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اخبار استان

خبر
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

شمار مبتالیان به کرونا در استان 

کرمان به ۱۱۵۴ نفر رسید
 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: تعداد کل موارد مثبت کرونا در 
استان کرمان به هزار و ۱۵۴ نفر رسیده است.

از  اظهار کرد:  مهر، مهدی شفیعی در جمع خبرنگاران  به گزارش خبرنگار 
 ۲۴ در  نفر   ۱۷ تست  کرمان  استان  آزمایشگاه های  به  ارسالی  نمونه   ۲۳۵

ساعت گذشته از نظر کرونا مثبت شده است.
وی گفت: از این تعداد پنج مورد بیمار بستری، یک مورد بیمار سرپایی، یک 

مورد پرسنل و ۱۰ مورد اطرافیان بیماران غربالگری شده هستند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه از موارد جدید ۱۰ 
پزشکی  علوم  دانشگاه  از حوزه های  افزود:  مرد هستند،  نفر  و هفت  زن  نفر 
نفر و دانشکده علوم پزشکی  نفر، دانشگاه علوم پزشکی بم یک  کرمان ۱۲ 

سیرجان چهار نفر مثبت اعالم شده است.
وی گفت: تعداد کل موارد دارای تست مثبت کرونا در استان کرمان به هزار 
گذشته  ساعت   ۲۴ در  اینکه  به  اشاره  با  شفیعی  است.  رسیده  نفر   ۱۵۴ و 
گزارشی مبنی بر فوت به دلیل ابتالء به بیماری کووید ۱۹ اعالم نشده است، 
افزود: مجموع جان باختگان ابتالء به کووید ۱۹ از ابتدا تا کنون در استان 
کرمان ۶۳ نفر است. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: طی 
۲۴ ساعت گذشته، ۹ بیمار بستری با تشخیص کووید ۱۹ از مراکز درمانی 
ترخیص شدند بنابراین مجموع ترخیص شدگان با بهبود از این بیماری در 

استان از ابتدا تاکنون ۴۴۴ نفر است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اعالم کرد: 

آغاز ثبت نام کالس اولی ها در کرمان از 

اول خرداد 
 

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به جدول زمان بندی ثبت نام 
پایه های ورودی به مدارس گفت: ثبت نام پایه اول ابتدایی از اول خرداد سال 

جاری آغاز می شود و تا ۱۷ ادامه دارد.
دانش  نام  ثبت  نشست ستاد  نخستین  در  نسب  اسکندری  ایرنا،  گزارش  به 
آموزی افزود: ثبت نام پایه هفتم از اول تا ۱۴ تیر و ثبت نام پایه دهم از پنجم 

تا ۲۱ تیرماه سال جاری انجام می شود.
وی ضمن تاکید بر حفظ کرامت انسانی اولیای دانش آموزان اظهار داشت: 
رعایت اصل تکریم و حفظ احترام خانواده ها در فرآیند ثبت نام دانش آموزان 
ضروری است. مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اهمیت و 
حساسیت فرایند ثبت نام دانش آموزان در مدارس تصریح کرد: تراکم دانش 
آموزی در شهر کرمان و بعضی از شهرستان ها زیاد است به نحوی که حتی 

در مدارس غیردولتی گاهی با مشکل ثبت نام مواجه هستیم.
وی افزود: گاهی مشاهده می شود خانواده ای ماه ها درگیر ثبت نام فرزندش 
است که این موضوع موجب بدبینی خانواده ها به نظام تعلیم و تربیت می 
شود، بنابراین باید تالش شود تا با یک برخورد نادرست از سوی یکی از عوامل 

ثبت نام، تالش های بی وقفه فرهنگیان استان کرمان کم رنگ نشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: تنها شهریه مجاز برای ثبت 
نام در مدارس دولتی  که کادر مدرسه می توانند دریافت کنند، هزینه کتاب، 
دریافت آن هم مسئوالن  برای  است که  موارد ضروری دیگر  برخی  و  بیمه 

مدرسه باید سعه صدر و صبر داشته باشند.
دانش  اولیای  از  نقدی  وجه  دریافت  ممنوعیت  بر  تاکید  با  نسب  اسکندری 
باید  به ویژه مدارس غیر دولتی  آموزان، خاطر نشان کرد: در همه مدارس 
میزان شهریه،  با مشخص شدن  آموزان،  دانش  به  ارائه شده  حتما خدمات 
تا  گیرد  قرار  آموزان  دانش  اولیای  دید  معرض  در  و  شود  سازی  شفاف 

سوتفاهمی در این زمینه پیش نیاد.
وی از اعضای ستاد ثبت نام دانش آموزان، خواستار لحاظ کردن تغییرات و 
فرآیند  در  آموزان  دانش  محل سکونت  کروکی  محدوده  زمینه  در  بازنگری 

ثبت نام شد.

بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک 

سوغات قاچاقچیان دام
نشخوارکنندگان  گفت:طاعون  نرماشیر  شهرستان  دامپزشکی  اداره  رئیس 
کوچک خصوصاً در فصول ابتدایی سال یک نوع بیماری ویروسی و واگیردار 

است که دام های سبک به آن مبتال می شوند.
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
محمد حسین زارع رئیس اداره دامپزشکی شهرستان نرماشیر گفت: طاعون 
و  ویروسی  بیماری  نوع  یک   ppr تخصصی  نام  با  کوچک  نشخوارکنندگان 
واگیردار است که دام های سبک نظیر گوسفند، بز و نشخوارکنندگان کوچک 
وحشی به آن مبتال می شوند. بخش عمده این بیماری به دلیل ورود دام های 
آلوده و قاچاق است و این تنها یکی از خسارت هایی است که ورود دام قاچاق 
میتواند به شهرستان وارد کند.زارع با بیان اینکه این بیماری قابل انتقال به 
انسان نمی باشد، ولی می تواند موجب تلفات ۹۰ درصدی در گله های گوسفند 
و بز شود، افزود: توجه نکردن به این بیماری و شیوع آن می تواند خسارت های 

جبران ناپذیر اقتصادی با خود در منطقه به همراه داشته باشد.

اشاره  با  کرمان  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  معاون 
به اینکه برنامه اشتغال کرمان در دست تدوین است، گفت: 
استان  در  شغل  هزار   ۴۰ ایجاد  برنامه  این  اجرای  از  هدف 

کرمان است.
منوچهر اسالمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری 
امسال به عنوان »جهش تولید« اظهار کرد: یکسری برنامه ها 

در این زمینه در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه برنامه اشتغال کرمان در دست تدوین 
است، افزود: هدف از اجرای این برنامه ایجاد ۴۰ هزار شغل 

در این استان است.

رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  اشتغال  و  کارآفرینی  معاون 
اجتماعی استان کرمان ادامه داد: از ظرفیت های دستگاه های 
اجرایی در این رابطه استفاده می شود تا بتوانیم نرخ بیکاری 
که امسال حدود ۱۱.۵ درصد است را کاهش دهیم. بر این 
اساس تعدادی از فارغ التحصیالن و افراد جویای کار مشغول 

به کار می شوند.
اسالمی به برنامه های این اداره کل در حوزه کارآفرینی اشاره 
این  در  سازی  فرهنگ  و  ترویجی  برنامه های  افزود:  و  کرد 
جشنواره ها،  برگزاری  شامل  که  است  کار  دستور  در  زمینه 

سمینارها و نمایشگاه هاست.

وی از برگزاری دوره های آموزشی خبر داد و گفت: همچنین 
اجرای برنامه های حمایتی و مشاوره ای و برنامه های پژوهشی 

هم مدنظر قرار گرفته شده است.
رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  اشتغال  و  کارآفرینی  معاون 
اجتماعی استان کرمان بیان کرد: اعمال مشوق های بیمه ای، 
اعطای  و  کار  و  کسب  مشوق های  کارآفرینی،  مشوق های 
تسهیالت به ویژه در مناطق روستایی در دستور کار قرار دارد.

اسالمی گفت: همچنین در بخش مشاغل خانگی تسهیالتی 
ایجاد  و  توسعه ای  برنامه های  خصوص  در  و  می شود  اعطا 

زیرساخت ها هم اقدامات الزم در حال انجام است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با اشاره به آزادسازی 
سهام عدالت گفت: : با شرایطی که در بورس اتفاق افتاده، توصیه این 
است مردم سهام خود را نگه دارند و نفروشند؛ قطعا با ارزش افزوده 

در ماه های آینده مواجه خواهند شد.
»حمید شیخ اسدی« در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت تصمیم 
گرفت در شرایط اقتصادی کنونی بخشی از سهام خود در شرکت ها، 
بازار  طریق  از  اقتصاد  کردن  مردمی  هدف  با  را  ها  بیمه  و  ها  بانک 

سرمایه عرضه کند.
وی افزود: یکی از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس 
سرمایه  های  فرصت  از  و  یکم  مالی  گری  واسطه  صندوق   )ETF(

گذاری مطلوب است.
افرادی که قصد سرمایه  شیخ اسدی تصریح کرد: این صندوق برای 
امکان  و  است  خوب  ندارند  کافی  وقت  و  داشته  بورس  در  گذاری 
سودهی باالتر از سود بانکی را داشته و صندوق مجموعه ای از سهام، 
اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار است که سرمایه گذاران در سود 

و زیان صندوق شریک می شوند.
صندوق   ۱۹۲ کرد:  بیان  کرمان  استان  دارایی  و  اقتصادی  مدیرکل 
سرمایه گذاری در حال حاضر در ایران فعال هستند و صندوق واسطه 
های  دارائی  از  و  هاست  صندوق  این  از  نوع  یک  یکم  مالی  گری 
بازار  متنوعی تشکیل شده و واحدهای آن در طول روز مانند سهام 

معامله می شود.
وی افزود: دولت سهام خود را در سه بانک ملت، تجارت، صادرات و 
بیمه های البرز و اتکائی به فروش گذاشته و محدودیت هایی ایجاد 
این  تمکن  دارای  افراد  و  مالی  توان  دارای  اشخاص حقوقی  تا  کرده 

سهام را به صورت انبوه و یکجا خرید نکنند.
شیخ اسدی اظهار کرد: هر فرد حقیقی بیش از ۲ میلیون تومان نمی 
 ۲۰۰ و  است  تومان  هزار   ۱۰ از  سهم  هر  مبلغ  و  بخرد  سهام  تواند 

سهم می شود خرید.

مزایای  به  اشاره  با  کرمان  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
مالیات،  از  معاف  معامالت  گفت:  یکم  مالی  گری  واسطه  صندوق 
دارائی  بهینه  تخصیص  بازارگردانی،  عملیات  در  نقدشوندگی  افزایش 
ها با زمان اندک، سادگی، سهولت وسرعت در معامله و خرید و فروش 

آنالین واحدهای صندوق از جمله این مزایا است.
 ۵۰۰ و  هزار   ۱۶ دولت  توسط  شده  عرضه  سهام  ارزش  افزود:  وی 
میلیارد تومان پیش بینی شده و صندوق واسطه گری مالی ۲۰ درصد 
تخفیف به خریداران می دهد و از ۱۴ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشتماه 
جاری عرضه سهام ادامه دارد و هر نفر می تواند به مبلغ ۲ میلیون 

تومان خرید بکند.
شیخ اسدی اظهار کرد: واگذاری اولیه سهام با ساز و کار پذیره نویسی 
و صرفا  ندارد  محدودیت سنی  و  است  ملی  کد  دارای  فرد  هر  برای 
پذیره نویسی برای اشخاص حقیقی است که بانک های مختلف پذیره 

نویسی را انجام می دهند و روزهای پایانی فعالیت صندوق است.
فرهنگ مشارکت مردم در  با عرضه سهام صورت گرفته،  افزود:  وی 

بازار سرمایه را تجربه خواهیم کرد.
از  دیگری  بخش  در  کرمان  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
عادالنه  توزیع  هدف  با   ۸۵ سال  از  عدالت  سهام  گفت:  سخنانش 
ثروت دولت و کاهش فقر عرضه شد اما تاکنون حبس بود و ابتدای 
اردیبهشت ماه امسال سهام عدالت آزاد شده و در بورس قرار گرفته 

و در اختیار مالکان سهام قرار می گیرد.
سهام  درباره  سال   ۱۲ از  بعد  که  مهمی  اتفاقات  از  یکی  افزود:  وی 
سهام  سامانه  به  اگر  مالکان  و  است  مانور  قدرت  افتد،  می  عدالت 

عدالت مراجعه کنند، می توانند از وضعیت سهام مطلع شوند.
شیخ اسدی تصریح کرد: نحوه اعمال مالکیت بر سهام عدالت به دو 
مایل  اگر  مالکان  که  شده  بینی  پیش  غیرمستقیم  و  مستقیم  روش 
را  مستقیم  روش  باشند،  خودشان  اختیار  در  سهام  مدیریت  باشند 

انتخاب می کنند.

این  توصیه  افتاده،  اتفاق  بورس  در  که  شرایطی  با  کرد:  بیان  وی 
است مردم سهام خود را نگه دارد و نفروشند؛ قطعا با ارزش افزوده 
انتخاب روش  با  اینکه  مواجه خواهند شد. ضمن  آینده  ماه های  در 
غیرمستقیم، سهام در شرکت های سرمایه پذیر قرار گرفته و مدیریت 

به شرکت ها واگذار می شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان بیان کرد: سود سهام 
عدالت در سال ۹۶ مبلغ ۱۵۰ هزار، سال ۹۷ مبلغ ۱۷۵ و سال ۹۸ 
سود  تومان  هزار   ۵۳۲ مجموع  در  که  بوده  تومان  هزار   ۲۰۵ مبلغ 
تومانی دارند، مددجویان  سهام است و کسانی که سود یک میلیون 
کمیته امداد و بهزیستی هستند که از تخفیف ۵۰ درصدی برخوردار 

شده اند.
وی اظهار کرد: در حال حاضر ۵ میلیون نفر از مشموالن سهام عدالت 
در کشور شماره شبا را در سامانه درج نکرده اند و باید شماره شبا را 

ثبت کنند تا سود سهام به حساب آنها واریز شود.
شیخ اسدی تصریح کرد: ثبت نام سهام عدالت از ۱۰ اردیبهشت آغاز 
شده و تا ۸ خردادماه ادامه دارد و مالکانی که اقدام به تعیین تکلیف 
غیرمستقیم  روش  جزو  را  آنها  خود  خودبه  سیستم  نکنند،  سهام 

محسوب نموده و مشکلی ایجاد نمی شود.
با  وراث  اند،  شده  فوت  که  سهامداران  از  دسته  آن  کرد:  بیان  وی 

گواهی فوت و انحصار وراثت می توانند پیگیر شوند.
مدیرکل اقتصادی و دارایی استان کرمان با بیان اینکه نقل و انتقال 
سهام عدالت در حال حاضر ممنوع است، گفت: سرپرست خانوار می 
سهام  تکلیف  تعیین  برای  تکفلش  تحت  اعضای  و  خود  برای  تواند 

اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه برای کسانی که جا مانده اند، فعال کاری نمی 
سهام  مشموالن  نفر  هزار   ۱۶۰ و  میلیون   ۲ افزود:  داد،  انجام  توان 
توانیم  می  نام  ثبت  اتمام  از  بعد  هستند.  کرمان  استان  در  عدالت 

آنالیز آمار را ارائه کنیم.

آمریکا در  ایرانی مقیم  امداد کرمان گفت:خیر  مدیر کل کمیته 
ماه مبارک رمضان حمایت ۱۵۹ یتیم بدون حامی تحت حمایت 
کمیته امداد ساکن در شهرستان های با ضریب محرومیت هشت و 

۹ استان را عهده دار شد.
کمیته  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
امداد، یحیی صادقی بیان کرد: این حامی نیکوکار حمایت تعداد 

سراسر  در  امداد  کمیته  حمایت  تحت  یتیم  فرزندان  از  زیادی 
ایتام تحت  به حساب  را  مبالغی  ماهیانه  و  دارد  برعهده  را  کشور 

تکفل خود واریز می کند.
وی در ادامه از کمک ۱۰ میلیون تومانی مجمع خیران ایرانی مقیم 
اتریش به مددجویان منطقه محروم زهکلوت از توابع رودبار جنوب 
خبر داد و بیان کرد: با اهدا این مبلغ ۱۰۰ سبد غذایی خریداری و 

بین نیازمندان کپرنشین منطقه زهکلوت توزیع شد.
معظم  رهبر  فرمایشات  راستای  در  اینکه  به  اشاره  با  صادقی 
انقالب اسالمی مبنی بر کمک های مؤمنانه به نیازمندان و اقشار 
آسیب دیده از ویروس کرونا، ۳۰۰ سبد کاال به ارزش ۳۰ میلیون 
تومان از ابتدای سال جاری تاکنون با کمک مجمع خیران ایرانی 
بخش  نیازمند  و  مددجو  خانوارهای  بین  و  تهیه  اتریش  مقیم 

زهکلوت توزیع شده است.
وی بیان کرد: طی اسفندماه سال گذشته نیز ۶۴ سبد غذایی به 
بین  انجمن  این  توسط  تومان  هزار   ۴۰۰ و  میلیون  شش  ارزش 

خانواده های ایتام و نیازمند تحت حمایت استان توزیع شد.

معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان:

هدف از تدوین برنامه اشتغال کرمان ایجاد چهل هزار شغل است 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان تشریح کرد:

نحوه سرمایه گذاری در صندوق واسطه گری مالی و تعیین تکلیف سهام عدالت

مدیر کل کمیته امداد استان خبر داد:

حمایت خّیر ایرانی مقیم آمریکا از ۱۵۹ یتیم کرمانی

 دستگاه مناقصه گزار                    دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

دریافت اسناد: 
الف سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir
ب( پایگاه ملی 

مناقصات 
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

امور نگهداری تاسیسات  موضوع مناقصه
۴۷۴۹۳۹۲۵۴۴ برآورد یکساله   )ریال(

۲۳۷۴۶۹۶۲۷ تضمین شرکت در مناقصه 
)ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۱۴/۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۳ دریافت اسناد:

تا ساعت ۱۴/۳۰ روز شنبه  مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
پیشنهادها در سامانه ستاد ایران 

از ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۸ بازگشایی پیشنهادها 

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1399/3/11 در محل بیمارستان شهید بهشتی)دفتر مدیریت(   برگزار خواهد شد

محل تسلیم فقط پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان - ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(  851514

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
 مناقصه واگذاری امور نگهداری تاسیسات بیمارستان شهید بهشتی

شماره مناقصه: ۱۳/۱۸/۳/۹۹

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
)شرکت  سهامی خاص حمل و نقل راهوار مس به شماره ثبت 961 و شناسه ملی 10860529900(

به شماره ۱۷۱ و تکمیل  انار  اداره کل ورزش وجوانان در نظر دارد مناقصه عمومی  تکمیل اسکلت سالن ورزشی چند منظوره 
اسکلت سالن ورزشی چند منظوره باغابر بردسیر به شماره ۱۷۲  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی  امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  تاریخ  انتشار  

مناقصه  در  سامانه تاریخ ۹۹/۰۲/۳۱ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت  ۰۷:۳۰ روز چهار شنبه  تاریخ ۹۹/۲/۳۱   الی ساعت ۱۴:۰۰  پنج شنبه  

تاریخ ۹۹/۰۳/۰۱
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت۱۳:۰۰  روز   یک شنبه  تاریخ  ۹۹/۰۳/۱۱

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۰۸:۰۰  روز  دو شنبه تاریخ  ۹۹/۰۳/۱۲
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :۰۲۱-۴۱۹۳۴

۸۴۹۵۲۱دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت حمل و نقل مسافربری راهوار مس دعوت به عمل می آید تا در جلسه عمومی عادی سالیانه شرکت که 
راس ساعت ۸ تا ۳۰: ۹ صبح روز یکشنبه مورخه ۹۹/۰۳/۱۱ در محل: کرمان - بلوار جمهوری - هتل پارس - سالن مشتاق تشکیل می گردد 

حضور یابند.
قابل ذکر است با عنایت به دستور جلسه مجمع، سهامداران حقیقی و حقوقی می توانند به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از طریق 

لینک ذیل مجمع مذکور را به صورت آنالین مشاهده نمایند.
https://www.skyroom.online/ch/kcico/rahvar

)دستور کار جلسه(: ۱-  استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ۲- استماع و تصویب گزارش فعالیت هیات مدیره 
۳- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی ۴- انتخاب بازرسین ۵- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ۶- سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد.
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نقش آنالین ها 
در عبور از کرونا

سرویس اقتصادی کرمان امروز

رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان ایران گفت: آزمون 
اجرا  سختگیرانه  خیلی  اینترنتی  کارهای  و  کسب  از  کرونا 
و  تمام کسب  که  عید  ایام  در  کرونا  شیوع  با  همزمان  شد. 
و  کسب  از  استفاده  به  اجبار  به  مردم  بودند  تعطیل  کارها 

کارهای آنالین روی آوردند چون چاره دیگری نداشتند.
روی  مورد  در  کار«  و  »کسب  با  گفتگو  در  کالهی  افشین 
آوردن مردم به خریدهای اینترنتی گفت: »به خصوص برای 
تامین اقالم بهداشتی در حوزه سالمت مثل ماسک، دستکش 
همه  برای  دلیل  همین  به  و  نداشتند  دیگری  راه  مردم  و… 
خریدهای خود به این نوع کسب و کارها روی آوردند. این 
خریدها از کاال شروع شد و بعد به سمت خدمات رفت و 
مردم به این نتیجه رسیدند که برای خدمات نیز بهتر است از 
این حوزه کمک بگیرند. روی آوردن مردم به این کسب و 
که  بود  این گونه  آن،  ادامه  ولی  اجبار شروع شد  با  کارها 
برای مردم خرید از پلتفرم های آنالین راحت تر بود؛ به ویژه 
اینکه با خرید آنالین، اجتناب مردم از رفتن به بیرون از خانه 
نیز صورت می گرفت یا همان فاصله گذاری اجتماعی؛ یعنی 
باالخره وقتی افراد دیدند که می توانند از این راه حل جواب 
بگیرند و با این روش الزم نیست خودشان وارد اماکن پرخطر 
شوند و از خانه خارج شوند و از حمل و نقل عمومی استفاده 
نظرشان  به  که  بدهند  انجام  رفتارهایی  حال  هر  به  و  کنند 
پلتفرم های آنالین  از  پرخطر می آمد و به جای می توانند 
رواج  ها  پلتفرم  این  از  استفاده  دلیل  همین  به  کنند  استفاده 
پیدا کرد. ما آماری نیز از رواج استفاده از کسب و کارهای 
با رشد خوبی  نشان می دهد  بین مردم داریم و  اینترنتی در 
آنالین  کار  و  کسب  که  کسانی  تنها  نه  است.  بوده  همراه 
تولیدکنندگان  حتی  شدند.  برخوردار  رشد  این  از  دارند 
نرم افزار نیز که به نوعی از این پلتفرم ها ساپورت می کنند 
کسب و کارشان رونق بیشتری پیدا کرده و آمار استفاده از 
آنها و کاربرانشان ۴ برابر شده است و شرایط بهتری را داشته 
اند. پلتفرم های آنالین در این میان نقش بسیار مهمی داشتند 
و دارند زیرا به سالمت جامعه کمک می کنند و میزان ابتال 

به این بیماری ها را کاهش می دهند.«
او ادامه داد: »در این دوره استفاده از کسب و کارهای آنالین 
این  از  به خصوص برخی  بود و  با رضایتمندی مردم همراه 
البته  داشتند.  مدت  این  در  خوبی  عملکرد  کارها  و  کسب 
یک جاهایی ضعف هم داشتند و یک جاهایی هم به نوعی 
دیگری  کاالی  اسم  به  کاالها  برخی  مثال  شد  سوءاستفاده 
ارائه شد ولی در مجموع عملکرد بسیار خوبی بود ولی قطعا 
جا دارد که بهتر شود. در تمام حوزه ها به خصوص حوزه 
در  ها  روش  و  است  زیاد  رقابت  آنالین  کارهای  و  کسب 
دارد  جا  همیشه  و  است  افزایش  به  رو  نیازها  و  تغییر  حال 
نیازهای جدید  به  پاسخگویی  برای  نوین  کارهای  و  کسب 
باال  را  مشتری  رفاه  یا  بدهند  بهتر  خدمات  یا  بگیرند  شکل 
حوزه  در  ما  بگیرند.  را  بازار  از  بخشی  کنند  سعی  و  ببرند 
حمل و نقل عمومی شاهد این بودیم یعنی کسب و کارهای 
اینترنتی شروع به کار کردند و این کار ا به جایی رساندند 
که این موضوع در میان مردم تبدیل به عادت شد و فرهنگ 
آن فراگیر شد و همه دیگر از آن استفاده کردند. به آنجا که 
رسید که رقابت در آنجا زیاد و خدمات جدیدی وارد شد 
و کسب و کارهای دیگری آمدند و بخش های دیگری از 
کار را گرفتند و فکر می کنم این اتفاق در حوزه های دیگر 

نیز می تواند بیفتد.«
از  خدمات  ارائه  شدن  بهتر  راهکارهای  مورد  در  کالهی 
اینترنتی گفت: »برای بهتر شدن کسب و  طریق پلتفرم های 
دولتی  های  حمایت  به  معتقد  اینترنتی  های  پلتفرم  و  کارها 
نیستم و فکر می کنم بهترین حمایت از هر کسب و کاری، 
فضای مناسب کسب و کار است. بهترین کاری که دولت 
می تواند بکند این است که دخالت نکند. به جای آن یک 
هم  با  ها خودشان  و شرکت  کند  ایجاد  کامل  رقابتی  بازار 
در این فضا رقابت کنند. مقررات را کمتر و مقررات دست 
هر  به  کار  و  کسب  محیط  شرایط  کند.  حذف  را  پاگیر  و 
حال یک سری پارامترهای مشخصی دارد مثل بازار رقابتی، 
پارامترهای دیگری  اکوسیستم مناسب، قوانین و مقررات و 
فعالیت  بتوانند  کارها  و  کسب  اینکه  برای  هستند  موثر  که 
خوبی در این فضا داشته باشند. دولت اگر تمام تالشش را 
فقط معطوف به این بکند که کمترین دخالت را داشته باشد 
و سعی کند که فضای کسب و کار مناسب ایجاد کند قطعا 
همه کسب و کارهایی که قابلیتش را دارند می توانند بهتر از 
گذشته ظاهر شوند و به این ترتیب فضای رقابتی ایجاد می 
بخشی  توانند یک  می  هم  کارهای جدید  و  و کسب  شود 
از بازارشان را بگیرند به دلیل خدمات مناسبی که ارائه می 

دهند.«
منبع: روزنامه کسب و کار

روایت»کرمانامروز«ازبازگشاییمدارسپسازتعطیالتسهماههدراستانکرمانوعدمحضوردانشآموزان؛

استقبالی سرد از تصمیمی عجوالنه

اشاره:
مقابله  ملی  ستاد  اعالم  به  بنا  کرمان  استان  مدارس 
دانش  اما  بازگشایی شد  ماه  اردیبهشت  از 27  با کرونا 
آموزان به خاطر ترس از ابتال به این بیماری از حضور 
در کالس درس خودداری کردند و آنگونه که مدیر کل 
نخست   روز  در  است  گفته  استان  پرورش  و  آموزش 
 16 کرونایی حدود  تعطیالت  از  بعد  مدارس  بازگشایی 
اشکاالت  رفع  برای  کرمان  استان  آموزان  دانش  درصد 

درسی در مدارس حضور یافتند. 
استقبال کم دانش آموزان

با کرونا اعالم کرد همه  آنگونه که ستاد ملی مقابله  
مدت  به  اردیبهشت   27 از  شدند  کشورموظف  مدارس 
و  مدرسه  کادر  مدیران،  و  شوند  بازگشایی  ماه  یک 
معلمان نیز مکلف شدند در ساعت های مقرر در مدرسه 
اشکاالت  و  مراجعه کرده  آموزان  دانش  تا  یابند  حضور 

آنها برطرف شود.
معلمان  و  مدیران  از  بسیاری  نیز  کرمان  استان  در 
همانند روزهای عادی به موقع در مدارس حاضر شدند 
ولی با حضور خیلی اندک دانش آموزان در کالس های 

درس مواجه شدند.
و  آموزش  مسئوالن  براعالم  بنا  و  این  از  پیش  البته 
پرورش حضور دانش آموزان در مدارس بعد از سه ماه 
اشکال خواهد  رفع  برای  و  اختیاری  کرونایی  تعطیالت 

بود.
مسئوالن آموزشی می گویند؛ طبیعی است که گروهی 
از  نتوانستند  مختلف  دالیل  به  که  آموزان  دانش  از 

آموزش های مجازی و تلویزیونی استفاده کنند یا حتی 
در صورت استفاده از آموزش ها برای فهم مطالب دچار 
مشکل هستند و این فرصت یک ماهه  می تواند کمکی 
آمده  پیش  آموزشی  وقفه  از  بخشی  و  باشد  آنها  برای 
موضوعی  مدارس،  بازگشایی  درباره  اما  کند  جبران  را 
که اهمیت ویژه ای دارد حفظ سالمت دانش آموزان و 
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی توسط مدارس است.
بسیاری  در  دهد  می  نشان  ها  گزارش  دیگر  از سوی 

از شهرستان ها که وضعیت شیوع کرونا به مراتب کم 
بهداشتی  اصول  رعایت  ضمن  مدارس  است  خطرتر 
پذیرای دانش آموزان بودند تا جایی  که برخی کالس 
ها با تعدادی از دانش آموزان و حضور  معلمان برقرار 
آموزان  دانش  بیشتر  کرمان  شهر  در  همه  این  با  شد. 
دبیرستانی و پشت کنکوری در دبیرستان ها برای یک 
ساعت حاضر شدند تا معلمان اشکاالت درس های مهم 

و نهایی شان  را  برطرف کنند. 

خانواده ها بیشتر از طریق  فضای مجازی 
پیگیری می کنند

با  که  اند  کرده  اعالم  نیز  کرمانی  والدین  از  بسیاری 
دسترسی به فضای مجازی بیشتر آموزش ها را از طریق 
نمی  نیازی  و  کنند  می  پیگیری  مجازی  فضای  همان 
بینند که فرزندان خود را برای رفع اشکاالت درسی به 

مدارس بفرستند.
حضور 16 درصدی دانش آموزان استان کرمان 

در نخستین روز بازگشائی مدارس
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان هم با اشاره به 
حضور 16 درصدی دانش آموزان استان کرمان برای رفع 
اشکال در مدارس در روز 27 اردیبهشت ماه بیان کرد: 
و دانش  بوده  این نشان می دهد آموزش مجازی موثر 
مدرسه  به  اشکاالت  رفع  برای  و  بردند  نتیجه  آموزان 

مراجعه کرده اند.
"اسکندری نسب" در جلسه شورای آموزش و پرورش 
دلیل  به  مدارس  تعطیلی  با  کرد:  اظهار  کرمان  استان 
از طریق مجازی و  ویروس کرونا، آموزش دانش آموزان 
اینکه  به دلیل  و  قرار گرفت  رسانه ملی در دستور کار 
آموزش  طرفی  از  و  بود  نامشخص  تعطیلی  زمان  مدت 
شبکه  وزارتخانه  نبود،  دوطرفه  و  تعاملی  سیما  و  صدا 

مجازی انحصاری به نام شاد راه اندازی کرد.
وی افزود: امروز در استان کرمان 100 درصد مدیران 
مدارس در شبکه شاد حضور دارند و همچنین 89 درصد 
معلمان و 65 درصد دانش آموزان در شبکه شاد حضور 

پیدا کرده اند.
اسکندری نسب با اشاره به حضور 16 درصدی دانش 
آموزان استان کرمان برای رفع اشکال در مدارس در روز 
27 اردیبهشت ماه بیان کرد: این نشان می دهد آموزش 
مجازی موثر بوده و دانش آموزان نتیجه بردند و برای 

رفع اشکاالت به مدرسه مراجعه کرده اند.

    مدارس استان کرمان بنا به اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا از 27 اردیبهشت ماه 
بازگشایی شدند، اما گویا  دانش آموزان به خاطر ترس از ابتال به این بیماری از حضور در 
مدرسه خودداری کردند و آنگونه که مدیر کل آموزش و پرورش استان گفته است؛ در 
روز نخست بازگشایی مدارس بعد از تعطیالت کرونایی حدود 16 درصد دانش آموزان 
استان کرمان برای رفع اشکاالت درسی در مدارس حضور یافتند که البته حضور ایشان 

اختیاری و برای رفع اشکال بوده است و...

نتیجهمسئولیتسپاریبهکودکانچیست؟
یک فوق تخصص روانپزشک کودک و نوجوان گفت: 
به  مختلف  روش های  به  دارند  عالقه  کودکان  بیشتر 
بزرگترها در کارها کمک  کنند و والدین نیز به کارهای 
رفتار  به  توجه  مقدار  هر  رو  این  از  دهند،  اهمیت  آنان 
تاثیرگذار  آنان  کودکان می تواند در تقویت رفتار و رشد 

باشد.
اظهار داشت: در  ایرنا  با  رابطیان در گفت وگو  مهشید 
زندگی  وارد  ناخواسته   19 کویید  ویروس  که  شرایطی 
خانواده ها و فضای جامعه شده، هر فردی به میزان توان 
خود با توجه به دستورالعمل های بهداشتی تالش می کند 
در راستای مقابله با این بیماری پیش بینی و همچنین 
پیشگیری های الزم را رعایت کند، که در این میان سهم 
کودکان در مواجه با این بیماری اطالع رسانی صحیح از 
سوی خانواده و ارایه آموزش های الزم و ضروری برای در 

امان ماندن از ابتال به ویروس کرونا است.
وی افزود: برای تقویت رفتار کودکان بویژه در روزهایی 
که ویروس کرونا همه اقشار مردم اعم از بزرگ و کوچک 
زن و مرد پیرو جوان را تحت الشعاع خود قرار داده نیاز 
آسیب  قشر  عنوان  به  را  کودکان  کارهای  و  رفتار  است 
پذیرتر مورد توجه قرار داده و ضمن مسئولیت سپاری با 
در نظر گرفتن سن و رشد عقلی، آموزش های بهداشتی 
به آنان هم در داخل خانه و بیرون از جمله دیدار با هم 
نحو  به  مدرسه  یا  مهدکودک  در  حضور  ساالن،  و  سن 

مطلوب رعایت شود.
این متخصص روانپزشک تصریح کرد: مسئولیت سپاری 
از  مراقبت  تواند  می  کودکان هم  پذیری  یا مسئولیت  و 
خود و در عین حال کمک کردن به رفاه خانواده و دیگر 

هموطنان باشد.
افزود: کودکانی که در کارهای خانه مشارکت  رابطیان 
فقط  که  آنان  همساالن  با  مقایسه  در  شوند،  می  داده 
به  بیشتر  موقعیت ها  سایر  در  می کنند،  مراقبت  خود  از 

به  داشت  انتظار  نمی توان  البته  می کنند.  خانواده کمک 
یکباره رفتار کودک تغییر کند و نسبت به آموزش های 

ارایه شده رفتاری بدون نقص داشته باشد.
کودک،  سن  به  توجه  با  است  الزم  اینکه  بیان  با  وی 
کم کم  مسئولیت های او را افزایش داد، اظهار کرد: برای 
نمونه کودک سه  ساله می تواند ظروف سبک را روی میز 
گذارد، چهار ساله ها می تواند جوراب خود و یا دیگران را 
مرتب  را  خود  تختخواب   می تواند  ساله  پنج   کند،  جفت 

کند، شش ساله  می تواند میز ناهار خوری را جمع کند، 
هفت ساله گل ها را آب  دهد و کودک هشت  ساله می تواند 

لباس  خود را جمع و مرتب کند.
رابطیان گفت: والدین باید در مواجهه با بیماری کرونا و 
مسئولیت سپاری به کودکان نهایت سعی و تالش خود را 
در رابطه با موضوع ابتال به بیماری و همچنین جلوگیری 
از بوجود آمدن ترس و نگرانی درون روان کودکان مد نظر 
قرار داده و ضمن باال بردن قوه درک و فهم کودک باید 
بر اساس سن و توانایی، مسئولیت رفتارهای ارایه شده به 

آن را یادآور شوند.
وی افزود: پدر و مادر باید بدون ترس و یا نگرانی و با 
ارایه نمونه هایی از مواجهه همساالن آنان با بیماری ها و 
موارد غیر بهداشتی، به کودک مسئولیت دهند تا در کنار 
افزایش توانمندی، اعتماد به نفس آن را نیز تقویت کنند. 
مشارکت کودک در کار منزل موجب می شود او ضمن 
اینکه خود را جزیی از خانواده حس کند، نسبت به تالش 

و یا خستگی والدین درک بهتری داشته باشد.
تصریح  نوجوان  و  روانپزشک کودک  فوق تخصص  این 
کرد: از واگذاری کارهایی که کودک در آنها ناتوان است 
خودداری باید کرد و در عین حال خودداری از واگذاری 
مسئولیت به کودکان موجب خواهد شد ناخواسته آنان را 
به خانواده وابسته و در ادامه به عضوی غیر فعال تبدیل 

کرد.

گزارش:مهدیهالسادات
میرمهدیحسینی
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نقد عملکرد رسانه ها در بحران کرونا
چند راهکار برای تشخیص اخبار جعلی درباره کرونا

جالب و خواندنی درباره ی خیام نیشابوری؛ 
 از حفره ای در ماه به نام خیام تا محبوبیت در غرب

سرویس فرهنگی کرمان امروز
 

یک استاد ارتباطات و جامعه شناسی با تاکید بر نقش تاثیرگذار رسانه ها در 
مدیریت بحران، ضمن انتقاد از عملکرد برخی رسانه ها در بحران کرونا، اظهار 
کرد: عدم پژوهش محوری، مطالعه مداری و فرآیند محوری برخی از علل 
عملکرد ناموفق رسانه هاست؛ در حالی که  اگر رسانه ها این ویژگی را داشته 
باشند یقینا می توانند با شیوه ها و ابزار مختلف در جامعه منشأ اثر باشند و 
جامعه را برای گذر از این شرایط رهنمون شوند. رسانه ها باید با بکارگیری 

شیوه های مختلف و خالقانه، شرایط جدیدی را برای جامعه ترسیم کنند.
حمید شکری  خانقاه ـ استاد ارتباطات ـ در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
ضرورت ارتقای سطح سواد رسانه ای جامعه، اظهار کرد: همزمان با بحران ها، 
از  اطالع  دنبال کسب  به  طبیعتا  عمومی  افکار  و  مردم  وقایع،  و  رویدادها 
اتفاقات پیرامون خود هستند و در شرایط فعلی که وقوع پاندمی کرونا منجر 
به ایجاد ترس و واهمه در جوامع شده نیز مردم ناخواسته به دنبال اخبار 
این شرایط  به  این میان نمی توان کسی را پیدا کرد که نسبت  بوده و در 
بی تفاوت باشد. تا اینجای کار همه چیز عادی است؛ ولی مساله مهم ارایه 
با  مدیریت شرایط  و همچنین  جامعه  در  آرامش  ایجاد  راهکارهایی جهت 

هدف کاهش آسیب ها و تبعات ناشی از آن است.
راه های تشخیص اخبار جعلی

این استاد دانشگاه با اشاره به برخی راهکارها برای تشخیص اخبار جعلی، 
اظهار کرد: تشخیص اعتبار منبع خبر از مهمترین راهکارهاست. به عبارت 
دیگر باید نحوه شناسایی و تشخیص اعتبار منبع را آموخته و بدانیم که خبر 
از کجا و کدام منبع منتشر شده وتا زمانی که از تایید منبع خبر و دارابودن 

پشتوانه معتبر آن اطمینان حاصل نشده از بازنشر آن خودداری کنیم.
باید  گفت:  و  کرد  عنوان  بعدی  راهکار  را  اخبار  بازنشر  سیر  بررسی  وی 
به  بازنشر شده،  از چه طریقی  و  منبع  توسط چند  کنیم که خبر  بررسی 
اعتبار و  از نشانه های  از منابع موثق متعدد یکی  بازنشر خبر  عبارت دیگر 
تایید خبر است. در همین راستا اگر سازمان های معتبرخبر را تایید نکرده 

باشند ما نیز باید از بازنشر آن اجتناب کنیم.
این استاد ارتباطات در ادامه با تشریح تکنیک ۳۰ ثانیه به عنوان روشی 
موثر برای تشخیص اخباره سره از ناسره، بیان کرد: بازنشر اخبار بخصوص 
گونه ای  به  است،  اضطراب  و  ترس  مرحله  محصول  بحرانی،  زمان های  در 
بازنشر  را به محض دریافت  باال هر خبری  به دلیل استرس  افراد  اکثر  که 
می کنند،  در حالیکه کافی است قبل از بازنشر آن تنها ۳۰ ثانیه تأمل کنیم و 
بعد از تایید منبع و اعتبار خبر آن را بازنشر کنیم و در غیراینصورت از انتشار 
آن خودداری کنیم. به عنوان نمونه زمانی که ادعای کشف داروی ضد کرونا 
از سوی افراد ناشناس مطرح می شود، تنها زمانی آن را باور و بازنشر کنیم 

که از سوی منابع معتبر داخلی و بین الملل تایید شد.
ضرورت ارتقای سواد سالمت در جوامع

عمومی«،  روابط  در  ارتباطی  راهبردی  »برنامه ریزی  کتاب  نویسنده 
و  رسانه ای  سواد  عاطفی،  سواد  ارتباطی،  سواد  از  جامعه  افراد  بهره مندی 
از عوامل موثر در  از ضرورت های هر جامعه و همچنین  را  سواد دیجیتال 
مدیریت بهینه شرایط عنوان کرد و گفت: باید بررسی شود که جامعه ما از 
این لحاظ در چه سطح و مرحله ای قرار دارد و منظور از افراد جامعه کدام 

دسته و طیف است.
ذکر این نکته بدیهی است که جامعه ما از لحاظ سطح سواد در رده باالیی 
قرار ندارد، بنابراین باید مشخص شود که مخاطب اصلی ما در رابطه با سواد 
رسانه ای در واقع کدام بخش از اجتماع است. حتی در بین افراد یک طیف 
مانند جوانان و طبقه روشنفکر هم این سطح با فراز و نشیب و تفاوت های 

زیادی روبه روست.
نقش سواد رسانه ای در تشخیص اخبار معتبر

این فعال حوزه رسانه با اشاره به اهمیت درک و شناسایی اخبار صحیح 
و  تفکیک  به  اینکه سواد رسانه ای  بیان  با  و  افراد جامعه  از سوی  و معتبر 
میان شناسایی  این  در  کرد:  اظهار  اخبار درست کمک می کند،  شناسایی 
افراد و گروه های منتشرکننده اخبار و محتواهای اطالعاتی از اهمیت باالیی 
برخوردار است؛ باید بررسی شود که این افراد چه کسانی هستند و با چه 
و  افراد  این  آیا  می کنند؛  خبرپردازی  و  خبرسازی  به  اقدام  نیتی  و  هدف 
گروه ها جریان سازی می کنند و یا صادقانه فعالیت می کنند؟ باید با در نظر 
بدانیم که کدام خبر  تا  برده  آنها پی  اهداف  به نیت و  گرفتن راهکارهایی 

درست و کدام خبر نادرست و شایعه است.
آسیبی که کانال های غیررسمی به جامعه وارد می کنند

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در گام نخست باید جامعه را به سمتی 
سوق دهیم که در مقابل هیجانات منفعل نبوده و هیجان کاذب را از آنان 
بگیریم، عنوان کرد: دنبال کردن اخبار از مراجع و کانال های رسمی و دوری 
از کانال های غیررسمی یکی از راهکارهاست؛ چراکه کانال های غیررسمی در 
مقابل تبعات و نتایج اخبار و فعالیت خود مسئولیتی را نمی پذیرند و از این 

راه، خواسته یا ناخواسته آسیب های جدی به جامعه وارد می کنند.
به گفته این فعال حوزه رسانه، غالبا افراد غیررسمی پشت این کانال ها قرار 
دارند، افرادی که گاهی دچار اختالالت رفتاری، روانی و ارتباطی بوده که 
اگرچه ممکن است جبهه گیری سیاسی نداشته باشند ولی آسیب زا بوده و با 
اهداف خاص و یا حتی برای شوخی و سرگرمی باعث برهم خوردن آرامش 

جامعه می شوند.
تاکید بر اهمیت رسالت کانال های رسمی خبر

رسمی  کانال های  رسالت  اهمیت  بر  زمینه  این  در  خانقاه  شکری  دکتر 
تاکید کرد و گفت:  کانال های رسمی و مرجع باید جایگاه خود را در جامعه 
تثبیت کنند؛ به عنوان نمونه در جریان بحران کرونا بسیاری از رسانه ها و 
خبرگزاری ها به ویژه خبرگزاری های جناحی منفعل عمل کرده و نتوانستند 
به عنوان یک  و سیما  اطالع رسانی کنند. همچنین صدا  مناسبی  نحو  به 

رسانه مرجع و رسمی با اینکه تالش زیادی داشت ولی در این شرایط باید 
بهتر از این عمل می کرد.

و  رسانه ها  مطلوب  عملکرد  به شاخص های  اشاره  با  دانشگاه  مدرس  این 
خبرگزاری های رسمی، گفت: کانال های رسمی به خصوص در مواقع بحران، 
باید ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی یک بحران را به خوبی تشخیص 

داده و برای آن سناریوهای مناسبی طراحی کنند.
مراحل  برای  رسانه ای  سناریوی  و  استراتژی  طراحی  ضرورت 

مختلف بحران
به عنوان نمونه در بحران کرونا با سه ناحیه و منطقه مهم روبه رو هستیم؛ 
ناحیه »پرجمعیت و پرازدحام ترس« که در این موقعیت ها مردم به شدت 
باید ضمن  این مرحله کانال های رسمی  دچار ترس و دلهره می شوند، در 
اخبار  انتشار  با  نمونه  عنوان  به  کنند؛  غلبه  ایجاد شده  ترس  بر  شفافیت، 
مرتبط با عالیم اصلی بیماری از استرس مردم بکاهند، در حالی که متاسفانه 
باید  می زدند.  دامن  ترس  این  بر  رسانه ها حتی  از  برخی  که  بودیم  شاهد 
بنابراین  استرس زاست؛  بسیار  و  اجتناب  غیرقابل  منطقه  این  که  بدانیم 
رسانه ها باید با مهندسی پیام و اشراف بر این ناحیه و عوارض روانشناختی، 
داشته  مشخصی  استراتژی  و  سناریو  آن  برای  هیجانی،  و  جامعه شناختی 

باشند.
و  ارتباطی  رسانه ای،  سواد  مقوله  همان  یا  و  آموزش«  و  »یادگیری  وی 
عاطفی را ناحیه بعدی عنوان کرد و ادامه داد:  در این ناحیه مردم به تدریج 
توانایی تفکیک خوب از بد و یا جعلی از غیرجعلی را آموخته و همچنین 
قدرت تحلیل پیدا می کنند. در ناحیه یادگیری افراد، قابلیت تفکیک پیدا 
کرده و دانش خود را به روز می کنند. رسانه ها و خبرگزاری ها باید با تمرکز 
در این مرحله برنامه ریزی الزم را داشته باشند و اوضاع را مدیریت کنند. 
رسانه ها باید در شرایط کنونی تمرکز خود را بر یادگیری و آموزش قرار دهند 

زیرا در شرایط فعلی جامعه از ناحیه ترس وارد منطقه یادگیری شده اند.
رسانه ها برای پساکرونا سناریو طراحی کنند

در  گفت:   و  کرد  عنوان  »رشد«  ناحیه  را  ناحیه  سومین  خانقاه،  شکری 
این مرحله خبرگزاری ها باید به مردم بگویند که چگونه از تهدید، فرصت 

بسازند؛ برای مشاغل مختلف در شرایط پساکرونا سناریو و نقشه راه بدهند 
و شرایط و ویژگی های آن را معرفی کنند؛ به عنوان نمونه اعالم کنند که 
برای رعایت بهداشت روانی و شرایط جسمی چه باید کرد؟ صدا و سیما، 
با  جامعه  افراد  مواجهه  آمادگی  باید  اجتماعی  شبکه های  و  خبرگزاری ها 
موضوعات بهداشت فردی، روانی و موارد مربوط به کسب و کار و اشتغال در 

دوران پساکرونا و نقاط ضعف و تهدیدهای آن  را  فراهم کنند.
رسانه های ما رویداد محورند نه فرآیند محور

و  برنامه  آینده،  برای  رسانه ها  که  می شود  دیده  کمتر  اینکه  بیان  با  وی 
استراتژی مشخصی ارائه کنند، تصریح کرد: جامعه و رسانه های ما همچنان 
در مراحل و مناطق ابتدایی مانند ترس و رویداد گیر کرده و علت آن این 
است که رسانه های ما غالبا به صورت رویداد محور عمل می کنند نه فرآیند 

محور.
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: باید با عبور از مرحله ترس و یادگیری، وارد 
مرحله رشد شده و برنامه های مدون ارائه کنیم. در این مرحله باید به دنبال 
اعتمادآفرینی، آرامش آفرینی و ایجاد شوق و امید در جامعه باشیم؛ البته باید 

دقت کنیم که این امیدآفرینی نباید واهی و توخالی باشد.
علت ناموفق بودن اغلب رسانه های کشور در مواجهه با بحران

دکتر شکری خانقاه با تاکید بر اینکه علت ناموفق بودن اغلب رسانه های 
کشور عدم پژوهش محوری و مطالعه مداری است، اظهار کرد:  اگر رسانه ها 
این ویژگی را داشته باشند یقینا می توانند با شیوه ها و ابزار مختلف در جامعه 
منشا اثر باشند و جامعه را برای گذر از این شرایط به خوبی رهنمون شوند. 
رسانه ها باید با بکارگیری شیوه های مختلف و خالقانه، شرایط جدیدی را 

برای جامعه ترسیم کنند.
اهمیت و نقش تاثیرگذار کارکرد آموزشی رسانه ها

این محقق حوزه ارتباطات یکی از کارکردهای رسانه را کارکرد آموزشی 
آن دانست و گفت:  این کارکرد رسانه در کنار کارکردهای خبری و سرگرمی 
باید در  لذا رسانه ها  ایفا می کند.  افزایش آگاهی مخاطب  نقش ویژه ای در 

حوزه آموزشی فعال تر باشد.
کتب  در  صرفا  رسانه ای  سواد  مبحث  اکنون  هم  که  است  حالی  در  این 
آموزش و پرورش تدریس می شود و اگرچه زحمات زیادی برای آن کشیده 
می  شود ولی کفایت نمی کند. سواد رسانه ای و دانش های مرتبط را باید از 
طریق تولید فیلم و کلیپ و اقالم متنوع آموزشی ارتقا داد. به عنوان نمونه 
در شرایط کنونی کلیپ های چند ثانیه ای پخش شده از رسانه ها مخاطب 
از روش های نوین تصویری و مولتی  باید  بنابراین  بیشتری جذب می کند؛ 

مدیا در انتقال پیام استفاده شود.
وی با بیان اینکه مردم هم اکنون منفعل پیام و در موقعیت مارپیچ سکوت 
بد  بگوییم فضا  اگر  به گونه ای است که  اظهار کرد: شرایط  قرار گرفته اند، 
است می گویند فضا بد است و اگر بگوییم فضا و شرایط خوب است می گویند 
شرایط خوب است. زمانی که اکثرا با طیف عظیم تر جامعه و بدون هیچ تفکر 
و اندیشه ای همراهی می کنند، نوعی انفعال و مؤید ضرورت و اهمیت ارتقای 
سطح سواد رسانه ای در جامعه است و در این میان رسانه به عنوان یکی از 

متولیان امر باید نقش موثرتری ایفا کند.
به اعتقاد شکری خانقاه رسانه ها و خبرگزاری ها باید با کارکردهای جدید 
خود  رسالت  این  به  مناسب  کانال های  و  آموزشی  بخش های  طریق  از  و 
بپردازند و در کنار سایر کارکردها و بخش های مختلف باید به ابعاد آموزشی 
توجه بیشتری نشان دهند. باید در کنار کارکردهای اجتماعی به جنبه های 
آموزشی توجه خاصی معطوف شود تا بتوان شاهد رشد و تعالی در جامعه 

بود.

بسیاری از ما نام »خیام« را که می شنویم، تصویری از 
با خط خوش روی آن عبارت  یک کتاب نسبتا قطور که 
برای  »رباعیات خیام« نوشته، در ذهنمان نقش می بندد. 
با  ابیاتی که گهگاهی  یعنی همان  ما »خیام«  از  بسیاری 
صدای خواننده ها می شنویم. البته اگر حواسمان بیشتر به 
تندیس ها  کنار  از  تهران  پارک های  در  و  باشد  اطرافمان 
فقط عبور نکرده باشیم، می دانیم تندیسی که با در ورودی 
اطرافش  و  ایستاده  باال  به  رو  دست های  با  الله  پارک 
است  نیشابوری  خیام  هستند،  شمسی  منظومه  مدارهای 
و ابوالحسن صدیقی این تندیس را به واسطه استاد بزرگ 

بودن خیام در نجوم به این شکل ساخته است.
اما واقعا خیام کیست؟ چقدر او را می شناسیم؟ چقدر در 
مدرسه ها و کتب آموزشی درباره او خوانده ایم که در دنیا 
چقدر شناخته شده بوده و چه تاثیرات مهم و بزرگی را در 

تاریخ ریاضیات، علوم و نجوم داشته است.
 اشعاری که سال ها بعد کشف شدند

خیام در سال های زندگی و حتی تا مدت ها پس از آن به 
عنوان ریاضیدان و فیلسوف شناخته می شد و مورد احترام 
بود. اما مدت ها پس از مرگ او این رباعیات او بود که خیام 
بیشتر  دنیا  کشورهای  دیگر  هم  کشور خودش  در  هم  را 
معروف کرد. خیام شاعر نبوده است و زبان طبیعی، ساده 
و بی آالیشی داشته و در شعر هم از کسی پیروی نمی کرده 
که  ذوق شاعری  واسطه  به  رسد خیام  نظر می  به  است؛ 
داشته، توانسته نکته بینی های فلسفی اش را در قالب شعر 
رباعی  است،  می گفته  رباعی  خیام  این حال  با  کند.  بیان 
ایرانیان اختراع  یکی از سبک های خاص شعری است که 
کرده بودند و از مشکل ترین آن ها نیز است! رباعی دو بیت 
و چهار مصرع دارد که شاعر باید در کالمی کوتاه مقصودی 
که می خواهد را برساند و معموال هم مصرع پایانی تمامی 
نکات را شامل می شود. خیام در این زمینه صاحب سبک 

است و به خوبی توانسته مفاهیم فلسفی که به صورت کلی 
و مبهم هستند را جزئی و قابل درک بیان کند.

می دانند،  منتسب  خیام  به  کتاب  این  از  که  رباعیاتی   
در حدود ۲۰۰ رباعی است. از آن جایی که این اشعار در 
زمان حیات شاعر جمع آوری نشده بوده و پس از آن توسط 
همراهان و نزدیکان پخش شده، اشعاری از دیگران را در 
و  بررسی  با  این حال  با  یافت،  می توان  آن  میان  در  هم 
راستی آزمایی این مورد که ابیات خیام بسیار خاص بودند 
اشعاری که حدس می زدند  نداشتند،  با کسی  و شباهتی 
برای او نیست از کتاب حذف شده، در ابتدا و سال ۱۳۰۳ 
غالمرضا رشید یاسمی از ۳۴۰ رباعی، ۲۴۰ رباعی را قابل 
قبول دانست، پس از او صادق هدایت، محمدعلی فروغی، 
احمد شاملو، علی دشتی و جاویدمقدس صدقیانی نیز روی 
قبول  قابل  را  ابیاتی  هرکدام  و  کردند  کار  خیام  رباعیات 
نداشتند، از همین رو رباعیات خیام با تصحیح های متفاوتی 

در بازار نشر وجود دارد.
رباعیات پای خیام را به غرب باز کرد

افرادی است که در جهان هم بسیار  از آن دسته  خیام 
مورد  هرچیز  از  بیش  او  ادبی  بُعد  اما  می شود،  شناخته 
ادوارد  که  جهت  این  از  آن هم  است،  گرفته  قرار  توجه 
فیتزجرالد در قرن ۱۹ میالدی اشعار خیام را به انگلیسی 
این شاعر  بابی برای معرفی  ترجمه کرد و همین موضوع 
پارسی به غرب شد. با این حال خود فیتز جرالد هم از این 
ترجمه رضایت کامل نداشته و گفته بود که تنها توانسته 
کسی  وقتی  و  برگرداند  انگلیسی  به  را  عبارات  و  کلمات 
او  واقعی خیام آشنا نمی شود،  با چهره  را می خواند  آن ها 
حبابی  به صورت  فقط  می دهم  انجام  من  »آنچه  می گوید: 
در سطح آب پدید می آید و می شکند.« با این حال اشعار 
افراد  که  جایی  تا  دارد،  زیادی  محبوبیت  غرب  در  خیام 
در  را  شاعر  این  نام  بارها  مختلف  عرصه های  در  مشهور 

کتاب  درباره  که  نکته ای  البته  آورده اند.  صحبت های شان 
رباعیاتی که فیتزجرالد ترجمه کرده، وجود دارد این است 
که برخی از پژوهشگران معتقدند این مترجم اشعاری را به 
کتاب اضافه کرده که همین امر باعث شده شناخت صحیح 

و درستی از این شاعر شکل نگیرد.
 خیام شاگرد ابن سینا بوده است؟

برخی خیام را شاگرد ابن سینا و بعضی شاگرد امام موفق 
نیشابوری می دانند. اما اینکه واقعا خیام شاگردی ابن سینا 
این  به  به نظر می رسد،  از ذهن  باشد، کمی دور  را کرده 
دلیل که از نظر زمانی با هم تفاوت داشته اند، با این حال 
در جایی خیام از ابن سینا به عنوان استاد خود یاد می کند، 
اما این کالم بیشتر بعد معنوی داشته، چون در اوایل دوران 
زندگی خیام، ابن سینا و ابوریحان بیرونی به پایان عمر خود 
رسیده بودند، با این حال خیام را جانشین ابن سینا و استاد 

فلسفه مادی، ریاضیات، منطق و متافیزیک می دانند.
و  بیرونی  ابوریحان  ابوعلی سینا،  کنار  در  خیام   
محمدزکریای رازی چهار دانشمندی هستند که در سال 
به  هخامنشی  معماری  سبک  با  مجسمه ای  ایران   ۲۰۰۹
دفتر سازمان ملل متحد در وین فرستاده بود، این مجسمه 

در ورودی سازمان ملل قرار گرفته است.
 معادالتی با بیش از یک جواب

عنوان  به  نیز  بعد  سال ها  و  خودش  زمان  در  را  خیام 
ریاضیدان، فیلسوف و منجم می شناختند. کشفیات او در 
خیام  داشته اند.  اهمیت  بسیار  هندسه  و  جبر  ریاضیات، 
اول، دوم و  بوده که روی معادالت درجه  نخستین کسی 
سوم تحقیق می کند و با انتشار کتاب جبر نشان می دهد 
معادالت درجه سوم ممکن است بیش از یک جواب داشته 
را در  اقلیدسی  از هندسه  او همچنین اصل پنجم  باشند! 
نسخه  تنها  که  کتابی  می کند،  ثابت  نام  همین  به  کتابی 
نگهداری  هلند  در  الیدن  کتابخانه  در  امروزه  آن  کامل 

می شود.
در این ماین اگر دوجمله ای های ریاضی دوران دبیرستان 
را به خاطر بیاورید، آن ها را »دوجمله ای های خیام-نیوتن« 
می نامیدند، از آن جایی که هر دو روی این عبارات مطالعات 
زیادی داشته و قواعدی را در ارتباط با آن ها کشف کرده اند. 
همچنین »مثلث خیام-پاسکال« که رابطه بیان ضرائب دو 

جمله ای ها بود را بیشترمان در دوران تحصیل خوانده ایم.
 وقتی پای خیام به کره ماه باز شد

دارد؟  نام  »خیام«  ماه  حفره های  از  یکی  می دانستید 
می دانستید سیارک ۳۰۹۵ که در سال ۱۹۸۰ کشف شده 
»خیام« نام دارد؟ خیام چهره شناخته شده ای در عرصه 
نجوم است، اما بدون شک مهم ترین کار او سر و سامان 
دادن به گاهشمار ایرانی بوده و برای این کار مدار گردش 
اعشار حساب  رقم  تا ۱۶  را  به دور خورشید  زمین  کره 
سلجوقی  ملک شاه  جالل الدین  دوران  در  خیام  می کند. 

به اصفهان می رود و سرپرستی رصد خانه این شهر را 
بر عهده می گیرد. او ۱۸ سال در این رصد خانه زندگی 
یا  است که گاهشمار جاللی  در همین مدت  و  می کند 

تقویم جاللی را دسته بندی می کند.
 خیام فقط شاعر نیست

با توجه به این که پایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی 
اوست، او را »حجة الحق« می نامیدند و تالیفات بسیاری 
در زمینه های مختلف علمی داشته است. میزان الحکمه 
در زمینه راه حل جبری مساله تعیین مقادیر طال و نقره 
و لوازم االمکنت را درباره دانش هواشناسی نوشته است. 
اقلیدس  کتاب  مصادرات  من  مااشکل  شرح  فی  رسالة 
مهمترین  از  نسبت ها  نظریه  و  موازی  خطوط  مورد  در 
و اثرگذارترین کتاب ها درباره ریاضیات را نوشته و رسالة 
فی البراهین علی مسائل الجبر و المقابله به زبان عربی و 
درباره معادالت درجه سوم نوشته است. خیام همچنین 
کتابی با عنوان »نوروزنامه« دارد که درباره آیین نوروز در 
دربار پادشاهان است که تنها دو نسخه از آن باقی مانده 

که البته هیچ کدام در ایران نیستند.
 هنری که دلش برای فرهنگ نمی تپد

ایرانی در کشور  خیام مثل خیلی دیگر شخصیت های 
خودش به خوبی معرفی نشده و در حد همان خیابان، 
باقی  تندیس ها  برخی  و  دانشگاه، شهرک صنعتی  بلوار، 
مانده است. حتی هالیوود درباره خیام دو فیلم سینمایی 
ساخته که هیچ کدام حق مطلب را به شاعر و ریاضیدان 
نام  پای  رد  می توان  ادبیات  در  این حال  با  نمی کند.  ادا 
خیام را در برخی داستان ها نوشته هوشنگ معین زاده و 

محمدعلی جمال زاده  دید.
منبع: اکو فارس 
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در نشست تصویری با نمایندگان تشکل های دانشجویی؛
رهبر انقالب اسالمی: دولت جوان و حزب اللهی عالج مشکالت کشور است

نمایندگان  با  تصویری  ارتباط  در  انقالب  رهبر 
عالج  را  حزب اللّهی   جوان  دولت  دانشجویی،  تشکل های 
این  معنی اش  البّته  افزودند:  و  دانستند  کشور  مشکالت 
این دولت یک جوان سی ودوساله  نیست که مثاًل رییس 
بانشاط، آماده و در سنیِن  بلکه یعنی دولِت سِرپا،  باشد؛ 

کار و تالش باشد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
و  دانشجو  جوانان  از  مجموعه ای  با  تصویری  نشستی  در 
امیدآفرین  واقعیت های  به  اشاره  با  دانشگاهی،  تشکلهای 
استکبار، جوانان  و  کفر  و  با جبهه ظلم  مقابله  در  کشور 
حقیقی  پرچم  داشتن  نگه  برافراشته  به  را  دانشجویان  و 
آرمانخواهی و مطالبه گری فراخواندند و به بیان ده توصیه 
با پرخاش  مهم درباره مسائلی نظیر تفکیک مطالبه گری 
گسترش  برای  تالش  گفتمان سازی،  ضرورت  بدگویی،  و 
جبهه انقالب از طریق یارگیری، اصالت ندادن به اختالف 
انقالب،  مبانی  در  افکنان  تردید  با  مرزبندی  سلیقه ها، 
سرمایه  مقابل  در  هوشیاری  علمی،  پیشرفت  بر  تأکید 
تبیین مفهوم  بر روی جوانان و همچنین  گذاری دشمن 

صحیح دولِت جوان و انقالبی پرداختند.
علت  به  پروردگار  از  سپاس  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
دانشجویان  با  هرساله  رمضانی  جلسه  برگزاری  استمرار 
آن هم در شرایط کرونا، سخنان دانشجویان را خوب، پخته 
مقایسه  در  مباحث  سطح  گفتند:  و  خواندند  سنجیده  و 
روی  می دهد  نشان  که  بود  باالتر  قبل  مشابه  جلسات  با 

موضوعات فکر و کار شده است.
ایشان با اشاره به سئواالت و ابهامات دانشجویان در این 
دستگاه های  یا  و  منصوبان  خصوص  در  جمله  از  جلسه 
مرتبط با رهبری افزودند: پاسخ ها و توضیحات روشنی در 
این زمینه ها وجود دارد که طبعاً وقت جلسه، بیان همه 
آنها را اجازه نمی دهد اما مسئوالن نمایندگی رهبری در 
دانشگاه ها و بخش های مرتبط با دانشجویان و دانشگاه ها 
در دفتر رهبری باید خود را متعهد به پاسخگویی و رفع 

ابهامات بدانند.
را  دانشجویان  پیشنهادهای  و  اشکاالت  برخی  ایشان 
ناشی از احاطه نداشتن به موضوع مورد بحث خواندند و 
افزودند: برخی پیشنهادها نیز قابلیت کار بیشتر و تصمیم 
بررسی  به جزء  را جزء  آنها  دارد که دفتر رهبری  گیری 

خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفت و شنود رودررو را زمینه 
ساز حل ابهامات و سئواالت دانستند و افزودند: بسیاری از 
مطالب بیان شده درست بود و طرح آنها در این جلسه به 

ایجاد گفتمان الزم و عمومی کمک می کند.
غیر  و  دانشجو  از  اعم  را  کشور  جوانان  مجموعه  ایشان 
دانشجو، مخاطب این جلسه دانستند و تأکید کردند: اصرار 
پیش  این  بر  جوانان  با  شنود  و  گفت  درباره  بنده  مکرر 
ایران  آینده  که  است  استوار  تردیدناپذیر  و  قطعی  فرض 
متعلق به جوانان است و این قشر در آینده کوتاه یا میان 
مدت بسیاری از مدیریت ها و مسئولیت ها را برعهده می 
گیرد، بنابراین هرکس به آینده کشور عالقهمند است، باید 

جوانان را در ساختن هرچه بهتر آینده کمک کند.
از  دیگری  بخش  را  جوانی  طبیعت  انقالب،  رهبر 
زیرساخت منطق گفت وگو با جوانان برشمردند و گفتند: 
طبیعت جوان با عناصری همچون امید، ابتکار، صراحت، 
خطرپذیری و خستگی ناپذیری همراه است که همه این 
اداره جامعه، ضروری و ذی قیمت هستند و  برای  عناصر 
برخی از مشکالت کنونی هم ناشی از فقدان برخی از این 

عناصر است.
رهبر انقالب اسالمی گفت و شنود با جوانان را در شرایط 
افزودند:  و  خواندند  مضاعف  اهمیتی  دارای  کشور  فعلی 
برای هرگونه تصمیم گیری و اقدام باید به موقعیت بسیار 

حساس و مهم کنونی کشور توجه کامل کرد.
خاطرنشان  کشور  موقعیت  به  کلی  نگاهی  در  ایشان 
یک  ایران  مقابل  در  امروز  که  است  این  واقعیت  کردند: 
دارد  وجود  استکبار  و  کفر  و  ظلم  عظیم  و  وسیع  جبهه 
که در تالش است با هر وسیله و ترفند و امکانات، نظام 
اسالمی را وادار به عقب نشینی و تسلیم کند که اگر این 
تمام  گران  بسیار  کشور  آینده  برای  شود،  محقق  هدف 
خواهد شد که البته به فضل الهی و هوشیاری و ایستادگی 

مردم، جبهه استکبار در این هدف ناکام خواهد ماند.
رهبر انقالب هدف اصلی دشمنان از مقابله با ملت ایران را 
جلوگیری از ایجاد یک الگوی جذاب برای ملت ها دانستند 
و افزودند: باید متوجه بود که جمهوری اسالمی در کوران 
نبرد سیاسی، فکری، جنگ نرم و احیاناً برخوردهای سخت 

با جبهه مستکبران قرار داشته و دارد.
بسیار  ظرفیت  به  توجه  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
قدرتمند  جبهه  بر  پیروزی  و  مقابله  برای  کشور  باالی 
ظلم و استکبار را واقعیتی تردیدناپذیر خواندند و گفتند: 
تجربیات نظامی و غیرنظامی ۴۰ سال اخیر به خوبی ثابت 
می کند ملت عزیز ایران ظرفیت پیروزی بر دشمنان عنود 

خود را دارد.
با  ایران در قیاس  افزون تر حرکت علمی  ایشان سرعت 
متوسط جهانی، وجود مجموعه ای عظیم از جوانان پایبند 

به مبانی دینی، اعتقادی و فرهنگِی نظام و حضور تحسین 
برانگیز مردم در هنگام حوادث عمومی و طبیعی از جمله 
کرونا، زلزله و سیل را نشانه های ظرفیت باالی کشور برای 
و  اجتماعی خواندند  و  فرهنگی  علمی،  پیروزی در جهاد 
شده  خوبی  بسیار  کارهای  نیز  فکری  جهاد  در  افزودند: 
که مباحث امروز دانشجویان، گوشه ای از نتایج آن است.

سخنانشان  از  بخش  این  بندی  جمع  در  انقالب  رهبر 
گفتند: مجموعه واقعیاتی که بیان شد نشان می دهد نظام 
اسالمی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، نظامی و دیگر 
زمینه ها ظرفیت بسیار باالیی برای پیروزی در مقابل جبهه 
در  را  امیدی حقیقی  روشن،  واقعیت  این  و  دارد  دشمن 

دل ها ایجاد می کند.
باالی  ظرفیت های  از  دیگر  یکی  اسالمی  انقالب  رهبر 
کشور برای مقابله با جبهه وسیع ظلم و کفر و استکبار را 
احساس قدرت و عزت نهادینه شده در عموم ملت ایران 
با وجود برخی منفی بافانی که منزوی  دانستند و گفتند: 
و در اقلیت هستند و ضعف های خود را به جامعه و نظام 
اسالمی نسبت می دهند، در کشور یک احساس عمومی و 

عمیِق عزت و قدرت وجود دارد.
از  یکی  اینکه  بر  تأکید  با  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
ایجاد  سلطه گر  و  استعماری  قدرت های  مهم  شگردهای 
افزودند:  است،  ملت ها  در  هویتی  بی  و  حقارت  حس 
پیروزی انقالب اسالمی این احساس را در جوانان و ملت 
ایران ایجاد کرد که قادرند یک کار به ظاهر نشدنی یعنی 
قدرت های  حمایت  مورد  استبدادی  حکومت  ریشه کنی 
خارجی بویژه امریکا را انجام دهند و دنیا را متحیر کنند.

و  صریح  ایستادگی  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
قدرتمندانه کشور در برابر زورگویی ها و اقتدار ملی کنونی 
خاطرنشان کردند: البته این نکته مدنظر باشد که دشمن 
از تالش برای تحقیر ملت و مخدوش کردن اعتماد نفس 
دشمن،  تالش های  وجود  با  اما  است  نشده  مأیوس  ملی 

خداوند خالف آن را تقدیر کرده است.
همین  کردند:  خاطرنشان  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
این  مدیریت  نحوه  جمله  از  کرونا  به  مربوط  قضایای 
علمی  تالش های  غرب،  با  مقایسه  در  کشور  در  بیماری 
برای شناخت این ویروس و نهضت عظیم کمک مؤمنانه 
و همچنین پرتاب ماهواره، موجب احساس قدرت و عزت 

بیشتری در ملت ایران شده است.
به  اشاره  با  سخنانشان  ادامه  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
گفتند:  جوان،  مساله  به  توجه  درباره  فراوان  تأکیدهای 
خوشبختانه اکنون توجه ویژه ای برای حضور جوان ها در 
آنان  دیدگاه های  به  و  آمده  وجود  به  مختلف  بخش های 
به چشم  اهتمام  میانی  مدیریت های  در  و حضور جوانان 

می خورد.
در  خوب  اقدامات  برخی  به  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
محیط های دانشجویی و حوزه های علمیه نیز اشاره کردند 
محوری،  مسئله  قالب  در  مسائل  برخی  طرح  افزودند:  و 
فعالیت های  و  بین المللی،  متعدد  مسائل  به  پرداختن 

جهادِی شگفت انگیز از جمله این اقدامات است.
را  جهادی  گروه های  نماینده  گالیه  همچنین  ایشان 
از نمایندگان این  اینکه دستگاه های تصمیم گیر  مبنی بر 
را  آنان  دیدگاه های  و  نمی آورند  عمل  به  دعوت  گروه ها 
حساسیت  به  اشاره  با  و  دانستند  بجا  نمی کنند،  لحاظ 
خاطرنشان  واگذاری ها  موضوع  به  جوان  مجموعه های 

کردند: اصل این اقدام کار خوبی بود و مسئوالن را متوجه 
مسئولیت شان کرد، اما برخی تندروی ها هم در این زمینه 

انجام گرفت.
رهبر انقالب اسالمی، پیگیری مسائل مربوط به خانواده 
دیگر  از  خودجوش،  تشکل های  برخی  در  را  زن  حوزه  و 
تأکید  و  برشمردند  جوان  مجموعه های  خوب  اقدامات 
باید  از مسائل مهمی است که حتماً  این موضوع  کردند: 
یقیناً  زمینه  این  در  زیرا  شود  پیگیری  جدی  صورت  به 

کم کاری های جدی صورت گرفته است.
توصیه  ده  بیان  به  سپس  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
فعال  های  مجموعه  و  جوانان  به  عملی  و  کاربردی 
و  فردی  ابعاد  در  خودسازی  که  پرداختند  دانشجویی 

جمعی، نخستین توصیه بود.
آخرین  به  رمضان  مبارک  ماه  اگرچه  گفتند:  ایشان 
روزهای خود رسیده اما بهترین فرصت برای خودسازی از 
طریق انس با قرآن، نماز با حضور و اول وقت و دعا و تضرع 

است و نباید با اتمام این ماه، ارتباط معنوی قطع شود.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه »ارتقای توانایی های 
فکری، تصمیم گیری و عملیاتی در جوانان« و »عبوِر سالم 
و معنوی قوی است،  بنیه روحی  نیازمند  لغزشگاهها«  از 
افزودند: از جمله این لغزشگاه ها، »ترس، تردید، احساس 

ضعف و انگیزه های ناسالم« است.
جوانان  به  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت  توصیه  دومین 

»تقویت مبانی معرفتی« بود.
ایشان با تأکید بر اینکه »انفعال« و »انحراف« دو آسیب 
بزرگ محیط های جوان به ویژه دانشگاه ها است، گفتند: در 
دارای  که  مسلمان  جوانان  برخی  انقالب  پیروزی  ابتدای 
مبانی معرفتی قوی نبودند، جذب گروه های التقاطی شدند 
و در نهایت هم به روی هم میهنان خود اسلحه کشیدند 
قوی  مبانی  که  جوانانی  اما  رفتند  صدام  پرچم  زیر  به  و 

داشتند، محکم ایستادند.
ایشان به یک نمونه دیگر اشاره کردند و افزودند: برخی 
افراد در ابتدای انقالب بسیار انقالبی عمل می کردند اما به 
دلیل مبانی ضعیف معرفتی اکنون جزو پشیمان ها هستند 
که یکی از مسائل انقالب اکنون همین حضرات پشیمان 

شده هستند.
ویژه  به  دعاهای صحیفه سجادیه  اسالمی  انقالب  رهبر 
برای  را  االخالق  مکارم  دعای  به  موسوم  بیستم  دعای 
را  جوانان  و  ارزیابی  مهم  بسیار  معرفتی  مبانی  تقویت 
به خواندن این ادعیه ی فوق العاده عمیق و تدبر در آنها 

دعوت کردند.
توصیه سوم رهبر انقالب به جوانان میهن »برافراشته نگه 

داشتن پرچم آرمانخواهی و مطالبه گری« بود.
این  از  ای  جلوه  را  دانشجویان  امروز  مباحث  ایشان 
آرمانخواهی خواندند و افزودند: ممکن است همه مطالبات 
قابل اجرا نباشد اما مهم این است که بازگو شود تا اصل 
بسیار با ارزش آرمانخواهی همچنان زنده و پرنشاط بماند 

و اجازه ندهد راه انقالب گم یا منحرف شود.
نهایت  در  و  فساد  رفع  »عدالتخواهی،  انقالب  رهبر 
دانستند  آرمانخواهی  مظاهر  از  را  اسالمی«  تمدن  ایجاد 
بر  تأکید  و  اعتراض  نوعی  طبعاً  گری  مطالبه  افزودند:  و 
مراقب  باید جداً  اما  رفع مشکالت و نقایص موجود است 
و هوشیار بود که نحوه بیان و ارائه مطالبات به گونه ای 
نباشد که اعتراض به نظام تلقی شود و یا دشمن بتواند آن 

را اعتراض به نظام القا کند.
در  دیگر  ای  نکته  بیان  در  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
ضرورت آرمانخواهی یادآور شدند: اگر جوانان مؤمن و پاک 
را  آن  کسانی  است  ممکن  بگذارند،  زمین  را  پرچم  این 
سردست بگیرند که هدفشان ضربه زدن به نظام است نه 

حل مشکالت مردم.
چپ  جریان  البته  افزودند:  زمینه  همین  در  ایشان 
اندیشه  از فقر  مارکسیستی دیگر در دنیا آبرویی ندارد و 
رنج  در  کارآمد  میدانی  نیروی  فقر  و  فقر سیاسی  ورزی، 
است اما به هرحال همیشه ممکن است عده ای با تصاحب 

شعارهای خوب، سوءاستفاده کنند.
چهارمین توصیه مهم رهبری به جوانان و دانشجویان این 
بود که مطالبه گری و انتقاد و اعتراض را با پیشنهادهای 
ماندگار  و  فایده جدی  تا  کنید  همراه  اجرا  قابل  و  خوب 
داشته باشد همچنان که در اسالم نیز نهی از منکر همراه 
خوب  و  راهگشا  پیشنهادهای  بیان  یعنی  معروف  به  امر 

توصیه شده است.
"ضرورت پرهیز از توأم کردن مطالبه گری با پرخاش و 
خامنه ای  اهلل  آیت  توصیه های حضرت  دیگر  از  بدگویی« 

به جوانان بود.
به  ام  کرده  تأکید  مسئوالن  به  همیشه  گفتند:  ایشان 
آنان می  از  اما برخی  بروند  دانشگاه ها و جمع های جوان 
بدگویی  و  تخریب  با  مطالبات  اجتماعات،  این  در  گویند 

ارائه می شود بنابراین فایده ای ندارد.
رهبر انقالب یادآوری کردند: تخریب فضای گفت و گو را 
مسدود می کند، بنابراین مطالبات را با استدالل و منطق 

و بدوِن پرخاش و اهانت مطرح کنید.
"گفتمان سازی در زمینه مسائل مهم نظام و راه حلهای 
به مجموعه های جوانان  انقالب  رهبر  بعدی  توصیه  آنها« 

بود.
ایشان گفتند: از جمله برکات اینگونه جلسات این است 
که مطالب بیان شده به تدریج در افکار عمومی ذهنیت و 
جهت گیری مشخص ایجاد می کند و در نهایت می تواند 
انتخاب  در  عمومی،  اقبال  پرتو  در  و  تبدیل  گفتمان  به 

مدیریت ها تأثیر گذار شود.
رهبر انقالب کمک رسانه ملی در این زمینه را ضرورتی 
تردیدناپذیر دانستند و گفتند: رسانه ملی البته بخش های 
امروز  سخنان  در  که  دارد  هم  انقالبی  و  شاداب  جوان، 
حال  هر  به  اما  بود  نگرفته  قرار  توجه  مورد  دانشجویان 
صدا و سیما باید به دیدگاه های جوانان توجه و در عرصه 

گفتمان سازی به آنها کمک کند.
تبیین  در  زمینه  همین  در  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
اللهی«  حزب  و  جوان  »دولت  و  جوان  حقیقی  معنای 
و  معتقد  دولتی  چنین  به  که  ام  گفته  مکرر  افزودند: 
یک  که  نیست  این  صرفاً  حرف  این  معنای  اما  امیدوارم 
معنای  بلکه  باشد  دولت  رئیس  ساله  چند  و  سی  جوان 
دولت جوان و حزب اللهی یک دولت پای کار، آماده و با 
نشاط است که عالج مشکالت است و می تواند کشور را از 

راه های دشوار عبور دهد.
ایشان افزودند: برخی در سنین باال نیز به معنایی جوان 
با نشاط هستند، مانند شهید بزرگوار حاج  و پر تالش و 
قاسم سلیمانی که بیشتر از ۶۰ سال داشت اما اگر شهید 
مسئولیت  در همان  نیز  دیگر  ده سال  تا  را  او  نمی شد، 

حفظ می کردم.

و  »یارگیری  جوانان  به  رهبری  توصیه  ششمین 
گسترش جبهه انقالب در میان کسانی بود که به مبانی 

پایبندند."
اما  معتقدند  انقالب  مبانی  به  برخی  افزودند:  ایشان 
ممکن است در برخی موارد با شما اختالف سلیقه داشته 
باشند، آنها را طرد نکنید و هرچه می توانید جبهه انقالب 

را با جذب اینگونه افراد وسعت دهید.
و  جوانان  به  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت  هفتم  توصیه 
دانشجویان، »مرزبندی صریح و با قدرت و بدون مماشات« 
در مقابل تردیدافکنان در مبانی انقالب بود که نشانه های 
پیشرفت کشور را انکار و با تزئین دشمن، راه های غلط را 

به عنوان راه حل مسائل کشور بیان می کنند.
ایشان تردیدافکنی را ستون فقرات کار فرهنگی دشمن 
بر  تأکید  با  و  خواندند  انقالب  علیه  نرم  کار  اساس  و 
اینکه باید در مقابل کسانی که به این کار دشمن کمک 
می کنند ایستاد، گفتند: با وجود هزینه های سنگینی که 
و  تزیین  برای  متمادی  سال های  طول  در  آمریکایی ها 
القای چهره ای جذاب از خود انجام داده اند، امروز کشور و 

نظام آمریکا در بخش مهمی از دنیا منفورند.
در  آمریکا  پرچم  زدن  آتش  از  اسالمی  انقالب  رهبر 
از کشورهای دنیا و حتی در داخل خود آمریکا  بسیاری 
یاد  رژیم  این  از  ملت ها  نفرت  مصادیق  از  یکی  به عنوان 
برخی  رؤسای  حتی  ملت ها،  بر  عالوه  افزودند:  و  کردند 
بیان  را  دلشان  وقتی حرف  نیز  آمریکا  دولت های همکار 
به آن  و  آمریکا متنفر  از دولتمردان و حکومت  می کنند 

بی اعتماد و بی اعتنا هستند.
ایشان بخشی از نفرت کنونی از آمریکا را ناشی از رفتار 
از جمله رئیس جمهور و وزیر خارجه  مسئوالن فعلی آن 
کم مایه، پرحرف، بی منطق و مهمل گوی این رژیم دانستند 
و خاطرنشان کردند: البته علت نفرت از آمریکا فقط این 
از جمله  آمریکا  بلندمدت  عملکرد  به  بلکه  نیست  مساله 
به  کمک  تروریست پروری،  بی عدالتی،  جنایت،  کشتار، 
دولتهای مستبد و بدنام، حمایت بی دریغ از ظلم روزافزون 
رژیم صهیونیستی و اخیراً مدیریت افتضاح در قضیه کرونا 

برمی گردد.
از  در کشورها  اهلل خامنه ای جنگ افروزی  آیت  حضرت 
از دیگر دالیل منفور  را  افغانستان، عراق و سوریه  جمله 
صریحاً  آمریکایی ها  افزودند:  و  برشمردند  آمریکا  بودن 
می گویند در سوریه نیروی نظامی پیاده کردیم چون آنجا 
نفت وجود دارد البته آنها نه در عراق نه در سوریه ماندنی 
تردید  بدون  و  شوند  خارج  آنجا  از  باید  قطعاً  و  نیستند 

اخراج خواهند شد.
رهبر انقالب اسالمی در هشتمین توصیه خود با تأکید 
کشور،  علمی  شتاب  و حفظ  علمی«  »پیشرفت  ادامه  بر 
اهمیت  به  را  دانشگاه ها و محیط های علمی و تحقیقاتی 
علم در اقتدار کشور توجه دادند و گفتند: پیشرفت علمی 
با هدف سود کوتاه مدت شخصی ارزش چندانی ندارد. علم 
باید در خدمت پیشرفت کشور و گشایش افق های آینده 
نقطه ای  به  گفتیم  قبل  سال  چند  همچنان که  تا  باشد 
برسیم که محققان برای استفاده از تازه های علمی ناگزیر 

از یادگیری زبان فارسی باشند.
نهمین توصیه حضرت آیت اهلل خامنه ای ناظر به مساله 

حجاب و حیاء اسالمی در دانشگاه ها بود.
ایشان گفتند: بنده در این زمینه دغدغه دارم و خواهش 
می کنم که مسئوالن و رؤسای دانشگاه ها و وزارتخانه های 
مربوط و به ویژه خود دانشجویان و دختر خانم ها به مساله 
حجاب و فاصله گذاری بین زن و مرد که مورد تأکید اسالم 
دانشگاهها  در  را  شرعی  موازین  و  بدهند  اهمیت  است 

رعایت کنند.
دهمین و آخرین نکته رهبر انقالب اسالمی، »مراقبت از 
جوانان و جلوگیری از سربازگیری دشمن از جامعه جوان 

کشور« بود.
ایشان افزودند: همه و به ویژه مجموعه هایی که با مسائل 
جوانان سر و کار دارند بدانند همچنانکه مساله جوان برای 
آینده کشور و نظام اسالمی اهمیت دارد، دشمن نیز برای 
تخریب و به زانو درآوردن انقالب به آن اهمیت می دهد 
برنامه ریزی می کند  و  کار  از جوانان  برای سوءاستفاده  و 
به  برنامه های خود  اجرای  برای  نیز  مواردی  البته در  که 

عواملی در داخل کشور نیاز دارد.
از  نمونه هایی  به  اشاره  با  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
مانند  ایرانی  از جوان  استفاده  برای سوء  طراحی دشمن 
یا  و  کشور  به  کردن  پشت  به  عناصر  برخی  کردن  وادار 
و  سیاسی  تبلیغاتی،  عناصر  به عنوان  افرادی  از  استفاده 
به  که  باشند  مراقب  باید  همه  کردند:  تأکید  تحلیل گر 

سربازگیری دشمن از جامعه جوان کشور کمک نشود.
به  اشاره  با  سخنانشان  پایان  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
دعای همیشگی خود برای هدایت و سعادت جوانان و حل 
مشکالت اشتغال و ازدواج آنان، گفتند: به توفیق الهی و به 
دعای حضرت ولی عصر ارواحنا فداه مطمئناً فردای جامعه 

جوان ما از امروز آن بهتر خواهد بود.
از  تن  هفت  اسالمی  انقالب  رهبر  سخنان  از  پیش 
نمایندگان تشکلهای دانشجویی، دیدگاه ها و دغدغه های 

خود را بیان کردند.
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اعالم فهرست جدید کاالهای آسیب رسان سالمت
 رئیس گروه عوامل خطر بیماری های غیر واگیر وزارت 
بهداشت ضمن توضیح درباره فهرست جدید کاالهای 
آسیب رسان سالمت، همزمان با اعالم این فهرست، از 
وزرای علوم و آموزش وپرورش نیز خواسته شده که این 
کاالها از بوفه ها، غذاخوری ها و.. در مدارس و دانشگاه ها 

جمع آوری شود.
کاالهای  تعداد  خصوص  در  پریانی  عباس  دکتر 
در  کاالها  این  گفت:  سالمت،  به  آسیب رسان 
روغن ها،  دسته  در  خود  خاص  گروه بندی های 
کاالی  دخانیات،  نوشیدنی ها،  گوشتی،  فرآورده های 
آرایشی، داروهایی با احتمال سوء مصرف، سس ها و... 

تقسیم بندی می شوند.
کاالهای  موارد  در  افزایشی  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
آسب رسان به سالمت نداشتیم، افزود: در برخی موارد 
دیگر  کاالی  جایگزین  رسان  آسیب  کاالی  یک  نیز 
می شود. این موضوع نیز به دلیل رصد سالیانه تولیدات 
کاالی  یک  مصرف  میزان  برآورد  یا  و  جدید  کاالهای 

خاص است.
آسیب رسان  کاالهای  فهرست  تعیین  کارگروه  مسئول 
میزان  کاالها  بررسی  در  اینکه  بر  تاکید  با  سالمت، 
اظهار  قرار می گیرد،  به کل جامعه مدنظر  آنها  آسیب 
کرد: ممکن است کاالیی به صورت فردی برای شخصی 
آسیب رسان باشد یا نباشد، ولی این موضوع مالک ما 
نیست و ما به کل جامعه و شیوع بیماری های غیرواگیر 
نگاه می کنیم و یکی از عواملی که سبب بودن نام کاال 
در فهرست آسیب رسان ها می شود، میزان مصرف کل 
فهرست  شکل گیری  اینکه  به  اشاره  با  است.وی  آن 
کاالهای آسیب رسان به سال ۹۰ بازمی گردد، تصریح 
کرد: تبلیغ کاالهایی که در این فهرست هستند، ممنوع 
است. زمانی که اسامی این اقالم وارد فهرست کاالهای 
آسیب رسان شود برخی از آنها به کمیته ای برای بستن 

عوارض و مالیات می رود.
بهداشت  وزارت  پیگیری  در خصوص  ادامه  در  پریانی 
از  سالمت  آسیب رسان  کاالهای  تبلیغات  عدم  برای 

شبکه های تلویزیونی، گفت: همکاران ما در دانشگاه های 
به  را  یا موضوعات  داده  را  تذکرات الزم  علوم پزشکی 
وزارت ارشاد گزارش می دهند و سعی می کنیم از این 
طریق از تبلیغ آنها جلوگیری کنیم البته؛ مواردی هم 
پیگیری های قضایی سپرده  به دست  وجود داشته که 
مختلف  استان های  در  اقدامات  این  نتایج  است.  شده 
هماهنگی  یزد  استان  در  مثال  طور  به  است.  متفاوت 
مناسبی بین دانشگاه علوم پزشکی، قوه قضاییه و وزارت 
ارشاد وجود دارد که به شدت این قانون اجرا می شود. 
این  قاضی  استنباط  است  ممکن  نیز  مواقع  برخی  در 
باشد که اقدام صورت گرفته تخلف است و جرم نیست.

متاثر  تنها  واگیر  غیر  بیماری های  اینکه  بیان  با  وی 
بیماری های  منشاء  کرد:  تصریح  نیست،  عامل  یک  از 
غیرواگیر عوامل خطر هستند که بخشی از آن تغذیه ای 
و...  سن  دخانیات،  از  استفاده  تحرک،  عدم  اما  است، 
با  تنها  توان  نمی  بنابراین،  داشت.  خواهند  نقش  نیز 
نگاه به بخش تغذیه و مصرف یا عدم مصرف کاالهای 

غیرواگیر  بیماری های  میزان  مورد  در  آسیب رسان 
صحبت کرد، ولی مسلما مصرف غذاهای پرچرب و پر 
کالری یکی از عوامل بروز بیماری های غیرواگیر است 
این فهرست آن را کاهش  با اعالم  که سعی می کنیم 

دهیم.
وی افزود: همزمان با اعالم این فهرست به وزرای علوم 
از  کاالها  این  که  می کنیم  اعالم  آموزش وپرورش  و 
و دانشگاه ها جمع  و.. در مدارس  بوفه ها، غذاخوری ها 

آوری شود.
تاکید کرد: کاالهای موجود در فهرست  پایان  وی در 
آسیب رسان ها، کاالهای ممنوعه نیستند، یعنی مصرف 
و  مستمر  مصرف  نمی کند.  ایجاد  مشکلی  آنها  کم 
کودکان  مانند  گروه ها خاص  در  آن  یا مصرف  و  زیاد 
باشد. همچنین مصرف  تاثیرات منفی داشته  می تواند 
این اقالم در دوره کودکی می تواند سبب تغییر ذائقه 
در بزرگسالی شود و عادت به مصرف غذاهای پرچرب 

و پرشیرین و... را در فرد به وجود آورد.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی 
رعایت  با  و رستوران ها  فعالیت هتل ها  آغاز  از  پایتخت 
رمضان  مبارک  ماه  از  بعد  بهداشتی  پروتکل های  تمام 
خبر داد. سرهنگ نادر مرادی در تشریح این خبر اظهار 
کرد: با اجرای دستور العمل های بهداشتی مقابله با کرونا 
برای کسب و کارهای مختلف، رستوران ها و هتل ها جزو 
مشاغلی هستند که بیشترین محدودیت ها بر آنها اعمال 
زمان  ماه   ۲ به  نزدیک  گذشت  از  پس  اما  است  شده 

بازگشایی این اصناف مشخص شد.
 وی در ادامه بیان کرد: برابر اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا 
هتل ها و رستوران ها با رعایت پروتکل های بهداشتی بعد 
از ماه مبارک رمضان به صورت کامل بازگشایی می شوند. 

این مقام انتظامی بیان کرد: رستوران ها به صورت بیرون 
بر فعالیت خود را از ۱۵ اردیبهشت ماه آغاز کرده بودند 
را  خود  فعالیت  می توانند  اماکن  این  ابالغیه  این  با  اما 
با پذیرش مشتری در محل نیز ادامه دهند، هتل ها نیز 
پذیرش مسافر را آغاز و خدمات رستورانی را نیز بعد از 
معاون  گرفت.  از سر خواهند  رمضان  مبارک  ماه  پایان 
نظارت بر اماکن عمومی پایتخت در پایان با بیان اینکه 
این مصوبه تنها در مورد رستوران ها و هتل ها است، خاطر 
نشان کرد: در حال حاضر فعالیت دیگر مشاغل پر ریسک 
که قباًل ممنوعیت آن اعالم شده بود پا برجا بوده و پلیس 
با موارد تخلف  با کرونا  برابر مصوبات ستاد ملی مقابله 

برخورد خواهد کرد.

فردی که با استفاده از سالح شکاری اقدام به قتل 
یک مرد ۴۰ ساله در باقرشهر کرده بود، دستگیر 

شد.
سال  ماه  شهریور  پانزدهم  روز   ۱۵ ساعت  حوالی 
۹۶ از طریق تماس شهروندان با مرکز فوریت های 
به  منجر  تیراندازی  فقره  یک  وقوع   ۱۱۰ پلیسی 
باقرشهر اطالع داده شد که  قتل در میدان اصلی 
به  باقرشهر   ۱۷۵ کالنتری  ماموران  آن  دنبال  به 
و  محل  در  ماموران  حضور  با  شدند.  اعزام  محل 
دهم  ادره  کارآگاهان  به  موضوع  اولیه  خبر  تأیید 
ویژه قتل پلیس آگاهی اطالع داده شد و آنان به 

همراه تیم بررسی صحنه جرم وارد محل شدند.
انجام  و  محل  در  آگاهی  ماموران  حضور  با 
 ۴۰ هاشم  نام  به  متوفی  هویت  اولیه  بررسی های 

ناحیه  از  وی  که  شد  مشخص  و  شناسایی  ساله 
یک  از  شده  شلیک  گلوله  اصابت  مورد  سینه 
سالح شکاری قرار گرفته است. در ادامه نیز جسد 
مقتول به پزشکی قانونی منتقل شد تا بررسی های 

تکمیلی در این خصوص انجام شود.
انجام  به  اقدام  نیز  آگاهی  پلیس  ماموران  همزمان 
عینی  شاهدان  با  گفت وگو  و  میدانی  تحقیقات 
کرده و موفق شدند که هویت متهم به قتل به نام 
هرمز ۵۰ ساله را شناسایی کردند و مشخص شد 
هرمز و هاشم با هم دیگر دوست هستند و بر سر 
درگیری  این  و  درگیر شده  با هم  مالی  اختالفات 
هم در نهایت منجر به قتل شده است. با کسب این 
اطالعات دستور دستگیری قاتل فراری صادر شد و 

هرمز تحت تعقیب قرار گرفت.

پرونده،  این  به  از رسیدگی  ماه  با گذشت چندین 
از  گیری  بهره  با  آگاهی  پلیس  ماموران  سرانجام 
اقدامات  انجام  با  و  جرم  کشف  علمی  روش های 
پیچیده مخفیگاه قاتل را در یکی از شهرهای غربی 
کشور شناسایی کردند که با هماهنگی و اخذ نیابت 
قضایی راهی محل شده و در تاریخ ۱۷ اردیبهشت 
ماه هرمز در مخفیگاهش دستگیر و به مقر پلیس 
از محل اختفای  بازرسی  منتقل شد. همچنین در 
سالح  خشاب  دو  شکاری،  سالح  قبضه  یک  وی 
کالشینکف و ۹۹ فشنگ جنگی سالح کالش و ۹ 

فشنگ کلت کمری کشف و ضبط شد.
با انتقال متهم به مقر انتظامی وی تحت بازجویی 
گفت:  دوستش  قتل  به  اعتراف  با  و  گرفته  قرار 
دوستم  به  تومان  میلیون   ۵۰ مبلغ  قبل  مدتی 

قرض دادم و قرار شد موعد مقرر وجه را پرداخت 
و  کردم  مطالبه  را  پولم  مدتی  با گذشت  اما  کند، 
به من  انگار  نه  انگار  و  پرداخت آن طفره رفت  از 
کردم  طلب  را  پولم  باز  جنایت  روز  است.  بدهکار 
ولی جر و بحثمان باال گرفت و من هم با سالحی 
اش  سینه  به سمت  تیر  یک  داشتم  همراه  به  که 

شلیک کردم و بالفاصله متواری شدم.
این  تایید  با  پایتخت  پلیس  رسانی  اطالع  مرکز 
خبر اعالم کرد: با توجه به دستگیری قاتل متواری 
مالی  اختالف  انگیزه  به  قتل  به  صریح  اعتراف  و 
با  متهم  ممنوعه،  فشنگ های  و  سالح  کشف  و 
صدور قرار قانونی از سوی مقام قضایی برای انجام 
تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان اداره دهم 

قرار گرفت.

هتلهاورستورانهاچهزمانیبازگشاییمیشوند؟

رفیق کشی به خاطر ۵۰ میلیون

لغو مراسم روز قدس

 در سراسر کشور
دلیل  به  گفت:  اسالمی  تبلیغات  سازمان  هماهنگی  شورای  مقام  قائم 
رهبر  ویژه سخنرانی  برنامه  قدس  روز  در  امسال  بیماری،  شیوع  شرایط 

انقالب خطاب به امت اسالمی را خواهیم داشت.
برای بهره مندی حداکثری از این بیانات در هیچ جای کشور مراسمی با 

عنوان روز قدس نخواهیم داشت.
راهپیمایی خودرویی نمادین در تهران هم به لحاظ محدودیت های ناشی 

از شیوع کرونا برگزار نخواهد شد.
در روز عید فطر ، تنها برنامه، برگزاری نماز عید سعید فطر در مساجد 

شهرهای سفید و نه در مصالهای عمومی خواهد بود.

راز تونل مخفی در بازار مولوی فاش شد
 رکنا نوشت: اعضای یک باند 3 نفره در تهران با حفر تونل و خراب کردن 

دیوارهای مغازه ها اقدام به سرقت از مغازه های بازار تهران می کردند.
قبل  چندی  گفت:  مولوی   ۱۱۶ کالنتری  رییس  اسدی  مهدی  سرهنگ 
به کالنتری عنوان کردند مغازه  با مراجعه  بازار مولوی  از کسبه  تعدادی 
قرار  سرقت  هدف  دیوارها  کردن  سوراخ  و  تونل  حفر  شیوه  به  هایشان 

گرفته است.
وی افزود: ماموران با حضور در محل سرقت ها متوجه شدند مغازه هایی 
که هدف سرقت قرار گرفته، مغازه های مس فروشی و مس سازی است 

که ارزش مالی این سرقت ها میلیاردی گزارش شده است.
ادامه داد: ماموران که احتمال می دادند که نگهبانان  این مقام پلیسی 
یا باربرهای این منطقه در این سرقت ها نقش داشته اند مشخصات این 
افراد را مورد بررسی قرار دادند که پی بردند یکی از باربرها در این منطقه 
به  اهواز دست  به همین شیوه »حفر و تخریب دیوار« در  ۵ سال قبل 

سرقت زده است.
مقام  هماهنگی  با  ماموران  داشت:  اظهار  مولوی   ۱۱۶ کالنتری  رییس 
قضایی به سراغ تنها مظنون این پرونده سرقت رفته و جوان 33 ساله را 
که معروف به طوفان است را دستگیر کردند که متهم ابتدا خود را بی 
گناه می دانست اما وقتی فیلم دوربین مداربسته پیش روی این سارق 

سابقه دار قرار گرفت به ناچار لب به سخن باز کرد.
سرهنگ اسدی گفت: در فیلم های دوربین مداربسته ۲ جوان که صورت 
شان را پوشانده بودند همراه طوفان دست به سرقت از مغازه ها زدند که 
عملیات  در  ماموران  و  دهد  لو  را  آنها  طوفان  تا  بود  کافی  فیلم  همین 

دیگری ۲ سارق ۲۵ و 3۰ ساله را دستگیر کردند.
وی در پایان ادامه داد: متهمان به سرقت یک میلیارد و ۵۰۰ هزار تومانی 
از مغازه های مس فروشی در بازار تهران اعتراف کردند و در ادامه با دستور 
مقام قضایی متهمان در اختیار ماموران پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند.

قاتل برای دلداری به خانه مقتول برگشت
از  پس  بود،  کرده  دورشان  اقوام  از  یکی  قتل  به  اقدام  که  جوانی  مرد 

بازگشت به محل جنایت دستگیر شد.
پنجشنبه هفته گذشته که مصادف با شب ۲۱ ماه رمضان بود خبر قتل 
به ماموران کالنتری  از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰  یک پیرزن 
شهرک ولیعصر اطالع داده شد که درپی آن ماموران کالنتری به خانه این 

پیرزن رفته و تحقیقات خود را آغاز کردند.
در  مقتول  پسر   ، اولیه  تحقیقات  انجام  و  محل  در  ماموران  حضور  با 
اظهارات خود به ماموران پلیس گفت: چند ساعتی بود از مادرم که تنها 
تماس  او  با  و  شدم  نگران  همین  برای  نداشتم،  خبر  کرد،  می  زندگی 
گرفتم. اما او پاسخگو نبود و به همین دلیل به خانه مادرم رفتم و وقتی 
به آنجا رسیدم، با جسد او در حالی که گلویش بریده شده بود، روبه رو 
شدم. همچنین حدود ۵۰ میلیون تومان از طالهای مادرم نیز به سرقت 

رفته است.
با کسب این اطالعات بالفاصله کارآگاهان پلیس آگاهی و بازپرس کشیک 
قتل سر صحنه جرم رفته و در حالیکه تحقیقات ادامه داشت، ماموران 
کالنتری به یکی از بستگان مقتول که به محل حادثه آمده بود، مشکوک 
شدند. پسر مقتول به ماموران کالنتری گفت که این پسر، نوه دایی اش 
است و برای تسکین دادن به اینجا آمده است، اما دقایقی بعد ماموران 
کالنتری به چهره و رفتار این پسر جوان مشکوک شدند چرا که او مرتب 

عرق می ریخت و به شدت سراسیمه بود.
با  ماموران   ، داشت  سن  سال   ۲8 که  مردجوان  وضعیت  به  توجه  با 
هماهنگی مقام قضایی او را دستگیر کرده و تحت بازجویی قرار دادند، اما 
وی منکر هرگونه قتل و جنایت شد، اما با توجه به اظهارات متناقض، این 
فرد ۲8 ساله تحت بازجویی های تکمیلی قرار گرفت اما همچنان منکر 
ماجرا شد. بررسی سوابق این فرد نیز نشان داد که مرد جوان قبال به دلیل 

سرقت لوازم خودرو بازداشت شده است.
به  کالنتری،  در  با حضور  متهم  دوست  اینکه  تا  داشت  ادامه  تحقیقات 
ماموران گفت: روزی که این پیرزن کشته شد، من با متهم بودم وبا هم 
بیرون رفتیم. او به من گفت که برویم آبمیوه و بستنی بخوریم و در این 
حین هنگامی که موبایلش را از جیبش درآورد ناگهان انگشتر طالیی از 
جیبش افتاد. او هیچ حرفی نزد و انگشتر را دوباره داخل جیبش گذاشت. 
وقتی می خواست پول آبمیوه را حساب کند، این بار یک النگوی طال از 
جیبش افتاد. تا اینکه او به من گفت خبری شنیده که افرادی به بهانه 
دادن بسته حمایتی وارد خانه پیرزنی تنها شده و او را کشته اند. وقتی 
ماجرای این جنایت را شنیدم تصمیم گرفتم این حرف ها را به پلیس 

بگویم شاید سرنخی برای کشف جنایت شود.
با کسب این اطالعات متهم بار دیگر مورد بازجویی قرار گرفت و این بار 
به جرم خود اعتراف کرد و گفت: مقتول عمه پدرم بود و تنها زندگی می 
آنجا می رفتم،  به  بار که  و آمد داشتیم. هر  به خانه اش رفت  ما  کرد. 
طالهایش را می دیدم و وسوسه می شدم. تا اینکه باالخره تصمیم گرفتم 
به  داد. من هم  انجام می  آن زن طب سنتی  را سرقت کنم.  آن طالها 
همین بهانه به خانه اش رفتم. وارد خانه شدم و با چاقوی میوه خوری 
با  او را کشتم. طالهایش را برداشتم و دستگاه دوربین مداربسته را هم 
خودم بردم. مرکز اطالع رسانی پلیس پیشگیری پایتخت با اعالم این خبر 
گفت:»در حال حاضر متهم در بازداشت به سر می برد و تحقیقات در 

رابطه با وی همچنان ادامه دارد.

خودکشی زن جوان به خاطر کرونا
ایران نوشت: زن جوان به خاطر ترس از ابتال به ویروس کرونا خود را از 

خانه اش در طبقه ششم به پایین انداخت و جان باخت.
ویروس  زمان شیوع  از  نسترن  تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که  در 
اما  بود.  را حبس کرده  داخل خانه خود  ماه  و 3  نکرده  ترک  را  کرونا خانه 
نگرانی و ترس زن 3۵ ساله از ابتال به کرونا به حدی بود که با وجود آنکه هیچ 

مشکل روحی و روانی نداشت، قرص آرامبخش مصرف می کرد.
تا اینکه با وخامت حال روحی نسترن، همسر او به ناچار به سراغ خانواده وی 
رفت و از آن ها کمک خواست. روز حادثه خانواده نسترن به خانه او می آیند تا 
با دخترشان صحبت کنند تا شاید ترس او کمتر شود، اما صحبت های آن ها 
نیز بی نتیجه می ماند و زمانی که آن ها داخل پذیرایی نشسته اند نسترن به 

اتاق خواب می رود و خود را از طبقه ششم به پایین می اندازد.

مورد مسائلی که  تربیت مدرس در  دانشگاه  دانشیار 
ورزشکاران  در  ویروسی  های  عفونت  به  ابتال  احتمال 

حرفه ای را افزایش می دهد، توضیح داد.
مهدیه مالنوری شمسی در گفت و گو با ایسنا، در مورد 
احتماالت ابتال به عفونت -های ویروسی در ورزشکاران 
حرفه ای، اظهار کرد: بعضی از شاخص  های سیستم 
ورزشکاران  عموما  و  ای  حرفه   ورزشکاران  در  ایمنی 
رشته  های استقامتی که فعالیت های ورزشی طوالنی  
مدت باالی ۲ ساعت دارند و یا حتی ورزشکارانی که به 
صورت شدید تا حدود یک ساعت فعالیت ورزشی مداوم 
ابتدایی  ساعات  در  ویژه  به  گذارند  سر می   پشت  را 
بعد از انجام یک وهله فعالیت، تحت تاثیر قرار می گیرد 
و اصطالحا می تواند منجر به ایجاد پنجره باز سیستم 

ایمنی و افزایش احتمال ابتالی افراد به عفونت شود.
در  موثرتر  عاملی  ورزشی  فعالیت  زمان  مدت 

تضعیف سیستم ایمنی بدن
وی ادامه داد: باید توجه داشت که مدت زمان فعالیت 
ورزشی عامل موثرتری در تضعیف سیستم ایمنی بوده 
مجاری  های  عفونت   دچار  که  ورزشکارانی  عموما  و 

تنفسی فوقانی می شوند، در محیط تمرین دچار عفونت 
شده و این مشکل منجر به کاهش عملکرد در آن  ها 
خواهد شد و تمرین را مختل و از شرکت در مسابقه با 

بهترین عملکرد جلوگیری می  کند.
افزایش احتمال ابتال به عفونت بر اثر دم و بازدم  

های عمیق و تعداد تنفس باال
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه مشکالت 
تغذیه  ای، استرس و شرایط محیطی نامتعارف )سرد، 
دیگر  عوامل  و  ارتفاع(  در  مسابقه  یا  تمرین  و  گرم 
تشدید کننده سرکوب سیستم ایمنی هستند و احتماال 
گفت:  کرد،  خواهند  عفونت  به  مستعد  را  ورزشکاران 
تضعیف سیستم ایمنی موجب فعال شدن ویروس  های 
مخفی مانند تب خال و یا موجب ابتال به عفونت  های 
جدید در ورزشکاران خواهد شد. دم و بازدم  های عمیق 
)عمق تنفس باال( و تعداد تنفس باال احتمال ابتال به 
عفونت را افزایش می  دهد و مطالعات نشان داده  اند 
یک ساعت تمرین ورزشی در فضای سرپوشیده باعث 
فوقانی در  تنفسی  افزایش کلونی ویروسی در مجاری 

ورزشکاران شده است.

ورزشکاران رشته  های استقامتی؛ مستعد عفونت 
و سرماخوردگی

مالنوری ادامه داد: سلول  های سفید خون بخش مهمی از 
سیستم ایمنی هستند که در جریان پیشگیری از عفونت  
ایفا می کنند و  با عفونت نقش بسزایی را  ها یا مبارزه 
خستگی، بیماری  های ویروسی و سندرم  بیش  تمرینی 
با تغییرات سلول  های سفید خون همراه است، بنابراین 
ورزشکاران رشته  های استقامتی از ذخایر نوتروفیل مغز 
استخوان کمتری برخوردار هستند که در نتیجه ورزشکار 

مستعد عفونت و سرماخوردگی خواهد شد.
در  که  هایی  شاخص   از  دیگر  یکی  وی  گفته  به 
ورزشکاران تحت تاثیر قرار می- گیرد لنفوسیت  ها بوده 
که در پژوهشی نشان داده است که سطوح لنفوسیت  
ها در انتهای فصل در فوتبالیست  ها کاهش یافته است 
و همچنین باال رفتن سطوح مونوسیت  ها که شاخص 

عفونت مزمن بوده در ورزشکاران مشاهده شده است.
اینکه  به  اشاره  با  مدرس  تربیت  دانشگاه  دانشیار  این 
نشان  کیناز  کراتین  سطوح  معمول  از  بیش  افزایش 
های  فعالیت  دنبال  به  که  است  عفونت  خطر  دهنده 

شدید در ورزشکاران حرفه ای رخ خواهد داد، اظهار 
کرد: همچنین سطوح پایین IgA بزاقی نشان  دهنده 
این است که ورزشکار در معرض عفونت مجاری تنفسی 

فوقانی قرار دارد.
شاخص های بیش تمرینی

 مالنوری با بیان اینکه افزایش سایتوکاین  های التهابی 
در خون )افزایش مزمن IL-۶ در خون دونده استقامتی( 
نشان  دهنده  و کاهش سایتوکاین  های ضدالتهابی 
شاخصی از بیش تمرینی است، گفت: همچنین افرادی 
که پلی مورفیسم  های مشخصی از ژن IL-۶ را دارند 
بیشتر گرفتار عفونت مجاری تنفسی فوقانی می- شوند 
و  سطوح جریان خونی برخی از شاخص  های تغذیه ای 
شامل مواد معدنی، مانند آهن، مس، روی و... ویتامین  
هایی مانند ویتامین B۱۲، ویتامین D و اسید فولیک 
می توانند عملکرد سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی را 
در ورزشکاران حرفه ای تحت تاثیر قرار دهند و عالوه 
بر آن آب رسانی مناسب، مصرف آنتی اکسیدان -ها، 
کربوهیدرات  و پروبیوتیک ها از فرآیند تضعیف سیستم 

ایمنی در ورزشکاران پیشگیری می  کنند.

چهزمانیعفونتهایویروسیدرورزشکارانافزایشمییابد؟
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میزان مناسب ورزش در طول 

هفته چقدر است؟
 

یک متخصص پزشکی ورزشی در مورد میزان مناسب ورزش در طول 
هفته برای افراد مختلف توضیح داد.

آزاده حکاک زاده در گفت و گو با ایسنا در مورد میزان مناسب ورزش 
در طول روز و هفته، اظهار کرد: این روزها که در خانه ورزش می کنید 
باید خودتان حجم و میزان ورزش خود را مدیریت کنید و باید بدانید 
که میزان فعالیت بدنی توصیه شده برای افراد باالی ۱۸ سال معادل 
۱۵۰ دقیقه فعالیت هفتگی است اما این مسئله شرایط خاصی دارد 

که باید رعایت شود.
وی ادامه داد: ورزش هوازی بهتر است برای پنج روز در هفته با شدت 
متوسط به مدت ۳۰ دقیقه در روز باشد که می تواند به صورت زمان 
های تقسیم بندی شده در چند نوبت حداقل ۱۰ دقیقه ای و ممتد 

باشد.
این متخصص پزشکی ورزشی با اشاره به اینکه راه رفتن با سرعت-۱۰۰

۸۰ گام در دقیقه در افراد مبتدی توصیه می شود، عنوان کرد: باید به 
تدریج به سرعت گام ها افزوده شود اما در عین حال از ورزش شدید 

پرهیز کنید.
حکاک با بیان اینکه باید ورزش های قدرتی را ۲ تا سه نوبت در هفته 
شروع  مبتدی  افراد  در  گفت:  دهید،  انجام  بزرگ  عضالت  گروه  برای 
تمرینات قدرتی با انجام یک تا ۲ ست با ۱۰ تا ۱۵ تکرار و فاصله ۲ 
دقیقه ای بین ست ها توصیه می شود و در انتهای تمرینات قدرتی 

باید از تمرینات کششی برای سرد کردن استفاده کنند.

 دو حادثه رانندگی در کرمان شش 

کشته و مجروح  بر جای گذاشت
سرپرست پلیس راه جنوب استان کرمان گفت: در واژگونی دو خودروی 
سواری پژو در دو محور نراب- جیرفت و بافت -ارزوئیه، ۳ نفر کشته 

و ۳ نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
سرهنگ نصیری، سرپرست پلیس راه جنوب استان کرمان گفت: بر اثر 
واژگونی یک خودروی سواری پژو ۴۰۵ در محور فرعی نراب- جیرفت، 

۲ نفر کشته و ۲ تن مصدوم شدند. 
او از جان باختن یک نفر و مصدوم شدن یک تن بر اثر واژگونی یک 

خودروی سواری پژو ۴۰۵ دیگر در محو بافت- ارزوئیه خبر داد.
سرهنگ نصیری افزود: در این حادثه یک مرد حدودا ۳۱ ساله در دم 

جان باخت و یک کودک ۶ ساله مصدوم و روانه بیمارستان شد. 
سرپرست پلیس راه جنوب استان کرمان بیان کرد: درصد قابل توجهی 
انسانی باعث  از نوع واژگونی است و بیشتر عامل  از سوانح رانندگی 

وقوع آن می شود.

دستگیری شکارچی متخلف

 در سیرجان
کل  راس  یک  گفت:  سیرجان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
زیست  محیط  حفاظت  یگان  تالش  با  کبک  قطعه  سه  و  وحشی 

شهرستان سیرجان کشف ویک شکارچی دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
علی اکبر رسولیان رئیس اداره حفاظت محیط زیست سیرجان گفت: 
فردی که اقدام به شکار غیر مجاز یک راس کل وحشی و سه قطعه 

کبک کرده بود به دام قانون افتاد.
اوافزود: به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر ورود یک شکارچی متخلف 
و بسیار حرفه ای به ارتفاعات منطقه شکار ممنوع گودغول، نیرو های 
یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان پس از جست وجو و ردزنی، 

فرد متخلف را شناسایی و دستگیر کردند.
کل  راس  یک  الشه  مجرم  فرد  از  بازرسی  در  کرد:  تصریح  رسولیان 
وحشی به همراه سه قطعه کبک وحشی شکار شده همچنین یک 

اسلحه ی مجاز کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سیرجان بیان کرد: بر اساس آخرین 
نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط 
زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر راس 
کل وحشی به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال و هر قطعه کبک 

وحشی سه میلیون ریال برای این متخلف تعیین شده است.
او اظهار کرد: شکارچی متخلف بایستی جمعا مبلغ ۲۹۵ میلیون ریال 

را به حساب دولت واریز کند.
رسولیان گفت: با توجه به فصل زاد و ولد وحوش با کوچکترین تخلف 

به شدت برخورد خواهد شد.

ایران  فوتبال  ملی  تیم  سابق  بلژیکی  سرمربی 
می گوید که فیفا به زودی رای خود را درباره پرونده 

حضورش در ایران اعالم خواهد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از اسپورتس، مارک ویلموتس 
تازه ترین  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سابق  سرمربی 
"من  گفت:  ایران  با  قراردادش  درباره  اظهارنظرش 
ایران همکاری ام  ملی  تیم  با  نوامبر گذشته  در ۱۵ 
پایان رسید. من به فیفا شکایت کردم و اکنون  به 
در حال رسیدگی به پرونده  هستیم. منتظر حکم 

هستم."
حاضر  حال  در  افزود:  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
بلژیک  در  کرده ام.  دریافت  را  پیشنهادات  از  برخی 
از تیم های زیادی از جمله استاندارد پیشنهاد دارم. 
این باشگاه قلب من است که چیزهای زیادی را برای 
از آن حمایت  و همیشه  است  آورده  ارمغان  به  من 
با  من  توقف  از  بعد   ۱۹۹۴ سال  در  حتی  ام.  کرده 
تیم ملی، مسئوالن استاندارد  با من عالی بودند. ما 
همیشه خوب کار می کردیم و در کل یک باشگاه 

جالب است.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: قراردادهایی 
برای  چیز  همه  شود.  رعایت  باید  که  دارد  وجود 
صبور  باید  شما  شود.  تنظیم  باید  مربی  و  باشگاه 
می  فکر  است.  شده  متوقف  بازار  اکنون  باشید، 

پیچیده  فعلی  اوضاع  بازیکنان  و  تیمها  برای  کنم 
بودجه  اینکه  دلیل  به  نیز  ها  باشگاه  برای  است. 
است.  سخت  ندارد  وجود  بازیکنان  حفظ  برای  الزم 
نمی خواهم از آنچه بر مردم می گذرد شکایت کنم. 
افرادی هستند که می میرند، عده دیگری نیز که در 
بیمارستان رنج می برند، فوتبال در پس زمینه برای 

من است.
دارد  وجود  زیادی  سؤاالت  اکنون  افزود:  ویلموتس 
این  از  پس  پاسخ نمی دهد. مطمئناً  اما هیچ کس 
خواهد  وجود  به  مالی  بحران  گیر،  همه  بیماری 
کار  این  و  می برند  رنج  ها  شرکت  از  بسیاری  آمد، 
است.  کرده  آغاز  بروکسل  هواپیمایی  شرکت  با  را 

هزینه  همه  است،  دشوار  همه  برای  همچنین 
های پرداختی دارند، فوتبال نیز رنج می برد و فکر 
می کنم از نظر اقتصادی، ما رو به پایین می رویم. که 

برای من منطقی به نظر می رسد.
آلمان  در  لیگ  سرگیری  از  مورد  در  سپس  وی   
شده،  متوقف  فرانسه   لیگ  گفت:  و  کرد  صحبت 
ایتالیایی ها فکر می کنند که از سر گرفته می شوند، 
از  بسیاری  بنابراین  هستند.  هم  ها  اسپانیایی 
می گردند.  باز  تمرین  مسیر  به  تدریج  به  بازیکنان 
خوبی  چیز  یابد  ادامه  چیز  همه  اگر  می کنم  فکر 

است. برای امنیت بازیکنان هم خوب است.
یک  تیم ها  افزود:  ایران  ملی  تیم  سابق  سرمربی 
هفته است که قرنطینه شده اند و دو بار هم آزمایش 
شده اند. آنها ابزار انجام این کار را دارند و یک سطح 
برتر دارند. عالوه بر این، من در مصاحبه ای خواندم 
که کمتر از یک صد در صد احتمال وجود دارد که 
یک فوتبالیست به طور جدی به کرونا آلوده شود، 
از نظر سالمتی  آنها در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال 
امیدوارم  و  است  بسیار کم خطر  برند.  می  به سر 
همه چیز خوب پیش برود. مربی که دستورالعمل 
را رعایت نکرده است برکنار شد. اگر آنها چراغ سبز 
خاصی  ضمانت  آنها  که  است  این  دلیل  داده اند، 

دارند، در غیر این صورت چنین کاری نمی کردند.

ویلموتس:  

منتظر رای فیفا در پرونده تیم ملی ایران هستم

خبر

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 

 1399/02/09 درتاریخ  پاژ  گستر  گنبد  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
به شماره ثبت 16688 به شناسه ملی 14009105080 ثبت و امضا ذیل 
عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :اجرای طرح های زیر بنایی شهر ها اعم از نقشه 
برداری عملیات ساختمانی، تاسیسات مکانیکی ،تاسیسات الکتریکی و مخابراتی و 
طراحی و ساخت هر نوع نماد شهری و غیره طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی 
اعم از مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی، ورزشی, صنعتی، مراکز درمانی، مذهبی 
و غیره تواما با طراحی و اجرای کلیه تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و مخابراتی 
مربوط به آنها . طراحی و اجرای پروژه های خاص مانند فرودگاه ها و ساختمانهای 
به هواپیما و آشیانه  باندهای مربوط  انبارهای مربوطه و آشیانه هواپیما و  جنبی و 
ها،خطوط ارتباطی حمل و نقل جاده ای و ریلی شامل نقشه برداری،ساخت ونصب 
پل های ارتباطی و جان پناهها و حفر تونل های الزم و ساختمان های مربوطه از 
ساخت  و  وابسته  های  انبار  و  ساختمانها  و  آهن  راه  های  ،ایستگاه  ها  پایانه  قبیل 
اسکله ساحلی. طراحی و ساخت کارخانجات اعم از صنعتی شامل: صنایع سنگین 
،صنایع خودرو سازی، قطعات هواپیما و اشیانه هواپیما، کشاورزی، داروسازی و 
الکتریکی  مکانیکی،  تاسیسات  با طراحی کلیه  تواما  قطعات کشتی  مواد غذایی، 
،مخابراتی و رباتیک مربوط به انها . طراحی و اجرای تمامی قطعات مورد نیاز و 
مرتبط با موضوعات و صنایع فوق الذکر صادرات و واردات کلیه فراورده های 
،دارویی،کشاورزی،پوشاک  صنعتی،ساختمانی،غذایی  شامل  خارجی  و  داخلی 
،وسائل منزل و خدماتی و غیره . شرکت در کلیه پروژه های خصوصی و دولتی به 
صورت مناقصه یا مزایده اعم از ساختمانی وصنعتی و غیره به هر عنوان و مشارکت 
در بخش دولتی در کلیه زمینه های ساختمانی،صنعتی و غیره. همکاری با مشاورین 
تبادل  و  عنوان  هر  به  و خارجی  داخلی  مختلف  و کارخانجات  فنی  موسسات  و 
نیرو جهت باال بردن سطح دانش و تکنولوژی. تهیه زمین اعم از خرید یا اجاره 
،اداری و  جهت اجرای پروژه های صنعتی و ساختمانی شامل مسکونی ،تجاری 
غیره طرح ریزی و نصب و نگهداری تاسیسات ساختمانی شامل تاسیسات حرارت 
مرکزی،تهویه مطبوع ،آسانسور،وسایل بهداشتی و تجهیزات،سردخانه و آشپزخانه 
و رختشویخانه خرید و فروش, صادرات و واردات, اخذ کارت بازرگانی, اخذ 
و  مزایده  مناقصه,  قالب  در  دولتی  نهادهای  با  قرارداد  عقد  نمایندگی,  اعطای  و 
استعالم وفق ماده 17 و تبصره 1 قانون مدیریت خدمات کشوری درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
شهر   ، مرکزی  بخش   ، کرمان  شهرستان   ، کرمان  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود 
کرمان، محله پارک جنگلی ، کوچه شهیدآیت اهلل صدوقی 19 ، بلوار شهید آیت 
اهلل صدوقی ، پالک 0 ، طبقه اول کدپستی 7617911131 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقسم به 100000 سهم 1000 ریالی 
مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طی  نام عادی  با  تعداد 100000 سهم آن 
آهن  بازار  شعبه  سپه  بانک  نزد   1398/12/25 مورخ   339 شماره  بانکی  گواهی 
فروشان کرمان با کد 1381 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام 
می باشد اعضا هیئت مدیره خانم فردوس عامری به شماره ملی 2981110446و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقای محمدرضا عامری به شماره ملی 2990935444و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقای صادق شمس الدینی به شماره ملی 3030133427و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی 
با امضاء مشترک دو عضو از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم 
مینا وثوقی تربتی به شماره ملی 2992269689 به سمت بازرس اصلی به مدت یک 
سال مالی خانم سارا خواجه بافقی به شماره ملی 2993945599 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج 
و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  ثبت  گردید.  تعیین  های شرکت  آگهی 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )837350(

بوتیا  نگین  آریا  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 14459 و شناسه ملی 14006073604 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/01 منضم 
به نامه شماره 411/99 مورخ 99/2/15 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
در  مربوطه  ماده  و  الحاق  فعالیت  موضوع  سبزبه  فضای   - باغبانی   - نقلیه  کرمان 
اساسنامه اصالح گردید در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس 
از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد( اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )837357(

آگهی تغییرات شرکت فناور حیات دارو پاریز شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 15318 و شناسه ملی 14007378981 به استناد صورتجلسه 
آقای   : مدیران  سمت  الف-تعیین   1398/05/20 مورخ  مدیره  هیئت 

آقای  مدیره  هیئت  رئیس  بعنوان   2992253154 ملی  کد  با  میرزائی  فقیه  احسان 
هیئت  رئیس  نایب  بعنوان   2980726291 ملی  کد  با  عبدالرشیدی  محمدمحسن 
مدیره خانم زهره عبدالرشیدی با کد ملی 2993872796 بعنوان عضو هیات مدیره 
و مدیرعامل خانم مریم امیرنصر با کد ملی 2980182206 بعنوان عضو هیئت مدیره 
خانم نسترن عبادی با کد ملی 4324514380 بعنوان عضو هیئت مدیره ب-کلیه 
امضای  با  غیره  و  ، سفته  قبیل چک  از  تعهدآور  و  بانکی  و  بهادار  واوراق  اسناد 
اوراق  و  مکاتبات  سایر  و  معتبر  مهر شرکت  با  مدیره  هیات  رئیس  یا  مدیرعامل 
عادی با امضای هر یک از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )837367(

تاسیس شرکت سهامی خاص آذران امیر بوتیا درتاریخ 1399/02/20 
امضا  و  ثبت   14009127591 ملی  شناسه  به   16707 ثبت  شماره  به 
اطالع  به شرح زیر جهت  دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن  ذیل 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید و پخش انواع محصوالت پالستیکی 
و صنایع وابسته اعم از تولید واردات و صادرات مواد اولیه مربوط به محصوالت 
انواع محصوالت و مواد پلیمری در سطح کشور .  پالستیکی و پلیمری و توزیع 
خرید و فروش محصوالت وابسته . شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی 
معتبر  اعتباری  و  مالی  موسسات  و  بانکها  از  بانکی  تسهیالت  اخذ   . و خصوصی 
از   : فعالیت  ذیربط مدت  مراجع  از  اخذ مجوزهای الزم  از  لزوم پس  درصورت 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش 
بلوار   ،  2 جنوبی  کوچه   ، اسالمی  جمهوری  بلوار  محله  کرمان،  شهر   ، مرکزی 
جمهوری ، پالک 0 ، مجتمع تجاری برج اول ، واحد I 15 ، طبقه هشتم کدپستی 
7618439874 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 5000000000 ریال 
عادی  نام  با  آن  سهم   1000 تعداد  ریالی  1000 سهم 5000000  به  منقسم  نقدی 
 15/2808 شماره  بانکی  گواهی  طی  موسسین  توسط  ریال   1750000000 مبلغ 
مورخ 13/02/1399 نزد بانک بانک توسعه تعاون شعبه خواجوی کرمانی با کد 
2808 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت 
مدیره خانم فائزه افشارمنش به شماره ملی 3020440068 و به سمت عضو هیئت 
به  و  به شماره ملی 3071820021  به مدت 2 سال خانم ساناز خان آقائی  مدیره 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مسلم قریه میرزائی به شماره 
ملی 3111624773 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه 
باشد  با مهر شرکت معتبر می  باامضاء مدیرعامل همراه  اداری  نامه های عادی و 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم سمیرا حیدرزاده به شماره ملی 
فهیمه  خانم  مالی  سال  یک  مدت  به  البدل  علی  بازرس  به سمت   3020000483
قرشی به شماره ملی 6069923308 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 
روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )839978(

با  شرکت  توانا  فراور  کانی  سازان  شمش  شرکت  تغییرات  آگهی 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 16706 و شناسه ملی 14008944078 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/01/24 انتقال شرکت 
شمش سازان کانی فراور توانا شرکت با مسئولیت محدود در تاریخ 99/2/20 شماره 
ثبت 16706 در اداره ثبت شرکت های ثبت کرمان به شناسه ملی14008944078 
اطالع  زیر جهت  بشرح  آن  تکمیل گردید که خالصه  دفاتر  ذیل  امضاء  و  ثبت 
مورخ  به موجب آگهی شماره 139930419587000015  میگردد.  عموم آگهی 
1/2/99 مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بم و مستند صورتجلسه هیئت 
شهر   ، مرکزی  بخش  نشانی  به  شرکت  اصلی  مرکز   1399/01/24 مورخ  مدیره 
کرمان، محله بلوار پزشک ، خیابان بیهقی ، کوچه بیهقی 2 ، پالک 0 ، طبقه اول 
کد پستی7618467625 انتقال یافت و در اداره ثبت شرکت های ثبت کرمان تحت 
شماره 16706 به ثبت رسیده است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )844982(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی کرمانیان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 7708 و شناسه ملی 10630136785 به استناد صورتجلسه 
صورتهای  الف-   1398/04/05 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
قرار  به 1397/12/29 مورد تصویب  منتهی  ماه و 4 روز  مالی 4  برای دوره  مالی 
 10100528627 ملی  شناسه  با  بصیر  روشنگر  حسابرسی  موسسه  ب-   . گرفت 
بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ناظر تصفیه و مؤسسه حسابرسی مختار 
و همکاران با شناسه ملی 10100142093بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 
منتهی به 1398/12/29 انتخاب گردیدند. ج- روزنامه محلی کرمان امروز جهت 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  گردید.  انتخاب  های شرکت  آگهی  درج 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )844984(

به  خاص  سهامی  شرکت  هلیل  نیرو  عمران  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 3039 و شناسه ملی 14005577959 به استناد صورتجلسه 
انتقال شرکت عمران  العاده مورخ 1397/01/28  مجمع عمومی فوق 
ثبت  اداره  3039در  ثبت  شماره   97/2/20 تاریخ  در  خاص(  )سهامی  هلیل  نیرو 
شرکت های ثبت جیرفت به شناسه ملی 14005577959 ثبت و امضاء ذیل دفاتر 
میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  بشرح  آن  خالصه  که  گردید  تکمیل 
مستند  و   8/2/97 مورخ   139730419585000392 شماره  آگهی  موجب  به 
به  شرکت  اصلی  مرکز   97/1/28 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
انقالب4-پالک  برق-کوچه  شهرک  برق-خیابان  جیرفت-شهرک  شهر  نشانی 
0-طبقه همکف-کد پستی 7861775745 انتقال یافت و در اداره ثبت شرکت های 
ثبت جیرفت تحت شماره 3039به ثبت رسیده است. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت )844989(

سهامی  شرکت  کویر  راسا  سازه  دیاکو  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت 16328 و شناسه ملی 14008661552 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان ، 
شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله خواجوی کرمانی ، کوچه 
شهید مطهری 13 ، خیابان خواجوی کرمانی ، پالک 0 ، طبقه همکف کد پستی : 
7613645379 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 

غیرتجاری کرمان )844994(

به  خاص  سهامی  شرکت  پارت  راز  شهر  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 7490 و شناسه ملی 10860134261 به استناد صورتجلسه 
الف-  1398/08/25 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع 
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای جواد 
سالجقه به شماره ملی 5839581860 آقای آرش مهرابی معزآبادی به شماره ملی 
حمزه  آقای   2980069965 ملی  شماره  به  سالجقه  فرساد  آقای   0451420292
شماره  به  علمدار  فرشید  آقای   3090876019 ملی  شماره  به  سیریزی  جعفری 
ملی 2992797499 ب- خانم الدن بکایی به شماره ملی 4072172669 به سمت 
بازرس اصلی و خانم مریم رسولی به شماره ملی 2991740051 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ج- روزنامه کثیراالنتشار 
ترازنامه و حساب  انتخاب شد. د-  نشر آگهی های شرکت  امروز جهت  کرمان 
سود و زیان سال های 1396 و 1397 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)845031(

آگهی تغییرات شرکت شهر راز پارت شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 7490 و شناسه ملی 10860134261 به استناد صورتجلسه هیئت 
جواد  آقای   : مدیران  سمت  الف-تعیین   1398/08/25 مورخ  مدیره 
حمزه  آقای  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   5839581860 ملی  شماره  به  سالجقه 
جعفری سیریزی به شماره ملی 3090876019 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
عضو  و  عامل  مدیر  سمت  به   2992797499 ملی  شماره  به  علمدار  فرشید  آقای 
هیئت مدیره آقای آرش مهرابی معزآبادی به شماره ملی 0451420292 به سمت 
عضو هیات مدیره آقای فرساد سالجقه به شماره ملی 2980069965 به سمت عضو 
هیات مدیره ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، بروات با امضا 
آقای عیسی سالجقه به شماره ملی 5839590509 و آقای فرشید علمدار به شماره 
عقود  و  قراردادها  شرکت،  تعهدآور  اوراق  و  اسناد  کلیه  و   2992797499 ملی 
اسالمی با امضا رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )845032(

مسئولیت  با  شرکت  اردیبهشت  شیمی  بوم  شرکت  تغییرات  آگهی 
محدود به شماره ثبت 15996 و شناسه ملی 14008239297 به استناد 
الف-   1399/02/07 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله 
شهرک والیت ، کوچه کیلومتر 5 ، خیابان جاده کرمان زرند ، پالک 0 ، طبقه 
همکف کدپستی7614943671 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )845033(
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به خط مقدم مبارزه  بیمارستان ها و درمانگاه ها  در سراسر دنیا 
به  مبارزه عمدتا  این  اما موفقیت در  تبدیل شده اند.  با کووید۱۹- 
کارآمدی نظام درمانی هر کشور بستگی دارد. بین توانایی یک کشور 
در مهار ویروس و توان نظام درمانی آن کشور ارتباط قابل توجهی 
وجود دارد. در ادامه این نوشتار درباره چهار کشور برتر توضیحاتی 

داده شده است.
۱. ژاپن

برخورد  خاطر  به  و  دارد  سالمت  حوزه  در  را  دوم  جایگاه  ژاپن 
البته  بود.  شده  روبه رو  بسیاری  تمجید  با  کووید۱۹-  با  اولیه اش 
اخیرا بر سرعت رشد تعداد مبتالیان افزوده شد و به همین خاطر 
دولت اعالم وضعیت اضطراری کرد. با این حال هنوز به خانه نشینی 
اجباری روی نیاورده است، چرا که نظام درمانی ژاپن توانسته است 

ویروس را در مراحل نخست بیماری مهار کند.
تست کرونا در ژاپن صرفا به افرادی ارائه می شود که عالئم شدید 
داشته باشند، اما درمانگاه های محلی از همه مراجعان سی تی اسکن 
می گیرند. دکتر میکا واشیو، پزشک ساکن توکیو، می گوید »سی تی 
اسکن وجود سینه پهلو را حتی در بیماران بدون نشانه بیماری هم 
نشان می دهد و بیمار می تواند خیلی سریع برای درمان اقدام کند. 

این یکی از دالیل کمی موارد وخیم بیماری در ژاپن است.«
از طرف دیگر، فرهنگ سالمت محور ژاپن نیز به کم کردن ضربه 
کووید۱۹- کمک کرده است. او می گوید »خیلی از ژاپنی ها پیش 
از این هم از ماسک استفاده می کردند، مخصوصا در بهار و زمستان. 
۶۰ درصد مردم هم ساالنه برای بررسی وضعیت سالمتی خود به 
داشته  سالمی  زندگی  می کنند  سعی  و  می کنند  مراجعه  پزشک 

باشند. این هم دلیل دیگری برای کمی موارد وخیم است.«
البته همه چیز بر وفق مراد نیست. دکتر واشیو اشاره می کند که 
باید در بیمارستان بستری  این بیماران  از  در شرایط عادی خیلی 
برای  تخت ها  داشتن  نگه  خالی  کشور  فعلی  اولویت  اما  می شدند، 

موارد وخیمتر است.
۲. کره جنوبی

مهار  تجربه  خاطر  به  دارد  قرار  چهارم  رتبه  در  که  کشور  این 
شیوع بیماری مرس در سال ۲۰۱  وضعیت خوبی برای برخورد با 
کووید۱۹- داشت. بیمارستان ها و دیگر مراکز درمانی امکانات الزم 
را در اختیار داشتند و آموزش دیده بودند. از ۴ ۰ هزار نفر تست 

گرفته شده است و تعداد مبتالیان جدید کمتر شده است.
ماهیت نظام درمانی این کشور هم به تشخیص و درمان زودهنگام 
کووید۱۹- در جامعه کمک کرده است. سرویس بیمه سالمت ملی 
این کشور همه مردم را پوشش می دهد. دکتر برندون سو، پزشک 
تعیین  و  همگانی  سالمت  عمومی  »بیمه  می گوید  سئول،  ساکن 

قیمت ها توسط دولت هزینه درمان را پایین آورده است و در کنار 
خدمات پولی باعث شده است تا تست آزمایشگاهی و سی تی اسکن 
کووید۱۹-  به  مبتالیان  از  بسیاری  انجام شود.  مقیاس وسیعی  در 

خیلی سریع پیدا شدند و تحت درمان قرار گرفتند.«
  دولت و کسب وکار ها هم خیلی سریع دست به اقدامات بهداشتی 
موثر زدند. یانگبوک لی، کارمند اهل سئول، می گوید »دولت خیلی 
سریع در بازار ماسک ثبات ایجاد کرد و راه جدیدی برای خرید آن 
می سنجند.  ورود  هنگام  را  بدن  دمای  جا ها  خیلی  آورد.  وجود  به 
دولت و مقامات بهداشتی تالش زیادی برای مقابله با این بیماری 

کرده اند و مردم هم قدر این کار را می دانند.«
بیمه خصوصی نیز در کره جنوبی متداول است و ۷۷ درصد مردم 
برای مواردی که تحت پوشش سرویس بیمه سالمت ملی نیست از 
آن استفاده می کنند. البته دکتر سو می گوید این بیمه ها در برخی 
موارد مردم را به استفاده از درمان های پرهزینه ای ترغیب می کنند 
که واقعا نیاز نیست. دکتر سو می گوید »شیوع این بیماری مشخصا 
رو به کاهش است. مردم دوباره به محیط ها عمومی برگشته اند، اما 

همه هنوز از ماسک استفاده می کنند.«
ونگ-جونگ وانگ اهل دئگو است که یکی از مناطق آسیب دیده 
اصلی از کووید۱۹- محسوب می شود. او می گوید »ما برای قدم زدن 

نرویم.  ولی همچنان سعی می کنیم جا های شلوغ  بیرون می رویم، 
به نظرم کار درست برای سالمت فرد و جامعه این است که مردم 
بیشتر در خانه بمانند، اما دوست دارم روزی برسد که دوباره بتوانم 

دوستانم را از نزدیک ببینم و با آن ها خوش بگذرانم.«
۳. آلمان

این کشور در جایگاه دوازدهم جدل رده بندی قرار دارد و نسبت 
به همسایه های اروپایی خود مرگ و میر کمتری تجربه کرده است. 
اما کارشناسان می گویند که خطر هنوز رفع نشده است. فرانسیس 
فناوری  و  مدیریت  مدرسه  در  مدیریت  علوم  متخصص  واریکور،  د 
اروپا در برلین، می گوید »تعداد تست بسیار زیاد در آلمان می تواند 
باعث ایجاد توهم در کارآمدی نظام درمانی و همچنین میزان واقعی 
تست  حال  این  با  شود.«  کشور ها  دیگر  با  مقایسه  در  مرگ ومیر 
مبتالیان  و  بیماران  تا  است  داده  اجازه  مقامات  به  مردم  گسترده 

بی عالمت را از بقیه جدا کنند و مانع شیوع بیشتر ویروس شوند.
اما تعداد کم مبتالیان می تواند در صورت بی توجهی در آینده برای 
کشور خطرناک باشد، چرا که ممکن است باعث کمبود مصونیت در 
بین مردم شود. مردم پذیرفته اند که روال زندگی قرار نیست به این 
را حفظ  امید خود  زودی ها عادی شود و صرفا سعی می کنند که 
کنند. اینگلرید گروس، از ساکنان نواحی کوهستانی باواریا، می گوید 
شود.  خارج  خانه  از  مادرم  نگذارم  که  است  این  کار  »سختترین 

بار در سه هفته  اولین  برایش ماسک درست کردم و امروز برای 
گذشته با هم رفتیم خرید. حاال که تعداد موارد جدید بیماری دارد 
کمتر می شود، به نظرم باید به فکر راهی برای پایان محدودیت ها 
بین  مناسبی  تعادل  می توانند  مقامات  که  دارم  اطمینان  باشیم. 

زندگی عادی و حفاظت از مردم برقرار کنند.«
نظام فدرال آلمان هم نقش بزرگی در مهار این بیماری ایفا کرده 
است. به گفته فرانسیس د واریکور »تعداد تخت های عادی و ویژه 
محلی  دولت های  با  مسئولیت  چون  و،  است  بیشتر  بیمارستان ها 
است، همه احزاب باید نقش ایفا کنند و مسئولیت به عهده بگیرند. 
این کار مستلزم همکاری است که خود امری مهم برای مهار ویروس 
و مراقبت از بیماران محسوب می شود.« آزمون واقعی نحوه مدیریت 
زنجیره تامین توسط نظام درمانی است که بسیار فراتر از مالحظات 

پزشکی خواهد بود.
۴. استرالیا

این کشور در رتبه هجدهم قرار دارد.
نظام سالمت ترکیبی استرالیا، مخلوطی از بیمه سالمت همگانی 
خوبی  به  تا  می دهد  اجازه  کشور  این  به  خصوصی،  بیمه های  و 
استاد  پولیاکف،  الکس  دکتر  کند.  برخورد  مشکالت  قبیل  این  با 
دانشگاه ملبورن، می گوید »تصمیم دولت مرکزی و دولت های ایالتی 
این  به  بیافتند.  تعویق  به  غیرضروری  عمل های  همه  که  بود  این 
ترتیب بیمارستان های خصوصی توانستند در حالت آماده باش قرار 
بگیرند.« این کار، به همراه وعده دولت مبنی بر پرداخت هزینه های 
درمانی  نظام  ظرفیت  شدن  برابر  دو  به  خصوصی،  بیمارستان های 
ردگیری  به  سریع  خیلی  حال  عین  در  دولت  شد.  منجر  دولتی 
تماس ها و قرنطینه اجباری کسانی روی آورد که به مناطق درگیر 
را  بیماری  انتقال محلی  ترتیب سرعت  این  به  و  بودند  سفر کرده 

بسیار کم کرد.
داشت  کووید۱۹-  شیوع  وقتی  »من  می گوید  استیونز  کریس 
باید ظرف ۴۸ ساعت کشور  و  بودم  در سریالنکا  می گرفت  شدت 
را ترک می کردم. دو گزینه داشتم، یا به اروپا پیش والدینم بروم یا 
به استرالیا پیش برادرم. بنا به توصیه پدرم که سابقه ۴۰ سال کار 

بهیاری دارد تصمیم گرفتم به استرالیا بیایم.«
اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، به نظر می رسد که استرالیا مشکلی 
می گوید  پولیاکف  آقای  داشت.  نخواهد  این همه گیری  مدیریت  با 
»اضافه شدن ظرفیت بیمارستان های خصوصی به این معنی است 
که هر بیماری که نیازمند بستری شدن در بیمارستان باشد می تواند 

بدون معطلی تحت درمان قرار بگیرد.«

منبع: برترین ها

معرفی چهار کشور با بهترین سیستم بهداشت و درمان در جهان

روایت »کرمان امروز« از کمبود فرآورده های خونی در استان کرمان به دلیل کرونا و ایام قرنطینه:

کم خونی استان نیازمند توجه مردم است

حدود یک ماه قبل درباره موضوع کمبود خون در بانک های خون 
استان گزارشی تهیه کردیم و در آن پیشنهاد اعزام واحدهای سیار به 
درب منزل افراد برای گرفتن خون را مطرح کردیم که مسئوالن طبق 
روال همیشگی به آن توجه نکردند. در آن زمان پویشی نیمه مردمی 
راه اندازی شد که قرار بود مردم کرمان را به اهدای خون تشویق کند 
از همه  امروز شاهد هستیم که مسئوالن  نبود.  که گویا خیلی موثر 
تریبون های استانی اعالم می کنند که استان کرمان از کم خونی شدید 
دیدگان  سانحه  مرگ  موجب  می تواند  که  کم خونی ای  می برد.  رنج 
احتمالی شود. افرادی که در جاده احتمال تصادف دارند و یا کسانی 
که به دلیل عمل های جراحی اورژانسی خون زیادی از دست می دهند 
و در این روزها احتمال مرگشان زیاد شده است. الزم به تاکید نیست 
که ممکن است یکی از این مواردی که مثال زدیم، از افراد خانواده 
ممکن  ما  فرزندان  حتی  و  خواهر  برادر،  مادر،  پدر،  باشند.  ما  خود 
است در یک نیمه شب در حادثه ای نیازمند خون شوند و به دلیل 
عدم تشخیص هویت اصال ما از این حادثه باخبر نشویم و عزیزمان را 
در غفلت از دست بدهیم. همیشه اتفاقات بد برای همسایگان ما رخ 

نمی دهد و باید آگاه باشیم که در تقسیم رخدادهای بد نزد خداوند 
جایگاه یکسانی داریم.

پیش ضمن  میرزائی چندی  اهلل  روح  استان،  انتقال خون  مدیرکل 
استمداد طلبیدن از مردم برای اهدای خون گفته است: »در مراکز و 
پایگاههای خون گیری این سازمان در سراسر استان تمهیدات الزم 
بهداشتی انجام گرفته و شهروندان برای حضور در این مکانها هیچگونه 
نگرانی از لحاظ کرونا نداشته باشند. کرمان یک شهر پر مصرف خون و 
فرآورده های خونی است و همانگونه که برای افراد آب مایع حیات می 
باشد برای فردی که تاالسمی دارد، خون، حکم مایع حیات و زندگی 
را دارد و باید به طور منظم خون به آنها برسد. حوادث نیز یکی دیگر 
از مواردی است که مصرف خون را در استان کرمان باال برده است. 
الزم به ذکر است که استان کرمان جزو معدود استان هایی می باشد 
هایی  بیماری  و  است  فعال  بنیادی  های  سلول  پیوند  زمینه  در  که 
همانند سرطان خون نیاز به پیوند سلول بنیادی دارد و این مورد نیز 

مصرف خون و فرآورده های خونی را افزایش می دهد«
اگر به این سخنان هم بی توجه باشیم می توانیم نگاهی به گذشته 
کنیم، به عنوان مثال زلزله بم متوجه می شویم که یک رخداد فاجعه بار 
استان خالی است چقدر می  بانک خون  ایام که  این  زلزله در  نظیر 
تواند مرگبار باشد. باید همه آگاه باشیم که ما در چنان اتفاقی موثر 
خواهیم بود و چه بهتر که امروز با اهدا خون از بار پشیمانی آن روز 
بکاهیم. در اتفاقات بحرانی دیگر تجهیزات استان کفاف حجم باالی 
خونگیری و آزمایش آنها را نمی دهد، بنابراین امروز روز تصمیم است. 
امیدواریم که با همدلی و خیرخواهی مردم کرمان دیگر خبر کمبود 

خون در استان را در هیچ خبرگزاری مشاهده نکنیم.

به قلم:
 محمد فتح نجات
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