
آگهی مزایده عمومی شماره 1-98   )تجدید مزایده(
فروش یک دستگاه خودرو

شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان در نظر دارد یک دستگاه خودرو و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با 
با شماره مزایده 1098001275000002 بصورت  الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و  از سامانه تدارکات  بهره گیری 

الکترونیکی به فروش برساند. 
زمان انتشار در سایت: 98/12/10 ساعت 13:30        

 مهلت دریافت اسناد مزایده: 98/12/20 ساعت 10:00  تاریخ بازدید: از تاریخ 98/12/11 تا تاریخ 98/12/20     
 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 98/12/20 ساعت 13:50 زمان بازگشایی: 98/12/20 ساعت 14:00   

زمان اعالم برنده: 98/12/20      ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1 - برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید 
و دریافت اسناد مزایده ) در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده)ودیعه(، ارسال پیشنهاد 
قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می 
باشد.  2 - پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع 

مزایده بازدید به عمل آورید.
3 - عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی)توکن( با شماره های  

ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سامانه www.setadiran.ir بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" 
موجود است. 

مجتمع فروآلیاژ  رباط به منظور تکمیل کادر تخصصی خود از افراد 
واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید:

1-کارشناس انفورماتیک/ رشته تحصیلی: مهندسی it یا نرم افزار 
کامپیوتر / لیسانس یا باالتر / مرد با حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط

2- کارشناس خرید- رشته تحصیلی: مهندسی برق - مکانیک - صنایع/ 
لیسانس یا باالتر / مرد - زن / با حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط 

واجدین شرایط رزومه خود را به آدرس ایمیل
 estekhdam_b1398@ yahoo.com

و یا جهت تکمیل فرم مربوطه به آدرس: کیلومتر 35 جاده 
کرمان - رفسنجان نبش جاده روستای دولت آباد مجتمع

 فروآلیاژ رباط تا پایان وقت اداری 98/12/20 مراجعه نمایند

عملیات  دارد  نظر  در  کرمان  واحد  سیمرغ  شرکت 
بتنی جهت  صفحه  تنی  باسکول 60  نصب  و  خرید 
مزرعه شماره 3 واقع در کیلومتر 3 منطقه بهرامجرد به 
نگار براساس مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه 

به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
از عالقمندان دعوت به عمل می آید جهت دریافت 
از  به مدت حداکثر 5 روز کاری پس  اسناد مناقصه 
انتشار آگهی به امور اداری شرکت واقع در خیابان امام 

خمینی - نبش کوچه 27 مراجعه فرمایند.
تلفن تماس: 32225686

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مناقصه دعوت به همکاری 

هشت صفحه    1000 تومان دوشنبه 12 اسفند ماه 7/1398 رجب 1441/ 2 مارس 2020/سال بیست و چهارم شماره 3167

روزان هم  یادداشت: 

تا بهاران دگر

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

    هیچ یک از سالن های ورزشی 

در سطح استان حق فروش سانس را ندارند

اعتراض ساکنین بلوار سیدی کرمان به نزدیکی
 بیش از حد استاندارد محل نگهداری سگ های بالصاحب 

به محل زندگی مردم این منطقه

تاثیر ویروس کرونا بر صنعت جهانی چاپ و نشر
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آشنایی با زندگی 
دکتر محمود حسابی؛   

پدر علم فیزیک ایران 

چگونه مردی بود؟

کرونا 

و نکاتی ویژه 

برای والدین! 

متن در صفحه دوم

مدیر اداره پرستاری دانشگاه
 علوم پزشکی کرمان:

 با کمبود پرستار روبه رو هستیم

2

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

آمار بیماران بستری در بخش عفونی 

بیمارستان های کرمان رو به افزایش است  

کرمان؛  کرمان از استاندار و مدیران دانشگاه علوم پزشکی  گزارش »کرمان امروز« از طرح مطالبات مردم استان  

متن کامل در صفحه هشتم

مــــطالبات مردمـــــی
در ایامی که تهدید کرونا روز به روز جدی تر می شود

 چرا ادارات استان کرمان را تعطیل نمی کنید تا همکاران بیمار 
که هیچ عالئمی هم ندارند موجب بیمار شدن یکدیگر نشوند؟

 چرا در بعضی از تاالرهای شهر به رغم اینکه گفته شده است 
پرهیز شود، هنوز شاهد مراسم عروسی هستیم؟ تجمع  از 

  چرا در  ورودی ها و خروجی های استان کرمان ایست بازرسی 
جلوگیری شود؟ بیماران  از ورود  تا  نمی شود  دائر  سالمت 

  چرا  با  وجود اینکه دولت اعالم کرد ماسک و مواد شوینده مجانی 
به مردم داده می شود، در کرمان شاهد این موضوع نیستیم؟

   در حالی که پایگاه اصلی انتقال ویروس در مدارس و مهدکودک 
هاست، چرا تصمیم بر این است که مدارس بازگشایی شوند؟ 

  چرا مراکزی نظیر قلیان سراها که از عوامل اصلی انتقال 
ویروس هستند با جدیت تعطیل نمی شوند که تهدید کمتر شود؟

 چرا شهرداری کرمان در سطح شهر کرمان آنطور که باید 
وظایف اطالع رسانی و شفاف سازی خود را انجام نمی دهد؟

وزارت  های  ابالغیه  درباره  اجرایی  تضمین  و  نظارت  چرا   
نمی شود؟ بازرسی  و  پیگیری  جدیت  با  استان  در  بهداشت 

اطالعيه شماره 1 مناقصه عمومي شماره 98/74/ع
بدین وسیله به اطالع بازدیدکنندگان جهت شرکت در مناقصه »خدمات مهندسي، تأمین کاال و تجهیزات ساختمان 
و نصب بصورت توأم )EPC( براي پروژه پیش فرآوری خوراک ورودی به خط چهارم کنسانتره آهن شرکت معدني 
و صنعتي گل گهر« مي رساند، جلسه بازدید مورخ 98/12/14 از محل اجراي موضوع مناقصه لغو مي گردد. متقاضیان 
مي توانند، سوأالت خود را در ارتباط با اسناد منافصه حداکثر تا تاریخ 98/12/20 طبق دستورالعمل موجود در اسناد 
بخش   www.geg.ir نشاني  به  گل گهر  سایت شرکت  از  مناقصه  اسناد  است  ذکر  به  الزم  نمایند.  ارسال  مناقصه 

تأمین کنندگان و مشتریان- مناقصه ها قابل دریافت مي باشد.

                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتيک(

فروش و نصب انواع دوربين و دزدگير 

انجام پروژه های برق کشی و تاسيسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند
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اخبار استان

پروانه بهره برداری شرکت بسته بندی دردانه خندان رفسنجان به نشانی 
رفسنجان روستای عباس آبادخان، پالک 5543 فرعی از 1883 اصلی به 
شماره پروانه بهره برداری 5/33081 تاریخ بهره برداری 87/8/5 مفقود 

گردیده، از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی پروانه بهره برداری

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: آمار بیماران 
بستری در بخش عفونی بیمارستان های کرمان رو به افزایش است.

با  ایسنا  با  و گو  احمدی طباطبایی« در گفت  دکتر »سید وحید 
مبتال  افراد مشکوک  از  نمونه  بر 15  افزون  روزانه  اینکه  به  اشاره 
آمار  کرد:  تاکید  شود  می  ارسال  آزمایشگاه  به  و  گرفته  کرونا  به 
اما  نداریم  ها  نمونه  آزمایش  انجام  از طریق  را  کرونا  به  مبتالیان 

به  ابتال  به  باالیی نسبت  بیماران بستری ظن  بالینی برخی  عالئم 
کرونا ویروس دارند لذا نمی توان گفت این ویروس در کرمان وجود 
ندارد. طباطبایی بر رعایت فاصله اجتماعی تاکید کرد و گفت: در 
بسیاری از موارد عالئم خفیف است و فرد بدون آنکه بداند انتقال 

دهنده ویروس است در جامعه حضور پیدا می کند.
اینکه   بر  تاکید  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 

با  و  بمانند  منزل  در  سرماخوردگی  عالئم  بروز  صورت  در  افراد 
دیگران ارتباط برقرار نکنند،گفت: به دلیل آنکه گزارشات مثبتی 
از مبتالیان به کرونا ویروس کرونا  در اطراف استان کرمان گزارش 
شده است، قطعا کرونا ویروس کرونا در این استان در حال گردش 
است و ممکن است هفته پیش رو، شاهد موارد مثبتی در سطح 

استان باشیم.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان 
از زنده گیری یک بهله عقاب با تالش آتشنشانان خبر داد.

 ، جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
محمدرسول جهانشاهی، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
از آنکه مطلع شدیم  ایمنی شهرداری کرمان گفت: بالفاصله پس 
یک بهله عقاب سرگردان در شهر است، تیم تخصصی امداد و نجات 

از نزدیکترین ایستگاه به محل اعزام شد.
اوافزود: آتش نشانان وقتی به محل اعالم شده رسیدند با یک بهله 

عقاب زخمی که به علت حضور شهروندان وحشت زده شده بود 
شهید  خیابان  در  مسکونی  منزل  بام  پشت  از  که  شدند  رو  روبه 
پرواز  به  )عج(  الزمان  صاحب  مسجد  کوه های  سمت  به  مغفوری 

در آمد.
متوجه  که   ۹ ایستگاه شماره  آتشنشانان  کرد:  تصریح  جهانشاهی 
زخمی شدن این عقاب شده بودند، با در نظر گرفتن مسیر آن پس 
از طی مسیر و جستجو های فراوان عقاب زخمی که به دره ای در 
کوه های مسجد صاحب الزمان )عج( سقوط کرده بود و توان پرواز 

نداشت را یافتند و پس از زنده گیری آن به عوامل اداره محیط 
زیست تحویل دادند.

او بیان کرد: این عقاب پس از بهبود جراحت به وجود آمده که از 
ناحیه بال پرنده است به زیستگاه طبیعی خود باز گردانده می شود.
در  ایمنی  و خدمات  نشانی  آتش  سازمان  کرد:  اظهار  جهانشاهی 
زمینه زنده گیری حیوانات موزی و وحشی به شهروندان خدمات 
می دهد و از ابتدای امسال تاکنون زنده گیری هزار و 38۲ مورد 

حیوانات وحشی و آزار دهنده در کارنامه خود ثبت کرده است

استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل   
بیالن  مکعب  متر  میلیون   800 گفت:  کرمان 
که  است  استان  زیرزمینی  آب  های  سفره  منفی 
با کارهای آبخیزداری و به یمن بارش های نسبتاً 

خوب توانسته ایم بخشی از آن را جبران کنیم.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کل  مدیر  زاده،  رجبی  مهدی   ، جوان  خبرنگاران 
در  کرمان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
هفته  برگزاری  ستاد  اقدامات  هماهنگی  نشست 
که  کرمان  مرکز  سیمای  و  صدا  و  طبیعی  منابع 
ترویج  و  باشکوهتر  چه  هر  برگزاری  منظور  به 
منابع طبیعی در محل  فرهنگ حفظ و گسترش 
دفتر مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان برگزار 
صندوق  محل  از  ویژه  اعتبارات  اختصاص  شد، 
)به  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  و  ملی  توسعه 
که  کشور  حاضر  حال  اقتصادی  مشکالت  رغم 
همواره برای اولویت هایی همچون امور نظامی و 

ناشی  را  نظر گرفته می شده است(  بهداشتی در 
زیست  مسائل  و  آبخیزداری  موضوع  اهمیت  از 
محیطی از سوی معظم له دانست و گفت: بیالن 
منفی سفره های آب زیر زمینی در کرمان حدود 
هشتصد میلیون متر مکعب است و در دو یا سه 
سال گذشته با اجرای عملیات مختلف آبخیزداری 
خوب  نسبتا  های  بارش  یمن  به  و  آبخوانداری  و 

بخشی از این بیالن جبران شده است.
او ایمن سازی شهرها و روستاهای استان را از دیگر 
اهداف این طرح برشمرد و اختصاص ده تا پانزده 
توسعه  صندوق  اعتبارات  محل  از  تومان  میلیارد 

ملی را نمونه ای از این فعالیت ها عنوان کرد.
را  کرمان  استان  های  بیابان  زاده مساحت  رجبی 
افزود:  و  دانست  کشور  های  بیابان  درصد  بیست 
حدود چهار میلیون هکتار آن تحت تاثیر فرسایش 
جشن  برگزاری  از  هدف  که  آنجا  از  و  بادیست 
اذهان  هدایت  طبیعی  منابع  هفته  و  درختکاری 

است،  طبیعی  منابع  گسترش  و  حفظ  به  جامعه 
ایرانی  برای  همگانی  نهالکاری  نیز  امسال  شعار 
سراسر  در  آذرماه  چهاردهم  از  که  است  سرسبز 

کشور آغاز شده است.
او از توزیع حدود دویست هزار اصله نهال در استان 

طی هفته منابع طبیعی خبر داد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

           آمار بیماران بستری در بخش عفونی بیمارستان های کرمان رو به افزایش است  

زنده گیری عقاب وحشت زده در کرمان

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان: 

بیالن منفی سفره های آب زیر زمینی در کرمان 800 میلیون متر مکعب است 

خبر
ارائه خدمات کمیته امداد

 به صورت الکترونیکی 
از شیوع  به منظور پیشگیری  استان کرمان گفت:  امداد  مدیرکل کمیته 
می پذیرد  انجام  غیرحضوری  به صورت  نهاد  این  خدمات  کرونا  ویروس 
الکترونیکی  از خدمات  مراجعه حضوری  به جای  می توانند  مددجویان  و 

بهره مند شوند.
به گزارش ایرنا، یحیی صادقی افزود: با توجه به تأکیدات ستاد مبارزه با 
بیماری کرونا مبنی بر اجتناب از ترددهای غیرضروری و حضور در اماکن 
به صورت  نهاد  این  خدمات  خانه؛  در  ماندن  ضرورت  همچنین  و  شلوغ 

الکترونیکی ارائه می شود.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های انجام  شده هم  اکنون زمینه 
است خاطرنشان  فراهم  شده  امداد  الکترونیکی 3۶ خدمت کمیته  ارائه 
کرد: مددجویان می توانند از طریق نشانی  اینترنتی e.emdad.ir با 
استفاده از رایانه شخصی، گوشی همراه و یا با مراجعه به دفاتر خدمات 
اینترنتی و درج کد ملی و شماره شناسنامه خود وارد سامانه شده و اقدام 

به ثبت و ارسال درخواست خود کنند.
صادقی بیان کرد: این 3۶ خدمت در زمینه های مختلف ازجمله مسکن، 
وام کارگشایی، وام دانشجویی، دریافت خدمات مشاوره تحصیلی، ازدواج، 
روانشناسی، امور خانواده، کمک هزینه جهیزیه نوعروس، جهیزیه ازدواج 
مجدد بانوان و کمک هزینه ازدواج پسران، دریافت خدمات دانش آموزی، 
پوشش خدمات دانشجویی و پوشش خدمات نخبگی به مددجویان ارائه 

می شود.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان خاطرنشان کرد: هم چنین مددجویان 
در صورت نیاز ضروری و عدم توانایی در ثبت درخواست الکترونیکی خود 

می توانند با مددکار مربوطه خود تماس حاصل کنند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان : 
احتماال 250 هزار هکتار از اراضی استان 

درگیر ملخ های صحرایی می شود
 

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: بر اساس 
فائو  توسط  آفریقا  در  ملخ  هجوم  رصد  و  شده  انجام  های  بینی  پیش 
احتماال امسال حدود ۲50 هزار هکتار از اراضی این استان درگیر ملخ 

های صحرایی می شود.
ناصر طاهری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:سال گذشته  1۶5 هزار 

هکتار از اراضی استان کرمان درگیر مبارزه با ملخ های صحرایی شد.
امسال  اند  کرده  بینی  پیش  فائو  سازمان  نمایندگان  کرد:  اظهار  وی 
جمعیت ملخ صحرایی امنیت غذایی 1۹ میلیون نفر را در آفریقا تحت 

تاثیر قرار می دهد.
وی جمعیت ملخ صحرایی را طی سال جاری در آفریقا 300 تا 400 برابر 
این جمعیت در سال گذشته اعالم و تصریح کرد: امسال به دلیل تغییرات 
اقلیمی هجوم ملخ های صحرایی به کشور بیش از سال گذشته است به 
طوری که اکنون استان های فارس، بوشهر و هرمزگان درگیر مبارزه با 
این آفت هستند و احتماال جنوب کرمان تا چند روز آینده و بعد از آن 

شمال این استان درگیر ملخ های صحرایی شود.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با تاکید بر اینکه 
استان کرمان  با ملخ های صحرایی در  به منظور مبارزه  تمهیدات الزم 
اندیشیده شده ، اظهار کرد: مقدار سم مورد نیاز تهیه و سمپاش ها نیز 

برای مبارزه آماده شده است.
طاهری افزود: شبکه های ردیاب در حال ردیابی و ارائه پیش آگهی در 

مورد هجوم ملخ های صحرایی به استان کرمان هستند.
ملخ صحرایی  های  دسته  مشاهده  به محض  خواست  کشاورزان  از  وی 

مراتب را به ادارات جهاد کشاورزی اطالع رسانی کنند.
سه  از  امسال  کرمان  نباتات  و حفظ  فائو  سازمان های  هشدار  اساس  بر 

جبهه با ملخ های صحرایی درگیر می شود.
گروه نخست ملخ های حمله کننده به استان کرمان، همان ملخ هایی 
هستند که سال گذشته از ایران عبور کرده و به سمت کشورهای هند 
حاشیه  های  استان  به  بازگشت  حال  در  اکنون  و  اند  رفته  پاکستان  و 
خلیج فارس و شهرهای جنوبی کرمان مانند رمشک، کهنوج و همچنین 

بندرعباس هستند.
دسته دوم ملخ های تهدید کننده استان کرمان، ملخ هایی هستند که از شبه 
جزیره عربستان، یمن و آفریقا به سمت کشور ما می آیند و بعد از گذر از استان 

های همجوار به کرمان می رسند.
استان کرمان  به  ها  بینی  پیش  است طبق  هایی که ممکن  ملخ  دسته سوم 
حمله ور شوند همان ملخ هایی هستند که سال قبل در این استان حضور داشته 
و تخم گذاری کرده اند و اکنون با توجه به گذر زمان، تخم ها تبدیل به نوزاد ملخ 

می شود و به اراضی و مراتع حمله می کنند.
با وجود اینکه خاستگاه ملخ صحرایی شبه جزیره عربستان است اما هجوم ملخ 
صحرایی از بهمن ماه سال ۹7 در اراضی کشاورزی و عرصه های منابع طبیعی 
بندر نخیلو استان هرمزگان برای نخستین بار دیده شد و تا اوایل مردادماه سال 
۹8 در بیش از ۹ استان کشور شامل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، 
کرمان، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویر احمد، ایالم، خراسان جنوبی و قشم 

سرایت کرد.
در این مدت مبارزه با 173 دسته ملخ صحرایی در سطح 735 هزار و ۲34 هکتار 

از مناطق آلوده انجام شد.
گفته ها حاکی از آن است که هجوم ملخ  صحرایی به ایران در بیش از پنج دهه 
اخیر بی سابقه بوده ، طوری که در سال 1340 با حمله ملخ ها در سطحی بیش 

از ۲ میلیون و 500 هزار هکتار مبارزه شده بود.
آفت ملخ صحرایی ۲0 درصد از خشکی های دنیا را در سیطره خود دارد و می 
تواند بیش از ۲00 کیلومتر در روز پرواز کند که در هفته به بیش از یک هزار 

کیلومتر می رسد و البته رکورد پنج هزار کیلومتر را نیز دارد.
این ملخ روزانه معادل وزن خود، خوراک دارد و هر یک هزار و 100 ملخ در 
یک روز می تواند معادل یک انسان یعنی حدود ۲ کیلوگرم از محصوالت غذایی 

استفاده کند که در شرایط طغیانی تنه درختان از هجوم آنها مصون نیستند.
زاد و ولد این آفت نیز به گونه ای است که در طول سه تا پنج  ماهه، 300 تخم 
به فاصله یک هفته و در هر دوره ۹0 تا 1۲0 عدد تخم در عمق 10 سانتیمتری 

خاک می گذارد.

مدیره اداره پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: 
در حال حاضر پرستاران خط مقدم مبارزه با کرونا هستند که امیدواریم 
خداوند کمک کند تا به جامعه خدمات کرده و از سوی دیگر در خانواده 

و سطح جامعه سالمت روان ایجاد کنند.
»محمد رحمتیان« در گفت و گو با ایسنا درباره فعالیت های صورت 
گرفته در زمینه آمادگی کادر پرستاری کرمان در مقابله با کرونا ویروس 
اظهار کرد: برای تمام پرستاران استان چه در بیمارستان های خصوصی 
و چه دانشگاهی، به صورت حضوری، مجازی و کالس های درون بخشی 
آموزش های الزم در خصوص برخورد با بیمار و حفاظت فردی برگزار 

شده است.
وی افزود: موارد الزم پیش بینی و آموزش ها در همه بیمارستان ها 
روان  سالمت  لحاظ  از  و  شده  داده  پور  افضلی  بیمارستان  ویژه  به  و 
نیز با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کالس هایی در 

بیمارستان ها برگزار شده تا پرستاران از نظر روحی نیز حمایت شوند.

رحمتیان تصریح کرد: لوازم حفاظت فردی در حد توان تامین و در بین 
بیمارستان ها توزیع شده است.

مدیره اداره پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره 
کمبود ماسک N95 بیان کرد: استفاده از این نوع ماسک مشخص است 
و اینکه در کجا و چه افرادی باید از آن استفاده کنند. نیاز نیست همه 
پرستاران و در همه جا)به عنوان مثال در بیمارستان هایی که بیمار مبتال 

به کرونا وجود ندارد( از ماسک N95 استفاده کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: در حال حاضر پرستاران خط 
مقدم مبارزه با کرونا هستند که امیدواریم خداوند کمک کند تا به جامعه 
خدمات کرده و از سوی دیگر در خانواده و سطح جامعه سالمت روان 

ایجاد کنند.
رحمتیان اظهار کرد: پرستاران باید در ارتباط با همراه بیمار و جلسات 
خصوصی بُعد روانی جامعه را در نظر گرفته و به کنترل تنش های فضای 

مجازی کمک کنند.

رییس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره تعداد پرستاران 
این دانشگاه گفت: در زمینه پرستار کمبود داریم اما ین کمبود در حد 
بحران نیست و داریم پوشش می دهیم. ضمن اینکه وضعیت ما در تعداد 

پرستار نسبت به جمعیت بیمار از متوسط کشور بهتر است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: هیچ یک از سالن های 
ورزشی در سطح استان حق فروش وقت ها را تا 1۶ اسفندماه ندارند و 
مسابقات استانی نیز در تمامی رشته های ورزشی تا تاریخ فوق برگزار 

نخواهد شد.
»میثم پاریزی« با اشاره به اینکه فعالیت های ورزشی استان از شنبه 

سوم اسفند جاری به مدت یک هفته تعطیل شده بود، گفت: به منظور 
پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، تمام فعالیت های ورزشی در استان 

کرمان تا روز جمعه 1۶ اسفند ماه ۹8 لغو خواهد شد. 
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: هیچ یک از سالن های 
ورزشی در سطح استان حق فروش وقت ها را تا 1۶ اسفندماه ندارند و 

مسابقات استانی نیز در تمامی رشته های ورزشی تا تاریخ فوق برگزار 
نخواهد شد.

حضور  بدون  نیز  مختلف  ها  لیگ  های  رقابت  اینکه  اعالم  با  پاریزی 
تماشاگران برگزار خواهد شد، تصریح کرد: زمان آغاز مجدد فعالیت های 

ورزشی در این استان متعاقباً اعالم می شود.

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان رفسنجان از تالش چهار ساعته 
امدادگران این جمعیت برای نجات جان ۲ جوان مفقود شده در کوه های 

روستای َدره ُدر این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، حسن 

امینی رنجبر رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان رفسنجان، گفت: با 
تالش امدادگران و نجاتگران هالل احمر رفسنجان، عملیات جستجو و 
نجات دو جوان مفقود شده در کوه های روستای َدره ُدر این شهرستان 

با موفقیت انجام شد.

او با اشاره به اینکه این عملیات به مدت چهار ساعت به طول انجامیده 
کوه های  به  کوهپیمایی  و  قصد گردش  به  دو جوان  این  افزود:  است، 
از تاخیر در برگشت آنها، توسط  روستای دره ُدر رفته بودند که پس 

آشنایان این مفقودین از هالل احمر درخواست کمک شد.

مدیر اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

 با کمبود پرستار روبه رو هستیم

مدیرکل ورزش و جوانان استان :

    هیچ یک از سالن های ورزشی در سطح استان حق فروش سانس را ندارند

    نجات دو جوان مفقود شده در کوه های رفسنجان
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

دل شکسته 
سال گذشته در یکی از خیابان های شهر تصادف کردم. 
پس از آنکه از زمین بلند شدم و لباس های خاکی ام را با 
یک دست تکاندم تازه درد دست دیگرم یادم آمد. دستم 
اورژانس،  به  مراجعه  با  بود  شده  خارج  عادی  حالت  از 
شکسته  دستم  شد  معلوم  عکس  گرفتن  و  دکتر  ویزیت 
است و بعد از گچ گرفتن دستم به دستور پزشک چندی 
به همان صورت گذراندم تا دستم خوب شد و به حالت 
اول برگشت. اولین مرتبه که دستم را به راحتی تکان دادم 
به یاد موضوعی که باعث شکستن دلم شده بود افتادم و 
این سوال برایم پیش آمد که آیا دل شکسته را هم به همین 

راحتی می توان ترمیم کرد!؟

آب خنده 
کاش دلهــا از وفـا  آکنــده بود
چشم ها چون دستها بخشنده بود

یـک نگــاه عاشقــانه باز هــم
پیش چشـم رهگـذر زیبنـده بود

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

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

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

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

خنـده هـم روزی دوای درد بود 
کاش دارویـی برای خنــده بود 

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

مهدی ایرانمنش پور 
کرمانی

تا بهاران دگر
نداری  جایی  دگر  برگردی  که  وقتی 
نداری  رویایی  و  گرم  های  فصل  یا 
انتظار نمی ماند تا چرخ  به  زمان همیشه 
زندگی ات بر وفق مراد بچرخد. زمان به 

انتظار هیچ کس نمی ماند و انتظار کشیدن را بلد نیست. 
شاید زمین قرن ها دوام آورده باشد و تا تو برگردی هنوز 
هم شکار دست آتش فشان و شهاب سنج نشده باشد اما 
در مقابل پیرشدن زمان هیچ کس نمی تواند مقاومت کند 
تا مگر لحظه ای متوقف گردد. با سرعت زمان آغازهای 
دوباره همیشه دردناکند. بعضی بازگشتن ها دست آدم را 
به جایی بند نمی کند ولی با دوراندیشی می توان از چنین 
موقعیت هایی پیشگیری کرد. زمانی که گم شده هایمان 
باز می گردند دیگر حال و هوای گذشته را نداریم که 
دنیا را متحول سازیم. دیگر دست از آرزوهایمان کشیده 
ما  و خون  با آب  و  است  زندگی عوض شده  یا جنس 
و  متالشی  ها  کوه  برگردد.  شده  گم  تا  ندارد  سنخیت 
نیمکت  روی  دیگری  های  آدم  اند.  شده  ناپدید  ها  راه 
ها نشسته اند و پیمان های قدیمی در هم شکسته اند که 
ماشین زمان خاموش شدنی نیست. من هم پیر شده ام و 
حال و هوای جوانی ام برنمی گردد. زمان و زمین با هم 
حرکت نمی کنند. زمین برای تغییر کردن چشم به دستان 
ما دوخته ولی زمان بی هیچ قید و بندی از تمام مرزها و 
موانع می گذرد شاید زمین در امتداد زمان حرکت کند 
اما زمان به انتظار فتح زمین نمی ماند ما پیر می شویم و 
تو  برگشتن  به  روی  می  که  وقتی  افتیم  می  چشمش  از 
فکر نمی کنم زیرا آرزوهایی زیباتر از من بر سر راهت 
قرار گرفته اند که بی شک شکارشان خواهی شد. به هر 
کجا که می روی از صمیم قلب زندگی کن چون زمان 

فرصتی برای برگشتن نمی دهد.
زخم و بی تابی من هیچ به درمان نرسد 

گر رسد عشق به دنیای پریشان نرسد
در بهار از تو امیدی نرسد می میرم 

تا بهاران دگر دل به زمستان نرسد

به قلم 
مهناز سعید 

اعتراض ساکنین بلوار سیدی کرمان به نزدیکی بیش از حد استاندارد
 محل نگهداری سگ های بالصاحب به محل زندگی مردم این منطقه

کرونا و نکاتی ویژه برای والدین! 

عنوان  تحت  انجمنی   1396 سال  ماه  خرداد  در 
رسید  ثبت  به  کرمان  سرپناه  بی  حیوانات  از  حمایت 
که همانطور از نام آن پیداست  این انجمن توسط تنی 
چند از افراد مدافع حقوق حیوانات در راستای حمایت 
از حیوانات بی سرپرست و با نظارت و حمایت شهرداری 
کوهپایه،  جاده  در  مردمی  حمایتهای  کنار  در  کرمان 

ابتدای جاده پسماند تاسیس و تشکیل شد.
چرا  بود  مبارکی  و  خجسته  کار  انجمن  این  تاسیس 
های  نمونه  ما   دینی  مکتوبات  و  اسالمی  آثار  در  که  
فراوانی از حقوق حیوانات ذکر شده است که می توان 
این  در  را  مربوطه  احادیث  روایی،  کتب  به  مراجعه  با 
و  حیوانات  ارزش  به  و  کرد  مطالعه  و  استخراج  زمینه 
حقوق این مخلوقات پی برد. در آثار و مکتوبات حکما و 
عرفای اسالمی نیز روایتهای فراوانی در ارزش گذاشتن 
به حقوق حیوانات و حمایت از آنها ذکر شده است که 
در این زمینه کتبی چند چاپ شده است که می توان 
با مراجعه به این کتب به رعایت حقوق حیوانات و به 
خصوص به نقش و اهمیت سگ در اسالم و نگاه عارفان 
دارد  ایرانی  فرهنگ  در  ریشه  که  به حیوانات  مسلمان 
واقف شد و از همه مهمتر اینکه چندین سوره هم در 

قرآن کریم نیز به نام حیوانات نامگذاری شده است.
از اطاله کالم پرهیز می کنیم و با بیان این مقدمه  این 
حقیقت مهم را متذکر می گردیم که حیوانات در اسالم 
در  آن جمله سگ  از  و  برخوردارند  ای  ویژه  از حقوق 
فرهنگ ملی و دینی ما از اهمیتی خاصی برخوردار است 
که می توان با مطالعه در تاریخ ملی و فرهنگ دینی و 

معارف اسالمی به اهمیت و حقوق این حیوان پی برد.
شد  گم  نبوتش  خاندان  بنشسست  بدان  با  نوح  پسر 
سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم 

شد
در  و  جهانی  جامعه  مسیر  در  نیز  ما  کشور  در  امروز 

حقوق  از  حمایت  در  و  جهان  در  که  حرکتی  راستای 
حیوانات به راه افتاده است انجمن هایی مردم نهاد تحت 
عنوان حمایت از حقوق حیوانات در نقاط مختلف ایران 
بیان  البته همانطور که  است که  افتاده  راه  به  اسالمی 
شد، به طور قاطع می توان به این حقیقت اذعان کرد 
و  ملی  فرهنگ  در  ریشه  مانده  مغفول  حقوق  این  که 
دینی خودمان دارد که به هر حال با بیداری و آگاهی 
جامعه جهانی و سازمان های مردم نهاد در دنیا در کشور 

عزیز ما هم به تبعیت از روند جهانی احیاء شده است.
است  این  شود  می  استنباط  نوشتار  این  از  که  آنچه 
که اینجانبان نه تنها با حقوق حیوانات مشکلی نداریم 
بلکه بر اساس مذهبی که به آن ایمان داریم و شغلی که 
در آن مشغول به خدمت می باشیم بیانگر این حقیقت 

می باشد.
مسئوالن  و  انجمن  بنیانگذاران  با  چند  سخنی  اما  و 

مربوطه:
در این خصوص الزم می دانیم به دست اندرکاران  ذی 
ربط و مسئوالن مربوطه این مهم را یادآوری کنیم، حاال 
مثابه جامعه جهانی  به  رفته  رفته  نیز  ما  که در کشور 
انجمن حمایت از حقوق حیوانات پایه گذاری شده است 
باید به لوازم و جوانب این مساله هم با دقت و با مطالعه 

پرداخته شود.
است  اهمیت  حایز  که  ای  نکته  باشیم  بین  واقع  اگر 
این است که این مکانی که امروز در شهر کرمان برای 
بدون  و  از سگ های بی سرپرست  حمایت و حفاظت 
صاحب در نظرگرفته شده است در جاده کوهپایه و در 
کشور  شرق  جنوب  دامداری  مجتمع  بزرگترین  جوار 
قرار گرفته است که تولید  کننده گوشت و شیر استان 
می باشد که متاسفانه مکان نامناسب و غیر کارشناسی 
شده در نگهداری از این حیوانات باعث ایجاد ناراحتی 
و معضالتی برای این مجتمع تولیدی و ساکنین منطقه 

شده است.
عدم رسیدگی مناسب و پایین بودن کیفیت نگهداری 
و  مناسب  تغذیه  عدم  و  نشدن  واکسینه  بعضا  و  سگها 
رها سازی باعث مخاطراتی در محدوده نگهداری  این 

حیوانات بی سرپرست شده است.
دارند،  استحضار  امر  این  متخصصین  که  همانگونه 
پناهگاه هایی که در راستای حمایت از حقوق حیوانات 
تعبیه و در نظر گرفته می شود در کشور های پیشرفته 
دنیا یک مبحث کامال تخصصی و کارشناسی می باشد و 
در این خصوص قبل از هراقدامی از جهت موارد قانونی 
و ثبتی نخست باید به مکانی که این مجموعه حفاظت 

شده در آن قرار می گیرد توجه شود.
و  پیشرفته  کشورهای  در  مسائل  این  خصوص  در 
برای  هایی  پناهگاه  تاسیس  جهت  در  ابتدا  در  مترقی 
حمایت و حفاظت از این قبیل حیوانات  مطالعات مکانی 
صورت می گیرد و پس از بررسی های الزم و کارشناسی 
شده  به ساخت مجموعه های استاندارد و با کیفیت، زیر 

نظر افراد متخصص می پردازند.
موارد  کنار  در  محیطی  زیست  مسائل  تردید  بی 
واکسینه  عدم  و  بیماریها  سرایت  و  شیوع  و  بهداشتی 
در  خصوص  به  صاحب  بال  سگهای  نامناسب  تغذیه  و 
مردم  گوشت  و  شیر  تولید  با  که  منطقه حساسی  این 
کرمان همراه است، اگر به آن توجه نشود تبعات جبران 
ناپذیری در تلفات دامی و انسانی در پی خواهد داشت. 
بزرگ  مجتمع  یک  کارکنان  عنوان  به  اینجانبان 
بی  سگهای  پناهگاه  جوار  در  که  تولیدی  و  دامپروری 
این  مدیریت  که  دارم  می  بیان  باشد  می  سرپرست  
مجتمع  بعضا با چالش روبه رو  شده است و در همین 
دیر  تا  که  گردیم  می  متذکر  امر  متصدیان  به  راستا  
نشده و خساراتی به بار نیاورده با ساخت یک پناهگاه 
و  زیستی  و  تولیدی  های  مکان  از  خارج  و  استاندارد 

افراد  از  استفاده  با  و  مربوطه  فواصل  حد  رعایت  با 
که  ای  آینده  تبعات  جلوی  کارشناس  و  متخصص 
در  ساکن  کودکان  و  افراد  سالمت  و  بهداشت  گریبان 
این منطقه را می گیرد و جان ساکنان را به مخاطره می 

اندازد گرفته شود.
به هر حال عبور و مرور سگ ها در خارج از پناهگاه 
و رها سازی آنها در جاده کوهپایه و بعضا حمله دسته 
این  در  ساکن  کودکان  به  گرسنه  های  سگ  جمعی 
می  نگهداری  محدوده  این  در  که  دامهایی  و  منطقه 
مطالعه جدی  نیازمند  دیگر،  معضالت  بسیاری  و  شود 
باید این مکان  است که در وهله اول و هرچه سریعتر 
با شرایط استاندارد منتقل کرد که  را به جای دیگری 
نباشد  تعارض  در  جامعه  سالمت  و  انسانها  حقوق  با 
ربط  ذی  مسئوالن  از  مذکور  موارد  به  عنایت  با  لذا  و 
تقاضا داریم تا دیر نشده و خسارت جبران ناپذیری به 
و  حل  را  موضوع  این  تر  سریع  هرچه  است،  بارنیامده 

فصل و تعیین تکلیف نمایند.
سالمت  و  حقوق  اول  وهله  در  بایستی  هرحال  به 
شهروندان و کودکان و بهداشت مواد غذایی که در این 
محدوده، تولید و به بازار عرضه می گردد را رعایت کرد 
رعایت حقوق  به  انسانها  رعایت حقوق  با  آن  از  بعد  و 
حیوانات  در کنار حقوق اشرف مخلوقات مبادرت کرد 
حمایت  خداپسندانه  کار  این  صورت  این  غیر  در  که 
و  کودکان  و  شهروندان  حقوق  اگر  حیوانات  حقوق  از 
مخاطره  به  و  کند  رو  روبه  چالش  با  را  آنان  بهداشت 
بیندازد، تبدیل به عملی برخالف رضایت خلق و خالق 

می شود.
که  امروز  کرمان  وزین  و  محترم  روزنامه  از  تشکر  با 
این کار خداپسندانه شرکت می  این مقاله در  با چاپ 

نماید.
کارکنان دامداری رشیدفرخی

سرویس اجتماعی کرمان امروز

های  بخش  لمس  از  که  بیاموزید  خود  کودکان  به 
حساس مانند دهان، چشم ها یا بینی بدون تمیز کردن 

دست های خود پرهیز کنند.
به عنوان والدین، احتماال مواجهه با یک ویروس که به 
اندازه آنفلوآنزا شایع نیست و هر فردی از جمله کودکان 
را تحت تاثیر قرار می دهد، بدون این که نشانه ای از 
ناپدید شدن آن در آینده نزدیک وجود داشته باشد و 
همچنین واکسنی برای متوقف کردن گسترش آن وجود 

ندارد، ذهن شما را مشغول کرده است.
 به گزارش گروه سالمت عصر ایران به نقل از "مدیکال 
دیلی"، شما باید تا حد امکان آرامش خود را حفظ کرده، 
به  توانند  می  که  اقداماتی  بر  و  کنید  پرهیز  نگرانی  از 
پیشگیری از ابتالی شما و اعضای خانواده تان به بیماری 
ناشی از کروناویروس جدید کمک کنند، متمرکز شوید.

به طور  اطمینان حاصل کنید که هر فردی در خانه 
منظم دست های خود را می شوید که روشی آزمایش 
شده برای پیشگیری از گسترش ویروس ها و عفونت ها 
محسوب می شود. دست های خود را به مدت 20 ثانیه 
با آب و صابون بشویید. اگر به آب و صابون دسترسی 
ندارید، استفاده از یک محصول ضد عفونی کننده مبتنی 
بر الکل مفید خواهد بود. ماده ضد عفونی کننده را روی 
دست های خود به خوبی پخش کرده و بین انگشتان 

خود را نیز پاک کنید. دست های خود را پیش و پس 
از خوردن غذا هم در زمان حضور در مکان های عمومی 
مانند پارک یا بیمارستان و هم زمانی که فردی مشکوک 

به بیماری یا بیمار در خانه شما حضور دارد، بشویید.
های  بخش  لمس  از  که  بیاموزید  خود  کودکان  به 
حساس مانند دهان، چشم ها یا بینی بدون تمیز کردن 
دست های خود پرهیز کنند. برای پاک کردن دهان و 
بینی کودکان دستمال به همراه داشته باشید و آن را 
بالفاصله پس از استفاده به صورت درست دور بیندازید.

مانند ورزش کردن، مصرف یک  عادات سالم  تشویق 
رژیم غذایی سالم و خواب کافی شبانه همگی به حفظ 

سالمت و قدرت سیستم ایمنی کودکان کمک خواهند 
کرد.

اطمینان حاصل کنید که فرزند شما واکسن آنفلوآنزا 
دریافت کرده باشد. این یک بیماری بسیار شایع و البته 

بسیار خطرناک است.
به فرزندان خود بیاموزید هنگام حضور در مکان های 
باشند.  کنند  می  لمس  که  سطوحی  مراقب  عمومی 
کودکان ممکن است هر چیزی که در اطراف آنها قرار 
داشته باشد را به طور غریزی لمس کنند. شما می توانید 
یک شی در دست فرزند خود قرار داده یا دست های وی 
را در دست خود نگه دارید. همچنین، پوشیدن دستکش 

می تواند مفید باشد و آنها را پس از بازگشت به خانه 
ماده ضد  و  بشویید. همراه داشتن دستمال  توانید  می 
عفونی کننده برای تمیز کردن صندلی ها، میزها یا اشیا 
دیگر در مکان های عمومی پیش از استفاده از آنها نیز 

ایده خوبی است.
آیا اجتناب از افراد بیمار به معنای ماندن در خانه است؟

تا حد امکان فاصله خود را از افراد بیمار حفظ کنید. 
از  غیبت  خانه،  در  دائمی  حضور  معنای  به  این  البته 
مدرسه یا رد کردن دعوت برای یک مهمانی نیست، مگر 
بحران کروناویروس جدید  این موضوع همانند  این که 
ویژه  به  روید،  می  بیرون  که  زمانی  باشد.  توصیه شده 
در مکان های عمومی، به عالئمی مانند عطسه و سرفه 
در افراد دیگر توجه داشته باشید و فاصله ایمن را تا حد 

امکان از آنها رعایت کنید.
این  هستید،  خود  خانه  در  افرادی  میزبان  که  زمانی 
وظیفه شماست که از آنها بخواهید در صورت ابتال به 
بیماری از شرکت در این مراسم خودداری کنند. افزون 
در  نزدیک  دست  کننده  عفونی  ضد  ماده  یک  این،  بر 
ورودی قرار داده و از مهمانان خود بخواهید هنگام ورود 

از آن استفاده کنند.
اگر یکی از اعضای خانواده شما دچار تب یا سرفه است، 
بهتر است در خانه بماند تا حال وی بهتر شود. چه عالئم 
با کروناویروس جدید در ارتباط باشند یا خیر، احتمال 
بروز مساله ای واگیردار وجود دارد. همچنین، شما قصد 
ندارید که دیگران را به واسطه عطسه یا سرفه کودک 

خود دچار ترس و نگرانی کنید.
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نقد و بررسی فیلم مغز استخوان و هر آنچه باید درباره این فیلم بدانید

تاثیر ویروس کرونا بر صنعت جهانی چاپ و نشر

سرویس هنری کرمان امروز

  فیلم مغز استخوان داستان انتخاب هاست. کاراکترهایی 
که باید تصمیم بگیرند و بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنند. 
اما مجید که در یک قدمی مرگ ایستاده دست به انتخابی  

می زند که متفاوت است.
است  بهار  پسر  بداغی  پیام  درباره  استخوان  مغز  فیلم   
روش ها  تمام  امتحان  بعد  دکتر   دارد.  سختی  بیماری  که 
بهار  می دهد.  پیشنهاد  پیام  درمان  برای  احتمالی  راه  یک 
تصمیم می گیرد برای درمان پسرش به هر قیمتی آن روش 
را امتحان کند. حمیدرضا قربانی که سابقه همکاری با اصغر 
فیلم سینمایی خانه ای در  از ساخت  بعد  دارد،  را  فرهادی 
خیابان چهل و یکم فیلم مغز استخوان را در ژانر اجتماعی 

ساخته است.
انتخاب در یک قدمی مرگ!

تراژدی  است.  تراژدی  یک  داستان  استخوان،  مغز  فیلم   
انتخاب بین دوراهی است. انتخاب بین بد و بدتر. قهرمان 
داستان تراژدی ناگزیر از انتخاب است. نمی تواند صرف نظر 
هم  بی مکافات  انتخاب  گیرد.  پیش  را  سومی  راه  یا  کند 

نیست. قهرمان تراژدی بعد از انتخاب باید تاوان بدهد.
مادری  است.  مادر  یک  قهرمان  استخوان  مغز  فیلم  در 
گود  بیرون  برای  می گیرد.  قرار  نامتعارف  موقعیتی  در  که 
مغز  فیلم  مادر  برای  اما  است،  آسان  انتخاب  نشسته ها 

استخوان، چنین نیست.
کمی  بازی اش  است.  مادر  نقش  بازیگر  ایزدیار  پریناز 
است.  مریض  پسری  مادر  او  بگذریم.  اما  است،  تکراری 
البالی  اینکه  تا  ندارد.  زندگی  برای  زیادی  شانس  پسرش 
حرف های دکتر کورسوی امیدی پیدا می کند. قطعی نیست، 

ولی تنها امید مادر است.
هار، مادر فیلم مغز استخوان طاقت درد کشیدن پسرش 
باید  ندارد.  را  ندارد. طاقت سوال: »کی می ریم خونه؟«  را 
پسرش را نجات دهد. می ترسد خودش را نبخشد که کاری 

از دستش برمی آمده، ولی نکرده.
و  دنیا  لعنت  برایش  انتخاب  این  می کند.  انتخاب  بهار 
آن قدر  می کند.  محکوم  می کند.  منفور  را  او  است.  آخرت 

به  خطابش  و  عتاب  هم  فیلم  خبری  نشست  در  که  زیاد 
توهین  ایرانی  مادران  به  می گویند  می رسد.  ایزدیار  پریناز 

کرده است. اما آیا این کار را کرده است؟
اینجاست که می رسیم به خالصه ای که در داستان آمده:

»االن مساله ی شما چیه!؟ می خواین بگین قانونی نیست!؟ 
یعنی اینجا همه چی همیشه قانونی اتفاق می افته!؟هممون 

درستیم!؟ هیچکی هیچ غلطی نکرده تا حاال؟!«
بهار هم  نمی کند.  پا سست  انتخابش  در  تراژدی  قهرمان 
تا مغز استخوان تصمیمش می رود. هرچند که این بار کج 

محکوم است به نرسیدن.
است.  خاکی  و  فرعی  راه  با  استخوان  مغز  داستان  شروع 
هوای گرگ و میش. جواد عزتی بازیگر نقش مجید با دو مرد 
دیگر در میانه راه می ایستند. توضیح یک اتفاق با سوالی از 
مجید همراه است: »فکرهات رو کردی؟ می دونی قراره چی 

کار کنی؟«
انتخاب  باید  هم  استخوان  مغز  فیلم  دیگر  شخصیت های 
کنند. باید تصمیم بگیرند. بین عقل و احساس. بین وجدان 

و قانون. بین مرگ و زندگی.
بازی  می کند.  ایفا  حمیدیان  بابک  را  بهار  همسر  نقش 
ظریفی دارد. از قضا باورپذیر هم هست. حتی بیشتر از خود 
بهار. هیچ وقت نمی توان گفت: هیچ مردی چنین نمی کند. 
وجود  سینما  برای  حداقل  ندارد.  وجود  هیچ وقت  و  هیچ 

ندارد.
او باید بین عشق و غیرتش و زندگی پسری که دوستش 
دارد انتخاب کند. انتخاب می کند. انتخابی که ساده نیست و 
تاوانش فروپاشی است. برای فرافکنی به پسرش پناه می برد. 
رسیدگی و محبت به پسرش. نباید از یاد ببرد که تصمیمش 

برای که بوده است. نمی خواهد به بعدش فکر کند.
بهروز شعیبی در فیلم مغز استخوان وکیل است. یک وکیل 
به تصمیم گیری می زند.  او هم جایی دست  ارزشی.  تقریباً 
باید چشم هایش را ببندد روی حالل و حرام اتفاق. حقیقت 
ماجرا را ندیده بگیرد و وظیفه اش را انجام دهد. وکیل هم 

تصمیمش را می گیرد.
پهلو  نقشش  که  مجید  برادر  پورفرج  نوید  به  می رسیم 
بین  او  انتخاب  زده.  زنگ  کوچک  مغز های  فیلم  به  می زد 
برادر  انتخاب  تهدید.  و  است  تسلیم  اطاعت.  و  است  انتقام 

مجید آخر و عاقبتش معلوم نیست.

که  آن قدر  می شود.  گسترده  استخوان  مغز  فیلمنامه 
نمی تواند خودش را جمع و جور کند. آن قدر که در سالن 
فیلم چگونه  که  باشد  به ساعت  باید یک چشمتان  سینما 

قرار است به سرانجام برسد!
آخرش هم می رسد به پایان باز. پایان بازی که تداعی گر 
داستان معروف معلم نقاشی سهراب سپهری است. آن جا که 
معلم نقاشی چمن کشید زیر پای اسب. فیلمنامه نویس هم 

برای آخر و عاقبت بعضی کاراکتر ها چمن کشید.
اما تکلیف مجید مشخص است. آنکه در یک قدمی مرگ 
ندارد.  گناه  ارزش  عشقی  هیچ  که  می داند  خوب  ایستاده 

ارزش خطا ندارد.
اگر هر کسی مرگ پیش  شاید خیلی شعاری شود، ولی 
چشمش ببیند، تصمیم هایش در زندگی همینی که هست 

می ماند؟!
 بر خالف تصویر مکرر زن در فیلم های امسال جشنواره 
زنی  است.  ایستاده  طغیان گر  زنی  فیلم  این  در  فجر،  فیلم 
که اگرچه این بار هم نه برای خودش، که برای حفظ جان 

فرزندش، ترمز بریده و رفتن تا ته خط را انتخاب می کند.
دادن سهم  از دست  بهای  به  را  کار  که سخت ترین  زنی 

خوشایند خودش از زندگی برمی گزیند. نمی دانم از کجای 
عرف و عادت ما می آید که برای چنین انتخابی این اندازه 
باید بها بدهد، اما او خرق عادت می کند. روبه روی قانون و 
تا از دست دادن  او تا آخر همه ممکن ها،  حکم می ایستد. 
ماندن  زنده  برای  مختصر  امکان  آن  تا  می رود  چیز  همه 

پسرش را هم امتحان کرده باشد.
ایده  با  اجتماعی  درام  یک  درست.  چیز  همه  این جا  تا 
از خرده روایت ها زمین خورده  اما داستان  مرکزی جذاب. 
فرصت  حاشیه ای  آدم های  داستان  موازی  کردن  باز  است. 
مناسب برای پرداخت تنه داستان اصلی را از بین برده است.

را  مدتی  می شوید  کاراکتر ها  جهان  وارد  جایی  از  شما 
نمی شوید.  از هیچ کجا خارج  ولی  می روید،  پیش  آن ها  با 
این  نام  می رود.  به هوا  و  می شود  پودر  چیز  همه  ناگهان 
قوانین خودش  باز  پایان  نیست.  باز  پایان  پایان بندی دیگر 
را دارد. نمی توانید هرجا که دلتان خواست داستان را رها 
با  از سال ها زندگی  بعد  از خوشی  کنید. درست وقتی زن 

سختی می گذرد.
درست وقتی تن می دهد به آن تصمیم سخت رفتن سراغ 

همسر سابقش.

درست وقتی بعد از همه جنگیدن ها و انجام مراحل غیر 
قانونی می رسد به جایی که دنبال رسیدن به آن بوده است، 
با مردی مواجه می شویم که از ابتدای فیلم از او هیوالیی 

ساخته اند.
تصور  بیمارستان  در  بستری  و  با شخصیتی عصبی  را  او 
ایستاده  درستی  جای  می بینیم  را  او  وقتی  اما  می کردیم، 
است و چنان موضع انسانی می گیرد که ما به همه چیز شک 
می کنیم. به همه داستانی که بخش عظیمی از آن را از زاویه 
دید زن اصلی فیلم با بازی پریناز ایزدیار دیده ایم و درست 
در جایی که قرار است داستان ثمر بدهد همه چیز نقش 

بر آب می شود.
مغز استخوان بیشتر از هر فیلم دیگری فیلم قضاوت و زاویه 
دید است. هرکدام از سه شخصیت اصلی فیلم زن، همسر 
رفتار  و  باید  که  ایستاده اند  جایی  او  سابق  همسر  و  فعلی 
روایت  رخداد های  سلسله  در  اما  می دهند،  انجام  درستی 

کارکتر ها و پرداخت شخصیتی آن ها پیش برنده نیستند.
با تمام این تفاسیر فیلم برای من فیلم مهمی است. فیلم 
زنی که روی خواست خودش سماجت می کند و مهم تر از 
آن مردی که برای خاطر عشق، برای خاطر آن الیه رقیق 

انسانیت از همه چیز خودش، می گذرد.
زنانگی.  و  رابطه  از  نادیده ای  عمد  به  و  نادر  تصویر 
پرداخت  از  فیلم ها مملو  از هر دوره دیگری  بیشتر  امسال 

جنسیت زده نقش زن هاست.
بالکش و پرستار و منفعل. زن های فیلم های سال آینده 
سینمای ایران به اتفاق یا مدام در حال مراقبت هستند آن 
هم نه مراقبت عاقالنه و همدالنه بی دلیل فقط جور کشی 

می کنند یا در حاشیه قرار دارند.
حتی  او  می کند.  قیام  زنی  استثنا  به  فیلم،  این  در  اما 
علیه خودش هم قیام می کند. علیه عواطف و زنانگی اش 

می آشوبد تا بچه ای را از مرگ نجات دهد.
اما چارچوب هایی را می شکند که به نظر می رسد دست کم 
و خلل ناپذیرتر  مستحکم تر  ایرانی  زن  از  تصویر  بازتاب  در 
از پیش شده است. مغز استخوان برای من از همین جهت 
فیلم مهمی است. فیلم اتمسفر و موقعیت شکستن قواعدی 
که شاید در همین ابتدای بازی جواب ندهد، اما شروع راهی 

است که من به آن امیدوارم.
 منبع: روزنامه ایران

از  کرونا  ویروس  با  درگیر  کشورهای  از  بسیاری 
بازار کتاب و صنعت چاپ و نشر گزارش می  رکود 

دهند.
از  نقل  به  ایران  کتاب  خبرگزاری  گزارش  به    
از  بسیاری  در  کرونا  ویروس  انتشار  پابلیشرزویکلی، 
و  روزمره  زندگی  بر  منفی  تاثیر  جهان  کشورهای 
کسب و کارهای صنعتی و غیرصنعتی گذاشته است 
به طوری که بسیاری از حرفه های مربوط به کاالهای 
مصرفی و خدماتی به حالت تعطیل و نیمه تعطیل 

درآمده است. 
ترجیح  جهان  کشورهای   سایر  و  چین  در  مردم 
می دهند تنها کارهای ضروری زندگی خود را انجام 
دهند و از حضور در اماکن عمومی پرهیز کنند. در 
این کشور بسیاری از صنایع مربوط به چاپ و نشر از 
جمله کتابفروشی ها تعطیل یا نیمه تعطیل هستند و 
بسیاری از رویدادهای فرهنگی و ادبی نیز لغو شده 

است. 
جهان  کشورهای  بیشتر  در  کتاب  نمایشگاه های 
کتاب  نمایشگاه  آن  اخیر  نمونه  که  شده  تعطیل 

بود  قرار  آینده  هفته  بود.  نیویورک  شهر  و  بولونیا 
نیویورک میزبان ناشران و فروشندگان کتاب کودک 
شیوع  احتمال  خاطر  به  که  باشد  اسباب بازی  و 

ویروس کرونا تعطیل شده است. 
ناشران در چین و بیشتر کشورهای درگیر  بیشتر 
در  مالحظه ای  قابل  فروش  کاهش  ویروس  این  با 
کتاب ها سایر محصوالت فرهنگی گزارش می کنند. 
بازار  زبان  انگلیسی  کتاب های  ناشران  تمام  تقریباً 
این  بازارهای  عمده ترین  از  یکی  که  چین  کتاب 
در  و  داده اند  از دست  را  کتاب ها محسوب می شود 
این میان حتی آمازون نیز دچار خسارت های زیادی 

شده است. 
آمازون بسیاری از خدمات خود را به مشتری های 
مسئوالن  اخبار  منتظر  و  است  کرده  معلق  چینی 
دولتی این کشور برای پاکسازی کشور از این ویروس 
به  چین  داخل  از  خوبی  خبرهای  ظاهراً  ولی  است 

گوش نمی رسد. 
آمارهای منتشر شده توسط موسسات دولتی چین 
و همچنین موسسات تحقیقاتی بین المللی مثل بوک 

اسکن نشان می دهد این وضعیت اسفناک بازار کتاب 
و طبق  داشت  ادامه خواهد  نیز  آینده  در سال های 
رکود  این   2024 سال  تا  موسسات  این  پیش بینی 

ادامه دارد. 
روزنامه چینی ساوت چایناپست هفته گذشته در 
گزارشی از تعطیلی 70هزار کتاب فروشی در سراسر 

این کشور خبر داده بود که تقریباً 90درصد از کل 
کتاب فروشی های چین را شامل می شود. بسیاری از 
خرده فروشان و فروشگاه های آنالین کتاب امیدوارند 
این بحران به زودی تمام شود ولی »اولیویا ویلسون« 
هاگتون  اسباب بازی  تولید  شرکت  اجرایی  مدیر 

میفین زیاد به این ماجرا خوش بین نیست. 
تولیدکنندگان  بزرگ ترین  از  یکی  میفین  شرکت 
قرار  است که  و کتاب کودک در چین  اسباب بازی 
بود هفته آینده در نمایشگاه کتاب کودک نیویورک 
پابلیشرزویکلی  با سایت  یابد. وی در گفتگو  حضور 
صنعت  همچنین  و  صنعت  این  مبهم  آینده  درباره 
نشر و چاپ کتاب برای کودکان می گوید که به طور 
حتم در مورد دیگر حوزه های نشر و چاپ هم صدق 

می کند. 
کودک  کتابهای  چاپ  حوزه  چینی  فعال  این 
تا هفته ها  اعتقاد دارد هرچند ممکن است ویروس 
و ماه های آینده به طور کامل پاک سازی شود ولی 
را  کتاب  بازار  آن  به  ابتال  از  ناشی  ترس  همچنان 

تحت تاثیر قرار می دهد.
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آشنایی بازندگی دکتر محمود حسابی؛   پدر علم فیزیک ایران چگونه مردی بود؟

سرویس ادبی کرمان امروز 

محمود حسابی )زاده ۳ اسفند ۱۲۸۱ در تهران – درگذشت 
۱۲ شهریور ۱۳۷۱ در ژنو( با نام اصلی محمود خان میرزا 
حسابی یک فیزیکدان و سناتور هسته ای ایران بود، دکتر 
حسابی وزیر آموزش و پرورش ایران در کابینه نخست وزیر 
محمد مصدق بود وی در زمان سلطنت پهلوی و بنیان گذار 

فیزیک و مهندسی دانشگاهی در ایران بود.
 حسابی در تهران در خانواده عباس و گوهرشاد حسابی 
متولد شد. زادگاه خانواده وی تفرش  در استان مرکزی  ایران 
است. در سن چهار سالگی  خانواده وی به بیروت نقل مکان 
کردند و در آنجا حسابی در دبستان تحصیل کرد. او هنوز 
در دوران دبیرستان بود که جنگ جهانی اول شروع شد و 
مدارس فرانسوی زبان تعطیل شدند. حسابی تحصیالت خود 
را ۲ سال در خانه ادامه داد و در سال ۱9۲۲، وی مدرک 

مهندسی راه را از دانشگاه آمریکایی بیروت به دست آورد.
سالگی  نوزده  در  و  ادبیات  لیسانس  سالگی  هفده  در   
لیسانس بیولوژی را اخذ نمود. پس از آن در رشته مهندسی 
بیروت  در  مهندسی  فرانسوی  دانشکده  از  ساختمان  و  راه 
فارغ التحصیل شد. در آن دوران با اشتغال در نقشه کشی و 
راهسازی به امرار معاش خانواده کمک می کرد. او همچنین 
در رشته های پزشکی، ریاضیات و ستاره شناسی به تحصیالت 
دانشگاهی پرداخت. پس از مدت کوتاهی کار به وزارت راه 

بیروت پیدا کرد.
 شرکت راهسازی فرانسوی که او در آن مشغول به کار بود، 
به پاس قدردانی از زحماتش، وی را برای ادامه تحصیل به 
فرانسه اعزام کرد. در سال ۱9۲۴ میالدی به مدرسه عالی 
برق پاریس راه یافت و در سال ۱9۲۵ میالدی فارغ التحصیل 

شد.
 حسابی برای تحصیالت بیشتر به پاریس سفر کرد  و بعدها 

درجه دکترا در سال ۱9۲۷ به وی اعطا شد.
 در تهران ، حسابی وابسته به دانشگاه تهران بود و دانشکده 
در  او  کرد.  مدیریت می  را  دانشگاه  مهندسی  و  علوم  های 
زمان تحصیل در دانشگاه ، معلم النوش تریان بود . در ژوئن 
سال ۱9۵۱  حسابی در یک هیات استانی سه نفره شرکت 
نفت ایران شرکت کرد و به جانشین تعیین شده شرکت نفت 
انگلیس-ایران منصوب شد. در دسامبر سال ۱9۵۱ ، وی به 
عنوان وزیر آموزش و پرورش جایگزین کریم سنجابی شد. 
در  ایران  نماینده  و ۱969  حسابی  بین سال های ۱96۱ 
کمیته علمی و فنی ، کمیته سازمان ملل در استفاده صلح 

آمیز از فضای بیرونی بود.
 طی سال ها تحقیق و مطالعات علمی در دانشگاه های معتبر 
"اینشتین"،  پرفسور  نظیر  بزرگ جهان  دانشمندان  با  عالم 
"شرودینگر"، "بورن"، "فرمی" و چندین فیزیکدان دیگر و 
همچنین علمای بزرگ مانند "راسل" و "آندره ژید" همکاری 
"آلبرت  پروفسور  ایرانی شاگرد  تنها  و  داشته  نظر  تبادل  و 

اینشتین" بود.
 زبان های خارجی سید محمود حسابی 

فرانسوی،  عربی،  زبان  به  فارسی،  زبان  بر  عالوه  حسابی 
انگلیسی و آلمانی تسلط داشت. در تحقیقات علمی خود از 
زبان های سانسکریت، التین، یونانی، پهلوی، اوستایی، ترکی، 

ایتالیایی و روسی نیز استفاده می نمود.
 منصب های سیاسی

سناتور  یک  حسابی  پهلوی،  سلطنت  حکومت  زمان  در 
و سوم مجلس  اول، دوم  در دوره های  تهران  انتصابِی شهر 
بود. وی همچنین وزیر فرهنگ کابینه محمد  ایران  سنای 

مصدق در سال های ۱9۵۱–۱9۵۲ بود.
 فعالیت های شغلی و اجتماعی

حسابی با وجود امکان ادامه تحقیقات در خارج از کشور 
تأسیس  و  نوین  علوم  پایه گذاری  به  و  بازگشت  ایران  به 
علوم  و  فنی  دانشکده های  عالی،  دانشسرای  و  دارالمعلمین 
و  راه اندازی  و  جزوه  و  کتاب  ده ها  نگارش  تهران،  دانشگاه 

پایه گذاری فیزیک و مهندسی نوین پرداخت.
 برخی از  اقدامات علمی  و خدمات دکتر حسابی:

_ اولین نقشه برداری فنی و تخصصی کشور )راه بندرلنگه 
به بوشهر(

به  تهران  )راه  ایران  علمی  و  مدرن  راهسازی  اولین   _
شمشک(

 _ پایه گذاری اولین مدارس عشایری کشور
_ پایه گذاری دارالمعلمین عالی
 _ پایه گذاری دانشسرای عالی
_ ساخت اولین رادیو در کشور

 _ راه اندازی اولین آنتن فرستنده در کشور
_ راه اندازی اولین مرکز زلزله شناسی کشور

 _ راه اندازی اولین رآکتور اتمی سازمان انرژی اتمی کشور
_ راه اندازی اولین دستگاه رادیولوژی در ایران

 _ تعیین ساعت ایران
_ پایه گذاری اولین بیمارستان خصوصی در ایران، به نام 

بیمارستان "گوهرشاد"
 _ شرکت در پایه گذاری فرهنگستان ایران و ایجاد انجمن 

زبان فارسی
_تدوین اساسنامه طرح تاسیس دانشگاه تهران

 _ پایه گذاری دانشکده فنی دانشگاه تهران

_ پایه گذاری دانشکده علوم دانشگاه تهران
 _ پایه گذاری شورای عالی معارف

در  کاربردی  اپتیک  سازی  عدسی  مرکز  گذاری  پایه   _
دانشکده علوم دانشگاه تهران

 _ پایه گذاری بخش آکوستیک در دانشگاه و اندازه گیری 
فواصل گام های موسیقی ایرانی به روش علمی

و  ابتدایی  نوین  آموزش  ریزی  برنامه  و  گذاری  پایه   _  
دبیرستانی

_ پایه گذاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
 _ پایه گذاری مرکز تحقیقات اتمی دانشگاه تهران

_ پایه گذاری اولین رصدخانه نوین در ایران
 _ پایه گذاری مرکز مدرن تعقیب ماهواره ها در شیراز

_ پایه گذاری مرکز مخابرات اسدآباد همدان
 _ پایه گذاری انجمن موسیقی ایران و مرکز پژوهش های 

موسیقی
_ پایه گذاری کمیته پژوهشی فضای ایران

ایستگاه هواشناسی کشور )در ساختمان  اولین  ایجاد   _  
دانشسرای عالی در نگارستان دانشگاه تهران(

 _ تدوین اساسنامه و تاسیس موسسه ملی استاندارد
رساله  و  کشور  نساجی  کارخانجات  نامه  آیین  تدوین   _

چگونگی حمایت دولت در رشد این صنعت

 _ پایه گذاری واحد تحقیقاتی صنعتی سغدایی )پژوهش 
هوش  اپتیک,  فیزیک  فیزیک,  الکترونیک,  در  صنعت  و 

مصنوعی(
در  )ژنراتور(  برق  تولید  آبی  آسیاب  اولین  اندازی  راه   _  

کشور
در  کاربردی  علوم  در  تجربی  های  کارگاه  اولین  ایجاد   _

ایران
 _ ایجاد اولین آزمایشگاه علوم پایه در کشور

_ تأسیس واحد تحقیقاتی صنعتی سعدایی )۱۳6۱(
_ تشکیل و ریاست کمیته پژوهشی ایران ۱۳6۰

 استاد همچنین در زمینه تحقیق علمی ۲۳  مقاله رساله و 
کتاب به به چاپ رساند که در برگیرنده زمینه های مختلف 
به ویژه فیزیک مدرن، واژه های علمی، زبان فارسی و مباحث 
این  ذرات  بودن  بی نهایت  تئوری  است.  گوناگون  علمی 
شده  شناخته  جهان  فیزیکدانان  میان  در  ایرانی  دانشمند 
است و نشان "کومان دوردواللژیون دونور" بزرگترین نشان 

علمی کشور فرانسه به همین مناسبت به ایشان اهداء شد.
 جوایز و افتخارات

علمی  اول  “مرد  عنوان  به  سال ۱99۰  در  حسابی  دکتر 
جهان” برگزیده شد.

۱۳۴9 - دریافت عنوان »استاد برجسته دانشگاه تهران«

۱۳6۵ - برگزاری کنفرانس ساالنه فیزیک در ایران
)باالترین نشان علمی  فرانسه  لژیون دونور  دریافت نشان 

فرانسه(
 طرح تأسیس دانشگاه تهران

تأسیس  از  پس  فنی،  دانشکده  رئیس  نخستین  حسابی 
دانشگاه تهران بود. در مورد نقش محمود حسابی در تأسیس 
دانشگاه تهران عقاید مختلف و متفاوتی وجود دارد و برای 
نام گزارش یک  با  اکبر سیاسی در کتاب خود  نمونه علی 
زندگی طرح تأسیس دانشگاه تهران را به طور کامل توضیح 
می دهد و مشخص می شود که محمود حسابی هیچ نقشی 

در تأسیس دانشگاه تهران نداشته است.
محمود  دکتر  نقش  ادعای  مصاحبه ای  در  موحد  ضیاء   
حسابی در تأسیس دانشگاه تهران را کذب محض می داند. 
دربارهٔ محمود حسابی ُغُلوهای بسیار شده است، این غلوها 
کرده اند  تقاضا  ایران  مقامات  از  عده ای  که  است  در حدی 
شود.  برداشته  مؤسسات  و  ها  مکان  کلیه  از  را  ایشان  نام 
هیچ سندی وجود ندارد که محمود حسابی شاگرد اینشتین 
ساعت  یک  حتی  ایشان  زیاد  بسیار  احتمال  به  بوده است، 
هم شاگرد اینشتین نبوده است. دکتر محمود حسابی هیچ 
وی  به  که  تعریفی  نکرده است.  سوم  جهان  از  هم  تعریفی 
نسبت می دهند اولین بار توسط محمدحسین پاپلی یزدی 
استاد دانشگاه تربیت مدرس که مدتی در دانشگاه سوربن 
جغرافیایی  تحقیقات  فصلنامه  در  می کرده است  تدریس 

شماره 6۱ تابستان ۱۳۸۰چاپ شده است.
 گرچه باز هم عده بسیاری هستند که گفته های باال را 
رد کرده و گفته اند ایشان سزاوار تمام این تقدیرها و حتی 
بسیار بیشتر از آن نیز هستند و مصاحبه های بسیاری با پسر 
ایشان )ایرج حسابی( شده و او نیز از پدرش بسیار دفاع کرده 

که شنیدنی است.
 در گذشت

به  که  ایران  فیزیک  کنگره  6۰  سال  سال  ۱۳66  در  در 
مناسبت بزرگداشت استاد برگزار شد ازخدمات دکترحسابی 
آمد. محمود  به عمل  قدردانی  ایران  فیزیک  پدر  به عنوان 
حسابی در ۱۲ شهریور سال ۱۳۷۱ هجری شمسی هنگام 
معالجه بیماری قلبی در بیمارستان دانشگاه ژنو درگذشت. 

آرامگاه )خانوادگی( وی در شهر تفرش قرار دارد.
 کمی بعد از مرگ دکتر حسابی در سال ۱۳۷۲، خانه او 
تبدیل به موزه ای شد که در آن وسایل شخصی، مدارک 
علمی و تحصیلی، نشان ها و تقدیرنامه ها و عکس های قدیمی 
و متن نطق ها و نوشته ها، از جمله پژوهش های مربوط به 
بی نهایت بودن ذرات، در آن به نمایش گذاشته شده است. 
این موزه در خیابان تجریش - خیابان مقصودبیک قرار دارد.
منبع: فرارو

سرویس تاریخ و فرهنگ کرمان امروز 

در مخیلۀ آقا محمد خان قاجار که این سلسله را پایه گذاشت 
یا ناصر الدین شاه )که ۵۰ سال بی دغدغه بر تخت نشست و 
منهای عزل و قتل امیر کبیر و جدایی هرات با موضوع جدی 
دیگری رو به رو نشد و گلوله میرزا رضا کرمانی هم فرصت 
اندیشیدن به این اتفاق را به او نداد( نمی گنجید که سرنوشت 
آخرین پادشاه طایفه شان که اتفاقا دموکرات منش تر از اسالف 
خود بود مرگ در غربت و چهار سال پس از خلع از سلطنت 

باشد.
9۰ سال پیش، روزنامۀ اطالعات در شمارۀ ۱۰ اسفند ۱۳۰۸ 
خورشیدی از مرگ آخرین پادشاه قاجار در 9 اسفند ۱۳۰۸ 
خورشیدی خبر داد و در خبری زیر عنوان »فوت احمد میرزا 

پادشاه سابق ایران« نوشت:
»احمد میرزا پادشاه مخلوع سابق ایران که در پاریس اقامت 
داشت، چندی بود مریض و مشغول معالجه بود. مطابق خبری 
که چندی قبل واصل گردید کلیۀ او خراب و پس از عمل، یک 
کلیۀ او را خارج و کلیۀ دیگرش نیز خراب و مشغول معالجه 
واصل  برلن  بی سیم  وسیلۀ  به  امروز  که  خبری  مطابق  بود. 
نموده  فوت  پاریس  آمریکایی  مریضخانۀ  در  مشارالیه  گردید 
است. اینک عین خبر ذیال درج می شود: فوت شاه سابق ایران. 
پاریس- احمد میرزا شاه سابق ایران که از سال ۱9۱۴ تا ۱9۲6 

سلطنت نمود در مریضخانۀ آمریکایی پاریس فوت نمود«.
 )واژه " میرزا" اگر قبل از نام بیاید به معنی کسی است که با 
حساب و کتاب صاحب بنگاهی سر و کار دارد یا اهل خواندن و 
نوشتن است اما اگر بعد از نام به معنی " شاهزاده" است و یاد 
کردن از " سلطان احمد شاه" به عنوان " احمد میرزا" احتماال 
دوست  که  بوده  رضاشاه  و خوشایند  شاه  احمد  تحقیر  برای 
به  نیز  "سلطان"  استفاده شود.  "احمدشاه"  تعبیر  از  نداشته 
خاطر این بوده که نام او "سلطان احمد" بوده  نه این که به 
خاطر سلطنت، سلطان خوانده شود. از این رو  " سلطان احمد 

شاه" نادرست نیست(.
متضاد  گاه  و  متفاوت  احمد شاه  کارنامۀ  دربارۀ  ها  قضاوت 
است. همین چند روز پیش ترجمۀ مقاله ای از نوه احمد شاه در 
روزنامۀ دولتی ایران به چاپ رسید که در آن خانم مریم فاروقی 

قاجار می کوشد تصویری متفاوت از طایفه قاجار ترسیم کند.
اگر هم دربارۀ کلیت شاهان قاجار این تصویر مثبت نباشد 
)خصوصا به خاطر محمد علی شاه و فتح علی شاه که بخش 

هایی از سرزمین ایران در دوران سلطنت او جدا شد( اما قضاوت 
ها دربارۀ احمد شاه به نسبت مثبت تر و مالیم تر است. )هر 
چند نگاه به فتحعلیشاه هم واقع بینانه تر شده و این دیدگاه 
وجود دارد که با قدرت روسیه و ضعف مفرط توان تسلیحاتی 
ایران  آن روز همین که باقی ایران باقی ماند جای شکر دارد 
و تالش برای نزدیکی به فرانسه و نامه نگاری به ناپلئون برای 

خالصی از فشار دو قدرت روس و انگلیس قابل توجه است(.
  حسین مکی هم در »مختصری از زندگی سیاسی سلطان 
این  به  او ترسیم می کند  از  قاجار« تصویر مثبتی  احمد شاه 
خاطر که »سلطنت کرد نه حکومت« و یادآور می شود: مگر 

آرمان مشروطه جز این بود؟
احمد  کتاب »سیمای  در  االسالمی  مقابل، جواد شیخ  در   
و  مظلومیت  »افسانۀ  به  خود  قول  به  می کوشد  قاجار«  شاه 

دموکرات َمِنشی او پایان دهد«.
با این که اسنادی منتشر شده که از روابط محرمانۀ احمد شاه 
با سفارت شوروی حکایت می کند اما انصاف این است که او 

وطن فروش نبود و پول دوست البته آری.
مهم ترین فراز زندگی احمد شاه البته امتناع از تأیید قرارداد 
۱9۱9 در ضیافت شام جرج پنجم پادشاه بریتانیاست که در 
کتاب »سیمای احمد شاه قاجار« هم به آن پرداخته شده و 
حتی در آثار مربوط به کودتای سوم اسفند ۱۲99 برخی ادعا 

می کنند سید ضیاءالدین طباطبایی با استناد به همین رفتار 
سفارت انگلستان در تهران را مجاب کرد که دولت مورد قبول 

بریتانیا را بر سر کار آورند.
داد ۱9۱9 در حضور جرج  قرار  تأیید  نطق  گفته می شود 
ششم را نصرت الدوله آماده کرده بود اما پادشاه جوان به وزیر 
هر  گفته ام  وثوق الدوله  و  تو  به  »مکرر  گوید:  می  خارجه اش 
وسط  مرا  پای  ولی  بخورید  بخورید،  می خواهید  که  ُگ...ی 

نکشید.«
در مقابل اما منتقدان می گویند درست است که در حضور 
پادشاه بریتانیا قرارداد ۱9۱9 میان ایران و انگلستان را تأیید 
نکرد ولی در ضیافت شام وزیر خارجۀ انگلستان همان موضع 
را تکرار نمی کند و گفته می شود این بار حتی به تلویح تأیید 

می کند.
و  بود  وطن فروش  اگر  باشیم  داشته  نظر  در  حال  این  با 
ناصر الملک  رجالی چون  داشت،  وثوق الدوله  مانند  شخصیتی 
و مستوفی الممالک و مشیر الدوله صدر اعظم او نمی شدند و 
و  بود چرا سفارتخانه  انگلستان  میل  باب  اگر  این که  مهم تر 
بعد وزارت خارجه شان از کودتای سوم حوت )اسفند( ۱۲99 

حمایت کردند؟
یادمان باشد در آن زمان کودتا به شکل تغییر دولت بود و 

نمی توانستند پادشاه را کنار بزنند.

مهم ترین استناد کسانی که احمد شاه را وطن فروش یا مزدور 
انگلستان حقوق می گرفته  از  این است که  انگلیس می دانند 

است.
در پاسخ اما گفته می شود ایران چنان به انگلستان مقروض 
بوده که کل بودجه در اختیار یک بانک انگلیسی قرار داشته 
و با این منطق نه فقط شاه که هر که از بانک انگلیسی حقوق 
می گرفته را باید مزدور انگلستان بدانیم حال آن که می دانیم 
نوع  و  نیست  وارد  رجال  از  شماری  به  نسبت  اتهامی  چنین 

مواجهه با قرارداد ۱9۱9 هم گویاست.
برخی از کسانی که انگ وطن فروش می زنند نیز به گفته 
هایی از او استناد می کنند که آکنده از انتقاد از جامعۀ ایران 
است. اما در واقع او از فضای آلوده سیاسی انتقاد می کند و 
از آن همه دروغ و خیانت و این به معنی بی عالقگی به ایران 
نیست و اساسا نمی توان مثل نقل و نبات به همه اتهام وطن 

فروشی و خیانت زد.
نظر داشت دوران  باید در  را هم  این  مقایسه  و  در قضاوت 
سلطنت او اگر بدترین سال های تاریخ معاصر شد به خاطر 
و  ایران  ارضی  تمامیت  تهدید  و  جهانی  اول  جنگ  با  تقارن 
تنش های ناشی از عملکرد پدرش بود و او را باید با پدرش 
مقایسه کنیم و این که راه محمد علی شاه را ادامه نداد و البته 

مشروطه خواهان هم اجازه نمی دادند.
پدر و مادرش به سفارت روسیه پناهنده شده بودند و سلطان 
احمد میرزای ۱۲ ساله با گریه و زاری به قصر سلطنتی آورده 
شد و به نوشتۀ سید حسن تقی زاده چندان بی قرار بود که حتی 
برود  زرگنده  به  پنهانی  و  االغ سوار شود  »شبی می خواست 

پیش پدر و مادرش اما موفق نشد!«
و  میرزا  کامران  پدربزرگش  البته  او  نوجوانی  دوران  در 
نایب السلطنه ها و اطرافیان تا توانستند سوء استفاده کردند و 
ارزیابی دربارۀ او باید با توجه به سن و سال و بعد از سن قانونی 
و نیز اوضاع و احوال مملکت باشد و این که قرار نبود حکومت 

کند و قرار بود فقط سلطنت کند.
دربارۀ ثروت او نیز از اموال عمومی برنداشت بلکه سود همان 
سرمایه گذاری  خارجی  بورس های  در  قبال  که  بود  پول هایی 
پیشنهاد  بود  قیمت  هر  به  پول  دنبال  اگر  وگرنه  بود  کرده 
رشوه برای کناره گیری به نفع رضاخان را می پذیرفت تا مسیر 

سلطنت را آسان تر طی کند.
احمد  علیه  منفی  تبلیغات  از  بخشی  است که  این  واقعیت 
شاه که سلطنت نمادین مطلوب مشروطه را اعمال می کرد در 
او بعدها شکل گرفت و آن قدر در عصر پهلوی  توجیه خلع 
دوره  در  رضاشاه  که  انتقاد شد  او  مدت  سفرهای طوالنی  از 

در  نرفت.)  دیگری  خارجی  سفر  به  ترکیه  جز  به  سلطنت 
دوران صدر اعظمی به عراق رفته بود(.

محمد  کنیم.  مقایسه  پدرش  با  را  شاه  احمد  است  کافی 
آزادی خواهان  با  و  بود  استبداد  بازگرداندن  علی شاه درصدد 
و مجلس آن رفتارها را داشت و خود سرانجام در ایتالیا جان 

سپرد و احمد شاه می کوشید پادشاهی مطابق مشروطه باشد.
پیش روی  گرفت:  را  او  توان  اساسی  بحران هایی  چند  هر 
نه  که  او  و  خان  رضا  ظهور  ناگهان  و  عثمانی ها  و  روس ها 
ایران  چون  برود  کنار  نه  و  کند  قدرت  اعمال  می توانست 
نمادین  پادشاه  همان  گرفت  تصمیم  می شد  قطعه قطعه 

مشروطه بماند و راهی فرنگ شد.
به این سفرهای طوالنی هم دو گونه نگریسته می شود: نگاهی 
که به منزلۀ فرار او از مشکالت و ترجیح لذت های پاریس بر 
از  که  نگاهی  و  باشی  آن  پادشاه  ولو  است  ایران  مشقت های 
با  مشروطه  پادشاه  تفاوت  به  احترام  مثابه  به  سفر  و  خروج 

شاهان مستبد یاد می کند.
به  احمد شاه  متفق اند که  قول  این  بر  اما  و مخالف  موافق 
سوگند خود در وفاداری به قانون اساسی مشروطه پای بند ماند 

و این بر هر بحث فرعی دیگر مقدم است.
کارنامۀ  از  بیش  نیز  شاه  محمدرضا  و  شاه  رضا  که  چندان 
خود در عرصه های عمرانی با میزان رعایت اصول قانون اساسی 
مشروطه داوری شدند و تاوان پرداختند و بیشتر بر پایۀ این 

اصل که حکومت می کنند یا سلطنت.
کما این که خواست دکتر مصدق از شاه هم جز این نبود 
و گویا همین دکتر مصدق در  نه حکومت  که سلطنت کند 
نامه ای موارد مطروحه در کتاب حسین مکی را دربارۀ احمد 

شاه تأیید می کند.
هر چند که سرنوشت احمد شاه که اصل سلطنت را از دست 
داد و ناگزیر از زندگی در تبعید شد در نگاه رضا شاه و محمد 
رضا شاه به ایده »سلطنت نه حکومت« تأثیر منفی گذاشت 
ولی اتفاقا روی آوری به سلطنت مطلقه هم آنان را از خلع و 

تبعید و مرگ در تبعید نرهانید.
در  ایران  آخر  پادشاه  چهار  هر  که  بود  این  سرنوشت  انگار 
تبعید و در غربت چشم از جهان ببندند. چه محمد علی شاه 
قاجار در پی سلطنت مطلقه )در ایتالیا( و چه پسرش احمد 
شاه قاجار و به دنبال سلطنت مشروطه )در فرانسه(. چه رضا 
با ۱6 سال سلطنت مطلقه )در ژوهانسبورگ( و  شاه پهلوی 
چه محمد رضا شاه پهلوی )با ۱۲ سال مشروطه و ۲۵ سال 

مطلقه( در مصر.
منبع: عصر ایران

نوشتاری درباره احمد شاه قاجار
 پادشاهی که می خواست سلطنت کند نه حکومت
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ساعت کار بانک های 
دولتی کم شد

ایسنا: شورای هماهنگی بانک های دولتی اعالم کرد که ساعت کاری 
بانک های عضو شورا در سطح کشور کاهش یافته است.

درپی شیوع ویروس کرونا در کشور، براساس اعالم شورای هماهنگی 
بانک های دولتی، ساعت کاری بانک های عضو شورا در تمام کشور از 
)دهم اسفند( تا آخر هفته )پانزدهم اسفند( از ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ خواهد بود.
ساعت کار کارکنان این دسته از بانک ها نیز ۸ تا ۱۳ اعالم شده است.

۱۳ توصیه برای این که کرونا
 وارد خانه  نشود

از  ماندن  امان  در  برای  حیاتی  ای  توصیه  این  ؛  بمانید"  خانه  "در 
کروناست چرا که خانه امن ترین جا در برابر این ویروس مرگبار است. اما 

چه کنیم که کرونا وارد خانه هایمان نشود؟
این  بر  تان  این است: مثل وسواسی ها عمل کنید. فرض  اصل کلی 
باشد که به هر چیزی که دست می زنید، قبل از شما یک فرد آلوده 
به کرونا آن را لمس کرده و ویروس را در آن به جا گذاشته است. تاکید 

می کنم: هر چیزی.
بنابراین بعد از لمس هر چیزی یا دست دادن با افراد )که نباید دست 
بدهید( ، به هیچ عنوان دست تان را به سمت صورت تان نبرید مگر آن 
که نیم دقیقه با آب و صابون مایع شسته یا با ضدعفونی کننده الکی 
تمیز کرده باشید. کرونا از طریق دهان و بینی و چشم و گوش وارد بدن 

می شود.
اما آنچه باید در خانه مورد توجه بسیار جدی باشد:

۱ - بالفاصله )تاکید می شود بالفاصله و فوراً ( بعد از ورود به خانه، دست 
ها و صورت خود را با آب و صابون مایع حداقل به مدت نیم دقیقه با 

دقت باال بشویید یا کاماًل ضدعفونی کنید.
لباس های  با  لباس هایتان را جایی نزدیک در ورودی درآورده و   - ۲
افرادی که در داخل خانه قرنطینه اند، یک جا نگذارید. حتی المقدور 

آنها را بشویید یا ضد عفونی کنید.
۳ - کفش ها را داخل خانه نیاورید یا همان جا دم در با فاصله از کفش 

های دیگران بگذارید.
4 - اگر در طول روز با جوراب جایی راه رفته اید، همان جا دم در جوراب 
هایتان را در آورید و پاها و جوراب هایتان را با آب و صابون مایع بشویید.
5 - حتی المقدور بعد از ورود به خانه یک دوش کوتاه بگیرید و خود را 

با آب و صابون بشویید.
6 - از هر کسی که وارد خانه می شود، اعم از آشنا و تعمیرکار و ... بدون 
هیچ تعارفی بخواهید قبل از هر کاری، دست هایش را با آب و صابون 

مایع بشوید یا ضد عفونی کند.
 7 - به هیچ عنوان با کسی که وارد خانه می شود دست ندهید و اگر 

دست دادید، فورا هر دویتان دست هایتان را بشویید.
 ۸ - خرید از جاهای شلوغ را به طور کامل متوقف کنید. وسایلی که 

از بیرون می خرید ممکن است دارای آلودگی ویروسی باشند. بنابراین:
* کیسه های نایلونی خرید را همان دم در خانه، خالی کنید و دور 

بیندازید.
* وسایل درون کیسه ها را همان ابتدای ورود به خانه، تا حد امکان 
ضد عفونی کنید. مثاًل اگر یک بسته شکالت خریده اید، یا بدنه بسته 
را ضد عفونی کنید یا شکالت را درون ظرفی خالی کرده و بسته اش 
را دور بیندازید. )یادتان باشد چیزهایی مانند بطری شیر، ظرف ماست، 
پک ماکارونی و ... در معرض آلودگی اند و ممکن است با دست خودتان 
یخچال یا قفسه های خانه تان را آلوده کنید. ضدعفونی بسته ها یادتان 

نرود.(
* فعال تا جایی که برایتان میسر است، اقالم غیر قابل شست و شو را 
نخرید، مثل قند و شکر فله، مرباجات باز، شیرینی، گل و ... . اقالم بسته 
بندی شده را هم حتماً از جاها و برندهای مجوز دار بخرید هر چند که 

باز احتمال آلودگی هست.
* از بیرون غذا سفارش ندهید و مواد غذایی را تا حد امکان به صورت 

پخته - کاماًل پخته - مصرف کنید.
مواد  اگر  بشویید.  کننده  مواد ضدعفونی  با  را  ها  و سبزی  ها  *میوه 
کمی  با  را  آنها  نداشتید،  سبزی  و  میوه  کننده  ضدعفونی  مخصوص 
مایع ظرفشویی و نمک شست و شو دهید. هر چند ممکن است مایع 
ظرفشویی گزینه مناسبی برای شستن میوه ها و سبزی ها نباشد ولی 
در شرایط اضطرار، بهترین گزینه ممکن برای از بین بردن ویروس های 

احتمالی روی آنهاست. عجالتاً ساالد نخورید.
 9 - وسایلی که از بیرون خانه می رسند را اگر قابل ضدعفونی اند ضد 
عفونی کنید و اگر نیستند، بعد از لمس شان، دستان تان را ضد عفونی 
کنید و آنها را در جایی مانند داخل کیسه نایلونی، دور از دسترس قرار 

دهید، مانند نامه، قبوض، محتویات خرید اینترنتی و ... .
۱۰ - وسایل داخل جیب تان را فراموش نکنید. مثل موبایل، ریموت، 
کلید، تسبیح، کارت بانکی، پول، تقویم، کاغذ، شانه، خودکار و ... . ممکن 
است همه مسائل گفته شده را کامال رعایت کنید ولی حواس تان نباشد 
و بعد از ورود به خانه موبایل تان را از جیب تان در بیاورید و آلودگی را 
از موبایل به دست ها و سپس به سایر افراد یا بخش های خانه منتقل 

کنید.
۱۱ - اگر پنجره خانه تان در طبقه همکف و کنار کوچه است و رهگذران 

از کنارش می گذرند، به هیچ عنوان بازش نکنید.
۱۲ - مراقب باشید حیوانات وارد خانه تان نشوند. اگر بالکن تان محل 
تردد حیوانات - مانند کبوتر و گربه - هست، مواد غذایی را آنجا نگذارید 

یا بالفاصله بعد از آوردن به داخل خانه، بشویید و ضد عفونی کنید.
ورود  باعث  خطا  درصدی  است  ممکن   ، اوصاف  این  همه  با   -  ۱۳
بنابر این در خانه نیز سطوح پر تماس مانند  آلودگی به خانه شود. 
دستگیره درها و پنجره ها و کمد ها و کابینت ها و یخچال و فریزر، 
ظرفشویی،  سینک  غذاخوری،  میز  آشپزخانه،  اوپن  تلویزیون،  کنترل 
و  ظرفشویی  و  لباسشویی  های  دکمه  آیفون،  های  دکمه  و  گوشی 
رایانه،  آرایش،  میز  تحریر،  میز  و صندلی،  مایکروفر، دسته های مبل 
شیرآالت،گوشی و دکمه های تلفن، اسباب بازی ها و ... )و خود ظرفی 
که مایع ضدعفونی کننده درون آن است( را مرتباً ضد عفونی کنید و 
البته دست هایتان را ولو در خانه به طور منظم با آب و صابون بشویید 

و به صورت تان نزنید.
توجه داشته باشیم که ویروس کرونا، شیوع سریع و تصاعدی دارد ولی 
با رعایت نکات بهداشتی و رفتاری شبیه افراد وسواسی - البته به طور 
موقت و تا نابودی کرونا - می توانیم تا حد زیادی خود و اطرافیان مان 

را از آن مصون نگه داریم.
رنج و بیماری از همه تان دور باشد و عمرتان طوالنی.

خبر ارتش:  
نگران فرزندان سرباز خود نباشید

راهنمای خرید نان جهت پیشگیری از سرایت کرونا

چگونه از پوست  در برابر شست وشوی زیاد محافظت کنیم؟

معاون تربیت و آموزش ارتش با بیان اینکه خانواده ها 
اماکن  تمامی  گفت:  نباشند،  خود  سرباز  فرزندان  نگران 
پادگان ها و مراکز آموزشی ایزوله هستند. به نقل از روابط 
تربیت  معاون  علیرضا شیخ،  امیر سرتیپ  ارتش،  عمومی 
 ۰۱ آموزش  مرکز  از  بازدید  حاشیه  در  ارتش  آموزش  و 
گرفته  اقدامات صورت  در خصوص  نزاجا  وظیفه  شهدای 
در ارتش جمهوری اسالمی ایران برای پیشگیری و مقابله 
با گسترش ویروس کرونا، اظهار کرد: قاعده نظامی گری در 
کل دنیا حکم می کند که در شرایطی که کشور با بحران 
را  خود  توان  و  آمادگی  نظامی  نیروهای  شود،  می  روبرو 
حفظ کنند تا بتوانند به سایر دستگاه ها و نیروها نیز کمک 
برسانند؛ به همین دلیل نیروهای مسلح در تمامی کشورها 
از جمله جمهوری اسالمی ایران بر این قاعده استوار هستند 
که نیروی انسانی خود را به عنوان ظرفیت های مورد نیاز 
جامعه در بهترین شرایط ممکن نگهداری کنند. وی ادامه 
داد: گسترش ویروس کرونا در سطح کشور به طور قطع 
به عنوان یک تهدید برای کشور محسوب می شود و ما 

بهترین  در  ها  پادگان  در  را  خود  انسانی  نیروی  سالمت 
شرایط بهداشتی محیطی لحظه به لحظه رصد کرده ایم.

معاون تربیت و آموزش ارتش در ادامه افزود: ما برای حفظ 
سالمتی کارکنان پایور و وظیفه محیط پادگان ها را کاماًل 
ایزوله کرده ایم لذا خانواده های سربازان اطمینان خاطر 
داشته باشند که فرزندانشان در پادگان ها از سالمتی کامل 

برخوردار خواهند بود.
سربازان  کرد:  خاطرنشان  ارتش  آموزش  و  تربیت  معاون 
پشتوانه روزهای سخت و بحرانی و سرمایه های نیروهای 
ایران  اسالمی  ارتش جمهوری  ماموریت  و  مسلح هستند 
حفظ این سرمایه ها در سالمت کامل است تا در شرایط 
بحرانی بتوانیم از نیرو و تخصص این عزیزان استفاده کنیم؛ 
در  بهداشتی  های  دستورالعمل  کلیه  رعایت  ضمن  لذا 
محیط های آموزشی، سعی می کنیم مرخصی های این 
عزیزان را در این ایام به گونه ای مدیریت کنیم تا ضمن 
سربازان  دفاعی،  های  آموزش  تداوم  و  رزمی  توان  حفظ 
مراکز آموزشی به موقع به مرخصی اعزام شده و در کنار 

خانواده هایشان باشند.
امیر شیخ در رابطه با سالمتی سربازان گفت: در واقع تمامی 
اماکن پادگان ها ایزوله هستند. همه ورودی ها و خروجی 
ها کنترل می شود. افراد هنگام ورود به پادگان غربالگری 

بیماری  به  مشکوک  فردی  چنانچه  و  شوند  می  پزشکی 
باشد از ورود این فرد به پادگان جلوگیری به عمل آمده و 
سریعاً شخص را به بهداری ها منتقل می کنیم. بنابراین 

جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

به نقل از انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران؛ یکی 
از اقدامات روزمره افراد، خرید نان و عملیات مربوط به 
آن است که می تواند یکی از راه های شیوع و ابتالی افراد 
گروه های حساس باشد؛ در این دستورالعمل روش خرید 

امن نان ارائه می شود.
بیرون در منزل، سفره  لباس های  از پوشیدن  ۱- پیش 
نان )پشت پالستیکی-رو پارچه ای( تمیزی را به صورت 
آن  پالستیکی  روی  که  نحوی  به  کنید،  آماده  شده  تا 

بیرون قرار گیرد.
۲- لباس های بیرون را بپوشید و با دست غیر غالب سفره 

نان را بردارید.
۳- از دست غالب برای پوشیدن کفش، باز و بسته کردن 

درب منزل و غیره استفاده کنید.
4- در نانوایی با همان دسِت غالب )آلوده( امور پرداخت 
را انجام دهید. 5- سفره خود را با دسِت غیرغالب )تمیز( 

بر پیشخوان پهن کنید.

انبر بر روی سفره  با  نانوا خواهش کنید نان ها را  6- از 
شما قرار دهد. البته حتی اگر با دست هم نان را به شما 
تحویل دهد انتظار می رود گرمای نان ویروس ها را از بین 

ببرد به شرط آن که نان واقعا داغ باشد.
7- لبه های سفره را با دست غیرغالب )تمیز( جمع کنید 

و نان ها را پوشانده و بردارید.
۸- همچنان نان ها را فقط با دست تمیز تا منزل حمل 

کنید.

9- در منزل بدون تماس دادن سفره با میز، از گوشه ی 
سفره گرفته و نان ها را بر روی میز که پیش از این سطح 
آن تمیز و ضد عفونی شده است و یا سبد مخصوص نان 

خالی کنید.
۱۰- سفره نان را در سبد لباس های در انتظار شستشو 

قرار دهید.
و  کنید  خارج  تن  از  را  خود  بیرون  لباس های   -۱۱

دست های خود را به شیوه صحیح بشویید.

کشور،  در  جدید  ویروس  کرونا  شیوع  دنبال  به   
یکی از توصیه های مهم بهداشتی، شست وشوی مکرر 
دست هاست؛ در حالیکه استفاده بیش از حد از مواد 
شوینده و ضدعفونی کننده می تواند به پوست دست، 

آسیب زده و منجر به بروز زخم یا اِگزما شود.
دکتر آرش ابطحیان-متخصص پوست در گفت وگو با 
اِگزما بر روی پوست دست  با اشاره به ایجاد  ایسنا، 
طبیعی  طور  به  گفت:  زیاد،  شست وشوی  دلیل  به 
یکسری مواد بر روی پوست قرار دارند که به نوعی 
مرطوب کننده و نرم کننده پوست محسوب می شوند. 
تشکیل  موادی  از  پوست  روی  چربی  حال  عین  در 

شده که در الکل و مواد شوینده حل می شوند.
زیادی  میزان  به  وقتی  اساس  همین  بر  افزود:  وی 
می شوییم،  الکل  یا  شوینده  مواد  با  را  دست هایمان 
چربی سطح پوست کاهش می یابد؛ به طوری که الکل 
چربی روی پوست را حل می کند و سایر مواد سطح 
پوست هم ممکن است با مواد شوینده از بین روند. بر 
این اساس به نوعی با شست وشوی زیاد الیه محافظ 

پوست را از بین می بریم.
ابطحیان ادامه داد: با از بین رفتن الیه محافظ، پوست 
آن ها  به  نسبت  این  از  پیش  که  عواملی  به  نسبت 
حساسیت نداشته، دچار حساسیت می شود که خود 

را به صورت اگزما نشان می دهد. اگزما همان چیزی 
و  پوسته ریزی  خارش،  قرمزی،  صورت  به  که  است 

التهاب پوست خودش را نشان می دهد.
از  این متخصص پوست تاکید کرد: برای جلوگیری 
باید به دفعات متعدد در طول روز  این اگزما  ایجاد 
از مرطوب کننده ها و نرم کننده های پوستی استفاده 
کنیم. ترجیحا هم از نرم کننده هایی استفاده کنیم که 
پایه ای از اُِسرین، اوره و ِسرآمیدها)یک خانواده بزرگ 
اصلی  مواد  بتوانند  که  دارند  مومی(  لیپیدهای  از 
جلوگیری  اگزما  بروز  از  و  رسانده  آن  به  را  پوست 

کنند.

بتواند  که  روغنی  نوع  هر  اینکه  بیان  با  ابطحیان 
نرم کننده یا مرطوب کننده باشد مناسب است، گفت: 
به  ترکیباتی هستند که  آنچه موثرتر است،  معموال 
از  را  آن ها  می توان  و  شدند  ساخته  علمی  صورت 

داروخانه ها تهیه کرد.
اگزمایی  که  کرد  توجه  باید  گفت:  همچنین  وی 
بیشتر  می شود،  ایجاد  خارجی  مواد  دلیل  به  که 
پوستی  بیماری  و  است  گذرا  پوستی  وضعیت  یک 
و  مرطوب کننده  مواد  از  اگر  و  نمی شود  محسوب 
هم  اگزما  شود،  استفاده  پوست  روی  بر  نرم کننده 

رفع می شود.

اتباع  ورود  محدودیت  تمدید  با  آمریکا 
این  کرد  اعالم  کشور  این  خاک  به  ایرانی 
افرادی که ۱4 روز پیش  محدودیت شامل 
از ورود به خاک آمریکا به ایران سفر کرده 

باشند، نیز می شود.
معاون  پنس  مایک  ان،  ان  سی  از  نقل  به 
تمدید محدودیت  با  آمریکا  رئیس جمهوری 
گفت:  کشور  این  خاک  به  ایرانیان  سفر 

ملیت های  با  افرادی  شامل  محدودیت  این 
مختلف که ۱4 روز پیش از ورود به آمریکا 

به ایران سفر کرده باشند، نیز می شود.
شهروندان  به  افزود:  همچنین  پنس 

به  سفر  از  می کنیم  توصیه  آمریکایی 
که  مناطقی  ویژه  به  کره جنوبی  و  ایتالیا 
کروناویروس در آن شیوع پیدا کرده است، 

خودداری کنند.

بیماری های  از  پیشگیری  کمیته  رئیس 
از  تهران  استان  بهزیستی  واگیردار 
با  تا  خواست  کودک  دارای  خانواده های 
کروناویروس  از  ناشی  نگرانی های  کنترل 
موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن کودکان 

نشوند.
امین شاهرخی در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه کودکان نیز مانند بزرگساالن احتمال 
گفت:  دارند،  را   ۱9 کوید  بیماری  به  ابتال 
در کودکان  بیماری  این  این حال شدت  با 
مثال  برای  است.  کمتر  بزرگساالن  نسبت 
افراد  می گیرد  مرغان  آبله  کودکی  وقتی 

بزرگسال  یک  وقتی  اما  شوند،  نمی  نگران 
بیماری  این  عوارض  نگران  همه  گیرد  می 
هستند. در خصوص بیماری کویید ۱9 نیز 

این مساله صادق است.
وی با بیان اینکه کودکان هم به این ویروس 
و  دارند  کمتری  عالئم  اما  می شوند  مبتال 
تا  سریع تر بهبود پیدا می کنند، اظهار کرد: 
کنون نیز هم مرگی در سن کودکان گزارش 

نشده است.
بیماری های  از  پیشگیری  کمیته  رئیس 
با اشاره به  واگیردار بهزیستی استان تهران 
مهدهای  در  ابتال  از  موردی  تاکنون  اینکه 

گزارش  آنها  تعطیلی  از  قبل  استان  کودک 
از  قبل  البته  کرد:  تصریح  است،  نشده 
دستورالعمل های  براساس  هم  کرونا  شیوع 
پذیرش  از  کودک  مهدهای  بهزیستی، 
امتناع  سرماخوردگی  به  مبتال  کودکان 

می کردند.
ویروس  این  شیوع  داد:  ادامه  شاهرخی 
بگیریم  جدی  را  آن  باید  و  است  واقعیت 
اما باید مراقب بار روانی کودکان باشیم. به 
طوریکه افزایش این نگرانی کارایی سیستم 
ایمنی بدن آنها را کاهش می دهد و در انجام 

کارهای روزمره نیز اختالل ایجاد می کند.

روحی  مسائل  و  استرس  اینکه  بیان  با  وی 
بدن  ایمنی  سیستم  کاهش  باعث  روانی 
می شود و بدن را برای ابتال به کروناویروس 
داد:  ادامه  می کند،  آماده  بیماری ها  بقیه  و 
افراد  اطالعات  افزایش  برای  رسانی  آگاهی 
یک  به  ابتال  حتی  تا  بگیرد  صورت  باید 
بیش  اضطراب  باعث  ساده  سرماخوردگی 
افراد  از حد در آنها  نشود. به همین دلیل 
باید بدانند که فقط  در صورت تشدید عالئم 
در  را  الزم  اقدامات  باید  افراد  سرفه  یا  تب 

خصوص این بیماری انجام دهند.

تمدید محدودیت سفر ایرانیان به آمریکا

با کنترل نگرانی مانع تضعیف بدن کودکتان در برابر کروناویروس شوید
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آموزش حضوری ساکنان مجتمع های 

مسکونی توسط پلیس کرمان

این   ۱۳ کالنتری  رئیس  همراه  به  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
فرماندهی از مجتمع مسکونی گارنت بازدید و مواردی را برای پیشگیری 

از سرقت به ساکنین این مجتمع یادآوری کردند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان 
، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان سرهنگ فداء با اشاره به فرارسیدن 
با  منزل  سرقت های  از  پیشگیری  خصوص  در  سال  پایانی  روز های 
دوربین های  نصب  همسایه،  از  همسایه  مراقبت  همچون  روش هایی 
مداربسته، آژیر خطر و نصب آن به مرکز ۱۱۰ و سامانه مها، عدم نگهداری 
طالجات در منزل و سپردن آن ها در صندوق امانات بانک ها و حفاظت 

فیزیکی منازل را از موثرترین راه های پیشگیری از سرقت دانست.
آنچه  به  بیان کرد:نسبت  از همسایه  مراقبت همسایه  او در خصوص 
در منزل همسایگان می گذرد و به نظرتان معمولی نیست مانند توقف 
خودرو های غریبه، رفت و آمد افراد مظنون توجه کنید و چنانچه سوءظن 

بیشتری داشتید حتما با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید.

کشف بیش از ۱۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از 

خودرو های سواری و وانت در بردسیر

فرمانده انتظامی بردسیر از کشف ۱۲ هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق 
از خودرو های سواری و وانت طی ۲ ماه گذشته در این شهرستان خبر 
داد و گفت: حمل سوخت از طریق خودرو های سبک یک عمل بسیار 

خطرآفرین است.
او با اشاره به دستگیری ۵ متهم تصریح کرد: مبارزه با قاچاق به ویژه 
قاچاق سوخت که لطمه بسیار بزرگی به سرمایه ملی محسوب می شود 
از اولولیت های ماموریتی پلیس است و از شهروندان نیز انتظار می رود با 

گزارش موارد مرتبط با تخلفات اقتصادی، یاریگر پلیس باشند.

شناسایی و دستگیری ادمین پیج 

اینستاگرامی"کراش یاب بم"

اعالم  طی  گفت:  خبر  این  تشریح  در  بم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
عفت  منافی  محتوای  انتشار  بر  مبنی  شهروندان  از  ای  عده  شکایت 
عمومی در صفحه"کراش"به اسم شهرستان بم، کارشناسان سایبری طی 
رصد اطالعاتی خود در مدت زمانی کوتاه موفق به شناسایی ۲ نفر متهم 
در این رابطه شدند که در یک عملیات ضربتی آن ها را دستگیر و به 

مرجع قضایی معرفی کردند.
به  اقدام  هویت خود  ماندن  پنهان  تصور  با  که  افرادی  کرد:  تصریح  او 
و  شناسایی  فتا  پلیس  توسط  قطعا  می کنند  اینترنتی  جرائم  ارتکاب 

برخورد قانونی انجام خواهد شد.

کشف ۱۷۵ کیلوگرم تریاک از پژو پارس

 در "رودبار جنوب"

فرمانده انتظامی"رودبار جنوب" از کشف ۱۷۵ کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک از 
یک دستگاه خودرو پژو پارس و دستگیری یک متهم در عملیات ماموران 
پاسگاه انتظامی"نهضت آباد" حین گشت زنی در یکی از روستا های این 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ فیروزبخت با اشاره به آثار مخرب موادمخدر اظهار مرد: بی شک 
از  و جلوگیری  مواد مخدر  با  مبارزه  در  احساس مسئولیت شهروندان 
قاچاق آن با ارائه اطالعات و اخبار پیرامون این معضل اجتماعی می تواند 

گام موثری در برخورد با قاچاقچیان و سوداگران مرگ باشد.

اعتراف سارق به ۱۵۰ فقره سرقت در کرمان

فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری یک سارق حرفه ای و کشف 
۱۵۰ فقره سرقت در عملیات ماموران انتظامی کالنتری ۱۳ شهر کرمان 

خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری افزود: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
مبنی بر وقوع چندین فقره سرقت محتویات خودرو و ساختمان های در 
حال ساخت در سطح شهر کرمان، دستگیری سارق یا سارقان و کشف 
اموال مسروقه در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

او افزود: در همین رابطه ماموران کالنتری ۱۳ شهرستان کرمان با انجام 
را  نفر سارق  پلیسی موفق شدند، یک  اقدامات اطالعاتی و  یک سری 
شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام قضائی وی را در داخل مخفیگاهش 

دستگیر و مقداری از اموال مسروقه را کشف کنند.
ماموران  تخصصی  بازجویی های  در  که  سارق  اظهارکرد:  ناظری  سردار 
انتظامی با شواهد موجود چاره ای جز بیان حقیقت نداشت به ۱۰۰ فقره 
حال  در  ساختمان های  از  سرقت  فقره  و ۵۰  خودرو  محتویات  سرقت 

ساخت در شهر کرمان اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به تحویل سارق به مراجع قضائی گفت: 
مبارزه هدفمند با سرقت هایی که بیشترین فراوانی را دارند، پیشگیری 
از افزایش سرقت ها، ایجاد ناامنی در مناطق جرم خیز، توسعه احساس 
امنیت روانی در جامعه و کم کردن فاصله زمانی کشف تا وقوع جرم از 
پلیس شهر  به طور جدی در دستور کار  برنامه هایی است که  جمله 

کرمان قرار دارد.
این مقام ارشد انتظامی استان در پایان از شهروندانی که از آنان سرقت 
شده است خواست که برای پیگیری پرونده و شناسایی اموال مسروقه 

خود به کالنتری ۱۳ مراجعه کنند.

جوانان  وزنه برداری  رقابت های  کرونا،  ویروس 
جهان را هم لغو کرد.

به گزارش خبرنگار گروه ورزش باشگاه خبرنگاران 
 weightliftinghouse از  نقل  به  جوان، 

شد.  لغو  جهان  جوانان  وزنه برداری  رقابت های 
مارس   ۱۴ از  بود  قرار  که  بازی ها  از  دوره  این 
به دلیل شیوع  برگزار شود،  رومانی  در کشور 

جهانی ویروس کرونا لغو شده است.

این دوره از بازی ها از سطح طالیی در گزینشی 
اما شیوع  بود،  برخوردار  توکیو  المپیک ۲۰۲۰ 
را  مسابقات  این  برگزاری  اجازه  کرونا،  ویروس 

نداد.

لغو شدن رقابت های وزنه برداری جوانان جهان 
در این مقطع از زمان، این احتمال را افزایش 
تاثیر  تحت  نیز  قاره ای  رقابت های  که  داده 

کرونا ویروس، لغو شود.

فرماندهی  ستاد  اجتماعی  معاونت  مسئول 
رمال  دستگیری  از  نرماشیر  شهرستان  انتظامی 
خبر  نرماشیر  شهرستان  در  کالهبردار  وفالگیر 

داد.
معاونت  مسئول  مقدم  زینلی  حسین  محمد 
شهرستان  انتظامی  فرماندهی  ستاد  اجتماعی 
استان  گروه  با خبرنگار  گو  و  در گفت  نرماشیر 
های باشگاه خبرنگاران جوان   بااشاره به، به دام 
در  نرماشیر گفت:  در  وفالگیر  رمال  افتادن یک 
کالهبرداری  بر  مبنی  شاکی  چند  مراجعه  پی 
و...  گرفتاری  رفع  خصوص  در  ودعانویس  رمال 
با اخذ مبالغی بیش از ۵۰۰ هزار تومان، بررسی 
امنیت  پلیس  ماموران  کار  دستور  در  موضوع 
واطالعات عمومی شهرستان نرماشیر قرار گرفت.

او ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته برای این 
پرونده با تالش پلیس امنیت و اطالعات عمومی 
به  تحقیقات  تکمیل  با  افزود:  شهرستان،  این 
دست آمده در پی اقدامات پلیسی وطی بازرسی، 

محل  شناسایی  با  متهم  این  دستگیری  برای 
اختفا او، دستگیر و اقالم و وسایل وآالت وادوات 

مرتبط با جرم مذکور کشف وضبط شد.
با  دعانویس  این  داد:  ادامه  مقدم  زینلی 

کشور  سراسر  از  زیاد  بسیار  مشتریان  داشتن 
وشهرستان ها مختلف استان به صورت حضوری 
از  روستایی  در  مجزا  تلفنی  خط  دو  با  وتلفنی 
شهرستان نرماشیر نوبت دهی و پذیرش داشته 

است.
فرماندهی  ستاد  اجتماعی  معاونت  مسئول 
تعداد  کرد:  عنوان  نرماشیر  شهرستان  انتظامی 
۳۰ قفل و ۴ کتاب قدیمی، ۲۲ دعای نوشته شده 
و تعدادی استخوان حیوانات از آن کشف وضبط 

شده است.
حال  در  متهم  این  کرد:  بیان  مقدم  زینلی 
شدن  مشخص  از  وپس  است  موقت  بازداشت 
شاکی ها وتکمیل پرونده، تا چند روز آینده حکم 

قطعی اعالم می شود.

لغو مسابقات وزنه برداری جوانان جهان به دلیل کرونا

پایان کار مرد فالگیر و دعانویس در نرماشیر

یک تیم فوتبال ایتالیایی به دلیل شیوع ویروس کرونا 
به طور کامل قرنطینه شد.

به گزارش  خبرنگار دنیای ورزش گروه ورزش باشگاه 
پیانسه  فوتبال  تیم  مترو,  از  نقل  به  خبرنگاران جوان، 

که در رقابت های سری C ایتالیا حضور دارد,۳ نفر از 
بازیکنانش و یکی از عوامل اجرایی به ویروس کرونا مبتال 
شده اند. به همین منظور این باشگاه طی بیانیه ای اعالم 
کرد بازیکنان بعد از سر درد و حالت تهوع به بیمارستان 

مبتال  کرونا  ویروس  به  شدند  متوجه  و  کرده  مراجعه 
شده اند. به همین دلیل این اعضای مبتال به طور کلی 
قرنطینه شدند و سایر بازیکنان تیم هم باید تحت مداوا 

قرار بگیرند و آن ها هم در قرنطینه به سر خواهند برد.

مهم ترین  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به  این  از  پیش 
دیدار هفته یعنی بازی تیم های فوتبال یوونتوس و اینتر 
که قرار بود برگزار شود لغو شد و به تاریخ ۲۴ اردیبهشت 

موکول شد.

سرویس ورزشی کرمان امروز

نمی توان  ویروس،  کرونا  باالی  شیوع  روز های  این  در 
افراد را از ورزش کردن منع کرد، اما باید نکاتی را مد 

نظر قرار داد.
کشورمان  وارد  ناخوانده ای  مهمان  اخیر،  روز های  در 
شده که روال عادی و طبیعی زندگی را تا حدی تغییر 
داده و متاسفانه بعضی از هم وطنان را بیمار، گروهی 
افراد  بعضی  مواردی  در  البته  و  نشین  خانه  را  دیگر 

جامعه را هم تا حدی غیرواقعی ترسانده است.
کرونا ویروس، فارغ از ماهیت، سرعت و گستره شیوع 
باال، آن قدر هم ترسناک نیست و با رعایت نکاتی ساده 
اگر  کرد.  جلوگیری  راحتی  به  آن  به  ابتال  از  می توان 
با رعایت موارد بهداشتی، تغذیه مناسب و نترسیدن، 
سیستم ایمنی بدن را تقویت کنیم به احتمال زیاد به 
ابتال بسیار  یا در صورت  کرونا ویروس مبتال نشده و 

راحت تر از حد تصور با آن خداحافظی خواهید کرد.
اما در کنار تمامی این موارد، گروهی از افراد جامعه که 
ورزش را در سبک زندگی روزانه خود دارند و یا ورزش 
به نوعی حرفه یا بخش مهمی از زندگی آن هاست، با 
چالش هایی مواجه هستند. مردد هستند که ورزش را 
برای مدتی ترک کنند و یا اگر بنا بر ادامه است، چطور 
با این شرایط ورزش یا در چه شرایطی موقتا فعالیت 

ورزشی خود را متوقف کنند.
در این مطلب، به بررسی برخی باید ها و نباید ها برای 

ورزشکاران عزیز حرفه ای و آماتور می پردازیم.
 در هنگام ورزش چه نکاتی را رعایت کنیم؟

باالبردن  در  ورزش  متخصصان،  و  پزشکان  گفته  به 
سطح ایمنی بدن بسیار موثر است و به همین جهت 
مثبت  تاثیر  ویروس  کرونا  به  ابتال  از  پیشگیری  در 
کنند که  توجه  نکته  این  به  باید  ورزشکاران  اما  دارد. 
در مکان های روباز، بیشتر از ورزش های هوازی استفاده 

کنند.
از  امکان  حد  تا  بوستان ها،  و  عمومی  مکان های  در 

تجهیزات ورزشی مستقر در پارک ها استفاده نکنید.
نکات  رعایت  ضمن  باید  هم  حرفه ای  ورزشکاران 
بیست  مدت  به  دست ها  مکرر  شستن  و  بهداشتی 
ثانیه، از تمرین کردن در کنار افرادی که مشکوک به 

ابتال هستند، خودداری کنند.
در  ورزش  برای  است  بهتر  گفت  باید  مجموع  در 
مکان های پرازدحام و شلوغ تا حد امکان حضور پیدا 

نکنید.
از  از شستن دست ها غافل نشوید و  در حین تمرین 
زدن دست ها به صورت، خصوصا چشم، بینی و دهان 
خود  دوستان  با  وجه  هیچ  به  کنید.  خودداری  جدا 

دست ندهید و روبوسی نکنید.
در زمان حضورتان در ورزشگاه و باشگاه، حریم ایمنی 
رعایت  شامل  ایمنی  حریم  این  کنید.  حفظ  را  خود 

فاصله ای ۱.۵ تا ۲ متری با دیگر ورزشکاران است.
محلول های  از  خود،  ورزش  محل  در  نکنید  فراموش 
دستانتان،  و  سطوح  کردن  تمیز  برای  ضدعفونی 

استفاده کنید.
تنگی  گلودرد،  سرفه،  مانند  مشکوکی  عالئم  چنانچه 
از  حتما  داشتید،  گوارشی  مشکالت  و  تب  نفس، 
اطرافیان فاصله گرفته و سریعا به پزشک مراجعه کنید.

اگر بیمار شده اید یا از فرد بیماری مراقبت می کنید، 
حتما از ماسک های استاندارد استفاده کنید و آن را با 
تعویض  موقع  به  مناسب،  دستورالعمل های  به  توجه 

کنید.
اگر به سرماخوردگی یا عفونت مبتال شدید، از حضور 

در باشگاه ها به شدت خودداری کنید.
درد  مانند  درد های  یا  سرماخوردگی  از  عالئمی  اگر 
گوش حس کردید، ورزش برای شما بی خطر است و 

می توانید به تمرینات خود ادامه دهید.
به خاطر داشته باشید که باید مایعات فراوان بنوشید، 
تغذیه مناسب و سالم داشته باشید و با مصرف موادی 
ایمنی بدنتان را تقویت  مانند ویتامین سی، سیستم 

کنید.
 در چه صورت ورزش نکنید؟

به طور معمول دمای بدن، حدود ۳۷ درجه سانتیگراد 
است. اگر دمای بدنتان باال بود و تب داشتید، از ورزش 
مختلفی  دالیل  به  می تواند  تب  کنید.  پرهیز  کردن 
یا  باکتریایی  عفونت های  دلیل  به  اغلب  اما  باشد، 

ویروسی ایجاد می شود.
ورزش کردن در هنگام ابتال به تب، بدن را با کم آبی 
مواجه می کند و می تواند تب را تشدید کند. از آن جا 

که تب باعث کاهش قدرت و توانایی بدنی می شود، 
احتمال آسیب در ورزش را باال می برد.

اگر مبتال به سرفه های مکرر به خصوص همراه با خلط 
بودید که ادامه دار هم بود، ورزش را تعطیل و حتما 

استراحت کنید.
یا  گوارش  دستگاه  بیماری های  از  نشانه هایی  اگر 
تمرینات  روزی  چند  داشتید،  معده  و  روده  التهابات 

ورزشی را متوقف کنید.
ورزش کردن، در طول ابتال به بیماری، پاسخ سیستم 

ایمنی بدن را موقتا، متوقف می کند.
بیماری ها  طور  این  که  جا  آن  از  موارد  این  کنار  در 
و  شده  منتقل  راحتی  به  هستند،  واگیردار  شدت  به 
دیگران را هم مبتال می کنند. پس در صورت ابتال به 
بیماری، چند روزی ورزش و فعالیت ورزشی را تعطیل 

کنید و در خانه استراحت کنید.
توصیه هایی برای مدیران باشگاه های ورزشی

انتقال  راه های  زمینه  در  باشگاه ها،  مربیان  و  مدیران 
و چگونگی پیشگیری از شیوع این بیماری و اهمیت 
رعایت بهداشت فردی در پیشگیری از ابتال به کوید ۱۹ 

کسب اطالع کنند و آموزش ببینند.
مدیران، در باشگاه های خصوصی در خصوص ماهیت 
و  محافظتی  اقدامات  شیوع،  وضعیت  بیماری، 
پیشگیرانه در محیط های پرجمعیتی مانند باشگاه ها، 
نیرو های خدماتی  آموزش  و  آگاهی بخشی  در جهت 
ورزشی  باشگاه های  کارکنان  دیگر  و  ورزش  سالن های 

تالش کنند.
در نهایت از ورزشکاران محترم، درخواست می شود در 
کارگاه هایی که به منظور آموزش چگونگی پیشگیری و 
مقابله با کروناویروس یا کوید ۱۹ برای ورزشکاران برگزار 
می شود، حضور و مشارکت فعال داشته باشند. در این 
زمینه مطالعه کنند و سطح آگاهی خود را باال ببرند.

و  آگاهی  و  عزم همگانی  نیازمند  کرونا،  از  پیشگیری 
نکات  رعایت  و  آگاهی  با  است.  ویروس  این  شناخت 
ایمنی و بهداشتی، سالمت خود و اطرافیان را تضمین 

کنید.

تیم فوتبال لیگ برتری به دلیل کرونا قرنطینه شد

ورزشکاران چگونه از ابتال به کرونا جلوگیری کنند؟

خبر

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
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و  ها  ترس  همه  با  کرونا  تب  که  است  هفته  دو  حدود 
است و  را درگیر خود ساخته  ما  زیبایش کشور  نا  اخبار 
از  بیش  ایم.  شده  شناخته  تلفات  پُر  کشورهای  از  یکی 
به  دو هفته است که مردم کشور در بیم و هراس مرگ 
سر می برند و عده ی بسیاری با قرنطینه کردن خود در 
خانه از این بیماری پیشگیری می کنند. عده ای هم که 
متاسفانه به دلیل ضعف فرهنگی در تجمعات شرکت می 
کنند و گهگاه در فضای مجازی می بینیم که این بیماری 
این  تا  کرمان  استان  اما  گیرند.  می  به سخره  را  کشنده 
بحرانی  وضعیت  در  هستم  قلم  به  دست  بنده  که  لحظه 
مردم  مطالبه  اما  است،  خرسندی  جای  که  نگرفته  قرار 
کرمان از مسئوالن این است که چرا برای حفظ وضعیت 
سفید کرمان هیچ تالشی نمی شود؟ مطالباتی که در ادامه 
مسئوالن  از  بعضی  حتی  و  مردم  توسط  خواند  خواهید 
دلسوز به ما انتقال داده شده است که از مدیر ارشد استان 

بپرسیم و پاسخ را نیز منتشر کنیم.
در هفته ای که گذشت ما شاهد تعطیلی مدارس بودیم 
با استاندارد جهانی بود.  اتفاقی بسیار خوب و مطابق  که 
اما یکی از مطالبات مردمی این است که این تعطیلی تا 
پایان تعطیالت نوروز ادامه داشته باشد و تعطیلی ادارات 
کارشناسان  نظرات  به  توجه  با  شود.  افزوده  آن  به  نیز 
وزارت بهداشت، این اپیدمی کشنده تا پایان فروردین ماه 
و شاید تا پایان بهار سال آینده ادامه داشته باشد. بنابراین 
شود  جامعه  تهدید  موجب  تواند  می  مدارس  بازگشایی 
محترم  استاندار  که  است  این  کرمان  مردم  درخواست  و 
اقدام  نوروز  تعطیالت  پایان  تا  تعطیلی مدارس  به  نسبت 

کند تا از رشد این بیماری جلوگیری شود.
نکته ی دیگر اینکه هر روز از طریق مردم به ما گوشزد 
می شود که چرا در شهر کرمان مراسم عروسی برگزار می 
شود؟ از استاندار محترم و علم گرای کرمان می خواهیم 
که در این زمینه به نهادهای نظارتگر و نظامی دستور داده 
شود تا با جدیت بیشتری ممنوعیت ها را پیگیری کنند و 
اینطور نباشد که عده ای مراسم خود را در این ایام تعطیل 
کنند و عده ای دیگر بی توجه به هشدارها مراسم را برگزار 
بیمار  تعداد  آینده شاهد  در  که  این شود  نتیجه  و  کنند 

بیشتری باشیم و کرمان مرز بحران را رد کند.
دیگر اینکه چرا در ورودی ها و خروجی های شهر کرمان 
ایست بازرسی سالمت برای تب سنجی و قرنطینه کردن 
نیست  این  منظور  شود؟  نمی  اندازی  راه  مشکوک  افراد 
مانند  به  توانیم  می  اما  شود،  قرنطینه  کرمان  شهر  که 
هرمزگان و مازندران این ایست بازرسی ها را دایر سازیم 
تهدید شود. درست است که  تا جان مردم کرمان کمتر 
فضای  امنیتی و ایجاد ایست بازرسی می تواند در روحیه 
مردم اندکی تاثیر منفی داشته باشد، بنابراین می توان از 
وجود  کرمان  شهرهای  بین  در  که  هایی  بازرسی  ایست 
دارد استفاده شود و توام با بررسی های امنیتی و مبارزه 

با قاچاق این بررسی نیز انجام شود.
سوال دیگر مردم کرمان این است که چرا با وجود اعالم 
وزارت بهداشت مبنی بر توزیع ماسک و مواد ضد عفونی 
کننده دربین مردم، پایگاه مشخصی در شهر کرمان معرفی 
نشده است و افرادی که نیاز به این وسایل دارند در شهر 
محتکران  دام  در  ایشان  از  بسیاری  و  هستند  سرگردان 
قیمت  با  را  ماسک  هستند  مجبور  و  شوند  می  گرفتار 
چند برابر از افرادی که اصال اجازه فروش مواد بهداشتی 
به صورت  این زمینه دولت  تهیه کنند. چرا در  ندارند  را 
شفاف عمل نمی کند و اگر بودجه ای اختصاص یافته است 
آن را اعالم کنند و اگر به کرمان بودجه نداده اند که بازهم 

با مردم درمیان گذاشته شود.
نکته دیگر اینکه چرا مراکز پُرخطری نظیر قلیان سراها 
را مجبور به تعطیلی نمی کنید تا بخش قابل توجهی از 
مراکز  این  در  مردم خنثی شود.  علیه  ویروسی  تهدیدات 

حتی با وجود اینکه از سرشلنگ های یکبار مصرف استفاده 
می شود، بازهم احتمال انتقال ویروس بسیار زیاد است و 
به  بیماری  انتقال  زمینه  در  خطر  پُر  های  مکان  از  یکی 
دیگران به شمار می آید. درخواست مردم کرمان این است 
تعطیل  موقت  صورت  به  کرمان  شهر  سراهای  قلیان  که 

شوند تا شاهد انتقال ویروس از این طریق نباشیم.
مورد دیگری که یکی از شهروندان کرمانی به آن اشاره 
اطالع  زمینه  در  شهرداری  رنگ  پُر  فعالیت  عدم  کرد، 
است. همانطور  تبلیغات شهری  ابزار  از  استفاده  و  رسانی 
که می دانیم یکی از مهمترین وظایف شهرداری ها حفظ 
تبلیغات  ابزار  از  استفاده  باره  این  در  و  است  مردم  جان 
شهری یکی از وظایف شهرداری به کار می رود که حتی 
باید به صورت رایگان در اختیار اطالع رسانی قرار گیرد. 
کمترین  کرمان  شهر  در  که  هستیم  شاهد  متاسفانه  اما 
اطالع رسانی در سطح شهر انجام می شود و در بسیاری 

از کرونا، خطرات آن و  بیلبوردهای خوب شهر خبری  از 
آموزش های الزم نیست. به نظر می رسد که در این زمینه 
شهرداری کرمان باید بیشتر فعالیت داشته باشد و اینگونه 
نباشد که پس از رخداد فاجعه ای شرمنده مردم کرمان 

شود.
و  اصناف  ادارات،  در  که  کنجکاوی  با  ما  خبرنگاران 
که  اند  شده  متوجه  اند  داده  انجام  کرمان  های  شرکت 
زمینه  در  که  کشوری  دستورات  و  ها  ابالغیه  از  بسیاری 
است در  ویروس  انتشار  و کنترل  بهداشتی  اصول  رعایت 
این  مدیران  از  بعضی  و  شود  نمی  رعایت  ها  مکان  این 
مجموعه می گویند که مدیران ارشد چیزی از کار ما نمی 
انجام  امروز  اگر  را  کارها  این  که  نیستند  متوجه  و  دانند 
ندهیم فعالیت های چند مجموعه و اداره مختل می شود 
و بسیاری از رشته ها پنبه می شود. شاید سخن این افراد 
درست باشد، اما به هر حال استاندار کرمان به عنوان مدیر 

ارشد استان باید چاره ای بیندیشد که نه سیخ بسوزد و نه 
کباب، اینطور نشود که برخی ارگان ها و ادارات به دلیل 
اینکه از عواقب کم کاری خود می ترسند، با حداکثر زمان 
و تعداد کارمند کار خود را انجام دهند و منجر به مرگ 

مردم شوند.
دلسوز  و  فهیم  استاندار  از  کرمان  مردم  مطالبات  اینها 
کرمان است که به صورت یک گزارش مفصل منتشر شد، 
الزم به ذکر است که دیروز استانداری کرمان یک نشست 
که  داد  ترتیب  نگاران  روزنامه  و  خبرنگاران  برای  خبری 
پاسخ  نشست  آن  در  این سواالت  از  بخشی  است  ممکن 
داده شده باشد، اما به این دلیل که خارج از وقت اداری 
خودش  مکان  آن  در  حضور  و  شد  برگزار  هنگام  دیر  و 
مردمی  گزارش  این  انتشار  به  مجبور  ما  بود،  خطرساز 
هستیم و در آینده پاسخ های جناب استاندار را نیز منتشر 

خواهیم کرد.

سرویس علم و دانش کرمان امروز

  یافته های جدید پزشکان در مورد خانواده کروناویروس ها 
نشان می دهد که این ویروس ها بر روی سطوح شیشه ای و 
به ویژه سطوحی مانند صفحه نمایش گوشی های هوشمند، 

ممکن است تا چهار روز نیز زنده بمانند.
بسیاری  دغدغه  جدید  کروناویروس  مساله  روزها  این   
در  شیوع  آمارهای  چه  اگر  که  چرا  است  شده  افراد  از 
ویروس  این  اما  گرفته  به خود  کاهشی  روند  کشور چین 
است.  جهان  مختلف  نقاط  در  انتشار  حال  در  سرعت  به 
با اینکه کارشناسان پزشکی معتقدند این ویروس چندان 
انتشار آن  آنچه مشخص است، سرعت  اما  کشنده نیست 
بهترین  خوشبختانه  وجود  این  با  است.  زیاد  العاده  فوق 
راه برای جلوگیری از انتشار آن بسیار ساده است: رعایت 
درست بهداشت فردی و عمومی. حداقل به مدت 20 ثانیه، 
مرتباً دستان خود را با صابون مایع بشویید، هنگام سرفه 
با  از تماس  بپوشانید و سعی کنید  را  بینی و دهان خود 

افراد بیمار، خودداری کنید.
ریز  قطرات  که  است  دلیل  این  به  ها  تکنیک  این  همه 
سرفه یا عطسه فرد آلوده می تواند ویروس ها را به اندازه 
تا دو متر( حمل کنند. به عبارت  پا )یا یک  تا شش  سه 
بهتر این مهمترین روش انتشار ویرس ها به اطراف و به 
بنابراین دور  بیماری است.  این  به  افراد  ابتالی  دنبال آن 
روی  بر  است  ممکن  ها  ویروس  این  که  نیست  ذهن  از 
ها  آن  با  دائم  تماس  در  افراد  که  بگیرند  قرار  سطوحی 
هستند. آنچه تا کنون ما در این خصوص شنیده ایم این 
ساعت  چند  تا  است  ممکن  جدید  کروناویروس  که  است 
بر روی سطوح مختلف زنده بماند، اما این مدت زمان به 

طور معمول فراتر از یک روز یا 12 نبوده است. وب سایت 
اقتصادی Quartz در گزارشی به یافته جدید پزشکان در 
خصوص مدت زمان زنده ماندن کروناویروس جدید بر روی 

گوشی های تلفن همراه پرداخته است.
به گزارش Quartz، بسیاری از ما شنیده ایم که ویروس 
طریق  از  که   COVID 19 عفونی  بیماری  عامل  های 
سرفه یا عطسه افراد آلوده منتشر شده و بر روی سطوح می 
نشینند، ممکن است در شرایط مختلف از 4 ساعت تا یک 
روز را بر روی آن سطوح زنده بمانند. اما یافته های جدید 
پزشکان در مورد خانواده کروناویروس ها نشان می دهد که 
این ویروس ها بر روی سطوح شیشه ای و به ویژه سطوحی 
مانند صفحه نمایش گوشی های هوشمند، ممکن است تا 
متخصص  کانباپانوار«،  »رودرا  بمانند.  زنده  نیز  روز  چهار 
ایمونولوژیست که در مرکز علوم بهداشتی دانشگاه تنسی 
گوید:  می  است،  کرده  مطالعه  ها  کروناویروس  زمینه  در 
انواع صفحه های  مانند  ای،  به طور خاص سطوح شیشه 
نمایش تلفن های هوشمند می تواند تا 96 ساعت یا چهار 

روز در دمای اتاق کروناویروس ها را زنده نگه دارد.
هنگام  در  شده  آوری  جمع  های  داده  از  برآوردها،  این 
به  و  شده  تهیه   2003 سال  در   SARS بیماری  شیوع 
 COVID .سازمان بهداشت جهانی نیز گزارش شده است
19 و SARS از لحاظ ژنتیکی، از یک خانواده هستند و 
به عبارتی پسر عموی ژنتیکی یک دیگر هستند. هر دو این 
آلوده کنند، یک  را  از راه هوا ما  تواند  ویروس ها که می 
رشته ماده ژنتیکی به نام RNA و پروتئین هایی در بیرون 
از پوسته خود دارند. ویروسی که باعث شیوع SARS شد 
از لحاظ فنی با نام SARS-CoV شناخته می شود و 

ویروس جدید SARS-CoV-2 است.
کروناویروس  به  همراه  تلفن  آلودگی  تئوری،  لحاظ  از 

جدید بسیار ساده است و گوشی ها به راحتی می توانند 
به طور معمول گوشی همیشه  باشند.  ویروس  این  حامل 
و به ویژه در خارج از منزل همراه ماست و در این مسیر 
شود.  آلوده  گوشی  این  است  ممکن  مختلف  های  راه  از 
ممکن است دست ما سطوح آلوده را لمس کند و به هنگام 
استفاده از تلفن همراه آن را به گوشی منتقل کنیم. ممکن 
در  یا  و  دهیم  قرار  آلوده  مکان  در  را  خود  گوشی  است 

معرض سرفه و عطسه افراد آلوده باشد.
ما نیز به طور طبیعی مدت زمان زیادی را در تماس با 
تلفن همراه خود هستیم و زمان زیادی را صرف استفاده 
شرکت  توسط  شده  انجام  مطالعه  یک  کنیم.  می  آن  از 
نشان  نفره،   94 گروه  یک  روی  بر   Dscout تحقیقاتی 

تلفن  بار   2600 روزانه  متوسط،  طور  به  فرد  هر  که،  داد 
خود را لمس می کند. این افراد همچنین به طور متوسط 
76 بار در روز، از گوشی خود برای انجام کارهای مختلف 
همچون جستجوی اینترنتی، چک کردن ایمیل یا صفحات 
می  بهره  افزارها،  نرم  از  استفاده  یا  و  عکاسی  اجتماعی، 
نیو  دانشگاه  از محققان  دیگر  متفاوت  گیرند. یک مطالعه 
ساوت ولز در استرالیا نیز نشان می دهد که افراد در ساعت 
های بیداری خود، حدود 23 بار در ساعت یا 368 بار در 
روز صورت خود را لمس می کنند. اگر چه این دو مطالعه 
صورت گرفته جامعه آماری کوچکی را ردیابی می کند اما 
به وضوح می توان دریافت که چنین نتایجی هیچ یک از 
تقریبا همه ما چنین  را شگفت زده نمی کند چرا که  ما 

آماری داریم.
آلودگی صفحه های نمایش تلفن ها و یا سایر سطوح به 
ویروس های مختلف چیز جدیدی نیست. ما به طور مداوم 
در معرض ویروس ها و باکتری های مختلفی هستیم که 
بیشتر آن ها ما را بیمار نمی کنند. اما الزم است تا همه ما 
با این مسئله که میکروب ها و ویروس ها در کجا می توانند 
شاهد  که  مواقعی  در  ویژه  به  شویم،  آشنا  کنند  زندگی 
کانباپانوار  هستیم.  ویروسی  های  بیماری  گسترده  شیوع 
در این خصوص تأکید می کند که شاید افرادی باشند که 
علی رغم رعایت نکات بهداشت فردی به ویروسی همچون 
COVID 19 مبتال شوند اما دلیلی برای آن پیدا نکنند، 
به نظر می رسد در چنین مواقعی باید به این موضوع فکر 
سطوحی  طریق  از  را  عفونت  این  است  ممکن  که  کنند 

مانند صفحه گوشی های همراه خود گرفته باشند.
حال با توجه به گسترش جهانی کروناویروس جدید در 
از گوشی های هوشمند،  افراد  جهان و استفاده بی شمار 
از  این بیماری  به  ابتال  برابر  توانیم خود را در  چگونه می 
یک  خوشبختانه  بداریم؟  مصون  خود  های  گوشی  طریق 
مرتب  را  خود  اطراف  سطوح  دارد؛  وجود  آسان  حل  راه 
می  توصیه  اپل  کنیم.  تمیز  مناسب  مواد  از  استفاده  با  و 
کند سطوح تلفن همراه را با استفاده از پارچه میکروفیبر 
می  همچنین  کنید.  تمیز  صابون  آب  با  و  مرطوب  کمی 
توانید از دستمال مرطوب صورت، دستمال مرطوب کودک 
یا محلول نصف آب و نصف الکل استفاده کنیدف فقط از 
هرگونه باز کردن گوشی اجتناب کنید. چراغ های ماوراء 
بنفش نیز بیشتر باکتری ها و ویروس های موجود بر روی 
اما قیمت آن ها کمی  برد،  بین می  از  را  سطوح مختلف 

باالست.
منبع: فرارو

گزارش »کرمان امروز« از طرح مطالبات مردم استان  کرمان از استاندار و مدیران دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛

یافته جدید پزشکان درباره کروناویروس جدید؛
ویروس کرونا تا ۹۶ ساعت می تواند بر روی صفحه گوشی زنده بماند!

به قلم 
مــــطالبات مردمـــــیمحمد فتح نجات

در ایامی که تهدید کرونا روز به روز جدی تر می شود
 چرا ادارات استان كرمان را تعطیل نمی كنید تا همکاران بیمار 
كه هیچ عالئمی هم ندارند موجب بیمار شدن یکدیگر نشوند؟

 چرا در بعضی از تاالرهای شهر به رغم اینکه گفته شده است 
پرهیز شود، هنوز شاهد مراسم عروسی هستیم؟ تجمع  از 

  چرا در  ورودی ها و خروجی های استان كرمان ایست بازرسی 
جلوگیری شود؟ بیماران  از ورود  تا  نمی شود  دائر  سالمت 

  چرا  با  وجود اینکه دولت اعالم كرد ماسک و مواد شوینده مجانی 
به مردم داده می شود، در كرمان شاهد این موضوع نیستیم؟

   در حالی كه پایگاه اصلی انتقال ویروس در مدارس و مهدكودک 
هاست، چرا تصمیم بر این است كه مدارس بازگشایی شوند؟ 

  چرا مراكزی نظیر قلیان سراها كه از عوامل اصلی انتقال 
ویروس هستند با جدیت تعطیل نمی شوند كه تهدید كمتر شود؟

 چرا شهرداری كرمان در سطح شهر كرمان آنطور كه باید 
وظایف اطالع رسانی و شفاف سازی خود را انجام نمی دهد؟

وزارت  های  ابالغیه  درباره  اجرایی  تضمین  و  نظارت  چرا   
نمی شود؟ بازرسی  و  پیگیری  جدیت  با  استان  در  بهداشت 


