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رئیس پلیس آگاهی استان کرمان خبر داد:

کالهبرداری کشف شش فقره 
 به ارزش پنج میلیارد ریال 

کرمان در 

نگاهی

 به فعالیت هنری

 احمد پورمخبر

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان: 
 آب رسانی به روستاهای فاقد 

شبکه آب رسانی سرعت می گیرد

کرده است؛ کشیدن را برای مردم شرق استان، سخت  که سالهاست نفس  گزارش »کرمان امروز« از مهمان ناخواسته ای 

ریزگرد در رقابت با کرونا
متن کامل در صفحه سوم

   وضعیت گردوغبار و ریزگرد این روزها در شرق استان بسیار حاد شده به طوری که گرد و غبار و ریزگرد میهمان همیشگی خانه های مردم این دیار شده است. ریزگردهایی که یک دهه 
دردها و سختی هایش را مردمان این دیار در سینه نگه داشته اند اما گویی غبار غفلت روی آن را گرفته است و هیچ مسئولی نیست که برایشان دل بسوزاند. آنچه که طی چندین سال گذشته 
از مسئوالن در رفع مشکل ریزگردها انتظار می رفت هم به مرحله اقدام موثر نرسیده است. مردم انتظار دارند مسئوالن برای رفع این مشکل اقدامات قابل قبول تری انجام دهند؛ اقداماتی که 

در عمل دیده شود نه فقط بر روی کاغذ و....

2

کارشناس ستاد مقابله با کرونا در استان کرمان:

ماسک تنها داروی فعلی 

مقابله با کروناست

متن در صفحه هشتم

240 فقره

 انشعاب غیرمجاز آب

ج کهنو  در 

 جمع آوری شد
 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

   سردبیر روزنامه جام جم درگذشت
  تجمعات را تعطیل کنید

  ستاره سوزی به سبک فوتبال ایرانی
  دستگیری سارقان وسایل نقلیه در زرند

  موسوی مجد، جاسوس سیا و موساد اعدام شد

اخبار ایران، جهان و حوادث:

کشور گام بلند  روایت »کرمان امروز« از 
 به سوی اقتصادی سالم و مطمئن:

اعتماد مردمی 
به بورس بیشتر از 

طال و دالر شده است

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید پکیج کامل کلرزن مایعی با مخزن را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به شماره 2099005963000014 برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 

،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/5/1 می باشد.

 مبلغ برآورد: 13.000.000.000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 650.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی شرکت در )فرایندارجاع کار( در وجه شرکت آب 

 و فاضالب استان کرمان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مورخ  99/5/1 لغایت  99/5/8

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 99/5/20
آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 99/5/20 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان 

کرمان می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز سه شنبه تاریخ  99/5/21

 محل تامین اعتبار: به صورت نقد پرداخت گردد.
 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:

 آدرس: کرمان –بلوار 22 بهمن-شرکت آب و فاضالب استان کرمان- تلفن 034-33222960
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس:021-41934

دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
  شماره ب/99/12-52

قطرات آب در طبیعت مانند قطرات خون در رگ هاست.
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اخبار استان

خبر
سرپرست پلیس امنیت عمومی

 استان کرمان عنوان کرد:

فعالیت رستوران ها و قلیان سراها 

در کرمان تا ساعت ۲۴
 

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان از اجرای طرح برخورد با صنوفی 
که ساعت کاری را در صنوف خود مراعات نکنند خبر داد و گفت: در همین 
راستا ۶ واحد صنفی قهوه سرا و سفره خانه سنتی پلمب و از ادامه فعالیت آن ها 

جلوگیری به عمل آمد.
بر  نظارت جدی  منظور  به  این خبر گفت:  تشریح  پارسا«در  سرهنگ«محمود 
فعالیت واحدهای صنفی و جلوگیری از هرگونه جرائم و آسیب های اجتماعی 
در ساعات پایانی شب، پلیس امنیت عمومی استان با همکاری سایر یگان های 
انتظامی طرح نظارت بر ساعت فعالیت واحدهای صنفی را در دستور کار خود 

قرار داده است.
وی بیان کرد: طبق آخرین دستورالعمل های صادره در خصوص تنظیم ساعات 
کاری واحدهای صنفی، فعالیت واحدهای صنفی سفره خانه ها و قلیان سراها، 
رستوران ها، تاالرهای پذیرایی و بازی های رایانه ای در نیمه اول سال تا ساعت 

2۴ و در نیمه دوم سال تا ساعت23:30مجاز به فعالیت هستند.
سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان با اشاره به اینکه این پلیس ساعت 
کاری اعالمی را مالک عمل قرار داده تصریح کرد: به تمامی صنوف ساعت کاری 
متناسب با رسته فعالیتشان ابالغ شده است و فعالیت واحدهای صنفی مذکور 
خارج از این محدوده زمانی تخلف محسوب و با همکاری دستگاه قضایی با آنها 

برخورد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این طرح به صورت سراسری در کشور در حال اجراست و 
در همین راستا تعداد ۶ واحد صنفی قهوه سرا و سفره خانه سنتی و چایخانه که 
به صورت مخفیانه پس از ساعت قانونی مشغول به فعالیت بودند شناسایی و با 

همکاری مقام قضایی پلمپ و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل آمد.
پارسا افزود: هم چنین در ادامه بازدید از صنوف متخلف از فعالیت یک واحد 
صنفی که با داشتن تابلو باشگاه ورزشی اقدام به دایر کردن قلیان سرا و چایخانه 

کرده بود نیز با پلمب واحد صنفی جلوگیری شد

رییس سازمان جهادکشاورزی شمال استان کرمان خبر داد

خودکفایی استان کرمان در تولید

 بچه ماهی قزل آال
 رییس سازمان جهادکشاورزی شمال استان کرمان گفت: ۱۹هزار تن گردو در 
کل استان کرمان تولید می شود که امسال برنامه ریزی برای اصالح باغات گردو 
را دستور کار داریم که در این راستا ۶2 هزار نهال گردوی اصالح شده وارد استان 
کرمان شده که به دنبال راه اندازی و ایجاد باغات یکدست گردو در استان هستیم.
»عباس سعیدی« در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت کشاورزی شمال استان 
کرمان اظهار کرد: می توان عنوان کرد که در بخش کشاورزی، تمامی منابع استان 
با تمام ظرفیت در حال کار کردن است به طوری که به دلیل استفاده حداکثری 
از ظرفیت آب، توسعه سطح زیر کشت نمی توانیم در استان داشته باشیم و باید 

بروی موضوع بهره وری کار کنیم.
وی با اشاره به اینکه امسال برنامه های متعددی در افزایش تولید محصوالت 
کشاورزی از طریق افزایش بهره وری را در دستور کار داریم افزود: یکی از این 
برنامه ها، اصالح الگوی کشت در محصوالت کشاورزی است که نمونه آن نگاه 
ویژه به کشت های گلخانه ای است که در این راستا از سوی دولت تسهیالت 
بانکی بسیار خوبی در اختیار کشاورزان برای کشت های گلخانه ای قرار خواهد 

گرفت و محدودیتی در این راستا نداریم.
سعیدی با اشاره به پیش بینی شمال استان برای ایجاد ۶0 هکتار کشت گلخانه 
ای در سال جاری اظهار کرد: اگر متوسط 300 تن تولید محصول برای هر هکتار 
کشت گلخانه ای در نظر بگیریم بالغ بر ۱۸ هزار تن افزایش محصوالت گلخانه ای 

را در شمال استان را برای سال جاری خواهیم داشت.
رییس سازمان جهادکشاورزی شمال استان کرمان با اشاره به برنامه استان برای 
و  کنجد  محصوالت  کشت  امسال  کرد:  اظهار  روغنی  های  دانه  تولید  افزایش 
آفتابگران را عالوه بر کلزار را در دستور کار داریم که در این راستا بالغ بر 2200 
هکتار برنامه ریزی صورت گرفته که 22 هزار تن افزایش محصول را خواهیم 

داشت.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به برنامه اصالح باغات استان اشاره کرد 
و گفت: ۱۹هزار تن گردو در کل استان کرمان تولید می شود که امسال برنامه 
ریزی برای اصالح باغات گردو را دستور کار داریم که در این راستا ۶2 هزار نهال 
گردوی اصالح شده وارد استان کرمان شده که به دنبال راه اندازی و ایجاد باغات 

یکدست گردو در استان هستیم.
سعیدی در رابطه با باغات خرما در استان کرمان نیز گفت: عمده خرمای تولیدی 
در استان به صورت رطب مضافتی است که به برای اولین بار، ۱۵00 اصله نهال 
خرمای مجول وارد استان شده است که نقش مهمی در تولید، صادرات و اشتغال 

در این حوزه در استان خواهد داشت.
رییس سازمان جهادکشاورزی شمال استان کرمان به موضوع توسعه مکانیزاسیون 
کشاورزی اشاره کرد و گفت: در سال جاری ۷0 میلیارد تومان تسهیالت ۵ ساله 
برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی استان کرمان در اختیار کشاورزان قرار خواهد 
گرفت که می تواند در امر بهره وری محصوالت کشاورزی در استان نقش بسیار 

مهمی داشته باشد.
سعیدی در بخش دیگری از صحبت های خود به شرایط آبی بحرانی استان کرمان 
اشاره کرد و گفت: استان کرمان در سال گذشته رتبه دوم کشوری در اجرای طرح 
های آبیاری های نوین را به خود اختصاص داد که برای سال جاری نیز اجرای 
طرح های آبیاری نوین در سطح ۶000 هکتار از مزارع و باغات شمال استان را در 
دستور کار داریم که در این راستا تسهیالت بالعوض به کشاورزان ارائه می شود.
وی با تاکید بر اینکه اجرای آبیاری سیتم های تحت فشار می تواند نقش موثری 
از  دیگر  یکی  افزود:  باشد  داشته  کشاورزی  بخش  تولید  تدوام  و  پایداری  در 
برنامه های استان در سال جاری، صرفه جویی در منابع آبی است که در این 
نشایی، کشت های  الگوی کشت، کشت های  اجرای روش های مختلف  راستا 

زیرپالستیکی، تغییر تاریخ برخی از کشت ها و ... را برنامه ریزی کرده ایم.
رییس سازمان جهادکشاورزی شمال استان کرمان به موضوع آبزی پروری در 
استان نیز اشاره کرد و گفت: آبزی پروری یکی از موضوعاتی است که در سنوات 
گذشته کشاورزان به آن ترغیب شده اند به طوری که امسال و در سال »جهش 
تولید«، برنامه ریزی برای افزوده شدن 300 تن به محصوالت آبزی پروری استان 

را خواهیم داشت.
سعیدی با اشاره به استفاده از آب های شور برای آبزی پروری ماهیان معمولی و 
همچنین آرتیما گفت: استان کرمان تنها تولید کننده آرتیما در کشور است که 
در این راستا مزرعه ۴0 هکتاری در استان کرمان فعال است که طبق برنامه ریزی 

های صورت گرفته، توسعه این مزرعه به 2۴0 هکتار را امسال دستور کار داریم
وی با اشاره به برنامه استان برای پرورش ماهیان خاویاری نیز گفت: به دنبال 
سرمایه گذاری در این راستا هستیم ضمن آنکه امسال در تولید بچه ماهی قزل 
نیز  محصول  این  صادرات  به  آینده  سال  که  رساند  خواهیم  خودکفایی  به  آال 

خواهیم پرداخت.

کارشناس ستاد مقابله با کرونا در استان کرمان با تاکید بر اینکه در 
حال حاضر تنها داروی ابزار پیشگیری از کرونا، استفاده ماسک است 
اظهار کرد: استفاده از ماسک احترام به حقوق دیگران است و از منظر 
دینی نیز ادای حق الناس بوده و ماسک نزدن به معنای تضییع حق 

الناس و حقوق دیگران است.
وضعیت  به  اشاره  با  ایسنا  با  وگو  گفت  در  صحبتی«  »سعید  دکتر 
اپیدمی کرونا در استان کرمان اظهار کرد: متاسفانه روزهای سختی به 
دلیل شرایط کرونا را در استان کرمان می گذارنیم و روزانه شاهد مرگ 
دلخراش هم استانی ها هستیم و نکته تاسف وار این است که بسیاری 
از مرگ های ناشی از ابتال به کووید ۱۹ می توانست با یکسری اقدامات 

کوچک حفاظتی و پیشگیری جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه وضعیت بیمارستان های استان کرمان در حد اشباع 
و  قرمز  های  استان  لیست  در  کرمان  استان  اکنون  هم  افزود:  است 
وضعیت هشدار از بعد کرونایی قرار گرفته که نیاز است مردم به شدت 

مراقب رفتارهای اجتماعی خود باشند.
این کارشناس ستاد مقابله با کرونا در استان کرمان با تاکید بر اینکه در 
هر زمانی پیشگیری مقدم بر درمان است افزود: با توجه به اینکه کووید 
۱۹ نه دارای واکسن و نه داروی درمانی خاصی است و بهترین درمان 

پیشگیری،  امر  در  کار  بهترین  و  است  پیشگیری  بیماری  این  برای 
استفاده از ماسک است به طوری که ماسک می تواند احتمال انتقال 

ویروس را از ۹0 درصد به ۱.۵ تا 2 درصد برساند.
صحبتی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تنها داروی ابزار پیشگیری 
از کرونا، استفاده ماسک است اظهار کرد: استفاده از ماسک احترام به 
حقوق دیگران است و از منظر دینی نیز ادای حق الناس بوده و ماسک 

نزدن به معنای تضییع حق الناس و حقوق دیگران است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به اقداماتی که گروه های 
پرخطر جامعه و به ویژه افراد دارای بیماری زمینه ای باید انجام دهند 
اشاره کرد و گفت: از نظر احتمال ابتالی به کرونا، افراد دارای بیماری 
های زمینه ای مساوی با سایر افراد جامعه هستند اما در صورت ابتال، 
احتمال عوارض این بیماری در این گروه های پرخطر بیشتر است لذا 
به شدت توصیه می شود افراد دارای بیماری های زمینه ای خودشان 
قرار  باالست،  ویروس  انتقال  احتمال  که  هایی  محیط  معرض  در  را 

ندهند.
این  در  افزود:  کرمان  استان  در  کرونا  با  مقابله  ستاد  کارشناس  این 
شرایط افراد دارای بیماری های زمینه نباید داروهای بیماری خود را 
باید مرتبا به صورت دقیق داروهای خود را مصرف  قطع کرده، بلکه 

کنند.
با اشاره به اینکه اپیدمی کرونا هم اکنون در استان کرمان  صحبتی 
استقرار یافته است اظهار کرد: در این شرایط دیگر به دنبال شناسایی 
تک تک مبتالیان نیستیم بلکه بنا بر این است که هر فردی در مقابل 
ما قرار می گیرد احتماال ناقل ویروس است پس باید رفتارهایی که 
سبب گسترش و انتقال ویروس می شود را به حداقل رسانده تا بتوانیم 

زنجیره بیماری را در سطح جامعه قطع کنیم
وی درباره نحوه تغذیه در دوران کرونایی نیز گفت: تغذیه سالم یکی 
از توصیه های مناسب است که سبب خواهد شد سیستم ایمنی بدن 
مقابله با این ویروس تقویت شود و تاکید داریم در این ایام تحت تاثیر 
شبکه ها مجازی و صحبت های غیرمنطقی قرار نگرفته و بیش از حد 
روی یک ماده غذایی و یک دارویی گیاهی که عنوان می شود معجره 
می کند تمرکز نکنیم زیرا هیچ ماده و داروی خاصی برای پیشگیری و 

درمان این بیماری تاکنون به صورت علمی ثابت نشده است.
این کارشناس ستاد مقابله با کرونا در استان کرمان با تاکید بر اینکه 
باید در این ایام همه گروه های غذایی که ویتامین ها را در برگیرد 
مصرف شود افزود: به شدت توصیه می شود در دوران بیماری، افراد از 

مصرف از شیرینی جات و مایعات شیرین پرهیز کنند

طی سه ماهه نخست سال جاری 2۴0 فقره انشعاب غیر مجاز آب در 
کهنوج جمع آوري شد.

سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان کهنوج  از شناسایی و جمع 
 آوری 2۴0 فقره انشعاب غیر مجاز آب در سه ماه نخست جاری خبر داد.
و  ریزی  برنامه  مطابق  گفت:  خصوص  این  در  زاده   یوسف  حامد 
اقدامات انجام شده، کشف و قطع انشعابات غیر مجاز آب در راستای 
مدیریت مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب یکی از برنامه ها و اولویت 
این  کهنوج  شهر  در  گرفته  صورت  تدابیر  با  و  است  اداره  این  کاری 
شد. انجام  جاری  سال  ابتدای  از  وقفه  بی  و  مستمر  صورت  به   مهم 

غیرمجاز  انشعابات  که  مطلب  این  بیان  با  کهنوج  آبفا  امور  سرپرست 
آبرسانی  امر  در  مشکالت  سبب  کمی  لحاظ  به  که  این  بر  عالوه 
بروز  باعث  بهداشتی  و  کیفی  لحاظ  به  همچنین  می شوند  مطلوب 

با  کرد:  خاطرنشان  می شوند،  ناپذیری  جبران  خطرات   و  آسیب ها 
 2۴0 مشترکین  کارکنان  و  آب  تخلفات  اکیپ  پیگیری  و  تالش 
و  ماه نخست سال جاری شناسایی شد  انشعاب غیرمجاز در 3  فقره 
فاضالب  و  امور آب  با  انشعابات  این  اکثر صاحبان  این که  به  توجه  با 
از  انشعابات پس  این  از  فقره  دادند ۱02  انجام  را  همکاری های الزم 
مجاز شدند. به  تبدیل  مربوطه  هزینه های  اخذ  و  قانونی  مراحل   سیر 

از  تلفات آب شرب  وی تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد شاهد 
دامداری  و  باغداری  کشاورزی،  بخش  در  غیرمجاز  انشعابات  طریق 
هستیم که مشکالت اساسی جهت تأمین و توزیع مناسب آب ایجاد 
از  با آن دسته  فاضالب کهنوج  و  امور آب  دلیل  به همین  می نمایند 
اقدام  غیرمجاز  انشعاب  به  نسبت  اظهاری  خود  به صورت  که  افرادی 

می نمایند همکاری و مساعدت های الزم را انجام خواهد داد.

آب  فاقد  روستاهای  به  آبرسانی  الگوی  طراحی  از  کرمان  استاندار 
آشامیدنی استان کرمان خبر داد.

استانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
کرمان، مردم ۷۶0 روستا در استان کرمان از نعمت شبکه آب شرب 
بی بهره اند و به وسیله تانکر به آن ها آب رسانی می شود. این وضعیت 
موجب شد تا از چندی پیش محمد جواد فدایی استاندار کرمان در 

پی چاره جویی برای حل این مشکل باشد.

استاندار  حضور  با  که  جلسه ای  در  تیرماه   30 دوشنبه  سرانجام 
کشور،  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  جانباز  حمیدرضا  کرمان، 
از  شماری  و  کشور  سازندگی  بسیج  سازمان  رئیس  زهرایی  محمد 
برگزار شد؛ مصوبه ای  استان در مجلس و دیگر مدیران  نمایندگان 
تنظیم شد تا بر اساس آن مسیر آب رسانی پایدار روستاها کوتاه تر 

شود.
فدایی، استاندار کرمان در این نشست با بیان اینکه شاخص دسترسی 
به شبکه آبرسانی در مناطق روستایی استان از متوسط کشور پایین تر 
است؛ گفت: انتظار می رود شرکت آب و فاضالب کشور متناسب با 
شاخص های توسعه بودجه مناسبی برای آب رسانی اختصاص دهد.

جانباز، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور هم گفت: ۵00 روستا 
از مجموع ۷۶0 روستای فاقد شبکه آب در استان از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است که ساالنه حداکثر اعتباری 

قریب به ۱00 میلیارد تومان اختصاص می یابد.
به گفته او این روند تخصیص معنایش این است که برای آب رسانی 

۵00 روستا دست کم نزدیک به هشت سال طول خواهد کشید.
شهباز حسن پور، رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان هم با بیان 
مجمع  آمادگی  بر  کند،  تغییر  تمهیداتی  با  باید  روند  این  اینکه 
نمایندگان برای کمک به تسهیل تخصیص اعتبار برای این طرح ها 

تاکید کرد.
 ۵00 به  رسانی  آب  طرح های  اتمام  برای  شد  مقرر  جلسه  این  در 
روستا تا شهریورماه سال آینده، 300 میلیارد تومان اعتبار از سوی 
تومان  میلیارد  و ۵00  یابد  اختصاص  فاضالب کشور  و  شرکت آب 
هم با مشارکت شبکه بانکی کشور در قالب تسهیالت پرداخت شود.

توافق دیگر این نشست به مشارکت بسیج سازندگی مربوط بود. با 
به  از طرح های آب رسانی  برخی  اجرای  موافقت زهرایی مقرر شد 
این نهاد واگذر شود و این نهاد هم معادل 30 درصد بیشتر از اعتبار 

دریافتی، در پروژه کار عملیاتی انجام دهد.
در این جلسه قرار شد برای آب رسانی به 2۶0 روستای دیگر که فعاًل 
منابع  از  امکان  پیگیری شود که در صورت  ندارند؛  اعتباری  ردیف 

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( استفاده شود.
همچنین بر اساس مصوبه این جلسه مقرر شد ظرف امسال و سال 
نهاد مصوب  این  اعتبارات  تحقق  بسیج سازندگی در صورت  آینده 
هزینه  استان  آبی  طرح های  در  تومان  میلیارد   200 مبلغ  مجلس، 

کند و اولویت را هم به طرح های آب شرب بدهد.
با توافق استانداری کرمان، شرکت آب و فاضالب کشور و مشارکت 
شبکه  فاقد  روستاهای  به  آب رسانی  روند  سازندگی  بسیج  سازمان 

آب رسانی در استان سرعت می گیرد.

و کشف  هویت  مورد جعل  یک  از کشف  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
شش فقره کالهبرداری با عنوان فروش خودروهای لیزینگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ یداهلل 
حسن پور در این خصوص گفت: در پی شکایت چند نفر از همشهریان 
لیزینگی،  خودروهای  فروش  عنوان  تحت  کالهبرداری  بر  مبنی 
کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری با انجام یکسری اقدامات 
پلیسی و استفاده از منابع اطالعاتی موفق به شناسایی یک نفر متهم 

شدند.
رئیس پلیس آگاهی استان کرمان با اشاره به دستگیری متهم در تهران 

بیان داشت: این متهم ضمن جعل هویت و اجاره یک باب دفتر مجلل 
اقدام به کالهبرداری با عنوان فروش خودروهای لیزینگ با اقساط دراز 
مدت می کرد که با توجه به احتمال افزایش شمار شکات، تحقیقات در 

خصوص این پرونده ادامه دارد.
رئیس پلیس آگاهی استان با تاکید بر کسب اطمینان و شناسایی دقیق 
افراد و دایرکنندگان واحدهای خدماتی بازرگانی و تجاری که به عناوین 
صورت  در  خواست:  شهروندان  از  می کنند  فعالیت  به  اقدام  مختلف 
از  را  مراتب  فعالیت ها،  اینگونه  با  رابطه  در  مشکوک  موارد  با  مواجهه 

طریق شماره ۱۱0 به پلیس اطالع دهند

کارشناس ستاد مقابله با کرونا در استان کرمان:
ماسک تنها داروی فعلی مقابله با کروناست

 240 فقره انشعاب غیر مجاز آب در کهنوج جمع آوری شد

استاندار کرمان: 

 آب رسانی به روستاهای فاقد شبکه آب رسانی سرعت می گیرد

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان خبر داد:
کشف شش فقره کالهبرداری به ارزش پنج میلیارد ریال در کرمان

آگهی مناقصه شماره: 99/5
شرکت معدنکاری اولنگ در نظر دارد انجام سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان خود در مسیر رفسنجان به معدن مس 
سرچشمه و بالعکسـ  مسیر سیرجان و پاریز به معدن مس سرچشمه و بالعکس به پیمانکار واگذار نماید. کلیه خودروها باید مینی 

بوس از نوع هیوندایی مدل باال )90 به بعد( بوده و وفق برنامه های شرکت ارائه سرویس نمایند.
مسیرها: 1- رفسنجان )یک دستگاه( 2- سیرجان و پاریز )یک دستگاه(

موسسات و یا اشخاصی که تمایل به همکاری با این شرکت دارند می توانند برای دریافت اسناد مناقصه به محل های زیر مراجعه 
فرمایند.

1- کارگاه شرکت در دوراهی رفسنجان - سرچشمه 
2- دفتر شرکت در کرمان - بلوار جمهوری - خیابان والفجر - کوچه شماره 4- پالک 86

عالقمندان می توانند از تاریخ 99/05/04 لغایت 99/05/08  ساعت 00: 8 الی 00: 14 جهت گرفتن اسناد مناقصه مراجعه فرمایند.
روابط عمومی شرکت معدنکاری اولنگ 

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده
 کالسه 9802210

کدملی  به  مهدی،  فرزند  پور،  نخعی  علی  آقای  به  وسیله  بدین 
که  فوق  کالسه  پرونده  بدهکار   1372/11/24 متولد   2980649597
برابر گزارش مامور ابالغ شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که بابت 
مهریه به همسر خود مبلغ 8/299/200/000 ریال بانضمام حقوق دولتی 
درخواست  بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  که  باشید  می  بدهکار 
صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه 
فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آیین نامه اجرائی 
انتشار این آگهی که  مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ 
تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و 
منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 591 م/الف
زهرا سرمست

 کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

بیش از 500 دستگاه کنتور خراب آب 
در شهرستان سیرجان تعویض شد

در  خراب  کنتور  دستگاه   ۵۴۹، جاری  سال  نخست  ماه  سه  طی 
شرکت  مدیرعامل  میرشاهی  مجید  شد.  تعویض  سیرجان  شهرستان 
الزم  شرایط  نمودن  فراهم  منظور  گفت:به  سیرجان  شهرستان  آبفا 
و  مشترکین  به  تر  شایسته  رسانی  خدمات  و  مصرف  کنترل  جهت 
اثرات  کاهش  و  آب  هدررفت  از  جلوگیری  همچنین  و  شهروندان 
شرکت  توسط  که  اقداماتی  از  یکی   ، آبرسانی  تاسیسات  بر  آن  منفی 
باشد.   می  کنتورهای خراب  تعویض  می شود  انجام  فاضالب  و  آب   های 
وی افزود:در همین راستا طی سه ماه نخست سال جاری ، ۵۴۹ دستگاه 
کنتور خراب آب  شامل 3۸۷ دستگاه در شهر سیرجان و مابقی در شهرهای 
تابعه )نجف شهر، زیدآباد، هماشهر، پاریز، بلورد و خواجو شهر ( تعویض شد.



چهارشنبه 1 مردادماه 1399/ 1 ذی الحجه 1441/ 22 جوالی  2020/سال بیست و پنجم شماره 3245سه جامعه 

گزارش »کرمان امروز« از مهمان ناخواسته ای که سالهاست نفس کشیدن را برای مردم شرق استان، سخت کرده است؛

ریزگرد در رقابت با کرونا

به  ساکنان شرق استان سال هاست گویی در سکوت 
سمت فراموشی سوق داده شده اند چرا که دیگر توفان 
ها و هوای آلوده چند برابر استاندارد جهانی کسی را رنج 

نمی دهد که برایش دلسوزی کند.
شرایط گرد و خاک این روزها در شرق استان بسیار حاد 
شده به طوری که گرد و غبار و ریزگرد میهمان همیشگی 
خانه های مردم این دیار شده است. ریزگردهایی که یک 
دهه دردها و سختی هایش را مردمان این دیار در دل 
آن  روی  غربت  غبار  گویی  اما  اند  داشته  نگه  هایشان 
را گرفته است و هیچ مسئولی نیست که  برایشان دل 

بسوزانند.
بیابان،  پیشروی  خشکسالی،  غبار،  و  گرد  شن،  توفان 
فراوان  های  خسارت  و  تنفسی  های  بیماری  گسترش 
دیگر از جمله مشکالت عمده مردم شرق و جنوب استان 
درگیر  را  منطقه  این  مردمان  ها  سال  که  است  کرمان 
گزارش های  انتشار  مرهم دردشان  تنها  اما  است  کرده 
امید که صدایشان   این  گاه و بیگاه در رسانه هاست به 
شان  برای  و  برسد  نشین   پایتخت  مسئوالن  گوش  به 
کاری انجام دهند و اقدامی اساسی و دراز مدت به صورت 
کارشناسی برای حل این مشکل و ضایعه طبیعی صورت 

بگیرد.
چاپ  به  که  دیگری  گزارش  در  که  بود  پیش  چندی 
آوردیم؛  استان  بهزیستی  از مدیر کل  نقل  به  رساندیم  
کرمان با وجود 29 کانون بحرانی ریز گرد، غبارخیزترین 
و  در شرق  ها  کانون  این  بیشتر  که  است  استان کشور 
شمال استان قرار دارند. در تیر ماه امسال نیز گاه شاخص 

کیفیت هوای شهر کرمان  به 180 می رسید که برای 
گروه های حساس ناسالم عنوان می شد.

معتقدند؛  استان  محیطی  زیست  مسائل  کارشناسان 
مرحله  از  کرمان  جنوب  و  شرق  در  ریزگردها  بحران 
باید فکر اساسی برای حل  هشدار گذشته و مسئوالن  

این مشکل بکنند.

آبخیزداری  و  آنگونه هم که مدیر کل منابع طبیعی 
قابل  رقم  است:  گفته  مهر  خبرگزاری  به  استان  شمال 
در  بحرانی  کانون  هکتار  میلیون   2/1 معادل   توجهی 
ایجاد  را  زیادی  مخاطرات  که  دارد  وجود  استان  شمال 
می کند که در قالب توسعه بیابان ها و طوفان های شن 

و ریزگردها خود نمایی می کند.
همین  را  شن  های  طوفان  دلیل   زاده  رجب  مهدی 
کانون های بحرانی دانست و گفت: به دلیل عدم وجود 
بروز  شاهد  باد  وزش  با  خاک  تثبیت  و  گیاهی  پوشش 

طوفان شن هستیم. 
سخن آخر

مناطق  در  غبار  و  گرد  و  ریزگردها  هجوم  افزایش 
نفر  ها  ده  بار  یک   روز  هر چند  استان  و جنوب  شرق 
آنچه  کند.  می  درمانی  مراکز  و  ها  بیمارستان  روانه  را 
که طی چندین سال گذشته از مسئوالن در رفع مشکل 
نرسید.  موثر  اقدام  مرحله  به  رفت  می  انتظار  ریزگردها 
بتوان  را  مختلفی  دالیل  و  علل  شاید  مشکل  این  برای 
اما مهم ترین علت بی توجهی مسئوالن به  مطرح کرد 
حل معضل ریزگردها و عدم درک شرایط بحرانی زندگی 

مردم در مناطق درگیر است.
از  شانه خالی کردن سازمان محیط زیست کشور هم 
مساله حاد ریزگردهای استان کرمان که زندگی را برای 
مردم شرق و شمال استان کرمان تنگ کرده است، قابل 
قبول نیست. و به طور دقیق مشخص نیست که مسئول 
پیگیری و جلوگیری از اقداماتی که به افزایش ریزگردها 
مردم  اما  است  سازمان  یا  و  نهاد  کدام  زند،  می  دامن 
انتظار دارند مسئوالن  برای رفع این مشکل اقدامات قابل 
قبول تری انجام دهند؛ اقداماتی که در عمل دیده شود نه 

فقط بر روی کاغذ های اداری...

  وضعیت گردوغبار و ریزگرد این روزها در شرق استان بسیار حاد شده به طوری 
است.  شده  دیار  این  مردم  خانه های  همیشگی  میهمان  ریزگرد  و  غبار  و  گرد  که 
نگه  این دیار در سینه  ریزگردهایی که یک دهه دردها و سختی هایش را مردمان 
که  نیست  هیچ مسئولی  و  است  گرفته  را  آن  غفلت روی  غبار  گویی  اما  داشته اند 
برایشان دل بسوزاند. آنچه که طی چندین سال گذشته از مسئوالن در رفع مشکل 
انتظار  مردم  است.  نرسیده  موثر  اقدام  مرحله  به  هم  می رفت  انتظار  ریزگردها 
دارند مسئوالن برای رفع این مشکل اقدامات قابل قبول تری انجام دهند؛ اقداماتی 

که در عمل دیده شود نه فقط بر روی کاغذ و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

کرونا و آموزش عالی؛ فرصت ها تهدیدها

آموزش مجازی

 توفیق اجباری یا مایه  نگرانی 

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

کالس هایی  در  حضور  و  لپ تاپ ها  پشت  از  آموزش  تجربه  
و  دانشجویان  اغلب  برای  کرونا  تحفه   ندارند  خارجی  وجود  که 
دانش آموزان جهان بود. دانشجویان ایرانی نیز از این پدیده آموزشی 
ابتدایی اسفند ۹۸ دانشگاه ها یکی  بی نصیب نماندند و از روزهای 
پس از دیگر با صدور اطالعیه هایی تعطیلی کالس های حضوری 
باید دید  را اعالم کردند وبه آموزش مجازی روی آوردند. حال 
استادان و دانشجویان حاال و پس از سپری کردن یک ترم تحصیلی 

مجازی درباره این تجربهی جدید چه می گویند؟
به گزارش ایسنا، تقریبا هر دانشجوی ایرانی در چند ماه گذشته اقال 
یک بار آموزش مجازی را تجربه کرده است. استادان هم در این 
چند ماه با چالش بزرگ آموزش و ارزشیابی مجازی دست و پنجه 
نرم کردند. برخی از آن ها معتقدند آن چه در ترم تحصیلی گذشته 
رخ داد توفیق اجباری بود و نوید روزهای بهتری را در آموزش عالی 
می دهد. یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت معتقد 
ظرفیت  و  آگاهی  که  بود  این  کرونا  شیوع  مزایای  از  یکی  است 
استفاده از فضای مجازی افزایش یافت و باعث ایجاد یک »تحول« 
در سیستم آموزش عالی شد. مرتضی رهبر، امیدوار است با گسترش 
بتوان در کنار آموزش حضوری از  نیز  آموزش مجازی در آینده 

ظرفیت های آموزش مجازی نیز به صورت همزمان استفاده کرد.
از سوی دیگر یکی از استادان دانشگاه درباره تردیدی که آموزش 
مجازی می تواند ایجاد کند می گوید: در دوره های مجازی می توانیم 
منابع  پایان کالس  از  بعد  همچنین،  دهیم.  تغییر  را  ساعت  کالس 
آموزشی در دسترس دانشجویان قرار می گیرد و حتی دانشجویان 
باشند. داشته  سر کالس حضور  مقرر  زمان  در  که  نیستند  مجبور 

بنابراین این دسترسی آسان به مواد آموزشی می تواند باعث شود که 
به این سیستم فعلی عادت کنیم و حتی در زمانی دچار تردید شویم 
که چرا باید مشقت رفتن تا دانشگاه را تقبل کنیم در حالی که شیوه  

آسان تری نیز برای یاد گرفتن دروس و آموزش دادن وجود دارد.
این در حالی است که برخی از استادان دانشگاه هم معتقدند کیفیت 
کالس های حضوری بسیار باالتر از مجازی بوده است و دانشجویان 
عالقه ای به مشارکت در کالس های مجازی نشان نمی دهند. دکتر 
عالمه  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  کاشی،  غالمرضا  محمدجواد 
از  تر  پایین  بسیار  میزان مشارکت  باره می گوید:  این  طباطبایی در 
مشکالت  دلیل  به  دانشجویان  از  بخشی  است.  حضوری  آموزش 
تکنیکی صدا و امثالهم مشارکت نمی کنند و برخی هم عالقه نشان 
نمی دهند. در حالیکه در فضای واقعی، استاد می تواند دانشجو را به 

مشارکت وادار کند.
زرین زردار عضو هیات علمی دانشکده ارتباطات این دانشگاه نیز با 
تاکید بر این که در ارتباط حضوری، فضا برای دادوستد اطالعات 
بیشتر فراهم است می گوید: در ارتباط حضوری، دانشی که شکل 
می گیرد از کیفیت باالتری برخوردار است؛ چون همه  ابعاد تعامل 
از جمله زبان بدن و احساسات مثبت و منفی در این فضا حضور 
دانش   انتقال  اتفاق می افتاد  دارند. آن چیزی که در کالس درس 
انباشته استاد به دانشجویان نبود بلکه گفت وگویی بوده برای رسیدن 
به یک فهم این در حالی است که سنتز دانش در کالس های مجازی  
کندتر رخ می دهد. بعد از فروکش کردن بحران کرونا الزم است 
به کالس های حضوری خود باز گردیم چرا در این نوع آموزش 

کیفیت متفاوتی عرضه می شود.
تاثیری که تجربه ی آموزش آنالین قرار است بر آموزش حضوری 
پس از پایان شیوع کرونا بگذارد در مواردی باعث نگرانی استادان 
دانشگاه شده است. یک عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی در این باره می گوید: در رابطه با سستی در مراجعه 
دانشجویان و بعضا اعضای هیات علمی و کارکنان در نیمسال¬های 
این معنی که مسائلی  به  به دانشگاه نگرانی هایی وجود دارد.  آتی 
مانند ترافیک، تمایل به عدم سحرخیزی، خستگی در محیط دانشگاه 
و غیره ممکن است از حضور موثر دانشجویان در محیط دانشگاه 
بکاهد. همچنین ممکن است در برخی موارد تصمیمات شتاب زده 
آموزش  جای  به  الکترونیکی  آموزش  سیستم  جایگزینی  جهت 

حضوری توسط عده ¬ای مطرح شود.
استادان دانشگاه در گفت وگوهایی که با ایسنا داشتند نقش آموزش 
زندگی  مختلف  بخشهای  در  بحران هایی که کرونا  در حل  عالی 
ایجاد کرد را نیز بررسی کردند. برخی از آن ها معتقد بودند به جز 
دانشگاه های علوم پزشکی که جانفشانی کردند از بقیه ی دانشگاه ها 
تحرک چندانی دیده نشد. این در حالی بود که برخی دیگر، از اقدام 
دانشگاهیان برای تامین ماسک و شیلد مورد نیاز مردم و کادر درمان 
یاد کردند. گروهی دیگر هم قضاوت درباره عملکرد دانشگاه را 

زودهنگام می دانستند.
اعتراضات  مجازی،  آموزش  شروع  ابتدایی  روزهای  همان  از 
دانشجویان در خصوص عدم دسترسی برخی به اینترنت با سرعت 
مناسب و هزینه ی باالی مصرف اینترنت مطرح شد. در همین راستا، 
معاون آموزشی وزیر علوم اعالم کرد آن دسته از دانشجویانی که 
ممکن است به هر دلیل نتوانند از آموزش الکترونیکی استفاده کنند 
اینترنت و موبایل دسترسی  به  یا در جایی هستند که نمی توانند  و 
یابند، می توانند ترم یا درس مورد نظرشان را بدون احتساب سنوات 

حذف کنند.
اما برای آن هایی که به اینترنت دسترسی داشتند شاید جدی ترین 
مشکلی که در روزهای ابتدایی و بعضا در تمام طول ترم تحصیلی 
آن ها را درگیر کرد، قطع و وصلی پی درپی اینترنت و کیفیت پایین 
صدا و تصویر بود. یکی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در 
نبود. من  مناسب  باره می گوید: اصال زیرساخت های دانشگاه  این 
ایمیل  بود  مهم  برایم  آن ها  در  شرکت  که  درس هایی  استادان  به 
دیگری  پلتفرم  در  را  می خواستم کالس ها  آن ها  از  و  می فرستادم 
انتخاب کردند  را  پلتفرم های دیگری  استادانی که  برگزار کنند و 

کالس های باکیفیت تری داشتند.
عالوه بر آن، یکی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه 
تهران نیز می گوید: ما اصال از سامانه دانشگاه استفاده نکردیم و از 
مجانی محسوب  دانشگاه  سامانه  برای  فقط  اینترنت  که  آن جایی 
هزینه  اینترنت  برای  شدیم  مجبور  همکالسی هایم  و  من  می شد 
زیادی بپردازیم. اگر می شد این سامانه را به گونه ای طراحی کنند 
که همه ی دانشجویان از شهرها و روستاهای مختلف در آن حضور 
باشد،  داشته  نظارتی وجود  استادان هم  بر عملکرد  و  باشند  داشته 

خیلی خوب می شد.
بر  که  می شود  مطرح  حالی  در  گالیه ها  این  ایسنا،  گزارش  به 
تحصیلی  های  رشته  و  ها  دانشگاه  دانشجویان  از  شنیده ها  اساس 
برگزاری  کیفیت  از  بیشتر  دانشگاه ها  برخی  دانشجویان  مختلف، 
کالس های مجازی خود راضی بودند و معتقدبودند دانشگاه  آنها از 
زیرساخت های مناسبی برخوردار بودو در مقابل، برخی نیز در حد 

اندکی از این کالس ها و کیفیت شان راضی بودند.
اکنون آموزش عالی ایران تجربه ای چهارماهه از برگزاری کالس ها 
به صورت مجازی در چنته دارد و اگر بر اساس گفته های مسئوالن 
کالس های مجازی مجددا از ۱۵ شهریور ماه از سر گرفته شوند بازه  
زمانی یک ماه و نیمهی پیش رو می تواند فرصتی مناسب برای بهبود 

کیفیت کالس های ترم آینده باشد.

چالش کنکور در سایه کرونا 

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

خودی  به  اضطراب  روانشناختی،  مشاور  یک  گفته  به 
خود اهرم و محرکی برای تالش به سمت هدف در زمان 

و مکان و موقعیت مناسب آن است.
شیوا ابراهیمی در گفت وگو با ایسنا در خصوص اضطراب 
که  آنجایی  از  کرد:  اظهار  کنکور  از  ناشی  روانی  فشار  و 
کنکور به یک چالش اجتماعی برای داوطلبان و خانواده ها 
تبدیل شده و در نهاد خود با اضطراب و استرس خاصی 
همراه است، اما ظهور کرونا تجربه جدیدی از کنکور را با 

آمدن خود برای داوطلبان به ارمغان آورد.
در  شایع  خیلی  دغدغه های  از  یکی  کرد:  عنوان  وی 
این  در  موفقیت  داوطلبان  و  والدین  بین  کنکور  دوران 
آزمون است، اما امسال با توجه به شرایط ویژه و تعطیلی 
غیرحضوری  آموزش های  ظهور  کتابخانه ها،  مدارس، 
از  ناشی  اضطراب  و  ترس  تقویتی،  کالس های  تعلیق  و 
کنکور را نسبت به سال های گذشته بیشتر کرده است که 
این موضوع خود الزمه توجه و مدیریت بیشتر استرس و 

اضطراب است.
ابراهیمی ادامه داد: بهترین راهکار برای کاهش استرس 
و اضطراب داوطلبان در این روزهای پایانی کنکور آموزش  
است  فرزند  به  اضطراب  و  استرس  مدیریت  تکنیک های 
باشد  بیشتر  دوران  این  در  استرس  مدیریت  هرچه  زیرا 

توانایی فرد برای حضور در کنکور افزایش می یابد.
وی افزود: داشتن خواب کافی در این روزهای پایانی بر 
افزایش قدرت یادگیری و غلبه بر ترس و اضطراب ناشی 
از کنکور در شرایط کرونایی موثر بوده و به سالمت فردی 
و اجتماعی و همچنین کنترل استرس و اضطراب در فرد 

کمک خواهد کرد.
که  فعلی  شرایط  در  روانشناختی،  مشاور  این  گفته  به 
استرس کنکور در استرس کرونا ضرب شده است، ترس و 
اضطراب کنکور را برای داوطلبان و خانواده ها را چندین 

برابر خواهد کرد.
خود  خانواده ها  متاسفانه  کرد:  تصریح  ابراهیمی  شیوا 
منشا اصلی انتقال ترس و اضطراب به فرزندان کنکوری 
فعلی  شرایط  در  نتوانند  اگر  بدون شک  و  هستند  خود 
استرس خود را کنترل کنند سبب افزایش سطح استرس 
و اضطراب در فرزندان می شود زیرا به لحاظ روانشناسی 
عدم  سبب  کنکور  داوطلبان  در  حد  از  بیش  استرس 

موفقیت در تمرکز و مهارت تست زنی آن ها خواهد شد.
فرزندان  که  است  الزم  خانواده ها  کرد:  تاکید  وی 
کنکوری خود را به آرامش دعوت کرده و از آنجایی که 
کرونا حاال حاالها رفتنی نیست بهتر است واقع بینانه به 
و  مهار  زمینه  در  مهارت های خاص  و  نگاه کنند  مسئله 

مدیریت اضطراب در رابطه با ویروس کرونا را بیاموزند.
 ابراهیمی خاطرنشان کرد: اضطراب به خودی خود اهرم 
و محرکی برای تالش به سمت هدف در زمان و مکان و 

موقعیت مناسب آن است.

زمان  تغییر  و   99 کنکور  ویژه  شرایط  شد:  یادآور  وی 
برگزاری کنکور به طور ناخودآگاه سبب ایجاد فشار روانی 
مضاعف در فرد خواهد شد و در حال حاضر یکی از وظایف 
برای  روزانه  تکنیک های  انجام  و  اضطراب  مدیریت  ما 

کاهش استرس و اضطراب حاکم بر شرایط فعلی است.
ابراهیمی عنوان کرد: وجود اضطراب در فرد سبب ایجاد 
عالئم فیزیکی و اختالل در ادراک و کاهش تمرکز در فرد 
خواهد شد که همین مسئله سبب مختل کردن توانایی و 

قدرت یادگیری داوطلب در روز کنکور می شود.
وی تصریح کرد: هرچند که اضطراب این امکان را به ما 
می دهد که خطر را شناسایی و از آن پرهیز کنیم اما اگر 
از حالت اعتدال خود خارج شود باعث اختالل در قدرت 

یادگیری ما خواهد شد.
به گفته این مشاور روانشناختی، بهتر است برای کاهش 
عالئم بدنی ناشی از استرس ضمن رعایت نکات بهداشتی 
روزانه چندین مرتبه با تنفس شکمی و انجام عمل دم و 

بازدم آرامش و تمرکز خود را بازیابی کنید.

زیادی  زمان  که  آنجایی  از  کرد:  اظهار  ابراهیمی  شیوا 
انجام  با  است  بهتر  نمانده  باقی  کنکور  برگزاری  تا 
خود  جسمی  و  فکری  آسودگی  سریع  ریلکسیشن های 
از  خود  مطالعه  زمان های  مابین  در  و  کرده  بازیابی  را 
ورزش های سبک استفاده کنیم زیرا ورزش سبب ارتقاء 
جریان  افزایش  و  شده  بیماری  برابر  در  مقاومت  روحیه 
خواهد  استرس  به  مغز  پاسخگویی  افزایش  سبب  خون 

شد.
داشتن  هوازی،  ورزش های  انجام  کرد:  بیان  ابراهیمی 
ویتامین ها  از  استفاده  همچنین  و  مناسب  غذایی  رژیم 
و عالئم فکری و شناختی که  روانی  سبب کاهش فشار 

اغلب دارای جنبه های منفی است خواهد شد.
وی تصریح کرد: شایع ترین رفتار داوطلبان کنکوری در 
دیگر  با  تنش  کنونی  شرایط  در  ویژه  به  و  کنکور  زمان 
اعضای خانواده است و والدین باید سعی کنند از هرگونه 
عکس العمل شدیدی در مقابل رفتار فرزند خود خودداری 
کنند زیرا هرقدر خانواده و به ویژه والدین آرامش خود را 

حفظ کنند سبب انتقال آرامش به فرزندان خود خواهد 
شد.

شرایط سخت  این  در  خانواده ها  کرد:  تاکید  ابراهیمی 
الزم است که با فرزندان خود همکاری کرده و از محدود 
از  و  خودداری  تنش زا  رفتارهای  وسیله  به  آن ها  کردن 
گوش سپردن به اخبار منفی و خبرهای ناگوار و پرداختن 
کردن  فراهم  با  و  کنند  پرهیز  بحرانی  موضوع های  به 
آن  در  را  نفس  عزت  فرزندان  از  دلجویی  و  آرام  فضایی 

ها تقویت کنند.
 وی ادامه داد: خانواده ها الزم است که از سطح توقعات 
و  استعداد  سلیقه،  گرفتن  نظر  در  بدون  خود  نامناسب 
توانایی های فرزندان بکاهند و به ویژه الزم است از قیاس 
فرزندان با هم سن و سال های خود خودداری شود و سعی 
حرف های  و  صمیمیت  و  صفا  با  توام  فضایی  در  کنند 

امیدوارکننده استرس ناشی از کنکور را کاهش دهند.
است  بهتر  والدین  روانشناختی،  مشاور  این  گفته  به 
واکنش های  تمامی  و  نگرانی  پرخاشگری،  مقابل  در 
غیرمتعارف فرزندان خود صبور بوده و از عکس العمل های 
سریع در مقابل آنان پرهیز کنند و بهتر است با همدلی 
تقویت  فرزندان خود سبب  به تالش های مثبت  توجه  و 

روحیه و تشویق در آن ها شوند.
شیوا ابراهیمی تاکید کرد: بهتر آن است که والدین واقع 
واقعی  جایگاه  با  سطح  هم  را  خود  توقعات  و  بوده  گرا 
فرزندان خود تنظیم کرده و از قیاس های نابجا که سبب 

آشفتگی داوطلبان می شود، پرهیز کنند.
تنش  ایجاد  از  جلوگیری  برای  کرد:  عنوان  ابراهیمی 
با  است  بهتر  فعلی  کرونایی  شرایط  در  کنکور  از  ناشی 
آرام نگه داشتن فضای خانواده و پرهیز از هرگونه قیاسی 
آرامش خاطر را برای فرزندان خود به ارمغان آوردید زیرا 

آرامش سبب افزایش میزان تمرکز خواهد شد.
وی تصریح کرد: داوطلبان کنکور بهتر است از پیگیری 
اخبار استرس زا و منفی خودداری کرده و مطالعه موثر و 
مرور مطالب خوانده شده بهترین راه حل برای استفاده از 

این مدت کوتاه است.
تغییر  با  است  بهتر  کنکور  داوطلبان  افزود:  ابراهیمی 
وضعیت آگاهانه و افزایش قدرت انعطاف پذیری برنامه ها 
زیرا  باشند  داشته  خود  برنامه های  تغییر  در  سعی 
خواهد  ناامیدی  سوی  به  افراد  حرکت  سبب  یکنواختی 

شد.
از  ناشی  فردی  تاثیرات  شناسایی  کرد:  تاکید  وی 
و  اضطراب  کنترل  مهم سبب  این  بر  آگاهی  و  اضطراب 

راه های پیشگیری از اضطراب در فرد خواهد شد.
است  بهتر  کنکور  دواطلبان  کرد:  ابراهیمی خاطرنشان 
در این دوران به طور مداوم با مشاوران و پشتیبانان خود 
این  در  آن ها  مطالب  و  راهنمایی ها  از  و  بوده  تماس  در 

زمان کوتاه باقی مانده تا کنکور بهره بگیرند.
وی در پایان یادآور شد: یکی از مهم ترین راه های کنترل 
استرس واقع بینی و افزایش اعتماد به نفس و خودباوری 
نفس  به  اعتماد  افزایش  و  خودباوری  تقویت  زیرا  است، 

سبب کاهش استرس و اضطراب در فرد خواهد شد.
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فرهنگ و ادب

نوشتاری درباره مارشال مک لوهان؛ پیشگوی اینترنت و طراح دهکده جهانی
سرویس فرهنگی کرمان امروز

 

است  که  رسانه ای  مشهور  نظریه پرداز  مک لوهان  مارشال 
که ایده های او به ما کمک می کنند تا دنیای مدرن را بهتر 
درک کنیم؛ اینکه چرا جهان این گونه است و به چه دلیل 
به این شکل دگرگون شده و آیا انسان ها همراه با آن تغییر 

می کنند.
جهانی  دهکده  مفهوم  مطرح کنندهٔ  مک لوهان  مارشال 
است که جملهٔ معروف او: "رسانه خود پیام است" در جهان 
جزو  ارتباطی،  فناوری های  به  توجه  نظر  از  او  شد.  معروف 

چهره های پیشتاز در این قلمرو به حساب می آید.
زندگینامه

مارشال مک لوهان دانشمند کانادایی، استاد مرکز مطالعات 
رسانه ای تورنتو در ۲۱ ژوئیه ۱۹۱۱ در ادمونتون استان آلبرتا 
به دنیا آمد. مادرش معلم و بازیگر بود و پدرش در ادمونتون 
معامالت ملکی انجام می داد. هنگامی که جنگ جهانی اول 
شروع شد، پدر مک لوهان ورشکسته شد و به ارتش کانادا 
پیوست. هنگامی که پدرش از ارتش جدا شد، خانواده مک 
لوهان به وینیپگ منیوبا نقل مکان کردند. جایی که مارشال 
بزرگ شد و به مدرسه رفت. ابتدا به مدرسه فنی کلوین رفت 
و سپس در ۱۹۲۸ میالدی در دانشگاه منیوبا نام نویسی کرد. 
او پس از گذراندن یک سال به عنوان دانشجوی مهندسی، 
گرفت  را  خود  کارشناسی  مدرک  و  داد  تغییر  را  رشته اش 
علم  و  هنر  در  را  خود  طالی  مدال  میالدی   ۱۹۳۳ در  و 
ارشد  کارشناسی  میالدی   ۱۹۳۴ در  و سپس  کرد  دریافت 
گرفت.  منیوبا  دانشگاه  از  انگلیسی  زبان  رشته  در  را  خود 
وارد  کمبریج  دانشگاه  هال  ترینیتی  به   ۱۹۳۴ پاییز  در  او 
نو  نقد  گرفت،  تاثیر  آن  از  مک لوهان  که  ادبی  مکتب  شد. 
دانشگاه  در  تحصیالتش  پایان  با  او  بود.  کریتیسیسم(  )نئو 
ادامه  در  و  شد  کار  به  مشغول  مدیسن  ویسکانسن- 

کلیسای  عالی  آموزش  مؤسسه  در  خود  شغلی  فعالیت های 
کاتولیک رم تدریس کرد. در اوایل دهه ۱۹۵۰، بود که مک 
لوهان سمیناری با عنوان "ارتباطات و فرهنگ" را که توسط 
بنیاد فورد پایه گذاری شده بود در دانشگاه تورنتو آغاز کرد. با 
این فعالیت ها محبوبیت او بیشتر می شد. دانشگاه تورنتو هم 
برای حفظ او، مرکز فرهنگ و تکنولوژی را در ۱۹۶۳ میالدی 
تأسیس کرد. "عروس مکانیکی" )۱۹۵۱( نخستین کار عمده 
او بود که در این مدت منتشر شد. این کار آزمایشی دربارهٔ 

اثرات تبلیغات بر جامعه و فرهنگ بود.
مک لوهان دنیای امروز را دنیای الکترونیک می داند. وی 
قدیمی  الکترونیکی عصر حاضر فضای  است: محیط  معتقد 
نامطبوع  ایم،  به آن خو گرفته  را که سال هاست  تصویری 
و بدون ارزش خواهد ساخت. در دنیای الکترونیک حوادث، 

اشیا و موجودات در یکدیگر فرو می روند، با یکدیگر رابطه 
پیدا می کنند، جدایی ها از بین می رود، تمایزات فراموش 
ترتیب  بدین  و  کند  می  خودنمایی  ها  شباهت  گردد،  می 
را  آن  توان  می  که  محیطی  آید.  می  بوجود  جدید  محیط 
بزرگ  دهکدۀ  یک  کرد.  نامگذاری   " جهانی  دهکدۀ  یک" 
تر  وسیع  مقیاسی  در  را  ای  قبیله  خصوصیات  که  جهانی 

محفوظ می دارد.
نام  به  مهم  نشریه ای   ۱۹۵۰ دهه  طول  در  او  همچنین 
»کاوش« را به همراه ادموند کارپنتر منتشر کرد. سرانجام او 

در ۳۱ دسامبر ۱۹۸۰ چشم از جهان فروبست.
 از جمله آثار تأثیرگذار او می توان به کهکشان گوتنبرگ: 
شناخت انسان چاپی، برای درک رسانه ها، "رسانه پیام است 

و جنگ و صلح در دهکده جهانی اشاره کرد.

 پیشگویی درباره اینترنت
مارشال مک لوهان سه دهه قبل از شکل گیری اینترنت به 
عنوان یک شبکه عام جهانی، به وجود آمدن چنین شبکه ای 
را پیش بینی کرده و کوشید اثرات به وجود آمدنش را تحلیل 
کند. او زمانی اصطالح "دهکده جهانی" را خلق کرد و از آن 
با فرهنگ  از مردم جهان،  هنوز  حرف زد که بخش عمده ای 

بسته و محصور روستایی دست و پنجه نرم می کردند.
حرف های مک لوهان حتی در زمان خودش هم، موافقان و 
مخالفان زیادی داشت. سال های پس از مرگش، بحث و تعارض 
اینترنت  اما وقتی  بود  زیاد  تئوری هایش در دانشگاه ها  بر سر 
در  منتقدان  و  کارشناسان  و  گرفت  رونق  او  نام  دوباره  آمد، 
خصوص حرف ها و پیش بینی های وی به دفاع از او پرداختند. 
مکانیکی:  "عروس  کتاب   که   ۱۹۵۰ سال های  حدود  از 
و  کتاب ها  همواره  کرد،  منتشر  را  صنعتی"  انسان  سنت های 
مقاالت و نوشته هایش، دغدغه  سال ها و دهه های آینده جهان 
چیزی  هنوز  وقتی  میالدی   ۱۹۶۲ در  لوهان  مک  داشت.  را 
نوشت:  چنین  نداشت،  وجود  کامپیوتر شخصی  و  وب  نام  به 
توسعه  جهت  در  پیش  به  گامی  باشد،  چه  هر  بعدی،  رسانه 
خودآگاهی نوع انسان خواهد بود. تلویزیون برای رسانه بعدی، 
یک بستر نیست، بلکه یکی از محتواهای آن است. کار تصویری 
از تکنولوژی به شکلی از هنر تبدیل خواهد شد. کامپیوتر ابزار 
ارتباطات و تحقیق خواهد بود و می تواند دسترسی به اطالعات 
پایان  به  بزرگ  کتابخانه های  مصرف  تاریخ  کند.  تسهیل  را 
و  اختصاصی  و   سفارشی  به صورت  اطالعات،  رسید.  خواهد 

قابل فروش بر اساس ویژگی های هر فرد، عرضه خواهد شد.
رسانه همان پیام است

مک لوهان با جمله قصار خود که »رسانه، پیام است« نیز 
این  از  به چالش طلبید. منظور وی  را  اندیشه های بسیاری 
ارتباطات  شکل  هر  طرف  از  که  پیامی  که  است  آن  جمله 
از  که  دارد  قرار  رسانه ای  تحت تأثیر  اساساً  می یابد،  انتقال 
طریق آن فرستاده شده است. مک لوهان در این نظریه که 

»وسیله ارتباطی همان پیام است«، آنقدر تندروی می کند 
از  اعتباری بیش  ارتباطی، ارزش و  او وسیله  برای  که گویا 
از  بسیاری  دلیل،  همین  به  دارد.  ارتباط  محتوای  یا  پیام 
دانشمندان معاصر وی، او را طرد کردند. مک لوهان نه تنها 
رسانه ها بلکه جوامع میزبان رسانه ها را نیز به دو دسته گرم 
و سرد تقسیم می کند و ناخودآگاه برای فرهنگ و معنی های 

مخاطب نیز اهمیت بسیار قایل می شود. 
مک لوهان و نقشه آینده انسان

است"،  پیام  "رسانه  عبارت  ابداع  خاطر  به  لوهان  مک 
 – وب  جهانی  شبکه  پیش بینی  برای  و  جهانی"  "دهکده 
تقریباً ۳۰ سال پیش از ظهور آن– مشهور است. همچنین، 
او یکی از پایه های همیشگی بحث راجع به رسانه در اواخر 
به  نگاهی  با  را  انسان  آینده  نقشه  که  او  بود.   ۱۹۶۰ دهه 
گفت:  می  می کرد،  جستجو  او  گذشته  رفتاری  الگوهای 
"انسان که زمانی در تالش برای صید ماهی و در جستجوی 
جدید  شکار  امروز  بود،  گوشت  آوردن  دست  به  و  شکار 
به احتمال زیاد، بسیاری  "اطالعات" و  یافته است:  را  خود 
ابزارهای  او  کرد.  خواهد  تکرار  را  اش  گذشته  رفتارهای  از 
بیشتر و بیشتری برای شکار اطالعات خواهد ساخت. به فکر 
خواهد  را  دیگران  شکار  افتاد.  خواهد  اطالعات  کردن  انبار 
دزدید. مزارعی برای پرورش این شکار جدید خواهد ساخت. 
می کوشد این شکار جدید را رام و اهلی کند. برخی از داده ها 
از  را منقرض خواهد کرد و شاید توسط برخی  و اطالعات 
این شکارها مورد تهدید قرار گیرد. به هر حال انسان از این 
و  دیگر  شکاری  با  را  زندگی  و  گذشت  خواهد  هم  مرحله 

ابزارهایی متفاوت تر، ادامه خواهد داد."
غرق شدن در نظریه ها و ایده های وی، حتی اگر کارکرد 
مستقیمی نداشته باشد، می تواند تجربه ای مفید از یک شیوه 
متفاوت تحلیل به شمار رود. نگاه جدیدی که با وجود آن 
عمل  موفق  زندگی  مختلف  رویدادهای  تحلیل  در  می توان 

کرد.

نگاهی به فعالیت هنری احمد پورمخبر
سرویس هنری کرمان امروز

 
احمد پورمخبر بازیگر مجموعه ها و فیلم های طنز دهه ۷۰ تا 
به امروز است که به گفته خودش و بسیاری از اهالی سینما با 

معرفی رضا عطاران وارد حرفه بازیگری شده است.
گلوبندک  محله  در  خورشیدی   ۱۳۱۹ در  پورمخبر  احمد 
تهران دیده به جهان گشود. وی پس از گذراندن دوره کودکی 
و نوجوانی به ارتش پیوست و به عنوان کارمند در این نهاد 
مشغول به کار شد اما او پس از پایان خدمت در ارتش و در 
را  خود  زندگی  از  نوین  ای  مرحله  خود،  بازنشستگی   زمان 
آغاز و تجربه هایی تلخ و شیرین را روی پرده نقره ای تجربه 
و سینما شد. شاید  تلویزیون  در  بازیگری  وارد حرفه  و  کرد 
کمتر شخصی بداند که پورمخبر برای نخستین بار در ۱۳۷۵ 
خورشیدی در چند سکانس کوتاه در فیلم "بچه های آسمان" 
به کارگردانی مجید مجیدی در برابر دوربین حاضر شد و به 

نقش آفرینی پرداخت.
ماجرای بازیگر شدنش از زبان خودش

نام  با  و  از ۶۵ سالگی شروع کرد  را  بازیگری  پورمخبر که 
گفته  شدنش  بازیگر  درباره  رسید،  شهرت  به  قربون"  "مش 
بازیگری تست بدهد،  او برای  تا  با پسرم رفته بودم   " است: 
ولی آقای عطاران من را دید و چون نقش یک پیرمرد هم در 
فیلم بود، من را به دفترش برد و از من تست گرفت که قبول 

شدم." بدین ترتیب بود که او به جای پسرش بازیگر شد.
عطاران هم از پورمخبر انتظار بازی نداشت، او می خواست 
پورمخبر خودش باشد و خود به بابابزرگ داستان خط دهد 
و انصافا احمد پورمخبر به خوبی از عهده نقش خود برآمد و 
در نهایت او عمده شهرتش در عرصه بازیگری را به حضورش 
در مجموعه های طنز رضا عطاران مدیون است. پورمخبر در 
مجموعه متهم گریخت به کارگردانی رضا عطاران که در ماه 
و  شد  پخش  تلویزیون  از  خورشیدی   ۱۳۸۴ رمضان  مبارک 
مجموعه ترش و شیرین که باز کاری از رضا عطاران بود و در 
نوروز ۱۳۸۶ خورشیدی مهمان خانه های ایرانیان بود، خوش 
درخشید و استعداد بی نظیر خود را در جوانی از آن بی خبر 

بود، شکوفا ساخت.
حضور در تلویزیون

خودش درباره عالقه اش به حضور در آثاری با درون مایه طنز 
گفته است: "من آدم بانشاط و سرزنده ای هستم، دوست دارم 

در فیلم های شاد و خنده آور بازی کنم."
یازدهمین جشن حافظ  بار هم در  احمد پورمخبر که یک 
به خاطر بازی در مجموعه تلویزیونی "ترش و شیرین" نامزد 
با  تلویزیونی  آثار  در  بود  شده  مرد  بازیگر  بهترین  جایزه 

کارگردانان مطرحی در عرصه طنز همکاری کرد.  
و  ترش  و  گریخت  متهم  سریال   ۲ جز  به  پورمخبر  احمد 
در  تلویزیون  در  عطاران  رضا  با  دیگری  در همکاری  شیرین 

مجموعه "بزنگاه" به روی صحنه رفت و خاطرات ماندگاری را 
در یاد مخاطبان این اثر به یادگار نهاد که ۱۳۸۷ خورشیدی 
به کارگردانی  از آن در مجموعه راه در رو  ساخته شد. پس 
سعید آقاخانی در ۱۳۹۰ خورشیدی بازی کرد و در مجموعه 

را  آن  غفوریان  مهران  خورشیدی   ۱۳۹۵ که  همسایه ها 
کارگردانی می کرد، حضور یافت.

  فعالیت در سینما
احمد پورمخبر هرچند دیر به عرصه بازیگری گام نهاد 

استعداد  بر  وادی گواهی  این  اما حضور موفق وی در 
از  پس  او  بود.  مخاطبان  نیاز  از  عمیقش  درک  و  ذاتی 
سینما  کارگردانان  که  بود  تلویزیون  در  موفقش  حضور 
از او برای نقش آفرینی در فیلم هایشان دعوت کردند و او 
به نقش آفرینی در این عرصه پرداخت که از جمله آنها 
مسعود  کارگردانی  به  جنگی  خروس  فیلم  به  توان  می 
محمدحسین  کارگردانی  به  اجباری  توفیق  اطیابی، 
ده نمکی،  مسعود  کارگردانی  به   ۳ اخراجی های  لطیفی، 
و  شیر  رضویان،  سیدجواد  کارگردانی  به  پدرم  روح  به 
به  فرشته اند  زن ها  معیریان،  آرش  کارگردانی  به  عسل 
کارگردانی شهرام شاه حسینی، کیش و مات به کارگردانی 
جمشید حیدری، زندگی شیرین به کارگردانی قدرت اهلل 
صلح میرزایی، سالم بر عشق به کارگردانی اصغر نعیمی، 
فیلم  بسیاری  و  مرادیان  عباس  کارگردانی  به  دلقک ها 
دیگر اشاره کرد که این آثار برجسته در کارنامه فعالیت 

هنری این بازیگر سینما و تلویزیون می درخشند.
خط پایان احمد پور مخبر

دوره  یک  از  پس   ۱۳۹۹ تیر   ۳۰ در  پورمخبر  احمد 
بیماری بر اثر سکته مغزی در بیمارستان درگذشت اما 
یاد و خاطره نقش آفرینی هایش در مجموعه ها و فیلم های 

طنز همیشه ماندگار خواهد بود.
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وقتی افزایش دستمزد هم بی تاثیر می شود 

نشانه های اصلی عقب ماندگی ذهنی کودک چیست؟ 

سرویس اقتصادی کرمان امروز

سئوال این روزهای بسیاری از کارگران این است که در 
شرایطی که قدرت خرید دستمزد کارگران روندی کاهنده 
به خود گرفته است، تا چه اندازه می توان به وعده های مکرر 
با ترمیم دستمزد در نیمه  و بعضا بدون پشتوانه در رابطه 

دوم سال امید بست؟
اعالم کرد  بازرسی کل کشور  معاون سازمان  ماه،  خرداد 
با وزیر کار داشته، بر لزوم ترمیم دستمزد  در نشستی که 
همپای تورم تاکید شده و درنهایت ترمیم دستمزد در نیمه 
فعاالن  روزها  آن  در  است.  رسیده  تصویب  به  سال  دوم 
چرا  است،  ترمیم  و  افزایش  بر  قرار  اگر  پرسیدند  کارگری 
نیمه دوم سال و چرا از همین امروز یا فردا جلسات شورای 
از  ماه  اولین  که  امروز  نمی کنند؟  کار  به  شروع  کار  عالی 
و  ملتهب  فضای  این  در  پرسید  باید  شده  سپری  تابستان 
متورم اقتصاد که دالر به مرزهای ۲۵هزار تومان رسیده و 
از اقالم سبد خانوار گران می شود، آیا اصوالً  هر روز، یکی 
می توان به این نوع اقدامات که از نوع اصالحات ترمیمی و 

جزئی هستند، امید چندانی بست؟
امیدواری به روند ترمیم دستمزد، بسیار ناچیز و در حد 
در  کار  عالی  اگر حتی جلسات شورای  است چرا که  صفر 
ابتدایی  روزهای  در  یعنی  سال  دوم  نیمه  ابتدای  همان 
مهرماه برگزار شود و به فرض محال خیلی زود، یعنی قبل از 
پایان مهرماه به نتیجه برسد، باز هم دستاورد قابل اعتنایی 
برای کارگران نخواهد داشت. در بهترین حالت مانند جلسه 
ترمیمی هفدهم خردادماه قرار است ۵ یا نهایت ۱۰درصد به 
حداقل دستمزد کارگران اضافه کنند که خروجی ریالی آن 
نهایتاً ۱۰۰ یا در بهترین حالت ۱۵۰هزار تومان خواهد بود. 
آیا وقتی قیمت یک ربع سکه از حداقل دستمزد کارگران 
و  است  شده  بیشتر  تومان  هزار   ۶۱۱ و  میلیون   ۲ یعنی 
دالر به مرز ۲۵هزار تومان رسیده، ۱۰۰ یا ۱۵۰هزار تومان 

افزایش دستمزِد ماهیانه، اعتبار و ارزش چندانی دارد؟
بی اعتبار شدن مذاکرات مزدی و نتایج ریالی آن، معلول 

آن  نتیجه  در  که  است  ریال  خرید  قدرت  شدن  بی اعتبار 
قدرت خرید دستمزد نیز به شدت )بیشتر از همیشه( تنزل 
یافته است. داده های رسمی نشان می دهند که هم قدرت 
در  مردم  سرانه  درآمد  میزان  هم  و  ریالی  دستمزد  خرید 
شدت  به  شمسی   ۹۰ دهه  از  شده  سپری  سال های  طول 

کاهش یافته است.
کاهش درآمد مردم در دهه 90

چهار  داده های  مرکزی  بانک  ماه،  تیر  هشتم  و  بیست 
فصل سال ۹۸ را در اختیار عموم گذاشت. یکی از داده های 
مهم این گزارش، درآمد ملی ایران و تغییرات آن در طول 
سال های اخیر بوده است. براساس این گزارش، درآمد ملی 
هر ایرانی در سال گذشته به کمترین میزان دست کم از سال 
۱۳۸۳ رسیده است. درآمد سرانه ایرانیان در سال گذشته 
به قیمت ثابت سال ۹۰، معادل ۴.۷ میلیون تومان بوده که 
در قیاس با ابتدای دهه، افت ۳۵درصدی را نشان  می هد. در 
واقع افت تولید ناخالص داخلی و تورم باال در طول سال های 
دهه ۹۰ موجب شد تا بیش از یک سوم از درآمد هر ایرانی 
از دست رود. خردادماه نیز مرکز پژوهش های مجلس ایران 
اعالم کرد درآمد سرانه ایرانیان ۳۴درصد و قدرت خرید هر 
گزارش،  این  براساس  است.  یافته  کاهش  سوم  یک  ایرانی 
کاهشی  سال ۱۳۹۸  تا   ۱۳۹۰ سال  از  ایران  سرانه  درآمد 
۳۴درصدی داشته و قدرت خرید هر ایرانی نسبت به سال 

۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است.
ایجاد  تورمی  موج  بخواهد  که  ندارد  توان  دیگر  نقدینگی 
موجودی  و  مسکوک  و  )اسکناس  پول  ارزش  چراکه  کند؛ 
به  ایران  اقتصاد  در  بانکی(  و کارت های  حساب های جاری 
حدود ۲۰ میلیارد دالر رسیده که نصف میانگین سال های 

پیش است
صورت  در  که  است  کرده  تصریح  همچنین  گزارش  این 
بعد  به   ۱۳۹۹ سال  از  درصدی   ۸ اقتصادی  رشد  تحقق 
به سطح  ایران  تا  بود  نیاز خواهد  زمان  حداقل شش سال 
درآمد ۱۳۹۰ بازگردد. همچنین روند صعودی ضریب جینی 
فقیرترین  ۱۰درصد  به  ثروتمندترین  ۱۰درصد  نسبت  و 
توجه  قابل  افزایش  نشان دهنده   ۱۳۹۲ سال  از  جمعیت 

نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و 
تورم باالی اقتصادی طی این سال ها بوده است.

رسمی،  گزارشات  این  صریح  و  واضح  داده های  از  فارغ 
مقایسه حداقل دستمزد با دو مولفه اصلی یعنی نرخ سبد 
معیشت در حال صعود و دیگری قیمت صعودی دالر و ارز، 
نشان می دهد که قدرت خرید کارگران و ارزش دستمزد در 

طول ماه های اخیر به شدت نزول کرده است.
دستمزد در ترازوی سبد معاش حداقلی

در حال حاضر دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱هزار تومانی فقط 
۳۸درصد سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۰۰هزار تومانی است. 
سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومانی مصوبه اسفندماه 
و  تومان رسید  و ۸۰۰هزار  میلیون  به ۶  تیرماه  ابتدای  در 
باال  و  تیرماه  نیمه  ارزی  از شوک  قبل  به  رقم، مربوط  این 
تردید،  بدون  است.  تومان  ۲۰هزار  مرز  از  دالر  نرخ  رفتن 
تاثیر تکانه های ارزی روی قیمت اقالِم سبد معیشت خانوار 
معموالً بعد از چند ماه ظاهر می شود یعنی در نیمه دوم سال 
که وعده داده اند ترمیم دستمزد در دستور کار قرار خواهد 
حتی  یا  تومانی  ۲۵هزار  و   ۲۴ دالر  پایدار  تاثیرات  گرفت، 

خواهد  نشان  را  خودش  خانوار  معیشت  سبد  روی  بیشتر، 
داد. با این همه، حتی اگر همین سبد ۶ میلیون و ۸۰۰هزار 
و  میلیون   ۲ دستمزد  هم  باز  دهیم،  قرار  مبنا  را  تومانی 
حداقل  از  تومان  ۱۸۹هزار  و  میلیون   ۴ تومانی،  ۶۱۱هزار 
هزینه های زندگی عقب ماندگی دارد. پرسش اینجاست که 
کارگران حداقل بگیر )بیش از ۷۰درصد شاغالن کشور( این 
خال و شکاف ۴ میلیون و ۱۸۹هزار تومانی را با چه ترفندی 

باید پر کنند؟
حداقل دستمزد در قیاس با نرخ ارز

دستمزد  شدن  بی ارزش  در  بعدی  تاثیرگذار  مولفه 
کارگران، صعود سرسام آور نرخ ارز است که روزبه روز قدرت 
خرید دستمزد و توان مالی آن را کاهش می دهد. در حال 
حاضر اگر دالر را ۲۵هزار تومان در نظر بگیریم، دستمزد ۲ 
میلیون و ۶۱۱هزار تومانی که بعد از یک ماه عرق ریختن 
با  برابر  می شود،  حداقل بگیر  کارگر  نصیب  کردن  کار  و 
۱۰۴ دالر است. یعنی یک کارگر ایرانی در ماه فقط ۱۰۴ 
از  یکی  رقم  این  که  می رسد  نظر  به  و  دارد  دالر دستمزد 

پایین ترین دستمزدها در سراسر جهان باشد.

آمریکا،  در  و همچنین  اروپایی  از کشورهای  بسیاری  در 
حداقل دستمزد، ساعتی تعیین می شود. حتی اگر کارگری 
به طور میانگین ساعتی ۵ یا ۶ دالر بگیرد که البته دستمزد 
واقعی بسیار بیشتر از این ارقام است، در روز ۴۸ دالر درآمد 
دارد. این کارگر حتی اگر فقط بیست روز ماه را کار کند، 

دستمزد ماهانه او ۹۶۰ دالر است.
طبق گزارش بانک مرکزی، درآمد سرانه ایرانیان در سال 
گذشته به قیمت ثابت سال ۹۰، معادل ۴.۷ میلیون تومان 
را  افت ۳۵درصدی  ابتدای دهه ۹۰،  با  قیاس  در  که  بوده 

نشان  می د هد.
داده  دست  از  را  تورمی  موج  ایجاد  توان  نقدینگی 

است
»احسان سلطانی«، کارشناس اقتصادی در ارتباط با تنزل 
قدرت خرید دستمزد کارگران می گوید: رابطه پول با قیمت 
ارز آزاد نشان می دهد که اکنون مرتبه سوم )پس از سال 
۱۳۹۷ و بهار ۱۳۹۸( است که در دوران ریاست همتی بر 
بازار ارز دست کاری و مختل می شود. ارزش  بانک مرکزی 
دستمزدها و درآمد عامه مردم به پایین ترین سطح در سه 
دهه گذشته سقوط کرده است طوری که قدرت خرید دالر 
یا کاالهای دالری را ندارند چه برسد به آنکه عامل تحریک 
قیمت آن باشند. به گفته وی، نقدینگی دیگر توان ندارد که 
بخواهد موج تورمی ایجاد کند چراکه ارزش پول )اسکناس 
کارت های  و  جاری  حساب های  موجودی  و  مسکوک  و 
بانکی( در اقتصاد ایران به حدود ۲۰میلیارد دالر رسیده که 

نصف میانگین سال های پیش است.
در  هم  ایرانیان،  دستمزد  خرید  قدرت  حساب،  این  با 
بسیار  نرخ  که  ریالی  معاش  با سبد  )قیاس  وطنی  مقیاس 
در  هم  و  است(  تومان  و ۸۰۰هزار  میلیون   ۶ آن  حداقلی 
۲۵هزار  مرز  به  که  دالر  نرخ  با  )قیاس  بین المللی  مقیاس 
سختی  به  کارگران  و  است  پایین  بسیار  رسیده(  تومان 
دستمزد  با  را  خود  زندگی  هزینه های  از  ۳۰درصد  بسیار، 
دریافتی تامین می کنند. در چنین شرایطی باید پرسید آیا 
واقعاً ترمیم ادعایی دستمزد آن هم در نیمه دوم سال، هیچ 

فایده ای خواهد داشت؟

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

ناتوانایی  یا  از متوسط  با هوش کمتر  عقب ماندگی ذهنی 
مشخص  روزمره  زندگی  برای  الزم  مهارت  نبود  و  ذهنی 
های  مهارت  می توانند  فکری  معلولیت  دارای  افراد  می شود؛ 
جدید را یاد بگیرند، اما روند این یادگیری کند است. درجات 
مختلفی از ناتوانی ذهنی، از خفیف تا عمیق وجود دارد و بسته 
دچار  زندگی  در  کودک  آن  و شدت  ماندگی  عقب  علت  به 

مشکل می شود.
کسی که ناتوانی ذهنی دارد، در دو زمینه عملکرد فکری و 
رفتارهای سازگارانه محدودیت دارد. عملکرد فکر به توانایی 
مشکالت  و حل  گیری  تصمیم  استدالل،  یادگیری،  در  فرد 
اشاره دارد و  رفتارهای سازگارانه مهارت هایی هستند که برای 
زندگی روزمره الزم است، مانند اینکه می توان به طور مؤثر 

ارتباط برقرار کرد، با دیگران تعامل داشت و از خود مراقبت 
کرد.

ضریب هوشی با آزمایش اندازه گیری می شود. ضریب هوشی 
متوسط ۱۰۰ است و بیشتر افراد بین ۸۵ تا ۱۱۵ نمره دارند. 
فرد اگر دارای ضریب هوشی کمتر از ۷۰ تا ۷۵ باشد، معلول 

ذهنی محسوب می شود.
به گزارش ایسنا، برای سنجش رفتارهای سازگار کودک، یک 
با سایر کودکان در  او را  متخصص مهارت های کودک رفتار 
همان سن مقایسه می کند. مواردی شامل اینکه کودک چگونه 
می تواند خودش تغذیه کند یا لباس بپوشد. چقدر کودک قادر 
به برقراری ارتباط با دیگران است و در درک دیگران چقدر 
موفق است و همچنین نحوه تعامل کودک با خانواده، دوستان 

و سایر کودکان در همان سن چگونه است.
تصور می شود ناتوانی ذهنی حدود یک درصد از جمعیت را 

تحت تأثیر قرار داده است. از افراد مبتال، ۸۵ درصد ناتوانی 
ذهنی خفیف دارند و این بدان معناست که آنها برای یادگیری 
متوسط  از حد  کندتر  اندکی  مهارت های جدید  یا  اطالعات 
هستند. با پشتیبانی مناسب، بیشتر افراد قادر خواهند بود به 

طور مستقل به عنوان بزرگساالن عادی زندگی کنند.
عالئم ناتوانی ذهنی در کودکان چیست؟

ناتوانی ذهنی در کودکان وجود  از عالئم مختلف  بسیاری 
دارد. عالئم ممکن است در دوران شیرخوارگی ظاهر شود و 
موارد  این  نباشد.  توجه  قابل  تا سن مدرسه  است  یا ممکن 
اغلب بستگی به شدت ناتوانی دارد. برخی از شایع ترین عالئم 
رفتن،  راه  یا  نشستن، خزیدن  دیر  از  عبارتند  ناتوانی ذهنی 
توانایی  با مشکل، عدم  یا صحبت کردن  دیر صحبت کردن 
در ارتباط، مشکل در به خاطر سپردن موضوعات، مشکالت 
رفتاری و ناتوانی در حل مسئله یا تفکر منطقی. در کودکان 

مشکالت  سایر  است  ممکن  عمیق،  یا  شدید  ناتوانی  دارای 
است  ممکن  مشکالت  این  باشد.  داشته  وجود  نیز  سالمتی 
شامل تشنج، اختالالت خلقی )اضطراب، اوتیسم و ...(، اختالل 
در مهارت های حرکتی، مشکالت بینایی یا مشکالت شنوایی 

باشد.
چرا کودک دچار معلولیت ذهنی می شود؟

برخی از دالیل ابتال به این بیماری عبارتند از؛ ژنتیک که 
بیش از ۳۰ درصد عقب ماندگی های ذهنی مربوط به ژنتیک 
است. این کودکان احتماالً از مشکالتی نظیر سندرم داون و 
سندرم شکننده X رنج می برند. آسیب سخت سر نیز می 
ذهنی  تواند مشکل  می  این  و  مغز شود  التهاب  باعث  تواند 
کودک را تغییر دهد و منجر به مشکالت مربوط به حافظه، 
توجه و استدالل شود. مصرف الکل، سیگار و مواد مخدر می 
توانند به شدت بر رشد مغز جنین تاثیر بگذارد و یا کودکانی 

که از سرخک رنج می برند، می توانند آنسفالیت را گسترش 
دهند که باعث عقب ماندگی ذهنی می شود. کودکانی که 
از بیماری های مادرزادی رنج می برند نیز در معرض خطر 
مواد  معرض  در  گرفتن  قرار  دارند.  قرار  مغز  ضعیف  توسعه 
سمی مانند عناصری از قبیل جیوه، سرب و کادمیم با کاهش 

رشد عقالنی مرتبط هستند.
کودکان  در  ذهنی  ماندگی  عقب  تشخیص  برای  راه  چند 
ماندگی ذهنی وجود  برای عقب  درمانی  و هیچ  دارد  وجود 
ندارد. با این حال، راه هایی وجود دارد که می توانید زندگی 
آن ها را غنی کرده و کمک کنید زندگی خوبی داشته باشند.

 ضروری است که کودکان دارای معلولیت ذهنی را آماده 
یاد  دارند،  فکری  از کودکانی که چالش های  بسیاری  کنید؛ 
گرفته اند که بر ناتوانی خود غلبه کنند و زندگی سالمی داشته 

باشند.

آگهي نوبتي سه ماهه اول سال 1399 
اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 

شهرستان کرمان
بدین وسیله حسب مفاّد ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و امالک 
و  ثبت  قانون  نامه  آیین   ۵۴ و   ۵۹ اصالحي  مواد  و  کشور 
همچنین به استناد مواّد ۱ و ۲ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی )درخصوص 
امالکی که مستنداً به مواد مزبور منجر به رّد تقاضای ثبت 
اول  ماهه  در سه  که  المالک  مجهول  امالک   ، اند(  گردیده 
بخش  در  واقع  خرداد(   - اردیبهشت   - )فروردین  سال۱۳۹۹ 
هاي ۲ و ۳ حوزه ثبتي شهرستان کرمان تقاضاي ثبت آنها 
پذیرفته شده به ترتیب شماره پالک فرعي از اصلي و بخش 
محل وقوع امالک تقاضاي ثبت شده پذیرفته شده به شرح 
ذیل آگهي میشود لذا بدین وسیله مستنداً به ماده ۱۶ قانون 
و  )حقیقي  از  اعم  شخصي  چنانچه  امالک  و  اسناد  ثبت 
حقوقي( نسبت به امالک مشروحه ذیل مندرج در این آگهي 
اعتراضي داشته باشند بایستي از تاریخ انتشار نوبت اول آگهي 
مزبور که در انتهاي آگهي قید شده حداکثر ظرف مدت ۹۰ 
روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
کرمان تسلیم نموده و با عنایت به ماده ۸۶ آیین نامه قانون 
ثبت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۸ و همچنین مستنداً به تبصره دو ماده 
واحده قانون مربوط به تعیین و تکلیف پرونده هاي معترض 
ثبتي مصوب سال ۱۳۷۳ معترض مي بایستي ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک 
دادخواست الزم نیز مبني بر طرح دعوي به دادگاه یا سایر 
ُمشِعر  مربوطه  و گواهي  نموده  ارائه  مراجع ذیصالح قضایي 
انضمام  به  از مراجع قضایي اخذ و  را  بر جریان طرح دعوي 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  تقدیمي  دادخواست  تصویر 
عدم  صورت  در  است  بدیهي  نماید  ارائه  کرمان  شهرستان 
تقدیم دادخواست و ارائه گواهي طرح دعوي از مرجع رسیدگي 

کننده قضایي نسبت به ملک مورد تقاضا از طرف معترض با 
)مالک(  الذکر چنانچه متقاضي ثبت  مادَّتَین فوق  به  توجه 
از دادگستري و مراجع قضایي  ارائه دادخواست  گواهي عدم 
اخذ و به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم نماید وفق مقررات 
و با توجه به یکماه تعیین شده اعتراض معترضین دیگر از 
نظر این اداره قابل استماع و رسیدگي نبوده و ادامه عملیات 
ثبتي بنام متقاضي ثبت ادامه خواهد یافت ، ضمناً چنانچه 
بین تقاضا کننده و اشخاص حقیقي و یا حقوقي دیگر قبل 
از انتشار اولین نوبت آگهي مزبور دعوایي در محاکم قضایي 
صالحه در جریان رسیدگي مي باشد مطابق ماده ۱۷ قانون 
ثبت اسناد و امالک کشور طرف دعوي مي بایست از تاریخ 
نشر اولین نوبت این آگهي ۹۰ روز تصدیق محکمه را ُمشِعر بر 
جریان دعوي به اداره ثبت اسناد وامالک تسلیم نماید در غیر 
این صورت حق او ساقط خواهد شد و ادامه عملیات ثبتي 

بنام متقاضي ثبت ادامه خواهد یافت:

امالک تقاضاي ثبت شده واقع در بخش دو کرمان

گزمه  شهرکی  علیرضا  آقای  اصلی   ۳۹۶۸ از  فرعی   ۲۷۵
ششدانگ یکباب خانه به مساحت۳۵ /۴۳۴ مترمربع واقع در 

کرمان سرآسیاب خیابان صیاد شیرازی کوچه ۳

۱۶۱۳۱ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی آقای نادر امیری ششدانگ یکباب 
به مساحت۹/ ۱۹۸مترمربع  فوقانی  بر طبقه  خانه مشتمل 

واقع درکرمان خیابان سرباز کوچه گلستان ۴۳ غربی ۶

امالک تقاضاي ثبت شده واقع در بخش سه کرمان

ششدانگ  افشارمنش  منور  خانم  اصلی   ۲۲۱۷ از  فرعی   ۸
درکرمان  واقع  ۱۲۵مترمربع   /۶۵ مساحت  به  خانه  یکباب 

خیابان شهید مصطفی خمینی کوچه شهید قادری 

۱۶۱۰۶ فرعی از ۲۷۸۸ اصلی خانم افسانه پیروزیان یکدانگ 
از ششدانگ و خانم رزا پیروزیان یکدانگ از ششدانگ و آقای 
مرتضی  آقای  و  ششدانگ  از  دانگ  دو  پیروزیان  محمدرضا 
حق  و  منافع  اینکه  قید  با  ششدانگ  از  دانگ  دو  پیروزیان 

السکون  برابر مبایعه نامه ارائه شده متعلق به خانم صدیقه 
ابوترابی می باشد و خریداران تا زمان حیات ایشان حق انتقال 
به غیر را ندارند.از ششدانگ یکباب مغازه مشتمل بر طبقه 
در  واقع  مترمربع   ۲۴۶/  ۸۵ مساحت  به  زیرزمین  و  فوقانی 

کرمان پارک مطهری نبش کوچه ۵

ابراهیم باغگلی ششدانگ  ۳۸۹۱ فرعی از ۲۹۷۵ اصلی آقای 
یکباب خانه نیمه تمام به مساحت ۴۹/ ۱۷۵مترمربع واقع در 

کرمان اهلل آباد خیابان بعثت کوچه شماره یک

۴۷۵۴ فرعی از ۲۹۷۵ اصلی آقای محمد پورچنگیز ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۱۲۱ مترمربع واقع در کرمان شهرک 

مطهری خیابان هجرت کوچه ۴

شاهی   سرسر  محمد  آقای  اصلی   ۲۹۷۵ از  فرعی   ۴۷۵۶
ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۳۰ /۲۹۶مترمربع واقع در 

کرمان بلوار شاهد کوچه ۱۲

۴۷۵۷ فرعی از ۲۹۷۵ اصلی آقای محسن قریه ملکی ششدانگ 
یکباب خانه مشتمل بر دو باب مغازه به مساحت ۱۹۸مترمربع 

واقع در کرمان بلوار شاهد روبروی پایانه مسافربری

توکلی  منظری  حکیمه  خانم  اصلی   ۲۹۷۵ از  فرعی   ۴۷۵۸
ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۸/ ۱۸۸مترمربع واقع در 

کرمان ضلع جنوب  بلوار ابوالفضل خیابان هجرت کوچه ۸

منظری  ساالری  اکبر  آقای  اصلی   ۲۹۷۵ از  فرعی   ۴۷۵۹
در  واقع  ۱۸۸مترمربع  مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ 

کرمان ضلع جنوب  بلوار ابوالفضل خیابان هجرت کوچه ۸

سروی  هابیلی  جواد  آقای  اصلی   ۲۹۷۵ از  فرعی   ۴۷۶۰
ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ۴۲/ ۱۹۵مترمربع واقع 
در کرمان سی متری حجت کوچه ۱۴ نبش چهار کوچه اول 

سمت راست

کمالی  جالل  حسام  آقای  اصلی   ۲۹۷۵ از  فرعی   ۴۷۶۳

ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۵۹/ ۱۳۱مترمربع واقع در 
کرمان بلوار شاهد کوچه شماره ۸

پداپور ششدانگ  آقای حسین  اصلی  از ۲۹۷۵  فرعی   ۴۷۷۱
خانه و مغازه نوساز به مساحت ۲۳۰مترمربع واقع در کرمان 

بلوار شاهد کوچه ۱۲ اولین فرعی سمت چپ

گوکی  محمود حسینی  آقای  اصلی  از ۲۹۷۵  فرعی   ۴۷۷۴
ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت ۶۵/ ۳۶۵مترمربع 

واقع در کرمان کمربندی غربی عاشقان والیت کوچه ۴۸

ماهانی  مددی  ناصر  آقای  اصلی   ۲۹۷۵ از  فرعی   ۴۷۷۵
ششدانگ یکباب مغازه و خانه مشتمل بر فوقانی به مساحت 
۹۳/ ۲۱۵مترمربع واقع در کرمان اهلل آباد بلوار شاهد روبروی 

دوربرگردان

۴۷۷۶ فرعی از ۲۹۷۵ اصلی آقای مهدی هاشمی نژاد ششدانگ 
خانه به مساحت ۲۰۶مترمربع واقع در کرمان اهلل آباد خیابان 

بهارستان کوچه ۵ جنوبی ۲

زاده  احسانی  محمد حسین  آقای  اصلی  از ۲۹۷۵  فرعی   ۴۷۷۹
ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر مغازه به مساحت ۷۵/ ۱۶۳مترمربع 

واقع در کرمان شهرک مطهری بلوار شهدای ناجا

آگهي نوبتي وتحدیدی موضوع ماده 13 آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان 

های فاقد سند رسمی سه ماهه اول سال1399 اداره 
ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شهرستان کرمان

قانون  موضوع  درهیات  ذیل  مشروحه  امالک  اینکه  به  نظر 
فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
سند رسمی اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه دو کرمان مورد 
رسیدگی و درمالکیت نامبردگان قرار گرفته وآگهی موضوع 
ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی منتشر و در موعد مقررمورد واخواهی 
قرار نگرفته و با عنایت به اینکه نسبت به قسمتی از امالک 
برابر  لذا  است  نشده  پذیرفته  ثبتی  اظهارنامه  قبال  مذکور 

ماده ۱۳قانون وماده ۱۳ آیین نامه قانون مذکور آگهی نوبتی 
وتحدیدی بصورت همزمان به شرح ذیل منتشر می گردد: 

۵۸۷۰ فرعی مجزی شده از۸۹ فرعی از ۳۹۸۲ اصلی واقع در 
ششدانگ  جوپاری  شهریاری  محمود  آقای  کرمان   ۲ بخش 
درکرمان  واقع  مترمربع    ۱۵۱  /۶ مساحت  به  خانه  یکباب 

خیابان سرباز کوچه ۲۰غربی ۵ کوچه الله
با حدودات :

از  قسمتی  با  اشتراکی  دیواریست  ۱۲متر   /۸ بطول  شماال: 
پالک ۲۶۷۸ فرعی از ۳۹۸۲ اصلی

شرقا: بطول ۵/ ۱۲ متر درب و دیواریست بکوچه
جنوبا: بطول۲/ ۱۲ متر دیواریست بکوچه بن بست

غربا: بطول ۸ /۱۱ متر دیوار بدیوار خانه جزء پالک ۸۹ فرعی 
از ۳۹۸۲ اصلی

فوق  پالک  اولیه  ملک  ششدانگ  کل  به  نسبت  درضمن 
قبال تحدید حدود بعمل آمده است وحدود برابر صورتجلسه 

تحدید حدود مضبوط در پرونده می باشد.
۵۹۵۰ فرعی مجزی شده از ۲۰ فرعی از ۳۹۸۲ اصلی واقع در 
بخش ۲ کرمان خانم سمانه اعتمادی ششدانگ یکباب خانه 
مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت ۵/ ۹۹ متر مربع  واقع 

درکرمان خیابان اسدابادی کوچه ۱۷
با حدودات :

شماال: بطول ۵ متر درب ودیواریست به کوچه
شرقا: بطول ۸/ ۱۷ متر دیوار بدیوار ملک مجاور جزء پالک ۲۰ 

فرعی از ۳۹۸۲ اصلی
جنوبا: بطول۵/۵متر دیوار بدیوار ملک مجاور جزء پالک ۲۰ 

فرعی از ۳۹۸۲ اصلی
غربا: بطول ۶/ ۱۷متر دیوار بدیوار خانه جزء پالک ۲۰ فرعی 

از۳۹۸۲ اصلی. 
فوق  پالک  اولیه  ملک  ششدانگ  کل  به  نسبت  درضمن 
قبال تحدید حدود بعمل آمده است وحدود برابر صورتجلسه 

تحدید حدود مضبوط در پرونده می باشد.۵۷۶ م/الف
محمود مهدی زاده 
رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه دو کرمان

تاریخ انتشار:
نوبت اول:۹۹/۵/۱        

نوبت دوم:۹۹/۶/۱
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خبر وزارت بهداشت:
جهش ژنتیکی رخ نداده، سرایت کرونا افزایش یافته است

برای  گفت:  بهداشت  وزارت  بهداشتی  معاون 
برخی  اما  نداده  رخ  ژنتیکی  جهش  کروناویروس 
مطالعات نشان می دهد که میزان سرایت بیماری 

شدت یافته است.
روسای  اجالس  در حاشیه  رئیسی  علیرضا  دکتر   
دانشگاه های علوم پزشکی که به صورت مجازی 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  در 
توجه  با  بیماری  شروع  بدو  از  افزود:  شد،  برگزار 
های  تصمیم  از  یکی  ویروس،  بودن  ناشناخته  به 
خوبی که سازمان بهداشت جهانی گرفت این است 
که از هر نوع اطالعات در مورد ویروس منتشر شود، 

استقبال می کند.
که  مقاالتی  چاپ  برای  که  بینیم  می  افزود:  وی 
درباره کووید 19 در دنیا منتشر می شود، چه در 
ارتباط با تشخیص، چه در ارتباط با درمان و چه 
سختگیری  اپیدمیولوژیک،  مسائل  با  ارتباط  در 
زیادی صورت نمی گیرد. علت این است که توصیه 
کشورها  سوی  از  تکمیلی  اطالعات  نوع  هر  شده 
در سطح  است.  استقبال  مورد  شود،  می  منتشر 
دنیا هم مطالعات زیادی در حال انجام است و به 
همین دلیل است که گاها خبرهای ضد و نقیضی 

هم درباره بیماری کرونا شنیده می شود.
در  زیادی  مطالعات  ما  کشور  در  افزود:  رئیسی   
و  است  انجام  حال  در  کرونا  بیماری  با  ارتباط 
از جمله  زیادی  های  بحث  علمی هم  در کمیته 
اپیدمیولوژیک و سایر بحث ها  درمان، موضوعات 
مطرح می شود. در ستاد ملی مبارزه با کرونا هم 
کمیته  معموال  می شود.  مطرح  متعددی  مسائل 
های تخصصی گزارش می دهند و گزارشی از روند 
بیماری داده می شود و پس از آن آخرین مطالعات 

مطرح شده و تصمیمات اتخاذ می شود.
وزارت  سوی  از  که  مطالعاتی  از  یکی  افزود:  وی 
روش  اساس  بر  استان  چند  سطح  در  بهداشت 
های علمی به عنوان یک مطالعه انجام گرفته بود، 
در  مطالعه  یک  از  بخشی  عنوان  به  اش  نتیجه 
از  پس  که  شد  قرائت  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد 
مبتال  کرونا  به  ایرانی  میلیون   25 شد  گفته  آن 

شده اند.
معاون وزیر بهداشت گفت: در سطح دنیا فعال تنها 
به  مبتال  فرد  یک  بگوییم  اینکه  تشخیص  تست 
 PCR یا تست  کووید 19 است تست مولکولی 

است که از حلق و بینی با سواب اخذ می شود. 
تشخیصی  تست  وجه  هیچ  به  سرولوژی  تست 
نیست. متاسفانه برخی از آزمایشگاه ها این تست 
را به عنوان تست تشخیصی عنوان می کنند که 
تست  که  است  مثبت  کرونا  فردی  است.  غلط 
PCR فرد مثبت باشد. اینکه تست سرولوژی فرد 

مثبت باشد نشان دهنده ابتال به کووید نیست.
وی یادآور شد: تست سرولوژی بنابر توصیه سازمان 
می  تخمین  امکان  کشورها  به  جهانی  بهداشت 
 14.5 دنیا  کل  در  دانید  می  که  همانطور  دهد. 
میلیون نفر مثبت اعالم شده است. پایه آن تست 
PCR است. این نمی تواند با موضوع ابتالی 25 
نفری  میلیون   80 کشور  یک  در  نفری  میلیون 
میلیون   25 آن  مبنای  بنابراین  ندارد.  همخوانی 
نفری که در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح 

شده تست سرولوژی است.
رئیسی گفت: همچنین در آن پژوهش هم مطرح 
شد که تخمین زده می شود از هر هزار نفر مبتال 
عالئم  نفر   350 ندارند،  عالئمی  هیچ  نفر   500
خفیف و 150 نفر بستری می شوند. اگر همان 25 
تاکنون 3 میلیون  باید  باشند  نفر مالک  میلیون 
نفر بستری می شدند. یعنی در این مدت ماهیانه 
600 هزار بیمار داریم که بر اساس تخت های فعال 
بقیه در خیابان مانده اند! در صورتی که این اتفاق 

رخ نداده است.
وی تاکید کرد: باید به واقعیت ها بپردازیم. درمان 
تا یکسال دیگر هم  قطعی ندارد. واکسن حداقل 
دست ما نخواهد رسید. ما در زمینه تولید واکسن 
و  ایم  داشته  خوبی  های  پیشرفت  کرونا  بر  موثر 
کارهایی هم در حال انجام است اما تولید واکسن 
مراحلی دارد. زمان این پروسه در اختیار فرد نیست 

که سرعت ببخشد. خود به خود زمان بر است.
معاون بهداشتی وزارت بهداشت گفت: نتیجه این 
تنظیم  ای  گونه  به  باید  زندگی  سبک  که  است 
داشته  آمیز  مسالمت  زندگی  کرونا  با  که  کنیم 
باشیم. تاکنون در استان ها این طور نبوده است 
که مریض در خیابان بخوابد. در آینده هم مطالعات 
علمی رخ می دهد و ممکن است آینده را پیش 
عددی  یک  به  میر  و  مرگ  تعداد  که  کند  بینی 
می رسد. مبنای آن هم مدل سازی ریاضی است. 

بنابراین ممکن است این مطالعات انجام شود.

وی افزود: بحث های بسیاری در مورد ایمنی وجود 
محافظت  با  است  شده  مبتال  که  فردی  آیا  دارد. 
که  است  سئواالتی  این  شود.  می  مواجه  کامل 
سرولوژی  تست  آیا  است.  نشده  داده  پاسخ  هنوز 
می تواند ایمنی آنتی بادی را مشخص کند. فرض 
کنیم که ایمنی ایجاد شود اما باید پاسخ به این 
سئوال هم مشخص باشد که چقدر این ایمنی در 
بدن طول می کشد. اینکه هر سال گفته می شود 
که واکسن آنفوالنزا زده شود به دلیل این است که 
سوشه جدید می آید و فرد دوباره باید واکسن زد.

رئیسی اظهار کرد: هیچ شواهدی در کل دنیا در 
زمینه تایید و رد ایمنی گله ای وجود ندارد. هنوز 
در مرحله تحقیق بسر می بریم. هر ویروسی که 
وارد یک جامعه می شود یک عدد مولد دارد که 
برای کرونا ویروس 3 پیش بینی شده است. به این 
معنی که دو سوم یعنی 66 درصد افراد جامعه یک 
ویروس را بگیرند تازه به ایمنی جمعی می رسیم. 
؟ خیر.  اند  گرفته  تاکنون 66 درصد جمعیت  آیا 

می دانید چه تلفاتی خواهد داشت.
وی گفت: کشورهایی که به موضوع ایمنی جمعی 
را در نظر داشتند نیز حرف شان را پس گرفتند. 

کشور ما از ابتدا به سمت این موضوع نرفته است و 
کشورهایی مثل سوئد هم از موضوع ایمنی جمعی 
برگشته است. سایت های رسمی دنیا نشان می 
دهد 14 میلیون نفر در دنیا به بیماری کرونا مبتال 
شده اند. این موضوعات که درباره کروناویروس به 
هنوز  است.  غلط  شود  می  گفته  قطعی  صورت 
خیلی زود است که برای ایمنی و نوع آن در برابر 

ویروس کرونا با قطعیت صحبت کنیم.
معاون وزیر بهداشت گفت: جهش ژنتیکی در مورد 
کروناویروس رخ نداده است و تنها در یک مطالعه 
گفته شده که است قدرت سرایت ویروس بیشتر 
شده و قبال سه نفر را مبتال می کرد و اکنون 8 
نفر را مبتال می کند. ربطی هم به میزان بیماری 
تواند بخش های  ندارد. ویروس می  زایی ویروس 
نشانه  با  تواند  می  کرونا  کند.  درگیر  را  مختلفی 
سینوزیت  یک  و  بینی  آبریزش  یک  سردرد،  یک 
باشد.  یا حتی فرد عالئم گوارشی داشته  و  باشد 
هر عالمت ویروس ایندوتلیوم ایجاد می کند. برای 
بروز  به یک شکل  همین است که در هر فردی 
پیدا می کند. در افراد مختلف هم شدت متفاوتی 

دارد.

موسوی مجد، جاسوس سیا 

و موساد اعدام شد
جاسوس متصل به دو شبکه سیا و موساد، به دار مجازات آویخته شد.

محمود موسوی مجد که در حوزه های مختلف امنیتی، اطالعاتی را جمع 
آوری و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده بود، اعدام شد.

به  هم  و  موساد  سرویس  به  هم  که  بود  فردی  مجد،  موسوی  محمود   
سرویس سیا وصل شده بود و در قبال اخذ دالر های آمریکایی، در حوزه های 
مختلف امنیتی اطالعاتی را جمع آوری کرده و در اختیار سرویس بیگانه 
اسکان سردار  و  تردد  اعالم محل  فرد  این  اتهامات  از  یکی  بود.  داده  قرار 
شهید سلیمانی و برخی فرماندهان نظامی در ادوار مختلف به سرویس های 

جاسوسی سیا و موساد بود.
موسوی مجد در تاریخ 18 مهرماه 9۷ بازداشت شد و شعبه 15 دادگاه انقالب 
اسالمی به اتهامات انتسابی وی رسیدگی و در تاریخ 3 شهریور 98 حکم 
اعدام وی را صادر کرد که با اشکال و ایراد دیوان عالی کشور حکم دوباره 
به محکمه بازگشته و دادگاه بار دیگر در تاریخ 4 اسفند 98 بررسی مجدد 
پرونده حکم اعدام وی را تأیید و دوباره پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال 

کرد و این حکم در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد.
مجد که بود؟

هفتمین  و  بیست  در  قضاییه  قوه  که سخنگوی  بود  ماه  بیستم خرداد 
نشست خبری خود از صدور حکم اعدام برای جاسوسی خبر داد که با وصل 
شدن به سرویس جاسوسی موساد و سیا و در قبال اخذ دالر های آمریکایی، 
در حوزه های مختلف امنیتی و به ویژه حوزه نیرو های مسلح از جمله سپاه 

قدس، اطالعاتی را جمع آوری و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده بود.
غالمحسین اسماعیلی نام این فرد را که حکم اعدامش از سوی شعبه 19 
دیوان عالی کشور تایید شده بود، محمود موسوی مجد فرزند کاظم اعالم 
کرد و گفت که یکی از اتهامات این فرد اعالم محل تردد و اسکان سردار 
شهید سلیمانی و برخی فرماندهان نظامی در ادوار مختلف به سرویس های 

جاسوسی سیا و موساد بوده است.
جزییات جاسوسی موسوی مجد

این جاسوس محکوم به اعدام به دلیل تاجر بودن پدرش به همراه خانواده 
در دهه هفتاد به سوریه می رود و در مدارس آنجا تحصیل می کند. تسلط 
او به زبان عربی و انگلیسی باعث می شود در شرکتی که با ایران در ارتباط 
بود به عنوان مترجم مشغول به کار می شود و در زمان جنگ سوریه، او با 

وجود بازگشت خانواده به ایران، در سوریه می ماند.
نیرو های  به  را  او  سوریه  جغرافیای  با  آشنایی  و  عربی  زبان  به  او  تسلط 
مستشار ایرانی نزدیک کرد و در گروه هایی که در ادلب تا الذقیه حضور 
پوشش  با  ولی  نبود،  سپاه  سازمانی  عضو  او  گرفت.  مسئولیت  داشتند، 

مترجم توانست به بسیاری از نقاط حساس ورود کند.
جاسوس سیا و موساد در دام اطالعاتی نیرو های امنیتی

موسوی مجد از طریق تماس یکی از افسران CIA در غرب آسیا به این 
سرویس جاسوسی وصل می شود. این تماس که تحت رصد های امنیتی 
بود موجب شناسایی موسوی مجد شده و از آن پس او تحت رصد نیرو های 
امنیتی قرار می گیرد. رفتار مشکوک او باعث می شود تا بررسی ها در مورد 
وی دقیق تر شود و ارتباطاتش با شبکه ای از افسران اطالعاتی سیا کشف 

شود.
مشخصات  مورد  در  اطالعات  افشای  و  جاسوسی  ازای  در  مجد  موسوی 
معرفی  مخابراتی،  سیستم های  افزارها،  جنگ  مستشاری،  یگان های 
فرماندهان و رفت و آمد آن ها حتی سردار شهید سلیمانی و موقعیت های 
جغرافیای مراکز مهم و کد ها و رمزها، دالر های آمریکایی دریافت می کرد 
و سطح  قرار گرفت  ایران  اطالعاتی  اشراف  ایام تحت  در همین  اینکه  تا 
به  آمریکا،  جاسوسی  از  پس  او  می کند.  پیدا  کاهش  هایش  دسترسی 
سرویس جاسوسی موساد روی می آورد و اطالعاتی را نیز در اختیار آن ها 
تا به سرویس اطالعاتی  او حتی در برهه ای تالش می کند  قرار می دهد. 

عربستان وصل شود.
نهایتا موسوی مجد در تاریخ 18 مهرماه 9۷ به اتهام جاسوسی دستگیر 
و شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمی به اتهامات انتسابی وی رسیدگی و این 
شعبه در تاریخ 3 شهریور 98 حکم اعدام وی را صادر می کند. این رای پس 

از طی کردن فرایند های قانونی در دیوان عالی کشور تایید می شود.
در نهایت صبح دوشنبه سی ام تیرماه 99، حکم موسوی مجد به جرم 

جاسوسی اجرا شد تا پرونده خیانت او به وطن برای همیشه بسته شود.

سردبیر روزنامه جام جم درگذشت

سردبیر روزنامه جام جم به دلیل ابتال به ویروس کرونا درگذشت.
روح اهلل رجایی سردبیر روزنامه جام جم صبح دوشنبه 30 تیر، به دلیل ابتال 

به ویروس کرونا درگذشت.
رجایی چند هفته پیش اعالم کرد تست کرونایش مثبت شده و از ابتدای 
هفته گذشته به محل روزنامه جام جم نرفت. او سپس تحت درمان قرار 
گرفت و پیامی تصویری هم در فضای مجازی درباره مبارزه با کرونا منتشر 
کرد. طی روزهای گذشته خبر باال رفتن اکسیژن خون این فعال رسانه ای 
موجب شادی دوستانش شده بود اما گفته می شود علت این امر، تزریق 2 
واحد خون به وی بوده است. صبح روز دوشنبه هم واقعه درگذشت این 

روزنامه نگار اتفاق افتاد.
روزنامه  اجتماعی  بخش  دبیر  جام جم،  روزنامه  از سردبیری  پیش  رجایی 

همشهری و روابط عمومی سازمان هالل احمر کشور بود.

مبارزه  ستاد  علمی  کمیته  عضو  محرز،  مینو  دکتر 
با کرونا توضیح داد حضور مردم در مراسم گروهی 
مانند مجالس عزا و عروسی، تعداد مبتالیان به کرونا 

را به شکل محسوسی افزایش داده است.
او ضمن بیان این که هر جا در روزهای اخیر تجمعی 
بوده و مردم بدون ماسک و به مدت طوالنی دور هم 
گوید:  می  شده،  مشاهده  کرونا  شیوع  اند،  نشسته 
قبال مراجعات مبتالیان نشان می داد از یک خانواده 
یک نفر دچار بیماری شده است ولی االن همه با هم 
مبتال می شوند چون اکثر آنها در مراسم عروسی و 

عزا و بدون ماسک مدتها نشسته اند.
وزارت  و  بودیم  کرده  بینی  پیش  باره  این  در  ما 
نباید  ابتدا  از  اصوال  بود.  داده  هشدار  هم  بهداشت 
اجازه می دادند تاالرهای برگزاری مجلس باز شود ولی 
متاسفانه در روزهای اخیر عروسیها بسیار زیاده شده 
شروع  را  معمول  مراودات  یکدیگر  با  مردم  دوباره  و 

کرده اند. مثال می بینیم در پارکها خانواده ها با هم 
می نشینند و کباب درست می کنند و ساعتهای 
زیادی را می گذرانند که این مسایل باعث شده است 
درباره  متخصص  پزشک  این  یابد.  افزایش  مبتالیان 
راهکار غلبه به این شرایط می گوید: توصیه ما این 
شوند.  بسته  باید  جمعیت  تجمع  اماکن  که  است 
و  بگیریم  جدی  را  خانگی  قرنطینه  باید  همچنین 
وقتی کسی کار ندارد از خانه بیرون نیاید. از سوی 
دیگر استفاده از ماسک باید اجباری شود و مردم هم 
هنگام استفاده از ماسک به درستی این کار را انجام 

دهند و مثال بینی خود را هم بپوشانند.
دکتر محرز درباره استفاده از ماسک برای جلوگیری 
از  استفاده  به  نیازی  اصال  از شیوع کرونا می گوید: 
پارچه  با  ای  پارچه  ماسک  نیست.  جراحی  ماسک 
های مختلف و رنگارنگ را می توان در خانه دوخت 
مکرر  تعویض  به  نیاز  و  باشد  هم  قابل شستن  که 

مانند  دست  شستن  باید  همچنین  باشد.  نداشته 
قبل جدی گرفته شود.

نباید مردم در رستورانها، سینما  این که  بیان  با  او 
و سایر تجمعات حاضر شوند، گفت: اگر این اماکن 
باز است هم مردم نباید بروند، زیرا عملکرد مردم در 
کنترل این بیماری خیلی مهم است. هر جایی که 
مردم مسایل بهداشتی را به درستی رعایت نکردند 
با اوج گیری بیماری مواجه بودیم. مثال در مترو، اگر 
یک  در  ماسک  بدون  عالمت،  بدون  ناقل  نفر  یک 
قطار وارد شود یا حتی منتظر قطار بیاید، چون فضا 
منتقل  دیگران  به  را  بیماری  تواند  است، می  بسته 

کند.
این پزشک متخصص با بیان این که حتی با وجود 
فضای  در  بیماری  است  ممکن  هم  ماسک  داشتن 
بسته و با حضور طوالنی مدت منتقل شود، گفت: 
کارمندان  و  مراجعان  باید  ادارات  دلیل  همین  به 

فیزیکی  فاصله  جمله  از  کنند.  مدیریت  را  خود 
بین کارمندان و مراجعان را رعایت و طرح دورکاری 

کارکنان را اجرا کنند.
او با بیان اینکه باید تجمع و عزاداریهای ماه محرم و 
صفر هم کنترل شود، گفت: هر تجمعی باید کنترل 
شود و این استثنا ندارد. از تعطیلی حج تمتع باالتر 
نداشتیم و دیدیم زیارت خانه خدا را به خاطر کرونا 
بستند. هر جا هر دلیلی برای تجمع وجود دارد باید 

از آن جلوگیری کرد.
دکتر محرز در ادامه توضیح داد: بسیاری از مراجعان 
اند، چون  بیماری مبتال شده  این  به  ما در مسجد 
به  اند.  نداشته  ماسک  و  اند  خوانده  جماعت  نماز 
هیچ وجه نباید افراد در تجمعات چه عزاداری، چه 
عروسی و چه مذهبی شرکت کنند. باید کسانی که 
دغدغه مذهبی دارند، قبول کنند شرایط استثنایی 

است و باید از هر نوع تجمعی جلوگیری کرد

مینو محرز: تجمعات را تعطیل کنید
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دستگیری سارقان وسایل نقلیه 
در زرند

دستگاه   ۱۵ کشف  و  سارق   ۶ دستگیری  از  زرند  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
وسیله نقلیه در اجرای طرح امنیت اجتماعی در شهرستان زرند خبرداد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، سرهنگ 
محمود خدادادنژاد ،فرمانده انتظامی شهرستان زرند گفت:مأموران انتظامی این 
شهرستان در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش احساس امنیت 
در بین شهروندان با تالش شبانه روزی موفق به دستگیری ۶ سارق حرفه ای 

وسایل نقلیه موتوری شدند.
اوافزود: تعداد ۴ دستگاه خودرو و ۱۱ دستگاه موتوسیکلت مسروقه را از سارقان 

کشف و به صاحبانشان تحویل داده شد.
رها کردن  از  از شهروندان خواست  پایان  در  زرند  انتظامی شهرستان  فرمانده 
خودرو در خیابان بدون استفاده از تجهیزات ایمنی و دزدگیر اجتناب کنند و 

برای پارک خودرو از پارکینگ استفاده کنند.

دستگیری پنج حفار غیرمجاز اشیا عتیقه 
در بخش شهداد

سرپرست فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی استان کرمان از دستگیری 
۵ حفار غیرمجاز اشیا عتیقه در بخش شهداد کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ؛ سید 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  حفاظت  یگان  فرماندهی  سرپرست  جعفری  هادی 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: در پی اطالع پایگاه حفاظتی 
این  بر حفاری غیرمجاز در ۱۰ کیلومتری شمال شرقی  بخش شهداد مبنی 
بخش، نیرو های این یگان با همکاری مشترک نیروی انتظامی، سپاه و بسیج 

به محل اعزام شدند.
او اظهار کرد: در این عملیات ۵ حفار غیرمجاز که در حال حفر چاهی به عمق 
۳ متر و عرض یک متر بودند، با کلیه ادوات حفاری در محل دستگیر و برای 

سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
باستانی  و محوطه  تاریخی  بنا های  دارای  تصریح کرد: بخش شهداد  جعفری 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  حفاظت  یگان  نیرو های  توسط  که  است  زیادی 
شبانه  به صورت  شهداد  بخش  در  کرمان  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری 

روزی مورد مراقبت قرار می گیرند.
او در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه همکاری خوبی بین دوستداران میراث 
اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان برقرار است  با  فرهنگی بخش شهداد 
که این تعامل به مراقبت و نگهداری بهتر و بیشتر از مواریت فرهنگی منجر 

خواهد شد.

دستگیری سرکرده باند سارقان مسلح
 در سیرجان

 
فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری سرکرده یک باند سرقت مسلحانه غیر 

بومی در عملیات پلیس این شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در این باره به خبرنگار ایرنا گفت:  سه نفر 
هرمزگان  استان  در  جاری  سال  ماه  اردیبهشت  در  باند  این  اعضای  سارق 

دستگیر شدند و روز دوشنبه سرکرده باند به چنگ قانون گرفتار شد.
انتخاب طعمه، وی  با  افغان است و  باند که تبعه  : این سرکرده  افزود  وی 
را به خارج از شهر برده و در مسیر مشخص با  هم دستان خود اقدام  به 
سرقت اموال و یا خودرو افراد می کردند با همکاری اطالعات نیروی انتظانی 

در منزلش در شهرستان دماوند تهران دستگیر شد
فرمانده انتظامی سیرجان گفت:  سه نفر سارق در اعترافات خود در هنگام 
دستگیری  به چهار فقره ورود به عنف و سرقت اعتراف کردند و یک قبضه 

کلت کمری با فشنگ و همچنین سالح سرد از آنان کشف شد.
با  امروز  و  شد  تحویل  مال باختگان  به  هم  مسروقه  اموال  داد:   ادامه  وی 
قرار  قانون  اختیار  در  طورکامل  به  سارق  باند  این  باند  دستگیری سرکرده 

گرفت.

 تیم های ایرانی هیچ نشانی از فوتبال روز دنیا ندارند 
سابق  فوتبالیست های  روی  گذاری  سرمایه  هنوز  و 
به  ندارند؛  خبر  تیم هایشان  ارزشمند  سرمایه های  و 
عرصه  در  بزرگی  فوتبالیست  هیچ  امروز  که  طوری 
مدیریتی فعالیت نمی کند و یا از طریق تیم های پایه 

به تیم بزرگساالن راه نیافته است.
مدت هاست  اروپایی  تیم های  ایسنا،  گزارش  به 
اتمام  از  پس  را  خود  های  ستاره  حفظ  چرخه  که 
در  ریزی  برنامه  این  و  کرده اند  آغاز  بازیگری  دوران 
چلسی،  جمله  از  تیم ها  از  برخی  کنونی  وضعیت 
منچستریونایتد، رئال مادرید، بایرن مونیخ، آث میالن 

و... نمود پیدا می کند.
به  مختص  مدت  بلند  ریزی  برنامه  یک  داشتن 
به  تیم ها  از  خیلی  و  نیست  اروپا  بزرگ  باشگاه های 
از  باشگاه،  مادی  و  مالی  سرمایه های  حفظ  علت 
پیدا  سوق  ریزی  برنامه  این  سمت  به  قبل  مدت ها 
کرده اند و توانستند در بهبود عملکرد فنی و اقتصادی 

خود نقش به سزایی را ایفا کنند.
نمونه بارز این رویکرد را می توان در تیم های مختلف 
با  توانست  امسال  که  مادرید  رئال  کرد.  مشاهده 
سال  چندین  از  شود،  اللیگا  قهرمان  زیدان،  هدایت 
آغاز  را  فرانسوی  مربی  این  روی  گذاری  سرمایه  قبل 
کرد و او را در بخش های مختلف مدیریتی و مربیگری 
باشگاه به کار گرفت و پرورش داد و امروز می تواند ادعا 

کند در زمینه مربی گری هم قادر به رفع نیازهای خود 
است و مانند سال های دور به دنبال مربیان سرشناس 
سایر تیم ها نمی رود و مبالغ چند ده میلیون دالری 
نشان  مادرید  در  زیدان  آموزش  چرخه  نمی پردازد.  را 
می دهد او در الیه های مختلف مدیریتی و فنی باشگاه 
حضور داشته و بعد از چندین سال بازی و حضور در 

این تیم، کامال به وضعیت رئال آگاه است.
بایرن مونیخ هم بعد از ناکامی در ابتدای فصل جاری، 
به سراغ هیچ گزینه ای خارج از باشگاهش نرفت و بعد 
عنوان  به  را  او  فلیک،  روی  گذاری  سرمایه  سال ها  از 
سرمربی انتخاب کرد و با نتایج فوق العاده خوب این 
مدت  بلند  ریزی  برنامه  از  بزرگی  سود  آلمانی،  مربی 

خود برد و تا سال های سال صاحب یک مربی درجه 
یک با سابقه سال های بازی و فعالیت در این باشگاه 

شد.
مانند  تیم هایی  این زمینه  بارز در  از دیگر مثال های 
چلسی و منچستریونایتد هستند که با وجود داشتن 
خود  داشته های  به  صرفا  سرمایه،  پوند  میلیون ها 
اعتماد کرد و مزد این کار را با نتایج درخشان تیم شان 

بردند.
که  کرد  اعالم  قبل  سال  یک  مونیخ  بایرن  باشگاه 
اولیورکان، دروازه بان سابق این تیم و تیم ملی آلمان 
طی یک برنامه ریزی بلند مدت به این باشگاه ملحق 
شده و قرار است از سال ۲۰۲۲ مدیرعامل بایرن مونیخ 

دوران  از  بعد  که  اولیورکان  فرآیند،  این  در  شود. 
فوتبال، مدارک دانشگاهی را کسب کرده بود، ابتدا به 
عنوان رئیس و مدیر اجرایی کارش را آغاز و در یکسری 
هم  کارشناس  عنوان  به  گاهاً  و  تجاری  فعالیت های 
ایفای نقش کرد تا طی دو سال آینده به مدیرعامل 

این تیم تبدیل شود.
این  در  بزرگ  تیم های  از  خیلی  بایرن سرآمد  اگرچه 
از  هم  باشگاه  مدیرعامل  که  می رود  شمار  به  زمینه 
میان بازیکنان سابق انتخاب می شود، اما مدت هاست 
ستاره  به  مختلف  های  تیم  در  اجرایی  مدیریت  که 
های سابق واگذار می شود تا این بازیکنان با اتکا به 
سابقه و شناخت شان از فوتبال و همینطور به علت 
داشتن توانمندی های مدیریتی، به نفع تیم های خود 

عمل کنند.
کنونی  مدافع  پیکه،  جرارد  از  حاضر  حال  در  حتی 
یاد  باشگاه  این  آینده  مدیرعامل  عنوان  به  بارسلونا 
فوتبالی  دستاوردهای  داشتن  علت  به  که  شود  می 
باشگاه، شایسته  این  ارزشمند و سابقه خانوادگی در 
ترین فرد برای مدیرعامل بارسلونا است و بعد از اتمام 

فوتبالش وارد بدنه مدیریتی باشگاهش خواهد شد.
این وضعیت در تیم های مختلفی از جمله یوونتوس، 
آث میالن، رئال مادرید، پاری سن ژرمن و ... نمود دارد 
و به عنوان یک چرخه کامال مثبت شناخته می شود 

و مورد قبول قرار گرفته است.

تیم فوتبال مس کرمان ا که پس از سفر سخت خود به اهواز به کرمان 
بازگشت، ذهنیت خود را کامال معطوف به بازی بعد کرده است.

 به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ بازیکنان مس کرمان که پس از 
پیروزی در بازی قبل بسیار پرروحیه و شاداب هستند، به خوبی می 

دانند که در بازی هفته آینده برابر سپیدرود نیز دقیقا به همان اندازه 
کار سختی دارند که در اهواز داشتند.

از همین روست که بازیکنان این تیم با فراموشی بازی قبل خود برابر 
استقالل خوزستان، کامال ذهن خود را متمرکز به بازی روز شنبه برابر 

سپیدرود در کرمان کرده است.
اعضای تیم مس تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی و با حضور تمامی 
نفرات دنبال خواهند کرد تا از هر نظر آماده ادامه بازی های باقی مانده 

لیگ یک شوند.

ستاره سوزی به سبک فوتبال ایرانی

مس کرمان پیروزی هفته قبل را فراموش و خود را آماده بازی بعد می کند

خبر

های  ستاره  که  شده  دیده  مواقعی  در  نیز  ایران  فوتبال  در 
بزرگ تیم ملی یا بازیکنان وفادار باشگاه ها توانستند در دوران 
مربیگری هم به موفقیت برسند اما این موضوع هیچ ارتباطی 
به سرمایه گذاری باشگاه ها ندارد و در نتیجه بازیکنان سابق و 
مربیان موفق امروز در بازگشت مجدد به تیمشان، آنطور که باید 

از نظر مالی به سود باشگاه خود نیستند.
علت این موضوع کامال روشن است چرا که در سالیان گذشته 
ایران دیده  باشگاه های  پرورش مربی در  برای  مناسبی  چرخه 
پایه  و رده های  باشگاه  به  ها  تیم  بازیکنان سابق  اگر  و  نشده 
جابه  مرتب  و  بود  سلیقه ای  صورت  به  صرفا  بازگشتند،  هم 
پرورش یک مربی  اجازه  داده که  زمینه رخ  این  جایی هایی در 

آینده دار و باتجربه را به باشگاه نمی دهد.
تا به حال شنیده نشده که بازیکن سابق یکی از تیم های لیگ 
برتری و تیم ملی از رده نوجوانان و جوانان آن باشگاه مشغول 
به فعالیت شود و پل به پله خودش را به سطوح باالتر باشگاه 
بیاورد تا به مرور فلسفه مدنظر مجموعه را اجرا کند و از دیدگاه 
ایرانی  بدهکار  عمدتا  باشگاه های  سود  به  مالی  و  فنی  مسائل 

عمل کنند.
بارزتر است؛ جایی  ایرانی در عرصه مدیریتی  غیبت ستاره های 
که تقریبا هیچ یک از فوتبالیستهای سابق و فعال در سال های 
دور، امروزه جایی در عرصه مدیریتی این رشته ایفا نمی کنند و 
با وجود داشتن برخی مدارک مدیریتی، در داخل چرخه مدیریتی 

فوتبال قرار نگرفتند تا با طی کردن یک فرآیند طوالنی مدت، 
تبدیل به نقطه قوت باشگاه های مورد عالقه خود شوند.

توجه کنید، می توان مشاهده  زمینه  این  انتصاب ها در  به  اگر 
کرد که از میان این همه ستاره حاضر در استقالل، پرسپولیس، 
یک  هیچ  فوتبال  فدراسیون  در  حتی  و  آهن  ذوب  سپاهان، 
همه  و  کنند  استفاده  داشته های خود  از  نتوانستند  به خوبی 

مدیران کامال وارداتی و خارج از چرخه فوتبال هستند.
سالیان  در  ایرانی  تیم های  که  است  دلیل  همین  به  واقع  در 
گذشته بیشتر متحمل ضرر و زیان شده اند و هنوز قادر نیستند 
این ستاره های سابق خود در جهت پیشرفت باشگاه در خیلی 

از معضالت فنی و مدیریتی بهره ببرند. 

تست کرونای همه اعضای مس نوین برای شروع مجدد رقابت 
های خود در لیگ دسته دوم فوتبال کشور منفی شد.

مرکز  اعالم  اساس  بر  مس؛  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به   
پزشکی ایفمارک، نتیجه تست کرونای همه اعضای تیم فوتبال 

مس نوین منفی شده است.

سر  پشت  را  کرونا  تست  پ  نوین  مس  بازیکنان  و  کادرفنی 
شد  مشخص  تست ها  نتیجه  اعالم  با  اکنون  که  گذاشتند 
هیچگونه عالئمی مبنی بر ویروس کرونا در میان اعضای این 

تیم وجود ندارد.
 بدین ترتیب مس نوین عصر چهارشنبه و از ساعت ۱9 و ۱۰ 

دقیقه در ورزشگاه باهنر کرمان بدون مشکل به مصاف امید 
رقابت های  تعطیالت  از  تا پیش  نوین  گناوه می رود.تیم مس 
 8 پیروزی،   7 صاحب  بازی   ۲۱ از  کرونا  شیوع  دلیل  به  خود 
مساوی و ۶ باخت بود و با ثبت ۲9 امتیاز در رده هفتم جدول 

رده بندی گروه خود قرار داشت.

فوتبال ایران کجای کار است؟

تست کرونا مس نوین برای شروع مجدد مسابقاتش منفی شد
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روایت »کرمان امروز« از گام بلند کشور به سوی اقتصادی سالم و مطمئن:

اعتماد مردمی به بورس بیشتر از طال و دالر شده است

کرونا چه بالیی سر ریه ها می آورد؟

روز گذشته با سکته ای که دالر و سکه داشتند مردم بار 
دیگر متوجه شدند که این دو بازیگر دغلباز اقتصاد کشور 
غیر قابل اعتماد هستند. البته پیش از این هم برای جامعه 
از  پُر  بالشتی  های  گذاری  سرمایه  که  بود  شده  مشخص 
آفت و ضرر است، اما این بار با دیگر دفعات فرق دارد. این 
بار مردم گزینه ای دیگر را پیش رو می بینند، گزینه ای 

که نه تنها بیش از پیش قابل اطمینان است، بلکه هرچه 
بیشتر کشور را در مسیر پیشرفت به جلو می راند. شاید 
بتوان گفت که جان دوباره بورس پس از انقالب مربوط به 
اواخر دهه هشتاد می باشد، اما در آن زمان نیز آنچنان که 
باید مورد اقبال مردمی قرار نگرفت و تنها عده ای از خواص 

در بورس تجارت می کردند.
اما در دهه 90 اوضاع فرق کرد و سال 98 هم پیشرانی 
مضاعف شد تا مردم هرچه بیشتر به این حوزه ورود کنند. 
امروز با رصد اجتماعی و البته فعالیت های عظیم بورسی 
آفت  متوجه  دیگر  مردم  که  کنیم  می  مشاهده  کشور  در 
های بازار طال و سکه شده اند و از سویی به درک فواید 
بورس نیز پی برده اند. شاید به همین دلیل است که در 
دو ماه گذشته چندین کارگزاری بورس مجبور به تعویض 

سیستم کاربری خود شده اند و این ارتقا باز هم به اعتماد 
مردم افزوده است. سالهاست که فعاالن اقتصادی به اهمیت 
نکته  این  از  همه  گوش  تقریبا  و  کنند  می  اشاره  بورس 
را نجات  اقتصاد کشور  تواند  بورس می  پر شده است که 
کارهای  و  کسب  نجات  کلید  که  بدانیم  همه  باید  دهد. 
ملی در دست مردمی است که در بورس شرکت می کنند. 
بیکار نشدن  برای  این عمق دید برسیم که  به  باید  یعنی 
می  بسیار  بورس  در  گذاری  سرمایه  و  فرزندانمان حضور 
این  باور و فهم مردم در  این روزها  باشد.البته  تواند موثر 
زمینه به جایگاهی رسیده است که به نظر می رسد دیگر 
این  و  ایم  رسیده  زمینه  این  در  مدنی  هوشیاری  یک  به 
یک خبر مبارک و ارزشمند است. به امید فردایی که دیگر 

تحریم و قهر نفت نتواند اقتصاد کشور را به زانو در آورد.

است؟  آمده  کجا  از  و  چیست  جدید  ویروس  کرونا   
عالئم بیماری چیست؟ کرونا ویروس ها چگونه گسترش می 
انجام  باید  کارهایی  از خودمان چه  محافظت  برای  یابند؟ 
این روزها در ذهن همه  دهیم؟ و دهها سوال دیگری که 
ماها درباره کرونا می گذرد اما جای یک سوال در این میان 
خالی است که "کرونا چه بالیی بر سر ریه هایمان می آورد؟"

مانند سایر بیماری های تنفسی، کووید ۱9 یک بیماری 
ناشی از کرونا ویروس جدید است که می تواند سبب آسیب 

های پایدار ریوی شود.
جانز  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  از  گالیاستوس  پاناجیز 
هاپکینز آمریکا در مقاله ای برخی از مشکالت کوتاه و بلند 
مدت ریوی ناشی از ابتال به ویروس کرونای جدید را شرح 

داده است:
کرونا ویروس چه نوع آسیب هایی می تواند بر روی 

ریه ها ایجاد کند؟
کووید ۱9 یک بیماری ناشی از کرونا ویروس جدید است 
در  و  الریه  ذالت  مانند  ریوی  عوارض  سبب  تواند  می  که 
شود.   )ARDS( حاد  تنفسی  سندرم  شدید سبب  موارد 
مسمومیت عفونی حاصله در اثر جذب باکتریها و مواد فاسد 
به خون )SEPSIS( دیگر عارضه از کووید ۱9 است که 
ارگان های  و دیگر  ریه  به  پایدار  تواند سبب صدمات  می 

بدن شود.
ذات الریه کووید ۱۹

در ذات الریه، ریه ها کامال از مایعات پر و ملتهب شده و 
باعث می شوند که نفس کشیدن خیلی سخت شود. برای 
برخی از افراد، این مشکالت تنفسی می تواند به اندازه ای 
سخت باشد که نیاز به درمان در بیمارستان با اکسیژن یا 

حتی دستگاه های تهویه هوا)ونتیالتور ها( باشند.
ذات الریه به دلیل کووید ۱9 در هر دو ریه تمایل به نگه 
داشتن دارد. کیسه های هوا در ریه ها کامال با مایعات پر 
برای گرفتن اکسیژن  توانایی  شده و در نتیجه محدودیت 
حاصل شده و همین امر سبب تنگی نفس، سرفه و سایر 

عالئم می شود.

در حالی که بیشتر مردم از ذات الریه بدون هرگونه آسیب 
های پایدار ریوی ریکاوری و بهبود پیدا می کنند، اما ذات 
تر  خیلی سخت  تواند  می   ۱9 کووید  با  همراه  های  الریه 
می  ریه  بیماری، صدمات  این  از  عبور  از  بعد  حتی  باشد. 
تواند تا چند ماه باعث مشکالت تنفسی خیلی سخت شود 

که ممکن است ماه ها طول بکشد تا بهبود یابد.
)ARDS( سندرم درد تنفسی شدید

بیشتر  هوا  های  ۱9،کیسه  کووید  الریه  ذات  پیشرفت  با 
پر  ریه  درون  ریز  های  رگ  از  مایعات  نشت  و  تراوش  با 
درد  سندرم  و  نفس  تنگی  باعث  نهایت  در  که  شوند  می 
تنفسی شدید و از دست رفتن )نارسایی( ریه ها خواهد شد. 
بیماران با ARDS اغلب اوقات ناتوان در نفس کشیدن به 
تنهایی خواهند بود و نیازمند دستگاه های حمایتی تنفسی 
از جمله ونتیالتورها هستند تا چرخش اکسیژن در بدن را 

داشته باشند.

بیمارستان،  در  چه  و  بیفتد  منزل  در  اتفاقات  این  چه 
 ARDS از ARDS می تواند کشنده باشد. کسانی که 
زنده باقی مانده اند و از کووید ۱9 بهبود و ریکاوری پیدا 
را داشته  خواهند کرد، ممکن است زخم ریوی ماندگاری 

باشند.
و  باکتریها  جذب  اثر  در  حاصله  عفونی  مسمومیت 

)SEPSIS( مواد فاسد به خون
 ۱9 کووید  از  سخت  ممکن  احتمالی  عارضه  دیگر 
مسمومیت عفونی حاصله در اثر جذب باکتریها و مواد فاسد 
به خون )SEPSIS( است. SEPSIS زمانی اتفاق می 
افتد که عفونت به جریان خون منتهی شود و از طریق آن 
سرایت کند و باعث آسیب رسیدن به بافت در هر مکانی 

از بدن شود.
یکدیگر  با  بدن  سیستم  اعضای  دیگر  و  قلب  ها،  ریه 
 SEPSIS در  هستند.  ارکستر  یک  ابزارهای  یک  مانند 

شوند.  می  جدا  هم  از  بدن  های  ارگان  بین  هماهنگی 
سیستم ارگان بدن شامل ریه ها و قلب یکی پس از دیگری 

شروع به از کار افتادن می کند.
حتی اگر از SEPSIS نیز نجات پیدا کرده و جان سالم 
به در ببرید، اما می تواند باعث آسیب های پایدار به ریه و 

دیگر ارگان های بدن شود.
عفونت:

در این مقاله نوشته شده است که زمانی شخص مبتال به 
کووید ۱9 می شود، سیستم ایمنی به سختی در مقابل با 
حمله کننده ها، کار می کند و این می تواند بدن را در برابر 
عفونت با یک باکتری یا ویروس های دیگر باالتر از کووید 
به  منجر  تواند  می  بیشتر  عفونت  کند.  پذیرتر  آسیب   ۱9

آسیب اضافی به ریه شود.
۳ فاکتور در آسیب های وارده کروناویروس به ریه:

آسیب  ریسک  در  تاثیرگذار  فاکتور  سه  به  مقاله  این  در 
برای  فرد  اینکه  احتمال  و   ۱9 کووید  مبتالیان  در  ریوی 
بهبود و بازیابی مجدد عملکرد ریه تاثیر بگذارد اشاره شده 

است:
ویروس  کرونا  عفونت  شدت  مورد  اولین  بیماری:  شدت 
زخم  باعث  احتماال  خفیف  بیماری  شدت  با  موارد  است. 

ماندگار در بافت ریه می شوند.
به  وارده  فاکتور در آسیب های  شرایط سالمتی: دومین 
بیماری  و  مشکالت  به  ویروس  کرونا  عفونت  از  ناشی  ریه 
انسداد  های  بیماری  گردد.   می  بر  افراد  ای  زمینه  های 
تواند  می  قلبی  های  بیماری  یا   )COPD( ریوی  مزمن 

خطر ابتال به بیماری شدید را افزایش دهد.
بیماری  این  شدید  معرض  در  نیز  باال  سن  دارای  افراد 
با  ریوی  های  بافت  دارای  افراد  این  گرفت.  خواهند  قرار 
حالت االستیک کمتری بوده و به دلیل سن باال ممکن است 

ایمنی آنها را ضعیف کرده باشد.
و  بیماران  بهبود  است.  فاکتور  سومین  درمان  درمان: 
طوالنی شدن زمان سالمتی ریه وابسته به نوع مراقبت ها 
و چگونگی سریع بودن خدماتی است که افراد دریافت می 

کنند، دارد. زمان در بیمارستان ها برای بیماران با شدت 
حداقل  به  را  ریوی  های  آسیب  تواند  می  بیماری  سخت 

برساند.
توانند احتمال آسیب  بیماران کروناویروس می  آیا 

ریه را کاهش دهند؟
که  دهند  انجام  را  کارهای  توانند  می  کرونایی  بیماران 
کاهش  را  ریه  به  سخت  رسیدن  آسیب  برای  آنها  شانس 

دهد.
مشکالت  دارای  شما  "اگر  است:  آمده  مقاله  این  در 
را در  بیماری های زمینه ای هستید که شما  بهداشتی و 
را  خود  تالش  تمام  دهد،  می  قرار  بیشتری  خطر  معرض 
برای به حداقل رساندن در معرض این بیماری قرار گرفتن 
 COPD ،انجام دهید.به عنوان مثال افراد مبتال به دیابت
یا بیماران قلبی باید به طور ویژه مراقب باشند که با نظارت 
را  شرایط  دستورالعمل،  طبق  خود  داروهای  مصرف  و 

مدیریت کنند.
و  مناسب  تغذیه  که  است  شده  تاکید  مقاله  این  در 
هیدراتاسیون می تواند به جلوگیری از عوارض کووید ۱9 

کمک کند.
است.  مهم  سالمتی  برای  کلی  طور  به  مناسب  تغذیه 
و  مناسب  خون  حجم  حفظ  باعث  مناسب  هیدارتاسیون 
غشاهای مخاطی سالم در دستگاه تنفسی می شود که می 
بافت  آسیب  و  ها  عفونت  برابر  در  بهتر  مقاومت  به  تواند 

کمک کند.
آیا آسیب های ریوی کووید ۱۹ برگشت پذیر است؟

می  بیمار  های  ریه   ،۱9 کووید  جدی  مورد  یک  از  بعد 
توانند بهبود پیدا کنند اما نه یک شبه. ریکاوری و بهبود 

ریه های آسیب دیده قطعا فرآیندی زمان برخواهد بود.
آسیب اولیه به ریه ها و به دنبال آن زخم شدن در ریه ها 
وجود دارد اما با گذشت زمان که می تواند سه ماه تا یکسال 
یا بیشتر نیز طول بکشد، عملکرد ریه فرد به سطح قبل از 

کووید ۱9 باز خواهد گشت.
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