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روزان هم  یادداشت:

آهنگ خدا

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

در پی شیوع کرونا صورت می گیرد؛

اعطای تسهیالت

 به اصناف هنری و فرهنگی در کرمان

توصیه هایی برای زندگی 

در روزهای کرونایی 

نوشتاری درباره »ژان ژاک روسو « و نقد فلسفه روشنگری
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ماسک زدن 
کرمان در 

 اجباری شد

یادی از مجتبی مینوی

 تصمیِم بزرگ

 استاِد نام دار 

متن در صفحه دوم

مدیر کل بازرسی استانداری کرمان:
ادارات کرمان بر اساس میزان رعایت

 پروتکل های بهداشتی دسته بندی می شوند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

ممکن است کرمان پیشنهاد تعطیلی شهرهای

 قرمز  را به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه کند

گزارش »کرمان امروز« از افزایش 2 تا 4 برابری قیمت مسکن و هزینه اجاره درکرمان و حکایت دغدغه مستاجران؛

متن کامل در صفحه سوم

آوارگی مستاجران در بحران کرونا
   قیمت مسکن و اجاره بها در کرمان نسبت به چهار سال قبل دو تا پنج برابر شده است. افزایش نجومی قیمت اجاره بها در کرمان، مستاجران را آواره کرده است و معلوم نیست این وضعیت آشفته بازار مسکن 
تا کی ادامه دارد! این گرانی مسکن درحالی است که طی ماه های اخیر ویروس منحوس کرونا، کسب و کار عده ی بسیاری را از رونق انداخته و عمال اقتصاد خانواده ها را فلج کرده است. این روزها هم به لطف دالر، 

قیمت مسکن میدان خوبی برای تاخت و تاز پیدا کرده و در نبود نظارت ها، سیر صعودی قیمت ها شدت گرفته است و...

متن در صفحه هشتم

مدیر آبفا شهرستان کرمان:

چهار حلقه چاه به 

منابع تامین آب شهر

کرمان افزوده می شود  

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

  همزمانی کرونا و آنفلوآنزا در کمین است
  تعمیر کولر، بالی جان مرد ۶۳ ساله شد

  مرگ موتورسوار در محور روستایی
  کشف ۹۵ تن شیرخشک قاچاق در بم
  سوءظن مرگ بار به  خاطر غذا  پختن!

اخبار ایران، جهان و حوادث:

کرمان: رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان 

کرمان 
مقاوم ترین 
سازه ها را دارد

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(   آگهی مزایده
مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان  موضوع مناقصه: حمل زغالسنگ خام از معادن تابعه شرکت به کارخانه زغالشویی زرند به صورت یکجا یا جداگانه به مدت یکسال 

کامل شمسی )1 - هشونی 144000 تن -2 پابدانا 132000 تن 3 - سراپرده 42000 تن 4 - اسدآباد 30000 تن 5ـ باب نیزو 24000 تن 6 - هجدک 36000 تن 7 - همکار 84000 تن(
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 99/04/18   محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت اهلل صدوقی - شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها سرکار خانم خراسانی 

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 1 - 1/500/000/000 ریال 2 - 1/120/000/000 ریال 3 - 360/000/000 ریال 4 ـ 300/000/000 ریال 5 - 200/000/000 ریال 6 - 380/000/000 ریال
 7 - 1/300/000/000 ریال  تاریخ تحویل پاکتها : مورخه 99/04/28  تاریخ گشایش پاکتها:  مورخه 99/04/29 

مبلغ خرید اسناد:  300/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی 
ضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد. تلفن تماس: 03432117726

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

آگهی شناسایی پیمانکار 5- 99

آگهی مزایده عمومی فروش یک دستگاه خودرو 

شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد تهیه و اجرای دیوارپوش، قرنیز و تایل pvc به متراژ تقریبی 2000 مترمربع در 
مجتمع مس سرچشمه   را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت هایی که در زمینه های فوق دارای سابقه 
کاری مفید می باشند، دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر سه 
روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت ارفع سازان کرمان، واحد دفتر فنی 
ارسال فرمایند و در صورت داشتن هر گونه سوال و یا ابهام با شماره های 34310286 - 034 و 34310599 واحد دفتر فنی 

تماس حاصل نمایند.
1ـ تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 2 - تصویر اساس نامه شرکت 3ـ  مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت 
4 ـ تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 5 ـ رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 6 - در صورت 

دارا بودن رتبه ابنیه از سازمان برنامه و بودجه تصویر رتبه مذکور 
روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

شرکت ارفع سازان کرمان به شماره ثبت 6002 در نظر دارد یک دستگاه خودرو سوزوکی مدل 1390 تیپ 
گرند ویتارا 2400cc را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند لذا از کلیه داوطلبان حقیقی و حقوقی دعوت 
به عمل می آید از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز جهت بازدید و اعالم قیمت به صورت کتبی به شرکت 
ارفع سازان واحد دفتر فنی واقع در شهر مس سرچشمه از ساعت 7 الی 14 مراجعه فرمایند ضمنا الزم به 
ذکر است شرکت در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادها مختار بوده و هزینه آگهی برعهده برنده مزایده می 
باشد بدیهی است به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مبهم، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از موعد 

مقرر واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
روابط عمومی شرکت ارفع سازان  

بدين وسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم اتحاديه صنف   خیاطان 
صنف  مديره  هیأت  انتخابات  رساند  مي  کرمان  شهرستان 
مذکور براي انتخاب پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي 
البدل  بازرس علي  نفر  بازرس اصلي و يک  نفر  البدل و يک 
محل  در  صبح  الی10   8 ساعت  از   99/4/23 مورخ  دوشنبه 
سالن اجتماعات اتاق اصناف مرکز استان به نشاني میدان قرني 
اعضاء  کلیه  از  لذا  مي گردد.  برگزار  خیابان سعدي    ابتداي 
محترم اتحاديه صنف مربوطه )صاحب پروانه( درخواست مي 
شود الزاما با همراه داشتن پروانه کسب يا کارت ملی در محل 

برگزاري انتخابات حضور بهم رسانند.
هومن سیوندي پور
رئیس هیات اجرایي برگزاري انتخابات
اتحادیه هاي صنفي شهرستان کرمان

بدين وسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم اتحاديه صنف  تولید 
مي  کرمان  شهرستان  و کفش  کیف  فروشندگان  و  کنندگان 
رساند انتخابات هیأت مديره صنف مذکور براي انتخاب پنج نفر 
عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل و يک نفر بازرس اصلي و 
يک نفر بازرس علي البدل سه شنبه مورخ 99/4/24 از ساعت 8 
الی10 صبح در محل سالن اجتماعات اتاق اصناف مرکز استان 
به نشاني میدان قرني ابتداي خیابان سعدي  برگزار مي گردد. لذا 
از کلیه اعضاء محترم اتحاديه صنف مربوطه )صاحب پروانه( 
درخواست مي شود الزاما با همراه داشتن پروانه کسب يا کارت 

ملی در محل برگزاري انتخابات حضور بهم رسانند.
هومن سیوندي پور
رئیس هیات اجرایي برگزاري انتخابات
اتحادیه هاي صنفي شهرستان کرمان

آگهي فراخوان برگزاري انتخابات
اتحادیه صنف خیاطان 

شهرستان کرمان

آگهي فراخوان برگزاري انتخابات
اتحادیه صنف تولید کنندگان 

و فروشندگان کیف و کفش شهرستان کرمان

گل  صنف  اتحاديه  محترم  اعضاء  کلیه  اطالع  به  وسیله  بدين 
فروشان شهرستان کرمان مي رساند انتخابات هیأت مديره صنف 
مذکور براي انتخاب پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي 
البدل  بازرس علي  نفر  بازرس اصلي و يک  نفر  البدل و يک 
پنج شنبه مورخ 99/4/26 از ساعت 8 الی10   صبح در محل 
سالن اجتماعات اتاق اصناف مرکز استان به نشاني میدان قرني 
اعضاء  کلیه  از  لذا  مي گردد.  برگزار  خیابان سعدي    ابتداي 
محترم اتحاديه صنف مربوطه )صاحب پروانه( درخواست مي 
شود الزاما با همراه داشتن پروانه کسب يا کارت ملی در محل 

برگزاري انتخابات حضور بهم رسانند.
هومن سیوندي پور
رئیس هیات اجرایي برگزاري انتخابات
اتحادیه هاي صنفي شهرستان کرمان

بدين وسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم اتحاديه صنف رايانه، 
افزار شهرستان کرمان مي رساند  اداری و نوشت  ماشین های 
انتخابات هیأت مديره صنف مذکور براي انتخاب پنج نفر عضو 
اصلي و دو نفر عضو علي البدل و يک نفر بازرس اصلي و يک 
نفر بازرس علي البدل چهارشنبه مورخ 99/4/25 از ساعت  8 
الی10 صبح در محل سالن اجتماعات اتاق اصناف مرکز استان 
به نشاني میدان قرني ابتداي خیابان سعدي  برگزار مي گردد. لذا 
از کلیه اعضاء محترم اتحاديه صنف مربوطه )صاحب پروانه( 
درخواست مي شود الزاما با همراه داشتن پروانه کسب يا کارت 

ملی در محل برگزاري انتخابات حضور بهم رسانند.
هومن سیوندي پور
رئیس هیات اجرایي برگزاري انتخابات
اتحادیه هاي صنفي شهرستان کرمان

آگهي فراخوان برگزاري انتخابات
اتحادیه صنف  گل فروشان 

شهرستان کرمان

آگهي فراخوان برگزاري انتخابات
اتحادیه صنف رایانه، ماشین های اداری 

و نوشت افزار  شهرستان کرمان
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اخبار استان

خبر
معاون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 به مردم جنوب کرمان هشدار داد:

کرونا، اژدهایی مرگبار و کشنده است

کرده اند  فراموش  مردم  گفت:  پزشکی جیرفت  علوم  دانشگاه   درمان  معاون 
که اژدهای کشنده و مرگبار کرونا در حال به خطر انداختن جان مردم این 

منطقه است.
 دکتر »ُشبیر رستمی ابوسعیدی« در گفت وگو با ایسنا ضمن هشدار به مردم 
جنوب کرمان از خطر جدی کرونا ویروس به عنوان اژدهایی مرگبار و کشنده 
نام برد و گفت: حدود ۴ ماه از اپیدمی ویروس کرونا در سطح کشور ما می 

گذرد ولی هیچ درمانی برای این بیماری تاکنون وجود نداشته است.
 وی از همراهی مردم و حضور جهادی همه اقشار اعم از خیرین و نیروهای 
جهادی، روحانیون، بسیج و نیروهای مسلح و تالش و فداکاری کم نظیر کادر 
نمونه کرونا در منطقه  اولین  زمانی که  از  افزود:  و  یادکرد  نیکی  به  درمان 
با تالش و فداکاری کادر  استان کرمان شناسایی شد، موفق شدیم  جنوب 
درمان در آمادگی کامل برای مواجهه با این بیماری غریب و کشنده باشیم. 
بیماری کشنده و هولناک که در اسفندماه سال گذشته منتظر شیوع  این 

آن بودیم اکنون به بدترین شکل قابل انتظار در منطقه جنوب وجود دارد. 
رستمی ابوسعیدی با ابراز نگرانی از عدم حساسیت عمومی نسبت به خطر 
جدی و کشنده ویروس کرونا افزود: متاسفانه شاید به علت گذشت زمان و... 
بعضی از شهروندان از این موضوع غافل شده اند که اژدهای کشنده و مرگبار 

کرونا در حال به خطر انداختن جان مردم این منطقه است. 
معاون درمان دانشگاه  علوم پزشکی جیرفت با این توضیح که، تصور اینکه 
فقط افراد با بیماری زمینه ای در مواجهه با کرونا دچار مرگ می شوند، بسیار 
اشتباه است، اظهار کرد: ما شاهد از دست دادن جوانان و گاها ورزشکاران 
که  دارد  افسوس  جای  که  هستیم  منحوس  ویروس  این  به  ابتالی  اثر  در 

نمی توانیم برای آنها کاری کنیم.
رستمی ابوسعیدی عدم وجود دارو و واکسن کرونا را  به مردم یادآورد شد و 
گفت: تاکنون هیچ دارو و واکسن خاصی برای این بیماری یافت نشده است 
و همه مراقبت های درمانی که در سطح بیمارستان های دنیا برای بیماران 

کرونایی انجام می شود، صرفا جنبه حمایتی دارد.
وی پیشگیری را تنها راه موثر مقابله با کووید ۱۹ عنوان کرد و افزود: این 
بیماری در حال از بین بردن جان جوان، پیر، ناتوان و توانمند میباشد و هیچ 

راهی موثرتر از پیشگیری در مقابل با ویروس کرونا وجود ندارد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با ابراز تاسف از عدم رعایت اصول 
پیشگیری از ابتال به کرونا در جنوب استان کرمان افزود: متاسفانه شاهد عدم 
رعایت اصول پیشگیری در میان شهروندان هستیم. شاید این افراد در این 
خاطر هستند که کرونا برای بقیه بوده و مرگ و میر ناشی از ابتال به کرونا 

برای افراد با بیماری زمینه ای است، که سخت در اشتباه خواهند بود.
رستمی ابوسعیدی دورهمی ها، مهمانی ها و حضور بدون ماسک در محافل 
و جمع های شلوغ را به عنوان عوامل رشد صعودی آمار مبتالیان و مرگ و 
میر ناشی از ابتال به ویروس کرونا در جنوب استان کرمان دانست و اظهار 
کرد: امروز شاهد اثرات این بی توجهی ها در افزایش آمار مبتالیان و بستری 

و مرگ و میر در جنوب استان هستیم. 
وی از افزایش کادر درمان در جنوب استان کرمان به منظور کنترل بحران 
بحرانی  شرایط  کنترل  منظور  به  حاضر  حال  در  افزود:  و  خبرداد  رو  پیش 
تعدادی نیروی پرستار به کادر درمانی اضافه شده است و تعداد تخت های 
ICU نیز در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت افزایش پیدا 
کرده و هنوز مشکل کمبود تخت ICU در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
وجود ندارد و نیاز به اعزام بیمار مبتال به کووید ۱۹ به علت کمبود تجهیزات 

و امکانات به مرکز استان وجود نداشته است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با تاکید بر این مطلب که  کادر 
درمان، در حال جانفشانی برای مقابله با بیماری کرونا هستند افزود: کادر 
درمان هم اکنون روزهای بسیار سختی رو پشت سر می گذارند که جا دارد 
از همه مدافعان سالمت که درس ایثار و فداکاری را به معنای واقعی به همه 

دادند تقدیر کنیم. 
را جهت  کرمان  استان  مردم جنوب  پایان همکاری  در  ابوسعیدی  رستمی 

رعایت اصول پیشگیری از شیوع کووید ۱۹ خواستار شد.

بازگشت ۵۱ مددجوی کرمانی

به آغوش خانواده

مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۵۱ زندانی 
جرایم غیر عمد از زندان های استان کرمان آزاد شده اند.

سید حجت اهلل موسوی قوام، مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان در گفت و 
گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون، ۵۱ زندانی جرایم غیرعمد از زندان های این استان با 

اهدای مبلغ حدود ۱۹ میلیارد و ۷۵۲ میلیون ریال آزاد شده اند. 
 او افزود: این تعداد زندانی با بهره گیری از محل  اعتبارات کمک های مردمی، 
ستاد دیه کشور، بانک ها، صندوق تامین خسارت، ستاد دیه استان کرمان 
و گرفتن رضایت از شاکی آزاد شده اند. موسوی قوام با اشاره به اینکه در 
حال حاضر ۱۷۹ زندانی جرایم غیرعمد در زندان های استان کرمان به سر 
می برند که از این تعداد، ۱۰۲ نفر بدهکاران مالی، ۷۰ نفر محکومان به مهریه 
و نفقه و بقیه آن ها بدهکار دیه و حوادث ناشی از کار هستند، بیان کرد: 
به آغوش  افراد  این  تا  نیاز است  تومان  میلیارد   ۸ ، تعداد  این  آزادی  برای 
گرم خانواده برگردند. او با بیان اینکه باالترین آمار موجودی زندانیان جرایم 
به زندان کهنوج و  به زندان کرمان و کم ترین آن مربوط  غیرعمد مربوط 
شهربابک است؛ تصریح کرد: زندان کرمان با ۷۶ مددجو و کهنوج و شهربابک 
هر کدام با ۳ نفر، کم ترین آمار موجودی زندانیان جرایم غیرعمد را به خود 

اختصاص داده اند. 
جرایم  زندانی   ۱۷۹ از  کرد:  تصریح  کرمان  استان  دیه  ستاد  عامل  مدیر 
 ،۹۹ سال  ورودی  درصد  کرمان، حدود ۴۰  استان  های  زندان  در  غیرعمد 

حدود ۵۰ درصد ورودی سال ۹۸ و بقیه آن ورودی سال ۹۷ هستند.
او با بیان اینکه طی برنامه ریزی صورت گرفته با ستاد دیه استان از ابتدای 
امسال تاکنون، ۲۰ جشن گلریزان به صورت مجازی و غیرحضوری در سراسر 
این  بیان داشت: در  استان برگزار شده و همچنان در حال برگزاری است، 
جشن ها، حدود ۱۱ میلیارد ریال تعهد خیران بوده که تاکنون ۳۰ درصد 

این تعهدها، دریافت شده است.

بر  نظارت ها  آغاز  از  کرمان  استانداری  بازرسی  کل  مدیر 
دستگاه های اجرایی از هفته قبل خبر داد و گفت: دستگاه ها در 

استان به چند گروه سبز، زرد و قرمز تقسیم می شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، غالمرضا نویدی در جلسه ستاد استانی 
مقابله با کرونا بیان داشت: بر دستگاه های دولتی غیر از بیمه ها 
و بانک ها توسط اداره کل بازرسی استانداری نظارت می شوند.

وی افزود: بانک های دولتی و خصوصی توسط معاونت اقتصادی، 
بیمه دولتی و خصوصی توسط اداره کل جذب سرمایه گذاری، 
اماکن  استانداری،  شوراهای  امور  دفتر  توسط  شهرداری ها 
تولیدی،  واحدهای  اسالمی،  تبلیغات  اداره  توسط  مذهبی 
صمت  سازمان  توسط  خوراکی  مواد  از  غیر  بازرگانی  معدنی، 

نظارت می شوند.
مدیر کل بازرسی استانداری کرمان گفت: گروه های مواد غذایی 
توسط دانشگاه علوم پزشکی نظارت می شوند ضمن اینکه دفاتر 
پیشخوان دولت توسط اداره کل ارتباطات، کالنتری ها و دفاتر 
پلیس ۱۰+ توسط نیروی انتظامی و دستگاه های زیر مجموعه 

قضائی توسط دادگستری نظارت می شوند.

نویدی تصریح کرد: باید در خصوص نظارت بر مراکز آموزش 
و پرورش، دهیاری ها، دانشگاه ها، مکان های تفریحی، نانوایی ها، 
متولی  دستگاهی  چه  که  شود  تصمیم گیری  بنزین ها  پمپ 

نظارت بر این واحدها شود.
وی از آغاز نظارت ها بر دستگاه های اجرایی از هفته قبل خبر 
داد و یادآور شد: دستگاه ها در استان به چند گروه سبز، زرد و 
قرمز تقسیم می شوند و برای تعیین رنگ هر دستگاه یک چک 
از وضعیت  مدیران  تا  مدیر می رسد  امضای  به  و  تهیه  لیست 

اداره خود اطالع پیدا کنند.
نویدی گفت: در سطح ادارات کل ۸۰ اداره و ۱۵۰ ساختمان در 
کل استان مورد بازدید قرار گرفته ضمن اینکه فرمانداری ها در 
شهرستان ها خودشان بازرس تعیین کردند و در هر شهرستانی 
۵۰ اداره در هفته اول بازدید انجام شده که از این هفته نوبت 

دوم بازرسی انجام می شود.
نظارت  با  داشت:  ابراز  کرمان  استانداری  بازرسی  کل  مدیر 
دانشگاه علوم پزشکی از هفته سوم چک لیست تغییر می کند، 
ضمن اینکه ارتقا موارد نظارتی را خواهیم داشت و پیش بینی 

می شود تا چهار هفته این نظارت ها انجام شود.
نویدی ادامه داد: ۴۸ ساعت به دستگاه هایی که وضعیت زرد 
دارند اخطار دادیم و این هفته مجدداً بازدید خواهند شد ضمن 
اینکه بیش از یک بار در هفته به دستگاه ها مراجعه خواهیم 

کرد تا به وضعیت مطلوبی برسند.

حمید صمدانی مدیر آبفا شهرستان کرمان گفت: به منظور 
کمک به منابع تامین آب شهر کرمان و گذر از بحران کم آبی 
در تابستان جاری، چهار حلقه چاه از نوع جابجایی در دشت 
کرمان که عمق آنها بین ۲۲۰ تا ۲۴۰ متر می باشد  ،با هزینه 

ای بالغ بر ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به پایان رسید.
وی افزود: در حال حاضر عملیات تجهیز دو حلقه از چاه های 

فوق شامل اجرای ۲۱۰۰ متر لوله ۴۰۰ پلی اتیلن و ۳۰۰ متر 
خط برق با هزینه ای افزون بر ۹ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال 
به پایان رسیده و به زودی وارد مدار بهره برداری می شوند.

صمدانی در ادامه با بیان این مطلب که عمق باالی چاه های 
باشد  نبود آب در شهر کویری کرمان می  بیانگر  حفر شده 
 ، آب  منظور جبران کمبود  به  موجود  به شرایط  توجه  با  و 

مجبوریم با صرف هزینه های میلیاردی حفر و تجهیز ،آب 
شهروندان  از  گفت:  برسانیم  مشترکین  دست  به  را  شرب 
تقاضا داریم عالوه بر استفاده بهینه از آب شرب و پرهیز از 
اسراف و مصرف نابجای آن، خود به عنوان محافظ آب باشند 
با شماره ۱۲۲  را  پر مصرفی  و  غیر مجاز  و هرگونه مصرف 

اطالع رسانی کنند. 

از  استاندار کرمان گفت: زدن ماسک  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
روز دوشنبه نهم تیرماه در مجامع عمومی، بانک ها و ادارات و همچنین 
برخی اصناف که مراجعات زیادی دارند، اجباری شده است و در این 
راستا باید در سطح شهر تبلیغات محیطی دوباره آغاز شود و در این 

زمینه اصحاب رسانه بیشتر تبلیغ کنند.
دکتر »سیدمصطفی آیت الهی موسوی« در جلسه ستاد مقابله با کرونا 
سیاسی  معاون  و  استاندار  برای  سالمتی  آرزوی  ضمن  کرمان  استان 
شده  مبتال  کرونا  ویروس  به  گذشته  روزهای  در  که  کرمان  استاندار 
اند گفت: برای کاهش ابتال به بیماری کرونا و کاهش حجم مراجعات 
و  فیزیکی  فاصله گذاری  بحث  باید  مردم  بیمارستان ها،  به  مردمی 
ماسک  از  پرازدحام  و  عمومی  مجامع  در  و  کرده  رعایت  را  اجتماعی 
این  رعایت  با  تواند  می  وقتی  که  است  سوال  جای  و  کنند  استفاده 

دو نکته از شیوع زیاد این بیماری جلوگیری کرد، چرا رعایت نکنیم؟
وی با بیان این مطلب که استفاده از ماسک حدود ۹۰ درصد از ابتال 
به کرونا را کاهش می دهد، تصریح کرد: طبق دستور رییس جمهوری، 
از ۱۵ تیرماه به صورت رسمی زدن ماسک در فضاهای عمومی اجباری 

خواهد شد.
پروتکل های  رعایت  بر  نظارت  کرمان  استاندار  عمرانی  امور  معاون 

و  مسائل  رعایت  کرد:  بیان  و  دانست  الزامی  امری  را  بهداشتی 
پروتکل های بهداشتی باید مدنظر قرار گیرد و دستگاه های نظارتی باید 
گزارش عملکرد خود را به صورت مرت به ستاد استانی مقابله با کرونا 

ارایه دهند.
آیت اللهی موسوی با اشاره به دیگر مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا 

عنوان کرد: در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد نرخ افزایش 
اجاره بهای واحدهای مسکونی از خردادماه برای شهر تهران حداکثر تا 
۲۵ درصد و در کالنشهرها ۲۰ درصد و سایر نقاط کشور تا ۱۵ درصد 

افزایش پیدا کند.
برگزار  کرمان  پسته  در  جشنواره  امسال  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
نخواهد شد بیان کرد: با توجه به نزدیکی فصل پسته چینی، کارفرمایان 
الزم  نظارت  کارگران  بهداشتی  پروتکل های  اجرای  نحوه  بر  موظفند 

داشته باشند.
استان  تعزیرات حکومتی  ایسنا، »ارسالن میری« مدیرکل  به گزارش 
اندازه  به  عفونی کننده  مواد ضد  کرد:  اعالم  این جلسه  در  نیز  کرمان 
کافی در استان وجود دارد و انبارهای شرکت های تولید کننده، از مواد 

ضدعفونی اشباع شده اند.
وی در خصوص ماسک نیز گفت: متاسفانه شاهد هستیم در برخی نقاط 
استان ماسک  با قیمت حدود ۳۰۰۰ تومان به فروش می رسد که باید 
دستگاه های مربوط توضیح الزم در خصوص این گرانی را بدهند زیرا 
بوده و  تومان  از شیوع کرونا قیمت هر عدد ماسک حدود ۴۰۰  قبل 
چرا در حال حاضر در برخی نقاط شاهد فروش ۳۰۰۰ تومانی هر عدد 
ماسک هستیم که تاکنون پاسخی در این خصوص دریافت نکرده ایم.

استان  ارشاد اسالمی  و  اداره کل فرهنگ  معاون هنری و سینمایی 
هنری  و  فرهنگی  صنوف  به  تسهیالت  اعطای  شرایط  گفت:  کرمان 

آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا اعالم شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان 
، وحید محمدی، معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و 
و  فرهنگی  صنوف  به  تسهیالت  گفت:  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد 
فعالیت  رسته  تفکیک  به  کرونا  ویروس  از شیوع  دیده  آسیب  هنری 
به وزارت تعاون، کار  از طریق سامانه کارا متعلق  تعیین شده، صرفا 
با  الکترونیکی  و رفاه اجتماعی به آدرس kara.mcis.ir به صورت 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از جمله  ذیربط  دستگاه های  کلیه  دسترسی 

اسالمی و بانک های عامل در سطح استانی اعمال می شود.
او افزود: هر یک از صنوف واجد شرایط باید به سامانه مذکور مراجعه 
و نسبت به ثبت نام اقدام کنند تا بدون فوت وقت با توجه به تعریف 
تائید  اعالم  و  بررسی  به  نسبت  اداره کل،  این  برای  سطح دسترسی 

واحد های کسب و کار اقدام شود.
محمدی تصریح کرد: مراکز و مجتمع های فرهنگی و آموزشی، هنری 

تجسمی،  هنر های  سینمایی،  آزاد  آموزشگاه های  شامل  رسانه ای  و 
خوشنویسی، موسیقی، هنر های سنتی، نگارخانه و گالری ها، موسسات، 
انجمن ها و کانون های فرهنگی و هنری، فرهنگسرا ها، سالن های تئاتر 
آثار  تکثیر  تولید  و  تهیه  و سینما، گروه های هنری صحنه، موسسات 
مهارتی،  استاندارد های  آموزش  هنری  و  فرهنگی  موسسات  صوتی، 
آثار  خط  بر  عرضه  موسسات  فرهنگی،  محصوالت  عرضه  فروشگاه 
استودیو  و  آتلیه  کامپیوتری،  بازی های  مراکز  شنیداری،  و  دیداری 
انتشاراتی،  موسسات  و  نشر  مراکز  فیملبرداری،  و  عکس  مراکز  و 
و  عمومی  کتابخانه های  تکثیر،  مراکز  و  چاپخانه ها  کتابفروشی ها، 
اختصاصی، کانون های آگهی و تبلیغاتی، نشریات و فعاالن حوزه رسانه 
و مطبوعات و پایگاه های خبری که در قالب کارفرمایی و یا خویش فرما 
دارای لیست بیمه بوده و از پارسال همچنان فعال باشند و شاغالن هر 
یک از واحد هایی که تعدیل نشده و دارای قرارداد بوده و از بیمه بیکاری 

هم بهره مند نشده باشند، مشمول دریافت تسهیالت خواهند بود.
او تصریح کرد: مبلغ تسهیالت برای واحد های کسب و کار تعطیل شده 
به ازای هر نفر شاغل، صد و شصت میلیون ریال تعیین شده که ۵۰ 

درصد این مبلغ برای پرداخت هزینه های دستمزد و ۵۰ درصد آن 
برای سایر هزینه های عملیاتی مرتبط با کسب و کار است.

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
دوره  احتساب  با  تسهیالت  پرداخت  باز  مدت  داشت:  بیان  کرمان 
تنفس، ۲۴ ماهه و  از ابتدای مهر ماه سال ۹۹ تعیین شده است که بر 
مبنای بخشنامه بانک مرکزی و با رعایت ضوابط و مقررات داخلی هر 
یک از بانک ها و موسسات اعتباری، مشمول طرح پرداخت خواهد شد.
او گفت: اگر چه ممکن است تعداد زیادی از صنوف فرهنگی و هنری 
دارای کد کارگاهی و کارفرمایی و لیست بیمه نباشند؛ ولی امیدواریم 
حداقل بخش مهمی از صنوف فعال، بتوانند از تسهیالت پیش بینی 

شده دولت استفاده کنند.
محمدی افزود: تسهیالت مربوط به کسب و کار های فرهنگی و هنری 
با دریافت  امید  کارآفرینی  اعتباری هنر و صندوق  از طریق صندوق 
طرح های تولیدی و اشتغال زا که از ناحیه موسسات و هنرمندان به 
این اداره کل ارسال می شود به مرور در حال پیگیری و اقدام خواهد 

بود.

طی سه ماه نخست سال جاری، ۵۷۰ فقره انشعاب غیر 
مجاز آب در شهرستان شهربابک شناسایی شد.

شهربابک  شهرستان  آبفا  امور  سرپرست  ابراهیمی  علی 
و  فشار  افت  در  مستقیم  تاثیر  غیرمجاز  انشعابات  گفت: 
این زمینه در تالش  کاهش کیفی آب شرب دارد و در 

شهرستان  سطح  در  را  غیرمجاز  انشعابات  تا  هستیم 
پیگیری های  راستای  در  افزود:  وی  کنیم.  جمع آوری 
با  غیرمجاز  انشعابات  جمع آوری  خصوص  در  مداوم 
پایش های میدانی انجام شده، ۵۵۰ فقره انشعاب غیر مجاز 
در روستاها و ۲۰ فقره انشعاب غیر مجاز نیز در شهرهای 

تابعه شناسایی شد.
غیر  انشعابات  آوری  جمع  کرد:  بیان  ادامه  در  ابراهیمی 
مجاز با حمایت دادستان و همکاری نیروی انتظامی انجام 
می شود و در این زمینه هیچ گونه اغماضی وجود نخواهد 

داشت.

مدیر کل بازرسی استانداری کرمان:

ادارات کرمان بر اساس میزان رعایت پروتکل های بهداشتی دسته بندی می شوند

مدیر آبفا شهرستان کرمان:

چهار حلقه چاه به منابع تامین آب شهر کرمان افزوده می شود

ماسک زدن در کرمان اجباری شد

در پی شیوع کرونا صورت می گیرد؛

اعطای تسهیالت به اصناف هنری و فرهنگی در کرمان

شناسایی بیش از ۵70 فقره انشعاب غیر مجاز آب در شهرستان شهربابک 

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !
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آهنگ
 خدا

کند  می  تغییر  اطرافیان  اخالق  وقتی 
صرفا دلیل بر این نیست که عیبی در 

ما مشاهده شده و یا خطایی از ما سرزده است نباید 
سریعا خود را باخته و دلسرد شویم چرا که بعضی 
ناخواسته  گاهی  و  نداشته  اخالقی  ثبات  انسانها 
رد می شوند. گاهی الزم  و مشکالت  ما  کنار  از 
بی وقفه  تکرار  از  آنها حق دهیم که  به  است که 
ی مهربانی ها خسته شوند اما در مجموع نباید از 
از  را  خود  نفس  به  اعتماد  آنها  اخالق  در  تزلزل 
ناامید گردیم چرا  دست دهیم و از عملکرد خود 
افرادی  نیستند.  بینی  پیش  قابل  ها  آدم  بیشتر  که 
بوده  اعتماد  قابل  بیشتر  دارند  اخالقی  ثبات  که 
پایین  و  باال  مقابل  در  شد.  خواهند  محبوب  و 
اخالقی  ثبوت  دیگران  اخالقی  های  درجه  رفتن 
نشانه ی  و  بوده  نامالیمات  این  به  پاسخ  زیباترین 
تاثیر گذاشته  بر آنها  این وفا  وفاداری است شاید 
بیندازند هر  لنگر  و در اسکله ی وقار و یکرنگی 
چند که نمی توانیم برای یک جامعه ی شلوغ الگو 
دلمان  نصیب  نظیر  بی  آرامشی  حداقل  اما  باشیم 
خواهد شد. هر چند نتوانیم در دیگران رفتار ثابتی 
را شاهد باشیم اما ثبوت اخالقی در رفتار خودمان 
می  زندگی  هنوز  که  دهد  می  ما  به  را  این حس 
تواند یک رنگ و دلچسب باشد تا کسانی که در 
آن غرق شده اند یک روز در یک زمان نامعلوم 
برایمان ایجاد زیبایی کنند. تغییر رفتار دیگران بی 
ایجاد  باطنی  و  ظاهری  های  وسواس  ما  در  شک 
ی  درجه  که  باشیم  داشته  توجه  باید  اما  کند  می 
بلکه براساس  تنها به خاطر ما  نه  افراد  تاثیرپذیری 
رفتار یک جامعه ی وسیع تعیین می شود و شاید ما 
باشیم  افراد نداشته  نقش چندانی در چگونه بودن 
رفتار  و  رنگ  های شخصی  موقعیت  و  فضا  بلکه 

آنها را تغییر می دهد.
من آهنگ خدا را دوست دارم 

هر آنچه آشنا را دوست دارم 
اگر چه گاهی از من دور باشی 

در این دوری شما را دوست دارم 

به قلم 
مهناز سعید 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
ممکن است کرمان پیشنهاد تعطیلی شهرهای قرمز  را به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه کند

کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
واکسن  تولید  و  کشف  برای  مردم  انتظار  درباره 
کووید ۱۹ گفت: بعید است تا حدود ۸ ماه آینده، 
واکسن کووید ۱۹ کشف و تولید شود و مردم تا ۸ 
ماه دیگر منتظر واکسن کرونا نباشند و معموال باید 
بتوانند  تا  بگذرد  بیماری  یک  شیوع  از  سال  یک 

واکسن آن را تولید کنند.
در  احمدی طباطبایی"  وحید  "سید  دکتر 
اپیدمی  به روند شیوع  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو 
آمار  متاسفانه  گفت:  کرمان،  استان  در  کرونا 
ویروس  به  ابتال  از  ناشی  میر  و  و مرگ  بستری ها 
روند  کرمان  استان  در  گذشته  روزهای  در  کرونا 
آمار  گذشته  در  که  طوری  به  کرده  پیدا  افزایش 
مرگ و میر ناشی از ابتال به این ویروس در استان 
اصال  روزها،  از  برخی  در  و  نفر  دو  حداکثر  روزی 
اواخر روزی حدود ۶  این  اما  مورد فوتی نداشتیم 
بستری ها حدود  آمار  و همچنین  داریم  فوتی  نفر 

۲.۵ برابر گذشته افزایش پیدا کرده است.
استان  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
اعمال  و  قرمز  شهرهای  تعطیلی  پیشنهاد  کرمان 
محدودیت ها را به ستاد ملی مقابله با کرونا ویروس 
خواهد داد؟ اظهار کرد: ممکن است استان کرمان 
این پیشنهاد را به ستاد ملی دهد اما اکنون وضعیت 
ولی  نبوده  هرمزگان  استان  مانند  کرمان  استان 
استان  وضعیت  آینده  روز  چند  طی  است  ممکن 
هرمزگان  استان  کنونی  وضعیت  همانند  کرمان 
شود و ناچار شویم پیشنهاد تعطیلی شهرهای قرمز 

را به ستاد ملی مقابله با کرونا ارایه دهیم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 
خصوص میزان سرایت پذیری کووید ۱۹ در استان 
کرمان بیان کرد: معموال هر بیمار کرونایی به  طور 
متوسط حدود ۲ تا ۳ نفر را می تواند مبتال به این 
ویروس کند و در حال حاضر میزان سرایت پذیری 
کرونا در استان کرمان به  طورمتوسط به ۲.۵ نفر 

رسیده است.
اگر به خود نیایید، وضعیت بدتر خواهد شد

وی درباره آینده وضعیت اپیدمی در استان کرمان 
به ایسنا گفت: نمی توان روند پیشرفت اپیدمی در 
وضعیت  زیرا  کرد  پیش بینی  را  آینده  هفته های 
و  دارد  بستگی  مردم  رفتار  به  شدت  به  اپیدمی 
یا  و  خاص  درمان  بیماری  این  برای  که  زمانی  تا 
کرد  تحلیل  را  آن  توان  نمی  نشود،  پیدا  واکسنی 
بنابراین سیر این ویروس بستگی به رفتار اجتماعی 
و  فیزیکی  گذاری  فاصله  مردم  اگر  و  دارد  مردم 
را  بهداشتی فردی و اجتماعی  اجتماعی و مسایل 
رعایت کنند احتمال نزولی شدن سیر اپیدمی این 
و  نکنند  رعایت  مردم  اگر  اما  دارد  وجود  ویروس 
مسلما  نیایند،  خود  به  و  رفته  پیش  روال  این  با 

وضعیت بدتر خواهد شد.
احمدی طباطبایی در پاسخ به این سوال که چرا 
به  ماه گذشته  در  از خوب  کرمان  استان  وضعیت 
سمت بدتر سوق پیدا کرده است؟ اظهار کرد: یکی 
در   ۱۹ کووید  به  مبتالیان  افزایش  دالیل  این  از 
استان  با دو  استان  این  به مجاورت  استان کرمان 
هرمزگان و سیستان و بلوچستان با آلودگی باالی 
ابتال به این ویروس بر می گردد که سبب شده سیر 
صعودی در استان کرمان را شاهد باشیم. ساکنین 
مناطق  به  هفته  پایانی  روزهای  در  استان  دو  این 
استان(  جنوب  در  ویژه  )به  کرمان  استان  ییالقی 
سفر می کنند و همین امر سبب شده جنوب استان 
کرمان با درگیر شدیدی با این بیماری مواجه شود 
سایر  با  استان  جنوب  مردم  نیز  دیگر  سوی  از  و 
نقاط استان مراوداتی دارند که باعث همه گیری کل 

استان شده است.
به  نسبت  مردم  حساسیت  آمدن  پایین  به  وی 
ویروس کرونا اشاره کرد و افزود: در ابتدای شیوع 
این ویروس در استان کرمان، مردم به خوبی عمل 
و رعایت می کردند اما متاسفانه در روزهای گذشته 

همکاری مردم پایین آمده است و همین امر سبب 
شده شاهد افزایش تعداد مبتالیان به ویروس کرونا 

استان باشیم.
با  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
فقط  و  ندارد  خاصی  داروی  کرونا  اینکه  به  اشاره 
درمان آن به صورت حمایتی بوده لذا از نظر دارو 
تعداد  هنوز  کرد:  بیان  نیستیم  مواجه  کمبودی  با 
کمبود  با  که  نرسیده  حدی  به  کرونایی  مبتالیان 
روند  اگر  اما  باشیم  مواجه  بیمارستانی  تخت های 
افزایشی همچنان ادامه یابد مسلما با کمبود تحت 

بیمارستانی روبرو خواهیم شد.
چند درصد کرمانی ها کرونا گرفته اند؟

وی در پاسخ به این سوال که چند درصد مردم 
کرمان تاکنون به کووید ۱۹ مبتال شده اند؟ اظهار 
به  کرمان  استان  جمعیت  درصد   ۱۵ حدود  کرد: 

کرونا تاکنون مبتال شده اند.
احمدی طباطبایی با بیان این مطلب که افرادی 
نمی شوند،  مبتال  کرونا  به  هرگز  کنند،  رعایت  که 
در  کرونا  اپیدمی  ابتدای  در  کرمان  کرد:  عنوان 
روند  ولی  بود  کم  شیوع  با  مناطقی  جزء  کشور، 
میر  و  مرگ  و  شده ها  بستری  مبتالیان،  صعودی 
ناشی از ابتال به ویروس کرونا سبب شد هم اکنون 
با  اما هنوز جزء استان هایی  به مرز هشدار برسیم 

وضعیت بد در سطح کشور نیستیم.
کرونا  عالئم  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
ممکن  کرد:  اظهار  دارد؟  تفاوت  استان  به  استان 
به  استان  بیماری،  عالئم  لحاظ  از  تغییراتی  است 
اما  باشد  داشته  به کشور وجود  یا کشور  و  استان 

این تغییرات جزئی است.
شایع ترین علت مرگ بیماران کرونا 

چیست؟
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در واکنش 
به  کرونا  فوتی های  بیشتر  که  مطلبی  انتشار  به 
چنین  کرد:  عنوان  بوده اند،  مغزی  سکته  دلیل 

چیزی صحت ندارد اما یکی از عوارض کرونا، می 
تواند مسائل  مغزی باشد اما شایع ترین علت مرگ 

بیماران کرونایی، مشکالت ریوی است.
وی افزود: وقتی که بیماری شدید پیش می آید، 
کلیه، مغز و حتی قلب نیز درگیر این بیماری شود 
تنفسی  بیماری  یک   ۱۹ کووید  آنکه  دلیل  به  اما 
قالبی که درگیر می شود، سیستم  است، دستگاه 

تنفسی و مشکالت ریوی خواهد بود.
طباطبایی درباره علت عدم استفاده بیشتر مردم 
از ماسک به ایسنا گفت: وقتی با کرمانی ها صحبت 
می کنیم می گویند احساس خوشایندی نداریم و با 
ماسک راحت نیستیم ولی باید زدن ماسک به عرف 
و فرهنگ در جامعه تبدیل شود اما از سوی دیگر 
نیز مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که 
ماسک زدن به تنهایی جلوی ابتال به این ویروس را 
نمی گیرد بلکه جزیی از اقدامات پیشگیرانه خواهد 

بود.
جلسات اداری و عروسی ها علت افزایش بیماری

وی به علت دیگر شیوع ویروس کرونا در استان 
ها  اسپیلت  از  استفاده  افزود:  و  کرد  اشاره  کرمان 
بیماران  تعداد  افزایش  باعث  گازی  کولرهای  و 
کرونایی به ویژه در مناطق جنوبی استان شده است 
زیرا زمان روشن کردن اسپیلت، پنجره ها بسته می 

ندارد  وجود  ای  تهویه  گونه سیستم  هیچ  و  شوند 
می  بیشتر  محیط  در  ویروس  ماندگاری  بنابراین 
شود لذا به شدت توصیه می کنیم هنگام استفاده 
از اسپیلت و کلورهای گازی، حتما یک پنجره باز 

گذاشته شود تا تهویه هوا در محیط صورت گیرد.
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
اصلی  علت  را  فیزیکی  گذاری  فاصله  رعایت  عدم 
کرد:  بیان  و  دانست   ۱۹ کووید  به  افراد  ابتالی 
فیزیکی  گذاری  فاصله  رعایت  عدم  این  از  بخشی 
می تواند به دلیل برگزاری جلسات اداری و بخشی 
و  مراسماتی همچون عروسی  برگزاری  به علت  نیز 

ترحیم در سطح جامعه است.
از بین  اینکه مبتالیان به کووید ۱۹  با بیان  وی 
امان  در  قشری  هیچ  و  بوده  جامعه  اقشار  همه 
بیماری  نبوده است، تصریح کرد: کسانی که عالئم 
از ماسک های پزشکی  باید  کووید ۱۹ دارند حتما 
دارای  افراد  همچنین  کنند  استفاده  )جراحی( 
باالی  سنشان  که  کسانی  و  زمینه ای  بیماری های 
۶۰ سال است، توصیه می کنیم حتما از ماسک های 
ماسک های  از  توانند  می  افراد  سایر  و  پزشکی 

پارچه ای استفاده کنند.
در شیوع کرونا حاکمیت مقصر است یا مردم؟

که  سوال  این  به  پاسخ  در  طباطبایی  احمدی 

شیوع  میزان  در  مردم  چقدر  و  حاکمیت  چقدر 
معتقدم  کرد:  اظهار  هستند؟  مقصر  ویروس  این 
زیرا  بیشتر مقصر هستند  در شرایط کنونی مردم 
حاکمیت بیشتر از حد توانش، کار انجام داده است. 
طبق تجربه کشورهای دیگر، نظریه تعطیل بودن 
کسب و کارها زیاد نمی توانست موثر باشد، ضمن 
آنکه باتوجه به تحریم های ظالمانه، اقتصاد کشور ما 
به اندازی کافی قوی نیست که بتواند مدت زمان 
اعمال  را  ها  محدودیت  و  ها  تعطیلی  این  زیادی 
کند لذا باید کسب و کارها بازگشایی می شدند در 
نتیجه علی رغم همه مشکالت معتقدیم دولت در 

مواجهه با این ویروس خوب عمل کرد.
وی با بیان این مطلب که باید منتظر آینده بود 
اردیبهشت ماه فضای  از  تقریبا  ایران  ادامه داد: در 
از  برخی  در  اما  برگشت  عادی  حالت  به  کشور 
کسب  قبل  هفته  سه  یا  دو  از  اروپایی  کشورهای 
و کارهایشان به حالت عادی برگشته و بازگشایی 
این  دیرتر  چه  هر  که  است  طبیعی  لذا  شدند 
بازگشایی ها صورت گیرد میزان ابتال مردم به این 
ویروس در این کشورها کمتر خواهد شد ولی پس 
از بازگشایی ها قطعا روند ابتال در آنها نیز افزایش 

پیدا خواهد کرد.
واکسن کووید ۱۹ امسال به دست مردم 

نمی رسد
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
واکسن  تولید  و  کشف  برای  مردم  انتظار  درباره 
کووید ۱۹ گفت: بعید است تا حدود ۸ ماه آینده، 
واکسن کووید ۱۹ کشف و تولید شود و مردم تا ۸ 
ماه دیگر منتظر واکسن کرونا نباشند و معموال باید 
بتوانند  تا  بگذرد  بیماری  یک  شیوع  از  سال  یک 

واکسن آن را تولید کنند.
از استاندار کرمان چه خبر؟

وی در خصوص آخرین وضعیت ابتالی استاندار 
به  کرمان  استاندار  اجتماعی  سیاسی،  معاون  و 
ویروس کرونا نیز به ایسنا گفت: خوشبختانه حال 
عمومی استاندار کرمان و معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار خوب است و هر دو نفر در منزل 
در حال استراحت هستند و عالئم بیماری آنها نیز 

خفیف است.
به مردم اظهار کرد: مسایل  طباطبایی خطاب 
رعایت  همچنان  را  عمومی  و  فردی  بهداشت 
کنید و مهمانی ها را با تعداد کمتر و در فضای باز 
برگزار و اگر در داخل ساختمان مهمانی برگزار 
می کنند حتما پنجره باز و زمان برگزاری آن نیز 

کم باشد.

آگهی مزایده آگهی مزایده
این شرکت در نظر دارد نسبت به فروش ششدانگ عرصه و اعیان انبار خود واقع در سیرجان - منطقه ویژه اقتصادی سیرجان - بخش 
انبارها، به مســاحت عرصه ۲۶۲۰ مترمربع و ۸7۰ مترمربع انبار ســوله و انشعابات منصوبه اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ 
نشــر آگهی لغایت ۱۰ روز بعد در ســاعات اداری به منظور کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید و دریافت برگ شرایط و 

شرکت عمران و توسعه شاهد )سهامی عام(فرم شرکت در مزایده با تلفن : 4۶۱۰۰۸۰۱ - ۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.

گزارش »کرمان امروز« از افزایش 2 تا 4 برابری قیمت مسکن و هزینه اجاره درکرمان و حکایت دغدغه مستاجران؛

آوارگی مستاجران در بحران کرونا

اشاره: 
افزایش نجومی قیمت اجاره بها در کرمان، مستاجران  را 
بازار  آشفته  وضعیت  این  نیست  معلوم  و  است  کرده  آواره 
است  درحالی  گرانی مسکن  این  دارد!  ادامه  تا کی  مسکن 
که طی ماه های اخیر ویروس منحوس کرونا، کسب و کار 
اقتصاد خانواده  انداخت و عمال  از رونق  عده ی بسیاری را 
ها را فلج کرد. حاال هم به لطف دالر، قیمت مسکن میدان 
خوبی برای تاخت و تاز پیدا کرده و در نبود نظارت ها، سیر 

صعودی قیمت ها شدت گرفته است. 
معموال افرادی که مستاجر هستند جزء قشر ضعیف جامعه 
هم  خود  معیشت  تامین  در  گاهی  که  شوند  می  محسوب 
مانده اند وبا این تورم افسار گسیخته ای هم که در کشور 
حاکم است و به تبع استان کرمان را هم تحت تاثیر خود 
قرار داده ، بخش عمده ای  از درآمد افراد صرف اجاره بها 
می شود که این ظلمی آشکار است.  مسکن هم به عنوان 
اساسی ترین کاالی مورد نیاز خانوارها تلقی می شود؛ زیرا 
غیر قابل جایگزین بوده و از سبد هزینه خانوار قابل حذف 
نیست. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که د رادامه  قابل 

مطالعه است.
بحران در بازار مسکن کرمان

طی یک دهه اخیر دوره های رکود و افزایش قیمت مسکن 
سوی  از  مشخص  برنامه  نبود  جمله  از  مختلفی  دالیل  به 
دولت، عدم اجرای قانون مالیات ها در حوزه مسکن، دست 
های پنهان دالالن در افزایش نرخ مصالح ساختمانی و گرانی 
های ناباورانه درهر متر مربع زمین، سیکل معمول دهه های 
اخیر خود را از دست داده است. مساله ای که درنهایت باعث 
بازار مسکن شده است و  آور قیمت ها در  افزایش سرسام 
این افزایش قیمت باعث شده تا بسیاری از مردم  به ویژه 
اقشار ضعیف و آسیب پذیر، توان خرید و حتی اجاره مسکن 

را نداشته باشند.
چند تن از مسئوالن کرمانی در هفته گذشته به این نکته 
قبل  سال  چهار  به  نسبت  مسکن  قیمت  که  کردند  اشاره 
مشاهدات  البته  که  است  شده  برابر  چهار  تا  دو  کرمان  در 
اینها  همه  اند.  کرده  رصد  هم  را  برابری   ۵ رقم  خبرنگاران 
در حالی است که مسکن جزو نیازهای اولیه مردم و به ویژه 
جوانان  اما  دارند  را  زندگی  تشکیل  قصد  که  است  جوانانی 
و  اجاره  منزلی  توانند  نمی  بدون شک  نبود درآمد  با  بیکار 

یا حتی رهن کنند.
در یکی از بنگاه های معامالتی امالک سطح شهر در حال 
گفتگو با صاحب بنگاه بودم که در بنگاه باز شد و زنی میان 

به دست  را  ای  سال در حالیکه دست پسر بچه پنج ساله 
گرفته بود وارد شد. او رو به صاحب بنگاه کرد و گفت دنبال 
خانه ای هست با ماهی ۵۰۰ هزار تومان اجاره بها . صاحب 
با این قیمت متاسفانه چیزی  بنگاه در پاسخ گفت: خواهر 
معامالتی  بنگاه  از  ناراحتی   با  زن  ندارم.  بالم  و  دست  در 
که  زمانی  کردم  معرفی  را  خودم  و  رفتم  جلو  شد.  خارج 
دنبال  به  خبرنگار  یک  عنوان  به  که  کرد  حاصل  اطمینان 
آنها هستم، گفت: من سال  و مطالبات  ها  انعکاس دغدغه 
اجاره  نرخ  اینکه  دلیل  به  امسال  ولی  هاست که مستاجرم 
از همیشه  بیشتر  برابرشده  دو  به سال گذشته  نسبت   بها 

تحت فشار هستم.

او افزود: سال گذشته مبلغ ده میلیون رهن و ۵۰۰ هزار 
تومان کرایه پرداخت می کردیم که امسال صاحبخانه شرط 
یک  پرداخت  و  رهن  تومان  میلیون  را ۱۵  داد  قرار  تمدید 

میلیون تومان کرایه اعالم کرده است.
این شهروند کرمانی عنوان کرد:  با توجه به اینکه همسرم 
کارگر است و دو فرزند دختر و یک فرزند پسر دارم، امکان 
پرداخت هزینه ای زندگی برای ما وجود ندارد؛ به هر حال 
تامین شهریه  برای  باید مبالغی را هم  زندگی خرج دارد و 
و  خدماتی  های  قبض  ذهاب،  و  ایاب  کرایه  وام،  مدارس، 
خوراک و پوشاک کنار بگذاریم. اگر قرار باشد نیمی از درآمد 
ما صرف اجاره بها شود که باید از بقیه بخش های زندگی 
انتظار  بزنیم.  را  مان   فرزندان  آینده  قید  و  بکشیم  دست  
داریم که مسئوالن نظارت  بیشتری داشته  باشند و از اقشار 
ضعیف که کمرشان زیر بار این گرانی ها خم شده حمایت 

کنند.
دوباره وارد بنگاه شدم و این بار مردی را که  به نظر می 
با  را  ملک خود  که  دارد  اصرار  و  است  خانه  رسید صاحب 
قیمت باالیی برای اجاره بگذارد، نظرم  را به خود جلب کرد 
و با او گفتگوی کوتاهی انجام دادم و دلیل این گران کردن 
ملکش را پرسیدم که چنین پاسخ داد: من شغل آزاد دارم 
که کسب و کارم به علت کرونا آسیب زیادی دید و دولت 
هم حمایت قابل توجهی از ما به عمل نیاورد در نتیجه برای 
جبران فشار اقتصادی ای که بر خانواده ام وارد شده مجبورم 

ملک  خود را قیمت بیشتری اجاره دهم. 
سخن آخر

همانطور که در این گزارش خواندید صحبت ها راجع  به 
بها و حتی خرید و فروش ملک زیاد است  مسکن و اجاره 
و هر کس از دید خود به آن می پردازد. اما آنچه که مسلم 
است در واقع هیچ نظارت و برخوردی در زمینه گران فروشی 
مسکن وجود ندارد در چنین شرایطی طبیعی است که هر 
کس هر قیمتی  که بخواهد را پیشنهاد می دهد و همیشه 
شاهد وضعیت آشفته بازار مسکن باشیم. برای کنترل تورم 
مسکن در کوتاه مدت باید  با گران فروشی و احتکار زمین 
از خانه های خالی مورد  مالیات  اخذ  و بحث  برخورد شود 

توجه قرار بگیرد.

  قیمت مسکن و اجاره بها در کرمان نسبت به چهار سال قبل دو تا پنج برابر شده است. 
افزایش نجومی قیمت اجاره بها در کرمان، مستاجران را آواره کرده است و معلوم نیست این 
وضعیت آشفته بازار مسکن تا کی ادامه دارد! این گرانی مسکن درحالی است که طی ماه های 
اخیر ویروس منحوس کرونا، کسب و کار عده ی بسیاری را از رونق انداخته و عمال اقتصاد 
خانواده ها را فلج کرده است. این روزها هم به لطف دالر، قیمت مسکن میدان خوبی برای 

تاخت و تاز پیدا کرده و در نبود نظارت ها، سیر صعودی قیمت ها شدت گرفته است و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی



چهار سه شنبه 10 تیرماه 8/1399 ذی القعده 1441/ 30 ژوئن 2020/سال بیست و پنجم شماره 3229
فرهنگ و ادب

رضاقلی  هدایت و تذکره نویسی در دوران قاجاریه 

یادی از مجتبی مینوی؛ تصمیِم بزرگ استاِد نام دار 

سرویس ادبی کرمان امروز
 

رضاقلی خان هدایت طبرستانی ملقب به َلِ باشی ادیب، 
منصب  وجود  با  که  بود  قاجار  دوران  تذکره نویس  و  شاعر 
و  تدریس  و  تحصیل  از  لحظه ای  هرگز  سیاسی،  جایگاه  و 
و  علم  در  تاثیرگذار  و  ماندگار  آثاری  و  نماند  غافل  تالیف، 

ادب، فرهنگ و تاریخ از خود به یادگار گذاشت.
حوزه های  در  شده ای  شناخته  نام های  هدایت  خاندان 
از جمله  این کشور هستند که  ادبیات  فرهنگ، سیاست و 
آنها می توان از مهدی قلی خان هدایت و صادق هدایت نام 
برد. هدایت ها از اخالف رضا قلی خان هدایت طبرستانی به 

شمار می روند.  
تولد و خانواده

رضاقلی خان هدایت در ۱۸ خرداد ۱۱۷۹ خورشیدی در 
تهران چشم به جهان گشود. خودش تاریخ و ساعت والدتش 
الفصحا در بخش سوم مجلد دوم چنین می  را در مجمع 
نویسد: والدت مولف فقیر، رضا قلی المتخلص به هدایت بن 
محمد هادی در پانزدهم محرم الحرام سنه  ۱۲۱۵ در شهر 
تهران، حدوث یافته والدم را مسقط الراس )زادگاه( چارده 

کالته از ملک هزار جریب بوده است.
پدرش آقا هادی پسر اسماعیل کمال و نسبش به کمال 
خجندی می رسیده است. پدرش نزد جعفر قلی خان پسر 
مرگ  از  پس  و  کرد  می  قاجار خدمت  محمد حسن خان 
وی به خدمت آقا محمد خان قاجار درآمد و هنگام کشته 
شدن آقا محمد خان به زیارت کربال رفت و در آغاز به تخت 
نشستن فتحعلی شاه در زمره دولتیان شاه قرار گرفت. در 
سال تولد فرزند در سفر خراسان بود و چون خبر تولد فرزند 

را شنید، او را )رضا قلی( نام نهاد.

محمد هادی در ۱۲۱۷ قمری تحویل دار و صاحب جمع 
کل دیوان فارس شد و مالزمت شاهزاده حسینعلی میرزا، 
فرمانروای فارس را پذیرفت و در ۱۲۱۸ قمری درگذشت، 
رفت.  خویشاوندانش  نزد  بابُل  به  مادرش  با  خان  رضاقلی 
سپس همراه با مادرش به شیراز عزیمت کرد و دوران جوانی 
خود را در این شهر گذراند تا اینکه مادرش هم در تشرف 

به مکه درگذشت.
تحصیل و شعر

رضا قلی خان پس از مرگ مادرش، نزد محمد مهدی خان 
متخلص به )شحنه( به تحصیل پرداخت و از دوران کودکی 
به مدد ذوق و طبع خدادادی به سرودن شعر روی آورد. در 
جوانی به خدمت فرمانفرما و فرزندان وی درآمد و محبت 

و حمایت ها دید و از نوازش شجاع السلطنه، برخوردار بود.
دریافت عنوان ملک الشعرایی از فتحعلی شاه

هدایت در سفر فتحعلی شاه به فارس در شیراز به خدمت 
شاه رسید و مورد توجه وی واقع شد و چون فتحعلی خان 
صبا ملک الشعرای دربار درگذشته بود، فتحعلی شاه عنوان 
بازگشت فتحعلی  اما به هنگام  او داد  الشعرایی را به  ملک 
شاه به تهران به علت بیماری نتوانست به تهران سفر کند تا 
اینکه در ۱۲۵۴ قمری از طرف فرمانفرمای فارس، فریدون 
میرزا به تهران فرستاده شد و در خانه حاجی میرزا آقاسی 
اقامت گزید و به حضور محمد شاه رسید و در  صدراعظم 
شمار مقربان و ملتزمان درگاه وی درآمد و تربیت فرزند او 
یعنی عباس میرزا به عهده وی سپرده شد. به این صورت 
اعتبار و شوکت خاصی به دست آورد و از محارم درگاه به 
شمار می رفت تا اینکه برای تربیت مظفرالدین میرزا ولیعهد 

به آذربایجان مهاجرت کرد.
کناره گیری از خدمت

بعد  بود،  آمده  تهران  به  آذربایجان  از  که  خان  قلی  رضا 
به  بزرگان و شاهزادگان  از درگذشت محمد شاه به همراه 

استقبال ناصرالدین شاه که به همراه امیرکبیر از تبریز جهت 
در  و  شتافت  آمد،  می  تهران  به  سلطنت  تخت  به  جلوس 
شد  مامور  مقرر  خدمت  به  و  رسید  شاه  حضور  به  تهران 
نشینی  گوشه  و  گرفت  کناره  خدمت  از  مدتی  از  بعد  اما 

اختیار کرد.
بازگشت به خدمات دولتی

هدایت که از خدمت کناره گیری کرده بود، بار دیگر او را 
به خدمت دربار فراخواندند و مامور شد تا به عنوان سفیر 
به خوارزم برود. مدتی در آنجا بود که معاونت وزیر علوم و 
معارف و نیز ریاست مدرسه دارالفنون را برعهده او گذاشتند. 
حدود ۱۵ سال این منصب را در اختیار داشت که در آنجا 
تدریس  و  تالیف  به  خارجی  و  ایرانی  دانشوران  از  جمعی 
مشغول بودند. برتلس مستشرق شهیر روس درباره رضاقلی 
خان می نویسد: نه تنها دارالفنون بلکه هر موسسه آموزش 
اروپایی نیز می توانست به داشتن چنین مدیر و سرپرستی 

افتخار کند.
تالیفات

"مجمع الفصحا« یکی از کتاب های رضاقلی خان هدایت 
است که مظاهر مصفا آن را تصحیح کرده است. این تذکره 
شاعران  از  تن   ۷۰۰ از  بیش  آثار  و  احوال  ترجمان  شامل 
ایران و در اصل آخرین و جامع ترین تذکره شاعران فارسی 
به عالوه مقدمه ای  باب  زبان است که در ۲ جلد و چهار 
در باب شعر و شاعری و سبب تالیف، مدح ناصرالدین شاه، 
مولف  احوال خود  در  ای  موخره  البته  و  او  و شعر  ترجمه 

تقسیم شده است.
 ۶ شامل  که  است  هدایت  دیگر  کتاب  العارفین«  "ریاض 
 ۴۵ در  و  است  جلد  یک  و  فردوس  یک  روضه،   ۲ گلبن، 
سالگی مولف به پایان رسیده این کتاب در احوال عارفان، 
فاضالن، حکیمان، فقیران، عالمان و شاعران متاخر و معاصر 
سلوک،  به  را  مولف  شوق  و  است  درآمده  تحریر  رشته  به 

تصوف و عرفان را نشان می دهد و تمایلش را به عزلت و 
پرهیز از جاه، مال و مالزمت پادشاهان به تصویر می کشد.

امیرکبیر  خواهش  به  را  خوارزم«  نامه  »سفارت  هدایت 
نوشت. این کتاب شرحی بر دوران سفارت هدایت بر خوارزم 
)مرآت  دوم  جلد  که ضمیمه  بود  شاه  ناصرالدین  طرف  از 

البلدان( ناصری چاپ شده است.
کتاب دیگر هدایت »فرهنگ انجمن آرای ناصری« است. 
متن کتاب مشتمل بر ۲۴ انجمن است و یک مقدمه و در 
پایان، برخی از کنایات و استعارات فارسی و عربی با شواهد 

آنها از اشعار فصحا و بلغا، ثبت شده است.
  سه جلد آخر »روضه الصفا« نیز از رضاقلی خان هدایت 
است. کتاب »روضه الصفا« که بخش عمده آن را میرخواند 
تألیف کرد و نوه دختری اش به نام غیاث الدین خواندمیر 
آن را به پایان رساند و رضاقلی خان هدایت نیز با افزودن 
تکمله ای به نام »روضه الصفای ناصری« آن را ادامه داده 
تا  از دوران صفویه  افزود که  است. هدایت سه جلد بر آن 
عبارت  به  را شامل می شود.  قاجار  شاه  ناصرالدین  دوران 
دیگر وی تاریخ صفویه را تا انقراض افشاریه نوشته و احوال 
اعیان، علما و صنعتگران آن عصر را نیز به اختصار و بدون 
تتبع کافی گردآوری کرد و جلد هشتم نامیده و تاریخ قاجار 
را تا جلوس ظل السلطان جلد نهم و از محمدشاه تا ۱۲۷۴ 
قرار داده  ناصری است، جلد دهم  اوایل عهد  را که  قمری 
لطایف  همچون  دیگری  تالیفات  وی  از  همچنین  است. 
تحریر  رشته  به  نیز   ... و  البالغه  مدارج  نژادنامه،  المعارف، 

در آمده است.
سرانجام

از بازگشت به  سرانجام این دانشمند پرکار و بزرگ پس 
بیماری سخت  و تحمل  زندگانی در عزلت  و مدتی  تهران 
در هشتم تیر ۱۲۵۰ خورشیدی در تهران چشم از جهان 

فروبست و در مسجد هدایت به خاک سپرده شد.

سرویس ادبی کرمان امروز
 

و  تاریخ پژوه  و  ادبیات  بدیل  بی  استاد  مینوی،  مجتبی 
نویسندۀ نام دار ایرانی است.

این  به  آمد.  دنیا  به  سامرا  شهر  در   ۱۲۸۲ بهمن   ۱۹ او 
بود که در  ای  او عیسی شریعتمداری، طلبه  پدر  خاطر که 
سامره نزد محمدتقی شیرازی تحصیل می کرد و مجتبی نیز 
تحصیالت مقدماتی خود را در این شهر انجام داد. در سال 
۱۲۹۰ به همراه خانواده به ایران بازگشت و به ادامه تحصیل 
متوسطه  تحصیالت  پرداخت.  افتخاریه  و  امانت  مدارس  در 
را در دارالفنون گذراند و با برخی شخصیت های ادبی آینده 

نظیر صادق هدایت هم درس بود.
در سال ۱۲۹۸ در پی انتصاب پدر به ریاست عدلیه رشت، 

به همراه خانواده به آن شهر عزیمت کرد.
از سال ۱۲۹۹ به تحصیل در دارالمعلمین پرداخت. در سال 
۱۳۰۲ در پی اشتغال پدر در مجلس شورای ملی به تهران 
عنوان  به  ملی  شورای  مجلس  در  سال  همان  از  بازگشت. 

تندنویس به مدت ۲ سال مشغول کار بود.
پروفسور  نزد  را  پهلوی  زبان  آموزش  دوره  همین  در 
هرتسفلد آلمانی آغاز کرد. مجتبی مینوی طی سال های بعد 

با محمدعلی فروغی و حسن تقی زاده آشنایی یافت.
در سال ۱۳۰۷ به ریاست کتابخانه معارف منصوب شد که 

بعدتر کتابخانه ملی نام گرفت.
نقد  روش  و  شد  آشنا  قزوینی  محمد  با  دوره  همین  در 
برای   ۱۳۰۸ سال  در  فراگرفت.  او  نزد  را  متون  تحقیقی 
در  ایران  سفارت  در  محصلین  سرپرستی  دفتر  در  اشتغال 

لندن به انگلستان عزیمت کرد. طی سال های بعد به تکمیل 
آموزش زبانهای انگلیسی و فرانسه پرداخت و طی دوره اقامت 
اروپایی  به نام  خاورشناسان  از  تعدادی  با  اروپا  در  چندساله 

آشنایی پیدا کرد.
بازگشت و در تهیه و چاپ دورهٔ  ایران  به  در سال ۱۳۱۲ 
شاهنامه توسط کتابفروشی بروخیم شرکت کرد و همچنین با 

محمدعلی فروغی در تهیه خالصهٔ شاهنامه همکاری داشت.
در  فردوسی  هزاره  بین المللی  کنگره  در   ۱۳۱۳ سال  در 
تهران حضور داشت و با بسیاری از خاورشناسان اروپایی که 

به ایران آمده بودند آشنا شد.
سال   ۱۵ طی  و  رفت  انگلستان  به  مجدداً  سال  همان  در 
بعدی بیشتر در انگلستان اقامت داشت. اقامت طوالنی او در 
این کشور موجب شد که با تعدادی از خاورشناسان سرشناس 
چون والدیمیر مینورسکی، دنیسن راس، هارولد بیلی و والتر 

هنینگ مراوده داشته باشد.
نفت  اوج گرفتن نهضت ملی شدن  با  چنان که گفته شد 
را قطع  بی بی سی  رادیو  با  او همکاری خود  در سال ۱۳۲۸ 
کرد و در پی دعوت به کار از سوی دانشگاه تهران به ایران 
از سال  ادبیات پرداخت.  بازگشت و به تدریس در دانشکده 
۱۳۳۱ مدتی ریاست تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ را داشت. 
که  یافت  مأموریت  تهران  دانشگاه  طرف  از   ۱۳۲۹ سال  از 
کتابخانه های  در  ترکیه، ضمن جست وجو  به  طی سفرهایی 
به  ترکی  و  و عربی  فارسی  بررسی کتب خطی  و  آن کشور 
خطی  کتب  از  تعدادی  از  میکروفیلم  تهیه  و  عکسبرداری 

بپردازد.
گزارشی از نتایج علمی این سفرها را در مقاالتی با عنوان 

»از خزائن ترکیه« در مجله دانشکده ادبیات تهران در سه 
شماره متوالی در سال ۱۳۳۵ منتشر کرد. طی همین دوران 
از هزار نسخهٔ خطی شد  از بیش  به تهیه میکروفیلم  موفق 
که در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می شود. از 
سال ۱۳۳۶ به مدت ۴ سال به سمت رایزن فرهنگی ایران 
در ترکیه منصوب شد. در همین سال در کنگره بین المللی 

خاورشناسان در استانبول حضور یافت.
در همین دوره عضویت در شورای عالی دانشگاه ها و شورای 
عالی سازمان اسناد ملی و عضویت پیوستهٔ فرهنگستان ادب 
و هنر ایران )از سال ۱۳۵۲( و مشاوره در بنیاد فرهنگ ایران 

را داشت.
در سال ۱۳۴۸ از دانشگاه تهران بازنشسته شد و در همان 
به عهده  را  فردوسی  شاهنامه  بنیاد  علمی  سرپرستی  سال 
مجتبی  استاد  داد.  ادامه  کار  این  به  عمر  پایان  تا  و  گرفت 
ایران و زبان  مینوی سرانجام و پس از یک عمر خدمت به 

پارسی در هفتم بهمن ۱۳۵۵ در ۷۳ سالگی درگذشت.
جای  بر  او  از  دستخطی  و  نداشت  ادعایی  او  همه  این  با 
ای،  باِل پشه  اندازۀ  به  اگر  نوشته است: »  مانده که در آن 
ایران، خدمت کرده باشم، زندگانی من  به تمدن و فرهنگ 

بیهوده نبوده است.«
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اهدای خون سالم، اهدای زندگی

روزانه خوانی

نوشتاری درباره "ژان ژاک روسو "و نقد فلسفه روشنگری

آشنایی با تاریخچه چای در ایران و جهان 

سرویس فرهنگی –ادبی کرمان امروز

آمد.  دنیا  به  ژنو  در   ۱۷۱۲ سال   در  روسو  ژاک  ژان 
که  بود  نظریه پرداز سیاسی  و  نویسنده  فیلسوف،  یک  او 
رمان هایش رهبران انقالب فرانسه را تحت تأثیر قرار داد.

او  بود.  منطق«  »عصر  پایان  نمایانگر  روسو  افکار 
سوق  جدیدی  مسیرهای  به  را  اخالقی  و  سیاسی  تفکر 
در  ابتدا  داشت.  انقالبی  هوای  و  حال  او  اصالحات  داد. 
موسیقی و سپس در سایر هنرها می شد ردپای تأثیرات 
او را دنبال کرد. او همچنین روی سبک زندگی مردم نیز 
تأثیر عمیقی گذاشت. روسو به والدین یاد داد که بیشتر 
به فرزندانشان توجه کرده و آن ها را به شیوه ای متفاوت 
او در دوستی و عشق، بیان احساسات را  آموزش دهند. 
چشم  و  می کرد  تشویق  مؤدبانه  کاری  محافظه  از  بیش 
مردم را به روی زیبایی های طبیعت گشود. روسو آزادی را 

تبدیل به یک آرزوی جهانی کرد.
 سال  های اولیه

بزرگ  پدرش  را  او  و  درگذشت  زایمان  حین  روسو  مادر 
کرد. پدر روسو به او یاد داده بود که باور کند شهر زادگاهش 
باستان  روم  یا  اسپارتا  اندازه  به  شکوهی  با  جمهوری  یک 
از خود داشت  بوده است. روسوی پدر درباره تصویری که 
نیز همین قدر باشکوه فکر می کرد. بعد از ازدواج کردن با 
کسی باالتر از سطح اجتماعی خودش، دردسرهایش شروع 
و به خاطر فشار مقامات مجبور به ترک ژنو شد تا به زندان 
خانواده  در  سال  شش  مدت  به  بعد  به  آن  از  ژان  نیفتد. 
مادری اش زندگی کرد و دائماً مورد تمسخر قرار می گرفت 
ژنو  از  در سن ۱۶ سالگی  پدرش  مانند  او هم  زمانی که  تا 

گریخت تا زندگی ماجراجویانه تری را پیش بگیرد.
روسو خوش اقبال بود و توانست خِیری در استان ساووا  
داد  پناه  او  به  خانه اش  در  وارن   دو  بارونس  کند.  پیدا 
به  بارونس  کرد.  استخدام  پیشکارش  عنوان  به  را  او  و 
که  کرد  او کمک  به  آموزشی  پیشرفت  زمینه  در  قدری 
این پسر جوان آموزش ندیده به یک فیلسوف، نویسنده و 

موزیسین تبدیل شد.
این زن که پسر ماجراجو را به یک فیلسوف تغییر داد، 
خود یک ماجراجو بود که با پسر باغبانشان به ساووا فرار 
می پرداخت.  پروتستانی  جوان  مردان  تربیت  به  و  کرده 
بود،  شده  روسو  معشوقه  زمانی که  حتی  او  اخالقیات 
همواره این فیلسوف را آشفته می کرد؛ اما به هر حال این 
زن صاحب ذوق، هوش و انرژی باالیی بود و این ویژگی ها 
را در روسو نیز بیدار کرد. این صفات برای فتح پاریس در 
زمانی که ولتر ایده های رادیکالی را ترویج داده بود بسیار 

الزم به نظر می رسید.
اندازه  به  و  رفت  پاریس  به  وقتی ۳۰ ساله شد  روسو   
کافی خوش اقبال بود که با مرد جوان دیگری دیدار کرد 
که به دنبال شهرت به پایتخت آمده بود. این جوان دنی 
دیده رو )Denis Diderot( بود. آن دو خیلی زود در 
مرکز گروه روشنفکران به موفقیت رسیدند. روسو در این 
جمع به لحاظ فکری یکی از اصیل ترین و قدرتمندترین 

افراد به شمار می رفت و سبک نوشتاری فصیحی داشت. 
اپرا نیز می نوشت و مورد تحسین  از نثر، برای  او جدای 
شاه لویی پانزدهم و دربار بود. در واقع در سن ۳۷ سالگی 
بود،  نامیده  »روشنگری«  را  نامش  که  چیزی  آن  روسو 
نوشته های  خاطر  به  دیده رو  زمان  آن  در  آورد.  به دست 
که  »اعترافات«  در  روسو  بود.  زندان  در  مذهبی اش  غیر 
در سال های آخر زندگی اش نوشت، به این نتیجه رسیده 
باعث  پیشرفت،  و  توسعه  جای  به  مدرن  روند  که  بود 
فساد مردم شده است. او در جای دیگری می گوید: تاریخ 

زندگی انسان روی زمین، تاریخی رو به زوال است.
این اثر جزو بهترین نوشته  ی روسو به شمار نمی آید اما 
سایه  دیگرش  نوشته های  تمام  روی  آن  مرکزی  هسته 
بازگشت  ایده  این  به  بارها  زندگی  او طی  است.  انداخته 
که که مردم ذاتاً خوب هستند ولی جامعه و تمدن آن ها 
را فاسد می کند. او نمی خواست به این نتیجه گیری برسد 
مسیر  می خواست  بلکه  است،  بد  تمدن  و  اجتماع  که 

اشتباهی که هر دوی آن ها پیش گرفته اند را شفاف کند. 
این ایده در زمان روسو موضوع غیرمعمولی نبود. بسیاری 
از نویسندگان کاتولیک برای مسیری که فرهنگ اروپا از 
کرده اند.  دلسوزی  ابراز  گرفته،  پیش  قرون وسطی  زمان 
البته آن ها در این ایده که مردم ذاتاً خوب هستند با روسو 

مخالف بودند.
 آغاز فلسفه مدرن و روشنگری

کارهای برجسته روسو از اواسط تا اواخر قرن هجدهم 
خلق شدند. با این حساب حداقل به لحاظ زمانی نیز باید 
اینکه  چند  هر  نامید.  روشنگری  متفکران  از  یکی  را  او 
ضد  یا  می گنجید  روشنگری  حیطه  در  روسو  افکار  آیا 
متفکران  اصلی  هدف  است.  بحث  مورد  هنوز  روشنگری 
از سنت،  تا  پایه و اساس به فلسفه بود  روشنگری دادن 
به  تبدیل  عبارتی،  به  شود.  مستقل  مذهب  یا  فرهنگ 
بپذیرد.  را  آن  بتواند  منطقی  انسان  هر  که  شود  چیزی 
ریشه  مدرن  فلسفه  تولد  در  پروژه  این  علم،  قلمرو  در 
رنه  هفدهم،  قرن  فیلسوف  به  زیادی  حد  تا  که  دارد 
دکارت پیوند می خورد. دکارت درباره امکان کشف هدف 
نوشته های خود  از  یکی  در  او  بود.  بدبین  غایی طبیعت 
تعمیم  از  مادی  جهان  می کند  ادعا   )Meditations(
در فضا شکل گرفته و این گستره تحت قوانین مکانیکی 
کار می کند که تنها به وسیله ریاضیات محض قابل درک 

است.
 طبیعت به مثابه اساس اخالقیات و فلسفه سیاسی
متافیزیک  و  علمی  مسائل  به  تنها  مدرن  فلسفه  حوزه 
همچنین  دوره  این  فیلسوف های  نمی شد.  محدود 
اخالقیات  برای  را  مشابهی  استدالل  شیوه  کردند  تالش 
این  رویکردهای  از  گیرند.یکی  کار  به  نیز  سیاست  و 
فیلسوفان توصیف انسان ها در »وضعیت طبیعت« بود؛ به 
عبارت دیگر آن ها تالش می کردند انسان را از تمام صفاتی 
اثر قواعد اجتماعی کسب می کند، پاک کنند. در  بر  که 
ذاتی  ویژگی های  برخی  به  بودند  امیدوار  آن ها  راه  این 
هستند.  بی تغییر  و  جهان شمول  که  یابند  دست  انسان 
مؤثرترین  به  می توانستند  آن ها  می افتاد،  اتفاق  این  اگر 

شکل های قانونی دولت دست یابند.
این  به  روسو  از  قبل  کسانی که  معروف ترین  از  نفر  دو 
الک«  »جان  و  هاب«  »توماس  بودند،  پرداخته  مقوله 
بودند. هاب اعتقاد داشت که انگیزه اصلی انسان ها عالیق 
شخصی آن ها بوده و وضعیت طبیعی آن ها بدون جامعه 
دیگری  برابر  در  شخص  هر  جنگ  جز  چیزی  متمدن 
بیشتر  و  بود  متفاوت  باره  این  در  الک  دیدگاه  نیست. 
نسبت  مردم  وظایف  کشیدن  به تصویر  برای  تمرینی  به 
به یکدیگر می ماند. این تعهدات به صورت حقوق طبیعی 
شامل حق زندگی، آزادی و مالکیت دسته بندی می شدند. 

روسو تحت تأثیر سنت قانون طبیعی مدرن نیز بود.
 گفتاری در زمینه علوم و هنرها

اعتبار رقم زد.  این کاری بود که برای روسو شهرت و 
آکادمی دیژون این سوال را مطرح کرد که »آیا بازیابی 
جواب  دارند؟«  را  اخالقیات  تزکیه  قصد  هنرها  و  علوم 
گفتار«  »اولین  بود.  محکم  نه  یک  سوال  این  به  روسو 
توانست جایزه بهترین مقاله آکادمی را از آن خود کند. 
یک  عنوان  به  روسو  از  نمونه  بهترین  احتماالً  کار  این 
روشنگری  پروژه  زیرا  است،  روشنگری«  »ضد  متفکر 
زمینه هایی  در  توسعه  روند  که  بود  ایده  این  اساس  بر 
مانند هنرها و علوم در واقع به خلوص اخالقیات هر فرد، 

اجتماع و سطوح سیاسی کمک می کند.
 آخرین دهه عمر

نوشتن  به  بیشتر  زندگی  آخر  سال  ده  در  روسو، 
قصد  بیشتر  و  پرداخت  زندگی اش  درباره  کتاب هایی 
کند.  مبرا  می زدند،  او  به  که  اتهاماتی  از  را  خود  داشت 
بر  بود که  »اعترافات«  این مدت  در  او  نوشته  مهم ترین 
اساس کتاب مشابهی با همین عنوان، نوشته »آگوستین 
مقدس« شکل گرفت. نوشته دیگر او »روسو، قاضی ژان 
ژاک« بود که در سال ۱۷۸۰ نوشته شد و آن هم هدف 
پاسخ به اتهامات مشخصی را داشت که دشمنانش به او 
با  قبل  کارهای  تند  احساسات  جایگزینی  از  بودند.  زده 
تغزلی لطیف و آرام، می توان حدس زد که او در سال های 

آخر عمرش توانسته صلح درونی اش را بازیابد.

سرویس فرهنگی – اجتماعی کرمان امروز

"چای" کلمه ای چینی است که در چین و شمال  لفظ 
با همان تلفظ  هند این لفظ را به کار می برند و ما تقریباً 

وارد زبان فارسی کرده ایم.
بار در چین در حدود پنج  اولین  براي  بوته چاي   اصل 
هزار سال پیش، شناخته شد که به تدریج عالوه بر خاصیت 
درماني، براي مصرف رنگ آمیزي به کار مي رفت. چاي که 
در چین به طور خودرو و طبیعي یافت مي شود بعد از مدتي 
به  بدن،  به  سالمتي  باز آورنده  و  مفرح  دم کرده،  به عنوان 
دربار پادشاهان و متمولین راه یافت؛ و حتي تا اواخر قرن 

گذشته از نوشیدني هاي تجملي و گران قیمت بوده است.
گفته اند.  زیادي  افسانه هاي  چاي  کشف  تاریخ  درباره 
از  یکي  بر  چین  امپراتوران  از  »یکي  مي گویند:  جمله  از 
نزدیکان خود غضب کرد و دستور داد او را از شهر بیرون 
کنند. آن شخص مدتي را در کوه و بیابان و در جنگل ها و 
بیشه ها سرگردان بود و در نتیجه، بسیار ضعیف و زردچهره 
شده بود. روزي درختي را دید، از غایت گرسنگي برگ آن 
را غذاي خویش ساخت و در اندک مدتي عالیم صحت در 
او ظاهر گردید و رنگ رخساره او باز و زیبا گردید. مخفیانه 
به شهر آمد و براي یکي از نزدیکان امپراتور احوال خود را 
نقل کرد و آن شخص به عرض رسانید. امپراتور او را احضار 
کرد و از دیدن صورت زیبا شده او متعجب شد و پس از 
جویا شدن علت آن، عده اي از پزشکان را مامور تحقیق در 

اطراف فواید این گیاه نمود".
 همچنین گفته اند: »روزي جمعي از اهالي ختا به شکار 
رفته بودند. گوشت یکي از شکارهاي خود را پخته در ظرفي 
ریخته و روي آن را با سرشاخه هاي بوته چاي پوشاندند و 
دو مرتبه به دنبال شکار رفتند. پس از آن که براي خوردن 
غذا جمع شدند، دیدند تمام گوشتها له شده و چون این 
امتحان  و  تحقیق  از  پس  آنها  گفتند،  اطبا  به  را  موضوع 
دانستند که برگهاي چاي، در هضم غذا و زود پختن گوشت 

و حبوبات موثر است".
و یک افسانه هندي هم مي گوید: »چاي از زمیني روییده 
که یکي از مرتاضان هند، پلک چشمش را با قیچي چید و 
به زمین انداخت. از خشم این که چرا روي هم آمده و او را 
به خواب برده است، و دوره ریاضتش را براي خواب نرفتن 

قطع نموده است".
 ژاپني ها همین مطلب را به بودا نسبت مي دهند.

میالدي  هفدهم  قرن  از  ایران  در  چاي  مصرف  سابقه 
چایخانه هایي  از  و خارجي ها  که جهانگردان  گزارش شده 
آنجا جمع شده،  گزارش داده اند که رجال و متمولین در 
چاي مي نوشیدند. در ضمن در همان قرن هفدهم میالدي 
تاجري اصفهاني که دامنه تجارتش تا هندوستان مي رسیده 
و اجناس این نواحي را به اروپا مي برد و مي فروخت، براي 
مفرح  نوشیدني  به عنوان  و  برد  اروپا  به  را  چاي  بار  اولین 
به آن »تِه« مي گویند،  لهجه جنوب هند  به  جدیدي، که 

به اروپاییان چشاند.

زراعت چاي بعد از چین، در هند و ژاپن، و از قرن نوزدهم 
میالدي به تمامي نقاط مختلف و مستعد دنیا توسعه یافت. 
پرنس  وقت،  دولت  دستور  به   ۱۸۸5 سال  در  روسیه  در 
وُرنتسف، در نواحي قفقاز شروع به کشت چاي کردند. ژاپن 
قرن  در  عثماني  و  آفریقایي،  کشورهاي  در  نهم،  قرن  در 
نوزدهم به چاي  کاري پرداختند. نهال هاي چاي در زمیني 
که خاک قرمز و مقداري آهن دارد و رطوبت زیاد در هوا 

باشد و سرماي کمتر از منهاي ده درجه نباشد، عمل مي آید 
که البته وجین و تقویت خاک و هرس، همه از عوامل اصلي 

این زراعت مي باشند.
چاي  گل  ولي  هستند،  خانواده  یک  از  کاملیا  و  چاي 
از  و  بهاره،  چین  از  چاي  بهترین  است.  سفید  و  کوچکتر 
دو برگ و یک غنچه برگ گرفته مي شود. هنگامي که گل 
فندق  مغز  اندازه  به  که  تخمي  سربرگ  شد،  تمام  چاي 

را مي توان در شرایط  آن  پدید مي آید که  و گرد  بزرگ 
مساعد کاشت و بوته جدیدي به دست آورد. هر بوته چاي 

تا یکصدسال عمر مي کند.
یک  به عنوان  چاي  تا  شد  سبب  کاشف السلطنه  کار 
ایران  در  نوشیدني ها  قبال  شود-  مصرف  ملي  نوشیدني 
عبارت بودند از: قهوه و قنداغ و انواع دم کرده هاي گیاهي، 
به مقدار کم  نوشیده مي شدند. چاي  به عنواني  که هرکدام 
نبود- و  بود در دسترس عموم  وارد مي شد و چون گران 
اگر درست عمل مي شد، اکنون ایران، که تقریبٌا بزرگترین 
مصرف کننده چاي در جهان است، از ورود چاي خارجي 

بي نیاز بود.
کاشف السلطنه  براي  زمان  آن  در  که  است  شعري  این 
عرضه  بازار  به  که  بهاره،  چاي  قوطي  روي  و  سروده اند 

مي شده، چاپ مي کرده اند:
است                تعیین  عمل  و  سعي  با  که  چاي  این  غرس 

کاشف السلطنه اش در خور هر تحسین است
الهیجان روضه رضوان شده زین طرفه گیاه                      

 خاصه اکنون که بهار آمد و فروردین است
معموال قوطي هاي چاي بسیار زیبا درست مي شده و اکثرا 
و  چیني  الک  آن،  چیني  جنس  که  است  بوده  چوب  از 
نقاشي داشت و جنس هندي آن، منبت کاري رنگین بود. 
به اصطالح روسي »گیروانکه« مي گفته اند  وزن آن را هم 
چاي  قوطي  کوچک ترین  و  است  گرم   4۰9.5 معادل  که 

یک گیروانکه بود.

آگهی مزایدهآگهی مزایده
آگهی دعوت سهامداران جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی 

ساالنه صاحبان سهام شرکت هواپیمایی ماهان )سهامی خاص( به شماره ثبت 
2734 کرمان و شناسه ملی 10630109079

آگهی مزایده اجاره امالک تجاری و مدارس متروکه مدیریت 
آموزش و پرورش شهرستان زرند 

بدین وســیله از کلیه صاحبان سهام شــرکت هواپیمایی ماهان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۷۳4 و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰9۰۷9 یا نمایندگان 
قانونی آنها دعوت به عمل می آید در جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت که از ساعت 9 تا ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳99/4/۳۱ که 
در محل اقامتگاه قانونی شرکت به آدرس کرمان - بلوار جمهوری اسالمی - انتهای بلوار حجاج دفتر مرکزی طبقه همکف کدپستی ۷۶۱۸9۱۱۷۱۱ 

برگزار می گردد حضور بهم رسانند: 
دستور جلسه عبارت است از:   ۱ـ انتخاب بازرسین شرکت 

۲- انتخاب روزنامه های کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 
۳ـ تصویب ترازنامه، صورت سود و زیان )صورتهای مالی( سال ۱۳9۸ شرکت 

مقام دعوت کننده 
هیات مدیره شرکت هواپیمایی ماهان 

مدیریــت آموزش و پرورش شهرســتان زرنــد در نظر دارد امالک تجاری و مدارس متروکه مازاد بر نیاز خود واقع در مناطق مختلف شهرســتان را 
از طریق مزایده با شــماره مزایده 5۰99۰49۸۷۰۰۰۰۰۱ به مدت سه ســال به صورت اجاره واگذار نماید متقاضیان می توانند به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرس )setadiran.ir( مراجعه و ثبت نام نمایند.
شرکت در مزایده فقط از طریق سامانه مذکور امکانپذیر خواهد بود.

مهلت شرکت در مزایده از تاریخ 99/۰4/۱۰  لغایت 99/۰4/۲۱ می باشد.
هزینه نشر آگهی و کارشناسی امالک بر عهده برندگان مزایده می باشد.
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قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

خبر

جزئیات مصوبه مهم دولت برای حمایت از مستاجران
معاون وزیر راه وشهرسازی جزییات مصوبه دولت برای 

حمایت از مستاجران را اعالم کرد.
دوره  در  مستاجران  از  برای حمایت  دولت  مصوبه  طبق 
شیوع کرونا هیچ مالکی حق افزایش نرخ اجاره بیشتر از 
25 درصد در تهران و 20 درصد در سایر شهرها را ندارد. 
مصوبه مهم تر این است که تمام قراردادها تا یک سال با 
همین میزان افزایش قیمت تمدید می شوند و موجر حق 

فسخ را ندارد مگر به چند دلیل محدود.
محمود محمودزاده در این باره توضیح داد: این دو مصوبه 
به اجرا می رسد و ضمانت اجرای آن عدم صدور حکم 

تخلیه برای مستاجران است.
وی ادامه داد: طبق مصوبه قراردادهای اجاره تمدید شده 

تلقی می شود.
محمودزاده تاکید کرد: البته تمدید خودکار قراردادهای 
اجاره چند شرط دارد. اول اینکه اگر مستاجر در دوران 
اجاره به تعهداتش عمل نکرده و باعث ضرر و زیان مالک 
شده بود، مشمول این مصوبه نمی شود و باید تخلیه کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: دومین شرط این است 
فروخته  رسمی  صورت  به  را  خود  واحد  مالک،  اگر  که 
باشد دو ماه از تاریخ فروش مستاجر مهلت دارد که واحد 

را تخلیه کند.
وی با بیان اینکه تمام قراردادها از جمله اجاره ثبت می 
شوند و باید کد رهگیری برای آن صادر شود، ادامه داد: 
این سه موضوع مهم ترین مصوبات دولت برای بازار اجاره 

بوده است که به طور کامل اجرایی خواهد شد.

این  از  پس  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  محمودزاده 
قرارداد  تاریخ  که  حالی  در  تواند  می  مستاجر  مصوبات 
ان به اتمام رسیده، به رغم خواسته مالک، واحد را تخلیه 
می  تلقی  شده  تمدید  قراردادها  تمام  کرد:  اظهار  نکند، 
شوند مگر اینکه مستاجر مشمول ان دو شرط گفته شده 

نباشد.
معاون امور مسکن و ساختمان با بیان اینکه هیچ مالکی 
نمی تواند مستاجر را وادار به تخلیه واحد کند، اظهار کرد: 
اگر مستاجر افزایش نرخ حداکثر 25 درصدی در تهران و 
20 درصد در سایر شهرها را نپذیرد و به تعهدات قرارداد 
سال گذشته پایبند نبوده باشد، باید نسبت به تخلیه واحد 
اقدام کند در غیر این صورت با پشتیبانی مراجع قضایی از 

مستاجر، قرارداد تمدید می شود.
وی تاکید کرد: اگر مستاجر شامل تمام این شروط گفته 
تخلیه  به  وادار  را  مستاجر  تواند  نمی  مالک  باشد،  شده 
کند و مراجع قضایی هم حکم تخلیه برای مستاجر صادر 

نمی کند.
محمودزاده گفت : این شرایط تا زمان پایان کرونا ادامه 

خواهد داشت.
معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه این مصوبات امروز 
یک موضوع جهانی است و در بسیاری از کشورها قرار بر 
این شده که بدون افزایش قیمت قراردادها تمدید شده 
تلقی شوند، اظهار داشت: در کشورهای عضوOECD به 
غیر  انتقاالت  و  نقل  و  تخلیه مسکن  کرونا  دلیل شرایط 
مجاز اعالم شده است. بنابراین این شرایط جدید در بازار 

یک موضوع جهانی برای پیشگیری از شیوع کرونا است و 
فقط مختص بازار مسکن کشور ما نیست.

وی ادامه داد: البته همانطور که گفته شد در این کشورها، 
تمدید اجاره بدون افزایش قیمت است اما از آنجایی که 
دو  منافع  رعایت  برای  هستیم  مواجه  تورم  با  ایران  در 
افزایش نرخ 25 درصد و 20 درصد  طرف قرارداد بحث 

مطرح شده است.
به  قانون  را  اجازه  این  امروز  از  کرد:  تاکید  محمودزاده 
مستاجران داده است که افزایش نرخ بیش از 25 درصد 

تمام  حاکمیت  نکنند.  تخلیه  هم  را  واحد  و  نپذیرند  را 
قراردادهای اجاره را تمدید کرده است. اگر اختالفی بین 
موجر و مستاجر رخ دهد در شرایطی که مستاجر تمام 
قضایی  مراجع  قطعا  باشد،  داشته  را  شده  گفته  شروط 

حکم را به نفع مستاجر خواهد داد.
معاون وزیر راه وشهرسازی اظهار داشت : هیچ راهی برای 
دور زدن این مصوبات وجود ندارد و موجران نمی توانند 
قرارداد صوری فروش ارائه کنند تا به این بهانه مستاجر 

واحد را تخلیه کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید 
اگر در  با هیچ کسی شوخی ندارد، هشدار داد:  اینکه، کرونا  بر 
به  باشیم،  مواجه   ۱۹ کووید  اپیدمی  زیاد  شدت  با  گرما  فصل 
طور قطع در فصل های سرد سال و همزمانی کرونا و آنفلوآنزا با 

مشکالت جدی تری روبه رو خواهیم شد.
علی  دکتر  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  نقل  به 
 ۱۹ کووید  به  مبتالیان  آمار  افزایش  به  اشاره  با  پیرصالحی 
با  از اوایل اسفندماه سال ۱۳۹۸  خاطرنشان کرد: با شیوع کرونا 
با  ادامه  در  و  بودیم  مواجه  بیماری  این  اپیدمی  گسترده  موج 
بهداشتی  های  پروتکل  به  توجه  و  پیشگیرانه  تمهیدات  اجرای 

آمار مبتالیان به پایین ترین حد خود رسید.
وی با اشاره به گسترش شیوع کرونا، طی روزهای اخیر افزود: در 
حال حاضر با عادی تلقی کردن شرایط از سوی مردم و مسئوالن 
در بسیاری از بخش های بیمارستان ها شاهد موج گسترده شیوع 
این که  بر  تاکید  با  این متخصص داخلی  بیماری هستیم.  این 
بیمارستان ها و مراکز درمانی ناگزیرند بیمارانی غیر از بیماران 
کرونایی را پذیرش کنند، خاطرنشان کرد: بخش درمان ناگزیر باید 
به حالت قبلی خود بازگشته و درمان های دیگر را در باالترین 

سطح به مردم ارائه دهد.
پیرصالحی افزود: در اسفندماه بیشترین ظرفیت بیمارستان ها به 
بیماران مبتال به کرونا اختصاص یافت ولی در حال حاضر نمی 
توانیم از سایر بیماران غفلت کنیم؛ به طور مثال بیماران مبتال 
به سرطان یا فردی که دچار سکته قلبی شده اند، باید خدمات 

اورژانسی را دریافت کند.
وی ضمن ابراز تاسف از باالرفتن تعداد مبتالیان و در ادامه افزایش 
مرگ و میرهای ناشی از کرونا خاطرنشان کرد: طوالنی شدن و 
مزمن شدن سیر اپیدمی کرونا باعث شده تا مردم نکات ایمنی را 

مورد توجه قرار ندهند.
پیرصالحی نتیجه سفر، رفت و آمدهای غیرضروری و عدم توجه 

به توصیه های بهداشتی را مهمترین عامل افزایش آمار مبتالیان 
با گرم شدن هوا و میل مردم به  به کووید ۱۹ دانست و گفت: 
رفتن به مسافرت و تردد در سطح شهر بسیاری از بیمارستانها 

مملو از بیماران کرونایی شده است.
وی اظهار داشت: هر چه از زمان اپیدمی کرونا می گذرد، عالئم 
بیماری کرونا با شکل های مختلف بروز می کند چرا که ویروس 
به صورت طبیعی دچار تغییرات می شود بنابراین ممکن است 
شدت  با  برخی  در  و  شدیدتر  بیماران  برخی  در  بیماری  عالئم 

کمتری نمایان شود.
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  این  گفته  به 
بهشتی، بیماری تنفسی همچنان از مهمترین نشانه ها و عوارض 

ابتال به کروناست.
وی با تاکید بر این که کرونا با هیچ کسی شوخی ندارد هشدار 
داد: اگر در فصل گرما با شدت بسیار زیاد اپیدمی مواجه باشیم 
با  آنفلوآنزا  و  کرونا  همزمانی  و  سال  سرد  های  فصل  در  قطعا 
و  بحران شدیدتر  با  و  بود  رو خواهیم  روبه  تری  مشکالت جدی 

پیچیده تری نسبت به قبل شاهد خواهیم بود.
ها  توصیه  رعایت  با  کرد:  بیان  مردم  به  داخلی  متخصص  این 
ی بهداشتی، سفر نرفتن و کاهش تردد و رفت و آمد می توان 

اپیدمی کرونا را به میزان قابل توجهی کنترل کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در بخش 
افزود:  و  شد  خواستار  را  غیرضروری  تجمعات  از  پرهیز  دیگری 
عروسی، عزا و مراسم هایی که بصورت اجتماعی برگزار می شود 

باید به طور کلی تاپایان ریشه کنی کووید ۱۹ لغو شود.
وی با اشاره به این که دولت ها و مردم ناگزیر هستند برای برطرف 
کردن احتیاجات ضروری زندگی عادی داشته باشند توضیح داد: 
در تمام دنیا فعالیت ها تقریبا به حالت عادی برگشته، به هیچ 
حبس  ها  خانه  در  که  کرد  مجبور  را  مردم  توان  نمی  عنوان 
شوند ولی مردم می توانند زمانی که از منزل خارج می شوند با 

تمهیدات ویژه در اجتماع حضور پیدا کنند.
فاصله  رعایت  و  بهداشتی  اصول  به  توجه  ادامه  در  پیرصالحی 
گذاری اجتماعی را راه حل مناسبی برای مبارزه با کرونا دانست 
مالحضات  رعایت  و  نرفتن  مسافرت  یکسال  قطعا  داد:  ادامه  و 
گرفتن  نادیده  ولی  کند  نمی  وارد  فرد  به  ای  صدمه  بهداشتی 
توصیه ها انجام رفتارهای مخاطره آمیز می تواند به شدت مردم 
افزود: در بحران کرونا سفر  با بحران روبرو کند. وی  و جامعه را 
رفتن جز آلوده تر کردن مسیر سایر شهرها و استانها آورده دیگری 

نخواهد داشت.
خطرناکی  آگهی  پیش  را  کرونا  به  مبتالیان  آمار  باالرفتن  وی، 
برای بحران پیش رو در پاییز و زمستان دانست و ادامه داد: فصل 
تابستان و گرمای محیطی فرصت مناسبی برای کاهش بحران 

کروناست.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در ادامه، 
بر ضرورت غربالگری در محیط های کاری برای پیشگیری از کرونا 

تاکید کرد.
وی با اشاره به این که کرونا بیماری نوظهوری است، تاکید کرد: 
هنوز مطالعات و دانش بشر به قطعیت نمی تواند عوارض بعدی 
نمایان کند. هنوز هیچ داروی شناخته  بهبودی  از  را پس  کرونا 
شده ای برای درمان کرونا وجود ندارد و تمامی مواردی که برای 
درمان بیماران مبتال به کرونا انجام می شود فقط مطالعه است و 

هنوز اجماع جهانی برای مقابله با این ویروس وجود ندارد.
پیرصالحی با بیان این که کرونا از هیچ قانونی تابعیت نمی کند، 
هر  راحتی  به  تواند  می  و  شناسد  نمی  جوان  پیرو  کرونا  افزود: 

فردی را با هر سن و سالی درگیر کند.
وی خاطرنشان کرد: ویروس کرونا در طبیعت وجود دارد و باید 
ضمن رعایت توصیه ها، پرهیز از رفتارهای وسواس گونه و ترس 
بی مورد تالش کنیم تا زمان کشف واکسن و داروی موثر، به این 

ویروس مهلک مبتال نشویم.

همزمانی کرونا و آنفلوآنزا در کمین است

کرونا، حداقل یک نیرو 

در مشاغل را اخراج کرد!
در دوران ابتدایی شیوع ویروس کرونا که با کاهش فعالیت  کسب و 
کار و افزایش هزینه ها همراه بود، ۳0 درصد مشاغل در اسفندماه و 

فروردین ماه حداقل یک نفر را اخراج کردند.
با شیوع ویروس کرونا و آنچه که از اسفندماه شدت گرفت به تدریج 
با توجه به محدودیت هایی که اعمال شد، به طور طبیعی بسیاری 
نیمه  یا  و  تعطیل  برخی  که  آسیب شدند؛گونه ای  دچار  مشاغل  از 
تعطیل شده و به تبع آن درآمدی وجود نداشت که بتواند بابت هزینه 
حقوق و دستمزد پرداخت کنند، از این رو در آن برهه برخی کسب و 
کارها دست به تعدیل نیروهای خود زدند و یا این که پرداخت حقوق 

و دستمزد آنها را تا برگشتن به شرایط عادی متوقف کردند.
در رابطه با وضعیت نیروی کار در دوره سه ماهه اسفند تا اردیبهشت 
سوی  از  بررسی  داشت،  همراه  به  را  مشاغل  تعطیلی  که  ماه 
از  نشان می دهد ۳0 درصد  ایران صورت گرفته که  آمار  پژوهشکده 
این  که  کردند  تعدیل  را  نفر  یک  حداقل  اقتصادی  بخش های  کل 
موضوع در اردیبهشت ماه کمتر شده و هفت درصد کسب و کار اقدام 

به تعدیل حداقل یک نفر از نیروهایشان کرده اند.
در بین بخش های کسب و کار در دوماه اسفند و فروردین در حوزه 
از  درصد   ۴۳.۴ کشاورزی  و   ۳۱.۳ خدمات  و   22.۶ معدن  و  صنعت 

کسب وکارها حداقل یک نفر را تعدیل نیرو داشته اند.
این در حالی است که در جریان اجرای بسته های حمایتی از کسب 
و کارهای آسیب دیده، یکی از شرایط پرداخت تسهیالت این بود که 

واحد مورد نظر نیرویی را اخراج نکرده باشد.
که  بود  زمانی  اردیبهشت ماه  پایان  تا  اسفندماه  زمانی  دوره  در  اما 
با توجه به اهمیت کاهش تردد و تجمع برای کنترل ویروس کرونا 
موضوع دورکاری در بین کارکنان و مشاغلی که امکان آن را داشتند 
طوری  کارکنان  برای  را  شرایط  دولت  حتی  و  شد  اجرایی  و  مطرح 
فراهم کرد که به صورت یک سوم و یا در برهه ای تا دو سوم در محل 

کار خود حاضر می شدند.
براین اساس در بازه زمانی اسفندماه و فروردین ماه در 25 درصد از کل 
بخش های کسب و کار حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کرده و در 

اردیبهشت ماه حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کرده اند.
همچنین در اسفندماه و فروردین ماه ۱5۸ درصد و در اردیبهشت ماه 
۳.۹ درصد از کل بخش های کسب و کار حداقل یک نفر غایب موقت 

داشته است.
انسانی  نیروی  به خدمت گرفتن  با  رابطه  بررسی در  در دوره مورد 
و  اسفندماه  در  درصد  هشت  کار  و  کسب  بخش های  کل  در  نیز 
و  گرفته  کار  به  جدید  انسانی  نیروی  نفر  یک  حداقل  فروردین ماه 
در اردیبهشت ماه ۱۱.۳ درصد حداقل یک نفر نیروی انسانی جدید 

استخدام کرده است.
اما در دوران کرونا ساعت کاری در اغلب مشاغل دستخوش تغییراتی 
شد و در بین کارکنان نیز با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا حداقل 

یک ساعت از زمان کاری کاسته شد.
افزایش  مورد  در  آمار  پژوهشکده  گزارش  که  است  در شرایطی  این 
که  می دهد  نشان  کار  و  کسب  بخش های  کل  در  کاری  ساعت 
در  درصد   ۸.۷ همچنین  و  فروردین ماه  و  اسفندماه  در  درصد   ۷.۹

اردیبهشت ماه حداقل یک ساعت افزایش کاری داشته است.

سوءظن مرگ بار به  خاطر غذا  پختن!

برای  غذا پختن  خاطر  به  همسرش  به  مرد  شک  نوشت:  شرق 
پسردایی اش منجر به درگیری خونینی شد که در آن مرد جوان به 

قتل رسید و پسردایی همسرش راهی زندان شد.
این قتل دو سال قبل اتفاق افتاد. مأموران پلیس با تماس شهروندان 
در جریان مرگ مرد جوانی قرار گرفتند که با ضربات چاقو به قتل 
رسیده بود. با انتقال جسد به پزشکی قانونی تحقیقات در این زمینه 

آغاز شد.
همسر مقتول گفت: پسردایی ام در بومهن کار می کرد و من برای 
اینکه تنها بود، هر روز برایش غذا درست می کردم. ما از بچگی با 
از این قضیه  هم بزرگ شده بودیم و رابطه خوبی داشتیم. شوهرم 
غذا  پسردایی ام  برای  من  نمی خواهد  دیگر  گفت  و  شد  عصبانی 
درست کنم. روز حادثه وقتی پسردایی ام به خانه آمد، برای او ناهار 

آماده نکرده بودم.
شوهرم به او پرخاشگری کرد و گفت حق ندارد دیگر به خانه ما بیاید 
و حرف های نامربوطی به او زد. آن ها با هم درگیر شدند و پسردایی ام 
با چاقو او را زد. پرونده بعد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست 
برای رسیدگی به شعبه ۶ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. 

متهم در شعبه ۶ حاضر شد.
با توجه به اینکه دو نفر از اولیای دم رضایت داده بودند و معاون اول 
قوه قضائیه به جای دو نفر دیگر که در دسترس نبودند، درخواست 
دیه کرده بود، متهم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من اتهام را قبول 
دارم. دخترعمه ام خیلی با من مهربان بود و شوهرش به همین دلیل 
ناراحت شد و به من بد و بیراه گفت. من هم اشتباه کردم و قبول دارم 

کار زشتی کرده ام.
اما  بخشیدند؛  را  من  مادرم،  درخواست  با  مقتول  فرزندان  و  همسر 
تا از آن ها هم رضایت بگیریم. من  پدرومادرش در دسترس نبودند 
دختر عمه ام  با  نباید  و  بود  من  از  اشتباه  دارم.  بخشش  درخواست 
خیلی صمیمی می شدم و از او درخواست می کردم برایم غذا درست 
کند. با پایان جلسه دادگاه قضات برای تصمیم گیری در این باره وارد 

شور شدند.



سه شنبه 10 تیرماه 8/1399 ذی القعده 1441/ 30 ژوئن 2020/سال بیست و پنجم شماره 3229هفت ورزش، حوادث

کشف ۹۵ تن شیرخشک قاچاق

 در بم

انتظامی  ماموران  هوشیاری  با  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
شهرستان بم، ۹۵ تن شیرخشک قاچاق، قبل از خارج شدن از کشور کشف 

شد.
سردار عبدالرضا ناظری گفت: ماموران پلیس با اقدامات گسترده اطالعاتی 
و پلیسی از قاچاق گسترده شیرخشک از سوی اعضای سازمان یافته یک 
باند قاچاق از استان های مرکزی به استان های مرزی مطلع و موضوع را به 

صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
او افزود: پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز و  پلیس آگاهی شهرستان بم به 
از مسیر  با یک سری کار اطالعاتی  همراه ماموران پاسگاه خواجه عسکر 
تردد قاچاقچیان مطلع و سرانجام آن ها را که با ۴ دستگاه تریلر در محور 
بم-زاهدان در حال جابه جایی محموله مورد نظر بودند، شناسایی و در یک 

اقدام غافلگیرانه متوقف کردند.
این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: پس از هدایت خودرو ها به مقر انتظامی 
و در بازرسی از آن ها، ۹۵ تن شیرخشک قاچاق و فاقد هرگونه مجوز گمرکی 

که به مقصد خارج از کشور بارگیری شده بود، کشف شد.
سردار ناظری با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۲۰ میلیارد 
ریال برآورد کرده اند، گفت: نیروی انتظامی در برخورد با اخاللگران اقتصادی 

و قاچاقچیان، بدون مماشات عمل  و با جدیت با آن ها برخورد می کند.

کشف ده فقره سرقت کابل برق در رودبار جنوب

فرمانده انتظامی رودبار جنوب از دستگیری یک نفر سارق سابقه دار با ۱۰ 
فقره سرقت کابل برق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رضا فیروزبخت گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل های 
برق در شهرستان و بروز مشکل برای شهروندان، دستگیری سارق یا سارقان 
احتمالی در دستور کار ماموران انتظامی کالنتری ۱۱ این شهرستان قرار 

گرفت.
و  روزی  شبانه  پیگیری  و  تالش  با  یگان  این  تجسس  ماموران  افزود:  او 
کردند  دستگیر  و  شناسایی  را  دار  سابقه  سارق  یک  میدانی،  پایش های 
که متهم  در تحقیقات فنی و پلیسی به عمل آمده به ۱۰ فقره سرقت 

اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی رودبار جنوب با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضایی 
به  توجه  و  سرقت  از  پیشگیری  اصول  رعایت  با  خواست:  شهروندان  از 
گونه  هر  و  کنند  کوتاه  اموالشان  از  را  سارقان  دست  پلیس،  هشدار های 
پلیس  فوریت های  مرکز  به   ۱۱۰ تلفن  شماره  طریق  از  را  مشکوک  موارد 

اطالع دهند. 

دستگیری مالخر و کشف ۱۴ فقره سرقت در کهنوج 

جانشین فرماندهی انتظامی کهنوج از دستگیری یک مالخر و کشف ۱۴ 
فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حیدر احمد یوسفی با اعالم جرئیات این خبر گفت: در پی اعالم 
و  سیم  همچنین  و  ساخت  نیمه  ساختمان های  از  سرقت  فقره  چندین 
کابل برق، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان 

کهنوج قرار گرفت.
او افزود: ماموران کالنتری ۱۱ این فرماندهی با انجام یک سری اقدامات فنی 
و پلیسی، یک مالخر را شناسایی و با هماهنگی با مقام قضایی موفق به 

دستگیری او شدند.
سرهنگ احمد یوسفی با اشاره به اینکه متهم در بازجویی های انجام شده 
اختفای  محل  از  بازرسی  در  ماموران  گفت:  کرد،  اعتراف  انتسابی  بزه  به 
خانگی،  و  هوایی  شبکه  برق  کابل  و  سیم  توجهی  قابل  مقادیر  متهم، 

شیرآالت آب رسانی، لوله اتصاالت کولر و اسپیلت و... را کشف کردند.
او با اشاره به اینکه تالش پلیس با توجه به سرنخ های به دست آمده برای 
به  باختگان  مال  از  دعوت  با  پلیس  گفت:  دارد،  ادامه  سارقان  دستگیری 

کالنتری و شناسایی اموالشان موفق شد، ۱۴ فقره سرقت را کشف کند.

دستگیری ۳۳۴ متهم تحت تعقیب در جیرفت

در سه  تعقیب  تحت  متهم  دستگیری ۳۳۴  از  انتظامی جیرفت  فرمانده 
ماهه اول امسال در شهرستان جیرفت خبر داد.

سرهنگ رضا محمد رضایی گفت: در اجرای طرح شناسایی متهمان تحت 
تعقیب و متواری، دستگیری این افراد در سه ماهه اول امسال در دستور کار 

پلیس های تخصصی و ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.
در  و  شناسایی  را  تعقیب  تحت  متهم   ۳۳۴ انتظامی،  ماموران  افزود:  او 
مخفیگاه هایشان دستگیر و با تشکیل پرونده، تحویل مرجع قضایی دادند.

را  امنیت اجتماعی  ارتقای  از اجرای طرح  انتظامی جیرفت هدف  فرمانده 
شهرستان  سطح  در  امنیت  احساس  بردن  باال  و  امنیتی  ضریب  افزایش 
عنوان و تصریح کرد: برخورد قاطع و قانونی با مخالن نظم و امنیت عمومی، 
و  کاال  قاچاقچیان  متجاهر،  معتادان  مخدر،  مواد  فروشان  خرده  سارقان، 
متهمان فراری و تحت تعقیب به طور ویژه از اولویت برنامه های پلیس در 
این شهرستان است. او از تداوم این گونه طرح های پلیس خبر داد و بیان 
داشت: پلیس، هرگز اجازه جوالن به مخالن نظم و امنیت عمومی جامعه 
و  قاطع  برخورد  آنان  با  انتظامی  نیروی  بدانند،  افراد  این  و  داد  نخواهد  را 

قانونی می کند.

سارق محتویات خودرو با ۱۷ فقره سرقت 

به دام افتاد

حرفه ای  سارق  یک  دستگیری  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
محتویات و قطعات خودرو و کشف ۱۷ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ محمدرضا فداء گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات و 
قطعات خودرو در شهر کرمان، دستگیری سارق و یا سارقان به صورت ویژه 

در دستور کار پلیس قرار گرفت.
او افزود: با انجام بررسی های تخصصی و تحقیقات میدانی از محل وقوع 
سرقت ها، مشخص شد، سرقت ها  از سوی یک سارق حرفه ای انجام شده 
است که پس از هماهنگی با مقام قضایی، متهم در یک عملیات غافلگیرانه  

به همت ماموران کالنتری ۲۳ شهر کرمان در مخفیگاهش دستگیر شد.
سرهنگ فداء با اشاره به کشف تعدادی از اموال مسروقه از مخفیگاه این 
سارق تصریح کرد: متهم در بازجویی های پلیسی و در مواجهه با دالیل و 
مستندات قانونی پلیس لب به سخن گشود و به ۱۷ فقره سرقت محتویات 

و قطعات خودرو در شهرستان کرمان اعتراف کرد.
مراجع  به  متهم  تحویل  به  اشاره  با  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
همگانی  آموزش های  و  انتظامی  هشدار های  به  شهروندان  گفت:  قضایی 
پلیس در حوزه پیشگیری از سرقت توجه ویژه داشته باشند و به کار ببرند. 

گفت:  کرمان  استان  فوتبال  هات  استعدادیابی  و  جوانان  کمیته  رئیس 
تاکنون از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و فدراسیون فوتبال مجوزی برای 

بازگشایی مدارس فوتبال صادر نشده است.
ماشااهلل میرزاحسینی، رئیس کمیته جوانان و استعدادیابی هیات فوتبال 
استان کرمان در گفت وگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
استان  فوتسال در سراسر  و  فوتبال  از وجود ۱۲۱ مدرسه  از کرمان،  جوان 
فوتبال  مدارس  بازگشایی  برای  الحساب  علی  گفت:  و  داد  خبر  کرمان 

برنامه ای نیست.
و  ورزش  در  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سوی  از  تاکنون  اینکه  اعالم  با  او 
فدراسیون فوتبال مجوزی برای بازگشایی مدارس فوتبال صادر نشده است، 
افزود: هم اکنون مدارس فوتبال به صورت مجازی در حال فعالیت هستند.

 میرزاحسینی تصریح کرد: حتی در صورت صدور مجوز از سوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا در ورزش و فدراسیون فوتبال برای بازگشایی مدارس فوتبال، 

این امر بستگی به شرایط منطقه دارد.
او از برگزاری همایش مدارس فوتبال در استان کرمان در صورت آرام شدن 
وضعیت جامعه تا پایان سال ۹۹ و در صورت ادامه روند بیماری کرونا در 

سال ۱۴۰۰ خبر داد.
به  کرمان  استان  فوتبال  هیئت  استعدادیابی  و  جوانان  کمیته  رئیس   
تفاهمنامه هیات فوتبال استان کرمان با اداره کل آموزش و پرورش اشاره و 
بیان کرد: طبق تفاهم نامه با آموزش پرورش قرار بود، بعد از سال مسابقات 
و  کرونا  شیوع  دلیل  به  که  شوند  برگزار  آموزشگاه ها  فوتسال  و  فوتبال 
در  برنامه های  اما جزو  مسابقات کنسل شد،  برگزاری  ها،  باشگاه  تعطیلی 

دست اقداممان است.
میرزاحسینی برگزاری دوره های سنجش استعدادیابان و دوره ی دانش افزایی 
مربیان را از دیگر اقدامات کمیته استعدادیابی هیات فوتبال استان کرمان 

در سال ۹۸ اعالم کرد.
روسای  آنالین  جلسه  به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  میرزاحسینی   
کمیته های جوانان و استعدادیابی هیات های فوتبال سراسر کشور با اکبر 
محمدی، رئیس کمیته جوانان و استعدادیابی فدراسیون فوتبال اشاره کرد 
و گفت: اکبر محمدی در این نشست از هیات فوتبال استان کرمان به دلیل 
پیشبرِد طرح استعدادیابی، قدردانی کرد و بیان داشت: قرایی رئیس هیئت 
فوتبال استان کرمان و همکاران شان در مجموعه این هیئت، تالش های قابل 

قبولی انجام می دهند و برنامه های خوبی دارند.
او افزود: در این جلسه آنالین، فقط استان کرمان و یک استان دیگر طرح های 

خود را ارائه دادند و انتخاب ما به دلیل ارتقاء جایگاه مان بود.

یک  برخورد  اثر  در  گفت:  کرمان  استان  شمال  راه  پلیس  سرپرست 
محور  در  پیکان  وانت  دستگاه  یک  با  هوندا  موتوسیکلت  دستگاه 

روستایی صوغان ـ ابراهیم آباد، راننده موتوسیکلت فوت کرد. 
سرهنگ علی رضایی گفت:  در محور روستایی صوغان ابراهیم آباد از 
توابع شهرستان بافت، یک دستگاه موتوسیکلت هوندا با یک دستگاه 

وانت پیکان برخورد کرد.
او افزود: ماموران پلیس راه در محل دریافتند بر اثر شدت ضربه وارده، 
راکب موتوسیکلت که مردی حدودا ۵۰ ساله بود، در محل حادثه فوت 
از  رانندگی،  حادثه  این  علت  کرد:  بیان  رضایی  سرهنگ  است.  شده 
سوی کارشناسان ماموران پلیس راه، تجاوز به چپ راکب موتورسیکلت 

نسبت به وانت پیکان تشخیص داده شده است.
او با اشاره اینکه استفاده از کاله ایمنی از سوی موتورسواران از شدت 
از  می کاهد،  رانندگی  تصادف های  در  آنان  به  جانی  صدمات  ورود 
استفاده  ایمنی  کاله  از  حتما  رانندگی  هنگام  خواست:  موتورسواران 

کنند تا شاهد وقوع چنین حوادث دلخراشی در جامعه نباشیم.

از کشف ۷  استان کرمان   انتظامی  فرماندهی  پلیس آگاهی  رییس 
فقره سرقت و دستگیری یک سارق خبر داد.

انواع  سرهنگ یداهلل حسن پور گفت: در پی اعالم وقوع چندین فقره 
اداره  کارآگاهان  کار  در دستور  موضوع  کرمان،  در سطح شهر  سرقت 

مبارزه با سرقت این پلیس قرار گرفت.

او افزود: در این رابطه با تالش کارآگاهان و اقدامات فنی و اطالعاتی، 
یک نفر متهم شناسایی شد.

متهم  قضایی،  نیابت  گرفتن  از  پس  کرد:  بیان  پور  حسن  سرهنگ 
طی یک عملیات غافلگیرانه در شهر کرمان دستگیر و برای تکمیل 

تحقیقات به پلیس اگاهی منتقل شد.

سرهنگ حسن پور بیان کرد: متهم در روند تحقیقات پلیسی و پس از 
رویارویی با ادله موجود به ۷ فقره انواع سرقت اعتراف کرد.

او با اشاره به تحویل متهم به مقامات قضایی تصریح کرد: بر اساس 
سوابق پرونده های موجود و بازسازی صحنه های سرقت، اموال مسروقه 

تحویل مالباختگان شد.

رئیس کمیته استعدادیابی هیات فوتبال کرمان؛ 

برنامه ای برای بازگشایی مدارس فوتبال نیست

مرگ موتورسوار در محور روستایی

کشف هفت فقره سرقت در کرمان

باختن  جان  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
مرد ۶۳ ساله کرمانی هنگام تعمیر کولر خبر داد.

سرهنگ محمدرضا فداء گفت: در پی اعالم به مرکز 
برق  حادثه  یک  وقوع  بر  مبنی   ۱۱۰ پلیس  فوریت 

گرفتگی در سطح حوزه استحفاظی کالنتری ۱۹ شهر 
فوریت های  مرکز  ماموران  وقت،  فوت  بدون  کرمان، 
اعزام شدند.  به محل  حادثه  امدادی  و عوامل   ۱۱۰
شد،  مشخص  گرفته  صورت  بررسی های  با  افزود:  او 

مردی  گرفتگی  برق  کولر،  تعمیر  هنگام  برق  اتصال 
۶۳ ساله را رقم زد و باعث فوت او شده است. فرمانده 
انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به اینکه متاسفانه 
همه ساله در فصل گرما، شاهد بروز این گونه حوادث 

تلخ هستیم، از عموم مردم خواست: برای پیشگیری 
کامل  طور  به  را  ایمنی  نکات  ناگوار،  اتفاقات  این  از 
رعایت کنند و در صورت نیاز به تعمیر، کولر منازل 

خود را به سرویس کاران متخصص بسپارند.

استان  انتظامی  فرماندهی  آگاهی  پلیس  رئیس 
)نما(  مکشوفه  اموال مسروقه  سامانه  اندازی  راه  از 
با سرقت در بستر  با هدف قرارگاه جهادی مبارزه 

اینترنت خبر داد.
تالش  وجود  با  افزود:  حسن پور  یداهلل  سرهنگ 
کارآگاهان برای  شناسایی مالکان کاال های مسروقه 

و برگرداندن آن، بنا به دالیلی از جمله  نبود توانایی 
وقوع  محل های  معرفی  در  شده  دستگیر  سارقان 
نشده  میسر  خصوص  این  در  اقدامی  و...  سرقت 
انبار های  وجود  نبود  علت  به  زیادی  زمان  مدت  و 
نامناسب، نگهداری شده و  استاندارد در محل های 
باعث ایراد خسارت و از بین رفتن اموال شهروندان 

می شود.
او افزود: با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری 
با فرماندهان و مسئوالن  العالی( در دیدار  )مدظله 
ناجا، مبنی بر برگرداندن حداکثری اموال مکشوفه 
به مالباختگان در این زمینه پلیس آگاهی ناجا برای 
)مدظله  قوا  کل  معظم  فرماندهی  منویات  تحقق 

العالی(، اقدام به طراحی و جانمایی سامانه اموال 
مسروقه مکشوفه )نما( در بستر اینترنت کرده است.
نما  سایت  آدرس  به  اشاره  با  پور  سرهنگ حسن 
به نشانی www.police.ir بیان کرد: شهروندان 
گرامی می توانند از طریق این سایت، اموال مسروقه 
خود را پیگیری و نسبت به تحویل آن ها اقدام کنند.

تعمیر کولر، بالی جان مرد ۶۳ ساله شد

راه اندازی سامانه اموال مسروقه مکشوفه )نما( در کرمان
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رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمان:

کرمان مقاوم ترین سازه ها را دارد
سرویس خبری کرمان امروز

یکشنبه شب گذشته اصحاب رسانه کرمان مهمان رییس 
اولین  در  بودند.  کرمان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 
کنفرانس مطبوعاتی این مدیر جوان درباره نکات بسیاری 
مسئولیت  چهارچوب  در  برخی  که  آمد  میان  به  سخن 
مدیر  این  حیطه.  از  خارج  دیگر  برخی  و  بود  ایشان  های 
خوش آتیه تقریبا به همه سواالت خبرنگاران پاسخ داد و 
مهندسی  نظام  سازمان  درباره  نیز  ای  تازه  اطالعات  البته 

ساختمان بیان کرد که مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.
»علیرضا گلستانی« عصر یکشنبه هشتم تیرماه در اولین 
سازمان  مهندسی،  نظام  کرد:  اظهار  خود  خبری  نشست 
جوانی با عمر حدود 25 ساله است که سازمان های نظام 
مهندسی استانی مستقل از دولت و مستقل از یکدیگر عمل 
که  است  خوب  خیلی  استقالل  این  وجه  یک  کنند.  می 
تصمیمات ناشی از سیاست زدگی نیست و از طرف دیگر 
به  مشکالت  یکسری  سازمان  بودجه  تامین  و  خودگردانی 
وجود می آورد و به میزان کار سازمان و متقاضیان وابسته 

می شود.
نظام  قانون  اجرائی  نامه  آیین  کرد:  تصریح  گلستانی 
مهندسی سال 75 تصویب شده و وضعیت مربوط به عمل 
در ساختمان را تعریف کرده و تنها مرجع فنی که در ساخت 
و ساز بخش خصوصی به آن استناد می شود، مباحث ملی 

مقررات ساختمان است که 22 مبحث را شامل می شود.
کرمان  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رییس 
بیان کرد: نه قانون نظام مهندسی، نه مباحث مقررات ملی 
ساختمان و ... در بسیاری از قسمت های حساس به ویژه 
 ... و  ساختمان  تاسیسات  انرژی،  مصرف  سازی  بهینه  در 

رعایت نمی شود.
در بحث سازه ساختمان در استان خوب

 پیش رفته ایم
کرمان خوب  استان  در سطح  سازه  بحث  در  افزود:  وی 
پیش رفته ایم و در اجرای مقررات ملی ساختمان بعد از 
زلزله بم خوب عمل شد و در هفت سال اخیر در کشور دو 
بار رتبه اول رعایت مقررات ملی کشور را کسب کرده ایم 
گلستانی تصریح کرد: سازمان نظام مهـندسی براساس نظر 
هـیات مدیره اداره می شود و مهـم ترین وظایفش نظارت 
از  نظارت  این  و  است  مهـندسی  خدمات  انجام  حسن  بر 

طریق بازرسی و کنترل انجام می شود.
وی اظهـار کرد: تنظیم روابط بین حرفه هـای مهـندسی و 

کارفرمایان از دیگر وظایف سازمان است و در این قراردادها 
منافع عامه را مدنظر قرار می دهیم و اصل حاکمیت منافع 
عمومی بر منافع خصوصی یک اصل کلی است که منافع 

خصوصی در منافع عموم نهفته است.
گفت:  کرمان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رییس 
امور فنی  از مداخله اشخاص فاقد صالحیت در  جلوگیری 

مربوط به ساختمان وظیفه دیگر نظام مهندسی است.
اجازه می دهند  به خودشان  اینکه همه  به  اشاره  با  وی 
مهندسی  نظام  در  افزود:  کنند،  ورود  در ساختمان سازی 
فرآیندهایی تعریف شده تا از مداخله افراد فاقد صالحیت 

در ساختمان سازی جلوگیری کنیم.
گلستانی تصریح کرد: سازه های ساختمانی کرمان با سایر 
در  و  ایم  کرده  کار  خوب  سازه  در  و  دارد  تفاوت  شهرها 
هشت سال اخیر مردم به این نتیجه رسیدند که معماری 
ساختمان نیز مهم است و معماری داخلی اخیرا مورد توجه 

واقع شده است.
که  ایم  نرسیده  نتیجه  این  به  هنوز  اینکه  بیان  با  وی 
تاسیسات بخش مهمی از ساختمان است، گفت: نظارت و 
طراحی ساختمان بخش مهمی است اما مهم ترین بخش، 
اجرای طرح آماده شده است و تاکنون در صنعت ساختمان 
به این مقوله به طور کلی توجه نمی کردیم و اکنون عنوان 
کرده ایم در این زمینه نیز باید به افراد صاحب صالحیت 

رجوع کنیم.
کرمان  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رییس 
شهرسازی  و  راه  وزارت  توسط  افراد  صالحیت  کرد:  بیان 
داده می شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه بازرسی گاز از 

موفق ترین بخش های سازمان نظام مهندسی است، افزود: 
نقشه های تفکیک آپارتمان ها توسط همکاران ما انجام و 
به اداره ثبت ارجاع می شود که براساس آن اسناد تک برگ 

به تفکیک صادر و در اختیار کارفرمایان قرار می گیرد.
پیگیری  را  فاضالب  فنی  بازرسی  کرد:  اظهار  گلستانی 
بازرسی  بگیرد.  قرار  خود  درست  مسیر  در  که  کنیم  می 
به رغم  بگیریم،  به عهده  ایم  نتوانسته  را هنوز  آسانسورها 
مقررات  از  مقوله  این  در  باید  اجرایی  های  دستگاه  اینکه 

ملی ساختمان تبعیت کنند.
وی تصریح کرد: در پی هـمه فعالیت هـا، به دنبال حفظ 
حقوق شهروندی  هـستیم که حق هـمه است خانه زیبا و 

فضای زیبای شهـری داشته باشند.
کرمان  استان  ساختمان  مهـندسی  نظام  سازمان  رییس 
گفت: به جد پیگیر هـستیم ضوابط مربوط به مناسب سازی 
شود،  اجرایی  و  تدوین  توانان  کم  و  سالمندان  برای  فضا 
به  مربوط  ضوابط  هـا  ساختمان  درصد   90 متاسفانه  زیرا 

سالمندان و کم توانان را ندارند.
وی با اشاره به اینکه خیلی از موضوعات در مدیریت کالن، 
و  اقتصاد  عام،  منافع  جای  به  و  شود  می  دیده  اقتصادی 
تامین هـزینه دیده می شود، افزود: بحث مجری ذی صالح 
کسی  چه  گوییم  نمی  ما  که  است  کنونی  اساسی  چالش 
اجرای ساختمان را انجام بدهـد و این مهندسان می توانند 

خارج از نظام مهـندسی باشند.
کسی  چه  شود  ثبت  جایی  باید  کرد:  اظهـار  گلستانی 
ثبت  ساختمان  برای  شناسنامه  و  کرده  اجرا  را  ساختمان 
شود که سرمایه افراد هـدر نرود و با این مسئولیت تکلیف 

روشن شده و کسی که خالف کند، رسیدگی می شود.
وی تصریح کرد: وقتی فرد صاحب صالحیت ساختمان را 
اجرا کند، برای اجرای تاسیسات الزام می شود از افراد دوره 
دیده استفاده کند که کیفیت اجرا را افزایش داده و موجب 

اشتغال پایدار برای هـموطنان می شود.
الکترونیکی شدن فرآیندهـای سازمان موجب 

شفافیت عملکرد می شود
رییس سازمان نظام مهـندسی ساختمان کرمان بیان کرد: 
الکترونیکی شدن فرآیندهـای سازمانی را دنبال می کنیم که 
با شیوع کرونا این اتفاق سریع تر رخ داد و برنامه داشتیم در 
سه ماهـه دوم امسال کار را اجرا کنیم که با شیوع کرونا از 
فروردین ماه کار را آغاز کرده ایم که با این اتفاق اعمال سلیقه 

حذف و موجب شفافیت عملکرد می شود.
نظام  مدیره  هـیات  جدید  دوره  در  کرد:  اظهـار  وی 
برای  و  فرآیندهـای سازمانی مستند می شود  مهـندسی، 
نخستین بار برای ارتقای سطح مشارکت اعضاء که 40 تا 
راه  را  بانوان  کمیسیون  هـستند،  بانوان  اعضاء  درصد   50

اندازی کردیم و عملکرد خوبی داشته اند.
گلستانی گفت: با تشکیل کمیسیون انرژی، بحث مدیریت 
مصرف انرژی را دنبال می کنیم که این فعالیت هـا ناشی از 
سیاست هـای کلی اقتصاد مقاومتی است و در قانون برنامه 
کاسته  انرژی  رفت  هـدر  از  درصد  پنج  ساالنه  باید  ششم 
شود که تاکنون در این زمینه تقریبا عملکردی نداشته ایم.

کرمان  استان  ساختمان  مهـندسی  نظام  سازمان  رییس 
در بخش دیگری از سخنانش گفت: یکی از وظایف سازمان 
نظام مهـندسی ترویج ارزش هـای معماری ایرانی- اسالمی 

است و مشکل این است که هـیچ اهـرم اجرائی نداریم.
وی با اشاره به اینکه قانون بد بهـتر از بی قانونی است، 
افزود: وقتی نگاه مصلحت اندیشی بر نگاه فنی غالب شود، 

کار درست انجام نمی شود.
برای  ساختمان  عوارض  اینکه  به  اشاره  با  گلستانی 
ساالنه  افزود:  یافته،  افزایش  بلندمرتبه  هـای  ساختمان 
حدود یک میلیون و 100 هـزار مترمربع کار ساخت و ساز 
در کرمان انجام می شود و سالیانه رشد داریم و امسال نیز 

رشد خواهـیم داشت.
ساختمان هـای قبل از سال 80 با معیارها و قوانین 

فعلی در برابر زلزله مقاوم نیستند 
وی درباره مقاومت ساختمان هـای استان کرمان بیان کرد: 
ساختمان هـای ساخته شده قبل از سال 80 در برابر زلزله به 
ویژه با آیین نامه هـای امروز مقاوم نیستند زیرا سال 82 به بعد 

آیین نامه هـای مربوط به زلزله تغییرات اساسی داشته است.
سازهـای  و  ساخت  وضعیت  مجموع  در  گفت:  گلستانی 
استان کرمان خوب است و در مقام مقایسه، از حیث رعایت 
مقررات ملی ساختمان وضعیت ما در کشور مطلوب است.

رییس سازمان نظام مهـندسی ساختمان کرمان با اشاره 
به اینکه قیمت مسکن نسبت به چهـار سال قبل در کرمان 
بیان کرد: کشور ما درگیر تحریم  برابر شده،  تا چهـار  دو 
باید  زمینه  این  در  دولت  عملکرد  ارزیابی  برای  و  است 

شاخص هـای کالن اقتصادی را در نظر بگیریم.
در  که  است  سوداگری  مسائل  این  از  بخشی  افزود:  وی 
کرمان وضعیت کنترل شده است و اکنون رشد قیمت زمین 

و مسکن با سایر اقالم تناسب پیدا کرده است.

توصیه هایی برای زندگی در روزهای کرونایی 
سرویس اجتماعی کرمان امروز

 
تابستان آغاز شده، اما گرما هم نتوانست کرونا را شکست دهد؛ به طوری که 
بلکه همچنان روزبروز  ابتال در جهان کاهش پیدا نکرده،  می بینیم نه تنها موارد 
بیشتر می شود. به گزارش ایسنا،   در حال حاضر برزیل به عنوان یک کشور گرمسیر 
محسوب  سردسیر  کشوری  که  روسیه  و  گرفته  قرار  کرونا  شیوع  دوم  رتبه  در 
می شود، رتبه سوم را به خود اختصاص می دهد. بنابراین سرما و گرما تاثیری در 
بروز و شیوع کرونا نداشته و آنچه می تواند زنجیره انتقال این ویروس را بشکند، 

تنها رعایت نکات بهداشتی است.
بر همین اساس سازمان بهداشت جهانی بارها و بارها یکسری توصیه های عمومی 
را مبنی بر شست شوی مکرر دست ها با آب و صابون،  استفاده از ماسک در مکان های 
عمومی و شلوغ و رعایت فاصله بین افراد را مطرح کرده است. توصیه هایی که 
وزارت بهداشت کشورمان نیز بارها آن ها را در قالب پروتکل های مختلف عمومی و 

تخصصی ارائه داده است.
در خانه از کرونا در امانیم؟

باید توجه کرد که هرچند ماندن افراد در خانه ریسک ابتال به بیماری کووید19- 
را کاهش می دهد، اما باز هم خطر کرونا را به صفر نمی رساند. به ویژه اگر در خانه 
یک بیمار مبتال به کرونا با عالئم خفیف حضور دارد، حتما باید موارد بهداشتی 
را رعایت کنید. به عنوان مثال بیمار را در اتاقی جداگانه قرنطینه کنید، ظروف 
غذایتان را از ظرف های بیمار جدا کنید، در مواجهه با بیمار ماسک بزنید و سطوح 

را ضدعفونی کنید.
"کرونا" را با قدم هایتان به خانه نبرید

باید توجه کرد ویروس کرونا قادر است در سطح خارجی کفش ها تا پنج روز فعال 
بماند. در عین حال همانطور که می دانیم با عطسه و سرفه ویروس کرونا می تواند 
بر روی سطوح محیط، بنشیند. سطوح بیرونی کفش ها نیز می توانند محل استقرار 
ویروس کرونا باشند. بسته به نوع مواد برای ساختن کفش، عامل بیماری زا نیز 

می تواند در قسمت های خارجی کفش باقی بماند.
در نتیجه در روزهای کرونایی کفش های خود را بیرون از منزل بگذارید. به ویژه 
این که بدانید، عامل انتقال ویروس کرونا، مخاط و ترشحاتی است که در سطح شهر 
هم فراوانند. بهترین کار این است که کفش ها را در جا کفشی در راهرو و خارج از 
منزل قرار دهید. همچنین دستان خود را پس از تماس با کفش ها به مدت 20 ثانیه 
با آب و صابون یا محلول ضدعفونی کننده الکلی 70 درصد  بشویید. در دوره زمانی 
شیوع کرونا، از یک جفت کفش مشخص برای بیرون رفتن از منزل استفاده شود 
و بقیه کفش ها را جمع آوری کنید تا برای ضد عفونی کردن آن راحت تر باشید. تا 
حد امکان از پوشیدن کفش "بند دار" که مجبور به باز و بسته کردن مکرر آن ها 
و تماس دست با بند کفش هستید، خودداری کنید. توصیه می شود از جاکفشی 
قفل دار استفاده شود تا کفش ها از دسترس کودکان دور باشند. مرتباً از ضدعفونی 

کننده ها بر روی سطوح جاکفشی، کف و روی کفش ها استفاده کنید.
همچنین برای ضد عفونی کردن کفش ها یک لیوان آب سرد را با نصف قاشق 
وایتکس مخلوط کنید و از مسواک های مستعمل و یا ارزان قیمت می توانید برای 
ضدعفونی کردن استفاده کنید. مسواک مستعمل را به محلول آغشته کرده و ته 
کفش را خوب ضدعفونی کنید. برای ضدعفونی کردن روی کفش می توانید از یک 

پارچه تمیز آغشته به محلولی که تهیه کرده اید نیز استفاده کنید و پارچه را روی 
سطوح خارجی کفش بکشید. کفش های ضدعفونی شده در مکانی دور از دسترس 

اطفال خشک شوند.
خرید کنید، اما نه با کرونا

خرید کردن برای تامین مواد غذایی یکی از اقدامات ناگزیری است که در زمان 
کرونا هم نمی توان از آن چشم پوشید، اما می توان با رعایت یکسری نکات بهداشتی 
خریدمان را انجام دهیم و از کرونا هم در امان بمانیم. در مکان های عمومی چون 
از بردن کودکان به مراکز خرید جدا  از ماسک استفاده کنید،  فروشگاه ها حتما 
خوداری کنید، از خرید بستنی و مواد غذایی باز  برای کودکان خود در مراکز خرید 
امتناع کنید، در اولین فرصت ممکن، بعد از اتمام خرید دست خود را حداقل 40 

ثانیه با آب و صابون بشویید.
در  کنید،  اکیدا خودداری  فروشگاه ها  در  برقی  پله  به  زدن  از دست  همچنین 
صورت استفاده از آسانسور در مراکز خرید برای فشار دادن دکمه های آسانسور از 
دستمال کاغذی استفاده و سپس بدون تماس دست تان با آن قسمت دستمال،   آن 
را به سطل آشغال بیندازید. استفاده از وسایل بازی تعبیه شده در فروشگاه ها برای 
کودکان مطلقا انجام نشود. برای پرداخت وجه، از دریافت کننده وجه بخواهید اجازه 
دهد خودتان کارت را در دستگاه کارتخوان بکشید و آنها نیز خودشان مبلغ و رمز 
کارت را وارد کنند. کارت عابر بانکی را که استفاده کردید، در یک دستمال کاغذی 
بپیچید و سپس در جیب تان بگذارید تا در اولین فرصت آن را ضدعفونی کرده و 

سپس در کیف تان قرار دهید.
پمپ بنزین  و خطر کرونا

ویروس کرونای جدید، همه جا در کمین است؛ روی سطوح، روی لباس ها، در 
مکان های عمومی مانند بانک، پمپ بنزین و... بنابراین باید هوشیار بوده و بدانیم که 
همه جا نکات بهداشتی را رعایت کنیم. بر این اساس پمپ بنزین ها هم می توانند 
یکی از مکان های حضور کرونا ویروس جدید باشند؛ چراکه افراد زیادی در روز به 
آن مراجعه کرده و به دسته پمپ، پول و... دست می زنند که همه این ها می تواند 

محل تجمع ویروس کرونا باشد.
بنابراین در هر بار مراجعه به پمپ بنزین ها و یا ایستگاه های سی ان جی، سعی 
کنید حداکثر باک خودرو خود را پر کنید تا دفعات کمتر مجبور به مراجعه برای 
گرفتن سوخت شوید. در صورت نیاز، اگر با قصد گرفتن سوخت از منزل خارج 
شدید حتما با خودتان حداقل یک عدد دستکش یکبار مصرف به همراه ببرید. 
هنگام رسیدن به محل سوخت گیری با هوشیاری کامل عمل کنید و به هیچ چیز 
دست نزنید.  از تماس مستقیم با دسته نازل در جایگاه سوخت خودداری کنید. با 

دست دستکش دار دسته نازل را بردارید و اقدام به سوخت گیری کنید.
 تا حد امکان کارت را به اپراتور پمپ بنزین )مسئول دریافت مبلغ سوخت( ندهید 
و سعی کنید خودتان شخصا کارت را به دستگاه اخذ وجه سوخت بکشید. سپس از 
اپراتور بخواهید که رمز شما را وارد کند و یا خودتان با دست دستکش دار رمز کارت 
خودتان را وارد کنید. در نهایت دستکش را طوری از دست تان خارج کنید که هیچ 
جای بدن تان با قسمت رویی دستکش که در تماس با دستگاه و یا نازل قرار گرفته 
است، تماس پیدا نکند و بالفاصله دستکش را در اولین سطل زباله نزدیک خودتان 

)ترجیحا سربسته( بیندازید.
در طول حضور در پمپ بنزین و بعد از آن به هیچ وجه صورت خودتان را لمس 

نکنید. در اولین فرصت ممکن بعد از اتمام سوخت گیری دست خود را حداقل 40 
ثانیه با آب و صابون بشویید.

چگونه در محل کار از ابتال به کرونا پیشگیری کنیم؟
با طوالنی شدن شرایط کرونایی، باید کار و زندگی عادی مان را پیش بریم و در 
محل کارمان هم حاضر شویم. بر همین اساس باید برای پیشگیری از ابتال به کرونا، 

یکسری نکات بهداشتی و مراقبتی را مدنظر قرار دهیم.
در وهله اول در صورت داشتن تب و سرفه مطلقا سرکار نروید. هرگز صورت 
خود و به خصوص چشم ها، بینی و دهان خود را لمس نکنید. در عین حال از مواد 
ضدعفونی کننده و الکل 70 درصد و باالتر در محل کار خود استفاده کنید و در 

اختیار دیگران نیز قرار دهید.
تمام سطوح پرتماس محل کار را هر روز با الکل 70 درصد ضد عفونی کنید. از 
جمله پیشخوان، رومیزی، میز کار، تلفن ها، کیبورد، تبلت و دستگیره های درها و 
... تا حد امکان رعایت فاصله دو متر را با همکاران خود داشته باشید. تا حد امکان 
از لمس اشیا و وسایل مشترک خودداری کنید و تا حد امکان از تلفن مشترک 
استفاده نکنید. حتما در محل کارتان از تهویه مناسب اطمینان داشته باشید. تا 
حد امکان به صورت الکترونیک، تلفنی و بدون مالقات حضوری کار خود را انجام 
دهید. از ایجاد شرایط ازدحام در محل کار خود ممانعت به عمل آورید. در صورت 
وجود تجمع در محل کارتان از ماسک استفاده کنید و دست هایتان را به صورت 
مکرر بشویید. همچنین از خوردن صبحانه مشترک خودداری کرده و از لیوان و 

وسایل شخصی استفاده کنید.
استفاده ایمن از وسایل حمل و نقل عمومی

 برخی افراد بنابر ضرورت های شغلی و کاری مجبورند از وسایل حمل و نقل 
عمومی استفاده کنند، اما آنها باید نکات بهداشتی را در نظر بگیرند تا سالمت به 

خانه بازگردند.
بر این اساس در هنگام استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در این روزهای 
کرونایی باید چند نکته را مد نظر قرار دهید؛ اوال در صورت داشتن تب و سرفه مطلقا  
از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنید و دوما سعی کنید در ساعت های پر 
تردد از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده نکنید. همچنین هنگام ورود به وسایل 
حمل و نقل عمومی و خروج از آن ها هرگز  صورت خود و به خصوص چشم ها، 

بینی و دهان  خود را لمس نکنید.
سعی کنید در وسایل حمل و نقل عمومی فاصله  یک متری خود را با شهروندان 
دیگر حتما رعایت کنید، از تماس دست خود با  سطوح پرتماس خودداری کنید، 
استفاده کنید و حتما  از ماسک و دستمال کاغذی   در صورت عطسه و سرفه 

ماسک بزنید.
اولین فرصت  در  نقل عمومی  و  از وسایل حمل  استفاده  از  بعد  در عین حال 
دست هایتان را با آب و صابون و یا محلول های ضدعفونی کننده الکلی به مدت 

20 ثانیه بشویید.
که  حاال  عفونی،  بیماری های  تخصص  فوق  مردانی  مسعود  دکتر  گفته  به  بنا 
ناگزیریم با کرونا زندگی کنیم، حتما در هر کجا که حضور پیدا می کنیم، از ماسک 
بیماری کووید19- می شود.  انتقال  به قطع زنجیره  استفاده کنیم؛ چراکه منجر 
در عین حال شست وشوی مکرر دست ها نیز بسیار مهم است و باید آن را مدنظر 
داشت. سازمان بهداشت جهانی نیز رسما اعالم کرد که با افزایش موارد جدید ابتال 
به کرونا در دنیا و باز شدن مجامع و اماکن سیاحتی، زیارتی، رستوران ها و... چالش 
جدیدی در دنیا رخ داده که اگر به آن سامان ندهیم، وضعیت مان از ابتدای اپیدمی 
هم بدتر می شود. این فاجعه اکنون در کشور برزیل، آمریکا و جنوب شرق آسیا رخ 

داده و ما باید بیش از قبل مراقب باشیم.


