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روزان هم  یادداشت:

مسیحای من!

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

استاندار کرمان:  

روابط عمومی ها نیازمند آینده نگری و نگاه راهبردی هستند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان خبر داد:

برداشت 30 تن گل محمدی  در شهرستان رفسنجان

معرفی کتاب
»آینه در کربالست« پاسخگوی یک سوال مهم 
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مدیرکل انتقال خون استان : 

کاهش ذخائر  کرونا موجب  ترس از 

کرمان شد خونی در استان 

نانو تکنولوژی 

کاربرد های آن  و 

در زندگی امروزی

متن در صفحه دوم

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان:
ممنوعیت برگزاری تورهای 

گردشگری همچنان ادامه دارد

کز وارد شده است؛  که بر پیکر این مرا کرونا ویروس وضربه ای  کرمان به علت  گزارش »کرمان امروز« از تعطیالت ادامه دار باشگاههای ورزشی 

ک آوت! ورزش استان در آستانه نا
متن کامل در صفحه سوم

   در استان کرمان 820 باشگاه ورزشی فعالیت دارند. تعطیلی باشگاه های ورزشی بر اثر شیوع کرونا ورزشکاران و فعاالن این حوزه اعم از باشگاه داران و مربیان ورزشی را متضرر ساخته است. در چندماه اخیر 
تعطیلی باشگاه های ورزشی موجب بروز مشکالت مالی، نارضایتی و سردرگمی باشگاه داران شده است و اگر فکری به حال جامعه ورزشی نشود ممکن است شاهد ورشکستگی باشگاه داران و فروپاشی باشگاه های 

ورزشی باشیم و در دوران پساکرونا با یک جامعه بیمار ضد ورزش رو به رو خواهیم بود. بهتر است همین امروز دولت تدبیری برای این آینده ی وحشتناک بیندیشد و....
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یادداشتی به بهانه جدال لفظی محسن چاووشی 
با همسر خواننده لس آنجلسی:

ُحسن محسن

متن در صفحه هشتم

 ادامه اقدامات پیشگیرانه 

کرونا ویروس در مقابله با 

 در تمامی شرکت های

 منطقه معدنی

 و صنعتی گل گهر

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

   شیوع یک بیماری گوارشی جدید در گیالن
  ۲۵ هزار نفر در فهرست انتظار دریافت عضو هستند

  آتش در خرمن  و نخلستان های منوجان افتاد
  تعویض المپ جان شهروند راوری را گرفت

  واگذاری نحوه برگزاری امتحانات به شورای مدارس

اخبار ایران، جهان و حوادث:

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت بی منطق
 قیمت ماسک در کرمان که معلوم نیست

 افسارش دست کیست:

تخلف زیر چتر نظارت

آگهي مناقصه عمومي شماره 99/4/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » تأمين و تحويل يك دستگاه درايو)فركانس كانورتر( ABB ساخت فنالند« مورد نياز خود را به شرح مندرج در اسناد مناقصه 
از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت فروشنده واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد 
مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 99/03/13 در 

محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. 
                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY
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اخبار استان

خبر
مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان:

ممنوعیت برگزاری تورهای 

گردشگری همچنان ادامه دارد
 

با  کرمان  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
اشاره به اینکه هنوز به طور قطعی زمانی برای پایان شیوع بیماری کووید 
۱۹ مشخص نشده است، گفت: با مجریان و مبلغان تورهای گردشگری 

غیرمجاز این استان برخورد قانونی می شود.
»فریدون فعالی« با اشاره به اینکه در روزهای گذشته از برگزاری دو تور 
اظهار  آمد،  عمل  به  جلوگیری  راگه  دره  و  شهداد  مقاصد  به  مجاز  غیر 
کرد: این تورها با حضور بیش از ۳۰ گردشگر در حال برگزاری بود که 
تورها  این  برگزاری  ادامه  از  گردشگری  معاونت  کارشناسان  پیگیری  با 

جلوگیری به عمل آمد.
وی با اشاره به اینکه تبلیغ و اجرای هر نوع تور مسافرتی در وضعیتی که 
ویروس کرونا هنوز شیوع دارد، تخلف محسوب و با متخلفان به صورت 
بیماری  شیوع  پایان  برای  زمانی  هنوز  افزود:  شود،  می  برخورد  قانونی 
برگزاری  تعیین نشده است و همچنان هشدارها درباره منع  کووید ۱۹ 

تورهای گردشگری ادامه دارد.
فعالی با بیان اینکه از همه دفاتر خدمات مسافرتی درخواست می شود 
یا گردشگری در زمینه  و  به مسافر  ثانوی هیچ تعهدی نسبت  تا اطالع 
اجرای تورهای گردشگری سطح استان کرمان ایجاد نکنند، خاطرنشان 
کرد: مدیران تاسیسات گردشگری استان کرمان می توانند درجلوگیری 
از شیوع هرچه بیشتر این بیماری نقش پررنگی را ایفا کنند تا به یاری 
یکدیگر این دوران را به خوبی سپری کنیم و بتوانیم در آینده نزدیک و 

پس از شکست این ویروس میزبان شایسته ای برای گردشگران باشیم.

 ادامه اقدامات پیشگیرانه در مقابله 
با کرونا ویروس در تمامی شرکت های 

منطقه معدنی و صنعتی گل گهر
و  پیشگیری  منظور  به  اقدامات الزم  انجام  و  اجتماعی  گذاری  فاصله  طرح 
مقابله با ویروس کرونا، همچون سه ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت های 
با  مقابله  و  پیشگیری  نظارت کمیته  با  و  و صنعتی گل گهر  معدنی  منطقه 

کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در حال انجام است.
گزارش برخی از اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی 

گل گهر در هفته گذشته به این شرح است:
ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری ساعت ۶ و ساعت ۲۲

ضد عفونی تعداد ۱۱ دستگاه اتوبوس چهار شیفت در ساعت ۶ و ساعت ۲۲
انجام تب سنجی و پالس اکسیمتری و ثبت اطالعات پرسنل شرکت آرمان 

گهر سیرجان و پیمانکاران این شرکت
لیست  طبق چک  کامل  پوشش  با  گهر  آرمان  در شرکت  انجام ضدعفونی 
آالت،  ماشین  دیسپاچینگ،  معدن،  کوشا  معدن،  امور  اداری،  دفاتر  شامل 
های  ایستگاه  سوخت،  های  جایگاه  حراست،  ذهاب،  و  ایاب  های  سرویس 
پیام،  مرکز  کارگری، رستوران،  پیمانکاران، کمپ های  نشانی، سایت  آتش 

سنگ شکن، آتشباری و ...
ضدعفونی کلیه انبارها و اقالم شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل

گندزدایی کلیه واحدهای اداری شرکت گهر همکار
گهر  شرکت  ذهاب  و  ایاب  های  سرویس  و  ماشین آالت  تمامی  گندزدایی 

همکار با  محلول نانوسیل
های  سرویس  بیرونی،  های  محوطه  استراحتی،  اماکن  تمامی  گندزدایی 
بهداشتی و غیره شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و 

۷ با محلول نانوسیل
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه 
انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت 

و معدن گل گهر
کارخانجات گندله سازی  ماشین آالت  و  ها  اتوبوس ها، سواری  ضد عفونی 

شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
نصب شیرآالت پدالی در سرویس های بهداشتی در شرکت گهر همکار

ضد عفونی مسجد شهرک جهت شب های قدر

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان خبر داد:

برداشت ۳۰ تن گل محمدی

 در شهرستان رفسنجان
 

گل  برداشت  اینکه  بیان  با  رفسنجان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
محمدی در این شهرستان که از اواخر فروردین ماه آغاز شده به مّدت 
یک ماه ادامه داشت، گفت: از ۱۵ هکتار سطح زیر کشت گل محمدی در 

شهرستان، ۳۰ تن از این محصول برداشت شد.
»عباس حاج عبدالهی« در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: هر ساله از اواخر 
فروردین ماه برداشت محصول گل محمدی از مزارع سطح زیر کشت در 
رفسنجان آغاز می شود و تا حدود یک ماه ادامه دارد و امسال از هر هکتار 

حدود ۲ تن محصول گل محمدی برداشت شد.
وی افزود: ۱۵ هکتار از مزارع کشاورزی رفسنجان به کشت گل محمدی 
اختصاص دارد که این اراضی به طور پراکنده در سرچشمه، راویز و مناطق 

کوهستانی حومه شهر شامل تاج آباد، داوران، خنامان و ... قرار دارند.
این محصول  اعظم  بخش  کرد:  تصریح  رفسنجان  مدیر جهاد کشاورزی 
به کارگاه های گالب گیری در شهرستان ارسال می شود و درصد کمی 
تزئینی  و  به صورت غنچه خشک می شود و جهت مصارف غذایی  هم 
در قنادی ها به کار می رود و معموالً غنچه ۲۴ ساعت قبل از بازشدن 
درخواست  اگر کسی  کرد:  عبدالهی خاطرنشان  برداشت می شود. حاج 
می  باشد  داشته  و کشت گل محمدی  توسعه  برای  بهره  کم  تسهیالت 
تواند به اداره جهاد کشاورزی مراجعه و پس از معرفی به بانک می تواند 

برای هر هکتار ۵۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت کند.

ویروس  از  ترس  کرمان  استان  خون  انتقال  مدیرکل  گفته  به 
اهدا  استقبال  کم شدن  موجب  مضان  مبارک  ماه  ایام  و  کرونا 
کنندگان خون و کاهش ذخائر خونی در این استان که هشت 
درصد بیماران تاالسمی کشور را در خود جای داده ، شده است .

روح اهلل میرزائی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن استمداد 
و  مراکز  در  کرد:  اظهار  خون  اهدای  برای  مردم  از  طلبیدن 
پایگاههای خون گیری این سازمان در سراسر استان تمهیدات 
این  در  حضور  برای  شهروندان  و  گرفته  انجام  بهداشتی  الزم 

مکانها هیچگونه نگرانی نداشته باشند. 
وی با اشاره به اینکه کرمان یک شهر پر مصرف خون و فرآورده 
های خونی است، گفت: همانگونه که برای افراد آب مایع حیات  
می باشد برای فردی که تاالسمی دارد، خون، حکم مایع حیات 
را دارد و زندگی را دارد و باید به طور منظم خون به آنها برسد.

 میرزایی افزود: حوادث نیز یکی دیگر از مواردی است که مصرف 
خون را در استان کرمان باال برده است.

اینکه استان کرمان جزو معدود استان  به  با اشاره  این مسئول 
کرد:  تاکید  است،  بنیادی  های  سلول  پیوند  زمینه  در  هایی 

بیماری هایی همانند سرطان خون نیاز به پیوند سلول بنیادی 
دارد و این مورد نیز مصرف خون و فرآورده های خونی را افزایش 

می دهد.
تعدد  استان کشور الزمه  پهناورترین  پوشش  اینکه  بیان  با  وی 
مراکز  تعدد  و  پراکندگی  کرد:  خاطرنشان  است،  درمانی  مراکز 
درمانی در استان باعث شده است که ما در کرمان ۵ پایگاه در 
شهرستان های کرمان، رفسنجان، سیرجان، جیرفت و بم داشته 
باشیم تا در صورت نیاز سریعا به دیگر شهرستان ها ارسال شود.
به گفته وی، عالوه بر وجود تاالسمی ها،  تعداد باالی عمل های 
جراحی، بیماران زنان  و زایمان و نوزادان این استان را به یکی از 
استان های پر مصرف خون و فرآورده های خونی تبدیل کرده 
کرونا،  وضعیت  به  اشاره  با  انتقال خون  سازمان  مدیرکل  است. 
اهدای  طبیعتا  تجمع  از  پرهیز  و  قرنطینه  اعالم  با  کرد:  اذعان 
خون با کاهش چشمگری مواجه شد که البته در روز های اخیر 
با کمک اصحاب رسانه و دستگاه ها از بروز بحران در این زمینه 
جلوگیری شد و باز روندی را مشاهده کردیم اما با کمبود ذخایر 

خونی  دراستان روبرو هستیم.

های  پایگاه  رمضان  مبارک  ماه  در  ساله  هر  اینکه  بیان  با  وی 
از  توانند  می  عزیز  همشهریان  گفت:  هستند  باز  خون  انتقال 
ساعت ۷:۳۰ بامداد تا ۱۳:۳۰ ظهر و از ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰ بعد از 

افطار به این پایگاه ها مراجعه کنند.
به گفته مدیرکل سازمان انتقال خون، برخی از مراجعه کنندگان 
در شب های قدر نذر خون دارند و همه ساله در این شب های 

عزیز پایگاه های ما باز است.
وی تاکید کرد: در ماه رمضان در فصول سرد با کاهش مراجعه 
این  به  توجه  مواجه هستیم، ضمن  انتقال خون  پایگاه های  به 

موضوع با اهدای خون خود نجات بخش فردی دیگر باشیم. 
در این ایام که همه با کرونا درگیرهستند و همچنین آغاز ماه 
یافته است و ذخایر خونی  رمضان، اهدا خون به شدت کاهش 
به مراتب کاهش یافته به طوریکه برای بیماران تاالسمی مشکل 

جدی به وجود آمده است.
طبق آمار استان کرمان جمعت ۸ درصد بیماران تاالسمی کل 
کشور را به خود اختصاص داده است و این موضوع اهمیت اهدای 

خون را شفاف تر میکند.

استاندار کرمان و رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی های استان 
روابط  و  ارتباطات  روز  اردیبهشت   ۲۷ گرامیداشت  با  پیامی  در 
عمومی، اعالم کرد: روابط عمومی ها نقش مهمی در همراهی دولت 

و مردم دارند و نیازمند آینده نگری و نگاه راهبردی هستند.
به گزارش ایرنا، در پیام استاندار کرمان به مناسبت گرامیداشت ۲۷ 
اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی آمده است:روابط عمومی 
ها  عمومی  روابط  و  است  مهارت  و  دانش  عمل،  و  علم  از  تلفیقی 
با  محتوا  تولید  و  ارتباطی  ابزارهای  و  ها  تکنیک  از  استفاده  ضمن 
گسترش فضای عمومی، تفاهم و اعتماد را در جامعه ارتقا می دهند 

و به همراهی دولت و مردم کمک می کنند.
در ادامه این پیام آمده است: هماهنگی با سرعت تحوالت ارتباطی 
و فناورانه، برقراری ارتباط دو سویه و تعاملی بین مسئوالن و مردم، 
داشتن ارتباط موثر با رسانه ها، هم اندیشی با اهالی رسانه، نخبگان 
توجه  ای،  و مشاوره  راهبردی  نقش  ایفای  اقشار مختلف جامعه،  و 

منسجم  برنامه  داشتن  سازمانی،  برون  و  سازمانی  درون  روابط  به 
برای شرایط عادی و بحران، افکارسنجی و پژوهش، تولید محتوای 
فعال  حضور  مستمر،  آموزش  مخاطب،  تنوع  با  متناسب  و  مناسب 
راه های  از  با مردم  ارتباط  و  پذیری  نقد  اجتماعی،  در رسانه های 
بین  تعامل  و  افکارعمومی  اقناع  و  دولت  خدمات  تبیین  مختلف، 
روابط عمومی های  دولتی و غیردولتی می تواند روابط عمومی ها 

را به سازمانی پویا، هوشمند و تاثیرگذار تبدیل کند.
در ادامه این پیام می خوانیم: شیوع ویروس کرونا در ماه های اخیر 
با شیوع ویروس  بود زیرا  نیز  برای روابط عمومی ها  آزمونی بزرگ 
کرونا دولت ها برای پیشگیری و مقابله با آن دست به اقداماتی زدند 
رکن  ها  برنامه  با  مردم  همراهی  داد  نشان  نیز  ما  کشور  تجربه  اما 
شده  تدوین  های  پروتکل  اجرای  و  ها  تصمیم  موفقیت  در  اصلی 
نقش  مخاطبان  با  متناسب  ها  عمومی  روابط  زمینه  این  در  است. 

مهمی در اقناع افکار عمومی و همراهی مردم داشتند.

روابط  کرد:  تاکید  پیام  این  از  دیگری  بخش  در  کرمان  استاندار 
اجرایی،  های  دستگاه  سایر  و  پزشکی  علوم  دانشگاههای  عمومی 
بخش عمومی و خصوصی با مشارکت فعال رسانه ها در کنار یکدیگر 
شبکه ای در تولید و انتشار محتوا ایجاد کردند که موجب افزایش 
آگاهی های عمومی، رعایت هرچه بیشتر دستورالعمل ها و مراجعه 
مردم به مراجع رسمی برای دریافت اخبار و اطالعات، وفاق همگانی 
و موفقیت وزارت بهداشت و دولت درمدیریت شیوع ویروس کرونا 

و درمان مبتالیان شد. 
در این پیام همچنین آمده است: در این دوران با تجربه های ارزنده 
ادامه دارد. الزم است روابط  این روند همچنان  و  بودیم  ای مواجه 
عمومی ها همچنانکه مسئوالنه در پیشگیری و کنترل بیماری کووید 
ایثارگری های کادر  ها،  تجربه  ثبت و ضبط  -۱۹ تالش کردند در 
با  بهداشت، درمان و جامعه پزشکی، مشارکت مردمی در همراهی 
دولت و همدلی بی نظیر در کمک به آسیب دیدگان از شیوع کرونا، 

کمک مومنانه و یاری رساندن به نیازمندان همت گمارند.
در ادامه این پیام میخوانیم:تالش و کوشش خانواده روابط عمومی 
در  آنها  موثر  و حضور  نمی شود  کرونا محدود  ویروس  با  مقابله  به 
مشهود  مستمر  و  مداوم  طور  به  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  تسهیل 

است.
سوی  از  که  سالی  در  امیداست  است:  یافته  ادامه  چنین  پیام  این 
مقام معظم رهبری به نام جهش تولید نامگذاری شده است، روابط 
عمومی ها به عنوان یکی از ارکان مهم تأثیرگذار در امر اطالع رسانی 
از  بیش  سازمانی  برون  و  درون  گسترده  همیاری  با  امیدآفرینی،  و 
پیش در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران فعالیت 

کنند.
با  است:اینجانب  آمده  کرمان  استاندار  پیام  پایانی  بخش  در 
عرصۀ  تالشگران  همه  از  تشکر  و  تقدیر  و  روز  این  گرامیداشت 
روزافزون  توفیق  عزیزان،  تمامی  برای  متعال،  خداوند  از  ارتباطات، 

مسالت دارم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه بازگشایی 
مدارس فقط برای رفع اشکال درسی دانش آموزان صورت گرفته و 
حضور آن ها در مدارس اختیاری است، گفت: کارکنان مدارسی که 

بیماری زمینه ای دارند، می توانند به محل کار نروند.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
استان  وپرورش  آموزش  کل  مدیر  نسب،  اسکندری  احمد  کرمان، 
بازگشایی  گفت:  کرمان،  شهر  مدارس  از  بازدید  حاشیه  در  کرمان 
مدارس استان مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا، فقط برای رفع اشکال 

دانش آموزان بوده و تدریسی صورت نمی گیرد.
برای  شاد  و طرح  تلویزیون  پوشش  از  که  آموزانی  دانش  افزود:  او 
در  حضورشان  به  نیاز  کنند،  می  استفاده  خود  تحصیلی  آموزش 
مدارس نیست؛ اما می توانند برای رفع اشکال و مشورت با معلمان 

در مدرسه حضور یابند.
احتمال  به علت  بازگشایی مدارس  بیان کرد: در  اسکندری نسب   
نخواهیم  را  آموزی  دانش  تجمع   ۱۹ کووید  ویروس  شیوع  خطر 

داشت. 
نظارت  با  بازگشایی  از  استان، قبل  تمامی مدارس  اینکه  بیان  با  او 
و  پیشگیری  برای  اند،افزود:  پزشکی ضدعفونی شده  علوم  دانشگاه 
مقابله با ویروس کرونا اسفند ماه سال گذشته ۳۶ میلیارد ریال به 

عنوان سرانه بهداشتی به حساب بانکی مدارس واریز شده است.
ارائه فرم های  بیان کرد:  استان کرمان  مدیر کل آموزش و پرورش 
نیروهای  و  مدیران  برای  معلمان  بر  عالوه  سالمت  اظهاری  خود 
خدماتی مدارس هم الزامی است و افرادی که بیماری زمینه ای قلب 
و عروق، سرطان، دیابت و موارد دیگر دارند، می توانند به محل کار 

نروند.
او گفت: امتحان نهایی پایه دوازدهم دانش آموزان حضوری و از ۱۷ 
خرداد تا ۱۶ تیرماه  با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.

اسکندری نسب با اشاره به اینکه در پایه نهم به علت مطرح بودن 
هدایت تحصیلی و انتخاب رشته، آزمون به صورت حضوری برگزار 
شورای  با  گیری  تصمیم  ها  پایه  سایر  در  کرد:  تصریح  شود،  می 

مدرسه است که ارزیابی به چه شیوه ای انجام شود.
او از فداکاری و ایثارگری تمامی معلمان استان که جلوه های ویژه 
معلمی را در شرایط تعطیلی مدارس به علت شیوع ویروس کرونا در 

کشور به نمایش گذاشتند، قدردانی کرد.

مدیرکل انتقال خون استان : 

ترس از کرونا موجب کاهش ذخائر خونی در استان کرمان شد

استاندار کرمان:  

روابط عمومی ها نیازمند آینده نگری و نگاه راهبردی هستند

حضور دانش آموزان و کارکنان با بیماری زمینه ای در مدارس اختیاری است

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9801331
نظر به اینکه شرکت افرند پی )وام گیرنده( و آقای پیمان ملک محمدی )راهن( نسبت به پرداخت بدهی خود در مهلت تعیین شده 
اقدام ننموده است لذا در اجرای مقررات ماده واحده قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب سال 1386 و بنا به درخواست 
بستانکار )بانک تجارت( شش دانگ پالک های 4729 و 4730 فرعی از 2788 اصلی واقع در بخش 3 کرمان واقع در پارک مطهری ضلع 

غربی کوچه شماره 12 پالک 14.16.18 به مزایده گذاشته می شود.
1( پالک 4729 فرعی از 2788 اصلی واقع در پارک مطهری ضلع غربی کوچه شماره 12 پالک 14 و 16 کدپستی 7617766395 که طبق 
نظر کارشناس: ملک مزبور دارای سند مالکیت به شماره ثبت ملک: 45461 صفحه 410 دفتر امالک 164 ثبت گردیده است. حدود اربعه 
شماال: به طول 11/60 متر در و دیواریست به شارع شرقا بطول 25 متر دیواریست به دیوار خانه پالک 4728 فرعی غربا به طول بیست و پنج 
متر دیوار به دیوار خانه پالک 4730 فرعی جنوبا اول به طول 0/75 متر به دیوار خانه پالک 4739 فرعی دوم به طول 9/90 متر دیوار به دیوار 

خانه پالک 4738 فرعی سوم به طول 1 متر دیوار به دیوار خانه پالک 4737 فرعی 
مساحت عرصه مطابق سند مالکیت 290/5 مترمربع عرصه ملک طلق است وضعیت فعلی ملک بصور خانه و نقشه مطابق اصول فنی نمی باشد 
اسکلت ساختمان آجری، نوع سقف طاق ضربی، نما آجری، موقعیت سازه شمالی جنوبی، عایق کاری بنا ایزوگام است. عمر تقریبی بنا بالغ 
بر 30 سال می باشد باقیمانده عمر تقریبی بنا 3 سال است، سیستم گرمایشی بخاری و آبگرمکن گازی، سیستم سرمایشی کولر آبی، کاربرد 
ملک اداری است، ملک در اجاره نمی باشد ودارای امتیازات، برق، آب، گاز و فاقد هر گونه امکانات رفاهی است. معایب مشهود: قدمت 

باال ساختمان و فرسوده بودن اعیان، امکان فروش ملک متوسط، مساحت اعیان 150 متر مربع.
ارزش عرصه ریال 7/843/500/000 = 27/000/000 * 290/5      ارزش اعیان ریال 150/000/000 = 1/000/000 * 150

ارزش امتیازات  )آب و برق و گاز( ریال 150/000/000
لذا جمع کل ارزش ملک هشت میلیارد و یکصد و چهل و سه میلیون و پانصد هزار ریال )8/143/500/000 ریال( ارزیابی می گردد.

2(1( پالک 4730 فرعی از 2788 اصلی واقع در پارک مطهری ضلع غربی کوچه شماره 12 پالک 18 کدپستی 761776631 که طبق نظر 
کارشناس: ملک مزبور دارای سند مالکیت به شماره ثبت ملک : 1312 صفحه 345 دفتر امالک 105 ثبت گردیده است. حدود اربعه شماال 
به طول 9/75 متر در و دیواریست به شارع، شرقا به طول 25 متر دیواریست به دیوار خانه پالک 4729 فرعی، غربا به طول بیست و پنج متر 

دیوار به دیوار خانه پالک 4738 فرعی. جنوبا اول به طول 25 متر به دیوار خانه پالک 4731
مساحت عرصه مطابق سند مالکیت 245 مترمربع عرصه ملک طلق است وضعیت فعلی ملک بصور خانه و نقشه مطابق اصول فنی نمی باشد. 

اسکلت ساختمان آجری، نوع سقف همکف طاق ضربی و اول شیروانی نما سرامیک، موقعیت سازه شمالی، جنوبی، عمر تقریبی بنا بالغ بر 
30 سال می باشد باقیمانده عمر تقریبی بنا 5 سال است، سیستم گرمایشی بخاری و آبگرمکن گازی، سیستم سرمایشی کولر آبی، کاربرد ملک 
مسکونی است، ملک در اجاره نمی باشد و دارای امتیازات برق، آب، گاز، نوع کف پوش موزاییک و کابینت فلزی، فاقد هر گونه امکانات 
رفاهی است. معایب مشهود: قدمت باال ساختمان و فرسوده بودن اعیان، امکان فروش ملک متوسط مساحت اعیان همکف 170 متر مربع، طبقه 

اول نیمه ساز که تنها اسکلت خرپایی و سقف شیروانی آن انجام شده است به متراژ 140 مترمربع.
 ارزش عرصه ریال 6/615/000/000 = 27/000/000 * 245/5
ارزش اعیان همکف ریال 765/000/000= 4/500/000 * 170

ارزش اعیان اول 420/000/000 = 3/000/000 * 140 و ارزش محوطه سازی 200/000/000 ریال 
ریال  میلیون  پنجاه  و  یکصد  و  میلیارد  هشت  ملک  ارزش  کل  جمع  لذا     150/000/000 ریال  گاز(  و  برق  و  )آب  امتیازات  ارزش 

)8/150/000/000 ریال( ارزیابی می گردد.
از این رو ملکی آقای پیمان ملک محمدی )راهن( از ساعت 9 الی 12 شنبه مورخ 1399/3/10 طبق سند رهنی شماره 211782 و 1392/12/4 و 
214872 - 1393/12/27 دفترخانه 40 کرمان که در رهن بانک تجارت می باشد در اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان طبقه دوم سالن اجتماعات 
شهید نصر واقع در ضلع شمالی پارک نشاط از طریق مزایده بفروش می رسد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی 8/143/500/000 ریال برای پالک 
4729 فرعی و مبلغ 8/150/000/000 ریال برای پالک 4730 که قطعی گردیده است شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد شرکت 
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده 
مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید می گردد 
پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی داشته باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا چنانچه روز 
مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد طالبین می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات 

اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند و ضمنا ملک دارای بیمه حوادث می باشد.  تاریخ انتشار : 1399/2/28
1760 م/الف

 علیرضا محمدی کیا - رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 



یکشنبه 28 اردیبهشت ماه 23/1399 رمضان 1441/ 17 می 2020/سال بیست و پنجم شماره 3201سه جامعه 

یادداشت های 
گاه و بی گاه

آواز بهار 
بابام می گوید یکی از نعمت های پروردگار که به همگان 
است  شده  داده  یکسان  طور  به  ها  نعمت  دیگر  همچون 
گوش است و از اولین لحظه تولد با گوش می توان شنید. 
به همین دلیل در بدو تولد نام خدا را بر گوش نوزاد می 
شاد  خوش  صدای  هر  شنیدن  با  بعد  به  آن  از  تا  خوانند 
شویم و این شادی نزدیک سال نو و بهار با گپ و گفت 
های شادی آفرین صد چندان می شود. آوازهای حاجی 
فیروز همه را به وجد می آورد و شادی فراگیر می شود 
و همه با دلی خوش به هم شادباش می گوییم ولی گویی 
شب سال نو امسال گلها چه گل تر است زیرا خیلی زودتر 

از قبل صدای ساز »کرنا« به گوش می رسد.

درس زندگی
در این دنیا از اول آخَرستم

همه دیوار اما من َدَرستم
همه بازیگراِن صحنه هستند

ولی من یک  سیاهی لشکَرستم
همه فرزند حوایند و آدم

ولی گویا فقط من اَندَرستم
تمام چشم ها خشکیده بر در

فقط من صاحب چشمی تََرستم
همه سرمست جام ارغوانی
من اما در هوای ساَغَرستم

تمام خلق پاکوبان و رقصان
من از روز ازل گویا َکَرستم

مرا اندرز دادن حاصلی نیست
که درس زندگی را از بََرستم

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

به قلم 
مهدی ایرانمنش پور 
کرمانی

گزارش »کرمان امروز« از تعطیالت ادامه دار باشگاههای ورزشی کرمان به علت کرونا ویروس وضربه ای که بر پیکر این مراکز وارد شده است؛ 

ورزش استان در آستانه ناک آوت!

اشاره:
تعطیلی باشگاه های ورزشی بر اثر شیوع کرونا ورزشکاران 
و فعاالن این حوزه اعم از باشگاه داران و مربیان ورزشی را 
متضرر کرده است. این مساله از آنجا اهمیت می یابد که 
حرفه برخی افراد صرفا انجام فعالیت های ورزشی است و 
تنها از راه مربیگری در رشته های مختلف ورزشی زندگی 
تعطیلی  این  کنند.  می  تامین  را  شان   خانواده  و  خود 

بیشترین آسیب را  به آنها وارد کرده است.
مظلومیت باشگاه داران

در استان کرمان، 820 باشگاه ورزشی فعالیت دارند که 
از این تعداد 350 باشگاه ورزشی در شهر کرمان و مابقی 
در دیگر شهرستان ها در حال فعالیت هستند و این آمار 
نمایان می سازد و  را  این مجموعه های ورزشی  اهمیت 

ضرورت توجه مسئوالن به آنها را دو چندان می کند.
مدیر یکی از باشگاه های خصوصی بدنسازی به ما چنین 
گفت: کرونا و تعطیلی چند ماهه باشگاه مرا بسیار متضرر 
اجاره  هزینه  تومان  میلیون   2 ماهیانه  طوریکه  به  کرده 
باشگاه را باید از جیبم بپردازم و مالک سالن فقط راضی 
بهای  اجاره  از  درصد  کرونا 15  اعالم  پایان  تا  که  شده  

خود را ببخشد.
وی که نخواست نامی از او برده شود، افزود: سال هاست  
به دلیل فعالیت حرفه ای ورزشی، هیچ گاه از ورزش دور 
نبوده ام اما کرونا و خانه نشینی باعث شده هم سالمت 
به علت مشکالت  را   روحی و هم سالمت جسمی خود 

مالی از دست بدهم.

کرمان  در شهر  ژیمناستیک  های  باشگاه  از  یکی  مدیر 
هم گفت: تعطیلی باشگاه در سه ماه موجب ضررهای مالی 
برای ما شده است. حتی برخی از مربیان ما معیشتشان  

به خطر افتاده است.
او افزود: برای مقابله با این ویروس اگر هر شخص نکات 
بهداشتی را رعایت کند و برای امور غیر ضروری از خانه 
خارج نشود هر چه سریع تر این بحران را پشت سر می 
صورت  به  ورزشکار  پذیرش  خانه،  در  ورزش  گذاریم. 

انفرادی، کالس های خصوصی با رعایت پروتکل بهداشتی 
می تواند در حوزه فعالیت های ورزشی موثر باشد.

در  نیز  بانوان  ورزشی  های  باشگاه  از  دیگر  یکی  مدیر 
گفتگو با ما با بیان اینکه متاسفانه در این سه ماه متحمل 
هزینه های بسیاری شده ایم و ادامه این روند عمال غیر 
ممکن است، گفت: هزینه گزافی را برای خرید تجهیزات 
اجاره  بابت  نیز  ماهانه  و  ایم  متحمل شده  ها  دستگاه  و 
باشگاه به مالک مبلغ  زیادی را پرداخت می کنیم و اگر 

قرار باشد همچنان فعالیت باشگاه ها ممنوع باشد نمی 
توانیم ادامه دهیم و باید باشگاه را تعطیل کنیم. 

پرداخت تسهیالت بانکی جبران زیان تعطیلی 
کرونا به باشگاه های ورزشی کرمان 

مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان نیز با اشاره به 
تعطیلی باشگاه های ورزشی به دلیل شیوع ویروس کرونا 
افزود: در همین راستا رایزنی های الزم با برخی بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری به جهت پرداخت تسهیالت به 
باشگاه داران انجام شده تا از این طریق حداقل از ضرر و 

زیان به باشگاه های ورزشی جلوگیری کنیم.  
در  ورزش  از همکاری جامعه  قدردانی  با  وی همچنین 
حسن  از  باید  کرد:  ابراز  ورزشی  اماکن  تعطیلی  راستای 
نیت و همکاری باشگاه داران و اهالی ورزش تشکر ویژه ای 
ابالغ  به  توجه  با  عزیزان  این  شک  بدون  و  باشم  داشته 
دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت ورزش 
در  کرونا  شیوع  از  پیشگیری  در  زیادی  نقش  جوانان  و 

جامعه داشتند. 
ورزشی  باشگاه های  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  پاریزی 
از ارکان اصلی اداره کل ورزش و جوانان استان هستند و 
امیدوارم با غلبه بر کرونا بار دیگر شاهد رونق باشگاه ها و 

فعالیت های ورزشی در سراسر استان باشیم. 
سخن آخر

به  سرعت  به  توانند  نمی  ها  باشگاه  که  است  درست 
این  دارد  اهمیت  که  آنچه  اما  برگردند  آل  ایده  شرایط 
است که در شرایط فعلی حیات باشگاه های ورزشی و به 
خصوص باشگاه هایی که در بخش خصوصی فعال هستند 
افتاده  خطر  به  کنند  نمی  استفاده  دولتی  امکانات  از  و 
است وهمانگونه که دراین گزارش به آن اشاره شد تعطیلی 
باشگاه های ورزشی موجب بروز مشکالت مالی، نارضایتی 
و سردرگمی باشگاه داران شده است و اگر فکری به حال 
ورشکستگی  شاهد  است  ممکن  نشود  ورزشی  جامعه 

باشگاه داران و فروپاشی باشگاه های ورزشی باشیم.  

    در استان کرمان 820 باشگاه ورزشی فعالیت دارند. تعطیلی باشگاه های ورزشی بر 
اثر شیوع کرونا ورزشکاران و فعاالن این حوزه اعم از باشگاه داران و مربیان ورزشی را 
متضرر ساخته است. در چندماه اخیر تعطیلی باشگاه های ورزشی موجب بروز مشکالت 
مالی، نارضایتی و سردرگمی باشگاه داران شده است و اگر فکری به حال جامعه ورزشی 
نشود ممکن است شاهد ورشکستگی باشگاه داران و فروپاشی باشگاه های ورزشی باشیم و 
در دوران پساکرونا با یک جامعه بیمار ضد ورزش رو به رو خواهیم بود. بهتر است همین 

امروز دولت تدبیری برای این آینده ی وحشتناک بیندیشد و....

یادداشتی به بهانه جدال لفظی محسن چاووشی با همسر خواننده لس آنجلسی:

ُحسن محسن
به قلم محمد فتح نجات

چند روزی است خانمی که همسردوم یکی از خوانندگان 
در چشم  پول  روزها جز  این  متاسفانه  که  آنجلسی  لس 
مردمی  از  یکی  و  ایران  مردم  دینی  مقدسات  به  ندارد، 
توهین  چاووشی  محسن  کشور،  داخل  خوانندگان  ترین 
کرده و در فضای مجازی گردآبی به پا شده است. اشاره 
همسر خواننده لس آنجلسی به آهنگ »بیست هزار آرزو« 
بود که در آن از مواردی همچون فرمان جهاد و ارزشهای 
امام علی )ع( یاد شده است. این اعتقاد و ترانه به مذاق 
آن خانم خوش نیامده است و در گردآب رخداد ناوچه ای 
که در خلیج فارس به اشتباه مورد هدف قرار گرفت ایشان 
در فضای مجازی به این آهنگ و ترانه انتقادی اعتقادی 
مطرح ساخته است که واکنش کاربران و سپس محسن 

چاووشی را در پس داشت.
درباره این انتقاد بی منطق و هتاکانه، محسن چاووشی 
چنان پاسخ زیبا و هنرمندانه ای منتشر ساخته است که 
حیف دانستیم در آرشیو روزنامه »کرمان امروز« به ثبت 
نرسد. در چنین مواقعی است که فرق مطرب و هنرمندان 
مشخص می شود و در چنین اوضاعی است که محبوبیت 
واقعی خود را نشان می دهد. شاید از لحاظ کیفیت صدای 
اما  کرد،  مطرح  ایرادی  نتوان  آنجلسی  لس  خواننده  آن 
بسیار  مذکور  خواننده  روزهای  این  رفتار  و  اخالق  یقینا 
از  اش  طرفداری  خصوص  به  است.  انسانی  غیر  و  نازیبا 
پول  خاطر  به  که  کنسرتی  و  پهلوی  منحوس  خاندان 
به  و  برگزارشد  زیر چتر سعودی ها  و  تروریسم  در مهد 

»تعفن«  از  حرف  همسرش  امروز  و  کرد  پشت  انسانیت 
این  یادداشت درباره  این  اعتقاد مقدس می زند.  در یک 
بیشتر  و  نیست  فرد  آن  رفتاری  های  سیاست  و  رفتارها 
قصد داریم که به تقدیر از رفتار زیبا و هنرمندانه محسن 
چاووشی قلم بزنیم که در ادامه این متن پاسخ شعر گونه 

او چشم نواز شما خواهد بود:
تعفن!

رایحه ی تخمیر است
که قهقهه زنان می پیچد

به مشام و جیب هاِی بی گناه
و البته بیچاره گوش های عربده خواه

تعفن!
کج فهمی  است و روخوانی 

و هیجان لحظه ای دیده شدن
و البته شنیده شدن

غیِر جغرافیای بد مسِت پُرعربده
و کفش های طال یادمان باشد

آن دو جفت، دوازده اعدامی بود

زیر پای شما به عربستان.

اگر طالست نعلینتان،
ما هنوز رختمان عزاست
به سبزی و نان زنده ایم

البته بدون بی خنداِن رفسنجان.
عربده نکش شبه ماه!

کمی آرام بتیغان
بیا اینجا

و کمی مزه کن پوسِت شیر را
کمی بخوان و  اندکی گوش باش

جای نوشیدن و چرخیدن.
من از تو داغ  ترم
ادای داغ در نکن

که شمشیِر ذوالفقاِر من
مست میدان است

و آماده به گردنکشان
جیب بُران

و عربده کشان ...
و البته

یاد عربده کشی دیگر افتادم متعارف
همان که پشیمان است

“مثل سگ”
و افتخار می کند

به کاباره
و شهامِت تهران ندارد!

یا علی...

مسیحای من!
ای جان شیرین تلخی لفظم ندیدی چون 
هم صدا با ماه و مهتابی. در اینجا گاهی 
بیرون  دهانم  از  گدازه  حرف،  جای  به 
است  ابری  نگاهت  آسمان  اما  زند  می 

به کوهستان زندگی می زند و اشک خوراکم  که دلم 
می شود. با اشک و ابر و خستگی و کویر تاب بیاور و 
با من بخوان. زندگی را بخوان تا دل جهان را نرم کنیم 
برجا  رفتن  و  مرگ  ما  از  تا  ایم  زنده  که  معلوم شود  و 
نمانده باشد. روزگار مجسمه ی زیبایی از ما نساخته اما 
بیا آنقدر زیبا زنده بودن را به تصویر بکشیم که درونی 
از نور داشته باشیم با من همصدا شو تا سکوت جاری در 
کویر را خدشه دار کنیم و اشتیاق از شاخه های بید سر 
بزند. ما درونی پر از محبت و شور و اشتیاق داریم چرا 
هایمان  حرف  با  بیا  کنیم  قناعت  روح  بی  جسم  این  به 
طعم زندگی را عوض کنیم و ریشه ی دروغ را از جهان 
جان  ای  است.  زندگی  ی  تشنه  همچنان  دلم  برکنیم. 
شیرین کالفگی ام را از مسیر تو دور می ریزم. هنوز هم 
دوست داشتن بهانه ی خوبی برای زندگی است اگر چه 
به ظاهر فرسوده شده ایم و گاهی فکر می کنیم که پیر 
شده ایم تا امروز تاریک بوده ام زیرا زیستن برای کسی 
را تجربه نکرده ام اما اکنون از چشم های روشنت نمی 
توانم بگذرم و باید که در مدار محبت زندگی را عاشقانه 
اما محبت ضامن  اعتماد دشوارست  دریابم هر چند که 
همه ی خوبی هاست همه ی زیبایی هاست. محبت های 
خاص من مخصوص توأند و غیر از اینجا آدمی سنگدل 
به نظر می آیم که آن هم فدای سرت. کالمم  آنقدر بی 
نمی  عادت  هایم  دوباره  به  هیچ کس  است که  تلخ  تو 
کند. بیا با من هم صدا شو تا زندگی ادامه داشته باشد. 
بیا که با تو فقط قابل تحمل هستم. قبل از هر مشروعی 
به تو دل بسته ام و البته که هر روز از خستگی هایم به 
ثابت کنم  تو  به  را  نمی خواهم خودم  بر می گردم.  تو 
الیق  همچنان  تو  کنم  باور  را  بودنت  خواهم  می  بلکه 
تو  از  که  دهد  نمی  فرصت  زندگی  و  داشتنی  دوست 

دست بردارم.
بیش از این غرق شدن در تو مسیحای من است 

در تو مشهود شدن عمق تمنای من است 
ای که دنیای مرا هیچ ندیدی هرگز 

در تو مواج شدن باور دریای من است

به قلم 
مهناز سعید 

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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فرهنگ و ادب

شب قدر در شعر و ادب فارسی

معرفی کتاب       »آینه در کربالست« پاسخگوی یک سوال مهم 
 چرا باید درباره کربال بدانیم؟

سرویس هنری کرمان امروز

  
قدر، در لغت به معنای اندازه کردن چیزی، ارزش و اعتبار، اندازه 
و مقدار، شأن و بزرگی، خوبی و برابر و معادل است، ضمن آن که به 
معنای فرمان و حکم خداوند درمورد بندگان و سرنوشت آن هاست 
و جمع این واژه به گونه مکسر »اقدار« می باشد و ترکیب »لیله« 
بر سر واژه پرارزش قدر مؤید آن است که شب قدر یک شب است، 

هرچند ارزش آن برابر با هزار ماه است.
اما شب قدر واسطه العقد لیالی ماه پرارج رمضان و موسم خلوت 
انس و اغتنام فرصت برای جرعه نوشی از چشمه سار مغفرت الهی در 
ماه رمضان است و فرصت گران قدری است تا با خود و خدای خود 
خلوت و در جلوت نزدیکی با محبوب ساعتی را به مراقبه و محاسبه 
فاطر  و  خالق  مقابل  در  خداوند  بندگان  تا  است  فرصتی  بپردازیم. 

خویش دفتر دل را بگشایند و کتاب عمل را بازخوانند
کرم  انتهای  بی  خوان  به  را  همگان  قدر خدای سبحان،  در شب 
افطارهای  پربرکت،  سحرهای  شکوفه  تا  خواند  می  فرا  خویش 
پرمعنویت، دعاهای افتتاح و کمیل، جلسات ادعیه و تواشیح، حاالت 
و  ها  داری  زنده  شب  و  متهجد  مفاتیح،  و  قرآن  با  انس  پرجذبه 
سحرخیزی ها و چشمان بیدار قبل از فجر را در چشمه سار رحمت 

قدر و موهبت خودمانی بودن با خدا برویاند.
اینک شب قدر است و ما بندگان عاصی اما پرامید خداوند ماه ها 
فرا رسد و دست  باز هم ماه خدا و شب قدر  تا  ایم  انتظار کشیده 
به درگاه  را  پای طلب  ببریم و  باال  به سوی آستان رفیعش  را  نیاز 

عظیمش بکشیم.
منتظر بودیم تا در حضور جمع و در ازدحام جمعیت، راه خلوت 
و تنهایی و فراق را برگزینیم و لحظه ای با خود صمیمی شویم و 
یک رو و خودمانی و بی پرده، در کوچه پس کوچه های روح خویش 
گردش کنیم و کارنامه عمل خود را مرور و نقاط روشن را تقویت 
و نقاط تیره اش را برای همیشه محو سازیم، چرا که هرکس، شب 
قدر را بفهمد، از نو متولد شده است و گذشته تاریکش مرده است و 
از نو زندگی یافته، پس بیایید شب قدر را درک کنیم، حس کنیم، 
بفهمیم، بشناسیم تا در آن متولد شویم و آغازی توأم با خوش وقتی 

دنیا و خوش بختی عقبا داشته باشیم.
از نگاه دیگر، از ویژگی های ادبیات فارسی کثرت موضوع و گستره 
عظیم جغرافیایی آن است، به گونه ای که می توان ادعا کرد که هیچ 
آن  به  فارسی  ادب  نمی شود که در حوزه  یافت  عنوانی  و  موضوع 
عنایت و توجه نشده باشد و شاید این امر ناشی از ارتباط تنگاتنگ و 
متقابل ادبیات فارسی ما با علوم متعدد اعم از: طب، ریاضی، نجوم، 

فلسفه و منطق، حکمت و عرفان و… است.
فارسی  شاعران  ژرف  و  عمیق  و  دقیق  نگاه  در  که  موضوعاتی  از 
زبان مخفی نمانده است. »لیله القدر« است که در این مقال کوتاه، 
به بررسی جایگاه شب قدر در ادب فارسی و دیدگاه فارسی گوی در 

این زمینه پرداخته می شود.
الف( شب قدر چیست؟

در سال نامه های شمسی و قمری ایام و لیالی یافت می شوند که 

با دیگر شب ها و روزها از جهت قداست و احترام یکسان نیستند. که 
این شب ها و روزها، مؤید وقوع رویداد و یا حوادث تلخ و شیرینی 
با گذشت  نیز  امروز  هستند که ممکن است در گذشته رخ داده و 
سال ها و دهه ها و حتی قرن ها، بازماندگان نسل های گذشته آن 

را قدر می نهند.
از لیالی باشکوه لیله القدر است که هم قبل از اسالم در بین ایرانیان 
و هم بعد از اسالم در نزد مسلمانان و به ویژه ایرانیان جایگاهی ویژه 
و واال داشته و دارد و در قرآن کریم نیز در دو سوره دخان و قدر 
به آن اشاراتی شده است. ضمن آن که واژه »قدر« چهارمرتبه در 
قرآن تکرار که سه مرتبه به صورت معرف به»الـ «در سوره قدر و یک 

مرتبه به صورت نکره در آیه سوره طالق ذکر شده است.
ب( معانی قدر در شعر فارسی

نیکی،  برابری،  قدرشناسی،  گیری،  اندازه  و  تقدیر  قدر،  از  مراد 
احسان، اعتبار و شخصیت و بها دادن به دیگران است که در ابیات 
متعددی این واژه و در قالب معانی گوناگون به کار گرفته شده است.
قدردانی در ذات قدر و تقدیر آدمی است. سعدی به درستی گوید:

فارغی از قدر جوانی که چیست؟
تا نشوی پیر ندانی که چیست؟

الزامات و نتایج توجه به قدر و تقدیر است.  از  اعتبار و شخصیت 
موالنا گوید: 

قدر مردم سفر پدید آرد
خانه خویش مرد را بند است

سروده  سعدی  و  است  قدر  برکات  ازجمله  ارزش«  و  »خوبی   )۳
است:

چو وصل و مهر تو نبود چه قدر دارد عمر
چو دوستی تو آمد چه قدر دارد مال

سعدی به مفهوم »برابری« در  قدر نظر دارد :
ندانم این شب قدر است یا ستاره روز

تویی برابر من یا خیال در نظرم.
*موالنا جالل الدین درباب »ارزش و بها«ی  قدر فرموده است:

بیا تا قدر یکدیگر بدانیم
که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم.
شب قدر از دیدگاه مذهبی

شب؛  سه  از  یکی  قدر  شب  شیعی،  اعتقادی  و  مذهبی  نگاه  در 
نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان و از دیدگاه 
اکثر  که  آن  ضمن  است،  رمضان  هفتم  و  بیست  شب  تسنن  اهل 
علمای برجسته اهل تشیع شب قدر را شب بیست و سوم رمضان 
می دانند. درباره شب قدر در تفاسیر قرآن مبین به وسیله مفسران 
دفعی  نزول  به  ها  آن  تمامی  که  است  شده  فراوانی  اظهارنظرهای 
امور، نزول مالئکه و روح و حدوث سالم و امنیت در  قرآن، تقدیر 
این شب اشاره نموده اند، مثاًل ابوالفتوح رازی در تفسیر خود گفته 
است:»شب قدر، شب تقدیر است و فصل احکام و تقدیر قضا یا آن 
ارزاق و اقسام همه در این شب  چه خواهد بودن در سال آجال و 

کنند.«
شب قدر در شعر شاعران

ادبیات ما که موثر از آموزه گران سنگ دین عزیز اسالم است از این 
واژه غافل نشده است و شاعران زیادی از این ترکیب بهره ها برده اند. 
حافظ، هالل شب قدر را مقارن با هدم نامه فراق می داند و با اقتباس 

از آیه »سالم هی حتی مطلع الفجر« در قالب ملمع بیت حافظ :
شب قدر است و طی شد نامه هجر

سالم هی حتی مطلع الفجر … را می سراید.
او در بیتی دیگر در لفظ پردازی زیبایی شب قدر را شب خلوت 

اهل دل می داند.
آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

یا رب این تاثیر دولت در کدامین منزل است
بی شک در میان شاعران فارسی زبان هیچ کدام به اندازه سعدی 
از واژه »شب قدر« استفاده ننموده است. او در حسن تعلیل زیبایی 

علت اختفای شب قدر را این سان بیان می دارد که:
»اگر همه شب، شب قدر بودی

شب قدر، بی قدر بودی.«

هدر  از  تاسف  و  گذشته  ایام  دادن  دست  از  در حسرت  سعدی 
دادن آن می گوید:

قضا روزگاری ز من در ربود
که هر روزی از آب شب قدر بود.

و در بیتی که قباًل هم آمده، سروده است:
ندانم این شب قدر است یا ستاره روز

تویی در برابر من یا خیال در نظرم
با تشبیهی زیبا معشوق و محبوب خویش را با شب قدر برابر می 
داند و در مقام دل جویی از مخاطب خویش که مورد بی اعتنایی و 

قدرناشناسی قرار گرفته است می سراید:
تو را قدر اگر کس نداند چه غم

شب قدر را می ندانند هم
ایرانی  معروف  شاعر  »ظهیرالدین«  به  ملقب  فاریابی«  »ظهیر 
خود،  ممدوح  مدح  در  عبدالرزاق  الدین  جمال  و  خاقانی  معاصر  و 
برایش شب هایی از لحاظ ارزش و موقعیت باالتر و برتر از شب قدر 

را طلب می کند.
شبت از قدر بهتر از شب قدر

روزت از روز عید فرخ تر
عبدالواسع جبلی شاعر ایرانی متوفی به سال ۵۵۹ از شاعران ایرانی 
است که در اشعار خود به کالم آراسته مصنوع و پیرایه های لفظی 
و زیورهای معنوی توجهی خاص داشته است. او نیز در مدح یکی 
از ممدوحان خویش که اکثراً از شاهان سلجوقی و غزنوی است می 

سراید:
روز و شب تو باد شب قدر و روز عید

تا بر مدار گردون گه روز و گه شب است
»حسان العجم« خاقانی که در قصیده سرایی صاحب سبک است 
و در قوت اندیشه و مهارت در ترکیب الفاظ و ابداع معانی و ابتکار 
مضامین تازه و وصف و تشبیه کم نظیر است، نیز در مدح ممدوح 

خود می گوید:
چو دایره هر کجا رود صدر

هر روزش عید و هر شبش قدر
و  ششم  قرن  در  ایرانی  عارف  و  شاعر  آدم،  مجدودبن  ابوالمجد 
صاحب مثنوی ارزشمند حدیقه در اشعار خود از ترکیب شب قدر 

بهره برده است.
تابش روح خواهد و تف صور

روز خود بدر خواهد و شب قدر
ز آن که هست نشاط جهان و رحمت خلق

چو روز عید و شب قدر شد صباح و مسائش
و نهایتاً عطار نیشابوری شاعر و عارف معروف ایرانی در قرن ششم 
و هفتم از ترکیب »شب قدر« در قالب بیت چون برات و قدر، در 
شب ز آن توست پس دو روز عید دو مهمان توست استفاده نموده 
است. از مجموع ابیات زیر می توان دریافت که شاعران فارسی زبان 
در خصوص شب قدر اشعار فراوان و زیبایی نقل نموده اند که مفهوم 
همه آن ها قداست و احترام و ارج شب قدر است، زیرا شب قدر را 

شب تقدیر و سرنوشت دانسته اند.

منبع: روزنامه اطالعات

 سرویس ادبی کرمان امروز
 

کتاب »آینه در کربالست« نوشته محمدرضا سنگری 
به بازگویی واقعه کربال و حادثه عاشورا  می پردازد.

آنا،  خبرگزاری  هنر  و  فرهنگ  گروه  گزارش  به 
گفتن  به  دنیا  این  در  که  پدیده ای  راستگوترین 
حقیقت، بی کالم و آوا، شروع به سخن گفتن می کند، 
تا  پدیده ای  آینه چگونه می تواند  این  اما  است.  آینه 
این حد و اندازه شگفت انگیز را در خود جای دهد و 

از هم گسسته نشود؟!
هر  کربال،  واقعه  زمینه  در  نو  نگرشی  و  بازشناخت 
زمینه  این  در  پژوهش  است.  الزم  همیشه  و  لحظه 
این واقعه و پیامد  به جهت گستردگی و ارزشی که 
انسان ها  اندیشه  بر رفتار، منش و  از قرن ها  آن پس 

گذاشته است خالی از لطف نیست.
محمدرضا سنگری، پس از بررسی زمینه های نهضت 
و آغاز نهضت در مدینه و هجرت به مکه به افرادی 
مانند مسلم بن عقیل و شهیدان قیام مسلم که در این 

اتفاق تأثیرگذار بودند، پرداخته است.
در مراحل بعدی از کتاب در آستانه حرکت به سمت 
عراق و خروج از مکه به اوج قصه کربال یعنی هجرت 
از مکه به سرزمین کربال و استقرار کاروان در کربال 

پرداخته است.

به  عاشورا  شب  و  تاسوعا  به  پرداختن  با  سنگری 
از پیش آمدن  نبرد رسیده است و پس  آغاز  مرحله 
شهادت  بررسی  به  عاشورا،  نماز  اقامه  مهم  پدیده 

بنی هاشم و غربت و تنهایی امام می پردازد.
در بخشی از کتاب آمده است: »امام در لحظه غربت 
و  چپ  به  را  نگاهش  نگریست.  میدان  به  تنهایی  و 
راست چرخاند و یاران شهیدش را مخاطب قرارداد و 
فرمود: ای حبیب بن مظاهر، ای زهیر بن القین، ای 
مسلم بن عوسجه و ای شیران شجاع عرصه ی نبرد! 
چرا  نمی شنوید؟  را  سخنم  و  می زنم  صدایتان  چرا 
خدایتان  برنمی خیزید!  و  می کنم  یاری  به  دعوتتان 
حرم نشینان  که  بردارید  خواب  از  سر  کند،  رحمت 
و  برخیزید  بزرگواران  ای  بی یاورند.  پیامبر  خانواده 

رویاروی این طغیانگران بیدادپیشه دفاع کنید."
چرا باید درباره عاشورا بدانیم؟

محض، حرکت  تاریخ نگاری  مرزهای  از  رفتن  فراتر 
از توصیف و نقل صرف پدیده های تاریخی به صرف 
حاکم  روابط  شناخت  آنها،  انتقادی  تحلیل  و  تجزیه 
بر  عام  و  فراگیر  مدل  ارائه  و  تاریخی  رخدادهای  بر 
امکان  تاریخی  تبیین  بدون  تاریخ  حرکتی  ساختار 
برای  ذیل  موارد  به  می توان  این،  بر  عالوه  ندارد؛ 

ضرورت پردازش تبیین تاریخی عاشورا اشاره کرد:
یک  و  ندارد  فعلی  زنده  حالت  عاشورا  *حادثه 
پدیده ی تاریخی است، لذا فهم و درک حضوری آن 

ارزیابی و مطالعه  ابزار خاص  با  باید  و  ممکن نیست 
شود.

ضرایب  تاریخی،  پدیده های  عینی  تکرار  *عدم 
مطالعات  ارزیابی  و  بررسی  در  را  خاصی  انحرافی 
باید  محقق  و  مورخ  لذا  می آورد،  وجود  به  تاریخی 
و  تاریخی  پدیده های  در  را  انحراف  خاص  ضرایب 

خصوصاً پدیده ی عاشورا در نظر داشته باشد.
و  اسناد  در  کامل  طور  به  عاشورا  تاریخی  *پدیده 

و  محقق  لذا  است.  نیافته  انعکاس  تاریخی  مدارک 
استنتاجی و اجتهادی  از روش ها و فنون  باید  مورخ 
برای تکمیل عدم انعکاس کامل این پدیده تاریخی در 

مآخذ و مدارک تاریخی استفاده نماید.
و  امیران  سرگذشت  تنها  عاشورا  تاریخی  *پدیده 
به  باید  کنارش  در  بلکه  نیست؛  آن  سیاسی  رجال 
ساختار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی حیات 

جمعی جامعه آن روز توجه کرد.

*حادثه تاریخی عاشورا به تنهایی معنا و مفهومی 
به کالبدشکافی پدیده عاشورا  لذا مورخی که  ندارد. 
باید آن را در زمینه کلی جامعه اش نگاه  می پردازد، 
مذکور  پدیده  مدارک  تمام  جمع آوری  چون  و  کند 
بازسازی  را  گذشته  جامعه  باید  مورخ  ندارد،  امکان 

نماید.
*تشریح اهداف، انگیزه ها، کنش ها و اعمال عامالن 
تاریخی  تبیین های  نیازمند  عاشورا  تاریخی  پدیده 
زمینه های  شناخت  تاریخی،  تبیین  بدون  و  است 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حادثه بزرگ 

عاشورا ممکن نیست.
عاشورا  قیام  ماهیت  انتقادی  تحلیل  و  *تجزیه 
آن،  شکل گیری  ناپیدای  زوایای  و  عوامل  کشف  و 
بدون کاربست ارکان تبیین تاریخی، تحقق و عینیت 

نمی یابد.
با وام داری موارد فوق در ۸۱۶  محمدرضا سنگری 
مذکور  بازشناخت های  و  پژوهش ها  این  به  صفحه، 

پرداخته است.
این کتاب با قیمت ۶۵ هزار تومان به فروش می رسد، 
به وقایع پس از جنگ مانند بازگشت کاروان، خطبه 
شده  پرداخته  نیز  کوفه  زندان  و  سجاد  امام  خوانی 
مراجعی  و  منابع  فصل  هر  پایان  در  نویسنده  است. 
که از آنها برای تهیه و تنظیم کار مدد گرفته و بهره 

برده است، ذکر کرده است.
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نانو تکنولوژی و کاربرد های آن در زندگی امروزی
سرویس علم و دانش کرمان امروز

امروز حتی در زندگی مردم عادی هم نام تکنولوژی 
دفعات  به   )Nanotechnology( نانو  فناوری  و 
محصوالت  همین طور  می شود.  دیده  و  شنیده 
مختلفی که با کمک این تکنولوژی ساخته یا بهبود 
داده می شود. اما شاید خیلی از مردم به خوبی با نانو 
زندگی  بهبود سبک  در  آن  کاربرد های  و  تکنولوژی 

آشنا نیستند و این اسم برایشان عجیب است.
شیمی،  مانند  زمینه ها  بیشتر  در  می توان  نانو  از   
و..  مهندسی  و  مواد  علوم  فیزیک،  زیست شناسی، 
استفاده کرد که هر کدام به نوعی با زندگی روزمره 
انسان ها سر و کار دارند. اگر بخواهیم فناوری نانو را 
به زبان ساده تعریف کنیم باید بگوییم نانو یک واحد 
اندازه گیری  واحد  مثال  است؛  ریز  بسیار  اندازه گیری 
از  چیزی  طول  یا  اندازه  اگر  در نظربگیرید،  را  متر 
یک متر کمتر باشد، مقیاس آن براساس سانتی متر 
عنوان می شود. هر یک متر می شود صد سانتی متر. 
این اندازه ها وقتی خیلی کوچک تر شوند به میلی متر 
می رسیم به طوری که هر یک سانتی متر ١٠ میلی متر 
است. برای تقسیم میلی متر می توانید نوک مدادنوکی 
یا  میلی متر  نیم  نوک ها  این  پهنای  کنید؛  تصور  را 
مثال هفت دهم میلی متر است. باز هم این اندازه ها را 
کوچک تر کنید؛ مثال تار موی انسان را در نظربگیرید 

که ابعاد کوچک تر از دهم میلی متر دارد.
ریزتر  و  است  میکرون  میلی متر،  از  ریزتر  واحد   
وقتی  اتم ها.  و  مولکول ها  بعد  می شود.  میکرون  از 
میکرون را به هزار قسمت تقسیم کنیم به واحد نانو 
تبدیل می شود. پس نانومتر و صحبت از فناوری نانو 
کاربرد  ریز  بسیار  ابعاد  در  که  فناوری هایی  یعنی 
گفته  هم  متر  میلیاردم  یک  نانو  به  اصطالحا  دارد؛ 
صد  تا  یک  بین  نانومتر،  در  مطلوب  ابعاد  می شود. 
قرار  آن دسته  در  مواد  اگر  که  ابعادی  است؛  نانومتر 
محمد  می کنند.  پیدا  ویژه ای  قابلیت های  بگیرند 
باقری، کارشناس فناوری نانو و مدیر ترویج فناوری 
فناوری  توسعه  ستاد  در  دانشگاهی  سطوح  در  نانو 
نانو یکی از زیرمجموعه های معاونت علمی و فناوری 
»شهروند«  با  گفتگو  در  او  است.  ریاست جمهوری 
ابعاد  در  مواد  واکنش  و  خواص  تفاوت  اینکه  برای 
بزرگ در مقایسه با نانومتر را توضیح دهد یک مثال 
می زند: مثال نقره یا مس را در نظر بگیرید که برای 
ساخت ظروف و وسایل تزیینی؛ اگر این فلزات را به 
قدری تجزیه و ریز کنیم که به ابعاد نانومتری برسیم، 
خواص بسیار شگفت انگیزی پیدا می کنند. به طوری 
می شود.  خطرناک  بسیار  ماده ای  مس  نانو ذره  که 
زیاد  آن قدر  ابعاد  این  در  پذیری اش  واکنش  یعنی 
است که می تواند بافت پوست را تخریب و وارد بافت 
زنده بدن و موجب رشد سلول های سرطانی شود. در 
حالی که همین مس یا نقره بدون ریز شدن، نه تن ها 

آسیبی به پوست نمی رساند بلکه مفید هم است.
واکنش پذیری شدید در ابعاد نانومتریک

تا اینجای کار متوجه شدیم که نانومتر چه ابعادی 
نانو متر  ابعاد  در  مواد  واکنش پذیری  چرا  اما  دارد؛ 
می گوید:  باقری  است؟  متفاوت تر  و  شدیدتر  بسیار 
می زنم.  مثال  یک  موضوع  بهتر  درک  برای  مجددا 
فرآیند  این  که  زنگ می زند  در هوای مرطوب  آهن 
کامال آهسته رخ می دهد. شاید در مدت زمان یک ماه 
فلز  الیه رویی  در  جزئی  تغییرات  شاهد  بیشتر  یا 
انفعاالت  فعل و  و  واکنش ها  دیگر  بیان  به  می شویم. 
شیمیایی همه در سطح مواد رخ می دهد نه در عمق 
تیر آهن،  مثل  درشت تر  قطعات  در  آهن  همین  آن. 
اما  می افتد،  اتفاق  دیرتر  خیلی  آهن  زنگ  تغییرات 
تکه های ریزتر سریع تر نسبت به محیط واکنش نشان 
می دهند. همین آهن را وقتی به اندازه های نانومتری 
به  و  می شود  پذیر  واکنش  سریع  بسیار  دربیاوریم 

محض درمعرض رطوبت قرار گرفتن اکسید می شود. 
همین اتفاق در آلومینیوم هم می افتد؛ فلزی که در 
محیطی  تغییرات  برابر  در  مقاوم  بسیار  بزرگ  ابعاد 
نانومتر تبدیل می شود، به قدری  اما وقتی به  است، 
واکنش پذیر است که به عنوان سوخت موشک مورد 

استفاده قرار می گیرد.
از لباس ضدآب تا چاقوی همیشه تیز

پیدا  خاصیت  یک سری  نانومتری  ابعاد  در  مواد 
می کند که برای متخصصان این حوزه بسیار جذاب 
است به طوری که مهندسان نانوفناوری از این تغییرات 
در حوزه های مختلف سبک زندگی استفاده می کنند. 
یکی  مختلف  حوزه های  در  موجود  تجهیزات  بهبود 
باقری مثال در حوزه  این تغییرات است. به گفته  از 
فناوری  به واسطه  توانسته اند  متخصصان  الکترونیک، 
ظرفیت  که  کنند  تولید  را  ترانزیستور هایی  نانو، 
نبود  نانوفناوری  اگر  دارند.  باالتری  بسیار  پردازش 
االن کامپیوتر ها و گوشی های هوشمندی با این توان 

پردازش نداشتیم.
 این تحوالت در هر حوزه ای می تواند اتفاق بیفتد. 
ما در اینجا بیشتر به مباحثی که در زندگی روزمره 
نساجی  صنایع  می پردازیم.  است،  لمس  قابل  افراد 
تولید  می برد.  بهره  بسیار  نانوفناوری  از  پوشاک  و 
لباس های ضدلک و ضدآب یکی از خاصیت هایی است 
که صنایع نساجی از فناوری نانو به آن می رسد. سطح 
لباس های مجلسی و ارزشمند را می توان با استفاده از 
ترکیبات فلور دار پوشش داد که همین پوشش نانویی 
خاصیت ضدآب به لباس می دهد؛ بنابراین نانوفناوری 
دنیای بسیار گسترده ای دارد و استفاده از این فناوری 
کاربرد های  می تواند  آدم ها  زندگی  کردن  بهتر  برای 
قابل لمس زیادی داشته باشد. باقری در همین راستا 
برند های  که  می دیدیم  همیشه  ما  می دهد:  توضیح 
خارجی چاقو هایی تولید می کنند که خیلی دیر ُکند 
نانو پوشش  یا  از نوعی آبکاری  می شود. این چاقو ها 
برخوردار بودند که از کندی و لک شدن و آسیب به 
آن جلوگیری می کرد. محققان داخلی ما توانستند با 
ترکیبات ساخت داخل به این پوشش نانویی برسند؛ 
پوششی بسیار نازک از اتم های به هم چسبیده. همین 
فناوری ها را مهندسان حوزه نفت و پتروشیمی برای 
نتایج  و  کرده  استفاده  پتروشیمی  صنعت  شیرآالت 
خیلی خوبی گرفتند. سیالی مثل نفت بسیار خورنده 
است و شیرآالت بدون پوشش محافط نانویی خیلی 
زود از بین می رفتند. اما با این فناوری عمر شیرآالت 

صنعت نفت دو تا سه برابر افزایش یافت.
دارورسانی هدفمند با استفاده از فناوری نانو 

بدون آسیب به بافت سالم بدن
در  نانو  فناوری  کاربرد  مهم  بسیار  و  دیگر  حوزه 
هوشمند  داروی  است.  هوشمند  دارو های  تولید 
این  گفته  به  می کند.  هدفمند  را  دارورسانی 
قابلیت  هوشمند  داروی  نانوفناوری  حوزه  کارشناس 
دارد.  سریع  خیلی  را  دیده  آسیب  بافت  تشخیص 
یا ریه  در اصطالح عامیانه گفته می شود گلو چرک 
تولید کرده  دارویی  نانو  فناوری  است؛  عفونت کرده 
است که هدفمند عمل می کند و به محض ورود به 
بدن وارد ریه ای می شود که آسیب دیده است. این 
ابعاد  نامیده و در  به عامل هایی که شناساگر  دارو ها 
نانو ساخته می شوند، تجهیز و بعد از ورود به واکنش 
به ویروس و میکروب حساس می شوند  بدن نسبت 
و خیلی سریع به بافت آسیب دیده می رسند و خود 
را رها می کنند. این فرایند چند فایده دارد؛ نخست 
دارو در کل بدن پخش نمی شود و به بافت های سالم 
آسیب نمی رساند، دوم دوز مورد نیاز داروی مصرفی 
برای بهبود بیمار کمتر می شود، برای مثال برای یک 
آنفلوآنزا مصرف سه هفته آنتی بیوتیک تجویزمی شود 
تا دارو در این مدت باالخره ویروس را از بین ببرد، 
بیمار  شیمی درمانی ها  در  که  است  دلیل  همین  به 
سرطان کبد یا معده، دچار ریزش مو و آسیب پوست 
بردن  بین  از  نیاز  از  بیشتر  میزان  زیرا  هم می شود، 
عامل بیماری، دارو وارد بدنش می شود و به بافت های 

سالم هم آسیب می رساند.
 در کشور ما چند شرکت داروسازی هستند که در 
هدفمند  دارورسانی  و  شده  فعال  نانو  فناوری  حوزه 
ساخته شده  محصوالت  این  از  یکی  پیش گرفته اند.  را 
که  است  ضدسرطان  دارویی  نانو،  فناوری  واسطه  به 
استفاده  پانکراس  و  کبد  سینه،  سرطان  درمان  برای 
باقری می گوید:  نتایج خوبی هم داشته است.  شده و 
»پیش از اینکه ما در کشور به فناوری ساخت این دارو 
دست پیدا کنیم، انحصار تولید آن متعلق به کشور های 
آمریکا و بلژیک بود، همین شرکت های فعال در حوزه 
نانو توانستند یک داروی موضعی پوستی برای درمان 
سالک بسازند. دارو های سالک عمدتا تزریقی بودند. با 
با  دارو  اثربخشی  نانو  فناوری  از  استفاده  با  این حال، 

تغییر طریق مصرف آن بیشتر و سریع تر شده است.«
مردم چقدر با فناوری نانو آشنایی دارند؟

نانوتکنولوژی مرز و مانعی برای ورود به حوزه های 

تأثیرگذارترین  می پرسیم  باقری  از  ندارد؛  مختلف 
زندگی  بر  که  فناوری  این  از  استفاده کننده  حوزه 
روزمره آدم ها تأثیر بگذارد، کدام است؟ او در پاسخ 
و  اشاره می کند  اولویت حوزه ها در هر جامعه ای  به 
می گوید: »بهداشت حوزه ای است که در همه کشور ها 
اولویت دارد. درواقع نمی توانیم بین حوزه ها انتخاب 
نانو  فناوری  از  بیشتری  تأثیرپذیری  کدام  که  کنیم 
داشته، چراکه ماهیت فناوری نانو بین رشته ای است؛ 
شاهد  صنایع  همه  در  فناوری  این  واسطه  به  یعنی 
برای  میزان.  یک  به  صنعت  هر  بوده ایم.  تغییرات 
در  و خودتمیزشونده  آنتی باکتریال  مثال محصوالت 
صنعت نساجی بسیار حائز اهمیت است. ما با فناوری 
نمی گیرند،  بو  که  کرده ایم  تولید  جوراب هایی  نانو 
و  مفید  کامال  دیابتی  بیماران  برای  خاصیت  همین 
موثر است، چراکه زخم های دیابتی ها معموال دیرتر 
خوب می شود، ولی این جوراب ها باعث تسریع روند 
گفت  می توان  بنابراین  می شود،  زخم هایشان  بهبود 
نساجی  صنایع  در  را  زندگی  کیفیت  نانوفناوری 
عمران  حوزه  در  نسبت  همین  به  است.  کرده  بهتر 
باعث  نانو  فناوری  به  مجهز  مواد  ساختمان سازی  و 
بهبود کیفیت ساخت و طول عمر بیشتر ساختمان ها 
می شود. برای مثال شیشه های مخصوص ساخته شده 
با این فناوری از اتالف انرژی به میزان بسیار زیادی 
جلوگیری می کند، یعنی در نگاه کالن به نفع منافع 

ملی کشور است.«
در  را  کاربردهایش  و  نانو  فناوری  چقدر  مردم   
زندگی شان  سبک  در  و  می شناسند  روزمره  زندگی 
به این فناوری نوین توجه می کنند؟ شاید تصور کلی 
باشد  تبلیغاتی  حد  در  نوین  فناوری  این  از  جامعه 
دادن  نشان  برای  نانوتکنولوژی  عنوان  از  صرفا  که 
استفاده  آن ها  بیشتر  فروش  و  محصوالت  کیفیت 
که  چیزی  »تن ها  است:  معتقد  باقری  می کنند. 
محصول  کیفیت  دارد،  اولویت  مصرف کننده  برای 
است. مثال ترجیح می دهند ظروفی داشته باشند که 
ندارد که  تفاوتی  ثابت است، دیگر  آبکاری و رنگش 
تولید کننده براساس چه فناوری به این قابلیت دست 
یافته است. به نظر من مردم اگر در این حد بدانند که 
ما در فناوری نانو حرف های خیلی خوبی برای گفتن 
در سطح جهان داریم و متخصصان این حوزه با دست 
آوردهایشان حس غرور ملی را در آن ها بیشتر کنند، 

همین کافی است.«
پیدا  می توانیم  کجا  از  را  نانویی  محصوالت 

کنیم
باقری درحالی که قبول دارد در شناساندن فناوری 
نانو به زبان ساده برای مردم خیلی خوب کار نشده 
است، می گوید: »ما باید محتوای نرم و دلنشین در 
مردم  اختیار  در  و  کنیم  تولید  اجتماعی  شبکه های 
این  بپذیرند.  تأثیر  آن  از  جامعه  آحاد  تا  قراردهیم 
محتوا می تواند به صوت ویدیو هایی برای نشان دادن 
تأثیر محصوالت نانویی در سبک زندگی مردم باشد. 
محصوالت  بدانند  مردم  که  است  این  بعدی  مرحله 
نانویی را کجا می توانند پیدا کنند. ما توانستیم نمادی 
در سازمان استاندارد به اسم نانونماد تعریف کنیم. هر 
تأیید  مورد  باشد،  داشته  را  نماد  این  که  محصولی 
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است. با این استاندارد 
بازار  در  احتمالی  سوءاستفاده های  جلوی  می توانیم 
فناوری  ستاد  مسئول  این  گفته  به  بگیریم.«  هم  را 
صورت  به  را  محصوالت  این  می توانند  مردم  نانو 
nanoproduct. دسته بندی شده و کامل در سایت

ir مشاهده کنند. محصوالت نهایی، موادی در مرحله 
آزمایشگاهی است و مواد اولیه نانویی هم به صورت 

دسته بندی شده در این سایت قرار گرفته است.
  نانو در لباسی که می پوشیم، غذایی که می خوریم 
و خودرویی که سوار می شویم. اگر قهوه روی لباس 

سفیدتان ریخت دستپاچه نشوید.
این  متخصصان  است؛  سراسر شگفتی  نانو  دنیای   

علم می گویند مردم با شناختن کاربرد نانوفناوری 
 در زندگی روزانه شان، ارزش این فناوری در آسان تر 

کردن زندگی را بیشتر درک می کنند.  
نانو در غذایی که می خوریم؛ نگهداری، بسته بندی 
مقابل  در  غذایی  مواد  شدن  فاسد  از  جلوگیری  و 
 انواع باکتری ها و قارچ ها و محافظت از آن ها در برابر 
و  همیشگی  اصلی  معضالت  ازجمله  رطوبت،  و  نور 
مواد غذایی بوده که امروزه ظروفی که با استفاده از 
نانو ساخته می شوند و خواص  ضدمیکروبی  فناوری 
باالیی در مقابل انواع باکتری ها و قارچ ها دارند، این 
نگهداری  کرده  است.  حل  زیادی  حد  تا  را  مشکل 
نقره ساخته  نانوذرات  با  مواد غذایی در ظروفی که 
غذا  و  کرده  باکتری ها  جلوگیری  رشد  از  می شود، 
به مدت طوالنی تری در  مزه  و  تغییر رنگ  بدون  را 

مقایسه با ظروف معمولی  نگهداری می کند.  
از عرق  لباسی که می پوشیم؛ بیشتر مردم  نانو در 
نمی توانند  و  دارند  گله  پا  قسمت  در  به ویژه  کردن 
۲۵٠هزار  پا  هر  طبیعی  به طور  کنند.  تحمل  آن  را 
میلی لیتر   ۵٠٠ حدود  قادرند  که  دارد  عرقی  غدد 
عرق  در روز تولید کنند. لک شدن پی در پی لباس ها 
در  ما  همه  که  است  دردسر هایی  دست  آن  از  هم 
پارچه های  می شویم.  مواجه  آن  با  زندگی  روزمره 
ضدلک، ضدآب، ضدچروک، ضدحریق و... همه این 
 رویا ها با فناوری نانو محقق شده است. بنابراین اگر 
به  طرز  شود  ریخته  سفیدرنگی  شلوار  برروی  قهوه 
شگفت آوری روی آن حرکت کرده و جذب نمی شود. 
)برگ  لوتوس،  از طبیعت  تقلید  با  که  پارچه ها  این 
پوست سوسک و بال حشرات( بافته می شود، در روی 
سطح خود ناهمواری های بسیار  کوچکی در مقیاس 
دیگر  و  غبار  و  گرد  از چسبیدن  مانع  که  دارد  نانو 

آالینده ها به روی پارچه  می شوند.  
عرضه جوراب هایی که حاوی نانوذرات نقره است، با 
جلوگیری از رشد انواع باکتری ها و  قارچ ها، بوی بد 
پا را از بین می برد. همچنین پخش کردن نانوذرات 
سیلیکا در پارچه ها خاصیت  ضدحریقی به آن می دهد 
که می توان با خیالی آسوده از این پارچه ها برای پرده 

و سرویس های اتاق  خواب خانه استفاده کرد.  
کشور  در  می شویم؛  سوار  که  خودرویی  در  نانو 
مصرف  کاهش  بحث  جهان،  نقاط  دیگر  مانند  ما 
است.  مطرح  انرژی  مصرف  بهینه سازی  و   سوخت 
از راه های بهینه سازی مصرف سوخت،  ساخت  یکی 
و  بدنه  وزن  کاهش  است.  سبک تر  ماشین های 
نانوکامپوزیت هایی  که  وسیله  به  خودرو  تجهیزات 
وزن کمتر و استحکام بیشتری دارند، شکل می گیرد. 
نیاز  ماشین های سبک سوخت مصرفی کمتری  هم 
دارند. بارش باران و برف، آثار آلودگی بر شیشه ها و 
آینه های خودرو دید راننده را دچار  مشکل می کند 
فصول  در  تصادفات  اصلی  عامل  موضوع  همین  و 
سطوح  خودتمیزشونده  به کارگیری  است.  سرد سال 
این  آینه های خودرو می تواند  و  در شیشه ها  نانویی 

مشکل را به راحتی حل کند.  
 مواردی که گفته شد تنها موارد کوچکی از حضور 
نانوفناوری  کشور ها  است.  روزانه مان  زندگی  در  نانو 
را به ساخت سازه های سبک و مقاوم در برابر زلزله، 
شیشه های خودتمیزشونده، پنجره های  بدون نیاز به 
پرده، عایق های حرارتی و کاهش اتالف انرژی پیش 
امروزه  ما  و  بهداشتی  آرایشی  لوازم  در  است.  برده 
را در دسترس  نانوذرات  آفتاب حاوی  کرم های ضد 
داریم که محافظی مطمئن در  برابر آفتاب سوختگی 
اطالعات  فناوری  در  نانو  هستند.  پوست  پیری  و 
مهندسان را به سمت ساخت  حافظه های کوچک تر 
با قابلیت پردازش و ذخیره بیشتر برده و در هر جای 
دیگری که انسان  حضور دارد، نانو هم برای تسهیل 
خودنمایی  زندگی  کیفیت  کردن  بهتر  و  زندگی 

می کند.  
منبع: روزنامه شهروند
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 معاون کل وزیر بهداشت:  
اوضاع در پاییز، از تابستان بدتر خواهد بود

بازگشایی های  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر  کل  معاون 
می گذارند،  اقتصاد  بر  را  نامطلوب  اثرات  اولین  زودرس، 
در  حمام  دوش های  کوچک،  بسیار  رختکن های  گفت: 
آن ها  در  که  باشگاه هایی  در  نامناسب  تهویه  و  زیرزمین 
ویروس  انتقال  باعث  می شود  انجام  هوازی  ورزش های 

می شود.
اینکه  بیان  با  تلویزیونی  گفت وگویی  در  حریرچی  ایرج 
به  و  مردم  سالمت  بهداشت،  وزارت  اصلی  اولویت 
گفت:  کروناست،  ویروس  بیماری زایی  رساندن  حداقل 
اساس  این  بر  و  دارد  اهمیت  ما  برای  نیز  مردم  اقتصاد 
هزار   ۲۸۲ که  می دانیم  ما  می کنیم،  تصمیم گیری هایی 
مرکز ورزشی وجود دارد که تعداد قابل توجهی از افراد، 
ولی  می کنند،  تامین  را  خود  معیشت  مراکز  این  در 
مجبوریم کاری کنیم که چرخ ویروس نچرخد، اما چرخ 

معیشت مردم بچرخد.
افراد  بدنسازی  مرکز  یک  در  اگر  مثال  برای  افزود:  وی 
مراجعه کننده و مربیان و کارکنان دچار آلودگی شوند ما 
مجبور می شویم تعطیلی ها را به مدت طوالنی تری اعمال 

کنیم.
اثرات  اولین  زودرس،  بازگشایی های  داد:  ادامه  وی 

ما  بنابراین  نه سالمتی؛  اقتصاد می گذارد  بر  را  نامطلوب 
احتیاط می کنیم. ضمن اینکه در بسیاری از مراکز ورزشی 
به  و  نداریم  مرکز  برای  را  الزم  استاندارد های  بدنسازی، 
دلیل تراکمی که به وجود می آید و وسایل متعدد ورزشی 
منتقل  تنفس  طریق  از  بیماری  دارند  قرار  هم  کنار  که 
می شود. رختکن های بسیار کوچک، دوش های حمام در 
آن ها  در  که  باشگاه هایی  در  نامناسب  تهویه  و  زیرزمین 
ویروس  انتقال  باعث  می شود  انجام  هوازی  ورزش های 

می شود.
حریرچی خاطرنشان کرد: هم برای باشگاه ها و هم برای 
در  اساس،  این  بر  و  می گیریم  نظر  در  را  شرایط  لیگ، 
طبق  دانشگاه  اساتید  و  متخصصین  ما  کمیته های 
نیز  دولت  طرفی  از  می کنند؛  بحث  علمی  معیار های 
است.  گرفته  نظر  در  را  وام هایی  و  معیشتی  بسته های 

امیدواریم بتوانیم از پس این دوران سخت بربیاییم.
مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
ما  بعد  به  این  از  گفت:  فوتبال  مسابقات  برگزاری  بر 
از  نداریم؛  فوتبال  درباره  خبررسانی  قبال  در  مسئولیتی 
لحاظ بهداشتی و درمانی بر اساس اصول علمی روز دنیا 
به این مساله رسیدگی و معیار های الزم را با هماهنگی 

وزارت ورزش اعالم کردیم، اگر مسئله ای در جلسه کمیته 
ابالغ  فوتبال  فدراسیون  به  برسد،  تصویب  به  کشوری 
خواهد شد و این فدراسیون خودش تصمیم خواهد گرفت.

حریرچی در واکنش به برگزاری لیگ در برخی کشور ها 
تاکید کرد: ما باید تا اطالع ثانوی به زندگی با این ویروس 

پیش بینی  اما  نیست،  قطعی  پیش بینی ها  کنیم،  عادت 
سازمان بهداشت جهانی این است که اوضاع در پاییز، از 
خرداد و تابستان بدتر خواهد بود. همچنین این سازمان 
ماه  چند  و  یک سال  مدت  به  که  است  کرده  پیش بینی 

دیگر با ویروس کرونا درگیر خواهیم بود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش گفت: شورای 
هر مدرسه درباره زمان حضور دانش آموزان در مدارس، 
ارزیابی محتوای آموزشی و همچنین چگونگی برگزاری 
امتحانات تصمیم گیری می کند. مدارس باید حداقل 
یک هفته دایر شوند و ارزیابی های الزم صورت گیرد تا 

بتوان درباره تعطیلی مدارس ابتدایی نظر داد.
گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  حکیم  زاده  رضوان   
اظهار  مدارس  بازگشایی  درباره  آموزش  و  دانشگاه 
کرد: قرار است شورای هر مدرسه با حضور نمایندگان 

اولیا و مدیران درباره نحوه حضور و چگونگی برگزاری 
تصمیم گیری  تحصیلی  پایان سال  زمان  و  امتحانات 
کند. وی افزود: شیوع ویروس کرونا و تعطیلی دانش 
آموزان سبب شد تا آموزش و پرورش بسترهای مختلفی 
مانند صدا و سیما، شبکه شاد و بسته های آموزشی برای 
استمرار آموزش دانش آموزان بکار گیرد. معتقد هستیم 
که این شرایط نباید یادگیری دانش آموزان را خدشه دار 
کند و باید این اطمینان حاصل شود که یادگیری برای 

دانش آموزان اثربخش بوده است.

داد:  ادامه  پرورش  و  آموزش  ابتدایی  آموزش  معاون 
همچنین عده ای از دانش آموزان از امکانات الزم برای 
استفاده از آموزش از راه دور برخوردار نبودند؛ بنابراین با 
بازگشایی مدارس آنها نیز می توانند مشکالت آموزشی 

خود را رفع کنند.
حکیم زاده خاطرنشان کرد: در دستورالعمل بازگشایی 
مدارس که هفته گذشته به مدارس ابالغ شد، تاکید 
شده است که آموزش پایه اول اهمیت بسیاری دارد، 
چراکه آنها باید حروف و خواندن را به خوبی بیاموزند و 

اگر در این زمینه ضعف داشتند، تالش معلمان باید در 
زمان بازگشایی بیشتر از پیش شود.

وی عنوان کرد: همچنین قرار است که فرمی به معلمان 
داده شود تا بر اساس آن هر آموزگاری ارزیابی دقیقی 
از یادگیری دانش آموزان ارائه دهد. همچنین از مدیران 
مدارس خواسته شده تا افرادی که به هر دلیلی امکان 
ندارند،  را  شاد  شبکه  و  مجازی  آموزش  به  دسترسی 
شناسایی شوند و برای آنها برنامه های جبرانی آموزشی 

در نظر گیرند.

دولت اسلوونی از پایان رسمی اپیدمی کرونا در 
این کشور خبر داد تا نخستین کشور اروپایی در 

این خصوص لقب بگیرد.
آن  از  پس  موضوع  این  عربی،  آرتی  از  نقل  به 
اعالم کردند  اسلوونی  مقامات  صورت گرفت که 
که در طول دو هفته اخیر کمتر از ۷ مورد جدید 

ابتال به ویروس کرونا در این کشور شناسایی شده 
است.

اتباع  کرد:  اعالم  ای  بیانیه  در  اسلوونی  دولت 
کشورهای اتحادیه اروپا که اکنون به اسلوونی می 
آیند، همانند اوایل آوریل تاکنون، دیگر ملزم به 

رعایت قرنطینه هفت روزه نیستند.

اسلوونی که تعداد جمعیت آن به دو میلیون نفر 
می رسد و با ایتالیا، اتریش، مجارستان و کرواسی 
به  مبتال  مورد   ۱۴۶۴ تاکنون  است،  مرز  هم 
ویروس کرونا و ۱۰۳ فوتی ناشی از آن را به ثبت 

رسانده است.
دولت اسلوونی ۱۲ مارس گذشته از شیوع ویروس 

که  کرد  اعالم  و  داد  خبر  کشور  این  در  کرونا 
کرونا  ظاهری  عالئم  دارای  که  هایی  خارجی  از 

هستند، از ورود به کشور جلوگیری می شوند.
دولت این کشور همچنین اعالم کرده بود که اتباع 
کشورهای اتحادیه اروپا هنگام ورود به اسلوونی 

باید حداقل ۱۴ روز را در قرنطینه سپری کنند

گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
و  داد  استان خبر  در  گوارشی  بیماری  از شیوع 
گفت: ۱۴ کودک آستارایی دارای عالئم گوارشی 

در بیمارستان بستری شدند.
آبتین حیدرزاده در حاشیه بازدید از بیمارستان 
شهید دکتر بهشتی آستارا و در جمع خبرنگاران 
تعدادی  شدن  بستری  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
و  اسهال  و  گوارشی  بیماری  اثر  بر  کودک 
استفراغ در بیمارستان آستارا و با در نظر گرفتن 
به  شهرستان  این  بهداشتی  مسئوالن  گزارشات 
نتایجی دست یافتیم که نیازمند انجام آزمایشات 

بیشتر برای حصول نتیجه نهایی است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن با 
بیان اینکه این نتایج با بررسی وضعیت بیماران 
و محیط زندگی آنها به دست آمده است تصریح 
کرد: چند بیمار بزرگسال نیز که احتماالً تاریخ 

به  بوده  یکی  مذکور  کودکان  با  آنها  ابتالی 
مربوطه  آزمایشات  و  کردند  مراجعه  بیمارستان 
آزمایشگاه مرکزی رشت  به  بیشتر  بررسی  برای 

ارسال شد.
گرفته  نشأت  بیماری  این  اینکه  اعالم  با  وی 
ارتباطی  هیچ  یقیناً  و  است  ویروس ها  انواع  از 
بین آن و بیماری کرونا وجود ندارد خاطرنشان 
به  نسبت  را  بیماری  عالئم  کودکان  بدن  کرد: 
باید  و  می دهد  نشان  زودتر  بزرگساالن  بدن 
نسبت  کامل تری  اطالعات  تا  بگذرد  زمان  کمی 
به دست  بیماری  این  عملکرد  نحوه  و  عالئم  به 

آوریم.
درباره  مردم  روزهای  این  نگرانی  به  حیدرزاده 
ابراز داشت:  و  اشاره کرد  به کرونا  ابتال  احتمال 
از همه این بیماران آزمایش کرونا گرفته شده و 
هیچکدام عالئم تنفسی و مشکالت از این دست 

این  که  می دهد  نشان  نیز  بررسی ها  و  ندارند 
در  نیز  کرونا  ویروس  به  مبتال  افراد  با  بیماران 

تماس نبوده اند.
گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
آنجا فاضالب رها  به آهک پاشی در مناطقی که 
در  داشت:  عنوان  و  کرد  خاطرنشان  است  شده 
شده  رها  فاضالب  نیز  شهرستان  مناطق  برخی 
کنترل  به منظور  آهک پاشی  عملیات  که  است 
روند شیوع این بیماری جدید را آغاز کردیم و از 
مسئوالن خواستیم که میزان کلر آب منطقه را 

نیز افزایش دهند.
حیدرزاده ضمن تاکید بر شست وشو و ضدعفونی 
کامل میوه و سبزیجات بیان کرد: از روز سه شنبه 
و  به دلیل مشکالت گوارشی  تاکنون ۱۴ کودک 
بهشتی  شهید  بیمارستان  در  استفراغ  و  اسهال 
آستارا بستری شدند اما بزرگساالن دارای عالئم 

مشابه بستری نشدند و به صورت سرپایی درمان 
شدند.

عالئم  با  مجموع  در  نفر   ۱۷ اینکه  بیان  با  وی 
آستارا  بهشتی  شهید  بیمارستان  به  گوارشی 
شدند  بستری  کودک   ۱۴ که  کردند  مراجعه 
و  سال   5 زیر  کودکان  این  از  تعدادی  گفت: 
مردم  به  ما  و  بودند  سال   5 باالی  نیز  تعدادی 
منطقه درباره رعایت نکات بهداشتی هشدارهای 

الزم را دادیم.
گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
بیماری  این  می رسد  به نظر  اینکه  به  اشاره  با 
باشد  بیماری های ویروسی شایع فصل  از همان 
افزود: تعدادی از افراد دارای عالئم گوارشی در 
اما  کردند  مراجعه  درمانی  مراکز  به  نیز  رشت 
تعداد این بیماران در شهرستان آستارا بیشتر و 

قابل توجه و بررسی است.

درمان  و  پیوند  مدیریت  مرکز  رییس 
حال  در  گفت:  بهداشت  وزارت  بیماری های 
دریافت  انتظار  لیست  در  نفر  هزار   ۲5 حاضر 
 ۱۱ در  عضو  اهدا  افزود:  وی  دارند.  قرار  عضو 
ماه سال گذشته افزایش سه پله ای داشته است.
مهدی  ایلنا،  از  نقل  به  تابناک  گزارش  به 
شادنوش در آستانه روز ملی پیوند عضو، گفت: 
افزایش سه  اهدا عضو در ۱۱ ماه سال گذشته 

پله ای داشته است. 
درمانی  روش  یک  عضو  اهدای  افزود:  وی 
قله  عضو  پیوند  و  می شود  محسوب  ضروری 

رفیع علم پزشکی است.
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
وزارت بهداشت بیان کرد: ایران رتبه اول پیوند 
را در خاورمیانه داراست و در این زمینه بهترین 
خدمات  ارائه  حال  در  کشور  در  متخصصین 

هستند.
شادنوش با بیان اینکه در حال حاضر ۲5 هزار 
دارند،  قرار  عضو  دریافت  انتظار  لیست  در  نفر 
در  مهمی  موضوع  سازی  فرهنگ  کرد:  اظهار 
رسانه  مشارکت  نیازمند  که  است  اهدا  فرایند 

هاست.
در  و  متفاوت  کما  با  مغزی  مرگ  گفت:  وی 
بازگشت فرد به زندگی وجود ندارد.  امکان  آن 

متخصصین  از  متشکل  تیمی  حاضر  حال  در 
با  بهداشت  محترم  وزیر  ابالغ  با  مربوطه 
را  افراد  مغزی  مرگ  سختگیرانه  پروتکل های 

تایید می کنند.
شادنوش تصریح کرد: برای دریافت کارت اهدا 
شماره  به  ملی  کد  ارسال  طریق  دو  از  عضو 
۳۴۳۲ و یا مراجعه به سایت اهدا عضو به نشانی 
ehdacenter.ir می توان اعالم آمادگی کرد.

واگذاری نحوه برگزاری امتحانات به شورای مدارس

اولین کشور اروپایی رسما پایان کرونا را اعالم کرد

شیوع یک بیماری گوارشی جدید در گیالن

۲۵ هزار نفر در فهرست انتظار دریافت عضو هستند

خرید و فروش کد 

سهامداری غیرقانونی است
خرید و فروش کد سهامداری غیر قانونی است و در صورت سوء 

استفاده، برای دارنده کد بورسی دردسرساز می شود.
آگاه  سهامداران  گفت:  بهشتی  علی  سیما،  و  صدا  خبرگزاری 
آن  وجه  می شود  انجام  سهام  فروش  و  خرید  که  زمانی  باشند 
به حساب دارنده کد بورسی واریز می شود و شرایط دیگری برای 
اینکه وجه مستقیم به حساب افراد دیگری واریز شود وجود ندارد.
وی درباره خرید و فروش و یا واگذاری کد بورسی به سایر افراد 
توضیح داد: در برخی مواقع ممکن است زمانی که کد بورسی 
خود را به شخص دیگری می دهید از این کد سو استفاده شود و 
در بازار با دست کاری قیمت اختالل ایجاد کند و این امر برای 
دارنده کد درد سر ساز می شود. افرادی که فکر می کنند از کد 
به مراکز  با مراجع  بورسی آن ها سوءاستفاده می شود می توانند 

ذی صالح اقدام به شکایت کنند.
به گفته این مقام مسئول افراد بعد از ثبت نام در سامانه سجام 
کنند  سهام  فروش  و  خرید  به  اقدام  می توانند  هویت  احراز  و 
برای  خود  قیم  با  می توانند  هم  سال   ۱۸ زیر  افراد  همچنین 

دریافت و احراز هویت اقدام و کد بورسی دریافت کنند.
وی افزود: مردم با آگاهی و دانش کافی وارد بازار سرمایه شوند و 
اگر دانش کافی ندارند از طریق صندوق ها سهم خریداری کنند.

چگونه از بیمار مشکوک

 به کرونا در خانه مراقبت کنیم
گفت:  کردستان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  امور  معاون 
در  باید  بیمارستان  از  ترخیص  از  پس  کرونا  به  مبتال  بیماران 
بهداشتی  الزامات  نیز  مراقبان  و  قرارگیرند  مراقبت  تحت  منزل 

را رعایت کنند.
بیان  با  قادری   ابراهیم  ایسنا،  از  نقل  به  تابناک  گزارش  به 
ویروس  با  مقابله  برای  راه حل مناسبی  قرنطینه خانگی  اینکه 
خانواده  از  کرونا  بیماری  اینکه  به  نظر  کرد:  اظهار  است،  کرونا 
کامل  استراحت  همواره  است  ویروسی  و  عفونی  بیماری های 
نوع  این  دوره  کردن  طی  روش های  از  یکی  خانگی  قرنطینه  و 

بیماری ها محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه به دلیل خاص و خطرناک بودن این ویروس 
در مقایسه با دیگر ویروس های خانواده کرونا، پیش از قرنطینه 
خانگی باید به نکات مهمی توجه کرد، افزود: نخست اینکه آیا 
فرد مبتال به این ویروس است یا خیر؟ فهمیدن و اطمینان از 
این مساله می تواند از لحاظ بهداشت فردی، جمعی و مدیریت 
شرایط بسیار موثر باشد و باعث رعایت بیشتر قرنطینه خانگی 

خواهد شد.
اعالم  با  پزشکی کردستان،  علوم  دانشگاه  بهداشتی  امور  معاون 
اینکه حتی اگر فرد مبتال به ویروس کرونا شده است باید شرایط 
دیگری را مد نظر قرار دهد، گفت: چنانچه فرد دارای عالئم عادی 
ویروس کرونا همچون تب، سردرد یا سرفه باشد قرنطینه خانگی 
بهترین روش است چراکه در محیط خانه می توان شرایط روانی 
و  را طی کند  نقاهت  تا دوران  فراهم کرد  بیمار  برای  مناسبی 
کامال استراحت کند، اما چنانچه فرد بیمار دارای تنگی نفس و 
گرفتگی سخت قفسه سینه باشد باید به مراکز درمانی مراجعه 

و تحت نظر پزشکان قرار گیرید.
قادری در ادامه بیان کرد: در شرایطی که تب بیمار کاهش یابد 
و مجدد تب کند و یا اینکه سرفه های وی منجر به تنگی نفس 
به مراکز درمانی  از قرنطینه خانگی خارج و  را  بیمار  باید  شود 

ارجاع داد.
وی به رعایت نکاتی در قرنطینه خانگی اشاره کرد و افزود: باید 
تعداد اعضای خانه قرنطینه شده را کاهش داد، در خانه ای که 
تعدد  به  نیاز  می برد  سر  به  قرنطینه  در  کرونا  به  مبتال  بیمار 
افراد نیست و باید فقط یک نفر برای مراقبت در خانه حضور 

داشته باشد.
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان تاکید کرد: 
حتما باید اتاق فرد بیمار از باقی فضای خانه جدا شده و در حد 
امکان تردد وی درخانه صورت نگیرد و در صورت امکان سرویس 
بهداشتی برای فرد بیمار مجزا باشد چرا که ممکن است ویروس 
بهتر  همچنین  شود،  منتشر  نیز  بهداشتی  سرویس  فضای  در 
با  تماس  بدون  و  جداگانه  به صوت  نیز  بیمار  غذای  که  است 
بیمار به وی داده شود و در پشت در گذاشته و بیمار آن را بردارد.
نقاهت  دوران  از  خانه پس  کرد: ضدعفونی کردن  عنوان  قادری 
بیمار یکی دیگر از نکات مهمی است که باید رعایت شود لذا 
پس از طی ۱۰ تا ۱۴ روز بسته به نظر پزشک از دوران بیماری 
و در صورت بهبود، باید اتاق بیمار و همچنین تمامی خانه ضد 

عفونی و گندزدایی شود.
وی تصریح کرد: طول پروسه درمان، بیماران مبتال به کرونا به 
شرایط جسمانی بیمار بستگی دارد، اما عموما دوره ای ۱۴ روزه 
برای آن در نظر می گیرند و پس از آن بیمار با توجه به شرایط، 

امکان ترخیص را خواهد داشت.
یادآور  کردستان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  امور  معاون 
در  آن ها  بستری  ادامه  به  نیازی  که  یافته  بهبود  بیماران  شد: 
خاصی  دستورالعمل  ترخیص  زمان  در  ندارد  وجود  بیمارستان 
و همچنین  دریافت می کنند  درمان  و  بهداشت  کادر  توسط  را 
به مراقبان نیز آموزش الزم برای مراقبت از بیمار در منزل ارائه 
را  موارد  منزل  در  بیمار  بستری  از  نیز پس  بهورزان  و  می شود 

مکرر پیگیری می کنند.
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تعویض المپ جان شهروند 

راوری را گرفت
بی  براثر  گرفتگی  برق  گفت:  راور  شهرستان   ۱۱۵ اورژانس  مسئول 

احتیاطی در تعویض المپ جان یک شهروند راوری را گرفت.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،  
روح اهلل حاج محمد حسنی، مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان راور گفت: 
با مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ راور، برق گرفتگی یک مرد ۴۷  طی تماس 

ساله در شهر راور گزارش شد.
حادثه  محل  در  راور  شهری  اورژانس  عوامل  سریعا  ادامه  در  افزود:  او 
حاضر شدند و فردی که دچار برق گرفتگی شده  و بیهوش بود را شروع 
به احیای قلبی ریوی کردند که موفقیت آمیز بود و در ادامه وی را به 

بیمارستان منتقل کردند.
مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان راور گفت: اما این فرد دقایقی بعد در 
بیمارستان راور مجدد دچار ایست قلبی شد که به رغم تالش پزشکان و 

کادر درمان متاسفانه جان خود را از دست داد.
زمان  احتیاطی  براثربی  فوت شد  فرد  کرد:  تصریح  محمدحسنی  حاج 

تعویض المپ وخیس بودن زیر پا دچار برق گرفتگی  شده است.

نجات دو فرد گرفتار در کوه های 

صاحب الزمان)عج( کرمان
احمر شهرستان کرمان گفت: طی ۴ ساعت  سرپرست جمعیت هالل 
عملیات نفس گیر ۲فرد گرفتارشده در دیواره کوه مسجد صاحب الزمان 

)عج(نجات یافتند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
کرمان  شهرستان  احمر  هالل  جمعیت  سرپرست  نژاد،  سلطانی  هادی 
بر گرفتار شدن ۲  امداد۱۱۲ مبنی  به ندای  گفت: طی تماس مردمی 
نفر در دیواره صعب العبور کوه های مسجد صاحب الزمان)عج( تیم های 

امدادی اعزام شدند.
او افزود: بر اثر حادثه گرفتار شدن دو شهروند درکوه های صاحب الزمان 
)عج(کرمان بالفاصله تیم ۴ نفره کوهستان کرمان به منطقه اعزام شدند.

سلطانی نژاد تصریح کرد: تیم های امدادی با یک عملیات تخصصی و 
افراد گرفتار شده رو به محل امن  طاقت فرسا بعد از حدود ۴ ساعت 

منتقل کردند.
او بیان کرد: مردم ضمن رعایت نکات ایمنی و تجهیزات کافی هنگام 

کوهنوردی به گروه های امدادی هالل احمر اطالع رسانی کنند.
سرپرست جمعیت هالل احمر شهرستان کرمان گفت: همچنین شماره 
۱۱۲ ندای امداد ۲۴ ساعته آماده دریافت حوادث احتمالی هست و مردم 

در مواقع گرفتاری می توانند با این شماره تماس بگیرند.

آتش در خرمن  و نخلستان های 

منوجان افتاد
مدیر جهاد کشاورزی بخش آسمینون وشهرنودژ منوجان گفت: بخشی 

از نخلستان ها و مزارع گندم نودژ منوجان طعمه حریق شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،  
شهرستان  وشهرنودژ  آسمینون  بخش  کشاورزی  جهاد  مدیر  سراجی 
نودژ  شهر  گندم  مزارع  و  نخلستان ها  در  سوزی  آتش  گفت:  منوجان 

منوجان با تالش ۲ ساعته سه تیم آتش نشانی خاموش شد.
او افزود: آتش سوزی در نخلستان های بخش نودژ منوجان با تالش آتش 

نشانان مهار شد، اما خسارات زیادی برجای گذاشت.
مدیر جهاد کشاورزی بخش آسمینون و شهر نودژ منوجان تصریح کرد: 

علت این آتش سوزی در دست بررسی است.
او اظهار کرد: تا کنون طبق برآورد ها این حادثه۶۰۰ میلیون ریال خسارت 

را به نخلستان ها و خرمن گندم کشاورزان منوجانی وارد کرد.

سرویس ورزشی کرمان امروز 

فوتبال اولین و بزرگترین ورزش در جهان محسوب 
می شود که طرفداران بسیار زیادی دارد و تاریخچه 
تشکیل این ورزش محبوب به چند هزار سال پیش 

بر می گردد.
 ۱۰۰ از  بیش  به  فوتبال  محبوب  بازی  تاریخچه 
 ۱8۶3 سال  در  بازی  این  ؛  رسد  می  پیش  سال 
راگبی  فوتبال  که  زمانی  شد،  آغاز  انگلستان  در 
منشعب  مختلف  های  دوره  در  فوتبال  اتحادیه  و 
و  شد  تشکیل  انگلستان  فوتبال  انجمن  و  شدند 

اولین نهاد حاکم بر این کشور شد.
ای  تاریخچه  و  است  سابقه طوالنی  دارای  فوتبال 
جالب دارد. در واقع فوتبال در شکل کنونی خود 
در قرن نوزدهم در انگلستان پدیدار شد اما نسخه 
های جایگزین بازی قباًل وجود داشته اند و بخشی 

از تاریخ فوتبال هستند.
 تاریخ اولیه فوتبال:

اولین نمونه های شناخته شده بازی گروهی شامل 
توپ، که از یک سنگ ساخته شده بود، در فرهنگ 
های کهن مایا برای بیش از 3۰۰۰ سال پیش رخ 
داد. طبق گفته منابع، توپ سمبل خورشید بوده و 
کاپیتان تیم بازنده، قربانی خدایان می شد ؛ اولین 
بازی توپی شناخته شده که همچنین شامل شوت 
زدن بوده است، در چین در قرن سوم و دوم پیش 
از میالد تحت نام کوجو بوده که کوجو با یک توپ 
گرد در یک میدان بازی می شد و این، بعدها در 
ژاپن پخش شد و تحت تشریفات رسمی برگزار می 
انواع بازی های توپی از یونان باستان  شد و سایر 

نیز شناخته شده بود.
توپ از تکه های چرمی پر از مو و پر تشکیل شده 
قرن  در  بادی  توپ  به  مربوط  اسناد  اولین   ، بود 
هفتم بوده است.در روم باستان، بازی ها با مجالس 
اما در  رقص در مناطق بزرگ صورت نمی گرفت، 
تمرین های نظامی نیز ممکن بود که رخ دهد. این 
بریتانیا  به جزیره  را  فوتبال  است که  روم  فرهنگ 

می آورد.
بازی فوتبال شکلش را گرفت:

مهم ترین داستان حاکی از آن است که این بازی 
در قرن دوازدهم در انگلستان گسترش یافت ، در 
در  فوتبال  به  شبیه  فوتبال  های  بازی  قرن،  این 
چمن ها و جاده ها در انگلستان بوده است.عالوه 
بر شوت زدن، بازی نیز با مشت به توپ انجام می 
شده است.این شکل اولیه فوتبال نسبت به شیوه 

امروزی بازی بسیار خشن تر بوده است.
این  فوتبال  پیشگام در  ویژگی های مهم  از  یکی 
افراد  از  زیادی  تعداد  شامل  ها  بازی  این  که  بود 
می  برگزار  شهر  در  وسیعی  مناطق  در  و  بودند 
به  که   ۱۶ قرن  از  فلورانس  در  آن  )معادل  شدند 
بازی  این  در  شد(.دیوانگی  می  گفته  کالسیو  آن 
ها باعث آسیب به شهر و گاهی حتی مرگ می 
قرن  چند  برای  نهایت  در  دالیل  همین  به  شد. 
ممنوع شده بود اما بازی های فوتبال مانند در قرن 

هفدهم دوباره در خیابان های لندن ظاهر شدند.
این  در  اما  شد،  ممنوع  بازی  این   ،۱83۵ سال  در 
مرحله این بازی در مدارس عمومی برگزار می شد 
که  این  تا  کشید  طول  زیادی  مدت  حال،  این  با 
برای مدتی  امروز عملی شد.  فوتبال  ویژگی های 
طوالنی تفاوتی بین فوتبال و راگبی وجود نداشت.

 اولین کشوری که فوتبال را تاسیس کرد کجا بود؟
تعداد  توپ،  اندازه  مورد  در  زیادی  تنوع  همچنین 
بازیکنان و طول یک مسابقه وجود داشت.این بازی 

اغلب در مدارس برگزار می شد و دو مدرسه مسلط، 
راگبی و اتون بودند.در راگبی قوانین شامل امکان 
منشا  اینجا  از  راگبی  که  بود  دست  با  توپ  زدن 

خود را دارد.
می  بازی  پاها  با  انحصاری  طور  به  توپ  اتون،  در 
پیش  یک  عنوان  به  توان  می  را  بازی  این  و  شد 
نیاز نزدیک برای فوتبال مدرن دید ؛ بازی راگبی به 
عنوان "بازی در حال دویدن" خوانده شد در حالی 
شد.  می  نامیده  دریبل"  "بازی  اتون  در  بازی  که 
بازی  این  برای  مناسب  قوانین  ایجاد  برای  تالش 
انجام   ۱8۴8 سال  در  کمبریج  در  جلسه  یک  در 
شد، اما راه حل نهایی برای برخی سواالت به دست 

نیامد.
رویداد مهم دیگری در تاریخ فوتبال در سال ۱8۶3 
میالدی در لندن رخ داد که اولین انجمن فوتبال 
شد  گرفته  تصمیم  و  گرفت  شکل  انگلستان  در 
که با دست توپ را نگیرند. این نشست همچنین 
شد.  توپ  وزن  و  اندازه  استانداردسازی  به  منجر 
نتیجه جلسه لندن این بود که بازی به دو بخش 

تقسیم شد:
 جداسازی بازی فوتبال و راگبی

ادامه  طوالنی  مدتی  برای  بازی  این  وجود،  این  با 
زیادی در مورد  انعطاف پذیری  داشت و هنوز هم 
این قوانین وجود دارد مثال، تعداد بازیکنان در زمین 
می تواند متفاوت باشد.هیچ یک از آن ها یونیفرم 
نداشتند هم چنین  تیم ها  برای تشخیص ظاهر 

شایع بود که بازیکنان کاله بر سر داشته باشند.
تفاوت مهم دیگر در این مرحله می تواند بین تیم 
های انگلیس و اسکاتلند مورد توجه قرار گیرد در 
حالی که تیم های انگلیسی ترجیح می دادند که 
تصمیم  اسکاتلند  تیم  کنند،  بازی  راگبی  توپ  با 
گرفت که توپ را بین بازیکنان خود پاس دهد این 

رویکرد اسکاتلندی بود که زود برجسته شد.
این ورزش در ابتدا یک سرگرمی برای طبقه کارگر 
بریتانیا بود. مقادیر بی سابقه تماشاچیان تا حدود 
3۰ هزار نفر در اواخر قرن ۱9 شاهد بازی های بزرگ 
بریتانیا  مردم  توسط  زود  خیلی  بازی  این  بودند 
گسترش پیدا کرد و به مناطق دیگر جهان منتقل 
شد به خصوص در آمریکای جنوبی و هند، عالقه 

به فوتبال بیشتر شد.
 اولین باشگاه های فوتبال

باشگاه های فوتبال از قرن ۱۵ به وجود آمدند، اما 
بدون سازماندهی و رسمیت بنابراین تصمیم گیری 
در مورد اینکه کدام باشگاه فوتبال کجا بوده است، 
که  مدعی هستند  مورخان  از  است.بعضی  سخت 
این کلوب فوت - بال است که ۱8۲۴ در ادنبورگ 

به وجود آمد.
دانشجویان سابق  توسط  اغلب  قبلی  باشگاه های 
مدرسه شکل گرفتند و اولین گروه از این نوع در 
ترین  شد.قدیمی  تشکیل   ۱8۵۵ سال  در  شفیلد 
باشگاه های فوتبال حرفه ای باشگاه انگلیسی نوای 
کانتی است که در سال ۱8۶۲ تشکیل شد و امروزه 

هنوز وجود دارد.
یک گام مهم برای ظهور تیم ها، صنعتی شدن بود 
که منجر به تشکیل گروه های بزرگ تر از مردم در 
مکان هایی مانند کارخانه ها، میخانه ها و کلیساها 
شد. تیم های فوتبال در شهرهای بزرگ تر تاسیس 
شدند و خطوط راه آهن جدید می توانستند آن ها 

را به شهرهای دیگر بیاورند.
مدارس  های  تیم  سلطه  تحت  فوتبال  ابتدا  در 
اما بعدها تیم هایی متشکل  عمومی قرار گرفت، 
از کارگران اکثریت آن ها را تشکیل می دادند.یک 
باشگاه ها  از  تغییر دیگر زمانی رخ داد که برخی 
مایل به پرداخت بهترین بازیکنان برای پیوستن به 
است،  انتقال  طوالنی  دوره  شروع  این  بودند.  تیم 
بدون اصطکاک، که در آن بازی به یک سطح حرفه 

ای توسعه خواهد یافت.
شدن  برنده  تنها  پول  پرداخت  سر  پشت  انگیزه 
به  عالقه   ،۱88۰ دهه  در  بلکه  نبود،  مسابقات 
برای  های  بلیط  که  رسید  سطحی  به  بازی  این 
فوتبال  نهایت،  در  و  شد  می  فروخته  مسابقات 
حرفه ای سال ۱8۵۵ به رسمیت شناخته شد و سه 
سال بعد لیگ فوتبال تاسیس شد.در طی فصل 
اما خیلی زود  پیوستند،  لیگ  به  باشگاه  اول، ۱۲ 
باشگاه های بیشتری عالقه مند شدند و این رقابت 

به بخش های بیشتری گسترش پیدا کرد.
برای مدتی طوالنی، تیم های انگلیس حاکم شدند 
و پس از چند دهه، باشگاه ها از پراگ، بوداپست 
مانند  شدند  بریتانیا  اصلی  رقبای  عمدتاً  سینا  و 
بسیاری از چیزها در تاریخ، زنان برای مدتی طوالنی 
از شرکت در بازی ها محروم بودند. در اواخر قرن 

نوزدهم بود که زنان شروع به بازی فوتبال کردند.
 اولین رقابت ها و مسابقه فوتبال تاریخ :

هستیم،  آن  دنبال  به  که  عطفی  نقاط  دیگر 
کاپ(   FA حذفی،  )جام  فوتبال  قهرمانی  جام 
بعد  بود. سال  اولین مسابقه مهم در سال ۱8۷۱ 
مسابقه ای بین دو تیم ملی برای اولین بار برگزار 
به   ۰  -  ۰ اسکاتلند  و  انگلیس  بین  شد.مسابقه 
پایان رسید و ۴.۰۰۰ نفر در سنت همیلتون وجود 
اولین   ،۱883 سال  در  بعد  سال  داشت.دوازده 
تورنمنت بین المللی برگزار شد و شامل چهار تیم 

ملی شد:انگلستان، ایرلند، اسکاتلند و ولز.

انگلیسی  پدیده  یک  مدتی طوالنی  برای  فوتبال 
اروپایی  کشورهای  دیگر  به  تدریج  به  اما  بود، 
اروپا در سال  از  بازی خارج  اولین  یافت.  گسترش 
خارجی  کارگران  اما  داد،  رخ  آرژانتین  در   ۱8۶۷
نه  و  داشتند  شرکت  بازی  این  در  بریتانیایی 

شهروندان آرژانتینی.
و  انگلیس  بین  فوتبال  مسابقه  اولین   

اسکاتلند
فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( در سال ۱9۰۴ 
دانمارک،  بلژیک،  فرانسه،  از  نمایندگانی  توسط 
رسید. امضا  به  سوییس  و  سوئد  اسپانیا،  هلند، 
ابتدا به  از  انگلستان و دیگر کشورهای بریتانیایی 
فیفا پیوستند، آن ها بازی را اختراع کردند و هیچ 
دلیلی برای تابع شدن نداشتند با این حال، آن ها 
در سال بعد به هم پیوستند، اما تا سال ۱9۵۰ در 

جام جهانی شرکت نکردند.
به وقوع  از کشورها  لیگ های داخلی در بسیاری 
پیوست و اولین لیگ فوتبال انگلستان بود که در 
زمان  با گذشت  ها  تاسیس شد.لیگ  سال ۱888 
که  یافتند  می  گسترش  بیشتری  های  بخش  و 

مبتنی بر عملکرد تیم بودند.
در سال ۱9۰8، فوتبال برای اولین بار به عنوان یک 
ورزش رسمی در بازی های المپیک در نظر گرفته 
شد تا پیش از برگزاری اولین جام جهانی فوتبال 
در سال ۱93۰، مسابقات فوتبال بازی های المپیک 
به عنوان معتبرترین جام جهانی برگزار شد. فوتبال 

زنان تا سال ۱99۶ افزوده نشده بود.
 اولین بازیکن سیاه پوست تاریخ فوتبال

سفید  افراد  دیگر،  های  ورزش  از  بسیاری  مانند 
پوست برای مدتی طوالنی غالب بودند. برای مثال 
تنیس، فوتبال به طور سنتی به عنوان ورزشی با 
می  شناخته  سفید  و  سیاه  بازیکنان  از  ترکیبی 
بازیکن سیاه  اولین  واتسون  اندرو  بریتانیا  شود.در 
ملکه  پارک  در   ۱88۰ دهه  در  و  بودند  پوست 

اسکاتلند بازی کردند.
جام جهانی و جهانی سازی بزرگ ترین ورزش 

در جهان:
در اواخر قرن ۱9، تنها چند تیم ملی فوتبال وجود 
هایی  تیم  اولین  اسکاتلند  و  انگلستان  داشتند؛ 
بازی  یکدیگر  مقابل  در   ۱8۷۰ دهه  در  که  بودند 
می کردند. امروزه ۲۱۱ انجمن ملی وجود دارند که 
هیات  )فیفا(،  فوتبال  المللی  بین  فدراسیون  در 
حاکمه جهانی این ورزش حضور دارند.گواه دیگری 
افزایش کشورهای  از جهانی شدن را می توان در 
شرکت کننده در مسابقات انتخابی جام جهانی:از 
3۲ نفر در سال ۱93۴ به بیش از ۲۰۰ نفر در سال 

۲۰۱۴ مشاهده کرد.
شده  تقسیم  قسمت  شش  به  جهانی  جام 
 ،)CAF( آفریقا  فوتبال  است:کنفدراسیون 
کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC(، کنفدراسیون 
فوتبال  کنفدراسیون   ،)UEFA( اروپا  فوتبال 
کاراییب  فوتبال  فدراسیون  و  شمالی  آمریکای 
فوتبال  کنفدراسیون   ،)CONCACAF(
فوتبال  کنفدراسیون  و   )OFC( اقیانوسیه 

.)CONMEBOL( سودامریکانا
 تاریخچه جام جهانی فوتبال

در اغلب نقاط جهان فوتبال به عنوان نام "شطرنج 
زمین سبز" وجود دارد، فوتبال بزرگ ترین ورزش 
استفاده  ساکر  کانادا  و  متحده  ایاالت  در  دنیا.  در 
امریکایی  فوتبال  عنوان  به  فوتبال  و  شود  می 
استفاده می شود. نام رسمی اش فوتبال است اما 

در زبان محاوره، معروف فوتبال یا ساکر است.

نوشتاری درباره تاریخچه فوتبال و اولین های این رشته پرطرفدار در دنیا 
خبر



یکشنبه 28 اردیبهشت ماه 23/1399 رمضان 1441/ 17 می 2020/سال بیست و پنجم شماره 3201 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   

سرویس اجتماعی کرمان امروز

همان  می زند؟  تند  من  اندازه ی  به  سخنرانی  موقع  هم  شما  قلب  آیا 
وقت ها که احساس می کنید تمام نگاه ها روی شماست و همه ی گوش ها 
شود  باعث  است  ممکن  البته  می دهند.  گوش  شما  به حرف های  دارند 
تحت فشار قرار بگیرید و هنگام سخنرانی ِمن ِمن کنید، ولی مهم تر از 
آن می تواند روی نحوه ی شروع سخنرانیتان تاثیر بگذارد. در واقع اولین 
کلمه ای که از دهان تان بیرون می آید معلوم می کند آیا حضار می خواهند 
این که چطور  به  دارد  بستگی  نه؟ پس  یا  به حرف هایتان گوش دهند 
استرس  و  ترس  با  مقابله  برای  راه هایی  کنید.  شروع  را  خود  سخنرانی 
حاصل از مرکز توجه بودن وجود دارد. پس بیایید با هم شروع کنیم و 

راهی پیدا کنیم که قلب تان موقع سخنرانی آرام تر بزند!
 با این روش ها یاد می گیریم چطور باید سخنرانی کنیم که ماندگار و 

مقبول واقع شود.
خودتان باشید

فکر  کردن  سخنرانی  به  وقتی  که  است  این  افراد  بیشتر  رایج  اشتباه 
می کنند، دائماً در مورد مسائل اشتباه نگران می شوند. مسائلی مانند این 
که چه لباسی باید بپوشند یا نکند موهایشان بد به نظر برسد. بله! ظاهر 
مهم است، اما چیز های مهم تری هم وجود دارد. پس در این مواقع باید 

آرامش خود را حفظ کنید و سعی کنید خودتان باشید، خود واقعیتان.
قبل از این که با افراد خودخواه دیگر یعنی غریبه هایی که هیچ کمکی 
نوبت  اول  کنید.  صحبت  خودتان  با  بزنید  حرف  نمی کنند،  شما  به 
حرف های  خود  به  خطاب  و  کنید  استراحت  دقیقه  چند  که  شماست 
پیدا  تمرکز  و  ریلکس کردن  برای  آرامی  بروید و جای  بزنید.  انگیزشی 

کنید. سپس روی موارد زیر تمرکز کنید:
•  نفس هایتان

•  چیزی که می خواهید در موردش حرف بزنید
•  چطور می خواهید حضار را خیره کنید؟

•  چه نوع سخنرانی میخواهید باشید؟
به خاطر داشته باشید

این چیز ها باعث می شوند که همزمان با این که از تظاهر نکردن و از 
خودتان بودن لذت می برید، به میزان زیادی اعتماد به نفس تان را دوباره 
برطرف کنید.  دارید  تردیدی که خودتان  و  و هر شک  آورید  به دست 
کاری که بیشتر سخنرانان زیاد انجام می دهند تا سخنرانیشان متفاوت 
به نظر برسد، این است که سعی می کنند آن را پیچیده کنند. در واقع 
تالش می کنند چیز های زیادی را به خود تحمیل کنند و در نهایت میان 
اضافی گم می شوند. در صورتی که تمرکز اصلی  از کار های  سیاهچالی 
بهتر است روی سادگی و به راحتی قابل فهم بودن سخنرانی باشد. موقع 
با دیگران  را  ایده های اصلیتان  باشید که دارید  سخنرانی فقط خودتان 
برای سخنرانی  بسیار خوبی  این روش می تواند شروع  مراوده می کنید. 
باشد. یعنی وقتی مثل شخصی حرفه ای سخنرانی را شروع می کنید: آرام، 

خونسرد و با اعتماد به نفس.
 

چطور سخنرانی را شروع کنید: اولین کلمه ی شما
سعی کنید شروع خوبی داشته باشید، چون وقتی خوب شروع می کنید، 
درجه ی اعتماد به نفس تان درست مثل انرژی گرفتن بعد از خوردن قهوه 
به  دقیقی  باید مالحضات  که  است  نقطه ای  این همان  افزایش می یابد. 
خرج دهید. هنگام سخنرانی جمالتی وجود دارند که هرگز نباید آن ها 
را به زبان آورد؛ و وقتی می گوییم هرگز یعنی تحت هیچ شرایطی نباید 

آن ها را بگویید.
این جمالت بسیار متداولند و باعث می شوند حضار به محض باز کردن 

این  از  مورد  چند  بکشند.  خمیازه  جمالت  این  گفتن  برای  دهان تان 
جمالت فاجعه بار را در زیر می خوانید:

•  باعث افتخارمه که اینجام. خیلی متشکرم!
• حرف هایی که می خواهم بگم زیاد طول نمی کشد.

• چند دقیقه زودتر ازم خواستند که این سخنرانی را شروع کنم.
• آماده نبودم، ولی با این حال حاضر شدم.

نخواهند  می شود  باعث  و  می کند  کسل  را  حضار  این  مانند  جمالتی 
بگذراند.  وقت  شنیدند  بچگی  از  که  جمالتی  یا  بهانه ها  شنیدن  برای 
و شما  نباشد  قوی  کافی  قدر  به  آن شروع می کنید  با  بیانیه ای که  اگر 
سخنرانی  که  می گیرند  نتیجه  خود  با  مردم  باشید،  نداشته  تمرکز  هم 
کسل کننده است و شما هم شانس خود را برای تاثیرگذاری روی آن ها از 
دست می دهید. هم چنین باعث می شود کل سخنرانی ناجور به نظر برسد 
و وقتی هم که نتوانید با حضار ارتباط بگیرید، سطح اعتماد به نفس تان 

با هر دقیقه ای که می گذرد، کمتر می شود.
آماده باشید

هیچ چیز مثل داشتن آمادگی کامل در هر کاری که می خواهید انجام 
که  است  این  نفس  به  اعتماد  کسب  در  مهم  قدم  یک  نیست.  بدهید 
کاماًل بدانید چه می خواهید بگویید و در مورد حرف هایی که می خواهید 
و در مورد چیزی که  ندارید  آمادگی  کاماًل  وقتی  باشید.  بزنید مطمئن 
می خواهید حرف بزنید به قدر کافی نمی دانید، دچار استرس و نگرانی 

می شوید و این حس را به سایرین نیز انتقال می دهید.
وقتی روی سخنرانیتان کار می کنید، به قدر کافی وقت بگذارید تا آن 
طور که باید، آماده شوید و مطمئن شوید که طبیعی سر صحنه میایید. 
کلمات و حرکات تان نباید مجبوری و ساختگی به نظر برسند. در صحنه 
به خود  مختلفی  حالت های  و  کنید  تمرین  بلند  با صدای  و  بزنید  قدم 
بگیرید. سعی نکنید کل متن سخنرانی را کلمه به کلمه حفظ کنید، فقط 
خیلی عادی در مورد آن حرف بزنید. این روش را اجرا کنید تا به محض 

شروع سخنرانی و دیدن تاثیرات خوبش یاد این مقاله بیفتید.

باور کنید اگر خیلی خوب آمادگی داشته باشید، موقع سخنرانی اعتماد 
به نفس بیشتری دارید و وقتی می دانید در مورد چه صحبت می کنید 
می توانید طبق خواسته ی خود تاثیر عالی و ماندگاری بر حضار بگذارید. 
می دانید  که  باشد  یادتان  و  باشید  داشته  باور  را  خودتان  همیشه  پس 
چطور با قدرت سخنرانی کنید و مطمئن شوید که سخنرانی خود را با 
چیز جالبی شروع می کنید، چیزی که خاص باشد و باعث شود حاضرین 

جفت گوش هایشان را به شما قرض دهند.
 دادن حال و هوای مثبت

با انجام این روش غیر ممکن است به مشکل بخورید. چه کسی، فردی 
را که از او انرژی مثبت می بارد دوست ندارد؟ این فرد می تواند خود شما 
مثبت،  عبارت  چند  گفتن  با  می کنید.  شروع  را  سخنرانی  وقتی  باشید 
شروع مثبت و با اعتماد به نفسی داشته باشید. به خودتان بگویید چند 
نخواهد  دل تان  احتماالً  که  بگذرد  قدر خوش  آن  است  قرار  بعد  دقیقه 
موقع  را  کنجکاو حضار  بتوانید چهره های  که  این  شود.  تمام  سخنرانی 
شنیدن حرف هایتان ببینید و حس کنید که حرف هایتان شنیده می شود، 
افزایش  به کار میگیرید  برای سخنرانی  را که  به نفس و قدرتی  اعتماد 
می دهد تا تاثیر ماندگاری بر جای بگذراید. تاثیری خوب! حتی می توانید 
یا حتی  به حضار  امیدبخش  یا  تاثیرگذار  با گفتن داستانی  را  سخنرانی 
با  آن ها  کردن  شگفت زده  یا  آن ها  با  گرفتن  ارتباط  برای  گفتن  ُجک 

اطالعاتی غافل گیرکننده شروع کنید.
زبان بدن

زبان بدن در نحوه ی رساندن پیام هایتان حین سخنرانی تفاوت ایجاد 
شروع  را  که چطور سخنرانی  این  به  دارد  بستگی  هم  این  اما  می کند. 
می کنید. چه ژستی دارید یا چطور می ایستید؟ آیا روی پیشانیتان چین 
افتاده یا رفتار استرسی دارید؟ این ها چیز هایی هستند که می توانند روی 
روش  چند  کنند.  ایجاد  زیادی  تفاوت های  سخنرانیتان  شروع  نحوه ی 
را هنگام سخنرانی کردن  نفس شما  به  اعتماد  دارد که می تواند  وجود 
باال ببرد و باعث شود با اعتماد به نفس به نظر برسید و بتوانید با حضار 

ارتباط برقرار کنید. این روش ها از این قرارند:
را  شما  حضار  بیاورید،  زبان  به  را  کلمه  اولین  که  این  از  قبل  حتی 
می بینند. پس مهم است که چه ژستی به خود گرفته باشید. ژست خوب 
ممکن است کلید اعتماد به نفسی باشد که برای شروع نیاز دارید. اگر 
می دانید که چطور باید با ژستی درست سخنرانی خود را شروع کنید، 
این ژست باعث می شود حضورتان روی صحنه بیشتر جذاب و مطمئن 

به نظر برسد.
سعی  اگر  می شود.  شما  پای  تا  سر  ژست  شامل  بدن  زبان  هم چنین 
استرس  برسد  نظر  به  است  ممکن  کنید  پنهان  را  دست هایتان  کنید 
وقتی  مثاًل  کنید.  استفاده  سخنرانی  هنگام  دست هایتان  از  پس  دارید. 
مشغول سخنرانی هستید، روی عبارت یا کلمه ای که مهم است با کمک 
دستان تان تاکید کنید. این باعث می شود حضار بهتر منظورتان را متوجه 

شوند.
باعث  و  است  مسری  زدن  لبخند  است.  آخر  روش  این  بزنید!  لبخند 
بشاش  در ضمن چهره ی  کنید.  برقرار  ارتباط  با حضار  بتوانید  می شود 
همیشه با اعتماد به نفس به نظر می رسد. پس قبل از رفتن به جایگاه و 
شروع سخنرانی لبخند کوچکی بر لب داشته باشید، چون باعث می شود 
با حضار ارتباط برقرار کنید و احساس خوشحالی و اعتماد به نفس داشته 
با اعتماد  باشید. پس اگر کسی از شما پرسید چطور سخنرانی خود را 

به نفس شروع کند. فقط به او بگویید که لبخند زدن را فراموش نکند.
 آمادگی جسمانی: کنترل تنفس

وقتی  اما  نباشیم،  آن ها  متوجه ی  است  ممکن  که  هستند  مواردی 
افرادی  کنند.  ایجاد  زیادی  بسیار  تفاوت  می توانند  می رویم  دنبال شان 
که می دانند چطور باید یک سخنرانی را شروع کنند، همیشه این قوانین 
ساده را مو به مو اجرا می کنند و استاد سخنرانی می شوند. باید مطمئن 
شوید که هنگام سخنرانی بدن تان با زبان تان یکی شود. این یعنی باید 
به  شوید  مطمئن  تا  کنید  کنترل  را  خود  صدای  اوج  و  کشیدن  نفس 

درستی صحبت می کنید.
چند روش دیگر هم هست که حرفه ای ها با هم در میان می گذارند:

بلند  با صدای  را بشناسید. فرقی نمی کند چه  باید دانگ صدای خود 
کردید  احساس  وقتی  صورت  هر  در  بزنید،  حرف  کم  صدای  با  چه  و 
دارید خسته می شوید یا به نفس نفس زدن میفتید، استراحت کوتاهی 
کنید و تُن صدای خود را دوباره تنظیم کنید. سعی کنید آرام باشید و 
می کشید  نفس  درست  وقتی  دوباره  بعد  بگیرید.  به خود  راحتی  ژست 
و  خوشایند  صدایتان  می شود  باعث  کار  این  دهید.  ادامه  سخنرانی  به 
خونسرد به گوش برسد و در عوض بتوانید سخنرانی را با اعتماد به نفس 

شروع کنید.
تمرین های دیافراگم در این کار به شما کمک می کنند و باعث می شوند 
صدایتان بلند و واضح به گوش حضار برسد. دست تان را روی دیافراگم 
خود بگذراید و هوا را دم و بازدم کنید تا صدایتان خسته و گرفته شنیده 
نشود و بتوانید همه ی کلمات را واضح بیان کنید. با انجام این تمرینات 
شروع بی نقصی خواهید داشت و وقتی کیفیت صدای قدرت مندی دارید، 
بیشتر احساس اعتماد به نفس می کنید. اگر شروع سخنرانی خوب پیش 

برود، کل سخنرانی در اختیار شماست.
اگر می دانید چطور با قدرت و اعتماد به نفس سخنرانی خود را شروع 
ابزار  این  کنید.  شگفت زده  را  شنوندگان  حضورتان  با  می توانید  کنید، 
مهمی برای افراد مختلف است تا بتوانند با شفافیت، دانش و اعتماد به 
نفس روی صحنه بدرخشند که همش از برخورد بی غل و غش و راحت 
سرچشمه می گیرد. فقط این راهکار کوچک را فراموش نکنید. آن هم این 

که باور داشته باشید می توانید و موفق می شوید.
منبع: برترین ها

چگونه با قدرت و اعتماد به نفس سخنرانی کنیم؟ 

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت بی منطق قیمت ماسک در کرمان که معلوم نیست افسارش دست کیست:

تخلف زیر چتر نظارت

حدود سه ماه است که مسئوالن اعالم کردند؛ کشور 
ایران با ویروس کرونا درگیر شده است. در این مدت 
معضالت بسیاری نمایان شد که تا قبل از این اتفاق 
کمتر مشاهده می شد. از این جمله می توان به قیمت 
های بی منطق و دور از اخالق وسایل بهداشتی اشاره 
کرد. اقالمی نظیر ماسک و ماده ضدعفونی کننده که 
در طول این سه ماه مایه ی فساد اقتصادی در بین 
بسیاری از فعاالن عرصه فروش وسایل بهداشتی شد. 
اتفاقی نازیبا که از همان روزهای اول پیدایش ویروس 
هم  اول  روزهای  همان  از  و  بودیم  آن  شاهد  کرونا 
وعده های بسیاری از مسئوالن شنیدیم که قرار است 
وضعیت را کنترل کنند. اما امروز حدود 3 ماه از آن 
اتفاق و آن وعده ها می گذرد و متاسفانه هنوز بازار 
ماسک و مواد شوینده متالطم است و هر روز و هر 
لحظه سازی به صدا در می آید. این وضعیت نابسامان 

در حدی است که صدای مدیرکل تعزیرات کرمان هم 
در آمده و خواستار واکاوی علت افزایش قیمت ماسک 
از ۴۰۰ تومان به چهار هزار تومان شده است. ایرادی 
که با وجود افزایش تعداد کارگاه های ماسک سازی 
هنوز شاهد آن هستیم و حتی همچنان کمبود ماسک 
هم در برخی روزها بهداشت جامعه را تهدید می کند.
تعزیرات  مدیرکل  میری،  ارسالن  رابطه  همین  در 
شاهد  کرونا  شیوع  دوران  »در  است:  گفته  کرمان 
تخلفاتی در زمینه گرانفروشی ماسک و مواد ضدعفونی 
که  ماسکی  پخش،  مراکز  از  برخی  هستیم.  کننده 
بود  تومان  تا ۴۰۰  از شیوع کرونا حدود 3۰۰  پیش 
را بین چهار تا پنج هزار تومان به فروش می رسانند. 
برای ما جای سوال است که چرا دستگاه های متولی 
افزایش  این  علت  و  نمی کنند  ورود  مساله  این  به 
قیمت چیست؟  امروز ما شاهد راه اندازی کارگاه های 
تولید ماسک و مواد ضدعفونی در سطح استان کرمان 
هستیم و نیاز است دستگاه های متولی این تولیدات را 
از ابتدای روند تولید تا رسیدن به مصرف کننده رصد 
کرده و در این زمینه نظارت جدی داشته باشند. در 
حال حاضر با ایجاد ثبات نسبی در بازار تخلفات در 
این زمینه به حداقل رسیده است، البته روند تولید و 
توزیع این قبیل کاالها بهبود پیدا کرده و تقاضا هم 

تقریباً به مرحله تعادل رسیده است، اما هنوز برخی 
مشکالت در این بازار دیده می شود«

اینکه پس از گذشت سه ماه امروز هنوز با معضالت 
و مشکالت در این عرصه رو به رو هستیم تنها یک 
دلیل دارد و آن کوتاهی از جانب نهادهای نظارتی و 
بازرسی است. اینکه تولیدکنندگان ماسک را از ابتدا 

تا انتها تنها بگذاریم و به امید خداوند این بازار را رها 
با  دوباره  مافیا  که  شود  می  این  نتیجه  یقینا  کنیم، 
حضور خود در این عرصه خودنمایی خواهد کرد. حال 
اینکه مسئوالن تعزیرات  با وجود  آنکه در این روزها 
کرمان از این موضوع گالیه دارند، اما نهادهای نظارتی 
که ضمانت اجرایی دارند، وارد عرصه اجرا نمی شوند، 

در  که  کنم  می  احساس  است.  تاسف  و  تامل  جای 
مواد  و  ماسک  موضوع  اینکه  به  توجه  با  و  ایام  این 
کار  و  سر  مردم  و جان  با سالمت  کننده  ضدعفونی 
دارد، باید نهاد یا ارگانی بر نهادهای نظارتی، نظارت 
نازیبا  اتفاق  این  ادامه  شاهد  دیگر  تا  باشد  داشته 

نباشیم.

به قلم 
محمد فتح نجات


