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کپرنشینان در جنوب استان  گزارش »کرمان امروز« از محرومیت همیشگی 
که سیل با خود برای آنها آورده است؛  و مشکالت جدیدی 
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گرفت مشکالت  کرمان را در بر  که برخی از روستاهای جنوب  سیل اخیر 
گندم و محصوالت شان به  کرد. مزارع  کپر نشینان ایجاد  بسیاری را  برای 
زیر آب رفت. دام هایشان و خانه و زندگی شان را سیالب با خود برد و 
کپر نشینان  گر چه فقر و مصیبت میهمان همیشگی  کرد. ا بی خانمان شان 
کرمان است اما قهر طبیعت هم این روزها مزید بر دردهایشان  جنوب 
که پیش می  کرده است. حال سوالی  گویی طبیعت با ایشان قهر  شده و 
آید این است که آیا مدیران هم با مردم این مناطق قهر کرده اند که برای 

سامان دادن به این وضعیت کپرنشینی چاره ای کارساز نمی اندیشند؟

متن کامل درصفحه هشتم
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بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد  امور حمل و نقل مواد غذایی مورد نیاز خود در استان و کلیه شهرستانها به 
وسیله کامیون را از طریق مناقصه عمومی برگزار نماید.

لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 5 روز کاری به آدرس کرمان -  بزرگراه امام 
خمینی )ره( جنب  اداره کل زندانهای استان، مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 33239860 و 

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان 33224681 - 034 تماس حاصل فرمایند.

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد مجموعه تفریحی توریستی باغ پروانه ها واقع در کیلومتر 20 جاده هفت باغ را که 
دارای آالچیق، رستوران، آشپزخانه و امکانات کامل رفاهی می باشد را به صورت اجاره سالیانه واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند  
ظرف مدت 7 روز از انتشار این آگهی پیشنهادات خود را به آدرس بزرگراه امام خمینی )ره( بعد از اداره کل زندانهای استان، دفتر 
مرکزی بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان تحویل و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 33224681 و 33239860 

تماس حاصل فرمایند. بنیاد تعاون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان 

آگهی مناقصه 

آگهی مزایده واگذاری

فراخوان تجدید مناقصه عمومی دومرحله  ای هم زمان با ارزیابی کیفی)فشرده(
 تهیه، نصب، راه اندازی و نگهداری دو دستگاه آسانسور 6 و 8 نفره ساختمان شماره 3

 امور مالیاتی استان کرمان  )نوبت دوم(
متن آگهی در صفحه 3

 فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )02-99( نوبت اول
شرکت گاز استان کرمان 

متن در صفحه 2
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خبر
معاون استاندار کرمان:

آرایشگاه های زنانه و مردانه با 
رعایت پروتکل های بهداشتی 

مجوز فعالیت دارند
 معاون استاندار کرمان گفت: آرایشگاه های زنانه و مردانه با رعایت پروتکل های 
تا  نیز  پاساژها  و  مسقف  بازار  فعالیت  مجوز  و  دارند  فعالیت  مجوز  بهداشتی 

ساعت ۲۱ افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، محمد 
صادق بصیری در خصوص آخرین مصوبات ستاد استانی مقابله با کرونا اظهار 
کرد: در خصوص بازگشایی بقاع متبرکه، مساجد و تکایا به ویژه در ماه مبارک 
رمضان، آن چه در ستاد ملی و استانی بحث شد این است که در کشور بر 
مبنای نظرات وزارت بهداشت و در استان ها بر مبنای نظر دانشگاه های علوم 
پزشکی، وضعیت شهرستان ها از حیث قرار داشتن در وضعیت سفید، زرد و 
بیماری  این  شیوع  سفید  وضعیت  دارای  که  شهرستان هایی  و  بررسی  قرمز 

هستند برای بهره مندی مردم با رعایت پروتکل های بهداشتی باز شود.
وی با اشاره به مشخص نبودن زمان بازگشایی بقاع متبرکه، مساجد و تکایا 
در استان کرمان تصریح کرد: پیش بینی ما این است که در نیمه ماه مبارک 
اعالم  و درمانی  بررسی مراجع پزشکی  نتایج  ماه  اردیبهشت  نیمه  یا  رمضان 
شود و اگر شهرستانی از استان کرمان در وضعیت سفید بود می تواند از ضیافت 

مساجد و لیالی قدر بهره مند شود.
جانشین استاندار کرمان در ستاد استانی مقابله با ویروس کرونا اظهار داشت: 
با توجه به مصوبه ستاد ملی مبنی بر اختیار استان ها برای تغییر در ساعات 
فعالیت صنوف، ستاد استانی مصوب کرد بازار مسقف و پاساژها تا ساعت ۲۱ 

فعالیت داشته باشند.
افزود: در پی درخواست  استاندار کرمان  اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی، 
فعالیت های آرایشگاه های مردانه و زنانه از طرف مردم و صنوف، ستاد استانی 
مصوب کرد فعالیت این صنف با رعایت پروتکل های بهداشتی از امروز بالمانع 

است.
بصیری گفت: فعالیت مراکز پالک گذاری خودرو نیز طبق مصوبه ستاد ملی 

در استان است.
وی با اشاره به تالش و برنامه دولت برای پرداخت بیمه بیکاری به افراد آسیب 
دیده از این ویروس ادامه داد: در خصوص پرداخت بیمه بیکاری برای اغلب 
مشاغل خرد با توجه به عدم اعالم منابع پرداختی، هنوز نمی توانیم اقدامی در 
این زمینه انجام دهیم و تاکید ستاد نیز بر زودتر انجام شدن این اقدام است.

وی گفت: در خصوص مهدکودک ها نیز مقرر شد مراجع ذی ربط در استان 
برای پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به مهدکودک ها همکاری کنند.

و  هتل ها  کرد:  تصریح  کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
اجازه  به  توجه  با  که  اند  بوده  تعطیل  استانی  ستاد  مصوبه  طبق  اقامتگاه ها 
دانشگاه علوم پزشکی، هتل ها، مهمانپذیرها و اقامتگاه ها با رعایت پروتکل های 
بهداشتی مجوز فعالیت گرفتند و در رابطه با فعالیت بومگردی ها نیز مقرر شد 
پس از بررسی و بازدید میدانی میراث فرهنگی و دانشگاه علوم پزشکی، در 

جلسه آینده ستاد در این خصوص تصمیم گیری شود.
بصیری با اشاره به شرایط تثبیت ویروس کرونا در استان گفت: میزان شیوع 
ثابت است و در  این ویروس در استان طبق نظر مراکز پزشکی در وضعیت 
سیر رو به نزولی قرار داریم و به طور کلی اگر فاصله اجتماعی و پروتکل های 
بهداشتی رعایت نشود ناچار به بازگشت به محدودیت های قبلی خواهیم بود 
و البته فرضیه اثر هوای گرم بر کاهش شیوع این ویروس نیز زیر سوال رفته 

است.

مدیر کل میراث فرهنگی کرمان: 
 گردشگری کرمان برای دوران

 پساکرونا آماده می شود

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان با اشاره به آموزش های مجازی کارکنان 
تاسیسات گردشگری استان برای دوران پساکرونا، گفت: با معرفی جاذبه های 
گردشگری استان در فضای مجازی، زمینه حضور گردشگران در آن دوران را 

فراهم می کنیم.
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
استان  و صنایع دستی  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  فعالی،  فریدون 
کرمان با اشاره به برگزاری کالس های آموزش با عنوان رعایت بهداشت فردی 
و محیطی در دوران پسا کرونا، گفت: این کالس ها مختص کارکنان تاسیسات 
و  مجازی  صورت  به  را  الزم  آموزش های  که  است  کرمان  استان  گردشگری 

آنالین یاد می گیرند. 
او با اشاره به اینکه بهداشت و ضدعفونی مراکز اقامتی و واحد های گردشگری 
و  گردشگران  توجه  مورد  کرونا،  پسا  دوران  در  فردی  بهداشت  همچنین  و 
افت  موجب  کرونا  ویروس  شیوع  افزود:  بود،  خواهد  مرتبط  دستگاه های 
درآمد های تاسیسات گردشگری و فعالیت های گردشگری استان کرمان شده 
است که باید با برنامه ریزی الزم، زمینه بهبود بهداشت روانی گردشگران در 

دوران پسا کرونا فراهم شود.
فعالی با اشاره به اینکه با برگزاری دوره های آموزشی موثر و خالقانه می توان 
شاهد رونق دوباره صنعت گردشگری استان بود، تصریح کرد: بدون شک در 
دوران پساکرونا، روانشناسی سفر گردشگران تغییر خواهد کرد به گونه ای که 
تا چندین ماه گردشگران از حضور در تور های گروهی خودداری و با احساس 

امنیت کمتری در فضا های شلوغ اقامت خواهند کرد.
اعتماد ساز به همت بخش دولتی و خصوصی  تبلیغات  با  اینکه  بیان  با  او 
تاسیسات  در  حضور  و  رفتن  سفر  به  را  گردشگران  اکنون  هم  از  می توان 
گردشگری ترغیب کرد، گفت: برگزاری کالس های آموزشی در این زمینه، 
بسیار تاثیرگذار خواهد بود که خوشبختانه در اولویت کاری این اداره کل 
قرار دارد. فعالی با اشاره به اینکه استان کرمان استانی چهار فصل است که 
در طول سال، گردشگران زیادی را میزبانی می کند، تصریح کرد: در تالشیم 
زمینه حضور گردشگران را برای دوران پساکرونا فراهم آوریم که با تبلیغات 
و معرفی جاذبه های گردشگری در فضا های مجازی، می توان به این هدف 

رسید.

آبه  حق  اختصاص  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  زیست  محیط  مدیرکل 
جازموریان مطالبه ای همیشگی است که باید در تمام فصول سال رعایت 

شود گفت: نجات جازموریان به همدلی و همکاری همه نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری مهرمرجان شاکری با اشاره به اهمیت جازموریان 
در جنوب استان کرمان اظهارکرد: خوشبختانه پس از بارندگی های اخیر 
در جنوب کرمان و باز شدن دریچه های سازه های هیدرولیکی باالدست 
جازموریان به صورت کامل آبگیری شده است، تاالب در مکان هایی مانند 
استان  چون  هستند  برخوردار  ای  العاده  فوق  اهمیت  از  کرمان  استان 
کرمان با دریا ارتباط ندارد رودخانه های منطقه مانند رگ هایی است که 
در جازموریان جریان دارند و زندگی را در این منطقه تضمین می کنند و 
به همین دلیل اختصاص حق آبه جازموریان از این رودخانه ها از اهمیت 

فوق العاده ای برخوردار است.
 وی افزود: سازه های هیدرولیکی که روی رودخانه ها احداث می شود روی 
کمیت و کیفیت اراضی پایین دست تأثیر می گذارد و به همین دلیل باید 

اختصاص حق آبه تاالبی مانند جازموریان تضمین شود.
پیش  آبه  حق  اختصاص  عدم  و  هوا  گرمای  دلیل  به  افزود:  شاکری 
این صورت هم  در  اما  ماه خشک می شود  تاالب خرداد  می کنیم  بینی 
جازموریان که مانند یک اسفنج عمل می کند می تواند در احیا آب های 

زیر زمینی منطقه تأثیر قابل توجه داشته باشد.
جازموریان  آبه  اختصاص حق  در خصوص  گری  مطالبه  اهمیت  بر  وی 
تاکید کرد و گفت: کارشناسان آب منطقه ای می گوید که محیط زیست 
هیچ  به  اما  برسانیم  جازموریان  به  را  آب  لوله کشی  با  ما می خواهد  از 
عنوان این ادعا را قبول نداریم ما فقط می خواهیم سهمیه آب جازموریان 
در تمام فصول سال رها سازی شود نه فقط زمانی که سیل می آید و آب 

منطقه ای مجبور به رها سازی آب می شود.
مدیرکل محیط زیست استان کرمان افزود: ما اصرار به اختصاص این حق 
آبه در طول سال داریم، شاید آب به جازموریان نرسد اما مطمئن باشید 
زندگی به جازموریان خواهد رسید. همان طور که در گذشته نیز هلیل 
رود در تمام طول سال به سمت جازموریان جریان داشته و باعث تحول 
در محیط زیست کرانه های هلیل رود و در نهایت جازموریان می شده و 
آب های زیر زمینی را نیز تقویت می کرده و فشار برداشت آب فقط روی 

جازموریان نبوده است.

سرریز شدن  ترس  از  و  سیالب  بروز  جبر  به  فقط  نباید  داد:  ادامه  وی 
سدها دریچه های سد باز شود.شاکری بیان کرد: خشکسالی موجب شده 
حوضه های آبریز مانند جازموریان دچار مشکل شوند اما ما باید خودمان 
به خودمان رحم کنیم در سال جاری نیز به دلیل بارندگی های بی سابقه 
و ورود آب به خصوص از سوی استان سیستان و بلوچستان و در مرحله 

بعد از سوی استان کرمان موجب ورود آب به جازموریان شده است.
با  کرده اند  عنوان  جلسه ای  در  منطقه ای  آب  کارشناسان  می گوید:  وی 
زمان  در  دقیقاً  این مساله  بله  عبور کرده اند  میانه جازموریان  از  خودرو 
خشکیدگی تاالب به دلیل سد سازی در باال دست و عدم اختصاص حق 
همیاری  و  همکاری  با  فاجعه ای  تکرار چنین  از  باید  و  افتاده  اتفاق  آبه 

یکدیگر جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به گرد و غبار چند روز گذشته شمال استان کرمان گفت: در 
این زمان باز هم برخی گفتند جازموریان که آبگیری شده چرا گرد و غبار 
هنوز وجود دارد! این سوال باعث تعجب است و نشان می دهد اطالعات 
الزم در این خصوص وجود ندارد که موجب تأسف است، کرمان به دلیل 
وجود کانون های غبار خیز از سمت استان یزد دچار این پدیده شد ضمن 
مناطق  از  بسیاری  در  غبار  کانون های محلی  دلیل خشکسالی  به  اینکه 

استان ایجاد شده است.
وی گفت: حوزه محیط زیست را نباید با سیاست و مسائل دیگر اشتباه 
به  و می تواند منجر  است  عوامل  دیگر  از  گرفت، محیط زیست مستقل 
توسعه استان شود و بی توجه به آن هم می تواند همه را در معرض خطر 

قرار دهد.
شاکری گفت: جازموریان پس از خشک شدن به دلیل وجود رسوب های 
هوا  آلودگی  موجب  و  تبدیل  غبار  و  گرد  کانون  به  منطقه  در  سیالبی 
می شود، در تمام جوامع باید ابتدا به سالمت مردم اهمیت دهند بعد به 

دنبال مسائل اقتصادی باشند.
حوادث  این  از  هرکدام  از  بعد  گفت:  و  کرد  اشاره  زلزله  و  به سیل  وی 
بالفاصله دستگاه های ذی ربط ورود و شروع به امداد رسانی می کنند چون 
این حوادث نتایج آنی دارند؛ اما گرد و غبار را جدی نمی گیریم چون تأثیر 
فوری ندارد و به تدریج موجب مشکالت تنفسی و مرگ خاموش می شود.
وی با اشاره به گرد و غبارهای خوزستان گفت: بعد از مشکالت موجود در 
خوزستان مسئوالن استان های خوزستان و طرف عراقی جلسات مختلف 

برگزار کردند و با تصمیم گیری هایی که انجام گرفت مشکالت منطقه 
کاهش یافت چرا ما در استان کرمان نمی توانیم دور هم جمع شویم و 

مشکل جازموریان را یک بار برای همیشه حل کنیم.
وی بیان کرد: آبی که از حق آبه هلیل رود اختصاص می یابد و آبی که به 
دلیل سیالب و با حجم خورشان وارد جازموریان می شود متفاوت است 
حتی ما نمی توانیم از روی تصاویر ماهواره ای میزان آب تاالب را به صورت 
آنی بررسی کنیم چون آب به شدت گل آلود است و از زمین های خاکی 

اطراف تشخیص داده نمی شود.
وی گفت: سیالب حجم زیادی گل و الی و رسوبات با خود همراه می آورد 
و همین رسوبات در تابستان به گرد و غبار تبدیل می شوند باید همه ما 
در استان کرمان دست به دست هم دهیم و برای رفع این مشکل چاره 

اندیشی کنیم.
در  کالنتری  دکتر  با  جلسه  و  کرمان  استاندار  همراهی  به  اشاره  با  وی 
این یک گام مثبت  و غبار گفت:  با گرد  مبارزه  بودجه  افزایش  راستای 
است و به زودی اثر خود را در استان کرمان در بخش های مختلف نشان 

خواهد داد.
ریزگرد  کانون  دومین  کرمان  می شود  گفته  اینکه  گفت:  همچنین  وی 
کانون  نخستین  کرمان  اکنون  هم  واقع  در  است  اشتباه  می باشد  کشور 
گرد و غبار در کشور است و طبق بررسی های دقیقی که صورت گرفته 

مهمترین عامل گرد و غبار در استان کرمان نیز کویر مرکزی است.
استان  در  غبار  و  بروز گرد  زمینه  در  نقش جازموریان  وی در خصوص 
گفت: در این خصوص مطالعات جدی در حال انجام است و اعداد و ارقام 

به زودی اعالم می شود.
شاکری از دستگاه های مختلف خواست با محیط زیست همکاری الزم را 
با اختصاص حق آبه جازموریان زمینه احیای منطقه را  داشته باشند و 

فراهم کنند.
درصدی  آبگیری ۱۰۰  در خصوص  نیز  تردیدهایی  گفت:  پایان  در  وی 
جازموریان وجود دارد چون باید حد بستر جازموریان آبگیری شود، مثاًل 
روستایی که قباًل دقیقاً در ساحل تاالب بوده در حال حاضر آب به چهار 
از  کیلومتری آن رسیده و به همین دلیل ما تصور می کنیم ۹۰ درصد 
را  مورد  این  در  منطقه ای  آب  نظر  ما  وجود  این  با  آبگیری شده  تاالب 

قبول داریم.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه جهش تولید به معنی سرعت در 
از  یکی  غیرفعال  تولیدی  واحدهای  کردن  فعال  گفت:  است  تولید 

محورهای جهش تولید است که باید روی این موضوع هدف گذاری ها 
انجام شود.

به گزارش ایرنا، محمدجواد فدائی در نخستین نشست ستاد اقتصاد 
با اشاره به اینکه در سال گذشته از ۳۹۰ واحد  مقاومتی سال ۹۹ 
بینی  افزود: پیش  نیمه فعال در استان کرمان ۳۰ واحد فعال شد 
شده ۱۱۰ واحد اقتصادی نیمه فعال در این استان طی سال جاری 
فعال شود و امیدواریم با توجه به ظرفیت هایی که در کرمان وجود 

دارد؛ این امر محقق شود.
استاندار کرمان با بیان اینکه پنجره واحد سرمایه گذاری در قانون 
به  قرار شد  و  آغاز  روند  این   ۹۶ اواخر سال  از  و  بینی شده  پیش 
به  را  این کار  اما به خاطر طول کشیدن،  باشد  الکترونیکی  صورت 
صورت فیزیکی شروع کردیم اظهار داشت:  زمان صدور مجوزها یک 
تا ۲ سال طول می کشید که با برنامه ریزی های انجام شده این مدت 
زمان کاهش یافت و مجوز در مدت زمان سه هفته ای نیز صادر شد.

فدائی با تاکید بر اینکه اگر اعتقاد داریم پنجره واحد سرمایه گذاری 
یکی از محورهای جهش تولید است باید تکلیف آن را روشن کنیم 
تصریح کرد: پنجره واحد سرمایه گذاری الکترونیکی یکی از اقداماتی 
است که امسال در سازمان برنامه و بودجه پیش بینی شده و اگر این 

امر محقق شود به موفقیت بزرگی خواهیم رسید.
وی خاطرنشان کرد: روند سرمایه گذاری و صدور مجوزهای در این 

پنجره واحد باید با سرعت بیشتری محقق شود.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه پایانه صادراتی جنوب استان کرمان 
قرار بود در ۲۲ بهمن سال ۹۷ به بهره برداری برسد که هنوز افتتاح 
نشده است خاطر نشان کرد: با اینکه این طرح ۷۵ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد اکنون گفته می شود این طرح توجیه اقتصادی ندارد.

در ادامه مقرر شد محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور 
در مجلس شورای اسالمی در راستای تسهیل اخذ تسهیالت از بانک 

توسعه و تعاون اقدام کند.

راستای  در  شد.  کرمان  شهرستان  آبفا  امور  سرپرست  صمدانی  حمید 
طرح یکپارچه  سازی شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی، محمد 
استان  فاضالب  و   آب  عامل شرکت  مدیر  و  مدیره  هیات  رئیس  طاهری 

کرمان در جلسه ای که با حضور علی بابایی  فرماندار و جمعی از مسئوالن 
شهرستان کرمان برگزار شد، حمید صمدانی را به عنوان سرپرست امور آبفا 
این شهرستان معرفی  کرد. در این جلسه از خدمات ناصر نیک نفس  مدیر 

سابق آب و فاضالب روستائی شهرستان کرمان تقدیر به عمل آمد. گفتنی 
است صمدانی  پیش از این مدیریت امور آب و فاضالب شهری  شهرستان 

کرمان را بر عهده داشت.

مدیرکل محیط زیست کرمان:

نجات جازموریان به همدلی و همکاری همه نیاز دارد  

استاندار کرمان:

فعال کردن واحدهای تولیدی غیرفعال یکی از هدف ها برای جهش تولید است

سرپرست امور آبفا شهرستان کرمان منصوب شد

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

 

  (99-02) فییک یابیارز یآگه راخوانف 
  .دینما برگزار  لیذ طیشرا با را ،  ای مناقصه  دارد نظر در کرمان استان گاز شرکت

عالم آمادگی مه انسبت به تهیه نا یآگه نوبت نیاول درج زمان ازدر صورت تمایل به شرکت در مناقصه می توانند  یرانیا یحقوق اشخاص یمل شناسه یدارا طیشرا واجد داوطلبان

 ر)د هیشعبان  اهر چهار با بیاد راه سه فاصل حد -بهمن  22در بلوار  یرخانه شرکت گاز استان کرمان واقعیا تحویل آن به دب 33239661و فاکس آن به شماره امور قراردادها به 

 درس آبه  مناقصات یرسان اطالعملی  گاهیپاسایت  نیز  از  را یفیک یابیارز اقدام و دفترچه استعالم (  15-7  ها چهارشنبه و 16-7  شنبه سه تا شنبه یادار ساعات

http://iets.mporg.ir پس از تاریخ  یمیتقو روز  14 تا حداکثر و لیتکمجهت هر مناقصه بصورت جداگانه تهیه، تنظیم و   را  ازین مورد مدارک ، آن مفاد به توجه با و افتیدر

 و یـنـفــ تهیکم توسط گران مناقصه یفیک یابیارز به منوط مناقصه اسناد عیتوز است یهیبد. ندینما میتسلشرکت گاز استان کرمان رخانه دبی ،بهچاپ آخرین نوبت آگهی 

 جهت ستیاب یم انیمتقاض (یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه)نوع تضمین شرکت در مناقصه : . باشد یم یبازرگان

 یرسان اطالع گاهیپا تیسا در نام ثبت به نسبتالزاما  و مراجعه http://iets.mporg.ir مناقصات یرسان اطالع گاهیپا و www.nigc-kerman.ir تیسا به شتریب اطالعات کسب

 .ندینما اقدام مناقصات

 کد فراخوان 1399.361 شماره مجوز 9/2/99 تاریخ چاپ نوبت اول 270 (روزمدت زمان اجرا)

 069/234/3 000/000/509 مبلغ تضمین)ریال( 10/2/99 تاریخ چاپ نوبت دوم یک تعداد مرحله

  کیلومتر 26که توزیع روستاهای استخروییه و چناروییه به طول تقریبی اجرای شب موضوع :

 روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

نوبت اول
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آهنگ زمین
هویت  دیگران  با  رابطه  بدون  ما 
ارتباط  در  و  داشت  نخواهیم  مشخصی 
با دیگران است که مورد قضاوت قرار 
می  مشخص  هایمان  ارزش  و  گرفته 

گوشه  یک  شام  تا  صبح  باشد  قرار  اگر  وگرنه  گردد 
نشسته و به دنیا نگاه کنیم هیچ ارزش و افتخاری در ما 
کشف نخواهد شد. وقتی که نیاز اطرافیان را برآورده می 
سازیم وجود واقعی ما شکل می گیرد و تا نیاز دیگران به 
ما پیش نیاید ابراز وجودمان رنگی نخواهد داشت. برخی 
مواقع فکر و اراده ی فرد نمی تواند مسائل را کنترل کند 
انتظار  انسان  از  متمدن  جهان  در  امروزه  هرحال  به  اما 
انسان  یک  الگوی  روی  از  را  صحیح  راه  که  رود  می 
کامل پیدا کند و بر ارتباط هایی که روحیه اش را تحت 
الشعاع قرار می دهد احاطه داشته باشد تا هیچ نقطه ای از 
چشم نیفتاده باشد. ارتباط با انسان هایی که نسبت به آنها 
احساس خوبی داریم بی شک برایمان درخشان بوده و 
بود ولی  بودن رفتار و کردارمان خواهد  مایه ی لطیف 
برعکس برخی احساس ها ما را از راه صحیح خارج می 
دارد  ریزبینی  و  دقت  به  نیاز  هرقدمی  برداشتن  لذا  کند 
ولی اغلب دوراندیشی در زمان برنامه ریزی به فراموشی 
خوبی  به  ها  برنامه  که  گردد  می  سبب  و  شده  سپرده 
کنترل نشوند. متاسفانه امروزه بشر می خواهد که امروز 
را پشت سرگذاشته و فردا را با هر شرایطی شگفت انگیز 
می پندارد به نتیجه ی کارها و تاثیر آن بر جهان اطرافش 
فکر نمی کند در صورتی که برخی نتایج جواب قاطعی 
با دوراندیشی  انسانی نخواهد داشت ولی  نیازهای  برای 
قرار گرفت.  دلخواه  مسیر  توان در  برنامه ریزی می  در 
رابطه های خود را قبل از شروع شدن با توجه به نتایجی 
که خواهند داشت باید مورد بررسی قرار داد و اگر که 
یعنی  کرد  حذف  برنامه  از  را  آنها  نیستند  کنترل  قابل 
بعضی آدم ها را کنار گذاشته و زندگی را از نقطه ای 

دیگر آغاز کرد.
در چشم تو آهنگ زمین گشته پدیدار 

این قصه ندارد به جز آشفته خریدار 
ای پنجره از من به بهاران زده راهی 

قلب تو فرو مانده از این معرکه انگار 

به قلم 
مهناز سعید 

آگهی فقدان سند مالکیت
نماینده  عنوان  به  کرمی  محمدمهدی  آقای  اینکه  به  نظر  احتراما 
شرکت بازرگانی بارزپخش کرمان شماره ثبت تاریخ ثبت دارای شماره ملی 
 2 بخش  اصلی   3980 از  فرعی   68 پالک  ششدانگ  مالک   10860557430
کرمان موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 755191 سری ب سال 90 
که در صفحه 189 دفتر امالک جلد 74 ذیل شماره 7120 و مازاد دارد رهنی 
شماره 96774 مورخ 96/09/19 دفترخانه اسناد رسمی شماره 180 شهر تهران 
به مبلغ 8.000.000.000 ریال به  به نفع شرکت فومن شیمی  استان تهران که 
نفع  به  که   1391/06/04 مورخ   84428 شماره  رهنی  شده  ثبت  سال   5 مدت 
شرکت نوین شیمی به مبلغ  2 به مدت 2 ثبت شده صادر و تسلیم گردیده ضمن 
تسلیم  دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت 
لذا  نموده  المثنی  مالکیت  و  درخواست سند  مفقود  به علت جابجایی  مزبور 
باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج 
ملک  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  تا چنانچه کسی  می شود  ذیل آگهی  در 
فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس 
از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 99/2/10
74 م/الف

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

نوشتاری درباره ویلیام شکسپیر؛ 
بزرگترین نمایش نامه نویس جهان

سرویس ادبی کرمان امروز

 
در  میالدی   ۱۵۶۴ آوریل   ۲۶ در  شکسپیر  ویلیام 
زندگی  در  به جهان گشود.  دیده  انگلیس  ایوان  دهکده 
اوایل سده ۱۶ میالدی  اینگونه آمده است: در  نامه وی 
واریک  ایالت  در  استراتفورد  شهر  نزدیک  دهکده ای  در 
می  زندگی  شکسپیر  ریچارد  به  موسوم  زارعی  انگلیس 
کرد. یکی از پسران او به نام جان در حدود سال ۱۵۵۱ 
به شهر استراتفورد آمد و در آنجا به شغل پوست فروشی 
پرداخت و ماری اردن دختر یک کشاورز ثروتمند را به 
را  نامش  و  آورد  بدنیا  پسری  زن  این  برگزید،  همسری 
فعال،  پسری  تدریج  به  کودک  این  گذاشت،  »ویلیام« 
شوخ و شیطان شد و به مدرسه رفت و مقداری التین و 
یونانی آموخت اما به علت کسادی شغل پدر ناچار شد، 
برای امرار معاش مدرسه را ترک کند و شغلی برای خود 

دست و پا کند.
سالگی   ۱۸ در  انگلیسی  نامدار  نویس  نمایشنامه  این 
حاصل  و  می کند  ازدواج  هثوی   آن  نام  به  دختری  با 
بعد  شکسپیر  هستند.  پسر  یک  و  دختر   ۲ ازدواج  این 
پیشگان  هنر  تأثیر  تحت  و  رفت  لندن  به  ازدواجش  از 
از  پس  شکسپیر  گرفت.  قرار  آنان  نمایی  هنر  و  سیار 
ورود به لندن به سراغ تماشاخانه های مختلف رفت. در 
آغاز بیشتر به حفاظت اسب های مشتریان مشغول بود 
تصحیح  به  و  یافت  راه  تماشاخانه  درون  به  کم  کم  اما 
روی  خود  و  پرداخت  ناتمام  نمایشنامه های  تکمیل  و 
دیگر  وظایف  و  کرد  ایفا  هایی  نقش  و  آمد  صحنه 
کرد  نشان  خاطر  باید  گرفت،  عهده  بر  را  صحنه  پشت 
به گونه ای بود که  که در زمان شکسپیر اجرا نمایش ها 
البته  بود.  هم  اثر  کارگردان  نقش  در  نویس  نمایشنامه 
در سال های  که شکسپیر  با ۲ چکامه ای  که  باید گفت 
۱۵۹۳ و ۱۵۹۴میالدی به چاپ رساند، اشعار او زودتر از 
نمایش هایش چاپ شدند و در ۱۵۹۴ میالدی شکسپیر 
الیزابت اول در  در نمایشنامه ای کمدی در حضور ملکه 
نخستین  ۱۵۹۷میالدی  در  و  کرد  بازی  گرینیچ  قصر 
کمدی خود را به نام تالش بیهوده عشق در حضور ملکه 
نمایش داد از آن پس نمایشنامه های او مرتباً با حمایت 

ملکه نمایش داده می شد.
 شکسپیر در نگاه منتقدین

نشان  معتبرترین  توانست،  حیاتش  زمان  در  شکسپیر 
بر  منتقدین  از  بسیاری  و  کند  دریافت  را  انگلیس  ملی 
این باور هستند که بهتر از شکسپیر در زمینه نمایشنامه 
نویسی وجود ندارد و نخواهد داشت به همین دلیل از او 
با عنوان بزرگترین نمایشنامه نویس تاریخ ادبیات انگلیس 
خود  فاخر  آثار  با  که  نمایش نامه نویسی  می شود.  یاد 
نمایشی  ادبیات  در  افراد  شاخص ترین  از  یکی  توانست 
ادبیات  در  شکسپیر  که  نقشی  همچنین  شود.  جهان 
انگلیس ایفا کرد، آن قدر پررنگ و قابل تحسین است که 
او را هم تراز با فردوسی در شعر فارسی و هومر در شعر 
انگلیسی نیز  ادبیات امروزی  او را پدر  التین می دانند و 
می نامند چرا که تعداد لغات غیرتکراری آثار او ۲۹ هزار و 
۶۶ عدد بوده و محققان کلمات جدیدی که او به انگلیسی 
افزود را تا یک هزار و ۷۰۰ کلمه شمرده اند، برای نمونه 
 unscarred به معنای منتقدانه یا Critical کلمات
به معنی شخصی که نترسیده یا حتی کلمه useful نیز 

جز کلماتی به شمار می رود که وی خلق کرده است.

 بن جانسن که از نویسندگان معاصر شکسپیر بود، در 
به  این مرد را دوست داشتم و  باره شکسپیر گفت: من 
خاطره  او، مثل دیگران، به حد پرستش احترام می گذارم، 
انگلیس یکی  شکسپیر در نیمه سده ای می زیست که 
از مهمترین ادوار تاریخ خود را طی می کرد. پیرامونش 
مملو از سیاستمداران، مکتشفان، نویسندگان و سیاحان 
نامدار بود؛ ولی او توانست بین این مشاهیر مقامی بلند 
برای خود کسب کند.  در ۵۲ سال عمر خود ۳۶  پایه 
نمایشنامه و غزل های بسیار، باضافه قطعات منظوم دیگر 
نوشت. اگر چه شکسپیر در عصری می زیست که حوادث 
شگفت انگیز بیشمار روی می داد، ولی این وقایع برای 
وی موضوع نمایشنامه هایی که مورد پسند مردم همان 
دوره باشد، قرار نگرفت. تمایل او بیشتر بر این بود که به 
گذشته بازگردد و به دنیای تصویر و خیال و عشق و ارواح 
به همان درجه ای  باید گفت  بنابراین  پا گذارد.  و پریان 
که سعدی، حافظ و فردوسی مظهر تفکر و زبان و ادبیات 
ایرانیان هستند و گفته های آنان زبانزد خاص و عام است، 
ارجمند  بسیار  مقامی  انگلیس  تمدن  در  هم  شکسپیر 
مخصوص  انجمن های  تشکیل  در  آن  شواهد  که  دارد 
ثابت  یا  سیار  دسته های  او  نمایشنامه های  قرائت  برای 
و  نام گروه شکسپیر  به  تفننی  یا  پیشگان حرفه ای  هنر 
بازیگران  او و  از  همچنین تصاویر و مجسمه های متعدد 
نمایشنامه های او، نامگذاری خیابان ها و خانه ها به نام او 
کاماًل مشهود و محقق است. حتی جمالت و گفته های او 
به صورت کلمات قصار و ضرب المثل در گفت وگوهای 
روزمره به گوش می رسد، بدون این که گوینده یا شنونده 

از منبع حقیقی آن آگاه باشد.
خدمات فرهنگی و هنری و ویژگی آثار شکسپیر

نمایشنامه، ۱۵۴ غزلواره و ۲ قصیده در  شکسپیر ۳۹ 
او  آمار  این  و  است  گذاشته  بر جای  ادبی خود  کارنامه  
را به پرکارترین نویسنده  سده شانزدهم میالدی تبدیل 
می کند. نمایشنامه های شکسپیر را می توان به چند دسته  
اصلی تقسیم کرد: نمایشنامه تراژدی که در این خصوص 
برای  یادگار گذاشته  به  از خود  بی بدیل و ستودنی  آثار 
اوتللو،  هملت،  هنری ششم،  لیر،  شاه  به  می توان  نمونه 

جولیوس سزار، آنتونی و کلئوپاترا، کوریوانوس، رومئو و 
ژولیت و مکبث اشاره کرد. شخصیت های این داستان ها 
برداشتی زنده از خلق وخوی نامناسب و عالم گیر انسانی 
هستند. برای نمونه شخصیت هملت در نمایش نامه ای به 
همین نام، نشانگر خیانت، کیفر، زنا و فساداخالقی است. 
این فسادهای اخالقی معموالً قهرمان داستان را در طول 

نمایش تخریب کرده و روند داستان را تغییر می دهد.
  یکی از دیگر از آثار وی، نمایشنامه های کمدی هستند 
که شامل: شب دوازدهم، رویای شب نیمه  تابستان، تاجر 
ونیزی، حکایت زمستان، درد بیهوده عشق، دو نجیب زاده  
و  اشتباهات  کمدی  سرکش،  زن  کردن  رام  ورونایی، 
برد. همچنین  نام  می توان  را  هیچ  برای  بسیار  هیاهوی 
وی  نمایشنامه های  بیشتر  که  کرد  نشان  خاطر  باید 
نمایش نامه های  نمونه  برای  داشتند،  تاریخی  مضمونی 
هنری  و   )۳ ۲و  ۱و  )قطعات  هنری ششم  دوم،  ریچارد 
به  را  فاسد  و  ضعیف  حکومت های  مخرب  نتایج  پنجم 
نمایش در می آوردند که توسط مورخان درام به عنوان 
روش شکسپیر در توجیه ریشه های سلسله تئودور تفسیر 
شده است. نمایشنامه های تاریخی او به وقایع بی روح و 
کهنه روح تازه می بخشند و شخصیت های واقعی ادوار 
مختلف را با طرز فکر، عادات و خصوصیات هر کدام برای 
خواننده مجسم می سازند. قدرت او در تلفیق و ترکیب 
یک جریان  به صورت  آنها  ارایه  و  پراکنده  های  صحنه 
واحد، حاکی از زبردستی بی نظیر او در فن نمایش است. 
او قادر است تا تماشاچی را بی اختیار به خنده وادارد یا 

اشک تاثر او را سرازیر کند.
در اغلب نمایشنامه های او ارواح یا پریان و جادوگران 
نقش دارند. نمونه آن اوبرون و پک، روح قیصر، روح پدر 
هاملت و سه خواهر جادو گر)در مکبث( است، بنابراین 
وسیع  دامنه  موضوع،  تنوع  لحاظ  از  او  های  نمایشنامه 
واژگان، طرز تشریح وقایع و وحدت هدف و نتیجه کم 
نظیر است و اگر چه در هر نمایشنامه وقایع متعددی مانند 
رشته های رنگارنگ به هم بافته شده اما گویی که همه 
این رشته ها تزییناتی است که در عین حالی که به این 
قالب بزرگ ادبی شکوه و جلوه خاص می بخشد، سادگی 

و پیوستگی و وحدت زمینه اصلی را از میان نمی برد و 
از لطف و تناسب آن نمی کاهد. همچنین بسیاری بر این 
باور هستند که هنر شکسپیر در نمایشنامه نویسی تنها 
از لحاظ توجه کامل به وضع صحنه و تغییرات آن نیست، 
بلکه او مانند یک روان شناس می داند که چطور صحنه 
غم انگیز را با صحنه خنده آور تلفیق کند تا جنبه های 
اوضاع  ایجاد  با  و  کند  اقناع  را  پنجگانه  حواس  مختلف 
تاکید  مخصوص  نکته  با  معین  احساس  یک  بر  متضاد 

ورزد و از پیمودن راه افراطی خودداری نماید.
و  میالدی می زیست  و هفدهم  شانزدهم  در سده  وی 
با  زبان  این  می کرد،  صحبت  باستان  انگلیسی  زبان  به 
زبان انگلیسی معاصر بسیار متفاوت است. به همین دلیل 
خواندن آثار شکسپیر به زبان اصلی بسیار مشکل است 
در  که  هستند  اهمیت  دارای  و  مهم  آنقدر  وی  آثار  اما 
در  مختلف  زبان های  به  ترجمه  بر  عالوه   سالیان  طول 
با اقتضای زمان آسان سازی  زبان انگلیسی هم متناسب 
شسکپیر  نمایش نامه های  نخستین  بنابراین  شده اند، 
استعاره ها  به کارگیری  با  و  دوران  آن  مرسوم  سبک  به 
می شد  نوشته  استادانه  و  سنگین  لفظی  عبارات  و 
شخصیت های  و  داستان ها  طرح  با  طبیعی  طور  به  که 
نمایش نامه های او هم تراز نبود اما از آنجایی که شکسپیر 
نویسنده ای خالق بود، اهداف خود را با سبک نوشتاری 
سنتی آن دوران تطبیق داد و جریان تازه ای را در ادبیات 

راه اندازی کرد.
نخستین آگاهی ایرانیان از شکسپیر

محققان  که  است  زیاد  قدر  آن  شکسپیر  آثار  اهمیت 
معتقدند شکسپیر تنها نویسنده  انگلیسی زبان است که 
آثارش به همه  زبان های دنیا ترجمه شده است. در ایران 
نام شکسپیر برای نخستین بار در زمان فتحعلی شاه بر 
سر زبان ها افتاد و میرزا صالح شیرازی موسس نخستین 
روزنامه ایرانی در سفرنامه اش به غرب از اندیشه  شکسپیر 
نام می برد، بنابراین از آن زمان به بعد هم گروه بزرگی از 
مترجمان، آثار شکسپیر را به فارسی برگردانده اند. یوسف 
اعتصامی پدر پروین اعتصامی در نخستین شماره  مجله  
فرهنگی بهار، شرح جامعی از زندگی وی نوشت و منتشر 
کرد. بعد از مجله  بهار، مجالت و مطبوعات دیگری اشعار 
که  شخصی  نخستین  اما  می کردند  چاپ  را  شکسپیر 
مکبث شکسپیر را کامل ترجمه کرد، علی اصغر حکمت 
خورشیدی   ۱۳۰۰ تا   ۱۲۹۷ های  سال  میان  که  بود 
این نمایشنامه را در مجموعه کتابی به نام شاهکارهای 
رومئو  و  هملت  دیگر،  نمایشنامه   ۲ با  همراه  شکسپیر 
از  ترجمه ها  بهترین  از  یکی  اما  کرد.  منتشر  ژولیت،  و 
نمایشنامه مکبث را داریوش آشوری ارایه داده است این 
ترجمه توسط نشر آگه در ۱۳۷۸خورشیدی چاپ شده 

است.
وفات

آوریل   ۲۳ در  دنیا  در  مطرح  نمایشنامه نویس  این 
از  دیده  داشت،  سال   ۵۲ که  حالی  در  ۱۶۱۶میالدی 
برای  را  خود  ادبی  بی بدیل  گنجینه  و  فروبست  جهان 
تمام مردم جهان به یادگار گذاشت آرامگاه او در کلیسای 
نیز  ادبی  قطعه ای  او  دارد.  قرار  استراتفورد  در  ترینیتی 
برای روی سنگ قبر خود گفته که بر آن حک شده است:
تو را به مسیح از کندن خاکی که اینجا را دربرگرفته 

دست بدار!
خجسته باد آنکه این خاک را فروگذارد و نفرین بر آنکه 

استخوان هایم بردارد!

آگهی مزایده گروه صنعتی بارز

آگهی مزایده گروه صنعتی بارز
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 1399/2/7 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ تا ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۱ 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۰صبح  روز  شنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۱ 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱ صبح  روز  شنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۱

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت-های مورد نظر:  آدرس کرمان- خیابان قدس- اداره 
کل امور مالیاتی استان کرمان- دفتر حراست  و تلفن ۰۳۴۳۱۲۲۴۲۴۳

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه عبارت است از: 
مرکز تماس : ۴۱۹۳۴- ۰۲۱ و دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایر استان ها، در سایت سامانه بخش »ثبت نام/پروفایل تامین-کننده/مناقصه گر« موجود است. ۸۰۲۳۲۵
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پالک ۲۸۶۵ فرعی از  ۲۹۴۲ اصلی واقع در 
بخش ۳ کرمان به مساحت ۶۹۲۴۹/  مترمربع به آدرس کرمان خیابان 
گلدشت کوچه ۳۴ پالک ۱۵ مورد تقاضای  آقای محمدمهدی زمانی محی آبادی می 
ذیل  تبصره  اعمال  و  دارد  حدود  تحدید  به  نیاز  و  نشده  حدود  تحدید  تاکنون  باشد 
ماده ۱۵ قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مالک به شماره ۱۵۶۳ 
مورخه  ۹۹/۲/۸ بدین وسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی 
از ساعت ۸ صبح روز  ۹۹/۲/۳۱ 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 باشد 
صورتمجلس  تنظیم  از  پس  روز   ۳۰ مدت  ظرف  حداکثر  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق 
تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
دادخواست  تقدیم  به  اقدام  و  مراجعه  دادگاه صالحه  به  تا  دارند  اعتراض مهلت  اعالم 
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 
ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد  ثبت عملیات ثبتی به نام وی 

بود. تاریخ انتشار: ۹۹/۲/۹
۷۰ م/الف

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پالک ۵۲۰۶ فرعی از  ۴۰۱ فرعی از ۳۱ اصلی 
بخش ۸ کرمان به مساحت ۱۶۵/۷۰ مترمربع واقع در اختیارآباد خیابان 
جمهوری اسالمی کوچه ۳۴ مورد تقاضای خانم حلیمه آهوی زرین به استناد رای هیات 
در    ۹۸/۱۱/۶  -۱۳۹۸۸۶۰۳۱۹۰۰۷۰۱۰۲۳۴ شماره  به  تکلیف  تعیین  قانون  محترم 
مالکیت نامبرده واقع قرار گرفته و آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف منتشر و در موعد 
مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 
۱۵ قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست وارده به شماره ۱۱۰۱/۱۱۴۳ 
- ۹۹/۲/۶ مالک بدین وسیله آگهی تحدید حدود آن منتشر و عملیات تحدیدی آن از 
ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۹۹/۳/۷ در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالک 
)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 باشد 
صورتمجلس  تنظیم  از  پس  روز   ۳۰ مدت  ظرف  حداکثر  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق 
تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
دادخواست  تقدیم  به  اقدام  و  مراجعه  دادگاه صالحه  به  تا  دارند  اعتراض مهلت  اعالم 
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: سه شنبه ۹۹/۲/۹
۷۱ م/الف

عیسی حافظی فر – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 
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فرهنگ و ادب

نوشتاری درباره شیخ ابواسحاق احمد بن حالج اطعمه؛

از شاعر غذاها تا غزل سرای دوران مشروطه

نگاهی به زندگی و آثار شاعر و عارف نام آور قرن هفتم

عطار نیشابوری از حمله غز تا حمله مغول

سرویس ادبی کرمان امروز

شیخ ابواسحاق احمد بن حالج اطعمه، معروف به بسحق 
اطعمه، از شاعران و نویسندگان طنز پرداز و نقیضه ساز 

ایران در قرن نهم هجری است.
شیخ ابواسحاق اطعمه در نیمه دوم سده هشتم هجری 
پنبه زنی  شغل  به  چون  و  شد  متولد  شیراز  در  قمری 

اشتغال داشت به حالج معروف بود.
و  اغذیه  انواع  احوال  در  را  خود  اشعار  بسحق  شیخ 
لقب  اطعمه  را  او  سبب  همین  به  و  سروده  خوراکی ها 

داده اند.
بسحق را از مقلدان عبید زاکانی شاعر مبتکر در شیوهٔ 
هزل و طنزدانسته اند، اما بسحق را در هزل بر عبید ترجیح 

داده است.
بسحق اغلب اشعار خود را در استقبال و تضمین اشعار 
شعرای پیشین نظیر فردوسی، سعدی، امیرخسرو دهلوی، 
حافظ، سلمان ساوجی، کمال خجندی، عراقی، مولوی و 
عماد فقیه سروده که ذوق، ابتکار و استعداد او در شیوه 
معرفی غذا های ایرانی، شیخ را در قلمرو زبان فارسی به 

شهرت رسانده است.
شیخ ابواسحاق اطعمه شاعر پارسی گوی قرن نهم

کسانی، چون نظام الدین احمداطعمه، موالنا نظام الدین 
به  ملقب  دانش  تقی  یزدی،  امیراحمدقاری  محمودبن 
او  مقلد  در سبک  عبدالقادر خواجه سودا  حکیم سوری، 

بوده اند.
اشعارش  که  فرانسوی  شاعر  دبرشو  ژوزف  با  را  بسحق 
طراز  هم  سبکی  لحاظ  از  است  خوارکی  خوش  دربارهٔ 

دانسته اند.
بسحق بعضی از غزلیات شاه نعمت اهلل ولی را خوانده  و 

چند بار نیز او را مالقات کرده است.
شاه نعمت اهلل می گوید

گوهر بحر بی کران مائیم گاه موجیم و گاه دریائیم
ما از آن آمدیم در عالم تا خدا را به خلق بنماییم

شیخ بسحق گفته است:
رشته الک معرفت مائیم گه خمیریم و گاه بغراییم

ما از آن آمدیم در مطبخ که به ماهیچه قلیه بنماییم
شاه نعمت اهلل ولی به دعوت حاکم فارس، میرزا اسکندر 
به  بود  او  از مریدان  به شیراز آمد و بسحق که  بن عمر، 

دیدار مراد خود شتافت.
شاه نعمت اهلل  ولی روی به بسحق کرد و گفت: رشته الک 

معرفت شمایید؟
بسحق در پاسخ اظهار کرد: ما نمی توانیم از اهلل بگوییم، 

از نعمت ِاهلل می گوییم
در مالقاتی دیگر شاه نعمت اهلل ولی از او سؤال می کند: 

دیگر چه گفته اید؟ بسحق جواب داد
حکایت عدس و سفرهٔ خلیل اهلل را از من بپرس که مداح 

نعمت اهلل  هستم
آثار شیخ بسحق اطعمه

دیوان اطعمه به نام کنزاالشتها را میرزا حبیب اصفهانی 
 ۹۷۰ مورخ  خطی  نسخه  اساس  بر  و  بار  نخستین  برای 
موجود در موزه بریتانیا در استانبول به چاپ رساند که از 

آن  پس این مجموعه بار ها در شیراز چاپ و منتشر شد.
شیخ ابواسحاق اطعمه شاعر پارسی گوی قرن نهم

در سال ۱۹۷۱ میالدی رساله  تحقیقی به نام ابواسحاق و 

فعالیت ادبی او به وسیله منقد ادبی، عبدالغنی میرزایوف 
در شهر دوشنبه منتشر شد و برخی از پژوهندگان اروپایی 
مانند ادوارد براون و یان ریپکا در آثار خود، شرح حال او 

را آورده اند.
به  ایران،  در  ادبیات  تاریخ  کتاب  در  نیز  صفا  ذبیح اهلل 

تفصیل از احوال و اشعارش یاد کرده و می نویسد.
پنهانی طبقات  آرزو های  بیان  از  او خالی  اوصاف سخن 
محروم جامعه آن زمان و شاید خود شاعر نبوده و حتی 
در پشت پرده این اوصاف اغذیه و اطعمه گاه به بعضی از 

معاصران خود می تاخته است.
دیوان او شامل منظومه کنزاالشتها شامل ۱۰ فصل در 
شرح انواع خوراکی ها ، شربت ها ، میوه ها و حلوا ها بوده، و 
تعدادی قصیده به زبان فارسی، یک قصیده به زبان کردی 
و لری، ترجیع بند، منظومه مثنوی اسرار چنگال، یکصد 
غزل، مقطعات، رباعیات، فردیات و رساالت منثور، جنگ 
نامه مزعفر و بغرا )نوعی آش(، ماجرای برنج و بغرا، رساله 
خواب نامه و قصیده در مدح کجری )نوعی غذای هندی( 

است.

و  زیباترین  از  یکی  بغرا  و  مزعفر  نامه  جنگ 
ابتکاری ترین آثار شیخ اطعمه است که در ۲۳۴ بیت 
 ۱۵ در  وزن  همان  با  و  فردوسی  شاهنامه  تتبع  در 
پیدایش  شرح  با  منظومه  این  که  است  سروده  باب 
با گوشت و روغن و زعفران و  برنج و همنشینی آن 
با  سپس  و  می شود  آغاز  مزعفر  به  آن  شدن  تبدیل 
مزعفر  حشم  و  خدم  عنوان  به  طعام ها  بقیهٔ  معرفی 

ادامه می یابد.
خود  به  دیگری  شکل  بغرا  شدن  پیدا  با  داستان 
می گیرد مزعفر از بغرا خراج می طلبد وبغرا سرپیچی 
و  به جنگ می شود  فرمانی منجر  نا  این  می کند که 
در بخش های بعدی منظومه تصویر سالح پوشیدن ها 
از در  برای جلوگیری  نان  آرایی ها و وساطت  و صف 
زیبایی   به  پراکنده شدن خوراکی ها  و  گرفتن جنگ 
توصیف شده و سرانجام به بهره گرفتن ابواسحاق از 

این نعمت های فراوان پراکنده به پایان رسیده است.
موضوع  در  تنها  منظومه  این  در  توجه  جالب  نکته 
لشکرکشی یا سروده شدن منظومه به وزن شاهنامه 
نیست بلکه اهمیت مطلب در این بوده که ابواسحاق 
هر یک از طعام ها را در مقابل قهرمانان شاهنامه و به 
منزله مردان جنگی به تصویر کشیده و شخصیت آنان 
گفتاری های  و  شخصیت ها  با  نیز  را  بیانشان  طرز  و 

شاهنامه سازگار کرده که این کار بدیع است.
شیخ ابو اسحاق احمد بن حالج اطعمه در سال ۸۴۰ 
هجری قمری دار فانی را وداع گفت و در تکیه چهل 

تنان شیراز به خاک سپرده شد.

سرویس ادبی کرمان امروز

فریدالدین ابو حامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن اسحاق 
ایران در  نام آور  عطار نیشابوری، یکی از شعرا و عارفان 

اواخر قرن ششم و اویل قرن هفتم هجری قمری است.
این شاعر و عارف دلسوخته در طول هشت دهه از عمر 
با برکتش توانست تاثیر بسیاری بر شعر و ادب فارسی بر 
جای بگذارد و شاعران دیگر از جمله مولوی از او به عنوان 
یک شاعر صاحب فکر و عارفی بزرگ یاد کرده و شعرهایی 

را در وصف بزرگی مقام او سروده اند.
زندگینامه عطار

 ۵۴۰ سال  در  نیشابوری  عطار  محمد  فریدالدین  شیخ 
هجری قمری )۱۱۴۶ میالدی( در قریه کدکن یا شادیاخ 
)یکی از بخش های تربت حیدریه امروزی( که در آن زمان 

از توابع شهر نیشابور بود به دنیا آمد.
کودکی عطار با طغیان غزها همراه شد؛ زمان فاجعه غز، 
عطار ۶ یا ۷ سال بیشتر نداشت. این فاجعه چنان عظیم 
بود که نمی توانست در ذهن کودک خردسال  و موحش 
تأثیر دردانگیز خود را نگذارد. سلطان به دست غزها اسیر 
شده بود و شهر در معرض خرابی و ویرانی قرار گرفته بود. 
عطاِر خردسال شکنجه ها، تجاوزها، خرابی ها، مرگ و درد 
بعدها  عامل  همین  و  می دید؛  خود  اطراف  را  وحشت  و 

موجب مرگ اندیشی و درداندیشی بسیار در عطار شد.
در  غز، عطار  فتنه  فروکش  از  بعد، پس  وی چند سال 
حکایاتی  مکتب،  ایام  در  شد.  آموختن  مشغول  مکتب 
عبادی،  مظفر  طوسی،  عباس  چون  بزرگانی  زندگی  از 
او را به خود جذب  رکن الدین اکاف و محمد بن یحیی، 
در  عطار  مشوق  اینکه  بر  عالوه  حکایات  این  می کرد. 

طریقت بودند بعدها در تذکرةاالولیا گرد آمدند.
همان  که  عطاری  شغل  به  شادیاخ  شهر  در  عطار  پدر 
دارو فروشی بود مشغول بود و بسیار هم در این کار ماهر 

بود؛ عطار نیشابوری داروشناسی و داروسازی را از پدرش 
فرا گرفت و به کار عطاری و درمان بیماران مشغول شد.

زهد،  راه  و  دنیوی  اموال  به  عّطار  زدن  پا  پشت  دربارهٔ 
گوشه گیری و تقوا را پیش گرفتن وی داستان های زیادی 
گفته شده است. مشهورترین این داستان ها، داستانی است 

که جامی نقل می کند:
که  بود  کار  به  مشغول  خود  کسب  محل  در  عطار   
با  را  آنجا گذر کرد. درویش درخواست خود  از  درویشی 
خود  کار  به  همچنان  عطار  اما  گذاشت،  میان  در  عطار 
می پرداخت و درویش را نادیده گرفت. دل درویش از این 
رویداد چرکین شد و به عطار گفت: تو که تا این حد به 
جان  روزی  می خواهی  چگونه  وابسته ای،  دنیوی  زندگی 
بدهی؟ عطار به درویش گفت: مگر تو چگونه جان خواهی 
داد؟ درویش در همان حال کاسه چوبین خود را زیر سر 
اثری  رویداد  این  کرد.  تسلیم  جان آفرین  به  جان  و  نهاد 
ژرف بر او نهاد که عطار دگرگون شد، کار خود را رها کرد 

و راه حق را پیش گرفت.
این روایت پذیرفتنی نیست زیرا که زهد عطار از همان 

ابتدای کودکی نمایان بوده است.
آثار عطار  نیشابوری

تقسیم  منثور  و  منظوم  دسته  دو  به  عطار  محمد  آثار 
می شود. آثار منظوم او عبارت است از:

۱ - دیوان اشعار که شامل غزلیات و قصاید و رباعیات 
است.

نامه،  اسرار  نامه،  الهی  از:  او عبارت است  ۲ - مثنویات 
مصیبت نامه، وصلت نامه، بلبل نامه، بی سر نامه، منطق 
الطیر، جواهر الذات، حیدر نامه، مختار نامه، خسرو نامه، 

اشتر نامه و مظهر العجایب.
عطار

از میان این مثنویهای عرفانی بهترین و شیواترین آنها 
که به نام تاج مثنویهای او به شمار می آید منطق الطیر 
است که موضوع آن بحث پرندگان از یک پرنده داستانی 
به نام سیمرغ است که منظور از پرندگان سالکان راه حق 
و مراد از سیمرغ وجود حق است که عطار در این منظومه 

به  عرفانی  رمزهای  بردن  کار  به  و  خود  تخیل  نیروی  با 
از  یکی  منظومه  این  که  گوید  می  سخن  وجه  زیباترین 

شاهکارهای زبان فارسی است.
از دیگر آثار وی منظومه مظهر العجایب و لسان الغیب 
عده ای  و  داده اند  نسبت  عطار  به  را  آنها  بعضی  که  است 

دیگر معتقدند که این دو کتاب منسوب به عطار نیست.
ویژگی آثار عطار

ادبیات  تاریخ  آور  نام  و  بزرگ  شاعران  از  یکی  عطار، 
ایران است. سخن او ساده و گیراست. او برای بیان مقاصد 
عرفانی خود بهترین راه را که همان آوردن کالم ساده و 
کرده  انتخاب  است  آرایش  هرگونه  از  خالی  و  پیرایه  بی 
او اگر چه در ظاهر کالم و سخن خود آن وسعت  است. 
اطالع و استحکام سخن استادانی همچون سنایی را ندارد 
مجذوب  را  خواننده  که  شده  باعث  ساده  گفتار  آن  ولی 
کند، همچنین کمک گرفتن او از تمثیالت و بیان داستانها 
و حکایات مختلف یکی دیگر از جاذبه های آثار او است 

و وی سرمشق عرفای نامی بعد از خود همچون مولوی و 
جامی قرار گرفته است.

درگذشت عطار
عطار در سال ۶۱۸ هجری قمری به هنگام حملهٔ مغول؛ 
در نزدیکی دروازه شهر به دست سربازان مغول کشته شد.

  عطار
 عالوه بر این تمام آثار وی سوزانده شد و آثاری که از وی 
در دست است تنها آثاری است که قبل از حملهٔ مغول، به 

سایر شهرها برده شده بودند.
مقبره عطار نیشابوری

مقبره و باغ عطار نیشابوری در فاصله دو کیلومتری به 
سمت غرب از باغ و آرامگاه حکیم عمر خیام نیشابوری در 

شهر نیشابور قرار گرفته است.
توسط  نیشابوری  عطار  محمد  فریدالدین  شیخ  قبره  م
شخصی به نام قاضی القضاه یحیی بن صاعد ساخته شد 
و بنای اصلی آن هشت ضلعی است و سنگ مقبره از نوع 

سنگ سیاه و عمودی است که اشعاری برروی آن حک 
شده است.

نمونه شعر عطار
گم شدم در خود چنان کز خویش ناپیدا شدم /  شبنمی 

بودم ز دریا غرقه در دریا شدم
کان  /راست  افتاده خوار  زمین  بر  اول  ز  بودم   سایه ای 

خورشید پیدا گشت ناپیدا شدم

ز آمدن بس بی نشان و ز شدن بی خبر / گو بیا یک دم 
برآمد کامدم من یا شدم

نه، مپرس از من سخن زیرا که چون پروانه ای/  در فروغ 
شمع روی دوست ناپروا شدم

در ره عشقش قدم در نِه، اگر با دانشی / الجرم در عشق 
هم نادان و هم دانا شدم

چون همه تن می بایست بود و کور گشت / این عجایب 
بین که چون بینای نابینا شدم

خاک بر فرقم اگر یک ذره دارم آگهی /تا کجاست آنجا 
که من سرگشته دل آنجا شدم

چون دل عطار بیرون دیدم از هر دو جهان  /  من ز تأثیر 
دل او بیدل و شیدا شدم

ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش
بر در دل روز و شب منتظر یار باش
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است

رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش
دیده جان روی او تا بنبیند عیان

در طلب روی او روی به دیوار باش
ناحیت دل گرفت لشگر غوغای نفس
پس تو اگر عاشقی عاشق هشیار باش

نیست کس آگه که یار کی بنماید جمال
لیک تو باری به نقد ساختهٔ کار باش

در ره او هرچه هست تا دل و جان نفقه کن
تو به یکی زنده ای از همه بیزار باش
گر دل و جان تو را در بقا آرزوست
دم مزن و در فنا همدم عطار باش
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زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران را بیشتر بشناسیم

قسمت چهلم 

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر از اندیشه برنگذرد
در قسمت قبل از ستاره شعر و ادب ایران از بانوی بین 
و  نوشتیم  فرخزاد  فروغ  کشورمان  ادبیات  و  هنر  المللی 
ادامه شرح زندگی او را در این قسمت ادامه خواهیم داد. 

در  فرخزاد  فروغ  درباره  ایران  اسالمی  جمهوری  رهبر 
فرخزاد  فروغ  اند:"  نموده  اظهارنظر  چنین   1389 سال 
عاقبت به خیر است." این مطلب را ایشان در جلسه ای با 
شعرای جوان بیان فرمودند و از آنان خواستند که عفاف و 
حجاب را در شعرهایشان رعایت کنند و برهنگی برخی از 
اشعار فرخزاد را ناشی از شرایط زمانی خاص وی دانستند. 
سیروس نیرو شاعر و پژوهشگر ادبیات فارسی بیان نموده: 
»فروغ شعر فارسی نگفته چیزهایی برای خودش گفته که 
قشنگ هم هست ولی با فرهنگ ما این ها شاعر نیستند. 
شعر ما همان شعر حافظ است که نمی توان یک کلمه از 

آن را جابجا کرد."
نام  با  مستند  فیلم  سه   1381 سال  در  صفاریان  ناصر 
های جام جان، آماج موج و سردشهر درباره فروغ ساخت 
بهرام  زیادی هم چون کاوه گلستان،  افراد  با  آنها  که در 
بیضایی، فریدون مشیری، امیرمسعود فرخزاد )برادر فروغ( 
مادر فروغ و کسان دیگری گفتگو کرده است. هم چنین 
در این فیلم عکس های منتشر نشده  بسیاری از فروغ به 

نمایش گذاشته است.
شاعر مشهور سوری به نام )غاده اِلسمان( از اشعار فروغ 
الهام گرفته است. فروغ نه تنها در مورد شاعری تالشگری 
و  کنندگی  تهیه  و  هنرپیشگی  در  بلکه  بود  همتا  بی 
که  است  داده  انجام  را  فعالیتهایی  نیز  سینما  کارگردانی 

فهرست وار می توان به آنها اشاره کرد.
 فروغ در سال 1336 به کشورهای آلمان و ایتالیا و در 
منظور  به  دو  هر  که  کرد  سفر  انگلستان  به  سال 1338 
مطالعه سینما و امور تشکیالتی فیلم بوده است. در سال 
"خانه سیاه  برای  مقدمات ساخت فیلم  تبریز  به   1342
است که تهیه و کارگردانی آن را به عهده داشت و در سال 
)هرگز  که  فیلمی  برای  نامه  فیلم  کنندگی  تهیه   1342
ساخته نشد( و در سال 1343 همکاری در فیلم )خشت 
و آیینه( ابراهیم گلستان را در کارنامه خود دارد. در سال 
1343 ترجمه نمایشنامه )ژان مقدس( اثر برناردشاو درباره 
زندگی زن قهرمان فرانسه ژاندارک که قرار بود فروغ نقش 
ژاندارک را بازی کند و در سال 1343 ترجمه سیاحت نامه 
)هنری میلر( در یونان به نام )ستون سنگی ماروس( که 
البته چاپ نشد و سرانجام در سال 1345 به ایتالیا رفت و 

در دومین فستیوال ولف شرکت کرد.
خود  زندگی  در  گاه  هیچ  نابغه  و  هنرمند  بانوی  این   
احساس خوشبختی و راحتی نکرد. زندگی او سراسر غم 
بود و اندوه. او که در جوانی ازدواج کرد و با وجود شوهری 
هنرمند که به پدر هنر کاریکلماتور معروف بود و طنزپرداز 
نام  به  پسری  ازدواج  این  از  او  بود  نقاش چیره دستی  و 
کامیار به دنیا آورد و در کودکی کامیار از شوهرش جدا 
شد و شوهرش او را از دیدار فرزندش محروم کرد و این 
رفت  دبیرستان  به  او  که  زمانی  تا  و  سال  چند  تا  کار  
ادامه داشت فقط گاه گاهی می توانست او را ببیند. وقتی 
که فروغ فوت کرد کامیار در دبیرستان درس می خواند. 
کامیار بعد از گرفتن دیپلم برای ادامه تحصیالت خود در 
رشته موسیقی و نقاشی به کشور انگلستان سفر کرد. بهتر 
و  هنرمند  دو  فرزند  تک  این  زندگی  ماجرای  بقیه  است 
شاعر نامدار را از زبان خودش که در مصاحبه با روزنامه 

شرق در سال 1395 انجام داده را بخوانیم.
 کامیار در جواب مصاحبه کننده می گوید من برای ادامه 
ایتالیا در رشته نقاشی رفتم و تحصیل کردم  تحصیل به 
و  نمودم  منتشر  کتاب شعر  دو  بازگشتم  ایران  به  ووقتی 
هم چنین در جمع آوری نامه های پدرم که برای مادرم 
مشارکت  بود  نوشته  آن  از  بعد  چه  و  طالق  از  قبل  چه 
کردم و با کمک عمران صالحی آنها را به صورت کتابی 
را  اشعارم  مجموعه  کتاب  دو  نیز  خودم  و  نمودم  منتشر 
نیز به چاپ رسانیدم ولی کتاب سوم من مدتها در اداره 

ارشاد ماند و باالخره هم چاپ نشد. در جواب خبرنگار که 
پرسید شما از نشر و چاپ آثار و کتابهای مادر و پدرتان 
و تابلوهای آنها حتما درآمدی دارید؟ کامیار در پاسخ می 
انتشارات مروارید حق و  برای مدت کوتاهی  اوایل  گوید: 
حقوقی را برای من درنظر گرفته بود ولی آثار مادر من به 
ناشرین چاپ  از  خیلی  توسط  ای  گسترده  بسیار  صورت 
شده بدون مجوز قانونی و از بابت چاپ آنها وجهی به من 
نمی دهند و حتی با من تماس هم نمی گیرند. خبرنگار 
اید؟  نداده  انجام  مورد  این  در  قانونی  اقدام  چرا  پرسید 
سال   65 حاضر  حال  در  من  گوید:  می  پاسخ  در  کامیار 
دارم و اقدام هم بکنم اوال کسی پاسخگو نخواهد بود و به 
فرض که پاسخگو باشند از چند تا ناشر باید شکایت کنم و 
چقدر باید به این اداره و آن دادگاه مراجعه و برو بیا داشته 
باشم تازه از کجا معلوم در این سن و سال برایم منفعتی 
داشته باشد و عمرم دوام بیاورد و یا در اثر ناراحتی سکته 
نکنم به همین دلیل از خیر آن گذشتم و روزی باید پاسخ 
باشند در محکمه وجدان خودشان و در روزی پاسخ  گو 
گویی در محکمه الهی. از کامیار سوال می شود که تو بعد 
از بازگشت از ایتالیا به چه کاری مشغول هستی؟ می گوید 
خوب مدتی را به سرودن و نقاشی کردن و حتی نواختن 
ساز روزگار می گذراندم و تا زمانی که پدرم در قید حیات 
بود با او و در خانه پدری زندگی می کردم و از زمانی هم 
که پدرم درگذشت باز هم در خانه پدری زندگی می کنم. 
دوستی  او  با  که  وکیلی  را  پدرم  از  مانده  باقی  آثار  البته 
داشت و کار وکالت او را برعهده داشت روزی با همسرش 
به منزل ما آمد و تمام لوازم منزل ما را به همراه مقداری 
از کتابها را بردند و حتی می خواستند منزل پدرم را هم از 
دست من در بیاورند که خدا نخواست ولی همه ی آنچه را 
که وکالت داشت اگر گرفته بودند هم به من چیزی ندادند. 
خبرنگار از کامیار در مورد رابطه اش با خانواده مادرش می 
پرسد. او در جواب می گوید من از اول با خانواده مادرم 
تماس نداشتم و حتی اگر کسی هم از خانواده فوت می 
کرد هم مگر از طریق دیگران باخبر می شدم. مادرم وقتی 
زنده بود من در دبیرستان البرز درس می خواندم که او 
به دیدارم آمد کمی با هم در خیابان قدم زدیم و او برایم 
صحبت کرد و وقتی به من پیشنهاد کرد با هم غذا بخوریم 
من بدون پاسخ دادن به او، او را ترک کردم و دیگر هرگز 
ندیدمش و زمانی که فوت کرد را هم من از هم کالسی 

فقط  و  دیدم  نمی  را  آنها  هم  آن  از  بعد  و  شنیدم  هایم 
دخترخاله پورانم را گاهی و یکی از دایی هایم را موقعی 
که مادربزرگم فوت کرد دیدم. از کامیار سوال شد شما هم 
که نقاشی می کشی و هم شعر می گویی و ساز می زنی 
چرا کارهایت را ارائه نمی کنی؟ می گوید: من بعد از آمدن 
به ایران چند گالری گذاشتم ولی چون نقاشی هایم بیشتر 
در آناتومی اندام است برای همین از طرف دولت دیگر حق 
نقاشی های پدرم  ندارم و در مورد  را  نمایشگاه  برگزاری 
هم مدتی که رفتم به منزل مادربزرگم که آنها را مطالعه 
کردم همین مورد باعث شد که از اطراف خانواده پدرم هم 
رانده شدم و دیگر آنها هم مرا نمی خواستند ببینند و در 
حقیقت باید بگویم که در زندگی خانوادگی ام بسیار تنها 
هستم تا زمانی که جوان تر بودم می رفتم صبحهای زودتر 
کمی ورزش می کردم و بعد از آن هم در پارک و خیابان 
ساز می زدم و مردم هم که از ساز زدن من خوششان می 
آمد مبلغی به من کمک می کردند که قابل توجه هم بود 
و از محل فروش تابلوهایم زندگی می کردم و وضع بدی 
هم نداشتم .در حال حاضر همان خانه پدری ام را دارم و 
در همانجا در خیابان شیخ هادی زندگی می کنم آخرین 
کاری را که انجام دادم چاپ نامه های پدرم و مقداری هم 
عاشقانه  تپشهای  )اولین  عنوان  را تحت  مادرم  نامه های 
قلبم( بود و در پاسخ به اینکه در حال حاضر چگونه زندگی 
بیدار  زود  را می گذرانی مدتی هست که دیگه صبح ها 
نمی شوم و ورزش هم نمی کنم ساعت 10 تا ده و نیم 
بیدار می شوم گاهی سازم را بر می دارم و به پارک می 
روم و ساز می زنم. او می گوید هیچگاه ازدواج نکردم و 
زندگی راحتی نداشته و ندارم ولی هم چنان به سرودن 

شعر و کشیدن نقاشی ادامه می دهم.
که  سروده  مادرش  برای  طوالنی  شعری  قطعه  کامیار 

قسمت کوتاهی از آن را در  انتها می آورم. 
نقاش، مجسمه  شاعر،  هنرمند،  اینکه خودش  با  کامیار 
بود ولی در سایه بی کسی فوت  توانایی  و موزسین  ساز 
کرد و در سال 1397 در نهایت تهی دستی و در غربت 
فوت کرد و فقط افسانه بیات دخترخاله اش دختر پوران 
و یکی از دایی هایش مهرداد فرخزاد در تشییع جنازه اش 
شرکت کردند و علت مرگ هم ایست قلبی بوده است و اما 
برعکس مطالب نوشته شده خانم میترا ابراهیمی مستند 
ساز فیلم )فرزند تنها( برخالف گفته دیگران اعالم کرده 

که زمانی که از کامیار فیلم مستند تهیه می کردم وضع 
او بد نبوده و اگر در پارکها ساز می زده برای دل  مالی 
خودش بوده نه نیاز مالی. کامیار با همه هنری که داشته 
زیر سایه نام پدر و مادر هنرمندش دربی نامی مانده است 

و نتوانسته به آن ارزش واقعی خودش برسد.
و اما فروغ عالوه بر داشتن کامیار که او را کم دیده بود 
فیلم  تهیه  موقع  در  کودکان جذامی  از  را  دیگری  فرزند 
خانه تاریک است به فرزندی قبول کرد و تا زنده بود او را 
در کنار خود داشت که او هم در آلمان زندگی می کند 
و خاطراتش را در فیلمی مستند شرح داده که از طریق 
تلویزیون های خارجی پخش گردیده است. نام این فرزند 

حسین منصوری می باشد .
در پایان قسمتی از شعر کامیار که برای مادرش سروده 

است.
چمنزار 

خسته از رویاست 
رویای گیاهی سبز

من افق را بامدادی رنگ پریده 
خط خطی می کنم 

اشک در چشمم جمع شده است
قلم را چون جامه دانی کهنه 

در پارچه مخمل سبز در خوابش
می پیچم 

روزی دختری بود 
خاطره ای بود 

و کوچه های آفتابی 
و سکوت سبز چمنزار 

و رطوبت کمرنگ آسمان آبی 
و عکس سیاه و سفید قدیمی خانوادگی در جیبم 

قطره باران بر صفحه ساعت بی شیشه می افتد 
زمان مرطوب می شود

و کارخانه ای سوت تعطیل می زند 
روزی چمنزاری بود 

دختری بود 
و خاطره ای بود 

و ....

ادامه دارد ... 

به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

آگهی تحدید حدود عمومی نوبت اول سال 1399 اداره ثبت اسناد 
و امالک منطقه یک کرمان 

از امالک تقاضای ثبت  بدین وسیله آگهی تحدید حدود عمومی یک قسمت دیگر 
اداره ثبت اسناد و امالک  ثبتی  قانون ثبت اسناد و امالک واقع در حوزه  شده موضوع ماده 12 
اسناد و  ثبت  قانون  ماده 14  به موجب  به بخش 1 و 4و 8 کرمان که  مربوط  منطقه یک کرمان 
امالک کشور منتشر و عملیات تحدید حدود هر یک در تاریخ تعیین شده که ذیال درج گردیده 
است راس ساعت 8 صبح همان روز در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بدین وسیله به کلیه 
مجاورین امالک تقاضای ثبت شده و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی که بر حدود و حقوق 
ارتفاقی رقبات مورد تقاضای ثبت مندرج در این آگهی اعتراض داشته باشند طبق ماده 20 قانون 
ثبت اسناد و امالک اخطار می گردد حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
نامه  آئین   86 ماده  به  توجه  با  تا  نمایند  تسلیم  اداره  این  به  کتبا  را  خود  اعتراض  حدود  تحدید 
قانون ثبت نسبت به واخواهی )اعتراض( معترض با عنایت به مواد اخیرالذکر رسیدگی شود ضمنا 
معترضین بایستی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به دادگاه صالحه مراجعه و 
نسبت به تقدیم دادخواست مبنی بر طرح دعوی اقدام نماید و گواهی الزم مشعر بر طرح دعوی را 
از مرجع ذیصالح قانونی اخذ و بانضمام تصویری از دادخواست مصدق را به این اداره ثبت تسلیم 
نماید بدیهی است که پس از انقضا مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود و چنانچه 
متقاضی ثبت گواهی عدم تقدیم دادخواست از سوی معترض به دادگاه را از مراجع قضایی صالحه 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید عملیات ثبتی بنام وی ادامه خواهد یافت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم خواهد شد هر چند صدور و تسلیم سند مالکیت مطابق قانون مذکور فوق مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش یک کرمان 
4209 اصلی هیات امناء مسجد امیرالمومنین ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 44/15 مترمربع 

واقع در خیابان ابوحامد کوچه شماره 15
ملی 2991052759 ششدانگ  بشماره  آقای جمشید جعفری هوتکی  اصلی  از 4668  فرعی   38 

یکبابخانه بمساحت 181/46 مترمربع واقع درچهارراه شهید باهنر جنب درمانگاه محمودی 
بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ   2990609156 ملی  بشماره  الهوتی  ابراهیم  آقای  اصلی   4319

175/50 مترمربع واقع در خیابان ابوحامد کوچه15 شرقی سمت راست پالک 16
سه شنبه 1399/2/30

39 فرعی از 4668 اصلی آقای محمود خراسانی زاده گوکی بشماره ملی 2994031736 ششدانگ 
یکباب خانه بمساحت 286 مترمربع واقع در خیابان مهدیه کوچه 38 سمت راست درب چهارم 

باغ مشجر  5321 اصلی آقای وحید حاج ملک بشماره ملی 2991815329 ششدانگ یک قطعه 
بمساحت 13054/20 مترمربع واقع در کرمان کیلومتر 2 جاده زرند تلمبه مهدی آباد 

چهارشنبه 1399/2/31
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان 

52 فرعی از 10 اصلی آقای حمیدرضا عباسزاده بشماره ملی 2980440124 ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 271/95 مترمربع واقع در بلوار امام حسن مجتبی )ع( کوچه 25 بعد از چهارکوچه قطعه 5

پنجشنبه 1399/3/1
5171 فرعی از 31 اصلی آقای میثم عامری بشماره ملی 2993957198 ششدانگ زمین محصور 

بمساحت 1433/80 مترمربع واقع در اختیارآباد خیابان امام نبش کوچه شماره 23 سمت راست 
5172 فرعی از 31 اصلی آقای علی شیخ شعاعی اختیارآبادی بشماره ملی 2993498411 ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 184/24 مترمربع واقع در اختیارآباد خیابان امام کوچه شماره 31 درب پنجم 

سمت راست 
شنبه 1399/3/3 

5173 فرعی از 31 اصلی خانم صدیقه حسینی اختیارآبادی بشماره ملی 2980007781 ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 150/62 مترمربع واقع در اختیارآباد خیابان امام کوچه 31 درب چهارم سمت 

راست 
بشماره ملی 2992821063 ششدانگ یک  از 31 اصلی آقای سید جالل آذرشیب  5177 فرعی 

قطعه زمین بمساحت 230 مترمربع واقع در اختیارآباد کوچه 42 منشعبه از خیابان شهید بهشتی 
ششدانگ   2992128422 ملی  بشماره   الهی  یوسف  معصومه  خانم  اصلی   31 از  فرعی   5182
جنب  نماز  خیابان  اختیارآباد  در  واقع  مترمربع   150 بمساحت  فوقانی  طبقه  بر  مشتمل  یکبابخانه 

کوچه شماره 13
سه شنبه 1399/3/6

ششدانگ   5359978147 ملی  بشماره  آسفیچی  توکلی  فاطمه  خانم  اصلی   119 از  فرعی   196
یکبابخانه مساحت 269/6 مترمربع واقع در بلوار کشاورز کوچه شماره 8 سمت راست منزل چهارم 

چهارشنبه 1399/3/7
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 7 کرمان 

600 فرعی مجزی شده از 168 فرعی از 1 اصلی خانم آرزو سبک خیز بشماره ملی 3178874119 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 289/07 مترمربع واقع در باغین بلوار امام خمینی کوچه شماره 29 

درب سوم سمت راست 
یکبابخانه  ششدانگ   31313992479 ملی  بشماره  شاهدادی  خرم  آقای  اصلی   3 از  فرعی   397
مساحت 390 مترمربع که مقدار 10/4مترمربع متعلق به وقف می باشد واقع در باغین خیابان قائم 

کوچه شماره 5 سمت راست منزل سوم 

پنجشنبه 1399/3/8
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان 

966 فرعی از 1 اصلی آقای رضاپور خالقی بشماره ملی 2993542273 ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور به مساحت 1237/44 مترمربع واقع در چترود خیابان ولی عصر کوچه شهید سلطانی بعد 

از مسجد صاحب الزمان سمت راست 
1442 فرعی از 1 اصلی آقای علی پور خالقی بشماره ملی 2993536427 ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور به مساحت 773/70 مترمربع واقع در چترود خیابان ولی عصر کوچه شهید سلطانی بعد از 

مسجد صاحب الزمان سمت راست 
شنبه 1399/3/10

ملی  بشماره  ورزنده  محمدرضا  آقای  اصلی   1 از  فرعی   1073 از  شده  مجزی  فرعی   1444
عصر  ولی  خیابان  چترود  در  واقع  مترمربع   456/88 مساحت  یکبابخانه  ششدانگ   299353335

کوچه شماره 34 انتهای کوچه 
ملی  بشماره  ورزنده  محمدرضا  آقای  اصلی   1 از  فرعی   1073 از  شده  مجزی  فرعی   1445
عصر  ولی  خیابان  چترود  در  واقع  مترمربع   239/86 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ   299353335

کوچه شماره 34 انتهای کوچه 
یکشنبه 1399/3/11

تاریخ انتشار: سه شنبه 1399/2/9

73 م/الف
  عیسی حافظی فر- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 
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خبر

 روحانی:  کمک کنید، سفره ها خالی نماند
همه  که  شرایطی  در  گفت:  جمهوری  رئیس 
سفره  کنیم  کمک  هستند،  خود  سالمتی  نگران 

های افطار مردم خالی نماند.
 روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا افزود:

فاصله  و  اجتماعات  محدودیت  بر  همچنین  ما 
ناکرده  خدای  داریم.  تاکید  اجتماعی  گذاری 
ما  که  نشود  باعث  کار  و  کسب  های  بازگشایی 
برداشت دیگری داشته باشیم مبنی براینکه کرونا 
روزمره  زندگی  باید  و  است  شدن  تمام  حال  در 

خودمان را انجام دهیم.
چه  کرونا  که  بگوییم  کرد:نمی توانیم  تصریح  وی 
بهداشتی  مسئوالن  اگر  شود.  می  تمام  زمانی 
می توانستند بگویند کرونا ِکی تمام می شود خب 
ما هم راحت تر بودیم اما زمان روشنی برای این 
امر وجود ندارد چراکه یک دارو و واکسن خاصی 

برای درمان این بیماری وجود ندارد و تقریبا همه 
بار روی دوش خود مردم است.

اگر دچار یک مشکل بهداشتی شدیم، تنها راه آن 
مراقبت و رعایت فاصله ها است.

که سفره  کنیم  باید کمک  ما  روحانی گفت:همه 
این  در  که  است  مهم  نماند.  افطار  بی  مردم 
سالمت  و  زندگی  برای  نگرانی  مردم  که  شرایط 
دارند، تالش کنیم تا مردم نگران سفره افطار خود 

نباشند.
رییس جمهوری افزود:زمان اجباری شدن استفاده 
از ماسک در اتوبوس ها و مترو را وزارت کشور با 

هماهنگی وزارت صمت اعالم خواهد کرد.
مناطق  در  دارند  اختیار  ها  گفت:استانداری  وی 
 ۲۰ ساعت  تا  را  پاساژها  کاری  زمان  گرمسیر 

افزایش دهند.

واگذاری  فراخوان  ای  اطالعیه  طی  اقتصاد  وزارت 
گذاری  سرمایه   واحدهای  پذیره  نویسی   )1 )شماره 
 )ETF( معامله  قابل  گذاری  سرمایه   صندوق 

»واسطه گری مالی یکم« را منتشر کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، به 
باقیمانده  ایران،  از دولت جمهوری اسالمی  نمایندگی 
سهام خود در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران 

و بیمه  های البرز و اتکایی امین را واگذار خواهد کرد.
آحاد  ورود  برای  را  بی  نظیری  فرصت  واگذاری،  این 
جامعه به سرمایه گذاری در سهام شرکت های معتبری 
امکان  و  اقتصاد  کردن  مردمی  هدف  با  دولت  که 
دسترسی آحاد مردم کشور به بازار سرمایه و انتفاع از 

رشد این بازار، قصد انجام آن را دارد، فراهم می آورد.
ویژگی بارز این واگذاری، بهره  مندی کلیه ایرانیان، از 
هر  گذاری  سرمایه  سقف  است.  درصدی  تخفیف ۲۰ 
شخص حقیقی )هر کد ملی(، بیست میلیون ریال )دو 
میلیون تومان( تعیین شده است. پذیره  نویسی برای هر 
فرد دارای کد ملی امکان پذیر است و محدودیت سنی 
واحدهای  پذیره  نویسی  ندارد.  وجود  متقاضیان  برای 
)کد  معامالتی  کد  دارای  اشخاص  برای  صندوق  این 
بورسی( از طریق کارگزاری  های بورس و سامانه  های 
آنالین معامالتی و درگاه  های غیرحضوری و حضوری 
بانک  های منتخب و برای اشخاص فاقد کد بورسی، از 
بانک  های  و حضوری  غیرحضوری  درگاه  های  طریق 
منتخب صورت می  پذیرد. شروع پذیره  نویسی از تاریخ 

1۴/۲/1۳۹۹ و پایان پذیره  نویسی 1۳۹۹/۲/۳1 خواهد 
بود. مخاطبان برای آگاهی از متن کامل این فراخوان 
 ،www.mefa.ir می توانند به پورتال وزارت اقتصاد
www. )شادا(  ایران  دارایی  و  اقتصادی  اخبار  شبکه 

سرمایه   صندوق  رسانی  اطالع  پایگاه  و   shada.ir
گذاری قابل معامله )ETF( » واسطه گری مالی یکم« 

www.mefa.etf.ir مراجعه کنند.
متن کامل این فراخوان به شرح ذیل است:

در اجرای جزء )۲( بند )الف( تبصره )۲( قانون بودجه 
سال 1۳۹۹ کل کشور و مصوبات هیأت محترم وزیران در 
این زمینه، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از 
دولت جمهوری اسالمی ایران قصد دارد باقیمانده سهام 
خود در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه  

های البرز و اتکایی امین را واگذار نماید.
سرمایه  واحدهای  پذیره  نویسی  طریق  از  امر  این 
 )ETF( معامله  قابل  سرمایه  گذاری  صندوق   گذاری 
فرصت  و  شد  خواهد  انجام  یکم«  مالی  »واسطه گری 
سرمایه گذاری  به  جامعه  آحاد  ورود  برای  بی  نظیری 
در سهام شرکت های معتبری است که دولت با هدف 
مردم  آحاد  دسترسی  امکان  و  اقتصاد  کردن  مردمی 
انتفاع از رشد این بازار، قصد  کشور به بازار سرمایه و 

انجام آن را دارد.
1- ویژگی بارز این واگذاری، بهره  مندی کلیه ایرانیان، 
از تخفیف ۲۰ درصدی است. سقف سرمایه گذاری هر 
شخص حقیقی )هر کد ملی(، بیست میلیون ریال )دو 

میلیون تومان( تعیین شده است. پذیره  نویسی برای هر 
فرد دارای کد ملی امکان پذیر است و محدودیت سنی 

برای متقاضیان وجود ندارد.
سرمایه  واحدهای  دهنده  تشکیل  سهام  قیمت   -  ۲
متوسط  نویسی،  پذیره  آغاز  روز  در  صندوق  گذاری 
قیمت سهام در سی روز گذشته )منتهی به انتشار این 
با احتساب ۲۰ درصد تخفیف بند )1( )که 5  آگهی( 
واحد درصد از آن به  عنوان دارایی سرمایه  گذاران و به 
منظور انجام عملیات بازارگردانی نزد صندوق نگهداری 

خواهد شد( است.
۳- پذیره  نویسی واحدهای سرمایه  گذاری موضوع این 
دستورالعمل صرفاً شامل اشخاص حقیقی ایرانی بوده و 
نویسی شرکت  پذیره   توانند در  نمی   اشخاص حقوقی 
نمایند و استفاده از حساب آن ها برای پرداخت وجوه 

امکان پذیر نیست.
۴- شروع پذیره  نویسی از تاریخ 1۴. ۲. 1۳۹۹ و پایان 

پذیره  نویسی ۳1. ۲. 1۳۹۹خواهد بود.
برای  صندوق  این  واحدهای  پذیره  نویسی   -5
طریق  از  بورسی(  )کد  معامالتی  کد  دارای  اشخاص 
کارگزاری های بورس و سامانه  های آنالین معامالتی و 
درگاه  های غیرحضوری و حضوری بانک  های منتخب 
و برای اشخاص فاقد کد بورسی، از طریق درگاه  های 
صورت  منتخب  بانک  های  حضوری  و  غیرحضوری 

می پذیرد.
6- به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، هموطنان 

عزیز جز در موارد ضروری از مراجعه حضوری به شعب 
بانک ها و کارگزاری ها جداً پرهیز نموده و پذیره نویسی 
را از طریق مراجعه غیرحضوری به کارگزاری ها و سامانه 
های آنالین معامالتی و درگاه های غیرحضوری بانک ها 

انجام دهند.
بانک  های  از  هریک  در  حساب  دارای  متقاضیان   -7
درگاه  های  به  مراجعه  طریق  از  توانند  می    منتخب 
بانک  های مربوطه  غیرحضوری و حضوری که توسط 
اطالعات  حداقل  ورود  با  و  شد  خواهد  رسانی  اطالع 
سرمایه  واحدهای  نویسی  پذیره   به  نسبت  نیاز،  مورد 
اقدام نمایند. چنانچه متقاضی به درگاه   گذاری مزبور 
های غیرحضوری و حضوری بانک منتخبی که در آن 
بانک فاقد حساب است مراجعه نماید، بانک ها مکلف 
به پذیرش وی و دریافت اطالعات مطابق بند)8( این 

دستورالعمل هستند.
از  اقالمی  پذیره  نویسی،  برای  نیاز  مورد  اطالعات   -8
جمله: نام، نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ تولد، نام 

پدر، کد پستی و شماره تلفن همراه می باشد.
۹- داشتن کد بورسی برای پذیره  نویسی الزامی نیست. 
لیکن متقاضیان برای انجام معامله این واحدها که از۲ 
ماه به بعد از تخصیص امکان  پذیر است، می  توانند به 
تدریج طی ماه های آینده و در فرصت مناسب نسبت به 
ثبت نام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی مطابق 
رویه  های شرکت سپرده  گذاری مرکزی و تسویه وجوه 

اقدام نمایند.

دستگاههای  قانونی  مهلت  از  دیگر  روز   1۳ فقط 
اجرایی برای ثبت اطالعات کارمندان باقی مانده است؛ 
آن هم در شرایطی که پرداختها از اول خرداد مشروط 
به ثبت اطالعات و آمار در سامانه کارمند ایران بوده و 

طبق آن انجام خواهد شد.
یا  آماری  اطالعات  ثبت  برای  قانونی  درخواستهای 
دریافتهای حقوقی کارکنان همواره با کم کاری برخی 
دستگاهها همراه بوده است؛ به طوری که حتی طی 
سالهای اخیر الزام قانون بودجه هم نتوانسته مجموع 
دستگاههای اجرایی مشمول قانون را پای ارائه کامل 

آمار و اطالعات کارکنانشان بکشاند.
یا  ایران  کارمند  سامانه  در  کارکنان  اطالعات  ثبت 

آمار دریافتی کارکنان در سامانه ثبت و حقوق  ورود 
چند  گذشت  با  که  است  موارد  این  جمله  از  مزایا  و 
نیست  تکمیل  اطالعاتش  همچنان  آن  ایجاد  از  سال 
و دستگاههایی هم از این موضوع سر باز زده اند. این 
در حالی است که در قانون بودجه امسال تا حدودی 
با  و  بیشتر شده  اطالعات  ثبت  به  نسبت  سختگیری 
تعیین زمان، پرداخت به کارکنان نیز مشروط به اقدام 
در این رابطه است. در تبصره )۲1( قانون بودجه 1۳۹۹ 
مشمول  اجرایی  دستگاه های  که  است  این  بر  تاکید 
نحوی  به  که  توسعه  ششم  برنامه  قانون   )۲۹( ماده 
اطالعات  مکلفند  می کنند  استفاده  عمومی  بودجه  از 
کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، کارگری 

به  مربوط  قانون  اساس  بر  سالمت  حوزه  کارکنان  و 
خدمات پزشکان و پیراپزشکان را تا ۲۰ اردیبهشت ماه 
امسال در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا 
از  یا به روز رسانی کنند. طبق قانون بودجه،  ثبت و 
ابتدای خردادماه هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر 
به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات 
هزینه ای و منابع عمومی و اختصاصی فقط بعد از ثبت 
که  می شود  انجام  ایران  کارمند  سامانه  در  اطالعات 
از محل اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی 
دستگاه توسط خزانه داری کل کشور برای ذینفع واریز 

خواهد شد.
اردیبهشت  تا ۲۰  تعیین شده  زمان  از  اساس  این  بر 

روز   1۳ فقط  کارکنان  حقوقی  اطالعات  ثبت  برای 
کنون  تا  آیا  که  نیست  مشخص  و  مانده  باقی  دیگر 
اقدامی  اطالعات  ورود  یا  و  تکمیل  برای  دستگاهها 

کرده اند یا خیر؟
اطالعات  و  آمار  ثبت  بر  قانون  این  اجرای  مسئولیت 
به  نیازی  و  بوده  اجرایی  دستگاه  عهده  بر  کارکنان 
اقدام از سوی کارکنان نیست، اما اگر قانون بودجه در 
مورد تخصیص اعتبار به دستگاه ها بر اساس اطالعات 
وضعیت  آنگاه  شود  اجرایی  ایران  کارمند  سامانه 
دستگاههایی که هنوز اقدام نکرده یا آمارشان تکمیل 
نشده قابل تامل خواهد بود و می تواند پرداخت حقوق 

کارکنانشان را با مشکالتی مواجه کند.

جزئیات اختصاص دومیلیون تومان سهام به هر کد ملی

پرداخت حقوق از خرداد مشروط می شود

ادعای ترور بیولوژیک 

رهبر کره شمالی
کانال کره شمالی به فارسی نوشت: کیم جونگ اون ترور بیولوژیک شده 

است.
در شرایط حساس کنونی و فشار همه جانبه رسانه های امپریالیستی 
اطالع  به  کیم جونگ اون  وطنمان  فرمانده  و  کره  قهرمان  خلق  علیه 
می رسانیم، موضوع سالمتی فرمانده کیم به دقت توسط کادر مجرب 
پزشکی ایشان در حال بررسی است و با اینکه همه شواهد دال بر ترور 

بیولوژیک فرمانده کیم توسط ایادی امپریالیسم می باشد.
ایشان  اولویت اصلی بهبودی هر چه سریعتر  در حال حاضر مساله و 
می باشد و طبق اظهارات کادر درمان حال فرمانده رو به بهبودی است.

قتل زن جوان به خاطر یک مشت طال!
مرد راننده که متهم است زنی را به قتل رسانده و طالهایش را به سرقت 
برده است، در حالی پای میز محاکمه رفت که اتهام قتل را رد کرد و 

مدعی شد فقط سرقت کرده است.
بین  جوانی  زن  گذشته جسد  سال  مرداد  پرونده،  محتویات  براساس   
شمشاد های خیابانی در نزدیکی پاسداران که با ضربات سنگ به سرش 
به قتل رسیده بود، پیدا شد و به این ترتیب گروهی از مأموران اداره 1۰ 
حاضر  جنایت  محل  در  قتل  ویژه  بازپرس  همراه  تهران  آگاهی  پلیس 

شدند.
بررسی ها نشان می داد که زن جوان با ضربات سنگی که کنار جسدش 
بود به قتل رسیده و طال ها و گوشی تلفن همراهش نیز به سرقت رفته 
است. جسد زن جوان به پزشکی قانونی منتقل شد و تیم پلیسی با 
گذشت چند روز موفق به شناسایی همسر این زن جوان شد. این مرد در 
بازجویی ها به پلیس گفت: همسرم برای گرفتن وام از بانک کارگشایی، 
طالهایش را از خانه برداشت و خارج شد و دیگر اطالعی از او نداشتم تا 

اینکه متوجه کشته شدن همسرم شدم.
کارآگاهان در ادامه به بررسی دوربین های مداربسته پرداختند و به این 
ترتیب مشخص شد این زن در جلوی بانک سوار یک ماشین مسافرکش 
شده و تا نزدیکی محل جنایت نیز سوار بر این خودرو بوده است که تیم 
پلیسی با به دست آمدن این سرنخ به سرعت سراغ صاحب تاکسی که مرد 

جوانی بود، رفتند.
مرد جوان در ابتدا به مأموران گفت: من این زن را می شناسم و گاهی 
اوقات او را به جا هایی که می خواست می رساندم، روز آخر نیز او را به 
عنوان مسافر سوار بر خودرو و در مقصد پیاده کردم. پلیس ادعا های مرد 
جوان را باور نمی کرد و به دستور بازپرس پرونده، این مرد بازداشت شد 
و خیلی زود در بازجویی ها به قتل زن جوان اعتراف کرد. مرد جوان به 
مأموران گفت: روز قتل، دومین بار بود که زن جوان را می دیدم. بار قبل 
وقتی به عنوان مسافر سوار خودرویم شده بود شماره تلفن همراهم را 
گرفت و خواست در صورت نیاز به عنوان آژانس برای رفتن به جایی با 

من تماس بگیرد.
او افزود: روز جنایت با من تماس گرفت. او را تا بانک رساندم و پس از 
انجام کارهایش قرار شد او را به خانه شان بازگردانم که در مسیر گفت: 
کارت ملی اش را گم کرده و نتوانسته وام بگیرد و شنیدم برای گرفتن 
وام، طالهایش را همراه خودش آورده و از من خواست او را به محلی که 
آنجا  کارتش  می داد  احتمال  برسانم، چون  بود  بر خودرویم شده  سوار 

افتاده باشد.
مرد راننده ادامه داد: وقتی از خودرو پیاده شد، دیدم مکان خلوتی است و 
برق طال ها مرا وسوسه کرده بود، به دروغ گفتم شاید کارت ملی تان داخل 
آنجا  آنجا رفتیم، هیچ کسی  باهم به سمت  باشد که  افتاده  شمشاد ها 
نبود. در یک لحظه سنگ بزرگی را برداشتم و محکم به سرش کوبیدم و 
بعد از مرگش گوشی تلفن همراه و کیف محتوی طالهایش را برداشتم و 

به سرعت پا به فرار گذاشتم.
او افزود: پس از قتل چند ساعتی در خیابان مسافرکشی کردم و سپس 
هفت النگو و یک انگشتر طال را داخل کیف زن جوان گذاشتم و بدون 
اینکه همسرم متوجه ماجرا شود طال ها را در انباری خانه ام پنهان کردم و 
اصال فکر نمی کردم آنقدر زود شناسایی شوم، به همین دلیل تصمیم به 

فرار نگرفتم، اما در این مدت همیشه عذاب وجدان داشتم.
مرد جوان درباره انگیزه اش گفت: قسط خانه ای که در شهرری خریده بودم 
عقب افتاده بود، نیاز به پول داشتم، به همین دلیل برق طال ها وسوسه ام 
کرد و دست به این قتل زدم. بنا بر این گزارش، خانواده زن جوان پس از 
اعترافات عامل این جنایت خواستار قصاص شدند و با صدور کیفرخواست 
پرونده برای رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

در ابتدای جلسه رسیدگی که صبح دیروز برگزار شد، ابتدا کیفرخواست 
و  گرفتند  قرار  جایگاه  در  اولیای دم  سپس  و  شد  خوانده  متهم  علیه 
خواستار صدور حکم قصاص شدند. وقتی نوبت به متهم رسید او در برابر 

قضات قرار گرفت و مدعی شد که قتل کار او نبوده است.
متهم گفت: من قبول دارم طال ها را سرقت کردم؛ یک لحظه وسوسه شدم 
و به همین دلیل هم طال ها را سرقت کردم، چون آن زن به من گفته 
بود مقدار زیادی طال همراهش هست و من هم، چون بدهی و قسط 
داشتم، وسوسه شدم و طال ها را سرقت کردم، اما او را نکشتم و اعترافاتم 

در دادسرا دروغ بود.
متهم گفت: من فقط زن جوان را هل دادم وقتی او به عقب رفت و زمین 
افتاد طال ها را برداشتم و فرار کردم و هیچ کدام از گفته هایم را درباره قتل 

قبول ندارم.
او درباره نحوه آشنایی با زن جوان گفت: من مسافرکش بودم و برخی 
مسافران شماره تلفن من را می گرفتند و هر بار که کار داشتند من را 
خبر می کردند، مقتول هم یکی از آن ها بود و من اصال به قصد کشتن او 
را سوار نکردم، اما وقتی زنگ زد گفت: می خواهد مقدار زیادی طال جابه جا 
کند به یک آدم مطمئن نیاز دارد که سوار ماشین شود و از من کمک 
خواست؛ البته من سرقت طال ها را قبول دارم، اما قتل کار من نبود. من 

حتی نمی دانستم ضربه به کجای سر او برخورد کرده است.
در ادامه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت، او به دفاع از موکلش 
پرداخت و گفت: موکل من از ابتدایی که قتل اتفاق افتاد قبول کرده است 
که طال ها را دزدیده، اما اتهام قتل را قبول نکرده است؛ ضمن اینکه اگر 
به دقت بررسی شده باشد مقتول قسمت سمت چپ سرش دچار آسیب 
شده است و شکستگی جمجمه در سمت چپ است، اما موکل من در 
همه مراحل بازجویی و حتی بازسازی صحنه جرم گفته است که ضربه 
را از پشت سر وارد کرده است، این نشان می دهد که موکل من اعترافات 

درستی نداشته است.
او گفت: من 15 سال است که این فرد را می شناسم و بار ها با او اسناد 

و پول جابه جا کردم و او هیچ چشم داشتی به اموال من نداشته است.
من با توجه به ایرادات موجود درخواست تحقیق بیشتر در این زمینه را 
دارم. با پایان جلسه دادگاه، قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.
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کشف ۴۰۰ میلیون ریال

 کاالی قاچاق در سیرجان
فرمانده انتظامی سیرجان از توقیف یک دستگاه اتوبوس حامل قهوه اسپرسو 
و فلش مموری قاچاق به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمدرضاایران نژاد گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
شهرستان در محور سیرجان-شیراز به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و آن را 

برای بررسی متوقف کردند.
سرهنگ ایران نژاد بیان کرد: در بازرسی از این اتوبوس ۳۲ کیلوگرم قهوه 

اسپرسو و ۲۴۰ عدد فلش مموری کشف شد.
او با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان، ارزش این وسایل ۴۰۰ میلیون ریال 
برآورد شده است، تصریح کرد: بدین منظور  یک متهم دستگیر و با تشکیل 

پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

کشف بیش از  یک تن

 شیر خشک قاچاق
فرمانده انتظامی استان  کرمان از کشف یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم شیر خشک 
قاچاق از  یک اتوبوس در عملیات یگان تکاوری ۱۱۴ شهرستان بم خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری گفت: تیمی از ماموران یگان تکاوری ۱۱۴ شهرستان 
یک  به  بم-نرماشیر  محور های   از  یکی  در  شبانه  زنی  گشت  هنگام  بم، 

دستگاه اتوبوس مشکوک شده و به آن دستور ایست دادند.
او افزود: ماموران، ضمن توقیف این اتوبوس از قسمت های مختلف آن، یک 
تن و ۵۰۰ کیلوگرم شیر خشک قاچاق را که به صورت ماهرانه ای جاسازی 

شده بود، کشف کردند.
به  اتوبوس  متخلف  راننده  دستگیری  به  اشاره  با  استان  انتظامی  فرمانده 
قطعا  کرد:  تصریح  قاچاق،  محموله  این  غیرمجاز  حمل  و  جاسازی  سبب 
برخی  و  غذای کودک  عنوان  به  قاچاق  اقالم خوراکی  این  و مصرف  توزیع 
تولیدات خوراکی، عالوه بر احتمال ناسالم بودن برای چرخه اقتصاد تولید 

کنندگان داخلی نیز زیان بار خواهند بود.

انفجار کپسول گاز، سه مصدوم 

برجای گذاشت
فرمانده انتظامی جیرفت گفت: در انفجار کپسول گاز در این شهرستان  ۳ 

نفر مصدوم شدند. 
انفجار  بر  مبنی  اطالع خبری  دنبال  به  گفت:  رضا محمدرضایی  سرهنگ 
کپسول گاز در یکی از مناطق شهرستان به مرکز فوریت های ۱۱۰ پلیس، 

ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
او افزود: در بررسی های ماموران انتظامی در محل حادثه مشخص شد، یک 
نفر از اعضای یک خانواده در حال پخت نان در منزل بوده که بر اثر انفجار 

کپسول گاز به همراه ۲ نفر دیگر مصدوم شده اند.
شدت  علت  به  حادثه  این  مصدوم   ۳ هر  کرد:  تصریح  انتظامی  مقام  این 

سوختگی بدون فوت وقت برای مداوا به مرکز استان انتقال داده شدند.
دیوار ها،  حادثه  این  در  اینکه  بیان  با  جیرفت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
درب و پنجره های منزل تخریب شده و برخی اثاثیه نیز سوخته و به طور 
کامل از بین رفته اند، گفت: علت آتش سوزی و میزان خسارت وارده از سوی 

کارشناسان در حال بررسی است.

پلمب ۴۶ واحد صنفی متخلف 

در شهرستان منوجان
فرمانده انتظامی شهرستان منوجان گفت: در اجرای طرح سالمت شهروندان 
از  بازدید  از شیوع و گسترش بیماری کرونا، طرح  و  به منظور پیشگیری 

صنوف طی ۲ ماهه اول امسال اجرا شد.
سرهنگ مجید محمودی گفت: برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، طرح 
بازدید و سرکشی از واحد های صنفی در دستور کار اداره اماکن پلیس امنیت 

عمومی و شبکه بهداشت و درمان این شهرستان قرار گرفت.
او افزود: در این طرح از ۱۲۸ واحد صنفی، بازدید به عمل آمد  و ۸۷ واحد 
پروانه  به دلیل نداشتن  صنفی اخطاریه پلمب دریافت و ۴۶ واحد صنفی 
کسب و  رعایت نکردن اصول بهداشتی پیشگیری از بیماری کرونا پلمب 

شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان منوجان هدف، از اجرای این طرح را نظارت بر 
اصناف به منظور رعایت اصول بهداشتی و ارتقای امنیت اجتماعی، روانی و 
سالمت جامعه عنوان کرد و گفت: شهروندان نیز می توانند با معرفی اصناف 

متخلف از طریق شماره تلفن ۱۱۰، پلیس را در این زمینه یاری کنند.

سامانه مها سارق مدرسه 

را ناکام گذاشت
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: به صدا در 
آمدن زنگ هشدار سامانه مها و حضور بموقع پلیس از سرقت از یک مدرسه 

در شهر کرمان جلوگیری کرد.
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سرهنگ علی رضا پریور، رییس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان 
کرمان گفت: یکی از موارد مورد تاکید در حوزه پیشگیری از سرقت، نصب 
سامانه مها در اماکن عمومی، تجاری و شخصی است که از طریق آن هرگونه 
ورود به اماکن دارای این سامانه به مرکز هشدار الکترونیک پلیس منعکس و 

در ادامه نزدیک ترین واحد گشت به محل اعزام می شود.
او افزود: در همین رابطه نیمه های شب با به صدا درآمدن زنگ هشدار این 
سامانه در یکی از مدارس خیابان "فتح آبادان" کرمان بالفاصله عوامل مرکز 
فوریت های پلیسی شهرستان کرمان به محل اعزام شدند و از سرقت از این 
مدرسه جلوگیری کردند. او با اشاره به استقرار مرکز این سامانه در چهار راه 
ابوحامد شهر کرمان تصریح کرد: از اصناف، کسبه و بازاریان به ویژه صنف 
طالفروشان و دیگر مشاغل خاص می خواهیم اماکن تجاری و صنفی خود 
را به این سامانه مجهز و با رعایت دیگر موارد ایمنی و خودمراقبتی به نحو 

موثری از وقوع سرقت و دیگر جرائم پیشگیری کنند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان کرمان 
اینترنتی  مزاحمت  موضوع  با  پرونده ای  کشف  از 
استان خبر  از دانشجویان دانشگاه های  برای یکی 

داد.
سرهنگ امین یادگار نژاد گفت: دانشجوی خانمی 
شخصی  که  کرد  اعالم  فتا  پلیس  به  مراجعه  با 
در  روزی  شبانه  صورت  به  است  مدتی  ناشناس، 

تلگرام برای وی ایجاد مزاحمت می کند و با ارسال 
مطالبی آرامش زندگی اش را بر هم زده است.

او افزود: پرونده در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت 
و پس از اقدامات فنی، مشخص شد شخصی که 
شاکی  دانشگاهیان  هم  از  کرده  امر  این  به  اقدام 
است؛ لذا پس از شناسایی متهم و طی هماهنگی 

قضایی وی به این پلیس احضار شد.

سرهنگ یادگار نژاد بیان کرد: متهم پس از مواجهه 
با قراین و شواهد به جرم خود اعتراف و از این موضوع 
احساس ندامت کرد که پس از آن  پرونده تکمیل و 
به مرجع قضایی ارسال شد. او افزود: یکی از جرائم 
فضای مجازی ایجاد مزاحمت برای افراد حقیقی و 
گمان  به  مجازی  فضای  متهمان  و  است  حقوقی 
اینکه هیچگاه شناسایی نمی شوند، اقدام به ارتکاب 

یادگار  امین  این فضا می کنند. سرهنگ  جرم در 
نژاد به شهروندان گفت: در فضای مجازی در 
صورت مواجه با هر گونه موردی می توانند با 
مراجعه به kahkd اینترنتی سایت پلیس 
 )www.cyberpolice.ir( فتا به نشانی
بخش گزارشات مردمی با پلیس فتا ارتباط 

برقرار کنند.

هم دانشگاهی شاکی مزاحم اینترنتی از کار در آمد

 ۷ کشف  از  بافت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
از یک دستگاه خودرو  کیلو و ۵۲۵ گرم هروئین 
۴۰۵  به همت ماموران یگان امداد این فرماندهی 

خبر داد.
ماموران  گفت:  افضلی  میر  اهلل  نبی  سرهنگ 

ایست  اجرای طرح  در  فرماندهی  این  امداد  یگان 
هنگام  بافت-کرمان،  محور  در  مقطعی  بازرسی  و 
کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه خودرو 
پژو ۴۰۵ مشکوک شده و به راننده خودرو دستور 

ایست صادر می کنند.

به دستور  این خودرو بدون توجه  راننده  افزود:  او 
پلیس اقدام به فرار می کند و پس از طی مسافتی 
و  راننده  پلیس،  مراقبت  و  تعقیب  با  مواجهه  در 
سرنشین خودرو را رها و با استفاده از تاریکی شب 

از صحنه متواری می شوند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه ماموران در بازرسی 
از این خودرو، مقدار ۷ کیلو و ۵۲۵ گرم هروئین 
جاساز  آن  از  قسمتی  در  ماهرانه ای  طرز  به  که 
شده بود را کشف کردند،  تصریح کرد: تالش برای 

شناسایی و دستگیری قاچاقچیان ادامه دارد.

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان از 
ارزش  به  قاچاق  موتورسیکلت  دستگاه   ۲ توقیف 
عملیات   در  ریال  میلیون   ۲۰۰ و  میلیارد  یک 

ماموران این پلیس خبر داد.
سرهنگ محمود پارسا افزود: در پی کسب خبری 

قاچاق و  موتورسیکلت  تردد ۲ دستگاه  بر  مبنی 
غیر مجاز در سطح شهر کرمان، بدون فوت وقت 
ماموران  افزود:  او  شد.  آغاز  پلیس   پیگیری های 
دستگاه   ۲ شدند،  موفق  عمومی  امنیت  پلیس 
موتورسیکلت هوندا ۶۰۰ سی سی و یاما ها ۱۰۰۰ 

مدارک  گونه  هر  فاقد  که  را  قاچاق  سی  سی 
با  شهر  سطح  در  تردد  حین  را  بودند  گمرکی 
اموال  سازمان  به  و  توقیف  قضایی  مقام  دستور 
پلیس  دهند.سرپرست  تحویل  استان  تملیکی 
امنیت عمومی استان با اشاره به ممنوعیت تردد 

قاچاق  صورت  به  که  موتورسیکلت هایی  چنین 
برخورد  برای  پلیس  جدی  عزم  از  می شوند  وارد 
داشت:  بیان  و  گفت  سخن  هنجارشکنان  با 
شده  کشف  موتورسیکلت های  ارزش  کارشناسان 

را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، برآورد کردند.

 ۱۰۸ کشف  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
در  موتورسیکلت  دستگاه  یک  از  تریاک  کیلوگرم 
عملیات ماموران انتظامی پاسگاه گزک این فرماندهی 

خبر داد.
سرهنگ محمدرضا فداء گفت: ماموران مبارزه با مواد 
هدفمند  زنی های  گشت  حین  گزک  پاسگاه  مخدر 

یک  به  استحفاظی  حوزه  سطح  در  نامحسوس  و 
را صادر  آن  توقیف  و دستور  موتورسیکلت مشکوک 

کردند.
اخطار  به  توجه  بدون  موتوسیکلت،  راکب  گفت:  او 
حرکات  انجام  و  سرعت  افزایش  با  پلیس  ایست  و 
و  تعقیب  از  پس  که  کرد  فرار  به  اقدام  خطرناک، 

توقیف و  انتظامی  ماموران  به همت  نهایتا  مراقبت، 
راکب آن نیز دستگیر شد.

در  انتظامی  ماموران  افزود:  ادامه  در  فداء  سرهنگ 
 ۱۰۸ شدند،  موفق  موتورسیکلت  این  از  بازرسی 

کیلوگرم تریاک را کشف کنند.
اینکه  بیان  با  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

قاچاقچی دستگیر شده به مرجع قضایی معرفی شد، 
از شهروندان خواست: برای کاهش تبعات اجتماعی 
ناشی از مواد مخدر در صورت برخورد با هرگونه مورد 
مشکوک در زمینه خرید، فروش و حمل مواد مخدر 
سریعا مراتب را برای شناسایی و دستگیری سوداگران 

مرگ به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

کشف ۷ کیلوگرم هروئین از خودرو ۴۰۵

کشف ۲ دستگاه موتوسیکلت قاچاق در کرمان

کشف بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک از یک موتو سیکلت

خبر

کیلو   ۹۸ کشف  از  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رییس 
حشیش از یک دستگاه خودرو ساینا و دستگیری ۲ متهم خبر 

داد.
سرهنگ سیدموسی حسینی گفت: در اجرای طرح های مستمر 
مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  مرگ،  سوداگران  با  مبارزه 
استان با انجام اقدامات اطالعاتی از عبور قاچاقچیان مواد مخدر از 

شهر کرمان مطلع شدند.
او افزود:طی هماهنگی با مقام قضایی، ۲ اکیپ از ماموران عملیات 
از  پس  و  شدند  اعزام  نظر  مورد  محور های  به  پلیس  این  ویژه 

کمربندی  در  ساینا  سواری  دستگاه  یک  به  زمانی  مدت  گذشت 
سرآسیاب به سمت زرند مشکوک و خودرو را متوقف کردند.

کیلوگرم  از خودرو،  ۹۸  بازرسی  در  ماموران  کرد:  بیان  حسینی 
حشیش را کشف و ۲ نفر متهم را دستگیر کردند.

او با بیان اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی،  تحویل مراجع 
با  مخدر  مواد  شوم  پدیده  با  مبارزه  کرد:  تصریح  شدند،  قضایی 
جدیت از سوی پلیس دنبال می شود و شهروندان نیز می توانند 
با انعکاس موارد مشکوک به پلیس با شماره گیری ۱۱۰، یاریگر 

خادمان نظم و امنیت  شوند. 

کشف ۹۸ کیلوگرم حشیش در عملیات پلیس مواد مخدر کرمان
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گزارش »کرمان امروز« از محرومیت  همیشگی کپرنشینان در جنوب استان و مشکالت جدیدی که سیل با خود برای آنها آورده است؛ 

فراتر از محرومیت

در جنوب کرمان، روستاهایی هستند که آدم هایش نه 
زیر سقف بلکه در کپرزندگی می کنند. آنها در کپر به 
دنیا می آیند و در کپر می میرند بدون اینکه طی سال 
های عمرشان تغییری در وضعیت مسکن آنان رخ بنماید! 
در این کپرها حتی زندگی هم بوی مرگ می دهد. کپر 
نشینان جنوب کرمان، فراموش شدگانی هستند با شکم 
های گرسنه و پاهای برهنه.  در روستاهای کپر نشین 
نمی  پیدا  تحصیل  برای  فرصتی  ها  بچه  کرمان  جنوب 
کنند چون پولی هم برای ثبت نام و خرید کتاب ندارند 

و به آسانی از تحصیل باز می مانند.
قصه پر غصه کپر نشینان جنوب کرمان را شاید  بارها 
و بارها در گزارشات مکتوب نشریات این استان خوانده 
و برای هر سطرش گریسته باشید. برای رنج دخترکان 
مظلوم که حتی شانه ای ندارند تا صبح  به صبح موهای 
خود را ببافند چرا که آنها فقط رنج هایشان را می بافند. 
برای پسرکانی که با سن کم به کارهای سخت و طاقت 
فرسا روی می آورند تا شاید بتوانند شب لقمه نانی بر 
سفره بگذارند. برای زنانی که از زندگی در کپرهای شاید 
بی سقف آوازهای غمگنانه شان را الالیی شبانه فرزندان 

شان کرده اند.
هر چه از زندگی پر مصیبت کپر نشینان جنوب کرمان 
بگوییم کم گفته ایم. آنها در تند باد حوادث بارها و بارها 
اندک زندگی شان  را از دست داده اند به هنگام قحطی 

و خشکسالی، باد و طوفان و این اواخر هم سیل...
سیل اخیر که  برخی از روستاهای جنوب کرمان را در 
بر گرفت مشکالت بسیاری را  برای کپر نشینان ایجاد 
رفت.  آب  زیر  به  شان  محصوالت  و  گندم  مزارع  کرد. 
خانه و زندگی شان را سیالب با خود برد و بی خانمان 

شان کرد.
اگر چه هالل احمر کرمان و سپاه پاسداران از همان 
به  امداد رسانی  روزهای نخست  سیل کمک رسانی و 
بسته  و  کردند  آغاز  را  استان  زده جنوب  مناطق سیل 
های زیستی را بین مردم توزیع می کردند اما به علت 
سیل شدید  در برخی مناطق و عدم دسترسی مناسب 
یه این مناطق روند امداد رسانی بسیار کند پیش رفت.

حضور کمرنگ مسئوالن
بارها  و بارها از زبان مسئوالن استان شندیده ایم که 

درحال تالش برای حذف کپر نشینی هستند اما با سیل 
اخیر خبرنگاران با گزارشات خود و تصاویر ارسالی نشان 
دادند که در عمل هیچ اتفاق نیکی در این زمینه صورت 

نگرفته و در اصل تمامی حرف ها شعار بوده است.
به باد خدا زنده اند!

خبرنگاران و گزارشگرانی که سراغ کپر نشینان سیل 
زده جنوب استان  رفته اند بعد از ثبت گزارشات خود 
زندگی  توصیف  برای  را  اند"  زنده  خدا  باد  به  تعبیر" 
تا  اند  برده  بکار  مردمان،  این  مشقت  پر  و  رنج  سراسر 
شاید بتوانند زندگی فرامحرومیت آنان را به درستی بیان 

کنند. 

محرومیت کپر نشینان جنوب کرمان عمیق تر از آنچه 
هست که  بتوان بر زبان جاری ساخت و یا  بر قلم آورد 
و یا در قاب دوربین  جای داد. باید رفت و از نزدیک دید. 
با تمام وجود حس کرد.  باید  باید رفت و لمس کرد و 
فقر و مصیبت در روستاهای کپر نشین موج می زند. قهر 
طبیعت هم این روزها شامل حالشان شده است و دار و 
ندارشان  را با سیل برد. حال سوالی که پیش می آید 
این است که آیا مدیران و مسئوالن استان هم با ساکنان 
این مناطق قهر کرده اند که نه جویای حالشان می شوند 
و نه برای سامان دادن به این وضعیت کپرنشینی چاره 

ای کارساز می اندیشند و....

   سیل اخیر كه برخی از روستاهای جنوب كرمان را در بر گرفت مشکالت بسیاری را  
برای كپر نشینان ایجاد كرد. مزارع گندم و محصوالت شان به زیر آب رفت. دام هایشان 
و خانه و زندگی شان را سیالب با خود برد و بی خانمان شان كرد. اگر چه فقر و مصیبت 
میهمان همیشگی كپر نشینان جنوب كرمان است اما قهر طبیعت هم این روزها مزید بر 
دردهایشان شده و گویی طبیعت با ایشان قهر كرده است. حال سوالی كه پیش می آید 
این است كه آیا مدیران هم با مردم این مناطق قهر كرده اند كه برای سامان دادن به این 

وضعیت كپرنشینی چاره ای كارساز نمی اندیشند؟

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

سرویس اجتماعی کرمان امروز

یکی از مشکالتی که این روز ها بیش از هر زمان دیگری با آن دست وپنجه 
با  ساده لوحانه  برخورد  دیگر،  عبارت  به  یا  زودباوری  بحران  می کنیم،  نرم 

پدیده هایی است که تمام یا بخشی از جامعه را درگیر خود کرده است.
همین موضوع کرونا نشان داد که بخش بزرگی از مخاطبان، با باورکردن 
اخبار و شایعه هایی که عمر آن ها بیش از چند ساعت یا روز نبود، رفتار های 
با ویروس کرونا مقابله  پیدا کرده اند  باوری که  بر  تنظیم و مبتنی  را  خود 
می کنند؛ باور هایی که گاه کامال متضاد با واقعیت ها بود و نه تن ها کمکی به 

شکست کرونا نکرد بلکه به دامن زدن به آن در جامعه هم منجر شد. 
حربه تکرار برای باورپذیری

ما معموال به کسانی اعتماد می کنیم که آن ها را می شناسیم؛ به این معنی 
که هر قدر تعداد افرادی که درباره موضوعی حرف می زنند اطراف ما بیشتر 
باشد، احتمال اینکه ما آن موضوع را باور کنیم، بیشتر خواهد شد. عالوه بر 
این، ما نمی توانیم تعداد کسانی را که آن گفته را باور دارند، به خاطر داشته 
باشیم. وقتی یک مطلب مکررا در برنامه های خبری، دیدار های دوستانه و 
مجامع مختلف تکرار می شود، این توهم را ایجاد می کند که آن مطلب احتماال 
بیش از آنکه در واقعیت وجود دارد محبوبیت و فراگیری دارد. در این صورت 

نتیجه این خواهد شد که ما آن را به عنوان حقیقت باور می کنیم.
سریع قضاوت نکنید

و  موضوع  بزرگ نمایی  باعث  چهل کالغ کردن  یک کالغ  گفته اند  قدیم  از 
باورپذیرترشدنش برای دیگران می شود. برخی عادت دارند وقتی مطلبی را 
می شنوند، دیدگاه ها و نظرات خود را هم به آن قالب کنند و با انتقال مطالب 
به پذیرش  تازه  افراد دیگر، سعی در مجاب کردن مخاطبان  به  شنیده شده 
شنیدن  با  که  بدانید  باید  دارند.  خود  ذهن  پرداخته شده  و  ساخته  مطلب 
چنین مطالبی دست به قضاوت درباره واقعی بودن آن نزنید و حرف هایی را 
که می شنوید باور نکنید. در چنین موقعیت هایی تنها نظرات کسانی را که به 

آن ها اطمینان دارید و از درستی حرفشان مطمئن هستید باور کنید.
میل به باورکردن

دریافت  که  اطالعاتی  و  اخبار  برخی  بدانیم  است  ممکن  اینکه  وجود  با 

با هیچ متر و معیاری پذیرش اش درست  کرده ایم منطق درستی ندارد و 
را دارند  اتفاقات و رویداد هایی  باورکردن  به  اما برخی میل  به نظرنمی رسد، 
که در اطراف آن ها رخ می دهد. شاید دلیل این موضوع را باید تمایل مغز به 
صرفه جویی در وقت و انرژی دانست. مغز ما بیشتر مایل است به جای استفاده 
از تحلیل ها و بررسی موضوعات، بر پایه شهود تصمیم گیری کند. دلیل دیگری 
که باعث می شود میل افراد به باورکردن مسائل، بیشتر از باورنکردن آن باشد 
تبلیغ می شود که  این است که شایعه ها گاهی آنچنان حرفه ای طراحی و 
ما در  باورپذیرشدن  به  تکرار چنین مواردی  پذیرفته شود.  به راحتی  بتواند 

مقابل هر رویدادی منجر می شود.
تجربه خودتان را مالک بدانید

کمتر جمع و گروهی را می توان پیدا کرد که شایعه بین آن ها جایی نداشته 
باشد. شایعه را به راحتی می توان در شوخی های دوستانه جوانان، درددل های 
میانساالن و حرف های پیرمردان و پیرزنان یافت. مردم بدون هیچ شناختی و 
تنها با تکیه بر شنیدار های خود، فردی را به اوج رسانده یا به قهقرا می فرستند، 
از  از هم جدا می کنند،  را  بر هم زده و زوج های جوان  را  روابط خانوادگی 
شخصی یا گروهی بی دلیل تمجید کرده و به شخص یا گروهی دیگر ناسزا 
می گویند. هیچ وقت به این رفتار ها و حرف ها دقت نکنید. تا زمانی که خودتان 
تجربه برخورد با فردی که درباره اش صحبت منفی می شود نداشته اید، درباره 

آن فرد موضع گیری نکنید و حرف مثبت و منفی را درباره او باور نکنید.
یک شرط مهم برای باورپذیری

واقعی  به نظر  و  به دستمان می رسد  از اطالعاتی که در طول روز  بخشی 
می شنویم.  خود  نزدیکان  و  اقوام  همکاران،  دوستان،  دایره  از  را  می آیند 
می دهند  ما  به  که  اطالعاتی  افراد  این  از  بسیاری  است  کرده  ثابت  تجربه 
پدیده ای که درباره اش حرف می زنند  با  فرد دیگری گرفته اند و خود  از  را 
روبه رو نبوده اند. هرچه مقدار برخورد فرد نقل کننده اطالعات به شما در مورد 
پدیده ای که با شما حرف می زند کم باشد، پذیرش و باور آن از سوی شما باید 
با سختگیری بیشتری همراه شود؛ چرا که ممکن است فرد با شاخ و برگ دادن 
مطلبی که به شما منتقل کرده است تالش کرده باشد برای گرفتن واکنش 
مورد انتظار از شما، با غلوکردن در اطالعات آن را باورپذیر کرده و شما را به 

اشتباه بیندازد.
بیشتر مطالعه کنید!

هرچه مقدار اطالعاتی که خودتان از منابع موثق به دست می آورید بیشتر 
باشد د ر برابر افتادن به دام شایعه ها و باورکردن آن ها مصون تر می شوید. برای 

اینکه کمتر دچار این مشکل شوید باید مطالعه کنید. منظور این نیست که 
حتما کتاب بخوانید بلکه باید با مطالعه در فضای مجازی و خواندن خبر های 
متنوع و متفاوت از منابع رسمی شناخته شده، دانش خود را برای برخورد با 
اخبار اغوا کننده باال ببرید؛ با این روش، هر خبری که به گوشتان خورد را باور 
نمی کنید؛ چراکه از قبل می دانید واقعیت ماجرا چیست و خبر تا چه اندازه 

درست و دقیق است.
احساسات خود را کنترل کنید

اعتماد  دارند.  زیادی  اعتماد  دیگران  به  به سادگی  افراد هستند که  برخی 
در  می شود.  دیرباوری  موجب  بی اعتمادی،  و  زودباوری  باعث  حد،  از  بیش 
دریافت خبر، نه باید زیاد اعتماد کرد و نه باید بی اعتماد بود؛ چون در هر دو 
صورت، خود را از شنیدن واقعیت ها محروم می کنیم. این را در نظر بگیرید که 
هیجانات فردی و احساسات، در دیرباوری یا زودباوری ما اثر منفی دارند. این 
هیجانات را کنترل کنید و نگذارید احساس خوشایند شما نسبت به یک فرد، 
سبب شود که هر حرفی را که می زند باور کنید. یا بر عکس، نظر منفی شما 
نباید سبب شود که نظرات او را نادیده بگیرید و حرف هایی را که می زند باور 
نکنید. اگر احساسات تان را کنترل نکنید ممکن است خسارت ها و صدماتی به 

شما وارد شود که جبران آن، گاه غیرممکن است.
تفکر نقادانه داشته باشید

محمد علی سلیمانیان؛ مدرس مهارت های بهبود فردی دانشگاه تهران:
بحران ها  از  نگرانی  و  ترس  و  است  بحران  درگیر  پیوسته  امروز  جهان 
چرا  که  است  مطرح  پرسش  این  اما  می گذارد.  تأثیر  ما  روزمره  زندگی  بر 
بحران های امروزی از همیشه پیچیده تر و ترسناک تر به نظر می آیند؟ ۲ دلیل 
می تواند عامل این رویداد باشد؛ نخست پیوستگی دنیای امروز به هم که سبب 
همه گیری و تأثیرگذاری یک بحران در منطقه ای از جهان به مناطق دیگر 
می شود و دوم رسانه ها و شبکه های خبری و اجتماعی که سبب اطالع رسانی 
بحران ها و مخابره آن ها درسریع ترین زمان ممکن به سراسر جهان می شوند.

شاید اگر چند سال قبل شیوع کرونا اتفاق می افتاد، سال ها زمان می برد تا 
خبر یا خطر همه گیری آن به سراسر جهان مخابره شود. اما آیا به همان اندازه 
که در اطالع رسانی و سرعت آن توجه کرده ایم به موضوع مخاطبان و باور های 
آن ها و اینکه چطور اخباری را که به آن ها می دهیم درست باشد تا باورش 
کنند، توجه کرده ایم؟ آیا فکری برای مهار اخبار جعلی که باور های مردم را 
نسبت به پدیده های طبیعی و غیرطبیعی هدف می گیرند کرده ایم؟ بسیاری از 
مردم در سراسر جهان در رویارویی با بحران ها راه درماندگی در پیش گرفته 

و خود را قربانی سرنوشت می دانند.
نخستین گام برای مدیریت هر بحران، پذیرش آن است. با پذیرش بحران، 
مرحله چاره اندیشی آغاز می شود. در رویارویی و پذیرش بحران باید از افراط 
و تفریط خودداری کرد. در واقع نه باید بسیار بدبین بود و نه زیاد خوش بین؛ 
چرا که خوش بینی زیاد نیز سبب می شود بحران را دست کم گرفته و کاری 
برای مدیریت آن انجام ندهیم. سازمان بهداشت جهانی ۱۰ مهارت را برای 
داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق معرفی کرده است که مهارت نخست، 

تفکر نقادانه است.
تفکر نقادانه به ما می آموزد که نباید هر خبری را به سادگی بپذیریم یا 
رد کنیم. باید موضوع یادشده را به خوبی بررسی کرده و از منابع معتبر در 
باشیم. همانگونه که می دانیم  نادرستی آن مطلب  یا  جست وجوی درستی 
بسیاری از افراد در بحبوحه بحران ها با سوءاستفاده از نگرانی های مردم دست 
به کالهبرداری می زنند. آن ها اخبار و رویداد هایی را که به ظاهر با بحران 
باز  و روی زود باوری دیگران حساب  پیش آمده مرتبط هستند جعل کرده 

می کنند.
و  بوده  جعلی  که  اخباری  نیستند  و  نبوده  کم  کرونا  ویروس  درموضوع 
از  داشتند؛  آن  پرداختن  و  ساخته  در  نیت شومی  و  قصد  آن ها  سازندگان 
به  که  قالبی  ماسک های  تا  گرفته  ضد کرونا  داروی  ساخت  درباره  مطالبی 
چنین  مردم  غالب  متأسفانه  می شوند.  فروخته  مردم  به  گزاف  قیمت های 
حرف هایی را باور می کنند؛ باور هایی که در بسیاری از موارد بعد از عیان شدن 
واقعیت ها به شکست اعتماد به رسانه ها و جامعه منجر شده و کار را برای 
برنامه ریزان و جهت دهندگان به افکار عمومی سخت می کند. بنابراین، یکی از 
گام های اساسی در مدیریت بحران این است که با کمک تفکر نقادانه از افتادن 
در گرداب اخبار منفی که روح و روان ما را تحت تأثیر قرار می دهند دوری 

کنیم و اجازه ندهیم دیگران بحران را برای جامعه سخت تر کنند.
مطالعه کنید

هرچه مقدار اطالعاتی که خودتان از منابع موثق به دست می آورید بیشتر 
باشد د ر برابر افتادن به دام شایعه ها و باورکردن آن ها مصون تر می شوید. برای 
اینکه کمتر دچار این مشکل شوید باید مطالعه کنید. منظور این نیست که 
حتما کتاب بخوانید بلکه باید با مطالعه در فضای مجازی و خواندن خبر های 
متنوع و متفاوت از منابع رسمی شناخته شده، دانش خود را برای برخورد با 

اخبار اغوا کننده باال ببرید.
منبع: روزنامه همشهری

زودباوری و عواقب جبران ناپذیر آن 


