
آگهی مزايده عمومی فروش ماشین آالت 

سازمان  مديريت پسماند  شهرداری کرمان
متن در صفحه 2

آگهی مناقصه عمومی  يک مرحله ای )نوبت دوم( 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
متن در صفحه 2

مردم کرمان 25 سال است 

که واقعیت را 

در »کرمان امروز« می خوانند

خانم لیسانس پرستاری باسابقه . ساعت کار صبح و عصر 
خیریه سرای سالمندان محمد مرسل کیلومتر 5 جاده کوهپایه

با توجه به طرح توسعه بیمارستان راضیه فیروز این مرکز 33510002 -33511120-4
به منظور تامین و تکمیل کادر درمان خود به 

1- کارشناس پرستاری 
2- کارشناس مامایی 

3- کارشناس بیهوشی 
نیاز دارد متقاضیان می توانند از تاریخ 99/05/06 لغایت 
99/05/09 از ساعت 12 لغایت 30: 14 به نشانی کرمان، 

خیابان شهید استاد مطهری شرقی، چهارراه قائم، 
بیمارستان راضیه فیروز، دبیرخانه بیمارستان

 مراجعه فرمایند.

فراخوان استخدامآگهی استخدام
 بیمارستان راضیه فیروز 

جعلیاتی که به اسم 

شاملو  منتشر می شود

را بیشتر بشناسیم

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری:

چند نمونه از داروهای 
کرونا سه هفته ديگر 
وارد بازار می شود

تاریخی ترین خیابان ایران را بشناسید 

ضرب المثل های کرمانی

گوش خواباندن 

نوشتاری درباره حسین آقاملک؛ موسس 

بزرگترین گنجینه  نسخه های نفیس خطی

WWW.KERMANEMROOZ.COM

دستفروشان زیر پای
قوانین کرونایی لــه نشوند !

هشت صفحه
هزار تومان روزانهم 

استاندار کرمان: 

عزاداری ها با رعایت 

کم ضوابط بهداشتی و با ترا

کمتر برگزار خواهد شد  و زمان 

روایت »کرمان امروز« از رنج دستفروشان کرمانی به دلیل 
ممنوعیت ها و دستان خالی اجبارشان که آغشته به کرونا می شود؛
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کرونا نمی شناسد!  که  کرونا، آخر شکم گرسنه  کار در هر شرایطی هستند حتی با وجود          دستفروشان مجبور به 
که مدیریت شهری وظیفه دارد برای جبران  کرونا بحرانی شده است  وضعیت دستفروشان در حالی با شیوع 
کمک های مالی در راستای جبران  کند. باید سازمان ها و نهادهایی برای جذب  هزینه های آنها چاره اندیشی 
خسارت دستفروشان شناسایی و معرفی شوند. تا دیر نشده است و اقتصاد خانواده ای فلج نشده و چند 
که هر سال پای  گیرد و دولت درباره مردمی  بزه کار به جامعه تحویل داده نشده، بهتر است اقدامی صورت 

صندوق رای می آیند مسئولیت پذیری بیشتری نشان دهد و....
متن کامل درصفحه هشتم

آگهی شناسايی پیمانکار 7- 99

آگهی مزايده )نوبت اول(

آگهی مناقصات

شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد خرید و اجرای رنگ آمیزی بخش هایی از کارخانه اسید سولفوریک مجتمع مس سرچشمه )با رنگ اپوکسی 
پلی آمید فسفات روی دو جزئی، اپوکسی پلی آمید اکسید آهن دو جزئی به روش بدون هوا و همچنین رنگ پلی یورتان دو جزئی به روش بدون 
هوا( به متراژ تقریبی 4700 مترمربع )در 4 الیه به ضخامت 200 میکرون( را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت هایی که در زمینه 
های فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر سه روز 
تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت ارفع سازان کرمان، واحد دفتر فنی ارسال فرمایند و در صورت 

داشتن هر گونه سوال و یا ابهام با شماره های 34310286 - 034 و 34310599 واحد دفتر فنی تماس حاصل نمایند.
1ـ تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 2 - تصویر اساس نامه شرکت 3 ـ مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت 4 ـ تصویر نمونه 

قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 5 ـ رضایت نامه از کارفرمایان قبلی
هزینه درج آگهی به عهده ی برنده مناقصه خواهد بود.

روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

بنیاد فرهنگی قدس کرمان به استناد مصوب 98/10/7 هیات امنا محترم بنیاد قصد دارد یک قطعه از اراضی ملکی خود را واقع در بلوار کوثر غربی 
به شرح ذیل به صورت مزایده به فروش برساند داوطلبین از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز فرصت دارند جهت دریافت اسناد مزایده به بنیاد 

فرهنگی قدس واقع در بلوار جمهوری اسالمی روبروی دانشکده فنی ـ هتل آسمان مراجعه نمایید.
تلفن : 32116871 - 32119476 در وقت اداری پاسخگو می باشد.

 شماره قطعه

 تفکیکی

5 درصد قیمت پایه مساحتسند نوع ملک بخش شماره اصلی شماره فرعی

 قیمت پایه 

283/8310/217/880/000520/000/000 مترمربعتک برگطلق454712544

بنیاد فرهنگی قدس 

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از طریق برگزاري مناقصه عمومی ، بر 
اساس آیین نامه برگزاري مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار 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 روز یکشنبه مورخ 99/05/05 می باشد.

-  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 99/05/12.
-  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 99/05/26.

-  زمان بازگشایی: ساعت 09:00 صبح روز دوشنبه مورخ 99/05/27.
-  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 

و ارائه  )پاکت الف(: کرمان- بلوار شهید عباسپور)پارادیس(- نبش میدان عاشورا- تلفن:034-31272012
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021    دفتر ثبت 

نام: 88969737 و 021-85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت 

نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر" موجود است.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان 

            

 مناقصاتآگهی 
کليه مراحل برگزاری مناقصه  .بر اساس آیين نامه برگزاری مناقصات  به پيمانكار واجد شرایط واگذار نماید ، عمومی مناقصه برگزاری از طریق را، ها به شرح جدول ذیل پروژه  شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد

انجام خواهد شد و الزم استت مناقصته گتران در   www.setadiran.irبه آدرس شنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد( از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پي
  اهی امضای الكترونيكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گو

 می باشد. 05/05/99مورخ  شنبهیكتاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز  -
 .12/05/99مورخ  شنبهیكروز  00:14مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت   -
 .26/05/99ورخ م شنبهیكروز  00:14تا ساعت  :پيشنهادات زمانی ارائهمهلت   -
 .27/05/99شنبه مورخ دوروز  صبح 00:09زمان بازگشایی: ساعت   -
             -نتب  ميتدان عاشتورا -بلتوار شتهيد عباست)ور)پارادی ( -کرمتان :)پاکتت الت ( خصتو  استناد مناقصته و ارائته اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعتات بيشتتر در   -

 034-31272012تلفن:
 021-85193768و  88969737دفتر ثبت نام:     021-41934سامانه: مرکز تماس اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در 
 موجود است. "تامين کننده/مناقصه گر  ثبت نام/پروفایل"( بخ  www.setadiran.irاطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )

 

محل تامين  محل اجرای پروژه شرح موضوع مناقصه شماره مناقصه
 اعتبار

برآورداوليه     
 )ميليون ریال(

 مبلغ تضمين
 رتبه مورد نياز شرکت در مناقصه

  99د484
 )تجدید مناقصه(

تهیه مصالح و اجرای سیستم استفاده 
 مجدد از پساب تصفیه خانه فاضالب

 کرمان 1شهرک صنعتی شماره
 

آب یا  5حداق پایه  ریال 2،088،000،000 41745 داخلی
 تاسیسات 

 99د487
جدولگذاری و تهیه مصالح و اجرای 

 ترمیم نوار حفاری
 کرمان 1شهرک صنعتی شماره

 
 و راه ابنیه 5حداق پایه  ریال 1،013،000،000 20255 داخلی

 کرمان 2شهرک صنعتی شماره  تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری 99د488
 

 ابنیه  5حداق پایه  ریال 1،490،000،000 29704 داخلی

 
   شرکت شهرکهای صنعتی کرمان
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اخبار استان

خبر
مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان 

هشدار داد:

مراقب کالهبرداران اینترنتی باشید
  مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان با اشاره به سوء استفاده برخی افراد شیاد 
از طریق ایجاد سایت های جعلی اخذ مالیات و دستیابی به اطالعات کارت های 
بانکی مودیان، هشدار داد: مودیان محترم مالیاتی مراقب شگرد این کالهبرداران 

در فضای مجازی باشند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، محمد سلمانی 
بر اصول مهندسی اجتماعی  با تکیه  رایانه ای  از جرایم  اینکه برخی  بیان  با   ،
و بکارگیری صفحات جعلی به منظور القای تفکر به کاربران در راستای انجام 
اقدامات مورد نظر مهاجمان سایبری انجام می پذیرد، گفت: اخیرا مشاهده شده 
برخی از این جرایم در فضای مجازی توسط ثبت کنندگان آگهی در سایت های 
همچون دیوار و غیره، تحت عنوان اخذ مالیات انجام می گیرد به گونه ای که این 
آگهی ها، مودیان مالیاتی را به سایت های جعلی پرداخت مالیات هدایت کرده و 

نهایتا اطالعات کارت های بانکی ایشان مورد سوء استفاده قرار می گیرد.
مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان با تاکید بر اینکه کلیه امور مربوط به ارایه 
اظهارنامه و پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی انجام می شود، گفت: بر این 
اساس، هر گونه واریز مالیات از طریق شیوه هایی به جز دستگاه های کارتخوان 
tax. ( بانکی مستقر در ادارات مالیاتی و درگاه های الکترونیکی اینترنتی سازمان
gov.ir ( یا مراجعه به شعب بانک ها، غیرقانونی بوده و حاکی از شگردهای 

کالهبرداری است.

فرمانده انتظامی استان خواستار شد: 

متولیان برای جمع آوری معتادان

 متجاهر کمک کنند
فرمانده انتظامی استان کرمان با اعالم آمادگی برای اجرای طرح های ضربتی و 
هدفمند جمع آوری معتادان متجاهر گفت: انجام موثر این طرح ها نیازمند 

کمک همه متولیان امر است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، 
سردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان در خصوص طرح 
اخیر جمع آوری معتادان متجاهر مرکز استان گفت: حضور این قشر آسیب 
دیده در جامعه بر امنیت و سالمت سایر افراد تاثیر منفی دارد و قطعا به 
سبب رعایت نکردن اصول بهداشتی از سوی این قشر مشکالتی برای مردم 

بدلیل انتشار ویروس کرونا هم خواهند داشت.
او افزود: عالوه بر این حضور این قشر در معابر و اماکن مختلف سطح شهر 
سرمایه اجتماعی اهالی فهیم و نجیب استان کرمان را نیز خدشه دار می کند 
که در همین رابطه مسئوالن در صدد جمع آوری، نگهداری و درمان این 
قشر بودند و یک تعداد از این افراد طی اجرای طرحی با دستور مقامات 
قضایی و همکاری برخی نهادها، جمع آوری و تحویل سازمان های متولی 

شدند.
سردار ناظری با اشاره به نبود امکان اجرای این طرح به سبب محدودیت های 
ناشی از انتشار ویروس کرونا گفت: این طرح پس از ابالغ با توان رده های 
انتظامی مرکز استان به نحو مطلوبی انجام و مقرر شد سازمان های متولی، 

تست ها و غربالگری الزم را انجام دهند و این تست ها استمرار یابند.
او تصریح کرد: در این میان باید گفت پلیس توانمندی الزم را برای اجرای 
اینگونه طرح ها و موارد دیگر دارد، اما الزم است سایر مسئوالن و نهاد ها 
هم ظرفیت نگه داری و درمان این قشر را باال ببرند و عالوه بر این پس از 
دوره های نگهداری و ترک به زمینه های کار و اشتغال این قشر هم توجه 
ویژه ای داشته باشند تا مجددا به چرخه مصرف و جرائم بعدی روی نیاورند.

سردار ناظری ادامه داد: اجرای این طرح مطالبه مردم بود و بحمداهلل در این 
رابطه یک کار گروه خوب تشکیل شده، اما از آنجا که با این مشکل در برخی 
از شهرستان ها هم روبرو هستیم و سالمت این قشر و سایر افراد جامعه برای 
ما مهم است، در کنار آمادگی کامل پلیس چه بهتر که خیرین حوزه سالمت 
و امنیت هم وارد عمل شوند و در تامین برخی اعتبارات که برای نگهداری 

و درمان این قشر نیاز است مشارکت کنند.
فرمانده انتظامی استان گفت: پلیس هر ساله این طرح را در ایام پایانی 
سال اجرا می کرد، اما به سبب انتشار ویروس کرونا و نبود  زیرساخت های 
متناسب با تعداد این قشر، مدتی در انجام آن با تاخیراتی روبرو شدیم، 
اما به هر حال پخش برخی فیلم ها در رابطه با وجود معتادان متجاهر 
در میادین و معابر شهر کار به جا و مناسبی نبود و چه بهتر که اینگونه 
مطالبات مردمی به جای فضای مجازی در جلسات رسمی مسئوالن ارائه 

و رسیدگی شوند.

استاندار کرمان اعالم کرد: در استان کرمان از هر ۱۰۰ هزار نفر، 
بیماری کرونا فوت می کنند که متوسط کشوری  براثر  نفر   ۱۱.۵
تقریبا ۱۸.۵ نفر است و ما از این موضوع نگران هستیم بنابراین 
باید سعی بر اجرای پروتکل ها و جدیت در نظارت ها داشته باشیم.

»محمدجواد فدایی« در جلسه ستاد مقابله با کرونا استان کرمان 
با اشاره به برگزاری ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: برخی از استان 
ها تازه وارد پیک این بیماری شده، برخی از استان ها پیک کرونا را 
پشت سر گذاشته و در برخی از استان ها وضعیت شیوع بیماری 

در حالت ثبات است که استان کرمان جزء این استان ها است.
وی با بیان این مطلب که در استان کرمان منطقه سفید نداریم، 
اظهار کرد: در ۸ روز گذشته وضعیت مبتالیان به کووید ۱۹ در 
استان کرمان روند ثابتی داشته است و امیدواریم با اقداماتی که 
در استان کلید خورده شاهد کاهش تعداد مبتالیان و فوتی های 

ناشی از ابتال به کرونا باشیم.
وی ادامه داد: برنامه ریزی ها برای این بیماری باید بلندمدت باشد 
و تا زمان واکسن در دسترس همگان قرار نگیرد همه باید دست 

در دست یکدیگر داده و با این بیماری مقابله کرد که در این راستا 
نیاز به روحیه باال و همکاری مردم داریم.

فدایی با تاکید برآنکه با تخلفات با قاطعیت برخورد خواهیم کرد، 
تصریح کرد: اگر به دنبال کاهش ابتال و فوتی های ناشی از کرونا 

هستیم باید نظارت ها به جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم و صفر و آغاز عزاداری ها، عنوان 
کرد: در ماه های محرم و صفر اصل بر این است که هم عزاداری ها 
بنابراین  کنترل شود  دقت  به  مردم  مسائل سالمت  هم  و  برگزار 
عزاداری ها با رعایت ضوابط بهداشتی و با تراکم کمتر و زمان کمتر 
برگزار خواهد شد ضمن آنکه مردم نذورات خود را حتی المقدور 
به صورت نقدی و خشک داشته باشند و اگر نذوراتشان به صورت 

پخت و پز است باید کامال بهداشتی بسته بندی شوند.
کرد:  عنوان  داد  خبر  عرفه  دعای  برگزاری  از  کرمان  استاندار 
گذاری  فاصله  رعایت  با  باز،  فضای  در  اگر  عرفه  دعای  برگزاری 
فیزیکی، زدن ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی صورت گیرد 
را در سطح  مراسم  این  به خوبی  توان  و می  ندارد  هیچ مشکلی 

استان برگزار کرد.
وی در ادامه سخنان خود با بیان این مطلب که برگزاری کنکور 
با رعایت پروتکل ها در زمان تعیین شده در استان کرمان بالمانع 
است، تصریح کرد: احتماال تعداد روزهای برگزاری کنکور امسال 
افزایش پیدا خواهد کرد و در این راستا باید منتظر ابالغیه های 

صادره از سوی وزارت علوم و ستاد ملی مقابله با کرونا باشیم.
فدایی به موضوع تجمع دست فروشان و جمعه بازارها در میدان 
با  استانی مقابله  براساس مصوبات ستاد  اشاره کرد و گفت:  ارگ 
کرونا باید با هر تجمعی برخورد شود. همچنین عنوان شده که در 
برخی از ادارات با تجمع کارمندان و ارباب رجوع مواجه هستیم که 

ناظرین باید با آن اداره برخورد کنند.
کرد:  تصریح  کنند،  رعایت  را  ضوابط  تاالرها  برآنکه  تاکید  با  وی 
بر  جدی  نظارت  کرمان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 

قیمت ماسک داشته باشد.
استاندار کرمان با اشاره به راه اندازی گشت ویژه در سطح استان 

عنوان کرد: حضور قاضی در گشت های ویژه الزامی است.

استاندار کرمان: 

عزاداری ها با رعایت ضوابط بهداشتی و با تراکم و زمان کمتر برگزار خواهد شد

پروتکل  بر رعایت  نظارت  از تشدید  استان کرمان  بازرسی  مدیرکل 
های بهداشتی در استان کرمان خبر داد و گفت: واحدهای متخلف 

پلمب می شوند.
استانی  ستاد  جلسه  در  نویدی  غالمرضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
مقابله با کرونا با اشاره به اینکه از امروز همه گروه های نظارتی چک 
لیست دارند، بیان داشت: بازرسان باید ۵۹ هزار و ۶۶۴ واحد را در 
هفته مورد بازرسی قرار دهند ضمن اینکه ۸۵۰ بازرس انتخاب شدند 

و آموزش های الزم را فرا گرفته اند.
وی افزود: طی چهار هفته گذشته شاهد تشدید بازرسی ها در استان 
انجام  بازرسی  هزار  جاری ۲۸  سال  تیرماه  در  اینکه  بوده ایم ضمن 

شده که ۲۳۸ تذکر کتبی داده شده است.
رعایت  بر  دقیق  نظارت  به  اشاره  با  کرمان  استان  بازرسی  مدیرکل 
پروتکل های بهداشتی گفت: طی چهار هفته اخیر ۴۸ واحد متخلف 

پلمب و تعطیل شد ضمن اینکه بیشترین بازرسی از واحدها در حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان و سازمان صمت خواهد بود.

و  هدفمند  صورت  به  کرونا  ویژه  گشت های  اینکه  بیان  با  نویدی 
دقیق انجام می شود، اظهار کرد: از هفته جاری دو حالت گشت ویژه 
از  صبح ها  و  است  محور  صنوف  گشت  آنها  از  یکی  می شود؛  اجرا 
ساعت هفت الی ۱۴ گشت دارند و گشت دیگر گشت ویژه تاالرها 
تا دو نیمه شب فعال  و رستوران ها که از ساعت شش بعد از ظهر 

هستند.
به  اعتنایان  بی  و  متخلفان  با  قانونی  برخورد  بر  تاکید  با  وی 
گشت های  اندازی  راه  زمان  از  کرد:  تصریح  بهداشتی  پروتکل های 
ویژه کرونا ۴۷۸ گشت زنی انجام شده که ۹۹ مورد اخطار، ۵۲ مورد 
تعطیلی و ۱۴ مورد آنها خاص بوده و بر اساس نیاز به فوریت موضوع 

پیگیری شده است.

مدیرکل بازرسی استان کرمان خبرداد:
تشدید نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در کرمان 

استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
کرمان  بازار  در  گرانی  متاسفانه  گفت:  کرمان 
مشکالتی ایجاد کرده و کنترل این گرانی ها ناشی از 
نوسانات نرخ ارز بوده و از کنترل استان خارج است.

فقیه  ولی  نماینده  با  دیدار  در  مهدی حسینی نژاد 

در استان و امام جمعه کرمان با اشاره به برخورد با 
گرانفروشان گفت: در حوزه بازار و افزایش قیمت ها 

شرمنده مردم هستیم.
بازار  از  بازرسی  گشت  تیم   ۲۵ داشت:  اظهار  وی 
با  برخورد  و  جلوگیری  و  بیشتر  نظارت  برای  را 

و  سپاه  و  بسیج  همکاری  با  اقتصادی  متخلفان 
نیروی انتظامی راه اندازی کردیم. 

استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
گرانی  کرمان  بازار  عمده  مشکل  گفت:  کرمان 
با  برخورد  به  را  این زمینه تمرکز خود  است و در 
عمده  صنفی  مراکز  کنترل  و  رصد  و  احتکارگران 

گذاشتیم.
وی افزود: در حوزه تولید اقالم بهداشتی مقابله با 
کرونا با همکاری بسیج، سمن ها، اصناف و واحدهای 
عدد  هزار  به ۲۰۰  را  استان  ماسک  تولید  صنعتی 
در روز و مواد ضدعفونی کننده را به سه هزار لیتر 

رساندیم.
افزایش تولید اقالم بهداشتی  با  افزود:  حسینی نژاد 
حاکمیتی،  ارکان  سایر  همکاری  با  کرونا  با  مقابله 
اینک مشکلی برای تامین بازار استان کرمان وجود 

ندارد.
سرمایه گذاری  طرح  تومان  میلیارد  هزار   ۱۶۰

در کرمان مراحل اجرایی را می گذرانند
استان کرمان  ابرکارخانه در  اینکه ۲۸  بیان  با  وی 
شکل گرفته عنوان کرد: ۱۶۰ هزار میلیارد تومان 

سرمایه گذاری با نرخ امروز در حال انجام است.
دبیر شورای معادن استان کرمان افزود: امسال ۲۰ 
هزار میلیارد تومان افتتاح در کرمان داریم که این 
تبدیل  و  فراوری  صنایع  حوزه  در  بیشتر  طرح ها 

شدن استان به قطب فوالدی است. 
وی با اشاره به وضعیت مطلوب استخراج از معادن 
کرمان در شرایط دشوار کنونی گفت: طبق قانون 
بخشی از فروش معادن باید به استان برگردد و در 
زیرساخت ها هزینه شود که با تالش شورای معادن 
حقوق  درصد   ۱۵ محل  از  تومان  میلیارد   ۲۳۰
دولتی معادن برگرداندیم که با حق قانونی سه هزار 

و ۴۰۰ میلیارد تومانی استان فاصله دارد.
به  آمار  این  قبل  سنوات  داد:  ادامه  حسینی نژاد 
میزان ۱۰۰ میلیون تومان معادل پنج صدم درصد 

حق قانونی استان جذب شده بود.
وی افزود: همچنین در تالشیم که بخشی از گردش 
مالی معادن بزرگ را به بانک های استان برگردانیم 
واحدهای  به  تسهیالتی  می توانیم  محل  این  از  و 
ارائه  قیمت  ارزان  سود  نرخ  با  متوسط  و  کوچک 

دهیم.

رییس صمت:  
  افزایش قیمت در بازار کرمان ناشی از نوسانات نرخ ارز است

آگهی مزایده عمومی فروش ماشین آالت 

موجود  آالت   ماشین  فروش  به  نسبت  دارد  نظر  در  کرمان  پسماند  شهرداری  مدیریت  سازمان  
خود بصورت نقد  از طریق برگزاری مزایده عمومی با مبلغ تضمین شرکت در مزایده  ) بصورت 
لغایت ۹۹/۵/۲۱،تسلیم   ۹۹/۵/۶ تاریخ  از  اسناد  .خرید  نماید  اقدام  بانکی(  نامه  یا ضمانت  نقد 
پیشنهادات تاریخ ۹۹/۵/۲۶ بازگشایي پاکات تاریخ ۹۹/۵/۲۷ ومحل خرید  اسناد مزایده میدان 
شورا مدیریت امور قراردادهای شهرداری می باشد .  سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده  و 
لیست ماشین آالت همراه با مشخصات و اطالعات  تکمیلی اگهی در سایت شهرداری به آدرس 

kermancity.ir  مندرج است . ۱۰۰۰۳۰م/الف
                 مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان 

 دستگاه مناقصه گزار                    دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

دریافت اسناد: 
الف سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 

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

موضوع مناقصه امور خدمات عمومی
۱۱۲/۱۰۳/۴۴۷/۷۷۲ ریال  برآورد یکساله   )ریال(

۴/۹۴۲/۰۶۸/۹۵۶ ریال  تضمین شرکت در مناقصه 
)ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۱۴/۳۰ روز دوشنبه
  مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳

دریافت اسناد:

 تا ساعت ۱۴/۳۰
روز یکشنبه  مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶

آخرین مهلت بارگزاری اسناد 
و پیشنهادها در سامانه

 ستاد ایران 

از ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۷ بازگشایی پیشنهادها 
ضمنا جلسه توجیهی در ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱399/۰5/۱5 در محل امور اداری مرکز آموزشی درمانی افضلی پور 

برگزار خواهد شد.

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

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(  925327

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم( 
مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور 

شماره مناقصه: ۴۹/۲۷/۵/۹۹
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

صدقه 
تکیه کالم پدر بود همیشه از بزرگ تا کوچک را با آن جمله 
استنتاق می کرد. در اول هر کار جمله را امری می گفت و در 
پایان آن را پرسشی مطرح می کرد و سعی می کرد اول هر 
موضوع امر به آن جمله را صادر کند. آن روز هم مرا صدا زد 
و برای انجام کاری فرستاد و بعد از یادآوری نام خدا گفت 
صدقه بدهی. دیگر گوشم از این حرف پر بود و به همین دلیل 
تصمیم گرفتم از پدر در مورد تکرار همیشه آن جمله سوال 
کنم. وقتی از او پرسیدم در جوابم گفت صدقه یعنی اول هر 
باطنی شروع  میل  پاکی و  پایه درستی، راستی،  بر  را  کاری 
کنی و اگر هر کاری را بر این موارد پایه گذاری کنی دیگر 

حتی در ذهنت هم به راهی غیر از راه راست فکر نمی کنی.

بیشترین افزایش قیمت
 در کدام کاالهاست؟

 
وضعیت تغییر قیمت کاال و خدمات مصرفی خانوارها از این 
حکایت دارد که بیشترین افزایش هزینه نسبت به پارسال در 
حوزه حمل و نقل اتفاق افتاده است، اما در مقایسه با خردادماه 

امسال این گروه گوشت ها است که بیشترین رشد را دارد.
به گزارش ایسنا، چندی پیش مرکز آمار گزارشی از تغییرات 
قیمت کاال و خدمات مصرفی خانوارهای ایرانی منتشر کرد 
که براساس آن تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه )تورم ساالنه( 
با کاهش همراه بود، اما در سایر بخش ها افزایش تورم وجود 
داشت و نشان دهنده افزایش هزینه ها در تیرماه امسال بود؛ به 
طوری که افزایش ۴.۴ درصدی تورم نقطه به نقطه و رشد ۴.۴ 

درصدی تورم ماهانه ثبت شده بود.
بررسی جزئیات شاخص تورم در بین کاال و خدمات مصرفی 
نشان می دهد که بیشترین افزایش هزینه نسبت به تیرماه پارسال 
در بخش حمل و نقل با ۵۹.۹ درصد ثبت شده است که البته 
افزایش هزینه نسبت به خردادماه امسال در این حوزه به هفت 

درصد و تورم ساالنه آن به ۴۵.۴ درصد می رسد.
لوازم  و  »مبلمان   ،۴۶.۴ با   »... و  نوشابه  قهوه،  »چای،  گروه 
خانگی« ۳۴.۱ و »پوشاک و کفش« با ۳۴.۴ درصد باالترین 
تورم ساالنه را در بین کاالها و خدمات مصرفی داشته است. 
با ۷.۳، »روغن و  این در حالی است که »تفریح و فرهنگ« 
چربی ها« ۱۷، »میوه و خشکبار« ۱۸ و گروه »گوشت قرمز و 

ماهیان« با حدود ۱۸ درصد کمترین تورم ساالنه را دارد.
اما نسبت به تیرماه سال گذشته »نان و غالت« و گروه »چای، 
نقل«  از »حمل و  بعد  با ۳۶.۱  قهوه، کاکائو، نوشابه و غیره« 
باالترین افزایش هزینه را برای خانوارها داشته است. در عین 
حال که در این دوره  تورم گروه »آب، برق و سوخت« صفر 

شده است.
در حالی افزایش هزینه ها در تیرماه نسبت به خرداد به طور 
بیشترین  بین  این  یافته که در  افزایش  تا ۴.۴ درصد  متوسط 
افزایش مربوط به گروه گوشت ها )گوشت قرمز و سفید و 
گروه گوشت قرمز و ماکیان( با حدود ۱۰ درصد بوده است.

مقایسه سرعت اینترنت موبایل 
در ایران و جهان

 متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران تا ماه ژوئن 
سال جاری میالدی، ۲۹.۸۷ مگابیت برثانیه است که رتبه ایران 
را با یک پله صعود در مقایسه با ماه می سال ۲۰۲۰، به ۶۶ از 

میان ۱۳۸ کشور رسانده است.
به گزارش ایسنا، طبق اطالعات وب سایت Speedtest که 
شاخص های جهانی اینترنت را در کشورها بررسی می کند. در 
ماه ژانویه سال ۲۰۲۰، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت 
متوسط  و  مگابیت برثانیه  تمامی کشورها، ۳۱.۹۵  در  موبایل 
متوسط  بود.  مگابیت برثانیه   ۱۱.۳۲ آپلود،  سرعت  جهانی 
تمامی  در  نیز  ثابت  پهن باند  اینترنت  دانلود  سرعت  جهانی 
سرعت  جهانی  متوسط  و  مگابیت برثانیه   ۷۴.۲۳ کشورها، 

آپلود، ۴۰.۷۹ مگابیت برثانیه اعالم شد.
ژوئن  ماه  تا  منتشرشده  آمار  آخرین  طبق  و  حال حاضر  در 
۲۰۲۰، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۳۴.۶۷ 
مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، 
۱۱.۰۱ مگابیت برثانیه است. همچنین در حوزه اینترنت ثابت، 
متوسط جهانی سرعت دانلود، ۷۸.۲۶ مگابیت برثانیه و متوسط 

جهانی سرعت آپلود ۴۲.۰۶ مگابیت برثانیه است.
رتبه یک تا پنج اینترنت موبایل در جهان تا ماه ژوئن ۲۰۲۰، 
امارات  مگابیت برثانیه(،   ۱۱۰.۱۰( جنوبی  کره  به  ترتیب  به 
 ۱۰۳.۶۷( چین  مگابیت برثانیه(،   ۱۰۷.۵۳( عربی  متحده 
مگابیت برثانیه(، قطر )۸۳.۸۳ مگابیت برثانیه( و کانادا )۷۱.۶۱ 
مگابیت برثانیه( تعلق دارد. همچنین رتبه یک تا پنج اینترنت 
 ۲۰۸.۱۶( سنگاپور  به  ترتیب  به  جهان،  در  ثابت  پهن باند 
مگابیت برثانیه(، هنگ کنگ )۱۹۲.۰۹ مگابیت برثانیه(، تایلند 
)۱۷۱.۳۶ مگابیت برثانیه(، سوییس )۱۶۴.۳۲ مگابیت برثانیه( و 

رومانی )۱۶۳.۵۴ مگابیت برثانیه( تعلق دارد.
وضعیت اینترنت ثابت و موبایل در ایران

اینترنت موبایل ایران در ماه ژانویه سال ۲۰۲۰ با متوسط سرعت 
دانلود ۲۷.۵۳ مگابیت برثانیه در رتبه ۷۰ قرار داشت، در بخش 
اینترنت پهن باند ثابت نیز ایران با متوسط سرعت دانلود ۱۸.۴۱ 
بود. در  مگابیت برثانیه، جایگاه ۱۲۲ جهانی را کسب کرده 
ایران  موبایل در  اینترنت  دانلود  حال حاضر متوسط سرعت 
۲۹.۸۷ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، 
۱۱.۸۵ مگابیت برثانیه است که رتبه ایران را به ۶۶ از میان ۱۳۸ 
کشور رسانده و در مقایسه با رتبه ۷۰ در ژانویه سال جاری 

میالدی، حاکی از صعود چهار رتبه ای است.
رتبه ۶۷  ایران در  ماه می سال جاری که  به  نسبت  همچنین 
قرار داشت، صعودی یک رتبه ای را تجربه کرده است. طبق 
از اروگوئه،   ایران در حال حاضر  اینترنت موبایل  این آمار، 
آذربایجان و مکزیک کندتر و از فیجی، باهاماس و مالدیو 

سریع تر است.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش  روزگار کرونا؛ مساله عدالت در زیست بوم و جامعه

تاریخی ترین خیابان ایران را بشناسید 

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

ارتقای سطح دانش، آگاهی و مسوولیت اجتماعی عواملی 
فعال  و  اشتیاقی« جامعه شناس  نگاه »معصومه  از  است که 
زیست محیطی از طریق آن می توان تهدیدهای ناشی از کرونا 

را به فرصت تبدیل کرد.
از جنگ جهانی دوم  بزرگترین چالش بشری پس  کرونا، 
است که دنیا را دچار دگرگونی عظیمی کرده است.  چالش 
بهداشت،  مختلف  ابعاد  ویروس،  کرونا  از  آمده  وجود  به 
اقتصاد، اجتماع، محیط زیست و .. را درگیر و نظم جهانی 
از منظر  این روند را دچار اختالل گسترده کرده است.  در 
جامعه  شناختی باید به تغییر اساسی سبک زندگی مردم در 
سراسر جهان و از جمله کشور خودمان اشاره کنیم که این 
ویروس توانسته پیامدهای مختلف مثبت و منفی را به همراه 
داشته باشد آنچنانکه به لحاظ محیط زیستی این پیامدها در 

دو بعد قابل طرح است.
همان طور که می دانیم به واسطه رشد فزاینده شهرنشینی 
گازهای  انتشار  با  سریع،  روند  یک  در  شدن  صنعتی  و 
کاهش  اوزون،  الیه  آسیب پذیری  هوا،  ای،آلودگی  گلخانه 
امر  این  که  هستیم  مواجه  فزاینده  مصرف  و  زیستی  تنوع 
محیط  تخریب  و  هوایی  و  آب  گسترده  تغییرات  موجب 
با شیوع  این میان  زیست و منابع طبیعی شده است و در 
کرونا ویروس چرخه تند زندگی انسان ها دچار رکود و نیمه 

خاموشی اجباری شده است.

تنفس  و  زمین  احیای  به  جهات  بسیاری  از  توقف  این 
طبیعت کمک بزرگی کرد. در این دوره شاهد آن هستیم که 
صنعت توریسم انبوه که پیامدی جز مصرف و تخریب زیست 
جمله  از  و  جهان  کل  در  ندارد  اکوسیستم  و  طبیعی  بوم 
ایران قریب به تعطیلی شده که اگر چه از بعد اقتصادی ضرر 
بزرگی را متوجه اقتصاد بسیاری از کشورها و از جمله کشور 
بستر  اجباری،  ایست  این  که  بپذیریم  باید  اما  می کند،  ما 
ترمیم تدریجی را برای طبیعت و محیط زیست فراهم کرده 

و از این زوایه کارکرد عمیقا مثبتی داشته است.
یافته  کاهش  نوعی  به  مقطع  این  در  طبیعت  به  دستبرد 
بازنگری  برای  خوبی  فرصت  امر،  این  که  آنچنان  است. 

سیاست  دولت ها در  تنظیم  گری محیط زیست در تعامل 
با جامعه به شمار می  آید. به عبارتی در این دوره تقاضای 
بشر از طبیعت تا حدی کاهش پیدا کرده و این امر در حوزه 

حمل و نقل، صنعت، سوخت و .. قابل مشاهده است.
با توجه به بحران های گسترده ای که طبیعت با آن دست 
به گریبان است، این امر نامیمون که خود تا حد زیادی زائده 
مداخله بشر در حیات وحش است، توانسته نوعی حریم بین 

انسان و طبیعت را بازنمایی کند.
که  هستیم  منفی  پیامدهای  شاهد  ما  نیز  ابعادی  از  اما 
ناشی از ادامه همان رفتارهای ناآگاهانه و غیرمسؤالنه انسان 
در قبال طبیعت است. آلودگی فاضالب ها و شهرها و محیط 

اطراف مان در اثر ریختن پسماند ناشی از بیماری کرونا در 
کنار استفاده نادرست از دستکش  های پالستکی که کمکی 
به سالمتی افراد هم ندارد و تنها بار اضافی برای طبیعت در 
چند دهه بعد به همراه دارد در کنار انداختن ماسک  های 
یک بار مصرف در سطح شهر که زباله عفونی را پخش می 
کند. این ها همه بعد منفی ناشی از شیوع این ویروس است 

که باید از طریق آگاهی و اطالع رسانی مدیریت شود.
های  درس آموخته   تجربه  این  از  باید  حاضر  حال  در 
آخرین  نه  و  اولین  نه  کرونا  که  چرا  شود  منتقل  بسیاری 
پاندمی همگیر ناشی از بر هم خوردن نظم طبیعت و جهان 
و مسوولیت  آگاهی  دانش،  است سطح  بنابراین الزم  است. 
اجتماعی را در افراد نهادینه کنیم تا بتوانیم تغییر مثبتی را 
برای زندگی بهتر داشته باشیم. ضمن این که در این مقطع 
زمانی باید عدالت زیست محیطی در کنار عدالت اجتماعی 

توجه ویژه داشته باشیم.
فقرا در زمان حاضر با چالش های گسترده ای در مراقبت و 
تامین نیاز روزمره به واسطه بر هم خوردن تعادل اجتماعی 
این  شکل گیری  در  هم  چندان  که  مواجهند  اقتصادی  و 
مداخله  سرمایه دارانه  مصرف  از  ناشی  ناکارآمدی های 
ماسک های  طریق  از  درآمد  تامین  و  مصرف  نداشته اند. 
استفاده شده، نمونه ای از مسائلی است که باید بدان توجه 
اکید شود. از این زاویه و در این بحران باید بیش از پیش 
مفهوم عدالت از زوایای اجتماعی و زیست محیطی توجه و 

پرداخته شود.

سرویس فرهنگی – ادبی کرمان امروز
 

کتاب »خیابان ارگ مشهد« را رضا سلیمان نوری منتشر 
کرد، تا نماد مدرنیته در این شهر را معرفی کند، خیابانی 
از  مشهد  شهر  وضعیت  تغییر  معنای  به  آن  احداث  که 
بوده  امروزی و مدرن  به یک شهر  شهری کاماًل مذهبی 

است.
و  خراسان پژوه  نویسنده،   – نوری  سلیمان  رضا 
ارگ  اهمیت خیابان  ایران شناسی - درباره  دانش آموخته 
می گوید: خیابان ارگ مشهد یا خیابان امام خمینی کنونی 
هزاره  جشن  برگزاری  مناسبت  به   ۱۳۰۷ سال  در  که 
جدید  ساختار  در  خیابان  دومین  شد،  احداث  فردوسی 
شهر مشهد و به نوعی نماد مدرنیته در این شهر محسوب 
می شود. تأسیس این خیابان باعث ایجاد دو مرکزیت یکی 
حرم مطهر به عنوان مرکزیت دینی و دوم خیابان ارگ به 

عنوان مرکزیت اداری در شهر مشهد شد.
به معنای  ارگ  ایجاد خیابان  واقع  این که در  بیان  با  او 
به  از یک شهر کاماًل مذهبی  تغییر وضعیت شهر مشهد 
یک شهر امروزی و مدرن بوده و به همین جهت بررسی 
ابعاد و ویژگی های آن دارای اهمیت است، ادامه می دهد: 
آثار  میزان  و  نسبت طول خیابان  اساس  بر  ارگ  خیابان 
به  ایران  خیابان  تاریخی ترین  آن،  در  موجود  تاریخی 

حساب می آید.
ایران«  خیابان  »تاریخی ترین  عنوان  انتخاب  علت  وی 
برای »ارگ مشهد« را وجود بیش از ۱۶ بنای ثبت شده 
ملی، بیش از ۱۵ بنا واجد ثبت و بیش از ۱۶ بنای ثبت 
حتی  و  شده اند  تخریب  که  ملی  آثار  فهرست  در  شده 

چندین اثر تاریخی که از ثبت خارج شده اند، می داند.
او در ادامه به توضیح فصل های این کتاب می پردازد و 
ادامه می دهد: در فصل اول کتاب، خیابان ارگ به لحاظ 

بوده،  ارگ مشهد چه  اساسا  اینکه  بررسی شده،  تاریخی 
تا قبل از تاسیس این خیابان و پس از آن چه ساختاری 
داشته و اولین وضعیت خیابان ارگ چگونه بوده است. در 
فصل دوم بناهای تاریخی ارگ از جمله آثار ثبت شده، آثار 
ثبت نشده، آثار تخریبی، آثار مدفون شده و آثار از ثبت 

ملی خارج شده مورد بررسی قرار گرفته است.
معماری  کتاب،  سوم  فصل  در  این که  بیان  با  سلیمانی 
بناهای موجود در ارگ، در ادوار مختلف دوره های قاجار، 
پهلوی و جمهوری اسالمی بررسی شده، اضافه می کند: از 
سوی دیگر دلیل وجود آثار متفاوت در دهه های گوناگون 

هر دوره نیز در آن بررسی شده اند.
نویسنده کتاب »خیابان ارگ مشهد« با اشاره به استفاده 

از تاریخ شفاهی در نگارش کتاب، می گوید: فصل چهارم 
کتاب، ارگ به روایت شاهدان عینی است که برای نگارش 
از  با حدود ۸۰ نفر  از تاریخ شفاهی استفاده کرده و  آن 
شده  انجام  گفت وگو  خیابان  این  گذشته  از  مطلع  افراد 

است.
او با بیان این که در فصل پنجم کتاب »گشت در خیابان 
ارگ امروز«، این خیابان در سال ۱۳۹۸ به تصویر کشیده 
شده و ویژگی ها و ظرفیت های آن مانند مغازه ها، مراکز 
می دهد:  ادامه  شده اند،  معرفی  سبز  فضاهای  و  خدماتی 
در آخرین فصل کتاب نیز فرصت های آینده این خیابان 
مطرح شده که بیان می کند آینده ارگ می تواند چگونه 

باشد.

سلیمان نوری  با تاکید بر این که برای نگارش »خیابان 
ارگ مشهد« از ۳۰ منبع کتاب استفاده و با بیش از ۸۰ نفر 
مصاحبه صورت گرفته است، ادامه می دهد: برای نگارش 
سفرنامه هایی  و  ملی  ثبت  پرونده های  تمام  کتاب  این 
به  که  کتاب هایی  تمام  و  بودند  پرداخته  فضا  این  به  که 
نوعی، روایت های مختلفی از گذشته خیابان ارگ مشهد 
داشتند و تاریخ شهر مشهد بررسی شده اند، مانند؛ »مطلع 
الشمس«، »سفرنامه سمیع الدوله«، »سفرنامه خانیکوب«، 
چهاردهم  قرن  آغاز  در  »مشهد  و  مشهد«  شهر  »تاریخ 
خورشیدی یا مکتب شاپور« موردمطالعه قرار گرفته است.

وی با تأکید بر این که این کتاب بیشتر به عنوان کاری 
مطالعه  با  مختلف  کارشناسان  تا  شده  منتشر  پژوهشی 
آن برای آینده این شهر تصمیم بگیرند، می گوید: ما اگر 
تاریخ شهرمان را ندانیم، نمی توانیم آینده را بسازیم. اگر 
ندانیم چه چیزهایی در این شهر بوده و مورد استفاده قرار 
می گرفته و چه ظرفیت هایی داشته، نمی توانیم در آینده 

ظرفیت های بهتری ایجاد کرده و از آن ها استفاده کنیم.
 - نوری  سلیمان  رضا  را  مشهد«  ارگ  »خیابان  کتاب 
چهارباغ  گردشگری  توسعه  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
زمین«  تا عمق  اعال  »از عرش  کتاِب  از  بعد    - خراسان 
داشته،  مشهد  شهر  گردشگری  جاذبه های  به  نگاهی  که 
گفتمان  انتشارات  توسط  کتاب  این  است،  کرده  منتشر 
 ۲۱۵ در  ثامن،  شهر  نوین  پژوهشکده  به  وابسته  شهر 

صفحه و با قیمت ۶۰ هزار تومان منتشر شده است.
این کتاب، خیابان ارگ مشهد را از منظرهای تاریخی، 
میراثی، معماری، تاریخ شفاهی، کنونی و آینده مورد نقد 
ارتباطات  استاد   - خانیکی  هادی  و  داده  قرار  بررسی  و 
فرهنگی  ایرانی مطالعات  انجمن  رییس  و  دانشگاه عالمه 
و ارتباطات - در آن به جایگاه خیابان در ارتباطات بین 

نسلی پرداخته است.

به اطالع تمامی سهامداران محترم شرکت خدمات آزمایشگاهی سنگ بستر کویر می رساند به 
علت به حدنصاب نرسیدن تعداد سهامداران در مجمع عمومی عادی نوبت اول، مجمع عمومی 
عادی نوبت دوم این شرکت در روز پنجشنبه ۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷/۳۰ الی ۱۹ در محل حیاط 
خیریه رعد با رعایت پروتکل های بهداشتی واقع در بلوار آیت ا... هاشمی )جاده تهران( حد 
فاصل سه راه کشاورز و اداره پست مرکزی خیابان رعد کوچه شماره یک، بنای 4۸ ستون 

ماندگار رعد کرمان برگزار می شود.
دستور کار جلسه: 

گزارش هیات مدیره از فعالیت های شرکت تاکنون 
تصویب ترازمالی سال منتهی به اسفند ۹۸ 

انتخاب بازرس     تصمیم گیری راجع به سقف واگذاری سهام و سایر موضوعات وابسته 
مصوب بودجه پیشنهادی سال مالی ۹۹

اعضاء هیات مدیره شرکت 

بدینوسیله اعالم میگردد مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان 
به شماره 0۷۷2_0000003_۱۸_۵ ، تاریخ صدور 93/۱/20  متعلق به آقای 

احسان آشورماهانی به شماره شناسنامه ۱۸2 مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شرکت تعاونی فراگیر بهره برداران بهارگستر منابع طبیعی 
شهرستان راور شناسه ملی ۱400۵3۱۱062 شهرستان راور 

استان کرمان
به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت 9 صبح 
روز دوشنبه مورخ ۱399/۵/20 در محل نمازخانه جهاد کشاورزی 
تشکیل می گردد. ازسهامداران دعوت می گردد که راس ساعت 

مذکور درجلسه مجمع حضور بهم رسانند.
ضمنا اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به 
نماینده تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ ۱399/۵/۱9 به اتفاق 
دفتر شرکت  محل  به  نمایندگی  برگ  تایید  نماینده خود جهت 

مراجعه نمایند.
دستور جلسه: ۱- اصالح ماده 22 اساسنامه  2- اصالح تبصره ذیل 

ماده 2۱

آگهی مجمع عمومی عادی شرکت خدمات 
آزمایشگاهی سنگ بستر کویر )نوبت دوم(

مفقودی مجوز دفتر طراحی

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده نوبت اول



چهار دوشنبه 6 مردادماه 6/1399 ذی الحجه 1441/ 27 جوالی  2020/سال بیست و پنجم شماره 3248
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نوشتاری درباره حسین آقاملک؛ موسس بزرگترین گنجینه

 نسخه های نفیس خطی
سرویس فرهنگی- هنری کرمان امروز

 
ملک  ملی  کتابخانه  موسس  عنوان  به  ملک  آقا  حسین 
و  الصحه  گرو حفظ  در  ایران  مردم  سعادت  که  بود  معتقد 
ترقی معارف است. در این مرکز فرهنگی بیش از ۲۰ هزار 
گستره  در  گوناگون  موضوع های  در  خطی  رساله  و  نسخه 
فرهنگ و تمدن اسالمی- ایرانی، نگه داری می شود که نشر 
نفایس خطی و انتشار کتاب و پژوهش در زمینه آثار تاریخی 
شمار  به  گنجینه  این  مهم  برنامه های  از  یکی  موزه ای،  و 

می آید.
موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک که نخستین کتابخانه 
بزرگ  گنجینه   ۶ از  یکی  و  ایران  مخصوص  وقفی  موزه  و 
همسان  و  ایران  تاریخی  موزه  پنجمین  کشور  خطی  نسخ 
گنجینه  این  آید.  می  به شمار  ایران  ملی  موزه  و  کتابخانه 

نفیس یادگاری از زنده یاد حاج حسین ملک حسین است.
زندگینامه حسین آقاملک

حسین ملک در ۱۲۵۰ خورشیدی در تهران چشم به جهان 
گشود. او در خانواده ای مجتهد و از اهالی تبریز زندگی خود 
را آغاز کرد. حسین ملک در زندگی نامه خود پدر جد خویش 
را مال ابو علی فرزند حاج آقا مجتهد تبریزی معرفی می کند. 
از  او پس  پرداخت.  به تحصیل  دارالشفا  حسین در مدرسه 
چندی به تحصیل علوم قدیم همت گماشت که از استادان 
امیر شهاب  و  مازندرانی  علی  محمد  به سید  توان  می  وی 
الدین تبریزی اشاره کرد. آقا ملک در مقطعی به دور از چشم 
پدر به مدرسه فرانسوی آلیانس رفت تا زبان فرانسه بیاموزد.
امالک  اداره  در  را  پدرش  دستیاری  ملک  آقا  حسین 
افزود.  بدان  را  امالکی  نیز  خود  و  داشت  عهده  بر  خراسان 
گویا نخستین ُعلقه های فرهنگی اش در سفری که همراه 
پدر به مشهد رفت، بسته شد. در آنجا به راهنمایی یکی از 
دوستان پدر با پاره ای نفایس حرم رضوی آشنا شد و سپس 
در ۱۲۷۸ خورشیدی وقتی در نیشابور نسخه هایی از دیوان 
»ابن یمین فریومدی« شاعر سده ۶ هجری را بدست آورد، 
فکر بنیاد یک کتابخانه بزرگ به ذهنش خطور کرد. او در 

این زمان ۲۸ سال داشت.
 کتابخانه ای که ملک فراهم آورد در مشهد بود و سپس به 
خانه پدری او در بازار بین الحرمین تهران منتقل شد تا در 

اختیار اهل فضل و دانش قرار گیرد. در ۱۳۱۶ خورشیدی 
همراه  به  تهران  الحرمین  بین  بازار  در  را  خود  پدری  خانه 
تمام اثاثیه و کتاب های موجود در آن وقف امام رضا)ع( کرد 
تا شعبه ای از کتابخانه مقدسه رضویه باشد تا کافه و عامه 
افراد سکنه ایران بدون شرعیات ملیت حق استفاده داشته 
باشند. آنچه وقف شد، افزون بر هزاران نسخه خطی نفیس 
یا چاپ سنگی، شامل فرش ها، لوسترها، مبلمان و تابلوهای 
نقاشی بود که حاج حسین به عنوان لوازم و تجمالت زندگی 
آنها استفاده می کرد. همچنین ۲ مجموعه کم  از  شخصی 
مانند تمبر و سکه میان آنها دیده می شد. این آثار ابتدا کنار 
کتابخانه به نمایش درآمدند و سپس هسته اولیه موزه ملک 

را شکل دادند.
کتابخانه ملک اکنون در کنار کتابخانه های ملی، مجلس 
شورای اسالمی، آستان قدس رضوی، مرکزی دانشگاه تهران 
و آیت اهلل مرعشی نجفی یکی از ۶ گنجینه بزرگ نسخ خطی 
ایران به شمار می رود و امتیاز آن به نفاست و ارزش هنری 
آثار است. برای نمونه در این کتابخانه، کتاب ها، قطعات و 
خوشنویسان  بزرگترین  وسیله  به  که  دارد  وجود  مراقعاتی 
نیشابوری،  محمود  مستعصمی،  یاقوت  نظیر  ایران  تاریخ 
میرعماد قزوینی، علیرضا عباسی و ده ها خوشنویس نامدار 

دیگر نوشته شده اند.

همچنین مجموعه قرآن ها، کتاب های ادعیه و دیوان های 
موجود در کتابخانه ملک چه از نظر کتابت و تذهیب و چه از 
نظر تجلید در زمره نوادر و نفایس آثار مکتوب ایران قرار می 
گیرند. به اینها باید کتاب هایی را افزود که در حوزه الهیات 
فلسفه و علوم مختلف نگاشته شده اند و نسخه های کمیابی 
الدین  غیاث  و  طوسی  نصیرالدین  حاج  ابن سینا  آثار  نظیر 
کتابخانه  در  بعد  به  قمری  از سده چهارم  کاشانی  جمشید 
ملک نگهداری می شوند. بدین ترتیب هیچ پژوهشگری در 
پژوهش در خصوص  یا  اسالم  و  ایران  راه مطالعه سیر هنر 
تاریخ و حکمت، علم بی نیاز از کتابخانه ملی ملک نخواهد 

بود.
 آثار موجود در کتابخانه ملک

آثار موجود در این کتابخانه نه فقط نشان دهنده وقت و 
برای گردآوری  ملک  بسیاری هستند که حاج حسین  مال 
انتخاب  در  او  تبحر  از  نشان  بلکه  است،  کرده  صرف  شان 
بهترین آثار مکتوب دارند. به گونه ای که ملک را نباید تنها 
باید  را  او  فراتر  از آن  بلکه  آثار فرهنگی دانست،  یک واقف 
یک کارشناس بزرگ و خبره در حوزه میراث مکتوب و آثار 
هنری به حساب آورد. جالب آنکه در اقتصاد نیز بسیار ژرف 
نگر بود و همین عاملی شد تا او اموال زیادی را وقف کتابخانه 
کند تا پس از مرگش درآمدی برای توسعه کمی و کیفی آن 

فراهم باشد.
نخستین بار در ۱۳۲۵ خورشیدی و سپس در ۲۵ فروردین 
۱۳۳۰ امالک و مستغالت زیادی را وقف آستان قدس رضوی 
کرد و درآمدشان را به کتابخانه اختصاص داد. امالک وقفی 
در ۱۳۳۰ خورشیدی شامل ۲۰ قطعه زمین کشاورزی در 

خراسان و تعداد زیادی دکان در بازار تهران بود.
 امروزه این منابع برای ارتقای جایگاه کتابخانه و موزه ملی 
ملک به کار گرفته می شوند و از این رو است که کتابخانه 
عنوان  هزار   ۱۹ دارای  او  درگذشت  از  پس  سال   ۳۷ ملک 
چاپ  کتاب   ۲۴۰۰ چاپی،  کتاب  هزار   ۷۰ خطی،  نسخه  

سنگی و در حدود چهار هزار مجله در نشریه ادواری است.
غیر از مخازن کتاب و تاالرهای مطالعه، بخش های مجهزی 
هم برای انجام امور فنی از قبیل مرمت نسخ خطی، عکاسی 
ایجاد شده اند.   ... و  میکروفیلم، صحافی، جلدسازی  تهیه  و 
در کنار این بخش ها، انتشارات مؤسسه از سال ۱۳۴۸ برای 
چاپ و نشر نسخ خطی موجود در کتابخانه و آثار پژوهشی 

مرتبط با آن ها تأسیس شده است.
مجموعه های موزه ملک

مجموعه سکه شامل ۳ هزار قطعه سکه و مدال ایرانی از 
سده ششم پیش از میالد تا دوران پهلوی و نیز سکه هایی از 
یونان، جانشینان اسکندر، امپراتوری بیزانس، خلفای اسالمی 
تابلوهای  شامل  هنری  آثار  مجموعه  عثمانی،  امپراتوری  و 
غفاری،  الملک  کمال  مانند  ایرانی  نام  به  هنرمندان  نقاشی 
نقاشان  برخی  و  تجویدی  خان  هادی  صورتگر،  لطفعلی 
اروپایی و لوستر و مبلمان، مجموعه الکی شامل ۸۶ قطعه 
قلمدان، قاب آیینه و سرچسبدان که با نقاشی الکی آراسته 
شده اند و برخی شان حدود ۳۰۰ سال قدمت دارند، مجموعه 
تمبر شامل هزاران قطعه تمبر از نخستین تمبرهای منتشر 
شده در ایران و جهان تا زمان حاضر، مجموعه فرش شامل 
بوسیله  که  ایران  مختلف  نقاط  از  قالیچه  و  قالی  تخته   ۳۴
زبده ترین بافندگان ۲ سده گذشته بافته شده اند، مجموعه 
بانو ملک شامل تابلوهای نقاشی قاجاری، نسخه های خطی، 
اثر   ۴۷ به  تعدادشان  که  الکی  آثار  و  سرقلیان  قلمدان، 
ملک،  عزت  بانو  توسط   ۱۳۸۵ در  مجموعه  این  رسد.  می 
فرزند مرحوم حاج حسین ملک و ناظر استصوابی موقوفات 
خوشنویسی  آثار  مجموعه  است،  شده  اهداء  موزه  به  ملک 
که آثاری از بزرگ ترین و نامدارترین خوشنویسان ایران و 

اسالم مانند یاقوت مستعصمی، علیرضا عباسی، میرعماد، 
احمد نیریزی، درویش عبدالمجید طالقانی، میرزا غالمرضا 
اصفهانی و... را در خود جای داده است که از مجموعه های 

اصلی و مهم این موزه به شمار می روند. 
وقفیات حاج حسین ملک

برای  و ۱۳۳۴ خورشیدی  در  ۱۳۳۱  ملک  حاج حسین 
چندمین بار امالک و مستغالتی را وقف آستان قدس رضوی 
کرد و مقرر داشت، بخشی از عواید آنها به عنوان کتابخانه و 
موزه و بخش دیگر به ساخت و اداره بیمارستانی در چناران 
خراسان اختصاص یابد، با این حال موقوفات او از اینها فراتر 
چناران  در  بیمارستان  یک  ساخت  بر  عالوه  او  رفت.  می 
 ۲ کرد.  خیریه  امور  وقف  را  بزرگی  های  زمین  خراسان، 
میلیون متر مربع از اراضی وکیل آباد مشهد که به آموزش و 
پرورش اداره مخابرات و شهرداری مشهد هدیه شده تنها یک 
قلم از زمین هایی است که وقف امور عام المنفعه کرده است. 
او نیست. در مجموعه سکه  از کتابخانه  موزه ملک نیز کم 
این موزه، سکه های همه دودمان های حکومت گر ایران از 
هخامنشیان تا پهلوی، نگهداری می شود. در مجموعه تمبر، 
ایران تا امروز وجود  از آغاز چاپ تمبر در  ۱۰۰ هزار تمبر 
دارد. مجموعه هنر الکی موزه چه به صورت جلد کتاب ها 
و چه در شکل قلمدان های الکی مجموعه کم مانند است 
که شاید در ایران نظیر آن را نتوان یافت. همچنین در تاالر 
آثار هنری به تابلوهای برمی خوریم که برخی مانند تابلوهای 
کمال الملک غفاری و آقا لطفعلی صورتگر بخش مهمی از 
تاریخ هنر ایران را تشکیل می دهند و به اینها باید انبوهی 
مجموعه  مانند  فلزی  آثار  نفیس،  های  قالی  و  ها  فرش  از 
دیگر  چیزهای  خیلی  و  پربها  های  مبلمان  ها،  اسطرالب 
امالک  واقف  بزرگترین  را در جایگاه  واقف شان  و  افزود  را 

فرهنگی در ایران نشاند.
سرانجام حسین آقا ملک 

حاج حسین آقا ملک در چهارم مرداد ۱۳۵۱ خورشیدی 
امام  حرم  در  و  بست  فرو  جهان  از  سالگی چشم   ۱۰۱ در 
رضا)ع( به خاک سپرده شد. از او عالوه بر کتابخانه و موزه 
ملی ملک اموال وقفی دیگری هم از جمله ۲ بیمارستان در 
چناران و تربت جام خراسان و زمین های مزروعی در تهران 

و خراسان بر جای مانده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا

اهدای خون سالم، اهدای زندگی

ضرب المثل های کرمانی 

گوش خواباندن 
زبانزد »گوش خواباندن« کنایه از مترصد بودن یا در کمین 
نظرش  مورد  هدف  به  را  انسان  که  است  فرصتی  نشستن 
واردات  ی  حرفه  در  که  فردی  مثال،  عنوان  به  رساند.  می 
کند،  می  توصیه  خودش  کارکنان  به  است  مشغول  خودرو 
خوب گوش بخوابانند که چه موقع از سوی وزارت مربوطه، 
درآمد  تا  شود  می  صادر  خارجی  خودروهای  واردات  مجوز 
فالن  دختر  که  بخوابانند  گوش  یا  آورد.  دست  به  هنگفتی 
خانواده ی ثروتمند چه موقع به سن ازدواج می رسد تا برای 
پسرمان به خواستگاری برویم و از رقبا عقب نیفتیم. گاهی 
ممکن است عمده فروشی به کارگران خود می گوید، گوش 
بخوابانید کدامیک از ارزاق عمومی و کاالهای اساسی کمیاب 
و  کاال  آن  از  زیادی  مقدار  کردن  انبار  و  با خریدن  تا  است 
بزنیم  جیب  به  کالنی  سود  مناسب،  وقت  در  آن  ی  عرضه 
و  نیست  عمومی حالل  ارزاق  احتکار  از  حاصل  سود  )البته 
کسانی که از این طریق ناصواب ثروتمند می شوند، زندگی 
ناسالمی خواهند داشت و مکافات الهی در انتظارشان خواهد 
بود. چو بد کردی مباش ایمن ز آفات/ که واجب شد طبیعت 

را مکافات( 
البته وقت شناسی و مترصد بودن فرصت های مناسب که 
و  نفسه زشت  فی  است،  افراد  دوراندیشی  و  از هوش  ناشی 
ناپسند نخواهد بود و بی شک درآمد حاصل از آن نیز حالل 
ایجاد  درآمدها  برخی  بودن  در حالل  که  آنچه  بود.  خواهد 
شک و تردید می کند، عدم برخورداری تمامی شاغلین در 
یک حرفه، از اطالعات درآمدزاست. بنابراین، چنانچه فرزند 
یکی از صاحب منصبان از طریق پدر خود به اطالعات درآمدزا 
دست می یابد و قبل از دیگران اقدام کرده به ثروت کالنی می 
رسد، در واقع از »رانت« بهره برده و نه از هوش و دوراندیشی 
خود. بنابراین چنین ثروت هایی که در فضایی بدون عدالت 

کسب می شود، حالل نیست و حکومت بایستی با استفاده از 
فناوری های پیشرفته و شفاف سازی گسترده از بروز چنین 
فرو  و  عمومی  نارضایتی  به  که  ـ  اقتصادی  های  ناهنجاری 
ریختن دیوارهای اعتماد که هزینه های سنگینی روی دست 
جامعه می گذارد ـ پیشگیری کند. همچنین اگر در مناقصه 
ی اجرای طرح های عمرانی سودآور، به خوبی اطالع رسانی 
نشود و افراد و شرکت های ضعیف عهده دار اجرای طرح های 
مهم و حیاتی شوند، عالوه بر اینکه درآمد حاصل از اجرای 
این طرح ها حالل نخواهد بود، ممکن است با سالمتی و جان 
مردم بازی شود که در آن صورت »خیانت« هم به آن افزوده 
می گردد. بنابراین مقوله ی رانت خواری و سوء استفاده از 
مقام، شامل مثل گوش خواباندن نمی شود و از محدوده ی 

بحث ما خارج است.
ریشه ی زبانزد گوش خواباندن 

اما اینکه دو واژه ی گوش و خواباندن چه ارتباطی با هوش 
برای  بودن فرصت های مناسب  و در کمین  اندیشی  و دور 
رسیدن به هدف های مورد نظر دارند، بایستی مثل بسیاری 
از زبانزدهای دیگر در طول زمان به عقب برگردیم و تاریخ 
با تحقق هدف های  واژه  این دو  ارتباط  به  تا  بزنیم  را ورق 
مهم پی ببریم و نیز دریابیم در روزگارانی که هنوز تلگراف، 
انواع رادار اختراع نشده بود، نیاکان ما با چه  تلفن، رادیو و 
اسب  تعداد  های طوالنی،  مسافت  از  ای  زیرکانه  ترفندهای 
های دشمن، جهت حرکت آنها و حتی میزان سرعت آنها را 
به فرماندهان سپاه گزارش می کردند که خود عامل مهمی 

در پیروزی به شمار می رفت.
در قرون و هزاره های گذشته که هواپیماهای شناسایی با 
رادارهای پیشرفته و فناوری های شنود وجود نداشت برای 
حفاظت اردوهای نظامی و حفظ جان سربازان و فرماندهانی 

که در خواب خوش غنوده بودند از چه استفاده می شد.
حس شنوایی و بویایی قوی 

در ارتش های جهان باستان، عالوه بر کمانداران کارآزموده 
و تبرداران و شمشیرزنان قوی بنیه و نیز متخصصان منجنیق 
قوی  بویایی  و  از حس شنوایی  که  افرادی   .... و  دژکوبان  و 
برخوردار بودند، توسط استادانی تربیت می شدند که سالها 
تجربه اندوخته بودند. بعضی از این افراد، بوی بدن اسب ها و 
رزمندگان دشمن را که به اردوی نظامی نزدیک می شدند از 

بادهایی که به سمت اردوگاه می وزید، تشخیص می دادند و به 
موقع فرمانده را از شبیخون دشمن باخبر می کردند.

در  داشتند،  ای  العاده  فوق  شنوایی  که حس  دیگر  گروهی 
محل  به  منتهی  های  جاده  مسیر  در  و  اردوگاه  سوی  چهار 
اردوی نظامی، گوش خود را به زمین می دوختند یا گوش به 
زمین می خواباندند تا گزارش سرنوشت ساز خود را به اطالع 
نجات  حتمی  مرگ  از  را  خود  رزمان  هم  و  برسانند  فرمانده 
اگر  که  بود  تیز  قدری  به  سربازان  این  شنوایی  حّس  دهند. 
سواران دشمن از چند کیلومتری در حال حرکت به سوی آنها 
بودند، صدای سم اسب ها را می شنیدند و از چگونگی و زیر و 
بم این صداها، تعداد تخمینی سواران، سرعت آنها و فاصله تا 
اردوگاه را تشخیص می دادند و با گزارش به موقع به فرماندهان 
رزمندگان  و  آمد  می  در  باش  آماده  حالت  به  اردوگاه  خود، 

دالور، شرنگ تلخ شکست را به کام دشمن می ریختند.
با این وصف در جنگ های باستانی، لشکری پیروز آوردگاه 
نبرد می شد که گذشته از سرداران و فرماندهان باهوش و از 
جان گذشته، به متخصصان تیزگوش و قوی شامه و کسانی 

باشد. رّدزن  که در سپاه به »رّدزن« شهرت داشتند، مجهز 
ها یا پی زن ها، کسانی بودند که از روی جای پای اسب ها 
و پیاده ها به تعداد سربازان سواره و پیاده ی دشمن و نیز 
جهت حرکت آنها پی می بردند. آنها به قدری در حرفه ی 
نیز  را  دشمن  زدن«  وارونه  »نعل  که  داشتند  مهارت  خود 
تشخصیص می دادند. این قبیل افراد به هنگام صلح نیروهای 
انتظامی و امنیتی را در زمینه ی دستگیری دزدان و راهزنان 
یاری می کردند. آنها از روی جای پا، نوع کفش، اندازه ی آن 
و حتی وزن تقریبی دزد را تشخیص می دادند. حتی چپ پا 

بودن یا راست پا بودن سارق را در می یافتند.
گوش خواباندن برای شناسایی منابع زیرزمینی آب 

نمی  استفاده  نبرد  های  میدان  در  تنها  تیزگوش  افراد  از 
شد زیرا این افراد به هنگام صلح با رفت و آمد در جاده های 
منتهی به قلعه ی شهرها، گوش خواباندن به هنگام شب دقت 
در رفتار و گفتار مسافران کاروان های تجاری، ماموران حفظ 
امنیت شهرها را یاری می کردند که دچار غافلگیری نشوند.

به قول ما کرمانی ها  یا  به حرفه  مقنی گری  کسانی که 

قبیل  این  تیز  های  گوش  به  بودند  مشغول  »کهکینی« 
افراد نیاز داشتند زیرا آنها با خواباندن گوش بر روی زمین 
صدای آب را در ژرفای زمین می شنیدند و کهکین، نخستین 
کلنگ حفر مادر چاه کاریز را همان جایی بر زمین می زد که 

تیزگوش ها نشان می دادند.
گوش های تیز این افراد در شکار آهو و بز و میش وحشی 
زمین،  روی  بر  خواباندن  گوش  با  که  چرا  آمد.  می  کار  به 
و  وحشی  های  میش  و  بزها  یا  آهوان  گروه  حرکت  جهت 
نیز فاصله ی آنها را تا کمینگاه تشخیص می دادند. آنها در 
اردوی  به درجه میرشکاری  صورت دقت در تشخیص خود 

شاه نائل می آمدند.
رادارهای جهان باستان 

ماهواره  و  شناسایی  هواپیماهای  از  که  باستان  جهان  در 
نبود،  کردند، خبری  می  رصد  را  نظامی  تحرکات  که  هایی 
نیاکان ما با استفاده ی دقیق از حّس شنوایی کار رادارهای 
پیشرفته ی امروزی را بر عهده داشتند و هر لشکری که از 
در  داشت  امکان  بود، کمتر  برخوردار  این حرفه  نخبه های 
معرض شبیخون و غافلگیری و شکست و تحمل هزینه های 

سنگین قرار گیرد. 
به رغم اختراع فناوری های پیشرفته امروزی، استفاده ی 
دقیق از حواس پنجگانه هنوز هم کاربرد دارد و سر نخ برخی 
کشف  افرادی  مدد  به  پلیسی  های  سیستم  در  تخلفات  از 
می شود که از هوش سرشار، گوش شنوا، چشم بینا، حّس 
بویایی مطلوب، حّس المسه ی قوی و حتی حّس چشایی 
خوبی برخوردار باشند. چنین کارآگاهانی پیش از تشخیص 

آزمایشگاه ها می توانند برخی سرنخ ها را به دست آورند.
وجود  امروزی  پزشکی  های  آزمایشگاه  که  گذشته  در 
برخی  خود  چشایی  حس  از  استفاده  با  پزشکان  نداشت، 
و  دادند  می  تشخیص  را  قند  بیماری  نظیر  ها،  بیماری  از 
خالصه اینکه بایستی روزی میلیون ها بار خدا را شکر گوییم 
توانیم  می  که  است  کرده  عنایت  ما  به  سالمی  حواس  که 
به مدد آنها از زیبایی ها لذت ببریم. هر یک از این حواس 
به قدری قیمتی و ارزشمند هستند که نبود آنها، مصیبتی 
از درگاه خداوند سالمتی همگان  بزرگ محسوب می شود. 
را خواستارم و امید است قدر آنها را بدانیم و برای پیشرفت 

جامعه و رشد خود از آنها خوب استفاده کنیم.

به قلم یحیی فتح نجات 
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چالش های سالمت روان؛ 

 ترس و انگ همراه با اپیدمی کووید ۱۹

 آیا عالئم پوستی به کووید ۱۹ ارتباطی دارد؟

قابل  که  است  جدید  چالشی   ۱۹ کووید  گیری  همه 
بالیای  در  نیست.  جنگ  یا  و  طبیعی  بالیای  با  مقایسه 
معین  زمان  و  خواص  ناحیه  یک  به  بال  معموالً  طبیعی 
از  می توانند  افراد  مواقع  از  برخی  در  و  می شود  محدود 
به  درگیری ها دشمن  و  در جنگ ها  یا  کنند  فرار  موقعیت 
راحتی قابل تشخیص است در حالی که در مورد همه گیری 
جهانی کرونا ویروس این تهدید همه جا وجود دارد و حتی 
شخص دیگری که در کنار ما حضور دارد می تواند تهدیدی 

برای سالمت باشد.
همه گیری و اقدامات مهار آن یعنی قرنطینه فاصله گذاری 
اجتماعی و محدود شدن ارتباطات اجتماعی می تواند تاثیر 
کاهش  و  تنهایی  باشد.  داشته  روان  سالمت  بر  مخربی 
تعامالت اجتماعی عوامل خطر شناخته شده برای چندین 
اختالل روانی از جمله اسکیزوفرنی و افسردگی اساسی است.
نگرانی افراد در مورد سالمتی خود و عزیزانشان ) خصوصاً 
( و همچنین عدم  بیماری جسمی  به  یا مبتال  افراد مسن 
و  افسردگی  ترس،  توان  می  آینده،  مورد  در  اطمینان 
اضطراب را ایجاد یا تشدید کند. اگر این نگرانی ها طوالنی 
شود، ممکن است خطر ابتال به بیماری روانی جدی و ناتوان 
با  مرتبط  اختالالت  و  استرس  اضطرابی،  اختالالت  کننده 
تروما را افزایش دهد. ممکن است در طول اپیدمی، تعداد 
افرادی که سالمت روانی آنها تحت تاثیر قرار بگیرند، بیشتر 

از تعداد مبتالیان به این عفونت باشد.
روان  سالمت  پیامدهای  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
به  نسبت  بیشتری  شیوع  و  داشته  بیشتری  دوام  می تواند 
خود اپیدمی داشته باشد. به این معنی که بعد از مهار شیوع 
مشکالت  نیست،  تهدید  یک  ویروس  که  هنگامی  بیماری 
از این رو بی توجهی به سالمت  روانشناختی ادامه می یابد. 
برای  تالش ها  تمام  که  حالی  در  می باشد.  پرهزینه  روان 
کنترل و مهار ویروس است، شناسایی مواردی که با باعث 
برای  آنها  رفع  جهت  در  اقدام  و  می شود  اپیدمی  عوارض 
جلوگیری از عوارض و خسارات بعدی، ضروری می باشد. با 
توجه به اینکه دو مفهوم اساسی یعنی ترس و انگ پیامدهای 
منفی ایجاد می کنند این مطلب مروری دارد بر مفاهیم فوق 

یعنی ترس از کووید ۱۹ و انگ مرتبط با کووید ۱۹. 
ترس ناشی از کووید ۱۹ 

شیوع کووید ۱۹ در حال حاضر باعث ترس قابل توجهی 
در بین مردم شده است. ترس مبالغه آمیز در ارتباط با همه 
بیماری ها  سایر  با  مقایسه  در  عفونی  بیماری های  گیری 
عنوان  به  که  است  اساسی  احساس  ترس یک  دارد.  وجود 
پاسخ دفاعی به تهدید است. ترس مکانیسم دفاعی است که 
برای بقا ضروری است و فرایند بیولوژیکی آماده سازی برای 

پاسخ به حوادث تهدید آمیز است. 
منابع ایجاد ترس در کووید ۱۹ متفاوت می باشد. ترس از 
بیماری کووید ۱۹ قابل درک است زیرا مردم نگران سالمتی 
خود هستند. هیچ کس نمی خواهد به ویروسی آلوده شود 

که خطر مرگ نسبتاً باالیی داشته باشد. سرعت باالی انتشار 
آلودگی و مرگ و میر نسبتاً زیاد، عوارض بیماری می تواند 
منجر به ایجاد ترس در افراد شود. سرعت سرایت بیماری 
خطر آلوده کردن اشخاص را افزایش داده و افراد خود را در 

معرض خطر بیماری می بینند.
افراد نه تنها ترس از به خطر افتادن سالمتی خود دارند، 
خطری  می توانند  که  کنند  می  درک  را  موضوع  این  بلکه 
عالوه  شوند.  خانواده  مخصوصاً  افراد  دیگر  سالمتی  برای 
بر این خصوصیات منحصر به فردی بیماری های عفونی از 
جمله نامرئی بودن انتقال بیماری ظاهر شدن اشکال قدیمی 
بیماری به صورت بیماری های نوظهور و غافلگیری جامعه و 
رسانه ها می تواند زمینه ایجاد ترس و هراس را به وجود آورد. 
برای  عامل دیگری  و شایعات می تواند  نادرست  اطالعات 
غیر  اطالعات  با  جامعه  بیماران  افراد شود.  در  ترس  ایجاد 
سردرگمی،  ایجاد  موجب  غلط  شاید  و  نشده  فیلتر  علمی 

هراس و ترس در بین افراد می شود.
می شود،  منتقل  اجتماعی  رسانه های  از طریق  که  ترسی 
سریعتر از کووید۱۹ حرکت می کند که این اطالعات غلط و 
اغراق آمیز می تواند از طریق کانال های خبری، شبکه های 
اجتماعی و رسانه های چاپی منتقل شود. این درحالی است 
که در شرایطی که ما هیچ ابزار دیگری برای مبارزه با کووید 
رعایت  و  قرنطینه  مانند  دارویی  غیر  مداخالت  از  غیر   ۱۹
فاصله اجتماعی، پوشیدن ماسک و شستن دست ها نداریم. 
رسانه ها می توانند نقش مهمی در کاهش ترس داشته باشند.
هنگامی که ترس نامتناسب باشد و یا اینکه مزمن شود، با 
پی آمدهای نامطلوبی می شود و به چالش های روانی اجتماعی 
و  می شود  صحیح  تفکر  از  مانع  زیاد  ترس  می گردد.  منجر 
کووید  بیماری  منطقی  غیر  واکنش های  باعث  است  ممکن 
شود. همچنین میزان زیاد ترس ممکن است مانع پیروی از 
رفتارهای پیشگیرانه موثر برای کنترل عفونت شود. همچنین 
زمینه ای را برای تولید طیف گسترده ای از رفتارهای مقابله ای 
) برای مقابله با استرس (مانند نوشیدن زیاد، خوردن زیاد، 

کشیدن سیگار و پرخاشگری فراهم می کند.
از طرفی نگرانی و ترس زیاد باعث افزایش سوء برداشت در 
جامعه می شود ترس می تواند باعث شروع بیماری های روانی 
سانحه  از  پس  استرس  اختالل  افسردگی،  اضطراب،  مثل، 
خودکشی،  ایده  به  منجر  شدیدتر  موارد  در  حتی  و  شود 
به  واقعی می شود.  وقوع خودکشی  و  به خودکشی  اقدام  و 
اشتباه تصور  به  فردی هندی که  زیاد در  مثال ترس  طور 
می کرد به عفونت کووید ۱۹ مبتال شده منجر به خودکشی 
شد. پزشکان به این مرد ۵۴ ساله گفته بودند که وی کرونا 
ویروس ندارد ولی به او توصیه کرده بودند برای محافظت 
خود از عفونت ماسک بپوشد. این کار باعث شد وی به طرز 
عجیبی رفتار کند و از روستاییان خواسته بود تا به او نزدیک 
نشوند. این مرد به پسرش گفته بود برای امنیت دیگران باید 
خودش را بکشد نهایتاً اقدام به خودکشی کرد. همچنین در 

ژاپن که تا سوم فوریه ۲۰۲۰، هیچ کس به طور مستقیم در 
اثر عفونت کرونا ویروس فوت نکرده بود، با این حال، یک 
کارمند ۳۷ ساله دولت که در اثر خودکشی درگذشت. این 
فرد مسئول موسسه قرنطینه افرادی بود که به تازگی از سفر 

چین بازگشته بودند.
 ترس و انگ نسبت به همه گیری های کووید ۱۹ ممکن 
است منجر به عواقب منفی کنترل بیماری شود مخصوصاً 
کووید  پاندمی  عوارض  و  عواقب  شود.  افراد  از  گروهی  در 
باشد. دسته  افراد جدی  از  برای ۴ دسته  ۱۹ ممکن است 
غیر مستقیم  یا  و  به طور مستقیم  که  آنهایی هستند  اول 
قباًل  که  افرادی  دوم  دسته  هستند،  ویروس  با  تماس  در 
و  عوارض  مستعد  و  داشته اند  بیولوژیک  پذیری  آسیب 
بیماری های دیگر هستند مثل افراد دیابتی، افراد با ناراحتی 
افرادی  های تنفسی، کسانی که مشکالت روانی داشتند و 
بهداشت  کارکنان  دارند. دسته سوم  را  بیماری ها  که سایر 
ابتال  خطر  از  زیادی  معرض  در  اینکه  دلیل  به  بهداشتی 
کانال های  طریق  از  را  اخبار  که  مردمی  چهارم  و  هستند 

مختلف و متعدد دنبال می کنند. 
انگ مرتبط با کووید ۱۹ 

ترس زمینه پرورش تنفر و انگ است. به عبارتی ترس و 
می ترسند  تهدید  از  افراد  وقتی  وابسته اند  یکدیگر  به  انگ 
انگ  می شوند،  مرتبط  تهدید  آن  به  که  افرادی  به  نسبت 
میزنند. انگ مرتبط با سالمت در واقع یک روند اجتماعی 
قضاوت  به  همراه  که  است  شده  تجربه  یا  پیش بینی  قابل 
عالئمی  با  که  می باشد  گروه  یا  یک شخص  درمورد  منفی 
مانند محرومیت، ترس، سرزنش و یا کاهش ارزش نسبت به 
افراد انجام داده شده همراه می باشد در زمینه سالمت انگ 
اجتماعی ارتباط منفی مربوط به افراد یا گروهی است که 

مشترکا دارای یک بیماری خاص هستند. در اپیدمی، این 
ممکن است به معنای آن باشد که افرادی ارتباطی با اپیدمی 
دارند، برچسب زده شوند و تبعیض علیه آنها صورت گیرد. 
بنابراین انگ را می توان به عنوان عالمتی از تنفر تعریف کرد 

که شخص را از دیگران جدا می کند.
در اپیدمی کرونا ویروس سه گروه از افراد انگ را تجربه 
می کنند. دسته اول افرادی که متعلق به منطقه جغرافیایی 
بیماری  شیوع  که  نواحی  و  کشورها  شهرها،  مثل  خاص 
است.  بوده  آنجا  از  ویروس  شیوع  یا  و  بوده  زیاد  آنجا  در 
برای مثال سرزنش مردم ووهان چین به دلیل اینکه شیوع 
 ۱۹ کووید  نامگذاری  همچنین  است.  بوده  آنجا  از  بیماری 
به اسم ویروس چینی نمونه ای دیگر از انگ می باشد. دوم 
افرادی که آلوده به ویروس بوده، با افراد آلوده تماس داشته 
یا مشکوک به بیماری بوده اند. نه تنها این افراد بلکه خانواده 
داد  نشان  مطالعه  چنانچه  می گیرند.  قرار  انگ  مورد  آنها 
بودند  آلودگی  معرض  در  بهداشتی  مراقبت های  کارکنان 
انگ و طرد را از سوی مردمی که در محله خود تجربه کرده 
بودند. در واقع آنها متوجه شده بودند دیگران با آنها متفاوت 
رفتار می کنند، از آنها دوری می کنند و از دعوت در مراسم 

محروم شده  بودند.
منفی  عواقب  است  جدی  مساله  بیماری  از  ناشی  انگ   
به  منجر  بیماری  شیوع  از  پس  مدت ها  حتی  دارد  زیادی 
زدن  انگ  و  برچسب  می شود.  افراد  برای  زیادی  مشکالت 
به بیماران مبتال به کرونا موجب انزوای اجتماعی آنان شده 
و حتی باعث می شود بیماری خود را پنهان کنند و دنبال 
از رفتارهای سالم اجتناب  و  نباشند  بهداشتی  مراقبت های 
کنند گاهی اوقات این افراد به فکر انتقال بیماری خود به 

دیگران می باشند.

خشونت آمیز  رفتار  به  می تواند  بیماری  از  ناشی  انگ 
برای  در چین  روستایی  اطراف  در  مثال  برای  منجر شود. 
جلوگیری از ورود افراد بیگانه که انگ بیماری به آنها زده 
می شد، خندقی حفر کرده بودند. نتایج تحقیقی نشان داد 
درگیر  که  درمانی  بهداشتی  خدمات  کارکنان  علیه  انگ 
مبارزه با کووید ۱۹ بودند، منجر به پیامدهای منفی ازجمله 
کاهش  را  آنها  رضایت مندی  و  فرسودگی شده  و  خستگی 
بهداشتی  خدمات  کارکنان  علیه  انگ  بنابرین  است.  داده 
درمانی می تواند تاثیر منفی بر انجام وظایف و مسئولیت های 

آنها شود. 
پیامدهای  با  می تواند  انگ  و  ترس  اینکه  به  توجه  با 
نامطلوبی همراه باشد که حتی تالش و کوشش برای کنترل 
یا  حذف  جهت  در  اقدامات  بنابراین  کند،  کم  را  بیماری 

کاهش آنها باید انجام شود. 
راهکار ها برای کاهش ترس و انگ 

دارای  و  است  بیماری جدید  یک  کووید ۱۹  که  آنجا  از 
و  ظهور  است،  جهان  سطح  در  اثرات  ترین  کننده  ویران 
گسترش آن باعث بروز مشکالت روانی اجتماعی از جمله 
ارائه  شود.  می  عموم  بین  بیماری  از  ناشی  انگ  و  ترس 
راهکارهای زیر می تواند در جهت کاهش ترس و انگ موثر 

باشد:
-۱ با اطالعات و دانش صحیح منتشر شده در رسانه های 
اجتماعی ، احتماالً ترس و انگ کم می شود. رسانه ها اعم 
از کانال های خبری شبکه های اجتماعی و رسانه های چاپی 
با  باشند.  داشته  اپیدمی  دوران  در  مهمی  نقش  می توانند 
ارائه اطالعات صحیح و ممکن توانند به ترس، انگ منتسب 
به بیماری و عدم اطمینان را کاهش داده و تقویت اعتماد 
عمومی به اقدامات بهداشت عمومی را افزایش دهند عالوه 
تقویت بسیج مردم و جوامع محلی  باعث  بر آن می توانند 
برای پیروی از دستورات بهداشتی شوند و با راهنمایی دقیق 
آن  عوارض  و  اپیدمی  برای کنترل  را  آنها  زمینه مشارکت 

فراهم آورد. 
نقش  می توانند  گذاران  سیاست  قوی  و  جدی  عزم   ۲-

مهمی در کاهش انگ و ترس داشته باشد.
می توانند  آنها  مراقبان  و  بیماران  از  دفاع  و  حمایت   ۳-

نقش مهمی در سالمت روان آنها داشته باشد. 
-۴ وجود سامانه برای راهنمایی و پاسخگویی به سواالت 
سواالت  به  زیادی  حدود  تا  می تواند  بیماری  درباره  مردم 
افراد جواب داده و از ترس و نگرانی در آنها جلوگیری کند.

-۵ ارائه برنامه ها و مداخالت روانشناختی برای گروههای 
آسیب پذیر

نویسنده: مریم حسینی نژاد )دانشجوی دکتری تخصصی 
سالمت در حوادث و بالیا

منبع: نشریه علمی - تحلیلی کووید ۱۹/ گروه سالمت در 
بالیا و فوریت ها دانشگاه علوم پزشکی کرمان

منبع: خبرگزاری ایسنا- کرمان

و  کرده  آلوده  را  نفر  میلیون ها  تاکنون  کرونا  ویروس 
جان هزاران نفر را گرفته است، یکی از مهم ترین موضوعات 
در این مورد این است که عالئم و عوارض ویروس کرونا 
چیست؟ در این گزارش سازمان جهانی بهداشت و یورونیوز 

به این سواالت پاسخ داده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از یورونیوز، نشانه های جدیدی 
دنیا  در  پاندمیک  این  آغاز  زمان  از  بیماری کووید ۱۹  از 
بروز پیدا کرده است و از این رو کارشناسان بهتر در می 
یابند که کووید ۱۹ چگونه خودش را در انسان ها نشان و 

تجلی می دهد.
کرده  اعالم  بهداشت جهانی  که سازمان  آنچه  با  مطابق 
است رایج ترین و شایع ترین نشانه ها و عالئم بالینی این 
بیماری شامل تب، سرفه خشک و خستگی و از نشانه های 
جدی این ویروس تنگی نفس، درد قفسه سینه و از دست 

دادن گفتار در افراد می باشد.
ایالت متحده  بیماری های  از  پیشگیری  و  مرکز کنترل 
آمریکا همچنین نسبت به هرگونه گیجی ذهنی یا لبهای 
به  نیاز  تواند  می  که   ۱۹ کووید  شدید  عالئم  برای  آبی 
داده  هشدار  نیز  شود،  بیمارستان  در  افراد  شدن  بستری 

است.
اما با ادامه دار شدن این بیماری و شیوع آن در سراسر 
دنیا، عالئم کمتر رایجی نیز از ویروس بروز پیدا کرده است. 
این  به  دنیا  در  نفر  میلیون   ۱۵ از  بیشتر  حاضر  حال  در 
از ۶۱۹  بیش  به  دنیا  ویروس مبتال و کشته های سراسر 

هزار نفر رسیده است.
مطابق با آنچه سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است 
عالئم کمتر رایج شده این بیماری شامل دردهای عضالنی 
و ماهیچه ای، گلو درد، اسهال، ورم های ملتحمه، سردرد، 
از دست دادن حس ها چشایی و بویایی، جوش ها یا دانه 

های پوستی و تغییر رنگ انگشتان دست یا پا می باشد.
سستی و دردهای ماهیچه ای:

مطابق با آنچه وزارت بهداشت فرانسه و سازمان بهداشت 
 )Ashtenia( جهانی اعالم کرده اند سستی و بی حالی
و  عضالنی  های  ضعف  برای  پزشکی  اصطالحات  از  یکی 
یکی از عالئم شایع و بالقوه برای مبتالیان به کرونا ویروس 

است.
دردهای عضالنی و ماهیچه ای )Myalgia( نیز یکی از 
اصطالحات پزشکی برای دردهای ماهیچه ای است. زمانی 
که دردهای ماهیچه ای با دیگر عالئم کووید ۱۹ همراه می 

شود، می تواند به کرونا ویروس مرتبط باشد.
رفتن  بین  از  و  شامه  حس  کاهش  شامه،  حس  فقدان 

حس چشایی:
حس  کاهش   ،)Ansomai( شامه  حس  فقدان 
چشایی  حس  رفتن  بین  از  و   )Hyposima( شامه 
)Dysgeusia( در حال حاضر به عنوان نشانه ها و عالئم 
 Ansomai .از کرونای ویروس شناخته می شود بالقوه 
به معنای از دست دادن توانایی بویایی است در حالی که 
باشد.  می  بویایی  کاهش حس  معنای  به   Hyposima
Dysgeusia نیز به معنای از بین رفتن حس چشایی 

می باشد.
نشانه های کرونا  لیست های عمده  این موارد، در  همه 
سراسر  در  عمومی  بهداشت  متخصصان  توسط  ویروس 
جهان ذکر شده است، به عنوان مثال در سیستم بهداشتی 
انگلستان، یک تغییر یا از بین رفتن ناگهانی در حس طعم 
و بو را به عنوان عالمت اصلی کرونا ویروس ذکر کرده است.

:)Chilblains( سرمازدگی
Chilblains لوزه های خفیف التهاب دردناک یا خارش 
انگشتان پا  یا  انگشتان دست  رگ های خونی کوچک در 

است.
Chilblains اغلب با قرار گرفتن در معرض هوای سرد 
پاندمیک  یا  در طی همه گیری شدن  اما  افتد  اتفاق می 
کووید در سراسر دنیا، متخصصین پوست در چندین کشور 
گزارش داده اند که مشاوره بیشتری در مورد این ضایعات 

مانند تاول دارند.
"تغییر   ،)WHO( جهانی  بهداشت  سازمان  لیست  در 
رنگ انگشتان دست و پا" به عنوان یک عالمت بالقوه اما 
کمتر رایج یافته از کووید ۱۹ ذکر کرده است که این عالئم 

در رسانه ها با عنوان "انگشتان کووید" لقب گرفته است.
 Chilblains روی  بلژیکی  محققان  اخیر  تحقیقات 
نشان داده شده است که نشانه های این ضایعه، حتما به 

معنای کرونا ویروس مثبت قطعی نیست و حتی می تواند 
به موارد دیگری از جمله تعطیلی ها و قرنطینه های خانگی 

نیز مرتبط باشد.
که  بودن  کرده  تصور  را  تئوری  این  دیگر  محققین  اما 
در  ویروسی  از  توان یک عالمت پس  می   Chilblains

موارد بدون عالمت باشد.
جوش های پوستی:

در لیست سازمان بهداشت جهانی، تحریک، جوش یا دانه 
های پوستی همراه با تغییر رنگ انگشتان دست و پا را به 

عنوان عالئم بالقوه کووید ۱۹ اعالم شده است.
های  جوش  که  کرد  عنوان  اخیرا  کوچک  مطالعه  یک 
پوستی در دهان با بیماران مبتال به کووید ۱۹ در ایتالیا 
مرتبط است اما این جوش ها نمی تواند به صورت فوری به 

کووید ۱۹ مرتبط باشد.
پزشکی  انجمن  مجله  توسط  که  ای  نامه  در  محققین 
نشانه  این  آیا  "اینکه  اند:  آمریکا منتشر کرده است گفته 
 ۱۹ کووید  با  مستقیمی  ارتباط  پوستی(  های  )جوش  ها 

دارند، هنوز ناشناخته است زیرا هم عفونت های ویروسی 
و هم واکنش های دارویی نامطلوب می تواند از علل مکرر 

جوش ها باشد."
مورد  در  بریتانیا  در  اخیر  های  بررسی  از  دیگر  یکی 
در  عالئم  بررسی  های  اپلیکیشن  از  که  افرادی  پیمایش 
بین ۳۳۶  از  که  اند  دریافته  اند،  کرده  استفاده  انگلستان 
نفر   ۶۴۰۳ حداقل   ،UK اپلیکیشن  کاربر   ۸۴۷ و  هزار 

گزارش از وجود عالئم و نشانه های پوستی را داده اند.
قرار  نیز  همگان  بررسی  مورد  البته  که  مطالعه  این  در 
شامل  پوستی  عالئم  ترین  رایج  که  آمده  است،  نگرفته 
برآمدگی ها )برجستگی های قرمز بزرگ(، کهیر یا جوش 

ها روی انگشتان دست و پا می باشد.
عوارض کووید ۱۹:

طبق اعالم متخصصین شدت کووید ۱۹ می تواند دارای 
عوارض بالقوه متنوعی در بدن انسان ها باشد.

متحده  ایالت  های  بیماری  از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز 
شامل  بیماری  این  بالقوه  های  عوارض  از  لیستی  آمریکا 

تنفسی، سپسیس، عفونت های  الریه، خستگی ها  ذات 
باکتریایی و التهاب یا آماس را اعالم کرده است.

حمالت قلبی و سکته مغزی نیز در موارد شدید کووید 
۱۹ می تواند در انسان ها به وجود آید.

بهداشت عمومی فرانسه همچنین اختالل در ریتم قلب 
)مانند ضربان قلب سریع در حال استراحت( و لخته شدن 
خون یا thromboembolism را از عوارض ناشی از 

کرونا ویروس شدید ذکر کرده است.
جهانی  بهداشت  سازمان  همچنین  ایسنا،  گزارش  به 
درباره نشانه های کووید ۱۹ می گوید: نشانه ها و عالئم 
رایج کووید ۱۹ شامل، تب، سرفه های خشک و خستگی 
که  بیماری  این  یافته  رایج  کمتر  عالئم  دیگر  از  و  است 
دردهای  شامل  است  شده  گزارش  بیماران  از  برخی  در 
ورم های  بینی، سردرد،  ای، گرفتگی  ماهیچه  و  عضالنی 
ملتحمه، گلو درد، اسهال، کمتر شدن و یا از دست دادن 
یا  پوست  روی  های  بویایی، جوش  و  های چشایی  حس 

تغییر رنگ روی انگشتان دست و پا می باشد.
این عالئم معموال خفیف است و به تدریج شروع می شوند 
و حتی برخی از افراد آلوده دارای عالئم بسیار خفیف هستند.

اکثریت مردم )در حدود ۸۰ درصد( بدون آنکه نیازمند 
اقدامات بیمارستانی باشند، از این بیماری بهبود پیدا کرده 
و ریکاوری می شوند. از هر ۵ نفری که به کووید ۱۹ مبتال 
می شوند، یک نفر به فرم شدید و توسعه یافته این بیماری 

مبتال شده که در تنفس دچار مشکل می شود.
افراد با سن باال، افرادی که دارای بیماری های زمینه ای 
مانند فشار خون باال، بیماری های قلبی و ریوی، دیابتی 
به  ابتال  برای  بیشتری  یا سرطانی ها در معرض خطر  ها 
بیماری جدی هستند. اگرچه هر کسی می تواند کووید ۱۹ 
گرفته و به فرم شدید این بیماری مبتال شود. افراد در هر 
سنی که دچار تب یا سرفه همراه با عدم نفس کشیدن یا 
تنگی نفس، دردهای قفسه سینه، یا از دست دادن گفتار یا 
حرکت شدند باید فورا به پزشک مراجعه کنند و در صورت 
امکان توصیه می شود ابتدا با ارائه دهنده خدمات درمانی 
)در ایران شماره های ۴۰۳۰( تماس بگیرند تا بیمار را به 

مراکز درمانی مناسب هدایت کنند.
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خبر معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری:
چندنمونهازداروهایکروناسههفتهدیگرواردبازارمیشود

کارتاعتباریسهامعدالتبهزودیارائهمیشود

قیمت»رمدسیویر«و»فاویپیراویر«اعالمشد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: 
شرکت های دانش بنیان  در حوزه تأمین داروی 
بیماران کرونایی هم خوب عمل کردند و چند 
نمونه از آنها به لیست دارویی کشور وارد شده 

و بقیه هم تا سه هفته دیگر به بازار می آید.
با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
پنج مرکز نوآوری به صورت ویدئوکنفرانسی در 

پارک علم و فناوری استان همدان افتتاح شد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در بازدید 
از دستاوردهای دانش بنیانی پارک علم و فناوری 
همدان گفت: همه نیازهای کشور به تجهیزات 
دانش بنیان ها  توسط  کروناویروس  با  مقابله 
این  در  تجهیزی  هیچ  تقریباً  و  شد  تأمین 

زمینه از دیگر کشورها وارد نکردیم.  
زیست بوم  کرد:  مطرح  ستاری  سورنا  دکتر 
فناوری و نوآوری پاسخ خوبی به نیاز کشور در 

روزهای کرونایی بود به طوریکه در دوران شیوع 
به  و  آمد  میدان  به  دانش بنیان ها  توان  کرونا 
نیازهای داخلی بدون اتکا به واردات پاسخ داد.

شیوع  ابتدای  روزهای  از  داد:  ادامه  وی 
کروناویروس در کشور، دانش بنیان ها دست به 
کشور  نیاز  مورد  تجهیزات  همه  و  شدند  کار 
ماسک،  تولید  پزشکی،  تجهیزات  جمله  از 
دستگاه ونتیالتور و ... را در داخل کشور تأمین 

کردند.
ستاری بیان کرد: دانش بنیان ها در حوزه تأمین 
داروی بیماران کرونایی هم خوب عمل کردند 
دارویی کشور  لیست  به  آنها  از  نمونه  و چند 
وارد شده و بقیه هم تا سه هفته دیگر به بازار 
دانش بنیان ها  عهده  از  بزرگ  کار  این  می آید. 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  و  برآمد 

جمهوری هم از این کار حمایت کرد.

و  معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  اول  رییس  نایب 
سهام  دارندگان  اعتباری  کارت  ارائه  از  ایران  کشاورزی 
عدالت به زودی خبر داد. حسین سالح ورزی، نایب رییس 
در  ایران  کشاورزی  و  معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  اول 
با  بعد  هفته  »از  نوشت:  توئیتر  در  خود  کاربری  حساب 

حمایت و موافقت دولت و بانک مرکزی، کارت اعتباری در 
اختیار دارندگان سهام عدالت قرار می گیرد. با این تصمیم 
سهامداران مجبور به فروش زودهنگام سهام با ارزش خود 

نیستند و بورس هم از تالطم و نوسان در امان می ماند.«
اعطای کارت اعتباری به مشمولین سهام عدالت از جمله 

هماهنگی  شورای  جلسه  از  بعد  که  است  تصمیماتی 
اقتصادی رئیس جمهوری و اعالم رئیس کل بانک مرکزی 

اتخاذ شد تا در اختیار مشموالن سهام عدالت قرار گیرد.
با توجه به این تصمیم اتخاذ شده مشموالن سهام عدالت 
بانکی تا سقف 50 تا 60 درصد  از طریق نظام  می توانند 

از ارزش دارایی سهام عدالت خود، کارت اعتباری دریافت 
مراکز  به  مراجعه  با  می توانند  آن  از  استفاده  با  و  کنند 
خرید، به صورت اعتباری خرید کنند. براساس این طرح در 
نظر گرفته شده مشموالن سهام عدالت تا یکسال فرصت 

دارند وجه را به بانک تسویه کنند.

مقابله  فرماندهی  ستاد  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاون 
رمدسیویر،  داروی  قیمت  گفت:  تهران  استان  کرونای  با 
داروی  قیمت  و  تومان  هزار   200 و  میلیون   1 ویال  هر 
ازای هر ورق قرص حدود 100 هزار تومان  به  فاویپیراویر 
است. معاون برنامه ریزی و نظارت ستاد فرماندهی مقابله 
وضعیت  فعلی  شرایط  درباره  تهران  استان  کرونای  با 
رادیو  کلینیک  تهران  با  گفتگو  در  کرونا  داروهای  قاچاق 
در  فاویپیراویر  و  رمدسیویر  داروی  دو  کرد:  اظهار  تهران 
داروخانه های دولتی موجود است و در صورت ارائه پرونده 
و تشخیص نیاز بیمار، این داروها با قیمت دولتی عرضه 

می شوند. 
با  مقابله  فرماندهی  ستاد  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاون 
رمدسیویر،  داروی  قیمت  گفت:  تهران  استان  کرونای 
داروی  قیمت  و  تومان  هزار   200 و  میلیون   1 ویال  هر 
تومان  ازای هر ورق قرص حدود 100 هزار  به  فاویپیراویر 
است و در داروخانه های 13 آبان، شهید کاظمی و دیگر 
داروخانه های دولتی در صورت تایید معاونت درمان موجود 

و قابل دریافت است.
فرماندهی  ستاد  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاون  ماهر،  علی 
کلینیک  تهران  برنامه  در  تهران  استان  کرونای  با  مقابله 

از  که  افرادی  کشورها  از  بسیاری  در  گفت:  تهران  رادیو 
قطعا   . شوند  می  مجازات  نمی کنند  استفاده  ماسک 

سختگیری ها ما هم باید بیشتر شود.
با  مقابله  فرماندهی  ستاد  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاون 
قاچاق  فعلی وضعیت  تهران درباره شرایط  استان  کرونای 
تهران  رادیو  کلینیک  تهران  با  گفتگو  در  کرونا  داروهای 
اظهار داشت: دو داروی رمدسیویر و فاویپیراویر در داروخانه 
و  پرونده  ارائه  صورت  در  و  است  موجود  دولتی  های 
عرضه  دولتی  قیمت  با  داروها  این  بیمار،  نیاز  تشخیص 
می شوند. قیمت داروی رمدسیویر، هر ویال 1 میلیون و 

200 هزار تومان و قیمت داروی فاویپیراویر به ازای هر 
ورق قرص حدود 100 هزار تومان است و در داروخانه های 
13 آبان، شهید کاظمی و دیگر داروخانه های دولتی در 

صورت تایید معاونت درمان موجود و قابل دریافت است.
با اشاره به تولید داروی رمدسیویر در داخل کشور  ماهر 
اظهار داشت: این دارو در گذشته در ایران تولید نمی شد 
و طبق اعالمیه وزارتخانه، هیچ دارویی قبل از مورد تایید 
وزارت بهداشت، نباید تجویز شود. در صورت خرید دارویی 
در  مسئولیتی  هیچگونه  دولت  نیست،  تایید  مورد  که 

قبال عواقب این عمل به عهده نمی گیرد.

مرگدرقرارعاشقانه

 دختر بیست ساله پس از قرار عاشقانه ای که با یک پسر 
به  این دختر  آورد.  این جوان  در الرستان داشت، بالی هولناکی سر 
دلیل اختالف، پسر جوان را به داخل چاه انداخت و باعث مرگ او شد.

جهرم  پلیسی110  فوریت های  مرکز  با  تماس  پی  در  گذشته  هفته 
خبر ناپدیدشدن پسر جوانی به مأموران گزارش شد. مأموران بالفاصله 
تخصصی  و  فنی  اقدامات  با  و  دادند  قرار  کار  دستور  در  را  موضوع 
توانستند دختر بیست ساله ای که اهل یکی از روستا های شهرستان 
»جهرم« و در آخرین لحظات با فرد مورد نظر در ارتباط تلفنی بود، 

شناسایی کنند و تحت نظر قرار دهند.
دختر دستگیرشده در مواجهه با اسناد و مدارک موجود لب به اعتراف 
گشود و گفت مدتی قبل با پسری جوان آشنا شدم و برای صحبت بر 

سر موضوعی با هم به اطراف شهرستان »الرستان« سفر کردیم.
با  اختالفات  اثر شدت  »بر  اقرار کرد:  فنی  تحقیقات  دختر جوان در 
یکدیگر درگیر شدیم و ناگهان به علت کنترل نکردن خشمم او را به 
درون چاهی که در کنارمان بود، انداختم.« با توجه به اینکه محل وقوع 
از توابع شهرستان »الرستان« بود، بالفاصله  جرم در منطقه »جویم« 
مأموران به همراه سایر عوامل امدادی به محل مورد نظر اعزام و موفق 
به بیرون آوردن جسد پسر جوان از چاه شدند. جسد متوفی به پزشکی 
قضائی  مراجع  تحویل  متهم  همراه  به  پرونده  و  یافت  انتقال  قانونی 

داده شد.
 

مرگمردبدهکار؛حادثهیاجنایت؟

روزنامه شرق نوشت: مرد طلبکار که متهم است بدهکار را ربوده و در 
یک تصادف ساختگی او را به قتل رسانده است، در دادگاه کیفری استان 

تهران پای میز محاکمه رفت.
این متهم دو سال قبل در جریان یک درگیری با مردی که به او بدهکار 
بود، او را به قتل رساند. متهم مدعی است مرگ مقتول تصادف بوده و 
او به عمد کاری نکرده است. در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده 
که در شعبه 2 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، ابتدا کیفرخواست 

علیه متهمان پرونده خوانده شد.
نام دارد، متهم  این مرد که خسرو  براساس مدارک موجود در پرونده، 
است دو سال قبل درپی اختالف مالی با مقتول به نام حامد، ابتدا او را با 
همدستی چهار نفر از دوستانش ربوده و در کارگاهی زندانی کرده است، 
سپس وقتی مقتول موفق به فرار شده، با ماشین او را تعقیب کرده و با 
سرعت به او کوبیده و او را به قتل رسانده است. بعد از اینکه کیفرخواست 
علیه خسرو و همدستانش در دادگاه خوانده شد، پدر و مادر مقتول 
در جایگاه حاضر و خواستار صدور حکم قصاص شدند. سپس خسرو 
به عنوان متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و گفت: من اتهام قتل 
عمدی و آدم ربایی را قبول ندارم، اما قبول دارم مقتول با ضربه ای که با 

ماشین به او زدم، جانش را از دست داد.
متهم گفت: من در یک کار دولتی شاغلم و آدم آبروداری هستم. در کنار 
شغلم یک کارگاه هم داشتم که کمک خرجم بود و چند کارگر هم در 
آنجا کار می کردند. کارگاه در پاکدشت قرار داشت. حامد روز حادثه به 
کارگاه رفته و کارگر من به نام سینا را کتک زده و فرار کرده بود. من اصال 

او را ندزدیدم و این ادعا را قبول ندارم.
متهم در پاسخ به این پرسش که اگر او آدم ربایی نکرده است، پس چطور 
متوجه شده حامد در کارگاه اوست، گفت: روز حادثه من در خانه خوابیده 
بودم. یکی از همسایه های کارگاه با من تماس گرفت و گفت یک نفر در 
کارگاه به سینا حمله کرده و او را زده است. من به حرفش توجه نکردم و 
گفتم شاید کارگران با هم شوخی کرده اند و او اشتباه متوجه شده است.
چند دقیقه بعد صاحب ملک کارگاه زنگ زد و پرسید کجایی؟ گفتم در 
خانه هستم. گفت یک نفر در کارگاه آن قدر سینا را کتک زده که کف 
کارگاه پر از خون شده است. اگر به داد سینا نرسی، او می میرد. من 
بالفاصله بلند شدم و به سمت کارگاه رفتم و دیدم سینا آن قدر کتک 

خورده که خون باال آورده و کف کارگاه هم پر از خون است.
سینا التماس می کرد کمکش کنم. او را به سختی بلند کردم و به سمت 
بیمارستان راه افتادم. در راه به سینا گفتم دفترچه بیمه داری؟ جواب 
داد دفترچه اش در خانه است. من می دانستم برای یک بخیه ساده باید 
کلی پول بدهم و پول زیادی هم همراهم نبود. گفتم به خانه ات برویم 
و دفترچه را برداریم. در جاده بودیم که دور زدیم و به سمت خانه سینا 

حرکت کردیم.
یک ماشین خراب شده و یک الین جاده را گرفته بود. ماشین ها به کندی 
بود.  کم  بسیار  هم  من  و سرعت  می کردند  دیگر حرکت  الین های  از 
داشتم از کنار می رفتم که یک دفعه حامد را دیدم. هرچند سرعتم بسیار 
اما، چون جاده شلوغ بود، سپر ماشین به حامد گیر کرد و  بود؛  کم 

حامد پرت شد.
گفته اند  راهنمایی و رانندگی  کارشناسان  گفت:  قاضی  هنگام  این  در 
ماشین با شدت به مقتول برخورد کرده است. حتی شاهدان هم گفته اند 
به عمد سمت او گرفته و به حامد کوبیده ای. در این باره چه می گویی؟ 
متهم جواب داد: من این حرف را قبول ندارم. کارشناسان گفته اند من با 
سرعت زیادی در حال حرکت بودم و از روی رد الستیک ها فهمیده اند که 

من دنده عقب گرفتم و به حامد کوبیدم و او را پرت کرده ام.
را  واقعیت  هم  شاهدان  نیست.  درست  حرف  این  اصال  در حالی که 
نگفته اند و من نه حرف شاهدان را قبول دارم و نه حرف کارشناسان را. 
من سوار ماشین بودم، ماشینم هم پراید بود که 15 سال کار کرده بود. 
صفحه و دیسک چنین ماشینی آن قدر ضعیف است که اصال نمی تواند 
با سرعت ۸0 کیلومتر در ساعت که کارشناسان گفته اند، دنده عقب برود. 
البته تأکید می کنم ماشین من به حامد برخورد کرد؛ اما من به عمد او 
را نزدم و دنده عقب هم نگرفتم. این اتفاق به دلیل شلوغی جاده رخ داد. 
در آن زمان من فقط به فکر این بودم که سینا را به بیمارستان برسانم.

متهم درباره اتهام آدم ربایی هم گفت: گفته شده من به زور حامد را سوار 
ماشین کردم و به کارگاه بردم تا پولم را از او بگیرم. این حرف درست 
نیست. من حامد را به آنجا نبردم و برای من پرونده سازی کرده اند. من و 
حامد با هم کار می کردیم. او به من بدهکار بود. چند شماره تلفن از او 
داشتم که هر بار زنگ می زدم، خط ها خاموش بود. من شناخت زیادی از 
حامد نداشتم و هیچ آدرسی هم از او نداشتم که بخواهم به آنجا بروم و 
او را بدزدم. او به کارگاه من حمله کرده بود. شاهدان به دروغ گفته اند من 
او را دزدیده ام. همین سینا که علیه من شهادت داده، دروغ گفته است. 
من برای کمک به او به کارگاه رفتم و در جریان موضوع آدم ربایی نیستم.

بعد از گفته های متهم ردیف اول، دیگر متهمان که متهم به تسهیل در 
آدم ربایی بودند، در جایگاه حاضر شدند و دفاعیات خود را مطرح کردند. 
آن ها گفتند: ما برای اینکه خسرو طلبش را از حامد بگیرد، همکاری 
کردیم و اصال قصدی برای تسهیل جرم آدم ربایی نداشتیم و در جریان 
هم نبودیم که قصد خسرو چیست. سینا هم گفت: حامد من را کتک 

زده بود و خون آلود بودم؛ اما قصدم این نبود که به خسرو کمک کنم.
قاضی زالی و قاضی دلداری در شعبه 2 دادگاه کیفری استان تهران با 
تصمیم گیری  برای  خسرو  وکیل مدافع  و  متهمان  گفته های  پایان 

درباره این پرونده وارد شور شدند.

میزان باروري کل شاخصی است که میانگین تعداد 
باروري خود  دوران  در طول  زن  یک  که  را  فرزنداني 
را  مي آورد  دنیا  به  سن(  سال   ٤٩ تا   15 از  )معموالً 

نشان می دهد.
ایران در سال هاي 13٩6،  براساس گزارش مرکز آمار 
13٩٧ و 13٩۸ میزان باروري کل جمعیت کشور )اعم 

کشور(  مقیم  غیرایراني  اتباع  و  ایراني  جمعیت  از 
شد.  محاسبه  فرزند   1/۸ و   2  ،  2/1 برابر  ترتیب  به 
براي  مذکور  سال  سه  طی  شاخص  این  همچنین 
فرزند  و ٧/1  برابر 2/1، 2  ترتیب  به  ایراني  جمعیت 
براي استان تهران  این شاخص  محاسبه شده است. 
و   13٩٧  ،13٩6 سال هاي  در  جمعیت(  کل  )براي 

13٩۸ به ترتیب برابر 1/٧، 1/6 و 1/3 فرزند محاسبه 
شد.

قابل ذکر است مقایسه آمارهای جهانی نشان می دهد 
فرزندی در  باروري کل 1/۸  با در نظر گرفتن میزان 
دارد.  قرار  جهان   1٤3 جایگاه  در  کشورمان  ایران، 
کشورمان  برای  می تواند  خطر  آژیر  یک  که  رتبه ای 

و کاهش  باروری  آن، کاهش شدید  نتیجه  باشد که 
میانگین  همچنین  بود.  خواهد  جمعیت  رشد 
کشورهای  در  فرزند،   2/3 جهان  در  مذکور  شاخص 
آفریقایی 5 تا ٧ فرزند، در کشورهای اروپایی حدود 
1/٩ فرزند و در کشورهای عربی و اسالمی بین 2 تا 

2/5 فرزند است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از ثبت 1٩1 
هزار و ٤62 مورد ازدواج در سه ماه اول سال ٩٩ 

خبر داد.
سیف اهلل ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال 
اول  ماه  در سه  ازدواج  ثبت  میزان  درباره  کشور 
سال ٩٩ اظهار کرد: 1٩1 هزار و ٤62 مورد ازدواج 

از  ثبت رسیده است که  به  بهار سال جاری  در 
میان این آمار حدود 56 درصد زوجین )هم مرد و 

هم زن( در سنین 20 تا 3٩ سال بودند.
او افزود: حدود 12 درصد از این ازدواج ها، مربوط 
به ازدواج زنان گروه سنی 20 تا 2٤ ساله با مردان 
25 تا 2٩ ساله بوده است، میانگین سن ازدواج 

برای بار اول در سه ماه یاد شده برای مردان 2٧.٤ 
سال و برای زنان 22.۸ سال حاصل شده است.

اولین  در  مردان  سن  میانگین  درباره  ابوترابی 
ازدواج  سن  میانگین  بیشترین  گفت:  ازدواج 
مربوط به استان تهران )2٩.6 سال( و کمترین آن 
متعلق به ساکنان استان خراسان جنوبی )2٤.٩ 

سال( بوده است.
داد:  ادامه  کشور  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی 
بیشترین میانگین سن دختران کشور متعلق به 
آن  کمترین  و  سال(   26( تهران  استان  ساکنان 
متعلق به ساکنان استان های خراسان جنوبی و 

سیستان و بلوچستان )20.5 سال( بوده است.

شاخص فرزندآوری زنان ایرانی در مرز هشدار

ثبت ۲۰۰ هزار ازدواج در روز های کرونایی سال ۹۹
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برای رفع مصدومیت چه بخوریم؟
 

یکی از مشکالت ورزشکاران در زمان تمرین و مسابقه، آسیب ورزشی است 
اما می توان با مصرف مواد مورد نیاز بدن به روند بهبود این آسیب ها کمک 

کرد.
به گزارش ایسنا، آسیب ورزشی معموال به صورت آسیب های تاندون، پیچ 
مثل  تر  جدی  های  آسیب  یا  و  زردپی  کشیدگی  و  رباطی  های  خوردگی 
شکستگی ها بروز می کند که بعضی از این آسیب ها به عمل جراحی نیاز 
پیدا می کند. سوالی که برای بسیاری از ورزشکاران وجود دارد این است که 
برای تسریع بهبود آسیب ورزشی از چه مواد مغذی و یا مکملی می توان 

استفاده کرد؟
و  ایمنی  سیستم  عملکرد  بهبود  ورزشی،  آسیب  در  تغذیه  اهداف  از  یکی 
بعد  کافی  پروتئین  و  کالری  تامین  و  زخم  ترمیم  بهبود  و  التهاب  کاهش 
از آسیب، بسته به نوع و شدت آن و یا لزوم جراحی  ازجراحی است و بعد 
میزان احتیاج به کالری اضافی ۳۰ درصد افزایش می یابد؛ همچنین در فاز 

ریکاوری آسیب احتیاج به مصرف پروتئین بیشتر می شود.
بر اساس این مطلب که از سوی الله کیوانمرز تهیه شده، یکی از مشکالت 
در زمان آسیب ایجاد التهاب در بافت بر اثر ضربه است و طوالنی شدن زمان 
التهاب منجر به تاخیر در بهبود زخم وهمچنین طوالنی شدن زمان بازیابی 

می شود.
مصرف امگا ۳ سطح پروتئین های واکنش گر cpr  واینترکولین ۶ دربدن 
را کاهش می دهد. از منابع امگا ۳ می توان به روغن زیتون، ماهی های آب 
سرد، روغن کانوال و گردو اشاره کرد. همچنین می توان از مکمل های امگا ۳ 
و یا روغن ماهی بدون جیوه نیز بهره برد. مصرف ادویه هایی مانند زرد چوبه 

و زنجبیل وکاری نیز درکاهش التهاب بسیار موثر است.
پروتئین

در فاز بازیابی آسیب، بدن نیاز بیشتری به پروتئین دارد؛ از جمله اسیدهای 
آمینه مهم می توان به لیزین، لوسین، والین وترئونین اشاره کرد. پروتئین 
ازای هر کیلوگرم وزن بدن است که بسته  به  تا ۲ گرم  نیاز بین ۱.۵  مورد 
به نوع آسیب و شدت آن متفاوت است. از بهترین مواد پروتئینی می توان 
به تخم مرغ، گوشت ماهی، گوشت سینه مرغ و شیر اشاره کرد و از مصرف 
گوشت های پرچرب و فرآوری شده مثل سوسیس وکالباس باید اجتناب کرد.

کربوهیدرات ها
برای تامین انرژی مورد نیاز جهت بازیابی پس از آسیب بسیار ضروری است 
می شود  وزن  اضافه  باعث  که  کربوهیدرات  از حد  زیاد  از مصرف  باید  ولی 
پرهیز کرد. مصرف کربوهیدرات های تصفیه شده مثل ماکارانی، برنج سفید، 
آرد سفید و شکر باید محدود شوند و به جای آن از انواع نان های سبوس دار، 

ماکارانی سبوس دار و برنج قهوه ای استفاده کرد.
ویتامین ها وآنتی اکسیدان ها

ویتامین C برای ساخت کالژن در بدن بسیار مهم است، کالژن عمده ترین 
 ،C ماده تشکیل دهنده فیبرهای زرد پی و رباط هاست و از منابع ویتامین
مرکبات و توت فرنگی و میوه ها و سبزی های تازه است. در عین حال مصرف 

ویتامین A،  E و D نیز در زمان آسیب بسیار مهم است.
مواد معدنی

کلسیم به ساخت و نگهداری استخوان کمک می کند و در شیر و لبنیات 
و کشک موجود است.

منیزیوم
از عفونت موثر است. در  ایمنی و جلوگیری  ارتقاء سیستم  نیز در  منیزیوم 

سبزیجات دارای برگهای سبز تیره و حبوبات و شکالت تلخ وجود دارد.
روی

روی به ترمیم زخم کمک می کند و از منابع آن می توان به گوشت و آجیل 
و مغز جوانه ها اشاره کرد.

آهن
انتقال  در  تسهیل  باعث  و  است  خون  هموگلوبین  سازنده  اصلی  جز  آهن 
اکسیژن به بافت های صدمه دیده می شود و از انواع گوشت ها می توان به 

ماهی و جگر که از منابع آهن هستند، اشاره کرد

عوامل ۲۰ گانه تفاوت ورزش همگانی 
کشورهای پیشرفته با ایران

 
بر اساس یک پژوهش تفاوت توسعه ورزش همگانی در کشورهای پیشرفته 

با ایران، ۲۰ دلیل مهم دارد.
به گزارش ایسنا، در تحلیل »عوامل توسعه ورزش همگانی« که از سوی 
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در اختیار ایسنا قرار گرفته و خالصه 
آن در این مطلب آمده است، پژوهشی با هدف بررسی عوامل توسعه ورزش 
همگانی با ماهیت اکتشافی و بنیادی انجام شده که در آن از نظرهای ۲۱ 
نفر از متخصصان ورزش همگانی کشور استفاده شده و روش نمونه گیری 
مربوطه، هدفمند بوده است. بر اساس این پژوهش، با توجه به برنامه های 
کالنی که در کشور طی سالیان اخیر در حوزه ورزش همگانی انجام شده 
است، تغییر چشمگیری در افزایش مشارکت شهروندان مختلف کشور روی 

نداده است و مهم ترین عوامل آن ۴۱ مورد مهم عنوان شده است.
مختلف  عوامل  همگانی«  ورزش  توسعه  »عوامل  پژوهش  در  همچنین 
دست  به  ایران  با  پیشرفته  کشورهای  در  همگانی  ورزش  توسعه  تمایز 
اقدامات کشورهای پیشرفته، فناوری  آمده است که در بخش اول شامل 
پیشرفته، نظارت قوی، تبدیل ورزش به عنوان یک عادت در زندگی، ثبات 
اقتصادی، فاصله طبقاتی کم اقشار مختلف، همه گیر بودن ورزش، یکی 
بودن مسئول و ناظر ورزش همگانی و تنظیم شدن برنامه های کالن است.
بخش دوم علل این تمایز در توسعه ورزش همگانی کشورهای پیشرفته با 
ایران می توان به اداره های پیشرفته با امکانات پیشرفته، خصوصی سازی 
فرهنگ  و  بینش  زیاد،  مشارکت  سطح  خصوصی،  های  شرکت  حضور  و 
سالمتی متفاوت، وجود محدودیت های کنترل و ارزیابی کارکنان در ورزش 
بافت  قوی،  قوانین حمایتی  پیشرفته،  در کشورهای  قوی  اقتصاد  کشور، 
شهری مطابق با ورزش همگانی، فرایند یادگیری و آموزش، شناخت ناکافی 
از ظرفیت های بین المللی حوز ورزش های همگانی و فعالیت های بدنی 

عمومی اشاره کرد.

گلزن  دومین  عنوان  به  وینیسیوس  از  بعد  طارمی 
برتر لیگ فوتبال پرتغال انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار دنیای ورزش گروه ورزش باشگاه 
تیم  ستاره  وینیسوس  کارلوس  جوان،  خبرنگاران 
لیسبون  اسپورتینگ  برابر  گلزنی  با  بنفیکا  فوتبال 
تعداد گل های خود را به عدد ۱۸ رساند و آقای گل 

لیگ پرتغال شد.
لژیونر  طارمی  مهدی  با  رقابت  در  وینیسیوس 
بنفیکا،  تیم  در  خود  هم تیمی  پیتزی  و  کشورمان 

عنوان بهترین گلزن لیگ پرتغال را به دست آورد.

مهدی طارمی در پایان فصل ۲۰۱۹-۲۰ لیگ پرتغال، 
با ۱۸ گل زده در رده دوم برترین گلزنان این مسابقات 
با  بنفیکا  مهاجم  وینیسیوس،  کارلوس  گرفت.  قرار 
۱۸ گل زده و به دلیل دقایق بازی کمتر نسبت به 
طارمی، در صدر این رده بندی قرار گرفت و به عنوان 

آقای گل شناخته شد.
رساند،  ثمر  به  بوآویستا  برابر  که  گلی   ۲ با  طارمی 
زمینه ساز حضور ریوآوه در بازی پلی آف لیگ اروپا 
باشگاه محسوب می  این  برای  اتفاقی بزرگ  شد که 

شود.

دلیل  به  که  فردی  گفت:  بافت  انتظامی  فرمانده 
از  را  با چاقو یک شخص ۵۱ ساله  ملکی  اختالف 
 ۲۴ از  کمتر  سریع  شناسایی  با  بود،  درآورده  پای 

ساعت دستگیر شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
اهلل  نبی  ،سرهنگ  کرمان  از  جوان  خبرنگاران 
میرافضلی، فرمانده انتظامی شهرستان بافت گفت: 
مبنی  پلیسی ۱۱۰  فوریت های  مرکز  اعالم  پی  در 

بر وقوع یک مورد چاقو خوردگی منجر به قتل در 
در  ماموران  بالفاصله  بافت،  شهر  محالت  از  یکی 

محل حاضر شدند.
او افزود: ماموران در بررسی های اولیه مشاهده کردند 
فردی ۵۱ ساله در جلوی منزلش از ناحیه سینه و 
سختی  به  و  گرفته  قرار  چاقو  اصابت  مورد  شکم 
اورژانس  هماهنگی  با  بالفاصله  که  نفس می کشد 

۱۱۵ فرد مجروح به بیمارستان منتقل می شود.

مجروح  فرد  اینکه  به  اشاره  سرهنگ"میرافضلی"با 
در  افزود:  کرد،  فوت  بیمارستان  به  انتقال  حین 
از پلیس های  تیم  با حضور سریع چند  رابطه  این 
تخصصی و بررسی تصاویر دوربین های مدار بسته 
محل حادثه، فرد قاتل شناسایی و لحظاتی بعد در 

یک نقطه دیگر شهر دستگیر شد.
قاتل  اعتراف  به  اشاره  با  انتظامی"بافت"  فرمانده 
کرد:  بیان  ملکی  اختالف  انگیزه  به  قتل  انجام  به 

دلیل  هیچگاه  دیگران  با  اختالف  هرگونه  داشتن 
زمینه های  ایجاد  و  تنش  افزایش  برای  موجهی 
درگیری با افراد نیست چراکه در این صورت ممکن 
به  دست  لحظه ای  عصبانیت  سبب  به  فرد  است 
و  بزند  ناپذیر  جبران  و  مجرمانه  اقدامات  اینگونه 
نیز  را  از دیگری خود  بر گرفتن حق حیات  عالوه 
مجازات های  دیگر  و  زندان  گرفتار  عمر  تمام  برای 

سنگین اینگونه جرائم کند.

طارمی دومین گلزن برتر لیگ پرتغال شد

اختالف ملکی باعث قتل در بافت شد

خبر

فوتبال کشور،  اول  در هفته سی و یکم رقابت های لیگ دسته 
مس کرمان و آرمان گهر سیرجان از سد حریفان خود گذشتند و 

مس رفسنجان نیز مغلوب میزبان خود شد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
را  خود  انتهایی  هفته های  یک  دسته  لیگ  که  حالی  در  کرمان، 
پشت سر می گذارد، دو تیم مس کرمان و سپیدرود رشت در دو 
شرایط کاماًل متفاوت به مصاف هم رفتند که در پایان این دیدار، 
مس کرمان تیم رده دومی جدول توانست یا یک گل مقابل حریف 
خود به پیروزی دست یابد و جایگاه خودش را در جدول رده بندی 

تثبیت کند.
شاگردان مجتبی حسینی در این دیدار که به قضاوت جواد رحیم 
با  شد  برگزار  کرمان  علی  امام  ورزشگاه  در   ۱۹:۰۰ ساعت  از  زاده 

بزرگ،  شروین  شنانی،  حسین  صوفیانی،  نوشی  داوود  ترکیب 
امین جهان کهن، محمد مهدی عسکری، مهرداد قنبری، مجتبی 
و  عبدی  سیدجالل  تهیدست،  میثم  صفرزاده،  ابوذر  مقتدایی، 

مهران امیری پا به این دیدار حساس گذاشتند.
با احتساب این نتیجه تیم فوتبال مس کرمان در پایان هفته ۳۱ 
لیگ دسته یک با ۵۷ امتیاز همچنان به عنوان تیم دوم موقعیتش 

را در جدول رده بندی حفظ کرد.
نیز  کرمان  نماینده ی  دیگر  سیرجان  گهر  آرمان  فوتبال  تیم 
موفق شد در دقایق پایانی بازی از غفلت میهمان خود استقالل 
خوزستان استفاده کند و با تیزهوشی شهبا سه امتیاز بازی را در 
سیرجان نگه دارد. در نهایت بعد از ۹۰ دقیقه تالش این شاگردان 
قاسم شهبا بودند که در خانه هم چنان نتیجه های ایده آل گرفتند 

و توانستند با دو گل از سد آبی پوشان خوزستان عبور کنند.
تیم آرمان گهر سیرجان با کسب این سه امتیاز جمع امتیازات 

خود را به ۴۱ رساند.
در  هم  رفسنجان  مس  و  ساوه  طالیی  خوشه  تیم  دو  مسابقه 
شرایطی با نتیجه ۳ بر یک به سود میزبان ساوه ای تمام شد که 

شاید کمتر کسی تصور این نتیجه را داشت.
رفسنجانی ها که برای برگزاری جشن قهرمانی به ساوه سفر کرده 

بودند، سیلی سختی از حریف ساوه ای خود خوردند.
رفسنجانی ها البته فعال با ۶۰ امتیاز صدرنشین لیگ دسته اول 
هستند، اما باید هر چه سریعتر به این روند منفی خاتمه دهند 
و کار صعود را پیش از هفته سی و چهارم و بازی آخر به اتمام 

برسانند.

سرپرست جمعیت هالل احمر شهرستان کرمان از تالش ۴ ساعته 
جوان  جان  نجات  برای  جمعیت  این  کوهستان  امدادونجات  تیم 
خبرنگار  گزارش  به  داد.  خبر  کرمان  چترود  کوه های  در  ساله   ۱۷
هادی سلطانی  کرمان،  از  باشگاه خبرنگاران جوان  های  استان  گروه 
دومین  به  اشاره  با  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  سرپرست 

عملیات امدادونجات تیم کوهستان جمعیت هالل احمر شهرستان 
کرمان در کمتر از ۲۴ ساعت گفت: نجاتگران هالل احمر کوهستان 
این جمعیت برای نجات جان جوان ۱۷ ساله در کوه های سردربُندر 

بخش چترود به منطقه حادثه اعزام شدند.
ارتفاعات  این  به  کوهپیمایی  و  تفریح  قصد  به  جوان  این  افزود:  او 

عزیمت کرده بوده که در اثر سقوط در ناحیه سر و مچ دست دچار 
مصدومیت شد. او با اشاره به اینکه این عملیات به مدت ۴ ساعت 
منطقه  این  عنوان کرد: شرایط جغرافیایی  است،  انجامیده  به طول 
کوهستانی و نبود امکان برپایی کارگاه نجات، این عملیات با مدت 

زمانی طوالنی انجام شد.

یک باخت و دو برد حاصل کار نمایندگان کرمان در لیگ یک

نجات یافتن جوان ۱۷ ساله از کوه های چترود کرمان
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جعلیاتی که به اسم شاملو  منتشر می شود را بیشتر بشناسیم

سرویس فرهنگی- ادبی کرمان امروز
 

بامداد(، شاعر،  )ا.  احمد شاملو  از درگذشت  بیست سال 
مترجم و نویسنده »کتاب کوچه« می گذرد.

برخی  شعرها و متن ها آن قدر با برچسب نام احمد شاملو 
که  آمده  مجله هایی  در  بعضا  حتی  و  مجازی  فضای  در 

خیلی ها ممکن است جعلی بودن شان را باور نکنند. 
البته ماجرای انتساب دست نوشته های جعلی فقط مختص 
که  عده ای  نیست؛  معاصر  نویسندگان  و  شاعران  و  شاملو 
خودشان  دست نوشته های  کردن  منسوب  با  می خواهند 
نام  به  متن هایی  از  برسند،  شهرتی  به  مطرح،  اسامی  به 
فردوسی گرفته تا سیمین دانشور و دیگران دست به ساخت 

جعلیات می زنند. 
روز  به  روز  نویسندگان  و  شاعران  به  منسوب  جعلیات 
افزایش پیدا می کند و شاید از نگاهی بتوان دلیل این ماجرا 

را نگاه ناآگاهانه اغلب مخاطبان دانست. 
اگر به پیشینه شعری شاملو نگاه کنیم و شعرهایش را از 
چند دفترش همانند: »ابراهیم در آتش«، »باغ آینه«، »در 

آستانه« و... بخوانیم، می بینیم این شاعر در شعرهایش به 
آثار  کردن  در جعل  حاال  اما  است،  وابسته  زبان  به  شدت 

امضای  که  دارد  را  خود  خاص  زبان  که  او  چون  شاعری 
به  او  آثار  عنوان  با  متن واره هایی  و  نثرها  است  شعرش 

مخاطبان عرضه می شود. 
البته در میان آثار شاملو متن هایی هم دیده می شود؛ از 
شامل  که  من«  رگ های  در  خون  »مثل  کتاب  در  جمله 

نامه هایی است که برای همسرش، آیدا می نویسد.
مساله ای که در نشر جعلیات منسوب به چهره های مطرح 
مطالب  این  اغلب  که  است  این  دارد  وجود  ادبیات  دنیای 
معموال آدرسی ندارد؛ یعنی اغلب خبری از نام دفتر شعر، 

زمان سرایش شعر و ... نیست. 
کنون  تا  شاملو  نوشته  عنوان  به  که  جعلیاتی  از  برخی 

دست به دست شده اند در پی می آیند: 
چی  بهم  می کرد  بدرقه ام  داشت  خدا  وقتی  "می دونی 

گفت؟ 
گفت : جایی که می ری مردمی داره که می شکنند

نکنه غصه بخوری تو تنها نیستی
تو کوله بارت عشق می ذارم که بگذری.."

فروشی  زن  یک  احساِس  بفهمی  تا  باشی  مرد  "باید 
نیست...! هدیه است."

"عشق من کودک بمان دنیا بزرگت می کند
بره باشی یا نباشی گرگ گرگت می کند..."

"حوصله ات که سر می رود، با دلم،  با دوست داشتنم بازی 

نکن! من در بی حوصلگی هایم با تو زندگی ها کرده ام...!"
"دستانم را با درختان گره خواهم زد

و در انتهای سبز رشد
با نور در افق پیامی خواهم نوشت..."

"کاخ های گرم و روشن را
از نمای کوخ های سرد و تاریک

باغ ها را از بیابان های خشک
و تو را از مرگوار زندگی نامت جدا بایست کرد

همچنانک الماس از خاره سنگ!"
"بیا در البه الی ورقه های این کتاب همدیگر را ببوسیم؛ 

نگران آبرو هم نباش. این جا هیچ کس کتاب نمی خواند!"
عالوه بر این نوشته های جعلی، وصیت نامه ای هم منسوب 
نشده  نوشته  او  توسط  هرگز  که  دارد  وجود  شاعر  این  به 
است، بخشی از آن در ادامه می آید: »پس از من تا ایران 
ایران  پرچم  یک  با  مریزید.  اشک  من  مرگ  بر  است  زنده 
کفنم کنید و به سنگ مزارم بنویسید زیر این توده  خاک، 
میان استخوان هایی کم و بیش پوسیده، هنوز دلی به عشق 

ایران می تپد..."
به  انقالب«  پیروزی  از  پس  سارتر  به  »نامه ای  همچنین 

شاملو نسبت داده شده که این نامه هم جعلی است.

روایت»کرمانامروز«ازرنجدستفروشانکرمانیبهدلیلممنوعیتهاودستانخالیاجبارشانکهآغشتهبهکرونامیشود؛

دستفروشان زیر پای قوانین کرونایی له نشوند!

درآمدزا  و  پایدار  شغل  یک  عنوان  به  دستفروشی 
محسوب نمی شود  شاید بتوان گفت دستفروشی اصال 
شغل نیست ولی این روزها به عنوان کسب درآمد برای 
عده ای از شهروندان شده است. آنها مجبور به کار در هر 
با وجود کرونا،آخر شکم گرسنه  شرایطی هستند حتی 

که کرونا نمی شناسد...
را  و محقر خود  بساط کوچک  ایم.  را دیده  آنها  بارها 
در کنار پیاده رو، ایستگاه اتوبوس، کنار خیابان ها و زیر 
قدم های ما پهن کرده اند و امید فروش اجناس بساط 
خانه  به  حالل  نانی  شب  آخر  بتوانند  تا  دارند  را  خود 
ببرند. اما این روزها که کرونا میدانی برای تاخت و تاز 
پیدا کرده و بسیاری از شهروندان  را خانه نشین کرده 
این  اینترنتی سوق داده است،  به سوی خریدهای  یا  و 
قشر دستشان هر روز خالی تر می شود و فقر در خانه 

هایشان نمایان تر.
مظفر57ساله است. بساط ظروف پالستیکی خود را در 
کنار خیابان پهن کرده و با اینکه ماسک و دستکش دارد 
اما از کرونا می ترسد و می گوید: مجبورم بیایم و گر نه 
قسط و اجاره خانه را چه کسی می دهد؟ ما نه حقوق 

ثابت داریم و نه بیمه هستیم و چشممان فقط به دست 
مشتری است تا از ما سبدی، آبکشی بخرند. 

مردم  افزاید:  می  کند،  می  نگاه  را  عابرین  حالیکه  در 
در این روزها می ترسند از ما خرید کنند شاید فکر می 
کنند ما بهداشت را رعایت نمی کنیم. اما خود من  را 
ببینید که ماسک و دستکش دارم. ما هم از این بیماری 
می ترسیم و جان خود و عزیزانمان  برایمان اهمیت دارد 
بنابراین ما هم بهداشت را رعایت می کنیم. از مردم می 
خواهم در این روزها بیشتر به فکر ما باشند و خریدهایی 

را که می توانند از ما  انجام دهند.
توران زن 60 ساله ای است که در بساط خود همه چیز 
دارد از داروهای گیاهی گرفته تا نان محلی و دستگیره 

های بافتنی و رومیزی های سوزن دوزی شده. می گوید: 
چه کنم مادر!؟ شوهر خدا بیامرزم چند سال پیش با پسر 
بزرگم در یک تصادف از دست رفتند عالوه بر بچه های 
خودم سرپرستی دو نوه ام  را نیز بر عهده گرفته ام. آخر 
به من سپرده  را  ها  بچه  و  کرده  ازدواج  عروسم مجدد 
است. مجبورم که برای گذران زندگی خود و نوه هایم 
در این سن و سال دستفروشی کنم. اما خب شرایط در 
این روزها برای ما سخت شده است. مردم کمتر خرید 
واقعا  من  اما  دارند  دستکش  و  ماسک  همه  کنند.  می 
نمی توانم از عهده هزینه این جور چیزها بربیام. کاش 

مسئوالن نیز در این روزها ما را هم می دیدند.
شال  خود  بساط  در  که  است  ساله   24 جوانی  رضا 

این  گرمای  از  که  او  فروشد.  می  جوراب  و  روسری  و 
روزها کالفه است با تندی می گوید:مردم این روزها به 
ما  از  بخواهند  که  برسد  چه  کنند  نمی  نگاه  بساطمان 
ما  اما  باشند  داشته  حق  شاید  البته  بکنند.  هم  خرید 
هم آدم هستیم و در همین جامعه زندگی می کنیم. از 
توانند  ایم. مردم می  نیامده  اینجا  به  سیاره دیگری که 
از ما خرید کنند و قبل از استفاده خرید ها را بشویند. 
حتی این را هم علنا به مشتری می گویم. با این حال با 
تردید از کنارم عبور می کنند. چند وقت است  دست 
خالی به خانه می روم و شب ها خواب به چشمانم نمی 
آید. به همه مقروض هستم. سوپری سر کوچه دیگر به 
من جنس قرضی نمی دهد که  با خود به خانه ببرم. به 

نظر شما از کجا بیاورم بخورم!؟ 
سخنآخر

گفتگو  به  حاضر  امروز"  "کرمان  با  که   دستفروشانی 
این قشر  از جامعه آماری  اند فقط نمونه کوچکی  شده 
مواجه  وضعیت  این  با  همگی  بیش  و  کم  که  هستند 
کرونا  شیوع  با  حالی  در  دستفروشان  وضعیت  هستند. 
بحرانی شده است که مدیریت شهری وظیفه دارد برای 
جبران هزینه های آنها چاره اندیشی کند. باید سازمان 
ها و نهادهایی برای جذب کمک های مالی در راستای 
جبران خسارت دستفروشان شناسایی و معرفی شوند. تا 
دیر نشده است و اقتصاد خانواده ای فلج نشده بهتر است 

اقدامی صورت گیرد...

    دستفروشان مجبور به كار در هر شرایطی هستند حتی با وجود كرونا، آخر 
شکم گرسنه كه كرونا نمی شناسد! وضعیت دستفروشان در حالی با شیوع كرونا 
بحرانی شده است كه مدیریت شهری وظیفه دارد برای جبران هزینه های آنها 
چاره اندیشی كند. باید سازمان ها و نهادهایی برای جذب كمک های مالی در راستای 
جبران خسارت دستفروشان شناسایی و معرفی شوند. تا دیر نشده است و اقتصاد 
خانواده ای فلج نشده و چند بزه كار به جامعه تحویل داده نشده، بهتر است اقدامی 
صورت گیرد و دولت درباره مردمی كه هر سال پای صندوق رای می آیند مسئولیت 

پذیری بیشتری نشان دهد و....
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