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ترینعاملشیوع بیتفاوتیمهم       
قرمز دالیل از البته که است کرونا
نیز کرمان استان وضعیت شدن
میباشدوافزایشآمارمرگومیربراثر
بیماریکووید19بهخاطرعدمهمکاری
بحران از عبور برای مردم مشارکت و
کرونااست.رعایتنکردنپروتکلهای
بهداشتیدرجامعهواستفادهنکردن
ازماسکتوسطبسیاریازشهروندان
ورعایتنکردنفاصلهاجتماعیسبب
شدهاستکهآمارفوتشدگانناشی
کرمانازمرز کرونادراستان ازبیماری
کلید که بایدبدانیم کند. نفرعبور 200
کروناساختهاست که رهاییاززندانی
و دولت نه است، مردم دستان در
این نمیتواند نههیچسازماندیگری

کندو.... ویروسرانابود

متن کامل درصفحه هشتم

آگهی  مزایده عمومی نوبت دوم
 شرکت تعاونی خاص 

سحاب فرهنگیان کرمان 
اجاره سالن خط تولید کارخانه  نان ماشینی

 شهید باهنر )محصوالت نوببا( 

متن در صفحه 3 

آگهی شناسایی پیمانکار 6 -99آگهی مزایده
شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد تهیه و ساخت و نصب پنجره دو جداره آلومینیومی ترمال بریک آکپا با پروفیل T60 در مجتمع و شهر 
مس سرچشمه به متراژ تقریبی 200 مترمربع را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت هایی که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری 
مفید می باشند دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر سه روز تاریخ درج آگهی به آدرس 
رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت ارفع سازان کرمان، واحد دفتر فنی ارسال فرمایند و در صورت داشتن هرگونه سوال و 

یا ابهام با شماره های 34310286 - 034 و 34310599 واحد دفتر فنی تماس حاصل نمایند.
1 - تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 2 - تصویر اساس نامه شرکت  3 - مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت 

4 - تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 5 - رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 
6 - در صورت دارا بودن رتبه ابنیه از سازمان برنامه و بودجه تصویر رتبه مذکور 

روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد: مقداری لوازم پلی اتیلن مورد نیاز خود را از طریق تولید کنندگان یا نمایندگان 
رسمی آنها خریداری نماید. لذا واجدین شرایط می توانند با ارائه معرفی نامه از تاریخ 99/4/22 لغایت تاریخ 99/4/26 جهت دریافت اسناد 

مناقصه به آدرس کرمان - انتهای بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان - مدیریت بازرگانی مراجعه نمایند.
مبلغ اولیه برآورد : 6/706/412/500 ریال 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 335/321/000 ریال به صورت ضمانت بانکی )فرآیند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضالب استان کرمان 
آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: تا ساعت 13 مورخ 99/5/7

افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 30: 10 مورخ 99/5/8 
مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه از تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد می باشد.

 محل تامین اعتبار: منابع داخلی 

آگهی مناقصه 
شماره ب /52-99/9 )نوبت اول(

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

مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه 
واقع در مدیریت شعب منطقه کرمان

به شماره  )473/1399/02 ( )نوبت اول( 
  شرح در صفحه  3

خانواده محترم فروزش
در آمیزه ای از تاثر و تالم مصیبت وارده را به شما تسلیت 
عرض نموده و برای آن مرحوم مغفور رحمت و آمرزش 
الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل از درگاه 

خداوند منان مسألت داریم.
بامری

تسلیت
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اخبار استان

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان به شماره 
ثبت 4783 شناسه ملی 14000204622 شهرستان کرمان استان کرمان 

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
نوبت اول این تعاونی در ساعت 12 روز شنبه مورخ 99/5/25 در محل شرکت تعاونی اعتبار 
تشکیل می گردد. از سهامداران دعوت می گردد راس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم 

رسانند.
ضمنا: 1- اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار 
نمایند تا تاریخ 99/5/23 به اتفاق نماینده خود جهت تایید و صدور برگ نمایندگی به محل 
دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند. )حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است.( 

ضمنا ساعت 11 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد.
متقاضی  افرادی که  باشد  بازرسان  با  مدیره  انتخاب هیأت  در دستور جلسه  2- چنانچه 
کاندیداتوری سمتهای مذکور می باشند حداکثر تا تاریخ 99/4/29 جهت ثبت نام به محل 

دفتر شرکت تعاونی  مراجعه نمایند. 
دستور جلسه: 

1-انتخاب اعضا هیات مدیره  2- انتخاب بازرس یا بازرسان 3- ارائه گزارش هیات مدیره 4- ارائه 
گزارش بازرس 5- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان عملکردها و تصویب صورتهای مالی 

6- تعیین خط مشی و برنامه ریزی تعاونی و تصویب بودجه جاری 
هیأت مدیره شرکت تعاونی 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه  نوبت اول 

خبر
قلب دختر اناری به سوی تهران

 پرواز می کند
قلب دختر 12 ساله اناری که دچار مرگ مغزی شده با اهدای عضو در سینه 

بیمار دیگری به تپش خود ادامه خواهد داد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  اهدای عضو  زهرا عظیمی، مسئول هماهنگ کننده 
رفسنجان شامگاه امشب به خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان ،گفت: فردا بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب )ع( رفسنجان میزبان 
جراح قلب و جراح کلیه وکبد برای برداشتن اعضای اهدایی یک کودک مرگ 
مغزی خواهد بود. زهرا عظیمی ادامه داد:اهدا کننده دختر دوازده ساله به نام 
پریسا ساکن انار که به دلیل تصادف 12 تیرماه به این مرکز انتقال داده شده 

بود؛ قلب، کبد و دوکلیه اش اهدا خواهد شد.
او توضیح داد:گیرنده قلب کودک 4 ساله در بیمارستان شهید رجایی تهران 
همزمان با پریسا برای گرفتن قلب آماده عمل می شود و کبد و کلیه ها هم 
به شیراز منتقل می شوند. عظیمی زاده تصریح کرد:تا کنون در رفسنجان 9 
انتقال  از این بیمارستان  با اورژانس هوایی  انجام که سه مورد  اهدای قلب 
داده شده است. او تاکید کرد: عمل برداشت اعضا با تیم جراحی اتاق عمل  
بیمارستان رفسنجان با حضور جراح قلب از تهران و جراح کبد و کلیه از 

کرمان انجام خواهد شد.

محور شهداد- نهبندان هم چنان بالتکلیف
محور شهداد-نهبندان محور ارتباطی استان کرمان و خراسان جنوبی یک 

سالی است به دلیل وقوع سیل مسدود وبالتکلیف مانده است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، محور 
شهداد_ نهبندان محور ارتباطی استان کرمان و خراسان جنوبی است که 
از دل کویر لوت می گذرد، کویری که گرم ترین نقطه ی کره ی زمین را به 
خود اختصاص داده است. کویر لوت سرشار از زیبایی و جاذبه های طبیعی 
بکر و دست نخورده شامل گندم بریان، نبکا، وآسمان پرستاره آن که شب ها 
دلیل  به  بیابان  این  می گیرد،  آغوش  در  را  کویر  رویایی  سقفی  همچون 
جاذبه های گردشگری فراوانی که دارد در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت 

و هر ساله هزاران گردشگر داخلی وخارجی را به خود جذب می کند.
 اما بارندگی های فروردین ماه سال 9۸ این محور مواصالتی را تخریب و درهم 
شکست و به دلیل حجم زیاد سیالب آب وارد کویر شد و دریاچه ای زیبا 
وشگفت انگیز در دل کویر ایجاد کرد. این محور عالوه بر اینکه راه ارتباطی 
استان کرمان و خراسان جنوبی است ارتباط صنعت گردشگری را نیز برقرار 

می کرد، اما اکنون مسدود بودنش حضور گردشگران را کم رنگ کرده است.
 حجت ابراهیمی نماینده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان کرمان در شهداد؛ در رابطه با این محور گفت: حدود 3۰ کیلومتر از 
این محور براثر سیالب سال گذشته تخریب و در حال حاضر تردد از مسیر 
برصنعت  این محور  بودن  اینکه بسته  به  اشاره  با  فرعی صورت می گیرد.او 
گردشگری وبه ویژه اقتصاد مردم شهداد نهبندان تاثیر منفی خواهد گذاشت 
از  بتوانند  وگردشگران  بازسازی  مسیر  این  هرچه سریعتر  امیدواریم  افزود: 
جاذبه های گردشگری بازدید نمایند.اما مسدود بودن این محور مشکالتی هم 
برای کار و تجارت فعاالن اقتصادی ایجاد کرده؛ محمد پورحسینی یکی از 
فعاالن اقتصادی منطقه شهداد؛ که حدود 3۰ سال کار آن تجارت خرما به 
استان خراسان جنوبی، سیستان، نهبندان و بیرجند است، می گوید: در حال 
حاضر تردد از مسیر فرعی صورت می گیرد و این مسیر فرعی نیز براثر سیالب 
چند ماه گذشته باتالقی و تردد در آن هم برای سالمت رانندگان خودرو و 
هم برای وسیله نقلیه بسیار خطرناک است.  پورحسینی ادامه داد: رفت وآمد 
ما به سمت سیستان وخراسان جنوبی بسیار مشکل شده است.اما نگرانی 
او که 4۰ سال  میرعبدالهی تاجر دام نیز کمتراز آقای پورحسینی نیست، 
تجارت دام انجام می دهد گفت: به دلیل مسدود شدن جاده خرید و فروش 

دام و تردد در این مسیرکم تر شده است.
او از مسئولین خواست؛ این محور به زودی بازسازی شود تا ما بتوانیم تجارت 
خود را برقرار کنیم. صحبت های فعاالن اقتصادی توجه ما را به خودش جلب 
کرد و باعث شد برای بازدید از این مسیر به همراه گروهمان راهی آنجا شویم، 
درطول مسیر راننده کامیونی را دیدیم که با وجود گرمای زیاد آن منطقه در 
حال تعویض کردن الستیک ماشین خود بود؛ به سراغ او رفتم تا دلیل را جویا 
شوم.  بار آن تره بار بود و مقصدش هم نهبندان، او با نارضایتی از خرابی جاده 
گفت: وضعیت نامناسب جاده باعث ترکیدن الستیک ماشینم دراین مسیر 
شد. او تصریح کرد:به دلیل تاخیر و طوالنی بودن راه متاسفانه بار سر ساعت به 
مقصد نمی رسد.هنوز صحبت های راننده کامیون را در ذهنم حالجی نکرده 
بودم که راننده کامیون دیگری از راه رسید. او نیز عنوان کرد: اگر این جاده 
درست شود به نفع مااست باری را که قبال 2 ساعت به مقصد می رساندیم، 
از  دیگر  برسانیم.یکی  مقصد  به  را  بار  تا  باشیم  راه  در  ساعت  باید ۸  حاال 
کرد: سال گذشته  بیان  نیز  بود  نهبندان  اهل  که  رانندگان خودرو سواری 
دراین مسیر تصادف کردم.برای پیگیری و رسیدگی به این موضوع به سراغ 
مسئولین رفتیم موسوی آیت الهی معاون هماهنگی عمرانی استاندار کرمان 
در این رابطه گفت: سال گذشته بعد از تخریب محور شهداد نهبندان براثر 
جاری شدن سیالب به دلیل اینکه نیاز عبور را سریعا ایجاد کنیم هماهنگی 
الزم ایجاد؛ و مسیر موقتی برای عبور برقرار شد. او با اشاره به اینکه این محور 
یک پروژه ملی و به دلیل اینکه کویر لوت ثبت جهانی است و امکان ایجاد 
مسیر جدیدی وجود ندارد افزود: برای اینکه بتوانیم عملیات ساخت را آغاز 
کنیم پیگیری های زیادی از وزارت خانه انجام گرفت، اما بدلیل نبود اعتبارات 
عمال نتوانستیم کاری از پیش ببریم. موسوی گفت: امسال به محض اینکه 
مطالعات به اتمام برسد و مسیر برای ساخت ونحوه ساخت مشخص شود، 
پیگیری الزم از طریق وزارت خانه صورت می گیرد که در اعتبارات ساخت 

قرار دهند وعملیات ساخت شروع خواهد شد. 

تاریخ : 99/4/25                                                  

با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  ایسنا/کرمان 
اظهار  کرونا هستیم  بیماری  موج  در  اکنون  هم  اینکه  به  اشاره 
با  مقابله  استانی  ستاد  در جلسه  که  آن هستیم  دنبال  به  کرد: 
کرونا، در مورد وضعیت فعالیت تاالرها برنامه مناسبی را داشته 

باشیم.
دکتر »سیدوحید احمدی طباطبایی« صبح روز شنبه 21 تیرماه 
در جمع خبرنگاران درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان 
کرمان اظهار کرد: طبق مصوبه ستاد ملی کرونا کشور قرار است 

تاالرها با 5۰ درصد ظرفیت خود کار را آغاز کنند.
وی ادامه داد: در زمانی که تاالرهای بسته بودند، متاسفانه شاهد 
بودیم مردم مراسمات عروسی و مهمانی های خود را در خانه باغ 
ها و در مکان هایی برگزار می کردند که حداقل استانداردهای 
اولیه در آنجا وجود نداشت و به همین دلیل ستاد ملی و به دنبال 
آن ستاد استانی مقابله با کرونا مجوز بازگشایی تاالرها را صادر 

کرد.
اینکه  به  اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
هم اکنون در موج بیماری کرونا هستیم اظهار کرد: به دنبال آن 
هستیم که در جلسه امروز ستاد استانی مقابله با کرونا، در مورد 

وضعیت فعالیت تاالرها برنامه مناسبی را داشته باشیم.
احمدی طباطبایی درباره باز شدن باشگاه های ورزشی نیز گفت: 
ورزشی  های  باشگاه  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبه  براساس 
مجوز بازگشایی را گرفتند که قرار است این باشگاه های ورزشی 
با رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت خود را انجام دهند ضمن 
آنها کم  افراد در  برخورد  بازشوند که  باشگاهی  تاکید شده  آنکه 

باشد.
اقتصادی حاکم بر کشور و تحریم های  با اشاره به وضعیت  وی 
اعمالی بر ایران اظهار کرد: باید بپذیریم که کشور از نظر اقتصادی 
که  نیست  جنوبی  کره  همچون  یافته  توسعه  کشورهای  مانند 
بتوانیم به مردم بگوییم در منزل بمانند و به آنها پول ماهانه دهیم 
بنابراین مجبور به بازگشایی اصناف و امکان بودیم بنابراین در این 
شرایط حفظ رعایت پروتکل های بهداشتی امری بسیار مهم است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه تا 
یکسال آینده با این بیماری باید دست پنجه نرم کنیم، در بخش 
دیگری از صحبت های خود به وجود اقالم بهداشتی در بازار اشاره 
و اظهار کرد: مردم باید بدانند که نیازی نیست همه مردم عادی 
از ماسک های پزشکی استفاده کنند بلکه این نوع ماسک ها صرفا 
برای کسانی است که دارای بیماری زمینه ای بوده، کادر بهداشت 

و درمان و افراد باالی 6۰ سال می باشد.
وی با اشاره به اینکه ماسک پزشکی برای همه در بازار وجود ندارد 
اظهار کرد: توصیه می شود مردم عادی از ماسک های پارچه ای 
یا فابریک استفاده کنند که این نوع ماسک می تواند در منزل نیز 

تولید شود.
ماسک  زمینه  در  کمبودی  اینکه  به  اشاره  با  طباطبایی  احمدی 
تا  کرد:  اظهار  ندارد  وجود  کشور  در  شستشو  قابل  ای  پارچه 
مواجه هستیم ضمن  بازار  در  پزشکی  ماسک  با کمبود  حدودی 

آنکه مردم عادی نیز نیازی به استفاده از ماسک پزشکی ندارند.
اینکه  به  اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
دارد  وجود  بازار  در  وفور  به  گندزدایی  و  کننده  مواد ضدعفونی 

ایجاد می کند  برای مردم  اطمینان کاذب  اظهار کرد: دستکش 
از  خاص  شرایط  در  جزء  به  مردم  شود  می  توصیه  شدت  به  و 
دستکش استفاده نکنند و این نوع دستکش ها برای کادر درمانی 

بیشتر باید استفاده شود.
وی با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم اظهار 
کرد: متاسفانه ظرف یک ماه گذشته، سن موارد بستری شدن به 
دلیل ابتال به ویروس کرونا پایین تر آمده این در حالی است که 
افراد جوان فکر می کنند به این بیماری مبتال نمی شود و این 
بیماری تنها برای افراد دارای بیماری زمینه ای و یا افراد مسن 
بوده اما افراد دارای سن پایین تر باید بدانند که می توانند هم به 

این بیماری مبتال و به عنوان ناقل این ویروس باشند

بر  استان کرمان  احمر  ایرنا - مدیرعامل جمعیت هالل   - کرمان 
امداد و نجات در منطقه  پایگاه های  نیرو و تقویت  تامین  ضرورت 
برنامه ها در  تا تحقق  فرایند  این  تاکید کرد و گفت:  استان  جنوب 

اولویت هالل احمر قرار گرفت.
شهرستان های  مردم  نماینده  با  دیدار  در  شامگاه جمعه  فالح  رضا 
کهنوج، منوجان، رودبارجنوب، قلعه گنج و فاریاب در مجلس شورای 
محورهای  و  منطقه  جغرافیایی  شرایط  به  توجه  با  افزود:  اسالمی 
امدادی  نیروهای  گذشته  سال  سه  طی  استان،   جنوب  مواصالتی 

هالل احمر 29۰ حادثه مختلف را پوشش دادند.
مناطق  در  سریع  و  موقع  به  امدادرسانی  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
جنوب استان کرمان اظهار داشت: تامین نیرو و تقویت پایگاه های 

به  نیازمند  مهم  این  و  دارد  استان ضرورت  در جنوب  امدادونجات 
حمایت و توجه دولتمردان از این نهاد مردمی است. 

نزدیک  کرد:  عنوان  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
در  جمعیت  این  توسط  گذشته  سال  سه  طی  در  نفر  هزار   21 به 
شهرستان های کهنوج، رودبارجنوب، منوجان، قلعه گنج و فاریاب 

امدادرسانی شده اند. 
فالح با اشاره به حمایت مجلس شورای اسالمی در خصوص تامین 
اعتبار مالی جمعیت هالل احمر از 42 درصد حق ثبت اسناد کشور 
گفت: جمعیت هالل احمر به واسطه ارائه خدمات مختلف در حوزه 
های بهداشت و درمان، امدادونجات و پروژه های حمایتی و معیشتی 

بایستی امکانات و تجهیزات آن نیز کامل و نوین باشد.  

وی با اشاره به اینکه کمک و امدادرسانی جز وظایف اصلی هالل 
احمر است، اظهار داشت: در حوزه اجرای کاروان های نیکوکاری و 
سالمت در شهرستان های جنوبی استان تا کنون 6 میلیاردتومان 
جمعیت  توسط  معیشتی  و  درمانی  بهداشتی،  داوطلبانه  خدمات 

هالل احمر در مناطق کم برخوردار جنوب استان ارائه شده است. 
افتتاح  از  پایان  در  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
تعداد سه پایگاه امدادونجات در شهرستان های منوجان، قلعه گنج 
و رودبارجنوب و اهدای 2 دستگاه خودروی امدادی در مناطق یاد 
شده از برنامه های مهم جمعیت هالل احمر در هفته دولت خبر داد.
جمعیت  نفر  میلیون  یک  و  شهرستان  هفت  شامل  کرمان  جنوب 

است

کرمان - امام جمعه کرمان بر لزوم حرکت به سمت اقتصاد پویا با تکیه 
بر توان داخلی تاکید کرد.

در  سلیمانی  علیدادی  االسالم  حجت  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
خطبه های نماز جمعه کرمان با اشاره به تحریم های ظالمانه علیه ایران 
اظهار کرد: در سال های اخیر دشمن با تشدید تحریم های نفتی سعی 

در افزایش فشار علیه ایران دارد.
وی با اشاره به اینکه باید تحریم ها را به فرصت تبدیل کنیم، افزود: نیاز 
است ظرفیت های کشور را مورد توجه قرار داده و با استفاده از آنها از 

اقتصادی نفتی فاصله بگیریم.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان با تاکید بر لزوم حرکت به سمت 

اقتصاد پویا با تکیه بر توان داخلی بیان کرد: برای رهایی اقتصاد از 
استفاده  خوبی  به  داخلی  ظرفیت های  از  که  است  نیاز  نفت،  زنجیر 

کنیم.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی گفت: امروز همگان باید با اتحاد در 

برابر تحریم ها و نقشه های شوم دشمنان ایستادگی کنیم.
امام جمعه کرمان ابراز امیدواری کرد که با همکاری مجلس، دستگاه 

قضائی و دولت از مشکالت عبور کرد.
وی با اشاره به اینکه نگاه به خارج از کشور نتیجه ای به دنبال ندارد، 
داخلی  ظرفیت های  و  توان  بر  تکیه  با  تنها  که  بدانیم  باید  گفت: 

می توانیم پیشرفت کنیم.

کیلومتر   33 به  نزدیک  جاری  سال  نخست  ماه  سه  طی 
شبکه فاضالب در شهر کرمان اجرا شد.

کرمان  شهر  فاضالب  پروژه  مجری  سیاهکویی  محمدعلی   
گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه 32 کیلومتر 
و 937 متر شبکه فاضالب در نقاط مختلف شهر کرمان اجرا 

شده است.

فروردین  ماههای  در  شبکه  اجرای  میزان  این  افزود:  وی 
 2۰476( و خرداد   ) متر   11669( اردیبهشت  متر(،   792(
متر( در اقطار 2۰۰،25۰،315،4۰۰، 1۰۰۰، 12۰۰ و 14۰۰ 

اجرا شد.
سیاهکویی در ادامه بیان کرد: همچنین طی این مدت 2۸2 

فقره انشعاب فاضالب به متقاضیان واگذار شد.

شایان ذکر است از ابتدای سال 9۸ ادامه و تکمیل عملیات 
اجرایی پروژه فاضالب به بخش خصوصی و گروه مشارکت 
این  در  که  شده  واگذار  ایرانیان  بوتیای  شرکت  رهبری  به 
قالب قرار است 14 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام و 
حدود هزار و 45۰ کیلومتر شبکه و 135 هزار فقره انشعاب 
و نیز سه مدول 1۸۰ هزار نفری تصفیه خانه به اجرا در آید.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
تا یکسال آینده با کرونا دست و پنجه نرم خواهیم کرد

هالل احمر پایگاه های امداد و نجات جنوب کرمان را تقویت می کند

امام جمعه کرمان تاکید کرد:
لزوم حرکت به سمت اقتصاد پویا با تکیه بر توان داخلی

اجرای نزدیک به 33 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب در شهر کرمان 

مدیریت فروشگاه های اتکا استان کرمان در نظر دارد امور 
تخلیه و بارگیری و جابجایی کاالی خود را از طریق مناقصه 
به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند 
جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1399/۰4/25 
به نشانی: خیابان شهدا، کوچه شهدا 9، واحد بازرگانی اتکا 

کرمان مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 33125675 - 331267۰۸

به استناد ماده 131 قانون کار و آئین نامه مصوب هیأت وزیران انجمن 
با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد کلیه کارفرمایان شاغل  صنفی 
در صنف مزبور در صورت تمایل به عضویت از تاریخ انتشار این اطالعیه 
ظرف 7 روز می توانند درخواست کتبی خود را به نشانی کرمان -خیابان 
مالک اشتر شمالی - نبش کوچه 25 یا به شماره های ۰9131413112 و 

۰9137۰۰۰121 ارسال نمایند. 
هیات موسس: 

1-محمدمهدی شجاعی  2-مالک دهقانی  3-محسن امیری فر

مناقصه عمومی واگذاری امور تخلیه 

و بارگیری فروشگاه اتکا کرمان 

اطالعیه تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی 

داربست فلزی کاران شهرستان کرمان 

اهدای خون سالم، اهدای زندگی
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آگهی مزایده گروه صنعتی بارز

آگهی مزایده گروه صنعتی بارز

دعوت به همکاری

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(

شرکت حمل و نقل بهمن بار کرمان برای تکمیل کادر رانندگان خود از افراد با مشخصات ذیل دعوت به همکاری می نماید: 
- دارا بودن حداقل 3 سال سابقه کار - مدارک کامل )گواهینامه پایه یک، کارت هوشمند، کارت سالمت و ...( 

- عدم سوء پیشینه - ساکن کرمان و حومه 
آدرس: کیلومتر 17 جاده کرمان باغین جنب کارخانه سیمان شرکت حمل و نقل بهمن بار
 تلفن: 09133870956 - 32910526 - تماس از ساعت 00: 8 الی 00: 16

شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان در نظر دارد سالن خط تولید کارخانه نان ماشینی 

شهیدباهنر )محصوالت نوببا( واقع در کرمان: جاده تهران بعد از پل راه آهن روبروی شرکت پخش 

البرز را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. ضمنا جهت کسب اطالع بیشتر 

از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز کاری با شماره تلفن : 32261296-034 تماس و یا به دفتر 

مرکزی واقع در کرمان: خیابان سپه، نبش سپه یک مراجعه نمایید.

متقاضیان جهت بازدید کارخانه می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز کاری از ساعت 8 

صبح لغایت 12 ظهر مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 

به اطالع تمامی سهامداران محترم شرکت خدمات آزمایشگاهی سنگ بستر 
کویر می رساند جلسه مجمع عمومی )نوبت اول( این شرکت راس ساعت 
جهاد  خیابان  در  واقع  محل شرکت  در  شنبه 99/04/31  سه  مورخ   17

انتهای کوچه 45 نبش شرقی 5 برگزار می شود.
دستور کار جلسه: 

گزارش هیات مدیره از فعالیت های شرکت در سالهای 97 و 98
گزارش بازرس و تصویب ترازمالی شرکت در سال 97

انتخاب بازرس
سایر مواردی که توسط اعضاء محترم مطرح می شود.

اعضاء هیات مدیره شرکت 

جلسه  در  تا  شود  می  دعوت  شرکت  سهامداران  کلیه  از  وسیله  بدین 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 
تشکیل می شود، حضور  مرکزی شرکت  دفتر  در محل   1399/05/06

بهمراه رسانند.
دستور جلسه: 

1- بررسی و جایگزینی اساسنامه مصوب بیمه مرکزی به جای اساسنامه 
کنونی 

2- سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع فوق العاده باشد.
هیات مدیره شرکت خدمات بیمه ای جنوب شرق )سهامی خاص( 

آگهی مجمع عمومی عادی شرکت خدمات 

آزمایشگاهی سنگ بستر کویر)نوبت اول(

آگهی دعوت سهامداران شرکت خدمات بیمه ای جنوب 

شرق سهامی خاص ثبت شده به شماره 2671 و شناسه ملی 

10630108443 جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 

مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک 
سپه واقع در مدیریت شعب منطقه کرمان

به شماره  )473/1399/02 ( )نوبت اول( 

 شماره پالکآدرس ردیف
ثبتی

عرصه کاربری
)مترمربع(

اعیان 
)مترمربع(

 وضعیت
ملک

 نحوه ارائهقیمت پایه کارشناسی )ریال(توضیحات
پیشنهاد

کرمان  - شهرستان بردسیر خیابان 1
شریعتی طبقه زیرین پاساژ طال

11 فرعی از15اصلی 
واقع در بخش 

20کرمان

قدر السهم از عرصه وسایر مشاعات ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها وآئین نامه تخلیه7/ 16قدر السهمتجاری
اجرایی آن./

نقد1/753/500/000/ پس از کسر10 % :1/578/150/000 

نقد و اقساط1/753/500/000

کرمان - شهرستان زرند خیابان 2
شهید چمران کوچه شماره 4 

پالک 10جنب بازار

 5914 اصلی واقع در
بخش 13 کرمان

قابل ذکر است از مقدار96 سهم موجود 51/5 سهم آن متعلق به بانک سپه است بنابر این تخلیه750115تجاری
ملک با شرایط ووضع موجود بفروش میرسد وارزش گذاری بر اساس سهم متعلق به بانک 

میباشد./

نقد5/500/000/000/ پس از کسر%10   : 4/950/000/000

نقد و اقساط5/500/000/000

کرمان - شهرستان انار بلوار 3
جمهوری اسالمی

 12158 فرعی
از11007 اصلی

 زمین
-مسکونی

نقد1/067/000/000/ پس از کسر10%  : 968/300/000تخلیه________254

نقد و اقساط1/067/000/000

کرمان - شهرستان انار بلوار 4
جمهوری اسالمی

 12157 فرعی
از11007 اصلی

 زمین
-مسکونی

نقد1/076/000/000/ پس از کسر10%  : 968/400/000تخلیه________256

نقد و اقساط1/076/000/000

کرمان - شهرستان انار بلوار 5
جمهوری اسالمی

 12130 فرعی
از11007 اصلی

 زمین
-مسکونی

نقد1/986/000/000 پس از کسر10%   :1/787/400/000تخلیه________65/ 418

نقد و اقساط1/986/000/000

کرمان - شهرستان انار بلوار 6
جمهوری اسالمی

 12129 فرعی
از11007 اصلی

 زمین
-مسکونی

نقد1/852/400/000 پس از کسر10%  :1/667/160/000تخلیه________392

نقد و اقساط1/852/400/000

 کرمان - شهرستان انار بلوار7
جمهوری اسالمی

 12156 فرعی
از11007 اصلی

 زمین
-مسکونی

نقد 1/100/000/000  پس از کسر10 % :990/000/000تخلیه________2/ 260

نقد و اقساط1/100/000/000

 کرمان - شهرستان سیرجان منطقه8
ویژه اقتصادی سیرجان

 1148 فرعی
 از6518 اصلی

بخش37 کرمان

 تجاری
ومسکونی

باعنایت به اینکه ملک دارای سند رسمی بنام بانک نمی باشد وبانک نیز هیچگونه تعهدی به انتقال رسمی مورد تخلیه982/21941
معامله به برنده مزایده ملک فاقد سند رسمی به نام بانک را ندارد وخریدار حق هرگونه ایراد واعتراضی در این 
خصوص را ازخود سلب وساقط مینماید ضمنا از میزان مبلغ کارشناسی مذکور مبلغ 15/112/525/000ریال 

مربوط به کارشناسی عرصه واعیان ملک ومبلغ 2/765/000/000 ریال مربوط به کارشناسی تاسیسات مکانیکی 
وبرقی ساختمان مذکور وانشعابات )آب ،برق وگاز (می باشد./

نقد17/877/525/000/ پس از کسر 10 % : 16/089/772/500

نقد و اقساط17/877/525/000

 کرمان-خیابان اقبال )شهید9
 نامجو(روبروی فروشگاه بسیجیان
 حد فاصل کوچه 4و6 کد پستی

7619734975

 18فرعی از1789
 اصلی واقع در بخش

3کرمان

عرصه واعیان یک باب واحد تجاری به مساحت 125/7 متر مربع واقع در همکف که بانضمام نیم تخلیه55 /349قدر السهمتجاری
طبقه بمساحت 103 متر مربع که محاط در این واحد میباشد وبا حق استفاده اختصاصی از انباری 

تجاری واقع در زیرزمین راه عبورتاسیسات از انباری زیرزمین میباشد بمساحت 120/85 متر مربع با 
قدر السهم از عرصه وسایر مشاعات ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها وآئین نامه اجرایی آن./

نقد39/700/000/000 پس از کسر 10% : 35/730/000/000

نقد و اقساط39/700/000/000

 کرمان - بلوار جمهوری اسالمی10
 چهارراه فرهنگیان
روبروی هتل پارس

 247الی 249 فرعی
 از2843 اصلی واقع
در بخش 3کرمان

اعیانی پالک نیمه ساخته وتا مرحله اسکلت وسقف تکمیل گردیده است قابل ذکر است که مساحت کل زیربنای تخلیه1299/814059 تجاری
ساختمان 14059 متر مربع در 14 طبقه:زیرزمین در دو طبقه با کاربری پارکینگ و انبار و سایر فضاهای پیش 

بینی نشده ، طبقات همکف  الی طبقه 11با کاربری تجاری وطبقه 12)نهایی( باکاربری تجاری +تئاتر وسایر 
فضاها میباشند./

نقد642/594/000/000 پس از کسر10 % : 578/334/600/000

نقد و اقساط642/594/00/000

بانک سپه در نظر دارد اموال و امالک تملیکی و مازاد بر نیاز خود را واقع در مدیریت شعب منطقه کرمان 
را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، 
به  کرمان  منطقه  مدیریت شعب  به  پیشنهادات خود  تسلیم  و  مزایده  دریافت شرایط  امالک،  از  بازدید 
نشانی: کرمان خیابان شریعتی نرسیده به قدمگاه مدیریت شعب بانک سپه منطقه کرمان طبقه اول دایره 

پشتیبانی وساختمان تلفن: 32260235-034 مراجعه نمایند.
نحوه فروش: نقد یا نقد واقساط

روزدوشنبه  در  که  حاضر  مزایده  دوم  نوبت  آگهی  در  شده  انجام  احتمالی  اصالحات  به  لطفاً   : *توجه 
ارائه پیشنهادات قیمت  پایان مهلت  تا  مورخ1399/04/23 در روزنامه سراسری مردم ساالری منتشر و 

مالک عمل می باشد توجه فرمایید.
توضیحات و شرایط:

1. جهت دریافت اسناد و اوراق مزایده ارائه فیش واریزی به مبلغ 200/000 ریال به حساب بستانکاران 
داخلی شماره 910000/ 460 به نام مدیریت شعب منطقه کرمان الزامی است.

2. مزایده گران می بایست معادل 5% از قیمت پایه کارشناسی مندرج در آگهی را بعنوان سپرده شرکت 
در مزایده به حساب جاری طالیی به شماره 1261800098605به نام اداره کل پشتیبانی وخدمات بانک 

سپه واریز و اصل فیش واریزی را به همراه قیمت پیشنهادی در پاکت دربسته تحویل نمایند.
)ساعت14/00(  اداری  وقت  پایان  مورخ1399/04/22لغایت  یکشنبه  روز  اسناد:از  دریافت  مهلت   .3

روزچهارشنبه مورخ1399/05/01می باشد .
4.  آخرین مهلت تحویل پیشنهادات:از روزدوشنبه مورخ 1399/04/23 لغایت پایان وقت اداری )ساعت 

14/00 ( روزپنجشنبه مورخ 1399/05/02می باشد. 
5. جلسه بازگشایی پاکات پیشنهادات واصله و تاریخ آن متعاقبا اعالم می گردد وحضور مزایده گران در 
جلسه با ارائه مدارک شناسایی معتبر و رسید تحویل پیشنهاد بالمانع بوده و عدم حضور ایشان مانع از 

اقدام بانک نخواهد شد. 9095م/الف

بانک سپه-  مدیریت شعب منطقه کرمان

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

بانک سپه – مدیریت شعب منطقه کرمان



چهار یکشنبه 22 تیرماه 20/1399 ذی القعده 1441/ 12 جوالی  2020/سال بیست و پنجم شماره 3237
فرهنگ و ادب

نوشتاری درباره بیلی وایلدر؛
 خالق کمدی های رمانتیک ماندگار در تاریخ سینما 

سرویس فرهنگی- هنری کرمان امروز
 

سینمای  فیلمسازان  مهمترین  جمله  از  وایلدر  بیلی 
کالسیک آمریکا موسوم به عصر طالیی هالیوود است که 
جایزه  این  رکورداران  از  هم  اسکار  دریافت  و  نامزدی  در 
فیلم های  ساخت  جهت  به  بیشتر  او  می شود.  محسوب 

کمدی رمانتیک نزد مخاطبان ایرانی محبوبیت دارد.
ترین  محبوب  و  ترین  برجسته  از  یکی  وایلدر  بیلی 
کارگردان های عصر طالیی هالیوود محسوب می شود که 
۶ بار موفق به کسب اسکار و ۱۵ بار نامزد این جایزه بود و 

از این لحاظ یکی از رکورداران تاریخ سینماست.  
وی پس از اخراج از دانشگاه وین اتریش به روزنامه نگاری 
پرداخت و پس از مهاجرت به برلین در روزنامه های محلی، 
در  وایلدر  توانایی  می نوشت.  جنایی  و  ورزشی  مطالب 

نویسندگی، او را به طرف نگارش فیلم نامه سوق داد.
از  پس  وایلدر  هنری  فعالیت  شروع  و  اصلی  موفقیت   
حضور او در هالیوود در ۱۹۳۳میالدی بود و نخستین اثر 
مهم او در ۱۹۳۹ میالدی با فیلم »نیمه شب« رقم خورد 

که برای نخستین  بار نامزد اسکار بهترین فیلم نامه شد.
آثار  فیلم نامه  با  وی  بعدی  موفقیت های  آن،  از  پس 
آتش«  »گلوله   و  کن«  متوقف  را  »طلوع  چون  پرفروشی 
ادامه یافت و ۲ بار دیگر نامزد اسکار بهترین فیلم نامه شد 

اما همچنان در کسب آن ناموفق بود.
فیلم  با  کارگردانی اش  تجربه  نخستین  از  پس  وایلدر 
با ساخت  را  و کوچک تر«، شهرت جهانی خود  »بزرگ تر 
که  زد  رقم  میالدی   ۱۹۴۴ در  مضاعف«  »غرامت  فیلم 
را  اسکار  فیلم نامه  بهترین  و  کارگردانی  بهترین  نامزدی 

برای او به همراه داشت.
ازدست رفته"  "تعطیالت  فیلم  با  وایلدر  بعد،  سال   ۲
توانست سرانجام جایزه اسکار بهترین کارگردانی و بهترین 

فیلم نامه را به دست آورد.
بیشترین  که  لمون«  »جک  کنار  در  وایلدر«  "بیلی    

همکاری را در مقام کارگردان-بازیگر داشته اند.
کتاب شناسی بیلی وایلدر

گفت وگو با بیلی وایلدر نوشته کمرون کروو و برگردان از 

گلی امامی یکی از معروف ترین و پرمخاطب ترین کتاب 
به  و  ترجمه  ایران  در  وایلدر  بیلی  درباره  که  است  هایی 

وسیله انتشارات پنجره به چاپ رسیده است.
است،  گوهایی  و  گفت  مجموعه  بردارنده  در  کتاب  این 
که  کروو  کمرون  و  وایلدر  بیلی  یعنی  کارگردان   ۲ میان 
از دانش و تجربه  به گنجینه ای گرانبها  را  نتیجه آن  در 
سینمایی بدل می کند و در ایران نیز خوشبختانه با اقبال 

مخاطبان همراه شده است.
گلی امامی مترجم کتاب گفت و گو با بیلی وایلدر درباره 
جزییات و بازتاب های ترجمه این کتاب گفته است: بعد 
از ترجمه کتاب »گفت وگو با بیلی وایلدر«، نوشته کمرون 
کرو، موفق شدم نسخه ای از کتاب را با توضحیات کذایی 
برای آقای کرو بفرستم و او هم با روی خوش استقبال کرد 
و افسوس خورد که پیر مرد زنده نیست تا از دیدن کتابش 

به زبان فارسی لذت ببرد.
در بخش هایی از این کتاب می خوانیم:

باشد  خوب  که  امید  این  به  سازم  می  فیلم  فقط  *من 
و مردم را سرگرم کند و به آن ها چیزی نشان بدهد که 
است،  قرار  این  کنم  فکر  که  این  ولی  اند.  ندیده  تاکنون 
در  آب  از  »کمدی«  بزرگترین  یا  نوآر«  »فیلم  بزرگترین 
... خوب  آن  چیست؟  پیام  جهانی«  عبارت  »به  یا  بیاید 
ما  خوشی  دل  برای  بگوید  چیزی  چنین  کسی  که  است 
کارگردان های پیر و بازنشسته که دیگر قرار نیست، بگویند 
»اکشن«. یک کارگردان نمی تواند با مفاهیم پر طمطراق 

زندگی کند. باید فکرهای مشخص را تصویر کند.
* بد نیست سانسور داشته باشی؛ ولی سانسوری سازنده.

را  خودت  چون  است  مهمی  بسیار  کار  کارگردانی   *
متعهد می کنی و در آخر، کار کمابیش همان چیزی می 
شود که باید بشود. مگر آن که هزار روز برای فیلم برداری 
کار  بهتر  ای  کرده  آن چه  از  بتوانی  و  باشی  داشته  وقت 

کنی. نه؟
گاهی  باشد.  نامرئی  باید  البته  فیلم  متن  موسیقی   *
اودیسه فضایی ۲۰۰۱ ساخته  نه. مثاًل موسیقی متن  هم 
ریچارد اشتراوس در شروع فیلم با آن میمون ها و چماق 
ها حقیقتاً  بی نظیر بود. عالی بود، فوق العاده. در عین حال 
فکر می کنم که موسیقی می تواند تهییج کننده هم باشد. 

چنان احساس عشق، نفرت و هیجانی را بر می انگیزد که 
هیجانش معموالً بهتر از چیزی است که فیلم برداری شده. 
موسیقی متن فیلم بسیار مهم است. هر کمکی که بتوانی 

بگیری الزم است.
* هرگز فیلمی که ماجراهای جدا جدا دارد، نساز چون 
ممکن است، بعضی قسمت هایش حذف شود. ماجراهای 
دفعه  یک  دانی،  می  نیست.  خوب  هیچ  پیوسته  هم  به 

بیست دقیقه اش را می اندازند دور!
* اگر قرار باشد از میان کمدی، جذابیت فردی و قدرت 
کنم،  انتخاب  خودم  اول  هنرپیشه  برای  را  یکی  نمایشی 
کمدی را انتخاب می کنم. هنرپیشه کمدی می تواند نقش 
تواند  می  ندرت  به  جدی  هنرپیشه  ولی  کند،  ایفا  جدی 

کمدی بازی کند.
* ]منتقدان[ می توانستند هر چه دل شان می خواست 
ها،  فیلم  کنند.  می  شان  فراموش  مردم  چون  بنویسند 

عمرشان از نقدها بیش تر است.
* بهترین بازده من وقتی است که در یک زمان خاص 

درست خالف روحیه ام می نویسم. به هر حال برای جبران 
غم از دست دادن عشقم باید کمدی فکر کنم.

* فیلم های بسیار زیادی هست که هنرپیشه گریه می 
کند و سعی می کند، شما را به گریه بیاندازد ولی همیشه 

وقتی هنرپیشه سعی می کند، گریه نکند، موثرتر است.
* برای ساختن فیلم کمدی باید خیلی جدی بود. یک 
کمدی خوب بی تردید رنج زیادی در خود دارد. رنج و البته 
پیروزی بسیار نادری برای هنرپیشه نقش اول؛ چیزی که 

انتظارش را هم ندارد.
 هیچ کس کامل نیست یکی دیگر از کتاب هایی است 
به وسیله آرش عزیزی  ایران و  وایلدر در  بیلی  که درباره 

ترجمه شده است.
در مقدمه این کتاب که به وسیله نشر نیال منتشر شده 
زندگینامه   عنوان  نیست«  کامل  "هیچ کس  است:   آمده 
فیلمنامه نویسی  و  کارگردان  است،  وایلدر  بیلی  شخصی 
فیلم هایی  نام  کارنامه اش  در  که  اتریش  زاده  آمریکایِی 
»ایرما  دارن«،  داغشو دوس  »آپارتمان«، »بعضیا  همچون 

خوشگله« و... می درخشد.  وایلدر از آن دست هنرمندانی 
است که سرگذشت عجیب و شورانگیزی داشته، سرگذشتی 
سلسله  خالل  از  نیست«  کامل  »هیچ کس  کتاب  در  که 
در  خورده،  رقم  چندلر  شارلوت  توسط  که  مصاحبه هایی 
با مصاحبه های دوستان  قالبی گزارش گونه روایت شده  و 
و همکاران موثرش در هر فیلم یا مقاطع مهم زندگی اش 
با کارگردانی که خودش روزگاری  تکمیل شده؛ مصاحبه 
مشهوری  افراد  مقابل  و  بوده  روزنامه نویس  جوانی  در 
همچون فروید،  شنیتسلر،  ریچارد اشتراوس و...نشسته و 
آنها را به چالش کشیده، همچنین طنازی و صراحت وایلدر 
در این مصاحبه ها که همه به شکل محاوره تنظیم شده اند، 
از نکات قابل توجهی هستند که این زندگینامه را از دیگر 

نمونه های مشابهش متمایز می کند.
در انتهای این کتاب نیز آلبوم عکسی از مقاطع مختلف 

زندگی وایلدر گردآوری شده است.
به من  وایلدر  بیلی  است:  آمده  کتاب  این  از  بخشی  در 
گفت: »آرزو نمی کنم کاش چیز دیگه ای از خودم ساخته 
بهش  رضایت  با  توانم  می  که  بوده  طوری  زندگیم  بودم. 

نگاه کنم.
حرفه خوبی داشتم که ازش لذت می بردم. حتا از زجر 

کشیدن هایش هم لذت می بردم.
کردم.  سرگرم  رو  نفری  چند  و  کردم  خوب  کار  چندتا 
دراز  خیلی  روزگار  میان  از  داشتم.  جالبی  خیلی  زندگی 
و آدم های خیلی زیادی گذشتم. وقتی به وین برگشتم، 
نتونستم هیچ کدوم از کسانی که با من مدرسه می رفتند 

را زنده پیدا کنم.
در  را-  دوستانم  را،  ام  خانواده  دادم،  از دست  را  مادرم 
تجسم  کنم، چون  تجسمش  توانستم  نمی  که  آشویتس؛ 

ناپذیر بود. و حاال این جا هستم.
 در نهایت باید گفت که این کتاب گزارش صریح و شفافی 
تاریخ  قدرنادیده   فیلم سازان  بزرگ ترین  از  یکی  از  است 
سینما. هنوز او نه   فقط سر کالس فیلم سازی بلکه سر کالس 
ما  همه   به  دادن  یاد  برای  فراوانی  نکات  عاشقی  و  زندگی 
دارد و شاید خود زندگی با چنین آدم هایی است که لذت 
ناکامل بودن را به یادمان می آورد و آخر سر چشمکی می زند 

که "این خودش هم یه داستان دیگست".

ضرب المثل های کرمانی 

شیَرِک ِسِر ِکسی شدن 
از  شدن،  کسی  سر  شیرک  زبانزد  در  »شیَرک«  ی  واژه 
حیوان  نام  »شیر«  است.  شده  تشکیل  )شیر+ک(  بخش  دو 
قدرتمندی است که به لحاظ قوی بودن، سلطان جنگل هم 
نامیده می شود. حرف ک در پایان این واژه از حروف تصغیر 
است که حاصل کار »شیر کوچک« خواهد بود. نظیر پیامک 
که پیام کوتاه است اما در »شیرک« تناقض یا پارادوکسی است 

که گونه ای طنز و کنایه را نیز نشان می دهد.
در گویش کرمانی، وقتی می گویند: »فالنی را شیَرک سرما 
کرده اند« منظور اینست که فالن شخص ضعیف و ناتوان را با 
تعریف و تمجید و غلو در شخصیت او برما مسلط کرده اند. این 
عمل را »شیر کردن« و در برخی نقاط استان »تیر کردن« نیز 
می گویند. به عنوان مثال، فردی مبلغی بدهکار است و بدهی 
خود را نمی پردازد. طلبکار یکی از افراد الت و لمپن را اجیر 
با رستم  او  برابر دانستن  باد غرور و  با دمیدن در  می کند و 

دستان، وی را شیر کرده، به سراغ بدهکار می فرستد. بدهکار 
او را »شیر« نمی داند بلکه شیرکی می داند که با فریب طلبکار 

دلیر و با جرات و بر سر او شیَرک شده است.
افرادی که شیرک می شوند با شخصیتی دروغین که دیگران 
برای آنها ساخته اند، سعی می کنند این شخصیت ساختگی را 
به نمایش گذارند تا به هدف رییس و ارباب خود دست یابند و 
لذا ـ بدون آنکه نیاز باشد ـ به زیردستان ظلم و ستم و فحاشی 
می کنند و زیردستان با بیان جمله ی »فالنی را شیرک سرما 
کرده اند!« در واقع اعتراض و نارضایتی خود را بیان می کنند.

روی آب ها دولخ کردی!
از  تر  برای تلطیف موضوع و بدست آوردن تصویری روشن 
این زبانزد کرمانی به سراغ یکی از قصه های عامیانه ی فرهنگ 

شفاهی می رویم.
تصمیم  ـ  است  جنگل  سلطان  که  ـ  شیر  روزی  اند،  آورده 
می گیرد به مرخصی برود. او گرگ را به عنوان جانشین خود 
اجتماع  او  ی  بدرقه  برای  که  حیوانات  از  زیادی  جمعیت  به 
از  از حیوانات می خواهد که  بودند، معرفی می کند و  کرده 

او اطاعت کنند.
بعد از رفتن شیر، گرگ سعی می کند بهانه ای به دست آورد 
تا روباه را تنبیه کند و عقده های چند ساله اش را خالی کند. 
به صف  حیوانات جنگل  روز  فالن  دهد،  می  دستور  بنابراین 
شوند تا از آنها سان ببیند. وقتی که به روباه می رسد، در حالی 
که چشم هایش را درانده با اخم و تخم به او می گوید: سر و 

وضع مناسبی نداری! روباه می گوید: قربان همه ی لباسهای 
از  ایرادی وجود دارد؟ گرگ که  من تمیز و مرتب است. چه 
ظاهر مرتب و بدون عیب روباه کالفه شده بود، ناگهان با صدای 
بلند می گوید: کالهت کو؟ روباه می گوید: قربان تا حاال رسم 

نبوده کاله بر سر بگذاریم، نگاه کنید هیچکس کاله ندارد.
به  خطاب  نیست.  حالیم  حرفها  این  من  گوید:  می  گرگ 
شالق  تا  درخت  به  ببندید  را  روباه  گوید:  می  خود  ماموران 

بخورد.
و گرسنه شده  مراسم، خسته  این  اجرای  از  گرگ که پس 
افتاد که سالنه سالنه قدمی بر  بود، نگاهش به برّه ی چاقی 
می داشت و از علفهای تازه ای که در کنار جوی آب روییده 

بودند، می خورد.
گرگ تصمیم گرفت اتهامی به برّه وارد کند تا بتواند او را به 
عنوان ناهار بخورد. بنابراین با صدایی رعدآسا فریاد زد: آهای 

بره، تو مرتکب جرمی شده ای و باید مجازات شوی! 
بره گفت: بره و جرم!؟ من همیشه سر به زیر و آرام هستم. 

چه جرمی مرتکب شده ام!؟
گرگ فریاد زد: روی آب ها دولَخ کرده ای!

بره گفت: دولَخ؟ آن هم روی آب!؟ می خواهی بخوری، بخور. 
دیگر چرا بهانه های عجیب و غریب می آوری.

با  واقع  در  گرگ  خواندید،  که  ای  عامیانه  های  قصه  در 
شخصیتی دروغین شیرک سِر حیوانات جنگل شده بود. وقتی 
طومارهای  حیوانات  همه  گردد،  می  باز  مرخصی  از  شیر  که 

شکایت به نزد سلطان می برند و می گویند: »عجب کسی را 
شیرک سر ما کردی!«

پی نوشت: 
۱ـ از آنجا که روباه به عنوان مشاور شیر با مکر و 

فریب برخی از حیوانات را گول می زد و نزد شیر می 
برد، گرگ دچار عقده های بسیار شده بود.

خاک  و  گرد  یعنی  کرمانی  گویش  در  دولخ  ۲ـ   
کردن

به قلم یحیی فتح نجات 
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اهدای خون سالم، اهدای زندگی

روزانه خوانی

دانستنی های حقوقی 
مجازات جرایم رایانه ای چیست؟

مخصوص  مجازات های  رایانه ای  جرایم  قانون  اساس  بر 
به خود را دارد و هرکس مرتکب اعمال مجرمانه شود باید 

مجازات های قانونی را طی کند.
یا  افزار ها  نرم  یا  داده ها  معامله  یا  توزیع  انتشار،  تولید، 
هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم 
رایانه ای به کار می روند، فروش یا انتشار یا در دسترس قرار 
دادن گذرواژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز 
به  متعلق  مخابراتی  یا  رایانه ای  سیستم های  یا  داده ها  به 

دیگری را فراهم می کند از جمله جرایم رایانه ای هستند.
همچنین آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، 
شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخالل در 
اساس  بر  هم  مخابراتی  و  رایانه ای  یا سیستم های  داده ها 

قانون جرم است.
بر اساس قانون در صورتی که فردی این جرایم را انجام 
دهد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی 
محکوم  مجازات  دو  هر  یا  ریال  میلیون  بیست  تا  پنج  از 

خواهد شد.
توجه به این نکته ضروری است که چنانچه مرتکب اعمال 
یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو 

مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
یاد  دروغ  سوگند  که  کسانی  برای  حبس  سال  دو 

می کنند

و  دروغ  شهادت  درباره  اسالمی  مجازات  قانون  در 
مجازات های آن صحبت شده است.

، گاهی اوقات در جریان رسیدگی به پرونده های مختلف 
عده ای به دنبال شهادت دادن در دادگاه هستند و از این 

طریق می خواهند پرونده را به نفع خود تمام کنند.
اما در این راه هستند افرادی که شهادت دروغ می دهند؛ 

شهادتی که بر اساس قانون جرم است.
قسم و شهادت دروغ و افشای راز از جرائمی هستند که 
قانونگذار در قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده )کتاب 
پنجم( به آن اشاره کرده و برای آن ها مجازات تعیین کرده 

است.
در ماده ۶۴۹ این قانون آمده است که هرکس در دعوای 
سوگند  باشد  شده  او  متوجه  قسم  که  جزایی  یا  حقوقی 
محکوم  حبس  سال  دو  تا  ماه  شش  به  نماید  یاد  دروغ 

خواهد شد.
نزد  ماده ۶۵۰ گفته است هر کس در دادگاه  همچنین 
مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا 
دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده 

میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
باب  در  که  است  مجازاتی  بر  عالوه  ماده  این  مجازات 
حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر شده است.

مجازات حبس برای رانندگان بدون گواهینامه
بر اساس قانون رانندگی بدون گواهینامه جرم به حساب 

می آید و مرتکب این امر به مجازات حبس محکوم می شود.
برای رانندگی و تردد در خیابان همراه با خودرو داشتن 
گواهینامه اهمیت بسیاری دارد و گاهی اوقات تردد بدون 

گواهینامه مشکالت متعددی را به بار می آورد.
رسمی  گواهینامه  بدون  که  را  هر کس  می تواند  دادگاه 

رانندگی می کند به حبس محکوم کند.
بر اساس ماده ۷۲۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی، 
یا  رانندگی  به  اقدام  رسمی  گواهینامه  بدون  کس  هر 
گواهینامه  داشتن  مستلزم  که  موتوری  وسایل  تصدی 

مخصوص است، کند باید مجازات حبس را طی کند.
با  رانندگی  به   مجاز  دادگاه  حکم  موجب  به  کس  هر 
وسایل نقلیه موتوری ممنوع نباشد اما  به رانندگی وسایل 
مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو 
ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات 
ماه حبس  تا شش  ماه  دو  به  ارتکاب مجدد  و در صورت 

محکوم خواهد شد.
 بدهکار در چه صورتی زندانی و حبس می شود؟

در صورتی که بدهکار بدهی خود را پرداخت نکند باید 
حبس و زندانی که برای او تعیین شده است.

کند  عمل  سریع  باید  بدهیش  پرداخت  برای  بدهکار    
اما در برخی مواقع این بدهکار در صورت پرداخت نکردن 

بدهیش به زندان می رود.
تعیین  را  آن  مبلغ  دادگاه  که  پرداخت طلب شاکی  اگر 

کرده، ممکن نباشد، فرد بدهکار به تقاضای شاکی تا زمان 
جلب  یا  او  اعسار  ادعای  شدن  پذیرفته  یا  حکم  اجرای 

رضایت شاکی حبس خواهد شد.
و  دارد  بدهی  به دیگری  اما جای سوال است کسی که 
طلبکار از او شکایت کرده، در چه صورتی زندانی می شود؟

در پاسخ به این سوال باید گفت چنانچه بدهکار تا سی 
اموال  کلیه  صورت  ارائه  اجراییه، ضمن  ابالغ  از  پس  روز 
خود، دعوای اعسارش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود، 
مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی 

رد شود.
محکومیت های  اجرای  نحوه  قانون   ۳ ماده  مطابق  البته 
مالی، اگر پرداخت طلب شاکی که دادگاه مبلغ آن را تعیین 
کرده، ممکن نباشد، فرد بدهکار به تقاضای شاکی تا زمان 
جلب  یا  او  اعسار  ادعای  شدن  پذیرفته  یا  حکم  اجرای 

رضایت شاکی حبس می شود.
همچنین چنانچه بدهکار تا سی روز پس از ابالغ اجراییه، 
را  اعسارش  دعوای  خود،  اموال  کلیه  صورت  ارائه  ضمن 
اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار 

مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. 
آیا اموال همسر و فرزندان به دلیل بدهی شوهر یا 

پدر مصادره می شوند؟
اموال  از  آیا  که  دارد  وجود  سوال  این  مالی  دعاوی  در 
استفاده  او  بدهی های  پرداخت  برای  بدهکار  فرد  خانواده 

می شود یا آن ها نقشی ندارند.
آن  یه  باید  دعاوی حقوقی  در  که  موضوعاتی  از  یکی   ،
توجه داشت این است که آیا درصورت کالهبرداری کرد 
او  بدهی  دلیل  به  را  فرزندش  و  همسر  اموال  می توان 

مصادره کرد؟
این موضوع را ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های 
مالی توضبح داده است و بر اساس آن هر فردی به موجب 
به دیگری محکوم شود  مالی  نوع  رد هر  به  دادگاه  حکم 
از اجرای حکم خودداری کند، درصورتی که عین مال  و 
وجود داشته باشد آن مال أخذ می شود و به طرف مقابل 

تسلیم می شود.
توقیف مال کالهبردار برای پرداخت بدهی ها

اما در صورتی که رد عین مال ممکن نباشد اموال فرد 
خاطی توقیف می شود و از فروش آن بدهیهایش پرداخت 

می شود.
به  دارد  وظیفه  رای  صادرکننده  دادگاه  دیگر  سویی  از 
تقاضای شاکی و از طریق پیش بینی شده در این قانون 
و به هر صورتی که قانونی باشد باید اموال فرد خاطی را 

شناسایی و توقیف گند.
بر اساس قانونی توقیف و برداشت از اموال دیگران امکان 
پذیر نیست، اما پرداخت دین از سوی فرد دیگری اگر به 

خواست و اراده او باشد مشکلی ندارد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

یادداشت های 
گاه و بی گاه

پاچه خواری 

برای پاسخ دادن به دو سوال به اتاق مدیر رفتم وقتی وارد شدم 
با او صحبت می  اتاق نشسته بود و  شخص دیگری هم در 
کرد. من به سمت میز مدیر رفتم و با پرونده ای که در دست 
داشتم به حالت احترام ایستادم. مدیر اولین سوال را پرسید. 
اضافه کرد  مدیر  بر سوال  متممی  بالفاصله  آن شخص هم 
گویی خود را در قدرت مدیریت سهیم می دانست. وقتی 
نوبت به جواب من رسید پس از جواب، آن شخص با پس 
و پیش کردن کلمه ای جواب مرا ناکافی دانست و به همین 
منوال چند سوال پرسیده شد و او هم در همه موارد دخالت 
کرد. در پایان سوال و جوابهای مدیر و دخالت بی مورد آن 
فرد توبیخ نامه ای کتبی و چند روز کسر حقوق نصیب من 
شد دیگر چاره ای جز اطاعت نداشتم پس به حالت احترام 
در حالی عقب عقب از اتاق خارج می شدم به شغل شخصی 

که در اتاق مدیر بود فکر می کردم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

در کتاب مابعدالطبیعه از دیدگاه ابن سینا و فارابی؛

مقایسه نگاه ابن سینا و فارابی در مابعدالطبیعه
به  ابن سینا  و  فارابی  دیدگاه  از  مابعدالطبیعه  کتاب 
تالیف لیال کیان خواه و از سوی انتشارات موسسه پژوهشی 
حکمت و فلسفه ایران در سال ۱۳۹۷ چاپ و عرضه شده 

است.
مابعدالطبیعه شاخه ای از فلسفۀ خصوصاً کالسیک است 
بنیادین و نخستینی نظیر  به کندوکاو درباره مسائل  که 
در  که  شاخه ای  می پردازد.  جهان  ُکنه  و  اصل  و  وجود 
قدیم  در  که  آنگونه  معاصر  تحلیلی  خصوصا  فلسفه های 
نخستین،  دانش  حکمت،  ندارد.  رونق  داشت،  محوریت 
همۀ  نخستین  علل  شناخت  دانش  نخستین،  فلسفه 
از  الهی  علم  و  بماهو موجود  موجود  بررسی  دانش  اشیا، 
جمله نام های هستند که ارسطو در آثار خود در تعریف 
مابعدالطبیعه آورده است. آندرونیکوس رودسی به عنوان 
اولین ویراستار و تدوینگر آثار ارسطو هم نام این دانش را 

»آنچه پس از طبیعیات می آید« نهاد.
از ارسطو   مباحث مابعدالطبیعی به طور مشهور عموماً 
در کتاب مابعدالطبیعه و فیلسوفان مقدم بر او آغاز و در 
پی  نیز  ابن سینا  و  فارابی  نظیر  فیلسوفانی مسلمانی  بین 
در  اینکه  به  بسته  فیلسوفان  این  میان  می شود.  گرفته 
موضعی  چه  مابعدالطبیعه  علم  موضوع  تعیین  و  تعریف 
اتخاذ شود، نظام های مابعدالطبیعی مختلفی بنا می گردد. 
فیلسوفان  موضوعات  تعیین  و  تعاریف  بررسی  رو  این  از 
در  نخستین  گام  مابعدالطبیعه  مبحث  در  مابعدالطبیعی 
و  اشتراک  نقاط  فهم  و  آنها  مابعدالطبیعی  نظام  شناخت 
افتراق و ابتکارات و ابداعات فلسفی شان در این بحث است.

شارحان ارسطو به دلیل عدم جمع بندی و بیاِن ارتباط 
مواضع  ارسطو،  مابعدالطبیعه  کتاب  در  تعاریف  دقیق 
میان  این  در  کرده اند.  اتخاذ  زمینه  این  در  مختلفی 

نخستین بار این ابن سیناست که به اهمیت تعریف دقیق 
مابعدالطبیعه متوجه می گردد. البته فارابی هم این مساله 
را مورد توجه قرار داده بود، اما نه به صورت یک مساله 

جداگانه فلسفی.
بحث  به  مسلمان  بزرگ  فیلسوف  دو  این  توجه 
مابعدالطبیعه، لیال کیان خواه نویسندۀ کتاب مابعدالطبیعه 
ابن سینا را بر آن داشته است که در  از دیدگاه فارابی و 
ضمن پژوهشی با مراجعه به تمام آثار فلسفی ابن سینا و 
اشتراکات  و  اختالفات  بررسی  به  این موضوع،  در  فارابی 
فکرِی آنها در تعریف و تعیین موضوع دانش مابعدالطبیعه 

بپردازد.
کتاب در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول به 
فالسفه  آثار  در  ارسطو،  دیدگاه  از  مابعدالطبیعه  تعریف 
فارابی،  دیدگاه  از  مابعدالطبیعه  تعریف  فارابی،  تا  ارسطو 

شده  پرداخته  ابن سینا  دیدگاه  از  مابعدالطبیعه  تعریف 
موضوع  تعیین  و  تفسیر  به  نیز  دوم  بخش  در  است. 
مابعدالطبیعه از نظرگاه این فیلسوفان پرداخته شده است. 
فصل اوِل بخش دوم به بررسی وجود از دیدگاه فارابی و 
پرداخته  ابن سینا  دیدگاه  از  وجود  بررسی  به  دوم  فصل 
است. در پایان نیز اصل رسالۀ تصحیح شدۀ »فی اعراض 
مابعدالطبیعه« فارابی به دلیل اهمیت به پیوست ارائه شده 

است.
فارابی  دیدگاه  از  مابعدالطبیعه  کتاب  که  است  گفتنی 
طرح  یک  محصول  کیان خواه  لیال  تألیف  به  ابن سینا  و 
خالل  در  ایران  فلسفه  و  حکمت  موسسه  در  پژوهشی 
برای   ۱۳۹۷ سال  در  که  است   ۹۴ الی   ۹۱ سال های 
نخستین بار، در ۴۳۲ صفحه و با شمارگان ۵۰۰ نسخه به 

قیمت ۵۵ هزارتومان چاپ و منتشر شده است.

چرا ما انسان ها می خندیم؟ 

سرویس اجتماعی کرمان امروز

خنده از دو قسمت تشکیل شده است که یکی به حالت صورت و دیگری 
به صدایی که تولید می شود اطالق می شود.

با  و  است  احساسی  بیان  نوع  یک  و  احساس  یک  حقیقت  در  خنده 
احساس  توانیم  می  نزدیک  و  عاطفی  روابط  در  آن  از  بیشتر  استفاده 
رضایت و خوشنودی بیشتری داشته باشیم. خنده و خندیدن برای لذت 
بردن از لحظات و اوقات خوش ضروری است. ولی در مواقعی که شرایط 
باعث می شود ما احساس خوبی نداشته باشیم نقش خنده بسیار مهم 

تر می شود.
 خنده چیست؟

خنده از دو قسمت تشکیل شده است که یکی به حالت صورت و دیگری 
به صدایی که تولید می شود اطالق می شود.

وقتی ما می خندیم، مغز دستور این عمل ها را صادر می کند و اگر 
شدیدتر بخندیم، دستوراتی برای تکان خوردن دست ها و پاها نیز صادر 

می شود.
هنگام خنده ۱۵ ماهیچه صورت به حرکت در می آیند که مهم ترین 

آنها مکانیزم حرکت لب های باالی شماست.
ماهیچه های حلق شما دچار انقباض می شوند و به همین علت شما 

دچار بریده نفس کشیدن می شوید.
گاهی اوقات در حالت های شدید خنده مجراهای اشکی شما هم وارد 
کار می شوند و در حالی که شما از شدت خنده دهان خود را برای گرفتن 
اکسیژن بیشتر باز و بسته می کنید صورت تان هم از اشک خیس می 
شود و حتی رنگ چهره تان به قرمز تغییر می کند و صداهای عجیبی 

نیز تولید می کنید.
بیشتر  از مکانیزم خنده  اند که  تا کنون سعی کرده  بسیاری  محققان 
افراد زود از  بدانند، اما مشکل این است که در هنگام تحقیقات، خنده 

بین می رود .

یکی از محققان تحقیق خود را روی صدای خنده متمرکز کرد و به این 
نتیجه رسید که همه خنده ها از یکی از صداهای ها-ها-ها یا هو-هو-هو 
پیروی می کنند و امکان ندارد فردی بتواند با ترکیب این دو صدا بخندد.

محققان معتقدند که در بدن انسان یابنده هایی وجود دارد که خنده را 
تشخیص می دهد و باعث ادامه یافتن آن می شود. از نظر آنها خنده یک 

عکس العمل کاماًل اتوماتیک و نا خودآگاه است.
آیا فقط انسانها می خندند؟

انسان شناسان اغلب به دنبال یافتن تعریفی از »انسان« هستند. آنان برای 
یافتن چنین تعریفی، باید درباره تمام انسان های جهان ـ از شهرنشین ها 
کسب  زیادی  اطالعات  می کنندـ  زندگی  بکر  طبیعت  در  که  کسانی  تا 
یا  هوموارکتوس  مانند  انسان تبارها  فسیل  برخی  منظور  این  به  کنند 
نئاندرتال ها و برخی دیگر گونه ها، مانند میمون ها را مطالعه می کنند تا به 

تعریفی قابل قبول برسند.
اما یکی از ویژگی هایی که انسان را از این گونه ها جدا می کند، که البته 
ما  به فرد  قرار گیرد، تمایل منحصر  نیز  انسان شناسان  باید مورد توجه 
انسان ها به »خندیدن« است. آنچه باعث خنده ما می شود اغلب نوعی 
»تضاد« است. همه می دانیم خنده برای ما انسان ها خوب است؛ ما خنده 
را به عنوان لذتی در زندگی و نوعی »رهایش احساسی« تجربه می کنیم. 
برای اینکه قادر به خندیدن باشیم، باید خود را از هرگونه احساس وابسته 

به عشق، نفرت، ترس یا هر حس قدرتمند دیگری جدا کنیم.
ممکن است بگویید حیوانات هم زمانی که با هم بازی می کنند اصواتی 
از حنجره خود تولید می کنند، اما خنده انسان همچنان منحصربه فرد و 
مسری است. اگر عده ای بخندند، بقیه به سختی می توانند جلو خود را 

بگیرند و آنان هم به خنده می افتند.

خندیدن لزوما به جوک و لطیفه ربط ندارد
اگر از افراد بالغ بپرسید چه چیزهایی بیشتر از همه آنها را به خنده می 
اندازد در پاسخ خواهند گفت جوک و طنز. ولی این دریافت اشتباه است.

رابرت پروواین یک روانشناس از داشنگاه مریلند آمریکا این موضوع را 
کشف کرده که ما هنگام صحبت با دوستان خود بیش از هر وقت دیگری 
می خندیم. درحقیقت امکان خندیدن ما به هر موضوع و نکته ای زمانی 

که در جمع دوستان هستیم ۳۰ برابر می شود.
دوستانمان  با  ما  های  مکالمه  اکثر  موضوع  که  است  این  جالب  نکته 
جوک و لطیفه نیست بلکه به حرفها و یا نکته هایی می خندیم که به 
بامزه و خنده دار نباشند. در نتیجه  خودی خود ممکن است اصطالحا 
باید گفت که در این موارد خنده و خندیدن یک شکل از ارتباط گیری 

است و نه یک نوع واکنش.
علم "خنده شناسی" به ما می گوید که خنده بیشتر با رفتار جمعی و 
گروهی ما انسانها ارتباط دارد تا با جوک و لطیفه و از طریق خندیدن ما 
به دیگران نشان می دهیم که به آنها عالقمندیم و آنها را درک می کنیم.

خنده و خندیدن وقت مناسب می طلبد
را تنظیم می  به نوعی خنده خود  معموال در مکالمات معمولی مردم 
کنند تا در پایان جمله اتفاق بیافتد. حتی کسانی که با زبان عالئم ارتباط 
برقرار می کنند همین روش را به کار می گیرند با وجودیکه اگر بخواهند 

می توانند در سراسر گفتگوی "بی صدای" خود بخندند.
اینکه کمدین ها چگونه می توانند زمان دقیق گفتن لطیفه های خود 
را در طول اجرای یک برنامه زنده تنظیم کنند همیشه من را به حیرت 

وا داشته است.
پیچارد مک لین یک کمدین که در عین حال کمدی آموزش می دهد 
در این مورد می گوید:"رفتن روی صحنه و جلوی خنده خود را گرفتن 
آن هم درست در لحظاتی که همه تماشاچیان دارند می خندند، مستلزم 

اعتماد به نفس و کنترل بسیار زیادی است.
و اینکه پس از یک موج خنده تماشاچیان دقیقا در چه زمانی می توان 
دوباره سر صحبت را بازکرد یک نکته بسیار ظریفی است. از یک طرف 
نباید با حرف زدن خنده جمعیت را مختل کرد ولی در عین حال نباید 

زیادی صبر کرد که فضای تاالر سرد شود."
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خبر در پی گزارش وزیر بهداشت از روند مبارزه با کرونا؛
روحانی: دستورالعمل های ستاد کرونا صرفا توصیه پزشکی نیست، مقرراِت الزم االجرا است

افزایش جمعیت جهان به هشت میلیارد نفر تا پنج سال آینده

تغییر  از  بهداشت  وزیر  گزارش  رئیس جمهوری، 
از حالت  برخی شهرستان ها  وضعیت شیوع کرونا در 
را  یا »سفید«  به وضعیت »زرد«  و »قرمز«  »هشدار« 
گزارش  »این  که  کرد  تاکید  و  خواند  امیدوارکننده 
نشان دهنده نقش بسیار مهم مردم در روند مقابله با 
بیماری کرونا به دلیل رعایت دستورالعمل ها و جدی 
این  بی تردید  و  است  آنان  سوی  از  هشدارها  گرفتن 
وجه  هیچ  به  مردم  همراهی  بدون  مبارزه  و  مقابله 

امکان پذیر نیست."
حسن  والمسلمین  حجت االسالم  ایسنا،  گزارش  به 
روحانی اظهار کرد: بی تردید صرفا با طراحی و تعیین 
مراقبت های  و  نظارت  و  بهداشتی  دستورالعمل های 
دستگاه های مسئول نمی توان با بیماری کرونا مبارزه 
کرد و الزمه کارآمدی این مبارزه، مراقبت و نظارت های 
همه جانبه، هوشمند و دقیق هم از سوی دستگاه های 

مرتبط و هم از سوی خود مردم است.
تداوم  از  تاسف  ابراز  با  همچنین  رئیس جمهوری 
وضعیت قرمز در برخی نقاط و شهرستان های کشور یا 
احتمال تبدیل وضعیت هشدار به قرمز در برخی دیگر 
از شهرستان ها گفت: مردم به ویژه در این شهرستان ها 

بیشتری دستورالعمل های  با شدت و حساسیت  باید 
وضعیت  این  تداوم  چراکه  کنند،  مراعات  را  پزشکی 
آن  در  بینجامد که  مراحل حساسی  به  است  ممکن 
خاص  محدودیت های  اعمال  از  ناگزیر  قطعا  صورت 
خستگی،  نگران  باید  همه  آنکه  ضمن  بود؛  خواهیم 
فرسودگی و کاهش توان کادر درمانی کشور باشند که 
بیش از چهار ماه است بی وقفه در صف مقابله با کرونا 

در حال کار مجاهدانه هستند.
روحانی تاکید کرد: مسئوالن ستادهای استانی مقابله 
با کرونا موظف به اجرا و نظارت دقیق دستورالعمل ها 
عدم  و  رشد  علل  سرعت  به  است  ضروری  و  هستند 
شناسایی  را  خود  استان های  در  کرونا  شیوع  کاهش 
این بیماری،  افزایش  با علل رشد و  تا متناسب  کنند 

محدودیت های هوشمند به مرحله اجرا گذاشته شود.
از  مردم  است  ضروری  کماکان  افزود:  رئیس جمهوری 
و  عروسی  مراسم  دورهمی ها،  اجتماعات،  در  حضور 
عزا و مکان های سرپوشیده پرهیز کنند و استفاده از 
ماسک که تاثیر خود را به خوبی نشان داده، به عنوان 

یک ضرورت و اجبار، مورد مراعات قرار گیرد.
که  گفت  مردم  به  خطاب  همچنین  روحانی 

»دستورالعمل های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا 
صرفا توصیه های پزشکی نیست و باید به مثابه مقررات 
پزشکی الزم االجرا به آن نگریسته شود تا بتوانیم این 
زندگی  باید  ارتباط  همین  در  کنیم.  مهار  را  بیماری 
جدید سازگاری با این ویروس را تجربه کنیم و رعایت 

دستورالعمل ها باید به عادت همگانی تبدیل شود.«

رئیس جمهوری همکاری بیشتر سازمان های مردم نهاد 
و ایجاد پویش های اجتماعی در نهادینه کردن فرهنگ 
را  کرونا  با  مقابله  با  مرتبط  دستورالعمل های  اجرای 
نهادهای  کنار  در  خواست  مردم  از  و  خواند  ضروری 
دستورالعمل های  اجرای  ضرورت  یادآوری  در  نظارتی، 

بهداشتی به یکدیگر فعال باشند.

چشم  نوزاد  میلیون   ۷۳ حدود  جهان  در  هرساله 
میلیون   ۳۰ حال  عین  در  و  می کنند  باز  جهان  به 
آن  به  این  می بندند.  فرو  جهان  از  چشم  نیز  نفر 
میلیون   ۴۰ ساالنه  میانگین  طور  به  که  معناست 
طوریکه  به  می شود،  افزوده  جهان  جمعیت  به  نفر 
به گفته جمعیت شناسان، کمتر از ۵ سال آینده کره 

زمین میزبان بیش از ۸ میلیارد انسان خواهد بود.
جمعیت   ۱۹۸۷ ژوئیه   ۱۱ روز  ایسنا،  گزارش  به 
جهان به ۵ میلیارد نفر رسید و از سال ۱۹۸۹ این 
روز به عنوان روز جهانی جمعیت نام گرفت. این روز 
برگزار  مختلف  کشورهای  در  شعار  یک  با  سال  هر 
به  نیز  جمعیت  جهانی  روز  امسال  شعار  می شود. 
حفاظت از سالمت و حقوق زنان و دختران به ویژه 

در کرونا اشاره دارد.
هیئت  عضو  و  شناس  جمعیت   - کاظمی پور  شهال 
علمی دانشگاه در گفت وگو با ایسنا به مناسبت روز 
در  اینکه  بیان  با  خانواده  تنظیم  و  جهانی جمعیت 
سال ۱۹۸۷ جمعیت جهان به ۵ میلیارد نفر رسید، 
گفت: در آن زمان مسئوالن سازمان های بین المللی 
سیر  جهان  جمعیت  رشد  که  افتادند  فکر  این  به 
توجه  که  این  برای  است  بهتر  و  گرفته  فزاینده ای 
مسائل  به  را  بین المللی  سازمان های  و  ملت ها 

جمعیت و پیامدهای آن متمرکز کنند، روزی را به 
عنوان روز جهانی جمعیت نامگذاری کنند.

وی با بیان اینکه هدف این روز و بزرگداشت آن این 
است که به ابعاد مختلف جمعیت بیشتر بپردازند و 
در راستای سالمت، توسعه و توانمندسازی انسان ها 
اصلی  هدف  واقع  در  افزود:  بردارند،  گام  ملت ها  و 
نامگذاری جهانی چنین روزی این بوده است که به 
ملت هایی که فقیر هستند و توسعه نیافته اند، کمک 

شود تا رشد کنند.
 ۱۹۶۰ سال  در  اینکه  بیان  با  دانشگاه  استاد  این 
جمعیت جهان ۳ میلیارد نفر بوده که در سال ۱۹۸۷ 
اظهار  است،  رسیده  نفر  میلیارد   ۵ به  این جمعیت 
میلیارد   ۲ حدود  سال   ۲۷ عرض  در  واقع  در  کرد: 
افزوده شده است. در حال حاضر جمعیت جهان به 
یعنی  است.  نفر رسیده  میلیون  و  ۸۰۰  میلیارد   ۷
از سال ۱۹۸۷ تا االن نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون نفر به جمعیت جهان افزوده شده است. این 
افزایش  سیر  همچنان  که  می دهد  نشان  موضوع 

جمعیت در جهان فزاینده است.
بهبود  را  موضوع  این  دالیل  از  یکی  کاظمی پور 
شرایط بهداشت و کاهش مرگ و میر در کشورهای 
حدود  هرسال  کرد:  تصریح  و  دانست  نیافته  توسعه 

۷۳ میلیون تولد و ۳۰ میلیون فوت اتفاق می افتد و 
به این ترتیب جمعیت جهان ساالنه ۴۳ میلیون نفر 

افزایش پیدا می کند.
وی با بیان اینکه تقریبا طی پنج سال آینده و در سال 
۲۰۲۵ جمعیت جهان به ۸ میلیارد نفر می رسد، ادامه 
داد: این افزایش بیشتر در کشورهای آسیایی از جمله 
هند، پاکستان، اندونزی و کشورهای آفریقایی است. 

البته کشورهای دیگر هم رشد جمعیت دارند.  
این جمعیت شناس افزود: نکته مهم دیگر این است 
که با وجود اینکه جمعیت جهان رو به افزایش است، 
حال  در  هم  باال  به  سال   ۸۰ سالخورده  جمعیت 
افزایش است. یعنی در سال ۲۰۱۹، ۱۴۳ میلیون نفر 
در جهان باالی ۸۰ سال سن داشتند، در صورتیکه در 
سال ۲۰۵۰ )۳۰ سال آینده( این رقم ۳ برابر می شود 
موضوع  این  می رسد.  نفر  میلیون   ۴۲۶ حدود  به  و 
اروپایی،  را در کشورهای  سیر سالخوردگی جمعیت 
آمریکایی و حتی کشور ما را به خوبی نشان می دهد.
کاظمی پور با بیان اینکه یکی از اهدافی که در ادامه 
نامگذاری این روز دنبال شده است، این بوده که ما 
فقر  از  و  باشیم  پایدار  توسعه  دنبال  به  باید  اساسا 
 ... و  انرژی  کمبود  آب،  کمبود  غذایی،  فقر  مفرط، 
پیشگیری کنیم، گفت: همچنین یکی از مشکالتی که 

مبتال به همه جهان است، موضوع گرم شدن کره 
زمین است. آمارها نشان می دهد میزان گرمای زمین 
در چهار سال آینده ۱.۵ درجه افزایش می یابد و این 
افزایش دما شاید یکی از دالیل بروز بیماری های همه 
همراه  به  را  اقلیمی  تغییرات  که  باشد  دنیا  در  گیر 

داشته و زیست بشر را به خطر انداخته است.
وی تصریح کرد: به عبارت دیگر اگرچه جمعیت به 
سمت  به  افسارگسیخته  اگر  اما  است،  ثروت  مثابه 
رشد حرکت کند ممکن است به طول عمر انسان ها 
می کنند  توصیه  متخصصان  واقع  در  بزند.  صدمه 
این  باید  اما  است،  میزان جمعیت مهم  که هرچند 
اگر  باشد.  مولد  تا  باشد  سالم  و  بالنده  جمعیت 
باشد به توسعه یک کشور  ناسالم و سربار  جمیعت 

کمک نمی کند.  
دنیا  سطح  در  االن  داد:  ادامه  دانشگاه  استاد  این 
جهان  کشورهای  طوریکه  به  دارد؛  وجود  نابرابری 
... هستند.  انواع فقر، جنگ، استثمار و  سوم درگیر 
وقتی جمعیت زیاد می شود هم که شاهدیم افزایش 
جمیعت بیشتر در این بخش هاست و نابرابری توسعه 
در این کشورها بیشتر می شود. درصورتی که برای 
خروج از دایره فقر باید سیاست گذاری هایی کنند که 

انسان های توانمند را پرورش دهند.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه امسال پنج 
خواهیم  تامین  آنفلوانزا  واکسن  گذشته  سال  برابر 
این  داخلی  تولید  امسال  بتوانیم  اگر  گفت:  کرد، 
واکسن را هم به عرضه برسانیم، اصال هیچ نگرانی 

برای تامین آن نخواهیم داشت.
دکتر محمدرضا شانه ساز در گفت وگو با ایسنا، درباره 
سال  پاییز  برای  آنفلوانزا  واکسن  تامین  وضعیت 
جاری، گفت: پیش بینی کرده ایم که واکسن آنفلوانزا 

را به میزان چهار تا پنج برابر سال قبل تامین کنیم. 
منتها بحث و تمرکز اصلی مان بر این است که هر 
بازار  وارد  تولید داخلی  آنفلوانزای  چه زودتر واکسن 

شود.
وی با بیان اینکه داریم بر روی تولید داخلی واکسن 
واکسن  این  امیدواریم  افزود:  می کنیم،  کار  انفلوانزا 
بتواند برای امسال در کشور تولید شود. تولیدکننده 
اعالم کرده که می توانند واکسن را برای امسال به بازار 

عرضه کنند. البته باید مستندات و نتایج کلینیکال 
بتوانیم به طور قطعی اظهار  تا  ارایه شود  به ما  آن 
نظر کنیم. به نظر می آید که نباید مشکل خاصی 
برای تولید داخلی واکسن آنفلوانزا وجود داشته باشد.  
شانه ساز با بیان اینکه در عین حال واردات مان در 
حوزه واکسن آنفلوانزا از چندین کشور انجام می شود، 
گفت: بازار واکسن آنفلوانزا امسال بازاری جدی و پر 
را  واکسن  این  می خواهند  دنیا  همه  و  است  تالش 

تامین  منابع  که  حالیست  در  این  کنند.  تامین 
واکسن همان منابع قبلی و محدود است. بر همین 
کشورهای  از  را  آنفلوانزا  واکسن  واردات  ما  اساس 

مختلف در نظر می گیریم.
رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: در حوزه واکسن 
بتوانیم  اگر  و  شد  نخواهد  ایجاد  کمبودی  آنفلوانزا 
امسال تولید داخلی را هم به عرضه برسانیم، اصال 

هیچ نگرانی نخواهیم داشت.

واردات ۵ برابری واکسن آنفلوانزا در سال جاری

فرجام مرگبار یک عشق ممنوعه

عشق ممنوعه میان زن و مرد جوان، منجر به قتل همسر زن 
و حکم قصاص برای مردی شد که با زن جوان رابطه برقرار کرده بود.

مأموران پلیس چهار سال قبل در جریان قتل مردی قرار گرفتند که 
جسدش داخل یک گونی پیدا شده بود. با انتقال جسد به پزشکی 
داده  خبر  پیش تر  بیژن  نام  به  مردی  خانواده  شد  مشخص  قانونی 

بودند که او گم شده است.
وقتی خانواده بیژن برای شناسایی به پزشکی قانونی رفتند و هویت 
جسد را تأیید کردند، مأموران تحقیقات گسترده ای را در این زمینه 
شده  خفه  جوان  مرد  قانونی  پزشکی  نظریه  براساس  کردند.  آغاز 
نداشت  دشمنی  بیژن  گفتند  شدند،  بازجویی  او  خانواده  وقتی  بود. 
در  مأموران  است.  شده  جنایت  این  مرتکب  کسی  چه  نمی دانند  و 
تحقیقات به رابطه مینا، همسر بیژن، با مردی به نام سعید مشکوک 
و متوجه شدند سعید از دوستان بیژن بوده است. وقتی همسر بیژن 
بازداشت شد، اعتراف کرد با سعید رابطه داشته؛ اما گفت نمی دانست 
سعید قصد کشتن همسرش را دارد. او در نهایت سعید را به عنوان 
هم  با  بود  مدت ها  بیژن  و  من  گفت:  و  کرد  معرفی  شوهرش  قاتل 
مشکل داشتیم. به  خاطر رفتارهای بیژن ما مدام جروبحث می کردیم 
تا اینکه رفت و آمدهای سعید به خانه ما آغاز شد. سعید می دانست 

من با شوهرم اختالف دارم و به من ابراز عالقه می کرد.
همین موضوع باعث شد رابطه ای بین من و سعید شروع شود. او از 
از  از بیژن جدا شوم. من دو فرزند داشتم و جدایی  من می خواست 
شوهرم خیلی برایم سخت بود؛ تا اینکه یک روز سعید از من پرسید 
شوهرم کجاست. من با پسرم به شهرستان رفته بودم و دخترم هم 
برای چه  نشدم  متوجه  اما  است؛  خانه  در  بیژن  گفتم  بود.  دانشگاه 
از دانشگاه به  چنین چیزی را می پرسد. عصر همان روز دخترم که 
خانه آمده بود، با من تماس گرفت و گفت پدرش در خانه نیست. من 
فکر کردم شاید جایی رفته باشد؛ اما وقتی با شوهرم تماس گرفتم، 

جواب نداد.
با سعید تماس گرفتم و متوجه شدم او همسرم را کشته است. بعد 
به کسی چیزی  تا  زد  نام من  به  را  زمین  و  آن سعید یک خانه  از 
نگویم. بعد از اعترافات این زن، سعید بازداشت شد و به قتل دوستش 
بیژن اعتراف کرد و گفت: من عاشق مینا شده بودم و اختالفی که 
من  بروم.  مینا  سمت  به  بیشتر  بود  شده  باعث  داشتم،  همسرم  با 
می زد؛  را کتک  او  و  می کرد  مینا ظلم  به  بسیار  بیژن  که  می دیدم 
به همین دلیل هم تصمیم گرفتم بیژن را به قتل برسانم. روز حادثه به 
مینا گفتم قصد کشتن شوهرش را دارم و به همین دلیل هم او از خانه 
بیرون رفت. بعد از اینکه بیژن را کشتم، جسد را داخل گونی انداختم 

و به بیابانی بردم و در آنجا رها کردم.
متهم درباره اینکه چرا خانه و زمین به نام مینا کرده است، گفت: من 
آن قدر عاشق مینا بودم که می خواستم با او ازدواج کنم؛ به همین خاطر 
هم خانه و زمینی را دور از چشم همسرم به نام او کردم تا بعد از 
چند ماه از مرگ بیژن و خوابیدن سروصداها، همسرم را طالق بدهم 
به  نیز  مینا  که  بود  گفته ها  این  به  توجه  با  کنم.  ازدواج  مینا  با  و 
اتهام معاونت در قتل بازداشت شد. با صدور کیفرخواست علیه متهم، 
شهریار  شعبه  تهران  استان  کیفری  دادگاه  به  رسیدگی  برای  پرونده 
رفت و متهمان در این شعبه پای میز محاکمه رفتند. بعد از اینکه 

کیفرخواست علیه متهم خوانده شد.
اولیای دم در جایگاه قرار گرفتند و درخواست قصاص کردند. سپس 
سعید در جایگاه قرار گرفت. او یک بار دیگر ادعایش را تکرار کرد و 
گفت با کمک مینا دست به این قتل زده و مینا در جریان قتل بوده 
است. سپس مینا در جایگاه قرار گرفت. او اتهام را رد کرد و گفت: 
من در جریان قتل شوهرم نبودم و سعید هم دراین باره به من چیزی 
نگفته بود. او فقط از من پرسید بیژن کجاست و من هم گفتم در 
اینکه  از  بعد  و  نشد  شوهرم  از  خبری  دیگر  آن  از  بعد  است.  خانه 
گفتم  و  گرفتم  تماس  سعید  با  نداد،  جواب  را  تماس هایش  شوهرم 
بیژن گم شده که او به من گفت بیژن را کشته است؛ اما من از این 

ماجرا اطالع نداشتم.
بعد هم خانه و زمین را به نامم کرد و گفت اینها را بگیر و سکوت 
کن. من اگر می خواستم شوهرم کشته شود، در برابر پلیس سکوت 
می کردم. با پایان جلسه دادگاه، قضات برای رسیدگی وارد شور شدند 
در  معاونت  اتهام  از  مینا  اما  کردند؛  محکوم  قصاص  به  را  سعید  و 
قتل عمدی تبرئه شد. پدر مقتول به حکم صادرشده اعتراض کرد و 
گفت: براساس تحقیقات مینا عروس من در قتل پسرم نقش داشته 
رأی  قضات،  بررسی  و  کشور  عالی  دیوان  به  پرونده  ارسال  با  است. 
صادرشده نقض شد و قضات اعالم کردند تبرئه مینا با شواهد موجود 
به  رسیدگی  برای  پرونده  به این ترتیب  و  ندارد  همخوانی  پرونده  در 

شعبه هم عرض ارسال شد.



یکشنبه 22 تیرماه 20/1399 ذی القعده 1441/ 12 جوالی  2020/سال بیست و پنجم شماره 3237هفت ورزش، حوادث

۱۶ کشته و زخمی در حادثه 

برخورد دو خودرو پژو
رئیس اورژانس بم گفت: بی احتیاطی در رانندگی موجب مصدومیت ۱۵ 

نفر و فوت ۱ نفر دیگر شد.
اکبر شیخ رابری رئیس اورژانس ۱۱۵ بم در گفت وگو با خبرنگار گروه استان 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: در تصادف دو دستگاه خودرو 
پژو  شهرستان فهرج، بخش نگین کویر، بین اسداباد انگوری و سه کهور 

متاسفانه ۱۶ نفر مصدوم شدند.
آمبوالنس  دستگاه   ۶ و  آمبوالنس  اتوبوس  دستگاه  یک  اعزام  با  افزود:  او 
اورژانس ۱۱۵، آسیب دیدگان این حادثه به بیمارستان پاستور منتقل شدند 

و متاسفانه یک نفر از مصدومان در بیمارستان فوت کردند.
شیخ رابری بیان کرد: مصدومان شامل ۱۴ مرد، یک زن و بچه هستند و در 

رده سنی ۱۷ تا ۲۵ سال قرار دارند.
او از همه مردم و شهروندان درخواست کرد: با توجه به وضعیت این روز های 
کشور و مبارزه با بیماری کرونا با رعایت قوانین رانندگی حجم کاری کادر 

درمان را افزایش ندهند و خستگی این عزیزان را دوچندان نکنند.

فاصله مناسب هنگام ورزش 

برای پیشگیری از کرونا 
 

دویدن،  رفتن،  راه  نظیر  ورزشی  فعالیت های  در  اجتماعی  فاصله  رعایت 
تا حد  انجام آن  دوچرخه سواری آهسته و سریع مشخص شده است که 

بسیار زیادی خطر ابتال به ویروس کرونا را کاهش می دهد.
فعالیت های ورزشی در همه گیری  اجتماعی در  ایسنا، فاصله  به گزارش 
ویروس کرونا یکی از مسائل بسیار مهم است که رعایت آن خطر ابتال به 
این ویروس را تا حد ممکن کاهش می دهد و در مدل سازی های سه بعدی 
دیده شده که ابری از ترشحات در اطراف فردی که در حال انجام فعالیت 

ورزشی است ایجاد می شود.
در این مطلب که از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی در اختیار ایسنا قرار 
ترشحات  می کنند،  عطسه  یا  سرفه  که  افرادی  است،  شده  عنوان  گرفته 
خود را در  وسعت بیشتری پخش می کنند و حتی افرادی که هنگام ورزش 
سبک، فقط تنفس معمولی انجام می دهند در پشت سر خورد ترشحات 

تنفسی بر جای می گذارند.
 ترشحات تنفسی در نزدیکی ورزش کننده

تنفسی  ذرات  عطسه،  یا  سرفه  دویدن،  حین  در  افراد  تنفس  هنگام  در 
در  که  فردی می شود  توسط  آلوده  هوای  تنفس  به  منجر  و  پخش شده 

نزدیکی فرد ورزش کننده و به ویژه پست سر او قرار دارد.
در  سواری  دوچرخه  یا  دویدن  روی،  پیاده  هنگام  در  ایمن  فاصله  میزان 
پاندمی کرونا در اغلب کشورها فاصله یک تا دو متر در بین افراد با وضعیت 
ثبات توصیه می شود و خیلی مهم است که از ترشحات تنفسی یکدیگر در 

زمانی که فعالیت انجام می شود اجتناب کرد.
 روبه رو، کنار و پشت سر هم قرار نگیرید

مطالعات نشان می دهد که به دلیل احتمال قرارگیری در معرض ترشحات 
تنفسی و تعریق دیگران، افراد نباید در زمان راه رفتن و دویدن نسبت به 
یکدیگر در موقعیت های روبه روی هم، کنار هم و پشت سر هم قرار گیرند.

عالوه بر این طبق مطالعات به نظر می رسد فاصله گذاری اجتماعی توصیه 
شده برای افرادی که در هوایی با باد مالیم در حال دویدن یا پیاده روی 
انجام  هنگام  افراد  که  زمانی  آلودگی  میزان  است.  موثر  کمتر  هستند، 

فعالیت بدنی پشت سر یکدیگر قرار گرفته اند، بیشتر است.
فاصله مناسب در زمان راه رفتن، دویدن و دوچرخه سواری آهسته و سریع

در عین حال بیشتر محققان توصیه می کنند فاصله گذاری اجتماعی 
در موقع راه رفتن چهار تا پنج متر، در زمان دویدن و دوچرخه سواری 
آهسته ۱۰ متر و در زمان دوچرخه سواری سریع حداقل ۲۰ متر باشد 
و در هنگام حرکات مارپیچ یا زمان عبور افراد از کنار هم باید این 
فاصله رعایت شود و در واقع باید تاکید کرد که در هنگام فعالیت 
ورزشی نباید در معرض ابر ترشحات تنفسی و تعریق یکدیگر قرار 

گیرید.

امروز یکشنبه به مصاف نود  مس کرمان در حالی 
ارومیه می رود که شاید در طول تمامی حضور خود 
در رقابت های لیگ دسته یک فوتبال کشور، از بازی 
نتیجه  و  فنی  جریان  واسطه  به  نه  تیم  این  برابر 
مسابقه که به واسطه مسائل حاشیه ای در زمین آن 

ها، خاطره بد نداشته باشد...
حالی  در  مس؛  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به   
که در بازی سال گذشته دو تیم در ارومیه، یکی از 
بدترین میزبانی ها از تیم فوتبال مس کرمان انجام 
شد و از همان زمان گرم کردن تیم فوتبال مس در 
استادیوم ارومیه درگیری و زدوخورد با بازیکنان مس 
کرمان آغاز شد، این اتفاقات در بازی رفت امسال دو 

تیم در ارومیه بازهم تکرار گردید...
همه این ماجراها در حالی رخ می داد که شاید بیش 
از نیمی از تیم های لیگ یک که به ارومیه سفر کرده 
این  در  شده  ریزی  برنامه  اقدامات  واسطه  به  بودند، 
شهر با مسائلی از این دست روبرو می شدند که طبق 
ارومیه همین  تیم در  بازی رفت دو  همین روال در 
ماجراها برای مس کرمان در بازی برابر نود تکرار شد.
به  باشگاه  این  مدیرعامل  تیم  دو  بازی  از  قبل  شب 
تیم مس کرمان مصاحبه کرد  علیه  شکلی عجیب 
تا مشخص کند که اصال در زمین مسابقه به دنبال 
برای گرفتن  از هر حربه ای  نتیجه نیست و  کسب 
نتیجه و ایجاد تنش در این بازی استفاده خواهد کرد.
نشد  ختم  جا  این  به  سازی  حاشیه  ماجراهای  اما 
ورزشگاه  در  حاضر  مردم  و  هواداران  که  حالی  در  و 
ارومیه، این بار فارغ از اقدامات مقامات تیم نود، فقط 
به تشویق تیم خود پرداختند اما مسئولین و شخص 

ایشان  به  نزدیک  افراد  البته  و  نود  باشگاه  مدیرعامل 
از  بردن  سود  جهت  در  زشتی  اقدام  هیچ  از  تقریبا 

میزبانی دریغ نکردند...
در جریان بازی و از حدود دقیقه ۶۰ به بعد بود که 
ابتدا به آنالیزور باشگاه مس که در جایگاه مخصوص، 
مطابق ضوابط قانونی مشغول فیلمبرداری بود حمله 
شد و با ضرب و شتم و توهین، وی مجبور به قطع 

فیلمبرداری خود گردید و به رختکن پناه برد.
درست از این لحظه به بعد شخصی در جایگاه ویژه 
یعنی درست جایی که به طور مستقیم می توانست 
دستور و خط بگیرد شروع به سردادن بدترین فحاشی 
ها بر علیه مجتبی حسینی سرمربی تیم کرد که با 
واکنش سرمربی مس نیز مواجه شد تا داور سرمربی 
مس را از کنار زمین اخراج کند... هرچند فرد هتاک 
در آن لحظه توسط نیروی انتظامی دستگیر شد اما 
در پایان بازی هیچکس آن فرد را جهت ارائه شکایت 

پیدا نکرد!
با وجود همه این اقدامات تیم مس کرمان گل تساوی 
را در این بازی به ثمر می رساند تا این بار عصبانیت 
مقامات نود به درب رختکن تیم مس بکشد و برابر 
درب ورودی رختکن تیم مس شروع به ضرب و شتم 
دار  بعدها در صحبتی خنده  و  کنند  بازیکنان مس 
ادعای حمله بازیکنان مس به خود را، آن هم در برابر 
رختکن تیم مس را داشته باشند...!! در صورتی که با 
توجه به فاصله درب دو رختکن و حضور بازیکنان و 
عوامل تیم نود برابر رختکن تیم مس کامال مشخص 
بود که درگیری از کجا و توسط چه کسانی آغاز شده 

است...

مقامات  و  نبود  ماجرا  پایان  این  متاسفانه  بازهم  اما 
باشگاه نود که می دانستند اتفاقات برابر رختکن مس 
بازهم درگیری  باشگاه ضبط شده است  این  از سوی 

را ادامه دادند...
نیروی  توسط  مس  باشگاه  اتوبوس  که  حالی  در 
را  ورزشگاه  مس  تیم  تا  بود  شده  اسکورت  انتظامی 
ترک کند، تنها کسی که می توانست از این اسکورت 
رد شود مدیرعامل باشگاه نود بود که شخصا در کنار 
اتوبوس تیم مس در اقدامی سخیف و بسیار زننده 
کشیدن  و  مس  تیم  ای  رسانه  مدیر  یقه  گرفتن  با 
دوربین او باعث ایجاد درگیری و شکسته شدن حلقه 
درگیری  این  در  و  شد  تیم  اتوبوس  دور  محاصره 
انجام  ریزی  برنامه  مطابق  نیز  مس  باشگاه  دوربین 

شده به سرقت رفت و تمام....!!
کرمان  مس  تیم  هتل  تا  ها  تنش  این  که  هرچند 

در ارومیه ادامه داشت و بازیکنان مس شرایط بسیار 
سختی را با اقدامات انجام شده در شهر ارومیه پشت 
بود  این  جهت  فقط  یادآوری  این  اما  گذاشتند  سر 
رفت  بازی  در  که  ارومیه  نود  تیم  مقامات  شاید  که 
کسب  جهت  زشت  اقدامات  از  بلندباالیی  فهرست 
بیشتر  کمی  خود  کارهای  به  دادند  انجام  را  نتیجه 

فکر کنند...
هرچند نه باشگاه مس و نه هواداران این تیم هیچگاه 
این  محک  سنگ  به  را  ارومیه  شریف  مردم  حساب 
مقامات  که  بود  الزم  اما  گذارند  نمی  زشت  اقدامات 
ارومیه بدانند که کلیه اقدامات آن ها در بازی رفت 
فراموش شدنی نبود و ای کاش آن ها کمی بیشتر 
اخالق را سرلوحه کار خود داشتند تا با دیدن مجدد 
به  این حد خاطره تلخ متبادر  تا  آن ها، کرمانی ها 

ذهنشان نگردد...

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان گفت: در آتش سوزی منطقه 
ُپشتکوه ُگوشک در شهرستان بافت، بخشی از درختان جنگلی این 

منطقه در آتش سوخت.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان، رجبی زاده مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان گفت: در 

آتش سوزی در منطقهُ پشتکوه ُگوشک در شهرستان بافت، بخشی 
از درختان جنگلی این منطقه در آتش سوخت.

سوزی،  آتش  شدت  گفت:  کرمان  استان  طبیعی  منابع  مدیرکل 
صعب العبور بودن منطقه و وزش شدید باد کار اطفا حریق را سخت 
کرده و برای کنترل آتش در ارتفاعات از بالگرد استفاده کرده ایم.  

او گفت: علت حادثه هنوز مشخص نیست و ممکن است صاعقه 
باشد، اما حدود باالی پنجاه هکتار از منطقه را در برگرفته است.

درختان  از  پوشیده  بافت  شهرستان  در  کوشا  پشتکوه  منطقه 
جنگلی اورس و بادام کوهی است و ذخیره گاه بزرگ منابع طبیعی 

به شمار میرود.

مس برابر میزبان نامهربان ؛ 

اتفاقاتی که از بازی رفت برابر نود فراموش نمی شود

آتش سوزی در جنگل های پُشتکوه بافت

خبر

بنا به اعالم فدراسیون هندبال کشورمان رقابت های لیگ برتر هندبال 
کشور طبق برنامه ریزی انجام گرفته از شهریور ماه آغاز می شود.

 به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ سی و سومین دوره رقابت های 
لیگ برتر هندبال مردان از دهه دوم شهریورماه آغاز خواهد شد. البته 
طبق اعالم فدراسیون هندبال دور جدید مسابقات لیگ برتر در صورتی 
دهه دوم شهریور آغاز می شود که ستاد مقابله با کرونا در ورزش مجوز 

الزم را صادر کند.
در حال حاضر هنوز هیچ تیمی برای این فصل از لیگ اعالم آمادگی 
نکرده است. تیم ها طبق مصوبه فدراسیون تا پایان تیرماه زمان دارند 
تا نسبت به حضور در لیگ اعالم آمادگی کرده و مبلغ ورودی را واریز 
کسب  را  برتر  لیگ  در  حضور  مجوز  زمانی  تیم ها  همچنین  کنند. 
خواهند کرد که با بازیکنان، کادر فنی و فدراسیون تسویه حساب کرده 

باشند و در زمان اعالم شده تضامین مالی به فدراسیون ارایه کنند.
مراسم قرعه کشی مسابقات هر سال یک هفته تا ۱۰ رز قبل از آغاز 

مسابقات انجام می شود.
با  برتر  لیگ  قبل  فصل  های  رقابت  در  کرمان  مس  هندبال  تیم 
شایستگی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و به عنوان مدافع عنوان 

قهرمانی به این رقابت ها می رود.

شهریور زمان آغاز لیگ برتر هندبال می شود
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کرونا قوی تر است یا آنفلوآنزا؟
احتمال بستری  بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت:   معاون 
شدن افراد مبتال به کووید ۱۹ در بخش های مراقبت ویژه )ICU(یک  نفر 
از هر ۱۶ هزار نفر بوده این در حالی است که در بیماری آنفلوآنزا، یک نفر 

از هر ۱۰۴ هزار نفر می باشد.
دکتر "سید وحید احمدی  طباطبایی" در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
مواردی که باعث پیک کرونا در کشور و استان کرمان شده است، گفت: 
عادی سازی شرایط یکی از دالیل افزایش شیوع ویروس کرونا در کشور بود 
ضمن آنکه به دلیل مسایل اقتصادی، مجبور به بازگشایی اصناف و ادارات 
بودیم که همین امر سبب حضور مردم در مجامع عمومی گردید که خود 

در انتقال ویروس در سطح جامعه موثر بود.
دیگر  از سوی  داد:  ادامه  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
بنابراین  شده  ماندن، خسته  خانه  در  از  قرنطینه،  شرایط  خاطر  به  مردم 
بی محابا و بدون رعایت پروتکل های بهداشتی از منزل خارج می شوند که 

در اوج گیری ویروس کرونا نقش موثری داشته است.
ندارند،  یا واکسن  بیماری هایی که درمان خاص  برآنکه در  تاکید  با  وی 
رفتار اجتماعی مردم در کنترل و پیشگیری آن بیماری موثر است، تصریح 
کرد: کرونا اکنون در همه جای کشور شیوع پیدا کرده و دیگر کاری به 
ابتدا چون در شهرها ازدحام بیشتر بود شیوع  روستا و شهر ندارد اما در 
ویروس در شهرها افزایش پیدا کرد ولی اکنون چون در روستاها و شهرهای 
کوچک مراسمات عزا و عروسی برگزار می شود، شیوع ویروس را در روستاها 

شاهد هستیم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پاسخ به این سوال که آیا 
صحت دارد که ممکن است ۷۰ درصد ایرانی ها به کرونا مبتال شوند؟ اظهار 
کرد: اگر ۷۰ درصد مردم بگیرند یک ایمنی گروهی و دسته جمعی پیدا 
می شود که این موضوع از یک جهت خوب است زیرا مثل این می ماند که 
واکسن زده شده باشد ولی آن چیزی که در این بین مهم بوده، این است 
که این ۷۰ درصد در چه بازه زمانی مبتال شوند و اگر در مدت کوتاهی 
مراجعه  پاسخگوی  بیمارستان ها  دیگر  شوند  مبتال  کرونا  به  زیادی  تعداد 

کنندگان نخواهد بود.
با این موضوع خیلی فاصله داریم زیرا در برخی نقاط ۱۵ تا  وی افزود: 
۲۰ درصد و در برحی مناطق حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد جمعیت به ویروس 

کرونا مبتال شده اند.
احمدی طباطبایی در خصوص استفاده از واکسن آنفلوآنزا با توجه به فرا 
رسیدن فصل پاییز نیز به ایسنا، گفت: واکسن آنفلوآنزا را فقط گروه های 
خاص) افراد زیر ۵ سال، افراد باالی ۶۰ سال، زنان باردار و افرادی که دارای 
بیماری های زمینه ای می باشند( توصیه می شود که استفاده کنند و سایر 
افراد جامعه نیازی به زدن واکسن آنفلوآنزا ندارند همچنین باید به این نکته 
نیز توجه داشت که واکسن آنفلوآنزا به هیچ عنوان افراد را در برابر ویروس 

کرونا مصون نمی کند.
وی در خصوص اینکه آیا می توان به داروی جدیدی که برای درمان کرونا 
در اروپا مجوز گرفته است امیدوار بود؟ بیان کرد: هنوز دارویی برای درمان 
و مقابله با ویروس کرونا که تایید شده سازمان بهداشت جهانی باشد، به 

بازار نیامده است ولی باید امید داشته باشیم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بخش دیگری از صحبت 

کرونا  با  آنفلوآنزا  ویروس  تفاوت های  از  ایسنا  با  گو  و  در گفت  های خود 
میزان  نشان می دهد که  ارقام  و  آمار  اظهار کرد:  و  آورد  میان  به  سخن 
مرگ و میر ناشی از ابتال به ویروس کووید ۱۹ نسبت به آنفلوآنزا بیشتر و 

سرایت پذیری این ویروس نیز به نسبت به آنفلوآنزا بیشتر است.
آنفلوآنزا پرداخت و عنوان کرد: ویروس  با  بیماری کرونا  به مقایسه  وی 
کووید ۱۹ از هر یک نفر، به ۲.۵ نفر قابل انتقال است اما در مورد آنفلوآنزا 
هر یک نفر بیمار، ۱.۷ نفر را می تواند مبتال  کند ضمن آنکه دوره پنهان 
بیماری کرونا ۲ تا ۱۴ روز بوده ولی این دوره کمون برای آنفلوآنزا ۲ روز 

است.
احمدی طباطبایی افزود: فاصله بین شروع عالئم و حداکثر عفونت زایی در 
بیماران مبتال به آنفلوآنزا ۲ روز خواهد بود اما در کرونا همان روز می باشد 
آنفلوآنزا که عالیم حفیف  به  افراد مبتال  به کرونا و  افراد مبتال  اما درصد 
دارند باالست همچنین احتمال بستری شدن افراد مبتال به کووید ۱۹ در 

بخش های مراقبت ویژه )ICU(یک  نفر از هر ۱۶ هزار نفر بوده این در 
حالی است که در بیماری آنفلوآنزا، یک نفر از هر ۱۰۴ هزار نفر می باشد.

وی درباره میزان مرگ و میر آنفلوآنزا و کووید ۱۹در افراد زیر ۶۵ سال 
به ویروس کرونا در  ابتال  از  ناشی  تا ۲.۸ درصد مرگ های  نیز گفت: ۰.۶ 
افراد زیر ۶۵ سال رخ داده این درحالی است که در آنفلوآنزا این عدد به 

۸۰ درصد می رسد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره مدت زمان تاثیر این 
بیماری بر افراد بیان کرد: باتوجه به اینکه این بیماری جدید بوده لذا هنوز 
باقی  مبتال شده  افراد  بدن  در  عمر  آخر  تا  آن  که عالیم  نیست  مشخص 
می ماند یا خیر اما تاکنون موارد نشان می دهد که بسیاری از افراد مبتالیی 
اند، هیچ مشکلی جانبی دیگری  که کامال خوب شده و بهبود پیدا کرده 

ناشی از ابتال به این بیماری تا این لحظه نداشته اند.
امر  در  یافته  توسعه  با کشورهای  مقایسه  در  ایران  است که  معتقد  وی 
علی رغم  کرد:  اظهار  است  نکرده  عمل  ضعیف  کرونا  ویروس  با  مبارزه 
اما  کرده،  ضعیف  را  کشور  اقتصاد  که  تحریم های  و  اقتصادی  مشکالت 
باید انصافا عنوان کرد که جمهوری اسالمی ایران در مقابله با این ویروس 
خوب عمل کرده ضمن آنکه در استان کرمان نیز به واسطه اتخاذ و اجرای 
تصمیمات مناسب در ستاد استانی مقابله با کرونا، عملکرد قابل قبولی در 

مقابله این ویروس داشته ایم.
احمدی طباطبایی برلزوم حفظ فاصله فیزیکی توسط مردم حتی در خانه 
تاکید کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه در فصل گرما به سر می بریم و مردم 
در منازل از سیستم های سرمایشی استفاده می کنند به شدت توصیه می 
کنیم در هنگام استفاده از کولر، تهویه ای در نظر گرفته و حتما یک پنجره 

و درب را باز نگه دارند.
 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد: ویروس کرونا در 
هوا نیست و درنتیجه از طریق هوا نیز ویروس به منازل نفوذ نخواهد کرد 
بلکه ویروس از طریق دست ها، دهان و بینی به داخل خانه ها نفوذ کرده 
گندزدایی  و  ها  مرتب دست  و شوی  و شست  نظافت  بر  عالوت  بنابراین 
تاکید داریم ضمن  اجتماعی در خانه ها  فاصله گذاری  بر رعایت  سطوح، 
و  ها  مهمانی  در  حضور  ضرورت  صورت  در  شود  می  اکید  توصیه  آنکه 

اجتماعات، مردم از ماسک استفاده کنند.

روایت»کرمانامروز«ازبیتوجهیهایمردمیکهپلهایعبورازکرونارایکیپسازدیگرینابودمیکند:

کلید رهایی از کرونا در دستان مردم است

یکی از دالیل قرمز شدن وضعیت استان کرمان و 
افزایش آمار مرگ و میر بر اثر ویروس کرونا به خاطر 
عدم همکاری و مشارکت مردم برای عبور از بحران 
کرونا است. رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی در 
بسیاری  توسط  ماسک  از  نکردن  استفاده  و  جامعه 
از شهروندان و رعایت نکردن فاصله اجتماعی سبب 
شد که آمار فوت شدگان ناشی از بیماری کرونا در 

استان کرمان از مرز ۲۰۰ نفر عبور کند. 
مانند  استان  های  شهرستان  از  برخی  در  البته 
زنجیره  بشدت  جیرفت  شهرستان  و  استان  جنوب 
رفت.  باال  مبتالیان  آمار  و  کرد  پیدا  افزایش  انتقال 
در نتیجه این بی توجهی ها، موارد بستری و تعداد 
بیماران بد حال بیشتر شده، به طوری که متاسفانه 
گزارش ها نشان می دهد از دو بیمار بستری در آی 

توان  نفر فوت می کند. هر چند نمی  سی یو، یک 
همه مشکالت و اشتباهات را  به گردن مردم انداخت 
و تنها آنها را مقصر دانست. چرا که بسیاری بر این 
عقیده هستند برخی از بازگشایی ها منجر به افزایش 
است. همچون  بیماری شده  این  به  مبتالیان  تعداد 
و جشن  مراسم  برگزاری  اجازه  و  تاالرها  بازگشایی 
تا  و  مجدد  باید  ای  عده  زعم  به  که  عروسی  های 
اطالع ثانوی، برگزاری مراسم عروسی و عزا و هر نوع 

دور همی مطلقا ممنوع باشد. ماسک زدن در همه 
به  ملزم  را  خود  مردم  و  شود  اجباری  باید  مجامع 

استفاده از ماسک کنند.
جای تاسف دارد که بگوییم با وجود اپیدمی کرونا 
از مردم بحران کرونا را به  در جامعه هنوز عده ای 
بی  نتیجه  در  و  ندارند  راباور  آن  و  گرفته  تمسخر 
و  درمان  کادر  و  پزشکان  هشدارهای  به  توجهی 
مسئوالن باعث شده تا هر روز عده بیشتری از مردم 

در دام کرونا گرفتار و برخی خانواده ها داغدارو عده 
ای از مردم قربانی این ویروس شوند.

رعایت  بدون  روز  هر  کرمانی  شهروندان  از  برخی 
بهداشت فردی و اجتماعی در خیابان ها تردد دارند 
و روز به روز وضعیت حادتر می شود به نحوی برای 
بسیار  این  که  شده  عادی  مساله  یک  کرونا  مردم 
به  نسبت  مسئوالن  اینکه  وجود  با  است.  خطرناک 
با پروتکل  رعایت فاصله اجتماعی و فعالیت اصناف 

های بهداشتی هشدار داده اند اما عده ای از واحدهای 
اهمیتی  برایشان  جان خودشان  نه  گویا  نیز  صنفی 
برخورد  نیازمند  این  و  مشتریان  جان  نه  و  دارد 
سختگیرانه تر از سوی مسئوالن برای تشدید نظارت 
کلید  که  بدانیم  باید  است.  صنفی  واحدهای  بر  ها 
دستان  در  است  ساخته  کرونا  که  زندانی  از  رهایی 
دیگری  سازمان  هیچ  نه  و  دولت  نه  است،  مردم 

نمی تواند این ویروس را نابود کند.

    بی تفاوتی مهم ترین عامل شیوع كرونا است كه البته از دالیل قرمز شدن وضعیت 
استان كرمان نیز می باشد و افزایش آمار مرگ و میر بر اثر بیماری كووید19 به 
خاطر عدم همکاری و مشاركت مردم برای عبور از بحران كرونا است. رعایت 
نکردن پروتکل های بهداشتی در جامعه و استفاده نکردن از ماسک توسط بسیاری از 
شهروندان و رعایت نکردن فاصله اجتماعی سبب شده است كه آمار فوت شدگان 
ناشی از بیماری كرونا در استان كرمان از مرز 200 نفر عبور كند. باید بدانیم كه 
كلید رهایی از زندانی كه كرونا ساخته است در دستان مردم است، نه دولت و نه 

هیچ سازمان دیگری نمی تواند این ویروس را نابود كند و....
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