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روزان هم  یادداشت: 

پنجره ای رو به نگاهت

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

وزیر کشور اعالم کرد:  

نرخ مشارکت کل کشور 
در انتخابات مجلس 42.5 درصد

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران را بیشتر بشناسیم

کرونای امروز و آنفلوآنزای 100 سال پیش در ایران
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استاندار کرمان خطاب به مسئوالن:

نباید حکایت  سال گذشته 

قیمت شکر در کرمان

 تکرار شود

نوشتاری درباره ویکتور هوگو

 شاعر و نمایشنامه نویس 

مطرح فرانسوی

متن در صفحه دوم

گزارش »کرمان امروز« از نشست خبری رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان با موضوع اطالع رسانی در مورد ویروس کرونا؛

کرمان فعال امن است

کاهش هدر رفت آب؛ کرمان از شهروندان بر  روایت »کرمان امروز« از لزوم مدیریت مصرف آب در خانه تکانی های عیدانه و درخواست شرکت آب و فاضالب 

رعایت اخالق و مدیریت مصرف در ایام خانه تکانی

امسال نمایشگاه بهاره 
در یک مکان برگزار 

نخواهد شد

متن کامل در صفحه سوم

   حال که کرونا ویروس، مدارس و مراکز آموزش عالی را به تعطیلی کشاند و شهروندان کمتر در اماکن عمومی ظاهر می شوند برای برخی از خانواده ها بهترین فرصت برای انجام خانه تکانی و شست و شوهای عید به وجود 
آمده است. آمارها نشان می دهد هر ساله میزان مصرف آب به طور چشمگیری در اسفندماه افزایش می یابد؛ بر همین اساس شرکت آب و فاضالب استان به مردم توصیه کرد از روش هایی برای شست و شو استفاده کنند که 

کمترین میزان مصرف آب را درپی داشته باشد و...

متن در صفحه هشتم

ذخایر تخمینی کشف شده

گهر  بین معادن گل 

 143 میلیون تن 

سنگ آهن است

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

   ایتالیا چندین شهر را قرنطینه کرد
  لیگ برتر بدون تماشاگر برگزار می شود

  سرنوشت تلخ دختر جوان به خاطر ارتباط نامشروع
  سلطان ماسک دستگیر شد

  خلبان موشک خودساخته در سقوط جان باخت

اخبار ایران، جهان و حوادث:

کند؛ ح، این صنعت را تهدید می  ج وضو که در او کشاورزی استان  روایت »کرمان امروز« از یک رخداد شوم در صنعت 

مثلث نامبارک 
کشاورز

دالل 
مشتری

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/73/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » خرید، جابجایی و نصب مجدد تجهیزات و سنسورهای 
ایستگاه هواشناسی«  خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان 
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 قسمت تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند . مهلت تحویل 
پاکات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 98/12/17 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر 
بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 98/12/11 براي متقاضیان  مرکزی تهران مي باشد. ضمناً 

بالمانع مي باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار مي باشد.

                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شركت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

آگهی مزایده بنیاد مستضعفان استان کرمان وسیستان و بلوچستان
فروش امالک بصورت نقد و اقساط با تخفیف ویژه

تلفن  کرمان : 32516240-32516933-32516705)034 (
تلفن زاهدان    :    33421961 )0541 (-09156820306

شرح در صفحه 5

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی                         شرح در صفحه 2

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و راهبری
تأسیسات فرودگاههای استان کرمان )T-170-98(         شرح در صفحه 2

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(

كرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش كوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند
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اخبار استان

 استاندار کرمان خطاب به مسئوالن استانی با تاکید برآنکه نباید 
قبل  بار دیگر قصه سال  نمی خواهیم که  و  داد  از دست  را  زمان 
قیمت شکر دوباره در کرمان تکرار شود تصریح کرد: ۴ هزار و ۳۰۰ 
تن شکر در ۱۰ روز آینده با قیمت ۴ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار 

کرمان توزیع خواهد شد.
دکتر »محمدجواد فدایی« پنجم اسفندماه در جلسه ستاد تنظیم 
بازار استان کرمان با یادآوری مشکالتی که سال گذشته در زمینه 
قیمت شکر در استان به وجود آمد، گفت: گویا برخی از مسئوالن 
استانی بنایی برای استفاده از تجربیات سال های گذشته را ندارند.

وی ادامه داد: دولت تالش کرده و ارز خود را در این شرایط به شکر 
اختصاص داده تا شکر با قیمت ۴۷۰۰ تومان به دست مردم برسد 
نه ۶ هزار تومان! که این موضوع سوء مدیریت برخی مسئوالن ما 

را می رساند. استاندار کرمان خطاب به مدیرکل غله استان کرمان 
اظهار کرد: ۴ ماه وقت داشتید که ۱۰ هزار تن شکر به استان حمل 
کنید که در این مدت فقط ۳ هزار تن شکر به استان وارد شده و 
شما مدام می گویید که جا برای ذخیره شکر ندارید این در حالی 
است که شما فقط برای ۲ هزار و ۵۰۰ تن جا ندارید و می توانید 
برای این موضوع نیز از انبارهای سایر نهادها استفاده کنید. با این 
مدیریت به مردم ظلم می کنید و باعث می شوید مردم شکر گران 
خریداری کنند. عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان، 
خطاب به مسئوالن استانی با تاکید برآنکه نباید زمان را از دست 
داد و نمی خواهیم که بار دیگر قصه سال قبل قیمت شکر دوباره 
در کرمان تکرار شود تصریح کرد: ۴ هزار و ۳۰۰ تن شکر در ۱۰ 
توزیع  کرمان  بازار  در  تومان  و ۷۰۰  هزار   ۴ قیمت  با  آینده  روز 

خواهد شد.
براساس این گزارش »مهدی حسینی نژاد« رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت شمال استان نیز در این جلسه گفت: شرکت غله 
استان کرمان باید مجوز توزیع ۳ هزار تن شکر موجودی در انبار 
غله را دریافت کند که فعال مجوز یک هزار تن)۶۰ درصد خانوار 
و ۴۰ درصد به بخش صنعت داده شود( گرفته شده و درخواست 
دریافت مجوز توزیع یک هزار تن شکر برای نمایشگاه ها را داریم. 
وی درباره سرانه مصرف شکر استان اظهار کرد: متوسط مصرف 
تامین  سال  در  مقدار  این  اگر  که  است  تن  هزار   ۶ استان  شکر 
فروش  امروز  داشت.  نخواهیم  استان  در  شکر  مشکل  دیگر  شود 
فوق العاده یک هزار تن شکر در تعاونی ها و چند نقطه دیگر عرضه 

می شود.

استاندار کرمان خطاب به مسئوالن:

نباید حکایت  سال گذشته قیمت شکر در کرمان تکرار شود

خبر
امسال نمایشگاه بهاره در یک مکان 

برگزار نخواهد شد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان گفت: امسال 
نمایشگاه بهاره به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، در یک مکان برگزار 

نخواهد شد.
»مهدی  کرمان  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
حسینی نژاد« رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان 
صبح روز پنجم اسفندماه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان با اشاره 
به بیماری کروناویروس اظهار کرد: امسال نمایشگاه بهاره که قرار بود ۱۶ تا 
۲۳ اسفندماه در محل سایت نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق برگزار 
شود به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، برگزار نخواهد شد و پیشنهاد 
عنوان  نقطه در سطح شهر کرمان تحت  در چند  نمایشگاه  این  که  داریم 

محل های فروش فوق العاده بهاره برگزار شود.
وی در خصوص تامین میوه شب عید در شمال استان کرمان نیز اظهار کرد: 
از ۷۰۰ تن سیب درختی برای شمال استان ۶۱۰ تن حمل و وارد استان 
شده است که براساس تجربیات سنوات گذشته بین ۶۰۰ تا ۶۵۰ تن سیب 
کفایت میوه شب عید را می کند ضمن آنکه تا امروز ۸۰ تن پرتقال از جیرفت 
وارد کرمان و در انبار ها ذخیره شده و ۵۰ تن دیگر نیز امروز به کرمان حمل 
می شود و از هفته آینده نیز بقیه ۱۴۰۰ تن پرتقال وارد کرمان خواهد شد.

نوروز گفت: یک  ایام عید  در  بازار  نظارت  و  زمینه کنترل  حسینی نژاد در 
مرکز در میدان مشتاق و یک مرکز نیز در چهارراه باغ ملی برای نظارت و 

کنترل قیمت ها در نظر گرفته خواهد شد.
محمدعلی دهقان معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار کرمان نیز در این 
جلسه به موضوع مرغ در استان اشاره کرد و گفت: مرغ دارای وزن باالی ۲ 
کیلوو ۲۰۰ استاندارد نیست و اگر مرغی وزن آن بیشتر از این در بازار عرضه 

شود به دستگاه های مربوطه معرفی خواهد شد.

ذخایر تخمینی کشف شده بین معادن گل 
گهر 143 میلیون تن سنگ آهن است

نتایج اقدامات اکتشافاتی توسط شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، خبر از 
شناسایی ۵۴ محدوده امید بخش می دهد. این شرکت تاکنون فاز شناسایی 
و پی جویی 9۶۰۰ کیلومتر مربع از پهنه هایی که در اختیار دارد را به اتمام 

رسانده است.
هم اینک ۱۱هزار و ۳۰۰ کیلومتر مربع از مساحت پهنه هاي اکتشافي در 
اختیار »گل گهر« قرار دارد که تاکنون، فاز شناسایي و پي جویي 9۶۰۰ 
کیلومتر آن ) حدود ۸۵درصد( به اتمام رسیده است. این پهنه ها شامل پهنه 
بم، پهنه ۱۱، پهنه ۱۳، ایران مرکزي و محدوده بین معادن گل گهر است.

از سوی دیگر فرایند اخذ مجوزهاي قانوني براي  ۵ محدوده شناسایي شده 
در پهنه بم و یک محدوده در پهنه ۱۱ در حال انجام است. عالوه بر این 
انجام فعالیت هاي تکمیلي اکتشاف در محدوده هاي بین معادن گل گهر، 

ایران مرکزي و بم  )منطبق بر قوانین و مقررات( در حال انجام است.
بر اساس نتایج اولیه حفاری های انجام شده، ذخایر تخمینی کشف شده در 

محدوده بین معادن گل گهر به ۱۴۳ میلیون تن می رسد. 

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: حدود ۳ یا ۴ بیمار به دلیل 
بستری  کرمان  های  بیمارستان  در  قبل  از  فصلی  تنفسی  های  بیماری 
بودند که همچنان بستری آنها ادامه پیدا کرده است ضمن آنکه حدود ۲ 
مسافر دارای عالئم سرماخوردگی نیز به عنوان مضنون به این بیماری تحت 
اما در مجموع تاکنون در بیمارستان های کرمان کسی  مراقبت هستند 

مبتال به کرونا ثابت نشده است.
دکتر »حمیدرضا رشیدی نژاد« در نشست خبری با محوریت کرونا ویروس 
برلزوم کاهش دغدغه جامعه ناشی از شیوع کرونا ویروس جدید تاکید کرد 
و گفت: باید با مستندات علمی و واقعی به موضوع شیوع بیماری کرونا 
ویروس نگاه ویژه داشت و از دامن زدن به به شایعات پیرامون این موضوع 

جلوگیری کرد.
وی با بیان این مطلب که ویروس کرونا، یک ویروس از نوع جدید است، در 
ادامه در خصوص تعطیلی مراکز آموزشی استان کرمان اظهار کرد: دانشگاه 
علوم پزشکی مدیریت اختیار دارد که بخشی از فعالیت آموزشی خود را 
تعطیل کند که در این راستا نیز با مشورتی که سایر دانشگاه ها و دستگاه 
کرمان  استان  دانشگاه های سراسر  و  مدارس  گرفتند،  دانشگاه  این  از  ها 
تا پایان هفته تعطیل شدند ضمن آنکه تاکید می شود که دانشگاه علوم 
پزشکی صرفا با توجه به شرایط موجود، به استاندار و دستگاه های مربوطه 
مشاوره لزوم تعطیلی یا عدم تعطیلی را ارائه می دهد و اینکه دستگاه هایی 

این مشورت را قبول کند یا خیر به همان دستگاه برخواهد گشت
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره تاخیر در اعالم تعطیلی مدارس 
کرمان نیز گفت: مطالبات مردمی نسبت به تعطیلی مدارس زیاد بود ضمن 
آنکه از سوی دیگر برخی والدین نیز فرزندان خود را به مدرسه نفرستاده 
بودند اما از سویی نگرانی وجود داشت که با تعطیلی مدارس نگرانی ها در 
جامعه افزایش پیدا می کرد که باید همه این جوانب را در اعالم تعطیلی 

مدارس در نظر می گرفتیم.
رشیدی نژاد با اشاره به جلسه ویدیو کنفراسی با وزارت کشور در راستای 
خوشبختانه  کرد:  تصریح  ویروس  کرونا  شیوع  از  جامعه  نگرانی  موضوع 
تاکنون به خوبی وضعیت در استان کرمان مدیریت شده ضمن آنکه ما از 
قبل آموزش های الزم در راستای مسایل پیشگیری از ابتالء به کرونا ویروس 

به عموم مردم از روش های مختلف را ارائه داده بودیم.
وی با بیان اینکه با توجه به عدم شناخته بودن این ویروس در جامعه، وجود 
کمی نگرانی ها در جامعه طبیعی است افزود: منشا این ویروس از خارج از 
کشور )چین( بوده است که در همین راستا نیز افرادی که از خارج کشور 
وارد ایران می شوند، در مرزهای کشور کنترل می شوند بنابراین افرادی 
که از شهرهای داخل کشور، به سایر نقاط کشور سفر می کنند لزومی 
برای کنترل آنها وجود ندارد که با همه این وجود پیشنهاد شده است که 

تجمعات در استان کاهش و برگزاری اردوها لغو شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره علت تاخیر اطالع رسانی ورود 
کرونا به ایران گفت: چنین چیزی وجود ندارد زیرا بحث کرونا در ایران از 

روز پنجشنبه مطرح شد.
به کرونا  از سخنان خود درباره مبتالیان  نژاد در بخش دیگری  رشیدی 
ویروس در استان نیز گفت: در حال حاضر تعداد محدودی مشکوک به 
است که در حال  توسط همکاران گزارش شده  استان  در  ویروس  کرونا 
بررسی این موضوع هستیم که در این راستا تعداد زیادی از این موارد نیز 
آزمایشاتشان منفی بوده و فعال مورد قطعی مبتال به این بیماری در استان 

کرمان نداریم.
رشیدی نژاد با تاکید بر اینکه بیماری کرونا ویروس نسبت به دو اپیدمی 
گذشته بیماری های سارس و مرس، درصد مرگ و میر کمتری دارد گفت: 
۸۰ درصد بیمارانی که به کرونا مبتال می شوند بیماریشان خفیف است، ۲۰ 
درصد ممکن است شدید باشد و نیاز به توجه ویژه پزشکی داشته باشند ۵ 

درصد شدیدتر است که دچار عوارض جدی می شوند و زیر دو درصد ممکن 
است مرگ و میری رخ دهد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود در جمع خبرنگاران با اشاره به 
وضعیت توزیع ماسک در کرمان نیز گفت: طی جلساتی که در این راستا 
سازمان  و  تعزیرات حکومتی  بازرسان  که  است  مقرر شده  کردیم  برگزار 
بهداشتی  اقالم  فروشان  گران  و  احتکار  با  قضاییه   قوه  به همراه  صمت، 
داشته  برخورد جدی  و ضدعفونی  بهداشتی  های  ژل  و  ماسک  همچون 

باشند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره نگرانی های کمبود ماسک گفت: 
متاسفانه در چند روز گذشته شاهد افزایش هجوم مردم به داروخانه ها و در 
نتیجه کاهش ذخایر داروخانه ها و سوء استفاده برخی در این میان بودیم 
که در این راستا با ابالغیه وزارت بهداشت، خرید و فروش هرگونه ماسک 
و محلول های ضدعفونی توسط داروخانه ها ممنوع شده است و این توزیع 
صرفا از طریق مراکز بهداشتی صورت خواهد گرفت و در بیمارستان ها و 
مراکز بهداشتی به کسانی که نیاز استفاده از ماسک را داشته باشند، در 

اختیارشان قرار خواهد گرفت.
رشیدی نژاد باردیگر با تاکید بر اینکه استفاده از ماسک برای عموم لزومی 
ندارد افزود: یکی از روش های پیشگیری از ابتال به کرونا ویروس، شتشوی 

مرتب دست ها با آب و صابون است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اینکه کرونا ویروس 
در استان کرمان جان کسی را نگرفته است به وضعیت استان کرمان اشاره 

کرد و گفت: هیچ ضرورتی ندارد استان کرمان در وضعیت زرد اعالم شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره تعطیلی مدارس در استان نیز 
گفت: خوشبختانه بر اساس تجارب کشور چین این ویروس بسیار به ندرت 
نیازمند بستری می کند و در گزارش  و  بیماری جدی  را دچار  کودکان 
بیماران بستری شده در ووهان چین نیز دامنه سنی افراد بستری بین ۲۲ 
تا 9۲ سال بوده است اما با همه این وجود، آموزش و پرورش کرمان، دست 
پیش را گرفت و مدارس را تعطیل کرد و تعطیلی مدارس یک عمل پیش 

کنشانه بود تا گردش ویروس در کرمان نداشته باشیم.
اینکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان در حالت آماده باش  بر  تاکید  با  وی 
کامل به سر می برد افزود: تمامی تمهیدات الزم در سطح بیمارستان های 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان اندیشیده شده است و در این راستا بیمارستان 
افضلی پور کرمان به عنوان بیمارستان مرجع، تخت ها خالی شده و آمادگی 
پذیرش بیماران با عالئم تب دار و سرفه دار هستند ضمن آنکه به دلیل 
جو روانی ایجاد شده در کرمان تا حدودی با کمبود وسایل محافظتی در 

این بیمارستان مواجه شدیم که تا فردا نیز این کمبودها رفع خواهد شد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر اینکه ویروس کرونا به هیچ 
عنوان از طریق هوا منتقل نمی شود اما از طریق ریز قطرات به فرد منتقل 
خواهد شد افزود: بحث هایی مطرح بوده که ممکن است هوای گرم باعث از 
بین بردن این ویروس شود اما هنوز این بحث قطعیت ندارد و صرفا حدس 

می زنیم با افزایش دما، از شدت شیوع این بیماری کاسته شود.
رشیدی نژاد در پاسخ به این سوال که آیا در کرمان امکان آزمایش کرونا 
ویروس وجود دارد؟ گفت: نمونه گیری ها از کل کشور به بیمارستان پاستور 
جهانی  سازمان  زیرا  می شود  ارسال  تهران  دانشگاه  بهداشت  دانشکده  و 
داشتن  دلیل  به  دانشگاه  دو  این  اختیار  در  آزمایشگاهی  کیت  بهداشت 
کرمان  استان  وجود  این  همه  با  اما  است  داده  قرار  الزم،  زیرساخت های 

آمادگی الزم برای انجام آزمایشات را دارد و درخواست کیت نیز داده ایم.
کرونا  دلیل  به  شده  فوت  بیمار  کرمان  استان  در سطح  کرد:  تاکید  وی 
این  به  ابتال  به  به دلیل ظن  نداشته ایم. ۳ مورد بستری های کوتاه مدت 
ویروس در بیمارستان ها داشتیم که تشخیص آنها رد و مرخص شدند و در 
حال حاضر ۴ مورد با شک ضعیف در شهر کرمان بستری هستند که در این 

راستا نیز نمونه های آزمایش این افراد مضنون دیروز به تهران فرستاده شده 
و هنوز جوابی دریافت نکردیم ضمن آنکه تصور می کنم یک مورد مشکوک 

در بم داشتیم که آن نیز رد شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در خصوص اینکه کدام بیمارستان ها 
در کرمان برای مبتالیان به بیماری کرونا درنظر گرفته شده، عنوان کرد: در 
ابتدا بخش عفونی بیمارستان افضلی پور را مشخص کرده ایم و پیش بینی 
شده که اگر تعداد مبتالیان به این بیماری افزایش پیدا کند، بیمارستان 
پیامبر اعظم )ص( و همچنین یک بخش دیگر در بیمارستان افضلی پور به 
عنوان پشتیبان عمل کنند ضمن آنکه بخش های خصوصی را در جریان 
قرار دادیم تا اگر با بحران روبرو شویم همه دست به دست دهند تا بتوانیم 

بیماری را کنترل کنیم.
وی با بیان اینکه ویروس کرونا جدید همان ویروس آنفوالنزا و سارس با 
مقداری دستکاری ژنتیکی شده، است افزود: این ویروس همه گیر است 
و اکنون بیش از ۳۰ کشور دنیا درگیر آلوده شدن به این بیماری بوده و 

مختص منطقه خاصی نیز نیست.
رشیدی نژاد با بیان اینکه ویروس کرونا بین ۲ تا ۱۰ روز در بدن انسان، 
زنده می ماند و باعث سرایت به افراد دیگر خواهد شد خاطر نشان کرد: 
آزمایشات نشان داده است که افرادی که به این بیماری مبتال و سپس 
بهبود پیدا می کنند، بدن آنها ایمن شده و دوباره مبتال به این ویروس 

نخواهند شد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان این مطلب که تاکنون موردی 
مشاهده نشده که از طریق شیر به ویروس کرونا دچار شده باشد، تصریح 
کرد: توصیه می کنیم که غذاها کامال پخته شوند و اگر غذا از بیرون تهیه 

می شودحتما از مکان های مطمئن خریداری صورت گیرد.
وی در خصوص تعداد مبتالیان به کرونا در استان کرمان گفت: زمانی می 
توانیم این موضوع را اعالم کنیم که همه آزمایشات فردی مثبت شده باشند 
و اگر مورد ابتال به این ویروس داشته باشیم هنوز جواب آزمایش آنها از 
تهران نیامده است و مقرر شده آمار مبتالیان فقط از سوی سخنگوی وزارت 

بهداشت اعالم شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد: به اداراتی که اجتماعاتی 
در  مشورتی  نظر  و  توصیه  دارند   ... و  ها  کنفرانس  ها،  همایش  همچون 
با  رابطه  در  همچنین  اند  پذیرفته  نیز  آنها  و  ایم  داده  آنها  لغو  خصوص 
این  متولیان  اما  ایم  داده  ارایه  را  خود  مشورتی  نظر  مذهبی  مراسمات 

مراسمات تصمیم چگونگی برگزاری آنها را خواهند گرفت
وی درباره بازار فروش پرندگان در کرمان نیز گفت: به دنبال جابجایی بازار 
فروش حیوانات واقع در خیابان امام خمینی)ره( هستیم و به مردم توصیه 

می کنیم که تا اطالع ثانوی از خرید حیوان خودداری کنند.
رشیدی نژاد در خصوص چینی هایی که در شهرستان زرند ساکن هستند، 
اظهار کرد: چینی هایی که از گذشته ساکن هستند و به چین سفر نکرده 
اند  اما آنهایی که مسافرت هایی به این کشور داشته  اند مشکلی ندارند 

تحت کنترل داریم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

فعال مورد قطعی مبتال به کرونا ویروس در استان نداریم

مودیان محترم مالیاتی مشروحه ذیل : دراجرای ماده ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله اوراق مالیاتی ذیل ابالغ می گردد. بدیهی است حسب مقررات 
ماده ۲۳۸ قانون  مالیاتهای مستقیم ، باید راس ساعت و تاریخ مقرر در جلسه هیات حل اختالف مالیاتی  که به همین منظور در محل شهرستان بم  -بلوار خلیج 

فارس - روبروی بیمارستان افالطونیان - اداره امور مالیاتی شهرستان بم – هیاتهای حل اختالف مالیاتی تشکیل می گردد حضور به هم رسانید .۷۸۴۳9۱

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

اداره کل فرودگاههای استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه بین المللي آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی کرمان و فرودگاههای جیرفت، بم، سیرجان و رفسنجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
www. :از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس

setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم وضعیت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه تاریخ 9۸/۱۲/۰۵  مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱9:۰۰ روز شنبه 
تاریخ 9۸/۱۲/۱۰  مهلت ارسال و بارگذاری ارائه پیشنهاد: ساعت ۱9:۰۰ روز سه شنبه تاریخ 9۸/۱۲/۲۰

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه تاریخ 9۸/۱۲/۲۱  تاریخ بازدید: روز شنبه تاریخ 9۸/۱۲/۱۷
سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار حدا قل ۳ ماه و قابل تمدید برای ۳ ماه دیگر به مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و یا 
به صورت سپرده نقدی واریز به حساب شماره IR ۸۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۶۸۴۰۶۳۷۱۸9۶ به نام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی به شناسه واریز 

9۲۵۲۸۰۵۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۱۸۰۰۱۱۸  تحویل دبیرخانه گردد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: کرمان – انتهای بلوار جمهوری 
اسالمی – فرودگاه بین المللی آیت ا... هاشمی رفسنجانی کرمان – اداره کل فرودگاههای استان کرمان- شماره تماس : ۳۱۲۱۲۱۵۳-۳۱۲۱۲۱۵۰-

۰۳۴۳۱۲۱۲۰۸۳ -۰۳۴۳۱۲۱۲۰۸۴ -۰۳۴-۳۱۲۱۲۱۲۱
کلیه مناقصه گران موظف هستند اسناد مناقصه شامل مدارک ) پاکات الف – ب – ج ( را مهر و امضاء نموده و اسکن کرده و در سامانه بارگذاری نمایند 

و اصل ضمانت نامه را در مهلت مقرر تحویل اداره امور مالی فرودگاه نمایند.  ۳۰9۸م/الف
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران – اداره کل فرودگاههای استان کرمان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و راهبریآگهی ابالغ اوراق مالیاتی
)T-170-98( تأسیسات فرودگاههای استان کرمان

 آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله اوراق مالیاتی ذیل ابالغ می گردد. بدیهی  208مودیان محترم مالیاتی مشروحه ذیل : دراجرای ماده 

در جلسه هیات حل اختالف مالیاتی  که به همین  راس ساعت و تاریخ مقرر بایدقانون  مالیاتهای مستقیم ،  238است حسب مقررات ماده 
هیاتهای حل اختالف  – شهرستان بم اداره امور مالیاتی - روبروی بیمارستان افالطونیان -بلوار خلیج فارس - شهرستان بم  در محل منظور

 . دیتشکیل می گردد حضور به هم رسانمالیاتی 

خانوادگی نام و نام  فردی
 مودی

سال  شماره ملی کالسه فعالیت
 عملکرد

 مالیات )ریال( برگ ابالغی

مالیاتی  اختالف حل هیات به دعوت برگ 1395 3111551563 4008 بستنی مسعود ولندیاری 1
 17/12/98صبح مورخه 9ساعت بدوی

1090333500 

مالیاتی  اختالف حل هیات به دعوت برگ 1394 3111551563 4008 بستنی مسعود ولندیاری 2
 17/12/98صبح مورخه 9ساعت بدوی

1083940460 

مالیاتی  اختالف حل هیات به دعوت برگ 1393 3111551563 4008 بستنی مسعود ولندیاری 3
 17/12/98صبح مورخه 9ساعت بدوی

878380700 

 مالیاتی اختالف حل هیات به دعوت برگ 1392 3111551563 4008 بستنی مسعود ولندیاری 4
 17/12/98صبح مورخه 9ساعت بدوی

526803600 
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سه شنبه 6 اسفند ماه 1/1398 رجب 1441/ 25 فوریه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3163 سه جامعه 

یادداشت های 
گاه و بی گاه

احتیاط 
زرد  چراغ  شدم.  می  نزدیک  سرچهارراه  راهنما  چراغ  به 
می  ایجاب  مقررات  بود.  زدن  در حال چشمک  راهنما 
با یک  و  نقلیه خود را کم کنم  کرد که سرعت وسیله 
از چهارراه  احتیاط  با  تقدم  توقف کوتاه و رعایت حق 
عبور کنم که من هم طبق قانون همانگونه عمل کردم. 
بعد از عبور از چهارراه کلمه چشمک مرا وادار کرد که 
حرکات چشم خود را مرور کنم و روی چشمک زدن 
بفهمم که چشمهایم  و  دقیقه کلیک کنم  چشمهایم در 
چطور لحظه به لحظه مواظب حرکات من هستند و به من 
هشدار می دهند که حد و حدود خود را رعایت کنم و 
از اعتدال عدول نکنم. من هم که اصال این حرکات را 
در نظر نداشتم بی خبر از اینکه ناگه پلک بر پلک آید و 

همه فرصتها از دست برود.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

پنجره ای 

رو به نگاهت
ترین مصلحت هستی  پرآوازه  تو  دیدار 
برگشتم.  درد  به  اعتقاد  از  من  که  شد 

و  قایق  از  من  که  هستی  دریا  ی  مساله  ترین  مواج  تو 
بگیرم.  پر  و  بال  نگاهت  در  تا  کوچم  می  تو  به  ساحل 
حال  هر  به  اما  رسید  نخواهم  کمال  حد  به  انسانیت  در 
با دیدن تو هر روز جان تازه ای می گیرم زیرا بی هیچ 
شک و دلهره ای به تو فکر می کنم. هر وقت که از روی 
با تو جنگ ندارم  خشونت به آرزوهایم حمله می کنی 
لحظه  زندگی یک  برای  کنم چون  می  نگاهت  فقط  و 
به تو باشد نظرم بس. تا رفتنت از شهر دلم شعله به جان 
تا غنچه ی  به درم کرد.  زد آشفته ترین فصل زمین در 
نشکفته در آغاز بهارم پاسوز توام چون به مدارت نرسیدم 
افسرده در عشقم که به پایان نرسیدم. در حادثه های داغ 
روزگار عشق فقط خواب عجیبی است تا کار جهان را 
به سراشیب رساند. در سینه ی من ای گل روئیده به باغم 
پایان نگرفتی و غمت روی دلم ماند. ای غنچه ی نشکفته 
در آغوش تماشا آماده ترین شوق در آستین زمان باش تا 
آهسته تو را از دل گرداب بچینم از گوشه ی مرداب به 
باران برسانم. ای ساقی مهتاب در آبادی دل ها محتاج تو 
شد پنجره ای رو به قیامت تا دیدن تو از غم و دردش کم 
کند. آهسته ترین خلوت و پژواک نگاهت در چشم من 
به حمله ی مغول گشته مبدل. دل پنجره ای رو به بهشتی 
ابدی بود تا چشم تو را در دل این شهر ببیند. در خسته 
ترین حالت ممکن تو برقصان آن شمس را تا عالم خود 
از دشت  ترین رود که  پاک  ای  نفروشم  به دو عالم  را 
باغ دمیدی. من  گذشتی. ای خوشه ی خورشید که در 
نور نگاهت تب صدساله  از  بال بگیری  پر و  باز  منتظرم 

بگیرم من مرتکب زندگی ام جای تو خالی.
آتش زده ای باز به آغاز زمستان 

تا حرمت صد ماه بگیرد لب خندان 
شب بازترین پنجره ی رو به نگاهت 

آهسته کنار دل من ساز بزن در شب باران 

به قلم 
مهناز سعید 

روایت »کرمان امروز« از لزوم مدیریت مصرف آب در خانه تکانی های عیدانه و درخواست شرکت آب و فاضالب کرمان از شهروندان بر کاهش هدر رفت آب؛

رعایت اخالق و مدیریت مصرف در ایام خانه تکانی

اشاره:
حال که کرونا ویروس، مدارس و مراکز آموزش عالی را 
به تعطیلی کشاند و شهروندان کمتر در اماکن عمومی 
ظاهر می شوند برای برخی از خانواده ها بهترین فرصت 

برای انجام خانه تکانی و شست و شوهای عید است. 
به  توجه  با  و  ساله  هر  دهد  می  نشان  نیز  آمارها  
آخر  های  شوی  و  شست  انجام  برای  مردم  اهتمام 
افزایش  چشمگیری  طور  به  آب  مصرف  میزان  سال، 
می یابد؛ بر همین اساس شرکت آب و فاضالب استان 
به مردم توصیه کرد از روش هایی برای شست و شو 
استفاده کنند که کمترین میزان مصرف آب را  به خود 
اختصاص دهد. بر اساس گزارش های موجود افزایش 
یک و نیم برابری مصرف آب در ایام خانه تکانی گاهی 
با مشکل  را   تامین آب سایر مشترکین در شب عید 

مواجه می کند.
وقتی خانه تکانی رکورد مصرف آب را  باال می برد

شست و شوی قالی و فرش و موکت و پرده و انجام 
همزمان کارهای مرتبط با آب و باز گذاشتن شیر آب 
یا قطعی آب در  فشار  افت  عوامل  از  نظافت  زمان  در 

حین خانه تکانی می شود. 
گوید:  می  باره  این   در  کرمانی  شهروندان  از  یکی 
تکانی،  خانه  جریان  در  آب  مصرف  باره  یک   افزایش 

گاهی موجب افت فشار می شود.
علت  رسد  می  نظر  افزاید:به  می  احمدی  معصومه 
برخی  از مصرف بی رویه   ناشی  افت فشار آب  اصلی 
زمان  طول  در  آب  شیر  بازگذاشتن  و  ان  شهروند  از 
شست و شو و خانه تکانی است. این شهروند می گوید: 

باال  با فشار  از آب آن هم  بعضی شهروندان استفاده 
را عاملی در نظافت بیشتر تلقی می کنند حال آنکه با 
و  تکانی  توان خانه  آب هم می  میزان کاهش مصرف 

نظافت کرد .
باره  این   در  که  است  دیگری  شهروند  فرهاداسدی 
باید  چنین اظهار می کند: بی شک میزان وجهی که 
برای شست و شوی فرش ها به قالی شویی بپردازیم، 
ترتیب  این  به   . نیست  مصرفی  بهای  آب  از  بیشتر 
خانواده ما با سپردن فرش ها  به قالی شویی عالوه بر 
صرفه جویی در آب، خود را از شستشو آن هم با افت 
آن خالص  از  پس  های  دغدغه  و  آب  قطعی  یا  فشار 

می کند.
محبوبه حکمتی یک فرهنگی است. او عنوان می کند: 
استفاده یک باره و بی رویه از شیرهای آب، افت فشار 
ناشی از آن نظافت و رفت و روب همسایگان را با مشکل 
خانه  اثاث  کل  که  دارد  لزومی  چه  کند.  می  مواجه 
شسته شود در حالی که واقعا نیازی به این کار نیست. 
همچون  تکانی  خانه  اجزای  از  بسیاری  دیگر  از سوی 
ظروف، دیوارها و سرامیک های کف با دستمال مرطوب 

یا تی کشی تمیز می شود.
درخواست از شهروندان

میزان  افزایش  تکانی  خانه  دلیل  به  پایانی  ماه  در 
با  مصرف مشترکان کرمانی محسوس و مشهود است. 
به  وابسته  تکانی  خانه  کارهای  همه  که  این  به  توجه 
نو میزان مصرف  از آب است در آستانه سال  استفاده 

سیر صعودی به خود می گیرد.
از این رو،شرکت آب و فاضالب استان به مردم توصیه 
کرد از روش هایی برای شست و شو استفاده کنند که 

کمترین میزان مصرف آب را  به خود اختصاص دهد.
سخن آخر

فرهنگ  ترویج  در  ها  رسانه  مسئوالنه  و  ورود جدی 
مدیریت مصرف یک وظیفه  است و این مهم  نه  به 
معنای  به  بلکه  آبی  منابع  از  نکردن  استفاده  معنای 
استفاده ی معقول و سنجیده از این منبع حیاتی است.  

و  تعطیلی کشاند  به  را  عالی  و مراکز آموزش  که کرونا ویروس، مدارس  حال      
شهروندان کمتر در اماکن عمومی ظاهر می شوند برای برخی از خانواده ها بهترین 
فرصت برای انجام خانه تکانی و شست و شوهای عید به وجود آمده است. آمارها نشان 
می دهد هر ساله میزان مصرف آب به طور چشمگیری در اسفندماه افزایش می یابد؛ بر 
همین اساس شرکت آب و فاضالب استان به مردم توصیه کرد از روش هایی برای شست 

و شو استفاده کنند که کمترین میزان مصرف آب را درپی داشته باشد و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

کرونای امروز و آنفلوآنزای 100 سال پیش در ایران
عبداهلل شهبازی، نویسنده و تاریخ پژوه در یادداشتی 
به بهانۀ شیوع ویروس کرونا، شرحی از تبعات آنفلوآنزای 
سال های جنگ جهانی اول و قریب 100 سال قبل در 

ایران ) 1295 تا 1297 خورشیدی( آورده است.
به گزارش عصر ایران، متن یادداشت عبداهلل شهبازی 

از این قرار است:
شیوع ناگهانی و گسترده بیماری کرونا در سراسر جهان 
که موج آن ایران را نیز فراگرفته، مرا به یاد آنفلوآنزای 
بر  که  حادثه ای  می اندازد؛  اول  جهانی  جنگ  سال های 
خانواده من نیز، مانند هزاران خانواده ایرانی دیگر، تأثیر 
سهمگین نهاد به ویژه به دلیل مرگ مادر پدرم. چندی 
پیش از آن، در ۴ اردیبهشت 1295/ 2۴ آوریل 191۶، 

پدرم در خردسالی پدرش را نیز از دست داده بود .
تلفات  به سرعت مهار شود،  امیدوارم کرونای کنونی 
فوق  آنفلونزای  تلخ  حادثه  و  نگذارد  جای  بر  سنگین 

تکرار نشود.
آن  با  مقایسه  در  بشری،  دانش  پیشرفت  به  توجه  با 

سال ها، احتماالً چنین خواهد بود.
بسیار  اول  جهانی  جنگ  زمان  آنفلونزای  که  مضافاً 
بلکه  مرگ ومیر  کثرت  نظر  از  فقط  نه  بود  فاجعه بارتر 
از این منظر که تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان و 
جوانان را به کام مرگ برد در حالی که ظاهراً بیماری 
کرونای کنونی بیشتر برای سالمندان و بیماران مر گ بار 

است نه سنین پائین.
»آنفلوآنزای  به  اول  جهانی  جنگ  زمان  آنفلونزای 
دولت های  زمان  آن  در  زیرا  است  موسوم  اسپانیایی« 
متحده  ایاالت  و  روسیه  و  )بریتانیا  جنگ  در  درگیر 
آمریکا و چین و سایر متحدان در یک جبهه و آلمان و 
اتریش و عثمانی و سایر متحدان در جبهه دیگر( اخبار 

شیوع بیماری را به شدت سانسور می کردند.
آلفونسوی  و  بود  جنگ  در  بی طرف  کشور  اسپانیا 
سیزدهم، پادشاه این کشور، به آنفلوآنزا مبتال شد ولی 
اسپانیایی«  »آنفلوآنزای  نام  دلیل،  این  به  نکرد.  فوت 
موجود،  فرضیات  تمامی  در  نهادند.  فوق  بیماری  بر  را 
متحدانش  و  بریتانیا  جبهه  از  بیماری  شیوع  و  شروع 

)ایاالت متحده آمریکا یا چین( بود.
تلفات آنفلوآنزای فوق بسیار سنگین بود تا بدانجا که 
این بیماری را یکی از مرگ بارترین بیماری های مسری 

تاریخ بشر نام نهاده اند.
مرگ ومیر آن بین 50 تا 100 میلیون نفر گزارش شده 
است که برابر است با 2٫5 تا 5 درصد جمعیت جهان 
آن روز. بخش عمده این تلفات متعلق به ماه های اولیه 
سراسر  در  شگرف  سرعتی  با  که  است  بیماری  شیوع 

جهان پخش شد.
اصلی  فرضیه  سه  ویروس  این  اولیه  خاستگاه  درباره 

مطرح است:
در سال های -1917  ظاهراً  منشاء چینی:  فرضیه   .1
191۸ در شمال چین آنفلونزا رؤیت شده بود. در نوامبر 
آنفلوآنزا، موج وسیعی پدید  از  اوج وحشت  191۸، در 
آمد که خاستگاه این بیماری را چین عنوان می کرد زیرا 
از فوریه 1917 دولت های آمریکا- کانادا- بریتانیا برای 
مشارکت در جنگ ده ها هزار چینی را از کانادا به فرانسه 
بدینسان،  بودند.  کرده  منتقل  اروپا  غربی  جبهه های  و 
چینی های  علیه  خصمانه  و  نژادپرستانه  زشت  فضای 

مقیم آمریکای شمالی پدید آمد.
توجه  با  محققین  برخی  آمریکایي:  منشأ  فرضیه   2-
از  آمریکا  متحده  ایاالت  در  آنفلوآنزا  بیماری  سابقه  به 
این بیماری در سال های  دهه 1۸90 میالدی و شیوع 
آمریکایی  منشاء  آن  برای  آمریکا  در   1917  191۶-

قائل اند.

از   191۶ ژانویه  اوایل  بهداشتی  گزارش های  طبق 
چند هفته قبل بیماری آنفلوانزا در همه مناطق ایاالت 
از  که  است  موجود  گزارش هایی  و  بود.  شایع  متحده 
هاسکل  منطقه  در  جدید،  مختصات  با  ویروس،  شیوع 
در ایالت کانزاس آمریکا در هفته های اول ژانویه 191۸ 
خبر می دهد. محل اولیه شیوع این ویروس نزدیک یک 

کمپ نظامیان آمریکایی بود.
-۳ فرضیه منشأ بریتانیایی: این فرضیه با انتشار نتایج 
جان  دکتر  سرپرستی  به  انگلیسی  محققین  تیم  کار 
 1999 سال  در  سرشناس،  ویروس شناس  آکسفورد،  
درباره  دیدگاه  معتبرترین  امروزه  و  یافت  جدی  اعتبار 

منشاء »آنفلوآنزای اسپانیایی« بشمار می رود.
طبق تحقیق دکتر جان آکسفورد، ویروس »آنفلوآنزای 
 129۶ دی  اواسط   /191۸ ژانویه  اوایل  از  اسپانیایی« 
ش. از یک کمپ بیمارستانی بریتانیا در بندر اتاپله در 
منطقه پادوکاله در شمال فرانسه آغاز شد و از آنجا به 
سراسر جهان تسری یافت. در سال 191۸ دو میلیون 
نیوزیلندی،  استرالیایی،  کانادایی،  بریتانیایی،  نظامی 
و  فیجیایی  پرتغالی،  جنوبی،  آفریقای  هندی،  چینی، 
غیره در صفوف ارتش بریتانیا در شمال فرانسه در حال 

جنگ بودند.
به  احتمال قریب  به  اسپانیایی«،  ویروس »آنفلوآنزای 

یقین، از طریق قشون بریتانیا ابتدا در جنوب و سپس 
در نواحی شمالی ایران شیوع یافت. به دلیل مرگ ومیر 
سنگین ناشی از این بیماری، که کشتار بزرگ ناشی از 
زمان  کرد،  گسترده تر  ایران  در  را  جنگ  زمان  قحطی 

فوق به »سال آنفلونزایی« معروف بود.
در 20 مهر 1297 ش. )۶ محرم 1۳۳7 ق./ 1۳ اکتبر 
191۸ م.( قهرمان میرزا سالور )عین السلطنه( مشاهدات 

خود را چنین نوشت:
»روز 1۸ ذیحجه ]1۳۳۶ ق. برابر با اول مهر 1297/ 
2۴ سپتامبر 191۸[ باد و طوفانی به شهر طهران رسید 
که بعد از آن روز بدون اغراق از صد نفر انسان ساکن 
چنان  و  ناخوشی شده  و  تب  به  مبتال  نفر  نود  طهران 
عموم  شد.  بسته  دکاکین  ]و[  بازارها  که  است  شده 
یک  از  بیش  ادارات  تمام  در  کردند.  تعطیل  مدارس 
ثلث اعضا حاضر نمی شود. در هر خانه روی هم روی هم 
مریض ریخته است که کسی نیست پرستاری مرضا را 
این  و  نداشت  یاد  به  را  واقعه  بنماید. هیچکس همچو 
مرض با سینه درد است، سه شب یا دو شب با سردرد 

و سرگیجه...
از قزوین هم به من نوشته بودند که شب همه مردم 
که  شدند  ناخوش  مردم  ثلث  دو  صبح  بودند  سالمت 
ترتیب  این  به  من  لیکن  شد.  بسته  ادارات  و  دکاکین 
مال  داشته.  حقیقت  می شود  معلوم  اینک  نکردم.  باور 
دهات  اینجا  منتهی چون  است،  قسم  همان  اینجا هم 
است و اجتماع نیست به نظر نیامده است. از قرار نوشته 
میر محمدحسین خان، که خودش هم مبتال شده بود، 
در  قبل  سال  چندین  که  است  آنفلوآنزا  مشهور  مرض 
بقدری  و  کشت  آدم  بقدری  کرد.  طلوع  ایران  و  اروپا 
مردم را متعجب ساخت که به وصف نمی آید. در ایران 
گاهگاهی  دفعه  آن  از  بعد  گذاشتند.  اسم  ِمشِمِشه  ما 
باز  طلوع می کرد آن هم تک تک. امسال بطور عمومی 
تشریف آورد. تا آن سال هم کسی شبیه این مرض را 

ندیده و اسمی هم نداشت...
مریض روی مریض افتاده است. در باالروچ چند نفری 
در  ورک  در  علی جان حداد.  استاد  از جمله  تلف شد 
جای دیگر همه جا آدم تلف شد. بعضی دهات آدم سرپا 
 ،7 ج  عین السلطنه،  خاطرات  )روزنامۀ  ندارد...«  وجود 
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نوشتاری درباره ویکتور هوگو؛ شاعر و نمایشنامه نویس مطرح فرانسوی

کتابخوببهکودکانبدهید،تاآخرعمرکتابخوانمیشوند

 ویکتور هوگو با شاهکار کالسیک »بینوایان« شناخته می شود 
البته  و  مطرح  نمایشنامه نویسی  بزرگ،  شاعری  او  حال  این  با 
سیاستمداری انقالبی بود که می خواست صدای رسای زمانه ی خود 

باشد.
هوگو با نام کامل »ویکتور-ماری هوگو« )۱۸۰۲ - ۱۸۸۵(، شاعر، 
رمانتیک  نویسندگان  از مهمترین  و  نمایشنامه نویس  و  رمان نویس 
فرانسوی است. گرچه در فرانسه به عنوان یکی از برترین شاعران 
مانند  رمان هایی  با  جهانی  سطح  در  اما  شده  شناخته  کشور  این 

گوژپشت نتردام )۱۸۳۱( و بینوایان )۱۸۶۲( شناخته می شود.
آغاز

ویکتور سومین پسر یوزف هوگو، یک سرگرد و بعدها ژنرال ارتش 
ناپلئون بود. دوران کودکی او دائماً در سفر با پدر در میان ارتش 
به  منجر  زود  خیلی  که  شد  سپری  لشکرکشی هایی  و  امپراتوری 
جدایی پدر و مادرش شد. تجمل گرایی مادرش در مقابل وفاداری 
پدر به نظام، حاکی از ناسازگاری آن دو و دوران پرآشوب زندگانی 
و  مادرید  و  ناپل  به  درازی  سفرهای  به  پدر  با  گرچه  بود.  ویکتور 
شهرهای دیگر می رفت اما سر آخر نزد مادر به پاریس باز می گشت 

و این خلقیات اشرافی او بود که ویکتور با آنها خو گرفت.
آغاز  را  دانشکده ی حقوق  در  تحصیل  هوگو سال ۱۸۱۵  ویکتور 
کرد و در سال ۱۸۱۸ در حالی که احساس می کرد سه سال از عمر 
خود را به بطالت و بی هدف گذرانده، فارغ التحصیل شد. خاطرات او 
از دوران فقیرانه ی تحصیلش بعدها الهام بخش او در خلق شخصیت 

»ماریوس« در رمان بی نوایان شد.
در سال ۱۸۲۱ مادرش درگذشت و یک سال بعد ویکتور با یک 
بود.  فرزند  پنج  حاصلش  که  کرد  ازدواج  کودکی  دوران  دوست 
که  کرد  منتشر  نیز  را  خود  اشعار  کتاب  اولین  او  سال  همان  در 
و  آمد  خوش  را  هجدهم  لویی  آن  در  مستتر  سلطنتی  احساسات 
مستمری مادام العمر برای او در پی داشت. در پس دلمشغولی هوگو 
نسبت به شکل کالسیک و الهامات سیاسی او، در این اشعار می شود 

صدایی شخصی و رگه هایی از فانتزی را تشخیص داد.
ترجمه ی  که  کرد  منتشر  را  رمانش  اولین  او   ۱۸۲۳ سال  در 
انگلیسی آن دو سال بعد با عنوان »هانس ایسلند« بیرون آمد. این 
رمان به مذاق یک روزنامه نگار خوش آمد و او هوگو را به حلقه ی 
ادبی دوست داران رمانتیسیزم وارد کرد. در سال ۱۸۲۴، و ۲۶ نیز 
رنگ وبوی  آنها  همگی  که  کرد  منتشر  دیگر  شعر  مجموعه  دو  او 
بهشت«  »آتشکده ی  رویاگونه ی  شعر  گفت  باید  داشت؛  رمانتیک 
پیش زمینه ای شد برای چیزهایی که ۲۵ سال بعد نوشت. آمیختگی 

عصر حاضر با آخرالزمان مشخصه ی مهم نبوغ هوگو بوده است.
هوگو با انتشار درام شاعرانه ی »کرامول« در سال ۱۸۲۷ به عنوان 
با مایه های  یک رمانتیک واقعی ظاهر شد؛ موضوع این نمایشنامه 
معاصرش، درباره ی رهبری ملی است که از میان ی که به دنبال 
عمدتاً  نمایشنامه  این  شهرت  اما  برمی خیزد.  می گردند  پادشاهی 
بخاطر مقدمه ی طوالنی و استادانه ای بود که در آن هوگو دکترینی 
روشنفکرانه اش  کمال گرایی های  که  نهاد  پیش  را  رمانتیسیسم  از 
برای همه بسیار انگیزاننده بود. او در پی یک درام شاعرانه بود که 
در آن تناقضات هستی انسانی - خوب و بد، زیبایی و زشتی، غم و 
شادی- با در بر گرفتن عناصر تراژیک و کمیک در یک نمایشنامه، 
حل می شد. چنین درامی قواعد تراژدی کالسیک در راستای آزادی 

و حقیقت که در نمایشنامه های ویلیام شکسپیر یافت می شد را به 
کناری نهاد. کرامول به خودی خود، هرچند بسیار طوالنی و اجرای 
آن تقریباَ غیرممکن بود، در قالبی از شعر قدرتمند و اصیل نوشته 
شده بود و در واقع، مقدمه ی این نمایشنامه به عنوان یک بیانیه ی 

مهم از اصول رمانتیسم، بسیار مهمتر از خود آن است.
موفقیت

در  ناپلئون  از  شاعرانه ای  تصویر  به  بستن  دل  و  آزادی  از  دفاع 
در  )لیبرال(  آزادی خواه  نویسندگان  گروه  با  را  او  هوگو،  اشعار 
آزادی خواهی  به سوی  او  و حرکت  مرتبط کرد  لوگلوب  روزنامه ی 
با اعمال محدودیت های پادشاه فرانسوی شارل دهم، بر مطبوعات 
و ممنوعیت اجرای صحنه ای یکی از نمایشنامه های او که شخصیت 

لویی سیزدهم را بطور »نامطلوب« تصویر کرده بود، تقویت شد.
نمایشنامه هایش  مدیون  را  اولیه اش  شهرت  هوگو  که  حالی  در 
به  نتردام«  »گوژپشت  خود  تاریخی  رمان  با   ۱۸۳۱ سال  از  بود، 
پاریس  در  زندگی  یادآوری  رمان  یافت؛  دست  گسترده ای  شهرت 
قرون وسطی در دوران سلطنت لویی یازدهم بود. این اثر زندگی در 
جامعه ای را که تمام سیه روزی آن بر دوش کازیمودوی گوژپشت 
و اسمرالدا، دختری کولی، انباشته شده است، محکوم می کند. این 
مضمون آگاهی عمومی را از رمان قبلی هوگو )آخرین روز محکوم 
مردی  زندگی  روز  آخرین  داستان  از خالل  که  اعدام: ۱۸۲۹(،  به 
راه  اعدام  مجازات  علیه  بشردوستانه  اعتراضی  اعدام،  به  محکوم 

انداخت، عمیق تر کرد.
عنوان  به  فلیپ  لویی  می شد  نوشته  نتردام  گوژپشت  که  زمانی 
پادشاه مشروطه روی کار آمد و هوگو به افتخار این رویداد شعری 
از هوگو  بود. چهار کتاب شعر  او  اشعار سیاسی  سرود که پیشگام 
بیان  برای  صرفاً  اما  شد  منتشر  فلیپ  لویی  سلطنت  دوره ی  در 
باشد که خود  او می خواست چیزی  نبود.  احساسات شخصی هوگو 
»صدای رسا« ی زمانه ی خود می نامید. در این اشعار مسائل سیاسی 

و فلسفی با دلمشغولی های مذهبی و اجتماعی زمان ادغام شده بود؛ 
هوگو مشکالت عصر خود و پرسش های انسانی بزرگ و ابدی را با 
چنان فصاحت پرشور و معقولی مطرح کرد که روح مردم را تکان 

می داد.
فعالیت هوگو در طول این سال ها همچنان بشدت ادامه داشت و 
نمایشنامه هم می نوشت. برای این کار دو انگیزه داشت؛ اول اینکه 
او برای ایده های سیاسی و اجتماعی اش نیاز به یک بستر داشت، 
و دوم، آرزوی نوشتن قطعاتی برای یک بازیگر جوان و زیبا به نام 
ژولیت  کرد.  برقرار  ارتباط  او  با  در سال ۱۸۳۳  ژولیت دروت، که 
استعداد کمی داشت و بزودی صحنه را ترک کرد تا خود را وقف 
ویکتور کند و به همدم او تبدیل شود و تا سال ۱۸۸۳ – تا زمان 

مرگش نیز- محرم وفادار او باقی ماند.
دستاورد ادبی هوگو در سال ۱۸۴۱ بعد از سه بار تالش ناکام در 
توسط  در سال ۱۸۴۵  نامزدی اش  بواسطه ی  و  فرانسه«  »آکادمی 
مجلس اعالی فرانسه، به رسمیت شناخته شد. اما از همین دوران 
و  جامعه  اقتضای  بخاطر  بخشی  آثارش کشید؛  انتشار  از  او دست 
زندگی سیاسی اش و البته بخشی دیگر بخاطر یک شکست شخصی: 
دخترش که تازه ازدواج کرده بود بطور اتفاقی در سال ۱۹۴۳ همراه 
اندوه شدیدی که در جان هوگو پیدا شد، در  شوهرش غرق شد. 
کار  در  را  خود  تسکین  او  نهایت  در  یافت.  نمود  او  بعدی  اشعار 
روی رمانی تازه یافت که به تناوب در این سال ها نوشت و بعدها 

»بینوایان« شد و در سال ۱۸۶۲ انتشار یافت.
با انقالب ۱۸۴۸، هوگو به عنوان معاون پاریس در مجلس مؤسسان 
نامزدی  از  انتخاب شد وهمان سال  قانونگذاری  در مجلس  بعداً  و 
کرد.  ریاست جمهوری حمایت  برای  ناپلئون  لویی  موفق شاهزاده 
راست گرایانه  اقتدارگرایِی  سمت  به  جمهوری  رئیس  که  همچنان 
کرد.  حرکت  مجلس  چپ  جناح  به  بیشتر  هوگو  یافت،  گرایش 
هنگامی که در دسامبر ۱۸۵۱، کودتایی اتفاق افتاد که به امپراتوری 
دوم تحت حکومت ناپلئون سوم منجر شد، هوگو ابتدا برای مقاومت 

تالش و سپس به بروکسل فرار کرد.
تبعید

تبعید هوگو تا زمان بازگشت لیبرالیسم و بازنویسی قانون اساسی 
جمهوری در سال ۱۸۷۰ ادامه یافت. تبعید او که در ابتدا اجباری 
بود، سپس ژستی داوطلبانه پیدا کرد و بعد از عفوش در سال ۱۸۵۹ 
به نوعی عمل مغرورانه تبدیل شد. او یک سال در بروکسل ماند تا 
پناهنده  بریتانیا  قلمروی  به  و  کرد  پیش بینی  را  اخراجش  اینکه 
تمام  از  گسترده ای  بخش  بیست ساله،  تقریباً  تبعید  این  طی  شد. 

نوشته هایش را تولید کرد.
هوگو همانطور که غرق در سیاست بود نخستین نوشته های تبعید 
»ناپلئون کوچک«  داد:  اختصاص  معاصر  تاریخ  و  به طنز  را  خود 
جنایت«  یک  »تاریخ  و  سوم  ناپلئون  محکومیت  در   ،)۱۸۵۲(
شعروشاعری،  به  هوگو  بازگشت  بناپارت.  لویی  کودتای  روزشمار 
انفجار خشم بود: مجازات )۱۸۵۳(. این مجموعه اشعار خشم او را 
در برابر امپراتور جدید عیان کرد و در سطح فنی، او را از تعصبات 
کالسیک آزاد و در دستیابی به تسلط کامل به قدرت شاعرانه اش، 
زبان  در  طنز  اشعار  قدرتمندترین  میان  در  »مجازات«  کرد.  توانا 
رهاسازی  این  از  هوگو  آتی  اشعار  همه ی  می گیرد.  جای  فرانسه 
احساس  حاوی  مرگباری  بطور  اغلب  اما  می برد؛  بهره  تخیالتش 

ناامیدی ملی و شخصی است.
پس از انتشار سه کتاب طوالنی شعر، هوگو به نثر بازگشت و رمان 
رهاشده ی خود، بینوایان را به دست گرفت. موفقیت فوق العاده ای 
این رمان که در سال ۱۸۶۲ منتشر شد، در میان انواع خوانندگان، 
در کشور خودش بالفاصله برای محبوبیت به ارمغان آورد و ترجمه 

آن به زبان های مختلف، موجب شهرت او در خارج از فرانسه شد.
داستان بینوایان روی محکومی به نام ژان والژان، یک قربانی جامعه 
است که بخاطر دزدیدن یک قرص نان به ۱۹ سال زندان محکوم 
شده است. بینوایان چشم اندازی گسترده از جامعه ی پاریس و زیر 
اساساً  بینوایان  داستانی  خط  می دهد.  دست  به  شهر  این  پوست 
که  خلوص شخصیت هایش  بموجب  اما  است،  کارآگاهی  داستانی 
گاه کمی بزرگ تر از زندگی به نظر می رسند، همواره زنده و جذاب 
پاریس،  بازسازی درخشان دنیای زیرزمینی  با  و  مانده است  باقی 
مضمون اصلی مبارزه ی بی وقفه ی انسان با نیروی شر بوضوح دیده 

می شود.
شامل  کرد  کامل  تبعیدش  دوران  در  هوگو  که  کارهایی  باقی 
مقاله ای در باب ویلیام شکسپیر )۱۸۶۴( و دو رمان است: »رنجبران 
باروک  رمان  یک  است.  می خندد«  که  »مردی  و   )۱۸۶۶( دریا« 
فئودالیسم  علیه  انگلیس  مردم  مبارزات  مورد  در  غریب  و  عجیب 
قهرمان  دائمی  فریاد  از  را  آن  عنوان  که  است  هفدهم  قرن  در 
»نودوسه«  هوگو  رمان  آخرین  است.  کرده  اخذ  زخم خورده اش 
)۱۸۷۴(، بر سال پرآشوب ۱۷۹۳ در فرانسه مربوط است و عدالت 
انسانی و خیرخواهی را در پس زمینه ای از انقالب فرانسه به تصویر 

می کشد.
پایان

در  سوم  جمهوری  اعالم  و  آلمان   - فرانسه  نبرد  در  شکست 
ملی  مجلس  معاون  او  برگرداند.  پاریس  به  را  هوگو   ،۱۸۷۱ سال 
)۱۸۷۱( شد، اما ظرف یک ماه استعفا کرد. اگرچه او هنوز هم برای 
را  نیروی پیشین  اما دیگر  آرمان های قدیمی خود مبارزه می کرد 
نداشت. رنج سالیان پایانی عمرش او را سالخورده کرده بود و این 
رنج بیشتر نیز می شد؛ در سال ۱۸۶۸ مرگ همسرش اندوه عمیقی 
پسر  و  درگذشت  پسرش  یک   ،۱۸۷۱ سال  در  نهاد؛  برجا  او  در 
دیگرش در سال ۱۸۷۳. گرچه بطور فزاینده ای از زندگی اطرافش 
نماد  و  ملی  قهرمان  یک  نویسنده،  و  شاعر  این  اما  بود  جدا شده 

زنده ی جمهوری خواهی در فرانسه قلمداد می شد.
در سال ۱۸۷۸ هوگو به عارضه ی مغزی گرفتار شد، اما چند سالی 
محل  خیابان  تولدش،  سال  هشتادمین  در  و  کرد  عمر  هم  دیگر 
سال  در  داد.  نام  تغییر  هوگو  ویکتور  به  دیلو  بولوار  از  زندگی اش 
۱۸۸۵، دو سال پس از مرگ همراه وفادارش ژولیت، هوگو هم فوت 

کرد. پیکر او زیر »دروازه ی پیروزی« به خاک سپرده شد.
میراث عظیم هوگو در ادبیات فرانسه منحصر به فرد است؛ گفته 
نثر می نوشت.  یا ۲۰ صفحه  او هر صبح ۱۰۰ سطر شعر  می شود 
سال  در  او  که  طوری  رمانتیک«،  جنبش  ذهن  »قدرتمندترین 
و  فرانسوی  منابع شعر  از  دانش هوگو  است.  توصیف شده   ۱۸۳۰
توانایی فنی او در عروض و قافیه، شعر فرانسه را از سترونی قرن 
هجدهم نجات داد. هوگو از نادر نویسندگانی است که مخاطبان عام 

و مخاطبان آکادمیکش را به یکسان سر شوق می آورد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
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و  کتاب  دهیم  نشان  فرزندان مان  به  است  الزم 
ویدیویی  بازی های  از  حتی  می تواند  کتابخوانی 
سرگرم کننده تر باشد ولی مهمتر از آن معرفی کتاب 

خوب به آنهاست.
از  نقل  به  ایران  کتاب  خبرگزاری  گزارش  به 
هافینگتون پست، همیشه یکی از نگران های والدین 
و کارشناسان و روان شناسان کودک عالقمند کردن 
کودکان سنین پایین به کتابخوانی و مطالعه بوده و 
هست و طی سال ها و دهه های گذشته یک دو جین 
کتاب و مقاله درباره این موضوع نوشته شده است. 
خبر البته هم فواید و اهمیت کتاب و کتابخوانی بر 
کسی پوشیده نیست و برای ترویج فرهنگ مطالعه 
ترویج  از  دارند.  وجود  زیادی  راه های  کتابخوانی  و 
ترغیب  تا  گرفته  مدرسه  در  کتابخوانی  فرهنگ 
خانه.  در  مخصوص شان  کتاب  خواندن  به  کودکان 
برای یافتن راه های تشویق فرزندانمان به مطالعه، اول 
باید در مورد فایده کتاب با آن ها صحبت کنیم. الزم 
است به فرزندان مان نشان دهیم کتاب و کتابخوانی 
می تواند حتی از بازی های ویدیویی سرگرم کننده تر 

باشد.
 به هر حال راه های زیادی برای عالقه مند کردن 
کودکان به کتاب وجود دارد ولی شاید کمتر کسی 
درباره نوع کتاب های معرفی شده به کودکان صحبت 
کرده باشد. بیشتر کارشناسان درباره روش های عالقه 

ولی  می زنند  حرف  کتاب  به  کودکان  کردن  مند 
نمی کنند.  پیشنهاد  آنها  برای  مناسبی  کتاب  هیچ 
خودشان  کنید  معرفی  خوب  کتاب های  کودکان  به 
اول  نگاه  در  شاید  می شوند.  کتابخوان  عمر  آخر  تا 
و  شعر  مصور،  کتاب های  بپرسید  که  کسی  هر  از 
اینجور کتاب ها را پیشنهاد می کند ولی به طور حتم 
با  بتواند  اول  روز  چند  در  شاید  نقاشی  کتاب های 
کودکان رابطه برقرار کند و عالقه ای زودگذر در آنها 

ایجاد کند ولی برای یادگیری مفاهیم و واقعیت های 
با  کتاب هایی  نوشتن  به  نیاز  بزرگساالن  زندگی 

محتوای مناسب نیاز است.
 )Scholastic( موسسه تحقیقاتی اسکوالستیک
را  خود  میدانی  تحقیقات  نتایج  اخیراً  آمریکا 
کرده  منتشر  سال   ۸ کودکان  کتابخوانی  درباره 
حدود  می دهد  نشان  موسسه  این  آمارهای  است. 
تفریح  برای  آمریکایی  ۸ساله  کودکان  ۵۷درصد 

کتاب می خوانند درحالیکه همین رقم برای کودکان 
۹ساله نزدیک به ۳۵درصد است. در مورد عالقه به 
دارد.  وجود  کودکان  بین  در  کاهش  کتاب ها همین 
۴۰ درصد کودکان ۸ساله در نظرسنجی این موسسه 
دارند درحالیکه  را دوست  گفتند که کتاب خواندن 
تنها ۲۸درصد کودکان ۹ساله مطالعه کتاب را یکی از 

عالیق خود اعالم کردند.
 در یافته های روان شناختی کودکان ثابت شده که 

عالقه به داستان و مطالعه داستان کودکان را برای 
اقتصادی آینده آماده می کند  فعالیت های اجتماعی 
داستانی  هر  که  شود  فراموش  نباید  نکته  این  ولی 
در  زیادی  اشتباهات  نیست.  مناسب  آنها  برای  هم 
معرفی کتاب ها و داستان ها به کودکان وجود دارد. 
مدارس  برای  فلوریدا  ایالت  آموزش  دپارتمان  اخیراً 
این کشور یک سری فهرست کتاب و داستان اعالم 
کرده که اکثر کتاب ها داستان های کالسیک مربوط 
به سال های ۱۸۰۰ تا ۱۹۵۰ میالدی می شوند. خب 
کالسیک  داستان های  در  بسیاری  آموزنده  مطالب 
وجود دارد ولی وقتی عمیق تر نگاه می کنیم متوجه 
می شویم مسائل و دغدغه های جامعه امروز تفاوت های 
بسیاری کرده است و در اصل داستان هایی باید برای 
کودکان نوشته شود که آنها بر اساس سبک زندگی 

امروزی دوست دارند.
به  داستان هایی  معلمان  و  والدین  از  بسیاری   
کودکان معرفی می کنند که شخصیت ها و قهرمانان 
قادر  و  است  گذشته  قرون  به  مربوط  داستان ها  آن 
نسل  کودکان  روحی  نیازهای  جوابگوی  نیستند 
و  عجیب  روش های  دنبال  همیشه  ما  باشند.  اخیر 
غریب برای عالقمند کردن کودکان به کتاب خواندن 
کتاب های  نمی کنیم  سعی  وقت  هیچ  ولی  هستیم 
کنیم.  پیدا  آنها  روحیات  با  مناسب  عالقه  مورد 
ماموریت هر کدام از خانواده ها این است که بر اساس 
شخصیت و روحیه فرزند خودشان کتاب مناسب آنها 
را پیدا کنند. اول خودشان بخوانند و بعد به کودکان 
عمر  آخر  تا  خودشان  باشید  مطمئن  کنند.  معرفی 

کتابخوان می شوند.
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زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران را بیشتر بشناسیم

قسمت سی و هفتم 

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد 
بانو  مشروطه  زمان  شعرای  از  یکی  از  قبل  قسمت  در 
غزل  بانوی  از شاه  و همچنین  نوشتیم  الدوله جنت  ایران 
گفتیم.  تفصیل  به  هم  بهبهانی  بانو  سیمین  زمین  ایران 
اینک نوبت به یکی از نوابغ دیگر وطن عزیزمان بانو ایران 
ایران درودی در شهریور ماه 1315 در  درودی می رسد. 
شهر مشهد و در خانواده ای اشرافی دیده به جهان گشود. 
پدرش از خراسانی های بنام خراسان بود و مادرش از اهالی 
قفقاز. تبار پدرش پشت در پشت بازرگان بودند و مادرش 
هم بعد از انقالب اکتبر و تشکیل کشور شوروی از قفقاز به 

ایران مهاجرت کرد.
از  و  کرد  سفر  اروپا  به  اش  خانواده  با  کودکی  در  ایران 
جهانی  جنگ  وقتی  نمود.  دیدن  اروپا  مختلف  شهرهای 
شهر  و  آلمان  کشور  در  اش  خانواده  و  او  شد  شروع  دوم 
آنها  جهانی  جنگ  شروع  با  کردند.  می  زندگی  هامبورگ 
بازگشتند مدتی را در شهر مشهد زندگی کردند  ایران  به 
و بعد از آن به تهران رفتند و در آنجا ساکن شدند. ایران 
درودی در حالی که در مدرسه درس می خواند به دلیل 
عالقه زیادی که به نقاشی داشت در کالسهای آزاد طراحی 
برای   1954 سال  در  ولی  کرد  می  شرکت  هم  نقاشی  و 
پاریس   در  )بوزار(  دانشکده  در  نقاشی  رشته  در  تحصیل 
مشغول به درس خواندن شد و از همان سال تا سال 1958 
به یادگیری هنر در آموزشگاه ها و دانشکده های گوناگون 
بوزار،  هنرهای  مدرسه  و  پرداخت  مختلف  کشورهای  ودر 
مدرسه لوور پاریس، دانشکده سلطنتی بروکسل )ویترای( 

و انستیتوی )ارسی ای( نیویورک در رشته تهیه کنندگی و 
کارگردانی برنامه تلویزیونی به تحصیل خود ادامه داد و در 
آنها به تحقیق و بررسی اصول نقاشی و سایر هنرها پرداخت 
و فارغ التحصیل شد. او پس از آنکه تحصیالت خود را به 
پایان رسانید به ایران بازگشت و در اردیبهشت 1339 اولین 
اثر خود را در تاالر فرهنگ در تهران به نمایش گذاشت و 
شدیدا مورد توجه و استقبال هنر دوستان قرار گرفت. در 
اروپا  مختلف  شهرهای  در  خورشیدی  چهل  دهه  سالهای 
آثار خود را در گالری های متفاوتی به نمایش گذاشت و 
سپس به آمریکا رفت. در آمریکا با پرویز مقدسی کارگردان 
ازدواج  یکدیگر  با  از مدتی  بعد  و  آشنا شد  و سینما  تئاتر 
کردند هر چند که دوران زندگی مشترک این دو هنرمند 
پایان  به  مقدسی  زودهنگام  مرگ  با  و  نبود  طوالنی  زیاد 
رسید اما تاثیر بسیار عمیقی در ایران گذاشت و بعد از مرگ 

همسرش دیگر هرگز ازدواج نکرد.
و  انفرادی  نمایشگاه   63 از  بیش  تاکنون  درودی  ایران   
جهان  سراسر  و  ایران  در  گروهی  نمایشگاه   250 از  بیش 
برگزار نموده است که بسیار مورد توجه عمومی قرار گرفت. 
او هم چنین با نوشتن کتاب )در فاصله دو نقطه( طبع خود 
گروهی  او   است.  نموده  آزمایش  نیز  نویسندگی  برای  را 
فرانسه،  ایران،  مانند  کشورها  سایر  بزرگ  نقاشان  دیگر  با 
کانادا،  استرالیا،  ژاپن،  مکزیک،  آمریکا،  سوییس،  بلژیک، 
موناکو، آلمان و امارت متحده عربی تشکیل داده که ایران 
درودی در آن جا هنر نمایشی خود را ارائه نموده است. از 
سال 1964 عضو کنگره بین المللی هنرمندان و منتقدان، 
تا   1967 سال  از  و  ایتالیا  مارنیو  سان  روکیو،  و  ریمینی 
1972 تهیه کننده و کارگردانی بیش از 150 ساعت فیلم 
مستند و برنامه تلویزیونی برای تلویزیون جمهوری اسالمی 

ایران تحت عنوان شناسایی هنر تهیه نموده است.
او در سال 1968 کارگردانی فیلم مستند )بی نیال ونیز( 
به مدت 55 دقیقه را برعهده داشته است. از سال 1970 
تدریس  جهت  شریف  صنعتی  دانشگاه  استادی   1972 تا 
)تاریخ هر شناسایی هنر( را برعهده گرفته بود و یک سلسله 
هنر  تاریخ  در  زن  نقش  و  نقاشی  درباره  هایی  سخنرانی 
معاصر ایران را برعهده داشت. سخنرانی های او درباره هنر 

ایران از سال 1998 در انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم بلژیک 
لندن در سال  ایران در  بروکسل، کتابخانه مرکز مطالعات 
1999 )دانشگاه ویرجینیاتک( ویرجینیا، دانشگاه )یو سی 
ال ای ای( لوس آنجلس و دانشگاه )برکلی( سانفرانسیسکو 
هم چنین در انجمن متخصصین سن خوزه، انجمن سخن 
)انجمن  آنجلس(،  )لوس  سخن  انجمن  سانفرانسیسکو، 
نیوجرسی  در  ایرانیان  فرهنگی  انجمن  ایرانیان(  فرهنگی 
بکرات سخنرانی نموده و در این محیط های ادبی و هنری 
به معرفی هنر و تاریخ ایران پرداخت و مفهوم هنر ایرانی 
های  درباره سبک  و  نمود  معرفی  دانشجویان  برای  نیز  را 

مختلف نقاشی مطالبی را ارائه نموده است.
سلسله  دوران  )هنر  درباره  تحقیق   1337 سال  در 
مجله  در  طور  همین  و  چاپ  کتابی  در  را  هخامنشیان( 
سخن و نگین به صورت مقاالت گوناگون نوشت. همن طور 
مقاالت و نقدهایی درباره نقاشی در مطبوعات ایران و سایر 
که  را  هایی  نمایشگاه  طرفی  از  رسانید  چاپ  به  کشورها 
است  نموده  برپا  جهان  کشورهای  سایر  در  درودی  ایران 

عبارتند از: 
سال 1337 )1958( مرکز هنرهای میامی بیچ در همان 
سال در دانشگاه کلمبیای آمریکا در سال 1338 )1959( 
فرهنگ  تاالر  در  و در همان سال  تهران  در هتل هیلتون 
آمریکا  و  ایران  انجمن   )1961(  )1340( سال  در  تهران 
سال  در  تهران  فرهنگ  تاالر  سال  همان  در  و  تهران  در 
در  و  بروکسل  شهر  در  ایکسل  درموزه   )1963(  )1342(
سال 1343 )1965( در انجمن تهران و آمریکا در تهران 
و در سال )1352( )1973( در گالری )سپس 2000( در 
در  پاریس  )دوران(  در  سال  همان  در  و  آمریکا  نیویورک 
 1353 سال  در  و  زوریخ  شهر  در   )1974(  )1353( سال 
دانشگاه فردوسی مشهد و در سال 1354 در گالری الگلریا 
در شهر مکزیکوسیتی و در سال 1355 در گالری اریناژ و 
در  باالخره  و  کرمان  پگاه شهر  گالری  در  در سال 1382 
سال 1293 چاپ کتاب پانزدهم کتاب در فاصله دو نقطه به 
چاپ رسانید و با توجه به اینکه بیان بیش از 250 نمایشگاه 
آثار ایران درودی کاری بسیار مشکل و طوالنی خواهد بود 

از آن می گذریم.

در  بود.  سبک  صاحب  نقاشی  بر  عالوه  درودی  ایران 
نویسندگی و کارگردانی او از سال 1360 نیز در این عرصه 
حضور و فعالیت می نمود. او در این هنر نیز از تشخیص 
این جهان هستی و  به خلقت  او  برخوردار است.  ای  ویژه 
که  است  این  آرزویش  باالترین  و  دارد  ایمان  کهکشانها 
درودی  ایران  کند.  زیادتر  خودش  به  را  او  ایمان  خداوند 
و  است  داشته  را  پرباری  بسیار  زندگی  سال  دو  و  هشتاد 
خودش را یکی از خوشبخت ترین انسانهای این عالم می 
داند چرا که به قول خودش از هر لحظه لحظه ی زندگی 
اش لذت می برد. او می گوید وقتی وارد آتلیه می شوم دنیا 
و مسایل داخل آن را فراموش می کنم و وارد جهانی دیگر 
می شوم. دنیایی پر از زیبایی، پر از عشق و پر از احساسات 
به دنیایی وارد می شوم که جز صداقت و پاکی در آن چیز 
دیگری نمی بینم. به دنیایی می آیم که رنگ همه بی رنگی 
از بین می برد من عاشق این دنیا هستم و حاضرم  ها را 
تمام عمرم را در آن بمانم و از آن خارج نشوم و با دنیای 
های  سوژه  هیچگاه  او  کنم.  برقرار  ارتباط  خودم  نقاشی 
نقاشی هایش را از قبل نمی داند و از روی حس ناخودآگاه 
خود بر روی بوم نقاشی تصویر می کشد و می گوید حتی 
شبی که مادرش را به خاک سپرده است دردها و آالم و 
حس هایش را روی بوم نقاشی ریخته است و دردش را به 

تابلو نقاشی سپرده و غمش را با او تقسیم کرده است.
ایران درودی با وجودی که مبتال به بیماری خانمان سوز 
سرطان می باشد سرطان را معجزه ی زندگی اش می داند. 
معجزه ای که به او زنده بودن را یادآوری کرده و هر ثانیه 
از زندگی اش را سرشار از عشق کرده است و موفقیتش را 
مدیون عدم وابستگی و در عین حال جسارت و صداقت و 

پی گیری مصرانه اوست. 
هایت  نقاشی  بین  از  که  شد  پرسیده  درودی  ایران  از 
به کدامیک بیشتر عالقمند هستید؟ در پاسخ می گوید 
تابلویی دارم به نام )طغیان کویر( که در آن سیل جاری 
شده است ولی اثر دیگری را به نام )به زاللی یک عشق( 
یا تابلو دیگری به نام )جاودانه خلیج فارس و نبض تاریخ( 
را دوست دارم. ایران مدت بیست سال است که به بیماری 
را  سرطان  بیماری  من  گوید  می  و  شده  مبتال  سرطان 

بهترین  سال  بیست  همین  در  و  گرفتم  نیک  فال  به 
و  کهن  تاریخ  به  او  ام.  نموده  خلق  را  خود  نقاشی  آثار 
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چنین مجید رجبی معمار و مدیرعامل خانه هنرمندان و 
هیات امنا و همینطور بهاره کیان افشار بازیگر و جمعی 
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ما  گوید:  می  جمالت  آخرین  عنوان  به  درودی  ایران 
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ادامه دارد ....

به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد تعدادی از امالک مشروحه  ذیل  را از طریق  مزایده عمومی با  شرایط ویژه)به صورت اقساط 
بلند مدت و بدون کارمزد(  در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان واگذار  نماید.  متقاضیان  محترم  می  توانند  از تاریخ 98/11/30 لغایت 98/12/13 همه روزه  بجز ایام 

تعطیالت از ساعت  8/30 لغایت  18 جهت اخذ  اطالعات  وبازدید  از محل  ودریافت  فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود به آدرس:
 کرمان –بزرگراه امام خمینی ) ره ( –بعد از هتل گواشیر – خیابان شهید عباس ورزنده –غربی 1 –روبروی پارک وحدت –اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان  استان 

کرمان مراجعه و یا با شماره تلفن  32516240-32516705- 32516933 )034 ( تماس حاصل فرمایند .   
1- اخذ پاکتهاي  پیشنهادي  به همراه اصل  چک بانکي در وجه سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان به شماره شناسه ملی 10100171920به میزان  5 % قیمت  پایه ملک  

مورد نظر  طبق  فرم  شرایط  شرکت  در مزایده  همه روزه بجز ایام تعطیل  در ساعت  تعیین  شده  قابل  انجام است ، 
2- در تاریخ 98/12/14 متقاضیان می توانند پاکتهای پیشنهادی خود را تا ساعت 30 : 9 صبح در محل بازگشایی ، در صندوق پاکات قرار دهند.

  3-بازگشایی پاکتهای پیشنهادی درمحل کرمان–بزرگراه امام خمینی ) ره (–بعد از هتل گواشیر– خیابان شهید ورزنده–غربی1- روبروی پارک وحدت – اداره کل اموال و 
امالک در روز چهار شنبه مورخ 98/12/14 ساعت 30 : 10 صبح طبق برنامه زمانبندی انجام خواهد شد .

4- پیشنهادات  فاقد  سپرده  ویا مخدوش و مبهم  ومشروط   از  درجه اعتبار ساقط ورعایت  مفاد شرایط شرکت  در مزایده  که  از  طریق  دفاتر   فروش  ارائه  میگردد  الزامي 
میباشد. ضمنا امضاء پشت وروي فرم  تقاضا  ضروري است.

 5- هزینه  محضر  ) حق الثبت  وحق التحریر (  بالمناصفه  به عهده  طرفین  میباشد .
 6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار می باشد . 7- اخذ اطالعات  از دفاتر مزایده وبازدید  از امالک  الزم وضروري  میباشد. بدیهي  است  در صورت عدم بازدید  

واخذ  اطالعات  الزم  مسئولیتي  متوجه  این  سازمان  نخواهد بود .  8- 1 % رقم  پیشنهادی به عنوان هزینه مزایده از برندگان نقدا دریافت می گردد. 
9-شرایط فروش کلیه امالک مندرج در لیست مزایده بصورت جدول زیر خواهد بود.

آگهی  مزایده امالک 

 
  .نقدا دریافت می گرددبرندگان  از هزینه مزایده به عنوانپیشنهادی  % رقم  1 -8
 .شرایط فروش کلیه امالک مندرج در لیست مزایده بصورت جدول زیر خواهد بود-9

قیمت پایه  ردیف
 مزایده

درصد پرداخت 
 نقدی

ی زمان درصد پرداخت
 تحویل ملک

درصد پرداخت 
 قسطی)باقیمانده(

 دوره
 اقساط)ماه(

درصد تخفیف در 
صورت پرداخت 

 %60نقدی نسبت به 
 باقیمانده

 100تا سقف  1
 میلیارد ریال

 درصد 18 24 درصد 60 درصد 10 درصد 30

 100باالتر از  2
 میلیارد ریال

 درصد 18 30 درصد 60 درصد 10 درصد 30

 
 صفحه اول روزنامه

 
 وسیستان و بلوچستان بنیاد مستضعفان استان کرمانآگهی مزایده 

 فروش امالک بصورت نقد و اقساط با تخفیف وژیه
 ( 034)32516240-32516933-32516705: کرمان  تلفن 

 09156820306-( 0541) 33421961تلفن زاهدان    :    
 ... شرح رد صفحه

 
 
 
 
 

ل و امالک بنیاد مستضعفان استان کرمان ((مزایده اداره کل اموا )) 
 

  

       
  ردیف

 قطعه /  ثبتی  پالک  /آدرس
 /ملک نوع  اعیان عرصه

 کاربری
 

 توضیحات/  مالکیت  میزان
 

 (لایر)پایه  قیمت
    (مربع متر ) (مترمربع )  

1  
 رفسنجان بعثت بنیاد کوشش باربری از بعد شهداء خیابان – رفسنجان

 9 بخش در واقع اصلی 309 از فرعی 2 و اصلی 318 الکهایپ تحت
 کرمان

 - زمین 785 2051
 پارکینگ

 یک قالب در مالکیت سند فقره دو دارای مذکور ملک-ششدانگ
 تخلف از ناشی جرائم وکلیه رسد می فروش به واحد مجموعه

 نزد فوق پالکهای به مربوط های بدهی و حاضر های اعیانی ساخت
 بود خواهد خریدار عهده بر مدخل ذی ارگانهای رسای و شهرداری

 ( موجود وضع با فروش)

 
52/000/000/000 

2  
 سایپا نمایندگی جنب - 36 کوچه از بعد - سرباز خیابان - کرمان

 کرمان 2 بخش اصلی 3980 از فرعی 28 ثبتی پالک

 634/4 لکیتما سند در مساحت- برگ تک سند دارای – ششدانگ  تجاری-  زمین 130/65 548/5
 تعریض طرح در گذشته درسنوات آن مربع متر 85/9 که مربع متر

  نیز جدید اصالحی دارای مضافا و گردیده سربازمستهلک خیابان
 شهرداری به حیث هر از احتمالی بدهی هرگونه پرداخت و باشد می
 به مزایده طریق از اوصاف این با و بود خواهد خریدار عهده بر نیز

 اصالحات کلیه کسر با سند انتقال هنگام در و شود می گذاشته فروش
 شد خواهد منتقل خریدار بنام سند رفته فروش به متراژ از

 ( موجود وضع با فروش)

 
21/500/000/000 

3  
 خیابان بر- آباد نوش - آباد حسن روستای - رفسنجان شهرستان
 بخش اصلی1877 از فرعی 1156 ثبتی پالک -رضایی شهیدان

 کرمان9

 مقداری مشجرکه غیر باغ - تکبرگ مالکیت سند دارای– ششدانگ زراعی - باغ --- 2765/4
 و کردیده مستهلک خیابان تعریض طرح در جنوب درحد آن از

 که دارد قرار تلفن و برق های تیر و خطوط حریم در نیز مقداری
 رفع نیز آبادو نوش -آباد حسن روستای دهیاری با توافق هرگونه
 بر  خصوص این در مربوطه ادارات با توافق گونه هر یا و موانع

 ( موجود وضع با فروش ) بود خواهد خریدار عهده

2/000/000/000 

 و فنی  دانشکده روبروی-( ره)خمینی امام خیابان- زابل شهرستان 4
 از شده مجزی و مفروز  اصلی 1 از فرعی 6594 ثبتی پالک ای حرفه

 زابل 2 بخش مذکور اصلی از فرعی 810

220 _  مسکونی - زمین 
 تراکم کم

 1/090/000/000 برگ تک  ثبتی سند دارای ششدانگ

 و فنی  دانشکده روبروی -(ره)خمینی امام خیابان- زابل شهرستان 5
 زابل 2 بخش اصلی 1 از فرعی 6620 ثبتی پالک ای حرفه

64 _  مسکونی - زمین 
 تراکم کم

000/000/455 برگ تک  ثبتی سند دارای ششدانگ  
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ششسه شنبه 6 اسفند ماه 1/1398 رجب 1441/ 25 فوریه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3163
ایران و جهان

سلطان ماسک دستگیر شد
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: اهالی منطقه گلبرگ 
در تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعالم کردند که مرد 

جوانی در جلوی پارکینگ خانه اش در حال خالی کردن بسته های ماسک 
پزشکی است که با توجه به حساسیت موضوع تیمی از ماموران کالنتری 
۱۴۷ گلبرگ همراه با رییس کالنتری سرهنگ شریفی مقدم در محل حاضر 

شدند.
ماموران با حضور در محل و بررسی های ابتدایی اطمینان پیدا کردند که 
مرد جوان تعداد ۲۵۰ کارتن را که روی آن ها عبارت »نفس« نوشته شده به 

داخل پارکینگ خانه اش منتقل کرده است.
پس از هماهنگی با مقام قضایی و حضور یک کلید ساز در ورودی ساختمان 
باز شده و ماموران با تعداد ۵۰۰ هزار ماسک پزشکی احتکار شده در انباری 

این ساختمان روبه رو شدند.
متهم که یک همسر تبعه چین دارد در محل دستگیر و در تحقیقات 
مشخص شد وی این تعداد ماسک را از یک کارخانه تولیدی در منطقه 
بومهن خریداری کرده و قصد داشته با احتکار آن و در زمان مناسب با قیمت 

باالیی اقدام به فروش کند.

تحقیقات پرونده قتل غزاله؛ آرمان 
همدست داشت؟

در  است  متهم  که  پسری  آرمان،  پرونده  درباره  تحقیقات  نوشت:  شرق 
نوجوانی مرتکب قتل دختری به نام غزاله شده، یک بار دیگر به جریان افتاد.
آرمان که در زندان در مقطع فوق لیسانس تحصیل می کند، ادعا کرده غزاله 
را زده و جسمش را از خانه بیرون برده است، اما شاید غزاله به هوش آمده 

و رفته باشد.
پرونده آرمان نزدیک به دو ماه قبل زمانی که برای اجرای حکم قصاص پای 

چوبه دار برده شد، یک بار دیگر بر سر زبان ها افتاد.
خانواده غزاله یک ماه به او فرصت دادند تا درباره اینکه جسد کجاست 

توضیح دهد و تحقیقات در این خصوص انجام شود.
دختر  که  غزاله  با  بود،  ساله   ۱۸ که  زمانی  و  قبل  سال  شش  آرمان 
موردعالقه اش بود در خانه درگیر شد و به گفته خودش با میله بارفیکس 

به او ضربه زد.
آرمان در اولین بازجویی ها که شش سال قبل از او انجام شد، گفت: من و 

غزاله در سفر ترکیه که به همراه خانواده هایمان رفته بودیم، آشنا شدیم.
 دوستی ما ادامه پیدا کرد تا اینکه غزاله تصمیم گرفت از من جدا شود. روز 
حادثه او به خانه ما آمد و گفت: قصد دارد از از ایران برود. من خیلی ناراحت 
شدم و گفتم نباید این کار را بکند، اما او قبول نکرد. ما با هم بحث کردیم 
و او من را هل داد و من هم او را هل دادم. به زمین افتاد و بیهوش شد. یک 
ضربه با میله بارفیکس به سرش زدم، او را داخل چمدان گذاشتم، به بیرون 

بردم و جسد را داخل سطل زباله انداختم.
فیلم موجود از صحنه که با دوربین مداربسته ساختمان گرفته شده بود نیز 
نشان می داد آرمان با یک چمدان از خانه خارج می شود. با توجه به اینکه 
جسد پیدا نشد، تحقیقات گسترده ای در این خصوص انجام شد، اما در 
نهایت دادسرا بدون اینکه جسدی پیدا شود، کیفرخواست علیه متهم صادر 

کرد و پرونده را به دادگاه کیفری استان تهران فرستاد.
تهران  استان  به شعبه ۴ دادگاه کیفری  برای محاکمه  آرمان  زمانی که 
فرستاده شد، اعترافات خود را تغییر داد و این بار گفت: وقتی با غزاله بحث 
کردم، او می خواست بیرون برود که پایش به پله گیر کرد و افتاد؛ من هم 

ترسیدم و او را بیرون بردم. اما نمی دانم بعد چه اتفاقی افتاد.
در نهایت حکم بر قصاص آرمان صادر شد و این حکم در دیوان عالی کشور 
نیز مورد تأیید قرار گرفت. وکالی آرمان از جمله عبدالصمد خرمشاهی 
درخواست اعاده دادرسی کرده و عنوان کردند جسد پیدا نشده و از آنجایی 
که جسد یکی از مهم ترین دالیل قتل است، بنابراین باید احتمال زنده بودن 

غزاله حتی در درصد بسیار پایین را متصور شد.
این در حالی بود که پرونده آرمان برای اجرای حکم به اجرای احکام فرستاده 

شده بود و دو ماه قبل آرمان برای اجرای حکم پای چوبه دار برده شد.
آرمان که در این سال ها در دانشگاه قبول شده و حاال یکی از دانشجویان 
فوق لیسانس دانشگاه تربیت مدرس است، قبل از اجرای حکم با پدر و مادر 
غزاله صحبت و از آن ها درخواست بخشش کرد. او یک بار دیگر ادعایش را 

درباره اینکه نمی داند جسد کجاست، مطرح کرد.
در نهایت پدر و مادر غزاله با وساطت قاضی اجرای حکم حاضر شدند یک 
ماه دیگر به آرمان فرصت دهند تا شاید در این مدت جسد پیدا شود. این 
در حالی بود که شب اجرای حکم یکی از وکالی آرمان نامه ای از دو قاضی 
صادرکننده رأی به رسانه ها داد که آن ها گفته بودند با توجه به اینکه مدارکی 
جدید پیدا شده که نشان می دهد بعد از تاریخ قتل احتمالی دفترچه بیمه 

مقتول تمدید شده، بنابراین بهتر است تحقیقات بیشتری انجام شود.
هرچند این نامه از موارد توقف اجرای حکم محسوب نشد، اما در نهایت 
با توجه به اینکه آرمان یک ماه برای پیداکردن جسد فرصت داشت دیوان 
عالی کشور تصمیم گیری کرد و پرونده را برای پیداکردن جسد به دادسرا 

بازگرداند.
تحقیقات زیادی در دادسرا در این خصوص انجام شد و بازپرس آرمان را 
دوباره احضار کرد. آرمان یک بار دیگر ادعای خود را مطرح کرد و گفت: من به 
سر غزاله زدم و بعد جسمش را داخل چمدان گذاشتم، بیرون بردم و داخل 
سطل زباله انداختم، اما شاید به هوش آمده و رفته باشد. من از سرنوشت او 

خبر ندارم و نمی دانم جسد کجاست.
این در حالی بود که شائبه داشتن همدست برای آرمان نیز قوت گرفته بود 
چراکه بازبینی فیلم دوربین های مداربسته این احتمال را به وجود آورد که 
شاید اصال در چمدان جسم انسانی وجود نداشته باشد چراکه در آن صحنه 
آرمان بسیار راحت چمدان را بلند می کند و با خود بیرون می برد در حالی 
که یک فرد ۱۸ ساله نمی تواند شیئی که حداقل ۵۰ کیلو وزن دارد را به 

راحتی بلند کرده و با خود بیرون ببرد.
زمانی که از آرمان سؤال شد آیا همدستی داشته یا خیر، گفت: من در این 
حادثه تنها بودم و اگر او فوت شده من از جسد خبری ندارم. ضمن اینکه 

دفترچه بیمه او نیز تمدید شده است.
هرچند پدر و مادر غزاله در این خصوص پاسخ دادند و گفتند، چون با غم 
ازدست دادن فرزندشان کنار نیامده بودند و جسدی هم نبود، دانشگاه و اداره 
بیمه با آن ها همکاری و دفترچه را تمدید کرد و مرخصی تحصیلی نیز برای 
غزاله در نظر گرفتند تا مرهمی بر زخم آن ها باشد، اما همچنان آرمان و 

وکالیش این مدارک را از جمله موارد قابل بررسی می دانند.
با این حال گفته های آرمان از نظر بازپرس مورد قبول نبود و نتیجه تحقیقات 
در گزارشی به دیوان عالی کشور فرستاده شد. به این ترتیب با توجه به اینکه 

جسد هنوز پیدا نشده است یک بار دیگر تحقیقات آغاز شده است.
عبدالصمد خرمشاهی وکیل آرمان دراین باره گفت: جسد یکی از مهم ترین 
مدارک پرونده است و تا زمانی که جسد نباشد، مهم ترین مدرک پرونده 
نیست و ممکن است غزاله زنده باشد، یا به دست آرمان کشته نشده باشد 

و در اتفاق دیگری فوت کرده یا سرنوشت دیگری برای او رقم خورده باشد.

خبر وزیر کشور اعالم کرد:  
نرخ مشارکت کل کشور در انتخابات مجلس 42.5 درصد

سرنوشت تلخ دختر جوان به خاطر ارتباط نامشروع

وزیر کشور آمار مشارکت در انتخابات را ۲۴ میلیون 
و ۵۱۲ هزار و ۴۰۴ نفر اعالم کرد که با احتساب کل 
واجدین شرایط )۵۷ میلیون و 9۱۸ هزار و ۱۵9 
نفر( نرخ مشارکت در کل کشور ۴۲.۵ درصد است. 
نرخ مشارکت در شهرهای بزرگ هنوز به تفکیک 

اعالم نشده است.
عبدالرضا  ایسنا،  از  نقل  به  ایران  عصر  گزارش  به 
خبرنگاران  با  خبری  نشست  در  فضلی  رحمانی 
فرآیند  تشریح  با  کشور  انتخابات  ستاد  در  حاضر 
برگزاری انتخابات دوم اسفند، گفت: ما ۱۱۲۳ هیات 
اجرایی تشکیل دادیم که کاری بسیار وقت گیر است 
و با توجه به روند انتخابات که معرفی و تایید این 

هیات ها را می طلبید کار وقت گیری بود.
وی افزود: آموزش ۳ هزار نفر از دست اندرکاران امر 
انتخابات و ۴۵9۶ هزار نفر از کسانی که در سایر 
امور فعال بودند انجام شد و از میان ۱۶ هزار نفری 

که ثبت نام کردند بین ۵۲۳۲ نفر در مجلس و ۲۵ 
نفر در خبرگان رقابت ها را شاهد باشیم.

واجدین شرایط ۵۷  اینکه  بیان  با  رحمانی فضلی 
میلیون و 9۱۸ هزار و ۱۵9 نفر هستند، اظهار کرد: 
اولی داشتیم که  رای  نفر  ۲ میلیون و 9۳۱ هزار 

حضورشان در انتخابات بسیار خوب بوده است.
میزان  می گفتند  برخی  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
اعالم  اما  بود  کشور  وزارت  اختیار  در  مشارکت 
قانونی پیش  باید کار  نکردیم، تصریح کرد: حتما 
نظارت  هیات  در  جلسه  صورت  امضای  با  و  رود 
شورای  تأیید  به  و  شود  انجام  اجرایی  هیاتهای  و 
نگهبان برسد و سیستم ما هم بیش از 99 درصد 

فعال بود.
رحمانی فضلی افزود: از کل ۲۴ میلیون و ۵۱۲ هزار 
و ۴۰۴ نفر شرکت کننده در انتخابات ۴۸ درصد 

بانوان و ۵۲ درصد آقایان بودند.

که  پسری  به حکم شالق  نوشت: دختر جوان  روزنامه خراسان 
انداخته  تله شیطانی  به  را  او  ازدواج  با وعده  و  را فریب داده  وی 
است اعتراض کرد. این دختر با چشمانی اشکبار به دادگاه رفت و 

خواستار مجازات سنگین جوان شیطان صفت شد.
رسیدگی به این پرونده با شکایت دختر ۲۴ ساله ای به نام ارمغان 
آغاز شد .وی که به پلیس آگاهی تهران مراجعه کرده بود از پسر 
۲9 ساله ای به نام نیما شکایت کرد و گفت :مدتی پیش برای انجام 
کاری به یکی از دفاتر پیشخوان دولت رفته بودم که در آن جا با 
پسر جوانی به نام نیما که متصدی دفتر پیشخوان بود آشنا شدم.
او پس از انجام کارم به من ابراز عالقه کرد و پیشنهاد دوستی داد 
.پس از مدتی با او تماس گرفتم و رابطه دوستانه ما با هم شروع 

شد .
وی ادامه داد :یک سال از آشنایی ما گذشته بود که نیما پیشنهاد 
ازدواج را مطرح کرد و گفت به من عالقه مند شده است و قصد 
بهانه  به  .نیما  بیاید  ام  خواستگاری  به  اش  خانواده  همراه  دارد 
مالقات با خانواده اش مرا به خانه شان در شمال تهران دعوت کرد.

ارمغان گفت: من که فریب حرف های نیما را خورده بودم برای 
دیدن خانواده اش به خانه آن ها رفتم اما نیما آن جا تنها بود و 
من را آزار داد. من مقاومت کردم و با او درگیر شدم که او من را 
به شدت کتک زد. حتی موقع خروج از خانه آن ها، همسایه ها 

که متوجه درگیری ما شده بودند مرا با سر و وضع آشفته دیدند.
با اعالم این شکایت، پسر جوان ردیابی و بازداشت داد و در شعبه 

۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
در ابتدای جلسه، ارمغان برای پسر جوان اشد مجازات خواست و 
گفت : این پسر زندگی و آینده مرا نابود کرد. به همین دلیل برایش 
مجازات می خواهم اما وقتی نیما روبه روی قضات ایستاد، گفت: 
ارمغان وقتی به دفترم آمده بود خودش به من ابراز عالقه کرد و 
خواست تا با هم رابطه دوستانه داشته باشیم . وی افزود: مدت یک 
او رابطه برقرار  با  با میل خودش  با هم دوست بودیم و من  سال 
کردم اما بعد از مدتی وقتی فهمیدم خانواده ام قصد دارند برایم 
به خواستگاری یکی از دختران فامیل بروند ،موضوع را به ارمغان 
او  اما  پایان دهد  مان  رابطه دوستانه  به  تا  او خواستم  از  و  گفتم 

علیه من شکایت کرد تا از من انتقام بگیرد. من هرگز به زور او 
را آزار نداده ام. من قبال قصد ازدواج با ارمغان را داشتم اما وقتی 
فهمیدم خانواده ام مخالف این ازدواج هستند و دختر دیگری را 

برایم انتخاب کرده اند از ازدواج با ارمغان منصرف شدم.
با پایان دفاعیات این متهم ،قضات وارد شور شدند و وی را از اتهام 

تجاوز به عنف تبرئه و به 99 ضربه شالق محکوم کردند.
وقتی ارمغان از حکم صادر شده مطلع شد به آن اعتراض کرد و 
با چشمانی اشکبار به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران 
رفت. وی به قضات گفت: وقتی از نیما شکایت کردم دانشجوی ترم 
اول رشته هنر بودم. وقتی خانواده ام از پرونده مطلع شدند دیگر 
اجازه ندادند به دانشگاه بروم.من حاال خانه نشین شده ام و آینده 
بوده  نیما  برای  کمی  حکم  ضربه شالق   99 است.  شده  نابود  ام 
است.او با حرف هایش مرا فریب داد و به تله شیطانی اش انداخت 
اما در دادگاه به دروغ گفت که من با میل خودم با او رابطه برقرار 
کرده بودم. با این اعتراض قرار شد پرونده در دیوان عالی کشور 

تحت رسیدگی دوباره قرار گیرد.

شمار مبتالیان به »کووید-۱9« در ایتالیا به 
۱۳۲ نفر رسید. این کشور برای جلوگیری از 
گسترش این بیماری قوانین سختگیرانه ای را 
تجمع های  اینکه  جمله  از  گذاشت؛  اجرا  به 
عمومی را در شهرهایی که با بیشترین آلودگی 

مواجه بودند، ممنوع کرد.
و  لمباردی  ناحیۀ  دانشگاه ها در دو  و  مدارس 
فعالیت  شدند،  تعطیل  هفته  یک  برای  ونتو 
برنامه های  تمام  همچنین  سینماها  و  موزه ها 
ورزشی در ناحیۀ ونتو متوقف شدند و دو روز 

آخِر »کارناوال ونیز« که در حال برگزاری بود 
نیز لغو شد.شمار مبتالیان به این بیماری در 
یافته  افزایش  نفر   9۰ به  نفر   ۵۴ از  لمباردی 
است. در ونتو نیز ۲۵ نفر به ویروس کرونا آلوده 
شده و دو سالمند در شهر ونیز جان باخته اند.

ده ها شهر در این دو ناحیه با جمعیتی حدود 
افراد  از  دارند.  قرار  قرنطینه  در  نفر  هزار   ۵۰
باقی  خانه ها  در  تا  است  محلی خواسته شده 
مناطق  این  از  خروج  و  ورود  برای  و  بمانند 

مجوزهای الزم را دریافت کنند.

 خلبان آمریکایی پس از پرتاب موشکی که خود 
بیابانی در  از  این موشک  باخت.  بود جان  ساخته 
کالیفرنیا پرتاب شد و مایک هیوز ۶۴ ساله قصد 
داشت سوار بر آن به ارتفاع ۱۵۲۵ متری برسد اما 
اندک زمانی بعد از پرتاب، موشک در نزدیکی شهر 

»بارستو« سقوط کرد.
منتشر شده  اجتماعی  در شبکه های  که  ویدئویی 
نشان می دهد که موشک به آسمان پرتاب می شود 

و سپس سقوط می کند.

مایک هیوز ملقب به »دیوانه« به دلیل اعتقادش به 
به  بود  امیدوار  مسطح بودن زمین مشهور شده و 
این ترتیب نظر خود را اثبات کند. او این موشک را 
با کمک دستیارش در حیاط خلوت خانه و با ۱۸ 
هزار دالر هزینه ساخته بود. نیروی این موشک را 

بخار تامین می کرد.
تلویزیونی  برای یک مجموعه  این موشک  پرتاب   
جدید با نام »فضانوردان خانگی« فیلمبرداری شد. 
این برنامه که در کانال علمی آمریکا پخش می شود 

موشک  کم  بودجه  با  که  است  آماتورهایی  درباره 
می سازند.

در ویدئوی پرتاب یک چتر نجات در پشت موشک 
خیلی  ظاهراً  که  می شود  دیده  چرخش  حال  در 
زود و تنها چند ثانیه پس از برخاستن موشک باز 

شده است.
برای  هیوز  نوشت  توییتی  در  آمریکا  علمی  کانال 

رسیدن به رؤیای خود درگذشت.
آقای هیوز در »اپل ولی« زندگی می کرد و وقتی 

خواهد  اثبات  را  زمین  بودن  مسطح  شد  مدعی 
کرد به سرخط اخبار بین المللی رسید.

تا  از هواپیما  از پرش  او مارس سال گذشته پس 
ارتفاع ۵۷۰ متر چترش را باز نکرد اما سالم فرود 
آمد. او گفت: »آیا خوشحالم که این کاررا کردم؟ 

فکر می کنم، بله. «
وی در سال ۲۰۰۲ رکورد جهانی گینس را برای 
طوالنی ترین پرش با لیموزین را شکست، بیش از 

۳۱ متر.

ایتالیا چندین شهر را قرنطینه کرد

خلبان موشک خودساخته در سقوط جان باخت
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جوانان  و  ورزش  وزارت  قهرمانی  توسعه  معاون 
در  فوتبال  فدراسیون  حاضر   حال  در  گفت: 
فضای انتخابات قرار دارد و تغییری در اساسنامه 

آن صورت نمی گیرد.
وزارت  قهرمانی  توسعه  معاون  نژاد  علی  مهدی 
فدراسیون  سابق  رئیس  و  جوانان  و  ورزش 
ورزش  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  ووشو 
اساسنامه  اینکه  درباره  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
حال  در  گفت:  دارد،  ایراداتی  فوتبال  فدراسیون 
حاضر  فدراسیون فوتبال در فضای انتخابات قرار 

در  تغییری  نیست  قرار  که  است  بدیهی  و  دارد 
بازنشسته ها  بحث  بگیرد.  صورت  آن  اساسنامه 
اساسنامه  به   ارتباطی  و  است  دیگری  موضوع 
اساسنامه  مقدمه  در  ندارد.  فوتبال  فدراسیون 
مقررات  با  که  است  آمده  فوتبال  فدراسیون 
می شود.  اداره  فدراسیون  این  کشور  قوانین  و 
طبیعی است که ما تابع قوانین کشور هستیم و 

این قانون برای همه الزم اجرا است.
خاطر  به  ورزشی  مسابقات  لغو  درباره  نژاد  علی 
هماهنگی  براساس  کرد:  بیان  کرونا  شیوع 

جوانان  و  ورزش  وزیر  امروز  بهداشت  وزارت  با 
مربوطه  دستگاه های  همه  به  را  دستورالعملی 
ابالغ کرد. به مسابقات با برنامه زمانی مشخص 
داخلی  لیگ های  و  جهانی  آسیایی،  تقویم  در 
مجوز برگزاری بازی بدون تماشاگر داده شد. البته 
رویداد های محلی و استانی که برگزار نشدن آنها 
دیگر  زمان های  به  را  نمی کند  ایجاد  مشکلی 
برتر  لیگ  و  فوتبال  مسابقات  کردیم.  موکول 

فوتبال بدون تماشاگر برگزار می شود.
او درباره پایان حضور ۱۳ ساله خود در فدراسیون 

که  هستم  خوشحال  خیلی  کرد:  اظهار  ووشو 
من  برعهده  سال   ۱۳ که  ماموریتی  توانستم 
گذاشته شده بود را با موفقیت تمام کنم. روز های 
این ۱۳ سال پشت سرگذاشتیم و  سختی را در 
شبانه روز کار و تالش کردیم تا ووشو را به شرایط 

مطلوب برسانیم.
قهرمانی  دوره   ۲ که  شکر  را  خدا  کرد:  بیان  او 
جهان به صورت متوالی در ۲ سال اخیر بزرگترین 
اتفاقی بود که می توانست رقم بخورد و یک تیم 
به  داریم.  ووشو  در  همدل  و  منسجم  قدرتمند، 

رئیسه  هیئت  عضو  عنوان  به  من  حتم  طور 
کنار  در  آسیا  رئیس  نایب  و  جهانی  فدراسیون 
ووشو خواهم بود و آرزوی توفیق برای سرپرست 
جدید فدراسیون ووشو دارم. معتقدم جامعه ووشو 
با قدرت و صالبتی که دارد می تواند راه خود را 
ادامه بدهد. ووشو در مسابقات آسیایی و جهانی 
بهترین نتایج کسب کرده است. در حال حاضر 
با حمایت مسئوالن فدراسیون  جهانی، ووشو به 
درخشانی  روز های  و  یافته  راه  جوانان  المپیک 

برای ووشو کشورمان در المپیک می بینم.

معاون توسعه قهرمانی وزارت ورزش و جوانان: لیگبرتربدونتماشاگربرگزارمیشود

عنوان  به  رنگارنگ  مدال   ۸ کسب  با  ایران  آزاد  کشتی  ملی  تیم 
قهرمانی در رقابت های قهرمانی سال ۲۰۲۰ آسیا رسید.

به گزارش خبرنگار کشتی و رزمی گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران 
جوان، سی و سومین دوره رقابت های کشتی آزاد بزرگساالن قهرمانی 
آسیا روز های ۳ و ۴ اسفندماه در شهر دهلی نو کشور هند برگزار 
شد که در پایان تیم ایران با ۲ مدال طالی محمدجواد ابراهیمی و 
مجتبی گلیج در وزن ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم، ۲ مدال نقره امیرحسین 
حسینی و احمد بذری در اوزان ۷۰ و ۸۶ کیلوگرم و ۴ مدال برنز 
و  سوادکوهی  علی  خانی،  حسین  مصطفی  مقصودی،  امیرحسین 
اوزان ۶۵، ۷۴، ۷۹ و ۱۲۵ کیلوگرم و کسب ۱۶۸  پرویز هادی در 
امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت. پس از تیم ایران تیم های هند 

و قزاقستان به ترتیب با ۱۵۹ و ۱۴۶ امتیاز دوم و سوم شدند.
 بر همین اساس نتایج کشتی گیران کشورمان در این مسابقات به 

شرح زیر است:
در وزن ۵۷ کیلوگرم علیرضا سرلک در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر 
چیا وی چویو از چین تایپه را مغلوب کرد وی در دور بعد با نتیجه 
از  برنز جهان  نقره و  نوراسالم سانایف دارنده مدال  بر ۲ مغلوب   ۴
حریف  مقابل  گیر  کشتی  این  شکست  به  توجه  با  شد.  قزاقستان 

هندی در مرحله نیمه نهایی، سرلک از دور رقابت ها کنار رفت.
در وزن ۶۱ کیلوگرم مجید داستان در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر 
صفر گامبایار نامسرای از مغولستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد 
با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب اولوبک ژولدوشبیکوف دارنده مدال طالی 
زیر ۲۳ سال جهان از قرقیزستان شد و با توجه به حضور حریفش 
در دیدار فینال راهی گروه بازنده ها شد. داستان در این گروه مقابل 
نوربوالت عبداله یف از قزاقستان با نتیجه ۱۲ بر ۲ به برتری دست 
یافت و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار مقابل راحول 

آواره از هند با نتیجه ۵ بر ۲ مغلوب و پنجم شد.
در وزن ۶۵ کیلوگرم امیرحسین مقصودی در دور اول مقابل نورگازی 
عبدالرزاکوف از قرقیزستان با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز شد وی در دور 
بعد مقابل یایو چانگ از چین تایپه نیز با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز و 
راهی مرحله نیمه نهایی شد. مقصودی در این مرحله مقابل باجرانگ 
دارنده مدال نقره و برنز جهان از هند با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب شد 
و به دیدار رده بندی رفت. مقصودی در این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر 

عباس رحمان اف از ازبکستان را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.
در وزن ۷۰ کیلوگرم امیرحسین حسینی پس از استراحت در دور 
از  آسیا  برنز  مدال  دارنده  آشیروف  میژان  مقابل  دوم  دور  در  اول 

قزاقستان با نتیجه ۵ بر ۴ پیروز شد. وی در دور بعد و در مرحله نیمه 
نهایی ناوین از هند را با نتیجه ۳ بر ۲ از پیش رو برداشت و به دیدار 
فینال راه یافت. حسینی در این دیدار در مصاف با الیاس بکبوالتوف 
کشتی گیر روسی االصل و قهرمان اروپا از ازبکستان با نتیجه ۱۰ بر 

۴ مغلوب شد و به مدال نقره رسید.
در وزن ۷۴ کیلوگرم مصطفی حسین خانی در دور نخست با نتیجه ۳ 
بر صفر بکجان ژامبولوف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت وی در 
دور بعد مقابل جیتیندر از هند با نتیجه ۲ بر ۲ مغلوب شد و با توجه 
به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال به گروه شانس مجدد رفت. 
حسین خانی در این گروه پارینا چامنانجان از تایلند را با نتیجه ۱۰ 
بر صفر مغلوب کرد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار 
با نتیجه ۵ بر صفر از سد سومیابازار زاندانبود از مغولستان گذشت و 

صاحب مدال برنز شد.
در وزن ۷۹ کیلوگرم علی سوادکوهی در دور اول در مصاف با سهراب 
شریپوف از ازبکستان با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری دست یافت. وی 
در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۳ بر یک مقابل ارسالن 
بوداژاپوف از قرقیزستان شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. 
سوادکوهی در این دیدار با نتیجه ۵ بر صفر گلیم جان یوزربایف از 

قزاقستان را شکست داد و صاحب مدال برنز شد.
از استراحت در دور اول در  در وزن ۸۶ کیلوگرم احمد بذری پس 
دور دوم با نتیجه ۵ بر ۴ عظمت دولت بیکوف دارنده مدال نقره آسیا 
از قزاقستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی 
با نتیجه ۱۶ بر ۵ عیسی شاپیف از ازبکستان را از پیش رو برداشت 
و راهی دیدار فینال شد. بذری در دیدار نهایی با نتیجه ۱۰ بر ۱۰ 

مغلوب شوتارو یامادا از ژاپن شد و به مدال نقره رسید.
در وزن ۹۲ کیلوگرم محمدجواد ابراهیمی در دور نخست با نتیجه ۶ 
بر ۲ ایلیسخان چیالیف از قزاقستان را شکست داد. وی در دور دوم 
با نتیجه ۱۰ بر ۲ آجی نیاز صفرنیازاف از  و در مرحله نیمه نهایی 
ازبکستان را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. ابراهیمی در این 
دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر تاکوما اوتسو از ژاپن را از پیش رو برداشت 

و به مدال طال دست یافت.
در وزن ۹۷ کیلوگرم مجتبی گلیج در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر 
مغلوب کرد وی در دور  را  مغولستان  از  باسانتسوجت  اولزیسایخان 
با  قزاقستان  از  آسیا  برنز  مدال  دارنده  یرگالی  علیشیر  مقابل  دوم 
نتیجه ۶ بر ۴ پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. گلیج در 
این مرحله با نتیجه ۱۲ بر ۲ ماگومد موسی یف دارنده مدال نقره 

بازی های آسیایی از قرقیزستان را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه 
ساتیوارت  سد  از  صفر  بر   ۱۰ نتیجه  با  پایانی  دیدار  در  وی  یافت. 
کادیان دارنده مدال برنز آسیا از کشور هند گذشت و به مدال طال 

دست یافت.
در وزن ۱۲۵ کیلوگرم پرویزهادی در دور اول با نتیجه ۱۴ بر ۴ عمر 
سارم از سوریه را مغلوب کرد. وی در دور بعد مقابل آیال الزاریف 
به  و  شد  پیروز  صفر  بر   ۱۰ نتیجه  با  قرقیزستان  از  آسیا  قهرمان 
یوسوپ  مقابل  مرحله  این  در  هادی  یافت.  راه  نهایی  نیمه  مرحله 
به  و  فنی شد  بر صفر ضربه   ۴ نتیجه  با  قزاقستان  از  باتیرمورزایف 
دیدار رده بندی رفت. هادی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر فرهاد 

آناکولوف از تاجیکستان را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.
 همچنین رده بندی تیمی و انفرادی این رقابت ها به شرح زیر می باشد:

وحیداف  اله  حیکمت   -۲ )هند(  راوی  کومار   -۱ کیلوگرم:   ۵۷
یوکی  و  )قرقیزستان(  اولو  میرزانظر  بکبوالت   -۳ )تاجیکستان( 

تاکاهاشی )ژاپن( ... ۷- علیرضا سرلک )ایران(
موحامد   -۲ )قرقیزستان(  ژولدوشبیکوف  الوکبک   -۱ کیلوگرم:   ۶۱
آواره  راحول  و  )ژاپن(  ساکاکی  ریوتو   -۳ )تاجیکستان(  ایکروموف 

)هند( ۵- مجید داستان )ایران(
 -۳ )هند(  باجرانگ   -۲ )ژاپن(  اتوگورو  تاکوتو   -۱ کیلوگرم:   ۶۵

امیرحسین مقصودی )ایران( و دولت نیازبیکوف )قزاقستان(
امیرحسین   -۲ )ازبکستان(  بوالتوف  بک  الیاس   -۱ کیلوگرم:   ۷۰

اسالمبک  و  )قزاقستان(  آشیروف  میرجان   -۳ )ایران(  حسینی 
اوروزبکوف )قرقیزستان(

)هند(  جیتیندر   -۲ )قزاقستان(  کایسانوف  دانیار   -۱ کیلوگرم:   ۷۴
۳- دایچی تاکاتانی )ژاپن( و مصطفی حسین خانی )ایران(

گوراو  بالیان   -۲ )قرقیزستان(  بوداژاپوف  ارسالن   -۱ کیلوگرم:   ۷۹
)هند( ۳- علی سوادکوهی )ایران( و شینکیچی اوکویی )ژاپن(

)ایران( ۳-  بذری  احمد  )ژاپن( ۲-  یامادا  ۸۶ کیلوگرم: ۱- شوتارو 
عیسی شاپیف )ازبکستان( و دیپاک پونیا )هند(

اوتسو  تاکوما   -۲ )ایران(  ابراهیمی  محمدجواد   -۱ کیلوگرم:   ۹۲
چالیف  ایلیسخان  و  )مغولستان(  مونخباتار  تسوگتگرل   -۳ )ژاپن( 

)قزاقستان(
۹۷ کیلوگرم: ۱- مجتبی گلیج )ایران( ۲- ساتیوارت کادیان )هند( 

۳- رستم ایسکندری )تاجیکستان( و علیشیر یرگالی )قزاقستان(
۱۲۵ کیلوگرم: ۱- یوسوپ باتیرمورزایف )قزاقستان( ۲- خودربولگا 
نام  جین  کونگ  و  )ایران(  هادی  پرویز   -۳ )مغولستان(  دورجخاند 

)کره جنوبی(
رده بندی تیمی:

۱- ایران ۱۶۸ امتیاز ۲- هند ۱۵۹ امتیاز ۳- قزاقستان ۱۴۶ امتیاز 
ازبکستان ۹۴  امتیاز ۶-  امتیاز ۵- قرقیزستان ۱۱۴  ۴- ژاپن ۱۴۰ 
امتیاز ۹- کره  تاجیکستان ۸۵  امتیاز ۸-  امتیاز ۷- مغولستان ۹۳ 

جنوبی ۵۷ امتیاز ۱۰- عراق ۲۴ امتیاز

قهرمانیایراندرکشتیآزادآسیابا۲مدالطال،۲نقرهو۴برنز

آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول پرونده های اجرائی 
کالسه 9600179 و 9700017

نظر به اینکه متعهد شرکت شهرکهای صنعتی کرمان و شرکت سوریا سامان هور متعهد له بانک 
ملی نسبت به پرداخت بدهی خود درمهلت تعیین شده اقدام ننموده اند لذا در اجرای مقررات ماده واحده قانون 
قطعه  زمین  دانگ  شش  بستانکار  درخواست  به  بنا  و   1386 سال  مصوب  ثبت  قانون  اصالحی   34 ماده  اصالح 
a -1 - 38 پالک 186 فرعی از 60 اصلی واقع در بخش 7 کرمان به آدرس خضرا بلوار پامچال نبش تقاطع انتهای 

خیابان 15 کدپستی 617191145 که بر طبق نظریه کارشناس رسمی 
انتهای خیابان  ارزیابی شش دانگ پالک 186 فرعی 60  اصلی واقع در بخش 7 کرمان محل وقوع ملک در 

پانزدهم دارای کدپستی 617191145
1- مشخصات کامل ملک 

2- مشخصات کامل ثبتی ملک طبق مالکیت یا سایر مدارک ثبتی بشرح ذیل می باشد: 
ملک مذبور دارای سند تک برگ چاپی به شماره 647272 سری ب سال 96 است.

سند مالکیت ملک در شماره دفتر الکترونیکی 13972031907808285 ثبت گردیده 
حدود اربعه ملک طبق ارزیابی 

شماال: در دو قسمت اول به طول 64/40 متر به خیابان دوم به صورت مورب 5/20 متر به خیابان 
حدود    51 قطعه  به  متر   38 طول  به  غربا:   54 قطعه  به  متر   67/5 جنوبا:  شهرک  خیابان  به   5/34 طول  به  شرقا: 
اربعه فعلی ملک با اسناد مالکیت تطبیق نمی نماید. عرصه ملک مطلق است. 3- وضعیت فعلی ملک به صورت 
واحد صنعتی )کارخانه( مشتمل بر یک سوله و یک اطاقک نگهبانی است. به مساحت عرصه 2566/3 مترمربع 
و بنای مفید 1312 مترمربع یک مجموعه صنعتی احداث شده. 4- بنا و مستحدثات : ملک مورد ارزیابی دارای 
دوبنای همکف است که بنای اول یک سوله به مساحت 1286/23 مترمربع )کارخانه سیستم ا داری و بنای دوم 
باشد.  بنا طبق اصول می  نقشه  مترمربع( 5- مشخصات ساختمان 1-5-  به مساحت 26/14  نگهبانی  اتاقک  یک 
5-2- اسکلت ساختمان )سوله( نوع سقف ها )سبک شیروانی با پوشش ورق کرکره ای و توری و پشم شیشه( و 
روکار بنا )ورق های رنگی سانددویچ پنل( است. 5-3- اسکلت اطاقک نگهبانی نوع سازه Isf و سقف آن سبک 
و شیروانی است دیوارهای نگهبانی از نوع سبک با مصالح پیش ساخته و پوشش خارجی آن ورق های سمنت 
بورد و فاقد نماسازی می باشد. 5-4- کیفیت مصالح مصرفی خوب است. 5-5- عایق کاری بنا از لحاظ رطوبت 
کامل است. 5-6- بنا جنوبی / غربی دونبش است. 5-7- عمر تقریبی بنا 7 سال می باشد باقیمانده عمر مفید بنا 
43 سال پیش بینی می شود. مشروط به اینکه رسیدگی ها و تعمیرات دوره معمول گردد. 5-8- سیستم گرمایش 
و سرمایش فن کویل و لوله کشی های داخل انجام و در نقاط مختلف و داخل سوله نصب شده و یک دستگاه 
چیلر به صورت نصب نشده داخل یکی از اتاقهای سوله به صورت ناتمام است. 6- معایب مشهود در بنا: اجرای 
برخی از قسمتهای ساختمان و حصار پیرامون ملک و محوطه سازی ناتمام بود برخی نواقص در پوشش خارجی 
دیوارهای اطاقک نگهبانی مشهود بود )اتصال ناکافی برخی از صفحات سمنت بورد به سازه Isf و بعضا جدا شدن 
برخی از قسمتهای آنها از پروفیل های سازه Isf( اجرای ناتمام سقف های کاذب در برخی از اطاقهای قسمت 
اداری در سوله اصلی عدم اجرای درب و پنجره در برخی از بازشوهای دیوارها شکستگی برخی از دال های بتنی 
به عنوان درپوش روی کانالهای عبور تاسیسات در محوطه و عدم اجرای موتورخانه جهت تکمیل سیستم گرمایش 
و برخی از چراغهای داخل سقف های کاذب در سوله اصلی هنوز اجرا نشده به طور کلی تاسیسات مکانیکی و 
الکتریکی به نظر ناقص و ناتمام است. 7- ملک در اجاره نمی باشد. 8- سایر عواملی که در ارزش ملک موثر 
می باشند شامل تجهیزات داخلی و خارجی )نمای بیرونی( ملک و سایر موارد در ملک به شرح ذیل می باشد. 
دیوارهای خارجی سوله از نوع ساندویچ پانل و دیوارهای قسمت های صنعتی داخل سوله نیز از نوع ساندویچ 
پانل و دیوارهای قسمتهای اداری داخل سوله از نوع سبک و پیش ساخته با پوشش نهایی رنگ آمیزی درب ها 
و چارچوب درب های قسمت اداری داخل سوله از نوع چوبی پوشش کف قسمت اداری داخل سوله لمینت 
کف قسمت های صنعتی داخل سوله بتن ریزی شده با پوشش رنگ اپوکسی پنجره های واقع در باالی دیوارهای 
طولی سوله از نوع دوجداره دو درب برقی کرکره ای واقع در دیوار خارجی ضلع شمالی سوله، دیوارهای حصار 

ضلع های شمالی و شرقی محوطه با آجر و سفال و نرده فلزی پوشش کف محوطه عمدتا شن ریزی )به جز پیاده 
روهایی به عرض تقریبی حدود 90 سانتیمتر در مجاور اضالع شمالی غربی شرقی سوله( عرض معبر شمالی ملک 
نیز20 متر است. 9- ارزش ملک با توجه به مشخصات فوق الذکر به شرح ذیل تعیین می شود. ارزش 2581/13 

مترمربع عرصه به قرار هر متر850000 ریال 2194105000
ارزش 1286/23 مترمربع سوله اصلی به قرار 800000000 ریال 10348800000

ارزش 26/14 مترمربع اطاقک نگهبانی به قرار هر مترمربع 5000000 ریال 130700000 ریال 
ارزش حیاط سازی و دیوارکشی 280000000 ریال 

200 kw 350000000 ارزش امتیازات آب - برق سه فاز
به امکان  با توجه  با در نظر گرفتن قیمت روز ملک  ارزش ملک اعم از عرصه و اعیان و تاسیسات و ملحقات 
فروش )متوسط( به میزان عدد 13303605000 ریال به حروف )سیزده میلیارد و سیصد و سه میلیون و ششصد و 

پنج ریال( تعیین تایید می گردد.
اموال منقول شامل: 1- ماشین آالت خط تولید 

SITATAL TRADING ساخت کشور اکراین 
1-1- یک دستگاه ماشین برشکاری لیزر cell cutting machine سلول های خام با سیستم سرد کننده و سایر 

PH-BHR16LW - و سیستم خنک کننده OA5SDS متعلقات
1-2- یک دستگاه ماشین بررسی و جداسازی CHECKING AND SORTING MACHINE سلول 

 B-CST های خام
1-3- یک دستگاه باسبارگزاری BUSBARCUTTINGMICHINE سلول های خام با قدرت 25 صدم 

کیلووات 
HP-D 1-4- سه دستگاه میز لحیم کاری سلول های خام مجهز به سیستم تهویه و 5 دستگاه لحیم کاری

1-5- یک دستگاه ماشین ردف کردن AUTOMATACLAYUPMICHINE سلول های خام مجهز به 
سیستم جابه جایی سلولها و کامال اتوماتیک 01SSH با تابلو PLC مربوطه

1-6- یک دستگاه لحیم کاری باس بارهای BUSSBARSOLDERIN قابلیت اتصال ردیف های سلول ها 
1-7- یک دستگاه پوشش دهی سلول ها COATINGMACHINE با EYA و TPT با میز انتقال 

CELLINCPECTIONMICHINE 1-8- یک دستگاه ایستگاه بازرسی سلول های
1-9- یک دستگاه میز تخلیه سلول های UNLOADIMGMACHINE با مکانیزم انتقال دهنده مدوله 

1-10- یک دستگاه ماشین اتوماتیک چرخش مدل ها AUTMATICROTATINGMACHINE مجهز 
به سولهای کنترل موقعیت و حرکت و تنظیم کننده موقعیت مدول ها 

برای تغذیه مدول   MODULELOUDINGMACHINE باردهی مدول ها  1-11- یک دستگاه ماشین 
ها به میز بعدی 

1-12- یک دستگاه میز انتقال LOADINGTABLE مدول ها به قسمت الیه سازی 
1-13- یک دستگاه الیه زنی AUTONATICLAMINATOR مجهز به سیستم کنترل به ظرفیت 8 پانل 

)هر پانل به قدرت 250 وات( مجهز به سیستم روغن داغ با متعلقات کامل 
سیستم هیدرولیک جهت تامین فشار مورد نیاز دستگاه و تابلو برق توزیع و کنترل 

KW100 - CSSY2200X3600A
و دما تا 400 درجه سانتی گراد و ظرفیت 25 مگاوات در سال 

1-14- یک دستگاه ماشین تخلیه و بارگیری OADINGANDUNLOADINGMACHINE با مدول 
های المینیت شده و بازرسی چشمی توسط اپراتور 

با  تولید شده  پانل های   MODULEINSPECTIONMACHINE اتوماتیک  1-15- یکدستگاه ماشین 
سیستم انقال مجهز به سیستم پنوماتیک جهت انتقال پانل ها و بازوهای اتوماتیک 

1-16-  یک دستگاه ماشین انتقال با قابلیت چرخش TWODIRECTIONMACHINE عمود در خط 
تولید شده 

 GLUING FRAMEINCERT AND MACHINE زنی  چسب  و  زنی  فریم  دستگاه  یک   -17-1

جهت مدول های تولید شده 
 FRAMIND AND AUTOMATICLOCKING فریم  قفل  و  زنی  قاب  دستگاه  یک   -18-1

A2000SWZ شامل پرچ کنی قاب ها به منظور تثبیت مدول ها در فریم MACHINE
1-19- یک دستگاه خمیرکنی و تخلیه CLEANING AND UNLOADING MACHINE مدول ها

HIGH POT TESTING MACHINE IV TESTER 1-20- یک دستگاه آزمایش پانل ها
انتقال جهت شبیه سازی نور خورشید و سیستم  تولید فریم شده مجهز به میزهای   )SAN SIMULATOR(

HS-M های
های  پانل  افشانی  نور  دستگاه  و  دوربین  دستگاه  دو  به  مجهز   EL TESTER آزمایش  دستگاه  یک   -  21-1

تولید شده 
1-22- یک دستگاه SHUNTING MACHINE برای جداکردن پانل های معیوب از سالم 

PROBLEM MODULE EXIT 1-23- یک دستگاه خروجی پانل های معیوب
PASSINGTAG 1-24-  یک دستگاه خروجی پانل های سالم

مارک  مربوط  تجهیزات  و  الکتروپمپ  با  متر  میلی   1200  *  3000 ابعاد  به  شو  و  شست  دستگاه  یک   -25-1
HGYM

جمعا به مبلغ 122000000000
2- مجموع برق و برق رسانی 

امتیاز برق 200 کیلووات و ترانس فورماتور 315KVA و کابل کشی از ترانس فورماتور به تابلو توزیع اصلی و 
دو تابلوی دیگر و کابل کشی از تابلوها به دستگاه ها و المپ های مهتابی به انضمام روشنایی سالن ها و سیستم 

ارت به مبلغ 2/000/000/000 
3- تاسیسات 

سریال  شماره   LZ  320  VMN مدل   AIR COOLED HEATER UNIT دستگاه  یک   -1-3
11100033MKمارک هیتاچی 120 تن 

3-2- یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده 1500 لیتری با لوله کشی هوای فشرده و اتصاالت و غیره 
3-3- امتیاز آب و لوله کشی آب و لوله کشی های تاسیسات با 26 عدد فن کویل و اتصاالت 

جمعا به مبلغ 5900000000
4- لوازم اداری 

4-1- میز اداری و صندلی و کمد و کامپیوتر و پرینتر و اسکنر و گاوصندوق و مبلمان اداری به مبلغ 100000000
جمع کل ماشین آالت کارخانه 130000000000 )یکصد و سی میلیارد ریال(

ملکی آقای طبق سند رهنی شماره 3444- 1391/12/13 دفترخانه 207 کرمان در رهن بانک ملی واقع می باشد 
از ساعت 9 الی 12 ظهر روز شنبه مورخه 1398/12/24 در اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان طبقه دوم سالن 
اجتماعات شهید نصر واقع در ضلع شمالی پارک نشاط از طریق مزایده بفروش می رسد و مزایده از مبلغ پایه 
کارشناسی که قطعی گردیده است شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد فروش کال نقدی است 
الزم به ذکر است طالبین و خریداران می توانند در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ پایه مزایده در جلسه 
یا حق اشتراک و  انشعاب  از حق  به آب و برق و گاز اعم  مزایده شرکت کنند و پرداخت بدهی های مربوط 
مصرف در صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی داشته باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام 
خواهد شد طالبین می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند. 

تاریخ انتشار: 1398/12/6
1693 م/الف

علیرضا محمدی کیا - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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روایت »کرمان امروز« از یک رخداد شوم در صنعت کشاورزی استان که در اوج وضوح، این صنعت را تهدید می کند؛

مثلث نامبارک کشاورز-دالل-مشتری

چندسال قبل در زمانی که علیرضا رزم حسینی استاندار 
کرمان بود در یک گزارش به آفتی که کشاورزی کرمان را 
تهدید می کند؛ یعنی دالالن مخل بازار میوه اشاره کردیم 
که استانداری کرمان با یک جوابیه به صورت مبهم گفت 
که ما دالالن را حذف کرده ایم، اما اندکی بعد بازهم پای 
دالالن به گونه و شیوه ای دیگر به میدان باز شد و گویا آن 
طرح موقتی بوده و یا اینکه اصال دولت نمی خواهد جلوی 
این اتفاق نامبارک را بگیرد.  امروز شاهد آن هستیم که 
مرز  تا  را  مغازه  تا  مزرعه  قیمت  کرمان دالالن  استان  در 
500 درصد افزایش می دهند. در حالی که مبلغ پرداختی 
در  ایشان  از  بسیاری  که  است  ناچیز  آنقدر  کشاورزان  به 
فکر تغییر شغل و بیرون ریختن محصوالت خود هستند. 
کرمانی  خیارکاران  که  کردیم  مشاهده  پیش  چندی 

محصوالت خود را در کناره جاده و زیر چرخ اتومبیل ها رها 
کردند و بار دیگر اعالم کردند که اقتصاد این صنعت مهم 
در استان ما مریض است و نیاز به درمان دارد، نه مسکن 
روزنامه می  در  به درد یک جوابیه  تنها  های مقطعی که 
خورد. نکته ای که در این بین بدچشمی می کند این است 
که کشاورزان با رخسار آفتاب سوخته و دستان پینه بسته 
باید حداقل درآمد را داشته باشند، اما دالالن پیش چشم 
مسئوالن باید 500درصد افزایش قیمت دهند و اینگونه هم 
جیب مردم خریدار را خالی می کنند و هم کشاورز بینوا را 
ورشکست می کنند. متوجه نمی شوم که چرا برای دولت 
جمع کردن این اراذل دالل اینقدر سخت است و چرا باید 

آشکارا این اتفاق نازیبا را شاهد باشیم؟
چقدر باید از کشاورزی جنوب استان بنویسیم و تا کی 
باید این مظلومیت را نمایش دهیم و تا چه زمانی مسئوالن 
این  کنند؟  سکوت  و  ببینند  را  رفتارها  این  خواهند  می 
سواالت حدود 10 سال است که مطرح می شود، اما کسی 
پاسخگو نیست. از استاندار محترم، دکتر فدایی می خواهیم 
که در جلسات تنظیم بازار و رفع موانع تولید به این نکات 

و  مطرح شود  تنها  اینکه  نه  کنند.  پیدا  راه حلی  و  اشاره 
مسئول مربوطه هم بگوید که اصال داللی وجود ندارد. ما 
شهادت می دهیم که این دالالن هنوز هستند و پُر رنگ 
تر از دیروز فعالیت می کنند. اگر باور ندارید با خبرنگاران 
ما به جنوب استان سفر کنید و از خود کشاورزها بپرسید. 
نه از کشاورزانی که مسئوالن مربوطه به شما معرفی می 
کنند. از کشاورزانی سوال بفرمایید که به صورت تصادفی 
خودتان انتخاب کرده باشید، تا بگویند به شما که دالالن 
این روزها به صورت تلفنی و اینترنتی از ما جنس می خرند 
و اگر نفروشیم چنان درگیر مافیای فشار می شویم که در 
نهایت باید محصول را در کنار خیابان و یا جاده رها کنیم. 
باید از مسئوالن پرسید؛ این چه امنیت اقتصادی است که 
برجامعه کشاورزان حاکم شده و نقش شما دقیقا چیست؟ 
به  تهدید  را  کشاورزان  اقتصادی  مفسد  ای  عده  باید  چرا 
نخریدن محصول کنند و شما نظاره گر باشید؟ سواالت در 
این باره بسیار است و تصور می کنم که این مقدار برای 
زندگی  سر  از  سیاه  سایه  این  شاید  تا  باشد  کافی  اشاره 

کشاورزان جنوب و خریداران میوه حذف شود.

نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان 
و معاونان این دانشگاه با موضوع اطالع رسانی پیرامون تعداد 
مبتالیان به ویروس کرونا در استان کرمان و میزان آمادگی 
عصر  بیماری  این  درمان  و  پیشگیری  برای  کرمان  استان 

یکشنبه 4 اسفندماه برگزار شد. 
شایعه یا واقعیت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان در این نشست از 
مردم استان این درخواست را داشت که برای کاهش شایعات 
بی اساس که صرفا باعث ایجاد نوعی هرج و مرج در جامعه می 
شود و همدلی برای پیشگیری هر چه بهتر، اخبار مربوط به 
این بیماری را صرفا از منابع و رسانه های معتبر پیگیری کنند. 
فعلی، جدید  کرونای  ویروس  گفت:  نژاد  رشیدی  حمیدرضا 
تصمیمات  که  باشد  داشته  رفتارهایی  است  ممکن  و  است 
حوزه سالمت را تغییر دهد لذا تغییر تصمیم مسئوالن قابل 
انتظار است و نباید حمل بر کتمان کردن مسائل شود و ممکن 
است رفتار و تظاهر بیماری و واگیری آن تغییر کند و برخی 

تصمیمات به دلیل شرایط روز است.
رشیدی نژاد گفت: خوشبختانه تا این لحظه حتی یک مورد 
بیماری که بتوان گفت صد درصد به ویروس مبتال شده است 
در استان کرمان مشاهده نشده است و حدود ۳ یا 4 بیمار به 
دلیل بیماری های تنفسی فصلی از قبل در بیمارستان های 
کرمان بستری بودند که همچنان بستری آنها ادامه پیدا کرده 
است. ضمن آنکه حدود ۲ مسافر دارای عالئم سرماخوردگی 
این بیماری تحت مراقبت هستند.  نیز به عنوان مضنون به 

ما  تهران فرستاده شده است و  به  افراد  این  آزمایش تمامی 
منتظر نتیجه هستیم. با این حال با اطمینان می گویم که تا 
این لحظه هیچ فوتی در استان به دلیل ویروس کرونا نبوده 

است. 
2 درصد

رشیدی نژاد گفت: از تاریخ ۳0 بهمن ماه که اخبار مربوط 
به این بیماری در کشور فراگیر شد از طریق ویدئو کنفرانس 
با وزارت کشور در ارتباط بودیم و از آن روز تاکنون به سرعت 
در حال هماهنگی با اکثریت دستگاه های استانی و از جمله 
استانداری کرمان برای پیشگیری هر چه موثرتر از این بیماری 

در استان کرمان هستیم. 
وی گفت: چندین ماه است که قریب به ۳0 کشور در جهان 
درگیر این بیماری هستند و مردم باید اطمینان داشته باشند 
درصد  در ۸0  ویروس  کرونا  معتبر  کامال  آمارهای  طبق  که 
موارد بیماری خفیف ایجاد می کند و بدون مشکل است و در 
حدود ۲0 درصد مبتالیان شدید است که نیاز به بستری دارد 
و از این تعداد نیز فقط ۲ درصد آن ها در معرض خطر مرگ 
قرار دارند. این بیماری بین ۲ تا 10 روز در بدن بیمار می ماند. 

تعطیلی
این مسئول پیرامون تعطیلی های زنجیره ای در استان نیز 
توضیح داد: دانشگاه علوم پزشکی این اختیار را دارد بخشی از 
فعالیت های آموزشی را تعطیل کند اما در خصوص تعطیلی 
مدارس  مورد  در  دهد.  می  مشورتی  نظر  ها  دستگاه  سایر 
خواست اکثریت مردم تعطیلی مدارس بود و بسیاری از والدین 
نیز ابتدای هفته فرزندان خود را به مدرسه نفرستاده اند. لذا 
این  از  به تجربه های جهانی در راستای پیشگیری  با توجه 
بیماری نظر خود را به دستگاه های مختلف همچون آموزش 
و پرورش و دانشگاه ها اعالم کردیم. در نظری که می دهیم 
هیچ اجباری نیست و اتخاذ تصمیم در مورد تعطیل کردن یا 
نکردن بر عهده هر یک از این نهادها و مسئوالن ارشد استانی 

و کشوری است. وی گفت: پیرامون مراسمات مذهبی نیز ما 
اعالم  برگزاری موقت  بر عدم  مبنی  متولیان  به  را  نظر خود 
کرده ایم. حال اینکه آن ها چگونه تصمیم خواهند گرفتند بر 

عهده آن هاست. 
پیشگیری

وی در پاسخ به این سوال که آیا کنترل ورودی های کرمان 
انجام می شود یا خیر گفت: در مرزهای اصلی کشور تمامی 
مسافران خارجی کنترل می شوند ولی کنترل ورودی های 
کرمان برای ما امکان پذیر نیست و تنها راه فعلی ما مباحث 
فروش  معضل  مورد  در  رشیدی  است.  درمان  و  پیشگیرانه 

ماسک در کرمان توضیح داد: در جلسه ای که با دادستانی 
داشتیم مقرر شد که با احتکارکنندگان و گران فروشی ها به 
اینکه به زودی قرار است ماسک  شدت برخورد شود. ضمن 
به صورت رایگان از طریق خانه های بهداشت سطح شهر به 
نیاز دارند توزیع شود. وی تاکید  افرادی که واقعا به ماسک 
کرد: ماسک فقط برای افراد بیمار ضروری است و هیچ لزومی 
ندارد که تمام مردم از ماسک استفاده کنند. وی شست و شوی 
مرتب دست ها با آب و صابون را یکی از بهترین و موثرترین 
راه های پیشگیری از این بیماری دانست. حفظ احتیاط کامل 
همچون  عمومی  های  محیط  در  وسیله  گونه  هر  لمس  در 

میله هاو صندلی  پول و سکه،  تاکسی ها،  ها،  مغازه  درب 
های اتوبوس و ... و شست و شوی دست ها پس از تماس با 
این وسایل. عدم تماس دست با چشم دهان و بینی، حفظ 
فاصله یک متری با افراد، ضد عفونی کردن میوه و سبزیجات، 
پختن کامل غذا و تا حد امکان عدم استفاده از فست فودها و 
رستوران های نامطمئن، عدم مصرف قلیان به صورت اشتراکی 
قلیان سراها فریب دادن خود است(  از دهنی در  ) استفاده 
پوشاندن دهان موقع عطسه و سرفه و عدم تماس با حیوانات 
این  از  پیشگیری  برای  ها  توصیه  دیگر  از  ماهی  و  پرندگان 

بیماری است. 
3 روز 

رشیدی بیمارستان افضلی پور را به عنوان بیمارستان مرجع 
درمان این بیماری در استان کرمان معرفی کرد و اینکه یکی 
بستری  آماده  ویژه  به صورت  بیمارستان  این  های  از بخش 
کردن و درمان بیماران گرفتار این ویروس است. وی گفت: 
نمونه گیری ها از کل کشور به بیمارستان پاستور و دانشکده 
بهداشت دانشگاه تهران ارسال می شود. زیرا سازمان جهانی 
بهداشت کیت آزمایشگاهی در اختیار این دو دانشگاه به دلیل 
این  همه  با  اما  است  داده  قرار  الزم،  زیرساخت های  داشتن 
وجود استان کرمان آمادگی الزم برای انجام آزمایشات را دارد 
و درخواست کیت نیز داده ایم. از همین رو حداقل 4۸ تا 7۲ 
ساعت طول می کشد تا بتوانیم با اطمینان بگوییم که آیا یک 

بیمار مشکوک کرونا دارد یا خیر. 
های  فروشی  پرنده  مکان  تغییر  و  تعطیلی  برای  پیگیری 
خیابان امام خمینی و به ویژه قدمگاه، تحت کنترل قرار دادن 
از کشور  اخیرا  که  زرند  در شهرستان  فعال  کارگران چینی 
چین آمده اند، اطمینان مردم از خرید شیرهای پاستوریزه، 
تعداد بسیار اندک مبتالیان کودک و نوجوان و احتمال کاهش 
و از بین رفتن این بیماری در فصل گرم از دیگر نکات مطرح 

شده در این نشست بود.

گزارش "کرمان امروز" از نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با موضوع اطالع رسانی در مورد ویروس کرونا؛

کرمان فعال امن است


