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پوشش ده درصدی آموزش های همگانی هالل احمر
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شهردار کرمان:

مدرسه تاریخی شهرداری 

به  فرهنگ سرای فردوسی 

تبدیل می شود

زنان تاثیرگذار 

در تاریخ ایران را 

بشناسیم بیشتر 

متن در صفحه دوم

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان:
باتوجه به ذخیره اقالم اساسی هیچگونه

 کمبودی در بازار استان نداریم

گرما؛ کرمان با توجه به فرا رسیدن فصل  گزارش »کرمان امروز« از خطر آتش سوزی در مراتع استان 

سهل انگاری ؛ بدترین تهدید برای طبیعت

متن کامل در صفحه سوم

  چندی پیش مدیر کل محیط زیست استان کرمان نسبت به وقوع آتش سوزی در مراتع هشدار داد و با اشاره به بارش های اخیر و سرسبز بودن مراتع این استان طی سال جاری بیش از سال های گذشته گفت: »در صورت 
سهل انگاری مردم بعد از حضور در طبیعت، احتمال بروز آتش سوزی امسال در مراتع بیشتر از سالهای قبل است« با توجه به این هشدار اداره محیط زیست؛ به نظر می رسد پیش بینی، پیشگیری و اقدامات بازدارنده و تامین 

نیازها و ملزومات خاموش کننده مساله مهمی باشد که از هم اکنون مسئوالن ذی ربط باید برای آن چاره اندیشی کنند و امیدواریم در بحران آتش سوزی کاسه چه کنم در دست نگیرند و....
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نحوه برگزاری روز قدس 

و نماز عیدفطر اعالم شد

متن در صفحه هشتم

سردیس 

سردار سلیمانی

 در رفسنجان 

نصب می شود

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

  قاچاق گسترده داروهای ایرانی به خارج از کشور
  عالئم ویروس کرونا تغییر می کند

  تیراندازی پدر به اعضای خانواده اش در بابلسر
  افتتاح کلینیک دیابت بیمارستان سیدالشهداء کرمان
  کشف ۲۰۱ کیلوگرم تریاک در عملیات پلیس بافت

اخبار ایران، جهان و حوادث:

گفتگو با »دکتر سمیرا عسگری« به بهانه  انتشار
 مقاله ای درباره یک تحقیق مهم در دانشگاه 
هاروارد آمریکا با همکاری این بانوی کرمانی:

کشفیات جدید 
درباره عوامل 

کوتاهی قد

بدين وسيله به اطالع ميرساند 
از تاريخ 98/٦/5 آقاى پژمان 
تلفن  شماره  به  يزدانپناه 
عنوان  به   ٠9١٣٢995٦8٣

انديشان  واال  فروش شركت  از  و خدمات پس  فروش  نماينده 
وطن ) تويو( در استان كرمان معرفى ميگردد الزم به ذكر است 

اين شركت هيچ نماينده ديگرى در سطح استان ندارد.

اطالعیه

واگذاری چند قطعه زمین در شهرک فرهیختگان مس با سند ثبتی و تفکیک شهرداری

 شرایط اقساط و قیمت ویژه
تلفن تماس: 09372423055 و 09374353375. 

آدرس شرکت:خیابان جهاد کوچه 48 ،  طبقه دوم بانک انصار واحد 5

آگهی 
واگذاری زمین

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

مردم کرمان 25 سال است

 که واقعیت را در

 »کرمان امروز« می خوانند
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اخبار استان

خبر
شهردار کرمان:

مدرسه تاریخی شهرداری به  

فرهنگ سرای فردوسی تبدیل می شود

فرهنگ سرای  به   شهرداری  تاریخی  مدرسه  تبدیل  از  کرمان  شهردار 
فردوسی خبر داد.

با  که  نشستی  در  عالم زاده  سیدمهران  کرمان شهر آنالین،  گزارش  به 
و  شهردار  معاون  زیربنایی،  امور  و  حمل ونقل  معاونت  سرپرست  حضور 
بنیاد  رییس  و  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رییس 
حکیم  بزرگداشت  روز  به  اشاره  با  شد،  برگزار  کرمان  شاخه  فردوسی 
ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان از تبدیل مدرسه قدیمی شهرداری به 

فرهنگ سرای فردوسی خبر داد.
وی با بیان این که اسفندماه سال گذشته قرارداد مشاور طرح ابالغ شده 
به  است،  موجود  فضاهای  کاربری   تعیین  و  طراحی  حال  در  مشاور  و 
تخصیص اعتبار و استعالم اسناد مربوط به زمین اجرای طرح اشاره کرد و 
گفت: مناقصه تا تیرماه سال جاری برگزار می شود؛ ضمن این که در صدد 
و  شهرداری  شرایط  با  منطبق  فعال  و  پیگیر  دلسوز،  پیمان کار  هستیم 

دارای رتبۀ باالی مرمت آثار تاریخی انتخاب کنیم.
شامل  فردوسی  فرهنگ سرای  کرد:  بیان  همچنین  کرمان  شهردار 

بخش های اداری، آموزشی، کتابخانه و گالری خواهد بود.
با  نشست  این  در  نیز  فرهنگی  فعال  و  تاریخ نگار  گالب زاده،  محمدعلی 
اشاره به مقام شاعر بلندآوازه ایران گفت: فردوسی، تافته جدا بافته تاریخ 

فرهنگ و ادب ایران و پایه گذار ادبیات پارسی است.
وی با تأکید بر اهمیت نکوداشت این ادیب فرزانه گفت: در هر شهری باید 

یک َسمبل و نمادی از فردوسی داشته باشیم.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان خبر داد:  

آغاز ثبت نام متقاضیان تاسیس مراکز 

مثبت زندگی بهزیستی در کرمان
 

مدیر کل بهزیستی استان کرمان از آغاز ثبت نام متقاضیان تاسیس مراکز 
مثبت زندگی بهزیستی در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صادق زاده در جمع خبرنگاران به اشاره به 
راه اندازی مراکز مثبت زندگی بیان کرد: بر اساس بند ۴ ماده ۲۶ قانون، 
بخشی از مقررات مالی دولت دستورالعمل مراکز خدمات بهزیستی مثبت 
زندگی در سازمان بهزیستی کشور تنظیم و برای اجرا به استان ها ابالغ 

شده است.
وی به مهمترین هدف مراکز خدمات مثبت زندگی بهزیستی اشاره کرد 
و افزود: هدف از تأسیس این مراکز ارائه خدمات سهل و سریع به افراد 

مختلف جامعه است.
مدیر کل بهزیستی استان کرمان گفت: از اهداف دیگر مراکز مثبت زندگی 
می توان به گسترش و فراگیری خدمات سازمان اشاره کرد زیرا در صورت 
راه اندازی این مراکز شاهد کاهش بسیاری از هزینه ها خواهیم بود که در 

نهایت امکان توزیع عادالنه خدمات بیشتر فراهم خواهد شد.
صادق زاده تصریح کرد: در حال حاضر در استان کرمان بیش از هزار مرکز 
قالب روزانه، آموزشی، شبانه روزی، مراقبتی و حمایتی تحت نظارت  در 

بهزیستی فعال هستند.
مورد  مناطق  زندگی  مثبت  مراکز  راه اندازی  راستای  در  یادآور شد:  وی 
نیاز جانمایی شده ضمن اینکه متقاضیان می توانند برای دریافت مجوز به 

صورت الکترونیکی در سامانه ثبت نام کنند.
به  زندگی  مثبت  بهزیستی  خدمات  مراکز  سامانه  کرد:  ابراز  صادق زاده 
درخواست  ثبت  آماده  و  فعال   http://center..behzisti.ir نشانی 
 ۱۵ مدت  به  ماه  اردیبهشت   ۲۲ از  متقاضی  افراد  لذا  است  متقاضیان 
روز فرصت دارند تا با مراجعه به این سامانه درخواست خود را به صورت 

الکترونیکی ثبت کنند.

سردیس سردار سلیمانی

 در رفسنجان نصب می شود

چهره  از  پرده برداری  گفت:  رفسنجان  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
اصلی  و  مرکزی  میدان  در  شهید  سرداران  از  و جمعی  سلیمانی  شهید 
این شهید واالمقام در همین محل نصب  شهر اجرا و به زودی سردیس 

خواهد شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
محمد مختاری، معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان گفت: حفظ 
ارزش ها و نام شهدای گران قدر در صدر برنامه های مدیریت شهری قرار 
نام گذاری  بر  مبنی  اسالمی شهر  مصوبه شورای  به دنبال  افزود:  او  دارد. 
از  پرده برداری  سلیمانی،  شهید  نام  به  شهر  اصلی  و  مرکزی  میدان 
بزرگترین تصویر نقاشی چهره شهید سلیمانی و جمعی از سرداران شهید 
رفسنجان در میدان اجرا شد و به زودی سردیس این شهید واالمقام در 

همین محل نصب خواهد شد.
مختاری به نصب تابلوی تعدادی از سرداران شهید در ابتدای بلوار شهید 
مصطفی خمینی اشاره کرد و بیان داشت: به منظور حفظ نام و یاد بقیه 
امکان  که  شهری  بدنه های  در  آن ها  تصاویر  رفسنجان،  شهید  سرداران 

تصویرنگاری وجود داشته باشد، اجرا می شود.
او اظهار کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا از مهمترین وظایف شهرداری بوده 
که همواره سرلوحه فعالیت های مجموعه مدیریت شهری قرار گرفته است 
که از جمله آن می توان به اکران های شهری متعدد برای معرفی شهدای 
دفاع مقدس، انقالب و مدافعان حرم بهسازی محوطه گلزار شهدا، اجرای 

نقاشی دیواری های موضوعی وغیره اشاره کرد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر کرمان گفت: کشور و استان 
ما حادثه خیز است و در استان کرمان انواع حوادث طبیعی 
و غیرطبیعی رخ می دهد و باید آموزش های همگانی هالل 
احمر به همه ارائه شود؛ در حال حاضر میزان پوشش آموزش 
های همگانی هالل احمر در کشور و استان کرمان ۱۰ درصد 

است.
با  رسانه  اصحاب  با  اندیشی  هم  نشست  در  فالح«  »رضا 
گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی اظهار کرد: ما در 
جمعیت هالل احمر براساس اصول و اهدافی پیش می رویم 
که مهم ترین اصل ما بی غرضی و بی طرفی بوده و صرفا با 

نگاه به مردم کار می کنیم.
وی با بیان اینکه تالش می کنیم فعالیت ها تخصصی بشود، 
افزود: اهداف جمعیت هالل احمر بزرگ منشانه دیده شده 
تامین احترام و تسکین آالم بشری  انسانی،  و حفظ کرامت 
در  قید شده  اهداف  دوستی  و  برقراری صلح  برای  تالش  و 

اساسنامه جمعیت هالل احمر است.
فالح با اشاره به اینکه ما به تنهایی نمی توانیم به اهدافمان 

برسیم، تصریح کرد: باید خدماتی که یک امدادگر در دورترین 
نقطه کشور و استان ارائه می دهد، به اطالع مردم برسد.

کرد:  بیان  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
پشتیبان مالی ما خّیران و افرادی هستند که برای هالل احمر 

وقف کرده اند که باید این حوزه تقویت شود.
وی با تاکید بر لزوم ارتقاء سرمایه اجتماعی افزود: جوانان و 
داوطلبان، سرمایه جمعیت هالل احمر هستند و باید تالش 
کنیم روز به روز به این افراد اضافه بشود و مردم برای خدمت، 

داوطلب بشوند.
فالح اظهار کرد: باید اعتماد عمومی نسبت به هالل احمر از 

طریق اطالع رسانی خدمات، افزایش پیدا کند.
در  و  است  خیز  حادثه  ما  استان  و  کشور  کرد:  تصریح  وی 
استان کرمان انواع حوادث طبیعی و غیرطبیعی رخ می دهد 
و باید آموزش های همگانی هالل احمر به همه ارائه شود؛ در 
حال حاضر میزان پوشش آموزش های همگانی هالل احمر 

در کشور و استان کرمان ۱۰ درصد است.
در  اگر  گفت:  کرمان  استان  احمر  مدیرعامل جمعیت هالل 

حوادث محوریت با رسانه باشد، اخبار استرس زا نمی شود 
از رابطین هالل احمر بگیرند، از  و اگر مردم اخبار موثق را 
استرس و مشکالت روحی و روانی کاسته می شود و باید در 
اطالع رسانی زمان بحران به نحوی عمل شود که مردم دچار 

سردرگمی نشده و شایعات زیاد نشود.
با  رسانی  اطالع  جامع  سامانه  هستیم  تالش  در  افزود:  وی 
حضور اصحاب رسانه ایجاد کنیم تا در زمان حوادث اطالعات 

به روز و شفاف به اطالع مردم برسد.
مسئول  سجادی«  االسالم«مجید  حجت  ایسنا،  گزارش  به 
دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر استان کرمان نیز در 
این جلسه با تسلیت ایام شهادت امیرالمومنین علیه السالم 
زمینه  ها  رسانه  باید  و  است  عدالت  تشنه  دنیا  امروز  گفت: 
ظهور امام عادل را با قلم ها و اندیشه علوی و مهدوی خود 

فراهم کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روزهای پایانی 
ماه مبارک رمضان بیان کرد: استغفار، سم زدائی از فکر و قلب 

انسان است و بهترین فرصت برای استغفار شب قدر است.

انار  شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  سرپرست 
جاده  حاشیه  در  زنده  غیر  شکن  باد  احداث  عملیات  گفت: 

مواصالتی انار، یزد آغاز شد.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  سرپرست  هادوی  علی 
استان های  با  خبرنگار گروه  گو  و  انار در گفت  شهرستان 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، احداث باد شکن غیر زنده 

در حاشیه جاده انار، یزد به طول بیست کیلومتر آغاز شد.

و  خسارات  کاهش  منظور  به  طرح  این  اجرای  افزود:  او 
باد های  وزش  اثر  بر  فرسایش  زمینه  در  جدی  آسیب های 

شدید است.
هادوی تصریح کرد: یکی از مشکالت زیستی شهرستان که در 
موارد متعدد برای تردد در راه ارتباطی اصلی ایجاد اختالل 
در عبور و مرور می کند، وزش باد های شدید و متعاقبا حرکت 
انار  در  عاج  و  کوه های شمش  فاصل  حد  در  روان  شن های 

است.
انار  شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  سرپرست 
گفت: احداث بادشکن غیر زنده و گوراب با اعتباری بالغ بر 
یازده میلیارد ریال در شهرستان انار به منظور رفع این معضل 

آغاز شده است.
شهرستان انار به دلیل قرار گرفتن در حاشیه کویر مرکزی در 

معرض فرسایش های شدید بادی است.

اینکه  به  اشاره  با  استان کرمان  تعزیرات حکومتی  مدیرکل سازمان 
منکر  ما  البته  گفت:  است،  حاکم  بازار  در  قیمتی  ثبات  وضعیت 

یکسری سوءاستفاده ها در بازار نیستیم.
به  اشاره  با  مهر  با  گفتگو  در  استان  حکومتی  تعزیرات  کل  مدیر 
اینکه در مناسبت های مختلف به خصوص ماه مبارک رمضان و حتی 
قبل از شروع این ماه مبارک گشت های مشترکی با حضور همکاران 
صنعت و معدن، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، اماکن و نیروی 
انتظامی تشکیل شده است و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد، 
اظهار کرد: این نظارت در خصوص اقالم مصرفی مردم بیشتر خواهد 
بود که غالباً توسط اصناف و اتاق اصناف این امر انجام می شود اما 
برای تقویت دستگاه های نظارتی در بازار، تعزیرات حکومتی هم هر 

روز در کنار این دستگاه ها، حضور دارد.
وی با بیان این مطلب که بر اساس گزارشاتی که توسط سامانه ۱۲۴ 
و ۱۳۵ واصل می شود، در صورت مشاهده تخلفاتی نظیر کم فروشی، 
گران فروشی و امثال اینها در سر صحنه برخورد الزم انجام می شود، 
بیان داشت: تاکنون وضعیت مطلوب بوده است و کسبه رعایت کرده 

دیده شده  مقررات  و  قوانین  رعایت  برخی قسمت ها عدم  البته  اند، 
و یا عده ای به دلیل شرایط پیش آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا 
در  اما  انجام شده  برخورد الزم  که  اند،  زده  فروشی  گران  به  دست 

مجموع شرایط مطلوب است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه در خصوص 
کرد:  اظهار  است،  نشده  دیده  محسوسی  تغییر  مردم  مصرفی  اقالم 
علی رغم وجود مشکالت اقتصادی که دشمنان نظام ایجاد کرده اند، 

وضعیت ثبات قیمتی در بازار حاکم است.
وی با بیان این مطلب که برخی قیمت های اجناس مصوب هستند، 
کارگروه  توسط  که  هستند  آنهایی  مصوب  قیمت های  کرد:  تصریح 
تنظیم بازار کشور یا کمیته های تنظیم بازار استانی مصوب می شوند 

که دستگاه های متعددی عضو این ستاد هستند.
بازار  در  سوءاستفاده ها  یکسری  منکر  ما  اینکه  به  اشاره  با  میری 
نیستیم، اظهار کرد: در خصوص شکر نرخ قیمت دولتی تمام شده آن 
برای مصرف مردم هر کیلو چهار هزار و ۷۰۰ تومان است که نظارت 
بر این اقالم باید توسط بازرسی سازمان صنعت و معدن و اتحادیه ها 

انجام شود و متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شوند.
به  تعزیرات  سازمان  توسط  بازرسی  دیگر  طرف  از  داد:  ادامه  وی 
معنای خاص نداریم چرا که این سازمان مرجع رسیدگی به تخلفات 
با  تخلف  مردم می توانند در صورت مشاهده  و  است  اجرای حکم  و 
سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا از طریق شماره تلفن ۱۲۴ سازمان 
و  تماس  مربوطه  اتحادیه  طریق  از  یا  و  تجارت  و  معدن  و  صنعت 

شکایت خود را پیگیری کنند.
با  این مطلب که  بیان  با  استان کرمان  تعزیرات حکومتی  مدیر کل 
این  در  کمبودی  هیچگونه  اساسی  اقالم  و  کاالها  ذخیره  به  توجه 
زمینه نداریم، افزود: در مجموع باید نظارت ها بیشتر و دقیق تر باشد 

و مردم نیز از مکان های معتبر خریدهای خود را انجام بدهند.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان این مطلب 
تا   ۲۴ بین  شکایت  و  تخلفات  به  رسیدگی  زمان  مدت  حداکثر  که 
تعداد  بازرسین  و  نیروهای  متأسفانه  کرد:  عنوان  است،  ساعت   ۴۸
کارشناسی  کار  انجام  و  شکایت  ارائه  از  پس  اما  است  محدود  آنها 
توسط بازرسان پس از احراز تخلف، پرونده فرد متخلف برای صدور 
رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع و برابر با مقررات رأی صادر 
فرد شاکی  به  پاسخ رسیدگی  و در کوتاه ترین زمان ممکن  می شود 

اعالم می شود.
پراکندگی  کشاورزی  محصوالت  با  رابطه  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
قیمت ها وجود دارد چرا که منبع تهیه این قیمت ها متفاوت است لذا 
بعضاً محصوالت مستقیم یا غیرمستقیم از کشاورز خریداری می شود، 
بیان داشت: وجود تفاوت قیمتی زیاد و نامعقول یک محصول در یک 
منطقه قابل پذیرش نیست و متأسفانه موضوعی است که همه ساله 
و موجب متضرر شدن کشاورز و مصرف  تکرار شدن است  در حال 

کننده می شود.
میری با بیان این مطلب که تخلفاتی در زمینه گران فروشی ماسک و 
مواد ضد عفونی کننده رخ داده است که بعضاً مربوط به شهر کرمان 
از شیوع  تا قبل  به عنوان مثال قیمت ماسک ها  اظهار کرد:  نیست، 
ویروس کرونا بسیار ناچیز بوده است اما االن با چندین برابر قیمت 
به فروش می رسد و جای سوال است  نامعقول هم هست  که بسیار 
که چرا دستگاه های متولی ورود پیدا نمی کنند و علت افزایش قیمت 

این محصول را پیگیری نمی کنند.
وی افزود: در حال حاضر تخلفات در زمینه مواد ضد عفونی کننده 
به حداقل رسیده است و بازار به سمت ثبات نسبی حرکت می کند 
چرا که تولید و توزیع بهتر شده و هم اینکه تقاضا به مرحله تعادل 

رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال کرمان گفت: در سطح ۷۰۰۰ 
در  گلخانه خیار  مربع  متر  و ۳۰۰۰  فرنگی  توت  گلخانه  مربع  متر 

بخش ماهان شهرستان کرمان کنه شکارگر رهاسازی شد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان، عباس سعیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال کرمان 
گفت: در هر مترمربع ۱۰۰ کنه رها سازی می شود و جهت تهیه کنه 
شکارگر متقاضیان می نوانند از تولیدکنندگان دارای مجوز از سازمان 

حفظ نباتات خریداری کنند.
او افزود: از مزایای اجرای این طرح، تولید محصول سالم و ترغیب 
دانش آموختگان کشاورزی به تولید عوامل مفید جهت جایگزینی 

سموم شیمیایی می باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان تصریح کرد: استفاده 
از سموم شیمیایی موجب به وجود آمدن مشکالت زیادی می شود و 
باقی ماندن سم ها در محصول یکی از این مشکالت است که موجب 

می شود تا این سم ها همراه محصول به مصرف کننده برسد.
سعیدی اظهار کرد: یکی از روش های سالم برای تولید محصول سالم 
استفاده از عوامل کنترل کننده ای است که با استفاده از حشرات و 
از  را  آفات  کنند،  تغذیه  گلخانه ای  آفات  از  می توانند  که  کنه هایی 

بین ببریم.
به  این کنه های شکارگر می توانیم  و رهاسازی  استفاده  با  او گفت: 

حفظ محیط زیست و باال بردن تنوع زیستی و مهمتر از همه، تولید 
محصول بدون آلودگی کمک کنیم وبا استفاده و رهاسازی این کنه ها 
از این  با استفاده  می توانیم به سالمت مصرف کننده کمک کنیم و 
و  شده  اضافه  اکوسیستم  به  بیولوژیک  گونه  یک  بیولوژیک،  روش 
تنوع زیستی را باال برده ایم و مهمتر اینکه با استفاده از این کنه ها، 
نیازی به استفاده از سموم شیمیایی برای از بین بردن آفات نیست 

و این محصول تولیدشده، ایمنی مصرف دارد.
او با بیان اینکه تعداد مشخصی از آفات در گلخانه ها فعالیت می کنند، 
افزود: با استفاده از روش های کنترل کننده و این کنه های شکارگر 

ممکن است حدود ۳۰ درصد بر قیمت محصوالت اضافه شود.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر کرمان اعالم کرد:

پوشش ده درصدی آموزش های همگانی هالل احمر

کاهش خسارات با باد شکن غیر زنده در انار

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان:

باتوجه به ذخیره اقالم اساسی هیچگونه کمبودی در بازار استان نداریم

رها سازی کنه شکارگر با هدف کنترل آفات گلخانه ای
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

کتاب
پوششی بهاری داشت. باغی پر از درخت و درخت هایی 
پر از شکوفه های رنگارنگ که هر نگاهی را به خود جلب 
می کرد. چشمم به آن افتاد ناخوداگاه خیره شدم و با دقت 
بیشتر نگاهش کردم. در همین حین بادی وزید و ورقهایش 
بازیچه باد شد. ورق اول با خط نسخ سفیدی کاغذ تزئین 
شده بود و جلوه گری خاصی داشت. دوباره ورقی دیگر 
آمد که روی آن با حروف نستعلیق نقش آفرینی شده بود 
سوم خط  ورق  در  بود.  سخت  بسیار  آن  از  کندن  دل  و 
شکسته نستعلیق خودنمایی می کرد که بی اختیار هرکس 
را  آن  و  کردم  دراز  دست  کشید.  می  خود  سوی  به  را 
برداشتم از آن به بعد هر روز را مدتی با آن می گذراندم 

چون مرا شیفته خود کرده و دل مرا ربوده است.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از خطر آتش سوزی در مراتع استان کرمان با توجه به فرا رسیدن فصل گرما؛

سهل انگاری ؛ بدترین تهدید برای طبیعت

اشاره:
با توجه به نزدیک شدن فصل گرما، روشن کردن آتش 
در دشت و کوه و جنگل و انداختن ته سیگار روی زمین 
احتمال آتش سوزی مراتع وجود دارد. از این رو، پیش 
بینی، پیشگیری و اقدامات بازدارنده همراه  با آمادگی 
و تامین نیازها و ملزومات خاموش کننده مساله مهمی 
است که از هم اکنون مسئوالن ذی ربط باید  برای آن 

چاره اندیشی کنند. 
این مهم تا بدانجا اهمیت دارد که چندی پیش مدیر 
این  به وقوع  استان کرمان  نسبت   کل محیط زیست 
رخداد هشدارداد و با اشاره به بارش های اخیر و سرسبز 
سال  از  بیش  جاری  سال  طی  استان  این  مراتع  بودن 
های گذشته گفت: در صورت رعایت نکردن افراد بعد از 
حضور در طبیعت، احتمال بروز آتش  سوزی در مراتع 
تهیه شده که در  زمینه گزارشی  است. در همین  زیاد 

ادامه قابل مطالعه است.
آتش سوزی

اصطالح اتش سوزی جنگل فقط به آتش سوزی هایی 
به  بلکه  شود  نمی  گفته  دهد  می  روی  جنگل  در  که 
مانند  طبیعت  در  که  مشابهی  های  سوزی  آتش  دیگر 
چمن زار، بیشه زار، بوته زار و مرتع روی می دهد گفته 

می شود. 
آتش سوزی یکی از آشفتگی های رایج در اکوسیستم 
است که  به صورت طبیعی یا مصنوعی ایجاد شده و در 
هر دو حالت تاثیرات قابل توجهی را در طبیعت بر جای 
می گذارد. گزارش ها نشان می دهد که 95 درصد آتش 

سوزی ها مربوط به عامل انسانی است.
پیش بینی آتش سوزی های گسترده در سال جاری

نزوالت  چشمگیر  افزایش  به  توجه  با  جاری  سال  در 
آسمانی بسیاری از مراتع استان پوشیده از علف و چمن 

امکان آتش  آنها،  با گرمای هوا و خشک شدن  و  است 
سوزی در این زمین ها بیشتر شده و مردم هم باید در 
این عرصه ها مراقبت های الزم  را به  به  صورت ورود 

عمل آورند.
تجارب آتش سوزی مراتع در سال های گذشته نشان 
می دهد که این اتفاق بیشتر در فصل گرما و بیشتر هم 
در مناطق دور از دسترس نیروهای سازمان آتش نشانی 
رخ داده است. عامل انسانی نیز بیشترین علت در حادث 
شدن اتفاق است. آتش سوزی مراتع در خارج از ساعات 
کاری اداری و روزهای پایانی هفته و ایام تعطیالت اتفاق 
می افتد و اطفای حریق در این مناطق بسیار دشوار و 

زمان بر است.
خطر آتش سوزی در کمین مراتع کرمان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان در این 
زمینه با اشاره به بارش های اخیر و سرسبز بودن مراتع 
گذشته  سال های  از  بیش  جاری  سال  طی  استان  این 
گفت: »در صورت رعایت نکردن افراد بعد از حضور در 
طبیعت، احتمال بروز آتش سوزی در مراتع زیاد است."

به گزارش ایرنا ، مرجان شاکری بیان کرد: »بارش های 
فراوان طی سال گذشته و سال جاری در کرمان همانند 
بسیاری از نقاط کشور، موجب رویش قابل توجهی گیاه 
در مراتع این استان شده که در صورت رعایت نکردن 

در فصل گرم سال، احتمال وقوع آتش سوزی در مراتع 
و جنگل  ها افزایش می یابد".

وی با تاکید بر این که گردشگران بعد از روشن کردن 
حاصل  اطمینان  آن  شدن  خاموش  از  مراتع  در  آتش 
موجب  خشک  گیاهان  انبوه  »حجم  افزود:  کنند، 
خسارات  که  می شود  مراتع  در  آتش  وسیع  گسترش 

جبران ناپذیری را به محیط زیست وارد می کند."
شاکری با اشاره به تکرار آتش سوزی در مراتع و محیط 
زیست طی سال گذشته و سال های قبل از آن در مراتع 
استان کرمان از گردشگران خواست بعد از پایان یافتن 
شیوع کرونا در صورت حضور در مراتع از روشن کردن 
آتش خودداری کرده و یا در صورت روشن کردن آتش از 

خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل کنند.
وی افزود: »گردشگران به محض مشاهده ی آتش سوزی 
در مراتع و محیط زیست سریع با شماره های ۱5۰۴ و 

۱5۴۰ تماس حاصل کنند."
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با اشاره 
و  گرد  پدیده ی  جمله  از  محیطی  زیست  مخاطرات  به 
غبار، خشکسالی، آلودگی آب و خاک و آتش سوزی، بیان 
کرد: »دامن زدن به هر کدام از این مخاطرات می تواند 

برای محیط زیست به بحران تبدیل شود."
وی با تاکید بر این که بیشتر آتش سوزی مراتع در مناطق 
سخت گذر و کوهستانی اتفاق می افتد، افزود: »اطفا حریق 

در این مناطق بسیار دشوار است و زمان می برد."
شاکری با بیان این که بهار امسال سرسبزترین بهاری 
و  کشور  گذشته،  سال   ۱۰ طول  در  حداقل  که  است 
»رعایت  گفت:  است  کرده  تجربه  را  آن  کرمان  استان 

اصول ایمنی برای حضور در طبیعت امری مهم است."
سخن آخر

از آنجایی که همراهی مردم بهترین عامل بازدارنده از 
آتش سوزی است به نظر می رسد رسانه ها باید  بیشتر 
تاثیرات  مراتع،  فواید  از  مردم  آگاه سازی  و  آموزش  به 
بپردازند  حیوان  و  انسان  زیست  محیط  بر  آتش  منفی 
تا  شوند  کنترل  بهتر  حوادث  این  مردم،  همکاری  با  تا 
به هنگام وقوع چنین رخدادی کاسه چه کنم به دست 

نگیریم. 

    چندی پیش مدیر کل محیط زیست استان کرمان نسبت به وقوع آتش سوزی در 
مراتع هشدار داد و با اشاره به بارش های اخیر و سرسبز بودن مراتع این استان طی سال 
جاری بیش از سال های گذشته گفت: »در صورت سهل انگاری مردم بعد از حضور در 
طبیعت، احتمال بروز آتش سوزی امسال در مراتع بیشتر از سالهای قبل است« با توجه به 
این هشدار اداره محیط زیست؛ به نظر می رسد پیش بینی، پیشگیری و اقدامات بازدارنده 
و تامین نیازها و ملزومات خاموش کننده مساله مهمی باشد که از هم اکنون مسئوالن 
ذی ربط باید برای آن چاره اندیشی کنند و امیدواریم در بحران آتش سوزی کاسه چه 

کنم در دست نگیرند و....

کولر گازی احتمال شیوع کرونا را بیشتر می کند؟
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
کولر  اما  نمی شود،  گازی  کولر  وارد  کرونا  ویروس  گفت: 

می تواند پخش و انتشار ویروس را بیشتر کند.
بهشتی، حمید  از دانشگاه علوم پزشکی شهید  نقل  به 
سوری با اشاره به این که خوزستان و سایر مناطق گرم 
کرد:  اظهار  ۱9هستند،  کووید  جدید  موج  درگیر  کشور 
این روزها که با موج جدید اپیدمی در خوزستان و برخی 
بر  مبنی  خبرهایی  هستیم،  رو  روبه  کشور  گرم  مناطق 
از  استفاده  به دلیل  بیماری کرونا  به  ابتال  موارد  افزایش 

کولر گازی منتشر شده است.
افزایش  علت  واقعا  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
از کولر  به دلیل استفاده  به کرونا،  ابتال  معنی دار موارد 
مانند  گرمسیر  مناطق  در  شما  اگر  گفت:  است،  گازی 
می  قبول  حتم  طور  به  باشید،  کرده  زندگی  خوزستان 
کنید زندگی بدون کولر گازی در آنجا تقریبا غیرممکن 
است، این در حالی است که اولین گزارش احتمال انتقال 
اساس  بر  که  بود  چین  از  گازی  کولر  طریق  از  بیماری 
آن مردی شصت و چند ساله بدون مواجهه موثر با افراد 
آلوده و به دلیل قرار گرفتن در معرض باد کولر، مبتال به 

بیماری کرونا شده بود.
سرعت جریان هوا می تواند احتمال انتقال 

ترشحات را افزایش دهد
داد:  ادامه  بهشتی  شهید  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
مانند  آمریکا  گرمسیر  مناطق  در  شده  انجام  تحقیقات 

آریزونا نشان داد که احتمال انتقال بیماری از طریق کولر 
گازی تقریبا صفر است و نمونه های متعدد گرفته شده 
از بدنه و فیلتر کولرها همه منفی بودند، اما کولر گازی 
می  بسته  محیط  در  هوا  جریان  سرعت  افزایش  بخاطر 
تواند احتمال انتقال ترشحات فرد مبتال را که با عطسه و 

سرفه در فضا پخش می شود، افزایش دهد.
سوری با تاکید بر ناشناخته بودن ابعاد مختلف ویروس 
استفاده  هنگام  باشید  داشته  توجه  کرد:  توصیه  کرونا 
۲۴درجه  از  کمتر  محیط  حرارت  درجه  گازی  کولر  از 

سانتیگراد نشود، بهتر است پنجره یا درب اتاق کمی باز 
باشد تا هوا جریان داشته باشد، از تراکم افراد در فضایی 
که فرد مبتال یا محتمل در آن حضور دارد اجتناب شود 
و رعایت بهداشت فردی مانند شستن دست ها و کنترل 
رعایت  تر  تر و جدی  مانند آن شدید  و  سرفه و عطسه 

شود.
پرهیز از روشن کردن کولر در ساعات خنک تر شبانه 
روز، استفاده فرد آلوده یا محتمل، دارای سرفه و عطسه 
از ماسک مناسب، عدم حضور سالمندان یا افراد پرخطر 

تهویه  از  استفاده  و  بسته  فضاهای  در  بیماری  دارای 
از  مشخص  ساعاتی  در  کولر  کردن  خاموش  و  مناسب 
آن  به  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  که  بود  مواردی  دیگر 

اشاره کرد.
سوری همچنین گفت: اگر مورد بدون عالمت بیماری و 
خصوصا سرفه و عطسه در منزل نیست، پوشیدن ماسک 
ضرورتی ندارد و اگر از فرد آلوده به ویروس کرونا در منزل 
مراقبت می کنید و امکان اقامت او در اتاقی جداگانه وجود 
ندارد، سایر افراد حاضر در آن فضا از ماسک استفاده کنند 
و افراد غیرساکن نیز حضور خود را به حداقل زمان ممکن 
برسانند. عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید 
فاصله  اماکن عمومی  اپیدمی کرونا در  روزهای  کرد: در 
گذاری اجتماعی را با جدیت بیشتری رعایت و از تجمع 
و تراکم افراد در یک محل به خصوص به مدت طوالنی 

اجتناب شود.
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه با اشاره به این که تفاوتی 
بین کولر یک تکه قدیمی یا اسپلیت وجود ندارد، توضیح 
داد: درباره کولر آبی به نظر می رسد به خاطر تاثیر کمتر 
کولر آبی بر سرعت گردش هوا نسبت به کولر گازی اثر 

انتشار ویروس کمتر باشد.
وی افزود: ممکن است رطوبت باالتر تاثیر افزایشی در 
انتقال ویروس داشته باشد اما تا به امروز در مطالب علمی 
و مقاالت نکته ای درباره انتقال ویروس کرونا از کولر آبی 

منتشر نشده است.

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9802066
بدین وسیله به آقای امیرحسین حسنی کبوترخانی فرزند علی بشماره ملی 
ابالغ  مامور  گزارش  برابر  که  فوق  کالسه  پرونده  بدهکار   2980715182
 6603706374009 شماره  بانکی  قرارداد  برابر  که  گردد  می  ابالغ  اید  نگردیده  شناخته 
مورخ 95/9/13 بین شما و بانک ملی مبلغ 12/550/000/000 ریال بدهکار می باشید که بر 
اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه 
اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت ده 
روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 177 م/الف
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان - زهرا سرمست 

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی 
کالسه 9702331

نظر به اینکه شرکت پاییزان کرمان بدهکار و آقای حسین بیور راهن نسبت به پرداخت بدهی 
خود در مهلت تعیین شده اقدام ننموده اند لذا در اجرای مقررات ماده واحده قانون اصالح 
بستانکار ششدانگ  به درخواست  بنا  قانون ثبت مصوب سال 1386 و  ماده 34 اصالحی 
پالک شماره 151 فرعی از 3064 اصلی واقع در بخش 3 کرمان به آدرس خیابان گلدشت 
کوی فرهنگیان، که سند مالکیت آن ذیل ثبت شماره 88672 صفحه 92 دفتر امالک 364 
ثبت و صادر شده است بمساحت 162/57 مترمربع با حدود اربعه: شماال در شش قسمت که 
قسمت دوم آن شرقی قسمت چهارم آن غربی است به طول های پنج متر و بیست سانتیمتر 
دو متر و پنج سانتیمتر دو متر و سی سانتیمتر یک متر و ده سانتیمتر دو متر و هشتاد و دو 
سانتیمتر اول و دوم دیواریست سوم درب و دیوار است چهارم تا ششم دیواریست اول به 
راه پله دوم تا پنجم به حیاط مشاعی ششم به پارکینگ قطعه یک شرقا به طول دوازده متر و 
هشتاد سانتیمتر دیواریست مشترک به ملک مجاور شماره 26 فرعی جنوبا در پنج قسمت که 
قسمت چهارم آن شرقی است به طولهای سه متر و سی سانتیمتر و یک متر و پنجاه سانتیمتر 
و یک متر و بیست و پنج سانتیمتر دو متر و نود سانتیمتر و هفت متر و شصت سانتیمتر اول 
دیوار و پنجره است دوم دیواریست سوم درب و دیواریست چهارم دیواریست پنجم دیوار 
و پنجره است اول تا پنجم به حیاط مشاعی غربا به طول چهارده متر و بیست و پنج سانتیمتر 
دیواریست مشترک به ملک مجاور شماره 24 فرعی می باشد همچنین پارکینگ به مساحت 
12/28 مترمربع می باشد که بر طبق نظریه کارشناس رسمی ملک فوق دارای سند مالکیت 
عرصه ملک طلق است وضعیت ملک به صورت آپارتمان است نقشه مطابق اصول فنی می 
باشد اسکلت سازه دیوار باربر نوع سقف تیرچه بلوک نما آجری می باشد موقعیت سازه 
شمالی جنوبی عمر تقریبی بنا بالغ بر 20 سال باقیمانده عمر تقریبی بنا 10 سال می باشد 
نوع  )مشترک(  و گاز  برق و آب  امتیازات  ایزوگام کاربرد ملک مسکونی  عایق کاری 
کف پوش سرامیک نوع کابینت فلزی معایب مشهود ندارد امکان فروش متوسط مساحت 
آپارتمان 162/57 مترمربع آپارتمان در طبقه همکف و دارای پارکینگ اختصاصی می 

باشد نظریه کارشناس: 
ارزش هر مترمربع آپارتمان به همراه مشاعات عرصه و غیره 162/57 * 25/500/000 = 

4/145/535/000 ریال 
ارزش امتیازات آب و برق و گاز مشترک: 162/570/000 ریال 

ریال   4/308/105/000 مبلغ  به  فوق  ملک  قیمت  آمده  عمل  به  بررسی  به  توجه  با  لذا 
)چهارمیلیارد و سیصد و هشت میلیون و یکصد و پنج هزار ریال( ارزیابی می گردد ملک 
فوق دارای بیمه نامه معتبر می باشد طبق سند رهنی شماره 29569 - 95/7/1 دفترخانه 119 
کرمان در رهن بانک ملی کرمان واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 ظهر روز دوشنبه مورخه 
1399/03/19 اداره اجرای اسناد رسمی کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط طبقه دوم 
سالن اجتماعات شهید نصر از طریق مزایده بفروش می رسد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی 
چهارمیلیارد و سیصد و هشت میلیون و یکصد و پنج هزار ریال که قطعی گردیده است 
شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده 
درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در 
جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید می گردد پرداخت بدهی های مربوط به آب و 
برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده از این 
بابت بدهی داشته باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس 
از انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز 
اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد طالبین می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند. تاریخ انتشار: 1399/02/29     179 م/الف

علیرضا محمدی کیا - رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی 
کالسه 9702330

نظر به اینکه شرکت پاییزان کرمان بدهکار و آقای حسین بیور راهن نسبت به پرداخت بدهی 
خود در مهلت تعیین شده اقدام ننموده اند لذا در اجرای مقررات ماده واحده قانون اصالح 
بستانکار ششدانگ  به درخواست  بنا  قانون ثبت مصوب سال 1386 و  ماده 34 اصالحی 
پالک شماره 152 فرعی از 3064 اصلی واقع در بخش 3 کرمان به آدرس خیابان گلدشت 
کوی فرهنگیان که سند مالکیت آن ذیل ثبت شماره 88673 صفحه 95 دفتر امالک 364 
ثبت و صادر شده است به مساحت 126 مترمربع با حدود اربعه: شماال در پنج قسمت که 
قسمت که قسمت دوم آن شرقی قسمت چهارم آن غربی است به طول های پنج متر و بیست 
سانتیمتر دو متر و پنج سانتیمتر دو متر و سی سانتیمتر یک متر و ده سانتی متر پنج متر و سی 
و دو سانتیمتر اول و دوم دیواریست سوم درب و دیوار است چهارم و پنجم دیواریست 
اول به راه پله دوم تا چهارم به تراس پنجم به فضای حیاط مشاعی شرقا به طول دوازده 
متر و هشتاد سانتیمتر دیواریست مشترک به فضای ملک مجاور شماره 26 فرعی جنوبا در 
شش قسمت که قسمت پنجم آن شرقی قسمت سوم آن غربی است به طول های سه متر 
و سی سانتیمتر یک متر و پنجاه سانتیمتر دو متر و پانزده سانتیمتر پنج متر یک متر و بیست 
سانتیمتر سه متر و هفتاد سانتیمتر اول دیوار و پنجره است دوم و سوم دیواریست ششم دیوار 
و پنجره ایست اول تا ششم به تراس غربا به طول ده متر و سی سانتیمتر دیواریست مشترک 
فه فضای ملک مجاور شماره 24 فرعی که بر طبق نظریه کارشناس رسمی ملک فوق دارای 
سند مالکیت عرصه ملک طلق است وضعیت ملک به صورت آپارتمان است نقشه مطابق 
باربر نما آجری می باشد موقعیت سازه  اصول فنی می باشد اسکلت سازه آجری دیوار 
شمالی جنوبی عمر تقریبی بنا بالغ بر 20 سال باقیمانده عمر تقریبی بنا 10 سال می باشد عایق 
کاری ایزوگام کاربرد ملک مسکونی امتیازات برق و آب و گاز )مشترک( امکان فروش 
متوسط مساحت آپارتمان 126مترمربع آپارتمان در طبقه اول و فاقد پارکینگ اختصاصی 

می باشد نظریه کارشناس: 
 =  24/300/000  *  126 غیره  و  عرصه  مشاعات  همراه  به  آپارتمان  مترمربع  هر  ارزش 

3/061/800/000 ریال 
ارزش امتیازات آب و برق و گاز مشترک: 151/200/000 ریال 

لذا با توجه به بررسی به عمل آمده قیمت ملک فوق به مبلغ 3/213/000/000 ریال )سه 
میلیارد و دویست و سیزده میلیون ریال( ارزیابی می گردد ملک فوق دارای بیمه نامه معتبر 
می باشد طبق سند رهنی شماره 29756 - 95/8/6 دفترخانه 119 کرمان در رهن بانک ملی 
کرمان واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 ظهر روز دوشنبه مورخه 1399/03/19 اداره اجرای 
اسناد رسمی کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط طبقه دوم سالن اجتماعات شهید نصر 
از طریق مزایده بفروش می رسد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی سه میلیارد و دویست و 
سیزده میلیون ریال که قطعی گردیده است شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد 
شد شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده 
ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید 
و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید می 
گردد پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی داشته باشد و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا چنانچه روز 
مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد طالبین 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند. 

تاریخ انتشار: 1399/02/29     178 م/الف
علیرضا محمدی کیا - رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 



چهار دوشنبه 29 اردیبهشت ماه 24/1399 رمضان 1441/ 18 می 2020/سال بیست و پنجم شماره 3202
فرهنگ و ادب

ماندگارترین اذان های ضبط شده تاکنون

نوشتاری درباره جین آستین؛ بانوی رمان های رئالیستی

سرویس هنری –فرهنگی کرمان امروز

و  مناسک  خدمت  به  اسالم  ورود  با  مختلف  مناطق  بومی  موسیقی   
آیین های اسالمی درآمد و خیلی زود در هر قوم و منطقه ای، لحن هایی 
برای قرائت قرآن و اذان گفتن به وجود آمد که امروز گنجینه ارزشمندی 
از داشته های ملی و معنوی ماست. حدود ۴۰ نوع لحن برای قرائت قرآن 
و اذان در ایران شناسایی شده که همه آن ها برآمده از سبک زندگی مردم 

فالت ایران بوده اند و حاال برخی از آن ها رو به فراموشی هستند.
اذان هایی که در فواصل موسیقی  از مهم ترین  این مطلب تعدادی  در   

ایرانی خوانده شده اند و موذن این اذان ها را معرفی کرده ایم.
بدون تردید همه ما موذن های خوش صدایی را می شناسیم که با صدای 
ملکوتی شان به اوقاعات شرعی رنگ معنویت زده اند و روحمان را با اذان 
رضائیان، حسین علی شریف، محمد  داده اند؛ کسانی، چون حسن  پیوند 
حسین سبزعلی، کریم منصوری، عباس سلیمی، محمدحسین سعیدیان 
عبدالمنعم  غلوش،  مصطفی  راغب  جمله  از  بین المللی  موذن های  نیز  و 
طوخی و محمد سیدطنطاوی که این روز ها از رادیو و تلویزیون صوتشان 

را می شنویم.
اولین اذان ضبط شده

موذن: محمد فالحی معروف به جناب دماوندی
تاریخ ضبط: سال ۱۲۹۱

 این اذان روی صفحه گرامافون ضبط شده است. فالحی یا همان دماوندی 
که سال ۱۲۴۶ به دنیا آمد، خواننده ردیف مجلسی و از منبرخوانان عصر 
ناصری بود که تا اوایل دوره پهلوی دوم یعنی تا سال ۱۳۵۲ زندگی کرد 

و در سن ۱۰۶ سالگی دار فانی را وداع گفت.
محمد فالحی یا همان جناب دماوندی، ردیف آوازی و فن خوانندگی 
را از آقا جعفر الهیجی یاد گرفته بود. از ۳۰ سال اول زندگی او اطالعات 
زیادی در دست نیست، اما سال های بعد زندگی او مقارن بود با دوره رونق 
موسیقی ایرانی و رواج ردیف دستگاهی. در همان سال ها بود که گرامافون 
به ایران وارد شد و در اولین دوره ضبط صفحات ایرانی یعنی از ۱۳۲۴ تا 
۱۳۳۳ آثاری از دماوندی در تهران، تفلیس، لندن و پاریس ضبط شدند. 
از بین تمام آثار ضبط شده از دماوندی صفحه اذان و مناجات او از بقیه 
البته  و  بود  اقامه کرده  ترک  بیات  فواصل  را در  اذان  او  است.  مشهورتر 

خودش به سبک خراسانی تسلط داشت.
او در یک مصاحبه رادیویی که ۱۴ دی ۱۳۵۰ انجام شد، گفته بود که 
از سیدعبدالرحیم  را  آوازی  ردیف  و  از سیدجعفر الهیجی  را  اذان گویی 

اصفهانی در اصفهان آموخته است.
ماندگارترین اذان ایرانی

موذن: رحیم موذن زاده
تاریخ ضبط: سال ۱۳۳۴

معروف ترین  از  و  است   ۱۳۰۴ سال  متولد  اردبیلی  موذن زاده  رحیم 
اذان  این  بود.  کرده  ارائه  اذان  از  ملکوتی  اجرایی  که  ایرانی  موذن های 
معروف در آواز بیات ترک و در گوشه »روح االرواح« اقامه شده است. اذان 
مشهور موذن زاده در رادیو ضبط شد و در سال ۱۳۸۷ به عنوان اثر ملی 
در حوزه میراث معنوی کشور ثبت شده است. رحیم موذن زاده درباره رمز 
ماندگاری و زیبایی اذانش گفته است: »برای این که این اذان را با دهان 
روزه گفتم تا قربه الی ا... باشد. این یک کار مادی نبود، بلکه معنوی بود.«

اذان گویی در خانواده موذن زاده یک میراث ۱۵۰ ساله بود. حتی پیش 
مؤذن  عنوان  با  را  پدرش  شود،  صادر  شناسنامه ای  ایران  در  آن که  از 
و  این شد که رحیم  با همین عنوان خطابش می کردند.  و  می شناختند 
برادرش سلیم که او نیز از مداحان موذن های معروف بود، نام خانوادگی 
موذن زاده را در شناسنامه داشتند. رحیم موذن زاده در سال ۱۳۸۴ پس 
از ابتال به بیماری سرطان در بیمارستان مدائن تهران چشم از جهان فرو 

بست.
اذان زیرزمینی ایرانی
موذن: حسین صبحدل

تاریخ ضبط: سال ۱۳۵۳
هنر  عشق  به  را  پدری  شغل  اما  می شد،  کفاش  باید  صبحدل  حسین 

موسیقی آوازی،  به  او  آموخت.  را  ایرانی  سنتی  آواز  و  کرد  رها  موسیقی 
دستگاهی و ردیف موسیقی سنتی تسلط داشت و اذان معروفش از جمله 

اذان هایی است که در بیات ترک اقامه شده است.
بزرگ تر ها به خاطر دارند که بهترین برنامه های ماه رمضان و سحرگاهی 
دهه ۶۰ و ۷۰ رادیو و تلویزیون به نویسندگی و تهیه کنندگی صبحدل 
اواسط  فعالیت ها، صبحدل  این  تمام  کنار  در  البته  نیز  و  تهیه می شدند 
دهه ۵۰ و در دوره پهلوی اذانی اقامه کرده بود که در محافل و مجالس 
پخش می شد، چون در آن دوره رادیو و تلویزوین اذان پخش نمی کردند. 
همین مساله باعث شده که اذان صبحدل را ملقب کنند به اذان انقالب. 
گویا شهید آیت ا... مطهری وصیت کرده بود که جنازه اش را با صدای اذان 
صبحدل تشییع کنند و این اذان یک بار هم بعد از انقالب دوباره اقامه و 

ضبط شد، اما ضبط دوم به خوبی اولی از کار در نیامد.
حسین صبحدل در اواسط سال ۱۳۸۵ به بیماری ریوی دچار شد و پس 
از تحمل چند ساله بیماری ۱۳ آبان سال ۱۳۸۸ در ۷۸ سالگی دار فانی 

را وداع گفت.
متفاوت ترین موذن
موذن: عطاا... امیدوار

یکی از متفاوت ترین موذن های ایرانی عطاا... امیدوار است نه به این دلیل 
که حرفه اصلی اش معماری و شهرسازی است و نه به این دلیل که نقاشی 
و عکاسی و فیلمسازی می داند و در عین حال اذان هم اقامه می کند، بلکه 

از این بابت که او اذان را در سه دستگاه متفاوت آواز ایرانی خوانده است.
در  او  است.  کرمان  بافت  در   ۱۳۲۵ سال  متولد  امیدوار  عطاا.. 
دانشکده  از  و  کرده  تحصیل  تهران  معاصر  هنر های  دانشکده 
است.  شده  فارغ التحصیل  دکترا  درجه  با  فرانسه  بوزار  معماری 
متحده  امارات  سفیر  کار  محل  سیما،  و  صدا  همایش های  مرکز 
عربی در ایران و پاویون تشریفات حرم حضرت امام )ره( از جمله 

ساختمان هایی است که امیدوار طراحی کرده است.
امیدوار که موسیقیدان هم هست و مسلط به دستگاه های مختلف 
موسیقی ایرانی، برخالف بسیاری از موذن های ایرانی که بر اساس 
و  همایون  نوا،  دستگاه های  در  گفته اند،  اذان  بیات ترک  فواصل 
چهارگاه اذان را اقامه کرده و اذانش در دستگاه چهارگاه و به طور 
زمینه  این  در  او  تجربه  موفق ترین  منصوری،  گوشه  در  مشخص 
محسوب می شود. اذان او بار ها در بم طنین انداز شده است. یک بار 
بعد از زلزله بم در ارگ تاریخی این شهر و باردیگر در سال ۱۳۹۵ 
و در مراسم بزرگداشت ایرج بسطامی که امیدوار پشت میکروفن 

رفت و اذان گفت.
اذان ثبت شده در میراث معنوی

موذن: شیخ محمد آقاتی
تاریخ ضبط: ۱۳۲۷

متولی وقت حرم امام رضا )ع(، به زادگاه شیخ محمد آقاتی رفته 
بود که صدای رسای او را به هنگام اذان گفتن شنید و دعوتش کرد 
که برای اجرای مراسم دعا و اذان به مسجد گوهرشاد برود. همین 
اتفاق مسیر زنگی شیخ محد را تغییر داد او برای ادامه تحصیل علوم 
دینی وارد مدرسه نواب شد و بعد ها برای اجرای مراسم دعا و اذان 
در رایدو به تهران دغوت شد و تالوت زنده اذان در مسجد سلطانی 

تهران را برعهده گرفت.
سال  به  رادیو  در  حضورش  روز های  در  محمدآقاتی  شیخ  اذان 
۱۳۲۷ ضبط شد و یکی از ماندگارترین اذان ها است که نام آقاتی 
آقاتی  اذان  ابتدای  در  داد.  قرار  ایران  برتر  موذن های  کنار  در  را 
در  آمدن صدا  فرود  آن  ویژگی های  از  و  خوانده شده  تسبیحاتی 
انتهای اذان در درآمد شور است به ترتیبی که ال اله اال اهلل انتهای 

اذان در مرتبه دوم، در درآمد شور به پایان می رسد.
سبک موسیقیایی اذان محمد آقاتی سبب شده که این اثر ۲۹ 
شهریور ۱۳۹۰ در فهرست میراث معنوی ایران ثبت شده و گروه 

سنت ها و نمود های شفاهی شاخه موسیقی قرار گرفته است.

منبع: روزنامه جام جم

درباره جین آستین، ویندهام لوئیس)نویسنده( انگلیسی 
گفته است که او دختر »ساموئل جانسن« در عرصه ادب 
دختر  ادبیات،  در  را  او  ادبی(  بلوم)منتقد  هارولد  و  است 
شکسپیر می داند. برای بررسی این ادعاها، باید به این مبدع 

رمان های رئالیستی، نگاه تازه ای داشته باشیم.
 ب »جین آستین« به سال ۱۷۵۵  در همپشر انگلستان 
علت  هنوز  که  خود  کوتاه  حیات  دنبال  به  و  شد  متولد 
از  چشم  همان جا   ۱۸۱۷ سال  در  است،  ابهام  محل  آن 
جهان فرو بست. او را در ادبیات به منزله دختر شکسپیر 
خوانده اند. شاید به این خاطر که اگر شکسپیر، پدر شعر و 
نمایشنامه نویسی در دنیای ادبیات انگلیسی است، می توان 

آستین را هم مادر رمان نویسان دانست. 
جین آستین و رئالیسم ادبی

شعر  رایج،  قالب  که  ادبی  رمانتیسم  دوران  خالف  بر 
بوده، در دوران رئالیسم این قالب به رمان تغییر می یابد 
خلقیات  تاریخ  ثبت  ابزار  را  رمان  »بالزاک«  چنانکه 
جامعه می دانست. از این رهگذر شاید ذکر اصول اساسی 
به  یعنی »تشریح جزئیات«، »توجه  رئالیستی،  رمان های 
راوی  از  آنها«، »استفاده  برجسته کردن  و  وقایع کوچک 
سوم شخص« و »تیپ سازی« خالی از لطف نباشد. جین 
این  به  بزرگ،  رمان نویسان  از  یکی  به عنوان  هم  آستین 
مکتب تعلق دارد و شاید این تعبیر بهتر باشد که بنیان 
مکتب رئالیسم ادبی را، تا حد زیادی مرهون آثار آستین 

بدانیم.
 رضا رضایی به عنوان مترجمی که عالوه بر جین آستین، 
مجموعه آثار خواهران برونته را هم ترجمه کرده و حال به 
آثار جورج الیوت– که همگی زنان داستان نویس قرن ۱۹ 
انگلستان هستند – رسیده، در ارتباط با علت انتخاب جین 
آستین برای ترجمه می گوید: »معتقدم که هر چه مترجم 

با یک نویسنده پیش برود، بازده کار او افزایش می یابد چرا 
که تدریجا با آن قلم و شیوه نگارش، مأنوس می شود. اما به 
طور خاص در مورد انتخاب جین آستین، اینکه بیشترین 
نقد و بررسی آثار در دنیای ادبیات انگلیسی زبان، بعد از 
شکسپیر، روی آثار او صورت پذیرفته است. نکته دیگر هم 
اینکه آثار او در عین جلب نظر منتقدین ادبیات، توانسته با 
مخاطب عام هم ارتباط خوبی برقرار کند و با گذر دویست 
دنیا  سراسر  در  همچنان  کتاب هایش  او،  دوران  از  سال 

خواننده دارند."
ادبی  رئالیسم  و  آستین  کار  بزرگی  با  رابطه  در  وی   
این  آغاز  به  دست  دوره ای  در  آستین  »جین  می افزاید: 
در  نبودند.  این گونه  رمان ها  که  زد  رمان نویسی  از  سبک 
تخیل  مبنای  بیشتر  یا  بودند،  تاریخی  رمان های  یا  واقع 
و افسانه ای داشته و بیش از حد مبتنی بر رمانس بودند. 
آثار آن روزگار، بیشتر به موضوعاتی نظیر طبقات اشراف، 
چنین  طی  آستین  و  می پرداختند،  جنگ  و  ماجراجویی 
و  سنت شکنی  یک  به  خود  رمان های  قالب  در  روزگاری 
روایت  آستین،  رمان های  زد.  رایج دست  آثار  حتی هجو 
زندگی مردم عادی بود، گر چه طبقات دیگر مثل اشراف و 
روحانیان را هم شامل می شد. آستین نویسنده ای بود که 
رمان را بر مبنای نگاهی رئالیستی نوشت. مکتب رئالیسم 
در رمان، اگر با جین آستین شروع نشده باشد، در او تبلور 
ادیبان  بیشتر  ادبی که  یافت. در دوران رمانتیسم  بزرگی 
آن  در  می نوشتند  هم  داستانی  اگر  و  بوده اند  شعر  اهل 
کلیشه مذکور وجود داشت، نویسنده ای پیدا شده بود که 
استقبال  با  فرد خود،  به  زبان کنایی منحصر  و  قریحه  با 
بسیاری  مباحث  مبنای  مساله  همین  خود  شد.  مواجه 
در این زمینه می شود که وقتی آستین از منظر سواد در 
سطح کسانی مثل »لرد بایرون« و »سر والتر اسکات« قرار 

هم  هنوز  و  کند  کار  قوی  انقدر  توانسته  چطور  نداشته، 
راز  دانشگاهی مطرح می شود که  این مباحث در محافل 

موفقیت آستین در چیست."
 جین آستین و جایگاه او در فمینیسم

او  آستین، ظهور  مورد جین  در  نکات شاخص  دیگر  از 
است.  ادبیات  دنیای  در  برجسته  بانوی  اولین  به عنوان 
تاریخی در  نظر  از  »البته  رابطه می گوید:  این  رضایی در 
همان زمان هم نویسندگان زنی بودند که قلم می زدند و 
آثار را هم به نام خود می نوشتند، اما به لحاظ اقبال عمومی، 
در قیاس با نویسندگان مرد، تبعیض به چشم می خورد و 
بزرگان ادبیات را عمدتا مردان تشکیل می دادند. ساختار 
جوامع به نحوی بود که سواد، بیشتر در اختیار مردان قرار 
داشت. اما از ادبیات زنانه، می توان این نکته را یادآور شد 
که قهرمان اصلی هر ۶ رمان جین آستین، زنان هستند و 
در دوران او، چنین چیزی کمتر رخ می داد و همین مساله 

جایگاه حائز اهمیتی نزد فمینیست ها به او می دهد."

 گام بزرگ آستین برای ادبیات
شروع رمان نویسی در این سطح از جانب یک زن، خود 
رفیع  جایگاه  دلیل  می تواند  که  است  بدعتی  تنهایی  به 

جین آستین در ادبیات را نشان دهد.
آستین  بزرگی  علت  پیرامون  زمینه  همین  در  رضایی 
می گوید: »نگاه به جزئیات روزمره زندگی آدم های عادی 
فضای  از  شدن  دور  همچنین  اطراف،  ملموس  مسائل  و 
این  در  او  است.  آستین  بزرگ  کار  داستان ها،  رمانتیک 
مسیر تا جایی پیش می رود که به تمسخر روح رمانتیک 
در آثار خود می رسد و مثال در رمان »عقل و احساس«، 
در این دوگانه، به وضوح حق را به عقل می دهد. در مورد 
رئالیستی  آن ها  که سبک  می توان گفت  برونته  خواهران 
جین  که  حالی  در  دارند.  رمانتیک  روحیه ای  اما  است 
آستین، حتی به لحاظ روحی هم گرایشی رئالیستی دارد."

 آستین در ایران
ظاهرا خواننده ایرانی از حدود نیمه دهه ۳۰ خورشیدی 
و با ترجمه »شمس الملوک مصاحب« آشنا شده است و در 
طول این سالیان، عالوه بر رضا رضایی، مترجمان دیگری 
هم به ترجمه آثار او دست زده اند که از آن جمله می توان 

به جمشید اسکندانی اشاره کرد.
می گوید:  آستین  مختلف  آثار  اهمیت  پیرامون  رضایی   
»با همراهی نشر نی، آثار آستین را نه به ترتیب نگارش، 
بود،  انگلستان منتشر شده  ترتیبی که در  به همان  بلکه 
کتاب  سو  یک  از  او،  کتاب های  بین  رساندیم.  انتشار  به 
جین  آن،  قالب  در  که  است  اثری  پارک«،  »منسفیلد 
فاصله  داده  نشان  پیش تر  آنچه  از  حدودی  تا  آستین 
آثار  خواننده  اگر  نیست  بعید  که  حدی  در  می گیرد، 
آستین با رسیدن به این کتاب، گمان کند این اثر به قلم 
او نیست. از این نظر جذابیت هایی مضاعف دارد و از سویی 

با  نتواند  با قلم جین آستین  هم شاید خواننده مانوس 
این اثر هم مثل سایر آثار او ارتباط بگیرد. از سوی دیگر، 
محبوب ترین رمان او در سطح جهان که جین آستین نزد 
است.  تعصب«  و  »غرور  می شود  شناخته  آن  با  بسیاری 
و  دارد  قرار  بعدی  جایگاه  در  محبوبیت،  لحاظ  به  »اما« 
عنصر طنز در این اثر، بسیار پررنگ تر از سایر آثار اوست و 
شاهد غافل گیری های زیادی در روند داستان آن هستیم. 
در واقع هر کدام از این آثار، نقاط برجسته خود را دارند. 
اما با جمیع این مسائل، می توان قوی ترین اثر او را رمان 
که  اثری  آخرین  به عنوان  کتاب،  این  دانست.  »ترغیب« 
جین آستین دست به نگارش آن زده، اثری بی نقص است 
آموزش  کالس های  در  جمله  به  جمله  را  آن  می توان  و 
داستان نویسی تدریس کرد. در همین جا بد نیست یادآور 
شویم که همین اثر هم در عین استادانه بودن، شاید از 
منظر شور، آن اثری را بر مخاطب نداشته باشد که »غرور 

و تعصب« داشته است."
در  او  آثار  مختلف  ترجمه های  پیرامون  همچنین  وی 
ایران می افزاید: »همه ترجمه های آثار آستین را خوانده ام 
و معتقد هستم در صورتی به ترجمه مجدد اثر نیاز است 
که انتقادی را بر کارهای قبلی بدانیم و در غیر این صورت، 

چیزی جز ارزش تجاری ندارد."
 در بزرگی آستین

جین آستین از یک سو به عنوان نخستین بانوی برجسته 
در دنیای رمان نویسی حائز اهمیت است و از سوی دیگر 
به عنوان یکی از پایه های اصلی رئالیسم در ادبیات. طنز 
گزنده او بی بدیل است و طی کارهای خود در راستای یک 
خواست مهم، یعنی تحولی که نبوغش آن را رقم می زد به 

سوی آزادی عمیق فردیت، پیش می رود.
منبع:خبرگزاری کتاب ایران
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یک پژوهشگر ادبی مطرح کرد؛

رباعیات خیام بیان گر یک بینش، فلسفه و تفکر است
با  که  است  کسی  خیام  گفت:  ادبی  پژوهشگر  یک 
کمترین تعداد شعر توانسته بیشترین شهرت را در جهان 
داشته باشد، این که کسی بتواند با این تعداد، جایی در 
که  چرا  است  خاص  بسیار  کند،  پیدا  خود  برای  جهان 
رباعیات خیام شعر نیست؛ بینش، فلسفه، تفکر و اندیشه 

است.
ایسنا عنوان کرد:  با  دکتر علیرضا قیامتی در گفت وگو 
توانسته  شعر  تعداد  کمترین  با  که  است  کسی  خیام 
که  رباعیاتی  باشد؛  داشته  در جهان  را  بیشترین شهرت 
می توانیم به طور قطعی به آن ها استناد کنیم که متعلق 
به خیام هستند، مجموعه مستند محمدعلی فروغی است 
این  است.  بیت(   400 از  )کمتر  رباعی   178 حاوی  که 
که کسی بتواند با این تعداد شعر، جایی در جهان برای 

خودش پیدا کند، خیلی خاص است.
که  است  این  دلیلش  داد:  ادامه  دانشگاه  استاد  این 
رباعیات خیام شعر نیست؛ بینش، فلسفه، تفکر و اندیشه 
است. خیام در این بیت ها اندیشه را بیان کرده و عنصر 
بزرگ ترین  خیام  است.  ایرانی  ِخرد  نیز  رباعیات  این 
گرفته  سرچشمه  فردوسی  فرهنگ  از  که  است  شاعری 
با خرافات،  مبارزه  او در حوزه خردورزی،  ویژه  به  است. 
است. شک  نوشته  اندیشه  دنیا و شک  ناپایداری  نادانی، 
اندیشی خیام نیز تنها در مرحله شک باقی نمی ماند بلکه 
یک شک علمی و فلسفی زیبایی است که نهایتا به یک 
باور و اعتقاد عمیق به خالق هستی و جهان ختم می شود. 
به  است؛  مبارزه کرده  با ظاهرگرایان خیلی  او  همچنین 

عنوان مثال این بیت ها را از خیام داریم که می گوید:
تو  بنیاد مکن   / را  نخوری طعنه مزن مستان  "گر می 

حیله و دستان را
تو غره بدان مشو که می می نخوری / صد لقمه خوری 

که می غالم ست آن را"

"گویند مرا که دوزخی باشد مست - قولیست خالف دل 
در آن نتوان بست

گر عاشق و میخواره بدوزخ باشند - فردا بینی بهشت 
همچون کف دست"

قیامتی اظهار کرد: همچنین فیتز جرالد انگلیسی، خیام 
جرالد  فیتز  مدیون  غرب  جهان  کرد.  معرفی  دنیا  به  را 
است که خیام را به آن ها معرفی نموده است و ای کاش 
ما مترجمان خوب دیگری نیز می داشتیم تا  آثار موالنا، 
سعدی، فردوسی و... را به این زیبایی ترجمه می کردند تا 
دنیا در شعر عرفانی و حماسی دیگر نتواند کسی را برتر 

از ما بداند.
وی خاطرنشان کرد: البته فیتز جرالد ابتدا به سراغ اشعار 
حافظ رفت اما گفت که این آثار ترجمه پذیر نیست چرا 

که ظاهِر کالم پیچیده شده، اشعار دارای ایهام، آرایه های 
خیام  شعر  اما  کرد  ترجمه  نمی توان  و  هستند  و...  ادبی 

چون فلسفه و اندیشه را بیان کرده؛ ترجمه پذیر است.
خیام  علمی  جایگاه  افزود:  فردوسی  دانشگاه  دانشیار 
در  شود.  توجه  آن  به  بیشتر  باید  و  شده  گرفته  نادیده 
مهم ترین  و  بزرگ ترین  ستاره شناسی،  و  اخترشناسی 
پیشرفت  همه  این  با  و  از 900 سال  دنیا پس  گاه شمار 
دقیق ترین  است؛  خیام  گاه شمار  همچنان  تکنولوژی 
تقویم، سالنامه جاللی و تقویم خیام به شمار می رود که 
کسی  هنوز  هستند.  خیام  عظمت  نشان گر  این ها  همه 
علم  در  المقابله" خیام  و  "الجبر  کتاب  از  بهتر  نتوانسته 
بنیان گذار  او  غربی،  دانشمندان  قول  به  و  بنویسد  جبر 
اقلیدس  درباره  رساله ای  است. همچنین خیام  علم جبر 

نوشته و نظرات اقلیدس را تصحیح کرده که در نوع خود 
بی نظیر است.

از  بیان کرد: در شعرا و تذکره نویس های پس  قیامتی 
خیام نیز می بینیم که به شاعری خیام زیاد اشاره نشده 
از  هم  عروضی  نظامی  و  بیهقی  ابوالحسن  مثال  است؛ 

شاعری خیام چیزی نگفته اند.
وی تصریح کرد: افراد بزرگی از خیام گفته و نوشته اند؛ 
"توماس  کرد  معرفی  غرب  به  را  خیام  که  کسی  اولین 
شیفته  بسیار  نیز  گوتیه"  "تئوفیل  بود؛  فرانسوی  هایه" 
متفکر  الهور"،  "ژان  می شود  گفته  همچنین  بود.  خیام 
بزرگ غربی با خواندن رباعیات خیام آن چنان تحت تاثیر 
قرار گرفته که اشک از چشمانش جاری شده بود. در قرن 
نوزدهم انجمنی در لندن به نام دوستداران خیام به وجود 
آمد که اختصاصی آمدند از آرامگاه خیام گلی را برداشتند 
و  آلمان  آمریکا،  در  کاشتند.  جرالد  فیتز  آرامگاه  در  و 
روسیه نیز شاعران بزرگی از خیام گفته اند؛ همچنین در 
انگلیس و هلند نیز نمایشنامه هایی درباره خیام  فرانسه، 
کار شده است که در این موضوع در کشور خودمان غفلت 

شده است.
در  که  مطلب  این  بیان  ضمن  دانشگاه  استاد  این 
نیز  خیام  ادبی  بُعد  به  کشورمان  تحصیلی  درس های 
آن چنان که باید و شاید توجهی نشده است، تاکید کرد: 
زمانی که دانش آموزان و خانواده های ما بدانند که ادوارد 
یاد  از خیام  براون، بزرگ ترین خاورشناس جهان چگونه 
نیشابور  به  لندن  از  نوزدهم  قرن  در  گروه  یک  یا  کرده 
انگلیس  در  آرامگاهی  به  تا  چیده اند  را  گلی  و  آمده اند 
ببرند، یا این که دقیق ترین تقویم همچنان متعلق به خیام 
است، باعث می شود تا ریشه های خود را بهتر پیدا کنند 
و دانش آموزان در برابر فرهنگ بیگانه و غرب سر تعظیم 

فرود نیاورند.

در  را  خیام  از  رباعی  چند  تنها  شد:  متذکر  قیامتی 
کتاب ها آورده ایم؛ باید گفت که ما یک سوءتفاهم به خیام 
داریم؛ اگر خیام هم از خوشی می گوید، این خوشی همراه 
با فلسفه انسانیت، خردورزی، نیکی و اندیشه است و اصال 
به مسائل ظاهری مربوط نیست و بارها نیز خود خیام این 

را گفته است که او در حال مطرح کردن اندیشه است.
وی بیان کرد: در دانشگاه ها تا حدودی به جایگاه ادبی 
خیام پرداخته شده است اما باید به جایگاه علمی او نیز 
بپردازیم و خیام را به عنوان یک نابغه علمی بدانیم. این 
درد بزرگی است که نه نخبگان و نه رسانه های فرهنگی 
معرفی  در  را  رسالت خود  نتوانسته اند  کدام  هیچ  کشور 

مشاهیر انجام دهند.
قیامتی تاکید کرد: معرفی مشاهیر و شخصیت ها باعث 
ملی مان  انسجام  ریشه هایمان،  کردن  پیدا  با  تا  می شود 
می شود  هویت  تقویت  سبب  ریشه ها  این  شود؛  تقویت 
بیشتر  او  دلبستگی  گرفت،  هویت  دانش آموزی  وقتی  و 
می شود و ضمن احترام به فرهنگ دیگر کشورها، جذب 
آن فرهنگ ها نمی شود؛ ریشه ها همبستگی ما را افزایش 

می دهند.
خردگرایی  خیام،  اندیشه های  ذات  در  گفت:  وی 
شاهنامه و ایرانی است؛ در همین باره خیام کتابی دارد به 
نام »نوروزنامه« که سراسر درباره جشن و باورهای ایرانی 
نوشته شده و جزء بی نظیرترین کتاب ها درباره جشن های 
ایرانی است. البته بعضی گفته اند که درباره این نوروزنامه 
شک وجود دارد و منسوب به خیام است؛ اما چون تنها 
یک نسخه داریم و در آن هم به صراحت گفته شده از 
خیام است و همچنین هیچ کس در هیچ جای دنیا هم 
نگفته و ثبت نشده که این کتاب متعلق به فرد دیگری 
است، بنابراین دلیلی بر تردید نیست و برآیند تفکر خیام، 

فکر ایرانی است.

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران را بیشتر بشناسیم

قسمت چهل و دوم

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر از اندیشه برنگذرد

در قسمت قبل از زندگی بانو دکتر آذر اندامی پژوهشگر و 
میکروب شناس معروف ایران که جزو افتخارات جامعه بانوان 
ایران زمین بوده نوشتم. این بانو آنقدر با ارزش است که یکی 
از حفره های کره ناهید یا ونوس را انجمن بین المللی نجوم 
به نام این بانو ثبت نموده است. در این قسمت می پردازیم 
به زندگی بانوی دیگری که او هم یکی از افتخارات ایران در 
سطح جهان و از مفاخر بین المللی می باشد و اگر چه خیلی 
زود و در سن جوانی از دنیا رفت ولی با همین سن کم نابغه 
ای بود در علم ریاضی و بزرگترین ریاضی دان جوان دنیا لقب 
گرفت و جوایز فراوانی را به دست آورده است بطوریکه می 
توان اعالم کرد؛ بزرگان علوم ریاضی او را با انیشتن و دکتر 

هشترودی و پروفسور حسابی هم سنگ می دانند.
مریم  بانو  جز  کسی  افتخارآمیز  فرهیخته  بانوی  این 
زندگی  شرح  به  پردازیم  می  اینک  ما  و  نیست  میرزاخانی 
مریم  کشور.  از  خارج  و  ایران  داخل  در  او  تحصیالت  و 
میرزاخانی در تاریخ 13 اردیبهشت 1356 برابر با سوم می 
1977 میالدی در تهران و در خانواده ای فرهیخته به دنیا 
آمد. پدرش آقای احمد میرزا خانی مهندس در رشته برق 
و رییس هیات مدیره مجتمع آموزشی و نیکوکاری )رعد( 
در تهران بود. مریم بعد از پایان دوره دبستان با شرکت در 
آزمون مدرسه استعدادهای درخشان )تیزهوشان( که زیر نظر 
سازمان سمپاد اداره می شود شرکت نمود و بعد از موفقیت 
در آزمون وارد مدرسه راهنمایی و دبیرستان فرزانگان تهران 
در  برای شرکت  که  بود  مدرسه  در کالس سوم  او  گردید. 
المپیاد کشوری انتخاب شد و توانست در این مسابقه علمی 
که از مدارس تیزهوشان و مدارس عادی سراسر ایران در آن 
شرکت می کردند حضور یابد. مریم در سال سوم نیز در این 
مسابقات در سال های 1373 و سال 1374 هم شرکت کرد 
و توانست مدال طالی المپیاد را در رشته ریاضی به دست 

بیاورد او در سال 1994 میالدی با توجه به اینکه مدال طالی 
ایران را کسب کرده بود اظهار  تمایل کرد تا در مسابقات 
المپیاد ریاضی جهانی شرکت کند و در این مسابقات که در 
کشور هنگ کنگ برگزار شد شرکت کرد و با کسب باالترین 
نمره یعنی از حدنصاب اکثریت که 42 بود نمره 41 را به 
دست آورد و برنده مدال طالی جهانی گردید و در سال بعد 
که این مسابقات در کشور کانادا انجام می گردید توانست 
از نمره 42 نمره کامل یعنی نمره 42 را کسب کند و برای 
دو سال متوالی مدال طالی المپیاد جهانی را بدست آورد 
دانشجویان جهان  و در همان سال که مسابقات در سطح 
برگزار می گردید با توجه به اینکه مریم هنوز در سال چهارم 
دبیرستان بود نمی توانست در این مسابقات شرکت کند ولی 
چون دانشگاه به موفقیت او اطمینان داشت استاد ریاضی او 
درخواست کرد که از طرف دانشگاه در این مسابقات شرکت 
او قانونا مجاز به این کار نبود اما چون او هنوز  نماید ولی 
دیپلم نداشت مقامات مسئول با توجه به درخواست استاد 
او موافقت کردند و آقای حداد عادل که مسئولیت فوق را 
برعهده داشت او را به این مسابقات اعزام نمود. در این المپیاد 
نخبگان ریاضی دانشجویان جهان شرکت می کردند و مریم 
یکی از اعضای تیم ریاضی ایران در این مسابقات گردید و 
طی دو سال متوالی که شرکت کرد هر دو سال توانست مدال 
طالی المپیاد جهانی را کسب کند. مریم اولین دختری بود 
که به تیم المپیاد ریاضی ایران راه پیدا کرده بود. هم چنین 
این مسابقات را بدست  اولین دختری بود که مدال طالی 
دانشگاه صنعتی شریف  از  میرزاخانی  مریم  بانو  بود.  آورده 
مدرک لیسانس و فوق لیسانس ریاضی را دریافت کرد و برای 
ادامه تحصیل به کشور آمریکا و به دانشگاه هاروارد رفت و 
از دانشگاه  توانست در سال 2004 مدرک دکترای خود را 
هاروارد به سرپرستی کورنس مک مولن که از برندگان جایزه 
معروف فیلدز در دانشگاه یرینسون و استنفور بود دریافت 
پرداخت. یک  به تدریس  دانشگاه هاروارد  کند و در همان 
سال بعد در سال 2005 نشریه پاپیوالساینس آمریکا مریم را 
به عنوان یکی از ده ذهن و استعداد برتر بانوان جهان برگزید 
و مورد تجلیل قرار داد و کار تدریس و پژوهش را در آنجا 
ادامه داد. مریم در شهریور 1387 و در سن 31 سالگی به 

درجه استادی این دانشگاه رسید.
بانو میرزا خانی با سن کمی که داشت توانست بیشترین 
افتخارات را در رشته ریاضی در جهان برای ایران به دست 
بیاورد. او که در زمان تحصیل در ایران به همراه هشت نفر از 
نوابغ ریاضی دیگر دانشگاه برای شرکت در مسابقات ریاضی 
از طرف دانشگاه شریف اعزام شده بودند اتوبوس حامل آنها 
تصادف کرد و نوابع ریاضی هم به استثنا بانو مریم که بطور 
معجزه آسایی از مرگ صد در صد رهایی پیدا کرده بود و خدا 

نخواست که چهره ای به این درخشانی در عنفوان جوانی از 
بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  بود  توانسته  او  حاال  برود  بین 
ریاضی دانان جهان در آمریکا به تدریس و تحقیق بپردازد. 
نوابغ  البته  برود  بین  از  او  تا  در آن زمان خداوند نخواست 
دیگر کشور ما که از جوانان دانشمند ایران همراه او بودند 
طالی  مدال  دو  برنده  صادقی  رضا  بهرامیان،  آرمان  مانند 
بان، علی حیدری،  المپیاد ریاضی علیرضا سایه  جهانی در 
که  رضایی  مرتضی  و  مهرآبادی  مجتبی  دکتر  کابلی،  فرید 
اکثر آنها از برگزیدگان المپیادهای ملی و بین المللی ریاضی 
بودند تماما جان باختند و تنها مریم میرزاخانی بود که از 
به دست  را  زیر  افتخارات  توانست  و  پیدا کرد  نجات  مرگ 
آورد. در اینجا الزم به تذکر است چون من زیاد از ریاضی 
چیزی نمی دانم به اکتشافات مریم اشاره ای نمی کنم فقط 
استادانی که در  و  ریاضی  بزرگان  و  دانشمندان  نظر  اظهار 
مسایل  کرد.  ذکر خواهم  را  کرده  که کسب  مورد جوایزی 
دانان  ریاضی  و  اساتید  به  را  او  علمی  اکتشافات  به  مربوط 
کشور عزیز واگذار می نماییم. تا او را به نسل جوان و جویای 
نام معرفی کامل نمایند تا الگویی باشد برای این عزیزان و 
اما در اینجا می پردازیم به نشانه های علمی مریم میرزاخانی 
که به این شرح است -1 میرزاخانی به همراهی با 9 محقق 
برجسته جهان در چهارمین نشست 10 نفره از استعدادهای 
درخشان که نشریه باپیوالرسانیس در آمریکا معرفی و مورد 
این  دی  تو  ای  اس  یو  روزنامه  نوشته  به  قرارگرفت  تقدیر 
فهرست 10 نفره شامل محققین و نخبگان جوانی است که 

در حوزه ابتکاری مشغول فعالیت هستند که مریم یکی از 
ریاضی دانان این گروه نخبه جهانی است.

-2 او در سال 2009 میالدی به خاطر دست آوردهایش 
ریاضی  انجمن  که  شد  پلومنتال  جایزه  برنده  ریاضیات  در 
آمریکا به مناسبت برنده شدن او اعالمیه ای صادر کرد. این 
جایزه برای مریم میرزاخانی به این دلیل به او تعلق گرفت 
دکترایش  تز  و  استثنایی  هایش  نوآوری  و  ها  که خالقیت 
مبتکرانه بوده است و به همین جهان این جایزه مهم ریاضی 

به او داده شد. 
و  اسکنی  الکس  همراه  به  میالدی   2014 سال  در   3-
امیرمحمدی ثابت کرد که بخاطر اکتشافات جدید و اثبات 
آنها که ژئو در رنگهای مختلط و بسیاری دیگر با تایید اساتید 
رشته ریاضی مریم جایزه و مدال فیلدز را دریافت نمود این 
جایزه باالترین نشان علمی رشته ریاضیات است که هر چهار 
سال یک بار به دانشمندان برگزیده زیر 40 سال اهدا می 
شود و از این جایزه به عنوان جایزه نوبل ریاضیات نیز نام 
برده می شود. مریم نخستین زن جهان و نخستین زن ایرانی 
بود که موفق به دریافت این افتخار نایل شد و نامش را در 
زمره نوابع ریاضی جهان ثبت نمود. او بعد از کسب این افتخار 
از طرف بزرگان و مسئوالن ایرانی و جهانی مورد اظهار نظر 
و تقدیر و تشکر قرار گرفت . بعد از اینکه مریم میرزاخانی 
صفحه  در  که  بیاناتی  در  سال 1393  مرداد  تاریخ 22  در 
این دانشمند  از  فیسبوک وی نیز منتشر شد ضمن تقدیر 
رضا  و  تبریک گفت  به وی  را  )فلیدز(  مدال  دریافت  ایران 

فرجی دانا وزیر علوم و تحقیقات و فناوری و هم چنین علی 
اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران و محمدرضا 
عارف رییس بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران در پیامهای 
آوردن  را در بدست  ای موفقیت مریم میرزاخانی  جداگانه 
برترین جایزه ریاضی جهان به او تبریک گفتند. بهرنگ نوحی 
استاد دانشگاه کوئین مری گفت مریم به محض اینکه در 
دانشگاه هاروارد شروع به کار کرد و مشخص شد که کارش 
هم بسیار خوب است و باز هم مشخص شد که تز دکترای او 
یک تز انقالبی خواهد بود. ریچارد واکینز در حساب تویترش 
رئیس  و کرامر  تبریک گفت  به وی  را  فیلدز  کسب جایزه 
ریاضی  استاد  سیکلر  گونتر  و  آلمان  ریاضیدانان  اتحادیه 

دانشگاه آزاد برلین به میرزاخانی تبریک گفتند .
مریم در ماه مه سال 2016 به عضویت در آکادمی ملی 
علوم برگزیده شد. او نخستین ایرانی است که به این مهم 
توانسته بود دست پیدا کند. او قبل از اینکه به سمت استاد 
دانشگاه  استاد  سمت  به  شود  منصوب  استنفورد  دانشگاه 
بریستون منصوب شده بود و با دریافت جوایز متعددی که در 
ریاضیات بدست آورد توانست به عنوان یکی از مطرح ترین 
دانشمندان ریاضی در سطح جهان بشود ولی این افتخارات 
باعث نشد تا او دست از فعالیتها و تحقیقات خود بکشد و 
یا آنها را محدود کند بلکه با تالش فوق العاده زیادتر به کار 
خود ادامه داد چون او از کودکی آرزو داشت نویسنده شود و 
خودش در مصاحبه ای می گوید وقتی که هنوز بچه ای بودم 
رویایم نویسنده شدن بود و بهترین دوران زندگی ام خواندن 
کتابهای رمان بوده است و هر مطلبی را پیدا می کردم می 
دختر  دارای  و  بود  کرده  ازدواج  آمریکا  در  که  او  خواندم. 
نازنینی بنام آناهیتا شده بود باالخره با کسی هم ازدواج کرده 
علوم  پژوهشگر سابق  و  استنفورد  دانشگاه  دانشیار  که  بود 
کامپیوتر در مرکز تحقیقات ای بی ام و اهل کشور چک بود.

در سال 1396 اعالم شد مریم میرزاخانی به دلیل ابتال به 
بیماری سرطان در بیمارستان بستری است. این مطلب را 
یکی از بستگان او گفته که حال او وخیم است میرزاخانی 
این  و  بود  مبتال شده  به سرطان سینه  پیش  از چهارسال 
سرطان آنقدر پیشرفت کرده بود که دیگر به مغز استخوانش 
رسیده و کار زندگی او را به آخر رسانیده بود. پدر و مادرش 
به  از فرزندشان  او و مراقبت  از  برای نگهداری و پرستاری 
تیرسال  سوم  و  بیست  روز  در  او  سرانجام  و  رفتند  آمریکا 
1396 در سن 40 سالگی از دنیا رفت و جهان ریاضیات از 
داشتن چنین نابغه و ستاره فروزانی محروم گردید. مریم در 
شهر سن خوزه کالیفرنیای آمریکا به خاک سپرده شد و در 
ایران هم مراسمی به مناسبت درگذشت او در تهران برگزار 

گردید. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.
ادامه دارد .....

به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(
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نحوه برگزاری روز قدس 
و نماز عیدفطر اعالم شد

رئیس جمهوری درباره برگزاری راهپیمایی روز قدس 
و نماز عید فطر توضیحاتی ارائه کرد.

تصمیم  دو  قدس  روز  گفت:برای  جمهوری  رییس   
گرفته شد، اول اینکه در شهرهای سفید که ۲۱۸ شهر 
می گوییم، روز قدس هم برگزار می شود و با مراعات 
راهپیمایی  صورت  به  نه  بهداشتی  های  پروتکل  همه 

بلکه به صورت حضور در نماز جمعه برگزار می شود.

روحانی افزود:اما در تهران هم اینکه هیچ خبری نباشد 
نمی شود قرار شد مسئولیت آن را سپاه بر عهده گیرد 
و در محدوده خاصی با خودرو بصورت نمادین برگزار 

شود.
رییس جمهوری گفت: روز عید فطر بنا شد در سراسر 
کشور نماز عید فطر باشد اما در مکان های بزرگ مثل 

مصلی ها برگزار نشود و در مساجد برگزار شود.

براساس  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  وزیرتعاون، 
اطالعات موجود در سامانه اطالعات رفاه ایرانیان برای 
سه میلیون خانوار که حداقل های تمکن مالی را دارند، 
بین ۲00 تا 600 هزار تومان وجه نقد به آنها پرداخت 

شد.

محمد شریعتمداری افزود: این افراد در هیچ جایی بیمه 
نشده، وامی نگرفته یا ماشینی نخریده اند. به این سه 
میلیون خانوار در طول چهار ماه بین ۲00 تا 600 هزار 
تومان وجه نقد پرداخت و در ماه مبارک رمضان نیز این 

مبلغ دو برابر شد.

 وی اظهارکرد: شیوع کرونا باعث لطمه به ۱۳ رسته 
شغلی در سطح کشور شد و حدود یک میلیون واحد 
صنفی و صنعتی را به طور جدی تهدید کرده است. به 
نفر در سامانه  دلیل همین شرایط، حدود ۷00 هزار 

بیمه بیکاری ثبت نام شده اند.

از  که  کسانی  این  بر  عالوه  کرد:  بیان  وزیرتعاون 
طریق سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام )ره( تحت 
پوشش قرار دارند، کسانی که به این دو نهاد هم مربوط 
نیستند، اما جزو فقرا محسوب می شوند نیز مورد توجه 

دولت قرار گرفته اند.

پزشکان زنگ خطر را در رابطه با تغییر عالیم 
کووید-۱9بصدا درآوردند.

زنگ  پزشکان  زبان؛  فارسی  رسانه  از  نقل  به 
خطر را در رابطه با تغییر عالیم کووید-۱9بصدا 
درآوردند. ماریانا لسنکو پزشک ارشد بیمارستانی 
به  مبتال  بیماران  که  نمود  اعالم  مسکو  در 
کروناویروس عالیم متفاوتی نشان دادند. به گفته 
این متخصص، ویروس روش ظهور خود را تغییر 

می دهد.
به  آسیب  از  نمونه  عنوان  به  روسیه  متخصص 

اشاره  پوستی  عالیم  و  کوچک  عروق  اندوتلیوم 
کرد. به گفته وی، چنین وضعی نمی تواند باعث 
نگرانی نشود. از سوی دیگر انتقال پالسمای خون 
شخصی که بهبود یافته است نمی تواند اثربخش 
باشد، زیرا سیستم ایمنی آنتی بادی کروناویروس 
را از بین می برد و ارگانیزم نهایتا »فراموشکار می 

شود و هیچ چیزی به یادش نمی ماند«.
از  چینی  مقامات   ،۲0۱9 سال  دسامبر   ۳۱ در 
شیوع ذات الریه پنومونی ناشناخته در شهر ووهان 
به  هوبی(  )استان  کشور  این  مرکزی  بخش  در 

سازمان بهداشت جهانی اطالع دادند. کارشناسان 
عامل ایجاد کننده بیماری را شناسایی کرده اند، 

این یک ویروس جدید است.
تنفسی  قطرات  طریق  از  می تواند  ویروس  این 
زده  شود.حدس  منتقل  هم  انسان  به  انسان  از 
طریق  از  بیماری  این  است  ممکن  که  می شود 
تماس با این آبزیان یا خوردن آنها منتقل شود، 
ولی هنوز نتیجه نهایی در این زمینه حاصل نشده 

است.
دوره نهفتگی این بیماری به طور متوسط حدود 

گذشت  از  پس  بیماری  عالئم  و  است  روز   ۷
این بازه زمانی در بدن فرد مبتال ظاهر می شود. 
عالئم شامل تب، بدن درد، گلو درد، سرفه، درد 
عضالت، آب ریزش بینی، سر درد است. برخی 
دچار عالئم گوارشی مثل تهوع و اسهال می شوند. 
آنچه باعث نگرانی می شود این است که فرد دچار 

ذات الریه شود.
را  بیماری  این  شیوع  جهانی  بهداشت  سازمان 
فوریتی با اهمیت بین المللی تشخیص داد و نام 

رسمی آن را بیماری COVID-۱9 گذاشت.

درخواست  به  اشاره  با  غذاودارو  سازمان  رییس 
اقالم و ملزومات  واردات  برای  کشورهای متعدد 
نظر  در  با  گفت:  ایران،  ساخت  کرونا  با  مبارزه 
توجه ظرفیت  قابل   افزایش  و  نیاز کشور  گرفتن 
اقالم  برخی  صادرات  داخل،  در  اقالم  این  تولید 
مانیتور  ایزوله،  های  لباس    ،N9۵ ماسک  مانند 
ضدعفونی   های  ژل   محلول  الیه،  سه  ماسک 
می  تسهیل  صمت  وزارت  همکاری  با  کننده، 

 شود.
برگزاری  به  اشاره  با  ساز  شانه  محمدرضا  دکتر 
جلسات توسعه صادرات توسط سازمان غذاودارو 
با حضور نمایندگان انجمن ها و فعاالن حوزه دارو 

و تجهیزات پزشکی، گفت: این جلسات به  منظور 
در  غیرنفتی  صادرات  توسعه  راهکارهای  بررسی 

حوزه کاالهای سالمت  محور برگزار می  شود.
 وی افزود: با توجه به اینکه شرکت  های تولیدی 
مورد  اقالم  تولید  برای  را  الزم  های  زیرساخت  
نیاز مبارزه با کرونا ایجاد کرده و به دستاوردهای 
خوبی رسیده  اند، انتظار دارند که مجوز صادرات 

به آنها داده شود.
اظهار  حسب  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر  معاون 
مسائل  از  یکی  دارو،  صادرکننده  های  شرکت  
دلیل  به  که  است  این  داروسازی  های  شرکت  
عواید حاصل  باید  تومانی   ۴۲00 ارز  از  استفاده 

دلیل  به  که  کنند  واریز  نیمایی  صندوق  به  را 
به  خارج  از  ارز  انتقال  و  محاسبه  در  مشکالت 
زمینه  این  در  جدی  مشکالت  با  کشور،  داخل 
روبرو بوده و در عوض شاهد خروج غیرقانونی و 
قاچاق گسترده داروهای ایرانی به خارج از کشور 
هستند. همچنین، به دلیل نگرانی از کمبود دارو 
معموال اداره کل دارو مجوز صادرات را نمی دهد 
صادراتی  بازارهای  دادن  دست  از  موجب  که 
داروهای ایرانی به نفع رقبای خارجی شده است.

توجه  به  اشاره  با  نیز  دارو  و  غذا  رییس سازمان 
ویژه سازمان غذاودارو به حل مشکالت فعاالن و 
گفت:  پزشکی،  تجهیزات  و  دارو  تولیدکنندگان 

داروهای  تولید  برای  تولیدکنندگان  شد  مقرر 
ارز  از  که  تجهیزاتی  و  داروها  سایر  و  او.تی.سی 
محدودیتی  نباید  کنند،  می   استفاده  نیمایی 
شرایط  در  چراکه  باشند؛  داشته  صادرات  برای 
حاضر کشور بیش از همیشه به توسعه صادرات 

غیرنفتی و ارز حاصل از آن نیاز دارد.
دارو،  و  غذا  سازمان  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
صادرات  کرد:  خاطرنشان  بهداشت  وزیر  معاون 
و  مانیتور  ایزوله،  لباس های   ،  ،n9۵ ماسک 
با  و  است  شده  آزاد  ضدعفونی  کننده،  محلول 
همکاری وزارت صمت صادرات به کشورهایی که 

درخواست دارند، تسهیل خواهد شد.

با  انتظامی مازندران   معاون اجتماعی فرماندهی 
در  خانواده اش  اعضای  به  پدر  تیراندازی  به  اشاره 
نفر   ۲ و  نفر کشته   ۲ این حادثه  در  بابلسر گفت: 

نیز زخمی شدند.
سیدجعفر ساداتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
پلیسی  فوریت های  مرکز  از  خبری  کسب  پی  در 
یکی  در  جرح  به  منجر  تیراندازی  بر  مبنی   ۱۱0
بابلسر  شهرستان  بخش«بهمنیر«  روستاهای  از 

حادثه  محل  به  انتظامی  گشت  ماموران  بالفاصله 
اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در این حادثه فردی ۵۲ ساله از 
بود  از شرکت های خدمات مراقبتی  کارکنان یکی 
با اسلحه ای که در اختیار داشت با مراجعه به منزل 
به  از روستاهای منطقه  مادر همسر خود در یکی 
محل  در  که  خود  همسر  همچنین  و  وی  سمت 

حضور داشت، شلیک کرد.

مازندران  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
خاطرنشان کرد: متهم پس از این جنایت هولناک 
که منجر به مرگ همسر ۴۷ ساله اش و مادر ۷0 

ساله همسرش شده بود از محل متواری شد.
ساداتی ادامه داد: متهم پس از این جنایت بالفاصله 
 ۲ سمت  به  تیراندازی  و  خود  منزل  به  رفتن  با 
دختر ۱۷ و ۱۴ ساله اش آنان را نیز مجروح کرد و 

از محل متواری شد.

انتظامی  ماموران  جنایت  این  وقوع  با  گفت:  وی 
اقدامی  با همکاری عوامل پلیس آگاهی در  بخش 

عملیاتی قاتل را دستگیر کردند.
در  مازندران  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
خاتمه از تشکیل پرونده قضائی برای متهم به قتل 
خبر داد و یادآور شد: با حضور بازپرس ویژه قتل 
پلیس  جنایی  جرائم  با  مبارزه  اداره  کارآگاهان  و 

آگاهی بابلسر موضوع در دست بررسی است.

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی  خبر داد: 
پرداخت ۲۰۰ تا ۶۰۰هزار تومان به ۳میلیون خانوار

عالئم ویروس کرونا تغییر می کند

قاچاق گسترده داروهای ایرانی به خارج از کشور

تیراندازی پدر به اعضای خانواده اش در بابلسر

قاتل مادر زن پس از ۹ سال 

در چنگ قانون افتاد
 فرمانده انتظامی شهرستان مالیر گفت: فردی که پس از قتل مادر 
زن خود متواری شده بود پس از گذش 9 سال توسط تیم پلیس مالیر 
در تهران دستگیر شد. سرهنگ محمد باقر سلگی روز شنبه افزود: اوایل 
سال 90 خبر یک مورد قتل در شهر مالیر به مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱0 اطالع رسانی شد. وی افزود: تیم های پلیس پس از حضور در محل با 
جسد یک زن مواجه شدند که طبق بررسی اولیه با چند ضربه چاقو به 
قتل رسیده بود بنابراین برای بررسی بیشتر جسد تحویل پزشکی قانونی 
شد. فرمانده انتظامی شهرستان مالیر بیان کرد: تحقیقات تکمیلی پلیس 
گویای این بود که داماد این زن با وی اختالف هایی داشته بنابراین نقشه 
قتل وی را کشیده و پس از ارتکاب به قتل از محل متواری شده است. 
سرهنگ سلگی ادامه داد: پس از دریافت اخبار و گزارش هایی در زمینه 
محل اختفای قاتل در تهران، با دریافت نیابت قضایی و دریک عملیات 

پلیسی قاتل پس از 9 سال فرار از چنگال قانون دستگیر شد.

حادثه تلخ برای دختر خردساِل 

دوچرخه سوار
فرو رفتن قسمتی از فرمان دوچرخه در پای دختر نوجوان، موجب آسیب 
به  شاهدان  توسط  حادثه  این  وقوع  شد.  وی  شدید  جراحت  و  دیدگی 
سامانه ۱۲۵ اطالع داده شد ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران 
بی درنگ نیروهای عملیات ایستگاه 9۴ را به همراه گروه امداد و نجات 
۱9 به محل حادثه در جنوب به شمال بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، 

باالتر از بزرگراه نیایش، جنب معاینه فنی رهسپار اعزام شدند.
مهدی حیدری فرمانده آتش نشانان اعزامی در این باره گفت: دختر بچه 
۱0 ساله ای شب قبل در خیابان مشغول دوچرخه سواری بود که به علت 
یکباره زمین خورد و فرمان دوچرخه  به  تعادل در حفظ دوچرخه،  عدم 
به ران پای این نوجوان فرو رفت. وی افزود: آتش نشانان بالفاصله پس از 
حضور در محل حادثه، ایمن سازی های اولیه را انجام دادند و با استفاده 
از تجهیزات ویژه امداد و نجات، قسمتی از فرمان دوچرخه را برش دادند 
و پای دختر مصدوم را آزاد کردند. حیدری خاطرنشان کرد: در ادامه این 
عملیات، در حالی که قسمتی از فرمان دوچرخه هم چنان در قسمت ران 
پای مصدوم گیر کرده و باقی مانده بود، برای خارج کردن کامل فرمان 

و ادامه درمان و اعزام به بیمارستان، وی به عوامل اورژانس سپرده شد.

پسر شیاد ۱۰ دختر جوان را فریب داد
روزنامه شرق نوشت: دختری از دانشجویان نخبه یکی از دانشگاه های 
کشور، اسفند سال گذشته به مأموران پلیس تهران شکایت کرد و مدعی شد 

از سوی پسری مورد آزار قرار گرفته است.
این دختر در توضیح آنچه اتفاق افتاده بود، گفت: من مدتی قبل در اینستاگرام 
با پسری جوان آشنا شدم. او خودش را فردی ثروتمند نشان می داد و حرف های 
جذابی می زد. وقتی متوجه شد من دانشجو هستم و در یک دانشگاه ممتاز 
درس می خوانم، از من خواست همدیگر را ببینیم. او گفت قصد دارد با من 
ازدواج کند. قبول کردم. او با ماشین مدل باال در یکی از مناطق غربی تهران با 
من قرار گذاشت. سر قرار حاضر شدم و وقتی سوار ماشین شدم. مقابل یک 
آبمیوه فروشی توقف کرد. او دو آبمیوه گرفت و بعد با تلفن صحبت کرد و به 
من گفت قرار است کسی به حسابش پول بریزد، اما کارت بانکی اش همراهش 
نیست، بعد از من خواست کارت بانکی ام را به او بدهم تا پول به حساب من 
واریز شود و بعد گفت پول را از حساب من برداشت می کند. من هم کارتم و 
رمز آن را به او دادم. در حالی  که داشتم در ماشین آبمیوه می خوردم، او پیاده 
شد و بعد هم من کامال بیهوش شدم و وقتی به هوش آمدم، دیدم در شرایط 
مناسبی نیستم و لباس هایم نامرتب است و سه میلیون تومان هم از حساب 
بانکی ام کسر شده است. من هیچ ردی از آن مرد جوان ندارم و فقط شماره 

تلفن او را می دانم.
با ردیابی انجام شده مشخص شد شماره تلفن همراه به نام یک مرد کشاورز در 
روستایی در شرق کشور است و آن فرد نیز شناختی از متهم ندارد. درحالی که 
به نظر می رسید راهی برای پیداکردن متهم نیست، افسر اداره آگاهی از دختر 
شاکی خواست تا اگر عکس یا کوچک ترین نشانی از متهم دارد، در اختیار 
مأموران قرار دهد. دختر جوان عکسی تار به مأموران داد و گفت: متهم بیشتر 
عکس  ماشین در پروفایل اینستاگرامش می گذاشت و یک بار برای چند روز 

عکس تاری از خودش گذاشت که من آن عکس را ذخیره کردم.
اداره آگاهی عکس را دید، بالفاصله متهم را شناخت و متوجه  افسر  وقتی 
شد این متهم مدتی قبل به اتهام ربودن دختری دیگر و تعرض به او از سوی 
دادسرای ناحیه ۲۷ بازداشت شده است. تحقیقات علمی مأموران نشان داد آنها 
با فردی روبه رو هستند که احتماال دختران زیادی را طعمه کرده است. پلیس 
متوجه شد متهم با اینکه پیش از این ادعا کرده بود سابقه ای ندارد، اما تبهکار 
حرفه ای است. او هربار که بازداشت می شد، نام و مشخصاتی جدید به مأموران 
او در پرونده های مشابه  بررسی عکس  اما  تا سوابقش معلوم نشود،  می داد 
نشان داد او ۱0 شکایت دارد که در هرکدام از پرونده ها نیز نام و مشخصاتی 
جداگانه ارائه داده است. با توجه به اینکه اتهام تعرض به دختر نخبه مطرح 
بود، پرونده به دادگاه کیفری استان تهران شعبه ۱۱ ارسال شد. دختر جوان 
به قضات گفت: من پدر و مادر ندارم و یتیم بزرگ شدم. یکی از اقوام دورم 
از من نگهداری کرد. هیچ وقت سایه پدر و مادر باالی سرم نبود و احساس 
اینکه در  تا  پر می کردم  با درس خواندن  را  تنهایی شدیدی می کردم. وقتم 
کنکور رتبه بسیار خوبی آوردم و در یکی از دانشگاه های ممتاز کشور قبول 
شدم. در خوابگاه زندگی می کردم و قصد داشتم درسم را ادامه بدهم تا بتوانم 
برای خودم زندگی خوبی درست کنم تا اینکه در اینستاگرام پسر جوان من 
را دنبال کرد و هربار که عکس یا مطلبی می نوشتم برایم الیک می گذاشت. 
بعد از مدتی به من پیشنهاد داد با هم در ارتباط باشیم، من هم قبول کردم 
و اولین قرار بین ما گذاشته شد. او در اولین قرار من را مورد آزار و اذیت قرار 
داد و سه میلیون تومان نیز از حسابم خارج کرد. این پول را کسی به من داده 
بود که در این سال ها بزرگم کرده بود. او هر ماه مبلغی به حساب من واریز 
می کرد تا هزینه دانشگاهم را بدهم، البته من کار دانشجویی هم می کردم. من 
درخواست مجازات متهم را دارم. دادگاه کیفری استان تهران در استعالماتی که 
انجام داد، متوجه شد متهم عالوه  بر شکایتی که در شعبه ۱۱ مطرح است، 
یک پرونده آدم ربایی و تعرض در دادسرای جنایی تهران دارد و پنج مورد دیگر 
تعرض داشته که آن هم به شعبه ۱۱ ارجاع شد. به جز این موارد، در چهار 
پرونده دیگر در شعبه 6 دادگاه کیفری استان تهران نیز متهم شناخته شده و 
پرونده های در حال رسیدگی دارد که در یکی از آنها مجرم شناخته و به شالق 
و تبعید محکوم شده است. پسر جوان در بازجویی ها مدعی شد هیچ ارتباطی 
به زور با دختران نداشته است. او گفت: چون من فرد ثروتمند و خوش تیپی 
هستم، دخترها جذب من می شدند. من اصال کاری با آنها نداشتم و به خاطر 
ثروتم این دخترها برای من تله گذاشته اند. او درباره آدم ربایی که در دادسرای 
جنایی نیز در حال رسیدگی است، گفت: آن دختر خودش به من گفت جا و 

مکان ندارد و من هم به او جا دادم و ارتباطی با هم نداشتیم.
و  پرونده  دقیق  بررسی  حال  در  تهران  استان  کیفری  دادگاه   ۱۱ شعبه 
این  و تحقیقات در  این مرد جوان است  اتهامات  ابعاد دیگر  مشخص شدن 

خصوص ادامه دارد.
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کشف ۳۲۱ کیلوگرم تریاک 

در عملیات پلیس منوجان
در  تریاک  کیلوگرم   ۳۲۱ کشف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 

عملیات شبانه پلیس شهرستان منوجان خبر داد.
و  شاهی  چاه  انتظامی  پاسگاه  ماموران  افزود:  ناظری  سردارعبدالرضا 
پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان منوجان هنگام گشت زنی شبانه 
در محور اصلی منوجان-هشتبندی شهرستان میناب به یک دستگاه 

خودروی زانتیا مشکوک شده و به آن دستور ایست دادند.
او تصریح کرد:راننده این خودرو بدون توجه به اخطار پلیس با افزایش 
سرعت و حرکات مارپیچ، اقدام به فرار کرد و در مواجهه با تعقیب و 
مراقبت ماموران، خودرو متوقف؛ اما راننده آن با توجه به کوهستانی 

بودن منطقه و تاریکی شب از دید ماموران خارج شد.
انتظامی استان گفت: در بازرسی از این خودرو ۳۲۱ کیلو و  فرمانده 
۶۹۰ گرم تریاک کشف شد که تالش برای شناسایی و دستگیری راننده 

آن ادامه دارد.

برداشت غیرمجاز پسر

 از حساب پدر
فرمانده انتظامی شهرستان بم گفت: با تالش کارشناسان پلیس فتا، 
پرده از برداشت مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال از حساب یکی از شهروندان 
بمی برداشته و مشخص شد پسر فرد مالباخته اقدام به شرط بندی 

در فضای مجازی کرده و زمینه ساز این برداشت شده است.
سرهنگ اکبر نجفی گفت: پس از ارسال پرونده ای به پلیس فتا مبنی 
بر برداشت غیر مجاز مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال از حساب یک نفر در 
شهرستان بم، با پیگیری کارشناسان این پلیس مشخص شد فرزند وی 
به دور از چشم خانواده و به صورت مخفیانه در سایت های شرط بندی 

شرکت کرده و مبلغ زیادی پول را در قمار این سایت ها باخته است.
او بیان کرد: در بررسی ها مشخص شد متهم که یک نوجوان است با 
تبلیغات اغوا کننده و پیشنهاد های واهی برخی از سایت های شرط 
بندی در فضای مجازی مواجه شده و پس از ثبت نام و عضویت در 
میلیون   ۴۰۰ مبلغ  بندی  شرط  بازی های  در  شرکت  و  سایت ها  این 
ریال را در بازی شرط بندی با رقبای مجازی خود باخته است که پس 
شد  مشخص  فتا،  پلیس  کارشناسان  سوی  از  پرونده  این  بررسی  از 
هیچکدام از این سایت ها منشاء داخلی نداشته و طراح و مدیر آن ها 

در خارج از کشور فعالیت دارند.
مخاطبان  بیشترین  متاسفانه  اینکه  به  اشاره  با  نجفی  سرهنگ 
و   هستند  سال  و  سن  کم  و  نوجوان  افراد  بندی،  شرط  سایت های 
پیشنهاد های وسوسه انگیز، باعث گرایش جوانان و نوجوانان به سمت 
و سوی این سایت ها می شود، گفت: یکی از ویژگی های فضای مجازی 
نبود مرز جغرافیایی است و معموال مالکان سایت و درگا ها  برای نیل 
به اهداف سوء و مال اندوزی دست به اقدامات فریبکارانه و اغوا کننده 
و  توخالی  وعده های  به  آنان  هدایت  و  کاربران  تطمیع  با  تا  می زنند 

پیشنهاد های گمراه کننده از کاربران کالهبرداری کنند.

لغو اجرای طرح زوج و فرد 

شماره گذاری 

در مراکز تعویض پالک
و  زوج  طرح  اجرای  لغو  از  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
فرد شماره گذاری در مراکز تعویض پالک این پلیس و دفاتر خدمات 

خودرویی خبر داد.
دفاتر  و  پالک  تعویض  مراکز  کلیه  گفت:  نجفی  یوسف  سرهنگ 
ماه  اردیبهشت   ۲۷ از  کرمان  استان  راهور  پلیس  خودرویی  خدمات 
کامل  رعایت  با  و  فرد  و  زوج  بندی  نوبت  نظر گرفتن طرح  در  بدون 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی به شهروندان خدمات 

ارائه می دهند.
او با بیان اینکه هم اکنون نوبت دهی در مراکز تعویض پالک به حالت 
ازدحام  از شلوغی و  به منظور جلوگیری  عادی در آمده است، گفت: 
مراجعه کنندگان به مراکز تعویض پالک در صورت نیاز، ارائه خدمات 

این مراکز تا ساعت ۱۷ تمدید خواهد شد.
وسایل  داشتن  همراه  کرد:  تاکید  کرمان  استان  راهور  پلیس  رئیس 
شخصی  خودکار  حتی  و  دستکش  ماسک،  نظیر  شخصی  حفاظت 
در زمان مراجعه الزامی است و صرفا خریدار و فروشنده مجازند وارد 

مراکز شوند.

کشف ۲۰۱ کیلوگرم تریاک 

در عملیات پلیس بافت
فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۲۰۱ کیلو و ۱۹۵ گرم تریاک 

در عملیات پلیس شهرستان بافت خبر داد.
موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  ماموران  گفت:  ناظری  عبدالرضا  سردار 
شهرستان بافت در پی اطالع از عبور یک محموله مواد مخدر به مرکز 

کشور، موضوع را با جدیت تمام در دستور کار خود قرار دادند.
او افزود: در این رابطه ماموران با انجام گشت زنی نامحسوس در محور 
بافت-سیرجان به یک دستگاه کامیون عبوری مشکوک شده و آن را 

متوقف کردند.
سردار ناظری با اشاره به کشف یک جاساز ماهرانه در قسمتی از این 
کامیون تصریح کرد: ماموران پس از باز کردن این جاساز و برخی از 
قطعات بزرگ این کامیون در مجموع ۱۶ بسته حاوی ۲۰۱ کیلو و ۱۹۵ 

گرم تریاک را کشف کردند.

وجود  از  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
۱۱۰ هزار ورزشکار سازمان دهی شده در سراسر این 
استان خبر داد و گفت: در حوزه جوانان نیز حدود 

۳۰ هزار نفر ظرفیت تشکل های مردم نهاد ماست.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
ورزش  مدیرکل  پاریزی،  میثم   ، جوان   خبرنگاران 
و جوانان استان کرمان در دیدار با سردار معروفی 
اتفاق  به  که  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
معاونان اداره کل ورزش و جوانان و مسئوالن باشگاه 
صنعت مس کرمان صورت گرفت، با آرزوی قبولی 
ایام  طاعات و عبادات همه در ماه مبارک رمضان، 
شهادت موالی متقیان، حضرت علی )ع( را تسلیت 

گفت.
در  معروفی  سردار  مسئولیت  تبریک  ضمن  او 
با  کرد:  امیدواری  ابراز  ثاراهلل  سپاه  فرماندهی 
شاهد  همواره  وی،  تجربه ی  و  توانمندی  به  توجه 

موفقیت های بیش از پیش سپاه ثاراهلل باشند.
یک  عنوان  به  امیدواریم  نیز  ما  گفت:  پاریزی   
حوزه ی حساسی که مسئولیت اجتماعی به لحاظ 
گستردگی نیروی انسانی در بخش ورزش و جوانان 
به ویژه در  با شما،  بتوانیم همراه و همسو  داریم، 

ثبت تعامالت حرکت کنیم.
او به تعامالت قابل انجام مجموعه ورزش و جوانان و 

سپاه اشاره کرد و افزود: به ویژه در بحث پایگاه های 
مردمی سپاه قطعاً این هم افزایی می تواند به ارتقاء 
که  بسیجی  ناب  تفکرات  و  فرهنگ جامعه  سطح 
حوزه ورزش و جوانان هم با منش و روح پهلوانی به 

دنبال این تفکرات است، کمک کند.
مجموعه  با  که  تعامالتی  با  کرد:  تصریح  پاریزی   

بسیج ورزشکارانست و ارتباطاتی که ما در مجموعه 
جوانان داریم، قطعاً می توان شاهد اتفاقات خوبی در 

استان کرمان بود.
مسائل  بارز  نمونه  کرمان،  استان  کرد:  بیان  او 
که  است  ورزش  و  مختلف  حوزه های  در  فرهنگی 
نمونه آن شهداییست که در استان تقدیم این نظام 

آمار  که  استان  ورزشکار  شهدای  مانند  اند،  شده 
به خود  را  انقالب  و  نظام  از شهدای  توجهی  قابل 

اختصاص داده اند.
وجود  از  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل   
۱۱۰ هزار ورزشکار سازمان دهی شده در سراسر این 
استان خبر داد و گفت: در حوزه جوانان نیز حدود 
۳۰ هزار نفر ظرفیت تشکل های مردم نهاد ماست 
که این آماِر قابل قبولیست و همین رسالت کار را 

برای ما سنگین می کند.
باید  کرد:  تأکید  معروفی  به سردار  پاریزی خطاب 
نوعی  به  که  جوانان  حوزه  ویژه  به  قشر  این  از 
مسئولیتش به ما واگذار شده، مراقبت کنیم و در 
این راه نیاز به تعامل، هم افزایی و رهنمود های شما 

داریم تا از پیشنهادات کارگشایتان استفاده کنیم.
نیا  فراگیر محمودی  نگاه  به  اشاره  با  ادامه  او در   
حوزه  به  کرمان  مس  صنعت  باشگاه  مدیرعامل 
وی  افزود:  و  کرد  قدردانی  اش  همراهی  از  ورزش، 
را  جوانان  و  ورزش  مدیرکلی  مسئولیت  مدت ها 
گسترده  به  خاصی  نگاه  تاکنون  و  بوده  دار  عهده 
گی حوزه ورزش و توجه ویژه ای به مسائل فرهنگی 

داشته است.
او ابراز امیدواری کرد: در کنار هم بتوانیم به رشد 

بیش از پیش ورزش کرمان کمک کنیم.

فرماندهی انتظامی رفسنجان از پلمب ۱۵۷ واحد 
صنفی متخلف از ابتدای فروردین تا کنون در این 

شهرستان خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، سرهنگ محمد مهدی 
رفسنجان  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  کریمی، 

به منظور  اجرای مصوبات ستاد پیشگیری  گفت: 
از بیماری کرونا، طرح نظارت بر واحد های صنفی با 
تشکیل تیم تلفیقی از ماموران پلیس و کارشناسان 
اتاق اصناف و مرکز بهداشت در شهرستان رفسنجان 

به اجرا گذاشته شد.
 ۱۵۷ تاکنون،  فروردین  ابتدای  از  اینکه  بیان  با  او 

واحد صنفی متخلف در این شهرستان پلمب شده 
اند، افزود: در این مدت از ۳۴۰ واحد صنفی در این 
شهرستان بازدید و ۱۲ واحد صنفی متخلف به علت 
رعایت نکردن ضوابط مربوط به ماه مبارک رمضان، 
ستاد  مصوبات  نکردن  رعایت  دلیل  به  مورد   ۴۸
پیشگیری از بیماری کرونا و ۹۷ مورد به علت سایر 

تخلفات صنفی پلمب شد.
سالمت  حفظ  برای  خواست  شهروندان  از  کریمی 
در  ضرور  غیر  حضور  از  هایشان  خانواده  و  خود 
مشاهده  صورت  در  و  بپرهیزند  عمومی  مراکز 
تخلف واحد های صنفی، مراتب را از طریق سامانه 

فوریت های پلیسی ۱۱۰، اطالع رسانی کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد: 

وجود ۱۱۰ هزار ورزشکار سازمان دهی شده در کرمان

پلمب ۱۵۷ واحد صنفی متخلف در رفسنجان

خبر

رئیس پلیس فتا استان کرمان گفت: کاربرانی که 
قصد دارند فطریه یا کفاره روزه خود را از طریق 

فضای مجازی پرداخت کنند، مراقب باشند.
سرهنگ امین یادگار نژاد گفت: با نزدیک شدن به 
روز های پایانی ماه مبارک رمضان، شاهد راه اندازی 
هستیم  سایبری  فضای  در  گروه هایی  و  کانال 
دریافت  قبیل  از  پیشنهاداتی  شهروندان  به  که 
شناسایی  و  خیرخواهانه  و  مردمی  کمک های 
پیشنهاد می دهد در حالی  را  نیازمندان  مستقیم 

که مجوز های الزم برای این منظور را ندارند.

فضای  در  کالهبرداران  روش  این  در  افزود:  او 
مجازی و شبکه های اجتماعی با انتشار تصاویری از 
افراد بی خانمان یا کودکان بیمار، احساسات انسان 
معرفی  با  و  تحریک  را  دار  روزه  کاربران  دوستانه 
درگاه های جعلی و تماس و پیام های ارسالی اقدام 

به کالهبرداری می کنند.
این  مراقب  باید  کاربران  کرد:  بیان  نژاد  یادگار 
نیز  گذشته  سال های  در  زیرا  باشند؛  فراخوان ها 
افراد  به  مردمی  عنوان کمک های  با  کالهبرداران 
داشته  را  مشابه ای  مجرمانه   فعالیت های  نیازمند، 

اند.
یا کفاره  فطریه  دارند  کاربرانی که قصد  او گفت: 
روزه خود را از طریق فضای مجازی یا تلفن بانک 
پرداخت کنند، می توانند فطریه یا کفاره روزه خود 
شده  شناخته  موسسات  و  شرکت ها  طریق  از  را 
رسانه های جمعی شماره  از سوی  که   در کشور 
حساب های رسمی آن ها اعالم می شود، اقدام و 
از واریز فطریه یا کفاره روزه خود به حساب های 

نامعتبر و شخصی افراد خودداری کنند.
دارند  قصد  که  شهروندانی  افزود:  نژاد  یادگار 

متولی  معتبر  به سازمان های  را  کمک های خود 
دریافت وجوه از طریق درگاه های اینترنتی مانند 
تلفن بانک، اینترنت بانک و سایت پرداخت کنند، 
جعلی  سایت های  دام  در  تا  باشند  داشته  دقت 

موسوم به فیشینگ گرفتار نشوند.
او بیان کرد: کاربران در صورت مواجه با موارد این 
چنینی آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس 
فوریت های  مرکز  بخش   Cyberpolice.ir
با  مردمی  گزارشات  ثبت  لینک  سایبری، 
کارشناسان این پلیس موضوع را در میان بگذارند.

رییس بیمارستان سیدالشهداء )ع( با اشاره به افتتاح 
ضرورت  بر  درمانی  واحد  این  در  دیابت  کلینیک 
از جمله  غیرواگیر  بیماری های  افزایش  از  پیشگیری 
دیابت تاکید و بیان کرد: با راه اندازی کلینیک دیابت 
در بیمارستان پلیس، ارائه خدمات مراقبتی، پرستاری 

و آموزشی به بیماران دیابتی به صورت متمرکز ادامه 
پیدا خواهد کرد.

ارائه  افزود:  خصوص  این  در  مرادیانی  سیاوش  دکتر 
ارائه رژیم غذایی  خدمات تشخیص و کنترل دیابت، 
برای کنترل قند خون، معاینات دوره ای کلیه، چشم و 

قلب از جمله خدماتی است که در این کلینیک ارائه 
می شود.

او ادامه داد: در این مرکز عالوه بر پیگیری روند درمان 
بیماران دیابتی، راه های کاهش عوارض بیماری دیابت 

به مبتالیان  این بیماری آموزش داده می شود.

 در حال حاضر کلینیک دیابت بیمارستان سیدالشهداء 
اعصاب،  داخلی،  عروق،  و  قلب  متخصصان  همراه  به 
چشم پزشکی، غدد، کارشناس تغذیه و روانشناس سه 
ارائه  به  تا ۱۷  از ساعت ۱۵  شنبه هر هفته، عصر ها 

خدمات و ویزیت تخصصی می پردازند.

کالهبرداری سایبری با ترفند کمک به نیازمندان

افتتاح کلینیک دیابت بیمارستان سیدالشهداء کرمان
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عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران به مبحث "حکمرانی فضای 
مجازی در عصر پساکرونا" پرداخت.

دکتر سید علیرضا طباطبایی پور در ابتدای نشست علمی مبحث " حکمرانی 
فضای مجازی در عصر پساکرونا" به عنوان یکی از سلسله نشست های "کرونا 
و زندگی مؤمنانه" که  به همت دانشگاه پردیس فارابی و جهاد دانشگاهی 
اهمیت  مجازی  فضای  بحث  کرونا  پاندومی  دلیل  به  گفت:  برگزار شد،  قم 
مضاعفی پیداکرده و زندگی  مردم از عرصه فیزیکی به عرصه مجازی تغییر 
کرده است و قدم گذاشتن به مباحث فضای مجازی بدون اینکه با موضوع 
هرچند  است،  بحث  در  خامی  باشیم  آشنا  عمیق  به صورت  مجازی  فضای 
اقتضای زمانی به گونه ای است که نمی توان خیلی عمیق به مفاهیم فضای 

مجازی ورود کرد.
افزود: فضای  ادامه داد: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران  وی 
سایبری فضایی است که در آن واژه ها، پیوندها، داده  ها، ثروت و قدرت از راه 
ارتباط به وسیله رایانه ها پدیدار می شود؛ این فضا ارتباط داخلی کالن بشر و 
نیز اشیا را با توجه به ظهور پدیده اینترنت اشیا از طریق رایانه ها و ارتباط راه 

دور بدون نگرش به جغرافیای فیزیکی بر عهده دارد.
اینترنت  به  تعبیر  را  مجازی  فضای  عمومی  کرد:عرف  اظهار  طباطبایی 
مفهوم  یک  مجازی  فضای  چراکه  نیست  درستی  تلقی  این  ولی  می کند 
انتزاعی و اعتباری است و معادل اینترنت نیست، اینترنت در وضعیت موجود 
می توانیم بگوییم ستون فقرات فضای مجازی و بستر جریانی فضای مجازی 

است.
با  ابتدا  گذاشتند  وجود  عرصه  به  پای  کامپیوترها  وقتی  کرد:  عنوان  وی 
سیستم سرور مرکزی و سیم کشی مواجه بودیم که هسته اصلی یکجا بود؛ به 
وجود آمدن اینترنت به دوران جنگ سرد و خوف ایاالت متحده از حمله اتمی 
به سیستم سرور مرکزی برمی گردد و سازمان امنیت ملی آمریکا طرحی را 
اگر یک  تقسیم شد که  و  نداشت  پیش بینی کردند که یک هسته مرکزی 
ادامه  کارشان  به  بتوانند  مرکزها  دیگر  گرفت  قرار  اتمی  نقطه هدف حمله 

دهند.
انسان  عرصه  کرد:  بیان  تهران  اسالمی  آزاد  دانشگاه  هیات علمی  عضو 
اجتماعی  شبکه های  دوطرفه،  تبادل  و  سرویس  دو،  وب  محتوا،  انسان،  به 
هوشمند و امروزه اینترنت اشیا نمودار سیر پدید آمدن فناوری ها و سرویس ها 

در فضای مجازی است.
طباطبایی با اشاره به اینکه کاربران اینترنت 5 و 4 دهم میلیارد در سال 
۲۰۲۰ هستند و نسبت به سال ۲۰۱4 تا ۲۰۲۰ ضریب نفوذ اینترنت به 54 
و 6 دهم رسیده است که این آمارها حاکی از نفوذ اینترنت و دو جهانی شدن 
و  نکردیم  ترجمه  درست  را  مجازی  فضای  کرد:  ابراز  است،  زندگی  فضای 
برخی فکر می کنند این فضا در برابر فضای حقیقی و معنای فلسفی آن قرار 

دارد؛ در واقع فضای مجازی یک فضای حقیقی حکمرانی است.
وی یادآور کرد: واقعی بودن و حقیقی بودن، جهانی بودن و گسترده بودن، 
سیال  بودن،  جهان شمول  و  فرامکانی  زمان،  پویایی  و  همیشگی  دسترسی 
بودن و تشدید بودن واقعیت، دیجیتال بودن و حافظه درازمدت، غیر مرکزی 
بودن، پیوستگی و یکپارچگی، آزادی اطالعات و ارتباطات و گمنامی هویت 

و فردگرایی از جمله ویژگی های فضای مجازی است.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران گفت: مهم ترین اتفاق فضای 
مجازی تبدیل شدن دنیای آنالوگ به دنیای دیجیتال است، تمام موجودیت 
فضای مجازی با اعداد و ارقام است و از آثارش این است که مفهوم زمان و 
مکان در فضای فیزیکی و بیرونی با فضای مجازی متفاوت شده است؛ سرعت 

جابجایی با نور انجام می شود و شما با یک کلیک ایران و کلیک دوم در اروپا 
و با کلیک دیگر به نقطه دیگری می روید.

از  بخشی  واقع  در  ارتباطی  و  رسانه ای  سیاست  کرد:  عنوان  طباطبایی 
سیاست عمومی محسوب می شود و نوع برخورد دولت ها با فضای مجازی در 
ساختار و محتوا نوسان دارد که این نوسان و نحوه مواجهه با فضای مجازی 

در حکومت سکوالر و یا حکومت دینی قابل بررسی و مشاهده است.
وی تأکید کرد: طبق اصول متعدد قانون اساسی ایران ازجمله اصل دوم، 
اگر  دارد؛  مکتبی  درون مایه  ما  نظام  اساسی  قانون  مقدمه  و  پنجم  چهارم، 
فضای  نوظهور  پدیده  با  را  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  مواجه  بخواهیم 

مجازی تبیین کنیم باید به درون مایه مکتبی نظام توجه داشته باشیم.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران در بخش دیگری از سخنانش، 
اهلیت  برتر و مستقل و  اعمال قدرت فرماندهی  به معنای  گفت: حکمرانی 
چهره  حاکمیت  واقع  در  و  می شود  تعریف  کشورها  دولت  سایر  با  برقراری 

برونی و درونی دارد.
به  نسبت  که  است  قدرتی  حاکمیت  درونی  چهره  کرد:  یادآور  طباطبایی 
برتر  گروه ها  سایر  و  احزاب  سرزمینی،  تقسیمات  گروه  ها  افراد،  آن  اعضای 
است یعنی در درون آن کشور نسبت به تمام اعضای جامعه قدرت برتری را 

دارد و بر آن ها چیره است.
متمایز  شخصیت  مشخص کننده  حاکمیت  بیرونی  چهره  داد:  ادامه  وی 
حقوقی و سیاسی دولت و کشور است و استقالل و خود ساالری آن دولت در 

برابر دولت های دیگر است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: فضای مجازی امتداد فضای زندگی انسان 
در بستر دیجیتال است و امروزه پذیرفته شده حق حاکمیت فقط در قلمرو 
سرزمینی، هوایی و دریایی نیست؛ البته فضای مجازی تخصیص یافته برای 

هر کشوری هم تفسیر شدنی است.
فضای  حکمرانی  داد:  ادامه  تهران  اسالمی  آزاد  دانشگاه  هیات علمی  عضو 
مجازی در دو اجالسیه جهانی جامعه اطالعاتی ژنو در سال ۲۰۰۳ و اجالس 
جهانی جامعه اطالعاتی تونس در سال ۲۰۰5 مطرح شد و رسماً این بحث 
اینترنت  ادبیات حقوقی و سیاسی شد؛ کشورهای دیگر اصرار داشتند  وارد 
میراث جهانی است و نباید در دست یک کشور یعنی ایاالت متحده باشد و 
خود ایاالت متحده اصرار بر حفظ نقش تاریخی خودش در مدیریت اینترنت 
دارد که به نتیجه نرسید و کماکان نقش اصلی و بنیادین را ایاالت متحده در 

این زمینه دارد.
وی حکمرانی ساختاری و محتوایی را دو شکل حکمرانی در فضای مجازی 
معرفی کرد و گفت: رویکرد فنی می گوید حکمرانی اینترنت فنی است و باید 
به مهندسان و برنامه ریزان واگذار شود و در رویکرد کل گرایانه پیامدهای 

اجتماعی، سیاسی، حقوقی و  اقتصادِی تصمیم های فنی موردنظر است.
الیه ای  کاربری  الیه  گفت:  مجازی  فضای  الیه های  به  اشاره  با  طباطبایی 
پوسته ظاهری  و  رویین  که الیه  مواجه هستند  آن  با  مردم  که همه  است 
است؛ الیه بعدی الیه مهندسی است که اپلیکیشن ها طراحی شده و سپس 

الیه خط مشی و سیاست گذاری است که بر عهده دولت ها است.
ستاد  اینترنت،  جامعه  و  معماری  هیات  داد:  ادامه  دانشگاه  استاد  این 
مهندسی اینترنت، ستاد پژوهشی اینترنت، شرکت آیکان از جمله نهادهای 

ساختاری حکمرانی بر فضای مجازی در ایاالت متحده هستند.
وی یادآور کرد: شرکت آیکان ظاهراً یک موسسه و شرکت غیردولتی است 
اما طبق یک توافق نامه  با وزارت بازرگانی از سیاست های ایالت متحده تبعیت 
می کند؛ آیکان نشانه ها را به کشورها می دهد مانند پسوند IR که به ایران 
داده شده و اگر آیکان اراده کند پسوند ایران را حذف کند کاًل ایران از فضای 

مجازی معدوم می شود و دیگر هیچ دسترسی برای هیچ کاربری به فضای 
مجازی در ایران ممکن نخواهد بود.

حکمرانی  کرد:  عنوان  تهران  اسالمی  آزاد  دانشگاه  هیات علمی  عضو   
محتوایی فضای مجازی جعل اصطالح نیست بنده به صورت مستند از اسناد 
یونسکو استخراج کردم که در آن آمده حکمرانی اینترنت تنها موضع فنی 
و ساختاری نیست بلکه مسائل اخالقی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را هم 

در برمی گیرد.
مجازی  فضای  محتوایی  حکمرانی  مورد  در  اینکه  به  اشاره  با  طباطبایی 
باید با فلسفه فناوری این فضا آشنا شویم، اضافه کرد: جامعه شناسان بر این 
باورند که ابزارها بر پایه  شالوده های فلسفی خودشان شکل می گیرند و این 
نظام های باور و اندیشه ما هستند که عمل و رفتارهای ما را شکل می دهند و 

این رفتارهای ما پردازه ای از دیدگاه ها و مبانی نظری است.
مانند  بشر  ساخته  به عنوان  فناوری  کرد:  تصریح  دانشگاه  استاد  این 
گدازه های سرد برجای مانده پس از فعالیت آتش فشان است که آثار ملموس 
را  فرهنگی  پیش فرض های  و  ارزش های  هنجارها،  در  شده  متجلی  رفتار 
و  ظاهری  رویه  مجازی  فضای  جمله  از  بشری  مصنوعات  می کند؛  نمایان 

نمایان فرهنگ هستند که بر پایه ارزش ها و هنجارهای رفتاری بناشده اند.
اساس  بر  و  فلسفی  خاستگاه  دارای  سایبری  فضای  کرد:  یادآور  وی 
شالوده های تئوریک غرب و فلسفه حاکم بر تمدن غرب است؛ تمدن غرب 
تعارض  در  آخرت  اصالت  و  اسالمی  بن مایه  با  که  است  اومانیستی  تفکر 

بنیادین است.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران با اشاره به گمنامی هویت در 
فضای مجازی، اظهار کرد: هرکسی با هر هویتی می تواند وارد فضای مجازی 
داشته  وجود  امکان  این  بسازد؛  برای خودش  مختلف  هویت  و صدها  شود 
که مهندسی به شکلی باشد که افراد برای ورود احراز هویت شوند اما چون 
لیبرالیسم دنبال آزادی است و فضای مجازی اینترنت محور آرمان شهر آن ها 

است، چنین کاری نکرده اند.
طباطبایی معتقد است که بیش از ۹۰ درصد ناهنجاری ها در فضای مجازی 

به دلیل همین عنصر ناشناختگی است.
وی یادآور کرد: هایدگر می گوید: انسان کانون ارزش هاست، جوهر اومانیسم 
انسان را رها از روح ملکوتی اش یک حیوان هوشمند می پندارد که توانایی 

چیرگی بر جهان مادی را دارد.
فضای  فناوری  کرد:  اضافه  تهران  اسالمی  آزاد  دانشگاه  هیات علمی  عضو 
مجازی مانند سایر فناوری ها یک وجود سراسر فرهنگی دارد و این فرهنگ 
را  آسمان  و  زمین  رشته  که  است  سکوالریسم  و  اومانیسم  فرهنگ  همان 

ازهم گسسته می داند و انسان را پیغمبر روزگار مدرن می داند.
پدید  نروم  ناهنجاری  دنبال  من  تا  فیزیکی  فضای  در  گفت:  طباطبایی 
نمی آید و درواقع ارادی است، اما در فضای مجازی این آسیب ناخواسته است 
به عنوان مثال فردی در حال تحقیق علمی است که تصاویری برای او نشان 

داده می شود و او را با یک کلیک به ورطه های ناسالم می برد.
وی تصریح کرد: در قطعنامه پایانی گردهمایی جهانی حمایت از کودکان در 
برابر سو استفاده های جنسی در سال ۱۹۹۹ آمده که هر چه اینترنت بیشتر 
گسترش یابد کودکان بیشتر در معرض محتویات خطرناک آن قرار می گیرند.

نمی خواهیم  ما  یادآورشد:  تهران  اسالمی  آزاد  دانشگاه  هیات علمی  عضو 
فضای مجازی را رد کنیم بلکه فضای مجازی موجود اینترنت محور که متأثر 
از مبانی اندیشه ای پدیدآورندگانش است نقد می کنیم که منجر به چیرگی 

ارزش های اومانیستی در محتوای این فضا شده است.

چالش کرونا و زندگی مومنانه؛
عنصر ناشناختگی مهمترین بستر ناهنجاری  در فضای مجازی است

گفتگو با »دکتر سمیرا عسگری« به بهانه انتشار مقاله ای درباره یک تحقیق مهم در دانشگاه هاروارد آمریکا با همکاری این بانوی کرمانی:

کشفیات جدید درباره عوامل کوتاهی قد

شاید به خاطر داشته باشید که در بهمن ماه سال ۱۳۹5 مطلبی با 
از ترامپ شکایت کرد« در روزنامه کرمان  عنوان »دانشمند کرمانی 
امروز منتشر شد. سمیرا عسگری دانشمند کرمانی که برای همکاری 
با یک دانشگاه معتبر آمریکایی به این خاک وارد شده بود، به واسطه 
رییس  از  و  شد  گرفتار  فرودگاه  در  ترامپ  دونالد  نابخردانه  قانون 
جمهوری ایاالت متحده آمریکا شکایت کرد. نتیجه این شد که سمیرا 
عسگری اولین ایرانی بود که در آن ایام سخت وارد خاک آن کشور 
شد و با همراهی بسیاری از شخصیت های سیاسی و علمی آمریکا 
به دانشگاه مربوطه رسید. در آن زمان تنها نوشتیم که خانم عسگری 
اما  است،  دعوت شده  کشور  این  به  مهم  تحقیقات  یک سری  برای 
امروز به واسطه مقاله ای که در مجله علمی و معتبر »نیچر« منتشر 
شده است متوجه شدیم که این تحقیقات به نتیجه نهایی رسیده و 

چکیده ای از این تحقیق مهم را در ادامه مشاهده خواهید کرد.
یک  که  است  قرار  این  از  هاروارد  پزشکی  دانشکده  جدید  تحقیق 
جهش ژنتیکی که  بزرگترین تاثیر شناخته شده تا امروز برروی قد 
یافته ها  که در ۱۳ ماه مه  این  اند.  را دارد، شناسایی کرده  انسان 
در مجله علمی معتبر نیچر منتشر شد، مبتنی بر آنالیز دی ان ای 
مردم  باشد.  می  »پرو«  کشور  اهالی  از  نفر   4۰۰۰ حدود   )DNA(
اهل پرو از جمله کوتاه قد ترین ملیت های دنیا هستند.  کشور پرو،  

حاصل  کشور  این  مردم  ژنتیک  و  است  باال  قومی  تنوع  با  کشوری 
ترکیب ژنوم )مجموعه ژن های یک انسان( ساکنان بومی پرو با ژنوم 
افراد غیر بومی  )اروپایی ها، افریقایی ها، و اسیایی هایی( است که 
از بعد از کشف قاره آمریکا و استعمار پرو در قرن ۱6 به این کشور 

وارد شده اند.
و  است  بوده  ناشناخته  کنون  تا  که  ژنتیکی  جهش  یک  تیم  این 
منحصراً در افرادی که نیاکان آنها از بومیان آمریکا هستند یافت می 
شود در ژنی به نام فیبریلین۱- شناسایی کرده اند. هر نسخه از این 
جهش ژنتیکی به طور متوسط باعث ۲.۲ سانتی متر کاهش در قد می 
شود. افرادی که دو نسخه از این جهش ژنتیکی را دارند )یک نسخه از 
هر والد( ، به طور متوسط  4.4 سانتی متر از نظر قد کوتاهتر از افرادی 
که هیچ نسخه ای از این جهش را ندارند هستند. این مطالعه اولین 
مطالعه ژنتیکی  قد در پرو و بزرگترین مطالعه ژنتیکی که تاکنون در 

پرو انجام شده است می باشد. 
مطالعات قبلی  در زمینه ژنتیک قد عمدتا در افرادی با اجداد اروپایی 
انجام شده است و مجموعا حدود 4۰۰۰ جهش ژنتیکی  که بر روی قد 
انسان تاثیر دارند در میان اروپاییان تاکنون شناسایی شده، اما عمدهٔ 
این جهش ها تاثیری کمتر از ۱ میلی متر روی قد دارند. جهش های 
با تاثیری به بزرگی ۲ سانتی متر یا بیشتر روی قد فراوانی  ژنتیکی  
بسیار کمی در جمعیت دارند و مواردی که قبال گزارش شده اند باعث 
بیماریهای ژنتیکی  می شوند و جهشی که محققان هاروارد کشف کرده 

ا ند در پنج درصد افراد سالم در پرو یافت می شود.
با خانم  است  منتشر شده  تحقیق  این  درباره  که  مقاله ای  بهانه  به 
عسگری تماس گرفتیم تا برخی اطالعات را از زبان این بانوی کرمانی 
بشنویم. سمیرا عسگری عضو تیم تحقیقاتی هارواد و نویسنده اول این 
مقاله که بررسی داده های ژنتیکی این تحقیق را انجام داده است در 

ما چندین الیه  یافته های  اهمیت  ما گفت:  به  این کار  اهمیت  مورد 
دارد؛ نخست اهمیت کشف یک جهش جدید با اثر بسیار باال روی قد 
انسان است، ژنتیک قد برای بیش از صد سال مورد مطالعه بوده است 
چون اندازه گیری آن راحت است و به همین دلیل به عنوان یک مدل 
تعداد بسیار زیادی  در مطالعات ژنتیکی صفات پیچیده )صفاتی که 
جهش روی آنها تاثیر دارند( استفاده می شود. در نتیجه یافته های ما 
نه تنها برای فهم ژنتیک قد بلکه برای فهم بهتر صفات پیچیده دیگر 
مثل دیابت هم اهمیت دارد. جز این ژنی  که ما این جهش را در آن 
پیدا کرده ایم، نکته ای که از نظر پزشکی ژن مهم است زیرا جهش 
ژنتیکی  های  بیماری  بروز  باعث  معموال  مورد  این  در  ژنتیکی  های 
ماهیچیه ای و استخوانی می شوند. از جمله معروفترین بیماری های 
مربوط به این ژن سندرم مارفان است. در کمال تعجب، افرادی که 
سندرم مارفان دارند قدشان به صورت غیر عادی بلند می شود. جهشی 
که ما یافته ایم باعث بیماری خاصی  نمی شود و تنها باعث کاهش قد 
می شود. یافته های ما نشان می دهد که جهش های ژنتیکی متفاوت 
در یک ژن می تواند اثرات متفاوت و حتی متضاد داشته باشند، این 
بسیار  ژنتیکی  بیماریهای  و  انسان  ژنوم  از  ما  بهتر  فهم  برای  نکته 
مهم است. سومین اهمیت کار ما در این است که یافته های ما به 
انسان  از ژنوم  به درک کامل  راه دستیابی  تنها  وضوح نشان میدهد 
نتایج تحقیقات  از  انسان ها می توانند  از این که همه ی  و اطمینان 
ژنتیک استفاده کنند مطالعه جمعیت های مختلف در جهان است، 
اگر ما جمعیت های مختلف را مطالعه نکنیم اطالعات مهم بسیاری 

را از دست خواهیم داد.
روزنامه کرمان امروز برای این دانشمند کرمانی آرزوی موفقیت دارد 
و امیدواریم که روزی بتوانیم در داخل کشور از علم این بانوی عالم 

بهره مند شویم.
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