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روزان هم  یادداشت: 

در مسیر رشد

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

درب هفت اثر ثبت جهانی در کرمان 

به روی مسافران بسته شد

مشاور مدیرعامل شرکت مس خبر داد:

تشکیل کمیته هماهنگی اقدامات پیشگیرانه 

در مواجهه با کرونا در شرکت مس

چه مسئولیت های قانونی 

برای افراد مبتال به کرونا وجود دارد؟  
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رییس کل دادگستری استان:

به چهار  هزار 
و ۲۵۶ مددجوی زندانی 

مرخصی داده شد

پیام شاعران 

ایرانی برای 

کرونایی روز های 

متن در صفحه دوم

دانشگاه علوم پزشکی کرمان : 
پیک کرونا در استان 

صعودی می شود

2

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خبر داد : 

نصب چهار دستگاه

کرمان کیفی هوا در   پایش 

کرمان  کرونا با اعالم یک پویش مردمی در  روایت »کرمان امروز« از عزم ملی شکست ویروس 

با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در فضای مجازی؛

#   در خانه بمانیم تا ایمن بمانیم
  کمیسیون آموزش مجمع جوانان استان کرمان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در فضای مجازی، پویش مردمی مبارزه با کرونا را با شعار »در خانه بمانیم، ایمن 
بمانیم« راه اندازی کرده است. نشانه ی پویش مردمی مبارزه با کرونا   pooyesh_korona @  است و تاکنون بیش از شش هزار نفر از این پویش مردمی استقبال 
کرده اند. به امید خدا بعد از غلبه بر بیماری کرونا مردم میهمان نواز دیار کرمان  دوباره با آغوش باز پذیرای هموطنان عزیز خواهند بود، اما امروز نیاز جامعه این 

متن کامل در صفحه سوماست که در جنگ با کرونا اتحاد ملی حفظ شود و....

آگهي استعالم عمومي شماره 98/16/س
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » انجام آزمايشات 31 گانه هيدروشيمي نمونه هاي 
منابع آب گل گهر« را از طريق برگزاري استعالم عمومي به آزمايشگاه واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان 
مي توانند جهت اخذ اسناد استعالم  به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور و دستورالعمل 
ارزيابي كيفي و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده  دانلود نمايند . 
مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 98/12/27 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و 
يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد.  الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول پيشنهادات 

مختار مي باشد .
                                                                             مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY
شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد احداث يک باب 
مربع در 2  متر  تقريبی 500  به مساحت  اداری  ساختمان 
طبقه با اسكلت بتنی جهت مزرعه شماره 3 واقع در كيلومتر 
3 منطقه بهرامجرد به نگار براساس شرح و مشخصات فنی 
به پيمانكار  مندرج در اسناد مناقصه به صورت دستمزدی 

واجد شرايط واگذار نمايد.
از عالقمندان دعوت به عمل می آيد جهت دريافت اسناد 
مناقصه به مدت حداكثر 3 روز پس از انتشار آگهی به امور 
اداری شركت واقع در خيابان امام خمينی - نبش كوچه 27 

مراجعه فرمايند.
تلفن تماس: 32225686

شرکت سیمرغ واحد کرمان

آگهی مناقصه 

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



دو چهارشنبه 21 اسفند ماه 16/1398 رجب 1441/ 11 مارس 2020/سال بیست و چهارم شماره 3171
اخبار استان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: پیش بینی 
کارشناسی بر این است که در هفته آینده افزایش آمار مبتالیان 

به ویروس کرونا را در استان کرمان شاهد باشیم.
 دکتر سید وحید احمدی طباطبایی، معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 

باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: هفته پیش رو مطمئناً 
با افزایش آمار مبتالیان به کرونا ویروس در استان کرمان روبه 

رو خواهیم شد و پیک بیماری کرونا صعودی است.
 او افزود: با پیش بینی های کارشناسی شده افزایش آمار دور از 
انتظار نیست و وضعیت حال حاضر استان ما وضعیت یکی دو 

هفته گذشته استان های تهران و قم است.
عزیز  و همشهریان  هموطنان  کلیه  کرد:  بیان  طباطبایی  دکتر   
 salamat.gov.ir می توانند در صورت داشتن عالئم به سامانه

مراجعه کرده و پرسشنامه آن را تکمیل کنند.
با  که  دارد  وجود  سواالتی  پرسشنامه  این  در  کرد:  تصریح  او 
پاسخگویی افراد به آن ها می توان افراد مشکوک به کرونا ویروس 

را شناسایی کرد.
مشکوک  افراد  شناسایی  از  بعد  گفت:  طباطبایی  دکتر   
برای  درمانی  و  بهداشتی  کادر  طریق  از  مراقبتی  پیگیری های 
سامانه  این  به  مراجعه  با  افراد  کلیه  و  شد  خواهد  انجام  آن ها 
پیامکی  خود  همراه  تلفن  شماره  درج  و  پرسشنامه  تکمیل  و 
دریافت کرده و در آن راهنمایی های الزم به آن ها ارائه خواهد 

شد.
او از همه همشهریان خواست تا به این سامانه مراجعه و در این 

غربالگری شرکت کنند.
 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: این روز ها 
کردن  ضدعفونی  و  گندزدایی  اجتماعی،  فاصله گذاری  به  باید 
ویروس کرونا  و  ویژه ای داشت  توجه  فردی  بهداشت  و  سطوح 

را جدی گرفت.
عالئم  داشتن  صورت  در  مردم  داشت:  بیان  طباطبایی  دکتر 
می توانند به کلیه مراکز جامع خدمات سالمت شهری روستایی، 
کلینیک های تخصصی و مطب های خصوصی مراجعه کنند، به 
خصوص افرادی که سابقه ای بدخیمی سرطان و شیمی درمانی، 
سابقه HIV مثبت )ضعف سیستم دفاعی( دارند و افرادی که 
قلبی و عروقی، دیابت، فشار خون، چاقی و  بیماری های  دچار 
بیماری های تنفسی هستند، اگر دچار تب، سرفه و نفس تنگی 
شدید شدند، حتماً باید در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنند.

او افزود: ویروس کرونا هر لحظه در کمین است، باید این ویروس 
را جدی گرفت و تا جایی که امکان دارد در خانه ماند.

دانشگاه علوم پزشکی کرمان : 

پیک کرونا در استان صعودی می شود

خبر
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خبر داد : 

نصب چهار دستگاه پایش 
کیفی هوا در کرمان 

 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با اشاره به مصوبات هیات 
دولت به منظور رفع آالیندگی کارخانه های مس سرچشمه و خاتون آباد از 
نصب و راه اندازی چهار دستگاه پایش کیفی هوا در این استان خبر داد .

رفع  افزود: طبق مصوبه  ایرنا  با خبرنگار  گو  و  مرجان شاکری در گفت 
آالیندگی این ۲ کارخانه توسط هیات دولت مقرر شد شرکت ملی مس 
در شهرهای  هوا  کیفی  پایش  دستگاه  چهار  نگهداری  و  نصب  به  اقدام 

رفسنجان، شهربابک و خاتون آباد کند.
وی ادامه داد: همچنین طبق مصوبه هیات دولت در مورد رفع آالیندگی 
کارخانه مس سرچشمه و خاتون آباد، شرکت ملی مس عالوه بر نصب 
دستگاه های پایش کیفی هوا، نسبت به نگهداری از این دستگاه ها نیز 

موظف شد که اقدامی قابل تقدیر است.
شاکری  به طرح های احداث کارخانه اسید و روش های کنترلی برای 
کاهش آالیندگی توسط کارخانه مس سرچشمه و خاتون آباد اشاره کرد 
پایان  تا  کارخانه مس سرچشمه  اسید  بازیابی  کارخانه  داشت:  اظهار  و 
سال  تا  آباد  خاتون  اسید  کارخانه  اجرایی  عملیات  و  احداث   ۹۷ سال 

جاری طول کشید.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان تاکید کرد: کارخانه مس 
 ۲ قالب  در  هوا  کیفی  پایش  دستگاه  اندازی  راه  به  موظف  سرچشمه 
ایستگاه در حوزه شهرستان رفسنجان و همچنین مقرر شد کارخانه مس 
خاتون آباد در شهر خاتون آباد و شهرستان شهربابک این دستگاه ها را 

نصب و نگهداری کند.
وی گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان هم اکنون در 
حال رایزنی و مشخص کردن مکان مناسب برای استقرار ایستگاه های 

پایش کیفی هوا در مناطق رفسنجان، شهربابک و خاتون آباد است.
شاکری با بیان اینکه هر دستگاه پایش کیفی هوا حدود ۲ میلیارد تومان 
هزینه دارد گفت: نگهداری از این دستگاه ها نیز بر عهده شرکت مس و 

این اتفاقی بی نظیر در کشور است.
 وی ادامه داد: در این طرح بخش خصوصی در راستای ایفای مسئولیت 
با نظارت مستقیم سازمان حفاظت  اجتماعی، متولی پایش کیفیت هوا 

محیط زیست شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان تاکید کرد: دستگاه پایش 
کیفی آنالین هوا در کارخانه ها وجود دارد اما این دستگاه ها در مکان 
هایی نصب می شوند که شعاع آالیندگی کارخانه را مشخص و با نصب 

تلویزیون های شهری، مردم را از سالمت هوا آگاه می کند.
وی اخذ مصوبات نصب دستگاه پایش کیفی هوا در استان کرمان را توسط 
بخش خصوصی مدیون حمایت هایی در سطح ملی و استانی دانست و 
تاکید کرد: اخذ این مصوبات مدیون حمایت های معاون رئیس جمهوری 
با مجموعه  استاندار کرمان  و رئیس سازمان محیط زیست و  همراهی 

اداره کل حفاظت محیط زیست است.

 فعالیت تیم غربالگری تست کرونا

 در مرز شرقی استان 
رییس جمعیت هالل احمر ریگان از پایش و ارزیابی بیش از پنج هزار 
به شهرستان ریگان توسط تیم  از سرنشینان خودروهای وارد شده  نفر 
غربالگری تست کرونا در محور ورودی ایرانشهر به استان کرمان خبر داد.

بهزاد عارف در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به برگزاری جلسات مکرر 
در محل شورای سالمت ریگان افزود: بر اساس مصوبات تیم غربالگری 
تست کرونا با حضور اعضای داوطلب هالل احمر این شهرستان، پرسنل 
شبکه بهداشت و درمان و نیروی انتظامی در محل ایست بازرسی روستای 

مسجد ابوالفضل)ع( مستقر شد.
وی با اشاره به فعالیت ۶ روزه تیم های پایش و ارزیاب جمعیت هالل 
از زمان آغاز فعالیت و استقرار اعضای جوانان و  افزود:  احمر در ریگان 
داوطلبان هالل احمر ریگان در محل ورودی استان کرمان )بخش بزمان( 

تا کنون بیش از پنج هزار و ۵۰۰ نفر تب سنجی و پایش شدند.
رییس جمعیت هالل احمر شهرستان ریگان با اشاره به ارائه توصیه های 
اعضای  توسط  کرونا  ویروس  به  مبتال  فرد  با  برخورد  نحوه  و  بهداشتی 
جوانان در کمپ های پایش و ارزیابی ادامه داد: سم پاشی و گندزدایی 
هالل  جمعیت  داوطلب  اعضای  مشارکت  با  نیز  ادارات  و  عمومی  معابر 

احمر ریگان در برخی از ادارات شهرستان اجرا شد.
وی بیان کرد: این طرح با مشارکت ۱۴ نفر از اعضای جوانان و داوطلبان 
جمعیت هالل احمر شهرستان ریگان به صورت شبانه روزی در حال اجرا 
است. عارف افزود: خوشبختانه تاکنون پایش و ارزیابی هیچ موردی در 
ابتال به ویروس کرونا در محور ورودی به ریگان مثبت گزارش نشده است.

مشاور مدیرعامل شرکت مس خبر داد:
تشکیل کمیته هماهنگی اقدامات پیشگیرانه 

در مواجهه با کرونا در شرکت مس
مشاور مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومی شرکت مس گفت: از آغاز 
مدیرعامل  سعدمحمدی  اردشیر  دکتر  دستور  با  کرونا،  ویروس  شیوع 
شرکت مس و تاکید ایشان بر انجام اقدامات پیشگیرانه در سطح ستاد 
کرونا  با  مواجهه  در  پیشگیرانه  اقدامات  هماهنگی  کمیته  مجتمع ها،  و 
مدیرعامل  مشاور  ضیغمی  حیدر  پرس،  مس  گزارش  به  شد.   تشکیل 
تاکید  با  و  خبر  این  اعالم  با  مس  شرکت  عمومی  روابط  گروه  مدیر  و 
بر این که به گفته مراجع نظام سالمت و پزشکی کشور حفظ بهداشت 
است،  کرونا  ویروس  از  پیشگیری  در  اصل  مهمترین  عمومی  و  فردی 
شامل  بهداشتی  بسته های  مداوم  طور  به  ابتدا  از  راستا  این  در  گفت: 
ماسک  و  دستکش  مرطوب،  دستمال  اسپری،  کننده،  عفونی  ضد  مواد 
عالوه  کارکنان  برای حفظ سالمت  توزیع شد. همچنین  کارکنان  میان 
بر کاهش زمان اداری، ورود و خروج کارکنان نیز تنها از طریق سیستم 
تشخیص چهره انجام می شود. وی با اعالم این که در کنار نصب وسایل 
بهداشتی جهت کاهش تماس دست با دستگیرها و دکمه ها در آسانسورها 
و محیط ها پرتردد، ضدعفونی کردن محیط کار، استرحتگاه های کارکنان 
و محیط های عمومی هم روزانه دوبار انجام می شود، افزود: همچنین برای 
نظارت بیشتر بر تردد مخاطبان و مراجعان، ورود آنها تا اطالع ثانوی به 
داخل طبقات و بخش های ستاد ممنوع شد و پیگیری مسائل مراجعان از 
طریق تماس تلفنی و فضای مجازی انجام می شود. عالوه بر این در صورت 

نیاز به مراجعه حضوری دمای بدن مراجعان سنجش و پایش می شود.
مشاور مدیرعامل شرکت مس با اشاره به این که  دمای بدن کارکنان نیز 
قرار می گیرد، تصریح  پایش  و  کار مورد سنجش  به محل  ورود  بدو  در 
به شرکت مس  مراجعان  و  از مخاطبان  این که بخشی  به  توجه  با  کرد: 
بازنشستگان عزیز صنعت مس هستند و در برخی موارد نیاز به تحویل 
مدارک و اسناد پزشکی دارند مصوب شده است تا اطالع ثانوی بررسی 
اسناد پزشکی به شکل تصویری و با استفاده از فضای مجازی و توسط 

واحد پزشک معتمد انجام شود.

طی  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
شیوع  از  پیشگیری  منظور  به  گذشته  روز  چند 
ویروس کرونا به چهار هزار و ۲۵۶ مددجوی زندانی 

در استان کرمان مرخصی داده شده است.
روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
موحد  یداهلل  کرمان،  استان  دادگستری  عمومی 
از  پیشگیری  برای  قضائیه  قوه  جدید  تمهیدات  از 
داد  خبر  زندان ها  در  کرونا  ویروس  شیوع  و  ورود 
ریاست  جدید  تصمیمات  براساس  کرد:  اظهار  و 
قانون  در  مندرج  ارفاقی  تأسیسات  از  قضائیه  قوه 
اسالمی  مجازات  قانون  و  کیفری  دادرسی  آئین 
ازجمله اعمال مجازات های جایگزین حبس، تعویق 
مجازات  تعلیق  و  تعقیب  تعلیق  مجازات،  اجرای 
کمترین  تا  می شود  استفاده  قوانین  چارچوب  در 

ورودی جدید به زندان ها را داشته باشیم.
سوی  از  ابالغی  بخشنامه  براساس  داد:  ادامه  وی 
ورودی  کاهش  رویکرد  با  و  قضائیه  قوه  رئیس 
افراد به زندان ها از صدور قرارهای تأمین منجر به 

بازداشت جز در موارد ضروری اجتناب می شود.
آرا  که  محکومانی  معرفی  از  کرد:  عنوان  موحد 
با  حاضر  حال  در  و  یافته  قطعیت  آنها  محکومیت 
از  ضروری  موارد  در  جز  هستند،  آزاد  تأمین  قرار 
معرفی آنها به زندان تا پایان فروردین ماه خودداری 

خواهد شد.
کرد:  تصریح  کرمان  استان  قضائی  شورای  رئیس 
واجد  که  حبس  به  محکومان  تمامی  به  همچنین 
سر  به  زندان  در  و  بوده  مرخصی  قانونی  شرایط 
می برند و محکومان به جزای نقدی، رد مال، جبران 
خسارت، پرداخت دیه و سایر محکومان مالی تا ۱۵ 
فروردین ماه سال آینده مرخصی داده خواهد شد.

عجز  دلیل  به  که  محکومانی  تمامی  گفت:  موحد 
و  هستند  بازداشت  در  نقدی  جزای  پرداخت  از 
جمله  از  مالی  محکومیت های  دارندگان  همچنین 
متناسب  وثیقه  ارائه  با  و…  مال  رد  مهریه،  دیه، 
قضات  تشخیص  اساس  بر  و  محکومیت  میزان  با 

می توانند از مرخصی استفاده کنند.

محکومان  مشمول  نامه  بخش  این  کرد:  تاکید  وی 
با اتهاماتی از قبیل سرقت های مسلحانه، جاسوسی، 
بیش  آنها  محکومیت  که  کشور  امنیت  علیه  اقدام 
قاچاق،  اسیدپاشی،  ربائی،  آدم  باشد،  سال  پنج  از 
کالهبرداری  محکومان  سالح،  فروش  و  خرید 
کثیرالشاکی و محکومان به قصاص، اعدام و حدود 

شرعی نمی شود.
از  استفاده  امکان  که  افرادی  اظهارکرد:  وی 
تمهیدات جدید قوه قضائیه را ندارند چنانچه دارای 
بیماری خاص و حاد بوده، زنان باردار و زنان دارای 
کودک شیرخوار و سالمندان با ارائه مستندات و با 
تائید دادستان مجری حکم پس از مشورت با بخش 
مورد  در  ویژه  به  آنان  نظر  اخذ  و  مربوطه  امنیتی 
خواهند  مند  بهره  مرخصی  از  امنیتی  محکومین 

شد.
قضات  و  دادستان ها  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
مرخصی  اعطای  بابت  تأمین  اخذ  باید  زندان  ناظر 
از  علیه  محکوم  چنانچه  گفت:  کنند،  تسهیل  را 

سپردن وثیقه عاجز باشد )غیر از محکومین مالی(، 
تأمین  اخذ  با  وی  بازگشت  از  اطمینان  صورت  در 
کفالت می توان نسبت به اعطای مرخصی وی اقدام 

کرد.

مدیرگروه کنترل و پیشگیری بیماری های واگیردار 
و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از بهبودی 
۶ بیمار مبتال به ویروس کرونا در استان کرمان خبر 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به  داد.  
شفیعی  مهدی  دکتر  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
واگیردار  بیماری های  پیشگیری  و  کنترل  مدیرگروه 
گفت:  کرمان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی  و 
در  کرونا  ویروس  به  مبتالیان  تعداد  خوشبختانه 
فوتی  مورد  و  نداشته  زیادی  افزایش  کرمان  استان 

نداشته ایم.
او افزود: ۶ مورد از مبتالیان بهبود یافته و ترخیص 
توصیه های  با رعایت  ادامه درمان در منزل  و  شدند 

بهداشتی خواهد بود.
تا  است  این  ما  هدف  کرد:  تصریح  شفیعی  دکتر   
بیمارستان  از  می شود  خوب  حالش  بیمار  زمانی 
ادامه درمان خود را در خانه سپری  مرخص شده و 

کند.
او بیان داشت: آمار هفته گذشته و این هفته نشان 
با  آینده  هفته  و  هفته  این  طی  احتماالً  می دهد، 
موجی از افرادی با عالئم کرونا ویروس مواجه شویم 
و  بیماری  این  کنترل  راه  تنها  و  باشند  مبتال  که 
فاصله گذاری  آن،  گسترش  و  اپیدمی  از  جلوگیری 
اجتماعی، تردد نکردن غیر ضروری در شهر، ماندن 

در خانه، نرفتن به سفر ها و نظافت و شستشوی مکرر 
دست ها است.

دو  یکی  این  در  خواست:  مردم  از  شفیعی  دکتر   

هفته نکات بهداشتی را خیلی رعایت کنند، در خانه 
خارج  منزل  از  غیرضروری  کار های  برای  بمانند، 
نشوند، در جا هایی که شلوغ است حضور پیدا نکنند 

بحران  این  تا  کنند  رعایت  هم  را  نظافت دست ها  و 
و  بگذرانیم  کمتری  تبعات  با  داریم  رو  پیش  که  را 

مبتالیان کمتری داشته باشیم.

رییس کل دادگستری استان:

به چهار  هزار و ۲۵۶ مددجوی زندانی مرخصی داده شد

مدیرگروه کنترل و پیشگیری بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد: 

بهبودی شش بیمار مبتال به کرونا در استان کرمان

 طبق آمار روند صعودی موارد مثبت کرونا در استان کرمان در حال 
افزایش است، هر چند استان کرمان ۷ اثر ثبت جهانی را در خود جای 
داده و در سال های اخیر از جمله مقاصد اصلی سفر بوده است اما در 
سال جاری با توجه به حساسیت های بهداشتی، مسئوالن استان رسماً 

اعالم کرده اند از پذیرش هر گونه مسافر در کرمان معذور هستیم.
بم  ارگ  نوروز  ایام  در  که  کرد  تاکید  مهر  با  گفتگو  در  بم   فرماندار 
تعطیل خواهد بود و هیچ برنامه ای برای پذیرایی از مسافران نوروزی 

وجود ندارد.
مهمانسراها  و  مدارس  هتل ها،  تمامی  کرد:  بیان  شهسوارپور  هادی 
سفر  بم  به شهرستان  می خواهیم  مسافران  از  و  بود  خواهند  تعطیل 

نکنند.
وی همچنین از مردم شهرستان بم نیز خواست از برگزاری هر گونه 

تجمع به هر دلیلی جدا خودداری کنند.

مظفری،  بازار  گفت:  نیز  کرمان  اصناف  اتاق  رئیس  جعفری،  یوسف 
طالفروشان، کفاشها، مسگرها، قدمگاه، خیابان باقدرت و خیابان امام 
بخشی از قسمت هایی است که مورد ضد عفونی قرار می گیرد و کسبه 

محترم از بازگشایی محل کسب خوداری کنند.
هیچ گونه پذیرش مسافر نیز در مدارس استان کرمان انجام نمی شود. 
همچنین بنا به تصمیم ستاد مقابله با کرونا در استان کرمان که به 
تمامی مشاوران امالکی ابالغ شده که از اجاره خانه به افراد غیر بومی 

به هر دلیلی جدا پرهیز کنند.
شهرداری کرمان نیز که پیش از این درخواست تعطیلی شهر کرمان 
در روز گذشته برای تکمیل طرح ضدعفونی شهر را داده بود اما مورد 
پذیرش قرار نگرفت اما طرح ضدعفونی اماکن عمومی شهر را با تمام 

توان پیش برده و همچنان ادامه دارد.
استاندار کرمان نیز در خصوص آخرین وضعیت کرمان و کمبود ماسک 

و مواد ضدعفونی در استان به خبرنگار مهر گفت: چند کارخانه در 
کرمان  استان  در  ضدعفونی  مواد  توزیع  و  ساخت  حال  در  کرمان 
این زمینه وجود دارد  باال مشکالتی در  اما به دلیل تقاضای  هستند 

ضمن اینکه اولویت ما تأمین نیاز مراکز درمانی است.
غیر  تردد  گونه  هر  از  می خواهیم  مردم  از  افزود:  فدایی  محمدجواد 
به  ابتالء  تا در معرض  ضروری در روزهای پیش رو خودداری کنند 

کرونا قرار نگیرند.
وی تصریح کرد: خرید شب عید و دید و بازدید در ایام نوروز عماًل باید 

به بعد از اپیدمی کرونا موکول شود.
وی خواستار همکاری مردم برای جلوگیری از شیوع ویروس در جامعه 
شد و بیان کرد: از تمام امکانات موجود برای کنترل ویروس استفاده 
می کنیم اما اگر مردم نکات بهداشتی و ایمنی را رعایت نکنند شاهد 

افزایش شیوع در استان خواهیم بود.

درب هفت اثر ثبت جهانی در کرمان به روی مسافران بسته شد
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

نظافت 
چند روزی شاهد جر و بحث بین همسایه ها و رفتگر محله 
زدند.  می  طلبکارانه  و  نابجا  حرفهای  ها  همسایه  بودم. 
رفتگر  حرف  چون  و  داد  می  پاسخ  آنها  به  هم  رفتگر 
را می گرفتم  او  موارد من طرف  تمامی  بود در  درست 
و غائله را خاتمه می دادم تا روز قبل برای رفع دلخوری 
همسایه ها و فرهنگ سازی جهت نظافت کوچه و محله 
به  جلسه ای در خانه گذاشتم و همه را دعوت کردم و 
پنیر و سبزی هم  رسم میهمان نوازی و وسع خود نان و 
فراهم کردم و شب پس از صحبت و توافق بر سر موضوع 
نظافت کوچه و محله بانان و پنیر و سبزی همه را نمک 
گیر کردم تا به قول خود وفا کنند و از این به بعد محله 
ای پاکیزه داشته باشیم. سحرگاه بعد وقتی برای استفاده 
از هوای سحرگاهی به حیاط خانه رفتم حیاط خانه مملو 

از کیسه های زباله ای بود که مردم محله انداخته بودند.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

در مسیر رشد
با  اما  دارند  بسیاری  اشتراکات  انسانها 
را  افراد  میان  ها  تفاوت  برخی  این حال 
باید شناخت و برای آرام بودن زندگی 
در  و  کرده  قبول  باید  را  ها  تفاوت  این 

تفاوت  دارند  افراد سعی  بعضی  نگرفت.  مقابلشان جبهه 
ها را از بین ببرند زیرا از وجود آنها احساس ناامیدی می 
کنند. برخی تفاوت ها قابل حذف نبوده و باید با کمال 
نپاشد.  از هم  تا شالوده ی آرامش  میل آنها را پذیرفت 
بخصوصی  پیشنهاد  و  راه  باید  خاص  قابلیت  هر  برای 
داشته و برای هر کم و کاستی اندیشه ای بزرگ داشت 
بر  زدن  دامن  جای  به  نباشد.  موفقیت  راه  در  مانعی  که 
فرزندانمان  بپذیریم.  را  آن  که  است  بهتر  دیگران  زخم 
نمی  سر  پشت  را  یکسانی  های  ایستگاه  رشد  مسیر  در 
و  شخصیت  در  که  هایی  تفاوت  شناختن  با  گذارند 
تری  کامل  های  راهنمایی  احتماال  دارند  آرزوهایشان 
نبوغ جامعه ی  برای  برایشان خواهیم داشت. درکی که 
تفاوت  فهمیدن  از  برگرفته  باشد  می  نیاز  مورد  انسانی 
هاست که اغلب از حوصله ی عموم خارج است. اگر به 
از بزرگترین  همدیگر حق دیگرگونه بودن بدهیم یکی 
ایم.  برداشته  بشر  نسل  پای  پیش  از  را  موانع خوشبختی 
اما  هستیم  نظر جنسی  از  رشد  های  تفاوت  شاهد  اغلب 
را درک  افراد همجنس  تفاوت در  به راحتی  توان  نمی 
کرد و اینجاست که درک کردن یک هنر برای زندگی 
تحمل  توانایی  یعنی  کردن  درک  شود  می  محسوب 

تفاوت ها و این است که زندگی را راحت تر می کند.
این پذیرش ها در محیط خانواده صمیمیت بیشتری به بار 

خواهد آورد.
مرا با زخم هایم می پذیری 
درستی و خطایم می پذیری

تو را از عمق جانم می پرستم 
غریب و آشنایم می پذیری

به قلم 
مهناز سعید 

راههای تسکین عالئم کرونا ویروس
سرویس علم و سالمت کرمان امروز

کرونا ویروس اغلب باعث درد بدن و تب می شود. خوشبختانه ، داروی بدون 
نسخه مانند ایبوپروفن ، ناپروکسن  یا استامینوفن به شما کمک می کند. با 
پزشک خود مشورت کنید تا مطمئن شوید که یک مسکن ضد نسخه را برای 
شما در نظر گرفته است. سپس داروهای خود را مطابق برچسب مصرف کنید.  
با برخی روشها  توانید  اما شما می  ویروس کرونا هنوز درمان قطعی ندارد 

عالیم بیماری کرونا را کاهش دهید.
 اگر بیماری کرونا ویروس شما تایید شد : 

در خانه بمانید تا دیگران را در معرض خطر قرار ندهید:
بیماری شما مسری هست ، بنابراین در حالی که احساس بیماری می کنید 
خانه خود را ترک نکنید. هنگام بهبودی در خانه بمانید. عالوه بر این ، به مردم 

بگویید که شما بیمار هستید ، بنابراین آنها را مالقات نخواهید کرد. 
اگر به پزشک مراجعه می کنید ، برای جلوگیری از شیوع ویروس ، ماسک 

صورت بزنید.
با پزشک خود مشورت کنید تا متوجه شوید که بیماری شما چه زمانی بی 

خطر است. ممکن است تا 14 روز مسری باشید. 
 استراحت کنید تا بدن شما بهبود یابد:

بهترین کاری که می توانید برای خود انجام دهید آرامش و استراحت در 
حالی که بدن شما با عفونت مبارزه می کند. روی تختخواب خود دراز بکشید 
و باالتنه خود را روی بالش ها قرار دهید. عالوه بر این ، در صورت سرد شدن، 

پتو روی خود بیندازید.

باال بردن قسمت فوقانی بدن به شما کمک می کند تا از سرفه جلوگیری 
کنید. 

 از داروهای کاهش دهنده درد و تب بدون نسخه استفاده کنید: 
کرونا ویروس اغلب باعث درد بدن و تب می شود. خوشبختانه ، داروی بدون 
نسخه مانند ایبوپروفن ، ناپروکسن  یا استامینوفن به شما کمک می کند. با 
پزشک خود مشورت کنید تا مطمئن شوید که یک مسکن ضد نسخه را برای 
شما در نظر گرفته است. سپس داروهای خود را مطابق برچسب مصرف کنید.  
به کودکان و نوجوانان زیر 18 سال آسپرین ندهید ، زیرا این امر می تواند 

یک وضعیت بالقوه کشنده به نام سندرم ری را ایجاد کند .
داروهایی بیشتر از آنچه که برچسب گفته ، مصرف نکنید ، حتی اگر احساس 

بهتری ندارید.
 برای کاهش درد گلو و راه های هوایی از دستگاه بخور استفاده کنید:

به احتمال زیاد تخلیه گلو و مخاط خواهید داشت و یک مرطوب کننده نیز 
می توانند به شما کمک کنند. بخار حاصل گلو و راههای هوایی شما را مرطوب 

می کند ، که می تواند گلودرد شما را تسکین دهد.  
دستگاه بخور خود را بین مصارف با صابون و آب بشویید تا دستگاه کپک 

نزند.
 برای کمک به بهبودی بدن مایعات زیادی مصرف کنید:

مایعات به بدن شما کمک می کنند تا عفونت را از بین ببرد و مخاط را رقیق 
کند. آب ، آب گرم یا چای بنوشید تا بدنتان را هیدراته نگه دارید. عالوه بر این 

، سوپ های مایع بخورید تا میزان مصرف مایعات شما بیشتر شود. 
مایعات گرم همچنین ممکن است به تسکین گلو درد شما کمک کنند. آب 

گرم یا چای را با لیمو و یک قاشق غذاخوری عسل امتحان کنید.

روایت »کرمان امروز« از عزم ملی شکست ویروس کرونا با اعالم یک پویش مردمی در کرمان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در فضای مجازی؛

#در خانه بمانیم تا ایمن بمانیم

سرویس خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
در راستای عزم ملی شکست ویروس کرونا و حفظ جان 
اعم  اقامتی  مراکز  تمام  امسال  نوروز  ایام  در  شهروندان 
از هتل ها، مسافرخانه ها و مراکز گردشگری و اقامتگاه 
چه  اگر  است.  تعطیل  کرمان  استان  در  بومگردی  های 
نواز دیار کریمان که همه   برای مردم میهمان  این مهم 
ساله پذیرای هزاران نفر مسافر از سراسر کشور و حتی 
کشورهای خارجی بوده، سخت اندوهبار است اما به امید 
باز  آغوش  با  دوباره  کرونا  بیماری  بر  غلبه  از  بعد  خدا 

پذیرای هموطنان عزیز خواهند بود.
آنچه که در حال حاضر مهم است، سالمت مردم می 
از  پیشگیری  و  کنترل  هدف  با  راستا  همین  در  باشد. 
" در خانه بمانیم" در شبکه های  بیماری کرونا، پویش 
اجتماعی و صفحات مجازی شکل گرفته که تا امروز عده 

ای از متخصصان و ورزشکاران و هنرمندان با پیوستن به 
آن سعی در ترویج فرهنگ پرهیز از ترددهای غیر ضروری 
در سطح شهرها دارد. این پویش از مردم می خواهد تا 
با شرکت در این پویش با ماندن در خانه از ابتالی تک 
تک افراد جامعه به این بیماری جلوگیری کنند تا هر چه 
زودتر شاهد ریشه کن شدن این بیماری در کشور باشیم.
راه اندازی پویش مردمی "در خانه بمانیم، ایمن 

بمانیم" در کرمان
جوانان  مجمع  آموزش  کمیسیون  زمینه  همین  در 
استان کرمان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در فضای 
مجازی، پویش مردمی مبارزه با کرونا را با شعار "در خانه 

بمانیم، ایمن بمانیم" راه اندازی کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان و به نقل 
از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان، 
احمد احمدی نژاد، رئیس مجمع جوانان استان کرمان با 
بیان اینکه شکست کرونا با اتحاد مردم صورت می گیرد، 
ثابت  تاریخ  طول  در  همواره  اسالمی  ایران  مردم  گفت: 
نیز  امروز  و  سازند  می  فرصت  تهدیدها  از  که  اند  کرده 

با اتحاد و استفاده از توان علمی و عملی جوانان کشور 
با  مقابله  برای  ملی  فرصت  یک  کرونا،  ویروس  از شیوع 

بحران های اینگونه ایجاد خواهند کرد.
او به راه اندازی پویش مردمی "در خانه بمانیم، ایمن 
بمانیم" در کرمان اشاره کرد و افزود: کمیسیون آموزش 
علوم  دانشگاه  همکاری  با  کرمان  استان  جوانان  مجمع 
پزشکی در فضای مجازی، پویش مردمی مبارزه با کرونا 
را با شعار "در خانه بمانیم، ایمن بمانیم" راه اندازی کرده 

است.
احمدی نژاد تصریح کرد: این پویش در زمینه آگاه سازی 
این  در  که  چرا  گرفته،  شکل  کرونا  ویروس  با  مقابله  و 

زمینه ضرورت داشت، مردم آموزش های ویژه ببیند.
او بیان کرد: همچنین در قالب همین پویش، گروه هایی 
از  جلوگیری  برای  مستند  علمی  محتواهای  و  پوسترها 
حاشیه سازی و ایجاد ترس در جامعه طراحی، آماده و در 

فضای مجازی منتشر کرده اند.
پویش  نشانی  کرمان،  استان  جوانان  مجمع  رئیس 
مردمی مبارزه با کرونا را pooyesh_korona اعالم 

کرد و گفت: تاکنون بیش از شش هزار نفر از این پویش 
مردمی استقبال کرده اند.

رایگان  غیر  و  رایگان  توزیع  مراکز  معرفی  احمدی نژاد، 
دسترسی  برای  کرونا  ویروس  با  مرتبط  بهداشتی  اقالم 
ازجمله خدمات  اقدامات موثر دستگاه ها  تبلیغ  آسان و 
غیرحضوری در زمینه جلوگیری از ترویج این ویروس را 

از دیگر اهداف پویش مردمی مبارزه با کرونا برشمرد.
لوازم  توزیع  از  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  او 
ضدعفونی کننده، ماسک و دستکش به همت سمن های 
جوانان در حواشی شهر کرمان خبر داد و افزود: همچنین 
کمیسیون آموزش مجمع جوانان سازمان های مردم نهاد 
استان کرمان، راه اندازی ستاد جوانان برای مقابله بهتر با 

ویروس کرونا را در دستور کار خود قرار داده است.
سخن آخر

و  مسئوالن  های  ریزی  برنامه  استمرار  با  است  امید 
همکاری مردم در کنار نیروهای پر تالش حوزه سالمت 
وضعیت عادی به کشور باز گردد و باز سفرها برقرار شود 

و شادی میهمان دل تک تک ایرانی های عزیز شود... 

   کمیسیون آموزش مجمع جوانان استان کرمان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در فضای مجازی، پویش مردمی مبارزه با کرونا را با شعار "در خانه بمانیم، ایمن بمانیم" راه اندازی کرده 
است. نشانه ی پویش مردمی مبارزه با کرونا  #pooyesh_korona  است و تاکنون بیش از شش هزار نفر از این پویش مردمی استقبال کرده اند. به امید خدا بعد از غلبه بر بیماری 

کرونا مردم میهمان نواز دیار کرمان  دوباره با آغوش باز پذیرای هموطنان عزیز خواهند بود، اما امروز نیاز جامعه این است که در جنگ با کرونا اتحاد ملی حفظ شود و....

اخطاریه ماده 101- مورد وثیقه 
اینکه آدرس شما در متن سند مورد شناسایی نگردیده در پرونده اجرایی  به  نظر  تعاونی صبا روند کرمان  شرکت 
کالسه  9701764  له بانک تجارت علیه مهدی متدین و اختر متدین و شرکت تعاونی صبا روند کرمان طبق گزارش 1398/11/5 - 
کارشناس رسمی دادگستری پالک ثبتی فرعی: 172 از پالک اصلی 2978 در بخش: 3 ناحیه - 2 واقع کرمان مورد وثیقه سند رهنی 
شماره 115577- 125842- 95/11/25 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 1 شهر کرمان استان کرمان به مبلغ 57/393/000/000  
ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از 
تاریخ چاپ این اخطاریه در روزنامه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 50/000/000 ریال به دفتر این اجرا 
تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد 

شد. 1748 م/الف
رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان - علیرضا محمدی کیا 

ابالغ رای ماده 169 آئین نامه اجرا 
آقای امین حسینی نسب چترودی بشماره ملی 2991633158 به آدرس کرمان پشت هتل پارس 

در خصوص رسیدگی به اعتراض واصله به عملیات اجرایی وارده به شماره 9806871 - 98/5/15 موضوع پرونده اجرایی کالسه 
940111 نظریه رییس ثبت به شرح بین الهاللین به شما ابالغ می گردد مقتضی است در صورتی که به نظریه مذکور اعتراض دارید 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ کتبا به اداره اجرا اعالم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر  
داده نخواهد شد )با توجه به قرائن و شواهد منعکسه در پرونده و با عنایت به اینکه کارشناس منتخب از سوی کانون کارشناسان طی 
وارده 98013361 مورخ 98/9/18 اعالم نموده که در ارزیابی و محاسبات اشتباه صورت گرفته و مبلغ صحیح آن را 5237550000 

ریال اعالم نموده لذا بدین وسیله اعتراض بدهکار را وارد و رای به ادامه عملیات اجرایی صادر می گردد.(
1749 م/الف

رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان - علیرضا محمدی کیا 

ابالغ رای ماده 169 آئین نامه اجرا 
خانم ها افضل اسدی و هلنا اسدی بادیزی و آنیتا اسدی بادیزی و المیرا اسدی بادیزی همگی ورثه مرحوم مجید 

اسدی 
در خصوص رسیدگی به اعتراض واصله به عملیات اجرایی وارده به شماره 9808422 - 98/6/12 موضوع پرونده اجرایی کالسه 
8100002،  نظریه رییس ثبت به شرح بین الهاللین به شما ابالغ می گردد مقتضی است در صورتی که به نظریه مذکور اعتراض دارید 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ کتبا به اداره اجرا اعالم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر  
داده نخواهد شد )با توجه به قرائن و شواهد منعکسه در پرونده وبا توجه به برگزاری مزایده و امضا سند انتقال اجرایی لذا اعتراض 
وکیل ورثه مرحوم اکبر اسدی باستناد ماده 172آیین نامه اجرا رد و رای به ادامه عملیات اجرایی صادر می گردد لذا ورثه بدهکار 

چنانچه حقی برای خود قائل می باشند بایستی به مراجع قضایی مراجعه نمایند.(
1750 م/الف

رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان - علیرضا محمدی کیا 



چهار چهارشنبه 21 اسفند ماه 16/1398 رجب 1441/ 11 مارس 2020/سال بیست و چهارم شماره 3171
فرهنگ و ادب

پیام شاعران ایرانی برای روز های کرونایی

معرفی چند  کتاب برای دوران کرونایی 

سرویس ادبی - هنری کرمان امروز

 »امید«، جادوی عجیبی است که هر موجودی را می تواند سر پا نگه 
دارد؛ از یک گیاه کوچک سبز که از دل یک سنگ روییده تا انسانی که 
با یک بیماری سخت در حال دست و پنجه نرم کردن است، می توان 
درِس امیدوارِی به فردا را آموخت.  چه نیکی و احسانی باالتر از روحیه 
با یک ویروِس  این روز های سخِت مبارزه  امید دادن به یکدیگر در  و 
نگاِه  و  به کالم  ما  از  کدام  هر  که  روزهاست  در همین  دقیقاً  موذی؟ 
امیدوارانه یکدیگر به شدت نیازمندیم. ادبیات شیرین فارسی، پر است 
با خواندنشان  که  امیدوارکننده؛ سخنانی  و  این کالم های حکیمانه  از 

امیدمان به آمدِن فردا و روز های آرام بیشتر و بیشتر می شود.
امید در سخِن فردوسی

 شاهنامه کتابخانه بزرگی است که در آن می توان درباره موضوعات 
مختلف خواند و آموخت. فردوسی از آن آدم هایی است که هیچ گاه نگاه 
بدبینانه و سیاه به روزگار و دنیا نداشته و همیشه از تأثیر لطف و رحمت 
زندگی گفته  مراحل مختلف  در  انسان ها  موفقیت  و  پیروزی  در  الهی 

است. برای نمونه در شاهنامه، شخصیتی مانند رستِم جهان پهلوان را 
داریم که با همه توانایی و قدرتمندی اش، باز هم در لحظات سخت و 
دشواِر مبارزه با حریفان خدا را صدا می زند و به کمک و پشتیبانی او 

امیدوار است.
عالوه بر این، در مقدمه داستان ها و در آغاز نامه هایی که شخصیت های 
به  بودن  امیدوار  از  بعد  و  نام خدا می آید  به هم می نویسند،  شاهنامه 
لطف و رحمِت او سخن گفته می شود؛ مثاًل در جایی که فریدون به دو 
پسرش، سلم و تور نامه می نویسد، در ابتدای نامه از زبان او در وصف 
پیش  گنج  گشاینده  سپید/  روز  به  »نماینده شب  می خوانیم:  خداوند 

امید/ همه رنج ها گشته آسان بدوی/ برو روشنی اندر آورده روی«.
امید در سخِن سعدی

 مگر می شود شعر سعدی را خواند و به زندگی امیدوار نشد؟ همه مان 
آن بیت معروفش را که از تک تک واژه هایش امید می بارد، حفظ هستیم: 
»بنی آدم اعضای یکدیگرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند«. این بیت در 
عین این که از لزوم کمک و نیکی در حق هم نوعان می گوید، حاوی یک 
نابی  پیام امیدوارکننده هم هست. سعدی در یکی از غزل هایش بیت 
دارد که می گوید: »هنوز با همه دردم امید درمان است/ که آخری بود 
آخر شباِن یلدا را«. او در غزلی دیگر تأکید می کند که سختی ها و درد ها 

اگر چه تحملشان همراه با رنج است، اما باالخره به پایان می رسند و 
باید امیدوار بود: »خوش است درد که باشد امید درمانش/ دراز نیست 

بیابان که هست پایانش«.
امید در سخِن حافظ

 دیوان حافظ برای ما ایرانی ها حکم یک داروی امیدبخش را دارد. هر 
وقت گرفتار هستیم یا گرهی در کارمان پیش می آید، به امیِد داشتِن 
سرانجامی خوش، به سراغ دیوان حافظ می رویم و تفأل می زنیم. حافظ 
هم با آن کالم رندانه و سحرآمیزش، ناامیدمان نمی کند و هر بار با یکی 
از غزل هایش یادآور می شود که سختی ها به آخر می رسند و از لطف 
تمام  موضوع  با  حافظ  بیت های طالیی  از  یکی  شد.  ناامید  نباید  حق 
شدِن سختی ها و رنج ها، این بیت است: »صبح امید که بُد معتکف پرده 
غیب/ گو برون آ که کاِر شِب تار آخر شد«. حافظ در بیتی دیگر هم 
این طور می گوید: »تو بودی آن دم صبح امید کز سر مهر/ برآمدی و 

سرآمد شباِن ظلمانی«.
امید در سخِن مولوی

 کالم موالنا جالل الدین محمد بلخی، چه در مثنوی و چه در غزلیات 
شمس، سراسر شور و امید است. موالنا در غزلیات شمس که جلوه هر 
او به معبود و معشوق است، کالمی لطیف و  چه تمام تِر شور و شوق 

امیدبخش دارد. او در یکی از این غزل ها، به زیبایی مفهوِم نیکوکاری 
همه  مگو  »تو  می سراید:  گونه  این  و  می آمیزد  هم  با  را  امیدواری  و 
تو چراغ خود  نه ای هزاری  یکی  تو  آید/  ز صلح من چه  و  به جنگند 
با  که  می داند  آینه ای  را  انسان  دل  دیگر  بیتی  در  مولوی  برافروز«. 
پر  از سیاهی ها مانند خورشیدی می درخشد: »دل  امیدواری و دوری 
امید کن و صیقلیش ده به صفا/ که دل پاک تو آیینه خورشید َفر ست«.
منبع: روزنامه خراسان

سرویس ادبی کرمان امروز

که شامل حال خیلی ها شده  کرونا  اجباری  تعطیالت 
است  کتاب  خواندن  برای  استثنایی  فرصت  یک  است، 
حال قرار است برای این زمان ویژه پنج کتاب را معرفی 
دارند  آنهایی که دوست  برای  باشد  کنیم، شاید کمکی 

کتاب بخوانند. 
 1 -کلیدر)محمود دولت آبادی(

کلیدر بلندترین رمان ایرانی است و طبق برخی گفته ها 
دومین رمان بلند جهان بعد از »در جستجوی زمان از 

دست رفته« مارسل پروست است.
کلیدر نام کوهی حوالی سبزوار است. جایی که عمده 
اتفاق  آن  در  گل محمد  داستان،  قهرمان  ماجراهای 
می افتد. خواندن چنین رمانی نیازمند شور و عشق است. 
سرزمین  اجتماعی  سیمای  دانستن  دانستن.  به  عشق 
مناسبات  روستایی،  جامعه  معیشت  ایران،  تاریخ  ایران، 
دنیایی  در  زدن  قدم  جزئیات،  درک  به  عشق  قومیتی. 

دیگر. دنیایی که برای خیلی از ما دور از ذهن است.
 2 -داستان جاوید) اسماعیل فصیح(

را  داستان  است. کسی  ایرانی  نویسنده  بهترین  فصیح 
استاد  می کند.  تعریف  ممکن  شکل  بهترین  به  و  ساده 
تصویری سازی که به راحتی می شود از تمام کتاب هایش 

سریال ساخت.
این رمان داستان پسری زردشتی به نام”جاوید” است؛ 
معامله  انجام  برای  خواهر(  مادر،  جاوید)پدر،  خانواده 
راهی تهران و خانه ملک آرا شده اند اما پس ازگذشت 
هفت ماه از تهران بازنگشته اند، جاوید و عمویش برای 

راه  بین  که  پایتخت می شوند  راهی  ها  آن  کردن  پیدا 
عموی جاوید فوت می کند و او به تنهایی این مسیر را 

ادامه می دهد تا به خانه”ملک آرا” می رسد …
زمان داستان مربوط به سال های ۱۳۰۰)زوال حکومت 
قاجار و روی کار آمدن رضا شاه پهلوی است( و بر اساس 
دستان  از  است)برگرفته  شده  نوشته  واقعی  داستانی 

زندگی جاوید که در آلمان با او آشنا شده بود(.
 3 -خون خورده ) مهدی یزدانی خرم(

مهدی یزدانی خرم از آن دسته از نویسندگان است که 
یقۀ آدم را می گیرند و به دل داستان شان پرتاب می کنند. 

داستانی که در دل تاریخ اتفاق می افتد.

سرنوشت   5 با  است  برادر   5 داستان  »خون خورده« 
گوناکون در شهرهای مختلف. داستان برادران »سوخته« 

در تهران، آبادان، مشهد و بیروت اتفاق می افتد.
مهدی یزدانی خرم از آن دسته از نویسندگان است که 
یقۀ آدم را می گیرند و به دل داستان شان پرتاب می کنند. 

داستانی که در دل تاریخ اتفاق می افتد.
برادر یک داستان و  از قصه است. هر  خون خورده پر 
نیستند  هم  به  شبیه  اصال  که  برادرانی  دارد.  سرنوشت 
 5 و  برادر   5 دارند.  خود  به  متعلق  دنیایی  کدام  هر  و 

سرنوشت.
از  را  داستانی  او  است.  قصه گوی خوبی  یزدانی خرم، 

ایران.   6۰ دهه ی  از  می کند.  تعریف  برایتان  تاریخ  دل 
روزگاری که هر روزش پر از اتفاق است. اتفاق هایی که 

هم عشق دارد، هم نفرت، هم شجاعت و هم ترس.
 4 -همسایه ها)احمد محمود(

زمین گذاشت  وقتی می شود  احمد محمود  کتاب های 
که تمام شده باشد. »ارنست همینگوي« معتقد بود »راز 
اعتقاد  آنها در کنار  این است که  نویسندگان  ماندگاري 
آثارشان را در  به آنچه خلق مي کنند، فصل هاي مهم 
زندگي خود تجربه کرده باشد.« و احمد محمود یکي از 
تجربه  بیشترین  آثارش،  خلق  در  که  است  نویسندگاني 

شخصي از زندگي را به تصویر کشیده است.

واقع  نویسندگان  مهمترین  از  یکي  را  محمود  احمد 
گرا یا رئالیستي ادبیات داستاني معاصر ایران مي دانند. 
خیلی ها او  را پیشاهنگ نحلهٔ داستان نویسی جنوب ایران 
می دانند. محمود از داستان نویسانی است که قّصهٔ جنوب 

را ماندگار کرد.
پسرکی  »خالد«  یعنی  شخص  اول  زبان  از  داستان 
پانزده ساله روایت می شود. پسری که در یک محله ی 
فقیر نشین در خانه ای با چندین سکنه همراه خانواده 
او  اش زندگی می کند و پدرش مانع ادامه ی تحصیل 

شده است.
 5 -گود) مهدی افشار نیک(

آخرین کتابی که معرفی می  کنیم رمانی از یک دوست 
روزنامه نگار است. »گود« مهدی افشار نیک کتابی است 
که تهران قدیم را روایت می کند. این کتاب از بازارچه و 
زورخانه قدیمی تهران شروع می شود و سال های پر اتفاق 
زورخانه  و  بازارچه  به  دوباره  و  می کند  روایت  را  تهران 
افشار نیک به خوبی دوران 5۰ و  ختم می شود. مهدی 
6۰ تهران را روایت می کند. دو دهه ای که پر از حادثه 

و اتفاق است.
شاید ارتباط با 7۰ صفحه اول کتاب کمی سخت باشد 
خواندنی  و  جذاب  کتاب  صفحات  تمام  آن  از  بعد  اما 
می شود. سختی 7۰ صفحه اول این کتاب هم به خاطر 
و  گوناگون  موضوعات  طرح  به  نویسنده  که  است  این 

موازی با تاریخ های پس و پیش می پردازد.
افشار نیک در کتاب گود به خوبی به تاریخچه و روابط 
ساده  زبان  به  است.  کرده  اشاره  هم  خلق  مجاهدین 
گروه های  مبارزات  گر  روایت  کتاب  این  گفت  می توان 

مختلف انقالب و دوران بعد از انقالب است.
منبع: عصر ایران
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زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران را بیشتر بشناسیم

قسمت سی و هشتم 

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد 
در قسمت قبل از بانوی هنرمند و تاثیرگذار تاریخ ایران 
بانو ایران درودی نام بردیم. هنرمندی که افتخارات بسیار 
ارزنده بین المللی برای کشور ایران عزیز که همیشه سرآمد 

تمام علوم و فنون در جهان بوده به وجود آوردند.
جنبه  فقط  نوشتار  این  از  هدف  که  است  ذکر  به  الزم   
آیا  که  دیگر  لحاظ  از  و  است  بوده  موثر  زنان  شناساندن 
کاری  حوزه  در  یا  اند  بوده  گرایشی  چه  دارای  افراد  این 
نسل  که  خواهیم  می  فقط  کنم  نمی  بحثی  خوب  یا  بد 
جوان که آینده سازان وطن عزیز ما هستند بدانند در تاریخ 
خود  تالش  با  که  اند  بوده  مادرانی  و  بانوان  سرزمین  این 
پیشگامانی برای پیشرفت و اثبات بزرگی ما بوده اند. بعد از 
این مقدمه می پردازیم به بانویی به نام مهرانگیز دولتشاهی 
مهرانگیز  خانم  است.  بوده  آوران  نام  همین  جزو  که 
دولتشاهی فرزند دوم محمد علی میرزا شکوه الدوله وزیر 
پست و تلگراف و تلفن بوده و مادرش اخترالملوک هدایت 
نویسی  داستان  پیشگامان  جزو  که  هدایت  صادق  خواهر 
حاکمه  دستگاه  معترض  و  ناراضی  رجال  از  و  ایران  نوین 
خاندان  همین  از  خودش  که  وجودی  با  بود.  خود  زمان 
بوده است. اخترالملوک دختر اعتضادالملک )هدایت قلی( 
هدایت می باشد و به سال 1296 هجری شمسی در تهران 
متولد شد. پدرش محمدعلی میرزا دولتشاهی از رجال نامور 
و مشهور کرمانشاه بود که درگذشته سمت وکالت مجلس 
شورا را بر عهده داشته است. در شهریور ماه سال 1312 که 
فروغی به جای مهدیقلی هدایت زمام نخست وزیری را به 
دست گرفت محمدعلی دولتشاهی را به عنوان وزیر پست و 
تلگراف و تلفن انتخاب کرد. وی جزو وزیرانی بود که برای 
دومین  این  واقع  در  گرفت.  می  را  وزارت  مقام  بار  اولین 
کابینه دوره نهم قانون گذاری به ریاست محمدعلی فروغی 
تلگراف  و  پست  مدیریت  دولتشاهی  که  بود  )ذکاالمک( 
و تلفن شد. محمدعلی دولتشاهی از جمله کسانی بود که 

بعدا به صف مخالفان مصدق پیوست. مهرانگیز دولتشاهی 
همسر مظفر فیروز بوده است از جمله مشاغل مظفر فیروز 
احمد  کابینه  در  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  به  توان  می 

قوام اشاره کرد.
مدرسه  در  را  ابتدایی  تحصیالت  دولتشاهی  مهرانگیز 
آمریکایی  مدرسه  در  را  متوسطه  دوره  و  زرتشتیان 
ادامه  برای  آن  از  بعد  رسانید.  پایان  به  تهران  مقیم  های 
تحصیالت راهی کشور آلمان شد. در سال 1318 با مهندس 
انصاری رییس اسبق بنگاه مستقل برق ازدواج کرد. او در 
سال 1320 به اتفاق همسرش به آلمان سفر کرد تا کارخانه 
ذوب آهن را که قبال خریداری شده بود تحویل بگیرد و به 
جنگ  شروع  با  شد  مصادف  زمان  همین  اما  بیاورد  ایران 
آنجا  در  به مدت 5 سال  آنها مجبور شدند  و  جهانی دوم 
استفاده کرده  اجباری  فیض  این  از  مهرانگیز  کنند.  توقف 
هایدنبرگ  علوم  دانشکده  در  و  شمرد  غنیمت  را  فرصت 
دکترای  مدرک  اخذ  از  پس  و  پرداخت  علوم  تحصیل  به 
مهرانگیز  کرد.  مراجعت  ایران  به  اجتماعی  علوم  و  فلسفه 
بنگاه  در  کارشناس  عنوان  به   1333 سال  در  دولتشاهی 
عمران و اصالحات اجتماعی مشغول به کار شد و به ریاست 
اداره آموزش اجتماعی بنگاه مذکور انتخاب شد. او در دوره 
های 21 و 22 و 23 یعنی سه دوره از طرف ایالت کرمانشاه 
ها  مدت  و  انتخاب شد  ملی  نمایندگی مجلس شورای  به 
نیز به عنوان دبیر شورای عالی جمعیت زنان ایران مشغول 
فعالیت بود. این شورا در اسفندماه سال 1337 به ریاست 
اشرف پهلوی تشکیل شد و پس از هشت سال فعالیت به 
دلیل عدم موفقیت در پیشبرد اهداف خود منحل گردید. 
بود  بانوان  نو  راه  جمعیت  رییس  و  موسس  چنین  هم  او 
و  ایران  دموکرات  زنان  زنان سازمان  معاونت  انجمن  در  و 
اجتماعی  خدمات  سازمان  و  زندانیان  از  حمایت  انجمن 
ایران عضویت داشت و از دیگر مشاغل او عبارت بودند از 
در  عضویت  و  سرطان  با  مبارزه  جمعیت  شورای  عضویت 
شورای بین المللی زنان عضو کمیته حقوق بشر ایران و دبیر 
نماینده  الملل جمعیت های زنان و  بین  کمیسیون روابط 
مجلس شورای ملی و عضویت در حزب ایران نوین را نیز 

همزمان بنیان نهاده است.
بنیان گذار  و  اولیه  اعضای  از   مهرانگیز دولتشاهی یکی 
کانون مترقی بود که ریاست آن را حسنعلی منصور برعهده 
داشت و نام کانون مترقی که در ابتدا به نام گروه پیشرو بود 
و سپس نام )کانون مترقی( را برخود نهاد هر چند به ظاهر 
مقاصدی غیرسیاسی و عمدتا فنی و اقتصادی و اجتماعی 
را در اساسنامه خود گنجانیده بود ولی با این حال در زمان 

می  قرار  سیاسی  های  تشکل  راس  در  طوالنی  چندان  نه 
از سوی اعضای فراکسیون کانون مترقی  گیرد و شایعاتی 
جای  وزیر  نخست  علم  که  آمد  وجود  به   21 مجلس  در 
خود را به حسنعلی منصور داده است و منصور که رهبری 
حزب را در دست داشت در تشکیل سازمان جهنمی امنیت 
ملی و ساواک در 25 آبان 1342 شرکت داشت. این حزب 
منصور  رهبری  تحت  و  بهمن  ششم  نهضت  نام  با  جدید 
موجودیت پیدا کرده است. اما این نگرانی برای آنها وجود 
نیز مانند حزب ملیون و مردم مورد  این حزب  داشت که 
مرکب  هیاتی  اتفاق  به  منصور  لذا  گیرد  قرار  اعتنایی  بی 
را  بهمن  ششم  نهضت  ائتالف  فراکسیون  و  نمایندگان  از 
جزو شصت  دولتشاهی  مهرانگیز  رساند.  شاه  استحضار  به 
عضو شورای مرکزی این حزب که به نام ایران نوین و قبل 
از نخست وزیری منصور بود که بسیاری از آنان در هیات 
اجرایی و دستگاه رهبری حزب عضویت داشتند. مهرانگیز 
نماینده  کمانگیر  هوشنگ  مهندس    1345 سال  آبان  در 
مجلس شورای ملی را از حزب اخراج کرد و با توافق و تبانی 
او خود را کاندیدای ریاست کمیسیون کردند که البته در 
رای گیری چون رای او با کمانگر مساوی بود به نفع کمانگر 
از قبول ریاست استعفا کرد ولی طرفداران او را مورد تهدید 
قرار دادند تا از حزب کناره گیری کند و او اینکار را کرد. او 
مدتها به عنوان رییس کمیسیون امور خانواده و شرکت در 
کمیته اجرای شورای بین المللی زنان به کشورهای ایتالیا، 

آلمان و شوروی مسافرت نمود. 
برای  مهرانگیز  اسالمی،  انقالب  ازپیروزی شکوهمند  بعد 
قانون حمایت  از مبتکرین  فرانسه شد یکی  همیشه راهی 
می  رسمیت  به  زنان  برای  را  طالق  حق  که  بود  خانواده 
شناخت و اختیار همسر دوم را توسط مرد منوط به اجازه 
همسر اول می کرد مهرانگیز در سال 1381 کتابی به نام 

یکی  که  نوشت  را  ایران  زنان  جنبش  و  دولت  )جامعه( 
کتاب  این  است.  ایران  زنان  فعالیت  تاریخ  مهم  اسناد  از 
سرانجام  است  دولتشاهی  مهرانگیز  های  نوشته  آخرین  از 
هم دولتشاهی در 29 مهرماه سال 1387 در شهر پاریس 

درگذشت.
پهلوی  سلسله  در  داشت  سعی  همیشه  که  بود  زنی  او   
از  و  بوده  ایران  در  زنان  حقوق  در حفظ  تاثیرگذار  بتواند 
تا  و  نماید  جلوگیری  ساالری  مرد  حالت  به  آن  بازگشت 
حدود زیادی نیز در این تالش موفق بود. او در طول زندگی 
که  نمود  ایفا  را  موثری  نقش  گوناگونی  در سمتهای  خود 
زن  مقام  حفظ  در  تاثیری  گونه  هیچ  آنها  از  مقداری  اگر 
نداشت اما موجودیت و تساوی حقوق زنان را او پایه گذاری 

و تثبیت کرد. مهرانگیز و زنانی مانند او در برخی مواقع در 
سرنوشت و تغییرات هر چند جزیی کشور بسیار عالی بوده 
و در تاسیس سازمان هایی که بتواند مدافع حقوق بانوان 
و  آزادی  برای  آنها  اند.  نموده  اساسی  تالش  باشد  کشور 
جمعیت  از  درصد   50 که  بانوان  های  فعالیت  در  شرکت 
مردان  کننده  تربیت  و  مادران  و  اند  داده  راتشکیل  ایران 
موفق کشور در آینده خواهند بود و هستند. ما هم وظیفه 
آیندگان  و  به جامعه  را  این تالشگران  دانیم که  خود می 
ادا کرده  آنها  به  را  تا حدودی دین خود  و  نماییم  معرفی 
در  ایران  سفیر  اولین  عنوان  به  مهرانگیز  ضمنا  باشیم. 
دانمارک نیز بود که این سمت را تا انقالب اسالمی بر عهده 
ترین  قدیمی  از  یکی  دولتشاهی  مهرانگیز  خانواده  داشت. 
آنها  بزرگ  روند که جد  به شمار می  ایرانی  های  خانواده 
قاجار  بزرگ فتحعلی شاه  فرزند  محمدعلی میرزا دولتشاه 
بود. او مدت هفده سال به عنوان سرحد دار قسمت عراقین، 
حاکم کرمانشاه لرستان و خوزستان بوده است ولی ادیبی 
فاضل و شاعر نیز به شمار می آید. دیوان او دارای چهارهزار 
بیت شعر ناب می باشد. به طور کلی اجداد مهرانگیز همه 
از حکام و امیران از دوره فتحعلی شاه به این طرف بوده اند 

که معرفی آنها از مبحث نوشتار ما خارج است. 
بانوی  به  پردازیم  می  دولتشاهی  مهرانگیز  بانو  از  بعد 
دیگری که حرفه اش روزنامه نگاری بود و به عنوان اولین 
آفاق  فخر  بانو  این  کرد  آغاز  را  فعالیتش  نگار  روزنامه  زن 

پارسا می باشد.
بانو فخر آفاق پارسا در مهدی شهر سمنان متولد شده و 
نخستین بانویی است که به حرفه روزنامه نگاری روی آورد. 
تدریس  فروغ  مدرسه  در  معلم  عنوان  به  مشهد  در  که  او 
می کرد در سال 1299 با همراهی همسرش که از روزنامه 
نگاران معروف آن زمان بود و در روزنامه های نوبهار، رعد 
نام )جهان زنان(  با  و اخالق مقاله می نوشت ماهنامه ای 
را با مدیریت و مدیرمسئولی فخر دین پارسا و با سردبیری 
را  آن  شماره  چهار  انتشار  از  بعد  که  کرد  منتشر  خودش 
اولین  تاخیر  ماه  چند  از  بعد  و  نمودند  منتقل  تهران  به 
شماره آن در تهران منتشر گردید. در کتاب )تاریخ جراید 
آمده  صدرهاشمی  محمد  مرحوم  نوشته  ایران(  مجالت  و 
کتاب  برای  که  ای  نوشته  در  پارسا  دین  فرخ  مرحوم  که 
او فرستاده تا به عنوان اولین نشریه بانوان درج شود اشاره 
در  زنان  جهان  مجله  انتشار  برای  ماه  شش  حدود  کرده 
آن  نشر  مجوز  موفق شدم  سرانجام  تا  کردم  تالش  تهران 
را بگیرم و باالخره در مهرماه سال 1300 هجری شمسی 
اولین شماره را در تهران به چاپ رسانیدم توسط موسسه 

همان  ادامه  واقع  در  که  باقرزاده(  برادران  )مطبعه  نشر 
مطبوعات  همه  روال  و طبق  بود  مشهد  در  ماهنامه  روند 
منتشر گردید در این ماهنامه که بانو فخر آفاق منتشر می 
کرد در ابتدا بر این اعتقاد بود که بانوان در شرایط کنونی 
با مخالفان حقوق  نباید در سیاست دخالت کنند و  ایران 
فعاالن  و  افراد  با  دارند  وظیفه  بلکه  نمایند  ستیزه  زنان 
حقوق زنان و نشریات آنان با صداقت و عواطف از زمامداران 
عجالتا استدعا و تمنای مساعدت در تعلیم و تعلم بانوان را 
بنمایند و وسیله تحصیل آنان را فراهم نمایند و تحصیل 
معارف را بین زنان در تمام شهرهای ایران توسعه دهند و 
تا مدتی فخر آفاق بر همین عقیده خود پای بند بود اما از 
شماره پنجم تغییراتی را در افکار و عقاید خود پدید آورد 
و در مواجهه با مخالفان حقوق زنان به ستیز برخاست و با 
آنان برخورد نمود و در مقاله ای نوشت که باید از حاال به 
بعد زنان در همه امور در اجتماع و کار کردن بانوان مورد 
توجه قرار گیرد و توصیه کرد زنان خود را برای همکاری 
و هم گامی با مردان آماده نمایند و حتی آماده باشند تا با 
مردان درکوچه و بازار و حجره و اداره و کارخانه و حتی در 
مواقع خطر همراه مردان باشند. این مقاله که توسط یکی 
لزوم  درباره  زاده  رفعت  مریم  نام  به  مجله  نویسندگان  از 
تعلیم و تعلم زنان بود با اعتراضات گسترده ی آقایان در 
تهران مواجه شد و برخی از مطالب نوشته شده را مخالف با 
دین اعالم کرده و خواهان مجازات شدید موسس و سردبیر 
مجله شدند. سرانجام هم موفق شدند نه تنها امتیاز مجله 
جهان زنان را لغو نمایند بلکه فخر آفاق و همسرش فرخ 
پارسا را به شهرستان اراک تبعید نمودند تا جایی که آنها 
حق زندگی در تهران را نداشتند. بعد از اینکه دوران تبعید 
فرزندانشان  با  و  آمدند  قم  شهرستان  به  شد  سپری  آنان 
در آنجا به زندگی پرداختند. فخر آفاق در سال 1277 در 
سمنان )البته در جایی دیگر تولد او را در تهران ثبت کرده 
اند( در حالیکه بعضی از نوشته ها محل تولد فخر آفاق را در 
شهرک مهدی )سنگسر( استان سمنان قید کرده اند و در 
شهرستان قم فوت نمود جنازه اش گویا به تهران آورده ودر 
قبرستانی به نام قبر آقا که حدود 17 سال گویا بسیار مورد 
عالقه و احترام مردم بوده و هم اکنون نیز در ابتدای خیابان 
سیروس می باشد و به عنوان میراث فرهنگی ثبت گردیده 
خاطر  به  حاضر  حال  در  البته  که  مکان  این  در  و  است 
دفن  اند  را خراب کرده  آن  اطراف  قبرهای  تهران  وسعت 
شده است. فخر آفاق در واقع اولین زن تبعیدی مطبوعات 

ایران نامیده می شود. 
ادامه دارد ....

به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(
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مدیر عامل بانک مسکن:
رقم وام مسکن یکمی ها 

مشخص شد 

نحوه  و  ها  یکمی  مسکن  وام  جدید  سقف  از  انارکی  رحیمی 
افزایش این تسهیالت در سال آتی خبر داد.

گروه  با خبرنگار مسکن  در گفت وگو  انارکی  ابوالقاسم رحیمی 
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه در طرح اقدام 
ملی مسکن، تعهد بانک مسکن پرداخت تسهیالت به ۱۴۰ هزار 
واحد مسکونی است، گفت:  مبلغ تسهیالت ارائه شده به مسکن 
ملی، حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان است که طی سال های ۹۸ 
بندی  سهمیه  اکنون  هم  شد،  خواهد  پرداخت  رقم  این   ۹۹ و 
تعیین  واحد  تا کنون ۱۰۰ هزار  است  انجام  سازندگان در حال 
تفاهم  و  معرفی شده   ما  به  نظر  مورد  سازمان های  و  سهمیه 

نامه های مربوط نیز به امضا رسیده است.
او با اشاره به اینکه با برخی از سازمان ها نیز شیوه نامه هایی را 
اقدامات  انجام  از  تا بالفاصله پس  ایم و منتظریم  تنظیم کرده 
اولیه ای که در تفاهم نامه و شیوه نامه ها تعیین شده، اعطای 
مالی  روش های  تا  شده  سعی  افزود:  کنیم،  آغاز  را  تسهیالت 
طرح  این  در  مربوط  تسهیالت  مالی  تأمین  برای  را  مختلفی 
استفاده  با  فرسوده  بافت  در  اینکه  از جمله  کنیم  ریزی  برنامه 
قرار  اختیارمان  توسعه ملی در  از محل صندوق  منابعی که  از 

می گیرد.
رحیمی انارکی ادامه داد: در روش دیگر ارائه تسهیالت، معادل 
این وام  را  در اختیار مجموعه قرار می دهیم که نرخ سود آن ۹ 
درصد است. نرخ سود اعطای تسهیالت ساخت مسکن از محل 
نیز ۱۶ درصد پیش  اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن 
بینی و نرخ سود تسهیالت بدون سپرده نیز ۱۸ درصد تعیین 

شده است.
برای  نیز  تسهیالتی  سقف های  اینکه  بیان  با  انارکی  رحیمی 
هزار  باالی ۲۰۰  و شهرهای  استان ها  مراکز  تهران، کالن شهرها، 
ادامه داد:  نفر و سایر مناطق شهری تقسیم بندی شده است، 
با  ساخت  صورت  به  که  است  واحدهایی  برای  سقف  باالترین 
استفاده از فناوری های نوین احداث شده ۱۷۰ میلیون تومان و از 
محل صندوق پس انداز مسکن یکم برای زوجین ۱۶۰ میلیون 
تومان در نظر گرفته شده است، تعداد و نوع تسهیالت و ارقام 
و شعب  اختیار سازندگان  در  و  بوده  بسیار گسترده  نظر  مورد 

بانک قرار گرفته است.
است  قرار  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  انارکی   رحیمی   
تسهیالت مسکن یکمی ها افزایش یابد؟  گفت: ماهیت صندوق 
پس انداز مسکن یکم به گونه ای است که با کسری منابع مواجه 
می شود هر گونه افزایش سقفی هم در آن منوط به این است 
ما  اکنون  هم  شود  بینی  پیش  آن  سقف  افزایش  راه های  که 
 ۱۶۰ تا  مهر،  مسکن  تسهیالت  بازگشتی  اقساط  از  استفاده  با 
میلیون تومان را می توانیم پیش بینی کنیم که تأمین می شود.

نحوه فعال سازی هدیه 
۱۰۰ گیگابایتی برای مشترکین 

اینترنت ثابت
مشترکان  به  رایگان  ترافیک  گیگابایت   ۱۰۰ اختصاص  از  پس 
اینترنت ثابت، جزئیات نحوه فعال سازی بسته های رایگان را در 

این خبر دنبال کنید.
باشگاه  مجازی  فضای  گروه  ارتباطات  دنیای  حوزه  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، نحوه فعال سازی هدیه ۱۰۰ گیگابایتی برای 

مشترکین اینترنت ثابت به صورت زیر است:
برای  شاتل:  مشترکین  برای  نت  گیگ   ۱۰۰ سازی  فعال  نحوه 
به  ابتدا  گیگابایتی   ۱۰۰ رایگان  ترافیک  بسته  فعال سازی 
صفحه ی »کد تخفیف« در پورتال مای شاتل مراجعه کنید. کد 
پایین صفحه دریافت و کپی و در باالی صفحه  تخفیف را در 
اعمال کنید. بسته ی ترافیک روی سرویس شما فعال می شود.

مشترکین آسیاتک میتوانید با مراجعه به پرتال خود بسته ۱۰۰ 
گیگ اینترنت خود را فعال کنید،

برایشان  این بسته  مشترکین پارس آنالین هم بصورت خودکار 
فعال شده و نیازی به فعال سازی نیست.

بصورت  فردا  تا  و  نشده  فعال  هنوز  هم  مخابرات  مشترکین 
اتوماتیک برای آن ها فعال خواهد شد.

 ۱۰۰ هدیه  هم  ایرانسل   TD-LTE ثابت  اینترنت  مشترکین 
فعال  برایشان  فردا  از  سال،  پایان  تا  رایگان  اینترنت  گیگابایت 

خواهد شد.
مشترکین اینترنت "های وب" هم از هم اکنون با مراجعه به تب 
"کد های تخفیف" در آخر فهرست می توانند ۴۰۰ گیگ اینترنت 
۱۳ روزه را مشاهده کنند )۴۰۰ گیگ اینترنت داخلی برابر با ۱۰۰ 

گیگ اینترنت بین الملل(

خبر رییس اداره بهداشت نیروی زمینی ارتش: 

ارتش آماده برپایی بیمارستان صحرایی در همه نقاط است

آژانس فضایی اروپا هم با »کرونا ویروس« مقابله می کند

رییس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش با 
همه  در  صحرایی  بیمارستان   برپایی  آماده  اینکه  بیان 
نقاط هستیم، گفت: هیچ موردی ابتال به کرونا در داخل 
پادگان های این نیرو نداشته ایم و از ورود افراد مشکوک 

به پادگان ها جلوگیری می کنیم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ارتش، سرتیپ دوم بهزاد 
موذنی با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی نیروی 
درمان  و  کرونا  ویروس  گسترش  با  مقابله  برای  زمینی 
زمان  از  داشت:  اظهار  ویروس،  این  به  مبتال  بیماران 
اسالمی  جمهوری  ارتش  کشور،  به  کرونا  بیماری  ورود 
بخصوص نیروی زمینی با تشکیل قرارگاه زیستی و در 
کرونا،  با  مبارزه  دستورالعمل های  تمام  متعدد  جلسات 

پیشگیری و درمان را در دستورکار قرار داد.
وی افزود: براساس اعالم نیاز مرکز ملی مبارزه با کرونا در 
وزارت بهداشت از ستاد کل نیروهای مسلح درخواست 
شد که ما در شهر قم به کمک تیم های درمانی برویم 
و بر همین اساس بیمارستان ۵۰ تخته خوابی صحرایی 
در شهرک پردیسان قم برپا کردیم. در این بیمارستان 
متخصصان عفونی، عمومی، تب اورژانس و متخصصین 
بهداشت محیط، همچنین کادر پرستاری و کادر درمانی 

حضور دارند و آماده پذیرش بیماران هستند.
ارتش  زمینی  نیروی  امداد  و  بهداشت  اداره  رییس 
خاطرنشان کرد: در سایر شهرها نیروی زمینی آمادگی 

کمک به شبکه بهداشت و درمان را دارد اما به صورت 
نیروی  هاجر  بیمارستان  و  خانواده  بیمارستان   رسمی 
زمینی ارتش در تهران به بیماران مبتال به ویروس کرونا 

اختصاص یافته اند که مردم می توانند مراجعه کنند.
نیروی  بیمارستان های  دیگر  البته  کرد:  اضافه  موذنی 
زمینی ارتش نیز در سایر نقاط کشور پذیرنده بیماران 
این  که  اگر مشخص شود  و  کرونا هستند  به  مشکوک 
افراد به کرونا مبتال هستند به مراکز اعالم شده از سوی 

وزارت بهداشت ارجاع داده می شوند.
در  شده  بستری  بیماران  آمار  آخرین  درباره  وی 
بیمارستان های نیروی زمینی ارتش نیز، گفت: بر اساس 
بیمارستان  در  کرونا  به  مبتال  بیمار   ۱۲ آمار  آخرین 
خانواده ارتش و هشت نفر در بیمارستان هاجر بستری 
انجام  با  که  داشته ایم  بسیاری  مراجعات  البته  هستند، 
معاینه مشخص شده که مبتال به کرونا نبوده و پس از 

سپری شدن دوره درمان مرخص شده اند.
رییس اداره بهداشت و امداد نیروی زمینی ارتش با اشاره 
به آمادگی نیروی زمینی ارتش برای برپایی بیمارستان 
کرد:  خاطرنشان  کشور،  استان های  دیگر  در  صحرایی 
نیروی زمینی ارتش آمادگی کامل دارد تا در صورت نیاز 
و اعالم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در دیگر مناطق 

مورد نیاز نیز بیمارستان های صحرایی برپا کند.
به  مبتال  مورد  هیچ  تاکنون  اینکه  بر  تاکید  با  موذنی 

کرونا در پادگان ها و مراکز آموزشی نیروی زمینی ارتش 
نداشته ایم، افزود: در هیچ پادگانی هیچ مورد مشکوکی 
نداشته ایم و هر شخصی که عالئمی داشته مورد معاینه 
که  داشتیم  بستری  نظامی  بیمار  دو  کاًل  و  گرفته  قرار 
حالشان خوب است، چون در ورودی پادگان ها از ورود 

افراد مشکوک جلوگیری می کنیم.
از  بسیاری  در  پایور  و  وظیفه  نیروی  کرد:  تصریح  وی 
قسمت ها کاهش یافته و آسایشگاه های مجزا برای آنها 
که کمترین عالئمی  افرادی  است،  گرفته شده  نظر  در 
داشته باشند از سایرین جدا و تا زمانی که سالمتشان 
و  بود  نخواهند  تماس  در  دیگر  افراد  با  نشود  مشخص 
وظیفه،  کارکنان  ندارد.  وجود  خصوص  این  در  نگرانی 
دارد  اهمیت  بسیار  ما  برای  امانتی هستند که جانشان 

و مراقبشان هستیم.
رییس اداره بهداشت و امداد نیروی زمینی ارتش با بیان 
صورت  به  شوینده،  مواد  با  دستورالعمل ها  طبق  اینکه 
خودروها  و  آسایشگاه ها  فردی  و  مه پاش  دستگاه های 
بیمارستان  در  داشت:  اظهار  می کنیم،  ضدعفونی  را 
هاجر که پذیرنده بیماران کرونایی است آمبوالنس ها و 
از  و  می شوند  کامل  خروج ضدعفونی  از  قبل  خودروها 
سالمت خودرو مطمئن می شویم و بعد خودرو می تواند 

از بیمارستان خارج شود.
یکبار  لباس های  تولید  اول  روز  از  شد:  یادآور  موذنی 

و  مواد شوینده  و  ماسک  کارکنان،  مصرف محافظتی 
ضدعفونی برای ضدعفونی کردن آسایشگاه ها و پادگان ها 
برای  مراقبتی  دستورالعمل های  بنابراین  کرده ایم  آغاز 
افرادی که وارد ارگان های نظامی می شوند اجرا می شود.

خانه های  و  پادگان ها  ورودی  در  اینکه  بیان  با  وی 
سازمانی، هر فردی که عالئم مثبت داشته باشد از ورود 
او ممانعت به عمل می آید، افزود: عالوه بر آن به صورت 
وسیع بحث رفع آلودگی ها را در سطح مراکز عمومی و 

شهرها انجام می دهیم.
کرد:  تاکید  ارتش  زمینی  نیروی  بهداشت  اداره  رییس 
و  اطالع رسانی  با  را  مردم  ترس  و  نگرانی  داریم  تالش 
استرس  و  ترس  زیرا  کنیم،  آگاهی  به  تبدیل  آموزش 
سیستم ایمنی بدن را ضعیف تر کرده و افراد را مستعد 

بیماری می کند.
این  هموطنان  به  من  توصیه  کرد:  تصریح  موذنی  امیر 
از  هستیم  بیماری  این  اوج  در  که  هفته  این  در  است 
منازل خود خارج نشوند و در منزل اصول بهداشتی را 
رعایت کنند زیرا هر ترددی می تواند تعداد زیادی را به 

این ویروس مبتال کند.
وی گفت: هموطنان ترسی از این بیماری نداشته باشند 
و مطمئن باشند اگر بهداشت فردی را در منازل رعایت 
کنند و ترددهای غیرضروری را کنار بگذارند بیشترین 

کمک را به خود و شبکه بهداشت کشور کرده اند.

با توجه با اینکه جهان درگیر شیوع »کرونا ویروس« 
است، »آژانش فضایی اروپا«)ESA( هم از این قائده 
اندیشیده  رابطه  این  در  تدابیری  و  نیست  مستثنی 

است.
به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، حدود ۲هزار و 

۲۰۰ نفر برای »آژانش فضایی اروپا« کار می کنند.
تحقیقات،  طریق  از  دیگر  نفر  هزاران  این،  بر  عالوه 
در  اروپا  فضایی  آژانس  با  اقدامات،  سایر  و  قراردادها 

تماس هستند.

»کرونا  با شیوع  مقابله  در  سازمان  این  راستا  این  در 
ویروس« سیاست هایی را اعمال کرده است. به عنوان 
مثال این سازمان در انجام مسافرت ها محدودیت هایی 

را اعمال کرده است.
دانشگاه جان هاپکینز،  از  منتشر شده  اطالعات  به  بنا 
بیماری  به  مبتال  جهان  در  نفر  هزار   ۱۰۰ از  بیش 
»کووید ۱۹« شده اند. تعدادی از اعضای آژانس فضایی 

اروپا در ایتالیا هم درگیر این ویروس شده اند.
در حالی که تعداد زیادی از این افراد درمان شده اند، 

حدود ۳ هزار ۵۰۰ نفر در جهان جان خود را به دلیل 
ابتال به کرونا ویروس از دست داده اند.

»یوهان ورنز« مدیر کل آژانس فضایی اروپا اظهار کرد: 
تا  باشیم  مسئولیت پذیر  باید  ما  همه  شرایط  این  در 

شیوع این ویروس را به حداقل برسانیم.
محدودیت  خود  سفرهای  در  باید  ما  داد:  ادامه  وی 
اجتناب  شلوغ  مراسم های  برگزاری  از  و  کنیم  ایجاد 
شست وشو  مرتب  را  دست هایمان  همچنین  کنیم. 

دهیم.

برای  اروپا  فضایی  آژانس  در  ما  حتی  افزود:  ورنز 
که  چرا  می کنیم.  مبارزه  ویروس  این  گسترش  عدم 
عملیات هایی مانند کار روی ماهواره ها به اجتماع زیاد 
اقداماتی  چنین  انجام  از  ما  پس  است.  نیازمند  افراد 

جلوگیری می کنیم.
البته هفته آتی مقامات آژانس فضایی اروپا و آژانس 
کرد  خواهند  برگزار  جلسه  یکدیگر  با  روسیه  فضایی 
آتی  تابستان  در  ماموریت  چند  پرتاب  به  راجع  تا 

تصمیم گیری کنند.

دانشگاه  مخصوص  وب سایت  در  شده  ارائه  آمار 
 ۴۰۰ و  هزار   ۵۷ حدود  مداوای  از  هاپکینز  جانز 

مبتال به کرونا در سراسر جهان حکایت دارد.
وله،  از دویچه  نقل  به  به گزارش خبرگزاری مهر 
شیوع  مورد  در  ناخوشایند  خبرهای  با  همزمان 
مخصوص  وب سایت  در  شده  ارائه  آمار  کرونا، 
امیدوارکننده ای  دانشگاه جانز هاپکینز جنبه های 
گسترش  ابتدای  از  آمار  این  مطابق  دارد.  نیز 
سال  پایانی  روزهای  در  جدید  کرونای  ویروس 
گذشته میالدی تا هفتم ماه مارس حدود ۵۷ هزار 

و ۴۰۰ مبتال به کرونا مداوا شده اند.
تا  که  کرونا  جدید  ویروس  به  مبتال  افراد  تعداد 
از  کنون در کشورهای مختلف شناسایی شده اند 
صد هزار نفر فراتر رفته است. بیش از ۸۰ درصد 

اصلی  کانون  که  شده  ثبت  چین  در  ابتالء  موارد 
شناخته   ۱۹ کووید-  به  موسوم  ویروس  شیوع 

می شود.
بر پایه فهرستی که دانشگاه جانز هاپکینز امریکا 
با استفاده از آمار رسمی کشورها تنظیم کرده تا 
صبح شنبه ۱۷ اسفند )هفتم مارس( تعداد موارد 
از  بیش  جهان  در  کرونا  به  ابتالء  شده  شناسایی 

۱۰۲ هزار مورد بوده است.
در حال حاضر کره جنوبی با ثبت ۶ هزار و ۷۶۷ 
مورد ابتالء به ویروس کرونا پس از چین در جایگاه 
گسترش  که  حالی  در  است.  گرفته  قرار  دوم 
اپیدمی در این دو کشور تا حدودی کنترل شده 
شمار مبتالیان در کشورهایی نظیر ایتالیا، ایران و 

آلمان به شدت رو به افزایش است.

معاون وزیر ارتباطات میانگین حجم مصرف 
را  کرونایی  تعطیالت  در  کاربران  اینترنت 
گفت:  و  کرد  عنوان  هزارترابایت   ۳۰ روزانه 
مصرف اینترنت در یک هفته اخیر حدود ۵۰ 

درصد افزایش یافت.
با خبرنگار  حسین فالح جوشقانی در گفتگو 
سرعت،  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  مهر 
و  تعطیلی  ایام  در  اینترنت  قیمت  و  کیفیت 
بیماری  دلیل شیوع  به  کاربران  نشینی  خانه 
از  بررسی صورت گرفته  اظهار داشت:  کرونا، 
وضعیت اینترنت در یک هفته گذشته حاکی 
از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی مصرف کاربران 
در شبکه اپراتورهای موبایل و ثابت است. به 
اینترنت  روزانه  مصرف  میانگین  که  نحوی 
از  قبل  زمان  در  هزارترابایت   ۱۶ از  موبایل 
هزارترابایت   ۲۵ به  کرونا  تعطیالت  شروع 
نیز  ثابت  اینترنت  مصرف  میزان  و  رسیده 

حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
از  اینترنت  مصرف  افزایش  به  اشاره  با  وی 
سوی کاربران به دلیل دورکاری و نیز استفاده 

فیلم  تماشای  و  سرگرمی  برای  اینترنت  از 
نشان  بررسی ها  گفت:  نشینی  خانه  زمان  در 
می دهد که در یک هفته اخیر به طور میانگین 
روزانه حدود ۳۰ هزار ترابایت اینترنت از سوی 
کاربران مصرف شده که تا پیش از این حدود 

۲۰ هزارترابایت بوده است.
کیفیت  وضعیت  مورد  در  جوشقانی  فالح 
اینترنت و نارضایتی کاربران نیز گفت: ما قبول 
حالت  به  قبل  مانند  شرایط  هنوز  که  داریم 
به وضعیت  توجه  با  اما  بازنگشته است  عادی 
روزهای اول هفته گذشته، هم اکنون اینترنت 

در شرایط قابل قبول تری قرار دارد.
ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  رئیس 
رادیویی با بیان اینکه میانگین سرعت اینترنت 
بر  مگابیت   ۱۲ حدود  موبایل  کاربران  برای 
ثانیه بود که در هفته گذشته به حدود نصف 
ظرفیت  ارتقای  با  اکنون  هم  افزود:  رسید، 
شبکه اپراتورها، میانگین سرعت کاربران به ۹ 
مگابیت رسیده است. در همین حال سرعت 
میانگین  طور  به  نیز  ثابت  کاربران  اینترنت 

هفته  اوایل  که  بود  برثانیه  مگابیت   ۸ حدود 
گذشته به نصف رسید؛ اما هم اکنون میانگین 
سرعت اینترنت ثابت کاربران حدود ۶ مگابیت 

برثانیه است.
اینترنت  کیفیت  هنوز  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کرونا  بیماری  شیوع  از  قبل  ایام  وضعیت  به 
مشکالت  از  بخشی  گفت:  است،  نرسیده 
به  نیز  بخشی  و  دسترسی  شبکه  به  کیفیت 
با  اما  می گردد.  باز  فرکانسی  محدودیت های 
تا  مشکالت  باند،  پهنای  افزایش  با  حال  این 

حدود بسیاری جبران شده است.
افت  اینکه  به  اشاره  با  ارتباطات  وزیر  معاون 
اما  دارد  وجود  همچنان  اینترنت  کیفیت 
است،  بهتر  بسیار  گذشته  هفته  از  شرایط 
اشباع  شاهد  گذشته  هفته  کرد:  خاطرنشان 
ترافیک  و  بودیم  اینترنت  شبکه  ظرفیت 
اکنون  هم  اما  بود؛  رفته  باال  اینترنت  مصرف 
با تمهیداتی که اپراتورها اندیشیده اند و توسعه 
و  مصرف  مدیریت  امکان  اینترنت،  ظرفیت 

کیفیت سرویس وجود دارد.

فالح جوشقانی در خصوص قیمت اینترنت و 
اینترنت  کردن  رایگان  برای  کاربران  خواسته 
مذاکراتی  با  کرد:  تاکید  نیز  فعلی  در شرایط 
که با اپراتورهای اینترنت ثابت صورت گرفته، 
قرار شد از روز یکشنبه، ۱۰۰ گیگابایت بسته 
تخصیص  ثابت  خط  هر  به  رایگان  اینترنت 
یابد؛ در این راستا شرکت ارتباطات زیرساخت 
نیز موافقت کرده که در خصوص نرخ پهنای 
ثابت،  اینترنت  اپراتورهای  به  ارائه  قابل  باند 

تخفیف دهد.
ظرفیت  اینکه  به  اشاره  با  رگوالتوری  رئیس 
شبکه موبایل، اجازه عرضه اینترنت رایگان را 
نمی داد، گفت: کاربران در خصوص بسته های 
با  ما  نباشند.  نگران  نیز  خود  فعلی  فعال 
اپراتورها وارد مذاکره می شویم تا پس از اتمام 
بسته هدیه ۱۰۰ گیگی، بسته اینترنتی که در 
اسفندماه  پایان  در  و  بوده  فعال  حاضر  حال 
برای  دیگر  بار  می رسد،  پایان  به  آن  مهلت 
آن  از  پس  و  عید  ایام  به  و  تمدید  کاربران 

تعمیم داده شود.

دانشگاه جانز هاپکینز خبر داد؛
مداوای بیش از ۵۷ هزار مبتال به کرونا در سراسر جهان

معاون وزیر ارتباطات بیان کرد:
 میزان مصرف و سرعت اینترنت در تعطیالت کرونایی



چهارشنبه 21 اسفند ماه 16/1398 رجب 1441/ 11 مارس 2020/سال بیست و چهارم شماره 3171هفت ورزش، حوادث

دستگیری شکارچی 

متخلف در بردسیر
شکارچی متخلف یک راس قوچ در بردسیر کرمان دستگیر 

شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
یگان حفاظت محیط زیست  فرمانده  نادر سیدی  از کرمان، 
استان کرمان گفت: ماموران یگان حفاظت استان پیرو دریافت 
گزارش شکار در حوزه شهرستان بردسیر، شکارچی متخلف را 

دستگیر کردند.
او افزود: با همکاری ماموران اجرایی این شهرستان پس از اخذ 
حکم نیابت قضایی و بازرسی منزل متخلفان، مقداری گوشت 
مربوط به گونه قوچ و میش وحشی از منزل متخلف کشف و 

ضبط شد.
شهرستان بردسیربا دارا بودن منطقه بیدوئیه یکی از مناطق 

حفاظت شده استان کرمان است.

پلمب چهار نانوایی در جیرفت
رئیس مرکز بهداشت شهرستان جیرفت گفت: کسانی که 
در امر توزیع نان کار می کنند حق دریافت وجه از مشتریان 
را ندارند، بایستی یک نفر جداگانه جهت دریافت وجه اقدام 

کند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان ،  فرزانه برخوری رئیس مرکز بهداشت شهرستان 
شیوع  پی  در  محیط  بهداشت  کارشناسان  گفت:  جیرفت 
بیماری کرونا  از نانوایی های سطح شهر جیرفت بازدید کردند.

او افزود: در این بازدید، چهار نانوایی متخلف که چند مورد به 
آن ها تذکر داده شده بود متأسفانه مسائل بهداشتی را رعایت 

نکرده، صنوف آن ها تعطیل شد.
برخوری اظهار کرد: در پی شیوع بیماری کرونا آموزش های 

الزم در این خصوص داده می شود.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان جیرفت تصریح کرد: افرادی 
که در نانوایی کار می کنند بایستی بهداشت فردی را رعایت 
کرده، از کاله، روپوش و دستکش استفاده و کسانی که در امر 
توزیع نان کار می کنند حق دریافت وجه از مشتریان ندارند 

و یک نفر جداگانه بایستی جهت دریافت وجه اقدام کند.

کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان برگزاری دیدار های 
مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا را اعالم کرد.

به گزارش خبرنگار دنیای ورزش گروه ورزش باشگاه 
خبرنگاران جوان، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا 
در خبری فوری نتیجه جلسه مسئوالن AFC با 

نمایندگان غرب آسیا در دوحه و دبی را اعالم کرد.
تمامی  کرونا  ویروس  گسترده  شیوع  دلیل  به 
لغو  سوم  هفته  در  آسیا  قهرمانان  لیگ  مسابقات 
برگزاری  دقیق  زمان  اعالم  محور جلسات،  و  شدند 

رقابت های حذقی با حضور نمایندگان بود.  

نهایی  چهارم  یک  مرحله  دیدار های  معلوم  قرار  از 
نیمه  رفت  بازی های  و  شد  منتقل  سپتامبر  به 
و   ۲۸ برگشت  بازی های  و  اکتبر   ۱۵ و   ۱۴ نهایی 
رفت  دیدار های  همچنین  شوند.  برگزار  اکتبر   ۲۹
نهایی در شرق آسیا ۲۲ نوامبر و برگشت در غرب 

۲۸ نوامبر بدون تغییر انجام خواهد شد.رایزنی ها 
گروهی  مرحله  دیدار های  دقیق  زمان  در خصوص 
همچنان ادامه دارد و پس از اعالم  نظر نمایندگان 
تاریخ  به کنفدراسیون فوتبال آسیا، روز های آینده 

جدید این رقابت ها مشخص خواهد شد.

بهداشت  کارشناسان  نظارت  تشدید  پی  در 
محیط مرکز بهداشت جیرفت بر مراکز تهیه و 
نان  تهیه  صنفی  واحد  یک  غذایی،  مواد  توزیع 
فانتزی، به علت رعایت نکردن موازین بهداشتی 

پلمب شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
اسفندیاری،  اکبر  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
مرکز  محیط  بهداشت  واحد  مسئول  کارشناس 
بهداشت شهرستان جیرفت گفت: در پی تشدید 
شبکه  این  محیط  بهداشت  کارشناسان  نظارت 

واحد  یک  غذایی،  مواد  توزیع  و  تهیه  مراکز  بر 
صنفی تهیه نان فانتزی، به علت رعایت نکردن 
موازین بهداشتی و بی توجهی به تذکر بازرسان 
این واحد، تعطیل و پرونده فرد متخلف به مراجع 

قضایی ارجاع شد.
محیط  بهداشت  واحد  کارشناسان  افزود:  او   
عالوه بر بررسی وضعیت بهداشتی مواد غذایی، 
در  ویژه  به  مصرفی  اولیه  مواد  سالمت  بر 
نیز  غذایی  مواد  توزیع  و  تهیه  حساس  مراکز 
کرونا  ویروس  انتقال  علت  به  زیاد  با حساسیت 

وضعیت  مشاهده  صورت  در  و  دارند  نظارت 
شیوه  به  متخلف  فرد  با  نامطلوب،  بهداشتی 

قانونی برخورد می شود.
مراکز  متصدیان  به  توصیه  ضمن  اسفندیاری   
بهداشت  رعایت  بر  غذایی  مواد  توزیع  و  تهیه 
سالمت  حفظ  برای  محیط  بهداشت  و  فردی 
افراد، از مردم نیز خواست: در صورت مشاهده هر 
گونه تخلف بهداشتی، موارد را طی تماس تلفنی 
با سامانه ۱۹۰یا تلفن۰۳۴۴۳۲۱۸۵۱۲ اطالع دهند 

تا از سوی کارشناسان این واحد پیگیری شود.

از سخنانش تصریح کرد:  او در بخش دیگری   
سه دستگاه وانت دوره گرد فروش بادام زمینی 
بودند،  شده  شهر  وارد  دیگر  های  استان  از  که 
با تالش بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت 

جیرفت جمع آوری شد.
 در پی نظارت کارشناسان بهداشت محیط شبکه 
بهداشت، بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در 
جیرفت، روز گذشته نیز ۴ واحد صنفی نانوایی 
نکردن  به علت رعایت  این شهرستان  در سطح 

بهداشت پلمب شد.

زمان برگزاری دیدار های مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد

پلمب یک واحد صنفی تهیه نان فانتزی در جیرفت

خبر

به دنبال پخش مقدار قابل توجهی گازوئیل از 
قسمت بار یک کامیونت در سطح یک کیلومتر 
بالفاصله  کرمان،  خامنه ای  اهلل  آیت  بزرگراه  از 
حادثه  از  و  سازی  ایمن  را  محل  نشانان  آتش 

ثانویه جلوگیری کردند.
و  نشانی  آتش  سازمان  سخنگوی  جهانشاهی 
خدمات ایمنی شهرداری کرمان در گفت و گو 
باشگاه خبرنگاران  با خبرنگار گروه استان های 
شدن  پخش  موضوع  گفت:  کرمان،  از  جوان 
مقدار قابل توجهی گازوئیل در بزرگراه آیت اهلل 
نشانی  آتش  سازمان   ۱۲۵ سامانه  به  خامنه ای، 

اطالع داده شد.
 ۴ از  نشان  آتش  نفر  بیست  بالفاصله  افزود:  او 
ایستگاه سازمان آتش نشانی به همراه ۵ دستگاه 
و  حاضر  حادثه  محل  در  حریق  اطفاء  خودرو 

عملیات ویژه اطفاء حریق را آغاز کردند.

جهانشاهی با اشاره به جاری شدن حجم بسیار 
زیادی گازوئیل به طول تقریبا یک کیلومتر بر 
سطح بزرگراه و با توجه به طعمه حریق شدن ۲ 
آتش  احتمال خطر  و  دستگاه خودروی عبوری 
سوزی وسیع تر و طعمه حریق شدن خودرو های 
بیشتر تصریح کرد: مخزن مواد قابل اشتعال که 
بار  از قسمت  بود،  حاوی مقدار زیادی گازوئیل 
یک کامیونت خارج و همین سبب جاری شدن 
این حجم از گازوئیل در سطح بزرگراه شده بود.

ایمن  منظور  به  گرفته  صورت  اقدامات  به  او   
آتش  داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  محیط  سازی 
نشانان با مسدود کردن مسیر و حضور عوامل 
نیروی انتظامی در محل، از تردد دیگر خودرو ها 
آن،  از  و پس  در محل حادثه جلوگیری کردند 
با انجام خاک پاشی با کمک عوامل شهرداری، 
جلوگیری  ثانویه  حادثه  از  و  سازی  ایمن  محل 

شد.
هنگام  در  باید  مردم  کرد:  تأکید  جهانشاهی 
حوادث مشابه از تردد و تجمع در محل حادثه 

جداً خودداری کنند، چرا که کوچکترین اتفاق و 
بسیار  به حوادث  منجر  احتیاطی می تواند  بی 

خطرناک و غیر قابل جبرانی شود.

آتش نشانان کرمانی از وقوع یک فاجعه جلوگیری کردند

سرویس ورزشی کرمان امروز

ویلهلم اشتاینیتس
 

ویلهلم اشتاینیتس به مدت ۸ سال حاکم مطلق مسابقات قهرمانی جهان 
)۱۸۹۴ - ۱۸۸۶( بود که البته بعضی از تاریخ نویسان شطرنج او را از سال 
جهان  قهرمان  به عنوان  اندرسون  آدولف  دادن  شکست  از  پس  و   ۱۸۶۶
دلیل  به  بلکه  قهرمانی هایش  دلیل  به  نه تنها  اشتاینیتس  می شناسند. 
کمک های شایان توجهی که به پیشرفت شطرنج مدرن کرده است، کاماًل 

استحقاق رتبه اش در این فهرست را دارد.
در سال ۱۹۷۳ او شیوه جدید بازی پوزیسیونی و علمی را دربازی اش به 
نمایش گذاشت که با شیوه تمام تهاجمی سنتی آن روزگار کاماًل در تضاد 
بود و به همین دلیل بسیاری شیوه او را بزدالنه تلقی می کردند که البته 
این شیوه در اوایل دهه ۹۰ به عنوان شیوه برتر بازی شطرنج شناخته شد و 

نزد شطرنج بازان نسل جدید عمومیت یافت.
اشتاینیتس در اوایل ۲۰ سالگی در سراسر اروپا به شکل حرفه ای شطرنج بازی 
می کرد و به همین دلیل به مورفی اتریشی )اشاره به پل مورفی( معروف 
شده بود. در ۱۸۶۶ به لندن نقل مکان کرد و تمام شطرنج بازان بزرگ را در 
آنجا مغلوب خود کرد. پیروزی بزرگ او در ۱۸۶۶ به وقوع پیوست که در 
بازنشستگی پل مورفی بهترین  از  اندرسون که بعد  آن موفق شد آدولف 
به  اشتاینیتس  دهد.  را شکست  می شد  شناخته  جهان  فعال  شطرنج باز 
به شمار می رفت. یک  قله دست نیافتنی جهان شطرنج  مدت سی سال 
نتوانست  ازلحاظ طول زمان هیچ شطرنج باز دیگری  شاهکار بی نظیر که 
با آن رقابت کند. البته باید این را هم در نظر داشت که در طی سال های 
۱۸۷۳ تا ۱۸۸۲ او تنها یک مسابقه رسمی در برابر بلکبورن شرکت کرد که 

در آن با نتیجه ۷-۰ به پیروزی رسید.
که  تورنمنتی  در  و  بازگشت  شطرنج  رسمی  مسابقات  به   ۱۸۸۲ در  او 
به عنوان سخت ترین تورنمنت شطرنج برگزارشده تاریخ معروف شد به طور 
مشترک به مقام اول رسید. در ۱۸۸۶ در برابر رقیب سرسختش زوکرتورت 

امیدوارکننده و درحالی که ۱-۴  نه چندان  از یک شروع  بعد  و  قرار گرفت 
عقب بود توانست با بازی هایی درخشان تاج قهرمانی را با نتیجه ۷٫۵ – 

۱۲٫۵ به چنگ آورد.
طی هشت سال بعد او توانست با شکست دادن چیگورین و گانسبرگ از 
عنوانش دفاع کند تا اینکه سرانجام در ۱۸۹۴ آن را به امانوئل السکر واگذار 
کرد و تالشش برای بازپس گیری آن در مسابقه سال ۱۸۹۷ هم موفقیتی 
در پی نداشت. اشتاینیتس نه فقط نقش بزرگی در ارتقای بازی شطرنج به 
شکل مدرن و امروزی اش داشت بلکه در قانونمند کردن مسابقات قهرمانی 
شطرنج هم نقش بارزی داشت. متأسفانه ویلهلم اشتاینیتس در سال ۱۹۰۰ 

میالدی و در فقر از دنیا رفت. پایانی تلخ برای قهرمانی بزرگ.
امانوئل السکر

 امانوئل السکر حاکم مطلق دنیای شطرنج در زمان خود بود و توانست 
بیش هر شطرنج باز دیگری یعنی به مدت ۲۷ سال عنوان قهرمانی شطرنج 
جهان را در اختیار داشته باشد. او با درخواست مبالغ زیاد برای هر بازی اش 
او  کرد.  زیادی  و حرفه کمک  به یک شغل  بازی شطرنج  تبدیل شدن  به 
اولین جرقه ها را با بردن چندین تورنمنت در سال ۱۸۸۹ زد و در ۱۸۹۳ 
تورنمنت نیویورک را با امتیاز کامل ۱۳/۱۳ برد که یکی از چند نتیجه کامل 

انگشت شمار این تورنمنت معتبر در تاریخ شطرنج محسوب می شود.
از  را  جهان  قهرمانی  عنوان  تا  آورد  دست  به  را  شانس  این  او   ۱۸۹۴ در 
اشتاینیتس ببرد و این مهم را بدون معطلی و با نتیجه ۱۰ برد، ۵ باخت 
بر  او  ساله   ۲۷ سلطه  بر  بود  شروعی  برد  این  و  داد  انجام  تساوی   ۴ و 
او  از  و  نداشتند  قبول  را  پیروزی اش  رقیبانش  جهان.  قهرمانی  مسابقات 
انتقاد می کردند که یک پیرمرد را شکست داده است ولی السکر با نمایش 
بیش ازپیش قدرتش در تورنمنت ها، پاسخ آن ها را داد. در ۱۹۰۷ با شکست 
مارشال بدون حتی یک باخت توانست از عنوانش دفاع کند و در ۱۹۰۷ 
توانست زیگبرت تاراش رقیب سرسختش را با ۸ برد، ۵ تساوی و ۳ باخت 
شکست دهد و یک بار دیگر از عنوانش دفاع کند. تاراش باختش در این 

مسابقه را به گردن آب وهوای شرجی محل مسابقه انداخت.
مبارزه طلبیدند  به  را  او  ژاناوسکی  و سپس  ابتدا شلشتر  در سال ۱۹۱۰ 
که اولی در یک بازی نزدیک به السکر باخت و دومی حتی نتوانست یک 
بازی را از او ببرد. در ۱۹۱۱ کاپابالنکا سعی السکر را به مبارزه بکشاند ولی 
تعیین  مسابقه  برای  ای  شرایط سختگیرانت  آن چنان  آلمانی  شطرنج باز 
کرد که کاپابالنکا از مذاکره برای انجام مسابقه منصرف شد. او سرانجام 
در ۱۹۲۱ از کاپابالنکا شکست خورد. در آن زمان او ۵۳ ساله بود و دوران 

جوانی اش را پشت سر گذاشته بود.
او تا سال ۱۹۳۴ که شهروند اتحاد جماهیر شوروی شد در هیچ مسابقه 
جدی شطرنجی شرکت نکرد. در سن شصت وشش سالگی موفق شد مقام 
باوجود  آورد.  به دست  در مسکو  را  باال  بسیار سطح  تورنمنت  سوم یک 
شکست در مسابقه قهرمانی جهان به کاپابالنکا در ۱۹۲۱، السکر در اکثر 

تورنمنت ها از کاپابالنکا جلوتر بود.
درآمد  و  قهرمانی اش  طوالنی  دوران  بی مانندش،  استعداد  از  غیر  اگرچه 
استادان  اکثر  اما  نگذاشت  بازی شطرنج  تکامل  بر  چندانی  تأثیر  زیادش 

روسی به تأثیر زیاد او بر سبک بازیشان اذعان دارند.

آناتولی کارپف

کارپف  آناتولی  نبود  لیست  این  یک  شماره  شطرنج باز  خاطر  به  اگر   
سال  از  او  می شد.  برگزیده  تاریخ  برترین شطرنج باز  به عنوان  به طورقطع 
۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵ قهرمان جهان بود و سپس دوباره از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۹ )که 
البته این دوره از قهرمانی اش محل منازعه است( این عنوان را در اختیار 
داشت و هنوز هم در مسابقات شطرنج شرکت می کند )با رتبه ۹۸ در 
رنکینگ(. او موفق شده است ۱۶۰ تورنمنت را با کسب مقام اول به نام 

خویش به ثبت برساند.
کارپف بازی را در سن ۴ سالگی فراگرفت و در سن ۱۲ سالگی به مدرسه 
شطرنج پرآوازه باتوینیک پیوست. در سن ۱۵ سالگی یک استاد شطرنج 
ملی در روسیه بود که جوان ترین استاد شطرنج در تاریخ روسیه )همانند 
اسپاسکی( به شمار می رفت. در ۱۹۶۹ کارپف موفق شد مسابقات شطرنج 
جوانان جهان را با نتیجه ۱۱/۱۰ ببرد. در ۱۹۷۴ او همه ازجمله خودش 
را با شکست کورچنوی و اسپاسکی برای به دست آوردن حق به چالش 
کشیدن فیشر برای عنوان قهرمانی جهان، شگفت زده کرد. مذاکرات برای 
انتظار می رفت( به نتیجه نرسید،  برگزاری بازی )همان طور که از فیشر 
فیشر از عنوانش چشم پوشی کرد و طبق قانون کارپف این عنوان را به 

دست آورد. او موفق شد ۹ تورنمنت پشت سر هم را ببرد.
در ۱۹۷۸ موفق شد از عنوانش در برابر کورچنوی در یک بازی نزدیک دفاع 
کند و در ۱۹۸۱ او این کار را این بار باقدرت بیشتری مجدداً تکرار کرد. او 
در تمام المپیادهای شطرنجی که در طول فعالیت حرفه ای خود شرکت 

کرده بود، از مجموع ۶۸ مسابقه تنها ۲ باخت داشت.
آخرین دفاع موفقیت آمیزش از عنوان قهرمانی اش در ۱۹۸۴ و در برابر 
گاری گاسپارف بود که در آن در یک مسابقه حماسی که ۴۸ بازی به 
این  رسید.  پیروزی  به  تساوی   ۴۰ و  باخت   ۳ برد،   ۵ با  انجامید  طول 
مسابقه سرانجام برای حفظ سالمت دو شطرنج باز پایان یافته اعالم شد 
زیرا کارپف طی ۵ ماه ۱۰ کیلو وزن کرده بود. کارپف سال بعد عنوانش را 
به کاسپارف واگذار کرد و سپس در بزرگ ترین رقابتی که دنیای شطرنج 
به خود دیده است سه بار برای بازپس گیری آن تالش کرد و هر سه بار 

در یک رقابت نزدیک به کاسپارف باخت.
کارپف به طرز بحث انگیزی، زمانی که کاسپارف از فیده کناره گیری کرد 

به  مجدداً  را  عنوانش  کند،  تأسیس  را  خودش  شطرنج  فدراسیون  تا 
دست آورد. او سپس در تورنمنت لینارس که به نظر بسیاری قوی ترین 
با امتیاز خیره کننده ۱۳/۱۱ به پیروزی  تورنمنت تاریخ به شمار می رود 
شطرنج  تاریخ  در  الو  ریتینگ  باالترین  او   ۲۹۸۵ الوی  ریتینگ  رسید. 
محسوب می شود. او در ۱۹۹۶ از عنوانش در برابر کامسکی دفاع کرد ولی 
در ۱۹۹۹ عنوانش را در اعتراض به قوانینی که فیده برای تعیین قهرمان 
به ندرت  کارپف  بعد  به  زمان  آن  از  کرد.  واگذار  بود  کرده  وضع  جهان 
سیاسی اش  فعالیت های  روی  را  زندگی اش  و  پرداخت  شطرنج  بازی  به 

متمرکز کرد.
گاری کاسپارف

 نامش مترادف با بازی شطرنج است و تاکنون کسی مانند او سلطه ای 
سن  در  است.  نداشته  شطرنج  بردنی ای  درازمدت  و  قدرتمندانه  چنین 
شود،  جهان  شطرنج  بالمنازع  قهرمان  جوان ترین  توانست  سالگی   ۲۲
با فدراسیون  تا زمانی که اختالفاتش  تا ۱۹۹۳، یعنی  را  عنوانی که آن 
جهانی شطرنج باعث شد که او از فیده خارج شده و سازمان خودش را 
تأسیس کند )PCA( و درنتیجه عنوانش را از دست بدهد، حفظ کرد 
او را قهرمان غیررسمی جهان طی این دوره  )هرچند طرفداران شطرنج 
اینکه در سال ۲۰۰۰ آن را به کرامنیک واگذار کرد. او  تا  نیز می دانند( 
طی سال های ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۵ یعنی تا زمان بازنشستگی اش، تقریباً به طور 
مداوم شطرنج باز برتر رنکینگ جهانی به شمار می رفت. او رکورد باالترین 
رنکینگ الو در تاریخ شطرنج را با امتیاز ۲۸۵۱ و همچنین رکورد پیروزی 

در ۱۵ تورنمنت پشت سر هم را در اختیار دارد.
کاسپارف تمریناتش را در سن ۱۰ سالگی، در مدرسه شطرنج باتوینیک 
آغاز کرد. در ۱۹۷۹ باوجودآنکه رنکینگ جهانی نداشت در یک تورنمنت 
شطرنج باز  دومین   ۱۹۸۳ در  و  برد  را  آن  که  شد  داده  شرکت  حرفه ای 
رنکینگ جهانی بعد از قهرمان جهان کارپف محسوب می شد. او کارپف 
را برای عنوان قهرمانی جان به چالش طلبید و در یک مسابقه افسانه ای 
که ۴۸ بازی به طول انجامید )به قسمت مربوط به کارپف مراجعه کنید( 
به کارپف باخت؛ اما سال بعد عنوان قهرمانی را از کارپف برد و از آن ۳ بار 

با موفقیت در برابر کارپف و در رقابتی نزدیک، دفاع کرد.
جدا  آن  از  و  کرد  پیدا  مشکل  فیده  جهانی  فدراسیون  با  او   ۱۹۹۳ در 
شد و سازمان شطرنج خودش را تأسیس کرد. در سال ۲۰۰۷ کاسپارف 
اعتراف کرد که تأسیس این سازمان مجزا بدترین اشتباه دوران حرفه اش 
بوده است. با امتناع کاسپارف از پیوستن به فیده عنوان قهرمانی جهان 
در سال ۲۰۰۰  را  آن  کاسپارف  این که  تا  ماند  باقی  بالتکلیف  سال   ۱۳
حفظ  به  او  کرامنیک  به  باختش  بعد  حتی  کرد.  واگذار  کرامنیک  به 
برتری اش برابر رقبا با بردن زنجیره ای از عناوین قهرمانی مختلف ادامه 
داد و بازیکن شماره یک رنکینگ جهانی باقی ماند. او سرانجام در سال 
۲۰۰۵ و پس از نهمین قهرمانی اش در تورنمنت معتبر لینارس با ذکر 
این نکته که دیگر هدف شخصی ای برایش در شطرنج وجود ندارد که 
بخواهد به آن برسد، اعالم بازنشستگی کرد. او اکنون در کشورش روسیه 

حرفه سیاست را دنبال می کند.
او به مدت بیست سال به طور کامل بر رقبایش چیرگی داشت و در اوج از 
دنیای شطرنج کناره گیری کرد. او تأثیر بسیار زیادی در پیشرفت تئوری 
شطرنج باز  بهترین  عنوان  شایستگی  حتم  به طور  و  داشت  شطرنج  بازی 

تاریخ را دارد.

بخش دومده شطرنج باز برتر تاریخ را بیشتر بشناسیم
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سرویس اجتماعی کرمان امروز

در هر جامعه ای عمل به قانون و وظایف قانونی 
به عنوان زیر بنای تمام روابط اجتماعی و بقای 
اساس اجتماع مورد پذیرش واقع شده است پس 
به ناچار باید با قانون شکنان برخورد مناسب روا 
داشت تا تجاوز آنان از مرز های ترسیم شده از 
سوی مراجع ذی صالح و قانونگذار نتواند اخالل 
همچنین  و  آورده  وجود  به  عمومی  نظم  در 

دیگران را نیز تشویق به ارتکاب تخلف نسازد.
حقوقدان  درفشان  پیام  »تابناک«  گزارش  به 
مراجع  اساس  است  معتقد  دادگستری  وکیل  و 
رسیدن  از  مانع  که  کسانی  می بایست  مسئول 
از  یا  می شوند  خویش  قانونی  حق  به  اشخاص 
خویش  تکالیف  انجام  و  دیگران  حقوق  ادای 
امتناع می ورزند را مجبور به کنارگذاشتن تخلف 
سودی  که  صورتی  در  و  کنند  تراشی  مانع  و 
نبخشد با استناد به قانون با اشخاصی که امنیت 
تهدید می کنند،  را  زیستی جامعه و شهروندان 

برخورد کند.
منظور از امنیت زیستی چیست؟

مقدمه  این  ذکر  با  دادگستری  وکیل  این 
عنوان  به  زیستی  امنیت  کند  می  خاطرنشان 
کاهش  برای  پیشگیرانه  اقدامات  از  مجموعه ای 
خطر انتقال بیماری های عفونی توسط گونه های 
امنیت  تهدیدات  می شود.  محسوب  مهاجم 
در  خطرات  که  است  معنی  این  به  زیستی 
بنابراین  می رود  باال  سرعت  به  کوچک  مقیاس 
اجرایی  قابلیت  مؤثر  سیاست  یک  آنکه  برای 
موجود  قانونی  پشتوانه های  با  باید  باشد  داشته 
بتوان آن را اجرا کرد وگرنه تبدیل به یک چالش 
می شود، زیرا در هر جامعه ای با محدودیت هایی 
برای کاهش تهدید ها و وقوع  در زمان و منابع 
آن ها مواجه هستیم و باید مجموعه ای از تدابیر 
بیماری های عفونی  انتقال  اتخاذ شود که خطر 

توسط گونه های مهاجم کاهش یابد.
کشور های  می شود  مشاهده  حاضر  حال  در 
و  تدابیر  وجود  با  دنیا  نقاط  اقصی  در  گوناگون 
فرهنگی  و  اقتصادی  درمانی،  زیرساخت های 
وضعیت  در  ایران  مانند  همگی  اما  متفاوت، 
کرونا  ویروسی  بیماری  شیوع  از  ناشی  بحران 
مرز های  از  فارغ  بشریت  بنابراین  دارند  قرار 
حکومتداری  شیوه  تفاوت های  و  جغرافیایی 
اقتصادی  زیرساخت های  در  متفاوت  توان  و 
ابعاد  در  بیولوژیک  بحران  با  همگی  درمانی،  و 
جهانی مواجه شده اند که عوامل تشدید بحران 

می بایست مورد مدیریت جدی قرار گیرد.
از این عوامل، اشخاص مبتال به بیماری  یکی 
امکان  برای  که  است  ابتال  عالیم  دارای  یا 
این  قانونی  مسئولیت های  باید  مهم  این  تحقق 
در  موجود  تمهیدات  و  راهکار ها  و  اشخاص 
تصریح  و  واکاوی  مورد  کشور  موضوعه  قوانین 
قرار گیرد تا این دسته از اشخاص مبتال مطلع 
تخطی  صورت  در  قانونی  مسئولیت های  باشند 
از دستورات مقامات ذی صالح دارند. همچنین 
سایر بخش های جامعه باید از مسئولیت قانونی 
خود مطلع شوند تا با رعایت مسئوالنه دستورات 
این  از  سریع تر  هرچه  بتوان  بهداشتی،  مقامات 

بحران عبور کرد.
کرونا و قرنطینه

هیچکس  اساسی  قانون   ۳۳ اصل  موجب  به 
یا  کرد  تبعید  خود  اقامت  محل  از  نمی توان  را 
به  یا  ممنوع  عالقه اش  مورد  محل  در  اقامت  از 
اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی 
امکان  برای  بنابراین  می دارد؛  مقرر  قانون  که 
به  نیاز  مبتال  اشخاص  اجباری  قرنطینه  اجرای 
این  است.  خصوص  این  در  خاص  قانون  وجود 
از  و  ایران موجود است  تقنینی  مهم در سوابق 
دیر باز تمهیدات قانونی در مواجهه با تهدیدات 
زیستی اهمیت داشته و مورد توجه قرار گرفته 
است. قانون اجازه الحاق دولت ایران به سازمان 
 ۱۳۲۷ ماه  خرداد  اول  مصوب  جهانی  بهداشت 
موجب پیوستن کشور ایران به این و الزام رعایت 
از دستورات علمی را فراهم آورده که در قوانین 

داخلی به اشکال مختلف تبلور یافته است.
آمیزشی  بیماری های  از  جلوگیری  طرز  قانون 
ماه  خرداد   ۱۱ مصوب  واگیردار  بیماری های  و 
یا  صریح  نسخ  مورد  اینکه  به  توجه  با   ،۱۳۲۰
همچنین  و  نشده  واقع  آتی  قوانین  در  ضمنی 
آن  جایگزین  نیز  مشابه  موضوع  با  قانونی  هیچ 
بر  و  بوده  معتبر  و  مجری  بنابراین  است  نشده 
همین اساس مورد استناد مراجع ذی صالح در 
می رسد  نظر  به  البته  شود؛  واقع  می تواند  اجرا 
زمان  از  جدید  امراض  مطرح شدن  به  توجه  با 
تصویب این قانون تاکنون، به نظر می رسد قانون 
الزم  تمهیدات  و  شود  روزرسانی  به  باید  مزبور 
برای مدیریت قانونی حوزه بهداشت در ساختار 
با توجه به وجود  اما  اجتماع مدنظر قرار گیرد، 
عنوان کلی بیماری های واگیردار در این قانون، 
اجرا  قابلیت  فعلی  شرایط  در  شده  یاد  قانون 
داشته و شامل هرگونه مورد جدید نیز می شود.

 ماده ۲۲ این قانون بیان کرده است: »اشخاصی 
که مانع اجرای مقررات بهداشتی می شوند یا در 
اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری های واگیر 
جزای  پرداخت  و  تأدیبی  حبس  به  می شوند 
نقدی محکوم می شوند.« همچنین در ماده ۱۲ 
بهداری  گاه  »هر  است:  تصریح شده  قانون  این 
به وجود کسی که مبتال به بیماری واگیر است 
اطالع یافت می تواند به وسائل مقتضی بازجویی 
کند که بیمارمشغول درمان می باشد یا نه و در 
ظرف  در  بیمار  اگر  تا  کند  اخطار  لزوم  صورت 
به  الزام  را  او  نپرداخت  درمان  به  مقرر  مهلت 

درمان نماید.«
به  ابتال  عالئم  دارای  که  اشخاصی  نتیجه  در 
اعالم  بر  بنا  مکلفند  اوالً  هستند  کرونا  بیماری 
را  خود  شخصی  صورت  به  ذی صالح،  مقامات 
دولتی  مشاغل  که  در صورتی  و  کنند  قرنطینه 
باید  کار  محل  در  نشدن  حاضر  برای  و  دارند 
عذر موجه داشته باشند باید با مراجعه به مراکز 
تشخیص نسبت به انجام آزمایش اقدام کرده و 
در صورت مثبت بودن نتایج آزمایش، نسبت به 
قرنطینه  لزوم  بر  مبنی  پزشکی  گواهی  دریافت 
شدن اقدام و آن را برای محل کار خود ارسال 
اخالقی  قانونی،  تکلیف  طریق  این  از  تا  کنند 
بین  تردد  از  و  دهند  انجام  را  خود  شرافتی  و 

شهروندان ممانعت کنند.
همان طور که بیان شد در صورتی که بر خالف 
درخواست های اعالمی مسئولین، افراد مبتال به 
ویروس کرونا یا دارای عالئم ابتال به این ویروس، 
بین شهروندان تردد و امنیت زیستی و بهداشتی 

موجب  به  بیاندازند،  خطر  به  را  جامعه  و  آن ها 
ازبیماری های  جلوگیری  طرز  قانون   ۹ ماده 
آمیزشی و بیماری های واگیردار به صراحت بیان 
بیماری  به  مبتال  بداند  هر کس  که  است  شده 
واگیر بوده و یا آنکه »اوضاع و احوال شخصی او 
طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری 
او واگیر است و به واسطه او طرف مقابل مبتال 
شود و به مراجع قضایی شکایت کند مبتالکننده 
به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم 

می شود.«
وضعیت اغذیه فروشی ها و رستوران ها

در خصوص اشخاصی که در مشاغل گوناگون 
صنایع غذایی مانند اشتغال در مراکز تولید مواد 
و  دارند  مشغولیت  و…  رستورانداری  یا  غذایی 
 ۷ ماده  موجب  به  بیماری هستند  عالئم  دارای 
مخصوص  بنگاه های  در  مکلفند  مذکور  قانون 
معین  بهداری  که  پزشکانی  نزد  یا  بهداری 
در صورتی  و  شوند  حاضر  معاینه  برای  می کند 
که تشخیص داده شود بیماری آن ها در مرحله 
وقتی  تا  و  ممنوع  پیشه  ادامه  از  است،  واگیر 
قابل  آن ها  بیماری  که  است  نشده  گواهی  که 
پروانه  تحصیل  بدون  چنانچه  نیست،  سرایت 
عدم امکان سرایت، به پیشه خود ادامه دهند به 
تأدیبی و جزای نقدی محکوم می شوند.  حبس 
مذکور  قانون   ۲۱ ماده  موجب  به  همچنین 
اشخاصی که برخالف دستور های بهداری نسبت 
فروش  معرض  در  که  غذایی  مواد  محافظت  به 
فروش  به  اقدام  یا  کرده  رفتار  می شود  گذاشته 
و  حبس  به  کنند  ناسالم  یا  فاسد  غذایی  مواد 

جزای نقدی محکوم می شوند.
خصوص  در  قانونگزار  اینکه  جالب  نکته 
سرپرست خانواده نیز تکلیف قانونی برای نظارت 
قائل شده  تکفل  تحت  اشخاص  درمان  انجام  و 
قانون   ۶ ماده  موجب  به  که  طوری  به  است 
مذکور، ولی یا سرپرست صغیر یا سفیه یا دیوانه 
واگیردار  بیماری های  به درمان  مکلف است که 
سرپرستی  تحت  که  محجور  اشخاص  یا  صغیر 
سرپرست  یا  ولی  چنانچه،  و  کند  اقدام  اوست 

و  کند  مسامحه  درمان  وسائل  کردن  فراهم  در 
باقی  سرایت  حال  به  محجور  یا  صغیر  بیماری 
بماند، ولی یا سرپرست به حبس و کیفر پرداخت 

جزای نقدی محکوم می شود.
دستمال  و  دستکش  و  ماسک  کردن  رها 

کاغذی های استفاده شده در خیابان
نسبت  بی مسئولیتی  با  متاسفانه  اشخاصی که 
دستمال  و  دستکش  مانند  زباله  انداختن  به 
مصرفی در معابر مرتکب تخلف می شوند عالوه 
مسئولیت  شرافتی،  و  اخالقی  مسئولیت  بر 
ماده  نص  طبق  که  طوری  به  دارند  نیز  قانونی 
و  بوده  قانونی  کیفر  مستحق  مذکور  قانون   ۲۰
قانونگذار تصریح کرده است: ریختن زباله یا هر 
نوع کثافات در گذر های عمومی ممنوع است و 
محکوم  خالفی  کیفر  به  ماده  این  از  متخلفین 

می شوند.
بیماران ناقل کرونا در صورت نقض دستورات 
و  فقهی  موازین  براساس  بهداشتی  مقامات 
داشته  مشدد  مسئولیت  قانونی،  مواد  همچنین 
و عواقب جدی دیگری برای آن ها ایجاد می شود. 
از جنبه فقهی، اخیراً پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل 
شرعی  سواالت  بخش  در  شیرازی،  مکارم 
بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  تقلید،  مرجع  این 
مبتال  افراد  انگاری  اثر سهل  بر  اینکه »چنانچه 
به بیماری های واگیردار و عدم توجه به رعایت 
بهداشت، این بیماری به دیگران سرایت کند و 
موجب بروز خسارت گردد، آیا ضامن هستند؟« 
آمده است: در صورتی که این کار سبب ابتالی 
به بیماری خطرناک منتهی به مرگ می شود دیه 
تعلق می گیرد و آن کس که باعث شده باید دیه 
سنگینی  درمانی  هزینه  فقط  اگر  و  بپردازد  را 

دارد آن را باید بپردازد.
فقهی  قواعد  از  اجتهاد  نتیجه  که  پاسخ  این 
»الضرر«  و  »اتالف«  و  »تسبیب«  و  »ضمان« 
است، در قانون مجازات اسالمی نیز تبلور یافته و 

حقوق کیفری نیز موید آن است.
مجازات  قانون   ۲۹۵ ماده  اساس  همین  بر 
اسالمی در تشریح مسئولیت ناشی از ترک فعل 

یا به عبارت دیگر مسئولیت ناشی از فعل زیانبار 
بیان داشته است: »هرگاه کسی فعلی که انجام 
که  را  خاصی  “وظیفه  یا  گرفته  برعهده  را  آن 
قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به 
سبب آن، جنایتی واقع شود، ” چنانچه توانایی 
انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به 
شبه  عمدی،  مورد  و حسب  می شود  مستند  او 
عمدی، یا خطای محض است.« به عبارتی اگر 
انجام  به  نسبت  بیماری  عالئم  دارای  اشخاص 
کامل دستورات مقامات ذی صالح اقدام نکنند و 
تخطی ایشان موجب سرایت بیماری به اشخاص 
مدنی  مسئولیت  بر  عالوه  بنابراین  شود  دیگر 

دارای مسئولیت کیفری نیز هستند.
با توجه به اینکه ویروس کرونا می تواند حداقل 
بیماری  دارای  یا  کهنسال  اشخاص  به  نسبت 
زمینه خطرساز و جدی باشد بنابراین اگر شخص 
بیماری در خویش  بر وجود عالیم  علم  با  ناقل 
نسبت به رعایت دستورات قرنطینه تخطی کند 
اگر قصد آسیب رساندن در مرتکب احراز شود 
مرتکب  جانی  خسارات  وقوع  صورت  در  پس 
اخروی  کفاره  بر  عالوه  و  است  شده  عمد  قتل 
و مسئولیت مدنی دارای مسئولیت بسیار جدی 

کیفری نیز خواهد بود.
شرایط  به  اسالمی  مجازات  قانون   ۲۹۰ ماده 
و  بند ب.  در  پرداخته که  بودن جنایت  عمدی 

پ. آن آمده است:
دهد  انجام  کاری  “عمداً  مرتکب،  هرگاه  ب- 
آن  نظیر  یا  شده  واقع  جنایت  موجب  نوعاً  که 
می شود، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر 
بوده  متوجه  و  آگاه  ولی  باشد،  نداشته  را  آن 
آن  نظیر  یا  آن جنایت  موجب  نوعاً  کار  آن  که 

می شود. “
واقع  جنایت  ارتکاب  قصد  مرتکب  هرگاه  پ- 
شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام 
موجب  نوعاً  افراد متعارف  به  داده است، نسبت 
لکن   ” نظیر آن، نمی شود  یا  واقع شده  جنایت 
درخصوص مجنٌی علیه، به علت بیماری، ضعف، 
پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت 

خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت 
یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به 
وضعیت نامتعارف مجنٌی علیه یا وضعیت خاص 

مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد. ”
بنابراین در صورت تحقق این مساله، اتهام قتل 
عمد شامل حال شخص خارج شده از قرنطینه 
مجرمانه  قصد  اینکه  اثبات  انتهای  تا  که  است 
نداشته است مورد تعقیب جدی کیفری می تواند 

قرار گیرد.
باید توجه داشت همه جرائم به صورت عمدی 
اتّفاق نمی افتند. گاه فاعل مرتکب فعلی می شود 
که در آن عمد نداشته است، اّما به سبب وجود 
است.  سرزنش  قابل  او  عمل  دیگری،  عناصر 
بی احتیاطی یکی از بارزترین این عناصر است که 
می تواند موجد مسئولیت کیفری شود؛ بنابراین 
در صورت عدم هرگونه قصد مجرمانه اگر شخص 
خویش  ابتالی  و  عالئم  وجود  بر  علم  با  مبتال 
آسیب  به  منجر  و  کند  تردد  اماکن عمومی  در 
منتهی به فوت شود این عملکرد غیر مسئوالنه 
مجازات  قانون   ۲۹۱ ماده  شرایط  بر  منطبق 
اسالمی بوده و مکلف به جبران خسارات اعم از 

دیه یا هزینه های درمان است.
همچنین به موجب ماده ۲۹۱ قانون مجازات 
عمدی  شبه  زیر  موارد  در  جنایت  اسالمی 

محسوب می شود:
علیه  مجنٌی  به  نسبت  مرتکب  هرگاه  الف- 
“قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع 
شده یا نظیر آن را نداشته باشد” و از مواردی که 
مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد.
ب- هرگاه مرتکب، “جهل به موضوع” داشته 
اینکه  به  اعتقاد  با  را  جنایتی  آنکه  مانند  باشد 
افراد  یا  و  حیوان  یا  شیء  وی  رفتار  موضوع 
مشمول ماده )۳۰۲( این قانون است به مجنٌی 

علیه وارد کند، سپس خالف آن معلوم گردد.
مرتکب  تقصیر  سبب  “به  جنایت  هرگاه  پ- 
واقع شود، ” مشروط بر اینکه جنایت واقع شده 
یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
بر همین اساس و به موجب توضیح و تشریح 
الزامات  که  می شود  مشاهده  موضوعه  قوانین 
کافی قانونی برای کیفر اشخاصی که دستورات 
و  دارد  وجود  می کنند،  نقض  را  بهداشتی 
شهروندان عالوه بر مسئولیت اخالقی و شرافتی 
که  عمل  هرگونه  ارتکاب  از  پرهیز  جهت  در 
دارای  اندازد،  به خطر  را  زیستی جامعه  امنیت 
مکلفند  و  هستند  قانونی  جدی  مسئولیت های 
مقامات  توسط  اعالمی  موازین  و  دستورات 

مسئول را رعایت کنند.
درخواستی  منطقی  تدابیر  است  شایسته 
سایر  و  مبتال  اشخاص  توسط  مسئولین 
صنایع  در  اشتغال  سبب  به  که  شهروندان 
به  می باشند  مضاعف  مسئولیت  دارای  غذایی 
صورت جدی رعایت شود و توجه داشته باشند 
نقض دستورات موجب شیوع بیشتر و به خطر 
انداختن سالمت خود و عزیزان خودشان شده 
تحمیل  موجب  الزم  دستورات  رعایت  عدم  و 
ایجاد  و  درمانی  کادر های  به  بیشتر  مشقت 
مخاطرات امنیت زیستی برای انسان های دیگر 
میهن  مانند  مفاهیمی  است  سزاوار  و  می شود 
پرستی یا نوع دوستی در اینگونه مواقع به وسیله 
انجام اقدامات مسئوالنه توسط شهروندان و در 

عملکرد ایشان محقق شود.

چه مسئولیت های قانونی برای افراد مبتال به کرونا وجود دارد؟  
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