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گزارش »کرمان امروز« از بی توجهی مردم به قرنطینه
کرونا  گهانی آمار مبتالیان به  که موجب رشد نا کرمان  و عبور و مرور در شهر 
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متن کامل درصفحه هشتم

کرمان در این روزها میزبان تردد خودروهای زیادی  خیابان های 
است و حضور شهروندان در سطح شهر قابل مقایسه با هفته های 
گزارش های روزانه مسئوالن  که  قبل نیست. این در حالی است 
بهداشت و درمان استان کرمان از وضعیت ابتال و مرگ و میر ناشی 
کرونا نشان می دهد نه تنها این روند به ثبات نرسیده  بلکه  از 
کرونا در استان  گرفته و آمار مبتالیان  به  حالت صعودی به خود 
که تعطیالت عید فطر را در  گهانی داشته است از آنجایی  رشد نا
پیش روی داریم چنانچه قوانینی سخت گیرانه وضع نشود روزهای 
تلخ اسفند و فروردین ماه تکرار خواهد شد و کرمان وارد دوره ای 

می شود که شاید منجر به یک فاجعه انسانی شود و...

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد نسبت 
به خرید پمپ های آبرسانی و آتش نشانی جهت 
 3 کیلومتر  بردسیر-  در  واقع   3 شماره  مزرعه 
منطقه بهرامجرد به نگار را براساس نقشه طراحی 

شده اقدام نماید.
آید حداکثر  می  عمل  به  دعوت  عالقمندان  از 
3 روز پس از  تاریخ چاپ آگهی جهت دریافت 
اسناد مناقصه به امور اداری شرکت سیمرغ واقع 
در خیابان امام خمینی - نبش کوچه 27 مراجعه 

فرمایند.
شرکت سیمرغ واحد کرمان

آگهی مناقصه 

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

تقدیر و تشکر

بدین وســیله مراتب تقدیر و تشــکر خود را از تمامي پرســنل 
 NICU 2 و بخش  NICU 1 و کادر پزشــکي بخــش
بیمارستان افضلي پور  اعالم میداریم كه با شرایط سخت این 
روزها با نهایت دلسوزي تمامي تالش خود را در زندگي بخشیدن 
دوباره به نــوزادان و برگرداندن امید به خانواده ها به كار میگیرند 

قدردان زحمات شما هستیم 
خانواده منصوري فر
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اخبار استان

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

خبر
مدیرکل محیط زیست استان کرمان:

کرمان غبارخیزترین استان

 کشور است 

مدیرکل محیط زیست استان کرمان گفت: بر اساس بررسی طرح های سال 
گذشته کرمان غبارخیزترین استان کشور به شمار می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، مرجان شاکری در اولین جلسه کارگروه گرد و غبار 
در سالن پیامبر اعظم استانداری کرمان اظهار کرد: اعتبارات سال گذشته به 

طور کامل جذب شده است.
کرمان  گذشته  سال  طرح های  بررسی  اساس  بر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
با  اجرایی  سازمان های  افزود:  می آید،  شمار  به  کشور  استان  غبارخیزترین 
توجه به مشکالت اعتباری هر چه سریع تر طرح های خود را برای پی گیری 

جذب اعتبار اعالم کنند.
مدیر کل محیط زیست استان کرمان با اشاره به خرید دو دستگاه خودروی 
آتش نشانی اظهار کرد: همچنین پیگیر اخذ مجوز خرید دو هلی کوپتر توسط 
برای پارک خبر و دستگاه های پایش  از شرکت های هواپیمایی استان  یکی 

گرد و غبار برای ایستگاه های رفسنجان و انار و سیرجان هستیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان هم در این جلسه با تاکید بر 
لزوم حفظ مراتع استان کرمان اظهار کرد: بارش های خوب امسال منجر به 
آتش  مساله خطر  این  که  است  مراتع شده  در  گیاهان  از حد  بیش  رویش 
سوزی را افزایش می دهد. سید مصطفی آیت الهی موسوی تاکید کرد: منابع 
اقدامات  تخصصی  تیم های  آموزش  و  مردمی  گروه های  از  دعوت  با  طبیعی 
الزم در این خصوص را انجام دهد. وی همچنین با تاکید بر لزوم الیه روبی 
رودخانه ها، گفت: آب منطقه ای در کنار مطالعات تخصصی هر چه سریع تر 

اقدامات اجرایی در این زمینه را آغاز کند.

تایید  ابتالی معلمان و پرسنل یکی از 

دبستان های شهر کرمان به کرونا 

ابتالی  سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره  صحت و سقم ماجرای 
بازگشایی  از  پیش  که  کرمان  شهر  دبستان های  از  یکی  پرسنل  و  معلمان 
مدارس، در محل مدرسه حضور یافته و مبتال شده اند گفت: متاسفانه این اتفاق 
افتاده و صرف مدرسه بودن مطرح نیست. مدارس به صورت آنالین و مجازی 
آموزش می دهند ولی معلمان و کادر اداری مدارس بعد از تعطیالت نوروز روزانه 
البته با حفظ نکات بهداشتی در مدرسه حضور داشتند. این  یکی، دو ساعت 
اتفاق در پی بی مباالتی در آن مدرسه اتفاق افتاده و شرایط بهداشتی را کامل 

رعایت نکردند.
»مهدی شفیعی«  در نشست خبری با محوریت کروناویروس گفت: در گام دوم 
مدیریت کرونا، پروتکل های بهداشتی با هدف بازگشت تدریجی جامعه به روال 
عادی و براساس اینکه خطر انتقال در کدام یک از مشاغل باالتر است، تعریف 
باال، متوسط و پایین تقسیم بندی  با خطر  می شوند لذا مشاغل به گروه های 

شده و بعد به صورت پلکانی بازگشایی می شوند.  
مشاعل  نخست،  مرحله  در  داد:  ادامه  صنوف  بازگشایی های  به  اشاره  با  وی 
سپس  شدند،  بازگشایی  بهداشتی  پروتکل ها  رعایت  حفظ  شرط  با  کم خطر 
مشاغل با خطر متوسط و بعد هم مشاغل پرخطر و اماکن تجمعی مثل تاالرها 
از  اعم  ولی در همه ی شهرها  بازگشایی شوند  این گروه هم  است  که ممکن 
سفید و زرد و قرمز، پروتکل های الحاقی باید اجرا شود و صاحب صنف، موظف 

به رعایت آن است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی 
توسط صاحبان اصناف تاکید کرد و افزود: ناظران بهداشتی و بازرسان استانداری 
و سازمان صنعت، معدن و تجارت، اصناف و تعزیرات باید دست به دست هم 
شدید  برخورد  خاطیان  با  و  شوند  اجرا  احسنت  نحو  به  پروتکل ها  تا  بدهند 
آنها هم طوالنی مدت  تعطیلی  آنکه  تعطیل شوند ضمن  صورت گیرد و حتی 
باشد و جریمه های سنگین نیز برای آن لحاظ و حتی موضوع آن رسانه ای هم 

شود؛ این موضوع، شامل ادارات نیز می شود.
وی با ابراز تاسف از اینکه  پروتکل ها کمرنگ اجرا می شوند، تصریح کرد: در 
جلسه ی ستاد مقابله با کروناویروس استان این موضوع را مطرح کردم و از این 
بازگشایی  موضوع نگران هستیم. وزارت بهداشت هم همواره هشدار داده که 
و سفید اعالم کردن به معنی این نیست که اپیدمی به پایان رسیده است. اگر 
پروتکل ها با جدیت رعایت نشود احتمال بازگشت موج های بعدی اپیدمی وجود 

دارد.
شفیعی در مورد آمار کلی پرسنل مبتال به کرونا در استان نیز گفت: درست 
به واسطه ی  و  بیمارستان  در  آنان  از  ولی خیلی  پرسنل درگیر می شوند  است 
شغل شان نبوده که مبتال شده اند بلکه ممکن است در محیط بیرون از محل 
از طرفی،  این موارد کار سختی است،  باشند و چون تفکیک  آلوده شده  کار 
ارائه ی این آمار، بار حقوقی هم دارد بنابراین سعی کردیم وسواس بیش تری 
برای ارائه ی آمار در این گروه داشته باشیم و تنها روزهایی که مطمئن هستیم 

فرد در محل کار مبتال شده آن را اعالم می کنیم.
وی افزود: در زیرمجموعه ی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، تعداد پرسنل درمانی 
مبتال به کووید ۱۹ کمتر از  ۵۰ نفر است و خوشبختانه، مورد فوت و بیمار 
شدید در میان این قشر نداشتیم و اکثر موارد سرپایی درمان شدند و بهبود 

یافتند و زیر پنج نفر هم بودند که یکی، دو روز در بیمارستان بستری شدند.
شفیعی خطاب به مردم گفت: باید بدانید که افراد بدون عالمت وجود دارند 
نگیرد،  بهداشتی صورت  نکات  اگر رعایت  و  تردد هستند  و همه جا در حال 

دیگران هم می توانند مبتال شوند.
وی در خصوص کمبود کیت های تشخیصی کروناعنوان کرد: ما در مراکز کیت 
بلکه محیط حمل نمونه و  نداریم که بگوییم کیت کم شده  تشخیصی کرونا 
اینکه منابع  به دلیل  برای نمونه گیری در اختیار مراکز قرار می دهیم.  سوآپ 
هم  بعد  و  داده  انجام  را  توزیع  روزانه  که  موظفند  تیمی  کنیم،  مدیریت  را 
فراخوان  روزانه  که  افرادی  براساس  ما  می دهند.  انجام  را  نمونه   جمع آوری 
می دهیم و درصدی که احتمال می دهیم مراجعه ی حضوری دارند این امکانات 
را توزیع می کنیم. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: تیم ۱۶ 
نفره ای در شهرستان کرمان موارد تماس با بیماران مثبت را پیگیری می کنند. 
اگر فردی فراخوان می شود گاهی تمام خانواده را با خود می برد، که نیاز نیست. 
اگر فرد مثبت شد اطرافیان او به هر تعداد که باشند فراخوان می شوند. اگر از 
اطرافیان کسی مثبت شد مجدد دیگر کسانی که با او در تماس بوده اند فراخوان 

می شوند. جای نگرانی نیست.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: بحث پیشگیری 
فرا قوه ای و حتی فرا حاکمیتی است و همه نهادهای عمومی 
و حاکمیتی باید در امر پیشگیری از وقوع جرم در سیاست 
اهداف پیشگیرانه همراهی و  برنامه ریزی و تعقیب  گذاری، 

همدلی الزم را داشته باشند.
جرم  وقوع  از  پیشگیری  شورای  جلسه  در  موحد«  »یداهلل 
و  اجتماعی  شورای  کرد:  اظهار  کرمان  استان  دادگستری 
های  سال  در  استان  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
گذشته در سطح ملی خوش درخشیده و امیدواریم این روند 

ادامه یافته و این جایگاه ارتقاء یابد.
با جامعه  پدیده مجرمانه همزاد  و  افزود: جرم  ادامه  در  وی 
بشری است و به دلیل اینکه جرم، امنیت جامعه را به مخاطره 
می اندازد، جوامع بشری همواره تالش کردند به جرم واکنش 

داشته و با کاهش نرخ جرم امنیت جامعه ارتقاء پیدا کند.
ذهن  سنتی  طور  به  اخیر  های  دهه  تا  کرد:  تصریح  موحد 
اما  بود  کیفری  ابزارهای  به  معطوف  جرم  با  مقابله  در  بشر 
این  به  را  نظران  و جرم شناسی صاحب  اجتماعی  مطالعات 
نتیجه رسانده که ساز و کارهای کیفری توانائی کافی و الزم 
را در مقابله با جرم ندارند و بعضا خودشان بستر تولید جرم 

می شوند.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: باید به سمت 
پیشگیری از وقوع جرم برویم تا فرصت ارتکاب جرم از بین 

برود کما اینکه همه قائل به مقدم بودن پیشگیری بر درمان 
هستند.

وی افزود: بحث پیشگیری فرا قوه ای و حتی فرا حاکمیتی 
است و همه نهادهای عمومی و حاکمیتی باید در امر پیشگیری 
از وقوع جرم در سیاست گذاری، برنامه ریزی و تعقیب اهداف 

پیشگیرانه همراهی و همدلی الزم را داشته باشند.
موحد اظهار کرد: باید به نهادهای مدنی متوسل شده و یک 
جنبش در این نهادها در راستای پیشگیری شکل بگیرد تا به 

اهدافمان دست یابیم.
وی با اشاره به اینکه در دنیا و در کشور ما اولویت با پیشگیری 
از وقوع جرم است تا ابزار کیفری، گفت: ۱۸ میلیون تومان در 
هر سال برای نگهداری یک نفر در زندان هزینه می شود که 
نگهداری افراد در زندان عالوه بر هزینه بیت المال، خسارت 

های دیگری دارد که که قابل شمارش نیست.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: قوه قضائیه در 
سال های اخیر گام های خوبی در راستای پیشگیری از وقوع 
قانون  مدنی  نهادهای  تحقق مشارکت  برای  و  برداشته  جرم 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  در  جرم  وقوع  از  پیشگیری 

مصوب شده است.
وی افزود: در زمینه جلب مشارکت عمومی و نهادهای عمومی 
و حاکمیتی برای پیشگیری از وقوع جرم اخیرا سامانه سجام 
)سامانه جامع ارتباط مردمی( راه اندازی شده که براین اساس 

و  است  از جرم  پیشگیری  بان  دیده  ایرانی یک  هر شهروند 
تاکنون بیش از ۶۰۰۰ نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند.

نیز  کرمان  استان  در  مصلحین  طرح  در  کرد:  اظهار  موحد 
از  پیشگیری  و  و سازش  با هدف صلح  نفر  به ۵۰۰۰  قریب 

اختالفات آموزش دیده اند.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اجرای طرح 
»نماد« با همکاری آموزش و پرورش در زمینه کاهش آسیب 
درباره  قضائیه  قوه  رییس  اخیرا  کرد:  بیان  اجتماعی  های 
تعامل نهادهای مردمی و عمومی با قوه قضائیه دستورالعملی 

ابالغ کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: پیشگیری از 
را می  این  ما  از  و خداوند  انسان هاست  ما  ذاتی  وقوع جرم رسالت 
خواهد و هرچه در این راستا تالش کنیم، به رسالت اصلی خود پایبند 

هستیم زیرا رسالت اصلی ما دفع جرم است.
جلسه  در  سلیمانی«  علیدادی  المسلمین»حسن  و  االسالم  حجت 
شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان اظهار کرد: 
پیشگیری از وقوع جرم موضوعی مهم، اساسی و سرنوشت ساز است 

و نیاز به برنامه ریزی جدی دارد.
وی با بیان ضرورت پیشگیری افزود: بحث پیشگیری و جلوگیری از 
انحراف در حوزه های مختلف در کتاب تکوین آمده و ماموریت  هر 

انبیای الهی، جلوگیری از همین ناهنجاری هاست.
علیدادی سلیمانی با اشاره به اینکه ریشه همه جرائم در نادانی است، 
تصریح کرد: هر چه دچار جهل و هوا و هوس بشویم که هوس های 
نابه جا ریشه طغیان گری است، ما را از کتاب اصلی تکوین و تشریع 

فاصله می دهد.
است که  این  پیشگیری  اینکه رسالت  به  اشاره  با  امام جمعه کرمان 
رسالت  جرم  وقوع  از  پیشگیری  کرد:  بیان  نکند،  پیدا  تحقق  جرمی 

ذاتی ما انسان هاست و خداوند از ما این را می خواهد و هرچه در 
زیرا  هستیم  پایبند  خود  اصلی  رسالت  به  کنیم،  تالش  راستا  این 

رسالت اصلی ما دفع جرم است.
وی اظهار کرد: رسالت ثانوی ما رفع جرم)برخورد با جرمی که اتفاق 
بوده  رسالت  این  به  مومن  مدیران  همه  امیدواریم  و  است  افتاده( 
این  و  نیفتد  اتفاق  جرمی  که  باشند  مراقب  خود  کاری  حوزه  در  و 
میانی  و  ارشد  مدیران  محدوده  در  فقط  که  شود  می  عملی  زمانی 
خالصه نشود و به همه کارکنان سرایت کرده و یک فرهنگ عمومی 

و گفتمان غالب بشود.
علیدادی سلیمانی گفت: مردم نیز به این توجه داشته باشند که باید 
زمانی محقق می شود که  این  و  باشیم  از جرم داشته  جامعه عاری 
دیگران  به حقوق  و  کرده  انسانی خود حرکت  محدوده  در  هر کس 
یا  فردی  تواند  می  حقوق  و  این حق  و  نکند  تجاوزی  ترین  کوچک 

اجتماعی باشد.

 ، فطر  عید  از  بعد  گفت:  کرمان  استان  نوسازی،مدارس  کل  مدیر 
تفاهمنامه ای با اتاق بازرگانی استان منعقد خواهیم کرد تا ۱۲۰ مدرسه 

به همت فعاالن اقتصادی در استان ساخته شود.
سید محمد واعظی نژاد مدیرکل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان، با اشاره به فرمایش رهبر انقالب درخصوص نامگذاری امسال 
به عنوان جهش تولید، گفت: در سال گذشته ۳۲۸ کالس درس مجهز به 
فضای آموزشی مناسب، تحویل آموزش وپرورش استان داده شده است 
که امسال با برنامه ریزی های انجام شده این تعداد را به ۱۰۰۰ کالس 
درس رسانده که تعدادی از آن ها را در مهر ماه امسال وتعداد باقی مانده 
از این هزار کالس درس تا بهمن ماه سال جاری، آماده سازی وتحویل به 

آموزش وپرورش استان خواهد شد.
او با اشاره به اینکه امسال پیش بینی می شود با توجه به عملکرد های 
تمامی  افزود:  باشیم،  داشته  قبل  به  نسبت  برابری   ۵ جهش  مدنظر، 
مدارس خشت وگلی استان برچیده شدند وامسال ۴۰۰۰ کالس درس را 
با استاندارد سازی، به سیستم گرمایشی وسرمایشی مجهز خواهیم کرد.

او بیان کرد: بعد از عید فطر پیش رو، تفاهمنامه ای با اتاق بازرگانی استان 
منعقد خواهیم کرد تا ۱۲۰ مدرسه به همت فعاالن اقتصادی در استان 

ساخته شود.
زمینه  در  استان  امسال مشکل ۶۳۰ مدرسه  اینکه  بیان  با  نژاد  واعظی 
سرویس   ۶۲۹ کرد:  عنوان  شد،  خواهد  برطرف  بهداشتی  سرویس 
ساماندهی  باید  هستند  استان  شرق  و  جنوب  در  عمدتا  که  بهداشتی 
شوندو نزدیک به هزارو ۹۶۰ سرویس بهداشتی دیگر هم نیاز به تعمیرات 
دارند که قریب به ۲۰۰۰ چشمه سرویس بهداشتی طی امسال در استان 

ساخته وتحویل داده خواهد شد.

او ابراز امیدواری کرد که برای امسال با تامین اعتبار الزم، مدارس آسیب 
دیده از سیل، بازسازی وتحویل آموزش وپروش داده خواهد شد، گفت: 
بینی  وپیش  شمارش  قابل  استان  جنوب  در  ساز  کپری  مدارس  تعداد 
نیستند چراکه با توجه به وقوع بالیای طبیعی اعم از سیل، زلزله و... اهالی 
آن مناطق به کمک آموزش وپرورش شتافته وبا هزینه کمتر، همت به 
ساخت مدرسه کپری برای ادامه تدریس فرزندان خود، می کنند. واعظی 
چشم  به  کپری  مدارس  استان  جنوب  در  همانطور  اینکه  بیان  با  نژاد 
می خورد، در شمال استان هم مدارس کانکسی داریم، اعالم کرد: یکی 
از برنامه های مهم سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس اجرای عدالت 
آموزشی در سراسر استان است که بیشتر توجه ما هم، به مدارس شرق 
و جنوب استان است. او با ابزار خرسندی گفت: ۴ پروژه در بخش گلباف 
تا اول مهرماه به بهره برداری خواهد رسید که امید داریم با تحویل این 

پروژه ها، مشکل فضای آموزشی در این منطقه برطرف شود.

افزایش جمعیت  بدلیل  استان،  در سطح  کرمان  اینکه شهر  بیان  با  او 
دارای  سیرجان  شهرستان  گفت:  است،  آموزشی  فضای  کمبود  دچار 

بیشترین َخیر مدرسه ساز در سطح استان وهمچنین در کشور است.
مدیر کل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان کرمان به نقش پر رنگ 
به ۳۰  قریب  داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  مدرسه ساز  اهمیت خیرین  وبا 
درصد مدارس استان کرمان به همت خیرین در امر مدرسه سازی ساخته 
شده است که در سال گذشته ۹۷ میلیارد تومان هزینه کرِد این خیرین 
در کمک برای مدرسه سازی بوده است، ولی امسال امید داریم که در 
جهت این اقدام، به ۲۰۰ میلیارد تومان کمک خیر خواهانه خیرین برای 
مدرسه سازی برسد. او با اشاره به طرح آجر به آجر، افزود: برای امسال 
طرحی ارائه کرده ایم با عنوان آجر به آجر که بعد از عید فطر از سامانه 
این طرح، رونمایی خواهد شد و همه شهروندان می توانند با هر میزان 

کمک هزینه در امر مدرسه سازی نیز مشارکت داشته باشند.

رییس کل دادگستری استان خواستار شد :

همکاری همه نهادهای مدنی و حاکمیتی در پیشگیری از وقوع جرم 

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

رسالت اصلی ما دفع جرم است

فعاالن اقتصادی ۱۲۰ مدرسه در کرمان می سازند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۵۰۰۰۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فرشته کدخدا کاظم آبادی فرزند رمضان بشماره شناسنامه ۰ صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت ۳۹۷ مترمربع پالک ۴ فرعی از ۲۶۴۳ -  اصلی واقع در بخش ۲۳ کرمان به آدرس شهداد - خیابان طالقانی کوچه 
۱۹ خریداری از مالک رسمی آقای ابوتراب مظفری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۱۰۵ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۲/۱۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۲/۳۱

ابراهیم سیدی 
رییس ثبت اسناد و امالک 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
انجام حفاظت فیزیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان 

دانشگاه شهید باهنر کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی انجام حفاظت فیزیکی خود را با بهره گیری از سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
 www.setadiran.ir گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

انجام خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار اولین آگهی تا ساعت ۱۹ روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۰۶

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۷
زمان گشایش پاکت ها: ساعت ۱۳ شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۷

آدرس : کرمان - بزرگراه امام خمینی )ره( - میدان پژوهش - دانشگاه شهید باهنر کرمان - سازمان مرکزی - طبقه 
دوم - معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی 
به شماره حساب ذکر شده در اسناد مناقصه می باشد.۸۵۳۴۲۵

روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان 

آگهي مناقصه عمومی )نوبت اول(
شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۹۹ شوراي محترم اسالمي شهر ، نسبت به احداث بوستان محله ای واقع در خیابان شهید 
میرافضلی  از طریق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحیت و دارای شرایط الزم که تجربه و توانایي انجام کار را دارند، 
دعوت بعمل مي آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطالع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان 
خیابان تختي یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ ۹۹/۳/۱۷ به دبیرخانه شهرداري مرکزي 
تسلیم  نمایند. مدت انجام کار  ۳ماه از تاریخ ابالغ قرارداد می باشد تضمین ۵ درصد مبلغ براورد که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی 
به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداري روز شنبه  مورخ ۹۹/۳/۱۷ ، تاریخ 

بازگشایی پاکات روز یکشنبه ۹۹/۳/۱۸ می باشد.   شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است  شماره تلفن های تماس ۵ - ۳۴۲۵۸۷۰۱ - ۰۳۴

روابط عمومي شهرداري رفسنجان
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جایگاه روز قدس در نگاه رهبری
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب همه ساله در ماه رمضان در 
فلسطین  از مردم مظلوم  لزوم حمایت  و  روز قدس  اهمیت  خصوص 
مسلمانان  راه  نقشه  می تواند  که  بیاناتی  می کنند،  ایراد  را  سخنانی 
اهمیت  و  باشد  دیار  آن  واقعی  ساکنان  به  رساندن  یاری  مسیر  در 

همبستگی جهانیان را با ملت بی دفاع آن خطه یادآور شود.
قدس شریف در نگاه مسلمانان به دلیل وجود مسجداالقصی از ارزش 
واالیی برخوردار است، زیرا این مکان مقدس نخستین قبله مسلمانان 
و به ویژه جایگاه معراج آسمانی رسول اهلل)ص( است. با وجود اهمیت 
این سرزمین و اینکه امروز قدس شریف در حصار صهیونیست ها قرار 
گرفته است، مردم مظلوم این دیار چشم انتظار یاری  مسلمانان برای 
میان  این  در  هستند.  ها  صهیونیست   دست  از  بیت المقدس  رهایی 
تدبیر و دور اندیشی امام خمینی )ره( و رهبری دلسوزانه مقام معظم 
اسالم  جهان  بیداری  نماد  قدس،  جهانی  روز  و  داد  نتیجه  رهبری 
شناخته شد. خیزش و بیداری ملت های مسلمان منطقه، باعث شده تا 

روز قدس اهمیتی روز افزون بیابد.
امام  طرف  از  قدس  جهانی  روز  عنوان  به  رمضان  ماه  آخر  جمعه  
خمینی)ره( از سال ها پیش شناخته و مطرح شد. در دنیای اسالم و در 
میان ملت ها نیز این روز، مهم و حساس به شمار می رود. در واقع این 
روز بهانه  و فرصتی است، برای روح های عالقه مند به مسأله  فلسطین 
و دل های پرشور جوانان و قشرهایی از ملت های مسلمان که در چنین 

روزی از مردم مظلوم فلسطین حمایت و دفاع کنند.
به  اعتراض  برای  مسلمانان  حضور  و  روز  این  اهمیت  خصوص  در 
جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، مروری بر بیانات حضرت آیت اهلل 

خامنه ای مقام معظم رهبری در سال های مختلف، داشته ایم.
شکستمعاملهقرنآمریکاییها

البته مساله  از هر سال مهم تر است.  "مساله  روز قدس هم امسال 
و کشورهای  دولت ها  و مخصوص  است  اساسی  مساله   یک  فلسطین 
است؛  انسانی  مساله   یک  فلسطین  مساله  نیست؛  هم  اسالمی 
بر سر  آنچه  به واکنش می شوند در مقابل  وادار  انسانی  وجدان های 
ملت فلسطین آمد، صرفاً مساله  اسالمی نیست؛ البته برای مسلمان ها 
از جنبه   غیر  و  دارد  بیشتری  اولویت  دارد،  بیشتری  اهمیت  کار  این 
انسانی، جنبه های شرعی و دینی هم دارد، ولی مساله ، مساله  انسانی 
است. بنابراین راه پیمایی روز قدس که دفاع از فلسطین است به وسیله  
حضور مردمی، همیشه مهم است، امسال مهم تر است به خاطر این 
دارند در منطقه  آمریکا  دنباله های  از  بعضی  کارهای خیانت باری که 
انجام می دهند برای جا انداختن »معامله  قرن«  که البته جا نخواهد 
افتاد و هرگز تحقق هم پیدا نخواهد کرد و آمریکا و دنباله هایش حتماً 
این  گذشته ها  با  فرقشان  خورد.  خواهند  شکست  هم  قضیه  این  در 
را  فلسطین  می گویند که می خواهیم مساله   است که حاال صریحاً 
کأن لم یکن کنیم و حذف کنیم از مسایل مطرح دنیا، که البته چنین 
کاری را نخواهند توانست و ناکام خواهند ماند«. )بیانات در دیدار با 
جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها، ۱۰خرداد۱۳۹۸(

نزدیکیوهمجهتیملتهایمسلمانبامردمایران
راه پیمایی روز قدس حقیقتاً یک پدیده  منحصربه فرد است و مردم 
در زیر آفتاب داغ با آن شور و نشاط به خیابان ها آمدند و بر اساس 
به  نسبت  کشور  شهرهای  اغلب  در  راه پیمایان  جمعیت  گزارش ها، 
بیشتر  شکوفایی  و  رونق  پیام  بود.  پرشورتر  و  بیشتر  قبل  سال های 
وجود  با  که  است  این  مختلف  کشورهای  در  قدس  روز  راه پیمایی 
تبلیغات بیگانگان، نزدیکی و هم جهتی ملت های مسلمان با ملت ایران 
بیشتر شده است.)بیانات رهبری در نماز عید فطر، ۲۵ خرداد۱۳۹۷(

دفاعازفلسطین،دفاعازحقیقت
ملت  یک  از  ما  که  نیست  این  صرفا  است.  مهم  بسیار  قدس  روز 
مظلومی که از میهن خود و از خانه خود رانده شده داریم دفاع می 
کنیم؛ ما در واقع داریم با این کارمان با یک نظام سیاسی ظالمانه و 
استکباری مبارزه می کنیم. امروز دفاع از فلسطین، دفاع از حقیقت 
با  امروز مبارزه  از مساله فلسطین.  تر  است؛ حقیقتی بسیار گسترده 
رژیم صهیونیستی مبارزه با استکبار است، مبارزه با نظام سلطه است. 
همچنانکه می بینید شما که علیه رژیم صهیونیستی حرف می زنید 
با  و خصومت  احساس دشمنی  آمریکایی،  و سیاستمدار  مسوول  آن 
اید؛ واقع قضیه  شما می کند؛ احساس می کند که به او ضربه زده 

هم همین است. بنابراین روز قدس را باید بزرگ دانست، راهپیمایی 
روز قدس هم خیلی مهم است. )بیانات رهبری در دیدار با اساتید و 

پژوهشگران دانشگاهی، ۳۱ خرداد ۱۳۹۶(
حضورفعالجواناندرراهپیماییروزقدس

- یکی از بزرگ ترین فرصت های ما همراهی مردم ما و جوان های ما 
با نظام و هدف های نظام و امام)ره( بزرگوار است. من به شما برادران 
و خواهران عزیز توجه می دهم که نگاه کنید در این راهپیمایی های 
روز قدس یا بیست ودوم بهمن، عمده جوان ها هستند. )بیانات رهبری 

در حرم مطهر رضوی یکم فروردین ۱۳۹۴(  
مسجداالقصیاولویتدنیایاسالم

- من قلباً متأسفم ما یعنی  دنیای اسالم که باید همه  نیروی خودمان 
را صرف کنیم، برای مقابله  با توطئه رژیم صهیونیستی و این حرکتی 
دنیای  همه   که  دادند  انجام  مسجداالقصی  و  شریف  قدس  علیه  که 
اسالم را بایستی به حرکت در بیاورد امروز ناچاریم به گرفتاری هایی که 
استکبار در درون دنیای اسالم به وجود آورده مشغول بشویم؛ چاره ای 
نیست. در واقع پرداختن به مساله  تکفیر، چیزی است که بر علمای 
دنیای اسالم و زبدگان و فرزانگان دنیای اسالم تحمیل شده است؛ این 
را دشمن به صورت مشکل دست ساز وارد دنیای اسالم کرده است و 
ناچاریم به آن بپردازیم، لکن مساله  اصلی، مساله  رژیم صهیونیستی 
است؛ مساله  اصلی، مساله  قدس است؛ مساله  اصلی، مساله  قبله ی اول 
در  )بیانات  است.  اصلی  مسایل  اینها  است؛  مسجداالقصی  مسلمین، 
دیدار شرکت کنندگان در کنگره  جهانی  جریان های افراطی و تکفیری 

از دیدگاه علمای اسالم، چهارم آذر ۱۳۹۳(
تشکرازملتایرانبرایحضوردرراهپیمایی

امیدواریم خدای متعال عبادات شما را قبول کند و رحمت و تفضل 
خود را بر ملت ایران سرازیر و مرحمت فرماید و اجر فراوانی به خاطر 
تالش هایی که در این ماه انجام دادید، به شما بدهد. یکی از تالش 
های بزرگ این ماه، راهپیمایی روز قدس بود که حقیقتاً با هیچ زبانی 
نمی توان اهمیت کار شما را توصیف کرد؛ که در هوای گرم، با زبان 
روزه، در این خیابان ها، در سرتاسر کشور، حرکت کردید برای اینکه 
ایستادگی ملت ایران را درباره  این مساله  مهم جهان اسالم و تاریخ 
اسالم اثبات کنید. ملت زنده یعنی این. الزم است با همه  وجود و از 
ایران تشکر کنیم. )بیانات رهبری در  از این همت ملت  اعماق دل، 

خطبه های نماز عید سعید فطر، ۱۸ مرداد ۱۳۹۲(
فلسطین؛محفوظازترفندهایدشمن

امروز مساله  فلسطین به برکت بیداری اسالمی، بار دیگر به یک مساله  
اصلی دنیای اسالم تبدیل شده است؛ نباید بگذارید این برجستگی و 
این امتیاز از بین برود و زیر توطئه ها و ترفندهای دشمنان مسلمان 
ها و دشمنان امت اسالمی پنهان بماند. مساله  فلسطین یک مساله  

اصلی است. در طول زمان، ملت ها دولت های خودشان را با موضع 
گیری آنها در قضیه فلسطین محک می زدند. البته فشار استبداد و 
استکبار و اختناق و زور نمی گذاشته است که خواسته  ملت ها آشکار 
شود. امسال در قضایای روز قدس و راهپیمایی ملت های منطقه، به 
کوری چشم صهیونیست ها، ملت ها توانستند حرف دل خودشان را 
در این قضیه بزنند و ان شاءاهلّل روزبه روز بیشتر و گرم تر خواهد شد. 
)بیانات رهبری در دیدار مسووالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی 

به مناسبت روز عید سعید فطر، ۲۹ مرداد ۱۳۹۱(
روزفریادحقخواهی

روز قدس یک روز بین المللی اسالمی و روز بزرگ و مهمی است 
که ملت ایران و دیگر ملت های مسلمان، حرف حقی را که استکبار 
کرده  گذاری  سرمایه  آن  کردن  خاموش  برای  سال  شصت  حداقل 
بود، فریاد می کنند. تشکیل نظام جمهوری اسالمی در ایران و اعالم 
به سفارت  تهران  در  رژیم صهیونیستی  تبدیل سفارت  و  روز قدس 
ساله  شصت  توطئه  مقابل  در  که  بود  تهاجمی  حرکت  فلسطین، 
روز  ایستاد.  نقش جغرافیای جهان،  از  فلسطین  محو  برای  استعمار 
به  ایرانی که روز قدس  نیز است و هر  امنیت کشور  قدس پشتوانه 
خیابان می آید، در واقع به امنیت کشور و ملت و حفظ دستاوردهای 
نیز روز قدس در  به لطف خداوند امسال  انقالب کمک کرده است. 
کشور و در کشورهای اسالمی با عظمت تر برگزار خواهد شد. )بیانات 
دوم  ها،  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  و  استادان  جمع  در  رهبری 

شهریور ۱۳۹۰(
ایرانحامیفلسطین

- ملت ما بیدار است؛ ملت ما متحد است؛ ملت ما مسایل جهانی را 
با عالقه و دلسوزی دنبال می کند؛ به مسایل دنیای اسالم می پردازد؛ 
درباره  آنها موضع می گیرد، که یک نمونه  از آن، همین راهپیمایی 
در  شهرها،  همه   در  کشور  سرتاسر  در  که  است  قدس  روز  عظیم 
بسیاری از روستاها حتی مردم اجتماع کردند، راه افتادند، شعار دادند 
به نفع برادران مسلمانشان که هرگز آنها را نه دیده اند و نه از نزدیک 
می شناسند؛ لکن مساله  آنها را مساله خودشان به حساب می آورند. 
این به برکت ایمان است؛ به برکت بیداری اسالمی است و این، آن 
راهی است که امام بزرگوار ما که رحمت و رضوان خدا بر او باد پیش 
پای ما گذاشت و ما این راه را طی می کنیم و تهدیدها و مخالفت ها 
و خصومت ها و غرض ورزی ها و نانجیبانه عمل کردن هایی که انسان 
مشاهده می کند در بخش های مختلف آن جبهه  گسترده، نخواهد 
دیدار  در  رهبری  )بیانات  بدارد.  باز  راه  این  از  را  ملت  این  توانست 

مسووالن نظام  و سفرای کشورهای اسالمی،۱۹ شهریور ۱۳۸۹(
مقاومتملتفلسطیندرگروایمانوتوکلبهپروردگار

فشارهای  آوردن  وارد  با  دیگر  های  طرف  و  صهیونیست  دشمن 

سنگین و مختلف به مردم غزه و ساحل غربی، در تالشند آنها را 
اما ملت  تسلیم سوق دهند  به گزینه  و  رو گردان کنند  مقاومت  از 
که  باشد  مطمئن  بیشتر،  امیدواری  و  مضاعف  روحیه  با  فلسطین 
حرکت عظیم آنان، حتما به نتیجه خواهد رسید. استحکام و پیشرفت 
نمایان جبهه مقاومت، نتیجه »وارد کردن عنصر معنویت به مبارزه« 
و ایمان و توکل بر خداوند است بنابراین باید روحیه دینی و ایمان 
امید، حسن  »توکل،  و  کرد  تر  عمیق  فلسطین  ملت  در  را  حقیقی 
ظن به تحقق وعده های پروردگار صادق« را افزایش داد...« )بیانات 
اسفند  فلسطینی، هشتم  مبارز  دیدار رهبران گروه های  رهبری در 

)۱۳۸۸
قدسروزیبرایتمامدنیا

شده  افتاده تر  جا  روز  به  روز  اسالم  دنیای  در  عظیم  حرکت  این 
است و گسترش بیشتری پیدا کرده است. امسال دنیای اسالم شاهد 
تظاهرات بخش هایی از اغلب ملت های مسلمان بود؛ از شرق دنیای 
اسالم یعنی از اندونزی، تا غرب دنیای اسالم یعنی آفریقا و نیجریه. 
در کشورهای مسلمان هرجا به آحاد مردم اجازه داده شد که بتوانند 
نیت و اراده  خود را در روز قدس نشان دهند، مجموعه هایی از مردم 
آمدند و نشان دادند که نسبت به مساله  قدس چه احساساتی دارند. 
حتی مسلمانانی که در اروپا زندگی می کردند، اقلیت هایی که زیر 
فشارهای عصبیت دولت ها و مؤسسات اروپایی قرار دارند، آنها هم 
روز قدس را گرامی داشتند. این نشانه  این است که مساله  فلسطین 
علیرغم آنچه که غاصبان فلسطین و حامیان آنها می خواستند، روز به 
روز در دنیای اسالم زنده تر می شود...« )بیانات رهبری اقامه نماز عید 

سعید فطر به امامت رهبر معظم انقالب ۱۰ مهر ۱۳۸۷(
حضور در راهپیمایی دلگرم کننده مردم فلسطین

افکار  در  فلسطین  مساله  شدن  فراموش  برای  اسالم  دشمنان   -
عمومی جهان تالش فراوان می کنند اما راهپیمایی ملت ها در روز 
جهانی قدس این توطئه بزرگ را خنثی می کند و به ملت مظلوم 
و تنهای فلسطین امید و دلگرمی می دهد... فلسطینی ها... با وجود 
ملت  را  فلسطین  که  دانند  می  و  اند  ایستاده  محکم  فشارها  همه 
فلسطین باید نجات دهد و حمایت امت اسالمی از آنها این استقامت 
و پایداری را افزایش می دهد.)بیانات رهبری در خطبه های نماز عید 

سعید فطر، ۲۱مهر ۱۳۸۶(
قدسروزفریادمسلمانانعلیهظلم

روز قدس در پیش است؛ روز فریاد امت اسالمی علیه ظلم و عدوان 
پنجاه ساله دشمنان امت اسالمی است. روز قدس را باید همه امت 
اسالم و همه ملت های اسالمی گرامی بدارند و شما مردم عزیز ایران 
نیز مثل هر سال، به توفیق الهی این روز را گرامی خواهید داشت. 
)بیانات رهبری در خطبه های نماز جمعه ی تهران، ۲۱ مهر ۱۳۸۵(

استکبارمتحیرازراهپیماییروزقدس
نمادین  حرکت  قدس،  روز  در  مردم  پُرشکوه  و  عظیم  راهپیمایی 
عظیمی بود که یقیناً در عرصه سیاست عالم و در مقابله با استکبار، 
کام  آنچه  گذاشت.  خواهد  و  است  گذاشته  باقی  را  عمیقی  تأثیرات 
رمضانیان را در همه دنیای اسالم، بخصوص امسال، تلخ کرد، حوادث 
فاجعه آمیز فلسطین و عراق بود؛ اینها قطعه های تن دنیای اسالمند. 
)بیانات رهبری در خطبه های نماز عید سعید فطر، ۲۴ آبان ۱۳۸۳(

دفاعمقتدرانهازملتمظلومفلسطین
برای  مسلمان  های  ملت  عمومی  اراده  مظهر  قدس  جهانی  روز   -
مقابله با آمریکا و اسراییل است و ملت بزرگ، مومن و متحد ایران در 
روز قدس امسال پیشتازی و عظمت اراده ملی خود را در این عرصه 
نیز ثابت کرد و با دفاع مقتدرانه و آگاهانه از ملت مظلوم فلسطین 
تنفر عمیق خود را از صهیونیست ها... نشان داد و ایران و جمهوری 
اسالمی را در جهان سرافراز کرد. )بیانات رهبری در خطبه های نماز 

عید سعید فطر، پنجم آذر ۱۳۸۲(
خشممسلمانانازرژیمصهیونیستیوحامیانش

امسال روز قدس، ملت های مسلمان باید نشان دهند که نسبت به رژیم 
صهیونیستی و حامیانش خشمگینند و هر کس در این زمینه بی تفاوت 
باشد و هر سیاستی که در آن جهت باشد، با او خشمگینند و خشمگین 
برخورد خواهند کرد. )بیانات رهبری در خطبه های نماز، ۱۶ آذر ۱۳۸۰(
منبع: خبرگزاری ایرنا
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فرهنگ و ادب

نوشتاری درباب اخالق در ادبیات فارسی

خواجه عبداهلل انصاری که  بود و چه آثاری از خود بر جای گذاشت؟

سرویس ادبی – فرهنگی کرمان امروز
 

 اخالق در لغت به معنی خلق و خو و چگونگی استفاده 
از توانایی های درونی نظیر گفتار، شنیدار و حتی چگونگی 
استفاده از توانایی های فیزیکی است. این واژه نسبتا کوچک 
از گذشته های بسیار دور مورد توجه بوده است و به خوبی 
می دانیم که در قرآن کریم نیز بسیار از آن یاد شده و مردم 
به نیکوکاری و خوش رفتاری با یکدیگر سفارش شده اند. با 
مطالعه زندگی و سیره پیامبران الهی و امامان معصوم نیز به 
این نتیجه می رسیم که خوش اخالقی مهمترین بعد زندگی 
ستایش  از  بعد  که  عواملی  مهمترین  از  و  است  بوده  آنها 
خدای یگانه مردم را به آن سفارش می کردند، اخالق نیکو 
بوده است .اخالق خوب و چگونگی برخورد مردم با یکدیگر 
به گونه ای با مقدار همنوع دوستی انسان ها و اینکه چقدر 
برای انسان و ارزش وجودی او احترام قائلند مربوط می شود. 
–درمیان  دوستی  همنوع  –یعنی  موضوع  این  خوشبختانه 
هموطنان عزیز ما جایگاه ویژه ای دارد و می توان به طور 
یقین گفت که اگرچه بسیاری از جوامع به بعد اخالق اهمیت 
می دهند، اما در میان ایرانیان اخالق مفهوم و رنگ و بوی 
خاصی دارد که این قوم را از سایر جهانیان متمایز می کند. 
مهمترین  همیشه  مختلف  ملل  در  که  می دانیم  خوبی  به 
قوم  آن  ادبیات  در  ملت  و  نویسنده  و  شاعر  برای  مسائل 
مطرح می شود. این مساله در سبک های مختلف ادبیات اروپا 
نیز قابل مشاهده است. مثال کالسیک ها فقط به زیبایی ها 
این موارد  ناتورالیسم ها فقط به زشتی ها می پردازند زیرا  و 
را مهمترین مسائل می دانند. در کشور ما نیز همانند سایر 
ادبیات  در  مردم  و  جامعه  مسائل  مهمترین  همیشه  ملل 
تاریخی،  عرفانی،  دینی،  مسائل  همانند  است.  گرفته  جای 
اجتماعی و مسائل خرد گرایانه و ...   .البته بعداخالقی جای 
و  ایرانیان  ادبیات  مختلف  قسمت های  تمامی  در  را  خود 
حتی برخی خارجیان فارسی زبان، باز کرده است. به عنوان 
مثال می توان رگه هایی از معانی اخالقی را در ادبیات دینی، 
که  کرد  مشاهده  و...  حماسی  فلسفی،  تاریخی،  داستانی، 
این مساله مهم است.  به  ایرانیان  از توجه  این خود حاکی 
آثار  از  نمونه هایی  بررسی  به  تر شدن موضوع  برای روشن 
ایران زمین و مشخص کردن  نویسندگان و شاعران بزرگ 

برخی معانی اخالقی در آثار گرانقدر آنها می پردازیم .
 حماسی :

آورنده نخستین   * شاعر گرانقدر اسدی توسی که گرد 
آوران مناظره  نام  از  )لغت فرس( و یکی  فارسی  نامه  لغت 
بر  را  خود  امتیازات  سخن  طرف  دو  آن  در  که  شعری   (
دهند  ترجیح  دیگری  بر  را  خود  دارند  سعی  و  می شمرند 
است  داشته  خاصی  توجه  اخالق  به  اشعارش  در  است،   )
چنانکه در کتاب گرشاسب نامه که مشهورترین اثر وی بوده، 

می توان اشعار زیادی را در مورد اخالق پیدا کرد .
 چنان زی ...

  ستیز آوری کار اهریمن است  
                                ستیزه به پرخاش آبستن است

همیشه در نیک و بد هست باز               
                                  تو سوی در بهتری شو فراز

چه رفتن ز پیمان، چه گشتن ز دین   
                             که زین هر دو به ز آسمان و زمین

چو یار گنه کار باشی به بد            
                                 به جای وی ار تو بپیچی، سزد

جهان آن نیرزد بر پر خرد                
                                   که دانایی از بهر او غم خورد

همان خواه بیگانه و خویش را          
                               که خواهی روان و تن خویش را

چنان زی که مور از تو نبود به درد        
                             نه بر کس نشیند ز تو باد و گرد

 
اثری  ایران دست به خلق  *فردوسی، خداوندگار حماسه 
زد که همه وجوه زندگی، معتقدات و باورهای دینی، فکری، 
و اخالقی ایرانیان را در بر دارد و می توان گفت که مجموعه 
ادبی شاهنامه  از مزایای  ایرانی است.  قوم  تاریخ و فرهنگ 
تعلیمات  توانسته  با هنرمندی تمام  این است که فردوسی 
اسالمی و قرآنی و معتقدات پهلوانی را با مفاهیم اخالقی در 

آمیزد و اثری شگرف ابداع کند.
   بیا تا جهان را به بد نسپریم         

                       به کوشش همه دست نیکی بریم
نباشد همه نیک و بد پایدار              

                               همان به که نیکی بود یادگار...
 داستانی :

ایرانیان  از ویژگی های اخالقی  و عیار پیشگی  جوانمردی 
در  را  ویژگی  این  تمام  مهارت  با  فرامرزبن خداداد  و  است 
کرده  بیان   » عیار  سمک   « فضیلت  پر  کتاب  جای  جای 
فارسی است  نثر  نمونه های  بهترین  از  این کتاب که  است. 
نشان  را  وی  جوانمردی های  داستان  و  سمک  ،سرگذشت 
ایرانی  زیبای  رسوم  و  آداب  و  نام ها  از  سرشار  و  می دهد 
است. با خواندن این کتاب به ذات پاک ایرانیان وعدم پیمان 
آن   ...«  . می بریم  پی  آنان  اخالقی  پایبندی های  و  شکنی 
زاده  تو  از  و  است  نام  ورد  مرا سرخ  مادر،  ای  گفت  جوان 

ام. چون من
مرد را گویند که غمز نکنی ؟ و غمز و خیانت کار فرماییم 
زنده  تا  ببینم  را  سمک  اگر  که  کردگار  دادار  یزدان  به  ؟ 
باشم بندگی وی کنم. زینهار ای مادر، این ظن در حق من 
ای  کرده  خیانت  من  پدر  با  که  است  چنان  اگر  خطاست. 
وحرامزاده در وجود آمده باشم روا باشد، که از حرامزاده جز 
مفسدی و غمازی نیاید. ناچار فعل خود را پیدا کند و گواهی 
حرامزادگی در خود بدهد. و اگر نه حاللزاده ام، بدان که از 

حاللزاده کار بد نیاید و غمازی نکند..." 
از  که سرشار  است  داستانی  آثار  دیگر  از  دمنه  و  کلیله   
پند و عبرت و حکمت است. این اثر گرانبها توسط رودکی 
فصیح  نثر  به  منشی  اهلل  نصر  ابوالمعالی  توسط  و  نظم  به 

داستان هایی  کتاب  موضوع  است.  درآمده  فارسی  زیبای  و 
عبرت آمیزاست، از زبان حیوانات به ویژ دو شغال به نام های 

» کلیله « و » دمنه " .
  حماسه های عرفانی :

نظامی بزرگ در مثنوی مخزن االسرار نشان داد که بدون 
راه داشتن به دربار هم می توان شاعر بزرگی بود. وی با توجه 
فارسی  بر شعر  ناپذیری  انکار  تاثیرات  به مضامین اخالقی، 
ثابت کرد که شاعر می تواند چیز های  به وضوح  و  گذاشت 
دیگری به جز مدح و توصیف را در شعرش مطرح کند. درد 

ستانی و درمان دهی...
 

 عمر به خشنودی دلها گذار           
                         تا ز تو خشنود شود کردگار

دردستانی کن و درماندهی        
                           تات رسانند به فرماندهی

گرم شو از مهر و ز کین سرد باش        
                        چون مه و خورشید جوانمرد باش     

هر که به نیکی عمل آغاز کرد                  
                              نیکی او روی بدو باز کرد

گنبد گردنده ز روی قیاس             
                       هست به نیکی و بدی خودشناس  

 
آثارش  در  می توان  که  است  شاعرانی  دیگر  از  سنایی 
سیر   « کتاب  کرد.  مشاهده  وضوح  به  را  اخالقی  مضامین 
العباد الی المعاد « سنایی که شامل حدود 700 بیت است 
است.  پرداخته  اخالقی  موضوعات  به  و  تمثیل  شیوه  به 
نیز   » نامه  عشق  مثنوی   « همچون  سنایی  آثار  دیگر  در 
می توان مفاهیمی را پیرامون مواعظ و حقایق و حکم پیدا 
کرد. سنایی در قصاید خود نیز بر خالف غزلیاتش به زهد و 

حکمت و مضامین اخالقی روی آورده است .
 ادبی :

مصلح، ملقب به مشرف الدین و مشهور به سعدی در عرصه 
بعد اخالق توجه ویژه  به  نثر جزو کسانی است که  و  نظم 
ای داشته است. مضمون بوستان سعدی که اولین اثر مدون 
وی و جزو شاهکار های بی رقیب شعر فارسی است ،اخالق و 
تربیت و سیاست و اجتماعیات است که در آن 10 باب گرد 
آوری شده است. گلستان نیز گرچه 8 باب مختلف و یک 
مقدمه دارد اما مضمون اصلی تمام باب های آن اخالق است 
الملوک«،  نصیحه   « همچون  سعدی  آثار  دیگر  در  بس.  و 
»مجالس پنجگانه « و » قصاید فارسی « و ... نیز می توان 

رنگ و بوی اخالق را حس کرد .
  از گلستان :

* هر که بر خویشتن نبخشاید                
                               گر نبخشد کسی برو شاید

* ای درونت برهنه               
                            کز برون جامه ریا داری

پرده هفت رنگ درمگذار                 
                             تو که در خانه بوریا داری

از بوستان :
 

* توان کرد با ناکسان بد رگی            
                                ولیکن نیاید ز مردم، سگی...

از قصاید :
* چون زبر دستیت بخشید آسمان        

                               زیر دستان را همیشه نیک دار
 * یکی دیگر از نثر های ادبی ایرانی، مرزبان نامه است که 
در اصل توسط مرزبان بن رستم و به زبان طبری تهیه شده 
است. اما بعد ها دانشمندی به نام وراوینی آن را به فارسی 
تحریر و ترجمه کرد. مرزبان نامه وراوینی 9 باب دارد، یک 
و  دمنه  و  کلیله  شیوه  به  کتاب  اصل  ذیل.  یک  و  مقدمه 

سرشار ازعبرت و اندرز و حکمت و مسائل اخالقی است .
 تاریخی :

 * تاریخ بیهقی اثر ارجمند ابوالفضل بیهقی که 30 جلد 
بوده و تاریخ حکومت غزنویان به خصوص سلطان مسعود را 
بیان می کند، پر است از اندرز و عبرت و سخنان خردمندانه 
که خواننده را متوجه می کند تا در آنچه خوانده دقت کند 
وذهن خویش را برای دریافت نتایج اخالقی به کار اندازد و 
از بین نیک و بد، یکی را برگزیند.» ... و هر بنده که خدای 
عز و جل او را خردی روشن عطا داد و با آن خرد که دوست 
دانش  خرد  آن  با  و  کند  عرضه  احوال  اوست،  حقیقت  به 
خویش  ی  وکارزمانه  بخواند  را  گذشتگان  اخبار  شودو  یار 
نگاه کند،بتواند دانست که نیکوکاری چیست و سرانجام هر 
دو خوب است یا نه و مردمان چه گویند و چه پسندند و 

چیست که از مردم یادگار ماند نیکوتر..."
  اخالقی – اجتماعی :

 عنصر المعالی، کیکاووس بن اسکندربن قابوس وشمگیر، 
قابوس  نام  به  کتابی  و  است  زیاری  خاندان  شاهزادگان  از 
فرزندش  به  زندگی  رسم  و  راه  دادن  نشان  برای  را  نامه 
جمله  از  که  کتاب  این  است.  گذاشته  یادگار  به  گیالنشاه 

مهمترین کتب اخالقی ایرانیان به شمار می رود شامل 44 
باب است و تاثیر متون آموزشی پیش از اسالم نیز در آن 
مشاهده می شود. » روزی عیاران در جایی گرد هم نشسته 
بودند. مردی وارد شد و پرسید : جوانمردی چیست ؟ فرق 
جوانمردی و ناجوانمردی کدام است ؟ و اگر عیاری نشسته 
با  دیگری  مرد  اززمانی  پس  و  بگذرد  او  بر  مردی  و  باشد 
از اینجا گذشت ؟  مشیر به دنبال او و بپرسد : فالن کس 
اگر  اگر بگوید نگذشت دروغ است و  عیارچه پاسخ دهد ؟ 
 : بگوید گذشت سخن چینی کرده است. مردی پاسخ داد 
چه  هر  که  است  آن  جوانمردی  اصل  می دهم.  جواب  من 
بگویی، بکنی. میان جوانمردی و ناجوانمردی صبر است و 
جواب عیار آنبود که از آنجا که نشسته بود برخیزد و یک 
قدم آن طرف تر بنشیند و بگوید : تا وقتی من اینجا نشسته 

ام کسی از اینجا نگذشته است تا راست گفته باشد ...
  شعر مکتبی :

 ناصر خسرو قبادیانی نخستین گوینده ای است که شعر را 
به طور کلی در خدمت فکر اخالقی و اجتماعی و در مسیر 
حتی  او  اشعار  سرتاسر  در  است.  داده  قرار  مکتبی  اندیشه 
یک بیت وصف معشوق و مدح و توصیف وجود ندارد. تمام 
اعتقاد  و  علم  انسانی،  کمال  جویی،  حقیقت  در  وی  اشعار 

خاصه می شود .
در صحبت دنیا...

ای روی داده صحبت دنیا را             
                              شادان و برفراشته آوا را

غره مشو به زور و توانایی                   
                            کاخر ضعیفی است توانا را

واال نگشت هیچ کس و عالم                
                              نادیده مر معلم واال را

بررس به کار ها به شکیبایی              
                      زیرا که نصرت است شکیبا را

باران به صبر پست کند، گرچه       
                       نرم است، روزی آن که خارا را

یاری ز صبر خواه که یاری نیست        
                            بهتر ز صبر مر تن تنها را ...

  و در آخر، از شاعران خارجی فارسی زبان نیز می توان 
امیر خسرو دهلوی را نام برد که به تقلید از نظامی آثاری 
را از خود به جای گذاشته و برخی از اشعار وی نیز رنگ و 
ایرانی در خارج  او در توسعه و فرهنگ  بوی اخالقی دارد. 
ازایران نیز نقش مهمی را ایفا کرده است. با توجه به موارد 
باال و دیگر تحقیقات در کتب نامدار ادب فارسی، می توان 
چنین برداشت کرد که از روزگاران دیرین تا کنون، اخالق 
نقشی اساسی در ادبیات ما داشته و از موضوع های محوری 
بوده  شعر  و  داستان  همچون  ادبیات  مختلف  رشته های 
شاعران  آثار  در  را  اخالق  تجلی  می توان  نیز  امروزه  است. 
با  می رود  امید  کرد.  مشاهده  کشور  معاصر  نویسندگان  و 
اساسی  بعد  –این  اخالق  کشورمان  قلم  اهالی  کوشش 
زندگی–دربین مردم عزیز بهتر معرفی شده و ملت همنوع 
دوست ما برای بهبود اخالق خود و بهبود رفتار با دیگران و 

اصالح ویژگی های اخالقی خود بکوشند.
منبع: وبگاه هنر اسالمی

تاریخ  عارفان  مشهورترین  از  انصاري  عبداهلل  خواجه 
فرهنگ و ادب جهان اسالم و زبان فارسي به شمار مي رود 
که در آثار خود به تفسیر قرآن، شناخت معرفت صوفیانه 
و بیان مقامات آنها همت گماشت و بر اثر علم، آگاهي و 

عرفانش پرآوازه شد.
چیز  همه  بر  توانایي،  قیوم  همتایي،  بي  یکتاي  »الهي 
از شرک  از عیب مصفایي،  دانایي،  در همه حال  بینایي، 
شاهنشاه  هایي،  دل  داروي  دوایي،  هر  اصل  مبرایي، 
بتو رسد ملک خدایي.  بتاج کبریایي،  معزز  فرمانفرمایي، 
تو  شناخت  جهاز،  را  ما  تو  مهر  جواز،  را  ما  تو  نام  الهي 
پناهي.  را  الهي ضعیفان  عیان.  را  ما  تو  لطف  امان،  را  ما 
قاصدان را بر سر راهي. مومنان را گواهي. چه عزیز است 
آن کس که تو خواهي«. اینها گوشه هایي از مناجات هاي 
که  است  بزرگ  شاعري  و  عارف  انصاري  عبداهلل  خواجه 
دنیاي پر شوري از دستیابي به سعادت ازلي، خودشناسي 

و خداشناسي به همگان آموخت.
به  منصور محمد« مشهور  ابي   بن  عبداهلل  "ابواسماعیل 
انصاري  و  انصاري  عبداهلل  انصار، خواجه  پیر  »پیر هرات، 
هروي« در دوم شعبان 396 هجري در زمان سلطنت آلب 
ارسالن سلجوقي در هرات دیده به جهان گشود. در چهار 
سالگي خواندن و نوشتن را در مکتب خانه فراگرفت و در 
9 سالگي به دلیل زبان گویا و استعداد فراواني که داشت 
به سرودن شعرهاي فارسي و عربي روي آورد تا 10 سالگي 
متداول  تعلیمات  فراگیري  به  خود  پدر  راهنمایي  تحت 

علوم دیني پرداخت.
استاداني  محضر  در  را  حدیث  و  قرآن  عبداهلل  خواجه 
همچون »یحیي ابن عمار« و »طاقي سجستاني« آموخت 
و پس از مدتي براي افزودن به دانش خویش راهي نیشابور 
شد و سپس به طوس و بسطام سفر کرد و به جمع آوري 

حدیث همت گماشت.
فاصله  بحث  و  درس  از  خدا  خانه  زیارت  قصد  به  وي 
ابوالحسن  دیدار  به  خود  سفر  از  بازگشت  در  و  گرفت 

خرقاني شتافت این زیارت در وي تاثیر شگرفي داشت و 
ذوق عرفاني او را بیش از پیش بارور کرد و از آن پس آثار 
یادگار گذاشت. شیخ  به  از خود  را  تاثیرگذار و دلنشیني 
شیخ  مانند  خود  عصر  صوفیه  مشایخ  دیگر  از  همچنین 

ابوسعید ابوخیر نیز کسب فیض کرد.
این عارف یکي از بزرگترین کیمیاگران مشرق زمین بود 
و  داشت  جانبه  همه  گستردگي  و  شمولیت  وي  علم  که 
برجسته  ادیبان  از  یکي  بودن،  محدث  و  مفسر  بر  عالوه 
از  را  نویسندگي  نیز محسوب مي شد، وي  ایران  ادبیات 
 9 در  روایت  یک  مبناي  بر  و  کرد  آغاز  خردسالي  دوره 
یاري  به  که  پرداخت  احادیث  نوشتن  و  نقل  به  سالگي 
عربي  و  فارسي  اشعار  حدیث،  هزاران  خود  قوي  حافظه 

را حفظ بود.
و  علم  کانون  پنجم هجري،  و  در سده چهارم  خراسان 
براي  صوفي  شیوخ  و  رفت  مي  شمار  به  اسالمي  تصوف 
استفاده از کتابخانه هاي آن دیار از بالد عراق و ماوراءالنهر 
به آنجا مي آمدند. اساس مکتب تصوف خراسان که شهر 
بود، جمع شریعت،  آن شده  مهم  کانون  نیشابور  پررونق 
عبداهلل  بود. خواجه  بدعت  و  انحراف  با  مبارزه  و  طریقت 
انصاري نیز در همین مکتب پرورش یافت و به مبادي و 

اصول آن وفادار ماند.
و  طریقت  جمع  عبداهلل  خواجه  تصوف  مشي  بنابراین 
براي  خود  مریدان  و  شاگردان  به  و  است  بوده  شریعت 

رعایت آداب شریعت مکرر سفارش مي کرد.
خدمت مهم پیرهرات به مکتب عرفاني خراسان اینگونه 
بود که منازل طریقت و مقامات سلوک عرفاني را مدون 
کرد و در درجه بندي مقامات ترتیب تازه اي به وجود آورد 
که در این زمینه بر کیفیات باطني و اشراقي انحصار نکرد 
تا  نیز دخالت داد  را  بلکه اخالق و آداب زندگي متعارف 
هر فرد صوفي در عین حفظ پیوند با زندگي، سیر معنوي 

داشته باشد و طریقت را با شریعت همراه کند.
در واقع، خواجه عبداهلل الزمه سلوک طریقت و حصول 

حقیقت را پیروي از شریعت مي دانست و طریقت دور از 
شریعت را تباهي و گمراهي مي دانست.

خواجه عبداهلل نه یک سر زاهد بود که از دنیا روي درهم 
باره  یک  نه  و  بنشیند  ریاضت  و  عزلت  زاویه  در  و  کشد 
و  پایکوبي  جنون  و  ُسکر  غلبه  در  که  سرگشته  و  عاشق 
وي  نشناسد.  پا  از  سر  کار  این  در  و  کند  افشاني  دست 
زند  دم  »اناالحق«  از  که  بود  بایزید  و  حالج  همچون  نه 
افکار وحدت وجودي گرفتار  و خم  پیچ  در  را  نه خود  و 
مي کرد. با توجه به چنین ویژگي هایي سخن پیر هرات 
اي  پاره  گاه  و گه  است  عاشقانه  و گرمي  از شوق  آکنده 
دل  در  شورانگیز  غزلي  چون  او  موزون  و  رنگین  عبارات 

اثر مي گذارد.
تصوف،  تاریخ  در  بیشتر  انصاري  عبداهلل  خواجه  آثار 
تفسیر، حدیث شرح مباني، اصول تصوف و مناجات است 

این آثار با نثري زیبا و مسجع به زبان هاي عربي و دري 
نوشته شده اند که تعداد آنها به 32 اثر مي رسد.

"صد میدان« کتابي فارسي محسوب مي شود که خواجه 
رشته  به  آن  در  را  و خدا  انسان  میان  مقام  هزار  عبداهلل 
تحریر درآورده و در این اثر به طور خالصه و در قالب نثر 
شیرین و دلنشین پارسي، مراحل و منازل سیر و سلوک و 

مقامات سالکان را مطرح کرده است.
"منازل السائرین« مهمترین اثر خواجه در سیر و سلوک 
نگاشته شده  عربي  زبان  به  رود که  به شمار مي  عرفاني 
مقامات  در طي  عارف  که  را  اي  منازل چندگانه  و  است 
را  کتاب  این  کند.  مي  بیان  آورد  سر  به  باید  مي  خود 

خواجه در اواخر عمر تصنیف کرده است.
"طبقات الصوفیه« درباره احوال و اقوال مشایخ تصوف، 
همچنین  شود.  مي  محسوب  هروي  فارسي  زبان  به 

بر  که عالوه  است  دیگر خواجه  کتاب  »تفسیرالهروي« 
شریعت به آنچه نزد وي تعبیر به طریقت و حقیقت مي 

شده نیز نظر دارد.
خواجه  اثر  معروفترین  نامه«  »الهي  یا  نامه«  "مناجات 
عبداهلل انصاري به شمار مي آید که به نثر مسجع و روان 
و  قدیمي ترین  از  کتاب  این  است.  شده  نگاشته  فارسي 
مهم ترین متون عرفاني فارسي محسوب مي شد که شامل 
قالب  در  عرفاني  وجدآمیز  سخنان  و  دعاها  مناجات ها، 
عرفاني  لحاظ  از  این رو  از  است.  موزون  و  مسجع  نثري 
و ادبي اثري ارزشمند به حساب مي آید. این کتاب را به 
حق باید گنجینه غني از معنویت و عرفان دانست که با 
زبان شیوایش، دلدادگان به پروردگار بي همتا را به آرامش 

مي رساند.
و  غزنویان  حکومت  هنگامه  در  انصاري  عبداهلل  خواجه 
سلجوقیان زیست و در آن زمان عالمان اشعري و معتزله 
به مخالفت با سبک و روش وي پرداختند و فعالیت او را 
محدود کردند به گونه اي که این سختگیري ها تا آنجا 
بود که پیرهرات به وسیله حکومت یک سال در بوشنگ 
و  ماند  استوار  عقیده خویش  بر  اما همچنان  زنداني شد 
جامعه  بخشي  آگاهي  راه  در  و  برخاست  آن  از  دفاع  به 

تالش کرد.
نابینا شد و سرانجام در  پایان عمر  نامي در  این عارف 
22 ذي الحجه 481 هجري در 85 سالگي چشم از جهان 

فروبست و در هرات به خاک سپرده شد.
»گازرگاه«  سرسبز  منطقه  در  عبداهلل  خواجه  مزار 
تاریخي  این مکان  قرار دارد و درباره وجه تسمیه  هرات 

روایت هاي گوناگوني بیان شده است.
این  به  شعري  او  مزار  درباره  نیز  جامي  عبدالرحمن 

مضمون دارد:
ساحتش  مغفرت**در  کان  او  تربت  است  گازرگهي 

سفید کند نامه  سیاه
منبع: خبرگزاری ایرنا
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ِای دی اچ دی؛ کم توجهی-بیش فعالی چیست؟

خبرهای خوش برای کسب وکار در کنار آسیب های کرونا 

کم توجهی-بیش فعالی یک اختالل رفتاری است که سه 
تحرک  و  فعالیت  توجه،  و  تمرکز  کمبود  دارد:  اصلی  جزء 
بیش از حد و رفتار های تکانه ای. در برخی موارد کم توجهی 
و بیش فعالی هر دو همزمان و بارزند، اما در برخی کم توجهی 

یا بیش   فعالی به تنهایی دیده می شود یا بارز است.
این اختالل معموال تنها دیده نمی شود و حدود هشتاد 
دیگر  روانپزشکی  تشخیص  یک  حداقل  مبتالیان،  درصد 
هم دارند، مثل اختالل های یادگیری، مشکل در هماهنگی 
افسردگی،  مواد،  مصرف  سوء  تیک،  اوتیسم،  حرکات، 

اختالل دو قطبی، اختالل نافرمانی مقابله جویانه.
 این اختالل در پسربچه ها تقریبا چهار برابر بیشتر است.

و  خواهر  در  دارند،  ژنتیکی  منشا  موارد  درصد  هشتاد 
برادر های کودک مبتال، احتمال این بیماری دو تا سه برابر 
بیشتر است. کم وزن بودن هنگام تولد، مصرف الکل، مواد یا 
سیگار کشیدن مادر در زمان بارداری، ضربه شدید به سر و 
برخی بیماری های ژنتیکی و متابولیک می توانند زمینه ساز 

این بیماری باشند.
برای مطرح شدن چنین تشخیصی، اختالل های رفتاری 
باید پیش از هفت سالگی شروع شده باشند، رفتار ها برای 
سن کودک نامناسب باشند و حداقل شش ماه و در شرایط 
جزئیات  به  کودک  یعنی  کم توجهی  شوند.  دیده  مختلف 
اهمیت نمی دهد، نمی تواند توجه و تمرکزش بر موضوعی 
کارهایش  نمی کند،  گوش  حرف  به  انگار  کند،  حفظ  را 
ناتمام می ماند، بی نظم است، مرتب گم می کند، به راحتی 
و  تمرکز  به  نیاز  که  کار هایی  از  و  پرت می شود  حواسش 

توجه دارد پرهیز می کند.
بیش فعالی یعنی کودک دائم دست و پا و انگشتانش را 
تکان می دهد، در کالس بلند می شود و راه می افتد، این ور 
و آن ور می دود و از در و دیوار باال می رود. بدون سر وصدا 
و خرابکاری نمی تواند بازی کند و دائم در حرکت و جنبش 
است. بیش فعالی در جا های که رعایت نظم و آداب مهم 

است بیشتر خود را نشان می دهد. رفتار های تکانه ای یعنی 
وسط  یا  می زند  اجازه حرف  بدون  و  از حد  بیش  کودک 
حرف دیگران می پرد و حرفشان را قطع می کند، نوبت را 

رعایت نمی کند و با دیگران گستاخ و بی ادب است.
پیدا  ادامه  بزرگسانی می تواند  تا  توجهی-بیش فعالی  کم 
کند )در بیست تا سی درصد موارد تمام عالئم در بزرگسالی 

دیده می شوند(. رفتار های تکانه ای و بیش فعالی زودتر محو 
می شوند و کم توجهی بیشتر دوام پیدا می کند. وضعیت 
بد اجتماعی، بیماری روانی پدر و مادر، اختالل یادگیری 
نامطلوب  را  بزرگسالی  در  بیماری  پیش آگهی  زبان،  یا 
دقیق  ارزیابی  با  کم توجهی-بیش فعالی  تشخیص  می کند. 
و تخصصی روانپزشک یا متخصص کودکان و گاهی هم بر 

اساس ارزیابی تیم های چند تخصصی است.
 رویکرد های درمانی

• آموزش پدر و مادر ها و آموزگاران
و  کوچک  جایزه  یا  پاداش  مثل  رفتاری  مداخله های   •
مدرسه  و  خانه  کردن  مناسب  مناسب،  رفتار  برای  فوری 
برای این کودکان و آمادگی برای تطبیق بر حسب شرایط

اجزاء  به  کودک  تکالیف  و  وظایف  کردن  تقسیم   •
کوچکتر

• کاهش عواملی که باعث حواس پرتی کودک می شوند
• هماهنگی با مدرسه و کمک گرفتن از کادر آموزشی

• درمان بیماری های همراه
• تغییر تغذیه

• درمان دارویی
 درمان دارویی

برنامه  از  بخشی  باید  دارو  کم توجهی-بیش فعالی،  در 
درمانی باشد نه تمام آن و باید در کنار آموزش پدر و مادر 

و آموزگاران و دیگر درمان های روانشناختی تجویز شود.
سه داروی اصلی درمان کم توجهی-بیش فعالی عبارتند از:

• ریتالین یا متیل فنیدیت: که بعد از شش سالگی تجویز 
می شود. این دارو عوارضی مثل بی اشتهایی، وزن نگرفتن 
رو  این  از  دارد  بی خوابی  دهان،  سردرد، خشکی  کودک، 
پس از تجویز این دارو باید رشد کودک را زیر نظر گرفت.

• اتموکستین: عوارض این دارو کمتر است، اما می تواند 
باعث بی اشتهایی، خشکی دهان، اسهال و استفراغ، سردرد 

و خستگی شود. این دارو یک بار در روز تجویز می شود.
• دگزآمفتامین: در مواقعی تجویز می شود که دارو های 

دیگر جواب نداده اند. عوارضش مشابه ریتالین است.
و  بوده  جنجال برانگیز  تشخیصی  کم توجهی-بیش فعالی 
هست. منتقدان می گویند یک اختالل اجتماعی به عنوان 
بیماری مطرح شده و بیش از حد چنین تشخیصی داده 
می شود و فواید درازمدت درمان دارویی مشخص نیست. 
با این حال تقریبا این اجماع وجود دارد که بیماری ممکن 
به  پاسخ  که  مواردی  در  و  یابد  ادامه  بزرگسالی  تا  است 
درمان دارویی خوب بوده معموال پدر و مادر و حتی خود 

کودک مایل به ادامه هستند.

موانع  از  یکی  شروع کسب وکار  گیر  دست وپا  قوانین 
بهبود محیط کسب وکار است که با تغییرات ایجاد شده در 
صدور کد اقتصادی، حذف گواهی ارزش افزوده برای ثبت 
نزدیک،  آینده  در  فیزیکی  واحد  پنجره  ایجاد  و  شرکت 
می توان مقداری برای ارتقای شاخص سهولت کسب وکار 

در کشور امیدوار بود.
تمام  اداری  روندهای  و  قوانین  ایسنا،  گزارش  به 
نشدنی دست اندازی برای شور و انگیزه متقاضیان شروع 
رفتن  پایین  و  باال  پی  در  که  می کند  ایجاد  کسب وکار 
مکرر از اداره ها و سازمان ها برای اخذ یک مجوز یا صدور 
کد اقتصادی و... با صرف هزینه و زمان زیاد از سرعت و 
قدرت این انگیزه در جهت ایفا نقشی در تولید و پیشرفت 

اقتصادی کشور، می کاهند و آن را از بین می برند. 
به این مجموعه ای از عوامل، سیاست ها، شرایط حقوقی 
و  است  حاکم  کسب وکار  فعالیت های  بر  که  مقرراتی  و 
مدیران و مالکان بنگاه ها نمی توانند آن ها را تغییر داده یا 
بهبود بخشند، محیط کسب وکار گفته می شود که بهبود 
آن به دلیل نقش مهم و موثری که در توسعه اقتصادی 
و جهش تولید دارد، مورد توجه بسیاری از کشورها قرار 
به گونه ای که کارشناسان معتقدند در پی  گرفته است؛ 
بنگاه های  عملکرد  هزینه  نامناسب،  کسب وکار  محیط 
اقتصادی افزایش پیدا می کند و انگیزه سرمایه گذاران از 
بین می رود تا در نهایت موجب عقب ماندن تولیدکنندگان 

کشور از رقبای جهانی خود می شود. 
متاسفانه کشور ما براساس اطالعاتی که از سوی بانک 
جهانی منتشر شده رتبه و شاخص درخور توجه ای در این 
مطالعات  مرکز  و  زدایی  مقررات  هیات  که  ندارد  زمینه 
جمله  از  اقتصاد  وزارت  در  کسب وکار  فضای  پاالیش  و 
این  در  کشور  شاخص  ارتقای  در  تاثیرگذار  سازمان های 
جهانی  بانک  گزارش  آخرین  براساس  که  هستند  زمینه 
نتوانسته تاثیر چندانی بر شاخص سهولت کسب وکار در 

کشور بگذارند.

محیط  بهبود  پاالیش  و  مطالعات  مرکز  رئیس  اما   
اقتصاد معتقد است که معادل ۱۹  وزارت  کسب وکار در 
کسب وکار  درباره  ایران  از  که  اطالعاتی  از  مورد   ۲۰ تا 
باید  حتما  که  بوده  اشتباه  ارسال شده،  جهانی  بانک  به 
از  را  این  بانک  که  شود  اعالم  جهانی  بانک  به  و  اصالح 

بخش خصوصی می پذیرد و اکنون ما داریم این موضوع 
را بررسی می کنیم.

برای  امیدوارکننده ای  و  خوش  خبرهای  روزها،  این 
بهبود محیط کسب وکار شنیده شد و به تصویب رسید که 
ایجاد پنجره واحد فیزیکی در آینده نزدیک، تغییرات در 

صدور کد اقتصادی و حذف گواهی ارزش افزوده از جمله 
این خبرها هستند. 

محیط  بهبود  و  اطالعات  مرکز  رئیس  گفته  طبق 
در  تأثیرگذار  واحد  پنجره  دو  ایجاد  تاکنون  کسب وکار، 
بهبود محیط کسب وکار در دستور کار قرار گرفته که یکی 

از آن ها مربوط به شروع کسب وکار و دیگری مرتبط با 
صدور مجوزها است. شروع کسب وکار به مواردی همچون 
پلمب  دفاتر  افزوده،  ارزش  گواهی  اقتصادی،  کد  صدور 
این  تحقق  که  دارد  نیاز  و...  کارگاهی  کد  مالیاتی،  شده 
ایران معادل ۷۲.۵ روز کاری طول می کشد و  موارد در 
ایجاد پنجره واحد فیزیکی می تواند این زمان را به سه تا 
چهار روز کاهش بدهد که علی فیروزی قول ایجاد آن را 

تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری داده است.
مالیات نیز از دیگر عوامل موثر در زمان طوالنی شروع 
کسب وکار است که با ابالغ بخشنامه اخیر وزیر اقتصاد در 
این زمینه تغییراتی در صدور کد اقتصادی و حذف گواهی 
ارزش افزوده ایجاد شد و براساس آن دیگر نیاز نیست که 
مردم پس از ثبت شرکت خود برای کد اقتصادی اقدام 
کنند بلکه پس از ثبت شرکت و دریافت شناسه ملی آن، 
همان شناسه ملی به عنوان کد اقتصادی محسوب خواهد 
شد. همچنین از این پس ثبت شرکت ها دیگر نیازی به 

دریافت گواهی ارزش افزوده ندارند.
برای شروع  زیاد  هزینه  و  زمان  از  هم  تغییرات  این  با 
هزینه  و  زمان  این  و  کسب وکار صرفه جویی خواهد شد 
صرف ارتقا کیفیت و تولیدات آن کسب وکار می شود. اما 
الزم است که گفته شود با وجود این اقدامات هم از بهبود 
هیئت  و  داریم  زیادی  فاصله  کسب وکار  محیط  کامل 
مقررات زدایی باید نظارت و برنامه دقیقی در این زمینه 
داشته باشد؛ به گونه ای که بهنام ملکی - یک کارشناس 
اقتصادی پیشنهاد کرد که برای بهبود محیط کسب وکار 
نیازمند قانونی هستیم که مبتنی برآن همه سازمان هایی 
حداقل های  توانستند  اگر  هستند،  تولید  درگیر  که 
بودجه خود  دهند،  ارتقا  یا  را کسب  شاخص کسب وکار 
به  عملکردها  بودن  مثبت  در صورت  و  کنند  دریافت  را 
آنان پاداشی هم داده شود. در صورت عدم موفقیت در 
اصالح و ارتقای شاخص کسب وکار، بودجه آن ها کاهش 

داده یا قطع شود.

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فنی، مهندسی و خدماتی 
همگامان مس به شماره ثبت 1951

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت، دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که در روز یکشنبه مورخ ۱3۹۹/۰3/۱۱ 
راس ساعت ۱۵ در محل هتل پارس کرمان سالن مشتاق، برگزار می شود حضور به هم رسانید.

دستور جلسه: 
- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱3۹8/۱۲/۲۹

- ارائه گزارش و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱3۹8
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱3۹۹/۱۲/3۰

- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 
- انتخاب اعضای هیات مدیره   - سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

- با عنایت به دستور جلسه مجمع مذکور سهامداران حقیقی و حقوقی می توانند به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، از طریق لینک
 https://www.skyroom.online./ch/kcico/hamgaman مجمع مذکور را مشاهده نمایند.

هیات مدیره شرکت همگامان مس 
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ناجا: شهروندان آگاهانه وارد بازار بورس شوند
وارد  آگاهانه  باید  انتظامی گفت: مردم  نیروی  فرمانده 
بازار بورس شوند و تمامی سرمایه خود را وارد این بازار 
نکنند ضمن اینکه از هشدارهای پلیس امنیت اقتصادی 

نیز غافل نشوند.
ایسنا: سردار »حسین اشتری« فرمانده نیروی انتظامی 
در جلسه ارائه راهکارهای تحقق شعار سال 99 )جهش 
شد  مطرح  جلسه  این  در  که  مطالبی  گفت:  تولید( 
برای  افراد  دلسوزی  و  آن  بودن  کارشناسانه  از  حاکی 
از  بخشی  بتوانیم  امیدواریم  است  موجود  مسائل  حل 
این مشکالت مطرح شده را به نحو مطلوب و با برنامه 

ریزی دقیق و اصولی رفع کنیم.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی وظیفه ارتقاء امنیت و 
تدوام آن را در جامعه به عهده دارد، ادامه داد: نیروی 
انتظامی موضوعات و مسائل اجتماعی را قبل از وقوع 
است  حالی  در  این  کند  می  پیشگیری  و  بینی  پیش 
با  اجتماعی  بر موضوعات  اخیر عالوه  که در سال های 
در  باید  که  ایم  بوده  رو  روبه  نیز  اقتصادی  موضوعات 
با آمادگی  راستای حل مشکالت اقتصادی موجود نیز 

وارد میدان شویم.
با  رهبری  معظم  مقام  توسط  سال  نامگذاری  به  وی 
موظف  ما  کرد:  تصریح  و  اشاره  تولید  جهش  عنوان 
تمامی  سال  شعار  تحقق  راستای  در  که  هستیم 
ظرفیت ها و دستگاه های مربوطه را پای کار بیاوریم و 

از تولیدکنندگان داخلی قاطعانه حمایت کنیم.
ورود  به  اشاره  با  ادامه  در  کشور  انتظامی  عالی  مقام 
تعداد قابل توجهی از شهروندان به بازار بورس، تاکید 
عنوان  به  و  امنیت  و  نظم  برقراری  متولی  ناجا  کرد: 
برنامه ریزی  با  باید  کشور  در  تاثیرگذار  مجموعه  یک 
دقیق، خسارت های احتمالی را پیش بینی و در نهایت 

پیشگیری و درمان کند.
بیان  با  اشتری  سردار  پلیس،  سایت  گزارش  براساس 
اینکه پلیس امنیت اقتصادی در زمینه بورس به خوبی 
داده  به شهروندان  پیدا کرده و هشدارهایی هم  ورود 
بورس  بازار  وارد  آگاهانه  باید  مردم  کرد:  تاکید  است، 
شوند و تمامی سرمایه خود را وارد این بازار نکنند چرا 

که بازار بورس برای آنها زودبازده نخواهد بود.

در نشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام 
معظم رهبری و سازمان حج وزیارت اعالم شد که ۸۸ 
درصد ظرفیت کاروان های حج تمتع تکمیل شده است.

در این جلسه که به ریاست حجت االسالم والمسلمین 
امور حج و  نماینده ولی فقیه در  نواب  سید عبدالفتاح 
زیارت برگزار شد، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج 
حج  برای  گرفته  صورت  اقدامات  به  اشاره  با  زیارت  و 
99 گفت: مراحل ثبت نام و انتخاب کاروان ها بر اساس 

با  و  است  انجام شده  عربستان  با  تمتع  تفاهم نامه حج 
رمضان شده ایم  مبارک  ماه  آخر  دهه  وارد  که  وجودی 
سعودی ها تاکنون موضع رسمی خود را در خصوص ارائه 

خدمات برای عملیات حج 1441 اعالم نکرده اند.
وی افزود: هم اکنون برگزار شدن یا برگزار نشدن حج 
رعایت همه  با  امیدواریم  ولی  است  ابهام  از  هاله ای  در 
چارچوب ها و پروتکل های بهداشتی، شاخص های صحت 
مبادی  از  واگیردار  بیماری های  غربالگری  و  سالمت  و 

برقرار  است  مسلمین  عزت  مایه  که  حج  حجاج،  اعزام 
شود، البته همه این موارد به توانمندی های عربستان در 

ارائه خدمات بستگی دارد.
و  حج  معاونت  سرپرست  رضایی  اکبر  جلسه  این  در 
عمره سازمان حج و زیارت از تکمیل ۸۸ درصد ظرفیت 
هماهنگی  با  گفت:  و  داد  خبر  آینده  حج  کاروان های 
در  آموزش  رهبری  معظم  مقام  بعثه  فرهنگی  معاونت 
در  و  مجازی  فضای  در  زائران  به  اجرایی  مسائل  حوزه 

قالب کالس های برخط ادامه دارد.
این جلسه، سیدعلی مرعشی سرپرست مرکز  ادامه  در 
پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر با بیان گزارشی 
با  گفت:  سال  زیر60  زائران  پزشکی  معاینات  روند  از 
اول  گروه  معاینات  کاروان ها  پزشکان  معرفی  و  تعیین 
حجاج ثبت نام شده شروع شده و در مرحله بعد معاینات 
افراد باالی 60 سال و واکسیناسیون زائران طبق برنامه 

انجام خواهد شد.

تاثیر  خصوص  در  چشم  متخصص  پزشک  یک 
تواند  می  کرونا  ویروس  گفت؛  چشم  روی  کرونا 

باعث درد، قرمزی، ضعیف شدن چشم شود.
چشم  متخصص  هاشمیان  ناصر  محمد 
روی  کرونا  ویروس  تاثیر  درباره  )افتالمولوژی( 
چشم گفت: تاثیر این ویروس روی چشم بیشتر به 

صورت التهابات سطح بیرونی چشم است.
وی با تاکید بر اینکه جذب ویروس از طریق مخاط 
کرد:  بیان  است،  بدن خطرناک  ملتحمه  به  چشم 
دهان  و  بینی  مخاط  از  که  همانطور  ویروس  این 
وارد بدن می شود، می تواند از طریق چشم هم به 

بدن منتقل می شود.

باید  که  نکاتی  به  پاسخ  در  چشم  متخصص  این 
برای جلوگیری از انتقال ویروس انجام شود، افزود: 
عینک و یا شیلدهای محافظتی صورت می تواند در 

جلوگیری از ویروس کووید 19 موثر باشد.
کرونا  ویروس  اینکه  بیان  با  ادامه  در  هاشمیان 
چشم  شدن  ضعیف  قرمزی،  درد،  باعث  می تواند 
شود، اظهار کرد: زمانی که چشم به ویروس کووید 
19 آلوده شده باشد، چشم دچار آبریزش، قرمزی 

و التهابات می شود.
وی با تاکید بر اینکه قرمزی، آبریزش و درد چشم 
بیماری  گفت:  نیستند،  کرونا  عالئم  دهنده  نشان 
کووید 19 را در صورت تطبیق با دیگر عالیم بدنی 

با  کرد.  مشخص  دقیق  صورت  به  می توان  بیمار 
کرونا  ویروس   RTPSR و   PSR تست های 

تشخیص داده می شود.
و  پزشکی  عینک های  داد:  ادامه  چشم  متخصص 
می کنند  استفاده  شنا  برای  مردم  که  عینک هایی 

می تواند از ورود ویروس به چشم جلوگیری کند.
اجتماعات  در  نباید  مردم  اینکه  بیان  با  هاشمیان 
بیشتر از 10 نفر شرکت کنند، تصریح کرد: اگر هم 
در اجتماعات بیشتر از 10 نفر حضور داشتند باید 
از ماسک و دیگر وسایل محافظتی مانند دستکش، 

عینک و شیلد استفاده کنند.
وی افزود: بدون تردید تهیه همه این وسایل برای 

دلیل  همین  به  نیست  مقدر  جامعه  افراد  همه 
و  اجتماعات  در  حضور  از  جلوگیری  با  می تواند 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی مانع انتقال ویروس 

از فردی به فرد دیگر شد.
مباحث  برخی  به  اشاره  با  چشم  متخصص  این 
مطرح شده مبنی بر اینکه چشم هم در اثر مواجه 
افزود:  با ویروس دچار اختالالت چشمی می شود، 
این موضوع که این ویروس چه اثری روی چشم و 
یا قرنیه چشم دارد هنوز ثابت نشده و فقط سفیدی 
سطح چشم را در بر می گیرد. هاشمیان همچنین 
منبع  می توانند  هفته ها  تا  که چشم ها  شد  یادآور 

اصلی ویروس کرونا به دیگران باشند.

برگزاری حج تمتع در هاله ای از ابهام

تاثیر ویروس کرونا روی چشم انسان

افزایش ۲۳درصدی

 جمعیت مستاجر کشور
درصد   1۷ فقط   1۳6۵ سال  رسمی  سرشماری  در  ایران  آمار  مرکز   
واحدهای  ساکن  خانوارها  درصد   ۸۳ و  مستاجر  کشور  جمعیت  از 
مسکونی ملکی بودند که این میزان طی ۳0 سال اخیر با کاهش ۲۳ 
درصدی از جمعیت خانوارهای دارای مسکن ملکی، تعداد خانوارهای 

مستاجر کشور را به طور قابل توجهی افزایش داده است.
به طوری که در آخرین سرشماری رسمی، 40 درصد از خانوارهای کشور 
ساکن واحدهای مسکونی استیجاری و 60 درصد خانوارها نیز ساکن 

واحدهای ملکی شده اند.

محاکمه مردی که همسر 

و دخترش را کشت
 مشاجره بر سر سفر به ترکیه، منجر به قتل همسر و فرزند و بازداشت 
پدر خانواده شد. متهم مدعی است به دلیل وضع بد روانی دست به 

قتل اعضای خانواده اش زده است.
مردی مرداد سال گذشته به مأموران خبر داد اعضای خانواده برادرش 
او به پلیس گفت: برادرم از من خواست به  در خانه کشته شده اند. 
جواب  فرزندش  و  همسر  که  است  چندساعتی  چون  بروم،  خانه اش 
تلفن را نمی دهند. وقتی من وارد خانه شدم، دیدم در خانه باز است و 

زن و فرزند برادرم کشته شده اند.
فردی  جنایات  این  عامل  شد  معلوم  رسید،  محل  به  پلیس  وقتی 
آشناست، چون در ورودی شکسته نشده و آن فرد به راحتی وارد خانه 
شده است. همچنین مشخص شد آنچه به عنوان به هم ریختگی خانه 
وجود دارد، صحنه سازی است و عامل جنایت قصد داشته قتل را ناشی 

از یک درگیری نشان دهد.
اولیای دم زن جوان شکایت کردند و شوهر او نیز عالوه بر شکایت برای 
به  اما مأموران  به قتل دخترش هم شکایت کرد،  قتل زنش، نسبت 
پدر خانواده مشکوک بودند. این مرد در ابتدا گفت: قرار بود با شروع 
تعطیالت تابستانی با همسر و دخترم به تبریز و بعد هم به ترکیه 
برویم. روز سفر یک جلسه فوری در شرکت خودروسازی ای که در آن 
تا  کار می کردم پیش آمد و من به شرکت رفتم، بعد تماس گرفتم 
نداد.  جواب  را  تلفن  اما  باشد،  آماده  حرکت  برای  بگویم  همسرم  به 
چندبار زنگ زدم، ولی بی فایده بود، بعد که با برادرم صحبت کردم، 
از او خواستم به خانه ما برود. چنددقیقه بعد برادرم خبر داد همسر 

و فرزندم کشته شده اند. من هم بالفاصله خودم را  به خانه رساندم.
وقتی خانواده زن جوان مورد پرسش قرار گرفتند، گفتند به دامادشان 
شک ندارند و فکر نمی کنند قتل کار او بوده باشد. بااین حال این مرد 
تنها مظنون پرونده بود تا اینکه چند روز بعد خودش به قتل اعتراف 
کرد و گفت: من همسر و فرزندم را کشتم. ما دخترخاله و پسرخاله 
بودیم. سال ها بود با هم ازدواج کرده بودیم. بعد از گذشت هشت سال 
خدا به ما یک دختر داد. روز حادثه قرار بود با هم به تبریز برویم و 
چندروزی خانه خواهرم باشیم و بعد به ترکیه برویم. وقتی در شرکت 

کار ضروری پیش آمد و من رفتم، زنم خیلی عصبانی شد.
تا حرکت کنیم. زنم  آماده شود  او گفتم  به  برگشتم،  به خانه  وقتی 
از اینکه دیر آمده بودم عصبانی شد. داشتم ساکم را جمع می کردم 
که ساک را از دستم گرفت و پرت کرد. بعد به من فحش داد. دستم 
ندهد. یک دفعه دیدم خفه شد.  تا فحش  را جلوی دهانش گذاشتم 
دخترم وارد اتاق شد و با دیدن جسد مادرش جیغ کشید. دستم را 
جلوی دهانش گذاشتم و او را به اتاق خودش بردم. وقتی دخترم را 

روی تخت گذاشتم، دیدم نفس نمی کشد.
به  برای رسیدگی  تحقیقات و صدور کیفرخواست  تکمیل  با  پرونده 
میز  پای  متهم  شد.  فرستاده  تهران  استان  کیفری  دادگاه   4 شعبه 
محاکمه رفت. بعد از اینکه کیفرخواست علیه متهم خوانده شد، پدر 
و مادر همسرش برای او درخواست قصاص کردند. با توجه به اینکه 
مادر دختربچه زودتر از خودش کشته شده بود، بنابراین دختر ولی دم 
محسوب می شود و در نتیجه جد پدری او به عنوان ورثه دختر نوجوان 
نسبت به قتل مادر دختربچه اعالم گذشت کرد. درباره قتل دختربچه 
نیز با توجه به اینکه قاتل پدر است، درخواست قصاص منتفی است، 

بنابراین شکایت از سوی جد پدری مطرح شد.
سپس متهم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: در آن لحظه حال خوبی 
نداشتم. وضع روحی ام به هم ریخته بود و نمی دانستم چرا و چطور این 
کار را می کنم. به خاطر فحاشی های همسرم خیلی عصبی شده بودم. 
من از لحظه اول واقعیت را گفتم و قصد پنهان کردن چیزی را نداشتم. 

هرچه در دادسرا گفته ام را قبول دارم.
بدی  روحی  وضع  جنایت  ارتکاب  لحظه  در  کرد  ادعا  متهم  هرچند 
اما پزشکی قانونی تأیید کرد او سالمت روان دارد و مسئول  داشته، 

اعمال خودش است.
با پایان جلسه دادگاه، قضات برای تصمیم گیری در این خصوص وارد 

شور شدند.

سرکرده باند قاچاق دختران ایرانی 

بازداشت شد

خبرگزاری تسنیم نوشت: بزرگترین باند قاچاق دختران ایرانی 
به خارج از کشور توسط پلیس امنیت عمومی ناجا منهدم شد.
این گروه تبهکار به سرکردگی فردی با نام مستعار "الکس"، به 
مدت ۳ سال و با توجه به ارتباطات گسترده خود در کشورهای 
مختلف، دختران ایرانی را به منظور بهره کشی جنسی از آنان 

به خارج از کشور قاچاق می کرد و به فروش می رساند.
فعالیت های مجرمانه و ضد ملی این گروه تبهکار در تمام مدت 
۳ سال تحت رصد اطالعاتی نیروی انتظامی قرار داشت و این 
نهاد پس از انجام اقدامات پیچیده اطالعاتی و هماهنگی های 
الزم با پلیس اینترپل، الکس، سرکرده این باند جنایتکار را در 

مالزی دستگیر و به کشور منتقل کرد.
باند قاچاق دختران  گفتنی است عالوه بر دستگیری نفر اول 
ایرانی، تمام افراد این باند در داخل و خارج کشور نیز طی یک 
عملیات اطالعاتی توسط پلیس امنیت عمومی ناجا دستگیر و 

تحویل مراجع قضائی شده اند.

: مردی که در سال 94 شوهرخواهر  روزنامه نوشت 
خود را کشته و فرار کرده بود، همچنان تحت تعقیب 
قرار دارد و بازپرس جنایی تهران برای دستگیری او از 

شهروندان کمک خواست.
بر پایه این گزارش در نخستین ساعات بامداد روز 1۲ 
آبان سال 94 مرگ مردی جوان با سه ضربه چاقو به 
به  تحقیقات  و  داده  شد  اطالع  تهران  جنایی  بازپرس 
دستور او آغاز شد. کارآگاهان در بررسی های مقدماتی 
پی بردند که این مرد مقابل در خانه اش هدف ضربات 
چاقو قرار گرفته و بعد از انتقال به بیمارستان شهدای 

یافت آباد با وجود تالش پزشکان جانش را از دست داده 
است.

وقتی اعضای خانواده مقتول تحت بازجویی قرار گرفتند، 
هویت قاتل فاش و مشخص شد این مرد برادرزن مقتول 
است که بعد از واردکردن ضربات مرگ بار گریخته است.
کارآگاهان پی بردند مقتول به تازگی ازدواج کرده؛ اما با 
همسر خود اختالف داشت و بحث بر سر جدایی مطرح 
مقابل  مقتول  برادرزن  حادثه  از  قبل  ساعاتی  اما  بود؛ 
خانه او رفت و سراغ خواهرش را گرفت. مقتول به او 
توضیح داد همسرش به  دلیل اختالفاتی که با هم دارند، 

آنجا نیست.
متهم به قتل، بعد از شنیدن این صحبت ها محل را ترک 
کرد؛ اما ساعت دو و نیم بامداد دوباره بازگشت و این بار با 
عربده کشی و تهدید سراغ خواهرش را گرفت و هرچه به 
او توضیح داده شد زن جوان آنجا نیست، نپذیرفت. در 
نهایت مقتول جلوی در رفت که قاتل با او گالویز شد و 

سه ضربه چاقو وارد کرد.
در جریان  بود،  قتل  این  از همسایه ها که شاهد  یکی 
تحقیقات به پلیس گفت: من وقتی این صحنه را دیدم، 
سعی کردم جلوی مرد غریبه را بگیرم؛ اما او من را نیز 

با چاقو تهدید کرد و گفت اگر راه فرارش را باز نکنم، 
من را هم می زند؛ به همین دلیل ترسیدم و اقدامی انجام 

ندادم.
کارآگاهان پس از آن پی بردند متهم بعد از وارد کردن 
برداشتن 60  با  و  رفته  خانه خودش  به  چاقو  ضربات 
هزار تومان پول نقد و مقداری لباس آنجا را ترک کرده 
که  بود  این گونه  است.  گریخته  نامعلوم  محلی  به  و 
جست وجوهای وسیعی برای یافتن ردی از متهم آغاز 
شد؛ اما هیچ کدام از سرنخ ها به نتیجه نرسید و قاتل از 

آن زمان تاکنون فراری است.

جستجو برای دستگیری قاتل شوهرخواهر
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راه های مقابله با زانو درد 

در کوه نوردی
سرویس ورزشی کرمان امروز

 

زانو درد شایع ترین مشکل هنگام کوه نوردی است و اگر یک کوهنورد 
بخواهد برای چندین سال کوه نوردی کند توصیه می شود که همواره 

برخی از نکات را رعایت کند.
به گزارش ایسنا، شاید مهم ترین اصل در کوه نوردی زانوهای سالم 
باشد. ممکن است یک فرد عادی در طول شبانه روز و زندگی روزمره 
فشار زیادی را بر روی زانوهای خود تحمل کند. طبق گفته ی پزشکان 
به  را  شما  وزن  برابر  چهار  معادل  فشاری  پله ها  از  رفتن  باال  تنها 

زانوهایتان منتقل می کند. 
حال تصور کنید که یک کوهنورد برای صعود باید مسیرهای سختی 
را پشت سر بگذارد و عالوه بر آن باید یک کوله پشتی سنگین را بر 
روی دوش خود حمل کند. قطعا فشار زیادی به زانو ها وارد می شود 
بنابراین باید یک کوه نورد حرفه ای همواره مراقب زانوهای خود باشد 

در غیر اینصورت نمی تواند این ورزش را ادامه دهد.
آوردگی  آب  آرتزوز،  مثال  عنوان  به  دارد  مختلفی  عوامل  زانو  درد   
مفاصل، گرفتگی عضالت از جمله مشکالت زانو هستند. بعضی از این 
موارد مانند گرفتگی عضالت، موقتی بوده و در گذر زمان بهبود پیدا 
تبدیل  به دردی مزمن  اما مصدومیت های دیگر می توانند  می کنند. 

شوند و زندگی روزمره ی شما را تحت الشعاع خود قرار دهند.
حال سوالی که بسیاری از کوهنوردان از خود خواهند پرسید این است 

که برای حفظ زانوی خود باید چه کار هایی را انجام دهند؟
آمادگیقبلازکوهنوردی

آمادگی قبل از کوه نوردی یک عامل بسیار مهم در حفظ زانوها است. 
سالم.   تغذیه  هم  و  باشد  جسمانی  می تواند  هم  آمادگی  این  البته 
ورزش و رژیم غذایی سالم دو موردی هستند که باید قبل از این که به 

دل کوه بزنید، رعایت کنید تا دچار زانو درد نشوید.
رژیمغذاییسالم

شما می توانید با عوض کردن و بهتر کردن رژیم غذایی تان به جنگ 
باشد.  التهاب  تواند  می  درد  زانو  دلیل  زیرا  بروید  بدن  التهاب های 
التهاب بخشی طبیعی از مراحل بهبود یافتن بدن است اما در عین 
حال می تواند دردناک هم باشد. گوجه فرنگی، روغن زیتون، سبزیجات 
برگ سبز )مثل اسفناج(، مغزها، توت فرنگی، بلوبری، آلبالو و پرتقال 

خواص ضد التهابی دارند.
ازعصاهایکوهنوردیاستفادهکنید

از  بخشی  کوهنوردی  عصای  از  استفاده  با  تواند  می  کوهنورد  یک 
داده  نشان  تحقیقات  کند.  دفع  را  وارد می شود  زانوها  به  که  فشاری 
که استفاده از این عصاها در شیب ۲۵ درجه به سمت پایین، فشار 
عصاها  این  می دهد.  کاهش  درصد   ۲۵ تا   ۱۲ بین  را  زانوها  به  وارده 
باعث می شوند تا وزن شما به طور مساوی به زانوهاتان تقسیم شود. 
کوهنوردانی که اکثر اوقات به کوهنوردی طوالنی می پردازند و از این 
عصاها استفاده می کنند متوجه تفاوت و فشار کمتر بر روی زانوها 

خواهند شد.
تمریناتزانو

داشتن  هنگام  در  حتی  که  است  موارد  از  دیگر  یکی  زانو  تمرینات 
درد می توانید از آن کمک بگیرید. بهترین کاری که می توانید برای 
کردن عضالت  ورزش  است.  کردن  ورزش  دهید  انجام  زانوهایتان  درد 
اگر  نگه می دارد.  انعطاف پذیر  را  و مفاصل شما  را قوی تر کرده  شما 
عضالت پای شما در وضعیت خوبی باشند، این باعث می شود تا به 
عنوان پشتیبانی خوب برای زانوهایتان عمل کنند. همین پشتیبانی 
تا درد زانوی شما در حین کوهنوردی کمتر  باعث می شود  طبیعی 
پا  اسکات  و  پا  کشیدن  دوچرخه،  نظر،  مورد  عضالت  تقویت  شود. 

کفایت می کند و عضالت مورد نظر را هدف خود قرار می دهد.
کفشمناسببپوشید

کفش می تواند در زانو درد بسیار موثر باشد. هنگامی که تصمیم به 
کوهنوردی دارید حتما با کفش های مخصوص کوهنوردی به فعالیت 
نکنید  استفاده  آن  از  زند  می  را  شما  پای  شما  کفش  اگر  بپردازید. 
زیرا این عاملی خواهد شد که شما درست گام برندارید و در نهایت 

زانوهایتان آسیب ببیند.
کولهپشتیراسنگیننکنید

هرچه وزن بیشتری را به دوش بکشید مشخص است که فشار بیشتری 
به زانوهایتان وارد می کنید. توصیه می شود وسیله ای که به آن نیاز 

ندارید را از کوله خود خارج کنید.
هنگامسرازیریحواستانبهزانوهایتانباشد

آرام  را آهسته و  این کار  بیایید  پایین  از سرازیری  وقتی می خواهید 
حدود  چیزی  برمی دارید  قدم  سرازیری  در  که  هنگامی  دهید.  انجام 
۷/۵ تا ۸ برابر وزنتان را بر روی زانوهایتان می اندازید. هر چه سریع تر 
بروید فشار بیشتری را روی زانوهایتان حس می کنید و این ضربه های 

ناگهانی اصال برای زانویتان خوب نیست.
اززانوبنداستفادهکنید

زانوبند یکی از مواردی است که می تواند حسابی شما را کمک کند. 
زانوبند به وسیله ی ثابت نگه داشتن نقاط آسیب پذیر زانو، پشتیبانی 
دوره  یک  از  پس  می خواهید  اگر  می کند.  فراهم  آن  برای  بیشتری 
مصدومیت زانو به کوهنوردی بروید حتما سعی کنید مسافت خودتان 

را محدود کنید.
اقداماتالزمپسازکوهنوردیبرایجلوگیریاززانودرد

کشیدن پاها بعد از کوهنوردی می تواند به همان اندازه درد زانوهای 
شما را کاهش دهد. بعد از یک ورزش طوالنی و سنگین، عضالت شما 
جمع می شوند و شما درد آن را متوجه خواهید شد. کشیدن پاهایتان 
از تشدید این درد جلوگیری می کند. ممکن است در حین بهبودی، 
این موضوع کامال طبیعی است و می توانید  زانوهایتان ورم کند که 
داروخانه  از  پزشک  نسخه ی  به  نیاز  بدون  را  آن  به  داروی مخصوص 

تهیه کنید.

یک سایت عربی از علی دایی اسطوره فوتبال ایران به عنوان یکی از 
ستاره های فراموش نشدنی لیگ امارات سخن به میان آورد.

به گزارش ایسنا و به نقل از سایت عربی کوره، علی دایی سابقه حضور 
در لیگ امارات را در کارنامه دارد. او در فصل ۲۰۰۳-۲۰۰۲ برای الشباب 

بازی کرد و توانست عملکرد خوبی  هم از خود نشان دهد.
سایت عربی کوره در گزارشی نوشت: در لیگ امارات ستاره های بزرگ 

خارجی زیادی بازی کرده اند که فراموش نخواهند نشد. بازیکنان مثل 
عابدی پله که از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ برای العین بازی کرد و یا جورج 
وآه که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ برای الجزیره بازی کرد و علی دایی که یک 

فصل در الشباب بود.
امارات  فوتبال  نشدنی  فراموش  را جزو ستاره های  بازیکنان  این  الکوره 

معرفی کرده است.

مسابقات مجازی دارت استان کرمان با معرفی نفرات برتر به کار خود 
استان  ورزشی  های  انجمن  هیات  رئیس  بلوردی،  مرتضی  داد.  پایان 
کرمان در گفت وگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان، گفت: مسابقات قهرمانی دارت استان کرمان با عنوان تکریم 

رمضان با ورزش در فضای مجازی برگزار شد.
او افزود: این رقابت ها به همت کمیته دارت استان کرمان با حضور ۳۵ 

شرکت کننده در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد.
 بلوردی تصریح کرد: در پایان، نتایج زیر حاصل شد:
در بخش بانوان )با حضور۹ بازیکن از سراسر استان(:

مقام اول: فریده جابری نسب از جوپار
مقام دوم: زهرا پوریزدان پناه از کرمان

مقام سوم: راضیه خواجه کاظمی از سرچشمه

مقام سوم: مهدیه اسماعیلی از سرچشمه
در بخش آقایان )با شرکت ۲۶ بازیکن از سراسر استان(:

مقام اول: اسماعیل صادقی نسب از سرچشمه
مقام دوم: رضا شمس الدین سعید از جوپار

مقام سوم: محمد رضا شمس الدین سعید از جوپار
مقام سوم: حمیدرضا کاظمی از گلباف

علی دایی جزو ستاره های فراموش نشدنی لیگ امارات معرفی شد

پایان مسابقات دارت مجازی در کرمان

مسابقات مجازی وزنه برداری جام رمضاِن شهرستان 
رفسنجان در دو بخش بانوان و آقایان و رده های سنی 

نوجوانان و نونهاالن برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
مناسبت  به  برداری  وزنه  مجازی  مسابقات   ، جوان  
پویش  و  رمضان  مبارک  ماه  تکریم  و  گرامیداشت 
ورزش درخانه، زیر نظر کمیته آموزش و استعدادیابی 
هیئت وزنه برداری شهرستان رفسنجان در دو بخش 

نونهاالن  و  نوجوانان  بانوان و رده های سنی  و  آقایان 
برگزار شد.

در پایان این رقابت ها نتایج زیر حاصل شد:
رده سنی نوجوان بخش آقایان:

مقام اول: محمدجواد احمدی پور
مقام دوم: ابوالفضل احمدی پور

مقام سوم: امیرحسین علی رجبی
مقام سوم مشترک: سامان محمدحسنی

رده سنی نونهال بخش آقایان:
مقام اول: ابوالفضل احمدی پور

مقام دوم: مرصاد زارع
مقام سوم: حسین فروزان فر

مقام سوم مشترک: ارشیا اکبری
بخش بانوان رده سنی نوجوان:

مقام اول: یگانه کاظمی
مقام دوم: نادیا نجف پور

مقام سوم: کوثر میرزایی
مقام سوم مشترک: انسیه پورمحمدی

مقام چهارم: حدیث ترک
رده سنی نونهال بخش بانوان:

مقام اول: نیایش نجف پور
مقام دوم: مهسا زارع

مسابقات  در  ها، جواز حضور  رقابت  این  برتر  نفرات 
قهرمانی استان را کسب کردند.

کمیته  در  گرفته  صورت  ارزیابی های  براساس 
استان  فوتبال  هیئت  روابط عمومی  و  اطالع رسانی 
کرمان، روابط عمومی شهرستان های سیرجان، جیرفت 

و بم به عنوان برترین ها انتخاب شدند.
و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس  امیرخسروی،  عرفان 
روابط عمومی هیات فوتبال استان کرمان در گفت وگو 
با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان، با اعالم اینکه علی قرایی رئیس و علیرضا 
دادگر دبیر هیات فوتبال استان کرمان، همواره توجه 
قابل قبولی به روابط عمومی داشته اند، از این نگاه ویژه 

آموزشی  کارگاه  گذشته  سال  گفت:  و  کرد  قدردانی 
برای روابط عمومی های هیات های فوتبال شهرستان ها 

برگزار کردیم که موثر واقع شد.
هیئت های  برتر  عمومی های  روابط  انتخاب  از  او   
شهرستانی به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات 
خبر داد و افزود: بدین ترتیب شهرستان های سیرجان، 
انتخاب  روابط عمومی  برترین  عنوان  به  بم  و  جیرفت 

شدند.
امیرخسروی با بیان اینکه این سه شهرستان براساس 
اطالع رسانی  کمیته  در  گرفته  صورت  ارزیابی های 

انتخاب  کرمان  استان  فوتبال  هیات  روابط عمومی  و 
شده اند، تصریح کرد: شاخص هایی نظیر انتشار اخبار، 
ویدیویی  یا  و  مکتوب  گزارش  و  خبر  تدوین  و  تهیه 
رسانه ها،  با  تعامل  فوتبالی،  ایِونت های  و  جلسات  از 
فعالیت در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، تعامل 
با هیئت فوتبال استان کرمان، ارائه برنامه کاری برای 

یک سال آینده و... در این ارزیابی مدنظر بوده است.
هیات  روابط عمومی  و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس   
فوتبال استان کرمان بیان کرد: علی قرایی، رئیس به 
اتفاق علیرضا دادگر دبیر هیات فوتبال استان کرمان 

مسئوالن  از  هرکدام  با  کنفرانس  ویدیو  طریق  از 
این شهرستان ها  روابط عمومی های هیات های فوتبال 
فروزانفر  محمدعلی  و  هاشمی نسب  حمید  )سید 
علی  و  جیرفت  صالحی  محمدرضا  سیرجان،  از 
پورحمیدی بم( ضمن عرض تبریک به مناسبت روز 

ارتباطات و روابط عمومی از زحمات شان تقدیر کرد.
روابط عمومی های  نشست  در  افزود:  امیرخسروی 
نیز  استان  سراسر  شهرستان های  فوتبال  هیات های 
در سال گذشته، از شهرستان های انار، کرمان و زرند 

تجلیل شد.

معرفی نفرات برتر مسابقات مجازی وزنه برداری در رفسنجان

معرفی روابط عمومی های برتر هیات های فوتبال کرمان

آگهینوبتیسهماههچهارمسال1398
ادارهثبتاسنادوامالکمنطقهیککرمان
بدین وسیله حسب ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و امالک کشور و مواد اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت و همچنین به استناد مواد ۱ و ۲ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی )در خصوص امالکی که مستندا به مواد مزبور منجر به 
رد تقاضای ثبت گردیده است( اموال مجهول المالک که در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ 
)دی - بهمن - اسفند( واقع در بخش های ۱ و 4 و ۸و ۱۳ حوزه ثبتی منطقه یک کرمان 
تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده به ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی و بخش محل وقوع 
امالک تقاضا شده پذیرفته شده به شرح ذیل آگهی می شود لذا بدین وسیله طبق ماده 
۱۶ قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه شخصی اعم از )حقیقی و حقوقی( نسبت به امالک 
مشروحه ذیل مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشند بایستی از تاریخ انتشار نوبت اول 
آگهی مزبور که در انتهای آگهی قید شده حداکثر ظرف مدت ۹۰ روز اعتراض خود را کتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک کرمان تسلیم نموده و با عنایت به ماده ۸۶ آیین 
نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۸ و همچنین باستناد تبصره دو ماده واحده قانون مربوط 
به تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی مصوب ۱۳۷۳ معترض می بایستی ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک دادخواست الزم مبنی بر طرح 
دعوی به دادگاه یا سایر مراجع ذیصالح ارائه نموده و گواهی مربوطه مشعر بر طرح دعوی 
را از مراجع قضایی اخذ و بانضمام تصویر دادخواست تقدیمی به اداره ثبت اسناد و امالک  
ارائه نماید بدیهی است در صورت عدم تقدیم دادخواست و ارائه گواهی طرح عدم دعوی 
از مرجع رسیدگی کننده قضایی نسبت به ملک مورد تقاضا از طرف معترض با توجه به 
مادتین فوق الذکر چنانچه متقاضی ثبت )مالک( گواهی عدم ارائه دادخواست از دادگستری 
و مراجع قضایی اخذ و به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم نماید وفق مقررات و با توجه به 

یک ماه تعیین شده اعتراض معترضین دیگر از نظر این اداره قابل استماع و رسیدگی نبوده 
و ادامه عملیات ثبتی بنام متقاضی ثبت   ادامه خواهد یافت ضمنا چنانچه بین متقاضی و 
اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر قبل از انتشار اولین نوبت آگهی مزبور دعوایی در محاکم 
قضایی صالحه در جریان رسیدگی می باشد مطابق ماده ۱۷ قانون ثبت اسناد و امالک کشور 
طرف دعوی می بایست  و از تاریخ اولین انتشار آگهی ظرف مهلت ۹۰ روز تصدیق محکمه را 
مشعر بر جریان دعوی با این اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم نماید در غیر این صورت حق 

او ساقط خواهد شد و ادامه عملیات ثبتی بنام متقاضی ادامه خواهد یافت.
امالکتقاضایثبتشدهواقعدربخش1کرمان

۳۷۳۲ اصلی آقای ماشااله جاویدان به شماره ملی ۲۹۹۱۹۳۱4۰۱ هفده سهم و یک سوم 
سهم مشاع از نود و شش سهم از ششدانگ یکباب خانه بمساحت ۳۳۵/۹۰ متر مربع واقع 

در میدان مشتاق خیابان شهدا کوچه ۳ سمت چپ درب اول 
۱۸ فرعی از 4۹۷۶ اصلی آقای علی اکبر شفیعی نژاد کرمانی به شماره ملی ۲۹۹۲۰۱4۷۸۸ 
شش دانگ یکباب کارگاه بمساحت 4۶۶/۳۶ مترمربع واقع در خیابان ابوحامد کوچه ۱۷ 

سمت چپ درب اول 
۱۹ فرعی از 4۹۷۶ اصلی آقای علی اکبر شفیعی نژاد کرمانی به شماره ملی ۲۹۹۲۰۱4۷۸۸ 
ابوحامد کوچه ۱۷  شش دانگ یکباب مغازه به مساحت 4۰/۱4 مترمربع واقع در خیابان 

سمت چپ درب دوم 
۲۰ فرعی از 4۹۷۶ اصلی آقای علی اکبر شفیعی نژاد کرمانی به شماره ملی ۲۹۹۲۰۱4۷۸۸ 
شش دانگ یکباب خانه مشتمل بر فوقانی بمساحت ۳۶۸/۹ مترمربع واقع در خیابان مهدیه 

کوچه ۱ سمت چپ درب آخر 
۲۱ فرعی از 4۹۷۶ اصلی آقای علی اکبر شفیعی نژاد کرمانی به شماره ملی ۲۹۹۲۰۱4۷۸۸ 
شش دانگ زمین محصور مشتمل بر ساختمان به مساحت ۳4۶/۸۵ مترمربع واقع در خیابان 

مهدیه کوچه ۱ سمت چپ یک درب مانده به آخر 
امالکتقاضایثبتشدهواقعدربخش4کرمان

دانگ  شش   ۲۹۹۲4۱۸۰۹۹ ملی  شماره  به  محمدی  محمود  آقای  اصلی   ۸ از  فرعی   ۸
زمین وقفی به مساحت ۱4۸۹۳/۹۵ مترمربع واقع در بلوار جمهوری بلوار کشاورز کوچه ۲ 
انتهای کوچه ۵۲۰۵ فرعی از ۳۱ اصلی آقای سید جواد ذی وقار بردسیری به شماره ملی 
۲۹۹۱۵۶4۰۰۸ شش دانگ یکباب خانه به مساحت ۲۱۶/۱۱ مترمربع واقع در اختیارآباد 

خیابان بهشتی کوچه 4۷ سمت راست قطعه دوم 
امالکتقاضایثبتشدهواقعدربخش8کرمان

۱4۵۷ فرعی از ۱ اصلی آقای حسین توکلی زاده به شماره ملی ۲۹۸۰۰۷۹4۷۲ شش دانگ یکباب 
خانه به مساحت ۱۸۹/۶ مترمربع واقع در چترود خیابان ولیعصر )عج( کوچه ۸ جنب بهداری 
۳۵۵ فرعی از ۲۳ اصلی خانم هاجر رنجبر همقاوندی به شماره ملی ۲۹۹۳۳۲4۰۹۸ شش دانگ 

یکباب خانه به مساحت 44۷/۵ مترمربع واقع در چترود معزآباد جنب مدرسه شهدای ناظمی 
امالکتقاضایثبتشدهواقعدربخش13کرمان 

۱ فرعی از ۷۹ اصلی دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری شش دانگ یکباب کاروانسرا به مساحت ۷۹۰ مترمربع واقع در چترود روستای 

گورچوئیه جنب بزرگراه کاروانسرای گورچوئیه 
۱ فرعی از ۱۲4 اصلی آقای محمود عرب به شماره ملی ۳۰۹۰۲۳۰۳۱۳ شش دانگ یکباب 

خانه به مساحت ۷۳۲/۲۶ مترمربع واقع در چترود روستای گورچوئیه 
همچنین امالکی که در هنگام انتشار آگهی نوبتی اشتباه قلمی صورت گرفته بدین وسیله 

اصالح می گردد.
۱44۵ فرعی مجزی شده از ۱۰۷۳ فرعی از ۱ اصلی آقای محمدرضا ورزنده به شماره ملی 
چترود  در  واقع  مترمربع   ۲۳۹/۸۶ مساحت  به  خانه  یکباب  دانگ  شش   ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵
خیابان ولیعصر کوچه ۳4 انتهای کوچه که در آگهی قبلی به اشتباه نام خانوادگی متقاضی 

فروزنده و شماره ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵ چاپ گردیده است. ۲۶م/الف
تاریخ انتشار: نوبت اول دوشنبه ۹۹/۰۲/۰۱ تاریخ انتشار: نوبت دوم پنجشنبه ۹۹/۰۳/۱

رییسادارهثبتاسنادوامالکناحیهیکشهرستانکرمان-عیسیحافظیفر
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یک روانشناس با بیان اینکه استرس در خانواده عامل اصلی خشونت های 
تعریف  براساس  گفت:  می شود،  محسوب  کرونایی  روزهای  در  خانوادگی 
سازمان بهداشت جهانی خشونت های خانگی را می توانیم نوعی از خشونت 
به  توجه  با  که  می دهد  رخ  خانواده  افراد  بین  دعوایی  که  بگیریم  نظر  در 
شرایط حال حاضر خشونت های خانوادگی یک امر رایج بوده و ممکن است 
خانواده ها با یک سری مسائلی روبه رو شوند که خشونت های درونی را در 

پی داشته باشد.
علی اصغر حسین زاده در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه یکی از عوامل 
مستعد خشونت های خانواده ها استرس بوده است، اظهار کرد: استرس افراد 
می تواند به اشکال مختلفی صورت گیرد و از چند جنبه مورد تحلیل واقع 

شوند.
بحران های  یا  حوادث  از  ناشی  خسارت های  استرس،  اینکه  بیان  با  وی 
مختلف است، تصریح کرد: در شرایط بحرانی آسیب و خسارتی به فرد زده 
می شود، ممکن است آن  فرد این آسیب ها را فاجعه انگاری در نظر بگیرد 
که همین امر در بحث بیماری کرونا که االن شاهد آن هستیم، بسیار مشهود 
است چراکه بعضی از افراد، در این شرایط منابع مالی و حتی سالمت خود 

را در اثر ابتال به کرونا از دست دادند.
باشد،  تهدید  یک  می تواند  استرس  اینکه  به  اشاره  با  روانشناس  این 
خاطرنشان کرد: احتمال دارد شرایط بحرانی کرونا منابع مالی یا جسمانی 
فرد را در آینده آسیب بزند و ممکن است استرس برای بعضی از افراد هم 

جنبه چالشی داشته باشد تا قابلیت های خود را  بروز دهند.
ایام بحران کرونایی بیشتر باید به دنبال آن باشیم  حسین زاده گفت: در 
تا شرایط قرنطینه و محدودیت هایی که ایجاد شده را به عنوان یک فرصت 
در نظر بگیریم اما افراد می توانند بر اساس اتفاقات پیش آمده ارزیابی های 

گوناگونی در این خصوص داشته باشند.
وی تاکید کرد: معموالً در شرایط استرس چند نوع ارزیابی داریم که اولین 
نوع آن ارزیابی اولیه است یعنی اتفاقات یا رویدادی که برای ما رخ می دهد 
باید ارزیابی شوند که آیا این رویدادها برای ما تهدید کننده هست یا خیر 
معرض  در  بیشتر  دارند  منفی  ارزیابی  توانایی خود  از  که  افرادی  بنابراین 

فرد  برای  تبعات سنگین تری  امر می تواند  این  که  گیرند  قرار می  استرس 
داشته باشد و برعکس افرادی که در رویداد های زندگی خود در مقابله با هر 
اتفاقی ارزیابی مثبتی داشته باشند معموال در ارتباط با هیجانات خود کنترل 

و مدیریت بیشتری خواهند داشت.
اصالح سبک زندگی عامل موثر در کنترل استرس

این روانشناس اصالح سبک زندگی را عامل موثر در کنترل استرس دانست 
و افزود: اگر سبک زندگی از رویدادهای منفی خوشبینانه تلقی شود ممکن 
است تاثیر بسزایی در توانایی فرد در مقابله با استرس داشته باشد بنابراین 
افراد باید یک راهبرد موثری در شرایط تنش زا ایجاد کرده و از این جهت 
شرایط را برای خود قابل تامل کنند تا تبعات و آسیب کمتری به آن ها برسد.
آقایان  به  نسبت  خانم ها  استرس  معموالً  اینکه  به  اشاره  با  حسین زاده 
بیشتر است و زوجین یا والدینی که دچار استرس بیش از حد شوند مستعد 

خشونت های خانوادگی می شوند، گفت: در حین استرس والدین ممکن است 
آن  تاثیر  تحت  روانی کودک  و  بعد جسمانی  که   رخ دهد  بدرفتاری هایی 

قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که در کنار خانواده زندگی می کنند یکسری 
نیازهای ذاتی دارند که باید این نیازها برآورده شود و اگر این انتظارات و 
نیازها در شرایط بحرانی برآورده نشود ممکن است فشار مضاعف به کسی 

وارد شود که تامین کننده آن نیازها است.
این روانشناس ادامه داد: کسی که  نیازهای خانواده را تامین می کند اگر 
به خشونت  اقدام  نباشد  امکانپذیر  برایش  نیازهای مجموعه  برآورده کردن 
نشان  را  خشونت ها  این  مختلف  اشکال  با  و   کرده  دیگران  یا  خود  علیه 

می دهد.
باشد  فرد مورد همراه  با خودکشی  حسین زاده تصریح کرد: ممکن است 

و بر همین اساس تحقیقات نشان می دهد کودکان با رفتار والدین دچار 
حقیقت  در  خود  آمیز  خشونت  رفتارهای  با  خانواده  و  می شوند  استرس 

مسیری را برای سرنوشت رفتار آینده کودک  باز خواهد کرد.
اروپایی،  آمریکایی،  کشورهای  بیشتر  می دهد  نشان  آمارها  افزود:  وی 
هستند  کرونا  بیماری  بحران  درگیر  که  کشورها  سایر  و  چین  استرالیا 
اختالف های  که   صورتی  در  کرده  پیدا  افزایش  نیز  خانوادگی  اختالفات 
درونی خانواده ها قبل از بحران کرونا وجود داشت اما در این شرایط کرونایی 
فوران کرده است  دوباره  بوده که  آتشفشانی  مثابه  به  اختالفات خانوادگی 
چراکه بعضی از والدین آگاهی های الزم را در این زمینه ندارند و نمی دانند 
اگر حریم  بنابراین  کنند  عمل  فرزند خود  و  با  همسر  ارتباط  در  چطور  
خصوصی بین خانواده ها رعایت نشود و زندگی یکنواختی در بین آن ها شکل 

گیرد، همین یکنواختی در آینده مشکل ساز خواهد شد.
لحاظ  از  جامعه  پایین  قشرهای  عموماً  اینکه  به  اشاره  با  روانشناس  این 
جمعیتی حجم بیشتری را تشکیل می دهند، گفت: با توجه به شیوع ویروس 
کرونا مسائل شغلی و درآمدی مردم یکی از عوامل عمده استرس در جامعه 
است که اگر در این شرایط کارگر روزمزد درآمدی نداشته باشد استرس بر 

او تحمیل می شود که تبعات سنگینی برای او و خانواده اش دارد.
 راهکارهای کنترل استرس و خشونت های خانوادگی 

اوقات  خالء  کردن  پر  برای  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  حسین زاده 
فراغت خانواده را یکی از عوامل کاهش استرس دانست و گفت: تا جایی که 
امکان دارد خانواده ها بین تقاضای شرایط عادی و تقاضای شرایط بحرانی 
تبعیض قائل شوند و به نوعی تقاضای خود را در شرایط بحرانی از خانواده 

کاهش دهند.
فعالیت های  برای  خانواده  ظرفیت های  همه  از  استفاده  شد:  یادآور  وی 
از سرمایه های روانشناختی، نگاه فرصت طلبانه در کنار  مشترک، استفاده 
و  بحرانی  شرایط  در  تاب آوری  بحرانی،  شرایط  در  امید  داشتن  و  خانواده 
و  اجتماعی  حمایت های  بحران،  برابر  در  خانواده ها  خودکارآمدی  افزایش 
مالی از سوی نهادهای دست اندرکار نیز از عواملی هستند که می توانند در 

کاهش استرس افراد اثر گذار باشند.

یک روانشناس مطرح کرد:  استرس؛ عامل خشونت های خانوادگی در روزهای کرونایی

گزارش »کرمان امروز« از بی توجهی مردم به قرنطینه و عبور و مرور در شهر کرمان که موجب رشد ناگهانی آمار مبتالیان به کرونا در استان کرمان و نگرانی از طغیان کوویید 19 است؛

حقیقت این است که

کرمان تازه درگیر شده است

خیابان های کرمان در این روزها میزبان تردد خودروهای 
زیادی است و حضور شهروندان در سطح شهر قابل مقایسه 
با هفته های قبل نیست. این در حالی است که گزارش های 
روزانه مسئوالن بهداشت و درمان استان کرمان از وضعیت 
ابتال و مرگ و میر ناشی از کرونا نشان می دهد نه تنها این 
روند به ثبات نرسیده  بلکه حالت صعودی به خود گرفته و 
آمار مبتالیان  به کرونا در استان رشد ناگهانی داشته است. 
برخی از اصناف که حتی در روزهای معمولی نیز مشتریان 
فعالیت  ها،  مغازه  بازگشایی  با  روزها  این  در  ندارند  زیادی 
اند و پیاده روهای هسته مرکزی  اقتصادی را از سر گرفته 
آن  در  مهم  اصناف  از  توجهی  قابل  بخش  که  کرمان  شهر 
قرار دارد شاهد تردد زیاد شهروندانی است که گاهی برای 
عبور از کنار یکدیگر مجبور به شکستن قواعد فاصله گذاری 

اجتماعی می شوند.
مشاهدات دو سه روز گذشته از هفته جاری حاکی از آن 
مانند  اصناف  برخی  های  فروشگاه  در  شهروندان  که  است 
بازار  دارند.  پررنگی  حضور  فروشی  کفش  و  کیف  و  لباس 
کرمان نیز هر روز شلوغ است و هیچ فاصله گذاری اجتماعی 
را  اوضاع   شهروندان  گویا  شود.  نمی  رعایت  مکان  این  در 
عادی تلقی می کنند و حتی تعداد بیشتری از آنان ماسک و 

دستکش را نیز کنار گذاشته اند.
بدون شک  با توجه به دوره دو هفته ای  نهفتگی ویروس 
کرونا در بین افراد مبتال، در صورت تداوم حضور چشمگیر 
مردم در سطح شهر از هفته های آتی احتماال با موج جدیدی 

از افزایش مبتالیان به این ویروس روبه رو خواهیم شد.

رشد ناگهانی آمار کرونا در استان 
تقریبا  کرمان  شهر  سطح  در  تردد  وضعیت  اکنون  هم 
مشابه دوران قبل از شیوع ویروس کرونا شده و این وضعیت 
چشم انداز خوبی را برای روزهای آتی نشان نمی دهد . در 
از  استان  درمان  و  بهداشت  مسئوالن  گذشته  های  هفته 
از  پرهیز  و  ماندن  در خانه  با  که  شهروندان می خواستند 
تردد در سطح شهرها خود را در معرض آلودگی به ویروس 
کرونا قرار ندهند تا از فشاری که در دو ماه گذشته بر قشر 
اما  شود.  کاسته  اندکی  شده  تحمیل  درمان  کش  زحمت 
پرسه زنی شهروندان در خیابان ها و فروشگاه ها و حتی 
برنامه ریزی عده ای برای گذران ایام تعطیالت عید فطر و 
سفر به شهرهای دیگر نگرانی را  برای روزهای آتی ایجاد 
کرده است. دلیل این مدعا هم سخنان سخنگوی دانشگاه 
کرونا  به  مبتالیان  رشد  از  که  است  کرمان  پزشکی  علوم 
به گفته وی  شمار موارد مثبت  در استان خبر می دهد. 
مورد  اردیبهشت، ۶۴  فقط در 28  استان کرمان  در  کرونا 

بوده است.
از  کرد:  اظهار  مجازی  خبری  نشست  در  شفیعی  مهدی 
کرمان  استان  آزمایشگاه های سطح  به  ارسالی  نمونه   22۷

نتیجه ۶۴ تست در 28 اردیبهشت ماه مثبت شد.
افراد  به  مربوط  مورد   ۱۹ تعداد  این  از  داد:  ادامه  وی 
بستری در بیمارستان ها، ۹ مورد بیماران سرپایی، یک مورد 

پرسنل و ۳۵ مورد اطرافیان بیماران است.
شفیعی با اشاره به اینکه بیشترین موارد مثبت مربوط به 
شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
با ۳۱ مورد و دانشگاه علوم پزشکی بم با ۱۵ مورد است، 
افزود: همچنین از حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۱ 
و  مورد  یک  رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه  مورد، 
مثبت  مورد  شش  سیرجان  پزشکی  علوم  دانشکده  حوزه 

اعالم شده است.
وی 2۴ نفر از موارد جدید را زن و ۴۰ نفر مرد ذکر کرد و 

گفت: همچنین در مدت یاد شده یک مرد در حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت به دلیل ابتالء به کووید ۱۹ درگذشت 
و بر این اساس تعداد جان باختگان این بیماری در سطح 

استان به ۶۴ نفر رسید.
پنج  ترخیص  از  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 

نفر در مدت مذکوراز مراکز درمانی استان کرمان خبر داد و 
بیان کرد: تعداد موارد بهبود یافته از بیماری کووید ۱۹ در 

استان کرمان ۴۴۹ نفر است.
سخن آخر

تعطیل  روزهای  در،  به  سیزده  همچون  شود  می 

عید فطر را هم با قوانین سفت و سخت سپری کرد. 
را  دیگر  استان  به  استانی  از  سفر  شود  می  حداقل 
ممنوع کرد. نباید اجازه داد این ویروس منحوس همه 
ما را درگیر و روزهای تلخ اسفند و فروردین را برای 

ما تکرار کند. 

    خیابان های كرمان در این روزها میزبان تردد خودروهای زیادی است و حضور شهروندان در سطح شهر قابل مقایسه با هفته های قبل 
نیست. این در حالی است كه گزارش های روزانه مسئوالن بهداشت و درمان استان كرمان از وضعیت ابتال و مرگ و میر ناشی از كرونا نشان 
می دهد نه تنها این روند به ثبات نرسیده  بلکه حالت صعودی به خود گرفته و آمار مبتالیان  به كرونا در استان رشد ناگهانی داشته است از 
آنجایی كه تعطیالت عید فطر را در پیش روی داریم چنانچه قوانینی سخت گیرانه وضع نشود روزهای تلخ اسفند و فروردین ماه تکرار خواهد 

شد و كرمان وارد دوره ای می شود كه شاید منجر به یک فاجعه انسانی شود و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حکیم مس
 سهامی خاص )شماره ثبت 680 رفسنجان(

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت حکیم مس جهت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه که ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ 
۱۳۹۹/۳/۱۱ در شهر کرمان هتل پارس - سالن مشتاق برگزار می شود، دعوت بعمل می آید.
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2 - استماع گزارش بازرس قانونی شرکت ۳ - انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۹

۴ - انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
۵ - سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیات مدیره شرکت خدمات بهداشتی درمانی حکیم مس 


