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در استان های باثبات بررسی شود در انتظار فروریختن سقف ها نباشیم
متن کامل در صفحه سوم

 فضای آموزشی ناایمن و تخریبی یکی از معضالت اساسی در سیستم آموزشی استان کرمان است که رسیدگی به اوضاع این مدارس نیازمند توجه و نگاه ویژه مسئوالن می باشد. گرچه در چند سال گذشته مسئوالن 
اقدام به بازسازی و نوسازی بسیاری از مدارس فرسوده کرده اند، اما میزان مدارس فرسوده در استان ظاهرا از سهم نسبتا باالیی برخوردار است چراکه وجود 1335 مدرسه تخریبی در استان می تواند خبر از یک واقعه 

نامبارک بدهد که اگر مسئوالن استانی توجه جدی به آن نداشته باشند در آینده و در یک لحظه بحرانی می تواند به یک فاجعه ملی و غیرقابل جبران تبدیل شود و....

متن در صفحه هشتم

مدیرعامل هالل احمر کرمان خبر داد:

امدادرسانی

به ۱۷۰۲ نفر

کرمان  در سیالب استان 
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اخبار استان

خبر
حمایت جدید نظام مالیاتی 

از فعاالن اقتصادی :
تمدید مجدد مهلت ارسال اظهارنامه 

مالیات بر ارزش افزوده 
زمستان98 

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان از تمدید مجدد مهلت تسلیم اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1398 تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، محمد سلمانی 
از آن  اقتصادی ناشی  با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور و پیامدهای 
اظهار کرد: با توجه به درخواست های مکرر فعاالن اقتصادی به سبب شرایط 
بر  از شیوع ویروس کرونا، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات  حادث شده ناشی 
ارزش افزوده دوره چهارم )زمستان 1398(، تا پایان روز چهارشنبه مورخ 31 

اردیبهشت ماه 1399 تمدید می گردد.
بخشودگی  درصد  برخورداری صد  امکان  اساس،  براین  کرد:  خاطرنشان  وی 
جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و همچنین جریمه تاخیر در مدت 

یاد شده در صورت درخواست کتبی برای مودیان فراهم می باشد.
سلمانی افزود : پیش از این نیز مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
دوره زمستان 1398 تا پایان فروردین ماه تمدید شده بود، که با توجه به تداوم 
شرایط خاص ناشی از ویروس کرونا در کشور، این مهلت تا پایان اردیبهشت ماه 

افزایش یافت.
گفتنی است، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، به منظور ارایه اظهارنامه 
مالیاتی خود می باید به سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به 

آدرس WWW.EVAT.IR مراجعه کنند.

مدیرعامل هالل احمر کرمان خبر داد:

امدادرسانی به ۱۷۰۲ نفر
 در سیالب استان کرمان

 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از امدادرسانی به یک هزار و ۷۰۲ 
نفر در سیل روزهای پایانی فروردین ماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان 
کرمان، رضا فالح گفت: نیروهای امدادی این جمعیت به یک هزار و ۷۰۲ نفر 
در سیل روزهای پایانی فروردین ماه جاری در شهرستان های کرمان، ریگان و 

ارزوئیه امدادرسانی کردند.
وی با اشاره به امدادرسانی جمعیت هالل احمر استان کرمان در طی چهار روز 
گذشته افزود: بیش از 1۲ تُن اقالم امدادی و غذایی در بین 3۴۰ خانوار متأثر 

از سیل توزیع شده است.
وی با اشاره به امدادرسانی هالل احمر در 1۷ روستا در مناطق شهداد، گلباف، 
تخریب  و  به شدت سیل  توجه  با  کرد:  اظهار  ریگان  و  ارزوئیه  راین،  ماهان، 
محورهای مواصالتی در شهداد، جمعیت هالل احمر تا کنون طی دو سورتی 

پرواز، اقالم امدادی و غذایی توزیع کرده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان با اشاره به حضور ۵۵ نفر نیروی 
عملیاتی در قالب 13 تیم در مناطق سیل زده تصریح کرد: در این عملیات ها 

1۲ دستگاه خودروی سبک و سنگین به کار گرفته شده است.
الزم به ذکر است امدادرسانی در مناطق سیل زده استان توسط جمعیت هالل 

احمر کرمان ادامه دارد.

خسارات  برآورد  آخرین  از  کرمان  فرماندار 
و  آورد  میان  به  سخن  مناطق  این  به  وارده 
عنوان کرد: در برآورد اولیه گزارش شده است 
باغی  و  زراعی  اراضی  از  هکتار   8۰۰ به  که 
تا 8۰ درصد خسارت وارد  شهرستان بین ۲۰ 
 ۴۰ بین  قنات  رشته   ۲۲ به  آنکه  ضمن  شده 
 ۶۰ پمپ،  موتور  چاه  حلقه   9 درصد،   1۰۰ تا 
درصد   1۰۰ تا   3۰ بین  آبیاری  کانال  کیلومتر 
خسارت وارد شده و 1۲۰ دام سبک و 11 دام 

سنگین نیز تلف شده اند.
به تشریح  ایسنا،  با  بابایی« در گفت وگو  »علی 
شهرستان  سیل زده  مناطق  وضعیت  آخرین 
های  بارش  پی  در  گفت:  و  پرداخت  کرمان 
برق  و  آب  شبکه  کرمان،  شهرستان  در  اخیر 
بود  قطع شده  و »کشیت«  روستاهای »جهر« 
صورت  به  مناطق  این  آب  و  برق  سیستم  که 

سیار تامین شده است.
مناطق  این  آب  اتصال  اقدامات  داد:  ادامه  وی 
به صورت اساسی و زیرساختی آغاز شده است 
و در روستای »کشیت« شرکت آب و فاضالب 
کرده   تخلیه  را  آب  لوله های  کرمان  شهرستان 
و در حال انجام کار هستند ضمن آنکه شبکه 
برق »کشیت« نیز چون به »جهر« متصل است 
شود  وصل  »جهر«  روستای  برق  که  زمان  هر 

مشکل برق این منطقه نیز حل خواهد شد.

به وضعیت  اشاره  با  کرمان  فرماندار شهرستان 
افزود: در حال حاضر 3۷ تیر  روستای »جهر« 
آورده شده  روستای »جهر«  به  نیاز  مورد  برق 
تا برق این منطقه را دوباره به شبکه سراسری 
این منطقه  متصل کنند، گفتنی است که برق 
مردم  و  است  وصل  ژنراتور  با  موقت  به صورت 
اتصال  احتماال  و  ندارند  زمینه مشکلی  این  در 
به طول  فردا  تا  سراسری  شبکه  به  آن  برق 
منطقه  این  آب  اتصال  برای  همچنین  انجامد 
شهرستان  فاضالب  و  آب  شرکت  نیروهای  نیز 
در منطقه هم اکنون درحال انجام کار هستند.

شهرستان  زده  سیل  مناطق  دیگر  درباره  وی 
بیان کرد: روستای »پشتوئیه« برق  نیز  کرمان 
دارای  روستاهای  سایر  با  همراه  که  نداشت 
مشکل در این منطقه با ژنراتور برق آنها تامین 
شده است، ضمن آنکه تمامی راه های روستایی 
 ۲۴ های  بارش  از  متاثر  که  کرمان  شهرستان 
ساعت گذشته بودند، هم اکنون باز و تردد در 

آنها جریان دارد.
این  به  وارده  برآورد خسارات  آخرین  از  بابایی 
در  کرد:  عنوان  و  آورد  میان  به  سخن  مناطق 
 8۰۰ به  که  است  شده  گزارش  اولیه  برآورد 
بین  شهرستان  باغی  و  زراعی  اراضی  از  هکتار 
۲۰ تا 8۰ درصد خسارت وارد شده ضمن آنکه 
درصد،   1۰۰ تا   ۴۰ بین  قنات  رشته   ۲۲ به 

کانال  کیلومتر   ۶۰ پمپ،  موتور  چاه  حلقه   9
وارد  خسارت  درصد   1۰۰ تا   3۰ بین  آبیاری 
نیز  دام سنگین  و 11  دام سبک  و 1۲۰  شده 

تلف شده اند.
واحدهای  به  وارده  خسارت  زمینه  در  وی 
کرمان  شهرستان  زده  سیل  مناطق  مسکونی 
نیز به ایسنا گفت: کارشناسان بنیاد مسکن در 
منازل مسکونی  به  وارده  برآورد خسارات  حال 
این مناطق هستند که تا این لحظه به ۷۵ واحد 

خوشبختانه  اما  شده  وارد  خسارت  مسکونی 
میزان این خسارت ها خیلی جدی نبوده است.

روستای  وضعیت  درباره  کرمان  فرماندار 
روستای  اهالی  کرد:  بیان  نیز  تکاب  امیرآباد 
امیرآباد تکاب به دلیل ورود آب و گل و الی به 
اضطرای  اسکان  گذشته  مسکونی، شب  منازل 
داده شدند ضمن آنکه در روستای »جهر« نیز 
شده  توزیع  اضطراری  اسکان  جهت  چادر   83

است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: فعال تصمیمی مبنی بر 
مطب  بقیه  اما  نداریم  را  خصوصی  دندانپزشکی  های  مطب  بازگشایی 
ها، می توانند با رعایت شرایط استاندارد، از ابتدای این هفته بازگشایی 

شوند.
درباره  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در  شفیعی«  »مهدی  دکتر 
اوایل  از  تقریبا  گفت:  کرمان  استان  در  کرونا  ویروس  شیوع  وضعیت 
این هفته، در دانشگاه های علوم پزشکی رفسنجان، سیرجان و جیرفت 
هم  دانشگاه ها  این  و  شده  اندازی  راه  کرونا  تشخیصی  آزمایشگاه های 
اکنون این توانمندی را پیدا کرده اند که بتوانند نمونه های خود را در 

کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهند.
مورد محتمل  تاکنون، ۲۰۰1  اسفندماه سال 98  از  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  اظهار  ایم  داشته  کرمان  استان  در سطح  کرونا  ویروس  به  مبتال 
ابتال به  با تشخیص احتمالی  این تعداد، 1۵۶۰ نفر مراجعه سرپایی  از 
کووید 19 در سطح استان داشتیم که در همین راستا نیز از آنها تست 
های تشخیصی گرفته شده که تاکنون 3۷۲1 مورد تست از آغاز اپیدمی 
تاکنون از بیماران سرپایی و بستری در استان کرمان گرفته شده است.

مردم عالئم بیماری کرونا را جدی بگیرند
مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
با تاکید بر اینکه مردم باید عالئم بیماری کرونا را جدی بگیرند افزود: 
انتظار داریم مردم در روزهای اولیه که دارای عالئم خفیف این بیماری 
هستند، بالفاصله این عالئم را در سامانه سالمت ثبت و یا به مراکز 1۶ 
ساعته درمانی مراجعه کنند، که این امر کمک خواهد کرد تا با ایزوله 
کردن مناسب بتوان زنجیره انتقال ویروس را در خانه و به تبع آن در 
محیط کار و سطح جامعه قطع کرد و اگر مردم این موضوع را رعایت 
کنند، دیگر نگرانی درباره ازدیاد بیماران کرونایی و افزایش مبتالیان به 

صورت ناگهانی در جامعه نخواهیم بود.
شفیعی درباره وضعیت فعالیت مطب های دندانپزشکی گفت: در ستاد 
کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره فعالیت مراکز تشخیصی و 
درمانی خصوصی و دولتی که تاکنون تعطیل بوده اند، تصمیماتی گرفته 
شده که در این راستا مقرر شده است مطب های دندانپزشکی خصوصی 
به دلیل آنکه در این واحدها از دستگاه های با فشار آب و هوا استفاده 
تا  زیاد است،  این مطب ها  ماندگاری ویروس در فضای  امکان  و  شده 
شبانه  دندانپزشکی  های  کلینیک  تنها  و  باشند  تعطیل  ثانونی  اطالع 
کارهای  پزشکی  علوم  دانشگاه  زیرمجموعه  هایی  کلینیک  یا  و  روزی 

اورژانسی دندان را انجام دهند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر اینکه فعال تصمیمی 
اظهار  نداریم  را  دندانپزشکی خصوصی  های  مطب  بازگشایی  بر  مبنی 
کرد: بقیه مطب های پزشکی، می توانند با رعایت شرایط استاندارد، از 
ابتدای این هفته بازگشایی شوند که در این راستا مقرر شده است مانند 
سایر صنوف، بحث نظارت بر عملکرد مطب های پزشکی توسط همکاران 
ها  مجتمع  از  مرتب  به صورت  و  گرفته  پزشکی صورت  علوم  دانشگاه 

مسایل  رعایت  بحث  تا  گرفته  صورت  بازدید  پزشکی  های  کلینیک  و 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی صورت گرفته باشد.

فیزیکی  گذاری  فاصله  و  بهداشتی  شرایط  تمام  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مطرح شده برای صنوف، در کلینیک ها و مجتمع های پزشکی نیز باید 
رعایت شود اظهار کرد: پزشکان برای بازگشایی مطب های خود نیاز به 
ثبت نام اولیه و دریافت کد مجوز بازگشایی از سامانه سالمت را ندارند.

تهیه پروتکل های بهداشتی برای بازگشایی دانشگاه ها
مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
در بخش دیگری از صحبت های خود در رابطه با بازگشایی و فعالیت 
نیز  ناپیوسته  دکترای  و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  دانشجویان  حضوری 
گفت: چون تعداد دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی کم است، مقرر 
شده که اگر امکانات برگزاری کالس ها با رعایت فاصله گذاری فیزیکی 
و اجتماعی بین دانشجویان وجود داشته باشد، از ابتدای اردیبهشت ماه 

کالس های درس این مقاطع برگزار شود.
نیز  دانشگاهی  مقاطع  بقیه  درباره شروع مجدد کالس های درس  وی 
بر  دانشگاه  بازگشایی  رسمی  زمان  درباره  نهایی  گیری  تصمیم  گفت: 
عهده شورای ملی مبارزه با کرونا است اما در هفته گذشته، دانشگاه ها 
موظف شدند پروتکل های بازگشایی را تدوین کنند و اینکه هر دانشگاه 

با چه ظرفیتی می تواند فعال فعالیت خود را آغاز کند.
شفیعی افزود: در این پروتکل باید سقف برگزاری کالس های حضوری با 
رعایت فاصله گذاری فیزیکی مشخص و بقیه دانشجویان آن کالس درس 
به صورت مجازی در کالس حضور پیدا کنند که قرار است هر دانشگاهی 
این پروتکل را آماده و براساس آن و با مصوبه ستاد ملی، کالس های 
شرایط  باید  ها  دانشگاه  راستا  همین  در  که  کند  آغاز  مجددا  را  درس 
آمادگی الزم برای آغاز کالس های درس از روز یکشنبه را داشته باشند 

اما در مجموع تصمیم نهایی بر عهده ستاد ملی مقابله با کرونا است.
وی درباره لزوم استفاده از ماسک گفت: در بحث اپیدمی ها، مدیریت گام 
به گام یک اصل است. در گام دوم مبارزه با کرونا در کشور، قرار است 
صنوف به صورت پلکانی باز شوند اما بحث فاصله گذاری فیزیکی و عدم 
ایجاد ازدحام در واحدهای صنفی و یا ادارات و دستگاه ها، همچنان جزء 

الزاماتی است که باید کارفرمایان رعایت کنند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر اینکه در یک اپیدمی، 
حدس زدن زمان پایان آن اپیدمی ممکن است ماه ها طول بکشد تصریح 
و  فردی  بهداشت  مسایل  رعایت  های  بحث  همچنان  باید  مردم  کرد: 
فاصله گذاری های اجتماعی و فیزیکی را رعایت کنند و مراقب دست ها 

و مخاط بینی و دهان خود باشند.
در تاکسی ها، اتوبوس ها و مکان های پرازدحام و بسته از ماسک 

استفاده کنید
شفیعی افزود: توصیه می شود در وهله اول مردم از حضور در مکان های 
پرازدحام خودداری کنند اما اگر مجبور هستند به دالیلی از منزل بیرون 
از ماسک  پرازدحام و بسته  اتوبوس ها و مکان های  تاکسی ها،  آیند در 

استفاده بکنند )هنگام استفاده از ماسک باید دست ها تمیز باشد( اما 
در ماشین های شخصی و هنگام پیاده روی نیازی به استفاده از ماسک 

نیست.
مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
با تاکید بر اینکه ایپدمی کرونا تمام نشده و وضعیت کنترل کرونا پایان 
با  گام  به  گام  برخورد  مرحله  در  اکنون  هم  کرد:  اظهار  نیست،  یافته 
این اپیدمی هستیم. در گام اول و با توجه به دوره کمون این بیماری، 
فشارها افزایش پیدا کرده بود و بحث های فاصله گذاری اجتماعی مطرح 
شده بود تا بتوانیم به مرحله ثبات زنجیره انتقال ویروس در کانون های 

پرخطر برسیم.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت به آرامی به حال قبل بر خواهد گشت اظهار 
کرد: مردم باید توجه داشته باشند که به هیچ عنوان دولت موضوع را رها 
نکرده است. همانطور که شاهد هستید هم اکنون صنوف پر خطر بسته 
می باشند که خود نشان می دهد هنوز اپیدمی به پایان نرسیده است و 

در بحث مدیریت گام به گام اپیدمی هستیم.
در گام دوم مقابله با کرونا، مشارکت مردم بسیار موثر خواهد کرد
های  پایانی صحبت  بخش  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
خود در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره برخی باورهای غلط مبنی 
بر تاثیر استفاده از مشروبات الکلی و یا موادمخدر در جلوگیری از ابتال 
به ویروس کرونا اظهار کرد: الکل های ۶۰ یا ۷۰ درصد، به عنوان مواد 
گندزدا زمانی اثر گذار خواهند بود که مستقیم با عامل ویروس برخورد 

کند.
شفیعی درباره نحوه عملکرد الکل با ویروس کرونا گفت: ویروس کرونا 
 ۷۰ یا   ۶۰ الکل  که  هنگامی  است.  چربی  حاوی  بیرونی  غشای  دارای 
درصد به غشای بیرونی آن برخورد می کند، این غشای چربی را شکافته 
و وارد بدنه ویروس شده و آب داخل آن را جذب می کند که سبب از 
بین بردن ویروس خواهد شد بنابراین در استفاده از الکل بر روی سطوح، 

باید زمان دهیم تا الکل بتواند این کار را انجام دهد.
مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
بار دیگر با تاکید بر اینکه الکل های با درصدهای ۶۰ یا ۷۰ برای کشتن 
دارای  الکلی  از مشروبات  افزود: هیچ یک  باشند  موثر می  ویروس  این 
این ویروس کارساز  بنابراین در مقابله  نیستند  الکل  از  چنین درصدی 
نخواهند بود ضمن آنکه باید به این نکته نیز توجه داشت که نوشیدنی 
های الکلی ابتدا وارد دستگاه گوارش شده و الکل آن از دستگاه گوارش 
وارد کبد می شود و در آنجا تجزیه شده و متابولیک آزاد می کند که 

هیچ تاثیری در مقابله با ویروس کرونا نخواهد داشت.
وی در پایان با تاکید بر اینکه در گام دوم مقابله با کرونا، مشارکت مردم 
بتوانیم  اگر  اظهار کرد:  موثر خواهد کرد  بسیار  بیماری  این  در کنترل 
ابتدا قطع کنیم، خواهیم توانست به  از  انتقال ویروس کرونا را  زنجیره 
آرامی ویروس را از سطح جامعه حذف و در نهایت کنترل کنیم بنابراین 

نیازمند مداخله هوشمندانه مردم در شرایط کنونی هستیم.

تشریح آخرین وضعیت مناطق سیل زده کرمان از زبان فرماندار:

از تلف شدن ۱۲۰ دام سبک تا خسارت به واحدهای مسکونی

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پایان هر اپیدمی ماه ها زمان خواهد برد

بنیاد  برنامه های  و  به طرح ها  اشاره  با  استاندار کرمان 
اشتغال  حوزه  در  را  موثری  اقدامات  گفت:  مستضعفان 
محروم  روستاهای  و  قلعه گنج  شهرستان  در  خانواده ها 
این منطقه شاهد هستیم و طرح های این بنیاد و بنیاد 

علوی در قلعه گنج ادامه می یابد.
دیداِر  در  فدائی  محمدجواد  ایرنا  شنبه  روز  گزارش  به 
مدیرعامل بنیاد علوی در محل استانداری کرمان با اشاره 
به طرح ها و برنامه های بنیاد مستضعفان به عنوان معین 
اقدامات  افزود:  قلعه گنج  شهرستان  مقاومتی  اقتصاد 
شهرستان  در  خانواده ها  اشتغال  حوزه  در  را  موثری 
قلعه گنج و روستاهای محروم این منطقه شاهد هستیم.

وی اظهار کرد: طرح های پرورش دام سبک، راه اندازی 
کارخانه آهک، تولید آبمیوه و روغن کنجد و شکل گیری 
صندوق های خرد از مزایایی است که در منطقه محروم 
جنوب استان کرمان به وجود آمده و باید تداوم فعالیت 

داشته باشد.
استاندار کرمان بیان کرد: با هم افزایی و همفکری بنیاد 
دنبال  خوبی  به  می توانند  پیشنهادی  طرح های  علوی، 

معظم  رهبر  تاکید  مورد  که  مدنظر  اهداف  به  و  شود 
محرومیت ها  رفع  و  شناسایی  امر  در  اسالمی  انقالب 

است، دست یابیم. 
مدیرعامل بنیاد علوی نیز گزارشی از عملکرد و اقدامات 
بنیاد علوی در استان کرمان ارائه کرد و افزود: هدف ما 
این است که هم افزایی در خصوص پروژه های در دست 
با  ویژه  به  منطقه  مردم  به  و کمکی  گیرد  اجرا صورت 

توجه به وضعیت فعلی معیشتی ناشی از کرونا شود.
و  مواسات  بزرگ  رزمایش  اجرای  به  منصوری  محسن 
انقالب  رهبر  دستور  حسب  مومنانه،  کمک  و  همدلی 
هماهنگی  با  است  این  بر  تالش  افزود:  و  کرد  اشاره 
استانداری در راستای تسریع پروژه های در دست اقدام 
جنوب استان کرمان قدم برداشته شود و اقدامات بنیاد 
قلعه گنج  شهرستان  همان  یا  هدف  منطقه  در  علوی 

سرعت گیرد. 
علوی  بنیاد  مدیرعامل  و  کرمان  استاندار  نشست  در 
عنوان شد، تسهیالت 1۵ میلیارد تومانی از طریق بانک 
سینا و صندوق کمیته امداد امام خمینی )ره( در اختیار 
اقشار کم برخوردار و خانواده های ضعیف و افرادی که در 
موضوع بیماری کرونا با مشکل معیشتی مواجه شده اند، 

قرار گیرد. 
از  شده  فراهم  معیشتی  بسته  هزار   ۲۰ همچنین 
رزمایش »مواسات و همدلی« از طریق کمیته امداد و با 
هماهنگی استانداری و سایر دستگاه ها در استان کرمان 

توزیع می شود.  
کمک بالعوض حمایتی نیز تا سقف پنج میلیارد تومان 
بر  تاکید  با  که  می گیرد  قرار  کرمان  استان  اختیار  در 

شهرستان های محروم جنوب کرمان توزیع شود.

استاندار کرمان:

طرح های حمایتی بنیاد مستضعفان در مناطق محروم کرمان ادامه می یابد

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب مغازه پالک 3 فرعی از ۴۲81 اصلی واقع در بخش ۲ کرمان به 
مساحت ۲۲/3 مترمربع به آدرس کرمان خیابان سرباز بین کوچه ۲8 و 3۰ مورد تقاضای 
آقای اصغر صابرماهانی می باشد تاکنون تحدید حدود نشده و نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره 
ذیل ماده 1۵ قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مالک به شماره ۶۴3- 99/1/۲۷ 
بدین وسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  99/۲/۲۴ 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد 
که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات 
تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته 
تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  از  پس  روز   3۰ مدت  ظرف  حداکثر  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق  باشد 
اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند 
تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه 
اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود. تاریخ انتشار: 99/1/31
3 م/الف

محمود مهدی زاده – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !
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گزارش »کرمان امروز« ازهشداری دائمی برای مدارس تخریبی استان که هر روز به فاجعه نزدیک تر می شوند:

در انتظار فروریختن سقف ها نباشیم

اشاره:
در کشوری که از 43 نوع بالی طبیعی، مستعد رخ دادن 33 
بالی طبیعی است و سیل و زلزله جزو اخبار روزانه و عادی 
محسوب می شود مقاوم سازی بناها به ویژه بناهای عمومی 
مانند مدارس که هر روز میزبان آینده سازان این کشور است، 

یکی از مهم ترین اقدامات پیشگیرانه محسوب می شود.
در حالی که سرانه استاندارد در فضای آموزشی مدارس برای 
هر  برای  فضا  این  باشد  مربع   متر   5/8 باید  آموز  دانش  هر 
دانش آموز ایرانی کمتر از 5/5 متر مربع محاسبه می شود. از 
این مقدارهم به گفته وزیر آموزش و پرورش یک سوم نیازمند 
دانش  برای  را  کافی  امنیت  و  است  سازی  مقاوم  و  بازسازی 
آموزان فراهم نمی کند. افزون بر این که به دلیل کمبود شدید 
فضای آموزشی در بسیاری از مناطق کشور، 10 درصد مدارس 

دو نوبته اداره می شوند.
نبود بودجه بهانه همیشگی

یکی از بهانه هایی که مسئوالن سازمان نوسازی مدارس برای 
رسیدگی به مدارس فرسوده – که نیاز به تخریب یا بازسازی 
دلیل  به  اخیر  های  سال  در  که  است  این  آورند  می  دارند- 
مشکالت اقتصادی دولت، بودجه کافی به سازمان مدارس تعلق 
و  تخریب  سرعت  کاهش  باعث  موضوع  همین  و  گیرد  نمی 

نوسازی این مدارس شده است.
مدارس تخریبی کرمان

اساسی  از معضالت  یکی  تخریبی  و  ناایمن  آموزشی  فضای 
در سیستم آموزشی استان کرمان است که رسیدگی به اوضاع 
این مدارس نیازمند توجه و نگاه ویژه مسئوالن در سطح کشور 

است. گر چه در چند سال گذشته مسئوالن اقدام به بازسازی 
و نوسازی حجم زیادی از مدارس فرسوده کرده اند اما میزان 
مدارس فرسوده در استان ظاهرا از سهم نسبتا باالیی برخوردار 

است.
در این زمینه مدیر کل نوسازی مدارس استان می گوید؛حدود 

الزم  استحکام  فاقد  درس  کالس   6200 با  مدرسه   1335
هستند.

 300 حاضر  حال  در  افزاید:  می  نژاد  واعظی  محمد  سید 
مدرسه   4۷ و   بلوکی  درس  کالس   1544 شامل  مدرسه 
شامل 108 کالس درس سنگی در استان وجود دارد که فاقد 

استحکام هستند که برای بازسازی و نوسازی آنها به ۷500 
میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم و همچنین ۹88 مدرسه شامل 
4500 کالس درس با  مصالح بنایی داریم که در اولویت های 

بعدی ما برای نوسازی قرار دارند.
مدیر کل نوسازی مدارس استان درباره بودجه اختصاص داده 
شده  به این اداره کل می گوید: در سال ۹8 در سطح ملی 
1580 میلیارد ریال و در سطح استانی 220 میلیارد ریال به 
اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان اعتبار اختصاص داده 
شده که در این راستا اجرای 216 پروژه شامل 1140 کالس 
تا  این تعداد  از  با زیربنای 125 هزار مترمربع آغاز که  درس 
پایان سال گذشته 328 کالس درس به بهره برداری و تحویل 

آموزش و پرورش استان شد.
خیرین مدرسه ساز

هر جا که صحبت از نوسازی و بازسازی مدارس آمده است، 
مسئوالن بر مشارکت مردم تاکید کرده اند. البته کارشناسان در 
این زمینه انتقاد دارند و می گویند ورود بی شمار مردم به امر 
مدرسه سازی باعث کاهش مسئولیت پذیری دولت شده است!

کرونا  بیماری  و  هستیم  تحصیلی  سال  اواخر  در  که  اکنون 
هم حضور دانش آموزان را در مدارس منتفی کرده است اما با 
این وجود کمبود فضای آموزشی بر سر دانش آموزان مدارس 
روستاهای دور افتاده و محروم کرمان سایه افکنده و آنان را  با 
مشکالت متعددی همچون نبود امکانات آموزشی و یا فرسودگی 
نخواهی  رو خواهی  این  از  است.  کرده  مواجه  آموزشی  فضای 

فضاهای فرسوده آموزشی کرمان کمک خیرین را می طلبد.
سخن آخر

یادمان باشد مدرسه خانه دوم فرزندان محسوب می شود که 
باید دانش آموزان بدون دغدغه در آن درس بخوانند و در کنار 
باشند  داشته  اینکه دغدغه خاطری  بدون  ها هم  آن خانواده 
فرزندان شان را برای کسب علم و دانش به مدرسه بفرستند 
پس تا قبل از اینکه دیر شود وسقفی فروبریزد باید چاره ای 

اندیشید.

   فضای آموزشی ناایمن و تخریبی یکی از معضالت اساسی در سیستم آموزشی استان 
نیازمند توجه و نگاه ویژه مسئوالن  کرمان است که رسیدگی به اوضاع این مدارس 
می باشد. گرچه در چند سال گذشته مسئوالن اقدام به بازسازی و نوسازی بسیاری از 
مدارس فرسوده کرده اند، اما میزان مدارس فرسوده در استان ظاهرا از سهم نسبتا 
باالیی برخوردار است چراکه وجود 1335 مدرسه تخریبی در استان می تواند خبر از یک 
واقعه نامبارک بدهد که اگر مسئوالن استانی توجه جدی به آن نداشته باشند در آینده و 

در یک لحظه بحرانی می تواند به یک فاجعه ملی و غیرقابل جبران تبدیل شود و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

اتاق مبتالیان به کرونا را چگونه نظافت کنیم؟
تمیز کردن سطوح به وضوح کثیف و به دنبال آن 
از  پیشگیری  برای  اقدامات  بهترین  کردن  عفونی  ضد 
راهنما  این  بیمارستان هاست.  و  خانواده ها  در  کرونا 
حاوی توصیه هایی برای تمیز و ضد عفونی کردن محیط 
نگهداری بیمار مبتال و یا مشکوک به کرونا در منازل و 

بیمارستان هاست.
با گسترش ویروس کرونا به رغم توصیه های زیادی که 
برای در امان ماندن از شر این ویروس منحوس از سوی 
از  مسئوالن و کادر درمانی کشور مطرح شد، بسیاری 
تعداد  اگرچه  شدند.  مبتال   1۹ کووید  به  هموطنانمان 
زیادی از آنها مجبور به بستری در بیمارستان ها شدند 
اما تعداد بیمارانی هم که به توصیه پزشک معالجشان، 
ماندن در خانه راه مناسب درمانشان بود، نیز کم نبود.

از  دسته  این  دغدغه های  از  یکی  است  ممکن  حال 
اتاق بیمار  مبتالیان و اعضای خانوادشان نحوه نظافت 
باشد تا به گونه ای انجام شود که احتمال انتقال ویروس 
به  مختلف،  سطوح  روی  آن  ماندن  زنده  به  توجه  با 
مفیدی  توصیه های  ذیل  مطلب  برسد.  ممکن  حداقل 
به کرونا تشریح  بیماران مبتال  اتاق  نظافت  برای نحوه 

کرده است که با هم میخوانیم:
با  و  فرد  به  فرد  از   1۹-COVID ویروس  گسترش 
تماس نزدیک تقریبا در کمتر از 2 متر( اتفاق می افتد. 
انتقال coronavirus بیشتر از طریق قطرات تنفسی 
اتفاق می افتد. کروناویروس ممکن است برای ساعت ها 
تا روزها بر روی سطوح ساخته شده از مواد مختلف زنده 
به دنبال  بماند. تمیز کردن سطوح به وضوح کثیف و 
آن ضد عفونی کردن بهترین اقدامات برای پیشگیری از 
COVID-1۹ و سایر بیماری های تنفسی ویروسی در

حاوی  راهنما  این  است.  بیمارستان ها  و  خانواده ها 
توصیه هایی برای تمیز کردن و ضد عفونی کردن محیط 
 1۹-COVID نگهداری بیمار مبتال و یا مشکوک به

در منزل و بیمارستان است.
نظافت )تمیز کردن( به پاک کردن میکروب ها، خاک 
کردن،  تمیز  با  دارد.  اشاره  سطوح  از  ناخالصی ها  و 
میکروب ها را از بین نمی رود، اما با پاک کردن آنها از 
سطوح، تعداد آنها و خطر انتشار عفونت کاهش می یابد. 
برای  شیمیایی  مواد  از  استفاده  به  کردن  عفونی  ضد 
اشاره  سطوح  روی  از  میکروب  )کشتن(  بردن  بین  از 
دارد. این فرآیند لزوما سطوح کثیف را تمیز نمی کند یا 
میکروب ها را پاک نمی کند، بلکه با کشتن میکروب های 
روی یک سطح پس از تمیز کردن، می تواند خطر انتشار 

عفونت را بیشتر کاهش دهد.
ضد  و  کردن  )تمیز  نظافت  برای  عمومی  توصیه های 
عفونی کردن محیط نگهداری بیمار مبتال و یا مشکوک 

به COVID-1۹ در منزل
سطوح مناطق مشترک خانه که زیاد لمس می شود را 
روزانه تمیز و ضد عفونی کنید )به عنوان مثال میزها، 
صندلی های دارای پشتی سخت، دستگیره کابینت ها و 
درها، کلیدهای برق، ریموت کنترل ها، توالت و سینک 

روشویی، سینک ظرفشویی(.
در مورد اتاق خواب و حمام اختصاص داده شده برای 
با  ضروری  غیر  تماس  از  جلوگیری  برای  بیمار،  فرد 
فرد بیمار، تعداد دفعات تمیز کردن را به حداقل و در 
واضح  آلودگی  هنگام  در  مثال،  عنوان  )به  حدضرورت 

سطح و اشیا( برسانید.
تا آنجا که ممکن است، بیمار باید در یک اتاق جداگانه 

و به دور از افراد دیگر خانه بماند.
نظافت  وسایل  می تواند  بیمار،  از  کننده  مراقبت  فرد 
جداگانه برای اتاق و حمام بیمار فراهم کند، مگر اینکه 
که  دیگری  شخص  یا  کودک  با  بیمار  حمام  و  اتاق 
مشترک  نیست  مناسب  برایش  وسایل  آن  از  استفاده 
کاغذی،  حوله های  دستمال،  شامل  وسایل  این  باشد. 

پاک کننده ها و ضد عفونی کننده ها است.
اگر برای بیمار یک حمام جداگانه در دسترس نباشد، 
توسط  بیمار،  توسط  استفاده  بار  هر  از  بعد  باید  حمام 

مراقب تمیز و ضد عفونی شود.
چگونه سطوح را تمیز و ضدعفونی کنید:

سطوح،  کردن  عفونی  ضد  و  کردن  تمیز  هنگام 
باید  را  دستکش ها  بپوشید.  مصرف  یکبار  دستکش 
استفاده  در صورت  ریخت.  دور  تمیز کردن  هر  از  بعد 
برای  باید  را  آنها   ، مجدد  استفاده  قابل  دستکش  از 
 1۹-COVID سطوح  عفونی  ضد  و  کردن  تمیز 
اختصاص داد و نباید از آنها برای اهداف دیگر استفاده 
از  کردن  عفونی  ضد  و  کردن  تمیز  هنگام  در  شود. 
که  شوینده  مواد  سازنده  شرکت های  دستورالعمل های 
معموال در پشت ظرف محصول هست، استفاده کنید. 
دست ها را بالفاصله پس از برداشتن دستکش 20 ثانیه 

به طور صحیح با آب و صابون شستشو دهید.
اگر سطوح به وضوح کثیف هستند، باید قبل از ضد 
عفونی کردن، آنها را با استفاده از مواد شوینده یا صابون 

و آب تمیز کنید.
برای ضدعفونی کردن، محلول های سفید کننده رقیق 
شده خانگی و یا محلول های الکلی با حداقل %۷0 الکل 

مؤثر هستند.
مناسب  خانگی  کننده  سفید  محلول های  از  می توان 
کرد.  استفاده  شده  رقیق  صورت  به  سطوح،  برای 

و  استفاده  برای  را  سازنده  شرکت های  دستورالعمل 
تهویه مناسب دنبال کنید.

کاال  انقضا  تاریخ  از  شوید  مطمئن  تا  کنید  بررسی 
نگذشته باشد. هرگز سفید کننده خانگی را با آمونیاک 
یا هیچ ماده پاک کننده دیگری مخلوط نکنید. سفید 
کننده خانگی رقیق شده دارای تاریخ مصرف، در برابر 

کرونا ویروس ها مؤثر است.
تهیه محلول سفید کننده:

در  کننده  سفید  لیوان(   3  /  1( غذاخوری  قاشق   5
کننده  سفید  چایخوری  قاشق   4 یا  آب  لیتر   4 تقریبا 

در 4 لیوان آب.
برای سطوح نرم مانند موکت، فرش و پارچه، آلودگی 
کننده های  پاک  با  وجود،  صورت  در  را  مشاهده  قابل 
مناسب مخصوص این سطوح تمیز کنید. سپس، مطابق 
دستورالعمل شرکت سازنده، شستشو را توسط ماشین 
لباسشویی در حد مناسب انجام دهید. در صورت امکان، 
موارد را با استفاده از گرمترین تنظیمات مناسب برای 

آنها، شستشو دهید. سپس آنها را کامال خشک کنید.
ضد  و  کردن  )تمیز  نظافت  برای  عمومی  توصیه های 
عفونی کردن محیط نگهداری بیمار مبتال و یا مشکوک 

به CoVID-1۹ در بیمارستان

اتاق  نقاط  ترین  آلوده  که  می دهد  نشان  مطالعات 
بیمار بستری در بیمارستان، میز تخت بیمار، تمام طول 
لبه محافظ تخت، کمد لباس، صندلی همراه، کلیدهای 
برق، دستگیره درب سرویس بهداشتی، لبه خارجی و 
کل فضای داخل روشویی، کاسه توالت، کفپوش اتاق، 
و  اتاق  شیشه ای  درب  داخلی  طرف  شیشه ای،  پنجره 

هواکش است.
پاکسازی نهایی اتاق بیمار 

پاکسازی نهایی یک روش تمیز کردن کامل و پیشرفته 
است که طی آن، پس از انتقال و یا ترخیص بیمار مبتال 
ضد  بیمار  نگهداری  محل  واگیردار  عفونی  بیماری  به 

عفونی می شود.
هم ضد  و  کامل  کردن  تمیز  به  هم  نهایی  پاکسازی 
واضح  آلودگی های  ابتدا  یعنی  دارد.  نیاز  کردن  عفونی 
را با مواد شوینده مناسب سطوح و طبق دستورالعمل 
شرکت سازنده تمیز کنید و سپس مرحله ضد عفونی 
کردن را طبق دستورالعمل استاندارد ضدعفونی کردن 
اتاق های بیمارستان با مواد ضدعفونی کننده مخصوص 
پایه کلر مانند هیپوکلریت سدیم  با  با محصوالت  یا  و 
انجام دهید. قبل از تمیز کردن اتاق، از خروج تجهیزات 
اتاق اطمینان  از  پزشکی و وسایل مورد استفاده بیمار 

حاصل کنید.
مراحل پاکسازی نهایی اتاق بیمار:

تجهیزات حفاظت فردی شامل ماسک جراحی، گان، 
)در  چشم  محافظ  کار،  مخصوص  ضخیم  دستکش 
صورت وجود خطر پاشیدن مواد آلی یا مواد شیمیایی(، 
چکمه یا کفش کار بسته را طبق دستورالعمل استاندارد 

بپوشید.
ملحفه ها و پوشش آلوده تخت را خارج کنید.

را  جانبی  لوازم  و  مبلمان   ، همه سطوح  غبار  و  گرد 
تمیز کنید و پنجره ها، قاب ها و پایه ها را تمیز کنید.

و  تخت  محافظ  لبه  خصوص  به  تخت  سطوح  تمام 
تشک را تمیز کنید.

کف زمین اتاق را پاک کنید.
دستورالعمل  طبق  را  فردی  حفاظت  تجهیزات 
استاندارد خارج کنید و دست ها را مطابق دستورالعمل 

شستشوی دست به طور صحیح بشویید.
همه تجهیزات نظافت را مطابق دستورالعمل استاندارد 
نظافت تجهیزات تمیز کرده و آن را به اتاق تمیز کننده 
طبق  را  زباله ها  و  برگردانید  آنها  نگهداری  محل  یا 
غیر  و  عفونی  زباله های  دفع  استاندارد  دستورالعمل 

عفونی دور بریزید و بهداشت دست را انجام دهید.
منبع: خبرگزاری تسنیم

قاعده زندگی
زندگی  های  قاعده  از  خواهم  می 
هیچ  تو که می رسم  به  اما  بزنم  حرف 
قاعده ای،  قاعده نمی ماند و تنها قانون 
جهان  که  محوری  تنها  تویی.  زندگی 

روی آن می چرخد تویی الاقل در دنیای من تو محور 
شیرین  شکفتنی  هیچ  تو  بی  هستی.  آرزوها  و  اتفاقات 
نیست بلکه فاجعه ها بی تو رخ می دهند. تو را که اینقدر 
خوب و ستودنی هستی تنها نمی گذارم و جایی نمی روم. 
برای گذشتن از  زندگی در سخت ترین روزهای خود 
مدار زمان به خنده های تو احتیاج دارد. نرفتن و ایستادن 
به وصله های زبان و حرف های شیرینت مدیون است. 
هر  که  هستی  برایم  زندگی  آهنگ  ترین  خواستنی  تو 
روز در خیالت به خیابان بزنم در پیاده رو راه بروم یا در 
گوشه ی اتاقم زندگی کنم و این شجاعت را داشته باشم 
که با داد و ستد با جهانی ناشناخته بپردازم. آری با تو از 
از جنگ  ای  زنجیره  دنیا  که  ترسید  نباید  هیچ هجومی 
هاست. با تو قرار است که روزهای برفی را دوام آورده 
تا به خانه ی خورشید برسم. در این جهان هر قاعده و 
قانونی را در تو ضرب کرده یا از چشم های تو می بینم 
و اینگونه قوانین من شخصی شده اند و برای بخشی از 
جهان قابل هضم نیستند. نمی خواهم نظم جهان را به هم 
بریزم اما حق دارم که به آرزوهای تو احترام بگذارم حق 
دارم که جهان را گاهی از چشم های تو نگاه کنم حتما 
دلیلی دارد که تو در مسیرم به آفتاب سنجاق شده ای با 
مهتاب نشسته ای و با شبتاب درخشیده ای حتما قاعده بر 
این است که تو از قاعده های زندگی ام باشی. زندگی 
را در نگاهت دوست دارم تا عطر شکوفه های گیالس 
بگیرد. به هر راهی که بروم باید از خانه ی تو بگذرد تا 
پاهایم خستگی را حس نکرده و دلم بی تاب نگردد من 
باید از خانه ی تو آغاز کنم خانه ای که در قلبم ساخته 
ای. با تو زنده ام پر از اشتیاقم قوانین را تو پیش پایم می 

گذاری و تخطی نخواهم کرد.
از خانه به شوق تو به دنیا زده ام 

از خواب و خزان تا دل فردا زده ام 
قانون منی هر چه بخواهی آنم 

بی لطف تو در فاصله ها پا زده ام

به قلم 
مهناز سعید 
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فرهنگ و ادب

نوشتاری درباره حسن انوشه؛ مترجم و فرهنگ نویس ایرانی؛  
در جست وجوی تاریخ ایران و زبان فارسی

نگاهی به سریال »نون خ۲«؛ به دور از هجو و شوخی های دم دستی

سرویس فرهنگی – تاریخی کرمان امروز

"زبان و ادبیات فارسی روزگاری بسیار گسترده بود و حوزه پهناوری را 
این زبان شعر می گفتند و کتاب  بالکان به  تا  از بنگال  در بر می گرفت. 
می نوشتند. این زبان روزگاری دومین زبان فرهنگی جهان اسالم بود و 
ایرانیان، ملت های همسایه نیز آثارشان را به فارسی می نوشتند. اما  جز 
امروزه دیگر آن گستردگی گذشته را ندارد و بیم آن می رود از آن چه 

اکنون هست نیز کوچکتر شود. "
فروردین  ایرانی که  انوشه، مترجم و فرهنگ نویس  این جمالت حسن 
برای  او  دغدغه  بیانگر  درگذشت،  تهران  در  سالگی   ۷۵ در  امسال  ماه 
حفظ میراث زبان و ادبیات فارسی، چه در ایران و چه در فرای مرز های 
بود  او عربی خوانده  بود.  به سرطان مبتال  انوشه  آقای  این کشور است. 
برای فهم و آشنایی  این دو زبان،  امکانات  از  اما  انگلیسی می دانست،  و 
زبان  به  من  تسلط  "دلیل  می برد:  بهره  فارسی  زبان  و  ایران  تاریخ  با 

]خارجی[، عالقه ای است که به تاریخ ایران دارم. "
 کودکی، تحصیل، معلمی و ترجمه

حسن انوشه در اسفند ۱۳۲۳ در یکی از روستا های بابل به دنیا آمد: 
" پدر و مادرم هر دو بی سواد بودند، اما یک ویژگی برجسته داشتند و 
آن هم این بود که، چون می دانستند بی سوادی، آن ها را گرفتار سختی و 
رنج فراوان کرده است، می خواستند که فرزندان شان حتما درس بخوانند 
و گرفتار همان مصائبی نشوند که خودشان سال های دراز با آن دست به 

گریبان بودند. "
پدر حسن انوشه، یک کارگر کشاورز بود و او همراه پدرش و برادرانش 
روی زمین کار می کرد. انوشه بعدا از این سختکوشی کار روی زمین، در 
فعالیت های ادبی اش در قالب پروژه های بزرگ بهره گرفت: "تصادفا اهل 
کتاب شدیم و از کشاورزی تا اندازه ای فاصله گرفتیم، اما ذهن من هنوز 

آن جا است. "
او داستان کتابخوان شدن خود به لطف یک زلزله در اوایل دهه ۱۳۴۰ 
می دانست: "در سال ۴۲ یا ۴۳ که در باغ زندگی می کردیم، اداره پست و 
تلگراف کنار باغ ما بود، آن سال زلزله آمد و رئیس این پست و تلگراف در 
باغ ما چادر زد، این ها خانواده کتاب خوانی بودند، من دیدم این ها چقدر 
کتاب می خوانند، من هم شروع به کتاب خواندن کردم، در آن دو، سه 
ماه استقرار آن ها در چادر، هرچه کتاب و مجله داشتند، همه را خواندم. 
مثال مجله های روشنگر، سپید و سیاه و بیش از همه داستان های دنباله دار 
ذبیح اهلل منصوری را به خاطر دارم... از آن زمان به بعد هیچ زمانی این کار 

از سر من نیفتاد... هر کجا می رفتم حتما باید یک کتابی دستم می بود، 
یعنی احساس می کردم اگر مردم من را بدون کتاب ببینند زشت است. "
حسن انوشه دوره های دبستان و دبیریستان را در بابل گذراند: "موقع 
دیپلم گرفتن، شاگرد اول استان مازندران شدم.« بعد، برای آموختن زبان 
و ادبیات عربی به تهران آمد و در دانشگاه تهران مشغول تحصیل شد: فکر 
کنم سال ۱۳۴۴ بود که من وارد دانشگاه تهران شدم و تا سال ۱۳۴۸ در 

دانشگاه تهران بودم، بعد از فارغ التحصیلی به سربازی رفتم. "
او درباره دوران سربازی نیز گفته است: "در پادگان تخت های خواب دو 
طبقه بودند. از قضای روزگار من و خرمشاهی هم قد بودیم و یک تخت 
دو طبقه داشتیم. این اتفاق را از بخت خوش خود می دانم چرا که زندگی 
من را زیر و رو کرد. او مرا به کامران فانی و سعید حمیدیان معرفی کرد. 
ما شب ها در بیرون آسایشگاه می نشستیم و از کتاب هایی که می خواندیم 

حرف می زدیم. "
دوران سربازی هم موجب دوستی های تازه شد و هم انگیزه ای برای او 
که خواندن زبان انگلیسی را جدی تر بگیرد: "شب و روزم تا پایان دوران 

سربازی به خواندن این زبان گذشت. "
در سال ۱۳۵۰، به استخدام آموزش و پرورش درآمد و تا وقوع انقالب 
ایران در مدارس شاهی )قائم شهر کنونی( و بابل تدریس می کرد. همزمان 
کار ترجمه را نیز شروع کرده بود و اولین ترجمه اش، ترجمه تاریخ کوتاهی 

از دریانوردی جهان بود که "گم شد" و انتشارش به سرانجام نرسید.
پس از آن کتاب "تاریخ غزنویان" نوشته کلیفوردادموند بازورث را ترجمه 
کرد که انتشارات امیرکبیر آن را در سال ۱۳۵۵ منتشر کرد: "وقتی آقای 
فانی و جناب خرمشاهی برای ویراستاری به موسسه انتشارات امیرکبیر 
پیوستند، ترجمه تاریخ غزنویان را به من پیشنهاد کردند و من هم آن را 

به والیت بردم و ترجمه کردم. "
این، آغاز راهی طوالنی در زمینه ترجمه آثار تاریخی مربوط به ایران بود. 
او سپس به سراغ ترجمه یکی از جلد های تاریخ ایران کمبریج رفت که 
در سال ۱۳۶۳ در انتشارات امیرکبیر به چاپ رسید. همان سال، ترجمه 
"ایران و تمدن ایرانی" نوشته کلمان هوار، ایرانشناس فرانسوی )امیرکبیر( 
منتشر شد و بعدا نیز ترجمه "ایران در سپیده دم تاریخ" نوشته جورج 
گلن کمرون که درباره فرهنگ و تمدن ایالمی است در سال ۱۳۶۵ در 

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی انتشار یافت.
در اوایل دهه هفتاد به سراغ ترجمه جلد دیگری از تاریخ ایران کمبریج 
رفت و ترجمه یک جلد از تاریخ آفریقا، به سرپرستی مختار امبو را نیز در 

انتشارات علمی و فرهنگی منتشر کرد.

آذرتاش آذرنوش، مدیر بخش ادبیات عرب دائره المعارف بزرگ اسالمی 
درباره ترجمه های انوشه گفته است: "تاریخ ایران کمبریج منبع و مرجع 
اطمینانی که  بخواند، درست مثل  اطمینان  با  را  آن  انسان  باید  و  است 
انوشه به ما داد... او در کار ترجمه بسیار موفق بود و یکی از مدل های 

ترجمه ایران است. "
 فرهنگ نویسی، از دانشنامه های بزرگ تا فرهنگ های کوچک

عالوه بر ترجمه که حسن انوشه آن را به صورت فردی یا گروهی انجام 
می داد، فرهنگ نویسی یکی از حوزه های مورد عالقه و کار او بود.

انوشه از همان اوایل دهه شصت که دائره المعارف تشیع به راه افتاد، با 
این پروژه همکاری کرد و بیش از دو هزار مدخل برای آن نوشت. همچنین 
همراه با برخی دیگر از فرهنگ نویسان کتاب "فرهنگ زندگینامه ها" را در 

اواخر دهه شصت منتشر کرد.
پس از چند سال، تصمیم گرفت که فرهنگ نویسی را به صورت فردی 
نیز دنبال کند و با همکاری وزارت ارشاد، در سال ۱۳۷۲، دانشنامه ای را 

ویژه زبان و ادب فارسی راه اندازی کرد.
و  سرپرستی  کار  که  فارسی"  ادب  "دانشنامه  در  پژوهشگر  این 
سرویراستاری آن را برعهده داشت، همراه با همکارانش، به زبان فارسی 
در جغرافیای پیرامونی ایران پرداخت، از آناتولی و بالکان و جهان عرب، تا 

آسیای میانه و افغانستان و شبه قاره هند.

می داد:  توضیح  چنین  را  فرهنگ نویسی  در  خود  کار  شیوه  انوشه 
"مقاالت دانشنامه  ای باید کوتاه و پر خبر باشند... در مقاالت  دانشنامه  ای 
یا  جانبداری  از  باید  نوشت.  خواست  هرچه   و  کرد  رها  را  قلم  نمی  توان 
نکوهش  یا  ستایش  دانشنامه جای  کرد...  پرهیز  روز  از سیاست   تبعیت 

نیست. وظیفه دانشنامه اطالع رسانی است و بس. "
شدن  متخصص  برای  جایی  دانشنامه،  که  داشت  تاکید  او  حال  این  با 
به  همچنین  می دهد.  دست  به  "سرنخ ها"را  فقط  دانشنامه  بلکه  نیست، 
مشکالت فرهنگ نویسی به ویژه در شرایط کنونی ایران آگاه بود: "عواملی از 
قبیل شتاب در اتمام یک جلد و رسیدن به جلدی دیگر و رعایت وضع مالی 
دانشنامه که همیشه مساعد نیست و گه گاه پیش می آید که برای گرفتن 
بودجه تازه باید مجلدی از کتاب را به پایان برسانیم تا بتوانیم قراردادی تازه 
ببندیم، ناگزیرمان می کند پاره ای مقاالت را که می تواند کوتاهتر هم باشد 

به دانشنامه راه دهیم و توازنی را که به آن می اندیشیم رعایت نکنیم. "
زبان  به  دانشنامه ها  و  فرهنگ ها  نشدن  روزآمد  از  همچنین  انوشه 
داشت:  دولت ها  از سوی  بیشتری  انتظار کمک  و  می کرد  انتقاد  فارسی 
"دائره المعارف نویسی سنگی نیست که بتوان به آسانی بلندش کرد و اگر 

یاری دیگران نباشد، حتما بر پای کسی که بلندش می کند، می افتد. "
ویراستاری، گرچه کاری ناگسستنی از ترجمه و فرهنگ نویسی است، اما 
او به صورت جداگانه نیز به آن پرداخت. یکی از معروف ترین کار های او 

در این زمینه ویراستاری جلد نهم تاریخ ویل دورانت است.
همچنین از دیگر کار های مهم انوشه در دهه آخر عمرش، نگارش دو 
ناشنیده"  "فارسی  نام  به  افغانستان  فارسی  درباره  یکی  است،  فرهنگ 
شد:  تقدیر  شایسته  ایران  اسالمی  جمهوری  سال  کتاب  جوایز  در  که 
"افغانستان کشوری است که سابقه ادب فارسی در آنجا ای بسا بیش از 

ایران کنونی است. "
بابل  در  را  بنیادی  آن  خاطر  به  که  مازندران  درباره  فرهنگی  دیگری، 

تأسیس کرد، اما هنوز انتشار نیافته است.
حسن انوشه تا پایان عمر عالقه به زادگاهش را بیان می کرد: "من به 
آب  که  نداده ام. شکری  ترجیح  مازندران  به شکر  را  هیچ شکری  عمرم 
ساقه نیشکر و طبیعی است. مادرم پانصد مرغ، غاز و اردک داشت. همیشه 
یا  نگاه کن غاز ها تخم گذاشته اند  به دست من می داد و می گفت  سبد 
این خاطرات  با  بود. شاید  روز ها  زندگی من همان  روز های  بهترین  نه؟ 

می خواهم مردن را به تاخیر بیندازم. "
منبع: برترین ها

سرویس هنری کرمان امروز

 
در  شان  پیرایه  بی  قصه  و  تلویزیونی  سریالهای  برخی  تماشای  با 
گوش  و  چشم  و  روان  و  روح  نوعی  به  پایتخت،  از  دور  جغرافیایی 
از قیل و قال دنیا دمی آسوده می شود؛  یابد و  آسایشی درخور می 
مخاطبی که لوکیشن خاصی با میزانسن تکراری را در مدیوم تلویزیون 
خوش  سریال  دوم  فصل  کارها  این  جمله  از  است.  گر  نظاره  بار  هر 
خرده  از  خاصی  مدار  در  که  است  آقاخانی  سعید  خ«  »نون  ساخت 
پیرنگ های اصلی و فرعی تا اینجای کار می چرخد و توانسته تا حدود 

زیادی هم رضایت مخاطب عام و خاص تلویزیون را کسب کند.
این ادعا نه از سبک نظرسنجی های دم در خانه مردم رفتن به سبک  
از  شنیدن  بلکه  خیابانها،  در  گرفتن  گزارش  یا  و  »پایتخت«  سریال 
تلویزیون  در خود  هر چند  است.  تلویزیونی  کارهای  پیگیر   ِ دوستان 
نیز شهروند درجه یک و دو ، ظاهرا وجود دارد و برای برخی سریالها 
، سفره فراخ تری گشوده می شود و بالمآل تبلیغ بهتری؛ ولی با این 
حال در چند قسمت ابتدایی کار ، سعید آقاخانی با کارگردانی و امیر 
وفایی با نویسندگی قابل قبولشان نشان دادند که می توان هم طنزی 
بی آزار ساخت و هم قومیتی را به درستی به تصویر کشید. به حتم 
تا جایی  ولی  تهران هم خواهد رفت،  لوکیشن  و  فضا  این سریال در 
که در جغرافیای کرمانشاه و روستاهای آن حضور دارد به خوبی می 
توان از بازی های بازیگران محلی و کمتر شناخته شده آن نیز حظ 
برد. سیروس میمنت که پارتنر خوبی شده است تا اینجا برای سعید 

آقاخانی و سایر بازیگران که هر یک فراخور داستان ، اجازه هنر نمایی 
پیدا می کنند. اگر به کارنامه هنری آقاخانی نگریسته شود، به حتم می 
توان شاهد کارهای طنز و جدی این بازیگر کمتر قدر دیده شده سینما 

و تلویزیون ایران بود که در هر دو گونه کمدی و جدی، توان بازی و 
هنرنمایی دارد. همین کار آخرش در حوزه سینما و بازی قیصرگونه 
اش در »خون شد« مسعود کیمیایی، به خوبی این نگره را در مورد 

بازی ایشان نمایان میسازد. مخاطب و منتقد پیگیر سینما و تلویزیون 
آگاه است که کم پیش می آید بازیگری میمیک چهره اش این اجازه 
را بدهد که توانایی کار در دو حوزه طنز و کار غیر طنز را داشته باشد. 
چه که المحاله یکی بر دیگری مستولی می شود که نمونه های آن 
در سینما و تلویزیون مان فراوان است و بوده اند افرادی که خواستند 
واقع قدرت رهبری چهره  و در  انجام دهند، ولی مدیریت  کار جدی 
شان را نداشتند و به ناچار در ذهن تماشاگر با همان برنامه های طنز 
گونه و اجراهایشان در یادها ماندند که به حتم تعریض این نوشته را 

خوانندگان نکته سنج دریافت کرده اند.
شاید آقاخانی این سالها به اندازه برخی هم دوره هایش بر سر زبانها 
در  و  دارد  پیامدهایی هم  کار کردن، چنین  بی حاشیه  که  نبود چه 
مزد تالش شائبه  ولی  نداشت،  این سالها حضور  ثابت  دورهمی های 
اش را زمانی میگیرد که خنده هایی که بر لبان مخاطب می نشاند؛ 
ماندگاری اش چه بسا افزونتر و جاودانه تر است. بازیگر و کارگردانی 
که با تکیه بر جغرافیایی که شناخت از آن دارد، سریالی می سازد که 
تک تک پالن هایش کار شده است و میزانسن و دکوپاژی که انجام 
می دهد، همگی بومی و بر پایه خاص منطقه استوار است؛ بی آنکه به 
هجو بیفتد و شوخی های دم دستی کوچه و بازار از آن بیرون بزند. 
کافی است  به سکانس زیر کرسی و صبحانه خوردن و مزاح هایی که 
در آن شد نظر افکنیم )گرفتن لقمه  توسط داماد و هر بار موفق نشدن( 
و دیالوگ خوبی که نورالدین خانزاده به خواهر زاده اش  گفت که تو 
از مسیر دیگه ای برو؛ از این دست موقعیت های لحظه ای است که 
کمتر دیده شده. چیزی که شاید مانیفست بازیگری و کارگردانی خوِد 
آقاخانی باشد که از مسیر دیگری رفت طی این سالها و پیروز و سربلند 

بود، چون کوه های استوار کرمانشاهان و کردستان.

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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آشنایی با آثار کمترخوانده شده ی شهید مرتضی آوینی
سرویس فرهنگی کرمان امروز

 سیدمرتضی آوینی، زاده ۲۱ شهریور ۱۳۲۶ در شهرری 
لوکیشن های  بررسی  برای  پیش  سال   ۲7 که  او  است. 
قسمت های مستند شهری در آسمان راهی فکه شده بود 
و حین بازدید بر اثر برخورد با مین و اصابت ترکش های 

باقی مانده از جنگ ایران و عراق دیده از جهان فرو بست.
 اگرچه در مورد او و فعالیت های هنری اش کم گفته و 
نظرات  غالب  اوال  که  است  این  واقعیت  اما  نشده،  نوشته 
بابت،  این  از  و  است  عاطفی  بار  نوعی  حاوی  درباره اش 
اندیشه ها و طرز تلقی ها و باالخص دیدگاه های تئوریک او 
کمتر در کانون تحلیل قرار گرفته. غالب مردم نام آوینی 
را با مجموعه مستند »روایت فتح« و در مقام کارگردان و 
مستندسازی به یاد می آورند که نوآوری هایی در نوع نگاه 
و روایتش از مقوله جنگ دیده می شد. در حالی که این، 
همه آن چیزی نیست که می توان از نام نهاِد »سیدمرتضی 
آوینی« ایفاد کرد. کارنامه او حاوی فعالیتش در حوزه  های 
هنر  جهان  با  او  الفت  است.  مختلفی  هنری  و  فرهنگی 
و...  مقاله  داستان،  شعر،  می شود.  آغاز  کودکی  دوران  از 

می نویسد و در نقاشی طبع آزمایی می کند.
حاصل قلم او کتاب  های متعددی است که بعضی از آن ها 
اگر چه در حوزه های خود آثار مهمی محسوب می  شوند، اما 
آن طور که شأن آن ها می طلبید، مورد توجه قرار نگرفت. 
به عبارتی بیراه نیست اگر بگوییم آوینی فیلمساز بر آوینی 
مولف سایه افکنده است. در حالی که تالیفات او به جهت 

تعداد عناوین بیشتر از فیلم هایی است که ساخته.
از آثار تالیفی او می توان به کتاب هایی، چون »هر آنکه 
جز خود، آیینه جادو، توسعه و مبانی تمدن غرب، گنجینه 
آسمانی، یک تجربه ماندگار، فردایی دیگر، حلزون های خانه 

به دوش، رستاخیز جان، آغازی بر یک پایان، فتح خون، 
دوکوهه،  بگو،  سخن  من  با  انسان،  باطنی  حیات  و  امام 
انفطار  نور،  سرزمین  به  سفر  حیات،  نسیم  آسمان،  مرکز 
صورت« و نیز آثار منتشر شده دیگری اشاره کرد؛ در حالی 
که تعداد فیلم های او تنها ۱۰ عنوان را در بر می گیرد که 
از »شش روز در ترکمن صحرا، سیل خوزستان،  عبارتند 
هفت  بشاگرد،  در  جهاد  دکتر  با  حقیقت،  گزیده ها،  خان 
قصه از بلوچستان، با تیپ المهدی در محور رأس البیشه، 
و  فتح  روایت  است،  انتظار  در  کرب وبال  خدا!  شیرمردان 

شهری در آسمان«.
در اینجا بنا داریم مروری کنیم به تعدادی از کتاب هایی 
که از آوینی بر جای مانده و به باور این قلم کمتر از آنچه 

استحقاق شان بود دیده و مورد توجه قرار گرفته اند.
توسعه و مبانی تمدن غرب

واکاوی توسعه و افشای جعلیات تاریخی
کتاب هایی  جمله  از  غرب«  تمدن  مبانی  و  »توسعه   
است که آوینی را در آن در مقام تحلیلگری مسائل جهان 
مدرن و مبانی توسعه در این جهان می یابیم. او در مقدمه 
کتاب ابتدا خود مفهوم »توسعه« را در کانون تحلیل خود 
ما  »چرا  که  قرار  این  از  پرسشی  طرح  با  و  می دهد  قرار 
اواخر  ایران  نسبت  بر  کنیم؟« می کوشد  پیدا  توسعه  باید 
قرن بیستم با مفهوم مدرن توسعه تمرکز کند. آوینی در 
پاسخ های  غرب«  تمدن  مبانی  و  »توسعه  از  فصل هایی 

متداول به این پرسش اساسی را بررسی می کند.
اقتصاد  تا  پول  دیکتاتوری  »از  عناوین  با  فصل هایی  در 
صلواتی« و »و ما ادریک ما البانک؟« تعریض هایی به عالم 
و  اقتصاد  نسبت  به  تحلیلگر  یک  منظر  از  و  دارد  اقتصاد 
توسعه می پردازد. از دیگر جنبه های این کتاب می توان به 
موضوعیت داشتن مساله نظام و سیستم آموزشی و نقش 

مبانی  و  در »توسعه  آوینی  اشاره کرد.  توسعه  امر  در  آن 
تمدن غرب« همچنین آنچه را که در کتب تاریخ رسمی در 
باب توسعه و علل و عوامل آن آمده به نقد می کشد و بر آن 
است تا از نوشته شدن آن ها بر اساس اعتقادات غیرواقعی 

مورخان عصر جدید پرده بردارد.
دست نوشته های  حاصل  غرب«  تمدن  و  توسعه  »مبانی 
در  سازندگی  جهاد  مجالت  از  یکی  در  آوینی  شده  چاپ 
ارجاع  مختلفی  منابع  به  که  کتابی  است.   ۱۳۶۵ سال 
می دهد و حاوی محور های متعددی است که دغدغه ها و 
بخشی از باور های نویسنده در باب چگونگی توسعه یافتگی 

در جهان امروز را با خواننده در میان می گذارد.
آیینه جادو

نگاه تئوریک به سینما
 کتاب »آیینه جادو« عنوان مجموعه ای سه جلدی است 
که در آن نگاه تئوریک آوینی به سینما به خوبی مشهود 
است. به عبارتی این کتاب سه جلدی حاوی مبانی نظری 
جادو«  »آیینه  است.  سینما  عالم  در  آوینی  سیدمرتضی 
او  توسط  که  بوده  آوینی  مکتوب  درسگفتار های  حاصل 
فراهم  هنر  دانشگاهی  مجتمع  در  تدریس  ترم  یک  برای 
آمده بوده است و در مقام مدرس برای ماده اولیه مباحث 
کتاب، جزوه ای دانشگاهی بوده که برای یک ترم تدریس 
است.  شده  فراهم  وی  توسط  هنر  دانشگاهی  مجتمع  در 
در »آیینه جادو« مقاالت متعددی می خوانیم. مقاله »قاب 
تصویر و زبان سینما« به مساله نشانه شناسی می پردازد و 
قاب  همان  یا  دوربین  کادر  و  تصویر  نشانه شناسی  رابطه 

سینما را مطمح نظر دارد.
حاوی  جادو«  »آیینه  جلدی  سه  مجموعه  از  دوم  جلد 
 ۱۳7۲ تا   ۱۳۶۸ سال های  بین  آوینی  که  نقد هایی  همه 
بر فیلم های سینمایی نوشته. همچنین در این کتاب، سه 

او می خوانیم. کتابی که  قلم  به  مقاله سینمایی دیگر هم 
رسید.  چاپ  به  آوینی  شهادت  از  پس  سال  در  بار  اولین 
نقد هایی که در این کتاب می خوانیم عمدتا به فیلم هایی 
می پردازد که در جشنواره های نهم، دهم و یازدهم فجر به 
نمایش درآمدند و از نظر نویسنده آثار مهمی در سینمای 

ایران بودند.
جدای از اینها، دو مقاله هم در ابتدای کتاب با موضوع 
فیلم هایی می خوانیم که به موضوع جنگ می   پرداختند و 

در جشنواره هفتم فجر به نمایش در آمده بودند.
انفطار صورت

نظرگاه هایی در عالم هنر های تجسمی
و  فرهنگی  فعالیت  از  وجهی  شد،  گفته  که  همال طور   
کتاب  و  برمی گردد  تجسمی  هنر های  به  آوینی  هنری 
این  در  او  نظری  تکاپوی  باید حاصل  را  »انفطار صورت« 
حوزه دانست. شش مقاله در باب هنر های تجسمی در این 
کتاب گرد آمده است. کتاب حاوی یک نگاه تاویلی است 
که می توان سایه آن را بر مقاالت آن دید. مولف کتاب با 
نگاه تأویلی خود به گرافیک و مبانی، سیر تاریخی و ماهیت 

آن پرداخته است.
به  جمله  چند  قالب  در  می توان  که  کتاب  فراز های  از 
می کند  تصریح  آوینی  که  است  این  یکی  پرداخت  آن ها 
که هنر سفارش پذیر نیست و تلویحا بر جنبه جوششی و 
الهامی هنر تاکید می کند. این در حالی است که در ادامه 
بر ماهیت سفارشی گرافیک تاکید می کند. به عبارتی نگاه 
او بر تفکیک ناپذیری گرافیک از امر سفارش ناظر است. در 
ادامه و در مقاله دوم کتاب که »گرافیک و انقالب اسالمی« 
نام دارد، در این باره توضیح مفصلی می دهد و مشروح به 
نقیضه سفارش ناپذیر بودن هنر و ماهیت سفارشی گرافیک 

می پردازد.

نام  نقاشی«  برای  »نقاشی  اما  کتاب،  مقاله  مفصل  ترین 
دارد که آوینی در آن افق های نقاشی نو را دستمایه قرار 

می دهد.
قدر مسلم »انفطار صورت« بیش از آنکه کتابی همگانی 
و عمومی باشد، کتابی است که برای مخاطبان حرفه ای و 

تخصصی هنر های تجسمی نوشته شده است.
فردایی دیگر

از آرای متفکران غربی تا شعر
باید  که  است  مقاله  هفت  بر  مشتمل  دیگر«  »فردایی   
آن ها را در دو بخش طبقه بندی کرد. بخش اول مجموعه 
عالم غربی در وجوه  تفسیر  و  فهم  به  مقاله است که  سه 
گوناگون آن می پردازد و بخش دوم چهار مقاله در باب هنر 

شعر را در برمی گیرد.
عنوان  با  می خوانیم  مقاله ای  همچنین  کتاب  این  در 
از خط«  بر »عبور  »آخرین دوران رنج« که شرحی است 

ارنست یونگر که در سال ۱۹۵۰ نوشته شده بود.
بخش اول کتاب طبعا به خاطر پرداختن به آرای متفکران 
و  است  دشوارتری  مقاالت  حاوی  غربی،  اندیشمندان  و 
روانکاوی  و  فلسفه  و  اندیشه  حوزه  تخصصی  اصطالحات 
در آن به چشم می خورد. با این حال این دشواری می تواند 
مباحثی  چنین  در  ورود  به  عالقه مند  که  کسانی  برای 
هستند در حکم محرکی باشد که آن ها را به مطالعه بیشتر 
فرا  اندیشه  حوزه  مفاهیم  و  اصطالحات  با  آشنایی  جهت 

می خواند.

آغازی بر یک پایان
جهان  و  اسالمی  نظام  تقابل  به  سیاسی  زاویه ای 

غرب
 »آغازی بر یک پایان« مجموعه ای از مقاالت آوینی است 
او  باور های سیاسی  و  تلقی  ها  و طرز  اعتقادات  بیشتر  که 
را نشان می دهد. این کتاب در در چهار بخش ارایه شده 
اندیشه های  درباره  نوشته هایی  حاوی  اول  بخش  است. 
ایشان را در  بنیانگذار جمهوری اسالمی است که جایگاه 
مبانی  درباره  مقاالتی  دوم  بخش  می کند.  بررسی  تاریخ 
تقابل  در  خصوصا  فقیه  والیت  نظام  و  دینی  حکومت 

سیاسی غالب با جهان غرب است.
بخش سوم به فاجعه نسل کشی مسلمانان در بوسنی و 
تشکیل »امت متحد اسالمی« به مثابه راهی برای مواجهه 
با »سیطره نظم نوین و امریکایی بر جهان« می پردازد. در 
با  ایران  اسالمی  انقالب  کتاب هم  پایانی  و  بخش چهارم 
نگاه تاویلی مولف، داللتی دانسته شده بر اینکه عصر تمدن 
غرب سپری شده است. مقاله چهارم کتاب به خواننده اش 
نوید می دهد که تا »وضع موعود« که انسان در انتظار آن 

است، چیز زیادی باقی نمانده است.
در واقع »آغازی بر یک پایان« را باید مجموعه مقاالت 
در  نویسنده  دانست.  اسالمی  انقالب  درباره  آوینی  شهید 
بخش  در  می پردازد؛  فقیه  والیت  مومضوع  به  اول  بخش 
دوم مسائل فرهنگی و اجتماعی در نظام اسالمی را بررسی 
می کند، در بخش سوم کتاب دو مقاله در مورد بوسنی و 
هرزگوین می خوانیم و در بخش پایانی پنج مقاله را مورد 
مطالعه قرار می دهیم که به وضعیت معنوی جهان معاصر 

و حرکت باطنی انقالب اسالمی پرداخته اند.
برای  به عنوان منبع معتبری  پایان«  بر یک  از »آغازی 
آشنایی با اندیشه ها و طرز تلقی  های سیاسی آوینی به ویژه 

دیدگاه هایش درباره جهان غرب نام برده می شود.
رستاخیز جان

از ادبیات فارسی تا تجدید عهد هنر
آوینی  که  است  مقاالتی  مجموعه  جان«  »رستاخیز   
بین سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳7۱ نوشته و به موضوعاتی در 
»رستاخیز  دارد.  اختصاص  فرهنگ  و  ادبیات  و  هنر  باب 
ادبیات  به  نخست  بخش  است.  بخش  شامل چهار  جان« 
و زبان فارسی اختصاص دارد، بخش دوم سه مقاله را در 
بر می گیرد که به در حوزه فرهنگ را در خود جای داده 
است. شهید آوینی طی دو مقاله این بخش به بحث تهاجم 

فرهنگی پرداخته است.
شدن  همه گیر  مورد  در  مقاله  سه  شامل  سوم  بخش 
و  است  ماهواره  و  ویدئو  نظیر  رسانه های جمعی جدیدتر 
این بخش قرار دارد.  مقاله معروف »انفجار اطالعات« در 
داده  جای  خود  در  را  متفاوت  مقاله  دو  چهارم،  بخش 
تلویزیون  و  سینما  با  مواجهه  در  تئاتر  وضع  به  اولی  که 
می پردازد و این پرسش را طرح می کند که آیا تئاتر زنده 
می ماند؟ مقاله دیگر که مقاله پایانی کتاب است، »منشور 
تجدید عهد هنر« نام دارد. این کتاب برای آن ها که فکر 
فعالیت  مستند  سینمای  حوزه  در  فقط  آوینی  می کنند 
داشته، کتاب بسیار خوبی است تا با جنبه های دیگری از 

ابعاد فرهنگی او آشنا شوند.
حلزون های خانه به دوش

روشنفکری و انقالب
درنگ های  حاصل  دوش«  به  خانه  »حلزون های  کتاب   
آوینی بر جریان روشنفکری و نسبت آن با انقالب اسالمی 

ایران در حوزه فرهنگ، هنر و مطبوعات است.
این کتاب را شاید بتوان پرخواننده ترین تالیف او دانست. 
ساده تر  مراتب  به  بیان  به  بتوان  شاید  دالیلش  شرح  در 
کتاب نسبت به دیگر آثار آوینی اشارعه کرد. لحن شهید 
و  کلمات  و  است  متفاوت  کمی  این  مقاالت  در  آوینی 
امر  عبارات هم پیچیدگی برخی کتاب ها را ندارد. همین 
هم موجب شده است تا این کتاب یکی از پر مخاطب ترین 
موضوع  نباید  امر  این  در  البته  که  باشد  شهید  این  آثار 

کتاب را نیز کم اثر دانست.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

دستاورد های  آوردن  دست  به  با  سوم  نسل  »هنرمند 
انقالب مشروطیت، کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، قیام ۱۵ خرداد 
۴۲، انقالب اسالمی ۲۲ بهمن ۵7، دریافته است که ناگزیر 
است و باید، گرایش های سیاسی اش را به نفع گرایش های 
و  بیندیشد  گونه ای  به  باید  چرا  بگذارد...  کنار  انسانی 
حکومت ها  و  کردند  تغییر  ایدئولوژی ها  اگر  که  بنویسد 
عوض شدند، هموطنانش، خوانندگانش، دچار سردرگمی 
گردند؟...  ایدئولوژی ها  ذهنی شوند؟ سرگردان  پریشان  و 
چرا؟ چون در هیچ یک از این تحوالت تاریخی نتیجه کار 
به »اعتالی شرایط انسانی« جامعه منجر نشده است. چرا؟ 
چون مردم بر مبنای مصلحت های سیاسی، قومی و دینی 
عمل کرده اند و »ضرورت های تاریخی« را نمی شناخته اند! 

این ضرورت های تاریخی چیست؟«
منبع: روزنامه اعتماد
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خبر روحانی در گفتگو با وزیر بهداشت دستور داد؛
امکان برگزاری مراسم ها در رمضان در استان های باثبات بررسی شود

وضعیت امسال حقوق کارکنان، بازنشسته ها و معلمان

بهداشت دستور  با وزیر  رئیس جمهوری در گفتگو 
در  رمضان  در  مراسم ها  برگزاری  امکان  که  داد 

استان های باثبات در مقابله با کرونا بررسی شود.
حسن  االسالم  حجت  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
روحانی در گفتگو با وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی با قدردانی مجدد از تالش همه کادر درمانی 
ارزیابی  این  کرونا، گفت:  بیماری  با  مبارزه  در  کشور 
باید در دو جلسه رؤسای کمیته های ستاد ملی مبارزه 
ملی  ستاد  جلسه  نهایت  در  و  شنبه  روز  در  کرونا  با 
در  تا  ارائه  یکشنبه  روز  در  کرونا  بیماری  با  مبارزه 

تصمیم گیری ها مورد نظر قرار گیرد.
روحانی اظهارکرد: از روز شنبه و با پیوستن تهران به 
جمع استان های کشور که در آنها کسب و کارهای کم 
ریسک فعالیت خود را آغاز کرده اند، عماًل دامنه طرح 
فاصله گذاری هوشمند اجتماعی، کشوری می شود و 
از وزارتخانه های بهداشت و  تمامی ارکان ذیربط اعم 
باید  مجازی  فضای  و  رسانه ها  سیما،  و  صدا  کشور، 
بر  همچنان  اقناعی،  و  رسانی  اطالع  برنامه های  با 
ضرورت تداوم شعار در خانه می مانیم و رعایت عدم 
تاکید  شهرها  و  کشور  در  غیرضروری  جابجایی های 

کنند تا بتوانیم هر چه سریع تر به مرحله قطع زنجیره 
شیوع بیماری کرونا نزدیک تر شویم.

از  بهداشت  به گزارش وزیر  اشاره  با  رئیس جمهوری 
استان ها،  از  شماری  در  کرونا  بیماری  کاهش  روند 
در  مردم  همگامی  و  همراهی  درمانی،  کادر  نقش 
در  شعار  به  عمل  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
و  پروتکل ها  دقیق  اجرای  همچنین  و  می مانیم  خانه 
دستورالعمل های بهداشتی از سوی کسبه و صاحبان 
کسب و کارهای کم ریسک را در کاهش بیماری کرونا 

بسیار ارزنده خواند.
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  به  روحانی 
دستور داد با همکاری وزارت کشور تیمی را مشخص 
کنند تا بررسی کند آیا در استان ها و شهرستان هایی 
ثباتی  با  وضعیت  به  کرونا  بیماری  با  مبارزه  در  که 
عبادی  مراسم  و  برنامه ها  برگزاری  امکان  رسیده اند، 
ماه مبارک رمضان هست و یا خیر و اگر در این روند، 
به نکات و یافته هایی رسیدند به ستاد ملی مبارزه با 

کرونا ارائه کنند.
سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
کاهشی  روند  از  گزارشی  ارائه  با  گفتگو  این  در  نیز 

و  کشور  استان های  از  شماری  در  کرونا  بیماری 
در  ریسک  کم  مشاغل  صاحبان  نام  ثبت  همچنین 
فاصله  طرح  چارچوب  در  اظهارکرد:  سالمت،  سایت 
و  کسب  فعالیت  آغاز  و  اجتماعی  هوشمند  گذاری 

کارهای کم ریسک، تاکنون یک میلیون و ۶۵۹ هزار 
و ۲۵۴ کارگاه در سایت سالمت وزارت بهداشت ثبت 
نام کرده اند که یک میلیون و ۵۱۱ هزار و ۷۸۱ کارگاه 

تأیید شده اند و این روند ادامه دارد.

کارکنان،  تومانی  میلیون   ۲.۸ دریافتی  حداقل 
بازنشسته ها  حقوق  درصدی   ۳۰ متوسط  افزایش 
همچنین  و  آنها  به  پرداختی  همسان سازی  و 
معلمان  رتبه بندی  ادامه  و  احیا  برای  برنامه ریزی 
بخشی از هدف گذاری دولت در پرداخت های حقوقی 

سال جاری است.
به گزارش ایسنا، از فروردین ماه و بنابر آنچه در قانون 
گرفت،  قرار  دولت  کار  دستور  در  و  مصوب  بودجه 
پرداخت حقوق ها با تغییراتی نسبت به سال گذشته 

پرداخت خواهد شد.
از  پرداخت ها  روند  تغییر در  است که  این در حالی 
پایان سال گذشته و با موافقت دولت و تامین اعتبار 
برای  قانونی  درصدی   ۵۰ تا  امتیاز  از  استفاده  برای 
با  نیز  جاری  سال  در  و  شد  شروع  حقوق ها  افزایش 
برنامه ای که در بخش های مختلف جهت همسان 

سازی حقوق مطرح است، ادامه دارد.
در  کارکنان  حقوق  میانگین  تومانی  هزار   ۷۰۰ رشد 
گذشته  سال  در  کارکنان  حقوق  حداقل  شرایطی 
سال  در  که  می رسید  تومان  میلیون   ۱.۵ حدود  به 
جاری و با تکلیف قانون بودجه با متوسط ۱۵ درصدی 
 ۲.۸ از  کمتر  کارمندی  هیچ  دیگر  حقوق،  افزایش 

میلیون تومان دریافتی ندارد.
 ۴.۷ از  شاغالن  کل  حقوق  میانگین  جاری  سال  در 

میلیون در سال گذشته به ۵.۴ میلیون تومان رسیده 
که رشد حدود ۷۰۰ هزار تومانی دارد.

اوضاع بازنشسته ها بهتر شد
نسبت  بهتری  اوضاع  در سال جاری  بازنشسته ها  اما 
رشد  کنار  در  که  طوری  به  کردند؛  پیدا  قبل  به 
تومان  میلیارد  متوسط ۱۵ درصدی حقوق، ۱۰ هزار 
پیش بینی  آنها  به  پرداختی  همسان سازی  برای  هم 
شد تا شرایط حقوق شان بهتر شود و آنها هم، مانند 
کارکنان، دریافتی کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نداشته 

باشند.
سال  چند  از  که  بازنشسته ها  حقوق  همسان سازی 
گذشته در حال اجرا بود، امسال با رشد ۱۰۰ درصدی 
این بخش همراه شد و متوسط  اختصاص منابع در 
به  رساند؛  درصد   ۳۰ به  را  بازنشسته ها  حقوق  رشد 
از  بازنشستگان کشوری  میانگین حقوق  که  گونه ای 
حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در سال گذشته 
به سه میلیون و ۷۹۹ هزار تومان و میانگین حقوق 
بازنشستگان لشگری از سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
جاری  سال  در  تومان  هزار   ۲۹۱ و  میلیون  چهار  به 

رسید.
و  لشگری  بازنشستگان  حقوق  میانگین  مجموع  در 
سال  در  تومان  هزار   ۱۰۰ و  میلیون  سه  از  کشوری 
۱۳۹۸ با افزایش ۳۰.۵ درصدی به چهار میلیون و ۴۵ 

هزار تومان افزایش یافت.
برای  که  تومانی  میلیارد  هزار   ۱۰ حدود  توزیع  اما 
شده  گرفته  نظر  در  کارکنان  حقوق  همسان سازی 

است در ۲۰ گروه شغلی توزیع می شود.  
تا  یک  گروه های  در  که  افرادی  برای  اساس،  این  بر 
تا  تومان  میلیون و ۱۳۵ هزار  از یک  دارند  قرار  پنج 
یک میلیون و ۱۹۴ هزار تومان به دریافتی شان اضافه 
خواهد شد. همچنین در گروه دوم که سطوح شش 
تا ۱۱ است از ۷۲۵ هزار تا ۷۸۱ هزار تومان، برای گروه 
سوم در سطح ۱۲ تا ۱۶ نیز بیش از ۸۰۰ هزار تومان 

در نظر گرفته شده است.
برای افرادی که در گروه ۱۷ تا ۲۰ قرار دارند از ۹۰۰ 
هزار تا ۹۵۶ هزار تومان افزایش حقوق در نظر گرفته 
شده است. براین اساس، این افزایش برای یک میلیون 

و ۳۱۱ هزار نفر پیش بینی شده است.
معلمان فعال راضی نشدند

اما گروه دیگر ]سازمان برنامه و بودجه[ حقوق بگیران 
دریافتی  هاست  سال  که  هستند  فرهنگیان  دولت، 
در  این  ندارد،  رضایتی  و  بوده  همراه  حواشی  با  آنها 
حالی است که از سال گذشته رتبه بندی آنها نیز  با 
بودجه حدود ۲.۲ هزار میلیارد تومانی در دستور کار 
قرار گرفت ولی با توجه به شرایطی که حاکم است 

موجب رضایت آنها نیست.

و  فرهنگیان  نمایندگان  بین  جلساتی  روزها  این 
سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان اداری و 
برگزار  مناسبی  راه حل  به  رسیدن  برای  استخدامی 

شده ولی تاکنون به جمع بندی نهایی نرسیده اند.
در  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  اعالم  آخرین 
انتقاد  وی  که  دهد  می  نشان  اخیر،  نشست های 
تشکل های فرهنگیان را پذیرفته و گفته که درست 
است دولت ۲۲۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته برای 
رتبه بندی فرهنگیان اختصاص داد و برای افزایش ۵۰ 
درصدی امتیازات هم پرداخت هایی داشت اما منجر 

به رضایت و تکریم فرهنگیان نشده است.
رتبه بندی  نظام  که  است  کرده  اعالم  نوبخت 
فرهنگیان را مجددا احیا و اجرا و از فروردین امسال 

نظام رتبه بندی را ادامه پیدا می کند.
این  از  فرهنگیان  به  پرداختی  کنونی  وضعیت  اما 
یک  حدود  از  آنها  حقوق  متوسط  که  دارد  حکایت 
چهار  به   ۱۳۹۲ سال  در  تومان  هزار   ۴۰۰ و  میلیون 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال گذشته و نزدیک 
به پنج میلیون تومان در سال جاری رسیده است که 

تا چهار برابر افزایش دارد.
قرار بر این است تا تمامی تغییرات پیش بینی شده 
در حقوق کارکنان، بازنشسته ها و معلمان از فروردین 

ماه در پرداختی آنها اعمال شود.

حاجی میرزایی به تشریح تصمیمات این وزارتخانه 
برای برگزاری آزمون پایان سال دانش آموزان پرداخت.
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش درباره 
سال  در  آموزان  دانش  امتحانات  برگزاری  چگونگی 
تحصیلی جاری اظهار کرد: با توجه به تعطیالتی که 
برای مقابله با شیوع کرونا ویروس در نظر گرفته شد 

۴ تا ۶ هفته به سال تحصیلی اضافه می شود و دانش 
محتوای  تلویزیونی  و  مجازی  آموزش  با  باید  آموزان 

آموزشی را کاماًل تعلیم ببینند.
او ادامه داد: هیچ بخشی از کتاب درسی امسال حذف 
معلمان  از طریق  آموزشی  تمام محتوای  و  نمی شود 

برای دانش آموزان تدریس خواهد شد.

نهایی  امتحانات  برگزاری  از  پرورش  و  آموزش  وزیر 
گفت:  و  داد  خبر  حضوری  صورت  به  دانش آموزان 
این  تمام دانش آموزان همزمان در  اینکه  به  توجه  با 
گذاری  فاصله  امکان  و  نمی کنند  شرکت  آزمون 
اجتماعی وجود دارد برگزاری آزمون به طور حضوری 

مانعی ندارد.

وزارت  چنانچه  البته  کرد:  تصریح  حاجی میرزایی 
گذاری  فاصله  برای  را  تری  پروتکل سخت  بهداشت 

اجتماعی در نظر بگیرد تابع تصمیمات آن هستیم.
او درباره وضعیت برگزاری امتحانات دانش آموزان پایه 
ششم هم گفت: امتحانات این پایه لغو و ارزشیابی آن 

به صورت کیفی- توصیفی خواهد بود.

با  آمریکا  خارجه  وزارت  دارایی های  کنترل  دفتر 
بهداشتی  خدمات  که  کرد  اعالم  اطالعیه ای  انتشار 
اعمال شده  تحریم های  فهرست  در  کرونا  به  مربوط 
علیه کشورهایی چون ایران، کوبا، ونزوئال، کره  شمالی، 

روسیه و سوریه نیست.
این اطالعیه پس از آن منتشر شد که مقام های دولت 
از تحریم های آمریکا گفتند که  انتقاد شدید  با  کوبا 

با  تنفسی  ویژه  دستگاه های  و  دارو  خرید  زمینه  در 
مشکالت ناشی از تحریم مواجه هستند.

آمریکا  وزارت خارجه  ارشد  مایکل کوزاک، دیپلمات 
»اطالعات  را  انتقاداتی  چنین  بی اساس،  ادعایی  در 
صادرات  است،  گفته  و  کرده  توصیف  گمراه کننده« 

کاالهای بشردوستانه به کوبا مجاز است.
خبرگزاری آلمان در گزارشی با اشاره به چالش های 

دیپلماتیک بین مقام های کوبا و آمریکا نوشته است، 
پیش از این نیز دولت ترامپ در برابر درخواست رفع 
موقت تحریم ها علیه کوبا و چند کشور دیگر در طول 

دوران بحران کرونا مخالفت کرده است.
مایک پامپئو، وزیر امورخارجه آمریکا نیز در واکنش 
به انتقادات گفته است، در سال ۲۰۱۹، ایاالت متحده 
۳.۷ میلیون دالر دارو و تجهیزات پزشکی برای حمایت 

از مردم کوبا صادر کرده است.
فعال  شرکت های  که  شد  مطرح  حالی  در  ادعا  این 
بروکراسی  به کوبا می گویند،  دارو  در حوزه صادرات 
و  شدید  محدودیت های  مجوز،  صدور  برای  پیچیده 
نگرانی های مالی شرکت های آمریکایی موانعی هستند 
که به دلیل تحریم ها به وجود آمده اند و کار صادرات 

دارو به کوبا را سخت کرده است.

شرایط برگزاری امتحانات پایان سال مشخص شد

ادعای تازه آمریکا  درباره تحریم بهداشتی ایران

سازمان ملل هشدار داد:

کرونا می تواند باعث مرگ حداقل 

۳۰۰ هزار تن در آفریقا شود
کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آفریقا نسبت به احتمال 
مرگ حداقل ۳۰۰ هزار الی ۳.۳ میلیون تن بر اثر شیوع کرونا در این 

قاره هشدار داد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آفریقا 
اقتصادی و  بر زندگی  تأثیرات شیوع کرونا  با  رابطه  طی گزارشی در 
اجتماعی مردم در کشورهای آفریقایی هشدار داد که در صورت عدم 
اتخاذ تدابیر الزم ممکن است دست کم ۳۰۰ هزار الی ۳.۳ میلیون نفر 

بر اثر این بیماری جان خود را از دست دهند.
بر اساس این گزارش، حتی اگر شیوع این بیماری تحت کنترل قرار 
ناپذیر  اجتناب  کشورها  این  در  آن  اقتصادی  تبعات  مشاهده  بگیرد، 
در  افریقایی  کشورهای  در  کالن شهرها  ساکنان  از  درصد   ۵۶ است. 
پرجمعیت ترین و فقیرترین مناطق این شهرها به سر می برند. فقط 
۳۴ درصد از ساکنان این شهرها از امکانات شستشوی دست با آب و 

صابون برخوردار هستند.
به  آفریقا  برای  متحد  ملل  سازمان  اقتصادی  کمیسیون  گزارش  در 
برای  دالری  میلیارد   ۱۰۰ مالی  کمک  به  آفریقایی  کشورهای  نیاز 
تامین احتیاجات اقتصادی و اجتماعی مردم اشاره شده و آمده است: 
بین  امسال  آفریقایی  کشورهای  اقتصادی  رشد  می شود  پیش بینی 
۱.۸ تا ۳.۱ درصد کاهش یابد. همچنین ۷۱ درصد از افراد شاغل در 
کشورهای آفریقایی به طور غیررسمی کار می کنند و امکانی برای کار 
 ۲۷ است  ممکن  یابد،  ادامه  بیماری  این  شیوع  اگر  ندارند.  منزل  از 

میلیون نفر به دام فقر شدید کشیده شوند.
طبق آمار مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آفریقا تاکنون در سراسر 
این قاره ۱۸ هزار و ۳۳۳ مورد ابتال به کرونا ثبت شده و ۹۶۲ تن نیز 

بر اثر این بیماری جان باخته اند.

بخشش نوعروس پای چوبه دار
نوعروس جوان وقتی طناب دار بر گردنش گره خورد تصور نمی کرد 

مادر شوهرش به او زندگی دوباره ببخشد.
سوگند سه ماه بعد از عروسی همسرش را با ضربه کارد از پا درآورد. 
نوعروس که از این جنایت ترسیده بود ، از خانه شد خارج و با داد و 
فریاد از اهالی کمک خواست. ماموران بالفاصله به آنجا رفتند. هرچند 
اورژانس نیز در محل حضور یافته بود، تکنسین ها اعالم کردند این 

مرد لحظاتی بعد از زخمی شدن جان باخته است.
و  یافت  انتقال  قانونی  پزشکی  به  جسد  پرونده  بازپرس  دستور  به 
یافت.  انتقال  آگاهی  پلیس  به  بازجویی  برای  مقتول  سوگند همسر 
وی در همان بازجویی های اولیه گفت شوهرش با ضربه چاقوی وی 
زخمی شده است. سوگند در مراحل مختلف تحقیقات به قتل اعتراف 

و انگیزه خود را اختالفات قبلی بیان کرده است.
با تکمیل تحقیقات پرونده برای محاکمه به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری 
استان تهران فرستاده شد. در این جلسه مادر مقتول برای عروسش 
تقاضای قصاص کرد و گفت: پسرم بی گناه کشته شده و من حاضر 
نیستم از خون او بگذرم. پسرم جوان بود و می توانست زندگی خوبی 

داشته باشد.
در ادامه سوگند در جایگاه قرار گرفت تا در مورد اتهام قتل عمدی 
از خود دفاع کند. وی گفت: قبول دارم چاقو به دست من وارد بدن 
نداشتم. من و شوهرم حمید  را  او  اما من قصد کشتن  شوهرم شد 
تازه با هم ازدواج کرده بودیم البته مدت طوالنی با هم نامزد بودیم. از 
همان روزهای اول نامزدی حمید با من بدرفتاری می کرد. او چندین 
بار در دوران نامزدی مرا زد. با این حال تحمل می کردم، همه به من 
می گفتند این بدرفتاری ها به دلیل این است که شما زیر یک سقف 
زندگی نمی کنید اگر عروسی کنید همه چیز درست می شود. من هم 

به این امید مشکالت را تحمل می کردم.
وی گفت؛ متاسفانه زندگی ما آن طور که پیش بینی می شد، نبود و 
روابط ما حتی بعد از ازدواج هم اصالح نشد و حمید همچنان با من 
او تا حدی بود که مرا کتک می  بدرفتاری می کرد. رفتارهای عصبی 
زد. روز حادثه صبح از خواب بیدار شدم. چند روزی بود که با حمید 
باز هم مطابق  از رختخواب بیرون آمدم  مشکل داشتم. زمانی که من 
معمول حمید بهانه گرفت و دوباره با هم درگیر شدیم. حمید به شدت 
مرا کتک زد من هم به شدت خشمگین بودم و به دنبال راه دفاعی از 
خودم می گشتم. زمانی که حمید مرا به سمت آشپزخانه هل داد به 
کابینتی که چاقو ها روی آن قرار داشت برخورد کردم و در یک لحظه 
تصمیم گرفتم چاقو را بردارم و با آن شوهرم را تهدید کنم تا از ضرباتی 
که به من می زد، جلوگیری کنم. چاقو را رو به روی خودم گرفتم تا به 
حمید بگویم دیگر به من نزدیک نشود اما او جلو آمد تا دوباره مرا بزند و 
یک دفعه چاقو که تیغه اش رو به او بود وارد بدنش شد. نوعروس متهم 
به قتل ادامه داد؛ قسم می خورم قصد کشتن شوهرم را نداشتم و زمانی 
که او زخمی شد، من با داد و فریاد از همسایه ها کمک خواستم تا او 
را از مرگ نجات دهم. با اینکه من و حمید با هم اختالف داشتیم، او را 
دوست داشتم و راضی به مرگش نبودم. ضمن اینکه ما قباًل بارها و بارها 
با هم درگیر شده بودیم اما هیچ وقت کار به اینجا کشیده نشده بود و 

ما این طور رو درروی هم قرار نگرفته بودیم.
نداشتم  قصد  می گویم  هم  باز  گفت؛  خود  دفاعیات  آخرین  در  وی 
شوهرم را بکشم و من چاقو را به بدن او فرو نکردم بلکه حمید به 
با من درگیر شود، چاقو به  سمت من آمد و زمانی که می خواست 

بدن او اصابت کرد.
بعد از پایان جلسه دادگاه هیات قضات شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان 
به قصاص  را  برای صدور رای پرونده وارد شور شده و سوگند  تهران 

محکوم کردند.
با  شد.  تائید  کشور  عالی  دیوان   ۲۷ شعبه  در  نیز  حکم  ادامه  در 
استیذان حکم از سوی رئیس قوه قضائیه، سوگند ۱۲ تیر امسال پای 
چوبه دار رفت که در آخرین لحظات مادر مقتول حاضر به بخشش 
عروسش شد. جلسه محاکمه برای رسیدگی از جنبه عمومی جرم در 

شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
در این جلسه سوگند گفت: سه ماه پس از عروسی این قتل رخ داد. 
حمید بیکار بود و سرکار نمی رفت. پدرم برایش کاری پیدا کرده بود 
و حاضر نبود به آنجا هم برود. ما از قبل از ازدواج اختالف داشتیم اما 
به دلیل اینکه حمید انتخاب خودم بود نمی توانستم اعتراضی بکنم. 

روز حادثه هم قصد کشتن او را نداشتم.
در ادامه قضات دادگاه با توجه به ابهام در رضایت پدر مقتول جلسه 

را تجدید وقت کردند.
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جاری شدن سیالب

 در روستا های شهداد
فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام رضا )ع( شهداد از جاری شدن سیالب 
در روستا های کریم آباد، هاشم آباد، مختارآباد و علی آباد مظفری شهداد 

خبرداد.
)ع(  رضا  امام  بسیج  مقاومت  حوزه  فرمانده  پور  حسینی  زهیر  محمد 
شهداد درگفت وگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، 
ضمن حضور در مناطق سیل زده از روستای علی آباد مظفری، رودخانه 
که درمحاصره آب قرارگرفته بود ازمنازل مسکونی، مزارع کشاورزی وقنوات 
این روستا بازدید کرد وگفت: خسارت سیل درروستا های شهداد بسیار زیاد 
نمی توان  وارد شده  میزان خسارت های  است، ودرحال حاضر درخصوص 

اعالم نظر داشت.
او افزود: گروه جهادی در حال ورود به روستا های دهستان تکاب جهت 

بررسی میزان خسارت هستند.
حسینی پور بیان کرد: خسارت های بسیاری در بخش های کشاورزی، دام و 

منازل مسکونی به اهالی دهستان تکاب وارد شده است.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام رضا )ع( شهداد اعالم کرد: در حال حاضر 
مختار  آباد،  هاشم  آباد،  کریم  مظفری،  آباد  علی  آباد،  محمد  روستا های 
آباد، امیر آباد از دهستان تکاب مسیر تردد مسدود؛ و  به همت شهرداری 

شهداد و اداره راه آب را به سیل بند ها هدایت نمودند.

 هشدار پلیس؛ مراقب 

کالهبرداری های کرونایی باشید
به شهروندان هشدار داد که در روزهای کرونایی مراقب  ناجا  فتا  پلیس 

کالهبرداری های اینترنتی باشند.
باشگاه  اجتماعی  گروه  انتظامی  و  حوادث  حوزه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، در روزهایی که مردم در قرنطینه به سر می برند، فعالیت 
ترجیح  مردم  زیرا  است؛  کرده  پیدا  افزایش  نیز  اینترنتی  فروشگاه های 
می دهند به جای خارج شدن از منزل اینترنتی سفارش دهند و خریدشان 
در کمترین زمان به دستشان برسد؛ اما در پی این خریدها سودجویان با 
روش های متفاوت به فکر کالهبرداری از مردم هستند، در ادامه با چند 
هشدار پلیس فتا درباره کالهبرداری های اینترنتی در روزهای کرونایی آشنا 

شوید.
کالهبرداری مالی در قالب فروش داروهای مقابله با کرونا

هرگونه تبلیغ و فروش دارو تحت عنوان درمان کرونا ویروس منوط به تأیید 
و اظهار نظر رسمی مسئوالن و کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی بوده و فروش دارو نیز در فضای مجازی  جرم تلقی می شود. مراقب 

تبلیغات جعلی کالهبرداران در فضای مجازی باشید.
کالهبرداری با عنوان کمک به بیماران کرونایی

کالهبرداران با تبلیغات گسترده و نمایش تصاویر دلخراش در شبکه های 
اجتماعی از احساسات مردم سوءاستفاده کرده و اقدام به معرفی شماره 
حساب برای کمک به بیماران کرونایی و یا تهیه لوازم بهداشتی می کنند.
چنانچه افراد قصد کمک انسان دوستانه را دارند، با مراجعه به سایت های 

معتبر این کار را انجام دهند.
افراد می توانند کمک های خود را از طریق شماره حساب هایی که از سوی 

رسانه و خبرگزاری های رسمی و معتبر اطالع رسانی می شود؛ واریز کنند.
مدیریت دسترسی کودکان به فضای مجازی در دوران قرنطینه

با جایگزین های مناسب برای کودکان در زمان قرنطینه و مدیریت فعالیت 
آنان در فضای مجازی از اعتیاد اینترنتی فرزندان خود پیشگیری کنید.

خسارت ۴۰ میلیارد تومانی

 زنده به گور کردن جوجه ها

آینده  روزهای  طی  ها  جوجه  سازی  معدوم  با  گفت:  آگاه  یک منبع 
تولیدکنندگان جوجه یکروزه حدود ۴۰ میلیارد تومان متضرر می شوند.

یک منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه 
جوجه های  سازی  معدوم  به  نسبت  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  اقتصادی 
یکروزه هشدار داد و گفت: در حال حاضر معدوم سازی جوجه های یکروزه 
به سبب نبود تقاضا برای خرید، کمبود و گرانی نهاده در حال وقوع است.
وی افزود: اگرچه هم اکنون آمار دقیقی از میزان معدوم سازی و زنده به 
گور کردن جوجه ها در دسترس نیست، اما طی روز های آتی می توان آمار 

دقیق را اعالم کرد.
میلیون قطعه جوجه معدوم سازی  داد: حدود ۱۰  ادامه  آگاه  منبع  این 
شد که با این وجود تولیدکنندگان رقمی بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان متضرر 
خواهند شد. وی در پایان تصریح کرد: با وجود هشدار های مکرر طی ۲ 
هفته اخیر پیرامون وضعیت این صنعت تمهیداتی صورت نگرفت و در 
نهایت کار را به جایی رساند که تولیدکنندگان مرغ مادر اقدام به معدوم 

سازی جوجه های تولیدی خود کردند.

است.  بزرگی  افتخار  ایران  تیم  هدایت  مسئولیت 
ایرانی که  تعهد و مسئولیت من برابر ۸۰ میلیون 
از تیم ملی خود حمایت می کنند بسیار زیاد است. 
من برای این پروژه آماده هستم و با عزم و اراده زیاد 

دنبال آن هستم.
اینکه  بیان  با  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
موقعیت فعلی این تیم برای صعود به مرحله بعدی 
دارد  احتمال  است، گفت:  بد  انتخابی جام جهانی 

بازیکنان جدید به تیم ملی دعوت شوند.
از  یکی  اخیر  سال های  در  ایران  مهر،  گزارش  به 
است.  بوده  فوتبال  تیم های حاضر در جام جهانی 
تیم ملی با کارلوس کی روش در جام جهانی ۲۰۱۴ 
برزیل حاضر شد و اولین تیم آسیایی بود که موفق 
شد به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه راه یابد. و در حالی 
جهانی  جام  بعدی  مرحله  به  صعود  از  ایران  که 
بازماند اما نمایش چشمگیری مقابل اسپانیا، پرتغال 

و مراکش داشت.
این  فوتبال  فدراسیون  روش،  کی  جدایی  از  بعد 
از  پس  اما  کرد  انتخاب  را  ویلموتس  مارک  کشور 
مقدماتی  مرحله  در  کننده  ناامید  نتایج  کسب 
انتخابی جام جهانی در قاره آسیا، این مربی تغییر 
کرد. زمامدار فعلی تیم ملی ایران، دراگان اسکوچیچ 

است که با سایت فیفا درباره دیدگاه هایش صحبت 
کرده است.

ایران  تیم  هدایت  »مسئولیت  گفت:  اسکوچیچ 
افتخار بزرگی است. تعهد و مسئولیت من برابر ۸۰ 
میلیون ایرانی که از تیم ملی خود حمایت می کنند 
بسیار زیاد است. من برای این پروژه آماده هستم و 

با عزم و اراده زیاد دنبال آن هستم.«
او  که  می دهد  نشان  اسکوچیچ  کارنامه  به  نگاهی 
برای اولین بار هدایت یک تیم ملی را برعهده گرفته 
مربیگری  دوران  تمام  که  ساله   ۵۱ سرمربی  است؛ 
خود را در باشگاه های کرواسی و کشورهای حاشیه 
ملی،  تجربه  نداشتن  باوجود  گذراند.  فارس  خلیج 
اسکوچیچ به خوبی از وظیفه و مسئولیتی که پیش 

رو دارد، آگاه است.
ملی  تیم  در  کار  باشگاه،  خالف  »بر  گفت:  وی 
از  بزرگ  استخر  یک  از  تا  می دهد  امکان  شما  به 
فلسفه  تا  باشید  داشته  انتخاب  قابلیت  بازیکنان 
است  این  منفی  نکته  اگرچه  کنید.  پیاده  را  خود 
ایده های خود  اجرای  برای  که شما زمان محدودی 

دارید.«
دو  جهانی  جام  انتخابی  دوم  مرحله  در  ایران 
به  باتوجه  داشت.  بحرین  و  عراق  برابر  شکست 

ایران، عملکرد و نمایش تیمشان  بازیکنان  کیفیت 
به اندازه کافی خوب نبوده است. سرمربی جدید چه 

برنامه ای برای بازگرداندن ایران به مسیر دارد؟
اسکوچیچ تصریح کرد: »ما به زودی آنالیز مفصلی 
از تیم خودمان و حریفان خواهیم داشت. همچنین 
به بازیکنان جدیدی نگاه داریم که احتمال دارد به 
لیست تیم ملی اضافه شوند. تصور روشنی از آنچه 

که برای بهبود عملکردمان الزم است، دارم.«
ایران بعد از دو شکست در حال حاضر در رده سوم 
گروه C است. این جایگاه صعود تیم ملی ایران را 
در پی نخواهد داشت. سرمربی تیم ملی درباره خطر 
حذف ایران هم اینطور پاسخ داد: »جایگاه فعلی تیم 
ما بد است اما هنوز ناامید نشده ایم. سه مسابقه از 
چهار بازی پیش رو در خانه خواهد بود؛ جایی که 
حمایت گسترده ای از هوادارانمان را خواهیم داشت. 
همچنین اعتقاد دارم گروهی از بازیکنان با کیفیت 

داریم؛ چیزی که دلیل خوشبینی من است.«
برای  زمینه هایی  واقع  در  اسکوچیچ  طرف  از 
برابر  ایران  بعدی  دیدار  دو  دارد.  وجود  خوشبینی 
هنگ کنگ و کامبوج خواهد بود که حداقل ایران 
باید روی کاغذ پیروز شود. آنها سپس میزبان بحرین 
باید برای صعود به مرحله  و عراق خواهند بود که 

بعد آنها را شکست بدهد.
و  باشیم  ای  حرفه  باید  »ما  گفت:  ایران  سرمربی 
به تمام تیم ها از جمله کامبوج و هنگ کنگ هم 

احترام بگذاریم.«
کرده  صعود  جهانی  جام  به  بار  پنج  تاکنون  ایران 
این  هدف  اکنون  متوالی  صعود  دو  از  بعد  است. 
است که سومین حضور متوالی را در جام جهانی 
تجربه کند.اسکوچیچ در اینباره اظهار کرد: »ما به 
مردم ایران قول داده ایم که دوباره به جام جهانی بر 
می گردند و تمام تالشمان را برای تحقق این قول 

انجام خواهیم داد.«

اسکوچیچ:   جایگاه تیم ملی ایران بد است  

براساس ارزش گذاری معتبرترین سایت نقل و انتقاالت  
ارزش ترین  با  عنوان  به  پرسپولیس  جهان،  فوتبال 
مارکت  ترانسفر  سایت  شد.  معرفی  ایران  فوتبال  تیم 
و  انتقاالت  و  نقل  زمینه  در  سایت  معتبرترین  که 
محسوب  فوتبال  در  شاغل  بازیکنان  روی  ارزش گذاری 
لیگ  درباره  خود  رسانی  روز  به  جدیدترین  می شود، 
برتر را منتشر کرد. براساس اعالم این سایت معتبر، در 
جدول با ارزش ترین تیم ها پرسپولیس قهرمان 3 دوره 
متوالی لیگ برتر ایران و شانس اول قهرمانی در این 
با رقم ۱3 میلیون و 9۰۰ هزار یورو  اقتدار و  با  فصل، 

به عنوان با ارزش ترین تیم فوتبال ایران معرفی شد.
در این جدول استقالل تهران رقیب سنتی پرسپولیس، 
قرار  یورو در رده دوم  میلیون و ۴3 هزار  ارزش ۱۲  با 

گرفته است و سپاهان با ۱۰ میلیون و 6۸۰ هزار یورو 
در رده سوم ایستاد است.

چهارم  رده  به  لیست  این  در  توجه  جالب  نکته 
برمی گردد که ذوب آهن اصفهان که اوضاع خوبی در 
لیگ برتر ندارد جایگاه چهارم را با ارزش ۸ میلیون و 
اختیار دارد و فوالد خوزستان پس  یورو در  ۲۵۰ هزار 
از این تیم با ارزش ۸ میلیون و ۵۰ هزار یورو در رده 

پنجم قرار گرفته است.
ایران  فوتبال  کهکشانی  تیم  که  تبریز  تراکتور  اما 
خریدهای  گذشته  فصل   ۲ طی  و  می شود  محسوب 
نجومی را انجام داده، جایگاهی در بین تیم های برتر 
با ارزش ندارد و با ارزش 7 میلیون و ۵۵۰ هزار یورو در 

رده ششم ایستاده است.

دبیر فدراسیون فوتبال گفت: از سرگیری لیگ 
کنفدراسیون  و  فیفا  دستورالعمل  با  فقط  برتر 
با  مبارزه  ملی  ستاد  همچنین  و  آسیا  فوتبال 

کرونا امکان پذیر است.
در  نبی  محمد  مهدی  فارس؛  خلیج  گزارش  به 
گفت و گو با شبکه سه سیما در مورد برگزاری 
اصالح  و  فوتبال  فدراسیون  انتخاباتی  مجمع 
اساسنامه اظهار داشت: جدول زمان بندی را برای 
فیفا در این خصوص ارسال کرده ایم و از اعضای 
مجمع هم خواسته ایم پیشنهادهای خود را در 

خصوص اساسنامه ارسال کنند 

فدراسیون  اساسنامه  در  تغییرات  مورد  در  وی 
فوتبال به درخواست فیفا، گفت: بحث در مورد 
حسابرسی،  مانند  مستقلی  های  کمیته  ایجاد 
ارکان قضایی و کمیته انتخاباتی و سایر موارد بود.
نبی در مورد ارسال نامه شکایت ۲۰۰ هزار دالری 
کی روش از ایران از سوی فیفا گفت: فدراسیون و 
باشگاه های ایرانی پرونده هایی در فیفا دارند که 
مربوط به شکایت سال گذشته است و هیچ کدام 
مربوط به سال جدید نیست. هفته آینده جلسه 
همچنین  و  حقوقی  الملل،  بین  کمیته  با  ای 
باشگاه هایی که پرونده هایی در فیفا دارند برگزار 

فدراسیون  به  ای  نامه  روز گذشته  خواهیم کرد. 
نیامده است.

دبیر فدراسیون فوتبال درمورد اینکه وزیر ورزش 
را  فدراسیون  عمومی  مجمع  در  حضور  حق 
فعلی  اساسنامه  در  گفت:  نه  یا  داشت  خواهد 
فدراسیون نام وزیر در مجمع هست اما در مورد 
تدوین  کمیته  در  باید  آینده  در  مجمع  ترکیب 
شود  انجام  کارشناسی  بحث  فدراسیون  مقررات 
و بعد از تایید این مسایل به استحضار خواهیم 

رساند.
نبی درمورد زمان شروع مسابقات لیگ برتر گفت: 

از سرگیری مسابقات لیگ برتر به دستور العمل 
فیفا و ای اف سی که مراجع باالدستی هستند و 
همچنین ستاد ملی مبارزه با کرونا بستگی دارد. 
ستادی که در فدراسیون پزشکی ورزشی مستقر 
است و ما نظر این فدراسیون و ستاد را هم جویا 
خواهیم شد. در حال حاضر نه ای اف سی و نه 
یوفا و نه هیچ کنفدراسیون دیگری مسابقات را از 
سر نگرفته اند. بعد از رسیدن دستور العمل این 
مبانی در هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال در 
این خصوص تصمیم گیری و سپس اطالع رسانی 

خواهد شد.

پرسپولیس با ارزش ترین تیم فوتبال ایران شد 

AFC شروع مجدد لیگ فقط با دستور فیفا و

خبر

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1398 
اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک کرمان 
بدین وسیله حسب ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و امالک کشور و مواد اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت و همچنین به استناد مواد ۱ و ۲ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی )در خصوص امالکی که مستندا به مواد مزبور منجر به 
رد تقاضای ثبت گردیده است( اموال مجهول المالک که در سه ماهه چهارم سال ۱39۸ 
)دی - بهمن - اسفند( واقع در بخش های ۱ و ۴ و ۸و ۱3 حوزه ثبتی منطقه یک کرمان 
تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده به ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی و بخش محل وقوع 
امالک تقاضا شده پذیرفته شده به شرح ذیل آگهی می شود لذا بدین وسیله طبق ماده 
۱6 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه شخصی اعم از )حقیقی و حقوقی( نسبت به امالک 
مشروحه ذیل مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشند بایستی از تاریخ انتشار نوبت اول 
آگهی مزبور که در انتهای آگهی قید شده حداکثر ظرف مدت 9۰ روز اعتراض خود را کتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک کرمان تسلیم نموده و با عنایت به ماده ۸6 آیین 
نامه قانون ثبت مصوب ۱3۸۰/۱۱/۸ و همچنین باستناد تبصره دو ماده واحده قانون مربوط 
به تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی مصوب ۱373 معترض می بایستی ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک دادخواست الزم مبنی بر طرح 
دعوی به دادگاه یا سایر مراجع ذیصالح ارائه نموده و گواهی مربوطه مشعر بر طرح دعوی 
را از مراجع قضایی اخذ و بانضمام تصویر دادخواست تقدیمی به اداره ثبت اسناد و امالک  
ارائه نماید بدیهی است در صورت عدم تقدیم دادخواست و ارائه گواهی طرح عدم دعوی 
از مرجع رسیدگی کننده قضایی نسبت به ملک مورد تقاضا از طرف معترض با توجه به 
مادتین فوق الذکر چنانچه متقاضی ثبت )مالک( گواهی عدم ارائه دادخواست از دادگستری 
و مراجع قضایی اخذ و به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم نماید وفق مقررات و با توجه به 

یک ماه تعیین شده اعتراض معترضین دیگر از نظر این اداره قابل استماع و رسیدگی نبوده 
و ادامه عملیات ثبتی بنام متقاضی ثبت   ادامه خواهد یافت ضمنا چنانچه بین متقاضی و 
اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر قبل از انتشار اولین نوبت آگهی مزبور دعوایی در محاکم 
قضایی صالحه در جریان رسیدگی می باشد مطابق ماده ۱7 قانون ثبت اسناد و امالک کشور 
طرف دعوی می بایست  و از تاریخ اولین انتشار آگهی ظرف مهلت 9۰ روز تصدیق محکمه را 
مشعر بر جریان دعوی با این اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم نماید در غیر این صورت حق 

او ساقط خواهد شد و ادامه عملیات ثبتی بنام متقاضی ادامه خواهد یافت.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان 

373۲ اصلی آقای ماشااله جاویدان به شماره ملی ۲99۱93۱۴۰۱ هفده سهم و یک سوم 
سهم مشاع از نود و شش سهم از ششدانگ یکباب خانه بمساحت 33۵/9۰ متر مربع واقع 

در میدان مشتاق خیابان شهدا کوچه 3 سمت چپ درب اول 
۱۸ فرعی از ۴976 اصلی آقای علی اکبر شفیعی نژاد کرمانی به شماره ملی ۲99۲۰۱۴7۸۸ 
شش دانگ یکباب کارگاه بمساحت ۴66/36 مترمربع واقع در خیابان ابوحامد کوچه ۱7 

سمت چپ درب اول 
۱9 فرعی از ۴976 اصلی آقای علی اکبر شفیعی نژاد کرمانی به شماره ملی ۲99۲۰۱۴7۸۸ 
ابوحامد کوچه ۱7  شش دانگ یکباب مغازه به مساحت ۴۰/۱۴ مترمربع واقع در خیابان 

سمت چپ درب دوم 
۲۰ فرعی از ۴976 اصلی آقای علی اکبر شفیعی نژاد کرمانی به شماره ملی ۲99۲۰۱۴7۸۸ 
شش دانگ یکباب خانه مشتمل بر فوقانی بمساحت 36۸/9 مترمربع واقع در خیابان مهدیه 

کوچه ۱ سمت چپ درب آخر 
۲۱ فرعی از ۴976 اصلی آقای علی اکبر شفیعی نژاد کرمانی به شماره ملی ۲99۲۰۱۴7۸۸ 
شش دانگ زمین محصور مشتمل بر ساختمان به مساحت 3۴6/۸۵ مترمربع واقع در خیابان 

مهدیه کوچه ۱ سمت چپ یک درب مانده به آخر 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان 

دانگ  شش   ۲99۲۴۱۸۰99 ملی  شماره  به  محمدی  محمود  آقای  اصلی   ۸ از  فرعی   ۸
زمین وقفی به مساحت ۱۴۸93/9۵ مترمربع واقع در بلوار جمهوری بلوار کشاورز کوچه ۲ 
انتهای کوچه ۵۲۰۵ فرعی از 3۱ اصلی آقای سید جواد ذی وقار بردسیری به شماره ملی 
۲99۱۵6۴۰۰۸ شش دانگ یکباب خانه به مساحت ۲۱6/۱۱ مترمربع واقع در اختیارآباد 

خیابان بهشتی کوچه ۴7 سمت راست قطعه دوم 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان 

۱۴۵7 فرعی از ۱ اصلی آقای حسین توکلی زاده به شماره ملی ۲9۸۰۰79۴7۲ شش دانگ یکباب 
خانه به مساحت ۱۸9/6 مترمربع واقع در چترود خیابان ولیعصر )عج( کوچه ۸ جنب بهداری 
3۵۵ فرعی از ۲3 اصلی خانم هاجر رنجبر همقاوندی به شماره ملی ۲9933۲۴۰9۸ شش دانگ 

یکباب خانه به مساحت ۴۴7/۵ مترمربع واقع در چترود معزآباد جنب مدرسه شهدای ناظمی 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 13 کرمان 

۱ فرعی از 79 اصلی دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری شش دانگ یکباب کاروانسرا به مساحت 79۰ مترمربع واقع در چترود روستای 

گورچوئیه جنب بزرگراه کاروانسرای گورچوئیه 
۱ فرعی از ۱۲۴ اصلی آقای محمود عرب به شماره ملی 3۰9۰۲3۰3۱3 شش دانگ یکباب 

خانه به مساحت 73۲/۲6 مترمربع واقع در چترود روستای گورچوئیه 
همچنین امالکی که در هنگام انتشار آگهی نوبتی اشتباه قلمی صورت گرفته بدین وسیله 

اصالح می گردد.
۱۴۴۵ فرعی مجزی شده از ۱۰73 فرعی از ۱ اصلی آقای محمدرضا ورزنده به شماره ملی 
چترود  در  واقع  مترمربع   ۲39/۸6 مساحت  به  خانه  یکباب  دانگ  شش   ۲993۵333۵۵
خیابان ولیعصر کوچه 3۴ انتهای کوچه که در آگهی قبلی به اشتباه نام خانوادگی متقاضی 

فروزنده و شماره ملی ۲993۵333۵ چاپ گردیده است. ۲6م/الف
تاریخ انتشار: نوبت اول دوشنبه 99/۰۲/۰۱ تاریخ انتشار: نوبت دوم پنجشنبه 99/۰3/۱
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دانست،  حادثه  پُر  بسیار  کرمان  استان  در  توان  می  را  اخیر  دهه  چند 
از زلزله سیرچ، فاجعه ی بم و زلزله زرند تا سیالب های این چند سال 
گذشته و همین سیل شهداد که چند روز قبل شاهد آن بودیم و خسارات 
آن هنوز محاسبه نشده است. اینها اتفاقات غیرمترقبه محسوب می شوند 
و می توان آنها را خدادادی دانست. در مهیا شدن دلیل این فجایع نمی 
توان کسی را مالمت کرد زیرا پویایی و ذات طبیعت را نمی شود در دادگاه 
خداوندی متهم ساخت. تنها نکته ای که در این اتفاقات چند دهه گذشته 
پُررنگ است، بحث غافلگیر شدن مدیریت است. نکته ای عجیب که گویا 
هنوز در سیستم مدیریت کشور وجود دارد و روز به روز حادثه آفرین تر 
می شود. همانطور که اشاره کردم هرگز نمی توان کسی را مالمت کرد از 
اینکه چرا در بم زلزله آمد، اما می توان از این نکته گالیه کرد که چرا هیچ 
آمادگی، تقریبا هیچ آمادگی در استان کرمان برای مقابله با چنین بحرانی 
وجود نداشت. مدیران وقت به نقل از خودشان در فاجعه ملی بم تازه با 
نتیجه  مقابله گرفتند.  و  بر مبارزه  واقعی« آشنا شدند و تصمیم  »بحران 
آن عدم آمادگی هم دودی بود که به چشم مردم رفت و انسان هایی که 
قلبی مدیران وقت. قصد  آوار کشته شدند، آن هم برخالف خواست  زیر 
نبش قبر ندارم، اما به عنوان یک روزنامه نگار امروز که اخبار سیل شهداد 
این سوال در ذهنم پدید آمد که چرا مسئوالن ما  را مطالعه می کردم، 
هیچگاه برای بحران آماده نیستند و همواره غافلگیر می شوند؟ چرا هنوز 
بعد از حادثه سیالب باید راههای دسترسی به چندین روستا بسته شود و 
کسی خبر نداشته باشد که چه اتفاقی در حال وقوع است؟ چرا مدیریت 

بحران کال در کشور ایران همواره اسیر بحران می شود و به قول معروف 
به جای مدیریت بحران، شاهد بحران مدیریتی هستیم. درست به مانند 
اینکه یک غریق نجات قبل از اقدام به نجات، خودش غرق شود. این روند 
تکراری و این سناریوی نخ نما چه زمانی قصد دارد از سیستم مدیریتی 
کشورما جدا شود؟ تا کی باید در اخبار خبرگزاری های استان بخوانیم که 
فالن جاده به دلیل سیل تخریب شد و فالن خیابان دچار آبگرفتگی شد 
شان  ارتباطی  های  راه  و حتی  محاصره شدند  در سیل  روستا  و چندده 
است که کم کم  ایرادی  این چه  است؟  قطعی شده  و  اختالل  هم دچار 
ناپذیر تبدیل می شود؟ چه زمانی می  دارد به یک روند و رسم اجتناب 
توانیم توقع داشته باشیم که مسئوالن و مدیران استان و کشور بگویند ما 
فالن شهر را تخلیه کردیم به دلیل حادثه احتمالی و یا اینکه با توجه به 
هشدارهای هواشناسی یک روستا را پیش از سیل از خسارت نجات داده 
ایم؟ این حسرت تا چه زمانی باید به دل ما بماند؟ اگر به شیوه مدیریت 
بالی  که  متوجه خواهیم شد  بیندازیم  نگاهی  تر  پیشرفته  در کشورهای 
طبیعی در همه کشورها وجود دارد، اما شیوه مدیریت متفاوت است. به 
عنوان مثال همین چند ماه قبل در آمریکا شاهد بودیم که وقوع طوفانی 
عظیم پیش بینی شد و مسئوالن چند شهر، ساکنین را از شهر خارج کرده 
و با هزینه دولت اسکان دادند. آن طوفان اتفاق افتاد، اما شدت آن آنگونه 
شدت  اگر  اما  کرد.  ایجاد  کمی  خسارت  و  نبود  شد  می  بینی  پیش  که 
انسانی  فاجعه  با یک  بود،  بیشتر  ایالت  آن  تصور مدیران  از  طوفان حتی 
انجام  باید  ما  مدیران  کاری که  یعنی همان  رفتار  این  مواجه می شدند. 
دهند، ولی شاهد آن نیستیم. ما همواره در حوادث احتمالی دست پایین 
را می گیریم و زمانی که طبیعت دست باال را می زند، تنها شاهد غافلگیر 
شدن مدیران و مسئوالن هستیم که با کوهی از خسارت و شاید جسد رو 
به رو می شوند. به امید فردایی بهتر که در آن ساده انگاری تبدیل به یک 

رکن مدیریتی نشود.

»کرمان امروز« با نگاهی به وقوع سیل در شهداد، یک رفتار عجیب که گویا جزئی از سیستم مدیریتی کشور شده است را مورد نقد قرار می دهد؛

تکرار سناریوی غافلگیری در بحران

شیوع کرونا و اجرای مقررات قرنطینه در بیشتر کشورهای جهان 
و  کرده  روبه رو  جدی  چالش های  با  را  هنر  سودده  و  بزرگ  بازار 
بسیاری گالری ها و موسسات هنری را به ادامه فعالیت در فضای 

آنالین سوق داده است.
آبجکت، شیوع  اند  آرت  اینترنتی  پایگاه  از  نقل  به  ایرنا  گزارش  به 
کرونا جهان را طی یک ماه گذشته به طرز چشمگیری تغییر داد. این 
امر کسب و کارهای جهانی از جمله بازار هنر را عمیقا تحت تاثیر قرار 
داده است. تنها در سال ۲۰۱۸ میالدی فروش تولیدات هنری به ۶۷.۴ 
میلیارد دالر رسید. با وجود قدرت گذشته، بازار هنر اینک در مواجهه 
است.  افتاده  تقال  به  جهانی  گیری  همه  این  شیوع  باالی  سرعت  با 
همزمان با بسته شدن موقت درهای موزه ها و گالری ها به روی عموم، 
زمان دیگری  به  یا  لغو  نیز  برجسته هنری  نمایشگاه های  از  تعدادی 
 )Frieze( موکول شدند که از آن جمله می توان به نمایشگاه فریز

نیویورک و آرت بازل )Art Basel( هنگ کنگ اشاره کرد.
کاهش درآمد و تعدیل نیرو

ماه گذشته موزه مشهور لوور در پاریس، موزه هنرهای ملی چین 
دیگر  موزه  چند  و  گوآنگ دونگ  مردمی  هنرهای  موزه  پکن،  در 
درهای خود را روی بازدیدکنندگان بستند. این تعطیلی ها با لغو 
رفتن  دست  از  و  مالی  کمک های  آوری  جمع  رویدادهای  شدن 
درآمد حاصله از پذیرش اثر و فروش بلیط، به کاهش درآمد موزه 
و تعدیل نیرو منجر شده است. موزه هنرهای مدرن در نیویورک، 
موزه هنرهای زیبای بوستون و موزه هنرهای معاصر لس آنجلس 
تنها چند مورد از موسسات فرهنگی و هنری هستند که در نتیجه 

تحوالت اخیر مجبور به تعدیل نیرو شدند.
گذشته  هفته   )Sotheby’s( ساتبیز  هنری  اشیاء  حراج  خانه 
اعالم کرد که ۱۲ درصد از کارکنانش یعنی چیزی در حدود ۲۰۰ 
نفر را اخراج خواهد کرد. هم اینک قرار بر آن است که حقوق آن 
اول  تا  انگلستان  و  آمریکا  این خانه حراجی در  از کارکنان  دسته 

کاهش  با  نیز  مدیران  و  شود  پرداخت  کاهش  درصد   ۲۰ با  ژوئن 
۱۰ درصدی پرداختی های خود موافقت کرده اند. این اخبار درست 
و  کریستیز  ساتبیز،  حراج  خانه های  که  می رسد  گوش  به  زمانی 
فیلیپز هر سه از به تعویق افتادن فروش بهاره خود خبر داده اند. 
اگرچه هنوز تاریخ دقیق برگزاری این حراجی ها اعالم نشده است، 

این سه خانه حراجی بر آن امیدند که این مراسم ها را در ماه ژوئن 
برگزار کنند.

پناه بردن به پلتفرم های آنالین
با وجود تعدیل نیروهای اخیر، ساتبیز توانسته بخش عمده ای از 
ماری  کند.  منتقل  آنالین  فضای  به  آمیز  موفقیت  را  تجارت خود 

باره  این  در  ساتبیز  مدیران  از  یکی   )mary bartow( بارتو 
می گوید: فروش آنالین ما در سال ۲۰۲۰ به طور خاص باال بوده 
از ۳۵ میلیون دالر درآمد کسب کرده ایم که  تاکنون بیش  است. 
این مقدار با فروش آثار هنری مدرن و معاصر از آفریقا، آثار متعلق 
به  نمونه های طراحی و عکسبرداری  از خاورمیانه،  بیستم  به قرن 
جا مانده از قرن بیستم، روزانه باال می رود. مجموعه داران همچنان 
بهترین  ما  آنالین  پلتفرم فروش  بازار خرید می کنند و  فعاالنه در 
رابط ممکن را برای مشتریان فراهم می کند تا با آثار تعامل داشته 

باشند و در مزایده شرکت کنند.
در این میان گالری ها و موسسات فرهنگی نیز به نمایش آنالین 
آثار خود روی آورده اند. در هفته ای که گذشت نمایشگاه آرموری 
نیویورک )Armory Fair( از راه اندازی یک پلتفرم آنالین برای 
از  زودتر  ناچار  به  کرونا  شیوع  پی  در  که  نمایشگاه هایی  نمایش 
داد.  نکردند، خبر  پیدا  نمایش  یا فرصت  تعطیل شده  موعد مقرر 
اقدامی  در  نیز   )Hauser & Wirth  ( ورث  اند  هاوسر  گالری 
آرت  عنوان  با  را  آنالین  ابتکارهای  جاه طلبانه ترین  از  یکی  مشابه 
لب )ArtLab( به راه انداخت که عالوه بر فضایی که برای نمایش 
برای  نیز  را  مجازی  واقعیت  ابزار  یک  می کند،  فراهم  آثار  آنالین 
مجازی  بازدیدکنندگان  اختیار  در  بازدید،  تجربه  کیفیت  افزایش 

این پلتفرم قرار می دهد.
آینده نامعلوم در انتظار بازار هنر

به طرزی  بازار هنر هنوز  آینده  روبه جلو،  این گام های  با وجود 
گذشت  که  ای  هفته  در  هنر  روزنامه  است.  نامعلوم  باورنکردنی 
نتیجه  در  است  ممکن  فرانسه  گالری های  سوم  یک  داد  گزارش 
میالدی  سال  پایان  تا  آن  از  ناشی  عواقب  و  کروناویروس  شیوع 
جاری برای همیشه تعطیل شوند. این یک واقعیت ترسناک است و 
بسیاری از افراد را نسبت به آنچه در ادامه پیش خواهد آمد، نگران 

کرده است.

کرونا بر سر بازار جهانی هنر چه آورد؟!

به قلم 
محمد فتح نجات


