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مدیرکل میراث فرهنگی استان
 تاکید کرد:

لزوم حضور قوی کرمان 

درحوزه گردشگری سالمت 

فواید تعطیالت آخر هفته
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اطالعیه سازمان غذا و دارو درباره واردات 

کسن  ویال های تک دوز وا

تاکید رئیس دادگستری جیرفت:

صاحبان اصناف در واحد های صنفی 

دوربین نصب کنند

مدیر جهاد کشاورزی انار خبر داد:

اشتغال زایی ۸۸ هزار نفری پسته در انار

دادستان کرمان:

قصور در حفاظت از اراضی

ملی، پای برخی از مدیران 

کرمانی را به دادسرا  باز کرد

کردهاند؛ کرمانیآنراتجربه کهبیشتربانوان گزارش»کرمانامروز«ازآزارهاومزاحمتهایخیابانی،خشونتی

تاثیر مزاحمت های خیابانی بر انفعال اجتماعی بانوان

متن کامل در صفحه سوم

  هرچند که هیچ آمار رسمی دقیقی از حجم و تعداد مزاحمت هایی که زنان کرمانی در خیابان ها با آن مواجه می شوند وجود ندارد، اما نبود این آمار دلیلی بر کتمان ماجرا نیست. 
بیشتر بانوان کرمانی مزاحمت ها و آزارهای خیابانی را در طول زندگی اجتماعی خود با رفتارهای نامناسبی همچون متلک پرانی کوچه بازاری، تنه زنی، بوق زدن های ممتد و... تجربه 
کرده اند. زنان آسیب دیده از این آزارها چنان سرخورده و منفعل می شوند که گهگاه برای مقابله با عواقب آن حضور اجتماعی خود را محدود می کنند و این ضد فرهنگ مسبب یک 

فاجعه اجتماعی است و....

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

گرفته شود: کسینه نشده در نظر  که قرار است برای افراد وا گزارش »کرمان امروز« از محدودیت هایی 

هزینه های امتناع از 
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  به زودی استفاده از تمامی خدمات عمومی 

و صدور بلیت و امکان سفر وابسته به صدور
کسیناسیون خواهد بود کارت وا

مردم کرمان  25 سال است 

که واقعیت را در »کرمان امروز« می خوانند

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد اجرای عملیات 
فونداسیون اسکلت فلزی سوله به ابعاد 30 × 21 جمعا 
به مساحت 630 مترمربع جهت انبار کارتن و شانه تخم 
مرغ مزرعه شماره 3 واقع در کیلومتر 3 منطقه بهرامجرد 
به نگار را براساس شرح و مشخصات مندرج در اسناد 

مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
از عالقمندان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد 
شرکت  اداری  اموری  به   1400/07/14 تاریخ  تا  مناقصه 
کوچه 27  نبش   - امام خمینی  خیابان  کرمان  در  واقع 

مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 32225686

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مناقصه 

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

»در مقاطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس برای تصدی 
شغل بانکدار و بانکیار )تحویلدار(«

متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و 
ثبت نام در آزمون استخدامی، حداکثر تا تاریخ 1400/07/12 

به سایت اینترنتی بانک صادرات ایران به نشانی
 www.bsi.ir  مراجعه کنند.

توجه: مهلت تعیین شده قابل تمدید نمی باشد.

آگهی دعوت به همکاری 
بانک صادرات ایران
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اخبار استان

امسال،  ماهه  شش  طی  گفت:  کرمان  دادستان 
یک مدیرکل و تعدادی از مدیران کرمانی به دلیل 
قصور در حفاظت از اراضی ملی به دادسرا احضار 

شدند.
کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  ساالری«  »دادخدا 
در راستای اجرای دستورات و تاکیدات رییس قوه 
و  زمین خواری  با  مبارزه جدی  بر  مبنی  قضاییه 
حفاظت و صیانت از انفال و بیت المال با اقدامات 

بیت  حقوق  حفظ  شورای  در  جهادی  و  انقالبی 
المال در پنج ماهه سال جاری حدود ۴۶۲ هکتار 
ید  از  کرمان  استان  در  دولتی  و  ملی  اراضی  از 
اعاده  المال  بیت  به  و  خارج  غیرقانونی  متصرفان 

شده است.
عمومی  روابط  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
کرد:  عنوان  وی  کرمان،  استان  دادگستری 
از  تعدادی  و  کل  مدیران  از  یکی  علیه  همچنین 

مدیران که با اهمال، قصور و در برخی موارد تعمد 
و عدم حفاظت و صیانت از اراضی موجبات تصرف 
غیرقانونی اراضی را فراهم نموده بودند، به عنوان 
پرونده  و  گرفته  اعالم جرم صورت  العموم  مدعی 

آنها در دست رسیدگی است.
در  فقط  نمونه  عنوان  به  شد:  یادآور  ساالری 
دادستانی  قاطع  اقدامات  با  شهربابک  شهرستان 
این شهرستان در ۵ ماهه امسال قریب ۴۰ هکتار از 

اراضی ملی به بیت المال برگشت و علیه مدیرانی 
که با ترک فعل و عدم انجام وظیفه و تکلیف خود 
در نگهداری و حفاظت این اراضی قصور داشته اند، 

نیز اعالم جرم صورت گرفته است.
دادستان کرمان گفت: طی پنج ماهه امسال ۳۳۱ 
مورد اعالم جرم و تشکیل پرونده علیه افرادی که 
دولتی  و  ملی  اراضی  غیرقانونی  تصرف  به  اقدام 

نموده اند، صورت گرفته است

مدیر جهاد کشاورزی گفت: در طول برداشت پسته، روزانه ۸۸ هزار نفر 
در انار مشغول به کار هستند.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
عباس مهران، مدیر جهاد کشاورزی انار در بازدید از کارگاه ضبط پسته در 
شهرستان انار گفت: چند روزی  برداشت پسته از سطح  ۲۰ هزار هکتار 

از باغات شهرستان انار شروع شده است.

ماه  تیر  و  باالی ۴۰ درجه خرداد  و دمای  دما  نوسانات  اینکه  بیان  با  او 
پارسال و تامین نیاز گرمایشی، باعث خسارت به محصول پسته شهرستان 
انار شد، افزود: پیش بینی می شود امسال حدود ۷ هزار تن پسته برداشت 

شود. 
برداشت  در طول  گفت:  بازدید  این  در  هم   انار  فرماندار  زهرودی،  علی 
تست  و  اجتماعی  گذاری  فاصله  بهداشتی،  مسائل  کامل  رعایت  پسته، 

ویروس کرونا از کارگران به عمل آمده است.
او افزود: امسال هم کارگرانی که از شهر های مختلف آمده اند در بیرون 

شهر اسکان داده شده اند. 
کشاورزان هم از سرمازدگی و نوسانات دمایی که  باعث خسارت فراوان 
به محصول پسته امسال شده است، احساس نارضایتی کرده و خواستار 

اعطای تسهیالت با سود کم بهره شدند

استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
کرمان گفت: درآمد گردشگری سالمت ۷ تا ۱۰ هزار دالر است 
این در حالی است که آورده گردشگری زیارتی حدود ۱۰۰۰ دالر 

است.
شرکت  گردشگری،  هفته  از  روز  دومین  در  فعالی«  »فریدون 
خدمات گردشگری و مسافرتی نقش لوتوس پارسیان که در سال 
گذشته مجوز تاسیس شعبه کرمان آن را اخذ کرده، افتتاح کرد.

وی در این مراسم گفت: استان کرمان نیازمند است که شرکت 
های قوی و معتبر در حوزه خدمات گردشگری را برای سرمایه 

گذاری جذب کند.
کرمان  استان  در  دفتر خدمات گردشگری  از وجود ۱۳۷  فعالی 
خبر داد و بیان کرد: قبل از شیوع کرونا تصمیم داشتیم که ۱۵ 
دفتر خدماتی که در استان فعال نیستند را لغو لوح کنیم و ۱۵ 

دفتر خدماتی قوی دیگر جایگزین آنها کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
ادامه داد: متاسفانه اپیدمی کرونا تاثیر منفی بر حوزه گردشگری 
صنعت  این  رونق  شاهد  نزدیک  آینده  در  امیدواریم  و  گذاشت 

باشیم. وی گردشگری سالمت را یک پتاسیل بسیار خوب دانست 
و بیان کرد: با توجه به ظرفیت ها و موقعیت جغرافیایی استان، 
کرمان می تواند با برنامه ریزی در این حوزه قوی ورود پیدا کند.

فعالی افزود: درآمد گردشگری سالمت ۷ تا ۱۰ هزار دالر است 
این در حالی است که آورده گردشگری زیارتی حدود ۱۰۰۰ دالر 
فقط  نباید  کرمان  استان  خدماتی  دفاتر  کرد:  تاکید  وی  است. 
فرستنده مسافر باشند و این دفاتر باید شرایط حضور گردشگران 

به استان کرمان را فراهم کنند.
نقش  گردشگری  و  مسافرتی  خدمات  شرکت  ایسنا،  گزارش  به 
لوتوس پارسیان با هدف ارائه خدمات متمایز در زمینه گردشگری 
ارائه  به  شرکت  این  و  گذاشته  بزرگ  صنعت  این  عرصه  به  پا 
و   سالمت  گردشگری  خدمات  ارائه   ،VIP مسافرتی  خدمات 
IPD، سرمایه گذاری در زمینه مرمت و احیا بناهای تاریخی با 

هدف ایجاد هتل های سنتی را انجام می دهد.

ستایی با بیان اینکه یکی از نقاطی که سرقت های خرد صورت 
در  دوربین  نصب  بر  است،  بازار  و  جیرفت  شهر  مرکز  می گیرد، 

واحد های صنفی تاکید کرد.
در  جیرفت  شهرستان  دادگستری  رئیس  مختاری،  ستایی  اصغر 
جیرفت،  شهرستان  کالنتری  ۱۱  از  نشده  اعالم  پیش  از  بازدید 
اوراق و پرونده ها و وضعیت بازداشتگاه این کالنتری را بررسی و 
سوابق و پرونده های افراد بازداشت شده را در محل کالنتری مورد 

بررسی قرار داد.
او در جریان این بازدید با توصیه به فرمانده کالنتری یاد شده از 
وی خواست دعاوی را تا جایی که ممکن است و حق کسی در 
خطر نباشد، به مصالحه بکشاند و از تشکیل پرونده های قضایی 

جلوگیری کند.
این مطلب که مصلحین و حکمین،  به  با اشاره  ستایی مختاری 
ظرفیت بسیار خوبی برای مصالحه بین مردم هستند، بیان کرد: 
با استفاده از ظرفیت بزرگان و  طرح مصلحین و حکمین قرآنی 

کاهش  با هدف  دادگاه ها  در  دعوی  از طرح  قبل  ریش سفیدان 
دعاوی، افزایش صلح و سازش و کاهش آسیب در حال اجرا است.

او با بیان اینکه زحمات و خدمات نیروی انتظامی در ارائه خدمات 
تصریح  است،  قدردانی  قابل  جیرفت  شریف  مردم  به  وقفه  بی 
کرد: باید با جدیت و اهتمام، عرصه را بر متخلفان قانون و افراد 
هنجارگریز تنگ کرد و نگذاشت این شخص احساس امنیت خاطر 
و آسودگی کند و باید بداند که پلیس همواره بر این امر اشرف 

دارد.
رییس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری جیرفت بر نصب 
ادامه  و  تاکید کرد  واحد های صنفی  اصناف در  از سوی  دوربین 
داد: یکی از نقاطی که سرقت های خرد بیشتر صورت می گیرد، در 
مرکز شهر و بازار است، بنابراین می بایست در این مناطق اقدام به 
نصب دوربین شود و از کسبه و بازاریان برای نصب دوربین های 

مدار بسته استفاده شود.
تجمیع  مکان های  و  آلوده  محل های  منطقه،  پاکسازی  بر  او 

معتادان تاکید کرد و گفت: بدین منظور باید با خریداران مواد 
مخدر نیز برخورد شده و امنیت مناطق حاشیه نشین شهرستان 

نیز ارتقا یابد.
در ادامه این بازدید سروان آزاد آور، رئیس کالنتری ۱۱ جیرفت 
از  یکی  و  جیرفت  کالنتری  قدیمی ترین  کالنتری،  این  گفت: 
پرکارترین کالنتری های سطح شهر است که در مرکز شهرستان 
قرار گرفته است و شکایات و ناهنجاری های سطح شهر بیشتر در 
کالنتری ۱۱ مطرح می شود؛ چرا که بازار و کلیه پارک ها و مراکز 

درمانی در حوزه کالنتری ۱۱ هستند. 
او گفت: در اسرع وقت، گزارش جامع و تحلیلی از جرائم ارتکابی 
در حوزه استحفاظی و بستر های ممکن وقوع، شکل گیری جرائم 
مجرمین  رصد  برای   ۱۱ کالنتری  برنامه های  و  پیشنهادات  و 
امنیت،  ارتقای  بزهکاران،  برای  محیط  سازی  ناامن  حرفه ای، 
شورای  به  ارتکابی  جرائم  آمار  تقلیل  و  رضایتمندی  افزایش 

پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ارائه خواهد شد.

دادستان کرمان

قصور در حفاظت از اراضی ملی، پای برخی از مدیران کرمانی را به دادسرا  باز کرد

مدیر جهاد کشاورزی انار خبر داد:

اشتغال زایی ۸۸ هزار نفری پسته در انار

مدیرکل میراث فرهنگی استان تاکید کرد:

لزوم حضور قوی کرمان درحوزه گردشگری سالمت 

تاکید رئیس دادگستری جیرفت:

صاحبان اصناف در واحد های صنفی دوربین نصب کنند

مدیرکل حفاظت محیط 

زیست استان خبر داد :

هزینه کرد شش میلیارد ریالی برای 

بهسازی موزه حیات وحش کرمان
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت: موزه  حیات وحش 
کرمان از محل اعتبارات صندوق ملی محیط زیست تعمیر، بهسازی و 

به روز رسانی می شود.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
مرجان شاکری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با اشاره به 
تسریع عملیات اجرایی مرمت و تعمیر فضای فیزیکی موزه نوع زیستی و 
تاریخ طبیعی استان کرمان گفت: این موزه از قدیمی ترین و کامل ترین 

موزه های حیات وحش کشور به شمار می آید.
شاکری عنوان کرد: موزه کرمان در سال ۱۳۷۹ و با حداقل ها افتتاح 
شده است و در حال حاضر با حدود ۴۰۰ گونه زیستی منحصر به فرد 

از مناطق مختلف استان کرمان در حال بهسازی و به روز رسانی است.
محیط  مدیرکل حفاظت  مستمر  پیگیری های  با  فوق  عملیات  اجرای 
زیست استان کرمان و با جذب مبلغی افزون بر ۶ میلیارد ریال از محل 
با دستور مساعد رییس  اعتباری صندوق ملی محیط زیست کشور و 

سازمان حفاظت محیط زیست کشور در حال انجام است

به همت اورژانس رفسنجان:

مادر باردار نوزاد خود را

 در منزل به دنیا آورد
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی رفسنجان گفت: به 
همت اورژانس رفسنجان، مادر باردار، نوزاد دختر خود را در منزل به 

دنیا آورد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
محمدرضا حسینی زینلی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی شهرستان رفسنجان گفت: در ساعت ۲۳ و ۴۰ دقیقه دوشنبه 
۵ مهر ۱۴۰۰، طی تماس با مرکز فوریت های پزشکی رفسنجان، مبنی 
بر نیاز اورژانسی مادر باردار به اقدامات درمانی بدون فوت وقت، یک 
دستگاه آمبوالنس از پایگاه دوم شهری اورژانس رفسنجان به محل اعزام 

شد.
داشت،  زایمان  بودن  نزدیک  از  نشان  که  عالئم  به  توجه  با  افزود:  او 

اقدامات درمانی با کمک کارکنان اورژانس در منزل انجام شد.
زینلی با بیان اینکه مادر باردرار، نوزاد دختر خود را در سالمتی کامل در 
منزل به دنیا آورد، تصریح کرد: کارکنان اورژانس، مادر و نوزاد را برای 

تکمیل مراحل درمان به مرکز درمانی منتقل کردند.

اهدای 

خون سالم 

اهدای 

زندگی

بدین وسیله به اطالع میرساند پروانه مسئول فنی و بهره برداری مرکز درمان 
سو مصرف مواد آفتاب متعلق به خانم دکتر محبوبه افضلی فرزند علی به شماره 

شناسنامه ۱۴۵۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

بدین وسیله اعالم می شود کارت تردد فرودگاه کرمان به نام 
کسری رحمتیان به شماره کارت ۲۹۸۱۰۸۵۸۵۹ مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی 

مفقودی 

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذاران بخش خصوصی برای مشارکت
در ساخت ، تکمیل و تجهیز طرح های ورزشی اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان

» اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان مطابق با تبصره ۱۰ ماده )۲( دستور العمل ماده ۲۷ قانون الحاق )۲( در نظر دارد ساخت و بهره برداری پروژه های ذیل را در شهرستانهای سطح 
استان کرمان به سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان واجد صالحیت بخش خصوصی طبق ضوابط و بخشنامه های صادره به روشهای B.O.T   ،  B.O.L.T   و ... واگذار نماید« 

لذا از تمامی اشــخاص حقیقی و حقوقی متقاضی در این خصوص دعوت بعمل می آید جهت اطالع از چگونگی شــرایط واگذاری به دبیرخانه ماده ۲۷ این اداره کل به آدرس 
کرمان بلوار جمهوری اسالمی ، بعد از سه راه هوانیروز مراجعه نمایند و در صورت تمایل درخواست خود را تا پایان وقت اداری۱۴۰۰/۰۷/۲۱ به دبیرخانه این اداره کل تحویل 

و رسید دریافت نمایند تلفن تماس جهت اطالعات بیشتر ۳۲۸۲۰۹۷۷ گروه نظارت بر اماکن ورزشی می باشد. ۲۵۳۲م/الف
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان

 

 

 برای مشارکت بخش خصوصی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذاران

 در ساخت ، تکمیل و تجهیز طرح های ورزشی اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان

برداری پروژه های ذیل را در در نظر دارد ساخت و بهره ( 2قاون الحاق ) 27( دستور العمل ماده 2ماده ) 10اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان مطابق با تبصره » 
،     B.O.Tبه سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان واجد صالحیت بخش خصوصی طبق ضوابط و بخشنامه های صادره به روشهای  سطح استان کرمان شهرستانهای
B.O.L.T   و ... واگذار نماید » 

فراخوان  عنوان پروژه ردیف
 متراژ محل شماره

 مترمربع
شده به هزینه پیشنهاد 

 میلیون ریال

1 
چمن مصنوعی  ـ پیست دومیدانی ـ سکوی 

تماشاچی ـ برج نور و ساختمان جنبی استادیوم 
 وهبنانک

 115000 12000 وهبنانشهرستان ک 2

تکمیل چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای  2
 3500 1125 نرماشیر  شهرستان 2 خیرآباد شهرستان نرماشیر

قاسم  تکمیل چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای 3
 آباد 

 3500 1125 نرماشیر ناشهرست 2

ده تکمیل چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای  4
 وسط

 3500 1125 رماشیرن شهرستان 2

 110000 8/1268 قلعه گنج شهرستان 2 احداث سالن ورزشی رمشک شهرستان قلعه گنج 5
بردسیرتکمیل سالن ورزشی نارپ شهرستان  6 8/1268 شهرستان بردسیر 2   100000 
8/1268 شهرستان بردسیر 2 تکمیل سالن ورزشی شیرینک بردسیر 7  100000 
 30000 330 شهرستان کهنوج 2 احداث زورخانه کهنوج 8

 

این اداره کل  27به دبیرخانه ماده  شرایط واگذاریلذا از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی در این خصوص دعوت بعمل می آید جهت اطالع از چگونگی 
به دبیرخانه  21/07/1400به آدرس کرمان بلوار جمهوری اسالمی ، بعد از سه راه هوانیروز مراجعه نمایند و در صورت تمایل درخواست خود را تا پایان وقت اداری

 می باشد. گروه نظارت بر اماکن ورزشی 32820977ابن اداره کل تحویل و رسید دریافت نمایند تلفن تماس جهت اطالعات بیشتر 

 روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان
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اطالعیه سازمان غذا و دارو درباره واردات ویال های تک دوز واکسن 

با این راهکار ساده از گسترش کرونا به ریه ها جلوگیری کنید

یک خبر بد در مورد موج ششم کرونا

واکسن  تک دوز  ویال های  اخیر  واردات  درباره  دارو  و  غذا  سازمان 
سینوفارم اطالعیه ای منتشر کرد.

 به گزارش همشهری آنالین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سازمان 
غذا و دارو در اطالعیه ای اعالم  کرد: واکسن های قبلی حاوی ویال های ۶ 
دوز، ۱۰ دوز یا ۲ دوز بودند و این سری اخیر ویال تک دوز است و حتما 

باید دوز دوم آن نیز تزریق شود.
سازمان غذا و دارو در این اطالعیه اعالم کرده است: واکسن تک دوز 
مورد اشاره در اخبار، به معنای آنچه مانند واکسن جانسون اند جانسون و 
اسپوتنیک الیت که نیاز به یک دوز تزریق دارند نبوده و در انتقال مطلب 

اشتباه رخ داده است.

تک  واکسن  سینوفارم،  واکسن  است:  شده  تاکید  اطالعیه  این  در 
و  شود  تزریق  هم  آن  دوم  دوز  دوره،  یک  از  بعد  باید  بلکه  نبوده  دوز 
قبلی  سینوفارم  واکسن های  همان  مانند  هم  اخیر  وارداتی  واکسن های 
که برای بزرگسال استفاده می شد می باشد و دارای همان خصوصیات و 

برند هستند

محققان برزیلی می گویند، آب نمک روند گسترش کرونا را در ریه ها ُکند 
می کند. به گزارش سالم نو به نقل از مهر،  نوشت: محققان گزارش می دهند که 

محلول آب نمک ممکن است به توقف عملکرد کروناویروس کمک کند.
از  کند،  جلوگیری  ویروس  تکثیر  از  نمی تواند  نمک  که  آنجائی  از  حال  این  با 
نمی دهد.  ارائه  را   ۱۹ کووید  درمان  یا  عفونت  برابر  در  کامل  محافظت  رو  این 
از دانشگاه سائوپائولو برزیل، می گوید:  "کریستیان گازو«، سرپرست تیم تحقیق 
»این یک راه حل واحد نیست و باید در چند روز اول پس از ابتالء به عفونت مورد 

استفاده قرار گیرد."
آزمایش  در  )سالین(  درصد   ۱.۱ سدیم  کلرید  نمکی  محلول  مطالعه،  این  در 

سلول های ریه آلوده در آزمایشگاه، تکثیر ویروس را تا ۸۸ درصد کاهش داد.
وی در ادامه می افزاید: »کاهش تکثیر ویروس به معنای کاهش شدت بیماری و 
پاسخ التهابی است. کووید ۱۹ یک بیماری پیچیده است که شامل مرحله تکثیر 
ویروسی است که سالین می تواند آن را درمان کند و سپس وارد مرحله التهاب 

سیستمیک که بسیار گسترده تر است، می شود."

به گفته گازو، »این مرحله دوم می تواند شدید باشد و منجر به عوارض متعددی 
در اندام های مختلف شود."

محققان می گویند اگر این راهکار در آزمایشات بالینی مؤثر واقع شود، می تواند 
به توسعه روش های جدیدی برای پیشگیری یا درمان کووید ۱۹ منجر شود.

به گفته محققان، در حال حاضر این دارو برای پیشگیری از سایر بیماری های 
تنفسی استفاده می شود و می تواند با کاهش بار ویروسی شدت کووید ۱۹ را به 

حداقل برساند.

 استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: نمی توان 
که  موضوع  این  مورد  اما  کرد،  پیش بینی  را  ششم  پیک  وقوع  دقیق  زمان 
احتماال با پیک دیگری مواجه هستیم تردید بسیار کمی وجود دارد و تقریبا 

می توان انتظار داشت که موج ششم کرونا را در کشور داشته باشیم.
رییسی  علیرضا  پیش  چندی   ، میزان  از  نقل  به  اقتصادنیوز  گزارش  به 
و  داد  خبر  ماه  آبان  در  پیک ششم  وقوع  احتمال  از  کرونا  ستاد  سخنگوی 
گفت: اگر بتوانیم درصد  واکسیناسیون را در کشور باال تر ببریم و حدود ۷۰ 

تا ۷۵ درصد  جامعه را واکسینه کنیم با خیال راحت تر می توانیم به مقابله با 
پیک ششم برویم و در این صورت ممکن است خیز ابتال افزایش پیدا کند اما 

آمار مرگ  ومیر بسیار پایین است.
 مسعود یونسیان، متخصص اپیدمیولوژی در گفت وگو با میزان در خصوص 
احتمال وقوع پیک ششم در پاییز توضیح داد: نمی توان زمان دقیق وقوع پیک 
ششم را پیش بینی کرد، اما در مورد این موضوع که احتماال با پیک دیگری 
مواجه هستیم، تردید بسیار کمی وجود دارد و تقریبا می توان انتظار داشت 

که موج ششم کرونا را در کشور  داشته باشیم.
به  اشاره  ضمن  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  اپیدمیولوژی  استاد 
اینکه با این سرعت واکسیناسیون که در حال حاضر در کشور داریم به نظر 
می رسد، پیک بعدی مجموعه ای از ابتال های خفیف تا متوسط باشد، اظهار 
کرد: به امید خدا اگر همین روند واکسیناسیون طی هفته آینده هم ادامه 
پیدا کند، انتظار نداریم که در موج ششم آمار بستری و مرگ ومیر بسیاری 

داشته باشیم.

گزارش»کرمانامروز«ازآزارهاومزاحمتهایخیابانی،خشونتیکهبیشتربانوانکرمانیآنراتجربهکردهاند؛

تاثیر مزاحمت های خیابانی بر انفعال اجتماعی بانوان

گزارش: عهدیه وفا

اشاره:
دختر جوان در حالی که سعی می کرد قدم های خود 
را تند کند تا از پسری که او را تعقیب و سعی می کرد 
با او حرف بزند، دور شود اما هر چه سریع تر قدم بر می 
می  بر  تندتر  و  رابلندتر  هایش  گام  هم  پسر  آن  داشت 
زبان  بر  ناسزا  چند  بود  شده  مستاصل  که  دختر  داشت. 
راند و خود را سریع  به ایستگاه اتوبوس رساند و  در کنار 
چند زن میانسال خود را جای داد تا شاید از شر مزاحمت 

پسر راحت شود.
آن سوی تر و بر سر چهارراه زنی که در خودرو و پشت 
فرمان بود کمی شیشه ماشین را پایین داد تا نسیم کمی 
داخل خودرو بوزد اما به محض پایین دادن شیشه جوان 
و  داشت  نگه  جوان  زن  خودروی  با  موازی  موتورسواری 
جمالتی متلک گونه بر زبان آورد که زن جوان باز شیشه 
خودرو را  باال داد تا شاید از دست جوان متلک گو، راحت 

شود. 
قانوندربرابرمزاحمتهایخیابانی

های  مزاحمت  مورد  ها  ده  از  ای  نمونه  مورد  دو  این 
طول  در  را  آن  کرمانی  بانوان  بیشتر  که  است  خیابانی 
همچون  نامناسبی  رفتارهای  با  خود  اجتماعی  زندگی 
متلک پرانی کوچه بازاری، تنه زنی، بوق زدن های ممتد 
و... تجربه کرده اند. رفتارهای ناشایستی که حیثیت بانوان 
که  آنهاست  به  احترامی  بی  نوعی  و  داده  قرار  هدف  را 

تبعات بسیار بدی نیز به دنبال دارد.
ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسالمی می گوید: هر کس در 
اماکن عمومی یا معابر، معترض یا مزاحم بانوان و کودکان 
شئون  و  عرف  مخالف  حرکات  و  رکیک  الفاظ  با  شده  
اجتماعی به حیثیت آنان توهین نماید، به حبس از دو تا ۶ 

ماه و تا ۷4 ضربه شالق محکوم خواهد شد.
نبودآماررسمی

تعداد  و  حجم  از  دقیقی  رسمی  آمار  هیچ  که  چند  هر 
مزاحمت هایی که زنان کرمانی در خیابان ها با آن مواجه 
بر کتمان  آمار دلیلی  این  نبود  اما  ندارد  می شوند وجود 
ایران  در  دانشگاهی  تحقیق  یک  نتایج  نیست.  ماجرا  این 
متلک  مقابل  ایرانی در  زنان  مشخص کرد که ۶۲ درصد 
های زننده سکوت می کنند و بیش از ۶۰ درصد از زنان 
سابقه نوعی تعرض کالمی را داشته اند که شامل نگاه های 
معنادار و متلک های زننده است. اما ریشه مزاحمت های 

خیابانی در چیست و چرا اینگونه مزاحمت ها و آزارها رخ 
می دهد؟

فقرفرهنگی
جامعه شناسان در این  باره می گویند: برخی از مزاحمین 
به نوامیس مردم دارای فقر فرهنگی هستند و برخی دیگر 
برخی  است  ممکن  و حتی  نابلدند  را  اجتماعی  آداب  نیز 
افراد از یک محیط کوچک تر به محیط بزرگ تری نقل 
خود  حق  را  رفتارهایی  چنین  بروز  بنابراین  کرده  مکان 

می دانند.
البته نباید از نقش دیدگاه غلطی که از گذشته در این 
زمینه وجود داشته و هجمه های غربی در سال های اخیر 
که به نگاه ابزاری و جنسی به زنان دامن می زند، گذشت. 
خودشان  به  افراد  که  شود  می  این  به  منجر  نگرش  این 

اجازه دهند کرامت انسانی زنان را نادیده بگیرند و جایگاه 
آنان را خدشه دار کنند.

سرخوردگیزنان
از دیدگاه روان شناختی و جامعه شناختی، زنان آسیب 
شوند  می  منفعل  و  سرخورده  چنان  آزارها  این  از  دیده 
که گاه برای مقابله  با عواقب آن حضور اجتماعی خود را 

محدود می کنند.
های  زیان  زنان  روانی  امنیت  کاهش  زمینه  این  در 
مستقیمی به جامعه وارد می کند. از آن جایی که اگر زنان 
در اجتماع احساس عدم امنیت کنند به طور مستقیم در 
کارایی و امنیت روانی و رضایت شغلی آنان تاثیر خواهد 
از افت توانمندی های  گذاشت. بنابراین  برای جلوگیری 
زنان باید با این آسیب اجتماعی به طور جدی و با شدت 

مقابله کرد.
به باور جامعه شناسان، آزارهای خیابانی نه تنها موجب 
زنان  عاطفی  و  و جراحت شخصیتی  روان  و  روح  تضییع 
مخاطره  به  نیز  را  آنان  اجتماعی  امنیت  بلکه  شود  می 
می اندازد. آزارهایی که باید دلیل آن را در ضعف تربیت 
خانوادگی، دوری از ارزش های دینی و فرهنگی، ضعف در 
روابط اجتماعی و عاطفی، درک نکردن موقعیت و موضع 

مهم زنان در جامعه جستجو کرد.  
توصیههاييبهمنظورپیشگیريونحوهبرخورد

بامزاحمتهايخیاباني
خیاباني،  مزاحمان  با  ویژه  هاي  برخورد  کنار  در  پلیس 
توصیه هایي نیز به بانوان و سایر شهروندان ارائه مي کند 
تا با به کاربستن این توصیه ها از بروز مزاحمت هاي خیاباني 
کمي کاسته شده و یا براي برخورد و مجازات این دسته از 
افراد با پلیس همکاري کنند. پلیس توجه همه شهروندان 

را به مسایل زیر جلب مي کند:
۱ - با حفظ وقار و متانت خود در معابر و اماکن عمومي 
را مایوس  از عزت نفس مزاحمین خیاباني  برخورداري  و 

نمایند.
از افشاء نمودن اسرار خود به دوستاني که اعتماد   - ۲

کافي به آنان ندارید، جدا بپرهیزید.
۳ - نحوه برخورد دوست همراه شما در خیابان مي تواند 
فرصت  سوي  از  نیز  شما  خود  براي  مزاحمت  ایجاد  در 
طلبان موثر باشد . بنابراین در انتخاب دوستان خود بیشتر 

دقت نمایئد.
4 - پوشیدن برخي از لباس ها و استفاده از برخي از عطر 
هاي تند، پیامدهاي سوئي به دنبال دارد که مزاحمت هاي 

خیاباني از مهمترین آنهاست.
۵ - بزهکاران مزاحم منتظر دریافت پاسخ هستند . چه 
این پاسخ کلمه اي محبت آمیز باشد و چه کلمه اي توهین 

آمیز. درمقابل مزاحمت هاي احتمالي فقط سکوت کنید.
جدا  تنهایي  به  پرخطر  و  خلوت  معابر  در  تردد  از   -  ۶

بپرهیزید.
نقلیه  وسایل  از  شهري  ترددهاي  در  االمکان  حتي   ۷-

عمومي استفاده کنید.
-۸ در برابر مزاحمت بزهکاران صبور باشید و از درگیري 
بعدي آن  تا مورد مزاحمت هاي  بپرهیزید  آنان  با  لفظي 

واقع نشوید.
-۹ از سرکار گذاشتن مزاحمین یا خندیدن به آنان جدا 

بپرهیزید.
با   ‘ خیاباني  هاي  مزاحمت  با  مواجهه  هنگام  در   -  ۱۰

خانواده و اولیاء مدرسه خود مشورت کنید .
با  خیاباني  مزاحمین  مورد  در  را  خود  گزارشات   -  ۱۱

پلیس ۱۱۰ مطرح نمائید.

زنان  که  مزاحمت هایی  تعداد  و  حجم  از  دقیقی  رسمی  آمار  هیچ  که  هرچند   
کرمانی در خیابان ها با آن مواجه می شوند وجود ندارد، اما نبود این آمار دلیلی بر 
کتمان ماجرا نیست. بیشتر بانوان کرمانی مزاحمت ها و آزارهای خیابانی را در طول 
زندگی اجتماعی خود با رفتارهای نامناسبی همچون متلک پرانی کوچه بازاری، تنه 
زنی، بوق زدن های ممتد و... تجربه کرده اند. زنان آسیب دیده از این آزارها چنان 
سرخورده و منفعل می شوند که گهگاه برای مقابله با عواقب آن حضور اجتماعی 

خود را محدود می کنند و این ضد فرهنگ مسبب یک فاجعه اجتماعی است و....

یادداشت: 
ای قاصدک 

زنده تر 
از دست مسیحا...

فرد  که  افتد  می  اتفاق  زمانی  آل  ایده  زندگی  یک 
مدیریت  خوبی  به  را  خود  های  کاستی  و  استعدادها 
کرده و با وجود همه ی آنها شخصیت سالمی داشته 
از هیچ جای زندگی اش  نواقص  به طوری که  باشد 
سرکشی  و  غرور  ی  مایه  استعدادها  و  نزده  بیرون 
و  مثبت  های  عملکرد  میان  ناهماهنگی  نباشد.  اش 
به متالشی شدن شخصیت می  نهایت منجر  منفی در 
شود. شخصیت هر فرد با شخصیت اجتماع و خانواده 
شباهت های خاصی داشته و اگر رهبر یک خانواده یا 
اجتماع نتواند مثبت و منفی ها را در کنار یکدیگر به 
خوبی مدیریت کند و یا اینکه بخواهد با صرف هزینه 
های گزاف مواردی را حذف کند بی شک مدیریتش 
قابل تحسین نخواهد بود و دیر یا زود شکست خواهد 
که  اجتماعی  و  شخصیت  رفته  رفته  که  چرا  خورد 
و  خورده  شکست  برخورد  این  با  اوست  امر  تحت 
چهره ای زشت از خود بر جا خواهد گذاشت. آنچه 
را که ما دوست نداریم و برخالف میل ماست منجر به 
نابودی و شکست نیست بلکه باید راه بهره برداری از 
آن را پیدا کرد. متاسفانه حکومت ها از این قابلیت به 
شکل منفی استفاده کرده چنانچه قاچاق های بزرگ 
شوند.  می  محسوب  درآمد  نوعی  ها  حکومت  برای 
به  بابت  این  از  با گرفتن جریمه های سنگین  چنانچه 
امور خود سر و سامان می دهند ما بدون در نظر گرفتن 
خبر حکومت ها انسان قادر خواهد بود که با همه ی 
کم و کاستی ها یک زندگی زیبا بسازد و به نمایش 

بگذارد.
زندگی  آبروی  ها  منفی  و  مثبت  شدن  هماهنگ  با 
ساخته می شود ولی نزاع مکرر منجر به از هم پاشیدن 
در  هم  ها  مدیریت  گردد.  می  اجتماع  و  شخصیت 
تمام  و  داشته  اهمیت  اجتماع  در  هم  و  شخصیت 
گیرد  می  سرچشمه  آن  از  ها  شکست  و  ها  پیروزی 
البته که مدیر شخصیت خود فرد است و نباید و نمی 
مدیر  ولی  کرد  جدا  خود  از  را  مسئولیت  این  توان 
ظرافت  دارد  بیشتری  مسئولیت  که  همانگونه  اجتماع 
های بیشتری نیز داشته و گاهی نیز قابل تعویض است. 
مدیر اجتماع باید بداند که با منهدم کردن یکباره قشر 
و  رسانده  ساحل  به  را  اجتماع  لنگر  تواند  نمی  منفی 
زندگی  به  جسمی  و  روحی  سالمت  در  را  ها  انسان 
برای داشتن آرامش الزم است که  عالقمند گرداند. 

کمبودهایمان را قبول داشته و از آنها غول نسازیم.
در راه وفا راهنما تا لب فردا 

ای قاصدک زنده تر از دست مسیحا 
ای بهتر از این زندگی و هر چه که دارم 

برگرد و مرا باز به هر سیب ببخشا

به قلم
مهناز سعید

مالیات در انتظار
 ۲۱ میلیون خانواده

را  خود  سکونتی  اطالعات  خانواده،  میلیون   ۲۱ از  بیش 
ثبت نکرده اند.

که  آنطور  ایسنا،  از  نقل  به  اقتصاد  دنیای  گزارش  به 
اطالعات  می گویند  شهرسازی  و  راه  وزارت  مسئوالن 
اسکان  و  امالک  سامانه  در  خانوار  میلیون   ۲۶ هویتی 
وجود دارد که تا کنون 4.۵ میلیون نفر در سامانه ثبت نام 
کرده اند و سایر افراد اگر نسبت به درج اطالعات سکونتی 
اقدام نکنند واحد آنها به عنوان خانه خالی تلقی و مشمول 

مالیات می شود.
به گزارش ایسنا، اطالعات هویتی ۲۶ میلیون خانوار در 
مهرماه  پایان  تا  که  دارد  وجود  اسکان  و  امالک  سامانه 
و  کنند  نام  ثبت  سامانه  این  در  دارند  فرصت   ۱4۰۰
پیشنهاد تمدید این زمان تا پایان آذرماه هنوز به تصویب 
 4 فقط  کنون  تا  که  است  حالی  در  این  است.  نرسیده 
را درج  نفر اطالعات سکونتی خود  میلیون و ۵۰۰ هزار 

کرده اند.
خانوارها  سایر  از  دعوت  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
نشانی  به  اسکان  و  امالک  سامانه  در  نام  ثبت  برای 
از  اصلی  داد هدف  اطمینان خاطر   amlak.mrud.ir
راه اندازی سامانه، نه اعمال مالیات بلکه برنامه ریزی برای 
درج  را  خود  اطالعات  افراد  اگر  اما  است.  مسکن  حوزه 
و  تلقی  خالی  خانه  عنوان  به  مسکونی شان  واحد  نکنند 
برای اعمال مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهد 
شد. از ۱۹ فروردین ۱4۰۰  به خانوارها دوماه فرصت داده 
شد  تا اطالعات سکونتی و ملکی خود را درج کنند. اما 
همزمانی آن با انتخابات ریاست جمهوری و موضوع کرونا 
باعث شد تا برخی خانوارها موفق به ثبت اطالعات خود 
نشوند به همین دلیل فرصت نام نویسی تا پایان مهرماه 

تمدید شد.
از سال ۱۳۹۵ به بعد آماری در این زمینه مسکن وجود 
ندارد. به همین دلیل دولت و مجلس بر آن شدند تا از 
طریق سامانه امالک و اسکان، اطالعات بخش مسکن در 
زمینه های ملکی، استیجاری، شهری و روستایی را به روز 
قانون  این  در  نظر  مورد  واحدهای مسکونی  تعدد  کنند. 
پر  است که  این  بر  توصیه  است  اگر خالی  نیست. صرفا 
آن،  اولین  که  می کند  دنبال  را  هدف  چند  قانون  شود. 
اتصال کد ملی اعضای خانوار به کد پستی محل سکونت 
کشور  کلی  برنامه ریزی  به  تواند  می  موضوع  این  است. 

کمک کند.
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گزارش » کرمان امروز« از اقدامات پیشگیرانه اداره 
کل دامپزشکی استان در زمینه مبارزه با بیماری هاری 

به مناسبت  ششم مهر ماه روز جهانی هاری؛

واکسیناسیون بیش از 5800قالده 
سگ  علیه بیماری هاری 

در استان کرمان

هرساله  و  شده  گذاری  نام  هاری  جهانی  روز  عنوان  به  26سپتامبر 
درمورد  جامعه  افراد  آگاهی   درافزایش  سعی  ربط  ذی  سازمانهای 
بیماری هاری دارند. درکشور ما نیز نهادهایی در رابطه با بیماری هاری 
بیماریهای  مدیریت  ،اداره  دامپزشکی  ازجمله سازمان  دارند  مسئولیت 
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي که همواره در راستای مهار 
این بیماری در تالش هستند. طبق آمار ساالنه 56000 نفر در دنیا در اثر 

هاري مي میرند. 
هاري یک بیماري ویروسی سیستم اعصاب مرکزي است. این بیماري 
کشنده بین حیوانات)پستانداران خونگرم( و انسان مشترك بوده و اغلب 
به وسیله گزش حیوان آلوده مانند سگ، گربه،خفاش، موش، خفاش، 
انسان منتقل می شود. در صورت بروز عالئم هاري  به  راسو،گاو و... 
این بیماري درمان ناپذیر بوده و سرانجام به مرگ منجر می شود، البته 
اگر  اهلی و وحشی گاز گرفته می شوند  توسط حیوانات  افرادي که 
بیماري  این  به  نمایند  پیشگیري هاري مراجعه  به مراکز  دراسرع وقت 

مبتال  نخواهند شد.
ضمن  کرمان  استان  دامپزشکی  کل  مدیر  رشیدی  حسین  دکتر 
بزرگداشت روزجهانی هاری به تشریح عملکرد این اداره کل در مبارزه 
با این بیماري پرداخت و بیان کرد: بیماری هاری در راس بیماری های 
عفونی و ویروسی قرار دارد زیرا به  رغم پیشرفت های بزرگ در علوم 
پزشکی هنوز درمانی برای آن یافت نشده و در صورت ابتالی انسان به 

بیماری هاری متاسفانه، صد درصد موارد منجر به مرگ می شود.
بیماری،  این  در  پیشگیری  اقدامات  اهمیت  بر  تاکید  با  رشیدی  دکتر 
افزود: از جمله تدابیر دامپزشکي برای مبارزه و پیشگیری از این بیماری، 
واکسیناسیون سگ ها و برگزاري کالس هاي آموزشي براي جمعیت 

هدف و نیز مراقبت بیماری می باشد.
تشخیص  صورت  در  گفت:  چنین  بیماری  این  مراقبت  تبیین  در  وی 
بیماری در  اپیدمیولوژیک که کانون  منطقه  در  هاری،  بیماری  کانون 
آن رخ داده است به صورت هفتگی به مدت شش ماه مراقبت بیماری 

صورت می گیرد.
دکتر رشیدی در خصوص شعار روز جهانی هاری در سال 2021، اظهار 
کرد: هر ساله به منظور جلب حمایت و مشارکت تمامی اقشار جامعه و 
همچنین ایجاد تعهد و هماهنگی در سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی 
غیر دولتی برای مقابله با بیماری هاری شعاری برای روز جهانی هاری 
از حقایق،  نظر گرفته می  شود؛ شعار سال 2021، »هاری، آگاهی  در 
بدون هراس«انتخاب شده است که انتخاب این شعار، نشان دهنده اهمیت 

آگاهی، نگرش و رفتار عمومی در پیش گیری و کنترل هاری است.
جهانی  استراتژیک  دربرنامه  شده  تعیین  اهداف  گفت:براساس  وی 
پیشگیری وکنترل هاری که از سوی سازمان جهانی بهداشت، سازمان 
بار کشاورزی ملل متحد  جهانی بهداشت حیوانات و سازمان خوار و 
تدوین شده، مقرر گردیده » مرگ انسان به علت هاری ناشی از گزش 

سگ تا سال 2030 به صفر برسد.«
وی با تاکید براهمیت همکاری های بین بخشی، افزود: الزمه پیش گیری 
از این بیماری همکاری های بین بخشی می باشد از جمله همکاری این 
اداره کل با دانشگاه علوم پزشکی، بخش های خصوصی دامپزشکی، 

سازمان های مردم نهاد، شهرداری و ... است.
این مقام مسئول اعالم کرد: این اداره کل واکسیناسیون سگ هاي گله 
و صاحب دار در برابر بیماري مهلک هاري را همه ساله انجام مي دهدبه 
طوریکه در شش ماه اول سال جاری،  به بیش از5800 قالده سگ در 

استان واکسن هاري تزریق شده است.
دکتر رشیدی بر حذف هاری از طریق مدیریت سگ های بال صاحب 
تاکید کرد و  انجام واکسیناسیون سگ ها  از گزش سگ و  پیشگیری 
افزود:سگ ها عامل بیش از ۹0 درصد موارد حیوان گزیدگی و انتقال 
بیماری هاری و مرگ ناشی از آن در انسان هستندو از همشهریان تقاضا 
داریم از نزدیک شدن به سگ های ولگرد و بدون صاحب بپرهیزند، چرا 
که بیشترین موارد حیوان گزیدگی انسان ها توسط سگ ها روی می دهد.
وی بیان کرد: گاز گرفتگی توسط کلیه حیوانات را به رغم ظاهر سالم 
در  ولی  باشد  هار  حیوان  است  ممکن  زیرا  گرفت  جدی  باید  حیوان 

مراحل اولیه بیماری بوده و فاقد هرگونه عالیم باشد.

گزارش »کرمان امروز« از محدودیت هایی که قرار است برای افراد واکسینه نشده در نظر گرفته شود:

کسنزیادمیشود هزینههایامتناعازوا
 به زودی استفاده از تمامی خدمات عمومی و صدور بلیت و امکان سفر وابسته به صدور کارت واکسیناسیون خواهد بود

فواید تعطیالت آخر هفته و تأثیر یک ساعت خواب اضافی برای سالمتی
است  ممکن  هفته  آخر  در  اضافی  یک ساعت خواب 
جایگزین یک خواب معمولی و خوب نباشد، اما تحقیقات 
نشان داده است که این روند به کاهش افسردگی کمک 

می کند.
و  خوابیدن  که  می دهد  نشان  جدید  مطالعه  یک 
استراحت در تعطیالت آخر هفته می تواند خطر ابتال به 

افسردگی را به نصف کاهش دهد.
یا  ناراحتی  با  که  است  خلقی  اختالل  یک  افسردگی 
احساس غم همراه با برخی عالئم جسمی مانند انرژی 

کم، اختالل خواب و تغییرات اشتها مشخص می شود.
شخصی  مشکالت  یا  بیماری  از  ناشی  خواب  کمبود 
می تواند منجر به خستگی روز شود و افسردگی را بدتر 
کند؛ همچنین، ناتوانی در خوابیدن برای مدت طوالنی 

ممکن است سرنخ مهمی برای افسردگی فرد باشد.
چه کسی می داند که دو ساعت خوابیدن می تواند یک 
درمان مؤثر برای افسردگی باشد؟ این چیزی است که 
 Sleep Medicine یک مطالعه جدید که در مجله
منتشر شده به آن دست یافته است. بر اساس مطالعه 
هفته  آخر  که  افرادی  جنوبی،  کره  در  یونسی  دانشگاه 
به  نسبت  کمتری  افسردگی  میزان  می خوابند،  خوب 

افرادی که این کار را نمی کنند، دارند.
در این مطالعه مشخص شد افرادی که آخر هفته ها فقط 
در  کمتری  خطر  می خوابند،  بیشتر  ساعت  دو  یا  یک 
خصوص ابتال به افسردگی داشتند، اما میزان افسردگی 

اضافه  به خواب خود  از دو ساعت  افرادی که بیش  در 
کردند، بیشتر بوده است. در این مطالعه، محققان فقط از 
داده های یک نظرسنجی سالمت در سال ۲۰۱۶ استفاده 
کره  اهل  کننده  همه ۵۵۰۰ شرکت  آن  در  که  کردند 

جنوبی حضور داشتند.
دانشمندان دریافتند که دو ساعت خواب بیشتر به این 
معنی است که افراد ۴۸ درصد کمتر در معرض بیماری 

روانی قرار دارند. به طور مشابه، نتایج نشان داد کسانی 
خطر  می خوابند،  هفته  آخر  در  بیشتر  ساعت  یک  که 

خود را تا یک سوم کاهش می دهند.
با این حال، محققان دریافتند که مزایای افزایش بهبود 
خلق و خو تنها در صورتی به دست می آید که بیش از 
نکنید.  اضافه  خود  معمول  خواب  به  نسبت  ساعت  دو 
می خوابند  این  از  بیشتر  که  کسانی  دریافتند  آن ها 

افزایش  درصد   ۱۶ را  خود  افسردگی  شانس  واقع  در 
می دهند.

مطالعه  این  مورد  در  »گاردین«  انگلیسی  روزنامه 
ارائه  را  متفاوتی  نتایج  اظهار کرد که مطالعات مختلف 
مطالعه  یک  نیستند.  متناقض  لزوماً  اگرچه  می دهند، 
خواب در سال ۲۰۱۹ نشان داد که دراز کشیدن در آخر 
هفته هیچ مزایای متابولیکی برای سالمتی برای افرادی 

که در روز های هفته کمبود خواب دارند، ندارد.
که  می دهد  نشان  دیگر  تحقیقات  می رسد  نظر  به  اما 
خواب جبرانی می تواند میزان مرگ و میر طوالنی مدت 
افرادی را که به طور منظم از خواب ضعیف رنج می برند، 
به  اما  است،  متفاوت  تحقیقات  نتایج  اگرچه  کند.  کند 
و  است  مضر  کسی  هر  برای  خوابیدن  کم  مداوم  طور 
و سن  ایمنی  وزن، سیستم  حافظه،  تمرکز،  روحیه،  بر 
شما تأثیر منفی می گذارد. اما خواب زیاد نیز مضر است 
بزرگساالن  اکثر  بخوابید.  کافی  اندازه  به  است  الزم  و 
پزشکان  دارند.  نیاز  تا ۹ ساعت خواب  بین ۶  هر شب 
در  روز  هر  کنند  افراد سعی  توصیه می کنند  همچنین 
قبلی  مطالعه  یک  برخیزند.  و  بخوابند  مشابه  ساعات 
هر شب  در  کمتر  یا  ساعت   ۵ خوابیدن  که  داد  نشان 
خطر ابتال به زوال عقل را دو برابر می کند. در حالی که 
این است که  بر  اعتقاد  ناشناخته است،  علت دقیق آن 
کمبود خواب ممکن است مانع از دفع سموم از مغز شود 

که به وخامت عملکرد شناختی کمک می کند.

بیش از یک ماه است که تعداد تزریق روزانه و سرعت 
روزها  این  و  رسیده  ممکن  حداکثر  به  واکسیناسیون 
اخطار  مردم  به  کارشناسان  البته  و  مسئوالن  تمامی 
از  کرونا  ویروس  شدن  کن  ریشه  برای  که  می دهند 
جامعه باید همه مردم واکسینه شوند. اما در این میان 
مقاومت  واکسن  تزریق  درمقابل  که  افرادی  هستند 
و  خرافی  عقاید  نظیر  گوناگون  دالیل  به  و  کنند  می 
بدبینی اجتماعی از دریافت واکسن اجتناب می کنند. 
در رسانه ها بسیار در این باره نوشتیم که مردم را به این 
اتفاق مهم دعوت کنیم و بسیاری از افراد با تعمق دوباره 
در پدیده واکسیناسیون به این موضوع روی آوردند، اما 
متاسفانه هنوز هستند افرادی که در این زمینه ضدعلم 
رفتار می کنند. در این باره دولت تصمیمی گرفته که 

در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز گرفته شده است 
و آن وضع ممنوعیت برای افراد واکسینه نشده است.

کشورگفته  داروی  و  غذا  سازمان  رییس  پیش  چندی 
است: »کسانی که واکسن نزنند و داوطلب واکسیناسیون 
نباشند، برای استفاده از خدمات عمومی باید به صورت 
توجه  بدهند.با   PCR تست  شخصی  هزینه  با  مرتب 

هستیم  رو  روبه  جامعه  در  ابتالء  کاهش  با  اینکه  به 
و  مرگ  میزان  دیگر  هفته  دو  می کنیم  بینی  پیش 
میر بر اثر کرونا کاهش یابد. اکنون مناطق قرمز کرونا 
مناسب  روند  با  که  است  کشور  غربی  استان های  در 
واکسیناسیون در این مناطق، به زودی به شرایط پایدار 
به  افراد ۱۲ سال  واکسن  نوع  و  تعداد دوز  می رسند. 

واکسن  از  می توان  و  ندارد  تفاوتی  بزرگساالن  با  باال 
سینوفارم برای آنها استفاده کرد. مطالعات و بررسی ها 
در زمینه نیاز به واکسینه کردن کودکان ۶ تا ۱۲ سال 
در حال انجام است اما بیشتر کشورها افراد باالی ۱۲ 

سال را واکسینه می کنند«
وی در ادامه سخنانش گفت: »زیرساخت های شبکه ای 
کشور در بخش واکسیناسیون کامل است و می توانیم 
افرادی  اختیار  در  هوشمند  صورت  به  را  کارت هایی 
عمومی  خدمات  از  استفاده  برای  اند  زده  واکسن  که 
بین  عمومی  نقلیه  وسایل  و  هواپیما  از  استفاده  مانند 
شهری قرار دهیم. کسانی که واکسن نزنند و داوطلب 
باید به  واکسیناسیون نباشند برای استفاده از خدمات 
بدهند.  PCR تست  شخصی  هزینه  با  مرتب  صورت 

همچنین در مرزها هنگام بازگشت زائران اربعین و دیگر 
کشورها، تمهیدات الزم برای تشخیص بیماری کرونا در 

نظر گرفته شده است«
با این شرایط یقینا همه مردم ایران باید واکسینه شوند 
مراکز  دیگر  و  اداره ها  تمامی صف ها  در  زودی  به  زیرا 
عمومی اولویت با افراد واکسینه شده خواهد بود و یقینا 
این موضوع برای شهروندان واکسینه نشده گران تمام 
خواهد شد و عالوه بر هزینه های مادی تست pcr وقت 

خود را نیز تلف خواهند کرد.

به قلم 
محمد فتح نجات
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