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روزان هم  یادداشت های گاه و بی گاه

قوز باال قوز 

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

بازدید مدیرکل بهزیستی استان کرمان

 از مرکز مشاوره تلفنی 14٨۰

راهنمای ورود به بازار بورس ؛   

راز های موفقیت در بازار سهام

ویروس های آنفلوآنزا 
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مدیرکل انتقال خون استان اعالم کرد:

کرمانی نیاز بیماران 

به اهدای خون 

نجف دریابندری 

از نگاه 

محمود دولت آبادی

متن در صفحه دوم

مشاور ارشد رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

عدم رعایت فاصله گذاری های اجتماعی 
و فیزیکی از سوی مردم، نگران کننده است

2

با حکم رئیس  مرکز رسانه قوه قضائیه:

محمد بصیریان 

مدیر خبرگزاری میزان در کرمان شد

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

آگهی مزایده آگهی مزایده
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد محصول پسته خشک باغات خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 5 روز کاری جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به آدرس بزرگراه امام 
خمینی )ره( بعد از اداره کل زندانهای استان کرمان، دفتر مرکزی بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان مراجعه و جهت کسب 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33224681 و 33239860 تماس حاصل فرمایند.
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان 

شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 
آگهی مزایده عمومی )نوبت اول( اجاره دوباب غرفه 

در فروشگاه بزرگ معلم 
متن در صفحه سوم 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام آگهی مزایده
شرکت ارفع سازان کرمان به شماره ثبت 6002 و شناسه ملی 10860231529

بدین وسیله به اطالع سهامداران محترم شرکت ارفع سازان کرمان )سهامی خاص( می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 
منتهی به 1398/12/29 شرکت راس ساعت 8.30 روز یکشنبه 99/2/28 در محل سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری افق واقع در شهر 

مس سرچشمه برگزار می گردد.
دستور جلسه : 

1 - استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت 
2 - تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 1398

3 - انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی بعد 
4 - انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی شرکت 

5 - سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
هیات مدیره 

کارمندان این اداره؛ کرمان، پای درددل مردم و  گزارش »کرمان امروز« از وضعیت خدمت رسانی اداره پست استان 

متن کامل در صفحه هشتم

اوضاع پست خراب است
  بسته های پستی که باید ظرف 4٨ ساعت تحویل گیرنده شود پس از هشت روز تحویل داده می شود
  تلفن های مجموعه پست کرمان هیچ کدام پاسخ داده نمی شود و این موضوع به تایید مسئوالن هم رسید
  صف های طویل 15۰ نفری در اداره پست کرمان برای دریافت مرسوله های معطله تشکیل شده است
  این صف ها در انتظار رسیدگی یک یا دو باجه هستند که در این اوضاع کرونا مردم را معطل خود ساخته
   کارکنان پست کرمان می گویند کار ما 2۰ برابر شده است، اما مسئوالن با افزایش کارمند موافقت نمی کنند
   به دلیل ازدیاد کار ماموران در قسمت رهگیری می نویسند دریافت نشد و بسته را به باجه معطله می سپارند
  تکلیف هزینه ای که پست برای ارسال به درب منزل دریافت می کند، اما انجام نمی دهد چه می شود؟
  بحث شرعی و قانونی تعهدهای پایمال شده پست کرمان چه می شود و حق و حقوق مردم چه می شود؟
  قبول داریم که به دلیل افزایش مرسوالت، پست غافلگیر شده، اما چرا همچنان در غافلگیری مانده است؟
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اخبار استان

خبر
بازدید مدیرکل بهزیستی استان 

کرمان از مرکز مشاوره تلفنی ۱۴٨۰

مدیرکل بهزیستی استان کرمان به همراه مدیر بهزیستی شهرستان کرمان با 
حضور در مرکز مشاوره تلفنی ۱۴٨۰ با کارکنان مرکز دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ، عباس صادق زاده مدیرکل 
بهزیستی در این دیدار  گفت :  گرچه بحران شیوع ویروس کرونا دنیا را در 
شرایط خاص قرار داده اما ارائه خدمات مناسب مشاوره ای مردم را به ضرورت 

مشاوره گرفتن و دستیابی به آرامش هدایت می کند .
و  برای حضور  را  بستر الزم  ها موظف هستند  دولت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
 ، بر دولت  : عالوه  یادآور شد  فراهم کنند؛  روانشناسان و مشاورین  مداخله 
مشاورین - روانشناسان و همه مردم نیز در گسترش فرهنگ مشاوره نقش 

دارند .
  مدیرکل بهزیستی استان کرمان با با مهم توصیف کردن نقش روانشناسان 
و مشاورین خط تلفنی ۱۴٨۰ افزود : کارشناسان این بخش که در خط مقدم 
خدمات مشاوره ای هستند، باید. خدماتشان به گونه ای باشند که مردم با 

اطمینان به دریافت مشاوره حتی حضوری راغب شوند.

امتحانات نهایی از ۱7 خرداد

 آغاز می شود
 

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش از آغاز امتحانات پایه دوازدهم 
از ۱7 خردادماه خبر داد و گفت: امتحانات تا ۱5 تیر ماه ادامه دارد و نتایج 

آن نیز تا پایان تیر اعالم می شود.
اینکه برای  بیان  با  تلویزیونی  برنامه  ایسنا، خسرو ساکی در یک  به گزارش 
بهداشت  وزارت  از سوی  که  بهداشتی  پروتکل های  تمام  امتحانات  برگزاری 
از  پروتکل ها  این  رعایت  برای  گفت:  است،  مدنظر  ابالغ شده  کرونا  و ستاد 
مراقبین بهداشت وزارت آموزش و پرورش و شبکه های بهداشت محله های 

آموزش و پرورش بهره خواهیم گرفت.
وی افزود که اما با این وجود اگر تا هفدهم، باز هم نظر ستاد کرونا و وزارت 
بهداشت چیز دیگری باشد مبنا می شود، اما ما تمهیدات الزم را برای برگزاری 
امتحانات در تاریخ هفدهم آماده کرده ایم و مصمم هستیم که در این تاریخ 

اگر شرایط مهیا باشد امتحانات را برگزار کنیم.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  سنجش  مرکز  رئیس 
و  آموزش  کل  ادارات  به  نهایی  امتحانات  برگزاری  نحوه  آیین نامه  اکنون 
با امضای بنده به  امتحانات  برنامه  ابالغ شده است؟ گفت:  پرورش استان ها 
همه واحدهای آموزشی، ادارات نواحی و مناطق آموزش و پرورش اعالم شده 

و زمان برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم، هفدهم خرداد ماه است.
وی این را هم گفت: تمهیدات الزم را اندیشیده ایم، دانش آموزان را به دو گروه 
تقسیم کردیم که حدفاصل اجتماعی بین صندلی دانش آموزان باید بین ٨.۱ 
تا ۲ متر مربع رعایت شود؛ یعنی دانش آموز تا صندلی جلوی و بغلی حدود 

دو متر فاصله داشته باشد.
به گفته ساکی ،  پیش بینی کرده ایم که مراقبین بهداشت در مبادی ورودی 
سالن های برگزاری امتحانات حضور داشته باشند. دانش آموزان را به استفاده 
ما  کرده ایم.  توصیه  فاصله ها  و  پروتکل ها  رعایت  و  دستکش  و  ماسک  از 
آماده ایم که امتحانات را برگزار کنیم. سواالت را طرح می کنیم و انشاهلل اگر 
مورد جدیدی نباشد با توکل بر خداوند متعال هفدهم امتحانات نهایی پایه 

دوازدهم را برگزار می کنیم.
ساکی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برنامه برگزاری امتحانات در 
کجا اعالم شده است؟ گفت: این برنامه بر روی سایت مرکز سنجش آموزش 
داخل  برنامه ها  این  دارد.  قرار  پرورش  و  آموزش  وزارت  سایت  و  پرورش  و 
مدارس نیز قرار گرفته و از طریق مدیر مدرسه و مناطق آموزش و پرورش 

قابل دسترسی است.
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش درباره منابع امتحانات گفت: با 
توجه به اینکه آموزش ما امسال با شرایط شیوع کرونا مواجه بود به دو بخش 
تقسیم شد، بخش اول تا پایان بهمن ماه و حتی هفته اول اسفندماه، حدود 
٨۰ درصد کتب درسی در اکثر کالس های پایه دوازدهم تدریس شده است و 
بخش دوم ۲۰ درصدی بود که از طریق آموزش غیرحضوری توسط شبکه های 
تلویزیونی و بسترهای پیام رسان های موجود و شبکه شاد انجام گرفته است، 
لذا ما ٨۰ درصد اول را برای همه دانش آموزان مبنا قرار دادیم و ۱۶ نمره از 
این بخش سوال طرح می کنیم و برای چهار نمره باقی مانده یعنی بخش دوم 
نیز دو نوع سوال طرح می کنیم؛ چهار نمره از ۲۰ درصدی که توسط آموزش 

غیرحضوری تدریس شده و چهار نمره نیز از همان ٨۰ درصد قبلی.
دانش آموزانی که در آموزش غیرحضوری مشارکت داشتند در صورت تسلط بر 
سواالت می توانند به سواالت ۲۰ درصد پایانی پاسخ دهند، اما اگر دانش آموزی 
که تعداد آنها بسیار کم است، به هیچ یک از شیوه های آموزش غیرحضوری 
نداشته اند برای آنکه حقی از آنها تضییع نشود، از همان ٨۰ درصدی که ۱۶ 
نمره سوال طرح شده این چهار نمره نیز طرح شده است که انشااهلل انتخاب 

کنند و پاسخ دهند.
وی گفت: یعنی چه دانش آموزانی که به آموزش های غیرحضوری دسترسی 
از  را  نمره   ۲۰ بتوانند  نداشته اند  دسترسی  که  دانش آموزانی  چه  و  دارند 

امتحانی که طراحی شده کسب کنند.

تالش دانش آموز زرندی

 به تولید دستکش منجر شد
دغدغه کمبود برخی وسایل برای مقابله با ویروس کرونا حتی دانش آموزان را 
به فکر انداخته و با ابداع های ساده در منزل به تولید دستکش یکبار مصرف 

اقدام کرده اند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، در این 
روز های کرونایی در نقاط مختلف ایران اسالمی شاهد تالش های جهادگران 
بسیاری در مبارزه با شیوع ویروس کرونا هستیم و هر روز شاهد رونق اینگونه 

فعالیت های جهادی هستیم.
افراد زیادی هستند که جهادگونه در این عرصه، فعالیت دارند و در زمینه های 

مختلف تالش می کنند تا کمبودی نداشته باشیم.
این بار امیر مهدی افضلی دانش آموز بسیجی خالق زرندی  که در پایه نهم 
تحصیل می کند توانست با کمترین امکانات دستگاهی را بسازد که با استفاده 

از آن روزانه می توان 5۰۰ جفت دستکش تولید کند.
با  شهرستان  این  مالصدرا  سرای  پژوهش  عضو  و  بسیجی  آموز  دانش  این 
سرهم کردن تخته، ورق فلزی، فوم، سیم و المنت اقدام به ساخت دستگاه 
کوچکی کرد که روزانه بیش از 5۰۰ جفت دستکش یکبار مصرف را در منزل 

تولید کند.
او گفت: با توجه به کمبود دستکش در بازار تصمیم گرفتم ساخت دستگاهی 

کوچک، ارزان و قابل حمل و با کمترین هزینه و امکانات  را بسازم.
اقدام به ساخت دستگاه  از وسایل دور ریختنی  با استفاده  افضلی همچنین 

پرس نایلون و سوفله )گرم نگهدارنده غذا( کرده است.
اداره  رئیس  و  پرورش  و  آموزش  مدیر  جداگانه ای   آیین های  در  همچنین 

صنعت و معدن شهرستان زرند از این دانش آموز زرندی تجلیل کردند.

مدیرکل سازمان انتقال خون استان کرمان از کاهش ذخایر خونی 
استان کرمان در پی شیوع کرونا خبر داد.

شیوع  با  کرد:  اظهار  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  میرزایی  اهلل  روح 
کاهش  نتیجه  در  و  اهدای خون  کاهش  شاهد  کووید ۱۹  بیماری 

ذخایر خونی در استان کرمان هستیم.
وی با اشاره به اینکه اهدای خون نیازی دائمی است، افزود: کرمان 
یکی از استان هایی است که نیاز باالیی به خون و فرآورده های خونی 
دارد و نیاز است مردم در این زمینه با اهدای خون ما را یاری کنند.
درصدی   ٨ به حضور  اشاره  با  کرمان  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
کرمان  استان  در  کشور  خون  تزریق  به  وابسته  تاالسمی  بیماران 
خون  واحد  دو  یا  یک  ماهیانه  تزریق  نیازمند  بیماران  این  افزود: 

هستند.
استان  تولیدی  خون  درصد   ۴۰ تا   ۳۰ حدود  شد:  یادآور  میرزایی 

کرمان به مصرف این گروه از بیماران تاالسمی می رسد.
وی با اشاره به اینکه خون گیری در پایگاه های انتقال خون استان 
کرمان با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام می شود، گفت: مردم در 
ماه مبارک رمضان از این عمل خداپسندانه غافل نشوند و با اهدای 

خون سالمتی را به بیماران هدیه کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمان اظهار کرد: پایگاه مرکزی کرمان 
از ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه و عصر از ساعت 
۱۶ و ۳۰ دقیقه تا ۲۲ و پایگاه انتقال خون آزادی کرمان در روزهای 

فرد از ساعت هفت و ۳۰ دقیقه تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه دایر است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قلعه گنج گفت: ملخ های صحرایی سه هزار هکتار از تاالب 
جازموریان را عرصه تاخت و تاز خود قرار داده اند.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، غالم عباس سلیمانی 
نسب، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قلعه گنج گفت: مبارزه با ملخ صحرایی را طی چند 

مرحله شروع کرده ایم.
او پیش بینی کرد: تا اواخر خرداد ماه مبارزه با ملخ صحرایی در شهرستان قلعه گنج ادامه 
این  امکانات در صورت هجوم  به کمبود  توجه  با  تصریح کرد:  باشد. سلیمانی نسب  داشته 
ملخ ها به اراضی کشاورزی، از تراکتور داران شهرستان که دارای دستگاه های سمپاشی هستند 
خواهشمندیم که آمادگی الزم را برای همکاری برای کنترل این آفت مخرب داشته باشند تا به 
مزارع و باغ های کشاورزان آسیبی وارد نشود. همچنین احمدی، مسئول آمادگاه مبارزه با ملخ 
صحرایی در جنوب کرمان گفت: 5۰ هزار هکتار از اراضی تاالب جازموریان که دارای شرایط 
رشد و تخم ریزی ملخ صحرایی است در حال حاضر یا باتالقی هستند و یا در محاصر رودخانه 

هلیل رود می باشند که کار مبارزه با ملخ صحرایی را برای ما دشوار کرده است.
او افزود: همچنین وجود تپه های بزرگ شن های روان نیز امکان عبور خودرو را برای ما محدود 

کرده است.
احمدی گفت: از کشاورزان خواهشمندیم هر چه سریع تر محصول خود را برداشت کنند تا در 

صورت هجوم این ملخ ها به کشاورزان خسارتی وارد نشود.

ویروس  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  ارشد  مشاور 
کووید ۱۹ در گرما به  صورت کامل از بین نخواهد رفت اما قدرت 
گذاری  فاصله  های  بحث  اگر  اما  شد  خواهد  کمتر  آن  انتقال 
اجتماعی و فیزیکی رعایت نشود، افزایش قدرت انتقال ویروس را 
شاهد خواهیم بود لذا آب و هوا و رعایت فاصله اجتماعی هر دو در 

کنار یکدیگر باعث کاهش شیوع اپیدمی خواهد شد.
شیوع  روند  درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  نخعی«  »نوذر  دکتر 
کرونا  اپیدمی  شیوع  روند  گفت:  کرمان  استان  در  کرونا  ویروس 
نه کم و نه زیاد شده است بلکه ثبات دارد ولی وقتی روند شیوع 
این ویروس کاهش یابد، می توان عنوان کرد که خیال ما راحت تر 
است اما وقتی ثبات داشته باشد امکان پیک های جدید وجود دارد 
اما نکته مثبت در این بوده که تا این لحظه شیب شیوع کووید ۱۹ 

در استان کرمان افزایشی نیست.
وی با ابراز نگرانی از برخی رفتارهای خالف پروتکل های بهداشتی 
مقداری  مردم  هستیم  شاهد  متاسفانه  کرد:  اظهار  مردم  بین  در 
فیزیکی  و  اجتماعی  فاصله گذاری  و بحث های  صبرشان کم شده 
تواند  می  که  است  موضوعی  این  و  نمی کنند  رعایت  به  خوبی  را 

نگران کننده باشد.

به  اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  ارشد  مشاور 
بر  گرما  تاثیر  زمینه  در  دانشمندان  و  متفاوت محققان  نظریه های 
ویروس کووید ۱۹ عنوان کرد: معتقدم که گرما روی این ویروس 
تاثیر می گذارد ولی چون بحث های فاصله گذاری های اجتماعی و 
فیزیکی به آن شکلی که مدنظر می باشد، رعایت نشده این تاثیر 
نکته  این  به  باید  مردم  همه  اما  بود  نخواهد  محسوس  زیاد  گرما 
برود  سر  حوصله اش  ویروس  است  ممکن  که  باشند  داشته  توجه 
باید مدنظرداشت  اپیدمی در استان کرمان رخ دهد ضمن آنکه  و 
و  بافت  مناطقی همچون شهرستان های  در  استان کرمان  در  که 
رابر هنوز هوا سرد است و می تواند ویروس دوباره به اوج عملکرد 

خودش برسد.
باد،  مواردی همچون گرمای هوا، سرعت  اینکه  بر  تاکید  با  نخعی 
تاثیر  کرونا  ویروس  روی  دما  حداکثر  و  حداقل  فاصله  و  رطوبت 
روی  بر  کرد:  اظهار  نیست  موثر  تنهایی  به  گرما  و  داشت  خواهد 
نظر  اتفاق  دنیا  سراسر  در  شده  منتشر  مقاالت  تمامی  گرما  بحث 
در  که  شود  می  مشاهده  می کنیم،  بررسی  که  زمانی  ولی  ندارند 
مجموع  در  اما  است  کمتر  ویروس  این  گرم، شدت شیوع  مناطق 
باید بدانیم که موضوعات »آب و هوا« و »فاصله گذاری اجتماعی« 

زور  یکدیگر  با  ویروس  این  با  ارتباط  در  که  مولفه ای هستند  دو 
آزمایی می کنند.

وی تاکید کرد: ویروس کووید ۱۹ در گرما به  صورت کامل از بین 
بحث  اگر  اما  خواهد شد  کمتر  آن  انتقال  قدرت  اما  رفت  نخواهد 
های فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی رعایت نشود، افزایش قدرت 
»رعایت  و  هوا«  و  »آب  لذا  بود  خواهیم  شاهد  را  ویروس  انتقال 
فاصله گذاری اجتماعی« هر دو در کنار یکدیگر باعث کاهش شیوع 

اپیدمی خواهد شد.
این عضو هیات علمی و متخصص اجتماعی پزشکی دانشگاه علوم 
مشاهده  و  »توت«  میوه  فصل  رسیدن  به  اشاره  با  کرمان  پزشکی 
چیدن این میوه از درختان از سوی مردم تصریح کرد: خود میوه 
باب  از  مشکلی  بوده،  هوا  در  و  درخت  بروی  آنکه  دلیل  به  توت 
انتقال ویروس نخواهد داشت ولی باید توجه داشته باشید که این 
میوه هنگام چیدن از روی درخت برروی زمین نیفتد و هر شخصی 
نیز توت را با دستان خود )قبل از استفاده حتما دست ها را باید 
با آب و صابون شست( بچیند یا زیر درخت توت یک چادر تمیز 
گرفته شود تا روی زمین نریزد. در صورت رعایت این موارد خوردن 

آن موردی ندارد.

رئیس انجمن پسته کرمان گفت: با توجه به شرایط اقتصادی 
به  پسته  زمینه  در  خصوص  به  و  کشاورزی  بخش  در  کشور 

حمایت جدی قوه مجریه و مقننه نیازمند هستیم.
 رئیس انجمن پسته کرمان گفت: با توجه به شرایط اقتصادی 
به  پسته  زمینه  در  خصوص  به  و  کشاورزی  بخش  در  کشور 

حمایت جدی قوه مجریه و مقننه نیازمند هستیم.
نماینده  مشترک  نشست  در  رضایی  حسین  مهر،  گزارش  به 

مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با اعضای پسته 
و  کرد  اشاره  این محصول  و صادرات  تولید  اهمیت  به  کرمان 
با توجه به اینکه سطح زیر کشت محصول پسته  بیان داشت: 
داشته  گسترش  کشور  دیگر  استان های  در  اخیر  سالیان  طی 
اما همچنان کرمان در تولید محصول پسته قطب اول و اصلی 

است که صادرات کشور را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه طی سال های گذشته اقتصاد کشور با مشکالت 

متعددی روبه رو بوده است افزود: با توجه به شرایط اقتصادی 
کشور ما در بخش کشاورزی و به خصوص در محصول پسته به 

حمایت جدی قوه مجریه و مقننه نیازمند هستیم.
محصول  از  حمایت  راستای  در  گفت:  پسته  انجمن  کل  دبیر 
پسته پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور همیشه حامی ما 
بوده و هر زمان که جلسه ای برگزار می شد و نیاز به هماهنگی 

بود ما را یاری می کرد.

مدیرکل انتقال خون استان اعالم کرد:

نیاز بیماران کرمانی به اهدای خون 

تاخت و تاز ملخ های صحرایی 
در تاالب جازموریان

مشاور ارشد رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

عدم رعایت فاصله گذاری های اجتماعی و فیزیکی از سوی مردم، نگران کننده است

رئیس انجمن پسته کرمان: نیازمند حمایت جدی قوه مجریه و مقننه هستیم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت خرید خدمات 
مددکاری اجتماعی، روانشناسی و مراقبتی در شیرخوارگاه مادر 

اداره کل بهزیستی استان کرمان در نظر دارد مناقصه خرید خدمات مددکاری اجتماعی، روانشناسی و مراقبتی در شیرخوارگاه 
مادر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.

تمامی مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۲ تاریخ ۹۹/۲/۱۶ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۲ تاریخ ۹۹/۲/۲۰
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد و تحویل پاکت ها: ساعت ۱۴ تاریخ ۹۹/۲/۳۰

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 تاریخ ۹۹/۲/۳۱
ارائه پاکت های الف به آدرس کرمان بلوار جمهوری اسالمی - چهارراه امیرکبیر - بعد از بیمارستان شهیدبهشتی - اداره کل  

بهزیستی استان کرمان - طبقه همکف - واحد دبیرخانه و تلفن ۳۱۲۱۱۰۰۰
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۴۱۹۱۴-۱۲۱

دفتر ثبت نام : ۳۳۹۹۹٨۱٨ و ۳۳۱۹۱٨۹۳
 ۱۰۲۳7م/الف

با حکم رئیس  مرکز رسانه قوه قضائیه ،محمد بصیریان 
استان  کل  دادگستری  ارتباطات  و  عمومی  روابط  مدیر 
کرمان،به عنوان مدیر خبرگزاری میزان در کرمان معرفی 

شد.
آمده  زادگان   ابراهیم  آزاد  سوی  از  حکم  این  متن  در 
به  نظر  و  میزان  خبرگزاری  افتتاح  به  عنایت  با  است: 
سال  در  الخصوص  علی  مثبت  عملکرد  و  تعهد-تجارب 
۹٨بدینوسیله به عنوان مدیر خبرگزاری میزان پیشنهاد 

می شوید
تعامل و هماهنگی  و  ایزد متعال  به  اتکاء  با  »امید است 
اهداف  پیشبرد  در  رسانه  مرکز  ستادی  مدیران  با  کامل 
معظم  مقام  زعامت  ذیل  اسالمی  مقدس جمهوری  نظام 
آرمان  و  اهداف  تحقق  جهت  العالی(در  رهبری)مدظله 

های واالی قوه قضاییه ،موفق و پیروز باشید.«
چند  مسئولی  مدیر  سابقه  بصیریان  است  ذکر  شایان 
مطبوعه محلی،ریاست اداره مطبوعات و آگهی های اداره 
ارشاد اسالمی استان ،عضویت در شورای  کل فرهنگ و 
حل اختالف مطبوعات و هیات منصفه مطبوعات استان 
کرمان را در رزومه کاری خود داشته و کتب »کرمان،یک 
قرن روزنامه نگاری« و »روابط عمومی توانمند«را منتشر 

نموده است.
گفتنی است دفتر خبرگزاری میزان کرمان در فروردین 
رئیس  حضور  با  و  ویدئوکنفرانس  صورت  به  امسال  ماه 
شورای  اعضای  و  خبرگزاری  مدیرعامل  و  رسانه  مرکز 
قضایی استان افتتاح و سرویس حقوق و قضای آن فعال 

شده است.

با حکم رئیس  مرکز رسانه قوه قضائیه:
محمد بصیریان مدیر خبرگزاری میزان در کرمان شد
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

قوز باال قوز 

ماشینی در خیابان از کنارم عبور کرد که قالپاق رینگش کنده 
شد و قل زنان از روی پل گذشت و در پیاده رو بر زمین افتاد. 
سریع رفتم و آن را برداشتم و پشت سرماشین حرکت کردم 
و با بوق و راهنما خواستم ماشین را متوقف کنم که نشد تا سر 
چهارراه ماشین ایستاد و من رسیدم. وقتی خواستم حرفی بزنم 
نگاهم به الستیک ترکیده اش افتاد کمی باالتر را نگاه کردم 
و جلو لوله شده و تصادفی ماشین را دیدم. حرف در دهانم 
دیگری  ماشین  به  طنابی که  را  نگاهم  در آخر  تا  بود  مانده 
متصل بود جلب کرد. خنده ام گرفت و گفتم درست مثل 

حکایت کار خودم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

راهنمای ورود به بازار بورس ؛   
راز های موفقیت در بازار سهام

سرویس اقتصادی کرمان امروز

بورس  بازار  در  می توانند  چگونه  تازه واردان  یا  سهامداران 
ارزش سرمایه گذاری شان را افزایش دهند؟ در این مطلب در 
قالب ۵۰ تاکتیک، راز های موفقیت در بازار بورس رمزگشایی 

شده است.
بازار سهام همچنان به رشد جهش گونه خود ادامه می دهد تا 
جایی که هفته گذشته با افزایش بیش از ۱۳۵ هزار واحدی 
شاخص کل، بازدهی هفتگی به سطح اعجاب انگیز ۱۸ درصد 
و از ابتدای سال به ۷۱ درصد رسید. این رشد باورنکردنی در 
بازار  این  به  نسبت  مردم  از  بسیاری  شده  باعث  بورس  بازار 
اقبال نشان دهند. در ادامه این گزارش های سریالی، امروز ۵۰ 
تکنیک دیگر برای شناخت بهتر بازار سرمایه و فوت و فن های 

سبقت در سودآوری این بازار آورده شده است.
 ۵۰ روش راهگشا

۱: هر وقت می خواهید سهمی را انتخاب کنید، اول ببینید 
درون آن صنعت، بقیه سهم ها چه وضعیتی دارند، اگر مورد 

اقبال نبودند از آن سهم نیز صرفنظر کنید.
می دانیم،  را  این  ما  همه  بترسید،  به شدت  حباب ها  از   :۲
ولی حباب آنقدر جذاب است، آنقدر زیبا و سریع قیمتش باال 
می رود که ما اسیرش می شویم و همانقدر که سریع باال می رود، 

چند برابرش خطرناک است و ناگهان می ترکد.
۳: یک تحلیل گر تکنیکی همواره گوشه چشمی به تحوالت 

بنیادی نیز داشته باشد.
با  بنیادش را بررسی کنید بعد  ابتدا  انتخاب سهم  ۴: برای 
تکنیکال آن را بررسی کنید که کی وارد شوید و با چه هدفی 

و کی خارج شوید.
۵: سهمی را که نمی شناسید واردش نشوید حتی اگر طال هم 
باشد، چون وقتی گرفتارش شدید دیگر ممکن است چند سالی 

سرمایه تان در آن گیر کند.
۶: وقتی همگان نکات مثبت سهم را می گویند، شما نکات 
منفیش را هم برای خودتان پیدا کنید که اگر آن نکات منفی 

روزی رخ بدهد چه عواقبی خواهد داشت.
۷: سهمی را که انتخاب می کنی، عالوه بر ارزش و سودآوریش 
سهامداران،  تعداد  سهم،  شناور  مقدار  عمده،  سهامداران  به 
نقدشوندگی  و درجه  بودن سهم  روان  حجم معامالت سهم، 
آن هم توجه کن، گاهی ممکن است دو سهم ارزش یکسان 
به خاطر درصد  یکی  اما  باشند،  داشته  یکسانی  و سودآوری 
شناور سهم و داشتن سهامدار عمده که از آن حمایت می کند، 

رشدش بهتر و نقدشوندگیش هم خیلی عالی باشد.
۸: آرامش فکری یکی از ارکان موفقیت در بورس است.

بگیرید،  مدنظر  را  شرکت  گذشته  سال  یک  سودآوری   :۹
شرکتی خوب است که طرح های توسعه داشته باشد.

را  وقتتان  فقط  و  ندارد  استفاده ای  گسترده  پورتفوی   :۱۰
می گیرد و مدیریتش مشکل است.

۱۱: اگر بعد از رشد قابل مالحظه قیمت یک سهم دیدید با 
هزار دلیل می خواهند بر رشد مجدد سهم مهر تایید بزنند باید 

از آن سهم خارج شد.

۱۲: سهامی که در بازار امروز پیشرو هستند شاید در آینده 
ذلیل بازار باشند، پس سعی کنید پیشروان آینده بازار را کشف 

کنید.
۱۳: خرید در روند نزولی سهم خطرناک است، زیرا نمی توان 

کف سهم را به راحتی شناسایی کرد.
۱۴: دنبال صنعت قوی بروید، سهم ضعیف در صنعت قوی 

بهتر از سهم قوی در صنعت ضعیف است.
شاخص  یک  می تواند  عمده  سهامداران  عملکرد   :۱۵

تصمیم گیری باشد.
 ۱۶: وقتی سهمی چند برابر حجم مبنا در منفی جمع شد، 

به احتمال زیاد برگشت سهم حتمی است.
۱۷: با دید کوتاه مدت سهمی را نخرید حتی اگر می خواهید 

آن را در کوتاه مدت بفروشید.
۱۸: وقتی به یک سهم از نظر بنیادی اعتقاد دارید نباید با 

چند درصد منفی خوردن بترسید و از سهم خارج شوید.
۱۹: همیشه وقتی در ضرر باشید بهترین انتخاب جایگزین 
بسیار  ضرر های  حتی  است،  بهتر  سهم  یک  با  سهم  کردن 

وحشتناک هم با این تکنیک جبران خواهد شد.
متاسفانه  نکنید.  عوض  را  خود  تصمیم  معامالت  طی   :۲۰
تغییر  را  مشتری  نظر  خود  سلیقه  به  کارگزاران  از  بعضی 
می دهند، اگر خودتان به خرید و فروشتان ایمان دارید به نظر 

کارگزاران اهمیت ندهید.
۲۱: اگر به سهمی از نظر بنیادی کامال اعتقاد دارید در رقابت 
بر سر یک ریال دو ریال چانه نزنید. خیلی وقت ها به خاطر 

همین مساله، از خرید یک سهم خوب جا می مانید.
۲۲: رفتن در صف خرید یا فروشی بیشتر از ۲ برابر حجم 

مبنا، نشانه خرید یا فروش بدون تحلیل است.
۲۳: بازار مثبت زمان فروش سهم و بازار منفی زمان خرید 

سهم است.
۲۴: حتی اگر سهمی داشته باشید که ۲۰۰ درصد هم سود 
باید یک  بگردید، چون همیشه  دنبال سهم جدید  باز  بدهد 

سهم خوب زیر نظر داشته باشید.

ابتدای سال هنگام پول درآوردن و هفت ماه  ۲۵: پنج ماه 
بعدی زمان دفاع کردن از آن پول است.

به  اگر  حتی  هستید  سود  روی  منفی  بازار  در  وقتی   :۲۶
سهمتان اعتقاد هم دارید بفروشید و سودش را شناسایی کنید 

سپس در قیمت های پایین تر دوباره وارد شوید.
۲۷: بهتر است از نوسان گرفتن از سهمی که موج صعودی 
بلندمدتش را تازه تمام کرده و وارد فاز نزولی شده صرفنظر 

کنید.
۲۸: یکی از مواقعی که خروج به موقع از سهام زیان ده اهمیت 
نزولی، دارد  از طی یک دوره  بازار پس  دارد زمانی است که 

مثبت می شود.
را  سهم  هر  سود  آخر  درصد  چند  و  اول  درصد  چند   :۲۹
بگذارید بقیه ببرند، یعنی سعی نکنید در کِف کف بخرید و در 

نوک قله بفروشید.
۳۰: به باید داشته باشید بازار همیشه از اخبار جلوتر است.
۳۱: صبح زود بیدار شوید و بازار را زیر نظر داشته باشید.

۳۲: از خرید اعتباری تا جایی که می توانید بپرهیزید.
را  بازار  جو  و  خرید جهت  به  تصمیم  از  قبل  همیشه   :۳۳

شناسایی کنید.
ماهه،  یه  مثال  گوناگون  بازه های  در  را  سهم  قیمت   :۳۴
سه ماهه، شش ماهه، یکساله حتی سه ساله و بیشتر در سایت 
بورس نگاه کنید و ببینید از کجا به کجا رسیده، کی اوج داشته 
مطابقت  هم  زمانی  نظر  از  کنید  و سعی  داشت  فرود  و کی 

بدهید و دلیلش را پیدا کنید.
۳۵: سهمی را که می خواهید بخرید حتما اطالعیه هایی که 
را  دارد  این سهم وجود  درباره  بلکه دو سال  یا  در طی یک 
مطالعه کنید، ترکیب سهامداران و تغییراتش را رصد کنید، 
مخصوصا گزارش هیات مدیره به مجمع را بخوانید و ببینید چه 

کار کرده اند و چه کار می خواهند بکنند.
۳۶: برای خودتان در بازه های زمانی که خودتان می خواهید 
درصد سود انتظاری معین کنید همچنین سعی کنید طمع 
نکنید و اگر در سود هستید، سود را شناسایی کنید با اگر در 

ضرر هستید با فرصت سوزی ضرر را بیشتر نکنید.
۳۷: سهمی که با اطالعات پنهانی باال می رود خطرناک است، 

چون انگیزه آن مشخص نیست.
۳۸: تکنکیال اشتباهات آدم را کم می کند، ولی یقین هیچ جا 

وجود ندارد.
کل  از  آن ها  جاری  دارایی های  که  شرکت هایی   :۳۹
بدهی های شان بیشتر نیست در شرایط بد اقتصادی با مشکل 

مواجه خواهند شد.
۴۰: در بازار های نزولی یا سقوطی دقت در تحلیل و آنالیز 
سهام اهمیت زیادی دارد و برعکس در بازار های صعودی حتی 

می توان تصادفی سهمی را خرید و سود فراوان برد.
وقت  بدانید  کرد،  خسته  را  جزء  سهامدار  سهمی  اگر   :۴۱

صعود آن نزدیک است.
بازیافت  برای  از هر دوره رشد یه استراحت  بعد  ۴۲: سهم 

انرژی نیاز دارد و نباید سهم را زیاد خسته کرد.
روش شناسی،  فرعی  سه حرکت  پایه  بر  بیشتر  بورس   :۴۳

رفتارشناسی و روانشناسی استوار است تا بر پایه اصلی.
براساس  نه  بخرید  آینده اش  براساس  بیشتر  را  سهم   :۴۴

گذشته آن.
بچینی  زود  را  آن  اگر  است،  میوه درخت  مانند  ۴۵: سهام 

نارس است و اگر دیر بچینی فاسد می شود.
در  ولی  کنید،  پیدا  خرید  برای  را  سهم  بهترین  اگر   :۴۶
موقعیت نامناسب وارد بشوید بدترین نتیجه را خواهید گرفت.

۴۷: به دام سهام ارزان قیمت نیفتید.
۴۸: قبل از هر اقدامی برای قرار گرفتن در صف فروش سهام 

شرکتی، خالص ارزش دارایی آن شرکت را بررسی کنید.
باعث رقیق شدن و  افزایش سرمایه های زیاد می تواند   :۴۹

ضعف سهم بشود.
معامله گر  یک  اصلی  دشمن  سه  عجله  و  ترس  طمع،   :۵۰
بهترین  صبر  و  نفس  به  اعتماد  قناعت،  عوض  در  هستند. 

دوستان یک معامله گر هستند.
منبع: ایرنا

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ مورخ   ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۵۰۰۰۰۲۰ شماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرشته کدخدا کاظم آبادی فرزند 
رمضان بشماره شناسنامه ۰ صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۹۷ مترمربع 
پالک ۴ فرعی از ۲۶۴۳ -  اصلی واقع در بخش ۲۳ کرمان به آدرس شهداد - خیابان طالقانی 
کوچه ۱۹ خریداری از مالک رسمی آقای ابوتراب مظفری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۱۰۵ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۲/۱۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۲/۳۱

ابراهیم سیدی 
رییس ثبت اسناد و امالک 

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(آگهی مزایده
فروشگاه بزرگ معلم واقع در کرمان بلوار قدس انتهای ترمینال مسافربری قدیم، در نظر دارد تعداد دو باب غرفه در طبقه 
فوقانی فروشــگاه را از طریق مزایده عمومی به صورت قرارداد اجاره صرفا جهت خدمات اعم از ۱- فروش کاالی پزشــکی 

۲- فروش مصنوعات صنایع دستی مسی واگذار نماید.
ســاعات بازدید از ســاعت ۱۰ صبح تا ۱۲ ظهر و از ساعت ۱۷ عصر تا ۱۹ به مدت ده روز کاری از تاریخ درج آگهی در نظر 

گرفته شده است.
متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر و اخذ شــرایط شرکت در مزایده عمومی و تحویل پاکات پیشنهادی به 

مدیریت فروشگاه بزرگ معلم از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز کاری مراجعه و تحویل نمایند.
فروشــگاه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات بدون هرگونه قید و شرط مختار است. هزینه ی آگهی بر عهده برنده ی 

مزایده عمومی می باشد.
روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان فروشگاه بزرگ معلم

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

"کافکا" نویسنده ای که پس از مرگش شهرت یافت

نجفدریابندریازنگاهمحموددولتآبادی

سرویس ادبی کرمان امروز

فرانتس کافکا نویسنده ای بود که کشمکش های بشر برای درک و امنیت 
را در رمان هایی مانند آمریکا، محکمه و قلعه مورد موشکافی قرار داد.

او  آمد.  دنیا  به  پراگ  در   ۱۸۸۳ سال  جوالی  سوم  در  کافکا  فرانتس 
نویسنده ای بود که در خانواده ای در طبقه متوسط رو به باال بزرگ شد. بعد 
از تحصیل در رشته حقوق در دانشگاه پراگ، طی روز برای شرکت بیمه 
کار می کرد و پس از آن شب ها به نویسندگی می پرداخت. در سال ۱۹۲۳ 
او به برلین نقل مکان کرد تا روی نویسندگی تمرکز کند اما کمی بعد به 
خاطر بیماری سل درگذشت. دوست او ماکس برود )Max Brod( پس از 
مرگش بیشتر کارهای او را منتشر کرد. از میان آن کارها می توان به آمریکا 

و قلعه اشاره کرد.
 سال  های اولیه

فرانتس کافکا بزرگ ترین پسر بود و در پایتخت بوهمیا که در آن زمان 
اولیه  سال های  آمد.  دنیا  به  بود،  اتریش-مجارستان  امپراطوری  از  بخشی 
و  در کودکی  کافکا  برادر کوچک تر  دو  بود.  واقعی  تراژدی  او یک  زندگی 
زمانی که فرانتس ۶ ساله بود مردند و او تنها پسر خانواده شد. چند سال بعد 

سه خواهر دیگر او نیز در کمپ های مرگ آور نازی جان باختند.
فرانتس کافکا با والدین خود مشکالت زیادی داشت. مادرش جولی یک 
زن خانه دار بود که از تفکر عمیق و درک رویاهای پسرش برای نویسنده 
شدن چیزی نمی فهمید. پدرش ِهرمان نیز شخصیتی زورگو داشت و اغلب 
فروش  از  و  بود  موفق  کار  و  کسب  در  او  البته  می کرد.  ریاست  خانه  در 

پوشاک زنانه و مردانه زندگی خود را می گذراند.
پدر کافکا روی زندگی و نویسندگی اش تأثیر به سزایی داشت. او از برخی 
بر  عالوه  داشت.  بدی  خوی  و  خلق  و  می آمد  به حساب  ظالم  یک  لحاظ 
از  بسیاری  بود.  قائل  کمی  بسیار  ارزش  پسرش  خالق  جنبه  برای  این 
عقیده  به  اجتماعی اش  و  عاطفی  روابط  در  کافکا  شخصی  کشمکش های 
خود او از رابطه پیچیده اش با پدرش سرچشمه می گرفتند. در ادبیاتش نیز، 

با نیروی غالب روبه رو و درگیر بودند.  شخصیت های کافکا اغلب به نوعی 
این نیرو اغلب به سادگی اراده مردان را در هم می شکست و احساس اعتماد 

به نفسشان را از آن ها می گرفت.
و  خانواده اش  از  مستقیماً  را  ارزش هایش  بیشتر  کافکا  می رسد  نظر  به 
نزدیکی  در  را  بزرگسالی اش  زندگی  بیشتر  او  است.  گرفته  پدرش  به ویژه 

والدینش زندگی کرد.
 تحصیالت

زبان اول کافکا آلمانی بود. در واقع علی رغم ریشه های چکی و یهودی، 
در  و  بود  باهوشی  بچه  او  بخشید.  ارزش  آلمانی  فرهنگ  به  کافکا  هویت 
احترام  مورد  او  که  این  وجود  با  داشت.  بخشی  رضایت  وضع  مدرسه 
باشد  اینکه زندگی اش تحت کنترل مدرسه و آن ها  از  اما  بود،  معلمینش 
»چارلز  دانشگاه  به  دبیرستان  از  بعد  کافکا  نداشت.  خوشایندی  احساس 
فردیناند« در پراگ رفت و در ابتدا در رشته شیمی ثبت نام کرد ولی دو 
هفته بعد رشته اش را به حقوق تغییر داد. این تغییر موردپسند پدرش بود و 
همچنین به کافکا زمان می داد تا بتواند در کالس های هنر و ادبیات شرکت 
کند. در سال ۱۹۰۶ او موفق به اخذ مدرک حقوق شده و یک سال بدون 

درآمد به عنوان منشی حقوقی کار کرد.
زندگی کاری

کافکا در یک  اواخر سال ۱۹۰۷،  کارآموزی در  پایان رساندن  به  از  بعد 
او مناسب نبود  ابتدا برای  از  ایتالیایی کار پیدا کرد. این کار  آژانس بیمه 
زیرا او را مجبور به کار کردن طبق برنامه ای خسته کننده می کرد و وقت 
اندکی را برای نوشتن برای او باقی می گذاشت. او کمتر از یک سال در این 
آژانس دوام آورد و بعد از استعفا خیلی زود شغل جدیدی در یک انستیتو 
بیمه حوادث کارگران پیدا کرد. این کار و کارفرماهایش بیش از هر موردی 
مناسب کافکا بودند و او به سختی کار کرد و دست راست رئیسش شد. او تا 
سال ۱۹۱۷ به کر کردن در این شرکت مشغول بود و شروع بیماری سل در 

سال ۱۹۲۲ به اجبار وی را گرفتار بازنشستگی زودرس کرد.
 عشق و سالمتی

کافکا در کارش یک کارمند نمونه بود و می شد به راحتی با او ارتباط برقرار 
اما زندگی شخصی  اغلب به خاطر شوخ طبعی اش شناخته می شد؛  کرد و 

او پر از کشمکش های مختلف بود. خودخوری ها و ناامنی های روحی او به 
روابطش هجوم می آوردند. او دو بار برای ازدواج با کسی که دوست داشت، 

نامزد کرد ولی نهایتاً آن دو در سال ۱۹۱۷ راهشان را از هم جدا کردند.
بعدها، کافکا به دورا دیامانت )Dora Diamant( عالقه مند شد و آن 
دو در ریشه های یهودی و عالقه به سوسیالیسم با هم اشتراک داشتند. در 
بحبوحه بیماری در حال پیشرفت کافکا، آن دو عاشق هم شده و در برلین 
با هم زندگی کردند. رابطه آن ها بیشتر حول بیماری های کافکا می چرخید. 
از  بود.  مشکالتی  دچار  سالمتی  نظر  از  او  نیز  سل  شروع  از  قبل  حتی 
میان مشکالت او می توانیم به میگرن، افسردگی، اضطراب و بی خوابی اشاره 

کنیم.
برای  اقدامی  بازگشتند. کافکا در طی  به پراگ  نهایت   کافکا و دورا در 
درمان سل، به وین رفت تا در یک آسایشگاه مسلولین بستری شود. او در 
سوم ژوئن سال ۱۹۲۴ درگذشت. پیکر او را در کنار والدینش دفن کردند.

 آثار ادبی
اگر چه کافکا به سختی کار می کرد تا زندگی خود را بسازد، اما خود را 
وقف نوشتن نیز می کرد. یکی از دوستان قدیمی او به نام »ماکس برود« 
نقش مهمی در پیشبرد کارهای ادبی او داشت و نقش او تا مدت ها پس از 
مرگ کافکا نیز ادامه پیدا کرد. شهرت کافکا به عنوان نویسنده تنها بعد 
از مرگ او اتفاق افتاد. او در طی زندگی بخش محدودی از کلیت کارش 

را منتشر کرد.
نام داشت که در  او »مسخ«  معروف ترین و پرفروش ترین داستان کوتاه 
سال ۱۹۱۲ به پایان رسید و سه سال بعد منتشر شد. این داستان در اتاق 
طبقه سوم کافکا شکل گرفت که منظره مستقیمی از رودخانه ولتاوا و پلش 
داستان های  از  مجموعه ای  »میانجی گری«،  کتاب  این  از  پس  او  داشت. 

کوتاه، را منتشر کرد و »قبل از قانون« و رمان »محکمه« را نیز نوشت.
در سال  داد.  ادامه  نوشتن  به  باز  با وضعیت وخیم سالمتی اش  او حتی 
با پدرش  او  رابطه   از  پایان رساند که مستقیماً  به  را  او »قضاوت«   ۱۹۱۶
صحبت می کرد. از کارهای بعدی او می توان به »در تبعید« و »یک پزشک 

روستایی« اشاره کرد که هر دو در سال ۱۹۱۹ به پایان رسیدند.
در سال ۱۹۲۴، کافکای بیمار ولی پر کار، کتاب »هنرمند گرسنگی« را 

تمام کرد که شامل چهار داستان بود که سبک واضح و ساده ای داشت. 
اما  بود؛  زندگی اش  پایان  در  او  از شاخصه های سبک  نوشتاری  این شیوه 
زندگی می کرد و همواره گرفتار  با جانوران درون ذهنش  کافکا که هنوز 
از  او  نمی داد.  نشان  تمایلی  کارهایش  انتشار  به  نسبت  بود،  تردید درونی 
دوستش ماکس که مجری ادبی اش نیز به شمار می رفت، خواسته بود تمام 

نسخ خطی منتشر نشده اش را نابود کند.
 ۱۹۲۴ سال  در  و  نکرد  پیروی  دوستش  خواسته  از  برود  خوشبختانه 
بود  نویسنده  این  کار  موفق ترین  و  پارانوئید  سیاه،  رمانی  که  »محکمه« 
کی.«  »جوزف  نام  به  شخصیتی  حول  رمان  این  داستان  کرد.  منتشر  را 
می گردد که مجبور می شود از خود به خاطر جرمی که هرگز بر او و خواننده 
بعد  سال  کند.  دفاع  ناسالم  دادگاهی  سیستم  یک  برابر  در  نشده،  آشکار 
به بوروکراسی بدون چهره و  اعتراضی  را به چاپ رساند که  برود »قلعه« 
چیره بود. در این رمان، پروتاگونیست که خواننده او را تنها به نام »ِکی« 
بر دهکده اش حکمرانی  مقامات مرموزی که  با  می شناسد، تالش می کند 

می کنند، مالقات کند.
در سال ۱۹۲۷، رمان »آمریکا« انتشار یافت. داستان این رمان نیز حول 
به  نام »کارل روسمان« می گردد که توسط خانواده اش  به  زندگی پسری 
آمریکا فرستاده شده است. در طی این سفر معصومیت و سادگی او در هر 

جایی که سفر می کند مورد سوء استفاده قرار می گیرد.
 میراث

کافکا در زمان مرگش به طرزی باورنکردنی تنها در میان گروهی کوچک 
کمک  به  که  بود  او  مرگ  از  بعد  تنها  بود.  شده  شناخته  خوانندگان  از 
دوستش ماکس برود که خالف وصیت او عمل کرد، کارهایش منتشر شد و 
به شهرت رسید. کتاب های او به ویژه در زمان جنگ جهانی دوم محبوبیت 

زیادی پیدا کرد و روی ادبیات آلمانی تأثیر به سزایی داشت.
حکومت   تحت  شرقی  اروپای  و  می گرفت  شکل   ۱۹۶۰ دهه  زمانی که 
دولت های کمونیست بروکراتیک بود، نوشته های کافکا بیش از هر زمانی با 
مخاطبان ارتباط برقرار می کرد. در نتیجه داستان های کافکا درباره انسان و 
سازمان های بدون چهره، کاماًل زنده و پرطراوت بودند و حتی به خلق واژه 

جدیدی به نام »کافکائِسک« منجر شدند.

از  یکی  همچون  را  دریابندری  نجف  یاد  می گوید:  دولت آبادی  محمود   
ناخدایان زبان و ادبیات ایران گرامی می دارم.

این نویسنده در پی درگذشت نجف دریابندری - مترجم  و نویسنده -  در 
یادداشتی نوشته است:  نجف دریابندری....

یکی از هوش های کم نظیر تاریخی گفته است "انسان در ذهنش زندگی 
شخصیت  های  باورمندترین  همچون  را  او  دنیا  که  این  جالب  می کند" 

ماتریالیست به یاد می آورد.
 هرچه باشد صدق این عبارت را شخصاً به تجربه دریافته ام و آنچه در ذهن 
من مدام مرور می شود دوستاِن دور و نزدیکم هستند و البته نادوستانی در 
مسیر این زندگانی که به عمد یا به سهو به من زخم زده اند. به این ترتیب 
زندگی در ذهن جریان دارد در دو بُعد شاخص که به فرزانگان و فرومایگان 
حساسیًت ویژه دارد. در این میانه هستند چهره هایی با نسبت هایی از نیکی 
از  ناشی  علل  به  اما  آزردگی هایی شده اند،  موجِب  رفتار  در  که  ناخوبی  و 
زمانه که اندیشیده ام به نظرم رسیده که از روی اضطرار چنان شده اند و 
مدار  در  همواره  که  بوده  آدمیانی  زمره  از  دریابندری  نجف  اما  گذشته ام. 
ذهن و خیالم بوده است جا به جا. درهمین ماجرای فلج کننده ی کرونا از 
نخستین کسانی که به ایشان فکر کردم نجف دریابندری بود. دریغ این که 
نه دیدار ممکن بود و نه می شد به او تلفن زد، زیرا چندی بود که دیگر 
نمی شنید و این را در آخرین دیدار متوجه شدم که سخن هم نمی گوید.

مدتی که  نشسته بودم کنارش فقط نگاه داشتیم به یکدیگر و این مفهوم 
در  هنوز  آنچه  و   "! است  ، چنین  بله   " که  در ذهن می گذشت  مشترک 
نجف دریابندری زنده بود چشم هایش بود که  همان خنده ی خاموش را 
در خود داشت و اجازه نمی داد به تو که غمگین در او بنگری. شاید این 
به نظر عادی بیاید برای اشخاصی که از نزدیک نجف را ندیده بودند چنان 
افراخته و به قامت و سراپا زیبایی و سلیقه در پوشیدِن لباس که این همه از 
انضباط شخصیتی وی می آمد. دفتِر کارش در ضلع جنوبی حیاط بود تا به 
یاد می آورم، و نجف برای رفتن به دفتر کارش، ریش تراشیده با لباس مرتب  
که می پوشید از آن چند متر حیاط عبور می کرد و می رفت می نشست پشت 
میز کار. چنین انضباطی در نسل نجف دریابندری عادت شده بود، چنانچه 
به یاد می آورم زنده یاد دکتر ابراهیم یونسی هم چنین بود و کم و بیش 
شاملو و احمد محمود نیز با همان امکانات محدود، و همچنین آن  دوست 
گرامی مشترک نجف و من، دکتر حسن مرندی قصر- رفیقی  که در مراسم 
درگذشتش نجف از شدت تأثر زبان به کام شد و حرفی نتوانست بزند و 
من  بغض ترکاندم  و زآن پس هردو براه افتادیم در سکوت و حسرت از 
دست رفتن مرندی که یگانه بود از هر جهت در دوستی و انسانیت و مدارا 
. اما برای نجف زندگی همیشه اهمیت خود را داشت و سرزندگی تا سِر پا 
بود. اتفاق افتاد که شبی را بگذرانیم به سرخوشی، و این به سال هایی بر 
می گردد که برشت گویا بدان مناسبت نوشته بوده" آن که می خندد هنوز 

خبر فاجعه را نشنیده است" و در آن شب نجف با یک- دو دوست دیگر 
گفتند و خندیدند، و خنده های نجف معروف بود به رسایی و بلند صدایی و 
اتاِق کوچک من ظرفیت آن  شلیِک خنده ها را نمی داشت. شب تمام شد و 
صبح فردا فرزندم سیاوش که ده- دوازده ساله بود پرسید" بابا این دوستت 
کی بود؟" گفتم " آقا نجف دریابندری، چطور بابا؟" سیاوش گفت" آخه 
باشم  گفته  شاید  و  زدم  لبخند  من  بخوابم!"  تاصبح  نگذاشت  خنده هاش 
البته تیغه ی دیوار بین دو اتاق هم زیاد ضخیم نیست ! باری... باشد دیگرانی 
از هنرهای او سخن بگویند و اگر زمانه ای رسید که وارسی و پژوهش در 
زندگانی ارباب فرهنگ ضروری تشخیص داده بشود، البد پرداخته خواهد 
شد به مجموع زیر و بم های شخصیت هایی مثل نجف دریابندری و کارهایی 
شد  خواهند  یافت  و  گذرانیده   سر  از  که  زندگی ای  و  داده  انجام  او  که 
کتاب  و  کنند  نگاه  وی  در  نجف  خوِد  بینی  واقع  نوع  از  که  پژوهندگانی 

بنویسند جهت اصِل یادگیری که نجف استاد آن بود.
ایستاده   از شوق زندگی و آن قامت رشید و  با یاد چهره ی پر  پس من 
کار  از  شخصاً  که  نکته  این  افزودِن  با  می برم  پایان  به  را  یادداشت  این 
انتخاب  ترجمه  برای  او  ادبیاتی که  نثرنویسی ، در  توانایی های نجف در  و 
می کرد، از داوری صریح او در ادبیات و اندیشه،  و از دقِت او در بیاِن مفاهیم 
-که به قدر بضاعت خود آموخته ام - یاِد نجِف دریابندری را همچون یکی از 

ناخدایان زبان و ادبیات ایران گرامی می دارم.



چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 12/1399 رمضان 1441/ 6 می 2020/سال بیست و چهارم شماره 3194 پنج روزانه خوانی

ویروس های آنفلوآنزا در گویش کرمانی 

آیینو و چارشربتو 
در گویش کرمانی سرماخوردگی هایی که طی یک 
فصل خاص به صورت واگیردار در جامعه سرایت می 
پایان  تصغیر  واو  اگر  شد.  می  نامیده  »آیینو«  کرد، 
واژه  ماند،  برجای می  آنچه  را حذف کنیم،  واژه  این 
ی »آیین« است که در زبان پهلوی برای رسم ها و 
عادت ها، سنت و نظم و قانون به کار رفته که در زبان 
فارسی امروز هم به کار می رود. نظیر: آیین عزاداری، 
آیین نوروز، آیین شب یلدا، آیین جشن مهرگان، آیین 
معارفه ی مدیر جدید، آیین جشن فارغ التحصیلی و 

...
همانطور که مالحظه می فرمایید، این واژه در زبان 
نیاکان ما برای پدیده ها و اموری به کار می رفته که 
با نظم معینی در زمانی معین به اجرا در می آمدند و 
سرماخوردگی های واگیردار از نوع ناخوشی هایی بود 
که به صورت همه گیری و طی دوره ای مشخص و 
معلوم به جامعه سرایت می کرد و مردم سراسر کشور 
داروهای  از  استفاده  با  ـ  و عشایر  ـ حتی روستاییان 
دمنوش  دیگر  و  چای  مفرشو، خوردن  داخل  گیاهی 
و  سبزی  از  پر  )شولی(  اماچو  خوردن  گیاهی،  های 
پز  آب  مرغ  تخم  نیز  و  بادام  ی  حریره  و  فرنی  نیز 
همراه با پودر مرزنجوش و غذاهای دیگری که امروزه 
هم مصرف می شود، به مبارزه با این بیماری که آن 
خوردن  خاستند.  می  بر  بودند،  نامیده  »آیینو«  را 
شلغم و لبوی داغ هم در مبارزه با »آیینو« بی تاثیر 
نبود. در ضمن جوشانده چارشربتو )حاوی سپستان، 
گل  پرسیاوشان،  الملک،  کلیل  موردانه،  عناب، 
ختمی، بارهنگ، انگورروپاس و گاوزبان سبز و سیاه( 
داشت.  دارویی  آثار  که  بود  گرمی  های  نوشیدنی  از 
خالصه اینکه این گونه ناخوشی ها در فرهنگ مردم 
پذیرفته  زندگی  های  آیین  از  یکی  عنوان  به  کرمان 
شده بود و همه چگونگی رفتار با آن را می شناختند: 
سه روز خوابیدن در بستر و خوردن غذاها، سبزی ها 
و میوه های خاصی که اطبا تجویز می کردند و البته 
شد.  می  رعایت  نیز  دیگران  به  سرایت  از  پیشگیری 
همزیستی  نوعی  به  ویروس  آن  با  انسان  عبارتی  به 
رسیدن  فرا  با  البته  بود.  یافته  دست  آمیز  مسالمت 
زمستان و نبود امکانات امروزی، زندگی سالخوردگان 

پایان می یافت.
در گذشته و زمانی که هنوز قطار و هواپیما و خودرو 
اختراع نشده بود و کشتی ها هم با نیروی باد و پارو 
بومی  گیر،  همه  های  ناخوشی  کردند،  می  حرکت 
بودند و شاید به همین علت آیینو نامیده می شدند 
و همه ی مردم نحوه ی مبارزه با آن را می دانستند 
اما با اختراع ماشین و رواج یافتن پزشکی نوین این 
ناخوشی را »آنفلوآنزا« نامیدند که البته سبب چنین 
نامیدنی بر حقیر معلوم نیست. رفته رفته، هواپیماها 
افغانی، اسپانیایی، مرغی و  انواع آنفلوآنزای  و قطارها 
خوکی و ... را به دیگر کشورها منتقل کردند. هر چند 
که انواع این بیماری فی نفسه کشنده و مهلک نیست 
ولی از آنجا که در برخی از کشورها به صورت آیین 
بدن  وارد  غریبه  میهمانی  قامت  در  است  درنیامده 
میزبانان جدید خود می شود و افراد مافنگی را از پا 

در می آورد.

مافنگی ها کدامند؟
تالیف  کرمان  مردم  اصطالحات  و  لغات  فرهنگ  در 
دکتر ابوالقاسم پورحسینی، مافنگی به افراد ضعیف که 
مستعد پذیرش بیماری باشند گفته می شود. بعضی 
ها از این واژه ی کرمانی به هنگام ناسزا گفتن و دشنام 
دادن استفاده می کنند و گاهی در رقابت ها و کرکری 

خوانی های پهلوانی به کار می رود.
به  شوند،  می  مافنگی  باطل  دور  دچار  که  افرادی 
مقدار کافی نمی خوابند، غذای کافی، مقوی و سالم 
نمی خورند، به کلی اهل ورزش نیستند. اغلب بدغذا 
هستند، به عبارت واضح تر از خوردن آش ها حاوی 
هایی  سبزی  سوپ  ها  امروزی  قول  به  یا  ها  سبزی 
نظیر: اسفناج، برگ چغندر، قارچ، هویج و نخود سبز 
خوردن  در  عوض  در  و  کنند  می  خودداری  کلم  و 
فست فودها و غذاهای آماده، راه افراط را می پیمایند 
و  موادمخدر  و  قلیان  و  سیگار  اهل  است  ممکن  و 
مشروبات الکلی هم باشند. آب میوه و مایعات حاوی 
نمی  مصرف  کافی  مقدار  به  هم  مفید  های  ویتامین 
به  هستند.  تفریط  و  افراط  دچار  عبارتی  به  کنند. 
همین علت بدن آنها آماده ی پذیرش انواع ناخوشی 
های واگیردار و مسری است و هر نوع آنفلوآنزایی از 
هر گوشه ی این کره ی خاکی به نزدیکی آنها سفر 
کند، میزبان آن می شوند و به دیگران نیز سرایت می 
دهند. عامل این ناخوشی ها بنا بر یافته های پزشکان 
غربی ویروسی است که تنها در زیر میکروسکوپ دیده 
می شود. این ویروس تنها در بدن افراد ضعیف رشد و 
نمو می کند »بیا قوی شو، اگر عزم زندگی داری/ که 

در نظام طبیعت، ضعیف پایمال است!«
بنابراین، افرادی که طبق اصول بهداشتی می خوابند 
های  آموزه  بنابر  و  کنند  می  ورزش  و  خورند  می  و 
دینی با توکل و اعتماد به خداوند بر ترس و اضطراب 
های بی مورد غلبه می کنند، میزبان این قبیل ویروس 
ها نمی شوند. چرا که سیستم ایمنی بدن آنها بسیار 
قوی است و اغلب در مبارزه با ویروس پیروز می شود. 

ریشه مافنگی چیست؟
باستانی  دکتر  یاد  زنده  که  آنجا  از  حقیر،  نظر  به 
پاریزی در یکی از کتابهایش نوشته است: یکصد سال 
پیش ناخوشی سختی عالمگیر شد که در روستاها به 
اینجانب به یاد دارم که در  آن »موفکو« می گفتند. 
بسیاری از روستاهای کرمان، آب بینی را »ُمف« می 
نامند و کسی که به طور مرتب آب بینی اش روان باشد. 
قبیل  این  گویند.  »ُمفکو«  مناطق  بعضی  در  »ُمفو« 
واگیردار  های  ناخوشی  دچار  دیگران  از  بیشتر  افراد 
می شدند و اگر چنانچه ویروس ناخوشی غریبه بود، 
مرگ و میر باال می گرفت و عده ی زیادی جان می 
سپردند. حقیر بر این گمان است که واژه ی مافنگی 
بر ساخته ی روزگاری است که آنفلوآنزای اسپانیایی 
وارد بدن بازرگانانی که با کشتی بین کشورها سفر می 
کردند، شد و آنها در بندرها، این ویروس را به باربرها 
و تاجرها سپردند و آنها سوار بر شترها و ستوران به 
شهرها و روستاها بردند. از آنجا که ویروس بومی شده 
ی کشورهای مختلف نبود، جان بسیاری را گرفت و 
از حد و اندازه ی »آیینو«ـ که قرنها با آن آشنا بودندـ 
نیست،  بعید  نامیده شد.  مانکو  یا  ُمفکو  و  فراتر رفت 

مافنگی از مفکو ساخته شده باشد.
یک سنگ قبر که سند تاریخ پزشکی است

به نوشته ی استاد سید محمدعلی گالبزاده در مقاله 
ی »پیشینه ی شبه کرونا در تاریخ ایران« مندرج در 
قبر  بر روی سنگ  امروز،  روزنامه کرمان  پنج  صفحه 
سال  یکصد  حدود  قمری،   1338 سال  به  که  فردی 

شمسی پیش فوت کرده است، مطالبی نقر  شده که از 
تهاجم مرگبار ویروس حکایت دارد که حدود دو سوم 

جمعیت جهان را به کام مرگ کشید.
نویسنده در این مقاله نوشته است: »... و اما اگرچه 
کرونا به عنوان نامی نو در تاریخ پزشکی مطرح است 
شاهدی  با  ولی  رسد  می  نظر  به  جدیدی  بیماری  و 
که در اختیار داریم، اینگونه پیداست که شبه آن در 
نیز در کشورمان همه گیر شده و جان عده  گذشته 
فارس  استان  را گرفته است: »در ممسنی  زیادی  ی 
سنگ قبری است که این ادعا را ثابت می کند. روی 
این سنگ نوشتاری آمده که در عین حال نشانی از 
خالقیت و احساس مسئولیت خانواده ی مرحوم دارد. 
کنند  نگاری  تاریخ  ترتیب  این  به  اند  خواسته  زیرا 
کمااینکه چنین نیز شد. متن نوشته ی سنگ قبر از 
این قرار است: وفات مرحمت پناه، علی رضا، ولد صدق 
هجری   1337 ی  سنه  در  اهلل  جاوید  نجات  مالعلی 
که  نازل  مسکون  ربع  کل  بر  بالیی  ناخوشی  قمری، 
تمام حکیمان آن حیران و سرگردان و از غره ی شهر 
صفر تا پانزدهم شهر مذکور، تمامی نوع انسان را سه 
باقی و آن  قسم و دو قسم آن را هالک و یک قسم 
برنیامدند. عالمت  از عهده ی کفن و دفن  یک قسم 
ناخوشی، عطسه ای و سرفه ای بود. به جهت عبرت 

نوشته شد.«
برگردان سنگ نوشته: 

درگذشت ـ به رحمت خدا رفته ـ علی رضا، فرزند 
تاریخ  تردید مالعلی نجات جاویداهلل در  راست و بی 
1337 هجری قمری بر اثر ناخوشی ای که همچون 
بال بر تمامی یک چهارم قابل سکونت کره زمین فرود 
آمد و تمامی پزشکان از درمان آن حیران و سرگردان 
ناتوان  و  را عاجز  ناخوشی خود  بودند )در درمان آن 
ماه  این  پانزدهم  تا  ماه صفر  ابتدای  از  و  می دیدند( 
قسمت  سه  را  ممسنی  شهر  های  انسان  تمامی  اگر 
بدانیم، دو قسمت )دوسوم( آنها هالک و یک قسمت 
باقی ماند و آن یک سوم باقیمانده از عهده ی کفن و 
دفن مردگان بر نیامدند. عالمت این ناخوشی عطسه 
و سرفه بود و بی شک تب هم بوده که در آن روزگار 
وسایل دقیق تشخیص تب وجود نداشته و لذا بر سنگ 
قبر نقر )کنده( نشده است. در پایان بر روی این سنگ 

نوشته که به جهت عبرت )پندآموزی( نوشته شد.
حدود یکصد میلیون کشته 

از آنجا که تاریخ این سنگ قبر برابر است با سالهای 
آن  که  رسد  می  نظر  به  میالدی   1919 و   1918
که  بوده  اسپانیایی  آنفلوآنزای  همان  مهلک،  بیماری 
یکصد سال پیش کره ی زمین را درنوردید و حدود 

یکصد میلیون کشته بر جای گذاشت.
در این سنگ نوشته آمده است: طی مدت 15 روز، 
ویروس  آیا  مردم شهر ممسنی کشته شدند.  دوسوم 
آنفلوآنزای اسپانیایی که با پایان یافتن جنگ جهانی 
را  شهرها  مردم  داس  همچون  بود،  سربرداشته  اول 
یکی پس از دیگری درو می کرد؟ و یا طی موج های 
متوالی در هر دوره ای دامن یک شهر و یک کشور را 

می گرفت؟
از  آنچه مسلم است در آن روزگار بی رسانه، مردم 
آگاهی های الزم برخوردار نبودند و همین امر سبب 
مقایسه  قابل  طاعون  با  تنها  که  شد  کشتاری  چنان 
بی  پیش،  سال  یکصد  کشتار  اصلی  سبب  است. 
اعتمادی ناشی از جنگ جهانی اول بود که در بسیاری 
از کشورها نهادینه شده بود. بدیهی است که دولت ها 
نیز در امر بهداشت و درمان و اطالع رسانی ناکارآمد 
بی  و  ظن  سوء  فضای  به  ناکارآمدی  همین  و  بودند 

اعتمادی دامن می زد و لذا به جای اینکه مثل امروز 
پاخاسته  به  یکپارچه  کرونا،  با  مبارزه  برای  مردم  که 
و با دولت های خود همکاری می کنند، جوامع یک 
که  شدند  اجتماعی  گسیختگی  دچار  پیش  صدسال 
خود عواقب اقتصادی دردناکی در پی آورد که آثار آن 

تا نسلها ادامه داشت.
ایتالیا،  ناخوشی:  این  با  درگیر  کشورهای  مهمترین 
که  بودند  مکزیکو  و  مجارستان  پرتقال،  اسپانیا، 
صورت  مورد  این  در  علمی  پژوهشی  هنوز  متاسفانه 
میزان  بیشترین  کشورها  این  چرا  که  است  نگرفته 

کشته ها را داشته اند.
مهمترین عامل کشتار پاندومی 1919 چه بود؟

آیا سرکشی، جرم خیزی، فقر و آدم کشی و رعایت 
و  تبارها  التین  بین  در  عمومی  بهداشت  نکردن 
باالرفتن آمار مرگ و میر 1919 نقش داشته؟ آیا بی 
فاصله  مقابل محدودیت های  در  و سرکشی  اعتنایی 
گذاری و قرنطینه، عامل این مرگ و میر وحشتناک 
بوده است؟ و آیا فقر فرهنگی و عدم توسعه یافتگی 

چنین کشتاری را بر جای گذاشت؟
شیوع  در  باال  موارد  ی  همه  که  است  این  واقعیت 
گسترده ویروس نقش داشته اند چرا که کشور مکزیک 
که از جهنم جنگ حهانی اول دور بود، به سبب فشار 
ویروس  به  آنها  اغلب  که  اروپایی  مهاجران  شدید 
گذاشت.  برجا  را  تلفات  بیشترین  بودند،  شده  مبتال 
را  فاصله گذاری  قوانین  آنها که  تر،  واضح  عبارت  به 
زیرپا گذاشتند و در ماه های گسترش پاندومی، دست 
از مهمترین عوامل  به سفر می زدند، به عنوان یکی 
کشتار 1919 به شمار می روند. همانها که در روزگار 
لوکس  بر خودروهای  سوار  به هشدارها  توجه  بی  ما 
خود، عازم سفر شدند و در استانهای زیبای گیالن و 

مازندران صدها خانواده را داغدار کردند! 
قدردانی از استاندار فرزانه ی کرمان 

مقاالت  و  کتابها  پیش،  یکصدسال  پاندومی  درباره 
زیادی نوشته شده که عالقمندان می توانند در سایت 
های پزشکی و تاریخی دنبال کنند و لذا بهتر است از 
یکصدسال پیش به امروز بازگردیم و عملکرد مسئوالن 
استان کرمان را در رویارویی با ویروس کووید 2019 

در ترازوی نقد بگذاریم.
واقعیت این است که آقای پروفسور فدایی استاندار 
دانشمند و فرهنگ پرور کرمان طی 5 ماهه ی گذشته 
سر  پشت  را  سختی  روزهای  و  بزرگ  های  آزمون 
گذاشت و حوادثی را از سرگذراند که حاکم مقتدری 
اندیشه  و  به مدد علم  او  ولی  آورد  زانو در می  به  را 
غیرت اسالمی، نجابت خانوادگی و تجربه ی طوالنی 
با صبر و متانت و تالش شبانه روزی  مدت سیاسی، 
و تاکید بر شفافیت رسانه ای، موفق شد مشکالت را 
پشت سر بگذارد و با اقدام سریع، به موقع و ارزیابی 
مداوم عملکرد نیروهای تحت امر خود، لشکر ویروس 
زمینگیر  کرمان  های  دروازه  پشت  در  را  کرونا  های 
بزرگ  فاجعه ی  بروز یک  از  را  استان کرمان  و  کند 

نجات دهد.
کرمان  های  دروازه  بستن  از  پیش  که  هرچند 
چندتایی از آنها سوار برمسافران بی قید و بند، وارد 
کرمان شدند و عده ای از همشهریان را آلوده کردند 
و کادرهای عزیز و دوست داشتنی بهداشتی ـ درمانی 
این  که  دارد  شکر  جای  ولی  افکندند  مخاطره  به  را 
ویروس که به مراتب از آنفلوآنزای 1919 خطرناکتری  
ی  خرمندانه  های  سیاست  اتخاذ  سبب  به  است، 
استاندار عزیز و تالش شبانه روزی همکاران ایشان در 
ـ  بهداشتی  فداکاری های کادرهای  نیز  و  استانداری 

درمانی، قدرت جوالن نیافت و هم اکنون تحت کنترل 
این بدان معنا نیست که ویروس به زانو  البته  است. 
درآمده و کابوس قرن 21 به پایان رسیده است. زیرا 
همانطور که پاندومی یکصد سال پیش، طی دو سال 
1918 و 1919 می رفت و برمی گشت و هربار عده 
ای را به کام مرگ می کشید، این ویروس که از همان 
خانواده است، در کمین غفلت مردم است تا فرصتی 
بنابراین  به کار شود.  به دست آورد و دوباره  دست 
بر ماست که به عنوان ملت بزرگ و کهن سال ایران 
نگذاریم زحمات مسئوالن، پزشکان و پرستاران شریف 
این کهن دیار دیرپا هدر رود و ویروس در سرزمین 

ما جا خوش کند.
ضرورت پژوهش هایی گسترده 

در  را  آینده  های  نسل  که  منابع  مهمترین  از  یکی 
رویارویی با چنین ویروس هایی یاری می کند، حاصل 
دانشگاه  دانشجویان  و  استادان  علمی  های  پژوهش 
بومی  های  پژوهش  به  ما  است.  پزشکی  علوم  های 
آینده  در  ها  ویروس  قبیل  این  رفتار  تا  داریم  نیاز 
با سرعت  بتوانند  قابل پی گیری باشد و محققان ما 
پژوهش  اگر  چنانچه  کنند.  مهار  را  آنها  بیشتری 
بود،  ما  اختیار  در  پاندومی 1919  در خصوص  های 
در زمان کوتاهتری به ساخت واکسن و داروی مورد 
از  شود،  می  پیشنهاد  بنابراین  آمدیم.  می  نایل  نظر 
تمامی بیماران کرونایی، پرسشنامه ای مبنی بر سن، 
نژاد، ملیت، مسافرت و محل سکونت در دوماه قبل از 
افراد خانواده، سطح رفاه، داروهای مورد  ابتال، تعداد 
وضعیت  غذایی،  های  عادت  خواب،  میزان  مصرف، 
تأهل یا تجرد، سطح باورها و اعتقادات )آیا به هر دین 
یا سست  دارند  ناپذیر  خلل  و  عمیق  باور  مسلکی  و 
میزان  ها،  سرگرمی  نوع  تحصیالت،  میزان  باورند؟( 
نهادهای  به دولت و  اعتماد  نوع آن، میزان  ورزش و 
مربوطه، تاثیر رسانه های خودی و غیرخودی، مصرف 
موادمخدر و مشروبات الکلی، خوش خلقی یا بدخلقی، 
و  موسیقی  هنرهای  از  برخورداری  مطالعه،  میزان 
داشتن  و  بودن  )شاغل  آینده  به  امید  میزان  تئاتر، 
درآمد مکفی یا بیکاری و نداشتن امید به آینده( و ده 
ها فاکتور دیگر که می تواند از اتاق فکر روان شناس، 
جامعه شناسان و پزشکان و ... بیرون آید و پژوهش 
نسلهایی  راهنمای  آینده،  را شکل دهد که در  هایی 
باشد که بعد از ما بر روی این کره ی خاکی زندگی 

خواهند کرد.
این پرسشنامه باید بی نام و محرمانه باشد تا بیماران 

همکاری کنند(
چینی ها را از خوردن حیوانات حرام گوشت 

منع کنید!
با توجه به اینکه اغلب بیماری های واگیردار در پی 
بروز جنگها و خشکسالی ها، شایع می شدند، به نظر 
ویروس  حاوی  گوشت  حرام  حیوات  بدن  رسد  می 
به  نیست  سازگار  انسانها  ما  با جسم  که  است  هایی 
به  مردم  ها  قحطی  و  ها  جنگ  پی  در  مثال  عنوان 
خوردن گوشت سگ و گربه و انواع حشرات روی می 
آوردند و سبب شیوع بیماری های خطرناک می شدند. 
های  ویروس  اخیر  سالهای  طی  که  آنجا  از  بنابراین 
جدید آنفلوآنزا و به تازگی »کرونا« از چین سربرآورده 
اند، به چینی ها توصیه کنید، دست از خوردن همه 
جنبنده های خداوند بردارند تا اتهام تولید ویروس از 
نماد  ایران،  ادبیات  برداشته شود. خفاش که در  آنها 
خون آشامی و نحوست است و بی شک حمل کننده 
خوردنی  آیا  است،  وحشی  حیوانات  بیشتر  ویروس 
است که در وهان چین سوپ خفاش عرضه می شود؟

 به قلم: 
یحیی فتح نجات
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تلفات کرونا در جهان از ۲۵۰هزار نفر فراتر رفت

انجام غیرحضوری احراز هویت های دریافت کدبورسی

در  کرونا  ویروس  تلفات  تعداد  آمار،  آخرین  اساس  بر 
جهان از ۲۵۰ هزار نفر فراتر رفت.

تلفات ویروس کرونا در سطح جهان همچنان با سرعت 
قربانیان  آمار،  اساس آخرین  بر  و  بوده  افزایش  در حال 
هزار   ۲۵۰ از  بیش  به  جهان  سرتاسر  در  کرونا  ویروس 

نفر رسید.
همچنین تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در سطح جهان 

نیز به بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسیده است.
قربانیان  و  مبتالیان  تعداد  صدر  در  همچنان  آمریکا   
از  بیش  با  آمریکا  دارد.  قرار  جهان  در  کرونا  ویروس 
تلفات در  بر آنکه بیشترین آمار  ۶۹ هزار قربانی، عالوه 
جهان را دارد بیش از یک چهارم از قربانیان جهان را نیز 

تشکیل می دهد.

همچنین تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در آمریکا از ۱ 
میلیون و ۱۹۷ هزار نفر فراتر رفته است.

»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه در 
کنفرانس کشورهای اهداکننده به تالش ها برای مقابله با 
ویروس کرونا گفت که هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند 

از بحران کرونا خارج شود. 
وی که در کنفرانس اهدا کنندگان برای مقابله با ویروس 
کرونا  واکسن  به  که  زمانی  گفت  می کرد  کرونا صحبت 
دست یافتیم باید به صورت گسترده اقدام به تولید آن 

کرده و به صورت همگانی به توزیع آن بپردازیم.
تحقیقات  باید  که  کرد  اضافه  فرانسه  جمهوری  رئیس 
برای ایجاد دارو و واکسن را تسریع ببخشیم و آن را در 

دسترس همگان قرار دهیم.

بورس  عالی  شورای  مصوبه  طبق  گفت:  اقتصاد  وزیر 
به دلیل ازدحام در دفاتر پیشخوان دولت، احراز هویت 
تمامی افرادی که می خواهند کد بورسی دریافت کنند، 

به صورت غیر حضوری و الکترونیکی انجام می شود.
اقتصاد  وزیر  دژپسند،  فرهاد  سیما،  و  صدا  از  نقل  به 
در حاشیه شورای عالی بورس گفت: طبق مصوبه های 
شورای عالی بورس، تمام مراجعات حضوری برای احراز 
عدم  رعایت  دلیل  به  دولت  پیشخوان  دفاتر  به  هویت 

فاصله گذاری اجتماعی لغو می شود. وی ادامه داد: به 
دلیل ازدحام و شلوغی زیاد در دفاتر پیشخوان دولت؛ 
مصوب شد تا احراز هویت تمامی افرادی که می خواهند 
و  غیرحضوری  صورت  به  کنند،  دریافت  بورسی  کد 
دومی  مصوبه  گفت:  دژپسند  شود.   انجام  الکترونیکی 
که در شورای عالی بورس به تصویب رسید، این بود که 
هرگونه نقل و انتقال وکالتی سهام عدالت ممنوع است 
و این مصوبه به سازمان اسناد کشور هم ابالغ شده تا 

آنها هم، به تمام شهرستان ها و استان ها ابالغ کنند.
افزاری  نرم  اختالل  در خصوص  دارایی  و  اقتصاد  وزیر 
بورس هم گفت: به سرعت این مشکل حل شد و جای 

نگرانی نیست.
وی در خصوص تکانه های شدید بازار بورس هم گفت: 
بازار ریسکی  بازارهای دیگر یک  مقابل  بورس در  بازار 
وارد  تازه  که  تا کسانی  کردیم  توصیه  بارها  ما  و  است 

هستند، حتماً با مشاوره به سراغ معامله بروند.

اگر کسی تخصص الزم  افزود:  دارایی  و  اقتصاد  وزیر 
را در این رابطه ندارد می تواند از کارگزاری ها کمک 
کار  آن  معامالت  و  فروش  و  خرید  در  که  چرا  بگیرد؛ 
بسیار حساسی است و مثل معامالت دیگری نیست که 

فوراً به نتیجه خاص برسد.
وی در پایان گفت: نتیجه گیری در بازار سرمایه نیازمند 
یک دوره زمانی است و این بازار افت و خیز زیاد دارد.

ستاد تنظیم بازار قرار است تصمیمات دو هفته پیش 
کمیته خودرو را مورد بررسی قرار دهد و از همین 
رو ممکن است خروجی آن، اعالم قیمت های جدید 
حالی  در  این  باشد.  کشور  خودروسازی  محصوالت 
است که شنیده می شود با توجه به جمع بندی دولت 
از هزینه های تولید، رشد باالی ۵۰ درصد برای قیمت 

خودروهای داخلی در نظر گرفته شده است.
کرده اند  اعالم  حمایت  سازمان  به  خودروسازان 
درصد   ۷۵ بر  بالغ  )که  خودرو  قطعات  هزینه 
می شود(،  شامل  را  خودروها  شده  تمام  قیمت 
نیز  این سازمان  و  حدود ۸۰ درصد صعود داشته 
قیمت محصوالت  اساس، محدوده رشد  بر همین 
آنها را تعیین کرده است. هرچند خودروسازان به 
دنبال جلب نظر مثبت دولت برای اجرای مصوبه 
به  اما  بودند،  بازار  قیمت گذاری خودرو در حاشیه 
نظر می رسد رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت ها آنها 

را راضی خواهد کرد.
 با در نظر گرفتن ارقام احتمالی )۵۰ تا ۶۰ درصد(، 
کف قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی )با مالک 
و  تومان  میلیون   ۵۸ حداقل  به  پراید(  دادن  قرار 

حداکثر ۶۲ میلیون تومان خواهد رسید.

وضعیت عجیب در بازار خودرو
این روزها بازار خودرو در شرایط رکود تورمی قرار دارد. 
شیوع  می رفت  انتظار  که  شرایطی  در  حال،  عین  در 
کاهش  به  جهان  نقاط  دیگر  همچون  کرونا  ویروس 
شکل  قیمت ها  اما  بینجامد،  بازار  این  در  قیمت ها 

صعودی گرفته و در عین حال، خریداری وجود ندارد.
وقتی  می دهد  نشان  بازار  شرایط  بررسی 
نمایندگی های خودروسازان و همچنین نمایشگاه ها 
خودرویی برای عرضه ندارند، نبض بازار را افرادی 
ماه های گذشته نسبت  در دست می گیرند که در 
به پیش خرید خودرو و سرمایه گذاری اقدام کرده 
ارائه  بودند و این روزها قیمت های دلخواه خود را 

می کنند.
داران  نمایشگاه  اتحادیه  رئیس  موتمنی«،   »سعید 
خودروی پایتخت می گوید: برای خارج کردن فضا 
از دست دالالن و واسطه ها، باید عرضه خودرو در 
بازار افزایش یابد؛ این مهم از طریق افزایش عرضه 
خودروسازان داخلی یا واردات خودروهای کارکرده 
و دست دوم باید اتفاق بیفتد.  افرادی که خودرو 
نوسانات  مرتب  کرده اند،  انبار  پارکینگ هایشان  در 
ارزی، اخبار و شایعات را دنبال می کنند. به عنوان 

سوی  از  قیمت  افزایش  درخواست  شایعه  نمونه 
خودروسازان یا افزایش نرخ ارز سبب می شود تا این 

افراد نیز از فروش خودروهای خود دست بردارند.
موتمنی همچنین به چگونگی فاکتور شدن و عرضه 
خودرو از سوی خودروسازان انتقاد کرد و گفت: به 
برای چند هفته  ایران خودرو  نمونه شاهدیم  طور 
فقط پژو ۲۰۶، برای چند هفته دیگر سمند و همین 
طور دنا، رانا و غیره فاکتور می کند و این طور عرضه 
کردن خودرو که با وقفه در عرضه سایر خودروها 
همراه است، خود موجب اختالل در بازار می شود. 
دالالن  شود،  انجام  مناسب  شکل  به  عرضه  وقتی 
و  بپردازند  خودروها  احتکار  و  انبار  به  نمی توانند 
و  قیمت ها  بودن  نرخی  دو  نظیر  مسائلی  هیچ گاه 

فاصله قیمتی را شاهد نخواهیم بود.
زمزمه افزایش قیمت خودرو های داخلی!

قیمت جدید خودروهای داخلی هنوز از سوی ستاد 
تنظیم بازار اعالم نشده، اما شنیده ها حاکی از آن 
را  محصوالت  قیمت  رشد  خودروسازان  که  است 
حالی  در  این  شده اند.  خواستار  جاری  سال  برای 
است که کارشناسان معتقدند با تصویب این نرخ، 
بازار آزاد خودرو نیز تحت تأثیر قرارگرفته و قیمت ها 

گران خواهد شد.
 ۵۵ حدود  به  داخلی  خودروهای  قیمت  احتماال 
رسید.  خواهد  پراید(  )برای خودرو  تومان  میلیون 
البته از آنجا که پراید تا حدود دو ماه دیگر حذف 
داخلی  ارزان ترین خودرو  را  تیبا  باید  خواهد شد، 
لحاظ کرد که در این صورت، کف قیمت به باالی 
به نرخ  البته  این کف  ۶۰ میلیون تومان می رسد. 
آنکه  چه  می شود،  مربوط  خودروها  کارخانه ای 
پراید،  برای  و  بازار  در  قیمت  حداقل  حاال  همین 
و  پراید  حذف  از  پس  است.  میلیون   ۷۰ از  بیش 
با فرض همین نرخ های فعلی، کف قیمت در بازار 
تومان  میلیون  از ۸۰  بیش  به  تیبا(  )برای  خودرو 

خواهد رسید.
 ۹۶ سال  از  می گوید:  خودرو  بازار  فعاالن  از  یکی 
از  داران  نمایشگاه  بازار  درصد   ۶۰ حدود  تاکنون 
دست رفته است، زیرا تا آن زمان واردات آزاد بود 
و با کمترین سود امکان خرید و فروش و جابجایی 
خودرو وجود داشت، اما در دو سال گذشته واردات 
ندارند،  فوری  فروش  نیز  و شرکت ها  ممنوع شده 
بنابراین دالالن و افرادی که خودرو احتکار کرده اند 

نبض بازار را در دست گرفته اند.

زمزمه رشد حداقل ۵۰درصدی قیمت خودرو

زمان واریز یارانه نقدی 

اردیبهشت ماه
یارانه نقدی اردیبهشت ۹۹ روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۹ به 

حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
یک صد و یازدهمین مرحله یارانه نقدی ساعت ۲4 روز شنبه 
۲۰ اردیبهشت ماه ۹۹ به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل 

برداشت خواهد شد.
الزم به ذکر است که مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشموالن 
و ۵۰۰  هزار  گذشته 4۵  ماه های  همانند  نقدی  یارانه  دریافت 

تومان است.
یارانه  با  آن  مبلغ  و  نقدی  یارانه  پرداخت  گفتنی است؛ بحث 
خود  به  مربوط  زمان  در  هرکدام  و  ندارد  ارتباطی  معیشتی 

پرداخت می شوند.

زمان فروکِش موج اول کرونا 

در ایران مشخص شد
 رئیس اداره بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: موج اول اپیدمی کرونا و بیماری کووید ۱۹ که از 
اسفند شروع شده، خرداد امسال فروکش می کند اما تابستان 
موارد تک گیر دارد و موج دوم همه گیری این بیماری در فصل 

پاییز شروع می شود.
حسین عرفانی افزود: ویروس کرونا در دو یا سه هفته گذشته 
روند نزولی و رو به کنترل داشته، هر چند بیماری کووید ۱۹ 
به طور کامل خاموش نشده است. پیش بینی این است که 
با حرکت  بیماری  این  کردن  فروکش  و  نسبی  کنترل  از  بعد 
به سمت خرداد ماه، موارد این بیماری به صورت تک گیر در 

جامعه اتفاق بیفتد اما کامال ریشه کن نمی شود.
در  افزود:  بهداشت  وزارت  واگیر  های  بیماری  اداره  رئیس 
ویروس  شبیه  زیادی  حدود  تا  کرونا  ویروس  رفتارهای  واقع 
شبیه  زیادی  حدود  تا  عالیم  و  سرایت  نظر  از  و  آنفلوانزاست 

آنفلوانزاست و مشابهت های زیادی دارند.
بیماری  موارد  کاهش  شاهد  اخیر  روزهای  در  داد:  ادامه  وی 
پیش  هستیم.  کشور  در  کرونا  ویروس  به  ابتال  و   ۱۹ کووید 
بینی وزارت بهداشت این است که این روند کاهشی ادامه پیدا 
می کند و انتظار داریم موج اول کرونا در خرداد امسال تا حدود 
زیادی تحت کنترل درآید و فروکش کند اما این به معنای ریشه 
بیماری  این  پراکنده  بیماری نیست و موارد تک گیر و  کنی 
وجود خواهد داشت تا این موج اول دست خود را به موج دوم 
بیماری در پاییز بدهد و در پاییز دوباره شاهد اپیدمی و همه 

گیری فصلی آن خواهیم بود.
عرفانی گفت: در این شرایط توصیه به مردم می شود که نکات 
آینده  ماههای  و  تابستان  در  را حتما  پیشگیرانه  و  بهداشتی 
کامل  به طور  بیماری کووید۱۹-  رعایت کنند چون  همچنان 

خاموش نمی شود.
وی افزود: برآورد وزارت بهداشت این است، همان طور که هر 
افزایش موارد  بروز و  یا آذر شاهد  آبان  پاییز و  سال در فصل 
بیماری آنفلوانزا هستیم و موارد آنفلوانزای فصلی افزایش پیدا 
می کند. انتظار داریم موج دوم اپیدمی کرونا و بیماری کووید 

۱۹ را در فصل پاییز شاهد باشیم.
ویروس  بهداشت گفت:  وزارت  واگیر  بیماری های  اداره  رئیس 
که  است  سرمادوست  ویروس  انواع  جزو  آنفلوانزا  مانند  کرونا 
در فصل سرد سال بیشتر شایع می شود. این ویروس ها در 
سرمای هوا هم مقاومت محیطی بیشتری دارند و هم چرخش 

انتقال آنها راحت تر صورت می گیرد.
عرفانی گفت: این ویروس ها در فصل گرم سال به طور کلی 
از بین نمی روند و مواردی از ابتال به ویروس کرونا، آنفلوانزا یا 
انواع دیگر سرماخوردگی در فصل گرما و تابستان نیز دیده می 

شود اما موارد آن بسیار کمتر است.
وی ادامه داد: بر این اساس و با این پیش بینی، وزارت بهداشت 
برای موج دوم کرونا در پاییز در حال تدارک است و از اکنون 
پیشگیرانه  اقدامات  و  بهداشتی  و  تشخیصی  امکانات  تامین 
برای آن ایام شروع شده است. امکانات حفاظتی و درمانی برای 
موارد سرپایی و بستری و نیز مراقبت و کنترل در همه جنبه 
ها تقویت می شود تا با آمادگی مناسب و نسبتا کامل در پاییز 

بتوانیم با موج بعدی این بیماری برخورد کنیم.
رئیس اداره بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: فروکش 
کردن این بیماری در تابستان به رفتار مردم هم بستگی دارد. 
اگر رفتار مردم و مراقبت های عمومی در جامعه مثل یکی 
دو ماه اخیر باشد امیدواریم که با گرم شدن هوا از خرداد و در 

تابستان اپیدمی کرونا در کشور فروکش کند.
عرفانی افزود: شرط اول و اساسی کنترل کرونا همکاری مردم، 
تقویت  و شرط سوم  است  بخشی  بین  هماهنگی  دوم  شرط 
نظام سالمت و تامین امکانات بهداشتی و درمانی است. نظام 
تا  است  خود  توانایی  روزرسانی  به  و  تقویت  حال  در  سالمت 
بتوانیم موج اول کرونا را پشت سر بگذاریم و برای موج دوم در 

پاییز آماده شویم.
وی گفت: مساله ویروس کرونا و بیماری کووید۱۹- به صورت 
یک پاندمی و همه گیری جهانی درآمده و همه کشورهای دنیا 
اعم از کشورهای نیمکره شمالی و جنوبی درگیر آن هستند، 
بیماری های عفونی که در این کشورها انتشار پیدا می کنند، 
و  آیند  می  در  بومی  بیماری  صورت  به  شرایطی  چنین  در 

انتقال ویروس بین دو نیمکره به وجود می آید.
عرفانی گفت: بیماری کووید ۱۹ هنگامی که در بهار ما رو به 
افول است در کشورهای نیمکره جنوبی در فصل پاییز است و 
زمانی که ما در پایان تابستان به سمت پاییز می رویم، نیمکره 
جنوبی به سمت بهار می رود و به این ترتیب چرخش و انتقال 

ویروس ادامه پیدا می کند.

سرنوشت تلخ دزد موبایل دختر جوان
روزنامه ایران نوشت: هفته گذشته مأموران پلیس 
کالنتری گلشهر از وقوع حادثه ای در این منطقه با 
خبر شده و پس از حضور در محل با جسد غرق در 

خون پسر ۲۱ ساله ای کنار خیابان روبه رو شدند.
و  پسر  این  شد  مشخص  تحقیقات  نخستین  در 
پرسه  حال  در  پراید  خودروی  با  همدستش  دو 

گوشی  که  جوانی  دختر  دیدن  با  که  بودند  زنی 
از  سرقت  قصد  به  داشت  دست  در  گرانقیمتی 
رفتند.  دختر  این  طرف  به  و  شدند  پیاده  خودرو 
اما یکی از سارقان هنگام قاپیدن گوشی پایش لیز 
خانه شده  یک  در شیشه ای  وارد  سر  با  و  خورده 
است در اثر این حادثه خرده های شیشه وارد گردن 

پسر جوان شده و مرگ وی را رقم زده است.
سرهنگ نادربیگی رئیس پلیس آگاهی استان البرز 
گفت: یکی از سارقان به دنبال این اتفاق بازداشت 
شد، اما دیگر همدست وی که راننده پراید بود پا 
پلیس  تعقیب  تحت  هم اکنون  و  گذاشت  فرار  به 

قرار دارد.

دختر جوان که از این اتفاق شوکه بود به پلیس 
گفت: من در حال ورود به خانه مان بودم که ناگهان 
این دو پسر جوان را پشت سرم دیدم یکی از آنها با 
سرعت سمت من دوید که پایش سر خورد و وارد 
شیشه در شد و ناگهان شیشه شکست و او غرق در 

خون روی زمین افتاد.
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کشف ۱۵ کیلو گرم 

هرویین در سیرجان
از کشف ۱۵ کیلو گرم هرویین و سالح کلت  انتظامی سیرجان  فرمانده 

کمری از یک قاچاقچی در این شهرستان خبر داد.
کرمان،   از  باشگاه خبرنگاران جوان  های  استان  گروه  گزارش خبرنگار  به 
ماموران  انتظامی سیرجان گفت:  فرمانده  نژاد  ایران  سرهنگ محمد رضا 
پلیس مبارزه با مواد مخدر حین کنترل خودرو های عبوری در محور بافت 
– سیرجان، به یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ مشکوک و آن را متوقف کردند.
او بیان کرد: در بازرسی از این خودرو ۱۵ کیلو گرم هرویین و یک قبضه 

سالح کلت کمری به همراه شش تیر جنگی کشف شد.
سرهنگ ایران نژاد با بیان این که متهم پس از تشکیل پرونده به منظور 
سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد از شهروندان خواست: در 
صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق مرکز فوریت های 

پلیسی ۱۱۰ به مأموران اطالع دهند.

دستگیری دو سارق کابل برق 

در سیرجان
و  برق  کابل  دار  سابقه  از دستگیری ۲ سارق  انتظامی سیرجان  فرمانده 
کشف ۴ فقره سرقت در عملیات ماموران انتظامی این شهرستان خبر داد.
 سرهنگ محمدرضا ایران نژاد، فرمانده انتظامی سیرجان در ادامه گفت: 
دلیل  به  سیرجان  در شهر  برق  کابل  فقره سرقت  چندین  وقوع  پی  در 
حساسیت موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار 

پلیس قرار گرفت.
با سرقت کالنتری ۱۲ شریعتی  افزود: ماموران دایره تجسس و مبارزه  او 
حین گشت زنی های هدفمند شبانه در بلوار شاهد به یک دستگاه خودرو 

پژو ۴۰۵ مشکوک شدند.
بازرسی  و  از متوقف کردن  نژاد تصریح کرد: ماموران پس  ایران  سرهنگ 
از خودرو، مقدار ۱۱۰ متر کابل برق سرقتی را کشف کردند، که در این 

خصوص ۲ نفر متهم دستگیر شد.
فرمانده انتظامی سیرجان اظهار کرد: متهمان دستگیرشده در بازجویی های 
پلیس به ۴ فقره سرقت کابل های برق در سطح شهرستان سیرجان اعتراف 
کردند که با هماهنگی قضایی تحقیقات در این باره به منظور کشف دیگر 

جرائم احتمالی ادامه دارد.

سال گذشته چه مقدار فرآورده های نفتی 

قاچاق در استان کرمان کشف شد؟
 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: بخش اعظم کاالهای قاچاق 
سایر  به  مربوط  که  است  نفتی  های  فرآورده  کرمان  استان  در  مکشوفه 
های  ویژه شهرستان  به  کرمان  استان  های  در خروجی  و  هاست  استان 

شرقی کشف شده است.
استان  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  کمیسیون  جلسه  در  میری"  "ارسالن 
کرمان اظهار کرد: بخش اعظمی از پرونده هایی که توسط دستگاه های 
کاشف یا شاکی کاالی قاچاق، به تعزیرات واصل می شود که یک یا دو 
های  پرونده  و  شود  می  ارسال  قضائی  دستگاه  به  ها  پرونده  این  درصد 
از جمله مشروبات  قاچاق ممنوعه  و  یافته  قاچاق سازمان  ارسالی شامل 

الکلی و ... است.
وی با بیان اینکه در سال ۹۸ تعداد پرونده های وارده به تعزیرات ۵۱۲۳ 
فقره بوده که نسبت به سال ۹۷، ۳۵ درصد افزایش داشته است تصریح 
کرد: پرونده های مختومه ۵۱۱۲ مورد بوده که در مقایسه با سال ۹۷ رشد 
۳۶ درصدی را نشان می دهد و میزان محکومیت های ریالی بیش از ۵۵۴ 
میلیارد و ۱۲۴ میلیون ریال بوده که نسبت به سال ۹۷ رشد ۲۲۸ درصدی 

داشته است.
بیان کرد: در سال گذشته ۳۶  استان کرمان  تعزیرات حکومتی  مدیرکل 
از محکومیت ها وصول و به خزانه واریز و  میلیارد و ۲۵۷ میلیون ریال 
کاالهای مکشوفه به نفع دولت ضبط شده که در وصولی محکومیت ها 

۱۹۸ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: بخش اعظم کاالهای قاچاق مکشوفه در استان کرمان فرآورده 
های نفتی است که مربوط به سایر استان هاست و در خروجی های استان 

کرمان به ویژه شهرستان های شرقی کشف شده است.
میری اظهار کرد: قریب به ۵ میلیون لیتر گازوئیل، ۳۲۲ هزار لیتر بنزین، 
نفت سفید در سال ۹۸ توسط مراجع کاشف در  لیتر  ۳۰۱ هزار و ۵۰۹ 

سطح استان کرمان کشف شده است.
وی با اشاره به اینکه بخش دیگری از کاالهای مکشوفه، دام بوده، گفت: 
براساس مقرره ستاد ملی مبارزه با قاچاق، دام های بومی باید دارای شناسه 
باشند و یکی از معضالت ما که در سال جاری نیز ادامه دارد، دام بومی 
است و اگر فردی بخواهد چند راس دام را از نقطه ای به نقطه دیگر استان 
منتقل کند و فاقد پالک باشد و مجوز حمل نداشته باشد، قاچاق تلقی 

می شود.
میری تصریح کرد: باید برای این مسئله فکر اساسی بشود زیرا درصدی 
از مردم استان کشاورز و عشایر هستند و دام هایی دارند که این مقرره 
موجب دردسر شعب شده و باید در این قانون تجدیدنظر شود تا به این 

افراد آسیب نرسد.
مدیرکل تعزیرات استان کرمان بیان کرد: اقالم پزشکی، دارویی، آرایشی و 
بهداشتی، سیگار، تنباکو، مواد غذایی، میوه و ... از دیگر کاالهای مکشوفه 

قاچاق در سال گذشته بوده است.
وی با اشاره به اینکه موتوسیکلت های سنگین )از ۲۵۰ سی سی به باال( 
یکی از مشکالت است، افزود: باید در این زمینه تصمیم جدی گرفته شود 

که بعضا استفاده می شود و در سطح شهر جوالن می دهند.
کرد:  بیان  ها(،  عرضه)مغازه  در سطح  قاچاق  با  مبارزه  به  اشاره  با  میری 
تخلف این سطح بیشتر است و برای برخورد در این زمینه باید سازمان 
صمت و اصناف در این زمینه با جدیت و از ابتدا تا انتهای بازار را رصد 

کنند و موردی نباشد و اقدام عملی همه جانبه صورت بگیرد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه اعالم شد پلیس امنیت اقتصادی از حوزه 
ماموریت های پلیس آگاهی مستقل شده و سرهنگ "رویین تن" به عنوان 
استان کرمان معرفی  انتظامی  اقتصادی فرماندهی  امنیت  پلیس  رییس 

شد.

نخستین دوره مسابقات مجازی انجمن کارگری 
کاراته با شرکت ۱۳۰ شرکت کننده در شهرستان 

زرند برگزار شد.
کاراته  کارگری  انجمن  مسئول  توحیدی،  ایمان 
با خبرنگار گروه  و گو  زرند در گفت  شهرستان 
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان 
انجمن  مجازی  مسابقات  دوره  نخستین  گفت: 
گرامیداشت  شهرستان،  این  کاراته  کارگری 
هفته کار و کارگر و با هدف ارج نهادن به ایثار 

و فداکاری پرسنل پزشکی و درمانی و شکست 
و  بانوان  بخش  در  هنرجو   ۱۳۰ شرکت  با  کرونا 
کنترلی  غیر  و  کنترلی  سبک های  در  آقایان 

برگزار شد.
 

او با اعالم اینکه این رقابت ها به مدت یک روز به 
صورت مجازی انجام شد، افزود: فرشته کردستی، 
فاطمه  فرحبخش،  پروانه  علیزاده،  فاطمه 
کویری،  فرزانه  میرزامحمدی،  نجمه  صیفوری، 

متصدی  حسین  توحیدی،  علی  اکثیر،  سکینه 
عهده  را  مسابقات  قضاوت  کار  نکویی  و حسن 

دار بودند.
 

توحیدی تصریح کرد: در پایان نتایج ذیل حاصل 
شد:

سبک های کنترلی
مقام اول: باشگاه علی بن ابی طالب

مقام دوم: باشگاه ساالر

مقام سوم: باشگاه شهدای محمداباد
سبک های غیرکنترلی

مقام اول: باشگاه پرشین لیدر
مقام دوم: باشگاه کویری

مقام سوم: باشگاه دالوران
تیمی آقایان غیر کنترلی

مقام اول: باشگاه علی بن ابیطالب
مقام دوم: باشگاه شهرک طالقانی

مقام سوم: باشگاه شهدای محمدآباد

معرفی برترین های مسابقات مجازی کاراته کارگری در زرند

تردد  استان کرمان گفت:  انتظامی  فرمانده 
ممنوع  سی  سی   ۲۵۰ باالی  موتوسیکلت 
نوع  این  کنیم.  می  برخورد  آنها  با  و  است 
و  هستند  قاچاق  کاالی  ها  موتوسیکلت 
خانواده ها اجازه ندهند فرزندانشان سراغ این 

موارد بروند.
سردار"عبدالرضا ناظری" در جلسه کمیسیون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کرمان اظهار 
به  جاری  سال  نامگذاری  به  توجه  با  کرد: 
جهش تولید، مسئولیت در نیروی انتظامی 
تشدید شده و بخش مهمی از کار، مبارزه و 

مقابله با کاالی قاچاق است.

کشور،  فعلی  شرایط  در  ویژه  به  افزود:  وی 
قاچاق کاال چرخ های تولید را از حرکت باز 
باید همه در  می دارد و عقب رفت داریم و 
این حوزه امسال با حالت جهشی در اجرای 

ماموریت های مبارزه با قاچاق تالش کنند.
مشترک  اقدام  قرارگاه  کرد:  تصریح  ناظری 
و  اندازی شده  راه  نیروهای مسلح در کشور 
در استان کرمان دستورالعمل را بومی کرده 
ایم و به زودی جلسات را برگزار و از ظرفیت 
خواهیم  استفاده  جنوبشرق  قرارگاه  و  سپاه 

کرد.
ادامه  در  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 

بیان کرد: ۱۶۶۶ میلیارد ریال ارزش کاالهای 
قاچاق مکشوفه نیروی انتظامی در سال ۹۸ 
در استان کرمان بوده که ۳۴ درصد افزایش 

داشته است.
افزود:  سوخت،  قاچاق  بحث  به  اشاره  با  وی 
در قاچاق سوخت باید با استان های همجوار 
جلساتی برگزار و هماهنگی و اقدام مشترک 
ما  همکاران  گذشته  شب  بدهیم.  انجام 
اتوبوس هایی را توقیف کرده اند که زیر آنها 

کامال باک تعبیه شده است.
باالی  ناظری تصریح کرد: تردد موتوسیکلت 
۲۵۰ سی سی ممنوع است و با آنها برخورد 

کاالی  ها  موتوسیکلت  نوع  این  کنیم.  می 
ندهند  اجازه  ها  خانواده  و  هستند  قاچاق 

فرزندانشان سراغ این موارد بروند.
فرمانده انتظامی استان کرمان با بیان اینکه 
و  یافته  سازمان  باندهای  ما  اصلی  هدف 
و  است  کرمان  استان  به  قاچاق  واردکننده 
اولویت کار ما در سال جاری مبارزه با قاچاق 
مدیریت  اصناف  داریم  انتظار  گفت:  است 
کرونا  با  مبارزه  در  که  همانطور  و  کنند 
همکاری و مدیریت کردند و کمترین پلمب را 
در کرمان داشتیم، در بحث مبارزه با قاچاق 

نیز همکاری و مدیریت داشته باشند.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
ممنوعیت تردد موتوسیکلت های باالی ۲۵۰ سی سی

خبر

استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
کرمان گفت: روزانه قریب به ۸۰۰ نفر به مراکز 
تعویض پالک استان کرمان مراجعه و خدمات 

دریافت می کنند.
سرهنگ "یوسف نجفی" در جمع خبرنگاران به 
وضعیت فعالیت مراکز تعویض پالک در استان 
با  اشاره و اظهار کرد:  بازگشایی مجدد  از  پس 
توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مراکز 
تعویض پالک در استان کرمان، از زمان آغاز به 
می  مراجعه  زیادی  خودروهای  مراکز  این  کار 

کنند.
وی افزود: در این شرایط خاص و حساس روزانه 
بیش از ۸۰۰ نفر، فقط در مراکز تعویض پالک 
و دفاتر خدمات خودرویی استان از پلیس راهور 

خدمات دریافت می کنند.
این مقام انتظامی بیان کرد: پلیس راهنمایی و 
رانندگی با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی 
خدمات رسانی می کند و امید داریم شهروندان 
نیز اصول بهداشتی را رعایت کنند تا انشاءاهلل 

بتوان به نحو مطلوب خدمات رسانی شود.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کرمان خاطر 

نشان کرد: پلیس راهور در بخش هایی مانند 
برخورد  اجرائیات، تصادفات،  صدور گواهینامه، 
امور  ترخیص،  ستادهای  رانندگی،  تخلفات  با 
به  توان  تمام  با  نیز  رانندگی  های  آموزشگاه 

مردم خدمت رسانی می کند.
نامه  وکالت  روزه   ۴۰ تمدید  از  همچنین  وی 
تشریح  در  و  داد  خبر  پالک  تعویض  های 
ستاد  تصویب  با  گفت:  هم  خبر  این  جزییات 
مرکزی کرونای کشور اعتبار وکالت نامه ها برای 
به  آنها  تاریخ  که  نقلیه  وسایل  انتقال  و  نقل 
ایام  در  پالک  تعویض  مراکز  تعطیلی  واسطه 
شیوع کرونا منقضی شده است، از تاریخ پایان 
اعتبار  دارای  کاری  روز   ۴۰ نامه  وکالت  اعتبار 

هستند.
نجفی افزود: پس از اتمام زمان مشخص، وکالت 
مالکان  و  بوده  اعتبار  فاقد  صادره  های  نامه 
وسایل نقلیه باید  نسبت به تمدید اعتبار آن 

اقدام کنند.
این مقام انتظامی درباره زمان شروع آزمون های 
از  پیشگیری  راستای  در  گفت:   نیز  رانندگی 
شیوع ویروس کرونا، کلیه آزمون های کتبی و 

شفاهی در سراسر استان کرمان تعطیل بودند.
کرمان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
نامه  آیین  و شفاهی  کتبی  های  آزمون  افزود: 
روز  از  استان  سراسر  در  رانندگی  و  راهنمایی 
شنبه مورخه ۱۳ اردیبهشت ماه با رعایت نکات 

بهداشتی و موارد ضروری در اجرای طرح فاصله 
گذاری اجتماعی مجدداً شروع شده است.

نجفی تاکید کرد: همراه داشتن وسایل حفاظت 
شخصی نظیر ماسک، دستکش و حتی خودکار 

شخصی در زمان مراجعه الزامیست.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان:
مراجعه روزانه ۸۰۰ نفر به مراکز تعویض پالک استان کرمان
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مسجد صورتی یا »نصیرالملک« ایران در فهرست مکان های مقدس نشریه  
پرتیراژ گردشگری آمریکا قرار گرفت.

از  یکی  که  نیویورک  چاپ   »Condé Nast« ایسنا،  گزارش  به 
که  روزگاری  در  می آید،  شمار  به  جهان  گردشگری  نشریات  پرتیراژترین 
بسیاری از مرزها به روی گردشگران بسته شده، فهرستی از ۱۹ مکان مقدس 
مسجد  که  کرده  منتشر  را  باستانی  معابد  و  تپه ها  کلیساها،  شامل  جهان 

صورتی یا »نصیرالملک« شیراز، تصویر برگزیده این فهرست است.
مسجد نصیرالملک که بیشتر گردشگران خارجی آن را با عنوان »مسجد 
صورتی« می شناسند، پنجمین مکان مقدس پیشنهادشده به ماجراجویان و 
تجربه گرایان سفرهای معنوی در گزارش این مجله گردشگری پرطرفدار در 

آمریکا است.
 این مسجد در شهر شیراز )نیمه جنوبی ایران( واقع شده که شهرت آن به 
خاطر رنگ های خیره کننده کاشی ها و ترکیب منحصربه فرد شیشه های رنگی 
میرزا  دستور  به  میالدی  سال ۱۸۸۸  در  مسجد  است.  معرق  کاشی های  و 
حسن علی ملقب به نصیرالملک، در دوره قاجار ساخته شده است. طراحی 
شیشه ای  فیلترهای  و  برده  بهره  صبح  نور  از  که  است  گونه ای  به  مسجد 
کاشی ها،    رنگ  و  نقش  و  می بخشد  نور  این  به  رنگین کمان  اثر  پنجره ها 
فرش ها و چلچراغ ها را برجسته می کند. این مجله پیشنهاد کرده اگر زمانی 
بهترین  تا  بروید  به آن جا  بودید حتما صبح زود  این مسجد  به دیدن  قادر 

منظره را داشته باشید.
»Condé Nast« به ماجراجویانی که به دنبال تجربیات معنوی به اشکال 
مختلف از نوع  مذهبی و روشنفکری، هنر و طبیعت هستند، دیدن مکان های 
مقدس دیگری را که برخی از آن ها در زمره زیباترین مکان های دست ساز و 
طبیعی جهان هستند، برای سفر در آینده پیشنهاد کرده است. برخی از این 
مکان ها شاید باستانی نباشند اما استفاده از معماری و طراحی های خاص، 

آن ها را به مکانی عجیب و اسرارآمیز تبدیل کرده است.
این فهرست، رودخانه گنگ در   نخستین مکان مقدس پیشنهادشده در 
هند است که اگرچه به شدت آلوده است، اما همچنان مردم بر این باورند 
که آب این رودخانه مقدس است و آیین غسل و تطهیر گناهان را در آن 

اجرا می کنند.
معروف  ببر«  »النه  به  بوتان  که  در   Taktsang »تاکتسانگ«  صومعه   
برآمده  افسانه  از دل یک  که  است  این کشور  در  مکان  است، مقدس ترین 
است؛ گورو رینپوچه ـ بودای دوم ـ به مدت سه سال و سه ماه و سه روز 
در غاری برای دفع روح های اهریمنی عبادت کرد. در سال ۱۶۹۲ در همین 

مکان که روی صخره ای به ارتفاع ۹۰۰ متر واقع شده، معبدی ساخته شد که 
به یکی از پربازدیدکننده ترین مکان های توریستی بوتان تبدیل شده است. 

برای رسیدن به این معبد باید حدود دو ساعت کوهنوردی کرد.
جوان ترین  جزء  تایلند،  در  سفید«  »معبد  Wat Rong Khunیا   
تایلندی  هنرمند  یک  توسط   ۱۹۹۷ سال  در  که  است  مقدس  مکان های 
ساخته شده است. رنگ وتزئینات به کاررفته در این معبد، نمادی از روح پاک 

و فرزانگی و خرد است.
 "بوروبودور" Borobudur در فاصله قرن هشتم و نهم میالدی در جاوای 
اندونزی ساخته شده است. این معبد سال ها زیر خاک و خاکستر آتشفشان 
پنهان بود تا این که در قرن هجدهم میالدی توسط انگلیسی ها کشف شد. این 

مکان مقدس بودایی ها و هندوئیسم ها در فهرست یونسکو ثبت شده است.
 "استون هنج«، یادمانی پیشاتاریخی در جنوب انگلیس است که همچنان 
رازی بحث برانگیز است. این مکان که تا لندن حدود دو ساعت و نیم فاصله 
این  باورند  این  بر  برخی  را جذب می کند.  توریست  دارد ساالنه ۸۰۰ هزار 
سنگ ها برای پیش بینی های نجومی بنا شده و برخی دیگر بر این عقیده اند 

این مکان یک عبادتگاه بوده است.
 "ابو سمبل« Abu Simbel معبدی است که توسط رامسس دوم میان 
سال های ۱۲۷۹–۱۲۱۳ پیش از میالد در جنوب مصر ساخته شد. در دو روز 
از سال )معموالً ۲۱ فوریه و ۲۱ اکتبر( خورشید به طور مستقیم به این معبد 

بزرگ می تابد و آن را روشن می کند.
معبد »بودهانات" Boudhanath نپال یک مکان زیارتی محبوب برای 
بوداییان خارج از تبت و یک جاذبه عظیم گردشگری در کاتماندو است که 

معماری آن با نگاهی به چهار عنصر آب، خاک، هوا و آتش است.
 معابد انگکوروات به جای مانده از قرن دوازدهم در کامبوج است که با ۸۰ 
پرطرفداراترین  از  و  جهان  مقدس  مکان های  بلندترین  از  یکی  ارتفاع  متر 
این مکان در سال ۲۰۱۸  این کشور شناخته می شود.  مکان های توریستی 
حدود سه میلیون نفر بازدیدکننده داشت؛ یک سوم گردشگرانی که به کامبوج 

سفر کردند، و برای همین صف خرید بلیت آن همیشه طوالنی است.
"اولورو« Uluru چشم ¬اندازی باستانی و غنی از معنویت و فرهنگ بومی 
استرالیا است که نام آن در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. در 
سال ۲۰۱۷ صعود به این صخره که یکی از محبوب ترین فعالیت توریست ها 

بود، ممنوع شد.  
متاثر   ۱۸۶۸ سال  در  چک  جمهوری  پراگ  شهر  در  اسپانیایی  کنیسه   
اکنون  مذهبی،  کاربری  عالوه بر  که  شد  ساخته  نئوکالسیک  معماری  از 
نمایشگاهی دائمی است. در محوطه این کنیسه مجسمه ای از فرانتس کافکا، 

نویسنده مشهور اهل چک قرار داده شده است.
 Cenote Sagrado در مکزیک، یک حفره عظیم طبیعی پرآب است 
باستان شناسان  بعد  این مکان را سال ها  بوده است.  برای مایاها مقدس  که 

کشف کردند اما حاال بیشتر از آن که مکانی مقدس باشد نقش حوضچه شنا 
را برای گردشگران ایفا می کند.

 کلیسای سنت جورج یا »اللی بال« در اتیوپی که قدمت آن به قرن دوازدهم 
می رسد، به دلیل طراحی متقاطع و شبکه ای که در یک گودال ساخته شده، 
به شهرت رسیده و مکانی عجیب لقب گرفته است. این کلیسا در فهرست 

یونسکو ثبت شده است.
 Devils Tower یا برج شیطان در یک پارک ملی در ایاالت وایومینگ 
مکانی  بیشتر  و  شده  واقع  است،  زمین شناسی  ساختار  یک  که  آمریکا  در 
شناخته شده برای کوهنوردی است؛ هرچند برای قبایل بومی آمریکا، حکم 
پارک  آن »خانه خرس« می گویند. مسئوالن  به  که  دارد  را  مکانی مقدس 
ملی از گردشگران خواسته اند به بومی های این منطقه هنگام عبادت احترام 

بگذارند و در این مکان مزاحم آن ها نشوند.
اصل  در  که  شده  واقع  اورشلیم  در   Western Wall یا  ندبه  دیوار   
مسلمانان(  است.  مقدس  )مکان  مسجداالقصی  غربی  دیوار  از  قسمتی 
اسرائیلی ها  با  آن  بر سر حفظ  و  می گویند  »براق«  دیوار  این  به  مسلمانان 
نزاع و درگیری بسیاری داشته اند. دیوار در زمان اشغال بیت المقدس توسط 
نیروهای اسرائیلی تصرف و به محوطه ای برای اجرای مراسم عبادی یهودیان 
تبدیل شد، هرچند بازدید از آن محدودیتی ندارد. این مکان برای مسیحیان 

نیز مقدس است.
صومعه های »متئورا« Meteora در یونان مجموعه ای از بناهای سنگی 
است که در صخره های شیب دار قرار گرفته و مکانی اسرارآمیز معرفی شده 
است. صومعه ها در محل غاری ساخته شده اند که سکونتگاه انسان های اولیه 
بوده اند. قبال در این مکان ۲۰ صومعه وجود داشت که حاال فقط شش تای 

آن ها فعال است.
 سنت جان St. John the Divine در شهر نیویورک واقع شده است 
معماری  از  و  می شود  شناخته  مسیحیت  کلیساهای  بزرگترین  از  یکی  که 
گوتیک بهره می برد. کلیسا یک بار در سال ۲۰۰۱ سوخته و هشت سال بعد 

از تعمیر دوباره باز شده است.
 کلیسای مهد که مسیحیان بر این باورند زادگاه حضرت عیسی است در 
بیت اللحم واقع شده است. یک ستاره نقره ای روی زمین کلیسا نقش بسته 
که به باور مسیحیان محل تولد عیسی مسیح را نشان می دهد.  این مکان 
جاذبه گردشگری محبوب سرزمین فلسطین است که میراثی جهانی به شمار 

می آید و در یونسکو ثبت شده است.
 کلیسای سیستین در واتیکان بنا شده و جزء جاذبه های توریستی ایتالیا 
زمان  محوبیتش،  به  توجه  با  کلیسا  این  به  ورود  برای  می شود.  شناخته 
زیادی را باید در انتظار ایستاد. این کلیسا یک شاهکار هنری است که روی 
دیوارهای آن نقاشی های میکل آنژ و دوره رنسانس را می توان دید که چهار 

سال عمر صرف به تصویر کشیدن آن ها شده است.

توصیه مجله آمریکایی به دیدن مسجد صورتی ایران

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت خدمت رسانی اداره پست استان کرمان، پای درددل مردم و کارمندان این اداره؛

اوضاع پست خراب است

دیجیتال  فروش  به  مربوط  های  سایت  از  یکی  در  پیش  چندی 
مطرح شد که از اسفندماه امسال خرید آنالین 4۰ برابر شده است. 
اگر این آمار دقیق باشد می توان حضور مردم را در قرنطینه دلیل 
اصلی این اتفاق دانست. البته بار 4۰ درصدی این خریدها را سایت 
شهرستان  برخی  در  تنها  که  کشد  می  بردوش  کاال  دیجی  عظیم 
پست  با  بیشتر  و  کند  می  استفاده  ملی  پست  از  افتاده  دور  های 
شخصی خودش فعالیت دارد. اما در این بین شرکت های خصوصی 
های  نام  با  و  هوایی  پست  عنوان  با  که  هستند  هم  دیگری  پست 
گوناگون فعالیت دارند که حدود ۱۰ درصد بازار نقل و انتقال را در 
از خریدهای  بار پستِی حدود 5۰ درصد  این میان  از  دست دارند. 
از  نیمی  شاید  این  و  دارد  برعهده  پست  ملی  شرکت  را  اینترنتی 
هایی  مرسوله  روزها  این  در  زیرا  باشد.  عظیم  شرکت  این  فعالیت 
نظیر کارت سوخت و از همه مهمتر سیم کارتهای خانوار برای کمک 
های کرونایی دولت از طریق این پست ارسال و دریافت می شود. 
به قول یکی از کارکنان اداره پست کرمان کار در این مجموعه ۲۰ 
برابر شده است ولی کارکنان همان قدیمی ها هستند و اصال اجازه 
اضافه کردن نیرو را نمی دهند. او همچنین گفت: به مسئوالن رده 
باال هرچه می گوییم که این همه بسته از عهده ما خارج است، گویا 
گوششان بدهکار نیست و اصال حال و روز ما را نمی فهمند. سخنان 
این کارمند کهنه کار بنده را بر این داشت تا گزارشم را کمی متفاوت 
از آنچه قصد داشتم بنویسم، اما اینها هیچکدام باعث نمی شود که 
بتوانم از بحث تعهدات این شرکت عبور کنیم و حقوق پایمال شده 

مردم را نادیده بگیریم.
در یک ماه گذشته بسیار با دفتر ما تماس گرفته شد که مردم از 
وضعیت عملکرد پست کرمان گالیه داشتند و بدعهدی این مجموعه 
را به ما اطالع دادند. در حال بررسی این وضعیت بودیم و با خود 
که  است  شده  اینگونه  نفر  دو  یا  یک  درباره  تنها  شاید  که  گفتیم 
برایم  پیشتاز  به صورت  که  ای  مرسوله  متوجه شدم  پیش  چندی 

ارسال شده بود و طبق تعهد پست باید در مدت زمان 4۸ ساعت به 
دستم می رسید حتی یک هفته پس از ارسال به دستم نرسیده است. 
از سویی حدود یکماه از زمان تحویل کارت سوخت اتومبیلم به پست 
گذشته ولی به من تحویل داده نمی شود. تاسف داستان اینجاست 
که ماموران پست به راحتی در قسمت رهگیری می نویسند کسی 
نکته که  باجه معطله می سپارند.  به  را  بسته  و  نبود  برای دریافت 
دیگران به ما اطالع رسانی کرده بودند و برای خودم هم اتفاق افتاد. 
در این ایام قرنطینه که حتی یک لحظه هم از خانه دور نبودم چگونه 
کسی برای دریافت نبوده است؟ این سوال بسیاری از مردم کرمان 
است. همین لحظه که درحال نگارش این مطلب هستم یک هفته 
است که بسته از تهران برایم ارسال شده است، اما پست در خواب 

تعهد غوطه ور است.
با ماموران محترم و زحمتکش پست نیست، انگشت  روی سخنم 
انتقادم به سوی مدیرانی نشانه رفته است که حاضر نیستند زحمت 

افزایش کارمند را برعهده بگیرند و ترجیح می دهند که  و دردسر 
پیش  از  نیز  ایشان  سناریوی  کنند.  عافیتشان  فدای  را  خود  تعهد 
اینقدر عجله  مشخص است و دو پایان دارد. یا فرد دریافت کننده 
دارد و بسته پستی برایش آنقدر حیاتی است که به پست مراجعه و 
آن را دریافت می کند. یا اینکه آنقدر صبر می کند تا بسته ای که دو 
روزه تعهد شده پس از ۹ یا ۱۰ روز تحویل داده شود. اما این سناریو 
تعهدات  پایمال کردن  بحث  اینکه  یکی  دارد؛  بار  فاجعه  ایراد  چند 
چیزی از خیانت کمتر نیست و دیگر اینکه مردم باید در این اوضاع 
کرونا و قرنطینه برای یک بسته پستی در محیطی که حدود ۱۰۰ 
نفر در انتظار هستند حضور پیدا کنند و امکان ابتالیشان به بیماری 
البته این اتفاق هم خودش نوعی  کووید۱۹ بیش از پیش شود که 
خیانت است و عدد ۱۰۰ نفری هم که به آن اشاره کردم مشاهده 
و  دهی  نوبت  دستگاه  عدد  تفریق  با  که  است  حقیر  بنده  عینی 
نمایشگر به دست آمد. بنده نوبت 4۰۰ را داشتم در حالی که شماره 

۲۹۸ در حال رسیدگی بود. اگر نیمی از این حضار با خود همراهی 
داشته باشند حدود ۱5۰ نفر در آن لحظه در یک فضای کوچک در 
انتظار خدمتی هستند که باید انجام می شده، اما نشده است. یعنی 
هزینه ای که اداره پست دریافت کرده است برای رساندن مرسوله 
به در خانه، گویی هدر رفته است و در مبحث شرعی هم بر آن ایراد 
این  به  پاسخگو  باجه  تعداد کم  به  باید  بگذریم  اینها  از  وارد است. 
موضوع اشاره کنم. ۱۰۰ نفر مراجعه کننده و دو باجه که یکی هم 
در آن لحظه فعال نبود؟ مدیران پاسخ دهند که آیا این اعداد درست 

است؟ آیا این تکریم ارباب رجوع است؟
همه اینها که عرض کردم به کنار بحث پاسخ دهی اداره پست هم 
این مجموعه  تلفن های  را می طلبد. شماره  انتقادی ویژه  خودش 
را بنده حدود یک هفته گرفتم و در هر هفت روز متوجه شدم که 
اپراتور تلفن را اشغال ساخته است. به همه بخش ها تماس گرفتم و 
گویا در این اداره قرار بر این شده است که کسی پاسخ ندهد و شاید 
هم دلیل این باشد که تعداد تماس های انتقادی زیاد شده است و از 
عهده کارکنان خارج است. هر چه هست امروز عدم شفاف سازی در 
این مجموعه مردم را آزار می دهد و مسئوالن باید پاسخگو باشند. 
درباره عدم پاسخگویی اوپراتور نیز به یکی از معاونان این مجموعه 
مراجعه کردم که به شدت تکذیب کرد. همانجا از وی خواستم که 
شماره های اداره را بگیرد، همه را گرفت و متوجه شد که چیزی به 
نام پاسخگویی در این اداره وجود ندارد و بسیار در فکر فرو رفت و 
البته عذرخواهی کرد که نشان از ذات نیک و ادب وی داشت، اما 
اینها در مقابل اتفاقی که در حال وقوع می باشد، هیچ است. پایمالی 
حقوق مردم، بدعهدی و گرفتار کردن مردم در صف های طوالنی و 
همچنین گرفتن هزینه ای که درقبال آن خدمتی داده نمی شود. 
اینها همه بی اخالقی است و باید درباره آن پاسخ داده شود. به قول 
این مسئول محترم در انتهای اسفند ۹۷ در این اداره چهارهزار بسته 
معطل بوده اما در اسفند۹۸ چهل هزار بسته معطل ماند. اینها همه 
در حالی است که تعداد کارکنان هیچ تغییری نداشته. از مسئوالن 
ایران می خواهیم که  استانی و رده باالی پست جمهوری اسالمی 
به مردم پاسخ دهند که چرا چنین رخدادی را شاهد  باره  این  در 
هستیم و توضیح دهند که حقوق پایمال شده مردم چه می شود. 
به امید فردایی که غافلگیر نشویم و اگر هم می شویم بر ماندن در 

غافلگیری اصرار نورزیم!

   بسته های پستی كه باید ظرف 48 ساعت تحویل گیرنده شوند پس از هشت روز تحویل داده می شوند
تلفن های مجموعه پست كرمان هیچ كدام پاسخ داده نمی شود و این موضوع به تایید مسئوالن هم رسید  

صف های طویل 150 نفری در اداره پست كرمان برای دریافت مرسوله های معطله تشکیل شده است  
این صف ها در انتظار رسیدگی یک یا دو باجه هستند كه در این اوضاع كرونا مردم را معطل خود ساخته  

كاركنان پست كرمان می گویند كار ما 20 برابر شده است، اما مسئوالن با افزایش كارمند موافقت نمی كنند  
تکلیف هزینه ای كه پست برای ارسال به درب منزل دریافت می كند، اما انجام نمی دهد چه می شود؟  

به دلیل ازدیاد كار ماموران در قسمت رهگیری می نویسند دریافت نشد و بسته را به باجه معطله می   
سپارند

بحث شرعی و قانونی تعهدهای پایمال شده پست كرمان چه می شود و حق و حقوق مردم چه می شود؟  
قبول داریم كه به دلیل افزایش مرسوالت این مجموعه غافلگیر شده، اما چرا همچنان در غافلگیری مانده   

است؟


