 
باشد  شلوغ تر  مکانی  هر چه  کنند.  مختلف خودداری 
شانس بیماری بیشتر است. پس از حضور  در جاهای 

متراکم پرهیز کنند.«
و  آب  با  را  دست ها  مرتب  طور  »به  افزود:  وحدانی 
خودداری  روبوسی  و  دادن  دست  از  بشویند.  صابون 
و  باشند  نداشته  تماس  هم  با  نزدیک  فاصله  از  کنند. 
از  پس  کنند.  رعایت  را  متر  چهار  یا  متر  سه  فاصله 
دست زدن به هر چیزی از جمله میوه جات و سبزیجات 
استفاده  مصرف  بار  یک  ماسک  بشویند.  را  دست ها 
کنند. این ماسک هایی که روی آن ها سوراخ هایی دارد 
استفاده  پهن  ورقه ای  ازماسک های  نیست.  مناسب 

کنند.«
به گفته وحدانی، هر کسی جانش را دوست دارد و 
سالمتی خود و خانواده اش برایش اهمیت دارد در این 
روز ها از ایستادن در جا های شلوغ و متراکم و رفتن به 
این گونه جا ها چه مراکز خرید، سینما، تئاتر و مساجد 

خودداری کنند.
 وحدانی می گوید: دلیل این توصیه این است که با 
ذرات  متر   ۱2 تا   ۱0 شعاع  به  بیمار  فرد  یک  سرفه 
می کند.  زیاد  را  ابتال  و خطر  می پاشد  آن  ترشحات  و 
و  مدارس  کودک ها،  مهد  تعطیلی  گفت:  همچنین  او 
با  مقابله  راستای  در  مؤثری  و  خوب  اقدام  دانشگاه ها 

شیوع کروناست.
نباید هایی که متخصصین تجویز  باید و  این  از  فراتر 
این  از  پیشگیری  و  مراقبت  بیشتر  سهم  می کنند، 
باید در  بیماری بر دوش هر شهروند است. اوست که 
این روز ها اولویت خود را مقابله با ابتال به بیماری قرار 
از ایجاد محدودیت در  یا نهادی هم  دهد و اگر ستاد 
تجمعات و یا بستن مراکزی خاص پرهیز دارد خود او 
از  خانواده اش  و  خود  از  مراقبت  برای  بگیرد  تصمیم 
توصیه های  و  کند  دوری  پرجمعیت  مراکز  در  حضور 
نیز  این روز های سخت  تا  بگیرد  متخصصین را جدی 
به آسانی بگذرد و کرونا رختش را از ورطه ایران بیرون 

بکشد.

روایت »کرمان امروز« از بی توجهی مسئوالن به زباله جمع کن های کرمانی که موجب نازیبایی شهر می شوند و بهداشت جامعه را تهدید می کنند؛

در مقابله با شبح کرونا در روزهای اسفندماه و تعطیالت عید چه کنیم؟
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