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مدیرکل مدیریت بحران
 استانداری کرمان: 

تالش برای امداد رسانی و کمک 

به مردم جنوب استان ادامه دارد

ویروس شناس آلمانی:

شیوع سویه اومیکرون کرونا 

می تواند یک شانس باشد

متن در صفحه دوم

3

سرپرست اداره کل راهداری کرمان خبر داد:

گرفتار در برف و سیالب جنوب استان نجات ۳۵ خودروی 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد:

فعالیت پنج موسسه فعال و یک خانه مد 

در عرصه مد و لباس در استان

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

مشاور وزیر جهاد کشاورزی:

کنار  امنیت غذایی در 

امنیت نظامی، امنیت ملی

 را به ارمغان می آورد

تعریف ۲۵ طرح عملیاتی مشترک 

بین شهرداری با سایر نهادهای اجرایی

درخشش پنج معلم و دانش آموز کرمانی

 در جشنواره کشوری فرهنگی-هنری »علمدار«

3

کشاورزی؛ گزارش »کرمان امروز« از دغدغه امروز مردم استان درباره امنیت غذایی و هراس از ناسالم بودن برخی محصوالت 

لزوم تقویت نظارت در حوزه سالمت غذایی

متن کامل در صفحه هفتم

  اهمال و سهل انگاری در تامین غذای سالم قابل اغماض و چشم پوشی نخواهد بود و دسترسی مردم  به غذای سالم یک مطالبه به حق و جدی است که باید از سوی متولیان 
و نمایندگان مردم پیگیری شود. در این زمینه شهروندان کرمانی معتقدند؛ زمان آن فرا رسیده است که مساله امنیت غذایی در دستور کار فوری مجلس قرار گیرد، چرا که 
مساله وجود سم و نیترات باالتر از حد استاندارد در برخی از محصوالت کشاورزی عواقب وخیم متعددی خواهد داشت و نباید محصوالتی تولید شود که آینده کشور دست مایه ی 

تهدید سرطان شود و....

ان
دگ

رزا
پو

ن 
امی

س: 
عک

متن در صفحه هشتم

تلنگری به
نیمه تاریک

انسان بودن

روایت »کرمان امروز« از اجرای تئاتر »بیست و هفت«

کرمان کارگردانی مهدی آسمانی در   به نویسندگی و 

که تنها تا پنجم بهمن  ماه ادامه خواهد داشت؛  

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

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 
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مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند
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اخبار استان

قلیان؛
نقطه شروع

 اعتیاد !

مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: رؤسای جهاد 
کشاورزی اگر بتوانند در 4 سال دولت آقای رئیسی 
برای رسیدن به اقتدار غذایی تالش کرده و به آن 

دست پیدا کنند وظیفه خود را انجام دادند.
هوشنگ محمدی در مراسم تودیع و معارفه رئیس 
جدید سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان 
نظامی  امنیت  کنار  در  غذایی  امنیت  کرد:  بیان 

امنیت ملی را به ارمغان می آورد.
بهترین  اما  دیدم  زیادی  وزیرهای  بنده  افزود:  وی 
برنامه را در برنامه ارائه شده وزیر کشاورزی فعلی 
مشاهده کردم زیرا در آن از هر دو بعد کمی و کیفی 

به مسائل پرداخته شده است.
محمدی با تأکید بر اینکه امنیت غذایی در استان 
کرمان بایستی تعیین و تکلیف شود گفت: استان 
کرمان در عرصه سیاسی، کشاورزی و سایر عرصه ها 
تنها متعلق به خودش نیست؛ 70 درصد تولیدات 
استان   13 وسیله  به  کشور  کشاورزی  محصوالت 

تأمین می شود که یکی از آن ها کرمان است.
سرپرست دفتر هماهنگی امور استان ها ادامه داد: 
مکتبی  سلیمانی  سردار  وسیله  به  کرمان  استان 
ایجاد کرد که آن هم متعلق به تمام کشور است؛ 

نمایندگانش هم نمایندگان شاخصی هستند.
حوزه  در  کرمان  استان  کرد:  تصریح  محمدی 
کشاورزی متعلق به خود نیست زیرا مایحتاج کل 
تولید  در  مثال  عنوان  به  تأمین می کند؛  را  کشور 
خرما رتبه اول است، صادرات پسته خوبی دارد و در 
حوزه مرکبات و گل محمدی هم از تولیدکنندگان 

بزرگ کشور است.
 130 می کنیم  اعالم  امروز  اگر  کرد:  تشریح  وی 
میلیون تن محصوالت کشاورزی در درحال تولید 
است، مسبب 95 درصد این تولیدات کشاورزان و 
فقط 5 درصد دخیل  ما  و  کنندگان هست  تولید 
هستیم که اگر کشاورزی دچار مشکل هم شود باز 

به این 5 درصد برمی گردد.
احیای  شعارهای  با  ما  اینکه  به  اشاره  با  محمدی 
جهاد سازندگی کار می کنیم گفت: مهم ترین شعار 
البته در ماه های گذشته  »ما می توانیم« است که 
نشان دادیم که در هر شرایطی می توانیم و شعار 

جهاد کشاورزی غیر از این نیست.
سرپرست دفتر هماهنگی امور استان ها با اشاره به 
توزیع خرده برای تنظیم بازار اظهار کرد: در همه 
جای دنیا توزیع عمده متداول است اما دیدیم که 
این بار خرده فروشی برای تنظیم بازار جواب داد و 
توانستیم مایحتاج مردم را با حفظ کرامت انسانی 
به آن ها برسانیم. محمدی با تأکید بر اینکه برای 
دست یابی به اقتدار غذایی مردم باید به مسئوالن 
عرصه  در  کسی  هر  کرد:  عنوان  کنند  اعتماد 
نقد  مدیریت قرار می گیرد طبیعی است که مورد 
اما خوشا به حال کسی  انتقادی نیز قرار بگیرد  و 
که وجدانش آسوده است و می داند برای رضای خدا 
کار کرده است. وی ضمن تقدیر از مهندس سعیدی 
گفت: مهندس سعیدی در بدترین شرایط مسئولیت 
جهاد کشاورزی را برعهده داشتد و امیدواریم همه 
و  مهم  بسیار  پروری  جانشین  باشند.  سالمت  جا 

افتاد  اتفاق  این  کرمان  استان  در  اما  است  سخت 
با این حال انتخاب در این استان بسیار سخت بود.

محمدی در توصیف محمد خیراندیش بیان کرد: 
دکتر خیراندیش در همه مسائل کارآمدی، شجاعت 
و صبوری مورد نیاز را از خود نشان داد؛ مهم ترین 
ویژگی وی امیدوار بودن است که از آیتم های اصلی 

مدیریت محسوب می شود.
وی با بیان اینکه این میز و صندلی همیشه متعلق 
انتظار  جدید  ریاست  از  گفت:  است  کشاورزان  به 
داریم از ظرفیت های استان به نحو احسن استفاده 
کند؛ همچنین همکاران ما در جهاد کشاورزی همه 

جزء متخصصین هستند.
این  در  دولت  اخیر  اقدامات  به  اشاره  با  محمدی 

حوزه خاطرنشان کرد: زمینه استفاده از دانشجویان 
باید فراهم شود. اراضی کشاورزی در حال سنددار 
شدن است و به بحث امنیت غذایی از همان اوایل 

کار دولت توجه شده است.
استانی  ارزیابی سازمانی مدیران  وی تصریح کرد: 
که  است  تحوالتی  همین  اساس  بر  شهرستانی  و 
رقم می زنند؛ همچنین باید برنامه وزیر کشاورزی 
را مطالعه کرده و برای عملی کردن آن در استان ها 

راهکار ارائه دهند.
زحمات  از  مراسم  این  پایان  در  ایسنا  گزارش  به 
به  خیراندیش  محمد  و  تجلیل  سعیدی  عباس 
عنوان ریاست سازمان جهاد کشاورزی شمال استان 

کرمان منصوب شد

رئیس کارگروه مد و لباس کشور گفت: هدف 
حاکمیت در جمهوری اسالمی در حوزه مد و 
لباس، ارتقا شاخص های زیست عفیفانه است 
و یکی از مسیرهای آن این است که لباس ما 

لباس موقری باشد.
به گزارش ایسنا نشست فعاالن حوزه مد و 
لباس با حضور دبیر شورای فرهنگ عمومی 
کشور و رئیس کارگروه مد و لباس، مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان و جمعی از 
فعاالن این حوزه در اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان کرمان برگزار شد.
فرهنگ  شورای  دبیر  امامی  مجید  سید 
عمومی کشور و رئیس کارگروه مد و لباس 
لباس  و  مد  کارگروه  نقش  نشست،  این  در 
اینکه  دلیل  گفت:  و  دانست  مهم  بسیار  را 
کارگروه تاکنون به اهداف خود نرسیده است 
این است که قرار بر این نبوده این کارگروه 

شاخص های زیست عفیفانه را در کشور ارتقاء 
دهد.

تنوع  اقوام،  لباس  مساله  کرد:  تصریح  وی 
حوزه  کار  و  کسب  کشور،  در  اقوام  لباس 
لباس، تکریم، ترغیب، آموزش و ارتقا سطح 
هنرمندان لباس، شاخص های میانی است که 
موجود  وقار  و  عفیفانه  زیست  به  منجر  اگر 
به هدف  را  ما  ایران زمین شود  در فرهنگ 

می رساند.
امامی ادامه داد: شعار ما راهبرد سه پایه است 
که شامل سه گام دسترس پذیر سازی لباس 
ارزان و سالم در همه کشور،  زیبا، عفیفانه، 
از اجبار به  تغییر گفتمان حجاب در کشور 
گفتمان حیا و زیست عفیفانه، نجات خانواده 
درمان  گام سوم  و  معنوی جامعه  آرامش  و 
فوق ناهنجار  موارد  در  بخش  اثر  و  هوشمند 

است.

بیان  با  کشور  عمومی  فرهنگ  دبیر شورای 
اینکه پیگیری راهبرد اول، برعهده کار گروه 
اعضای  بر عهده  بار آن  و  لباس است  و  مد 
دستورالعمل ها  تمام  افزود:  است،  گروه  کار 

نیازمند ابالغ وزیر است.
اندازه  به  عفیفانه  لباس  فقدان  گفت:  وی 
تولیدات  و  است  مشکل  ارزان  لباس  فقدان 
رسانه ای باید به جایی برسد که در این زمینه 

تاثیرگزار باشند.
از  حمایت  بر  لباس  و  مد  کارگروه  رئیس 
خانه های مد تاکید کرد و گفت: جشنواره ملی 
تا  باید به صورت استانی برگزار شود  فتوت 
رسته های صنفی فعال و کاسبی که بیشتر به 
اخالق عمومی جامعه کمک کرده است مورد 
توجه قرار گیرد زیرا اصناف بهترین مروجان 

فرهنگ عمومی اسالم و ایران هستند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور همچنین 

با تاکید بر توجه به تنوع فرهنگی و زیست 
بوم مناطق مختلف، این امر را باعث افتخار 
دانست و گفت: بخش لباس اقوام جشنواره 

فجر امسال بسیار قوی است.
محمدرضا علیزاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان کرمان، برگزاری نشست مد و 
لباس در کرمان را نقطه عطفی در عرصه مد 
و لباس استان دانست و گفت: در حال حاضر 
5 موسسه فعال و یک خانه مد در عرصه مد 

و لباس در استان فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه بانک اطالعات مد و لباس 
با  امیدواریم  افزود:  است،  تاسیس  حال  در 
رویکرد جدید شفاف تر، عملی تر و اجرایی تر 

در حوزه مد و لباس، ورود پیدا کنیم.
لباس  و  مد  فعاالن حوزه  پایان نشست،  در 
به بیان دغدغه ها و مشکالت خود در استان 

کرمان پرداختند.  

مشاور وزیر جهاد کشاورزی:

امنیتغذاییدرکنارامنیتنظامی،امنیتملیرابهارمغانمیآورد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد:

فعالیتپنجموسسهفعالویکخانهمددرعرصهمدولباسدراستان

سیالبجاندوکودک

ریگانیراگرفت

فرماندار ریگان گفت: بر اثر بارش باران در مناطق کوهستانی و جاری 
شدن سیالب متاسفانه دو کودک ریگانی در سیالب غرق شدند.

مناطق  در  باران  بارش  اثر  بر  گفت:  ریگان  فرماندار  باقری  امین 
در  ریگانی  کودک  دو  متاسفانه  سیالب  شدن  جاری  و  کوهستانی 

سیالب غرق شدند.
او می گوید:تالش در جهت جستجوی این دو کودک ریگانی به همت 

نیرو های امدادی ادامه دارد.
فرماندار ریگان گفت:سیالب راه 45روستای ریگان را مسدود کرده 
است و تمامی روستا های مناطق کوهستانی در محاصره سیالب قرار 

دارند.
به گفته باقری قطع برق 30روستا، تلف شدن دامها از دیگر خسارات 

سیالب در ریگان می باشد.
او از اعزام دها اکیپ امدادی به مناطق سیل زده ریگان خبرداد. 

در محور ماهان-کرمان رخ داد:

مصدومیتپنجنفردرپیتصادفزنجیرهای

در پی برخورد سواری ۲0۶، پراید و اتوبوس در محور ماهان به کرمان 
5 نفر مصدوم شدند.

جزئیات  خصوص  در  کرمان  اورژانس  رئیس  صابری،  محمد  سید 
حادثه بیان کرد: ساعت ۲1 و 18 یکشنبه ) ۲۶ دی ماه( گزارشی 
مبنی بر برخورد سواری پژو ۲0۶، پراید و اتوبوس در محور ماهان به 
کرمان)هفت باغ علوی( دریافت کردیم که بالفاصله ۲ تیم فوریت های 

پزشکی به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: این حادثه 5 مصدوم برجای گذاشت که شامل 3 مرد و ۲ 

زن در رده سنی ۲0 تا 39 ساله هستند.
صابری عنوان کرد: مصدومان این حادثه بعد از رهاسازی و اقدامات 
درمانی مناسب به وسیله تیم های فوریت های پزشکی به بیمارستان 

شهید باهنر کرمان منتقل شدند.
وی خاطرنشان کرد: در این حادثه به هیچ یک از مسافران اتوبوس 
صدمه ای وارد نشده و حال عمومی تمامی مصدومان مساعد گزارش 

شده است.

استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
کرمان با اشاره به بروز سیالب در برخی 
از روستاهای جنوب کرمان گفت: تالش 
برای امداد رسانی و کمک به مردم ادامه 

دارد.
مجید سعیدی در گفتگو با مهر اظهارکرد: 

هم اکنون شاهد جاری شدن سیالب در 
روستاهای برخی از شهرستان ها از جمله 

رودبار و قلعه گنج هستیم.
وی افزود: راه برخی از روستاهای رودبار 
جنوب به دلیل صعب العبور بودن مسدود 
بسته  دلیل  به  مجموع  در  اما  می باشد 

بودن راههای به 3 روستای رودبار هنوز 
امدادرسانی نشده و امکان پرواز بالگرد هم 
وجود ندارد ضمن اینکه دو روستای قلعه 

گنج نیز دچار آبگرفتگی شده است.
در  منطقه   17 برق  کرد:  بیان  سعیدی 
دلیل  به  عمدتاً  که  شده  قطع  منوجان 

تالش  که  است  برق  تیرهای  افتادن 
همچنین  دارد.  ادامه  مشکل  حل  برای 
گزارشهای مبنی بر قطعی برق در ریگان 

و قلعه گنج نیز دریافت کردیم.
مواد  و  پتو  چادر،  توزیع  کرد:  بیان  وی 

غذایی در مناطق سیل زده ادامه دارد. 

گفت:  کرمان  راهداری  کل  اداره  سرپرست 
راهداران 35 خودروی گرفتار در سیالب و برف را با 
استفاده از توان ماشین آالت راهداری نجات دادند.
 مجتبی محمودی سرپرست اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان گفت: با 
توجه به افزایش سیالب و جاری شدن روان آب ها 
راهداران  استان کرمان  در شهرستان های جنوبی 
در شهرستان های جیرفت، رودبار، فاریاب، منوجان 

و ساردوئیه 35 دستگاه خودروی گرفتار در سیالب 
و برف را با استفاده از توان ماشین آالت راهداری 
گرفتار  خودرو های  این  می گوید:  او  دادند.  نجات 
در سیالب در جاده های فرعی و در بستر رودخانه 
گرفتار سیالب شده بودند که خوشبختانه با حضور 
وسایل  این  کشیدن  بیرون  و  راهداران  موقع  به 
و  رانندگان  به  آسیبی  هیچ  سیالب  دل  از  نقلیه 

خانواده های آنان وارد نشد.

به گفته محمودی 4 دستگاه خودروی گرفتار در 
برف که از جاده خارج شده اند و یا به علت خرابی و 
فرو رفتن در گل و الی متوقف شده بودند با تالش 
عوامل راهداری ساردوئیه آزادسازی در راهدارخانه 

سربیژن اسکان داده شدند.
او می گوید: سیالب ناشی از بارندگی های همچنان 
در حال ورود به حوزه راه های جنوب کرمان است، 
جنوبی  شهرستان های  و  مناطق  در  رانندگان 

همچنان جوانب احتیاط را رعایت کنند.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خسارت  به  توجه  با  گفت:  کرمان  استان  جنوب 
در  رانندگان  کرمان  جنوب  در  راه ها  به  سیالب 
محلی که راهداران حضور دارند و توصیه بر تردد 
نکردن از بستر آبنما ها و جاده های در معرض خطر 
بر  اصرار  از  و  همکاری  راهداران  با  دارند  سیالب 

تردد خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان: 

تالش برای امداد رسانی و کمک به مردم جنوب استان ادامه دارد

سرپرست اداره کل راهداری کرمان خبر داد:

نجات ۳۵ خودروی گرفتار در برف و سیالب جنوب استان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
برابر راي شماره 140060319078008999هيات دوم مورخه 1400/9/22موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي هادي لطفعلي زاده بيدخواني 
مشتمل  مغازه  باب  يك  در ششدانگ  كرمان  از  8475 صادره  شناسنامه  بشماره  مظفر  فرزند 
مساحت 489مترمربع تحت پالك 24689  به  مسكونی(  )باكاربری عرصه  فوقانی  طبقات  بر 
رسالت  ميدان  طرف  به  غربی  باقدرت  كرمان  در  واقع  بخش3كرمان  اصلي  از2787  فرعي 
توكلی محرز گرديده است.لذا  بانك  مالك رسمي آقاي حسين  از  بعدازكوچه5 خريداري 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.

سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضاي  صورت  در  است  بديهي 
مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/10/28
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/12

1260761

آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 
9900370

به موجب پرونده اجرائي كالسه فوق به موجب سند ازدواج 10300با موضوع وصول مهريه 
پالك  زمين  /قطعه  يك  دانگ  غم  شش  بي  مريم  متعهدله:   - دولتي    دهقان  علي  متعهد: 
يك فرعی از 2749 اصلی بخش 29 كرمان  به ادرس بم - خيابان امام جنب كلينيك پدرام 
غضنفری به مساحت 1060متر مربع كه سند آن  با شماره چاپي 124156 ثبت و صادر و متعلق 
به آقای علی دهقان دولتی فرزند عبداهلل می باشد  كه طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ هشت 
ميليارد ريال ارزيابي شده و پالك فوق زمين خالی دارای ديوار حصار بلوكی با نمای كاهگلی 
در سمت خيابان امام كه حصار بلوكی سمت كوچه ضلع شرقی و شمالی در قسمتهايی تخريب 
شده بود و پالك فوق از ساعت 9 الي 12 روز  يك شنبه مورخ 1400/11/17 در اداره ثبت 
اسناد بم  واقع در بم بلوار جمهوری اسالمی  از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از 
مبلغ 85000000000ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به 
ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك 
نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض  و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و 
شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده 
برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل 
مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد ضمناً 
چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و 

مكان مقرر برگزار خواهد شد.
شركت  االجراء  الزم  اسنادرسمی  مفاد  اجرای  اصالحی  نامه  آئين   136 ماده  طبق  مزايده 
وحضور  ثبت  سپرده  بحساب  كارشناسی  پايه  مبلغ  از  10درصد  پرداخت  به  منوط  درمزايده 
خريدار يا نماينده قانونی او درجلسه مزايده است .برنده مزايده مكلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت 5روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد ودرصورتيكه 
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را بحساب سپرده ثبت واريز ننمايد مبلغ مذكور قابل استرداد 
اعتبار ساقط  ازدرجه  نبوده وبحساب خزانه واريز خواهد شد دراين صورت عمليات فروش 

ومزايده تجديد می گردد . 1262024
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اندوه اتاق
با استکان هایت سخن می گویی 

و پرده ها را 
با اشک هایت دوست می کنی 

 شب ها 
از جیغ ها ی تخت می ترسی 

از تنهایی که باالی سرت نا امیدی می خواند 
از اتاقی که اندوه اش 

آرزوهایت را 
می خورد ..

با کاسه هایت سکوت را میشکنی 
با یخچالت از بی غیرتی یاد میکنی 

می  صمیمی  آنقدر   ، ات  شویی  لباس  ماشین  با 
شوی 

که هیچ هنگام 
لباس هایت را به او نمی دهی تا بشوید 

تو با جارویت درد و دل میکنی 
با اتو از خوشبختی می گویی 

با فرش ها و پتو ها می نشینی ُو 
ساعت ها 

از مهربانِی پدرت می گویی 
مرا نبخش 

اعتیادم تو را 
تنهایی ام کرده بود

به قلم
سامان ساردویی

یادداشت: 
پرواز قشنگ نیست!
از  رفتی.  و  شدی  پرنده 
پرواز  ای  رفته  که  روزی 

قشنگ نیست و آسمان به گریه هایم جواب 
نمی دهد. پرواز قشنگ نیست و آشیانه را بر 
قشنگ  هم  پرنده  تو  بی  اصال  دهد.  می  باد 
به جز  نیست  به جز جنگ  نیست. در جهان 
نیرنگ نیست بعد از تو ناز هیچ پرنده ای را 
نمی خرم. چه اهمیت دارد که غریبه ها در 
بر  طوفان  هجوم  در  یا  باشند  من  ی  آشیانه 
شاخه های پاییز؟ چه اهمیتی دارد که غریبه 
ها در کدامین قلب زندگی کنند!؟ کسی که 
نباشد از من نیست ولی دشمن نیست  با من 
بعد از تو پرواز یک مهارت بی اهمیت است 
که در هیچ تاریخ و هیچ سمتی زیبا نیست. 
پرنده را دوست ندارم پرواز را دوست ندارم 
ام  زده  را  زندگی  قید  که  انگار  اینگونه  و 
نیستم.  آدمی شریک  هیچ  های  در خنده  و 
پرواز گوارای وجود تو باشد چون تو مجبور 
نیستی که پاسوزم شوی و مرا تحمل کنی تو. 
برای آزادی آفریده شده ای و جالب نیست 
که در میان میله های قفس زندگی ام زندانی 
خود  نیستی  مجبور  تو  که  کن  پرواز  شوی 
را بگیری. حاال که رفته ای برگشتنت دوای 
دردهای من نیست چون تو دنیای خودت را 
داری. بعد از تو هیچ کس را دوست نخواهم 
برگردی.  که  اگر  را  خودت  حتی  داشت 
زیرا در سخت ترین روزهای زندگی ام در 
کنارم نبوده ای. رفته ای و تو را برای همیشه 
چون  کنم  می  پاک  ام  زندگی  آسمان  از 
دوام  بعد  به  جایی  یک  از  و  ام  شده  خسته 
نمی آورم و نمی توانم فرشته ات باشم خسته 
ام و نمی توانم که ناجی ات باشم. انتظارت 
را نمی کشم چون پرنده های مهاجر گاهی 
برنخواهند گشت و به دیروزها نگاه نخواهند 
کرد. تو برنخواهی گشت پس بگذار بگویم 
نمی  پر  و  بال  دیگر  نیست  زیبا  پرنده  که 
خواهم که پیدا شدنی نیست و ماندنی نیست. 
بی تو تنها نشسته ام تا پیر شدنم را بی صبرانه 
به  تماشا کنم صدای پای مرگ را بشنوم و 

آرزوهایی که داشته ام فقط لبخند بزنم.
از چشم هایت باید آرامش بگیرم 

اما تو نیستی تا بلکه این خواهش بگیرم 
من انتخاب ساده ای بودم برایت 

باید خودم را در تو فرسایش بگیرم

به قلم
مهناز سعید

شهردار کرمان خبر داد:

تعریف ۲۵ طرح عملیاتی مشترک بین شهرداری با سایر نهادهای اجرایی

با حکم شهردار کرمان؛

کبر قطب الدینی، »نماینده شهردار در پیگیری درخواست های مردمی مرتبط  علی ا

ک در مناطق پنج گانه شهرداری کرمان« شد با حوزه شهرسازی و امال

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان :

بایددر حوزه کشاورزی با همه کمبودها برنامه جامع برنامه ریزی و از کشاورزان و دامداران حمایت شود

رئیس جدید جهاد کشاورزی شمال کرمان منصوب شد

و  اجرایی  طرح   ۲۵ حدود  گفت:  کرمان  شهردار 
ارگان ها  سایر  با  شهرداری  بین  مشترک  عملیاتی 
و  جلسات  باید  که  شده  مشخص  اجرایی  نهادهای  و 
کارگروه های مشترکی در این خصوص تشکیل و امکان 

ارتباط منسجم فراهم شود.
انتظامی  فرماندهان  با  نشست  در  َشعرباف،  سعید   
بر  فرصت های  از  سرشار  کرمان  اینکه  بیان  با  استان 
و کالبدی بی نظیر  انسانی  استعدادهای  و  مانده  زمین 
می شود،  یافت  شهری  کمتر  در  آن  ترکیب  که  است 
عقب افتادگی های  دچار  کرمان  شهر  متأسفانه  افزود: 
فراوانی است و این موضوع، مسئولیت ما را سنگین تر 

می کند.
وی با اشاره به تأکید این دوره از مدیریت شهری بر 
حل مسایل با محوریت مشارکت شهروندان، خاطرنشان 

کرد: حجم مسایل آنقدر زیاد است که رفع آن ها توسط 
شهرداری به تنهایی میسر نمی شود.

انتظامی  نیروی  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  شهردار 
مردمی  فعالیت های  سمت  به  اخیر  سال های  در  نیز 
شد:  یادآور  کرده،  پیدا  گرایش  مختلف  حوزه های  در 
برای ساماندهِی حاشیۀ شهر، طرح های خوبی با هدف 
توانمندسازی مردم داریم که باید اجرا شود و در اجرای 

این طرح ها نیازمند به کمک نیروی انتظامی هستیم.
مشارکت  افزایش  راستای  در  کرد:  بیان  َشعرباف 
برای  تصمیم سازی  و  تصمیم گیری  حوزۀ  در  مردمی 
»مرهم«  نام  با  واحدی  روند،  این  تسریع  و  مدیران 
)مرکز راهبردی همیار محله( توسط سازمان فرهنگی، 
شده  راه اندازی  کرمان،  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
نخبگان  و  محله  شوراهای  منتخبان  آن،  براساس  که 

محلی، شناسایی و تجمیع شده اند.
وی تصریح کرد: شکاف موجود بین گروه های مختلف 
بر  و  نیست  مقاومت  جهان شهر  شأن  در  کرمان  شهر 
و  شهر  حاشیۀ  مشکالت  به  رسیدگی  اساس،  همین 

مناطق کم برخوردار برنامه ریزی شده است.
شهردار کرمان خاطرنشان کرد: برای مسایلی ازجمله 
ارتباط  به  نیاز  کارتن خواب ها  و  متکدیان  ساماندهی 
کارگروه های  باید  و  داریم  انتظامی  نیروی  با  مستقیم 

مشترکی در این زمینه تشکیل شود.
َشعرباف بیان کرد: حدود ۲۵ طرح اجرایی و عملیاتی 
نهادهای  و  ارگان ها  سایر  با  شهرداری  بین  مشترک 
اجرایی مشخص شده که باید جلسات و کارگروه های 
مشترکی در این خصوص تشکیل شده و امکان ارتباط 

منسجم فراهم شود.

وی یادآور شد: خوشبختانه مراسم دومین سالگرد 
و  به خوبی  سلیمانی  حاج قاسم  سپهبد  سردار  شهادت 
بدون هیچ مشکلی برگزار شد و شاهد یک کار کم نظیر 

سیستمی با باالترین کیفیت در حد توان مان بودیم.
نشست  این  در  نیز  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
امور  در  تسریع  و  اداری  بروکراسی  بر ضرورت حذف 
افزود:  و  کرد  تأکید  ارگان های مختلف  توسط  شهری 
در  مسایل  و  مشکالت  رفع  و  امور  روند  در  تسریع 

کوتاه ترین زمان ممکن، به نفع مردم است.
انتظامی  نیروی  کرد:  بیان  ناظری  عبدالرضا  سردار 
استان در تمام سطوح آمادگی کامل دارد جهت پیشبرد 
اهداف شهرداری در حوزه های موردنیاز، مشارکت کند 
خدمت گزاری  که  شهری  نهاد  این  اصلی  هدف  تا 

بی منت و صادقانه به مردم است، محقق شود.

»علی اکبر  کرمان،  شهردار  حکم  با 
در  شهردار  »نماینده  به عنوان  قطب الدینی«، 
با  مرتبط  مردمی  درخواست های  پیگیری 
پنج گانه  مناطق  در  امالک  و  حوزه شهرسازی 

شهرداری کرمان« معرفی شد.
سعید  حکم  در  کرمان آنالین،  گزارش  به 

شعرباف تبریزی، شهردار کرمان آمده است:نظر 
به  و  عالی  جناب  تجربه  و  تخصص  تعهد،  به 
حفظ  ضمن  توانمندی ها،  از  استفاده  جهت 
سمت  به  حکم  این  به موجب  سازمانی،  پست 
درخواست های  پیگیری  در  شهردار  »نماینده 
امالک  و  شهرسازی  حوزه  با  مرتبط  مردمی 

در مناطق پنج گانه شهرداری کرمان« منصوب 
می شوید.

با  عمومی  مالقات  جلسات  در  شرکت 
شهروندان محترم، به عنوان نماینده اینجانب در 
مناطق پنج گانه شهرداری، پیگیری و هماهنگی 
انجام  و  مناطق  جاری  اقدامات  یکپارچگی  در 

سایر امورات محوله از اهم وظایف جناب عالی 
و  متعال  به خداوند  اتکال  با  است  امید  است. 
بهره گیری از خالقیت های فردی و ایجاد تعامل 
و  قوانین  رعایت  ضمن  همکاران،  با  مناسب 
ارزنده ای را در حوزه  بتوانید خدمات  مقررات، 

کاری خود ارائه دهید.

و  قدیم  روسای  ومعارفه  تودیع  مراسم  در 
جدید سازمان جهاد کشاورزی استان،  حجت 
االسالم و المسلمین محمد قاسمی زاده مسئول 
جهاد  سازمان  در  فقیه  ولی  نمایندگی  حوزه 
حدیث  به  اشاره  با  کرمان  استان  کشاورزی 
حضرت علی)ع( که فرمودند : مسئولیت ها در 
نظام اجتماعی و اسالمی امانت است نه اینکه 
حکم برای رسیدن به منافع دنیا  انسان است

وی گفت: امانت را به امانتدار می سپارند که 
هم باید امانتدار خوبی باشد هم حامل امانت 
خوبی باشد. وقتی امانت سپرده شد آسمانها و 
زمین از قبول امانت سر باز زدند و موجودی به 

نام  انسان امانت را قبول کرد
وی افزود: امانت گاهی یک شی و یک انسان 
جهاد  مثل  مهم  مجموعه  یک  گاهی   ، است 
سازمان  دلیل  بهمین  است  استان  کشاورزی 

جهاد کشاورزی استان کرمان با توجه به رتبه 
های آن در کشور جایگاه ویژه ای دارد

وی ادامه داد: با برنامه ریزی و مدیریت قوی 
تواند  می  مدیریت  در  دلسوزانه  رسیدگی  و 

امانت را به خوبی حمل کرد.
زاده  قاسمی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
خاطر نشان کرد: آنچه برای موفقیت درکارها 
الزم بوده است مهندس سعیدی انجام داده اند 

و همواره موانعی در کارها است که موفقیت 
به 100 درصد نمی رسد و اکنون مسئولیت به 
آقای دکتر خیر اندیش سپرده شده است که 
امید است  که ظرفیت و پتانسیل مهم بخش 

کشاورزی بالفعل شود
نیروهای  کشاورزی  مجموعه  در  افزود:  وی 
خوب و کارآمد وجود دارد که در این مجموعه 

انجام وظیفه می نمایند. 

سازمان  جدید  رئیس  معارفه  و  تودیع  مراسم 
جهاد کشاورزی شمال استان کرمان برگزار شد.

به گزارش ایسنا این مراسم با حضور حجت االسالم 
محمد قاسمی زاده، مسئول نمایندگی ولی فقیه در 
جهاد کشاورزی استان کرمان، هوشنگ محمدی، 
دفتر  سرپرست  و  کشاورزی  جهاد  وزیر  مشاور 
هماهنگی امور استان ها، حسین مهرابی، سرپرست 
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت 

کرمان، شهباز حسن پور، رییس مجمع نمایندگان 
استان کرمان، محمدمهدی زاهدی، نماینده مردم 
کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی و مدیران 

دستگاه های وابسته برگزار شد.
سعیدی  عباس  زحمات  از  مراسم  این  پایان  در 
ریاست  عنوان  به  خیراندیش  محمد  و  تجلیل 
کرمان  استان  شمال  کشاورزی  جهاد  سازمان 

منصوب شد.

درخشش پنج معلم و دانش آموز کرمانی در "جشنواره کشوری فرهنگی-هنری علمدار"
از درخشش پنج معلم  مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
"جشنواره کشوری فرهنگی-هنری  و دانش آموز کرمانی در دومین 

علمدار" خبر داد.
عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  اداره  از  نقل  به  و  ایرنا  گزارش  به 
آموزش و پرورش استان کرمان، رضا رضایی گفت: فرامرز علیخانی از 
آموزش و پرورش ناحیه ۲ کرمان موفق به کسب رتبه اول مشترک 
به  موفق  راور  از شهرستان  نیکخواه  رقیه سادات  "شعر"،  رشته  در 
کسب رتبه هفتم در رشته "نمایشنامه نویسی" و علیرضا حاج پور از 
منطقه نوق موفق به کسب رتبه دوم در بخش "نماهنگ" در دومین 

جشنواره کشوری فرهنگی-هنری علمدار شدند.
وی اظهارکرد: امیرمحمدحسین زاده سرآسیابی دانش آموز کرمانی 

محمدحسین  و  اول  رتبه  "نقاشی"  رشته  در  ابتدایی  اول  دوره 
اول  رتبه  نوق  منطقه  از  متوسطه  اول  دوره  آموز  دانش  رفسنجانی 
را  علمدار  فرهنگی-هنری  دومین جشنواره کشوری  رشته شعر  در 

کسب کرده اند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان ادامه داد: بیش از ۹۲ هزار 
اثر از داخل و خارج از کشور به دبیرخانه مرکزی این جشنواره مستقر 
در آموزش و پرورش استان کرمان ارسال شد که مراسم اختتامیه این 
جشنواره 1۴ دی ماه 1۴00 با حضور وزیر آموزش و پرورش در تاالر 

اجتماعات دانشگاه فرهنگیان استان کرمان برگزار شد.
سلیمانی  سپهبد شهید  مکتب  ترویج  بر ضرورت  تاکید  با  رضایی 
بیان کرد: ۹۳ هزار و ۳۷۵ اثر به دبیرخانه دومین جشنواره کشوری 

فرهنگی-هنری علمدار ارسال شد که بر اساس جنسیت، ۴0 هزار 
و ۸۷ نفر مرد و ۵۳ هزار و ۲۸۸ زن در این جشنواره شرکت کردند.

در  علمدار  فرهنگی-هنری  دومین جشنواره  کرد:  خاطرنشان  وی 
برای فرهنگیان،  محورهای شعر، نمایشنامه، فیلم کوتاه و نماهنگ 
در محور نقاشی برای دانش آموزان دوره اول ابتدایی در محور نقاشی 
و خط ریز برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی، در محورهای شعر، 
در  و  اول  متوسطه  آموزان  دانش  برای  دیجیتال  نقاشی  و  عکاسی 
محورهای شعر، داستانک و ویدیو کست برای دانش آموزان متوسطه 
دوم برگزار شد که بیشترین آمار شرکت کننده ها به ترتیب مربوط 
به شهرستان های استان تهران، استان های گلستان، گیالن، فارس 

و قزوین بود. 
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آیا حافظ، معماری خوب را می شناخته است؟
معماری در شعر حافظ

ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت : آیا شخص حافظ، معماری، 
البته به معنای معماری خوب، را می شناخته است؟ چه ارزشی 
برای معماری خوب قائل بوده است؟ با چه مشخصه هایی از آن 
یاد کرده است؟ آیا از معماری و مفاهیم آن برای بیان منظور 
خود بهره برده است؟ و سواالت دیگری از این دست می تواند 

درباره معماری برای ما مطرح باشد.
پیشرفته  دنیای  با  ما  که  بود  عصری  مشروطه  انقالب  دوران 
ارتباط یافتیم و در این ارتباط با علوم و هنرهایی آشنا شدیم که 
پیش از آن در گذشته نزدیک ما سابقه روشنی از آن در دست 
نیست. در اینجا این سوال مطرح است که آیا ما با این رشته ها 

به طور کامل بیگانه بوده ایم؟
دو پاسخ غیردقیق، یکی این است که بله، ما با این رشته ها 
کامال بیگانه و ناآشنا بودیم و پاسخ غیردقیق دوم این است که 
خیر، این علوم اصال از جانب ما به دنیای پیشرفته رفته است. 
از جمله روشنگری های مهمی که بررسی های ادبی به عنوان 

معدود اسناد باقی مانده ما از آن دوران می تواند داشته باشد،
انسان  زندگی  و  ذهن  در  مفاهیم  این  جایگاه  نمودن  روشن 
ایرانی آن روزها و روزهای پیشتر از آن است. به بیان دیگر در 
این نوشته از یک سو به دنبال یافتن جایگاه معماری در شعر و 
اندیشه حافظ هستیم و از سوی دیگر اینکه از این طریق دریابیم 
انسان ایرانی عصر حافظ که مخاطب او بوده است، از معماری 

چه شناختی داشته است؟
 ما می دانیم که حافظ تنها با تکیه بر وجه شاعرانه اش، یک 
هنرمند برجسته بوده است. ولی آیا صرف اینکه کسی هنرمند 
باشد، یا حتی هنرمند برجسته ای باشد، دلیل این خواهد بود 

که هنرهای دیگر و در اینجا معماری، را نیز بشناسد؟
چند موضوع دیگر نیز در حوزه معماری در اشعار حافظ اهمیت 

دارد که خوب است به آن اشاره شود.
در  توانیم  می  تنها  را  مان  گذشته  تاریخ  همه  ما  اینکه  یکی 
ادبیاتمان پیدا کنیم، چرا که می توان گفت تقریبا منبع مکتوب 
غیرادبی از گذشته در دست نداریم و هرچه از گذشته ها الزم 
است که از منابع مکتوب استخراج شود، باید به سراغ منابع ابی 

و یا حتی دقیق تر اینکه به سراغ شعر رفت.
دریای  بین  سرزمیِن  خود،  تاریخ  طول  تمام  در  که  ایران 
مازندران و خلیج فارس را در اختیار داشته و محل عبور شرق 
و غرب عالم بوده اس، دستخوش یورش های متفاوت شده و در 
این یورش ها، بسیاری از آثار معماری و منابع ما از بین رفته 
است. ادبیات و شعر به دلیل عدم دسترسی دشمنان به آن در 
حافظه ملت ما و پخش بودن در ذهن و زندگی انسان ایرانی، تا 
حدی از این تاراج مصون مانده است. به بیان دیگر از هرچه در 
ادبیات  باید آن را در  گذشته کشورمان بخواهیم بیشتر بدانیم 

جست و جو کنیم، که معماری نیز شامل آن است.
که  پیدا شد  اگر  اینکه،  است  اهمیت  دارای  که  دیگری  نکته 
حافظ به عنوان یک شاعر، معماری را می شناخته، از آن لذت 
می برده، و از آن مهم تر برای بیان مقصود خود همان طور که 
استفاده  مقصود  بیان  برای  موسیقی  امکانات  و  اصطالحات  از 
آیا  از معماری نیز برای بیان مقصود استفاده می کرده،  کرده، 
شاعران هم عصر ما نیز می توانند با شناخت بیشتر از معماری 

آثار بهتری خلق کنند؟
ممکن  آیا  اینکه،  باشد  اثرگذارتر  تواند  می  نیز  این  از  آنچه 
از شعر  تر  و عمیق  بهتر  بیشتر،  با شناخت  ما  معماران  نیست 
و ادبیات و به ویژه در اینجا از شعر حافظ، بتوانند آثار بهتری 
خلق کنند؟ تصور می کنم معمار یارانی ای که بتواند از گنجینه 
حکمت و لذتی که در شعر و ادبیات فارسی، و در اینجا اندیشه 
حافظ، هست بهره مند شود، این بهره مندی و دمخور بودن با 
توان  و  هنری  پویایی  مسیر  تواند  می  هنری  اصیل  منبع  یک 

خالقیت او را در اندازه های  چشمگیری بهتر کند.
از آثار حافظ می توان دریافت که معماران و آثار معماری بر او 
تاثیرگذار بوده اند و بدون اینکه سندی در دست داشته باشیم 
شاید بتوان با اطمینان گفت که حافظ نیز بر معماران همعصر 
خود و تا امروز بر روی معمارانی که آثارش را با درک و دقت می 

خوانند تاثیر داشته است.
پراهمیت  بسیار  مشترک  مفهوم  یک  معماران  و  حافظ  بین 
اهمیت  حوزه  این  در  پژوهش  شود  می  باعث  که  دارد  وجود 
بیشتری پیدا کند. بدون شک می توان گفت که معماری زبان 
است و تمام اتفاقات در یک کار معماری در حال بیان هستند. 

حافظ نیز هنرمندی است با ابزار زبان.
اشارت  و  را که اصطالحات  از حافظ  بیت  این مقدمه چند  با 
روشنی از معماری دارد، می آوریم و به آنها از زاویه معماری می 
پردازیم تا نگاه او به معماری و بهره برداری او از مفاهیم معمای 

برای بیان مقصود، روشن تر شود.
طرب سرای محبت کنون شود معمور

که طاق ابرو یار منش مهندس شود
در این بیت با واژه »طرب سرای« برخورد می کنیم که یکی 
از واژه های ترکیبی حافظانه است و منظور و مراد خاصی با این 

ترکیب سازی مورد نظر بوده است.
پذیری  توصیف  با  و  انتزاعی  مفهوم  یک  عنوان  به  »محبت« 
قابل  حالت  به  ذهنی  حالت  از  و  شدن  توصیف  برای  پیچیده، 
و  آن »طرب«  در  که  تشبیه شده  ای  به خانه  انتقال رسیدن، 

عیش و شادی برقرار است.
از سوی دیگر شرط این که خانه ای معمور و ساخته شده به 
ترتیبی باشد که بتوان آن را »طرب سرای« خواند، این است که 
مبنای ساخت آن، که در هندسه اش تجلی می یابد، عشق باشد.
مفاهیم  و  از اصطالحات  استفاده  با  اینکه  بر  بیت عالوه  این   
معماری نشان می دهد که »محبت« در چه شرایطی به شکل 
ایده آل خود خواهد رسید و اثربخشی خود را خواهدداشت، از 

سوی دیگر نشان از درک عمیق شاعر از معماری دارد.
این بیت نشان می دهد که شاعر معماری خوب رامی شناخته 

کرده  عنوان  را عشق  معماری خوب  رسیدن  به ظهور  و شرط 
است.

با این نگاه، بیت دوم را می توان عالوه بر مشخصات ظاهری 
شخص، مشخصات فکری و معمارانه او در معماری ساخت یک 
رابطه محبت آمیز دانست و منظور شاعر را این طور دریافت که 
»احساس خوش بودن در محیط محبت آمیز، آن زمانی دست 

می دهد که، یار من آن عشق و محبت را به من داشته باشد.«
ساخته  هر  که  است  داده  نشان  بیت  این  در  حافظ  سوی  از 
شده ای را ساختمان نمی دانسته و اشاره  روشنی دارد که یک 
ساختمان به ِصرف ساخته شدن دارای معماری خوب و به تبع 
آن حس خوب نیست و برای اینکه دارای معماری خوب باشد 
و به انسان که در آن زندگی می کند و یا آن را می بیند حس 
هایی  ویژگی  آن  مهندسی  و  مهندس  است  الزم  بدهد،  خوب 

داشته باشد.
شاعر اهمیت شکل کلی را مهم ندانسته و آنچه از نظر او مهم 
بوده، توجه به جزییات و ظرائف است که اهمیت معماری نیز 
در  آن  با  داده  نشان  حافظ  که  است  ظرائفی  همین  در  دقیقا 

عرصه معماری نیز کامال آشناست.
به بیان دیگر اگر »طرب سرای محبت« را معادل ساختمانی 
که هنرمندانه طراحی و ساخته شده است در نظر بگیریم، حافظ 
شرط ساخته شدن چنین بنایی را دیدن، شناختن و مبنا قرار 

دادن زیبایی قرار داده است.
سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق

چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست
این بیت نیز در بین اشعار حافظ دارای نشانه های روشنی از 

درک و شناخت عمیق او از معماری است.

در مصرع اول سه عنصر در کنار هم و با نگاهی که نشان از هم 
ارزی دارد آمده است. سه عنصر دارای »سرای مدرسه«، »بحث 

علم« و »طاق و رواق«.
»رواق«  و  است  آسمانه  یا  محدب،  سقف  معنای  به  »طاق« 
فضای سرپوشیده نیمه باز راهرو مانند و ممتدی است که برای 
ایجاد ارتباط بین فضاها کاربرد دارد و بیشتر در اطراف حیاط ها، 
در یک، دو، سه، چهار جبهه، یا اطراف یک فضای ساخته شده 
برونگرا ساخته می شود. در برخی از ساختمان ها مانند مسجد 
جامع یزد، مدرسه سپهساالر مدرسه معیرالممالک تهران، فضای 

ورودی توسط یکی از دهانه های رواق با حیاط ارتباط دارد.
است  روشن  حافظ  بینی  جهان  در  علم«  »بحث  بلند  جایگاه 
ارزش دو  توان  این وسیله می  به  و  به مقاالت مرتبط[  ]ارجاع 
ارز گرفته شده را دریافت. دو عنصر  با آن هم  عنصر دیگر که 
معماری، یعنی »سرای مدرسه« و »طاق و رواق«، که البته نگاه 
به این دو عنصر نیز در اینجا تنها از دیدگاه معماری نیست و 
دارد  وجود  ها  مکان  این  در  که  هوایی  و  و حال  فضایی  حس 
مد نظر شاعر است. و تابلویی که او برای بیان مقصود خود در 

خصوص حس این فضاها انتخاب کرده، عنصر معماری است.
به بیان دیگر حافظ مناسب ترین ظرفی که درک و دریافت های 
خود را از این فضا در آن بریزد و به مخاطب خود انتقال دهد، 
ملموس  ترین،  مهم  که  است  یافته  فضا  معماری  عناصر  ظرف 
ترین و شامل ترین عنصر این فضا از نظر او بوده است. این امر 
نشان از آن دارد که حافظ، معماری خوب را می شناخته و می 

معماری  باشد، همان  داشته  معماری خوب  فضایی که  دانسته 
می تواند به عنوان شامل ترین ظرف از بین تمام عناصر موجود، 
مخاطب  برای  را  آن  های  ویژگی  و  کرده  منتقل  را  فضا  حس 

روشن کند.
این نکته برای معماران نیز الزم است بیدار باش مهمی باشد 
که در زمان طراحی هر فضایی، از خانه و دبستان و بیمارستان 
گرفته تا خیابان و بوستان و برج، در حال طراحی فضایی هستیم 
که در بسیاری از موارد، اصلی ترین ظرف حس فضایی انسان ها 
خواهدشد و این به نظر از آن نکاتی است که معماران می توانند 
از زبان و بیان حافظ به صورتی چند باره به خود یادآوری کنند.
در مصرع دوم نیز با شرایطی همسان، شرط بهره مندی و درک 
»بحث علم« را »دل دانا« و شرط بهره مندی و درک »سرای 

مدرسه« و »طاق و رواق« را »چشم بینا« ذکر می کند.
به عبارت دیگر در این مصرع نیز حافظ به روشنی نشان می 
دهد که هنر معماری را می شناخته، از آن لذت می برده و می 
نیازمند شرایط  بنا  یک  معماری  و  تنها طراحی  نه  که  دانسته 
از  بردن  لذت  و  درک  و  دیدن  بلکه  است،  خاصی  استعداد  و 
معماری نیز نیازمند »چشم بینا« است. البته ناگفته پیداست که 
در اینجا منظور از بینایی، صرف بینایی نیست، بلکه داشتن دید 

و نگاه توام با استعداد و عالقه است.
خاک وجود ما را از آب دیده ِگل کن

ویران سرای دل را گاه عمارت آمد
در این بیت نیز حافظ از یک سو برای بیان مقصود از عناصر 
توضیح  زیبایی حافظانه  با  دیگر  از سوی  و  برده  بهره  معماری 
داده است، زمانی که وقت »عمارت« و ساختن »ویران سرای« 
برسد، این امر با ساختن »ِگل« از »خاک« ولی با »آب دیده« 

انجام می شود.
حافظ به خوبی در کنار بهره بردن از عناصر معماری برای بیان 
مقصودی که داشته، در این بیت نیز نشان داده که می دانسته 
معماری یک ساختمان یا همان »عمارت«، گرچه با ِگل و خاک 
اجرا می شود، اما برای آن که نتیجه دلنشین باشد، عشق و شور 
و شیدایی الزم است که آن را در اینجا به »آب دیده« تشبیه 

کرده است.
رواق و طاق مدرسه و قال و قیل علم

در راه جام و ساقی مهرو نهاده ایم
 در این بیت نیز دو عنصر معماری »رواق و طاق مدرسه« با 
به  آنها  و مجموعه  اند  گرفته شده  ارز  علم«، هم  قیل  و  »قال 
مهرو«  ساقی  و  »جام  راه  در  زندگی  باالی  های  ارزش  عنوان 
فدا شده اند. درباره این بیت نیز تمام آنچه درباره بیت پیشین 

گفتیم دیده می شود.
فتنه می بارد از این سقف مقرنس برخیز

تا به میخانه پناه از همه آفات بریم
در این بیت عنصر معماری »سقف مقرنس« را حافظ برگزیده 
تا نشان از فضایی داشته باشد که امتیازات و امکانات بسیاری 

دارد.
تزیینی  عنصار  از  یکی  آهو«،  »پای  یا  پا«  »آهو  »مقرنس«، 
یا  کردگی  پیش  ای  گون  که  است  ایرانی  و  اسالمی  معماری 
ایوان  نیم گنبدهای روی  یا  بندی آذینی در زیرگنبدها  تاقچه 
ها و درگاه ها، با آجر یا گچ و کاشی است که در آن هر رده از 

تاقچه بندی آذینی در زیرگنبدها یا نیم گنبدهای روی ایوان 
ها و درگاه ها، با آجر یا گچ و کاشی است که در آن هر رده از 
تاقچه ها از رده زیرین خود پیش می نشیند تا درگاه به هم آید.
نگاره  با  همراه  هایی  تورفتگی  و  ها  برجستگی  ها  طاقچه  در 
با  های گوناگون درآورده می شود. به بیان دیگر نوعی تزیین، 
در  که  قاعده  و  نظم  روی  از  هایی  برجستگی  و  ها  فرورفتگی 
بعضی موارد به شکل استاالکتیت آویزان است و در حقیقت این 
نوع تزیین معماری نوعی تزیین حجم پردازی شده است. سقفی 
که دارای مقرنس است و تزیین شده می باشد در اینجا نماد و 

نشانه معماری است که در ساختمان می توان دید.
فضایی که چندان مطلوب و پرامتیاز است که در شرایطی که 
آفات بسیاری وجود دارد و فتنه می بارد نیز هنوز ترک نشده 
و جاذبه های آن چنان زیاد است که الزم است در شرایط این 
اعالم  و  داد  ترک آن هشدار  برای  نامطلوب و خطرناک  چنین 

خطر جدی کرد.
در این بیت حافظ تنها اشاره و توصیفی که از این فضا داشته 
»سقف مقرنس« است و این عنصر معماری و درک دریافتی که 
از آن وجود دارد را کافی دانسته تا امتیازات فضا و چرایی ترک 
نشدن آن در شرایطی که »فتنه می بارد« و »همه آفات« وجود 

دارد روشن شود.
در این رباط دو در چون ضرورتست رحیل

رواق و طاق معیشت چه سربلند و چه پست
و  عناصر  از  خود  مقصود  بیان  برای  حافظ  نیز  بیت  این  در 
اصطالحات  این  نظرش  به  و  گرفته  بهره  معماری  اصطالحات 
او را به بهترین شکل به مخاطبش  و عناصر می توانند منظور 
برسانند. جهان که کاروانسرایی که دو در دارد تشبیه شده است 
که این دو در بودن کنایه از سرعت خروج و کم بودن زمان توقف 
است. کاروانسرایی که همه از آن به سرعتی بیش از آنچه فکر 
می کنند خارج می شوند و هیچکس در آن بلند مدت نمی ماند.
همان  یا  »رباط«  یعنی  معماری،  عنصر  این  کنار  در  حال 
کاروانسرا، که جایی است برای توقف های کوتاه و معموال یک 
َشِبه، از عناصر معماری »طاق« و »رواق« استفاده کرده که در 
با صرف وقت و هزینه  پیداست که  و  فاخر وجود دارد  بناهای 
بسیار ساخته می شوند و برای اقامت های بلندمدت توجیه دارد.

حافظ در این بیت نیز نشان داده معماری خوب و عناصر آن را 
کامال می شناخته و بین معماری خوب و فاخر با معماری که در 
حد رفع نیاز در یک کاروانسرایی که اقامت ها نیز در آن بسیار 
کوتاه باشد و ساختمانش به این منظور طراحی شده باشد که 
مسافران در آن لختی بیاسایند، تفاوت قاتل بوده و این معماری 
ها را از یکدیگر جدا می دانسته است. برای جلوگیری از تکرار 
گفته ها، در زیر چند بیت دیگر به عنوان نمونه از ابیاتی که در 
آنها حافظ از عناصر معماری بهره گرفته را می آوریم و درباره 
توضیح  باشد،  داشته  وجود  ابیات  در  که  معماری  اصطالحات 

خواهیم داد.
به نیم جو نخرم طاق خانقاه و رباط

مار که مصطبه ایوان و پای خم طنبی است
آخرین اصطالح معماری که در این بیت به کار رفته »طنبی« 
بزرگی است که  اتاق  است. معنی آن چادر است- در معماری 
در وسط ساختمان قرار دارد و اطراف آن دیگر فضاها قرار می 
گیرند. به اتاق دراز نیز می گویند. اصطالح دیگر »مصطبه« است 
به معنی سکو، تخت، محل اجتماع مردمان که توضیح داده شد.
می  گفته  خود  اطراف  از  بلندتر  نشستگاهی  به  نیز  »ایوان« 
ایوان  شود که معموال در بخش بیرونی بناها ساخته می شود. 
در معماری ایرانی از زمان اشکانیان مورد استفاده قرار گرفته و 
تاکنون به شیوه های گوناگون ساخته می شود. ایوان ها معموال 
از یک طاق تشکیل می شوند و از سه طرف بسته هستند و به 
طرف میانسرا باز می شوند. ایوان ها به صورت فضاهای ورودی 
و خروجی ساخته می شوند و در حالی که برای جریان یافتن 
هوا باز هستند، از تابش آفتاب جلوگیری می کنند و به عنوان 
یکی از اجزای تشکیل دهنده اهمیت فوق العاده ای دارد و به 

بنا، برجستگی و شکوه می بخشد.
ایجاد  مانند  بنا،  مختلف  تزیینات  برای  است  کانونی  ایوان   
مقرنس ها با شیوه آجرکاری، گچبری و کاشیکاری. ایوان از مهم 
ترین فضاهای معماری ایرانی است و بیشتر در خانه های سنتی 
به چشم می خورد و به لحاظ فرم و جایگاه و ابعاد متنوع است و 
عملکردهای زیادی دارد. به نمونه بدون سقف آن گاه بهارخواب 

و در برخی شهرها مهتابی می گویند.
 »طاق« اصطالح معماری دیگری است که درباره آن صحبت 
شد و »خانقاه« مکان بودن مشایخ و درویشان و معرب »خانگاه« 
است. این واژه مرکب از »خانه« و »گاه« است. نظیر: »منزلگاه« 
و »مجلس گاه«. خانه ای که درویشان و مشایخ در آن بسر برده 
از  و عبادت می کنند. صومعه، عبادتگاه. »رباط« نیز که پیش 
این گفته شد، جایی که در کنار جاده جهت استفاده کاروانیان 

ساخته می شود، کاروان سرا.
ز در درآ و شبستان ما را منور کن
هوای مجلس روحانیان معطر کن

سقف  دارای  که  بزرگ  مسجدهای  از  است  قسمتی  شبستان 
است. شبستان ها فضاهای سرپوشیده و دارای ستون های یک 
شکل و موازی اند که از یک طرف به صحن مسجد راه دارند. 
همچنین شبستان مکانی بود در خانه پادشاهان قدیم که خلوت 
خانه و حرم سرا و خوابگاه آنان به شمار می آمد. در دوره قاجار 

در ایران شبستان را اندرون، اندرونی و زنانه می گفتند.
ستاره شب هجران نمی فشاند نور

به بام قصر برآ و چراغ مه برکن
در این بیت با اصطالح معماری »بام« برخورد می کنیم که به 
معنی تمام پوشش بیرون سقف خانه یا پشت بام می باشد. و 
بلند باشد  »قیصر« که به معنی کاخ، کوشک و آنچه استوار و 

از خانه ها.
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گهی های کاریابی تسلط به فضای مجازی در آ
روزنامه همشهری:گذشت آن روزهایی که برای 
مشغول  یا  شرکت  یک  به  کاری  رزومه  فرستادن 
باید  تحصیلی  مدرک  مؤسسه ای،  در  شدن  به کار 
ضمیمه پرونده می شد. جدای از حساسیت ها  درباره 
معدل ذکر شده پای مدرک، نگرانی هایی هم درباره 

دولتی یا آزاد بودن دانشگاه مطرح بود.
شکل  و...  کاریابی  استخدام،  آگهی های  اما  حاال 
تازه تری به خود گرفته است؛ مثال در آگهی ها می آید 
مدیریت  و  محتوا  تولید  برای  مجرب  نیروی  که 
اصول  بر  فردی مسلط  یا  است  نیاز  مجازی  فضای 
بر  تسلط  حرفه ای،  کپشن نویسی  هشتگ گذاری، 
ایده پردازی  اینستاگرام،  الگوریتم های  و  قوانین 
و  وردپرس  به  تسلط  محتوا،  توضیح  و  تولید  برای 
بارگذاری مطالب در سایت، توانایی آنالیز کسب وکار 
و  محتوایی  تقویم  و  استراتژی نویسی  رقیب، 
نیاز  آنالیز  نرم افزارهای  با  کار  توانایی  همچنین 
است؛ کسی که روحیه تعاملی برای پاسخگویی به 
دایرکت ها، کامنت ها و تعامل با سایر پیج ها داشته 
باشد. تعداد روزافزون چنین آگهی هایی این فکر را 
در ذهن ها پررنگ تر می کند که عصر مدرک گرایی 
به  کار  کردن  پیدا  برای  دیگر  آیا  است.  گذشته 
نیاز نیست؟ آیا مدرک دانشگاهی  مدرک تحصیلی 

تأثیر خود را از دست داده است؟
مرحله اول بی تأثیر کردن مدرک کار نامرتبط

مشاغل به ۱۰ گروه تقسیم بندی و سطح مهارت 
در آنها دسته بندی می شود. براساس این دسته بندی 
حداقل ۵۰ درصد از مشاغل موجود در بازار نیاز به 
تحصیالت عالی و دانشگاهی ندارند و افراد می توانند 
با حداقل آموزش های رسمی در آموزش و پرورش و 
گذراندن دوره های کوتاه مدت در فنی و حرفه ای به 

شغل مورد نظر خود برسند.
شاغل،  افراد  از  ایران  آمار  مرکز  گزارش  براساس 
دانشگاهی  مدارک  عدم تطبیق  میانگین،  به صورت 
گفته  است.  درصد  از ۷۰  بیش  گروه های شغلی  با 
نامرتبط  این  از گروه های شغلی  می شود در بعضی 
چنین  رسیده.  هم  ۹۰درصد  از  بیش  به  بودن 
ماجرایی باعث هدررفت منابعی است که دولت برای 
آموزش های رسمی اختصاص داده و از سوی دیگر 
هم فرد از ۴ تا ۱۰ سال وقت خود را صرف خواندن 

شده  عمرش  هدررفتن  به  منجر  که  کرده  دروسی 
است. پس از این دوران وارد مراکز فنی و حرفه ای 
همزمان  دارد  سیکل  مدرک  که  فردی  با  و  شده 
مهارت آموزی را شروع خواهد کرد. همین امر باعث 
می شود نیاز به اخذ مدرک هر روز کم اهمیت تر از 

روزهای گذشته شود.
در سال  کار  بازار  از  آمار  مرکز  تفصیلی  داده های 
دارندگان  برای  بیکاری  نرخ  می دهد  نشان   ۹۷
زیردیپلم،  مدارک  و  تخصصی«  »دکترای  مدرک 
باقی مدارک  به  نسبت  و  است  از ۱۰ درصد  کمتر 
از  اگر  دارند.  قرار  بهتری  وضعیت  در  تحصیلی، 
مدرک  دارندگان  بگیریم،  فاکتور  زیردیپلم  مدارک 
به  نسبت  بهتری  وضعیت  نیز  دیپلم  تحصیلی 
دارندگان لیسانس، فوق لیسانس و دکتری حرفه ای 
 ۱۲  /۳ دیپلم،  مدرک  با  افراد  بیکاری  نرخ  دارند. 
درصد اعالم شده است. این عدد با توجه به جمعیت 
 ۶  /۳ حدود  در  که  دیپلمه ها  قابل مالحظه  فعال 
دیپلم،  که  دهد  نشان  می تواند  بوده،  نفر  میلیون 

مدرک پرطرفداری در بازار کار بوده است.
نکته عجیب اینکه اگر فردی با مدرک فو ق لیسانس 
در سال۹۷ در جست وجوی شغل بوده، به احتمال ۳/ 
مدرک  با  فردی  اگر  اما  است  مانده  بیکار  ۱۵درصد 
بیکاری اش  احتمال  کار می رفت،  به دنبال  دیپلم  زیر 
در حدود ۷/۸درصد  بود. بین همه مدارک تحصیلی، 
تقریبا  داشته اند.  لیسانسه ها  را  بیکاری  نرخ  باالترین 
از  گذشته،  سال  در  لیسانسه  افراد  از  یک پنجم 
جست وجوی شغل به نتیجه ای نرسیده اند. این داده ها 

می تواند از نزول کیفیت بازار کار ایران حکایت کند.
با  که  گرفت  درنظر  باید  نیز  را  نکته  این  البته 
آن  مجازی،  فضای  در  بازار  فعالیت های  گسترش 
دسته که در این فضا زمان بیشتری صرف می کنند، 
بدون  حتی  و  داشته  آشنایی  بسترهایی  چنین  با 
مدرک تحصیلی نیز مورد هدف بیزینس های بزرگ 
قرار می گیرند و به راحتی به بازار کار جذب می شوند. 
صفحه های  و  اینفلوئنسرها  کار  از  فارغ  موارد،  این 

پرطرفدار یا به اصطالح شاخ های مجازی است.
و  خرید  مدرک  کردن  بی تأثیر  دوم  مرحله 

فروش آن
و  نیاز  به  ارزش  یک  از  تحصیلی  مدرک  وقتی 

سپس به ارزش افزوده تبدیل شد، تجارت غیرقانونی 
خرید و فروش مدرک از سیکل، دیپلم، فوق دیپلم، 
افتاد.  جریان  به  دکتری  تا  فوق لیسانس  لیسانس، 
سختی  ضریب  با  هم  پیشرفت  میانبر  این  قیمت 
کار خالف تعیین شد. میانگین قیمت برای مدرک 
کارشناسی ارشد  برای  و  تومان  میلیون  دکتری ۳۵ 

زیر ۳۰ میلیون تومان برآورد می شود.
وارد  زود  خب ذهن حسابگر آن دسته که خیلی 
دوره  یک  در  هدررفت  زمان  می شوند  کار  بازار 
محاسبه  دوره  آن  در  خود  کارکرد  با  را  تحصیلی 
دید.  خواهد  مدرک  خرید  در  را  خود  نفع  و  کرده 
ناشی  آنجا  از  تحصیلی  مدرک  اخذ  به  احتیاج 
را  فرد  اجتماعی  مرتبه  مدرک،  گاهی  که  می شود 
تغییر داده یا به پذیرش او در گروهی خاص کمک 
می کند. این مسئله زمانی اهمیت دارد که فرد در 
جامعه به آن نیاز پیدا می کند، چون ممکن است در 
نیاز  به مدرک تحصیلی  اصال  فرد  کل دوره کاری، 
نداشته باشد. این روزها نیز نیازهای بازار به نیروی 

کار متفاوت شده است.
دیده شدن در میان دیگر فعاالن بازار شاید یکی 
یک  ماندگاری  و  استمرار  اهرم های  مهم ترین  از 

حرفه باشد. از این رو بیشتر کارفرمایان دیگر بیش 
بازار  در  ماندن  به  آن  هم اندازه  شاید  یا  کیفیت  از 
فکر می کنند و سرمایه خود را در آن بخش هزینه 
حرفه های  در  شده  باعث  نیز  امر  همین  می کنند. 
مجازی  محتوای  تولید  چون  بخشی  مختلف 
راه اندازی شود؛ فعالیتی که نیازمند مدرک تحصیلی 
یافته  نو  و  تازه  آن  در  آموزشی  دوره های  و  نبوده 

است.
مرحله سوم بی تأثیر کردن مدرک وصل شدن 

به تجربه جهانی
را طی  دنیا مسیر خود  در  این سال ها  در  »آنچه 
راه های  که  است  رسیده  نقطه  این  به  و  کرده 
یکدیگر  مکمل  نوعی  به  باید  مهارتی  و  آکادمیک 
یافته است.« فاطمه مهاجرانی،  نو  ایران  باشند؛ در 
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان، با 
اشاره به این مطلب می گوید: »ورود به بازار کار عالوه 
بر مدرک دانشگاهی نیازمند کسب مهارت های الزم 

است.
نکته  مدرک،  کنار  در  داشتن  مهارت  جهان،  در 
که  افرادی  روزگاری  هم  ایران  در  است.  مهمی 
نوع  به خاطر  می شدند  دانشگاهی  محیط  وارد 

به مرور  اما  آموزش ها، آدم های ماهری می شدند. 
افراد  یعنی  بودیم،  دانشگاه ها  کمی  رشد  شاهد  ما 
مهارت  اما  می شدند،  خارج  دانشگاه  از  مدرک  با 
مسیر  امروز  مهاجری  اعتقاد  به  نداشتند.«  را  الزم 
درست تری را طی می کنیم؛»توانمندی های فردی و 
مهارت ها در جای خود قرار گرفته؛ نه به این معنی 
که مهارت یا مدرک بی اهمیت است، بلکه هر یک 
ارزشمندند. در حوزه  علوم کاربردی  در جای خود 
بازاریابی و... اکنون نقش مهارت  مثل مهندسی ها، 
پررنگ تر شده است. به نظر به نقطه  تعادلی که دنیا 

سال های پیش به آن رسیده، نزدیک تر شده ایم.«
شاید الزم باشد با توجه به نیاز امروز بازار به نیروی 
به  ما  واقعا  آیا  که  کنیم  مطرح  را  سؤال  این  کار 
نیاز  میکروبیولوژیک  یا  عمران  مهندس  تعداد  این 
استعدادهای  پرورش  ملی  مرکز  رئیس  داشتیم؟ 
به  نقطه،  این  در  است  می گوید:»الزم  درخشان 
واژه ها  این  از  یکی  کنیم.  توجه  بیشتر  واژه هایی 
مارکتیزیشن به معنای بازاری شدن است.« به گفته 
مهاجرانی دانشگاه به عنوان یکی از ابزارهای کسب 
منفعت برای یک بنگاه آموزشی است. او بنگاه را 
به معنای اقتصاد و امر اقتصادی درنظر می گیرد. او 
توضیح می دهد که دانشگاه  به عنوان یکی از ارکان 
توسعه انسانی در یک کشور باید در دسترس باشد.
از این رو ایران نیز در یک سیر طبیعی قرار دارد. 
یعنی در عین اینکه باید دانشگاه ها و دسترسی به 
بازار  آموزش عالی زیاد می شد، مهارت یابی و نیاز 
امروز در تعریف مشاغل جدید نیز باید راه خود را 
طی می کرد. حال اینکه در این مسیر مفهوم هایی 
ارزیابی  یا  تحصیلی  مدارک  ارزیابی  مثل 
کار  بازار  وارد  کمتر  را  یا...  شغلی  صالحیت های 
کرده ایم خود آسیبی دیگر است. فاطمه مهاجرانی 
داریم  نیاز  آدم هایی  به  طبیعتا  »امروز  می گوید: 
این  هم  و  باشند  آشنا  آکادمیک  علوم  با  هم  که 
توانمندی های  توسعه   برای  و  کرده  تجربه  را  فضا 
این  از  وارد شوند. یکی  به فضای کار  فردی خود 
فضای  است.  مجازی  فضای  با  آشنایی  شاخص ها 
مجازی یکی از بسترهای ارتباطی و توسعه فردی 
توجه  آن  به  باید  که  توانمندی هاست  حوزه  در 

شود.« 

پنج سؤال که قبل از ارسال هر پیام رسانه ای باید از خود پرسید
فضای  رصد  و  اطالع رسانی  اداره  رئیس  ایسنا: 
است  مهارتی  و  دانش  رسانه،  سواد  گفت:  مجازی 
که موجب می شود هنگام استفاده از متون رسانه ای 
داشته  بیشتری  بهره  و  کمتر  خطای  بهتر،  درک 

باشیم.
سرگرد طاها ساسان در رابطه با اهمیت سواد رسانه 
در زندگی امروز بیان کرد: اهمیت این موضوع امروزه 
قبل،  دهه  دو  دریکی  اگر  نیست؛  پوشیده  کسی  بر 
فرد باسواد کسی بود که خواندن و نوشتن بلد باشد، 
امروز باسواد کسی است که از سواد رسانه ای باالیی 
فهم  و  نقد  تجزیه وتحلیل، درک،  قدرت  و  برخوردار 

پیام های رسانهٔ را داشته باشد.
مجازی  فضای  رصد  و  اطالع رسانی  اداره  رئیس 
جهان  شهر  نخستین  کانادا  در  تورنتو  شهر  افزود: 
است که در آن سواد رسانه در مدارس دولتی تدریس 
شده است؛ چه عاملی موجب شد که سواد رسانه در 
از  است:»نگرانی  جالب  پاسخ  یابد؟  رواج  کشور  این 

هجوم فرهنگ آمریکایی".
کانادایی  معلمان  از  یکی  داد:  ادامه  ساسان 
عبارت  رسانه ای  سواد  آموزش  از  هدف  می گوید:» 
برابر  در  فرزندان خویش  از  که چگونه  است  این  از 
رسانه ای  تولیدات  کنیم«؛  دفاع  آمریکایی  فرهنگ 
کودکی  آنکه  از  قبل  کودکان  شده اند  باعث  آمریکا 

با تجربیات بزرگ ساالن آشنا شوند.  را تجربه کنند، 
که  می بینند  خشونت آمیز  صحنه های  آن قدر  آن ها 
ذهنشان  در  کودکی  شیرین  و  لطیف  دنیای  دیگر 

محو می شود.
نگرانی جدی  این  قبال  در  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
چه باید کرد توضیح داد: این مسیری است که چه 

بخواهیم و چه نخواهیم جهان به سوی آن درحرکت 
است و ما نمی توانیم در برابر این موج مقاومت کنیم 
راهکار  چند  باید  آن  اثر  کردن  کمتر  برای  بنابراین 
نرم افزارهایی  از  استفاده  افزود:  ساسان  کاربرد.  به 
مبتذل،  و  خشن  صحنه های  حذف  و  کنترل  برای 
محدودیت در زمان پخش برخی از برنامه ها، مدیریت 

رسانه در خانواده و نظارت اصولی و منطقی والدین 
است  محدودیت  ایجاد  روش های  از  فرزندان،  بر 
امروزه تقریباً در هر کشوری متناسب با اولویت هایی 
کرد:  عنوان  وی  می شود.  اجرا  دارد  کشور  آن  که 
جرم  صحنه های  اشتراک گذاری  به  به عنوان مثال، 
از  بحث  ژاپن  در  می شود.  آمریکا جرم محسوب  در 
مبتذل  صحنه های  که  سخت افزارهایی  از  استفاده 
را سانسور کند وجود داشته است. در آمریکا حمل 
سالح جرم نیست اما  گذاشتن تصویر یک حادثه در 
اینترنت جرم و خالف امنیت عمومی تلقی می شود، 
در  که  مرگباری  حوادث  از  معموالً  خاطر  همین  به 

آمریکا رخ می دهد تصویری منتشر نمی شود.
پیام  هر  ارسال  از  پیش  اینکه  بر  تأکید  با  ساسان 
رسانه ای باید پنج سؤال کلیدی از خود پرسید گفت: 
پیام  اصلی  منبع  و  سازنده  که  است  این  اول  سؤال 
کیست، سؤال دوم، چرا این پیام برای من ارسال شده 
خالقانه ای  فنون  چه  از  توجهم  جلب  برای  و 
استفاده شده است و سؤال سوم، دیگران از این پیام، 

چه برداشت های متفاوتی خواهند داشت؟ است.
اداره اطالع رسانی و رصد فضای مجازی در  رئیس 
پیام چه  این  از  پنجم گفت:  و  بیان سؤاالت چهارم 
آن  به  یا  حذف  عقایدی  و  زندگی  سبک  ارزش ها، 
باید این پیام را ارسال کنم نیز  اضافه شده اند و چرا 

پیام های  ارسال  از  دو سؤال دیگری است که قبل 
رسانه ای باید از خود پرسید.

ساسان سپس به راهکارهای توسعه سواد رسانه ای 
در  آموزش  اینکه  اول  گفت:  و  کرد  اشاره  ایران  در 
اولویت باشد؛ مثاًل ما تا زمانی که بیماری فلج اطفال 
از این  را نمی شناختیم کودکان زیادی در کشور ما 
بیماری رنج می بردند یا تا جنگ و مسائل جنگ را 
نشناسیم و آموزش نبینیم نمی توانیم مقاومت کنیم.

وی با تأکید بر اینکه هشدار بدون تحلیل و بررسی 
دارد  کمی  تأثیر  آن ها  موشکافی  و  مسائل  جزئی تر 
گفت: با توجه به فقر ادبیات موضوع و اهمیت جایگاه 
سواد رسانه ای در حمایت از حقوق مخاطب در گام 
نخست ضرورت دارد تا به تولید محتوا در این زمینه 
زمینه  این  در  بی توجهی  هرگونه  چراکه  پرداخت 

واجد پرداخت تاوانی سنگین است.
داد:  توضیح  راهکارها  دیگر  با  رابطه  در  ساسان 
آموزش  نظام  در  رسانه ای  سواد  بحث  واردکردن  
رسمی کشور، به کارگیری مشاوران خبره و متخصص 
در امور سواد رسانه ای در مدارس، حمایت نهادهای 
دانشگاهی، همکاری و مساعدت رسانه ملی، آموزش 
تشکل های  راه اندازی  و  تشکیل  طریق  از  خانواده ها 
سواد  نهضت  ایجاد  جهت  بسترسازی  و  غیردولتی 

رسانه ای از دیگر راهکارها هستند.
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نکاتی در مورد بخور نخورهای سبزیجات

سرطان سینه ، از علت تا پیشگیری از سرطان

قسمت های سمی سبزیجات
بارها درباره خرید، نگهداری و شیوه مصرف 
محصوالت کشاورزی و کاهش سموم آن نکاتی 
بر  دوباره  مروری  هم  بار  این  ایم؛  خوانده  را 
این نکات و درباره پنج  نوع از این محصوالت 

داریم:
-1 گوجه فرنگی 

گوجه  قاچ  در  رنگ  سفید  قسمت های  اگر 
آن  مصرف  برای  حتما  داشت  وجود  فرنگی 
قسمت ها را جدا کنید و دور بریزید؛ چون سم 
اضافه داخل  این قسمت ها تجمع یافته است.

-2 خیار
برای مصرف خیار حتما پوست آن را بگیرید 
پوست  زیر  و  پوست  در  سموم  بیشتر  چون 

تجمع دارد .
-3 هویج

بیشتری  نیترات  هویج  انتهای  قسمت  در 
اثر  در  بدن  در  نیترات  می کند.  پیدا  تجمع 
نیتروزآمین  و سپس  نیتریت  به   ... و  استرس 

تبدیل می شود که سرطان زاست .
-4 سیب زمینی

نیترات  باشد  بزرگ تر  زمینی  سیب  چه  هر 

بیشتری دارد و سیب زمینی ریزتر سالم است 
. همچنین از خرید سیب زمینی که سبز رنگ 

است خودداری کنید .
-5 پیاز

پیاز  زیرا  کنید  خریداری  رنگی  پیاز  حتما 
سفید به علت این که آب بیشتری دارد نیترات 
بیشتری جذب می کند؛  بهتر است پیاز را هم 

مانند سیب زمینی  کوچک خریداری کنید.
-6 مغز کاهو

بیشترین  زیرا  نخورید  را  کاهو  وسط  مغز 
نیترات در این قسمت تجمع یافته است. 

دومین  پوست  سرطان  از  پس  سینه  سرطان 
سرطان شایع در زنان است. هر ساله تعداد زیادی 
می  داده  تشخیص  سینه  سرطان  به  مبتالیان  از 

شوند.
سرطان سینه چیست؟

غیر  سلولهای  نشده ی  مهار  رشد  سینه،  سرطان 
طبیعی است که در نواحی مختلف سینه ایجاد می 
مختلف  بافتهای  در  است  ممکن  اتفاق  این  شود. 
در  می دهند،  انتقال  را  شیر  که  مجاری ای  مانند 
غددی  غیر  بافت  در  و  شیر  کننده ی  تولید  بافت 

رخ دهد.  
دومین  پوست  سرطان  از  پس  پستان  سرطان 
سرطان شایع در زنان است. هر ساله تعداد زیادی از 
مبتالیان به سرطان سینه تشخیص داده می شوند 
و تعدادی نیز جان خود را از دست می دهند. خطر 
می  بیشتر  سن  افزایش  با  سینه  سرطان  به  ابتال 

شود.  
زنان  در  بیماری  موارد  از  چهارم  سه  حدود  در 

باالی 50 سال ایجاد می شود.  
موارد  این  شامل  خطر  عوامل  سایر  سن  جز  به 

هستند:
• سابقه ی فامیلی سرطان سینه

• سابقه ی قبلی ابتال به سرطان سینه و یا برخی 
موارد غیر طبیعی دیگر در بافت سینه ها 

• افزایش مواجهه زنان با هورمون استروژن که در 
شرایط زیر رخ می دهد

• بروز اولین دوره ی قاعدگی قبل از 13 سالگی
• یائسگی بعد از 51 سالگی

• استفاده از درمان جایگزینی هورمون با استروژن
• افرادی که در طول زندگی باردار نشده اند و یا 

اولین بارداری آنها بعد از 30 سالگی بوده است.
• اضافه وزن و چاقی خصوصاً بعد از یائسگی

• مصرف الکل
• زندگی بی تحرك و فعالیت بدنی کم

اگرچه این بیماری در زنان بسیار شایع تر است اما 
در مردان نیز روی می دهد.
   عالئم سرطان سینه 

عالئم سرطان سینه شامل این موارد هستند:
• وجود توده و یا افزایش ضخامت در سینه و یا 

ناحیه ی زیر بغل
• ترشح شفاف یا خونی از سینه

• پوسته ریزی در نوك سینه 
• فرو رفتن نوك سینه به داخل 

• قرمزی و یا تورم سینه
پوست،  آن  در  که  سینه  پوست  رفتگی  فرو   •

حالتی شبیه به پوست پرتقال پیدا می کند. 
متفاوت  موجب  که  سینه  شکل  تغییر  وقوع   •

شدن آن با سینه ی دیگر شود.  
• زخم در پوست سینه که بهبود پیدا نکند. 

تشخیص
بروز  خطر  که  عواملی  باره ی  در  شما  پزشک 
می  سوال  دهد  می  افزایش  را  سینه  سرطان 
کند.  مخصوصاً اگر سابقه ی فامیلی بیماری وجود 

داشته باشد. سواالتی نظیر:
•  احساس توده یا افزایش ضخامت در سینه، تو 
رفتگی نوك سینه و یا ترشح از نوك سینه، تورم 

و یا تغییر در شکل ظاهری سینه،  قرمزی یا فرو 
رفتگی پوست سینه و بزرگ شدن غدد لنفاوی زیر 

بغل. 
در  یا  و  شود  یافت  توده ای  معاینات  در  اگر   •
وجود  طبیعی  غیر  بافت  رادیولوژی  عکسهای 
برای  را  بیشتر  ارزیابی  شما  پزشک  داشته باشد 
بررسی سرطان سینه احتمالی توصیه خواهد کرد. 
سونوگرافی  بررسی  بعدی  قدم  موارد  برخی  در 
سونوگرافی  کند.   مشخص  را  توده  قوام  تا  است 
نشان می دهد که توده یک بافت توپر و سفت است 
و غیر سرطانی  مایع  از  پر  اینکه یک کیست  یا  و 

است. 
را  نمونه برداری  پزشک  باشد  سفت  توده  اگر   
بافت  این معنی است که  به  این  توصیه می کند. 
فرستاده  آزمایشگاهی  بررسی  برای  طبیعی  غیر 

می شود. 
ممکن است بدون انجام سونوگرافی نمونه برداری 
انجام شود. ممکن است از توده نمونه برداری شود 
فرستاده  آزمایشگاهی  بررسی  برای  توده  کل  یا  و 
اثبات  را  سینه  سرطان  وجود  نمونه برداری  شود. 

می کند.  
دوره ی بیماری

رشد  نشود  درمان  که  زمانی  تا  سینه  سرطان 
می کند و منتشر می شود.

پیشگیری از سرطان سینه
 اگرچه این اقدامات مصون ماندن ازسرطان سینه 
را تضمین نمی کنند اما به پیشگیری از آن کمک 

می کنند. 
• سیگار نکشید 

حفظ  مناسب  و  طبیعی  حد  در  را  خود  وزن   •

کنید 
• مرتب ورزش کنید. 

• مصرف الکل را محدود کنید.  
حاوی  که  باشید  داشته  سالمی  غذایی  رژیم   •
بروکلی،   کلم  مانند  سبزیجاتی  از  زیادی  مقادیر 

کلم و گل کلم باشد. 
تحقیقاتی-  سازمانهای  توصیه  حاضر  حال  در   •
بهداشتی بیانگر تشویق افراد به انجام معاینه فردی 
و یا عدم انجام آن نیست.  اما اگر سن شما زیر 40 
که  در صورتی  و  بار  یک  هر سه سال  است  سال 
باید توسط پزشک  باالی 40 سال دارید هر ساله 

معاینه شوید.  
به  را  ماموگرافی  یا  سینه  رادیوگرافی  بررسی   •

صورت مرتب انجام دهید.  
سال   5-2 را  سینه  سرطان  می تواند  ماموگرام 
پیش از اینکه تبدیل به یک توده ی قابل لمس شود 
نشان دهد. اگرچه بر سر تناوب انجام ماموگرافی ها 
اختالف نظر وجود دارد، اما بسیاری از متخصصان 
همچنان توصیه می کنند که زنان باالی 40 سال 

سالیانه یک ماموگرافی انجام دهند.
محققان اختالل در برخی ژنها را در بروز سرطان 
سابقه ی  که  زنانی  و  می دانند  موثر  ارثی  سینه ی 
فامیلی بروز بیماری را دارند باید مشاوره ی ژنتیکی 

داشته باشند. 
درمان سرطان پستان

بستگی  مختلفی  عوامل  به  درمان سرطان سینه 
دارد. ممکن است درمان جراحی به صورت برداشتن 
جزئی تا کامل سینه انجام شود و درمانهای مکمل 
شیمی  هورمونی،  درمان  دارویی،  درمان  مانند 

درمانی و رادیوتراپی انجام گیرند.
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مردم چگونه سالمت محصوالت کشاورزی را تشخیص دهند؟
اقتصادآنالین: در بین خبرهای تایید و تکذیب های 
از  شده  فرستاده  پس  کشاورزی  محصوالت  سالمت 
سوی کشورهای هدف صادراتی، نگرانی مردم از توزیع 

این محصوالت در بازار داخل تشدید شده است.
تامین و عرضه محصوالت سالم و حفظ سالمت مردم 
وظیفه دستگاه های حاکمیتی است و قوانین روشن و 
مشخصی برای آن وجود دارد. بر اساس قانون، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  با همکاری وزارت 
تأمین سالمت محصوالت  به  جهاد کشاورزی موظف 
کشاورزی هستند. وزارت جهادکشاورزی باید نهاده های 
تولید کم خطر را در اختیار کشاورزان قرار دهد و بر 
بهداشت  وزارت  و  کند  نظارت  ها  آن  مصرف  نحوه 
به صورت  که  محصوالتی  عرضه  از  است  موظف  نیز 
غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده اند 

جلوگیری کند.
محصوالت  فرستادن  پس  باز  از  رسیده  خبرهای 
کشاورزی نشان می دهد دستگاه های مذکور به وظایفی 
در  یا  نکرده  اند  واگذار شده عمل  آن ها  به  که  قانونی 

اجرای آن ها ضعف داشته اند.
پیامد این اتفاق در کنار از دست رفتن اعتبار جهانی 
محصوالت کشاورزی کشور، دامن زدن بر نگرانی مردم 
داخل  در  که  است  کشاورزی  محصوالت  سالمت  از 

عرضه و مصرف می شود.
عمده  که  اند  کرده  اعالم  بارها  مسئوالن  چند  هر 
محصوالت کشاورزی از سالمت مورد تایید و استاندارد 
کشور برخوردار هستند، اما همواره جای این احتمال را 
باقی گذاشته اند که ممکن است برخی محصوالت به 
دلیل مصرف بیش از حد یا مصرف نامناسب سموم ، از 

سالمت الزم برخودار نباشد.
درباره  مردم  اطالع  شاید  کارشناسان،  اعتقاد  به 
راهکارهای انتخاب محصول کشاورزی سالم تر بتواند 
به  را  کشاورزان  جامعه،  برای  خطر  کاهش  بر  عالوه 

سمت تولید محصول سالم تر سوق دهد.
علی کرمی، رییس موسسه بنیاد زندگی سالم ایران، 
در گفت و گو با اقتصاد آنالین ضمن تاکید بر اینکه 
معموال امکان تشخیص وجود سموم و فلزات سنگین 
از ظاهر محصوالت کشاورزی ممکن نیست و بهترین 
است،  آزمایشگاهی  روش های  سموم  تشخیص  راه 
آن ها  طریق  از  مردم  که  داد  پیشنهاد  را  راهکارهای 
انتخاب  را  سالم تر  و  خطرتر  کم  محصوالت  می توان 

کنند.
تست  امکان  مردم  اینکه  به  توجه  با  گفت:  وی 
آزمایشگاهی را ندارند، می توان به آن ها آموزش های 

داد که در انتخاب محصول سالم تر کمکشان کند.
به گفته کرمی در اولین قدم باید مردم بیاموزند که 
نباید کیفیت را فدای کمیت و ظاهر محصول کنند، به 
عبارت دیگر کیفیت باید فاکتور اول انتخاب محصول 

باشد نه ظاهر آن!
وی تصریح کرد: مردم معموال در هنگام انتخاب به 
سراغ محصولی می روند که ظاهر بهتری داشته باشد 
در حالی که این اولین اشتباه در انتخاب محصول سالم 

تر است.
کرمی با بیان اینکه محصوالت با زرق و برق اغلب سم 
بیشتری برای در امان ماندن از آفات دریافت کرده اند، 
افزود: برخی کشاورزان برای جلوگیری از هجوم آفات 
به محصول در مصرف سموم زیادی روی می کنند، این 
مانده  باقی  باالی  با سطح  تولید محصول  امر موجب 

سموم، اما ظاهری مناسب می شود.
داد:  ادامه  ایران،  سالم  زندگی  بنیاد  موسسه  رییس 
شرایط وقتی بدتر می شود که کشاورزان فاصله زمانی 
الزم بین سم پاشی و برداشت و عرضه محصول به بازار 
را رعایت نمی کنند و به این ترتیب محصول آلوده به 

دست مصرف کننده می رسد.
کرمی با انتقاد از دستگاه های مسئول ناظر بر سالمت 
را  اتفاق  این  از  بزرگی  بخش  کشاورزی،  محصوالت 

متوجه کم کاری و بی توجهی آن ها دانست.
شده  بسته بندی  محصوالت  مصرف  و  خرید  کرمی 
داری شناسنامه را راهکار دیگر برای انتخاب محصول 
سالم تر برشمرد و افزود: در حال حاضر بخش عمده 
فله ای  صورت  به  ما  کشور  در  کشاورزی  محصوالت 
را  سالم  محصول  تشخیص  امر  این  و  می شود  توزیع 

برای مصرف کننده سخت می کند.
وی ادامه داد: اگر محصوالت در بسته بندی با لیبل 
بود  خواهد  ملزم  تولیدکننده  شود،  توزیع  مشخصات 
که شناسنامه محصول که شامل تاریخ تولید، نوع سم 
امکان  این  مردم  و  کند  درج  را  آن  میزان  و  مصرفی 
را پیدا می کنند محصول سالم تر را انتخاب و مصرف 

کنند.
کرمی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی که 
دسترسی مردم به محصوالت بسته بندی کمتر است 
چه باید کرد، گفت: توصیه می شود مردم در انتخاب 
اندازه  که  بخرند  را  محصوالتی  میوه ها  و  صیفی جات 
کوچک تری دارند، به طور مثال سیب زمینی و پیاز را 
در سایز کوچک خریداری و از خرید سیب زمینی و 

پیازهای به اصالح درشت خودداری کنند.
محصول،  انتخاب  در  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
رسیده یا کال بودن را مد نظر قرار دهند؛ به طور مثال 
گوجه ای را انتخاب کنند که کامال رسیده باشد و از 
خرید گوجه های نارس با این فرض که در خانه خواهد 

رسید خودداری کنند.
توصیه دیگر کرمی، تا حد ممکن خرید محصوالت 
تولید  غیر گلخانه ای است، چراکه در حال حاضر در 
محصوالت غیر گلخانه ای میزان سم کمتری استفاده 
می شود، به طور مثال هر چند خیار گلخانه های ظاهر 
بهتری دارد اما، در خیار سنتی از میزان سم کمتری 

استفاده شده است.
مصرف  هنگام  در  خواست  مردم  از  همچنین  وی 
محصوالت دقت الزم را داشته باشند و قسمت های از 
گیاه که دارای رنگ غیر طبیعی است را جدا کرده و 

دور بریزند.
کرمی در اینباره گوجه را مثال زد که در برخی موارد 
پس از برش قسمت های سفید یا سبز رنگی در بافت 
محصول دیده می شود که باید جدا شده و از مصرف 

آن خودداری شود.
پر  محصوالت  از  یکی  برنج  اینکه  یادآوری  با  وی 
مصرف در کشور ما است، رعایت برخی نکات ساده در 
مصرف آن را ضامن تامین بخش زیادی از سالمت این 

محصول غذایی عنوان کرد.
کرمی گفت: ثابت شده است که اگر قبل از مصرف 
برنج آن را در آب خیسانده و سپس به صورت دم کرده 
استفاده شود، بخش قابل توجه ای از سم مصرفی از 

آن خارج می شود.
وی همچنین مرغ را غذای پر مصرف دیگر در کشور 
برشمرد که مردم را باید از چگونگی مصرف سالم آن 
آگاه کرد. کرمی توضیح داد: درباره مرغ خطر مصرف 
باالی آنتی بیوتیک ها در دوره پایانی رشد پرنده مطرح 
است، به این معنی که مرغداران در دوره پایانی رشد 
پرنده اقدام به خوراندن مقادیر باالیی آنتی بیوتیک می 
کنند تا با باال رفتن سن و وزن، تهدید بیماری و مرگ 

را برای پرنده کاهش دهند.
و  بیوتیک جذب گوشت مرغ شده  آنتی  افزود:  وی 
نتیجه خطر  ما می شود که  بدن  وارد  از مصرف  پس 

مقاومت فرد به درمان آنتی بیوتیک را به همراه دارد.
کرمی برای در امان ماندن مردم از این خطر توصیه 

کرد: مردم باید مرغی را خریداری کنند که وزن آن 
کمتر از ۲.۵ کیلوگرم باشد، مرغ با بیش از این وزن 
آنتی  مانده  باقی  و  دوره پرورش طوالنی تری داشته 

بیوتیک در آن بیشتر است.
زمان  و مدت  با درجه حرارات  وی همچنین پخت 
مناسب را عاملی دانست که می تواند میزان زیادی از 

آنتی بیوتیک موجود در گوشت مرغ را دفع کند.
کرمی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه، گفته 
ویژه  به  کندن  پوست  مانند  اقدامات  برخی  می شود 
در میوه ها می تواند مانع ورود سم به بدن فرد شود، 
گفت: این تصور اشتباه است که با کندن پوست میوه 
های مانند سیب سم آن وارد بدن نمی شود، چراکه در 
میوه ها سم به بافت میوه نفوذ کرده و با پوست کندن 

نمی توان مانع ورود سم به بدن شد.
کرمی با تاکید بر اینکه مردم آگاه به سالمت محصوالت 
کشاورزی، تولیدکننده را وادار به تولید محصول سالم 
می کنند، اظهار کرد: آگاهای سازی مردم باید با جدیت 
دنبال و هر روز سطح استاندارد سالمت در این حوزه 
اخیردر خصوص  تکرار مشکالت  تا شاهد  برود  باالتر 
پس فرستادن محصوالت کشاورزی کشور و ایجاد جو 

نگرانی در جامعه نباشیم.
سالمت  تامین  جریان  شد:  یادآور  دیگر  بار  وی 
محصوالت کشاورزی باید از ابتدای زنجیره یعنی تولید 
مورد توجه قرار گیرد که آن نیز تنها با اجرای قوانین و 
عمل دستگاه های مسئول به وظایفشان ممکن خواهد 

شد.
جدای  غذایی  سالمت  تامین  اینکه  بیان  با  کرمی 
امنیت غذایی کشور نیست، خواستار توجه  تامین  از 
تامین  با  همراه  غذایی  سالمت  به  کشور  مسئوالن 

امنیت غذایی شد.
رییس موسسه بنیاد زندگی سالم ایران بر این باور 
را  خالق  و  پویا  جامعه  می تواند  سالم  جامع  است؛ 
تشکیل دهد و کشوری را بسازد که قدم در راه توسعه 

می گذارد.
بر اساس این گزارش هر چند آگاه کردن مردم می 
آگاهی  اما  باشد،  موثر  سالم  محصول  تولید  در  تواند 
مردم از مسئولیت دستگاه  های ذی ربط در قبال تامین 
ذی ربط  دستگاه  های  نمی کند.  کم  جامعه  سالمت 
مکلف به تامین سالمت مردم هستند و برای تخطی 

از آن باید پاسخگو باشند.

گزارش »کرمان امروز« از دغدغه امروز مردم استان درباره امنیت غذایی و هراس از ناسالم بودن برخی محصوالت کشاورزی؛

لزوم تقویت نظارت در حوزه سالمت غذایی

به  این روزها هجمه های زیادی 
تولید شده در داخل  از محصوالت کشاورزی  برخی 
کشور وارد شده و مردم در میان اخبار ضد و نقیض 
مسئوالن از خود می پرسند آیا وجود سم و نیترات 
باالتر از حد استاندارد در محصوالت کشاورزی صحت 
رخ  بزرگ  جنایت  یک  که  است  چنین  اگر  و  دارد 
تامین  در  انگاری  اهمال و سهل  است چرا که  داده 
غذای سالم قابل اغماض و چشم پوشی نخواهد بود و 
دسترسی مردم  به غذای سالم و امن یک مطالبه بحق 
و جدی است که باید از سوی متولیان و نمایندگان 
مردم پیگیری شود. در این زمینه شهروندان کرمانی 
معتقدند؛ زمان آن فرا رسیده است که مساله امنیت 
بگیرد چرا  قرار  غذایی در دستور کار فوری مجلس 
که این مساله عواقب وخیم متعددی خواهد داشت. 
در همین زمینه گزارشی تهیه شده که  در ادامه قابل 

مطالعه است.
باالتر  نیترات  در ماه های اخیر اعالم وجود سم و 
کشاورزی  محصوالت  از  برخی  در  استاندارد  حد  از 
شوک بزرگی به جامعه وارد کرد و نگرانی هایی بابت 
تامین غذای خانوارها را افزایش داده است. موضوعی 
از  متعددی  های  گزارش  انتشار  رغم  به  آن  در  که 
سوی رسانه ها در این زمینه موضع مسئوالن مربوطه 

چندان تایید کننده باال بودن سموم این محصوالت 
نبود و به طور مشخص شفاف سازی نشد و بعد از 

گذشت مدتی هم به فراموشی سپرده شد.
اگر  گویند؛  می  غذا  سالمت  و  تغذیه  کارشناسان 
چه استفاده از سموم شیمایی در افزایش کیفیت و 
باشد  می  موثر  بسیار  کشاورزی  محصوالت  کمیت 
ولی مصرف بیش از حد آنها موجب آلودگی محیط 
زیست می گردد و عالوه بر آن  به طور مستقیم و 
باقی  دارد.  تاثیر  عمومی  بهداشت  در  مستقیم  غیر 
مانده سموم شیمیایی در محصوالت کشاورزی باعث 

ایجاد بیماری های حاد و مزمن در افراد می گردد.
رسانه ای شدن برخی از گزارشات مربوط به وجود 
برگشت  و  کشاورزی  محصوالت  از  برخی  در  سموم 
واکنش  از کشورهای مقصد  این محصوالت  خوردن 
های متعددی به دنبال داشت و در عین حال از سوی 
مسئوالن و متولیان امر این موضوع گاه تایید و گاه 

هم تکذیب شد.
در این میان رییس انجمن تولید کنندگان سموم 
کشاورزی،  محصوالت  بهانه  به  است:  گفته  کشور 
تولید کنندگان سم در داخل کشور سرکوب شدند و 
ترسی در دل مردم ایجاد کردند که مصرف محصوالت 
کشاورزی برای آنها ضرر داد. این مساله ضربه بزرگی 

به اقتصاد جامعه کشاورزی وارد کرد. 
 گیل آبادی با بیان اینکه هجمه ها به سه محصول 
سیب زمینی، فلفل دلمه ای و کیوی بود، ادامه داد: 
محصوالت  این  در  که  است  شده  مطرح  بحث  این 

باقی مانده سموم دیده شده است اما طی گزارش های 
که  شد  مشخص  رسیده  ما  دست  به  که  اخیری 
مانده  باقی  دلیل  به  محصوالت  این  از  هیچ یک  در 
در  تکذیبیه   ازبکستان  کشور  نشدند.  مرجوع  سموم 

این زمینه منتشر کرد و بحث باقی ماندن سموم در 
محصوالت را به کلی رد کرد. 

وی با بیان اینکه شپشک توت در محصول کیوی 
شپشک  این  مشاهده  گفت:  است،  شده  مشاهده 

محصول،  در  اساساً  که  می دهد  نشان  خوبی  به 
آفت کش استفاده نشده است، به همین دلیل این در 

محصول دیده شد. 
باقی  برای کاهش سموم  راهکارها  به  اشاره  با  وی 
مانده محصوالت کشاورزی بیان کرد: سازمان ترویج 
به  و  کند  ورود  زمینه  این  در  باید  جهاد  وزارت 
بدهد.  آموزش  را  سموم  ماندگاری  دوره  کشاورزان 
قبل از شیوع بیماری کرونا، بسیاری از تولیدکنندگان 
برگزار  سمینار  خود  محصوالت  بازاریابی  برای 
می کردند و به کشاورزان آموزش می دادند که از چه 
زمانی از سموم استفاده کنند که در محصول، سموم 

باقی نماند.
را  غذایی  امنیت  وضعیت  شهروندان  و  مردم  اما 
مطلوب نمی دانند و می گویند: هر کدام از ما ایرانی 
ها در هر جای این کشور که  باشیم حق داریم به 
غذای سالم و کافی دسترسی داشته باشیم و تامین 
این امنیت غذایی برعهده مسئوالن و متولیان امر و 
دولت است. نباید محصوالتی تولید شود و به دست 

مردم برسد که  باعث افزایش سرطان شود. 
در این  باره ذبیح اله اعظمی ساردویی، عضو هیات 
رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس از طرح مجلس 
در تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولید خبر می 
دهد و می گوید: البته شورای نگهبان به این طرح 
صحن  به  مجدد  و  کردیم  رفع  که  گرفت  ایراداتی 
شورای  به  و  بگیرد  نهایی  رای  تا  آید  می  مجلس 

نگهبان فرستاده شود. 

نخواهد  پوشی  چشم  و  اغماض  قابل  سالم  غذای  تامین  در  سهل انگاری  و  اهمال   
از  باید  که  است  جدی  و  به حق  مطالبه  یک  سالم  غذای  به  مردم   دسترسی  و  بود 
کرمانی  شهروندان  زمینه  این  در  شود.  پیگیری  مردم  نمایندگان  و  متولیان  سوی 
فوری  کار  دستور  در  غذایی  امنیت  مساله  که  است  رسیده  فرا  آن  زمان  معتقدند؛ 
استاندارد  حد  از  باالتر  نیترات  و  سم  وجود  مساله  که  چرا  گیرد،  قرار  مجلس 
نباید  و  داشت  خواهد  متعددی  وخیم  عواقب  کشاورزی  محصوالت  از  برخی  در 
و.... شود  سرطان  تهدید  دست مایه ی  کشور  آینده  که  شود  تولید  محصوالتی 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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فوتی های »امیکرون« در ایران 

سالمند بودند
با  سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
افراد  این  گفت:  کشور  در  »امیکرون«  از  ناشی  فوتی  سه  به  اشاره 
نوبت(  )در سه  به طور کامل  را  واکسیناسیون خود  و  بوده  سالمند 

انجام نداده بودند.
در  اُمیکرون  به  مبتالیان  تعداد  افزایش  از  هاشمی  محمد  مهندس 
مبتالیان  تعداد  داد و گفت:  مورد خبر  و ۱۶۲  هزار  به یک  کشور 
اُمیکرون در مشهد مقدس با ۲۴۹ مورد، افزایش چشمگیری داشته 
و  یزد  تبریز،  شهرهای  از  یک  هر  در  متاسفانه  گفت:  وی  است. 
مورد  و یک  بوده ایم  اُمیکرون  به  مبتال  فوتی  شهرکرد، شاهد یک 

بدحال هم در اهواز تحت مراقبت است.
دست  از  را  خود  جان  فوق،  شهرهای  در  که  افرادی  افزود:  وی 
داده اند، سالمند بوده و واکسیناسیون خود را به طور کامل )در سه 

نوبت( انجام نداده بودند.
هاشمی تاکید کرد: همچنین در سنین باال امکان وجود عوامل خطر 
دیابت وجود  و  باال  فشار خون  مانند  مختلف  بیماری های  از جمله 
دارد و همین موضوع ضرورت توجه به هشدارهای بهداشتی را بویژه 

در این سنین جدی تر می کند.
بهداشت  وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  سرپرست   
و  است  اندک  اُمیکرون  مرگ باری  قدرت  اگرچه  شد:  یادآور 
سه  مبتال،  مورد  و ۱۶۲  هزار  از یک  می شود  مشاهده  همانطور که 
نفر جان خود را از دست داده اند، اما باید پروتکل ها را رعایت و در 

اسرع وقت نسبت به تکمیل واکسیناسیون اقدام کرد. 

این گروه باالترین یارانه را سال 
آینده می گیرند

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: ۱۲ میلیون 
نفر در جامعه زیرخط فقر هستند و باید حداکثر یارانه ها را برای این 

قشر در نظر گرفته شود.
رحیم زارع با اشاره به پرداخت یارانه در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: 
۸۰ میلیون جمعیت یارانه بگیر داریم اما از این تعداد، ۶۰ میلیون نفر 

حق دارند تا یارانه دریافت کنند.
بین ۶۰ میلیون یارانه بگیر دو طبقه ۳۵ میلیونی  اینکه در  بیان  با  وی 
و ۲۵ میلیونی وجود دارد، اظهارکرد: طبقه ۳۵ میلیونی در دریافت 
یارانه محق تر هستند و البته این ۳۵ میلیون نفر به سه قسمت تقسیم 
 ۱۲ نفر  میلیون   ۳۵ این  از  کرد:  بیان  مجلس  نماینده  این  می شوند. 
یارانه ها  حداکثر  باید  ما  که  هستند  فقر  خط  زیر  واقعا  نفر  میلیون 
را برای این قشر درنظر بگیریم و این قشر بیشترین رقم یارانه ها را 
منابع  محل  از  هم  و  هدفمندی  محل  از  هم  دریافت خواهند کرد؛ 

ناشی از اصالح ارز ۴۲۰۰ تومانی.
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ تاکید کرد: مابقی 
این ۳۵ میلیون نفر افرادی هستند که واجب هست یارانه به آن ها داده 
شود و بخشی هم دستشان به دهانشان می رسد و حداقل هایی برای 

زندگی دارند.
این نماینده مجلس بیان کرد: حتما در این سه بخش مرتبط با جامعه 
۳۵ میلیونی رقم دریافت یارانه متفاوت خواهد بود چراکه حداکثر 

نگاه ما در مجلس باید رفع موضوعات معیشتی مردم باشد.
وی اظهارکرد: همچنین آن بخش ۲۵ میلیون نفری هم قشر متوسط 
به باال هستند و دریافت یارانه خواهند داشت، اما درباره ۲۰ میلیون 
نفر باقی مانده دولت باید فکری اساسی کرده و قانون را اجرا و آن ها 

را کنار بگذارد.

چه نکاتی را باید در خرید المپ 
رشد گیاه مد نظر قرار دهیم؟

این،  وجود  با  است،  آوری  شگفت  ایده  گیاه  رشد  المپ  خرید   
بسیاری از افراد در این باره سوال می پرسند که برای خرید المپ 
رشد گیاه به چه نکاتی باید توجه داشته باشند. اولین و شاید بتوان 
گفت مهمترین مساله ای که تمامی خریداران باید مد نظر قرار دهند، 

خرید محصول از برندهای معتبر بازار است.
برندهای معتبر به تمامی استانداردهای روز دنیا توجه دارند و آنها را 

در ساخت محصوالتشان به کار می برند.
 همین امر سبب می شود تا محصوالت کیفیت خوبی داشته باشند 
و این موضوع برای مشتریان قرن بیست و یکم اهمیت بسیار زیادی 
دارد. در ادامه به معرفی نکات دیگری می پردازیم که برای خرید 

المپ گیاه مهم است.
المپ رشد گیاه چیست؟

یکی از مواردی که خریداران باید در زمان خرید مد نظر قرار دهند 
در این زمینه است که این المپ چه ویژگی هایی دارد. بی شک، 
المپ رشد گیاه ال ای دی بهترین المپ برای تامین نور مورد نیاز 
رشد گیاهان است. این المپ طول عمر بسیار باالیی دارد و مدت 
ای دی  ای  استفاده کرد. المپ های  از آن  توان  های طوالنی می 
عالوه بر اینکه نوری مشابه به نور خورشید را برای گیاهان تامین می 
نمایند، مصرف انرژی شان بسیار پایین است و همین امر سبب می 

شود که این المپ به یکی از بهترین محصوالت تبدیل شود.
المپ رشد گیاه چه طیف رنگی تولید می کند؟

پیدا  رشد  درستی  به  اینکه  برای  گیاهان  دانید،  می  که  همانطور 
آبی  رویال،  آبی  نورهای  دارند.  نیاز  کاملی  نوری  طیف  به  کنند، 
معمولی، سفید یخی، زرد، فرمز، قرمز دور و قرمز جیغ برای رشد 
تواند  به گیاه نرسد، گیاه نمی  نور  این  گیاه ضروری هستند و اگر 
رشد مناسبی داشته باشد. به همین دلیل، خریداران باید مطمن باشند 
محصولی که خریداری می نمایند طیف نوری کاملی را برای رشد 

گیاهان تامین می نماید.
پراکندگی نور المپ رشد گیاه چقدر است؟

خرید المپ رشد گیاه باید با دقت فراوان صورت گیرد، زیرا این 
محصول به طور مستقیم بر رشد گیاهان اثر می گذارد و اگر نکات 
نمی  المپ  این  شک  بی  باشند،  نرفته  کار  به  آن  ساخت  در  مهم 
باید  گیاه  رشد  شود. المپ  گیاهان  پرورش  و  رشد  به  منجر  تواند 
پراکندگی نور زیادی داشته باشد تا بتواند تمامی قسمت های گیاه 
را پوشش دهد و به رشد آن کمک کند. اگر این موضوع در خرید 
المپ رشد گیاه رعایت نشده باشد، گیاه به خوبی رشد نمی کند و 

این امر چالش های زیادی را برای افراد به وجود می آورد.
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روایت »کرمان امروز« از اجرای تئاتر »بیست و هفت« به نویسندگی و کارگردانی مهدی آسمانی در کرمان که تنها تا پنجم بهمن  ماه ادامه خواهد داشت؛

تلنگری به نیمه تاریک انسان بودن

خاموشی  بیشترین  که  کرونایی  ایام  این  در 
اجرای  خبر  هستیم،  شاهد  کرمان  تئاتر  در  را 
یک تئاتر در کرمان، یک خبر خوش به شمار 
از  تئاتر توسط جمعی  می آید. هر چند که آن 
هنرمندان جنوب استان اجرا شود. به هر صورت 
با هماهنگی های آقای سهرابی -که این روزها به 
تبدیل  کرمان  تئاتر  عمومی  روابط  آچارفرانسه 
نشستیم؛  تئاتر  این  تماشای  به  است-  شده 
کارگردانش یک جوان  و  نویسنده  که  نمایشی 
آسمانی  مهدی  نام  به  جیرفت  اهل  21ساله 
است. در ابتدا که باید عرض کنم این تئاتر به 
دلیل المان های خشونتی که در آن به کار رفته 
است برای نوجوانان زیر 12 سال مناسب نیست. 
یک نمایش که سراسر از نیمه تاریک انسانیت 

که به نوعی زیبا با خوی حیوانی مخلوط شده 
است، روایت می کند. روایتی که به راستی در 
آن لکنت وجود ندارد و برای یک تیم جوان که 
اجرای  و  اولین کار حرفه ای  به گفته خودشان 
قابل  بسیار  کنند،  می  تجربه  را  خود  عمومی 
قبول است. الزم به ذکر است که دیگر عوامل 
سالگی  بیست  محدوده  در  نیز  هنری  اثر  این 
را  آینده ای خوش  نوید  این موضوع  هستند و 

برای تئاتر جیرفت به همراه دارد.
اما نکته ای که در خور است به آن اشاره کنیم، 
درباره  عزیز  هنرمندان  این  صریح  انتقادات 
است.  جیرفت  شهرستان  در  تئاتر  امکانات 
از  پیش  رسانه  اصحاب  که  خبری  نشست  در 
داشتند  گروه  عوامل  با  تئاتر  این  اجرای  اولین 
به این موضوع اشاره شد که متاسفانه امکانات و 
کیفیت مدیریت هنری در جنوب استان مطابق 
با استعدادی که در این شهرستان وجود دارد، 
نیست و این موضوعی است که مدیریت ارشد 

استان باید به آن ورود کند. 
مهدی آسمانی که کارگردان این اثر است درباره 
گفت:  چنین  داشت  جیرفت  در  که  اجرایی 
»متاسفانه ما مجبور شدیم در یک سالن سینما 

اجرا داشته باشیم که با توجه به استقبالی که 
سینما  آن  مسئوالن  داشتند،  ما  کار  از  مردم 
مدت  این  تمدید  به  حاضر  هم  روز  یک  حتی 
نشدند و این موضوع بسیار تجربه ی تلخی را 
در اولین اجرای عمومی برای ما رقم زد« این 
سخنان یک جوان با استعداد جیرفتی است که 
به نظر بنده باید مورد حداکثر توجه قرار گیرد. 
تهران  دانشگاه  آموخته  دانش  آسمانی  آقای 

است و در این اثر خودش نیز بازیگر بود.
بخواهیم  »بیست وهفت«  نمایش  درباره  اگر 
اندکی از محتوای اثر سخن به میان آوریم باید 
تاریک  نیمه  به  سری  نمایش  این  که  بگویم 
انسانیت می زند؛ نیمه ای که حیوانیت انسان 
را آنچنان روایت می کند که می توان از انسان 
بودن پشیمان شد! خون در این نمایش به نوعی 
حتی  و  خون  رنگ  خون،  بوی  بود؛  بازیگردان 
طعم خون. آنچنان که نگاه مخاطب را متوجه 
وجوهی از غریزه انسانی می کند که باور کردن 
باور  که  راستی  به  بله  است.  اندکی سخت  آن 
آنقدر سخت است که  انسانیت  انسان و  کردن 
گاهی اوقات درنده ترین حیوان هم می تواند به 
حال انسان خون بگرید. متاسفانه ما عادت کرده 

ایم که همواره در تئاتر زیبایی را مشاهده کنیم 
و روایتگر رفتاری خوش باشیم به همین دلیل 
گاهی  را  بشری  زندگی  تاریک  نیمه  که  است 
اوقات فراموش می کنیم و زمانی که به تماشای 
یک اثر راستگو می نشینیم، احساس می کنیم 
و  »بیست  بنده  نظر  به  است.  سورئال  اثر  آن 
فرط  از  که  بود  معنا  تمام  به  رئال  یک  هفت« 
انسان ها حتی دوست نداریم به  تلخی اش ما 
ما  که  است  اینگونه  کنیم.  فکر  بودنش  واقعی 
انسانیت را فراموش کرده ایم و در رویارویی با 
خصلت های ناب بشری گیج و گنگ می شویم. 
هر  که  است  تلنگری  نمایش  این  بنده  نظر  به 
انسانی به آن در این دنیای سطحی نیاز دارد. 
از تیم اجرایی و عوامل این اثر تشکر می کنیم 
که در کرمان نیز این نمایش زیبا را اجرا کردند.

به  را  اثر  این  تماشای  امروز«  »کرمان  روزنامه 
همه هنردوستان کرمانی توصیه می کند. محل 
در  واقع  نو  موج  پالتوی  نمایش  این  اجرای 
ابتدای کوچه شماره 25 خیابان احمدی نرسیده 
به چهارراه احمدی است که هر روز ساعت 18 
تا تاریخ 5 بهمن ماه میزبان تماشاگران نمایش 

»بیست و هفت« خواهد بود.

ویروس شناس آلمانی:

شیوع سویه اومیکرون کرونا می تواند یک شانس باشد
"شاریته"  ویروس شناسی  انستیتوی  مدیر 
برلین می گوید گسترش سویه اومیکرون ویروس 
کرونا می تواند جنبه های مثبتی داشته باشد و به 
به موقعیت  پاندمی  از مرحله  آلمان کمک کند 

اندمی برسد.
به  خفیف  ابتالی  می گوید  دروستن  کریستیان 
بیماری کووید1۹ از طریق سویه اومیکرون کرونا 
مانند قطار در حال حرکتی است که آدم سوار 

آن می شود.
پزشکی  مجمع  ویروس شناسی  موسسه  مدیر 
شاریته برلین افزود خبر خوب این است که این 
آرام حرکت می کند  قطار در حال حاضر بسیار 
زیرا سویه اومیکرون از قدرت سرایت بیشتر اما 

بیماری زایی کمتری برخوردار است.
دروستن  از  نقل  به  اشپیگل"  "تاگس  روزنامه 
نوشت، مشروط بر این که میزان ایمنی گسترده 
باشد، اومیکرون می تواند برای رسیدن به مرحله 

اندمی یک شانس باشد.
بومی شدن اومیکرون و رسیدن به اندمی

اندمی مرحله ای است که در آن ویروس تضعیف 
و بومی شده و مانند ویروس آنفوالنزا وجود دارد 
یافته  کاهش  آن  و کشندگی  سرایت  قدرت  اما 

است.
احتمال  این  می گوید  برلینی  ویروس شناس 
دوباره  قطار  حرکت  سرعت  که  نیست  منتفی 

این  برای  بدیلی  صورت  هر  در  و  یابد  افزایش 
به  زود  یا  دیر  همه،  که  ندارد  وجود  وضعیت 

ویروس کرونا مبتال شوند.
کریستین دروستن با بیان این که نمی شود برای 
کردن  ایمن  برای  یک بار  ماه  چند  هر  همیشه 
همه شهروندان به آنها دوز یادآور )بوستر( تزریق 
کرد تاکید کرده که این کار را باید خود ویروس 

انجام دهد.
جمعی  ایمنی  آلمان  در  کرد  نشان  خاطر  او 
در  روشنی  مسیر  در  بزرگساالن  میان  در 
همچنان  واکسیناسیون  اما  است  توسعه  حال 

برای  کرونا  زیرا  دارد  تعیین کننده ای  نقش 
واکسینه نشده ها خطرناک است.
آماده گذار به مرحله اندمی

شاریته  مجتمع  ویروس شناسی  موسسه  مدیر 
که  دارد  قرار  شرایطی  در  آلمان  می گوید 
می تواند دوران پاندمی را خاتمه یافته و ورود به 
مرحله اندمی را اعالم کند اما به دلیل شمار زیاد 
واکسیناسیون  از طریق  باید  کار  این  سالمندان 
تعداد  ابتال  طریق  از  ایمنی  با  زیرا  شود  انجام 

قربانیان بسیار زیاد خواهد بود.
او در پاسخ به این پرسش که آیا باالخره زمانی 

می رسد که زندگی مانند دوران قبل از پاندمی 
باشد تصریح کرده که کامال مطمئن است که این 

اتفاق رخ می دهد.
با وجود گسترش  بستری  موارد  نرفتن  باال 

اومیکرون
عین  در  شاریته  ویروس شناسی  موسسه  مدیر 
آینده  زمستان  که  می کند  حرکت  این  از  حال 
نیز استفاده از ماسک در فضاهای بسته ضروری 
باشد زیرا ایمنی بدن افراد در مقابل ابتال به کرونا 

اندکی تضعیف می شود.
بر پایه داده هایی که اداره های بهداشت ایالتی در 
اختیار موسسه روبرت کخ قرار داده اند در هفته 
دوم سال جدید میالدی ۷۳ درصد موارد ابتال به 
کرونا در آلمان مربوط به سویه اومیکرون بوده و 
سویه دلتا جایگاه خود در گسترش پاندمی را از 

دست داده است.
با این حال میزان شیوع اومیکرون در ایالت های 
موارد  در  اومیکرون  سهم  است؛  متفاوت  آلمان 
ابتال در ایالت مکلنبورگ- فورپومرن 11 درصد 

و در برمن ۹۶ درصد بوده است.
آنچه در مورد سویه اومیکرون تا کنون نویدبخش 
نشان می دهد، عدم  را  آن  بوده و ضعیف شدن 
بستری  خصوص  به  بستری،  موارد  افزایش 
رفتن  باال  رغم  به  ویژه،  مراقبت های  بخش  در 

چشمگیر موارد جدید ابتال است.

به قلم 
محمد فتح نجات
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