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آخرین اخبار از حذف یارانه
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مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان اعالم کرد:

رشد5/3 برابری عوارض پرداختی

 ارزش افزوده به شهرداری ها 

و دهیاری های استان

شیوع کرونا و کاهش تحرک،
 باعث شده است؛

افزایش ابتالی 

جوانان به کمردرد

متن در صفحه دوم
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کرونا کسن  واردات وا

گذشت  از ۱۰۰ میلیون دوز 

حکم سعید شعرباف تبریزی 

به عنوان شهردار کرمان 

توسط وزیر کشور  تایید شد

بانوی کرمانی نایب قهرمان مسابقات

 سنگ نوردی معلولین کشور شد

کرمانیدرکالسهایغیرحضوری؛ گزارش»کرمانامروز«ازچالشهایمعلمانودانشآموزان

اختالل در سامانه های آموزشی و تخریب روان دانش آموزان

متن کامل در صفحه سوم

  آنگونه که دانش آموزان و والدین کرمانی می گویند؛ سامانه های آموزشی آنالین اخیرا دچار اختالالتی شده اند که اداره کل آموزش و پرورش استان باید نسبت به رفع این مشکالت چاره اندیشی کند. 
با اینکه مسئوالن آموزش و پرورش کرمان برای بهبود زیر ساخت های آموزش مجازی تالش بسیاری کرده اند، اما بازهم مشکالتی در این زمینه دیده می شود. کاهش ناگهانی سرعت اینترنت در برخی 
مناطق، دانش آموزان و معلمان را به دردسر انداخته و پخش نشدن بخشی از آموزش آنالین باعث می شود که روح و روان طرفین این اتصال اینترنتی تخریب شود و مسئوالن باید هرچه سریع تر برای 

این موضوع مهم چاره ای بیندیشند و...

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

www.teetr. ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

کاهش  گزارش »کرمان امروز« از 

مداوم سن اعتیاد در استان

که زنگ خطری کرمان   

 فاجعه بار به شمار می آید؛

سـرمــه ی افیون 
بر آسفالت سیاه

خبر خوب برای زوجین نابارور کرمانی؛

 مرکز نیکوکارِی 

درمان ناباروری

کرمان افتتاح شد  در 

عامالن آتش زدن

 الستیک های فرسوده

در سیرجان دستگیر شدند

 صفحه  دوم

متن کامل در صفحه چهارم صفحه  دوم
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رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان :

آمار بستری های کرونایی 

در کرمان روند نزولی

 به خود گرفته است

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره 1400/35/ع
لوله کشي گاز اکسیژن  شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » تأمین تجهیزات و اجرای 
دستگاههاي آنالیز سولفور« مربوط به آزمایشگاه های مجتمع خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار 
و  مدیریت  سازمان  از  تأسیسات  رشته  در   5 حداقل  رتبه  با  پیمانکاری  گواهینامه صالحیت  دارای  و  شرایط  واجد 
برنامه ریزی کشور، واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي 
WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از بخش مناقصه و 
مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 1400/8/8 در محــل دفترکمیسیون 
بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه در روز  معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً 
دوشنبه مورخ 1400/8/3 مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون 

نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

 کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

یک شرکت معتبر واقع در منطقه ویژه اقتصادی 

جهت ایاب و ذهاب پرسنل خود نیاز به 

سرویس دهی با مینی بوس توسط یک شرکت دارد 

خواهشمند است درخواست و قیمت خود 

را به آدرس ایمیل ذیل تا تاریخ 30 مهرماه

 ارسال نمایید.

آدرس ایمیل: 

Bustrns@gmail.com

دعوت به همکاری مینی بوس

آگهی جذب نیرو آگهی مزایده
شرکت صنایع گلدیران جهت تکمیل کادر  فنی از افراد با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.

متقاضیان می توانند به صورت حضوری به آدرس سیرجان - منطقه ویژه اقتصادی شرکت صنایع گلدیران مراجعه
 و یا با شماره های ذیل تماس برقرار نمایند: 

 شماره واتساپ: 09108495259 شماره تلفن: 42382694 و 42382690  داخلی های : 2118 - 2112 - 2113

 توانایی ها شرایط سنی جنسیت گرایش مقطع تحصیلی

 لیسانس

 مهندسی کامپیوتر

 زن/ مرد

32 - 35

مسلط به کامپیوتر

 و زبان انگلیسی 

 مهندسی مکانیک

 مهندسی برق و الکترونیک

مهندسی صنایع )برنامه ریزی تولید(

-30 - 22 زن /مرد کلیه رشته ها دیپلم

 راننده لیفتراک- مردکلیه رشته ها دیپلم و باالتر

آگهی  مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت استخراج، دپو، آگهی مزایده
جابجایی و حمل مواد معدنی کارخانه سیمان کرمان

گروه صنایع سیمان کرمان )شرکت سهامی عام( در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط برای انجام عملیات 
استخراج و دپو ساالنه حدود 1/700/000 تن از معادن مارل و آهك کارخانه و همچنین جابجایی و حمل حدود 800/000 

تن کلینکر، از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی محترم که دارای صالحیت و امکانات الزم می باشند دعوت می شود جهت دریافت اسناد، 
فرم شرایط شرکت در مناقصه در ساعات اداری به دفتر کرمان و یا تهران این شرکت مراجعه و قیمت پیشنهادی خود 

را ظرف حداکثر 15 روز از تاریخ انتشار آگهی در پاکت دربسته به واحد تدارکات کرمان و یا دفتر تهران تحویل نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان - کیلومتر 17 جاده تهران - تلفن : 31341505 )034(

آدرس دفتر تهران :  بلوار آفریقا - کوچه فرزان شرقی  تلفن : 88774726 )021(

آگهی دعوت به همکاری 

 شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

شرح  در صفحه سوم

آگهی مزایده عمومی شرکت تعاونی خاص 

سحاب فرهنگیان استان کرمان 

متن  صفحه سوم

آگهی مزایده عمومی

 شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان  استان کرمان 

متن  صفحه سوم
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اخبار استان

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از کاسته شدن 
۱۵ درصد بیماران کرونایی در استان خبر داد و اظهار 
در  کرونایی  بیمار   ۶۵۰ حدود  حاضر  حال  در  کرد: 
تقریبا  که  هستند  بستری  استان  های  بیمارستان 
در  بیمار   ۱۳۰ و  هستند  قطعی  بیمار  آنها  از  نیمی 

بخش ICU بستری هستند.
با  مقابله  ستاد  جلسه  در  نژاد«  رشیدی  »حمیدرضا 
کرونای استان کرمان به تشریح آمار ابتال در استان 
گذشته  هفته  در  ها   بستری  آمار  گفت:  و  پرداخت 
نسبت به هفته قبل از آن روند نزولی به خود گرفته 

اما شیب آن مالیم است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به پیش 
بینی ها درخصوص وقوع موج ششم کرونا در کشور 
اظهار کرد: نباید عادی انگاری در جامعه رخ دهد تا 
شاهد وقوع پیک ششم نباشیم لذا باید رعایت پروتکل 
های بهداشتی را همچنان سرلوحه اقدامات خود قرار 

دهیم.
تاکید  افراد مشمول  لزوم واکسیناسیون همه  بر  وی 
کرد و در ادامه روند واکسیناسیون در استان را قابل 
قبول دانست و بیان کرد: انتظار می رود که سرعت 
خود  به  بیشتری  سرعت  استان  در  واکسیناسیون 

بگیرد.

رشیدی نژاد با اشاره به آمار واکسیناسیون کرونا در 
استان کرمان از ابتدا تاکنون عنوان کرد: ۹۴ درصد 
گروه هدف باالی ۶۰ سال، ۷۲ درصد افراد باالی ۱۸ 
استان  در  سال   ۱۲ باالی  افراد  درصد   ۶۷.۵ و  سال 

واکسینه شده اند.
غیرعلمی  مطالب  و  شایعات  برخی  به  اشاره  با  وی 
علوم  دانشگاه  کرد:  اظهار  کرونا  بیماری  درخصوص 
به  پاسخگویی  برای  الزم  آمادگی  کرمان  پزشکی 
شبهات در این زمینه را دارد ضمن آنکه نباید مردم 
به مطالب غیرعلمی که در فضای مجازی و همچنین 
مطالبی که از منابع غیرعلمی منتشر می شود، توجه 

کنند.
ادامه درباره  رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 
واکسن  گفت:  نیز  واکسن  انواع  درخصوص  شبهاتی 
و  بهداشت جهانی  تایید سازمان  مورد  های خارجی 
واکسن های داخلی مورد تایید سازمان غذا و داروی 
کشور هستند و همه واکسن ها پشتوانه علمی دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از ۱۳۸ هزار دانش آموز 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان حدود ۵۵ 

هزار نفر آنها واکسن کرونا دریافت کرده اند.
معاون  بصیری«  »محمدصادق  ایسنا،  گزارش  به 
در  نیز  کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 

در  شهرستان   ۹ که  مطلب  این  بیان  با  جلسه  این 
در  کرد:  اظهار  دارند،  قرار  قرمز  وضعیت  در   کشور 
و  نداریم  قرمز  در وضعیت  استان کرمان شهرستانی 
پنج شهرستان در  آبی،  چهار شهرستان در وضعیت 
وضعیت نارنجی و مابقی در وضعیت زرد کرونایی قرار 

دارند.
از  فهرج  و  جنوب  رودبار  خوشبختانه  گفت:  وی 
متاسفانه  ولی  رسیدند  آبی  وضعیت  به  زرد  وضعیت 

وضعیت  به  زرد  وضعیت  از  شهربابک  شهرستان 
نارنجی تبدیل شده که این نگران کننده است.

کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
اما  نداریم  آبان  در ۱۳  راهپیمایی  اینکه  به  اشاره  با 
تجمع با رعایت پروتکل های بهداشتی مقدور است، 
نقل  و  حمل  عوامل  ماه  آبان  اول  از  احتماال  گفت: 
عمومی از جمله رانندگان با ارائه کارت واکسیناسیون 

می توانند فعال باشند.

 ۵/۳ رشد  از  کرمان  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
دهیاری  و  ها  شهرداری  به  پرداختی  عوارض  برابری 
های استان خبر داد.   به گزارش روابط عمومی اداره 
کل امور مالیاتی استان کرمان ، محمد سلمانی گفت: 
تخصیص عوارض شهرداری ها در شش ماهه اول سال 
۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵/۳ برابری 
توسعه  ساز  زمینه  پرداختی  رشد  این  که  است  داشته 

زیرساخت های شهری و آبادانی استان است.
وی اظهار کرد : در شش ماهه نخست سال جاری بیش 
از پانزده هزار میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده 
استان  های  فرمانداری  و  ها  ها،دهیاری  شهرداری  به 
این  از  کرمان  شهرداری  سهم  که  است  شده  پرداخت 
میلیارد  سه  و  سی  و  پانصد  و  هزار  دو  از  بیش  مبلغ 

ریال است.

سلمانی هم چنین گفت: بیش از هزار و دویست میلیارد 
ریال به حساب شهرداری  رفسنجان پرداخت شده است 
و  ششصد  و  هزار  از  بیش  سیرجان  شهرداری  سهم  و 
یازده میلیارد ریال است. مدیر کل امور مالیاتی استان 
کرمان گفت: بیش از پانصد و شصت و سه میلیارد ریال 
به حساب شهرداری بم واریز شده است و مبلغ پرداختی 
به شهرداری جیرفت نیز بیش از پانصد و هشتاد و هشت 

میلیارد ریال است . سلمانی در پایان خاطرنشان کرد 
: بر اساس قانون، در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده 
با نرخ ۹ درصد از مصرف کنندگان نهایی اخذ می شود 
از  سوم  یک  حدود  در  چیزی  یعنی  آن،  درصد   ۳ که 
اختیار  در  مالیاتی  پایه  این  از  حاصل  درآمدهای  کل 
شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد تا آن را صرف 

تامین زیرساخت های اساسی مورد نیاز کنند.

به طور  تبریزی«  شعرباف  »سعید  کشور،  وزیر  وحیدی،  احمد  حکم  با 
رسمی به عنوان شهردار کرمان منصوب شد.

براساس  روابط عمومی شهرداری کرمان،  از  نقل  به  و  ایسنا  به گزارش 
شعرباف  »سعید  کشور،  وزیر  کرمان،  شهر  اسالمی  شورای  پیشنهاد 

تبریزی« را به عنوان شهردار کرمان منصوب کرد.
در حکم شعرباف، شهردار منتخب ششمین دوره شورای اسالمی شهر 
کرمان آمده است: با عنایت به منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
و مفاد بیانیه گام دوم انقالب، شایسته است با انتخاب مدیران متعهد و 
کارآمد و برنامه ریزی دقیق، اهداف و سیاست های ذیل را محقق نمائید.

پایبندی به اصول و ضوابط معماری اسالمی- ایرانی و گسترش نمادهای 

دین و اخالق، هویت بخشی به سیما و منظر شهرها و استحکام بناها، 
رعایت مالک های امانت، دینداری، کفایت و کارآمدی، شفافیت فرآیندها 
تسهیل،  آن،  عوامل  با  مبارزه جدی  و  فسادخیز  گلوگاه های  و شناخت 
تسریع و انضباط در خدمت رسانی به شهروندان و پوشش فراگیر خدمات 
به  نگاه عدالت گستر  و  امکانات  عادالنه خدمات،  توزیع  رعایت  شهری، 
به  اساسی  توجه  محله محوری،  رویکرد  با  پذیر  آسیب  و  اقشار محروم 
ایثارگران، سالمندان و  بانوان،  امور  به  ظرفیت جوانان و رسیدگی ویژه 
معلوالن، اهتمام جدی  و مسئوالنه به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست 
و ارتقاء فضای سبز شهری و ...  از موارد قید شده و مورد تاکید وزیر کشور 

در حکم انتصاب شهردار کرمان است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان از افتتاح مرکز 
نیکوکارِی تخصصی بشری برای افراد نابارور در کرمان خبر داد.

یحیی صادقی، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان در 
نشست خبری کمیته امداد را نشانگر وضعیت اقتصادی کشور دانست و 
گفت: اگر حجم مراجعات به این نهاد زیاد باشد، نشان دهنده وضعیت 

نامطلوب اقتصادی است.
افزود: در سطح کشور تعداد  از زوجین  با اشاره به مشکالت برخی  او 
زیادی از زوجین دچار مشکل فرزند آوری هستند و آمار این افراد قابل 

توجه است.

از  گرفته  نشات  اجتماعی  آسیب های  از  بسیاری  کرد:  تصریح  صادقی 
طالق ها است و برخی از این جدایی ها به دلیل ناباروری یکی از زوجین 

است.
او باالی ۹۰ درصد ناباروری ها را قابل رفع دانست و بیان کرد: متاسفانه 

هزینه های درمان ناباروری بسیار باال است.
صادقی از بهره برداری از مرکز نیکوکاری و تخصصی بشری در اواسط 
هفته جاری در کرمان خبر داد و گفت: این مرکز به امر هدایت، حمایت 
و مشاوره افراد نابارور می پردازد و همچنین از خانواده های پر جمعیت 

)تعداد نوزادان در یک بارداری(نیز حمایت خواهد کرد.

او با اشاره به اینکه هیات امنای این مرکز افراد شاخص استان هستند، 
تصریح کرد: با همکاری خیران مرکز نیکوکاری و تخصصی بشری راه 

اندازی شده است.
افراد  همه  گفت:  مرکز  این  از خدمات  استفاده  شرایط  درباره  صادقی 
ناباروری که به علت هزینه های زیاد نمی توانند به امر درمان بپردازند، 

می توانند از خدمات این مرکز استفاده کنند.
مصطفی  شهید  خیابان  در  بشری  تخصصی  و  نیکوکاری  مرکز 
مسئوالن  حضور  با  رسالت  بانک  قدیمی  ساختمان  محل  خمینی)ره( 

استانی و کشوری افتتاح خواهد شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان :

آمار بستری های کرونایی در کرمان روند نزولی به خود گرفته است

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان اعالم کرد:

رشد5/3 برابری عوارض پرداختی ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری های استان

حکم سعید شعرباف تبریزی به عنوان شهردار کرمان توسط وزیر کشور  تایید شد

خبر خوب برای زوجین نابارور کرمانی؛

 مرکز نیکوکارِی درمان ناباروری در کرمان افتتاح شد

دادستان رفسنجان:

پدر دختر کش در رفسنجان تحت 

پیگرد قانونی قرار گرفته است

دادستان عمومی و انقالب رفسنجان با تشریح جزئیات قتل ناموسی یک دختر 
۲۲ ساله افغان در این شهرستان، از پیگیری برای دستگیری پدر این دختر 

که متواری شده، خبر داد.
"ایمان شهسواری" در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: )۲۳ مهرماه( گزارشی 
مبنی بر اقدام به قتل یک دختر به پلیس آگاهی داده شد که بالفاصله این 
موضوع در دستور کارآگاهان پلیس قرار گرفت و تیمی در این رابطه تشکیل 
شد. وی افزود: بررسی ها از خانواده وی ادامه پیدا کرد تا بعد از پیگیری 
جدی پلیس، محل جسد در چاهی به عمق ۱۲۰ متر در نزدیکی دانشگاه کار 
رفسنجان پیدا شد. شهسواری گفت: پدر دختر متواری است و اکنون دستور 
بررسی و تحقیق درباره مظنون به قتل و افراد مرتبط با قتل داده شده تا با 

دستگیری آنان ابعاد قتل روشن شود.
به  بیشتر  بررسی  برای  مقتول  کرد: جسد  رفسنجان خاطرنشان  دادستان 
پزشکی قانونی ارجاع شده و به احتمال قوی علت قتل، مسائل ناموسی بوده 

است.

پس از تحمل چهار سال حبس؛

زندانی محکوم به قصاص نفس 

در کرمان بخشیده شد

معاون قضایی دادگستری گفت: زندانی محکوم به قصاص نفس پس از تحمل 
چهار سال حبس با رضایت اولیای دم در کرمان بخشیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، مهدی 
تقی زاده از گذشت در یک پرونده قتل خبر داد و گفت: زندانی محکوم به 
قصاص نفس پس از تحمل چهار سال حبس با رضایت اولیای دم در کرمان 
بخشیده شد. تقی زاده در تشریح این خبر افزود: در پی درگیری لفظی میان 
دو نفر در سال ۱۳۹۶ و به علت عدم کنترل خشم، قاتل با ضربات چاقو منجر 

به مرگ مقتول شده و حدود چهار سال در زندان به سر می برد.
وی با اشاره به این مطلب که قاتل با توجه به صدور رأی قطعی منتظر اجرای 
حکم بود، تاکید کرد: بنا به درخواست متشاکی نادم و ورود شوراهای حل 
اختالف زندان و استفاده از معتمدین محلی و افراد صاحب نفوذ باالخره پس 
از مدت ۲ سال پیگیری مداوم و برگزاری چندین جلسه سازش در محل 
زندان اولیا دم بدون دریافت هیچ گونه مبلغی رضایت قطعی خویش را نسبت 
به مددجو اعالم کردند و محکوم به اعدام بعد از چهار سال از زندان آزاد شد.

معاون قضائی دادگستری و رئیس توسعه حل اختالف استان کرمان ادامه داد: 
عفو و گذشت یکی از ارزش های دینی و نشانه ی تقوای الهی است و ترویج 
این روحیه در بین شهروندان، موجب ارتقای امنیت روانی و توسعه اخالق و 

معنویت در جامعه خواهد شد.

عامالن آتش زدن الستیک های فرسوده

در سیرجان دستگیر شدند

با  که  افرادی  دستگیری  از  سیرجان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رییس 
سوزاندن الستیک های فرسوده خودرو ها در اطراف شهرک صنعتی شماره 
رییس  رسولیان،  اکبر  علی  داد.  خبر  می شدند،  هوا  آلودگی  موجب  یک 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان از دستگیری افرادی که با 
سوزاندن الستیک های فرسوده خودرو ها در اطراف شهرک صنعتی شماره 
یک سیرجان موجب آلودگی هوا می شدند، خبر داد. او گفت: در پی گزارشات 
مردمی مبنی بر انتشار دود غلیظ هنگام شب در اطراف شهرک صنعتی که 
باعث آزار شهروندان می شد، افراد خاطی دستگیر و به مراجع قانونی معرفی 
شدند. رسولیان عنوان کرد: از مضرات ناشی از سوزاندن الستیک های فرسوده 
وجود هزاران ماده سرطان زای شناخته شده که هر کدام به تنهایی برای 
ایجاد سرطان های کشنده کافی هستند از آنجا که بیشتر مردم از خطرات 
سوزاندن زباله، پالستیک، الستیک و سایر پس مانده ها بی خبرند حساسیت 
خاصی نسبت به آن از خود نشان نمی دهند. افراد ناآگاهی که زباله، پالستیک، 
الستیک و سایر پس مانده ها را به آتش می کشند نه تنها سودی از این کار 
نمی برند بلکه خود بیش از هر کس دیگری به عواقب و عوارض کشنده زباله 
از  باالترین غلظت دود حاصل  آنان در معرض  سوزی دچار می شوند، زیرا 
سوختن زباله و الستیک قرار می گیرند. این افراد قربانیان ناآگاهی خویش 
می باشند و سالمت خود و جامعه را در مقیاس بسیار وسیع به خطر می اندازند. 
او تاکید کرد:آگاهی دادن به مردم در مقیاس گسترده در مورد عواقب سوزاندن 
زباله، پالستیک، الستیک و سایر پس مانده ها، جلوگیری از سوزاندن زباله و 
برخورد قانونی با کسانی که سالمت مردم را به خطر می اندازند از وظایف ذاتی 

حفاظت محیط زیست است.

بانوی کرمانی نایب قهرمان مسابقات سنگ 

نوردی معلولین کشور شد

مریم پاکدل مقدم در کالس B۲ مسابقات سنگ نوردی قهرمانی معلولین، 
جانبازان، نابینایان و کم بینایان کشور عنوان نایب قهرمانی رقابت ها را کسب 
کرد. هفتمین دوره مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور معلولین، جانبازان، 
نابینایان، کم بینایان، گرامی داشت هفته پارالمپیک و یادواره مدافعان سالمت 

و شهدای خدمت با حضور شرکت کنندگانی از سراسر کشور برگزار شد.
این دوره از مسابقات با رعایت کامل مفاد، شیوه نامه ها و دستورالعمل های 
ستاد ملی کرونا همراه با معاینات پزشکی و انجام آزمایش کرونا با حضور 
نماینده فدراسیون پزشکی در تهران، مجموعه ورزشی شهید شیرودی، سالن 

سنگ نوردی زنده یاد محمد داوودی آغاز شد.
در پایان، مریم پاکدل مقدم از استان کرمان در کالس B۲ این رقابت ها عنوان 

نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد.
نتایج کلی مسابقات به شرح زیر است: 

کالس A۱۲: مقام اول: الهام پدید از خراسان جنوبی
مقام دوم: زهرا کرم نژاد از مازندران

مقام سوم: آزاده متولی زاده اردکانی از تهران
مقام چهارم: لیال صادقی پور از تهران

 کالس AU۲: مقام اول: آرزو احمدزاده از البرز
 کالس B۲: مقام اول: مینا کلهر از قزوین

مقام دوم: مریم پاکدل مقدم از کرمان
مراسم اهدای مدال قهرمانان این دوره، با حضور منصوره گرجی نایب رئیس 

فدراسیون و سایر عوامل اجرایی برگزار شد.

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

اداره آموزش و پرورش شهرستان زرند در نظر دارد در اجرای ماده ۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )قانون الحاق 
۲( و آیین نامه اجرایی آن تعدادی از امالک خود را از طریق مزایده شماره ۲۰۰۰۰۰۴۹۸۷۰۰۰۰۰۲ به صورت قرارداد اجاره به مدت سه سال به 
متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس )setadiran.ir( مراجعه و ثبت نام نمایند. 
شرکت در مزایده فقط از طریق سامانه مذکور امکان پذیر خواهد بود. مهلت شرکت در مزایده از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵  لغایت ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ می باشد. 
قبل از شرکت در مزایده ضمن هماهنگی با واحد تدارکات آموزش و پرورش از ملک مورد نظر بازدید فرمایید. هزینه نشر آگهی و کارشناسی امالک 

برعهده برندگان مزایده می باشد.

آگهی مزایده اجاره امالک مدیریت آموزش و پرورش شهرستان زرند 



دوشنبه 26 مهرماه 11/1400 ربیع االول 1443/ 18 اکتبر2021/سال بیست و ششم شماره 3535سه جامعه 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

گزارش»کرمانامروز«ازچالشهایمعلمانودانشآموزانکرمانیدرکالسهایغیرحضوری؛

اختاللدرسامانههایآموزشیوتخریبرواندانشآموزان

اشاره:
سامانه  گویند؛  می  کرمانی  آموزان  دانش  که  آنگونه 
های آموزشی آنالین دچار اختالالتی شده اند که اداره 
کل آموزش و پرورش استان باید نسبت  به رفع این 
مشکالت چاره اندیشی کند. در همین زمینه گزارشی 

تهیه شده که در ادامه قابل مطالعه است.
آموزش های آنالین این روزها داغ ترین بحث میان 
دانش آموزان است، به صورتی که چالش ها و مشکالتی 

هم پیرامون این قضیه وجود دارد.
حدود دو سال تحصیلی می شود که به علت شیوع 
های  آموزش  از  کشور  مدارس  تمامی  کرونا  ویروس 
مجازی استفاده می کنند و به نوعی توانسته اند با زیر و 

بم های آن کنار بیایند.
مدیران آموزش و پرورش معتقد هستند که آموزش 
های مجازی تا حد زیادی توانسته است آموزش های 
دروس را پوشش دهد و درصد بسیاری از دانش آموزان 
توانسته اند از طریق صفحات الکترونیکی گوشی های 
موبایل در کالس های آنالین شرکت کرده و از محتوای 

آموزش معلمان و دبیران خود بهره ببرند.
اما نباید این موضوع را نادیده گرفت که اگر آموزش 
های مجازی می توانند جایگزین مناسبی برای آموزش 
های حضوری باشد اما در مقابل به علت اختالالتی که 

دارند باعث آزار و اذیت دانش آموزان در زمان برگزاری 
کالس های آنالین می شوند.

با اینکه مسئوالن آموزش و پرورش کرمان برای بهبود 

زیر ساخت های آموزش مجازی تالش زیادی کرده اند، 
اما باز هم مشکالتی در این زمینه دیده می شود ضعیف 
دانش  مواقع،  و  نقاط  برخی  در  اینترنت  بودن سرعت 

آموزان و معلمان  را برای پیگیری آموزش مجازی از 
طریق شبکه شاد، اسکای روم، واتساپ و... به دردسر 

انداخته است.
اقتصادی  و  به مشکالت معیشتی  توجه  با  همچنین 
برخی از خانواده ها برای فراهم کردن گوشی هوشمند 
به منظور پیوستن به شبکه های آموزشی مجازی و از 
سوی دیگر اختالل در نصب و عضو شدن در این شبکه 

ها  به این دغدغه ها افزوده است.
آموزشی   شیوه  این  از  سال  دو  گذشت  از  بعد  هنوز 
ما در  با همکاران  و گو  از خانواده ها در گفت  برخی 
همراه  تلفن  اند  کرده  اظهار  روزنامه  اجتماعی  بخش 
ندارند و فرزندانشان  برای دانش آموزان  قابل استفاده 
نمی توانند از این آموزش بهره  ببرند، برخی خانواده ها 
هم که تلفن همراه دارند نیز با مشکالت فنی در این 

سیستم مواجه هستند.
یکی از دانش آموزان  پایه دوازدهم در شهر کرمان در 
این باره چنین اظهار نظر کرد: گاهی اوقات اختالالت 
اینترنتی باعث می شوند تا نتوانیم در کالس ها حاضر 
شویم، حتی سال گذشته برای ارائه دروس و امتحانات 
پایان ترم هم  با مشکالتی مواجه شدیم اما دبیران  با 

دست و دلبازی نمره ما را دادند و برخی دیگر خیر.
با  بتواند  باید  پرورش  و  آموزش  افزود:  رضا  حمید 
اندیشیدن تمهیدات و سیاست های مناسب به گونه ای 
سامانه های مجازی را ارتقا دهند تا اختالالت موجود 

در آن به حداقل برسد. 
سال  دو  به  قریب  گذشت  از  بعد  رسد  می  نظر  به 
تحصیلی، تجربه ای جدید در سیستم آموزشی کشور 
ایجاد شده اما نباید چالش ها و نواقص کار در این حوزه  
هنوز منجر به سردرگمی و آزار روح و روان دانش آموز، 

خانواده ها و معلمان شود... 

 آنگونه که دانش آموزان و والدین کرمانی می گویند؛ سامانه های آموزشی آنالین 
اخیرا دچار اختالالتی شده اند که اداره کل آموزش و پرورش استان باید نسبت به 
پرورش کرمان  و  اینکه مسئوالن آموزش  با  کند.  چاره اندیشی  این مشکالت  رفع 
بازهم  اما  کرده اند،  بسیاری  تالش  مجازی  آموزش  ساخت های  زیر  بهبود  برای 
اینترنت در برخی  مشکالتی در این زمینه دیده می شود. کاهش ناگهانی سرعت 
از  بخشی  نشدن  پخش  و  انداخته  دردسر  به  را  معلمان  و  دانش آموزان  مناطق، 
آموزش آنالین باعث می شود که روح و روان طرفین این اتصال اینترنتی تخریب 

شود و مسئوالن باید هرچه سریع تر برای این موضوع مهم چاره ای بیندیشند و...

یادداشت: 
می خواهم از 

چشمت جهان را 
خوانده باشم

می  فکر  سادگی  روی  از  بودیم  که  کودک 
کار  ترین  سخت  داشتن  دوست  که  کردیم 
اینکه  قبال  در  دیگران  از  گاهی  حتی  و  دنیاست 
داشتیم و فکر  نامعقول  توقعات  داشتیم  دوستشان 
می کردیم که به ما مدیون هستند. دوست داشتن 
ها شاید فقط بهانه ای بود که حرکت کنیم و شاید 
مدیونیم  دیگران  به  هستیم  بدهکار  زندگی  به  ما 

که در ما شور و اشتیاق ایجاد کرده اند. 
دوست  که  کردیم  می  فکر  بودیم  که  کودک 
یک  از  اما  است  العاده  خارق  عمل  یک  داشتن 
جای راه به بعد که خسته می شویم دوست نداشتن 
و انصراف دادن از آرزوها سخت ترین کار دنیا 
می شود. از اینجا به بعد از خواستنی ها فرار کرده 
و نقاب دل سنگی به چهره می زنیم گرچه گاهی 
کودک درون زنده شده و بهانه می گیرد اما باید 
بزرگ شده و با دست برداشتن از بسیاری از عالقه 
ها مسیر را در پیش گیریم. گاهی باید کاله خود 
راه  تا کجای  ها  عالقه  ببینیم  که  کرده  قاضی  را 
کنار گذاشته شوند.  باید  از کجا  و  بوده  کارساز 
دوست داشتن و نداشتن را در حد تعادل رعایت 
کرده و ازهیچ کس هیچ توقعی نداشته باشیم چرا 

که مردم اسیر زندگی هستند. 
ها  اشتیاق  تمدید  به  نیاز  بودن  شاد  برای  اگر چه 
هست تا قدرت دوباره ای برای تالش پیدا کنیم 
ها  وابستگی  و  ها  عالقه  برخی  کنار گذاشتن  اما 
راه های تازه ای پیش رویمان گذاشته و انرژی ما 
را به سمت سودمندی هدایت می کند. بهتر است 
کنیم  تعیین  خود  های  لیاقت  بر حسب  را  عالئق 
اگر  برداریم  ها دست  داشتن  برخی دوست  از  و 
چه دشوارست اما باید اتفاق بیفتد باید برخی سایه 
ها را کنار بگذاریم. نخواستن نباید تبدیل به تنفر 
تر  سالم  زندگی  یک  داشتن  ی  الزمه  ولی  شود 

است.
می خواهم از چشمت جهان را خوانده باشم

تا سال ها در ناز چشمت مانده باشم 
تنهایی ام این روزها پایان ندارد 

گاهی می خواهم که یک ناخوانده باشم

واردات واکسن کرونا از 
۱۰۰ میلیون دوز گذشت

و  شصت  ورود  با  گفت:  گمرک  فنی  معاون 
واکسن  مقدار  کرونا،  واکسن  محموله  هشتمین 
دوز  میلیون   ۱۰۰ مرز  از  کشور  به  شده  وارد 

گذشت.
گروه  انرژی  و  اقتصاد  خبرنگار  گزارش  به 
معاون  ارونقی  باشگاه خبرنگاران جوان،  اقتصادی 
هشتمین  و  شصت  کرد:  تصریح  گمرک  فنی 
دوز  میلیون  یک  شامل  کرونا  واکسن  محموله 
دقایقی  لهستان  اهدایی کشور  آسترازنکا،  واکسن 
قبل پس از ورود به کشور از طریق فرودگاه امام 

بالفاصله ترخیص و تحویل وزارت بهداشت شد.
مقدار  واکسن،   محموله  این  ورود  با  افزود:  او 
واکسن وارداتی به کشور از مرز ۱۰۰ میلیون دوز 
میلیون   ۶ هم  صبح  گفت:دیروز  ارونقی  گذشت. 
دوز واکسن سینوفارم وارد کشور شدو در این هفته 

هر شب واردات واکسن داریم.

به قلم
مهناز سعید

آخرین اخبار از حذف یارانه سه دهک پردرآمد جامعه 

کشفپروتئینیکهخاطراتبدراپاکمیکند

عبدالملکی درباره چگونگی حذف یارانه پردرآمدها 
توضیحاتی داد.

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی 
باشگاه خبرنگاران جوان،عبدالملکی وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی درباره تغییر رقم یارانه گفت: هنوز هیچ 

تصمیم قطعی درباره مبلغ یارانه ها گرفته نشده است 
بحث های زیادی در حال مطرح شدن است، ولی هیچ 

تصمیم نهایی اخذ نشده است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: ۳ دهک 
از  باید  یارانه ها  هدفمندی  قانون  اساس  بر  باالتر 

بانک های  بگیران حذف شوند، ولی هنوز  یارانه  گروه 
اطالعات اقتصادی ما کامل نیست که بخواهیم این کار 
را انجام دهیم و فعال باید صبر کنیم و آن زمان مجددا 

دولت تصمیم گیری خواهد کرد.
دنبال  به  آیا  که  این سوال  به  پاسخ  در  عبدالملکی 

حذف یارانه پر درآمد ها هستید؟، تصریح کرد: تکلیف 
بگیران  یارانه  لیست  از  درآمد ها  پر  حذف  ما  قانونی 
است ما مسئول این هستیم که زیر ساخت اطالعاتی 
را فراهم کنیم، اما کم و کیف و زمان بندی آن با دولت 

است.

که  کردند  کشف  را  پروتئینی  دانشمندان 
می توان از آن برای تغییر یا حتی فراموشی 

احساسات و خاطرات استفاده کرد.

به گزارش  حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی 
پروئتینی  محققان  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
نشان  برای  می تواند  که  اند  کرده  کشف  را 

یا حتی فراموش کردن  تغییر  امکان  دادن 
احساسات و خاطرات افراد استفاده شود.

حافظه بلندمدت به دو دسته تقسیم می شود: 

آگهیمزایده

آگهیمزایده

آگهیمزایدهعمومیآگهیمزایده

آگهیمزایدهعمومی

آگهیدعوتبههمکاری
شــرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان اســتان کرمان در نظر دارد تعدادی از واحدهای با 
کاربری تجاری خود را واقع در کرمان: چهارراه جوپاری، شهرک ن والقلم را به صورت نقدی 
و یا تهاتری بفروش برســاند. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر از تاریخ ۱4۰۰/۰7/2۶ 
بــه مدت ده روز  به آدرس: کرمان،  خیابان وحشــی بافقی،بیــن کوچه پنج تا کوچه هفت 

مراجعه نمایند.
روابطعمومیشرکتتعاونیخاصسحابفرهنگیاناستانکرمان

شــرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان در نظر دارد یک قطعه زمین واقع در 
کرمان، بلوار پزشــک را به صورت نقدی با شرایط خاص به فروش برساند. متقاضیان جهت 
کسب اطالعات بیشتر از تاریخ ۱4۰۰/۰7/2۶ به مدت یک هفته به آدرس: کرمان،  خیابان 
وحشــی بافقی، نبش کوچه 5 مراجعه و یا با شماره تلفن ۳22۶۱29۶- ۰۳4 تماس حاصل 

نمایند.
روابطعمومیشرکتتعاونیخاصسحابفرهنگیاناستانکرمان

شــرکت تعاونی خاص ســحاب فرهنگیان کرمان  از موسســات حسابرســی و حسابداری 
واجدشرایط جهت همکاری دعوت به عمل می آورد، لذا خواهشمند است رزومه کاری خود 
را حداکثر تا تاریخ ۱4۰۰/۰7/29 به آدرس کرمان:  خیابان وحشی بافقی، بین کوچه 5 و 7 
دفتر مرکزی شــرکت تعاونی سحاب فرهنگیان تحویل نمایند و ضمنا جهت کسب اطالعات 
بیشــتر با شــماره تلفن هــای ۳22۶۱۱57 - ۳22۶۱29۶ - ۳22۶2۳27 - ۰۳4  تماس 

حاصل نمایید. کدپستی: 7۶۱۳744۶۶2
روابطعمومیشرکتتعاونیخاصسحابفرهنگیاناستانکرمان

حافظه مبتنی بر واقعیت از قبیل اسامی، 
از  غریزی  حافظه  و  رویداد ها  و  مکان ها 
قبیل احساسات و مهارت ها. دانشمندان بر 
می توانند  غریزی  خاطرات  که  باورند  این 
تغییر داده شوند و چنین پژوهشی ممکن 
اختالل  به  که  افرادی  به  بتواند  است 
 )PTSD( حادثه  از  پس  اضطراب 

دچارند، کمک کند.
اند  دریافته  کمبریج  دانشگاه  دانشمندان 
عنوان  به   )shank( شنک  پروتئین  که 
که شدت  می کند  گیرنده هایی عمل  پایه 
گوناگون  عصبی  سلول های  میان  ارتباط 
را تعیین می کند. در نتیجه، ممکن است 
مسدودکننده  پروپرانولول  از  استفاده 
گیرنده آدرنرژیک بتا )بتا بالکر( در اینکه 
موثر  نه،  یا  کنند  تغییر  بتوانند  خاطرات 

باشد.
کند،  پیدا  کاهش  پروتئین  این  اگر   
برای  قابل تغییرند؛ اگرچه هنوز  خاطرات 
این  آیا  که  نیست  روشن  دانشمندان 

پروتئین در از بین بردن خاطرات دخالت 
واکنشی  حاصل  خود  یا  دارد  مستقیم 

پیچیده تر است.
 در سال 2۰۰4، دانشمندان در نیویورک 
از  استفاده  با  را  حیوانات  توانستند 
آن ها  به  تا  کنند  درمان  پروپرانولول 
کمک کنند آسیب روانی آموخته شده را 
فراموش کنند؛ اما تکرار این آزمایش برای 

رد یا تایید نتیجه دشوار بود.
یاد  موش ها  به  جدید،  آزمایش  این  در   
شوک  یک  با  را  کلیک  صدای  شد  داده 
بنابراین،  دهند؛  ارتباط  مالیم  الکتریکی 
ارتباط  ترس  با  را  کلیک  صدای  موش ها 
دادند؛ همان طور که ایوان پاولف سگ ها 
کلیک،  صدای  شنیدن  با  کرد.  شرطی  را 
موش ها خاطره  )شوک را به یاد آوردند(  
داده  پروپرانولول  آن ها  به  فوری  سپس، 

شد.
بر خالف آزمایش های پیشین، دانشمندان 
در موش ها فراموشی مشاهده نکردند، اما 

از وجود پروتئین شنک برای تعیین اینکه آیا  حافظه 
اینکه  و  نه  یا  است  کرده  تغییر  ناگهان  به  موش ها 
که  کردند  استفاده  نه  یا  شده  ناپایدار  آن ها  حافظه 

موش ها فاقد این پروتئین بودند.
 ایمی میلتون، سرپرست این پژوهش می گوید: این 
در  هم  را  این  باید  و  اند  پیچیده  واقعا  سازوکار ها 
مغز  است.  به جانوران  مربوط  که  باشیم  داشته  نظر 

انسان ها به آن شبیه، اما به مراتب پیچیده تر است.
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شیوع کرونا و کاهش تحرک، باعث شده است؛

افزایش ابتالی جوانان به کمردرد 
کاهش  و  کرونا  ویروس  همه گیری  اخیر  سال  دو  طی 
تحرک افراد باعث شده است تا شاهد افزایش آمار ابتال به 

کمردرد حتی در سنین پایین باشیم.
کمر درد یک مشکل شایع است که بیشتر افراد بزرگسال 
را در برخی ادوار زندگی درگیر می  کند، طبق آمار نیمی از 
جمعیت جهان در طول زندگی خود به نحوی از کمردرد 
سال  چند  به  نسبت  اختالل  این  امروزه  اما  می برند  رنج 
مواجه  ابتال  و دالیل  از جمله سن  تفاوت هایی  با  گذشته 

شده است. 
مانند  کمردرد  ایجاد  دالیل  افزایش  بر  عالوه  روز ها  این 
کاهش  ارتباطی،  وسایل  از  استفاده  میزان  زیادشدن 
نامناسب و چاقی های زودرس؛  تغذیه  تحرکات و ورزش، 
نوجوانان  و  کودکان  به  اختالل  این  به  ابتال  سن  حتی 
اپیدمی کرونا طی دو سال  از طرفی شیوع  رسیده است. 
و  کودکان  بین  در  خصوص  به  تحرک  کاهش  و  اخیر 
گروه  این  برای  را  کمردرد  به  ابتال  خطر  زنگ  نوجوانان، 

سنی، به صدا درآورده است.
شیوع کمردرد در کودکان و نوجوانان

ایران  فیزیوتراپی  علمی  انجمن  رئیس  زاده،  موذن  احمد 
اساس  بر  گفت:  جوان  خبرنگاران  باشگاه  با  گفت وگو  در 
مردم  عموم  درصد   ۸۵ کشور حدود  در  موجود  آمار های 
در طول زندگی حداقل یک بار با کمردرد حاد رو به رو 
می شوند. در واقع زمینه اصلی این نوع کمردرد ها مربوط 
به مشکالت مکانیکی ستون فقرات، ضعف عضالت، عادات 
بد و فعالیت های فیزیکی نامناسب است که اگر در مراحل 
اولیه درمان نشود؛ می تواند مشکالتی بعدی مانند دیسک 
کمر، ساییدگی مهر ها و انحراف ستون فقرات را ایجاد کند.
او افزود: بعد از اپیدمی ویروس کرونا، نوع فعالیت فیزیکی 
در  خصوص  به  گرفتن  قرار  قرنطینه  در  بواسطه  افراد 
افزایش  متاسفانه  که  کرد  پیدا  تغیر  نوجوانان  و  کودکان 
مشکالت مکانیکی ستون فقرات را شاهد بودیم. با توجه 
گروه سنی  برای  را  زنگ خطر  اخیر،  سال  دو  شرایط  به 
کودکان و نوجوانان احساس می کنیم. در واقع این گروه 
سنی قبل از همه گیری کرونا با حضور در مدرسه، زنگ 
ورزش و همچنین پیاده روی در مسیر های رفت و برگشت؛ 
اخیر  سال  دو  طی  می کردند.  تجربه  را  فیزیکی  فعالیت 
مدت،  طوالنی  نشستن های  مجازی،  فعالیت های  افزایش 
بودن  استاندارد و خم  از میز و صندلی های غیر  استفاده 
زیاد بر روی تلفن همراه و کتاب؛ دست به دست یکدیگر 
داده اند تا شاهد نزولی بودن سن ابتال به کمردرد باشیم.

در  کرد:  بیان  ایران  فیزیوتراپی  علمی  انجمن  رئیس 

صورتی که فرد بیش از بیست دقیقه در یک وضعیت ثابت 
بعدی  مشکالت  زمینه  بگیرد،  قرار  نشسته  حالت  مانند 
طول  در  افراد  می کنیم  توصیه  بنابراین  می شود؛  ایجاد 
بیست  هر  حتما  ثابت؛  وضعیت  با  و  روزانه  فعالیت های 
دقیقه یک بار تغییر وضعیت مانند بلند شدن و قدم زدن 

را داشته باشند.
موذن زاده افزود: فقر حرکتی و فقدان فعالیت فیزیکی در 
مشکالتی  می تواند  عضالت  تضعیف  بر  عالوه  مدت،  دراز 
ایجاد  گردن  ناحیه  در  خصوص  به  فقرات  ستوان  برای 
کند. طبق آمار  میزان مشکالت گردن در دو سال اخیر به 
خصوص در سنین پایین بسیار افزایش کرده است. تجربه 
انرژی  بین  توازن  عدم  می دهد  نشان  گذشته  سال  دو 
دریافتی و فعالیت فیزیکی به خصوص در بین کودکان و 
نوجوانان، چاقی و به دنبال آن مشکالت مربوط به کمر و 

گردن را شاهد هستیم.
توصیه  گفت:  ایران  فیزیوتراپی  علمی  انجمن  رئیس 
پیاده  دقیقه   ۴۵ روز  طول  در  سالم  افراد  حتی  می کنیم 
برنامه،  این  رعایت  عدم  صورت  در  باشند،  داشته  روی 
و عروق  قلب  و گرفتگی  استخوان  پوکی  مانند  مشکالتی 
را خواهند داشت. در واقع اپیدمی کرونا، قرنطینه و عدم 
حضور در مجامع عمومی مانند کالس و دانشگاه مشکالت 
زیادی را به خصوص برای نوجوانان و جوانان ایجاد کرده 

است.

او گفت: طبق شواهد به جز آموزش مجازی دانش آموزان 
و دانشجویان؛ حتی بازی های کودکان و نوجوانان به سمت 
قطعا  حرکتی  فقدان  این  است.  رفته  مجازی  بازی های 
دنبال  به  سنی  گروه  این  برای  را  مدت  طوالنی  عوارض 

خواهد داشت.
موذن زاده مطرح کرد: به یاد داشته باشید هر ۱۵ درجه 
خم بودن گردن، میزان فشار به ستوان فقرات گردنی را 
دو برابر می کند و عادات بد در استفاده از وسایل ارتباطی 
این مشکالت را تشدید می کند. در بعضی موارد فرزندان 
در وضعیت نامناسب مانند درازکش و خوابیده مطالعه یا از 

وسایل ارتباطی استفاده می کنند.
او افزود: طی دو سال اخیر سن ابتال به کمر درد به سنین 
پایین نزول پیدا کرده است و حتی در برخی موارد، دیسک 
کمر که قبال در سنین باالی ۳۰ سال بروز پیدا می کرد، 

هم اکنون در رده سنی ۲۰ سال مشاهده می شود.
بیشترین مرخصی های استعالجی با عنوان کمردرد

دانشگاه  مدرس  و  فیزیوتراپی  متخصص  سعیدی،  عارف 
تهران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: طبق 
افزایش  تا حدی  به کمر درد  ابتال  آمار های جدید میزان 
استعالجی  مرخصی های  بیشترین  که  است  کرده  پیدا 
به  مربوط  طوالنی؛  زمان های  در  و  مختلف  شغل های  در 

کمردرد افراد در سنین مختلف است.
آرتروز،  شامل  که  دارد  مختلفی  انواع  کمردرد  افزود:  او 

ناحیه کمر و کشیدگی های  اسپاسم عضالنی در  دیسک، 
معمول  طور  به  می شود.  عضالت  تاندون  در  مختلف 
بیشترین درد و همچنین هزینه های باالی درمانی مربوط 
به پارگی دیسک کمر است. اما آرتروز در سنین باال و به 
افراد  همه  است  ممکن  و  می دهد  رخ  افزایش سن  دلیل 
آن را تجربه کنند. در صورتی که اصول صحیح علمی در 
را  آرتروز  شود،  رعایت  افراد  توسط  برخاستن  و  نشستن 

دیرتر و همچنین با درد کمتر تجربه می کنند.
سعیدی بیان کرد: کشیدگی های تاندون عضالت، معموال 
صورت  در  که  می افتد  اتفاق  ورزشکار  و  جوان  افراد  در 
رعایت برخی اصول می توانند از بروز این اختالل جلوگیری 
کنند. شرط عدم ابتال به این اختالل این است که ورزشکار 
بدنی،  انعطاف خوب  از یک  فیزیکی  یا جوان در کار های 
قدرت و استقامت عضالتی و چاالکی برخوردار باشد. در 
واقع آمادگی و استقامت بدنی برای یک ورزشکار و جوان 
باعث می شود تا بدن او زمان ورزش یا کار های فیزیکی با 

کمردرد های ناشی از اسپاسم عضالت رو به رو نشود.
این مدرس دانشگاه تهران تصریح کرد: باید به این نکته 
در  راه  ساده ترین  و  ارزان  پیشگیری،  داشت  توجه  مهم 
همه بیماری ها به خصوص کمردرد است؛ بنابراین اصول 
علمی و صحیح نشستن، راه رفتن، بلند شدن و ایستادن 
در محیط کار و زندگی برای پیشگیری از دردکمر بسیار 

حائز اهمیت است.
او تاکید کرد: در صورت بروز کمردرد، مراجعه زود هنگام 
راهکار  و  اختالل  نوع  علت،  تشخیص  برای  فیزیوتراپ  به 
برای  مهم  توصیه  یک  است.  اهمیت  حائز  بسیار  درمانی 
محل  نشستن  زمان  که  است  این  رانندگان  و  کارمندان 
در  باید  هم  گردن  همچنین  و  نباشد  خالی  کمر  گودی 
آن  زیاد  شدن  خم  از  و  بگیرد  قرار  بدن  موازی  حالت 

جلوگیری شود.
 چند راهکار درمانی

وجود  جلو  سمت  به  طبیعی  قوس  یک  کمر  ناحیه  در 
دارد که با یک تست ساده می توانیم نسبت به طبیعی یا 

غیرطبیعی بودن آن پی ببریم.
به دیوار قرار  این تست، پشت  انجام  برای  شما می توانید 
بگیرید، به طوریکه پاشنه پا و شانه ها به طور کامل به دیوار 
بچسبد؛ همچنین سر به حالت موازی بدن و مستقیم قرار 
وارد گودی کمر  را  از دستان خود  یکی  ادامه  در  بگیرد. 
کنید؛ در صورتی که دست به طور کامل وارد گوی کمر 

نشد بدین معناست که قوس کمر بسیار کم است.
اگر دست شما وارد قوس کمر شد و دیگر به سمت جلو 

همچنین  و  است  نرمال  کمر  قوس  یعنی  نکرد  حرکت 
اگر دست از قوس کمر عبور کرد؛ قوس کمر زیاد است. 
اگر قوس کمر کم باشد، باید دیوار پشت عضالت که برای 
این مشکل باید عضالت دیواره پشتی ستون فقرات و فیله 
باید  کمر  قوس  بودن  زیاد  در صورت  تقویت شوند.  کمر 
ورزش های تقویت کننده عضالت شکم و لگن انجام شود.

برای اطمینان از وضعیت قوس کمر و آموزش ورزش های 
مناسب؛ می توانید از متخصصان فیزیوتراپی کمک بگیرید.

تغذیه مناسب، رژیم غذایی مناسب در سالمت استخوان ها 
بسیار حائز اهمیت است، این در حالی است که تغذیه اکثر 
خانواده ها به سمت فست فود و منابع غذایی کم ارزش در 

حرکت است.
بسیاری  با  افراد  رفتار  نحوه  متخصصان  توصیه های  طبق 
واقع  در  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  کمردرد ها  از 
غیرمتخصص  افراد  توسط  شده  ارائه  تمرین  هر  از  نباید 
یا در فضای مجازی برای کاهش درد کمر استفاده کرد. 
البته تمرین های ورزشی مناسب هستند، اما زمان و نحوه 

استفاده از هر تمرین برای انواع درد ها بسیار مهم است.
با ورزش از تشدید آرتروز جلوگیری کنید

ورزش با شدت مناسب می تواند در پیشگیری از تشدید 
بیماری آرتروز به شما کمک کند

بسیاری از بیماران مبتال به آرتروز به دلیل درد شدید در 
مفاصل عالقه چندانی به ورزش ندارند. با این حال، زندگی 

غیرفعال و بی تحرک می تواند آرتریت را تشدید کند.
به  نیازی  آرتروز  عالئم  کاهش  برای  محققان،  گفته  به 
المپیک  در  کننده  شرکت  یک  سرعت  با  شنا  یا  دویدن 
نیست، حتی ورزش در حد متوسط می تواند درد را کاهش 

داده و به حفظ وزن سالم کمک کند.
آرتروز، التهاب یک مفصل یا چندین مفاصل است و باعث 
درد و تورم می شود. به آرامی باعث تجزیه جذب کننده های 
بین  مانند  ژله  ماده  یک  که  غضروف  یعنی  بدن  طبیعی 
و  غضروف  تخریب  می شود.  است،  مفاصل  و  استخوان ها 

خشک شدن مایع مفصلی باعث شروع آرتروز می شود.
غضروف  تغذیه  به  ورزش  طریق  از  مفصل  دادن  ماساژ 
کمک می کند. ورزش قدرت و انعطاف پذیری را افزایش 
می دهد، درد مفاصل را کاهش داده و به مبارزه با خستگی 

کمک می کند.
ورزش نکردن باعث تضعیف ماهیچه های حمایتی می شود 
و فشار بیشتری را بر مفاصل ایجاد می کند. با این حال، 
ورزش آسیب قبلی را برطرف نمی کند بلکه به جلوگیری 

از وخیم شدن آرتروز کمک می کند.

گزارش »کرمان امروز« از کاهش مداوم سن اعتیاد در استان کرمان که زنگ خطری فاجعه بار به شمار می آید؛

سرمه ی افیون بر آسفالت سیاه

در ایام کرونایی که تقریبا همه چیز تراژیک شده است و 
هر حوزه ای را که بررسی می کنیم پر از تلخی و گزندگی 
انتظامی استان بیان کرد که  است. چندی پیش فرمانده 
سن اعتیاد در استان کاهش یافته است. این نکته بسیار 
اسف بار است. شاید شما هم سر چهارراه های شهر کرمان 
دیده باشید کودکانی را که با لبهای سیاه خود درخواست 
کمک مالی دارند و با یک اسپند دود کن و یا واکس بر 
شیشه اتومبیل شما می کوبند و تصویری نا زیبا از دنیای 
سرمه ی  سوزش  این  دهند.  می  نشان  شما  به  را  واقعی 
کند.  می  بدچشمی  سیاه  آسفالت  بر  که  است  افیون 
کودکانی که در سرمای زمستان با پوست های خشک و 
ترک خورده ی خود ترحم می فروشند و در تابستان زیر 

تابش انسان کش آفتاب به سختی نفس می کشند.
به خاطر دارم که سالها قبل سردار بنی اسدی فرنیز گفته 
جدی  خطری  به  مواد  مصرف  سن  کاهش  نرخ  که  بود 

تبدیل شده به خصوص در زمینه مصرف مواد صنعتی که 
بسیار وحشتناک و آسیب رسان است و آسیب های جبران 
می کند.  وارد  جامعه  بدنه  و  خانواده  افراد  به  ناپذیری 
امروز  کشور  و  استان  این  آینده  سالمت  که  بایدبدانیم 
رقم زده می شود. اگر چنین سونامی خطرناکی را نادیده 
بگیریم و یا بر آن سرپوش بگذاریم یقینا در ایجاد فاجعه 
این  شنیدن  از  پس  اینکه  اما  داشت.  خواهیم  مشارکت 
اخبار باید چه کرد، از شفاف سازی در اخبار بسیار مهم 
امروز که سر چهارراه های شهر کرمان چنین  تر است. 
بینیم و آگاه هستیم که چه فاجعه  صحنه هایی را می 
اندیشیده  به راه حل های موثر  آیا  ای در جریان است، 
ایم؟ آیا به این نکته فکر می کنیم که باید فرهنگ سازی 
در  را  شیطانی  درخت  این  ریشه  و  دهیم  قرار  پیشه  را 
قاچاق  با  مبارزه  فکر  به  تنها  اینکه  بخشکانیم؟یا  خاک 
مواد مخدر هستیم و فرهنگ سازی را فراموش کرده ایم؟
اوضاع امروز خیابان های شهر کرمان نشان می دهد که 
پرخطر  مسیر  این  در  باید  و  ایم  رفته  اشتباه  را  راه  ما 
بازنگری داشته باشیم. اگر در سالهای آینده نیز درب را 
برهمین پاشنه بچرخانیم یقینا آینده ای سیاه تر را رقم 
خواهیم زد. اینکه تنها به فکر مبارزه با مواد مخدر باشیم 

سازی  فرهنگ  روی  بر  باید  نیست.  کافی  اما  است،  الزم 
مردم این کشور -به خصوص مردمی که دچار فقرفرهنگی 
هستند- بیشتر کار کنیم تا اینکه خیابان های شهر ما به 
باشد،  هنرمند  و  ورزشکار  نوجوانان  از  مملو  اینکه  جای 

ویترینی از اعتیاد و افیون نشود. این نکته بسیار مهم است، 
آنقدر مهم که حتی می تواند معیشت مردم را تحت تاثیر 
منفی  بار  تا  گرفته  گردشگران  دادن  فراری  از  دهد.  قرار 
انرژی که در خیابان های این شهر گرد افسردگی بر سر 

و صورت مردم می پاشد. اینها قابل اصالح است و باید 
هرچه سریع تر و حساس تر به آن پرداخته شود.

مدیران  موارد  این  در  متاسفانه  گذشته  های  دهه  در 
تصمیم بر سکوت داشتند و به خیال خود با این مصلحت 
هستیم  شاهد  امروز  اما  کردند،  می  آبروداری  اندیشی 
و  است  داده  قرار  حمله  مورد  را  شهر  سرطان  این  که 
ویترین  یک  شهر  این  در  اتومبیلی  هر  شیشه ی  پشت 
نازیباساخته شده است. باید بدانیم که این صحنه ها مانع 
رشد و توسعه یک شهر می شود و اگر امروز شهر تبریز با 
آن وضعیت آب و هوایی -و فاصله ای که از مرکز کشور 
دارد- به چنین توسعه چشمگیری رسیده است یقینایکی 
متکدی  فقدان  تجلی اش همین  و  اصلی رشد  موارد  از 
بوده است. یقینا کارخانه داری که صبح به جای شهری 
شیشه  پشت  که  معتادی  کودکان  شاد،  مردمی  و  زیبا 
اتومبیل التماس می کنند را می بیند، نمی تواند با روحی 
شاد و بشاش به فعالیتش ادامه دهد و به توسعه فکر کند. 
ای کاش یک بسیج همگانی ازسوی دستگاه های دولتی 
و غیردولتی برای مبارزه ضربتی با این پدیده انجام می 
شد. به امید فردایی که مصلحت آینده بر مصلحت امروز 

ترجیح داده شود.

به قلم
 محمد فتح نجات
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