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روزان هم  یادداشت: 

بر مدار زندگی

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان خبر داد:

گازرسانی به پنج شهر جنوبی
 استان کرمان در سال جاری

نادرشاه
 بنیان گذار نیروی دریایی مدرن ایران 

به »سندروم دانشجوی پزشکی« 

مبتال شده اید!؟
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مدیرکل کمیته امداد کرمان:

آمار فقر و محرومیت 
کرمان در استان 

 باالست

نگاهی گذرا  به زندگی قمر آریان؛

قمر آریان

زنی ایستاده 

بر قله های فرهنگ

متن در صفحه دوم

مدیرکل ارتباطات استان :
کـنش های کــسب و کار  تـرا

دیجیتال  150 درصد افزایش یافت

گرفته؛ کم برخوردار، ضعیف و متوسط جامعه را هدف  که بیشتر قشر  کرونا ویروس  روایت »کرمان امروز« از لطمه های روحی-روانی 

افسردگی پسا کرونا ؛ فاجعه ملی

متن کامل در صفحه سوم

   بیماری »کووید19« و ویروس »کرونا« این روزها مردمان را سخت خانه نشین ساخته و معضالت مالی، کارهای نیمه تمام و اصطکاک های خانوادگی یک شیب تند را به سوی افسردگی مهیا کرده و هراس 
عجیبی در دل کارشناسان و متخصصان افکنده است و تا سال ها آثار زخم های روحی روانی این واقعه بر پیکر جامعه باقی خواهد ماند و عذاب این زخم ها شاید از خود کرونا بیشتر باشد. این روزها مطالبه افراد 
دلسوز این است که مسئوالن برای جامعه زخم خورده پسا کرونا چه خواهند کرد؟ چه برنامه ای دارند؟ و شادی را چگونه به میان شهروندان خواهند آورد؟ زخم های روحی  و روانی و افسردگی های ناشی از آن 

را چگونه درمان خواهند کرد؟ این همه پرسش ها، پاسخ هایی را می طلبد که باید همین امروز به فکر آن باشیم، نه روزی که دیگر کار از کار گذشته باشد و...

2

شهردار کرمان :

کسی ها  طرح فاصله گذاری هوشمند در تا

و اتوبوس های کرمان اجرا می شود

متن در صفحه هشتم

گاردین مطرح کرد؛

چهار سناریو 

برای پایان دادن 

به بحران کرونا

 صفحه  ششم

صفحات ششم و هفتم 

  تست سریع کرونا در ایران تولید شد
  برگزاری مسابقات دارت مجازی در رفسنجان

  عالیم جدید بیماری کووید ۱۹
  عربستان درباره ماه رمضان تصمیم گرفت
  کشف ۱۲هزار ماسک قاچاق  در کرمان

  ۲ کشته در واژگونی سواری  دانگ فنگ

اخبار ایران، جهان و حوادث:

روایت »کرمان امروز« از برخی کوتاهی های 
شهرداری کرمان و بی توجهی به نگهداری 
و ترمیم برخی پروژه ها که 
بسیار بدچشمی می کند؛

ترمیم و نگهداری 
از وظایف اصلی 
شهرداری است!

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

آگهی تجدید مناقصه عمومی )نوبت اول(   آگهی مزایده

آگهی مناقصه شماره 35/6-99 )یک مرحله ای(

مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان  موضوع مناقصه: انجام عملیات استخراج روباز معدن سراپرده جنوبی
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 99/02/07   محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت اهلل صدوقی - شرکت معادن زغالسنگ 

کرمان - امور قراردادها سرکار خانم خراسانی تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 625/000/000 ریال 
 تاریخ تحویل پاکتها : مورخه 99/02/20  تاریخ گشایش پاکتها:  بازگشایی پاکت ب و ارزیابی کیفی مورخه 99/02/21 و بازگشایی پاکت الف و ج مورخ 99/02/23

مبلغ خرید اسناد:  300/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی 
شرکت معادن زغالسنگ کرمانضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد. تلفن تماس: 03432117726

شرکت مخابرات ایران )منطقه کرمان( در نظر دارد جهت اجرای عملیات شبکه پسیو شامل کابلکشی خاکی، کانالی و هوایی فیبر نوری 
در شهرستانهای رفسنجان، زرند، بم و بافت را همراه تامین کلیه ملزومات شبکه به استثنای فیبرنوری را از طریق برگزاری مناقصه به بخش 
خصوصی واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای تایید صالحیت ایمنی و رتبه بندی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
می باشند می توانند حداکثر تا روز پنج شنبه 99/02/04 با واریز مبلغ ششصدهزار ریال بشماره 0106041717004 حساب سیبا بانک ملی 
جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی کرمان، بلوار جمهوری اسالمی، خیابان امام جمعه، خیابان شهید نامدار محمدی شرقی، طبقه دوم، 
اداره پشتیبانی و تدارکات مراجعه یا از طریق نمابر با ارسال درخواست و تصویر رسید حواله وجه پرداخت شده اقدام به خرید اسناد مناقصه 

نمایند، در ضمن هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
زمان تحویل پاکات: روز دوشنبه 1399/02/15    زمان بازگشایی پاکات: سه شنبه 1399/02/16 

شماره تماس: 03431228812 - 03431228225    شماره نمابر: 03431228236 - 03431228235
 www.Tci.ir یا www.Kermantel.ir :سایت اینترنتی

شرکت مخابرات ایران )منطقه کرمان( سهامی عام 

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

خبر
مدیرعامل شرکت گاز استان 

کرمان خبر داد:
گازرسانی به پنج شهر جنوبی
 استان کرمان در سال جاری

 
شرکت  امسال  برنامه  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
افزایش درصد بهره مندی شهری و روستایی استان کرمان و رسیدن  گاز 
جنوبی  شهر  چهار  به  گذشته  سال  گفت:  است،  درصدی   ۸۲ پوشش  به 
و  مردهک  دوساری،  عنبرآباد،  زهکلوت،  شهر   ۵ امسال  و  شد  گازرسانی 

فاریاب به گاز می رسند. 
به شهرهای هنزا،  بررسی مشکالت گازرسانی  »منوچهر فالح« در نشست 
 ۹۸ سال  در  شده  انجام  اقدامات  از  گزارشی  ارائه  با  قلعه گنج  و  ساردوئیه 
 ۲۲۷۵ میزان  به  گذشته  سال  در  گفت:  کرمان  استان  گاز  شرکت  توسط 
به  شده  هزینه  تومان  میلیارد   ۷۷۹ و  انجام  استان  در  گازرسانی  کیلومتر 
گاز  شبکه  پوشش  تحت  استان  جمعیت  درصد   ۷۵ اکنون  هم  که  طوری 

قرار گرفته است.
وی ابراز کرد: قول داده ایم که امسال ۱۰ شهر استان را به گاز برسانیم و 
۱۵۰ روستای ما هم اکنون آماده افتتاح هستند و چند محور صنعتی نیز 

لوله گذاری شده است.
بلوک  و  نظام شهر  اندوهجرد،  اینکه در سال گذشته ۳ شهر  بیان  با  فالح 
گازدار شدند، افزود: مجموع فرآورده های نفتی مصرفی استان کرمان ۱۴۵ 
میلیون لیتر است که در سال گذشته با طرح های گازرسانی ۵۱ میلیون 
لیتر آن یعنی ۴۰ درصد سوخت استان را کاهش داده و امسال برنامه برای 

کاهش ۵۰ میلیون لیتر گاز در استان داریم.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان با بیان اینکه برنامه امسال شرکت گاز 
به  رسیدن  و  کرمان  استان  روستایی  و  مندی شهری  بهره  درصد  افزایش 
چهار  گذاری  لوله  نیز،  صنایع  حوزه  در  افزود:  است،  درصدی   ۸۲ پوشش 
محور صنعتی عملیاتی شده و ۱۲ محور نیز در دست داریم که تاثیر بسزایی 
در کاهش سوخت مایع دارند ضمن آنکه تعداد صنایع گازدار شده استان 
هم اکنون ۴۶۷ مورد است و رویکرد خوبی در کاهش سوخت مایع داریم. 

به ۱۴ شهر جنوبی، هزار و ۳۱۲ روستا  گازرسانی  اینکه  به  اشاره  با  فالح 
به گاز می رسانیم  امسال  نیز  را  و گلخانه های جنوب  اجراست  در دست 
داد:  ادامه  را خواهیم داشت  لیتر صرفه جویی در سوخت  میلیون  که ۱۴ 
سال گذشته به چهار شهر جنوبی گازرسانی شد و امسال ۵ شهر زهکلوت، 

عنبرآباد، دوساری، مردهک و فاریاب به گاز می رسند. 
شهرستانهای  در  پذیری  اشتراک  ظرفیت  هزار   ۲۵ کرد:  نشان  خاطر  وی 
جنوبی استان آماده کرده ایم که تنها ۳ هزار مورد از آن استقبال کرده اند.

رئیس پلیس فتای کرمان خبرداد:
تشکیل ۴۱ پرونده با موضوع کرونا 

 
با موضوع  از ۴۱ پرونده  از تشکیل بیش  رئیس پلیس فتای استان کرمان 

تشویش اذهان عمومی در رابطه با بیماری کرونا در این استان خبر داد.
در ایام قرنطینه خانگی به دلیل شیوع کرونا، یکی از مواردی که به شدت 
توجه داشت  باید  اما  است؛  قرار گرفته فضای مجازی  استفاده مردم  مورد 
که این فضا در کنار تمام مزیت هایی که دارد در صورت استفاده نادرست 

می تواند مخاطراتی را برای کاربران به همراه داشته باشد.
خود  اصلی  هویت  می توانند  می کنند  گمان  اینکه  به  توجه  با  افراد  برخی 
از اکانت های جعلی دست به  با استفاده  را در فضای مجازی پنهان کنند، 
داشته  دقت  باید  مجازی  فضای  کاربران  همچنین  می زنند.  کالهبرداری 
باشند با نصب اپلیکیشن های جعلی و لینک های غیر معتبر اطالعات شخصی 

خود را در دسترس کالهبرداران قرار ندهند.
فضای  رصد  شیوه  و  کرمان  استان  سایبری  جرایم  وضعیت  خصوص  در 
به  کرمان  استان  فتای  پلیس  رئیس  نژاد  یادگار  امین  سرهنگ  با  مجازی 

گفتگو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
به دلیل اینکه فضای مجازی معموالً محدود به مکان و زمان نیست خبری 
که در این فضا منتشر می شود صرف نظر از مکان و زمان انتشار، تأثیرات 

خودش را بر همه موقعیت های جغرافیایی می گذارد.
در استان ما هم مواردی بوده که منشأ خبری نادرست از کرمان باشد که 
این قبیل خبرها به دالیل مختلف مانند ناآگاهی، مقاصد سو سیاسی، امنیتی 
و… منتشر شده است. افرادی هم تحت تأثیر این گونه خبرها قرار گرفته اند 
و بدون اطالع و آگاهی الزم از منشأ خبر، اقدام به بازنشر آن کرده اند که پی 

گیری های قانونی در خصوص این قبیل موارد انجام شده است.
با گسترش شبکه های اجتماعی شاهد تبادل حجم زیاد و متنوعی از اخبار 
نشر  و  شایعات  به  آنها  از  بخشی  که  هستیم  مجاز  فضای  در  اطالعات  و 
اخبار جعل و کذب منتهی می شود. دلیل این اقدام می تواند باال بردن تعداد 
بازدیدکنندگان، ناآگاهی، مقاصد سو اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی 

و… باشد.
انتشار این قبیل اخبار می تواند باعث تشویش اذهان عمومی و برهم خوردن 
امنیت روانی و آرامش جامعه می شود و اطالعات کذب و جعلی باعث عوام 
فریبی، تشویش اذهان عمومی و قرار گرفتن مخاطبان در مسیرهای اشتباه 
برای برنامه ریزی ها و درک صحیح آنها از وضعیت جامعه می شود؛ بنابراین 
ارسال هر گونه اخبار جعلی در فضای مجازی تأثیر منفی زیادی در افکار 
ارسال مطالب  بنابراین  دارد.  افراد و جامعه  راهبردی  برنامه های  و  عمومی 
جعلی و اکاذیب در فضای مجازی ممنوع است و ناشر یا بازنشرکننده مورد 

پیگرد قانونی قرار می گیرد.
اخبار جعلی در فضای  و  نشر کلیپ ها  باز  روزها در کرمان هم شاهد  این 
اذهان عمومی شده  نگرانی خانواده ها و تشویش  باعث  مجازی هستیم که 
است و تاکید مقامات قضائی بر این است که برای حفظ امنیت روانی جامعه 

مجرمان اینترنتی مورد پی گیری قرار گیرند.
پلیس فتا به صورت ۲۴ ساعته فضای مجازی را رصد می کند؛ برخی گمان 
می کنند در فضای مجازی به دلیل اینکه رؤیت نمی شوند می توانند با تغییر 
فضای  اما  نشوند.  شناسایی  که  طوری  به  دهند  انجام  را  اقداماتی  هویت 
ارائه دهندگان  از طریق  افراد  این  را دارد که آی پی  امکانات  این  مجازی 
خدمات اینترنتی و انتشار و بازنشر مطالب نادرست چه به صورت عمد و چه 
غیرعمد جرم محسوب می شود و کاربران باید توجه کنند که انتشار، بازنشر 
و کپی کردن هر مطلبی در فضای مجازی به معنای تأیید آن مطلب از سوی 
فرد است و باید پاسخگوی تبعات قضائی و پیگیری های انتظامی آن باشند.

پلیس فتا به صورت شبانه روزی فضای مجازی را رصد می کند و مواردی از 
تخلف در زمینه بیماری کرونا هم مشاهده است که در این زمینه بیش از ۴۱ 
پرونده با موضوع تشویش اذهان عمومی در رابطه با بیماری کرونا تشکیل 
شده است.همچنین پنج مجرم در این خصوص دستگیر و ۲۲ نفر هم احضار 
شده اند که بعد از حذف محتواهای منتشر شده و تعهد کتبی آزاد شدند. در 

حال حاضر هم ۱۹ پرونده در دستور کار است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان 
با بیان اینکه در استان کرمان حداقل ۱۴۰ تا ۱۵۰ 
را  دیجیتال  کار  و  کسب  تراکنش  افزایش  درصد 
در دوران کرونایی داشته ایم، گفت: ترافیک پهنای 
یافتگی  توسعه  شاخص  در  همیشه  که  ما  باند 
استان  چند  از  اخیر  ماه  دو  در  بود،  پایین  استان 
بایت  گیگ   ۶۷ از  و  رفت  باالتر  نیز  کشور  فعال 

پهنای باند به ۱۲۰ گیگ بایت رسیدیم.
درباره  ایسنا  با  وگو  گفت  در  الهامی«  »مسعود 
اینترنت های خانگی در  برابری سرعت  افزایش ۴ 
دوران کرونایی اظهار کرد: افزایش سرعت اینترنت 
برای  فعال  که  است  ارتباطات  وزیر  جدید  طرح 
استان های قم و تهران اجرایی شده و تازه وارد فاز 

عملیاتی شده است و با ربع ایرادات و نیازمندی ها، 
در سایر استان های کشور نیز اجرایی خواهد شد.

های  طرح  اجرای  با   ۹۹ نوروز  از  قبل  افزود:  وی 
وزیر  شد،  اجرا  کشور  سطح  در  که  محدودیتی 
برای  رایگان  اینترنت  گیگ   ۱۰۰ ارتباطات 
و  ترافیک سنگین  که  کرد  ابالغ  خانگی  مشترکان 
عمده  مشکل  و  کرد  وارد  شبکه  به  زیادی  فشار 
سوی  از  آنکه  ضمن  آورد  وجود  به  را   IP کمبود 
استفاده  کمتر  همراه  تلفن  گوشی  اینترنت  دیگر 
استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل  شد. 
کندی  به  نسبت  انتقادات  از  برخی  درباره  کرمان 
روز  چند  از  بعد  البته  کرد:  بیان  اینترنت  سرعت 
با  کسی  اگر  حاضر  حال  در  و  شد  لغو  طرح  این 

از  تواند  می  دارد  مشکل  خود  اینترنت  سرویس 
به  مراجعه  یا   ۱۹۵ تلفن  شماره  با  تماس  طریق 
خود  شکایت  عنوان،  همین  با  الکترونیکی  سامانه 

را اعالم کند.
اضافه  به  نیاز  شرایط،  این  با  کرد:  تصریح  الهامی 
گرفته  صورت  تالش  با  که  بود  تجهیزات  کردن 
زمان  ترین  کوتاه  در  ما  همکاران  روزی  شبانه  و 
ممکن مشکل حل شد. وی افزود: همچنین سامانه 
»نت سنج پالس« نیز برای اعالم شکایت مشکالت 
اینترنت راه اندازی شده که این سامانه اطالعات و 
ارائه  به مشتری  را  استفاده  اینترنت مورد  وضعیت 
و حتی پیشنهادات بهتر)در زمینه اپراتورها( را نیز 

توصیه می کند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان 
درباره  خود  های  صحبت  از  دیگری  بخش  در 
به  ارتباطات  وزیر  سفر  مصوبه  سایت   ۸۸ وضعیت 
صورت  های  پیگیری  رغم  به  گفت:  کرمان  استان 
هنوز  ها  سایت  این  از  مورد   ۳۱ متاسفانه  گرفته 
داشتیم  استاندار  با  ای  جلسه  اخیرا  و  ندارند  برق 

و ایشان دستور پیگیری های الزم را ابالغ کردند.
جاده  هنوز  نیز  دیگر  سایت   ۲ اینکه  بیان  با  وی 
دسترسی ندارد،گفت: تجهیزات راه اندازی ایستگاه 
از  ها  زیرساخت  باید  فقط  و  است  استان  در  ها 
دسترسی  جاده  همچنین  و  برق  سیستم  جمله 
مهیا، تا بتوان تجهیزات این ایستگاه را نصب کرد.

استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
کرد:  اظهار  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  کرمان 

رغم  به  و  بودیم  دیجیتال  اقتصاد  دنبال  ها  سال 
اول  معاون  سوی  از  آن  ابالغ  و  مصوبات  همه 
اطالعات  فناوری  کاربری  توسعه  جمهور،  رئیس 
اقتصاد  به  کرونا،  ویروس  شیوع  با  که  نداشتیم  را 

دیجیتال و تحول دیجیتال احساس نیاز شد. 
و  کسب  به  مردم  اقبال  شرایط  این  با  افزود:  وی 
کارها و خرید دیجیتال افزایش یافت و دستگاه ها 
همه سعی کردند توسعه کاربری فناوری اطالعات 
نیز  راستا  این  در  و خوشبختانه  بدهند  افزایش  را 

کار مدیریت شد.
حداقل  کرمان  استان  در  اینکه  بیان  با  الهامی 
کار  و  کسب  تراکنش  افزایش  درصد  تا۱۵۰   ۱۴۰
ما  باند  پهنای  ترافیک  افزود:  را داشتیم،  دیجیتال 
که همیشه در شاخص توسعه یافتگی استان پایین 
بود، در دو ماه اخیر از چند استان فعال کشور نیز 
باالتر رفت و از ۶۷ گیگ بایت پهنای باند به ۱۲۰ 

گیگ بایت رسیدیم.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان 
فناوری  و  ارتباطات  کل  اداره  اینکه  به  اشاره  با 
کرده  حمایت  کارها  و  کسب  این  از  نیز  اطالعات 
و اداره پست نیز در این راستا مامور شده مرسوله 
و خریدهای مردم را به مصرف کننده برساند بیان 
کرد: این اقدامات نشان می دهد فناوری اطالعات 
و  خوب  قدم  و  بوده  موثر  کرونا  کنترل  در  چقدر 
با کمک دستگاه  انجام داده که  اقدامات بزرگی را 
بزرگی  های  گام  خوبی  به  تاکنون  اجرایی  های 

برداشته شده است.

مدیرکل ارتباطات استان :

تـراکـنش های کــسب و کار دیجیتال  ۱50 درصد افزایش یافت

مدیر کل کمیته امداد استان کرمان آمار فقر و محرومیت در 
جنوب استان کرمان را باال دانست و گفت: در این استان ۱۲۰ 

هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد هستند.
فرمانده  با  دیدار  در  یحیی صادقی  مهر،  به گزارش خبرنگار 
سپاه ثاراهلل استان کرمان با اشاره به ظرفیت های استان بیان 
استان های  سایر  میان  در  برتر  رتبه های  دارای  کرمان  کرد: 
اما  است  خاورمیانه  کشورهای  از  بعضی  همچنین  و  کشور 

متأسفانه آمار فقر و محرومیت در این استان باال است.
وی افزود: در استان کرمان ۱۲۰ هزار خانواده تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی )ره( قرار دارند که از این تعداد ۱۰۲ 

هزار خانوار مستمری بگیر این نهاد هستند.
مدیر کل کمیته امداد استان کرمان گفت: ما به دنبال آنالیز 
و شناسایی افراد با استعداد هستیم تا برای رفع مشکالت آنان 

گام برداریم.
با  تراکتور  دستگاه   ۸۰ گذشته  سال  کرد:  تصریح  صادقی 
تحت  مددجویان  به  کارخانه  از  ساله  پنج  بیمه  و  تخفیف 

پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( تحویل داده شد.
پوشش  تحت  خانواده های  توانمندسازی  شد:  یادآور  وی 
آنان  به اشتغال  امام خمینی و همچنین توجه  امداد  کمیته 

محور اصلی کار کمیته امداد است.
)ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  خوشبختانه  گفت:  صادقی 
استان کرمان در بین سایر استان های کشور به خصوص در 

حوزه اشتغال مددجویان و محرومان جایگاه خوبی دارد.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان اظهار 
راستای  در  کرمان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  داشت: 
ایجاد اشتغال مددجویان خود چهار هزار شغل را تعهد کرده 
که با تالش های انجام شده تاکنون حدود هشت هزار شغل 
ارزان قیمت،  اینکه این مشاغل  ایجاد کند ضمن  را توانسته 
مولد و شغل های پایداری هستند که در راستای اصل اقتصاد 

مقاومتی ایجاد شده اند.
زدایی  محرومیت  و  توانمندسازی  راستای  در  گفت:  وی 
مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( دستگاه های اجرایی 

استان با این نهاد همکاری کرده اند همچنین مجموعه سپاه 
ثاراهلل استان نیز با برنامه های این نهاد به خصوص در مناطق 
صعب العبور و دورافتاده همکاری کردند که جای تشکر دارد 
زمینه های  در  همکاری  این  گسترش  خواستار  اینکه  ضمن 

مختلف محرومیت زدایی هستیم.

شهردار کرمان در خصوص اجرای طرح فاصله 
گذاری هوشمند در اتوبوس ها عنوان کرد: سعی 
داریم که با برنامه ریزی مناسب ظرفیت پذیرش 
مسافران در اتوبوس های درون شهری را کاهش 
و از سوی دیگر تعداد سرویس  های واحدها را 
کرایه  افزایش  بحث  آنکه  دهیم ضمن  افزایش 

اتوبوس ها را نیز نخواهیم داشت.
با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  عالم زاده«  »مهران 
اشاره به اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند در 
کرمان، گفت: براساس مصوبات ستاد مقابله با 
ویروس کرونا، مقرر شد تاکسی ها بیش از ۴ نفر 

مسافر )همراه با راننده( سوار نکنند.

کرد:  اظهار  تاکسی ها  کرایه  زمینه  در  وی 
رانندگان تاکسی حق ندارند که کرایه اضافه ای 
اخذ  نفر،   ۳ کردن  سوار  دلیل  به  مسافران  از 
با متخلفین  کنند و در صورت مشاهده شدن، 

به شدت برخورد خواهند کرد.
شهردار کرمان در خصوص اجرای طرح فاصله 
نیز عنوان کرد:  اتوبوس ها  گذاری هوشمند در 
سعی داریم که با برنامه ریزی مناسب ظرفیت 
پذیرش مسافران در اتوبوس های درون شهری 
را کاهش و از سوی دیگر تعداد سرویس  های 
بحث  آنکه  ضمن  دهیم  افزایش  را  واحدها 
افزایش کرایه اتوبوس ها را نیز نخواهیم داشت.

وی در پاسخ به این سوال که برخی از شهرهای 
فاصله  طرح  راستای  در  تهران  جمله  از  کشور 
برای  اتوبوس ها  صندلی های  هوشمند  گذاری 
نشستن مسافران را عالمت گذاری کرده اند، آیا 
این طرح در کرمان اجرایی خواهد شد؟ عنوان 
تاکنون  کرمان  شهر  مردم  خوشبختانه  کرد: 
های  محیط  در  اجتماعی  گذاری  فاصله  بحث 
را رعایت کرده اند  اتوبوس ها  از جمله  عمومی 
و می دانند که کجا بنشینند ولی اگر نیاز باشد، 
عالمت گذاری  بحث  نیز  کرمان  شهرداری 

صندلی اتوبوس ها را اجرایی خواهد کرد.
و  نرخ حمل  افزایش  درباره  پایان  در  عالم زاده 

تصریح   ۹۹ سال  در  کرمان  شهر  عمومی  نقل 
نقل عمومی  و  کرایه حمل  نرخ  کرد: هر ساله 
پیدا  افزایش  شهر  شورای  مصوبات  براساس 
می کند ولی هنوز مصوبه ای از شورای شهر به 

شهرداری در این رابطه ابالغ نشده است.

مدیرکل کمیته امداد کرمان:
آمار فقر و محرومیت در استان کرمان باالست

شهردار کرمان :

طرح فاصله گذاری هوشمند در تاکسی ها و اتوبوس های کرمان اجرا می شود
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روایت »کرمان امروز« از لطمه های روحی-روانی کرونا ویروس که بیشتر قشر کم برخوردار، ضعیف و متوسط جامعه را هدف گرفته؛

افسردگی پسا کرونا؛ فاجعه ملی

را  مردمان  متهاجم،  و  منحوس  بیماری  این  "کرونا" 
سخت خانه نشین و افسرده کرده و هراس عجیبی در 
دل ها افکنده است که تا سال ها آثار زخم های روحی 
– روانی اش بر پیکره جامعه مانده و عذاب مان خواهد 
که  بیماری  این  فعلی  وضعیت  با  پرسند  می  همه  داد. 
گویا قصد رفتن هم ندارد چه باید کنیم؟ قرنطینه و در 
خانه ماندن را تا کی باید ادامه دهیم؟ اصال خودمان هیچ 
کودکانمان دیگر نمی توانند این وضعیت را تحمل کنند. 
شرایط بد این بیماری و زخم های روحی- روانی ناشی 
از آن باز هم بیشتر قشر کم برخوردار، ضعیف و متوسط 

جامعه را هدف قرار داده است. 
مکان  اقتصادی،  فقر  آن  تبع  به  و  فقرفرهنگی  چه 
اجتماعی-  های  مراوده  نوع  جمعیت،  تراکم  زندگی، 
فروشی،  دست  چون  هایی  حرفه  به  اشتغال  اقتصادی، 
رانندگی، کار در فضای بسته و شلوغ، نداشتن دسترسی 
الزم  به بهداشت و درمان مناسب، نبود امکانات و... همه 

و همه بیانگر این واقعیت تلخ است.
حال  و  نیست  مساعد  جامعه  شرایط  حاضر  حال  در 
درست  و  است  نامساعد  روزها  این  جامعه  افراد  روحی 
تصویری،  های  رسانه  زمانی  مقطع  این  در  که  نیست 
شنیداری و مکتوب از درد بی درمان این بیماری بگوییم 
های  آمار  مان  روزه  هر  های  گزارش  در  بخواهیم  و 
ناهمخوان ارائه دهیم و به عبارتی بمباران خبری داشته 

سخنان  کافی  اندازه  به  اجتماعی  های  شبکه  باشیم. 
دهند  می  قرار  خود  مخاطبان  اختیار  در  نقیض  و  ضد 
که این خود یک معضل در این روزها است چرا که  به 
جای پراکندن اخبار امیدوار کننده، یاس و نا امیدی را 

در جامعه می پراکنند.
هم  که  وضعیتی  این  در  گذشت  حق  از  نباید  البته 
اکنون همه ما درآن، دست و پا می زنیم این مسئوالن 
هستند که بیشتر از همه باید مورد عتاب و خطاب قرار 
دیر  هشدار  و  گیری  تصمیم  در  تعلل  که  چرا  گیرند. 
هنگام، خونسردی آنان، بی تفاوتی و کم اطالعی شان و 
از همه مهم تر اطالع رسانی های ضعیف و فرصت سوزی 

آنان، جامعه را در وضعیت فعلی قرار داده است.
دور از انصاف است که از همیاری و همدلی شهروندان 
و تدبیر و تخصص جامعه ایثاگر و فداکار پزشکی کشور 
سخن نگوییم. در زمانه ای که این ویروس کشنده هراس 
جمعی در دل همه ما انداخته است و همه را خانه نشین 
کرده است تا در امان بمانیم اما بسیار پزشکان، پرستاران 
و پرسنل مراکز درمانی تا پای جان بر سر کار مانده اند 
و چه صحنه های شگرفی که از همت و اراده آنان خلق 

شده است.
حال مطالبه عموم مردم این است که مسئوالن برای 
جامعه زخم خورده پسا کرونا چه خواهند کرد؟ شادی 
را چگونه به میان شهروندان خواهند آورد؟  زخم های 
روحی  و روانی و افسردگی های ناشی از آن را چگونه 
که  است  هایی  پرسش  همه  این  کرد؟  خواهند  درمان 
این همه  باشد.  می  بحق هم  البته  و  دارند  ما  از  مردم 
پرسش ها، پاسخ هایی را می طلبد که باید همین امروز 
به فکر آن باشیم، نه روزی که دیگر کار از کار گذشته 

باشد و...

    بیماری »کووید19« و ویروس »کرونا« این روزها مردمان را سخت خانه نشین ساخته 
و معضالت مالی، کارهای نیمه تمام و اصطکاک های خانوادگی یک شیب تند را به سوی 
افسردگی مهیا کرده و هراس عجیبی در دل کارشناسان و متخصصان افکنده است و تا 
سال ها آثار زخم های روحی روانی این واقعه بر پیکر جامعه باقی خواهد ماند و عذاب 
این زخم ها شاید از خود کرونا بیشتر باشد. این روزها مطالبه افراد دلسوز این است که 
مسئوالن برای جامعه زخم خورده پسا کرونا چه خواهند کرد؟ چه برنامه ای دارند؟ و 
شادی را چگونه به میان شهروندان خواهند آورد؟ زخم های روحی  و روانی و افسردگی 
های ناشی از آن را چگونه درمان خواهند کرد؟ این همه پرسش ها، پاسخ هایی را می 
طلبد که باید همین امروز به فکر آن باشیم، نه روزی که دیگر کار از کار گذشته باشد و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

کووید-۱۹ معادالت زندگی را بهم می زند؛   زندگی دوم؛ زودتر از موعد در ایران
کووید ۱۹- چنان با قدرت و ویرانگر در حال جوالن 
آینده  و  متفکرین  که  دنیاست  در  تازی  یکه  و  دادن 

پژوهان را مجبور کرده تا به پسا کرونا بیندیشند.
مدرس  رجبی،  محمد  علی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
اتفاقات  این زمینه، درباره رویدادها و  و مؤلف کتب در 
پیرامون کرونا ویروس و مهم تر از رخدادهای پسا کرونا 

می گوید:
با قدرت و ویرانگر در حال جوالن  کووید ۱۹- چنان 
آینده  و  متفکرین  که  دنیاست  در  تازی  یکه  و  دادن 
پژوهان را مجبور کرده تا به پسا کرونا بیندیشند. دامنه 
بود  تحوالت پیش بینی شده به حدی گسترده خواهد 
که اگر در روزهای کرونایی آماده آن نشویم طوفان های 
را  اجتماعی کرونا می تواند جوامع گوناگون  و  اقتصادی 
در هم بشکند و آنها را به گسست و متالشی شدن سوق 

دهد.
تا  دنیا  کشورهای  بسیاری  و  ایران  کرونایی  روزهای 
الگو رفتار  تأثیرات زیادی بر سبک زندگی و  همین جا 
فضای  از  استفاده  و  نشینی  خانه  است،  گذاشته  مردم 
مجازی برای سرگرمی، آموزش راه دور، دورکاری، خرید 
بود.  تغییرات  این  اول  گام  تنها  مایحتاج و کسب خبر، 
کنسرت های  اینستاگرام،  در  برخط  تولیدی  برنامه های 
برخط و حاال خبر اکران برخط فیلم سینمایی »خروج« 
ساخته ابراهیم حاتمی کیا قبل از نمایش در سالن های 
حال  در  تغییرات  دامنه  که  می دهند  نشان  سینما 

گسترش است.
دولت،  نخواهند شد،  جا ختم  همین  به  تغییرات  این 
این  از  بیشتر  خدماتی  و  حاکمیتی  دستگاه های 
نمی توانند به دلیل خطرات شیوع کرونا به خانه نشینی 
ادامه بدهند و از سوی دیگر به دلیل عدم کنترل کامل 
ویروس امکان عادی سازی ترددها و اجرای کارها مانند 
گذشته الاقل تا ماه ها وجود ندارد، اینجاست که به زودی 
شاهد خواهیم بود که دامنه تغییرات به حاکمیت، دولت 

و بخش خصوصی هم خواهد رسید.

هویت دیجیتال و زندگی دوم یا second life زودتر 
این  و  می کند  پیدا  رسمیت  می کردیم  تصور  آنچه  از 
زندگی مجازی به دنبال خود حکمرانی فضای مجازی و 

حکومتداری مجازی را تحمیل خواهد کرد.
پس یکی از آمادگی های ضروری برای پسا کرونا، کسب 
معظم  رهبر  است.  مجازی  فضای  در  قوت  و  آمادگی 
در  »قّوت  فرمودند:   ۹۹ سال  نوروزی  بیانات  در  انقالب 
امروز فضای مجازی حاکم  فضای مجازی حیاتی است؛ 
عّده ای  و یک  دنیا؛  در همه ی  است  انسان ها  زندگی  بر 
پیش  مجازی  فضای  طریق  از  را  کارهایشان  همه ی 

می برند؛ قّوت در این ]زمینه[ حیاتی است.«
اما قدرتمندی کشور در فضای مجازی چگونه می تواند 
کدام  به  می بایست  و  آن چیست؟  اصلی  مؤلفه  و  باشد 

ابعاد توجه کرد؟
فضای  در  حاکمیت  اعمال  قدرت  افزایش  بتوان  شاید 
مجازی را مهمترین مؤلفه قوت در فضای مجازی دانست. 
اعمال قدرت در فضای مجازی می تواند حداقل دارای ۵ 

بعد باشد؛
１ - قدرت برقراری ارتباط پایدار در هر شرایط،

１ - قدرت صیانت از افکار عمومی،

１ - قدرت تأمین نیازهای خدماتی،
１ - قدرت اعمال قوانین داخلی،

１ - قدرت تحمیل اراده بر دشمن.
 ابعاد کسب قدرت در فضای مجازی

با کسب قوت در این ۵ بعد می توانیم عالوه بر تأمین 
نیازهای اساسی کشور برای حکمرانی و حکومت داری، 
از  را  جامعه  دهیم،  پاسخ  را  مردم  روزمره  نیازهای 
بهم  جهان  در  و  کنیم  حفظ  دشمن  القایی  تالطم های 
جدید  نظم  ایجاد  در  فعال  صورت  به  پساکرونا  ریخته 

جهانی نقش آفرین باشیم.

برای تحقق این هدف و بهره گیری درست از فضای 
مجازی در مسیر پیشرفت ایران و تمدن سازی اسالمی 
و افزایش اثر گذاری فضای مجازی بر تحقق آرمان های 
پسا  دوران  در  آنها  تداوم  و  ایرانی-اسالمی  ساز  تمدن 

کرونا ۶ گام ضروری می نماید:
گام اول- پیاده سازی هر چه زودتر شبکه ملی اطالعات 

با نگاه حداکثری به آن.
گام دوم- بازطراحی و اجرای سریع مدل حکومت داری 

مجازی و توسعه خدمات مبتنی بر فضای مجازی
تاب  و  کاربران  فرهنگی  آوری  تاب  تقویت  گام سوم- 

آوری زیرساختی فضای مجازی کشور
گام چهارم- تقویت قدرت محتوا سازی و انتشار محتوا 
در فضای مجازی در چهارچوب سبک زندگی ایرانی – 

اسالمی
گام پنجم- تقویت قدرت نفوذ محتوا و خدمات توسعه 
و  اسالمی  ایرانی-  اصول  و  فرهنگ  پایه  بر  شده  داده 
فرهنگ  حوزه  نوروز،  فرهنگ  حوزه  از  کاربران  جذب 

شیعه و حوزه فرهنگ جهان اسالم
المللی  بین  گذاری  تأثیر  قدرت  تقویت  ششم-  گام 
تولیدات محتوایی و خدماتی کشور در فضای مجازی بر 
پایه ارائه الگو جهانی مبتنی بر عدالت و برابری اسالمی

پسا  جهان  خصوص  در  شده  انجام  بینی های  پیش 
ترسیم می کند که در آن ساختارهای  را  دنیایی  کرونا، 
نظم جهانی بهم خورده و کشورها مانند روزهای پس از 
جنگ جهانی دوم، آماده باز تعریف ساختارهای خود در 
قالب نظم جدید این بار متکی به فضای مجازی هستند. 
در این وضعیت اگر ایران عزیز بتواند با تکیه بر جوانان با 
انگیزه و دانشمند، توان و ظرفیت های در اختیار، به کار 
گرفتن مؤلفه های قدرت و استفاده از پایه های فکری و 
تمدنی عظیم خود، قدرتمند شدن در فضای مجازی را 
دنبال کند، بی شک می تواند در ابتدای گام دوم انقالب 
نظم  ایجاد  ارکان  از  یکی  عنوان  به  پساکرونا  جهان  در 

جدید جهانی حضور یابد.

بر مدار زندگی

هنگامی که آمادگی طبیعی یا اکتسابی 
می  ایجاد  شخص  در  کاری  انجام  برای 
گردد می گوییم که استعداد انجام فالن 

کار را دارد پس استعداد تا حدودی یک امر اکتسابی است 
و براساس شرایط آموزشی استعداد افراد متفاوت جلوه می 
کند حتی استعداد یک فرد خاص در زمان های مختلف 
و  قدرت  سطح  زیرا  شود  می  زیاد  و  کم  و  بوده  متغیر 
هوشیاری افراد همیشه یکسان نیست تفاوت هایی که میان 
مقدار  دارد  وجود  یکسان  شرایط  در  افراد  های  آموخته 
استعداد آنها را تعیین می کند که با این استعداد راه خود 
استعداهای یک  را معین می کنند.  پیمودن آن  و چگونه 
فرد در زمینه های مختلف نیز یکسان نبوده اما در مجموعه 
استعدادهای بشر سه مرحله را پشت سر می گذارند. رشد، 
پختگی و پسروی. سه مرحله ی عادی هستند چنانچه در 
پایان  و  میانه  ابتدا،  ما شاهد  و  بوده  هر حرکتی محسوس 
هستیم. واقفیم که یک حس متعالی تا ابد ادامه پیدا نمی 
کند و حتی ابرقدرتها نیز یک روز قدرتشان رو به زوال می 
گذارد چه رسد به استعدادهایی که براساس آموزش ایجاد 
شده اند. بیشترین تالشی که بعد از کسب استعداد صورت 
می گیرد برای پاسبانی از این موهبت است. انسان همواره 
در حال آموختن و حرکت است تا استعداد اصلی خود را 

که زندگی کردن است حفظ کند.
عوض  حال  در  همواره  زندگی  مدار  اینکه  از  غافل  اما 
اوج  تداوم  و  استعدادها  حفظ  برای  تالش  است.  شدن 
به  همچنان  تا  دهد  می  آدم  به  را  ها  انرژی  بزرگترین  ها 
زندگی دلگرم باشد. رشد و پختگی و پسروی در همه ی 
افراد به یک ترتیب اتفاق نیفتاده و ممکن است که بارها 
تکرار شود. در بعضی افراد استعداد خیلی سریع رخ داده 
و سریعا ناپدید می شود و یا به شکل های دیگر و متفاوت 

بروز می کند.
اما جنبه  اند  استعدادها فطری  اند که  این عقیده  بر  برخی 
ی اکتسابی آن را نادیده گرفته اند به هر حال غیرممکن 

غیرممکن است.
جا ماندگی های افق را زیر و رو کن 
از شب به دیدار خدا برگرد ای عشق 

تا من مقام زندگی کردن بگیرم 

به قلم 
مهناز سعید 

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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فرهنگ و ادب

نگاهی گذرا  به زندگی قمر آریان؛

قمر آریان، زنی ایستاده بر قله های فرهنگ
سرویس فرهنگی – ادبی کرمان امروز

وقتی قمر آریان درگذشت بسیاری از خبرگزاری ها نوشتند که قمر 
آریان، همسر دکتر زرین کوب درگذشت؛ گویا که مهم ترین ویژگی 
قمر  در حالی که  است  زرین کوب بودن  پژوهش گر، همسر  زن  این   ِ
آریان خود پژوهش گر و نویسنده ای توانا بود. قمر آریان از نخستین 
فارغ التحصیالن زن از دانشکده ی ادبیات دانشگاه تهران و از نخستین 

استادان دانشگاه زن در ایران بود.
ایشان هم چنین از اعضای شورای عالی علمی دایره المعارف بزرگ 
در  فراوانی  تاثیرات  که  بود  اولین هایی  از  آریان  قمر  بود.  اسالمی 
عرصه ی فرهنگ از خود بر جای گذارد. دکتر قمر آریان فروردین ماه 
به دنیا آمد و فروردین ماه نیز از دنیا رفت. قمر آریان اول فروردین ماه 
۱۳۰۱ در قوچان دیده به جهان گشود. در آن زمان قوچان مدرسه ی 
دخترانه نداشت از این رو پدرِ  قمر که از مردان متنفذ و صاحب اعتبار 
شهر بود مبادرت به ساخت مدرسه ای دخترانه در قوچان کرد و یکی 

از زنان باسواد شهر را به ریاست این مدرسه گمارد.
 قمر آریان تا ششم دبستان را در این مدرسه به تحصیل پرداخت 
و پس از آن سه کالسِ  اول دبیرستان را با معلم سرخانه سپری کرد 
و برای امتحان سال نهم به مشهد رفت. او به مدت دو سال نیز در 
دانش سرای مقدماتی دختران مشهد به تدریس پرداخت و هم زمان 
با تدریس، خود نیز به تحصیل در کالس ششم ادبی مشغول شد. 
امتحانات این مقطع در تهران برگزار می شد و این گونه شد که قمر 

به تهران آمد.
 او در تهران ماندگار شد و به تحصیل پرداخت. قمر آریان در سال 
۱۳۲۷ موفق به کسب مدرک لیسانس از دانشگاه تهران شد. او فوق 
لیسانس و دکترای خود را نیز در همین دانشگاه گذراند. او در سال 
اخذ کرد.  تهران  دانشگاه  از  را  ادبیات خود  ۱۳۳۷ مدرک دکترای 
قمر آریان در مدت تحصیل، از کالس درس اساتید بزرگی هم چون 
محمد  همایی،  جالل  حکمت،  علی اصغر  فروزان فر،  بدیع الزمان 
معین، ذبیح اهلل صفا، احمد بهمن یار و … بهره های فراوان برگرفت. 
رساله ی دکترای قمر آریان درباره مسیحیت و انجیل بود که بعدها با 
عنوان »چهره ی مسیحیت و تاثیر آن در ادبیات« و پس از آن با نام 

»چهره ی مسیح در ادب فارسی« و در قالب کتاب به انتشار رسید. 
درجه ی بسیار خوب نتیجه ی دکترای قمر آریان در سال ۱۳۳۷ بود.

قمر آریان در مورد این پایان نامه می گوید که »آن زمان که رساله 
تحقیق  ادیان  دیگر  درباره ی  که  نبود  مرسوم  ایران  در  نوشتم،  را 
دیگران  می خواست  دلم  خواندم،  را  انجیل  کتاب  وقتی  من  شود. 
از نقش علی اصغر  او سپس  بدانند.«  این دین بیش تر  هم درباره ی 
سخن  پایان نامه  این  شکل گیری  در  ادیان  تاریخ   ِ استاد  حکمت، 
می گوید که هم زمان که حکمت کالس های درس انجیل خوانی دایر 

کرده بود او نیز به توجه به انجیل مباردت ورزیده بود.
 »در دانشگاه ، آقای حکمت معلم تاریخ ادیان ما بود. وقتی راجع 
دین  درباره ی  فرنگی ها  گفت  و  کرد  صحبت  بیش تر  مسیحیت  به 
تا  گرفتم  را  خودم  تصمیم  داده اند،  انجام  زیادی  تحقیقات  اسالم 

درباره دین مسیحیت تحقیق کنم. می خواستم بدانم نام مسیح، نام 
است.  داشته  فارسی  ادب  در  جای گاهی  چه  چلیپا  ذوالنارو  مریم، 
یادم می آید منزل ما آن زمان نزدیک دفتر یونسکو بود و هم سرم در 

آن جا کار می کرد.
 کتاب خانه یونسکو کتابخانه ای کامل است و من در آن جا منابع 
بسیاری را راجع به مسیحیت پیدا کردم و رساله ام را کامل کردم.« 
با عبدالحسین زرین کوب  به دانشگاه  آریان در سال های ورود  قمر 
در  که   ۱۳۸۳ سال  در  گفت وگویی  در  آریان  قمر  می شود.  آشنا 
روزنامه ی جام جم به چاپ رسید در مورد آشنایی خود با زرین کوب 
فوق العاده ای  شاگرد  زرین کوب  که  می گوید  آریان  می گوید.  سخن 

بود و خودش نیز از شاگردان خوب به حساب می آمده است.
 آریان می گوید که در برخی درس ها از زرین کوب کمک می گرفته 

است و در بیش تر کالس ها با یک دیگر هم کالس بوده اند. آریان در 
این مصاحبه می گوید: »وقتی از من خواستگاری کرد، قبول کردم 
پدرم  به  وقتی  رفتیم.  مادرم  و  پدر  به مشهد پیش  با هم  و هم راه 
گفتم آقای عبدالحسین زرین کوب که اهل علم و مطالعه است از من 
چنین خواهشی کرده است، پدرم گفت: من مقاالت ایشان را خوانده 
ایشان فقط ۳۰ سالشان است.  باشد. گفتم:  باید پیرمرد  ایشان  ام. 
پدرم گفت: نویسنده این مقاله ها پخته تر از آن است که ایشان نشان 

می دهند؛ همه این را می گفتند.«
ازدواج می کنند و  با یک دیگر  آریان و زرین کوب در سال ۱۳۳۲ 
تحصیالت خود را نیز در مقطع دکترا ادامه می دهند. زرین کوب در 
آن زمان نفر اول و آریان نفر دوم کنکور بودند. از دیگر آثار به جا 
مادنده از دکتر قمر آریان می توان به ترجمه ی کتاب »جهان اسالم« 
نوشته ی برتولد اشپولر و همین طور ترجمه ی کتاب »شرق نزدیک 
در تاریخ« اثر پروفسور فیلیپ خوری و کتاب »کمال الدین بهزاد« 
اشاره کرد. مقاالت ارزش مند فراوانی از دکتر آریان در نشریان معتبر 
ایران از جمله یغما،سخن، مهرگان، مروارید و راه نمای کتاب منتشر 

شده است.
میان  »مقایسه  فارسی«،  زبان  در  مسیح  آئین  »لغت نامه   
آرتور  از  مقاله ای  ترجمه ی  که  دانمارکی«  و  ایرانی  داستان های 
و  »ویژگی ها  سیاحت نامه ها«،  و  »ایران  است،  آندرسون  کریستین 
منشا پیدایش سبک مشهور به هندی در سیر تحول شعر فارسی«، 
»اسالم« که نقد کتاب برنارد لوئیس است و … از فراوان نوشته ها 

و مقاالت دکتر آریان است.
در  سالگی   ۹۰ سن  در   ۱۳۹۱ سال  فروردین ماه   ۲۳ آریان  قمر 
تهران درگذشت و او را در قطعه ی هنرمندان بهشت زهرا به خاک 
سپردند. از آثار فراوان دیگر دکتر آریان می توان از این ها نام برد: زن 
در داستان های قرآن، انتشارات سخن، ۱۳۸۸، خاطر مجموع دیوان 
حافظ بر اساس بیست ویک متن معتبر چاپی، شفیع شجاعی ادیب، 
معنوی،  مثنوی  گزیده  نی نامه:  از   ،۱۳۸۰ فاخر،  نشر  آریان،  قمر 
عبدالحسین زرین کوب، قمر آریان، نشر سخن، ۱۳۷۷، ایران: تاریخ، 
فرهنگ، هنر، قمر آریان، عبدالحسین زرین کوب و دیگران، سازمان 

چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ۱۳۸۵
منبع: برترین ها

چرا انسان  به شعر احتیاج دارد؟ 

سرویس ادبی کرمان امروز

 شعر یعنی نکته ظریف و باریک و شاعر کسی است که نسبت به نکات 
ظریف و باریک دور و بر ما حساس است. شاعران شاید فیلسوفانی باشند 
اصطالحات  از  خود  مکاشفات  و  تامالت  بیان  برای  اینکه  جای  به  که 
برای  می کنند.  استفاده  خود  بر  و  دور  مواد  از  کنند  استفاده  پیچیده 
همین شاید بتوان شاعران را با پیامبران مقایسه کرد. آن ها با پدیده هایی 
که برای ذهن بشر به گونه ای بازی می کنند که ذهن ها را از قالبی فکر 

کردن می رهانند.
 اما واقعا چرا باید شعر خواند؟

حقیقت این است که برای خواندن شعر خیلی نیازی به دلیل نیست. با 
این حال می توان فواید و دالیل زیادی برای شعر خواندن شمرد.

۱. آدم از شعر لذت می برد
انجام  این  برای  را  کار ها  از  خیلی  انسان ها  ما  که  است  این  حقیقت 
می دهیم که لذت بخش هستند. شاید هر کس از ما بپرسد که چرا کار 
این  اما  بیاوریم.  او دالیلی  برای  در جواب  انجام می دهی،  را  نظر  مورد 
دالیل حقیقتا نوعی پنهانکاری است بر این واقعیت که ما از آن کار لذت 

می بریم. واقعا چرا باید لذت بردن را پنهان کنیم!؟
آدم با خواندن شعر لذت می برد. هیچ دلیلی هم شاید نتوان برای آن 

شمرد.
اشتر به شعر عرب در حالتست و طرب

گر ذوق نیست تو را کژطبع جانوری
توصیه می شود برای اینکه مورد توهین شیخ سعدی قرار نگیرید حتی 
اگر به خواندن شعر عالقه ندارید به جای کتاب بوستان او، سراغ کتاب 

گلستانش بروید.

۲. شعر خواندن زمان زیادی نمی خواهد
باز  می ترسید  اما  بخوانید،  کتاب  باشید  داشته  دوست  هم  شما  شاید 
هم کتابی را بخرید و آن را تمام نکنید. مانند دفعه قبل که رمان برنده 
جایزه نوبل را از نمایشگاه کتاب خریدید و بعد از خواندن مقدمه، آن را 

به سرنوشت دیگر کتاب های کتابخانه تان دچار کردید.
شعر  ندارید  را  بلند  رمان های  خواندن  وقت  اگر  که  می شود  توصیه 
راحتی می توانید  به  و  نیستند  بلند  ما  اشعار شاعران  از  بخوانید. خیلی 
در مواقع انتظار برای مترو، انتظار برای ویزیت دکتر یا… شعر بخوانید.

۳. دیدن جهان از دریچه دیگر
 جهان با همه اجزایش شاید به جای اینکه جامد باشد، مایعی باشد که 
می تواند به شکل مظروفش درآید. چرا باید همیشه مفاهیم و پدیده ها را 
به یک شکل خواند و دید؟! شاعران نگاه جزم و جمود گرفته ما نسبت به 
جهان را با ذکاوت و ظرافت به چالش می کشند و به ما تذکر می دهند که 
می توان به گونه دیگر هم دید و نگریست. دالیل زیادی وجود دارد که به 
شما می گوید چگونه شعر کمک می کند جهان بهتری را درخواست کنیم.

۴. شعر زبان و روان آدمی را تلطیف می کند
واقعا تا به حال به سخنرانی های افرادی که با شاعران گذشته ما آشنایی 
دارند گوش نداده اید که چقدر دلنشین سخن می گویند. طوری که آدمی 
می تواند ساعت ها به صحبت های آن ها گوش دهد. بدون اینکه به ذهنش 

فشار بیاید.
واقعا تصور می کنید که زبانی به این شیرینی از یک روان لطیف نشات 

نمی گیرید؟!
۵. شعر راهکار های فلسفی است به زبان ساده

مگر می شود کسی تا به حال از خودش نپرسیده باشد که چرا زنده است 
و هدف جهان چیست؟ معنای زندگی چیست و چرا باید آن را زیست؟

احتماال همه ما فارسی زبانان نام خیام را شنیده ایم؛ و خیلی از ما بدون 
اینکه بدانیم  در زندگی روزمره با افکار او انس گرفته ایم. می دانیم که به 

جای سعی و تالش بی خود و بی جهت برای این دنیای فانی باید نشست 
بقیه  و  به شادمانی گذران که هر چه داریم همین دم است  را  و دمی 
رباعیات  رایگان  کتاب  می کنند.  پیدا  معنی  دم  همین  قالب  در  چیز ها 

خیام را دریافت کنید.
شاعرانی مانند عمر خیام به جای اینکه در قالب کتاب های فلسفی با 
اصطالحات پیچیده اندیشه های خود را درباره معنا و مفهوم زندگی بیان 
کنند، با زبان ساده مردم کوچه و بازار حرف می زنند. حقیقتا یک مشت 
نظریه فلسفی که فقط افراد خاصی آن را می فهمند به چه درد می خورد 
وقتی دردی از بشر دوا نمی کنند و او را در پاسخ بنیادی ترین پرسش های 

زندگیش یاری نمی کنند.

۶. شعر آدمی را عاشق تر می کند
شدن  طبیعت  یا  خدا  عاشق  شدن،  عاشق  از  منظور  نکنید  اشتباه   
نیست. اینجا دقیقا منظور همان عشق زمینی است. واقعا مگر می شود 
آدم معشوق و معشوقه ای داشته باشد و برای او شعر نخواند و نفرستد؟! 
اصال مگر می شود درجه عشق ما به دیگری کم و کم تر نشود؟! هیچ کس 
از  را  به معشوقش  ندارد تصور کند که روزی احساسش نسبت  دوست 
دست خواهد داد. اما این حقیقتی است که باید پذیرفت، اما می توان تا 

حدود زیادی از آن اجتناب کرد: با شعر خواندن برای او.
۷. شعر قدرت بیان آدم را باال می برد

انسان در زندگی امروز خیلی از زور بازوی خود استفاده نمی کند. برای 
همین برای اینکه دچار ضعف عضالنی نشویم خود را مجبور به تحرک 

می کنیم. چگونه؟ با ورزش کردن.
از یک خزینه  وقتی  اما  است.  وسیع  ما خیلی  از  واژگان خیلی  دایره 
زندگی  در  نتوانیم  ما  شاید  راحتی.  همین  به  می گندد.  نشود،  استفاده 
روزمره خیلی از این لغات را به کار ببریم، اما می توانیم ذهنمان را تمرین 

دهیم که با آن لغات غریبه نشود.
۸. شعر زنانگی مردان را بیدار می کند

بپرید! شاید بشود گفت  این شماره  از روی  اگر زن هستید می توانید 
را  نگاه جامد ما  باال گفته شد  زنانگی است. شعر همانطور که در  شعر 
نسبت به دنیا عوض می کند و به حرکت در می آورد. از این نظر شاید 
بشود گفت مردان با خواندن شعر با زن درون خود آشتی کرده و البته 

جهان را جای بهتری خواهند کرد.
درباره این قسمت می توان زیاد سخن راند. اما گفته اند زنان را نمی شود 
فهمید که بهترش این است آن ها را نباید فهمید باید مانند شعر آن ها را 
خواند و گذر کرد. واقعا غیر حرفه ای است که بپرسیم معنی شعر چیست. 

چرا غیر حرفه ای نباشد که بخواهیم زن ها را بفهمیم!؟
منبع: وب سایت مردمان
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میان  به  صحبت  بیولوژیکی اش  نوع  از  هم  آن  ترور  از  وقتی 
یاد  به  را  آن  نمونه های  مشهورترین  و  معاصر  تاریخ  همه  می آید 
می آورند، درحالی که این نوع قتل یا حذف فیزیکی رقیب و دشمن 
از قرن ها پیش رواج داشته است؛ به طور مثال در کتاب »سینوهه 
پزشک مخصوص فرعون« راوی داستان یعنی سینوهه از اقدام به 
ترور رهبر جوان کشور »هیتی« توسط خودش پرده برمی دارد و 

هورم َهب، فرعون مصر را آمر این قتل معرفی می کند.
 روش سینوهه برای قتل رهبر هیتی ها چنین توصیف شده است 
با  سینوهه  هیتی،  حاکم  توسط  شده  داده  ترتیب  جشن  در  که 
او در آن قرار داشت  به اصطالح مخصوص  کوزه ای که نوشیدنی 
راهی جشن شد و فقط از کوزه خود نوشید. این کار توجه رهبر 
جوان هیتی ها را جلب کرد و از سینوهه خواست از نوشیدنی خود 
به او هم بدهد. سینوهه با اکراه پذیرفت و از کوزه ای که خود از آن 
نوشیده بود به مرد جوان نوشاند. غافل از اینکه پیشتر محتویات 
آمدن  از  قبل  سینوهه  چون  اما،  است،  شده  آلوده  زهر  با  کوزه 
به جشن مقدار زیادی روغن کرچک نوشیده بود -که جذب سم 
توسط بدن را به تأخیر می اندازد- زهر به خود او اثر نکرد. از طرفی 
وقتی حال حاکم جوان هیتی رو به وخامت گذاشت و درنهایت با 
درد و رنج بسیار ُمرد، کسی به سینوهه شک نکرد، چون او خود نیز 
در مقابل دیدگان همه از محتویات کوزه نوشیده بود و حالش هم 
دگرگون نشده بود؛ اما این میان هیچ کس نمی دانست سینوهه بعد 
از پایان جشن با فرو بردن انگشت در حلق خود نوشیدنی آغشته 

به زهر را باال آورد.
بیولوژیک  ترور  انواع  بدوی ترین  از  یکی  بتوان  را شاید  قتل  این 
در جهان باستان قلمداد کرد که شیوه اجرایش البته هوشمندانه 
با زهر که به  اما امروزه ترور های بیولوژیک نه  و حساب شده بود. 
وسیله مواد رادیو اکتیو انجام می شود؛ بمب های بی صدایی که به 
مرور زمان عمل و بدون لو دادن فرد مرتکب، قربانی خود را ذره ذره 

آب می کنند.
از کودتا تا ورود به سیاست

 ٢٠١٣ مارس  پنجم  برابر  روزی،  چنین  در  پیش  سال  هفت 
عوارض  اثر  بر  ونزوئال  وقت  چاوز،  رئیس جمهوری  هوگو  میالدی، 
ناشی از بیماری سرطان در کاراکاس درگذشت. آن هایی که ونزوئال 

و مختصات این کشور را نمی شناختند برای نخستین بار نام هوگو 
چاوز را  در سال ١٩٩٢ شنیدند؛ آن زمان که تالش او برای انجام 

کودتای نظامی بر ضد دولت به شکست انجامید و به  زندان افتاد.
و  طرفدار  آن قدر  کودتاچی،  اما  جوان،  و  خوش تیپ  ژنرال  این 
هواخواه داشت که دو سال بعد رئیس جمهوری جدید فرمان عفوش 
را نوشت و به نوعی راه سیاست و نه کودتا را برای در آغوش گرفتن 
قدرت به ژنرال چاوز نشان داد. هوگو چاوز هفت سال پس از اقدام 
نظامی نافرجام برای به دست گرفتن قدرت، یعنی در سال ١٩٩٩ 
میالدی موفق شد رقیب خود را در عرصه انتخابات شکست دهد 
و با بیرون آمدن نامش از صندوق های رأی به عنوان پنجاه وسومین 
هیچ  به  چپگرا  چاوز  اما  کند.  یاد  سوگند  ونزوئال   رئیس جمهوری 

عنوان مورد عالقه قدرت های جهانی خصوصا ایاالت متحده نبود 
و با حضور او روابط ونزوئال و جهان غرب روزبه روز تیره تر شد.

مرگی سخت و غیر طبیعی
در خبر ها دلیل مرگ چاوز عوارض ناشی از سرطان لگن عنوان 
از  یکی  زندگی  چراغ  سال  دو  طی  بدخیم  غده ای  اینکه  و  شد 
خاموش  را  جنوبی  آمریکای  معاصر  تاریخ  رهبران  مشهورترین 
سخت  جراحی  عمل  چهار  ونزوئال  محبوب  رئیس جمهوری  کرد. 
او  بیماری  بود که  این  نظر همه پزشکان  و  را پشت سر گذاشت 
بود  بعد  به  اینجا  از  تازه  باشد.  طبیعی  عاملی  از  ناشی  نمی تواند 
و  منطقه  هر  و  زندگی  محل  لباس ها،  وسایل،  از  پرتوسنجی  که 
قرار  استفاده هوگو چاوز  مورد  زمانی یک ساله  بازه  در  مکانی که 
گرفته بود، آغاز شد و همه آزمایش ها از وجود مقدار زیادی ماده 
رادیواکتیو در این مکان ها، اشیا و حتی البسه او خبر می داد. اینکه 
به قول معاون  یا خیر،  بیولوژیکی شد  واقعا قربانی ترور  آیا چاوز 
شدن  خارج  برای  ٥٠ساله  دوره ای  شاید  ونزوئال  رئیس جمهوری 
فایل های طبقه بندی شده و محرمانه الزم داشته  از  اسناد  برخی 
باشد. ناگفته پیداست در این ادعا کنایه ای غیرمستقیم به دولت 
آمریکا نهفته است. می گویند آخرین جمالت چاوز پیش از مرگ 
این بود: »من نمی خواهم بمیرم، لطفا نگذارید که من بمیرم«؛ اما 

آیا زمانی خواهد رسید که قاتالن احتمالی او رسوا شوند؟

 منبع: روزنامه شهروند

سرویس تاریخ و فرهنگ کرمان امروز

 برخی از مورخان، به اشتباه معتقدند که ایرانیان، جز در برخی 
دوره های باستان، اصوالً در پی ایجاد نیروی دریایی قوی نبوده اند و 
آن چه امروز به نام نیروی دریایی ایران می شناسیم، طی حدود یک 
قرن گذشته شکل گرفته است. دلیل این تحلیل شاید آن باشد که 
کشور ما با همسایگانش، مرز های گسترده و طوالنی زمینی دارد و 
این امر، باعث شده است که زمامداران دوره های مختلف، چندان 

التفاتی به نیروی دریایی نداشته باشند.
 با این حال، هر حاکم تیزهوش و عاقبت نگری می داند که قدرت 
هیچ  و  گرفت  نظر  در  آن  ممکن  زوایای  تمام  از  باید  را  نظامی 
این  نگذاشت.  باقی  دشمن،  هجمه  برای  را  نفوذی  قابل  فضای 
مهم، از دیرباز مورد توجه برخی فرمانروایان مقتدر سرزمین ایران 
جامه  رویاهایشان  به  نتوانستند  آن ها  از  هیچ کدام  اما  بوده است؛ 

عمل بپوشانند؛ تا این که نوبت به نادرشاه افشار رسید.
نخستین گام ها

نادرشاه را بیشتر با نبوغ و توانایی نظامی اش در تاریخ می شناسیم. 
همین ویژگی شخصیتی، از او فردی توانمند و باریک بین ساخته 
بهره  اهدافش  برای پیشبرد  از همه ظرفیت ها  بود؛ فرماندهی که 
و  کند  تبدیل  فرصت  به  را  تهدید ها  هم  می کرد،  و سعی  می برد 
هم، قدر فرصت های پیش آمده را نیک بداند. نادر پس از آن که 

قدرت را در اختیار گرفت و رقبا را از صحنه بیرون راند، مدتی را به 
عقب راندن متجاوزان خارجی و سرکوب گردنکشان داخلی سپری 
اروپایی ها  موفقیت  راز  فهمید  که  بود  دار  و  گیر  همین  در  کرد. 
در عرصه جهانی و ایجاد مستعمرات گسترده، دید وسیع آن ها و 
یافتن راهکار مهمی به نام نیروی دریایی، برای دور زدن مرز های 

خاکی است.
ایجاد نیروی دریایی می گشت،  نادر که به دنبال راهکاری برای 
در سال ١١٢٢ هـ. ش، با یک انگلیسی به نام »جان التون« آشنا 
به شدت در پی گرفتن  و  آمده  ایران  به  از مسیر روسیه  شد که 

اجازه تجارت بود. نادر متوجه شد که این بازرگان اروپایی، در فنون 
کشتی سازی سررشته دارد. به همین دلیل، به لطایف الحیل او را 
واداشت تا در منطقه مشهد سر و لنگرود گیالن، کارگاه کشتی سازی 
دایر کند و تعدادی شناور نظامی بسازد. به این ترتیب، نخستین 
به  التون  شد.  افتتاح  گیالن  در  ایران،  مدرن  کارگاه کشتی سازی 
همراه یک اروپایی دیگر به نام »وروف« توانست نخستین کشتی 

جنگی مدرن ایران را در دریای خزر به آب بیندازند.
 کشتی های صد در صد ایرانی

نادر در جنوب نیز، به فکر تدارک نیروی دریایی افتاد. ارتش ایران 

برای مانور های دریایی به کشتی هایی محتاج بود که خدمه آن، 
ایرانی در  ناخدای  و  ملوان  بودند؛ درواقع هنوز  ایرانی  غیر  عموماً 
سطحی که بتواند کشتی نظامی مدرن را هدایت کند، تربیت نشده 
با توجه به این مسئله، پس از فتح هندوستان و زمانی  بود. نادر 
که خزانه ایران از طال آکنده بود، به یکی از درباریان خود به نام 
نظام الملک دستور داد که مقدمات ساخت ٢٠ فروند کشتی ایرانی 
را در خلیج فارس بدهد و زمینه آموزش های نوین را برای ملوانان 

ایرانی فراهم آورد.
احداث  بوشهر  در  هم  کشتی سازی  کارگاه  یک  ترتیب،  این  به 
ایران شکل گرفت. روند  ناوگان مدرن  به تدریج، نخستین  شد و 
ساخت این کشتی ها نیز، بسیار متهورانه بود؛ الوار های مورد نیاز 
برای ساخت کشتی، از جنگل های شمال ایران تا کرانه های خلیج 
فارس، بر دوش کارگران ایرانی حمل شد؛ نادر قبول نکرد از هند یا 
جای دیگری چوب وارد کند؛ او معتقد بود این کار ایران را وابسته 

خواهد کرد و راه رشد و ترقی را خواهد بست.
اواخر  در  خراسانی  نامدار  سردار  نامعقول  رویکرد  متأسفانه،  اما 
از  مدت ها  تا  ایران،  و  گذاشت  ناتمام  را  ناوگان  تکمیل  کار  عمر، 
داشتن نیروی دریایی مدرن و قدرتمند محروم ماند. هارفورد جونز، 
نماینده انگلیس در ایراِن دوره فتحعلی شاه قاجار، ضمن گزارشی، 
به تعدادی از کشتی های نادر که در لنگرگاه بوشهر رها شده بودند، 
بوشهر  وارد  و می نویسد: »هنگامی که در ١۷۸۴م  اشاره می کند 
شدم، از کشتی های نادر، سه کشتی باقی مانده بود که هریک پانصد 

تُن ظرفیت داشت.«
منبع: روزنامه خراسان

سرشناس ترین قربانی ترور بیولوژیکی

نادرشاه؛ بنیان گذار نیروی دریایی مدرن ایران 
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خبر گاردین مطرح کرد؛
چهار سناریو برای پایان دادن به بحران کرونا

که  چرا  است  خطرناک  بسیار  جدید  ویروس  کرونا 
راحت تر از سرماخوردگی یا آنفلوآنزا حتی از طریق 
افرادی که عالئم قابل توجهی ندارند، منتقل می شود.

عمومی  بهداشت  دانشکده  استاد  سریدهار  دوی 
جهانی در دانشگاه ادینبورگ در گاردین نوشت: در 
یک جهان خیالی و جایگزین، ویروس جدیدی در 
پاتوژن  به سرعت  این کشور  پدیدار می شود.  چین 
را شناسایی، مرزهای خود را می بندد و کمپین بی 
سابقه ای را برای ریشه کن کردن ویروس راه اندازی 
می کند، پس از مدت اندکی می تواند اطمینان حاصل 
کند که موارد بسیار کمی مبتال و به خارج رفته اند. 
هنگ  تایوان،  جنوبی،  کره  قبیل  از  کشورها  سایر 
ارائه  ابتال  موارد  از  گزارش هایی  سنگاپور  و  کنگ 
این  را شناسایی می کنند،  آلوده  افراد  به سرعت  و 
کشورها حتی افرادی که با بیماران در تماس بودند 
بیماری  شیوع  جلوی  کاماًل  تا  کرده  ردیابی  هم  را 
استراتژیک  رویکرد  این  طریق  از  آن ها  بگیرند.  را 
سه جانبه آزمایش، شناسایی و جداسازی توانستند 
نجات  را  بشریت  و  گرفته  را  ویروس  شیوع  مقابل 

دهد.
در ادامه این مطلب آمده است: در واقعیت اما ویروس 
جدید،  ویروس  کرونا  از  ناشی  سارس-کووید2، 
دولت  عمومی  بهداشت  مداخالت  خاطر  به  اگرچه 
شیوع  جهان  سراسر  در  اما  خورد،  شکست  چین 
یافت. همانطور که دولت های دیگر در واکنش های 
اولیه خود اشتباه می کردند، ویروس بی سر و صدا 

در کل جامعه پخش می شد، کرونا بسیاری از افراد 
را  تعدادی  و  کرد  بستری  بیمارستان  در  را  آلوده 
است  خطرناک  بسیار  جدید  ویروس  کرونا  کشت. 
چرا که راحت تر از سرماخوردگی یا آنفلوآنزا حتی از 
طریق افرادی که عالئم قابل توجهی ندارند، منتقل 
می شوند. آخرین اطالعات نشان می دهد که تقریباً 
5 درصد از افراد آلوده به بستری شدن نیاز دارند. 
در بین این افراد بستری شده، 30 درصد به بخش 
بین  نهایت  در  می شوند.  منتقل  ویژه  مراقبت های 
را  خود  جان  افراد  این  از  درصد   1.4 تا  0.6درصد 

از دست می دهند.
تائید شده  از 1 میلیون مورد  در حال حاضر بیش 
مبتال به کروناویروس در جهان وجود دارد. در این 
داشته  ابتال  مورد  هزار   400 از  بیش  آمریکا  بین 
این  باخته اند،  جان  نفر  هزار   13 تعداد  این  از  که 
آمار در حالی است که چین به عنوان مرکز شیوع 
مورد  هزار   3 و  ابتال  مورد  هزار   82 تقریباً  بیماری 
مرگ و میر گزارش کرده است. اکنون نیمی از موارد 
ابتال در اروپا است. کشورهای کم درآمد و متوسط 
هستند.  بحرانی  شرایط  از  عقب تر  هفته  فقط چند 
در حالی کشورهایی مانند سنگال، لیبریا و نیجریه 
خود را برای مقابله با این چالش آماده می کنند که 
مراقبت های  منابع،  کمبود  دلیل  به  آنها  دولت های 
مشکالت  با  محدود  آزمایش  ظرفیت  و  بهداشتی 
نظر  به  بین  این  در  هستند.  رو  به  رو  عدیده ای 
می رسد دیگر کشورها، مانند برزیل، هند و مکزیک 

نیز می دانند چه چیزی انتظارشان را می کشد.
جهان  جمعیت  از  درصد  چند  نمی دانیم  هنوز  ما 
قباًل در معرض ویروس بوده اند. بدون آزمایش معتبر 
آنتی بادی که بتواند تشخیص دهد فرد به ویروس 
نمی توان  داشته،  مصونیت  احتماالً  یا  شده  مبتال 
اما  ویروس هستند  نفر حامل  برآورد کرد که چند 
در  نقش کودکان  نمی دهند.  نشان  از خود  عالئمی 
انتقال نیز نامشخص است. کودکان مصون نیستند، 
اما به نظر نمی رسد به شدت تحت تأثیر قرار گیرند.
مدل  از  من  که  آنچه  براساس  می شود؟  چه  حاال 
سازی های منتشر شده و پاسخ کشورهای دیگر به 
احتمالی  سناریوی  چهار  آموخته ام،  ویروس  شیوع 

برای پایان یافتن این وضعیت وجود دارد.
سناریوی اول این است که دولت ها گرد هم آیند تا 
طرح پزشکی مشترکی برای ریشه کن کردن بیماری 
بیابند. همه کشورها به طور همزمان مرزهای خود را 
برای مدت زمانی توافق شده بسته نگه داشته و برای 
شناسایی ناقلین ویروس و جلوگیری از انتقال آن به 

شکل هماهنگ عمل کنند.
البته اجرای این رویکرد بعید به نظر می رسد چرا که 
ویروس به شدت تهاجمی شده و برخی از کشورها 
این  با  اجتناب می کنند.  یکدیگر  با  از همکاری  نیز 
وجود همچنان به سه دلیل ممکن است انجام این 
ضد  های  درمان  اینکه  یکی  شود،  دنبال  رویکرد 
ویروسی که برای پیشگیری یا درمان عالئم کووید 
19 استفاده می شود ممکن است کافی نباشد، دوم 
ساخت واکسن ممکن است چندین دهه طول بکشد 
و سوم مصونیت گله ای ممکن است کوتاه مدت بوده 
و منجر به اوج گیری دوباره عفونت، حتی در همان 
نیوزیلند در تالش است  افراد شود. در حال حاضر 
این کشور  آورد.  بدست  را  رویکرد  این  از  نسخه ای 
اعمال  سراسری  تعطیلی  بسته،  را  خود  مرزهای 
کرده و آزمایش های پرتعدادی برای ریشه کن کردن 

ویروس انجام می دهد.
سناریوی دوم، این است که آزمایشات اولیه واکسن 
نوید بخش باشد. کشورها اکنون سعی می کنند برای 
12 تا 18 ماه آینده انتشار ویروس را از طریق اعمال 
بهداشتی  مقامات  بیندازند.  تأخیر  به  محدودیت ها 
به  آیا  کنند،  پیش بینی  آن  از  قبل  هفته  سه  باید 
اکسیژن و پرسنلی  اندازه کافی تختخواب، دستگاه 
این  بر  نه.  یا  دارد  وجود  آلوده  افراد  درمان  برای 
آیا  که  بگیرند  تصمیم  می توانند  دولتها  اساس، 

محدودیت ها را کاهش یا افزایش دهند.
اما این سناریو ایده آل نیست چرا که سیستم های 
بهداشت و درمان تحت فشار و هزینه های اقتصادی 
و اجتماعی تعطیل کردن هم باالست. تعطیلی های 
مکرر می تواند به بیکاری، افزایش فقر و ناآرامی های 
گسترده اجتماعی منجر شود. با تداوم تعطیلی ها در 
کشورهای فقیرتر، تعداد بیشتری از مردم می توانند 
پیشگیری  قابل  بیماری های  یا  تغذیه،  سوء  اثر  در 

دیگر کشته شوند.
سناریوی سوم و راحت تر این است که کشورها در 
حالی که منتظر ساخت واکسن هستند، مثل کره 
برای  آزمایش  افزایش  یعنی  کنند،  رفتار  جنوبی 
افرادی  ردیابی  ویروس،  حاملین  همه  شناسایی 
که با آنها تماس گرفته اند و همه افراد مشکوک را 
سه هفته قرنطینه کنند. این امر شامل برنامه ریزی 
ردیابی  برنامه  سریع  توسعه  وسیع،  مقیاسی  در 
برای  داوطلب  هزاران  کارگیری  به  و  مخاطبان 
کمک به پردازش نتایج و نظارت بر قرنطینه است. 
برای جلوگیری از شیوع ویروس و کاهش فشار بر 
سیستم های مراقبت های بهداشتی می توان اقدامات 

فاصله گذاری اجتماعی را اعمال کرد.
آینده  برای  مناسب  واکسن  وجود  عدم  صورت  در 
می تواند  نهایی  سناریوی  یک  بینی،  پیش  قابل 
شامل مدیریت کووید-19 با درمان عالئم آن باشد. 
کارکنان بهداشت و درمان می توانند درمان های ضد 
بیماران  از وخامت حال  تا  انجام دهند  را  ویروسی 
ویژه جلوگیری  به بخش مراقبت های  انتقال شان  و 
تواند  می  بهتر  حتی  حل  راه  یک  آورند.  عمل  به 
برای  کننده  پیشگیری  درمانی  روش  از  استفاده  با 
تست  با  همراه  کووید-19،  به  ابتال  از  جلوگیری 
تشخیصی سریع برای شناسایی افراد آلوده باشد. در 
این  برخوردار هستند،  این منابع  از  کشورهایی که 
این  فقیر  کشورهای  برای  اما  باشد  پایدار  می تواند 

روش اگر نه غیرممکن که دشوار است.
هیچ راه حل آسانی وجود ندارد. ماههای پیش رو 
عمومی،  بهداشت  منافع  بین  شکننده  توازن  یک 
جامعه و اقتصاد وجود خواهد داشت و دولتها نسبت 
داشته  بیشتری  اعتماد  یکدیگر  به  باید  گذشته  به 
ایجاد  سر  بر  نبردها  از  نیمی  که  حالی  در  باشند. 
ابزارهای الزم برای درمان واکسن ویروس متمرکز 
سریع  آزمایش  و  ویروسی  ضد  درمانهای  اما  شده، 

تشخیصی هم می تواند تاثیرگذار باشد.

و  اصناف  امور  که  کروناویروس  شیوع  بحران 
تجارت ها در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده 
و  مجرمان  کار  در  جدید  آمارهای  براساس  است، 
تجارت های غیر قانونی آن ها نیز اخالل ایجاد کرده 

است.
خشونت ترین  پر  از  یکی  که  شیکاگو  شهر  در   
براساس  آمریکاست،  شهرهای  جرم خیزترین  و 
جدیدترین آمارها، میزان بازداشت مجرمان مرتبط با 
مواد مخدر در هفته های پس از قرنطینه کردن این 
شهر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میالدی 
42 درصد کاهش یافته است. به گفته برخی وکالی 
کیفری، بخشی از علت این کاهش جرایم این است 
انتخاب  مخدر  مواد  فروشندگان  و  قاچاقچیان  که 
دیگری جز انتظار برای پایان یافتن وضعیت ناگوار 

اقتصادی فعلی ندارند.
جوزف لوپز، یک وکیل کیفری در شیکاگو که تاکنون 
وکالت یک سری از مشهورترین دالالن مواد مخدر را 
بر عهده داشته است، گفت: برداشتی که من دارم 
این است که این مجرمان دیگر نمی توانند تحرک 

داشته باشند و هیچ چیزی را در هیچ جا بفروشند.
به طور کلی نیز نرخ جرایم در شهر شیکاگو بعد از 
بروز بحران کروناویروس به میزان 10 درصد کاهش 
شهرهای  که  است  حالی  در  این  است.  کرده  پیدا 
از  بعد  هفته های  در  نیز  جهان  کشورهای  دیگر 
شیوع  به  مرتبط  اضطراری  وضعیت  تدابیر  اجرای 
از  خبر  و  کرده  گزارش  را  روند  این  کروناویروس، 
در  داده اند؛ حتی  آنجا  در  جرایم  کاهش چشمگیر 
برخی از نقاط جهان که از باالترین سطوح خشونت 

می برده اند،  رنج  جنگی  منطقه  یک  از  خارج  در 
کشته  کمتری  افراد  تعداد  که  است  شده  گزارش 

می شوند و تعداد دزدی های کمتری اتفاق می افتد.
با این حال، مقام های ضابط قانون در جهان نگران 
هستند؛  خانگی  گزارش نشده  خشونت های  افزایش 
از  بعد  که  است  این  آن ها  دیگر  مهم  نگرانی  یک 
کردن  پیدا  ادامه  یا  و  محدودیت ها  شدن  برداشته 
آن ها برای مدت زمان طوالنی، چه وضعیتی ممکن 

است به وجود بیاید.
این خیلی نادر است که در یک شهر حتی در گذر 
از یک دوران خیلی طوالنی تر، نرخ کاهش دو رقمی 
جرایم به وقوع بپیوندد. در شهر نیویورک در زمان 
دوره افول جرایم در دهه 1990 که یکی از بزرگترین 
تحوالت در تاریخ آمریکا را رقم زد، میزان جرایم در 
یک دوره سه ساله حدود 40 درصد کاهش یافت. 
کاهش  آن  طی  در  که  فعلی  وضعیت  حال  این  با 
چشمگیر جرایم برای یک دوره تنها چند هفته ای 
رخ داده، حتی نسبت به دوران دهه 1990 متزلزل تر 

است.
در سراسر قاره آمریکای التین نیز میزان جرایم به 
سطوحی که در چند دهه اخیر بی سابقه بوده، کاهش 

یافته است.
ادواردو پردومو، یک کارگر 4۷ ساله حوزه ساخت و 
ساز  در سان سالوادور گفت: میزان قتل ها در اینجا 
آزار  و  اذیت  و گنگسترها حتی  است  یافته  کاهش 
نگران  آن ها  می کنم  فکر  نمی کنند.  ایجاد  چندانی 
بیرون  مکان هایشان  از  و  هستند  ویروس  به  ابتال 

نمی آیند.

کشور السالوادور ماه گذشته میالدی میانگین وقوع 
دو قتل در یک روز را گزارش کرد. این کشور چند 
سال پیش میانگین وقوع 600 قتل در یک روز را در 
دوران اوج وقوع خشونت ها در آنجا گزارش کرده بود.
عمده دلیل این کاهش خشونت ها مربوط به اجرای 
امنیتی  امنیتی و سیاست های سختگیرانه تر  تدابیر 
تبهکار  گروه های  و  باندها  بین  آتش بس  ایجاد  و 
بوده است. به گفته تحلیلگران و همچنین بر طبق 
تقریباً  محدودیت های  اعمال  کشوری،  آمارهای 
باعث  احتماالً  جابجایی،  و  تحرک  برای  تمام عیار 

کاهش هرچه بیشتر میزان خشونت شده است.
در کشور پرو، ماه گذشته میالدی سطح جرایم به 
میزان 84 درصد تنزل پیدا کرد. رائول گونزالز، یک  
مقاطعه کار کفن و دفن در شهر لیما تا پیش از این 
عادت داشت که در هر روز 15 جسد داشته باشد که 
خیلی از آن ها قربانیان قتل بودند اما در یک هفته 
گذشته او در یک روز بعد از 6 ساعت هیچ مشتری ای 

نداشت و روی صندلی خود به چرت زدن افتاد.
گونزالز گفت: در طی این روزها تقریبا هیچ گونه قتل 

و یا تصادف خودرو اتفاق نمی افتد.
در آفریقای جنوبی نیز پلیس گزارش داد که کاهش 
اجرای  هفته  نخستین  طول  در  جرایم  چشمگیر 
تدابیر مربوط به قرنطینه رخ داده است. بهکی سله، 
گزارش ها  گفت:  کشور  این  پلیس  ارشد  مقام  یک 
حاکی از آن است که در طی این دوره در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته میالدی، میزان تجاوزهای 
جنسی از ۷00 عدد به 101 عدد کاهش یافته است. 
به  مربوط  موارد  که  دادند  نشان  آمارها  همچنین 

حمالت جدی نیز در مقام مقایسه بین این دو بازه 
زمانی از 26۷3 مورد به 456 مورد و میزان قتل نیز 

از 326 مورد به 94 مورد کاهش یافته است.
نیویورک که کانون اصلی شیوع کروناویروس  شهر 
در آمریکاست، شاهد آن بوده که جرایم جدی شامل 
خودرو،  دزدی  حمله،  دزدی،  جنسی،  تجاوز  قتل، 
دزدی ازخانه ها و جرایم دیگر در بازه زمانی فوریه 
است.  یافته  کاهش  درصد   12 میزان  به  مارس  تا 
نشان  نیز  لس آنجلس  شهر  به  مربوط  آمارهای 
می دهند که در سال 2020 میزان وقوع جرایم در 
این شهر تا قبل از 15 مارس مشابه با آمارهای سال 
گذشته میالدی بودند اما از بعد از این روز این جرایم 

به میزان 30 درصد کاهش یافتند.
پلیس  سابق  ارشد  مقام  یک  جیاکالونه،  جوئی 
نیویورک که در حال حاضر مدرس عدالت کیفری در 
کالج جان جی است، گفت: در این مدت فرصت های 
خیلی کمتری به وجود آمد تا مجرمان از آن ها بهره 
بگیرند. اکثر دزدان خانه ها معموالً باید منتظر بمانند 

تا شما خانه خود را ترک کنید.
شیوع  بحران  با  مواجهه  در  نیز  پلیسی  تدابیر 
دپارتمان  شده اند.  تغییر  دستخوش  کروناویروس 
کشور  پلیس  دپارتمان  بزرگترین  نیویورک،  پلیس 
آمریکاست که بیش از 36 هزار افسر در آن مشغول 
به خدمت هستند، اما بحران کروناویروس باعث شده 
شوند؛  بیمار  توجهی  قابل  افسران  تعداد  که  است 
بیش از 2000 تن از افسران این دپارتمان پلیس از 
بابت ابتال به کووید-19 معاینه شدند و بیش از هفت 
هزار تن از این افسران نیز در مرخصی به سر می برند.

کرونا از میزان جرایم در جهان کاست

تست سریع کرونا در ایران 

تولید شد
سخنگوی ستاد ملی مدیریت کرونا گفت: تست شناسایی آنتی بادی 
کووید 19 و تست سریع کرونا بر اساس شناسایی آنتی بادی در ایران 

تولید شد و به زودی در دسترس قرار می گیرد.
کیانوش جهانپور بامداد یکشنبه در توئیتر نوشت: با تالش فناوران 
و شرکت های دانش بنیان ایرانی به زودی تست شناسایی آنتی بادی 
در  بادی،  آنتی  براساس شناسایی  و تست سریع کرونا  کووید_19 
و  این روش های تشخیص سریع، کم هزینه  بود.  دسترس خواهد 
فراگیر، اجرای مرحله ای فاصله گذاری هوشمند را در هفته های آتی 

تسهیل خواهد کرد.

عالیم جدید بیماری کووید ۱۹
عدم  بیمارهای چینی،  از  بعضی  در  زبان؛  فارسی  رسانه  از  نقل  به 

تعادل و گفتار مبهم مشاهده شده است.
به نقل از »جاما نئولوژی«، در تحقیقات انجام شده مشخص شد که 
بعضی از بیماران چینی مبتال به کروناویروس با مشکل در تعادل و 

صحبت مواجه شدند.
با مطالعه پرونده پزشکی 214 بیمار مبتال به کووید 19- در ووهان 
چین، متخصصان به این نتیجه رسیدند که 36 درصد بیماران به 
طور کلی و 46 درصد بیماران که حالشان وخیم تر بود، این بیماری 
با عالیم عصبی همراه بوده است. از جمله، اختالل در گردش خون 
در مغز و هوشیاری و ضعف عضالت. عالیم دیگر تب باال، سرفه و 

سردرد نیز وجود داشت.

عربستان درباره ماه رمضان 

تصمیم گرفت
تعلیق  که  کرد  اعالم  عربستان  اسالمی  امور  وزارت  نوشت:  ایرنا 
برگزاری نماز جماعت در ماه مبارک رمضان در مساجد این کشور 

ادامه خواهد داشت مگر اینکه تصمیم دیگری اتخاذ شود.
به گزارش شبکه خبری سی ان ان، محمد العقیل معاون وزیر امور 
اسالمی عربستان با اعالم این خبر افزود که این اقدام برای جلوگیری 
از ابتالی نمازگزاران به ویروس کرونا صورت گرفته و این روند ادامه 
خواهد داشت مگر اینکه تصمیمی بر خالف آن توسط شورای علما 

و مقامات مربوط گرفته شود.
در حالی که عربستان نیز با عواقب ناشی گسترش بیماری کووید 
19 مواجه است، العقیل ابراز امیدواری کرد که این مشکل پیش از 

ماه رمضان برای این کشور حل شود.
شورای عالی علما عربستان روز 1۷ مارس )2۷ اسفند 98( به عنوان 
توقف  کرونا،  ویروس  با  مقابله  برای  پیشگیرانه  اقدامات  از  بخشی 
در  نمازگزاران  تمام  برای  را  جمعه  نماز  و  جماعت  نماز  برگزاری 

مساجد سراسر کشور ضروری اعالم کرد.
ویروس کرونا موسوم به » کوید 19« اواسط ماه دسامبر )24 آذر( در 
شهر ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد ابتدا از این بیماری به 
عنوان ذات الریه نام برده می شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین 
در 30 دسامبر سال 2019 )9 دی ماه 98( به صورت رسمی شیوع 

این ویروس را در چین اعالم کرد.
»تدروس آدهانوم« مدیر کل سازمان جهانی بهداشت نیز 21 اسفند 
 )pandemic( »همه گیر«  واژه  اگرچه  که  کرد  تاکید   98 ماه 
قرار  استفاده  مورد  دقت  بدون  نباید  دارد  که  دلیل حساسیتی  به 
گیرد اما ارزیابی های این سازمان ویروس کرونا را »همه گیر جهانی« 

شناسایی و اعالم می کند.

تبرئه زن تاجر از اتهام قتل 

پرستار خانگی
روزنامه ایران نوشت: زن عتیقه فروش که متهم بود پرستار خانگی 
راز  اما  شد  تبرئه  دادگاه  قضات  حکم  با  رسانده  قتل  به  را  مادرش 

ناپدید شدن این مرد پرستار همچنان ناگشوده ماند.
حدود 5 سال قبل مرد جوانی به نام کیوان که پرستار خانگی یک 
پیرزن ثروتمند بود به طرز مرموزی ناپدید شد. خانواده وی با مراجعه 
به پلیس گفتند: کیوان در خانه زن عتیقه فروشی کار می کرد و 
مراودات  پسرمان  با  او  است  تاجرعتیقه  پریا   . بود  مادرش  پرستار 
مالی داشت و ما فکر می کنیم او از سرنوشت فرزندمان اطالع دارد.

وقتی زن تاجر به دادسرا احضار شد گفت: کیوان از مادرم نگهداری 
و پرستاری می کرد من به او اعتماد داشتم درمقابل نیز به او پول 
خوبی می دادم. من و مادرم با هم زندگی می کردیم و من می دیدم 
که کیوان بسیار دلسوزانه با مادرم رفتار می کند. او همه کارهای 

مادرم را انجام می داد ؛ هم من و هم مادرم از او راضی بودیم.
اما یک روز که کیوان بعد از کارش از خانه خارج شد دیگر برنگشت و 
خانواده اش هم از من شکایت کردند اما من هیچ دشمنی و اختالفی 
با او نداشتم . در اینجا پدر و مادر کیوان به مأموران گفتند پسرمان 
صد میلیون تومان پول برای سرمایه گذاری به پریا داده بود تا با هم 
کار کنند اما او پول پسرم را باال کشید و با هم اختالف پیدا کرده 
اما پلیس  ارائه نکردند  اینکه خانواده کیوان دلیل دیگری  با  بودند. 
بررسی های خود را انجام داد و متوجه شد روز گم شدن مرد جوان او 
از خانه مادر پریا خارج شده و به فاصله چند دقیقه نیز پریا از خانه 
خارج شده است به این ترتیب برای پریا کیفرخواست صادر شد و 

پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
زن  شد  برگزار  گذشته  سال  متهم  این  پرونده  به  رسیدگی  جلسه 
کیوان  مادر  و  پدر   . کرد  انکار  را  قتل  بود  آزاد  وثیقه  با  که  جوان 
گفتند: 5 سال از این حادثه گذشته است احتمال می دهیم پسرمان 
کشته شده باشد اما حتی جسدی هم ازاو نداریم. پریا به خاطر صد 
درخواست  هم  خاطر  همین  به  کشت.  را  ما  فرزند  تومان  میلیون 
مجازات او را داریم. در ادامه متهم که با وثیقه آزاد بود در جایگاه قرار 
اما من هیچ پولی از کیوان  گرفت و گفت: من تاجرعتیقه هستم 

نگرفتم و با او شراکتی نداشتم.
بعد از گفته های این زن و با توجه به اینکه مدرکی علیه او مبنی بر 
دخالت در ناپدید شدن مرد جوان و یا قتل وی وجود نداشت و جسد 
کیوان نیز پیدا نشده است قضات شعبه 10 دادگاه کیفری استان 
تهران وارد شور شدند و زن جوان را از اتهام قتل عمدی تبر ئه کردند.
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 کشف ۶۸۸ کیلو گرم تریاک

 در عملیات پلیسی

و  تریاک  کیلوگرم  کشف ۶۸۸  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
 ۱۱۶ تکاوری  یگان  ماًموران  عملیات  در  قاچاقچی   ۲ دستگیری 

شهرستان "کهنوج " خبر داد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  ناظری"  سردار"عبدالرضا  کرمان، 
گفت: ماموران یگان تکاوری ۱۱۶ قرارگاه عملیاتی "ابوذر" مستقر 
در شهرستان "کهنوج" با اشرافیت اطالعاتی از حمل مقادیری مواد 

مخدر توسط قاچاقچیان و دپوی مواد در منزلی مطلع شدند.
و  اطالعاتی  رصد  با  قضائی  هماهنگی  ضمن  ماموران  افزود:  او 
تعقیب و مراقبت محل دپوی مواد مخدر را در یکی از مناطق شهر 
"کهنوج" شناسایی و در یک عملیات ضربتی وارد مکان مورد نظر 

شده و ۶۸۸ کیلو گرم تریاک را کشف کردند.
با تشکیل پرونده  نفر دستگیر که  این رابطه ۲  بیان کرد: در  او 
به همراه مواد مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل دستگاه 

قضائی شدند.

کشف ۷۸۲ کیلو گرم تریاک 

در عملیات پلیس "نرماشیر"
فرمانده انتظامی استان از کشف ۷۸۲ کیلوگرم تریاک و دستگیری 

یک قاچاقچی در عملیات پلیس شهرستان "نرماشیر" خبر داد.
مواد  با  مبارزه  پلیس  گفت:ماموران  ناظری،  "عبدالرضا  سردار 
مخدر شهرستان نرماشیر با تالش چشمگیر در راستای مبارزه با 
قاچاقچیان مواد مخدر، هنگام کنترل خودرو های عبوری در محور 
برای  را  آن  و  مشکوک  تریلر  دستگاه  یک  به  "زاهدان-نرماشیر" 

بازرسی به پارکینگ منتقل کردند.
او افزود: ماموران در بازرسی تخصصی از تریلر ۷۸۲ کیلو و ۶۰۰ گرم 
تریاک را که به طرز ماهرانه جاسازشده بود، کشف و در این رابطه 
کامیون توقیف و یک قاچاقچی دستگیر که با تشکیل پرونده به 

مرجع قضائی معرفی شد.
راستای  در  پلیس  راسخ  به عزم  اشاره  با  استان  انتظامی  فرمانده 
مبارزه بی امان با سوداگران مرگ، بیان داشت: با همت و تالش 
شرق  مواصالتی  محور های  مخدر،  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران 

استان برای سوداگران مرگ ناامن شده است.

۲ کشته در واژگونی سواری 

دانگ فنگ
دستگاه  یک  واژگونی  گفت:  استان  شمال  راه  پلیس  سرپرست 
سواری دانگ فنگ در محور "چترود-کمربندی امام رضا" ۲ نفر را 

به کام مرگ کشاند.
در  کرد:  بیان  این خبر  تشریح  در  نصیری"  اکبر  "علی  سرهنگ 
تعطیالت آخر هفته کرمان یک مورد حادثه واژگونی سواری دانگ 

فنگ در محور "چترود-کمربندی امام رضا" به پلیس گزارش شد.
او افزود: با حضور ماموران پلیس راه در محل مشخص شد بر اثر این 
واژگونی راننده که جوانی ۲۲ ساله بوده به همراه سرنشین خانم بر 

اثر شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست دادند.
او با اشاره به اینکه کارشناسان پلیس راه علت این حادثه غم انگیز 
را تخطی از سرعت مطمئنه سواری دانگ فنگ اعالم کردند، ادامه 
داد: تخطی از سرعت مطمئنه عامل حادثه سازی است که بر قدرت 
کنترل و تصمیم گیری تاثیر می گذارد و در هر جاده ای می تواند 

خطرآفرین باشد.
از  توجهی  قابل  درصد  گفت:  استان  شمال  راه  پلیس  سرپرست 
سوانح رانندگی از نوع واژگونی هستند که بیشتر عامل انسانی و 

خطاهائی ناشی از آن باعث وقوع آن می شوند.

کشف ۱۲هزار ماسک قاچاق 

در کرمان
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از کشف ۱۲ هزار ماسک قاچاق 

در عملیات ماموران انتظامی کالنتری ۳۴ "باغین" خبر داد.
با  مبارزه  طرح  اجرای  راستای  در  فداءگفت:  محمدرضا  سرهنگ 
قاچاق کاال، ماموران انتظامی کالنتری ۳۴ باغین هنگام پایش محور 
بردسیر – کرمان به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک و آن را 
توقیف کردند.او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو موفق شدند 
۱۲ هزار ماسک قاچاق به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال را کشف و راننده 

خودرو را نیز دستگیر کنند.
سرهنگ فداء با اشاره به تحویل متهم به مراجع قضایی خاطر نشان 
کرد: مقابله با کسانی که در بحث سالمت مردم قصد سود جویی 
دارند در دستور کار پلیس کرمان بوده و با متخلفان و سودجویان 

به شدت برخورد می شود.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: شهروندان می توانند در 
صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه در این خصوص، مراتب را در 

اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

تیم صنعت مس کرمان با اعالم فدراسیون هندبال 
را  کشور  برتر  لیگ   ۹۸_۹۹ فصل  قهرمانی  عنوان 
باشگاه های  جام  به  نخست  تیم  عنوان  به  و  کسب 
آسیا صعود کرد. به گزارش خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، با توجه به مذاکرات 
و صحبت های انجام شده با مدیران عامل باشگاه ها 

و کارشناسان، تیم هندبال مس کرمان بدون کسب 
حتی یک باخت و اختالف امتیاز با تیم های تعقیب 
 ۹۸_۹۹ فصل  قهرمانی  عنوان  به  اقتدار  با  کننده، 
رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور دست 
باشگاه های  جام  به  نخست  تیم  عنوان  به  و  یافت 
شهید  زمینی  نیروی  تیم های  کرد.  صعود  آسیا 

ترتیب  به  نیز  اصفهان  آهن  ذوب  و  کازرون  شاملی 
دوم و سوم شدند. با توجه به شیوع ویروس کرونا و 
تعطیلی رقابت های لیگ برتر هندبال، امسال هیچ 
تیمی از لیگ برتر به لیگ دسته اول سقوط نخواهد 
برتر  لیگ  در  تیم  یازده  امسال  مجموع،  در  کرد. 
حضور داشت که با توجه به شرایط، تیمی از آن ها 

به رده پایین تر سقوط نخواهد کرد و با توجه به بی 
اطالعی از آینده کرونا، ۴ تیم هم از لیگ دسته اول 

برای سال آینده به لیگ برتر اضافه می شود.
کیمیا  بهبهان،  پرسپولیس  تیم های  اساس  این  بر 
کاشت کردستان، مشهد و قم فصل آینده می توانند 

در لیگ برتر حاضر شوند.

صعود مس کرمان به جام باشگاه های آسیا
خبر

رئیس هیات انجمن های ورزشی استان کرمان 
رفسنجان  در  مجازی  دارت  مسابقات  برگزاری  از 

خبر داد.
مرتضی بلوردی، رئیس هیات انجمن های ورزشی 
گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان 
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان 
به  مجازی  دارت  مسابقات  دوره  دومین  گفت: 

دارت  کمیته  همت  به  شعبان  نیمه  مناسبت 
استان کرمان با همکاری کمیته دارت شهرستان 

رفسنجان برگزار می شود.
او مهلت ثبت نام را ساعت ۱۷ روز ۲۸ فروردین ماه 
اعالم کرد و افزود: قرعه کشی رقابت ها ساعت ۲۱، 
۲۸ فروردین ماه و شروع مسابقات روز جمعه ۲۹ 
فروردین ماه به صورت الیو اینستاگرام یا واتساپ 

خواهد بود.
در  شرکت  به  عالقه مندان  کرد:  تصریح  بلوردی 
را  خود  اسامی  است  خواهشمند  مسابقات  این 
پاریزی(  )حامد جعفری  به شماره ۰۹۱۳۲۷۸۳۰۲۹ 

بفرستند.
او بیان  کرد: به نفرات برتر از طرف کمیته دارت 

رفسنجان جوایزی اهدا می شود.

شهرستان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
مبارزه  پلیس  ماموران  نرماشیرگفت: 
ساعت   ۴۸ نرماشیردر  باموادمخدرشهرستان 
عبوری  خودرو های  بازرسی  هنگام  گذشته 

موفق به کشف سه نوع مواد مخدر شدند.
 سرگرد اسحاق دریجانی سرپرست فرماندهی 
ماموران  نرماشیرگفت:  شهرستان  انتظامی 

دربازرسی فنی وتخصصی از این سه خودروی 
از سه خودرو  را  مخدر  ماده  نوع  توقیفی سه 
ها،  عملیات  دراین  افزود:  او  کردند.  کشف 
مقدار ۱۰کیلو و ۵۰۰گرم هروئین از خودروی 
پژو ۴۰۵، مقدار ۸۶ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک از 
گرم   ۳۵۰ و  کیلو   ۲۸ مقدار  و  تیبا  خودروی 
صورت  به  که  دی،  آر  پژو  خودروی  از  تریاک 

بود  شده  جاساز  خودرو ها  در  ماهرانه  بسیار 
و  دستگیر  متهم   ۷ راستا  این  در  و  را کشف 
قانونی  مراحل  سیر  جهت  پرونده  تشکیل  با 

تحویل مراجع قضایی شدند.
سرگرد دریجانی تصریح کرد: جدیت و پشتکار 
این  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران 
ویروس  انتقال  خطر  به  توجه  با  فرماندهی 

کرونا و ایست و بازرسی چند ساعته در طول 
شبانه روز قابل تقدیر است.

شهرستان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
نرماشیربیان کرد: نیروی انتظامی برای نجات 
اعتیاد  شوم  پدیده  تهدید  از  جوان  نسل 
باسوداگران مرگ برخورد قاطع می کند واجازه 

جوالن به آنان نخواهد داد.

با  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر 
بیان اینکه ۷ نفر از اهالی روستای گوغاب شهرستان 
جیرفت،  در پی بارش شدید باران و تگرگ در منطقه 
کوهستانی گرفتار شده بودند، گفت: این افراد پس از 

۸ ساعت عملیات جست و جو نجات یافتند.

استان  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر  فالح  رضا   
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
گزارشی  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
مبنی بر گرفتار شدن ۷ نفر از اهالی روستای گوغاب 
استان  احمر  به سامانه ۱۱۲ جمعیت هالل  جیرفت 

کرمان ارسال شد.   او با بیان اینکه بالفاصله پس از 
اطالع از این حادثه، تیم امدادی پایگاه جبالبارزی به 
منظقه اعزام شد، افزود: بعد از حدود ۸ ساعت جست 
به  و سپس  منتقل  امن  مکان  به  نفر   ۷ هر  جو،  و 
خانواده ها تحویل داده شدند. فالح افزود: این افراد به 

منظور درختکاری به منطقه رفته بودند که به دلیل 
العبور،  باران و تگرک در منطقه صعب  بارش شدید 

کوهستانی و پر از پرتگاه زمین گیر شده بودند.
روستا ی گوغاب در ۴۰ کیلومتری جبالبارز شهرستان 

جیرفت واقع شده است.

برگزاری مسابقات دارت مجازی در رفسنجان

کشف محموله ۱۰ کیلوگرمی هروئین درشهرستان نرماشیر

نجات هفت نفر از اهالی روستای گوغاب جیرفت در کوهستان
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شهر  های  خیابان  در  کسی  کمتر  روزها  این 
و  به معضالت شهری  زند که پی  کرمان قدم می 
روال  که  باشد  بهتر  شاید  البته  ببرد.  ها  نازیبایی 
خالف  بر  امسال  زیرا  کند،  پیدا  ادامه  همینگونه 
نوسازی  دیگر  کرمان  شهرداری  گذشته  سالهای 
برای  را  کرمان  شهر  کاری  گل  و  آمیزی  رنگ  و 
مهمانان نوروزی  آنطور که باید در دستور کار قرار 
نداد و نتیجه این اتفاق خیلی دیدنی و زیبا نیست. 
گاهی  هم  قرنطینه  ایام  همین  در  حال  هر  به  اما 
که  هستیم  مجبور  غذایی  مواد  و  دارو  تهیه  برای 
در خیابان های این شهر رانندگی کنیم و طبیعتا 

زیبایی ها و نازیبایی ها را نیز ببینیم.
یکی از نازیبایی های امروز شهر کرمان در خیابان 
هزار و یکشب است که البته مربوط به یک پروژه 
بسیار محترم و زیبا است. پروژه ای که سالها درباره 
آن نوشتیم و حرف زدیم و -در نهایت نه چندان 
کامل، اما- به هر حال اجرا شد. پروژه ای که در 

که  خیابان  این  اواسط  در  بزرگ  بسیار  زمین  آن 
و  بهسازی  داشت،  نازیبا  بسیار  و  کاهگلی  دیواری 
که  آهنین  هایی  قاب  آن  از  و پس  زیباسازی شد 
تصاویر بزرگان کرمانی و نام ایشان را نشان می داد 
در پیاده راه و در کنار این دیوار نصب شد. اتفاق 
بسیار خوبی بود که در همان زمان هم به آن اشاره 
کردیم و به شهرداری کرمان و دیگر شرکت های 

موثر در آن دست مریزاد گفتیم. 
سرنوشت  به  هم  پروژه  این  امروز  متاسفانه  اما 
دیگر در شهر کرمان دچار  پروژه های  از  بسیاری 
شده است. گویا در شهرداری کرمان در چند دهه 
پروژه  از  نگهداری  و  ترمیم  نام  به  ای  نکته  اخیر 
ما گاهی شاهد  و  است  نشده  تعریف  قدیمی  های 
بیت  پول  که  ها  پروژه  از  بسیاری  که  هستیم 
المال در آن ها خرج شده است به دلیل نگهداری 
امروز  است.  شده  نابود  رسیدگی،  عدم  و  نادرست 
درباره پروژه پیاده راه مفاخر شهر کرمان در خیابان 
هزار و یکشب نیز همین اتفاق درحال وقوع است 
و  کرمان  شهرداری  جدید  مدیریتی  سیستم  از  و 
بسیار  فکر  خوش  زاده  عالم  مهندس  آن  راس  در 
در  دهد.  رخ  توجهی  بی  چنین  که  است  عجیب 
عکس هایی که بنده حقیر گرفته ام مشهود است 
رهگذراِن  توسط  آهنی  قابهای  این  از  بسیاری  که 

شهروندنما کج شده و چندین نام کنده شده است. 
شهرداری کرمان وظیفه دارد که با ترمیم این آثار 
هنری از نابودی آنها پیشگیری کند. البته در قدیم 
گاهی اوقات بودند پروژه هایی که باید از بین می 
دوستان  بعضی  ذائقه  به  که  دیگر  اتفاقی  تا  رفتند 
رایج  اخالقی  بی  است محقق شود. یک  تر  خوش 

که متاسفانه پولش از جیب مردم می رود و دودش 
حد  در  نظریه  این  امیدوارم  مردم!   چشم  به  هم 
یک نظریه نادرست باشد و در روزهای آینده شاهد 
کرمان  مردم  تا  باشیم  ارزشمند  پروژه  این  ترمیم 
به چشم ببینند که مدیران شهرداری به مال این 
مردم احترام می گذارند و اهل اتالف آن نیستند. 

در ضمن بهتر است که شهرداری کرمان برای مردم 
نوروزی  زیباسازی  بودجه  که  کند  تشریح  کرمان 
از آن خرج نشده است،  امسال که بخش بسیاری 
قرار است در چه عرصه و پروژه هایی خرج شود که 
به قول معروف اتفاقی نو و جدید رقم زده شود. به 

امید فردایی بهتر و شهری زیباتر!

روایت »کرمان امروز« از برخی کوتاهی های شهرداری کرمان و بی توجهی به نگهداری و ترمیم برخی پروژه ها که بسیار بدچشمی می کند؛

ترمیم و نگهداری از وظایف اصلی شهرداری است!

سرویس اجتماعی کرمان امروز

وقتی در جامعه ای یک بیماری گسترش پیدا می کند، پزشکان، 
نهادهای مسوول، رسانه ها و ... مدام درباره آن صحبت می کنند 
و مدام عالئم بیماری را گوشزد می کنند؛ این گونه می شود که 
سندروم دانشجوی پزشکی، کل جامعه، حتی آنان که دانشجوی 
پزشکی نیستند را فرا می گیرد و افراد دچار خودبیمار پنداری 

می شوند.
 یکی دو تا سرفه خشک می کند و وحشت، تمام وجودش را فرا 

می گیرد: "نکند من هم کرونا گرفته ام!"
این وضعیتی است که بسیاری افراد با مطالعه نشانه های بیماری 
دچارش می شوند. هر چه بیشتر درباره بیماری می خوانند و می 

شنوند، "خودبیمار پنداری" شان تقویت می شود.
اگر شما نیز این گونه هستید، نگران نباشید؛ این وضعیت بسیار 
 Medical( "متداول است و به آن، "سندرم دانشجوی پزشکی

students’ disease( می گویند.
تحقیقات نشان داده است که بین 70 تا 80 درصد دانشجویان 
پزشکی ، به ویژه در سال های نخست تحصیل شان، با مطالعه هر 
بیماری، احساس می کنند عالئم آن بیماری را دارند. آنها وقتی 
درباره بیماری های قلب می خوانند، بدون این که واقعاً قلب شان 
مشکلی داشته باشد، در قفسه سینه شان احساس درد می کنند 

یا در کالس درس ریه، ممکن است واقعاً حس کنند که تنگی 
نفس دارد و تازه متوجه اش شده اند!

کند،  می  پیدا  گسترش  بیماری  یک  ای  جامعه  در  وقتی    
پزشکان، نهادهای مسوول، رسانه ها و ... مدام درباره آن صحبت 

می کنند و مدام عالئم بیماری را گوشزد می کنند؛ این گونه می 
شود که سندروم دانشجوی پزشکی، کل جامعه، حتی آنان که 
دانشجوی پزشکی نیستند را فرا می گیرد و افراد دچار خودبیمار 

پنداری می شوند.

وقتی بدانیم آنچه دچارش هستیم، بیماری واقعی نیست بلکه 
مان  استرس  از  است، بخش مهمی  پزشکی  دانشجوی  سندروم 

کم می شود.
نکته مهم این است که در اغلب موارد، یک یا دو عالمت نمی 
تواند نشانه بیماری حتمی باشد بلکه باید مجموعه ای از نشانه 
ها که توسط پزشک و گاه با آزمایش های پیچیده تشخیص داده 
می شود، وجود داشته باشد تا پزشک به نتیجه برسد که واقعاً 

بیمار هستیم.
به عنوان مثال، کرونا نوعی بیماری است که برای تشخیص آن 
از کیت های بسیار خاصی استفاده می شود و نمی توان به صرف 

تب یا چند سرفه خود را بیمار پنداشت.
البته که اگر کسی دارای عالئم جدی بیماری بود باید به پزشک 
مراجعه کند ولی در هر حال متوجه باشیم که ممکن است درگیر 
سندروم دانشجوی پزشکی باشیم که در این صورت می توانیم 
عادی  زندگی  به  و  بگذریم  موضوع  کنار  از  نگرانی  کمترین  با 

خودمان ادامه دهیم.
همچنین مشغول شدن به کار، تفریح، ورزش، کاستن از حجم 
نیز  و   به منابع محدود و معتبر  اکتفا  و  بیماری  مطالعه درباره 
عوض کردن بحث، هنگامی که اطرافیان مان دارند بیش از حد 
درباره بیماری سخن می گویند، راه های دیگری است برای مهار 

سندروم دانشجوی پزشکی.
شاید بهتر باشد وقتی دچار خودبیمار پنداری شده ایم، لبخندی 
دانشجوی  سندروم  الاقل  نشدیم  پزشک  اگر  بگوییم:  و  بزنیم 

پزشکی را تجربه کردیم!

به "سندروم دانشجوی پزشکی" مبتال شده اید!؟

به قلم 
محمد فتح نجات

شهرداری کیانشهر در نظر دارد جهت پروژه توسعه و اصالح معابر شهر شامل 
زیرسازی ـ آسفالت، جدولگذاری، روشنایی و تکمیل پل الین غربی بلوار 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای 
از طریق انتشار اسناد خزانه به مبلغ 12052000000 ریال از طریق مناقصه 
عمومی یک مرحله ای به پیمانکار و شرکتهای دارای رتبه بندی از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی واگذار نماید لذا از کلیه اشخاص حقوقی دعوت می 
شود با واریز مبلغ 1000000 ریال به حساب 3100000156008 نزد بانک 
ملی شعبه پابدانا تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 99/1/28 جهت تحویل 
اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 
99/1/31 با ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به مبلغ 650000000 
ریال پیشنهادات خود را به دبیرخانه تحویل نمایند. ضمنا بازگشایی پاکات 
راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/2/1 می باشد. بدیهی است 

هزینه چاپ و نشر آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی شهرداری کیانشهر 

آگهی مناقصه  

اهدای خون سالم 
اهدای زندگی 


