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گزارش »کرمان امروز« 
از اشغال 70 درصد از تخت های بیمارستانی 

در استان و خطر تکمیل ظرفیت بیمارستان های 
که می تواند در آینده ای نزدیک فاجعه به بار  آورد؛ استان 
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کننده به بیمارستان ها و بستری های ناشی از ابتال  به این ویروس  کننده است و این روزها با چالش افزایش افراد مراجعه         وضعیت استان کرمان در برابر بیماری کووید19 نگران 
کووید ۱۹  کرمان ۷۰ درصد تخت های بیمارستانی پیش بینی شده برای بیماران  کل استان  کنون در  کرمان با بیان اینکه هم ا روبه رو هستیم. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
کند، قطعا با چالش خستگی پرسنل حوزه درمان از یک سو و همچنین تکمیل ظرفیت  گر مردم رعایت پروتکل ها را نکنند و این روند ادامه پیدا  اشغال شده است، هشدار داد؛ ا

متن کامل درصفحه هشتمتخت های بیمارستانی مواجه خواهیم شد که خودش فاجعه ای جدید است و....

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول( 
مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع( شهرستان راور 

متن در صفحه 2 

آگهی مناقصه حمل و نقل 99/1آگهی مزایده
شرکت زمزم ایران در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکاری جهت حمل محصوالت تولیدی خود از کرمان به 

سایر نقاط کشور و بالعکس از طریق مناقصه اقدام نماید.
لذا از کلیه شرکتهای حمل و نقل که توانایی و سابقه فعالیت در این زمینه را دارند دعوت به عمل می آید از 
تاریخ 1399/04/14 لغایت 1399/04/26 جهت دریافت فرم شرکت در مناقصه از ساعت 8 صبح لغایت 16 به آدرس: 

کرمان، کیلومتر 18 جاده جوپار، شرکت زمزم کرمان، واحد اداری زمزم ایران مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل پاکت پیشنهادات ساعت 12 روز 1399/04/26 می باشد.



دو دوشنبه 16 تیرماه 14/1399 ذی القعده 1441/ 6 جوالی  2020/سال بیست و پنجم شماره 3232
اخبار استان

خبر
توزیع مرغ منجمد تا ثبات بازار 

کرمان ادامه دارد
 معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
مرغ  توزیع  گفت:  بازار  در  گرم  مرغ  کمبود  مشکالت  به  اشاره  با  کرمان 

منجمد با نرخ دولتی تا ثبات بازار در این استان ادامه دارد.
سینا خسروی  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مرغ گرم تولیدی داخل 

استان از امروز در بازارهای کرمان عرضه می شود.
وی اظهار کرد: با وجود توزیع مرغ منجمد، کمبودهایی در تامین گوشت 
مرغ گرم استان کرمان مشاهده می شود و دولت برای رفع این مشکل مرغ 
بازار عرضه  به  تومان  و ۵۰۰  هزار  قیمت مصرف کننده ۱۳  با  را  منجمد 

کرده است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان ادامه داد: استان های همجوار به عنوان تامین کنندگان اصلی درصدد 
افزایش قیمت مرغ هستند و می خواهند قیمت را تا ۱۹ هزار تومان برسانند 
که ما مقاومت کردیم و اگر با کاهش شدید مرغ در بازار روبرو شویم مجبور 

به مقداری افزایش قیمت هستیم.
در ادامه روند پلکانی افزایش قیمت، گوشت تازه مرغ امروز با نرخ ۱۷ هزار 

و ۴۰۰ تومان قیمت گذاری شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران:

رکورد صادرات را زدیم
 مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: با اتفاقاتی که در اکتشاف 
مس در استان کرمان افتاده امیدواریم بتوانیم سرفصل جدیدی برای معادن 
جدید داشته باشیم و طرح های توسعه با ۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون یورو و 
۲۰ هزار میلیارد تومان فضایی در آینده تعریف می کند که در ایجاد اشتغال 

در استان حرف های جدیدی بزنیم.
و نشست  نمایشگاه  افتتاحیه نخستین  مراسم  »اردشیر سعدمحمدی« در 
های تخصصی مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و امداد و نجات در محل 
رکورد  در سال گذشته  اظهار کرد: مس  نمایشگاه های جنوبشرق  دائمی 
۲۵۰ هزار تن تولید کاتد را زد و امیدواریم امسال بتوانیم از ۲۸۰ هزار تن 

مس کاتدی در کشور عبور کنیم.
وی افزود: با اتفاقاتی که در اکتشاف مس در استان کرمان افتاده امیدواریم 
های  طرح  و  باشیم  داشته  جدید  معادن  برای  جدیدی  سرفصل  بتوانیم 
توسعه با ۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون یورو و ۲۰ هزار میلیارد تومان فضایی 
در آینده تعریف می کند که در ایجاد اشتغال در استان حرف های جدیدی 

بزنیم.
سعدمحمدی تصریح کرد: در اواخر سال ۹۸ آزمونی برگزار شد و امسال 
۵۰۰ نفر مشغول به کار می شوند و شهریورماه نیز با برگزاری آزمون دیگر 
طور  به  امیدواریم  که  داشت  خواهیم  استان  در  جدید  اشتغال  نفر   ۳۰۰

متناوب ادامه پیدا کند و از همه جوانان برای معادن جدید استفاده کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران بیان کرد: مس در سال ۹۸ نسبت 
به ۹۷ بیش از دو و نیم برابر صادرات داشت و در سه ماهه امسال رکورد 
زدیم و بیش از ۲۰ درصد نسبت به ۹۸ جلو هستیم و امیدواریم رکوردهای 

زیادی در همه عرصه ها در سال جاری داشته باشیم.
وی افزود: مس به عنوان مجموعه ای همدل و یکسو است که اینجا آمده 
ایم اعالم کنیم شرکت مس در کنار مردم است و در شرایط سخت قطعا 

مردم را تنها نخواهیم گذاشت.
سعدمحمدی اظهار کرد: این افتخار را داریم در روستاها کار ایجاد بیش از 
۷۰ زمین چمن مصنوعی را به پایان رسانده ایم تا جوانان استفاده کنند و 
امیدواریم توسعه متوازن در همه بخش ها صورت بگیرد و به زودی شاهد 

حضور تیم فوتبال در لیگ برتر باشیم.
 ۵۰ بیمارستان  یک  مس  شرکت  گفت:  ایران  مس  صنایع  مدیرعامل 
تختخوابی با تمام امکانات پزشکی در رفسنجان ایجاد کرده که امیدواریم 
آن  از  مردم  اکنون  البته  و  افتتاح شود  توس مسئوالن  آینده  هفته  دو  تا 
امکانات  و  تختخواب   ۲۵ نیز  شهربابک  در  افزود:  وی  کنند.  می  استفاده 
پزشکی فراهم شده و در همه روستاهای مناطق اطراف سرچشه امکانات 
برای  بهتر  ایمنی  ایجاد  برای  را   ... و  ماسک  دستکش،  کننده،  صدعفونی 

مردم فراهم کرده ایم.
ریزی  برنامه  و  شیفت  ساعات  تغییر  با  هینکه  به  اشاره  با  سعدمحمدی 
مناسب  شکلی  به  را  بیماری  این  کنترل  توانستیم  شرکت  در  مدیریت 
قادر  مدون  یزی  برنامه  و  مدیریت  با  معتقدم  کرد:  بیان  کنیم  مدیریت 
خواهیم بود این اتفاق را کنترل کرده و تحت مدیریت قرار بدهیم و مانع از 
شیوع بیش از این بیماری باشیم و افتخار می کنیم هر چه از دستمان بر 

می آید برای مردم و در کنار مردم انجام بدهیم.

نکاتی درباره شستن ظروف بیماران 

مبتال به کووید-۱۹
مدیر بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت کرمان نکاتی را در رابطه با 

شست و شو ظروف بیماران مبتال به کرونا بیان کرد.
بهداشت  مرکز  حرفه ای  و  محیط  بهداشت  مدیر  نژاد  شهابی  باقر  محمد 
جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گفتگو  در  کرمان 
از کرمان،گفت: برای گندزدایی ظروف بیماران مبتال به ویروس کرونا در 
منزل پس از شستن آن ها می توان از محلول آماده شده حاصل از اضافه 
کردن یک یا دو قاشق غذاخوری وایتکس به هر لیتر آب سرد استفاده کرد 
)حجم محلول بسته به ظروف دارد( به طوریکه ظروف حداقل پنج دقیقه در 
محلول غوطه ور باشند و ظروف آبکشی و به طریق بهداشتی خشک شوند.

او افزود: هنگام تماس با ظروف استفاده شده بیمار مبتال به کرونا، دستکش 
پوشیده شود، بهتر است تا حد امکان از ظروف یک بار مصرف استفاده شده 
و پس از استفاده دور انداخته شوند. شهابی نژاد بیان کرد: در صورتی که از 
دستکش آشپزخانه استفاده می شود، پس از پایان شست وشو، دستکش ها 
درآورده شده و با آب داغ و صابون شسته و خشک شوند؛ سپس دست ها 
نیز مجددا با آب و صابون شسته شوند. او تصریح کرد: برای شستن ظروف 
معمولی بیماران، از مایع ظرفشویی معمولی و آب داغ استفاده شود و پس 
از پایان شست وشوی ظروف در صورت عدم استفاده از دستکش، دست ها 
بالفاصله با آب و صابون شسته شوند. مدیر بهداشت محیط و حرفه ای مرکز 
برای  استفاده  مورد  مصرف  بار  یک  دستکش های  گفت:  کرمان  بهداشت 
حمل ظروف آلوده، در کیسه های زباله یا پالستیک های دو الیه دور انداخته 
شوند. او افزود: در صورت امکان، ظروف در ماشین ظرفشویی با دمای آب 
۶۰ درجه سانتی گراد و ماده شوینده شسته و خشک شود و در صورتی که 
برای خشک کردن ظروف از دستمال مخصوص استفاده می شود، دستمال 
پس از استفاده با مایع شوینده شسته شده و به طور کامل خشک شود. 
شهابی نژاد بیان کرد: برای گندزدایی ظروف بعد از مراحل فوق می توان 
از محلول های گندزدای مجاز و طبق دستوالعمل مربوطه استفاده کرد و 
توصیه می شود ظروف بیماران کرونایی به صورت جداگانه و جدا از سایر 

ظروف و تجهیزات شسته و گندزدایی شوند.

کرمان  استان  تجارت  و  معدن   ، صنعت  سازمان  رئیس  گفته  به 
روزانه به طور متوسط ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار عدد ماسک در این استان 
نیاز داریم که هم اکنون با کمک صنایع، بسیج، سپاه و سمن ها 
توانستیم به تولید ۲۰۰ هزار عدد ماسک دست یابیم و با این آمار 

تقریبا نیاز استان تامین شده است.
این  افزود:  ایرنا   خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  نژاد  حسینی  مهدی 
سازمان خوشبختانه با وجود تمامی چالش های حوزه صنایع، معادن 
بازار، یکی از دستگاه هایی است که به صورت ویژه در مباحث  و 
کرونا و تامین نیازهای دانشگاه های علوم پزشکی و نیاز مردم کمک 
داده و در حال همکاری است و در این راستا توانستیم واحدهایی 
اقالم بهداشتی  تولید داشتند را در حوزه  برای  اندک  که ظرفیتی 

افزایش دهیم.
تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  از طریق  داد: همچنین  ادامه  وی 
برای استان  را  ۹۵N و سه الیه  سهمیه ۱۵۰ هزار عددی ماسک 
استان  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  اولویت  با  که  کردیم  دریافت 

کرمان توزیع شد.
حسینی نژاد  با بیان اینکه واحدهای جدیدی نیز برای تولید ماسک 
صنعتی،  واحدهای  همکاری  با  توانستیم  گفت:  کردیم  اندازی  راه 

عدد  هزار  تا ۲۰۰  را  ماسک  روزانه  تولید  ها  و سمن  بسیج، سپاه 
افزایش دادیم و با این اقدام بخشی قابل توجه از نیاز استان تامین 

می شود.
وی تصریح کرد: در کنار آن، واحدهای بزرگ از جمله شرکت مس، 
بیمارستان ها  نیز در تجهیز  اصناف  اتاق  و  بازرگانی  اتاق  گل گهر، 
و  مسائل  کاهش  جهت  در  خوبی  همکاری های  مردم  به  کمک  و 
مشکالت کرونا داشتند و امیدواریم با تداوم کمک های این صنایع 

و معادن بتوانیم بخشی از مشکالت مقابله با کرونا را رفع کنیم.
با  مقابله  در  کننده  مواد ضدعفونی  تولید  به  اشاره  با  حسینی نژاد 
تولید  استان  در  الکل  لیتر  هزار  سه  روزانه  توانستیم  گفت:  کرونا 
کنیم و واحدهای تولیدی تولید انواع مواد ضدعفونی کننده را تا ۵۰ 

هزار تن افزایش دادند.
وی افزود: همچنین الکل مورد نیاز را از استان ها وارد کردیم که 
پیگیری  را  کننده  ضدعفونی  مواد  تولید  بتوانند  تولیدی  واحدها 
 ۱۹۸ تاکنون  خوشبختانه  گفت:  بهداشت  وزارت  کنند.سخنگوی 
هزار و ۹۴۹ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص 
در   ۱۹ کووید  به  مبتال  بیماران  از  نفر   ۳۱۳۶ همچنین  شده اند. 

وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

سیما سادات الری اظهار کرد: تاکنون یک میلیون و ۷۶۹ هزار و 
۵۲۰ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

شرقی،  و  غربی  آذربایجان های  خوزستان،  استان های  افزود:  وی 
ایالم  و  رضوی  خراسان  بوشهر،  هرمزگان،  کرمانشاه،  کردستان، 
فارس،  تهران،  استان های  همچنین  دارند.  قرار  قرمز  وضعیت  در 
البرز و  بلوچستان،  و  اصفهان، مازندران، همدان، زنجان، سیستان 

لرستان در وضعیت هشدار قرار دارند.
معاون وزیر بهداشت گفت: روزانه ۱۶۰ هزار نفر در دنیا به بیماری 
کووید ۱۹ مبتال می شوند که این آمار ۶۰ درصد کل مبتالیان در 
یک ماه اخیر است. این نشان می دهد که ابتال به این بیماری روند 
افزایشی در کل دنیا دارد. نقش مردم در محدود کردن و مهار این 
بیماری، رعایت فاصله گذاری فیزیکی، شست وشوی مداوم دست ها 
مردم  برای همه  ماسک  از  استفاده  به خصوص  و  و صابون  آب  با 

است.
با وضعیت قرمز  از ماسک در همه شهرها  استفاده  بیان کرد:  وی 
و وضعیت هشدار اجباری است. از مردم می خواهیم از تجمع ها و 
سفرهای غیرضروری خودداری کنند تا بتوانیم به کمک هم، زنجیره 

انتقال ویروس کرونا را متوقف کنیم.

استاندار کرمان با تاکید بر لزوم تشدید نظارت ها در خصوص 
حل  را  مشکلی  تعطیلی  گفت:  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت 

نمی کند زیرا ممکن است کرونا تا مدت ها ادامه داشته باشد.
ستاد  جلسه  در  فدایی  جواد  محمد  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
مهم  نکته  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  کرونا  مدیریت  استانی 
گروه های  نظارت  کرونا  ویروس  بیشتر  انتشار  از  جلوگیری  در 

مختلف بر فعالیت صنوف و ادارات است.
وی افزود: تنظیم درست چک لیست ها از مهمترین نکات در 
بحث نظارت به شمار می رود ضمن اینکه باید به این موضوع 
توجه کنیم که چه نکاتی باید رعایت و کنترل شوند و چه نکاتی 

تخلف محسوب می شوند.
استاندار کرمان گفت: در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که 
تعطیلی مشکلی را حل نمی کند زیرا ممکن است این بیماری تا 

مدت ها ادامه داشته باشد.
فدایی اظهار کرد: در رابطه با جلوگیری از انتشار ویروس باید 
زمینه  این  در  هر چه  زیرا  کنیم  بیشتر  را  نظارت ها  و  کنترل 
و  دقیق تر  نظارتی  لیست های  و چک  پروتکل ها  بگذاریم  وقت 
ناظران دلسوزتر پای کار داشته باشیم قطعاً مفید تر و مؤثرتر 
کنیم  هزینه  هر چه  این خصوص  در  اینکه  بود ضمن  خواهد 

هدر نمی رود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: تعداد محدودی در حد 
چهار شهرستان در استان کرمان در هفته جاری دارای وضعیت زرد شده 
اند که با توجه به شکننده بودن وضعیت و اینکه دائم تغییر می کند، 
انتقال کرونا در استان در گردش است؛ عمدتا  نشان می دهد زنجیره 
در جنوب استان بود و اکنون دارد به نقاط شمالی و خوش آب و هوا و 

گردشگری شهرستان ها منتقل می شود.
دکتر«مهدی شفیعی« در گفت و گو با ایسنا درباره وضعیت شیوع کرونا 
در استان کرمان اظهار کرد: به نظر می رسد در استان کرمان در ادامه 
موج اول افزایش موارد ابتال به کرونا را داریم و این هفته اگر رصد بکنیم، 

احتماال داریم موج دوم را تجربه می کنیم.
تمام  گذشته  هفته  بهداشت،  وزارت  های  لحاظ شاخص  به  افزود:  وی 
شهرستان های استان کرمان دارای وضعیت قرمز بودند و هفته جاری 
اکثر شهرستان ها قرمز و نارنجی هستند که نارنجی یعنی پرخطر و قرمز 

یعنی بسیار پرخطر.
شفیعی تصریح کرد: تعداد محدودی در حد چهار شهرستان در استان 
کرمان در هفته جاری دارای وضعیت زرد شده اند که با توجه به شکننده 
بودن وضعیت و اینکه دائم تغییر می کند، نشان می دهد زنجیره انتقال 
کرونا در استان در گردش است؛ عمدتا در جنوب استان بود و اکنون 

دارد به نقاط شمالی و خوش آب و هوا و گردشگری شهرستان ها منتقل 
می شود.

نشان  وضعیت  این  کرد:  بیان  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
می دهد مردم خودشان رعایت نمی کنند، فاصله گذاری فیزیکی را و 
اینکه اگر بیمار هستند تردد غیرضروری نداشته باشند و نظافت دست 
و شرکت در تجمعات؛ این نکات خیلی مهم و کلیدی است و مردم باید 

رعایت کنند.
وی اظهار کرد: در بحث استفاده از ماسک اکنون به نظر می آید استفاده 
عمومی از ماسک در فضاهای عمومی و خارج از منزل برای پیشگیری از 

بیماری کمک کننده است.
امسال  دوم  نیمه  در  کرمان  استان  وضعیت  بینی  پیش  درباره  شفیعی 
بینی  قابل پیش  نیمه دوم سال  به شرایط کشور،  با توجه  عنوان کرد: 
نیست اما به نظر می آید طبق رصدهای سازمان جهانی بهداشت در نیم 
امسال  و  است  گردش  در  شدیدا  امسال  آنفلوانزا  ویروس  جنوبی،  کره 
اپیدمی آنفلوانزا و ادامه اپیدمی کووید ۱۹ را ممکن است با هم تجربه 
کنیم که عالئم آن بسیار شبیه به هم و از طرفی مداخالتشان شبیه به 

هم است.
تقویت کنیم و  استان  را در  زیرساخت ها  االن  از  باید  تاکید کرد:  وی 

که  جاهایی  سایر  و  داشته  درمانی  بهداشتی  زمینه  در  کامل  آمادگی 
باید به ما کمک کنند تالش کنند که عمدتا بحث فرهنگسازی است و 

خیلی اهمیت دارد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره تخت های بستری بیماران 
کرونایی در استان گفت: اکنون کمبود تخت نداریم، بیمارستان افضلی 
پور کرمان را مجدد به حالت آماده باش برگرداندیم و پذیرش الکتیو و 
اعمال الکتیو آن را کنسل کردیم و ظرفیت ۳۰۰ تخت در این بیمارستان 
فراهم است که اگر افزایش مراجعه را داشتیم بتواند پاسخگوی استان 

باشد.
مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
مراجعه  اگر  را  بیماران  نیز  باهنر  و  شفا  های  بیمارستان  اینکه  بیان  با 
کنند، پذیرش می کنند و بیمارستان پیامبر اعظم همچنان کمک ماست 
را  ها  بخش  شلوغی  گذشته  هفته  که  نیز  استان  جنوب  کرد:  تصریح 
داشت، مقداری بار مراجعه کم شده ولی این آمادگی وجود دارد که اگر 

مشکلی وجود داشته باشد، بیماران را پذیرا باشند.
وی بیان کرد: در استان کرمان حدود ۴۵۰ تا ۶۰۰ تخت ویژه بستری 
بیماران مبتال به کرونا پیش بینی شده و به تعداد کافی آی سی یو و 

خدمات تخصصی آی سی یو را بتوانیم ارائه بدهیم.

رئیس سازمان صمت:  
کرمان در تامین اقالم بهداشتی مقابله با کرونا مشکلی ندارد

استاندار کرمان:
تعطیلی اصناف و ادارات مشکلی را حل نمی کند

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
احتمال دارد موج دوم کرونا را در کرمان تجربه کنیم

 دستگاه مناقصه گزار                    دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

دریافت اسناد: 
الف سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 

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

موضوع مناقصه امور خدمات عمومی

۱۱/۱۱۵/۹۹۱/۳۴۴ )یازده میلیارد و صد و پانزده میلیون و نهصد و نود و 
یک هزار و سیصد و چهل و چهار(

برآورد یکساله   )ریال(

۵۵۵/۷۹۹/۵۶۷ )پانصد و پنجاه و پنج میلیون و هفتصد و نود و نه هزار و 
پانصد و شصت و هفت (

تضمین شرکت در 
مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۱۴/۳۰ روز دوشنبه  مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۳ دریافت اسناد:

تا ساعت ۱۴/۳۰ روز شنبه  مورخ ۱۳۹۹/۵/۴ آخرین مهلت بارگزاری 
اسناد و پیشنهادها در 

سامانه ستاد ایران 

از ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۵ بازگشایی پیشنهادها 
ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1399/4/29 در محل بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع( شهرستان راوربرگزار خواهد شد.

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

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(  904162

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول( 
مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع( شهرستان راور 

شماره مناقصه: ۹۹/۵/۵/۴۰
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در مسیر تحول...

زندگی  از  روزانه  به طور  که  آنچه 
مشاوره  و  ها  حرف  و  ها  کالس  و 
برای احاطه  ها می فهمیم راه هایی 

بر زندگی هستند با این آموختن ها رفته رفته آدم 
جدیدتری می شویم و از آنجا که جهان همواره 
در حال تغییر است ما نیز باید با آن هماهنگ شویم 
و ناگزیر از تغییر هستیم. در مسیر تحول چیزهایی 
را می فهمیم که قبال به آنها توجهی نداشته ایم لذا 
یک  به  و  یابد  می  افزایش  اطالعاتمان  ی  گستره 
این  از  که  آنچه  شویم.  می  تبدیل  جدید  انسان 
از  تر  اهمیت  با  ایجاد می شود  تحوالت در ذهن 
چیزی است که به چشم می آید زیرا رازها و اسرار 
از آشکار اهمیت بیشتری دارند و علت اصلی تمایل 
با انصراف آدم هستند و ارزش های درونی ممکن 
است همراه با شرایط فیزیکی در حال تغییر باشند. 
نسل جدید بشر معموال تجربیات درونی اش را به 
عنوان اصل در نظر گرفته و اتفاقات جهان بیرون 
تلقین شده  او  به  فرع حساب می کند چرا که  را 
است »آنچه را نمی بیند اهمیت بیشتری در زندگی 
با کنترل کردن  دارد« بشر دیروز سعی داشت که 
کشفیات بیرونی زندگی را در اختیار داشته باشد و 
امنیت خود را در گستره ی عظیم تری تامین کند 
دارد  سعی  درون  به  کردن  نگاه  با  امروز  بشر  اما 
که علت ناامنی ها را دریافته و به رفع آنها بپردازد 
و  جنگ  وگرنه  باشد  داشته  تری  آرام  زندگی  تا 
سلطه بر جهان بیرون هر لحظه ناامنی های تازه تر 
ایجاد می کند و بدون تصرف درونیات و سلطه بر 
قرار  اگر  داشت.  نخواهد  چندانی  ارزش  فراسوها 
بود که انسان بدون ارادت به فراسوها زندگی کند 
و به خودخواهی و عصیان بپردازد به راستی که چه 

فرقی با انسان داشته و به کجا خواهد رسید!؟
آفتاب از گوشه ی چشمت نمایان می شود 
صبح در سوسوی لبخندت پریشان می شود 

یک نفر دنیای ما را در نگاهی برده بود 
عشق هم از اینکه بد باشد پشیمان می شود

به قلم 
مهناز سعید 

ترس های کودکان را جدی بگیریم 

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

کودکان  در  ترس ها  از  برخی   گفت:  روان شناس  یک 
به  و  اول  ماه های  همان  از  برخی  و  دارد  فطری  ریشه 
صورت اکتسابی در کودک شکل می گیرد و والدین برای 
الگوی شجاعت  خود  باید  آنان  ترسو شدن  از  جلوگیری 

باشند.
ترس  کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو  در  کرم الهی  مریم 
گفته  واکنشی  به  »ترس«  مختصر  طور  به  یا  طبیعی 
که  می شود  داده  نشان  موقعیت هایی  در  که  می شود 
به عنوان  می شود،  تلقی  ترسناک  افراد  بیشتر  برای 
ارتفاعات  در  پرتگاهی  از  گذشتن  هنگام  ترسیدن  مثال 
کوهستان یا ترس از صدای مهیب انفجار در آشپزخانه از 
این نوع ترس هاست، اما ترس مرضی یا فوبیا نوع خاصی 
و  منطقی  غیر  افراطی،  اول  درجه  در  که  است  ترس  از 
ناموجه است، اگر فوبیا از یک چیز خاص مثاًل آمپول، از 
حیوانی خاص مثل گربه یا موقعیتی خاص مانند پرواز با 
هواپیما باشد به آن فوبیای خاص می گویند و اگر ترس از 
موقعیت های اجتماعی مانند سخنرانی باشد به آن فوبیای 

اجتماعی گفته می شود.
وی با اشاره به این که این تقسیم بندی ها را می شود برای 
به چند  اما در کودکان  برد  به کار  به راحتی  بزرگساالن 
دلیل، جدا کردن ترس های طبیعی از فوبیا سخت است، 
کودکان  در  ترس  نشانه های  اول  درجه  در  کرد:  عنوان 
کودک  است  ممکن  یعنی  است،  متفاوت  بزرگساالن  با 
زده  وحشت  موقعیتی  از  بزرگساالن  مثل  که  بجای  این 
شود، حالت قهر به خود بگیرد یا خودش را به بزرگساالن 
را  خودش  ترس  کودک،  است  ممکن  حتی  بچسباند، 
پنهان کند ضمن این  افسردگی و خشم  نشانه های  پشت 
و  افراطی  ترسشان  می دانند  که  بزرگسال ها  برخالف  که 
غیر منطقی است کودکان آنقدر رشد نکرده اند که تفاوت 

ترس های طبیعی و غیر طبیعی را بدانند.
کرم الهی ادامه داد: بعضی از ترس ها برای بعضی از سنین 
طبیعی  اگر  – حتی  ترسی  هیچ  کاًل  اما  است  طبیعی تر 
طول  یعنی  بکشد،  طول  سال  دو  بیش از  نباید  باشد- 
کشیدن بیش ازاین حد، نشانه مشکل و نیازمند توجه یا 

حتی درمان بالینی است.
در  ترس ها  برخی از  این که  به  اشاره  با  روان شناس  این 
کودکان ریشه فطری دارد و برخی دیگر از همان ماه های 
و  می گیرد  شکل  کودک  در  اکتسابی  صورت  به  و  اول 
باید خود  از ترسو شدن کودکان  برای جلوگیری  والدین 

باشند، عنوان کرد: ترس کودکان ممکن  الگوی شجاعت 
است ثبات و دوام نداشته باشد، زود پدید آید و زود هم 
از بین برود و گاهی ترس آن ها مبتنی بر واقعیت نیست 

یعنی از چیزی می ترسند که بی خطر است.
در کودک،  ترس  نوع  به  باتوجه  این که  به  اشاره  با  وی 
روش های درمانی متفاوتی ارائه می شود، ادامه داد: ازجمله 
ترس آور،  موقعیت  بردن  بین  از  به  می توان  روش ها  این 
تلقین در تقویت روحی، ارائه الگو و درمان پزشکی اشاره 

کرد.
به  می توانند  والدین  این که  به  اشاره  با  کرم الهی 
فرزندانشان کمک کنند تا با تقویت حس اعتماد به نفس 
کنند،  مقابله  خود  ترس های  با  الزم  مهارتهای  کسب  و 
افزود: والدین ابتدا باید تشخیص دهند که این ترس واقعی 
است، هرچند که به نظر شما مسئله ای بسیار کوچک و 
پیش پا افتاده باشد، برای فرزندتان حقیقت دارد و باعث 
اضطراب و ترس او می شود، بنابراین صحبت کردن درمورد 
آن ترس بسیار کمک کننده است، کلمات گاهی قادرند 
اگر  بنابراین  بکشند  بیرون  چیزی  از  را  منفی  احساسات 
درمورد ترس ها صحبت کنید، قدرت آن ها کمتر خواهد 

شد.
کوچک  با  هیچوقت  این که  بیان  با  روان شناس  این 
وادار  را  کودکتان  نکنید  سعی  مورد  آن  کردن  ناچیز  و 
مانند  کلماتی  گفتن  کرد:  عنوان  کنید،  آن  با  مقابله  به 
»مسخره بازی در نیار! هیچ دیوی تو کمد تو قایم نشده!« 
ممکن است باعث شود فرزندتان بتواند بخوابد، اما ترس 

را از بین نخواهد برد.
وی با اشاره به این که والدین باید مواظب باشند خودشان 

اسباب ترس را برای فرزندان شان فراهم نکنند، افزود: اگر 
از  از سگ ها خوشش نمی آید، طوری  فرزندتان  می دانید 
اینکار  نشوید.  رو  روبه  آن سگ  با  که  نشوید  رد  خیابان 
یقین کند که سگ ها  فرزندتان  باعث می شود که  فقط 
اینگونه  در  هستند،  آور  وحشت  و  ترسناک  موجوداتی 
مواقع فقط باید با مراقبت و توجه با کودکتان رفتار کنید 

تا بتواند با آن موقعیت ترس آور روبه رو شود.
کرم الهی با اشاره به این که بهتر است والدین تکنیک های 
کنار آمدن و برخورد با ترس ها را به کودکان شان بیاموزند، 
را  تکنیک ها  این  می توانید  امر  این  برای  کرد:  تصریح 
امتحان کنید: خودتان را »صاحب خانه« به کودک معرفی 
کنید، و این باعث خواهد شد که کودک نسبت به شیء 
ترسناک جرأت و جسارت بیشتری پیدا کند و برای فرار 
از آن به شما پناه بیاورد، به فرزندانتان یاد بدهید که در 
چنین مواقعی به خود بگویند، »من می توانم« یا »هیچی 

نیست، می تونم با اون کنار بیام..."
این روانشناس با اشاره به این که در مقابل ترس کودکان 
در  کنند  سعی  باید  والدین  داد:  ادامه  بود،  صبور  باید 
کودکشان حس استقالل به وجود بیاورند، خیلی سخت 
است، به خصوص برای شمایی که کودکتان به شما وابسته 

است و خودتان هم به کودکتان وابسته اید.
وی با اشاره به این که یکی از بهترین راه های انتقال غیر 
مستقیم سخنتان به کودکتان »بازی کردن« است، عنوان 
با وی  کرد: شما می توانید در زمینه های ترس کودکتان 
همبازی شده و واکنش های کودکتان را ببینید و اگر الزم 

بود اصالحش کنید.
با دیگران  مقایسه کودکان  این که  به  اشاره  با  کرم الهی 

یکی از بزرگ ترین اشتباهات است، عنوان کرد:  این کار 
باعث می شود نه تنها ترس کودکتان را درست نکنید بلکه 
لگدمال  هم  را  نفسش  عزت  با همساالنش،  او  مقایسه  با 
انجام کاری اصرار کنید زیرا  نباید در  می کنید همچنین 
هرچه بیشتر کودکتان را مجبور به مواجهه با ترسش کنید 

و بیشتر از زور استفاده کنید، هراسش بیشتر می شود.
تنهایی  از  که  کودکی  این که  بیان  با  روانشناس  این 
با تنها ماندن در خانه تجربه های تلخی خواهد  می ترسد 
داشت که به او آسیب می رساند، ادامه داد: کودکی که بعد 
از مدرسه، به خانه ای می آید که در آن هیچکس نیست 
گرفتن  قرار  بی توجهی  مورد  و  تنهایی  احساس  دچار 
می شود، چون همه کودکان دوست دارند وقتی از مدرسه 
به خانه برمی گردند، اتفاقات روزمره را برای کسی تعریف 
مشکالت  و  کنند  صحبت  خود  احساس  مورد  در  کنند، 
تا شاید راه حلی برای  با کسی در میان بگذارند  خود را 

آن ها پیدا کنند.
وی ادامه داد: زمان مشخصی را در روز فقط برای گوش 
دادن به حرف های کودکتان بگذارید، مثاًل بعداز عصرانه، 
بعد از فالن سریال، بعد از اخبار ساعت فالن، زمانی که 
مشخص باشد و سر قرار خود هم بمانید، البته با عالقه و 
توجه گوش کردن شما است که نیاز او را برطرف می کند، 

نه این که از سر اجبار و با اکراه، این کار را انجام دهید.
 کرم الهی تصریح کرد: گاهی والدینی که فرزند وابسته 
از آن ها  ماندن و جدا شدن  تنها  از  بسیار  دارند که  ای 
حتی برای زمانی کوتاه می ترسد، تصمیم می گیرند برای 
این  بایستد و  یاد بدهند روی پای خودش  او  به  این که 
همه نترسد، او را به تنها ماندن عادت بدهند و می گویند: 
»دو بار که تنها بمونه دیگه نمی ترسه«، »بذار یه روز تو 
خونه خودش تنها باشه ببینه در و دیوار ترس نداره«، اما 
در واقع در مواردی که کودک مبتال به اضطراب جدایی 
است چنین تصمیمی می تواند به شدت به او آسیب بزند و 
شرایط را از پیش بدتر کند، ممکن است کودکی دقیقاً به 
اختالل اضطراب جدایی مبتال نشود، اما داشتن رگه ها یا 
نشانه هایی از آن هم نیاز به توجه تخصصی و بالینی دارد 
و باید در چنین مواردی با یک متخصص مشورت شود و 

شیوه ی درمانی مناسب به کار برده شود.
این روان شناس تصریح کرد: ازجمله انواع رایج ترس در 
کودکان می توان به ترس از حیوانات، حشرات، رعد و برق، 
آمپول،  بسته،  مکان های  ارتفاع،  بلند،  صداهای  تاریکی، 
خون، دکتر و بیمارستان، مردن، سوار شدن به اتوموبیل یا 
هواپیما، دزدان و کودک ربایان، صحبت کردن در جمع، 
خوابیدن در بیرون از خانه، مهمانی ها و تجمع ها و ترس 

از آب اشاره کرد.

ویروس کرونا چه مشاغلی را بیشتر تهدید می کند؟ 
که  پرخطر  مشاغل  درباره  داخلی  متخصص  یک 

احتمال ابتال به کرونا را افزایش می دهد، توضیح داد.
با  گفت وگو  در  داخلی  متخصص  حمیدی  مرتضی 
پزشکی  علمی  گروه  درمان  و  بهداشت  حوزه  خبرنگار 
اغلب  غلط  باور  خصوص  در  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
آقایان درخصوص مبتال نشدن آنها به ویروس کرونا بیان 
آنها  بدن  باورند که  این  بر  آقایان  اغلب  کرد: متاسفانه 
است  برخوردار  باالیی  استقامت  از  بانوان  به  نسبت  به 
بیماری دچار نمی شوند، به طوری  به  به همین دلیل 
افزایش آمار مبتالیان در  باعث  باور اشتباه   که همین 

آقایان شده است.
او افزود: بیشتر مردان به دلیل فعالیت های روزمره و 
حضور در مکان های پر خطر و پر تردد از نظر ابتال به 
این ویروس بیشتر در معرض هستند، زیرا ویروس کرونا 
طی بررسی های انجام شده موقعیتی هوابرد دارد و با 
عطسه، سرفه و ذرات معلق در هوا روی مخاط نشسته 
و می تواند باعث سرکوبی سیستم ایمنی بدن او به این 

بیماری شود.

 متخصص داخلی اظهار کرد:  تمامی افراد جامعه به 
ویژه  آقایان و در برخی از موارد کودکان باید برای حفظ 
سالمت خود در زمان گستردگی این ویروس منحوس 
از  بهداشتی  موارد  از  و  کرده  دوری  مشکوک  افراد  از 
جمله شست و شوی مکرر دست ها، ماسک و دستکش 

استفاده و فاصله گذاری اجتماعی غافل نشوند.
حمیدی در ادامه در خصوص مشاغل خطرناک بیان 
ناوگان  در  فعالیت  مرزبانی،   جمله  از  مشاغلی  کرد: 
مترو  تی،  آر  بی  قطار،  از جمله   عمومی  نقل  و  حمل 
مشاغل آزاد و ... بیشتر در معرض مواجهه با این ویروس 
کرونا هستند، لذا به این افراد و خانواده هایشان توصیه 
کنند،  رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های  حتما  می شود 
ارتباط  و  کرونا  ویروس  به  مذکور  کارگران  ابتالی  زیرا 
افراد  دیگر  و  محیط  آلودگی  سبب  همکاران  با  آنها 
می شود و این زنجیره چرخه ابتالی افراد به این ویروس 
را گسترده تر می کند لذا به سرپرست ها و کارفرمایان 
توصیه می شود ایمن سازی را در مکان های سرپوشیده 

رعایت کنند.

یادداشت های 
گاه و بی گاه

دشمن فرضی 
به موقع  به یُمن پرداخت  خانه در سکوت مطلق فرو رفته بود و 
هزینه تلفن و اینترنت از کارت بانکی بنده بچه ها هر یک با تلفن 
همراه در جای عالمت گذاری شده خود نشسته و مشغول کنکاش 
در اینترنت و ارائه طرحهای نو پزشکی، علمی، اجتماعی و ... بودند 
و گه گاهی هم با لبخند به نشانه پیروزی به مادرشان که در جای 
خود آشپزخانه بود و من نگاه می کردند من هم در جای خود 
نشسته و درنگی بر تیتر روزنامه که از سبقت کرونا بر طرح ترافیک 
ناگهان یکی  نتیجه آن فکر می کردم که  به  بود داشتم و  نوشته 
از بچه ها گفت: ترافیک تمام شد من هم در حالی به پیامد تیتر 
روزنامه فکر می کردم با خوشحالی خنده ای کردم و گفتم خدا را 
شکر پس دیگر نیازی به طرحهای گوناگون ترافیک نیست تا یک 

ویروس میکروسکوپی بتواند از آنها سبقت بگیرد.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 
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فرهنگ و ادب

طنزپردازی که نابینا شد 

سرویس فرهنگی- هنری کرمان امروز

جیمز  نوشته  سخت«  روزگار  و  من  »زندگانی  کتاب   
تربر، زندگی پرفرازونشیب نویسنده را از کودکی تا پایان 
تواین  از مارک  بعد  تربر که  به تصویر می کشد.  دانشگاه 
به عنوان بزرگ ترین طنزپرداز آمریکا شناخته می شود، در 
زندگی نامه اش از خانواده عجیب وغریب خود می گوید؛ از 
پدربزرگ روان پریش و غرق در خیاالتش، از پدر نه چندان 
گفته  به  او  خانواده  کمدینش.  ذاتا  مادر  و  خوش شانس 
خودش به مسخرگی معتاد بودند و از این رو پیشامد های 
دوران کودکی اش مایه ای برای خنده دارترین طرح های او 

فراهم آورده بود.
 طنزپرداز نابینا

چشم های تربر در کودکی آسیب دید و به تدریج نابینا 
بحران  دوره  با  مصادف  او  نویسندگی  فعالیت  اوج  شد. 
اینکه  گرفت.  شکل   ١٩٣٩ تا   ١٩٢٩ آمریکا  اقتصادی 
جامعه  شرایط  و  بینایی  وضع  به  توجه  با  تربر  طنز  چرا 
معاصرش سیاه نیست، شاید به این مسأله بازمی گردد که 
استقالل کشورش  اعالمیه  در  و  بود  او یک میهن پرست 
است  غیروطنی  خصیصه ای  ناشادبودن  که  است  آمده 
یک  طبیعی  وظیفه  مهم ترین  و  نخستین  شادبودن  و 
می آید.  حساب  به  میهن پرست  فردی  به عنوان  شهروند 
در  دلتنگی  با  تربر  هجوآمیز  آثار  سرگشته  پرسوناژ های 
که  شخصیت هایی  برمی دارند؛  گام  توضیح ناپذیر  جهانی 
به طرزی خنده دار با دنیای خود در جدال اند. در این آثار 
حماقت و احساس پوچی که تمدن به انسان ها می بخشد، 

به وضوح دیده می شود.
تربر سال ١٩١٣ وارد دانشگاه اهایو شد، ولی سال بعد را 
برای خواندن آثاری که جزو کتاب های درسی اش نبودند، 
مرخصی گرفت. در جنگ جهانی اول او را به علت ضعف 
امور  وزارت  در  این رو  از  ندادند،  راه  ارتش  به  بینایی اش 
خارجه خدمت کرد و پس از آن به دانشگاه بازگشت. سال 
١٩٢٧ پس از چند سال گزارشگری برای روزنامه هایی در 

حد  تا  شد.  نیویورکر  نویسندگان  از  پاریس،  و  نیویورک 
زیادی با کار تربر بود که این مجله، زبان و سبک یگانه 

خود را به دست آورد.
کتاب هایی مانند »زندگانی من و روزگار سخت«، »سرگل 
تربر«  »کارناوال  و  آمدید«  من خوش  دنیای  »به  تربر«، 
شهرت او را به عنوان طنزپردازی بااستعداد و تصویرگری 
او شاید  آوازه طراحی های طنزآلود  کرد.  نابغه دوچندان 
کمتر از شهرت مقاله ها و داستان های او نباشد، ولی او به 
همان اندازه که عنوان تصویرگر را نمی پذیرفت، برچسب 
نوشته  طراحی هایش  درباره  نمی پسندید.  هم  را  نقاش 
است: »گاهی به نظر می رسد طراحی های من از راهی به 
جز راه قصدِی معمول به تحقق پیوسته اند. آن ها را ماقبل 
قصدی خوانده اند، یعنی پیش از اینکه فکرشان به مغز من 

خطور کند، انجام گرفته اند. در این مورد بحثی ندارم.«
تهدید تمدن

مضمون غالب در همه مقاله ها و داستان های تربر حول 
که  پیچیده ای  تمدن  تهدید  مورد  که  می چرخد  انسانی 
توبایِس،  به گفته ریچارد  خود آفریده، قرار گرفته است. 
انسان همیشه در آثارش در محاصره است. او می دانست 
کمدی و تراژدی خویشاوندند و چندان که کمدی می تواند 
از وضع انسان بگوید، تراژدی نمی تواند. پس هرگز اجازه 
در حین  را  تردید  و  درد  هم زمان  انسان حضور  نمی داد 

خندیدن فراموش کند.
جیمز تربر تنها مردی قدبلند با عینکی ته استکانی بود 
که عمرش را عمدتا در سفر از ماشین تحریرش به سمِت 
وقتی  می گذراند.  کارش  دفتِر  به  بعد  و  نقاشی  تابلوی 
از  را  تصادفی چشم خود  به طور  برادرش  با  بازی  هنگام 
ذاتا  تربر  خورد.  رقم  او  برای  دیگری  زندگی  داد،  دست 
خجالتی بود و این حادثه کمرویی او را افزایش داد. این 
احساسات بعد ها مرکز اصلی همه دلهره ها و اندوه های او 

قرار گرفت.
موفق  بعد ها  و  انگلیسی شد  زبان  عاشق  دبیرستان  در 
شد به نیویورکر راه یابد. در این عصر چندرسانه ای ممکن 
از  مجموعه ای  با  مجله  اینکه  تصور  باشد  دشوار  است 
استانداردها، روند مشخصی از زندگی پیچیده شهری ارایه 

می داد و به دلیل زیبایی نوشته های طنز تربر تا چه حد 
قدرتمند کار خود را پیش می برد. ولی او بر این عقیده بود 
که نیویورکر باید دستگاهی برای ردکردن مطالب داشته 
نوشته های  می خواهد؛  چه  راس  فهمید  به زودی  باشد. 
کوتاه، واضح و کوبنده با صدای دلخراش نامه ای خصوصی. 
در سال ١٩٢٧ با کمک وایت، یکی از عزیزترین دوستانش 
نبوغی  راس  شد.  استخدام  کارمند  به عنوان  سرانجام 
ایجاد محیطی روان شناختی داشت که در  بی همتا برای 
رابرت  و  پارکر  دوروتی  تربر،  مانند  کلیدی  بازیکنان  آن 
همین  به  و  داشتند  را  برادِوی  ستاره های  وضع  بنچلی 
رفته رفته  تربر  می دادند.  تطبیق  هم  با  را  خود  ترتیب 
موفقیت های  و  شد  یک  درجه  طنزپردازی  به  تبدیل 

بسیاری کسب کرد.
 از کاغذ باطله تا دیوار رستوران

از جذاب ترین جنبه های تربر، مهارتش در پیش نویسِی 
طرح بود. طرح های خود را به طرز شگفت آوری با حداقل 
منو،  درمی آورد؛  اجرا  به  می توانست  که  جا  هر  هیاهو 
نشان  او  هنری  آثار  رستوران.  دیوار  باطله،  کاغذ های 

زودگذر  نگاه های  در  کلی اش،  طرح  با  جهان  می دهد 
انرژی  مداد،  کوچک  ضربه  چند  با  نیمه بینوایان  دنیای 

قابل توجهی را منعکس می کند.
و  می کرد  کسب  مناسبی  درآمد  خود  مقاالت  از  تربر 
سرانجام وقتی هالیوود با او تماس گرفت، درآمد هنگفتی 
اهمیت می داد  به آن  از همه  آنچه بیش  آورد.  به دست 
ساختار و تأثیر جمالتش بود. در شش یا هفت صفحه به 
دنبال اوج کمال می گشت و اغلب به هدف خود می رسید، 
اما قطعاِت گاه به گاه هنری او مانند »نوا و خشم« به اثری 
با این مقیاس نمی رسید. گاهی شکایت می کرد از اینکه 
توانایی  دیگر  که  کرده،  عادت  به هشیاری  او چنان  مغز 

کش آمدن دوباره را ندارد.
بود،  شده  نابینا  کامال  سالگی  چهل وپنج  در  تقریبا  او 
و  همسر  کمک  به  و  کرد  زندگی  نیز  دیگر  ٢٠ سال  اما 
کتابی  نوشتن  با  دوستانش همچنان می نوشت. سرانجام 
از  افرادی  به  راس«  با  »سال ها  راس  هارولد  مورد  در 
با  ناعادالنه اش  رفتار  دلیل  به  که  کرد،  توهین  نیویورکر 

بنیانگذار مجله مورد انتقاد قرار گرفت.

جنگ زن و مرد
به  مربوط  تربر  هنر  و  زندگی  در  اساسی  سوال  شاید 
از  مجموعه ای  او  باشد.  زنان  مورد  در  او  احساسات 
کارتون ها با عنوان »جنگ بین زن و مرد« را تصویرسازی 
داستان  در  می شد.  متنوعی  بولتن های  شامل  که  کرد 
بی نام  خیره کننده »یک جفت همبرگر«، زن و شوهری 
و نشان درحال گذر از طوفاِن ایالت ِکنتیِکت هستند. مرد 
شامگاه های کنار جاده را »واگن سگ« می خواند، زیرا زن 
تربر  تصاویر  و  داستان ها  کند.  تحمل  را  آن ها  نمی تواند 
معموال به نفع یک طرف یا طرف دیگر عمل نمی کردند، 
به زن ستیزی در مکالمه ها و مکاتبات  تمایلی شدید  اما 
او جریان داشت. شاید این مسأله ناشی از گرفتاری های 

عاشقانه و غم انگیز تربر در دوران جوانی باشد.
 ١٩٣١ سال  که  مخفی شدن«  برای  »جعبه ای  داستان 
در نیویورکر منتشر شد، راوی ناشناسی دارد که از یک 
فروشگاه مواد غذایی به دیگر فروشگاه می رود و ناموفق 
در  که  می گردد  بزرگ  کافی  اندازه  به  جعبه ای  دنبال 
و  شد  تاریک  هوا  »وقتی  می گوید:  او  شود.  مخفی  آن 
و  شدم  تسلیم  دوباره  بستند،  غذایی  مواد  فروشگاه های 
و  کردم  روشن  را  چراغ  شدم.  مخفی  اتاقم  در  دیگر  بار 
احساس  می شود  تاریک  وقتی  کشیدم.  دراز  تخت  روی 
بهتری دارید. گمان می کنم می توانم در کمد مخفی شوم، 
در  را  شما  کسی  بازمی کنند.  را  در ها  همیشه  مردم  اما 
گنجه پیدا می کند. آن وقت شما باید به آن ها بگویید چرا 
در کمد بودید. هیچ کس به جعبه بزرگی که روی زمین 
بمانید  آن  در  روز ها  می توانید  نمی کند.  توجه  دارد  قرار 
نگاهی  آن  به  نمی کند  هم  را  فکرش  حتی  هیچ کس  و 

بیندازد، حتی خانم خدمتکار.«
دونالد  بنویسد.  این طور  نمی توانست  هرگز  بنچلی 
بارتلمی شاید این توانایی را داشت، فرانتس کافکا شاید 
را  نویسنده  این  باید  که  است  بدیهی  چیور.  جان  یا 
ستاره ای بی همتا خواند. تربر درنهایت بر اثر تومور مغزی 
نوشت:  وایت  تربر،  از مرگ  سال ١٩٦١ درگذشت. پس 
»بهترین قلمی که تا به حال در عمل دیدم، قلم او بود؛ 

حاصِل ذهنی سرشار از خالقیت.«

میرزا طاهر خوشنویس؛ استادی که نستعلیق را به اوج رساند
سرویس هنری کرمان امروز

 

از جمله  ١۴ تیر سالروز درگذشت میرزا طاهر خوشنویس 
افرادی  از جمله  و  و ١۴  برجسته سده های ١٣  نسخ نویسان 
و  کرد  نزدیک  اوج خود  به  را  نستعلیق  که  می رود  به شمار 
بسیاری از آثار ماندگار او، تحریر با همین خط )نستعلیق( و 

خط نسخ است.
از  یکی  در  خورشیدی   ١٢٦٧ در  خوشنویس  طاهر  میرزا 
روستاهای آذربایجان و در خانواده ای روحانی متولد شد اما 
پدرش  تبریز شد.  راهی  اش  به همراه خانواده  در ٢ سالگی 
قرآن ختم می  ماه یک  هر  و  داشت  به همراه  قرآن  همواره 
کرد؛ ضمن اینکه از فنون قرائت و تجوید نیز بهره ای داشت و 
در پنج سالگی کم کم سواد فارسی و قرآن را به فرزند یاد داد. 
میرزاطاهر که در ٧ سالگی به مکتب رفت، سعی کرد صرف و 
نحو عربی را یاد بگیرد و در همان اثنا با مقدمات تحریر خط 
نسخ آشنا شد. چون استعداد زیادی در خوشنویسی داشت، 
بدون تعلیم و راهنمایی فقط به یمن ذوق و عشق مفرط به 
خوشنویسی آنقدر از خطوط شیوای استادان خط مشق کرد 

تا کم کم به کیفیت و رموز و قواعد آن پی برد.
آثار و تحریرها

وی در طول ٦۴ سال فعالیت هنری به تحریر بیش از ٢٠٠ 
آثار  از  زد.  دست  دینی  و  اخالقی  علمی  رساله  کتاب  جلد 
االسالم  فیض  تفسیر  خالصه  و  ترجمه  با  قرآن  او،  ماندگار 
است که متن آن به خط نسخ و ترجمه به نستعلیق است. به 

جز قرآن های متعدد، او نهج البالغه، صحیفه سجادیه، مفاتیح 
الجنان، منتهی اآلمال و چند کتاب از کتاب های درسی حوزه 
النحو،  خالصه  االصول،  کفایه  و  االصول  معالم  مثل  علمیه 
الجنان،  ابواب  المعارف،  بحر  المعاد،  ذخیره  رشدیه،  رساله 
جامع المقدمات، تهذیب المنطق، همچنین صراط المنعمین، 
با عیشة راضیه، حیدربابایه سالم، گلستان سعدی و ... را نیز 

به رشته تحریر درآورد.

گردد.  بازمی  اش  نوجوانی  دوره  به  او  فعالیت  آغاز  اما 
از  یکی  برای  را  قرآن  ام  جزء سی  سالگی   ٩ در  مثال  برای 
کتابفروشی ها نوشت که چاپ شد. در ١٢ سالگی نیز "صرف 
و میر و تصریف" و "عوامل" را نوشت که آنها نیز چاپ شدند.

سالگی   ١۴ در  خوشنویس  میرزاطاهر  استاد  بعدی  کتاب   
ضمن  رسید؛  چاپ  به  نیز  آن  که  بود   ) اصول  )در  "معالم" 
طالب  استفاده  مورد  و  موجود  آن  های  نسخه  هنوز  اینکه 

علوم دینی است. میرزاطاهر سپس به نوشتن قرآن پرداخت. 
او نوشتن نخستین قرآن را در ١٣٢١ قمری شروع کرد که 
حدود چهار سال به طول انجامید. استاد خوشنویس در  ١٧ 
معلمی  به شغل  تا ٣۵ سال  و   کرد  آغاز  را  تدریس  سالگی 
مشغول بود. در واقع او در اثر پشتکار و تمرین بسیار توانست 

در اصول و قواعد هنر خط به استادی برسد.
میرزاطاهر از زبان فرزندش

در  من  گوید:  می  پدرش  اخالق  درباره  طاهر  میرزا  فرزند 
طول عمرم پرخاشگری یا عصبانیت پدر را ندیده بودم، مگر 
در مورد مسایل دینی. وی با همه مدارا می کرد و هیچ زمانی 
از زیادی کار یا کمی مادیات افسرده نمی شد. پدرم تفریحش 
نوشتن آیات الهی و سایر کتب بود. من به نوبه خود که شاهد 
این ماجرا بودم به غیر از مواقع خواب و استراحت ندیدم که 
لحظه ای دست های ایشان از نوشتن باز بماند. از تمام آیات 
قرآن یا کتاب های دیگر برای ما تعریف می کرد، از اخالق، از 
زندگی، از معاشرت با دیگران و آنچنان ما را شیفته سخنان 
از خاطرمان محو  خود می کرد که آن خاطرات هیچ زمانی 
نمی شود. وی به من می گفت: از خدای خودم خواسته ام 
چنانکه نخستین قلم را از قرآن شروع کرده ام، آخرین قلم من 
نیز به قرآن ختم شود و از آنجایی که لطف خداوند همیشه 
شامل حال پدرم بود، دعایش مستجاب شد و قرآنی را که در 
سال ١٣۵١ شروع کرده بودند در اوایل سال ١٣۵۴ و در  ۸۵ 
سالگی به اتمام رساند، یادم است روزی که این قرآن تمام شد 
به حدی ایشان خوشحال بودند که نماز شکر به جای آوردند."

همنشینی میرزاطاهر و شهریار
استاد شهریار از دوستان میرزا طاهر بود که گاهی به منظور 

یادگیری خط شکسته تحریری به منزل میرزا طاهر رفت 
با خط  استاد شهریار  اثر  و سرانجام حیدربابا  وآمد می کرد 
میرزا طاهر به چاپ رسید. شهریار درباره میرزاطاهر اینگونه 

سروده است:
مردی که خطش نفیس باشد       آن طاهر خوشنویس باشد       
شایسته بود به نامش الحق      این جمله خوشنویس مطلق    
در مشق جلی و نسخ و تحریر       استاد بود به نیک تعبیر         

 خط پایان
سالگی،   ٧٠ در   خورشیدی   ١٣٣۴ در  میرزاطاهر  استاد 
رشته  به  وی  که  کتابی  آخرین  کرد.  بازنشستگی  تقاضای 
 ١٣۵٣ در  که  بود  قرآن  آسمانی  کتاب  درآورد،  تحریر 
پایان رسید. میرزا طاهر خوشنویس سرانجام  به  خورشیدی 
 ١۴ در  پربار،  عمر  سال   ٩٠ به  قریب  کردن  سپری  از  پس 
تیر ١٣۵۵ در تهران به دیار باقی شتافت و در بهشت زهرای 
تهران به خاک سپرده شد. در بزرگداشتی که آذر ١٣٧٦ در 
به  از تهران  او  برای وی برگزار شد، مقرر شد که قبر  تبریز 
قبر میرزا  بهمن ١٣۸۴  یابد و سرانجام در ١٠  انتقال  تبریز 
انتقال  تبریز  مقبرهالشعرای  به  تهران  از  خوشنویس  طاهر 
یافت. در پایان باید گفت بی شک برای به کمال رسیدن هنر 
زیباشناسی  و  ذوق  سر  از  بسیاری  تالش های  خوشنویسی 
مایه  جان ودل  از  راه  این  در  زیادی  افراد  و  گرفته  صورت 
سرآمدترین  زمره  در  طاهر خوشنویس  میرزا  که  گذاشته اند 
آن هاست. مرتبه میرزاطاهر خوشنویس در هنر خوشنویسی 
او در  این فن به مهــارت  به درجــه ای بود که اســتادان 

خط نســخ، معترف انــد.
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جامعه شناسی کرونا؛    پیامد های اجتماعی ویروس کرونا چیست؟

سرویس اجتماعی کرمان امروز

کنترل  و  فهم  از  بعد  جدیدی  زندگی  انتظار  در  جهان 
بحران ویروس کرونا است. سواالت زیادی این روزها در ذهن 
سیاستمداران، روشنفکران و مردم عادی شکل می گیرد که 
زندگی بعد از کرونا چگونه خواهد بود؟ پاسخ به این سواالت 

بسیار مشکل است. 
سوال رایجی که این روزها مطرح است، این است که چرا 
این ویروس ما را غافلگیر کرد و آینده سیاست ها برای کنترل 
آن چگونه باید باشد؟ دولت ها و مردم در آغاز در مواجهه با آن 
غافلگیر شدند چون شناختی از آن نداشتند. دلیل این عدم 
شناخت نیز این بود که در حوزه سالمت، کارهای تحقیقاتی 
همه گیری  موقعیت  روی  که  سال هاست  استراتژیک،  و 
یک بیماری متمرکز نیست و سرمایه گذاری ها بیشتر روی 
بیماری های مزمن و همین طور برخی بیماری های ناشی از 
فرایند جهانی شدن، یعنی ترابری بیشتر از گذشته و نزدیکی 
استوار  ارتباطات مجازی،  اثر  فاصله های زمانی و مکانی در 
بوده است. در دهه اخیر بیماری ای شبیه به ویروس کرونا، 
که جهان با آن روبه رو شد، سارس بود و چون عمر کوتاهی 
داشت جهانی نشد، و تغییر استراتژیکی در برنامه های سالمت 
و بهداشت جهانی ایجاد نکرد. به عبارت دیگر، پیامدهای آن 
بیماری آن چنان نبود که روند سیاست ها و سرمایه گذاری ها 
را تغییر دهد. در مورد سرمایه گذاری به طور کل، این روزها 
شده  مطرح  بسیار  گیتس  بیل  پیش  سال  چند  سخنرانی 
است. او می گوید نسبت به سایر بخش ها سهم سرمایه گذاری 
روی بخش هسته ای بیشتر از بخش سالمت بوده است. اما 
در خود بخش سالمت نیز سرمایه گذاری روی بیماری های 
همه گیر نبوده است. البته باید اضافه کرد که در این بخش ما 
با چالش های زیادی روبه رو بوده ایم: یکی عدم توازن عرضه و 
تقاضای بهداشت و سالمت. چون بخش سالمت هم کاربر و 
هم سرمایه بر است. از هزینه تربیت پزشک و متخصص های 
مختلف گرفته تا تهیه دستگاه های مختلف، همه هزینه های 
دولتی را افزایش می دهند. این چالش ها نظام های سالمت 
دیگر  یکی  است.  کرده  منحرف  همه گیر  بیماری های  از  را 
از دالیل غافلگیر شدن به نوع این ویروس برمی گردد. این 
ویروس با تعریف کالسیک »بیماری« همخوانی دارد. با رشد 
پزشکی مدرن، بیماری حالتی تعریف می شد ناشی از ورود 
عامل خارجی به بدن، یعنی میکرب و آن را باید در آزمایشگاه 
و به طریق علمی کشف می کردند. اما سال ها است که نه تنها 
از جمله  بلکه سازمان های جهانی  سیاست های بهداشتی 

سازمان جهانی بهداشت، تعریفی علمی و اجتماعی از بیماری 
دارند. به زعم تعریف جدید، بیماری برساخته اجتماعی است 
و تنها ناشی از عامل خارجی نیست. در نتیجه درمان های 
بالینی تنها راه حل کنترل بیماری نیستند، بلکه راه حل های 
به ویژه  بیماری،  درمان  برای  باید  را  اقتصادی  و  اجتماعی 
براساس  مثال،  طور  به  کرد.  مزمن جست وجو  بیماری های 
این تعریف جدید، - که مبنای فعلی تقریبا همه سیاست های 
بهداشتی است - فقر عامل اصلی بیشتر بیماری ها تشخیص 
داده شده است. در نتیجه کاهش فقر یکی از راه های درمان 
بیماری است. در حالی که شیوع این ویروس اتفاقاً هیچ ربط 
مستقیمی به فقر ندارد - اگرچه پیامدهای ناگواری خواهد 
اما بیماری ای است که کشورهای ثروتمند را هم  داشت - 
در بر گرفته است. اتفاقاً کشورهای در حال توسعه به دلیل 
درگیر  کمتر  بیماری  این  عواقب  با  ارتباطات،  پایین  حجم 
هنوز  کشورها  این  در  درمانی  نظام های  عالوه،  به  شده اند. 
اولویت را بر کنترل بیماری های همه گیر گذاشته اند تا میزان 
مسلما  دهند.  کاهش  را  کودکان  میان  به ویژه  میر  و  مرگ 
وقوع این بحران، سیاست گذاری سالمت و بهداشت را دچار 
تحول اساسی خواهد کرد. از یک سو برساختگی اجتماعی 
نابرابری های  تا  و  داشت  خواهد  وجود  همچنان  بیماری، 
سیاست های  بر  تنها  تمرکز  امکان  دارند،  وجود  اجتماعی 
بالینی در نظام سالمت به کنترل بیماری ها نمی انجامد. اما 
از سوی دیگر، چاره ای بر تمرکز بر سیاست های کنترل کننده 
بیماری های همه گیر نخواهد بود. همین مسئله سیاست های 
سالمت را کامال تحت شعاع قرار می دهد. نتیجه برگشت به 
سیاست های نیمه اول قرن بیستم، در شرایط جهانی شدن 
فعلی، جهان را با مشکالت متعددی روبه رو خواهد کرد که 
مهم ترین آنها کاهش ارتباطات واقعی در تمامی حوزه های 

زندگی خواهد بود.   
می کنند،  مطرح  مردم  بیشتر  تقریبا  که  دیگری  سوال 
به  است.  ویروس  این  با  دولت ها  برخورد  نحوه  چگونگی 
طور کلی می توان واکنش کشورها را به شیوع این ویروس 
محافظه کارانه دانست. چون در آغاز، دولت  ها درصدد بودند 
تا بین تثبیت اقتصاد و کنترل این بیماری یکی را انتخاب 
و  سیاست  بین  انتخاب  کشورها  از  بعضی  در  البته  کنند. 
این  از  بعد  بود.  و سالمت  بین سیاست  بلکه  نبود،  اقتصاد 
تردید و محافظه کاری، واکنش نهایی همه انتخاب سیاست 
کنترل این بیماری، به هر هزینه ای بود. این مساله مهم است، 
چون گمان می شد کشورهای غربی، بدون تردید و با قاطعیت 
فلسفه  چون  بگیرند،  پیش  در  را  بیماری  کنترل  سیاست 
در سیاست گذاری  غالب  فلسفه  انسان محوری،  یا  اومانیسم 

سالمت در این کشورهاست. 
سئوال دیگری که اذهان را به خود مشغول کرده است، این 

است که چرا سیاست های کنترلی نتایج مختلف داشته اند؟ 
به عبارت دیگر، چرا برخی تعداد تلفات بیشتری از دیگران 
قرار دهیم و همه  را مالک  آمارهای رسمی  اگر  داشته اند؟ 
این تفاوت ها به طور عام به ساختار  آنها را صحیح بدانیم، 
نظام رفاهی و به طور خاص به ساختار نظام های بهداشتی و 
درمانی کشورها مربوط است. به طور مثال، در آمریکا که نظام 
درمانی متکی بر بازارهای بیمه است و تقریبا یک نظام رفاهی 
گزینشی وجود دارد، در نتیجه دسترسی افراد بدون بیمه به 
پایین  افرادی که در دهک های  این نظام ها سخت تر است؛ 
درآمدی هستند، کمتر از این بازار سالمت استفاده می کنند. 
در  لحاظ مشکالت  به  مبتالیان  میزان  و  تلفات  نتیجه،  در 
دسترسی بیشتر خواهد بود. اما در کشورهای اروپایی که نظام 
سالمت عمومی است و سابقه یک نظام رفاهی عمومی را در 
کارنامه خود دارند، مردم با مشکالت کمتری در دسترسی 
روبه رو بودند و آنچه به نظام سالمت فشار آورده است ناشی از 
فشار تقاضا است تا عدم دسترسی. البته برخی از این تفاوت ها 
ممکن است در کشورهای در حال توسعه جدی نباشد. به 
عبارت دیگر، در کشورهای در حال توسعه چون نظام های 
بهداشتی عمدتاً اولویت را به بیماری های همه گیر داده اند تا 
میزان مرگ و میرها را کاهش دهند، آمادگی بیشتری با این 

بحران دارند. 
سئوال دیگری که بیشتر مردم مطرح می کنند، این است 
زندگی ما بعد از کنترل احتمالی این بحران چگونه خواهد 
این ویروس فاصله گذاری  با  پیامدهای مبارزه  از  شد؟ یکی 
واژه  به جای  واژه  این  معتقدند  عده ای  است.  اجتماعی 
تاریخی  از آن در حافظه  تا وحشت  »قرنطینه« وضع شده 
یابد. قرنطینه محلی برای نگهداری مبتالیان  مردم کاهش 
و افراد در حال مرگ بود، اما وقتی قرار باشد از انتقال این 
به  بگیرند.  فاصله  هم  از  همه  باید  شود  جلوگیری  ویروس 
است:  همراه  مهم  توصیه  دو  با  فاصله گذاری  معنای  عالوه، 
»دست هایتان را مرتب بشورید« و »در خانه بمانید«. هر دوی 
این توصیه ها، که انجام آن انتخابی برای مرگ و زندگی است، 
فاصله گذاری  اگر  داشت.  خواهد  اجتماعی  مهم  پیامدهای 
مختلف  نهادهای  بر  مهمی  تاثیر  کند  پیدا  ادامه  اجتماعی 
اجتماعی از جمله نهاد خانواده خواهد داشت. اما مشخص 
نیست که میزان تاثیرات منفی یا مثبت آن چگونه باشند. 
بر اساس برخی گزارش ها، به طور مثال در انگلستان، میزان 
در  است.  یافته  افزایش  مدت  این  در  خانگی  خشونت های 
ایران نیز، وزارت بهداشت به مردم پیام داده که در صورت 
بروز هر گونه خشونت خانگی با اورژانس اجتماعی سازمان 
می دهد  نشان  تلویحا  پیام  این  بگیرند.  تماس  بهزیستی 
است.  گسترش  به  رو  نیز  ایران  در  خانگی  خشونت های 
نظام های رفاهی توسعه یافته می توانند در زمان بروز خشونت 

از طریق مددکاران اجتماعی، که واسط بین خانواده و دولت 
هستند، مداخله کنند و قوانین در جهت مداخله دولت است. 
اما در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه، معموال مداخله 
را  آخر  حرف  خانواده  سرپرست  و  است  توصیه ای  دولت 
می زند. پیامدهای این فاصله گذاری اجتماعی می تواند روابط 
جدیدی را در بین افراد خانواده شکل دهد. به عالوه، ادامه 
فاصله گذاری اجتماعی، بر اهمیت »خانه« می افزاید، به ویژه 
به عنوان محلی برای آسایش و آرامش، و جایی برای مصرف. 
ممکن است به طور کل، سبک های زندگی مبتنی بر حق 
انتخاب افراد محدودتر شود، اما سبک های زندگی مبتنی بر 
خانه یا »سبک های زندگی  خانه محور« افزایش چشمگیری 
پیدا خواهد کرد. ماندن بیشتر در خانه، اهمیت بهداشتی، نور، 
زیبایی، رنگ، معماری، دکوراسیون و امثالهم آن را بیشتر از 
گذشته خواهد کرد. در مقابل، زندگی در شهرها، اهمیت خود 
را از دست می دهد. حاال به نظر می رسد که یکی از پیامدهای 
کنترل کرونا افزایش چشمگیر اهمیت معماری و دکوراسیون 
داخل و استفاده از تمام فضاهای مختلف خانه باشد. به طور 
مثال، ممکن است آشپزخانه نقش بسیار مهم تری پیدا کند 
و صنعت غذای آماده افت چشمگیر کند، مگر اینکه خود را 
با موقعیت جدید مطابقت بدهد. اتاق مهمانی اهمیت کمتری 
پیدا می کند. احتماالً اتاق مهمانی نخواهد ماند که تنها مورد 
از جمله  و حمام  توالت  باشد. دستشویی،  استفاده مهمانی 
مکان هایی در خانه خواهند بود که افراد می توانند سبک های 

مختلفی را در آن تجربه کنند، چون بهداشت فردی اهمیتش 
باال می رود. همچنین می توان گفت که در دنیای پساکرونا 

تقاضا برای مسکن خصوصی هم افزوده خواهد شد. 
سبک زندگی مدرن مبتنی بر حق انتخاب و کثرت طلبی 
محدود  زیادی  اندازه  تا  احتماال  که  است  تنوع جویی  و 
خواهد شد. در حالیکه پیامد هایی که این بیماری بر نحوه 
از  متفاوت  کاماًل  است  ممکن  گذاشت،  خواهد  حکمرانی 
تاثیر آن بر سبک زندگی و اجتماعی باشد. در حال حاضر 
افزایش  مردم  خواست  اساس  بر  دولت  مداخالت  میزان 
چشمگیری داشته است. هیچ اعتراضی در مورد دخالت در 
زندگی شخصی از هر طریقی که دولت تشخیص دهد وجود 
ندارد. کسانی که در گذشته صدایشان بلند بود که چرا دولت 
اول هستند  زیاد دخالت می کند، حاال در صف  اقتصاد  در 
چون  شده ای.  عمل  وارد  دیر  چرا  کنند  انتقاد  دولت  از  تا 
دولت ها باید بزرگ شوند تا با این بیماری مبارزه کنند. در 
گذشته بیشتر اقدام های دولت در محدود کردن زندگی یا 
نظارت بر رفتار افراد با مخالفت روبه رو می شد. االن با دستور 
دولت بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده اند، بسیاری بیکار 
شده اند و مردم هم دستور دارند در خانه بمانند. دولت ها قول 
داده اند هزینه این بیکاری ها را بدهند. در برخی کشورها مثل 
کره جنوبی و سنگاپور تمامی اطالعات شخصی، الکترونیکی 
بسیاری  در  گرفته.  قرار  دولت  اختیار  در  مردم  پزشکی  و 
مثال  می رسید،  به نظر  عادی  روزی  که  کارهایی  کشورها 
رفتن به خانه اقوام، با جریمه ماموران دولتی روبه روست. این 
مسئله عده ای را نگران کرده است که ممکن است بعد از این 
دوران، دولت ها تمایلی به کاهش نظارت و مداخله خود در 

امور شخصی مردم نداشته باشند.
یکی دیگر از پیامدهای این بحران ممکن است تغییرات 
در ساختار جمعیتی باشد. البته در میان مدت، تغییرات در 
نحوه حمایت از سالمندان و در بلند مدت، ساختار جمعیتی. 
دولت  دست  روی  که  هزینه ای  کوتاه مدت  در  طور  همین 
می گذارد. مثال در ایران چون نظام بازنشستگی اساسا تنها بر 
حمایت از فرد بازنشسته شده نیست و بیشتر بر پایه حمایت 
هزینه  باید  بازنشستگی  صندوق های  دارد،  قرار  خانواده  از 
میزان  و  کنند  پرداخت  بیمه شده ها  بازماندگان  به  زیادی 

مستمری بگیران افرایش خواهد داشت.
به هرحال، به نظر می رسد در حال حاضر پیش بینی بسیار 
میزان  و  آینده  روزهای  منتظر  باید  و  بود  خواهد  مشکل 
این  بود. مسلماً  ویروس در کشورهای مختلف  این  کنترل 
در  کشور  یک  اگر  حتی  و  است  جهانی  همه گیر  بیماری 
این مبارزه شکست بخورد، این بیماری را نباید کنترل شده 

محسوب کرد.
منبع: سازندگی

تاسیس موسسه غیر تجاری پیش دبستانی شکوفه های گلبرگ 
دیار کریمان درتاریخ 1399/04/01 به شماره ثبت 2227 به شناسه 
ملی 14009223750 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : -تاسیس و 
راه اندازی و اداره مدارس غیر دولتی در دوره های مختلف تحصیلی اعم از دوره 
پیش دبستانی ،ابتدایی دوره اول و دوره دوم ، متوسطه ، هنرستان در تمام 
مقاطع تحصیلی با رعایت نظام جدیدآموزشی کشور - ارائه خدمات پرورشی و 
ایجاد مراکز و اماکن ورزشی ،تفریحی وتشکیل و برگزاری نمایشگاه در زمینه 
مربوط - عضویت ومشارکت  آموزشی  واحهای  برنامه در  فوق  فعالیت های 
انتفاعی - اجاره و خرید وساخت  در تعاونی های آموزشی و فرهنگی غیر 
وساز فضاهای مناسب جهت انجام فعالیت های آموزشی و پرورشی با رعایت 
استانداردهای متداول و پس از تایید نوسازی و توسعه و تدریس مدارس کشور 
و تهیه و تدارک امکانات و تجهیزات ضروری و مورد نیاز واحدهای آموزشی و 
پرورشی از قبیل وسایل کمک آموزشی و وسایل آزمایشگاهی و غیره - انجام 
کلیه فعالیت ها و ارائه خدمات در زمینه اعتال و تعمیم آموزش و پرورش 
تشریفات  از طی  و پس  پرورش  و  آموزش  وزارت  تایید  و  تصویب  با  کشور 
و مراحل قانونی و یا رعایت جنبه های غیر انتفاعی در هر موردو ضوابط و 
مقررات مربوطه مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله سده ، کوچه 
، طبقه همکف کدپستی 7614853584  ، پالک 0  ، خیابان سده  سده 3 
سرمایه شخصیت حقوقی : 1,000,000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم 
الشرکه شرکا : خانم فاطمه انجم شعاع به شماره ملی 2991390875 دارنده 
800,000 ریال سهم الشرکه خانم الهام عبدالعلی نژاد ارجاسی به شماره ملی 
2992871222 دارنده 200,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : خانم فاطمه 
انجم شعاع به شماره ملی 2991390875 به سمت عضو هیئت مدیره و به 
به  ارجاسی  نژاد  عبدالعلی  الهام  خانم  نامحدود  مدت  به  مدیرعامل  سمت 
شماره ملی 2992871222 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی و همچنین اوراق عادی واداری شرکت 
با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از 
اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد.( اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )893578(

آگهی تغییرات شرکت مبین نیروی کویر شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 12815 و شناسه ملی 10630189493 به استناد 
ذیل  تصمیمات   1398/02/17 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
اتخاذ شد : 1ـ آقای مسلم عسکریان باداموئیه به شماره ملی2993513419 به 
سمت رئیس هیئت مدیره ـخانم فرزانه دوست محمدی دهنوئیه به شماره 
ملی 2980412570 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای مصطفی پور 
شاه نظری به شمارملی 3071762021به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
-2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )893577(

آگهی تغییرات شرکت مبین نیروی کویر شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 12815 و شناسه ملی 10630189493 به استناد 
 1398/02/17 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ اعضای هیات مدیره به شرح ذیل به مدت 
انتخاب گردیدند: -آقای مسلم عسکریان باداموئیه به شماره ملی  دو سال 
ملی 3071762021  به شماره  نظری  پور شاه  -آقای مصطفی   2993513419
-خانم فرزانه دوست محمدی دهنوئیه به شماره ملی 2980412570 -2 آقای 
اصلی  بازرس  به سمت  به شماره ملی 2993977873  سجاد علی محمدی 
آقای مصطفی عسکری به شماره ملی 2994061181 به سمت بازرس علی 
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3ـ روزنامه کثیراالنتشارکرمان 
امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )893573(

ابنیه  و  راه  طراحان  مشاور  مهندسین  تغییرات شرکت  آگهی 
به شماره ثبت 13854 و  جوپار کرمان شرکت سهامی خاص 
شناسه ملی 14005192242 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1399/03/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف - تعیین سمت مدیران 
: خانم سارا سرابندی به شماره ملی 2980053791 به سمت رئیس هئیت 
به سمت  ملی 2980583065  شماره  به  ماهانی  ترکزاده  زهره  -خانم  مدیره 
نائب رئیس هئیت مدیره - اقای حسین نصری شهسواری به شماره ملی 
3379511811 به سمت مدیر عامل)خارج از هیئت مدیره( -اقای امیرحسین 
رئیس زاده به شماره ملی3052129597 به سمت عضو هیئت مدیره . ب-کلیه 

اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقوداسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر 
اوراق عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )892095(

ابنیه  و  راه  تغییرات شرکت مهندسین مشاور طراحان  آگهی 
جوپار کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13854 و 
شناسه ملی 14005192242 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/03/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف - تعیین اعضاء 
خانم   - ملی 2980053791  شماره  به  سرابندی  سارا  خانم   : مدیره  هیئت 
زهره ترکزاده ماهانی به شماره ملی 2980583065 -اقای امیرحسین رئیس 
زاده به شماره ملی 3052129597 برای مدت دو سال به عنوان اعضاء اصلی 
هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند . ب - خانم سلیمه سرابندی 
به شماره ملی2980291196به سمت بازرس اصلی و اقای میثم خبازیان بیده 
به شماره ملی2990630376 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )892090(

آگهی تغییرات شرکت ایمن سدید ماهان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 11510 و شناسه ملی 10630174710 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/03/24 الف-تعیین سمت 
مدیران : آقای مصعب موالئی با کد ملی 2992288489 به سمت رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل خانم پگاه آئین فرد با کد ملی 0310257697 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره آقای علیرضا موالئی با کد ملی 2991297581 به 
سمت عضو اصلی هیات مدیره ب- کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار بانکی 
و تعهدآور و سایر اوراق عادی و اداری با امضا منفرد رئیس هیات مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )891547(

آگهی تغییرات شرکت آب نیرو رادیس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 16420 و شناسه ملی 14008787608 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/03/18 الف-تعیین سمت مدیران : آقای 
معین صادقی گوغری به شماره ملی 2980041602 بسمت رئیس هیات مدیره 
خانم مینا صادقی گوغری به شماره ملی 3060334341 بسمت نایب رئیس 
هیات مدیره آقای مجتبی قاسمی به شماره ملی 3130967931 بسمت عضو 
هیات مدیره و مدیرعامل ب- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )889881(

آگهی تغییرات شرکت چابک اندیش نوین بوتیا شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 16739 و شناسه ملی 14009161960 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف -اعضای هیات مدیره و سمت 
هر یک عبارت است از : آقای سجاد محمدی به شماره ملی 2980539104 
به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - خانم مهدیه محمدی به شماره 
ملی 2993686968 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3ـ آقای رحیم گیالنی 
به شماره ملی 3131468262 به سمت عضو هیئت مدیره که همگی برای 
تعهدآور  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  -کلیه  گردیدند. ب  انتخاب  سال  دو  مدت 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی و همچنین 
کلیه اوراق و نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. ج -آقای محمد شاکری به شماره ملی 5839876151 
به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه اسمعیلی به شماره ملی 4829775092 
 . انتخاب گردیدند  برای مدت یک سال مالی  البدل  بازرس علی  به سمت 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )889874(

آگهی تغییرات شرکت آب نیرو رادیس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 16420 و شناسه ملی 14008787608 به استناد 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
1399/03/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای معین صادقی گوغری به شماره 
ملی 2980041602 خانم مینا صادقی گوغری به شماره ملی 3060334341 
شاه  محمد  آقای  ب-  ملی 3130967931  شماره  به  قاسمی  مجتبی  آقای 
حیدری پور به شماره ملی 3170033905 بسمت بازرس اصلی و خانم فاطمه 
مدت  برای  البدل  علی  بازرس  بسمت  ملی 3040268163  شماره  به  معین 
درج  جهت  امروز  کرمان  کثیراالنتشار  روزنامه  د-  گردیدند.  انتخاب  یکسال 

آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )889872(

آگهی تغییرات شرکت پوالد نوین معدن پویا شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 16399 و شناسه ملی 14008765212 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/03/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 200000000000 ریال به 
بانام  ریالی   1000000 سهم   300000 به  منقسم  ریال   300000000000 مبلغ 
ازطریق صدور تعداد 100000 سهم جدید از محل آورده نقدی صاحبان سهام 
طی گواهی بانک ملت بشماره 45088024 مورخ 1399/03/24 افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )889865(

تاسیس شرکت سهامی خاص آسال رایا بنا درتاریخ 1399/03/31 
به شماره ثبت 16800 به شناسه ملی 14009217496 ثبت و 
زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا 
جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :دربرگیرنده امور پیمانکاری 
و  چوبی،آجری،سنگی،بتنی  از  اعم  ابنیه  و  ها  ساختمان  به ساخت  مربوط 
فلزی ساختمان های صنعتی گلخانه ها و نظایرآن. دربرگیرنده امور پیمانکاری 
مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها ،آزاد راه ها ،راه 
های ریلی ،باند فرودگاه ها ،سیستم های انتقال هوایی پایه دار،تونل ها ،پل 
ها ،راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل )تهیه ،نصب ، نگهداری و 
تعمیر تجهیزات (و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن.شرکت در کلیه 
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز   : الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله 
فیروزآباد ، کوچه پارک بهشت ، کوچه باستانی پاریزی 30 ، پالک 0 ، طبقه 
همکف کدپستی 7615855517 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم 
آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
3280/25 مورخ 1399/03/10 نزد بانک بانک صادرات شعبه استاد علی اکبر 
صنعتی با کد 3280 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حسن 
پیروزی به شماره ملی 0859954358 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فهیمه شیرعلی زاده 
به شماره ملی 0923514007 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقای حمیدرضا کمالی نیا به شماره ملی 2980566683 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم ناهید کامگار به شماره ملی 3060113513 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یا رئیس 
اختیارات مدیر عامل  باشد.  با مهر شرکت معتبر می  هیئت مدیره همراه 
بازرسان خانم مریم اسمعیل زاده آشینی به شماره ملی  : طبق اساسنامه 
3120178225 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای پیمان 
ایازی به شماره ملی 3180028051 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال 
مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
و  ها  ثبت شرکت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  باشد. 

موسسات غیرتجاری کرمان )888183(

بیستون شرکت سهامی  تغییرات شرکت عرش سازان  آگهی 
خاص به شماره ثبت 13542 و شناسه ملی 14004707726 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/03 
-سرمایه شرکت از مبلغ 3.000.000.000ریال به مبلغ 8.000.000.000 ریال منقسم 
به 800.000 سهم بانام عادی 10.000 ریالی بانام از محل آورده نقدی طی گواهی 
بانک صادرات شعبه آزادی بشماره 1856/12/2 مورخ 1398/12/03 افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )885519(

آگهی تغییرات شرکت ابناء دوهزار کرمان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 4739 و شناسه ملی 10860560778 به استناد 
 1399/03/24 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سرمایه شرکت از مبلغ 1400000000 ریال 
از محل )پرداخت نقدی( منقسم به 100 سهم  به مبلغ 7600000000 ریال 
اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش  عادی  نام  با  ریالی   76000000
اصالح گردید.)مبلغ 6200000000ریال طی گواهی بانکی شماره 0025/99/316 
مورخ99/03/22 بانک کارافرین شعبه کرمان پرداخت گردید.( اداره کل ثبت 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  ثبت شرکت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد 

کرمان )885518(

ماهان  زمرد  پیمان گستر دشت  تاسیس شرکت سهامی خاص 
ملی  شناسه  به   16748 ثبت  شماره  به   1399/03/10 درتاریخ 
14009172703 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :فرآوری و بسته 
بندی خشکبار- خرید و فروش خشکبار- خرید و فروش ادوات کشاورزی و ماشین 
کلیه محصوالت  فروش  و  - خرید  فعالیت  موضوع  با  مرتبط  تجهیزات  و  آالت 
کشاورزی - خرید و فروش کلیه نهادهای کشاورزی و باغبانی از جمله سم ،کود ، 
بذر و غیره- ساخت کود و سم های فرمولیک - آبیاری سیستمهای تحت فشار و 
کم فشار- هرس درختان ،چمن زنی ، فضای سبز- مدیریت امور کشاورزی - خرید 
محصوالت کشاورزی در محل کشت و زراعت- درختکاری- بهسازی و اصالح اراضی 
- مالچ پاشی و تثبیت شن روان- دامپروری و دامداری - شیالت و آبزیان- انجام 
کلیه امور پیمانکاری عمرانی و ابنیه – ساختمان سازی،شهرک سازی،جاده سازی 
راه سازی،جدول کشی،پل سازی،پیاده رو سازی،فضاسبز،نقشه کشی ،نقشه برداری- 
ساخت، اجراء و نظارت واحدهای مسکونی ، اداری و تجاری- خرید و فروش کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی ، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- ترخیص 
کاال از گمرکات - تامین نیروی انسانی شرکت- شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان 
کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله ابی طالب ، خیابان میرزارضا کرمانی 
، خیابان امام خمینی ، پالک 0 ، طبقه اول کدپستی 7616643685 سرمایه 
به 100  منقسم  نقدی  ریال  مبلغ 1000000  از  است  عبارت  شخصیت حقوقی 
سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط 
بانک  نزد  مورخ 1398/12/08  بانکی شماره 45328/8009  گواهی  موسسین طی 
ملت شعبه شهید سپهبد قاسم سلیمانی کرمان با کد 4532.8 پرداخت گردیده 
است اعضا هیئت مدیره آقای رضا بحرینی پور به شماره ملی 2993787772 و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم لیدا بحرینی پور به شماره 
ملی 2993914286 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال خانم مینا بیجه کشاورزی به شماره ملی 3219795854 و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان خانم سحر روشندل به شماره ملی 2992746231 به سمت بازرس اصلی 
به مدت یک سال مالی آقای احمد روشندل به شماره ملی 3110845717 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )882801(

آگهی تغییرات شرکت پاکان پخش پیشرو کویر شرکت سهامی 
به   14006191572 ملی  شناسه  و   14545 ثبت  شماره  به  خاص 
العاده مورخ  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
بسمت   2993895737 باکدملی  منصفی  جواد  محمد  آقای  الف-   1399/02/30
بازرس  بسمت  باکدملی 6079722951  شعاع  انجم  رسول  آقای  و  اصلی  بازرس 
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ب- روزنامه کثیراالنتشار 
کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )881880(

آگهی تغییرات شرکت پاکان پخش پیشرو کویر شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 14545 و شناسه ملی 14006191572 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/30 
الف سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 5000000000 ریال منقسم 
به 100 سهم با نام عادی 50000000 ریالی از محل پرداخت نقدی طبق گواهی 
شماره 44982-178 مورخ 99/2/30 بانک ملت شعبه سلمان فارسی افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )881874(

رایان  یدک  جهان  صادرات  و  واردات  شرکت  تغییرات  آگهی 
خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11226 و شناسه 
ملی 10630171677 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1398/02/16 : - آقای محسن حسینی پور بهرام آبادی 
با کد ملی 3051114261 بسمت بازرس اصلی و آقای سعید سلیمانی چمک 
با کد ملی 3031815475 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب 
انتخاب  سال  دو  مدت  برای  ذیل  بشرح  مدیره  هیئت  اعضای   -  . گردیدند 
کدملی 3051081310  با  آبادی  بهرام  پور  شهره حسینی  خانم   - گردیدند. 
و آقای حسین حسینی پور با کدملی 3051149217 و آقای ایرج زاهدی با 
کدملی 3179073322 - روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی 
های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )881868(

رایان  یدک  جهان  صادرات  و  واردات  شرکت  تغییرات  آگهی 
خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11226 و شناسه 
ملی 10630171677 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/02/16 : - خانم شهره حسینی پور بهرام آبادی با کدملی 3051081310 
کدملی  با  پور  حسینی  حسین  آقای   - مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به 
3051149217 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای ایرج زاهدی با کدملی 
3179073322 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند 
. - کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت 
و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر 
می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )881867(
آگهی تغییرات شرکت واردات و صادرات جهان یدک رایان خودرو 
ملی  شناسه  و  ثبت 11226  شماره  به  سهامی خاص  شرکت 
10630171677 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398/02/16 : - شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از حداقل 3 عضو 
که بوسیله مجمع عمومی عادی از  بین صاحبان سهام  انتخاب می شوند 
اداره خواهد شد مدیران کاًل یا بعضاً قابل عزل می باشند و ماده 31 اساسنامه 
اصالح گردید. - هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل 
1 سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین 
خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفردا و یا مشترکا بر شرکت 
وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بودن و ورقه سهام مانع استفاده 
مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد، ولی 
مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده 
سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند و ماده33 
اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )881866(

آگهی تغییرات اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران شهرستان 
شناسه  و   1594 ثبت  شماره  به  تجاری  غیر  موسسه  کرمان 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14005815393 ملی 
محمدرضا  -آقای  الف   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/10/18 مورخ  عادی 
مهرابیان  علیرضا  -آقای  اتحادیه  رئیس  به سمت  کدملی 2991581441  برفر 
کد  نکویی  مسعود  -آقای  اول  رئیس  نایب  به سمت  ملی 2991554045  کد 
ملی 3070951589 به سمت نایب رئیس دوم -آقای مرتضی مهرانفر کد ملی 
0040190757 به سمت دبیر -آقای عبدالحسین پوربهاءالدینی زرندی کد ملی 
3090568314 به سمت خزانه دار برای مدت 4 سال انتخاب گردیدند . ب - اسناد 
و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته  ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا 
رییس و خزانه  دار و در غیاب هر یک نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه 
معتبر می باشد. ج -آقای عباس موالپورراشدی کد ملی 2992404209 به سمت 
بازرس از تاریخ 1398/10/18 به مدت 4 سال انتخاب گردیدند . د - نشانی اتحادیه 
: مر کز اصلی و نشانی صحیح آن : اتحادیه به نشانی استان کرمان ، شهرستان 
کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله احمدی غربی ، کوچه میثم ، کوچه 
شهید مطهری 19 ، پالک 4 ، طبقه همکف . ه- روزنامه کثیراالنتشارجهت درج 
آگهی کرمان امروزتعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )880375(
به  خاص  سهامی  شرکت  رهنورد  لعل  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد  به   10860545788 ملی  شناسه  و   16136 ثبت  شماره 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/03/03 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : الف انتخاب سمت مدیران : آقای رضا رضائی با کد ملی 2990770097 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای مهدی آتش برگ با کد ملی 
نورمندی  آقای عبدالعلی  رئیس هیئت مدیره -  نائب  به سمت   3071091011
پور با کد ملی 3071108133 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . 
ب - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای 
اداره کل  باشد.  معتبر می  مهر شرکت  و  رضائی  رضا  آقای  مدیرعامل  منفرد 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )880372(
آگهی تغییرات شرکت لعل رهنورد شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 16136 و شناسه ملی 10860545788 به استناد صورتجلسه 
 1399/03/03 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف - انتخاب اعضاء هیئت مدیره : آقای رضا رضائی 
-آقای  باکدملی 3071091011  برگ  آتش  مهدی  آقای  باکدملی -2990770097 
عبدالعلی نورمندی پور باکدملی 3071108133 ، 3برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . ب -خانم سهیال اسطوری شهریاری باکدملی 3179711248 بسمت 
بازرس اصلی و خانم مریم اسفندیار پور باکدملی 3071825196 بسمت بازرس 
علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ج - روزنامه کثیراالنتشار کرمان 
امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )880369(
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حریر چی:   کرونا به شدت در حال گسترش است
اعمال محدودیت  های کرونایی در ۹ استان

استان   ۹ به  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت  معاون کل 
 ۴ و   ۳ سطح  مشاغل  که  است  شده  داده  مجوز 
در  گفت:  کنند،  تعطیل  را  قرمزشان  شهرستان  های 
آنها زودتر شروع  اپیدمی کرونا در  برخی استان  ها که 

شد بیش از ۵۰ درصد افراد به کرونا مبتال شده  اند.
در  بهداشت  وزارت  کل  معاون  حریرچی،  ایرج  دکتر 
تیرماه،   1۵ از  اینکه  بیان  با  خبری  ویژه  گفت  وگوی 
ادارات دولتی و مکان  های  تمام  از ماسک در  استفاده 
و  عمومی  نقل  و  حمل  مترو،  نظیر  پرازدحام  عمومی 
این  اجرایی  اجباری شده است، گفت: وظیفه  پاساژها 
خواهند  عهده  به  خدمات  دهندگان  ارائه  را  موضوع 
ارائه  نیز خدمات  ندارند  ماسک  که  افرادی  به  داشت؛ 
نکند  استفاده  ماسک  از  کارمندی  اگر  و  شد  نخواهد 

برای او غیبت محسوب خواهد شد.
وی افزود: نظارت بر این امر در حلقه اول بر عهده وزارت 
کشور و کمیته امنیتی اجتماعی ستاد ملی کروناست 
و با چهار سطح که ما طراحی کرده  ایم وزارت بهداشت 
جمهوری  رئیس  داد.  خواهد  انجام  را  نظارت  این 
درخواست ارائه گزارش از وزارت بهداشت و برخورد با 
متخلفین را دارند؛ ما ناظرین را به ادارات می  فرستیم 
عمومی  گزارش  های  دریافت  آماده  نیز  سامانه 1۹۰  و 
است؛ همچنین مردم می  توانند با اسکن بارکد صنوف 
به سواالتی پاسخ دهند که پاسخ دادن به این سواالت 
رایگان است و ما بر اساس پاسخ آن سوال  ها به محل 

مراجعه می  کنیم.
وضعیت کشور از لحاظ شیوع کرونا

بر وضعیت کشور  مبنی  به سوالی  پاسخ  در  حریرچی 
از لحاظ شیوع کرونا تصریح کرد: کشور ما بزرگ است 
دارند متفاوت  با کشورهای دیگر که مساحت کمی  و 
است. آمریکا عماًل دچار پیک دوم شده است و دیروز 
۵۵ هزار مورد ابتالی جدید در یک روز داشته است و 
تعداد کشته  های این کشور رو به افزایش است؛ برزیل 
و روسیه نیز وضعیت مشابهی دارند. در منطقه ما نیز 
آمار کشورهای پاکستان و عربستان رو به افزایش است.

مانند  استان  ها  برخی  ما  کشور  در  داد:  ادامه  وی   

غربی،  و  شرقی  آذربایجان  های  بوشهر،  خوزستان، 
فروردین  و  اسفند  شرایط  در  کرمانشاه  کردستان، 
وضعیت آرامی داشتند و در واقع این استان  ها االن در 
استان  هایی  نگران  ما  و  هستند  اول  موج  تجربه  حال 
موارد  آینده  در  است  ممکن  که  هستیم  فارس  مانند 

زیاد ابتال داشته باشند.
ابتالی بیش از 50 درصد افراد برخی استان  ها به کرونا

این سوال که  به  پاسخ  بهداشت در  معاون کل وزارت 
تصریح  شده  اند،  مبتال  کرونا  به  ایرانی  میلیون   18 آیا 
انجام دهیم نشان داد در برخی  کرد: بررسی  هایی که 
شد  شروع  زودتر  آنها  در  کرونا  اپیدمی  که  استان  ها 
بیش از ۵۰ درصد افراد به کرونا مبتال شده  اند بنابراین 
اما  نیست  آمارهایی در حد 18 میلیون خیلی عجیب 
نکته کلیدی این است که سابق بر این تصور می  شد که 
اما  ایمنی کوتاه  مدتی دارد  هرکس به کرونا مبتال شد 
این  طور نیست و با توجه به اینکه مقاالت نشان می  دهد 
بعد از ۳ ماه سطرح سرمی آنتی بادی کاهش می  یابد و 
احتمال ابتالی مجدد به خصوص در افراد کم عالمت 

وجود دارد.
نزولی  یا  ثبات  به  نسبت  امیدواری  اظهار  با  حریرچی 
شدن آمار مرگ و میر کرونا در ایران بیان کرد: افزایش 

مرگ و میر تا حدود 2۰۰ مورد خیلی بعید نیست.
وضعیت فعلی را موج دوم تلقی نمی  کنیم

حریرچی با بیان اینکه کشور و استانی موفق است که 
ابتال را طوری عقب بیندازد که به زمان کشف واکسن 
برسد، گفت: ما هنوز وضعیت فعلی را موج دوم تلقی 
نمی  کنیم. االن فوتی  ها سه رقمی شده است، زمانی که 
برنامه  ریزی  بود در حال  تعداد فوتی  ها دو رقمی شده 
برای رساندن تعداد فوتی  ها به زیر 1۰ بودیم و وزارت 
اتفاق  یک  اما  بود  کرده  طراحی  اقداماتی  بهداشت 
دیگر  کشورهای  مانند  حتماً  باید  ما  اینکه  افتاد؛  مهم 
بازگشت  باید  ما  و  می  دادیم  انجام  را  بازگشایی  ها 
مردم  معیشت  خاطر  به  را  عادی  تقریباً  فعالیت  های 
عوارض  اما  است  قبول  قابل  بازگشایی  باشیم؛  داشته 
خود را نیز دارد و باعث افزایش موارد ابتال و بستری و 

در نتیجه مرگ و میر می  شود.

مجوز تعطیلی  های کرونایی به ۹ استان داده شده 
است

وی افزود: تجربه ما و کشورهای مشابه نشان می  دهد تعطیلی 
و  اسفند  در  که  همانطور  نیست؛  نفع  به  کشور  یکپارچه 
فروردین تعطیلی داشتیم استان  های جنوبی ما درگیر نبودند 
کردند؛  تحمل  کار  و  لحاظ کسب  از  را  تعطیلی  عوارض  اما 
است  شده  تصویب  کرونا  ملی  ستاد  در  که  الگویی  بهترین 
االن  است؛  استانی  قالب تصمیم  گیری  الگوی شهرستانی در 
به ۹ استان مجوز داده شده است که مشاغل سطح ۳ و ۴ 
مانند  مشاغلی  که  کنند  تعطیل  را  قرمزشان  شهرستان  های 
تئاتر،  زنانه، سینما،  آرایشگاه  های  تاالر، قهوه  خانه،  رستوران، 

مصلی  ها و مساجد و ... مشمول این تعطیلی  ها هستند.
هفتگی  به  صورت  تصمیم  گیری  این  اینکه  بیان  با  حریرچی 
انجام می  شود و ممکن است برای تهران نیز چنین تصمیمی 
اتخاذ شود، یادآور شد: شهر تهران هنوز قرمز نیست اما در 

مرحله هشدار است.
و  آن  حاشیه  و  تهران  استان  در  که  باالیی  تراکم  دلیل  به 
استان البرز داریم رقم  های جزئی افزایش می  تواند به صورت 

تصاعدی و انفجاری باال برود.
برگزاری مراسم عروسی و عزا توجیهی ندارد

کرد:  خاطرنشان  تاالرها  بازگشایی  خصوص  در  وی 

است؛  عزا ممنوع شده  و  مراسم عروسی  استان  در ۹ 
این  که  است  این  مردم  از  برخی  فرهنگ  متأسفانه 
مراسم را برگزار کنند؛ در بیمارستان امام خمینی که 
امروز از آن بازدید داشتم یک آقای ۳2 ساله دو روز بعد 
بود و  بود و بسیار بدحال  از عروسی  اش بستری شده 
االن برگزاری این مراسم هیچ توجیهی ندارد. استاندار 
برخی  از  ما  می  گفت  ملی  ستاد  جلسه  در  خوزستان 
افراد تعهد گرفتیم که مراسم ترحیم برگزار نکنند اما 
۵ هزار نفر جلوی خانه متوفی تجمع کرده  اند. برخی از 
مردم در بینش نسبت به بیماری دچار مشکل شده  اند 

و برخی دیگر عالم بی  عمل هستند.
و  کودکان  توسط  بیماری  دادن  انتقال  احتمال 

جوانان بیشتر است
حریرچی با بیان این  که االن افراد جوان  تری را بیشتر 
در بین مبتالیان می  بینیم؛ تأکید کرد: شاید این مساله 
سالمندان  گذشته  ماه  های  در  که  است  دلیل  این  به 
از  پیر، جوان و کودک  به کرونا مبتال شده  اند؛  بیشتر 
یکسانند  کرونا،  به  ابتال  معرض  در  قرارگرفتن  لحاظ 
اما در کودکان، نوجوانان و جوانان، عالئم بیماری کم 
است یا این افراد فاقد عالمت هستند و به همین دلیل 

احتمال انتقال بیماری توسط این افراد باالتر است.

پژوهشگران موسسه ملی تحقیقات سالمت دانشگاه علوم پزشکی 
دست های  با  چشم ها  تماس  صورت  در  می کنند  پیشنهاد  تهران 
آلوده، باید آن  را با قطره اشک مصنوعی، سرم نمکی )محلول نرمال 
سالین(، شامپو بچه رقیق شده یا شامپوهای مخصوص شستشوی 

چشم به خوبی شستشو داد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  تحقیقات سالمت  ملی  موسسه  پژوهشگران 
به  آلودگی چشم ها  از  در خصوص جلوگیری  را  توصیه هایی  تهران، 

ویروس کرونا و چگونگی شستشوی چشم ها مطرح کردند.
یکی از مهم ترین راه های پیشگیری از انتقال بیماری که مکرراً توسط 
مراجع بهداشتی همچون سازمان جهانی بهداشت و مرکز کنترل و 
پیشگیری از بیماری های امریکا توصیه می شود، شست وشوی مداوم 
دست ها با آب و صابون و اجتناب از تماس دست های آلوده با چشم، 

بینی و دهان است.
 چشم ها یکی از راه های ورود ویروس کرونا به درون بدن است. این 
ویروس ممکن است از طریق قطرات تنفسی آلوده که حین صحبت، 

وارد  او پخش شده اند،  اطراف  فضای  در  بیمار  فرد  یا عطسه  سرفه 
چشم اطرافیان شود. عالوه براین، تماس دست های آلوده با چشم ها، 
عاملی جهت انتقال ویروس به آن هاست. پس از راهیابی به چشم، 
ویروس می تواند در الیه ملتحمه عفونت ایجاد کند که کونژنکتیویت 
نادر بیماری کووید1۹- است.  از تظاهرات  نام دارد و  )چشم صورتی( 

سپس ویروس از این طریق می تواند به دیگر نقاط بدن راه یابد.
برای  صورت  محافظ  و  عینک  مانند  ایمنی  تجهیزات  از  استفاده 
انتقال  مانع  تا  است،  شده  توصیه  بهداشتی/درمانی  مراکز  پرسنل 
مهم ترین  هم  عادی  افراد  مورد  در  شوند.  طریق چشم ها  از  ویروس 
با دست های  از تماس و خاراندن چشم ها  روش پیشگیری، اجتناب 
نحوه شست  اما هیچ دستورالعملی در مورد  آلوده ذکر شده است. 
با فرد مشکوک به کووید 1۹- ذکر  و شوی چشم ها پس از تماس 

نشده است.
به عقیده چشم پزشکان، درصورتی که واقعا دست آلوده به ویروس 
کرونا با چشم تماس داشته باشد، مثل این است که دست آلوده با 

جلوی  بتوان  که  نیست  راهی  و  است  داشته  تماس  بینی  مخاط 
تکثیر و یا اتصال ویروس به سلول ها را گرفت. بنابراین، تا حد امکان 

باید افراد، مراقب تماس دست های آلوده با چشمان خود باشند.
ابتدا  بایستی  چشم ها،  با  مشکوک  آلوده  دست های  تماس  از  پس 
دست های خود را با آب و صابون به خوبی شسته و سپس از مواردی 
نرمال سالین(،  همچون قطره اشک مصنوعی، سرم نمکی )محلول 

یا شامپو بچه رقیق شده جهت شستشوی چشم ها استفاده کنید.
به منظور استفاده از شامپو بچه می توان یک یا دو قطره از شامپو را 
به یک فنجان آب نسبتاً گرم اضافه کرده و سپس یک گلوله پنبه 
ای تمیز را اندکی آغشته به این محلول کرده و به آرامی در راستای 
عقب و جلو روی پلک و مژه های خود بکشید. سپس چشمان خود 
را با آب شسته و با دستمال تمیز خشک کنید. پس از اتمام کار 
مجدداً دستان خود را با آب و صابون بشویید. در صورت در دسترس 
بودن شامپوها یا محلول های مخصوص شستشوی چشم می توانید 

چشمان خود را با آن ها شستشو دهید.

چگونه از آلودگی چشم ها به کرونا جلوگیری کنیم؟

ناگفته های دختری که ۲۶ سال 
توسط مادرش زندانی بود؛ 

 در تمام این مدت غذای گربه می خوردم 

یک زن بازنشسته روسی، دخترش را به مدت 2۶ سال در خانه حبس 
کرده بود و فقط به او غذای گربه می خوراند.

بوشویوا  نادیگدا  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  وبگردی  گروه  گزارش  به 
با  به هم ریخته، همراه  همراه مادر پیرش در یک خانه دورافتاده و 
تعداد زیادی گربه زندگی می کردند. نادیگدا در این خانه بدون برق و 
آب از سن شانزده سالگی زندگی می کند. مادرش او را از دنیای بیرون 

ترسانده بود: همه چیز آن بیرون خطرناک است!
از آن موقع تاکنون، این دختر ۴2 ساله روستای آروینسکی در غرب 
اواخر که مادرش به بیمارستان برده  تا همین  روسیه را ترک نکرده 
شد. رئیس شورای محلی روستا، آقای واسیلی تووانوف می گوید: خانم 
تاتیانا، دخترش را بعد از پایان تحصیالت در خانه محبوس کرد و به 
او اجازه کار کردن و یا ادامه زندگی به شکل طبیعی را به مدت 2۶ 

سال نداد.
 نادیگدا می گوید کم کم به این شرایط عادت کرد و تمایلش به حضور 
در جامعه کم شد. این اوضاع بعد از بازنشستگی تاتیانا وخیم تر شد 

و آن دو حتی نخواستند از مزایای خدمات اجتماعی برخوردار شوند.
نجات  را  مادرش  تصمیم گرفت جان  بیمار شد، دختر  تاتیانا  وقتی 
بدهد و همین انگیزه قوی او را به بیرون از خانه کشاند و او به دفتر 
روستا رفت و به آن ها اطالع داد که مادرش بیمار است و خانه شان پر 
از موش و گربه می باشد و آن دو روی همان رختخواب پر از جانور 

می خوابند.
این دختر می گوید از سال 2۰۰۶ تا کنون حمام نرفته است و موهایش 
کاماًل به هم گره خورده و توده ای آلوده شده اند و به این راحتی ها به 

حالت اول باز نخواهند گشت.
 نادیگدا می گوید: زندگی ام از زندگی گربه ها بدتر بود، گربه ها حقوق 
متحرک  مرده  یک  مثل  بودم،  بی بهره  هم  آن  از  که  دارند،  بیشتری 

بودم. او افزود: من به یک شغل و به یک پاسپورت نیاز دارم.
برایش غذا  به دفتر آمد  نادیگدا  مسئول دفتر روستا می گوید وقتی 

آوردیم، اما نخورد، البته او دیوانه نیست.
است.  بوده  قلبی  سکته  احتماالً  بیمارستان  به  زن  انتقال  دلیل 
و  نداشت  بیرون  وقایع  از  اطالعی  به هیچ وجه،  این دختر ۴2 ساله 
نمی دانست که چگونه باید به بیمارستان مراجعه کند. کاربران برای 
دختر ابراز تاسف کرده اند، برخی هم گفتند با وجود این همه بدبختی 

و رنج خوب مانده و چهره اش جوانتر از سنش به نظر می رسد.

تایید امکان انتقال کووید۱۹ 

از انسان به برخی حیوانات
رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به اینکه امکان آلوده 
شدن برخی حیوانات از طریق تماس نزدیک با انسان های آلوده به کرونا 
وجود دارد، گفت: این درحالی است که تاکنون مورد اثبات شده ای از 

انتقال ویروس کووید1۹ از حیوانات به انسان گزارش نشده است.
اساس  بر  اینکه  به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  امیری  بهزاد  دکتر 
نظر  به  موجود  شواهد  اساس  بر  و  جهانی  بهداشت  سازمان  اعالم 
است،  آمده  پدید  حیوانی  منبع  یک  از  کووید_1۹  ویروس  می رسد 
گفت: داده های توالی ژنتیکی نشان می دهد که ویروس کووید_1۹ از 
خویشاوندان نزدیک ویروس های کرونایی است که در جمعیت خفاش 

Rhinolophus )خفاش نعل اسب( در گردش است.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مدارک علمی کافی برای شناسایی 
منبع ویروس کووید_1۹ یا توضیح مسیر اصلی انتقال به انسان )که 
ممکن است یک میزبان واسطه باشد( وجود ندارد، تصریح کرد: از سوی 
دیگر دریافته ایم که امکان آلوده شدن برخی حیوانات از طریق تماس 
نزدیک با انسان های آلوده وجود دارد و این موضوع به خصوص در مورد 
گربه ها اثبات شده است؛ در حالیکه تاکنون مورد اثبات شده ای از انتقال 

ویروس کووید1۹ از حیوانات به انسان گزارش نشده است.
امیری با بیان اینکه آزمایش بررسی ویروس کووید1۹ در چندین سگ 
و گربه )گربه خانگی( و یک ببر به دنبال تماس نزدیک با انسان های 
آلوده، مثبت شده است، افزود: گربه ها حساس ترین گونه حیوانی برای 
کووید_1۹ هستند و می توانند به بیماری بالینی مبتال شوند. همچنین 
امکان سرایت بیماری کووید_1۹ از گربه  آلوده به سایر گربه ها در صورت 

تماس نزدیک و طوالنی بین آنها وجود دارد.  
حیوان  و  انسان  بین  انتقال  قابل  بیماری های  مدیریت  گروه  رئیس 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: سایر 
گربه سانان نظیر شیر و ببر  نیز می توانند به بیماری کووید1۹ مبتال 
گونه های  سایر  به  انسان  از  ویروس  انتقال  احتمال  درباره  وی  شوند. 
جانوری، اظهار کرد: به نظر می رسد راسوها )Ferrets( نیز مستعد 
ابتال به عفونت هستند، اما کمتر به بیماری مبتال می شوند و این در 
حالی است که در محیط آزمایشگاه راسوهای آلوده به ویروس نیز قادر 

به انتقال عفونت به سایر راسوها بودند.
امیری با اشاره به اینکه سگ ها نیز مستعد ابتال به عفونت هستند، اما 
کمتر از گربه ها و راسوها مبتال می شوند، ادامه داد: امکان آلوده شدن 
خفاش های میوه خوار مصری به ویروس کووید_1۹ در محیط آزمایشگاه 
به  عفونت  موثر  انتقال  توانایی  یا  بیماری  از  عالئمی  اما  اثبات شده، 
و  نظر می رسد طیور  به  ندادند. همچنین  نشان  را  دیگر  خفاش های 

خوک ها، مستعد ابتال به عفونت کووید1۹ نیستند.
وی افزود: در صورتی که فردی هر نوع عالئم بیماری )به خصوص تب و 
سرفه( را دارد باید از ماسک استفاده کرده و از تماس با حیوانات )اعم 
از حیوان اهلی،  خانگی و یا وحشی( جددا خوداری کند. همچنین در 
صورتی که به بیمار مبتال هستید و حیوان خانگی دارید،  مراقبت و 
تغذیه حیوان خود را به فرد دیگری که فاقد عالئم بیماری است واگذار 
کنید و در صورت امکان حیوان را به مکان دیگری غیر از محل زندگی 
خود انتقال دهید. حتی در زمانی که سالم هستید قبل و بعد از دست 
زدن به حیوانات، حتما دست خود را با آب و صابون بشویید و تا حد 

امکان از دستکش یکبار مصرف استفاده کنید.
رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با تاکید بر جلوگیری از تماس 
ولگرد،  به ویژه سگ ها و گربه های  با سایر حیوانات  حیوانات خانگی 
تصریح کرد: دقت کنید تا از مصرف غذا و آب آلوده توسط حیوانات 
بطور  باید  که حیوانات خانگی  کنید  توجه  کنید.  خانگی جلوگیری 
منظم، دوره ای و مستمر از سوی دامپزشک مورد معاینه قرار گیرند 
و به محض بروز عالئمی دال بر بیماری، تا رفع کلیه عالئم و تایید 
از  مجزا  مکانی  در  بیمار  حیوان  کامل،  درمان  بر  مبنی  دامپزشک 

انسان ها و سایر حیوانات نگهداری شود.
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تقدیر رئیس فدراسیون تکواندو از 

مدیرعامل باشگاه مس کرمان

 بابت توجه به این رشته

سالن  در  که  کشور  برترتکواندو  لیگ  مسابقات  اختتامیه  مراسم  در   
اختصاصی فدراسیون تکواندو برگزار شد، رئیس این فدراسیون به طور ویژه 

از مدیرعامل باشگاه مس کرمان تقدیر نمود.
حمایت  به  توجه  با  پوالدگر  آقای  مس؛  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
و توجه باشگاه صنعت مس کرمان به رشته ورزشی تکواندو و حمایت از 
باشگاه مس کرمان  نیا مدیرعامل  از آقای محمود محمودی  تکواندوکاران 

تقدیر نمود.
گفتنی است تیم تکواندو مس کرمان که عنوان سومی رقابت های لیگ 
برتر این فصل کشور را از آن خود کرد و در مراسم اختتامیه این مسابقات 
جام برنزی آن را دریافت کرد، در مسیر برگشت به کرمان با آقای ضیغمی 
از توجه ویژه  نیز دیدار کرد و  مشاور مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس 
از  مدیریت شرکت ملی صنایع مس به بحث ورزش حرفه ای و قهرمانی 

جمله تیم تکواندو باشگاه مس کرمان تقدیر و تشکر نمود.

سومین قضاوت ناصر جنگی برای 

مس کرمان در بازی با بادران
هفته  های  بازی  داوران  اسامی  فوتبال  فدراسیون  داوران  کمیته  سوی  از 
ناصر  اساس  این  بر  که  اعالم شد  لیگ یک  رقابت های  و هشتم  بیست 

جنگی کار قضاوت بازی تیم های بادران و مس کرمان را برعهده دارد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ جنگی از داوران جوان فوتبال کشور 
سابقه  این  از  پیش  و  است  کرده  قضاوت  یک  لیگ  در  بیشتر  که  است 

قضاوت در دو بازی تیم مس کرمان را نیز داشته است.
جنگی در لیگ فصل قبل بازی مس در انزلی برابر ملوان را سوت زد که 
با تساوی یک بر یک به پایان رسید و در این فصل از مسابقات نیز بازی 
رفت داماش برابر مس در رشت را قضاوت کرد که این بازی هم با تساوی 

بدون گل خاتمه یافت.
این بازی پنجمین قضاوت جنگی در رقابت های لیگ یک این فصل می 
باشد که با توجه به حساسیت فوق العاده بازی، انتظار می رود که آقای 

جنگی بهترین داوری را در این مسابقه انجام دهد.
می  سیفی  مهدی  و  یوسفی  حسن  مسابقه  این  در  جنگی  های  کمک 
باشند و حامد صادقی جو نیز داور چهارم مسابقه است. مهرداد ذهبی نیز 

بر کار داوران این بازی نظارت خواهد داشت.

کشف ۳ و نیم تن مواد مخدر در بم
سه  در  شهرستان  انتظامی  پلیس  گفت:  بم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

ماهه نخست امسال، ۳ و نیم تن انواع مواد مخدر در بم کشف کرد.
از کرمان،  باشگاه خبرنگاران جوان  استان های  گزارش خبرنگار  گروه  به 
سرهنگ اکبر نجفی، فرمانده انتظامی شهرستان بم گفت: پلیس انتظامی 
شهرستان در سه ماهه نخست امسال ۳ و نیم تن انواع مواد مخدر در بم 

کشف و ضبط کرد. 
او بیان کرد: همکاران پلیس مبارزه با کاالی قاچاق در سه ماهه نخست 
امسال، بیش از ۶۰ میلیارد ریال کاالی قاچاق، شامل ۱۵۰ تن شیر خشک، 

گندم، لباس، دستگاه ماینر و دام کشف و ضبط کردند.
 سرهنگ نجفی افزود: پلیس مبارزه با کاالی قاچاق در سه ماهه نخست 

امسال  ۶۱ نفر متهم را دستگیر و ۵۴ دستگاه را متوقف کردند. 
 او در خصوص جرایم اینترنتی در شهرستان بم تصریح کرد: پلیس فتای 
شهرستان بم با اشرافیت کامل موفق شده است، بیش از ۹۰ درصد جرایم 

اینترنتی را کشف کند.

اکثریت باشگاه های حاضر در این مسابقات از جمله باشگاه صنعت 
از  اند،  برداشته  گام  پاک  فوتبال  جهت  در  همواره  که  کرمان  مس 
فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و تمامی نهادهای نظارتی، صیانت از 

سالمت این مسابقات را خواستار می باشند.
های  هفته  به  کشور  فوتبال  اول  دسته  لیگ  مسابقات  حالی  در   
باشگاه های  اکثریت  نزدیک می شود،  حساس و سرنوشت ساز خود 
حاضر در این مسابقات از جمله باشگاه صنعت مس کرمان که همواره 
در جهت فوتبال پاک گام برداشته اند، از فدراسیون فوتبال، سازمان 
را  مسابقات  این  از سالمت  صیانت  نظارتی،  نهادهای  تمامی  و  لیگ 

خواستار می باشند.
به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ متاسفانه در برنامه فوتبال یک 
این هفته که به صورت اختصاصی به مسابقات لیگ دسته اول فوتبال 
کشور می پردازد، مواردی در رابطه با یک مسابقه طرح شد که جای 
و  ورود  با  که  رود  انتظار می  این  و  گذارد  باز می  را  و شبهه  نگرانی 
نظارت بیشتر مقامات مربوط، برخی تیم ها که درصدد کسب نتایج 
از مواردی خالف موازین اخالقی و فوتبال پاک می باشند، از رویه خود 

منصرف گردند.
با توجه به مسائل طرح شده در این برنامه که مدیریت عامل یکی از 
باشگاه ها به صراحت نحوه بازی بازیکنان تیم خود را مشکوک دانست 
و حتی از گزارش این موضوع به کمیته اخالق فدراسیون صحبت کرد، 
قطعا با ورود هرچه سریعتر نهادهای نظارتی به بحث سالمت بازی ها 
اول  لیگ دسته  فوتبال پاک و جوانمردانه در مسابقات  از  و صیانت 
شبهه  بدون  و  تر  پاک  هرچه  برگزاری  برای  را  زمینه  کشور،  فوتبال 

مسابقات فراهم نمایند.
تصمیمات اشتباه و اثرگذار در بازی های قبل به سود یک تیم که در 

امتداد اتفاقات همین بازی ارزیابی می شود نیز دلیل دیگری است که 
لزوم نظارت و بررسی را کامال آشکار می سازد.

باشگاه مس کرمان همانند اکثریت تیم های لیگ دسته اول این فصل 
کشور قاطعانه خواهان رسیدگی به مسائل شبهه ناک لیگ دسته اول 
فوتبال کشور می باشد و در کنار تمامی تیم هایی که در مسابقات 
لیگ یک به فوتبال پاک تعظیم کرده و از راه های سوء به دنبال کسب 
نتیجه نمی باشند، برای سالمت بازی ها و عدم تعیین نتایج در جایی 
خارج از زمین مسابقه، آمادگی کامل خود را جهت همکاری با نهادهای 

نظارتی فوتبال اعالم می دارد.
امید است که با حضور و بررسی نهادهای نظارنی در رابطه با اتفاقات 
عجیب یکی از مسابقات هفته بیست و هفتم لیگ دسته اول فوتبال 
کشور که موارد مبهم و شائبه برانگیز آن در برنامه تلویزیونی فوتبال 
یک به صراحت مطرح گردید، از تداوم اتفاقاتی از این دست در مسابقات 
حساس و سرنوشت ساز هفته های آتی به طور کلی جلوگیری شود 
و اگر در این بازی نیز مواردی خالف فوتبال پاک و سالمت مسابقات 

اثبات شد، شدیدا با خاطیان امر برخورد گردد

سرپرست فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان 
دستگیر  بردسیر  در شهرستان  غیرمجاز  حفار  یک  گفت:  کرمان 

شد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
حفاظت  یگان  فرماندهی  سرپرست  جعفری،  هادی  سید  کرمان، 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 

از دستگیری یک حفار غیرمجاز در شهرستان بردسیر خبر داد.
حفاری  بر  مبنی  محلی  منابع  گزارش های  براساس  افزود:  او    
غیرمجاز در یکی از محله های قدیمی شهرستان بردسیر، نیرو های 
حوزه حفاظتی این شهرستان با همراهی و همکاری پلیس اطالعات 

و امنیت عمومی ناجا به محل اعزام شدند که در این عملیات فرد 
متهم با کلیه ادوات حفاری در محل دستگیر و برای سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
با طمع کشف اشیای زیر  این فرد سودجو  بیان داشت:   جعفری 
خاکی اقدام به حفر گودالی عمیق در داخل یکی از اتاق های یک 
گرفتن  و  اداری  با هماهنگی های الزم  که  بود  کرده  قدیمی  خانه 
دستور و حکم ورود به منزل نهایتا با رعایت تمام ضوابط و حقوق 

شهروندی دستگیر شد. 
او از مردم فرهنگ دوست استان کرمان درخواست کرد: برای حفظ 
و صیانت از ارزش های تاریخی و فرهنگی که هویت ملی کشورمان 

است، همواره احساس مسئولیت کرده و هر گونه خبری در این 
و  کرمان  استان  فرهنگی  میراث  اداره  حفاظت  یگان  به  را  زمینه 

سایر ضابطین قضایی اطالع دهند.
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  حفاظت  یگان  فرماندهی  سرپرست   
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان در ادامه از کشف ۱۱ قلم 
شی عتیقه از طریق جلب مشارکت های اجتماعی در هفته گذشته 
خبر داد و تصریح کرد: ۸ قلم از این اشیا در شهرستان قلعه گنج 

و  بقیه آن ها در بخش ماهان به دست آمده اند.
او بیان کرد: دو کوزه سفالی و یک خنجر مفرغی در بخش ماهان 
و هشت کوزه سفالی نیز در شهرستان قلعه گنج کشف شده است

صیانت از سالمت مسابقات لیگ یک به طور جدی در دستور کار قرار بگیرد

دستگیری حفار غیر مجاز طماع زیرخاکی در بردسیر

خبر

به مناسبت دهه کرامت، کاروان خادمان رضوی در جمع 
حضور  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  کارکنان 

یافتند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان، میثم پاریزی، مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان 
از جانبازان و خانواده های شهدا  در حاشیه مراسم تجلیل 
که با حضور خادمان حرم مطهر رضوی در محل اداره کل 
ورزش و جوانان استان کرمان برگزار شد، ضمن تبریک میالد 
با سعادت حضرت معصومه )س(، میالد با سعادت هشتمین 
اختر آسمان امامت و والیت، حضرت علی بن موسی الرضا 
و  فیوضات  از  امیدواری کرد: همه  ابراز  و دهه کرامت،  )ع( 

برکات این دهه ی مبارک بهره کافی را برده باشیم.
او ضمن قدردانی از خدمات تأثیرگذار شهدا و جانبازان طی 

هشت سال دفاع مقدس، این را افتخاری برای فرزندان این 
عزیزان  این  قدردان  ایران  داشت:  بیان  و  عنوان کرد  عزیزان 
است، چرا که هشت سال دفاع مقدس، خدمات تأثیر گذار 

و موثری را برای حفظ امنیت کشور داشته اند.
 پاریزی با اعالم اینکه خداوند منان را شاکریم، که این توفیق 
را به بنده و همکارانم داد تا به مناسبت این ایام، با حضور 
خانواده های  و  جانبازان  از  تجلیلی  رضوی،  خادمان  کاروان 
شهدا داشته باشیم، ابراز امیدواری کرد: در خالل این مراسم 
ما  که  جانبازانی  و  و سیره شهدا  راه  به  نسبت  تجلیل،  و 

مدیون خدماتشان هستیم، تفکر و تأمل کنیم.
 او ضمن خیرمقدم به مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در استان کرمان، تصریح کرد: امیدواریم امروز حضور 
وی مایه خیر و برکت باشد و سبب افزایش سطح تعامالت 

بین این اداره کل و آستان قدس رضوی در حوزه خدمات 
اجتماعی باشیم.

تا  این توفیق را بدهد  امیدواری کرد: خداوند  ابراز   پاریزی 
خدمتگزاران صادقی باشیم و بتوانیم با تأسی از شهیدان، 

ادامه دهنده راهشان باشیم.
 در این مراسم که به همت سمن کانون روضه العباس و 
و جوانان  ورزش  اداره کل  امور جوانان  و  فرهنگی  معاونت 
و  جانبازان  خانواده های شهدا،  از  انجام شد،  کرمان  استان 
خادمیاران اداره کل و سمن هایی که طی ماه های اخیر در 
فعالیت  معیشتی  بسته های  توزیع  و  کرونا  سیل،  جریان 

داشتند، تجلیل شد.
 همچنین خادمان رضوی در این مراسم، از پاریزی، مدیرکل 

ورزش و جوانان استان کرمان تقدیر کردند.   

 حضور خادمان رضوی در اداره کل ورزش کرمان
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گزارش »کرمان امروز« از اشغال 70 درصد از تخت های بیمارستانی در استان و خطر تکمیل ظرفیت بیمارستان های استان که می تواند در آینده ای نزدیک فاجعه به بار  آورد؛

فاجعه بعدی؛ بستری شدن در خیابان

اشاره:
وقتی کرونا به ایران آمد، استان کرمان نسبت  به سایر 
استان هایی که خیلی زود در وضعیت هشدار قرار گرفته 
بودند، شرایط بهتری داشت و تعداد افراد بستری مشکوک 
به این بیماری اندک بودند. اما به تدریج و با استقرار کامل 
این ویروس در کشور، وضعیت استان کرمان نیز قرمز شد 
تعطیلی  استان همچون  اقدامات ضربتی مسئوالن  با  اما 
مدارس و اصناف و قرنطینه در ایام عید  که با همکاری 
تا حدود  ایجاد شده  یکباره  به  بحران   انجام شد،  مردم 

زیادی در استان کنترل شد.
آماده  و  کرونایی  بیماران  به  بیمارستان  یک  اختصاص 
بیماران  نقاهت  دوران  گذران  برای  مکان  یک  کردن 
شهرها  عفونی  ضد  پی،  در  پی  های  تعطیلی  کرونایی، 
با  مردم  مختلف  اقشار  همراهی  کنار  در  و...  روستاها  و 
مسئوالن و متولیان بهداشت و درمان به نوعی پیشروی 
کرونا در استان را کند کرد اما این روزها  به نظر می رسد 
این بیماری توسط مردم جدی گرفته نمی شود و با بی 
عروسی  و  عزا  مراسم  در  گذرند.  می  کنارش  از  توجهی 
می  خانوادگی  بزرگ  های  میهمانی  و  کنند  می  شرکت 
گیرند. به سفر می روند و بدون ماسک  به این طرف و 
آن طرف می روند. غافل  این که کرونا در سایه نشسته 
به  حتی  خطرناک  بیماری  این  نگرد.  می  ما  به  و  است 
سراغ کودکان رفته است و با جان گرفتن از این فرشته 
های معصوم  به ما ثابت کرد که با کسی شوخی و سر 

سازگاری ندارد . 
چالش افزایش افراد مراجعه کننده به بیمارستان ها

وضعیت استان کرمان در برابر بیماری کووید19 نگران 
افراد مراجعه  افزایش  با چالش  این روزها  کننده است و 
کننده  به بیمارستان ها و بستری های ناشی از ابتال  به 

این ویروس روبه رو هستیم.
چالش خستگی پرسنل حوزه درمان

رگفتگو  د  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
کرمان،  استان  کل  در  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  ایسنا  با 

۷۰ درصد تخت های بیمارستانی پیش بینی شده برای 
اشغال   19 کووید  به  مبتال  قطعی  و  مشکوک  بیماران 
کند،  پیدا  ادامه  روند  این  اگر  داد:  هشدار  است  شده 
از یک سو  با چالش خستگی پرسنل حوزه درمان  قطعا 
و همچنین تکمیل ظرفیت تخت های بیمارستانی مواجه 

خواهیم شد.
دکتر مهدی شفیعی درباره آخرین وضعیت مبتالیان به 
کووید 19 در استان کرمان اظهار کرد: از ابتدای اپیدمی 
تا روز شنبه 1۴ تیرماه19۵۳ مورد قطعی مبتال به ویروس 
کرونا بستری شده در سطح بیمارستان های استان کرمان 
خردادماه  نیمه  از  تقریبا  بستری  میزان  این  که  داشتیم 
روند افزایشی پیدا کرد به طوری که میزان آمار بستری 
ها در روزهای گذشته نسبت به اواخر اسفندماه و اوایل 
و  کشور  در  ویروس  اول  موج  پیک  با  که  ماه  فروردین 
کرده  پیدا  توجهی  قابل  افزایش  بودیم،  رو  روبه  استان 

است.
به  ابتال  از  ناشی  فوتی  مورد   1۸۰ به  اشاره  با  شفیعی 
ویروس کرونا در استان کرمان از ابتدای اپیدمی تاکنون 
افزود: در نیمه اردیبهشت ماه تقریبا به صورت روزانه آمار 
فوتی های ناشی از ابتال به ویروس کرونا در استان کرمان، 
صفر بود که متاسفانه در روزهای گذشته تعداد آمار فوتی 
است که جای  کرده  پیدا  فزاینده  استان رشد  در  روزانه 

نگرانی دارد.
یک  در  افزود:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
مراجعه  موارد  افزایش  چالش  با  اخیر  روز   1۰ تا  هفته 
به  ابتال  از  ناشی  بیمارستان ها و بستری های  به  کننده 

این ویروس روبه رو هستیم . 
مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم 

به کووید  مبتالیان  افزایش  درباره دالیل  پزشکی کرمان 
ابتدای  در  اخیر گفت:  روزهای  در  استان کرمان  در   19
اسفندماه که بیماری در استان و کشور شروع شده بود، 
ستاد استانی مقابله با کرونا خیلی قوی و زود عمل کرد 
و زودهنگام برنامه های پیشگیری را آغاز نمود که همین 
نسبت  ویروس  این  از  استان کرمان  پاکی  باعث شد  امر 
به سایر استان های کشور، مدت زمان بیشتری به طول 

بینجامد و اقدامات دولتی در این راستا کارآمد بودند.
در  مناسب صورت گرفته  اقدامات  با  اینکه  بیان  با  وی 
استان به خوبی توانستیم از کنار موج اول اپیدمی کرونا، 
به آرامی عبور کنیم افزود: خوشبختانه با اعمال محدودیت 
با  و  صنوف  تعطیلی  و  مروری  و  عبور  و  ترافیکی  های 
در  ویروس  انتقال  زنجیره  توانستیم  مردم  همکاری خود 
از هفته دوم خردادماه و  اما  محیط بیرون را قطع کنیم 
بعد از رونق گرفتن مراسم ازدواج و تعطیالت خردادماه و 
از سر گیری صنوف، مردم در سطح معابر حضور بیشتری 
پیدا کردند و از سوی دیدگاه تاثیر گرمی هوا باعث شد که 
کمی حساسیت نسبت به کرونا در سطح جامعه کاهش 
پیدا کند و دیگر مانند روزهای ابتدایی شیوع کرونا، شاهد 
رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی از سوی 

مردم نباشیم.
بازگشت اپیدمی در استان

شفیعی با بیان اینکه استفاده از سیستم های سرمایشی 
و بسته شدن درب و پنجره ها و رعایت نکردن اقدامات 
بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی در منازل و مکان های 
کوچک باعث ایجاد خوشه های ویروس در خانواده ها شد 
افزود: هم اکنون خوشه ها و زنجیره های انتفال ویروس 
دوباره به سطح جامعه برگشت داده شده و شاهد بازگشت 

موج های دیگر از اپیدمی در استان هستیم.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر اینکه 
بود  پاسخگو خواهد  اعمال محدودیتها  در شرایط خاص 
دلیل عدم همه  به  ویروس  ابتدای شیوع  در  اظهار کرد: 
گیرشدن ویروس، موضوع اعمال محدودیت ها و قرنطینه 
ضرورت داشت اما وقتی اپیدمی به مرحله ثبات رسیده، 
دیگر این محدودیت ها تاثیری ندارد و باید با حفظ برنامه 
های پیشگیرانه )اعمال پروتکل ها( جامعه را به ساختار 
اولیه بر گرداند که به اعتقاد بنده بازگشایی ها کار درستی 
بود و در این راستا نیز مشاغل و صنوف به صورت پلکانی 

بازگشایی شدند.
نحوه  در  دقت  و  استخرها  بودن  بسته  به  اشاره  با  وی 
برگزاری مراسم و بازگشایی اماکن مذهبی به عنوان مکان 
های پرازدحام اظهار کرد: هم اکنون در شرایط استقرار 
مردم  اشتباه  رفتارهای  با  تواند  می  که  هستیم  اپیدمی 
در  بنابراین  باشیم  ویروس  این  بعدی  های  موج  شاهد 
شرایط کنونی بحث محدودیت ها و قرنطینه دیگر موثر 
ویژه  اهمیت  از  اجتماعی  رفتارهای  بحث  تنها  و  نبوده 

برخوردار است.
مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم 
با تاکید بر رعایت اصل فاصله گذاری هوشمند،  پزشکی 
بحث  اکنون  هم  افزود:  جامعه  سطح  در  پویا  و  فیزیکی 
استفاده از ماسک در مکان هایی مانند اجتماعات، ادارات، 
وسایل حمل و نقل عمومی و ... که افراد نمی توانند حریم 

های خود را حفظ کنند، بسیار مورد تاکید قرار دارد.
اینکه  بیان  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
تست  جواب  که  کسانی  و  بیماری  عالئم  دارای  افراد 
از لحاظ  اما بدون عالمت می باشند  آزمایش آنها مثبت 

عرفی، شرعی و وجدانی مدیون جامعه بوده و باید خود 
را در خانه قرنطینه کنند خاطر نشان کرد: مردم اگر 
نکات بهداشتی، شست و شوی دست ها، رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی و گندزدایی سطوح را در هفته های 
پیش رو مورد توجه قرار دهند، اپیدمی با موج کمتری 
شرایط  با  اینصورت  غیر  در  کرد  خواهیم  تجربه  را 

وخیمی روبه رو خواهیم شد.
اجباری شدن استفاده از ماسک

از  اجباری  استفاده  به  اشاره  با  پایان  در  شفیعی 
ادارات و مکان های عمومی  تیرماه در  از 1۵  ماسک 
در سطح کشور افزود: هم اکنون گردش ویروس را در 
توصیه می شود  بنابراین  سطح جامعه شاهد هستیم 
تمامی افراد در مکان هایی که تجمع وجود داشته و 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی ممکن نیست، از ماسک 
و  ملی  ستاد  مصوبه  طبق  آنکه  ضمن  کنند  استفاده 
ارباب رجوع  و  از کلیه پرسنل  با کرونا  استانی مقابله 
دستگاه ها موظف به زدن ماسک بوده و از ورود افراد 
و ارائه خدمت به ارباب رجوع بدون ماسک خودداری 

خواهد شد.
سخن آخر

باید بیش از پیش مراقب باشیم و خود را در معرض 
بلیه ی کرونا قرار ندهیم. این را هم بدانیم وضعیت مان 
در مقابل  کرونا بسیار شکننده است و هر لحظه ممکن 
و  ماسک  با  باید  کند.  تغییر  مان  وضعیت  رنگ  است 
به  اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت  و  صابون  و  الکل 
با  جنگ این دشمن موذی برویم چرا که قرار است  

کرونا زندگی کنیم نه اینکه بمیریم...

هنر هفتم:       بازیگران مكمل 
سرویس هنری کرمان امروز

 
 

با گزینش ستاره ها در نقش های اصلی  بازیگران  انتخاب 
شروع نشده و به پایان نمی رسد. بازیگران نقش های فرعی 
دارند.  اهمیت  اصلی  نقش های  بازیگران  اندازه ی  به همان 
هرچند ممکن است نام و چهره ی آن ها در فروش فیلم ها 
یا  نادیده گرفت  را  نمی توان آن ها  اما  باشد  نداشته  نقشی 
در  بازی  برای  ابتدا  در  رافت  جورج  مثاًل  کرد.  حذف شان 
نقش سام اسپید در شاهین مالت )19۴1( انتخاب شده بود 
و انصافاً چهره و بازی اش در این نقش می توانست جا بیفتد 
اما هیچ کس دیگری را جز پیتر لوره برای بازی در نقش 
مکمل و منفی این فیلم نمی توان در نظر گرفت. بازیگران 
اصلی آن ها را از سر خود باز می کنند اما با آن ها دوست نیز 
برنان( دستیار هری مورگان )همفری  هستند: ادی )والتر 
بیاورید.  یاد  به  نداشتن )19۴۴(  و  داشتن  را در  بوگارت( 
ستاره ی  دماغ  موی  و  قهرمان  رقیب  است  قرار  گاهی 
فیلم بشوند، مانند آلفردو لتیری )سوالتزو( در پدرخوانده 
که  می کنند  کاری  مکمل  نقش های  بازیگران   .)19۷۲(
ستاره ها در فیلم ها بدرخشند و به آن ها بُعد می بخشند. با 
این همه گاهی بازیگران نقش های مکمل به چیزی بیش 
از این بدل می شوند. گاهی شخصیت هایی را خلق می کنند 
که درخشان هستند و در جای درست خود قرار گرفته اند: 
کریستوفر واکن در شکاچی گوزن )19۷۸( و جو پشی در 
رفقای خوب )199۰( این گونه هستند از آثار کالسیک هتی 
مک دانیل در نقش دایه ی اسکارلت در بربادرفته )19۳9( 
استرنج الو  دکتر  در  پیکنز  اسلیم  و  هایدن  استرلینگ  و 
)19۶۴(، تلما ریتر در پنجره ی عقبی )19۵۴( و بازیگران 
دیگری مانند جان گودمن در لبوفسکی بزرگ )199۸( را 
بازیگران بزرگی اند که در فیلم های  این ها  در ذهن داریم. 

یاد شده ظاهر شده  و ویژگی خاصی به آن ها بخشیده اند.
که  برمی خوریم  بازیگران خردسالی  به  تاریخ سینما  در   
سینمای  در  درخشیده اند.  سینما  در  ستارگان  همچون 
کالسیک نام هایی مانند شرلی تمپل، جودی گارلند و میکی 
رونی و یا تاتوم اونیل در کودکی و نوجوانی درخشش داشته 
و در سینمای مدرن بازیگرانی مانند مکالی  کالکین در تنها 
ششم  حس  در  اوزموند  جوئل  هالی  و   )199۰( خانه  در 
)1999(، داکوتا فنینگ در من سام هستم )۲۰۰1( ستاره 
در  مکمل  نقش های  بهترین  از  اما شماری  بوده اند  سینما 
سینما را نیز بازیگران کودک و نوجوان ارائه داده اند: ئی.تی 
 ،)19۸۵( شاهد   ،)199۳( سیاتل  در  بی خواب   ،)19۸۲(
این  جمله ی  از   )199۳( پیانو  و   )19۸۸( پارادیزو  سینما 

نقش ها هستند.

چالش ها خاص انتخاب بازیگران
بازیگری در یک فیلم نقش خاصی را در طی  باشد  بنا  وقتی 
گذشت زمان بازی کند، یکی از چالش های دشوار انتخاب بازیگر 
و سپس کهن سالی  دوره ی جوانی  باشد  قرار  اگر  پیش می آید. 
از  می شود  به راحتی  شود،  داده  نشان  فیلم  یک  در  بازیگری 
تایتانیک  در  کرد.  استفاده  نقش  یک  در  بازی  برای  بازیگر  دو 
بازی  وینسلت  کیت  را  استوارت  گلوریا  جوانی  نقش   )199۷(
می کند. در روزی روزگاری آمریکا )19۸۴( اسکات شونزمن به 
رابرت دنیرو بدل می  شود و جنیفر کانلی به الیزابت مک گاورن، 
اما تبدیل سالواتوره کاشوی کوچک )توتو( در سینما پارادیزو به 
ماریو لئوناردی جوان و برومند و سپس ژاک پرن میان سال، برای 
بسیاری از مخاطبان این فیلم باور پذیر نبود. در چنین مواردی 
استفاده از گریم تا حدی چاره ساز است که ران هاوارد برای نشان 

دادن دوران جوانی نش و همسرش در ذهن زیبا )۲۰۰1( از این 
تمهید استفاده کرد.

نقش های بسیار کوچک
یک  در  اندکی  واقع حضور  در  کوچک،  بسیار  نقش های 
فیلم دارند اما انتخاب آن ها باید با دقت صورت بگیرد. اگر 
چنین نشود و واکنش مثبتی از بازیگران این نقش های بسیار 
کوتاه و گذرا صورت نگیرد و آن چه را که از آن ها خواسته 
می شود به شکل درستی اجرا نکنند، یک فیلم ممکن است 
نابود بشود. آن ها صرفاً پس زمینه ی یک صحنه نیستند و 
باید نقش خود را هر چند اندک به شکل باور پذیری بازی 
کنند. کارگردان هایی مانند باب  فاسی که دوست داشتند تا 
حد ممکن به واقعیت فیلم نامه  های آثارشان نزدیک باشند، 
بازی در نقش پیشخدمت، ترجیح می دادند به جای  برای 
استفاده از یک بازیگر، پیشخدمت واقعی را به کار بگیرند. 
مسئول انتخاب بازیگران در پادرهوا )۲۰۰9( در صحنه ای 
ابتدایی فیلم که الزم بود چند کارگر حضور داشته باشند 
که از کار اخراج شده اند، کارگرانی را یافت که در زندگی 

واقعی از کارشان اخراج شده بودند.
وجود  به  فراوانی  جزییات  از  که  هستند  کلیتی  فیلم ها   
آمده اند بنابراین فیلم های بزرگ آثاری اند که چنین جزییاتی 
را دارند و لحظات درخشانی را به تصویر کشیده اند که این 
بازیگران  و  مکمل  نقش های  بازیگران  ستاره ها،  را  لحظات 
نقش های بسیار کوچک خلق کرده اند. اگر چشم فیلم سازی 
نمی تواند  دیگر  کند،  خیره  فیلم اش  ستارگان  بازی های  را 
لحظات درخشانی به وجود بیاورد زیرا از غنی بودن لحظاتی 
و  کوتاه  بسیار  نقش های  بقازیگران  مکمل،  بازیگران  که 
رام  در  است.  کرده  غفلت  کنند،  خلق  می توانند  هنروران 
جذاب  چهره های  با  صحنه ها   )19۶۷( سرکش  زن  کردن 
آکنده شده اند، از بازیگران نقش های مکمل گرفته تا بازیگری 
که کم ترین حضور را دارد. در فیلمی که انتخاب بازیگران به 

با یکدیگر  بازیگران  ارتباط  نباید  باشد،  انجام شده  خوبی 
سست و ضعیف باشد و همه شکل همدیگر بوده و مثل هم 
بازی کنند. هر یک از بازیگران به سهم خودشان نقش مهمی 
در یک فیلم دارند، حال اگر حضور یک بازیگر روی پرده پنج 

ثانیه، پنج دقیقه یا دو ساعت باشد.
خودشان  وظیفه  به  شرایطی  هر  در  بازیگران  از  برخی 
عمل می کنند و بزرگی یا کوچکی نقش برای آن ها اهمیتی 
ندارد. آن ها همواره حواسشان به نقش هایی است که بازی 
بالزام  مارتین  بورگناین،  ارنست  مردیت،  برجس  می کنند. 
نمونه هایی از این نوع بازیگران نقش های مکمل هستند که 
هر بار و در هر نقشی که بازی کرده اند به چشم آمده اند. 
آربوگاست نقش کوتاهی در روانی  بالزام در نقش  مارتین 
اما به شکلی بازی نمی کند که نشان بدهد  )19۶۰( دارد 
در حال بازی در نقشی است که بیش از ده دقیقه از یک 
فیلم نیست. او در همه ی مردان رییس جمهور )19۷۶( تنها 
بر  هم  عینکی  و  می شود  دیده  محدود  صحنه ی  چند  در 
صورت زده که چهره اش را بیش از پیش پنهان می سازد و 
تماشاگر باید دقت کند تا او را بشناسد اما در همین حضور 
کوتاه دیده می شود، به همان اندازه ای که در قتل در قطار 
 )19۵۷( مرد خشمگین  و 1۲   )19۷۴( سریع السیر شرق 
دیده می شود که نقش های پررنگی هم نیستند اما حضور 
بیش تری روی پرده دارد. بازیگرانی مانند ارنست بورگناین 
نیز چنین هستند. با این که او نقش اول این گروه خشن 
اگر  که  است  گونه ای  به  حضورش  اما  ندارد  را   )19۶9(
نباشد مثل آن است که گروه پایک )ویلیام هولدن( کسی 
را کم دارد. این نقش را قرار بود چارلز برانسون، جیم براون، 
استو مک کویین و جرج پپارد بازی کنند اما پکین پا وقتی 
بازی او را در دوازده مرد خبیث )19۶۷( دید، مطمئن شد 

که بورگناین باید نقش داچ را بازی کند.
منبع: ماهنامه سینمایی فیلم

   وضعیت استان كرمان در برابر بیماری كووید19 نگران كننده است و این روزها 
با چالش افزایش افراد مراجعه كننده به بیمارستان ها و بستری های ناشی از ابتال  به 
این ویروس روبه رو هستیم. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی كرمان با بیان اینکه هم 
اكنون در كل استان كرمان ۷۰ درصد تخت های بیمارستانی پیش بینی شده برای 
بیماران كووید 19 اشغال شده است، هشدار داد؛ اگر مردم رعایت پروتکل ها را 
نکنند و این روند ادامه پیدا كند، قطعا با چالش خستگی پرسنل حوزه درمان از یک 
سو و همچنین تکمیل ظرفیت تخت های بیمارستانی مواجه خواهیم شد كه خودش 

فاجعه ای جدید است و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی


