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با افزایش آزمایشگاه های تشخیص کرونا در کرمان؛

سرعت غربالگری در کرمان 

افزایش می یابد

»یـاد ایـام«
بخش دوم

نگاهی به پروتکل های بهداشتی »امیرکبیر« 

برای پیشگیری از بیماری های واگیر
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گام دوم ابالغ 

 مبارزه با 

کووید ۱۹

کودکان چگونه 

کرونا  از دوران 

بگذرند؟ 

متن در صفحه دوم

دادستان کرمان:
هیچ گروه مسلح ضد امنیت

 داخلی در استان کرمان وجود ندارد

کرمان؛ کرونا بر سیستم هتلداری استان  گزارش »کرمان امروز« از تاثیر خسارت میلیاردی شیوع 

کرونا و بخت سیاه صنعت هتلداری استان

متن کامل در صفحه سوم

  متاسفانه با شیوع بیماری کرونا در کشور، تمام تورهای مسافرتی لغو و مسافران سفر نوروزی خود به کرمان را لغو کردند و به یکباره هتل های این شهر خالی از مسافر شد. آن هم در شرایطی که تازه چند 
سالی بود که گردشگری استان در حال رونق گرفتن بود. اکنون مدیران هتل های کرمان در پی برآورد هزینه ضرر و زیان هتل ها هستند و به گفته فعاالن این صنف در صورتی که این خسارت ها جبران نشود 
موجی از بیکاری در میان پرسنل هتل ها را شاهد خواهیم بود. رییس جامعه هتلداران استان کرمان می گوید؛ در اسفند 98 و فروردین ماه جاری و با شیوع کرونا، به واحدهای تحت پوشش جامعه هتلداران استان 

از جمله هتل ها، اقامتگاه های سنتی، مهمانپذیرها و... ۶۷ میلیارد تومان خسارت وارد شده است، دولت باید از همین امروز چاره ای برای جبران این خسارات بیندیشد و....
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مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خبر داد:

امداد رسانی به حدود 10 هزار نفر
سیل زده در ریگان

متن در صفحه هشتم

جزییات  وضعیت

 همسان سازی

 حقوق ها

 در تامین اجتماعی

 صفحه  ششم

صفحات ششم و هفتم 

  کرونا نیم میلیارد نفر را دچار فقر می کند
 سریع ترین طالق دنیا

  غرق شدن جوان ۲۳ ساله در سیرجان
  جان باختن فردی در بافت براثر صاعقه

  واژگونی خودروی زانتیا پنج مصدوم  بر جای گذاشت
  بیش از ۹ هزار سیل زده در ریگان امدادرسانی شدند

اخبار ایران، جهان و حوادث:

روایت »کرمان امروز« از وضعیت نابسامان
 تنها امید شفاف ساز مردم هراسان 

از کرونا در استان کرمان؛

سامانه 4030 
نیاز به 

بازنگری دارد

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

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

 شرایط اقساط و قیمت ویژه
تلفن تماس: 09372423055 و 09374353375. 

آدرس شرکت:خیابان جهاد کوچه 48 ،  طبقه دوم بانک انصار واحد 5

آگهی 
واگذاری زمین
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اخبار استان

خبر
رییس سازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان خبر داد : 
برنامه ریزی برای هفت محور جهش 

تولید در حوزه صنعت و معدن کرمان 
 

در  امسال  گفت:  کرمان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نام گذاری سال جهش تولید، 
سند ششم توسعه و مسائل مربوط به پشگیری از شیوع ویروس کرونا در 
این استان هفت محور را برنامه ریزی کردیم و در این خصوص ۴۹ برنامه 

تعیین شد.
افزود:  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  پنجشنبه  روز  حسینی نژاد  مهدی 
اهداف کمی برای هرکدام از این محورها و برنامه های استان کرمان در سال 
جهش تولید تعریف شده که فرایند توسعه را با قدرت بیشتری در راستای 

فرمایشات مقام معظم رهبری سرعت می بخشد.
وی اظهار کرد: توسعه صادرات، رونق تولید، استفاده از ظرفیت های معدنی 
استان، زیرساخت های صنعتی و معدنی، توسعه فعالیت های دانش بنیان و 
آموزش و نظام کارآمد توزیع و کسب و کارهای اینترنتی از محورهای مورد 

توجه در راستای تحقق شعار سال جهش تولید در استان کرمان است. 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به چالش های 
ایجاد شده در زمینه انتشار ویروس کرونا در استان کرمان و کشور گفت: 
یکی از محورهای امسال به صورت ویژه در خصوص جلوگیری از پیامدهای 
این ویروس در حوزه فعالیت سازمان صنعت، معدن و تجارت برنامه ریزی 
نظام  و  اینترنتی  کارهای  و  توسعه کسب  محور  به صورت خاص  لذا  شده 
کارآمد توزیع را برنامه ریزی کردیم که بتوانیم چالش کرونا را به نقطه قوتی 

در استان کرمان تبدیل کنیم.
وی ادامه داد: کسب و کارهای اینترنتی را سرعت می دهیم زیرا این اقدام 
عالوه بر راهی برای جلوگیری از شیوع کرونا، می تواند گامی موثر در جهت 

جهش تولید باشد.
حسینی نژاد افزود: بحث بهره وری نیز در برنامه ریزی سال ۹۹ به صورت ویژه 
با استفاده از ظرفیت و زیرساخت های فراهم شده  در نظر گرفته شده که 
در استان کرمان مثل شورای معادن بتوانیم به میزان ۳.۷ درصدی رشد و 
توسعه استان از محل بهره وری دست یابیم و این امر در سند برنامه ششم 

توسعه هم گنجانده شده است.
وی تاکید کرد: برنامه ریزی های انجام شده برای سال رونق تولید در راستای 
تحقق اهداف سند چشم انداز برنامه ششم توسعه و شعارهای سنوات قبل و 
بخشی از برنامه مربوط تکمیل فرایند توسعه سال های قبل محسوب می شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان اضافه کرد: بر اساس 
از مسائل و  انجام شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط یکی  عارضه یابی 
این  با  تامین منابع مالی است و ۶۳ درصد واحدهای ما  مشکالت اساسی 
استان  واحدهای  درصد  و ۴۳  ثابت  و  گردش  در  سرمایه  قالب  در  مشکل 

کرمان در حوزه بازار درگیر مشکالتی هستند.
وی با بیان اینکه دولت سال گذشته در حوزه تامین منابع مالی در سطح 
ملی تسهیالت تبصره ماده ۱۸ و امسال برای مباحث مربوط به کرونا ۷۵ 
هزار میلیارد تومان را تسهیالت ارزان قیمت می دهد که به این امر توجه 
از ظرفیت شورای  مالی  منابع  تامین  برای  استانی  در سطح  افزود:  کردیم 
معادن استفاده کردیم و طبق قانون در حال انتقال گردش حساب واحدهای 
از این ظرفیت در پرداخت تسهیالت و تامین  بزرگ به استان هستیم که 

منابع مالی برای واحدهای کوچک و متوسط استفاده می شود.
حسینی نژاد گفت: نیازهای واحدهای بزرگ ازجمله مس، گل گهر، هولدینگ 
در حوزه  را  دولتی  دستگاه های  برخی  و  بم  و خودروسازی های  خاورمیانه 
بازار احصا کردیم و واحدهایی که توانایی تامین نیازهای آنان را دارند را به 

یکدیگر متصل و بازاری در این خصوص در استان ایجاد شده است.
با کمک شرکت  ظرفیت  این  از  استفاده  با  گذشته  سال  کرد:  تصریح  وی 
صنایع مس بازار ۱۰۰ واحد تولیدی در استان کرمان فراهم شد و امسال 

بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی هدف گذاری شده است.
سال  اساسی  محورهای  از  یکی  گفت:  کرمان  استان  معادن  شورای  دبیر 
جهش تولید ایجاد زیرساخت های صنایع و معادن است و در سال گذشته با 
وجود تمامی مشکالت تحریم ها، در حوزه صنعت، معدن و تجارت به میزان 
رییس  حضور  با  ها  طرح  این  که  داشتیم  افتتاح  تومان  میلیارد  هزار   ۱۳

جمهوری و هیات دولت به بهره برداری رسیدند.
وی بیان کرد: واحدهای تولیدی بزرگ و موتورهای محرکه در استان کرمان 
به عنوان زیرساخت برای توسعه کسب و کارهای خرد و خدماتی در نظر 
گرفته شده که این اتفاق افتاده و از آنان نهایت استفاده و توجه به عنوان 

صنایع قطعه سازی، وابسته و شرکت های خدماتی شده است.
حسینی نژاد افزود: در کنار این اقدامات، توسعه زیرساخت ها ازجمله راه و 
راه آهن را برای جهش تولید در استان کرمان نیاز داریم که در نشست های 
شورای برنامه ریزی و شورای معادن استان و جلسات جهش تولید این پروژه 

ها دنبال می شود.
وی عنوان کرد: در خصوص تامین زیرساخت های صنایع برای تحقق شعار 
انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان را آغاز  سال جهش تولید، بحث 
داد:  ادامه  کرمان  استان  تجارت  و  معدن  رییس سازمان صنعت،  کرده ایم. 
برای کارخانه های  بزرگ  معادن  اعتبار  از  نقل  و  همچنین در بخش حمل 
صنایع فراوری حمل و نقل ریلی تامین می شود که یکی از پروژه های بزرگ 

در این زمینه اجرای خط آهن سیرجان - کرمان است.
آباد و کارخانه های گندله سازی و فوالدسازی  بین معدن جالل  وی گفت: 
تحقق  برای  که  کردیم  دنبال  را  ریلی  زیرساخت  احداث  زرند  شهرستان 

جهش تولید ساخت این زیرساخت ها باید افزایش یابد.
حسینی نژاد عنوان کرد: با توجه به زیرساخت های احداث شده و واحدهای 
تولیدی موجود اینک باید منابع مالی آنان را تامین کنیم که با اجرای این 
اقدام شعار سال جهش تولید را به راحتی می توان در استان کرمان اجرایی 

کرد.
اساس  بر  نام گذاری شد  تولید  رونق  عنوان  به  افزود: سال گذشته که  وی 
از  بسیاری  توانستیم  تحریم ها  های  چالش  تمامی  وجود  با  آماری  برآورد 
برنامه ها را محقق کنیم و سرمایه گذاری هدف گذاری شده انجام شد و 

تولید در واحدهای فعال و نیمه فعال استان کرمان ۱۲ درصد رشد داشت.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان ادامه داد: امیدواریم 

امسال با سرعت و قدرت بیشتری جهش تولید در این استان محقق شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: تاکنون 
با  اما  می شد  گرفته  آزمایش  بستری  افراد  از  فقط 
مراجعه  و  مشکوک  افراد  از  آزمایشگاه ها  افزایش 
کنندگان به سامانه  های ما هم آزمایش گرفته می 

شود.
نژاد  رشیدی  حمیدرضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
تشکیل  اینکه  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در 
اقدام  کرونا  ویروس  از  پیشگیری  کمیته  جلسه 
شیوع  بدو  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  اولیه 
این ویروس در کرمان بود، اظهار کرد: این جلسات 
روزانه تشکیل شد، هیچ روزی تعطیلی نداشتیم لذا 
همچنین  داشتیم  روزانه  رسمی  جلسه   ۳۹ تاکنون 
برگزار  نیز  کنفرانس  ویدئو  و  رسمی  غیر  جلسات 

شد.
نیز  دیگری  کمیته های  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
کمیته  بخشی،  بین  هماهنگی  کمیته های  مانند 
بیان  تشکیل شد،  نیز  غیره  و  رسانی  اطالع  علمی، 
انجام  دانشگاه  سطح  در  الزم  آمادگی های  کرد: 
مواردی  و  پیشگیری  مسائل  در  بتوانیم  که  شد 
جابجایی  تخت ها،  تجهیز  دانشگاه ها،  تجهیز  مانند 
بخش های بیمارستانی آمادگی الزم را داشته باشیم 
جلسات  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه های  نهایتاً  و 

حضوری و غیر حضوری نیز داشتند.
تالش  اوایل  همان  از  اینکه  به  اشاره  با  رشیدی 
ویروس  مسئله  به  نسبت  مردم  که  بود  این  بر 
انجام  الزم  رسانی های  اطالع  لذا  شوند  حساس 
با  مقابله  استانی  ستاد  ادامه  در  اظهارداشت:  شد، 
ویروس کرونا شکل گرفت، دستگاه های مربوطه نیز 
همکاری کردند که هدف اصلی پیشگیری و ماندن 
در خانه، پرهیز افراد از حضور در اجتماع و رعایت 
به  زمینه  این  در  که  بود  اجتماعی  گذاری  فاصله 

نتایج خوبی رسیدیم.
ستاد  جلسات  مصوبات  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
اتفاقات خوبی در  باعث شد  با کرونا  مقابله  استانی 
و  اصناف  مردم،  از  دارد  جا  که  بخورد  رقم  استان 
ابتدای  از  کرد:  بیان  کنم،  تشکر  استانی  مسئوالن 
تنفسی حاد  بیمار  و ۲۱۳  هزار  دو  تاکنون  اپیدمی 

 ۶۲۹ و  هزار  که  هستند  بستری  بیمارستان ها  در 
آنها  نفر  اما ۴۱۲  به کرونا هستند  آنها محتمل  نفر 
آنها  مبتالی قطعی به این ویروس هستند که همه 
نفر،   ۴۱۲ این  از  نشده اند.  بستری  بیمارستان  در 
۳۴۵ نفر آنها در بیمارستان بستری شده بودند که 

از این تعداد، ۲۳۸ بهبود یافته و ۴۵ جان باختند.
استان های  سایر  با  مقایسه  در  کرمان  افزود:  وی 
همسایه شمالی )یزد و شیراز( دارای شرایط بهتری 
است و در کل کشور از نظر شیوه مدیریت و کنترل 

ویروس کرونا جزو پنج استان اول هستیم.
این  بیان  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
جز  به  که  بودیم  دانشگاه هایی  جزو  ما  که  مطلب 
اندازی  راه  را  خود  آزمایشگاه های  ابتدا  در  تهران 
وجود  دادیم،  پوشش  را  استان  مجموعه  و  کردیم 
و  تشخیص  که  می شود  باعث  استان  در  آزمایشگاه 

غربالگری زودتر انجام شود.
وی با اشاره به اینکه عالوه بر فعالیت یک آزمایشگاه، 
در هفته جاری یک آزمایشگاه دیگر راه اندازی شد و 
آزمایشگاه دیگری نیز شنبه راه اندازی شد که تعداد 
اظهار  می رسد،  سه  عدد  به  کرمان  آزمایشگاه های 

کرد: در جیرفت، رفسنجان و سیرجان آزمایشگاه ها 
آموزش  درحال  نیروها  و  است  شده  اندازی  راه 
هستند تا هرچه سریع تر فعالیت خود انجام بدهند.

بستری  افراد  از  فقط  تاکنون  کرد:  تصریح  رشیدی 
شدن  اضافه  با  اما  می شد  گرفته  آزمایش  شده 
مشکوک  افراد  از  می شود  موجب  آزمایشگاه ها 
مراجعه  ما  سامانه های  به  که  افرادی  و  جامعه  در 
سرعت  لذا  شود  گرفته  آزمایش  نیز  می کنند 

غربالگری باال می رود.
مختلف  تجمعات  ابتدا  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مبادی  و  تعطیل شد  دانشگاه ها  و  مدارس  همچون 
ورودی شهرها کنترل شد و همچنان هم ادامه دارد، 
افزود: در شرایط فعلی هم رفت و آمد در درون شهر 
ندارد  منعی  شود،  رعایت  بهداشتی  نکات  چنانچه 
کنند  اجتماع  نفری  چند  است  ممکن  بعضاً  البته 
که توصیه می کنم مسائل بهداشتی را رعایت کنند.

به  اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
ویروس  از  پیشگیری  برای  نیاز  مورد  توصیه های 
باید  را  بمانیم  خانه  در  شعار  کرد:  تصریح  کرونا، 
رعایت  را  اجتماعی  گذاری  فاصله  بگیریم،  جدی 

باید  روبروشود  خفیف  عالمت  با  فردی  اگر  کنیم، 
فاصله الزم را رعایت کنیم، اگر محیط کار هستید 
ارباب  مراجعه  نحوه  و  نشوند  جمع  اتاق  یک  در 

رجوع باید مدیریت بشوند.
وی با بیان این مطلب که باید چرخ جامعه بچرخد، 
لذا  شود  تأمین  باید  روزمره  نیازهای  داشت:  بیان 
توصیه های  رعایت  با  می توانند  خطر  کم  اصناف 
اصناف  از طرف دیگر  به کار کنند  بهداشتی شروع 

پرخطر همچنان باید تعطیل باشند.
رشیدی با اشاره به اینکه مردم ارتباط خود را با ما 
مراکز  به  مراجعه  از  مردم  کرد:  عنوان  نکنند،  قطع 
درمانی واهمه نداشته باشند چرا که پیشگیری بهتر 
از درمان است بنابراین بهتر است که افراد مشکوک 

سریع و به موقع مراجعه کنند.
رشیدی با بیان این مطلب که عالئم ویروس ممکن 
است زیاد و متنوع باشد، ادامه داد: افراد در صورت 
دارا بودن عالئم غیرعادی با مراکز ما ارتباط بگیرند 
بهبودی  در  تسریع  سبب  سریع  مراجعه  که  چرا 

می شود.
بروز  زمان  از  افراد  بهبود  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بیماری حداکثر سه هفته طول می کشد، ادامه داد: 
البته  باشند  منزل  در  می توانند  افراد  دوره  این  در 
دیگر  طرف  از  دهند  انجام  را  الزم  جداسازی  باید 
می توانند  باشند  نداشته  مناسبی  شرایط  چنانچه 

بستری شوند.
درمانی  فضای  در  اینکه  به  اشاره  با  رشیدی 
خودمان  همکاران  از  که  بودیم  این  دنبال  به  نیز 
داشت:  اظهار  باشیم،  داشته  را  الزم  مراقبت های 
درنظر  همکاران  برای  وزارتخانه  از  اندکی  مبالغ 

گرفته شده است.
ماه  فرودین  پایان  تا  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
حضوری  صورت  به  آموزشی  فعالیت های  تمامی 
ملی  ستاد  نظر  اساس  بر  ادامه  در  و  است  تعطیل 
 ۲۳ از  ادارات  کرد:  اظهار  می شود،  گیری  تصمیم 
ساعت  می کنند،  فعالیت  نیرو  سوم  دو  با  فروردین 
که  هم  افرادی  همچنین  است  شده  کمتر  هم  کار 

بیماری زمینه ای دارند نیز به مرخصی می روند.

گفت:  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
نیمه  و   ) )عج  زمان  امام  میالد  با  همزمان 
لوازم  اساسی  ۱۲۰۰کاالی  تعداد  شعبان 
زدگان  سیل  به  کاال  قلم   ۵ قالب  در  خانگی 

منطقه رودبارجنوب اهدا شد.
ثاراهلل  سپاه  فرمانده  معروفی  حسین  سردار 
خبرنگار  با   گو  و  گفت  در  کرمان  استان 
از  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 

مناطق  در  اخیر  سیل  اثر  بر  گفت:  کرمان، 
جنوبی بسیاری از وسایل منازل از بین رفت.

 ۲۰۰ شامل  اهدایی  کاروان  افزود:  او 
فرش  تخته   ۵۰۰ فوت   ۱۳ یخچال  دستگاه 
قابلمه  سری  ،صد  فر  طرح  گاز   ۲۰۰  ،
مناطق  وارد  ایستاده  ۷پارچه،۲۰۰عددپنکه 

سیل زده و به مردم تحویل شد.
با  کرد:  تصریح  همچنین  معروفی  سردار 

هماهنگی انجام شده تا کنون ۶۲۰ موکت و 
۲۰۰ روفرشی و ۵ دستگاه یخچال هم هفته 
است  اهداشده  زده  سیل  مردم  به  گذشته 
و۳۰۰ تنور گلی هم ساخته و در هفته آینده 

اهدا خواهد شد.
این  ریالی  ارزش  کرمان  ثارهلل  سپاه  فرمانده 
میلیون   ۵۰۰ و  ۱میلیارد  مجموعا  را  کاالها 
تومان عنوان کرد و گفت: همچنین تا کنون 

وسایل  و  شده  تعمیر  هم  یخچال   ۲۵۰
و  شود  می  گرفته  تحویل  هم  شده  تخریب 
می  قرار  سایرین  اختیار  در  تعمیر  از  پس 

دهیم.
او بیان کرد:همه اقدامات انجام شده و هدایای 
توزیع شده از سوی مقام معظم رهبری است 
و صبور جنوب شده  مردم شریف  تقدیم  که 

است.

با افزایش آزمایشگاه های تشخیص کرونا در کرمان؛

سرعت غربالگری در کرمان افزایش می یابد

اهدا ۱۲۰۰ کاالی اساسی منزل به سیل زدگان جنوب کرمان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از امدادرسانی 
به بیش از ۹ هزار و ۹۷۰ نفر آسیب دیده از سیل در شهرستان 

ریگان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  
کرمان،  استان  احمر  هالل  عامل جمعیت  مدیر  فالح  رضا   ،
گفت: نیرو های امدادی هالل احمر طی ۱۷ روز، به بیش از 

۹ هزار و ۹۷۰ نفر آسیب دیده از سیل در شهرستان ریگان 
امدادرسانی کردند.

بم،  ریگان،  شهرستان های  امدادگران  حضور  به  اشاره  با  او 
در  افزود:  زدگان  سیل  به  امدادرسانی  در  نرماشیر  و  فهرج 
هالل  داوطلب  خیرین  همت  با  نیکوکاری  کاروان  پنجمین 
احمر به سیل زدگان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در 

شهرستان ریگان، ۱۰ تُن اقالم غذایی و بهداشتی توزیع شد.
به  اشاره  با  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
توزیع اقالم امدادی و اهدایی به آسیب دیدگان از سیل در 
شهرستان ریگان تصریح کرد: تاکنون ۳۴ تُن اقالم امدادی، 
غذایی و بهداشتی به ارزش ریالی ۴۱۰ میلیون تومان توزیع 

شده است.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان 
با اشاره به حذف ۱۷۰ گروه از اشرار مسلح در 
اقدام  مهمترین  عنوان  به  و ۷۰  های ۶۰  دهه 
کرمان  استان  در  زمان  امام  گمنام  سربازان 
تصریح کرد: اقدامات اداره اطالعات از دو جهت 
»تامین  و  جامعه«  کف  در  امنیت  »برقراری 

امنیت و دغدغه شهروندان« قابل تقدیر است.
»دادخدا ساالری« در جع خبرنگاران با تبریک 
عید نیمه شعبان و روز سربازان گمنام امام زمان 
)عج(، با تجلیل از خدمات و مجاهدتهای موثر 

این مجاهدان گمنام گفت: در استان کرمان در 
حال حاضر هیچ گروه مسلح ضد اقدام امنیت 

داخلی نداریم.
وی با اشاره به حذف ۱۷۰ گروه از اشرار مسلح 
در دهه های ۶۰ و ۷۰ به عنوان مهمترین اقدام 
کرمان  استان  در  زمان  امام  گمنام  سربازان 
از  اطالعات  کل  اداره  اقدامات  کرد:  تصریح 
و  جامعه«  کف  در  امنیت  »برقراری  جهت  دو 
»تامین امنیت و دغدغه شهروندان« قابل تقدیر 

است.

استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
امنیت  احساس  از  ای  عمده  بخش  کرمان، 
اطالعات  وزرات  اقدامات  مرهون  کشور،  در 
خاطر  است  زمان)عج(  امام  گمنام  سربازان  و 
امنیت«  »احساس  و  »امنیت«  کرد:  نشان 
مقوله هایی هستند که بسترهای الزم را برای 
پیشرفت هر جامعه فراهم می کنند و در ایران 
اسالمی، بخش عمده ای از این امنیت مرهون 
مجاهدتهای خاموش سربازان گمنام امام زمان 

)عج( است.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خبر داد:
امداد رسانی به حدود ۱۰ هزار نفر سیل زده در ریگان

دادستان کرمان:

هیچ گروه مسلح ضد امنیت داخلی در استان کرمان وجود ندارد

www.teetr. ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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گزارش »کرمان امروز« از تاثیر خسارت میلیاردی شیوع کرونا بر سیستم هتلداری استان کرمان؛

کرونا و بخت سیاه صنعت هتلداری استان

اشاره:
است.  گذاشته  تاثیر  زیادی  مشاغل  بر  کرونا  ویروس 
برای  ویروس  این  شدن  فراگیر  اقتصادی  های  خسارت 
کل اقتصاد جهان و ایران بسیار حائز اهمیت است، اینکه 
میزان خسارت ها از این ویروس چقدر است هنوز به طور 
است  مشخص  اکنون  هم  از  اما  نیست  مشخص  دقیق 

برخی کسب و کارها بیش از سایرین آسیب دیده است.
  صنعت هتلداری و گردشگری یکی از این مشاغل است 
در  است.  دیده  را  آسیب  بیشترین  امسال،  نوروز  در  که 
مورد   را  کرمان   هتلداری  صنف  وضعیت  امروز  گزارش 

بررسی قرار داده ایم.
سفرها تعطیل، هتل ها خالی

سال  ماه  اسفند  از  کرونا  کشنده  و  رحم  بی  ویروس 
گذشته بسیاری از سفرها را متوقف کرد. اگر هم سفری 
است. طبیعی  اضطرار  موارد  برای  انجام می شود صرفا  
های  مکان  در  حضور  به  میل  شرایطی  چنین  در  است 
میزان  یا سفره خانه که  و  مانند هتل، رستوران  عمومی 
کسی  برای  دیگر  بوده  باال  اماکن  این  در  آمد  و  رفت 
جذابیت نداشته  باشد و البته دستور العمل تعطیلی این 
پذیرش  مراکز حق  این  و  بود  شده  عملیاتی  هم  صنوف 

هیچ گونه مسافر و یا مشتری را ندارند.
کرونا هتل های کرمان را خالی از مسافر کرد

متاسفانه  با شیوع بیماری کرونا در کشور، تمام تورهای 
مسافرتی کنسل و مسافران سفر نوروزی خود به کرمان را 
لغو کردند و به یکباره هتل های این شهر خالی از مسافر 
شده است. اکنون مدیران هتل های کرمان در پی برآورد 
هزینه ضرر و زیان هتل ها هستند و به گفته فعاالن این 
صنف در صورتی که این خسارت ها جبران نشود موجی 

از بیکاری در میان پرسنل هتل ها  را شاهد خواهیم بود. 
ضرر 67 میلیارد تومانی به هتل ها

اینکه  به  با اشاره  رییس جامعه هتلداران استان کرمان 
کرمان  استان  اقامتی  واحدهای  درصد  اسفندماه، ۹۰  در 
بسته بود و در فروردین و در طرح فاصله گذاری اجتماعی 
کشیک  واحد  دو  یکی،  تنها  و  تعطیل  درصد   ۹۹ حدود 
انسانی  نیروی  وضعیت  درباره  ادامه  در  بودند،  فعال 
در  فعال  نیرو  تعدیل  بحث  کرد:  بیان  اقامتی  واحدهای 

بیکاری  بیمه  به سامانه   نیست و معرفی  برنامه همکاران 
انجام شده تا ارتباط کارگر و کارفرما قطع نشود و برخی 

کارفرمایان خودشان حقوق نیروها را پرداخته اند. 
"جاوید سبحانی" در گفت وگو با ایسنا درباره خسارت 
استان کرمان در پی  اقامتی  به مجموعه های  وارد شده 
ماه  فروردین  و   ۹۸ اسفند  در  کرد:  اظهار  کرونا  شیوع 
جاری و با شیوع کرونا، به واحدهای تحت پوشش جامعه 
های سنتی،  اقامتگاه  ها،  هتل  از جمله  استان  هتلداران 

شده  وارد  تومان خسارت  میلیارد   ۶۷ و...  مهمانپذیرها 
است.

وی افزود: درصد اشغال مجموعه های اقامتی استان در 
اسفندماه به زیر ۵ درصد رسیده و در فروردین صفر شده 

است. 
رییس جامعه هتلداران استان کرمان در بخش دیگری 
از سخنانش گفت: اکنون گردشگری دچار بحران شده و 

دولت در مواقع بحران کمک بالعوض می کند. 
سبحانی افزود: پرداخت تسهیالت ۱۲ درصدی و امهال 
اقساط دردی از فعاالن گردشگری دوا نمی کند و انتظار 
که  واحدهایی  برای  اول  مرحله  در  دولت  که  است  این 
دارند نابود می شوند، نقدینگی تامین کند تا بتوانند خود 

را سرپا نگه دارند، به ویژه واحدهای ضعیف. 
بالعوض  کمک  باید  دوم  مرحله  در  اینکه  بیان  با  وی 
بشود، زیرا کسی که فعالیت نداشته چگونه می تواند قسط 
تعطیلی  برای  ای  ما مصوبه  بیان کرد:  بپردازد  تسهیالت 
هتل ها نداشتیم اما به دلیل نبود مسافر و حفظ سالمتی 
تعطیل کردند و  و کارکنان مجموعه، هتل ها  هموطنان 
انتظار است مسووالن و دولت همکاری کرده و مشکالت 

را دریابند.
اینکه  با اشاره به  رییس جامعه هتلداران استان کرمان 
گفت:  می رسد،  هم  دولت  به  گردشگری  فعالیت  نفع 
و  اقامتی  واحدهای  مختلف  عوارض  است  این  پیشنهاد 

مالیات ها تا آخر امسال بخشیده شود. 
سبحانی بیان کرد: همچنین پیشنهاد ما این است برای 
اقامتی  به واحدهای  از خسارت وارد شده  جبران بخشی 
استان در پی شیوع کرونا، حق بیمه سهم کارفرما از ۲۳ 

درصد به ۱۰ درصد تخفیف داده شود. 
سخن آخر

صنعت هتلداری بسیار شکننده است و محدودیت های 
تردد و حتی کوچک ترین تغییرات هم  بر این صنعت اثر 
گذار است. چنانچه برای جبران خسارت و رونق بخشیدن 
به این صنعت البته بعد از بحران کرونا، تدابیر جدی به کار 
گرفته نشود، هتل های استان کرمان یکی پس از دیگری 

تعطیل  خواهند شد.

    متاسفانه با شیوع بیماری کرونا در کشور، تمام تورهای مسافرتی لغو و مسافران سفر 
نوروزی خود به کرمان را لغو کردند و به یکباره هتل های این شهر خالی از مسافر شد. 
آن هم در شرایطی که تازه چند سالی بود که گردشگری استان در حال رونق گرفتن 
بود. اکنون مدیران هتل های کرمان در پی برآورد هزینه ضرر و زیان هتل ها هستند و 
به گفته فعاالن این صنف در صورتی که این خسارت ها جبران نشود موجی از بیکاری در 
میان پرسنل هتل ها را شاهد خواهیم بود. رییس جامعه هتلداران استان کرمان می گوید؛ 
در اسفند ۹۸ و فروردین ماه جاری و با شیوع کرونا، به واحدهای تحت پوشش جامعه 
هتلداران استان از جمله هتل ها، اقامتگاه های سنتی، مهمانپذیرها و... ۶۷ میلیارد تومان 
خسارت وارد شده است، دولت باید از همین امروز چاره ای برای جبران این خسارات 

بیندیشد و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

کودکان چگونه از دوران کرونا بگذرند؟ 

سرویس اجتماعی کرمان امروز

جامعه  مختلف  گروه های  زیست  کرونا   
از  یکی  است.  داده  قرار  تاثیر  تحت  را 
حساس ترین این گروه ها، کودکان هستند که 
شاید قرنطینه و خانه مانی، آن ها را بیش از از 
و حساسیت  ناراحتی  دچار  دیگری  گروه  هر 
کرونا  اضطراب  نکردن  منتقل  از  باشد.  کرده 
به کودکان تا انجام بازی های گروهی خانگی 
پیشنهاد های یک مربی بازی های خالق برای 

عبور امن و سالم کودکان از این روزهاست.
می شود  ماهی  یک  ایسنا،  گزارش  به   
کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به  کودکان  که 
مهد،  مدرسه،  از  و  شده اند  خانه نشین 
خبری   ... و  گروهی  بازی  ورزشی،  باشگاه 
نیست. خودشان را با کارتون و فیلم مشغول 
می کنند. کمی بازی های تبلت و گوشی را زیر 
و رو می کنند. حوصله شان که سر برود، بهانه 
می گیرند. دل شان برای پارک و دوستان شان 
تنگ شده است. مدیریت شرایط جدید برای 
برای  است.  شده  سخت  هم  مادر ها  و  پدر 
از  زیاد  را  جمله ها  این  روز ها  این  در  همین 
دق  خانه  در  »بچه ها  که  می شنویم  آن ها 
را  ما  کردند«، »بس که در خانه ماندند، مخ 
می خورند«، »دیگر از دست این بچه ها کالفه 

شده ایم« و ....
به گفته امین حسینی، مربی نمایش خالق 
و  بازی  در  ساله   ۱۵ تجربه  که  قصه گویی  و 
ارتباط با کودکان دارد، در شرایط حاضر که 
بمانند،  خانه  در  خانواده ها  شده  باعث  کرونا 
پدر و مادر ها وقت بیشتری را با فرزندان خود 
سپری می کنند. برای همین گاهی چالش بین 
فرزندان  پیش تر  چون  می شود،  بیشتر  آن ها 
کالس های  یا  مدرسه  مهد،  در  را  روز  نصف 
دلیل  به  حاال  اما  می کردند،  سپری  آموزشی 
تعطیلی این مراکز، کودکان و نوجوانان همه 

زمان خود را در خانه می گذرانند.
حائز  نکته  میان  این  در  می کند:  اظهار  او 
وجود  هم  عادی  شرایط  در  که  اهمیت 
برای  خانه ها«  فضای  »محدودیت  دارد، 
بازی و تحرک کودکان است. به هر حال در 
گذشته که امکان زندگی در خانه های ویالیی 
را در حیاط  بود، کودکان ساعت هایی  بیشتر 

مادر ها مشغول  و  پدر  از چشم  دور  به  خانه، 
کردن  آزمایش  و  تجربه  و  کنجکاوی  بازی، 
مادر  و  پدر  که  ساعت هایی  مجموع  و  بودند 
داشتند،  مستقیم  ارتباط  فرزندان شان  با 
راحتی  به  کودک  شرایط  این  در  بود.  کمتر 
از  خود  عالقه  مورد  فعالیت های  می توانست 
جمله دویدن، پریدن و ... را انجام دهد و به 

اصطالح »کودکی« بکند.
را  کودکان  تحرک  که  نگرانی هایی   

می گیرد
در  موجود  شرایط  در  می گوید:  حسینی 
بهترین حالت، خانواده ها در آپارتمان های ۵۰ 
تا ۱۰۰ متری زندگی می کنند که فضای مفید 
چنین خانه هایی برای کودکان بین پنج تا ۱۰ 
متر است. فضای مفید به این معنا که کودک 
پاگیرش  و  دست  چیزی  این که  بدون  بتواند 
شود، بازی کند، بَِدَود، بپرد و آزادانه حرکت 
چنین  در  کودکان  بیشتر  متأسفانه  کند. 
فضای محدودی قرار دارند و فضای مناسبی 
برای بازی و تجربه مستقل به دور از کنترل 
معموالً  همین  برای  ندارند.  والدین  نظارت  و 
می گویند.  نکن«  »بکن  کودک  به  والدین 
بازی  جریان  در  مادر ها  و  پدر  این که  ضمن 
نگران  معموالً  کودکان،  پریدن  پایین  باال  و 
شکستن وسایل یا کثیف و نامرتب شدن خانه 

از کودک  را  آزادانه  تحرک  فرصت  و  هستند 
می گیرند.

او با تشبیه کودک به پرنده ای که به دنبال 
مثل  کودک  می افزاید:  است،  پرواز  آزادی 
را در قفس  تیزپرواز است که آن  عقاِب  یک 
انداخته باشید. به این پرنده دربنِد قفس، آب 
برای  اولیه  امکانات  همه  و  می دهید  غذا  و 
زنده ماندن او را تهیه می کنید، اما می بینید 
از  بسیاری  است.  کرخت  و  افسرده  همچنان 
برای  کافی  فضای  که  جهت  این  از  کودکان 
قفس  در  پرنده  به  ندارند،  بازی  و  تحرک 

شباهت دارند.
منتقل  کودکان  به  را  کرونا  استرس 

نکنید
در شرایط کنونی کشور که خطر گسترش 
ویروس کرونا باعث تعطیلی مدرسه ها و مانع 
ترک خانه شده است، مسلماً محدودیت های 
بیشتری از جهت فضای بازی و تحرک برای 
کودکان ایجاد شده است؛ امین حسینی، مربی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در 
ایسنا می گوید: در وضعیت جدید  به  این باره 
که کرونا هر نوع رفت و آمدی را با محدودیت 
مواجه کرده است، بدون اغراق می توانم بگویم 
کودکان احساس می کنند وارد زندان انفرادی 
استرس زای  این که در شرایط  شده اند. ضمن 

به  را  اضطراب  این  والدین  برخی  کنونی، 
فرزندان خود منتقل می کنند.

بر  تأکید  با  خالق  بازی های  مربی  این 
تصریح  کودکان،  روحیات  و  عالقه  شناخت 
عنوان  به  را  خودمان  است  بهتر  می کند: 
ساختار  بگذاریم،  کودک  جای  مادر  و  پدر 
نیاز  بتوانیم  تا  بشناسیم  را  کودک  وجودی 
مقدمه  باشیم  داشته  دقت  بسنجیم.  را  او 
این است که پدر و مادر ها  شناخت کودکان 
بتوانند توانایی ها، استعداد ها و ضعف های خود 
می توانند  والدین  طریق  این  از  بشناسند.  را 
و  رفع  تدریج  به  را  خود  نامناسب  رفتار های 
در ادامه به شناخت روحیه و عالقه مندی های 
کودک خود دست یازند و در نهایت آن ها را 
روز های  این  کنند.  هدایت  درست  مسیر  در 
تعطیل و قرنطینه ناشی از کرونا، شاید فرصت 
مناسبی باشد تا پدر و مادر های آگاه بتوانند 
رفتار های خود را در مواجهه با فرزندان بهبود 

ببخشند.
 اشتیاق و اختیار؛ شرط بازی کودکان

کودکان  تئاتر  آموزش  تجربه  که  حسینی 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  دارد،  هم  را 
روابط  تقویت  منظور  به  کنونی  شرایط  در 
صمیمی بین والدین و فرزندان چه پیشنهادی 
از  که  است  این  کار  بهترین  می گوید:  دارد، 

چه  دارند  دوست  آن ها  بپرسیم  کودکان 
این که شرط اصلی  انجام دهند. ضمن  کاری 
بازی با کودکان این است که آن ها اختیاری 
اجبار  با  نه  دهند  انجام  را  بازی  اشتیاق  با  و 
و  کودکان  معموال  البته  والدین.  خواست  و 
برای  پیشنهادی  و  ایده  خودشان  نوجوانان 
است  بهتر  صورت،  این  غیر  در  دارند.  بازی 
پدر و مادر ها از کودک سوال کنند که دوست 
دارد چه بازی ای انجام دهد؛ دوست دارد بازی 

نشستنی باشد یا ایستادنی.
تولید  بازی  کودکان خود  این که  بیان  با  او 
می کنند، ادامه می دهد: اگر کودک را در خانه 
یا  او منفعل نمی نشیند  تنها بگذارید، مسلما 
منتظر نمی ماند که بزرگ تر ها با او بازی کنند، 
بلکه خودش شروع به بازی و تجربه می کند، 
چون همه کودکان، حتی آن هایی که ضعف 
رفتاری دارند، توانایی تولید بازی دارند. برای 
خود  از  که  است  این  کار  راحت ترین  همین 
آن ها سوال شود که دوست دارند چه بازی ای 

انجام دهند.
در  غیررقابتی  و  گروهی  بازی های 

روز های کرونایی
این مربی بازی های خالق با تأکید بر این که 
بازی بین بزرگساالن و کودکان بهتر است به 
می گوید:  باشد،  غیررقابتی  و  گروهی  شکل 
اگر قرار است والدین بازی ای پیشنهاد کنند، 
به  مادر ها  و  پدر  که  است  این  کار  بهترین 
دوران کودکی خود برگردند و بازی هایی را که 
خود در کودکی دوست داشتند، به فرزندشان 
فامیل،  اسم  مثل  بازی هایی  کنند؛  پیشنهاد 

نقطه و خط، دوز و ... از جمله این هاست.
حسینی همچنین تاکید می کند: در بیشتر 
مواقع بهترین کمک به کودکان این است که 
آن ها را به حال خود رها کنید تا بازی ای را 

که دوست دارند، انجام دهند.
 او در عین حال موضوع دیگری را هم مطرح 
می کند که به نظر نمی رسد در شرایط کنونی 
مورد تأیید باشد؛ می گوید: گاهی برخی پدر 
و مادر های نسبتاً آگاه فرزند خود را با رعایت 
تا  بیرون می برند  بهداشتی الزم  مراقبت های 
کامال  مکان  یک  در  خانه  از  بیرون  بتواند  او 
خلوت، کمی تحرک داشته باشد، بدود و باال 
پایین بپرد، که این هم راهکار مناسبی برای 

برون رفت از شرایط کرخت کنونی است.
منبع: خبرگزاری ایسنا

یادداشت های 
گاه و بی گاه

عذرخواهی 
کلمه پوزش یا عذرخواهی ورد زبان همگان است و 
زبان  بر  را  واژه  این  حال  هر  در  کنیم  می  سعی  همه 
آوریم تا امروز وقتی به سوی محل کارم می رفتم بر 
از  قبل  اما  به یک خودپرداز سرزدم  حسب ضرورت 
اینکه کارتم را تحویل او دهم صفحه نمایشگرش توجه 
ام را به خود جلب کرد که این جمله رویش نوشته شده 
بود با عرض پوزش از دادن وجه نقد معذوریم. من هم 
به  و  تشکر کردم  او  از  دهم  انجام  آنکه کاری  بدون 
خودپرداز دیگری مراجعه کردم او هم موردی مشابه و 
کلمه خارج از سرویس را روی صفحه نمایشش نشان 
داد و سومی ضمن پوزش خواستن به من توصیه کرد 
تا از خودپرداز دیگر استفاده کن. در این جا بود که با 
خود گفتم به به! چه جالب گویی بیماری مسری است 
و به خودپردازها هم سرایت کرده است که ناگهان در 
ذهنم این جمله نقش بست: ای کاش ما هم مثل یک 
پوزش  آنگاه  دستگاه که سازنده اش خودمان هستیم 
می خواستیم که جوابش تشکر باشد نه آه و افسوس...

غربت کرمونی

به شهر غربتم اینجا ُکپو نیست
به جز نون لواِش ُکت ُکتو نیست
هوس ِکردم اُماچو  تَلف و دیدم

که نه تلفی نه آرتی َور ِکمو نیست
ندیدم آرِت ِسهنی َور ُکماچی

قِدمگاهی برای راِگزو نیست
ُکلمپا ای ُج مٓم میخک نِداره

اگرچه خوشگله ،خوش رنگ و بو نیست
نِدیدم لیس لیسو یا پپرمه

ُمچو چٓیمالی و حلوا ِکشو نیست
اگر باد اَ سرم یِکهو بیایه

برا َدرمون درَدم  قّوتو نیست
دلم بیٖحال میشه َگه ُگداری

ولی ِهش خوردنی َور ِکل ِکلو نیست
همه میگن که َم اِشکم پِرستم

ولی اِشکم که مثل َمفشو نیست
دِل من تنگ میشه گاه وقتی

عالجی َمم به غیر از گفتگو نیست
به خود گفتم ِولش ُک بِئل بخندم

که دیدم ای ُجو رسِم پِخ پِخو نیست
خالصه حرِف آخ ِر غیر از این نیست
که ِهّجا مثل ِکرمون َور ِملو نیست

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

به قلم 
مهدی ایرانمنش پور 
کرمانی

غم آخرین
های  مشق  ـ  دیگر  ای  هفته  هم  باز 
نانوشته ای دیگرـ  باز هم زنگار زندگی 
کنارت  دیگر.  ای  فرشته  قلب  روی 
نیستم که اشتباه زندگی را در چشمت 

زیبا نقاشی کنم و اینگونه شیفته ام باشی. معموال آدم 
ها سعی دارند که برای فرار از تنهایی و به خاطرترس 
پنهان  را  خود  نواقص  و  ها  زخم  نامعلوم  فرداهای  از 
نمایش  به  روزگارشان  از  خوشایندی  تصویر  و  کرده 
بگذارند تا دیگران را جذب به خوشبختی سطحی خود 
کنند ولی از آنجا که هیچ بارکجی به منزل نمی رسد 
و اگر هم برسد شکار نااهالن خواهد شد. این شیفتگی 
از  و  نخواهد آورد  ها و جذابیت های ساختگی دوام 
یک جای راه اعتمادها ضربه ی سختی خواهد خورد 
و آدم ها بیش از پیش تنها می شوند هر چند که پنهان 
نظر می  به  هنر  زندگی  زیباشدن  برای  ها  کردن زخم 
آید اما اگر به ورطه ی خیالبافی یا اعتماد کاذب برسد 
بنیان محبت را به خطر می اندازد. محبتی که براساس 
دروغ شکل بگیرد برای دوام آوردن نیاز به چالش های 
قضایا  ظاهر  به  چون  ها  تر  جوان  معموال  دارد  فراوان 
باطن  و  شده  ظاهر  جذب  دهند  می  بیشتری  اهمیت 
که  دارند  سعی  دهند.  می  قرار  بعدی  درجه ی  در  را 
فرمان  حقایق  برخی  کردن  پنهان  و  ظواهر  آراستن  با 
زمان  اینکه  به  غافل  اما  بگیرند  دست  در  را  زندگی 
برخالف زمین حرکتی تند و بی وقفه دارد و آنچه که 
در نهایت اهمیت دارد وسعت اعتماد به حقیقت است. 
هر کس شما را در عین حقیقت نپذیرد با دروغ های 
مصلحتی نیز همواره از شما دورتر خواهد شد. زندگی 
یک فرمول نیست که برای آموختنش بتوان آن را بارها 
هیچگاه  رفته  دست  از  اعتماد  لذا  کرد  تکرار  بارها  و 
برنخواهد گشت. صداقت را همواره در خود پرورش 
داده تا زندگی در دستمان باشد نه در خیال و خوابمان.

در چشم هایت تلخ بودم زود رفتی 
از آنچه دنیای دلم پیمود رفتی 

صد جا نشستم تا مرا یک دم ببینی 
غم آخرین جامانده از من بود رفتی 

به قلم 
مهناز سعید 
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خاطره ای خواندنی از شیوع »وبا« در سال ۱۳۱۰ قمری
هر که ناُمخت از گذشت روزگار…

به  ه. ق  بل«انگلیسی در سال ۱۸۹۲م ر۱۳۱۰    خـانم»گرترود 
ایران سفر کرد و در مدت دو سالی که در ایران اقامت داشت، فارسی 
را به خوبی فراگرفت و کتابی از خاطرات و مشاهدات خود نوشت و 

نام آن را»تصاویر ایرانی« گذاشت.
شیوع  ماجرای  به  ایرانی«را  »تصاویر  کتاب  از  ششم  فصل   تمام 
بوده،  ناظر عینی وقایع  تهران اختصاص داد و چون شخصاً  وبا در 
از  تعمقی  قابل  و  به خود، مطالب جالب  نکته  سنجی مخصوص  با  
واقعه مزبور، همراه با تـوصیفی  از وضع اجتماعی و روحیات مردم به 
هنگام شیوع این مرض، در کتابش آورده است. ترجمه وی از اشعار 
حافظ به نام :»اشعاری از دیوان حافظ« به انگلیسی، یکی از بهترین 

ترجمه هاست.
دکتر حسین  ابوترابیان، فصل ششم این کتاب را تحت عنوان  »سایه 
مـرگ« در سال ۱۳۵۶ ترجمه و در شماره ۱۴۹ مجله نگین منتشر 
ناطق در شماره  اشاره می کند که چون خانم هما  نویسنده  کرد. 
در  وبا  اقتصادی  و  اجتماعی  »تأثیر  عنوان  با  مبسوطی  مقاله  قبل، 
به سفرنامه خانم بل نکرده اند؛  اشاره ای  اما  نوشته اند،  قاجار«  دوره 

ترجمه و چاپ این قسمت را الزم دیدند.
ایران که  ایام که به دلیل شیوع فراگیر ویروس کرونا در  این  در 
البته برای اولین بار در تاریخ بشری به یک معضل گسترده جهانی 
تبدیل شده، ملزم به خودقرنطینگی و حصرخانگی شدیم؛ چشیدن 
طعم این حبس خانگی به رغم مالل آور بودن آن، خالی از فایده 
نبود که گویا این میهمان ناخوانده هم می تواند از منظری »حبیب 

خدا باشد«.
یکی از آن ثمرات، مطالعه کتب دست نخورده بود که گویی گرد 
بی مهری برآن نشسته. از قضا کنجکاو شدم مروری بر تاریخ شیوع 
این  با  برخورد کردم  باشم که  ایران داشته  بیماری های مسری در 

گزارش خواندنی از سفرنامه خانم بل.
متون کالسیک  نشر  در  که  وظیفه ای  اقتضای  به  بنده  رو،  این  از 
تاریخی و ادبی در میراث مکتوب دارم، هرازگاهی متون تاریخی و 
مباحث مرتبط با اوضاع زمانه را رصد می کنم. در همین حین، برای 
آشنایی با تاریخچه پیدایی بیماری وبا در ایران عصرقاجار، بخش هایی 
از این سفرنامه را جالب یافته و انتخاب کردم تا مورد توجه و استفاده 

عالقه مندان و محققان تاریخ اجتماعی ایران قرار گیرد.
از تجارب امم گذشته و  تاریخ برای بهره گیری  بی شک صفحات 
اتفاقاتی است که بر پیشینیان رفته و بر  از  درس و عبرت گرفتن 
آیندگان است که از آن وقایع به عنوان چراغ راه استفاده کنند تا از 
تکرار مصائب تلخ جلوگیری شود. به قول حکیم ابوالقاسم فردوسی:

هر که ناُمخت از گذشت روزگار
نیز ناموزد ز هیچ آموزگار

می  ایران  در  وبا  شیوع  تلخ  داستان  از  که  گزارشی  در  بل  خانم 
نویسد، به عنوان یک اروپایی که خود خاله زاده وزیر مختار بریتانیا 
در تهران بود و در بستر رونق تمدنی رشد کرده و با پیشرفت های 

مدنی عصر خویش خو گرفته، وضعیت اسفبار اجتماعی و فرهنگی 
مردم زمان ناصرالدین شاه قاجار را تا حدود زیادی منصفانه به تصویر 

کشیده است.
البته پیشرفت های علمی و صنعتی در ایران در سده های گذشته، 
الاقل  و…  هسته ای  پزشکی  نانو،  پزشکی،  زمینه های  در  ویژه  به 
تصویری  است.  علمی  جامعه  نخبگان  اذعان  مورد  خاورمیانه،  در 
که خانم بل از مشاهدات خود به رشته تحریر در می آورد، نشانگر 
عقب ماندگی ایران عهد قاجار از لحاظ فرهنگی و پزشکی است که 
این عقب ماندگی ها محصول دخالت های دولت های  از  البته بخشی 
استعماری روس و انگلیس در ساختار سیاسی کشور بوده است. خانم 

گرترود بل می نویسد:
»وبا«  بـیماری   قمری(،  )هجری   ۱۳۱۰ تـابستان   اوایل  از   .…«
آهسته  آهسته  به  ایران نزدیک می شد. قبالً  از خاور دور خبرهایی 
حاکی از مرگ  و مـیر وبـا به گوش می رسید. بعد شنیده  شـد کـه  
مرزهای   به   که   آنگاه   تا   آورده،  بار  بـه  در»سـمرقند«  هـم  تلفاتی  
ایـران رسـید و با  تلگراف  خبر دادند که در مشهد دیده  شده است.

مـشهد تـقریباً  از سکنه خالی شـد و کـسانی که  از این بال جـان 
از  باالخره  بودند.  به  کوهستان ها گریخته  بودند،  برده  در  به  سـالم 
دهات دوردسـت  به تـهران وارد شـد و چـهره اش را ظـاهر نمود. 
تـهران به هیچ وجه آمادگی  دفاع  از  خود را  نداشت. نه بیمارستانی  
مهیا گردیده و نه برنامه ای برای جلوگیری  از سرایت مرض در بین 

بود.
کماکان  ممانعتی،  گونه  هیچ  بدون  آلوده،  میوه جات    محموله های 
به تهران حمل می شد و زبـاله هایی  کـه   مردم  در معابر شهر می 
ریختند. ماه محرم بود و هر   روز  عصر، مردم  شهر با هیجان و شدت 
هرچه تمامتر، بـه  عـزاداری می پرداختند. این طور نشان می داد 
که  طالع نحسی در حال فرود آمدن برتهران  و فرو بردن مردم آن 

در ورطه مرگ  است.
دست  که   آمد   می  نظر  به  چنان   و  می تابید  بی رحمانه  خورشید 
غضب الهی از آسمان دراز شـده است. وبـا فقیر و غنی نمی شناخت 
به هرجا  فراریان  بود.  از شهر  فرار  راه  بهترین  آن،  از  گریز  برای   و 
مهاجرت  مردم  با خود می بردند.  را  هم   وبا   بیماری   رفتند،  که می 
باعث  می شد  که اهالی روستاهای اطراف  تهران نیز از صدمات وبا 

بی نصیب نمانند.«
»اعتقاد مردم  شرق  بـه  قـضا و قدر که  به نظر قانع کننده می آید، 
متأسفانه در عمل  با شکست مواجه شده بود . این  عقیده که برپایه  
جبر و ناگزیر بودن مردم در تحمل آنچه  سرنوشت برای شان رقم  
زده  قرار  دارد، باعث مـی شود کـه آنـها خود را برای حل  مشکالت 

زنـدگی مـحتاج دسـتان توانا و عقل   سلیم  ندانند.
آیا همین مردم نبودند که  دو  هفته بعد ، وقتی  خود  را اسیر چنگال 
روبـه  سـراسیمه  و  زده  خـویش  معتقدات  به  پا   پشت   یافتند،  وبا 
صحرا نهادند؟ اطـباء ایرانی که وظیفه معالجه و درمان مبتالیان بر 

عهده آنها بود، در این  موقعیت مـطب های خـود را  تعطیل کرده  
بودند.  از شهر مصیبت زده خارج شده  فراریان  اولین گروه  و جزو 
وحـشتی کـه بـر مردم مستولی شده  بود،  باعث تشدید احساسات 
مذهبی آنها گردید و در این میان حتی کسانی که بـر اثر  مسافرت   
و یا  معاشرت با خارجی ها تا حدودی متمایل  به تمدن غربی شـده 

بودند، افکارشان عوض  شـد .«
»فضای شهر از شایعات مختلف اشباع  شده بود. عده ای می گفتند 
این   بروز  العـلل  علت  که  دریافته اند   اوضاع ،  بررسی   با  برخی  که 
از  آنها  تا  و  است   اروپائی در  شهر   کفار  از  مصیبت، حضور گروهی 
تهران خارج نشوند، این بال از سر مردم دست برنخواهد داشت!…«
تهران  به  وبا  که  موقعی  همان   در   شاه(،  »اعلیحضرت)ناصرالدین 
دستور  همانجا   از   و  بود  تابستانی  مسافرت  و  ییالق  در  کرد،  نفوذ 
به مقر  نزدیکی  اجازه   وبا   بـه   نـبایستی  به هرقیمتی شده،  داد که 
عده ای   شب ،  چند  همان  در  که  وجودی  با   و  شود   داده  او  اقامت 
در  حدود ۴۰ الی  ۵۰  نفر از خدم  و حشم  او  در محل اقامتش تلف 
شده بودند، ولی  این موضوع را مـکتوم نـگهداشته و به اطالع  شاه  

نرسانده  بودند.«
»دوران شیوع وبا زیاد طوالنی  نـشد و بـا ریـزش باران مختصری، 
از شدت     آن  کاسته و رقم تـلفات تـاروزی چند صد نفر تقلیل یافت 
به  بود کـه مـردم شروع  از  شروع  آن  نگذشته   و هنوز شش هفته 
ترک   عـجله  بـا  کـه  محالتی  همان  به  دوبـاره  و  نمودند  مراجعت 
نموده  بودند، بازگشتند. چـندی از این ماجرا نگذشت که  بـیماری 
عـدم  خاطر  به  فقط  نیز  آن  وقوع  دلیـل   و  شـد  ظاهر  »حـصبه« 

مراعات  قوانین  بهداشتی  بود….«
که  است   این  در   ثروتمند   خانواده های  افـتخارات  از  »یـکی 
استخوان های افراد فـامیل شان  در  مـکان  مـقدسی  مـثل کـربال یـا 
مشهد به خاک  سپرده شود و به خاطر همین موضوع، ابتدا جنازه 
را به صورت موقت در زمین جای داده  و روی آن را   می پوشانند،تا 
آنکه چند ماه بعد در پوشش  کیسه مانندی فرو کرده  و برپشت  قاطر  

تا محل آرامگاه ابدی اش حمل کنند.
آنها با این عمل  خود تمام مسیر مسافرت را هـم بـه  مرض آلوده 
سرزمینی ،  چنین   در  که  نیست  عجیب  لذا  و  گذرند  می  و  نموده 
این   در  ولی  بزند.  کشتار  به  دست  وبا  مرض  یکبار،  وقت  هرچند  
مملکت ، یک مسئله خیلی  باعث تعجب است و آن زنده ماندن  ایـن 
مـلت است که با وجودی که به دست خود مشغول هموار کردن راه  

مرگ    خویشتن هـستند، هـمچنان)حیاتش( ادامه  دارد.«
چنان که گفته شد، این اخبار حاصل مشاهدات خانم بل در ایام 
اقامتش در ایران است و بسیاری از مطالبی که مطرح کرده، مربوط 
به باورها و اوضاع اجتماعی آن زمان است که در این دوران بسیار 
منسوخ شده و وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران بسیار بهبود یافته 

است.
منبع: روزنامه اطالعات

پرمخاطب ترین آثار ادبی در میان کتاب های صوتی کدامند و چرا؟ 

سرویس فرهنگی کرمان امروز 

در روزگار کرونا و قرنطینه فروش کتاب های صوتی افزایش پیدا کرده 
کدام  بازار  صوتی  کتاب های  پرمخاطب ترین  و  پرفروش ترین  اما  است؛ 

کتاب ها هستند؟
فروش  که  می دهد،  نشان  آمارها  ایران  کتاب  خبرگزاری  گزارش  به   
و  مخاطبان  و  است  داشته  افزایش  کرونا  روزگار  در  صوتی  کتاب های 
عالقه مندان کتاب استقبال خوبی از این گونه کتاب ها داشته اند. از طرف 
دیگر با یک جست وجوی ساده در فضای مجازی می توان متوجه شد که 
مخاطبان در فرصتی که به واسطه ویروس کووید ۱۹ ایجاد شده است، 
از کتاب های صوتی ای که گوش داده اند، زیاد پست و استوری می گذارند. 
عرضه کننده های  و  تولیدکننده  چند  سراغ  به  شد  باعث  این ها  همه 
بررسی کنیم.  را  ادبی  بازار کتاب های صوتی  و  برویم  کتاب های صوتی 
تاثیر  ادبی  کتاب های صوتی  بیشتر شنیده شدن  در  عواملی  اینکه چه 

دارد، موضوعی است که شاید برای شما هم سوال باشد.
ماه آوا

ماه آوا در دهه ۹۰ فعالیت های خود را شروع کرد و تا به امروز با ناشران 
راضیه  است.  داشته  همکاری  زیادی  شده   شناخته  گویندگان  و  بنام 
هاشمی مدیر این موسسه فرهنگی کتاب های »میشل شدن«،  اثر میشل 
اوباما با ترجمه سودابه قیصری و صدای مرضیه هاشمی،  »ماشین تحریر 
عجیب«،  اثر تام هنکس با ترجمه نیلوفر خوش زبان و صدای رضا عمرانی، 
با ترجمه احمد گلشیری و صدای رضا  اثر خوان رولفو  پارامو«،  »پدرو 
و  تقدیسی  مریم  ترجمه  با  سیولی  آنتونی  اثر  امید«،  »نیروی  عمرانی، 
با  اثر جوجو مویز  صدای میالد تمدن و »دختری که رهایش کردی«، 
پر  کتاب های  عنوان  به  را  عمرانی  رضا  صدای  و  رضایی  شیدا  ترجمه 

فروش معرفی کرد.
 وی در توضیح دالیل پرفروش  شدن این آثار گفت: عواملی بسیاری 
در مورد استقبال قرار گرفتن کتاب ها نقش دارد. مهم ترین دلیل محتوا 
و موضوع کتاب است. ما بارها با عناوین مطرحی مواجه شدیم که بسیار 
است.  گوینده  اجرای  بعدی  دلیل  بودند.  پرفروش  اما  شده اند؛  اجرا  بد 
گوینده هایی که کتاب را اجرا می کنند نه صرفا خوانش معمولی، بیشتر 

مورد تایید مخاطب قرار می گیرند. در این میان عامل سلیقه ای دیگری 
وجود دارد و آن استفاده از افرادشناس و محبوب در هر حوزه کاری است.

هاشمی با اشاره به حضور سلبریتی ها در عرصه کتاب های صوتی گفت: 
این همان صنعت استفاده از به اصطالح سلبریتی هاست که در تمام دنیا 
وجود دارد و در همه زمینه های تبلیغات مورد استفاده قرار می گیرد. در 
این حالت نه موضوع کتاب اهمیت دارد و نه درستی خوانش. کتاب به 
دلیل این شخصیت ها مورد استقبال قرار می گیرد. دلیل بعدی ناشر چاپی 
اثر است. بسیاری از ناشران حضور فعال و موثری در میان مخاطبان دارند 
و برخی صرفا منفعل هستند. ارتباط درست با مخاطبان و بروز بودن و 

شرکت در فعالیت های مجازی در دیده شدن اثر نقش مهمی دارد.
گروه  و  واقعی  عالقه مندان  میان  در  که  دیگری  دلیل  داد:  ادامه  وی 
اثر است. طبیعی است  و مترجم  دارد مولف  مخاطبان کتابخوان وجود 
که این مورد در میان مخاطبان عامی و نوپای کتاب اهمیتی ندارد. نکته 
دیگری که بی توجه به نکات مطرح شده می تواند تاثیرگذار باشد، ناشر 
صوتی اثر است. رفته رفته مخاطبان سلیقه کلی انتخاب کتاب را به ناشر 
صوتی می سپارند و باتوجه به اعتمادی که به ناشر پیدا کرده اند، اقدام به 
خرید کتاب می کنند. ناشرصوتی که عالوه بر اجرای درست خوانش از 

تنوع محتوایی برخوردار باشد.
در  کرد:  اظهار  صحبت هایش  پایان  در  ماه آوا  صوتی  انتشارات  مدیر 
صوتی  اثر  تولیدکننده  الیه  در  عوامل  این  تمامی  که  گفت  باید  پایان 
بر  که  نکته ای ست  فروش  پلتفرم های  عملکرد  و  تالش  است.  تاثیرگذار 
تمامی این دالیل سایه می اندازد و تاثیر مستقیم در مورد انتخاب قرار 

گرفتن مخاطب دارد.
 ایران صدا

ایران صدا که متعلق به صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران است نیز 
مدت هاست که در بخشی به نام پایگاه کتاب گویا به تولید و عرضه کتاب 
کتاب  را  خود  پرمخاطب  کتاب  نخستین  رسانه  این  می پردازد.  صوتی 
گویای »چشمان تاریکی« معرفی کرد و در توضیح آن برای ایبنا آورده 
است: »این کتاب گویا مربوط به شیوع ویروس ناشناخته ای در ووهان 
۴۰۰ است که نزدیک به ۴۰ سال پیش توسط دین کونتز به رشته تحریر 
درآمده است. این کتاب برای اولین بار در ایران توسط شیرین موسوی در 
ایران صدا ترجمه شده و به تهیه کنندگی نوید جوالیی و روایت گلچهره 

زند، سعید داخ و مرتضی حسنلو تولید و منتشر شده است.

مجموعه  است.  پوآرو«  داستان های  »سری  بعدی  گویای  کتاب   
داستان های پوآرو از سری داستان های آگاتا کریستی با اقتباس شنیداری 
فاطمه کاظمی در پایگاه کتاب گویای ایران صدا به رشته تحریر درآمده 
است. این مجموعه با روایت استادانه اکبر منانی صداپیشه سریال پوآرو 

تولید و منتشر شده است.
 آخرین کتاب گویایی که ایران صدا به ما معرفی کرد، »زنان کوچک« 
و  شکوفنده  زهره  پیشکسوت  صداپیشه  روایت  با  کتاب  این  دارد.  نام 
همچنین اکبر موالیی تولید شده است که اقتباس شنیداری آن را فاطمه 

سوهانی به تهیه کنندگی مونا شکری انجام داده است.
فیدیبو

شدن  پرفروش  درباره  دلیل  فیدیبو  فروش  مدیر  میرنوری،  مصطفی 
کتابی در میان کتاب های صوتی گفت: اگر بخواهم درباره دالیل پرفروش 
شدن برخی آثار صوتی فیدیبو صحبت کنم، باید بگویم که ما در چند 
روز گذشته پویشی را به نام »کتاب هایی که باید در زندگی بخوانیم یا 
بشنویم« راه اندازی کردیم و در آن کتاب های کالسیکی مثل »خوشه های 
خیلی  کتاب های  که  هیاهو«   و  »خشم  و  تنهایی«  سال  »صد  خشم«، 
باید  حتما  ما  نظر  به  که  کتاب هایی  دادیم.  پیشنهاد  هستند،  معروفی 

معرفی  زیر  در  که  آثاری  البته  بشنوند.  یا  بخوانند  کتابخوان  آدم های 
واسطه  به  که  می کنم  فکر  من  اما  بودند؛  پرفروش  همیشه  می کنیم 

پیشنهاد ما پرفروش تر شدند.
که  شدند  پرفروش    هم  »طاعون«  مثل  کتاب هایی  داد:  ادامه  وی 
پرفروش شدن شان بی ربط به بحث کرونا نبوده است و همین مساله باعث 
شده که در چند وقت گذشته این کتاب نه تنها در ایران، بلکه در تمام 
دنیا پرفروش شده اند. بعضی از کتاب ها مثل »مغازه خودکشی« با صدای 
هوتن شکیبا نیز به واسطه گوینده اثر مورد توجه قرار گرفته اند و جزو 
این  توجه کنیم که همه  نکته  این  به  باید  البته  دارند.  قرار  پرفروش ها 
کتاب های پرفروش، نویسنده یا مترجم و گوینده مطرحی نیز دارند که 

مورد توجه قرار گرفته اند.
کتاب های صوتی پرفروش فیدیبو به شرح زیر است:

کتاب صوتی »طاعون« اثر آلبر کامو با ترجمه حسین کاظمی یزدی با 
صدای هوتن شاطری پور که از سوی کتابسرای نیک منتشر شده است.

و  فرزانه  بهمن  ترجمه  با  مارکز  اثر  تنهایی«  سال  کتاب صوتی »صد 
صدای مهدی پاکدل که از سوی نوین کتاب گویا منتشر شده است.

ترجمه  با  بک،  اشتاین  جان  اثر  خشم«،  »خوشه های  صوتی  کتاب 
نامه  آو  سوی  از  که  سلطان زاده  آرمان  صدای  و  شریفیان  عبدالحسین 

منتشر شده است.
نجف  ترجمه  با  فاکنر  ویلیام  اثر  هیاهو«،  و  »خشم  صوتی  کتاب 
از سوی  پاک ذات که  مریم  و  آرمان سلطان زاده  و صدای  دریابندری  

آوانامه منتشر شده است.
مطهره  ترجمه  با  داستایفسکی  اثر  روشن«،  »شب های  صوتی  کتاب 
نوین کتاب گویا منتشر شده  از سوی  یانقی که  انصاری و صدای کاوه 

است.
کتاب صوتی »بار هستی« اثر میالن کندرا با ترجمه پرویز همایون پور 

و صدای علی عسکری که از سوی نوین کتاب گویا منتشر شده است.
کتاب صوتی »مغازه خودکشی« اثر ژان تولی با ترجمه احسان کرم ویسی 

و صدای هوتن شکیبا که از سوی رادیو گوشه منتشر شده است.
کتاب صوتی »وقتی نیچه گریست«، اثر اروین یالوم با ترجمه سپیده 

حبیب و صدای آرمان سلطان زاده از سوی آوانامه منتشر شده است.
و  حسینی  صالح  ترجمه  با  اورول  جورج  اثر   »۱۹۸۴« صوتی  کتاب 

صدای آرمان سلطان زاده از سوی آوانامه منتشر شده است.
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این ۷ روزی که در پشت کوه بختیاری برای گردش 
رفته بودم برنامه من صبح ها این بود که به ادارات 
مختلف سر می زدم و اطالعاتی را از روابط  عمومی 
گرفتم.   می  بختیاری  محال  چهار  درباره   آنها  های 
اطالعات  و  جوان هستند  ادارات  کارکنان  دیدم  می 
زیادی از امکانات ۵۰ یا ۶۰ سال پیش نداشتند. وقتی 
به آنها می گفتم که من در دهات شهرکرد و بروجن 
سپاهی بودم اصاًل راهی نبوده است فکر می کردند از 
همان اول مسیر راه ها همان مسیر راههای آسفالت 
امروزی بوده است آنها مثل اصحاب کهف به من نگاه 
می کردند اصاًل مسیرهایی که من می گفتم باورشان 
نمی شد. در هر حال همه جای پشت کوه بختیاری 
در  فقط  بود  خوب  خیلی  گشتم  مدت  این  در  را 
اطراف رودخانه چشمه دیمه که یکی از بهترین نقاط 
گردشگری منطقه است مخصوصاً خاصیت آب چشمه 
و  شود  می  جاری  ای  رودخانه  صورت  به  که  دیمه 
طبیعی  فلوراید  حاوی  است  رود  زاینده  سرچشمه 
است. این مساله باعث شده که روستاییان مسیر که از 
آب این رودخانه استفاده می کنند دندان های سالمی 
داشته باشند و به همین خاطر کارخانه آب معدنی در 
اطراف چشمه دیمه ایجاد کرده بودند که آب های آن 
در منطقه اصفهان خریداران فراوانی داشت. رستوران 
های زیادی در حاشیه رودخانه چشمه دیمه پا گرفته 
بودند که همه آنها مشتری های زیادی داشتند و به 
خاطر جلب توجه بیشتر مشتری تمام آنها قفسهای 
توری بزرگی داخل رودخانه گذاشته بودند که پر از 
برای مشتریان همان لحظه ماهی  و  بود  زنده  ماهی 
مشتری  جلو چشم  و  گرفتند  می  ها  قفس  از  را  ها 
برای آنها کباب می کردند. ماهی ها در قفس که در 
هم  کنار  در  منظم  چنان  بودند  رودخانه  آب  داخل 
قرار گرفته بودند که انسان از دیدن آنها ناراحت می 
شد و هر وقت که کارگر رستوران تعدادی از آنها را 
با ظرف توری کوچکی می گرفت و نظم آنها به هم 
می خورد بعد از چند دقیقه که صف آنها به هم می 
خورد و دوباره منظم در یک صف قرار می گرفتند و 
منتظر سرنوشت خود می شدند که چه موقع نوبت 
آنها می شود که کباب شوند. دیدن این صحنه انسان 
را به رحم می آورد از قساوت قلب بیش از حد این 
انسان دو پا که برای منافع خود حاضر به هر کاری 

برخالف طبیعت آن کار است ناراحت می شدم.
 به خاطر این کار انسان و انسانیت در رنج است و 
صبر طبیعت هم به هر حال حدی دارد و در موقع 
خود طغیان می کند و سهم خود را از این انسان دو 
کرونا  بیماری  هجوم  با  اکنون  گیرد.  می  زور  به  پا 
خوردن  به  چین  در  انسان  درازی  دست  حاصل  که 
سرایت  و  خفاش  گوشت  مثل  ممنوعه  حیوانات 
بیماری کرونا از آن طریق در شهر WOHAN یکی 
از شهرهای با جمعیت باالی ۱۰ میلیون نفر در چین 
کنیم  می  احساس  دنیا  نقاط  سایر  به  آن  انتقال  و 
ایم  افتاده  انسانها مانند آن ماهی در قفس  که همه 
بار دستبردی  از چند روزی یک  و منتظریم که هر 

به قفس زده شود و چند نفری در دام کرونا بیفتیم. 
متاسفانه تاکنون راه عالجی برای این درد بی درمان 
پیدا نشده و تنها کشورهایی که این مرض را جدی 
گرفتند توانستند در مرزهای خود این بیماری را مهار 
کنند ولی افسار این مرض در سایر کشورها به عمد یا 
سهو رها شده است و هیچ کس نمی داند  چه روزی 

در دام این مرز اسیر خواهد شد.
 یکشنبه پنجم آبان ۱۳۹8 شمسی از اخبار روزنامه 
ها و رادیو و تلویزیون شنیدم که آمریکا به مخفیگاه 
به  و  یافته  داعش دست  گروه  رهبر  البغدادی  ابوبکر 
اردوی آنها حمله کرده و در آخر ابوبکر البغدادی که 
در  کرده  فرار  تونل  داخل  کودکانش  از  یکی  همراه 
کشته  آمریکایی  سربازان  آتشبار  توسط  تونل  همان 
شده اند و اجساد آنها را هم به داخل دریا انداختند 

بیشتر از این چیزی بیشتر درباره آنها گفته نشد.
ای کشته که را کشتی تا کشته شدی باز  مردم دنیا 
نفس راحتی کشیدند و مساله را به فال نیک گرفتند 

و آرزو کردند که مساله به همین جا ختم شود.
 

ووهان  در   ۱۳۹8 ماه  بهمن  اول  شنبه  سه  درروز 
چین بیماری کرونا شایع شد و شهر ده میلیون نفری 

ووهان مورد قرنطینه قرار گرفت. 
بدون شک بحران کرونا در جهان از بحران اقتصادی 
داد  روی  جهان  در  که   ۱۹۳۳ تا   ۱۹۲۹ سالهای 
سنگین تر است. تاکنون این بحران بزرگترین بحران 
بوده که بشر در طول عمر خود  اقتصادی در جهان 
با آن روبه رو بوده ولی بدون شک بحران کرونا این 
این  گرفته  مزبور  اقتصادی  بحران  از  را  گوی سبقت 
بحران هم ضرر مالی و اقتصادی دارد و هم ضرر جانی 
متاسفانه تا امروز باالی یک میلیون و نیم نفر در جهان 
به این بیماری مبتال شده اند و تعداد درگذشتگان هم 
چین  کشور  در   . است  گذشته  نفر  هزار   8۰ مرز  از 
و  شده  کنترل  بیماری  بوده  بیماری  این  زادگاه  که 
تبعات  ولی   . است  شده  گرفته  هم  آن  پایان  جشن 
کشتار  رحمانه  بی  همچنان  دیگر  کشورهای  در  آن 
می کند. مسئوالن بهداشتی کشورهای پیشرفته هنوز 
تاریخ دقیقی را نمی توانند برای پایان این بحران در 
نظر بگیرند و همه اقدامات خود را با اگر و اما به پایان 
مسابقات  از  خیلی  است  معلوم  که  آنچه  می رسانند. 
ورزشی المپیک و گردهمایی های بین الملل حداقل 

برای یک سال به تعویق افتاده است.
انسان  این  که  ظلمی  همه  این  از  طبیعت  بی شک 
دو پا با بی رحمی به او روا داشته است به خشم آمده 
است و صبر خدا و طبیعت هم حدی دارد. در اینجا 
یاد شعر همشهری خود معینی کرمانشاهی می افتم.  
خدا  صبر  زمانه  این  در  دارد"  خدا  صبری  "عجب 
است  رسیده  پایان  به  و  شده  لبریز  طبیعت  صبر  و 

چشم  به  که  کرونا  کوچک  ویروس  یک  با  اکنون  و 
انسان  این  از  را  انتقام خود  نمی شود طبیعت  دیده 
دو پا می گیرد. تمام فعالیت های اقتصادی سیاسی 
نظامی در سطح جهان راکد مانده است یا به حالت 
یک  جنازه  تشییع  برای  که  زمانی  درآمده  تعلیق 
از  برخی  در  اکنون  داشته  کننده  بدرقه  هزاران  نفر 
است  رسیده  به حدی  انسان  مقام  جهان  کشورهای 
که بیمارستان ها از پذیرش افراد میانسال خودداری 
می کنند و می گویند به علت کمبود جا این افراد در 
منازل نگهداری شوند. در برخی از کشورهای پیشرفته 
دیده شده که مردگان خود را درب منزل با هماهنگی 
کوچکترین  بدون  و  داده  آنها  تحویل  متوفیات  اداره 
مشایعتی در گورهای جمعی که مملو از آهک است 
دفن می شوند. جنگ بین انسان و کرونا باعث شده 
که انسان با تمام سالح های مدرنی که دارد در برابر 
بیماری  این  و  کند  ویروس کوچک عقب نشینی  این 
باشد. آب و هوای کشور های  تاز عرصه میدان  یکه 
آلوده در این کارزار نابرابر عقب نشینی کرده حیوانات 
در  آزادانه  مانده  امان  در  ها  انسان  از هجوم  وحشی 
طبیعت به گردش می پردازند و محیط زیست که تا 
کنون مظلوم مانده و مقهور این انسان شده بود اکنون 
از دست داده  با به دست آوردن تمام موقعیت های 
شادمانه به حیات خود ادامه می دهد. امیدوارم این 
انسان دو پا از این ظلم بزرگی که در سالیان مختلف 
از  طبیعت  این  بزرگواری  با  و  داشته  روا  طبیعت  به 
با ما همراهی کرده است  سر تقصیرات ما گذشته و 
درس گرفته باشیم. ولی وای به حال زمانی که صبر 
طبیعت لبریز شود دیگر به کوچک و بزرگ و بی گناه 
و با گناه، تر و خشک رحم نمی کند. همه را با هم 
که  دوستم  بهترین  اینکه  کما  می راند  چوب  یک  به 
انسان پاک آزاده ای بود و همه کسانی که ایشان را 
او یک سال  دارند.  ایمان  او  به صداقت  می شناسند 
دانا در ذات  رئیس  فریبرز  بود دکتر  از من کوچکتر 
اگر  عادی  حالت  در  شد.  گرفتار  بیماری  این  مرگ 
مرده بود مراسم تشییع جنازه او غوغایی به پا می شد 
ولی از ترس این کرونا باعث شد که مظلومانه مانند 
ده ها هزار نفر دیگر غریب وار به خاک سپرده شود و 
همه از کنار هم بودن وحشت داشته باشند. همه از 
هم می گریزند بوی قیامت شده است. ای کاش که از 
این کرونا در زمان خود درس گرفته باشیم که با خود 
و اقوام و طبیعت مهربان باشیم بی شک قهر خداوند 
و طبیعت و همچنین صبر آنها حدی دارد در دیزی 
را باز گذاشته اند  تا حیای گربه معلوم شود. اگر ظلم 
از حد بگذرد در هر زمان و مکانی بی جواب نخواهد 
ماند در تاریخ همه این ها را خوانده ایم و نتایج آن ها 
را هم نوشته اند ولی همه را به مثل و ضرب المثل رد 
کرده ایم و به روی خود نیاورده ایم نمونه های محلی 

ما معلوم  بر  آن هم حتی در همین کرمان خودمان 
بوده و ساده از کنار آنها گذشته ایم.

که  ایم  خوانده  فرمانفرما  زمان  کرمان  تاریخ  در   
زندان  در  اش  ساله  ده  پسر  و  بلوچ  خان  حسین 
فرمانفرما بوده اند. پسرش به مرض دیفتری دچار می 
شود او به افضل الملک مشاور فرمانفرما می گوید که 
به فرمانفرما بگو که من حواله میدهم به فالن تاجر که 
در کرمان ۵۰۰ تومان به فرمانفرما بدهد فقط پسرم 
را از زندان بیرون ببرید تا جلو چشمم نمیرد. افضل 
این مطلب را به فرمانفرما می گوید جواب فرمانفرما 
برخالف انسانیت است و آمرانه بوده است. افضل گفته 
است » فرمانفرمای کرمان هیچ وقت راضی نمی شود  
به خاطر ۵۰۰ تومان رشوه یک یاغی مقدرات حکومت 
پیش  زندان  در  پسر  عاقبت  دهد«   تغییر  را  خود 
از چندی  چشم پدر جان می دهد و می میرد پس 
به  فرمانفرما  شود   می  مریض  فرمانفرما  همان  پسر 
خاطر سالمت پسرش به افضل دستور می دهد ۵۰۰ 
گوسفند را قربانی کنند و همه گوشت آن را به فقرا 
بدهند نذر او مورد قبول دستگاه حق قرار نمی گیرد 
می  فوت  پدرش  دیدگان  برابر  در  فرمانفرما  پسر  و 
کند در هنگام خاکسپاری فرمانفرما به زمین و زمان 
فحش می دهد و با صدای بلند می گوید افضل من 
آدم بدی بودم خداوند می بایست به ندای فقیرانی که 
گوشت گوسفند نذری را خوردن جواب می داد و پسر 

من بهبود می یافت.
 افضل در این موقع سخن حکیمانه ای به فرمانفرما 
می گوید »خداوند عالم هم نمی خواهد به خاطر ۵۰۰ 

گوسفند مقدرات عالم خود را تغییر دهد«
 زدی ضربتی ضربتی نوش کن.

 مورد دیگری در همین کرمان که همه از واقعه ی 
آن مطلع هستند و بارها در تاریخ کرمان آن را خوانده 
اند در زمان هرج و مرج حکومت زندیان و شورش آنها 
آقا محمد خان قاجار رخ می دهد. آن زمان که هنوز 
حکومت ها در ایران ثباتی نگرفته بودند میرزا محمد 
علی تربتی از اصفهان به دعوت چند نفر از دراویش 
کرمان عازم این شهر می شود. او نوای خوش داشته 
و قرآن را با صوت زیبا و آهنگین می خوانده است و 
او یعنی سیم  نام  به  تار  تار در ساز سه  سیم چهارم 
به  کرمانی  مجتهد  عبداهلل  مال  دارد.  شهرت  مشتاق 
دالیلی که همه می دانند فتوای قتل مشتاق را صادر 
می کند و توسط تعدادی از مردم خشک مغز کرمان 
همراه  قمری  هجری   ۱۲۰۶ رمضان  ماه   ۲۱ روز  در 
دوست خود درویش جعفر با زبان روزه سنگسار می 
شوند مشتاق هنگام سنگسار شدن گفته  بود مردم 
کنید  رحم  خودتان  بر  کنید  نمی  رحم  من  بر  اگر 
من از چشمان شما می ترسم دو سال از این ماجرا 
می گذرد و مردم کرمان که لطفعلی خان زند را که از 

دست آقا محمدخان از این شهر به آن شهر فرار می 
کرده و سرگردان در بیابان ها بوده به کرمان دعوت 
لطفعلی  شکست  برای  هم  محمدخان  آقا  می کنند. 
ماجرای  کند.  کرمان حمله  به  می شود  تشویق  خان 
محاصره کرمان را همه در تاریخ خوانده اند و آخر در 
سال ۱۲8۰ هجری قمری فقط دو سال پس از قتل 
مشتاق آقامحمدخان کرمان را فتح می کند. او عالوه 
بر قتل هزاران نفر ۷۰ هزار چشم هم از مردم کرمان 
از کاسه چشم آنان در می آورد و با سر آنها در کرمان 
مناره می سازد » به نقل از سرپرس سایکس فرمانده 
پلیس جنوب در کرمان « مجازاتی که برخی آن را 
به بهای قتل ناجوانمردانه و سنگسار نمودن مشتاق 

علیشاه و درویش جعفر می دانستند.
 مطلب آخر هم که از چگونگی تشکیل و انهدام آن 
را همه به یاد دارند و زمان زیادی از آن نگذشته است 
را به خاطر یادآوری بیان می کنم و مطلب را به پایان  
می رسانم و آن هم چگونگی شکل گیری داعش و به 
وجود آمدن آن در منطقه است. برخی برپایی طوفان 
داعش را در ارتباط با قتل دختر ۱۷ ساله ایزدی به 
نام دعاء خلیل اسود می دانند دخترک برخالف رسوم 
ایزدی ها عاشق پسری عرب و مسلمان می شود به 
خاطر این موضوع و فرار از خانه ۵ روز در منزل معاون 
فرماندار محل پناهنده می شود برادران و اقوامش با 
قول عدم برخورد دعاء را تحویل می گیرند و سپس 
به میدان  را کشان کشان  او  در هفتم آوریل ۲۰۰۷ 
روستا می آورند و با مشت و چوب و لگد به جانش 
آخر  در  کنند  می  سنگسار  را  او  سپس  و  می افتند 
بزرگی  بلوک سیمانی  بوده  او  نامزد  پسر عمویش که 
ممکن  نحو  شدیدترین  به  و  کوبد  می  سرش  بر  را 
کشته می شود در حالی که گفته شده تعداد زیادی از 
ایزدی ها با بی تفاوتی این منظره وحشتناک را تماشا 
را  راه  سنی  مسلح  مرد  یک  بعد  هفته  و  می کردند 
و ۲۳  بندد  نساجی موصول می  کارگران  اتوبوس  بر 
کند.  می  فرار  و  کشد  می  مسلسل  رگبار  با  را  نفر 
ماجراها و زد و خوردها ادامه پیدا می کند تا اینکه در 
ژوئیه ۲۰۱4 میالدی داعش با ۱۳۰۰ نفر نیرو پادگان 
موصل را اشغال می کند سربازان با گذاشتن اسلحه و 
لباس خود پا به فرار می گذارند در همان ابتدا داعش 
۱۷۰۰ نفر را اعدام می کند و سپس هر جا مردی از 
ایزدیان را می بیند به بدترین وجه آنها را می کشند 
زنان و دختران ایزدی را به بردگی می گیرند و می 
بازدید  هنگام  ملل  سازمان  نماینده  چنانکه  فروشند 
نوجوان  دختران  نوشت  داعش  فروشان  برده  بازار  از 
ایزدی ۱۲4 دالر و زنان ۵۰ ساله 4۰ دالر به فروش 
می رسند دیگر از بقیه جنایات داعش و سر انجام آن 
من  از  بهتر  همه  که  چرا  آورم  نمی  میان  به  حرفی 

سرانجام آن را می دانند.

»یـاد ایـام«
به قلم

محمدتقی راه پیما

بخش دوم
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خبر

جزییاتوضعیتهمسانسازیحقوقهادرتامیناجتماعی

کرونانیممیلیاردنفررادچارفقرمیکند

سریعترینطالقدنیا

به  اشاره  با  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
دیدارش با معاون رییس جمهوری و رییس سازمان 
برنامه و بودجه که برای پیگیری منابع مالی اجرای 
تامین  بازنشستگان  حقوق  متناسب سازی  طرح 
دکتر  اراده جدی  و  اهتمام  از  برگزار شد،  اجتماعی 

نوبخت برای تحقق این موضوع خبر داد.
ساالری با اشاره به برگزاری جلسات متعدد طی ۶ ماه 
گذشته با رییس و معاونین سازمان برنامه و بودجه، 
همکارانشان  و  نوبخت  و حمایت های  اراده جدی  از 
مطالبات  به  توجه  و  سازمان  مشکالت  رفع  جهت 

بازنشستگان تامین اجتماعی قدردانی کرد.
 ۳ حدود  مطالبات  و  مسائل  اینکه  بیان  با  ساالری 
میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی که 
سال ها در عرصه های مختلف کشور تالش و خدمت 
کرده اند، همواره مورد تاکید رئیس جمهور بوده است ، 
خاطرنشان کرد: در ادامه  جلسات متعددی که بویژه 
طی نیمه دوم سال گذشته در سازمان برنامه و بودجه 
داشتیم، متعاقب دستور رییس سازمان روز دوشنبه 
ذیربط،  مدیران  و  پورمحمدی  دکتر  با  جلسه   در 

روش های تامین منابع این طرح بررسی شد.

حضرت  باسعادت  میالد  شب  با  همزمان  افزود:  وی 
و  مالی  تامین  روش های  نیز،  الزمان)عج(  صاحب 
طی  متناسب سازی  برنامه  شدن  اجرایی  راهکارهای 
مذاکره با نوبخت تحلیل و بررسی شد که با همت و 
اراده ای که ایشان در تحقق موضوع دارند و رویکرد 
در  جمله  از  اقتصاد  وزیر  دژپسند  همراهی  و  خوب 
آخرین جلسه سال گذشته، امیدواریم متناسب سازی 
ماه های  طی  اجتماعی  تامین  بازنشستگان  حقوق 

آینده اجرایی شود.
تامین  سازمان  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 

تحقق  اینکه  به  توجه  با  است  گفتنی  اجتماعی، 
اجتماعی  تامین  بازنشستگان  حقوق  متناسب سازی 
کشوری  بازنشستگان  نسبت  سه برابری  جمعیت  با 
و لشکری و به عنوان بزرگترین جامعه بازنشستگی 
کشور، مستلزم تامین منابع مالی قابل توجهی مجزا 
سهام  خزانه،  اسناد  نظیر  سازمان،  اندوخته های  از 
شرکتهای دولتی و سایر دارایی ها از محل واگذاری 
منابع و دارایی های غیرنقدی دولت است؛ این طرح 
و مطالبه مهم بازنشستگان تامین اجتماعی می تواند 

با حمایت و همراهی دولت محقق و اجرایی شود.

شده  انجام  مطالعات  سی ان بی سی،  از  نقل  به 
توسط دانشگاه سازمان ملل نشان داد که پاندمی 
ویروس کرونا می تواند ۴۲۰ تا ۵۸۰ میلیون نفر 
دیگر را در جهان به زیر خط فقر بفرستد، که این 

معادل ۸ درصد جمعیت جهان است.
بر  را  خود  محاسبات  تحقیق  این  در  محققان 

اساس بدترین سناریوی ممکن انجام داده اند که 
طی آن ۲۰ درصد از درآمد افراد یا مصرف آنها 
فقر  ۳ خط  همچنین  می شود.  کاسته  جهان  در 
یا  زیر ۱.۹۰ دالر، ۳.۲۰ دالر  در  زندگی  جهانی 

۵.۵۰ دالر در روز، در نظر گرفته شده است.
نیمی  که  است  این  معنای  به  باالیی  فقر  خط   

پایان  در  جهان  نفری  میلیارد   ۷.۸ جمعیت  از 
پاندمی به زیر خط فقر می روند. طبق آخرین آمار 
در سال ۲۰۱۸ بیش از ۳.۴ میلیارد نفر با کمتر از 

۵.۵۰ دالر در روز زندگی می کردند.
روز  که  مقاله  این  در  تحقیق  این  نویسندگان 
در  حتی  دادند:  هشدار  شد  منتشر  پنج شنبه 

درآمد  از  درصد   ۵ آن  در  که  سناریو  بهترین 
بدترین  با  می شود،  کاسته  آنها  مصرف  یا  افراد 
روبرو  کنون  تا   ۱۹۹۰ از  جهان  در  فقر  افزایش 
 ۲ یا  نفر  میلیون   ۱۳۵ حالت  این  در  می شویم. 
درصد از جمعیت جهان به زیر خط فقر می روند.

زمان  از  دقیقه   ۳ فقط  که  مردی  و  زن 
اتفاق  یک  دلیل  به  بود،  گذشته  ازدواجشان 
جدا  یکدیگر  از  باورنکردنی  و  عجیب  بسیار 

شدند.
ازدواج ها ریشه در عوامل  از  ثباتی برخی  بی 
متعددی دارد که مهم ترین آن نداشتن اخالق 
در  که  مهمی   ، است  مرد  و  زن  بین  مناسب 
نهایت به نداشتن تفاهم منجرشده و با طالق به 
پایان می رسد . هرکدام از زوجینی که کارشان 
خاص  دلیل  مطمئنا  است  کشیده  جدایی  به 

خودشان را داشته اند که پس از مدتی زندگی 
مشترک همان عامل جدایی شان شده ، دلیلی 
بزرگ یا شایدهم بسیار کوچک مثل زوجی که 

ماجرای جدایی شان را می خوانید.
از  ازدواج  بعد  دقیقه   3 که  عروسی 

همسرش طالق گرفت
تنها  زوج جوان  این  متوجه شدید  بله درست 
و  بودند  و شوهر  زن  به طور رسمی  دقیقه   ۳
در  که  حرکتی  خاطر  به  مشترکشان  زندگی 
داد  رخ  دو  این  ازدواج  ثبت  مسئول  مقابل 

همان جا به پایان رسید و عروس خانم وقتی 
شرایط را برای ادامه همراهی با مرد رویاهایش 
نامناسب دید تقاضای طالق کرد و جدایی اش 

را رسما در همان دفترخانه ثبت کرد.
هنگامی  ازدواجشان  ثبت  از  بعد  داماد  و  عروس 
به  می شدند  خارج  ازدواج  ثبت  محل  در  از  که 
اختالف برخوردند و پیش مسئول ثبت بازگشتند 
و از هم رسما جدا شدند ، ماجرا از این قرار بود 
که هنگام بیرون رفتن از دفتر خانه پای عروس 
خانم کمی دچار لغزش شد و تعادلش را از دست 

داد و در همین لحظه اقای داماد او را با عبارتی 
مخصوص در زبان عرب ها » احمق« خواند و به 
از  غافل  کرد  با همسرش شوخی  خیال خودش 
اینکه همسرش از این نوع شوخی خوشش نمی 
عروس  بازگشت  و  همانا  کلمه  این  گفتن  ؛  آید 
خانم به داخل دفترخانه و درخواست طالق دادن 

همانا.
داد و همان  با قطعیت درخواست طالق  عروس 
جا درست ۳ دقیقه بعد از ثبت ازدواجشان طالق 

او و همسرش نیز ثبت شد.

دوم  گام  گفت:  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
مبارزه با بیماری کووید ۱۹ و فاصله گذاری اجتماعی 

در حوزه سالمت محیط و کار ابالغ شد.
علیرضا رئیسی، افزود: بر این اساس مقرر شد تمامی 
واحدهای صنفی و صنعتی در سامانه ثبت نام اصناف 

نام  ثبت   salamat.gov.ir نشانی  به  صنایع  و 
نمایند.

 معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: ثبت نام از 
واحدهای صنفی و صنعتی به مدت یک هفته ادامه 

خواهد داشت.

الزامات سالمت محیط و کار  وی افزود: راهنماها و 
از  با توجه به نوع فعالیت پس  شاغلین و مشتریان 
تکمیل ثبت نام به صورت الکترونیک در اختیار افراد 

قرار خواهد گرفت.
تمامی  از  استفاده  برای  همچنین  گفت:  رئیسی 
الزامات می توان به سایت مرکز سالمت  راهنماها و 

محیط و کار به نشانی:
http://markazsalamat.behdasht.gov.ir 

 مراجعه کرد.
از  همچنین  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
غربالگری ۷۰ میلیون و ۳۰۵ هزار نفر از هموطنان 
در قالب بسیج ملی مقابله با کرونا تا روز گذشته خبر 
داد و افزود: همکاران حوزه بهداشت در اقصی نقاط 
کشور و تیم های داوطلب در حال اجرای این بسیج 

ملی می باشند.
وی گفت: یکی از نتایج مهم این غربالگری کاهش 
به  رسانی  خدمت  و  درمانی  مراکز  به  مراجعات 
مراجعان در پایگاه ها و مراکز جامع سالمت بوده است.

به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
ثمربخش بودن بسیج ملی مقابله با کرونا و طرح 
فاصله گذاری اجتماعی افزود: کاهش موارد ابتالء 
و کاهش افراد فوت شده در روزهای اخیر نتیجه 
اجرای این دو طرح و توجه هموطنان به راهکار 
در خانه ماندن طی روزهای اجرای طرح فاصله 

گذاری اجتماعی است.
رئیسی با تاکید مجدد بر اهمیت در خانه ماندن 
گفت: عدم ترددهای غیرضروری در سطح شهرها 
و انجام خریدها به صورت آنالین و اینترنتی نقش 
زنجیره  قطع  و  ابتالء  موارد  کاهش  در  بسزایی 
خواهد  آینده  روزهای  در  ویروس  این  انتقال 

داشت.
معاون بهداشت وزارت بهداشت در پایان ضمن تاکید 
بر حضور همه مردم در بسیج ملی مقابله با کرونا گفت: 
تلفنی  سامانه  طریق  از  می خواهم  هموطنان  همه  از 
اینترنتی salamat.gov.ir در  یا سامانه  ۴۰۳۰ و 

این بسیج ملی شرکت کنند.

مجرمان اینترنتی این روزها با سوء استفاده از 
خانه نشینی مردم به خاطر انتشار ویروس کرونا 
مجازی  فضای  از  کاربران  افزون  روز  واستفاده 
اقدام به کالهبرداری با شگردهای تازه می کنند 
که پلیس فتا دراین باره هشدار جدی داده است.

سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس 
فتای ناجا در تشریح این ماجرا اظهار کرد: اجرای 
شهروندان  به  تلفنی  تماس  با  فریبکاران  طرح 
و  رادیویی  و  تلویزیونی  مسابقات  در  شرکت  و 
شخصیت های  با  دروغین  مصاحبه  برقراری 

های  سال  طی  سرشناس،  افراد  و  کشوری 
گذشته یکی از ترفندهای رایج کالهبرداران بود 
آگاهی  افزایش  و  گسترده  رسانی  اطالع  با  که 
اینگونه  وقوع  سطح  خصوص،  دراین  هموطنان 

جرایم در کشور کاهش یافت.
و  کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع  امروزه  اما 
افراد  شده  باعث  خانگی،  قرنطینه  طرح  اجرای 
کالهبرداردراقدامی فریبکارانه با طراحی پلتفرم 
با  تلفنی  تماس  برقراری  ضمن  مجرمانه  های 
هموطنان که بیشترازطریق پیام رسان واتساپ 

به  اقدام  است  همراه  تلفن  خطوط  سایر  و 
کالهبرداری از شهروندان کنند.

سرهنگ پاشایی افزود: ممکن است شیوه های 
اما  باشد  افراد مجرم متفاوت  این  کالهبرداری 
در نهایت به یک شیوه عمل می کنند و با اعالم 
برنده شدن مخاطبان، با ترفندهای ماهرانه تمام 
اطالعات حساب بانکی و یا تمام اطالعات کارت 
عابر بانکی افراد را دریافت کرده و با استفاده از 

آن اقدام به برداشت از حساب افراد می کنند.
دراجرای  کرد:  تأکید  انتظامی  مقام  این 

اولویت  تلویزیونی  و  رادیویی  زنده  مسابقات 
کرده  نام  ثبت  که  است  متقاضیانی  با  تماس 
تلفن  خطوط  از  نیز  افراد  این  با  ارتباط  و  اند 
ثابت شهری انجام خواهد شد. بنابراین کاربران 
ضمن حفظ هوشیاری و توجه به توصیه های 
پلیس فتا مراقب فریب افراد سودجو در فضای 
سایبری باشند و ازدراختیار قرار دادن اطالعات 
بانکی خود به دیگران خودداری کرده  حساب 
اهداف خود  نمودن  عملیاتی  در  را  مجرمان  و 

ناکام بگذارند.

ابالغ گام دوم مبارزه با کووید ۱۹

شگرد های تازه برای کالهبرداری های اینترنتی

اطالعیه آموزش وپرورش:  

»شاد«بهبهرهبرداریرسید
اقدامات  اهداف، تشریح  تبیین  راستای  پرورش در  و  آموزش  وزارت 
»شاد«  آموزان  دانش  اجتماعی  شبکه  کار  به  آغاز  و  گرفته  انجام 

اطالعیه ای صادر کرده است.
در متن این اطالعیه آمده است: ضمن تبریک میالد خجسته قائم 
می رساند  استحضار  به  الشریف،  فرجه  تعالی  اهلل  عجل  محمد  آل 
وزارت  همکاری  و  پرورش  و  آموزش  وزیر  مستمر  پیگیری های  با 
ارتباطات، دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، مساعدت دانشگاه 
حقوقی  و  اجرایی  فنی،  تیم  روزی  شبانه  تالش  و  شریف  صنعتی 
پلتفرم اختصاصی آموزش و پرورش به نام SHADAP با مالکیت 

و مدیریت وزارت متبوع، در مرحله بهره برداری قرار گرفته است.
طبق برنامه پیش بینی شده، از ۲۱ فروردین ورود مدیران، معلمان و 
دانش آموزان دوره ابتدایی به پلتفرم اختصاصی آموزش و پرورش آغاز 

شده و تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.
اپلیکیشن  می توانند  ابتدایی،  دوره  دانش آموزان  و  معلمان  مدیران، 
دریافت   http://Shaddl.medu.ir  آدرس به  مراجعه  با  را  شاد 
متوسطه،  مدارس  بهره برداری  و  ورود  نحوه  و  زمان  کنند؛  نصب  و 
متعاقبا با ارسال بخشنامه ای توسط معاونت آموزش متوسطه اعالم 

می شود.

اطالعیهمهموزارتکاردرخصوص

وامکرونا
 پس از آنکه محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم 
به  نام  ثبت  برای  باید  تومانی  میلیون  وام یک  متقاضیان  کرد که 
"سایت" مراجعه کنند، عده ای از افراد تصور کردند منظور از سایت 
این سایت  به  با مراجعه  )Refahi.ir( است که  مورد نظر، سایت 
باعث کند شدن فعالیت آن شدند؛ در صورتی که منظور از سایت 

ثبت نام وام یک میلیون تومانی، این درگاه اینترنتی نبود.
زودی  به  کرد،  اعالم  ای  اطالعیه  طی  نیز  بودجه  و  برنامه  سازمان 
آدرس کامل و جزئیات ثبت نام وام یک میلیون تومانی اعالم خواهد 

شد.
با این وجود، شایعه مراجعه به سایت های زیرمجموعه وزارت تعاون، 
موجب  مجازی،  فضای  و  ها  رسانه  برخی  در  اجتماعی  رفاه  و  کار 

مراجعه گسترده مردمی متقاضی این وام به این سایت ها شد.
از این رو، مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی با انتشار اطالعیه ای نسبت به این موضوع واکنش نشان 

داد.
متن این اطالعیه بدین شرح است: "به دنبال اعالم خبر ثبت نام وام 
یک میلیون تومانی، مطالبی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
به  خود،  درخواست  ثبت  برای  اینکه  بر  مبنی  است  شده  منتشر 
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سایتهای مربوط به این وزارتخانه 
مراجعه شود، به اطالع رسانه های محترم و هموطنان عزیز می رساند 
همانگونه که در اطالعیه سازمان برنامه و بودجه منتشره در تاریخ ۲۰ 
فروردین ماه آمده است؛ هنوز نحوه، زمان بندی و نشانی هیچ سایتی 
و  نهایی  تسهیالت  این  متقاضیان  برای  الزم  اقدامات  انجام  جهت 
اعالم نشده است. بر همین اساس، ضمن عنایت ویژه به این موضوع 
و پرهیز از توجه به اخبار ساختگی،جعلی و شایعه پراکنی ها تاکید 
می شود اخبار و اطالعیه ها در این خصوص را صرفا از منابع و پایگاه 

اطالع رسانی رسمی این وزارتخانه دنبال کنید."

بازداشتچهاردامادازمقابل

آرایشگاهزنانه
مراسم  برگزاری  قصد  که  داماد  چهار  بازداشت  از  رامشیر  دادستان 
عروسی را داشتند در مقابل یکی از آرایشگاه های زنانه این شهر به 

دلیل نقض محدودیت های پیشگیری از شیوع کرونا خبر داد.
چهار  حضور  جریان  در  اظهارکرد:   خصوص  این  در  رسادی  اسالم 
خودروی گل زده در مقابل یک آرایشگاه زنانه، چهار داماد رامشیری 
به  بی توجهی  و  شهرستان  تامین  شورای  مصوبه  نقض  دلیل  به 
دستگیر  تجماعات  و  مراسم  برگزاری  منع  بر  مبنی  قبلی  تذکرات 

شدند.
وی ادامه داد: در پی گزارشات واصله از این افراد تعهد کتبی اخذ 

شده بود که اجازه هیچگونه مراسم و تجمعی را ندارند.
همسران  همراهی  برای  دامادها  این  تصریح کرد:  رامشیر  دادستان 
خود تا محل برگزاری عروسی به سالن آرایشگاه مراجعه کرده بودند 

که سریعا بازداشت شدند.
وی افزود: با وجود تعهدات کتبی این دامادها، اما باخبر شدیم که 
قصد داشتند مراسم جشن خود را با حضور جمعیتی بین ۲۰۰ تا 

۵۰۰ نفر برگزار کنند.
رسادی با بیان اینکه عالوه بر این نیز صاحب آرایشگاه زنانه ای که 
عروس ها در آن حضور داشتند در عین ناباوری اعالم می کند که از 
منع فعالیت صنفی به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا با خبر نبوده 
است، گفت: طی هماهنگی که صورت گرفت برای صاحب این سالن 
نیز  قضایی  پرونده  تعزیراتی،  پرونده  تشکیل  بر  زنانه عالوه  زیبایی 

تشکیل می شود.
وی ادامه داد: در هفته آینده صنوفی که برای برگزاری این جشن های 
اتهام  تفهیم  و  احضار  دادسرا  به  داشتند  فعالیت  به  اقدام  عروسی 

خواهند شد.
مردم  از  توجهی  قابل  بخش  اینکه  بر  تاکید  با  رامشیر  دادستان 
در  گاها  گفت:  هستند،  بی توجه  شده  داده  هشدارهای  به  نسبت 
حال  در  ضروری  غیر  و  پرخطر  صنوف  که  می شود  مشاهده  شهر 

فعالیت هستند.
رسادی با بیان اینکه مشکالت اقتصادی و دغدغه های معیشتی غیر 
قابل انکار است، ادامه داد: این امر دلیل موجه ای برای به مخاطره 

انداختن سالمت عمومی جامعه نیست.
برگزاری  شاهد  همچنان  که  است  درحالی  این  کرد:  تاکید  وی 
مراسمات ترحیم نیز در شهرستان رامشیر هستیم و این ناشی از 

بی توجهی شهروندان است.
بی توجهی  روند  و  آمده  پیش  که  شرایطی  به  توجه  با  افزود:  او 
دستگاه  که  می کنیم  اعالم  دارد،  تداوم  همچنان  که  شهروندان 
این  از  و  با تخلفات برخورد خواهد کرد  بیشتری  با جدیت  قضایی 

پس مماشاتی وجود ندارد.
خصوص  در  رامشیر  شهرستان  دادستان  گزارش،  این  اساس  بر 
دامادهای رامشیری که بازداشت شد، گفت: احتماال تا ساعاتی دیگر 
این افراد با مراقبت نیروی انتظامی به محل سکونت خود روانه شوند 
ولی این درحالی است که برای پیگیری های بعدی قضایی باید در 

دادسرا حاضر شوند و نسبت به تخلف انجام شده پاسخگو باشند.
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کشف بیش از 49 هزار قلم 

لوازم آرایشی و بهداشتی 

غیر مجاز 
 ۸۱۳ و  هزار   ۴۹ کشف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
قلم لوازم آرایشی و بهداشتی غیرمجاز در عملیات ماموران 
پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و گفت: این اقالم به سبب  
اقتصادی  زیان های  بر  عالوه  گمرکی  مجوز های  نبودن  دارا 

می توانند عامل انتشار هر نوع ویروس و بیماری نیز باشند.
تمام  مضاعف  تالش  به  اشاره  با  ناظری  عبدالرضا  سردار 
مجموعه انتظامی استان به ویژه پلیس امنیت اقتصادی در 
این روز های مقابله همه جانبه با شیوع ویروس کرونا، گفت: 
ماموران پلیس امنیت اقتصادی از ۳ باب انبار ۴۹ هزارو ۸۱۳ 
قلم لوازم آرایشی و بهداشتی شامل؛ انواع رنگ مو، شامپو، 
مسواک، سایه چشم و برخی اقالم بهداشتی دیگر که فاقد 

هرگونه مدارک گمرکی بود را کشف کردند.
سردار ناظری با اشاره به اینکه این اقالم برابر نظر کارشناسان 
مربوطه ۸ میلیارد ریال برآورد قیمت و تحویل سازمان جمع 
در  کرد:  تصریح  استان شد،  تملیکی  اموال  فروش  و  آوری 
ویروس  شیوع  درگیر  جامعه  بدنه  تمام  که  کنونی  شرایط 
کرونا بوده پلیس نیز بنا به وظایف ذاتی خود با جدیت در 

عرصه مبارزه با ورود کاالی قاچاق تالش می کند.

دستگیری عامل انتشار فایل 

صوتی و متن های دروغین 

ویروس کرونا
فرمانده انتظامی استان کرمان از شناسایی و دستگیری عامل 
بیماری  درمورد  کذب  متن هایی  و  فایل های صوتی  انتشار 

کرونا در عملیات پلیس امنیت عمومی خبر داد.
سردار"عبدالرضا ناظری"با اشاره به تشدید رصد فضای مجازی 
امنیت عمومی در  پلیس  و  فتا  پلیس  توسط کارشناسان 
انتشار فایل های  این روز های مقابله با کرونا، گفت: در پی 
صوتی متعدد و متن هایی در خصوص ویروس کرونا در بستر 
عامل  نفر  اینستاگرام، یک  به خصوص  شبکه های مجازی 
این فایل های ساختگی و کذب شناسایی و  انتشار دهنده 
دستگیر شد و به جرم خود مبنی بر تشویش اذهان عمومی 
و ایجاد رعب و وحشت به انگیزه جلب توجه و افزایش دنبال 

کننده در اینستاگرام اعتراف کرد.
او با اشاره به مجازات های حبس و شالق برای انتشاردهندگان 
فضای  در  عمومی  اذهان  تشویش  قصد  به  کذب  مطالب 
تمام  در  موثق  اخبار  خواست:  شهروندان  عموم  از  مجازی 
زمینه ها را از سایت های رسمی دنبال کنند و هرگز خواسته 
یا ناخواسته، مطالب دروغین و مورد دار را در فضای مجازی 

نشر و بازنشر ندهند.

کشف ۲۰۰ کیلوگرم تریاک توسط 

قرارگاه عملیاتی ابوذر
و  تریاک  کیلوگرم   ۲۰۰ کشف  از  استان  انتظامی  فرمانده 
دستگیری یک قاچاقچی در عملیات ماًموران یگان تکاوری 

۱۱۵ بخش" زهکلوت"خبر داد.
ماموران  خبرگفت:  این  تشریح  ناظری"در  سردار"عبدالرضا 
پایگاه شهید "فرزان پنگ"یگان تکاوری ۱۱۵ بخش زهکلوت 
در حال کنترل و پایش خودرو های عبوری از یک دستگاه 
به  ماموران  دقیق  تیراندازی  با  فرار  حین  که  مزدا  وانت 
کشف  تریاک  کیلوگرم   ۲۰۰ شد،  متوقف  هایش،  الستیک 
کردند که راننده این خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده به 

مقامات قضائی معرفی شد.

غرق شدن جوان ۲۳ ساله

 در سیرجان
فرمانده انتظامی سیرجان گفت: جوانی ۲۳ ساله هنگام شنا 
در سد گلو آوند در اطراف روستای گهرد شهرستان سیرجان 

غرق شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  
، سرهنگ محمد رضا ایران نژاد فرمانده انتظامی سیرجان 
گفت: در پی اعالم گزارشی به مرکز ۱۱۰ فوریت های پلیس 
۱۱۰ مبنی بر یک مورد غرق شدگی در سد روستای گهرد 
سیرجان، بالفاصله تیم های انتظامی و نیرو های امدادی به 

محل اعزام شدند.
او افزود: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد جوانی ۲۳ 
ساله به هنگام شنا در سدی واقع در اطراف روستای گهرد 

دچار غرق شدگی شده و جان باخته است.
جوان  این  مرگ  تایید  با  کرد:  تصریح  نژاد  ایران  سرهنگ 
با هماهنگی مقام قضایی  اورژانس؛ جسد  نیرو های  توسط 
به پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان تاکید کرد: با توجه به 
نزوالت آسمانی اخیر، رودخانه ها و کانال های آب، استخر های 
کشاورزی و سد ها حریم امنی برای شنا و تفریح نیست و 
جوانان می بایست به منظور حفظ جان خود و اطرافیان از 

مکان های ایمن و استخر ها برای شنا استفاده کنند.

از  کرمان  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
گاز  نفت  قاچاقچی  ریالی  میلیارد   ۵ جریمه 

خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 

میری،  ارسالن  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: 
ماموران ایست بازرسی حین کنترل خودرو های 
عبوری محور کرمان، بم از یک دستگاه نفتکش 

مقدار ۳۲ هزار و ۵۰۰ لیتر نفتگاز کشف کردند.
ویژه  و  بدوی  ششم  شعبه  در  کرد:  بیان  او 
مورد  ارز  و  کاال  قاچاق  تخلفات  به  رسیدگی 

رسیدگی قرار گرفت.

میری افزود: شعبه پس از احراز تخلف، متهم 
ریال  میلیون  میلیارد و ۳۰۳  پرداخت ۵  به  را 
جزای نقدی و ضبط محموله مکشوفه محکوم 

کرد.

جریمه پنج میلیارد ریالی تعزیرات کرمان برای قاچاقچی سوخت
خبر

کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
گفت: نیروهای امدادی این جمعیت طی ۱۷ روز، 
به بیش از ۹ هزار و ۹۷۰ نفر آسیب دیده از سیل 
امدادرسانی  استان  این  توابع  از  ریگان  شهرستان 

کردند.

به گزارش ایرنا، رضا فالح افزود: امدادگران جمعیت 
هالل احمر استان کرمان با حضور در شهرستان های 
ریگان، بم، فهرج و نرماشیر به سیل زدگان فروردین ماه 

امسال در این استان امدادرسانی کردند.
وی اظهار کر: ۱۰ تُن انواع اقالم غذایی و بهداشتی 

خیران  همت  با  نیکوکاری  کاروان  پنجمین  در 
سیل زدگان  بین  احمر  هالل  جمعیت  داوطلب 
شهرستان  یافته  توسعه  کمتر  و  محروم  مناطق 

ریگان توزیع شد.
با  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 

آسیب  به  اهدایی  و  امدادی  اقالم  توزیع  به  اشاره 
کرد:  تصریح  ریگان  در شهرستان  از سیل  دیدگان 
بهداشتی  و  غذایی  امدادی،  اقالم  تُن   ۳۴ تاکنون 
به ارزش ریالی ۴۱۰ میلیون تومان بین سیل زدگان 

توزیع شده است.

رئیس اورژانس کرمان گفت: در اثر اصابت 
صاعقه یک نفر در ارتفاعات دهستان آسیاب 

قاضی از توابع بافت جان باخت.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
اورژانس  رئیس  صابری  جوان،  خبرنگاران 
کرمان گفت: در اثر اصابت صاعقه پنجشنبه 

۲۱ فروردین ماه یک نفر )مرد ۲۲ ساله( در 
توابع  از  قاضی  آسیاب  دهستان  ارتفاعات 

بافت جان باخت.
رعد  احتمال  که  مواقعی  کرد:در  توصیه  او 
از منزل  امکان  برق وجود دارد در صورت  و 

خارج نشده و یا به تنهایی خارج نشوید.

هنگام  کوهپایه ها  و  دشت ها  افزود:  صابری 
در  هستند،  خطرناک  بسیار  صاعقه  وقوع 
پناه  نگیرید،  قرار  باز  مناطق  و  ارتفاعات 
صاعقه،  هنگام  ارتفاع  در  درختان  به  بردن 
خطرناکترین اقدام است و اگر هیچ سرپناهی 
برای مراقبت از خود ندارید به "کوتاهترین" 

درختی که در اطرافتان است پناه ببرید.
بدنتان  مواقع  این  در  کنید  گفت:سعی  او 
دور  فلزی  اجسام  از  و  دارید  نگه  خشک  را 
شده و به آن ها دست نزنید و در صورت بروز 
تماس  تلفن ۱۱۵  با شماره  بالفاصله  حادثه 

بگیرید.

در یک عمل جراحی حساس در بیمارستان، 
ولی عصر )عج( شهربابک کیست ۵ کیلویی 
خارج  بیمار  یک  شکم  و  تخمدان  داخل  از 

شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 

یوسف  فهیمه  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
بیمارستان  زنان  متخصص  و  جراح  زاده 
دو  جراحی  عمل  یک  در  گفت:  شهربابک 
ساعته  کیست ۵ کیلویی از شکم خانمی 

۲۴ ساله خارج شد.

غذایی  رژیم  و  وراثت  اینکه  به  اشاره  با  او 
نامناسب می تواند در تشکیل کیست نقش 
داشته باشد افزود: حساسیت اینگونه عمل ها 
به واسطه رشد کیست در داخل تخمدان ها 
دوچندان می شود، زیرا به هنگام جداسازی 

بافت کیست از تخمدان احتمال آسیب به 
این ارگان ها وجود دارد.

جراحی  عمل  این  کرد:  تصریح  زاده  یوسف 
با  تخمدان ها  به  آسیب  کوچکترین  بدون 

دقت بسیار و با موفقیت به انجام رسید.

و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رییس 
مدیر مرکز حوادث دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان گفت:  در واژگونی خودروی زانتیا 
در کیلومتر ۴۵ محور بافت- سیرجان، ۵ 

نفر مصدوم شدند.

های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
محمد  سید   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه 
صابری، رییس اورژانس پیش بیمارستانی 
و مدیر مرکز حوادث دانشگاه علوم پزشکی 
زانتیا  واژگونی خودروی  در  گفت:  کرمان 

که در کیلومتر ۴۵ محور بافت- سیرجان 
رخ داد، ۵ نفر مصدوم شدند.

افزود: مصدومان شامل ۳ کودک، یک  او 
زن و یک مرد در رده سنی ۲ ماهه تا ۳۲ 

ساله هستند.

به  آمبوالنس   ۲ اینکه  بیان  با  صابری 
به  را  مصدومان  و  شدند  اعزام  محل 
بیمارستان دکتر غرضی سیرجان منتقل 
کردند، بیان کرد: حال عمومی مصدومان 

مساعد است.

از دستگیری سارق  انتظامی سیرجان  فرمانده 
فقره   ۱۲ به  اعتراف  و  کابل  و  سیم  حرفه ای 
کالنتری  انتظامی  ماموران  عملیات  در  سرقت 

۱۵ این فرماندهی خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان،  سرهنگ محمد رضا 
در  گفت:  سیرجان  انتظامی  فرمانده  نژاد  ایران 
پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق 
موضوع  دلیل حساسیت  به  سیرجان  شهر  در 
شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور 

کار پلیس سیرجان قرار گرفت.
او افزود: ماموران دایره تجسس مبارزه با سرقت 
زنی های  گشت  حین  آباد  زید   ۱۵ کالنتری 
هدفمند شبانه در یکی از روستا های تابعه شهر 
پیکان  وانت  خودرو  دستگاه  یک  به  آباد  زید 

مشکوک شدند.
کرد:  تصریح  نژاد  ایران  رضا  محمد  سرهنگ 
این  تعقیب  به  نامحسوس  صورت  به  ماموران 
خودرو پرداخته و سارق را در حال قطع کابل های 
را  متهم  و  مشاهده  آن ها  آوری  جمع  و  برق 

دستگیر کردند.
متهم  اظهار داشت:  انتظامی سیرجان  فرمانداه 
 ۱۲ به  پلیس  بازجویی ها  در  دستگیرشده 
در سطح  روستایی  برق  کابل های  فقره سرقت 

شهرستان سیرجان اعتراف کرد.
سرهنگ ایران نژاد در پایان اظهار داشت: بدون 
امنیت  شهروندان حصول  همراهی  و  مشارکت 
تقاضا  شهروندان  از  لذا  نیست  مقدور  کامل 
می شود ضمن توجه به اقدامات پیشگیرانه هر 
گونه اخبار را از طریق ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

بیش از ۹ هزار سیل زده در ریگان امدادرسانی شدند

جان باختن فردی در بافت براثر صاعقه

خارج سازی کیست پنج کیلویی از شکم یک بیمار در شهربابک

 واژگونی خودروی زانتیا پنج مصدوم  بر جای گذاشت

دستگیری سارق حرفه ای با ۱۲ فقره سرقت سیم و کابل در سیرجان
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چندی پیش پس از گذراندن تب و لرز چند ساعته که 
در بنده و همسرم مشابه اتفاق افتاد و سپس اختالالت 
وزارت   190 و   4030 سامانه  با  آورد،  پدید  تنفسی 
بهداشت تماس گرفتم تا از وضعیت خود شک به کرونا 
مطلع شوم. به دلیل درک و احساس استرس در آن یک 
روز و تجربه تماس با سامانه های مذکور، بر خود واجب 
دانستم که در این باره دست به قلم شوم و به مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان برخی مشکالت این 

سامانه را متذکر شوم.
قبل از هر چیز باید از پاسخگو نبودن در نیمه شب و 
حوالی ساعت 12 شب گالیه کنم که تنها با یک تماس 
در یک روز این سخن را جاری نساخته ام و در دو روز 
تماس  شب  دوازده   و  یک  ساعات  حوالی  در  متوالی 
گرفتم و متاسفانه کسی پاسخگو نبود. اما در زمان اداری 
با این شماره ها تماس حاصل کردم و با کارشناسانی که 
گماشته شده بودند گفتگو داشتم. متاسفانه فقدان سواد 

پزشکی در این عزیزان مکالمه ما را با راندمانی حدود 20 
درصد به پایان رساند. البته در این باره نیز به یک تماس 
بسنده نکرده و با چند کارشناس صحبت کردم. متاسفانه 
انتخاب شده  کارشناسانی که برای پاسخگویی به مردم 
با  تماس  کافی،  پزشکی  اطالعات  نداشتن  دلیل  به  اند 
اند. به عنوان مثال ایشان  اثر ساخته  این سامانه را کم 
اطالعاتی درباره اینکه در این دوران چه داروهایی نباید 
مصرف شود و چه داروهایی باید مصرف شود نداشته و 
ناواضح صحبت می کردند که بعدها با مراجعه به سایت 
متوجه  جهانی  بهداشت  سازمان  جمله  از  معتبر،  های 
شدیم که نباید برای بدن درد و تب از ایبوبروفن استفاده 
شود و مصرف آن خطرناک است. اما کارشناسان مربوطه 
درحالی که بنده بدن درد شدید و تب داشتم این نکته را 
متذکر نشدند. حتی این عزیزان اطالعات دقیقی از عالئم 
بیماری کووید19 را نداشتند و اگر بخواهم مکالمه ام را با 
این چند نفر خالصه کنم باید اینگونه بیان شود؛ در این 
سامانه چند نفر نشسته اند که به مردم بگویند از خانه 
بیرون نیایید. زیرا هر سوالی که من می پرسیدم ایشان 
به ناچار به این جمله می رسید که از خانه بیرون نروید.

شناسی  آسیب  بخواهیم  را  ناکارآمدی  این  اگر  البته 
نبودن  پزشک  از  ایراد  که  بگویم  باید  کنیم،  اصالح  و 

پاسخ دهندگان بود. این سامانه نیاز دارد که یک پزشک 
هایش  تلفن  پاسخگوی  عمومی  حداقل  یا  و  متخصص 
باشد. وقتی که یک بیمار فشارخونی و یا کسی که دیابت 
دارد از این کارشناسان سواالتی درباره داروهای مصرفی 
و عوارضش در زمان ابتال به کووید19 می پرسد، نباید 
بی پاسخ بماند. در این اوضاع که کسی به پزشک خود 
دسترسی ندارد و برای این افراد پُرخطر مناسب نیست 
معرض  در  بهداشتی  مراکز  یا  و  مطب  در  را  خود  که 
ویروس کرونا قرار دهند. بنابراین این سامانه حداقل می 
دستور  در  را  پزشک  به  تماس  انتقال  مواردی  در  تواند 
کار قرار دهد تا احتمال ریسک و صدمه دیدن بیماران 
کمتر شود. یقینا همه کادر پزشکی و به خصوص وزارت 
مردم  دیدن  صدمه  کمتر  و  بهبود  جز  قصدی  بهداشت 
با این شرایط کم  ادامه کار این سامانه  بنابراین  ندارند، 
غیر  مراجعه  باعث  است  ممکن  و  است  فایده  بی  بازده 
زنجیره  به  پیوستن  و  پزشکی  مراکز  به  مردم  ضروری 
بیماری شود، نکته ای که می تواند آغاز یک فاجعه باشد. 
این  که  خواهیم  می  استان  پزشکی  علوم  مسئوالن  از 
نکات را در سامانه 4030 و 190 اصالح فرمایند تا شاهد 
بازده  کم  سامانه  یک  در  المال  بیت  سرمایه  رفت  هدر 

نباشیم. به امید فردایی بهتر!

روایت »کرمان امروز« از وضعیت نابسامان تنها امید شفاف ساز مردم هراسان از کرونا در استان کرمان؛

سامانه 4030 نیاز به بازنگری دارد

او  بود؛  امیرکبیر، بسیار کوتاه   دوران صدارت میرزاتقی خان 
کمتر از چهار سال پُست صدراعظمی را برعهده داشت، اما در 
همین دوران کوتاه، چنان تغییرات بنیادینی ایجاد کرد که اگر با 
شهادت وی، روند آن متوقف نمی شد، می توانست جریان تاریخ 
ایران را به کلی تغییر دهد و شرایط دوره های بعد را به غیر آن 

مبدل کند.
امور می شد  بدیهی است که نظم میرزاتقی خانی، شامل همه 
و او به دنبال توسعه کاریکاتوری ایران نبود. بهداشت و درمان، 
به عنوان یکی از مهم ترین بخش هایی که حاکمیت باید بر آن 
اهتمام  و  توجه  مورد  باشد،  داشته  مؤثر  ورود  و  کند  نظارت 
میرزاتقی خان قرار داشت و پروتکل های او برای توسعه بهداشت 
عمومی و پیشگیری از بیماری های واگیر، یکی از درخشان ترین 
زد. در  رقم  را  ایران  پزشکی  تاریخ  برگ های  افتخارآمیزترین  و 
خواهیم  اشاره  امیرکبیر  بهداشتی  پروتکل های  برخی  به  ادامه، 

کرد.
 یکم؛ آغاز نهضت واکسیناسیون

واکسیناسیون یا به اصطالح مایه کوبی، در دوره فتحعلی شاه و 
به اهتمام عباس میرزا نایب السلطنه و برادر وی، محمدعلی میرزا 
دولتشاه برای مقابله با بیماری وحشتناک آبله، وارد ایران شد؛ 
اما این اقدام، جنبه عمومی پیدا نکرد. امیرکبیر بالفاصله پس از 
آغاز صدارت، طی اطالعیه ای، موضوع پیشگیری از این بیماری 
واگیر و خطرناک را به مردم اعالم کرد و با دستورالعمل دولتی، 

مأموران آموزش دیده را برای واکسن زدن به اقصی نقاط »ممالک 
محروسه« فرستاد.

نکته مهم در پروتکل امیرکبیر برای مقابله با آبله، توجه ویژه او 
به کودکان بود. امیر دستور داد کودکان را در مایه کوبی، بر بزرگ 
ساالن اولویت دهند: »اولیای دولت علّیه کسان برای یادگرفتن 
به  آموختن  از  بعد  که  گماشته اند  )آبله کوبی(  شریف  فن  این 
نمایند که در هر والیتی جمیع  مأمور  جمیع ممالک محروسه 
اطفال را مردم بیاورند و آبله شان را بکوبند و از تشویش هالک، 
رعیت آسوده گردند.« قانون »آبله کوبی«، همگانی و اجباری بود 

و متخلفان به پرداخت جریمه سنگین محکوم می شدند.
دوم؛ برقراری قرنطینه در مرز های ایران

مانند  هولناکی  و  واگیر  بیماری های  میرزاتقی خان،  دوران  در 
و  داشت  شیوع  خاورمیانه  در  طاعون  و  تیفوس  حصبه،  وبا، 
توسعه  برای  که  امیر  بودند.  آن  درگیر  منطقه  کشور های  همه 
یا  قاعده  تا  داد  دستور  داشت،  مدت  بلند  برنامه ای  بهداشت، 
اجرا  ایران  مرز های  در  »قرنطینه«  همان  یا  »گراختین«  قانون 
اسکندرخان  به   ،12۶۷ سال  ذی حجه  در  تیزبینی،  با  او  شود. 
حاکم کرمانشاه نوشت: »از قراری که عالیجاه میرزا ابراهیم خان 
است،  نوشته  بغداد  دارالسالم  مقیم  علّیه  دولت  اول  کارپرداز 
ناخوشی وبا همه عربستان را فراگرفته و از اول خانقین الی نجف 

اشرف طغیان تمام دارد و اهالی بغداد کامال متفرق شده اند.
البته آن مخدوم از تفصیل آن بهتر استحضار دارد. چون آن جا 

معبر عام است و هر روزه زوار عتبات و سایرین به همه ممالک 
محروسه تردد دارند، بسیار الزم است که برای حفاظت ممالک 
محروسه، بنای گراختین )قرنطینه( که منفعت آن به کّرات به 
دستور  این  در  امیرکبیر  شود.«  گذاشته  است،  رسیده  تجربه 
آن  انجام  و  اعالم  را  قرنطینه  مراحل  از  کاملی  حکومتی، شرح 

را اجباری می کند.
 سوم؛ بنای نخستین بیمارستان دولتی

امیرکبیر برای توسعه بهداشت عمومی و پیشگیری از گسترش 
این موضوع که بخش مهمی  به  با عنایت  و  واگیر  بیماری های 
بیمارستان  نخستین  می دهند،  تشکیل  تهیدستان  را،  مردم  از 
دولتی نوین ایران را در پایتخت بنا کرد، بیمارستانی با ظرفیت 
میرزامحمدولی حکیم باشی  ریاست  با  که  بیمار  نگهداری 400 
اداره می شد و در آن تعدادی پزشک اروپایی، مانند »کازوالنی«، 
تحت اشراف پزشکان ایرانی، خدمت می کردند. داروخانه دولتی 
صورت  به  را  جامعه  فقیران  نیاز  مورد  داروی  بیمارستان،  این 
رایگان تأمین می کرد. وجه مهم اقدام امیر در این زمینه، برتری 
دادن طبیب ایرانی در مقابل پزشک اروپایی است؛ رویکردی که 
با تأسیس رشته پزشکی در دارالفنون برای تربیت پزشکان جوان 

ایرانی هم، به شدت دنبال می شد.

منبع: روزنامه خراسان

نگاهی به پروتکل های بهداشتی »امیرکبیر« برای پیشگیری از بیماری های واگیر

به قلم 
محمد فتح نجات


