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هنر هفتم:  

بهترین سه گانه های تاریخ سینما 

که باید تماشا کنید

بسته پیشنهادی کتاب 

برای کسانی که ناچارند هنوز در خانه بمانند

کرونا؛ نفرین زمین 
نوروز که در خانه مانده بودیم در طبیعت چه می گذشت!؟
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مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد:

سقف معافیت مالیاتی

 در سال 1399 

مبلغ 36 میلیون تومان است

اقبال الهوری

گر سترگ افکار دینی  احیا

در مشرق زمین

متن در صفحه دوم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان:

اولویت در سال جاری احیای

 اقتصاد فرهنگ و هنر است  

گیرد: که همچنان قربانی می  کرونا  روایت »کرمان امروز« از بی توجهی مردم به ویروس 

2 به کرونا عادت کنید، اما فراموش نکنید!

متن کامل در صفحه سوم

 این روزها بعضی از مردم به بهانه های مختلف قرنطینه خانگی را شکسته اند. خیابان های کرمان پر رفت و آمد است و اشتیاق رفتن به کوه و جنگل قائم و پارک و تفرجگاه، مسئوالن و کارشناسان را نسبت به عواقب این 
رفتارها نگران کرده است چرا که نه تنها کرونا ویروس به طور کامل در شهر کرمان کنترل نشده بلکه بر خالف آمار کشوری، آمار کرمان هر روز در حال افزایش است و روزانه همچنان قربانی می گیرد و بی فکری و 
بی توجهی در این زمینه مرگبار است. درست است که کارشناسان می گویند این ویروس با تغییر فصل از بین نمی رود و باید به آن عادت کرد، اما باید بدانیم که عادت به آن از مرگبار بودنش نمی کاهد و باید همچنان 

در مراقبت کامل به سر ببریم و....

متن در صفحه هشتم

روحانی در گفتگو با سرلشکر سالمی:

پرتاب ماهواره »نور« 

به فضا یک موفقیت 

ارزشمند ملی است

 صفحه  ششم

صفحات ششم و هفتم 

  کمترین نرخ مرگ ومیر کرونا در کدام کشور است؟
  قتل، پایان اختالف دو برادر عاشق

  نور خورشید ویروس کرونا را به سرعت نابود می کند
  اگر حیوان خانگی دارید مواظب انتقال کرونا باشید 

  کالهبرداری با ترفند آگهی های جعلی  وام قرض الحسنه کم بهره

اخبار ایران، جهان و حوادث:

ح پیشنهادی  روایت »کرمان امروز« از طر
بعضی فعاالن اقتصادی درباره 

کرونا حمایت های پسا
 برای پیشگیری از نابودی 

کسب و کارهای در حال رونق

پیشنهاد جمعی از فعاالن اقتصادی استان:

بخشش دوساله مالیات

بخش دوم

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

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

نوبت اول  مناقصه عمومی یک مرحله ای 

آگهی مناقصه عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
متن در صفحه 2
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اخبار استان

پروانه اكتشاف معدن به شماره ١٣9٦٤/92
مورخ 2٠/١٣9٣/٠٣

بنام خانم زهرا بيگى شريف آبادى مفقود واز درجه اعتبار ساقط مى باشد

بدين وسيله از كليه سهامداران محترم شركت توليدى شيميايى و معدنى سرچشمه هامون 
)سهامى خاص( ثبت شده به شماره ١528٦ و شناسه ملى ١٤٠٠٦١7٠٦٦5 دعوت مى شود 
تا در جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه صاحبان سهام كه در روز سه شنبه 99/2/2٣ راس 
ساعت ٣٠: ١٠ در محل سالن كنفرانس شركت صنايع مس افق كرمان به نشانى ،شهر مس 

سرچشمه انتهاى بلوار ايثارگران برگزار مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

١- استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانونى 
2- تصويب صورتهاى مالى شركت منتهى به ١2/29/١٣98

٣- انتخاب بازرسان قانونى اصلى و على البدل  
٤- تعيين روزنامه كثيراالنتشار 

5- ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى عادى ساليانه مى باشد.
هیات مدیره 

مفقودی پروانه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 
شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی
 سرچشمه هامون )سهامی خاص(

خبر
معاون دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان:
مراقب باشیم در دقیقه ۹۰ 

مغلوب کرونا  نشویم
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى كرمان گفت: هم اكنون در 
دقيقه 7٠ يک مسابقه فوتبال هستيم در حالى كه نتيجه مسابقه 2 بر ١ به نفع 
ايران است ولى در نظر بگيريد كه بازيکنان ديگر خسته شده و دو تعويض نيز انجام 
شده است. اگر مسابقه را رها كنيم ممکن است گل تساوى را خورده و در دقيقه 8٠ 
يا 9٠ نيز گل باخت را دريافت كنيم لذا بايد اين شرايط را حفظ كنيم و حفظ اين 
شرايط نيز در گرو عدم حضور در ازدحام ها، رعايت فاصله اجتماعى، رعايت مسائل 

بهداشتى و ... است.
دكتر »سيد وحيد احمدى طباطبايى« در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اين سوال 
كه گفته مى شود يک سوم مبتاليان به كرونا دچار اختالالت بويايى مى شوند صحت 
دارد؟ گفت: تجربيات نشان داده كه در برخى از  بيماران، يکى از عاليم بيمارى 
كوويد ١9 كاهش حس بويايى يا چشايى است اما اينکه يک سوم مبتاليان اين عاليم 

در آنها وجود داشته باشد، صحت ندارد.
وى در پاسخ به اين سئوال كه اين كاهش بويايى و چشايى در چه رده سنى بيشتر 
مشاهده شده است؟ ادامه داد: ابتال به كوويد ١9 متعلق به رده خاصى نبوده و هر 

كسى در هر سنى ممکن است داراى عالئمى مشهود اين بيمارى شود.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى كرمان بيان كرد: مهمترين عالئم ابتال به 
كروناويروس گلو درد، تب، سرفه و احساس كوفتگى بوده و ممکن است در درصد 

كمى از مبتاليان كاهش بويايى يا چشايى نيز وجود داشته باشد.
آیا عالیم بیماری کرونا تغییر کرده است؟

وى در خصوص شايعه اى مبنى بر تغيير عالئم بيمارى كوويد ١9 اظهار كرد: عالئم 
بيمارى كروناويروس تقريبا شبيه آنفلوآنزا است. تب، سرفه، گلودرد و احساس تنگى 
نفس از شايع ترين عالئم اين بيمارى هستند و افرادى كه تنگى نفس آنها شديد 
است در بيمارستان بسترى مى شوند و ممکن است درصد كمى از مبتاليان نيز 

داراى عالئم گوارشى باشند.
احمدى طباطبايى از آخرين وضعيت درمان بيماران كرونايى با پالسماى خون در 
استان كرمان، گفت: اجراى طرح درمان بيماران كرونايى با استفاده از پالسماى 

خون و اكنون فقط در حد كارهاى تحقيقاتى است.
وى درباره زمان پيک اين ويروس در استان كرمان نيز عنوان كرد: اگر آمار افراد 
مبتال به كرونا از اول اسفندماه تا كنون در استان كرمان را بررسى كنيم، تقريبا نشان 
مى دهد كه حدودا از اواخر اسفندماه سال 98 و اوايل فروردين ماه سال جارى پيک 

اين بيمارى را در استان كرمان شاهد بوده ايم.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى كرمان به تشريح علت روند نزولى مبتاليان به 
كوويد ١9 در استان كرمان پرداخت و عنوان كرد: همکارى خوب مردم و همچنين 
همکارى بين بخشى دانشگاه با سازمان هاى ديگر باعث شد كه شاهد روند نزولى 
مبتاليان به كوويد ١9 در استان كرمان باشيم اما نبايد از اين موضوع شادمان باشيم 

كه همه چيز تمام شده است.
احمدى طباطبايى افزود:  هم اكنون در دقيقه 7٠ يک مسابقه فوتبال هستيم در 
حالى كه نتيجه مسابقه 2 بر ١ به نفع ايران است ولى در نظر بگيريد كه بازيکنان 
ديگر خسته شده و دو تعويض نيز انجام شده است. اگر مسابقه را رها كنيم ممکن 
است گل تساوى را خورده و در دقيقه 8٠ يا 9٠ نيز گل باخت را دريافت كنيم 
لذا بايد اين شرايط را حفظ كنيم و حفظ اين شرايط نيز در گرو عدم حضور در 

ازدحام ها، رعايت فاصله اجتماعى، رعايت مسائل بهداشتى و ... است.
میزان سرایت پذیری بیماری کرونا در استان کرمان به ۲ رسید

بيمارى كرونا در استان كرمان اظهار كرد: هم  با اشاره ميزان سرايت پذيرى  وى 
اكنون ميزان سرايت پذيرى كوويد ١9 در استان كرمان به حدود 2 نفر رسيده است 
يعنى در 5 روز يک بيمار كرونايى حدود 2 نفر را مبتال مى كند اين درحالى است 
كه براى قطع زنجيره انتقال ويروس بايد اين سرايت پذيرى را به كمتر از يک نفر 

برسانيم.
رابطه فوران کرونا و رفتار مردم مستقیم است

احمدى طباطبايى در پاسخ به اين سوال كه آيا اين ويروس ريشه كن خواهد شد؟ 
بيان كرد: باتوجه به اينکه تاكنون براى اين ويروس واكسن و درمان خاصى وجود 
ندارد، اذعان كردن ريشه كن شدن اين ويروس خيلى خوشبينانه است، هم اكنون 
فقط مى توانيم بگوييم كه اميدواريم ظرف يک تا يک و نيم ماه آينده روند ابتالى 
اين ويروس نزولى شود و ميزان سرايت پذيرى آن به زير يک نفر برسد تا اپيدمى به 
سمت قطع شدن برود ولى در هر حال احتمال دارد در آبان ماه اين بيمارى دوباره 

فوران كند.
وى با تاكيد برآنکه اگر مردم توصيه هاى بهداشتى را همچنان رعايت كنند و اين 
رعايت تا پاييز نيز ادامه داشته باشد، در پاييز شاهد فوران اين بيمارى نخواهيم بود 
اما اين موضوع فقط بستگى به رفتار مردم دارد، تصريح كرد: يکى از نگرانى هاى 
ما اين است كه مردم تصور كنند كه اين اپيدمى تمام شده است. اين تصور بسيار 

خطرناک است و امکان دارد كه از كرونا در دقايق پايانى گل برنده بخوريم.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى كرمان عنوان كرد: اين نتيجه خوب امروز 
استان كرمان در مقابله با اين ويروس به سختى به دست آمده و )روند نزولى ابتال 
در استان كرمان( حاصل تالش ها و همکارى مردم، دستگاه ها و سازمان هاى مختلف 
و كادر پزشکى بوده است كه بايد اين نتيجه را حفظ كنيم. انتظار داريم مردم كه 
سالى را ساختند، اين چند وقت ديگر را نيز توصيه هاى بهداشتى را رعايت كرده تا 

خيالمان  از بابت اين ويروس آسوده شود.
احمدى طباطبايى در باره اظهاراتى مبنى براينکه كوويد ١9 يک ويروس هوشمند 
است و گرماى تابستان روى آن تاثيرى ندارد، گفت: در دوسوم مقاالت علمى گفته 
شده كه گرما روى اين ويروس موثر است اما در يک سوم مقاالت علمى نيز عنوان 
شده كه گرما روى آن تاثير ندارد و چون دوسوم مقاالت علمى نظرشان اين است 
كه گرما و كاهش رطوبت روى اين بيمارى تاثير مى گذارد ما نيز روى اين نظريه 

فعال اميدوار هستيم.

ميزان  اعالم  به  اشاره  با   ، كرمان  استان  مالياتى  امور  مديركل 
حقوق  درآمد  بر  ماليات  نرخ  همچنين  و  حقوق  ساالنه  معافيت 
سال ١٣99 از سوى سازمان متبوع گفت: سقف معافيت مالياتى 
به صورت  و  تومان  ميليون  به صورت ساالنه ٣٦  در سال جارى 

ماهانه سه ميليون تومان مى باشد.
 ، كرمان  استان  مالياتى  امور  اداره كل  روابط عمومى  گزارش  به 
تبصره  الف(   ( بند   )2( جزء  مقررات  به  اشاره  با  سلمانى  محمد 
سقف  كرد:  عنوان  كشور  كل   ١٣99 سال  بودجه  قانون   )١2(
معافيت مالياتى موضوع ماده )8٤ ( قانون ماليات هاى مستقيم، 
در سال ١٣99 ، ساالنه مبلغ ٣٦ ميليون تومان تعيين شده است.

وى افزود: نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتى و غيردولتى 
مبلغ مذكور  بر  مازاد  كارانه  و  العاده  فوق  مزاياى  و  ازحقوق  اعم 
تا يک و نيم برابر آن مشمول ماليات ساالنه به نرخ ١٠ درصد و 
نسبت به مازاد يک و نيم برابر تا دو و نيم برابر آن مشمول ماليات 
برابر  تا چهار  برابر  نيم  و  مازاد دو  به  ساالنه ١5 درصد و نسبت 
آن مشمول ماليات ساالنه 2٠ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر 

مشمول ماليات 25 درصد است.
از  كه  اشخاصى  كرد:  اظهار  كرمان  استان  مالياتى  امور  مديركل 
معافيت هاى مالياتى موضوع تبصره )١( ماده )8٦( قانون ماليات 
 )  8٤( ماده  معافيت  مشمول  هستند،  مند  بهره  مستقيم  هاى 

قانون مذكور مطابق مقررات اين جزء نمى شوند.

سلمانى همچنين عنوان كرد: حقوق اعضاى هيات علمى دانشگاه 
مربوط  مقررات  از  اى  پاره  اصالح  قانون   )5( ماده  رعايت  با  ها 
پژوهشى( شاغل  و  آموزش   ( علمى  اعضاى هيات  پايه حقوق  به 
 ١٦ مصوب  عالى  آموزش  موسسات  و  ها  دانشگاه  بازنشسته  و 
معافيت  رعايت  با  بعدى،  الحاقات  اصالحات  يا   ١٣٦8 اسفندماه 
هاى مقرر در قانون ماليات هاى مستقيم، در سال ١٣99 مشمول 

ماليات به نرخ ١٠ درصد خواهد بود.
مقررات  از  اى  پاره  اصالح  قانون   )5( ماده  براساس  افزود:  وى 
و  )آموزشى  علمى  هيات  رسمى  اعضاى  حقوق  پايه  به  مربوط 
آموزش  موسسات  و  ها  دانشگاه  بازنشسته  و  شاغل  پژوهشى( 
عالى، » از درآمد مشمول ماليات اعضاى هيات علمى موضوع اين 
قانون با رعايت معافيت هاى مقرر در قانون ماليات هاى مستقيم 

حداكثر ١٠ درصد به عنوان ماليات كسر خواهد شد.«
با  شد:  يادآور  همچنين  كرمان  استان  مالياتى  امور  مديركل 
توجه به اينکه در جزء)2( بند )الف( تبصره )١2( مذكور عبارت 
اعضاى  حقوق  به  مربوط  شده  استثناء  موارد  از  خارج  »كارانه« 
توسط  دريافتى  كارانه  بنابراين  است;  رفته  كار  به  علمى  هيات 
به  توجه  با  و  نبوده  نرخ ١٠ درصد  علمى مشمول  اعضاى هيات 
نرخ  ها  دانشگاه  اعضاى هيات علمى  مزاياى  و  ميزانى كه حقوق 
ماليات  مشمول  بعدى  نرخ  به  دهد،  مى  پوشش  را  مقرر  پلکانى 

خواهد بود.

قانون   )8٤( ماده  موضوع  حقوق  معافيت  كرد:  تصريح  سلمانى 
ماليات هاى مستقيم ابتدا به حقوق و مزاياى فوق العاده اعضاى 
هيات علمى اعمال مى گردد و در صورتيکه معافيت مذكور مازاد 
بر حقوق و مزاياى فوق العاده باشد، مازاد مذكور قابل اعمال به 

كارانه دريافتى اعضاى هيات علمى نخواهد بود.
و   )١( هاى  تبصره  احکام  استثناى  به  توجه  با  كرد:  تاكيد  وى 
آن  بعدى  اصالحات  و  مستقيم  هاى  ماليات  قانون   8٦ ماده   )2(
از مقررات جزء )2( بند )الف( تبصره )١2( ياد شده، كليه احکام 
تبصره هاى )١( و )2( ماده واحده قانون اصالح ماده )8٦( قانون 
ماليات هاى مستقيم مصوب 27 تيرماه ١٣9٦، ) اعم از نرخ و ...( 

مطابق مقررات، در سال ١٣99 كماكان الزم االجرا است.

سيلزده  مناطق  در  99/2/5 سرزده  بعدازظهر جمعه  كرمان،  استاندار 
محمدجوادفدائى  يافت.  حضور  شهداد  بخش  در  جهر  و  اندوهجرد 
مشکالت اهالى را پيگيرى و تلفنى دستورات الزم را به مديران ابالغ كرد.

بنا به اعالم روابط عمومى استاندارى كرمان ؛ حضور سرزده استانداركرمان 
قرار  كرمان  استاندارى  عمومى  روابط  اختيار  در  محلى  منابع  طريق  از 
گرفت و استاندار كرمان با خودروى شخصى به اين مناطق سفر كرد و 

به كرمان برگشت.
حجت االسالم كدروتى از روحانيون روستاى جهر، در اين باره به روابط 
برگردم  به كرمان  از جهر  استاندارى كرمان گفت: قصد داشتم  عمومى 
كه در رودخانه متوجه حضور يک خودرو شدم كه به سمت اندوهجرد 
حركت كرد. برخى كه در محل بودند گفتند »احتماال استاندار بود« اما 

باور نکردم.
بعد  متر   5٠٠ و  گرفتم  سبقت  خودرو  از  اندوهجرد  به  جهر  مسير  در 
ايستادم و جلوى خودرو را گرفتم. راننده كه ايستاد متوجه شدم دكتر 
و  رفته  اندوهجرد  به  ايشان  ادامه  در  كه  هستند  خودرو  راننده  فدائى 

مشکالت را پيگيرى كردند.
حجت االسالم ُكدروتى به نقل از اهالى گفت: استاندار كرمان در روستاى 
جهر نيز با مردم گفتگو و اوضاع را بررسى و مشکالت را پيگيرى كردند. 

سيل اخير به روستاهاى گلباف و شهداد خسارات زيادى وارد كرد.

به  توجه  با  گفت:  كرمان  استان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل 
شرايط موجود قطعاً سياست كلى و اولويت ما در سال جارى احياى 

اقتصاد فرهنگ و هنراست.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عليزاده در جلسه شوراى معاونان 
با اشاره به  اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى شمال استان كرمان 
اينکه تمامى اقشار و ابعاد جامعه متأثر از ويروس كرونا است و حوزه 
بيشتر متضرر  دارد،  به دليل شرايط خاصى كه  نيز  و هنر  فرهنگ 
مى شود، اظهار كرد: يکى از نگرانى هاى اصلى ما در دوران پسا كرونا 
اقتصاد فرهنگ و هنر است چرا كه آسيب هاى اقتصادى در اين حوزه 
زودتر خود را نشان مى دهد لذا مراتب را براى مساعدت به استاندارى 

و وزارت ارشاد منتقل كرده ايم.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى شمال استان كرمان تصريح كرد: 

در مجموع خسارت وارد شده به حوزه فرهنگ و هنر ١5 ميليارد 
تومان است كه اين خسارت مى تواند در چرخه اقتصاد فرهنگ و هنر 

زيان هاى فراوانى ايجاد كند.
كل  اداره  اين  مختلف  بخش هاى  مديران  از  بارها  اظهاركرد:  وى 
مسئوالن  حضور  با  را  مختلفى  گروه هاى  كه  كرده ام  درخواست 
هنر  و  فرهنگ  اقتصاد  مساله  بررسى  به  و  داده  تشکيل  مربوطه 
مطرح  زمينه  اين  در  را  خود  راهکارهاى  و  پيشنهادات  و  بپردازند 

كنند.
عليزاده افزود: با توجه به شرايط موجود قطعاً سياست كلى و اولويت 
ما در سال جارى همين موضوع ارائه برنامه ها و راهکارهاى مختلف 
توسط مسئوالن و خانواده فرهنگ و هنر براى احياى اقتصاد فرهنگ 

و هنراست كه با كار كارشناسى ان شااهلل بر اين مساله غلبه كنيم.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد:

سقف معافیت مالیاتی در سال 13۹۹ مبلغ 36 میلیون تومان است

جزییاتی از سفر بدون 
هماهنگی استاندار با خودروی 
شخصی به شهداد و اندوهجرد

جمع خوانی مجازی قرآن کریم
 از مرقد سردار دلها

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان:

اولویت در سال جاری احیای اقتصاد فرهنگ و هنراست  

عضو شوراى قرآنى استان كرمان گفت: جمع خوانى مجازى قرآن كريم كرمان 
به صورت زنده از جوار مزار سردار دل ها برگزار مى شود.

به گزارش خبرنگار گروه استان هاى باشگاه خبرنگاران جوان  عماد انورى، عضو 
شوراى قرآنى استان كرمان با بيان اينکه هر ساله به مناسبت ماه مبارک رمضان 
جمع خوانى قرآن به همت قاريان و با شركت مردم روزه دار و مومن در حسينيه 
ثاراهلل شهر كرمان برگزار مى شد، گفت: امسال به دليل شيوع كرونا و رعايت فاصله 

گذارى اجتماعى اين طرح به صورت مجازى و بدون حضور مردم برگزار مى شود.
او با بيان اينکه اين مراسم از مهديه مسجد صاحب الزمان )عج( كرمان، در جوار 
مزار مطهر شهيد سردار حاج قاسم سليمانى برگزار مى شود، افزود: مومنان و عالقه 
مندان مى توانند در ايام ماه مبارک رمضان از ساعت ١7:٣٠ همزمان در شبکه هاى 

اجتماعى و فضاى مجازى اين برنامه را دنبال كنند.
آدرس  به  مجازى  صفحات  طريق  از  مى توانند  مندان  عالقه  كرد:  بيان  انورى 
قرآن  آسمانى  نواى  با   @mahdieh.kerman و   @quran.kerman

مجيد با صداى قاريان مطرح استان، همراه شوند.
او با بيان اينکه اين حركت جهادى و خودجوش جبهه فرهنگى انقالب است، گفت: 
اين برنامه جمع خوانى از طريق بلندگو هاى مسجد و مهديه صاحب الزمان )عج( 

كرمان براى زائران مزار مطهر شهدا پخش مى شود.
انورى تصريح كرد: اين برنامه خودجوش و جهادى، به همت فعاالن و خادمان 
قرآن كريم با هدف بهره مندى مردم مومن و روزه دار از بركات اين ماه پرفيض 

اجرا مى شود.

فروش چوب و تخته ضایعاتی
گروه صنعتی بارز)مجتمع کرمان( در نظر دارد، چوب و تخته ضایعاتی خود 
را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان خرید می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر و ارایه ی قیمت از تاریخ درج آگهی به مدت دو هفته به 
نشانی کارخانه واقع در کرمان- کیلومتر 25 جاده جوپار- مجتمع الستیک 
بارز مراجعه و یا با شماره تلفن های: 31345256)034(- 31345239)034(- 

31345472)034( واحد تدارکات تماس حاصل فرمایند.54م/الف
روابط عمومی گروه صنعتی بارز)مجتمع کرمان(

آگهی مزایده گروه صنعتی بارز

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد نسبت به واگذاری 
امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از »دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد« از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی )توکن( را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1ـ شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه: 2099030062000002 روز شنبه مورخ 

1399/02/06 می باشد.
2ـ نام و نشانی مناقصه گزار: کرمان ـ بلوار شهید صدوقی ـ نرسیده به پل راه آهن ـ شرکت خدمات حمایتی 

کشاورزی استان کرمان 
2- هزینه خرید اسناد مناقصه: مبلغ 500.000 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت انجام می گیرد.
4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: روز شنبه مورخ 1399/02/06 لغایت ساعت 18 روز 

پنجشنبه مورخ 1399/02/11
5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادیـ  بارگزاری در سامانه به صورت PDF -: تا ساعت 18 

روز یکشنبه مورخ 1399/02/21 
* الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.

6- تاریخ گشایش پیشنهادها: روز دوشنبه مورخ  1399/02/22 ساعت 9 در دفتر مدیریت استان می باشد.
و  میلیون  شش  و  پنجاه  و  )سیصد   356400000 مبلغ  کار:  ارجاع  فرآیند  تضمین  نوع  و  مبلغ   -7
شبا  حساب  شماره  به  واریزی  فیش  یا  و  بانکی  ضمانتنامه  صورت  دو  به  که  است  ریال  هزار(  چهارصد 
سی  واریز  شناسه  با  ساتنا  پرداخت  دستور  طریق  از  مرکزی  بانک  نزد   IR250100004001039704005791

کارکتری 304039759263500650000000000006 قابل ارائه می باشد.
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع )الف( عالوه بر بارگزاری در سامانه، می بایستی به صورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا 
پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/02/21 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر 

تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن 32111025 - 034 به آدرس اینترنتی 
شرکت www.assc.ir آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.

شماره تماس پشتیبانی سامانه 41934- 021 دفتر ثبت نام در سامانه )اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان(  
 03432163523

824007

شماره: 55/٣9/99/٤٦8                                            تاريخ : ٠٣/٠2/99   

وزارت جهاد کشاورزی

نوبت اول
مناقصه عمومی یک مرحله ای 

آگهی مناقصه عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
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روایت »کرمان امروز« از بی توجهی مردم به ویروس کرونا که همچنان قربانی می گیرد:

به کرونا عادت کنید، اما فراموش نکنید!

اشاره:
این روزها بعضی از مردم  به بهانه های مختلف قرنطینه 
خانگی را شکسته اند. خیابان های کرمان پر رفت و آمد 
و  پارک  و  قائم  جنگل  و  کوه  به  رفتن   اشتیاق  و  است 
تفرجگاه، مسئوالن و کارشناسان رانسبت  به عواقب این  
به طور  ویروس  کرونا  که  است چرا  کرده  نگران  رفتارها 
کامل در شهر کنترل نشده و روزانه همچنان قربانی می 
ادامه  در  که  شده  تهیه  گزارشی  زمینه  همین  در  گیرد. 

می خوانید
تردد در خیابان ها

و  آغاز کسب  و  ازدحام و شلوغی خیابان ها در کرمان 
به  مردم   توجه  که  است  این  از  حاکی  مختلف  کارهای 
کرونا کاهش یافته و در برخی موارد به فراموشی سپرده 
روزمره  های  فعالیت  شهروندان  از  بسیاری  و  است  شده 

خود را به روال  عادی بازگردانده اند.
نگاهی  به کوچه ها و خیابان های شهر  اگر  این روزها 
بینداریم متوجه می شویم ازدحام خیابان ها و معابر شهر 
بیشتر شده و شلوغی پارک ها نیز نشان از این دارد که 
مردم کرمان این ویروس را جدی نگرفته اند. در هر کوی  
برزن  پسر بچه ها در حال گل کوچک بازی کردن هستند 
و زنان همسایه ها نیزدورهمی های خود را در کنار درب 
منازل و در کوچه آغاز کرده اند و پارک ها  هم  که دیگر 

جای خود را دارد.
بی توجهی به پروتکل های بهداشتی

هر چند پروتکل های بهداشتی برای فعالیت تمام اصناف 
اعالم شده اما در بسیاری از موارد این پروتکل ها رعایت 
نمی شود و در برخی از موارد نیز اصنافی همچون باشگاه 
های ورزشی و آرایشگاهها که مجاز به فعالیت نیستند به 
طور پنهانی فعالیت خود را آغاز کرده اند.شلوغی پارک ها 
و سوار شدن سه مسافر در صندلی عقب تاکسی ها نیز از 

مواردی است که  به وفور مشاهده می شود.

عبور از مرز 600 نفر مبتال
معابر در  تردد مردم در  و  از شلوغی خیابان ها  نگرانی 
حالی کارشناسان مسائل اجتماعی را به واکنش وا داشته 
است که سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان روز شنبه 
اعالم کرد شمار مبتالیان به کرونا در کرمان از مرز600 

نفر گذشته است.
مجموع  افزود:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
مبتالیان قطعی به کووید ۱۹ در استان به 60۲ نفر رسید.

جمع  در  شفیعی  مهدی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
به  ارسالی  نمونه   ۱۳۷ از  اینکه  به  اشاره  با  خبرنگاران 
آزمایشگاه های تشخیص کرونای استان کرمان تست ۹ نفر 

مثبت شد، گفت: این آمار مربوط به ۲۴ ساعت گذشته- 
روز جمعه- است که بر این اساس تعداد کل افراد مبتال 

به کرونا در استان به 60۲ نفر رسید.
وی با اشاره به اینکه پنج نفر از موارد جدید زن و چهار 
نفر  شش  جدید  موارد  بین  از  افزود:  هستند،  مرد  نفر 
نفر  و سه  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  به حوزه  مربوط 

مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان هستند.
از فوتی  یاد شده موردی  بیان کرد: طی مدت  شفیعی 
به دلیل ابتالء به کووید ۱۹ نداشته ایم و بر این اساس 
در  بیماری  این  اثر  بر  نفر  تاکنون ۴۸  اپیدمی  ابتدای  از 

کرمان جان خود را از دست داده اند.

وی مجموع بهبودیافتگان در استان کرمان را ۳۱۵ نفر 
ذکر و اظهار کرد: دو نفر از این افراد در ۲۴ ساعت گذشته 

با حال خوب از بیمارستان مرخص شده اند.
چرا مردم کرونا  را جدی نمی گیرند؟

از  یکی  است:  معتقد  روانشناسی  حوزه  کارشناس  یک 
و  هشدارها  به  جامعه  از  بخشی  توجهی  کم  مهم  دالیل 
توصیه های مرتبط با کرونا، مبتالشدن آنها به "بی حسی 
عاطفی" و دور شدن از فرهنگ جمعی است و همین امر 
سبب شده تا احساس مسوولیت این عده در قبال دیگران 

کمرنگ شود.
سکینه جمعه نیا به خبرگزاری ایرنا گفت که اکنون صرفا 
"نگاه به خود" در بخش قابل توجهی از جامعه و زندگی 
ایرانی  فرهنگ  در  که  حالی  در  می شود،  مشاهده  افراد 
اسالمی ما توصیه به "بنی آدم اعضای یک پیکرند" است و 
درشرایط بحرانی مردم باید نسبت به همنوع خود احساس 

مسئولیت بیشتری داشته باشند.
و  کرونا  ویروس  مورد  در  متنوع  و  زیاد  تبلیغات  وی، 
کم  دالیل  دیگر  را  آن  با  مرتبط  هشدارهای  و  توصیه ها 
افزود:  و  دانست  موضوع  این  به  مردم  از  بخشی  توجهی 
به لحاظ روانشناختی، اگر یک موضوع زیاد تکرار شود و 
به اصطالح تبلیغات آن از حد بگذرد، اثرگذاری خود را از 

دست خواهد داد.
جمعه نیا افزود: حجم زیاد و متنوع توصیه ها و هشدارها، 
عالیم و راه های درمان در رسانه ها بویژه فضای مجازی، 
سبب سردرگمی مردم شده درحالی که باید اطالع رسانی 
به صورت واحد از سوی مسووالن و از طریق چند رسانه 

قابل اعتماد انجام می شد.
و  زیاد  حجم  اینکه  بیان  با  روانشناسی  کارشناس  این 
متنوع اطالعات سبب سردرگمی می شود ادامه داد: وقتی 
از مسووالن در مورد راه های  نظرات متعدد و متناقضی 
مقابله با کرونا مطرح می شود، مردم این حرف ها را جدی 
نگرفته و سعی می کنند روال عادی زندگی خود را دنبال 

کنند.
وی گفت: مردم باید از قبل آموزش و مهارت های الزم 
با  باید  هم  مسووالن  و  بگیرند  فرا  بحران ها  زمان  در  را 
تصمیمات واحد و اطالع رسانی صحیح از طریق رسانه های 
مورد اعتماد مردم، فاصله بین خود و افراد جامعه را تا حد 

امکان کاهش دهند.

   این روزها بعضی از مردم به بهانه های مختلف قرنطینه خانگی را شکسته اند. خیابان 
های کرمان پر رفت و آمد است و اشتیاق رفتن به کوه و جنگل قائم و پارک و تفرجگاه، 
مسئوالن و کارشناسان را نسبت به عواقب این رفتارها نگران کرده است چرا که نه تنها 
کرونا ویروس به طور کامل در شهر کرمان کنترل نشده بلکه بر خالف آمار کشوری، 
آمار کرمان هر روز در حال افزایش است و روزانه همچنان قربانی می گیرد و بی 
فکری و بی توجهی در این زمینه مرگبار است. درست است که کارشناسان می گویند این 
ویروس با تغییر فصل از بین نمی رود و باید به آن عادت کرد، اما باید بدانیم که عادت به 

آن از مرگبار بودنش نمی کاهد و باید همچنان در مراقبت کامل به سر ببریم و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

دوری از 

ترس های بیجا

اگر نسبت به اتفاقات آینده افکار نگران 
عملی  کارکرد  و  کند  می  خطور  ذهنتان  در  ای  کننده 
شما را مخدوش می کند همواره بجاست که این حس 
کردن  برطرف  برای  قدرت  تمام  با  و  نگرفته  نادیده  را 
نگرانی ها کوشیده و حداقل سعی کنید با انجام وظایف 
مربوطه، آینده ی خودرا از هجوم بالیای احتمالی حفظ 
نگرانی  اگر  افزون  روز  تالش  کنار  در  باشید.  کرده 
خاصی از حادث نشدن برخی مسائل در آینده دارید به 
این مساله فکر کنید که دیگرانی که آن شرایط را دارند 
چگونه با آن کنار آمده و آن را پذیرفته اند. اگر خود 
بگذارید  اند  مواجه  مشکل  این  با  که  دیگرانی  را جای 
به برخی مزیت های آن موقعیت احاطه پیدا کرده و به 
شما ثابت می شود که اگر آن موقعیت نبود در شرایط 
دیگری نمی توانستید به مزایای فعلی دست یابید. عالوه 
بر این هر انسانی می تواند برای همنوع خود روشنگری 
را چراغانی کند مگر دور دست های  کرده و مسیرش 
راه را ببیند و سبب شود که مسیر به شکلی دلچسب برای 
دیگران ارزیابی شود. پس الزم است که گاهی خود را 
جای دیگران گذاشته و ببینیم که چگونه با مشکالتشان 
دلداری دهیم  را  بهتراست همواره خود  آیند.  کنار می 
تا مگر از شکیبایی بیشتری بهره ببریم قبل از اینکه خود 
حاصل  اطمینان  ببازید  تلخ  های  بینی  پیش  خاطر  به  را 
کنید که آن واقعه حتمی بوده و کاری از دستتان برای 
کاری  نتوانید  که  صورتی  در  نیست.  ساخته  حذفش 
جایی  تا  و  نبوده  نگرانی  جای  هیچ  دهید  انجام  برایش 
البته  نکنید  آن  صرف  را  خود  انرژی  است  ممکن  که 
بینی های غیرمنصفانه را هم کنار گذاشته و خود  پیش 
را از آنچه که هستید، کمتر نبینید. )در نظر نگیرید( سعی 
به  بینی نکرده و  کنید حرف و ذهنیت دیگران را پیش 
خاطر آن خود را نبازید. بیشتر نگرانی های بزرگ نسبت 
نه چندان واقعی  بافی های  الشعاع خیال  به آینده تحت 
مسائل درگیر  این  با  را  انسان  است که شیرازه ی روح 
می کند. در نهایت نباید میدانی برای جوالن دادن پیدا 
با  کرده قدرتی عظیم و ناشناخته به نام خداوند همواره 
می  محسوب  جرم  شدن  اغفال  حضورش  در  و  ماست 
داریم  رو  پیش  که  کامل  هوشیاری  با  همواره  لذا  شود 
نباید ترسی از لغزیدن و افتادن داشته باشیم. اگر شایسته 
هدایت  نور  از  سرمنزلی  به  را  ما  او  باشیم  برداشته  قدم 
زمزمه  در گوشمان  توانستن  از  ای  ترانه  و  خواهد کرد 
به طوری که هرگز آن موسیقی شیرین را  خواهد کرد 
فراموش نکرده در راه نمانیم خداوند بزرگترین قدرتی 
است که می توانیم با ایمان آوردن به او از نگرانی رهایی 
یافته و در هاله ای از آرامش بیارامیم. همیشه به این فکر 
استقامت خواهید  توانایی  کنید که شما در هر شرایطی 
داشت و خداوند سنگین تر از توانتان بر شما تحمیل نمی 
کند. خط فکری خود را با حسن ظن داشتن ترمیم کرده 

در واقعیت سیر کرده از ترس های بیجا پرهیز کنید.

به قلم 
مهناز سعید 

بهار زندگی
دوست دارم ،زندگی را 

کوه ، دشت 

سبزه زاری تا افق 

تا دوردست

دوست دارم ،لحظه های ناب را 

یک شب بارانی بی تاب را

دوست دارم قصه ای از ما شدن 

قطره قطره 

 هم نفس

 دریا شدن 

دوست دارم در تکاپوی بهار 

عشقبازی های شب را آشکار

دوست دارم

در کنار رازقی 

باز من باشم 

تو باشی 

عاشقی ۰۰۰

به قلم 
مهدی ایرانمنش پور 
کرمانی

هنر هفتم:  بهترین سه گانه های تاریخ سینما که باید تماشا کنید
سرویس هنری کرمان امروز

در صنعت سینما به سه فیلم مرتبط بایکدیگر 
که داستان، شخصیت ها و مضمون اصلی آن ها 
مشترک است، »سه گانه« می گویند. فیلم های 
ساخته  کارگردان  یک  توسط  معموال  سه گانه 
می شوند و در پایان فیلم سوم، داستان فیلم ها به 
پایان می رسد. در حقیقت فیلم های سه گانه این 
فرصت را به کارگردانان می دهد تا داستان های 
طوالنی را برای به تصویرکشیدن در سه فیلم 
سینما  تاریخ  اگرچه  کنند.  آماده  متفاوت 
اندکی  تعداد  اما  دیده  را  بسیاری  سه گانه های 
تاریخ  سه گانه های  بهترین  لیست  در  آن ها  از 
سینما قرار می گیرند. این روزها که قرنطینه و 
ویروس کرونا روزهای تکراری و خسته کننده ای 
را برای ما رقم زده ، تماشای فیلم های سه گانه 
برای غرق شدن در جهان سه گانه های  فرصتی 

سینمایی یک انتخاب منطقی است.
در ادامه به معرفی بهترین سه گانه های تاریخ 

سینما می پردازیم.
سه گانه ماتریکس

 ۱۹۹۹ سال  در  »ماتریکس«  فیلم  نخستین 
بود  به حدی  فیلم  این  از  استقبال  اکران شد. 
که برادران واچوفسکی که به عنوان کارگردانان 
فیلم حاضر بودند، تصمیم گرفتند دو فیلم بعدی 
بارگذاری  »ماتریکس:  نام های  با  مجموعه  این 
سال  در  را  انقالب ها«  »ماتریکس:  و  مجدد« 
۲00۳ اکران کنند. داستان فیلم های ماتریکس 
به طور کلی به بررسی پیروزی فناوری در برابر 
نقش  و  می پردازد  دور  آینده  در  انسانی  خرد 
برابر  انسان ها  شکست  در  مصنوعی  هوش 

نوآوری های تازه را به تصویر می کشد.
در فیلم های ماتریکس می توانید تماشا کنید 
که چگونه هوش مصنوعی که توسط انسان ها 
نسل  آهسته  آهسته  می تواند  شده،  اختراع 
کند  خلق  را  مستقل  ربات های  از  جدیدی 
سیستم  یک  در  را  دنیا  سراسر  شهروندان  که 
واقعیت مجازی به نام ماتریکس زندانی می کند. 
انرژی  و  با کمک حرارت  این هوش مصنوعی 
اما  می کند  تامین  را  خود  نیروی  انسان،  بدن 
از مردم گرفتار در  گاهی ممکن است گروهی 

این سیستم، فرصت فرار را پیدا کنند. بنابراین 
هوش مصنوعی برای بازگرداندن آن ها به درون 
نئو،  می شود.  عمل  وارد  خود  مرگبار  هویت 
ترینیتی و مورفئوس، افرادی هستند که تصمیم 
مصنوعی  هوش  چنگال  از  را  انسان ها  دارند 
نجات دهند اما ماموری به نام اسمیت باید مانع 
موفقیت آن ها باشد. برخالف ظاهر علمی تخیلی 
این سه گانه باید بدانید که »ماتریکس« مفاهیم 
بسیار پیچیده ای دارد. بنابراین پس از تماشای 

این فیلم ها، به مطالعه نقد آن ها بپردازید.
سه گانه مرد عنکبوتی

که  است  محبوبی  شخصیت  عنکبوتی  مرد 
شد  دیده  مصور  کتاب های  در  بار  نخستین 
تا سال  فیلم های سینمایی  در  او  اما حضور  و 
۲00۲ ممکن نبود. وقتی سم ریمی، کارگردان 
نخستین  گرفت  تصمیم  آمریکایی،  توانمند 
آن  تا  بود  آماده  بسازد،  را  این شخصیت  فیلم 
اما هرگز  تبدیل کند  موفق  به یک سه گانه  را 
فیلم  از  باورنکردنی  استقبالی  نمی کرد  تصور 
سه گانه  سوم  و  دوم  فیلم های  شود.  نخست 
»مرد عنکبوتی« به ترتیب در سال های ۲00۴ 
حضور  پایان  از  پس  شد.  اکران   ۲00۷ و 
سال  در  عنکبوتی،  مرد  نقش  در  مگوایر  توبی 
جدید  بازیگر  عنوان  به  گارفیلد  اندرو   ۲0۱۲
»مرد  فیلم های  در  ابرقهرمانی  شخصیت  این 

عنکبوتی شگفت انگیز« حاضر شد.
سه گانه ارباب حلقه ها

میانی  سال های  در  حلقه ها  ارباب  رمان های 
روئل  رونالد  جان  توسط  و  میالدی   ۵0 دهه 
تالکین نوشته شدند. این رمان های فانتزی بیش 
فروش  دنیا  سراسر  در  نسخه  میلیون  از ۱00 
داشتند و به بیش از ۳0 زبان ترجمه شدند اما 
نباید فراموش کنید که تالکین برای نوشتن این 
کتاب ها بیش از ده سال از عمر خود را صرف 
سال های  تا  سینما  صنعت  حال  این  با  کرد. 
آغازین قرن ۲۱ برای ساخت فیلم های سینمایی 
اما  ارباب حلقه ها وارد عمل نشد  از کتاب های 
کارگردانان  از  یکی  جکسون  پیتر  نهایت  در 
موفق آمریکایی تصمیم گرفت سه گانه ای از این 

کتاب ها را کارگردانی کند.
در  ترتیب  به  حلقه ها«  »ارباب  فیلم های 

بعدها  اکران شدند.  تا ۲00۳  سال های ۲00۱ 
سه گانه  هم   ۲0۱۴ تا   ۲0۱۲ سال های  در  و 
نام  به  مجموعه  این  شخصیت های  از  دیگری 
»هابیت« ساخته شد. اگر پس از تماشای شش 
فیلم دنیای جادویی و فانتزی جان رونالد روئل 
تالکین به تماشای دوباره آن ها عالقه مند بودید، 
باید بدانید در سال ۲0۲۱ سریالی تلویزیونی از 
شخصیت های اصلی رمان ارباب حلقه ها منتشر 

می شود.
سه گانه شوالیه تاریکی

کارگردان  به  روزها  این  نوالن  کریستوفر 
همه  که  شده  تبدیل  مشهوری  و  محبوب 
هواداران سینما از تماشای آثار او لذت می برند. 
اما بخش عظیمی از شهرت او پس از کارگردانی 
سه گانه شوالیه تاریکی شکل گرفت. کریستوفر 
نوالن ابتدا تصمیم داشت از شخصیت بتمن که 
یکی از محبوب ترین شخصیت رمان های مصور 
فیلم های  اما  بسازد  تاریخی  سه گانه ای  است، 
بتمن  قبلی  فیلم های  با  اصلی  تفاوت  یک  او 
داشت. نوالن تصمیم داشت تنها نام و ظاهری 
از بتمن را درون فیلم هایش به نمایش بگذارد 
و بخش عظیمی از داستان فیلم نامه ها را تغییر 
او  فیلم های  زیادی میان  بنابراین شباهت  داد. 
داستان های مصور شخصیت بتمن وجود ندارد. 
با این حال سه گانه شوالیه تاریکی بتمن بدون 
شک یکی از مهم ترین سه گانه های تاریخ سینما 

است.
معرفی  به  ابتدا  می کند«  آغاز  »بتمن  فیلم 
قهرمانی  شکل گیری  و  بین  بروس  شخصیت 
به نام بتمن می پردازد و در سال۲00۵  اکران 
شد. در فیلم »شوالیه تاریکی« که سال ۲00۸ 
اکران شد، درگیری های بتمن یا همان شوالیه 
تاریکی با شخصیتی منفی به نام جوکر را تماشا 
تاریکی« محبوب ترین  فیلم »شوالیه  می کنیم. 
فیلم این سه گانه است اما فیلم پایانی آن با نام 
 ۲0۱۲ سال  در  برمی خیزد«  تاریکی  »شوالیه 
اکران شد و پایان بتمنی بود که کریستوفر نوالن 

چهار سال برای ساخت آن تالش کرد.
سه گانه پدرخوانده

معدود  از  یکی  شاید  »پدرخوانده«  سه گانه 
فیلم  هر  که  باشد  سینما  تاریخ  سه گانه های 

از  کم تری  محبوبیت  و  کیفیت  آن،  جدید 
و  هواداران  بیشتر  اگرچه  دارد.  قبلی  فیلم 
فیلم های  بهتربودن  درباره  سینما  منتقدان 
»پدرخوانده:  یا  اول«  قسمت  »پدرخوانده: 
قسمت دوم« اختالف نظر دارند اما همه آن ها 
یقین دارند که این دو فیلم به مراتب کیفیت 
بهتری از »پدرخوانده: قسمت سوم« دارند. با 
وجود ضعف هایی که در قسمت سوم سه گانه 
به  سه گانه  این  دارد،  وجود  »پدرخوانده« 
کاپوال ساخته شد  فورد  فرانسیس  کارگردانی 

و جوایز متعددی را کسب کرد.
رمانی  براساس  سه گانه  این  داستان های 
پوزو  ماریو  نوشته  نام  همین  به  جنایی 
اول«  قسمت  »پدرخوانده:  در  شدند.  ساخته 
و  آشنا می شویم  کورلئونه  مافیایی  خانواده  با 
برای  خانواده  کوچک  پسر  مایکل،  تالش های 
تماشا  را  خانواده  در  خود  جایگاه  پیداکردن 
که  دوم«  قسمت  »پدرخوانده:  در  می کنیم. 
فیلم برداری و تدوین متفاوتی با فیلم نخست 
دارد، داستان زندگی پسران خانواده کورلئونه 
قسمت  در»پدرخوانده:  و  می کنیم  دنبال  را 
سوم« می توانیم مایکل را در سال های پایانی 
داستانی  کشش های  با  کنیم.  تماشا  عمرش 
سه گانه  فیلم های  جذاب،  شخصیت های  و 
»پدرخوانده« به محبوب ترین فیلم های جنایی 

تاریخ سینما تبدیل شده اند.
بازگشت به آینده

با  تخیلی  علمی  فیلم های  تماشای  به  اگر 
مضمونی کمدی و خنده دار و البته هیجان انگیز 
به  »بازگشت  سه گانه  فیلم های  دارید،  عالقه 
آینده« می توانند به عناوین محبوب شما تبدیل 
و  فانتزی  فیلم های  تماشای  شاید  می شوند. 
روزهای  این  در  اکشن  و  جنایی  یا  اساطیری 
اما  باشد  حوصله سربر  کمی  قرنطینه  تکراری 
گزینه های  کمدی  و  تخیلی  علمی  فیلم های 
مناسبی هستند. سه گانه »بازگشت به آینده« 
فیلم های علمی تخیلی  از مهم ترین مجموعه 
تاریخ سینما است که بسیاری از فیلم های پس 

از خود را تحت تاثیر قرار داد.
در این سه گانه با پسری نوجوان به نام مارتی 
مک فالی آشنا می شویم. او به صورت تصادفی 

به   ۱۹۸۵ سال  از  و  می کند  سفر  زمان  در 
را  فرصت  این  مارتی  می شود.  منتقل   ۱۹۵۵
مالقات  دبیرستان  در  را  خود  والدین  تا  دارد 
کند اما مسیر آشنایی آن ها را خراب می کند. 
پس از این حادثه باورنکردنی که ممکن مسیر 
او  تغییر دهد،  برای همیشه  را  مارتی  زندگی 
آشنا  براون  امت  نام  به  دیوانه ای  دانشمند  با 
می شود. رابطه دوستانه ای میان مارتی و امت 
شکل می گیرد که در دو فیلم بعدی سه گانه 

هم وجود دارد.
سه گانه دالر

هواداران فیلم های وسترن شناخت خوبی از 
سه گانه دالر دارند. این فیلم ها به سه گانه مرد 
بی نام هم مشهور هستند. فیلم های »به خاطر 
یک مشت دالر«، »به خاطر چند دالر بیشتر« 
لئونه،  سرجیو  توسط  زشت«  بد،  »خوب،  و 
کارگردان مشهور سینمای ایتالیا ساخته شدند. 
این سه گانه مشهور، بخشی از تاریخ سینمای 
وسترن  فیلم های  ژانر  در  و  است  وسترن 
وسترن  فیلم های  می گیرد.  قرار  اسپاگتی 
می شود  گفته  وسترنی  فیلم های  به  اسپاگتی 
که توسط عوامل ایتالیایی ساخته می شوند و 

معموال ویژگی های خاصی دارند.
داستان سه گانه دالر با فیلم »به خاطر یک 
یک  که  جایی  می شود.  آغاز  دالر«  مشت 
قوانین  که  می شود  دهکده ای  وارد  غریبه 
خاص خود را دارد. هر شغلی در این دهکده 
ضوابط ویژه ای می خواهد و قوانین ثابتی برای 
آن وجود دارد. در فیلم »به خاطر چند دالر 
بیشتر« مرد بی نام داستان حاال نام و شهرتی 
دست و پا کرده است. مردی تصمیم می گیرد 
از یک مجرم شناخته شده انتقام بگیرد و از او 
کمک می خواهد. اما در فیلم پایانی که همان 
داستان  بی نام  مرد  باشد،  بد، زشت«  »خوب، 
مشغول  راهزنی  به  همکارش  دو  همراه  به 
هستند اما همکاری آن ها به بن بست می رسد. 
فراموش نکنید که کلینت ایستوود، کارگردان 
شناخته شده سینما با سه گانه دالر به شهرت 
بسیاری دست پیدا کرد و موفق شد مسیرش 

برای حضور در سینما را هموارتر کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
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فرهنگ و ادب

بسته پیشنهادی کتاب برای کسانی که ناچارند هنوز در خانه بمانند
سرویس ادبی کرمان امروز

می تواند  کار ها  بهترین  از  یکی  طبعا  کرونایی،  قرنطینه  روز های  در   
کتاب خواندن باشد. خیلی ها که در جریان کار های روزانه در طول سال، 
چندان فرصتی برای مطالعه ندارند، در این روز ها که بحران کرونا در کنار 
همه مصائبش، توفیقی اجباری نصیب آدم ها کرده، بخت آن را یافته اند 
که ساعاتی از روز را به کتاب خواندن اختصاص دهند. در ادامه مروری 
به چند کتاب خواندنی خواهیم داشت که در سال گذشته و عمدتا در 
بود،  شایسته  که  چندان  اما  شدند،  منتشر  گذشته  سال  پایانی  ماه های 

دیده نشدند.
تتبعات

واکاوی پیچیدگی های انسان به دست نویسنده عهد رنسانس
 »تتبعات« اثر میشل دومونتنی با ترجمه احمد سمیعی گیالنی کتابی 
است که نیمه زمستان گذشته و تقریبا در آستانه بحران کرونا در ایران 
منتشر شد. مونتنی یکی از تاثیرگذارترین نویسندگان و فیلسوفان قرن ۱۶ 
و دوره رنسانس فرانسه بود. این فیلسوف اخالق  گرا در کتاب »تتبعات« در 
پی به دست دادن توصیفی از »انسان واقعی« است. نگاه او در این کتاب 
ناظر بر همه تناقض ها و پیچیدگی هایی است که به طور دائم در انسان 
نهاد  بر  اثری درونگرایانه و متمرکز  به عنوان  از »تتبعات«  جریان دارد. 
آدمیزاد می  توان نام برد. احمد سمیعی گیالنی عالوه بر ترجمه، شرحی 

هم بر احوال و آثار نویسنده کتاب نوشته است.
از دیگر وجوه شخصیت مونتنی می توان به این اشاره کرد که توانسته 
فرم مقاله را به عنوان یک فرم ادبی جذاب جا بیندازد و برای خوانندگان 
محبوب کند. او بعد از آنکه در سال ۱۵۷۲ با هدف فراغت، مطالعه بیشتر 
ایده هایی  از  ملهم  کتابی  نوشت.  را  »تتبعات...«  شد،  بازنشسته  تامل  و 
برآمده از مطالعه کتاب هایی که در کتابخانه شخصی خود داشت. دامنه 
اسب  از  و  متنوعند  می پردازد،  آن ها  به  کتاب  این  در  او  که  موضوعاتی 
جنگی و آدمخوار گرفته تا شعر و سیاست و جنسیت و دین و عشق و... 
را دربر می گیرد. مونتنی دانش آموخته حقوق بود و سال ها به کار مشاوره 

حقوقی اشتغال داشت.
این کتاب را نشر نیلوفر در قطع رقعی در ۲۳۸ صفحه با قیمت ۴۵ هزار 

تومان منتشر کرده است.
شبکه امنیتی

رمانی جذاب در قامت پژوهشی اندیشمندانه
را  آن  می توان  و  منتشر شده  ایران  در  اخیرا  که  کتاب هایی  دیگر  از   
برای روز های در خانه ماندن پیشنهاد کرد، رمان »شبکه امنیتی« نوشته 
قصه  و  کرده  ترجمه  فرامرزی  محمدتقی  را  کتاب  است.  بل  هاینریش 
در  تقدیر  تولم حسب  می کند.  روایت  را  تولم  فریتس  نام  به  شخصیتی 
جایگاه قدرتمندترین شخصیت آلمان غربی نشسته است و داستان حول 
اتفاقاتی می گذرد که سبب تهدید های بالقوه علیه او و خانواده اش شده 

است.
تولم و خانواده اش در خانه زندانی می شوند و شبکه ای امنیتی مسوولیت 
به همه  بدگمانی نسبت  و  تردید  بر عهده می گیرد.  را  از آن ها  حفاظت 
چیز زندگی خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد و مناسبات جدیدی را بین 
آن ها و هم جامعه بیرون پدید می آورد. هاینریش بل در خالل روایت این 
وضعیت، شخصیت های کار را به ما معرفی می کند. چهار شخصیت اصلی 
نیز دختر و پسر جوان شان.  تولم، همسرش و  از فریتس  کتاب عبارتند 
این چهار نفر به خاطر وضعیت امنیتی پیش آمده برای پدر خانواده که 
به کل خانواده تسری پیدا کرده است، خود را پیشاروی آینده ای نامعلوم 
می یابند و همواره با شبح تروریسم زندگی می کنند و انگار منتظرند که 

بر آن ها غلبه کند.
این رمان بل را – همان طور که خود او همچنین عقیده  ای دارد - باید 
بازتابی از وضعیت اجتماعی مردم آلمان غربی در دهه ۷۰ میالدی دانست. 
بسیاری بر این عقیده اند که »شبکه امنیتی« را نه تنها باید رمان مهم و 
در عین حال جذابی دانست بلکه باید آن را در قامت پژوهشی در باب 

مفاهیم مهمی در حوزه علوم انسانی هم قلمداد کرد. تلقی دیلی تلگراف 
از این رمان گویای همین نگاه است؛ آنجا که ضمن ستایش از چیرگی 
کم نظیر بل بر فرم رمان در نوشتن »شبکه امنیتی«، این کتاب را تحقیقی 
این  توصیف می کند.  و اخالق  آزادی  چندجانبه درباره قدرت، خشونت، 
رمان را نشر نو در ۴۰۸ صفحه با قطع رقعی و به قیمت ۶۲ هزار تومان 

منتشر کرده است.
نوشتن خالق

نویسنده درونت را بشناس
کتاب های  جمله  از  هم  ریکو  ال.  گابریله  اثر  خالق«  »نوشتن  کتاب   
منتشر شده در سال ۹۸ است. برگردان این کتاب حاصل کار گروه ترجمه 
کارگاه نوشتن خالق برلن است. »نوشتن خالق« از جمله کتاب هایی است 
که رویکردی متدیک به پروسه نوشتن دارد و در عین حال کتابی جذاب و 
خواندنی است. برخالف تصوری که ممکن است از نام کتاب بیاید در این 
کتاب با اثری آموزشی در زمینه داستان نویسی روبرو نیستیم و خبری از 

آموزش عناصر داستان نویسی در آن نیست.
این  رهگذر  از  می خواهد  و  است  کالن نگرانه  رویکردی  کتاب،  رویکرد 
امروزه  که خود  »نوشتن خالق«  بیاموزد.  مخاطب  به  را  نوشتن  نگرش، 
کاربرد  امروزه  است،  دنیا مطرح شده  در  عنوان روشی شناخته شده  به 
امتحان پس داده  ای نزد مدرسان سیستم های کارگاهی نویسندگی دارد. 
»نوشتن  کتاب  که  کارکرد هایی  مورد  در  خالصه  به طور  بخواهیم  اگر 
بگوییم  باید  بزنیم،  حرف  باشد،  داشته  خواننده  برای  می تواند  خالق« 
چطور دیدن را به مخاطب خود که سودای نویسندگی دارد، می آموزد. به 
عبارتی به او می آموزد که چگونه قوای دیداری و شنیداری خود را به کار 

نوشتن ببندد و از آن ها به عنوان مواد سازنده متن استفاده کند.
بر اساس متد »نوشتن خالق« در درون هر کسی، یک ضمیر نویسنده 
اما تنها عده معدودی قادرند آن را کشف کنند و دست به  وجود دارد، 
کار نوشتن شوند. جایی درباره کتاب »نوشتن خالق« آمده است: »کم 
نیستند کسانی که استعداد روایت کردن دارند از تجربه های بسیاری نیز 
برخوردارند؛ اما نمی دانند باید برای این روایت از چه زبانی استفاده کنند؛ 

به عبارت دیگر برای این کار چه لباسی باید بر تن جمالت کنند.
نویسنده این کتاب کم و بیش باور دارد که همه می توانند بنویسند پس 
در تالش است به آن ها راه و رسم این مهم را بیاموزد تا هر یک زبان خاص 
خود را برای نوشتن پیدا کنند. در این کتاب همچنین تمرین هایی ارایه 
شده تا خواننده بیاموزد چگونه افکار و ایده های خود را به راحتی و بدون 
گرفتار شدن در قواعد بی مورد بیان کرده تا »صدا« و شیوه بیان خود را 
پیدا کند.« کتاب »نوشتن« خالق را نشر کتاب آمه در ۲۶۸ صفحه به 

قیمت ۴۶ هزار تومان در قطع وزیری منتشر کرده است.
تزار عشق و تکنو

افشای پنهانکاری حکومت ها، روایت مصائب ملت ها
 »تزار عشق و تکنو« نام کتابی است از آنتونی مارا که نشر نو در سال 

۹۸ با ترجمه مریم حسین زاده منتشر کرده است.
بازسازی خانه و جهانی  به  کتاب تراژدی و طنز تلخی است که آن را 
ویران به علت سانسور، جنگ، تروریسم و فقر تعبیر کرده اند. مارا در مقام 
نویسنده این اثر، رفت و آمد میان طنز و تراژدی و بالطبع به کار بردن هر 
دو لحن را الزمه ادبیات می داند. او همچنین از ادبیات به عنوان عاملی 
برای کنار آمدن با زندگی به خصوص در روسیه نظر دارد. او در این اثر 
بر آن است تا تالش قدرت ها و حکومت ها را برای پنهان کردن تاریخ و 

گذشته از نگاه ملت های شان نشان دهد.
او انسان ها را در کشاکش شرافت و خیانتی روایت می کند که از خالل آن 

می کوشند از دست رفته ها را بازگردانند. در پشت جلد کتاب می خوانیم:
»آنتونی مارا با داستان های گلچین مانند درهم تنیده یک قرن را در تاریخ 
زیر  در  تونل هایی  از  داستان ها  این  آغاز  درمی نوردد.  روسیه  و  شوروی 
منظومه  در  نامعلوم  سالی  آن ها  پایان  و  است   ۱۹۳۷ سال  در  لنینگراد 
به  و زحمتکشان  رنجبران  آزادسازی  و  پرولتاریا  وعده حکومت  شمسی. 

سرکوب و خفقان و کیش شخصیت انجامید.

ایجاد نکرد و فاصله طبقاتی و سلطه  سقوط کمونیسم تغییر عمده ای 
سازمان های مخفی و مافیا همچنان برقرار ماند. در این میانه، موسیقی 
تابلو های  از  یکی  سرکوب.  ابزار  هم  و  است  زندگی بخش  هم  نقاشی  و 
داستان جریان  پود  و  تار  در  نوزدهم و جنگ چچن  قرن  نقاش چچنی 
برای  نوستالژیک  قالب گلچین کردن آهنگ های  دارد. طرح داستان در 
آهنگ ها  تک  از  بزرگ تر  است  روایتی  بازگوکننده  که  است  کاست  نوار 
عشق  آن  به  آنچه  از  است  نمادی  و  قهرمانان  زندگی  تک رویداد های  و 

می ورزند.«
»تزار عشق و تکنو« را نشر نو در قطع رقعی در ۳۵۸ صفحه به قیمت 

۵۲ هزار تومان منتشر کرده است.
در کشاکش دین و دولت

دین و دولت در اسالم و ایران
 »در کشاکش دین و دولت« همین که نام محمدعلی موحد را در مقام 

مولف روی جلد خود دارد، کتاب کنجکاوی برانگیزی است.
»کشاکش دین و دولت« را نشر ماهی نیمه دوم سال ۹۸ منتشر کرد. 
کتابی در باب نسبت دین و دولت در اسالم و ارتباط ایرانیان با این مقوله. 
کتاب در بخش آغازین خود گزارشی فشرده ارایه می کند از دوران ۳۰ 
دوم  امام  تا صلح  در سال ۱۱ هجری  اکرم  پیغمبر  از رحلت  ساله پس 
شیعیان با معاویه در سال ۴۱ هجری. بنا به شرحی که مولف از چگونگی 
تالیف این کتاب ارایه کرده، ارایه تصویری نسبتا معقول و قابل اتکا از آن 
بازه زمانی »با دقت در مضمون روایت های مورخان و تعمق در زیر و بم 

آنها« انگیزه نگارش کتاب بوده است.
»در کشاکش دین و دولت« دو زاویه به فاصله ۳۰ ساله میان رحلت 
پیامبر و صلح امام حسن )ع( می گشاید. در یکی از این دو منظر تمرکز 
تاسیس حکومت اسالمی و مقوله خالفت  و  بر مقوله شکل گیری  مولف 
است و دیگری نگاهی که بر نزاع های برآمده از شکل گیری این حکومت 
ناشی شده، تمرکز دارد. به عنوان نمونه در بخش »نگاه اول« از فصل اول 
کتاب، محمدعلی موحد به مقوالتی مانند »تصویری از حکومت در صدر 
اسالم«، نسبت ساخت حکومت خلیفه ای با ساخت پادشاهی، ابعاد مقوله 
بیعت و... پرداخته است و در بخش »نگاه دوم« مقوالتی مانند »نزاع در 
میان قریشیان«، »نخستین ترور سیاسی در اسالم«، »چگونه مسلمانان 
بر خلیفه شوریدند؟«، »نزاع خانگی و ماجرای جنگ شتر« و... می پردازد. 
»در کشاکش دین و دولت« را نشر ماهی در ۳۲۰ صفحه به قیمت ۶۰ 

هزار تومان منتشر کرده است.

دختران گمشده
رمانی برای کودکان و نوجوانان

 »دختران گمشده« عنوان رمانی است از سیامک گلشیری که در قالب 
است.  نیمه دوم سال ۹۸ منتشر شده  در  افق  نشر  مجموعه »گورشاه« 
حوزه  در  که  است  کوتاه  قصه  و  رمان  نویسندگان  از  گلشیری  سیامک 

ادبیات کودک و نوجوان همنام شناخته شده ای است.
در خالصه داستان کتاب می خوانیم:

ادعا  که  می رود  نویسنده ای  سراغ  به  نیما  شده؛  ناپدید  نیما  »خواهر 
نویسنده  از  و  نوشته  محض  واقعیت  اساس  بر  را  کتاب هایش  می کند 
می خواهد کمکش کند. او که حرف نیما را باور نمی کند، از این کار سر 
باز می زند، اما انگار دختران دیگری هم هستند که به سرنوشت خواهر 
نیما گرفتار شده اند. سرانجام در شبی مخوف نویسنده به جهانی کشیده 

می شود که در خیالی ترین رمان ها هم تصورش را نمی کرده.«
از سیامک گلشیری، یکی از پرخواننده ترین نویسندگان ادبیات نوجوان 
ایران، تاکنون بیش از ۲۰ رمان و چند مجموعه داستان منتشر شده است. 
آثار گلشیری جوایزی را نیز از آن او کرده و بار ها نامزد جوایز مختلف ادبی 
شده است. رمان »جنگل ابر« از مجموعه رمان های پنج گانه »خون آشام« 
نسل  بین المللی  کتابخانه  سفید«  »کالغ  کاتالوگ  فهرست  در  گلشیری 

جوان مونیخ )۲۰۱۴( جای گرفته است.«
»دختران گمشده« را نشر افق در ۲۱۰ صفحه و با قیمت ۳۲ هزار تومان 

منتشر کرده است.
نقد و بررسی شعر معاصر، مهدی اخوان ثالث

نوپرداز خراسانی در مقام مدرس
و  نقد  از سری کتاب های  مروارید  نشر  بود که  اسفند  پایانی  روز های   
ثالث روی  نام مهدی اخوان  بررسی شعر معاصر، کتابی منتشر کرد که 

جلد آن می درخشد. کتاب را یداهلل جاللی پندری گرد آورده است.
پاییز سال ۵۸ بود که مهدی اخوان ثالث، شاعر مهم و برجسته معاصر 
برای اولین و آخرین بار در جایگاه تدریس در دانشکده ادبیات دانشگاه 
تهران قرار گرفت. موضوع درس او نقد و بررسی شعر معاصر بود. کتاب 
حاضر درسگفتار های اخوان در آن دوره کوتاه تدریس او در دانشگاه است.

گر چه اخوان شاعر مهم و نام آشنای معاصر است، اما بی مناسبت نیست 
که به بهانه معرفی این کتاب، چند سطر درباره او بخوانیم. شاعری که در 
بخش مهمی از شاعری خود - چه در آثاری که در قوالب کهن سروده 
بهره  مشترکی  کمابیش  ویژگی های  از   - نیمایی اش  شعر های  در  چه  و 
می برد. این شاعر خراسانی در کار شاعری خود متاثر از سبک خراسانی 
نیمایی  عنوان شاعری  به  را  او  اگر چه  است.  این سبک  قصاید  ویژه  به 
حد  در  همواره  که  گفت  باید  او  درباره  اما  می شناسیم،  نیما  شاگرد  و 
فاصل میان استادش نیما و شاعران سبک خراسانی در قلمروی شعر کهن 

فارسی شعر نوشته است.
اگر چه اهمیت شاعری اخوان در وجه شاعری اوست، اما نباید از نظر 
دور داشت که او یکی از فاضل ترین شاعران معاصر به جهت میزان سوادی 
است که در ارتباط با ادب کهن و شعر قدمای فارسی دارد. طبعا همین 
سواد و جنبه فاضالنه است که او را در آن مقطع پاییزی از سال ۵۸ به 
دانشگاه تهران کشاند و سبب شد درسگفتارهایش چنان مورد توجه قرار 
بگیرد که امروز از پس بیش از ۴۰ سال در قالب کتابی که نشر مروارید 

منتشر کرده در دسترس ما قرار بگیرد.
اخوان کتاب های مختلفی چه در قالب شعر و چه تحلیل منتشر شده 
است که از میان آن ها می توان »ارغنون، زمستان، آخر شاهنامه، از این 
اوستا، دوزخ، اما سرد، تو را ای کهن بوم و بر، آورده اند که فردوسی، درخت 
پیر و جنگل، پیر و پسرش، نقیضه و نقیضه سازان، بدعت ها و بدایع نیما 

یوشیج، عطا و لقای نیما یوشیج و ...« را نام برد.
»نقد و بررسی شعر معاصر، مهدی اخوان ثالث« را نشر مروارید در ۲۱۷ 

صفحه به قیمت ۳۶ هزار تومان منتشر کرده است.
منبع: روزنامه اعتماد
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اقبال الهوری، احیاگر سترگ افکار دینی در مشرق زمین

چگونه یک خرید اینترنتی ایمن داشته باشیم؟

سرویس فرهنگی کرمان امروز
 

که  بود  پاکستانی  سیاستمدار  و  فیلسوف  شاعر،  الهوری  اقبال  محمد 
توانست  او  بشر می دانست.  زندگی  را مهم ترین سرلوحه  و عدالت  آزادی 
اندیشه بیداری اسالمی را که پیش تر به وسیله مصلحان اجتماعی ایجاد 
شده بود در ذهن مسلمانان بیدار کند و اینگونه به عنوان یکی از روشنگران 

اسالمی شناخته شود.
محمداقبال الهوری، متفکر، عارف و فیلسوف پاکستانی است که بدون 
تردید یکی از نوابغ دوران اخیر به شمار می آید. او ضمن آفرینش اشعار 
احساسات خود  و  افکار  بیان  برای  را  فارسی  زبان  اردو،  زبان  به  آثاری  و 
عالی  مفاهیم  از  سرشار  او  اردوی  اشعار  حتی  و  فارسی  اشعار  برگزید. 
عرفانی، فلسفی، انسانی و اجتماعی است. زبانی که اقبال در سرودن اشعار 
خود برگزیده، زبان شاعران گذشته ایران و شبه قاره است. او با تیزهوشی 
و استعداد فطری خود از نظر زبان و محتوا، طرحی نو درافکنده و سبکی 
خاص برای خود پدید آورده است. اقبال سادگی، روانی و کاربرد تشبیهات 
و استعارات ساده را از سبک خراسانی و رنگارنگی کالم و آوردن صنایع 
نکته  و  آفرینی  مضمون  و  ظرافت  و  عراقی  سبک  از  را  معنوی  و  لفظی 
سنجی را از سبک هندی وام گرفته است. از نظر مضمون، شعرش بیان گر 
)ع(،  بزرگوار  امامان  و  اسالم )ص(  پیامبر  قرآن، محبت  و  دین  به  عشق 
فلسفه، اندیشه و طرح مسایل سیاسی و فرهنگی روز است. در یک کالم 
شعر اقبال، شعری بیدارگر، پوینده و گویا از عصر و زمان شاعر متعهد امروز 

است که انسانیت در محور اساسی آن قرار دارد.
 زندگینامه اقبال الهوری

دوران کودکی محمد اقبال الهوری، دوره پرفراز و نشیب و بس آموزنده 
جهان  به  چشم  پاکستان  سیالکوت  در  میالدی   ۱۸۷۷ در  او  است.   ای 
گشود. پدرش در همان کودکی او را به مکتب موالنا غالم حسن سپرد و او 
آموزش قرآن را در مکتب و مسجد می  آموخت، شب ها درس های خود 
را پرتو نور شمع می  خواند و به خاطر می  سپرد. استاد او خواست غیر از 
آموزش های دینی، آن کودک را با آموزش علوم جدید هم آشنا کند که 
با موافقت پدر اقبال، استاد او را به آموختن ادبیات فارسی، اردو و عربی 
وادار کرد. اقبال بسیار باهوش و زیرک بود و آموزش این دوره را تقریبا به 
مدت سه سال به پایان رسانید و با درآمد کمی که از مغازه پدر به دست 
می  آورد، زندگی ساده  ای را سپری می  کرد. او در همان دوران کتاب های 
فتوحات مکیه و فصوص الحکم، محی الدین ابن عربی را  خواند. اقبال می 
با اسم و تعلیمات این کتاب  گوید: »از سن چهارسالگی گوش های من 
ها آشنا شد و مدت ها تدریس هر ۲ کتاب در خانه ما ادامه داشت اما در 
ابتدای کودکی همه این مسایل از قدرت فهم من بیشتر بود. با این وجود 
در این مجالس درس شرکت می  کردم اما وقتی به زبان عربی آشنایی پیدا 
کردم، قدرت و فهم من اضافه شد و بر اثر پیشرفت در علم و تجربه شوق 
و شناخت من بیشتر گردید.« او در ۱۸۸۴ میالدی به پنجاب رفت و تحت 
تعلیم استادانی که اعتقاد و ایمان عمیقی داشتند و عاشق قرآن و حفظ آن 
بودند، آموزش زبان فارسی، عربی، ادبیات اردو، علم و حکمت را ادامه داد 

و در تهذیب نفس و فضایل اخالقی دارای رتبه بلندی شد.
او می گوید: "من خواسته پدرم را پیوسته در نظر داشتم، آن را در اشعار 
خود هم می آوردم، شهرت شاعری من هم گسترش می  یافت، من برای 
نوجوانان سرود اسالمی می  نگاشتم و آنان با شوق و ذوق این اشعار را می  
را در رشته  اقبال تحصیالت تکمیلی خود  خواندند و حفظ می کردند." 
فلسفه به پایان برد و پس از پایان تحصیالت در دانشگاه در رشته  های 

تاریخ و فلسفه و علوم به استادی برگزیده شد.
اقبال در ۱۹۰۵ میالدی به تشویق پرفسور سر توماس آرنلد به انگلیس 
و  شد  مشغول  فلسفه  فراگرفتن  به  کمبریج  دانشگاه  در  و  کرد  مسافرت 
رساله دکتری خود را به نام سیر فلسفه در ایران به زبان انگلیسی تهیه 
مدیر  و  مطالعات شرقی  دانشکده  رییس  اقبال چندین سال  کرد. محمد 
گروه آموزشی فلسفه در دانشگاه پنجاب بود و در عین حال به کار وکالت 
دادگستری می  پرداخت اما محیط نابسامان زندگی، اختالف ها و کشمکش 
ها و همچنین عالقه به آزادی، او را به شرکت در کارهای سیاسی کشانید 
در ۱۹۲۸ میالدی به عضویت مجلس قانون گذاری پنجاب انتخاب شد و 
در  ۱۹۳۲ میالدی در کنفرانسی که در لندن برای بنیان گذاری قانون 

اساسی شبه قاره هند و پاکستان ترتیب داده شده بود، شرکت کرد.
آثار برجای مانده از عالمه اقبال

او در نویسندگی و شاعری استعداد بی نظیری داشت و آثار منظومش به 
زبان های فارسی و اردو، آثار جاویدان و منحصربفردی هستند. زیرا وی 
به هویت اسالمی همه مسلمانان جهان  بازگشت  به نفس و  اعتماد  روی 
تاکید فراوان داشت. »اسرار خودی، رموز بیخودی، پیام شرق، زبور عجم، 

جاویدنامه، مسافر و چه باید کرد" از آثار منظوم عالمه الهوری است.
"بانگ درا،  خضر راه، طلوع اسالم، بال جبرئیل، ضرب کلیم، شکوه، جواب 
شکوه، سیر فلک و ارمغان حجاز " به فارسی و اردو از جمله آثار او به زبان 
اردو به شمار می روند. کتاب عمیق و فلسفی دیگر عالمه اقبال احیای فکر 
دینی در اسالم است که در ۱۹۳۰ میالدی در الهور به چاپ رسید و در 
۱۳۳۶ خورشیدی به وسیله احمد آرام به فارسی ترجمه شد. اقبال مدتی 
را هم در آلمان به سر برد و در ۱۹۲۳ میالدی کتاب پیام شرق را در جواب 
اقبال  اگر چه عالمه محمد  آلمانی سرود.  کتاب دیوان غربی گوته شاعر 
الهوری به ایران نیامده بود اما اشعار و دیوان ارزشمندش که در ایران هم 

به چاپ رسیده از فصاحت، بالغت و مفاهیم بلند اسالمی برخوردار است.
سبک و درونمایه شـعر فارسی اقبال الهوری

اشعار اردوی  او از نظر به کارگیری واژه ها و ترکیبات و دیگر ویژگی های 
اقـبال در  تأثیر زبان فارسی است. شاید عـمده ترین  دلیل   شعری، تحت 
همانا  خود،  احساسات  و  افکار  اظهار  و  ابراز  برای  فارسی  زبان  گـزینش 
مـناسب  تشخیص  دادن زبان فارسی برای این کار بوده و دیگر اینکه شاید 
می خواسته شعرش را فراتر از محدوده زبان اردو قرار دهد و فکر و پیام 
جهانی خـود را بـه دوردسـت ترین نقاط زندگی فارسی  زبانان  برساند. با 
این حال، سرودن این همه آثار به زبان فارسی آن هم اشعاری که سرشار 
از مفاهیم  عـالی  عـرفانی، فلسفی، انسانی و اجتماعی است، کار ساده ای 

نیست و جز از فردی نابغه ، خودجوش  و سختکوش برنمی آید.

زبان شـاعران گـذشته  برگزید،  اشعار خود  اقبال در سرودن   زبانی  که  
ایران  و شبه  قاره است. او با مطالعه و رنج فراوان و با درنوردیدن مشکالت 
و تنگناهای سخن راه های  دشوار را پیموده و بـه مـنظور و مـقصود خود 
نایل شد زیرا بدون  تردید امکان دست یافتن بدین  پایه  در شـعر بـدون 
تالش و کوشش، حتی اگر انسان از زمره نوابغ هم باشد، ممکن  نیست. 
اقبال با نبوغ ذاتی  خـود و مـداومت  در مطالعه دیوان پارسی گویان  هند 
و ایران و آشنا شدن  با ظرایف و دقایق ادبی و هنری اشـعار، سـبک های 
دوره های مختلف را آزموده و با آنها دست و پنـجه  نـرم  کرده و از تـمام 
شاعران صاحب سبک  دوره های  مختلف شعری  بـهره  گـرفته  و در نهایت 

خود به زبان  و سبک خاصی دست یافته است.
تـشبیهات   کاربـرد  احساس،  جذبه،  بیان،  سالمت  و  سادگی  اقبال 
سـبک  از  را  تـعقید  از  سخن   بودن  دور  و  طبیعی  و  ساده  استعارات   و 
خـراسانی و شـاعران بـرجسته این سبک گرفته و بـا بـهره گیری از آن، 
افکار جالب و مترقبانه ای را بیان کرده است. کتاب ها و مقاالت متعددی که 
درباره ارتباط اقبال با حافظ و مولوی نوشته شده ،حـق  مطلب را تا حدودی 
ادا کرده است و در حیطه ادبیات تطبیقی، همواره بحث مقایسه اقبال با 

شاعران دیگر از جمله  مولوی، حافظ و دیگران بسیار مطرح بوده است.
جمله  از  معنوی  و  لفظی  صنایع  انواع  و  آوردن   کالم   رنگینی  اقبال 
تشبیهات، استعارات نادر، تلمیحات و ترکیبات غریب را از سبک  عراقی 
نکته چینی  به  حافظ   خود،  پیشوای  همچون  اقبال   است.  گرفته  وام  به 
وی،  است.  پرداخته  خـود  هـم عصران  و  گـذشتگان  آثار  از  گزینی  به  و 

متفکر و اندیشمندی به شمار می رود که مسایل  فکری ، ادبی  و زبانی 
مأخوذ از آثار گذشتگان را در کارخانه ذهنش  با افکار فـلسفی،   ذوقـی و 
احساسی خود چنان زیبا و هنرمندانه درآمیخته و کالمی خلق کرده است 
که عظمتی هنرمندانه دارد و لطافت و حالوتی  که  مـشتاقان شعرش به 

جان خریدار آن هستند.
شـعر اقبال هرچند که رنگ و بوی شعر شاعران قدیمی را دارد اما این 
بدان  معنا نیست  که از مسایل روز و روح عصر خود تأثیر نپذیرفته باشد. 
اقبال  درباره  که  فارسی ای  مقاالت  و  کتاب ها  مطالعه  و  خطاب ها  این  از 
نگارش یافته، برمی آید که  سبک  اقبال به سبک عراقی نـزدیک تر اسـت و 
مختصات ۲ سبک خراسانی و هندی در آن کمتر دیده  می شود و به قول 
محمد ریاض »اقبال، شاعر عارف است و رمز و ایما و تمثیل های  وی ، سبک 

شعرای متصوف، مانند سنایی و عطار و رومی را دارد." 
اقبال در اشعار و مقاالت  و سخنرانی های خویش پیوسته از دادگستری، 
و  قضاوت  تقوا،  عدالت،  شجاعت،  عبادت،  همسرداری،  سـیاستمداری، 
غـنای طـبع عـلی)ع(سخن می گوید و خدمات و اعمال امام علی)ع( »این 
مرد تـاریخ« را که دوسـت و دشمن بدان معترف هستند، تجلیل  و تکریم  
می کند. از این  رو است که نخستین منظومه اقبال به فـارسی، »سـپاس 
جناب امیر« نام دارد که در مناقب حـضرت عـلی)ع(سروده شـده و در 
میان  مسلمانان  اقـبال  اشـتهار  و موجب   به چاپ رسیده  مـخزن  مـجله 

شبه قاره هند و پاکستان شده است.
ای محو ثنای تو زبـان ها /ای یوسـف کاروان جان ها

ای  ماحی نقش باطن من/ ای فـاتح خیبر دل من
ای ِسر وجـوب  و امـکان/تفسیر تو سوره های قرآن

الهام  آن  از  و  دارد  ویژه  توجه  نیز  عاشورا  حسین)ع(و  امام  بـه  اقـبال 
 می گیرد و می گوید: "حسین به ما تعلیم داد که بـا در نـظر گرفتن این 
هدف  بزرگ  و مداوم ، مـرگ سـرخ را که فـردای زندگی ابدی مـا را رقـم 
می زند، با بینش انـقالبی و قـاطعیت ، بدون سکون انتخاب نماییم. عاشورا 
جنگیدن،  حسین وار  و  مردن  حسین وار  کردن،  زندگی  حسین وار  ما  به 
شهادت  آن  از  باالتر  و  پذیرفتن  را  شهادت   و  داشتن   ایمـان  حـسین وار 
را بـا آگـاهی انتخاب کردن و در مـسیر رضـای حـق قرار دادن، آموخته 
است. آنـجاست که با حق می میری و زندگی جاودانه ای را آغاز می کنی" 

او می گوید:
رمز قرآن از حسین آموختیم / ز آتِش او شعله ها انـدوختیم  

همچنین اقبال آگاهی خوبی از جامعه غرب داشـت و بـا زیر و بـم آن 
آشـنا بـود، بنابراین با درک کامل، فـرهنگ غـرب را فاقد یک ایدئولوژی 
جامع انسانی می دانست و پیوسته یادآور می شد که فرنگ در ماده پرستی 

غرق است و از روحانیت و معنویت دور مانده است.
سرانجام عالمه الهوری

اقبال الهوری در ۱۹۳۴ میالدی به گلودرد مبتال شد و در  ۱۹۳۸ به 
تنگی نفس و ضعف قلب دچار شد و سرانجام این دانشمند بزرگ که به 
راستی احیاگر سترگ فکر دینی در مشرق زمین بود، ۲۱ آوریل ۱۹۳۸ 

میالدی در ۶۱ سالگی  در پاکستان چشم از جهان فرو بست.

سرویس اقتصادی کرمان امروز
 

در شرایطی که ماندن در خانه از هر موضوعی برای سالمتی ما و خانواده 
واجب تر است، فروشگاه های اینترنتی خرید را برای ما بسیار راحت کرده اند. 
در این سبک از خرید می توانیم در خانه بنشینیم و کاالی مورد نیاز خود 
را در فروشگاه های مختلف اینترنتی از نظر طرح و شکل و قیمت بررسی 
و بهترین را انتخاب کنیم. و در نهایت بسته های خود را در منزل تحویل 
بگیریم بدون اینکه مجبور شویم خانه را ترک کنیم. اما برای اطمینان پیدا 

کردن از امنیت در خرید خود چه باید بکنیم؟
فروشگاه و شهرت آن را بشناسید

اگر فروشگاهی که قصد خرید از آن را دارید از قبل می شناسید، بدون 
نگرانی خرید خود راانجام دهید، چون در صورت بروز مشکل در خرید، 
را  فروشگاهی  اگر  است.  شما  مشکل  رفع  و  پاسخگویی  آماده  فروشگاه 
برای خرید نمی شناسید، می توانید از تجربه خرید دوستان و نزدیکان تان 
فروشگاه  به سایت  نبود،  باز  برای تان  راه هم  این  اگر  اما  بهره مند شوید. 
مدنظرتان بروید، اعتبار سایت را با داشتن نماد الکترونیک در پایین صفحه 
بسنجید و نظرات کاربران و مشتریان فروشگاه را بررسی کنید و نسبت 
به آن خرید انجام دهید. در صورت نبود این موارد، سعی کنید فروشگاه 

دیگری را برای خرید بررسی کنید.
هیچ ارزانی بیش از حدی بی حکمت نیست

از  پایین تر  بسیار  قیمتی  با  را  خود  محصوالت  که  آنالین  فروشگاه های 
حد بازار به فروش می رساند، مشکوک هستند پس باید هوشیارتر باشید. 
به  پایین عرضه می شود،  از حد  با قیمتی بیش  در صورتی که محصولی 

این نکته توجه کنید که ممکن است محصول از راه های قانونی خریداری 
نشده باشد یا تقلبی باشد. گاهی نیز، محصولی با قیمت ناچیز برای فروش 
آگهی می شود و شما سفارش می دهید، مدتی بعد با شما تماس می گیرند 
و از نبود موجودی محصول در انبار می گویند، بعد کاالهای دیگری را به 
شما پیشنهاد می دهند که نه آن قیمت مطلوب را دارد و نه آن کیفیت 

مدنظر شما.

شرایط حمل و نقل شرکت را بررسی کنید
برخی از فروشگاه ها هزینه های گزافی برای حمل و نقل و ارسال کاال ثبت 
می کنند که ممکن است حتی از تخفیف احتمالی که به خرید شما داده اند 
بیشتر شود. باید پیش از ثبت سفارش از هزینه ارسال مطلع شوید و با 
علم به این موضوع، خرید خود را انجام دهید. نسبت به فروشگاه هایی که 
مدت زمان ارسال را بیش از ۱۰ روز تعیین می کنند، محتاط عمل کنید.

از فروشگاهی که اطالعات اضافه می خواهد، پرهیز کنید
از  اطالعات کلی  ثبت سفارشات  اینترنتی در هنگام  فروشگاه های  تمام 
هیچ  اما  می خواهند  از شما  را  ایمیل  و  آدرس  تماس،  نام، شماره  جمله 
فروشنده ای به اطالعاتی مانند شماره حساب و موارد اینچنینی نیاز ندارد. 
را در  از جمله عالیق و سلیقه شما  فروشگاه ها سوال های عمومی  برخی 
لیست ثبت نام خود قرار می دهند که تمام آنها باید اختیاری باشد و شما 
باید در ارائه اطالعات محتاط باشید. در یک کالم راه را بر شرکت هایی که 

به حریم خصوصی شما احترام نمی گذارند، ببندید.
آیا برای خرید نیاز به ایجاد رمز عبور دارید؟

کاربری  هنگام خرید، یک حساب  می خواهند  از شما  فروشگاه ها  اغلب 
با رمز عبور باز کنید، در صورتی که امکان خرید بدون باز کردن حساب 
کاربری وجود دارد، به شما پیشنهاد می شود بدون باز کردن حساب، خرید 
خود را انجام دهید اما اگر این کار الزامی است، رمز عبوری منحصر به فرد 

انتخاب کنید تا امنیت کافی را برای شما فراهم کند.
آیا سایت ایمن است؟

بر  خود  شخصی  کارت  اطالعات  کردن  وارد  از  پیش  خرید،  هنگام  در 
روی درگاه فروش، به این نکته توجه داشته باشید که آدرس وب سایت در 
صفحه با "https:" شروع شود، نه "http:" این اطالعات کوچک به شما 
می گوید وب سایت برای محافظت از اطالعات شما امن و رمزگذاری شده 

است. پس به حرف s توجه کنید.
رمز دوم پویا امنیت خرید را تضمین می کند

و  اینترنتی  کالهبرداری های  خطر  از  ماندن  ایمن  برای  راه  بهترین 
فیشینگ، استفاده از رمز دوم پویاست. حاال که این امکان برای شما فراهم 

شده است، با استفاده از آن جلوی خطرات احتمالی را بگیرید.
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روحانی در گفتگو با سرلشکر سالمی:
پرتاب ماهواره »نور« به فضا یک موفقیت ارزشمند ملی است

رئیس جمهوری پرتاب موفقیت آمیز ماهواره »نور« به 
فضا را یک موفقیت ارزشمند ملی دانست و از سردار 
متخصصین  همه  به  را  وی  تشکر  خواست  سالمی 

فضایی در سپاه پاسداران ابالغ کند.
اطالع  پایگاه  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
حسن  حجت االسالم  جمهوری،  ریاست  رسانی 
با سردار سرلشکر حسین سالمی  روحانی در گفتگو 
»نور«  دفاعی  ماهواره  موفقیت آمیز  پرتاب  تبریک  با 
و  ارزشمند ملی دانست  را یک موفقیت  به فضا، آن 
کارکنان  به  را  وی  تقدیر  و  تشکر  ایشان خواست  از 
سپاه  در  فضایی  متخصصین  همه  و  سپاه  هوافضا 

پاسداران، ابالغ نماید.
رئیس جمهوری با تبریک موفقیت متخصصان جوان 
ماهواره  پرتاب  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
»نور« به فضا، گفت: این دستاورد در شرایط بیماری 

کرونا و نگرانی مردم، ارزش مضاعف داشت.
وی با تقدیر از همراهی و همکاری موثر نیروهای سپاه 
به ویژه بسیجیان در مقابله  انقالب اسالمی  پاسداران 
با کرونا در کشور از جمله ارائه خدمات بهداشتی در 
طرح غربالگری و در اختیار گذاشتن امکانات پزشکی 
خوشبختانه  گفت:  مبتالیان،  درمان  برای  درمانی  و 
کشور  در  خوبی  بسیار  انسجام  و  همبستگی،وحدت 

برای مقابله با کرونا ایجاد و توام با توانایی و کارآمدی 
کادر پزشکی و درمانی توانست موثر عمل کند.

نیروها  همه  انسجام  و  وحدت  اینکه  بیان  با  روحانی 
در مقابله با کرونا موجب آرامش مردم در این شرایط 
برای  فضا  این  از  تا  کنیم  تالش  باید  و  بوده  سخت 
دستیابی به موفقیت در دیگر عرصه ها استفاده کنیم، 
همه  تنش  بدون  و  همگانی  هماهنگ  تالش  افزود: 
و  توانایی  دهنده  نشان  یکدیگر  دوشادوش  نیروها 
کارآمدی نظام در مقابله با ویروسی است که اینگونه 

کشورهای جهان را با خود، درگیر کرده است.
رئیس جمهوری با اشاره به برخی اقدامات تحریک آمیز 
بیگانگان در منطقه و ضرورت حفظ هوشیاری در برابر 
این تحرکات، خاطرنشان کرد: قدرت، توان و آمادگی 
پاسداران  سپاه  به ویژه  کشور  مسلح  نیروهای  دفاعی 
مبارزه  و  امنیت  و  ثبات  حفظ  چارچوب  در  همواره 
با تروریسم در منطقه، مورد استقبال آزادی خواهان 

جهان بوده است.
تقدیر  با  گفتگو  این  در  نیز  سالمی  حسین  سردار 
سپاه  موفقیت  به  جمهوری  رئیس  توجه  حسن  از 
ادامه  با  کرد  امیدواری  ابراز  نور،  ماهواره  پرتاب  در 
موفقیت های  و  دستاوردها  آینده شاهد  در  روند  این 

بیشتری در حوزه دفاعی کشور باشیم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی همچنین 
ارائه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات این نیرو  ضمن 
در مسیر مقابله با کرونا در کشور و همراهی با سایر 
تمام  ابتدا  از  سپاه  گفت:  مسیر،  این  در  دستگاه ها 
ظرفیت خود را برای مقابله با شیوع کرونا در کشور 
در  بیماری  این  کامل  رفع  تا  همچنان  و  کرد  بسیج 
به  ارائه کننده خدمات  کنار مردم و همه بخش های 

مردم خواهد بود.
هر  از  بیش  امروز  اینکه  بر  تاکید  با  سالمی  سردار 
زمانی در کشور به وحدت و انسجام نیاز داریم، گفت: 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی همواره برای مقابله با 
تامین  و  تروریسم  با  مبارزه  دشمنان،  زیاده خواهی 
ثبات و امنیت پایدار در منطقه در آمادگی کامل قرار 

دارد.

خبرگزاری ایسنا:  نرخ مرگ و میر روزانه بر اثر ابتال 
به کرونا در اسپانیا به کمترین میزان خود در بیش از 
یک ماه گذشته رسید و دولت اسپانیا اعالم کرد که 

پیک کرونا در کشور به پایان رسیده است.
اسپانیا پس از ایاالت متحده آمریکا و ایتالیا رتبه سوم 

جهان را از لحاظ شمار جان باختگان داراست.
تعداد کل موارد قطعی ابتال به کرونا در اسپانیا به ۲۱۹ 

هزار و ۷۶۴ نفر رسیده است. افزایش شمار مبتالیان 
جدید در اسپانیا بر اساس تست های تشخیصی ویژه 

بسیار پایین تر از روزهای قبل بوده است.
با  کرد  اعالم  اسپانیا  بهداشت  وزیر  ایال،  سالوادور 
رعایت تمهیدات بهداشتی الزم و احتیاط های ضروری 
این  جنبه های  از  بسیاری  بودن  ناشناخته  دلیل  به 
ویروس، منحنی رشد این اپیدمی معکوس شده است 

که به دولت این اجازه را می دهد از اواسط ماه مارس 
محدودیت های  کاهش  به  اقدام  تدریجی  صورت  به 

قرنطینه در کشور کند.
وی هم چنین گفت: »دولت بر اساس معیارهایی اقدام 
محدودیت های  کاهش  و  ممنوعیت ها  برداشتن  به 
قرنطینه در کشور خواهد کرد که ما امروز بعد از ظهر 
بر سر این موضوع با اعضای دولت گفت وگو خواهیم 

کرد.«
به منظور رفع ممنوعیت ها و کاهش محدودیت های 
 ۱۰۰ از  بیش  نباید  روز  دو  برای  حداقل  قرنطینه 
شود  گزارش  منطقه  یک  در  ابتال  جدید  مورد  هزار 
بخش  تخت های  از  نیمی  از  بیش  باید  اینکه  یا  و 
مراقبت های ویژه ی بیمارستان های آن مناطق خالی 

بوده باشند.

پست های  و  توئیت ها  به  وقتی  روزها  این 
احتماال  می کنید،  نگاه  دوستانتان  اینستاگرامی 
عکس ها و تجربه های آنان از پختن نان و شیرینی به 
خصوص نان بربری بیش از چیزهای دیگر تکرار شده 

است و البته مختص ایران و ایرانی نیست.
در  توالت  دستمال  قرنطینه  ابتدای  در  اینکه  با 
فروشگاه ها نایاب شده بود، اما آنچه در حال حاضر 
و  نان  آرد  شده  کمیاب  مختلف  کشورهای  در 

شیرینی پزی است.
قرنطینه  دوران  در  شیرینی  و  نان  پخت  چرا 

همه گیر شد؟
دلیل این موضوع عالوه بر اختالل در روند تولید و 
عرضه، می تواند تمایل مردم به پخت نان در خانه 

باشد. آمار جستجو برای دستور پخت نان در موتور 
جستجوگر گوگل و تعداد ویدئوهای مرتبط با طرز 
این  اجتماعی  شبکه های  و  یوتیوب  در  نان  تهیه 

فرضیه را تصدیق می کند.
دولت اسپانیا اخیرا در گزارشی از چهار برابر شدن 
فروش آرد در فروشگاه ها در هفته سوم قرنطینه خبر 
داده و فرانسه می گوید که فروش آرد در این کشور 

۱۴۰ درصد افزایش یافته است.
کردن  تبدیل  به  مردم  گرایش  دلیل 

آشپزخانه هایشان به نانوایی  آماتور چیست؟
روان شناسان می گویند که پخت نان و شیرینی ضد 
استرس است و تاثیر آرامش بخش و تسکین دهنده 

دارد زیرا نیاز به صبر و حوصله، دقت و تمرکز دارد.

از طرف دیگر پختن نان های سنتی که روش پخت 
آن از نیاکان و پیشینیان به ما رسیده به نوعی باعث 

حس افتخار و اعتماد به نفس می شود.
محققان می گویند که انجام کارهای کوچک خالقانه 
در هر روز می تواند ما را از افکار دلهره آور و اندیشیدن 
با  پژوهشگران  این  کند.  دور  استرس زا  مسائل  به 
بررسی زندگی روزمره ۶۵۸ نفر دریافتند که آشپزی 
یکی از موثرترین کارها برای تغییر روحیه و رهایی از 

استرس روزانه برای آنهاست.
نبود چشم انداز دقیق از زمان پایان بحران کرونا و 
حوادث آینده موجب افزایش اضطراب و سردرگمی 
افراد شده است، یکی از راه های مناسب برای کاهش 
استرس سپری کردن مسیر منظم و دقیق پخت نان 

و شیرینی است که در آن فرد احساس کنترل بر 
امور را پیدا می کند.

بربری نان محبوب نان پزهای آماتور در ایران
اگر نگاهی به عکس های کاربران شبکه های اجتماعی 
چه داخل و چه خارج از ایران بیندازید می بینید که 
در میان انواع و اقسام نان ها، بربری محبوب ترین نان 

برای پخت در خانه است.
و  بربری  نان  تهیه  طرز  برای  گوگل  در  جستجو 
اخیر صعود  ماه های  در  آن  جزئیات  درباره  پرسش 
برای پخت  تکاپوی مردم  چشمگیری داشته است. 
یافته  افزایش  آنچنان  روزها  این  در  و شیرینی  نان 
که حتی تبدیل به چالشی جدید و رقابتی »لذیذ« 

شده است.

نور  دریافتند  آمریکا  ملی  امنیت  سازمان  متخصصان 
خورشید ویروس کرونا را به سرعت نابود می کند.

به گفته مشاور فنی سازمان امنیت ملی آمریکا، محققان 
نور  در  موجود  ماوراء بنفش  پرتوهای  دریافتند  دولتی 
خورشید توانایی از بین بردن ویروس کرونا را دارد و این 
تابستان  فصل  در  را  بیماری  شیوع  کاهش  به  امید  امر 

افزایش می دهد.
به گفته او: »مهمترین مشاهدات این متخصصان حاکی از 
آن است که نور خورشید موجب نابودی ویروس کرونا در 
سطوح و هوا می شود. دما و رطوبت باال نیز اثر مشابهی 
با دشواری مواجه  را  ادامه حیات آن  بر ویروس دارند و 

ملی  مرکز  در  تحقیقات  این  عمده  بخش  می کنند.« 
آمریکا  متقابل  اقدامات  و  زیستی  دفاع  تحلیل  و  تجزیه 
واقع در مریلند انجام گرفته است. بر اساس این تحقیقات 
کاهش  برای  الزم  زمان  مدت  )یعنی  ویروس  نیمه عمر 
تعداد ویروس ها به میزان نصف تعداد اولیه( در دمای ۲۱ 
و رطوبت ۲۰ درصد در سطوح  تا ۲۴ درجه سانتیگراد 
غیرمتخلخل مانند دستگیره در و فوالد ضدزنگ، معادل 
۱۸ ساعت است؛ اما با افزایش رطوبت تا ۸۰ درصد، نیمه 
عمر آن به ۶ ساعت کاهش می یابد و با اضافه شدن نور 
خورشید به معادله، این زمان به ۲ ساعت تقلیل می یابد.  
همچنین نیمه عمر ویروس به شکل معلق در هوا در دمای 

۲۱ تا ۲۴ درجه سانتیگراد و رطوبت ۲۰ درصد، حدود یک 
ساعت است که با تابش پرتوهای نور خورشید این زمان به 

۱.۵ دقیقه کاهش می یابد.
تابستان  نتایج، در شرایط مشابه آنچه در  این  بر اساس 
این ویروس کاهش خواهد  انتقال  ایجاد می شود، شدت 
بازبینی  برای  تحقیقات  این  حاضر  حال  در  البته  یافت. 
نظر  اظهار  علت  همین  به  و  نشده  منتشر  متخصصان 
تخصصی در مورد متودولوژی و یافته های این تحقیقات 
نور  که  شده  مشخص  قبل  مدت ها  است.از  دشوار 
ماوراء بنفش موجب نابودی مواد ژنتیکی و قابلیت تولید 
مثل ویروس شده و دارای اثر ضدعفونی کنندگی است. 

اما سوال اصلی اینجاست که شدت و طول موج پرتوهای 
ماوراء بنفش مورد استفاده در آزمایشات چه میزان بوده و 
آیا این مقادیر با ویژگی های نور خورشید در تابستان تا 

چه حد منطبق است.
به گزارش ایرنا، ویروس کرونا اواسط ماه دسامبر ۲۰۱۹ 
این  از  ابتدا  واقع در مرکز چین گزارش شد.  ووهان  در 
بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد؛ اما کمیسیون 
ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ )۹ دی( 
به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعالم کرد.  
این ویروس در دو ماه گذشته بیش از ۱۰۰ کشور و منطقه 

را درگیر کرده است.

کمترین نرخ مرگ ومیر کرونا در کدام کشور است؟

چرا پخت نان در دوران قرنطینه همه گیر شد؟

سازمان امنیت ملی آمریکا:
نور خورشید ویروس کرونا را به سرعت نابود می کند

کالهبرداری های میلیاردی با 

شگرد ادعای ارتباط با اجنه !
مرد ثروتمندی است که در آخرین روز های سال گذشته شکایتی را علیه دو 
جوان کالهبردار مطرح کرده بود، درباره چگونگی ماجرا به کارشناس اجتماعی 

کالنتری احمدآباد مشهد توضیحاتی ارائه داد.
 آن ها چنان مرا از حوادث و پدیده های ماوراءالطبیعه ترسانده بودند که حتی 
کنم،  مطرح  ام  خانواده  افراد  نزدیک ترین  با  را  موضوعات  این  نمی کردم  جرات 
فقط برای فرار از چنگ اجنه و باطل شدن طلسم جادو، میلیون ها تومان پول 
پرداخت می کردم تا جایی که آن شیادان با سوءاستفاده از عواطف و احساسات 

مذهبی من بیشتر از ۳۰۰ میلیون تومان کالهبرداری کردند و ...
راز  و  زد  دریا  به  دل  که  است  ثروتمندی  مرد  اظهارات  از  بخشی  این ها 
برای پلیس فاش  را  اجنه  با  ارتباط  ادعای  با شگرد  کالهبرداری های میلیاردی 
کرد. این مرد میان سال که در آخرین روز های سال گذشته شکایتی را علیه دو 
جوان ۳۰ ساله مطرح کرده بود، درباره چگونگی ماجرا به کارشناس اجتماعی 
کالنتری احمدآباد مشهد گفت: از سال های دور به خاطر اعتقادات مذهبی ام 
در بسیاری از هیات ها شرکت می کردم تا این که بسیاری از تجار و بازاریان نیز 
با من همراه شدند و به همین دلیل جلسات دوره ای خانگی و خانوادگی به راه 
انداختیم که در این جلسات معنوی از خواندن دعا و سخنرانی لذت می بردیم. 
در این میان و از چند سال قبل، دو جوان تبعه خارجی با ظاهری موجه و صوت 
زیبایی که داشتند، طرح دوستی با من ریختند به طوری که من هم آن ها را 
برای شرکت در این جلسات خانوادگی دعوت می کردم تا اشعاری را با صدای 
زیبایشان دکلمه کنند، ولی آرام آرام آن ها وانمود کردند که با اجنه در ارتباط 
حق  ولی  می پیوندد،  حقیقت  به  که  می بینند  خواب هایی  گاهی  و  هستند 
ندارند این خواب ها را بازگو کنند چرا که در آن صورت نه تنها ارتباط خودشان 

با ماوراءالطبیعه را از دست می دهند بلکه آثار منفی نیز به بار خواهد آورد.
خالصه، کالم آن ها طوری در وجودم می نشست که چشم و گوش بسته به همه 
حرف هایشان اعتماد داشتم و عمل می کردم. آن ها حتی اعتماد بسیار دیگری 
از اعضای این دورهمی دوستانه خانوادگی را جلب کرده بودند به گونه ای که 

مورد احترام همه اعضا بودند.
یک روز یکی از آن دو نفر با چهره ای گرفته و غمگین نزد من آمد و گفت: خواب 
دیده ام که همسر و فرزندت را اجنه طلسم کرده اند و من باید ۳۰ گوسفند 
قربانی کنم. آن زمان هر رأس گوسفند حدود یک میلیون تومان بود، من هم 
بدون تفکر ۳۰ میلیون تومان به او دادم تا این کار را برایم انجام بدهد. این تازه 
آغاز ماجرا بود. مدتی بعد، دوست آن جوان هم به محل کارم آمد و از خواب های 
آشفته اش سخن گفت که روح پدرم به دلیل گناهانش در برزخ سرگردان است 
و چشم یاری به من دارد. او آن روز مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای نذر و نیاز و 
قربانی کردن ده ها رأس گوسفند از من گرفت تا با ذبح کردن آن ها روح پدرم آزاد 
شود. من پول ها را به او می دادم بدون آن که حتی ذره ای به ماجرای کالهبرداری 
و ادعا های دروغین آن ها فکر کنم. آن ها در حرف هایشان چنان مرا از حوادث و 
پدیده های ماوراءالطبیعه ترسانده بودند که حتی جرات تردید یا شک در گفته 
هایشان را نداشتم. آن ها در طول این مدت با همین شگرد با اجنه و خواب های 
گاه و بیگاهشان بیشتر از ۳۰۰ میلیون تومان از من کالهبرداری کردند. آن ها با 
توسل به همین شیوه از دیگر اعضای جلسه که همه آن ها از تاجران سرشناس 
و پولدار بودند، مبالغ زیادی راکالهبرداری کرده بودند، اما با آن که همه یکدیگر 
نمی کردند چرا که  بازگو  برای همدیگر  را  این ماجرا  را می شناختند هیچ گاه 
می ترسیدند تاثیر این سحر و جادو ها از بین برود و دوباره اجنه در روح آن ها 

رسوخ کند.
در  از همکارانم  یکی  که  فهمیدم  زمانی  را  آن ها  ماجرای کالهبرداری  خالصه، 
به گفت وگوی دوستانه نشستم،  او  با  بود، وقتی  با همسرش  کشاکش طالق 
ناگهان حیرت زده شدم، او گفت: از آن جوان تبعه خارجی شنیدم که همسرم 
به من خیانت می کند و اکنون در آخرین مراحل طالق توافقی هستیم. آن جا 
بود که فهمیدم همه ادعا های آن دو جوان دروغ است و هرکدام از دوستان و 

همکارانم را به طریقی سرکیسه کرده اند، اما ای کاش ...
شایان ذکر است، با کسب مجوز های قضایی و صدور دستورات ویژه ای از سوی 
دستگیر  مذکور  متهم  دو  احمدآباد(  کالنتری  )رئیس  مجدی  احمد  سرهنگ 
شدند و اعتراف کردند که برای فرد دیگری به صورت درصدی کار می کنند. آن ها 
در حالی با ۱۴ شاکی رو به رو شدند که تحقیقات با دستورات خاص قضایی 

توسط ماموران زبده دایره اطالعات کالنتری ادامه دارد.

قتل، پایان اختالف دو برادر عاشق
به  خانه اش  در  جوان  مردی  قتل  خبر  قبل  سال  یک  حدود  رکنا،  گزارش  به 
پلیس اعالم شد. وقتی مأموران پلیس به محل رفتند جسد مرد جوانی 
به نام کریم را پیدا کردند. شاهدان عینی به پلیس گفتند دقایقی قبل 
به  جسد  انتقال  با  بود.  آمده  او  مالقات  به  افغانستانی  مرد  این  برادر 
پزشکی قانونی تحقیقات برای دستگیری برادر مقتول به نام رحیم آغاز 
شد. ساعتی بعد خانه رحیم شناسایی و مأموران راهی محل شدند. اما 
مشخص شد وی و همسرش فریبا شبانه خانه را ترک کرده اند.با این 
حال ردیابی ها ادامه یافت و سرانجام یک هفته بعد متهم بازداشت شد. 
مرد افغانستانی ضمن اعتراف به قتل برادرش گفت: اختالف من و برادرم 
بر سر فریبا بود. چند سال قبل وقتی در افغانستان بودیم، من فریبا 
را دیدم و عاشقش شدم و تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم. مدتی بعد 
نمی دانستم آن دختر  اما  برادرم هم عاشق دختری شده  متوجه شدم 
کریم  رفتارهای  از  مدتی  از  بعد  کردم  ازدواج  وقتی  است  فریبا  همان 
با  گرفتم  تصمیم  هم  خاطر  به همین  است  فریبا  عاشق  که  فهمیدم 
همسرم به ایران بیایم. می خواستم خودم و همسرم از آنجا دور باشیم. 
اما برادرم که فکر می کرد من فریبا را از دست او گرفته ام کینه مرا به 
هیچ  و من  بود  ماجرا گذشته  این  از  نیم  و  بود. یک سال  گرفته  دل 
خبری از برادرم نداشتم تا اینکه متوجه شدم به ایران آمده است. من 
حتی با خانواده ام در تماس نبودم که مبادا کریم ردی از من پیدا کند. 
او به من گفت برادرت به  یک روز یکی از هم والیتی هایم را دیدم و 
ایران آمده و دنبال تو می گردد. کسی نمی دانست اختالف من و کریم 
بر سر چیست و فکر می کردند اختالف مالی داریم. اما یک روز متوجه 
شدم برادرم خانه ام را پیدا کرده و به سراغم آمده است. هر چند وقتی 
فریبا در را بازکرده و گفته بود که من نیستم او هم رفته بود اما همین 

آمدنش من را بشدت عصبانی کرد.
آنجا  به  را پیدا کردم و  از طریق هم والیتی ام خانه کریم  متهم گفت: 
رفتم. گفتم چرا به ایران آمده ای و می خواهی زندگی مرا خراب کنی؟ 
اول گفت که به خاطر کار کردن به ایران آمده اما وقتی دوباره ماجرای 
اختالف گذشته را به زبان آورد درگیری بین ما باال گرفت او به من حمله 
کرد که من را بزند. از شدت عصبانیت ضرباتی بر بدنش وارد کردم و 

بعد هم بالفاصله به خانه برگشتم.
مرد جوان گفت: من از مرگ برادرم بسیار ناراحتم.همه اعضای خانواده ام 

می دانند که من آدم آرامی هستم و هرگز به کسی آسیبی نزده ام.
خبر  برادرش  و  شوهرم  دعوای  علت  از  من  گفت:  نیز  متهم  همسر 
نداشتم . فکر می کردم شوهرم از اینکه بشنود برادرش به دنبال او آمده 
از  است خوشحال می شود ولی نمی دانستم کار به قتل می رسد. بعد 
گفته های متهم، کیفرخواست علیه وی صادر و پرونده برای رسیدگی 
به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. هرچند پدر و مادر متهم 
اعالم گذشت کردند اما او به  لحاظ جنبه عمومی جرم به زودی پای میز 

محاکمه می رود.
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بیماری وحشتناکی که 

استخوانتان را سیاه می کند
قانقاریا یا سیاه ُمردِگی عفونتی است که اغلب در قسمتی از ماهیچه یا استخوان 

نمایان می شود و آن قسمت را سیاه و به مرور از بین می برد.
به گزارش خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران، قانقاریا 
به معنی بافت مرده است و  زمانی ایجاد می شود که زخم عفونت پیدا کند یا 
بافت در اثر وارد شدن آسیب دچار تخریب شود. قانقاریا می تواند در هر نقاطی از 
بدن رخ دهد، اما شایع ترین قسمت ها عبارتند از پا، انگشتان پا و ساق پا، انگشتان 
دست، دست، و ساعد است. خطرناک ترین جایی که ممکن است دچار قانقاریا شود 

احشای شکمی است.
 عالئم قانقاریا:

قانقاریا  از عالئم  با مردن عضالت و استخوان زیر آن  -سیاه شدن پوست همراه 
هستند.

-از نشانه های بیماری قانقاریا، ترق و تروق کردن پوست است در این حالت انگار که 
روی حباب های هوا در زیر پوست فشار آورده می شود.

-تورم و درد یا بی حس شدن ناحیه نیز از نشانه های شایع قانقاریا  از دیگر عالیم 
قانقاریا است.

بافت های  از زخم های موجود در  قانقاریا، ترشحات بدبو  -از عالئم شایع بیماری 
مرده است.

-تب خفیف تا ۳/۳۸ درجه سانتیگراد نیز از نشانه های بیماری قانقاریا است.
علل بیماری قانقاریا

-جریان خون می تواند در موارد پایین متوقف و در نهایت قانقاریا ایجاد شود.
-عفونت با باکتری کلستریدیوم پرفرنژانس می تواند منجر به بیماری قانقاریا شود.

-از دیگر علل به وجود آمدن بیماری قانقاریا تشکیل لخته خون در یک سرخرگ 
است.

-آسیب بافتی در اثر حوادث، جراحی، یا زخم های سوراخ کننده عمقی می تواند 
باعث ایجاد بیماری قانقاریا شود.

-له شدگی که باعث قطع جریان خون شود می تواند سبب بیماری قانقاریا شود.
-از دیگر علل بیماری قانقاریا تصلب شرایین )سفت و انعطاف ناپذیر شدن سرخرگ 

ها( است.
-سرمازدگی طوالنی مدت می تواند منجر به بیماری قانقاریا شود.

عوامل باال رفتن خطر ابتال به قانقاریا
-دیابت شیرین از عوامل اثر گذار در ایجاد بیماری قانقاریا است.

-جریان خون کم در یک بافت خاص می تواند باعث به وجود امدن بیماری قانقاریا 
شود.

-سن باال، از عوامل تاثیر گذار بر ابتال به بیماری قانقاریا است.
-سیگار کشیدن، از عوامل موثر در ایجاد بیماری قانقاریا است، زیرا باعث اختالل 

در خونرسانی می شود.
-سوء مصرف الکل، که در کار رگ های خونی اختالل ایجاد می کند می تواند منجر 

به قانقاریا شود.
 انواع بیماری قانقاریا

قانقاریای خشک و تر. بسیاری از علل بیماری قانقاریای خشک، عفونی )میکروبی( 
وجود  به  باکتری  اثر  در  یعنی  است،  عفونی  تر،  قانقاریای  انواع  اما  بود.  نخواهد 
می آیند. محل رایج بروز هر دو نوع قانقاریا، شامل انگشتان دست و پا، بازو ها و 

ساق پا ها است.
قانقاریای تر

قانقاریای تر که نام مرطوب نیز خوانده می شود، یکی از خطرناک ترین انواع این 
بیماری است که  اگر درمان نشود، بیمار دچار عفونت خون )سپسیس( می شود و 

بعد از چند ساعت و یا چند روز فرد می میرد.
اگر قسمتی از بدن دچار عفونت شود و عفونت آن درمان نشود، به علت ورم بافت 
در آن محل، خون کافی به آنجا نخواهد رسید و گاز و مواد سمی باکتریایی تولید 
مرطوب  قانقاریای  آمدن  وجود  به  باعث  عوامل  این  همه  نتیجه  در  و  می شوند 
می شوند و نیز کم شدن جریان خون به علت بریدگی و یا آسیب عروقی می تواند 
قانقاریای مرطوب را ایجاد کند. قانقاریای مرطوب دارای ترشحات آبکی و یا چرکی 

در محل ضایعه است، به همین دلیل به نام مرطوب خوانده می شود.
قانقاریای خشک

اگر قانقاریای خشک عفونی نشود، باعث مرگ بیمار نخواهد بود. به هر حال این 
نوع از قانقاریا در اثر مرگ بافت ایجاد می شود. معموال قانقاریای خشک به کندی 
پیشرفت می کند و روز ها تا ماه ها طول می کشد. بسیاری از بیماری ها منجر به 

قانقاریای خشک می شوند.
هنگامی که رگ های خونی بسته می شوند و جریان خون به قسمتی از بدن قطع 
اغلب  قانقاریای خشک رخ می دهد.  تا چند روز  می شود، در عرض چند ساعت 
قانقاریای خشک، ضایعه ای سرد، خشک و بی رنگ و بدون ترشحات آبکی و یا 

چرکی است و به همین دلیل به نام خشک معروف است.
عالئم قانقاریای خشک

-بی حسی و سردی بافت از عالئم قانقاریای خشک است.
-تغییر رنگ بافت مبتال به قانقاریا )از قرمز به قهوه ای و در نهایت سیاه می شود(.

-بافت مبتال به قانقاریا، خشک و مومیایی می شود و ممکن است پوسته خارجی 
آن بیفتد.

نشانه های قانقاریای مرطوب
-ورم و درد شدید در منطقه درگیر از عالئم قانقاریای مرطوب است.

- ترشحات بد بو از بافت، از دیگر عالیم قانقاریای مرطوب است.
-در قانقاریای تر ظاهر بافت مرده، مرطوب و سیاه می شود.

-داشتن تب و نشانه های عفونت خون از دیگر نشانه های قانقاریای مرطوب است.
-از نشانه های قانقاریای تر، قرمز شدن بافت و خروج ترشحات آبکی و یا چرکی 

از آن است.
قانقاریا چگونه تشخیص داده می شود؟

آرتریوگرام: اشعه ایکس مخصوصی که انسداد در رگ های خونی را مشخص می کند.
آزمایش خون: در بیماری قانقاریا تعداد گلبول های سفید خون امکان دارد خیلی 

زیاد شوند.
سی تی اسکن: در بیماری قانقاریا به منظور بررسی اعضای داخلی بدن صورت 

می گیرد.
کشت بافت مبتال به قانقاریا و یا ترشح زخم برای شناسایی عفونت باکتریایی انجام 
اینکه  برای دیدن  زیر میکروسکوپ  قانقاریا،  به  بافت مشکوک  بررسی  می شود. 

سلول ها مرده اند یا نه، اقدام مفیدی است.
جراحی: برای یافتن و برداشتن بافت های مرده راهکار مناسبی است.

عکس برداری: تشخیص قانقاریا از طریق عکس برداری با اشعه ایکس یکی از مهم 
ترین اقدامات است.

انواع درمان قانقاریا
-قطع عضو مبتال شده به قانقاریا

-جراحی برای برداشتن بافت مرده و مبتال به بیماری قانقاریا
-عمل جراحی برای بهبود جریان خون در قسمت مبتال به قانقاریا

-تجویز آنتی بیوتیک برای درمان قانقاریا
-جراحی مکرر برای برداشتن بافت مرده و مبتال به قانقاریا

انواع راه پیشگیری از قانقاریا
برای پیشگیری از مبتال شدن قانقاریا حتما باید در صورتی که مبتال به دیابت 
لحاظ  از  مرتباً  را  پای خود  کنید.  رعایت  به دقت  را  درمانی  هستید، دستورات 
عالیم ناشی از بافت بیمار کنترل کنید. ناخن های خود را همیشه کوتاه نگاه دارید. 
کفش های راحت و اندازه پایتان بپوشید. سعی کنید آسیبی به بدنتان وارد نشود.

در صورت بروز عالئم عفونت )گرمی، تورم، قرمزی، درد یا حساس بودن به لمس( 
در یک آسیب پوستی، به پزشک حتما مراجعه کنید.

گفتنی است از کار افتادگی عضو بر اثر قطع و یا برداشتن بافت مرده از عوارض 
بیماری قانقاریا است .

بازیکنان  بیشتر  باعث شده  کرونا  ویروس  شیوع 
کار  به  دست  باشگاه ها  به  کمک  برای  فوتبال 

شوند.
به گزارش خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی 
با  ورزشی  رقابت های  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
تعلیق  حالت  به  کرونا  ویروس  گسترده  شیوع 
قبل  ماه   ۲ از  کرونا  ویروس  شیوع  است.  درآمده 
جمله  از  ورزشی  رقابت های  تمام  شده  باعث 
و  قطر  جهانی  جام  انتخابی   ،۲۰۲۰ المپیک 

لیگ های داخلی فوتبال لغو شود.
باعث  مختلف  کشور های  در  لیگ  بازی های  لغو 
ورشکستگی  آستانه  در  فوتبال  باشگاه های  شده 

قرار بگیرد.
ملی،  حامیان  مسابقات  نشدن  برگزار  دلیل  به 
باشگاه ها بدهند و چون  به  نیستند پولی  حاضر 
حق  نمی شود  پخش  تلویزیون  از  مسابقه ای 
پخشی هم به باشگاه ها نمی رسد. همین موضوع 
فوتبال جهان هم در  باعث شده حتی غول های 

خطر ورشکستگی احتمالی قرار بگیرند.

شرایط به گونه ای است که باشگاه ها در پرداخت 
مشکالتی  با  نیز  خود  کارمندان  ماهانه  حقوق 

مواجه هستند.
پس از این موضوع بود که برخی از باشگاه ها به 
فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( پیشنهاد دادند تا 
دستمزد بازیکنان خود را کاهش بدهند. با کاهش 
حداقل  می توانند  باشگاه ها  فوتبالیست ها  حقوق 

دستمزد کارکنان خود را پرداخت کنند.
البته باشگاه ها اعالم کرده اند که این کاهش از کل 
قرارداد نیست و فقط دستمزد بازیکن تا زمانی که 

مسابقات تعطیل است کم می شود.
قبل از اینکه مسئوالن فیفا این پیشنهاد را بررسی 
کنند، بازیکنان خودشان برای کمک به باشگاه ها 
دست به کار شدند و پیشنهاد کاهش دستمزد ها 

را اجرا کردند.
در گام اول ستاره های دنیای فوتبال اعالم کردند 
از ورشکستگی باشگاه ها  حاضرند برای جلوگیری 

تا ۳۰ درصد دستمزد خود را کاهش بدهند.
به  برای کمک  هم  برایتون  فوتبال  تیم  بازیکنان 

این باشگاه انگلیسی همین کار را انجام دادند.
باشگاه  که  شد  جالب  زمانی  ماجرا  این  البته 
در  کرد  اعالم  و  تشکر  خود  بازیکنان  از  برایتون 

حال حاضر به این کار نیاز نیست.
برتر  لیگ  بازیکنان  که  است  حالی  در  این   
کشورمان بی توجه به این موضوع هستند و حاضر 
نشدند بخشی از دستمزد خود را برای کمک به 

هستند  آن ها  درآمد  منبع  که  باشگاه هایی 
کمک  برای  ایران  بزرگ  بازیکنان  البته  ببخشند. 
به بیماران کرونایی کار های زیادی انجام داده اند.

علیرضا  نادری،  محمد  حسینی،  سیدجالل 
جهانبخش، مسعود شجاعی و ... برای جلوگیری و 
کنترل ویروس کرونا و کمک به بیماران مبتال به 

این ویروس کار های زیادی انجام داده اند.

فوتبالی ها برای مبارزه با کرونا دست به کار شدند

با فرارسیدن ۲۴ آپریل روز جهانی  همزمان 
پاراوالیبال، هشت ایرانی به پاس حضور موثر 
تقدیر  مورد  رشته  این  در  گیرشان  چشم  و 

قرار گرفتند.
خبرنگاران  باشگاه  ورزش  گروه  گزارش  به 

روز  آپریل   ۲۴ فرارسیدن  با  همزمان  جوان، 
پاس  به  ایرانی  هشت  پاراوالیبال،  جهانی 
سال   ۴۰ در  گیرشان  چشم  و  موثر  حضور 
قرار  تقدیر  مورد  فدراسیون،  این  فعالیت 

گرفتند.

والیبال  ملی  تیم  سرمربی  رضایی،  هادی 
ورزشکار  عنوان  به  کشفیا  علی  نشسته، 
بین المللی و نیز مسئولیت در بخش اجرایی، 
رمضان  فیروزی،  پرویز  ورزشکاران  میان  از 
صالحی، عیسی زیراهی،صادق بیگدلی، داود 

علی پوریان و ابراهیم فیروزی به عنوان داور 
بین المللی و فعال در حوزه داوری و تدریس 
مختلف  ادوار  در  موفق  حضور  دلیل  به 
رشته  این  در  آفرینی  افتخار  و  پارالمپیک 

مورد قدردانی قرار گرفتند.

دستگیری  از  بم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
فضای  در  جعلی  وام  اعطای  تبلیغ  با  که  فردی 
مجازی از شهروندان کالهبرداری می کرد، خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، سرهنگ اکبر نجفی، 
فرمانده انتظامی شهرستان بم گفت: شاکیان در 

اظهارات خود عنوان کردند در سایت های استارت 
وام  پیشنهاد  با  دیوار  سایت  و  شیپور  مثل  آپ 
خیریه  موسسه  یک  نام  به  اندک  بهره  با  بانکی 
روبه رو شده اند که از آنان خواسته شده مبالغی 
بیعانه  و  حق الزحمه  همچون  عناوینی  تحت  را 
برابر مبلغ بیعانه، وام دریافت کنند،  واریز تا ۱۰ 

دیگر  مبلغ،  این  دریافت  از  پس  کالهبرداران  اما 
پاسخگوی تماس ها نبودند.

شهر  اطراف  ساکن  که  کالهبردار  فرد  افزود:  او 
بوشهر بود و قصد فرار از کشور را داشت دستگیر 
شد که مبلغ تقریبی کالهبرداری شده توسط این 
شخص تنها در شهرستان بم بیش از ۲ میلیارد 

ریال بوده است.
او تصریح کرد: به شهروندان توصیه می شود فریب تبلیغات 
اغواگرانه مجرمان سایبری را نخورند و در صورت مشاهده 
هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق وب سایت پلیس 
فتا به نشانی www.cyberpolice.ir به پلیس 

فتا اطالع دهند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان گفت: حیوان زنده 
دیگر  آلوده  مواد  و  سطوح  مثل  دامی  محصوالت  و 
می توانند به صورت مکانیکی در انتقال ویروس کرونا 

نقش داشته باشند.
کرمان  استان  دامپزشکی  مدیرکل  رشیدی  حسین 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: در ارتباط با ویروس 
گرچه  داریم  تاکنون  که  اطالعاتی  اساس  بر  کرونا 

در  اما  است،  حیوانات  از  زیاد  احتمال  به  آن  منشاء 
بیماری  یک  عنوان  به  اخیر  پاندمی  و  حاضر  حال 
از  بیمار  افراد  از  انتقال  و  است  مطرح  انسان  واگیر 
انجام  آلوده  مواد  و  سطوح  یا  و  مستقیم  طریق 

می شود.
او افزود: تاکنون بحث انتقال ویروس کرونا از حیوان به 
انسان مطرح نیست، گرچه حیوان زنده و محصوالت 
دیگر می توانند  آلوده  مواد  و  مثل سطوح  دامی هم 

داشته  نقش  ویروس  انتقال  در  مکانیکی  صورت  به 
به  الزم  بهداشتی  توصیه های  ارتباط  این  در  باشند. 
کسانی که در صنعت تهیه و فرآوری محصوالت دامی 
نقش دارند از جمله کارگران کشتارگا ها و مراکز بسته 
را  الزم  بهداشتی  مراقبت های  که  است  شده  بندی 
رعایت کرده و از وسایل حفاظت شخصی مثل ماسک 

و دستکش و ... استفاده کنند.
رشیدی بیان کرد: لذا مصرف محصوالت دامی تحت 

بهداشتی  موازین  رعایت  با  و  دامپزشکی  نظارت 
مخاطره ای برای انتقال کرونا به انسان ندارد، کسانی 
باید  هستند  تماس  در  خانگی  حیوانات  با  که  هم 
مراقبت های الزم را مد نظر داشته باشند و تماس های 
با حیوانات داشته باشند، زیرا امکان  محافظت شده 
همانند  حیوانات  توسط  ویروس  مکانیکی  انتقال 
اشیاء وجود دارد و درصورت مشاهده هرگونه بیماری 
در حیوانات خانگی حتما با دامپزشک مشورت کنند.

یک  سقوط  حادثه  گفت:  سیرجان  اورژانس ۱۱۵  مسئول 
دستگاه پاراگالیدر در ارتفاعات سایت پروازی سلطان پیرغیب 
جان یک نفر خلبان پرواز را گرفت. به گزارش خبرنگار گروه 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان، نبی اهلل حیدرپور،مسئول 

اورژانس ۱۱۵ سیرجان گفت: یکی از خلبانان پروازی پاراگالیدر 
سیرجان به نام مهدی اسکندرزاده ۳۳ ساله با پرواز خود در 
سایت سلطان پیرغیب پس از دقایقی پرواز در منطقه سقوط 
کرد و بر اثر جراحات وارده جان باخت. او افزود: این خلبان در 

سایت پروازی یاد شده مشغول عملیات پرواز در ارتفاع ۱۰۰ 
متری بوده است و بر اساس اطالعات جمع آوری شده به علت 
شدت باد، بال پاراگالیدر دچار ریزش شده و به همین علت 
تعادل خود را از دست داده و به دیواره سایت که صخره ای 

بوده برخورد کرده و سقوط می کند.  تیم پاراگالیدر سیرجان 
با فعالیت مستمر دارای ۳۰ نفر خلبان پرواز است و به گفته 
جمعی از این خلبانان سایت یادشده نیازمند استقرار ایستگاه 

هالل احمر است.

تقدیر فدراسیون جهانی پاراوالیبال از هشت ایرانی

کالهبرداری با ترفند آگهی های جعلی وام قرض الحسنه کم بهره

اگر حیوان خانگی دارید مواظب انتقال کرونا باشید

جان باختن جوان سیرجانی در سقوط پاراگالیدر

خبر



یکشنبه 7 اردیبهشت ماه 2/1399 رمضان 1441/ 26 آوریل2020/سال بیست و چهارم شماره 3186 خبری. تحلیلی با زمینه فرهنگی. اجتماعی. ورزشی
 موسس و ناظر کیفی : یحیی فتح نجات      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد فتح نجات        مدیر داخلی: عفت حمیدی          سرپرست خبرنگاران: هما حجازی

سردبیر: مهدیه السادات میرمهدی حسینی       دبیر سرویس ورزشی: امید سالجقه         صفحه آرا: نرگس بامری                مدیر سازمان آگهی ها: محبوبه امامی صدر
نشانی: كرمان ـ میدان امام حسین )ع( ـ ابتدای بلوار باستانی پاریزی ـ بعد از اداره زمین شناسی جنوب خاوری ـ نرسیده به تاالر مهر

www. KERMANEMROOZ .com نشانی سایت رسمی كرمان امروز:
KM3127795@ yahoo.com نشانی ایمیل كرمان امروز:

زار
اف

رم 
نــ

ود 
انل

د
ما:

شــ
اه 

مر
 ه

فن
تل

روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

کرونا؛ نفرین زمین 

نوروز که در خانه مانده بودیم 

در طبیعت چه می گذشت!؟
بر  ـ  بارانی  اندازه ی برق آسمان در روزهای  به  اندک و  ـ هر چند  وقتی که نوری 
گذشته ی مِن نوعی می تابانیم و رفتار آزمندانه ی نوع بشر را با مام زمین ـ که ما را در 
آغوش پرمهرش پرورش داده استـ  مرور می کنیم، عرق شرم بر پیشانی هایمان می نشیند 
و انگشت ندامت به دندان می گزیم که چرا تنها طی یک قرن اخیر، صدها برابر هزاران 

سال زندگی اجداد و نیاکانمان، خسارت به زمین وارد آورده ایم!؟
ما که تا همین 60ـ 50 سال پیش، اندکی خاکروبه خاکستر از خانه بیرون می ریختیم که 
به سرعت جذب زمین می شد و در چرخه ای پایدار به شکل میوه و غالت و حبوبات به 
خانه ها بر می گشت، پدیده ی جدیدی به نام »زباله« ایجاد کرده ایم که مام زمین را به 

ستوه آورده است! 
هر روز، پهنه ی گسترده تری از زمین به گورستان زباله هایی بدل می شود که ریشه ی 
زندگی را می سوزاند. زباله ها و فاضالب های حاصل از کارخانه هایی که صاحبانشان 
کمترین احساس مسئولیتی نسبت به پسماندها نداشته و ندارند و حتی یک دهم وقتی که 
صرف اختراع و تولید فناوری های جدید کرده اند، به یافتن روش های دلسوزانه و علمی 
دفع زباله ها، اختصاص نداده و نمی دهند چرا که آموزگاری جز سرمایه داری وحشی و 
افسار گسیخته ای که فقط کسب سود هر چه بیشتر از زمین را دیکته می کند، نداشته و 
ندارند. برای درک ژرفای این فاجعه ی جهانی، می توانید گزارش های خبرگزاری ها و 
سازمان های حفاظت محیط زیست کشورها را در خصوص رهاسازی مقادیر بسیار زیادی 
پالستیک و پسماندهای سمی در دریاها و اقیانوس ها که گذشته از مرگ آبزیان، گوشت 
ماهیان را چنان آلوده می کند که زمینه ی بیماری های کشنده ای نظیر سرطان را فراهم 

می آورد و دیگر مشکالت موجود در این بستر را مطالعه کنید.
بر طبل  افتاده ترین روستاها و کوبیدن  تا دور  اقتصادی  فاقد توجیه  احداث جاده های 
گردشگری روستایی، پیش از آموزش مردم در زمینه حفاظت از آب و خاک و هوا، مام 

زمین را نگران کرده است.
ضعف آموزش در این زمینه به حدی است که آب های روان با زباله دانی اشتباه گرفته 
می شود و مردم ظرف های یکبار مصرف غذا، بطری های خالی نوشابه و حتی پوشک 
آلوده ی نوزادان خود را در آب هایی می اندازند که به قول روانشاد سهراب سپهری، 
شاعر دردآشنای معاصر، قرار بود: »... برود پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی« او که 
حدود 60 سال پیش توصیه می کرد: »آب را گل نکنیم/ در فرو دست انگار، کفتری می 
خورد آب/ یا که در بیشه ی دور، سیره ای پر می شوید« و آب چنان زالل بود که می 
گفت: »چه گوارا این آب!/ چه زالل این رود مردم باال دست، چه صفایی دارند!/ چشمه 
هاشان جوشان، گاوهاشان شیرافشان باد!/ چه دهی باید باشد!/ کوچه باغش پر موسیقی 
باد!/ مردمان سرود آب را می فهمند/ گل نکردندش، ما نیز/ آب را گل نکنیم« سهراب 
اگر امروز سر از خاک برآورد و ببیند که آب با خود پوشک بچه می آورد، بی گمان 
شعر در او می میرد و خاموش می شود، به راستی چرا فرهنگ و آموزش اهمیت خود را 
از دست داده و شهرها و روستاها به پارکینگ های بزرگ خودروهایی بدل شده اند که 
ریه آدم ها را برای پذیرش بیماری های تنفسی مهیا می کنند و شاهد بودیم که در قرنطینه 

ی نوروز امسال، شهرها  و روستاها چه نفس راحتی کشیدند!
آیا نمی شود همه گیری جهانی »کرونا« را به عنوان تلنگر زمین به حساب آوریم برای 
رهایی از خشم او، جبران مافات کنیم و با انتخاب مدیران متخصص، مراقب باشیم زمین 

گرم و مهربان بیش از این آسیب نبیند.

  به قلم یحیی 
فتح نجات

به قلم 
محمد فتح نجات

ی  مجموعه  یا  و  استارتاپ  یک  مدیر  شما  که  کنید  تصور 
اقتصادی هستید که با هزار وام و قرض آن را راه انداخته اید 
و برای خود آینده ای را متصور شده اید. حال ناگهان قرنطینه 
نشین شده اید و کسب و کار به یکباره متوقف شده است. اگر 
بخواهید هم کارتان را راه بیندازید کارمندان و کارگران شما به 
دلیل قرنطینه و ترس از کرونا کار نخواهند کرد. اینگونه است 
که شما در آستانه ورشکستگی قرار خواهید گرفت و به همراه 
شما بخشی از اقتصاد استان و ظرفیت اشتغال زایی نیز تهدید 
خواهد شد. حال در نظر بگیرید که چندصد واحد اقتصادی 
در استان کرمان به این سرنوشت دچار شوند. می توان پیش 
بینی کرد که اگر چاره ای در خور این اتفاق اندیشیده نشود، 
اقتصاد استان چنان ضربه ای بخورد که دیگر حتی فکر جهش 
تولید هم ناممکن شود. بنابراین باید از دولتمردان توقع داشت 
که در این شرایط خاص چاره ای اجرایی و البته به درد بخور 

اندیشیده شود.
فعاالن  از  چندتن  پیشنهاد  به  توان  می  مثال  عنوان  به 
در  کرونا  تهدید  جبران  درباره  که  کرمان  استان  اقتصادی 
فضای مجازی منتشر شده است اشاره کرد. در این پیشنهاد 
آمده است که مالیات سال 98 و 99 از واحدهای استان کرمان 
کرمانی  هزاران  بیکار شدن  آینده شاهد  در  تا  نشود  دریافت 
فعال در این شرکت ها نباشیم. البته این پیشنهاد تنها برای 
شرایطی است که این بحران تا انتهای امسال تمام شود. اگر 
به پایان نرسد که یقینا نیاز به حمایت های بیشتری احساس 
می شود. پیشنهادی دیگر نیز در این باره بیان شده است و 
آن خرید تضمینی برخی محصوالت توسط دولت و نگهداری 
رفتاری  باشد.  داشته  توزیع وجود  امکان  زمانی که  تا  آنها  از 
نظیر خرید محصوالت کشاورزی که هر ساله در تمام کشور 

اتفاق می افتد. این پیشنهاد البته درباره میزان کمی از کسب 
به  نیاز  نیز  کم  میزان  همان  اما  بود،  خواهد  ممکن  کارها  و 

حمایت دارند.
از سویی دیگر می توان برای برخی کسب و کارهای فرهنگی 
و هنری که کال درآمد خوبی ندارند یارانه ی کرونایی در نظر 
گرفت. باید توجه داشت که این کسب و کارها و مجموعه های 
امکان  هرچیز  از  بیش  شرایطی  چنین  در  هنری  و  فرهنگی 
نابودی دارند. ممکن است در یک کارخانه پُردرآمد به دلیل 
را  نشدن  نابود  و  بازسازی  توقع  دپوی جنس  یا  و  انداز  پس 
داشت. اما از یک مجموعه آموزشی و یا یک مجموعه تئاتری 

نمی توان توقع داشت که نابود نشود. یقینا این مجموعه ها 
آنگاه  از بین خواهند رفت و  به واسطه یک سال کار نکردن 
با هزار خون دل  استان کرمان می ماند و موسسه هایی که 
بوجود آمده بودند و امروز از بین رفته اند. حال تصور کنید که 
برای راه اندازی مجدد اینها چقدر باید سرمایه انسانی و مالی 
صرف شود. در این زمره می توان به نشریات کاغذی نیز اشاره 
کرد که به دلیل کرونا از دست به دست شدن محرومند و نیاز 
به حمایتی بیش از پیش دارند. به امید اینکه در آینده شاهد 
نابودی کسب و کارهای با آبروی استان نباشیم و آن روز کاسه 

چه کنم در دست نداشته باشیم.

روایت »کرمان امروز« از طرح پیشنهادی بعضی فعاالن اقتصادی درباره حمایت های پساکرونا 
برای پیشگیری از نابودی کسب و کارهای در حال رونق:

پیشنهاد جمعی از فعاالن اقتصادی استان

بخشش دوساله مالیات

بخش دوم

آگهی مزایدهآگهی مزایده
شرکت سرمایه گذاري ساختماني سپه ) سهامي خاص ( در نظر دارد نسبت به فروش پروژه در حال تکمیل متعلق به خود با مشخصات ذیل واقع در 

کرمان ـ بلوار سپهبد قرنی ـ جنب بانک سپه ـ مقابل دادگستری از طریق مزایده اقدام نماید. 
لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به خرید پروژه مورد اشاره فوق در وضعیت موجود را دارند تقاضا می گردد جهت کسب اطالعات 
ـ   بیشتر و همچنین بازدید و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1399/02/06 لغایت 1399/02/13 در ساعات اداري روزهای هفته به نشانی  : تهران ـ میدان ونک 

خیابان خدامی ـ باالتر از هتل هما ـ  پالک 64 ـ آقای مهندس داوری مراجعه فرمایند .  
ضمناً متقاضیان می توانند در خصوص بازدید از پروژه یاد شده با هماهنگی شرکت طی محدوده زمانی اعالم شده به محل آن به شرح آدرس فوق الذکر 

مراجعه نمایند .
آخرین مهلت ارسال اسناد مزایده تا پایان وقت اداري 1399/02/17 مي باشد .

همچنین جلسه بازگشایی پاکات و اعالم برندگان مزایده راس ساعت 10 صبح روز  شنبه مورخ 1399/02/30 در محل دفتر مرکزی شرکت   برگزار می گردد .
 شماره تماس تهران  : 20 -  88205111 ) داخلی 201 (  ) آقای مهندس داوری(

وضعیت فعلیمساحت زیربنا )مترمربع(مساحت زمین )مترمربع(کاربریمشخصات پروژه 

کاربری های پروژه در 6  طبقه ، شامل 101         
واحد تجاری در 4 طبقه با زیربنای خالص 5783 

مترمربع ،  8 واحد FAST FOOD در یک 
طبقه ، به انضمام یک واحد رستوران مجزا و 5 
طبقه  پارکینگ با گنجایش 159 واحد می باشد .

اتمام عملیات سفت 325116484تجاری
کاری و شروع عملیات 
اجرایی نازک کاری و 

تاسیسات
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