
چهار صفحه    1000 تومان دوشنبه 3 خردادماه 12/1400 شوال 1442/ 24 می 2021/سال بیست و ششم شماره 3441

چه مواد غذایی را باید

 در ایام واکسیناسیون کرونا مصرف کنیم؟

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت خبر داد:

برنامه ریزی برای واکسیناسیون معلمان تا مهرماه
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 فرمانده انتظامی استان کرمان :

زمین خواری 9 میلیارد تومانی

 در کرمان کشف شد

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا :

هرگونه تجمع انتخاباتی

 در فضای بسته ممنوع است

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان هشدارداد:

با توجه به وضعیت استان های همجواِر

 کرمان کرونا در کرمان، صعودی می شود

3

یاد ایام:   

   مروری بر اخبار ویروس کرونا در ایران و جهان

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
رییس کل دادگستری استان کرمان:

دشمنان با تمام بوق های تبلیغاتی 

کنی  وارد عرصه یأس پرا

در انتخابات شده اند

ک نخواهد شد؛ کرمانیان در تحقق آزاد سازی خرمشهر از ذهن تاریخ پا روایت »کرمان امروز« از خاطرات و سهم 

ماندگاری 219 خاطره کرمانی در ذهن خرمشهر

متن کامل در صفحه سوم

    امسال دومین سالی است که در سوم خرداد، جسم پاک حاج قاسم سلیمانی در میان ما نیست. همه مردم ایران اتفاق نظر دارند که در عملیات آزاد سازی خرمشهر، رزمندگان لشکر 41ثارا... استان کرمان 
چه نقش تعیین کننده ای داشتند و حضور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان فرماندهی لشکر همیشه پیروز ثارا... بسیار اثر گذار بود. همچنین تقدیم 219 شهید و 782 نفر مجروح و 67 نفر اسیر از 

استان کرمان در این عملیات، نقش پررنگ رزمندگان این استان را در ثبت این حماسه، فراموش نشدنی می سازد و...
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مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد:

  خردادماه؛ موعد ارایه 

اظهارنامه مالیاتی

 اشخاص حقیقی

رئیس اورژانس کرمان :

انتقال هوایی مصدوم حادثه

کرمان  ترافیکی راور به 

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  دوم

چانه ی سفارشی
نانوا برای

 اداره برق انار

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

روایت »کرمان امروز« از اعتراض نانوای
 اهل شـــــهرسـتان انار به قـــــطعــی 

مکرر برق در این شهرستان:

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل:
موضوع: اجرای مخازن،خط انتقال مجتمع چیل آباد و ایستگاه پمپاژ را با برآورد 15.898.825.917 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 795.000.000 
ریال به شماره 2000009563000012 سامانه ستاد از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان دو نفر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید.لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت معتبر در رشته آب با حداقل رتبه 5 از ساجات همچنین صالحیت ایمنی )معتبر( صادره 

از اداره کار و تامین اجتماعی می باشند، دعوت می شود.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس: www.setadiran انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
 www.abfakerman.ir:الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.مشخصات این مناقصه  در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس

موجود می باشد.
تاریخ انتشار مناقصه  در سامانه: روز یکشنبه 1400.03.02

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا ساعت 19 روز پنج شنبه تاریخ 1400.03.06
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه: تا ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1400.03.17

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت: تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 1400.03.17
زمان برگزای مناقصه: ساعت 9 روز سه شنبه تاریخ 1400.03.18

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 
آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان تلفن : 33222282 – 034 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934
دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

فراخوان مناقصه عمومی
 شماره 9/الف/3-1400 م

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم
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اخبار استان

به  اشاره  با  رئیس شورای اسالمی شهر کرمان 
لزوم اهمیت توجه به سلیقه تمام اقشار گفت: 
از  نمایندگی  به  مختلف  کاندیدهای  وجود 
و  دلگرم  را  مردم  مردمی،  گروه های  و  احزاب 
با انگیزه می کند و زمینه ساز انتخابات پرشور 

خواهد شد.
ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  فرشاد   محمد 
انتخابات  ضمن اشاره به لزوم توجه به اهمیت 
اظهار کرد: انتخابات موضوع بسیار مهمی است 
که در سرنوشت شهر و کشور به طور مستقیم 

موثر است.
کرد  درخواست  کرمانی  شهروندان  از  وی 

در  و  باز  دید  با  سیاسی  حواشی  از  دور  به  تا 
به  افراد  توانایی  و  پیشینه  سابقه،  گرفتن  نظر 
رای  شهر  شوراهای  در  نمایندگی  داوطلبان 

دهند.
این مسئول با بیان اینکه هیات اجرایی و نظارت 
باید سلیقه همه اقشار را در نظر گیرد، تصریح 
را  مردم  اعتماد  باید  متولیان  همچنین  کرد: 
جلب کنند و مردم  اعتماد و احساس کنند  که 

رای آنها موثر است.
استان  آزادی  و  توسعه  جمعیت  سابق  دبیرکل 
باعث  که  دالیلی  از  یکی  کرد:  تاکید  کرمان 
در  برای شرکت  را  الزم  انگیزه  مردم  می شود 

انتخابات نداشته باشند این است که نماینده و 
کاندید مورد نظر را پیدا نمی کنند و نهادهای 
تصمیم گیرنده نباید راه مردم را در این زمینه 

ببندد.
برای  را  عرصه  باید  مسئوالن  ما  وی،  گفته  به 
همه گروه ها باز بگذاریم و اعتماد مخدوش شده 
مردم ترمیم شود و شاهد انتخاباتی پر شور در 

این دوره باشیم.
به  اگر  کرد:  خاطرنشان  کرمان  شورای  رئیس 
طور دقیق بخواهیم از مردم ساالری بگوییم آنها 
باید خودشان افراد شایسته را پیدا کنند و فرد 
منتخب با پیشتوانه باال  وارد مسئولیت خواهد 

شد .
با پشتوانه  نماینده ها  اگر  اینکه  بیان  با  فرشاد 
کم انتخاب شوند برای آینده کشور و استحکام 
ما  کرد:  تصریح  نیست،  مناسب  ساالری  مردم 
مردم  اقتصادی  مشکالت  دلیل  به  دانیم  می 
اندکی رنجیده هستند ولی باید بدانیم که قهر 
کردن با صندوق های رای بر مشکالت خواهد 

افزود.
درک  با  مردم  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی   
شرایط حساس کنونی کشور حضوری قدرتمند 
شاهد  تا  باشند   داشته  رو  پیش  انتخابات  در 

انتخابی پر رای و پرشور باشیم. 

استاندار کرمان گفت: با توجه به وضعیت استان های 
همجوار، به شدت نگرانی خود را اعالم می کنیم و 
بم، جیرفت و سیرجان  علوم پزشکی  دانشگاه های 
باید جلسات را مرتب برگزار، محدودیت ها را تشدید 

و از برگزاری مراسم جلوگیری کنند.
دکتر علی زینی وند  در جلسه ستاد استانی مدیریت 
های  استان  با  زیادی  مراودات  کرد:  اظهار  کرونا 
مردم  و  داریم  بلوچستان  و  سیستان  و  هرمزگان 
برخی مناطق داراِی تماس، خیلی الزامی به رعایت 
پروتکل ها ندارند و اگر این دو استان کنترل نکنند، 
قاعدتا هفته آینده آمار مبتالیان به کرونا در استان 

کرمان نیز صعودی می شود.
که  است  کننده  نگران  زمانی  موضوع  افزود:  وی 

وضعیت هند را داریم و شاید افغانستان و پاکستان 
هم دچار وضعیت جدی در بحث ویروس جدید شده 
باشند اما سیستم ثبت و گزارش دهی آنها روبه راه 
نیست. زینی وند تصریح کرد: وضعیت نگران کننده 
است و باید فرمانداران شهرستان های جنوبی به ویژه 
قلعه گنج، منوجان و رودبار و همچنین فرمانداران 
ریگان و فهرج تدابیر شدیدتر و کنترل جدی رفت و 

آمدها را داشته باشند.
استاندار کرمان بیان کرد: نباید کسی توقع گشایش 
آنچنانی از ستاد کرونا داشته باشد و اگر تغییر رنگ 
اعالمی  پروتکل  باشد،  شدن  بدتر  سمت  به  بندی 
ستاد ملی مبنی بر گشایش ها را رعایت نمی کنیم 
کنار  را  شده  ایجاد  های  گشایش  هستیم  ناگزیر  و 

بگذاریم.
وی افزود: وضعیت ما هفته آینده روشن می شود و 
امیدواریم وضعیت خوب باشد و گشایش ها را بیشتر 
بلوچستان و  کنیم و اگر وضعیت مانند سیستان و 
دوره  یک  برای  را  خودمان  باید  بشود،  هرمزگان 

سخت آماده کنیم.
ویروس  چرخش  دلیل  به  کرد:  تصریح  وند  زینی 
هندی و افریقایی هشدارهایی درخصوص بروز پیک 

پنجم از سوی وزارت بهداشت داده می شود.
وی در ادامه بیان کرد: با گشایش سختگیرانه برای 
پذیرائی  تاالرهای  باز  فضای  و  رستوران  از  استفاده 
از  ها  پروتکل  رعایت  تعهد  باید  و  هستیم  موافق 

تاالردارها گرفته شود.

استاندار کرمان هشدارداد:

با توجه به وضعیت استان های همجواِر کرمان کرونا در کرمان، صعودی می شود

رییس شورای شهر کرمان:

مردم به دور از حواشی سیاسی به داوطلبان نمایندگی در شوراهای شهر رای دهند

خبر
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد:

  خردادماه؛ موعد ارایه اظهارنامه

 مالیاتی اشخاص حقیقی
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت: براساس ماده 100 قانون مالیاتها، موعد 

ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی )صاحبان مشاغل( خردادماه می باشد.
   به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، محمد سلمانی 
باید اظهارنامه  اظهار کرد: اشخاص حقیقی )صاحبان مشاغل( مطابق قانون می 
مالیاتی عملکرد سال 1399 خود را خردادماه سال جاری به صورت الکترونیکی 
از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR ارسال و 

مالیات خود را پرداخت کنند.
وی با تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع تسهیالت و معافیت های مالیاتی، منوط 
به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، خاطرنشان کرد: 
فعاالن اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه 

تسهیالت دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان در خاتمه تاکید کرد: ضروری است مودیان 

محترم از هرگونه مراجعه غیرضروری به ادارات مالیاتی اجتناب کنند.

 فرمانده انتظامی استان کرمان :

زمین خواری 9 میلیارد تومانی

 در کرمان کشف شد

 فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف یک مورد زمین خواری و تصرف اراضی 
دولتی به ارزش 90 میلیارد ریال خبر داد.

سردار عبدالرضا ناظری  روز اول خردادماه اظهار کرد: در پی انجام اقدامات پلیسی 
ماموران امنیت اقتصادی استان یک مورد تصرف اراضی دولتی در محدوده شهر 

کرمان محرز و در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: پس از اخذ دستورات قضائی و طی تحقیقات بعدی مشخص شد یک نفر 
که طبق قرارداد منعقده با اداره راه و شهرسازی می بایست در مدت یک سال در 
زمین واگذار شده طرح های کشاورزی انجام دهد، علی رغم اتمام قرارداد، اقدام به 

واگذاری زمین به دیگران کرده است.
ناظری تصریح کرد: در این راستا با پیگیری های ماموران پلیس امنیت اقتصادی، 
اراضی  از  راه و شهرسازی 3784 متر مربع  استان و یگان حفاظت  بازرسی کل 
از 90  دولتی در محدوده شهر کرمان که کارشناسان ارزش کنونی آن را بیش 
میلیارد ریال برآورد کردند به اداره راه و شهرسازی بازگرداننده و متهم دستگیر و 

به مرجع قضائی معرفی شد.

رئیس اورژانس کرمان :

انتقال هوایی مصدوم حادثه

 ترافیکی راور به کرمان
رئیس اورژانس کرمان گفت: مصدوم حادثه ترافیکی درمحور راور به کرمان بااعزام 

بالگردبه بیمارستان باهنر کرمان منتقل شد.
دکتر صابری رئیس اورژانس کرمان گفت:  به دنبال گزارش تصادف درمحور راور به 

کرمان تیم فوریت های پزشکی به محل حادثه اعزام شد.
او افزود: حادثه ترافیکی برخورد موتوسیکلت با خودرو وانت  بود که در شهرستان 
راور رخ داده بود. صابری تصریح کرد: بعد از انجام اقدامات درمانی مناسب توسط تیم 

فوریت های پزشکی، مصدوم به بیمارستان علی بن ابی طالب )ع( راور منتقل شد.
رئیس اورژانس کرمان بیان کرد: با توجه به شدت آسیب های وارده، برای تکمیل 
اقدامات درمانی به مصدوم که  نوجوان 1۵ ساله بود اورژانس هوایی اعزام و مصدوم 

این حادثه به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل شد.

 رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: دشمنان 
چه  انتخابات  که  هستند  واقف  خوبی  به  ایران  ملت 
تاثیری در سرنوشت این کشور دارد لذا با تمام امکانات 
خود و با تمام بوق های تبلیغاتی هماهنگ و منسجم 
وارد عرصه یأس پراکنی شده اند، در حالی که فرصت 
انتخابات می تواند کشور و ملت ما را در عرصه جهانی 

به یک اقتدار ملی برساند.
»یداهلل موحد«  در مراسم تکریم و معارفه رییس حوزه 
رابر مهد الله  اینکه شهرستان  به  اشاره  با  رابر  قضایی 
و جان  فرماندهان، سرداران  مهد  و  گلگون کفن  های 
آفریدند،  افتخار  اسالم  جهان  برای  که  است  برکفانی 
حاج  سردارشهید  زادگاه  شهرستان  این  کرد:  اظهار 
قاسم سلیمانی، فرمانده شهدای دوران دفاع مقدس و 

سیدالشهدای جبهه مقاومت است.
وی با اشاره به ایثارگری و جانفشانی های شهدا برای 
اسالمی  جمهوری  نظام  گفت:  کشور  و  اسالم  اعتالی 
از  تا  ایم  مانده  ما  و  شهداست  ماندگار  میراث  ایران 
این میراث گرانقدر پاسداری کنیم و امروز همه ما در 
میراث  این  دار  امانت  عنوان  به  متعال  محضر خداوند 
با  که  داریم  عهده  بر  حساسی  و  خطیر  رسالت  شهدا 

لحظه ای خطا و کوتاهی، جفا خواهد شد.
بسیار  مقطع  در  که  مطلب  این  به  اشاره  با  موحد 
حساس کنونی که در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم 
و سرنوشت ساز هستیم باید به رسالت الهی خود توجه 
داشته باشیم، تاکید کرد: انتخابات فرصت بزرگی برای 
ملت ایران و سرمایه گرانسنگی برای کشور است و باید 

قدردان این فرصت و سرمایه باشیم.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: اگر به 
آرمان  کنیم،  استفاده  سرمایه  و  فرصت  این  از  خوبی 
شهدا محقق خواهد شد و یک کشور مقتدر در سطح 
بین المللی، امن، منسجم و یک ملت آگاه، هوشیار و 
با بصیرت در عرصه داخلی و بین المللی رخ می نماید.
موحد اظهار کرد: مردم ممکن است از فساد ناراضی، از 
ناکارآمدی دلخور باشند و  از  تبعیض رنجیده خاطر و 
البته که به حق هم دلخور هستند، اما اینها را به حساب 
نظام نمی گذارند و دشمن در صدد است که این موارد 

را به حساب نظام جمهوری اسالمی گذارد.
وی با اشاره به اینکه در مقطع حساس انتخابات پیش 
رو باید ببینم که آیا در مسیر مکتب حاج قاسم حرکت 

می کنیم و یا هم راستا با مسببان و عامالن شهادت 
شهید سلیمانی؟ گفت: اگر از آرمان ها، مکتب، والیت 
در جهتی  کنیم  دفاع  ایران  اسالمی  نظام جمهوری  و 
پیش خواهیم رفت که نگاه و رویکرد شهید حاج قاسم 
سلیمانی بوده لذا باید هر چه در توان داریم برای عرصه 
از  تاسی  با  و  ببندیم  کار  به  انتخابات  آوردگاه  و  مهم 
مقام رهبری و نصب العین قرار دادن منویات ایشان در 

صحنه حضور یابیم.
و  است  بیدار  و  هوشیار  ایران  ملت  کرد:  بیان  موحد 
ممکن است که از برخی سوء مدیریت ها و ناکارآمدی 
و مفسده ها دلخور باشد اما در مواقع حساس به خوبی 
خود  وظیفه  به  و  است  واقف  خود  های  مسئولیت  به 

عمل می کند.
کرد:  تصریح  کرمان  استان  قضایی  مقام  ترین  عالی 
با  جاری  سال  خردادماه   28 در  که  رود  می  امید 
حضور پرشور، بانشاط، حداکثری و آگاهانه ملت ایران، 
و  یاس  موجب  و  بخورد  رقم  افتخارآمیزی  انتخابات 

سرخوردگی دشمنان این ملت شود.
موحد افزود: انشااهلل با انتخاب صحیح مردم یک دولت 
کارآمد، استکبارستیز، عدالت محور، انقالبی و مردمی 
و  گرفت  خواهد  در دست  را  کشور  اجرایی  امور  زمام 
آنگاه خواهیم دید که فساد، تبعیض و آلودگی از چهره 
اقتصادی  اقتصاد کشور زدوده خواهد شد و یک نظام 
عدالت محور گره بسیاری از مشکالت مردم را خواهد 

گشود و همت مردم در این زمینه راهگشا خواهد بود.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی به دنبال احقاق حقوق 
محرومان و ستمدیدگان است و در این راستا باید به 
نحوی اقدام شود که بعد از رفتن ما خاطرات شیرین 
خدمت در ذهن مردم پایدار بماند و ارزش خدمت در 
همین است زیرا خدمت به مردم، رضایت خداوند را به 

دنبال خواهد داشت.
رییس کل داگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به 
این مطلب که کاهش حجم پرونده ها در کنار رسیدگی 
به پرونده های وارده کار دشوار و سنگینی است، تصریح 
کرد: دست اندرکاران قضائی با تالش شبانه روزی در 
راستای خدمت به مردم و رفع دغدغه های موجود در 

حوزه حقوق عامه تالش می کنند.
وی با اشاره به معارفه رییس جدید حوزه قضائی رابر 
اینکه همدلی و همراهی برای خدمت را مورد  و بیان 

به دست هم  باید دست  افزود: همه  و  داد  قرار  تاکید 
را  مقتدر  مجموعه  یک  مردم  به  خدمت  برای  و  داده 
تشکیل دهند و این نفی کننده استقالل دستگاه قضایی 
مطرح  قضایی  عدالت  بحث  که  جایی  در  زیرا  نیست 
باشد؛ قاضی باید خداوند متعال و قانون را مورد توجه 
سفارش،  توصیه،  هیچ  به  موارد  این  جز  و  داده  قرار 

تهدید و تطمیعی توجه نکند.
امنیت و  به  رییس کل داگستری استان کرمان توجه 
سالمت مردم و برخورد با عامالن تهدیدکننده را مورد 
تاکید قرار داد و گفت: امنیت مردم خط قرمز دستگاه 
قضایی است و باید با مفاسد در حوزه های مختلف با 

جدیت و قاطعیت برخورد شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه استحکام برخورد با افراد به 
کرد: حفظ  تاکید  است،  با حکمت  توام  اقتدار  معنای 
و  است  ضروری  قضاییه  قوه  در  مردم  عزت  و  کرامت 
باید به حق در راستای حل مشکالت آنها تالش کرده و 
برای رفع ظلم، تجاوز، تعرض به حقوق عمومی و اراضی 

ملی اقدام کنیم.
موحد رسیدگی به پرونده ها در کوتاهترین زمان ممکن 
با دقت باال و استدالل مفاد قانونی را یکی از ارکان سند 
تحول قضایی برشمرد و ادامه داد: رکن دوم سند تحول 
قضایی حفظ کرامت مراجعان به دستگاه قضایی و رکن 

سوم این سند نیز جلب مشارکت است.
اجرای  مسیر  در  قضایی  دستگاه  کرد:  تاکید  وی 

دستگاه  همه  توانمندی  از  باید  خود  های  ماموریت 
های حاکمیتی، نهادهای فرهنگی و انقالبی،  نهادهای 
را  استفاده  حداکثر  مردمی  های  ظرفیت  و  امنیتی  

داشته باشد.
موحد ضمن بیان این مطلب که میزان رضایت مندی 
مورد  مستمر  صورت  به  قضایی  دستگاه  به  مراجعان 
سنجش و پایش قرار می گیرد، گفت: امید داریم که 
روز  به  روز  قضایی  دستگاه  از  عمومی  مندی  رضایت 
افزایش یابد و اگر درچارچوب سند تحول حرکت کنیم 

اتفاقات بسیار خوبی رخ خواهد داد.
کرد:  تاکید  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
انتخاب شعار سال مبنی بر حمایت از تولید، پشتیبانی 
ها و مانع زدایی ها موضوعی جدی است و نباید اجازه 
داد که مدیران و سرمایه گذاران در اجرای پروژه های 

توسعه ای معطل بمانند.
باید  همه  افزود:  کرمان  استان  داگستری  کل  رییس 
دست به دست هم داده و در زمینه برطرف کردن موانع 
در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام کنند زیرا نمی شود 
که یک تملک سه سال زمان ببرد و باید فرش قرمز زیر 

پای سرمایه گذاران پهن شود .
موحد تاکید کرد: اقتصاد ما دچار ویروس ناکارآمدی و 
بیماری هزار داالن پیچیده بروکراسی اداری شده است 
اند  این مسائل گرفتار شده  اقتصادی ما در  و مدیران 

و اگر موانع رفع نشود دلسرد و سرخورده می شوند.

رییس کل دادگستری استان کرمان:

دشمنان با تمام بوق های تبلیغاتی وارد عرصه یأس پراکنی در انتخابات شده اند
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مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده 
و مدارس وزارت بهداشت خبر داد:

برنامه ریزی برای 

کسیناسیون معلمان تا مهرماه وا
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداشت ضمن اشاره به وضعیت بروز کرونا در کودکان، در 
عین حال از اقدامات و برنامه ریزی ها برای بازگشایی مدارس 

از مهرماه و در شرایط ایمن خبر داد.
دکتر سیدحامد برکاتی  درباره احتمال بازگشایی مدارس از 
مهرماه سال جاری، تصریح کرد: مباحث مختلفی در مورد 
مدارس وجود دارد. یکی سرکالس رفتن و تجمع بچه ها 
هنگام ورود و خروج به مدرسه است و دومی تجمع ابتدای 
صبح و هنگام ظهر است که با بازگشایی و تعطیلی مدارس در 
سیستم حمل و نقل عمومی رخ می دهد. برنامه این است که 
بتوانیم تا مهرماه استانداردهای الزم برای بازگشایی مدارس 
عملی کنیم و بتوانیم ابتدا به سراغ گروه های در معرض خطر 
و کارکنان و معلمان مدارس برویم و سپس به مرور معلمین 
را واکسینه کنیم و مطابق سند ملی واکسیناسیون روند 
تزریق واکسن که از سالمندان و بیماران خاص آغاز شده 
به مرور و تا قبل بازگشایی مدارس به کارکنان و معلمان 
مدارس خواهد رسید و چرخه انتقال بیماری به مرور قطع 
می شود. علت اصلی عدم بازگشایی مدارس به جز موضوع 
سالمت دانش آموزان فعال شدن چرخه انتقال بیماری بوده 
است چرا که این بحث مطرح است که به رغم بیماری بی 
عالمت یا خفیف کودکان، احتمال انتقال بیماری از کودکان 

به گروه های سالمند و پر ریسک وجود دارد.
جز  به  مدارس  تعطیلی  وضعیت  در  کرد:  تاکید  برکاتی 
موضوع کرونا ما بسیار نگران وضعیت ِآینده بچه ها هستیم، 
زیرا مدرسه فقط محل یادگیری علم نیست، مدرسه محل 
تعامل کودکان با یکدیگر و با مربی و محل اجتماعی شدن 
و آموختن بسیاری از جنبه های زندگی برای بچه ها است. 
در یک کالنشهر، کودک معموال در آپارتمان کوچکی زندگی 
می کند و در این دوران والدین اجازه خروج از منزل به وی 
را نمی دهند و وی نمی تواند اجتماعی شدن را تجربه کند. 
مدرسه محل اجتماعی شدن کودک است و مدرسه نرفتن 
کودک از این منظر بسیار محل نگرانی است. به همین دلیل 
باشد که  باید خواسته خانواده  حضور کودکان در مدرسه 
دولت و حاکمیت مدرسه رفتن را ایمن کند تا کودک بتواند 

به مدرسه برود.
آسیب  کرونا  از  نسلی که پس  افزود: مطمئن هستم  وی 
خواهند دید همین نسلی هستند که سالهای آغازین تحصیل 
بودند و نتوانستند حضور در این محیط را تجربه کنند. االن 
کودک با فضای مجازی درس می خواند، صفحاتی مجازی که 
برخی مواقع معلوم نیست به کجا ختم شود و چه تاثیراتی 
بر روح و روان کودک دارد. ما تمام تالش خود را می کنیم تا 
کودکان بتوانند در شرایط ایمن از مهرماه به مدرسه بروند. 
مهم تر این است که خانواده ها اهمیت این موضوع را برای 

آینده فرزندانشان بدانند و این را بخواهد.
وی افرود: همکاری بسیار خوبی بین حوزه سالمت آموزش 
و پرورش و ما در وزارت بهداشت وجود دارد. به دنبال نظام 
مراقبت مبتنی بر مدرسه هستیم تا اگر قرار باشد پس از 
بازگشایی مدارس، تصمیمی گرفته شود مبتنی بر مدرسه 
باشد و نه استانی و کشوری چون با گسترش واکسیناسیون 
احتمال می دهیم برخی از هموطنان مانند گذشته رعایت ها 
را انجام ندهند و عالوه براین همچون سالهای گذشته، ما 
به احتمال قوی در ابتدای پائیز شیوع آنفلوآنزا را خواهیم 

داشت.
برکاتی گفت: سال ۹۹ به دلیل استفاده گسترده مردم از 
انتقال  چرخه  بهداشتی،  استانداردهای  رعایت  و  ماسک 
آنفلوآنزا را نداشتیم. ممکن است با گسترش واکسیناسیون 
بر علیه کرونا، اندکی از حساسیت ها و رعایت مردم نسبت 
به این استانداردها کاسته شود و شیوع آنفلوآنزا دور از انتظار 
نباشد و ما باید برای این وضعیت در مدارس نیز آمادگی 

کافی را داشته باشیم

روایت »کرمان امروز« از خاطرات و سهم کرمانیان در تحقق آزاد سازی خرمشهر از ذهن تاریخ پاک نخواهد شد؛

ماندگاری 219 خاطره کرمانی در ذهن خرمشهر

گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
از  اسیر  نفر  نفر مجروح و 67  تقدیم 21۹ شهید و 782 
استان کرمان در عملیات غرور آفرین بیت المقدس که منجر 
این  رزمندگان  رنگ  پر  نقش  سازی خرمشهر شد،  آزاد  به 
استان را در ثبت این حماسه فراموش نشدنی می رساند. به 
مناسبت فرا رسیدن سالروز آزاد سازی خرمشهر گروه خبر و 
گزارش کرمان امروز، نوشتاری تهیه کرده که در ادامه  قابل 

مطالعه است.
سومین روز از خرداد در برگ های تقویم مردم ایران زمین 
روایت به ثمر نشستن ایستادگی و مقاومت است. حکایت از 

باز پس گیری خرمشهری که پاره وطن است.
خبر آزاد سازی خرمشهرموجی از امید در ایران و ایرانیان 
فرمودند:  خرمشهر  فتح  درباره  )ره(  راحل  امام  آورد.  پدید 
اسالمی  های  ارزش  فتح  نیست،  خاک  فتح  خرمشهر  فتح 
است، خرمشهر شهر الله های خونین است. خرمشهر را خدا 

آزاد کرد.
 عملیات آزاد سازی خرمشهر

آزاد سازی خرمشهر در روز سوم سال 1361 به عنوان مهم 
و  ایران  دوره جنگ  در  المقدس  بیت  عملیات  هدف  ترین 
عراق توسط ارتش جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی انجام گرفت.
در جریان آزاد سازی خرمشهر حدود 16 هزار نیروی عراقی 
کشته و زخمی شدند و همچنین 1۹ هزار نفر نیروی عراقی 

به اسارت نیروهای ایرانی درآمدند. ایران در جریان عملیات 
26 روزه بیت المقدس که به آزادی خرمشهر انجامید 6000 

کشته و 24 هزار مجروح داد.
اولین  در  ایرانی  رزمندگان  خرمشهر  سازی  آزاد  از  پس 
اقدام خود در مسجد جامع خرمشهر نماز اقامت کردند. خبر 
همه  و  شد  پخش  به سرعت  سازی خرمشهر  آزاد  پیروزی 

ملت مسلمان ایران را غرق شادی و سرور کرد و مردم ایران 
با حضور در مساجد نماز شکر به جای آورده و ندای ا...اکبر 

سر دادند.
امروز پس از گذشت سال ها همچنان یادآوری آن لحظات 
ایران  مردم  بر چهره  لبخند  نقش  شادی،  و  امید  از  آکنده 
می نشاند. بی تردید رهایی خرمشهر از بند تسخیر یکی از 

شیرین ترین خاطرات مردم ایران در چهار دهه اخیر است. 
مردمی که همدل و همراه بودند و فراز و نشیب روزگار را 

دوش به دوش هم پشت سر گذاشته اند.
بی شک هشت سال ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن 
است.  نبوده  ممکن  مردم  همدلی  و  همراهی  بی  هرگز 
نیروهای داوطلبی که روانه جبهه های  جنگ شدند و آن 
از  از تالش  برای حمایت  هایی که پشت جبهه لحظه ای 
رزمندگان دست نکشیدند همگی در حماسه آزادی سازی 

خرمشهر و دفاع هشت ساله از میهن سهیم بودند.
کلید فتح خرمشهر به دست رزمندگان کرمان

آثار و نشر ارزش  اداره کل حفظ  بر اساس اسناد موجود 
های دفاع مقدس استان، سه هزار رزمنده از استان کرمان 
در عملیات بیت المقدس که منجر به آزاد سازی خرمشهر 
های  کرمانی  از  نفر   21۹ عملیات  این  در  داشتند.  حضور 
شرکت کننده شهید، 782 نفر جروح و 67 نفر شهید شدند. 

نقش سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی
امسال دومین سالی است که در سوم خرداد، جسم پاک 
در  شک  بدون  نیست.  ما  میان  در  سلیمانی  قاسم  حاج 
ا...  ثار   41 لشکر  رزمندگان  خرمشهر،  سازی  آزاد  عملیات 
استان کرمان نقش تعیین کننده ای داشتند و حضور سردار 
لشکر  فرماندهی  عنوان  به  سلیمانی  قاسم  حاج   سرلشکر 

همیشه پیروز ثارا... بسیار اثر گذار بوده است.
سخن آخر

فتح خرمشهر نماد عظمت ارزش های دفاع مقدس است 
های  ایثارگری  با  امروز  جوان  نسل  آشنایی  برای  باید  که 
بخشی از جامعه که برای پاسداشت و تحقق این ارزش ها، 
فاصله  با وجود  امروز  فدا کردند، تالش شود.  را  جان خود 
زمانی از آن دوران برای ماندگاری ارزش های دفاع مقدس 

باید اینگونه ایثارگری و تحقق ارزش ها یادآوری شود.

امسال دومین سالی است که در سوم خرداد، جسم پاک حاج قاسم سلیمانی در میان ما نیست. 
همه مردم ایران اتفاق نظر دارند که در عملیات آزاد سازی خرمشهر، رزمندگان لشکر 41ثارا... 
تعیین کننده ای داشتند و حضور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به  استان کرمان چه نقش 
اثر گذار بود. همچنین تقدیم 219 شهید و  ثارا... بسیار  پیروز  عنوان فرماندهی لشکر همیشه 
782 نفر مجروح و 67 نفر اسیر از استان کرمان در این عملیات، نقش پررنگ رزمندگان این 

استان را در ثبت این حماسه، فراموش نشدنی می سازد و...

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا :

هرگونه تجمع انتخاباتی در فضای بسته ممنوع است

چه مواد غذایی را باید در ایام واکسیناسیون کرونا مصرف کنیم؟

ابالغ  از  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی  ایرنا: 
برگزاری  گفت:  و  داد  انتخابات خبر  بهداشتی  پروتکل 
از جمله در  بسته  انتخاباتی در فضای  هر گونه تجمع 
بسته  های  سالن  و  اجتماعات  های  سالن  و  مساجد 

ورزشی ممنوع است.
با  مقابله  ملی  ستاد  جلسه  از  بعد  رئیسی  علیرضا 
کرونا افزود: برای برگزاری سالم انتخابات پروتکل های 
ابالغ شده است.  انتخابات تدوین و  بهداشتی برگزاری 
بر اساس این پروتکل، به جز نشست های خاص که در 
بقیه  با جمعیت محدود برگزار می شود،  صدا و سیما 
رعایت  با  و  باز  فضای  در  باید  انتخاباتی  های  نشست 
کنندگان  همه شرکت  زدن  ماسک  و  اجتماعی  فاصله 
در  انتخاباتی  های  نشست  برگزاری  و  شود  برگزار 

فضاهای باز ورزشی و مدارس بالمانع است.
معاون بهداشتی وزیر بهداشت گفت: در نشست های 
هر  برای  مترمربع  هشت  باید  باز  مراکز  در  انتخاباتی 
فرد فضا وجود داشته باشد و ورزشگاهها می توانند با 
انتخاباتی  نامزدهای  برای  ظرفیت  درصد   30 حداکثر 

نشست تبلیغاتی و سخنرانی برگزار کنند.
وی گفت: مسئوالن استانی و شهرستانی باید مراقبت 
انتخاباتی تجمع  تا در ورودی و خروجی مراسم  کنند 
نشود. از مسئوالن وزارت ورزش و سایر دستگاه هایی 
مراکز  در  دارند.  باز  محیط  فضاهای  های  ظرفیت  که 
استانها و شهرستانها خواسته شده و در ستاد ملی کرونا 
نیز مصوب شده که با نامزدهای انتخابات برای برگزاری 

مراسم در فضاهای باز همکاری کنند.

های  پروتکل  در  نیز  دیگری  نکات  گفت:  رئیسی 
بهداشتی انتخابات هست که به نامزدهای انتخابات اعالم 
می شود. تعداد صندوق های رای گیری افزایش پیدا کرده 
و حدود دو برابر دوره قبل شده است. در روز رأی گیری 
اینکه  از جمله  رعایت شود  پروتکل های خاصی  باید  نیز 
باید صف های شرکت کنندگان به صورت منظم در فضای 
باز با رعایت فاصله مناسب باشد و محل ایستادن در صف 
خط کشی شده باشد. گر چه ممکن است صندوق رأی در 

فضای بسته باشد.
وی افزود: امیدواریم با حداکثر تالش مسئوالن در سراسر 
کشور انتخاباتی باشکوه و با مشارکت باالداشته باشیم و به 
گونه ای نباشد که سالمت مردم به خطر بیفتد و واقعا با 

برنامه ریزی مناسب می توان به این کار را انجام داد. 

برای  دوران  این  در  مناسب  تغذیه  واکسیناسیون،  شروع  به  توجه  با   
تقویت سیستم ایمنی و اثر بخشی بیشتر آن نقش بسزایی دارد.

و  درمان  بهداشت،  وزارت  جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  از  ایرنا  گزارش  به 
آموزش پزشکی، برای تزریق واکسن به رژیم غذایی خاصی نیاز نیست، اما 
از آن  یا  از واکسیناسیون مصرف کنیم و  الزم است موادی را قبل و بعد 
پرهیز شود تا عالئم و عوارض احتمالی ناشی از واکسیناسیون به حداقل 

رسیده و سیستم ایمنی تقویت شود.
راحتی  و  خوب  خواب  واکسیناسیون  از  قبل  شب  که  شود  می  توصیه 
داشته باشید زیرا خواب کافی همراه با آرامش، نقش مهمی در آماده سازی 
سیستم ایمنی بدن و تقویت آن ایفا می کند. خواب خوب، آرام و پیوسته 

همچنین به دفع مواد زاید از بدن کمک می کند.
و  همراه  گوشی  همچون  الکترونیکی  دستگاه  هرگونه  با  کردن  کار  از 
از  از حداقل یک ساعت قبل  تلویزیون  کامپیوتر و تماشای طوالنی مدت 
خواب  بتوانید  شود  می  باعث  کار  این  کنید.  پرهیز  امکان  حد  تا  خواب 
راحت و عمیقی را تجربه کنید و بدن شما بتواند در آرامش کامل تا صبح 

استراحت کند.
چه مواد غذایی بیشتر بخوریم؟

مدت  طوالنی  در  که  سالم  غذایی  رژیم  یک  التهاب:   ضد  غذایی  مواد 
رعایت شود پاسخ ایمنی بدن را بهبود می بخشد و به ما کمک کند تا بهتر 
با عفونت ها مبارزه کنیم و پاسخ ایمنی به واکسیناسیون را تقویت کنیم. 
مصرف بیشتر غذاهای تازه و طبیعی مانند میوه ها، سبزیجات، ماهی های 
چرب، آجیل و مغز دانه ها به کارکرد بهتر سیستم ایمنی بدن شما کمک 
غذاهای  خوردن  کنند.  می  ایجاد  بدن  در  کمتری  التهاب  زیرا  کند  می 
ضد التهاب پس از تزریق واکسن می تواند کمک کننده باشد بطور مثال 

زردچوبه ادویه ای است که خاصیت ضد التهابی دارد و می توانید به غذا 
اضافه کرده یا در چای مصرف کنید. همچنین ماهی نوعی غذای ضد التهاب 
محسوب می شود. ماهی آزاد، خال مخالی، ساردین و شاه ماهی و روغن 
ماهی بیشترین امگا 3 را بعنوان عامل ضد التهابی دارند. آجیل، بادام، گردو 

و روغن زیتون فرا بکر نیز از مواد غذایی ضدالتهاب محسوب می شوند.
مغذی  بسیار  غذای  خوردن  ایمنی:  سیستم  کننده  تقویت  مغذی  مواد 
حاوی انواع ویتامین ها و مواد معدنی بویژه زینک و ویتامین C به سیستم 
ایمنی بدن کمک می کند. البته این به آن معنی نیست که مصرف مکمل 

ها سبب عملکرد بهتر واکسن می شود. 
آب و مایعات فراوان: تامین آب بدن به میزان کافی قبل و بعد از تزریق 
واکسن کووید بسیار مهم است. مصرف مایعات کافی نه تنها سبب عملکرد 
بهتر بدن در شرایط جدید واکسیناسیون می شود، بلکه، سبب می شود از 
افت فشار افرادی که معموال ترس از آمپول و یا واکسن دارند نیز جلوگیری 
کند. افرادی که ابتال به بیماری های قلبی عروقی، فشار خون باال یا بیماری 
های ریوی هستند در خصوص میزان مصرف مایعات باید با پزشک خود 
و  انواع سوپ  سبزیجات،  ها،  میوه  مانند  آبدار  غذایی  مواد  کنند  مشورت 
آبگوشت عالوه برکمک به تامین آب بدن، سیستم ایمنی بدن را نیز تقویت 
می کند. همچنین در صورت ایجاد تب بعد از واکسیناسیون، توصیه می 

شود مایعات به میزان فراوان نوشیده شود.
هنگام  فقط  نه  شده  فرآوری  غذاهای  مصرف  از  گزارش،  این  اساس  بر 
تزریق واکسن بلکه در تمام طول سال پرهیز کنید روغن های گیاهی مانند 
روغن ذرت، روغن سویا و سایر مواد غذایی فرآوری شده )مانند فست فود، 
غذاهای سرخ شده و غذاهای کنسروی( که معموال در بدن ایجاد التهاب 

می کنند، پرهیز کنید.

اهدای خون سالم ، اهدای زندگی
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به قلم 
محمد فتح نجات

روایت »کرمان امروز« از اعتراض نانوای اهل شهرستان انار به قطعی مکرر برق در این شهرستان:

چانه ی سفارشی نانوا برای اداره برق انار

یاد ایام:      مروری بر اخبار ویروس کرونا در ایران و جهان

با خبرهای فجیع در رسانه ها چه کنیم؟  

استان  در  برق  قطعی  متوجه  روزها  این  هم  شما  یقینا 
کرمان شده اید. قطعی برقی که البته در همه کشور اخیرا 
بدون  موارد  از  بسیاری  در  متاسفانه  و  است  شده  رایج 
انتقاد  که  اتفاقی  شود.  می  قطع  قبلی  اعالم  و  هماهنگی 
همه مردم و البته رسانه های کشور را در این ایام برانگیخته 
به دو سوال مهم  این روزها  اکثر رسانه های دلسوز  است. 
این همه رودخانه، سد و  با  اینکه چگونه  اول  پردازند؛  می 
آب جاری در این کشور و البته وجود منابع نفتی بی مانند 

نیاز مردم  توانیم برق مورد  در بین کشورهای جهان، نمی 
به  باید  سوال  این  پاسخ  شنیدن  از  قبل  کنیم؟  تامین  را 
مسئوالن مربوطه در این زمینه دست مریزاد بگوییم و تاکید 
محسوب  خلق  به  خدمت  مدیریت،  از  گونه  این  که  کنیم 
نمی شود. سوال دوم این است که چرا با وجود قابل پیش 
بینی بودن نیاز به قطعی برق، بازهم مسئوالن مربوطه زمان 
دقیق این اتفاق را به مردم اطالع نمی دهند؟ به قول یکی 
از مجریان صداوسیما ممکن است شخصی دستگاه اکسیژن 
سازش نیاز به برق داشته باشد و یا هزاران استفاده ضروری 
اطالع دهیم که  به مردم  از قطعی  قبل  نیست  بهتر  دیگر، 
برای آن لحظات چاره ای بیندیشند؟ از مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق شمال استان کرمان می خواهیم که در 
این زمینه با اطالع رسانی دقیق، مردم را مطلع سازند.این 
کار ساده ای است، همانگونه که صورتحساب برق برای مردم 

پیامک می شود، درهمان سامانه می توان این موضوع را نیز 
می  حداقل  که  است  ای  ساده  راه  چاره،  این  کرد.  پیامک 
تواند نارضایتی مردم را تا حدی کم کند. اینگونه که بی خبر 
نانوای اهل  این می شود که  نتیجه  مردم را غافلگیر کنیم 
شهرستان انار پس از چندین مرتبه از دست دادن سرمایه 
خود، به نشانه اعتراض و برای نشان دادن خشم خود خمیر 
آن روز را که به دلیل قطعی برق ازبین رفته است، جلوی 
تدبیر  اندکی  این شهرستان پهن می کند.  برق  اداره  درب 
و دوراندیشی می تواند این معضالت را مرتفع سازد و باید 
از هرگونه  با مردم  رفتاری  برسیم که شفافیت  باور  این  به 
مصلحت اندیشی بهتر است. به امید فردایی که در آن اول 

فکر کنیم و سپس انجام!
اینستاگرام  حساب  از  اول  صفحه  در  شده  منتشر  عکس 

پایگاه خبری »صدای انار« برداشت شده است.

ایام  یاد  از  دو خاطره  به ذکر  اینکه  از  قبل  معمول  طبق 
بپردازم به موقعیت کرونا، 16 ماه پس از انتشار آن در جهان 

و ایران می پردازم.
در وضع فعلی این ویروس خیلی خطرناک شده است و به 
اسبی می ماند که افسارش را بریده و چهار نعل به هر طرفی 
که خودش می خواهد انسان را به دنبال خود می کشاند. به 
گونه ای که انسان امید فردایی برای خود نمی بیند و هر روز 
عده بیشتری از انسانهای بی گناه در ایران و جهان قربانی 
ایران  با وجودی که  ناشناخته می شوند  این ویروس هنوز 
هنوز در ابتدای شروع پیک چهارم این مرحله از کرونا است 

متاسفانه تعداد تلفات هر روز سیر صعودی دارد .
ستاد ملّی کرونا خبر داده است همچنان این سیر صعودی 

حداقل تا دو هفته دیگر هم ادامه خواهد داشت به طوریکه 
با نگاهی مختصر به تلفات روزانه این بیماری تا امروز وضع 

وخیم ما را بیشتر عیان می کند.
1 - شنبه، چهارم اردیبهشت، تعداد تلفات 374 نفر

2 - یکشنبه، پنجم اردیبهشت،  تعداد تلفات 454 نفر
3 - دوشنبه، ششم اردیبهشت، تعداد تلفات 496 نفر

4 - سه شنبه، هفتم اردیبهشت، تعداد تلفات 462 نفر
5 - چهارشنبه، هشتم اردیبهشت، تعداد تلفات 434 نفر

6 - پنجشنبه، نهم اردیبهشت، تعداد تلفات 385 نفر
7 - جمعه، دهم اردیبهشت، تعداد تلفات 407 نفر
8 - شنبه، یازده اردیبهشت، تعداد تلفات 332 نفر

9 - یکشنبه، دوازده اردیبهشت، تعداد تلفات 394 نفر
10 - دوشنبه، سیزده اردیبهشت، تعداد تلفات 391 نفر

11 - سه شنبه، چهارده اردیبهشت، تعداد تلفات 344 نفر
12 - چهارشنبه، پانزده اردیبهشت، تعداد تلفات 348 نفر
13 - پنجشنبه، شانزده اردیبهشت، تعداد تلفات 338 نفر

14 - جمعه، هفده اردیبهشت، تعداد تلفات 335 نفر
15 - شنبه، هجده اردیبهشت، تعداد تلفات 283 نفر

متاسفانه این ویروس تا کنون در کشورهای مختلف جهش 
های خطرناکی داشته است و هر چه جهش های آن به ما 
را  ما  تا کنون  تر می شود.  تر می شود خطرناک  نزدیک  
و  برزیل  و  آفریقای جنوبی  در  ویروس  این  های  از جهش 

انگلستان می ترساندند که در همسایگی ما و بیخ گوشمان 
هندوستان جهش های آن با درجات خیلی باالتر و کشنده 
تر شنیده شده است و ما خود را به کری و کوری زده ایم 
که مرگ مال همسایه است. تلفات مرگ و میر این ویروس 
در هندوستان چنان باالست که روزانه از سه هزار نفر هم 

بین  در  کشور  این  بیماران  از  بعضی  حتی  کند.  می  عبور 
راه فوت می کنند و به بیمارستان نمی رسند. وضع چنان 
آدانوم،  تدروس   آقای  است که  در هندوستان وخیم شده 
در  کرونا  شیوع  مورد  در  جهانی  بهداشت  سازمان  رئیس 
هندوستان اعالم خطر کرده و کمک های پزشکی فراوانی را 

از طرف بهداشت جهانی به آن کشور روانه کرده است و از 
کشورهای دیگر هم خواسته که به کمک هندوستان بشتابند 

که جلو شیوع این بیماری را بتوانند در جهان بگیرند.
وزیر  نمکی  سعید  آقای  ایران  در  کرونا  شیوع  مورد  در 
بهداشت گفته است که به تازگی سه مورد بیماری جهش 
کشور  جنوبی  جزایر  از  یکی  در  جنوبی  آفریقای  یافته 
را  آنها  اند  موفق شده  که خوشبختانه  است  مشاهده شده 

شناسایی و قرنطینه کنند.
معاون استانداری بوشهر هم گفته است 5 نفر بیمار تبعه 
کشور هندوستان که مبتال به کرونا هستند در بیمارستان 
های این شهر بستری هستند. با توجه به اینکه کشتی هایی 
لنگر  و دریای عمان  فارس  بنادر خلیج  در  این کشورها  از 
انداخته اند این وظیفه اولیای امور بندری است که نظارت 
بیشتری بر رفت و آمد اتباع این کشورها در بنادر مملکت 
داشته باشند تا اینکه خدای نکرده وضع ایران از این حالت 

که هست وخیم تر نشود.
بیانات آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم مزید 
بر علت شده و جو مملکت را عوض کرده است. امید است 
و کوشش  تمام سعی  اّول  در درجه  امور کشور  اولیای  که 
این بیماری بکار ببرند و بقیه  خود را در ریشه کن کردن 

امور را در مرحله بعدی در حل آن بکوشند.
آمین یا رب العالمین

کیفیت  و  حجم  و  سیری  و  گرسنگی  که  همانطور 
غذای مورد نیاز خود را انتخاب می کنیم؛ برای خبرهای 

منفی هم بهتر است این کار را انجام بدهیم.
 با انتشار خبر قتل فجیع و غیرقابل باور یک کارگردان 
به دست پدر و مادرش در رسانه ها و به دنبال آن سیل 
مطالب و عکس و فیلم درباره این سوژه، دوباره 2 موضوع 

مطرح شده است.
خبر   / حوادث  خبرهای  ها  رسانه  اینکه  اول  موضوع 

فجیع را تا چه میزان باید پوشش بدهند؟
نوع  این  پوشش  هنگام  ها  رسانه  آیا  دوم:  موضوع  و 
فکری   – روانی  آرامش  درباره  مسئولیتی  آیا  خبرها، 

مخاطب برعهده دارند؟
در واکنش به این نوع خبرها آیا باید به توصیه "رولف 
نخوانید"  خبر  "دیگر  کتاب  سوئیسی  نویسنده  دوبلی" 
عمل کرد؟ آیا واقعا باید خبر خواندن و پیگیری رسانه ها 
را کنار گذاشت تا از تاثیرات منفی خبرهای بد و منفی 

غیرمهم رهایی یافت؟
پاسخ را می توان اینگونه در دو گروه رسانه و مخاطب 

ارائه کرد.
روانی  روحی  و  فکری  آرامش  برابر  در  رسانه   1-  
از  نباید  و  تواند  نمی  رسانه  دارد.  مسئولیت  مخاطب، 
دریافت  برای  مخاطب  نااگاهانه  و  غیرارادی  عطش 
از  انبوهی  حجم  و  کند  استفاده  سوء  منفی،  خبرهای 
خبرهای منفی / بد / فجیع را روانه او کند. اکثریت قاطع 
در  و  ندارند  را  خبرها  انتخاب  و  تمیز  قدرت  مخاطبان 

نتیجه آنها به صورت غیرارادی در دام این دسته از خبرها 
می افتند.

رسانه در انتشار خبرهای منفی / فجیع هم باید تناسب 
را حفظ کند.

-2 یکی از ارزش های خبری، خبر منفی است. به این 
معنی که مخاطبان خبرهای منفی را بیشتر از خبرهای 
مورد  خبرها،  از  دسته  این  و  کنند  می  پیگیری  مثبت 

اقبال و توجه بیشتری از مخاطبان هستند. 

در نتیجه، رسانه و به صورت خودکار، در صورت تمرکز 
از  بیشتری کسب می کند.  برخبرهای منفی، مخاطبان 
سوی دیگر هم، اکثر مخاطبان نمی توانند جلوی خود را 
بگیرند و به مصرف گسترده و بی ضابطه خبرهای منفی 
روی می آورند. فرد تشنه ای را در نظر بگیرید که می 
خواهد سیراب شود اما قادر به تشخیص حجم آب مورد 

نیاز خود نیست.
روانی  روحی  آرامش  از  حفاظت  برای  رسانه   3-

مخاطبان معموال دست به اقداماتی می زنند که در رسانه 
به  شود.  می  رعایت  هم  ایران  و  جهان  ای  حرفه  های 
عنوان مثال خودداری از انتشار عکس های دارای صحنه 
های بسیار خشن و نامناسب، هشدار و یاداوری که عکس 
برای  که  است  هایی  بخش  دارای  گزارش،  یا  فیلم  یا 

مخاطبان چندش آور یا خشن یا نامناسب است.
عالوه بر این می توان به این موارد هم اشاره کرد:

- رعایت تناسب میان حجم خبرهای منفی و غیرمنفی 
/ خبرهای فجیع و غیرفجیع

- عدم افراط در انتشار خبرهای منفی / فجیع
- در تنظیم خبرهای منفی دارای محتوای فجیع، از بیان 
جزییات فجیع در تیتر و لید خودداری شود و این بخش ها 
با میان تیتر، در بخش های پایین تر متن خبر قرار بگیرند. 
با این اقدام، می توان به مخاطب اجازه انتخاب داد تا در 

صورت تمایل این بخش ها را مطالعه کند.
خبرهای  حوادث،  نام  به  ای  صفحه  ها،  روزنامه  در   -
یا  انتخاب  امکان  را پوشش می دهد که  و فجیع  منفی 
دوری از این بخش را  برای مخاطب فراهم می کند اما 
این امکان در فضای سایت های خبری، کانال های تلگرام 
انتخاب  بتوان  اگر  و شبکه های اجتماعی فراهم نیست. 
مخاطب را در گزینش این نوع محتواها تقویت کرد اتفاق 
خوبی است. به عنوان مثال نوشتن کلمات هشدار آمیز 
)مثل  است  فجیع  بخش  شامل  خبر،  این  اینکه  درباره 
هشدار قبل پخش فیلم های ترسناک( یا به عنوان مثال 
اجتماعی  کانال و شبکه های  لینک خبر در  از  استفاده 

او  مخاطب،  تمایل  صورت  در  تا  فجیع  خبرهای  برای 
لینک،  روی  بر  محتواها،  از  نوع  این  کردن  دنبال  برای 

کلیک کند.
نکنند  روان مخاطب محافظت  و  روح  از  ها  رسانه  اگر 
و خبرخوانی  رسانه  کامل  طور  به  مخاطب  است  ممکن 

را کنار بگذارد.
-4 راه حل مخاطبان، نه کنار گذاشتن کامل رسانه ها و 
خبرخوانی، بلکه تقویت سواد رسانه ای و چیزی است که می 
توان آن را "رژیم خبری" نامید. همانطور که شما گرسنگی 
و سیری و حجم و کیفیت غذای مورد نیاز خود را تشخیص 
می دهید و انتخاب می کنید؛ درباره انتخاب خبرها و رسانه 

ها نیز همین رویه را باید در پیش گرفت.
یعنی مخاطب باید به این توانایی برسد که خود حجم مورد 
نیاز از اطالعات و خبرها را انتخاب کند و بخواند نه اینکه هر 
مقدار خبر فجیع یا منفی بدون اهمیت و تاثیرگذاری را صرفا 

به دلیل منفی بودن، بدون انتخاب، بخواند.
عالوه براین، انتخاب رسانه یا رسانه هایی  که محتوای 
خبری مناسبتری ارائه می کنند یک اقدام بنیادین است. 
قطعا اگر رسانه ای را دنبال می کنیم که حجم گسترده 
که  است  غیرمهمی  منفی  خبرهای  آن،  خبرهای  از  ای 
بگذاریم  را کنار  ندارد آن رسانه  تاثیری  زندگی مان  در 
اطالعاتی  نیازهای  که  کنیم  انتخاب  را  دیگری  رسانه  و 
مان را بهتر برآورده کند و به آرامش روحی روانی ما نیز 

آسیب نزند.
منبع:عصر ایران

به قلم 
محد تقی راهپیما
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