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روزان هم  یادداشت: 

مسیحای  زندگی

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

اگرتعداد مبتالیان بستری افزایش یابد  

محدودیت های کرونایی باز اجرایی می شود

پرهزینه ترین سریال های تلویزیونی تاریخ

 را بشناسید

وقتی کرونا به قلب می زند! 
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مدیرکل انتقال خون استان کرمان
 اعالم کرد:

درخواست همکاری برای جبران

کمبود ذخایر خونی استان  

معرفی کتاب:

 یک فنجان

گرم  آواز 

متن در صفحه ششم

معاون وزارت بهداشت تشریح کرد:

باید ها و نباید های فعالیت رستوران ها 
بعداز رفع محدودیت های کرونایی

2

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان هشدار داد:

افزایش احتمال حریق در جنگل ها 

و مراتع استان کرمان در تابستان جاری

روایت »کرمان امروز« از مهریه های عجیب و نامتعارف و نقش آن در بروز مشکالت خانوادگی:

متن کامل در صفحه سوم

تاثیر مهریه های دردسرساز بر بنیان خانواده
  این روزها تقریبا بسیاری از شبکه های اجتماعی خبری به مطالبه مهریه ای می پردازند که در شهر کرمان دردسر ساز شده است. مهریه ای به صداق »یک میلیون و صد شاخه گل رز« که جمع آوری این تعداد 
گل عالوه بر مشکالتی که به گفته رانندگان برای بازار گل در مبدا ایجاد کرد و در شهر کرمان نیز بالتکلیف است. اگرچه از نظر شرعی مهریه زیاد قرار دادن برای ازدواج اشکال ندارد، اما در جامعه کنونی که 

از نظر اقتصادی بسیاری از جوانان در تنگنا هستند و توان مالی چندانی هم ندارند مهریه های سنگین می تواند مانعی برای تشکیل خانواده به شمارآید و...

متن در صفحه هشتم

کنش رییس دادگستری وا

کرمان به اجرای  

 مهریه عجیب 

گلزار شهدا در 

 صفحه  هفتم

صفحات ششم و هفتم 

  تنبل ها چطور با کرونا جشن گرفتند؟
  توئیتر صفحه حسام الدین آشنا را تعلیق کرد

 گزینه های مطرح برای سکانداری وزارت صنعت
 دستگیری متخلفان حیات وحش در دو منطقه استان کرمان
  باند سازمان یافته قاچاق سوخت در بردسیر متالشی شد

اخبار ایران، جهان و حوادث:

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

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد عملیات زیرسازی محوطه 
10 هکتاری براساس نقشه و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه در 2 
الیه زیر اساس و اساس )هر کدام به ضخامت متراکم شده 100 درصد 
از مصالح  استفاده  با  و در 2 الیه جمعا 40 سانتیمتر(  20 سانتیمتر 
برابر استانداردهای جاده سازی و محوطه سازی  رودخانه ای مناسب 
جهت مزرعه شماره 3 واقع در کیلومتر 3 منطقه بهرامجرد به نگار را 
از طریق مناقصه با کمترین قیمت پیشنهادی به پیمانکار واجد شرایط 

واگذار نماید.
از کلیه پیمانکارانی که دارای ماشین آالت مناسب و سوابق کاری مرتبط 
می باشند دعوت بعمل می آید پس از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد 
مناقصه تا تاریخ 99/3/17 به امور اداری شرکت واقع در خیابان امام 

خمینی - نبش کوچه 27 مراجعه فرمایند.
شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مناقصه 

فراخوان ارزیابی ارجاع کار آگهی مزایده
 شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی ارجاع کار جهت برگزاری مناقصه طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی و تضمین عملکرد 
یک واحد سیستم اسمز معکوس با خروجی 100 مترمکعب در روز شهرک صنعتی انار )EPC( به شماره 482د99، از محل اعتبارات داخلی را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی تا ارسال دعوتنامه 
جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 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 فراخوان در سامانه روز پنجشنبه مورخ 99/03/08 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه 

ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
-  مهلت زمانی دریافت اسناد استعالم ارزیابی ارجاع کار: تا ساعت 18:00 مورخ 99/03/17.

-  مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی ارجاع کار: تا ساعت 18:00 مورخ 99/03/31.
اطالعات و اسناد مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر: کرمان- بلوار شهید عباسپور)پارادیس(- نبش میدان عاشورا-  تلفن:034-31272012
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934                        

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021

روایت »کرمان امروز« از برخی
 تصمیم های بی اندیشه

 در زمینه زیباسازی شهری:

تصمیمهای
تخممرغی

پروانه سوخت،  شمع فروخفت،  شب گذشت 
ای وای من که قصه دل ناتمام ماند

جناب آقای مهندس نعمت الهی 
کار افرین برتر استان کرمان 

ضایعه در گذشت  حامی و یاور زندگی همسر گرامیتان را تسلیت 
گفته و از خداوند متعال صبر بر این ضایعه را مسئلت داریم.

خانواده های مدنی رستمی ابوسعیدی فهیمی صفا شریعتمداری

تسلیت

مردم کرمان 25 سال است

 که واقعیت را در

 »کرمان امروز« می خوانند
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اخبار استان

خبر
مدیرکل انتقال خون استان کرمان 

اعالم کرد:

درخواست همکاری برای جبران

 کمبود ذخایر خونی استان 
 

با  خون  اهداکنندگان  امیدواریم  گفت:  کرمان  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
ذخایر خون  بتوانیم  تا  کنند  همکاری  انتقال خون،  های  پایگاه  به  مراجعه 

استان را به حد نصاب برسانیم.
دکتر »روح اهلل میرزائی« در گفت و گو با ایسنا، درباره وضعیت ذخایر خونی 
مبارک  ماه  همچنین  و  کرونا  شیوع  به  توجه  با  کرد:  اظهار  کرمان  استان 

رمضان، اهدای خون کاهش یافته و در سطح استان کمبود خون داریم.
رمضان حدود ۲۰  ماه  در  کرمان  استان  در  اهدای خون  اینکه  بیان  با  وی 
درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است بیان کرد: در ماه رمضان امسال 

حدود ۵۱۰۰ واحد خون گیری در استان داشته ایم.
با  خون  اهداکنندگان  امیدواریم  گفت:  کرمان  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
ذخایر خون  بتوانیم  تا  کنند  همکاری  انتقال خون،  های  پایگاه  به  مراجعه 

استان را به حد نصاب برسانیم.
و  کرده  درک  را  شرایط  همه  که  است  این  ما  درخواست  کرد:  اظهار  وی 
مثل همیشه باعث دلگرمی بیماران نیازمند به خون بوده و لفظ همیشگی 
فراموش  را  آنها  بحران کرونا  و در  بشود  بیماران  اهداکنندگان خون شامل 

نکنند.
میرزائی با اشاره به اینکه پایگاه مرکزی انتقال خون استان کرمان واقع در 
امیدواریم  و  است  اهداکنندگان خون  پذیرای  و عصر  بهمن صبح  بلوار ۲۲ 
افزود:  بتوانیم کمبود ذخایر خون را جبران کنیم  اهداکنندگان  با همراهی 
پایگاه های دیگر انتقال خون در سطح استان در شیفت کاری صبح پذیرای 

اهداکنندگان خون هستند.
از گفت و گوی خود  انتقال خون استان کرمان در بخش دیگری  مدیرکل 
با ایسنا به مصرف فرآورده های پالکت خون در استان اشاره و اظهار کرد: 
با توجه به مصرف باالی فرآورده پالکت در استان خصوصا توسط بیماران 
اهدای پالکت داشته  دارند  تمایل  اهداکنندگانی که  تمامی  از  لذا  سرطانی 
باشند تقاضا داریم با مراجعه به پایگاه مرکزی واقع در بلوار ۲۲ بهمن شهر 
فرسیس  روش  به  پالکت  اهدای  به  مبادرت  رفسنجان  پایگاه  نیز  و  کرمان 

کنند.
و  مصرف  و  یکبار  های  و ست  دستگاه  وسیله  به  روش  این  در  افزود:  وی 
استریل فقط پالکت از اهدا کننده گرفته می شود و سایر اجزای خون مثل 

گلبول قرمز جداسازی نمی شود.
فرسیس  مهم پالکت  بسیار  کاربرد های  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  میرزائی 
استفاده برای بیماران سرطانی است اظهار کرد: شرایط اهدای پالکت همانند 
شرایط اهدای خون است و هر ۴۸ ساعت یکبار، هر هفته دو بار و در هر سال 

۲۴ بار، فردی می توان پالکت اهدا کند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمان درباره ساعت کار مراکز اهدای خون بیان 
بلوار ۲۲ بهمن جنب شرکت گاز  واقع در  پایگاه مرکزی شهر کرمان  کرد: 
از ۷:۳۰ صبح تا ۷ عصر بصورت یکسره فعال است و مرکز خونگیری شهید 
روبروی  بلوار جمهوری  ابتدای  آزادی  میدان  در  واقع  کرمان  شهر  فیروزی 
اتاق بازرگانی از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۳ روزهای فرد و پایگاه های اقماری 
سیرجان، رفسنجان، جیرفت و بم از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ فعال هستند. ضمنا 

پایگاه رفسنجان عصر روزهای دوشنبه هم آماده ارائه خدمت می باشد.
وی تصریح کرد: اهدای خون در تمامی پایگاه ها طبق برنامه ذکر شده انجام 
می گیرد اما اهدای پالکت به روش فرسیس فقط در پایگاه مرکزی واقع در 

بلوار ۲۲ بهمن شهر کرمان و نیز در پایگاه رفسنجان انجام می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان کرمان با پیش بینی 
اینکه در تابستان سال جاری با افزایش حریق روبه رو خواهیم بود، بیان 
کرد: در ۷ سال گذشته حدود ۳۴۲۰ هکتار عرصه های جنگلی و مرتعی 
استان از طریق حریق از بین رفته که ۲۰ درصد آن عرصه های جنگلی 

بوده است.
»مهدی رجبی زاده« در جمع خبرنگاران در خصوص احتمال وقوع حریق 
در جنگل های استان کرمان در سال جاری به دلیل افزایش بارندگی ها 
گفت: حریق جنگل ها و مراتع رابطه مستقیم با بارندگی ساالنه دارد و هر 
چه بارندگی افزایش پیدا کند، زمینه آتش سوزی جنگل ها و مراتع نیز زیاد 

خواهد شد.
وی ادامه داد: در سال زراعی ۹۹ – ۹۸ مقدار بارندگی های استان کرمان 
۶۲ درصد نسبت به میانگین رشد پیدا کرده ضمن آنکه پراکنش بارندگی 
نیز در سطح استان خوب بوده این در حالی است که در سال زراعی گذشته 
)۹۸-۹۷( میزان بارندگی ۲۴ درصد بیشتر از میانگین بود و در تابستان 
سال گذشته تعداد حریق های ما ۸۳ فقره و سطح سوخته شده حدود ۵۴۷ 
هکتار بوده که نسبت به تابستان سال ۹۷ از نظر سطحی این میزان حریق 

۵ برابر و از نظر تعداد ۳ برابر شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان کرمان با پیش بینی اینکه 
در تابستان سال جاری با افزایش حریق روبرو خواهیم بود، بیان کرد: در 
۷ سال گذشته حدود ۳۴۲۰ هکتار عرصه های جنگلی و مرتعی استان از 

طریق حریق از بین رفته که ۲۰ درصد آن عرصه های جنگلی بوده است.

وی ۹۵ درصد عامل آتش سوزی های جنگل ها و مراتع استان کرمان را 
عامل انسانی دانست و تصریح کرد: بیشتر آتش سوزی های ما در ایام تعطیل 

بوده است.
رجبی زاده با بیان این مطلب که از ۱۶ شهرستان تحت پوشش این اداره 
کل، در ۸ شهرستان آتش سوزی مراتع و جنگل ها زیاد است، اظهار کرد: 
متولی امر اطفای حریق جنگل ها و مراتع یک اداره به تنهای نیست لذا 
اداره کل منابع طبیعی مسئول اصلی ولی اگر حریق گسترده باشد همه 

دستگاه ها باید کمک کنند.
وی اظهار کرد: کارگروه مقابله با حریق در سطح فرمانداری ها تشکیل شده 
تا در زمان حریق از همه ظرفیت های دولتی و خصوصی و مردمی استفاده 
شود و چون مردم بومی زودتر از بقیه نیروها به محل حریق می رسند لذا 
توجه به نیروهای محلی از اهمیت زیادی برخوردار است که در همین راستا 
نیز تاکنون در شمال استان حدود ۴۳ تیم مردمی آموزش و آماده مقابله 
با حریق های احتمالی هستند و به دنبال تقویت این نیروها و افزایش آنها 

به ۱۰۰ تیم هستیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان کرمان تدارک بالگرد 
برای اطفای حریق در ارتفاعات را از دیگر مشکالتی داست که در زمان 
آتش سوزی مطرح می شود و عنوان کرد: طبق قرارداد منابع طبیعی با 
ارتش جمهوری اسالمی مقرر شده است در زمان وقوع آتش سوزی در 
مراتع و جنگل ها در ارتفاعات از بالگرد ارتش جمهوری استفاده شود. تا 
سال گذشته ارتش استان فارس، بالگرد در اختیار ما قرار می داد لذا خواسته 

ما این است از هوانیروز کرمان بالگرد در زمان حادثه به ما دهند.
وی با اشاره به کمبودهای انسانی و تجهیزاتی این اداره کل برای اطفای 
حریق تصریح کرد: از سال ۹۳ حرکت بزرگی در استان آغاز کردیم و با 
کمک سازمان منابع طبیعی یک پایگاه امدادی ویژه حریق در شهرستان 
رابر احداث کردیم تا آتش سوزی های استان را از این پایگاه مدیریت کنیم 

اما منابع مالی کافی برای بهره برداری از این پایگاه را نداریم.
رجبی زاده برلزوم فرهنگسازی مردم از نحوه رفتار در طبیعت تاکید کرد 
و افزود: از مردم خواهش داریم در زمان استفاده از طبیعت حتما مراقب 
باشند که اگر آتشی روشن می کنند، به صورت کامل آن را خاموش کنند 
زیرا برخی از درختان چند صد ساله با یک بی توجهی از بین می روند که 

جبران این خسارت غیرممکن است.
وی بیان کرد: در سال گذشته عامل ۳ مورد از آتش سوزی های جنگل ها و 
مراتع استان شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند که دستگاه قضا در 

حال رسیدگی به این پرونده ها است.
مدیرکل منابع طبیعی شمال استان کرمان با اشاره به اعتبارات ۵۵ میلیارد 
تومانی در بخش آبخیزداری این اداره کل در سال گذشته، بین کرد: ۸ 
هزار سازه آبخیزداری در شمال استان داریم که با این سازه ها توانستیم 
تقریبا روان آب های ناشی از باران ها و جاری شدن سیالب ها در سطح 
این اداره کل را مدیریت کنیم به طوری که ۴۶۰ میلیون متر مکعب حجم 
روان آب ها را امسال مدیریت و ۱۷۰ میلیون مترمکعب آن را به سفرهای 

زیرزمینی انتقال دادیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: دیگر نمی توانیم 
ادارات، مغازه ها و صنوف را تعطیل کنیم ولی اگر تعداد افراد بستری 
شده ناشی از ابتال به کووید ۱۹ در استان مانند شهرهایی همچون 
قانون  دوباره  کند،  پیدا  افزایش  جیرفت  در  قبل  هفته  یا  و  اهواز 
استخوان  به  کارد  اگر  بنابراین  کرد  اجرا خواهیم  را  ادارات  تعطیلی 
برسد دوباره قرنطینه و محدودیت ها اجرایی می شوند که خوشبختانه 

هم اکنون در کرمان کارد به استخوان نرسیده است.
دکتر »سیدوحید احمدی طباطبایی« در گفت وگو با ایسنا، به تشریح 
درست  گفت:  و  پرداخت  کرمان  استان  در  کرونا  اپیدمی  وضعیت 
به  رو  استان  جنوب  در  کرونا  ویروس  به  مبتالیان  تعداد  که  است 
مبتالیان  این  از  درصد  چند  که  داشت  توجه  باید  اما  بوده  افزایش 
موارد بستری شده هستند؟ اگر موارد بستری به دلیل ابتال به کووید 
۱۹ رو به افزایش باشد، صدای زنگ خطر به صدا در خواهد آمد اما 
مثال در روزی که ۶۰ مورد مبتالی جدید در  به طور  خوشبختانه 
استان داشته باشیم تنها حدود ۱۰ نفر از این مبتالیان موارد بستری 

بوده و بقیه موارد سرپایی یا اطرافیان بیماران قطعی می باشند.
سرپایی  موارد  تعداد  هرچقدر  که  بدانند  باید  مردم  افزود:  وی 
شناسایی شده افزایش پیدا کند، بهتر خواهد بود و نشان خواهد داد 
که بیماریابی بهتر صورت گرفته است اما نگرانی ما زمانی خواهد بود 

که افزایش موارد بستری را داشته باشیم.
آمار  وضعیت  درباره  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
اکنون  هم  کرد:  ظهار  کرمان  استان  در   ۱۹ کووید  به  مبتالیان 
اما  کرده  پیدا  افزایشی  روند  استان  در   ۱۹ کووید  به  ابتالی  موارد 
خوشبختانه شیب آن تند نبوده و این افزایش بستری با شیب مالیم 
بیماری  اینکه  بر  مبنی  اظهارات  برخی  در خصوص  باشد.  وی  می 
ایران خیر، عنوان  اما در  تثبیت شده  برخی کشورها  کووید ۱۹ در 
کرد: چنین چیزی صحت ندارد اکنون شاهد افزایش تعداد مبتالیان 
به کرونا در کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس برزیل و ... هستیم. 
ولی  است  افزایش  به  رو  آنها  در  مبتالیان  تعداد  کشورها  برخی  در 
کشورهای که بنیه مالی قوی تر و اقتصاد قوی تری دارند بحث های 
دور کاریشان در حقیقت دورکاری است و پول ثابت به مردمی که 
کسب و کاری  در مدت قرنطینه نداشته باشند پرداخت می شود اما 
ما نباید ایران را با چنین کشورهایی از جمله انگلیس مقایسه کنیم. 
آنها اقتصاد قوی دارند این درحالی است که ما چندین سال در فشار 
سخت ترین تحریم ها قرار داریم. آیا ما توانستیم به افرادی که کسب 
و کارشان در این مدت تعیطیل شده بود کمک کنیم؟ ما تنها کاری 
که کردیم این بود که از روی یارانه خانوارها، یک میلیون وام به آنها 
انگلیس  با  را  ما خودمان  نباید  لذا  بوده  این  ما  کار  بدهیم. حداکثر 
مقایسه کنیم ضمن آنکه باید مد نظر داشت که این اپیدمی یک یا 

دو پیک ندارد و حرکت سینوسی آن ادامه خواهد داشت.

به  مبتالیان  تعداد  افزایش  و  نوسانات  دلیل  به  طباطبایی  احمدی 
گیرد،  می  صورت  بازگشایی ها  وقتی  کرد:  بیان  و  اشاره   ۱۹ کووید 
مساله افزایش تعداد مبتالیان دور از انتظار نخواهد بود. ضمن آنکه 
باید عنوان کرد که مردم هم به دلیل طوالنی شدن روند این اپیدمی 
خسته شده اند و هم اکنون هرچه به مردم توصیه کنیم که به سفر 
ندارد.  تاثیری  هم  ها  آموزش  دیگر  امروز  پذیرند.  می  کمتر  نروند 
تمام  مردم  تحمل  دیگر  و  گذرد  می  کرونا  شیوع  از  ماه  سه  حدود 
شده است و خیلی از مسائل را زیر پا گذاشته و حتی شاهد برگزاری 

مهمانی ها و دید و بازدیدها هستیم.
تنها  کرد:  تصریح   ۱۹ کووید  اپیدمی  تثبیت  راهکارهای  درباره  وی 
راهکار ما برای بیماری هایی که درمان و واکسن خاص نداشته باشند، 
تاثیر  اپیدمی  آن  روند  روی  که  بود  خواهد  مردم  اجتماعی  رفتار 
تغییر  آموزش  با  اوقات  برخی  در  مردم  اجتماعی  رفتار  می گذارد. 
ایجاد  تغییر  این  اجبار  و  زور  با  ندهد  جواب  آموزش  اگر  و  می کند 
خواهد شد که اکنون دیگر نه آموزش جواب می دهد و مه برای زور 
این  از  بنابراین در حال حاضر هیچ یک  را داریم  و اجبار شرایطش 
مالیم  در شیب  تا  کنیم  رفتار  ای  گونه  به  باید  و  نداشته  را  ابزارها 

افزایش قرار گیریم.
مردم  زمانی  چه  تا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  طباطبایی  احمدی 
که  زمانی  تا  کرد:  اظهار  کنند؟  رعایت  را  بهداشتی  توصیه های  باید 
نشود، بحث هایی  تولید  ویروس  این  برای  داروی خاصی  یا  واکسن 
همچون نظافت دست ها و رعایت آداب عطسه و سرفه، گندزدایی 
سطوح، عدم حضور در مکان هایی با ازدحام باال و فاصله گذاری های 
نیم  و  ماه  تا یک  از سوی مردم رعایت شود و حداقل  باید  فیزیکی 
دیگر پیش بینی می شود توصیه ها را باید بیشتر رعایت کنیم اما این 
به این معنی نیست که بعد از آن دیگر نیازی به رعایت توصیه های 
و  کنیم  عادت  بیماری  این  با  زندگی  به  باید  بلکه  نیست،  بهداشتی 

این مراقبت ها را همچنان ادامه دهیم.
وی تماس نزدیک با افراد مبتال به کووید ۱۹ را یکی از عوامل موثر 
در افزایش ابتالها به این بیماری دانست بیان کرد: تحلیل ها نشان 
افراد مبتال به کووید ۱۹ در مراسماتی همچون  می دهد که بیشتر 
عروسی ها یا مهمانی ها و حتی از همکاران خود در محیط کار و یا 

همچنین برخی ها در سفر به این ویروس درگیر شده اند.
مطلب  این  بیان  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
به  اکنون  هم  کرمان  استان  در   ۱۹ کووید  سرایت پذیری  میزان  که 
کمتر از یک رسیده است، اظهار کرد: در برخی از قسمت های استان 
به طورمتوسط  اما  است  یک  از  بیشتر  سرایت پذیری  میزان  کرمان 

میزان سرایت پذیری کرونا در استان کرمان حدود ۹ دهم است.
 ۱۹ کووید  عالئم  کرد:  بیان  نیز  کرونا  ویروس  عالئم  درباره  وی 
برخی  در  و  درد  گلو  تب، سرفه،  یعنی  اصلی  عالئم  همان  همچنان 

موارد کاهش حس چشایی و بویایی است اما جهش از خصوصیات 
ویروس است که خوشبختانه جهش این ویروس به سمتی بوده که 
تعداد مرگ و میر آن کاهش یافته ولی عالئم آن تغییر زیادی نداشته 

است.
هم  را  کروناویروس  بیماری  با  پزشکان  آشنایی  طباطبایی  احمدی 
داریم  انتظار  گفت:  مردم  به  ادامه خطاب  در  و  دانست  زیاد  اکنون 
مردم تعداد تماس های خود را با یکدیگر در شبانه روز کمتر کرده، 
گذشته  همچون  داده،  کاهش  را  افراد  سایر  با  تماس  زمان  مدت 
صورت  در  و  داشته  ها  مهمانی  یا  و  ازدحام ها  در  کمتری  حضور 
ضرورت در مجالس کوچک )در حد ۶ نفر( و در فضای باز و با مدت 

زمان کم شرکت کنند.
تشخیص  لزوم  بر  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
همچون  داد:  ادامه  و  کرد  تاکید   ۱۹ کووید  به  مبتالیان  زودرس 
کوچکترین  داشتن  صورت  در  داریم  اکید  توصیه  بازهم  گذشته 
عالئمی از جمله گلودرد، سرفه، تب و ... ، حتما در خانه مانده و در 
منزل نیز تماس با سایر افراد خانواده را به حداقل رسانده و بالفاصله 

به مراکز درمانی جهت انجام آزمایش مراجعه کنند.
کارشناسان  فعال  بیماریابی  طرح  در  افزود:  طباطبایی  احمدی 
در   ۱۹ به کووید  مبتال  قطعی  بیماران  با  که  افرادی  با  ما  بهداشتی 
ارتباط بودند، برای گرفتن آزمایش تماس می گیرند که انتظار داریم 
این افراد با ما همکاری کنند و قطعا این اقدام به نفع سالمتی خود 
افراد و خانواده آنها در درجه اول و سپس جامعه خواهد بود زیرا می 
توانیم در مراحل اولیه بیماری آنها را شناسایی و فرآیند درمان آنها 

را قبل از درگیری باال با این ویروس آغاز کنیم.
وضعیت  در خصوص  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
استان کرمان گفت: آخرین گزارش وزارت بهداشت و درمان درباره 
به ۱۴  مربوط  از جمله کرمان  استان های کشور  و  وضعیت شهرها 
کرمان،  استان  در  مبتالیان  روند  به  توجه  با  اما  بود  ماه  اردیبهشت 
پیش بینی می کنیم قطعا در وضعیت زرد باشیم و حتی انتظار می 

رود برخی از نواحی استان در وضعیت قرمز باشند.
وی درباره رعایت پروتکل های بهداشتی نیز گفت: خوشبختانه شاهد 
برخی  از  بهتر  را  اعالمی  های  پروتکل  صنوف  و  کسبه ها  هستیم 
ادارات رعایت می کنند. متاسفانه در برخی سازمان های اجرایی شاهد 
هستیم که در جلساتشان افراد کنار هم نشسته اند این در حالی است 
که در جلسات باید فاصله اجتماعی حتما رعایت شود و قطعا ما این 
سازمان های خاطی را به مراجع قضایی معرفی کرده و انتظار داریم 
به  زورمان  فقط  که  نیست  درست  شود.  برخورد  آنها  با  قاطعیت  با 
نمی توانیم  است  درست  تعطیل  کنیم.  را  آنها  فقط  و  برسد  اصناف 
برخورد  دستگاه  آن  رییس  با  باید  اما  کنیم  پلمب  را  متخلف  اداره 

جدی داشته باشیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان هشدار داد:

افزایش احتمال حریق در جنگل ها و مراتع استان کرمان در تابستان جاری

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

اگرتعداد مبتالیان بستری افزایش یابد  محدودیت های کرونایی باز اجرایی می شود 

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

آگهی مزایده عمومی شماره 1

پژوهشکده پسته کشور در نظر دارد حق بهره برداری از آزمایشگاه خاکشناسی )آنالیز آب، برگ و خاک( خود را به صورت اجاره 
از طریق مزایده عمومی به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)setadiran.ir( و با شماره مزایده ۵۰۹۹۰۹۱۰۸۳۰۰۰۰۰۱ به صورت الکترونیکی به بخش خصوصی )حقیقی و حقوقی( و بخش 

دولتی واگذار نماید.
تاریخ انتشار در سایت: تاریخ ۹۹/۰۳/۰۸   مهلت دریافت اسناد مزایده: تاریخ ۹۹/۰۳/۱۸ ساعت ۱۲ ظهر 

تاریخ بازدید: ۹۹/۰۳/۰۸                       آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۹۹/۰۳/۱۹ ساعت ۱۴
زمان بازگشایی: ۹۹/۰۳/۲۰ ساعت ۹ صبح 

زمان اعالم به برنده : ۹۹/۰۳/۲۱
۸۶۰۳۰۳
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روایت »کرمان امروز« از مهریه های عجیب و نامتعارف و نقش آن در بروز مشکالت خانوادگی:

تاثیر مهریه های دردسرساز بر بنیان خانواده

  
اشاره:

اجتماعی  های  شبکه  از  بسیاری  تقریبا  روزها  این 
شهر  در  که  پردازند  می  ای  مهریه  مطالبه  به  خبری 
کرمان دردسر ساز شده است. مهریه ای به صداق" یک 

میلیون و صد شاخه گل رز" 
مطالبه  و  عجیب  مهریه  این  خبر  هم  شما  شاید  بله! 
در  خبرها  اساس  بر  اید.  شنیده  کرمان  شهر  در  را  آن 
زوجه  کرمان،  در شهر  بر جدایی  زوج  تصمیم یک  پی 
مهریه خود را طلب می کند که یک میلیون و صد شاخه 
گل رز است. گفته شده دو طرف در خصوص پرداخت 
این مهریه  تفاهم الزم نرسیده و الجرم  به  وجه مهریه 
نامتعارف در 11 کامیون از تهران- مشهد- محالت  به 
گل  تعداد  این  آوری  جمع  شد.  بارگیری  مقصدکرمان 
عالوه بر مشکالتی که به گفته رانندگان برای بازار گل 
در مبدا ایجاد کرد در شهر کرمان هم بالتکلیف هستند. 
گلزار  در  اشتباه  به  شده  یاد  های  گل  از  بخشی  البته 
شهدای کرمان تخلیه شد که مخالفت خانواده شهدا را 
درپی داشته است. این خبر و حواشی مربوط به آن سوژه 

گزارش امروز است.
مهریه نامتعارف

ازدواج مطرح می شود  امر  از موضوعاتی که در  یکی 
مهریه است و تعیین مقدار مهریه نیز منوط به رضایت 
طرفین است. بنابراین زوجین در تعیین مقدار مهریه با 
امر باعث شده است  محدودیتی مواجه نیستند. همین 
که امروزه تعیین مقدار مهریه تابع هیچ ضابطه عادالنه 
زوجین،  روابط  در  اساسی  از مشکالت  یکی  نباشد.  ای 
تعیین مهریه های نامتعارفی است که بنیان خانواده را 

متزلزل کرده است.
در حال حاضر کارکرد و فلسفه مهریه به عنوان مهر و 
محبت مرد  به زن رنگ باخته و حتی به قدرتی برای 
فلسفه  ها  خانواده  از  خیلی  است.  شده  تبدیل  زنان 
مهریه را فراموش کرده و به آن به عنوان تضمینی برای 

خوشبختی نگاه می کنند.
زن  برای  دادن  قرار  زیاد  مهریه  شرعی  نظر  از 
از  که  کنونی  جامعه  در  اما  ندارد  شرعی  اشکال 
نظر اقتصادی بسیاری از جوانان در تنگنا بوده و 
توان مالی چندانی ندارند مهریه سنگین می شود 
سدی در مقابل ازدواج جوانان و باری سنگین بر 

دوش مردان!
وقتی مهریه تبدیل به چالش می شود  

پی  در  کرمان  استان  دادگستری  وکالی  کانون  عضو 
کرمان  در  اخیر  دردساز  مهریه  به  مربوط  اخبار  انتشار 
گفت: مهریه باید معلوم، دارای ارزش اقتصادی وقابلیت 

تملک ومنفعت عقالنی باشد.
محمد کاظم خانجانی دکترای حقوق خصوصی و عضو 
کانون وکالی دادگستری استان کرمان در گفت وگو با 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  در 

خصوص ماهیت مهریه گفت: مهریه از جمله حقوق مالی 
است که به محض وقوع ازدواج به زوجه تعلق می گیرد 
به  دانست که شوهر  مالی  تعهد  را یک  آن  توان  و می 
همسر خود می دهد ونوع و میزان مهریه در هر صورت 
باید با توافق زوجین تعیین شود اما در هر صورت مالی 
دارای  و  مشروع  باید  گیرد  می  قرار  مهریه  موضوع  که 

ارزش مالی باشد.
او افزود: اگر مهریه به صورت عندالمطالبه باشد، زوجه 
می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند و اگر 
تنها در صورت استطاعت  باشد،  بصورت عنداالستطاعه 
به  زوجه  برای  مطالبه  امکان  زوج،  مالی  توانمندی  و 
وجود می آید. مهریه را می توان یکی از تضامین ضمنی 
در زندگی مشترک دانست که بر مبنای آن زن دارای 
در  ای  پشتوانه  عنوان  به  تواند  می  که  است  حقوقی 

زندگی زناشویی تلقی گردد.
وکیل پایه یک دادگستری استان کرمان در خصوص 
جایگاه مهریه در باب نکاح، گفت: مهریه از جمله حقوق 
مالی است که به محض وقوع ازدواج به زوجه تعلق می 
گیرد و می توان آن را تعیین یک تعهد مالی دانست که 
با توافق طرفین، شوهر ضمن عقد نکاح به همسر خود 

می دهد.
مال  یک  همواره  باید  مهریه  موضوع  کرد:  عنوان  او 
مشروع و عقالیی باشد بنابراین مهریه قرار دادن اشیایی 
بدون ارزش اقتصادی مانند بال مگس یا اشیایی نامشروع 
یا غیر قانونی مانند مواد مخدر باطل بوده و به هیچ وجه 

دارای ضمانت اجرای قانونی نیست.
او افزود: منظور از مهریه غیر متعارف بطور قطع، مالی 
مشروع و عقالیی است که از حیث حجم و مقدار معقول 
نیست و در عرف به تعیین مهریه هایی بسیار سنگین و 
گزاف که در بسیاری از موارد زوج از تامین آنها تا پایان 
عمر عاجز می ماند، مهریه های نامتعارف گفته می شود 
تعیین چند ده  به  توان  این مهریه ها می  از جمله  که 

ارقام میلیونی شاخه گل به عنوان مهریه  یا  هزار سکه 
اشاره کرد.

کرمان،  استان  دادگستری  وکالی  کانون  عضو 
درستی  در  نامتعارف  های  مهریه  آیا  اینکه  درخصوص 
مهریه  گفت:  کنند،  می  وارد  خللی  نکاح  عقد  وصحت 
یک حق مالی برای زوجه و یک تعهد برای زوج به شمار 
می آید و دارای آثار شرعی دین می باشد و اینکه زوج 
تعهدی نماید که به احتمال قریب به یقین از عهده ایفاء 

آن بر نیاید بطور قطع دارای آثار شرعی است.
او افزود: البته این اعتقاد وجود دارد که علیرغم آنکه 
در تعیین اینگونه مهریه ها زوج احتمال ایفاء تعهد خود 
را بسیار کم می داند، زوجه نیز با اطالع از وضعیت زوج 
و پذیرش ریسک امکان عدم ایفاء، مهریه را پذیرفته و 
از این حیث یک توافق ضمنی صورت گرفته است که 
بر همین مبنا  و  استطاعت زوج است  مبنای آن شرط 
پذیرفته  مهریه  مطالبه  در  زوج  اعسار  ادعای  که  است 

میشود.
این نکته ضرورت دارد که صحت  او تاکید کرد: ذکر 
و  ندارد  مهریه  به  ارتباطی  نکاح  عقد  قانونی  و  شرعی 
قانونی  از جهات  به جهتی  مهریه  در صورتی که  حتی 
یا شرعی باطل باشد، این امر هیچ خللی به صحت عقد 
نکاح و آثار آن وارد نمی آورد و در صورت عدم تعیین 
یا مبهم بودن آن در شرع و  مهریه در عقد نکاح دائم 

قانون راهکاری مدون به نام مهرالمثل وجود دارد.
به  اشاره  با  کرمان  استان  دادگستری  یک  پایه  وکیل 
گفت:  نامتعارف  های  مهریه  خصوص  در  قانونی  حکم 
گرانقدر  مراجع  از  بسیاری  نظرات  در  که  همانطور 
آمده است میزان مهریه بستگی به توافق طرفین دارد 
آن شده  تقلیل  به  اسالمی سفارش  مقدس  در شرع  و 
توافق  صورت  در  بنابراین  است.  مستحب  مهرالسنه  و 
قانون  نامتعارف،  حجمی  یا  گزاف  مبلغی  بر  طرفین 
قانوِن  اجرا،  مقام  در  اما  شود  نمی  توافق  این  متعرض 

تصویب  به   1۳۹1 سال  در  که  خانواده  از  حمایت 
از  قانونی  حمایت  حد  است  رسیده  مجلس  نمایندگان 
مطالبه مهریه را تا میزان 11۰ سکه اعالم کرد و مطالبه 
میزان بیشتر از آن را منوط به مالئت زوج دانسته است.
حقوق  از  مهریه  مطالبه  و  درخواست  کرد:  تصریح  او 
انگیزه ای  با هر  زن است و به همین دلیل مطالبه آن 

که باشد نباید با مواخذه و سنجش انگیزه همراه باشد.
وکیل پایه یک دادگستری استان کرمان بیان داشت: 
را در  تا زمانی که خود  ما اصوال زوجه  در عرف کشور 
یک زندگی زناشویی مطمئن و پایدار ببینید مهریه خود 
را مطالبه نمی کند و مطالبه مهریه در زمانی روی می 
دهد که تداوم زندگی زناشویی با خلل مواجه شده باشد. 
بنابراین هیچگاه نباید بروز برخی ناهنجاری های موردی 
در جامعه از جمله موارد متقلبانه را به صورت عام تعمیم 
بصورت  و  توافق  اثر  در  که  حق  یک  قطع  بطور  و  داد 
مطالبه  قابل  و  محترم  همواره  باشد  ایجاد شده  شرعی 

است.
خانجانی با اشاره به اینکه تعیین مهریه به عنوان یک 
الزام شرعی به رغم آنکه می تواند باعث تقویت جایگاه 
زوجه در خانواده و تحکیم حقوق مالی وی گردد، گفت: 
مهریه هیچگاه تضمینی برای تداوم و بقای زندگی سالم 
ابعادی  دارای  زناشویی  زندگی  و  است  نبوده  زناشویی 
مورد  مختلف  جهات  از  باید  و  بوده  مالی  بعد  از  فراتر 

ارزیابی و کنکاش قرار گیرد.
او افزود: به همین جهت مهریه سنگین و نامتعارف را 
نمی توان عاملی تضمینی برای تحمیل یک زندگی به 
زوج یا تحمل زندگی توسط زوجه تلقی کرد، در عمل 
طالق،  موارد  از  بسیاری  در  که  شود  می  مشاهده  نیز 
که  است  داشته  وجود  نامتعارفی  و  گزاف  های  مهریه 
مانع وقوع جدایی و از هم گسستگی زندگی نشده است.
توصیه  کرمان،  استان  دادگستری  وکالی  کانون  عضو 
زناشویی  پیمان  و  سالم  ازدواج  یک  داشتن  برای  کرد: 
موفق می باید تمامی مولفه ها را در نظر گرفته شود و 
موضوع  مهریه  تعیین  در  گردد.  برقرار  تعادل  آنها  بین 
اساسی عقالنی بودن این تعهد است که اگر سهوا یا عمدا 
توصیه  بنابراین همواره  است،  اشکال  نشود یک  رعایت 
مشارکت  با  مهریه  میزان  و  نوع  تعیین  که  شود  می 
خانواده ها و با تعقل، آینده نگری و بصیرت صورت گیرد.  

سخن آخر
هزار   2 از  بیش  حاضر  حال  در  گفت  باید  تاسف  با 
طریق  از  که  آمارهایی  داریم.  کشور  در  مهریه  زندانی 
قوه قضاییه منتشر می شود نشان از آن دارد که سهم 
مهریه  زندانیان  به  مربوط  زندانیان  آمار  از  عظیمی 
است. بحث مهریه به دلیل چشم و همچشمی خانواده 
از  یکی  به  که  هاست  سال  موضوع  این  به  نسبت  ها 
معضالت در جامعه ما تبدیل شده است. در حال حاضر 
می  طریق  این  از  کنند  می  فکر  ها  خانواده  از  خیلی 
توانند پشتوانه ای برای دخترانشان ایجاد کنند؛ اما در 
حقیقت خیلی وقت ها اینگونه نبوده، یعنی گاهی آقایان 
چنان زندگی را بر همسران شان تنگ می کنند که زن 
از  اینکه  برای  و  بخشد  می  لقایش  به  را  مهریه  عطای 
مهرم  گوید:"  می  کند   پیدا  مشترک خالصی  زندگی 

حالل جانم آزاد"

   این روزها تقریبا بسیاری از شبکه های اجتماعی خبری به مطالبه مهریه ای می پردازند 
که در شهر کرمان دردسر ساز شده است. مهریه ای به صداق »یک میلیون و صد شاخه 
گل رز« که جمع آوری این تعداد گل عالوه بر مشکالتی که به گفته رانندگان برای بازار 
گل در مبدا ایجاد کرد و در شهر کرمان نیز بالتکلیف است. اگرچه از نظر شرعی مهریه 
زیاد قرار دادن برای ازدواج اشکال ندارد، اما در جامعه کنونی که از نظر اقتصادی بسیاری 
از جوانان در تنگنا هستند و توان مالی چندانی هم ندارند مهریه های سنگین می تواند مانعی 

برای تشکیل خانواده به شمارآید و...

وقتی کرونا به قلب می زند! 
جدید  کروناویروس  حمله  نحوه  درباره  ها  پژوهش 
به بدن انسان همچنان ادامه دارد. پژوهشگران طی هر 
مطالعه و آزمایش به اطالعات جدیدی دست می یابند و 
همه امیدوارند این کابوس ترسناک که کل جهان را فرا 

گرفته است هرچه سریع تر به پایان برسد.
 به گزارش گروه سالمت عصر ایران به نقل از "ایزی 
هلث اپشنز"، بسیاری از افراد مبتال به کووید1۹- جان 
خود را به واسطه عوارض قلبی از دست می دهند، در 
شرایطی که این یک بیماری تنفسی است و از طریق ریه 
ها به بدن حمله می کند و این مساله ای است که ذهن 

دانشمندان را درگیر کرده است.
این زمینه  پژوهشی جدید چند عامل احتمالی را در 

معرفی کرده است.
یکی از آنها التهاب گسترده ای است که عفونت موجب 

آن می شود.
عامل دیگر، احتمال آلوده شدن مستقیم قلب توسط 

ویروس است.
استرس  از  کووید1۹-  میر  و  مرگ  موارد  از  بسیاری 
کلی وارده بر دستگاه قلبی عروقی افرادی که از قبل به 

بیماری های قلبی مبتال بوده اند، سرچشمه می گیرد.
التهاب خارج از کنترل

اغلب دلیل  ما می دانیم که خود کروناویروس جدید 
مرگ نیست. در عوض، یک طوفان سیتوکین بدن را از 

پای می اندازد.
سیستم  واکنش  دهد،  می  رخ  اتفاق  این  که  زمانی 
ایمنی به ویروس - تولید سیتوکین های التهابی - برای 

عفونت موجود بیش از اندازه بزرگ است.

استرس  تواند  می  حد  از  بیش  التهابی  واکنش  یک 
قلب  می شود  موجب  این  کند.  وارد  قلب  بر  را  زیادی 
و  کند  کار  سخت تر  بدن  سراسر  به  خون  پمپاژ  برای 
های  سلول  همراه  به  نهایت  در  نیز  سالم  های  سلول 

آلوده مورد حمله قرار بگیرند.
در مورد قلب، زمانی که یک طوفان سیتوکین وجود 
به  تواند  می  ها  سیتوکین  حد  از  بیش  میزان  دارد، 
میوکاردیت )التهاب عضله قلب( شدید همراه با نکروز یا 
مرگ سلول های ماهیچه قلب منجر شود. این می تواند 
به مشکالتی در عملکرد قلب و نارسایی قلبی منجر شود.
ACE2 عفونت ریه ها و قلب را تسهیل می کند

آنژیوتانسین  مبدل   2 آنزیم  به  کووید1۹-  ویروس 
ریه  های  سلول  در  که  شود  می  متصل   )ACE2(
وجود دارند. این به ویروس امکان حمله و ایجاد بیماری 

تنفسی را می دهد.
اما ACE2 در سلول های قلب و سلول های پوشش 
همچنین،  دارد.  وجود  نیز  خونی  های  رگ  دهنده 
رنین-آنژیوتانسین- سیستم  از  بخشی   ACE2

عملکرد  قلبی عروقی،  عملکرد  که  است  آلدوسترون 
کلیوی و فشار خون را تنظیم می کند.

به نظر می رسد کروناویروس از طریق این گیرنده های 
ACE2 وارد سلول های قلب می شود و آنها را آلوده 

می کند.
زمانی که ویروس وارد قلب می شود، آسیب مستقیم 
ویروس به سلول و واکنش بیش از حد سلول های ایمنی 
بدن به اختالل در عملکرد سلولی و مرگ سلولی منجر 

می شود.
افراد مبتال به بیماری های قلبی در معرض بیشترین 

خطر قرار دارند
عفونت  با  تماس  هستید،  مبتال  قلبی  بیماری  به  اگر 
افزایش  را  قلبی  یک حمله  تواند خطر  می  کووید1۹- 

دهد.
یک فرد مبتال به بیماری عروق کرونر احتمال بیشتری 
دارد عوارض قلبی ناشی از ابتال به کروناویروس جدید 
با مشکل  قلب  به  وی  زیرا جریان خون  کند  تجربه  را 
مواجه بوده و رگ های خونی نیز عملکرد درست خود 

را ارائه نمی کنند.
حمله  یا  سیتوکین،  طوفان  یک  از  ناشی  استرس 
کووید1۹- به عضله قلب، زمانی که این اندام تالش می 
کند خون را برای تامین نیازهای موجود به سراسر بدن 
وارد می کند. سلول  بر آن  را  زیادی  پمپاژ کند، فشار 
تجربه  را  بیشتری  آسیب  است حتی  ممکن  قلب  های 

کنند و در نهایت، یک حمله قلبی می تواند رخ دهد.
چه زمانی کووید1۹- یک حمله قلبی را تقلید می کند
پیش از ظهور کروناویروس جدید، اگر با عالئمی مانند 
سینه درد و تنگی نفس راهی بخش اورژانس بیمارستان 
می شدید، بالفاصله برای یک حمله قلب تحت معاینه و 

مداوا قرار می گرفتید.
که  )میوکاردیت(  قلب  عضله  التهاب  حاضر،  حال  در 
تواند  می  گرفته  شکل  سیتوکین  طوفان  یک  توسط 
احساس مشابه با یک حمله قلبی را ایجاد کند و پزشکان 

ممکن است با دشواری در تشخیص مواجه شوند.  
با این وجود، اگر هر یک از نشانه های هشدار دهنده 
یک حمله قلبی را تجربه می کنید، برای تماس با مرکز 

اورژانس )115( تردید نکنید.

معرفی کتاب:
 یک فنجان آواز گرم

 

پدید آورنده: امین شهابی نژاد
ناشر :البرز فر دانش

نوبت چاپ: اول 1399
شمارگان 1000

»یک فنجان آواز گرم« عنوان کتابی است که برای خوانندگان 
نگران  و  است  اصلی کارشان  فاکتور  ای که صدایشان  حرفه 

سالمتی صدایشان هستند، نگاشته شده است.
این کتاب در 82 صفحه و در هفت فصل، تمامی تمرین های 
ارائه  را  هنرجویان  راحت  و  آوازسریع  یادگیری   برای  الزم 
داده است. آنگونه که نویسنده این اثر گفته است؛ وجه تمایز 
این اثر با کتاب های ترجمه شده و تالیفی در این زمینه است 
خالصه  و  کاربردی  های  دستورالعمل  دارای  کتاب  این  که 
راحتی  موجب  تا  باشد  می  فصل  هر  پایان  در  مهم  نکات  ی 

مخاطبان باشد.
تمامی مطالب این کتاب به تجربه و امتحان نویسنده و همچنین 
پیدا  کامل  اطمینان  آن  از صحت  تا  است  درآمده  هنرجویان 
کنند. در این کتاب رازهای آواز در فصل هایی همچون »10 
حنجره،  بیماری  شش  درمان  و  پیشگیری  آواز،  نباید  و  باید 
ها«  تمرین  و  صدا،  بر  گذار  تاثیر  خارجی  و  درونی  عوامل 

آموزش داده می شود.
اگرچه مطالب کتاب ساده جلوه می کنند اما می توانند نتایج 
مثبت زیادی روی صدای عالقه مندان به آواز داشته باشد که 
به طور قطع با تمرین و پیگیری هنرجویان نتایج خیلی خوبی 
تمامی  به  کتاب  این  مطالعه  و  تهیه  کرد.  خواهند  دریافت 
توصیه  رشته  این  به  مندان  یا عالقه  و  آواز  و  هنرجویان صدا 

می شود.
و در آخر اینکه »یک فنجان آواز گرم« از سوی انتشارت البرز 
بر  نسخه شمارگان  هزار  در  و  نشر شده  بازار  راهی  دانش  فر 

روی پیشخوان کتاب فروشی ها قرار گرفته است .

مسیحای

 زندگی 

در  تو  که  است  ای  بهانه  هایم  دلتنگی 
ام  زندان دلم خانه کنی. در دلم سلطنت کرده و زندگی 
خالصه ای از دلبستگی و وابستگی به توست تا راه دوام 
آوردنم باز باشد. این دل تنگ نعمتی است که خدا به من 
داده تا تو در کنارم باشی و کمی در احوالم تفکر کنی. من 
پر از طغیانم که حواس تو را به خودم پرت کنم. سرکشی 
ام را به حساب جنس خرابم نگذار که می خواهم به گونه 
ای دیگر از تو دل ببرم و تو آنقدر خوب هستی که حتی 
آوردن  دوام  از  همچنان  و  است  زنده  تو  برای  زندگی 
خم به ابرو نمی آورد. زمان با نگاه کردن به چشم هایت 
شده  شروع  تو  از  که  انگار  و  است  مانده  جوان  همچنان 
است. به دیدنم که می آیی سیب نیاور سبد نیاور که من از 
دست های خالی پرم. پر از نگفتنم و می خواهم که نگاهم 
را بخوانی. خسته هم که باشم داشتنت قدرتی دوباره به من 
خواهد داد. با لحن صدای تو از جهانی پر از درد خالی می 
شوم و رو به سمتی می روم که عطر باران و محبوبه ی شب 
پیچیده باشد. ای ناخدای مهربان وقتی که تو باشی سونامی 
نمی تواند خم به ابروی ساحل بیاورد که لنگر زندگی را 
محکم نگه می داری. بهترین نفس هایم در هوای تو بوده 
اند و هیچ کدام از فصل ها از هوای تو سیر نیستند. همیشه 
انگیز خانه را تشدید  یک جای خالی برای تو فضای غم 
می کند. آمدنت اتفاقی است که کاش می افتاد بهانه می 
اما دلخوشی های خودت واجب ترند  گیرم که برگردی 
به تو حق می دهم که خودت باشی.  نهایت احترام  و در 
خودت  حال  به  را  تو  که  کند  می  ایجاب  عدالت  گاهی 
بگذارم تا آرزوهایت را دستچین کنی حتی اگر من از آن 
سهمی نداشته باشم. برای دلتنگی هایم غصه نخور من فقط 
ام  زندگی  سنگین چرخ  انتظاری  در  دارم.  را  تو  بهانه ی 
و  کهنه  ها  ارابه  که  نیست  کسی  تقصیر  و  است  ناکوک 

فرسوده اند.
عشق یعنی که مداوایت شوم 

غرق غم باشم مسیحایت شوم 
با تو یک آغاز دیگر زندگی 

دوست دارم تا تمنایت شوم

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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پرهزینه ترین سریال های تلویزیونی تاریخ را بشناسید 

آشنایی با هنر مفرغ  

سرویس هنری کرمان امروز

سریال های  از  بسیاری  اما  نباشد  باورکردنی  شاید 
سینمایی  فیلم های  از  بیشتری  بودجه  تلویزیونی 

محبوب و پرستاره دارند.
سینمایی  استودیوهای  پیش،  سال  چند  همین  تا 
کالن ترین بودجه های خود را صرف ساخت فیلم های 
سریال های  از  فیلم ها  بنابراین  می کردند.  سینمایی 
تلویزیونی جذاب تر بودند و مردم برای رفتن به سینما 
نشان  هیجان  تلویزیون  برابر  در  نشستن  از  بیشتر 
می دادند. اما این روزها شرایط تغییر کرده است. حاال 
تماشاگران  از  اگر  تلویزیونی  سریال های  بینندگان 
اما  نیستند.  نباشند، کم تر  بیشتر  فیلم های سینمایی 
پرهزینه ترین  از  تعدادی  که حاال  داد  رخ  اتفاقی  چه 
سریال های تلویزیونی تاریخ در چند سال اخیر ساخته 
شده اند؟ این اتفاق ریشه در تغییر سیاست شبکه های 
تلویزیونی بزرگ دنیا و البته سرویس های استریم دارد.

عناوینی  تلویزیونی  سریال های   ،۹۰ دهه  اواخر  تا 
در  که  کارگردان  کم تر  بودند.  سرگرم کننده  صرفا 
تلویزیون  دنیای  در  بود  حاضر  می درخشید،  سینما 
سریال بسازد. حتی بازیگرانی که در سریال ها حضور 
تالش  در  سینما  به  ورود  برای  تنها  می کردند،  پیدا 
سریال های  یکم،  و  بیست  قرن  آغاز  با  اما  بودند. 
کردند.  پیدا  بیشتری  بسیار  محبوبیت  تلویزیونی 
شبکه های  »دوستان«  مانند  سریال هایی  موفقیت 
تلویزیونی را قانع کرده بود تا سرمایه گذاری بیشتری 

روی سریال های چند فصلی کنند.
گرفتند  تصمیم  تلویزیونی  شبکه های  بنابراین 
 ،۲۱ قرن  دوم  دهه  در  بسازند.  بیشتری  سریال های 
آنالین  تماشای  فرصت  که  استریم  سرویس های 
عمل  وارد  می دادند،  خود  تماشاگران  به  را  عناوین 
شدند و حتی عناوین اختصاصی خود را تولید کردند. 
تماشای  و  استریم  سرویس های  رشد  با  هم زمان 
آنالین، شبکه های تلویزیونی بیشتر شدند و همه چیز 
دنیای  وارد  هم  شناخته شده  بازیگران  تا  شد  فراهم 

سریال ها شوند.
حاال بسیاری از سریال های تلویزیونی، بودجه و هزینه 
بیشتری از فیلم های سینمایی دارند. این عناوین برای 
چندین سال در حال تولید هستند و به عوامل بسیار 

زیادی نیاز دارند. در ابتدا به نظر می رسد هر سریالی 
به  احتماال  می شود،  ساخته  سنگین  بودجه  با  که 
تصور  این  اما  می شود.  تبدیل  ارزشمند  شاهکار  یک 
تا  آن رسیده  زمان  نمی کند. حاال  همیشه هم صدق 
پرهزینه ترین سریال های تلویزیونی تاریخ را بشناسید.

 خانه پوشالی
و   ۲۰۱۳ سال  در  بار  نخستین  سیاسی  درام  این   
نتفلیکس پخش شد. سریال »خانه  با سرمایه گذاری 
دنیای  به  نتفلیکس  جدی  ورود  نخستین  پوشالی« 
بودجه  آن ها  شد  باعث  هم  همین  و  بود  سریال ها 
این  اپیزود  هر  کنند.  آماده  سریال  برای  سنگینی 
سریال به طور میانگین ۴.۵ میلیون دالر هزینه داشت 
بازیگران  دستمزد  به  آن  از  عظیمی  بخش  البته  که 

اصلی سریال مانند کوین اسپیسی بازمی گردد.
 فصل نخست این سریال، هواداران بسیاری پیدا کرد 
و پخش آن تا سال ۲۰۱۷ به طور مرتب ادامه یافت. اما 
پس از حواشی رسوایی جنسی کوین اسپیسی، بازیگر 
تعطیلی  مرز  تا  پوشالی«  »خانه  سریال،  اصلی  نقش 
تصمیم  سریال  تهیه کنندگان  حال  این  با  رفت.  هم 
پوشالی«  »خانه  پایان  فصل ششم،  انتشار  با  گرفتند 
از  اسپیسی  کوین  در فصل ششم،  کنند.  را مشخص 
سریال حذف شد. شاید جالب باشد که بدانید پیش از 
سریال نتفلیکس، یک سریالی انگلیسی به نام »خانه 
پوشالی« ساخته شده بود. منشا اصلی داستان هر دو 
اعضای  از  یکی  که  بوده  نام  همین  به  رمانی  سریال 

حزب محافظه کاران بریتانیا آن را نوشته است.

دوستان
دکورهای  دلیل  به  معموال  تلویزیونی  سریال های 
به  ویژه  جلوه های  و  سنگین  گریم های  غول پیکر، 
اما  می شوند.  تبدیل  گران قیمت  و  پرهزینه  عناوین 
سریال های  پرهزینه ترین  از  یکی  »دوستان«  سریال 
تلویزیونی تاریخ است که بخش عظیمی از بودجه آن 
»دوستان«  سریال  دارد.  تعلق  آن  اصلی  بازیگران  به 
یک سریال کمدی سیتکام بود )سیتکام چیست؟( که 
شبکه  از  فصل   ۱۰ برای  و   ۲۰۰۴ تا   ۱۹۹۴ سال  از 
درازمدت،  در  سریال  موفقیت  شد.  پخش   NBC
دستمزد بازیگران اصلی سریال را بیشتر کرد و همین 
ترسناکی  سیر صعودی  سریال  بودجه  شد  باعث  هم 

داشته باشد.
بازیگر  شش  »دوستان«  سریال  فصل  نخستین  در 
اپیزود  هر  برای  دالر  هزار   ۲۲ تنها  سریال  اصلی 
دریافت می کردند. در فصل دوم، میزان دریافتی آن ها 
که  بیشتری  نقش  به  باتوجه  کدام  هر  و  کرد  تغییر 
که  می گرفتند  بیشتری  حقوق  داشتند،  فیلم نامه  در 
درآمد تعدادی از آن ها برای هر اپیزود بیشتر از ۱۰۰ 
کاکس،  کورتنی  آنیستون،  جنیفر  اما  بود.  دالر  هزار 
متئو پری، لیسا کودرو، مت لی بالن و دیوید شوییمر 
برابری دریافت  اگر حقوق  توافق کردند که  بایکدیگر 
می کنند.  خداحافظی  »دوستان«  سریال  با  نکنند، 
پایانی  فصل  در  شد  مجبور   NBC شبکه  بنابراین 
محبوبش  سریال  اصلی  بازیگران  به  اپیزود  هر  برای 

یک میلیون دالر پاداش بدهد!

»دوستان«  سریال  شهرت  و  محبوبیت  حال  این  با 
چندین برابر هزینه های سنگین خود را در کوتاه مدت 
بازگرداند. یکی از کارگردانان اصلی سریال پیش از آن 
که فیلم برداری »دوستان« آغاز شود، بازیگران اصلی 
آن ها  از  و  کرد  راهی  وگاس  شهر الس  به  را  سریال 
لذت  گم نامی شان  روزهای  آخرین  از  کرد  درخواست 
از ساخت سریال »دوستان« همه  ببرند. چراکه پس 

مردم آن ها را می شناسند.
مردگان متحرک

صحبت  زامبی محور  عناوین  ترسناک  ژانر  از  وقتی 
از پخش سریال  به پیش و پس  می کنیم، همه چیز 
»مردگان متحرک« تقسیم می شود. پخش این سریال 
از سال ۲۰۱۰ آغاز شد و پس از ۱۰ سال و ۱۰ فصل 
و ۱۴۶ اپیزود هنوز هم ادامه دارد. این سریال شبکه 
AMC از همان ابتدای پخش محبوبیت بسیار زیادی 
پیدا کرد و سال ها رکورددار تعداد بیننده و دانلودهای 
غیرقانونی بود. اگرچه »مردگان متحرک« در سال های 
اخیر از جذابیت های ابتدایی اش فاصله گرفته اما هنوز 

هم سریال پرهزینه ای است.
 ۴ حدود  بودجه ای  با  سریال  این  نخست  فصل 
منتقدان  استقبال  باوجود  شد.  ساخته  دالر  میلیون 
بودجه  گرفت  تصمیم   AMC شبکه  تماشاگران،  و 
گریم  کند.  کم تر  بعدی  فصل های  برای  را  سریال 
سریال  در  کامپیوتری  ویژه  جلوه های  و  زامبی ها 
را  بودجه  از  عظیمی  بخش  متحرک«  »مردگان 
بازیگران سریال هم حقوق بسیاری  البته  و  می بلعید 
می گیرند. برای مثال اندرو لینکن، بازیگر اصلی سریال 
در فصل های نخستین، برای حضور در هر فصل حدود 

۱.۵ میلیون دالر حقوق گرفت.
روم

 سریال های تاریخی به دلیل بودجه های سرسام آوری 
به  ناخودآگاه  دارند،  نیاز  داستانشان  روایت  برای  که 
می شوند.  تبدیل  تلویزیونی  سریال های  پرهزینه ترین 
هزینه  هم  »روم«  سریال  که  است  طبیعی  بنابراین 
بسیار زیادی داشته باشد. پخش این درام تاریخی از 
سال ۲۰۰۵ و با همکاری مشترک دو شبکه تلویزیونی 
اپیزود  مشهور جهان  آغاز شد و تنها ۲ فصل و ۲۲ 
کرد.  خلق  زیادی  بسیار  هزینه  حال  این  با  داشت. 
سریال »روم« که درباره روند شکل گیری امپراطوری 
روم است، نیاز داشت تا صحنه های ارزشمندی داشته 

باشد.
بنابراین هر اپیزود سریال »روم« به طور میانگین ۹ 
میلیون دالر هزینه به همراه داشت. این بودجه سنگین 
به عوامل سریال کمک کرد تا صحنه های تاریخی را با 

دکور و کیفیت قابل قبول لباس ها و گریم ها روایت 
کنند. موفقیت سریال »روم« باعث شد مسیر ساخت 

سریال های تلویزیونی تاریخی گشوده شود.
امپراطوری بوردواک

شبکه  توسط  که  بوردواک«  »امپراتوری  سریال   
از سال ۲۰۱۰  تهیه شده   HBO معروف  تلویزیونی 
روی آنتن رفت. این سریال که ۵ فصل و ۵۶ اپیزود 
دارد، یکی از پرهزینه ترین سریال های تلویزیونی تاریخ 
است. با این حال استیو بوشمی و مایکل شانون تنها 
بنابراین بخش  بازیگران شناخته شده سریال هستند. 
امکانات  فراهم کردن  با  سریال  بودجه  از  عظیمی 
سریال  داستان  بازمی گردد.  آن  داستان  روایت  برای 
»امپراطوری بوردواک« درباره ممنوعیت الکل در دهه 
آمریکا است. عوامل سریال  ایاالت متحده  ۱۹۲۰ در 
در  آتالنتا  شهر   ۱۹۲۰ دهه  فضای  بازسازی  برای 

آمریکا، به بودجه بسیار زیادی نیاز داشتند.
آمار رسمی می گویند هر اپیزود از سریال »امپراطوری 
بوردواک« به طور میانگین ۵ میلیون دالر بودجه نیاز 
داشته و این رقم برای تعدادی از اپیزودها ۵۰ میلیون 
فصل  اپیزود  نخستین  است!  شده  گزارش  هم  دالر 
توسط  دالری،  میلیون   ۱۸ هزینه  با  سریال  این  اول 
سینما،  شناخته شده  کارگردان  اسکورسیزی،  مارتین 
بوردواک«  »امپراطوری  حال  این  با  شد.  کارگردانی 
یکی از سریال های پرهزینه اما موفق بوده که منتقدان 
هم آن را دوست دارند. این سریال جوایز متعدد امی 

و گلدن گلوب متعددی هم کسب کرد.
بازی تاج و تخت

مشهورترین  از  یکی  مارتین  ریچارد  ریموند  جرج   
نویسندگان رمان های فانتزی است که بیشتر شهرت او 
از مجموعه کتاب های نغمه آتش و یخ نشات می گیرد. 
سریال »بازی تاج و تخت« براساس کتاب های مارتین 
تاج  ساخته و در ۸ فصل  پخش شد. سریال »بازی 
تاریخ  سریال های  محبوب ترین  از  یکی  تخت«  و 
رکوردهای  سریال  این  اپیزود   ۷۳ است.  تلویزیون 
هر  تماشاگران  تعداد  از  کردند؛  جابه جا  را  بسیاری 
اپیزود تا جوایز مختلف. اما دست یابی به این رکوردها، 

بودجه هنگفتی هم نیاز داشت.
جلوه های  و  سنگین  گریم های  غول پیکر،  دکورهای 
ویژه سریال در کنار دستمزد بازیگران شناخته شده آن 
باعث شده هزینه ساخت هر اپیزود سریال »بازی تاج 
و تخت« از ۱۵ میلیون دالر هم بیشتر شود. به عبارت 
تلویزیونی  سریال  گران ترین  به  سریال  این  دیگر، 
تاریخ تبدیل می شود که بودجه کلی آن چندین برابر 

پرهزینه ترین فیلم های سینمایی تاریخ است.

است  فلزات  عصر  از  قسمت  دومین  مفرغ  عصر   
که پس از دوره مس قرار می گیرد. این تقسیم بندی 
به این جهت است که مصنوعات فلزی این دوره از 
زندگی بشر بیشتر ترکیبی از مس و قلع است بطوری 
که کاوشهای دیرین شناسی نشان داده ساکنان ایران 
از پنج هزار سال قبل از میالد مسیح نیز آلیاژ مفرغ را 
می شناخته اند و از آن برای ساختن مصنوعات فلزی 
خود استفاده می کرده اند و مصنوعات مفرغی نیز که 
آمده  دست  به  حفاری ها  ضمن  دنیا  نقاط  سایر  در 

قدیمی تر از این تاریخ نیست.
بنابراین می توانیم شروع دوره مفرغ را از پنج هزار 
سال قبل از میالد مسیح که شروع دوره آهن است 
بدانیم. همان طور که گفته شد مفرغ ترکیبی است 
کم  مختلف سرخ، سرخ  رنگ های  به  قلع  و  از مس 
رنگ و نارنجی، که زودتر از مس ذوب می شود و در 
مجسمه سازی و ساختن ادوات دیگر مورد استفاده 

قرار می گیرد.
 نحوه ساخت مفرغ:مفرغ یک آلیاژ است. آلیاژ یعنی 
دهندهٔ  تشکیل  اصلی  فلز  دو  فلز.  چند  از  مخلوطی 

مفرغ، قلع و مس است.
 مفرغ در ایران:  

ذوب  امر  در  طوالنی  بسیار  پیشینه  دارای  ایران 
به  آثار  می باشد،  مس  فلز  استخراج  و  معدن  سنگ 
به  تپه قبرستان دشت قزوین متعلق  از  دست آمده 
نیمه دوم هزاره پنجم پیش از میالد، تپه علی کش 
در دهلران، تپه سیلک، تل ابلیس در بخش مرکزی 
شهداد  و  بمپور  کاوشهای  و  کرمان  کوههای  رشته 
مرور  به  قدیمی  کاران  فلز  است.  مطلب  این  گویای 
به  آنها،  ترکیب  و  عناصر  از  گیری  بهره  جهت  در 
یافتند  دست  قلع  و  مس  آلیاژ  از  تر  محکم  ماده ای 
که اصطالحاً مفرغ نامیده می شود. بدین ترتیب مفرغ 
ایران  فالت  صنایع  برجسته ترین  از  یکی  صورت  به 

در آمد.
تقسیم  فرعی  به سه دوره  ایران  در   عصر مفرغ   
می شود که عبارتند از:عصر مفرغ قدیم از ۲۰۰۰ – 

۳۰۰۰ پیش از میالد
عصر مفرغ میانه از ۱۶۰۰ – ۲۰۰۰ پیش از میالد
عصر مفرغ جدید از ۱۲۰۰ – ۱۶۰۰ پیش از میالد

 مفرغ لرستان، موزه بریتانیا:یکی از مناطق شاخص 
است.  لرستان  ناحیه  مفرغ،  صنعت  زمینه  در  ایران 
مجموعه  از  و  ایران  غربی  نوار  مرکز  در  لرستان 
تشکیل  مرتفع  کوههای  و  باریک  و  تنگ  دره های 
لرستان  فلزکاری  به  اشاره  شده است. شواهد موجود 
از هزاره چهارم پیش از میالد دارد. مجموعه اشیای 
فلزی منسوب به لرستان از نیمه قرن گذشته توسط 
توجه  مورد  بسیار  مختلف  پژوهشگران  و  محققین 

بزرگ  موزه های  بیشتر  بخش  زینت  و  گرفته  قرار 
لرستان  کاری  مفرغ  هنر  پژوهشگران،  است.  جهان 
کننده  بیان  که  می دانند  ساده ای  کارهای  نتیجه  را 
جنگجو  و  کشاورز  ملتی  مادی  انقالب  قرن  چندین 
است. این هنر در هزاره چهارم قبل از میالد به اوج 
خود رسید. اهمیت هنر مفرغ کاری لرستان، انتقال 
موضوعات  و  مفاهیم  انتقال  اجدادی،  سنن  و  هنر 
است که  قانون مندی هایی  بیان  و  مشترک مذهبی 
دنیای  کشاورز  و  جنگاور  سوارکار،  اقوام  همه  برای 
قدیم، به نحوی تحسین انگیز، دل نشین، پسندیده و 
ستودنی بوده است. اشیاء، وسایل و ابزار به جا مانده از 
هنرمندان خردمند زاگرس، بسیار و بی شمار است که 
از آنها می توان به جنگ افزارها شامل خنجر، شمشیر، 
گرز و… ساز و برگ سوارکاری، وسایل زینتی و انواع 

ظروف و وسایل پذیرایی مخصوص اشاره کرد.
 معادن مس و قلع در ایران باستان: 

داغ،  قره  حوالی  و  تبریز  نزدیک  سهند  های  کوه 
دامنه های جنوبی زاگرس نزدیک استرآباد و شاهرود، 
انارک دراصفهان، رباط الک آباد در نزدیکی مشهد، 
لرستان و اطراف همدان و در حوالی دریای مازندران 
معادن سنگ قلع و مس فراوانی وجود داشته است. در 
این مسئله استناد  به  فلز وارداتی می توان  با  ارتباط 
تجارت  میالد  از  پیش  دوم  هزاره  اوایل  در  که  کرد 
از آناتولی شرقی به آشور وجود داشته و فلز به  فلز 
صورت غنائم جنگی به وسیله حکام آشوری منتقل 

می شده است.
 مفرغ در جهان: 

گوناگون  کاالهای  مفرغ  از  که  است  سال  هزاران 

و  سخت  بسیار  فلزی  اگرچه  مفرغ  می سازند. 
که  می شود  گفته  اما  است،  دشوار  آن  با  کارکردن 
رومی های  و  ایرانی ها  یونانی ها  مصری ها  و  چینی ها 
قدیم آن را می شناختند و از آن برای ساخت لوازم 
انگلیس  کورنوال  در  می کردند.  استفاده  گوناگون 
دارای ذخیره های  که  داشته  وجود  زیادی  معدنهای 
عظیم قلع بوده است. بنابراین، قلعی از که از کورنوال 
بخشهای  در  مفرغ  ساختن  برای  می آمده  دست  به 
از هزار سال  بیش  استفاده می شده است.  اروپا  دیگر 
مفرغ  هم  ژاپن  و  کره  چین،  کشورهای  در  قبل 

استفاده می شده است.
مفرغ در اروپا و آمریکا: 

مفرغ به سه صورت مورد استفاده قرار می گرفته است: 
در  و  روزمره  نیازهای  برای  کلیسا،  ظرفهای  برای 
از  مفرغی  کاسه های  از  استفاده  نیاز.  مورد  کارهای 
قرون وسطی در کلیساهای انگلیس متداول شده است. 
در انگلیس ساختن بشقاب و فنجانهای مفرغی بسیار 
از  ثروتمندتر  اشخاص  زمان  همان  در  اما  بود.  رایج 
ظروف نقره ای استفاده می کردند و استفاده از ظروف 

مفرغی فقط مختص طبقهٔ متوسط بود.
در فرانسه، در قرن چهاردهم، از مفرغ برای ساختن 
قابلمه های  و  نمکدان،  بشقاب،  نوشابه،  ظرفهای 
آلمان  در  قرن چهاردهم  در  استفاده می کردند.  غذا 
کارخانه ای تأسیس شد که در آن محصوالتی از مفرغ 
می ساختند در همان زمان در بلژیک، هلند، سوئیس، 
ساخته  مفرغی  ظروف  نیز  اسکاندیناوی  و  روسیه 
می شد. در ایاالت متحده از مفرغ، در دوره های اولیه 
ظروف  مقداری  و  می شد  استفاده  قاره  این  کشف 
مفرغی مربوط به قرن هفدهم وجود دارد، اما تولید 
و ۱۸۵۰  )میالدی(  سالهای ۱۷۵۰  بین  آن  اساسی 
)میالدی( انجام پذیرفت. در آن زمان از مفرغ برای 

تهیهٔ تمام ظروف آشپزخانه استفاده می شد.
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آشنایی با بزرگترین منجمان تاریخ

 
دنیای  شناخت  برای  که  راهی  تنها  گذشته  زمان  در 
فرازمینی وجود داشت، نگریستن به آسمان و رصد وضعیت 
ستارگان بود. دانشمندان زیادی توانستند با حداقل امکانات، 
دست  به  سیارات  و  ستارگان  وضعیت  از  دقیقی  اطالعات 

آورند.
از  کنجکاوی  و  سرشار  نبوغ  نوری،  آلودگی  بودن  کم 
با  گذشته  قرون  منجمان  که  هستند  عواملی  مهمترین 
فضا  زمینه  در  بزرگی  کشف های  به  موفق  آنها  از  استفاده 

شدند.
در ادامه با نامورترین منجمان تاریخ آشنا می شویم:

1 -ابن هیثم )965 – 1040 میالدی(
ابن  به  بصری،معروف  هیثم  بن  حسن  بن  محمد  ابوعلی 
دائرةالمعارف  بر  بنا  و  ریاضیدانان،  بزرگترین  از  هیثم 

االسالمیه بی گمان بهترین دانشمند مسلمان عرب بود.
بیش از بیست اثر بازمانده از ابن هیثم ویژه مسائل نجومی 
تألیف  سبب  به  بیشتر  نجوم  در  هیثم  ابن  شهرت  است. 
رساله ای است به نام مقاله فی هیئته العالم. ظاهراً این رساله 
از چشم  که  »پرتوی  از  آن  در  زیرا  است،  او  آثار جوانی  از 
صیقلی  جسمی  را  ماه  و  گفته است  سخن  می شود«  خارج 

توصیف کرده که نور خورشید را »باز می تاباند«.
سیارک شماره ۵۹۲۳۹ به افتخار این دانشمند ۵۹۲۳۹ ابن 

هیثم نامگذاری شده است.
2 - ابوریحان بیرونی )973 – 1048 میالدی(

بیرونی در کتاب »االسطرالب« روشی برای محاسبهٔ شعاع 
زمین ارائه می کند )بوسیلهٔ افِت افق وقتی از ارتفاعات به افق 
نگاه می کنیم(. بعدها در کتاِب »قانون مسعودی« ابوریحان 
می دهد.  گزارش  را  خود  توسط  روش  این  کردن  عملی 
اندازه گیرِی او یک درجهٔ سطح زمین را ۵۸۸ میل بدست 
 ۱۹۷۳٫۳ عربی  میل  هر  اینکه  به  توجه  با  که  آورده است 
متر است، شعاِع زمین ۶۵۶۰ کیلومتر )بر حسِب واحدهاِی 
امروزی( به دست می آید که تا حِد خوبی به مقداِر صحیِح 

آن )۶۳۷۱ کیلومتر( نزدیک است.
خورشیدگرفتگی هشتم آوریل سال ۱۰۱۹ را در کوه های 
و  کرد  بررسی  و  رصد  را  کنونی  افغانستان  در  لغمان 

ماه گرفتگی سپتامبر همین سال را در غزنین پژوهید.
بیرونی را بزرگ ترین دانشمنِد مسلمان و یکی از بزرگ ترین 
دانشمنداِن ایرانی در همهٔ اعصار می دانند. وی یک نویسندهٔ 
بی طرف در نگارِش باورهای مردِم کشورهای گونه گون بود 
و به پاِس پژوهش های قابِل توجه اش، با عنواِن اُستاد شناخته 

شده است.
3 -عمرخیام نیشابوری )-1048 1131 میالدی(

اصالح  می توان  را  خیام  کارهای  برجسته ترین  از  یکی 
گاهشماری ایران در زمان وزارت خواجه نظام الملک، که در 
دورهٔ سلطنت ملک شاه سلجوقی )۴۲۶–۵۹۰ هجری قمری( 

بود، دانست. وی بدین منظور مدار گردش کرهٔ زمین به دور 
 ۲۵ در  اصالح  کرد.  محاسبه  اعشار  رقم   ۱۶ تا  را  خورشید 
فروردین  ۴۵۸ هجری خورشیدی )۳ رمضان ۴۷۱ هجری 

قمری( انجام شد.
و  تحقیقات  ستاره شناس  و  ریاضی دان  مقام  در  خیام 
تالیفات مهمی دارد. از جمله آن ها رسالة فی البراهین علی 
مسائل الجبر و المقابله است که در آن از جبر عمدتاً هندسی 
او  می کند.  استفاده  سوم  درجه  معادالت  حل  برای  خود 
معادالت درجه دوم را از روش های هندسی اصول اقلیدس 
حل می کند و سپس نشان می دهد که معادالت درجه سوم 
با قطع دادن مقاطع مخروطی با هم قابل حل هستند. برگن 
معتقد است که »هر کس که ترجمهٔ انگلیسی ]جبر خیام[ به 
توسط کثیر را بخواند استدالالت خیام را بس روشن خواهد 
انواع  تاریخ  در  توجهی  جالب  متعدد  نکات  از  نیز،  و  یافت 
مختلف معادالت مطلع خواهد شد. مسلم است که خیام در 
رساله هایش از وجود جواب های منفی و موهومی در معادالت 
نیز در نظر نمی گرفته  را  نداشته است و جواب صفر  آگاهی 

است.
 1274  –  1201( طوسی  نصیرالدین  خواجه   -  4

میالدی(
روی  از  را  ایلخانی«  »زیج  طوسی  نصیرالدین  خواجه 
رصدهای انجام شده در رصدخانهٔ مراغه تدوین کرده است. زیج 
ایلخانی سده ها از اعتبار خاصی در بسیاری از سرزمین های 
آن زمان -از جمله در چین- برخوردار بوده است و در سال 
۱۳۵۶ میالدی )۳۰۰ سال پس از مرگ طوسی( ترجمه و 
در اروپا منتشر شد. قدیمی ترین نسخهٔ این زیج در کتابخانهٔ 

ملی پاریس نگهداری می شود.
کتابخانه ای  آن  کنار  در  و  را ساخت  مراغه  رصدخانه  وی 
بوجود آورد که نزدیک به چهل هزار جلد کتاب در آن بوده 
است. او با پرورش شاگردانی )همچون قطب الدین شیرازی( 
و گردآوری دانشمندان ایرانی عامل انتقال تمدن و دانش های 

ایران پیش از مغول به آیندگان شد.
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میالدی(
به  ملقب  کاشانی  طبیب  محمود  بن  مسعود  بن  جمشید 
مشهور   )al-kashi( الکاشی  به  غرب  در  که  غیاث الدین 
است. او در عمر کوتاه خود آالت رصدی دقیقی اختراع کرد 
و در دوران فعالیت علمی اش کتاب های گوناگونی در زمینهٔ 

ریاضیات و نجوم نگاشت.
ولی  بود،  فیزیکدان  هر چند  کاشانی  غیاث الدین جمشید 
از  بود؛ پس  واخترشناسی  ریاضیات  اصلی اش متوجه  عالقهٔ 
دورهٔ طوالنی بی نوایی و سرگردانی، سرانجام در سایهٔ حمایت 
موقعیت  بود،  بزرگی  دانشمند  خود  که  الغ بیگ،  سلطان 

شغلی مطمئنی در سمرقند به دست آورد.
وی  به تکمیل وتصحیح روش های قدیمی انجام چهار عمل 
اصلی حساب پرداخت و روش های جدید و ساده تری برای 
آن ها اختراع کرد. در واقع، کاشانی را باید مخترع روش های 
و  ضرب  ویژه  )به  حساب  اصلی  عمل  چهار  انجام  کنونی 

تقسیم( دانست.
نام  به  وسیله ای  جمله  از  دقیق  اخترشناسی  ابزار  اختراع 
»َطَبق المناطق« برای محاسبهٔ طول ستارگان که کتاب نزهة 

الحدایق در شرح آن است.

کاشانی  است.  ایلخانی  زیج  تصحیح   او  اقدامات  دیگر  از 
زیج خاقانی را نیز در تصحیح اشکاالت زیج ایلخانی نوشت.

6 - نیکالس کوپرنیک )1543-1473 میالدی(
لهستانی  اقتصاددانی  و  ریاضیدان  ستاره شناس،  کوپرنیک 
بود که نظریه خورشید مرکزی منظومه شمسی را گسترش 
از سال ها مطالعه  داد و  به صورت علمی درآورد. وی پس 
و مشاهده اجرام آسمانی به این نتیجه رسید که بر خالف 
بلکه  ندارد،  قرار  کائنات  مرکز  در  زمین  پیشینیان  تصور 
و  است  شمسی  منظومه  مرکز  در  که  است  خورشید  این 

سایرسیارات از جمله زمین به دور آن در حال گردشند.
کشفیات  درخشان ترین  آز  یکی  کپرنیک  انقالبی  نظریه 
نوین  آغازگر ستاره شناسی  فقط  نه  است که  رنسانس  عصر 
بود،  بلکه دیدگاه بشر را دربارهٔ جهان هستی دگرگون کرد.

7 - یوهانس کپلر )1630-1571 میالدی(
با  وی  می دانند.  جدید  ستاره شناسی  علم  پدر  را  کپلر 
معروف  قوانین  توانست  سیارات،  و  ستارگان  دربارهٔ  تحقیق 
کپلر راارائه دهد که امروزه به عنوان قوانین سه گانهٔ کپلر در 
ستاره شناسی بکار می رود، او وقتی ادعا کرد که سیاره ها در 
مدارهای بیضوی به دور خورشید می چرخند و خورشید تنها  
اعتراض  مورد  است،  سیارات  مدارهای  کنندهٔ  اداره  نیروی 

سنت ها وباورهایی که قرن ها پایدار بود قرار گرفت.
نظریه خورشید مرکزی  از طرفداران سرسخت  یکی  کپلر 

یامنظومهٔ شمسی بود.
کپلر در ۱۵ نوامبر سال ۱۶۳۱ درحالی که از ضعف بینایی 
وصرع رنج می برد از دنیا رفت. پس از او عده ای از شاگردانش  
نوشته ها و مقاالت او را به صورت کتاب جمع آوری کردند. 

اما هیچ کس آثار او را مطالعه نمی کرد و درنتیجه پس از 
مرگ خیلی زود فراموش شد، او خود قباًل در این خصوص 

چنین نوشته بود:
»من کتاب خود را می نویسم، خواه خوانندگان آن مردان 
می تواند  کتاب  این  ندارد.  تفاوتی  باشند  آیندگان  یا  فعلی 
سالها انتظار خوانندگان واقعی خود را بکشد، مگر نه خداوند 
نیز شش هزار سال انتظار کشید تا تماشاگری برای آثار او 

پیدا شد.«
دوران افتخار کپلر زمانی آغاز گردید که نیوتن و الپالس 
کپلر  دست نوشته های  از  بسیاری  امروزه  شدند.  شناخته 

درموزهٔ وایل موجود است.
8 - گالیلئو گلیله )-1564 1642 میالدی(

گالیله درفیزیک، نجوم، ریاضیات و فلسفه علم تبحر داشت 
دانش  دوران  به  گذار  و  علمی  تحول  پایه گذاران  از  یکی  و 

نوین بود.
بخشی به شهرت وی به دلیل تأیید نظریه کوپرنیک مبنی 
به  منجر  که  است  جهان  در  زمین  نداشتن  مرکزیت  بر  
محاکمه وی در دادگاه تفتیش عقاید شد. گالیله با تلسکوپی 
که  خود ساخته بود به رصد آسمان ها پرداخت و توانست 

جزئیات سطح ماه را مشاهده کند.
مشتری  سیاره  ماه  چهار  که  بود  کسی  نخستین  گالیله 
تعداد  که  دریافت  گالیله  شیری  راه  رصد  با  کرد.  رصد  را 
ستارگان این  مجموعه بیشتر از آن است که قابل شمارش 

باشد.
انتشار یافته های علمی وی در تأیید نظر  در سال ۱۶۱۰ 
کوپرنیک مبنی  بر ثابت نبودن زمین و گردش آن به دور 
بازجویی  مورد  کلیسا  سوی  از  وی  تا  شد  باعث  خورشید 
کتاب  نص  مخالف  نظریه  این  گیرد.  قرار  عقاید  تفتیش  و 
مقدس بود و از سویی با نظریات ارسطو که کلیسا حامی آن 
بود همخوانی  نداشت. وی مجبور به امضای توبه نامه ای با 

این مضمون شد:
"در هفتادمین سال زندگی در مقابل شما به زانو درآمده ام 
و در حالی که کتاب مقدس را پیش چشم دارم و با دستهای 
خود لمس می کنم توبه می کنم و ادعای واهی حرکت زمین 

را انکار می کنم و آنرا منفور و مطرود می نمایم."
در  کوپرنیک  نظریه  تدریس  از  رسماً  بعد  وی شش سال 
دانشگاه منع شد و تا سالها بعد مرتب مورد بازخواست کلیسا 
اعتقاد درونی اش،  قرار می گرفت. سرانجام گالیله علی رغم 
و  است  درست  ارسطو  نظریه  که  کند  اعتراف  شد  مجبور 

زمین مرکز جهان است.
آن  است:  آمده  دادگاه وی  با  رابطه  در  تاریخی  متون  در 
هنگام که او را آزاد کردند نگاهی به آسمان و سپس به زمین 
افکند، پایی بر زمین کوفت و در حالتی متفکرانه گفت: اپور 

سی مو، یعنی )زمین( هنوز هم در حرکت است.
در سال ۱۹۷۹، سال پس از فرود انسان بر سطح ماه بود 
که پاپ ژان پل دوم دستور به بررسی دوباره پرونده گالیله را 
داد و در سال ۱۹۹۲، ۱۳ سال پس از مالقات فضاپیماهای 
کلیسای  که  بود  منظومه شمسی  با سیارات خارجی  ریجر 
تبرئه  او  که  کنید  )توجه  بخشید  را  او  انجام  سر  کاتولیک 
نشد( بدون اینکه اذعان کند که سیارات واقعاً دور خورشید 

می گردند.

به کوشش محمود 
جعفری کوهبنانی

لوگو و تاریخچه آن
لوگو  پیشرفت  در  گوناگونی  اختراعات  و  ها  تکنیک 
اند. به عنوان مثال، موارد زیر در پیشرفت  دخیل بوده 

این صنعت دخیل بوده اند:
مهر استوانه ای )۲۳۰۰ سال قبل از میالد(، سکه )۶۰۰ 
سال قبل از میالد(، ترکیب زبانی و نژادی هنرمندان و 

آشنایان با لوگو، واترمارک و پیشرفت صنعت چاپ.
ای  جامعه  از  را  غرب  که  صنعتی  انقالب  همانند 
کشاورزی، به سمت جامعه ای صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ 
صنعت  نیز  لیتوگرافی  و  فوتوگرافی  داد،  سوق  میالدی 
هم،  با  عکاسی  و  تایپوگرافی  دادن  پیوند  با  را  تبلیغات 
تحت  خود  نیز  تایپوگرافی  همزمان،  ساخت.  متحول 

تاثیر انقالبی قرار گرفت که سیما و چهره آن را به کلی 
کتابها،  که  بود  آن  موضوع  این  تاثیر  ساخت.  دگرگون 
دیگر از فونت های از پیش ساخته قدیمی استفاده نمی 
کردند و فونت های بولد، و تزیینی به طور گسترده ای 

مورد استفاده قرار گرفتند.
هنر در حال گسترش بود و از فرم بیانی و چیدمانی، 
به محصوالت و برندهای گوناگونی که مورد مصرف قرار 
می گرفتند در حال بسط بود. شرکت های مشاوره ای 
و بازگانی با کمک هنر به سبک تجاری در حال رشد و 
سازمان یافتگی بود. در سال ۱۹۸۰، در ایاالت متحده، 
به  نزدیک  کارکنانی  با  لیتوگرافی  چاپ  شرکت   ۷۰۰

۸۰۰۰ کارمند، در حال کار بودند. اعتبار هنری به شرکت 
هنرمندان  تا خود  داده می شد  بیشتر  لیتوگرافی  های 
ابداع کنندگان هنری در صنعت هنرهای بصری و  آن. 
لیتوگرافی، نظیر شرکت چاپ Rouchon فرانسه در 
سال ۱۸۴۰ میالدی، جوزف مورس از نیویورک در سال 
۱۸۵۰، فردریک والکر از انگلستان در سال ۱۸۷۰ و ژوئل 
شرت از فرانسه در سال ۱۸۷۰، سبک هنری ای را در 
نمایشی  از هنرهای  فراتر  ابداع کردند که  نگاری  چهره 
و آوایی برای ترسیم با رنگهای روشن و یکنواخت بود. 
کتابهای کودکانه، روزنامه های معتبر، و حتی گذر زمان، 
دید  در  شاهکارهایی  به  را  آنها  بصری  و  هنری  سبک 

با سوادی  با کاهش هزینه های چاپ،  عموم بدل کرد. 
های  سبک  و  یافت  بیشتری  گسترش  مردم  بین  در 
هنری نیز دچار دگرگونی شدند. حرکت هنر و هنرهای 
دستی در اواخر قرن ۱۹ میالدی، بخشی از پاسخ به نیاز 
ویکتوریان  به سبک  تایپوگرافی  هنرهای  در  افزون  روز 
از هنرمندی در  بود که موجب می شد حسی صادقانه 
محصوالت تولیدی آن زمان به وجود آید. عالقه آن روز 
مردم به هنر و کیفیت، همچنین باعث شد تا هنرمندان 
و شرکتها با عالقه و پشتکار بیشتری به ساخت لوگو و 

افزایش اعتبار خود نزد مردم اقدام کنند.
حوالی سالهای ۱۹۵۰ میالدی، مدرنیسم، در اروپا نیز 

با پیروی از  المللی  راه یافت و حرکتی تجاری و بین 
اصول ایاالت متحده، در جاهای دیگر نیز شکل گرفت. 
بودند  اصولی  مفهوم،  در  روشنی  و  طراحی  در  سادگی 
آن  مبنای  بر  هنری  حرکتی  عنوان  به  مدرنیسم  که 
ایجاد شده بود و ابزار قدرتمندی را برای نسل جدیدی 
نظیر  )طراحانی  داد  می  تشکیل  گرافیک  طراحان  از 
“لودویگ میه ون در روهه” که شعار آن در طراحی لوگو، 
“کمتر، بهتر است” بود(. لوگوهای به سبک مدرنیسم، در 
تبلیغات گسترده تلویزیونی، موفق بودند و پیشرفت در 
صنعت چاپ و اختراعات دیجیتالی، بر موفقیت آن نیز 

می افزود.
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خبر
معاون وزارت بهداشت تشریح کرد:

باید ها و نباید های فعالیت رستوران ها بعداز رفع محدودیت های کرونایی

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
ضمن تشریح نحوه کارکرد رستوران ها پس از بازگشایی، 
از ممنوعیت فعالیت تاالر های پذیرایی، استخر، سونا و 

ماساژ خبر داد.
به گزارش »تابناک«، محسن فرهادی در نشست آنالین 
خبری با اصحاب رسانه  گفت: وزارت بهداشت به دنبال 
صنفی  واحد های  بازگشایی  و  محدودیت ها  کاهش 
مانند رستوران ها، بر ضرورت اجرای دقیق پروتکل های 
بهداشتی و رعایت چهار محور اصلی بهداشت فردی، 
بهداشت  و  تجهیزات  و  ابزار  غذایی،  مواد  بهداشت 
ساختمان و رعایت فاصله گذاری های اجتماعی تاکید 

ویژه دارد.
وی ادامه داد: رستوران ها و مراکز عرضه مواد غذایی که 
تا قبل از این مصوبه فقط می توانستند نسبت به توزیع 
غذای بیرون بر اقدام کنند و در این محدوده فعالیت 
کنند، امکان پذیرش مشتری را نیز خواهند داشت، اما 
به خصوصی است که  پذیرش مشتری دارای شرایط 
مهمترین آن ها رعایت فاصله میان مشتری ها است؛ به 
طوری که هر میزی که برای یک مشتری در نظر گرفته 
فاصله حداقل  که  باید طوری چیدمان شود  می شود 
یک تا دو متری در آن لحاظ شود. طبیعتا با گذاشتن 
این فاصله گذاری و رعایت این محدوده فاصله، میزان 
پذیرش مشتری ممکن است تا ۵۰ درصد ظرفیت آن 

رستوران و یا مراکز تهیه و توزیع، کاهش یابد.
در  نقد  وجه  دریافت  کماکان  کرد:  تاکید  فرهادی 
بهتر است  بود و مشتریان  رستوران ها ممنوع خواهد 
با سیستم های نرم افزاری و اینترنت و کارت به کارت 

کردن ها وجوه نقدی هزینه را پرداخت کنند.
کارکنان  از سوی  فردی  بهداشت  اینکه  بیان  با  وی   
رستوران ها باید بیش از پیش رعایت شود، خاطرنشان 
کرد: استفاده از ماسک و دستکش برای افرادی که در 
سرو غذا همکاری می کنند، باید رعایت شود. همچنین، 
دست زدن ها و تماس های فردی باید کاهش پیدا کرده 

و به صفر برسد.
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
درخصوص نحوه عرضه مواد غذایی در رستوران ها نیز 
بیان کرد: غذایی که برای مشتری سرو می شود حتما 
باید روکش داشته باشد و در معرض قرار نگیرد. ادویه 
جات، فلفل و نمک باید یکبار مصرف روی میز برای 

مشتری گذاشته شود.
وی افزود: زمانی که مشتری میز و صندلی خود را ترک 
می کند، حتما باید فرایند گندزدایی انجام شود. قهوه  
خانه و رستوران های سنتی نیز کماکان می توانند بدون 

عرضه مواد دخانی مانند رستوران ها فعالیت کنند.
فرهادی تاکید کرد: کماکان فعالیت تاالر های پذایریی و 
اماکنی که امکان تجمع افراد برای مراسم های مختلف 
اعم از عروسی، عزا و تولد، وجود دارد، ممنوع است و 
تاالر های پذیرایی اجازه فعالیت ندارند و می توانند به 
یا به شکل رستوران فعالیت  بر  بیرون  صورت غذایی 
و  سونا  ماساژ،  مراکز  گفت:  وی  دهند.  ادامه  را  خود 

استخر خصوصا در مراکز قرمز و پرخطر کماکان تعطیل 
خواهد بود. کلیه ورزش های دارای برخورد نیز کماکان 

تعطیل خواهند بود.
است  این  ما  توصیه  نهایت  در  کرد:  تصریح  فرهادی 
بتوانیم  و  کنیم  استفاده  محدودیت ها  رفع  این  از  که 
با رعایت پروتکل های بهداشتی، بتوانیم به تدریج این 

محدودیت ها را برداریم.
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
درخصوص ضمانت اجرایی عدم عرضه قلیان در قهوه 
خانه ها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، گفت: 
به کار بردن مواد دخانی در شرایط عادی هم درست 
انتقال  امکان  نیز  کرونایی  شرایط  در  اکنون  نیست، 
از  استفاده  دنبال  به  سایرین  به  آلوده  فرد  از  ویروس 
اماکن  اداره  از  راستا  این  در  می یابد.  افزایش  قلیان 
عرضه  با  تا  خواستیم  پزشکی  علوم  دانشگاه های  و 
غیرقانونی قلیان در این شرایط مقابله کنند. در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف نیز مجبور به تعطیلی و پلمب 

واحد صنفی خواهیم بود.
پیرامون  اظهارنظر هایی  در  تناقضات  درخصوص  وی 
به  احترام  با  کرد:  تصریح  پرخطر،  مشاغل  بازگشایی 
سایر نهاد ها تنها مرجع رسمی تصمیم گیرنده، ستاد 
ملی مقابله با کرونا است. نکاتی که طی دیروز و امروز 
به آن اشاره شده است از مصوبات این ستاد است و بر 
اساس آن فعال هیچ تصمیمی برای بازگشایی تاالرها، 

ورزش های پربرخورد، نداریم.
کرونا  بروز  دوم  موج  بینی  پیش  درخصوص  فرهادی 
کرد:  خاطرنشان  پرخطر،  مشاغل  بازگشایی  دنبال  به 
امیدواریم درصورتی که  بیماری،  نزولی شدن روند  با 
مجدد  رشد  شاهد  شود،  رعایت  خوبی  به  پروتکل ها 
بیماری نباشیم. در صورت عدم رعایت موازین و رشد 
بیماری، ممکن است مجبور به اعمال عکس این روند 

شویم.
وی با بیان اینکه بخشی از رعایت پروتکل های بهداشتی 
در مراجعه به رستوران ها مربوط به مشتریان و برخی 
داد: داشتن  ادامه  است،  به خود رستوران  مربوط  نیز 
ماسک و دستکش به ویژه برای کارکنانی که با توزیع 
و تهیه غذا در رستوران سر و کار دارند، بسیار ضروری 
است. همچنین، رعایت فاصله گذاری اجتماعی میان 
مسئولیت  است.  مهم  مشتریان  و  رستوران  کارکنان 
در  و  است  رستوران  مدیریت  با  موضوع  این  بررسی 
باید از حضور  صورتی که ببینند کارکنی بیمار است 
او ممانعت به عمل آورند. تاکنون ثابت نشده است که 
ماده غذایی بتواند ویروس را به افراد انتقال دهد اما، 
فرد آلوده می تواند پس از پخت غذا، ویروس را به غذا 

منتقل کند.
و  بار  ساالد  قسمت  کرد:  تاکید  ادامه  در  وی 
ساندویچش  می تواند  فرد  خود  که  رستوران هایی 
باید  دارای سلف سرویس  رستوران های  یا  کند  پر  را 
اینگونه خدمات را متوقف کنند و تنها خدمات از سوی 
کارکنان با رعایت ضوابط بهداشتی در اختیار مشتریان 

قرار گیرد.
در  بهداشتی  توصیه های  نصب  درخصوص  فرهادی 
نیز تصریح کرد: طبیعتا نمی توان یک  بنزین ها  پمپ 
این  از  کرد،  نصب  محیط ها  این  در  را  کامل  پروتکل 
هستیم  اماکنی  چنین  برای  پوستر  چاپ  نیازمند  رو 
تا نکات بهداشتی به سمع و نظر افراد برسد. نظارت 
به عهده  بنزین ها  بهداشتی در پمپ  موارد  رعایت  بر 
زمینه  این  در  البته  است،  محیط  بهداشت  بازرسان 
کماکان از بازرسان سایر سازمان ها نیز کمک می گیریم.
متبرکه  حرم های  صحن  بازگشایی  خصوص  در  وی 
کرونا  ستاد  مصوبه  همانطورکه  کرد:  خاطرنشان  نیز 
اعالم کرد صحن حرم ها باز شده است و زائران باید با 
رعایت فاصله یک تا دومتری در صحن ها زیارت کنند. 
خواندن نماز جماعت در صحن ها منع شده است و برای 
زیارت نیز نباید زمان طوالنی مدتی در صحن بمانند. 
همچنین، از دست اندرکاران شاغل در صحن ها خواسته 
ایم، وسایل و کتب زیارتی عمومی را جمع آوری کنند 
و افراد وسایل زیارتی مخصوص به خود را همراه داشته 
باشند. گندزدایی سطوح صحن ها نیز با خروج زائرین 

انجام می شود.
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، 
درخصوص پروتکل های ابالغی به تیم ها و باشگاه های 
همکاری  با  مشترکی  پروتکل  کرد:  بیان  نیز  ورزشی 
وزارت ورزش نوشته شده است و بر اساس آن تنها لیگ 
فعالیت خواهند داشت.  اجازه  اول  لیگ دسته  و  برتر 
انجام تمرینات به صورت فردی انجام می شود و انجام 

اعمالی مانند ماساژ برای بازیکانان ممنوع است.
با  باید  نیز  ورزشکار  و  مربی  میان  آموزش  وی گفت: 
حفظ فاصله گذاری فیزیکی انجام شود. توصیه دیگر 
از وسایل حمل و  این بود که تیم ها تا حد امکان  ما 
نقل عمومی برای رفت و آمد بازیکنان استفاده نکنند 
را  نقلیه  وسایل  تعداد  شدند  مجبور  که  درصورتی  و 

افزایش دهند.
فرهادی افزود: مسابقات ورزشی بعد از شروع تمرینات 
و از ۳ یا ۴ هفته دیگر بدون تماشاچی صورت می گیرد. 
او  از  نیز  ورزشی  محیط  در  ورزشکار  از حضور  پیش 
تست PCR گرفته می شود و در صورت مثبت بودن 
تست، فرد اجازه حضور نخواهد داشت. درصورتی که 
تست PCR برای پنج بازیکن مثبت باشد، تیم اجازه 
بازی نخواهد داشت. این پروتکل ها مطابق با آن چیزی 

است که در تمام لیگ های جهانی اجرا می شود.
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
نیز  تئاتر  سالن های  و  سینما ها  بازگشایی  درخصوص 
ملی  ستاد  دستورکار  در  فعال  موضوع  این  کرد:  بیان 
درخواست هایی  که  هرچند  نیست؛  کرونا  با  مقابله 
دو  به  فعالیت  مجوز  تاکنون  داشتیم.  بازگشایی  برای 
خوشبختانه  و  است  شده  داده  ماشین  سینما  سه  یا 
سایت های آنالین نیز اقدامات خوبی برای اکران آنالین 
فیلم ها انجام داده اند. وی با تاکید بر این که مهمترین 
ناظر در پایبندی به پروتکل های بهداشتی خود مردم 
به  مراجعه  با  صنفی  واحد های  کرد:  اظهار  هستند، 
سایت salamat.gov.ir ثبت نام می کردند، سپس 
تمهیداتی اندیشیده شده است که مردم در مراجعه به 
 RQ code اسکن  با  رستوران ها  مانند  مکان هایی 
پنج سوال  به  پاسخ  و  واحد صنفی  آن  در  مخصوص 
آن  در  بهداشتی  پروتکل های  آیا  که  کنند  مشخص 
محل انجام می شود یا خیر. برای نظارت بیشتر اماکن 
از  و  هستیم  خود  ظرفیت  تمام  از  استفاده  حال  در 
بازرسان اصناف، سازمان دامپزشکی و بازرسان وزارت 
صمت، کمک می گیریم؛ اما همگی با قانونمندی خاص 
نظارت ها  فرایند  تا مشکلی در  فعالیت می کنند  خود 
پیش نیاید. با گسترش همکاری ها امیدواریم فعالیت 
مان در اماکن شهر هایی مانند تهران، اصفهان و مشهد 
افزایش یابد. وی افزود: اکنون نیز اعالم کرده ایم که 
برگزاری مراسم در سالن های پذیرایی ممنوع است، اما 

آیا می توانیم تضمین کنیم مردم در منازل خود این 
موضوع  این  بر  نظارت  نمی کنند؟  برگزار  را  مراسم ها 
شرکت های  در  بود.  خواهد  سخت  و  منتفی  برایمان 
خصوصی و دولتی بازرسان ما نظارت های خود را بدون 

هیچ محدودیتی انجام داده اند.
بکارگیری  در  و شرکت ها  تقید سازمان ها  درباره  وی 
و  کار  محل  در  سوم  دو  حضور  شکل  به  کارمندان 
یک سوم دورکاری، گفت: این مورد نیز به جز وزارت 
فعالیت  مضاعف  توانی  با  نیرو ها  تمام  که  بهداشت 
می کردند، رعایت شد و مشکلی در این زمینه نداشتیم.
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  اینکه  بیان  با  فرهادی 
مسئول  شخص  تدابیر  و  نظر  مورد  محل  فراخور  به 
اتخاذ  داد:  ادامه  است،  متفاوت  مربوطه  واحد  در 
برای  متفاوت  محیط های  در  متفاوت  سیاست های 
اشاره  آن  به  باید  که  بود  موضوعی  پروتکل ها  اجرای 
شود. مثال در صورتی که الزام به برگزاری کالس های 
درس سه ساعته باشد، مدیر مربوطه می تواند کالس را 
به سه بخش یک ساعته تقسیم کند یا درصورت نیاز 
تنها از دانشجویان بخواهد برای کالس های عملی به 

دانشگاه مراجعه کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره تعداد مراکز متخلفی که 
از ۲۰۰ هزار  این مدت پلمب شدند، گفت: بیش  در 

مورد تعطیلی در واحد های صنفی مختلف داشتیم.
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، 
استخرها،  بازگشایی  ممنوعیت  چرایی  درخصوص 
کننده  نگران  تنهایی  به  استخر  در  افزود: شنا کردن 
نیست؛ چراکه ویروس از آب منتقل نمی شود. اکنون 
مانند  مشترک  مکان های  از  استفاده  در  ما  نگرانی 
انتقال  و... است که احتمال  رختکن ها، دوش گرفتن 
ویروس در این زمینه وجود دارد. فعالیت استخر ها تنها 
در نقاط سفید منعی ندارد و در مناطق زرد نیز باید با 
تایید مرکز بهداشت شهرستان بازگشایی صورت گیرد، 
اما بازگشایی استخر ها در مناطق قرمز همچنان ممنوع 

است.
مناطق  در  که  ندارد  وجود  اینکه سندی  بیان  با  وی 
خاطرنشان  باشد،  کمتر   ۱۹ کووید  بیماری  گرمسیر 
کرد: اکنون در خوزستان می بینیم که همچنان بیماری 
وجود دارد؛ این درحالیست که دمای هوا در این استان 

باال است.
بهداشت  وزارت  سیاست  اینکه  بر  تاکید  با  فرهادی 
برای تعطیالت اخیر، عدم سفر بود، گفت: اما متاسفانه 
و  زمان رفت  امیدواریم در  رفتند که  به سفر  عده ای 
برگشت نکات بهداشتی را رعایت کرده باشند تا سفر 

آن ها منجر به افزایش شدت بیماری نشود.
بازگشایی مراکز مهدکودک، تصریح  وی درباره زمان 
کرد: برای این موضوع هنوز به اجماع نظر نرسیده ایم 
و بازگشایی این مکان ها منوط به تصمیم ستاد ملی 
مقابله با کرونا است. این اماکن ماهیت تجمعی دارند و 

احتمال انتقال ویروس وجود دارد.
وی افزود: دادن کارت سالمت به کارکنان برای ویروس 
کرونا تاکنون مستند علمی نداشته و طبیعتا در دستور 

کار ما هم نیست.
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، 
در پایان، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گرفتن 
تایید  مورد  مختلف  سازمان های  کارکنان  از  تست 
مورد  کار  این  گفت:  خیر؟  یا  است  بهداشت  وزارت 
تست  برای  برنامه ای  و  نیست  بهداشت  وزارت  تایید 
کلی گرفتن همه کارکنان یک سازمان در دستور کار 
نیست. گزارشی از تست آزمایشگاهی کلی و همگانی 
و  بیماریابی  غربالگری،  میزان  البته  نداریم،  کارکنان 
تست  اما  است،  شده  بیشتر  مشکوک  افراد  از  تست 
هزینه های  نه  و  است  علمی  نه  افراد  از  کلی  گرفتن 
آن توجیه دارد. چون انجام تست هزینه باالیی دارد و 
این کار نتیجه بخش نیست و افراد ممکن است بعد از 

تست مبتال شوند.

مشاور  آشنا،  حسام الدین  صفحه  توئیتر 
ریاست جمهوری کشورمان را در این شبکه به حالت 

آمریکایی  اجتماعی  شبکه  این  آورد.اقدام  در  تعلیق 
که  گرفت  صورت  آن  از  پس  آشنا  صفحه  بستن  به 

امور  وزیر  پامپئو،  مایک  به  خطاب  روحانی  مشاور 
پایان  خواهان  و  کرد  منتشر  توئیتی  آمریکا  خارجه 

نژادپرستانه و طبقاتی در  به ساختار های  بخشیدن 
ایاالت متحده شد. 

با اشاره به دستورات قبلی  رئیس جمهوری 
مردم  برای  آب  مشکل  بروز  لحظه  از  که 
استاندار  و  نیرو  وزیر  اهواز  غیزانیه  منطقه 

وزیر  به  دیگر  بار  بود  شده  داده  خوزستان 
مشکل  سریع  و  کامل  حل  داد  دستور  نیرو 
آب منطقه غیزانیه اهواز را شخصا به صورت 

مستمر پیگیری کند تا نهایتا تا انتهای خرداد 
ماه به حل قطعی مشکل منجرشود و برنامه 
شاهد  آینده  در  که  باشد  گونه ای  به  ریزی ها 

آب  تامین  زمینه  در  مشکالتی  بروز چنین 
بویژه  کشور  از  نقطه ای  هیچ  در  آشامیدنی 

خوزستان نباشیم.

نوشت:  خود  اینستاگرام  در صفحه  ضرغامی  اهلل  عزت 
قتل فجیع رومینای ۱۳ ساله توسط پدرش افکار عمومی 
روانی،  علل  است.بررسی  کرده  دار  جریحه  شدت  به  را 
و  کارشناسان  باید  را  فاجعه  این  فرهنگی  و  اجتماعی 

اهل فن انجام داده و نتایج ملموس آن را برای جلوگیری 
نمایند.درست  ارائه  جامعه  به  مشابه  حوادث  تکرار  از 
اصلی  مفهوم  به  قصاص  فرزند،  قتل  مورد  در  که  است 
و مصطلح آن جاری نمی شود، ولی بدون تردید مجازات 

قاتل بایستی بقدری شدید و غلیظ باشد که کسی حتی 
برای  که  نکند.دلسوزانی  هم  را  آن  ارتکاب  تصور  جرئت 
حبس،  سال   ۱۰ تا   ۳ فقط  یعنی  فعلی  قانون  اصالح 
را در  دارند مخالفین  اعتراض سردادند، حق  فریاد  بار ها 

به  چرا  کنند.نمی دانم  محاکمه  عمومی  افکار  مقابل 
برخورد  مورد ضرورت  انقالب در  رهبر  توصیه های مکرّر 
حق  را  زن  به  تعدی  که  کسانی  با  اخالقی  و  قانونی 

خودشان می دانند بی توجهی می شود.

توئیتر صفحه حسام الدین آشنا را تعلیق کرد

دستور روحانی برای حل مشکل غیزانیه

واکنش تند ضرغامی به ماجرای قتل رومینا

واکنش یک امام جمعه به 

تحریم های جدید آمریکا 

علیه دانشمندان ایرانی
امام جمعه قم تحریم دانشمندان و  و  مدیر حوزه های علمیه کشور 
گفت:  و  دانست  آمریکا  تاریخی  شرمساری  مایه  را  علمی  چهره های 
ملت های آزاده و دولت های مستقل در این رابطه اتخاذ موضع کنند. 
و  دانشمندان  تحریم  بیانیه ای  صدور  با  اعرافی  علیرضا  اهلل  آیت 
را  متحده  ایالت  خبیث  رژیم  توسط  اسالمی  ایران  علمی  چهره های 
و سازمان های  و دولت های مستقل  آزاده  از ملت های  و  محکوم کرد 
بین المللی خواست تا در برابر این حرکت انحصارطلبانه، مستکبرانه 
و ستم گرانه اتخاذ موضع نمایند و بایستند. در بخشی از این بیانیه 
که  ما،  گرانقدر  متفکران  و  دانشمندان  تحریم  در  اخیر  اقدام  آمده: 
خورده  شکست  و  ناشایسته  و  پیوسته  تحریم های  رشته  در  البته 
استکبار نسبت به چهره های بزرگ علمی و فرهنگی، دینی و حوزوی 
و دانشگاهی پیشینه دارد، مایه شرمساری تاریخی آنان و مورد نفرت 
جهانیان است و حوزه های علمیه و نهاد های حوزوی و بزرگان حوزه آن 
را محکوم و پشتیبانی و حمایت خود را از دانشمندان و دانشگاه ها و 
نهاد های علمی و انقالبی اعالم می کنند و از ملت های آزاده و دولت های 
مستقل و سازمان های بین المللی می خواهند تا در برابر این حرکت 
انحصارطلبانه، مستکبرانه و ستم گرانه اتخاذ موضع نمایند و بایستند 
که ان شاء اهلل به زودی شاهد پرتو افکنی انوار درخشان این حقیقت در 
جهان خواهیم بود که علم، دانش، هنر و نور و حق را نمی توان تحریم 

کرد و این باطل است که رفتنی است و حق خواهد ماند.

واکنش تند اردوغان به قتل شهروند 

سیاه پوست آمریکایی
رئیس جمهوری ترکیه با حمله به مساله نژادپرستی در آمریکا گفت: 
در  فلوید  جورج  مرگ  به  منجر  که  فاشیستی  و  نژادپرستانه  رویکرد 
شهر مینیاپولیس زیر شکنجه شد نه فقط عمیقا مایه تاسف ما شد 
بلکه تبدیل به یکی از دردناکترین تجلی های نظم ناعادالنه در جهان 
توئیتهایش  ادامه  در  وی  می ایستیم.  مقابلش  در  ما  که  است  شده 
تاکید کرد: من به عنوان عضوی از تمدن اسالمی که به ما عشق به 
را محکوم  غیرانسانی  این ذهنیت  آموخته،  را  به خاطر خدا  بشریت 
می کنم. ترکیه همواره در برابر هر گونه حمله به بشریت صرف نظر 
از مکان، دلیل یا شکل ارتکاب آن می ایستد. او اظهارکرد: ما به مبارزه 
برای حفظ حقوق همه بشریت بدون قایل شدن هر گونه تبعیض بر 
مبنای نژاد، رنگ پوست، مذهب، زبان یا اعتقاد همراستا با اصلی که 
پیامبر دین ما بیان کرده )هیچ سفیدپوستی بر سیاهپوست و هیچ 

سیاهپوستی بر سفیدپوست برتری ندارد( ادامه می دهیم.

بهمن خاوری، عامل ربودن 

رومینا اشرفی دستگیر شد
برخی  و  آدم ربایی  اتهام  به  اشرفی  رومینا  خواستگار  خاوری  بهمن 
اشرفی  رومینا  پدر  عصبانیت  در  داشتن  نقش  از  حاکی  که  شواهد 
داشت، بازداشت و تحویل مقام قضائی شد. به گزارش تسنیم، پیش از 
این برخی ادعا ها به نقل از بستگان رومینا حاکی از این بود که بهمن، 
پس از اینکه رومینا را به خانه خواهر خود برده و بدون حضور پدر 
رومینا او را به عقد خود درآورد، تصاویری از خودش و رومینا در فضای 
مجازی منتشر کرد و پیام هایی به پدر رومینا فرستاد و به او گفت 
که رومینا حاال همسر من است. همین موضوع هم باعث عصبانیت 

شدید پدر رومینا شد که به قتل منجر شد.

 تنبل ها چطور با کرونا جشن گرفتند؟
گیر  همه  معضالت  از  یکی  عنوان  به  روانشناس:کرونا  ثابت،  مهرداد 
در دنیا تأثیر مستقیمی بر روی سبک زندگی افراد و جوامع دارد و 
باعث به وجود آمدن اختالل های اجتماعی فراوانی می شود که تنبلی 
اجتماعی یکی از ده ها تأثیرات منفی اجتماعی ناشی از این ویروس 
است.در این مدت شیوع کرونا، اغلب مشاغل تعطیل شدند، ساعات 
کاری بسیاری از افراد تغییر کرد، میزان تعطیالت در مقایسه با قبل 
از کرونا افزایش یافت، آموزش های مقاطع تحصیلی و دانشگاهی شکل 
جدیدی به خود گرفتند و به صورت آنالین برگزار شدند که همه این ها 
تنها برخی از دالیل تنبلی اجتماعی و بهره وری کم در جامعه هستند.

بحران کرونا صرفا یک پدیده پزشکی نیست و عالوه بر درد، غصه، فقر 
و مرگ، یادآوری کننده بحران های دیگری، چون اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی، امنیتی و فرهنگی است که اگر افراد جامعه از این روز ها به 

خوبی درس نگیرند، خیلی زود دیر می شود. 

 گزینه های مطرح برای سکانداری 

وزارت صنعت
با برکناری رضا رحمانی از وزارت صنعت در ماه گذشته، حسین مدرس 
خیابانی که قائم مقام رحمانی بود با حکم روحانی به عنوان سرپرست 
تشکیل مجلس  با  منصوب شد.حاال  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت، 
یازدهم و حضور نمایندگان مردم در ساختمان بهارستان، گزینه هایی 
برای معرفی نامزد سکانداری وزارت صنعت از سوی روحانی به مجلس 
مطرح شده اند. یکی از این گزینه ها، سرپرست فعلی وزارت صنعت 
یعنی حسین مدرس خیابانی است.پیگیری از بعضی منابع در دولت 
مجلس  نماینده  و  اقتصاددان  چهره،  خوش  محمد  می دهد،  نشان 
مطرح  صنعت  وزارت  تصدی  گزینه های  از  یکی  عنوان  به  نیز  هفتم 
است.همزمان، محمدرضا فیاض که در زمان وزارت نعمت زاده در وزارت 
صنعت، معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های وی بود هم 
به عنوان یکی از گزینه های وزارت مطرح است.در نهایت صحبت هایی 
پور رئیس فعلی سازمان توسعه  احتمال معرفی غریب  نیز در مورد 
که  است  مطرح  وزارت صنعت  تصدی سمت  برای  معادن  نوسازی  و 

چندان جدی به نظر نمی رسد.
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دوران سالمندی بهتری را

 تجربه می کنید
 ورزش قدرتی باعث تقویت استخوان ها شده، متالویسم را افزایش داده، 
عضالت را حفظ کرده و استرس را در بدن کاهش می دهد، ضمن این 

که باعث می شود که فرد دوران کهنسالی راحت تری را تجربه کند.
افزایش توان ورزشی

بلکه  بدنی می شوند،  افزایش قدرت  باعث  تنها  نه   ورزشهای قدرتی، 
سرعت، چاالکی و انعطاف بدن را هم افزایش می دهند و همه اینها 
برای انجام سایر ورزش ها مثل دویدن و سایر ورزشهای استقامتی نیز 

مفید و ضروری هستند.
پیشگیری از پوکی استخوان

 نگرانی از پوکی استخوان باعث می شود که به سراغ مصرف لبنیات 
برویم اما پیشنهاد موثر این است که در کنار مصرف لبنیات، حتما 
باورنکردنی  به شکل  را  استخوانها  تراکم  کار،  این  زیرا  بزنید  وزنه هم 

زیاد می کند.

 افزایش متابولیسم
خیلی از ما فکر می کنیم که ورزش هوازی باعث چربی سوزی زیاد 
چربی  باشند،  متراکم تر  ما  بدن  عضالت  اگر  واقع  در  اما  می شود 
نشستن هم چربی  و  زمان خواب  در  و حتی  بیشتری می سوزانیم 

سوزی ما ادامه پیدا می کند.
افزایش کیفیت خواب

 وقتی که متابولیسم باال باشد و سطح انرژی بدن در وضعیت مناسبی 
البته  قرار داشته باشد، خواب بسیار راحت تری هم خواهیم داشت. 
سعی کنید که در زمان های نزدیک به زمان خواب، ورزش قدرتی انجام 

ندهید چون ممکن است که برعکس عمل کند.
افزایش اعتماد به نفس

اثرات مثبتی است که بر  اثرات ورزشهای قدرتی،   یکی از مهمترین 
روی روح و روان ما برجای می گذارد. ورزش های قدرتی به ما کمک 
می کنند که هم تناسب اندام داشته باشیم و هم احساس درونی ما 

بهتر باشد.
افزایش سالمتی عمومی بدن

 گرچه هدف بسیاری از افراد از انجام ورزش قدرتی این است که تناسب 
و  سالمتی  قدرتی٬  ورزش  دستاورد  مهمترین  اما  باشند  داشته  اندام 
ایجاد  باعث  درازمدت  در  قدرتی  ورزشهای  است.  بودن  زنده  احساس 
بدن٬  زیبایی  بر  عالوه  میشوند.  ما  در  ارزشمندی  بسیار  تغییرات 
افزایش انرژی، خواب بهتر، حتی زندگی زناشویی بهتر، همگی از دست 

آوردهای ورزش قدرتی برای جسم و روح هستند.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: اجازه نخواهیم داد عده ای 
مسایل شخصی خود را با احساسات مردم شهید پرور گره بزنند.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ،  یداهلل 
موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به انتشار ویدئویی در 
فضای مجازی مبنی بر اجرای مهریه یک میلیون شاخه گل در کرمان، 
گفت: پرونده مربوط به این اقدام در دادگستری کل استان کرمان مطرح 
نبوده و به تبع آن هیچ نماینده ای از دادگستری در محل اجراییه حاضر 
نشده است، بلکه موضوع مربوط به اجرای ثبت شهرستان آستانه اشرفیه 
بوده است که نیابت اجرای آن به اداره ثبت اسناد شهر کرمان واگذار 

شده است.
او افزود: نتایج بررسی های اولیه از سوی دستگاه قضایی استان کرمان، 
بیانگر آن است که محل اجرای تعهدات طبق موافقت کتبی زوجین 
پارکینگ همجوار گلزار شهدای کرمان بوده و این اقدام در محل مذکور 

با حضور مامور اجرای اداره ثبت اسناد شهر کرمان انجام شده است.
موحد بیان کرد: زوجه پس از تحویل گرفتن گل ها، بدون انجام هر گونه 
هماهنگی با مراجع مربوطه و اخذ مجوزهای الزم اقدام به انتقال بخشی 

از گل ها به محل گلزار شهدا کرده است.
اجرای  محل  عنوان  به  کرمان  شهدای  گلزار  انتخاب  دلیل  گفت:  او 
انجام  های  بررسی  نتایج  به  بنا  و  است  جدی  سوال  یک  اجراییه  این 
شده، مدیرکل بنیاد شهید استان کرمان پس از کسب اطالع از چنین 
موضوعی بالفاصله دستور جلوگیری از تخلیه این گل ها را صادر کرده 
است. رییس کل دادگستری استان کرمان در پاسخ به این سوال که چرا 
کرمان به عنوان محل اجرایی مهریه یک میلیون شاخه گل انتخاب شده 
است، گفت: با توجه به اینکه محل اقامت زوج )مدیون( کرمان بوده است، 

این نیابت به اداره ثبت اسناد کرمان ارسال شده است.
او بیان کرد: نماینده ای از دادگستری استان در محل اجرای این اجراییه 
حضور نداشته و فرد حاضر و مصاحبه کننده در این ویدئو، کارشناس 
رسمی گل و گیاه بوده که طبق درخواست زوجه در محل برای سنجش 

سالمت و کیفیت گل ها حاضر شده است.
ای مسایل  داد، عده  نخواهیم  اجازه  این مطلب که  بر  تاکید  با  موحد 
شخصی خود را با احساسات مردم شهید پرور گره بزنند، گفت: دستگاه 
قضایی استان کرمان بررسی های تخصصی خود را در چارچوب قانون 

و به منظور شفاف سازی ابعاد مختلف این اقدام در دست انجام دارد و 
نتایج آن را به صورت کامل از طریق رسانه های رسمی استان و کشور 

اطالع رسانی خواهد کرد.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از تالش ۵ ساعته 
نجاتگران هالل احمر شهداد برای انتقال پیکر فرد سقوط کرده 

در ارتفاعات کوه های منطقه روستای جوشان سیرچ خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 

کرمان، رضا فالح، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان 
گفت: فردی به قصد شنا در حوضچه آبگرم در روستای جوشان 
سیرچ به ارتفاعات این منطقه صعود می کند که به دلیل نداشتن 
تعادل در هنگام بازگشت از باالی کوه، سقوط و این سقوط منجر 

به فوت او می شود. او با اشاره به اعزام تیم پایگاه امداد و نجات 
بین شهری سیرچ ـ شهداد به محل حادثه، افزود: نجاتگران پیکر 
فرد سقوط کرده را بعد از ۵ ساعت تالش از عمق ۵۰۰ متری دره 

به باال انتقال و به نیروی انتظامی تحویل دادند.

واکنش رییس دادگستری کرمان به اجرای مهریه عجیب در گلزار شهدا

بعد از پنج ساعت تالش صورت گرفت:

انتقال پیکر فرد سقوط کرده در عمق ۵۰۰ متری به باال

انقالب  و  عمومی  دادسرای  سرپرست 
لیتر  هزار  کشف ۱۱۰  از  بردسیر  شهرستان 
بردسیرخبر  در  قاچاق  گازوئیل  و  نفت سیاه 

داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان  ، افشین صالحی، سرپرست 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بردسیر 
از انهدام یک باند سازمان یافته که به صورت 

گسترده در استان های شرقی و مرکزی کشور 
اقدام به قاچاق سوخت می کردند، خبر داد. 

 او افزود: در این عملیات افزون بر ۱۱۰ هزار 
در  قاچاقچیان  از  گازوئیل  و  سیاه  نفت  لیتر 

بردسیر کشف و ضبط شده است.
صالحی بیان کرد: در این رابطه چهار دستگاه 
سوختی  قاچاق  مواد  حامل  کشنده  تریلر 
توقیف و همچنین دو عدد کارگاه محل دپوی 

سوخت قاچاق مورد شناسایی قرار گرفت و با 
دستور قضایی پلمب شدند. 

او تصریح کرد: در این اقدام منسجم اطالعاتی 
امام زمان عجل  از سوی سربازان گمنام  که 
اهلل تعالی شریف در اداره کل اطالعات استان 
کرمان صورت پذیرفت، دو نفر از اعضای اصلی 
این باند به صورت همزمان در استان کرمان 
و یکی از استان های مجاور بازداشت شده اند.

از  یکی  کرد:  تاکید  قضایی  مقام  این 
قضایی  دستگاه  اساسی  و  مهم  اولویت های 
در سال جهش تولید موضوع مبارزه جدی و 

مستمر با پدیده شوم قاچاق است. 
 او افزود: در این رابطه پرونده قضایی در شعبه 
اول بازپرسی شهرستان بردسیر تشکیل شده 
است و اعضای این باند به اتهام قاچاق سازمان 

یافته تحت پیگرد قضایی قرار گرفته اند. 

مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان 
کرمان گفت: متخلفان شکار در مناطق حفاظت 

شده بردسیر و راور دستگیر شدند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
شاکری،  مرجان  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان 
محیط  حفاظت  یگان  ماموران  گفت:  کرمان 
یگان  همکاری  با  بردسیر  شهرستان  زیست 
تاکتیکی مستقر در بهرامجرد، پس از مشکوک 

را  جاده  پیکان  وانت  دستگاه  یک  به  شدن 
دو  را که  متخلفان  بازرسی،  از  و پس  مسدود 
بودند،  کرده  شکار  وحشی  بزغاله  و  بز  راس 

دستگیر کردند. 
ماموران  سوی  از  متخلفان  خودروی  افزود:  او 
که  گرفت  قرار  بازرسی  مورد  تاکتیکی،  یگان 
در این بازرسی یک قبضه اسلحه گلوله زنی و 
یک قبضه اسلحه دولول که هر دو دارای مجوز 
تعدادی  و  زنی  گلوله  فشنگ  تعدادی  بودند، 

بزغاله  و  بز  راس  دو  و الشه  فشنگ چهارپاره 
وحشی را کشف و ضبط کردند. 

پرونده،  تشکیل  از  پس  داشت:  بیان  شاکری 
به  و  شد  معرفی  قضایی  مراجع  به  متخلف 
تخلفات  ویژه  قاضی  و  قضایی  مقام  دستور 

زیست محیطی در بازداشت به سر می برد.
مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان 
محیط  حفاظت  یگان  همچنین  گفت:  کرمان 
و صید یک  متخلف شکار  کرمان  راور  زیست 

راس قوچ وحشی را دستگیر کردند. 
او گفت: با افزایش گشت و کنترل در مناطق 
تحت مدیریت نیرو های حفاظت محیط زیست 
این شهرستان، ضمن اخذ مجوز بازرسی از مقام 
قضایی، موفق شدند مقادیری گوشت و اجزای 
یک راس قوچ وحشی را طی بازرسی از منزل 
این  در  افزود:  کنند.او  و ضبط  متخلف کشف 
سیر  برای  و   تشکیل  تخلف  پرونده  خصوص 

مراحل قانونی تسلیم مرجع قضا  شد.

باند سازمان یافته قاچاق سوخت در بردسیر متالشی شد

دستگیری متخلفان حیات وحش در دو منطقه استان کرمان
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سرویس اجتماعی کرمان امروز

 شاید بتوان گفت که یکی از سخت ترین کار ها در جهان یکی کردن 
دخل و خرج است! اینکه بتوانید با توجه به بودجه ای که دارید دست به 
خرید و پرداخت هزینه های مختلف بزنید کمی کار سختی است و باید 

برای آن دقت باالیی به کار برد.
اعتباری  کارت  از  را  خود  پول  که  می کنند  توصیه  افراد  از  بسیاری 
که  می شود  باعث  کار  این  کنید.  خرج  نقد  صورت  به  و  آورده  بیرون 
ترس از خرج کردن یا بهتر است بگوییم ولخرجی در شما شکل بگیرد 
و دست به خرج تمامی پولتان نزنید، اما باید اعتراف کرد کمی که این 
کار را انجام دهید، در خواهید یافت که شاید خرج کردن پول نقد خیلی 

راحت تر از کارت اعتباری خواهد بود!
 پس چه باید کرد؟ در این مطلب همراه ما باشید تا ببینیم که چگونه 

می توان بودجه خود را مدیریت کرد.
دریافتی های خود را یادداشت کنید

اگر دقیقاً نمی دانید که دریافتی هایتان چقدر است طبیعتاً نمی توانید 
دخل و خرجتان را با هم یکی کنید، پس هر چه زودتر دفترچه ای تهیه 
کنید و پایه حقوق و درآمدی را که هر ماه دریافت می کنید یادداشت 
نمایید، یادتان باشد این میزان، پایه حقوق و درواقع کمترین دریافتی 
شما در طول ماه است، پس اگر هر چقدر بیشتر از این نیز دریافت کنید 
طبیعتاً شرایطتان بسیار بهتر از چیزی که برنامه ریزی می کنید خواهد 
و  کمتر  هرماه  در طول  که  دریافتی هایی  که  است  بهتر  بنابراین  بود، 
بیشتر می شوند را لحاظ نکنید و فقط و فقط به پایه حقوقتان بپردازید.

مخارج و هزینه هایتان را بنویسید
یادداشت های خود را کامل کنید. در یک ستون اجاره خانه ماهیانه، 
ماشین،  پرداختی های  کنید،  خریداری  ماه  طی  در  باید  که  اجناسی 
هزینه های رفت وآمد، قسط ها و هر هزینه ثابت ماهیانه ای که دارید را به 
طور دقیق یادداشت نمایید. سعی کنید هیچ چیزی را کم و زیاد نکنید 

و دقیقاً به همان اندازه ای که هست بنویسید تا مخارج به صورت دقیق 
و برنامه ریزی شده ای برایتان مشخص باشند.

این ستون مخارج و هزینه های  بروید. در  به سراغ ستون دوم   حاال 
همان هایی هستند  دقیقاً  موارد  این  کنید.  یادداشت  را  غیرضروری تان 
که می توانید بی خیالشان شوید، اما نمی خواهید! چیز هایی مثل هزینه 

باشگاه، تفریحات و...
که  بروید  هزینه هایی  سراغ  به  آخر  ستون  همان  یا  سوم  ستون  در 
تقریباً بیهوده هستند و می توانید آن ها را در صورت لزوم کنار بگذارید، 
ماه  طول  در  را  موارد  این  و...  سینما  بلیط  رستوران،  مثل  چیز هایی 
را به صورت دقیق  بپردازید  بابتشان  باید  بررسی کنید و هزینه ای که 

یادداشت نمایید.
همه چیز را بسنجید

از  کدام  هر  و مجموع  بروید  کرده اید  تهیه  که  لیستی  به سراغ  حاال 
ستون ها را پایین آن ها یادداشت کنید. بعد به سراغ دریافتی و حقوق 
پایه تان بروید و ببینید که آیا با آن همخوانی دارد یا نه؟ اگر ندارد باید 
کمی در برنامه ریزی هایتان دست ببرید. اگر هزینه ها و پرداختی هایتان از 
چیزی که در طول ماه دریافت می کنید بیشتر است باید به سراغ لیست 
پرداختی هایتان بروید و کمی با آن ها بازی کنید. موارد غیرضروری را 
حذف کرده و یا تغییراتی در آن ایجاد کنید. اگر نمی خواهید از باشگاه 
خود بزنید می توانید به جای آن به مقدار کمتری به رستوران بروید. اگر 
برنامه تئاتری در این ماه هست که تصمیم دارید حتماً به تماشای آن 
بروید، می توانید در ازای آن اشتراک های اینترنتی خود را حذف کنید.

شما می توانید لیست خود را باال و پایین کنید تا به دخل و خرجی 
همخوان برسید. البته موضوع به همین جا ختم نمی شود و هنوز کار های 

دیگری نیز هست که باید انجام دهید.
اینکه فقط دخل و خرجی یکسان داشته باشید کافی نیست! شما باید 
مخارجتان را به گونه ای تنظیم کنید که در پایان ماه مقداری پول برای 
پس انداز برایتان باقی مانده باشد، بنابراین باید یک بار دیگر به لیست 
را حذف کنید.  تا جای ممکن هزینه های غیرضروری  و  برگردید  خود 
ببینید که در ماه چقدر می خواهید که پس انداز کنید. آیا می خواهید 

که پول خود را جمع کنید تا یک خانه بخرید و یا همین که یک برنامه 
مناسب برای سفر بچینید برایتان کفایت می کند؟ انگیزه و هدف خود 
را به طور کامل مشخص کنید و بعد وارد مرحله پس انداز کردن بشوید.
بهتر است با خودتان سخت گیر باشید و آن چیزی را که ضروری نیست 
واقعاً نادیده بگیرید. شاید بتوانید به جای آنکه با خودروی شخصی تان 
بروید از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنید. شاید بتوانید به جای 
استفاده از تاکسی هزینه ها را صرفه جویی کرده و با اتوبوس به مقصد 

خود برسید، پس با خودتان صادق باشید و با برنامه پیش بروید.
دست به کار شوید

 اکنون که بررسی ها را انجام داده اید و اعداد و ارقام مخارجتان را در 
دست دارید وقت آن می رسد که وارد عمل شوید. اولین کاری که باید 
انجام دهید آن است که صورت حساب های ضروری را پرداخت کنید و 
بعد هر چه باقی ماند را پس انداز نمایید. توصیه ما این است که برای 
برای  را  یکی  باشید،  داشته  بانکی جداگانه  دو حساب  پس انداز کردن 
حساب پرداختی های ضروری کنار بگذارید و دیگری را برای سرگرمی ها 
و پرداختی های غیرضروری. با این کار می توانید مدیریت بهتری بر روی 

هزینه ها و پرداختی هایتان داشته باشید.
مقداری  می توانید  دادید  انجام  را  ضروری  پرداختی های  وقتی 
پرداختی های  یا  و  پس انداز  حساب  به  را  خود  دریافتی  باقی مانده  از 
تکلیفتان  کار  این  با  کنید.  واریز  سرگرمی هایتان  مثل  غیرضروری 
تا چه میزان می توانید به حساب خود دست  مشخص خواهد شد که 

ببرید و پولتان را خرج کنید.
صرفه جویی کنید

اگر بخواهید پول خود را خرج کنید حتی می توانید به قران  طبیعتاً 
و  کنید  عمل  هوشمندانه تر  کمی  باید  اما  نکنید!  رحم  هم  آن  آخر 
مدیریت و صرفه جویی در پرداخت هزینه ها را از یاد نبرید، برای مثال 
شما می توانید از خیر خریدن یک گلدان گران قیمت بگذرید و به جای 
خانواده تان  کنار  در  کم هزینه تر  مراتب  به  و  لذت بخش  شام  یک  آن 

داشته باشید.
پرداختی ها  از  دقیقی  هزینه  که  است  آن  اعتباری  کارت های  خوبِی 
را  شما  تکلیف  کار  این  با  و  می دهد  ارائه  شما  حساب  مانده  البته  و 
روشن می کند. توصیه ما این است که از این امکانات استفاده کرده و 
کردن  بکشید. صرفه جویی  اضافی دست  هزینه های  از  ممکن  تا جای 
به شما کمک می کند که بتوانید بعد ها پول خود را صرف هزینه های 

لذت بخش تری مثل سفر، خرید وسایل خانه و... کنید.
بهتر است با خودتان صادق باشید و سعی کنید که با بررسی دقیق تر 
در رابطه با بودجه و دریافتی های خود و البته کنترل مخارجتان برای 
وجود  با  یقین  به  کنید.  تالش  آسوده تری  و  راحت تر  زندگی  داشتن 
هزینه های باالی زندگی در این روز ها و البته گرانی محصوالت، این کار 

کمی سخت به حساب می آید، اما قطعاً شدنی است!
منبع:  برترین ها

چگونه بودجه خود را مدیریت کنیم؟ 

روایت »کرمان امروز« از برخی تصمیم های بی اندیشه در زمینه زیباسازی شهری:

تصمیم های تخم مرغی

سوی  از  فراخوان  یک  که  بود  ماه  بهمن  حوالی 
خواسته  هنرمندان  از  و  شد  منتشر  کرمان  شهرداری 
برای رنگ  را  بود که طرح های پیشنهادی خود  شده 
آمیزی یک سری تخم مرغ برای هفت سین های بزرگ 
و  شهر  هر  در  که  زیبایی  اتفاق  کنند.  ارسال  شهری 
زیباسازی  زمینه  در  و  دهد  رخ  است  ممکن  کشوری 
و  هنری  کارشناسان  از  اینکه  است.  ستودنی  اقدامی 
است  رفتاری  شود  همفکری  تقاضای  اصلح  هنرمندان 
که الزم است در شهرداری ها انجام شود و خوشبختانه 
شاهد  هم  کرمان  شهرداری  در  که  است  سالی  چند 
اوایل  در  ها  مرغ  تخم  که  دارم  خاطر  به  هستیم.  آن 
اسفندماه و انتهای بهمن ماه سال گذشته رنگ آمیزی 
شدند و هنرمندان در صفحات اینستاگرام کلیپ هایی 
مربوط به رنگ آمیزی را منتشر کردند. کنجکاو بودیم 
که جای گذاری این آثار هنری را در سطح شهر ببینیم 
و خوشحال شویم از اینکه در گوشه ای از شهر کرمان 
زیبایی حاکم است. اما متاسفانه کرونا آمد و همه برنامه 
های شهرداری کرمان به هم ریخت. شهرداری کرمان 
مجبور شد به منظور جلوگیری از تجمع در کنار آثار 
هنری این آثار را در جایی نصب نکند که البته انتخابی 
عاقالنه بود. اینها که گفتیم همه خوبی های این رخداد 
بود اما اخیرا بیش از یک هفته است که این آثار هنری 
به  تبدیل  کرمان  شهرداری  اشتباه  تصمیم  دلیل  به 

زیباشناسان شده  و  انتقاد مردم  نقطه  البته  و  مضحکه 
اند.

متاسفانه چندی است که در میدان تاریخی گنجعلی 
آمیزی  خان کرمان شاهد حضور تخم مرغ های رنگ 
را  نظران  صاحب  همه  انتقاد  تقریبا  که  هستیم  شده 
سال  صد  چند  که  میدانی  در  است.  داشته  دنبال  به 
تاریخ را بردوش می کشد بسیار نامانوس است که چند 

نامنظم  به صورت  با طرح های کامال مدرن  تخم مرغ 
با  که  اشتباه  تصمیمی  شوند.  رها  جایی  بی  سر  از  و 
بعید  بسیار  کرمان  شهرداری  اخیر  مدیریت  به  توجه 
بود. بسیار تعجب کردیم که این پارادوکس نازیبا امروز 
چهره تاریخی میدان گنجعلی خان را آزار می دهد و 
کرمان  فکر  و خوش  زیباشناس  شهردار  که  امیدواریم 
تا این  انتقادات صاحب نظران کرمانی توجه کند و  به 

تخم مرغ ها بیش از این در فضای مجازی به شوخی و 
مضحکه تبدیل نشده اند آنها را جمع آوری کند و برای 
سال آینده در جایی ذخیره شوند. بسیار عجیب است 
در حالی که در  و  این تصمیم گرفته شده  که چگونه 
اقصی نقاط شهر کرمان پارک هایی با المان های مدرن 
داریم این تخم مرغ ها به جای آنکه در آن مناطق به 
کار گرفته شوند امروز پنجه بر تاریخی ترین میدان شهر 

کرمان کشیده اند.
بر  به عنوان یک رسانه مردمی  امروز  روزنامه کرمان 
نامانوس  و  نازیبا  اتفاق  این  به  خود وظیفه دانست که 
اشاره کند و از شهرداری کرمان درخواست تجدید نظر 
کند. به امید فردایی زیبا که در آن کارشناسان زیبایی 
حق نظر داشته باشند تا دیگر شاهد چنین تصمیماتی 

نباشیم.

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

به قلم 
محمد فتح نجات

شهرداری کیانشهر در نظر دارد تعدادی از امالک خود را به مشخصات ذیل از طریق 
برگزاری مزایده کتبی به فروش برساند لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند تا ده 
روز پس از انتشار آگهی مراجعه نمایند و مبلغ 300000 ریال جهت شرکت در مزایده 
به حساب سیبا بانک ملی به شماره 3100000156008 واریز و قیمت پیشنهادی 
خود را به صورت کتبی در پاکت مهر و موم شده تحویل حراست شهرداری نمایند. 
بدیهی است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار و هزینه انتشار آگهی به عهده 

برنده مزایده خواهد بود.
- قطعات مسکونی شهرک والیت 

- قطعات مسکونی سلمانشهر 
- ساختمان سردخانه 

- قطعه مسکونی ضلع غربی آرماتوربندی 
- قطعه تجاری بازار )ضلع غربی کانون(

روابط عمومی شهرداری کیانشهر 

آگهی مزایده 
نوبت دوم 


