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فروشندگان پرندگان شکاری در فضای مجازی 
دستگیر می شوند
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مدیرکل کمیته امداد کرمان خبر داد:

اختصاص بسته  تشویقی 

کارفرمایان درصورت به 

 اشتغالزایی برای مددجویان

نوشتاری درباره 

سيمين بهبهانی

 نيمای غزل

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان اعالم کرد:
ممنوعيت برگزاری همایش 

و گردهمایی در کرمان

کرمان و تصمیم عجیب مسئوالن ارشد درباره ادامه فعالیت تاالرها؛ کرونا در استان  گزارش »کرمان امروز« از وضعیت قرمز 

تعجب مردم از تعطيل نشدن تاالرها در وضعيت قرمز !

متن کامل در صفحه سوم

   تدارکات عروسی و عزا در روزهای اخیر استان کرمان را در وضعیت قرمز کرونایی قرار داد و آنگونه که مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کرمان می گویند  دروضعیت مناسبی قرار 
نداریم. این اخبار نگران کننده در حالی عنوان می شود که استاندار کرمان علنا تعطیلی تاالرها را در این موقعیت چندان ضروری ندانسته و گفته است؛ »اگر مطمئن باشیم بستن تاالرها اثر 
مثبت دارد شک نداشته باشید این کار را انجام می دهیم اما تردید داریم اثر مثبت داشته باشد« این تناقض بین وضعیت قرمز کرونا و وضعیت سبز تاالرها این روزها بسیاری از مردم را 

متعجب ساخته است و...

6

ایران در حال حرکت 

به سمت ایمنی جمعی کرونا

متن در صفحه هشتم

روایت »کرمان امروز« از سخنان اخیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

کمتر از 5 درصد از تخت های 
آی سی یو استان خالی است

  ۸۰ درصد افزایش شیوع بیماری کرونا ناشی از تجمعاتی نظیر
     مراسم های عزا، عروسی و… است

  در صورتی که با افزایش مراجعان مواجه شویم رسیدگی به درستی 
    انجام نخواهد شد و در نهایت مرگ و میر افزایش می یابد
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اخبار استان

خبر
مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان:

اولویت اصلی اقتصاد کشور، جایگزینی 

درآمدهای نفتی با مالیات است

و  نفتی  درآمدهای  کاهش  گفت:  کرمان  استان  محاسبات  دیوان  مدیرکل 
جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی از اولویت ها و سیاست های اقتصادی کشور 

است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، مسعود کاشی ، 
مدیر کل دیوان محاسبات کرمان در نشست با مدیر کل امور مالیاتی استان اظهار 
کرد: اگر مالیات به نحو صحیح وصول شود، جایگزین بسیار خوبی برای درآمدهای 

نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
وی کمک به وصول به موقع ، صحیح و قانونی درآمدهای عمومی دولت در بحث 
مالیات را از وظایف دیوان محاسبات دانست و گفت : در این زمینه مهم ترین 
هدف امور مالیاتی نیز باید تحقق درآمدهای مالیاتی استان با محوریت قانون 

باشد.
به  آن  اتصال  و  درمانی  مراکز  و  پزشکان  کارتخوان  نصب  ضرورت  به  کاشی 
سامانه فروشگاهی سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و افزود : امور مالیاتی استان 
با در اختیار داشتن سامانه های اطالعاتی جامع در راستای ایجاد عدالت مالیاتی، 

اطالعات شفاف مالی و درآمدی افراد را می تواند شناسایی و رصد  کند.
وی بر حمایت دیوان محاسبات استان از جایگزینی توافق با مودیان با تشخیص 
علی الراس مالیات تاکید کرد وگفت : مالیات باید به گونه ای وصول شود که 
هزینه های وصول آن کمتر شود و در این خصوص توافق و تفاهم بهترین راه 

وصول مالیات است .
محاسبات  دیوان  حسابرسان  نظارت  کرمان  استان  محاسبات  دیوان  مدیرکل 
مستقر در امور مالیاتی بر اجرای درست ماده 169 قانون مالیات های مستقیم 
را مهم برشمرد و تصریح کرد: بر این اساس دستگاههای اجرایی به منظور ایجاد 
شفافیت در فعالیت های اقتصادی ، موظفند نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در 

زمینه ارسال فهرست معامالت فصلی خود در موعد مقرر اقدام نمایند.
در ادامه این نشست ، مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان ضمن ارایه گزارشی از 
عملکرد اداره کل امور مالیاتی ، گفت: در سال 98 به رغم تمامی مشکالت موجود 
و کمبود نیروی انسانی، مجموعه مالیاتی استان توانست به تمامی اهداف خود 
دست یابد که این نشان از تالش و کوشش متعهدانه کارکنان مالیاتی استان دارد.
سلمانی تبدیل درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع ثابت درآمدی باتوجه به 
شرایط تحریم مورد تأکید قرارداد و افزود : با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی، 
در راستای تحقق درآمدهای مالیاتی استان در سال 99، وصول بدهی های معوقه 

مالیاتی و شناسایی منابع جدید موردتوجه قرار گرفته است.
این مقام مسئول در پایان خواستار تقویت همکاری تمامی دستگاه های اجرایی و 
نظارتی با امور مالیاتی استان به منظور مقابله با فرار مالیاتی و تسهیل امر وصول 

مالیات شد.

اجرای 119 پروژه گردشگری در کرمان 
 

استان کرمان گفت:  و صنایع دستی  فرهنگی، گردشگری  میراث  مدیرکل 
عملیات اجرایی 119 پروژه گردشگری در دولت تدبیر و امید در این استان 

آغاز شده که میانگین پیشرفت فیزیکی این طرح ها ۴۴ درصد است.
فریدون فعالی در جمع خبرنگاران افزود: سال گذشته برای ٥٣ پروژه با حجم 
سرمایه گذاری ۲ هزار و 88۰ میلیارد ریال موافقت اصولی صادر شده که از 
این تعداد ۲۰ پروژه با حجم سرمایه گذاری ۲٥۰ میلیارد ریال در حال احداث 
است و 1۴ پروژه هم در مرحله دریافت زمین و مابقی در مرحله دریافت 

مجوزهای الزم هستند.
وی بیان کرد: همچنین در سه ماه ابتدای سال جاری برای 9 پروژه با حجم 
سرمایه گذاری 6٣۰ میلیارد ریال موافقت اصولی صادر شده که از این تعداد 
هشت پروژه با حجم سرمایه گذاری ۲8۰ میلیارد ریال در حال ساخت و یک 

پروژه دیگر نیز در مرحله دریافت زمین است.
اظهار  کرمان  استان  و صنایع دستی  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
داشت: این پروژه ها شامل اقامتگاه بومگردی، هتل، مهمانپذیر، مجتمع های 
تفریحی و پذیرایی و غیره است که توسط بخش خصوصی و با حمایت این 

اداره کل اجرا می شود.
وی ادامه داد: امیدواریم با همکاری و همراهی تمام فعاالن اقتصادی استان 
و سرمایه گذاران بتوانیم در سال جهش تولید مسیر سرمایه گذاری  در حوزه 

گردشگری را هموارتر سازیم.
اندک در صنعت گردشگری می  با سرمایه های  امروز  اینکه  بیان  با  فعالی 
توان به رونق اقتصادی زیادی دست یافت، تصریح کرد: چنانچه ظرفیت های 
گردشگری استان کرمان از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شود و سرمایه گذاری 
الزم در تامین زیرساخت ها فراهم آید آنگاه گردشگری به اقتصاد زودبازده 

مبدل خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از مهمترین مسائل پیش روی کشور 
ایجاد شغل است، تاکید کرد: کارآفرینی، اشتغال سریع و درآمد زیاد از ویژگی 
صنعت گردشگری است که امیدواریم با رفع محدودیت ها که براثر کرونا به 
وجود آمده و اتخاذ تصمیم هایی برای استفاده بیشتر از حضور گردشگران به 

اشتغالزایی بیشتر در این حوزه دست یابیم.

والدین از واکسیناسیون کودکان در روزهای 

کرونایی غافل نشوند
 

رییس شبکه بهداشت شهرستان کهنوج بر لزوم اهمیت انجام واکسیناسیون 
کودکان طبق برنامه زمان بندی در روزهای کرونایی تاکید کرد. 

دکتر»سعید امیری نسب« در گفت و گو با ایسنا گفت:در شرایطی که ویروس 
واکسیناسیون کودکان غفلت شود  به  نسبت  پاندمیک شده چنانچه  کرونا 
بیماری هایی که تا مرحله ریشه کنی پیش رفته اند دوباره در جامعه فراگیر 

می شود. 
وی با اشاره به قدمت 8۰ ساله واکسیناسیون در ایران اظهار کرد: کودکان 
از بدو تولد تا شش سالگی طبق الگوی مشخص و برای مصونیت در برابر ده 

بیماری واکسینه می شوند.
رییس مرکز بهداشت شهرستان کهنوج همکاری خانواده ها و فرهنگ سازی 
را در پوشش 9٥ درصدی اجرای طرح  واکسیناسیون کودکان موثر عنوان 
کرد و افزود: طی 1٥ سال گذشته پوشش واکسیناسیون حدود 9٥ درصد 
بوده که یکی از دالیل آن همکاری خانواده ها و فرهنگ سازی در این زمینه 
دیفتری،  بیماری های  علیه  کودکان  همه  کرد:  اظهار  نسب  امیری  است. 
سیاه سرفه، کزاز، فلج اطفال، سرخک، سرخجه، اوریون، سل، هپاتیت B و 

هموفیلوس آنفلوانزای تیپ B واکسینه می شوند.
وی گفت: بیماری های سرخک و سرخجه مادرزادی، کزاز نوزادی در مرحله 
حذف قرار دارند. امیری نسب واکسیناسیون کودکان را در روزهایی کرونایی 
یادآور شد و افزود: در شرایطی که ویروس کرونا پاندمیک شده چنانچه نسبت 
به واکسیناسیون غفلت شود بیماری هایی که تا مرحله ریشه کنی پیش رفته 
اند دوباره در جامعه فراگیر می شود.  رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
بندی  زمان  برای کودکان طبق  واکسیناسیون  بر عملیات  تاکید  با  کهنوج 
اعالم شده، اظهار کرد: والدین برای تضمین سالمتی فرزندان خود نسبت به 

واکسیناسیون به موقع آنها اقدام کنند.

به  خطاب  کرمان  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
و  کل  میش،  قوچ،  راس  هر  شکار  برای  گفت:  شکارچیان 
بز نر ۲٥ میلیون تومان و برای هر گونه شکار ماده این نوع 
حیوانات ۷٥ میلیون تومان جریمه برای شکارچیان در نظر 
گرفته شده است ضمن آنکه شکارچیان باید بدانند باتوجه 
به چابک سازی یگان حفاظت محیط زیست استان حتما در 

چنگال قانون گرفتار خواهند شد.
»مرجان شاکری« در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مناطق 
مدیریت  تحت  مناطق  گفت:  کرمان  استان  شده  حفاظت 
استان  از سطح  سازمان حفاظت محیط زیست 11 درصد 
کرمان را تشکیل می دهند که شامل؛ پارک ملی خبر، یک 
اثر طبیعی ملی سیرچ، ۴ پناهگاه حیات وحش، 11 منطقه 
قرق  منطقه  یک  و  ممنوع  شکار  منطقه   ۴ شده،  حفاظت 

شده است.
سطح  در  شکارچیان  تعداد  افزایش  دالیل  تبیین  به  وی 
اقتصادی  شرایط  به  باتوجه  کرد:  اظهار  و  پرداخت  استان 
این  منکر  و  هستند  ارزان  گوشت  تامین  دنبال  به  مردم 
که افرادی برای تفریح به شکار می روند نیستیم ولی اکثر 
شکارچیانی که اکنون دستگیر می شوند بیشتر انگیزه مادی 
گوشت  تامین  یا  گوشت  فروش  برای  افراد  این  که  دارند 

خانواده دست به شکار غیرمجاز می زنند.
به  خطاب  کرمان  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
و  کل  میش،  قوچ،  راس  هر  شکار  برای  گفت:  شکارچیان 
بز نر ۲٥ میلیون تومان و برای هر گونه شکار ماده این نوع 
حیوانات ۷٥ میلیون تومان جریمه برای شکارچیان در نظر 
گرفته شده است ضمن آنکه شکارچیان باید بدانند باتوجه 

به چابک سازی یگان حفاظت محیط زیست استان حتما در 
چنگال قانون گرفتار خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تعداد شکارچیان غیرمجاز 
که  شد  مدعی  نمی توان  کرد:  عنوان  است؟،  شده   زیاد 
اما  بوده اند  تفنگ ها  و  افراد  این  زیرا  شده  زیاد  شکارچی 
برای  اکنون  اما  باشد  زیاد شده  غیرمجاز  اسلحه های  شاید 

شکار دلیل دارند و آن دلیل معیشت است.
وحش  حیات  خاص  گونه های  قاچاق  با  رابطه  در  شاکری 
خاص  های  گونه  قاچاق  از  مواردی  گفت:  ایسنا  به  استان 
امسال  اول  که  طوری  به  داشتیم  استان  در  وحش  حیات 
که  داشتیم  پرنده شکاری  قاچاق  زمینه  در  پرونده  دو  نیز 

قاچاقچیان دستگیر و تحویل دستگاه قضا شدند.
های  گونه  قاچاقچیان  تقریبا  داد:  ادامه  مسئول  مقام  این 
حیات وحش در استان کرمان غیربومی بوده و از استان های 
دیگر می باشند ضمن آنکه عده ای نیز در شمال استان اقدام 
به خرید و فروش پرنده های شکاری در فضاهای مجازی می 
کردند که با هوشیاری یگان حفاظت محیط زیست این افراد 

نیز دستگیر شدند.
داد:  ادامه  کرمان  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
باتوجه به شیوع کرونا حضور شکارچیان در مناطق حفاظتی 
کمتر بود ضمن آنکه امسال شاهدیم که دوقلوزایی در بین 
وحش  حیات  جمعیت  و  است  افتاده  اتفاق  وحش  حیات 

استان کرمان افزایش پیدا کرده است.
وی از حضور بخش خصوصی در راستای حفظ حیات وحش 
سخن به میان آورد و اظهار کرد: هر جا که بخش خصوصی، 
آمده اند؛  زیست  به کمک حفاظت محیط  مردم  و  سمن ها 

در  که  است  گفتنی  است  بهتر حفظ شده  طبیعت خیلی 
حفظ  به  رو  اکنون  هم  شکارچی  تعدادی  کرمان  استان 
حیات وحش آورده اند به طوری که دیگر نه خودشان شکار 

نمی کنند و نه اجازه شکار به افراد دیگر را می دهند.
شاکری در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به 
عنوان  دشت ها،  و  کوه ها  سرسبزی  و  امسال  بارندگی های 
در  کرمان  استان  خوب  های  بارندگی  به  توجه  با  کرد: 
استان  های  جنگل  و  مراتع  همه  امسال  جاری،  آبی  سال 
سال  دارند.  قرار  بحرانی  شرایط  در  آتش سوزی  لحاظ  به 
امسال دستگاه های  و  داشتیم  زیادی  آتش سوزی  گذشته 
تاکنون  و  می کنند  برخورد  جدی تر  و  هوشیارانه تر  استان 

آتش سوزی ها نسبت سال گذشته کمتر بوده است.
تاالب  وضعیت  به  گریزی  خود  گفت وگوی  ادامه  در  وی 
جازموریان زد و به ایسنا گفت: امسال باتوجه به بارندگی ها 
مدنظر  باید  شد.  آبگیری  جازموریان  تاالب  درصد   1۰۰
داشت که تاالب جازموریان یک تاالب فصلی است که حالت 
نهایت سفره های  اسفنجی دارد و آب به خود جذب و در 

زیرزمینی و پوشش گیاهی را تقویت می کند.
درباره  کرمان  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
از  کرد:  اظهار  پاشی  مالچ  خصوص  در  موضع گیری 
دارای  پاشی  مالچ  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  نظر 
استانداردهایی است که متاسفانه سازمان مراتع و جنگل ها 
زیربار استعالم این استانداردها نرفته اما امسال خوشبختانه 
در  ولی  نشد  داده  اختصاص  موضوع  این  به  مجانی  قیر 
مجموع بنده به عنوان یک کارشناس محیط زیست با مالچ 

پاشی مخالف هستم.

گردهمایی های  و  سمینار  همایش،  برگزاری  گفت:  کرمان  استاندار 
دولتی و غیردولتی در کرمان مطلقاً ممنوع است.

استانی  ستاد  جلسه  در  فدایی  جواد  محمد  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
مدیریت کرونا بیان کرد: ٥۰ درصد از مبتالیان به کرونا بدون عالمت 
هستند و ٣٥ درصد نیاز به بستری شدن ندارند ضمن اینکه 1٥ درصد 

از بیماران مبتال به کرونا باید بستری شوند.
وی افزود: استفاده از ماسک و رعایت فاصله در راستای کاهش شیوع 

بیماری بسیار مهم است.
گرفته  صورت  نظارت های  حاضر  حال  در  گفت:  کرمان  استاندار 
این مساله، کارگروه  به اهمیت  با توجه  نظارت های معمولی هستند و 

نظارت باید فعال تر باشد.
فدایی تصریح کرد: هم اکنون کارگروه نظارت چک لیست ها را بررسی 
صورت  برخورد  روز  چند  از  بعد  و  می دهد  امتیاز  و  تذکر  و  می کند 
می گیرد اما این گروه ها هیچکدام اجازه ورود ندارند ضمن اینکه گشت 
ویژه کووید 19 برای مواردی خارج از حیطه این گروه ها تشکیل شده 

است.

شوند  تعطیل  تاالرها  اگر  کرد:  اظهار  و  اشاره  تاالرها  تعطیلی  به  وی 
مراسم به سوی باغات سوق داده می شود که کنترل آن ها مشکل است 
ضمن اینکه در صورت تعطیلی تاالرها منابع مالی آنها تعطیل خواهد 

شد و شاهد مشکالتی در این صنف خواهیم بود.
اعالم  جمهور  رئیس  کرونا  ملی  ستاد  در  شد:  یادآور  کرمان  استاندار 
کردند که باید تاب آوری ملی را در جامعه در خصوص بحث سالمت و 

اقتصاد افزایش دهیم بنابراین ما بر این مسئله تاکید می کنیم.
وی گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا برگزاری همایش، سمینار 
اینکه  است ضمن  ممنوع  مطلقاً  غیردولتی  و  دولتی  گردهمایی های  و 
تعطیلی تاالرها منوط به تصمیم دانشگاه علوم پزشکی کرمان خواهد 

بود اما فعاًل در خصوص اثر بخش بودن تعطیلی تاالرها تردید داریم.
و  ثانوی  اطالع  تا  استان  روزانه  توانبخشی  آموزشی  مراکز  تعطیلی 
همچنین عدم برگزاری نماز جماعت در مساجد از جمله مصوبات این 

جلسه است.

برای  تشویقی  بسته های  ارائه  از  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
کارفرمایانی که مددجویان کمیته امداد را به کار گیری کنند، خبر داد.

به  اشاره  با  به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صادقی در جمع خبرنگاران 
اینکه یکی از عوامل افزایش اعتماد به نفس و روحیه مددجویان کمیته 
امداد  اهداف کمیته  از  لذا یکی  اشتغالزایی است  اجرای طرح های  امداد 
اشتغتالزایی و توامندسازی خانوارها است، افزود: در همین راستا در سال 
جاری پیش بینی می شود که 9 هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی توسط کمیته 

امداد اجرا شود.
از  الحسنه هشت هزار و ۴۰۰ مورد  از محل تسهیالت قرض  افزود:  وی 
با  ارتباط  و  کاریابی  مراکز  محل  از  مابقی  و  می شود  تأمین  این طرح ها 

کارفرمایان اجرایی می شود.
میلیارد  اختصاص ۲٥۰  به  اشاره  با  استان کرمان  امداد  مدیرکل کمیته 
سال  در  استان  امداد  کمیته  به  اشتعال  الحسنه  قرضه  تسهیالت  تومان 
راهبردی  و  هدایت  پروژه  کالن  دو  اجرای  بستر  در  کرد:  عنوان  جاری، 
شغلی مددجویان، ٥۰ درصد طرح های اشتغالزایی کمیته امداد از طریق 
هدایت شغلی و ٥۰ درصد آنها از طریق راهبرد شغلی به منظور بازدهی 

بهتر طرح های اشتغال کمیته امداد انجام می شود.
وی از ارائه بسته های تشویقی به کارفرمایانی که مددجویان کمیته را به 
کار گیری کنند، اظهارکرد: براین اساس با به کارگیری هریک از فرزندان 
مددجویان در مناطق برخوردار مبلغ ٥۰ میلیون تومان تسهیالت قرض 
الحسنه دریافت و اگر ۴۰ نفر به کارگیری شوند، مبلغ دو میلیارد تومان 
تسهیالت قرض الحسنه دریافت می کنند و یا اینکه به مدت دو سال از 
پرداخت حق بیمه سهم کارفرما ۲٣ درصد توسط این نهاد استفاده کنند.

صادقی ادامه داد: در مناطق محروم که دارای ضریب 6 و ۷ هستند عالوه 
بر پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به ازای به کارگیری هر نفر، سهم بیمه 

کارفرما توسط کمیته امداد به مدت سه سال پرداخت می شود.
صادقی تصریح کرد: در مناطق محروم با ضریب محرومیت 6 و ۷ عالوه 
بر پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به ازای به کارگیری هر فرزند مددجو، 
به مدت سه سال نیز حق بیمه سهم کارفرما توسط کمیته امداد پرداخت 
می شود و همچنین در مناطق محروم با ضریب محرومیت 8 و 9 نیز عالوه 
بر پرداخت تسهیالت قرض الحسنه، حق بیمه سهم کارفرما به مدت چهار 

سال توسط این نهاد پرداخت می شود.

وی با بیان این مطلب که تعهد این نهاد جهت ایجاد شغل در سال گذشته 
هزار  تحقق هشت  به  موفق  است که خوشبختانه  بوده  هزار شغل  چهار 
شغل شدیم، بیان داشت: با تالش مضاعف، کمیته امداد استان موفق به 
کسب رتبه برتر در ایجاد اشتغال در میان دستگاه های مربوطه استان شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان :
فروشندگان پرندگان شکاری در فضای مجازی دستگیر می شوند

استاندار کرمان اعالم کرد:

ممنوعیت برگزاری همایش و گردهمایی در کرمان 

مدیرکل کمیته امداد کرمان خبر داد:

اختصاص بسته  تشویقی به کارفرمایان درصورت اشتغالزایی برای مددجویان

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می گردد تا راس 
ساعت ٥ بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ 1٣99/٥/۲٣ در محل دفتر کار 
اینجانب واقع در خیابان امام جمعه کوچه شماره ٥ نبش بن بست شمالی 
با در دست داشتن کلیه اسناد مربوط به خرید سهام و مطالبات خود از 

شرکت حضور بهم رسانند.
موضوع جلسه:

1- گزارش مربوط فروش اموال و پرداخت دیون و بدهی های شرکت و 
سایر اقدامات دوران تصفیه 

۲- تصمیم گیری نسبت به پرداخت مطالبات سهامداران از محل بقایای 
تصفیه 

عباس شفیعی بافتی 
کارشناس رسمی دادگستری )مدیرتصفیه شرکت( 

بدین وسیله به اطالع می رساند به موجب مدارک تسلیمی از سوی انجمن 
مذکور اسامی و سمت هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره که 
از تاریخ 98/11/۲۰ به مدت سه سال و بازرسین به مدت دو سال به شرح 

ذیل می باشد.
1- حمید مجیدی، رئیس هیات مدیره ۲- رضا علیپور شهدادی، نایب 
رییس ٣- مهرداد نشاط نیا ، خزانه دار ۴- مرتضی حسینی زاده، دبیر 
٥- امین رضا زاده کرمانی - امیر گدری ، اعضا اصلی هیات مدیره 6- ندا 
نادر نژاد - محمدرضا طالبی نسب، علی البدل هیات مدیره ۷- امیرحسین 
علیپور شهدادی - مهدی نظریان ، بازرسان اصلی 8- حامد رضامند - 

غالمعباس سعید نژاد، بازرس علی البدل 
ضمنا مطابق ماده ۲٣ اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار با امضای 

مشترک رییس یا نایب رییس و خزانه دار معتبر خواهد بود.
رضا اسماعیلی - مدیر کل 

آگهی دعوت از سهامداران شرکت منحله لیزر آذین 
سهامی خاص با شماره ثبت 5261 و شناسه ملی 
10630134867 )در حال تصفیه( )نوبت اول( 

آگهی انتخابات مسئوالن انجمن صنفی 
کارفرمایی پیمانکاران صنعت برق استان کرمان 
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گزارش »کرمان امروز« از وضعیت قرمز کرونا در استان کرمان و تصمیم عجیب مسئوالن ارشد درباره ادامه فعالیت تاالرها؛

تعجب مردم از تعطیل نشدن تاالرها در وضعیت قرمز!

متاسفانه آمار فوتی ها و مبتالیان به کرونا در استان 
از  برخی  اعمال  وجود  با  و  است  رشد  به  رو  کرمان 
ظرفیت  درصد   50 از  استفاده  همچون  ها  محدودیت 
تاالرهای کرمان  برای برگزاری مراسم عروسی با حضور 
مراسم  برپایی  شاهد  گاه  متاسفانه   اما  بهداشت  ناظر 
عروس و عزا در پارکینگ آپارتمان ها و منازل و یا در 

خانه باغ ها هستیم.
ترس  به  اکثرا  خود  های  صحبت  در  چه  اگر  مردم 
شان از ویروس کرونا اشاره می کنند اما با این وجود 
عالقه و یا رغبت زیادی هم  به رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی ندارند و حتی فراتر از آن اجرای خواسته های 
بر مصلحت عمومی جامعه ارجح می  را  شخصی خود 
دانند. مراسم عروسی و عزای خود را برگزار می کنند 
آن هم فقط به خاطر حرف و حدیث اطرافیان که نکند 
دیگران بگویند فالنی مراسمی برای عروسی اش نگرفته 
است یا اینکه هر آدمی در طول عمرش یک بار مراسم 
عروسی می گیرد و... و بدین گونه از خواسته خود نمی 
گذرند و مراسم مرگباری را برای اقوام و آشنایان خود 

تدارک می بینند. 
همین تدارکات عروسی و عزا در روزهای اخیر استان 
آنگونه  و  قرار داد  را در وضعیت قرمز کرونایی  کرمان 

گویند   می  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  مسئوالن 
دروضعیت مناسبی قرار نداریم و در حال حاضر ظرفیت 
به سر است  استان کرمان سر  یو  تخت های آی سی 

و کمی از ظرفیت تخت های آی سی یو خالی است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این باره می 
گوید: اگر با افزایش مراجعین به بیمارستان ها و نیاز 

به بستری مواجه شویم، مانند جاهای دیگر که اتفاق 
افتاد، رسیدگی به بیماران به خوبی صورت نمی گیرد و 

مرگ و میر باالتر می رود.
این اخبار نگران کننده در حالی عنوان می شود که 
استاندار کرمان علنا تعطیلی تاالرها را در این موقعیت 
مطمئن  اگر  است:  گفته  و  ندانسته  ضروری  چندان 
باشیم بستن تاالرها اثر مثبت دارد شک نداشته باشید 
اثر مثبت  تردید داریم  اما  انجام می دهیم  را  این کار 

داشته باشد.
دکتر فدایی در عین حال بر نظارت بر تاالرها تاکید 
کرده و گفته است: اکنون مهم ترین مساله ما نظارت 
تر  فعال  باید  و  است  فعال  نظارت  کارگروه  که  است 

عمل کرد.
پزشکان نیز مرتب تاکید می کنند؛ بهترین راه مقابله 
اجتماعی،  فاصله  رعایت  خطرناک،  ویروس  این  با 
استفاده از ماسک و شستن دست هاست اما متاسفانه 
مردم  سوی  از  هم  ساده  و  راحت  راهکارهای  همین 
باید رعایت نمی شود و هر کس بهانه ای  آنچنان که 
برای عدم رعایت دستور العمل های بهداشتی دارد. چرا 
که اگر بیماری منحوس کرونا در فصل تابستان کنترل 
نشود و استان  به وضعیت سفید باز نگردد  با آغاز فصل 
جدی  بحران  با  آنفلوانزا  فصلی  بیماری  شیوع  و  پاییز 
به  توجهی  بی  و  احتیاطی  بی  و  رو خواهیم شد  روبه 
پروتکل های بهداشتی در ایام جاری و ماه های پیش 
رو خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی را متوجه استان 

خواهد کرد.
ای کاش کسانی که می خواهند مراسم بگیرند، فقط 
کمی فکر کنند که آیا می توانند پاسخگوی بیماری و 

مرگ میهمان هایشان  باشند!؟

  تدارکات عروسی و عزا در روزهای اخیر استان کرمان را در وضعیت قرمز کرونایی قرار 
داد و آنگونه که مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کرمان می گویند  دروضعیت مناسبی قرار 
نداریم. این اخبار نگران کننده در حالی عنوان می شود که استاندار کرمان علنا تعطیلی تاالرها 
را در این موقعیت چندان ضروری ندانسته و گفته است؛ »اگر مطمئن باشیم بستن تاالرها اثر 
مثبت دارد شک نداشته باشید این کار را انجام می دهیم اما تردید داریم اثر مثبت داشته 
باشد« این تناقض بین وضعیت قرمز کرونا و وضعیت سبز تاالرها این روزها بسیاری از مردم 

را متعجب ساخته است و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

در عرصه ی 

زندگی 

هر چه تالش می کنم دستم به تو نمی 
رسد و همان قدر که من برای نزدیک شدن قدم 
بر می دارم تو برای دور شدن تالش می کنی پس 
امروز  است.  ناممکن  امر  یک  ما  اتصال  ی  نقطه 
برای  فقط  را  تو  لذا  باشم  خودخواه  که  ام  آمده 
خودم می خواهم تو را بهانه کرده ام که زندگی 
کنم و این درد زیبایی است که از دور نگاهم کنی 
و به دلبستگی هایم لبخند بزنی. من خودخواه تر از 
آنم که تو را رها کنم هر قدمی که برمی دارم دلم 
نبوده  انتظارم  به  راه  انتهای  در  مبادا  که  لرزد  می 
باشی. نمی توانم این حسرت ها را قبول کنم و به 
غیرممکن ها حسادت کنم. قبل از خودم تو را می 
خواهم و جهنم را برای رسیدن به تو پذیرفته ام تا 
اگر بزرگ شدم گرگ نشوم. به راستی که تو اوج 
را رها  بهشت و جهنم  را  خواستن هستی زندگی 
کرده ام و قصه ی تو را باور کرده ام که امید راهم 
باشد. امروز که بی صبرانه مشتاق توام مرا دریاب. 
روز به روز آمار فراموشی ام باال می زند و شاید 
امروز  کنم.  فراموش  را  ها  دغدغه  این  روز  یک 
که اینجایم فرصت برای دریافتن هست شاید یک 
روز دغدغه نباشی و خواستنت را زمین بگذارم تا 
سبکبال شوم و پرواز کنم. من خودخواه تر از آنم 
روشن  با خودم  باید  را  تکلیفم  باشم.  آویزان  که 

کنم محبت زیباست اما نه اینگونه نه واژگونه.
حیران توام که روزگارم باشی

در عرصه ی زندگی کنارم باشی
افسوس که ویران شدم از باور دوست 

خودخواه شدم که بی قرارم باشی

به قلم 
مهناز سعید 

نگاهی به بسته های حمایت مالیاتی در دوران کرونا؛

کرونا با درآمدهای مالیاتی چه کرد؟
سرویس اقتصادی کرمان امروز

 

شیوع کرونا و پیامدهای اقتصادی آن، عالوه بر اینکه منجر 
مودیان  برای  امهال ها  و  معافیت ها  از  مجموعه ای  اعمال  به 
تومانی  میلیارد  هزار   ۴0 کاهش  شد،  آسیب دیده  مالیاتی 

درآمدهای مالیاتی را به دنبال خواهد داشت.
و  تحلیل گران  برای  که  شد  آغاز  حالی  در   ۱۳۹۹ سال 
سیاست گذاران اقتصادی کشور مشخص بود در این سال به 
دلیل تحریم های بی سابقه و ظالمانه علیه کشورمان، برخالف 
فروش حجم گسترده  بر  بودجه کشور  اتکای  دیگر  گذشته 
نفت امکان پذیر نخواهد بود. به همین دلیل توجه جدی تر 
در  مالی  منابع  تامین  برای  مالیاتی  درآمدهای  به  اصولی  و 
دستور کار قرار گرفت. امری که البته در سال ۹۸ هم مورد 
بینی های  از ۱00 درصدی پیش  بود و تحقق بیش  توجه 
این  در  موفقیت  دهنده  نشان  این سال،  بودجه  در  مالیاتی 

برنامه ریزی بود.
اما شیوع ویروس کرونا در کشور از اسفند ماه سال ۱۳۹۸، 
تمام پیش بینی های درآمدی سال ۹۹ را تغییر داد و نظام 
بحرانی  با  جهان  کشورهای  سایر  مانند  به  ایران  اقتصادی 
جدید مواجه شد. در شرایط کرونا بسیاری از مشاغل آسیب 
دیدند و در نتیجه آن از درآمد بسیاری از اقشار جامعه کاسته 
شد. بنابراین اتخاذ سیاست های حمایتی از سوی دولت امری 
اقتصادی  سیاست گذاران  تا  بود  نیاز  و  بود  ناپذیر  اجتناب 
امهال عوارض  یا  با در نظر گرفتن، تخفیف، معافیت  کشور 
ها و مالیات، این شرایط سخت را برای عموم جامعه کمی 

سهل کنند.
اما همین تدابیر، فشار مضاعفی است بر ساختار هزینه ای 
ساختار  در  مشکل  دچار  تولید،  کندی  با  که  کشور  بودجه 
درآمدی خود نیز شده است. امری که رئیس سازمان برنامه 

و بودجه در ۱۳ خردادماه با حضور در صحن علنی مجلس 
شورای اسالمی به آن اشاره کرده و گفته بود: اداره کشور در 

چنین شرایطی بسیار دشوار است.
تدابیر مالیاتی دولت در ایام شیوع کرونا

اولین تدبیر مالیاتی که پس از شیوع کرونا از سوی سازمان 
امور مالیاتی در سیزدهم اسفندماه اعالم شد، تمدید مهلت 
پایان  تا   ۱۳۹۸ اسفندماه  بخشش  قابل  جرایم  بخشودگی 
خردادماه ۱۳۹۹ بود. اما این امهال مالیاتی، تنها اولین اقدام 
از مجموعه اقدامات مالیاتی بود که دولت در نظر داشت برای 

حمایت از اقشار آسیب دیده فراهم سازد.
گفته  به  و  گرفت  تر صورت  بنیادی  اقدامی  دوم،  گام  در 
منظور  به  مالیاتی،  امور  رئیس کل سازمان  پارسا،  امیدعلی 
حمایت از مودیان مالیاتی در شرایط ویژه کرونا، پیشنهاداتی 
از سوی این سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه تشکیل 
عنوان  با  این شورا  توسط  نهایت  در  و  ارسال شد  می شود 
»بسته سیاستی و حمایتی سران قوا« به تصویب رسید. به این 
ترتیب در ۲۸ اسفندماه خبرهای خوش متعددی به مودیان 
مالیاتی در حوزه مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، 

داده شد.
عدم انجام هرگونه اقدام اجرایی جهت وصول مالیات، تمدید 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال 
به  رخصت  همچنین  و  ماه ۱۳۹۹  اردیبهشت  پایان  تا   ۹۸
اشخاص حقیقی که برای اخذ یا پرداخت مالیات مربوط به 
صدور یا تجدید پروانه کسب و کار تا پایان شهریور ماه سال 

۱۳۹۹ از جمله این مصوبات بود.
البته یکی از مورد توجه ترین بخش های »بسته سیاستی و 
حمایتی سران قوا«، پذیرش کمک های نقدی و غیر نقدی به 
جای مالیات بود که در ایام شیوع بیماری جهت تامین لوازم 
و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی، جهت 

مبارزه با ویروس کرونا اهدا می شد.
در مجموع سازمان امور مالیاتی در زمینه مالیات بر ارزش 
افزوده هفت اقدام و در زمینه مالیات مستقیم، ۱۴ اقدام اعم 

از معافیت یا امهال برای مودیانی که شامل فهرست ۱0 گروه 
کرونا  از  دیده  آسیب  مشاغل  عنوان  به  دولت  که  اقتصادی 

معرفی کرده بود در نظر گرفت.
البته با ادامه یافتن مدت زمان شیوع بیماری کرونا برخی از 
این موارد مشمول تمدید تاریخ سررسید شدند. از جمله این 
و  پایان مردادماه  تا  که صاحبان مشاغل )اشخاص حقیقی( 
اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه فرصت دارند اظهارنامه 
الکترونیکی  به صورت  را  مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ خود 

تسلیم کنند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز با برگزاری جلسه در 
یا  داد  تغییر  را  خود  پیشین  مصوبات  برخی  خردادماه   ۲0
مهلت آن تمدید کرد. افزایش ۲ برابری سقف معافیت مالیاتی 
تسلیم  مهلت  تمدید  کرونا،  ویروس  از  دیده  آسیب  مشاغل 
اظهارنامه ارزش افزوده دوره چهارم سال ۹۸، تغییر در سقف 
معافیت مالیاتی افراد حقیقی از جمله این مصوبات جدید بود.

کاهش  جبران  راه  ساختاری  اصالح  و  جویی  صرفه 
درآمد مالیاتی

کرونا بر حدود ۱5 درصد از تولید ناخالص داخلی به صورت 
مستقیم اثرگذاشته است و چندی پیش رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی پیش بینی کرده بود در خوش بینانه ترین حالت، 
تاثیر کرونا بر فضای کسب و کار طی فصل بهار، باعث کاهش 
۴0 هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی از مجموع ۱۸0 هزار 
میلیاردتومان درآمد در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال 

۹۹ بشود.
هرچند وزیر اقتصاد معتقد است تاکنون دولت با ابتکاراتی 
که به خرج داده است، توانسته وضعیت تحقق مالیاتی را به 
نسبت در شرایط مطلوبی حفظ کند، اما تداوم این وضعیت 
سخت باعث شد تا محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کند در این شرایط 
فرهاد  راستا  همین  در  است.  »صرفه جویی«  راهکار  تنها 

دژپسند ۲0 تیرماه خبر از پیشنهاد وزارت اقتصاد و امور 
دارایی به دولت برای متعادل کردن بودجه در حوزه مصارف 

داده است.
اشاره کرد کرونا در کنار مصائب و مشکالتی که  البته  او 
دولتمردان  برای  هم  را  مهمی  های  یادآوری  کرده،  ایجاد 
کرونا،  ویروس  گیری  همه  دژپسند،  گفته  به  است.  داشته 
امکان کاهش هزینه ها را در حوزه هایی به دولت یادآور شد 
که تا پیش از آن، ورود به آنها یا با جدیت پیگیری نشده بود 

و یا به دالیل مختلف از ورود به آن ها اجتناب می شد.
و  اطالعات  فناوری  برپایه  خدمات  و  ها  فعالیت  توسعه 
اینترنت چه در سطح بخش خصوصی و چه در بخش دولتی 
مانند آنچه در امر آموزش رخ داد، انجام بسیاری از استعالمات 
یا از سوی دیگر  الکترونیک  دستگاه های دولتی به صورت 
کاهش تعداد همایش ها، گردهمایی ها، کاهش تعداد سفرهای 
خارجی، کاهش روزهای تکلیفی حضور کارکنان در ادارات و 
انعطاف پذیری در ساعات کاری اداری کارکنان دولت، از جمله 
مهمترین دستاوردهایی بودند که اجبار کرونا بر دولت مردان، 
تا  که  اموری  ساخت.  فراهم  را  ها  آن  به  دستیابی  فرصت 
را  از کرونا، کمتر مدیری، ریسک عملی کردن آن ها  پیش 

می پذیرفت.
با  مدت  بلند  برنامه ای  طی  می توان  را  آوردها  دست  این 
و  بخشید  تداوم  دولتی،  ارائه خدمات  استانداردهای  رعایت 
به نحوی اثربخش مدیریت کرد. حفظ همین دستاوردها می 
تواند بخش قابل توجهی از صرفه جویی که مورد نیاز ساختار 

هزینه ها است را فراهم سازد.
بر  تمرکز  با  است  معتقد  اقتصاد  وزیر  دیگر  سوی  از 
ساماندهی  همچنین  و  گذشته  در  مانده  مغفول  حوزه های 
راستای  توان در  مالیاتی می  و هوشمندسازی معافیت های 
برنامه های توسعه و اهداف کالن اقتصادی کشور حرکت کرد. 
اقداماتی که نه تنها در شرایط دشوار فعلی، مفید خواهد بود، 
بلکه می تواند به اصالحات ساختاری بودجه ای و درآمدی 
کمک کرده و در آینده اقتصادی کشور تاثیراتی عمیق باقی 

بگذارد.
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فرهنگ و ادب

درس های مدیریتِی سعدی

سرویس فرهنگی –اجتماعی کرمان امروز

بخش پایانی
 

دوستاِن مخلص هم دوستاِن مخلصی دارند!
از دیگر توصیه های سعدی در دادِن مسئولیت به افراد، این 
است که شخص، »تفویِض کارهای بزرگ به مردِم ناآزموده 
که  می کند  تأکید  همچنین  وی  آَرد«..  پشیمانی  که  نکند، 
که  نگرداند،  خود  رفیق  و  قرین   ناپرهیزکار  مّتهِم  »مردِم 
طبیعِت ایشان در او اثر کند؛ و اگر نکند، از ُشنَعت  خالی نماند 

و تأدیِب دیگران که همان فعل دارد، از وی درست نیاید«.
شیخ اجّل همچنین توصیه می کند که کارها را باید به افراد 
باتجربه سپرد. او حاکم را اندرز می دهد که »تا َکسی را چند 

قضّیه نیازمایی، اعتماد مکن«. 
از دیگر نکاتی که سعدی گوشزد می کند، این است که فرِد 
را که نمی خواهد شخصی  یا مطلبی  صاحب منصب موضوع 
نزدیکاِن  و  »مخلص«  دوستاِن  با  حتی  شود،  مطلع  آن  از 
یکدِل خویش هم در میان نگذارد؛ یکی به این دلیل که آن 
»دوستان را همچنین دوستاِن خالص باشند و این مسلسل  
هم بر این قیاس ]ادامه خواهد داشت[. دلیل دیگر اینکه این 
است  واضح  نماند«.  وقتی  همه  دوستی  »که  هست  امکان 
آن گاه که دوستی ها و رفاقت های صمیمی براثِر گردِش روزگار 
به دشمنی های خونی تبدیل می شود، رازها و اسراِر مگویی از 

طرفیِن این رابطه برمال خواهد شد.
ای شخصی که امضایت سرنوشِت افراد را تغییر می دهد!

یکی دیگر از توصیه های مدیریتی سعدی، این است که فرد 
صاحب منصب که سرنوشِت افرادی دیگر در گرو یک فرمان 
و  دهد  از دست  اختیار  عناِن  زود  نباید  است،  او  امضای  یا 
خشمگین شود و در همان غضبناکی، فرمانی دهد که کمی 
بعد موجب پشیمانی اش شود. از دید سعدی، حاکم »به هنگام 
خشم گرفتن تعجیل نکند؛ که  زنده را توان ُکشت و مرده را 
باز زنده نتوان کرد، چنان که جواهر را توان شکست و شکسته 

بازجای آوردن محال بَُود«. 
 سعدی در گلستان حکایتی آورده است تا به زباِن قصه بهتر 
بتواند هشداِر خویش را درباره تصمیِم عجوالنه گرفتن، به ویژه 
در اموری که به سرنوشِت یک عمِر دیگران مربوط است، به 
گوِش هوِش مخاطِب صاحب قدرت یا صاحب امضای خویش 

بنشاند. حکایت این است:
"پادشاهی به ُکشتِن بی گناهی فرمان داد. گفت: ای پادشاه 
به واسطۀ خشمی که تو را بر من است، آزاِر خود مجوی. گفت: 
به چه معنی؟ گفت: از برای آنکه این عقوبت بر من به یک 

نََفس به سرآید و بِِزهِ  آن جاوید بر تو بماند.
دوراِن بقا چو باِد صحرا بگذشت /// تلخی و خوشی و زشت 

و زیبا بگذشت
پنداشت ستمگر که جفا بر ما کرد /// در گردِن او بماند و 

بر ما بگذشت
َملِک را نصیحِت او سودمند آمد و از سِر خوِن او برخاست. 

به فکر دوراِن پساریاست باشیم...
سیاهه  این  برای  که  سعدی  مدیریتِی  نصیحِت  آخرین 

در نظر گرفته شده است، به این نکته مهم بازمی گردد که 
ماند.  نخواهد  حاکم  و  رئیس  مسئول،  مدیر،  همیشه  آدمی 
امضا  را  انسان  ریاسِت  یا  مدیریت  ُحکِم  روزی  همچنان که 
می کنند، روزی هم نامه پایاِن مسئولیت یا حکم بازنشستگی 
و حتی اخراج را به دسِت او خواهند داد. طبیعی است که 
رفتاِر دیگران، از مردم و ارباب رجوع گرفته تا زیردستان و 
همکاران و حتی گاه زن و فرزنِد انسان در دوراِن مسئولیت و 

پسامسئولیت یکسان نخواهد. بسیار دیده و شنیده ایم که برای 
شخصی در زمان مدیریت و ریاستش چه احترام ها و تشریفات  
و خم و راست شدن ها بوده است، اما به محِض پایان یافتِن آن 
دوران، همه آن احترام ها از میان رفته است. سعدی پادشاه )و 
همۀ ما( را نصیحت می کند که »در پادشاهی چنان ُکَند که 
اگر وقتی پادشاه نباشد، جفا و خجالت نبیند؛ همچون زنبور 

که هر که مر او را ناتوان و افتاده بیند، پای در سر مالد«. 

 
به  آورده است که  نیز حکایتی  حضرت شیخ در گلستان 
زبانی دیگر، همین عاقبت را برای اهِل قدرتی که عاقبت اندیش 

نیستند، هشدار می دهد:
مردم آزاری را حکایت کنند که سنگی بر سر صالحی زد. 
درویش را مجاِل انتقام نبود؛ سنگ را با خود همی داشت تا 
وقتی که َملِک را بر آن لشکری خشم آمد و او را در چاه کرد. 
تو کیستی  انداخت. گفتا:  درویش درآمد و سنگش در سر 
همان  این،  و  فالنم  من  گفت:  زدی؟  چرا  این سنگ  مرا  و 
سنگ است که در فالن تاریخ بر سر من زدی. گفت: چندین 
وقت کجا بودی؟ گفت: از جاهت می اندیشیدم ؛ اکنون که در 

چاهت دیدم، فرصت غنیمت شمردم.
ناسزایی را چو بینی بخت یار /// عاقالن تسلیم کردند اختیار
چون نداری ناخِن دّرنده تیز /// با َددان آن بِه که کم گیری 

ستیز
هر که با پوالدبازو پَنِجه کرد /// ساعِد ِمسکیِن خود را رنجه 

کرد
باش تا دستش ببندد روزگار /// پس به کاِم دشمنان مغزش 

برآر«. 
امید  بسیار.  از  است  مختصری  آمد،  سیاهه  این  در  آنچه 
است که مخاطباِن فاضل را اگر اشتیاقی به نشستن در مکتِب 
درِس زندگانی استاد سخن باشد به گلستان، بوستان، دیوان 
و رسایل شیخ اجّل، سعدی شیرین سخن، مراجعه نمایند که 

به قول خوِد حضرت سعدی:
گل همین پنج روز و شش باشد /// وین گلستان همیشه 

خوش باشد/"

نوشتاری درباره سیمین بهبهانی؛ نیمای غزل
سرویس ادبی کرمان امروز

 

سیمین بهبهانی که شعر گفتن را از جوانی با سرودن غزل ها و چهارپاره های 
کالسیک و رمانتیک آغاز کرد به خاطر سرودن غزل های فارسی در وزن های 

بی سابقه به نیمای غزل معروف شد.
و در  تهران  تیر ۱۳۰۶ در  بهبهانی ۲۸  به سیمین  سیمین خلیلی معروف 
خانواده ای فرهنگی و اهل شعر و ادب متولد شد. پدرش عباس خلیلی شاعر، 
نویسنده و مدیر روزنامه اقدام بود که به ۲ زبان فارسی و عربی شعر می گفت 
و حدود ۱۱۰۰ بیت از ابیات شاهنامه فردوسی را به عربی ترجمه کرده بود. 
او رمان های متعددی نوشته که همگی منتشر هم شده اند. مادرش هم که در 
مکتبخانه درس خوانده بود با متون نظم و نثر آشنایی کاملی داشت و زبان 
زمان  موفق  شاعران  از  و  پیشرو  زنان  از  او همچنین  بود.  آموخته  را  فرانسه 
خود به شمار می رفت به طوری که مدتی هم سردبیر روزنامه آینده ایران و 
همچنین عضو کانون بانوان و حزب دموکرات بود و به عنوان معلم زبان فرانسه 
در آموزش و پرورش خدمت می کرد. با این حساب سیمین بهبهانی از همان 

کودکی با شعر و ادبیات آشنا شد.
آغاز فعالیت ها

با اینکه او در ۱۳۳۷ خورشیدی وارد دانشکده حقوق شد اما در حدود ۳۰ 
سال از ۱۳۳۰ تا -۱۳۶۰ تنها به تدریس اشتغال داشت و حتی شغلی مرتبط 
با رشتهٔ حقوق را هم قبول نکرد. در ۱۳۴۸ به عضویت شورای شعر و موسیقی 
درآمد. این شورا با مدیریت خود او و به همراه هوشنگ ابتهاج، نادر نادرپور، 
یداهلل رویایی، بیژن جاللی و فریدون مشیری اداره می شد. در هفتم شهریور 
۱۳۹۲ )۲۹ اوت ۲۰۱۳( جایزه یانوش پانیوش )Janus Pannonius( از 
طرف انجمن قلم مجارستان در شهر پچ کشور مجارستان با حضور خودش 

به وی اهدا شد.
باورهای بهبهانی از زبان خودش

 بهبهانی که در طول فعالیت های هنری خود موفقیت های زیادی را کسب 
زندگی  من  "برای  می گوید:  زندگی  به  نگاهش  درباره  خودش  است،  کرده 
همیشه تجربه است، تجربه ای پشت تجربه دیگر. شعر من هم بر پایه تجربه 
و آزمایش است. از غزل ساده شروع کردم به دوبیتی های نیمایی رسیدم. از 
چهارپاره های نیمایی باز به غزل پخته تری دست یافتم. قانع شدم به آن و به 
غزل هایی با وزن های تازه تر دست یافتم. یکی از عادت های من این است که 
در سفرهای دور نمی توانم شعر بگویم… واقعاً عادت کرده ام به این آب و خاک 

و دوری از اینجا را تحمل نمی توانم بکنم."
او همچنین درباره نخستین روزی که شعر سروده است، گفته: اولین روزی 
که شروع کردم به شعر گفتن، اولین بیت را در ۱۴ سالگی گفتم. حاال شعر 
اگر آن استحکام اولیه را نداشته، نقص فنی هم نداشته؛ ولی این اولین شعر 
من است که یادم هست نوجوان بودم. در آن زمان قاعدتاً باید متوجه مسایل 
این  با  این که لطیف تر شعر می گفتم؛ ولی می بینید که  یا  عاشقانه می شدم 

مضمون شروع کردم."
"در  داده:  توضیح  اینگونه  ایرانی  شاعران  به  عالقه اش  درباره  همچنین  او   
زندگی ام این شانس را داشته ام که شاعران کالسیک را در نوجوانی و جوانی 
مطالعه کنم و ارتباطم را با شعر معاصر حفظ کنم، از این رو همواره روند شعر 
را دنبال کرده ام، اما هرگز تالش نکرده ام که متأثر از شاعر یا جریان شاعری 
باشم؛ اما با این همه من در میان شاعران کالسیک شعر حافظ و سعدی را 
دوست دارم. چون این ۲ شاعر بیش از هر شاعری زندگی ایرانیان را دست مایه 

شعر خود داده اند و شعر سعدی نمود واقعی زندگی است."
از نگاه دیگران

بهبهانی شاعری را از آغاز جوانی با سرودن غزل ها و چهارپاره های کالسیک و 

رمانتیک آغاز کرد که غالبا دارای مضامین عاشقانه و عواطف عریان و احساسات 
انسان دوستانه بود. او رفته رفته از دهه ۳۰ به بعد تحت تاثیر اشعار نوپرداز بود و 

رگه هایی از زبان و تخیل تازه رمانتیک در غزل های او پدیدار شدند.
بعدها مجموعه غزل "رستاخیز"، تالش موفق او را در تلفیق روح تغزلی با 
اوزان  از  پا را  نگرش و محتوای اجتماعی به نمایش گذاشت. بهبهانی بعدها 
رایج غزل فارسی فراتر نهاد و وزن های غیررایج یا ابتکاری به کار گرفت که 
در سال های بعد از انقالب نیز در آثار او تداوم داشت و کوشید تا با بهره گیری 
رگه های  و  نو  موسیقایی  بافت  ابیات،  منطقی  توالی  روایی،  فضاسازی های  از 
بینش فلسفی – اساطیری غزل را از روح سنتی تهی کند و به آن روحی تازه 

و متناسب با زمان ببخشد.

او به غزل طراوت و نشاطی دوباره بخشید و آن را با مفاهیم و جذابیت هایی 
او حتی  بود.  به کار گرفته نشده  تاریخ  غزل  همراه کرد که هیچ  وقت در 
توانست سوررئالیسم یا جریان  سیال ذهن را با غزل پیوند بزند. به همین دلیل 

دکتر "محمدعلی حق شناس" او را "نیمای غزل" نامیده است.
آثار

آثار او عبارتند از: سه تار شکسته، جای پا، چلچراغ، مرمر، رستاخیز، خطی 
آن  ادبیات،  و  هنر  درباره  اشعار،  گزینه  ارژن،  دشت  آتش،  از  و  سرعت  ز 
از همیشه  نامه و عشق، عاشق تر  و  مرد، مرد همراهم، کاغذین جامه، کولی 
اثر پیر دوبوادفر، چاپ دوم،  از  بخوان، شاعران امروز فرانسه )ترجمه فارسی 
با قلب خود چه خریدم؟، یک دریچه آزادی"، "مجموعه اشعار"، "یکی مثال 
این که"، "با مادرم همراه- زندگینامه خودنوشت"، "با مادرم همراه- زندگینامه 

خودنوشت"، "شعر زمان ما"، "مجموعه اشعار سیمین بهبهانی".
 سرانجام شاعر

سیمین بهبهانی که به علت مشکالت تنفسی و قلبی در بیمارستان بستری 
بود، سرانجام  ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ خورشیدی برابر با ۱۹ اوت ۲۰۱۴ میالدی 
در ۸۷ سالگی درگذشت. پیکر او با حضور مردم، ادیبان و هنرمندان از مقابل 
تاالر وحدت تشییع شد و در بهشت زهرا در مقبره خانوادگی و کنار پدرش 

به خاک سپرده شد.
بخشی از یکی از اشعار معروف او به شرح زیر است:

مرا هزار امید است و هر هزار تویی
 شروع شادی و پایان انتظار تویی

 بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت
 چه بود غیر خزان ها اگر بهار تویی

منبع: خبرگزاری ایرنا
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ماجرای تلخ استاد شهریار وقتی معشوقه خود را در روز سیزده بدر می بیند 

باید ها و نباید های تغذیه ای در بحران کرونا 

سرویس ادبی –هنری کرمان امروز

 
ماجرایی از دیدار تلخ استاد شهریار با معشوقه اش را در 
ادامه خواهید خواند که مربوط به زمانی است که متوجه بچه 

دار شدن معشوقه خود می شود
دیدار استاد شهریار و معشوقه اش

داستان زیر، داستان عشق شهریار که عشقی جان گداز و 
عاشقانه  و  زیبا  بسیار  که  می کند  روایت  را  است  سوزناک 
است و زمانی که خیال شهریار در آسمان جوانی هایش بال 

می گشاید و می گوید:
وقتی که در کشاکش میدان عشق مغلوب شدم و اطرافیان 
و  جوانی  و  حسن  و  ربودند  نامردی  به  را  معشوقه ام  نامرد 
آزادگی و عشق و هنرم همه در برابر قدرت زر و سیم تسلیم 
شدند در خویشتن شکستم، گویی که الشه خشکیده ام را بر 

شانه های منجمدم انداخته و به هر سو می کشاندم.
بود  شده  ناکامی  طوفان  تاراج  خزان،  لگدکوب  در  بهارم 
پاره پاره  را  و نیشخند دشمنانم، چونان خنجر زهرآلود دلم 
می کرد. روزگار طاقت سوزی داشتم، آواره شهرها شده بودم، 
عشق  از  و  بودم  وا مانده  طب  دانشگاه  در  تحصیل  ادامه  از 
شورآفرینم هیچ خبری نداشتم، ازدواج کرده بود نمی دانستم 

خوشبخت است یا نه؟
تقریباً سه سال پس از این شکست سنگین به تهران سفر 
کرده بودم، روز سیزده بدر دوستان مرا برای گردش به باغی 
واقع در کرج بردند تا باهم انبساط خاطری شود. در حلقه 
مرا می فرسود، تشویشی  اضطرابی جانکاه  اما  بودم  دوستان 
از  را می فشرد،  قلبم  انداخته و  به سینه ام چنگ  بنیان کن 
یاران فاصله گرفتم، رفتم در کنج خلوتی زیر درختی، تنها 
نشستم و به یاد گذشته های شورآفرین تهران اشك ریختم، 
پر از اشتیاق سرودن بودم، ناگهان توپ پالستیکی صورتی 
رنگی به پهلویم خورد و رشته افکارم را پاره کرد، دخترکی 
ایستاده  برابرم  رنگین در  لباس های  با  زیبا و شیرین  بسیار 
بود و با تردید به من و توپ می نگریست، نمی توانست جلو 
بیاید و توپش را بردارد، شاید از ظاهر ژولیده ام می ترسید، 
توپ را برداشتم و با مهربانی صدایش کردم، لبخند شیرینی 
زد، جلو آمد دستی به موهایش کشیدم، توپ را از من گرفت 

و به سرعت دوید.
با نگاه تعقیبش کردم تا به نزدیك پدر و مادرش رسید و 

خود را سراسیمه در آغوش مادر انداخت.
وای... ناگهان سرم گیج رفت، احساس کردم بین زمین و 
آسمان دیگر فاصله ای نیست... او بود... عشق از دست رفته 
من... همراه با شوهر و فرزندش...! آری... او بود... کسی که 

آلود  حسرت  امواج  و  افکند  احساسم  برکه  بر  عشق  سنگ 
ناکامیش، مرزهای شکیباییم را ویران ساخت و این غزل را 

در آن روز در باغ سرودم:

یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم***تو شدی مادر و 
من با همه پیری پسرم

بیچاره  و هنوز***من  بریدی  از شیر  تو جگر گوشه هم 

همان عاشق خونین جگرم
این  جام***جرمم  بازم  نظر  چشم  و  میخورم  دل  خون 

است که صاحبدل و صاحبنظرم
با عشق نراندم به جوانی هوسی***هوس عشق و  منکه 

جوانیست به پیرانه سرم
به زر و سیم فروخت***پدر عشق  تا  پدرت گوهر خود 

بسوزد که در آمد پدرم
هیچ  هنر***عجبا  و  جوانی  و  حسن  و  آزادگی  و  عشق 

نیرزید که بی سیم و زرم
تو  بازار  به  بود***که  سیمم  و  زر  بند  گره  کاش  هنرم 

کاری نگشود از هنرم
سیزده را همه عالم به در امروز از شهر***من خود آن 

سیزدهم کز همه عالم به درم
تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم***گاهی از کوچه 

معشوقه خود می گذرم
تو از آن دگری رو که مرا یاد تو بس***خود تو دانی که 

من از کان جهانی دگرم
از شکار دگران چشم و دلی دارم سیر***شیرم و جوی 

شغاالن نبود آبخورم
خون دل موج زند در جگرم چون یاقوت***شهریارا چه 

کنم لعلم و واال گهرم

سرویس اجتماعی کرمان امروز

تغذیه  به نقش  اشاره  با  ایران  تغذیه  انجمن  نایب رییس   
به  ابتال  شانس  کاهش  و  ایمنی  سیستم  تقویت  در  سالم 
بیماری ها به خصوص همزمان با شیوع کرونا، ضمن تاکید 
بر ارجحیت پیشگیری بر درمان، گفت: این روزها همواره بر 
داشتن تغذیه سالم برای پیشگیری از بروز بیماری و تقویت 
با  می توان  را  مهم  این  که  می شود  تاکید  ایمنی  سیستم 
رعایت تعادل، تنوع و تناسب در مصرف مواد غذایی محقق 

کرد.
و  تغذیه  تخصصی  دکترای  قمی  حسن  مجید  دکتر 
فیزیولوژی ورزشی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه تغذیه 
سالم به معنای تعادل تنوع و تناسب در برخورداری و دریافت 
مواد غذایی سالم است، گفت: به این معنا که افراد در سبد 

غذایی از همه گروه های غذایی موجود استفاده  کنند.
گروه های غذایی موثر در تقویت سیستم ایمنی

غالت،  شیر،  شامل  را  غذای  ضروری  گروه های  انواع  وی 
گوشت و مواد پروتئینی، سبزیجات و میوه جات بیان کرد و 
گفت: تنوع و تعادل به این معناست که از همه مواد غذایی 
مواد  گروه  از  باید  هرروز  دقیق تر  عبارت  به  کنیم،  استفاده 
همین طور  و  مغزها  و  پروتئین  سبزیجات،  لبنیات،  غذایی 

گروه غالت استفاده کنیم.
در رابطه با گروه شیر و لبنیات بهتر است از نوع کم چرب 
بخورد  شیر  دلیلی  هر  به  نمی تواند  کسی  اگر  یا  و  باشه 
می تواند از شیرهای بدون الکتوز استفاده کرده و یا جایگزین 

شیر از ماست و دوغ استفاده کند.
استفاده  کامل  یا غالت  از غالت سبوس دار  درباره غالت، 
کم  گوشت های  از  است  بهتر  گوشت ها  گروه  برای  و  کنیم 
التهاب  دچار  بدن  ایمنی  تا سیستم  کنیم  استفاده  چرب تر 

نشود.
هر  است  بهتر  نیز  سبزی  و  میوه  با  رابطه  در  همچنین 
فرد طی روز حداقل باید ۳ تا ۵ واحد از گروه میوه جات و 

سبزی جات مصرف کند.

اهمیت رعایت تعادل و تناسب در مصرف مواد غذایی
این متخصص تغذیه با تاکید بر اینکه رعایت تعادل، تنوع و 
تناسب در مصرف مواد غذایی به تقویت سیستم ایمنی کمك 
می کند، اظهار کرد: به عبارت دیگر باید در مصرف هرکدام از 
گروه های غذایی شامل شیر و لبنیات، غالت، گوشت و مواد 
پروتئینی، مغزها و گروه میوه و سبزیجات تناسب را رعایت 

کنیم تا چاقی و اضافه وزن و یا سوءتغدیه رخ ندهد.
دکتر قمی در ادامه با اشاره به نقش تاثیرگذار نوع تغذیه 
در تقویت سیستم ایمنی بدن برای مقابله با انواع بیماری ها 
و اهمیت آن بویژه در زمان اپیدمی کرونا، اظهار کرد: همواره 
پیشگیری بر درمان ارجحیت دارد و پیشگیری نیز با تقویت 
سیستم ایمنی و رعایت چند تا رکن اساسی آن یعنی رعایت 

محقق  غذایی  مواد  از  دریافتی  انرژی  و  کالری  در  تعادل 
می شود.

مواد  مصرف  در  تناسب  رعایت  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
غذایی، عنوان کرد: بحث ایجاد تعادل و تناسب در مصرف 
مصرف  در  اگر  حتی  که  است  مهم  جایی  تا  غذایی  مواد 
میوه جات و سبزیجات که این روزها بسیار مورد تأکید است، 
زیاده روی کنیم به بروز مشکالت دیگری منجر می شود، به 
عنوان نمونه مصرف میوه جات بیش از حد نیاز بدن می تواند 
باعث افزایش کالری دریافتی و بروز چاقی و اضافه وزن شود.
میوه جات  و  سبزیجات  میزان  چه  مصرف  به  روزانه 

احتیاج داریم؟
به  بدن  نیاز  میزان مورد  به  اشاره  با  تغذیه  این متخصص 

مصرف روزانه سبزیجات و میوه جات، گفت: بهتر آن است که 
در هر وعده غذایی نیمی از بشقاب به سبزیجات اختصاص 
متنوع  رنگ های  با  سبزیجات  انواع  از  آن  در  و  شود  داده 
فلفل  می کنیم  استفاده  فلفل  از  اگر  مثال  شود.  استفاده 
قرمز، سبز و انواع کلم، هویج و گوجه فرنگی استفاده کنیم؛ 
و  دریافتی  آنتی اکسیدان  میزان  باشد  بیشتر  رنگ ها  هرچه 
مواد غذایی موثر در تقویت سیستم ایمنی نیز بیشتر است. 
همچنین درباره میوه جات نیز مصرف خود میوه مورد تاکید 

است نه نوع و یا بزرگی و کوچکی آن.
غذایی  مواد  مصرف  در  زیاده روی  به  نسبت  هشدار 

بدون پشتوانه علمی
دکتر قمی با اشاره به برخی مواد غذایی که این روزها بر 

مصرف زیاد آنها برای تقویت سیستم ایمنی و یا پیشگیری 
از بروز بیماری تاکید می شود، ضمن هشدار نسبت به زیاده 
روی در مصرف مواد غذایی بدون پشتوانه علمی، عنوان کرد: 
به عنوان نمونه "سیر" اگرچه ماده غذایی مفیدی است ولی 
مصرف بیش از دو تا سه حبه سیر در روز می تواند موجب 
بروز آلرژی، مشکالت گوارشی و التهاب در بدن شود و یا در 
رابطه با مصرف زنجبیل، دارچین، گالب و غیره و تاثیر آنها 
در پیشگیری از بروز بیماری کرونا مطالبی مطرح شده که 

هیچ یك مستند نبوده و پشتوانه علمی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه امروز پزشکی مبتنی بر شواهد حرف 
اول را می زند، گفت: نمی توان تنها با تکیه بر توصیه های یك 
گروه و یا یك فرد خاص و بدون مستندات علمی آن را به 

صورت کلی و برای کل جامعه پیشنهاد داد.
نبایدهای تغذیه ای در اپیدمی کرونا

نایب رییس انجمن تغذیه ایران همچنین در رابطه با مواد 
کرد:  اظهار  ایمنی،  سیستم  تضعیف  در  تاثیرگذار  غذایی 
یکی از مواد غذایی نهی شده توسط تغذیه دانان سراسر دنیا 
ایمنی  سیستم  برای  زیادی  مشکالت  که  فست فودهاست 
و  پفك  چیپس،  مانند  پرنمك  می کند.غذاهای  ایجاد  بدن 
غذاهای تراریخته و فراوری شده از دیگر مواد مضر و دارای 
انواع مواد افزودنی است که منجر به تضعیف سیستم ایمنی 

می ود.
دکتر قمی در خاتمه بر حذف مواد غذایی حاوی قند باال 
مانند نوشابه ها تاکید کرد و گفت: یك لیوان نوشابه به انداره 
۲۳ تا ۲۶ حبه قند، مواد مضر را وارد دستگاه گوارش کرده و 
منجر به بروز چاقی و اضافه وزن و ایجاد اختالل در سیستم 
ایمنی بدن می شود. ضمن اینکه دفع رنگ های مضر نوشابه 
از طریق سیستم کبدی و کلیوی به یك هفته زمان نیاز دارد 
حداقل  به  همچنین  است.  توجه  قابل  بسیار  موضوعی  که 
رساندن صرف غذا در بیرون از منزل حتی با وجود مراجعه 
به رستوران های مطمئن و آنهایی که پروتکل های بهداشتی 
را کامال رعایت می کنند، از دیگر نکاتی است که باید مورد 

توجه قرار بگیرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
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ایران در حال حرکت به سمت ایمنی جمعی کرونا
درباره  کرونا  با  مقابله  ستاد  علمی  کمیته  عضو   
نتایج تحقیقاتی مبنی بر ابتالی ۲۵ میلیون ایرانی 
به کرونا تا کنون، توضیح داد و گفت: چه سیاست 
کشور بر ایجاد ایمنی جمعی باشد و چه نباشد، ما 
هستیم  جمعی  ایمنی  سمت  به  حرکت  حال  در 
روند  نسبی،  ایمنی  ایجاد  روند  بنده  اعتقاد  به  که 

مثبتی است.
دکتر مسعود مردانی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید 
بر اینکه ۸۰ تا ۸۵ درصد موارد مبتال به کووید۱۹ 
هم  اساس  برهمین  گفت:  هستند،  عالمت  بدون 
آمار روزانه ای که وزارت  آمار ۲۵ میلیونی جزو  این 
آمارهایی  ارائه  نیست.  می کند،  اعالم  بهداشت 
مانند ابتالی ۲۵ میلیون ایرانی به کرونا تاکنون با 
به دست می آید  بیماری  بر  مطالعات سری اپیدمی 

که نشانگر وسعت گسترش بیماری است.
نیک  فال  به  باید  را  این موضوع  اینکه  بیان  با  وی 
گرفت، تصریح کرد: اگر این تعداد افراد به بیماری 
کرونا مبتال شده باشند، به احتمال زیاد مجددا به 
محافظت  آنتی بادی  زیرا  نمی شوند؛  مبتال  بیماری 
کننده در بدن شان به وجود آمده است و شاید اگر 
روزی تا ۷۰ درصد جمعیت ایران مبتال شوند بتوان 

ماسک، دستکش و... را کنار گذاشت.
این متخصص بیماری های عفونی ادامه داد: ابتالی 
مجدد به کرونا برای بار دوم بسیار نادر است و در 
صورتی که فردی مجددا مبتال شود امکان ابتال به 

نوع شدید و خفیف در او یکسان است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا آمار مرگ و میر 
ناشی از کرونا دقیق ذکر می شود اما آمار اعالم شده 
روزانه  آمار  با  ایرانی  میلیون   ۲۵ ابتالی  مورد  در 
وزارت بهداشت مطابقت ندارد؟، گفت: حدود ۸۰ تا 
به  عالمت  کم  یا  بی عالمت  که  مواردی  درصد   ۸۵
ویروس مبتال می شوند، مرگ و میر ندارند و علت 

این تفاوت همین موضوع است.
عضو کمیته علمی مقابله با کرونا، گفت: کشورمان 
است؛  جمعی  ایمنی  سمت  به  حرکت  حال  در 
بنابراین چه سیاست کشور بر ایجاد ایمنی جمعی 
سمت  به  حرکت  حال  در  ما  نباشد،  چه  و  باشد 
که  است  این  بنده  اعتقاد  هستیم.  جمعی  ایمنی 
با  است.  مثبتی  روند  نسبی،  ایمنی  ایجاد  روند 
توجه به این موضوع برای دسترسی به واکسن باید 
یکدیگر  کنار  را  و جهان  ایران  در  بیماری  وضعیت 
بیماری  به  ابتال  بار  یک  که  صورتی  در  بسنجیم. 
نشان  باشد،  به کویید۱۹  ابتالی مجدد  سبب عدم 
می دهد فرد در برابر بیماری ایمن شده است، ولی 
دسترسی  زمان  تا  نباشد حداقل  پایدار  ایمنی  اگر 
این  از  موقت  طور  به  قطعی  درمان  و  واکسن  به 

مخمصه نجات پیدا می کنیم.
میلیون  تا ۳۵  ابتالی  موارد  تخمین  درباره  مردانی 
کرد:  تصریح  آینده،  ماه های  در  بیماری  به  ایرانی 
تا  بودم که حداقل  در اسفند ماه پیش بینی کرده 

یک سال آینده ۳۰ تا ۷۰ درصد افراد به کرونا مبتال 
ناراحتی  باعث  موضوع  این  زمان  آن  شد،  خواهند 
مردم شد، اما اکنون می بینیم که آن پیش بینی ها 
درست بوده است و قدم اول ایمنی جمعی محقق 

شده است.
به گزارش ایسنا،  رییس جمهوری در جلسه ستاد 
از وزارت  به گزارشی  با استناد  با کرونا  ملی مقابله 
بهداشت اعالم کرد که تخمین زده می شود در ۱۵۰ 
روز اخیر  ۲۵ میلیون ایرانی به ویروس مبتال شده اند 
و ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر دیگر در معرض ابتال به آن 

خواهند بود.

کمیته  دبیر   - قانعی  مصطفی  راستا  همین  در 
از ۹۰  بیش  که  کرونا گفت  با  مقابله  علمی ستاد 
بیماری کووید_۱۹ مبتال می  به  درصد  کسانیکه 
پزشک  به  حتی  که  است  خفیف  آنقدر  شوند، 
مراجعه نمی کنند. بنابراین زمانیکه وزارت بهداشت 
 ۲۰ به  نزدیک  یا  نفر  میلیون   ۲۵ کند  می  اعالم 
درصد جمعیت کشور، به کرونا مبتال شده اند، به 
با  که  هستند  خفیف  مبتالی  گروه  همان  معنای 
ویروس مواجهه داشته اند، اما مشکلی نداشتند که 
بخواهند به پزشک مراجعه کنند و تست مولکولی 

تشخیصی از آنها گرفته شود

حضوری  برگزاری  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
بررسی  برای  معیاری  تواند  می  که  نهایی  امتحانات 
کرونا  ایام  در  شده  ارائه  های  آموزش  اثربخشی  میزان 
باشد، گفت: میانگین نمرات امتحان نهایی امسال در 
کرده  پیدا  افزایش  نمره  نیم  گذشته  سال  با  مقایسه 

است.
محسن حاجی میرزایی با حضور در برنامه »نگاه یک«، 
اظهار  ماه  از ۱۵ شهریور  مدارس  بازگشایی  به  اشاره  با 
کرد: آگاه هستیم که چه مسئولیت خطیری در سال 
خانواده ها  سو  یک  از  داریم.  عهده  بر  آینده  تحصیلی 
قرار  پرورش  و  آموزش  اختیار  در  را  خود  عزیزترین 
دست  در  حکومت  آینده  دیگر،  سوی  از  و  می دهند 
از این جهت آموزش تعطیل  آموزش و پرورش است و 

شدنی نیست.
وی افزود: سال تحصیلی آینده به این دلیل زودتر شروع 
می شود که بتوانیم کاستی های آموزشی از سال قبل را 
جبران کنیم و زمان وسیع تری در اختیار داشته باشیم 
که اگر بحران کرونا شدت گرفت و ناگزیر شدیم از بستر 

مجازی کار آموزش را ادامه دهیم، آماده باشیم.
 

حاجی میرزایی با بیان اینکه شکل شروع سال تحصیلی 
متفاوت است، گفت: بستگی به نوع شرایط و وضعیت، 

روش های شروع سال تحصیلی متفاوت است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: ما با اجماع نخبگان و افراد 
صاحبنظر که با چارچوب های بهداشتی آشنا هستند 
بینی  پیش  مختلف  سناریوهای  در  را  آینده  وضعیت 
کردیم؛ یک وضعیت قرمز است که امکان حضور دانش 
آموزان وجود ندارد. در وضعیت زرد امکان حضور وجود 
درصد   ۴۰ شود.  رعایت  اجتماعی  فاصله  باید  اما  دارد 
مدارس به گونه ای هستند که می توان با رعایت فاصله 
کالس ها را برگزار کرد، این مدارس زیر ۵۰ نفر دانش 

آموز و زیر ۲۰ نفر در هر کالس جمعیت دارند.
حاجی میرزایی با بیان اینکه اما در مدارسی که تراکم 
باالست دانش آموزان را به دو دسته تقسیم می کنیم 
گروهی روزهای زوج و گروهی روزهای فرد به مدرسه می 
روند، گفت: آنها در ساعات غیرحضوری بخشی از درس 
و در ساعات حضوری بخش دیگری از درس را دریافت 
می کنند. روزهای پنجشنبه اجازه دایر کردن مدارس از 

سوی ستاد کرونا داده شده است.
وی با اشاره به وضعیت سفید تصریح کرد: در وضعیت 
دارد.  وجود  مدارس  کامل  بازگشایی  امکان  نیز  سفید 
وقتی با عدم قطعیت روبرو می شویم هیچ کسی آینده 
روشنی از آینده ندارد، بنابراین موظف هستیم منعطف 
برنامه  باشیم.  داشته  منعطفی  ریزی  برنامه  و  باشیم 
به حالت  از حالتی  تواند  ای است که می  به گونه  ما 
دیگر منتقل شود. ممکن است در یک بازه زمانی امکان 
این  دیگری  زمانی  بازه  در  و  باشد  داشته  وجود  حضور 
امکان وجود نداشته باشد. بنابراین برنامه ترکیبی است.
حاجی میرزایی درباره اخباری مبنی بر برگزاری کالس 
های حضوری در برخی مدارس خاص در ایام تابستان 
اظهار کرد: در مدارس دولتی به طور قطع این کار انجام 
نمی شود اما در برخی مدارس غیردولتی ممکن است 

به دلیل عدم آگاهی از مقررات این کار انجام شده باشد 
که تذکر داده ایم و مشکل برطرف شده است اگر هم 
تخلفات دیگری مشاهده شود شورای نظارت بر مدارس 

غیردولتی برخورد می کند.
وی افزود: وقتی مقام معظم رهبری با صراحت بر لزوم 
رعایت پروتکل ها و استانداردهای بهداشتی تاکید می 
کنند کسی نباید تخطی کند و اهمیت حفظ سالمت 

از همه چیز مهمتر است.
آموزش  که  هستیم  مصر  داد:  ادامه  میرزایی  حاجی 
می  مختلف  طرق  از  کند.  پیدا  تداوم  تلویزیونی 
توانستیم میزان اثربخشی برنامه را دریابیم. یک مطالعه 
ای انجام شد و ضریب نفوذ برنامه های تلویزیونی را در 
استان ها قابل قبول می دانستند. عالوه بر این، تعداد 
مشاهده و دانلودها نشان دهنده این است که این برنامه 
مورد اقبال جامعه قرار گرفت و تا ۲۷ میلیون بار دروس 

دانلود شده بودند.
وی با اشاره به اینکه البته نیازمند ارتباط تعاملی بودیم 
از هر دوظرفیت شبکه  اندازی شبکه شاد  راه  با  گفت: 
استفاده  توأمان  صورت  به  تلویزیونی  مدرسه  و  شاد 

کردیم.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه چه تمهیداتی 
برای دانش آموزانی که به شبکه شاد دسترسی نداشتند 
اندیشیده شد؟ تصریح کرد: وقتی مدرسه تعطیل شد ما 
باید تدبیری می اندیشیدیم. چه راههایی وجود داشت؟ 
خوب  که  کردیم  استفاده  تلویزیونی  پخش  امکان  از 
رسان  پیام  از  استفاده  دیگر  راه  نبود.  تعاملی  اما  بود 
که  بود  این  آن  اشکال  که  بود  خارجی  و  داخلی  های 
نمیدانستیم کدام دانش آموزان آموزش دیده اند. هیچ 
راه حلی نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگری وجود 
ندارد که مشکل را به طور قاطع و کامل حل کند و هر 

راه حلی با نقایصی همراه است.
به  آموزش  پوشش  تکمیل  برای  افزود:  میرزایی  حاجی 
مدیران استانی گفتیم که مسئولیتشان آموزش به تمام 
دانش آموزان است و کسی نباید از حق آموزش محروم 
بماند. اگر در برخی مناطق امکان استفاده از شبکه شاد 
روزه  بسته های خودآموز ۱۰  نداشت  تلویزیون وجود  و 
تهیه و توسط راهبران آموزشی در اختیار دانش آموزان 
مناطق  مانند  استان   ۱۱ از  مناطقی  گرفت.  می  قرار 
روستایی و عشایری کالس ها را با تعدا کم دانش آموز 

در فضای باز دایر کردند.
تکمیل  از  اطمینان  برای  نهایت  در  اینکه  بیان  با  وی 
و  شدند  بازگشایی  ماه  اردیبهشت  در  مدارس  آموزش، 
به مدرسه  دارد  اشکالی  و  ابهام  اعالم کردیم هر کسی 
برود و با رعایت پروتکل ها اشکاالتش را رفع کند، اظهار 
کرد: در سطح روستاها تا ۲۰ درصد و درشهرها حدود ۱۵ 

درصد برای رفع اشکال مراجعه کردند.
حضوری  برگزاری  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
بررسی  برای  معیاری  تواند  می  که  نهایی  امتحانات 
گفت:  باشد،  شده  ارائه  های  آموزش  اثربخشی  میزان 
نمرات امتحان نهایی امسال در مقایسه با سال گذشته 

نیم نمره افزایش پیدا کرده است.
اگر  افزود:  نیز  شاد  شبکه  ارزیابی  در  میرزایی  حاجی 

آن  اجزای  همه  که  داشتیم  اختیار  در  کافی  فرصت 
کردیم  می  اجرا  منطقه  چند  در  آزمایشی  و  کامل  را 
قطعا با اشکاالت کمتری روبرو بود. اما فرصت نداشتیم. 
کار  روزی  و شبانه  بودند  ایام عید سرکار  در  همکارانم 
کردند. با این حال بعد از باال آمدن شبکه اشکاالت به 
به  نیاز  سامانه  این  شدند.  برطرف  و  شناسایی  تدریج 
آموز  دانش  با  معلم  زنده  تصویری  ارتباط  و  ساز  آزمون 

دارد که اینها را به تدریج اضافه کردیم.
وی ادامه داد: تمام تالش ما این است که ظرفیت های 
بیشتری در سامانه فعال کنیم. فعالیتی را با مجموعه 
های تولید کننده و واردکننده تبلت ویژه دانش آموزی 
ارزان در  تبلت  تا  انجام شده  و مذاکراتی  شروع کردیم 
نظر  از  که  مناطقی  دهیم.  قرار  آموزان  دانش  اختیار 
نقطه مشخص  به  نقطه  نبودند  پوشش  اینترنت تحت 
درباره  است.  شده  اعالم  ارتباطات  وزارت  به  جزئیات  و 
انجام شده  گوهایی  و  گفت  آموزی هم  دانش  اینترنت 

است.
مدارس  شهریه  درباره  ادامه  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
فوق  های  فعالیت  و  شهریه  سقف  گفت:  غیردولتی 
بار  چندین  است.  تعیین شده  و  معین  مدارس  برنامه 
اعالم کردیم که اگر مدارسی در سال گذشته خدماتی 
موافقت  با  را  آن  یا  برگردانند  را  آن  باید  نکردند  ارائه 
خانواده برای سال آینده درنظر بگیرند. در تهران برخی 
امتیاز  و  شد  شکایت  که  بودند  کرده  مقاومت  مدارس 

چند مدرسه به این دلیل لغو شد.
دولت  هیئت  و  کرونا  ستاد  در  افزود:  میرزایی  حاجی 
تمام  برای  بهره  کم  تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار   ۱۰
مراکز آموزشی و فرهنگی درنظر گرفته شد که موسسان 
مدارس غیردولتی هم می توانند از این امکان استفاده 
ازای هر نیروی خود ۱۶ میلیون تومان وام  به  کنند و 
کم بهره بگیرند که تعدادی هم ثبت نام کرده و از این 

تسهیالت استفاده کرده اند.
وی درباره اجرای سندتحول بنیادین نیز گفت: سندتحول 
مهمترین مأموریت آموزش و پرورش است. باید فعالیت 
های خودمان را با توجه به سند ساماندهی کنیم. سند 
۹ سال پیش مصوب شد و در این مدت اقدامات زمینه 
ساز مختلفی انجام شده است. زیرنظام های سندتحول، 
تدوین شده و در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب 
اهداف دوره  ابالغ شده است.  از سوی رئیس جمهور  و 

های تحصیلی نیز به تصویب رسیده است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: بر اساس سند باید از آموزش 
محوری به سمت تربیت محوری سوق پیدا کنیم. انتقال 
از معلم به مربی و انتقال از محتوای آموزشی به سمت 
به زندگی آماده  برای ورود  را  محتوای پرورشی که فرد 
می کند باید صورت گیرد. تربیت در ساحت های شش 
گانه باید انجام شود. رویه فعال، متکی بر آموزش صرف 
است و فعالیت های پرورشی در قالب فوق برنامه دنبال 

می شود.
حاجی میرزایی با تاکید بر اینکه جامعه مخاطب انتظار 
دارد تحول را به چشم مشاهده کند، عنوان کرد: معلم، 
سندتحول  از  روشنی  درک  باید  آموز  دانش  و  خانواده 
های  سال  در  ما  همکاران  که  روشی  باشند.  داشته 

گذشته انتخاب کردند این بود که برای گفتمان سازی 
توضیح  این  کردند.  اکتفا  درباره سند  دادن  توضیح  به 
اگر  مثال  عنوان  به  نیست.  کافی  اما  است  الزم  دادن 
تحصیل  در طول  آموز  دانش  که  دهیم  نشان  بتوانیم 
به یک مهارتی دست پیدا میکند که قابلیت های او را 
افزایش می دهد هم خانواده استقبال می کند و هم 
دانش آموز و معلم. وقتی اینها در حد گزاره های هدف 
و در حد گفت وگو باقی می ماند، اثرگذاری الزم را ندارد 
اما وقتی در صحنه مدرسه ظهور و بروز می یابد اثرگذار 

و جذاب هم می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه ۲۵ برنامه تحولی را استخراج 
کردیم، به سیاست همسوسازی محتوای درسی با سند 
این  گفت:  و  کرد  اشاره  شد  انجام  قبل  سال  چند  که 
تولید  اکنون  نبود.  مناسب  و  کافی  روش همسوسازی 
محتوا بر اساس سند شروع شده و راهنمای تولید تمام 
بسته های یادگیری برای تمام پایه ها تا آخر امسال به 
اتمام می رسد و از سال ۱۴۰۰ بر اساس اهداف سند، 

محتوا تولید می شود که یک کار دراز مدت است.
حاجی میرزایی ادامه داد: سندتحول بنیادین به بودجه 
نیازمند است و در آموزش و پرورش ۹۸ درصد پولی که 
می گیریم صرف حقوق می کنیم و کمتر مجال پیدا 

می کنیم که به جنبه های کیفی توجه کنیم.
وی با بیان اینکه هیچ راهی برای توسعه پایدار جامعه 
جز از طریق اصالح جریان یادگیری وجود ندارد، گفت: 
هرتحولی به میزانی پایدار است که در جریان یادگیری 
جامعه رسوخ کرده باشد. بیشترین افزایشی که دولت در 
فاصله سال های ۹۲ تا ۹۹ در حقوق کارکنان خودش 
نبوده که  اینطور  است.  فرهنگیان  متوجه  اعمال کرده 
افزایش فقط مربوط به کادر اداری باشد. همه کارکنان 
و یک ضریب ۵۰  اند  ها شده  افزایش  این  ما مشمول 
درصد اسفندماه افزوده شد که در اسفند ماه محقق شد 
اما برای معلمین در ۹ ماه گذشته در چهارنوبت افزایش 

حقوق داشته ایم.
معلم  هزار   ۳۲۰ اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
نام  ثبت  مسکن  از  استفاده  برای  بازنشسته  و  شاغل 
تایید  نفر  هزار   ۷۵ اطالعات  فعال  کرد:  اظهار  کردند، 
شده و در اولویت هستند و مقدمات ساخت واحد برای 
میلیارد   ۴۰۰۰ است.  شده  فراهم  مورد  هزار   ۲۵ حدود 
تومان وام با بهره ۴ درصد از بانک ملی برای آورده اول 
هم  مسکن  بانک  وام  و  شده  گرفته  درنظر  فرهنگیان 
این  شدن  دار  مسکن  برای  مناسبی  شرایط  و  هست 

افراد فراهم شده است.
انسانی  نیروی  تامین  وضعیت  درباره  میرزایی  حاجی 
گفت: در قانون آمده افرادی که می خواهند استخدام 
شوند منحصرا باید از دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی 
بیایند. اما بر اساس قانونی در سال ۸۸ که ۱۱ بار اصالح 
نفر  اند و ۱۰۰ هزار  نفر استخدام شده  شده ۱۹۷ هزار 
دیگر منتظر هستند که به این خیل بپیوندند. اما این 
روش مناسب نیست و باید این امکان را داشته باشیم 
باشیم.  داشته  را  ها  انتخاب  بهترین  افراد  بین  از  که 
امتیازات  حسب  بر  نفر  هزار   ۲۵ امسال  تعداد  این  از 

دریافتی استخدام می شوند

حاجی میرزایی:  سال تحصیلی ۹۹ ترکیبی خواهد بود

مرگ خودخواسته 

دو دختر جوان در شورابیل

از  پس  جداگانه  حادثه  دو  در  دختر  دو  نوشت:  شهروند  روزنامه 
شکست عشقی خود را به آب سپردند.

»شورابیل« دو روز پرحادثه و تلخ را پشت سر گذاشت. این دریاچه 
بود.  جوان  دختر  دو  خودکشی  شاهد  شنبه  و  جمعه  روزهای  در 
به  به دلیل شکست عاطفی دست  دو دختری که گفته می شود 
این اقدام جنون آمیز زده اند. هرچند شهروندان اردبیلی موفق شدند 
یکی از این دو دختر جوان را از مرگ نجات دهند، اما در حادثه دوم 
تالش نیروهای آتش نشانی و امدادگران به نتیجه نرسید و آنها پس 
از یک ساعت جست وجو موفق شدند پیکر بی جان »عسل« شانزده 

ساله را از دریاچه خارج کنند.
ساعت حوالی ۱۲ ظهر شنبه بود که چند زن میانسال با آتش نشانی 
آنها  به  را  جوان  دختری  خودکشی  خبر  و  گرفتند  تماس  اردبیل 
اعالم کردند. نیروهای امدادی بالفاصله راهی محل حادثه شدند، اما 
آنها به زیرآب رفته بود. غواصان  از رسیدن  دخترک لحظاتی قبل 
وارد عمل شدند تا شاید آخرین امیدها برای نجات را در عمق ۸ 
متری این دریاچه جست وجو کنند، اما با گذشت سریع دقایق از پی 

هم عمال شانسی برای زنده بیرون آوردن آن دختر وجود نداشت.
قسمت شمالی این دریاچه شلوغ شده بود، خودرو های آتش نشانی 
و اورژانس کنار هم صف کشیده بودند، تعداد زیادی از شهروندان 
هویت  از  کسی  اما  بودند.  دوخته  چشم  دریاچه  به  ایستاده  هم 
اینکه زنی میانسال درحالی که دختر  تا  این دختر خبری نداشت 
نوجوانی همراهش بود، با گریه و شیون خودش را به مأموران پلیس 
رساند و با صدای بلند آمیخته با جیغ به آنها گفت: »او دختر من 

است، عسل من است که خودش را کشته...«
عسل حدود یک سال قبل با پسری به نام سعید آشنا شد. سعید 
آرایشگر بود و چند خیابان باالتر از خانه پدری عسل مغازه داشت. 
ظاهرا آنها خیلی زود به هم عالقه مند شدند. کار به جایی رسید 
اینکه  تا  که مادر عسل هم در جریان عالقه دخترش قرار گرفت 
روز جمعه عسل با حالتی پریشان و غمگین به مادرش می گوید 
که سعید دیگر او را دوست ندارد و به او گفته است که باید به این 

ارتباط پایان دهند.
مادر عسل می گوید که دخترش همان روز جمعه بارها گفته بود 
که نمی تواند دوری سعید را تحمل کند و خودش را می کشد. اما 
این صحبت ها فقط واکنشی هیجانی است،  اینکه  به تصور  مادر 
خارج  خانه  از   ۱۱ ساعت  حدود  »عسل  نمی کند:  توجهی  آن  به 
نفر  چند  به  نداد،  جواب  گرفتم،  تماس  موبایلش  با  هرچه  شد، 
از  اینکه  تا  نداشتند  خبری  او  از  هم  آنها  زدم،  زنگ  دوستانش  از 
طریق یکی از کانال های خبری اردبیل متوجه شدم دختر جوانی 
در شورابیل خودکشی کرده است.« عسل تنها فرزند این خانواده 

بود. خوب درس می خواند و قرار بود امسال به کالس دهم برود.
همزمان  شد،  حاضر  حادثه  محل  در  هم  عسل  پدر  بعد  دقایقی 
غواصان هم موفق شدند پیکر بی جان دخترش را پیدا کنند. وقتی 
او را از آب بیرون کشیدند، مادر از هوش رفت و پدر هم با چهره ای 

مضطرب و ناامید به خودرو پلیس تکیه داده بود.
اما یک روز قبل یعنی جمعه بعدازظهر حادثه مشابه دیگری رخ داد. 
این بار هم دختر بیست ساله پس از درگیری لفظی با نامزدش قصد 
کرد در این دریاچه به زندگی اش پایان دهد. یکی از شاهدان محلی 
می گوید که حوالی ساعت ۶ بعدازظهر این دختر به داخل دریاچه 
پرید، اما شانس با او یار بود، جمعه ها اطراف این دریاچه شلوغ است 
و خیلی از خانواده ها برای تفریح می آیند. وقتی آن دختر خودش را 
به داخل آب انداخت، یک مرد تنومند بالفاصله داخل آب رفت و او 
را نجات داد: »ناجی این دختر غریق نجات و مربی شنا در یکی از 
باشگاه های ورزشی اردبیل است. او خیلی خوش شانس بود که در 

همان لحظه چنین کسی آنجا بود و نجاتش داد.«
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دستگیری ۱۷ سارق 
و کشف ۴۳ فقره سرقت در کرمان

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به دستگیری ۱۷ سارق و کشف 
۴۳ فقره سرقت در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی گفت: یکی از افتخارات 
پلیس کرمان خدمت رسانی مستقیم و بی منت به شهروندان است. سرهنگ 
و  محور  محله  طرح های  اجرای  خبرگفت:در  این  تشریح  در  فداء  محمدرضا 
پاکسازی نقاط جرم خیز و حاشیه ای شهر کرمان، ماموران انتظامی با گشت 
زنی های هدفمند و نامحسوس، موفق شدند ۱۷ سارق را دستگیر و ۴۳ فقره 

سرقت را کشف کنند.
نیز  را  قضایی  مقام  تعقیب  تحت  متهم   ۱۷ پلیس  ماموران  همچنین  افزود:  او 
در  اخالص  و  اقتدار  اینکه دقت، سرعت،  بیان  با  فداء  کردند. سرهنگ  دستگیر 
عمل و گفتار نقش محوری در اجرای موفق ماموریت های پلیس داشته و بستر 
افزایش بیش از پیش رضایتمندی مردم می شود، گفت: همچنین ماموران  ساز 
انتظامی با استقرار در نقاط از پیش تعیین شده ۲۶ دستگاه وسایل نقلیه مزاحم، 
متخلف و فاقد مدارک که موجبات سلب آسایش شهروندان را فراهم می کردند 
متهمان  تحویل  به  پایان  در  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  کردند.  توقیف 
به مراجع قضایی اشاره کرد و گفت: پلیس امروز به عنوان یکی از سازمان های 
خدمت گذار در جامعه برای فراهم کردن مطلوب ترین شرایط امنیتی شهروندان 
فعالیت می کند و بی شک خدمت خالصانه به مردم مجاهدت فی سبیل ا... بوده 

و موجب کسب افتخار برای پلیس است.

دستبند پلیس بر دستان سارقان 
موتوسیکلت در انار

فرمانده انتظامی انار از دستگیری ۲ سارق موتوسیکلت شهرستان های انار و یزد 
در عملیات ماموران پاسگاه"بیاض" این شهرستان خبر داد.

سرقت  فقره  چندین  وقوع  دنبال  به  گفت:  نژاد  خلیلی  رضا  سرهنگ 
موتورسیکلت در شهرستان انار، بررسی موضوع و دستگیری سارق یا سارقان با 
تشکیل تیم های عملیاتی در دستور کار پلیس قرار گرفت. او افزود: با اقدامات 
پلیسی و دقت در گشت های انتظامی ۲ سارق توسط ماموران پاسگاه بیاض 

شهرستان انار دستگیر شدند.
از  مسروقه  موتوسیکلت  تعدادی  کشف  به  اشاره  با  نژاد  خلیلی  سرهنگ 
مخفیگاه متهمان اظهار داشت: سارقان دستگیر شده در بازجویی های پلیسی 
و در مواجهه با دالیل موجود به ۱۵ فقره سرقت موتورسیکلت در شهرستان های 
با اشاره به  انار در پایان  انتظامی شهرستان  انار و یزد اعتراف کردند. فرمانده 
تحویل متهمان به مراجع قضایی خاطرنشان کرد: شهروندان عزیز می بایست 
توصیه های پلیس در خصوص پیشگیری از سرقت را جدی گرفته و هر گونه 

مورد مشکوک را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

کشف ۳۵ کیلوگرم شیشه در سیرجان
دستگاه  یک  از  شیشه  کیلوگرم   ۳۵ کشف  از  "سیرجان"  انتظامی  فرمانده 
خودروی عبوری از این شهرستان خبر داد. سرهنگ محمدرضا ایران نژاد گفت: 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سیرجان در پی دریافت خبری 
مبنی بر ورود یک محموله مواد صنعتی به حوزه شهرستان، موضوع را به صورت 
ویژه در دستور کار قرار دادند. او تصریح کرد: در این رابطه ماموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر با استقرار در محور"بافت-سیرجان" به یک دستگاه خودرو سمند 
مشکوک و این خودرو را متوقف کردند. فرمانده انتظامی سیرجان افزود: ماموران 
از این خودرو ۳۵ کیلوگرم شیشه که به صورت ماهرانه ای جاساز  بازرسی  در 

شده بود، کشف و در این رابطه ۲ سوداگر مرگ را دستگیر کردند.

کشف ۱۰ تن سنگ معدنی مس قاچاق در بافت
فرمانده انتظامی شهرستان"بافت"از کشف ۱۰ تن سنگ معدنی مس قاچاق از 

یک دستگاه کامیون در این شهرستان خبر داد.
در  زنی  امداد حین گشت  یگان  ماموران  گفت:  میرافضلی  اهلل  نبی  سرهنگ 

محور"بافت–کرمان"یک دستگاه کامیون را جهت بررسی متوقف کردند.
او افزود: ماموران در بازرسی از این کامیون ۱۰ تن سنگ مس قاچاق را که به 
صورت غیرمجاز بارگیری شده بودند کشف و راننده این کامیون را به مراجع 
قضایی معرفی کردند. فرمانده انتظامی بافت بیان کرد: قاچاق کاال با واردکردن 
ضربه اقتصادی به کشور، تولید کننده داخلی را نیز دچار چالش کرده و به طبع 
آن در تولید و اشتغال زایی اختالل ایجاد می کند از این رو پلیس با استفاده از 

تمام توان وارد عمل شده و با این معضل برخورد خواهد کرد.

خودروی سرقت شده از استان البرز در"رودبار 

جنوب کشف شد
شده  سرقت  خودروی  دستگاه  یک  کشف  از  جنوب"  انتظامی"رودبار  فرمانده 
رضا  سرهنگ  داد.  خبر  شهرستان  این  پلیس  عملیات  در  البرز  استان  از 
خودرو های  کنترل  انتظامی"پنگ"حین  پاسگاه  ماموران  گفت:  فیروزبخت 
عبوری محور"دلگان-رودبار جنوب"به یک دستگاه خودروی پژو پارس مشکوک 
شدند و به آن دستور ایست دادند. این مسئول انتظامی افزود: راننده این خودرو 
بدون توجه به دستور ماموران به سرعت اقدام به فرار کرد که با تالش ماموران 
خودرو طی عملیاتی متوقف شد. او با اشاره به متواری شدن راننده با استفاده 
از کوهستانی بودن منطقه و ادامه تالش ها برای دستگیری متهم، گفت: طی 
استعالم به عمل آمده مشخص شد این خودرو دارای سابقه سرقت از استان 
انجام  اقدامات الزم جهت تحویل خودرو به مالک آن در حال  البرز است که 
با  تا  خواست  شهروندان  از  جنوب  رودبار  شهرستان  انتظامی  فرمانده  است. 
مجهز کردن وسایل نقلیه خود به تجهیزات ایمنی و هشدار دهنده، سارقان را 

در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام بگذارند.

غرق شدن مرد ۴۷ ساله جیرفتی 

در رودخانه هلیل رود
فرمانده انتظامی جیرفت با اشاره به فوت یک مرد ۴۷ ساله بر اثر غرق شدن در 
رودخانه"هلیل رود"این شهرستان گفت: متاسفانه این چندمین غرق شدگی از 

ابتدای سال جاری است که در نقاط مختلف این رودخانه رخ می دهد.
پلیسی ۱۱۰  اعالم مرکز فوریت های  سرهنگ رضا محمدرضایی گفت: در پی 
مبنی بر غرق شدن یک مرد ۴۷ ساله در رودخانه"هلیل رود"، بالفاصله عوامل 
با بررسی صورت  افزود:  او  اعزام شدند.  به محل مورد نظر  امدادی  انتظامی و 
گرفته مشخص شد یک مرد میانسال که به همراه ۲ نفر از دوستانش برای 
تفریح و شنا وارد رودخانه" هلیل رود" شده بود به دلیل عدم آشنایی با فنون 
انتظامی جیرفت تاکید کرد: شنا و آب تنی در  شنا غرق شده است.فرمانده 
مکان های نامناسب بدون آگاهی از عمق آب و نداشتن مهارت کافی در فنون 
شنا از مهمترین دالیل غرق شدگی است که می طلبد همگان با پرهیز از این 

عمل خطرناک دچار حوادث نشوند.

پرونده رقابت های فوتبال لیگ برتر بانوان 
کشور با قهرمانی شهرداری بم و مقام سوم 

شهرداری سیرجان بسته شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
به  توجه  با  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
مسابقات  در  حاضر  باشگاه های  درخواست 
مبنی  لیگ  سازمان  از  بانوان  برتر  لیگ 
هیات  تصویب  و  لیگ  مسابقات  اتمام  بر 
حفظ  منظور  به  لیگ  سازمان  رئیسه 
لیگ  مقرر شد مسابقات  بازیکنان  سالمت 
یابد  خاتمه   ۹۹-۹۸ فصل  در  بانوان  برتر 
هفته  پایان  تا  امتیازات  جدول  آخرین  و 
تیم ها  نهایی  بندی  به عنوان رده  هجدهم 

در این فصل منظور شود.
به  بم  شهرداری  تیم های  ترتیب  این  به 
نایب  کردستان  وچان  قهرمان،  عنوان 
قهرمان و شهرداری سیرجان به عنوان تیم 
سوم معرفی شدند و ادامه مسابقات لیگ 
برتر بانوان در فصل ۹۸-۹۹ برگزار نمی شود.

برتر  لیگ  مسابقات  آینده  فصل  مورد  در 
ویروس  انتشار  شرایط  به  توجه  با  بانوان 
تصمیم  لیگ  سازمان  رئیسه  هیات  کرونا، 

گیری خواهد کرد.
با  بم  شهرداری  قهرمانی  هفتمین  این 
برتر  لیگ  در  جعفری  مرضیه  هدایت 

فوتبال بانوان ایران است.

شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
کرمان از آتش سوزی انبار ضایعاتی در شهر کرمان خبر داد.

رضا میرزایی مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  کرمان  شهرداری 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: با سازمان ۱۲۵ گرفته 

امام  خیابان   ۳۵ کوچه  در  ضایعاتی  انبار  سوزی  آتش  از  شد 
کرمان مطلع شدیم.

او افزود: از آنجایی که حریق گسترده و احتمال خطر زیاد بود، 
۵ خودرو آتش نشانی از ۴ ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

مصدوم  تاکنون  حادثه  این  خوشبختانه  کرد:  بیان  میرزایی 

آتش  و  است  مهار شده  آتش سوزی  در حال حاضر  نداشته، 
نشانان در حال لکه گیری هستند.

او تصریح کرد: با تالش فراوان آتش نشانان از گسترش آتش به 
بخش های تجاری در این خیابان جلوگیری شد و علت وقوع 

این حادثه به وسیله کارشناسان در دست بررسی است.

فقره  یک  کشف  از  شهربابک  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
این  در  ملی  اراضی  به  میلیارد   ۶۶ بازگشت  و  خواری  زمین 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ محسن صیفوری گفت:ماموران اداره مبارزه با جرایم 
کار  انجام  با  شهربابک  شهرستان  آگاهی  پلیس  اقتصادی 
اطالعاتی و بهره گیری از شیوه های پلیسی از تصرف اراضی 
ملی در یکی از مناطق این شهرستان مطلع و موضوع را به 

صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
او افزود: در بررسی های کارگاهان پلیس آگاهی مشخص شد 

بخشی از اراضی ملی به مساحت ۳ هزارو ۳۰۰ متر و به ارزش 
فرصت  افراد  توسط  قانونی  غیر  صورت  به  ریال  میلیارد   ۶۶

طلب تصرف شده است.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در این رابطه ماموران انتظامی 
و  راه  اداره  نماینده  همکاری  با  و  قضائی  مقام  هماهنگی  با 
و  ساخت  آن ها  در  که  را  شده  تصرف  اراضی  این  شهرسازی 
ساز هایی نیز صورت گرفته بود از دست زمین خوارن خارج و 
در این رابطه ۲ نفر را دستگیر و به مقامات قضائی معرفی 

کردند.

با اشاره به اینکه تصرف و بهره  سرهنگ صیفوری در پایان 
گیری غیرمجاز از اراضی ملی، تجاوز به سرمایه های کشور و 
حقوق همه مردم به ویژه نسل های آینده است گفت: زمین 
خواران بدون در نظر گرفتن حق عامه مردم در بهره مندی از 
نعمت های خدادادی با هدف رسیدن به سود های کالن اقدام 
به تصرف زمین و منابع طبیعی می کنند که برای مقابله با 
این مسئله پلیس بنا به وظایف قانونی خود ضمن همکاری 
با سازمان های مسئول در راستای مبارزه با این پدیده انجام 

وظیفه می کند.

بانوان فوتبالیست کرمانی بر سکو های اول و سوم لیگ برتر ایستادند

آتش سوزی در انبار ضایعاتی نزدیک بازار شهر کرمان

کشف زمین خواری ۶۶ میلیاردی در شهربابک

خبر

از باشگاه ها و  طبق مصوبات ستاد استانی مقابله باکرونا، بازرسی 
شنبه ۲۸  عصر  از  ویژه  به صورت  و  رسمی  طور  به  ورزشی  اماکن 

تیرماه ۹۹ در سراسر استان کرمان آغاز شد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
و  ورزش  در حوزه  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  راستای  در  کرمان، 
باشگاه های  از  بازرسی  باکرونا،  مقابله  استانی  ستاد  مصوبات  طبق 
از عصر ۲۸ تیرماه ۹۹ در  ورزشی به طور رسمی و به صورت ویژه 
سطح  در  باشگاه  سطح  بیشتر  )که  کرمان  شهر  و  استان  سراسر 

استان را دارا است( آغاز شد.

 بدین ترتیب، با حضور نماینده و روابط عمومی اداره کل ورزش و 
نماینده  و  کرمان  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  نماینده  جوانان، 
هیات پزشکی ورزشی استان کرمان از ۲۰ باشگاه ورزشی ویژه آقایاِن 
جمهوری  رضوان،   ،۳ غدیر   ،۲ غدیر   ،۱ غدیر  بلوار های  محدوده 
بررسی  مورد  فر  همتی  خیابان  و  بیهقی  خیابان  هدایت،  اسالمی، 
قرار گرفت.  از ۲۰ باشگاه ورزشی، ۱۴تا باز بودند که بر اساس فرم های 
پزشکی  علوم  دانشگاه  و  استانداری  سوی  از  بهداشتی  شده  تایید 

کرمان، امتیاز های الزم را دریافت کردند.
 بر این اساس، در این بازدید ها ۸۰ درصد از باشگاه های ورزشی امتیاز 

و رتبه سبز و ۱۵ درصد رتبه زرد را کسب کردند.
 پنج درصد باقیمانده که فاقد مجوز بودند، نیز رتبه قرمز گرفتند، 
رفع  به  نسبت  آینده  ساعت   ۴۸ ظرف  شدند،  ملزم  باشگاه ها  این 
ایراد اقدام کنند، در غیر اینصورت، مقرر شد، طی بازرسی بعدی در 
از طریق مراجع  باشند  نکرده  را رعایت  قانونی  اقدامات  صورتی که 

قانونی نسبت به پلمب آن ها اقدام شود.
 همچنین قرار است، باشگاه هایی که در بازدید های بازرسین رتبه 
سبز و کامل را کسب کرده اند، طبق قول مدیر کل ورزش و جوانان 

استان کرمان، مورد تشویق و تقدیر قرار گیرند.

رییس اداره زندان شهرستان سیرجان گفت: جوان ۲۶ ساله ای 
که در سیرجان به جرم قتل محکوم به اعدام شده بود پس از ۴ 

سال از سوی اولیای دم مقتول بخشیده شد.
باشگاه خبرنگاران جوان  های  استان  گروه  گزارش خبرنگار  به 
از کرمان، محمد آذرنگ رییس اداره زندان شهرستان سیرجان 
گفت: در سال ۱۳۹۶  جوانی به دلیل شرکت در یک نزاع دسته 
به قتل عمدی و همچنین یک فقره قتل غیر  جمعی منجر 
عمدی از سوی دادگاه کیفری سیرجان به قصاص نفس و دیه 

محکوم می شود.
سوی  از  که  فراوانی  پیگیری های  و  تالش ها  با  افزود:  او 
کمیته صلح و سازش و شورای حل اختالف زندان انجام شد، 
خوشبختانه اولیاء دم از حق قانونی خود گذشتند و رضایت به 

آزادی قاتل دادند.
اختالف  اینکه شورای حل  بیان  با  زندان سیرجان  اداره  رییس 
همواره در مسیر اعتالی فرهنگ عفو و گذشت در جامعه گام 
ما در شورا های  پر تالش  برداشته است تصریح کرد: همکاران 

حل اختالف با تالش، میانجیگری و پیگیری های مجدانه خود 
را  قتل  پرونده های  از  زیادی  تعداد  گذشته  سال  در  توانستند 
نموده  ختم  سازش  به  مقتولین  دم  اولیای  از  رضایت  اخذ  با 
و موجب نجات زندگی محکومین به قصاص در این پرونده ها 

شوند.
محمد آذرنگ در پایان افزود: تالش ما همیشه این بوده تا برای 
بتوانیم  مستمر  پیگیری  با  زندان هستند  در  که  محکومینی 

رضایت بگیریم.

آغاز بازرسی از باشگاه های ورزشی کرمان 

رهایی قاتل از قصاص با رضایت اولیای دم
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روایت »کرمان امروز« از سخنان اخیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

کمتر از 5 درصد از تخت های آی سی یو استان خالی است
 8۰ درصد افزایش شیوع بیماری كرونا ناشی از تجمعاتی نظیر مراسم های عزا، عروسی و… است

 در صورتی كه با افزایش مراجعان مواجه شویم رسیدگی به درستی انجام نخواهد شد و در نهایت مرگ و میر افزایش می یابد

پارکینسون چیست و چگونه درمان می شود؟

تعطیلی  از  است.  تعطیلی  از  حرف  جا  همه  که  است  ماهی  چند 
ادارات مهم تا شرکت هایی که حیاتشان به فعالیتشان وابسته بود. اما 
همه در مقابل سالمت مردم سر تعظیم فرود آوردند و در نهایت تن 
به تعطیلی دادند. اما پس از مدتی که مشخص شد این ویروس حاال 
آغاز  تاالرهای عروسی  مانند  از مراکز  حاالها رفتنی نیست بسیاری 
به کار کردند که مصادف با همین آغاز به کارها شاهد افزایش چند 
بهداشت،  وزیر  گفته  به  متاسفانه  اما  بودیم.  مبتالیان  تعداد  برابری 
داشته  تعطیلی  این  از  بیش  نشد که  و  زانو درآورد  به  را  ما  اقتصاد 

باشیم.
تا  ها  بیمارستان  ظرفیت  که  است  زمانی  به  مربوط  اینها  البته 
حدودی خالی بود و بیم آن می رفت که مردم با مراقبت هایی که 
دارند این روزها بیمارستان های خالی را رها کنند و ناگهان در پاییز 
و زمستان با تعداد میلیونی به مراکز بهداشتی مراجعه کنند و عده 
ای در خیابان بمانند و بمیرند. این شد که بخشی از مراکز عمومی 
مرور  به  ها  بیمارستان  به  مراجعات  تا  شدند  بازگشایی  روزها  این 
انجام شود. اما امروز شاهد هستیم که رییس دانشگاه علوم پزشکی 

می گوید تنها 5 درصد از تخت های آی سی یو خالی مانده است 
که خودش نوعی زنگ خطر است. بنابراین شاید در چنین شرایطی 
بهتر باشد اندکی سخت گیری ها بیشتر شود تا مبادا در همین روزها 
شاهد تکمیل 100 درصدی بیمارستان ها و مرگ و میر در خیابان 
ها باشیم. خبر مربوط به سخنان آقای رشیدی نژاد را در ادامه مطالعه 

خواهید کرد.
کرونا  استانی  ستاد  جلسه  در  پیش  رشیدی نژادچندی  حمیدرضا 
بیان کرد: در رابطه با کاهش تعداد مبتالیان به کرونا ما همچنان بر 
حفظ فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های 
بهداشتی تاکید داریم. از همه واحدهای نظارتی و مکان ها از جمله 
صورت  به  را  بهداشتی  پروتکل های  که  داریم  انتظار  اصناف  ادارات 
و  آزمایشگاه ها  مطب ها،  بر  ویژه  نظارت  باید  کنند.  رعایت  یکسان 
ارائه  داروخانه ها اعمال شود، این مراکز خدمات پزشکی به بیماران 
می کند و شاید کنترل این مراکز سخت تر  از دیگر مراکز باشد. افراد 
از سر  می کنند  مراجعه  درمانی  مراکز  و  بیمارستانها  به  که  بیماری 
استیصال است ضمن اینکه در خصوص رعایت اصول اولیه بهداشتی 
و فاصله گذاری در مطب ها و مراکز بهداشتی، درمانی باید همفکری 
صورت گیرد. وضعیت استان کرمان تا دو روز قبل در مرحله هشدار 
بود و از دیروز استان کرمان در وضعیت قرمز و خطر قرار گرفته است 

ضمن اینکه وضعیت شهرهای مختلف در استان متفاوت است.
رشیدی نژاد در بخشی دیگر از سخنانش به وضعیت تخت های آی 
سی یو اشاره کرد و افزود: در حال حاضر کمتر از 5 درصد ظرفیت 

تخت های بخش آی سی یو و ۳0 درصد ظرفیت تخت های عادی در 
افزایش  با  که  صورتی  در  است.  خالی  استان  بیمارستان های سطح 
انجام  به درستی  مواجه شویم رسیدگی  بستری  به  نیاز  و  مراجعان 
نخواهد شد که در نهایت منجر به افزایش مرگ و میر می شود. ۸0 

درصد افزایش شیوع بیماری کرونا ناشی از تجمعاتی نظیر مراسم های 
باید  شود  بسته  تاالری  اگر  اینکه  ضمن  است؛  و…  عروسی  عزا، 
همزمان از برگزاری مراسمات در باغات و تجمعات پنهانی جلوگیری 

شود تا در مهار ویروس موفق شویم.

 بیماری پارکینسون در اثر تحلیل سلول های مغزی 
 66% تقریبا  و  می دهد  رخ  سال   60 باالی  سنین  در 
از 10  و %۸0 پس  بیماری  اول  بیماران طی 5 سال 

سال دچار ناتوانی می گردند.
پیش  و  ناتوان کننده  عصبی،  دژنراتیو  بیماری  یک 
رونده است که توسط جیمز پارکینسون در سال 1۸17 
توصیف شد. مشخصات بیماری عبارتند از حرکت کند 
و کاهش یافته، سفتی و لرزش عضالنی و عدم تعادل، 

جویدن ناقص، اختالل در بلع و در سخن گفتن.
تولید  مغزی  سلول های  تحلیل  اثر  در  بیماری  این 
کننده دوپامین در سنین باالی 60 سال رخ می دهد. 
 66% تقریبا  سالگی(   70 تا  سالگی   40 از  )معموال 
از 10  و %۸0 پس  بیماری  اول  بیماران طی 5 سال 
جمله  از  پارکینسون  می گردند.  ناتوانی  دچار  سال 
بیماری های عصبی در جهان به شمار می آید که شیوع 
این بیماری در افراد آفریقایی- آمریکائی و آسیایی ها 

در مقایسه با نژاد سفید کمتر است.
سه فرضیه در مورد علت شناسی پارکینسون وجود دارد:

جراحت  یک  اثر  در  دوپامین  متابولیسم  تغییر   .1
عصبی

2. تماس با سموم عصبی محیطی
۳. زمینه گوارشی

با کاهش سلول های عصبی حاوی  سالمندی همراه 
حین  است.در  اکسیداز  مونوآمین  افزایش  و  دوپامین 
می کند  آندوژنیک  سموم  تولید  دوپامین  متابولیسم 
)رادیکال های آزاد و پراکسید هیدروژن( و سبب از بین 
رفتن چربی غشاءها و مرگ سلولی می شود. در صورت 
وجود زمینه ارثی، آسیب های شدید ممکن است سبب 
تولید کننده  عصبی  سلول های  شدید  دست دهی  از 
بیماری  در  که  اتفاقی  مثل  درست  شود،  دوپامین 
کمبود  بررسی ها  اساس  بر  می دهد.  رخ  پارکینسون 
شدید و طوالنی مدت ویتامین E می تواند منجر به از 

دست رفتن پایانه عصبی نیگروستریاتول شود.

نکته دیگر آن که مصرف زیاد آهن ومنیزیم احتماالً با 
بروز پارکینسون در ارتباط هستند. با توجه به مطالعات، 
زمینه ارثی نیز در بروز بیماری موثر است، به خصوص 
بیماری نسبت  این  به  ابتال  در 2قلوهای دختر میزان 
به سایر بستگان باالتر می باشد. زنان احتماالً از اجزای 

ژنتیک قوی تری برای ابتال به بیماری برخوردارند.
درمان پارکینسون 

مثلث کالسیک نشانه های بیماری عبارت است از:
• لرزش عضالنی
• سفتی عضالنی
• برادی کینزی

این عالئم اولین بار توسط جیمز پارکینسون توصیف 
برای  پذیرفته شده  بالینی  مقیاس  یک  هنوز  که  شد 

تشخیص به شمار می آید.
دوپا جهت   L– یا  لوودوپا  داروی  از  در حال حاضر 
درمان و کنترل عالئم بیماری استفاده می شود. از آنجا 
که دوپامین نمی تواند مستقیماً از سد خونی – مغزی 
عبور کند لذا –Lدوپا که پیش ساز دوپامین است به 
صورت جایگزین به فرد تزریق می شود که پس از ورود 
دوپامین  به  دوپادکربوکسیالز  آنزیم  توسط  مغز  به 

تبدیل می شود.
تغذیه درمانی

وضعیت  بررسی  و  وی  اقوام  و  بیمار  با  مشاوره   •
درمان  گام های  اولین  از  وی  تغذیه ای  و  بیوشیمیایی 

غذایی به شمار می آیند.
پارکینسون  دارو در  اینکه عوارض مصرف  به  نظر   •
شامل بی اشتهایی، تهوع، کاهش حس بویایی، یبوست 
و خشکی دهان است پس برای کاهش عوارض گوارشی 

بهتر است دارو همراه با غذا مصرف شود.
• برخی غذاها بخصوص لوبیاها به طور طبیعی حاوی 
–Lدوپا هستند پس بهتر است حتماً در رژیم غذایی 
گنجانده شوند. توصیه می شود مصرف پروتئین بیمار 
وعده  در  تنها  و  بوده  محدود  روز  طول  در  بخصوص 

شام یا وعده قبل از خواب پروتئین با ارزش بیولوژیک 
استفاده  گوشتها(  و  مرغ  تخم  و  لبنیات  )مثل  باال 
گرم   ۸/0 به  پروتئین  مصرف  میزان  است  بهتر  شود. 
ازاء هر کیلوگرم وزن بدن برسد. زیرا مصرف زیاد  به 
پروتئین سبب کاهش اثر دارو می شود. علت آن است 
که –Lدوپا یکی از چند آسید آمینه ای است که برای 
برداشته شدن از خون و ورود به مغز رقابت می کند در 
صورت محدودیت مصرف پروتئین کاهش رقابت سایر 
اسیدهای آمینه سبب ورود میزان بیشتری –Lدوپا به 
و  بیمار  اعمال حرکتی  نسبی  بهبود  نتیجه  در  و  مغز 

کاهش نوسانات اثر دارو در طول روز می گردد.
سبب  می تواند  شب  در  پروتئین  مصرف  اگرچه   •
در  آهسته  حرکات  و  لرزش  و  –Lدوپا  کاهش سطح 

طول شب بود.
 B6 ویتامین  مصرف  داشته باشید  توجه 

)پیریدوکسین( یا منابع غذایی حاوی آن تنها در حد 
توصیه شده باشد زیرا مصرف زیاد B6 نیز به علت اثر 
حضور  در  دوپامین  به  –Lدوپا  تبدیل  فرآیند  در  آن 
در  اختالل  سبب  می تواند  کربوکسیالز،  دی  آنزیم 

متابولیسم دارو در مغز و کاهش اثر دارو شود.
از جمله منابع ویتامین B6 می توان به نخود، ماهی 
کرد.  اشاره  گندم  جوانه  و  سبوس  آزاد،  ماهی  و  تن 
 B6 ضمناً در صورت مصرف مولتی ویتامین به میزان

موجود در آن توجه کنید.
پروتئین،  –Lدوپا مصرف  با  در طی درمان  اصوالً   •

ویتامین B6، الکل، و کافئین باید محدود شود.
• از آنجایی که اغلب افراد از داروهای ضد افسردگی 
استفاده می کنند که می تواند سبب افزایش وزن شود 
غذا  نحوه  و  فعالیت  میزان  در  تغییر  حال  عین  در  و 
از  بیمار  وزن  کنترل  پس  می کند،  بروز  نیز  خوردن 

اهیمت بسزایی برخوردار است.
بروز  در  آزاد  رادیکال های  از  اکسیداسیون حاصل   •
پارکینسون و بدتر شدن آن نقش دارد. رژیم های غنی 
و   E,C ویتامین  نظیر  طبیعی  اکسیدان های  آنتی  از 
کاروتنوئیدها و عنصر سلینوم احتمال بروز بیماری و 

روند آنرا کند می کند.
اسید  و   B۳ ویتامین  کمبود  دچار  بیماران  اغلب   •
بدتر شدن عالئم  اینحالت سبب  که  فولیک می شوند 
ویتامین های  مصرف  به  نسبت  است  بهتر  می گردد 
)B6 توجه کافی را مبذول دارید.)البته به جز B گروه

• روغن گل مغربی به دلیل داشتن گامانولیک اسید 
می تواند در کاهش لرزش موثر باشد.

بهبود  حرکت،  سهولت  سبب  –Lمیتوین  مصرف   •
نظر  )زیر  می شود.  بیمار  خواب  و  خو  و  خلق  قدرت، 

پزشک(
مصرف  آبی  کم  و  یبوست  از  جلوگیری  جهت   •

مایعات کافی و فیبر توصیه می شود.
• همزمان با پیشرفت بیماری حالت سفتی عضالنی 
در انتهای اندام ها سبب اختالل در توانایی بیمار جهت 
مراقبت از خود می شود و بیمار نمی تواند غذا بخورد. 
خوردنش کند می شود و مدت صرف غذا از یکساعت 
هم می گذرد. حرکات همزمان مثل نگه داشتن کارد و 

چنگال با هم به شدت مشکل می شود.
ممکن  وضعیت  بهترین  در  را  بیمار  حالت  این  در 
جهت غذاخوردن قرار دهید و از ظروف تطبیقی نظیر 
فنجان هایی با دو دسته یا ظروف دارای دسته حلقوی 
وعده های  است  بهتر  استفاده کنید.  دار  لبه  و ظورف 
برحسب  غذا  غلظت  و  بوده  مکرر  و  کوچک  غذایی 

توانایی بلع در بیمار انتخاب شود.
اصوال تشویق و حمایت بیمار به منظور مصرف مقادیر 
به  بیماران  این  از  نکته کلیدی در مراقبت  کافی غذا 

شمار می آید.
منبع: سیمرغ

به قلم 
هما حجازی


