
شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب همکاران خود در مجتمع پخت آهک و 
دولومیت ممرادکو واقع در استان کرمان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان 
جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1399/4/1 به آدرس استان کرمان –کیلومتر 18 
کمربندی امام رضا )ع( – کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو – ساختمان اداری - واحد مالی و بازرگانی مراجعه نمایند.

شرکت سنگ آهن گهر زمین سیرجان در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود و شرکت های تابعه از بین داوطلبان مرد در مقطع 
تحصیلی لیسانس و باالتر از طریق مصاحبه تخصصی به صورت قراردادی اقدام به جذب نیرو نماید.

افراد متقاضی می توانند برای ثبت نام از تاریخ 1399/03/24 لغایت 1399/04/06 به سایت کارجویان شرکت سنگ آهن گهرزمین سیرجان به آدرس 
اینترنتی http://job.goharzamin.com مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام 

اقدام نمایند.

شرایط عمومی:  
تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران 

تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم

عدم اشتهار به فساد اخالقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.) با تایید مراجع ذیصالح(
عدم تعهد به اشتغال در دستگاه ها، موسسات و شرکت ها و کلیه نهادها وارگان ها به هر شکل ممکن  

داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی با تایید واحد طب کار شرکت سنگ آهن گهرزمین سیرجان 
عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر، روانگردان و .... )با تایید مراجع ذیصالح(

شرکت سنگ آهن گهرزمینحداکثر سن متقاضیان 40 سال باشد.

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

آگهی مناقصه عمومی 

آگهی دعوت به همکاری 

 تعداد مورد نیازسابقه کار)سال( محل خدمت مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی جایگاه شغلی ردیف

 مکانیک سنگ کارشناسی ارشد کارشناس ژئوتکنیک1

 دفتر مجتمع

 سیرجان

51

1اکتشاف معدن - زمین شناسی )کلیه گرایشها(کارشناسی ارشد کارشناس زمین شناسی ساختمان2

31هیدروژئولوژیکارشناسی ارشد کارشناس آبشناسی3

6مکانیک )ماشین آالت معدنی ( کارشناسی کارشناس نظارت4

1 صنایعکارشناسی ارشدکارشناس برنامه ریزی5

4 معدن - گرایش استخراجکارشناسی ارشدکارشناس  دیسپچینگ6

 تعداد مورد نیازمحل خدمت سابقه کار)سال( مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی جایگاه شغلی ردیف

 دفتر مرکزی3 حسابداری کارشناسی /کارشناسی ارشد کارشناس حسابرس داخلی1

 تهران

1

1صنایع  کارشناسی /کارشناسی ارشد کارشناس عملیات2

آگهی مناقصه عمومی

 یک مرحله ای 

)نوبت اول(

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان  

   متن در صفحه 2

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر داردنسبت 
چاه جهت  حلقه  یک  منصوبات  نصب  و  به خرید 
منطقه  سیرجان  در  واقع  خود   4 شماره  مزرعه 

دوچاهی اقدام نماید.
از عالقه مندان دعوت به عمل می آید حداکثر 3 
روز پس از تاریخ چاپ آگهی جهت دریافت اسناد 
در  واقع  سیمرغ  شرکت  اداری  اموری  به  مناقصه 
مراجعه   27 کوچه  نبش   - خمینی  امام  خیابان 

فرمایند.
شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مناقصه 

امام جمعه کرمان:  
حادثه هفت تیر 

معطوف به کل نظام 
جمهوری اسالمی است

نوشتاری درباره 
ساموئل بکت

 نمایشنامه نویس و شاعر؛

 این منم ساموئل بکت!

نشانه های هشداردهنده بیماری ریوی

فوبیای کرونا چیست؟
 شاید شما هم مبتال باشید 

رییس کل دادگستری استان کرمان:

 نگران بیماری کرونا در زندان ها نباشید

WWW.KERMANEMROOZ.COM

وضعیت قرمز 
کرمان با  ابتالی 
روزانه  200 نفر

هشت صفحه
هزار تومان روزانهم 

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان خبر داد:

خسارت ۲۱۸ میلیارد تومانی

 کرونا به حوزه گردشگری کرمان

گزارش »کرمان امروز« 
از خیز کرمان برای 
ورود به وضعیت قرمز 
کرونا در استان کرمان؛

شنبه 24 خردادماه 1399
21 شوال 1441/ 13 ژوئن 2020

سال بیست و پنجم شماره  3217
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که  در روزهای اخیر شاهد آن هستیم 
استان  درمان  و  بهداشت  مسئوالن 
این  وضعیت  شدن  قرمز  به  نسبت 
استان هشدار می دهند و از شهروندان 
می خواهند که هشدارهای بهداشتی و 
که  کرونایی  گرفته و  مراقبتی را جدی 
ساده  می کند،  تهدید  را  مردم  جان 
برگزاری  و  زندگی عادی  اما  ؛  نپندارند 
مراسم عروسی و عزا حکایت از آن دارد 
که گوش برخی از شهروندان این استان 
به این هشدارها بدهکار نیست و با 
کامل به زندگی عادی خود  بی توجهی 
کرونا مشغول  همچون روزگار پیش از 
که به  اینگونه شده است  هستند و 
گفته سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
روزی 200 نفر مبتال به کووید19 می شوند 

و حدود 4 نفر جان می بازند و....
متن کامل درصفحه هشتم



دو شنبه 24 خردادماه 21/1399 شوال 1441/ 13 ژوئن 2020/سال بیست و پنجم شماره 3217
اخبار استان

خبر
مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان خبر داد:

خسارت ۲۱۸ میلیارد تومانی
 کرونا به حوزه گردشگری کرمان

 

درباره  کرمان  استان  گردشگری  و  فرهنگی، صنایع دستی  میراث  مدیرکل 
ازسرگیری فعالیت موزه ها و اماکن گردشگری استان کرمان بیان کرد: همه 
سایت های تاریخی، اماکن و موزه ها فعالیت خود را از سر گرفته و آماده 
ارائه خدمات هستند. »فریدون فعالی« در گفت و گو با ایسنا درباره وضعیت 
حوزه گردشگری استان کرمان در پی شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: برآورد 
بالغ بر ۲۱۸ میلیارد تومان به حوزه گردشگری  این ویروس  با شیوع  شده 
استان کرمان از جمله دفاتر خدمات مسافرتی، هتل ها، صنایع دستی و ... 
خسارت وارد شده که این میزان خسارت را به مراجع مربوطه اعالم کرده ایم.
وی با تاکید بر اینکه ما تابع سیاست های ستاد استانی و ملی مقابله با کرونا 
بودیم و در تعطیلی مراکز گردشگری و فعالیت این اماکن تابع نظر این ستاد 
بودیم تصریح کرد: اکنون با توجه به شرایط حاکم بر کشور از لحاظ اپیدمی 
کرونا، فعالیت تورهای گردشگری با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز شده 
و هتل ها هرچند تعطیل نبودند، اما فعالیت خود را از سر گرفته و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی اعالمی از سوی وزارت بهداشت، به مسافران خدمات 
ارائه می دهند. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
دوران  تا  کنیم  مهیا  را  شرایط  بتوانیم  کنیم  تالش  باید  کرد:  بیان  کرمان 
پساکرونا به خوبی طی شود. براساس برخی نظریه های و استدالل ها، شاید 
کرونا دائم با ما باشد و باید یاد بگیریم حتی با بودن کرونا کار و زندگی کنیم 
حتی در حوزه گردشگری. زیرا بیشترین آسیب ناشی از شیوع این ویروس را 

بخش گردشگری هم در کشور و هم در دنیا دید.
فعالی با بیان اینکه فرصت از دست رفته در حوزه گردشگری دیگر بر نمی 
دوباره  و  کرد  انبار  را  آن  شود  نمی  نشد،  فروخته  که  تختی  افزود:  گردد، 
فروخت لذا در حوزه گردشگری نیاز به توجه و حمایت بیشتر از سوی دولت و 
برنامه ریزان داریم. وی با بیان اینکه پیشنهادات زیادی برای جبران خسارت 
وارده بخش گردشگری به وزارت ارائه داریم اما باید احتیاط کنیم؛ سالمت 
مردم برای ما مهم است و نمی توانیم جدا از بهداشت پیش برویم تصریح 
کرد: باید متناسب با پروتکل های بهداشتی پیش برویم و باید همه شرایط را 

درک و متناسب با آن کار و رفتار کنیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با اشاره به 
حضور مسافر در برخی از استان های کشور و خطراتی که از سوی این افراد 
در جامعه احساس می شود افزود: باید حواسمان باشد برای سفر برنامه ریزی 
و محل اقامت و مراکز بازدید تعریف شده باشد و بدون برنامه ریزی وارد یک 

شهرستان نشویم که بار ترافیکی زیاد باشد.
فعالی درباره ازسرگیری فعالیت موزه ها و اماکن گردشگری استان کرمان 
بیان کرد: همه سایت های تاریخی، اماکن و موزه ها فعالیت خود را از سر 

گرفته و آماده ارائه خدمات هستند.
وی در پایان درباره وضعیت پروازهای استان کرمان گفت: هم اکنون تمامی 
پروازهای داخلی به مقصد و مبدا کرمان انجام می شود و درباره پرواز های 
از  پذیرایی  آمادگی  کند،  اعالم  بهداشت  وزارت  که  زمان  هر  نیز  خارجی 

مسافران خارجی را خواهیم داشت.

استاندار کرمان با بیان اینکه اکنون همه ما مسئولیت مشترک داریم 
و همه مسائل به همه ما مربوط است، گفت: نباید تنها به فکر حوزه 
توان  باید شرایط کلی دولت، کشور، مردم و  باشیم.  مسئولیت خود 
مالی مردم و دولت را بدانیم و تصمیمی بگیریم که عملی و اجرائی 

باشد.
با  استان کرمان  فدائی« در جلسه شورای مسکن  دکتر»محمدجواد 
اشاره به در نظر گرفتن زمینی برای طرح اقدام ملی مسکن که نیاز 
به اعتبارات زیادی در بحث خدمات)آب، برق و ...( دارد، اظهار کرد: 
نباید به دنبال روش های ساده، پرهزینه و غیرعملی برویم بلکه باید 

به دنبال روش های کم هزینه، عملی و سریع الوصول برویم.

وی با بیان اینکه اکنون همه ما مسئولیت مشترک داریم و همه مسائل 
به همه ما مربوط است، افزود: نباید تنها به فکر حوزه مسئولیت خود 
باشیم. باید شرایط کلی دولت، کشور، مردم و توان مالی مردم و دولت 

را بداینم و تصمیمی بگیریم که عملی و اجرائی باشد.
فدائی با اشاره به مشکالت زیرساختی شهرک های احداث شده در 
اطراف شهر کرمان تصریح کرد: طرح هایی موفق بوده که زمین واگذار 

نکرده اند و مسکن ساخته و واگذار شده است.
استاندار کرمان در ادامه بیان کرد: برای ساخت مسکن در طرح اقدام 
ملی، باید از اراضی دولتی داخل شهر زمین تامین و مسکن در طبقات 

مختلف ساخته شده و پارکینگ نیز در خود مجتمع دیده شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: حادثه هفتم 
همراهان  و  بهشتی  دکتر  شهید  آیت  شهادت  به  ۱۳۶۰که  سال  تیر 
قوای  دولت،  و  است  اسالمی  جمهوری  نظام  کل  به  معطوف   ، شد 
همدیگر  با  آن  نگهداشتن  زنده  برای  نهادها  سایر  و  قضاییه  مقننه، 

همکاری کنند.
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  سلیمانی  علیدادی  حسن  االسالم  حجت 
ایرنا افزود:بخش قابل توجهی از شخصیت هایی که در این حادثه به 
شهادت رسیدند و یا آسیب دیدند از دستگاه مقننه بودند و تعدادی 

نیز به دستگاه قضایی و نهادهای دیگر تعلق داشتند.
مناسبتی  حادثه  این  در  بهشتی  اهلل  آیت  شهادت  کرد:  تصریح  وی 
است تا دستگاه قضایی توانمندی ها، گزارش ها و دستاوردهای خود 

را عرضه کند که در جای خود بسیار ارزشمند است.
کرد:  تاکید  کرمان  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده   
گرامیداشت حادثه هفت تیر توسط دستگاه قضایی منافاتی با فعالیت 
دستگاه های دیگر ندارد و آنها نیز در این مهم مشارکت داشته باشند.

در  پیشتر  نیز  کرمان  استان  دادگستری  انسانی  منابع  توسعه  معاون 

شورای قضایی استان کرمان به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضاییه 
گفته بود: در چند سال گذشته سنت حسنه ای در دادگستری استان 
و  کل  مدیران  مختلف،  های  سازمان  از  دعوت  با  و  شده  نهاده  بنا 
بزرگداشت  برای  جمعی  حرکت  یک  استان،  قضایی  شورای  اعضای 
ویژه  به  تیرماه  هفتم  شهدای  یادواره  برگزاری  و  قضاییه  قوه  هفته 

شهید دکتر بهشتی برگزار می شود.
تیرماه  هفتم  حادثه  که  مطلب  این  به  اشاره  با  اسالمی  باقر  محمد 
افزود:  است  کرده  ایجاد  قضاییه  قوه  هفته  بزرگداشت  برای  بنیانی 
نظام و مدیران  باید همه مسئوالن  قوه قضاییه  بزرگداشت روز  برای 
فرهنگی از ظرفیت های خود به درستی استفاده کنند تا این روز در 

اذهان مردم هر چه بهتر باقی بماند.
وی بیان این مطلب که در طول سال برنامه های تبیینی در راستای 
ارتقای آگاهی های عمومی از سوی دادگستری استان کرمان اجرا می 
شود، گفت: امسال با توجه به وضعیت موجود کشور باید از تجمعات 
برنامه های  با رعایت مسایل صرفه جویی  و  متراکم خودداری کرده 

متناسب با شرایط موجود را  اجرایی کرد.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که درباره 
وضعیت زندان های این استان در رابطه با بیماری کرونا جای نگرانی 
جدی وجود ندارد، گفت: تمهیدات الزم در زندان های استان کرمان 
بهداشتی  های  پروتکل  اجرای  و  نیاز  مورد  قرنطینه  بندهای  ایجاد  با 

اندیشیده شده است
کرمان  استان  های  زندان  وضعیت  بررسی  جلسه  در  موحد«  »یداهلل 
علوم  دانشگاه  با  تعامل  در  کرمان  استان  های  زندان  کل  اداره  افزود: 
پزشکی  و سایر مجموعه های مرتبط از ورود بیماران مبتال به کرونا به 

بندهای بسته جلوگیری کرده است.
وی خاطرنشان کرد: با اتمام زمان مرخصی برخی مددجویان و افزایش 
ورودی ها به زندان ها نگرانی هایی درباره احتمال ورود این ویروس به 
زندان ها ایجاد شده که با انجام تدابیر الزم تالش می شود که از ورود 

این بیماری به زندان ها جلوگیری شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که وضعیت 
به   ۱9 کووید  ویروس  شیوع  ابتدای  از  ها  زندان  مددجویان  سالمت 
صورت مستمر مورد سنجش قرار گرفته و به شدت تحت کنترل است، 
اظهار کرد: الزم است که به خانواده زندانیان اطمینان الزم داده شود 
که وضعیت سالمت مددجویان زندان ها همواره تحت سنجش و بررسی 

است تا از نگرانی های آنها جلوگیری شود.
مجاری  از  که  کند  می  تالش  کرمان  استان  دادگستری  گفت:  موحد 
قانونی الزم زمینه تمدید مرخصی برخی مددجویان زندان ها را دنبال 

کرده و با سایر تدابیر مورد نیاز، وضعیت سالمت کنونی در زندان ها را 
به نحوی حفظ کندکه امنیت و آرامش جامعه نیز تداوم یابد.

که  است  کرد: الزم  تاکید  کرمان  استان  در  قضاییه  قوه  عالی  نماینده 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان پروتکل های بهداشتی تکمیلی برای حفظ 
سالمت مددجویان زندان ها را تدوین و ارائه کند و مجموعه قضایی نیز 

ضمانت اجرای کامل این تدابیر را بر عهده می گیرد.
اجتماعی در حد  فاصله گذاری  و  اظهار کرد: غربالگری ورودی  موحد 
مقدورات قانونی از اولویت های رفتاری برای پیشگیری از ورود ویروس 
کرونا به زندان ها است. رییس کل دادگستری استان کرمان در بخش 
دیگری از این نشست و در ارتباط ویدئو کنفرانس با زندان های کهنوج 
رودبار  و  قلعه گنج  بازداشتگاه  فعال شدن  لزوم  به  اشاره  با  و منوجان 
های  زندان  کنار  در  ها  بازداشتگاه  این  اندازی  راه  با  گفت:  جنوب، 
منوجان و کهنوج، مشکالت زندان های این شهرستان ها کاهش می 
یابد. موحد در ارتباط ویدئو کنفرانس با تعدادی از زندان های استان 
های  و شهرستان  کهنوج  کیفری یک  دادگاه  تشکیل  با  افزود:  کرمان 
ندارد و  به جیرفت وجود  این شهرستان  اعزام زندانیان  امکان  مرتبط، 

باید برای رفع مشکالت این زندان ها برنامه ریزی و اقدام شود.
در  فرزند  سه  دارای  زوج  یک  زندانی  موضوع  طرح  به  اشاره  با  وی 
شهرستان کهنوج، گفت: مددکاران زندان با مشاهده اینگونه موارد باید 
بالفاصله وضعیت این مددجویان را بررسی کنند تا در صورت امکان با 
حمایت قضایی یکی از والدین آزاد شده و سرپرستی فرزندان خود را بر 

عهده گیرد و در غیر اینصورت فرزندان این خانواده ها به سایر اعضای 
خانواده خود و یا بهزیستی سپرده شوند.

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان نیز در این 
نشست با تاکید بر این مطلب که تاکنون مشکلی در رابطه با بیماری 
ارائه  با  گفت:  است،  نشده  ایجاد  کرمان  استان  های  زندان  در  کرونا 
مرخصی به مددجویان، برگزاری دادگاه های الکترونیک و همکاری همه 
جانبه با دانشگاه علوم پزشکی زمینه حفظ سالمت مددجویان زندان ها 

فراهم شده است.
به گزارش ایسنا، »رمضان امیری« افزود: براساس پروتکل های بهداشتی 
تست هایی از سوی دانشگاه علوم پزشکی از مددجویان ورودی به زندان 

هاگرفته می شود تااز سالمت این افراد اطمینان الزم حاصل شود.
بازگشت  و  ها  ورودی  سرگیری  از  با  که  مطلب  این  به  اشاره  با  وی 
زندانیان مرخصی تدابیر الزم برای پیشگیری از ورود کرونا به زندان ها 
اندیشیده شده است، عنوان کرد: فضای الزم برای چک عالئم کرونا در 
ورودی های زندان ها ایجاد شده و مددجویان ورودی پس از سنجش 

ابتدایی، سپس وارد بند قرنطینه دوم می شوند.
وی با اشاره به این مطلب که آموزش های الزم به مددجویان زندان ها 
برای پیشگیری از ابتال به کرونا ارائه شده است، گفت: پرسنل اداره کل 
زندان های استان کرمان از ابتدای شیوع ویروس کووید ۱9 به صورت 
کامل در آماده باش هستند و آموزش های الزم به این افراد نیز ارائه 

شده است.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: مدیران 
والدین  به  دانش آموزان  واریز شهریه سرویس  اضافه  برگشت  و  محاسبه  به  نسبت  مدارس 

اقدام کنند.
سرویس   ۱۸ ماده  کارگروه  نشست  سومین  و  بیست  در  روحی  ابراهیم  ایرنا،  گزارش  به 
پیرامون  با دستور کار تصمیم گیری  این کارگروه  بیست و سومین نشست  افزود:  مدارس 
کرایه سرویس سال تحصیلی  زمینه  در  والدین  با  مدارس  مدیران  تسویه حساب  چگونگی 
آینده  تحصیلی  سال  برای  مدارس  ساماندهی سرویس  مورد  در  ریزی  برنامه  و   9۸  -  99

تشکیل شد. وی تاکید کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی پیش از موعد مدارس، 
یکمین  و  بیست  مصوبه  اولین  دادن  قرار  نظر  مد  با  قرارداد   9 ماده  با  مطابق  باید  مدیران 
جلسه کارگروه ماده ۱۸ استان نسبت به محاسبه و برگشت اضافه واریزی والدین در اسرع 

وقت، اقدام کنند.
رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان کرمان اظهار کرد: چنانچه والدین، 
بودن  دایر  صورت  )در  هستند  آینده  تحصیلی  سال  برای  آمد  و  رفت  سرویس  متقاضی 
از والدین می توانند مبلغ بستانکاری را به  با اخذ رضایت کتبی  مدارس(، مدیران مدارس 

عنوان پیش پرداخت کرایه سرویس سال آینده در حساب مدرسه نگهداری و منظور کنند.
روحی خاطر نشان کرد: در راستای نظارت جامع بر عملکرد شرکت های پیمانکار و رانندگان 
و تجلیل از منتخبان، مطابق با شاخص های ارزیابی مندرج در شیوه نامه، نسبت به ارزیابی 
عملکرد شرکت های پیمانکار و رانندگان توسط مدیران مدارس اقدام الزم صورت می گیرد.
تحصیلی  سال  برای  رانندگان  سرویس  کرایه  پیشنهادی  نامه  نرخ  خصوص  در  گفت:  وی 
۱۴۰۰-۱۳99، نرخ نامه مذکور توسط دبیرخانه کارگروه ماده ۱۸ برای تصویب به شورای 

شهر ارسال می شود.

استاندار کرمان با اشاره به طرح اقدام ملی مسکن؛

باید شرایط و توان مالی مردم و دولت را بدانیم و تصمیم عملی بگیریم

امام جمعه کرمان:  

حادثه هفت تیر معطوف به کل نظام جمهوری اسالمی است

رییس کل دادگستری استان کرمان: نگران بیماری کرونا در زندان ها نباشید

مدیران مدارس اضافه واریز شهریه سرویس دانش آموزان را برگشت دهند

شرکت آب منطقه ای کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجایی کیوسک و اجراء شبکه ۲۰ کیلوولت برق رسانی به سد مخزنی 
قدرونی و تاسیسات وابسته به شماره فرآیند ۱۳/الف/99 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
www. دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/۰۳/۲۴ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۰ مورخ 99/۰۳/۳۱
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۰ مورخ 99/۰۴/۱۱

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱5: ۱۰ مورخ 99/۰۴/۱۱
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گر جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه آدرس: کرمان، خیابان پاسداران، شرکت آب منطقه ای 

کرمان، ساختمان شماره دو، دفتر قراردادها و تلفن ۰۳۴-۳۲۲۲۴۴۸۲
و ارائه پاکت های الف به آدرس: کرمان - خیابان پاسداران شرکت آب منطقه ای کرمان ساختمان شماره یک، طبقه دوم، دبیرخانه محرمانه دفتر 

حراست ، هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۴۱9۳۴ - ۰۲۱

دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸
۸۷۳۳4۵

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  جابجایی کیوسک و اجراء شبکه 20 
کیلوولت برق رسانی به سد مخزنی قدرونی و تاسیسات وابسته 

 فرآیند شماره 13/ الف/99 )نوبت دوم(

 دستگاه مناقصه گزار                    دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

دریافت اسناد: 
الف سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir
ب( پایگاه ملی مناقصات 
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

خرید یک دستگاه چیلر جذبی دو اثره بخار با متعلقات جانبی موضوع مناقصه

۴۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ برآورد یکساله   )ریال(

۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۱۴/۳۰ روز دوشنبه مورخ 99/۴/۲ دریافت اسناد:

تا ساعت ۱۴/۳۰ روز شنبه  مورخ 99/۴/۱۴ آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
پیشنهادها در سامانه ستاد ایران 

از ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ 99/۴/۱5 بازگشایی پیشنهادها 

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

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(  ۸۷۵۳۷4

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
 مناقصه واگذاری امور خرید یک دستگاه چیلر جذبی دو اثره بخار با متعلقات جانبی  

شماره مناقصه: ۳۰/۱5/۴/99
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

کنترل 
خانه  به  وقتی  دیشب  است.  شده  سرگرمی  کار  این  ما  خانه  در 
رسیدم اول بازی بود چون پسربزرگم کنترل تلویزیون را در دست 
گرفته بود و برنامه ورزشی نگاه می کرد و فرزند دیگرم هم با او 
ور می رفت تا کنترل را از دست او بگیرد تا در موقعیتی فرزند 
دومم کنترل را به دست گرفت و مشغول تماشای سریال شد. در 
این مرحله پسرکوچکم با ترفند گریه و  وساطت مادر کنترل را 
گرفت و مشغول تماشای برنامه مورد عالقه اش شد. در این حین 
من و مادرشان فقط تماشاگر بودیم و این بازی تا وقت استراحت 
آنها ادامه داشت ولی این سرگرمی آنها تلنگری به من زد و فهماند 
تا از خدا بخواهم همیشه با فکر و درایت و نظم عمل کنم نه رباط 

گونه که کنترلم را دیگران در دست گیرند.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

در دامنه ی درد
اصل  یک  خویشتن  به  داشتن  اعتماد 

است  موفقیت  به  رسیدن  برای  اساسی 
نفوذ  آن  در  تردید  و  که شک  اگر  و 
کرده باشد موجب می شود که فرد در 
برابر برنامه ها و هدف ها بی اعتنا بوده 

باشد. بی اعتنایی همانگونه که در روابط اجتماعی زننده 
و ویرانگرست در عرصه ی اهداف وبرنامه ها نیز مایه 
ی سرشکستگی خواهد بود چرا که در نبوغ و پیشرفت 
بی  باشد.  نمی  قبول  قابل  و  داشته  منفی  نقش  ها  انسان 
اعتنایی ها موجب عقب افتادن از برنامه ها و مهیا نشدن 
ملزومات است و رفته رفته انسان را به منجالب فالکت 
ذهنش حرص  در  اعتنایی  بی  بانفوذ  انسان  کشاند.  می 
نسبت به رسیدن را از دست داده و با قدرت در این راه 
قدم بر نمی دارد. همیشه خواستن برابر با توانستن نیست 
تحرک  که  دارد  نقش  مسیر  تعیین  در  خواستن  وقتی 
ایجاد کرده و ذهن و جسم را با تمام قوا درگیر کرده 
باشد وگرنه دوست داشتن و ارادت بدون ابراز ارادت 
و تالش هیچ نقشی در سطح موفقیت نخواهد داشت. با 
صفر هم می توان شروع کرد و قدم در یک راه طوالنی 
باشیم.  ناپذیر  که خستگی  این ضمانت  به  اما  گذاشت 
نیز  ها  اشک  که  کنیم  قدرت  ادعای  توانیم  می  زمانی 
برای پیمانی دوباره با اهدافمان باشند نه از روی نیاز و 

ناتوانی.
در بند توأم که آشنایم باشی 
دردامنه ی درد دوایم باشی 

هر چند که از من زده شد روز و شبم 
بی کس نشدم که مبتالیم باشی 

به قلم 
مهناز سعید 

فوبیای کرونا چیست؟ شاید شما هم مبتال باشید 
سرویس اجتماعی کرمان امروز

خواهد  ترس هایش  حتما  نکشد،  کرونا  اگر  را  بعضی ها 
این مطلب  در  را  و وسواسی ها  افراطی ها  کشت، حکایت 

آورده ایم.
ترس، فوبیا و اضطراب سه مورد از اختالالت روانی است 
که در پی شیوع ویروس کرونا در میان افراد شایع شده 
حالت  از  پوست  که  آنجا  تا  مکرر دست ها  است. شستن 
طبیعی خارج و به نوعی بیماری دچار شود، فاصله گذاری 
افتادن،  بام  آن طرف  از  قولی  به  که  آنجا  تا  حد  از  بیش 
گوشه گیری، عزلت نشینی و هزاران مورد رفتاری غیر قابل 
پیش بینی و خارج از کنترل که گاه فرد را به افسردگی، 
خودزنی یا خودکشی می کشاند از جمله موضوعاتی است 
است.  گرفته  را  برخی  دامن  کرونا  شیوع  سایه  در  که 
می کنند  عنوان  می شنویم  یا  می بینیم  گاه  که  افرادی 

دست خودم نیست.
 از همه می ترسم، از اینکه با رعایت تمام نکات بهداشتی 
باز هم کرونا بگیرم. ماسک و مواد ضدعفونی کننده نباشد 
اعتماد به نفس خودم را از دست می دهم و ترس عجیبی 
تمام وجودم را فرا می گیرد یا افرادی که خبر های ناگواری 
از آن ها در صفحه حوادث نقش بسته است، خبر هایی از 
کرونا  به  ابتالء  احتمال  به خاطر  دیگرکشی  و  خودکشی 

و غیره.
ویروس کرونا در یکه تازی خود، فوبیای کرونا را در برخی 
افراد نهادینه کرده است، فوبیا حالتی از ترس است که آثار 
و پیامد های ناگواری در فرد باقی خواهد گذاشت پس با 
رفتاری  این حالت  ایجاد  مانع  مناسب  راهکار های  اعمال 
که  می شود  مرضی شناخته  ترس  عنوان  به  فوبیا  شویم. 
ایجاد  عامل  را می توان  اجتماعی  و  عوامل محیطی  تمام 
این ترس عنوان کرد. ترسی بیمارگونه که کامال اکتسابی 
و  موقعیت  در  گرفتن  قرار  با  افراد  که  معنا  این  به  است 
شرطی  و  یادگیری  اصول  اساس  بر  و  مختلف  شرایط 

سازی، فوبیا را آموزش می بینند.
ترس  جسمی  و  روانی  نشانه های  همان  اضطراب  واما 
ایجاد کننده  عامل  که  تفاوت  این  با  می کند  ایجاد  را 
اضطراب مشخص نیست یعنی نمی دانیم چرا یک چنین 
اتفاقی افتاده است. به دلیل ناشناخته بودن این ویروس، 
آن،  پیرامون  متنوعی  و  متعدد  دیدگاه های  و  صحبت ها 
به خصوص در فضا ی مجازی توسط هر فرد کارشناس و 
غیرکارشناسی منتشر شد و به خود اجازه داد هر جور که 

فکر می کرد درباره این اختالل صحبت و اظهار نظر کند.
 این تنوع و پراکندگی انتشار اطالعات که عمده آن ها 
فردی  تجربه  اساس  بر  صرفا  و  نداشتند  علمی  پیشتوانه 
موجی  انتشار  همراه  به  تنظیم می شد  نظرات شخصی  و 
اثر کرونا، وضعیت زندگی  بر  ارقام فوت شدگان  و  آمار  از 
این  امر  واقع  که  در حالی  داد.  قرار  تحت الشعاع  را  افراد 
بود که در مقایسه با ارقام مرگ و میر جاده ای در یک روز، 
تلفات  مورد  در  اینکه  دلیل  به  اما  نبود،  برجسته  چندان 
جاده ای چندان صحبت نمی شود پس ترس و اضطراب و 
فوبیا وجود نمی آورد. پیامد های انتشار اطالعات نادرست 
بر  مبنی  کرد  ایجاد  ترسی  طرف  یک  از  کرونا،  درباره 
اشکال مختلف  به  را  افراد مختلف  و  آمده  بیماری  اینکه 
از بین می برد، از سویی دیگر تولید اضطراب کرد چرا که 

نمی دانند کسی که بغل دست آن ها است بیماری دارد یا 
خیر یا آنان مبتال هستند یا نه.

عالئم فوبیای کرونا
از  اعضای آن  باال است و  در خانواده هایی که اضطراب 
هستند،  کنترل گر  بسیار  یا  برخوردارند  فکری  وسواس 
اینکه هرچقدر  قابل توجه  نکته  فوبیا شایع است.  به  ابتال 
افراد بیشتر درگیر اضطراب ترس یا فوبیای ناشی از کرونا 
می شوند به همان اندازه احتمال بروز خطر و بیماری آنان 

بیشتر است.
به عنوان مثال برخی از ترس مردن خودکشی می کنند 
یا فردی که در مترو از ترس کرونا دستکش به دست دارد 
و با دستکش تخمه می خورد. اضطراب و فوبیا بیشتر تولید 
تنش عصبی می کند؛ چرا که عاملی ناشناخته دارند و هر 
این  می شود؛  بیشتر  هم  آن  شدت  بیشتر،  ناآگاهی  چه 
حاالت رفتاری در افرادی که مرتب در مورد این بیماری 

صحبت می کنند دیده می شود.
در  ویروس  این  می شود  عنوان  وقتی  مثال  عنوان  »به 
محیط یا روی ظروف اینقدر زمان زنده می ماند ناخواسته 
باعث شده مردم از دست زدن به هر سطحی بهراسند و 
نسبت  یعنی  است  فوبیا  این حالت،  کنند.  را جمع  خود 
ایجاد  افراد  در  را  مرضی  پیرامونی،  و  محیطی  عوامل  به 

کرده و باعث شده در ارتباطات و رفت و آمد های خود و 
استفاده از اشیا و وسایل اضطراب دلشوره و نگرانی داشته 
باشند.« در ادامه این رفتار های مرضی، دلشوره و نگرانی 
از آینده ایجاد می شود چرا که محصول ناآگاهی از آینده 
است. مانند اینکه اگر از فالن مکان برگشتم، نکند مبتال 

شده ام.
راهکار شکست فوبیای کرونا

 در قدم نخست پیشنهاد این است که بیاییم نسبت به 
بیماری دقت و ظرافت بیشتری به کار بندیم. باید در ارایه 
اعداد، ارقام و آمار ها از سبکی استفاده کنیم که در اذهان 
کانال ها،  کردن  مشخص  نکند.  اضطراب  ایجاد  عمومی 
به آن  اطالع رسانی معتبری که مردم  و  ارتباطی  مجاری 
اعتماد داشته باشند از دیگر راهکار ها است چرا که مردم 
یعنی همین عدد  بی اعتماد هستند  از رسانه ها  برخی  به 
اعتماد  از رسانه مورد  اما  از رسانه داخلی نمی پذیرند،  را 

خود می پذیرند.
فهم  درخور  اطالعات  و  مناسب  اطالعات  از  استفاده 
عموم جامعه از ضرورت های دیگر این دوران است یعنی 
از جمالت و کلماتی که ممکن است فهم و درک را سخت 
نکنند.  استفاده  باشد  اضطراب آور  حال  عین  در  و  کند 
تقویت شبکه های اجتماعی منسجم که پیام ها و اطالعات 
مناسب برای سنین مختلف را تنظیم کنند و در اختیار هر 
گروه سنی خاص قرار بدهند باید در اولویت قرار گیرد چرا 
که این کار به دسته بندی اطالعات در قالب های مشخص 
کمک می کند تا کودک و نوجوان مثال ۱۰ ساله اطالعاتی 

را دریافت نکند که مناسب یک بزرگسال است.
مردم  به  مناسب  پزشکی  رفاهی  عمومی  خدمات  ارائه 
از  می شوند  حمایت  همواره  کنند  احساس  که  آنجا  تا 
دیگر راهکار هایی است که بسیار تاثیرگذار است. احساس 
در شرایط مختلف،  آن هم  انسان  در یک  حمایت شدن 
باعث می شود از نظر روانی یک امنیت و آرامش را تجربه 
مثال  دارد  تبدیل  ماهیت  فوبیا،  نکنیم  فراموش  کنند، 

فوبیای ارتفاع به طبع شغل احتمال دارد، کنترل شود.

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9900283
ملی  شماره  به  ناصر،  فرزند  آبیار،  یاسر  آقای  به  وسیله  بدین 
3591554812، متولد 1365/06/30 بدهکار پرونده کالسه فوق که 
برابر گزارش مامور ابالغ، ابالغ اوراق اجرائیه به ایشان میسر نگردیده ابالغ می 
می  بدهکار  ریال   22/957/314/000 مبلغ  خود  همسر  به  مهریه  بابت  که  گردد 
باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد 
لذا طبق ماده 18/19  آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت  تاریخ 
در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 331 م/الف
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان - زهرا سرمست 

چشم به مغز چه پیام هایی می فرستد؟
 زیر مجموعه ای از نورون های شبکیه چشم ارتباطی 
متفاوت از بقیه نورون های چشم دارد و پیام ها جداگانه 

به مغز می فرستد.
مجموعه ای  زیر  که  است  داده   نشان  جدید  تحقیقات 
مغز  به  مهاری  نورون های شبکیه چشم سیگنال های  از 
می فرستند. پیش تر از این محققان بر این باور بودند که 

چشم تنها سیگنال های تحریکی به مغز می فرستد.
چشم  رازآلود

۴ دهه قبل، در کتاب های مکتوب پزشکی آمده است: 
ارسال سیگنال های  از طریق  تنها  با مغز  »ارتباط چشم 
تحریکی امکان پذیر است«؛ اما پژوهشگاران، دسته ای از 
نورون ها را کشف کردند که خارج از قاعده ۴ دهه قبل 
دانشگاه  سرپرستی  به  جدید  تحقیقات  می کنند.  عمل 
نورون های  از  بخشی  می دهد،  نشان  وسترن  نورث 
به  مهاری  پیام های  تحریکی  پیام های  جای  به  شبکیه 
مغز می فرستند و این روند باعث افروختن تعداد کمتری 
تحریکی  پیام های  برعکس  درست  می شود  نورون ها  از 
عصبی  نورون های  از  زیادی  تعداد  افروختن  باعث  که 

می شوند.
از  بسیاری  دریافتند،  وسترن  نورث  دانشگاه  محققان 

ناخودآگاه  رفتاری  مهاری،  نورون های  این  رفتارهای 
به  سیرکاردیان  ریتم  هماهنگ سازی  درگیر  که  هستند 
انقباض  و  خواب(  ساعت  )چرخه   تاریکی  و  نور  چرخه 
مردمک به نور شدید است. محققان با درک بهتر چگونگی 
عملکرد سلول های عصبی می توانند مسیر جدید رفتاری 

چشم ما را درک کنند.
)کالج  در  نوروبیولوژی  استادیار  اشمیت،  تیفانی 

پروژه  این  رهبر  و  وسترن  نورث  علوم  و  هنر  واینبرگ( 
مهاری  سیگنال های  »این  می گوید:  وسترن،  نورث  در 
برای تنظیم ساعت خواب و جلوگیری از انقباض مردک 
نور کم کارکرد دارند که ربط مستقیم به چشم انداز  در 
فکر  ما  دارد.  چشم  روزانه  عملکرد  سازگاری  و  مناسب 
می کنیم که نتایج تحقیقات منجر به درک یک مکانیسم 
می شود. مکانیسمی که ثابت می کند برخی از نورون های 

چشم، رفتاری نسبتا حساس به نور دارند)یعنی همان 
نورون هایی که پیام های مهاری را ارسال می کنند( درست 
برعکس آنچه تا به امروز می پنداشتیم و فرض بر این بود، 

چشم ما بسیار به نور حساس است".
او که سلول های  تیم  و  ادامه  مطالعات، اشمیت  برای   
عصبی شبکیه را مسئول سیگنال های مهاری می دانستند، 
این مورد را روی موش آزمایش کردند. آنها سیگنال های 
نورهای  کردند سپس حتی  در موش مسدود  را  مهاری 
خیلی ضعیف هم بر روی چرخه ی خواب موش اثر گذار 

بودند. این موش  بسیار حساس به نور شد.
این نشان می دهد که یک سیگنال مهاری فعال، برای 
حفظ چرخه ی تنظیم خواب ما مدام در حال کار کردن 
است که چشم ما برای آرامش و استراحت بدن در هنگام 
خواب فقط تغییر نورهای قوی را از جهان اطراف به مغز 

می فرستند.
این پیام های مهاری، چشم ما را از تغییرات یک باره ای 
شدن  کم  با  و  می دارد  نگه  دور  ماهیچه ای  آسیب  و 
یک باره ای نور مردک چشم دچار تغییر ناگهانی و آسی 
نمی شود. این مدارهای غیر متعارف مهاری رفتارهای ما 

را  به نور تعدیل می کنند.

احتراماً بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پایانه صادراتي گلشن 
آراي ارم ) سهامي خاص ( دعوت به عمل مي آید، درجلسه مجمع عمومي 
 ۱399/۰۴/۱۱ مورخ  چهارشنبه  روز   ۱۴:۰۰ درساعت  که  سالیانه  عادي 
درمحل شرکت به نشاني : تهران - شهرک غرب – خیابان هرمزان – خیابان 

ششم – پالک 7 برگزارمیگردد، حضور بهم رسانند.
دستورجلسه :

۱ - استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانوني شرکت
2 - بررسي و تصویب صورت هاي مالي سال ۱398

 3-  انتخاب حسابرس مستقل وبازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 
۱399/۱2/3۰   ۴ - انتخاب اعضاي هیأت مدیره  5 - تعیین حق حضورو 
پاداش اعضاء هیأت مدیره  6 - انتخاب روزنامه کثیراالنتشارجهت درج آگهي 
هاي شرکت  7 - سایرمواردي که تصویب آن درصالحیت مجمع عمومي 

عادي سالیانه است .
هیأت مديره شرکت پايانه صادراتي گلشن آراي ارم

احتراماً بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت به عمل مي آید، در 
جلسه مجمع عمومي فوق العاده که درساعت ۱6:۰۰ روز چهارشنبه مورخ 
تهران- شهرک غرب- خیابان   به آدرس:  ۱399/۰۴/۱۱ در محل شرکت 

هرمزان- کوچه ششم- پالک 7 برگزار میگردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

۱-  افزایش سرمایه 2- تغییرمرکز اصلي شرکت
3 - سایر مواردي که تصویب آن در صالحیت مجمع عمومي فوق العاده 

است.
هیأت مديره شرکت پايانه صادراتي گلشن آراي ارم

شرکت پایانه صادراتي گلشن آراي ارم ) سهامي خاص (

شماره ثبت 12956 - شناسه ملي 10630191072

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي سالیانه

براي سال مالي منتهي به 1398/12/29

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده

شرکت پایانه صادراتي گلشن آراي ارم ) سهامي خاص (

شماره ثبت 12956 - شناسه ملي 10630191072
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فرهنگ و ادب

نوشتاری درباره ساموئل بکت، نمایشنامه نویس و شاعر؛

 این منم ساموئل بکت!
نام اصلی: ساموئل بارْکلی بِکت
زمینهٔکاری:رمان،شعر،نمایشنامه

زادروز:۱۳آوریل۱۹۰۶-دوبلین،ایرلند
مرگ:۲۲دسامبر۱۹۸۹میالدی)۸۳سال(-دوبلین،

ایرلند
ملیت:جمهوریایرلندایرلندی

محلزندگی:دوبلین،پاریس،لندنو...
جایگاهخاکسپاری:گورستانمونپارناس

پیشه:نمایشنامهنویس،رماننویسوشاعر
سالهاینویسندگی:۱۹۸۹-۱۹۲۹

آرام، تعطیالتی گذراندن نیت به بکت ۱۹۶۹ سال در
بهتونسرفتوهتلیدرمنطقهایبیسروصداگرفت.
هتل به خبرنگاران سیل هجوم با یکباره بعد مدتی اما
روبهروشد،بهخیالشیکیازستارگانسینماباآمدن
بهاینمنطقهدورافتادهسکوتوآرامشاورابرهمزده
است.اماوقتیدراتاقشرابازکردونورفالشدوربین
هاچشمانشراآزردوخبرنگارانسمجازسروکولشباال

رفتند،برایدقایقیشوکهشد.
اگرچهدراینزمانبکتاسمورسمیدردنیایادبیات
اماسوژهایآنقدرجذابنبودکهکسی پیداکردهبود،
اوراتعقیبکندآنهمنهدراروپا،بلکهدراینمنطقه
را کار بکت بنیه ضعف و کمرویی تونس. از دورافتاده
رازحضورخبرنگاران اماوقتی بود، اودشوارکرده برای
رادریافت،هرطورکهبودبرخودمسلطشد،جلویآنها
ازبرندهنوبلادبیاتداشتند، تابهسئواالتیکه نشست

پاسخبگوید.
اعتماد باوجود آوردکه یاد به را درآنزمانروزهایی
گرفت. نمی راجدی آثارش داشت،کسی که نفسی به
منتقداننوشتههایشراکسلکنندهوآشفتهمحسوب
نیزتمایلیبرایچاپآثارشنشان ناشران میکردندو
نمیدادند،خوشقلبترینآنهاکهبارقههاییازاستعداد
اوراکشفکردهبوداینشانسرابهبکتمیدادکهبا

تقبلهزینهانتشار،نوشتهاشرامنتشرکند.
و دوستی جیمزجوس نامدارش هموطن با جوانی در
مراودهایپیداکردهبود،یکجوررابطهاستادوشاگردی
میانبکتبانویسندهایکهستایششمیکرد.جویس
بارقههایاستعدادرادرناصیهاینجوانایرلندیدیده
آثارش اصالح و نوشتن در تا داد می اجازه او به و بود
وضع اش بینایی اینکه خصوص به باشد حالش کمک
درستینداشتوحضورگاهبهگاهبکتکمکحالشبود.
دختر کرد. پیدا تراژیک سرانجامی ادبی رابطه این اما
جویسعاشقبکتشدهبودواینجوانکمرویعاشِق
بر عالوه که نداشت جویس دختر به ای عالقه ادبیات،
انحرافمردمکچشمانش،بهمشکالتعدیدهروانیهم
به ازحدصراحت بیاناحساستشبیش بودودر دچار
خرجمیداد.بااینکهبکترعایتشأناستادرامیکرد،
اماکاربهجاییرسیدکهحقیقترابرایاوبازگوکردکه
بهمذاقدخترجویسخوشنیامد.بکتتصمیمگرفتبا
بااستادش،فاصلهدیدارهاراطوالنیترکند حفظرابطه
کندامادرنهایتاینجویسبودکهتحتفشارهمسرو

دخترشبابکتقطعرابطهکرد.
که بزرگ ارثیهای اگرنه پدر که بود اش بختیاری از
در ولخرجی اگر که گذاشت باقی او برای باریکهای آب

کارنمیبود،باصرفهجوییمیتوانستمیتوانستبه
ادبیاتبپردازدوهمینکارراهمکرد.اماتوفیقادبیدیر
امیدوار همواره اینحالخود با آمد. بهسراغش هنگام
بوداگرچهمادرمخالفخوانشبسیارکوشیدپسرشرااز
وقتتلفکردنپایادبیاتمنصرفکندکهنتوانست.در
طولسالهایبعدبکتآثارگوناگونینوشتکههمگیدر

جذبمخاطبوجلبنظرمنتقدانناکامماندند.
باایناحوالبکتبهپنجاهسالگینزدیکمیشدبی
آنکهشهرتیبرایخوددستوپاکردهباشد.نمایشنامه
از چندماهی گودو، انتظار در عنوان با بود نوشته ای
نشده بدان خاصی توجه هنوز اما بود گذشته انتشارش
عنوان به اثر این بود.سرانجامصاحبسالنیورشکسته
آخریننمایشیکهرویصحنهمیفرستادپذیرفت.البته

اینحقیقتراازبکتپنهانکردهبود.
بکتچنانباجدیتوسختگیریروینحوهاجراوبیان
درآورده را بازیگران صدای که داشت نظارت دیالوگها
بااینحالهنوزازنتیجهکاروواکنشتماشاگران بود.
نیافت. اجرادرسالنحضور اول بودچنانکهشب نگران
اما زده، بهت متفاوت نمایش این دیدن از تماشاگران
از پر بهنظرمیرسیدند.درآغازهراجراسالن راضی
تماشاگرمیشدامابهتدریجتعدادیازآنهاسالنراترک
اثر با که یافتند درمی نیز همانها گویی اما کردند، می
مهمیروبهروهستندکهقدرکدرکآنراندارند،برخی
همبیآنکهبدانندچرا،محوجذابیتوجادوینمایشی
بود. آنها درک ازسطح باالتر نظرشان به که میشدند
البتهدرانتطارگودوطرفدارانپرشوریهمداشتکهدر
میانآنهامنتقدانبسیاریحضورداشتند.منتقدانیکهتا
آنزمانبهکارهایبکت،بهدلیلاینکهسردرگمکنندهو
کسالتبارهستند،نهایتبیتوجهیرارواداشتهبودند!

تقدیراینگونهبودکهدرانتظارگودونهتنهاآنسالن
خود نویسنده ناجی بلکه دهد، نجات ورشکستگی از را
نمایشنامه این آوازهشهرت بعد زمانی اندک باشد.  نیز
و اعتبار چنان به را بکت و رسید نیز کشورها دیگر به
موفقیتیرساندکهآثارمهجورماندهاشدرمرکزتوجه
بسیار اقبالی با مهر تازه ارزیابی این در و گرفتند قرار
روبهروشدند.دورانشهرتوثروتبرایبکتآغازشده
به یایی رؤ شکلی نوبل جایزه کسب با که دورانی بود،
خودگرفتوناماورابهعنوانیکیازنویسندگانبزرگ
ادبیاتانگلیسیزبانجاودانساخت.ساموئلبکتکهدر
سال۱۹۰۶دردوبلینبهدنیاآمدهبود،درسال۱۹۸۹
درپاریسازدنیارفت.بکتبانمایشنامهاشبهشهرت
چون ای ارزنده رمانهای او کارنامه در اما رسید جهانی
مالون ،)۱۹۵۱( مالوی ،)۱۹۵۳( وات ،)۱۹۳۸( مورفی
... و گمگشتگان ،)۱۹۵۳( نامناپذیر ،)۱۶۵۱( میمیرد
دیدهمیشوندکهشاهکارهاییاصیلوالبتهدشوارخوان

بهشمارمیروند!
انتقادی مقاالتی شامل کبوترها« و »پارتیزان کتاب
دربارهزندگیوآثارچنیننویسندهایست.ناماینکتاب
ترجمه و گردآوری محمدی حاجی بهروز همت به که
شدهاست،اشارهظریفیداردبهدورهایاززندگیبکت
ومترجمباانتخابایننامبهروزگارپرفرازونشیبیکه
ساموئلبکتپارتیزاِنپرشورنهضتمقاومتفرانسهدر
جنگدومجهانيبود.درواقعبکتنیزهمانندبسیاری

علیه درجنگ فرانسه در مقاومت نهضت نویسندگان از
فاشیسمهیتلریحضورداشت.ایندرحالیاستکهاواز
جملهنویسندگانپوچگرامحسوبمیشدکهدیدگاهی
بدبینانهبهزندگیانساندارد،ولیدرعینحالباوردارد
کهانسانبامبارزهوکوششمیتواندبهبودیبهاوضاع

واحوالخودبدهد.
حاضر است:»کتاب آورده آن مقدمه در کتاب مترجم
برایپژوهشگرانادبی-هنریودانشورانهنرهاینمایشی
وادبیاتانگلیسیمنبعسودمندیاست.عالقهمندانتئاتر
نیزاینکتابرامفیدخواهندیافت.امیدوارماینمجموعه
بکت از وشنتری تصویر احتمالی، کاستیهای بهرغم
ترسیمکند:اوکهبازیگرذهنوزبانبود،اوکهبرتراژدِی
وجودخندید،اوکهمفاهیمانتزاعیمرگوسکوترابه
صحنهبرد،اوکهدرنهضتمقاومتفرانسه،برایآزادی
انسانجنگیدودرآخرینروزهایعمرشبهکبوترهادانه

دادورفت.«
پیشگفتار اختصارات، بکت، ساموئل زندگی سالشمار
مترجم،بکت:زندگیوزمینهها،ساموئلبکت،ریشههای
_ ۱۹۵۹ دکارتی بکت زندگینامهای، و متنی تاریخی
۱۹۶۹،سهرمانوچهارنوول:تسلیمنهاییروحبهزاده
شدن،صحنههایهویت:ازآخریننوارکراپتانمایش،
سرهایمردگان:روایتعذابدوزخدر»نمایشنامکها«،
سرچشمههایجاذبهدرتئاتربکت،بکتوکتابشناسیاو؛
بخشهایمختلفاینکتابخواندنیراتشکیلمیدهند.
و »بکت و زمینهها« و »زندگي مقاله دو ترجمه
دکارتي«ازکتابدیویدپتي،»سهرمانوچهارنوول«،
ازکتابجان و»سرهايمردگان« »صحنههايهویت«
مایو، ژاک ژان از بکت« »ساموئل مقاله نیز و پیلینگ
مهمترینمقاالتکتابراتشکیلمیدهندکهبرایهر
عالقمندجدیادبیاتواجدنکاتتازهوسودمندهستند؛
چراکهتصویریانتقادیازنوعادبیاتیکهبکتنمایندگی

میکنددراختیارخوانندهقرارمیدهد.
اولیناجرای»درانتظارگودو«قریببهششدههپیش
ازایندرسالنتاتربابیلوندرپاریسبهاجراگذاشتهشد.
ساموئلبکتدرایننمایشآوانگاردکوچکچهکردهکه
»درانتظارگودو«بخشیازادبیاتنمایشیدنیاراشکل

دادهاست؟
اولین از پس پیش، سال ۶۰ که است حالی در این 
اجراینمایشبهزبانفرانسه،پاریسیهاییکهبهتماشای
آننشستهبودندازتعجبابروباالانداختهبودندوسعی

میکردندجدیدترینتجربهدنیایتئاترراهضمکنند.
این در بکت زندگینامهنویس و دوست نولسن جیمز
را اول اجرای میگویند که نفری »هزاران گفت: مورد
دیدهاند،راستنمیگویند.سالنبابیلوناینتعدادصندلی

نداشت!«
ازطرفیمطمئناآنهاچیزیازایننمایشنمیفهمیدند.
اجرایایننمایشجمعوجورکهتغییریعظیمدرتئاتر

ایجادکردازپنجمژانویهسال۱۹۵۳شروعشد.
شد؟ ماندگار چنین گودو« انتظار »در که شد چه اما
و نو ایدههای عظیم خیل دربرابر نمایشنامه این چطور
نویسندگانسنتشکندهه۱۹۵۰و۱۹۶۰مقاومتکرد

وسرپاباقیماند؟
پروفسورنولسنمعتقداست:»بهنظرمنپاسخدرابهام

نمایشنامهنهفتهاست.نمایشنامهبطورتلویحیبهخیلی
بیاننمیکند. اماآشکاراچیزیرا چیزهااشارهمیکند،
داشته نمایشنامه از را خوانشی همان میتوانند مردم

باشندکهخودشاندوستدارند.«
انتظارگودو« تفسیرپذیری»در نولسنهمین بهگفته
استکهآنراازسکهنینداختهاست،چراکهوقتیاثری

درموردگذرزمانباشد،هرگزکهنهنمیشود.
ازطرفینمایشسئواالتفلسفیمهمیدرموردزندگی
میدهد، رخ دو این میان آنچه نامعلوم وهدف مرگ و
و زمان مختص سئوالها این نوعی به و میکند مطرح
مکانخاصینیستند.اجرایایننمایشنامهدرکشورهای

مختلفسراسردنیاگواهیبرهمینمدعاست.
ازطرفیمیشودادعاکردهیچبحرانیامشکلاجتماعی
بدون»گودو«نیست.ایننمایشدردهه۱۹۹۰درسارایوو
تحتاشغالرویصحنهرفت،درآفریقایجنوبیازاین
و کردند استقبال آپارتاید به اعتراضی عنوان به نمایش
توفانکاترینا،مقدمهای از نیواورلئانپس اجرایآندر

بودبرایاحیاینیواورلئان.
یکیازاجراهایجالب»درانتظارگودو«،اجرایآندر
زندانسنکوئنتیندرکالیفرنیادردهه۱۹۵۰بود،جایی
کهبسیاریاززندانیانحسمیکردندایننمایشحدیث

نفسخودشاناست.
غنی میراثی ازطرفی بکت با نولسن پروفسور دوستی
برایدانشگاهریدینگبههمراهداشت،اینداشگاهامروزه
محلنگهداریازبزرگترینآرشیوآثاربکتاست.بکتاز
اوایلدهه۱۹7۰بسیاریازدستنوشتههاویادداشتهای
خودراکهدرکیف،جعبهیاساکقراردادهبودبهنولسن
دادوبدینترتیب»بنیادبینالمللیبکت«بهبزرگترین

منبعتحقیقاتیدرموردایننویسندهبدلشد.

حتی نبود. مشکل و بدونسختی نمایش اجرای اما
بازیگری بود قرار نه نرود. صحنه روی اصال بود ممکن
آن از مهم چهرهای نه و کند بازی نمایش در مطرح
و بازیگر بلین راجر به نمایش اتکای بود. کرده حمایت
کارگردانوبودجهاندکیبودوباشروعاجراهاینمایش

اینتبلیغزبانیبودکهآنرامطرحکرد.
زنده نمایشنامه اجرای اولین بازیگران از هیچکدام
اجرا این از پس سال چند هم نمایش سالن و نیستند
با ۱۹۶۰ دهه در که مصاحبهای در بلین شد. تعطیل
انجامدارددرموردقدرتنمایشگفت: تلویزیونفرانسه
»بهخودمگفتمایناثرخارقالعادهاستوبایداجراشود
وبهقیمتجانمهمشدهازایننمایشنامهدفاعمیکنم.«
اجرای اولین از پس سال )دو لندن در نمایش اجرای
نمایشدرفرانسه(بهزبانانگلیسیوباکارگردانیپیتر
هال۲4ساله،همچنانکاریجنجالیبود.ایندرحالی
وچندساله بیست زمان آن پینتر،که هارولد استکه
زمان« نویسنده جاودانهترین و را»شجاعترین بکت بود
توصیفکردودرمقابلشبرناردلوینمعروفدرنقدش
درمورد»درانتظارگودو«نوشت:»حماقتتماموکمال«.
است، بکت با امروز دنیای رابطه مهمترین که نولسن
میداند. او معمایی شخصیت در را بکت جذابیت دلیل
نویسندهایکهانزوایسحرآمیزشبهنوعی»بَِرندادبی«
موافق بوده »بدبین« بکت که باور این با او شد. بدل
نیستوگفت:»بکتخیلیوقتهاشوخطبعوبذلهگوو
معرکهای شوخطبعی کهحس بود دلنشینی همصحبت
داشت،اماالمانیناامیدکنندهویاسآوربخشیاززندگی
اوبود.بهویژهبعدازپایانجنگکهبهشدتدرگیررمان

نوشتنبود.«
انتظار »در جذابیت دالیل از یکی نولسن، عقیده به
گودو«طنزنهفتهآناست.میشودگفتایننمایشنامه
حس تقلیل برای آن در طنز و است سیاه طنز یک

گرفتگیآنبهکاررفته.
از یکی امروز گودو« انتظار »در حرفها، این همه با
که همانطور و است بیستم قرن نمایشی آثار مهمترین
بسیاریازبازیگرانمنتظربودندبهبلوغکافیبرایبازی
درنقش»شاهلیر«برسندحاالمنتظرندبرایبازیدراین

نمایشنامهپختهشوند.
و نمایشنامه این بین عمیقی راتباط نولسن گفته به
عالقه نقاشی به شدت به »بکت میشود. دیده نقاشی
نقاشها کنار باشد داشته دوست فقط اینکه نه داشت،
باشد،نه!اومتخصصبرجستهنقاشیقرنهفدهمهلند
بود.اوباتصاویرآننقاشیهازندگیکردهبودوبهنظرم

حسآننقاشیهادرصحنهنمایشدیدهمیشود.«
»درانتظارگودو«شهرتجهانیرابرایبکتبههمراه
داشتوبهواسطههمیننمایشنامهوآثاریدیگربودکه

برندهجایزهنوبلادبیاتشد.
از جالبی خاطره گودو« انتظار »در ناشر کالدر، جان
ایننمایشنامهنویسدارد.»بکتباسراسیمگیازهواپیما
از شد، بسته دوباره هواپیما درهای وقتی و آمد بیرون
بلندگوهاشنیدیم:کاپیتانگودوبهشماخوشامدمیگوید.
همانموقعبکتبهمنگفت:انگارسرنوشتمباالخرهبه

منرسید!«
منبع:برترینها
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نشانه های هشداردهنده بیماری ریوی

چهار روش اصلی درمان چاقی و چند هشدار

 ریه ها پس از عمل دم، اکسیژن را به سمت جریان خون و در سراسر 
بخش های بدن هدایت می کنند و بنابراین، این عضو در ادامه حیات نقش 

کلیدی بازی می کند.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر مردم جهان با شیوع کروناویروس مواجه 
بیماری که عامل  بیماری کووید۱۹- می شود،  این ویروس موجب  هستند. 
مشکالت تنفسی و آسیب دیدن ریه است. کروناویروس جدید تهدید بزرگی 
همچنین  نیستند.  برخوردار  قوی  ایمنی  سیستم  از  که  است  افرادی  برای 
افرادی که دچار مشکالت ریوی هستند بیشتر احتمال دارد به این ویروس 

آلوده شوند.
اهمیت  ریوی  بیماری  هشداردهنده  نشانه های  از  آگاهی  شرایط  این  در 
بیشتری پیدا می کند. بسیاری از افراد دچار مشکالت تنفسی شده و تنها آن 
را بخشی از فرایند افزایش سن تلقی می کنند. هرچند، این وضعیت می تواند 
اولیه بیماری ریوی باشد. تشخیص به موقع این نشانه هشداردهنده  نشانه 

می تواند در فرایند درمان مفید باشد.
انجمن ریه در آمریکا فهرستی از نشانه های اولیه بیماری ریوی را منتشر 
نفس  سخت  و  نفس  تنگی  شده  گفته  پیش تر  که  همانطور  است.  کرده 
آنچه  با  نفس  تنگی  از  این شکل  است.  ریوی  بیماری  اولیه  نشانه  کشیدن 

هنگام فعالیت بدنی و ورزش کردن تجربه می کنیم متفاوت است. افرادی 
که دچار بیماری ریوی می شوند حتی در حین انجام فعالیت های سبک نیز 

دچار تنگی نفس می شوند.  
خس خس  است.  بیماری  این  جدی  نشانه های  دیگر  از  کردن  خس خس 
کردن هنگام تنفس به این مفهوم است که مجرای تنفسی دچار انسداد شده 

یا به میزانی باریک شده که امکان جابجایی آسان هوا وجود ندارد.
سرفه مزمن و تولید مخاط از دیگر عالئم هشداردهنده بیماری ریوی است 
یا  نادیده گرفته شوند. وجود عالئم سرفه که برای مدت یک ماه  نباید  که 
تنفسی  سیستم  در  مشکل  وجود  از  نشانه ای  می تواند  نشود  درمان  بیشتر 

باشد.
یکی دیگر از نشانه های بیماری ریوی وجود خون در خلط است. مشاهده 
این وضعیت همیشه نشانه  یک مشکل تنفسی جدی به حساب آمده است.  

مفهوم  به  می تواند  سینه  قفسه  ناحیه  در  مزمن  درد  احساس  همچنین 
ابتالی فرد به بیماری ریوی باشد.

صورت  در  می کنند  توصیه  افراد  به  پزشکان  دیلی،  مدیکال  گزارش  به 
مشاهده هر یک از این عالئم یا تمامی آن ها به مراکز درمانی مراجعه کرده تا 

با درمان به موقع از وخیم تر شدن بیماری پیشگیری کنند.

 نایب رئیس و دبیر انجمن تغذیه ایران با اشاره به انواع چاقی و خطرات و 
عوارض آن، چهارروش اصلی درمان چاقی و برخی عوارض و هشدارهای آن ها 

را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر مجید حسن قمی با بیان اینکه چاقی بیماری مزمنی 
است که در بیشتر اوقات حتی به وسیله پزشکان بیماری تلقی نمی شود، گفت: 
این در حالیست که این بیماری خود زمینه ساز ابتال به بسیاری از بیماری ها از 
جمله دیابت، فشارخون، هایپرلیپدمی، بیماری های عروق کرونر، آپنه انسدادی 

در هنگام خواب و انواع سرطان های پستان، رحم، پروستات و کلون است.
کدام چاقی ها ریسک بیماری قلبی را افزایش می دهد؟

وی با بیان اینکه چاقی در ناحیه آندروئید )افزایش میزان چربی در ناحیه 
شکم و باالتنه( یا چاقی نوع سیب یا مردانه از فاکتورهای عمده در ابتال به 
بیماری های کرونر قلب، دیابت غیر وابسته به انسولین است، گفت: چاقی ژنوئید 
)تجمع چربی در گلئوتئال و قسمت های پایین بدن( یا چاقی نوع گالبی یا زنانه 
که در زنان پیش از منوپوز ایجاد می شود، عامل مهمی در ایجاد بیماری های 

قلبی و عروقی نیست.
قمی با اشاره به اینکه چاقی را معموالً به وسیله BMI یا میزان توده بدن اندازه 
گیری می کنند گفت: این شاخص از تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم بر مجذور 
قد بر حسب متر به دست می آید که در مردان میزان باالتر از یک ریسک ابتال 

به بیماری های قلبی عروقی را افزایش می دهد.
چاقینوعسیبریسکابتالبهدیابتنوع۲راتا۱۰برابرزیادمیکند
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چاقی متوسط به 
خصوص از نوع سیب را منجر به افزایش تا ۱۰ برابری ریسک ابتال به دیابت 
نوع ۲ دانست و گفت: بافت چربی دو نقش عمده در بروز دیابت دارد؛ یکی 
افزایش نیاز به انسولین و دیگری افزایش مقاومت نسبت به انسولین بنابراین 
در این افراد سطح سرمی انسولین باال می رود و حساسیت بافت چربی نسبت 
به انسولین بیشتر می شود، در نتیجه غذا بیشتر به بافت چربی تبدیل می شود. 
گاهی مقاومت نسبت به انسولین بر اثر کاهش رسپتورهای انسولین و گاهی بر 

اثر نقص پس از این گیرنده هاست.
وی در عین حال عنوان کرد: کاهش وزن در افراد چاق مبتال به دیابت نوع ۲ 
سبب بهبود در کنترل بیماری قند و مشکالت بالینی مثل فشار خون یا افزایش 

چربی های خون می شود.
مهمترینعللچاقی

ایران  تغذیه  انجمن  دبیر  ایران،   تغذیه  انجمن  عمومی  روابط  گزارش  به 
همچنین با اشاره به علل چاقی گفت: رابطه  پیچیده ای بین ژنتیک، فیزیولوژی 
و محیط )وضعیت اجتماعی، اقتصادی، تحصیالت و فرهنگ( است ضمن آنکه 
انواع داروهای کورتون  این بیماری ممکن است بر اثر مصرف داروهایی مثل 
)کورتیکوئیدها( یا بر اثر بعضی بیماری های نوروآندوکرین)عصبی – هورمونی( 

مثل کوشینک و یا سندرم تخمدان پلی کیستیک روی دهد.
وی افزود: فاکتور دیگری را که در بروز چاقی موثر می دانند هورمونی بنام 
لپتین است. این هورمون از بافت چربی )آدیپوز( ترشح می شود و گیرنده های 

آن در هیپوتاالموس مغز واقع شده اند. سطح پالسمایی این هورمون با میزان 
انسولین،  میزان  گرسنگی،  خوردن،  غذا  با  و  است  ارتباط  در  چربی  توده 

گلوکوکورتیکوئیدها و بسیاری دیگر از عوامل تنظیم می شود.
قمی ادامه داد:  بنابر یک تحقیق علمی میزان لپتین در تنظیم وزن بدن و 
سیری فرد نقش عمده ای دارد و غلظت لپتین با چاقی افزایش و با از دست 

دادن وزن کاهش می یابد.
مهمترینعوارضچاقی

این متخصص تغذیه همچنین درباره برخی عوارض چاقی گفت:  خطر بروز 
افراد  در  است.   عوارض چاقی  مهمترین  از  یکی  عروقی  و  قلبی  بیماری های 
چاق، میزان بروز سرطان های روده بزرگ و آندوتلیوم ۲  تا ۵  برابر بیشتر است. 
زایمان و  افراد خطرناک است و چاقی خطرات  این  برای  بیهوشی  و  جراحی 
بارداری را افزایش می دهد. متاسفانه مشکالت ارتباطی، اعتماد به نفس پایین تر، 
کاهش تمایل برای ازدواج، عدم موفقیت های تحصیلی و به دنبال آن انتخاب 

شغل مناسب و امرار معاش در افراد چاق بیشتر دیده می شود .
وی با بیان اینکه چاقی در قسمت باالی بدن بیش از چاقی در قسمت های 
پائین بدن فشار خون را افزایش می دهد، گفت:  در بیماران چاق تجمع چربی 
از رگ های  اسیدهای چرب در داخل وریدپورت )یکی  آزاد شدن  و  شکمی 
خونی کبد( باعث افزایش ساخت تری گلیسریدها، مقاومت به انسولین و افزایش 
سطح سرمی آن می  شود همچنین در زنان چاق به خصوص آن هایی که در 
ناحیه باالی بدن چاق هستند نسبت به زنان با وزن طبیعی، قاعدگی نامنظم تر 
است و این افراد در حاملگی بیشتر در معرض مسمومیت بارداری)پره اکالمپسی 

و اکالمپسی( و افزایش فشارخون قرار می گیرند.
قمی همچنین با بیان اینکه زنان چاق ۲۰ تا ۳۰ ساله نسبت به زنان طبیعی تا 
۶ برابر بیشتر در معرض بروز بیماری های کیسه صفرا قرار دارند، گفت: به ازای 
هر کیلوگرم چربی ۲۰ میلی گرم دردسی لیتر کلسترول ساخته می شود و در 

افراد چاق صفرا بیش از اندازه توسط کلسترول تغلیظ  و تحرک کیسه صفرا به 
مراتب کمتر می شود .

وی با اشاره به اینکه افزایش وزن به مفاصل بخصوص مفاصل زانو صدمه وارد 
می  سازد، اظهار کرد: در زنان چاق در سنین میانی استئوآرتریت زانو شایع است 

و کاهش وزن در کاهش عوارض این بیماری بسیار موثر است.
چهارروشاصلیدرمانچاقی

قمی با اشاره به مهمترین روش های درمان چاقی گفت:  فعالیت فیزیکی، رژیم 
غذایی، داروها، روش های پیکر تراشی غیر تهاجمی  و تهاجمی برخی از آن هاست. 
بر این اساس کاهش سایز موضعی مانند استفاده از دستگاه های کمک الغری 
از روش های غیرتهاجمی و کاهش چربی مانند ابدومینو پالستی)خارج کردن 
چربی تجمع یافته در سطح شکم( و یا روش های جراحی مانند اسلیو)کوچک 
کردن معده( یا بای پس )خارج کردن یک قسمت از دستگاه گوارش از مدار 

طبیعی( از روش های تهاجمی است.
درمانتغذیهای:

به گفته این متخصص تغذیه، تجویز رژیم های تخصصی به وسیله متخصصین 
درمان  روش های  از  رفتاری،  و  غذایی  الگوهای  تصحیح  راستای  در  و  تغذیه 
تغذیه ای که معموالً در جهت کاهش وزن و رسیدن به وزن ایده آل همراه با 

برنامه های ورزشی موثرترین راه درمان چاقی است.
کدامرژیمهارانگیریم؟

وی ادامه داد: با این حال برای درمان های تغذیه ای رژیم های تک محصولی، 
رژیم های با کالری خیلی پائین، رژیم مایعات کم کالری)سوپ ۱۳ روزه( کم 
پروتئین، رژیم بر اساس گروه خونی، رژیم های کتوژنیک و به طور کلی رژیم 
های»بکش و الغرم کن« به هیچ عنوان توصیه نمی شود چراکه این رژیم ها 
سبب ریزش مو، خستگی مفرط با بی حالی، اختالل و نامنظم شدن قاعدگی، 
سنگ کیسه صفرا، آرتریت نقرسی و آریتمی های قلبی می گردد و فرد به زودی  

این نوع رژیم ها را رها می کند و مستعد چاقی بیشتر خواهد شد.
درماندارویی:

وی با اشاره به درمان های دارویی، تصریح کرد: داروهایی که در درمان چاقی 
به کار می روند به چند دسته تقسیم می شوند:

داروهای گروه سیمپا تومیمه تیک: دارای اثر شبیه آمفتامین هستند. مصرف 
این داروها به جز در موارد خاص مجاز نیست و ممکن است سبب بروز مشکالت 

قلبی- عروقی و سکته شود.
داروهای گروه سرتونرژیک: مثل فن فلورامین و فلوکستین که با باز جذب 
سروتونین اشتها را مهار می کنند و در طی پنج تا شش ماه باعث کاهش وزن 
می شوند، اما ثابت شده است که مصرف این گروه از داروها نیز باعث بیماری های 

دریچه ای قلبی می شوند.
هشدار نسبت به عوارض خطرناک و غیر قابل بازگشت برخی داروهای الغری

وی هشدار داد: به یاد داشته باشید که داروهای خیلی کمی دارای تاییدیه های 
الزم از سازمان غذا و داروی امریکا برای الغری هستند و با توجه به مطالب 
باال بدلیل عوارض ناشی از مصرف این داروها، تجویز داروهای گروه های مذکور 
برای کاهش وزن چندان توصیه نمی شود. به یاد داشته باشید که داروهایی 
مثل ادیوس، رژینوو.... که توسط ماهواره و خارج از سیستم سازمان غذا و دارو 
و داروخانه ها،  تبلیغ و به فروش می رسند دارای عوارض غیر قابل بازگشتی 

هستند و در واقع مجاز نیستند.
روشهایپیکرتراشیغیرتهاجمیکاهشسایز

سایز  کاهش  غیرتهاجمی  پیکرتراشی  روش های  به  اشاره  با  قمی همچنین 
از  از دستگاه های کمک الغری گفت: در این روش ها  موضعی مانند استفاده 
دستگاه هایی که دارای تاییدیه های الزم ایمنی و اثربخشی هستند می توان با 
بهبود چاقی های  و  رعایت موازین تخصصی و پزشکی در مطب ها در اصالح 
موضعی و افتادگی پوست در کنار رژیم غذایی استفاده کرد. یادتان باشد که 
استفاده از این دستگاه ها دارای شرایط خاص و در اصالح بایدها و نبایدهایی 
و  باشگاه  در  نباید  عنوان  به هیچ  و  است  اندیکاسیون(  کنترا  و  )اندیکاسیون 
آرایشگاه که افراد تخصص الزم برای استفاده از این تکنولوژی ها را ندارند مورد 
به شمار  پزشکی  امور  در  و دخالت  تخلفات  این جزو  و  بگیرند  قرار  استفاده 

می آید.
درمانهایجراحی

این متخصص در خاتمه با اشاره به درمان های جراحی اظهارکرد: جراحی های 
تا  بین ۳۵    BMI که  افرادی  یا   BMI با ۴۰<  افراد  در  فقط  وزن  کاهش 
۴۰ دارند و دچار عوارض شدید شده اند، انجام می گیرد. گروه دیگری از این 
جراحی ها نیز در قالب پیکر تراشی و اصالح سایز انجام می گیرد. اما جالب 
است بدانیم که جراحی های کاهش وزن در صورت عدم رعایت موازین رژیمی و 
اصالح الگوهای رفتاری در عرض ۳ تا ۴ سال دوباره بازگشت پذیرند و این افراد 
اکثرا پس از عمل دچار عوارضی مثل ترشح از قسمت جراحی شده معده، انسداد 
مجرای خروجی معده، عفونت زخم و عدم بهبودی آن، پنومونی و ترومبوآمبولی 

وردیدی می شوند.

کرونا را شوخی نگیرید
چگونه لباس هایمان را کرونازدایی کنیم؟

هرچند که هنوز کرونا در کشور وجود دارد، اما به هر حال کسب و کارها 
و فعالیت های اقتصادی آغاز شده و بسیاری از مردم مجبورند ساعت هایی از 
روز را بیرون از خانه بگذرانند و ممکن است در این ساعت ها در مواجهه های 
مختلف، ویروس بر روی لباس هایشان بنشیند، بنابراین باید بدانیم که چگونه 

لباس هایمان را کرونازدایی کنیم.
به گزارش ایسنا، باید توجه کرد که هیچ  توصیه ای مبنی بر اینکه در دوران 
کرونا می توان پارچه را با الکل ضدعفونی کرد، وجود ندارد. هرچه هم سطح 
عمر  می شود.  بیشتر  سطح  آن  روی  کرونا  ویروس  ماندگاری  باشد،  صاف تر 

ویروس کرونا بر روی لباس تقریبا ۲۴ ساعت است.
البته ویروس مدت زمان زیادی بر روی پارچه نمی ماند، اما بر روی پالستیک 
و فلز مدت زمان بیشتری ماندگاری دارد. همچنین هرچقدر که الیاف لباس 
طبیعی تر باشد، ویروس کمتر بر روی آن دوام می آورد. بنابراین در این دوران 
یا  یا دکمه ندارند و  بیرون به تن کنید که  سعی کنید که لباس هایی را در 
دکمه هایشان کوچک است. همچنین شال هایی که پولک دار هستند را هم در 

شرایط کرونایی استفاده نکنید.
اجازه دهید  و  آویزان کنید  کنار در  را  لباس هایتان  آمدید،  بیرون  از  وقتی 
زمانیکه  بشویید.  را  لباس هایتان  روز  هر  که  نیست  نیازی  بماند.  روز  یک  تا 
لباس تان را از تن درمی آورید، آن را نتکانید. زیرا ممکن است کرونا ویروس بر 

روی آن باشد و با تکاندن در هوا پخش شود.
باید توجه کرد که بیشتر ممکن است کف کفش ها آلوده به ویروس کرونا 
باشد و آن را وارد خانه کند. بنابراین با کفش وارد خانه نشوید. کفش هایتان را 

بیرون در درآورده و در جاکفشی گذاشته و در آن را ببندید.
بنابر اعالم کانال تلگرامی وبدا،   اگر کسی خواست با لباس بیرون بر روی 
مبل بنشیند، بهتر است روی مبل یک پارچه نخی انداخته و یا صبر کنید که 
پارچه یک روز بماند و یا آن را بشویید. باید توجه کرد که همه شوینده های 
استاندارد در بازار ویروس را از بین می برند، بنابراین لباس یا پارچه را در دمای 
همیشگی و با پودر و مایع شست وشوی معمولی بشویید و اسیر تبلیغات مایع 

شست وشوی ضدویروس نشوید.
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خبر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد:

آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان

ماجرای اغفال دختران با وعده ازدواج

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره آخرین 
بازنشستگان و مستمری  افزایش حقوق  وضعیت 
بگیران این سازمان در سال جاری توضیح داد و 
آینده  روز  افزایش حقوق ها طی چند  اگر  گفت: 
افزایش  مابه التفاوت  ما  برسد  دولت  تصویب  به 
پرداخت های  قالب  ماه در  را در خرداد  حقوق ها 

جداگانه ای واریز می کنیم.
درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  ساالری  مصطفی 
زمان برگزاری جلسه هیات وزیران برای تصویب 
مستمری  و  بازنشستگان  حقوق  افزایش  میزان 
جاری  سال  در  اجتماعی  تامین  سازمان  بگیران 
باید در جلسه  اظهار کرد: ظرف چند روز آینده 

دولت مطرح شود.

سازمان  سوی  از  الزم  مستندات  افزود:  وی 
به  و  است  شده  ارائه  و  آماده  اجتماعی  تامین 
آینده در دولت مطرح  احتمال زیاد ظرف هفته 

می شود.
پاسخ  در  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
نخواهد  خردادماه  به  حقوق ها  افزایش  اینکه  به 
فایل ها  زیرا  است،  سختی  کار  گفت:  رسید؟ 
ولی  است،  شده  آغاز  حقوق ها  پرداخت  و  آماده 
اگر میزان افزایش حقوق ها طی چند روز آینده 
افزایش  التفاوت  مابه  ما  برسد  دولت  تصویب  به 
حقوق ها را در خرداد ماه در قالب پرداخت های 
اینکه  بر  مشروط  می دهیم.  انجام  جداگانه ای 

نهایتا ظرف یک هفته به تأیید دولت برسد.

متهم  که  جوان  مردي  نوشت:  شرق  روزنامه 
آنان  از  و  مي داد  ازدواج  وعده  زنان  به  است 
کالهبرداري و اخاذي مي کرد، به دست مأموران 
مدعي  متهم  این  شد.  دستگیر  آگاهي  پلیس 
او  و  مي دادند  پول  او  به  خودشان  زنان  است 

اخاذي نکرده است.
راه  سر  باال  مدل  خودروي  بر  سوار  متهم  این 
طرح  ریختن  از  بعد  و  مي گرفت  قرار  دختران 
دوستي و پیشنهاد ازدواج، به بهانه هاي مختلف 
سپس  و  مي کرد  دریافت  کالن  مبالغ  آنان  از 
ناپدید مي شد. او با شکایت دختران فریب خورده 
این  شد.  دستگیر  و  گرفت  قرار  تعقیب  تحت 
متهم به خبرنگار ما گفت: من را به اتهام اخاذي 
اما  کرده اند،  ازدواج دستگیر  وعده  با  خانم ها  از 
آنها  از  من  نمي خواستند  زنان  این  خود  اگر 
آدم ها  مي شود  باعث  طمع  نمي کردم.  اخاذي 

که  بودم  خوش تیپی  جوان  من  بیفتند.  دام  به 
دوست  دختري  هر  و  داشتم  مدل باال  خودروي 
دارد با چنین فردي ازدواج کند. من در خیابان 
جلوي آنها توقف مي کردم و سوار مي شدند. بعد 

هم خیلي زود به من دل مي بستند.
سال  چندین  من  از  که  زني  مورد  آخرین  در 
بزرگ تر بود، به من عالقه مند شد. او 80 میلیون 
سرمایه گذاري  برایش  تا  داد  پول  من  به  تومان 
ازدواج کند ولي من  با من  او مي خواست  کنم. 
چنین چیزي را نمي خواستم. آن خانم وقتي دید 
از من  نیستم  او  با  ازدواج  فکر  واقعا در  که من 
و  نکرده ام  اخاذي  من  درحالي که  کرد.  شکایت 
آن مبلغ را خودش به من داد. متهم ادامه داد: 
خوبي  مالي  وضع  من  مي دیدند  وقتي  دختران 
دارم، خودشان پیشنهاد می دادند پول هایشان را 
به من بدهند تا برایشان سرمایه گذاري کنم. من 

گاوداري دارم و درآمدم از این راه خیلي خوب 
است و ماهي 20 میلیون به دست مي آورم. این 
ازدواج  وعده  جوان  دختران  به  حالي  در  مرد 
مي داد که قبال خودش ازدواج کرده و جدا شده 

بود.
او درباره ازدواجش گفت: 20 سال بیشتر نداشتم 
یک سال ونیم  از  بعد  و  شدم  دختري  عاشق  که 
دوستي با هم ازدواج کردیم. ما دو دختر دوقلو 
داریم. اما من از زندگي ام راضي نبودم چون رفتار 
و اخالق زنم بعد از ازدواج تغییر کرد و مجبور 
شدم او را طالق بدهم، او هم به خاطر مهریه از 
یک  مهریه  برای  حاال  است.  کرده  شکایت  من 
پرونده دارم. یک سابقه رابطه نامشروع هم دارم 

که مربوط به چند سال پیش است.
بر  سوار  دختران  اغفال  براي  که  جوان  مرد 
قرار مي گرفت،  آنها  راه  خودروهاي مدل باال سر 

آنها  همه  داد:  توضیح  اتومبیل ها  این  درباره 
اجاره اي بود. آنها را با پرداخت روزي یک ونیم تا 
دو میلیون تومان کرایه مي کردم. البته همیشه 
یک  ماهي  معموال  نبود  پایم  زیر  خودروها  این 
با آن سراغ  و  یا دو روز خودرو کرایه مي کردم 

دختران جوان مي رفتم.
دختران  و  مي کردم  کرایه  بي ام و  و  بنز  معموال 
مي شدند.  ماشین ها  این  جذب  زود  خیلي 
راننده  باشد  خاص تر  ماشین  چه  هر  به هرحال 
و سرنشین آن هم خاص تر مي شود. من خودم 
که  را  پولي  اما  عاشق خودروي مدل باال هستم 
کار  در  مي  گذاشتم  خودرو  خرید  براي  باید 

انداختم تا کسب درآمد کنم.
در  درحال حاضر  متهم  گزارش،  این  بر  بنا 
ادامه  او  از  تحقیقات  و  مي برد  به سر  بازداشت 

دارد.

پسر جوان که در جریان یک درگیری مرتکب قتل شده بود با فروش 
خانه پدری اش و کمک نیکوکاران توانست رضایت اولیای دم را بگیرد 

و به زندگی بازگردد.
به  گزارش ایران، رسیدگی به این پرونده از شامگاه دوشنبه 16 اسفند 
سال 95 با گزارش مأموران کالنتری 148 انقالب به بازپرس کشیک 
قتل پایتخت آغاز شد. پسر 20 ساله ای در مقابل دکه روزنامه فروشی 
در تقاطع بلوار کشاورز و خیابان کارگر با ضربات چاقو از پا درآمده 
بررسی  تیم  و  قتل  کشیک  بازپرس  خبر  این  اعالم  دنبال  به  بود. 
صحنه جرم راهی محل شدند. با حضور تیم جنایی در محل حادثه 
مشخص شد که درگیری بین صاحب دکه به نام مهران و دوستانش و 

چند پسر دیگر بوده است.
مهران در تحقیقات گفت: بعد از 4 سال کار کردن با مردی که دکه 
روزنامه فروشی داشت موفق شدم خودم یک دکه بگیرم و کار کنم. 

10 روزی بود که کارم را شروع کرده بودم و دوستم نیز از شهرستان 
آمده بود. از چند روز قبل فردی برایم در تلگرام پیام هایی می فرستاد 
بود که دختر کارفرمای سابقم دختر خوبی نیست و من  و مدعی 
حق ندارم به او عالقه مند شوم. بعد از دریافت این پیام ها، چند بار 
با شماره تلفن موردنظر تماس گرفتم که جواب نداد. بعد برایش در 
تلگرام پیام دادم که اشتباه می کنید من به او عالقه ای ندارم. فقط 
با پدرش همکار بودم. اما پیام های من فایده نداشت و این تهدیدها 
با  او  تا  داشت  ادامه  تلگرامی  دعوای  گفت:  جوان  داشت.پسر  ادامه 
من تماس گرفت و از من خواست آدرس دکه ام را بدهم. ابتدا آدرس 
اشتباهی دادم اما او متوجه شد و وقتی اصرارهایش را دیدم آدرس 
را به پسر جوان دادم. وقتی به مقابل دکه آمد با هم درگیر شدیم و 
سه نفر از دوستانش هم وارد این دعوا شدند. درگیری باال گرفت و 
آنها با چاقو به ما حمله کردند و من هم پسر جوان و یکی از آنها 

را با چاقو زدم.
با اعتراف پسر جوان به جنایت و بازسازی صحنه قتل، او در دادگاه 
دم،  اولیای  درخواست  به  باتوجه  رفت.  محاکمه  میز  پای  کیفری 
اعتراف متهم به جنایت، اظهارات شاهدان و مدارک موجود در پرونده 

او به قصاص محکوم شد.
اسفند سال گذشته و با تأیید حکم قصاص مهران، او پای چوبه دار 
رفت اما با تالش واحد صلح و سازش دادسرای امور جنایی پایتخت او 

موفق شد 4 ماه از خانواده مقتول مهلت بگیرد.
اولیای دم درخواست یک میلیارد تومان دیه کرده بودند که سرانجام 
مهران با فروش خانه پدری اش و کمک نیکوکاران یک میلیارد تومان 
از  اولیای دم برای بخشش خواسته بودند را فراهم کرد و  پولی که 
قصاص نجات یافت. وی به زودی در دادگاه کیفری از جنبه عمومی 

جرم محاکمه خواهد شد.

روزنامه شرق نوشت: اعضاي یک باند که با نقشه گانگستري، رئیس یک بانک را دزدیده و 
درخواست بیش از 120 میلیارد تومان کرده بودند به زودي به صورت ویژه در دادگاه کیفري 

استان تهران محاکمه مي شوند.
به گزارش خبرنگار ما، خبر آدم ربایي و سرقت از بانک یک سال و نیم قبل به مأموران پلیس 
داده شد. فردي که از بانک گزارش سرقت را به مأموران داد گفت سارقان رئیس بانک را هم 
گروگان گرفته اند و درخواست مبلغ بسیار باالیي پول دارند، به  محض اینکه مأموران و مدیران 
ارشد بانک در دفتر مرکزي در جریان قرار گرفتند، عملیات براي رهایي رئیس بانک آغاز شد. 
ساعاتي بعد وقتي که اشراف اطالعاتي مأموران پلیس و مأموران امنیتي روي گروگان گیران 

کامل شد، تیم رهایي گروگان و کارآگاهاني که این تیم را هدایت مي کردند.
که  را  توماني  میلیارد  گروگان گیران 122  به دام انداختن  براي  گفتند  بانک  ارشد  مدیران  به 
این در حالي بود  آدم ربایان درخواست کرده اند به یک حساب به شکل صوري واریز کنند؛ 
که مدیران ارشد بانک و کارآگاهان طوري انتقال پول را برنامه ریزي کردند که امکان بازگشت 
آن بعد از اینکه گروگان آزاد شد، وجود داشته باشد، ضمن اینکه مأموران امنیتي نیز در این 
مدت موفق شده بودند محل نگهداري گروگان را شناسایي کنند و به طور کامل وضعیت را در 
کنترل بگیرند؛ اما آنها طوري عملیات را طراحي کردند تا کمترین ریسک براي جان رئیس 
شعبه گروگان گرفته شده ایجاد شود. به این ترتیب بعد از اینکه سارقان تصور کردند پول به 
حسابشان واریز شده است، رئیس بانک آزاد شد و دقایقي بعد مأموران گروگان گیران را نیز 
بازداشت کردند. بررسي هاي اولیه مأموران نشان داد اعضاي این باند پنج نفري از مدت ها قبل 
شعبه بانک را تحت نظر گرفته بودند و مي دانستند رئیس شعبه چه زماني از خانه خارج 

مي شود و چه مبلغ پول در شعبه قرار دارد.
بازجویي از شاهدان عیني و کارمندان بانک این اطالعات را کامل کرد. یکي از کارمندان بانک 
تهدید 40  با  آنها  وارد شدند.  بودیم که چند مرد مسلح  ما در حال کار  به مأموران گفت: 
میلیون تومان پول نقد را که در بانک بود گرفتند و بعد هم گفتند رئیس شعبه را گروگان 
گرفته اند و درخواست 122 میلیارد تومان پول کردند تا او را آزاد کنند. آنها خودشان اجازه 
دادند که ما موضوع را به مدیران ارشد گزارش کنیم. آنها بسیار خشن برخورد مي کردند و 

تهدید کردند که اگر همکاري نکنیم رئیس شعبه را مي کشند.
براي مأموران پیش آمد که گروگان گیران چطور رئیس  این سؤال  این اطالعات  به  با توجه 
بانک را شناسایي کرده بودند. رئیس بانک به مأموران گفت: نمي دانم چطور من را شناسایي 
کردند، صبح زود و طبق معمول از خانه بیرون آمدم تا سر کار بروم. سوار ماشین بودم که 
یک ماشین گشت نیروي انتظامي با مأموري که لباس نیروي انتظامي به تن داشت، من را 
متوقف کرد و گفت حکم جلب دارد و باید من را بازداشت کند، وقتي من را سوار ماشین 
کردند، متوجه شدم دروغ گفته اند و آنها مأمور قالبي هستند؛ به من گفتند با شعبه تماس 
بگیرم و بگویم هرچه پول نقد است بدهند و بعد هم بگویم براي آزادي ام 122 میلیارد تومان 
پول مي خواهند؛ آنها شماره حسابي اعالم کردند که پول به آن حساب واریز شود. بعد هم به 

بانک رفتند و حرف هایشان را عملي کردند.
جورچین این گروگان گیري با بازجویي از متهمان تکمیل شد؛ بررسي ها نشان داد متهمان 
از  بعد  آنها  می گذراندند.  زندان  در  را  محکومیتشان  دوران  که  سابقه داراني هستند  همگي 
تشکیل باند در زندان با هم مرخصي گرفتند و براي اجراي نقشه بیرون آمدند، همچنین 

مشخص شد رئیس باند به نام بیژن، کارمند اخراجي همان بانک است که سال 82 به خاطر 
سرقت از حساب مشتریان توسط مأموران امنیتي شناسایي و بازداشت شده بود. او در آن 
زمان هشت میلیارد تومان با همکاري زني به نام رکسانا سرقت کرده بود که به رد مال و 18 
سال حبس محکوم شد. همچنین متهم در سال 92 یک بار مرخصي گرفته و بیرون آمده 
بود که باز هم سرقتي از بانک انجام داده و دوباره به شش سال حبس محکوم شده بود؛ اما 
این بار و بعد از گذشت شش سال یک بار دیگر نقشه گروگان گیري را طراحي کرده و با سایر 
اعضاي باند که به جز یک نفر همگي تحصیل کرده بودند، نقشه گروگان گیري را اجرا کرده بود.
چهار متهم در اعترافاتشان به مأموران گفتند: بیژن به ما گفت رئیس یک شعبه را مي شناسد 
که در اندیشه شهریار کار مي کند و محل زندگي اش را به ما معرفي کرد؛ او گفت زماني که در 
بانک کار مي کرد با این فرد همکار بود و چون مدیر موفقي است، بانک حاضر است به خاطر 
او هزینه کند و مي توانیم از بانک بخواهیم پول را به حساب فردي که خارج از کشور است 

واریز کند و دیگر دستشان به ما نمي رسد.
از  بعد  هم  ما  است،  شلکي  چه  بانک  ساختمان  گفت  و  داد  را  بانک  مشخصات  حتي  او 
بیرون آمدن از زندان همه چیز را بررسي کرده و نقشه را عملي کردیم. با تکمیل تحقیقات 
براي هر پنج متهم پرونده کیفرخواست سرقت مسلحانه از بانک، آدم ربایي و جعل عنوان 
کارمند  درباره  نیز شکایت جداگانه اي  بانک  اینکه  انتظامي صادر شد، ضمن  نیروي  مأمور 
سابقش که این نقشه را طراحي کرده است، مطرح کرد. پرونده با کیفرخواست از دادسراي 
محاکمه  میز  پاي  متهمان  به زودي  و  شد  فرستاده  تهران  استان  کیفري  دادگاه  به  شهریار 

مي روند.

نجات از اعدام با فروش خانه پدری

گروگان گیران ۱۲۰میلیاردی پای میز محاکمه

جنجالی که بر سر فیلم 

»بر باد رفته« به پا شد
در هیاهوی اعتراضات گسترده به نژادپرستی سیستماتیک در آمریکا، 
مجسمه  از  شد؛  نخواهد  تحمل  باشد،  آن  یادآور  که  پدیده ای  هر 
برده داران و سیاستمداران نژادپرست بگیر تا آثار تحسین شده هنری. 
حتی فیلم مشهور »بر باد رفته« هم در امان نیست. فیلمی که با 
در نظر گرفتن تورم، پرفروش ترین فیلم تاریخ است و چندین جایزه 
اسکار در کارنامه دارد. وقتی که حدود یک ماه پیش سرویس وی اودی 
برنده اش کالسیک هایی  برگ های  از  یکی  افتاد،  راه  »اچ بی او مکس« 
مثل »بر باد رفته« بود؛ برگ برنده ای که با اعتراضات ضدنژادپرستی، 
خیلی زود از فهرست برنامه های این شبکه مشهور حذف شد. حذف 
 12« نویسنده  ریدلی  جان  اعتراضی  یادداشت  نتیجه  رفته«  باد  »بر 

سال بردگی« در لس آنجلس تایمز بود.

 افزایش بیماران جوان مبتال به کرونا 

نگران کننده است
مبتالیان  گفت:افزایش شمار  بهداشت  وزیر  درمان  معاون  جان بابایی، 
باالی کووید 19 است که  همه مردم  از عفونت  نشان  زیر 50 سال 
را  اجتماعی  و  فردی  بهداشت  و  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  باید 
رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های  و  توصیه ها  مردم  اگر  بگیرند.  جدی 
اینصورت  درغیر  ولی  می یابد،  کاهش  ویروس  کرونا  بیماری  کنند، 
شاهد اوج گیری بیماری در کشور خواهیم بود. در مدیریت بحران این 
بیماری در کشور همه تالش ها به کار گرفته شد تا مردم و معیشت 

آنان کمترین آسیب را ببیند. 

توصیه پلیس به دارندگان آیفون
سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا گفت: در 
حال حاضر برای احراز هویت Apple ID نیاز به ثبت شماره تلفن 
ایران در فهرست جدید حذف شده  است که متأسفانه پیش شماره 
است. از طرف دیگر با توجه به اجباری بودن ثبت شماره تلفن همراه 
و  از مشکالت  برخی  پیش بینی می شود   Apple ID برای ساخت 
اکثر  شود.  ایرانی  کاربران  متوجه  مجازی  فضای  در  سوءاستفاده ها 
کاربران برای این منظور دارای مشکل بوده و نمی توانند از قابلیت های 
و  کاربری  نام  خرید  به  اقدام  لذا  کنند  استفاده  خود  دستگاه  باالی 
آگهی های  و  تبلیغات  به  هموطنان  می کنند.   Apple ID پسورد 
منتشرشده در شبکه های اجتماعی توجه نکرده و در صورت نیاز برای 
به  نسبت  بالفاصله  و  مراجعه  معتبر  مراکز  به   Apple ID خرید 

تغییر رمز عبور و ایمیل پشتیبان اقدام کنند.

 بازار داغ سیگنال فروشی در بورس
به  را  عمومی  افکار  توجه  و  می تازد  بی مهابا  حالی  در  ایران  بورس 
که  مالی  بازار های  فقط  نه  کرونا،  ویروس  که  است  کرد  جلب  خود 
بازار های پولی را تحت تاثیر قرار داده است.هر چند تبلیغات رسمی 
که  آن ها  یا  سیگنال فروشان  اما  نیست،  پذیر  امکان  زمینه  این  در 
اطالعات و اگاهی مناسبی از وضعیت شرکت ها دارند، این روز ها بازار 
پررونقی را پیش روی خود دارند.از سوی دیگر در یکی از کسادترین 
دوره هایی که بازار کتاب تجربه می کند، فروش کتاب هایی مرتبط با 
انقالب  بورس رونقی جدی دارد.متصدی یک کتابفروشی در خیابان 
می گوید: خریدار کتاب های بورسی بسیار باالست، این روز ها جوانان 
زیادی مراجعه می کنند و طلب کتاب هایی را می کنند که بتواند در 

آموزش شکل خرید و فروش بورس به آن ها کمک کند. 
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سارقان به عنف تلفن همراه در 

کمتر از یک ساعت دستگیر شدند
تلفن  عنف  به  سارق   ۲ دستگیری  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
همراه در شهر کرمان خبر داد و گفت: این متهمان به محض سرقت تلفن 
همراه یک شهروند در عملیات ماموران انتظامی کالنتری ۱۱ این فرماندهی 

در کمتر از یک ساعت دستگیر شدند.
بر  مبنی  مردمی  گزارش  دریافت  پی  در  گفت:  فداء  محمدرضا  سرهنگ 
سرقت به عنف یک دستگاه تلفن همراه گرانقیمت از یک شهروند کرمانی، 
در  را  سارقان  دستگیری  سارقان  مشخصات  دریافت  با  ماموران  بالفاصله 

دستور کار خود قرار دادند.
افزایش  با  کرمان  شهر   ۱۱ کالنتری  انتظامی  ماموران  افزود:  ادامه  در  او 
گشت های نامحسوس ۲ نفر که با یک دستگاه موتوسیکلت در حال پرسه 
عملیاتی  در  و  مشاهده  را  بودند  دیگر  برای سرقتی  انتخاب سوژه  و  زنی 

ضربتی آن ها را غافلگیر و دستگیر کردند.
سرهنگ فدا تصریح کرد: سارقان که از اتباع بیگانه و سابقه دار نیز بودند 
با توجه به مستندات پلیس چاره ای جز بیان حقیقت نداشتند و به ۶ فقره 

سرقت تلفن های همراه گرانقیمت دیگر در شهر کرمان معترف شدند.

توقیف ۳۲۲ دستگاه موتوسیکلت و 

خودروی متخلف در شهرستان شهربابک
فرمانده انتظامی شهرستان شهربابک از توقیف ۱۲۶ دستگاه موتوسیکلت 
و ۱۹۶ دستگاه خودرو متخلف از ابتدای سال جاری در این شهرستان خبر 

داد.
سرهنگ محسن صیفوری گفت: از فروردین ماه سال جاری تاکنون با اجرای 
از پلیس  ارتقاء امنیت اجتماعی که توسط اکیپ هایی  طرح های مشترک 
راهور و سایر پلیس های تخصصی در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد 
تعداد ۱۲۶ دستگاه موتورسیکلت و ۱۹۶ دستگاه خودرو متخلف توقیف و 

روانه پارکینگ شدند.
قضایی؛  دستورات  شده  توقیف  خودرو های  اکثر  تخلفات  عمده  افزود:  او 
آلودگی صوتی، سرعت غیرمجاز، جرایم باالی ۱۰ میلیون ریال و تخلفات 
موتوسیکلت ها نیز حرکت در جهت مخالف مسیرمجاز، حرکات نمایشی، 

حرکت در پیاده رو و عدم استفاده از کاله ایمنی و مزاحمت بوده است.
سرهنگ صیفوری با اشاره به این که اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی 
می شود  اجرا  مستمر  به صورت  مردم  آرامش  و  امنیت  افزایش  در جهت 
به رانندگان خودرو ها و راکبان موتوسیکلت توصیه کرد: با رعایت مقررات 
راهنمایی و رانندگی و همکاری با پلیس، زمینه کاهش سوانح و تصادفات 

را برای خود و سایر مردم فراهم کنند.

دستگیری ۲ سارق و کشف ۲۰ فقره 

وسایل چاه موتور های کشاورزی در انار
از دستگیری ۲ سارق و کشف ۲۰ فقره وسایل چاه  انار  انتظامی  فرمانده 

موتور های کشاورزی در این شهرستان خبر داد.
وسایل  سرقت  فقره  چند  وقوع  پی  در  گفت:  نژاد  خلیلی  رضا  سرهنگ 
چاه موتور های کشاورزی در سطح حوزه استحفاظی، پی گیری موضوع به 
منظور شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی به صورت ویژه در 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
او افزود: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی با انجام کار اطالعاتی و بررسی 
از هماهنگی  شیوه های وقوع سرقت ۲ متهم را شناسایی و آن ها را پس 

قضایی دستگیر کردند.
سرهنگ خلیلی نژاد تصریح کرد: متهمان به ۲۰ فقره سرقت وسایل چاه 
موتور های کشاورزی اعتراف و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور 

سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

دستگیری سارق احشام در سیرجان
راس   ۴۰ کشف  و  احشام  سارق  دستگیری  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده 

گوسفند سرقتی در این شهرستان خبر داد.
سرقت  وقوع  پی  در  کرد:  بیان  نژاد  ایران  محمدرضا  سرهنگ  گزارش  به 
احشام در روستا های شهرستان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به 

صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
این مقام انتظامی افزود: سرانجام با تالش شبانه روزی مأموران پلیس آگاهی 

در این رابطه یک متهم شناسائی و در عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.
راس   ۴۰ سرقت  به  پلیس  تکمیلی  دربازجویی های  متهم  این  افزود:  او 
گوسفند به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از روستا های شهرستان 

سیرجان اعتراف کرد.

مأموران قالبی بهداشت در رفسنجان 

دستگیر شدند
مأموران  پوشش  در  سارق   ۲ دستگیری  از  رفسنجان  انتظامی  فرمانده 

بهداشت و ۳ نفر از همدستانشان خبر داد.
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
جمع  در  رفسنجان  انتظامی  فرمانده  کریمی  مهدی  محمد  سرهنگ 
خبرنگاران گفت: یک زن و یک مرد با ورود به منازل افراد مسن به بهانه 
تست فشار، به آنان قرص بیهوشی می خوراندند و سپس اقدام به سرقت 
او از دستگیری سه نفر همدست این سارقان هم خبر داد و  می کردند.  

گفت: ارزش طال و جواهرات کشف شده بیش از ۲۰۰میلیون ریال است.
فرمانده انتظامی رفسنجان با اشاره کشف ۵۰ رأس دام سرقتی گفت: در 
هفته جاری ۱۰ سارق احشام که اهل شهرستان های دیگر بودند، دستگیر 

شدند.
به  اقدام  وانت  از سرقت خودروی  سارقان پس  افزود:این  کریمی  سرهنگ 
سرقت احشام می کردند و آن را در شهرستان های دیگر استان به فروش 

می رساندند.

رئیس روابط عمومی باشگاه مس کرمان گفت: زهرا نعمتی تیرانداز 
پرافتخار ورزش کرمان و جهان در مسابقات جهانی پاریس شرکت 
می کند تا در صورت کسب پیروزی بتواند جواز حضور در المپیک 

توکیو را کسب کند.
مسابقات  این  افزود:  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  قرایی  سعید 
شامل مسابقات قاره ای و جهانی است که قرار است سهمیه المپیک 
اینکه مسابقات قاره  آسیا تمام و  با توجه به  در آنها توزیع شود و 
سهمیه های قاره ای توزیع شده است، ایران تنها در یک مسابقه جام 
امتحان  المپیک  افزایش سهمیه  برای  را  باید شانس خود  جهانی 

کند.

وی اظهار کرد: مسابقات جام جهانی قرار بود خرداد ماه امسال در 
آلمان برگزار شود اما با شیوع ویروس کرونا این مسابقات لغو شد و 
این مسابقات خرداد ۱۴۰۰ به میزبانی فرانسه و شهر  تاریخ جدید 

پاریس تعیین شده است.
وی بیان کرد: زهرا نعمتی که در بازی های دوره قبل المپیک در 
ریو موفق به کسب جواز حضور در بازی های المپیک شده بود تا 
های  بازی  در  همزمان  طور  به  که  باشد  دنیا  ورزشکاران  معدود  از 
المپیک و پارالمپیک شرکت می کند، پس از کسب جواز مسابقات 
پارالمپیک توکیو به دنبال کسب جواز مسابقات المپیک نیز می 

باشد و برای تکرار این کار بزرگ تمرین می کند.

فرمانده انتظامی شهربابک گفت: در اثر شلیک گلوله اسلحه شکاری 
جوزم  منطقه  در  تهران  اهل  ساله ای   ۱۰ کودک  اتومبیل  داخل  در 

شهربابک جانش را از دست داد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کودکی  گفت:  شهربابک  انتظامی  فرمانده  صیفوری،  کرمان،سرهنگ 

که ساکن تهران بود به همراه پدربزرگ خود که ساکن شهربابک است 
به منطقه جوزم شهربابک سفر می کند.

افزود:آنها داخل خودرو بودند و کودک روی صندلی عقب نشسته  او 
در  که  دالیلی  به  بوده   او  سمت  به  هم  شکاری  اسلحه  لوله  و  بود 
دست بررسی است گلوله از اسلحه شلیک و به پهلوی چپ او برخورد 

می کند.
سرهنگ صیفوری بیان کرد: با شلیک این گلوله این کودک به شدت 

زخمی می شود و در راه بیمارستان فوت می کند.
او گفت: کارشناسان ما در حال بررسی علت و چگونگی شلیک این 

اسلحه هستند

زهرا نعمتی برای کسب سهمیه المپیک در پاریس مسابقه می دهد

اسلحه شکاری جان کودک را در شهربابک گرفت

و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس  امیرخسروی،  عرفان 
روابط عمومی هیات فوتبال استان کرمان در گفت وگو 
با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
در  فوتبال  مدارس  بازگشایی  شرایط  به  کرمان،  از 
استان کرمان اشاره کرد و گفت: با عنایت به مصوبات 
و  کرونا  ویروس  گیری  همه  با  مقابله  ملی  ستاد 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی و  ابالغیه وزارت 
تصمیمات ستاد مقابله با همه گیری ویروس کرونا 
فوتبال  مدارس  فعالیت  وضعیت  آخرین  ورزش،  در 
دستورالعمل های  رعایت  به  منوط  ثانوی  اطالع  تا 
و  بهداشتی موجود در سایت مرکز سالمت محیط 
کار معاونت بهداشت وزارت ورزش و رعایت فاصله 

اجتماعی است.
بر  استان  ورزشی  پزشکی  هیات  اینکه  اعالم  با  او   
نظارت  بهداشتی  دستورالعمل های  اجرای  حسن 
گونه  هیچ  سفید  شهر های  تمامی  در  افزود:  دارد، 
محدودیتی در ارتباط با فعالیت مدارس فوتبال وجود 

ندارد.

امیرخسروی تصریح کرد: در شهر های قرمز فعالیت 
مدارس فوتبال به شرط اخذ تاییدیه فضای فیزیکی 
علوم  دانشگاه های  و  شهرستان  بهداشت  مراکز  از 

پزشکی یا دفاتر خدمات سالمت بالمانع است.
او بیان کرد: قبل از شروع به کار مدارس فوتبال،   
تست  انجام  به  نسبت  باید  شاغل  کارکنان  همه 

PCR اقدام کنند.
هیات  روابط عمومی  و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس 
ورزشکاران  پذیرش  گفت:  کرمان  استان  فوتبال 
مشکوک و بیمار در همه مدارس فوتبال ممنوع است.

امیرخسروی افزود: ثبت نام همه مدارس فوتبال در 
سامانه salamat. gov. ir الزامی است.

جامعه  در  فوتبالی  فعالیت های  به  بازگشت  به  او 
اتفاق مسابقات  به  قریب  اکثر  و تصریح کرد:  اشاره 
فوتبال در سطح دنیا در طول همه گیری کووید ۱۹ 
متوقف شده با این حال فوتبال برای مزایای سالمتی، 

اجتماعی و اقتصادی برای فرد و جامعه است.
تا  باید  تنها  فوتبال  البته  کرد:  بیان  امیرخسروی 

زمانی ادامه داشته باشد که تمامی مزایای بهداشتی، 
اجتماعی و اقتصادی از خطرات ناشی از کووید ۱۹ 
کارکنان،  ورزشکاران،  امنیت  حداکثر  و  باشد  فراتر 

هواداران و جامعه تامین شود.
گفت:  و  کرد  اشاره  زمینه  این  در  فیفا  نظر  به  او   
دوم  درجه  در  فوتبالی  فعالیت های  نیز  فیفا  نظر  از 
اهمیت بعد از سالمت قرار دارد و همواره بر آن تاکید 

ویژه ای دارد.
هیات  روابط عمومی  و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس 
از  محافظت  اینکه  اعالم  با  کرمان  استان  فوتبال 
سالمتی و رفاه هر فرد در سطح جهانی برای فیفا از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود: رعایت بهداشت 
و ارتقاء سطح آن، حفظ فاصله فیزیکی در یک محیط 
تمرینی و رقابتی، انتخاب سبک زندگی سالم، تغذیه 
مناسب و اجتناب از سفر های غیر ضروری از جمله 
اقدامات بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود.
 امیرخسروی تصریح کرد: به طور دائم باید مواردی 
مواد ضدعفونی  از  استفاده  ها،  مانند شستن دست 

کننده دست، جلوگیری از لمس چشم، دهان و بینی، 
پوشاندن دهان و بینی با آرنج خم شده یا دستمال 
دستمال های  دفع  عطسه،  یا  سرفه  هنگام  کاغذی 
تجهیزات  مرتب  ضدعفونی  دردار،  ظرف  در  آلوده 
ورزشی، تامین خواب و تغذیه کافی، استراتژی هایی 
برای محدود کردن تماس و ارتباط مثاًل استفاده از 
سیستم درب های یکطرفه در ساختمان ها و باز نگه 
داشتن درب ها، پرهیز از دست دادن، زدن دست ها 
به یکدیگر و جلوگیری از هرگونه تماس بدنی رعایت 
شود. او انجام تست و نظارت در صورت لزوم تحت 
شبه  عالئم  هرگونه  نظر  از  بازیکنان  داشتن  نظر 
با  فوری  تماس  و  مبتال  افراد  کردن  جدا  آنفلوآنزا، 
ارگان ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی در صورت 
بروز هرگونه بیمار تنفسی، اجرای اقدامات محافظتی 
روزانه،  بهداشتی  بررسی هایی  از جمله  توصیه شده 
همچنین  و  بدن  دمای  چک  تنفسی،  عالئم  چک 
تست های آزمایشگاهی کووید ۱۹ را از دیگر اقدامات 

کارکنان مدارس فوتبال پس از بازگشایی برشمرد.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: اجرای طرح 
تشدید انضباط بخشی ترافیکی در کرمان آغاز 

شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان سردار عبدالرضا ناظری 
فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: اجرای طرح 
تشدید انضباط بخشی ترافیکی پلیس راهنمایی و 

ظرفیت های  تمامی  بکارگیری  با  استان  رانندگی 
خواهد  ادامه  ثانوی  اطالع  تا  و  آغازشد  موجود 

داشت.
حادثه  نقاط  کلیه  طرح  این  اجرای  در  افزود:  او 
از  خیز در سطح معابر شهری در استان و برخی 
شهرستان ها شناسایی و تحت پوشش ترافیکی قرار 

خواهند گرفت.

سردار ناظری با اشاره به اینکه این طرح در شهر های 
کرمان، رفسنجان و سیرجان اجرا می شود، گفت: 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  اولویت های  از  یکی 
قانونمند  ترافیکی،  انضباط  افزایش  سال جاری  در 
کردن هرچه بیشتر و توجه به رعایت قانون توسط 

رانندگان است.
انتظامی استان بیان کرد: ماموران پلیس  فرمانده 

با  بتوانند  تا  تالشند  در  استان  سطح  در  راهور 
استفاده از تمامی ظرفیت های موجود درون و برون 
کنترل  و  فرهنگی  اقدامات  همچنین  و  سازمانی 
تخلفات حادثه ساز، امنیت ترافیکی حداکثری را 
در سطح استان ایجاد کنند تا شاهد کاهش تلفات 
اقتصادی  و  اجتماعی  و عواقب  از تصادفات  ناشی 

ناشی از آن در سطح استان باشیم.

شرایط بازگشایی مدارس فوتبال در کرمان اعالم شد

آغاز اجرای طرح انضباط بخشی ترافیکی 

خبر
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گزارش »کرمان امروز« از خیز کرمان برای ورود به وضعیت قرمز کرونا در استان کرمان؛

وضعیت قرمز کرمان با  ابتالی روزانه  200 نفر

اشاره: 
کویید 19 یا همان ویروس کرونا این روزها در شهر کرمان 
روند افزایشی به خود گرفته است. این روند افزایشی ابتال، 
حکایت از این دارد که برخی از مردم این استان فراموش 
کردند که این ویروس خطرناک چگونه شبیخون بر سراسر 
دنیا زده و یک شبه چه عزیزانی را از خانواده هایشان جدا 

کرده است.
 کرونایی که در روزهای اول جوالنش در کشور، چندان 
بی  لطف  به  امروز  ولی  نداشت  کرمان  در  اندامی  عرض 
توجهی از سوی برخی ها به رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و جدی نگرفتن پروتکل های بهداشتی روزانه ده ها تن را 
مبتال و متاسفانه شماری را نیز روانه خانه آخرت می کند.

در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که مسئوالن بهداشت 
استان  این  قرمزشدن وضعیت  به  نسبت   و درمان کرمان 
هشدار می دهند و از شهروندان خواستارند تا این هشدارها 
تهدید می  را  با کرونایی که جان مردم  و  را جدی گرفته 
برگزاری  و  عادی  زندگی  اما  باشند؛  نداشته  شوخی  کند، 
مراسم عروسی و عزا حکایت از آن دارد که  گوش برخی 
از شهروندان این استان شنونده این هشدارها نیست و آنها 
با بی توجهی کامل به زندگی عادی خود همچون روزگار 
پیش از کرونا مشغول هستند و اینگونه شده است که به 
گفته سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی روزی 200 نفر مبتال 

به کووید19 می شوند و حدود 4 نفر جان می بازند.
استان کرمان به وضعیت هشدار رسید  

پر  حضور  و  اخیر  تعطیالت  دیگر  سوی  از  همچنین 
وجود  با  تفریحی  و  طبیعی  مناطق  در  شهروندان  تعداد 
برخی  که  دهد  می  نشان  مراکز  این  بودن  تعطیل  اعالم 
شهر  این  در  وضعیت  ماندن  قرمز  برای  نیز  شهروندان  از 
اند. مسلما موج دوم ویروس  به کمک ویروس کرونا آمده 
کرونا به مراتب سخت تر از موج اول خواهد بود و نگرانی 
و  بهداشتی  مسائل  رعایت  به  مقید  شهروندان  از  بسیاری 
اعمال محدودیت ها، برگزاری مراسم عزا و عروسی است که 
باید مدیریت شود و مسئوالن اعم از فرمانداران و بخشداران 

و دهیاران باید در این زمینه ورود کنند.
به  باره  این   در  پزشکی کرمان  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
خبرگزاری ایسنا گفت: با توجه به افزایش موارد مبتالیان 
به کرونا ویروس، نوع اقلیم و افزایش موارد فوتی در روزهای 
استان  کل  در  رسد  می  نظر  به  استان،  سطح  در  گذشته 
و  تغییر وضعیت  احتمال  و  ایم  به وضعیت هشدار رسیده 
رسیدن به نقطه قرمز در برخی از مناطق استان زیاد است.

روزانه  آمار  افزایش  اینکه  بیان  با  شفیعی  مهدی  دکتر 
موارد  افزایش  دلیل  به  استان  در   19 کووید  به  مبتالیان 
سرپایی و یا اطرافیان بیماران قطعی بوده که دارای عالئم 
خفیف یا بدون عالمت بوده اند اظهار کرد: از مجموع 2949 
مورد مثبت قطعی شناسایی شده در استان کرمان، 924 
به  مربوط  بقیه  و  شده  بستری  بیماران  به  مربوط  مورد 

بیماران سرپایی بوده است.
شفیعی با اشاره به انجام 1۷۸1۸ تست آزمایش تشخیص 
کرونا در استان کرمان از ابتدای ایپدمی تاکنون افزود: هم 
اکنون ۷2 بیمار بستری شده به دلیل ابتال به ویروس کرونا 

در سطح بیمارستان های استان داریم که نسبت به گذشته 
شیب  با  ویروس  این  به  ابتال  از  ناشی  بستری  موارد  آمار 

مالیم، افزایشی پیدا کرده که به نوعی یک هشدار است.
کنترل بحران به رفتار مردم بستگی دارد

این  اعالم  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
فاصله  های  بحث  و  بهداشتی  نکات  مردم  اگر  که  هشدار 
گذاری اجتماعی و پرهیز از حضور در مکان های پرازدحام 
را رعایت نکنند زنجیره انتقال ویروس قطع نشده و احتمال 
ابتالی گروه های آسیب پذیری جامعه افزایش پیدا خواهد 
کرد افزود: افزایش احتمال ابتالی گروه های پرخطر جامعه 
سبب افزایش ارائه خدمات بیمارستانی و در نتیجه افزایش 
موارد مرگ و میر ناشی از ابتالی به این ویروس خواهد شد 
که  کنند  رفتار  ای  گونه  به  مردم  رود  می  انتظار  بنابراین 
زنجیره انتقال ویروس به صورت گسترده در جامعه افزایش 

پیدا نکند.
ماه مبارک رمضان و در روزهای  اواخر  اینکه در  بیان  با 
منتهای به تعطیالت عید سعید فطر و پس از آن تعطیالت 
روزهای 14 و 1۵ خردادماه هشدارهای الزم به مردم برای 
رعایت پروتکل های بهداشتی و پرهیز از رفتن به سفرها و 
حضور در مراسم، دید و بازدیدها و جشن های عروسی را 
داده بودیم افزود: فراز و نشیب های آمار مبتالیان به کووید 

19 به صورت مستقیم به رفتار مردم بستگی دارد.
علوم  دانشگاه  واگیردار  های  بیماری  با  مبارزه  مدیرگروه 
پزشکی کرمان با تاکید بر اینکه دیگر نمی توانیم به قبل 
برگشته و محدودیت های شدید را اعمال کنیم اظهار کرد: 
خواهد  موثر  اپیدمی  هر  اول  مراحل  در  کنترلی  اقدامات 
بود و این اقدامات صرفا سبب خواهد شد تا زنجیره انتقال 
برقرار  بوده  باال  ازدحام  دارای  که  هایی  مکان  در  ویروس 
نشده یا کمتر برقرار شود و شاهد افزایش انفجاری موارد به 
آن اپیدمی و در نتیجه عدم ارائه مناسب خدمات بهداشتی 
اپیدمی در جامعه  اما وقتی  نباشیم  به مبتالیان  و درمانی 
کاری  عادی  حال  به  شرایط  باید  کند  می  پیدا  استقرار 
برگردد و در این زمان اجرا و رعایت پروتکل های بهداشتی 

از سوی مردم حرف اول را می زند.
بیشترین موارد ابتال برای شرکت در مراسم عروسی و عزا

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه 
به  گذشته  روزهای  در  کرونا  ویروس  به  ابتال  موارد  اکثرا 
افراد در عروسی ها، مراسمات ختم، حضور  دنبال شرکت 
ویروس  این  آن  دنبال  به  بوده که  ها  ازدحام  و  ادارات  در 
را به داخل خانه انتقال داده اند اظهار کرد: امروز احتمال 
انتقال ویروس در داخل خانه ها بیشتر از انتقال ویروس در 

بیرون از خانه است.
تاثیر  از جمله  نادرست  باورهای  اینکه برخی  بیان  با  وی 
یا  و  اردیبهشت  در  اپیدمی  این  پایان  و  کرونا  بر  گرما 
بهداشتی  های  رعایت  برخی  مردم  شده  سبب  خردادماه 
کنترل  مردم  رفتارهای  اگر  داد:  هشدار  گذاشتند  کنار  را 

نشود و بحث هایی همچون رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و فیزیکی، پرهیز از حضور در مکان های شلوغ و مراسمات، 
شست و شوی مرتب دست ها و گندزدایی سطوح رعایت 
نشود، این روند افزایشی مبتالیان به کووید 19 به صورت 

تصادعدی در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.
با کرونا در بخش دیگری  سخنگوی ستاد استانی مقابله 
کشور  شهرهای  بندی  رنگ  درباره  خود  های  صحبت  از 
براساس وضعیت اپیدمی کرونا گفت: عمدتا این رنگ بندی 
بر اساس شاخص بیمارن بستری، نسبت جمعیت شهرستان 
به تعداد موارد مثبت گزارش شده و بستری ناشی از ابتال به 
این ویروس و براساس پروتکل های ایپدمیولوژی و آماری 
تعیین می شود که در این رابطه با وزارت بهداشت چالش 

هایی داریم
کل استان  در وضعیت هشدار

شفیعی با بیان اینکه براساس اعالم آخرین گزارش وزارت 
بهداشت عمده قسمت های استان کرمان در وضعیت زرد، 
۵ تا ۶ شهرستان در وضعیت سفید و هیچ منطقه استان 
با توجه به  در وضعیت قرمز و سبز قرار ندارد اظهار کرد: 
افزایش موارد مبتالیان به کرونا ویروس، نوع اقلیم و افزایش 
موارد فوتی در روزهای گذشته در سطح استان، به نظر می 
رسد در کل استان به وضعیت هشدار رسیده ایم و احتمال 
تغییر وضعیت و رسیدن به نقطه قرمز در برخی از مناطق 

استان زیاد است.
استان  نقاط  برخی  استانی،  دیدگاه  از  اینکه  بیان  با  وی 
برند اظهار کرد: طبق  کرمان در وضعیت قرمز به سر می 
است  قرار  بهداشت  وزارت  با  گرفته  صورت  های  موافقت 
استان  شهرهای  بندی  رنگ  الگوی  تعیین  آینده  هفته  از 
با همکاری و تحلیل های آماری  از سوی وزارت بهداشت 
دانشگاه های علوم پزشکی صورت گیرد که خود سبب تغییر 
الگوی رنگ بندی به لحاظ انتقال ویروس در سطح استان 

ها خواهد شد.
نگرانی  ابراز  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
برخی  و  استان  از وضعیت شیوع ویروس کرونا در جنوب 
جمله  از  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  تابعه  شهرهای 
روبار جنوب، قلعه گنج، جیرفت و کهنوج گفت: در حوزه 
شمال استان نیز نگران افزایش آمار مبتالیان به کووید 19 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  حوزه  در  گذشته  روزهای  در 

سیرجان و کمی رفسنجان هستیم.
شفیعی با بیان اینکه عمده آمار مبتالیان به کووید 19 در 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، مربوط به موارد اتباع 
در مهمانشهر این منطقه بود افزود: در این راستا قرنطینه 
نسبتا خوبی در اردوگاه این اتباع ایجاد و امکانات بهداشتی 
خوبی در این مکان فراهم شده تا از انتقال این ویروس به 
داخل مهمانشهر و یا خارج شدن آن از مهمانشهر جلوگیری 
شود که خوشبختانه این قضیه به خوبی از سوی مسئوالن 

امر مدیریت شد.

علوم  دانشگاه  واگیردار  های  بیماری  با  مبارزه  مدیرگروه 
پزشکی کرمان با بیان اینکه در حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان، در برخی شهرستان های سردسیری همچون بافت 
و ارزوئیه در روزهای گذشته شاهد افزایش آمار مبتالیان به 
کووید 19 بودیم اظهار کرد: متاسفانه در روزهای تعطیل 
های  استان  از  مسافرانی  حضور  شاهد  گذشته  هفته  دو 
شمال  سردسیری  های  شهرستان  در  فارس  و  هرمزگان 
انتقال  سبب  بومی  غیر  افراد  این حضور  که  بودیم  استان 
انتقال  زنجیره  تواند  می  که  بود  مناطق شده  این  ویروس 

ویروس را حتی به مناطق سفید استان نیز انتقال دهد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره وضعیت 
گفت:  استان  ادارات  در  بهداشتی  های  پروتکل  اجرای 
متاسفانه در ادارات دولتی استان، ازدحام بیش از حد است 
و این موضوع نیز در ستاد استانی مقابله با کرونا مطرح و 
های  نامه  نیز  ادارات  از  برخی  به  مکتوب  به صورت  حتی 

ارسال شده است.
شفیعی ادامه داد:به  رغم اینکه ادارات در تالش هستند 
متاسفانه  اما  کنند،  اجرایی  را  بهداشتی  های  پروتکل  که 
رعایت  شرایط  و  نکرده  مراعات  رجوع ها  ارباب  بینیم  می 
پروتکل ها را بهم می ریزند که خواهش داریم هم مسئوالن 
مراجعات  تراکم  ریزی کنند که  برنامه  ای  به گونه  ادارات 
اداری کاسته شده وهم از مردم تقاضا داریم مدیریت کرده و 
کارهای بیرون از منزل خود را در ساعاتی که تراکم جمعیت 

کمتر است، انجام دهند

نارضایتی از ادارات
اینکه  بیان  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
کار  قطعا  بهداشتی  های  پروتکل  بند  به  بند  رعایت 
سختی خواهد بود و از بعد نظارتی از اجرای پروتکل های 
در  افزود:  هستیم  ناراضی  ادارات  از  خیلی  در  بهداشتی 
با کرونا مقرر شد چک  جلسه قبلی ستاد استانی مقابله 
لیستی از موارد دستورالعمل های بهداشتی برای نظارت 
بر ادارات و صنوف تنظیم شود که این چک لیست روز سه 
شنبه به ستاد استانی مقابله با کرونا ارسال و به زودی به 
سازمان های نظارتی و دانشگاه های علوم پزشکی استان 
ابالغ خواهد شد تا پس از ابالغ این نظارت ها به صورت 
مرتب و طبق دستورالمعل صورت گیرد و هرجایی تخطی 
مورد  متخلف  کارمند  و  مدیر  سازمان،  آن  گیرد  صورت 
مواخذه و بازخواست قرار خواهد گرفت و در بخش صنوف 
نیز در صورت تکرار تخطی، تا حد لغو جواز پیش خواهیم 

رفت.
ستاد  سیاست  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  شفیعی 
استانی و ملی مقابله با کرونا بر همه گیری این ویروس 
نه  و  توصیه می کنیم  نه چنین  در جامعه است؟ گفت: 
می خواهیم این اتفاق در جامعه بیفتد. تمامی اهداف و 
برنامه های ستاد استانی و ملی مقابله با کرونا در راستای 
قطع و یا کم شدن زنجیره انتقال ویروس در جامعه است 
ویروس  این  به  ابتالی همه  برای  ای  پرده  پشت  و هیچ 

وجود ندارد.

   در روزهای اخیر شاهد آن هستیم كه مسئوالن بهداشت و درمان استان نسبت به 
قرمز شدن وضعیت این استان هشدار می دهند و از شهروندان می خواهند كه هشدارهای 
بهداشتی و مراقبتی را جدی گرفته و كرونایی كه جان مردم را تهدید می كند، ساده نپندارند 
؛ اما زندگی عادی و برگزاری مراسم عروسی و عزا حکایت از آن دارد كه گوش برخی 
از شهروندان این استان به این هشدارها بدهکار نیست و با بی توجهی كامل به زندگی 
عادی خود همچون روزگار پیش از كرونا مشغول هستند و اینگونه شده است كه به گفته 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی روزی 200 نفر مبتال به كووید19 می شوند و حدود 4 نفر 

جان می بازند و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی


