
هشت صفحه    1000 تومان شنبه 17 اسفند ماه 12/1398 رجب 1441/ 7 مارس 2020/سال بیست و چهارم شماره 3169

روزان هم  یادداشت: 

عشق در چشمت به باران می زند

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

راه اندازی خط تولید

 محلول ضدعفونی دست در کرمان

چطور در زمان شیوع بیماری ویروسی خرید سالم 

و بی خطری داشته باشیم؟

سردار معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان شد
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رییس شورای شهر کرمان :

کرمان  شهرداری 

پیشتاز در مقابله 

کرونا ویروس است   با 

 مدیرکل ورزش و جوانان استان : 

مسابقات و باشگاه های 

ورزشی تا پایان سال

 تعطیل می شوند

متن در صفحه دوم

مدیر گروه کنترل و پیشگیری بیماری های 
واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

به اندازه کافی کیت در استان داریم  

5

گزارش »کرمان امروز« از جلسه بحث و بررسی درباره کتاب 

»کرمان ، قبله گاه مهر پرستان یا البرز کوه« در موزه حیاتی کرمان:

نگاهی دوباره به کوه شیوشگان

که به بار آورده است؛ کار مردم و خسارات جبران ناشدنی  کسب و  کرونا بر  گزارش »کرمان امروز« از تاثیرات شیوع 

متن کامل در صفحه سوم

اقتصاد کرونایی نیاز به درمان دارد
   همه گیر شدن ویروس کرونا، اکثر کسب و کارهای کرمان را با رکود و برخی از مراکز را مجبور به تعطیلی کرده است. بیشتر واحدهای صنفی از وضعیت کنونی ناراضی و همچنان امیدوار هستند تا در 
روزهای آتی با فروکش کردن کرونا ویروس به شرایط عادی بازگردند. اما اگر این چنین نشود، دولت باید ورود کند و نسخه ای اقتصادی برای درمان وضعیت اقتصادی کسبه بپیچد تا پس از اتمام دوره این 

اپیدمی ما شاهد تاثیرات غیرقابل جبران کرونا بر روح و روان اجتماع نباشیم، روز عمل امروز است و باید بیانیه ها و اطالعیه های مثبت از سوی دولت منتشر شود و....

متن در صفحه هشتم

فعالیت سه کلینیک 

غربالگری بیماری های 

گیردار و عفونی  وا

در رفسنجان

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

   چین خواستار لغو فوری تحریم های ایران شد
  بازداشت کارگردان  بعد از مرگ همسرش

  حضور ژیمناست کرمانی در ترکیه
  نجات عقاب زخمی در سیرجان

  کشف ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در بم

اخبار ایران، جهان و حوادث:

گذاشت؛ کرمان  که جان بر سر درمان مردم  گالبزاده و یادی از طبیبی  یادداشتی به قلم استاد سیدمحمدعلی 

قدردان رزمندگان جبهه سالمت

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

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

یک شرکت معتبر تولید کننده
 تابلوهای برق صنعتی در کرمان 

به یک نفر مهندس برق آقا )گرایش  قدرت(
در زمینه بازاریابی و فروش تابلوهای برق

 با حقوق مکفی نیازمند است.
از واجدین شرایط تقاضا می شود رزومه کاری خود 

را به شماره واتس آپ 09132404702 و ایمیل 
Kermanvoltag@gmail.com ارسال نمایند.

استخدام  آگهی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان - فروش هتل سحاب طرقبه 
متن در صفحه 3

آگهی مناقصهآگهی مزایده
شرکت گسترش و نوسازی معادن خاور میانه در نظر دارد نظافت صنعتی کارخانه پخت آهک و دولومیت 
خود را واقع در کرمان )مجتمع فوالد بوتیای ایرانیان( از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط 

واگذار نماید.
بلوار  با معرفی نماینده به آدرس کرمان -  تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰  تا  متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه 
جمهوری - روبروی بلوار حمزه - ساختمان بانک پاسارگاد - ساختمان میدکو - طبقه دوم - واحد ۲۰۳ 

مراجعه نمایند.

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
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اخبار استان

بدین وسیله از کلیه سهامداران  محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی 
عادی  به طور فوق العاده این شرکت که در روز  سه شنبه مورخ 98/12/27 راس 
ساعت 11:30 صبح در محل دفتر شرکت واقع در کرمان شهرک شهیدباهنر، 
خیابان بحرالعلوم، ابتدای خیابان رزمندگان ساختمان ایرانیان طبقه دوم واحد سوم 

تشکیل می شود حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 

1- انتخاب مدیران )اعضا هیات مدیره(
2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

از سهامداران محترم تقاضا می شود جهت حضور در جلسه وکالتنامه رسمی 
نمایندگی را به همراه خود داشته باشند.

هیات مدیره شرکت 

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی
 به طور فوق العاده شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 7511

اهدای 
خون سالم 

اهدای 
زندگی

مدیر گروه کنترل و پیشگیری بیماری های واگیردار دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان درباره احتمال کمبود کیت های آزمایش تشخیص 
کرونا در استان کرمان گفت: به هیچ عنوان کیت های آزمایشگاهی 
ما رو به پایان نیست و به اندازه کافی کیت در استان داریم، ضمن 
آنکه محموله جدید کیت ها نیز امروز شنبه به استان کرمان ارسال 

خواهد شد.
دکتر »مهدی شفیعی« در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت نارنجی 
در کرمان به دلیل شیوع کرونا گفت: در دانشگاه علوم پزشکی سه 
این  بیماران کرونا تعریف شده است که  برای بحث مراقبت  رنگ 

رنگ ها به معنی بد یا خوب بودن وضعیت استان نیست.
مدیرگروه کنترل و پیشگیری بیماری های واگیردار دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان ادامه داد: اگر هم اکنون استانی دارای وضعیت سفید 
کرونایی باشد، به معنای آن است که تاکنون گزارش آزمایشی مورد 
مثبت ابتالی به کرونا نداشته است و این بدان معنا نیست که در آن 

استان بیمار کرونایی وجود ندارد بلکه تا آن لحظه نتوانسته بیمار 
مثبت آزمایشی پیدا کند.

وی تصریح کرد: وقتی استانی مورد کرونایی پیدا می کند وضعیت 
آن نارنجی می شود یعنی مورد مبتال به کرونا طبق آزمایشات در آن 
استان وجود دارد حال اگر تعداد موارد از حدی باالتر رود وضعیت 

آن استان قرمز اعالم می شود.
مدیرگروه کنترل و پیشگیری بیماری های واگیردار دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان از اهمیت تعریف رنگ ها سخن به میان آورد و بیان 
کرد: اهمیت وضعیت رنگ ها برای تصمیمات بهداشتی است که 
قرارگاه کنترل بیماری های واگیردار می گیرد لذا رنگ ها به معنای 
و  نیستند  داریم  زیاد  یا  کم  بیماران  یا  بد  یا  ما خوب  وضع  آنکه 
ممکن است یک استان با ۴ بیمار وضعیت آن قرمز اعالم شود و 
استانی نیز ممکن است با داشتن 10 بیمار  وضعیت آن را نارنجی 

اعالم کنند.
وی با اشاره به پیش بینی های در خصوص پیک شیوع کرونا از 10 
روز آینده در سطح کشور و استان کرمان، تصریح کرد: باتوجه به 
استان های درگیر و گردش این ویروس در کشور احتمال نزدیک 
شدن ویروس کرونا به افراد حساس جامعه بیشتر شده و پیش بینی 
می شود تعداد بیماران نیازمند به بستری طی 10 تا 1۴ روز آینده 

افزایش پیدا کند.
شفیعی درباره پیش بینی تمهیدات ویژه برای این افزایش شیوع 
کرونا ویروس در استان کرمان نیز به ایسنا گفت: استان کرمان برای 
موارد احتمالی )افزایش تعداد بیماران( تمهیدات الزم را اندیشیده و 
همه شهرهای ما ظرفیت پوشش مبتالیان احتمالی به کرونا ویروس 
استان  مرجع  عنوان  به  افضلی پور  بیمارستان  آنکه  دارند ضمن  را 
کرمان در مقابله با ویروس کرونا، بین 80 تا 100 تخت به ظرفیت 
تخت های بیمارستانی خود اضافه کرده است همچنین بیمارستان 

پیامبر اعظم )ص( نیز آمادگی کامل برای پشتیبانی از بیمارستان 
افضلی پور را دارد ضمن آنکه دو بیمارستان پشتیبان دیگر نیز برای 
این موضوع تعریف کرده ایم که در صورت لزوم آن دو بیمارستان 
نیز کلیه خدمات خود را قطع و فقط به بیماران کرونایی خدمات 
خواهند داد بنابراین کمبود تخت درمانی و پرستاری هم اکنون که 
اصال نداریم و اگر این شیوع نیز افزایش پیدا کند، تصور نمی کنم 

کمبودی احساس شود.
اتاق های  کرد:  عنوان  ایزوله،  اتاق های  طبقه بندی  تشریح  با  وی 
ایزوله معمولی برای بیشتر بیماران به کار برده می شود لذا هر اتاقی 
می تواند اتاق ایزوله شود و فقط باید شرایط ورود و خروج در آن را 
تشدید و مقداری امکانات به آن اضافه کنیم. اتاق تنفسی نیز دارای 
خدمات ویژه تری است که برای بیماران بد حال استفاده می شود 
که از این نوع اتاق ها 3 مورد در بیمارستان افضلی پور وجود دارد 
افزایش  ولی مقرر شده اگر تعداد بیماران حاد تنفسی در کرمان 
پیدا کند اتاق های ICU معمولی استان تعطیل و به ایزوله تنفسی 
نمی  احساس  کمبودی  نیز  موضوع  این  در  بنابراین  شوند  تبدیل 
شود ضمن آنکه بخش ها مختلف بیمارستانی نیز در زمان اضطراری 
به  توجه  با  مراحل  این  و  دارند  را   ICU به  تبدیل شدن  قابلیت 
نوع اپیدمی به صورت پله به پله اجرا خواهد شد و مردم نگرانی 
از این موارد نداشته باشند زیرا دانشگاه علوم پزشکی کرمان همه 

تمهیدات الزم در سناریوهای مختلف را اتخاذ کرده است.
مدیر گروه کنترل و پیشگیری بیماری های واگیردار دانشگاه علوم 
کرونا  تشخیص  های  کیت  کمبود  احتمال  درباره  کرمان  پزشکی 
در استان کرمان نیز گفت: به هیچ عنوان کیت های آزمایشگاهی 
ما رو به پایان نیست و به اندازه کافی کیت در استان داریم، ضمن 
آنکه محموله جدید کیت ها نیز روز شنبه به استان کرمان ارسال 

خواهد شد.

طی مراسمی سردار حسین معروفی به عنوان فرمانده جدید سپاه 
ثاراهلل استان کرمان معرفی شد.

مراسم  در  ابوحمزه  غالمعلی  سردار  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
ضمن  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  جدید  فرمانده  معارفه  و  تودیع 
گرامیداشت یاد و خاطره شش هزار و ۵00 شهید استان کرمان، 
بیان کرد: دو سال و  به ویژه سردار سلیمانی  و  شهدای مقاومت 
هشت ماه در کرمان خدمت کردم که طی این دوران محور قرار 
دادن تربیت بر اساس رفتار فردی و اجتماعی سرلوحه فعالیت هایم 

بوده است.
وی به سایر اقدامات خود طی دوران فعالیت خود در کرمان اشاره 
کرد و افزود: مدیریت و فرماندهی از دیدگاه رهبری، بستر سازی 

به  و کمک  زدایی  محرومیت  بسیج،  و  سپاه  مختلف  رده های  در 
محرومان از جمله اقداماتی است که انجام شده؛ به صورتی که طی 
تفاهم نامه ای که با کمیته امداد امام خمینی )ره( در بحث ساخت 
مسکونی  واحد   ۶00 از  بیش  شد  قرار  داشتیم  محرومان  مسکن 
آینده تحویل داده شود ضمن  تا سال  در مناطق شرق و جنوب 
اینکه از جمعیت کل استان حدود 120 هزار خانواده تحت پوشش 
کمیته امداد است همچنین محرومیت زدایی از حاشیه شهرها نیز 

در دستور کار بود.
با  نزدیک  تعامل  گفت:  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  سابق  فرمانده 
دستگاه های  مدیران  و  استاندار  جمعه،  امام  و  فقیه  ولی  نماینده 
بود  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  دیگر  اقدامات  جمله  از  مختلف 

و  مقتدرانه  شکل  به  دستگاه ها  همه  با  تعامل  ضمن  سپاه  که 
هوشمندانه اقتدار و عزت سپاه و بسیج را حفظ کرد.

انتخابات  نیروی بسیج در زمان  ابوحمزه تصریح کرد: چهار هزار 
در اختیار فرماندهی انتظامی برای امنیت انتخابات گذاشته شد.

ابوحمزه یادآور شد: اگر در دوران خدمت بنده کم و کاستی وجود 
داشت از همه مردم خواهش می کنم حالل کنند ضمن آنکه برخی 
که با پیامک با تماس از بنده حاللیت خواستند که بنده همه را 

حالل کردم.
غالمعلی  سردار  زحمات  از  مراسم  این  طی  است  ذکر  شایان 
ابوحمزه تجلیل و سردار حسین معروفی به عنوان فرمانده جدید 

سپاه ثاراهلل استان کرمان معرفی شد.

مدیر گروه کنترل و پیشگیری بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

به اندازه کافی کیت در استان داریم  

با حضور فرمانده کل سپاه؛

سردار معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان شد

خبر
راه اندازی خط تولید محلول 

ضدعفونی دست در کرمان
با حضور استاندارکرمان ،خط تولید محلول ضد عفونی دست و سطوح 

در کرمان افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
بنا به اعالم روابط عمومی استانداری کرمان، با توجه به انتشار بیماری 
محلول ضد  تولید  کننده، خط  عفونی  مواد ضد  به  جامعه  نیاز  و  کرونا 
استاندار  با حضور  دارو  پارت شمیم  کارخانه  در  و سطوح  عفونی دست 

کرمان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان افتتاح شد.
به گفته حسیبی مدیر دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مواد اولیه این 
کارخانه الکل است که توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان تامین می شود.

او بیان کرد: این کارخانه ظرفیت تولید روزانه 2 هزار لیتر محصول ضد 
عفونی کننده را در صورت تامین الکل دارد.

بازدید دادستان کرمان از بیمارستان ها
 و مراکز پخش مواد ضدعفونی کننده

ها،  بیمارستان  از  تعدادی  از  مردمی  مطالبات  راستای  در  کرمان  دادستان 
داروخانه ها، مراکز پخش مواد ضدعفونی کننده، تجهیزات پزشکی، نانوایی ها 

و انبار های سطح شهر کرمان بازدید کرد.
 ، کرمان  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
ها،  بیمارستان  از  بازدید  حاشیه  در  کرمان  دادستان  ساالری،  دادخداد 
داروخانه ها، مراکز پخش مواد ضدعفونی کننده، تجهیزات پزشکی، نانوایی ها 
بیمارستان های شهید  از  کارگروه  این  کرمان گفت:  انبار های سطح شهر  و 
باهنر و راضیه فیروز کرمان بازدید کرد و رعایت مسائل بهداشتی از حیث 
نبود انتقال ویروس کرونا به بیماران دیگر و سایر افراد و نحوه خدمت رسانی 
بیمارستان ها به بیماران و رعایت استاندارد های الزم را مورد بررسی قرار داد.

او افزود: باتوجه به مشاهدات، دو فروشگاه عرضه مواد بهداشتی در اختیار 
پلیس و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت تا با دقت عرضه مواد 

بهداشتی غیرمجاز و تقلبی به مردم را بررسی کنند.
ساالری بیان کرد: دستگاه قضایی در کنار مردم هست و با افرادی که بخواهند 
در توزیع و پخش مواد بهداشتی، ضدعفونی کننده و. اخالل یا احتکاری ایجاد 

کنند قاطعانه و قانونی برخورد خواهد کرد.
او از رئیس دانشگاه علوم پزشکی، پزشکان، پرستاران و کادر درمانی مراکز 
و  تقدیر  می کنند،  تالش  بیماری  این  با  مبارزه  مقدم  خط  در  که  پزشکی 

تشکر کرد.
هر  مشاهده  خواست:در صورت  مردم  از  کرمان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  به  را  مراتب  احتکار  و  گرانفروشی  تخلف،  گونه 

کرمان، پلیس و یا تعزیرات حکومتی اطالع دهند.

فعالیت سه کلینیک غربالگری بیماری های 
واگیردار و عفونی در رفسنجان 

 معاون  فنی معاونت بهداشتی دانشگاه  علوم  پزشکی رفسنجان در حال 
حاضر سه کلینیک غربالگری  به منظور دسترسی بیشتر بیماران تب دار 

و تنفسی در این شهرستان فعال هستند.
 پروین نخعی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در این مراک که شامل 
تنها  آباد محقق است  ابیطالب)ع( و  کریم  ابن  کلینیک سالمت،  علی 
بیماران تنفسی و تب دار پذیرفته می  شود و هیچگونه تست تشخیص 

کرونا در هیچ یک از این مراکز انجام نمی شود.
روزی،  شبانه  را  طالب  ابی  ابن  علی  های  کلینیک  کاری  ساعت  وی 
کلینیک سالمت را  از 1۶ تا 21 و کلینیک غربالگری کریم آباد محقق هر 
عصر از ساعت 1۶ تا 2۴ و روزهای تعطیل صبح ها  8 تا 13:30 و عصرها 

1۶ تا 2۴  عنوان کرد.
نخعی افزود: در این کلینیک های غربالگری بیماری  های واگیردار، هیچ  
گونه خدمات دیگری از جمله آزمایش، چکاپ، فرم ارجاع تجدید نسخه  
انجام نخواهد شد و افرادی که عالئم خفیف تب، گلودرد و سرفه دارند 
نیازی به مراجعه ندارند و با مشاهده این عالئم  خفیف درمنزل  بمانند و 

مایعات گرم مصرف کند و استراحت کنند.
نخعی اظهار کرد: در این درمانگاه ها تست تشخیص کروناویروس انجام 
نخواهد شد و تنها بیماران تب  دار و تنگی نفس شدید معاینه و در صورت 

نیاز  به  درمانگاه تخصصی یا بیمارستان ارجاع داده می شوند.
بیمار31، ۴۴ و 7۴ ساله دارای ویروس کرونا در رفسنجان  تا کنون 3 

شناسایی ، بستری و تحت درمان قرار دارند.

رفع تصرف چهارهكتار از اراضي دولتي 
در شهرستان ریگان 

به گزارش اداره ارتباطات واطالع رساني اداره کل راه و شهرسازي استان 
ابوالقاسمي سرپرست اداره راه وشهرسازي ریگان گفت:  کرمان،  صادق 
آن  وپرسنل  مرکزي  کالنتري  فرماندهي  حضور  و  دادستان  دستور  با 
درشهرستان ریگان نسبت به رفع تصرف اراضی دولتی پالک 27۶ فرعي 
و  متصرفین  توسط  که  شهر  وحریم  محدوده  در  واقع  اصلي   2۶۴۵ از 

افرادسود جو ومنفعت طلب تصرف گردیده بوداقدام شد.
وي تصریح کرد: در این اقدام باحکم مرجع قضایي وبایک دستگاه لودر  
این اراضي از دست افراد سودجو باز پس گیري شد وبه بیت المال اعاده 

شد.
سرپرست اداره راه و شهرسازي ریگان  افزود: از ابتداي امسال تاکنون ۵/۵ 
هکتار از اراضي ملي و دولتي  توسط یگان حفاظت اداره راه وشهرسازي 

شهرستان ریگان رفع تصرف شدند.

برآنکه  تاکید  با  کرمان  شهر  شورای  رییس 
شهرداری کرمان پیشتاز در مقابله با کرونا ویروس 
به  کرمان  شهرداری  روزانه  کرد:  تصریح  است، 
گندزدایی اماکن عمومی و سطوحی که مردم بیشتر 

با آنها سر و کار دارند، می پردازد.
در خصوص  ایسنا،  با  در گفت وگو  فرشاد«  »محمد 
از  پیشگیری  برای  کرمان  شهر  شورای  اقدامات 
بیماری کرونا گفت: شورای شهر چندین جلسه در 
این راستا  این خصوص داشته است و مصوباتی در 

داشتیم که شهرداری آنها را در حال اجرا دارد.
با بیان اینکه شهرداری به عنوان بازوی اجرایی  وی 
است  شهر  شورای  مصوبات  انجام  به  موظف  شورا 
ادامه داد: اینکه اکنون شهرداری در حال گندزدایی 
اتوبوس ها،  تاکسی ها،  کردن  ضدعفونی  بازار، 
است،   ... و  ها  بیمارستان  عمومی، سمپاشی  اماکن 
که  است  گفتنی  بوده  شهر  شورای  مصوبات  از 
و  است  شهر  شورای  مصوبات  مجری  شهرداری 

شورای شهر قانون گذاری است نه مجری.
رییس شورای شهر کرمان با تاکید برآنکه شهرداری 
است،  ویروس  کرونا  با  مقابله  در  پیشتاز  کرمان 
گندزدایی  به  کرمان  شهرداری  روزانه  کرد:  تصریح 
اماکن عمومی و سطوحی که مردم بیشتر با آنها سر 

و کار دارند، می پردازد.
محوریت  با  شورای  جلسات  برگزاری  علت  از  وی 
کرونا به صورت غیرعلنی سخن به میان آورد اظهار 
شورا  جلسات  کرونا،  بیماری  شیوع  علت  به  کرد: 
شده  برگزار  خبرنگاران  حضور  بدون  کرمان  شهر 

است.
فرشاد در پاسخ به این سوال که شورای شهر برای 
میزان  چه  کرونا  بیماری  از  پیشگیری  و  مقابله 
بودجه اختصاص داده است؟ بیان کرد: شورای شهر 
هیچ محدودیت اعتباری برای مقابله با ویروس کرونا 
و مقرر کرده  نگذاشته است  برای شهرداری کرمان 
علوم  دانشگاه  که  را  اقدامی  هر  شهرداری  که  ایم 

پزشکی تعیین می کند را می تواند انجام دهد.
که  مطلب  این  بیان  با  کرمان  شهر  شورای  رییس 
ویروس  با  مقابله  ستاد  که  وظیفه ای  هر  شهرداری 

دارد،  اجرا  حال  در  را  گذاشته  برعهده اش  کرونا 
تصریح کرد: شورای شهر به عنوان پارلمان مردمی، 

پشتیبان شهرداری است

رییس شورای شهر کرمان :

شهرداری کرمان پیشتاز در مقابله با کرونا ویروس است  

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 نوسازی مدارس استان کرمان در اجرای آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد از 
محل سهمیه قیر سال 1398 اجرای آسفالت محوطه تعدادی از مدارس استان کرمان را با روش مناقصه عمومی یک مرحله ای 
به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت مدارک از تاریخ چاپ فراخوان نوبت 

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

روابط عمومی       795799  

فراخوان نوبت اول - شماره 3-98/ق

 مبلغ تضمین شرکت دراعتبار موجود میلیون ریال  نام پروژه
 فرآیند ارجاع کار - ریال

 محل تامین اعتبار

28.۶001.۴30.000.000180101۵01۵آسفالت گروه 1

1۵.۴00770.000.000180101۵01۵آسفالت گروه 2



شنبه 17 اسفند ماه 12/1398 رجب 1441/ 7 مارس 2020/سال بیست و چهارم شماره 3169سه جامعه 

یادداشت های 
گاه و بی گاه

نسخه 
در پی دارویی برای دل شکسته می گشتم به هر داروخانه ای 
سر می زنم کلمه نداریم را می شنیدم. تقریبا همه داروخانه 
به آخرین رفتم و سوالم را  ها را گشته بودم خسته و مانده 
پیرمردی  داروخانه،  دکتر  دادن  از جواب  قبل  ولی  پرسیدم 
اجازه  اگر  گفت  و  برد  ای  گوشه  به  و  گرفت  مرا  دست 
پیشنهاد  از  با خوشحالی  کنم.  تجویز  من  را  دارویت  بدهی 
او استقبال کردم و او در ادامه گفت اگر قرص شرمندگی، 
کپسول عذرخواهی، شربت ندامت و قطره معرفت را در سرم 
دلجویی بریزی و در اعتقاد مریض دل شکسته تزریق کنی 
نقاهت را بگذارند و  از خودگذشتگی دوره  با  تواند  او می 

بهبودیش را با بخشش بدست آورد.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

عشق در چشمت 

به باران می زند 
روزهایت  تا  نباش  من  دلواپس 
خاکستری نباشد. هر چند که قرار است 

از خاکسترمان ققنوس برخیزد اما خاکستر شدن دردناک 
برجهان  پادشاهی  برای  که  وقتی  است  دردناک  است. 
باشد  قرار  اگر  حتی  برسی  پوچی  به  اما  کنی  تالش 
صدها ققنوس از خاکسترت برخیزد. دیگر زمان به عقب 
اصحاب  شدن  بیدار  حتی  که  آنگونه  گشت  برنخواهد 
کهف بعد از یک خواب سیصد ساله لذت بخش نبوده 
و حتی اشک حسرت از چشمشان روانه شده است چون 
دیگر نه آدم های قدیمی را دارند و نه آرزوهایی را که 
برایشان زندگی کرده اند. به گمانم ققنوس شدن به آدم 
انتظار  به  نمی دهد زیرا زمان  احاطه ی آسمان  از  لذتی 
دستم  از  نبودنت  روزهای  آمار  ماند.  نمی  کس  هیچ 
به  مرا  دارد  انگار  پوشالی  امیدهای  و  است  رفته  بیرون 
یک خواب سیصد ساله می برد اما نگران من نباش که 
آرزوهایت را فراموش نکنی. روزهای نبودنت دردناک 
است اما زمان که بگذرد چه برای ما و اتفاقی دوباره برجا 
خواهد ماند. اینجا که نیستی آرزوی خوشبختی ات برایم 
را  درخشیدنت  آرزوی  ولی  نیستم  معصوم  است.  کافی 
ای روی  اندیشه  هیچ  بار سنگین  دارم که  و آرزو  دارم 
آمار  مدام  که  نداری  دوست  تو  نکند.  سنگینی  دوشت 
امورت را داشته باشم پس گوشه گیری ام را به حساب 
آوردنت  دست  به  راه  شاید  که  بگذار  داشتنم  دوست 
در رها کردنت باشد ولی زمان که می گذرد بند امیدم 

نازک تر می شود.
عشق در چشمت به باران می زند 

ساز زیبایی چه آسان می زند 
وقت ما سر می رسد در آسمان 

زندگی را سوت پایان می زند

به قلم 
مهناز سعید 

چطور در زمان شیوع بیماری ویروسی خرید سالم و بی خطری داشته باشیم؟
شیوع ویروس کووید 19 یا همان ویروس کرونای جدید این روزها همه را 
نگران کرده و بسیاری از مردم مطمئن نیستند که برای محافظت از سالمت 
خود و عزیزان شان چه کارهایی باید انجام دهند. یکی از فعالیت هایی که این 
روزها باعث نگرانی بعضی افراد شده خرید کردن است. در این نوشتاربه نکات 

مهم خرید کردن در زمان شیوع این بیماری ها اشاره شده است.
 مراقبت های شخصی در زمان شیوع بیماری ویروسی چیست؟

ویروس  منتقل می شوند. مثال  متفاوتی  به شکل های  ویروس های مختلف 
هوا  وارد  آلوده  افراد  تنفسی  ترشحات  با  شده  شایع  االن  که   19 کووید 
می شود و روی اجسام و سطوح می نشیند. وقتی شما سطح آلوده را لمس 
می کنید ویروس به دست شما می چسبد و وقتی دست تان را به صورت تان 
می زنید وارد مجاری تنفسی شما می شود و شما را آلوده می کند. به همین 
مرتب  بیماری شستن  از  پیشگیری  راه  مهم ترین  که می گویند  است  دلیل 
یا  معمولی  و صابون  آب  با  به راحتی  ویروس  این  دست هاست. خوشبختانه 

ضدعفونی کننده هایی که حاوی الکل 70 درجه باشند از بین می رود.
البته اگر شیوع بیماری در جامعه در مراحل پیشرفته باشد، ممکن است 
ویروس روی هر سطحی وجود داشته باشد. بنابراین هرچیزی که با خود از 

بیرون به منزل می آورید ممکن است به ویروس آلوده باشد. به همین دلیل در 
زمان شیوع گسترده ویروس بهتر است تا جایی که ممکن است از منزل بیرون 
نروید و وقتی وارد خانه می شوید از تماس لباس های بیرون با وسایل خانه 
جلوگیری کنید و درصورت امکان هر بار پس از ورود به خانه لباس های خود 
را بشویید. خودتان هم دوش بگیرید و یا دست و صورت تان را با آب و صابون و 
طبق اصول بهداشتی بشویید. وسایلی که از محیط بیرون وارد منزل می شوند 

هم باید ضدعفونی یا شسته شوند تا از آلوده نبودن آنها مطمئن شوید.
مهم ترین کاری که هر عضو جامعه در هنگام شیوع بیماری ویروسی باید 
انجام دهد این است که بهداشت فردی را رعایت کند. بسیاری از ما می دانیم 
را  انجام اصول بهداشتی  اما روش صحیح  را رعایت کنیم  باید بهداشت  که 
و  باید روش درست شستن و ضدعفونی کردن دست  ابتدا  نمی دانیم. پس 

استفاده از دستکش و ماسک و دور انداختن آنها را یاد بگیریم.
دست باید 20 ثانیه با صابون یا مایع ضدعفونی کننده در تماس باشد و همه 

قسمت های دست به آن آغشته شود.
اگر از ماسک استفاده می کنید پیش از استفاده، در حین استفاده و پس 
از استفاده هرگز به سطح ماسک دست نزنید و از بند یا کش ماسک برای 

گذاشتن و برداشتن آن استفاده کنید. ماسک باید کامال روی صورت شما کیپ 
شود و هوا از اطراف آن داخل نرود. نواری باالی ماسک وجود دارد که باید آن 
را روی بینی تان تنظیم کنید. از ماسک فقط یک بار استفاده کنید و سپس آن 

را در یک کیسه دربسته بگذارید و در سطل زباله دردار بیندازید.
دستکش را هم هنگام بیرون آوردن از دست برگردانید، در کیسه دربسته 
بگذارید و در سطل زباله دردار بیندازید. پس از دورانداختن ماسک و دستکش 

حتما دست تان را طبق اصولی که گفتیم ضدعفونی کنید یا بشویید.
عالیم ویروس کووید 19 شباهت زیادی به سرماخوردگی و آنفلوانزا دارد. 
بنابراین حتی اگر عالیم بسیار خفیفی از سرماخوردگی دارید، در خانه بمانید 
تا درصورت ابتال موجب گسترش ویروس نشوید. هنگام عطسه و سرفه جلوی 
دهان خود را با دستمال یا قسمت داخلی آرنج بپوشانید و سپس دست های تان 

را بشویید.
سیستم ایمنی بدن خود را با تغذیه سالم، خواب کافی و ورزش تقویت کنید.

حال  در  هنوز  دانشمندان  و  است  جدید  ویروس  این  که  نکنید  فراموش 
تحقیق روی آن هستند. پیشرفت های علمی درباره ویروس را فقط و فقط از 

طریق رسانه های معتبر دنبال کنید و به شایعات بی منبع توجه نکنید.
 در زمان شیوع بیماری ویروسی چگونه خرید کنیم؟

با  دادیم  توضیح  که  اصولی  طبق  را  خود  دست  فروشگاه  به  ورود  هنگام 
بپوشید.  یک بارمصرف  دستکش  و  کنید  تمیز  کامال  ضدعفونی کننده  مایع 
در فروشگاه های بزرگ مانند هایپر استار مایع ضدعفونی کننده و دستکش 

یک بارمصرف به صورت رایگان در اختیار همه مشتریان قرار می گیرد.
در فروشگاه به اجناسی که نمی خواهید بخرید دست نزنید.

سعی کنید فاصله یک متری را با افراد رعایت کنید
برای پرداخت پول از کارت بانکی استفاده کنید. در فروشگاه های هایپراستار 
مبلغ خرید از طریق کامپیوتر به دستگاه پوز فرستاده می شود و مشتری شخصا 
کارت می کشد. به همین دلیل کارت بین مشتری و صندوق دار دست به دست 

نمی شود که در پیشگیری از انتقال ویروس موثر است.
پس از خروج از فروشگاه دست های خود را بشویید یا ضدعفونی کنید.

 چطور خریدها را به خانه ببریم تا ویروس وارد خانه ما نشود؟
پس از بازگشت به منزل، در ورودی خانه کیسه های خرید را بیرون بیاورید 
و در یک کیسه دربسته دور بریزید یا اگر از اکوبگ استفاده می کنید آنها را 

بشویید.
همه خریدها را در یک سینی یا تشت تمیز به آشپزخانه یا حمام ببرید 
و بشویید یا ضدعفونی کنید و سپس در یخچال و کابینت بگذارید. سپس 

سینک ظرفشویی یا حمام را ضدعفونی کنید.
لباس های تان را عوض کنید و بشویید. دست و صورت خود را طبق اصول 

بهداشتی بشویید یا دوش بگیرید.

در زمان شیوع بیماری ویروسی از کجا خرید کنیم؟
توصیه می شود در زمان شیوع بیماری های ویروسی تا جایی که ممکن است 
در معرض  تا هم خودتان کمتر  برسانید  به حداقل  را  تردد در سطح شهر 
ویروس قرار بگیرید و هم ویروس را با خود به جاهای جدید منتقل نکنید. 
با خرید از فروشگاه های بزرگ که همه نیازهای شما را زیر یک سقف فراهم 

کرده اند می توانید رفت و آمد شهری خود را به حداقل برسانید.
نکته دیگر اینکه فروشگاه های بزرگ امکانات و توانایی الزم برای ضدعفونی 
منظم را دارند. روابط عمومی فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار اقدامات این 

مجموعه برای پیشگیری از انتقال ویروس کووید 19 را توضیح داده است:
در ورودی همه فروشگاه های هایپراستار افرادی با دستگاه های تب سنج دمای 
بدن همه مشتریان را اندازه می گیرند تا از ورود افرادی که عالیم ویروس را 
دارند جلوگیری شود. همچنین مایع ضدعفونی کننده و دستکش یک بارمصرف 

به صورت رایگان در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
هایپراستار  فروشگاه های  سطوح  دیگر  و  صندوق ها  خرید،  سبدهای  کلیه 

به طور منظم ضدعفونی می شوند.
همه کارکنان فروشگاه موظف اند از دستکش های یک بار مصرف استفاده کنند

دمای بدن کلیه کارکنان فروشگاه ها هر روز کنترل می شود.

گزارش »کرمان امروز« از تاثیرات شیوع کرونا بر کسب و کار مردم و خسارات جبران ناشدنی که به بار آورده است؛

اقتصاد کرونایی نیاز به درمان دارد

بیش از دو هفته از اعالم شیوع ویروس کرونا در ایران 
ها  استان  تمامی  در  تقریبا  حاضر  حال  در  و  گذشته 
موارد ابتال به این ویروس گزارش شده است؛ جریانی 
که موجب اعمال محدودیت و تعطیلی در بخش های 
مختلف که محلی برای تجمع یا رفت و آمد مردم بودند، 
شد. همه گیری این ویروس، اکثر کسب و کارها را با 
رکود و برخی دیگر از کسب و کارها را هم در کرمان 
ها  ورزشگاه  تعطیلی  است.  کرده  مواجه  محدودیت  با 
مراکز  و  ها  آموزشگاه  تعطیلی  ورزشی،  باشگاه های  و 
فرهنگی- هنری، محدود شدن ساعات کاررستوران ها 
و کافی شاپ ها و بیرون برها، تعطیلی برخی از هتل ها 
و مسافرخانه ها، تعطیلی چلوکبابی ها و تاالرها و...همه 

تحت تاثیر این ویروس قرار گرفتند.
شیوع  پیک  ایام  در  خواهند  می  مردم  از  مسئوالن 
به مراکز پر  از حضور  بمانند و  کرونا ویروس در خانه 
ازدحام پرهیز کنند. مردمی که هر سال این روزها در 
و  اند  مانده  بودند در خانه  نو  تاب خرید سال   و  تب 
های  مشتری  روزانه  که  کارهایی  و  کسب  از  بسیاری 
زیادی داشتند یا رونق  اصلی کارشان در یک ماه پایانی 
شده  تحوالتی  و  تغییر  دچار  بوده،  عید  شب  و  سال 

است.
بازار کرمان در رکود

این موضوع  امروز سراغ  بهانه در گزارش  به همین   
این  ببینیم اوضاع کسب و کارهای کرمان در  تا  رفته 
ایام چگونه است. اولین جایی که  به ذهنمان خطور کرد 
و رفتیم  بازار کرمان بود. جایی که بسیاری از مشاغل 
این روزها دچار چالش رکود شده اند. مشاغلی که فقط 
در فروش شب عید می توانستند ضرر و خسارت ماه ها 
رکود را بهبود ببخشند و برای رسیدن به کسب و کارپر 

رونق در این ایام ثانیه شماری می کردند.
فروشنده یک حجره لباس فروشی به ما چنین گفت: 
در طول سال با چک و با هزار قرض و قسط اجناسی را 

خریداری کرده و در معرض فروش قرار دادیم. در طول 
سال نتوانستیم  به فروش چندانی دست یابیم. دلمان  
به شب سال و یک  فروش فوق العاده خوش بود که آن 
هم در این  ایام و باشیوع کرونا ویروس بازار مشتری 
خود را از دست داده است و ما نتوانستیم به آن فروش 

مورد نظر دست  یابیم. 
فروشنده دیگری که کیف و کفش می فروخت اینگونه 

گفت: از هر یک از همکاران ما در این صنف که می 
بسیار  بازاریان  و  بازار  اوضاع   کنید  سئوال  خواهید  
نامساعد است و بعضی از همکاران ما در این صنف به 
علت ناتوانی در پرداخت قسط ها و یا پاس نشدن چک 
هایشان کسب و کار خود را رها کرده  اند. هر چند که 
مطرح کردن این موارد شاید تاثیری نگذارد اما به هر 
حال مسئوالن حرف دل ما را خواهند شنید. بسیاری از 

ما در این شب عید شرمنده زن و فرزند خود شده ایم. 
نه تنها سود و رونقی نداشته ایم بلکه خودمان رخت و 
لباس نویی نتوانستیم برای زن و فرزندمان تهیه کنیم.

گشت و گذار ما در بازار کرمان ادامه داشت و تقریبا 
از  واحدهای صنفی  بیشتر  بود.  یکسان  ها  پاسخ  همه 
وضعیت کنونی ناراضی بودند و همچنان امیدوار هستند 
به  ویروس  کرونا  فروکش کردن  با  آتی  روزهای  در  تا 

شرایط عادی بازگردند.
آرایشگاه های کرمان 

به  روزها  این  رفت  می  انتظار  که  اصنافی  از  یکی 
آرایشگاه  یابند  کار دست   و  در کسب  بیشتری  رونق 
با شیوع کرونا  اما  است.  بوده  زیبایی  و سالن های  ها 
ویروس بسیاری از بانوان کرمانی وقت های رزروی خود 
را در آرایشگا ه ها کنسل کرده اند تا به بیماری مبتال 
نشوند. اگر چه آرایشگاه داران همواره موظف و متعهد 
این روزها کرونا  اما  به رعایت اصول بهداشتی هستند 
داران  آرایشگاه  سر  بر  را  مشکالت   از  کوهی  ویروس 
کرمانی آوار کرده است. یکی از صاحبان این شغل که 
دارای چهار نیروی کار است به ما چنین گفته است: ما 
تمامی وسایل را ضد عفونی می کنیم و تمامی موارد 
بهداشتی را رعایت می کنیم با این وجود خودمان هم 
این روزها  در معرض خطر هستیم. ترجیح می دهیم 
همگام  با سایر نهادها ما هم تعطیل باشیم ولی واقعا 
در این ایام تعطیلی به ضرر ما خواهد بود هر چند که 
بیشتر مشتریان خودشان ترجیح می دهند در این ایام  

به آرایشگاه ها نروند. 
 باشگاه داران

از جمله  نیز  استخرها  و  کرمان  ورزشی  های  باشگاه 
مواجه  تعطیلی  با  ایام  این  در  که  هستند  مراکزی 
شدند. مسلما تعطیلی این مراکز تا پایان سال ضررهای 

اقتصادی برای صاحبان آنان به همراه خواهد داشت.
سخن پایانی:

اگر بخواهیم درباره اصناف و مشکالت آنها بگوییم و 
بنویسیم مسلما بیش از این سطور نیاز خواهد داشت. 
اما وجه اشتراک همه اصناف در این ایام ، یکی است. 
نفس  به  از  مانع  خود  تدابیر  با  مسئوالن  است  بهتر 
پا  و دست مشاغل خرده  کارها شوند  و  افتادن کسب 
را بگیرند تا همه به سالمت از بحران اقتصاد کرونایی 

عبور کنند.

   همه گیر شدن ویروس کرونا، اکثر کسب و کارهای کرمان را با رکود و برخی از 
مراکز را مجبور به تعطیلی کرده است. بیشتر واحدهای صنفی از وضعیت کنونی ناراضی 
و همچنان امیدوار هستند تا در روزهای آتی با فروکش کردن کرونا ویروس به شرایط 
عادی بازگردند. اما اگر این چنین نشود، دولت باید ورود کند و نسخه ای اقتصادی برای 
درمان وضعیت اقتصادی کسبه بپیچد تا پس از اتمام دوره این اپیدمی ما شاهد تاثیرات 
غیرقابل جبران کرونا بر روح و روان اجتماع نباشیم، روز عمل امروز است و باید بیانیه ها 

و اطالعیه های مثبت از سوی دولت منتشر شود و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

آگهی مزایده عمومیآگهی مزایده
شــرکت تعاونی خاص ســحاب فرهنگیان کرمان در نظر دارد، یک باب هتل سحاب به 
آدرس: مشــهد مقدس - طرقبه، رو به روی پمپ بنزین جاده حصار گلستان بعد از پل 
آهنی ســمت راست را با شــرایط خاص به فروش برساند، ضمنا جهت کسب اطالعات 
بیشــتر و بازدید از هتل فوق از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته با آقای اسدی به 
شــماره تلفن 09133957457 در مشــهد مقدس و در کرمان دفتر مرکزی با شماره 

تلفن های 32262327 - 32261296- 034 تماس حاصل نمایند. 
)ساعت بازدید از 8 صبح تا 12 به مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی می باشد.(

شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 
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کدام رمان های علمی - تخیلی شیوع ویروس در جهان را 
پیش بینی کرده بودند؟

رمان های کرونايی!
 

سرویس ادبی کرمان امروز

 چشم های تاریکی
ادبی،  سایت های  و  کانال ها  در  جا  همه  روز ها  این 
به  دست  کونتز  ری  دین  معرفی نامه  از  بخش هایی 
رمان  نویسنده ای که سال ۱۹۸۱ در  دست می شود؛ 
نام  با  را  کرونا  ویروس  شیوع  تاریکی"  "چشم های 
نویسنده  این  بود!  کرده  پیش بینی   "-۴۰۰ "ووهان 
رمان نویسی  مشهور  چهره های  از  یکی  آمریکایی، 
ماجرای  است.  علمی-تخیلی  رمان های  عرصه  در 
برمی گردد  مادری  قصه  به  اما  تاریکی"،  "چشم های 
که فرزندش را به اردو می فرستد؛ اردو در کوهستانی 

جنگلی برگزار شده است.
مادر مثل هر والدین دیگری توقع دارد که فرزندش 
تجربیات خوبی در این اردو به دست بیاورد، اما بعد از 
مدتی می فهمد که هیچ خبری از فرزندش و گروهی 
که همراه آن ها به اردو رفته نیست. اینجاست که خبر 
به  اردو  این  در  اعضای شرکت کننده  تمامی  می رسد 
راننده مرده اند. کسی هم هیچ  همراه راهنما و حتی 
توضیحی برای این مرگ ندارد. فقط پیام هایی دست 

مادر می رسد مبنی بر اینکه پسرش زنده است.
این معما به تدریج در طول رمان رمزگشایی می شود 
و قصه می رسد به چین؛ جایی که آزمایشگاهی چینی 
در حال ساخت ویروسی به نام "ووهان۴۰۰-" است. 
این ویروس قرار است در سال ۲۰۲۰ در تمام جهان 
که  ویروسی  عملکرد  اینجاست  عجیب  شود.  منتشر 
دقیقاً  می برد  نام  آن  از  رمانش  در  کونتز  ری  دین 
هیچ  که  ویروسی  است؛  انسان  ریه های  بر  متمرکز 
دارویی هم روی آن اثر نمی کند و راهی برای درمانش 
وجود ندارد. کونتز در رمانش این ویروس را سالحی 
بیولوژیک علیه نسل بشر می داند که به دست عده ای 

ساخته شده تا بخشی از جمعیت جهان را نابود کند.
این نویسنده تابستان همین امسال هم رمانی نوشته 
پرفروش  آثار  از  یکی  که  شب"  "پنجره  نام  به  بود 
که  کتاب  این  در  کونتز  دین  بود.  نیویورک تایمز 
پنجمین جلد از سری داستان های "جین هاک" است، 
داستان مأمور سابق FBI را در تعقیب گروهی مجرم 
داستان های  سری  رمان های  دیگر  می کند.  روایت 
"گوشه ای  نام های  با  این  از  پیش  هاک"  "جین 
ممنوع"  "در  و  کج"  "راه پله  زمزمه"،  "اتاق  خلوت"، 

منتشر شده بودند.
جنگ جهانی ز

و  سینمایی  آثار  به  معطوف  فقط  زامبی ها  با  نبرد 
بازی های رایانه ای نمی شود. اتفاقاً زیرژانر )ساب ژانری( 
به همین  ادبیات علمی-تخیلی جهان وجود دارد  در 
نام. در واقع به رمان هایی می گویند که در آن زامبی ها 
حضور پیدا می کنند و عموماً هم کلیت داستان به نبرد 
"جنگ  رمان  اما  می گذرد.  موجودات  این  با  انسان ها 
و  شهرابی  حسین  ترجمه  با  ایران  در  که  ز"  جهانی 
شد،  منتشر  تندیس"  "کتابسرای  انتشارات  سوی  از 
بود  این  عجیب  ندارد.  اختصاص  زامبی ها  به  فقط 
این رمان، مکس بروس، به ویروسی در  که نویسنده 
رمانش اشاره کرده بود که در چین ظهور پیدا می کند. 
تفاوت این بود که ویروس "جنگ جهانی ز" آدم ها را 

تبدیل به زامبی می کرد.
این کتاب اولین بار در سال ۲۰۰۶ وارد بازار نشر شد. 
مأموران  از  یکی  از  متعدد  گزارش هایی  رمان  روایت 
"کمیسیون پساجنگ سازمان ملل" است؛ کمیسیونی 
جهان  در  بود  کرده  پیش بینی  بروس  مکس  که 
آخرالزمانی به وجود خواهد آمد. وظیفه این کمیسیون 
بیماری هایی  و  مشکالت  با  انسان ها  مقابله  واقع  در 
مکس  می افتد.  بشر  جان  به  طاعون  مثل  که  است 
بروس، نویسنده رمان "جنگ جهانی ز" متولد ۱۹۷۲، 
از  که  است  آمریکایی  نویسنده ای  و  فیلمنامه نویس 
پژوهش های  و  نوشته ها  تمامی  تاکنون،   ۲۰۰۱ سال 
بروکس در  است.  داده  اختصاص  زامبی ها  به  را  خود 
نیویورک به دنیا آمد. او در کالج پیتزر به تحصیل در 
دانشگاه  از  سال ۱۹۹۴  در  و  آورد  روی  تاریخ  رشته 

واشنگتن دی. سی فارغ التحصیل شد.
اولین کتاب بروکس در سال ۲۰۰۳ به انتشار رسید.

نوشته مکس  ز"  "جنگ جهانی  رمان  از  در بخشی 
بروکس می خوانیم: "آخرین تونلی که چک کردیم به 

خاطر خرج های تله های انفجاری فرو ریخته بود. یک 
بود، هنوز  بیرون زده  از الی سنگ های آهکی  دست 
داشت تکان می خورد. خم شدم و دست را گرفتم و 
پتک  ضربه  مثل  کردم.  را حس  فشارش  ناگهان  بعد 
عقب  را  دستم  می کرد.  خرد  را  انگشت هایم  داشت 

کشیدم و سعی کردم فرار کنم. ولم نمی کرد. "
گذرگاه

 سه گانه "گذرگاه" شامل سه عنوان رمان به نام های 
یکی  ترجمه  با  آینه ها"  "شهر  و  "دوازده"  "گذرگاه"، 
از  و  جوادی  محمد  کشورمان،  خوب  مترجمان  از 
شد؛  منتشر  تندیس"  "کتابسرای  انتشارات  سوی 
سال   ۱۰ کرونین،  جاستین  آن،  نویسنده  که  رمانی 
خوانندگان  و  منتقدان  گذاشت.  وقت  نوشتنش  برای 
حرفه ای از آن با عنوان یکی از رمان هایی یاد می کنند 
نویسی است و مهارت و  نوعی کارگاه داستان  به  که 

قدرت نویسنده در روایتگری را نشان می دهد.
آخرالزمانی  فضا های  عالقه مندان  برای  اینکه  ضمن 
هم پیشنهادی کم نظیر به شمار می آید. بخش های اول 
و دوم این سه گانه با نام های "گذرگاه" و "دوازده" در 
سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ منتشر شد و "شهر آینه ها" 
هم در سال ۲۰۱۶. این مجموعه پرفروش ترین سه گانه 
استقبال  با  هم  ایران  در  و  بود  هم  تایمز  نیویورک 
خوانندگان مواجه شد. حتی تحسین و تعریف یکی از 
مشهورترین نویسندگان ژان رمان های ترس و علمی-

تخیلی، یعنی استیون کینگ را هم به دنبال داشت.
نام  ماجرای رمان به ویروس جدیدی برمی گردد به 
صفر"  "مورد  عنوان  با  آن  از  رمان  در  که  "فانینگ" 
یاد می شود؛ ویروسی که قادر است انسان ها را تبدیل 
برای  می گیرد  تصمیم  حکومت  کند.  خون آشام  به 
آزمایش تولید واکسن علیه این ویروس از محکومین 
به اعدام استفاده کند. در واقع می خواهد تست واکسن 
را روی کسانی انجام دهد که مرگ شان قطعی شده. به 
این ترتیب ۱۲ نفر محکوم به اعدام انتخاب می شوند، 
چون  ندارد،  تأثیری  هیچ کدام شان  روی  واکسن  اما 
بهبودی  تبدیل می شوند و هیچ  به خون آشام  همگی 

حاصل نمی شود.
اما درباره نویسنده رمان باید گفت جاستین کرونین 
او  آمد.  دنیا  به  آمریکا  نیواینگلند  در  در سال ۱۹۶۲ 
رشته  در  هاروارد  دانشگاه  در  را  کارشناسی اش  دوره 
ادامه  برای  آن  از  پس  و  گذراند  انگلیسی  ادبیات 
تحصیل وارد رشته نویسندگی در دانشگاه آیووا شد. 
است  تگزاس  در  رایس  دانشگاه  استاد  حاال  کرونین 
دست  به  متعددی  جوایز  رمان هایش  نوشتن  برای  و 
ژانر های  از  او ترکیبی است  "گذرگاه"  آورده. سه گانه 
اینجاست  جالب  فانتزی.  و  علمی-تخیلی  وحشت، 
پیشنهاد دختر  به  داستان در سال ۲۰۰۶  اولیه  ایده 

نویسنده در ذهن او شکل گرفت.
کاج زدگی

است  ژانری  ایرانی،  رمان های  ژانر علمی-تخیلی در 
که کمتر نویسنده ای به آن پرداخته. به همین دلیل 
اندک  باره مثال زد،  این  هم نمونه هایی که بشود در 
رمان  در  که  بدانید  است  جالب  این حال  با  است. 
"کاج زدگی" نوشته ضحا کاظمی هم به موضوع شیوع 
انتشارات  سوی  از  که  رمان  این  شده.  اشاره  بیماری 
مسخ  شهری  آدم های  درباره  شده  منتشر  "چشمه" 
هراس اند.  در  ناظر  قدرتی  زیر  گویی  که  است  شده 
همه  که  دارد  وجود  آن ها  پیرامون  مرموزی  بیماری 

تالش می کنند از شّر آن خالص شوند.
این رمان به هفت بخش تقسیم شده که هر بخش 
نام یکی از شخصیت های داستان است: صد و هشتاد، 
از  برخی  سایه.  و  مهتاب  باران،  سرو،  ماهور،  بامداد، 
زبان  از  دیگر  برخی  و  سوم شخص  زبان  از  بخش ها 
با  عده ای  شاید  البته  می شوند.  روایت  اول شخص 
علمی-تخیلی  و  فانتزی  ژانر  در  کاظمی  آثار  مطالعه 

مقایسه  جهانی  شاهکار های  برخی  با  را  آن  بخواهند 
به  بیشتر  امروز  که  جوان تر  نسل  به خصوص  کنند؛ 
این نوع کتاب ها دسترسی دارند. برای همین باید به 
این زمینه  ایران در  ادبیات داستانی  محدودیت ها در 

توجه کرد.
جزء  کاظمی  ضحا  مرسوم،  ممیزی های  از  فارغ 
معدود نویسندگانی است که در این ژانر ها می نویسد 
که  در شرایطی  است.  برداشته  را هم  گام ها  اولین  و 
نیست،  ژانرمحور  هیچ وجه  به  ایران  داستانی  ادبیات 
تالش  واقع  در  ژانرنویسی  بر  تمرکز  با  کاظمی  ضحا 
ایرانی معرفی کند.  به خواننده  را  این جهان  می کند 
پیوند استعاره های ایرانی کهن و حجم قابلیت هایی که 
در سنت ادبی ما وجود دارد قابل کتمان نیست، با این 
حال در عرصه رمان نویسی کمتر کسی سراغ این نوع 
ژانر ها رفته است. به همین دلیل کاستی های این نوع 
فضا ها را در مقایسه با آثار برتر خارجی باید به جهت 
امثال کاظمی در آن  نظر گرفت که  بکری در  زمین 

قدم گذاشته اند.
رمان های  به  می توان  کاظمی  ضحا  آثار  دیگر  از 
"سال  آدم پوش"،  "خاک  "باران زاد"،  "آدم نما"، 

درخت"، "سین شین" و ... اشاره کرد.
ایستگاه ۱۱

جان مندل، نویسنده کانادایی رمان "ایستگاه ۱۱"، 
است.  کلمبیا  بریتیش  غرب  در  ایسلند  ِدنمان  متولد 
رمانی  کرد؛  منتشر   ۲۰۰۹ سال  را  رمانش  اولین  او 
 "۱۱ "ایستگاه  مونترال".  در  شب  "آخرین  عنوان  با 
چهارمین رمان او بود که در سال ۲۰۱۵ برنده جایزه 
آرتور سی کالرک انگلستان و جایزه کتاب تورنتو شد. 
نامزد جایزه ملی کتاب آمریکا و  این رمان همچنین 

جایزه پن/فاکنر بود.
ماجرای رمان از روزی آغاز می شود که نوعی اپیدمی 
وحشتناک جهان را گرفته است. این اپیدمی محصول 
شیوع نوعی ویروس است بسیار قوی تر از کرونا. بخش 
زیادی از جمعیت جهان نابود شده اند و نویسنده بعد از 
این نابودی را هم روایت می کند؛ در میان گروهی که 
سفری را آغاز کرده اند تا آثار شکسپیر را اجرا کنند. 
انتشارات  با ترجمه پگاه صمدزاده از سوی  این رمان 

"نیماژ" چاپ شده است.
ماجرای رمان "ایستگاه ۱۱" در واقع روایت زندگی 
زنده  برای  آن ها  و تالش  فاجعه ای عظیم  بازماندگان 
ماندن و حتی ارتقای کیفیت زندگی شان است. آن ها 
در شرایط وحشتناک جهان تالش می کنند زندگی را 

برای خود و اطرافیان شان تحمل پذیر کنند.
این  "آنچه  است:  گفته  اثر  این  درباره  مترجم 
می کند،  متمایز  آن  مشابه  کار های  سایر  از  را  رمان 
فاجعه  یک  از  نویسنده  توصیفات  واقع گرایانه،  دید 
مثل  مدرن  زندگی  مظاهر  ناگهانی  رفتن  دست  از  و 
امکانات  و حتی  پزشکی  تجهیزات  هواپیما،  اینترنت، 
َمنِدل  نثر  است.  شرب  آب  و  برق  مثل  بدیهی تری 
به معنی  این هرگز  بسیار ساده و خوشخوان است و 
سادگی داستان نیست، اما تغییر و رفت و برگشت های 
زمانی به آینده و گذشته بسیار روان و در واقع در دل 
داستان صورت می گیرد. در همه آثار آخرالزمانی، بین 
دنیای قبل و بعد خالئی وجود دارد که به آن پرداخته 
نمی شود، اما این کتاب با جزئیات فراوان، این گذار را 

توصیف می کند. "
نام  به  ویروسی  شیوع  درگیر  داستان  آدم های 
باقی  که  کمی  عده  و  هستند  گرجی  آنفلوآنزای 
مانده اند، در تالش برای احیای امید و حیات در خود 

و دیگران هستند.
دوزخ

شهرتی  به  داوینچی"  "رمز  رمان  با  براون  دن   
چشمگیر رسید. او بعد ها در رمان های "نماد گمشده" 
و "منشأ" به همان صورت که تالش می کرد حقیقتی 

بیابد،  مکان ها  و  تاریخی  وقایع  دل  از  را  داستانی 
کارش را ادامه داد. در رمان "دوزخ" هم به ویروسی 
در  و  می شود  فعال  اتفاقی  شکلی  به  که  می پردازد 
دی ان ای انسان تغییراتی به وجود می آورد؛ تغییراتی 

که یک سوم نسل بشر را مبتال می کند.
در  چند  "هر  می گوید:  رمان  این  درباره  خودش 
دوران دانشجویی "دوزخ" دانته را خوانده بودم، اما تا 
همین اواخر متوجه تأثیر ماندگار آن بر دنیای مدرن 
نشدم. در این رمان جدید، بسیار هیجان زده بودم که 
خواننده را به دنیایی اسرارآمیز می برم؛ دنیای رمزها، 

نماد ها و ده ها گذرگاه مخفیانه. "
رابرت  که  می شود  شروع  جایی  از  رمان  ماجرای 
لنگدان به هوش می آید و خود را مجروح، روی تختی 
پزشکان  آنکه  از  ناآشنا می بیند. پس  بیمارستانی  در 
وضعیتش را برایش شرح می دهند، متوجه می شود با 
خانه و شهر خود کیلومتر ها فاصله دارد و حافظه چند 
از دست داده است. فردی که  نیز  را  روز گذشته اش 
ظاهراً مجروحش کرده دوباره سراغش می آید و پس 
از کشمکشی خونین، لنگدان به همراه یکی از پزشکان 
از بیمارستان فرار می کند و پای در مسیر مأموریتی 

می گذارد که چیزی از آن را به یاد ندارد.
از  او  براون،  دن  کتاب های  دیگر  معمول  مطابق 
نهایت  داستانش  و  قهرمان  جغرافیایی  موقعیت های 
هنری  و  تاریخی  اطالعات  و  می برد  را  استفاده 
مبسوطی درباره مکان ها و آثار تاریخی این سه شهر 

در اختیار خوانندگان قرار می دهد.
در  لنگدان  "رابرت  می خوانیم:  رمان  از  بخشی  در 
می انداختند،  طنین  سرش  در  کلمات  این  که  حالی 
تصویر  شد.  بیدار  خواب  از  بیمارستان  تخت  روی 
کنار  که  اجسادی  با  همراه  نقره ای  مو  زنی  از  گنگ 
در  می غلتیدند  خون  و  خاک  در  خونین  رودخانه ای 
حس  سرش  پشت  دردی  بود.  شده  حک  ذهنش 
که  است  بیمارستان  در  چرا  نمی دانست  و  می کرد 
سوی  آن  در  آشنا  برجی  شب،  تاریکی  در  ناگهان 

پنجره نگاهش را به خود جلب کرد... "
ایستگاه

استیون کینگ، چهره سرشناس ژانر وحشت است. 
رمان  شده  باعث  هم  هراس  مایه های  همین  شاید 
پس  را  شهری  که  داستانی  بگیرد؛  شکل  "ایستگاه" 
از شیوع ویروسی مرگبار به تصویر کشیده است. این 
است  وحشتناک تر  بسیار  اما  آنفلوآنزا،  شبیه  ویروس 
چرا که عده ای در آن دست برده اند و حاال تبدیل به 
نوعی سالح بیولوژیک شده است. رمان "ایستگاه" از 
رمان های مشهور استیون کینگ است و گفته شده به 
زودی با اقتباس از این رمان، یک سریال ۱۰ قسمتی 

برای تلویزیون ساخته می شود.
"ایستگاه" قرار است به کارگردانی جاش بون، سازنده 
"نقص ستارگان ما" که به فیلمی پرفروش تبدیل شد، 
که  است  مشخص  هم  حاال  همین  از  شود.  ساخته 
مخاطبان زیادی خواهد داشت. به هر حال این روز ها 
ماجرا های آخرالزمانی بین مخاطبان طرفداران زیادی 
آثار  از  یکی  تنهایی  به  هم  "ایستگاه"  کتاب  و  دارد 

پرفروش کینگ بود.
در این رمان با هراسی اجتماعی مواجه هستیم چرا 
که اعتماد عمومی به جهت دستکاری ویروس آنفلوآنزا 
از بین رفته است. این دستکاری باعث شده است که 
قدرتمندان  باشد.  داشته  ویروس، جهشی وحشتناک 
این سالح خطرناک، دیگران  با در دست گرفتن  نیز 
که  آورده اند  وجود  به  وضعیتی  و  می کنند  تهدید  را 
همین  برای  است.  هراس  و  دلهره  هرگونه  آبستن 
رمان های  مؤلفه های  داشتن  عین  در  کینگ  اثر  این 
علمی-تخیلی، همان هراس همیشگی را با خود دارد. 
ضمن اینکه به جهت فضای آخرالزمانی، اتمسفر رعب 

و ترس در آن پررنگ تر هم شده است.
از آثار این نویسنده اقتباس های فراوانی انجام شده 
است که "درخشش"، "راز"، "رستگاری در شائوشنگ" 
و "مسیر سبز" از جمله بهترین شان هستند. خودش 
سینمایی  اقتباس  پیشنهاد های  اقسام  و  انواع  درباره 
در  که  ایمیل هایی  و  نامه ها  از  حوصله اش  می گوید 
این سال ها به سمتش سرازیر می شود سر رفته است. 
که  است  کارگردانانی  پیشنهاد های  البته  مقصودش 
به محض خواندن جدیدترین آثار کینگ، ایده شکل 
و  می رسد  ذهن شان  به  فیلمنامه  قالب  در  آن  دادن 
هستند  مطمئن  کینگ  استیون  نام  حضور  جهت  به 

دست کم بخشی از سرمایه را هم بازخواهند گرداند.
منبع: روزنامه هفت صبح

طنز یانه

زندگی  که  دارم  باور  را  حقیقت  این 
بی زن زیبا نیست و مهربانی را خداوند 
با خلقت زن به آفرینش هدیه کرد چرا 
که مادر و همسر و  . . همه ی آنهایی که  

مهربانی را از نگاهشان آموختم »زن «هستند اما با حال و 
هوای این روزها و فرا رسیدن روز مرد این شهامت را در 
داشته  زمینی  فرشتگان  به  طنزآمیز  نگاهی  که  دیدم  خود 

باشم با پوزش از بانوان سرزمینم...

»زن«
خداوندا چرا زن آفریدی

زنی همواره »یک من »آفریدی
تو گفتی می شود آرامش َمرد

حکایت می کند آن  را رخ زرد
مگر آدم سرش سودای  کم داشت

که حوا بر سرش یک موی نگذاشت
چه میشد عالم از آدم سراسر ؟

تمام خلق هم با هم برادر
نمی شد هیچ جنگ و آتش و خون

نمی شد قیس هم بیچاره مجنون
تمام عشق ها تا آسمان بود

نه پنهان... چهره ی آدم عیان بود
بساط عیش آدم جور می شد

نه بر عذری کسی مجبور می شد
بهشت دیگری آدم نمی خواست

ز عهدش در ازل هرگز نمی کاست
نمی آمد به کار خلق ، ابلیس

نمی شد چشمی از شرم گنه خیس
خالصه این جهان می شد گلستان
نمی شد هیچ مردی هم زبل خان

چرا باید به راه دور رفتن
عیان را از چه رو بیهوده گفتن

اگر حوٓا نمی شد موی بینی
بنی آدم کجا می شد زمینی

کنون که چاره ای دیگر نمانده
به خاک راه ، ما را زن نشانده

بیا و باز اعجازی دگر کن
ز مردان بار دیگر دفع شر کن
زمین را پر کن از پاساژ و بازار
ز ماشین دنده چار و پنج بردار

خالصه این جهان و هر چه در اوست
به نام زن بزن ،از اوست بر اوست

بهشتت باشد اما ماِل آدم
که تا گردد رها از غصه و غم
به شرط آنکه روزی روزگاری
اگر دیدی تو مرِد غصه داری

که تنها بر درختی تکیه کرده
مگو عاشق شده چون گریه کرده

مبادا بهر آرامش برایش
فرود آری حوایی از هوایش

نه گندم باشد و نه سیب در کار
که  آدم تا ابد گردد  گرفتار

 به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی
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گزارش »کرمان امروز« از جلسه بحث و بررسی درباره کتاب »کرمان ، قبله گاه مهر پرستان یا البرز کوه« در موزه حیاتی کرمان:

نگاهی دوباره به کوه شیوشگان

کاربری  حساب  در  شده  نوشته  پیام  طریق  از 
اینستاگرام آقای ناصر شجاعی متوجه شدم که ایشان 
در روز پنجشنبه اول اسفند ماه 1398 شمسی ساعت 
چهار بعد از ظهر در موزه حیاتی واقع در بازار کرمان 
جلسه بحث و بررسی درباره آخرین کتاب خود تحت 
کوه«  البرز  یا  پرستان  مهر  گاه  قبله   ، »کرمان  عنوان 
چاپ شده توسط »انتشارات سپند مینو سال 1396« و 

با حضار شرکت کننده است.
و  پرستی  مهر  آئین  درباره  بیشتر  جلسه  بحث  چون 
قبله گاه مهرپرستان کرمان کوه شیوشگان دور می زد 
که تا کنون منابع آن بر من ناشناخته بود. لذا تصمیم 
کامل  طور  به  را  جلسه  این  انتهای  تا  ابتدا  از  گرفتم 
این  در  که  زیادی  سئواالت  به  و  باشم  داشته  حضور 
نداشتم  آنها  برای  آمده و جوابی  برای من پیش  مورد 

آگاهی پیدا کنم.
به همین خاطر جزء اولین شرکت کنندگانی بودم که 
شانس با من یاری کرد و به موقع توانستم حضوریابم. 
در این جلسه یکی از بهترین همکارانم آقای عسکری 
دبیر هنر مدارس کرمان که بعد از بازنشستگی در سال 
1377 تا امروز ایشان را ندیده بودم، دیدم و از این نظر 
به شانس خود می بالم که با حضور در این جلسه عالوه 
آقای  میدانی  تحقیق  و  سودمند  بیانات  از  استفاده  بر 
ناصر شجاعی در مورد آئین مهرپرستی و کوه شیوشگان 

به دیدار دوست و همکار دیرین خودم دست یافتم.
 « از  طباطبایی  آقای  جلسه  سخنران  بیانات  از  قبل 
انجمن صنفی گردشگری کرمان«  مطالب کاملی درباره 
از تشکیل این جلسه و خصوصیات یک تحقیق  هدف 
و  مشاهده  و  فرضیه  مراحل  چگونگی  و  خوب  علمی 
جمع آوری اطالعات و بیان تئوری در این مورد صحبت 
به جلسه دیگری موکول  را  این بحث  نتیجه  و  کردند 
ماه  فروردین  اواخر   « در  تخصصی  طور  به  که  کردند 
با شرکت صاحب نظران رشته های  1399 شمسی « 

مختلف در این مورد تشکیل خواهد شد
ناصر  آقای  طباطبایی،  آقای  بیانات  پایان  از  بعد 
شجاعی نتیجه تحقیقات میدانی خود را درباره پرستش 
گاه و عبادت گاه شیوشگان با مدد از نمودار و عکس 
و اسالید به سمع حاضرین در جلسه رساند که اینک 
خالصه ای از آن مطالب که نتیجه ده سال تحقیقات 

میدانی ایشان است در این صفحه می آید.
ایرانیان نخستین قوم یکتا پرست در دنیا بوده اند و 
در  کوه  البرز  و  است  بوده  آنان  آئین  متیرائیسم  آئین 
زمین  روی  در  مکان  ترین  مقدس  آنان  برای  کرمان 
بوده است. متاسفانه منابع و اطالعات کمی درباره کوه 
شیوشگان در تاریخ ثبت است و بیشتر مطالعات آقای 
ایشان  میدانی  تحقیقات  نتیجه  مورد  این  در  شجاعی 
آقایان  با  که  برخاستی  و  نشست  جلسات  همچنین  و 
محمد  دکتر  و  پاریزی  باستانی  ابراهیم  محمد  دکتر 
جواد برومند سعید و آقای محسن  تجربه کار که در 
جمع آوری فسیل های نادر در ایران و دنیا نمونه اند 
بوده است و دکتر حسین  کریمیان که تحقیقات ارزنده 
البرز کوه داشته اند و نشان می دهد که  ای در مورد 
به چگونگی  که  از حدی  بیش  با عالقه  آقای شجاعی 
نزد کرمانیان قدیم  باستانی در  آئین  این  شکل گیری 
این دیار که از سر شوق و اشتیاق با پای برهنه در دامنه 
کوه شیوشگان به راز و نیاز و عبادت می پرداخته اند. 
به طوری که در کتاب "مزارات کرمان" تالیف محرابی 
کوه  این  خاطر  همین  به  است  شده  نوشته  کرمانی 

»شیون کوه« لقب گرفته است.
رودخانه هایی که از کوه های ماهان و جوپار و کوه 
به  گیرد  می  سرآسیاب سرچشمه  پَلوار  کوه  و  ُجفتان 
قسمت  این  در  رسیده  می  که  شیوشگان  کوه  دامنه 
شدت آب به اندازه ای بوده است که دو سنگ آسیاب 
را در دامنه کوه شیوشگان می چرخانده است که آثار 
این آسیاب ها در دامنه تخت گاه دریا قلی بیک مشهود 

است.
طغیان این رودخانه در سال 1309 شمسی در ماهان 
باعث تخریب قسمت وسیعی از آرامگاه شاه نعمت اهلل 
ولی ماهانی شده است. عکس های منحصر به فردی که 
آقای شجاعی در فصل های مختلف از مزار شیوشگان 
مخصوصاً طاق مشهور به »طاق علی« گرفته بودند بی 
نظیر بودند. عکسی که در داخل طاق علی گرفته بودند 
50 نفر را ایستاده در داخل آن طاق نشان می داد و 

قسمت هایی از تاق هنوز خالی از جمعیت بود و نشان 
از وسعت زیاد آن طاق می داد که به گفته آقای ناصر 
شجاعی وسعت این طاق اندازه یک زمین فوتبال است 
که از منظره پائین کوه انسان چنین تصوری را از طاق 
ندارد. عکس هایی که در موقعیت های خاص و  علی 
بود  شده  گرفته  طاق  این  از  سال  مختلف  های  فصل 
مخصوصاً در اعیاد مهرگان و نوروزگان سایه سر انسانی 

به طور وضوح در کوه مشهود بود.
جنوب  پلیس  رئیس  و  انگلیسی  سایکس  سرپرسی 
ایران )S.P.R( در سالهای  ) 1919 – 1915 میالدی 
( که از این کوه دیدن کرده است به مقدس بودن این 

کوه نزد کرمانیان اشاره کرده است.
مجموعه شیوشگان شامل 260 هکتار است که شامل 
آثار تاریخی باستانی بی نظیری چون سایه نگاره نیمرخ 
انسان – قلعه سر به فلک کشیده قلعه دختر با قدمت 
سه هزار ساله بند مدین ) سدی است باستانی ( آسیاب 
های سنگی – تخت گاه دریا قلی بیک – باغ صفویه 
بیرم آباد می باشد. می توان جاذبه های طبیعی نظیر 
پای  چشمه   – دوش  شیر  های  چشمه   – قنبر  غار 
درخت انجیر و بزرگترین جنگل دست کاشت )جنگل 
توسعه  هدف  با  پیش  ها  سال  از  آن  برنامه  که  قائم( 
خارجی  گردشگران  برای  اقامتگاه  تامین  و  گردشگری 

کلید خورده است.
نوشته  کرمان"  شهر  قدیمی  های  محله   « کتاب  در 
منطقه  این  در  غارهایی  به وجود  اشاره  دانشور  محمد 
شهرداری  توسط  کفتار  غار  نام  به  آنها  از  یکی  دارد. 
کرمان تبدیل به آبشار مصنوعی شده و دیگری به نام » 
غار صفا « در دامنه کوه » سید حسین« است که اکنون 

در داخل مهمانسرای پادگان کرمان قرار گرفته است.
منطقه شیوشگان دارای آثار ارزشمند بسیاری است. 
بر اساس کتاب » از قلعه دختر تا اردشیر« نوشته محمد 
دانشور احتماالً زندگی اولیه منطقه کرمان در دستکند 
ها و غارهای کوه باستانی » شیوشگان« وجود داشته و 
به دلیل آب و هوای مناسب زندگی در این منطقه ادامه 

پیدا کرده است.
این روزها منطقه ارزشمند و باستانی »شیوشگان« به 
بهانه توسعه گردشگری برای ساخت هتل و تله کابین و 
رستوران در حال تخریب است. این تخریب نه تنها در 
حریم درجه یک بناهای تاریخی شهر کرمان قرار دارد 
بلکه دقیقاً تپه باستانی و غارهای دستکند سه هزار ساله 
را مورد حمله قرار داده است. منطقه ای که بنا بر کتب 
اولین سکونت  از  آثار و شواهد موجود یکی  تاریخی و 
گاه های شهر کرمان بوده، به عبارتی هسته اولیه شکل 

گیری منطقه کرمان از این قسمت بوده است.
فعاالن میراث فرهنگی کرمان دست به چندین تجمع 
و حتی اعتراض و نامه نویسی به مراجع قانونی زده اند 
که تا کنون به نتیجه کاملی نرسیده اند و هنوز پرونده 
 . است  جریان  در  و  نشده  مختومه  باستانی  کوه  این 
در دامنه این کوه به مساحت 230 هکتار به پیشنهاد 
آقای دکتر مظفر بقایی کرمانی بیشتر از 500 هزار اصله 

درخت کاج و سرو کاشته شده است.
این  ساخت  بانیان  بادمجان  کشک  معروف  مهمانی 
کودتای  شروع  با  مصادف  که  کاشت«  دست  »جنگل 
نوژه شده باعث شد که به اشتباه عده زیادی از دست 
متمادی  روزهای  برای  معروف  مهمانی  آن  اندرکاران 
بازداشت شوند تا اینکه بی گناهی همه آنان ثابت شد 

و همگی آزاد شدند.
منطقه  درباره  شجاعی  آقای  میدانی  تحقیقات 
نظر سابقه  از  آن که  غارهای دستکند  و  »شیوشگان« 
حفر غارها به تاریخ خانه های دستکند میمند شهربابک 

می رسد و هم چنین مطالعه سایه نگاره هایی که در 
منابع  آنکه  بدون  شود.  می  مشاهد  ها  دستکند  این 
زیادی درباره آنها در دسترس باشد همه نتیجه سعی و 
کوشش آقای شجاعی است که بنا به گفته خود ایشان 
روزها و شبها مجبور شده اند که در کوه شیوشگان به 
انتظار بمانند و افزون بر هزاران نسخه عکس در زوایای 
مختلف از این کوه بگیرند تا با سایه نگاره های منحصر 
این کوه و دست کند های آن دست  بفردی در مورد 

یابند. 
مورد  در  ایشان  حد  از  بیش  کوشش  و  سعی  این 
مطالعه شیوشگان مرا تشویق کرد که بیشتر در مورد 
احوال شخصی ایشان تحقیق کنم. متوجه شدم ایشان 
تا کنون موفق به انتشار دو کتاب شده اند که عبارتند 
از -1 من هنوز از مارمولک ها می ترسم که در سال 
1394 شمسی به چاپ رسیده و مراسم رونمایی از این 
کتاب در دانشگاه آزاد کرمان با حضور دکتر بابک آل 
 1394 سال  در  کرمان  آزاد  دانشگاه  وقت  رئیس  طه 
چاپ  به  لیا  تا  انتشارات  سوی  از  و  است  شده  برگزار 

رسیده است.
البرز  یا  پرستان  مهر  گاه  قبله  کرمان   « کتاب   2-
کوه « که توسط انتشارات سپند مینو در سال 1396 
امروز بحث و  به چاپ رسیده است و  در 172 صفحه 
بررسی پیرامون این کتاب بیشر وقت جلسه را به خود 
ارشد  کارشناس  ایشان  این  بر  عالوه  داد.  اختصاص 
رشته تربیت بدنی و مربی ورزش دانشگاه آزاد کرمان 
و بنیانگذار سایه نگاره ها در کوه شیوشگان و سرمربی 
در  لیفتینگ  پاور  مسابقات  داور  و  لیفتینگ  پارا  تیم 
کشور هستند و از شرکت کنندگان در مسابقات قوی 

ترین مردان ایران زمین هم بوده اند.
آقای ناصر شجاهی همراه آقایان منصور ایرانپور مدیر 
عامل » موسسه دیده بان میراث و تمدن کارمانیا « و 
و  فرهنگی  میراث  حوزه  فعاالن  از  پور  ابراهیمی  امید 
گردشگری کرمان در تاریخ 17 دی ماه 1394 شمسی 
شناخته  کرمان  روز  و  شیوشگان  جشن  عنوان  به  که 
شده است. هر ساله در جشن روز کرمان و بزرگداشت 
این  فعاالن  از  و  اند  کرده  شرکت  »شیوشگان«  کوه 
عزیزم  دوست  متاسفانه  اند.  بوده  بزرگ  گردهمایی 
آقای حمید هرندی، یکی از فعاالن خوشنام گردهمایی 
و  بافت«  شاه  »کوه  گردهمایی  در  که  زیستی  محیط 
که  سنی  در  ناباورانه  داشت  فعالی  حضور  شیوشگان 
هشتم  پنجشنبه  تاریخ  در  نداشت  انتظار  کس  هیچ 
گذشت  در  قلبی  سکته  اثر  بر  ناباورانه   1398 اسفند 
و دوستداران و طرفدارانش را در غم جانکاهی فرو برد 
و خانواده ی بزرگوارش به خاطر جلوگیری از اشاعه ی 
از حق طبیعی خود  بیماری کرونا در محیط سربسته 
گذشتند و مراسم یاد بود مسجد را در روز یکشنبه 11 

اسفند ماه 1398 تعطیل کردند.
مردم  پژوهش   « ماه 1394 شمسی  بهمن  تاریخ  در 
آقای  توسط  گردشگری«  منظر  از  علی  طاق  شناسانه 
ناصر شجاعی و خانم فاطمه خلدوستی کارشناس ارشد 
تربیت بدنی و مربی دانشگاه آزاد اسالمی کرمان چاپ 
نخستین  اندرکاران»  دست  تایید  مورد  که  است  شده 
شهری  هویت  و  گردشگری  فرهنگ  ملی  همایش 

کرمان« قرار گرفته است.
کرمان در عصر باستان قبله گاه مهرپرستان بوده است 
و دستکند باستانی » طاق علی« یادگار آن دوران است. 
این دستکند باستانی می تواند سبب جذب گردشگران 
از  بیش  پرستی  مهر  آئین  و  باشد  خارجی  و  داخلی 
2500 سال قبل در اروپا و آسیا رواج داشته است. مانند 
معبد آناهیتا در کنگاور و معبد مهر در پاریس به طور 

کلی در اروپا 554 معبد مهر پرستی وجود دارد که آثار 
بسیاری از آنها هنوز در یونان باقی مانده که نشان می 
اینکه  نه  اند  اروپا هم مهر را ستایش میکرده  دهد در 

مهر را می پرستیده اند . 
به  میالدی  در سال 1770  ای  ها مجسمه  فرانسوی 
است.  آزادی  که همان مجسمه  اند  داده  آمریکا هدیه 
به  را  مهر  مجسمه  هم  عالم  سراسر  های  دادگستری 
عنوان نماد و نشانه خود می دانند همراه با ترازوی عدل 
و فرشته مهر که همه نشان از آئین مهر پرستی دارند و 
بر سر در تمام دادگستری های جهان نمونه ای از این 
عدالت خواهی به گونه های مختلف دیده می شود. عدد 
هفت هم در نزد ایرانیان باستان مبارک و میمون بوده 
است به طوریکه کرمان زمانی هفت وان نامیده می شده 
است که هفتواد در کرمان اشاره به آن است و نام یکی 
از روزنامه های محلی کرمان ) به صاحب امتیازی دکتر 

محمد ابراهیم باستانی پاریزی( در گذشته بوده است.
هفت شهر عشق عطار نیشابوری

هفت پیکر نظامی 
هفت اورنگ نظامی

فرقه  در  و  دارند  کرامات  دراویش هم هفت  فرقه  در 
اسماعیلیه اشاره به هفت مرحله دین اسماعیلی دارد.

» ورزش پهلوانی و زور خانه ای در دیار کریمان«
از زمانهای قدیم تا کنون حداقل هزار پهلوان نامی در 
کرمان بوده است.. زبان پهلوی از پهلوان می آید پهلوی 

یعنی زبان سرزمین پهلوانان. 
بیشتر سرزمین پهلوانان در قدیم خراسان بزرگ بوده 
خراسان  مرز  هم  چون  هم  طبرستان  سرزمین  است. 
گرفته  بزرگ  خراسان  از  زیادی  تاثیرات  بوده  بزرگ 
است. خراسان محل زایش میترا بوده که با شیوشگان 
از  یکی  هم  شیوشگان  و  بوده  زمان  هم  تقریباً  کرمان 
است. شاید  بوده  میترانیسم  آئین  پیروان  بزرگ  مراکز 
به همین دلیل اشکانیان کرمان شهر کرمان را به یکی 
در  که  اند  کرده  انتخاب  اصلی حکومت خود  مراکز  از 
این مورد به داستان بالش اشکانی در کرمان و تولید 
اشاره  از کرم بزرگ در شاهنامه فردوسی  ابریشم  کرم 

شده است. 
به همین خاطر از روز اّول مرداد ماه 1395 شمسی 
محسن  آقای  شناسی  دیرینه  موزه  که  ارفع  پارک  در 
تجربه کار هم در این پارک قرار دارد. هر ساله جشن 
پارک  این  در  پهلوانان  بزرگداشت  و  پهلوانی  ورزش 
جشن گرفته می شود. در جشنی که در اّول مرداد سال 
1395 شمسی در این پارک برگزار شد. عده زیادی از 
در  کرمان  معاریف  و  باستانی  ورزش  اندرکاران  دست 
برگزاری این جشن سعی و کوشش زیادی داشتند که 

شماری از آنان عبارتند از آقایان : 
1 - ناصر شجاعی

2 - منصور ایرانپور
3 - مسئوالن اداری و ورزش های باستانی

-4 یکی از خیرین که باعث و بانی این جشن بزرگ 
شد آقای محمد رضاعامری فرزند آقای حسین عامری 
از  تجلیل  مراسم  و  ها  از جشن  بسیاری  در  که  است 
بزرگان ملی و میهنی ایران خود جوش متقبل بیشتر 
هزینه این جشن ها می شوند که این عمل نیک آنها در 
نزد همگان قابل تقدیر است و هم دیگران تشویق می 
شوند که در این کار خدا پسندانه شرکت کنند. امید 
این پدر و پسر  به  بقیه متمولین کرمان هم  است که 
تاسی جویند تا نام نیک بزرگان علم و ادب و پهلوانی 
از سایه فراموشی بدر آیند و بر تارک کرمان بدرخشند.

در اولین جشن پهلوانی و زروخانه ای 
1 - دوازده مرشد بمی قطعاتی را برای حاضرین اجراء 
کردند که مورد اقبال همه شرکت کنندگان قرار گرفت.
2 - عده ای از پهلوانان قدیمی کرمان در این مراسم 
مورد تکریم قرار گرفتند و یاد و نام آنها گرامی داشته 
شد. در این مراسم عده ای از پهلوانان حاضر کرمان هم 

در مراسم حضور داشتند.
 3 - در این مراسم گفته شد که مسجد جامع مظفری 
مظفری  محمد  الدین  مبارز  امیر  توسط  که  کرمان 
در  است  شده  ساخته  هجری  هشتم  قرن  در  میبدی 

ابتدا به نام پهلوان علی بمی نامگذاری شده است.
4 - چند خاطره از خاطرات پهلوانان قدیمی کرمان 
که در کتابها مندرج است خوانده شد که این خاطره 
نامی  پهلوان  اسداله عطایی  پهلوان کربالیی  از  عبارت 
کرمان و خواهرش پهلوان راضیه خاتون عطایی فرزندان 
غالمحسین تفنگ ساز که هر دو در پارک ارفع آرمیده 
اند و در زمان مظفر الدین شاه در کرمان زندگی می 
پهلوان محمد عبدل  آنها  در هنگام حیات   . اند  کرده 
با  گرفتن  کشتی  برای  مملکت  نامی  پهلوان  یزدی 
زمان  آن  در  آید.  می  کرمان  به  عطایی  اسدا..  پهلوان 
گویا پهلوان نامی کرمان مریض بوده و به خاطر اینکه 
خواهرش  برنگردد  تهران  به  خالی  دست  پهلوان  این 
نامی  پهلوان  با  مبدل  لباس  با  عطایی  خاتون  راضیه 
پایتخت کشتی می گرد و او را موفق می شود بر زمین 
بزند در هنگام شکست پهلوان پایتخت متوجه می شود 
که حریف او زنی بوده است که او را بر زمین زده است 

و با حالتی زار کرمان را ترک می کند.
از پهلوانان نامی دیگر کرمان
1 - پهلوان حاج ناصر اسدی

دبیرستان  در  که  طهمورثی  مهربان  پهلوان   -  2
ورزش می  آمیغی  برزو  آمیز  نظر  زیر  کرمان  ایرانشهر 

کرده و در 83 سالگی در کرمان از دنیا می رود.
3 - پهلوان حاج مهدی شجاعی

4 - پهلوان جهانگیر شجاعی
پهلوانی   جشن  مراسم  اولین  در  حاضرین  پایان  در 
پیشنهاد کردند که نام چند خیابان در کرمان را به نام 
پهلوانان کرمانی اختصاص دهند و این بزرگداشت هر 

ساله در اول مرداد ماه هر سال برگزار شود.

به قلم 
محمد تقی راه پیما 
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ساخت رباِت جایگزین 
پرستار برای مقابله با کرونا

محققان پارک علم و فناوری اردبیل، موفق به طراحی و ساخت 
ربات جایگزین پرستار شدند.

 این ربات در طی چهار روز توسط یکی از شرکت های مستقر در 
با حمایت و  استاندار و  به دستور  اردبیل و  پارک علم و فناوری 
پیگیری های رئیس پارک علم و فناوری اردبیل طراحی و ساخته 

شد.
و  شبکه  به  اتصال  به  می توان  پرستار،  ربات  این  قابلیت های  از 
مجهز  بسته،  مدار  دوربین  به  مجهز  و  شارژی  وایرلس،  اینترنت 
به میکروفون و بلندگو، فرمان پذیری از طریق کامپیوتر و موبایل، 
مجهز به تب سنج لیزری، سرعت باالی عملیاتی، حمل دارو و غذا 

تا ۱۵ کیلوگرم و ارتباط صوتی و تصویری آنالین اشاره کرد.
این ربات توسط استاندار اردبیل ، رئیس کل دادگستری و رئیس 

دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل رونمایی شد. 
بر  که  "حکیم"  نام  به  پرستار  ربات  دومین  عنوان  به  ربات  این 
شیخ  دربار  مشهور  حکیم  داوود،  محمد  حکیم  نام  از  گرفته 

صفی الدین اردبیلی است، نام گذاری شده است.
از  بعد  پرستار  ربات  علوم،  وزارت  عمومی  روابط  اعالم  اساس  بر 
چین در ایران توسط فناوران اردبیل ساخته شده است و با ساخت 

این ربات، ایران دارای این تکنولوژی در خاورمیانه شد.

افزایش فروش رمان 
»طاعون« با شیوع کرونا

نوشته  »طاعون«  کتاب  فروش  کرونا  ویروس  گسترده  شیوع 
میزان  به  ایتالیا  و  فرانسه  در  را  فرانسوی  نویسنده  کامو،  آلبر 

قابل توجهی افزایش داد.
ارائه  را  کتاب ها  فروش  آمار  که  ادیستات  موسسه  گزارش  طبق 
از زمان شیوع  فرانسه  می دهد، میزان فروش رمان »طاعون« در 
ویروس کرونا به طرز عجیبی افزایش یافته و تنها در طی ۸ هفته 
اول سال جدید میالدی ۱۸۰۰ نسخه از آن به فروش رسیده است.

زمانی  بازه  همین  در  رمان  این  فروش  که  است  حالی  در  این   
در سال ۲۰۱۹ که خبری از کرونا نبود به زحمت به ۴۰۰ نسخه 
می رسید. افزایش توجه ناگهانی به رمان »طاعون« تنها به فرانسه 
محدود نشده است. در ایتالیا نیز فروش این رمان سه برابر شده و 
در سایت آمازون ایتالیایی در رتبه نخست پرفروش ها قرار گرفته 

است.
آلبرکامو در رمان »طاعون« که در سال ۱۹۴۷ منتشر شد، وقایع 
روزمره ساکنان شهر اوران الجزایر را در دوران شیوع بیماری طاعون 
از  پس  رمان  این  است.  کرده  روایت  میالدی  قرن ۲۰  اواسط  در 
انتشار به یکی از پرفروش ترین کتاب ها تبدیل شد و شهرت کامو 

را به بیرون از مرز های فرانسه گسترش داد.

بازداشت کارگردان
 بعد از مرگ همسرش

مرگ  پس از  تلویزیون  و  تئاتر  کارگردان  نوشت:  ایران  روزنامه 
مشکوک همسرش بازداشت شد. ساعت ۹:3۰ دوشنبه ۱۲ اسفند، 
بازپرس کشیک  به  در خانه اش  مرموز زن جوانی  گزارش مرگ 
قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم اعالم شد.به دنبال اعالم 
این خبر بازپرس جنایی و تیم بررسی صحنه جرم راهی محل 
حادثه که طبقه چهارم خانه ای در منطقه یوسف آباد بود شدند 
و جسد زن جوان را در حالی روی تخت خواب دیدند که آثار 

خراشیدگی روی بدنش به چشم می خورد.
تئاتر،  عکاس  ساله   36 زن  که  می داد  نشان  اولیه  بررسی های 
است.  بوده  فارسی  ادبیات  لیسانس  فوق  و  تلویزیون  و  سینما 
تلویزیونی  و سریال های  تئاتر  کارگردان  نیز  او  همسر ۲۸ ساله 
است.متخصصان پزشکی قانونی در معاینات اولیه علت مرگ را 
مسمومیت یا خفگی اعالم کردند اما نظریه اصلی منوط به انجام 

کالبد شکافی و تحقیقات بیشتر شد.
همسر این زن در تحقیقات به تیم جنایی گفت: همسرم دختر 
عمه ام نیز بود او یکبار ازدواج کرده و طالق گرفته بود. دو سال 
قبل بدون توجه به مخالفت های خانواده ها با هم ازدواج کردیم 

چرا که من عاشقش بودم.
وی ادامه داد: اغلب من و همسرم در پروژه های کاری مشترک 
باهم بودیم و به همین خاطر خانه مان فقط یک کلید داشت 
که دست همسرم بود. صبح مثل همیشه از خانه بیرون رفتم 
زدم  را  در  زنگ  هر چه  برگشتم  خانه  به  که  و ساعت ۷ عصر 
همسرم در را باز نکرد و جوابی نداد. به تلفن همراهش زنگ زدم 
که خاموش بود. درنهایت با کمک کلید ساز وارد خانه شدم و با 

جسد همسرم مواجه شدم.
در حالی که مرد جوان مدعی بود که از علت مرگ همسرش 
آثار  پایتخت  پلیس آگاهی  اداره دهم  بی اطالع است کارآگاهان 
خراشیدگی را روی بدن مرد جوان دیدند. آثار خراشیدگی که این 

احتمال را مطرح می کرد زوج جوان باهم درگیر شده اند.
صورت  تحقیقات  وی  از  دیگر  بار  مدرک  این  آمدن  به دست  با 
گرفت و او این بار به دعوای شب قبل اعتراف کرد: به خاطر پروژه 
این  از  می آمدم. همسرم  خانه  به  دیر  داشتم شب ها  که  کاری 
موضوع ناراحت بود و مدام شکایت می کرد. شب حادثه نیز سر 
این موضوع باهم بحثمان شد و کتک کاری کردیم. او می گفت 
شب ها در خانه تنها است و اذیت می شود و از من می خواست 
که زودتر به خانه برگردم. صبح هم بدون اینکه با همسرم حرفی 
بزنم خانه را ترک کردم و از او خبری نداشتم تا اینکه به خانه 

برگشتم و جسدش را دیدم.
از  واحدی  بازپرس  مرد جوان،  نقیض  و  اظهارات ضد  به  باتوجه 
او  بازداشت  دستور  تهران  جنایی  امور  دادسرای  یازدهم  شعبه 

را صادر کرد.

خبر ظریف تأکید کرد:
همکاری منطقه ای و جهانی در مقابله با کرونا ضروری است

چین خواستار لغو فوری تحریم های ایران شد

انتشار  با  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزیر 
برای  تا  خواست  کشورها  دیگر  از  توئیتر،  در  مطلبی 
مقابله با ویروس کرونا همکاری کنند. به گزارش ایسنا، 

توئیتر  در  خود  کاربری  حساب  در  ظریف  محمدجواد 
بهداشت جهانی  با سازمان  نزدیکی  نوشت: ما همکاری 
اطمینان  و  ایران  در   ۱۹ کووید  ویروس  با  مقابله  برای 

که  کسانی  برای  مناسب  مراقبت های  دریافت  از  یافتن 
آلوده گشته اند، داریم. اقدامات پیشگیرانه قاطع - همانند 
- در حال  فرودگاه  غربالگری مسافران هوایی در گیت 

اعمال شدن هستند. وی در ادامه توئیت خود نوشت: 
همکاری های منطقه ای و جهانی ضروری هستند. ما یا با 

همدیگر می بریم یا با همدیگر می بازیم.

چین  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  لیجیان«  »ژائو 
ایران در بحبوحه شیوع  لغو فوری تحریم های  خواستار 

ویروس کرونا شد.
بنا به گزارش پایگاه »سی جی تی ان«، سخنگوی وزارت 
خارجه چین ضمن انتقاد از تحریم ها علیه ایران تصریح 
تهران  مسیر  در  ایران،  علیه  یکجانبه  اقدامات  که  کرد 
و جامعه بین الملل برای مقابله با ویروس »کووید ۱۹« 

مانع تراشی می کند و وخامت اوضاع را تشدید می کند.
»محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران هفته جاری 
ضمن قدردانی از همبستگی سازمان جهانی بهداشت و 
ویروس  با  مبارزه  جهت  ایران  با  دوست«  »کشورهای 
کرونا، علیرغم تروریسم اقتصادی آمریکا تصریح کرد که 
از  پیشگیری  برای  اقالمی  به  ایران  در  مبرمی  نیازهای 

ابتال به کرونا وجود دارد.
وی در این پیام توییتری نوشت که در ایران برای این 

در  ایران  خارجه  »وزیر  دارد:  وجود  مبرم«  »نیاز  اقالم 
ایران برای اقالم  از این توئیت نوشته در  بخش دیگری 
و  صورت   N95 ماسک  دارد:  وجود  مبرم«  »نیاز  زیر 
روپوش  مصنوعی،  تنفس  دستگاه  سه الیه،  ماسک های 
جراحی، کیت تست کرونا، کاورهای محافظتی بی رنگ 

و محافظ صورت/بدن«.
سخنگوی وزارت خارجه چین که از تداوم کمک رسانی 
به ایران و کشورهای دیگر برای مقابله با شیوع ویروس 
کرونا و مهار آن خبر داده بود، تصریح کرد پکن مخالف 
کرونا،  شیوع  و  است  ایران  علیه  اقتصادی  تحریم های 
نیازمند  که  است  بشریت«  تمامی  مشترک  »چالش 
آن  با  مقابله  برای  بین الملل  تالش های مشترک جامعه 

است.
این دیپلمات چینی همچنین بار دیگر ضمن درخواست 
تحریم های  فوری  لغو  برای  مربوطه  طرفین  تمامی  از 

ایران، تأکید کرد که پکن بعنوان شریک راهبردی ایران، 
پیشنهاد  کشور  این  به  را  ضروری  کمک های  همچنان 
با  مقابله  زمینه  در  ایران  با  فعال  صورت  به  و  می دهد 

کووید ۱۹ همکاری خواهد کرد.
اولین  که  کرد  تصریح  چین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
فوریه   ۲۹ روز  چین  پزشکی  تجهیزات  اهدایی  بسته 
)۱۰ اسفندماه( وارد ایران شد که شامل پنج هزار کیت 
تشخیص ابتال به کرونا و ۲۵۰ هزار ماسک بود و چهار 
به  از چین  نیز در همان روز  بیماری  کارشناس کنترل 

ایران فرستاده شد.
لیجیان در ادامه متعهد شد که پکن به منظور تضمین 
در  فعال  طور  به  جهان  عمومی  امنیت  و  بهداشت 
جهانی  سازمان  و  جهانی  و  منطقه ای  همکاری های 

بهداشت مشارکت داشته باشد.
پیش از این نیز سناتور »الیزابت وارن« نامزد دموکرات 

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نامه ای به »مایک 
وزیر  منوشن«  »استیو  و  آمریکا  خارجه  وزیر  پامپئو« 
بر  آمریکا  تحریم های  منفی  تأثیر  از  آمریکا  خزانه داری 

مقابله ایران با ویروس کرونا ابراز نگرانی کرده بود.
وارن در این نامه از دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
در  کرونا  ویروس  شیوع  پی  در  که  کرد  تقاضا  آمریکا 
کمک های  مسیر  در  آمریکا  تحریم های  جهان،  سطح 

انساندوستانه به ایران مانع تراشی نکند.
خزانه داری آمریکا در آبان ماه با اعمال دستورالعمل هایی 
موسوم به »تمهیدات خاص نوع ۵«، تهران را در زمره 
لحاظ  از  خاص  نگرانی های  موجد  قضایی  قلمروهای 
به  را  مالی  سازمان های  و  نهادها  و  داده  قرار  پولشویی 
اتحاذ تدابیری ویژه در مراودات مالی با طرف های مرتبط 
با ایران، از جمله در مبادالت اقالم بشردوستانه با ایران 

ملزم کرد.

تا  ها  دانشگاه  و  مدارس  تعطیلی  از  بهداشت،  وزیر 
پایان سال خبر داد.

سعید نمکی، در پایان جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
در وزارت بهداشت، گفت: اولین مصوبه ، طرح بسیج 

ملی شکست کرونا بود.
 وی از تعطیلی مدارس و دانشگاه ها تا پایان سال خبر 
داد و افزود: این تعطیلی دلیل نمی شود که هموطنان 
به سفر بروند. رفت و آمدها کنترل و تشدید می شود 
ما  بهداشتی  توصیه های  به  هموطنان  داریم  انتظار  و 
گوش دهند و از ترددهای غیر ضروری واقعاً خودداری 

کنند.
نمکی ادامه داد: نظارت های بهداشتی تشدید خواهد 
شد که یکی از محل های نظارت، پمپ بنزین ها هستند 

که می توانند محل انتقال ویروس و آلودگی باشند.
وی افزود: یکی دیگر از مصوبات ستاد، به تأخیر افتادن 

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد و دکتری است 
که زمان جدید آن متعاقباً اعالم خواهد شد.

ملی  بسیج  طرح  اجرای  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
شکست کرونا از روز پنج شنبه در سه استان کشور، 
گفت: شائبه هایی بود که گفته می شد قرار است درب 
منازل برویم، در حالی که با وجود پرونده الکترونیک 
سالمت و زیرساخت های الزم برای پیشگیری و کنترل 
منزل  درب  به  رفتن  به  نیازی  دارد،  وجود  بیماری 
به  رفتن  برای  استثنا  موارد  البته  نیست.  هموطنان 
بد حال  بیماران  و آن شامل  دارد  منازل وجود  درب 

است.
ملی  بسیج  طرح  اجرای  با  می خواهیم  ما  افزود:  وی 
شکست کرونا، تا چند روز آینده در این سه نقطه آلوده 

به بیماری، موفق شویم این ویروس را کنترل کنیم.
که  هموطنان  از  دسته  آن  از  گالیه  با  بهداشت  وزیر 

از خط  و  نکرده  توجه  بهداشت  وزارت  توصیه های  به 
مردم  از  گفت:  اند،  کرده  عبور  بهداشتی  قرمزهای 

می خواهیم که در خانه بمانند و به سفر نروند تا هر 
چه زودتر بتوانیم چرخه انتقال ویروس را قطع کنیم.

معاون گردشگری گفت: با این پیش بینی که فرصت 
بین  از  کرونا  ویروس  شیوع  دنبال  به  نوروز  در  سفر 
می رود، طرح تعطیالت یا فرصت مرخصی برای سفر 
کارمندان دولت و مردم در حال پیگیری است تا پس 
از فروکش کردن تب این ویروس در کشور، اجرا شود.

وضع  در  سفر  که  بهداشت  وزیر  ایسنا،  گزارش  به 
گفته  است،  کرده  توصیف  »خطرناک«  را  موجود 
کنترل  شهرها  خروجی  و  ورودی  در  آمدها  و  رفت 
و موارد مشکوک به ویروس کرونا تا ۱۴ روز قرنطینه 
وضعیت  این  نمکی،  سعید  پیش بینی  به  می شوند. 
در تعطیالت نوروز ادامه دارد. تا االن نیز استانداران 
یزد،  سمنان،  رضوی،  خراسای  گیالن،  مازندران، 
تعطیالت  در  خواسته اند  مردم  از  همدان  و  اصفهان 
بهداشت  وزیر  نکنند.  سفر  استان ها  این  به  رو  پیش 
هم قول داد که بعد از تمام شدن بحران کرونا، کوپن 

تسهیالتی به مردم داده شود تا سفر بروند.
کمیته  رئیس  و  گردشگری  معاون   - تیموری  ولی 
اماکن  در  کرونا  ویروس  با  مقابله  و  پیشگیری 
موضوع  این  جزئیات  درباره   - ورزشی  و  گردشگری 
به ایسنا گفت: در ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت 
و مقابله با ویروس کرونا گزارشی از وضعیت سفر در 
کشور و خسارات وارد شده به صنعت گردشگری ارائه 

شد، پیش بینی این است که فرصت سفر در تعطیالت 
نوروز که پرسفرترین فصل در کشورمان است، از بین 
برود. پیشنهادی مطرح شد که بعد از فروکش کردن 
تب این ویروس در کشور، دولت برای کارکنان و مردم 
فرصت مرخصی و یا تعطیالت فراهم آورد و تا مردم 
سفر بروند. با این اقدام هم به فعاالن گردشگری که 
شده  متحمل  کرونا  بحران  در  را  سنگینی  خسارات 
این همه  تحمل  از  بعد  و هم  اند، کمک خواهد شد 

استرس، نشاط به جامعه برمی گردد.
وی افزود: کلیت این پیشنهاد مورد تایید قرار گرفته و 
وزیر بهداشت نیز با عنوان »کوپن سفر« آن را رسانه 
ای کرد و قول مساعد داد در دولت نیز پیگیر تصویب 
برای  فرصتی  بحران،  این  پایان  از  بعد  تا  شود  آن 
ایده  این  شود.  فراهم  مردم  رفته  دست  از  سفرهای 
هنوز پخته نشده اما تا زمانی که از این بحران عبور 

کنیم، طرح کامل را به نتیجه می رسانیم.
معاون گردشگری درباره استفاده از فضای هتل های 
نقاهت درمان شدنگان ویروس  برای گذراندن دوران 
کرونا با توجه به اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر این 
که »بیماران پس از ترخیص از بیمارستان در محلی 
از این  باید نگهداری شوند و یکی  از خانه  دیگر غیر 
فضاهای بینابینی هتل و فضاهای گردشگری است که 

در اختیار بخش خصوصی قرار دارد که بر همین اساس 
به  گردشگری  بخش  از  پیش خرید خدمت  به  اقدام 
عنوان پشتوانه مراکز درمانی می کنیم«، توضیح داد: 
به فعاالن گردشگری مطرح  با هدف کمک  ایده  این 
شده است. وزارت بهداشت پس از آن که در جریان 
گرفت،  قرار  گردشگری  تاسیسات  مالی  مشکالت 
قرارداد  ها  مثل هتل  فضاهایی  با  کرد  آمادگی  اعالم 
ببندند تا از امکانات آن ها برای نگهداری شفایافتگان 
استفاده کنند.  به خانه،  از رفتن  ویروس کرونا پیش 
خانه  به  بالفاصله  نباید  ترخیص  از  بعد  بیماران  این 
گذراندن  برای  بینابینی  فضاهای  به  نیاز  و  برگردند 

دوران نقاهت دارند.
هتل  آمادگی  به  طرح  این  اجرای  افزود:  تیموری 
کامال  طرح  نیست،  اجباری  هیچ  دارد.  بستگی  ها 
سایر  و  هتلداران  به  ما  شده  قرار  است.  داوطلبانه 
رسانی  اطالع  را  موضوع  این  گردشگری  تاسیاست 
کار  این  برای  کرده  اعالم  نیز  بهداشت  وزارت  کنیم. 
تمام  و  بندد  قرارداد می  ها  با هتل  کند،  هزینه می 
اقدامات مراقبتی و بهداشتی، حتی ضدعفونی هتل ها 

را خودش انجام می دهد.
بخش  در  دولت  بسته حمایتی  به  گردشگری  معاون 
مالیات، وام های بانکی و بیمه های کارفرمایی برای 

و  کرد  اشاره  کرونا،  بحران  در  گردشگری  صنعت 
از  حمایت  صندوق  عنوان  با  دیگری  طرح  افزود: 
گردشگری مطرح شده تا با مشارکت بخش خصوصی 
از  حاال،  مشابه  بحرانی  مواقع  در  و  شود  اندازی  راه 
محل اعتبار آن، تسهیالتی با نرخ سود پایین به بخش 

خصوصی تخصیص یابد.
او درباره تامین اعتبار و سرمایه این صندوق حمایتی 
توضیح داد: دفاتر خدمات مسافرتی تضمین نامه هایی 
را به ارزش ۵۰ میلیون تومان نزد بانک ها قرار می 
نیست. می  ها متمرکز  آن  نگهداری  دهند که محل 
توان با تشکیل این صندوق، تضمین نامه های حسن 
انجام کار را تجمیع کرد و یا دیگر منابع مالی پراکنده 
را به سمت صندوق هدایت کرد. تالش می شود این 
راه  خصوصی  بخش  مدیریت  و  مشارکت  با  صندوق 

اندازی شود.
از  حمایت  صندوق  اولیه  طرح  گفت:  تیموری 
معاونت گردشگری  ریزی  برنامه  دفتر  گردشگری در 
آماده شده است، فقط بیشتر باید روی آن کار شود، 
چون ایجاد چنین صندوق هایی توسط بخش دولتی 
سخت و پیچیده است، ضمن این که مایلیم مدیریت 
این کار با بخش خصوصی باشد و دولت ایجادکننده 

این صندوق نباشد.

وضعیت تعطیلی مدارس و دانشگاه ها تا پایان سال

معاون گردشگری در گفت وگو با ایسنا شرح داد:
ماجرای »کوپن سفر« بعد از بحران کرونا چیست؟
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برخورد جدی دستگاه قضا 

با اخاللگران لوازم بهداشتی

با  قضا  دستگاه  جدی  برخورد  از  بردسیر  انقالب  و  عمومی  دادسرای  سرپرست 
محتکران و اخاللگران در عرضه کاال های پزشکی و مواد ضدعفونی کننده خبر داد.

صالحی،  افشین   ، جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سرپرست دادسرای عمومی و انقالب بردسیرگفت: به محتکران و اخاللگران در عرضه 
کاال های پزشکی و مواد ضدعفونی کننده و افرادی که از طریق فضای مجازی، سعی 
قضایی  برخورد  به شدت  دارند،  را  مردم  میان  آفرینی  تنش  و  اضطراب  ایجاد  در 

می کنیم.
لحاظ  به  افزود:  بردسیر،  شهرستان  درمانی  و  پزشکی  کادر  از  قدردانی  ضمن  او 
هماهنگی های بیشتر برای مقابله با ویروس کرونا تیم اطالعاتی، عملیاتی و نظارتی با 
محوریت دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بردسیر، متشکل از جانشین دادستان، 
رییس مرکز بهداشت، سازمان اطالعات سپاه، پلیس اطالعات و امنیت عمومی و 
پلیس فتا و اداره نظارت بر اماکن تشکیل شده است و نظارت در سطح شهرستان به 

نحو مستمر انجام داده می شود.
صالحی از مردم خواست چنانچه مواردی را در این رابطه مشاهده کردند، به دبیر 

خانه این تیم در پلیس اطالعات و امنیت شهرستان بردسیر گزارش کنند.
او بیان کرد: در راستای پیشگیری از شیوع این ویروس در سطح زندان، شعبه اجرای 
احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بردسیر برای سرعت در فرآیند 

مرخصی زندانیان واجد شرایط در دو شیفت کاری فعال هستند.
صالحی با بیان اینکه دفاع جانانه از حقوق مردم را رسالت خود می دانیم و وظیفه 
ما ایجاد امید در مردم برای حل مشکالت است، گفت: همه تالش می کنیم، هیچ 
فردی نا امید از دستگاه قضا نشود و ملجا و پناه مردم هستیم و در مبارزه با فساد 

هیچ خط قرمزی نداریم.
برای تحول در دادسرا  پویا  و  فعال  اندیشه های  از  بردسیر  افزود: در شهرستان  او 

استقبال می کنیم.
سرپرست دادسرای بردسیر گفت: در خصوص انتخابات، قانون برای همه باید فصل 
الخطاب قرار گیرد؛ اما متاسفانه برخی از رسانه های غیر رسمی در فضای مجازی با 
بد اخالقی، افترا و ارائه مطالب خالف واقع، ناخواسته در جبهه دشمن قلم می زنند.

او تصریح کرد: رسانه ها باید جریان سازی کنند، نه اینکه اسیر جریانات انحرافی شوند 
و تنش و جو بدبینی نسبت به جامعه در میان مردم را دنبال کنند.

یا جناح های سیاسی در خصوص  احزاب  اشخاص،  اینکه چنانچه  بیان  با  صالحی 
انتخابات اعتراضی دارند، ضمن رعایت منش اخالق گرا صرفا از راه های قانونی اقدام 
کنند، افزود: چنانچه موردی غیر از مجاری قانونی مشاهده شود، به عنوان مدعی 
العموم ورود می کنیم و افراد خاطی تحت تعقیب قرار می گیرند و اجازه نمی دهیم، 

اعتماد مردم خدشه دار شود.

باند سارقان پشت بام رو منازل

 در ماهان دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: باند سارقانی که از راه های قابل نفوذ پشت 
بام منازل وارد شده و اقدام به سرقت می کردند در عملیات ماموران بخش انتظامی 
از  یکی  که  سارق   ۳ دستگیری  به  اشاره  با  فداء  سرهنگ  شدند.  دستگیر  ماهان 
آن ها زن بود، افزود: این باند به ۵ فقره سرقت منزل از پشت بام های قابل نفوذ به 
دلیل تأمین مخارج اعتیاد اعتراف کردند و در ادامه یک نفر مالخر مرتبط با آنان 
از وقوع  انتظامی شهرستان کرمان به منظور پیشگیری  نیز دستگیر شد. فرمانده 
سرقت های منزل از شهروندان خواست در زمان مسافرت های طوالنی، تنها به داشتن 
قفل کتابی، حفاظ و... بسنده نکرده و منزل خود را به فردی مطمئن بسپارید و طال، 

جواهرات و اشیای قیمتی خود را در صندوق امانت بانک ها نگهداری کنند.

کشف حشیش و تریاک در کرمان
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از کشف ۹۵ کیلوگرم تریاک و حشیش در عملیات 

ماموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.
سرهنگ محمدرضا فداء گفت: ماموران مبارزه با موادمخدر بخش راین حین گشت 
زنی هدفمند و نامحسوس در سطح حوزه استحفاظی از یک دستگاه خودروی سمند 
پس از یک تعقیب و گریز طوالنی ۴۰ کیلو حشیش و ۴۰ کیلو تریاک کشف کردند.

که  پراید  دستگاه  یک  از  نیز  گلباف  بخش  انتظامی  ماموران  همچنین  افزود:  او 
بصورت بال صاحب رها شده بود مقدار ۱۵ کیلوگرم حشیش کشف کردند که باید 
گفت مشارکت مردم و هوشیاری پلیس باعث سلب آسایش اخالل گران امنیت و 

قاچاقچیان مواد مخدر شده است.

مرکز تعویض پالک استان شنبه و دوشنبه آینده 

تعطیل خواهند بود
بنا به اعالم پلیس راهور استان مرکز تعویض پالک استان در روز های شنبه هفدهم و 
دوشنبه نوزدهم اسفندماه به دلیل شمار بسیار مراجعه کنندگان تعطیل خواهند بود.
رئیس پلیس راهور استان دلیل تعطیلی دو روزه این مرکز واقع در بلوار هوانیروز را 
مراجعات باالی شهروندان و برخی تدابیر در رابطه با پیشگیری از شیوع بیماری کرونا 
ذکر کرد و گفت: از شهروندان می خواهیم اقدامات مربوط به تعویض پالک خود را 

در صورت امکان به روز های آتی موکول کنند.

کشف ۳۲۶ کیلوگرم تریاک از یک خانه باغ 
در کرمان

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۳۲۶ کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک از یک خانه باغ 
و دستگیری ۳ متهم و توقیف ۲ دستگاه خودرو خبر داد.

سردارعبدالرضا ناظری گفت: در اجرای طرح های مستمر مبارزه با سوداگران مرگ، 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام اقدامات اطالعاتی از دپو محموله ای 

از مواد مخدر مطلع شدند.
او افزود: ماموران با اقدامات فنی و پلیسی محل دپو که یک خانه باغ در شهر »راین« 
بود را شناسایی لذا ضمن هماهنگی با مقام قضائی به محل اعزام شدند و پس از 

بازرسی خودرو های داخل خانه باغ ۳۲۶ کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک را کشف کردند.
سردارعبدالرضا ناظری با اشاره به دستگیری ۳ متهم و توقیف ۲ دستگاه خودروی 
پراید متعلق به متهمان بیان کرد: مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر با جدیت از سوی 
پلیس دنبال می شود که شهروندان نیز می توانند با انعکاس موارد مشکوک به پلیس 

یاریگر خادمان نظم و امنیت باشند.

از تعطیلی  مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان 
مسابقات، تمرینات و باشگاه های ورزشی کرمان تا 
پایان سال به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس 

کرونا در این استان خبر داد.
میثم پاریزی، مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان 
در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 

خبرنگاران جوان از کرمان، با اشاره به اینکه متأسفانه 
این روز ها بحران کرونا کشور و جهان ر ا تحت تاثیر 
برای  کل  اداره  این  برنامه های  به  است،  داده  قرار 
مقابله و پیشگیری با این ویروس اشاره کرد و گفت: 
بر اساس اطالعیه شماره ۵ ستاد مقابله با کرونا در 
ورزش، تمام اماکن و باشگاه های ورزشی، مسابقات 
و لیگ های مختلف و تمرینات ورزشی باشگاه ها در 

سراسر استان تا پایان سال تعطیل خواهند بود.
مقابله  ملی  به گزارش های ستاد  توجه  با  افزود:  او 
با کرونا مبنی بر ادامه شرایط موجود در خصوص 
پیشگیرانه،  اقدامات  لزوم  و  بیماری  این  شیوع 
ورزشی  فعالیت های  درباره  مقتضی  تصمیمات 
متعاقباً  روز،  شرایط  بررسی  از  پس  ماه،  فروردین 
در  کرونا  با  مقابله  "ستاد  اطالعیه های  به  توجه  با 

ورزش" اعالم خواهد شد.
کرونا  با  مبارزه  مردمی  پویش  اندازی  راه  از  پاریزی 

همت  بمانیم"به  ایمن  بمانیم،  خانه  "در  شعار  با 
با  کمیسیون آموزش مجمع جوانان استان کرمان 
مجازی  فضای  در  پزشکی  علوم  دانشگاه  همکاری 
نشانی:  به  پویش  این  کرد:  تصریح  و  داد  خبر 
و  آگاه سازی  هدف  با   pooyesh_korona
مقابله با ویروس کرونا، معرفی مراکز توزیع رایگان 
ویروس  با  مرتبط  بهداشتی  اقالم  رایگان  غیر  و 
موثر  اقدامات  تبلیغ  و  برای دسترسی آسان  کرونا 
زمینه  در  غیرحضوری  خدمات  ازجمله  دستگاه ها 
جلوگیری از ترویج این ویروس راه اندازی شده است.

او توزیع لوازم ضدعفونی کننده، ماسک و دستکش 
به همت سمن های جوانان در حواشی شهر کرمان 
اماکن  ها،  باشگاه  ها،  سالن  کردن  ضدعفونی  و 
را  استان  سراسر  جوانان  و  ورزش  ادارات  و  ورزشی 
با  مبارزه  به منظور  اداره کل  این  اقدامات  از دیگر 

ویروس کرونا برشمرد.

نیروهای  همت  به  زخمی  عقاب  یک 
دریایی  نیروی  پشتیبانی  و  آماد  فرماندهی 
بهبودی  و  درمان  از  پس  سیرجان  شهرستان 
این  زیست  محیط  حفاظت  اداره  ماموران  به 

شهرستان تحویل داده شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
محمدی  ناخدایکم   ، جوان  خبرنگاران 

دریایی  نیروی  پشتیبانی  و  آماد  فرماندهی 
راهبردی در شهرستان سیرجان گفت: ماموران 
این مرکز هنگام گشت زنی در سطح مجموعه، 
متوجه پرنده بزرگ شکاری شدند که به شدت 
زخمی شده و نه تنها امکان پرواز ندارد بلکه در 
حال جان دادن است که بالفاصله با هماهنگی 
نشانی  آتش  و  دامپزشکی  تیم  شده،  انجام 

محل  در  نداجا،  وپشتیبانی  آماد  فرماندهی 
انتقال  و  اولیه  به مداوای  اقدام  و  حاضر شده 
این عقاب زخمی به محل مناسب جهت ادامه 

درمان شدند.
دریایی  نیروی  پشتیبانی  و  آماد  فرماندهی 
این  افزود:  سیرجان  شهرستان  در  راهبردی  
از ۴ روز مراقبت و درمان تحویل  عقاب پس 

و  شرایط  اساس  بر  تا  شد  زیست  محیط 
قرنطینه الزم به محیط زیست برگردد.

در  درختکاری   هفته  مناسبت  به  همچنین 
سیرجان  دریایی  پشتیبانی  و  آماد  مرکز 
فرماندهان، افسران و ناویان این مرکز اقدام به 
نیروی  شهدای  یاد  به  نهال  و  درخت  کاشت 

دریایی کردند.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
فرمانده  ناظری  عبدالرضا  سردار  کرمان،  از  جوان 
انتظامی استان کرمان از کشف ۶۰ هزار لیتر سوخت 
قاچاق از دو دستگاه تانکر در عملیات ماموران مبارزه 

با کاالی قاچاق پلیس آگاهی شهرستان بم خبر داد.
او افزود: محموله ۳۰ هزار لیتری سوخت هر دو تانکر 
در قالب روغن سنگین صنعتی با بارنامه جعلی و به 
صورت غیرمجاز از شاهین شهر اصفهان بارگیری و به 

مقصد مناطق شرقی کشور در حال انتقال بود.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به ضرر و زیان 
با  پلیس  کرد:  بیان  قاچاق  سوخت  خروج  اقتصادی 
فعالیت  هرگونه  با  مختلف  تدابیر  و  بی وقفه  حضور 

شکل  به  سوخت  و  کاال  قاچاق  اقتصادی،  غیرمجاز 
قاطع برخورد خواهد کرد که در این ایام پایانی سال 
نتایج خوبی از سوی رده های انتظامی سراسر استان 

رقم خورده است.

کشف  از  جیرفت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
۱۴ رأس احشام قاچاق از ۱ دستگاه وانت در این 

شهرستان خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
محمدرضایی  رضا    ، کرمان  از  جوان  خبرنگاران 

فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت گفت: مأموران 
کنترل  هنگام  آباد  محمد   ۱۵ کالنتری  انتظامی 
خودرو های عبوری محور مواصالتی جیرفت- کرمان 
احشام  حامل  مزدا  وانت  خودرو  دستگاه  یک  به 
متوقف  بیشتر  بررسی  برای  را  خودرو  و   مظنون 

کردند.  او با اشاره به اینکه در بازرسی از این خودرو 
۱۴ راس گوسفندقاچاق کشف و یک نفر نیز دستگیر 
شد، عنوان کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش احشام 
مکشوفه بالغ بر ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

رضایی با اشاره به اینکه متهم با تشکیل پرونده به 

مرجع قضائی معرفی شد، گفت: با توجه به اینکه 
به  سرایت  قابل  خطرناک  بیماری های  از  بسیاری 
احشام  انتقال  و  نقل  و  جایی  به  جا  است،  انسان 
بدون مجوز بهداشتی می تواند سالمت شهروندان را 

به مخاطره بیندازد.

 مدیرکل ورزش و جوانان استان : 
مسابقات، تمرینات و باشگاه های ورزشی تا پایان سال تعطیل می شوند

نجات عقاب زخمی در سیرجان

کشف ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در بم

به مقصد نرسیدن احشام قاچاق در جیرفت

مهدی احمدکهنی، ژیمناست کرمانی در قالب تیم 
در  اکنون  هم  ایران،  اسالمی  جمهوری  ژیمناستیک 

ترکیه در اردوی تیم ملی بسر می برد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 

جوان از کرمان، سعید رضا کیخا و مهدی احمد کهنی 
چندی  که  ایران  ژیمناستیک  ملی پوش   ۲ )کرمان(، 
مدال   ۲ شدند  موفق  ملبورن  جهانی  جام  در  پیش 
ارزشمند نقره را کسب کنند، همراه با رضا خیرخواه 

تا  شدند  ترکیه  عازم  ژیمناستیک  ملی  تیم  سرمربی 
پیش از جام جهانی باکو اردویی را در این کشور برگزار 

کنند.
ملی پوشان ژیمناستیک ایران پس از برگزاری این اردو، 

بیستم اسفند برای شرکت در جام جهانی باکو راهی 
جمهوری آذربایجان خواهند شد.

المپیک  گزینشی  مراحل  از  یکی  که  رقابت ها  این 
محسوب می شود از ۲۲ تا ۲۵ اسفند برگزار می شود.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان ،  فرزانه برخوری رئیس 
مرکز بهداشت شهرستان جیرفت گفت: بیش از سه 
هزار لیتر نوشیدنی تاریخ مصرف گذشته در سطح 

شهر از نوع دلستر و دوغ کشف و جمع آوری شد.
او افزود: این مقدار مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته 
غیرقابل مصرف بوده که از اماکن تهیه و توزیع مواد 

این  محیط  بهداشت  واحد  بازرسان  توسط  غذایی 
مرکز حین بازدید کشف وجمع آوری شده است.

برخوری با اشاره به انجام بازرسی های شبانه روزی 
مراکز  از  بهداشت  مرکز  محیط  بهداشت  بازرسان 
تهیه، عرضه و توزیع مواد غذایی در سطح شهرستان 
بیشتر وسخت تر شده تصریح کرد: بازرسان بهداشت 
بازدید  غذایی  مواد  عرضه  مراکز  از  همواره  محیط 

مواد  مشاهده  صورت  در  می نمایند،  برداری  نمونه 
غذایی خوراکی و نوشیدنی تاریخ مصرف گذشته و یا 
غیر مجاز، برابر قانون اقالم را صورت جلسه و توقیف 

کرده، متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.
عموم  از  جیرفت  شهرستان  بهداشت  مرکز  رئیس 
از  آمدن  بیرون  از  خودداری  ضمن  خواست:  مردم 
هرگونه  مشاهده  با  ضرورت  صورت  در  مگر  منزل 

مواد  توزیع  و  تهیه  مراکز  توسط  بهداشتی  تخلف 
غذایی و خودرو های دوره گرد، در کوتاه ترین زمان 
ممکن در این بحران به کارشناسان بهداشت محیط 
مستقر در کلیه واحد های زیر مجموعه مرکز بهداشت 
شهرستان جیرفت با گزارش کتبی و تماس با سامانه 

۱۹۰ یا تلفن۰۳۴۴۳۲۱۸۵۱۲ اطالع دهند.

حضور ژیمناست کرمانی در ترکیه

کشف دوغ و دلسترهای تاریخ مصرف گذشته در جیرفت

خبر
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تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

رام  افسارگسیخته  وحشی  یک  روزها  این 
دنبال  به  را  جهانی  »کرونا«  نام  به  نشدنی 
که  جا  هر  کشد  »می  و  انداخته  خود 
نامی  گوئی  که  آنگونه  اوست«  خاطرخواه 
مشهورتر و مخوف تر و ویرانگرتر از این هیوال 
به  نیازی  ناخوانده،  این مهمان  ندارد.  وجود 
دّق الباب و گرفتن اجازه ندارد و »از در نشد، 
از پنجره« و هر راه نفوذ دیگری وارد می شود 
و در کوتاه زمان بساطی از دشواری ها می 
خورده  پاک  شیر  کدام  دانم  نمی  گسترد. 
در چین و ماچین، به فکر فروش و خرید و 
خوردن خفاش بر آمد و این بالی ویرانگر را 
به جان جهان انداخت. تخریب این موجود تا 
آنجاست که در همین مدت کوتاه بیش از 4 
تریلیون دالر به اقتصاد جهانی لطمه زده و 
صدها انسان را به کام مرگ کشانده است. در 
دیار خودمان هم که حاجت به بیان نیست، 
همین قدر عرض کنم که در طول هفتاد و 
چند سال عمر خود، هرگز طلیعه سال نو را 
تا این اندازه کم فروغ و بی رونق و افسرده 

ندیده بودم.
اما در این میان که بسیاری از افراد جامعه، 
در  را  خود  و  کشیده  تالش  و  کار  از  دست 
نزدیک  از  برخی  و  کرده  قرنطینه  خانه 
»یاران  و  کنند  پرهیز می  یکدیگر  به  شدن 
عیش  هم  شاید  و  عشق«  کردند  فراموش 
با  خواه،  جامه سپیده  عید، جمعی سپید  و 
به گستره  آفتاب و همتی  بلندای  به  قامتی 
همه مهربانی ها به دفاع از سنگر تندرستی 
به  برآمده،  خود  هموطنان  و  همشهریان 
میدان مبارزه تاخته و تمامی تالش خود را 
به کار گرفته اند تا رسالت خویش را آنگونه 
به  و  برسانند  انجام  به  است  شایسته  که 

سوگندی که یاد کرده اند وفادار بمانند. چه 
کسی ممکن است این نوشتار را تعارف تلقی 
رئیس  از  دانند  می  همه  حالیکه   در  کند، 
این  که خاستگاه  »ووهان«  بیمارستان شهر 
ویروس بود تا پرستاران و پزشکانی در ایران 
سودا  این  سر  بر  جهان،  کشورهای  دیگر  و 
جان باختند و  عظمت  فداکاری و ایثار جامه 

پزشکی و پرستاری را به عینه نشان دادند.
همه  تندرستی،  پهنه  سپیدجامگان  برای 
انسان ها از هر رنگ و نژاد، برابرند. پزشکان و 
پرستاران در لحظات خدمت، تنها به یک چیز 
می اندیشند و آن بازگرداندن نعمت سالمت 
تقریباً  مرضیه  این شیوه  و  است  بیماران  به 
در همه جای دنیا دیده می شود تا آنجا که 
پزشکان  شده،  شناخته  های  سمن  از  یکی 
بی  بیماران  کجا  هر  که  هستند  مرز  بدون 
و  عشق  باشند، شوالی  داشته  وجود  پناهی 
خدمتگزاری بر قامت خود می آرایند و راهی 

آن سرزمین بالزده می شوند.
این  نمونه هائی که در  از معتبرترین  یکی 

مورد قابل ذکر است، ماجرای دکتر دادسن 
به  مبتال  بیماران  درمان  در  او  فداکاری  و 
تیفوس در کرمان است. پیش از این یادآور 
نام  به  بیمارستانی  کرمان  در  که  شوم  می 
»مرسلین« در خیابان باستانی پاریزی وجود 
انگلیس  مسیونرهای  حضور  یادگار  که  دارد 
است. مرسل به معنی پیام رسان و مرسلین 
جمع آنست، وظیفه و رسالت مرسلین، تبلیغ 
آئین مسیحیت در جهان بود، به همین دلیل 
در هر شهر و کشوری که نسبت به ساخت 
مدرسه یا بیمارستان اقدام می کردند، برای 
بهره  می بردند.  واژه  از همین  معرفی خود، 
را  او  کرمان  مردم  که  سن«  »دیوید  دکتر 
وظیفه  با همین  کردند،  می  دادسن خطاب 
مدتی  از  پس  و  آمد  کرمان  به  انگلستان  از 
مطالعه و پژوهش اقدام به ساخت بیمارستان 
مذهبی  تعصبات  از  که  او  کرد،  »مرسلین« 
جلب  برای  بود،  شده  آگاه  کرمان  مردم 
یک  مردانه،  بیمارستان  برابر  در  آنها  توجه 
بیمارستان زنانه ساخت تا تفکیک جنسیتی 

نیز صورت گرفته باشد. اگرچه دکتر دادسن 
کنار  در  شاید  و  ـ  مذهبی  تبلیغ  هدف  با 
بی  اما  آمد،  کرمان  به  ـ  سیاسی  کار  آن، 
کرد،  دیار  این  مردم  به  که  خدماتی  گمان 
شد.  نخواهد  زدوده  تاریخ  حافظه  از  هرگز 
عرصه  به  او  ورود  و  روش  تغییر  این  البته 
نجابت،  زیادی مدیون  اندازه  تا  خدمتگزاری 
است  کرمان  مردم  انسانیت  و  صفا  کرامت، 
بیگانگاِن حکومت  تاریخ، حتی  در طول  که 
خواه را به ارادت و خدمت واداشت کما اینکه 
سالجقه  ترکاِن  و  منچوری  اهل  قراختائیان 
نیز اینگونه لباس خدمتگزاری بر قامت خود 
خود  از  گرانسنگی  یادگارهای  و  آراستند 

برجای گذاشتند.
وادی  به  اینگونه  نیز  دادسن  دکتر  باری، 
عبدالحسین  آمد.  کرمان  مردم  خدمتگزاری 
صنعتی زاده پسر حاج اکبر ـ بانی پرورشگاه 
صنعتی ـ که به دلیل عمل آپاندیس توسط 
بیمارستان  در  روزی  چند  دادسن،  دکتر 
زیادی  های  داستان  بوده،  بستری  مرسلین 

از فداکاری های این پزشک انساندوست نقل 
می کند، از جمله پیرمرد نابینای نیازمند و 
درمانده ای که دست در دست فرزندش در 
محوطه بیمارستان سرگردان بود و کسی او 
را راهنمائی نمی کرد و شاید هم او متوجه 
این  از پنجره دفترش  نمی شد، وقتی دکتر 
صحنه را می بیند، از پشت میزش بلند می 
را  او  رود، دست  می  پیرمرد  سراغ  به  شود، 
و  آورد  می  بیمارستان  داخل  به  گیرد،  می 
کار درمان او را آغاز می کند. صنعتی زاده می 
گوید اگر این شخص از سرشناسان شهر بود، 
با مرد  اهمیتی نداشت. اما چنین برخوردی 
فقیر و بی کسی که حتی یک ستاره در هفت 
آسمان نداشت نشان از روح خدمتگزاری او 

بود.
کرمان  در  او  حضور  زمان  در  بهرروی 
بیماری تیفوس همه گیر شد، همسر و پسر 
او  دیدار  برای  انگلیس  از  که  دادسن  دکتر 
دکتر  از  وضعیت،  این  دیدن  با  بودند،  آمده 
نجات  را  آنها  و  خود  جان  که  خواهند  می 

دهد و به اتفاق، راهی وطن شوند، اما دادسن 
از پذیرش این درخواست خودداری می کند. 
همسر و فرزند دکتر به او می گویند اگر با ما 
برنگردی تو را تنها می گذاریم و می رویم، 
وضعیتی  چنین  در  دهد  می  پاسخ  دکتر 
به  دارند  نیاز  به وجود من  که مردم کرمان 
هیچ وجه حاضر نیستم آنها را تنها بگذارم، 
هستید،  هراس  در  خود  جان  از  شما  اگر 
همسر  ترتیب  این  به  برگردید.  توانید  می 
در  دادسن  دکتر  و  گردند  برمی  فرزندش  و 
بیماران  درمان  به  و  ماند  می  تنها  کرمان 
ویزیت  از  تا سرانجام پس  همت می گمارد 
او، به  از مبتالیان به تیفوس در منزل  یکی 
این بیماری دچار می شود و چند روز بعد، 
مردم  کند.  می  تسلیم  آفرین  جان  به  جان 
حق شناس این دیار نیز با تشریفات ویژه ای 
او را تا آرامگاه ابدیش ـ قبرستان مسیحیان 
کرمان ـ بدرقه کرده و به خاک می سپارند.

بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی / در 
سینه های مردم عارف مزار ماست

یادداشتی به قلم استاد سیدمحمدعلی گالبزاده و یادی از طبیبی که جان بر سر درمان مردم کرمان گذاشت؛

قدردان رزمندگان جبهه سالمت

مناقصه گزار نام اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
کرمان - بلوار شهید صدوقی - روبه روی سه راه فارابی - کدپستی 7617899596 - شناسه  ملی 14000275775  نشانی

تضمین شرکت در مناقصه برآورد  مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

مبلغ )ریال( مبانی مبلغ )ریال( نوع مدت )روز( موضوع شماره فراخوان
 فهرست بهای

 تجمیع شده راه،
 باند فرودگاه و

 زیرسازی راه آهن
1398

17.091.637.854 860.000.000
براساس

 آیین نامه 
 تضمین
 معامالت
 دولتی

360  تکمیل پروژه اندوهجرد - جهر بخش شهداد
 شهرستان کرمان

2098003501000185

36.475.139.025 1.900.000.000 150 تکمیل محورهای روستایی شهرستان شهربابک 
)کرم، مدوار(

2098003501000187

5.918.800.896 300.000.000 60 آسفالت محور امیرآباد - محی آباد بخش ماهان 
شهرستان کرمان 

2098003501000188

 فهرست بهای
 تاسیسات برقی و

ابنیه 1398

12.830.790.566 650.000.000 60 ساماندهی ورودی و خروجی نرماشیر + تکمیل باند 
دوم دهبکری به ابارق )اجرای روشنایی محور ابارق 

تا پمپ بنزین و تهیه و نصب تیرهای روشنایی 
محور نرماشیر(

2098003501000186

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  دریافت اسناد محل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفته   مهلت

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  تحویل پیشنهادها محل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد به مدت حداقل دو هفته   مهلت

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت گشایش پیشنهادها محل

طبق اسناد مناقصه   زمان

آگهی مزایده عمومی فراخوان مناقصه )نوبت اول( 
شهرداری راین در نظر دارد جهت تملک امالک مسیری، امالک مازاد خود را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش رساند لذا متقاضیان می توانند حداکثر به مدت 8 روز از تاریخ 
چاپ این آگهی جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت و پاکات مربوطه به دایره امالک شهرداری مراجعه و ضمن واریز مبلغ 5 درصد قیمت کارشناسی به حساب سپرده شهرداری 
0108213419006 در ساعات اداری نسبت به تحویل مدارک به دبیرخانه شهرداری اقدام نمایند ضمنا پاکات در تاریخ 1398/12/25 بازگشایی می گردند. شهرداری در رد یا قبول هر 

یک از پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد.  تلفن تماس: 034-33760866

ابوذر عطایی نیا - شهردار راین 

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 

 ارزش کارشناسی کل قطعهارزش کارشناسی هرمترمربع کاربری مساحت قطعه شماره قطعه و آدرسردیف

2.812.000843.600.000 مسکونی 300 مترمربع قطعه شماره 7 تفکیکی افتخار افضلی1

2.812.000843.600.000مسکونی300 مترمربعقطعه شماره 8 تفکیکی افتخار افضلی2

2.664.000732.600.000مسکونی275 مترمربعقطعه شماره 9 تفکیکی افتخار افضلی3

1.145.700372.352.500مسکونی325 مترمربع قطعه شماره 98 تفکیکی اسفهک4

1.145.700372.352.500مسکونی325 مترمربعقطعه شماره 99 تفکیکی اسفهک5

1.145.700372.352.500مسکونی325 مترمربعقطعه شماره 100 تفکیکی اسفهک6

1.145.700372.352.500مسکونی325 مترمربعقطعه شماره 101 تفکیکی اسفهک7

1.145.700372.352.500مسکونی325 مترمربعقطعه شماره 102 تفکیکی اسفهک8


