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وضعیت کرمان قرمز شد
هشت صفحه
هزار تومان کرونایی:روزانهم  کرمان در زمینه پیشگیری های  گزارش »کرمان امروز« از طوفان بی توجهی مردم و مسئوالن استان 
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کز خرید در این روزها زنگ خطر قرمز را به صدا درآورده است. با وارد شدن کرمان به وضعیت قرمز کرونایی           شلوغی خیابان ها، پیاده روها، بوستان ها و مرا
کنترل کرد. عالوه بر این مقرر شده است گشت ویژه  مسئوالن استان همگان را به رعایت مسائل بهداشتی فرا خوانده اند تا بتوان روند افزایشی این بیماری را 

کرده و با متخلفین برخورد شود و.... که ازدحام زیاد است و پروتکل ها رعایت نمی شود، مداخله  کنی  کرمان دایر شود تا در اما کرونا در استان 
متن کامل درصفحه سوم

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول( شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان 

فروش هتل سحاب طرقبه در مشهد                             متن در صفحه 3 

آگهی مناقصه عمومی   )نوبت اول( شرکت 
تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 

  متن در صفحه 3 
به همکار آقا جهت نظافت و چیدمان 

با حقوق اداره کار و بیمه نیازمندیم
تلفن تماس09138351090

استخدام نیروی کار

شرکت صنایع مس شهید باهنر  در نظر دارد متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری در طرح تولید گرده مسی و برنجی را داشته،  شناسایی و بر 
اساس بهترین طرح های پیشنهادی، نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.

  الف-هدف : تولید انواع گرده مسی و برنجی برای استفاده در صنایع دستی
ب- شرح مختصر کار: مقرر است کارفرما ) شرکت  صنایع مس شهید باهنر ( با همکاری بخش خصوصی صاحب امکانات و تکنولوژی،  نسبت به 

تولید گرده مسی و برنجی برای استفاده در صنایع دستی در سایزهای مختلف اقدام نماید.
آورده کارفرما: مواد اولیه اصلی)مس و برنج( محل و سالن تولید و همچنین تامین آب،  برق و گاز

آورده پیمانکار: دستگاههای مورد نیاز برای تولید گرده ) حداقل نورد، قیچی و پرس و تجهیزات بسته بندی( 
پیش بینی ظرفیت: 500 تن در سال  

نحوه درآمد پیمانکار: دستمزد تولید گرده بر حسب کیلوگرم یا درآمد از محل تولید، بازاریابی و فروش بر حسب درصد ارزش ریالی محصوالت تولیدی
 ج-مدت زمان اجرای کار: 36 ماه شمسی.

د- محل انجام کار : کرمان، کیلومتر 12 بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی، مجتمع مس شهید باهنر 
ه- شرایط متقاضـی :

1- مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع این فراخوان.
2- دارا بودن توانمندی فنی و مالی جهت انجام سرمایه گذاری و گردش مالی متناسب اجرای این پروژه در سه سال اخیر

3- داشتن حسن سابقه .
4-  داشتن حداقل سه تجربه موفق در خصوص اجرای موضوع مناقصه از نظر گستردگی و پیچیدگی فنی و حجم ریالی 

 متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را به همراه مدارک ذیل حداکثر تا مورخ 99/5/7 به دبیرخانه مجتمع به آدرس کیلومتر 12 بزرگراه آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی، ساختمان اداری ارائه نمایند. 

- ارائه تصویر اساسنامه و آگهی روزنامه آخرین تغییرات شرکت درخصوص اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و نیز صاحبان امضای مجاز 
-  ارائه تصویر قراردادهای مشابه و رضایت نامه از کارفرمایان قبلی  

- ارائه گردش مالی مربوط به سه سال گذشته
توضیح : ارسال مدارک فوق الذکر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .

متقاضیان می توانند در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره 31227500-034  تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی شرکت صنایع مس شهید باهنر

فراخوان شناسایی سرمایه گذار
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اخبار استان

خبر
شروع مدارس از پانزدهم شهریورماه؛

برای بازگشایی مدارس 

سه سناریو تعریف شده است

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: برای 
بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید سه سناریو تعریف شده است.

به گزارش کرمان شهرآن الین، عباس ضیا در جمع خبرنگاران افزود: شروع 
مدارس براساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا از ۱۵ شهریورماه است و 

برای بازگشایی مدارس، سه سناریو تعریف شده است.
وی با اعالم اینکه اگر در این تاریخ وضعیت استان قرمز باشد، کالس ها به 
شکل مجازی برگزار می شوند، افزود: برای پایۀ اول در همۀ وضعیت های قرمز، 
سفید و زرد برنامه ریزی شده که اگر وضعیت استانی قرمز باشد ۱۵ شهریور 
روز شکوفه ها با ظرفیت نصف، کالس ها برگزار می شود و کالس های سایر 

پایه ها از روز ۱۶ شهریور به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
داد:  ادامه  استان کرمان  پرورش  و  آموزش  اداره کل  ابتدایی  آموزش  معاون 
اگر وضعیت استان زرد باشد، جشن شکوفه ها در روز ۱۵ شهریورماه برگزار 
می شود و در کنار آن پیش دبستانی ها روز غنچه ها خواهند داشت و از روز 

یکشنبه کالس ها به شکل ترتیبی)زوج و فرد( برگزار خواهند شد.
ضیا ادامه داد: برای مناطقی که وضعیت سفید دارند و بیشتر شامل مدارس 
عشایری و روستایی می شود، روز ۱۵ شهریور روز شکوفه ها خواهد بود و از روز 
۱۶ شهریور همانند سال های قبل کالس ها به صورت حضوری برگزار خواهد 
شد فقط با این تفاوت که یک روز از هفته، آموزش های مجازی برای آشنایی 

با برنامه شاد و تمرین سواالت صورت خواهد گرفت.
وی در خصوص در پاسخ به اینکه آیا اگر کالس ها با نصف ظرفیت برگزار 
شوند مدارس با کمبود فضای فیزیکی مواجه نخواهند شد؟ بیان کرد: برای 
پیش بینی  را  نفر  ظرفیت ۳۱  با حداکثر  درسی  ابتدایی کالس های  مقطع 
کرده ایم که نصف این ظرفیت حدود ۱۶ نفر خواهد شد و به دلیل آنکه در 
مقطع ابتدایی دانش آموزان یک معلم دارند، نصف آنها در روزهای زوج و نصف 
دیگر در روزهای فرد سر کالس حضور پیدا خواهند کرد بنابراین مشکلی 
برای این نوع برگزاری در مقطع ابتدایی نداریم اما شاید برای دورۀ متوسطه 
با مشکالتی روبه رو شویم که باید برای آن برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان با اشاره به کار زیاد 
معلمان در سال تحصیلی جدید، بیان کرد: در حال تنظیم یک دستورالعمل 
نظر  در  معلمان  برای  تا حق الزحمه ای  وزارتخانه هستیم  به  پیشنهاد  برای 

گرفته شود.
امسال پیش دبستانی اجباری نیست

دانش آموزان  و  نیست  اجباری  پیش دبستانی  امسال  کرد:  خاطرنشان  ضیا 
بحث  در  آنکه  ضمن  بگذرانند،  را  دوره  این  بعد  سال  تابستان  می توانند 

شهریه های پیش دبستانی فقط شهریۀ ثابت گرفته می شود.
وی افزود: در مقطع پیش دبستانی تراکم بیش از ۲۰ تا ۲۵ نفر نیست و در یک 
روز، دو گروه می توانند حضور داشته باشند زیرا ساعات حضور پیش دبستانی ها 

روزانه سه ساعت است.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان تاکید کرد: 
در حال حاضر فقط شهریۀ ثابت از دانش آموزان گرفته می شود و هیچ هزینۀ 

اضافه ای نباید از سوی مدارس گرفته شود.
ضیا یادآور شد: برای مدارس غیردولتی نیز از امسال یک تفاهمنامه بین ولی 
و مدرسه منعقد خواهد شد که این تفاهمنامه بیشتر به نفع خانواده هاست 
اولیای  از  را  اضافه ای  هزینۀ  سال  در طول  نمی دهد  اجازه  مدارس  به  زیرا 

دانش آموزان دریافت کنند.
به جز   آزمون  و  مصاحبه  معدل،  شرط  مدرسه ای  هیچ  در  کرد:  تأکید  وی 
ثبت نام  و  بود  نخواهد  ثبت نام  شرط  تیزهوشان،  و  نمونه دولتی  مدارس 

دانش آموزان براساس کروکی منزل آنها انجام می شود. 

کدام دانش آموزان امسال، لباس 

فرم جدید بخرند؟
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان کرمان، گفت: در سال 
ابتدایی و  اول، چهارم  پایه های ورودی  برای دانش آموزان  تحصیلی جدید 

هفتم، دهم متوسطه، تغییر فرم لباس داریم.
 ، کرمان  از  خبرنگاران جوان  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
صدیقه مرادی، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان کرمان با 
اشاره به شرایط خاص اقتصادی خانواده ها و آسیب دیدن بسیاری از خانواده ها 
به لحاظ اقتصادی، گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ فقط برای پایه های 
ورودی اول، چهارم ابتدایی و هفتم، دهم متوسطه، تغییر فرم لباس را داریم 
و سایر دانش آموزان می توانند از لباس پارسال که تا پایان بهمن ۹۸ هم 
تغییر  برای  اجباری  و هیچ  ببرند  بهره  اند،  نکرده  استفاده  از آن ها  بیشتر 
لباس وجود ندارد.او افزود: با توجه به ارسال بخشنامه از طرف وزارت آموزش 
و پرورش، سازمان دانش آموزی به عنوان ناظر این امر، مشخص شده تا بر 
عملکرد تولیدی ها نظارت داشته باشد و توجه به فرهنگ عفاف و حجاب و 
سبک زندگی ایرانی - اسالمی و  همچنین حمایت از تولید داخل هم در تهیه 
لباس ها در نظر گرفته شود.مرادی ضمن قدردانی از تولیدی های لباس فرم 
مدارس، بیان داشت: هدف ما این است که دانش آموز در این لباس احساس 

آرامش کند و خانواده ها به راحتی بتوانند آن را تهیه کنند.
او با اشاره به اینکه استفاده از لباس فرم به این دلیل است که فاصله ی طبقاتی 
برداشته شود و دانش آموزان دچار لطمه  روحی نشوند، گفت: آموزش و پرورش 
جنبه تربیتی و پرورشی تهیه لباس را در نظر دارد و دنبال منافع اقتصادی 
نیست و جنبه بهداشتی پارچه ها و لباس ها هم به علت شیوع بیماری کرونا 
باید رعایت شود؛ زیرا سالمتی دانش آموز برای ما از هر چیز مهم تر است.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان کرمان تصریح کرد: خرید 
و فروش پارچه، وظیفه  آموزش و پرورش نیست؛ ولی در خصوص کیفیت 
پارچه حتما نظر خواهد داد.او ضمن تاکید بر تحویل به موقع لباس های فرم 
دانش آموزان، بیان داشت: تهیه فرم لباس برای بعضی خانواده ها سخت شده؛ 
را در  انصاف، مهربانی و همدلی  تا رعایت کامل  باید تالش کنیم  بنابراین 

ارتباط با خانواده ها داشته باشیم.

مدیرکل انتقال خون استان کرمان با اشاره به اینکه کار دریافت 
تازه  کرمان  و  کشور  در   ۱۹ کووید  یافتگان  بهبود  از  پالسما 
مراجعه  نفر   ۵۵ تاکنون  کرمان  استان  در  گفت:  شده،  شروع 
کردند و پالسمای ۴۰ نفر دریافت شده که روند رو به رشدی 

داریم و استقبال خوبی از این موضوع شده است.
دکتر«روح اهلل میرزائی« در گفت و گو با ایسنا درباره وضعیت 
ذخایر خونی استان کرمان اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت 
ذخایر خونی استان کرمان خوب است به جزء گروه های خونی 
گروه  دو  این  این  در  نسبی  کاهش  که  مثبت   B و  مثبت   O
داریم. وی افزود: از همه کسانی که این دو گروه خونی را دارند 
انتقال خون، خون  پایگاه های  به  مراجعه  با  داریم  درخواست 
ذخایر  گروه،  دو  این  کاهش  جبران  با  که  کنند  اهدا  را  خود 

خونی استان مناسب است و مشکلی نداریم.
میرزائی در ادامه تصریح کرد: از بهبود یافتگان کووید ۱۹ که 

شکرانه  به  داریم  درخواست  گذشته  آنها  بهبودی  از  روز   ۲۸
سراسر  در  خون  انتقال  های  پایگاه  به  مراجعه  با  سالمتشان 
به  مبتالیان  درمان  به  پالسما،  یا  کامل  اهدای خون  با  استان 

کرونا کمک کنند.
پالسمای  دریافت  گفت:  کرمان  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
واقع  خون  انتقال  مرکزی  پایگاه  در  کرونا  بهبودیافتگان  خون 
در بلوار ۲۲ بهمن انجام می شود و این افراد در سطح استان 
می توانند خون خود را اهداء کنند که ما در فرآوری پالسما را 

جدا می کنیم.
بهبود  از  پالسما  دریافت  کار  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
یافتگان کووید ۱۹ در کشور و کرمان تازه شروع شده، افزود: 
در استان کرمان تاکنون ۵۵ نفر مراجعه کردند و پالسمای ۴۰ 
نفر دریافت شده و روند رو به رشدی داریم و استقبال خوبی 

شده است.
یک  باید  پالسما  اهداکنندگان  کرد:  بیان  پایان  در  میرزائی 
مدرک دال بر ابتال به بیماری کووید ۱۹ به همراه داشته باشند

تعداد  پارسال  استان کرمان گفت:  دادگستری  رئیس کل  مقام  قائم 
۳۰ هزار و ۳۹۱ فقره پرونده وارد دادگاه تجدید نظر استان کرمان 
شده و تعداد دو هزار و ۶۵۰ فقره پرونده دیگر در جریان رسیدگی 

قرار داشته اند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان 
،مسعود امیرمیجانی، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان کرمان 
گفت: پارسال تعداد ۳۰ هزار و ۵۳۸ فقره پرونده در دادگاه تجدید 

نظر استان کرمان رسیدگی و مختومه شده است.
او با اشاره به اینکه متوسط زمان رسیدگی هر پرونده در شعب آن 
دادگاه از ۱۳ روز تا ۲۲۶ روز متفاوت بوده است، افزود: متوسط زمان 
رسیدگی شعب دادگاه تجدید نظر استان کرمان ۸۶ روز و متوسط 

نرخ رسیدگی ۱۰۱ پرونده بوده است.
به  پرونده  فقره   ۷۸ و  هزار  دو  امسال  ماه  سه  در  کرد:  بیان  قویدل 
پرونده   ۷۰۹ و  هزار  تعداد  و  وارد  کرمان  استان  نظر  تجدید  دادگاه 
مختومه شده است که در این سه ماه نرخ رسیدگی از متوسط ۱۰۱ 
در سال گذشته به ۸۳ کاهش یافته است که این موضوع تحت تاثیر 
 ۱۹ کووید  بیماری  انتشار  با  مرتبط  محدودیت های  از  ناشی  منفی 

است.
حدود  کرد:  تصریح  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس  مقام  قائم 
۱۶ درصد آرای صادره در محاکم نخستین، مورد تجدید نظر خواهی 

قرار می گیرند.
امیرمیجانی اظهار کرد: دادگاه تجدید نظر در مرکز استان تشکیل و به 

تعداد الزم دارای شعبه است که عهده دار رسیدگی به درخواست های 
تجدید نظر از آرای قابل تجدید نظر دادگاه های نخستین است.

شروطی  نظر  تجدید  دادگاه  در  پرونده ای  طرح  برای  کرد:  عنوان  او 
وجود دارد اول آنکه نسبت به موضوعی در دادگاه های نخستین اعم از 
دادگاه حقوقی، دادگاه خانواده، دادگاه انقالب، دادگاه کیفری ۱ و ۲ 

نفیا یا اثباتا اظهار نظر شده باشد.
امیرمیجانی با اشاره به اینکه دادگاه تجدید نظر استان کرمان دارای 
۱۸ شعبه است و تعداد قابل توجهی از قضات شاغل در آن، بیش از 
۳۰ سال سابقه خدمت دارند، گفت: از سوی قوه قضاییه برای امسال 

اولویت ها، راهبرد ها و ماموریت هایی مشخص شده است.
ستاد  افزود:نظارت  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس  مقام  قائم 
مستمر  پایش  و  قضایی  حوزه های  در  امور  روند  بر  کل  دادگستری 
و بازرسی از وضع انجام وظایف ضابطین قوه قضائیه و ندامتگاه ها و 
نیز رصد وضع زندانیان از حیث تسریع در تعیین تکلیف فوری آنان و 
انجام مالقات های عمومی مسئولین دادگستری بخصوص رئیس کل 
دادگستری با مردم و موارد دیگر از برنامه هائی است که هدف و غایت 

انجام آنها، تحقق اجرای وظایف و ماموریت های دادگستری است.
از  دیگری  بخش  در  کرمان  استان  دادگستری  رئیس کل  مقام  قائم 
قابلیت  باید  اسالمی،  انقالب  طراز  قضایی  نظام  گفت:  خود  سخنان 
آن را داشته باشد که اهدافی را که در مقدمه قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران در بحث قضا ترسیم شده، تامین و وظایفی را که در 
اصل ۱۵۶ قانون اساسی مورد توجه واقع شده به نحو قابل قبولی به 

اجرا برساند.
امیرمیجانی با اشاره به اینکه حوزه فعالیت نظام قضایی بسیار باالتر 
قضائیه  قوه  اساسی،  قانون  در  گفت:  است،  قضایی  صرف  امور  از 
به  بخشیدن  تحقق  مسئول  و  اجتماعی  و  فردی  حقوق  پشتیبان 
عدالت و گسترش آزادی های مشروع و مامور به احیای حقوق عامه و 

پیشگیری از جرم معرفی شده است.
او افزود: اجرای عدالت نه تنها در رابطه با شهروندان حتی در مقابل 

حکومت و حکومت گران نیز باید پیاده شود.
مراجع  احکام  و  تصمیمات  در چنان وضعی،  کرد:  بیان  امیرمیجانی 
قضایی از نفوذ الزم برخوردار شده و اعتقاد و باور مردم و مسئولین 

به آن ها جلب می شود.
فرآیند  تشریح  در  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس  مقام  قائم 
رسیدگی به یک پرونده قضایی در دادگستری از ابتدا تا انتها، گفت: 
نسبت به تشریح فرآیند رسیدگی به یک پرونده قضائی در دادگستری 

باید قائل به تفکیک شد.
و  بوده  ضعیف  درجات  از  جرائم  که  مواردی  در  افزود:  امیرمیجانی 
یا مقنن مصلحت دیگری را در نظر داشته است، مانند جرائمی که 
مجازات آن ها کمتر از ۶ ماه حبس و یا جزای نقدی کمتر از بیست 
میلیون ریال، یا شالق کمتر از سی ضربه باشد یا جرائم منافی عفت 
قمری،  هجری  سال   ۱۵ از  کمتر  اطفال  توسط  ارتکابی  جرائم  یا  و 
پرونده بدون ورود به دادسرا و صدور کیفرخواست مستقیما در دادگاه 

مطرح می شود.

رییس امور آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: تشخیصی 
قطعی و استاندارد ویروس کرونا تنها با استفاده از تست مولکولی به روش 

PCR امکان پذیر است.
دکتر »احمد انجم شعاع« در گفت و گویی با تاکید بر اینکه تشخیصی 
قطعی و استاندارد ویروس کرونا تنها با استفاده از تست مولکولی به روش 

PCR امکان پذیر است که بر روی نمونه های گرفته شده از مخاط حلق 
انجام می شود اظهار کرد: این آزمایش در بهترین شرایط ۷۰ درصد موارد 

بیماری را تشخیص می دهد.
وی با اشاره به اینکه این تست در حال حاضر در سه آزمایشگاه دولتی 
انجام می شود که  تابعه  شهرستان کرمان و تعدادی از شهرستان های 
البته تابع ضوابط خاص خود می باشد افزود: اخیرا کیت تشخیص آنتی 
بادی های ضد ویروس کرونا)IgG و IgM( و تحت عنوان تست های 
سرولوژیک در اختیار قرار گرفته که سطح آنتی بادی های ضد ویروسی 
را در خون بیماران اندازه می گیرد که توسط برخی از آزمایشگاه های 

تشخیص طبی انجام و تبلیغ می شود.
این  به ماهیت  با توجه  اینکه  بر  تاکید  با  این متخصص ژنتیک پزشکی 
تست ها از یک طرف و پایین بودن نسبی میزان حساسیت و اختصاصیت 
آنها به هیچ عنوان ارزش تشخیصی جهت تشخیص موارد جدید بیماری 
را به تنهایی ندارند افزود: موارد مثبت کاذب و منفی کاذب این نوع تست 
باالست و فقط می توانند تا حدودی امکان مواجهه قبلی بیماری را به 

ویروس مطرح کنند. 
انجم شعاع ادامه داد: به همین دلیل مهمترین کاربرد این تست ها در 

مطالعات جمعیتی است جایی که درصدی از افراد جامعه صرفا جهت 
می  قرار  بررسی  مورد  بیماری  با  قبلی  مواجهه  و  ایمنی  سطح  ارزیابی 

گیرند.
رییس امور آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه 
با ویروسی جدید مواجه هستیم که عملکرد آن در سطح بر انگیختگی 
سیستم ایمنی افراد ناشناخته است تصریح کرد: اینکه چه سطحی از آنتی 
بادی نشان دهنده ابتالی قطعی فرد به ویروس کروناست و باعث ایمنی 

دراز مدت به ابتال مجدد می شود نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. 
وی تاکید کرد: با توجه به محدودیت های ذاتی این تست و ناشناخته 
های مربوط به ویروس درخواست تست بالینی توسط پزشک متخصص و 
با در نظر گرفتن شرح حال بیمار، عالئم بالینی و نتایج تست های دیگر 
انجام و تفسیر آن با دقت و وسواس انجام شود در غیر این صورت انجام 
نگرانی  و  باعث سردرگمی  بلکه  نیست  کننده  تنها کمک  نه  تست  این 
مضاعف بیمار و تحمیل هزینه و بار کاری بر سیستم بهداشتی و درمانی 

خواهد شد.
این متخصص ژنتیک پزشکی خاطر نشان کرد: انجام این تست نیاز به 

تجهیزات خاص ندارد و تعرفه آن حدود ۳۰۰ هزار ریال است.

شهرستان    ۲ راه های  به  خسارت  ریال   میلیارد   ۱۰ تابستانی  سیالب 
کهنوج و فاریاب  جنوب کرمان وارد کرد.

احسان شاهرخی  معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
به رسانه ها گفت:  این خبر  اعالم  با  استان کرمان شامگاه جمعه  جنوب 
تابلوهای  و  عالئم  پل ها،  به  خسارتهایی  پنجشنبه،  عصر  بارندگی  اثر  بر 
جاده ای، دریواسیون ) دیواره های هدایت آب( کهنوج و فاریاب  وارد شد. 

وی افزود: بارندگی و جاری شدن سیالب در شهرستان کهنوج موجب شن 

زدگی هفت دستگاه آبنما،شکسته شدن و سقوط سه تابلوی بازدارنده و ۲ 
تابلوی مسیرنما و تخریب ۱۵ تابلوی بال کبوتری شد. 

شاهرخی از تخریب هزار و ۵۰۰ متر دیوار هدایت آب خبر داد و گفت: ۲۰ 
دستگاه پل در این شهرستان به علت شن گرفتگی  به الیروبی نیاز دارند.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان بیان داشت: 
 ) فاریاب - کهنوج )سرگریچ  از محور  به ۲۰ کیلومتر  سیالب همچنین 
خسارت وارد کرد. شاهرخی افزود: در این محور ۶ آبنما هم دچار خسارت 

شد.  وی تخریب ۳۰ درصدی هفت کیلومتر محور روستایی سبزان و 
چهار آبنما در این مسیر را از دیگر خسارت های سیالب در این شهرستان 

برشمرد.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان 
کرمان گفت: راهداران و دستگاه های راهداری در حال تیغ زنی آبنماهای 
شن گرفته و تیغ زنی مسیرهای خسارت دیده هستند و هم کار الیروبی 

دهانه پل های شن گرفته آغاز شده است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمان اعالم کرد:
ذخایر گروه های خونی O و B مثبت در کرمان کاهش یافت

ورود ۳۰ هزار و ۳۹۱ پرونده به دادگاه تجدید نظر کرمان

رییس امور آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان: 

تنها با استفاده از تست PCR  تشخیص قطعی ویروس کرونا وجود دارد

خسارت ده میلیارد ریالی سیالب تابستانی در جنوب کرمان 
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

غریبه 
در  به در خانه رسیدم و دست  از کار روزانه  وقتی  دیشب 
جیب کردم تا کلید را در بیاورم چشمم به شخصی افتاد که 
از آن طرف کوچه در حالی ماسک بر دهان و بینی داشت و 
یک نقاب تلقی و مشتی گره کرده با شتاب به سوی من می 
آمد. از ترس قالب تهی کردم و تا آمدم به گونه ای خود 
را از مهلکه نجات دهم دیگر دیر شده بود و او روبه روی 
من ایستاده و مشت گره کرده اش را هم به سوی من نشانه 
گرفته بود و در همین حال سالمی گرم کرد. تعجب کردم و 
همانطور لرزان جواب او را دادم و در ادامه او شروع به حال 
و احوال کرد من هم دلی تو دلم آمد و جواب دادم و چند 
نام هم گفتم که هیچکدام نبود. در این جا او کاله و نقاب 
نبود در  نام دیگر گفتم که آنها هم  را برداشت و من چند 
پایان وقتی شخص روبه رو دست برد و ماسکش را برداشت 

نگاهش کردم تنها برادرم بود.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از طوفان بی توجهی مردم و مسئوالن استان کرمان در زمینه پیشگیری های کرونایی:

وضعیت کرمان قرمز شد

چند هفته ای است  به دنبال کم توجهی شهروندان  به 
فاصله گذاری اجتماعی و حضور در اماکن شلوغ شاهد 
امری  استان هستیم،  در  ویروس  شیوع موج دوم کرونا 
که متاسفانه افزایش تعداد مبتالیان و فوتی ها را در پی 
داشته است. شلوغی خیابان ها، پیاده روها، بوستان ها 
و مراکز خرید در این روزها زنگ خطر قرمز را به صدا 

درآورده است.
این  دانشگاه علوم پزشکی کرمان در  بهداشتی  معاون 
و  بستری شده  مبتالیان  آمار  متاسفانه  کرد:  اظهار  باره 
در   19 کویید  به  ابتال  از  ناشی  میر  و  مرگ  همچنین 
استان کرمان روندی افزایشی یافته و هم اکنون تقریبا 

کل استان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد.
بیمارستان  برخی  در  کرونا  مثبت  تست  افزایشی  آمار 
های  پروتکل  رعایت  عدم  از  حکایت  هم  کرمان  های 
بهداشتی دارد و دالیل مهم افزایش صعودی تعداد ابتالی 

شهروندان به بیماری کویید19 ناشی از اصرار بیش از حد 
برخی خانواده ها به برپایی جشن عروسی به هر دلیلی در 

شرایط بسیار بحرانی این بیماری اعالم شد.
با وارد شدن کرمان  به وضعیت قرمز کرونایی، مسئوالن 
استان همگان را  به رعایت مسائل بهداشتی فرا خوانده 
اند تا بتوان روند افزایشی این بیماری را کنترل کرد. هم 
چنین الزام شهروندان به استفاده از ماسک یکی از جدی 
بیماری  از  اولیه  پیشگیری  برای  روش  بهترین  و  ترین 
کرونا اعالم شد و در عین حال بر شست و شوی دست 
ها  با آب و صابون، رعایت بهداشت فردی، خودداری از 
دست دادن های مکرر و منع سفر و اجتماعات از سوی 

پزشکان تاکید شد.
عالوه بر این مقرر شد گشت ویژه کرونا در استان دایر 
شود تا در جاهایی که ازدحام است و پروتکل ها رعایت 

نمی شود، مداخله کرده و با متخلفین برخورد کند. 
آیا محدودیت های کرونایی باز می گردد؟

به  مبتالیان  افزایشی  روند  معتقدند؛  افراد  از  بسیاری 
کرونا که این روزها حتی در نمودار دانشگاه علوم پزشکی 
حذف  دلیل  به  رود  می  باال  صعودی  طور  به  کرمان 
و  مشاغل  تمامی  بازگشایی  و  کرونایی  های  محدودیت 
اماکن به صورت عجوالنه است و می توان گفت؛ بازگشت 
محدودیت های کرونایی و اقدام سریع برای کنترل آمار 
ابتال و مرگ و میر، خواسته مردم  و کادر درمان است که 

اگر به موقع صورت نگیرد نتایج مخربی خواهد داشت.
کرمان  استان  مسئوالن  اما  درخواست  این  رغم  به 
معاون  باره  این   ندارند. در  کار  این  انجام  برای  تمایلی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان می گوید: اگر استان کرمان 
می  ما  گرفت  می  قرار  قرمز  وضعیت  در  پیش  ماه  سه 

توانستیم محدودیت هایی را ایجاد کنیم اما متاسفانه 
اکنون محدودیت زیادی را نمی توانیم اعمال کنیم.

دکتر سید وحید احمدی طباطبایی در عین حال افزود: 
استان،  کرونای  با  مقابله  ستاد  جلسه  در  داریم  نظر  در 
محدودیت هایی را مطرح کرده و به تصویب برسانیم تا 

شاید بتوانیم کمی شرایط را کنترل کنیم.
سخن آخر

یعنی  کرونایی  قرمز  وضعیت  به  کرمان   استان  ورود 
تاز کرونا  از تاخت و  از استان نیست که  هیچ نقطه ای 
درامان باشد. در این وضعیت مسئوالن مرتب هشدار می 
این  روی  بر  را  بینی خود  و  دهان  که شهروندان  دهند 
ویروس منحوس بپوشانند ولی باز هم کسانی هستند که 
بی محابا در همه جا تردد می کنند و با  رفتار مخاطره 

آمیزشان، حامالن این ویروس مرگبار می شوند.
بی توجهی این دسته از افراد به حفظ سالمت عمومی 
به  ابتال   از  پیشگیری  برای  که  است  حالی  در  جامعه 
بر  ای  پارچه  زدن  تنها  دیگران،  به  آن   انتقال  و  کرونا 
دهان و فاصله گرفتن از سایرین نیاز است و انجام چنین 
طلبد.  می  را  گزافی  هزینه  نه  و  است  سخت  نه  کاری 
شهروندان عزیز رنگ قرمز یعنی وضعیت  بسیار پر خطر. 
ادا  را  خود  دیِن  تا  بزنید  را  خود  ماسک  خواهشمندیم 

کرده باشید...

  شلوغی خیابان ها، پیاده روها، بوستان ها و مراکز خرید در این روزها زنگ خطر قرمز را به 
صدا درآورده است. با وارد شدن کرمان به وضعیت قرمز کرونایی، مسئوالن استان همگان 
را به رعایت مسائل بهداشتی فرا خوانده اند تا بتوان روند افزایشی این بیماری را کنترل کرد. 
عالوه بر این مقرر شده است گشت ویژه کرونا در استان کرمان دایر شود تا در اماکنی که 
ازدحام زیاد است و پروتکل ها رعایت نمی شود، مداخله کرده و با متخلفین برخورد شود و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

آگهی مزایده آگهی مناقصه )نوبت اول(آگهی مزایده آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(
شــرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان در نظر دارد سقف کاذب طبقه 
همکف پروژه فاز 7 ســایت 6H بخش مسکن ســحاب واقع در کرمان: جاده تهران، کوچه 
شــهیدان معافی، کوچه 8 پروژه فاز 7 ســایت 6H را با مشــخصات ذیل به صورت مناقصه 

واگذار نماید. 
- ســقف کاذب کلیک با آویز فوالدی و تایل گچی با روکش پی وی سی به متراژ  

تقریبی 4000 مترمربع 
 ضمنا متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته به 
آدرس: کرمان - خیابان ســپه - نبش ســپه یک مراجعه و یا با شماره تلفن 32261296 - 

034 تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 

شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان در نظر دارد یک باب هتل سحاب واقع در 
طرقبه به آدرس: مشــهد، طرقبه، روبروی پمپ بنزین، جاده حصار گلستان، بعد از پل آهنی 
اول سمت راست را به اشخاص حقیقی یا حقوقی بفروش برساند. ضمنا جهت کسب اطالعات 
بیشــتر از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز کاری با شماره تلفن همراه : 09133957457 
آقای اســدی و شــماره تلفن های دفتر مرکزی کرمان: 32261296- 32262327- 034 

تماس حاصل نمایید.

ساعت بازدید از هتل فوق 8 صبح تا 12 به مدت ده روز کاری از تاریخ انتشار آگهی می باشد

روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 

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

شهرستان کرمان 
به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 
1399/05/05 در محل بلوار شهید عباسپور نبش میدان عاشورا شرکت 
شهرکهای صنعتی استان کرمان  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 1399/05/04 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 9  وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع 

بررسی می گردد.
دستور جلسه: 

1-تصمیم گیری درباره ی انحالل 
هیأت مدیره شرکت تعاونی 

آگهی دعوت مجمع عمومی
 فوق العاده   نوبت اول 

آگهی مزایده گروه صنعتی بارز
بدین وسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری صنعت زغال کرمان )سهامی عام( می رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در ساعت 17 روز 
چهارشنبه 99/5/15 در محل دفتر شرکت واقع در کرمان - خیابان بهمنیار- خیابان شهید کاوه زهره کرمانی ـ بن بست 5 شمالی - پالک 115 تشکیل خواهد شد. )اصالتا یا 

وکالتا( حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه: 1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت در خصوص عملکرد مالی سال 1398

2- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال 1398 و حساب سود و زیان و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تقسیم سود 
3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل  4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی و اطالعیه های بعدی 

5- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
مقتضی است جهت دریافت برگ رای و حضور در جلسه، روز سه شنبه 99/5/14 از ساعت 8 صبح تا 13 به امور سهام شرکت واقع در کرمان - خیابان بهمنیار - خیابان شهید 

کاوه زهره کرمانی - بن بست 5 شمالی - پالک 115 مراجعه فرمایید.
محمود فتاحی - رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت زغال کرمان 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
سرمایه گذاری صنعت زغال کرمان )سهامی عام(

دروغ های مصلحتی
این دروغ مصلحتی به مصلحت کیست؟ 

وقتی که یک رابطه را از لذت می اندازد. 
نفع  به  که  هم  اگر  مصلحتی  های  دروغ 
یک طرف باشد به نفع طرف مقابل نیست 
یک  ای  رابطه  به  رابطه  تقدیر  هم  باز  و 

طرفه ختم می شود که در نهایت یک طرفه ها محکوم به 
شکست و نابودی هستند.

مصلحتی بودن هر دروغی دروغ است زیرا اگر چه اوضاع 
را برای مدتی کوتاه آرام کند اما همچون آتشی زیرخاکستر 
جای  مصلحتی  و  هیچ حکمت  هستی  عرصه ی  در  است. 
خالی صداقت را پر نمی کند. صداقت در سختی ها به انسان 
تلقین می کند که ساز سازگاری بزند و در شادی به او می 
فهماند که باید ظرفیت خیلی از مسائل را داشته و از تالش 
باز نایستد یا اینکه فریفته ی احوال زودگذر نگردد. دروغ 
های مصلحتی به آدم مسیری اشتباه نشان داده و شاید مقصد 
را همواره دور و دورتر کنند. هر چند فکر می کنیم که با 
اما  ایم  به خلق کرده  بزرگی  پنهان کردن حقیقت خدمت 
ضربه های اصلی ریشه ی زندگی را می خشکاند. مشکل از 
همینجا شروع شده و رفته رفته معرفت و محبت و اعتماد و 
احترام به باد فنا می رود. شاید که کودکی های ما را دروغ 
های کوچکی پوشانده باشند اما اینک نه طاقت دروغ داریم 

و نه وقت تحلیل مصلحت داریم. 
ها  ناباوری  تهاجم  در  مصلحتی  های  دروغ  شنیدن  با  بلکه 
گیر افتاده و رغبتی به ادامه ی رابطه ها نداریم و کاسه ی 
بی  به حدی که  پر می شود.  از خطاهای روزگار  صبرمان 
رحم و خودخواه می شویم و این یعنی تحلیل رفتن انسانیت.

مرا بی مصلحت آشفته کردن 
برایم تا ابد یک فصل سردی 

نمی خواهم ببینم روی فردا 
پر از حرف دروغی رنگ دردی

به قلم 
مهناز سعید 

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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فرهنگ و ادب

درس های مدیریتِی سعدی

سرویس فرهنگی –اجتماعی کرمان امروز

بخش اول
 

آنچه سعدی  برداشت شود که  این طور  اول  نگاه  شاید در 
خطاب به پادشاهان و حاکمان نصیحت کرده، تنها منحصر 
آنکه  حال  است.  بوده  دیروز  دنیای  حکمراناِن  همان  به 
آنچه سعدی در این باره نوشته و سروده، در واقع درس های 
مدیریتی به شمار می رود که برای همه افراد در همه زمان ها 
و موقعیت ها کاربرد دارد. سعدی اصولی را بازگو می کند که 
به کار هر شخصی که مسئولیِت افرادی دیگر را به عهده دارد، 

خواهد آمد.
برای بسیاری از فارسی زبانان، »سعدی« شاعر عشق است 
و  بحق  شیراز  درباره شیخ  تصوری  چنین  البته  و  جوانی  و 
بسزا است. آخر، نه مگر سعدی همان شاعِر عاشقی است که 
با غزل های خویش قرن ها و سال ها است به دِل بسیاری از 
مردمان که احساس، عاطفه، محبت و عشق را می فهمیده اند، 
راه یافته و در تجربه های شیرین و تلخ، در وصال و فراق و 
در قهر و آشتی، با شعر خود همدم و هم نشیِن لحظه هایشان 
بوده است؟ او همان است که بارها این بیت هایش در حاالِت 

گوناگوِن احساسی زمزمه شده است:
"شِب عاشقاِن بیدل چه شبی دراز باشد /// تو بیا کز اول 

شب، دِر صبح باز باشد«؛
"من آدمی به چنین شکل و قد و خوی و روش /// ندیده  ام، 

مگر این شیوه از پری آموخت«؛
"هزار جهد بکردم که سّر عشق بپوشم /// نبود بر سر آتش 

میّسرم که نجوشم«؛
مدهوش   /// جانت  فدای  تن ها  به تنها،  می روی  "خوش 

می گذاری یاراِن مهربانت«؛
"ببند یک نفس ای آسمان دریچه صبح /// بر آفتاب، که 

امشب خوش است با قمرم«؛
"پای سرو بوستانی در گل است /// سرو ما را پای معنی 

در دل است«؛
"دلبرا، پیش وجودت همه خوبان عدمند /// سروران بر دِر 

سودای تو خاِک قدمند«؛
این  /// هر که در  "سلسله موی دوست حلقه دام بالست 

حلقه نیست فارغ از این ماجراست«؛
"هر که دالرام دید، از دلش آرام رفت /// چشم ندارد خالص 

هر که در این دام رفت«؛
"خاک بادا تِن سعدی که تو او را نپسندی /// که نشاید که 

تو فخِر من و من عاِر تو باشم".
این َده بیت، ُمشتی است نمونه خروار از فراوان شعرهای 
اهالی  برای  ای که سعدِی عزیز  عاشقانه   و  احساس  سراسر 
زباِن شیرین فارسی به یادگار نهاده است. اما باوجود آن همه 
غزل  و  عشق  شاعر  تنها  را  او  نباید  سعدی،  عاشقانه سرایِی 
بدانیم و شعرش را منحصر به غزل های عاشقانه. سعدی به 
همان اندازه که عشق را سروده، گوینده و نویسنده نصیحت و 
پند و موعظه نیز بوده است؛ اندرز و وعظی که همچون غزلش 

شیرین است و دلنشین و گوارا؛ و البته این شیرینی را کسی 
اندرزهای  و  نصیحت ها  دارد.  شنوا  گوِش  که  شنید  خواهد 
سعدی حوزه های گوناگونی را دربر می گیرد، اما شاید یکی 

از مهم تریِن آنها، نصایح وی به پادشاهان و حاکمان است.  
مخاطِب سعدی کیست؟

سعدی باِب نخسِت هر دو کتاِب تعلیمی مهِم »گلستان« 
اندرز  و  نصیحت  به  داده که  قرار  بابی  را  و »بوستان« خود 
نخست  باِب  عنواِن  دارد.  اختصاص  سالطین  و  حکمرانان 
گلستان »در سیرِت پادشاهان« است و باب یکم بوستان نیز 
»در عدل و تدبیر و رای« نام دارد. اینکه سعدی این دو باب 
را در آغاِز کتاب های خویش قرار داده، خود گویای اهمیت 
محتواِی باب های نخسِت بوستان و گلستان است. به جز اینها، 
سعدی در دو رساله منثوِر »نصیحت الملوک« و »انکیانو« )در 
تربیت یکی از ملوک گوید( نیز به اختصار، شرایط و ضوابط 
مردم  و  زیردستان  با  وی  سلوک  نحوه  و  شایسته  حکمراِن 
را یادآور شده است. در نگاه اول شاید این طور برداشت شود 
که آنچه سعدی در دو باِب نخسِت گلستان و بوستان و نیز 
و  پادشاهان  به  تنها خطاب  آورده،  یادشده  منثوِر  دو رسالۀ 
سالطین و حاکمان است؛ حال آنکه آنچه سعدی در این باره 
که  است  مدیریتی  درس های  واقع  در  سروده،  و  نوشته 
دارد.  کاربرد  موقعیت ها  و  زمان ها  همه  در  افراد  همه  برای 
امیر  و  یا حاکم  فرقی نمی کند که مخاطِب سعدی سلطان 
قرِن هفتمی باشد یا رئیس جمهور و وزیِر امروزی یا مدیر 
یا حتی  و  میانی  یا مسئوِل یک بخش  اداره  و  یک شرکت 
سرپرسِت یک فروشگاه و مدیِر یک مدرسه یا سرپرسِت یک 
خانواده. سعدی اصولی را بازگو کرده که به کار هر شخصی 
که مسئولیِت افرادی دیگر را به عهده دارد، خواهد آمد. به این 

حکایت از باب نخست گلستان دقت فرمایید:
"درویشی مستجاب الّدعوه در بغداد پدید آمد. حّجاِج یوسف  
را خبر کردند. بخواندش و گفت: دعای خیری بر من بکن. 
]درویش[ گفت: خدایا جانش بستان. گفت: ازبهِر خدا این چه 

دعاست؟! گفت: دعای خیر است تو را و جملۀ مسلمانان را.
ای زبردسِت زیردست آزار /// َگرم تا ِکی بمانَد این بازار؟

به چه کار آیدت جهانداری؟ /// مردنت بِه که مردم آزاری«.
این حکایت درباره یک حاکم   درست است که در ظاهر 
دارد،  برعهده  مسئولیتی  که  فردی  هر  اصل  در  اما  است 
این  یوسِف  باشد. حجاِج  این حکایت  می تواند مورِد خطاِب 
حکایت حتی می تواند پدِر یک خانواده باشد. پدری که آن قدر 
در حق زن و فرزندانش ظلم می کند و نسبت به آنان بدی روا 
دارد، که آنان با وجوِد پیونِد خونی، آرزوی مرِگ وی را دارند. 
پس وقتی حاِل پدرِ ستمگر و ازخدانترس چنین باشد، تکلیف 
مدیر، مسئول، رئیس، سرپرست و سرکارگِر ظالم، معلوم است. 
قول  از  متن،  ادامه  در  آنچه  که  است  واضح  توضیح،  این  با 
سعدی خطاب به حاکم و پادشاه آمده، در اصل خطابی است 

به هر آن که مسئولیِت عّده  ای دیگر را برعهده دارد.
نسبِت بین تندی و نرمی در رفتار

از  یکی  زیردستان،  و  مردم  به  نسبت  عدالت  به  توصیه 
اندرزهای مدیریتِی سعدی است. »عدل« در اصل به معنی 
به  نیکی  پاداِش  در  مساوات  و  توازن  است؛  برابری  و  توازن 
نیکی و جزای بدی به بدی. سعدی در سرآغاز نصیحت الملوک 
به فرمایش خداوند متعال در قرآن کریم اشاره کرده و آورده 

است که »ملوِک جهان را نصیحت ربّ العالمین بسنده است 
أَن  ٱلنَّاِس  بَیَن  َحَکمُتم  َوإَِذا  که در کتاب مجید می فرماید: 
َ یَأُمُر بِالَعدِل َواإلِحسان. تَحُکُمواْ بِالَعدل  و دیگر فرمود: إِنَّ اللَّ

مفّصِل آن در دفترها  تقّدس که  و  تعالی  فرمود  ُمجملی   
نشاید گفتن؛ اما به قدر طاقت کلمه  ای چند بیان کنیم در 
معنی عدل«.  از همین چند سطر، واضح است که به عدل 
ای  به اندازه   )مدیر، مسئول و سرپرست(  رفتار کردِن حاکم 
رساله  می کند،  تأکید  وی  که  دارد  اهمیت  سعدی  نظر  در 

نصیحت الملوک را در معنِی عدل نوشته است.
پادشاه معتقد  بودِن  به طور کلی درباره عدالت مند  سعدی 
است که »پادشاهی که عدل نکند و نیکنامی توّقع دارد، بِدان 

مانَد که جو همی کاَرد و امید گندم دارد«. 
از دیگر نکاتی که سعدی در همین نصیحت الملوک درباره 
نیکمردی  در  است که حاکم  این  اشاره کرده،  رعایت عدل 
و  باشد  داشته  درنظر  را  میانه روی  دیگران،  با  جوانمردی  و 
او  کاِر  این  که  ندارد،  روا  نیکویی  نااهالن  و  بَدان  به  نسبت 
نه  است؛  خود  به جای  »نیک مردی  نیست.  سست رایی  جز 
هرکه  نه  خیره.  دیده هاشان  و  گردند  چیره  بَدان  چندان که 
ناانصافانش   بر حیِف  برآید،  نیک مردی  به  نامش  که  خواهد 
بلکه  نخوانند،  مرّوت  خردمندان  را  این  و  کرد  باید  صبر 

سست رایی«.
 سعدی در ادامه پادشاه را اندرز می دهد که بین صالبت و 
نرمی در رفتاِر خویش تناسب و توازن برقرار کند و طوری 
رفتار کند که هر دو حالت در شرایط و موقعیِت خاِص خود 
بروز یابد. از دید سعدی »خشم و صالبت پادشاهان بِکار است، 
نه چندان که از خوِی بدش نفرت گیرند. بازی و ظرافت روا 

باشد، نه چندان که به خّفت عقلش منسوب کنند«.
رعایت  همین  به  که  سعدی  کالِم  ظریِف  نکته های  از 
میانه روی و موقعیت سنجی در ابهت و مالیمت مربوط است، 
اشاره وی به نحوه رفتاِر ظاهری حاکم در جمع بیگانگان و نیز 
در حضور خاصان یا خودی ها است. این بیگانگان می تواند، 
غریبه ها و نیز اهِل ممالِک دیگر را دربر بگیرد. سعدی نوشته 

است که »در چشِم غریبان، روا باشد پادشاه را مهیب نشستن 
و هیبت نمودن؛ اما در خلوِت خاصان، گشاده روی اولی تر  و 

خوش طبع و آمیزگار«. 
زیردست باید از خدا بترسد نه از مدیرش

استاِد سخن در بخشی دیگر از اندرزهای مدیریتِی خود به 
حاکم توصیه می کند که افرادی را مسئولیت دهد و بر کارها 
بگمارد که به جای آنکه از حاکم یا سلطان بترسند، از خدا 
ترس داشته باشند. امروزه به مدِد پیشرفِت فّناوری، یک مدیر 
در هر نقطه  ای از محِل تحِت مدیریتش می تواند دوربین های 
مداربسته نصب کند تا بتواند بر درستی رفتار و انجاِم وظیفه  
زیردستاِن خود نظارت داشته باشد. اما آیا با وجوِد این همه 
انجاِم کار و  افراد خطا نمی کنند؟ در  دوربین های پیشرفته، 
از کسی دزدی و  ندارند؟  تقصیر  و  وظیفه خویش، کوتاهی 
بدرفتاری سرنمی زند؟ واضح است که این طور نیست. پرسِش 
دیگر این است که اصلش آیا با وجوِد این همه دوربیِن ناظر، آیا 
یک مدیر می تواند از همه خطاها و کوتاهی های زیردستانش 
مطلع شود؟ اگر آن که خطا می کند با آن  فردی که قرار است 
پای دوربین رفتار او را نظارت کند و نتیجه را به اطالِع جناب 
مدیر برساند با یکدیگر به اصطالح دست به یکی کنند، مدیر از 
کجا متوجه خطاهای زیردسِت خطاکار خواهد شد؟ از این رو 

است که سعدی در باب نخسِت بوستان می گوید:
"خداترس باید امانت گزار /// امین کز تو ترسد، امینش مدار
امین باید از داور اندیشناک /// نه از رفِع دیوان  و زجر و 

هالک«.
 البته باید توجه داشت که این سخِن سعدی به هیچ روی 
بدین معنی نیست که مدیر کار را به دسِت افرادی که آنان را 
خداترس می داند بسپارد و دیگر بر اعمال آنان هیچ نظارتی 
نداشته باشد. وی در نصیحت الملوک پادشاه را سفارش می کند 
که افرادی را به طرز پنهانی مراقِب کارگزاراِن حکومتی خویش 
قرار دهد تا بر رفتار آنان نظارت داشته باشند: »ارکاِن دولت 
و اعیاِن حضرت  را باید یکان یکان ُمشِرِف  نهانی برگمارد تا 

نیک و بِد هر یک معلوم کند«. 

وی همچنین هشدار می دهد که حاکم نباید افرادی را که 
با هم دوستِی صمیمانه دارند، در یک کار مسئول گرداند؛ زیرا 
این، می تواند برای دستگاه حکومت خسارت بار باشد. نصیحت 
زیادت  الفتی  یکدیگر  با  را که  است: »دو کس  این  سعدی 
با خیانِت یکدیگر  تا  انباز  گرداند  نداشته باشند، در عمل  

نسازند.
میان،  اندر  برآساید   /// گزند  هم  بر  پسندند  گرگان  چو 

گوسپند«
بدبخت تریِن مردمان

شیخ اجّل باز هم در بوستان تأکید می کند که حاکم باید 
کارگزاراِن  مبادا  تا  بدهد  خداترس  افراد  دست  به  را  کارها 
بی تقوا برای جلب رضایِت وی و رسیدِن خویش به منفعِت 

بیشتر )از قَِبِل این جلب رضایت( به مردم ستم کنند:
"خداترس را بر رعّیت گمار /// که معمارِ ُملک است پرهیزگار

بداندیِش تُوست آن و خونخواِر َخلق /// که نفِع تو جوید 
در آزاِر خلق

ریاست به دسِت کسانی خطاست /// که از دستشان دست ها 
بر خداست

خوِن  خصِم  پَروری،  بد  چو   /// بدی  نبیند  نکوکارپَرور 
خودی...«. 

ویژگی های  برشمردِن  ضمن  نصیحت الملوک،  در  سعدی 
بسیار  نکته  وزیر  انتخاِب  در  پادشاه،  و هم نشیناِن  جلیسان 
»وزارت  که  است  نوشته  او  می کند.  یادآوری  را  مهمی 
پادشاهان را کسی شاید  که شفقت بر دین پادشاه، از آن 
بیشتر دارد که بر ماِل او؛ و َحیِف سلطان بر رعیت روا ندارد«. 
حکایِت  خویش  گلستاِن  در  سخن  شیرین  سعدی   
عبرت انگیزی آورده است که تدبِّر در آن، بسیار مفید تواند 
بود همۀ زیردستانی را که برای جلِب رضایِت باالدستِی خود، 
حاضرند در برابِر آن یگانه دسِت برتِر هستی، خداوند متعال، 
بایستند و از هیچ ظلمی در حِق َخلِق خدا کوتاهی نمی کنند. 
این بدبختان، مصداِق آشکارِ َخِسَر الدنیا و اآلخرت هستند. اما 

حکایِت سعدی از این قرار است:
تا خزینه  را شنیدم که خانه رعّیت خراب کردی  "غافلی 
سلطان آبادان کند؛ بی خبر از قوِل ُحَکما که گفته اند: هرکه 
خدای را، عّز و جّل، بیازارد تا دِل َخلقی به دست آَرد، ایزد 

تعالی همان َخلق را  بر او بگمارد تا َدمار از روزگارش برآرد.
آتِش سوزان نکند با سپند /// آنچه ُکَند دوِد دِل دردمند

َسرجملۀ حیوانات گویند شیر است و کمتریِن جانوران، خر؛ 
و به اتفاِق خردمندان: خِر باربَر، بِه که شیِر مردم َدر... .

بازآمدیم به حکایِت وزیِر غافل. َملِک را َطَرفی  ذمایِم اخالِق 
او معلوم شد. در شکنجه کشیدش و به انواِع عقوبت بُکشت.

حاصل نشود رضای سلطان /// تا خاطِر بندگان نجویی
خواهی که خدای بر تو بخشد /// با خلِق خدای ُکن نکویی.
آورده اند که یکی از ستمدیدگان بر او بگذشت و در حاِل 

تباهِ او نظر کرد و گفت:
نه هر که قّوِت بازوی منصبی دارد /// به سلطنت بخورد ماِل 

مردمان به گزاف 
توان به َحلق فروبردن استخواِن درشت /// ولی شکم بَِدَرد 

چون بگیرد اندر ناف.
نمانَد ستمگاِر بدروزگار /// بمانَد بر او لعنِت پایدار«. 

ادامه دارد...

نوشتاری درباره جلیل ضیاء پور، پایه گذار هنر مدرن ایران   
سرویس فرهنگی –هنری کرمان امروز   

 
برای  از نیم سده  ایران است که بیش  نقاشی مدرن در  جلیل ضیاپور پدر 
و  نگرش  وسعت  الهام گیری،  به  توجه  تقلید،  از  دوری  نوگرایی،  در  تحرک 
توانست  راه  این  در  و  اندیشه  هنری کوشید  اعتالی  منظور  به  آثار  مقایسه   

هنردوستان بسیاری را به خود جلب کند.
تأثیرات نقاشی مغرب زمین در دوره پیشینیان به خصوص دوران قاجاریه ، 
باعث  ظهور سبکی در قلمرو نقاشی ایران شد که بعدها »مکتب قاجار« نام 
گرفت. بازگشت جلیل ضیاءپور از فرانسه  نقاشی  معاصر ایران و نیز مجادالت 
وارد مرحله  را  و همفکرانش  او  نوشته های   و  ها  نقاشی  با  نو، همراه  و  کهنه 
جدیدی ساخت. آشنایی او با استادان فرانسوی و شیوه کوبیسم سبب شد تا 
این هنر به ایران راه پیدا کند و پیروان بسیاری را به خود جلب کند و دیدگاه 

های نوین نقاشی را به هنردوستان نشان دهد.
 زندگینامه جلیل ضیاء پور

جلیل ضیاءپور در پنجم اردیبهشت  ۱۲۹۹ در بندر انزلی چشم به جهان 
نیز  آثار بسیار زیادی  بود و  نقاشی عالقه مند  به  از همان کودکی  او  گشود. 
در همان سال های ابتدایی زندگی خود به یادگار گذاشت. پس از گذراندن 
دانشگاه  زیبای  هنرهای  دانشکده  راهی  متوسطه  مقطع  در  خود  تحصیالت 
تهران شد و پس از آن به منظور فراگیری بیشتر این هنر راهی فرانسه شد. 
فرانسوی  اساتید  دیگر  و  لوت  آندره  نظر  زیر  فرانسه  در  سالی  چند  از  پس  
اصطالح  به  شیوه  بدینسان،  بازگشت.  ایران  به  و  آشنا شد  کوبیسم   شیوه  با 
کوبیسم به قلمرو هنرهای  تجسمی  ایران  راه یافت و پیروانی پیدا کرد. ضیاءپور 
به  دعوت  کشور  زیبای  هنرهای  کل  اداره  طرف  از  خورشیدی   ۱۳۳۱ در  
متعددی  ماموریت های  و  مشاغل  فرهنگی-هنری،  فعالیت های  به  و  شد  کار 
مانند بنیان گذاری هنرستان های هنرهای تجسمی دخترانه و پسرانه تهران و 
دانشکده هنرهای تزئینی، ریاست موزه مردم شناسی و... پرداخت. در ۱۳۵۷ 
پایانی  تا روزهای  زمان  از آن  و  بازنشسته شد  از خدمات دولتی  خورشیدی 
و  دراماتیک  هنرهای  دانشکده های  در  تدریس  و  تالیف  پژوهش،  به  زندگی 
هنرهای تزئینی، دانشگاه مجتمع هنر اسالمی، تربیت مدرس و الزهرا همت 

گماشت.

 دیدگاه های هنری ضیاءپور
شور و هیجان  جوانی و فعالیت های ضیاءپور که با ایراد سخنرانی ها و انتشار 
چند شماره  از نشریاتی همچون »خروس جنگی« همراه بود در مدت نزدیک 
به ۱۵  سال ، اثراتی  چند در نقاشی معاصر ایران به جا گذاشت. اگرچه  کوبیسم 
ضیاءپور با اصول نقاشی کوبیسم  تفاوت  عمده ای  داشت و از محتوای واقعی 
کوبیسم بهره  نداشت و اساسا خود آثار کوبیستی ارایه شده  باعث  شد که از 
هر تصویری با رنگ و نقش زننده و راحتی  هر چیز زشتی به عنوان  و تعبیر 
کوبیسم یاد شود اما با این همه، راه را برای توجه  کردن  به دیدگاه های  نوین 
نقاشی غرب گشود. چنانچه  فعالیت های  ضیاپور در این زمینه باعث شد که 
با شیوه های   به کار پرداخته و سنت گرایان همراه  "نوگرایان   به  قول  خودش 

معمول خود به تدریج  رخت  بربندد."
ایرانی، شیوه های  دیگر را یکی  پس از  به دنبال  ظهور این  دیدگاه، نقاشان 
دیگری ، تجربه کردند. کمی بعد، اشتیاق نقاشان ایرانی به تجربه کردن سبک 
ها و شیوه های گوناگون  نقاشی  نوین مغرب زمین چنان  پیش رفت  که نقاشی 
ایران در طول ۱۵ سال شاهد ظهور آثار بسیاری در غالب سبک ها و مکاتب 
نقاشی  شد. به طوری که نقاشان این دوره  سعی  کردند تا به قول منتقدان ، کل  

دوره  ۱۰۰ ساله هنر جدید غرب را مرور و عرضه کنند.
آثار برجای مانده از ضیاءپور

در ۱۳۲۷ خورشیدی پس از بازگشت ضیاءپور به ایران، نقاشان آکادمی گرد 
هم می آیند و فعالیت جدی نقاشی معاصر ایران شکل می گیرد. او در اینباره 
می گوید:  پس از آمدنم به ایران متوجه شدم که هنر ما از دنیا خیلی دور است 
و تصویرسازی و نقاشی ما یک تقلید بی محتوا است. پس می بایست مبارزه ای 
انجام می گرفت، مبارزه میان کهنه پرستی و سّنت گرایی به دور از واقعیات 
انجمنی تأسیس  برنامه ریزی دقیقی داشت. پس  به  نیاز  این موضوع  زمانه و 
و  زیبا  دلیل که هیبت  این  به  را خروس جنگی گذاردم  انجمن  نام  و  کردم 
رنگین خروس به نقاشی نزدیک است و خودش نیز مظهر جنگ و مبارزه است 

و شعاری را نیز برای انجمن برگزیدم از فرخی سیستانی و آن شعار این بود:
فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر / سخن نو آر که نو را حالوتی است 

دگر
که  جنگی«  »خروس  هنری  انجمن  پایه گذاری  به  همفکرانش  با  ضیاءپور 

مجمعی پیشرو در زمینه طرح عرصه های هنر نو خاصه ادبیات، تئاتر، موسیقی 
را در  نظریه اش  و  اقدام کرد  نام  با همین  نیز چاپ مجله ای  و  بود  نقاشی  و 
خصوص هنر تجسمی نقاشی به نام "لغو نظریه های مکاتب گذشته و معاصر از 
پریمیتیو تا سوررئالیسم" عرضه کرد. او در طول فعالیت هنری خود به عنوان 
نقاش، همواره سردمدار نوگرایی و اشاعه دهنده هنر مدرن بود و آغاز کننده 
نقد هنری در ایران است. ضیاءپور با چند گروه با عناوین مقلدان شیوه های 
به  اسلوب ها  و طرفداران  خارج   از  برگشته  بی ریشه  مدرنیست های  گذشته، 
مبارزه نظری پرداخت. سعی او بر این بود تا با تکیه بر ظرفیت فرهنگ بومی، 
هویت ایرانی را حفظ کند اما با زبان جهانی سخن بگوید و آن را عرضه دارد و 

در نهایت فرهنگ ایرانی خویش را تعالی بخشد.
ساده سازی  ایرانی،  اصیل  مضامین  بودن  دارا  دلیل  به  ضیاءپور  جلیل  آثار 
به  پایبندی به سطوح سنتی به همراه خطوط هندسی، آگاهی  در فیگورها، 
ترکیب بندی و به طور کلی شیوه خاص نقاشی معروف است. سفر تحقیقی وی 
را  او  توجه  مردم شناختی،  برای کاوش های  ایران  نواحی مختلف  و  کویر  به 
به زندگی ایلیاتی جلب کرد. او نوع رفتار، آداب و رسوم، پوشاک و زیورآالت 

آنان را درخور توجه دید و در آثار خود از این منابع الهام گرفت و به سبب 
گرایش تحقیقی اش در زندگی روستاییان، مضامین ایلیاتی به گونه ای تمثیلی 

در آثار او ظاهر شد.
ضیاءپور در مقاله ای به تحلیل هنر و دستاوردهای صنایع دستی مردم سومر 
زمین  به  )که چسبیده  عیالم  بدانیم  "باید  است:  نوشته  و  پرداخته  عیالم  و 
سومر است( خود، تمدن بسیار معتبری داشته است و چنان که مدارک و آثار 
فراوان نشان می دهند، پوشاک مخصوص آنان در یک دوره، از همان پوشاک 
قرار  استفاده  را مورد  آن  بعدها، هخامنشیان  بوده است که  پرچینی  و  فراخ 
داده اند و به اتکاء مدارک فراوان باید پذیرفت که پوشاک چین دار منقوش در 
تخت جمشید، برگرفته از پوشاک مردم بومی عیالم و پیرامون آنان است و 
آثار مستند نشان می دهند سرزمین پارس، پیش از ورود پارسیان، تحت نفوذ 
عیالمیان بوده و این نوع پوشاک در آنجا مشهوریت داشته است و پارسی ها 
خود در قدیم پوشاکی از نوع مادی داشته اند. توجه هخامنشی ها به نگهداری 
مردم مغلوب از راه برداشت خصوصیات آنان باعث استفاده  این گونه پوشاک 
بومی شده است." او اعتقاد داشت که مکتب سقاخانه و جریان خط نقاشی 
و  قهوه خانه  نقاشی  همچون  آمدند،  پدید  جنگی  خروس  نهضت  از  پس  که 
پرده داری، صورت ملی دارند. او به نقاشان توصیه می کرد تا کاری انجام دهند 
که مربوط به محیط خودشان باشد. اگر اهل کویر هستند، نقاشی شان بر آمده 

از کویر باشد و اگر شمالی هستند از مایه های این خطه الهام گرفته باشد.
قیام کاوه آهنگر، سه شطرنج باز شرقی،  دختر دامن قرمزی،  طناب،  مورچه 
سواری، طبیعت بی جان، زندگی من و دنیای درون و... از جمله آثار جلیل 

ضیاءپور به شمار می رود.
 سرانجام جلیل ضیاءپور

جلیل ضیاءپور در سال های کهولت همواره در تالش، جهت فراگیری علوم و 
دانش روز بود و با وجود داشتن بیماری ناشی از گذشت سال های عمر کماکان 
با انرژی و قدرتی غیرقابل وصف در دانشکده و دانشگاه های بسیاری از جمله 
تزئینی، مجتمع دانشگاهی هنر، دانشگاه  دانشکده های دراماتیک و هنرهای 
تربیت مدرس و دانشکده  الزهرا )س( تدریس می کرد. سرانجام  این هنرمند 
فرزانه در ۱۳۷۸ خورشیدی و در ۷۹ سالگی  پس از سپری کردن دوره سخت 

بیماری در تهران درگذشت.
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اضافه بار کرونا روی دوش خانواده های ایرانی

باورهای غلط کرونایی
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کرونا غیر از بیماری، هزینه  زندگی خانوارها را هم افزایش 
داده است.

این  است،  نرفته  نشانه  را  خانواده ها  سالمت  فقط  کرونا 
خانواده ها  دست  روی  نیز  را  سنگینی  هزینه  کرونا  روزها 
دلیل  به  که  خانواری  کم نیستند سرپرستان  است،  گذاشته  
داده اند.  دست  از  را  کارشان  و  کسب  بیماری،  این  شیوع 
و  ضدعفونی کننده  مواد  ماسك،  تامین  هزینه  این،  عالوه بر 

درمان نیز برای خانواده ها گران تمام می شود.
مانند  جدید  هزینه های  برخی  کرونا،  شیوع  دوران  در 
وسایل ضدعفونی، ماسك و شوینده ها به سبد خانوار اضافه 
شده است. اگر هر خانوار ایرانی به خاطر مسائل بهداشتی و 
درمانی در ایام کرونا حدود یك میلیون و ۶۰۰ هزار تومان  
افزایش هزینه داشته باشد، هزینه های کمرشكن سالمت از 

7/3 درصد به حدود ۸ درصد می رسد.
در خانوارهای روستایی این شاخص از 9/4 به 9/12 درصد 
از ۶۰ سال هستند،  و در خانوارهایی که دارای فرد بیشتر 
این شاخص به 3/12 درصد افزایش می یابد.این اعداد و ارقام 
اما برای درمان کرونا چیزی نیست،  صحبت از داروهای 3۰ 
میلیون تومانی و تست های 5۰ میلیون تومانی است. هراس 
از این ویروس سمج تنها محدود به شیوه درمان و اضطراب از 
ابتالی خانواده و حلقه نزدیكان نیست،  هولناکی ماجرا جایی 

اجتماعی  اساس طبقه  بر  می تواند  بیماری  که همین  است 
بیماران، جانشان را بگیرد.

چرخخانوادهنمیچرخد
شده  مشكل ساز  خانواده ها  برای  آنقدر  کرونا  هزینه های 
که مراجعات به کمیته امداد امام خمینی )ره( نیز افزایش 
امداد  کمیته  مدیرکل  قبل  مدتی  نمونه  برای  است،  یافته 
آذربایجان شرقی گفته بود: کرونا عالوه بر تهدید سالمت، به 
اشتغال خانواده های محروم نیز آسیب رساند و مراجعات به 
براساس  که  است  درحالی  داد.این  افزایش  را  امداد  کمیته 
ناشی  اقتصادی  بحران  پول،  بین المللی  صندوق  پیش بینی 
منفی  به  دنیا  اقتصاد  سقوط  از  بدتر  کووید19-  پاندمی  از 
4 درصد در سال 2۰۰۸ خواهد بود. همچنین رکود اقتصادی 
ضعیف  اقتصادهای  از  بدتر  خیلی  پیشرفته،  اقتصادهای  در 
خواهد بود چون اقتصادهای پیشرفته در خدمات و ارتباطات، 

سهم بیشتری دارند.
ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت هم در این باره 
مستقیمی  هزینه های  کرونا  شیوع  شرایط  در  است:  گفته 
درمان  تشخیص،  از  قبل  آزمایش  انجام  هزینه های  مانند 
بیماران در بخش های بستری، سرپایی و مراقبت های ویژه، 
فردی،  حفاظت  اقالم  تامین  منزل،  در  بیماران  از  مراقبت 
و  خانوارها  برخی  در  غیررسمی  و  آزاد  بازار  در  دارو  تامین 
خوددرمانی مثال استفاده بی رویه از ویتامین های دی و ث، 

به سبد خانوار اضافه می شود.
حریرچی با اشاره به تحمیل برخی هزینه های غیرمستقیم 

دادن  از دست  افزود:  اپیدمی کرونا،  به خانوارها در شرایط 
شغل افراد مبتال، ترس و اجتناب از مراجعه به بیمارستان ها 
وضعیت  شدن  وخیم تر  به  منجر  که  بیماری ها  سایر  برای 
همچنین  و  دارد  سنگین تر  هزینه های  پرداخت  و  بیماری 
تبعات روانی مرتبط با مشكالت اقتصادی از جمله مهم ترین 

هزینه های غیرمستقیم به خانوارها در این شرایط است.

هزینههایکمرشکنکرونا
به  معطوف  کرونا  هزینه های  درباره  حریرچی  ایرج  اشاره 
هزینه های غیر مستقیم این بیماری است که البته قابل توجه 
نیست.  کم  اقتصادی  نابسامان  وضعیت  به  توجه  با  و  بوده 
اما هزینه های مستقیمی که آوار بر سر خانواده های درگیر 
می شود بسیار بیشتر از آنی است که تصور می شد. برخالف 

رایگان  تنها  نه  درمان کرونا  مسئوالن،  از  بسیاری  ادعای 
نیست که بسیار هم پرهزینه است. به عنوان مثال بستری 
در بیمارستان دولتی بین 5 تا 3۰ میلیون تومان و بستری 
در بیمارستان های خصوصی بین 3۰ تا 13۰میلیون تومان 
میلیون  تا 35   25 ایزوله  اتاق  هزینه  اینكه  یا  دارد!  هزینه 
تا  بین 2۰  آی.وی.آی.جی  داروی  واحد  و سه  است  تومان 
3۰ میلیون تومان خرج دارد. اگر حتی وضعیتی که منجر 
به هزینه کردهای میلیونی مورد اشاره شد هم نباشد انجام 
برای کرونا هم هزینه گزافی روی دوش  تست های معمول 
انجام  برای  شده  تمام  هزینه های  است.  گذاشته  خانواده ها 
معاینه  و  قفسه سینه  از  و عكسبرداری  آزمایش خون  یك 
پزشك بدون بستری شدن در بیمارستان در بهترین حالت 
52۰ هزار تومان برای بیمار خرج دارد. حاال اگر یك خانواده 
معمولی چهارنفره بخواهند از وضعیت خودشان مطلع شوند 
باید بیش از دو میلیون تومان برای این کار هزینه کنند. این 
در حالی است که بدانیم حداقل حقوق مصوب دولت در سال 
99 معادل یك میلیون و ۸35 هزار تومان اعالم شده است.

سال گذشته وزارت بهداشت ایران اعالم کرده بود ساالنه 
3.7۶ درصد جمعیت کشور دچار هزینه های فقرزای سالمت 
می شوند؛ یعنی جمعیتی در حدود سه میلیون نفر هر سال 
نظر  به  حاال  می شوند.  فقیر  درمان  های  هزینه  علت  به 
جمعیت  کرونا  ویروس  سرسام آور  هزینه های  با  می رسد 

زیادتری زیر خط فقر خواهند رفت.
منبع: روزنامه جام جم
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بخشدوم

اسپریکردنموادگندزدابهبدن
واقعیت این است که اسپری کردن مواد شیمیایی سفید 
کننده یا دیگر موادگندزدا به بدن، نمی تواند شما را در برابر 
ویروس کووید 19 حفاظت کند و حتی می تواند خطرناک 

باشد.
نباید در محیط ها و شرایطی قرار گیرید که مواد شیمیایی 
سفید کننده و گندزدا به بدن شما اسپری شود. این مواد 
بسیار سمی بوده و اگر به داخل دهان شما وارد شوند می 
به  آسیب  و  سوزش  حتی  شده  مسمومیت  سبب  توانند 

پوست و چشم ها را نیز به همراه خواهد داشت.
تنها  نهایت دقت و  با  باید  مواد سفید کننده و گندزداها 
شود  می  یادآوری  شود.  استفاده  سطوح  گندزدایی  برای 
سفیدکننده ها و دیگر مواد گندزدا باید خارج از دسترس 

کودکان قرار گیرد.
نوشیدنمشتقاتالکلی

مواد  یا  اتانول  متانول،  نوشیدن  که  است  این  واقعیت 
سفیدکننده نمی تواند جلوگیری یا درمان کننده کووید 19 

باشند و می تواند فوق العاده خطرناک باشد
باشند.  می  سمی  کننده،  سفید  مواد  و  اتانول  متانول، 
افراد خواهد شد.  ناتوانی و حتی مرگ  نوشیدن آنها سبب 
برای  اوقات  اکثر  در  کننده  سفید  مواد  و  اتانول  متانول، 
تمیز کردن  و  روی سطوح  بر  موجود  ویروس های  کشتن 
استفاده می شود و در این حال شما به هیچ عنوان نباید 

آنها را بنوشید.
برای حفاظت خودتان در برابر کووید 19، گندزدایی اشیا و 
سطوح به ویژه آنهایی که در تماس مرتب با دستانتان است 
توصیه می شود. شما می توانید از مواد سفیدکننده رقیق 

شده یا الكل برای گندزدایی سطوح استفاده کنید.
اثرشبکهموبایل۵Gبررویکووید۱۹

واقعیت این است که شبكه موبایل 5G نمی تواند ویروس 
کووید 19 را انتشار دهد.

موبایل  شبكه  و  رادیو  امواج  طریق  از  تواند  نمی  ویروس 

انتقال پیدا کند. کووید 19  در بسیاری از کشورهایی که 
انتشار پیدا  نیز کار نمی کند   G)5( آنها شبكه موبایل در 

کرده است.
کووید 19 از طریق قطرات تنفسی زمانی که شخص مبتال 
به این بیماری سرفه، عطسه یا صحبت می کند، انتشار پیدا 
می کند. مردم  می توانند از طریق تماس با سطوح آلوده و 
تماس با چشم ها، دهان و بینی به این ویروس، مبتال شوند.

درمعرضآفتابقرارگرفتن
واقعیت این است که در معرض آفتاب یا دماهای بیشتر 
از 25 درجه سانتی گراد قرار گرفتن، شما را در برابر کووید 

19 حفاظت نخواهد کرد.
این موضوع  و  مبتال شوید  به کووید 19  توانید  شما می 
ندارد  گرم  و  داغ  هوای  یا  بودن  آفتابی  به چگونگی  ربطی 
زیرا در کشورهایی با هوای گرم و داغ گزارش هایی از موارد 
ابتالی افراد به کووید 19 داشته ایم بنابراین برای حفاظت 
خودتان، اطمینان از تمیز بودن دست های خود به صورت 
مرتب و کامل داشته باشید و از تماس دست های خود با 

چشم ها، دهان و بینی دوری کنید.
کووید۱۹واثراتهمیشگیآن

واقعیت این است که گرفتن کووید 19 به این معنا نیست 
که عوارض این ویروس همیشه در زندگی افراد باقی خواهد 

ماند.
بیشتر افرادی که کووید 19 را می گیرند می توانند بهبود 
کنند.  بدن خودشان حذف  از  را  ویروس  این  و  کرده  پیدا 
و  ها  نشانه  از  باید  شدید،  مبتال  بیماری  این  به  شما  اگر 
رفتار این بیماری اطمینان حاصل پیدا کنید. اگر شما سرفه  
می کنید، تب دارید یا به سختی نفس می کشید فورا به 
پزشك و مراکز بهداشتی مراجعه کنید. بیشتر بیماران پس 

از دریافت حمایت های پزشكی بهبود پیدا کرده اند.
تمریننفسکشیدنبرایفهمیدنابتالبهکووید۱۹

به  نفس  داشتن  نگه  برای  توانایی  که  است  این  واقعیت 
مدت 1۰ ثانیه یا بشتر بدون سرفه و یا احساس ناراحتی به 

این معنا نیست که شما از ویروس کووید 19 پاک هستید
احساس  سرفه،   ،19 کووید  رایج  های  نشانه  بیشترین 
خستگی و تب است. در برخی از افراد نیز فورم های شدیدی 
از این بیماری از قبیل ذات الریه ایجاد شده است. بهترین 
 19 کووید  ویروس  اینكه  از  اطمینان  و  تایید  برای  روش 
دارید یا خیر، تست های آزمایشگاهی است. شما نمی توانید 
بیماری  این  به  ابتال  عدم  از  کشیدن  نفس  های  تمرین  با 

اطمینان پیدا کنید  و حتی می تواند خطرناک نیز باشد.
کووید۱۹درمناطقگرمانتشارپیدانمیکند

واقعیت این است که ویروس کووید 19 می تواند در هر 

نوع آب و هوای از جمله نواحی با آب و هوای مرطوب و داغ 
هم انتشار پیدا کند.

کووید  با  مقابل  در  خودتان  حفاظت  برای  روش  بهترین 
19، رعایت فاصله گذاری فیزیكی حداقل یك متر از دیگران 
و شست و شوی مرتب دست هاست که با این کار ویروس 
های موجود در دستان خود را از بین می برید و توجه داشته 
باشید که با لمس کردن چشم، دهان و بینی ممكن است 

عفونت رخ دهد.
هوایسردکووید۱۹رامیکشد

واقعیت این است که هوای سرد و برفی نمی تواند ویروس 
کووید 19 را بكشد

دلیلی وجود ندارد که هوای سرد ویروس کرونا جدید یا 
دیگر بیماری های را بكشد. دمای طبیعی بدن انسان بدون 
تا  و هوا حدود 3۶.5  یا آب  نظر گرفتن دمای خارجی  در 
برای  موثر  بیشتر روش های  است.  گراد  37 درجه سانتی 
برابر کرونا ویروس جدید شستن مرتب دست  حفاظت در 
ها با آب و صابون یا مواد ضدعفونی کننده پایه الكلی است.

دوشآبداغ
تواند  با آب داغ نمی  این است که گرفتن دوش  واقعیت 

شما را در برابر کووید 19 حفاظت کند
گرفتن دوش با آب داغ نمی تواند شما را در برابر گرفتن 

کووید 19 حفاظت کند. دمای طبیعی بدن انسان بدون 
در نظر گرفتن دمای دوش و آب حمام حدود 3۶.5 تا 37 
العاده  با آب فوق  درجه سانتی گراد است و گرفتن دوش 
داغ می تواند خیلی مضر باشد و حتی باعث سوختگی نیز 
کووید  برابر  در  برای حفاظت خودتان  بهترین روش  شود. 
کار  این  با  باشد.  می  ها  دست  مرتب  شوی  و  شست   19

ویروس را می توانید از دست های خود حذف کنید.
انتقالکووید۱۹ازطریقنیشپشه

از  تواند  نمی   19 کووید  ویروس  که  است  این  واقعیت 
طریق نیش زدن پشه ها منتشر شود.

طبق اطالعات دریافتی، هیچ نشانه و سندی مبنی بر اینكه 
کرونا ویروس جدید می تواند از طریق پشه ها انتقال پیدا 
کند وجود ندارد. کرونا ویروس جدید یك ویروس تنفسی 
است که انتشار اولیه آن از طریق قطرات تولید شده هنگام 
سرفه و عطسه یا از طریق قطرات آب دهان و ترشحات از 
بینی یك شخص بیمار انتشار پیدا می کند بنابراین برای 
حفاظت خودتان دست ها را مرتبا با مواد ضدعفونی کننده 
پایه الكلی یا آب و صابون بشورید. همچنین از نزدیك شدن 
با هر شخصی که در حال سرفه یا عطسه کردن است دوری 

و اجتناب کنید.
دستگاههایخشککنندهدستوکشتنویروس

هیچ  دست  های  کننده  خشك  که  است  این  واقعیت 
تاثیری در کشتن ویروس کووید 19 ندارند.

خشك کننده های دست هیچ تاثیری در کشتن ویروس 
کووید 19 ندارند. برای حفاظت خودتان دست ها را مرتبا 
با موادضدعفونی کننده پایه الكلی یا آب و صابون بشورید و 
برای خشك کردن دست های خود از دستمال دستشویی 

یا خشك کن هوای گرم استفاده کنید.
استفادهازالمپهایاشعهUVبرایگندزدایی

برای   UV از المپ های اشعه  نباید  این است که  واقعیت 
گندزدایی دست های خود یا دیگر نواحی پوست استفاده کرد
اشعه UV می تواند سبب سوزش پوست و آسیب رسیدن 
به چشم های شما شود. دست های خود را با موادضدعفونی 
کننده پایه الكلی یا آب و صابون بشورید که موثرترین روش 

برای از بین بردن ویروس است.

ادامه دارد...
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هشدار؛ کشور ها شاهد بازگشت کرونا هستند

از حضور تفننی در امکان عمومی خودداری کنید

اخاذی میلیاردی از پدر برای ازدواج با پسر افغان

داد  هشدار  بهداشت  جهانی  سازمان  رئیس 
گذاشتند  کنار  را  قرنطینه  عجوالنه  که  کشورهایی 
ویروس هستند  بازگشت مجدد شیوع  اکنون شاهد 
و علتش نیز آن است که از شیوه های درست برای 

کاهش خطر استفاده نکردند.
 چندی پیش، سازمان جهانی بهداشت هشدار داد با 
توجه به اشتباهاتی که بسیاری از کشورها در مسیر 
مقابله با همه گیری کرونا مرتکب می شوند در آینده 

نزدیک امکان بازگشت به شرایط عادی وجود ندارد.
که  صورتی  در  کرد  اعالم  بهداشت  جهانی  سازمان 
مردم مواردی نظیر فاصله فیزیکی، شستن دست ها 
و استفاده از ماسک را رعایت نکنند، وضعیت شیوع 
آدهانوم،  تدروس  شد.  خواهد  بدتر  همچنان  کرونا 
رئیس سازمان جهانی بهداشت هشدار داد کشورهایی 
که عجوالنه قرنطینه را کنار گذاشتند اکنون شاهد 
نیز  بازگشت مجدد شیوع ویروس هستند و علتش 
آن است که از شیوه های درست برای کاهش خطر 

استفاده نکردند.
آدهانوم در نشست خبری مجازی این سازمان گفت: 
»صادقانه بگویم؛ در آینده نزدیک شاهد بازگشت به 

شرایط "عادی گذشته" باز نخواهیم گشت. بسیاری 
از کشورها وارد یک مسیر اشتباه شدند. این ویروس 
همچنان دشمن شماره یک بشر به شمار می رود اما 
اقدامات بسیاری از دولت ها و مردم جهان بر خالف 

این واقعیت است.«
از  پیام های گیج کننده رهبران بسیاری  او گفت که 
شده  آنان  به  مردم  اطمینان  کاهش  باعث  کشورها 
و اگر دولت ها یک راهبرد جامع را برای جلوگیری از 
شیوع ویروس در پیش نگیرند و اگر مردم از اصول 
اولیه بهداشتی پیروی نکنند »این همه گیری تنها به 
و  بدتر  وضعیت همچنان  و  رفت  پیش خواهد  یک 

بدتر و بدتر خواهد شد.«
از ماه دسامبر سال 2019 و آغاز شیوع کووید19- در 
چین، تا کنون بیش از 13 میلیون و 690 هزار و 219 
نفر در سراسر جهان به ویروس کرونای جدید مبتال 
شده اند که از آن میان 586 هزار و 776 نفر جان خود 

را از دست داده اند.
به گفته آدهانوم »با وجود آنکه آمار مرگ و میر ناشی 
از کرونا نسبتاً ثابت است اما بسیاری از موارد دیگر 

هست که باید مورد توجه قرار بگیرد.«

 4 با  جهان  کشورهای  حاضر  حال  در  که  گفت  او 
وضعیت کلی روبه رو هستند به این ترتیب که: برخی 
از شیوع گسترده  توانستند  با هوشیاری  از کشورها 
بیماری جلوگیری کنند. یک گروه دیگر توانسته اند 
بعدی،  گروه  کنند.  کنترل  را  کرونا  گسترده  شیوع 
کشورهای هستند که محدودیت ها را کنار گذاشتند 

آن شده اند  بازگرداندن  به  دیگر مجبور  بار  اکنون  و 
شیوع  شاهد  که  هستند  کشورهایی  نیز  آخر  در  و 

شدید بیماری هستند.
حال  در  بهداشت  جهانی  سازمان  رئیس  گفته  به 
آمریکا  هم  هنوز  بیماری  شیوع  اصلی  مرکز  حاضر 

است.

رعایت  بر  تاکید  ضمن  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک در اماکن عمومی 
از همه هموطنان خواست که از حضور تفننی در امکان 

عمومی خودداری کنند.
 دکتر الری اظهار کرد: تاکید ما بر این است که افراد 
مسن، افرادی که بیماری های زمینه ای دارند و خانم های 
باردار بیشتر در معرض خطر بیماری کووید 19 هستند 
از  افراد  نیست که سایر  آن  معنای  به  این موضوع  اما 

خطر این بیماری در امان هستند.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین تاکید کرد: تمامی 

افراد تا جایی که امکان دارد بدون هدف از خانه خارج 
امکان عمومی خودداری  در  تفننی  از حضور  و  نشوند 
کنند. هر چه مدت زمان و دفعات حضور ما در بیرون 
بیشتر  بیماری  به  ابتال  شانس  باشد  بیشتر  منزل  از 

می شود.
وی در پایان گفت: توصیه وزارت بهداشت این است که 
از امکانات فضای مجازی به جای دورهمی های حضوری 
فاصله  رعایت  بر  ما  تاکید  همچنین  کنیم  استفاده 
از ماسک و شستن مرتب دست ها  استفاده  اجتماعی، 

است.

که  ساله   15 دختر  نوشت:  جم  جام  روزنامه 
ازدواج کند،  افغان  با پسر 20 ساله  بود  نتوانسته 
نقشه آدم ربایی ساختگی را اجرا کرد تا از پدرش 
یک میلیارد تومان اخاذی کند. اوایل تیر امسال 
دخترش-  بیدارکردن  برای  وقتی  میانسال  زن 
سیما- به اتاقش رفت، با صحنه عجیبی روبه رو 
شد. دخترش روی تخت نبود و به جای او چند 
می کرد  فکر  داشت.  قرار  رختخوابش  در  متکا 
ندادند  اجازه  گذشته  شب  شوهرش  و  او  چون 
او  خانه  به  او  برود  بیمارش  دوست  مالقات  به 
دخترشان  دوست  خانه  به  بنابراین  باشد.  رفته 
وی  شد  معلوم  که  گرفتند  را  او  سراغ  و  رفتند 
بیمارنبوده و سیما نیز به خانه آنها نرفته و حتی 
چند روز است با هم تلفنی در ارتباط نبوده اند. 
والدین سیما خانه اقوام و دیگردوستان او را هم 
جست وجو کردند،اما ردی از وی به دست نیامد 

و با حضور در پلیس آگاهی تهران شکایت کردند.
در ادامه با دستور بازپرس جنایی تهران تحقیقات 
با  او  خانواده  بعد  روز  و چند  آغاز شد  دراین باره 
که  کردند  اعالم  آگاهی  پلیس  در  دوباره  حضور 
مردی با آنها تماس گرفته و اعالم کرده دخترشان 
را ربوده و برای آزادی او باید تعدادی سکه طال و 
یک میلیارد تومان پول بپردازند و در تماس های 
را  سکه ها  و  پول  تحویل  و  قرار  محل  بعدی 
می گوید بعد هم صدای ناله وکمک خواهی دختر 
کرده  پخش  تلفن  خط  پشت  از  را  نوجوان شان 
که  بوده  کرده  تهدید  را  آنها  آدم ربا  است.حتی 
اگرخواسته اش را نپذیرند دختر نوجوان را به قتل 
می رساند و جسد سوخته او را در مکانی نامعلوم 

دفن می کند.
به  ماموران  پدرخانواده،  گفته های  به  باتوجه 
تحقیق دوباره از او پرداختند که معلوم شد کار 

که  کارگرش  اواخر  این  و  بوده  بسازوبفروش  وی 
مرد افغان بوده، راننده شخصی دخترش هم شده 
و از اعتماد او سوءاستفاده کرده و با دخترش طرح 
دوستی ریخته است. چند بار به پسرافغان حتی 
اخطار داده، اما وی پنهانی به ارتباطش با دختر 

او ادامه داده بود.
روز  و چند  قرارگرفت  پلیس  تعقیب  تحت  فرید 
پیش بازداشت شد. وی مدعی بود که آدم ربایی 
بوده و  نقشه دختر شاکی  این  و  نیست  در کار 
ادامه داد: در جریان رفت و آمدم به خانه شاکی، 
ارتباط  و  شدم  عالقه مند  نوجوانش  دختر  به 
عاشقانه مان شکل گرفت. دختر نوجوان پیشنهاد 
از  را اجرا کنیم و  کرد نقشه آدم ربایی ساختگی 
تومان  میلیارد  یک  و  طال  سکه های  خانواده اش 
پول اخاذی کنیم تا با این پول بتوانیم زندگی مان 
را بنا کنیم. دختر نوجوان در خانه خواهرم است.

دختر  و  رفتند  متهم  خواهر  خانه  به  ماموران 
تحقیقات  برای  او  یافتند.  آنجا  در  را  نوجوان 
تحقیقات  در  و  شد  منتقل  آگاهی  پلیس  به 
گفت: والدینم افراد سخت گیری هستند و اجازه 
نمی دهند.  من  به  دیگران  با  را  ارتباطی  هرگونه 
جشن  برای  دوستانم  خانه  حتی  نمی توانستم 
مرا  اگر می رفتم ساعت ها  بروم.  مهمانی  و  تولد 
زیرنظر می گرفتند تا از آنجا خارج و با خودشان 
به خانه بازگردانند. از این شرایط ناراحت بودم و 
این اواخر پدرم حتی برایم راننده شخصی گرفته 
نقشه  و  راننده شدم  دلباخته  از مدتی  بعد  بود. 
ازدواج  او  با  بتوانم  تا  کردم  طراحی  را  آدم ربایی 

کنم.
شاکی نسبت به دخترش اعالم گذشت کرد و او 
را به خانه برد، اما از متهم دیگر همچنان شکایت 

داشت و پسر عاشق پیشه روانه زندان شد.

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود دریافتند 
که بروز لخته خون در شریان های پای بیماران مبتال 
و  می آید  پیش   بیماران  سایر  از  بیش   19 کووید-  به 

می تواند عوارض منفی بسیاری در پی داشته باشد.
بروز  با   ،19 کووید-  مدیکال اکسپرس،  از  نقل  به 

لخته های خون در شریان های پا ارتباط دارد.
مونته  پزشکی  "مرکز  پژوهشگران  جدید  بررسی 
 )Montefiore Medical Center( فیور" 
آمریکا نشان می دهد بیماران مبتال به کووید- 19 که 
دیده  آنها  در  خون  ذخیره  کمبود  مانند  نشانه هایی 

مبتال   19 کووید-  به  که  بیمارانی  از  بیش  می شود، 
نیستند، در معرض خطر قطع عضو یا مرگ قرار دارند.

در  خون  لخته های  وجود  و   19 کووید-  میان  ارتباط 
اثبات  بسیاری  پژوهش های  در  ریوی،  شریان های 
میان  ارتباط  مورد  در  کمی  اطالعات  اما  است  شده 
کروناویروس و ترومبوز شریان های اندام تحتانی وجود 
دارد. در چنین شرایطی، لخته های خون در شریان ها 
رسیدن  و  یافتن  جریان  از  مانع  و  می آیند  وجود  به 

اکسیژن به اندام تحتانی می شوند.
نیویورک،  در   19 کووید-  اوج  دوره  طی  پژوهشگران 

ترومبوز  به  مبتال  بیماران  تعداد  که  کردند  مشاهده 
شریانی افزایش یافته است. این بیماران، با نشانه هایی 
به  پاهایشان  در  رنگ  تغییر  و  درد  سردی،  مانند 

بیمارستان مراجعه می کردند.
پژوهشگران  بیمارانی،  چنین  آمار  تکان دهنده  افزایش 
ترومبوز  و  ارتباط میان کووید- 19  تا  بر آن داشت  را 

شریانی را دقیق تر مورد بررسی قرار دهند.
"اینسا گلدمن" )Inessa Goldman(، پژوهشگر 
ارشد این پروژه گفت: ما در بررسی های خود دریافتیم 
می تواند   19 کووید-  از  ناشی  شریانی  ترومبوز  که 

پیامدهایی مانند قطع عضو یا مرگ را در پی داشته 
باشد.

وی افزود: از آنجا که آمار مبتالیان کووید- 19 در سراسر 
جهان رو به افزایش است، پزشکان باید به ارتباط میان 
کووید- 19 و بروز ترومبوز شریانی توجه بسیاری داشته 
به موقع تشخیص داده شود،  این مشکل  اگر  باشند. 
امکان حفظ اعضای بدن بیمار و پیشگیری از نیاز به 

قطع عضو فراهم خواهد شد.
چاپ  به   "Radiology" مجله  در  پژوهش،  این 

رسید.

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با بیان 
اینکه بیش از 90 درصد افراد ثبت نام شده مقرری 
بیمه بیکاری ایام کرونا را دریافت کرده اند گفت: 
اند  نکرده  را دریافت  این مقرری  افرادی که هنوز 

می توانند با شماره 1420 تماس بگیرند .
مهرداد قریب در گفت وگویی با بیان اینکه حدود 
بیکاری  بیمه  مقرری  دریافت  برای  نفر  870 هزار 
ایام کرونا در سامانه مربوط ثبت نام کرده بودند 

شماره  ارسال،  رفاه  وزارت  به  نهایی  اسامی  که 
شبای واجدین اخذ و برای خزانه داری ارسال شد 
، اظهار کرد: این مقرری برای 20 روز آخر اسفند، 

فروردین و اردیبهشت ماه واریز شد.
وی افزود: بیش از 90 درصد افرادی که ثبت نام 

کرده بودند این مقرری را دریافت کرده اند.
درباره  اجتماعی  تامین  سازمان  ای  بیمه  معاون 
علت عدم دریافت این مقرری برای شماری از ثبت 

نام کنندگان گفت: تعدادی که تا امروز نتوانسته 
اند این مبلغ را دریافت کنند زیاد نیست اما چند 
شبا  یا شماره  اینکه  از جمله  است  داشته  دلیل 
به  متعلق  یا شماره  بودند  کرده  ارسال  اشتباه  را 

خودشان نبوده است.
با شماره 1420  توانند  افراد می  این  افزود:  قریب 
تماس بگیرند تا راهنمایی شوند که به چه نحوی 
باشد  کامل  اطالعات  اگر  مشکل شان حل شود. 

مشکل ظرف 48 ساعت رفع می شود.
گفت  نیز  واریزی  مبالغ  تفاوت  علت  درباره  وی 
که معموال مقرری بیمه بیکاری بر اساس حقوق 
90 روز آخر تعیین می شود ضمن آنکه مقرری 
بیمه بیکاری ایام کرونا با تصمیم ستادملی کرونا 
بیمه  روال دریافت مقرری  و  واریز شد  و  تصویب 
برگشته  عادی  شرایط  به  ماه  خرداد  از  بیکاری 

است.

بررسی پژوهشگران آمریکایی نشان داد؛
افزایش لخته خون در شریان های پای مبتالیان کرونا

واریز بیمه بیکاری کرونا برای ۹۰درصد مشموالن

افشای زوایای پنهان

 در قتل مرد پژوسوار

از همدستان قاتل مرد  نفر  با دستگیری دو  روزنامه خراسان نوشت: 
پژوسوار در مشهد، زوایای پنهان این پرونده جنایی در حالی فاش شد 
که سرنخ این جنایت هولناک به وسوسه ها و ترفندهای شیطانی گره 

خورد!
سپیده دم نوزدهم تیر جاری، جسد مرد 44 ساله ای به نام »م-س« 
درون دو کیسه گونی بزرگ در حاشیه جاده روستای ساالرآباد کشف 
شد. با حضور قاضی ویژه قتل عمد در محل مذکور مشخص شد که 
از کشف  قبل  روز  نیز  به مقتول  پژو 405 متعلق  خودروی خون آلود 
جسد در یکی از کوچه های فرعی شهرک شهید رجایی مشهد پیدا 

شده است.
با مشخص شدن علت مرگ این مرد که با ضربات میله آهنی به ناحیه 
سر و پیچاندن سیم فلزی به دور گردن به قتل رسیده بود، تحقیقات 
گسترده ای از سوی کارآگاهان ورزیده اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی با نظارت مستقیم و هدایت سرهنگ جواد شفیع زاده )رئیس 
پلیس آگاهی خراسان رضوی( آغاز شد. طولی نکشید که کارآگاهان با 
استفاده از توان علمی و تخصصی به سرنخ هایی رسیدند که نشان 
می داد همسر مقتول از ماجرای جنایت اطالع دارد چرا که او وقتی 
خودروی خون آلود شوهرش را روز قبل از کشف جسد در کالنتری 
مشاهده کرد، بسیار خونسرد بود و عکس العملی ناشی از نگرانی از 

خود بروز نداد.
همین موضوع از دید کارآگاهان زبده آگاهی دور نماند. به همین دلیل 
با  را  مقتول  ساله   40 همسر  نژاد  احمدی  قاضی  دستور  با  کارآگاهان 
به  و  دادند  قرار  غیرمحسوس  ردیابی  و  بازجویی  مورد  فنی  شگردهای 
سرنخ هایی از یک قاتل با آرزوهای واهی و دور و دراز رسیدند. چرا که 
داد، جوان 27  نشان می  کارآگاهان  پلیسی  اقدامات  و  ارزنده  تجربیات 
ساله ای در ماجرای این جنایت وحشتناک نقش دارد. این در حالی بود 
که بررسی دوربین های معابر شهری هنگام رها کردن خودروی مقتول 
در یکی از کوچه های شهرک شهید رجایی نیز این فرضیه پلیسی را به 
اثبات می رساند. از سوی دیگر نیز تحقیقات غیرمحسوس از آشنایی یک 
جوان با مشخصات قاتل مد نظر پلیس با همسر مقتول حکایت داشت 
که از حدود دو سال قبل با ترفندی خاص خود را به همسر مقتول نزدیک 
کرده بود تا بتواند نقشه شوم خود را اجرا کند. بنابراین با صدور دستوری 
از سوی مقام قضایی، گروه زبده ای از کارآگاهان با استفاده از تجربیات 
کارآگاهی و راهنمایی های مستقیم سرهنگ غالمی ثانی )رئیس اداره 
جنایی آگاهی( و به سرپرستی سرهنگ کارآگاه ولی نجفی )افسر پرونده( 
وارد عمل شدند و این جوان را که دیگر هویتش برای پلیس لو رفته بود 
در یک عملیات هماهنگ و ضربتی به دام انداختند. متهم این پرونده 
جنایی که همه نقشه هایش را نقش بر آب می دید و اطمینان داشت 
که دیگر راه گریزی ندارد، قتل مرد پژوسوار را به گردن گرفت و گفت: می 
دانستم او بعدازظهرها مسافرکشی می کند چرا که از دو سال قبل به 

موقعیت اجتماعی او پی بردم.
روز حادثه نیز در پوشش مسافر به مکان های تردد او رفتم و خودرواش 
را به طور دربستی اجاره کردم اما گفتم یک کیسه بار گندم دارم که 
باید در صندوق عقب بگذاریم با این بهانه او را به خانه مجردی ام در 
شهرک شهید رجایی کشاندم و ابتدا با میله آهنی ضرباتی به سرش 
زدم سپس با سیم فلزی خفه اش کردم. متهم 27 ساله ادامه داد: چند 
ساعت جسد را در خانه گذاشتم چرا که همسایه روبه رویی به خاطر 
بی خوابی که به سرش زده بود هر چند دقیقه یک بار به داخل کوچه 
می آمد و من نمی توانستم جسد را بیرون ببرم! به گزارش خراسان، 
در حالی که بخش زیادی از اعترافات این متهم جوان با چگونگی وقوع 
جنایت مطابقت داشت اما کارآگاهان و قاضی پرونده یقین داشتند که 

او به تنهایی این قتل را انجام نداده است و همدست دیگری دارد.
کار  به  را  تخصصی  های  شیوه  دیگر  بار  کارآگاهان  دلیل  همین  به 
گرفتند و دریافتند که در روز حادثه برادر 23 ساله متهم به قتل نیز در 
آن »النه مجردی« حضور داشته است. این گونه بود که با هماهنگی 
قرار  بازجویی  مورد  و  دستگیرشد  نیز  متهم(  )برادر  یاسین  قضایی، 
گرفت. او که در ابتدا حتی حضورش در مشهد را انکار می کرد وقتی در 
برابر شواهد و دالیل مستند قرارگرفت به ناچار نقش خود در ارتکاب این 
جنایت وحشتناک را پذیرفت و پرده از راز هولناک دیگری نیز برداشت. 
او گفت: من و برادرم با کمک یکدیگر ضربات میله فلزی را زدیم و 
سپس دو نفری دو سر سیم را کشیدیم تا خفه شد. سپس جسد را 
به جاده خارج از شهرک شهید باهنر بردیم و در حاشیه جاده روستایی 
رها کردیم اما همسر مقتول، شوهرش را به خانه مجردی برادرم کشاند 

و بعد از آن که ما دست و پای شوهرش را بستیم از آن جا رفت و ...
گزارش خراسان حاکی است، وقتی همسر مقتول که به طور ویژه تحت 
نظر کارآگاهان بود، به نقش خودش در این جنایت فجیع اعتراف کرد، 
کارآگاهان با دستور قاضی احمدی نژاد، سراغ »سجاد-ی« )متهم اصلی( 

رفتند و دوباره او را در تنگنای سواالت فنی قرار دادند.
او که دیگر چاره ای جز بیان حقیقت نداشت گفت: از دو سال قبل 
وقتی فهمیدم »م-س« ثروت خوبی دارد دچار وسوسه های شیطانی 
شدم و نقشه های زیادی را برای تصاحب اموالش طرح کردم اما نقشه 
من زمانی وارد مرحله اجرا شد که متوجه شدم همسر مقتول نیز با 
خودروی مدل باال در تاکسی تلفنی کار می کند. به همین دلیل نقشه 
ای اساسی طرح کردم تا این که باالخره موفق شدم به عنوان مسافر 
سوار خودروی همسر مقتول شوم و این گونه باب آشنایی با او را باز 
کردم تا از این طریق به ثروت برسم و با توسل به راه های گوناگون 

باالخره بخشی از اموالش را تصاحب کنم!
این آشنایی را به هر طریق ممکن حفظ کردم وادامه دادم تا این که 
در نهایت تصمیم به قتل مرد پژوسوار گرفتم با خودم فکر می کردم 
بعد از مرگ »م-س« می توانم وارد زندگی زن 40 ساله شوم و بدین 
ترتیب مال و اموالش را به دست آورم چرا که تا زمانی که آن مرد زنده 
بود، کاری از دست من ساخته نبود! خالصه با ترفندی خاص از همسر 
»م-س« خواستم او را به بهانه رفتن نزد یک رمال کار کشته، به منزل 
مجردی ام بکشاند! او هم خواسته ام را پذیرفت و به بهانه گرفتن »دعا« 
برای فرزندش، سوار بر پژوی شوهرش شد و به خانه من آمد. من هم 
که از قبل همه نقشه را برنامه ریزی کرده بودم با این شگرد که شما 
برای سرقت به این جا آمده اید! باید با پلیس تماس بگیرم! »م-س« را 
به داخل خانه کشاندم! او هر چه می گفت به دنبال رمال می گردد! 
من توجهی نمی کردم! سپس به بهانه این که فرار نکند از برادرم کمک 

خواستم و با طناب دست و پاهایش را بستیم.
بعد به او گفتم هر چه پول و طال و کارت بانکی داری به من بده! او 
التماس می کرد که رهایش کنیم واو هر چه پول و طال بخواهیم به ما 
می دهد! ولی التماس هایش فایده ای نداشت! به او گفتم همسرت را به 
خانه بفرست تا پول و طال بیاورد! و با این بهانه همسر او را با خودروی 
بازگشتم!  رجایی  به شهرک شهید  و خودم  رساندم  خانه  به  خودش 
دقایقی بعد هم او را به قتل رساندیم و جسدش را سپیده دم در کنار 
جاده روستایی انداختیم. گوشی تلفن او را در پارک و خودرواش را در 
یکی از کوچه های شهرک شهید رجایی رها کردم تا سارقان آن را ببرند 

و پلیس دزدان را قاتل مرد پژوسوار بداند که این گونه نشد!
قاضی  با دستور  باره  این  بیشتر در  بنابر گزارش خراسان، تحقیقات 
احمدی نژاد و تالش بی وقفه کارآگاهان زیر نظر سرهنگ علی بهرامزاده 

)رئیس دایره قتل عمد آگاهی خراسان رضوی( همچنان ادامه دارد.
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دستگیری شکارچی غیرمجاز 
پرندگان در شهربابک

غیرمجاز  شکارچی  دستگیری  و  شناسایی  از  شهربابک  انتظامی  فرمانده 
پرندگان و کشف ۸ قطعه پرنده کمیاب در این شهرستان خبر داد.

با  گو  و  گفت  در  شهربابک  انتظامی  فرمانده  صیفوری  محسن  سرهنگ 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، گفت: ماموران پلیس 
امنیت عمومی شهرستان شهربابک با انجام کار های اطالعاتی، از تردد یک 
شکارچی غیرمجاز در سطح شهر به وسیله یک دستگاه خودروی سواری 

مطلع شدند و دستگیری وی را در دستور کار خود  قرار دادند.
او افزود: ماموران پلیس با تعقیب و مراقبت، خودروی مورد نظر را در سطح 
شهر توقیف و در بازرسی از آن، ۸ قطعه پرنده صید شده از نوع فاخته به 

همراه یک قبضه سالح کشف کردند.
با اشاره به معرفی فرد متخلف به مراجع قضایی بیان  سرهنگ صیفوری 
کرد: حیات وحش، شاهرگ حیات و باعث زیبایی طبیعت و حق طبیعی 
مردم است و حفظ آن واجب و هرگونه تجاوز به این حق، تجاوز به حقوق 
حفاظت  سازمان  همکاری  با  پلیس  رو  این  از  و  می شود  محسوب  مردم 

محیط زیست با شکارچیان غیرمجاز برخورد خواهد کرد.

 در تصادف محور بافت به کرمان 
پنج نفر کشته و مصدوم شدند

رییس اورژانس پیش بیمارستانی کرمان گفت: تصادف رانندگی محور بافت 
به کرمان، ۳ مصدوم و ۲ کشته برجای گذاشت.

مدیر حوادث  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رییس  ، سید محمد صابری، 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در حادثه برخورد ۲ خودروی پژو ۴۰۵ 
در محور بافت به کرمان) محدوده بهرامجرد( که شامگاه جمعه ۲۷ تیرماه 

رخ داد، ۳ نفر مصدوم و ۲ نفر کشته شدند. 
او افزود: ۳ تیم فوریت های پزشکی، بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی، ۳ 
مصدوم این حادثه رانندگی را که شامل ۲ کودک و یک زن بودند، با حال 

عمومی مساعد به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل کردند. 
صابری بیان کرد: متاسفانه در این حادثه، ۲ نفر، شامل یک کودک ۱۲ ساله 
و  یک  مرد ۴۵ ساله به علت شدت جراحات وارد شده در دم جان باختند.

طراحی کفش ورزشی با مکانیزم 
هیدرولیکی

با  ورزشی  کفش  ساخت  و  طراحی  به  موفق  بیرجند  محققان  دانشگاه   
مکانیزم هیدرولیکی و ثبت اختراع آن شدند. 

علمی گروه  پزشک،  عضو هیات  فرجاد  ایسنا، دکترسیدعباس  به گزارش 
علوم ورزشی دانشگاه بیرجند اقدام به ساخت نمونه اولیه کفش  ورزشی با 
مکانیزم هیدرولیکی کرد.   این کفش پس از انجام تست های آزمایشگاهی 
موفق به کسب گواهی ثبت اختراع از  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 

شد. 
دکتر فرجاد پزشک گفت: یکی از مهمترین موانع در خصوص هدایت افراد 
جامعه به سمت  ورزش و متعاقباً هدایت جامعه به سمت سالمتی، پویایی 
همه  برای  ورزشی  صرفه  به  و  مقرون  دسترس  در  امکانات  نبود  نشاط  و 
افراد جامعه است. از جمله اصلی ترین و ضروری ترین  تجهیزات ورزشی که 
هر فردی در هنگام ورزش باید تأکید ویژه ای روی انتخاب آن داشته  باشد، 
زمین  و  پا  رابط  مستقیم  بطور  ورزشی  است، چون کفش  ورزشی  کفش 
زمین  و  پا  بین  بدل شده  و  رد  بارهای  در  مهمی  نقش  و  می تواند  بوده 

داشته باشد. 
وی در مورد اهمیت نوع کفش اظهار کرد: اهمیت کفش هنگامی بیشتر 
می شود که افراد  بخواهند از آن به عنوان ابزاری برای پیاده روی های طوالنی 
مدت با هدف افزایش سالمت  قلبی عروقی، مفصلی و تناسب اندام استفاده 
کنند. در حال حاضر کفش های مختلف و  متنوعی برای هر سلیقه، هر 
سن و هر جنسی در بازار وجود دارند که می توانند نیازها را  برطرف کنند. 
با این حال نیاز افرادی که به قصد سالمت، پیاده روی و کاهش اضافه وزن 

 به دنبال کفش می گردند، کمی متفاوت است.
 عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند با اشاره به تصور رایج و موارد تبلیغاتی 
باشد  گونه ای  به  نباید  پیاده روی  کفش های  گفت:  کفش های  پیاده روی، 
که انرژی مصرفی طی راه رفتن  را کاهش دهد، بلکه برعکس باید موجب 
طریق  این  از  و  شود  درگیری  عضالنی  افزایش  و  مصرفی  انرژی  افزایش 
رسیدن به هدف های ذکر شده را تسهیل کند. از سویی  کاهش نیروهای 
نکات مهمی  از  راه رفتن یکی  اندام تحتانی طی  پا و مفاصل  بر  اعمالی 
به  مدت  طوالنی  پیاده روی  برای  کفش  انتخاب  هنگام  در  افراد  است  که 

دنبال آن هستند. 
وی هدف از ارائه ایده کفشی ورزشی با مکانیزم هیدرولیکی را تولید کفشی 
دانست که  بتواند در مقایسه با کفش های عادی مخصوص پیاده روی درگیر 
عضالت و انرژی مصرفی را  تا چندین برابر افزایش دهد و نیروهای اعمالی 

بر مفاصل را کاهش دهد. 

در هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر 
در  توانست  گهر سیرجان  فوتبال کشور، گل 
برد  پرگل ترین  به  بوشهر  شاهین  برابر  بازی 

فصلش تا اینجای کار دست پیدا کند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
چارچوب  در  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
برتر  لیگ  پنجم  و  بیست  هفته  رقابت های 
و  سیرجان  گهر  گل  تیم های  کشور،  فوتبال 
تماشاگر  از  خالی  استادیوم  در  البرز  شاهین 

امام علی )ع( سیرجان به مصاف هم رفتند. 
گل گهر در حالی در سیرجان میزبان شاهین 
بوشهر بود که هفته گذشته یکی از مهمترین 
هرچند  بود.  باخته  را  پیکان  برابر  مسابقاتش 
اشتباهات  اسیر  بازی  آن  در  شاگردان جاللی 
داوری شدند، اما شکست برابر یکی از رقیبان 
گل  تجربه  با  سرمربی  حتی  که  شد  باعث 
گهر دو روز به خاطر استعفا از تیم دور باشد. 
نپذیرفت  را  معلم  آقا  استعفای  اما  گهر،  گل 
کرد،  ایجاد  که  تغییراتی  با  بار  این  و جاللی 
توانست تیمی با انگیزه و تهاجمی را به میدان 
ارزش  با  پیروزی  یک  به  نهایت  در  و  بفرستد 

برابر رقیب قعر جدولی اش برسد.

سرمربی گل گهر سیرجان که به خاطر مثبت 
حضور  ورزشگاه  در  کرونایش  تست  شدن 
مجتبی  کردن  اضافه  با  آن  از  قبل  نداشت 
سرآسیایی و پیروز قربانی، کادرفنی را تقویت 
شدن  مثبت  دلیل  به  طرفی  از  بود.  کرده 
تست کرونای تعدادی از بازیکنان، چند نفر از 

بازی  برای  فضا  تا  رفتند  بیرون  اصلی  ترکیب 
باز  انگیزه زیادی داشتند،  بازیکنانی که  کردن 
شود. میالد کمندانی و سیداحمد موسوی که 
در نیم فصل به گل گهر آمده بودند در این 
بازی از ابتدا در ترکیب بودند و نمایش خوب و 

موثری در پیروزی تیمشان داشتند.

میالد  و  محمودآبادی  رضا  علیاری،  رضا 
فراهانی دیگر تغییرات گل گهر در بازی بودند. 
همان  از  گهر  گل  اولیه  ترکیب  حال  این  با 
به  را  کار  توانست  هجومی  بازی  یک  با  ابتدا 
سود خودش تمام کند. آن ها در ۵ دقیقه اول 
نقطه  روی  از  روح  زنده  تالش  با  گل  دو  بازی 
پنالتی و یونس شاکری مهاجم گلزن این تیم 
این  در  نیز  شاهین  هرچند  رساندند.  ثمر  به 
از  و یکی  بازی کرد  پروا  بی  و  تهاجمی  بازی 
اما گل سوم گل گهر در  گل ها را پاسخ داد، 
دقیقه ۱۳ بازی کار را در همان نیمه اول برای 

این تیم تمام کرد.
در دقیقه ۶۱ نیز گادوین منشا از روی نقطه 
پنالتی چهارمین گل را برای گل گهر به ثمر 

رساند.
و  یوسفی  حسن  کنار  در  ملک  حاج  حمید 
مهدی سیفی این دیدار را قضاوت کرد، حامد 
سیری داور چهارم و محمود رفیعی ناظر بازی 

بود. 
هم اکنون گل گهر سیرجان با انجام ۲۵ بازی 
پانزدهم جدول  رده ی  در  امتیاز   ۲۲ و کسب 

رده بندی قرار دارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف ۶۰ کیلوگرم 
شیشه از یک تانکر حمل سوخت در عملیات ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر خبر داد. سرهنگ موسی حسینی گفت: 
از ورود  اشرافیت اطالعاتی  با  بازرسی"مرصاد"  ایستگاه  ماموران 
این  در  و  شدند  مطلع  صنعتی  روانگردان  مواد  محموله  یک 
عبوری  خودرو های  کنترل  هنگام  مضاعف  هوشیاری  با  رابطه 

سوخت  حمل  تانکر  دستگاه  یک  محور"زاهدان-کرمان"به 
این  اینکه  به  با اشاره  او  مشکوک شده و آن را متوقف کردند. 
بود، تصریح کرد:  افغانستان عازم مرکز کشور  از کشور  خودرو 
ماموران در بازرسی تخصصی از این تانکر ۶۰ کیلوگرم شیشه 
که به صورت ماهرانه ای در چند قسمت آن جاساز شده بود، 

کشف کردند.

با اشاره به دستگیری راننده و معرفی وی  سرهنگ حسینی 
به مراجع قضایی بیان کرد: مواد روانگردان صنعتی هزاران برابر 
نسبت به موادمخدر سنتی مخرب و خطرناک تر هستند که در 
کنار تالش مضاعف پلیس برای مقابله با هرگونه ورود و توزیع 
این دسته مواد الزم است جوانان و سایر افراد جامعه با جدیت 

هرچه تمامتر از گرایش به هرگونه موادافیونی دوری کنند.

از کشف ۱۳۰ کیلو و  انتظامی شهرستان "کهنوج"  فرمانده 
۹۰۰ گرم تریاک از یک دستگاه خودرو پراید در عملیات شبانه 

پلیس این شهرستان خبر داد.
شبانه  مبارزه  راستای  در  گفت:  بهرامی  شاهپور  سرهنگ 
روزی با سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 

مقداری  انتقال  از  اطالعاتی  کار  انجام  با  کهنوج  شهرستان 
شهرستان  سپس  و  شهرستان  این  محدوده  از  موادمخدر 

فاریاب مطلع شدند.
با  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  ماموران  رابطه  این  افزود:در  او 
همکاری یگان امداد یک دستگاه خودروی پراید را در محدوده 

گردنه"کلکسورک"مشاهده و آن را متوقف کردند.
سرهنگ بهرامی با اشاره به اینکه رصد اطالعاتی و شناسایی 
در  کرد:  تصریح  بود،  آمیز  موفقیت  مواد  حامل  خودروی 
از این خودرو ۱۳۰ کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک کشف و  بازرسی 

یک قاچاقچی دستگیر شد.

پرگل ترین برد گل گهر طی حضورش در لیگ برتر

کشف ۶۰ کیلوگرم شیشه از تانکر حمل سوخت

کشف ۱۳۱ کیلوگرم تریاک درعملیات شبانه پلیس کهنوج

خبر

عنبرآباد  شهرستان  انتظامی  فرمانده  بیدشکی  محمود  سرهنگ 
گفت: در پی ارجاع پرونده ای به پلیس فتا شهرستان عنبرآباد مبنی 
در  موضوع  پیگیری  شهروند،  چند  از حساب  غیرمجاز  برداشت  بر 
دستورکار اداره مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتا شهرستان عنبرآباد 

قرار گرفت.
او افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد فردی از طریق ایجاد درگاه 
جعلی و فریب چند شهروند اقدام به خرید کارت شارژ از طریق رمز 
دوم کارت ها کرده و مبالغی را هم به کارت های مختلف انتقال داده 

است.
این مسئول انتظامی بیان کرد: در این رابطه کارشناسان پلیس فتا با 
انجام اقدامات پلیسی یک جوان ۱۸ ساله که اقدام به هک اطالعات 
حساب مالباختگان می کرد را شناسایی و وی را با هماهنگی قضایی 
دستگیر کردند که این فرد در مواجهه با مدارک و مستندات موجود 

به برداشت غیرمجاز از حساب مالباختگان اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد با بیان این که تحقیقات برای 
شناسایی سایر جرایم متهم ادامه دارد از شهروندان خواست: چنانچه 

اقدام به خرید اینترنتی شارژ سیم کارت های تلفن همراه می کنند 
حتما از هویت فروشگاه و گردانندگان آن اطمینان حاصل کرده و در 
هنگام ورود اطالعات کارت و حساب بانکی، مالحظات امنیتی الزم 

را رعایت کنند.
سرهنگ بیدشکی در پایان گفت: هموطنان می توانند از طریق راه 
ارتباطی سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir از 
از جرایم فضای  آخرین هشدار های سایبری و روش های پیشگیری 

مجازی مطلع شوند.

از کشف یک دستگاه  رفسنجان  انتظامی شهرستان  فرمانده 
موتوسیکلت سنگین قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال توسط 

ماموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.
سرهنگ محمدمهدی کریمی اظهار کرد: ماموران کالنتری ۱۲ 
دستگاه  یک  وجود  از  اطالعاتی  کار  یکسری  با  فرماندهی  این 

موتورسیکلت قاچاق در یک منزل مسکونی آگاهی یافتند.
او افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی 
از این محل یک دستگاه موتوسیکلت کیپس هزارو ۳۰۰ سی 
سی فاقد هرگونه اسناد و مدارک که به صورت قاچاق وارد شده 
بود را کشف کردند که ارزش آن توسط کارشناسان یک میلیارد 

ریال عالم شده است.
موتوسیکلت های  تردد  گفت:  رفسنجان  انتظامی  فرمانده 
از  را  بایدمجوز تردد  قانونی است و مالکان آن ها  سنگین غیر 
استفاده  به  موتور سواری مجاز  پیست  در  فقط  و  اخذ  پلیس 

هستند.

دستگیری عامل هک و برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان

توقیف موتورسنگین غیرمجاز به ارزش یک میلیارد ریال در رفسنجان



یکشنبه 29 تیرماه 27/1399 ذی القعده 1441/ 19 جوالی  2020/سال بیست و پنجم شماره 3242 خبری. تحلیلی با زمینه فرهنگی. اجتماعی. ورزشی
 موسس و ناظر کیفی : یحیی فتح نجات      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد فتح نجات        مدیر داخلی: عفت حمیدی          سرپرست خبرنگاران: هما حجازی

سردبیر: مهدیه السادات میرمهدی حسینی       دبیر سرویس ورزشی: امید سالجقه         صفحه آرا: نرگس بامری                مدیر سازمان آگهی ها: محبوبه امامی صدر
نشانی: كرمان ـ میدان امام حسین )ع( ـ ابتدای بلوار باستانی پاریزی ـ بعد از اداره زمین شناسی جنوب خاوری ـ نرسیده به تاالر مهر

www. KERMANEMROOZ .com نشانی سایت رسمی كرمان امروز:
KM3127795@ yahoo.com نشانی ایمیل كرمان امروز:

زار
اف

رم 
نــ

ود 
انل

د
ما:

شــ
اه 

مر
 ه

فن
تل

روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

از سوی بازرس کل استان تشریح شد:

آخرین وضعیت پرونده های فساد شهرداری نجف شهر سیرجان
 بیمه دانا و بخشدار سابق ماهان

چگونه با بیماران پارانویید رفتار کنیم؟ 

بازرس کل استان کرمان گفت: بازرسی کل استان 
کرمان به طور متوسط به صورت ساالنه بالغ بر ۲۸۵۰ 

فقره شکوائیه موردی را بررسی و رسیدگی می کند.
"احمد آبیار" در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد 
اساسی،  قانون   ۱۷۴ ماده  طبق  افزود:  سازمان  این 
نظارت بر حسن جریان امور، و اجرای صحیح قوانین و 
مقررات در دستگاه های اداری کشور بر عهده سازمان 
سازمان  این  و  است  گذاشته شده  بازرسی کل کشور 
به  را  خود  نظارتی  و  بازرسی  وظایف  قانون  براساس 
صورت نظارت مستمر، فوق العاده و موردی انجام می 

دهد.
وی خاطرنشان کرد: هرساله بر اساس توان و سرانه 
بازرسی  سازمان  ریاست  های  بخشنامه  طبق  ابالغی 
برنامه های بازرسی مستمر از دستگاه های اجرایی بنا 
به فراخور موضوعات روز جامعه تعریف و براساس برنامه 
ریزی های انجام شده این نحوه بازرسی  انجام می شود 
که به طور متوسط هر ساله بالغ بر ۴۰ بازرسی مستمر 
و همچنین  گیرد  می  اجرایی صورت  های  از دستگاه 
اطالعیه  و  اخبار  حسب  موردی  نظارت  خصوص  در 
و  تشکی  موردی  های  پرونده  واصله  های  شکوائیه  و 

موضوعات مورد رصد و بازرسی قرار می گیرد.
هر  متوسط  طور  به  که  مطلب  این  به  اشاره  با  وی 
سال بالغ بر ۱۵۰ پرونده موردی در بازرسی کل استان 
کرمان مورد گزارش قرار می گیرد، ادامه داد: در رابطه 

با نظارت فوق العاده حسب االمر مقام معظم رهبری و 
دستور ریاست قوه قضائیه و یا ریاست سازمان بازرسی، 
انجام  استان  توسط  و  ابالغ  العاده  فوق  های  بازرسی 
می شود که از این جمله می توان به موضوع بازرسی 
فوق العاده که به صورت ملی در سراسر کشور در سال 
تخریب  بروز  عوامل  و  علل  بررسی  موضوع  با  گذشته 

ناشی از سیل انجام شد، اشاره کرد.
در  گفت:  کرمان  استان  بازرسی  سازمان  مدیرکل 
ساله  هر  متوسط  طور  به  کرمان  استان  کل  بازرسی 
نیز مورد بررسی  بالغ بر ۲۸۵۰ فقره شکوائیه موردی 
اجرای  از  حاصله  برکات  و  گیرد  می  قرار  رسیدگی  و 
وصول  به  منجر  که  است  هایی  اثربخشی  وظایف  این 
مطالبات دولتی، استرداد اموال دولتی و همچنین کوتاه 

کردن دست سودجویان از بیت المال می شود.
آبیار اظهار کرد: موضوعات نظارت و بازرسی بر اساس 
کلی  عملکرد  تحلیل  و  تجزیه  و  ها  آسیب  شناسایی 
ستاد  به  واصله  اخبار  همچنین  و  مدیران  و  دستگاه 
و  شود  می  تدوین  و  تهیه  استان  کل  بازرسی  خبری 
در همین راستا تکالیف قانونی در ماده ۲ قانون تشکیل 
البته  است؛  بازرسی کل کشور مشخص شده  سازمان 
استفاده از بانک اطالعات و نظرات کارشناسان صاحب 
از  دستگاهی  درون  نظارتی  واحدهای  جمله  از  نظر 

ابزارهایی است که در این تصمیم اثرگذار می باشند.
بازرس کل استان کرمان در بخش دیگری از صحبت 

های خود به مهمترین پرونده های مطروحه در اداره 
کل بازرسی استان کرمان اشاره کرد و گفت: در راستای 
بازرسی های این بازرسی در سنوات هدف پرونده ای 
مربوط به شهرداری نجف شهر سیرجان تشکیل شده که 
در این خصوص شهردار، رئیس شورای شهر، کارپرداز و 
مدیردفار آن شهرداری به جرم های اختالس، سرقت و 
معاونت در اختالس جمعا به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال 

به دادسرای عمومی و انقالب کرمان معرفی شدند.
نیز  کرمان  شعبه  دانا،  بیمه  شرکت  پرونده  به  آبیار 
این  عملکرد  بررسی  راستای  در  کرد:  بیان  و  اشاره 
شرکت، حول محوریت انعقاد قرارداد با شرکت کرمان 
از  ریال  میلیارد   ۲۵۰ قریب  که  شد  مشخص  موتور 
حق بیمه نامه های صادره به حساب شخصی نماینده 
به کشور  واریز شده و جهت سرمایه گذاری  بیمه  آن 
دادسرای  به  مراتب  لذا  است  شده  منتقل  گرجستان 
در  دخیل  عوامل  و  اعالم  کرمان  انقالب  و  عمومی 

موضوع بازداشت شدند.
با   : کرد  اظهار  نیز  دیگری  پرونده  تشریح  در  وی 
انار(  )فرماندار  ماهان  سابق  بخشدار  عملکرد  بررسی 
دهیار  همراه  به  فرد  این  پرونده  این  در  مشخص شد 
لنگر به دلیل اختالس به ترتیب مبالغ یک میلیارد و 
۴۵۰ میلیون ریال و دو میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال به 

دادسرای عمومی و انقالب کرمان معرفی شدند.
آبیار خاطرنشان کرد: مهمترین اقدامات برای مبارزه 

بهتر با فساد و کاهش حداقلی آن این است که ضمن 
قضایی،  مراجع  در  ها  پرونده  دادرسی  اطاله  کاهش 
ایجاد ارتباط بیشتر با قضات و بازرسان، ایجاد عدالت 
روحیه  افزایش  و  ها  استان  ارشد  مدیران  در  خواهی 
نظارت پذیری آنان و شناسایی و حذف قوانین مزاحم 
در مباحث مختلف مد نظر قرار گیرد و در جهت رفع 

تنگناها تالش شود.
از  دیگری  بخش  در  کرمان  استان  کل  بازرس 
بیانیه گام دوم انقالب گفت:  با اشاره به  سخنان خود 
دوم ضمن  گام  بیانیه  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
برشمردن برخی نقاط قوت در مسیر انقالب اسالمی راه 
حل هایی را برای رفع نواقص بیان کردند که جهت رفع 
نواقص بیان شده نقش و جایگاه دستگاه های نظارتی 
از جمله سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وظایف 

ذاتی آن از همیت ویژه ای برخوردار است.
آبیار ادامه داد: رهبر معظم انقالب اسالمی در بیانیه 
ای که برای ورود انقالب به پنجمین دهه حیات خود 
صادر کرده اند بخش مهمی را به مبارزه با فساد، بی 
در  له  معظم  و  اند  داده  اختصاص  تبعیض  و  عدالتی 
این بیانیه یکی از مهمترین عیوب در بخش اقتصادی 
و حتی مسرفانه در بخش  زائد  "وجود هزینه های  را 
بخش  در  همچنین  و  اند  دانسته  حکومتی"  های 
دیگری از این بیانیه آمده است "دستگاه های نظارتی 
و دولتی باید با قاطعیت و حساسیت از تشکیل نطفه 

فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند" که برای 
و  نقش  عیوب،  و  ها  دغدغه  این  رساندن  حداقل  به 
جایگاه سازمان بازرسی و واحدهای زیرمجموعه آن در 
پیشگیری و شناسایی متخلفین نسبت به سایر دستگاه 

های نظارتی دو چندان می باشد.
وی افزود: هر چند در سال های اخیر سازمان های 
امکانات  طبق  خود  ذاتی  وظایف  به  توجه  با  بازرسی 
با  مقابله  و  پیشگیری  در  را  زیادی  اقدامات  موجود، 
فساد انجام داده اند اما مکفی نبوده که در این زمینه 
باید یک تحول ایجاد شود که در مرحله اول بایستی 
شکاف های موجود نظیر کاهش اطاله دادرسی پرونده 
و  با قضات  بیشتر  ارتباط  ایجاد  مراجع قضایی،  ها در 
بازرسان، ایجاد عدالت خواهی در مدیران ارشد استان 
ها و افزایش روحیه نظارت پذیری آنان، ارتقاء به سطح 
دانس مدیریتی بازرسان و قضات، تعامل با دستگاه های 
اجرایی مشمول بازرسی جهت اعمال نظارت و سرعت 
بخشیدن به اهداف دستگاه و شناسایی و حذف قوانین 
ادامه  در  تا  شود  برطرف  مختلف  مباحث  در  مزاحم 
بتوان با رفع ایرادات، اقدامات و پیگیری های موثرتری 

توسط سازمان انجام داد.
بازرس کل استان کرمان خاطرنشان کرد: حذف فساد 
اداری از کشور نیاز به عزم ملی، همه جانبه و قاطع دارد 
و این نیز مسیر نمی شود تا وحدت و اقتدار بین زنجیره 

فعالیت دستگاه های متولی ایجاد شود.

سرویس اجتماعی کرمان امروز

بیماران  برابر  در  این که  به  اشاره  با  روانشناس  یک 
پارانویید باید نکاتی را مدنظر داشت، گفت: سعی نکنید 
رفتار آن ها را تغییر دهید چراکه این کار تقریباً غیرممکن 

است، سعی کنید ارتباطتان با بیمار را نزدیک تر کنید.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، لیال 
میررضایی  با اشاره به این که پارانویا همان بیماری است 
که بیشتر افراد آن را با نام بدبینی و سوءظن می شناسند 
که یک تفکر غلط است که در ذهن بسیاری از افراد جا 
این  عالئم  جزء  سوءظن  و  بدبینی  کرد:  اظهار  اُفتاده، 
قرار  شخصیتی  اختالالت  زیرمجموعه  و  است  بیماری 
می گیرد و با اینکه بیمار پارانویا نقاط مشترکی با بیمار 
اسکیزوفرنی دارد، ولی از خیلی جهات با یکدیگر تفاوت 

دارند.
وی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر بسیاری از افراد 
زندگی مشترک خود را به دلیل ابتالی یکی از زوجین به 
پارانویا از دست می دهند و مجبور به جدایی می شوند، 
البته باید دقت کرد که هر نوع بدبینی و بدگمانی پارانویا 
با  را  سوءظن  و  گمان  و  شک  هرگونه  نباید  و  نیست 

پارانویا یکی دانست.
میررضایی با اشاره به این که این بیماری در بسیاری 
رعایت  با  می تواند  فرد  و  است  درمان  قابل  اوقات  از 
ادامه  خود  معمولی  زندگی  به  رفتاری  اصول  یک سری 
دهد، عنوان کرد: بیماری پارانویا از زمان قبل از بقراط 
در یونان وجود داشته، ولی با این نام شناخته نمی شده 

و اغلب این بیماری را نوعی دیوانگی می دانستند.

این روانشناس با اشاره به این که ویژگی اصلی بیماری 
پارانویا یا بیماران مبتال به اختالل شخصیت بدگمانی، 
کرد:  بیان  است،  افراد  همه  به  بی اعتمادی  و  شک 
خشمگین  مواقع  بیشتر  در  بیماری  این  به  مبتالیان 
هستند و نسبت به دیگران دشمنی دارند، آن ها به هر 
بهانه ای دعوا و مرافعه راه می اندازند و به بقیه به ویژه 

همسر خود سوءظن دارند.
تصور  مواقع  اغلب  پارانویا  به  مبتال  افراد  افزود:  وی 
آن ها  با  شخصی  یا  هستند  تعقیب  تحت  می کنند 
دشمنی دارد و آن ها را مسموم یا بیمار کرده است، در 
بعضی موارد، فرد دچار این توهم می شود که دارای یک 
یکسری  توسط  که  برگزیده خداست  یا  ماورایی  قدرت 

نیرو های خارجی کنترل می شود.
با اشاره به این که هنوز هیچ دلیل و علت  میررضایی 
قطعی برای این بیماری مشخص نشده، اما نقش ژنتیک 
و وراثت را نمی توان نادیده گرفت، بیان کرد: تحقیقات 
یک  دوقلو های  یکی از  وقتی  که  داده  نشان  متعددی 
عالئم  اسکیزوفرنی،  بیماری  به  مبتال  همسان  تخمکی 
پارانویا دارند، دیگری هم به این بیماری مبتال می شود.

متهم  که  ژنتیک  عالوه بر  داد:  ادامه  روانشناس  این 
دارو های  مصرف  می آید،  شمار  به  بیماری  این  اصلی 
ُجوانا،  ماری  روان گردان،  قرص های  آمفتامین،  حاوی 
بیماری  این  به  ابتال  در  هم  این ها  امثال  و  کوکائین 
تأثیرگذار است، از دیگر عواملی که برای علت بیماری 

پارانویا ذکر شده استرس و نگرانی است.
کرده  ثابت  تحقیقات  بعضی از  این که  به  اشاره  با  وی 
رفتار  باشد  فشار  تحت  و  سخت  شرایط  در  فرد  وقتی 
پارانویاگونه انجام می دهد، عنوان کرد: این رفتار می تواند 
باشد،  زندگی  فشار های  و  سختی  به  نسبت  واکنشی 
گروه های  بیشتر  در  پارانویا  بیماری  تحقیقات  بنابراین 

اقلیت، مهاجران، اسیران و زندانیان شایع است.

شنیدن  دیداری،  توهم های  کرد:  بیان  میررضایی 
صدا های غیرواقعی، کژانگاری، مانند گمان اشتباه مبنی 
بر اینکه همکار شما می خواهد شما را مسموم یا صدای 
شما را ضبط کند، بیزاری، خشم، گوشه گیری، خشونت، 
دشواری های گفتاری، رئیس وار رفتار کردن و اندیشه و 

ُکنش خودکشی ازجمله عالئم این بیماری است.
این روانشناس با اشاره به این که هنوز علت قطعی ابتال 
به این بیماری مشخص نشده بنابراین درمان قطعی هم 
کلی  به طور  کرد:  بیان  نشده،  تعیین  بیماری  این  برای 
بخش  دو  به  را می توان  بیماری  این  درمانی  شیوه های 
درحالی  این  کرد،  تقسیم  درمانی  روان  و  درمانی  دارو 
بیمار  که  معتقدند  پارانویا  به  مبتالیان  اغلب  که  است 
نزد  می شوند  حاضر  کمتر  خاطر  همین  به  نیستند، 

درمانگر بروند.
با  بیمار  دارودرمانی  بخش  در  این که  بیان  با  وی 
تسکین  دیازپام  مثل  آرام بخش  دارو های  از  استفاده 

پیدا می کند، اظهار کرد: البته در برخی مواقع دارو های 
ضد روان پریشی برای فرد تجویز می شود که بستگی به 

تشخیص پزشک و حد و اندازه بیماری فرد دارد.
میررضایی با اشاره به این که خیلی از بیماران پارانویید 
تحت روش دارو درمانی هستند، بیان کرد: روش روان 
است،  موفق تر  درمانی  دارو  از  مواقع  اغلب  در  درمانی 
می کند  تالش  چیز  هر  بیش از  درمانگر  روش  این  در 
و  رفع  بیمار  سوءظن های  و  شک  و  حساسیت ها  تا 

توانایی های اجتماعی فرد نیز تقویت شود.
این روانشناس ادامه داد: در این روش درمانی درمانگر 
باید صبر و حوصله فراوانی داشته باشد چراکه معموالً 
بسیار  کار  بیماران  از  دسته  این  با  داشتن  کار  و  سر 
سختی است، آن ها بسیار زودرنج هستند، رفتار خصمانه 
و تندی دارند و به سرعت عصبانی می شوند، درمانگر در 
روش روان درمانی ابتدا تالش می کند شک و بدگمانی 
آرامش  تمرین های  انجام  با  آن  پس از  و  دور  فرد  از  را 

بخش او را از حالت انزوا و گوشه گیری خالص کند.
روش  در  درمانگر  تأثیرگذار  نقش  به  اشاره  با  وی 
تأثیرگذارند  بسیار  هم  بیمار  خانواده  گفت:  درمانی، 
طوری که امروز یکی از روش های درمانی پارانویا خانواده 
درمانی است، به این معنی که آن ها می توانند با آموزش 
دیدن درخصوص برخورد با بیماران و کمک به آن ها بر 
سیر بهبودی بیمار تأثیر بسزایی داشته، با اینکه پارانویا 
بیماری است که فرد را تا آخر عمر درگیر می کند، ولی 
با اجرای پروسه های درمانی به موقع و درست می توان 

این بیماری را مدیریت و کنترل کرد.
چگونه با بیماران پارانویید رفتار کنیم؟

میررضایی با اشاره به این که در برابر بیماران پارانویید 
باید نکاتی را مدنظر داشت، عنوان کرد: سعی نکنید رفتار 
غیرممکن  تقریباً  کار  این  چراکه  دهید  تغییر  را  آن ها 
با بیمار را نزدیک تر کنید  ارتباطتان  است، سعی کنید 
تا از شما راضی باشد، ولی هرگز بر سوءظن هایش صحه 
نگذارید و در این بحث ها اصال شرکت نکنید، هنگامی 
که بیمار سوءظن نسبت به همسرش پیداکرده، مواظب 
باشید تا از همسر او جانبداری نکنید، این کار باعث به 
وجود آمدن پیش فرض های جدید در او شده و ممکن 
است فکر کند شما با همسرش ارتباط دارید و به شما 
هم بدگمان شود، هرچه اختالل پارانویید شدیدتر باشد، 
بیماران  گونه  این  در  خشونت  به  زدن  دست  احتمال 
پزشک  از  باید  حتماً  مواقع  این  در  که  می شود  بیشتر 

کمک بخواهیم.
انتظار  آن ها  از  این که  به  اشاره  با  روانشناس  این 
روابط عاطفی نداشته باشید، برقراری این رابطه تقریباً 
از  جلوگیری  برای  است  بهتر  افزود:  است،  غیرممکن 
او  از  که  گاهی  بیمار،  آمدن  بار  طلبکار  یا  لوس شدن 

ناراحت هستیم، او را با محرومیت مواجه کنیم.
منبع: ایسنا


