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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 23 سال است که واقعیت را در »کرمان امروز« می خوانند

آگهی فراخوان برای شناسایی و ارزیابی به منظور آگهی مزایده
برگزاری مناقصه تامین نیروی انسانی )نوبت اول( 

شرکت سیمان ممتازان کرمان در نظر دارد پیمانکاران واجد شرایط جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای امور خدمات، 
بارگیرخانه و فضای سبز، مقیم شهر کرمان را شناسایی و ارزیابی و مناقصه مربوطه را بین پیمانکاران دارای شرایط زیر برگزار 
نماید. عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری از طریق تماس با شماره 33370561 - 034  داخلی 

1902 آقای کارور و یا با مراجعه به آدرس اینترنتی www.momtazancement.com اقدام نمایند.
رتبه پیمانکاری مورد نیاز 1 تا 5

سوابق کاری مرتبط   حداقل 8 سال 
رزومه کاری شامل: ارائه تصویر قراردادهای مرتبط در 8 سال گذشته رضایت نامه کارفرمایان قبلی، ارائه حداقل دو قرارداد تامین 

نیروی انسانی در یک سال که مجموع نیروهای موضوع قرارداد حداقل 80 نفر باشد.
گردش مالی در 8 سال گذشته 

رونوشت اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت 
واجدین شرایط می توانند با در دست داشتن مدارک فوق حداکثر تا پایان وقت اداری 30 اردیبهشت ماه 1399 به نشانی کرمان: 
کیلومتر 32 بزرگراه کرمان - رفسنجان ، کارخانه سیمان ممتازان، امور قراردادها مراجعه نموده و مدارک مورد نیاز را تحویل 

نمایند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول( دانشگاه علوم پزشکی کرمان     
متن در صفحه 2

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان : 

افزون بر ۱۰ هزار 

بسته معیشتی توسط هالل احمر 

در کرمان توزیع شد

در فراق زنده یاد نجف دریابندری؛

دمیدن صدایی تازه 

به ادبیات فارسی 

با ترجمه های دریابندری

نظر کارشناسان درباره حباب بورس چیست؟

در زمان وقوع زمین لرزه

 و پس از آن چه باید کرد؟

گستره، مبانی و آثار مواسات در سیره امام حسن علیه السالم؛

کریم اهل بیت؛ طالیه دار مواسات

WWW.KERMANEMROOZ.COM

محرومیت مجازی!
هشت صفحه

هزار تومان روزانهم 

رییس اتحادیه طال و جواهر کرمان:

کرمان  وضعیت بازارطالی 

از قرمز نیز رد شده است 

گزارش »کرمان امروز« از محرومیت عده ای از جمعیت 20 هزار نفری دانش آموزان تحت 
پوشش کمیته امداد از شبکه »شاد«، عقب ماندگی تحصیلی و درخواست مدیر کل کمیته 

امداد کرمان از خیران؛

یکشنبه 21 اردیبهشت ماه 1399
16 رمضان 1441/ 10 می 2020

سال بیست و چهارم شماره  3196
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راه  از  و  مجازی  آموزش  اجباری  اندازی  راه 
فرصتی  چه  گر  ا کشور  آموزان  دانش  برای  دور 
مناسب برای ادامه راه کالس و مدرسه در ایام 
کرونا محسوب می شود، اما بخشی از  تهدید 
جامعه هدف از جمله در استان کرمان به دلیل 
از  ارتباطی و تکنولوژیک  از امکانات  محرومیت 
جمله تلفن هوشمند، نمی توانند با این روش 
کل  که مدیر  کنند. آنگونه  آموزشی ارتباط برقرار 
از  زیادی  عده  گوید؛  می  کرمان  امداد  کمیته 
جمعیت 20 هزار نفری دانش آموزان کمیته امداد 
کرمان امکان استفاده از شبکه شاد را ندارند و 

نیاز است خیران در این زمینه ورود کنند و....
متن کامل درصفحه هشتم



دو یکشنبه 21 اردیبهشت ماه 16/1399 رمضان 1441/ 10 می 2020/سال بیست و چهارم شماره 3196
اخبار استان

خبر
صرف هزینه سفر حج برای خرید 

جهیزیه نیازمندان در استان کرمان
مدیر حج و زیارت استان کرمان گفت: با هدف کمک به نیازمندان دو نفر 

از زائرین استان کرمان هزینه حج تمتع خود را اهدا کردند.
از کرمان،   باشگاه خبرنگاران جوان  استان های  به گزارش خبرنگار گروه 
به  توجه  با  گفت:  کرمان  استان  زیارت  و  حج  مدیر  نژاد  عرب  محمود 
فرمایشات رهبری در خصوص کمک های مومنانه به قشر ضعیف جامعه 
و به منظور تحقق بخشیدن به این امر با ارزش، دو نفر از زائرین استان 

کرمان هزینه سفر حج خود را به نیازمندان اهدا کردند.
او افزود: این اقدام خیر با اهدف گسترش فرهنگ و ایثار و فداکاری انجام 
شد و طی آن دونفر از زائران حج تمتع ۹۹ دو فقره فیش خود را برای 
تهیه جهیزیه به افراد نیازمند و تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام ره 

استان اهدا کردند.
عرب نژاد تصریح کرد: قرار است هزینه سفر حج این دو زائر برای خرید 

جهیزیه زوج های جوان بی بضاعت صرف شود.

اولین جلسه کمیته مداخله روانشناختی اداره 

مشاوره دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد

کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  روانشناختی  مداخله  کمیته  جلسه  نخستین 
محل  در  مشاوره  اداره  و  دانشجویی  و  فرهنگی  معاونت  ریزی  برنامه  با 

معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه، این جلسه 
با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی، معاون آموزشی، رئیس بیمارستان 
شهید باهنر، معاون آموزشی دانشکده پزشکی و رئیس اداره ی حراست 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد.
به  نیز  دانشگاه  معتمد  و  آنکال  روانپزشک  صباحی  دکتر  جلسه  این  در 

صورت وبینار شرکت داشت.
 پیگیری مسائل و مشکالت خاص حوزه ی دانشجویی، لزوم تصمیم گیری 
روان  سالمت  اعتالی  جهت  الزم  های  زیرساخت  سازی  فراهم  و  کالن 

دانشجویان از موضوعات مطروحه در جلسه بود.
به  جلسه  ابتدای  در  دانشجویی،  و  فرهنگی  معاون  بارونی،  محسن  دکتر 
بیان اهداف و برنامه های الزم به صورت کالن و لزوم حل برخی مسائل 
راستا  این  در  پزشکی  علوم  دانشگاه  های  مجموعه  زیر  سایر  همکاری  با 

پرداخت
 هم چنین دکتر ملک پور، معاون آموزشی، نیز ضمن تشکر و قدردانی از 
این  این کمیته، اهداف خاصی را جهت رفع برخی مسائل خاص  تشکیل 

حوزه مطرح کرد.
 فاطمه محمدی راد، رئیس اداره ی مشاوره نیز سیاست ها و برنامه ریزی 
های انجام شده جهت پیگیری و رفع مشکالت در حوزه های مختلف را در 
سال پیش رو مطرح کرد و از کلیه ی همکاران در این خصوص همراهی و 

راهکارهای الزم را درخواست نمود.
قرار  نظر  در  لزوم  همکاران،  از تالش  قدردانی  نیز ضمن  دکتر صباحی   
خصوصا  افراد،  روان  سالمت  مختلف  های  حوزه  در  مشکالت  گرفتن 
دانشجویان را از اهداف بلند مدت دانشگاه دانست و خواستار برنامه ریزی 

کالن، جهت رفع مشکالت در این زمینه شد.

جذب بیش از ۱۸ هزارمیلیارد تومان 

سرمایه گذاری در جنوب کرمان
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: ۱۸ هزار و ۷۰۰ 
میلیارد تومان سرمایه گذاری طی سال رونق تولید در بخش های مختلف 

این استان جذب شده است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، جعفررودری 
رییس شورای مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در جلسه این شورا 
گفت: بخشی ازاین جذب سرمایه گذاری و اعتبارات درقالب ستاد اقتصاد 
مقاومتی و بخشی درجهش و رونق تولید و حوزه های مختلف دستگاهی و 

شهرستانی محقق شده است.
ایجاد  اوافزود: جذب سرمایه گذاری دراستان کرمان ۳۸ هزارنفراشتغال 
کرد واهداف دراین حوزه محقق شده است،کرمان درسرمایه گذاری خارجی 
جایگاهی ویژه دربین استان ها داشت وتسهیالت تبصره ۱۸ وسایرمسائل 
نیزمورد توجه شورا واقع شده است. اوبیان کرد: دسته دیگر مباحث مربوط 
به شورای برنامه ریزی و توسعه کرمان با رویکرد منابع اعتباری و توزیع 
بودجه است و در این زمینه جزو استان های با الگوی شفاف و قابل ارائه 

هستیم که در حوزه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی اتفاق افتاده است.
رودری با بیان اینکه درحوزه نظارت بر توزیع بودجه واجرای آن مصوباتی 
در سال گذشته داشتیم افزود:۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار شواری 
توسعه و برنامه ریزی این استان در بخش های عمرانی و هزینه ای بود که 

بین شهرستان ها و بخش های مختلف کرمان در سال ۹۸ بوده است.
او بیان کرد: از این میزان یکهزار و ۴۶۴ میلیارد تومان تخصیص داده و 

صرف پروژه های نیمه تمام و دیگر اهداف تعیین شده شورا شد.
رییس شورای مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: شورا به عنوان 
عالی ترین مرجع سیاست گذاری استان کرمان مطرح است و چهار کارگروه 
فرهنگی ۱۰۰  اجتماعی -  و سرمایه گذاری ۸۸ درصد،  اشتغال  از جمله 
درصد، آموزش و پژوهش ۴۵ و زیربنایی ۱۰۰ درصد جلسات را تشکیل 
دادند. او با اشاره به اینکه پروژه های نیمه تمام، عدالتمندی توزیع اعتبارات 
استان کرمان  اولویت مناطق محروم و کمک به طرح های پیشران در  با 
زیرساخت های  گفت:  است  بوده  استان  ریزی  برنامه  توجه شورای  مورد 
طرح های پیشران مورد اولویت شورا قرار گرفته و پیشنهاد شورای برنامه 
و  است  موثر  آن  ارائه  و  عملکردی  گزارشات  تدوین  بر  نظارت  ریزی، 

سامانه الکترونیک می تواند به فعالیت شورا کمک کند.
رودری با تاکید به دبیران کارگروه ها به عنوان بازوان اصلی شورا افزود: 
فقدان برنامه محوری و نداشتن اختیارات برای مسئوالن حاضر در برخی 
و  تشکیل شورا  بر  لحاظ شکلی مشکلی  به  و  کارگروه ها مشاهده می شود 
کارگروه ها نداریم و از نظر محتوایی دبیران کارگروه ها شرح وظایف و بر 

اساس اسناد توسعه ای برنامه ساالنه را دنبال کنند.

رییس اتحادیه طال و جواهر کرمان درباره آینده بازار سکه و طال 
دالر  و  جهانی  اُنس  افزایش  و سکه،  نرخ طال  کننده  تعیین  گفت: 
است که هر روز افزایش قیمت دارد و باید برای توقف این افزایش 

قیمت، جلوی قیمت دالر را بگیرند.

»مسعود ثانی« در گفت و گو با ایسنا، درباره وضعیت بازار طال در 
قیمت  افزایش  زیرا  است  طبیعی  کنونی  وضع  کرد:  اظهار  کرمان 
مردم صفر  قدرت خرید  و  بازار  رکود  طال طی چند سال موجب 

شده است.
کارگاه های طالسازی در سطح کشور  بیشتر  متاسفانه  افزود:  وی 
تعطیل شده، زیرا اُجرت و افزایش قیمت طال موجب شده تفاوت 
لذا مردم طالی آب  باشد  تومان  تا ۴۰ هزار  خرید و فروش ۳۰ 

شده و سکه می خرند و کسی طال با اجرت نمی خرد.
استفاده طالفروشان  اجرت، هفت درصد  بر  بیان کرد: عالوه  ثانی 
تفاوت زیاد شده و در زمان  مالیات است که موجب  و ۹ درصد 
فروش طال، کاهش قیمت دارد لذا همه سرمایه را به سمت طالی 
آب شده و سکه می برند و شاهد رکود بازار طال در کشور هستیم.

رییس اتحادیه طال و جواهر کرمان به موضوع شیوع ویروس کرونا 
به دلیل شیوع  اشاره کرد و گفت:  نیز  اتحادیه  این  بر  تاثیر آن  و 
ویروس کرونا، ۴۰ روز صنف طالفروشان تعطیل بودند و اکنون نیز 
ماه مبارک رمضان است و عمال خرید و فروش در بازار صفر است.

اینکه اجاره مغازه همکاران ما عقب مانده، اظهار  با اشاره به  وی 
این است که طال گران شده و وضع طالفروشان  کرد: نظر مردم 
درآمد  کسب  ثابت  سرمایه  قبال  از  ما  که  حالی  در  است.  خوب 

داریم و طال نیز سرمایه ثابت ماست.
که  همکارانی  به  و  کند  کمک  باید  دولت  اینکه  به  اشاره  با  ثانی 
مستاجر هستند و وضعشان خوب نیست، رسیدگی شود، بیان کرد: 
اجاره  بقیه  و  است  ما وضعشان خوب  همکاران  ۱۵ درصد  تا   ۱۰
مغازه و اقساط تسهیالت را دارند و دولت باید مشکالت اتحادیه و 

اجاره دارها را پیگیری و به عنوان مثال اقساط امهال شود.
بازار  آینده  درباره  ادامه  در  کرمان  جواهر  و  طال  اتحادیه  رییس 
دالر  و  جهانی  اُنس  افزایش  سکه،  و  طال  نرخ  کننده  تعیین  گفت: 
افزایش  این  جلوی  باید  و  دارد  قیمت  افزایش  روز  هر  که  است 

دالر را بگیرند. 
نیست  نزدیک  پول  به  طال  مانند  چیز  هیچ  کرد:  تصریح  وی 
هیچ  و  شده  رد  نیز  قرمز  از  بازار  وضعیت  اکنون  متاسفانه  اما 

اتفاقی)خرید و فروش( نمی افتد.

هزار  چهار  گفت:  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
بسته مواد غذایی و ۶ هزار و ۵۰۰ بسته اقالم بهداشتی در قالب 
برای  جمعیت  این  کمک های  دوم  مرحله  در  مومنانه  کمک های 

بیماران خاص این استان تهیه شده که روز شنبه توزیع شد.
توزیع  مومنانه،  کمک  رزمایش  در  فالح  رضا  ایرنا،  گزارش  به 
افزود: موضوع کمک  از کادر درمانی  بسته های معیشتی و تجلیل 
کار  دستور  در  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  به  بنا  مومنانه 
جمعیت هالل احمر و سایر دستگاه های اجرایی قرار گرفته و در 
از کرونا  متاثر  بیماران خاص  و  نیازمندان  به  کنار حوادث، کمک 
و کمک به خانواده شهدا در این جمعیت جدی گرفته شده است.

بر تحرک و حضور  انقالب اسالمی  اینکه رهبر معظم  بیان  با  وی 
اظهارکرد:  اند  اشاره کرده  احمر در حوادث  دائمی جمعیت هالل 
از  تقدیر  با عنوان  به علت کرونا، روز جمعیت هالل احمر  امسال 

مدافعان سالمت نام گذاری شد.
قرار  کرونا  با  مبارزه  مقدم  خط  در  پزشکی  کادر  داد:  ادامه  وی 
دارند و سفیدپوشانی که سختی ها را قبول کرده اند جامعه امروز 

قدردان خدمات و گویای سختی ها و صبوری آنان خواهد بود.
فرمانده  کرمان،  استاندار  عمرانی  امور  معاون  حضور  با  آیین  این 
سپاه ثارهلل استان، رییس دانشگاه علوم پزشکی، مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر، مدیرکل امور اجتماعی استاندار کرمان و سایر مسئوالن 

و متولیان سالمت در هالل احمر کرمان برگزار شد.

رییس اتحادیه طال و جواهر کرمان:

وضعیت بازارطالی کرمان از قرمز نیز رد شده است 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان : 

افزون بر ۱۰ هزار بسته معیشتی توسط هالل احمر در کرمان توزیع شد

مدیرکل استاندارد استان کرمان گفت: پس از مردود شدن 
نتایج آزمون هیدرواستاتیک توسط کارشناسان مربوطه، تعداد 
۲۰۷ عدد مخزن گاز سی ان جی خودرویی در سال ۹۸ معدوم 

و از چرخه مصرف خارج شد.
اسماعیل عاقلی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با معدوم 
کرمان،  استان  در  خودرو  غیراستاندارد  مخزن   ۲۰۷ شدن 

مخازن جدید جایگزین آن شد.
وی اظهار کرد: تعداد ۱۹ هزار و ۶۷۸ عدد مخزن سی ان جی 
هیدرو  همکار  آزمایشگاه های  در   ۹۸ سال  طی  خودرویی 
بازرسی  آزمون  مورد  استان  استاندارد  اداره کل  استاتیک 

چشمی و فیزیکی قرار گرفت.
راستای  در  که  گفت:  کرمان  استان  استاندارد  مدیرکل 
منصوبه  آسانسورهای  ادواری  و  اولیه  های  آزمون  اجرای 
آنها،  سازی  استاندارد  و  آسانسور  دارای  ساختماهای  در 
استانداردسازی  درخواست   ۷۸۹ تعداد   ۱۳۹۸ سال  درطی 
در  شده  منصوب  هیدرولیکی  و  کششی  آسانسورهای  برای 
ساختمان ها در سامانه آسانسور سازمان ملی استاندارد ثبت 

شد.
وی ادامه داد: پس از بازرسی های انجام شده توسط شرکت 

تائید صالحیت شده در استان کرمان، در طی  بازرسی  های 
سال گذشته تعداد ۶۳۷ مورد تائیدیه ایمنی و کیفیت آسانسور 

صادر شده است.
به  مربوط  تائیدیه   ۵۳۹ تعداد  میزان  این  از  افزود:  عاقلی 
آسانسورهای جدید و آزمون های اولیه انجام شده و برای ۹۸  
آسانسور هم آزمون های دوره ای و سنواتی انجام و تائیدیه 

های ادواری صادر شد.
یکساله  اعتبار  دارای  تائیدیه های ذکر شده  بیان داشت:  وی 
بازرسی  مورد  باید  مالکان  درخواست  با  آسانسورها  و  بوده 

ادواری قرار گیرند.
شامل  ادواری  بازرسی  لیست  کرد: چک  نشان  خاطر  عاقلی 
بازرسی از تجهیزات ایمنی آسانسور مانند قفل درب ها، ترمز 
ایمنی، کنترل کننده سرعت )گاورنر(، وسایل هشدار دهنده و 

آزمون های عملکردی است.
اولیه  ایمنی و کیفیت  تاییدیه  از  وی گفت: آسانسورهایی که 
ایمنی  سطح  ارتقاء  منظور  به  باشد،  گذشته  سال  یک  آنها 
سالمت  و  ایمنی  ارتقاء  آن  تبع  به  و  آسانسورها  عملکرد  و 
جامعه و شهروندان محترم، باید مدیر مجتمع، مالک، مدیران 
نگهداری  و  سرویس  شرکت های  یا  و  اجرایی  دستگاه های 

ایمنی و  نسبت به درخواست بازرسی ادواری و اخذ تائیدیه 
کیفیت آسانسور اقدام کنند.

توانند  می  متقاضیان  اینکه  بیان  با  استان  استاندارد  مدیرکل 
درخواست بازرسی خود را از طریق سامانه مدیریت بازرسی 
آسانسور به نشانی www.lift.isiri.gov.ir ثبت کنند افزود: 
در صورت عدم انجام سرویس و نگهداری مستمر و بازرسی 
ادواری سالیانه و اخذ تائیدیه های مذکور مسئولیت مستقیم 
در  مسئول  مقام  باالترین  برعهده  احتمالی  سوانح،  و  حوادث 
دارای  ساختمان های  مدیران  و  مالکان  اجرایی،  دستگاههای 

آسانسور قرار دارد.
وی تصریح کرد: همچنین در همین راستا سال گذشته تعداد 
اداره کل  کارشناسان  توسط  بازرسی  و  مراجعه  مورد   ۱۴۷
و  عمومی  مکان های  و  مراکز  از  کرمان  استان  استاندارد 
تعداد ۶۵ مورد  تجاری دارای آسانسور شد که  مجتمع های 
به دلیل  مجتمع ها  این  مدیران  به  اخطار  مورد   ۵۷ و  تذکر 

نداشتن تائیدیه های الزم ارائه شده است.
عاقلی تاکید کرد: تعداد ۲۵ مورد آسانسور هم به علت عدم 
انطباق با استانداردهای ملی مربوطه و عدم اقدام جهت اخذ 

تائیدیه های الزم در استان کرمان طی سال ۹۸ پلمب شد.

 مدیرکل استاندارد استان خبر داد:

معدوم شدن 207 مخزن گاز غیراستاندارد خودرو در کرمان 

آگهی فقدان سند مالکیت
احتراما طبق درخواست شماره 1823- 99/2/10 آقای رمضان / تاج آبادی پور فرزند اکبر 
تولد 1352 دارای شماره ملی 2992553549 مالک ششدانگ پالک 256  تاریخ  شماره شناسنامه 560 
فرعی از 4221 اصلی بخش 2 کرمان موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 802441 سری ب سال 90 
که در صفحه 153 دفتر امالک جلد 85 ذیل شماره 9300 ثبت و رهنی شماره 4059 مورخ 1392/11/24 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 183 شهر جوپار استان کرمان که به نفع بانک ملی شعبه خیابان سرباز به مبلغ 
165/037/683 ریال به مدل 96 ماه ثبت شده مشارکت مدنی شماره 2632 مورخ 1391/04/11 که به نفع 
بانک ملی ایران به مبلغ 200000000 به مدت 18 ثبت شده صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ 
استشهاد محلی تصدیق امضاء شده مدعی است سند مالکیت مزبور به علت جابجایی مفقود و درخواست 
سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج 
یا وجود سند  الذکر  فوق  ملک  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  تا چنانچه کسی  ذیل آگهی می شود  در 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 99/2/21
138 م/الف

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

 دستگاه مناقصه گزار                    دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

دریافت اسناد: 
الف سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

ب( پایگاه ملی 
مناقصات 

http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

امور درمانی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور  موضوع مناقصه
39/324/116/112 برآورد یکساله   )ریال(

۱/۹۶۶/۲۰۵/۸۰۶ تضمین شرکت در مناقصه 
)ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۱۴/۳۰ روز سه شنبه مورخ ۹۹/۲/۳۰ دریافت اسناد:

تا ساعت 14/30 روز دوشنبه  مورخ 99/03/12 آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
پیشنهادها در سامانه ستاد ایران 

از ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 99/03/13 بازگشایی پیشنهادها 

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 99/03/06 در محل  معاونت درمان   برگزار خواهد شد

محل تسلیم فقط پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان - ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(  ۸۲۰۲۳۴

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
 مناقصه واگذاری اموردرمانی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

شماره مناقصه: 12/13/3/99 بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت بعمل می آید تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی شرکت که در ساعت ۱۵ روز دوشنبه 
مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل می 

شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

۱- تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی 
به پایان اسفند ماه ۱۳۹۸ پس از استماع گزارش هیات مدیره و 

بازرس قانونی 
۲- انتخاب بازرس قانونی و بازرس علی البدل 

۳- سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع عمومی عادی 
سالیانه می باشد.

هیات مدیره شرکت خدمات بیمه ای جنوب شرق )سهامی خاص(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت خدمات بیمه ای جنوب شرق )سهامی خاص(

 شماره ثبت 267۱
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نظر کارشناسان درباره حباب بورس چیست؟

سرویس اقتصادی کرمان امروز

همه  از  را  سبقت  بورس، گوی  بی سابقه  و  رشد چشمگیر  اخیر  ماه های  در   
بازارها ربوده است و این روزها بسیاری از مردم برای سرمایه گذاری در بورس، 

دارایی های خود را فروخته و راهی بازار سرمایه می شوند.
 اما یک نگرانی بزرگ درباره آینده بازار سرمایه وجود دارد. آیا رشد یک 
سال اخیر بورس، کاذب بوده و باید در انتظار سقوط آن باشیم؟ کارشناسان در 
این باره نظرات مختلفی دارند. در این گزارش دیدگاه چند کارشناس اقتصادی 

را پرسیده ایم.
اگر عرضه سهام زیاد شود، حباب رخ نمی دهد

دانشگاه  هیات علمی  بورس و عضو  مدیرعامل سابق شرکت  علی رحمانی، 
حباب  ترکیدن  دقیق  زمان  بتوانیم  که  است  مشکلی  بسیار  کار  گفت:  الزهرا 
به  باالیی در حال ورود  بسیار  نقدینگی  بفهمیم ولی در حال حاضر  را  بورس 

بورس است که خود عاملی مهمی در افزایش قیمت هاست.
وی افزود: اگر بحث عرضه در بورس را بتوانیم بهبود بدهیم همان طوری که 
مقام معظم رهبری آزادسازی سهام عدالت را ابالغ کرد هم بار زیادی از روی 
دوش طبقات نیازمند بر خواهد داشت و هم این سهام بخش عرضه در بورس 

را تقویت می کند و این امر در آخر به منطقی شدن قیمت ها منتج خواهد شد.
و  مسائل  سهام  برخی  در  البته  نمود:  اظهار  بورس  شرکت  سابق  مدیرعامل 
مشکالتی وجود دارد ولی با این انتظارات تورمی و انتظارات افزایش نرخ ارزی 
که در بازار وجود دارد همه اعتقاد دارند رشد شاخص ها منطقی است به نوعی 
نقدینگی  به  شاخص ها  رشد  این  اصلی  معرف  اما  است  انتظارات  بازار  دیگر 

برمی گردد.
مشخص  خیلی  بورس  بازار  در  حباب  وجود  عدم  یا  وجود  گفت:  رحمانی 
نیست ولی با این حال باید سمت عرضه سهام و عرضه اوراق بهادار را تقویت 
کنیم تا فشاری به قیمت وارد نشود، اگر نقدینگی زیاد شود باعث انحراف از 

ارزش های ذاتی سهام شود.
وی با بیان این که عدم ارتباط با دنیای پیرامون به دلیل شیوع بیماری کرونا 
به  بیماری کرونا  پایان  نمود:  است، تصریح  برده  بین  از  را  زیادی  فرصت های 
دلیل این که کسب وکارها رونق پیدا خواهد کرد می تواند تأثیر بسیار مفیدی 

روی شاخص های بورس بگذارد.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا درباره تاثیرگذاری عوامل خارجی همچون 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در فصل پاییز امسال بر بازار سرمایه ایران 
ایران وضع  علیه  این که شدیدترین تحریم ها  دلیل  به  انتخابات آمریکا  گفت: 
شده و دیگری چیزی بدتر از این اتفاق نخواهد افتاد، بنابراین اگر دوباره ترامپ 
اتفاق بدتری رخ نمی دهد ولی اگر از حزب  تثبیت شود  ریاست جمهوری اش 

دموکرات کسی روی کار آید شاید اندکی اوضاع بهتر شود.
حباب بورس وجود خارجی ندارد

به هیچ  تهران گفت:  بهادار  اوراق  بورس  علی صحرایی، مدیرعامل شرکت 
وجه حباب داشتن بورس را تأیید نمی کنم چون بازار سرمایه در معرض قضاوت 

قیمت گذاری نیست و خود فعالین این عرصه تعیین کننده این امر هستند.
وی افزود: ممکن است چندین شرکت مشکل داشته باشند ولی کلیت بازار 
سرمایه مشکلی ندارد و با مطالعات صورت گرفته این امر به اثبات نرسیده است.
انتخابات  نتیجه  تأثیر  مورد  در  تهران  بهادار  اوراق  بورس  مدیرعامل شرکت 
آمریکا روی بورس ایران اظهارکرد: تا جایی که بنده اطالع دارم دیدگاه های 
هر دو حزب آمریکا تنها به لحاظ شکلی مغایرت دارد و ماهیت و استراتژی هر 
دوی آنها یکی است، هر دو دشمن ما هستند ولی تکنیک هایشان با هم متفاوت 
نمود  ترامپ  عداوت  هرچند  آنهاست  داخلی  مسائل  سبب  به  امر  این  و  است 
بیشتری دارد؛ اما دموکرات ها در مذاکرات خود و رویکردهایشان به تعبیر مقام 
استفاده  است،  آن دست چدنی  داخل  که  مخملین  دستکش  از  رهبری  معظم 

می کنند.
صحرایی در ادامه یادآور شد: به اعتقاد بنده پس از شهادت سردار پرافتخار 
پاسداران  سپاه  بازدارنده  موشک های  و  سلیمانی  قاسم  سپهبد  شهید  وطنمان 
جمهوری اسالمی ایران بازار سرمایه ایران رشد بسیاری خوبی را داشته است و 
این توان بازدارندگی دفاعی اقتدارمندان سپاه بوده است که شاخص های بورس 
را افزایش داده است و این شلیک موشک ها را بنده نقطه عطفی در تاریخ بورس 

ایران می دانم.
به  را  بیشتری  امنیت  ایشان  اذعان کرد: چون شهادت  بورس  فعال حوزه  این 
کشور آورد و کسانی که سایه جنگ قریب الوقوع را در ایران می دیدند دیگر از 

این بابت خیالشان راحت شد و وارد بازار سرمایه شدند.
در  ولی  گفتم  هم  ایلنا  خبرگزاری  به  را  مطلب  همین  بنده  البته  افزود:  وی 
فکر می کردند کسانی که در  را حذف کردند چراکه  نکته  این  بنده  مصاحبه 

رأس بازار سرمایه هستند نباید به این حوزه ها ورود کنند.
صحرایی تاکید کرد: منابع نقدینگی که در بازار سرمایه )بورس( می آید آثار 
مولد اقتصادی دارد و در حالی که بازارهای رقیب مثل طال، خودرو و ملک این 
مولد بودن را از دست می دهد ولی بازار بورس سبب افزایش تولید و درنهایت 

افزایش بنیه اقتصادی کشور خواهد شد.
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: خوشبختانه شرایط بازار 
سرمایه به گونه ای است که هر روز ضریب نفوذش در خانواده ها افزایش پیدا 
می کند و مردم استقبال زیادی از آن کرده اند و بورس از شفافیت بیشتری نسبت 

به سایر حوزه ها اقتصادی دارد.
افراد متخصص  وی افزود: عالوه بر دسترسی های برخط که در کشور برای 
است، بیش از ۲ هزار نقطه تماس و ایستگاه معامالتی در سراسر کشور خدمات 
بازار سرمایه را به مردم ارائه می دهند، به واسطه منابع طبیعی زیاد در کشور چهل 
صنعت در بورس سهام دارند این در حالی است که این تنوع در دیگر کشورها 

وجود ندارد.
پایین تری  افرادی که ریسک پذیری  برای  بیان کرد: حتی  پایان  صحرایی در 
دارند صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت وجود دارد، محصوالت بازار 
فعال ۴۰ ساله  تا  تازه کد معامالتی گرفته  بدهی وجود دارد و حتی کسی که 

بورس فرصت برابری دارند به همین دلیل مردم اعتماد بیشتری به بورس دارند.
نقدینگی عامل رشد بورس است، نه حباب

محمدمهدی درستی، فعال بازار بورس نیز در این باره گفت: این حجم زیاد 

نقدینگی که از سایر بازارها به سمت بازار بورس آمده سبب افزایش شاخص های 
بورس شده است، بنابراین به هیچ وجه حبابی در بازار بورس وجود ندارد.

بازارها  به سمت دیگر  بورس  بازار  از  نقدینگی  بگذاریم  نباید  ما  افزود:  وی 
مولدی  بازار  بورس  بازار  چون  برود  ملک  دالر،  سکه،  طال،  بازار  همچون 
با  که  عدالت  سهام  آزادسازی  به  توجه  با  دیگر  طرف  از  می شود.  محسوب 
رشد  می رسد  نظر  به  گرفت  صورت  انقالب  معظم  رهبر  هوشمندانه  تصمیم 
شاخص های بورس همچنان ادامه داشته باشد و این امر جای تقدیر دارد چون 
جهت گیری های کشور از محوریت بانک به سمت محور شدن بورس در حال 

حرکت است.
درستی در پایان گفت: طبیعتاً انتخابات آمریکا و ریشه کن شدن بیماری کرونا 

می تواند در افزایش رونق بازار بورس ایران مؤثر باشد.
سهام شرکت های بزرگ حباب ندارد

هم  باره گفت:  این  در  نیز  سرمایه  و  بورس  بازار  کارشناس  نصیری،  حسین 
می توان گفت که در بازار بورس حباب وجود دارد و هم می توان گفتی حبابی 
در آن نیست، یک وقت حباب را برای کل اقتصاد یا بخش بازار سرمایه می بینیم 
صعود شاخص همراه با نزول خواهد بود چون بعد از هر صعودی ما نزول داریم.
وی افزود: این کاهش یا نزول را برخی ها حباب می دانند که در حال تخلیه 
»اتفاق  و  است«  »طبیعی  که  این  همچون  اصطالحات  از  برخی  و  است  شدن 

می افتد« استفاده می کنند.
افزایش  سال  دو  معموالً  بورس ها  نمود:  اظهار  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
می دهد  نشان  تاریخی  سابقه  اما  کرد  خواهند  پیدا  نزول  بعد  و  دارند  شاخص 
در اواخر دولت ها هر کدام از رئیس جمهورها رشد خوبی را در بورس شاهد 

بوده ایم ولی بعد از آن کاهش پیدا خواهد کرد.
نصیری گفت: اگر بخواهیم به دالیل افزایش شاخص های بورس اشاره کنیم 
دیگر  از  نقدینگی  و  به طوری که سرمایه  باشیم  داشته  توجه  نقدینگی  به  باید 
بازارها به سمت بازار بورس حرکت کرد و این امر با بسته شدن سایر بازارها 
)طال، ارز، ماشین و مسکن( و افزایش تقاضا به سمت بازار بورس اتفاق افتاده 

است.
وی افزود: حمایت دولت از بورس نیز تأثیر زیادی داشته است به طوری که به 
صورت کلی این بازار را تأمین مالی می کند علی الخصوص با فروش دارایی های 

خود، به خصوص این که مردم نیز جذب آن شده است.
نبود و  ایران شناخته شده  بازار سرمایه در  اذعان کرد:  این کارشناس بورس 

مردم ترجیح می دادند در این بازار سرمایه گذاری نکنند اما در وضعیت فعلی 
این امر حل شده است.

از شرکت ها خصوصاً شرکت های کوچک  برخی  در  نصیری تصریح کرد: 
شاخص ها به شدت افزایش یافته اند این در حالی است که زیان ده هستند و حتی 
درآمد کمی دارند که این امر ناشی از حباب است و سهامداران این شرکت ها 
)فوالدی ها،  بزرگ  و  بنیادی  شرکت های  سهامداران  از  بیشتر  بازار  افت  با 

خودروسازی ها، پتروشیمی و پاالیشگاهی( ضرر خواهند دید.
وی افزود: اگر به شاخص ها نگاه کنیم متوجه می شویم با کاهش ۳.۵ برابری 
برابر و شرکت های کوچک ۶   ۲ بزرگ  ملی، سهام شرکت های  پولی  ارزش 

برابر افزایش یافته اند.
از  بعد  یا  این سقوط شرکت ها  اما احتماالً  این کارشناس بورس اذعان کرد: 
مجامع اتفاق خواهد بود و یا در انتهای پاییز با فروش شرکت های دولتی و یا 
پس از این که دولت اوراق قرضه خود را منتشر و در بازار عرضه کند به دلیل 

کمبود منابع نقدینگی بازار بورس احتماال کاهش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: پایان بیماری کرونا می تواند بورس را رشد بدهد هرچند شیوع این 

بیماری هیچ تاثیری روی بورس نگذاشت.
انتخابات آمریکا روی بورس  نتایج  بازار بورس در خصوص  این کارشناس 
ایران نیز بیان کرد: انتخابات آمریکا تاثیری زیادی بر بورس کشورمان دارد اگر 
تحریم های ظالمانه برداشته شود و از ظرفیت های بین المللی کشورمان در بحث 
اقتصادی استفاده شود و تجارت راحت تر شود بازار بورس با رشد قابل توجهی 

روبه رو می شود.
رشد بورس ادامه خواهد داشت

می کند:  اظهار  باره  این  در  نیز  سرمایه  بازار  کارشناس  جانجان،  احمد 
خوشبختانه بازار سرمایه از ابتدای سال ۹۷ به بعد با رشد خوبی مواجه بوده و 

انتظار می رود این امر ادامه دار نیز باشد.
در  موجود  تورم  که  بودیم  این  شاهد  همیشه  اخیر  سال های  طی  افزود:  وی 
سطح جامعه روی سهام بورس تأثیر داشته است به همین دلیل در سال گذشته 
نیز با تورم ۴۱ درصدی در جامعه شاخص های بورس نیز افزایش پیدا کرد از 
طرف دیگر انتظار می رود با افزایش قیمت کاالها در سال جدید شاخص های 

بورس باز روند رو به رشد به خود بگیرند.
این کارشناس بازار سرمایه می گوید: در بازار سهم هایی وجود دارد که چند 
برابر ارزش واقعی معامله می شوند که این اتفاق به دلیل ورود نقدینگی به بازار 
و صرف خرید سهام بدون در نظر داشتن اینکه چه سهامی خریداری می شود 
رخ می دهد؛ از این رو الزم است هنگام خرید، وضعیت بنیادی شرکت ها مورد 

بررسی قرار گیرد.
جانجان تصریح کرد: افراد با نداشتن اطالعات کافی و توجه کردن به تبلیغات 
خواهد  دنبال  به  را  قیمت ها  در  صعودی  روند  که  می شوند  هدایت  سمتی  به 
به  محصوالت  قیمت  و  دالر  نرخ  تورم،  به  توجه  با  شرکت ها  برخی  داشت؛ 
برای هر  مالی  این موضوع در صورت های  اعالم  با  و  سوددهی خوبی رسیده 

سهم ارزش گذاری کرده و درنتیجه افراد برای خرید آن ترغیب می شوند.
وی تاکید کرد: افراد با هدایت غلط و نداشتن اطالعات کافی سهم هایی را 
پولدار  افراد  از  بخشی  دومینووار  سرمایه گذاری  این  در  و  می کنند  خریداری 
زیان  شاهد  قطعاً  و  نیست  ادامه دار  روند  این  که  داشت  توجه  باید  اما  شده اند 

خواهیم بود.
جانجان گفت: حدود ۴۰ تا ۵۰ شرکت وجود دارند که ۷۰ درصد کل بازار 
بورس به آن ها تعلق دارد و بدون آن ها بورسی نخواهیم داشت، اما عده ای نیز 
با خرید ظاهری و مصنوعی سهم شرکت های کوچک در نظام عرضه و تقاضا 

اخالل ایجاد می کنند.
وی درباره وجود حباب در بازار عنوان کرد: کلیت بازار دارای حباب نیست، 
الزم است برای تحلیل بورس مسائل مختلف را در نظر داشت و مقایسه آن با 
سال های گذشته صحیح نیست؛ چراکه عوامل مختلف از جمله میزان نقدینگی 

و معامالت خرد از سال ۹۲ تاکنون رشد ۱۰ برابری داشته است.

منبع: پایگاه خبری نامه

اگراین ویژگی ها رادارید هوش هیجانی شماباالست
سرویس اجتماعی کرمان امروز

هوش هیجانی دقیقا چیست و چه عالئمی دارد. درادامه به بررسی آن 
می پردازیم .

دقیقًا   )EQ یا   EI( احساسی  هوش  یا  عاطفی  هوش  یا  هیجانی  هوش   
چیست؟

داشتن این توانایی ها یعنی برخورداری از هوش هیجانی
۱_ توانایی تشخیص دقیق احساسات خودتان و همچنین دیگران.

۲_ توانایی بهره گیری از احساسات و به کارگیری آن ها در اموری مانند 
تفکر و حل مسئله.

۳_ توانایی مدیریت احساسات، شامل کنترل عواطف خودتان و همچنین 
توانایی مسرور کردن یا آرام کردن فردی دیگر.

هوش مهیج در فهم و درک مدیریت احساسات ضروری است.
عالئم برخورداری از هوش هیجانی

۱_ فکر کردن در رابطه با عکس العمل:
را  بد  و  خوب  العمل  عکس  بین  تفاوت  یعنی  )مهیج(  هیجانی  هوش 

بشناسید.
عملکرد  و  شخص  برای  که  است  مهمی  اطالعات  شامل  احساسات 

اجتماعی مفید است.
افرادی که هوش هیجانی پایینی دارند، بیشتر عکس العمل نشان می دهند.

افرادی که احساسات منفی دارند عملکرد اجتماعی سخت تری دارند.
۲_ دیدن موقعیت های چالشی از عالئم برخورداری از هوش هیجانی:

اگر توانایی شناخت احساسات منفی و موقعیت های چالشی را دارید.
دارند  منفی  احساسات  که  افرادی  اما  شوید،  متمرکز  مثبت  نقاط  روی 

ممکن است در فکر بیکاری و مدام نا امید باشند.
۳_ توضیح احساسات از عالئم برخورداری از هوش هیجانی:

اوقاتی وجود دارد که احساس بهتری فرد از زندگی دارد و به مهارت هایی 
نیاز داریم که احساسات را تعریف می کند.

و هوش مهیج با عصبانیت ارتباط دارد.
۴_ راه رفتن با کفش های دیگران:

اگر توانایی پرورش مهارت ها را در خود دارید نشانه ی دیگر سطح باالی 
هوش هیجانی است.

هوش هیجانی در محیط کار بسیار حائز اهمیت است و کارمندان طبق 
قوانین باید احساسات و هیجان هایشان را سازمان دهی کنند.

هوش هیجانی در طول زندگی افزایش می یابد.
۵_ عامل تغییر بودن از نشانه های برخورداری از هوش هیجانی:

ندارند. آن ها می دانند که  تغییر هراس  از  باال  هیجانی  با هوش  افرادی 
تغییر جزء ضروری زندگی است و خود را با آن وفق می دهند.

۶_ داشتن خود آگاهی از نشانه های برخورداری از هوش هیجانی:
افراد برخوردار از هوش هیجانی می دانند در چه کاری خوب هستند و در 

چه زمینه هایی هنوز به یادگیری نیاز دارند.
ادامه  خود  مسیر  به  همچنان  و  نمی کنند  متوقف  را  آن ها  ضعف  نقاط 

می دهند.
۷_ داشتن تعادل یک از نشانه های هوش هیجانی:

افراد بدین معنی است که آن ها ذاتًا اهمیت یک  این دسته  خودآگاهی 
تعادل حرفه ای-شخصی سالم در زندگی خود را می دانند.و این که چگونه 
این تعادل را برقرار کنند. آن ها خوب غذا می خورند، به قدر کافی می خوابند 

و عالیقی خارج از محیط کار دارند.
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آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9900053
بدین وسیله به آقای حجت پشته شیرانی، فرزند علی به شماره ملی 2990786694 
متولد 1358/06/01 بدهکار پرونده کالسه فوق که برابر گزارش مامور ابالغ، ابالغ واقعی به 
ایشان میسر نگردیده ابالغ می گردد که بابت مهریه به همسر خود مبلغ 20/441/400/000 ریال 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه 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 درج و منتشر می گردد ظرف 
انتشار آگهی  بدون  این صورت  غیر  در  و  اقدام  بدهی خود  پرداخت  به  نسبت  روز  ده  مدت 

دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 
143 م/الف

کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان - زهرا سرمست  

مشهورترین کمان داران تاریخ  

در فراق زنده یاد نجف دریابندری؛

دمیدن صدایی تازه به ادبیات فارسی با ترجمه های دریابندری

سرویس تاریخ و ادب کرمان امروز

و مشهور  از کمانداران چیره دست  تن  به معرفی چند  این مطلب  در 
تاریخ پرداخته شده است.

رابین هود  اگرچه  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  وبگردی  گروه  گزارش  به 
کماندار  این  تاثیر  نمی توان  اما  دارد،  افسانه ای  و  داستانی  ریشه ای 
زبردست افسانه ای را بر تاریخ نادیده گرفت. ریشه ی داستان رابین هود، 
از قصه ی دزدان معروف جنگل شروود در نزدیکی شهر ناتینگهام نشات 

می گیرد. رابین هود یک کماندار و شمشیر زن چیره دست بود.
باال در  مهارت  با  که  است  افراد شجاعی  داستان های  از  مملو  تاریخ 
استفاده از سالح های گوناگون جنگی و شجاعت خود، نام خود را جاودانه 
با  و  کرده اند  شرکت  بسیاری  نبرد های  در  که  جنگجویانی  کرده اند. 

مهارت خود این نبرد ها را نیز با پیروزی به سرانجام رسانده اند.
این جنگ ها نقشی اساسی را داشته اند. در  بدون شک کمانداران در 
ادامه با ما همراه باشید تا به معرفی چند تن از کمانداران چیره دست و 

مشهور تاریخ بپردازیم.
کمانداران چنگیزخان مغول

بزرگ ترین  از  یکی  چنگیزخان  حکومت  تحت  مغول،  امپراتوری   
بخش های  فتح  از  پس  چنگیزخان  است.  بوده  تاریخ  در  امپراتوری ها 
خود  سیطره ی  به  نیز  را  شرقی  اروپای  از  کشور هایی  آسیا،  از  زیادی 

درآورد. در تمام جنگ هایی که مغول ها در آن حضور داشتند، کمانداران 
آن ها نقشی اساسی را در پیروزی ها داشتند.

از کمان های ویژه ی  استفاده  باالی خود در  با مهارت  کماندارانی که 

خود، ترس و وحشت در دل دشمنان ایجاد می کردند. این کمانداران 
امر  این  که  داشتند  سوارکاری  حین  در  تیراندازی  در  باالیی  مهارت 

باعث برتری سپاه مغول در نبرد ها می شد.

رابین هود
نمی توان  اما  دارد،  افسانه ای  و  داستانی  ریشه ای  رابین هود  اگرچه   
تاثیر این کماندار زبردست افسانه ای را بر تاریخ نادیده گرفت. ریشه ی 
داستان رابین هود، از قصه ی دزدان معروف جنگل شروود در نزدیکی 
شمشیر زن  و  کماندار  یک  رابین هود  می گیرد.  نشات  ناتینگهام  شهر 

چیره دست بود.
رابین هود به خاطر دزدی از افراد ثروتمند و کمک کردن به فقرا مشهور 
است. رابین هود در اواخر دوره ی قرون وسطی به یک چهره ی محبوب و 
مردمی تبدیل شد. رابین هود امروزه در بسیاری از داستان های ادبی و 

فیلم ها نیز حضوری گسترده دارد.
آرش کمانگیر

ایران  باستانی و اسطوره ای  از پهلوان های  به کمانگیر،   آرش معروف 
است که در تیراندازی بسیار زبردست و بی مانند بود. او پس از شکست 
ایرانیان از تورانیان برای تعیین مرز دو کشور تیری را از نقطه ی شکست، 
تنه ی  بر  درازی  زمان  از  پس  آرش  تیر  کرد.  پرتاب  آمل،  یا  ساری 

درختی در مرو فرود آمد.
مرز ایران این گونه تعیین شد، اما پیکر آرش، که همه ی نیروی خود 
را برای پرتاب آن تیر گذاشته بود، پاره پاره شد و او جان خود را در راه 
میهن از دست داد. کهن ترین نوشته ای که در آن از آرش سخن رفته، 
کتاب اوستا )یشت هشتم، بند ششم( است که در آن از قهرمانی به نام 
ارخشه با ویژگی هایی مانند تیزتیر و تیزتیرترین ایرانیان، یاد شده است.
منبع: بیتوته

پیمان خاکسار درگفتگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا، درباره اقدامات نوآورانه 
زنده یاد نجف دریابندری در ترجمه آثاری چون بیلی باتگیت، گفت: در 
دوره ای که نجف دریابندری ترجمه را آغاز کرد، ما در ایران، بیشتر مترجم 
زبان فرانسه داشتیم، یعنی ادبیات کشورهای فرانسوی زبان بیشتر ترجمه 
می شد. در آن دوره از لحاظ ترجمه آثار آمریکایی و انگلیسی، تعداد آثار 
بسیار کم بود و حتی همین حاال هم آثار بسیار مهمی در ادبیات آمریکایی 
و انگلیسی هستند که به فارسی ترجمه نشده اند اما تمام آثار مهم از زبان 
فرانسه به فارسی بازگردانده شدند. نجف دریابندری جستجو می کرد و 
آثاری را می یافت که در کشورهای آنگلوساکسون بسیار مهم بودند و در 

ایران کسی آنها را نمی شناخت.
وی افزود: دریابندری این جسارت را داشت که با ترجمه آثار هم صدای 
و  نویسندگان  به  را  تازه  کتاب های  هم  و  رساند  می  خواننده  به  تازه ای 
که جنس  بود  این  در  کار  این  ویژگی  می کرد.  معرفی  ایرانی  مترجمان 
ادبیات کشورهای انگلیسی زبان با کشورهای فرانسوی زبان متفاوت بودند،
او به ادبیات قصه گو و خوشخوان که بیشتر از ادبیات فرانسه، مخاطب 
پسند بودند گرایش داشت. کتاب هایی را ترجمه می کرد که در عین تفکر 
برانگیز بودن، خواننده نیز با آنها احساس نزدیکی بیشتری می کرد. مثاًل 
آثاری که از فاکنر ترجمه کردند در این دسته قرار می گیرد، فاکنر آثار 
تامل برانگیزی دارد اما همیشه کارهای او پرفروش هستند چون کتابهای 

خوشخوانی به حساب می آید. 
خاکسار با نام بردن نویسندگانی چون همینگوی دکتروف و فاکنر، که 
دریابندری آثارشان را ترجمه کرده است اضافه کرد: او آثار این نویسندگان 
بزرگ را به ما معرفی کرد، بعدها آثار زیادی از این نویسندگان ترجمه شد، 

اما همه این کارها به واسطه معرفی دریابندری بود. 
وی در پاسخ به اهمیت کتاب رگتایم و ترجمه آن، گفت: این کتاب در 
دوران دانشجویی من بسیار اهمیت داشت و بیشتر ما در آغاز دهه ۷۰ آن 

را به یکدیگر معرفی می کردیم و بر خواندن این کتاب اصرار داشتیم. این 
کتاب جریان سیال ذهن است که برای مادران دوره بسیار اهمیت داشت.
این مترجم نگاهش درباره کتاب وداع با اسلحه اثر ارنست همینگوی و 
ترجمه خاصی که نجف دریابندری روی این کتاب داشته است را اینگونه 
عنوان  به  من  برای  اسلحه  با  وداع  کتاب  که  ای  ویژه  نکته  داد:  توضیح 
مترجم داشت، این بود که دریا بندری جسارت آن را داشت که دیالوگ 
ها را شکسته ترجمه کرد، در آن زمان این کار تا بود و در بین مترجمان 
کمتر کسی شجاعت انجام آن را داشت. این روش را مترجمان به کار نمی 
بستند، این کار کمک می کند که خواننده با گفت وگوهای اثر احساس 
نزدیکی کند، به خاطر دارم در اولین آثاری که ترجمه می کردم از شکسته 
نوشتن دیالوگ ها می ترسیدم، ولی از سوی دیگر احساس می کردم کتابی 
نیاز دارد که دیالوگ های شکسته ای داشته  که دارم ترجمه می کنم، 
باشد، چون آدم های این کتاب، از لحاظ طبقه اجتماعی اصاًل نمی توانند 
کتابی و معیار صحبت کنند، من به عنوان مترجم دستم بسته می شد و 
نمی توانستم داستان را به درستی منتقل کنم، چون این شخصیت ها همه 

فقیر و بدون تحصیالت هستند که کلمات خاصی هم استفاده می کنند.
وقتی به کتاب وداع با اسلحه نگاه کردم نجف دریابندری، در دهه چهل 
دیالوگ ها را شکسته ترجمه کرده، و به خودم گفتم که اینگونه می توانم 
این کار را انجام بدهم و نباید بترسم از اینکه دیالوگ ها معیار نباشند. این 

کمکی بود که کتاب وداع با اسلحه به من کرد.
خاکسار در پاسخ به این سوال که نجف دریابندری خود می گوید در 
ترجمه چنین کنند بزرگان به ترکستان رفته است، بیان کرد: چنین کنند 
بزرگان در دوره ای جز کتاب های محبوب من بود، چون من به کتاب 
بالینی من بود. آن را بسیار می  این کتاب  های طنز بسیار عالقه دارم، 
خواندم و از آن لذت می بردم اما همان دوره هم اطراف آن هاله ای از 
ابهام بود که این کتاب را خود دریابندری نوشته و اصاًل نویسنده ای به نام 

ویل کاپی وجود ندارد. دسترسی ما هم به اطالعات زیاد نبود که بتوانیم 
تحقیق کنیم ولی بعدها که به جستجوی کتاب پرداختند دیدم ویل کاپی 
یک نویسنده بزرگ آمریکایی بوده و چنین کتابی را دارد اما هیچ وقت 
ببینم دریا  با ترجمه دریابندری مقایسه نکردم که  را  انگلیسی آن  اصل 
بندری چقدر خودش را وارد کتاب کرده است ولی این کتاب همان گونه 
که هست هرچقدر دخل و تصرف داشته باشد یا نداشته باشد، برای من 
و همه مخاطبان بسیار ارزشمند است، و فکر نمی کنم هرگز خانه شان 

متوقف شود.
وی در توضیح این نکته که آیا احاطه دریابندری در زبان فارسی ضعف 
های ترجمه او را پوشانده است اظهار داشت: بر تسلط نجف دریابندری 

بر زبان فارسی هیچ تردیدی وجود ندارد اما اینکه گفته می شود هر کجا 
متن مبدا سخت بوده به خاطر تسلط بر زبان فارسی توانسته از ترجمه آن 
بگذرد در کار ایشان ندیدم. هرجا مطابقت انجام شده بود یا خودم متن را 
مقابله کردم ندیدم که در ترجمه مشکلی داشته باشد و همه چیز درست 
و سر جای خودش قرار داشت. من همه کارهایشان را مقابله نکردم، ممکن 
است این نکته وجود داشته باشد و حتی به نظر من این کار نیاز هم نیست 

اما تا جایی که نگاه کردم این نقد بر کار دریابندری وارد نیست.
خاکسار مهمترین ویژگی ترجمه های دریابندری را چنین شرح داد:

او به من آموخت که می توان ترجمه کرد بدون آنکه متن نهایی رنگ و 
بویی ترجمه داشته باشد و در عین حال متن اصلی نیز کاماًل منتقل شود. 
متن سلیس فارسی به عنوان متن نهایی شکل می گرفت اما در عین حال 
اگر کسی بخواهد آن را با متن اصلی مقایسه کند، هیچ تفاوتی نمی بیند 
نویسنده  اگر  یعنی  است،  فارسی  اما  است  متن  همان  این  گوید  می  و 
من  می نوشت.البته  همینگونه  بنویسد  فارسی  به  را  متن  می خواست 

نمی گویم که مثل ایشان هستم اما سعی کردم که شبیه او ترجمه کنم.
ترجمه شده  ندارد که کتاب  اشکالی  داد: خیلی هم  ادامه  این مترجم 
کمی بوی ترجمه داشته باشد، چون اگر خیلی هم بخواهیم در ترجمه 
به  ها  تازگی  ها شبیه هم شوند.  ترجمه  است همه  ببریم ممکن  دست 
اگر  ندارد، چون  این مسئله خیلی هم اشکالی  ام که  نتیجه رسیده  این 
بخواهیم همه چیز را خیلی فارسی کنیم جنس نوشتن نویسنده از دست 
می رود،به ویژه در برخی نویسندگان که نثر آثارشان بسیار اهمیت دارد، 
ولی دریابندری به من یاد داد که می شود ترجمه کاماًل فارسی باشد اما 

به سبک نویسنده هم وفادار بود.
خاکسار در پایان برای تسالی این روزهای دور از هم بودن، کتاب های 
طنز و کمیک را مناسب دانست و پیشنهاد کرد مخاطبان ادبیات، کتاب 

چنین کنند بزرگان اثر ویل کاپی با ترجمه نجف دریابندری را بخوانند.

پروانه اشتغال به کار مهندسی متعلق به مهدی 
کیانی نژاد به شماره 00581-300-18 مفقود 

گردیده است از درجه اعتبار ساقط است. 

آگهی مفقودی

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !



یکشنبه 21 اردیبهشت ماه 16/1399 رمضان 1441/ 10 می 2020/سال بیست و چهارم شماره 3196 پنج روزانه خوانی

گستره،مبانیوآثارمواساتدرسیرهامامحسنعلیهالسالم؛
کریم اهل بیت؛ طالیه دار مواسات

در  که  همانطور  دهد  می  نشان  روایات  بررسی 
فرمایش آیت اهلل خامنه ای نیز مورد اشاره قرار گرفت، 
که  است  اسالمی  و  انسانی  مبانی  و  ارزش ها  جمع 
دوچندان  را  مؤمنان  برای  مواسات  به  اقدام  ضرورت 

می نماید.
عنوان  به  »مواسات«  آنالین،  فرهیختگان  گزارش  به 
یکی از مفاهیم مهم اخالقی و اجتماعی در اسالم، بارها 
قرار  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  تأکید  و  توجه  مورد 
گرفته است. ایشان مواسات را همراهی کردن و کمک 
برای  و  دانسته)۱(؛  امور  همه ی  در  مؤمنان  به  کردن 
نمونه با یاد کردن از آن به عنوان یکی از راه های عالج 
فقر در جامعه، فرمودند »مواسات یعنی هیچ خانواده ای 
از خانواده های مسلمان و هم میهن و محروم را با دردها 
و محرومیتها و مشکالت خود تنها نگذاشتن؛ به سراغ 
دراز  آنها  سوی  به  رسانی  کمک  دست  و  رفتن  آنها 
کردن. امروز این یک وظیفه جهانی برای همه انسانهایی 
است که دارای وجدان و اخالق و عاطفه انسانی هستند؛ 
اما برای مسلمانان، عالوه بر این که یک وظیفه اخالقی 
و عاطفی است، یک وظیفه دینی است«)۲(. ایشان پس 
از شیوع بیماری اخیر و به دلیل آسیب پذیری برخی 
اقشار از این موضوع، بار دیگر به مواسات و همدلی و 

کمک مؤمنانه توصیه کردند.)۳( 
*مواساتدرسیرهکریماهلبیتعلیهمالسالم

عالوه برآنکه به سبب روایات متعدد درباره سیره ی 
به  حضرت  آن  از  علیه السالم،  حسن  امام  اجتماعی 
باید  شود،  می  یاد  علیه السالم  بیت  اهل  کریم  عنوان 
بدانیم که این ویژگی مورد توجه دیگر امامان نیز قرار 
بیان  در  علیه السالم  صادق  امام  نمونه  برای  و  گرفته 
امام  زمانه ی  در  که  نمودند  تأکید  خود،  جّد  سیره ی 
یاری رسانی  دغدغه  او  چون  کسی  علیه السالم،  حسن 
حسن  امام  ویژگی  این  است.)۴(  نداشته  را  مردم  به 
علیه السالم به قدری در صفحات تاریخ برجسته شده، 
که حتی در میان منابع اهل سنت بر آن تأکید میشود؛ 
حضرت  از  تجلیل  به  سیوطی،  و  عساکر  ابن  چنانکه 
مواسات  و  بخشندگی  صفت   از  برخورداری  دلیل  به 

پرداخته اند.)۵(
علیه السالم  حسن  امام  اجتماعی  سیره  مرور  با 
همدردی  و  غم-خواری  نمونه های  زیباترین  میتوان 
روایتی  مطابق  ابن عباس  را مشاهده کرد.  اطرافیان  با 
علیه السالم  حسن  امام  با  همراه  که  میکند  نقل  چنین 
در  و  بود  معتکف  بزرگوار  آن  بودم.  در مسجدالحرام 
همان حال دور خانه خدا طواف می کرد. تا آنکه یکی از 
شیعیانش نزد وی آمد و گفت: شخصی از من طلبکار 
است و اگر ممکن است شما آن را بپردازید. حضرت 
نزدم  امروز چیزی  خانه  این  به خدای  فرمود: سوگند 
نیست. فرد نیازمند گفت اگر مقدور است از او مهلت 
ابن عباس  بخواهید، زیرا مرا به زندان تهدید می کند. 
نقل میکند که امام بی درنگ طواف را قطع کرد و برای 
پیامبر! آیا  نمود. گفتم: ای فرزند  ضمانت وی حرکت 
اعتکاف هستی؟ فرمود:  فراموش کرده ای که در حال 
آری، می دانم ولی من از پدرم شنیدم که از قول پیامبر 
برادر  حاجت  هرکس  می فرمود  صلی اهلل علیه وآله وسلم 
مؤمنش را برآورد، بسان کسی است که چندین هزار 
روزها  که  عبادتی  است،  کرده  عبادت  را  خدای  سال 
در حال روزه باشد و شبها در حال نماز.)۶( این روایت 
اسالم  دین  در  مساوات  اهمیت  دادن  نشان  بر  عالوه 
و نسبت آن با عبادت های معمول چون نماز و روزه، 
مصداقی از مواسات و کار و نیاز دیگری را بر عمل و 

هدف خود مقّدم قرار دادن است.
مواسات در سیره امام حسن علیه السالم ویژگی های 
خاصی دارد. برای نمونه، نیاز نبود که فرد نیازمند به 
حضرت مراجعه کند و کافی بود ایشان از مشکل فردی 
با خبر شود تا برای حّل آن اقدام نماید. برای نمونه در 

هنگامی  علیه السالم  امام حسن  که  است  آمده  روایتی 
از خداوند درخواست میکند ده هزار  که شنید مردی 
به منزل خود رفتند،  بالفاصله  نماید،  او عطا  به  درهم 
آن مقدار پول را برداشته و به او بخشیدند.)۷( ویژگی 
دیگر مواسات در سیره آن حضرت نوع نگاه ایشان به 
این عمل، به عنوان یک وظیفه جدی فرد مسلمان است. 
از روایات چنین استفاده میشود که گویی آن حضرت، 
باری را همواره بر دوش خود احساس میکند. از این رو 
حتی با کمک به دیگران در حد بضاعت و توانشان، در 
چهره ایشان نوعی شرمندگی از فردی که مورد یاری 
قرار گرفته، ظاهر میشود؛ چنانکه مردی به محضر امام 
رسید و از آن حضرت درخواست رفع حاجت خود را 
کرد. امام به او فرمودند »من به نیاز تو آگاه شدم اما 
آنچه شایسته حاجت تو باشد اکنون در اختیار ندارم. اگر 
مقدار اندکی مال که نزد من موجود است را بپذیری، 
آن مقدار را نیز به تو پرداخت خواهم کرد«. آن مرد 
و  دقیق  محاسبه  با  حضرت  و  پذیرفت  را  امام  سخن 
جستجو در میان دارایی خویش، از هر آنچه در اختیار 
داشت، بخشی را به او بخشید.)۸( ویژگی دیگری که در 
یاری رسانی امام موج میزد، نوع بخشش امام به دیگران 
میکردند  برخورد  نیازمند  افراد  با  ایشان طوری  است. 
که گویی آنان را به معنی واقعی شریک و برادر خود می 
دانستند و برای او سهمی از اموال و دارایی خویش قائل 
روایاتی حضرت  تا مطابق  امر سبب شد  بودند. همین 
بارها تمامی اموال خویش را به چند بخش تقسیم کرده، 
دست نیازمندان را گرفته و به منزل برده و بخشی از 

دارای ها را به ایشان ببخشند.)۹(
*مبانیسیرهمواساتیامامحسنعلیهالسالم

که  است  آن  شده  پرداخته  بدان  کمتر  که  پرسشی 
حسن  امام  تا  میشود  سبب  اصولی  و  مبانی  چه  وجود 
نماید.  اقدام  مواسات  امر  در  چنین  این  علیه السالم 
بررسی روایات نشان میدهد همانطور که در فرمایش 
جمع  گرفت،  قرار  اشاره  مورد  نیز  خامنه ای  آیت اهلل 
که ضرورت  است  اسالمی  و  انسانی  مبانی  و  ارزش ها 
اقدام به مواسات برای مؤمنان را دوچندان می نماید. در 
ادامه با اشاره به سیره امام حسن علیه السالم، به برخی 

از این مبانی اشاره می شود.
الف( ضرورت فراهم آوردن توشه ی آخرت

که  نمود  مشاهده  روایتی  در  میتوان  را  موضوع  این 
مطابق آن حضرت تأکید نمودند »هراس از آخرت برای 
کسی است که اموال خود را در همین دنیا باقی گذارد، 
اما اگر او این اموال را پیش تر به آخرت فرستاده و از 
از مرگ می بود«.  بهره مند گردد همواره خوشحال  آن 
همین نگاه سبب می شد تا حضرت چنین در جستجوی 
نیازمندان بوده و از ولع و اشتیاقی وافر در یاری رساندن 

به دیگران برخوردار باشد.
ب( مشخص بودن بهره هر شخص از نعمات دنیا

سبب  را  خود  تالش  تنها  که  فردی  طبیعی  به طور 
افزایش اموال و برخورداری از دنیا بداند، هنگام بخشش، 
نوعی نگرانی از تأمین نیاز آینده را خواهد داشت. امام 
حسن علیه السالم در همین راستا تأکید فرمودند که هر 
شخص در این دنیا مطابق آنچه برای او از نعمات مقدر 
شده باشد، بهره مند خواهد شد و اطالع از این سازوکار 
و توجه به آن را ویژگی هر خردمند دانسته اند)۱۱(؛ و 
می توان گفت با وجود چنین مبنایی، یکی از موانع مهم 
مواسات و شریک دانستن دیگر مؤمنان در اموال خود، 

برطرف میگردد.
ج( ارتباط دو طرفه انفاق و روزی

هدی  ائمه  فرمایشات  در  متعددی  روایات  مطابق 
علیهم السالم، کمک به دیگران سبب افزایش روزی می 
گردد. امام حسن علیه السالم به این امر توجه داشته و 
از این رو مطابق یک روایت، وقتی از ایشان پرسیده شد 
که چرا هیچ نیازمندی را نا امید نمی سازید، فرمودند: 

»عادت خداوند این است که نعمتهایش را بر من ارزانی 
به  را  نعمتهایش  این است که  و عادت من هم  بدارد 
خود  عادت  ازاین  اگر  بسا  چه  و  کنم؛  عطا  بندگانش 
دست بردارم، خداوند هم دست از عادت خود بردارد«. 
حضرت با این بیان به شیعیان توجه دادند که ارتباطی 
وثیق میان روحیه مواسات و برخورداری از نعمات دنیا 

وجود دارد.)۱۲(
با  ارتباط  بینی و زیبایی زهد و  د. زشتی خود بزرگ 

نیازمندان
به طور طبیعی فردی که به دلیل برخورداری از ثروت، 
با عموم مردم  برخواست  و  از نشست  مقام  و  شهرت 
پرهیز نماید و اعتقاد به این رابطه ندارد، نمیتواند درکی 
از همین روی میتوان  باشد.  اهمیت مواسات داشته  از 
و  هم نوعان  به  بیشتر  توجه  سبب  را  تفکر  این  عکس 
با وجود  علیه السالم  امام حسن  دانست.  آنان  نیازهای 
جایگاه  در  گرفتن  قرار  و  خالفت  مقام  از  برخورداری 
نواده رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله وسلم، همچنین با وجود 
برخورداری از اموال قابل توجه)۱۳(، همواره به نعمات 
نمودن زهد،  پیشه  با  و  نیاز روی می آورد  به حد  دنیا 
و  نمونه  برای  داشت.  نیازمندان  با  تنگاتنگی  ارتباط 
ساده  غذایی  آنکه  از  پس  آن حضرت  روایتی،  مطابق 
و مفصل تر، دستور  بهتر  با رسیدن غذای  فرمود،  میل 
دادند تمامی غالم های باغ ایشان حاضر شوند و از آن 
غذا صرف کنند.)۱۴( طبیعی است که با این دیدگاه و 
عمل، هر شخصی خود را در رنج و غم دیگران شریک 
نخواهد  فرقی  دیگران  و  خود  میان  و  دانست  خواهد 

گذارد.
ه. هماهنگی فطرت آدمی با مهر و عطوفت

نفس پایبندی به ارزش های انسانی و فطری نیز میتواند 
هر انسانی را به مواسات و همدلی فراخواند. از این رو 
ائمه علیهم السالم و بویژه امام حسن علیه السالم بارها بر 
این موضوع تأکید و توصیه به اتصال و اشتراک انسان ها 
با یکدیگر و ضرورت محکم کردن پیوند محبت میان 
اجتماعی  این اساس داشتند.)۱۵( سیره ی  بر  انسان ها 
نوع  این  از  بارزی  نیز مصادیق  امام حسن علیه السالم 
نگاه را به همراه دارد. در اینجا به مناسبت میتوان اشاره 
انسان ها،  از  فراتر  اینکه حتی  نمود.  باالتر  به مرحله ای 
حضرت در برابر حیوانات نیز رفتاری داشتند که گویی 
نمونه  برای  هستند؛  آنها  نیازمندی  تأمین  به  موظف 
حتی  که  شرم،  خداوند  »از  می فرمودند  خبری  مطابق 

حیوانی به من نگاه کند و من او را غذا ندهم«.)۱۶(
*بررسیگستردهمواساتوهمدلیبادیگران

از جهات گوناگون میتوان به حدود و ثغور مواسات در 
نگاه امامان شیعه علیهم السالم  پرداخت؛ که در ادامه 

به برخی ابعاد آن اشاره می شود.

الف( گستردگی مخاطبان مواسات
حسن  امام  سیره ی  به  مراجعه  با  سخن  هر  از  بیش 
نمود که در نفس همدلی  علیه السالم میتوان برداشت 
نیست.  انسان ها  میان  تفاوتی  و حل مشکالت دیگران، 
برابر  در  حضرت  آن  مشهوری  روایت  مطابق  چنانکه 
ایشان را خطاب قرار  ناپسندی  با زبان  مرد شامی که 
داده و حتی حضرت را با عباراتی حاوی نفرین و دشنام 
فرمودند  زدنی  مثال  روحیه ی  همان  با  است،  خوانده 
»گمان میکنم غریب باشی؛ شاید امر بر تو مشتبه شده 
باشد؟ اگر از ما رضایت بخواهی، رضایت می دهیم؛ اگر 

چیزی بخواهی، به تو عطا خواهیم نمود...«.)۱۷(
ب( دامنه وسیع موضوع مساوات

در روایت اخیر موضوع دیگری نیز قابل استفاده است 
امور مالی منحصر نیست  به  تنها  اینکه مواسات  و آن 
و در این راستا امام علیه السالم از تمامی نیازمندی های 
احتمالی مخاطب خود جویا شده و فرمودند: »اگر از ما 
اگر حاجتی  می نماییم؛  را هدایت  تو  بخواهی،  راهنمایی 
داشته باشی، روا می کنیم؛ اگر گرسنه باشی، تو را غذا 
لباس به تو می پوشانیم؛ اگر  میدهیم، اگر برهنه باشی، 
محتاج باشی، تو را بی نیاز خواهیم کرد؛ اگر رانده شده 
باشی، تو را پناه میدهیم... و اگر اثاث مسافرت خود را 
بروی،  بخواهی  که  موقعی  تا  باشی  ما  مهمان  و  بیاری 

برای تو بهتر است«.)۱۸(
ج( شمول مواسات به همه اموال

اشاره شد که امام حسن علیه السالم چندین بار اموال 
خویش را برای اهدا به نیازمندان تقسیم نمودند. شیخ 
طوسی در روایتی نشان می دهد که آن حضرت، اموال 
و  کفش  و  لباس  تا  گرفته  دینار  و  درهم  از  را،  خود 
هرآنچه بود به دو بخش می نمود، یک بخش را برای 
می  نیازمندان  به  را  دیگر  بخش  و  می داشت  بر  خود 
صورت  در  میدهد  نشان  موضوع  این  رساند.)۱۹( 
برخوداری و توان، شایسته است اقدام به گزینش اموال 
برای کمک به دیگران نشود و به عکس نشان میدهد 
شریک  امکان  که  بود  اموالی  همه  جستجوی  در  باید 

نمودن دیگران در آن وجود دارد.
*اشارهبهآثارمواساتدربیانوسیرهامامحسن

علیهالسالم
همدلی  و  مواسات  بر  علیه السالم  حسن  امام  تأکید 
بهره های  و  آثار  دلیل  به  زاویه  یک  از  مؤمنان  میان 
و  جامعه  فرد،  بر  عمل  این  دنبال  به  که  بود  فراوانی 
عزت شریعت اسالم جاری میشد. از جمله ی این آثار 
فرد  در  که  کرد  اشاره  دگرگونی  و  تحّول  به  میتوان 
به  دهنده  یاری  افکار  و  شخصیت  به  نسبت  نیازمند 
وجود می آید؛ نگاهی که در کمترین حد، شرایط را برای 
بهره مندی او از باورهای مذهبی نیز بیش از پیش فراهم 

می آورد. برای نمونه میتوان به همان روایت مواجهه 
امام حسن علیه السالم با فرد شامی اشاره نمود. مطابق 
این خبر، فرد در پاسخ به عنایات حضرت، گریان شد 
و با توجه به آنچه درباره امام شنیده بود، اعالم کرد 
زمین  در  خداوند  خلیفه ی  شما  که  میدهم  »شهادت 
هستید و به حق، خدا بهتر میداند که مقام رسالت را 
کجا قرار دهد. شما و پدرتان نزد من دشمن ترین خلق 
خدایی  خلق  محبوب ترین  من  اکنون  ولی  بودید،  خدا 
و  همدلی  دیگِر  مهم  اثر  میشناسم«.)۲۰(  که  هستید 
مواسات، حس نشاط درونی و خاصی است که پس از 
این موضوع  انسان به وجود می آید.  یاری دیگران در 
نیز مورد توجه امام حسن علیه السالم قرار گرفته؛ و از 
این رو وقتی از آن حضرت سؤال شد که دنیا برای چه 
که  فرمودند کسی  میگذرد،  خّرمی  و  به خوشی  کسی 
تالش میکند دیگران را در زندگی خود سهیم قرار دهد 
دنیوی  حیات  شد  پرسیده  وقتی  و  باشد؛  او  شریک  و 
با بدی و دشواری است، در  او همراه  برای  چه کسی 
امر مواسات، فرمودند: »کسی که  به  اشاره  با  تعبیری 
بخش  نکند«.)۲۱(  زندگی  او،  زندگی  در  هیچ شخصی 
اسالمی،  جامع  در  مواسات  شایع شدن  آثار  از  مهمی 
مربوط به نقش بسزایی است که این اقدام در وضعیت 
گوناگون  طبقات  بهره مندی  میزان  و  جامعه  اقتصادی 
از  فقر  بستن  داشت. رخت  زندگی خواهد  امکانات  از 
جامعه اسالمی، افزایش ثروت و رفاه عمومی در طبقات 
که  است  آثاری  جمله  از  اقتصادی  تعدیل  و  مختلف 
مؤمنان  میان  همدلی  وجود  صورت  در  آنها  تحقق 
حتمی  توان،  تمام  با  یکدیگر  مشکالت  حل  روحیه  و 

دانسته شده است.)۲۲(
پینوشت:

۱۳۸۶/۶/۳۱ )۱
۱۳۸۱/۹/۱۵ )۲

۱۳۹۹/۰۱/۲۱ )۳
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۵( ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، ج۱۳، ص۲۴۴؛ 
سیوطی، تاریخ خلفا، ص۱۸۹.

علیه السالم،  المجتبی  االمام  مسند  عطاردی،   )۶
ص۶۷۲.

۷( اربلی، کشف الغمه، ج ۲ ص ۱۸۱.
۸( همان.
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۱۲( سیوطی، کنزالمدفون، ص۱۲۳.
زمینه، رک: صفری  این  در  بیشتر  اطالع  برای   )۱۳
اقتصادی  زندگی  سبک  اخالقی،  معصومه  و  فروشانی 
امام حسن علیه السالم، مجموعه مقاالت همایش سبط 

النبی امام حسن مجتبی علیه السالم، ج ۲.
۱۴( ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، ج۱۳، ص۲۳۸.

۱۵( برای نمونه، رک: کافی، ج۲، ص۱۷۵؛ طبرسی، 
مکارم االخالق، ص۳۱۶.

۱۶( نوری، مستدرک الوسائل، ج۷، ص۱۹۲.
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ص۱۸۴.
۱۸( همان.

۱۹( طوسی، تهذیب، ج۵، ص۱۱.
ج۳،  طالب،  ابی  آل  مناقب  شهرآشوب،  ابن   )۲۰

ص۱۸۴.
۲۱( عطاردی، مسنداالمام المجتبی، ج۲، ص۹۵۵.
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مقاالت همایش سبط النبی)ص(، ص۲۷۹-۲۸۰.

منبع: روزنامه فرهیختگان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9700079
به پرداخت  نسبت  باغینی  نامجو  فریزنی گوهری و زهره  اینکه سید مجتبی  به  نظر 
ماده  مقررات  اجرای  در  لذا  اند  ننموده  اقدام  شده  تعیین  مهلت  در  خود  بدهی 
واحده قانونی اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب سال 1386 و بنا به درخواست بستانکار 
ششدانگ پالک های ثبتی شماره 11527 فرعی از 1783 اصلی در بخش 3 کرمان و پالک 518 
فرعی از 246 اصلی بخش 7 و پالک 4443 فرعی از 3982 اصلی بخش 2 به شرح ذیل به مزایده 

گذاشته خواهد شد: 
از 3982 اصلی واقع در بخش 2 کرمان کرمان - خیابان شهید  شش دانگ پالک 4443 فرعی 
مصطفی خمینی )شهاب سابق( - حد فاصل کوچه 65 و 67 جنب بانک ملی - حاضر و ضمن 
بانک، گزارش کارشناسی به شرح زیر اعالم  نماینده محترم  ابرازی از طرف  بررسی و مدارک 

می گردد: 
1- مشخصات کامل ثبتی ملک طبق مالکیت یا سایر مدارک ثبتی به شرح ذیل می باشد: ملک 
مزبور دارای سند مالکیت به شماره پالک 4443 فرعی از 3982 اصلی واقع در بخش 2 کرمان 
دارای عرصه به مساحت 53/55 مترمربع )مندرج در سند( می باشد، اعیانی به مساحت تقریبا 54 

مترمربع بانضمام 21 متر مربع نیم طبقه می باشد.
حدود اربعه ملک )مندرج در سند(:

شماال: به طول 11/90 به ملک مجاور  شرقا: بطول 4/5 متر به ملک مجاور  جنوب: بطول 11/90 
متر به کوچه  غربا: بطول 4/5 متر به پیاده رو خیابان حدود اربعه فعلی با سند مطابقت می نماید. 

عرصه ملک به صورت طلق است.
به لذیذ دایر  2- وضعیت فعلی ملک، ملک مورد نظر به صورت یک مغازه ساندویچی موسوم 

می باشد.
3- نقشه بنا تا حدودی مطابق اصول فنی می باشد.

کیفیت مصالح در حد خوب، عمر تقریبی بنا 27 سال ساخت، سیستم گرمایش بخاری سرمایش 
کولر آبی کاربری ملک تجاری است ملک مذکور به صورت مغازه ساندویچی ساختمان مصالح 
و  آب  انشعاب  دارای  سکوریت  شیشه  درب  سرامیک  دیوارها  و  کف  تیرآهنی  سقف  بنایی 
معادل  طبقه جمعا  نیم  متر   21 انضمام  به  ملک 53/55  ارزش  باشد.  می  تلفن  و خط  و گاز  برق 

5/355/000/000 ریال پنج میلیارد و سیصد و پنجاه و پنج میلیون ریال 
ارزیابی شش دانگ پالک 11527 فرعی از 1783 اصلی واقع در بخش 3 کرمان - بلوار نصر - 
مجتمع مسکونی سیمان کرمان - بلوک 3 - طبقه همکف سمت غربی- حاضر و ضمن بررسی و 
مدارک ابرازی از طرف نماینده محترم بانک، گزارش کارشناسی به شرح زیر اعالم می گردد: 

1- مشخصات کامل ثبتی ملک طبق مالکیت یا سایر مدارک ثبتی به شرح ذیل می باشد: 
بخش  در  واقع  اصلی   1783 از  فرعی   11527 پالک  شماره  به  مالکیت  سند  دارای  مزبور  ملک 
بانضمام  سند(  در  )مندرج  مترمربع  مساحت142/45  به  مسکونی  آپارتمان  واحد  یک  کرمان   3
پارکینگ به مساحت 11/5 مترمربع و انباری به مساحت  5 مترمربع واقع در زیرزمین به نام خانم 

زهره نامجو باغینی می باشد. 
حدود اربعه ملک )مندرج در سند(:

شماال: بطول 8/30 متر 
شرقا: در سه قسمت به طولهای 4/60 و 9/5 و 3/60 متر 

جنوبا: در دو قسمت قسمت اول در دو قسمت که قسمت دوم آن شرقی است به طولهای )4 و 1( 
قسمت دوم به طول 4/30 

غربا: در سه قسمت اول به طول 7/20 متر، دوم در سه قسمت ... و سوم به طول 8/20 متر 
حدود اربعه فعلی ملک با سند مطابقت می نماید.

عرصه ملک به صورت طلق است.
2ـ وضعیت فعلی ملک: ملک مورد نظر به صورت یک واحد آپارتمان مسکونی دو خوابه بانضمام 

پارکینگ و انباری می باشد...
3- مشخصات ساختمان : 

1- نقشه های بنا تا حدودی مطابق اصول فنی می باشد.
2- اسکلت ساختمان فلزی، کیفیت مصالح در حد خوب می باشد.

3- بنا به صورت شرقی غربی است.4- عایق کاری بنا از لحاظ رطوبت تا حدی کامل است.
5- عمر تقریبی بنا حدود 27 سال ساخت است. 6- سیستم گرمایشی بخاری و سرمایشی کولرآبی 

می باشد.7- کاربری ملک تجاری است. 
4- در زمان بازدید و بنا به اظهارات، ملک در اختیار مالک مشاهده گردید.

بخش  در  واقع  اصلی   1783 از  فرعی   11527 پالک  شماره  به  مالکیت  سند  دارای  مزبور  ملک 
بانضمام  سند(  در  )مندرج  مترمربع   142/45 مساحت  به  مسکونی  آپارتمان  واحد  کرمان یک   3
پارکینگ به مساحت 11/5 مترمربع و انباری به مساحت 5 مترمربع واقع در زیرزمین می باشد با 
قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی 

آن می باشد، در ضمن ملک دارای امتیاز و اشتراک آب، برق و گاز می باشد.
5- ارزش ملک با توجه به مشخصات فوق الذکر به شرح زیر تعیین می شود: - ارزش 142/45 
و  امتیازات  با  انباری  مترمربع   5 و  پارکینگ  مترمربع   11/5 بانضمام  مسکونی  آپارتمان  مترمربع 
انشعابات جمعا معادل 6/054/125/000 )شش میلیارد و پنجاه و چهار میلیون و یکصد و بیست و 

پنج هزار ریال( برآورد و تعیین می گردد.
ارزیابی شش دانگ پالک 518 فرعی از 246 اصلی واقع در بخش 7 کرمان محل ملک در شهرک 
صنعتی خضرا - بعد از میدان اول اولین فرعی سمت راست ساختمان فایتون نقره ای - کدپستی 
: 7617199341 حاضر و ضمن بررسی و مدارک ابرازی از طرف نماینده محترم بانک، گزارش 

کارشناسی به شرع زیر اعالم می گردد: 
1- مشخصات کامل ثبتی ملک طبق مالکیت با سایر مدارک ثبتی به شرح ذیل می باشد: 

ملک مزبور دارای سند مالکیت به شماره پالک 518 فرعی از 246 اصلی واقع در بخش 7 کرمان 
دارای عرصه به مساحت  94/56 مترمربع )مندرج در سند( می باشد، اعیانی شامل دو طبقه بانضمام 
زیرزمین که جمعا به مساحت تقریبا 309/8 مترمربع می باشد. حدود اربعه ملک )مندرج در سند(: 

شماال: بطول 12 به ملک مجاور. شرقا: به طول 7/88 متر به ملک مجاور 
جنوبا: به طول 12 متر به کوچه  غربا: به طول 7/88 متر به ملک مجاور 

حدود اربعه فعلی ملک با سند مطابقت می نماید. عرصه ملک به صورت طلق است.
2- وضعیت فعلی ملک: ملک مورد نظر به صورت یک کارگاه بسته بندی موادغذایی موسوم به 

فایتون نقره ای می باشد.
اسکلت   -2 باشد.  می  فنی  اصول  مطابق  حدودی  تا  بنا  های  نقشه   -1 ساختمان:  مشخصات   -3
بنا به صورت شمالی جنوبی  بنایی، کیفیت مصالح در حد خوب می باشد. 3-  ساختمان مصالح 
 8 حدود  بنا  تقریبی  عمر   -5 است.  کامل  حدی  تا  رطوبت  لحاظ  از  بنا  کاری  عایق   -4 است. 
سال ساخت است. 6- سیستم گرمایشی بخاری و سرمایشی کولرآبی می باشد. 7- کاربری ملک 

صنعتی است. 4- در زمان بازدید و بنا به اظهارات، ملک در اختیار مالک مشاهده گردید.
دارای سازه  باشد، ساختمان  موادغذایی می  بندی  بسته  به صورت یک کارگاه  نظر  مورد  ملک 
می  ایزوگام  بام  پشت  و  استیل  پله  نرده  چوبی،  ها  اتاق  درب  سرامیک،  ساختمان  کف  فلزی، 
و 4 خط  فاز، گاز  برق سه  و  فاز  برق تک  اشتراک  انشعاب آب،  دارای  باشد، در ضمن ملک 

تلفن می باشد.
ارزش عرصه و اعیان با امتیازات و انشعابات جمعا مبلغ 6/500/000/000 ریال 

بانک سپه کرمان  طبق سند رهنی شماره 14846 - 1393/10/22 دفترخانه 103 کرمان در رهن 
اسناد  اجرای  اداره  مورخه 1399/03/07  الی 12 ظهر روز چهارشنبه   9 از ساعت  باشد  می  واقع 
از طریق  رسمی کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط طبقه دوم سالن اجتماعات شهید نصر 
مزایده بفروش می رسد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شرح فوق که قطعی گردیده است شروع 
به باالترین قیمت 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 اشتراک و مصرف 
مالیاتی و عوارض  بدهی های  نیز  و  باشد  داشته  بدهی  بابت  این  از  مزایده  در صورتی که مورد 
یا نشده باشد به عهده  اینکه رقم قطعی آن معلوم شده  از  تا تاریخ مزایده اعم  شهرداری و غیره 
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 و ضمنا ملک دارای بیمه 

حوادث می باشد. تاریخ انتشار : 1399/2/21
142 م/الف

رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان - علیرضا محمدی کیا 
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ایران و جهان

خبر رییس جمهوری: 

 شرایط واگذاری سهام عدالت در بورس تسهیل شود
رییس جمهوری با اشاره به اهمیت موضوع آزاد سازی 
و  اقتصاد  وزیر  خطاب  کشور،  اقتصاد  در  عدالت  سهام 
دارایی گفت: باید در راستای تسهیل شرایط برای آن گروه 
عرضه  بورس  در  را  که می خواهند سهام خود  افرادی  از 
کنند، روش و ساز و کاری مشخص در نظر گرفته شود تا 
این  به راحتی و سهولت هرچه سریعتر در  بتوانند  مردم 
پایگاه اطالع رسانی ریاست  اقدام کنند.به گزارش  زمینه 
والمسلمین حسن روحانی روز  جمهوری، حجت االسالم 
با  باید  افزود:  دژپسند،  فرهاد  با  تلفنی  تماس  در  جمعه 
همکاری کارگزاری های بورسی در بانک ها سیستمی برای 
راهنمایی مردم در زمینه نگهداری یا عرضه سهام با روشی 

مشخص و قابل دسترس و فهم ایجاد شود.
رضا  دارائی،  و  اقتصادی  امور  وزیر  به  همچنین  روحانی 

رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمد نهاوندیان 
معاون اقتصادی رییس جمهوری دستور داد تا زمینه های 
را  معدنی  شرکت های  سهام  توسعه  و  عرضه  برای  الزم 
فراهم و برنامه ریزی ها و اقدامات الزم در راستای تسریع 

و تسهیل در این زمینه را انجام دهند.
نظر  در  کاری  و  ساز  باید  کرد:  اظهار  جمهوری  رییس 
گرفته شود تا کسانی که امتیاز بهره برداری از معادن در 
بخش خصوصی به آنان واگذار شده و معادن آنها غیر فعال 
یا  با مشوق های الزم معادن را فعال کنند و  یا  هستند، 

امتیاز آنها واگذار شود.
برای  الزم  های  بررسی  تا  داد  دستور  همچنین  روحانی 
سهام  عرضه  برای  کشور  ومستغالت  امالک  بورس  ایجاد 

امالک انجام و ساز و کار مربوط به آن تدوین شود.

بالینی  مطالعه  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
»فاوی پیراویر« در مراحل پایانی است، اما نتوانسته 
مولفه ها  و همه  بگیرد  قبولی  نمره  کرونا  درمان  در 
موثر  کرونا  درمان  در  هم  این  که  می دهد  نشان 

نیست.
شانه ساز  محمدرضا  دکتر  »تابناک«؛  گزارش  به 
گفت:  رسانه  اصحاب  با  خبری  آنالین  نشست  در 
فاوی پیراویر در حال طی کردن مراحل آخر تحقیقات 
است؛ اما بر خالف اطالع رسانی های برخی همکاران، 
نتوانسته نمره قبولی دریافت کند. هرچند همچنان 
نمره  نتوانسته  تاکنون  هستیم،  نهایی  نتایج  منتظر 

قبولی اخذ کند.
 وی درباره داروی »رمدسیویر« هم گفت: این دارو 
نیز در دنیا مطرح شده که بارقه های امید در مورد 
قطعی  نظر  اظهار  نمی توان  اما  گشته؛  پررنگ  آن 
درمورد این دارو ها داشت. هر دو دارو در کشورمان 
صورت  در  و  گرفته اند  قرار  بالینی  کارآزمایی  مورد 
تأیید نهایی، توان تولید هر دو دارو در کشور وجود 
دارد. به لطف خدا توان خوبی در زمینه داروسازی 
در کشور داریم و از بابت دارو مشکل خاصی وجود 

ندارد.
با اشاره به اقدامات سازمان    معاون وزیر بهداشت 
مقابله  برای  ضروری  اقالم  تأمین  در  امرش  تحت 
به  بیماری  ورود  از  اطالع  از  پیش  گفت:  کرونا،  با 
کشور و در روز های واپسین بهمن ماه، آمادگی های 
نسبی بر اساس پیش بینی ها اخذ کرده بودیم تا با 
همکارانمان از مردم و کادر درمانی کشور محافظت 
کنیم. در این راستا همکاری های بین بخشی با سایر 
همچنین  و  شد  حاصل  وزارتخانه ها  و  دستگاه ها 
توانستیم از ظرفیت صنوف، بسیج و... استفاده کرده 

و مردم را پای کار بیاوریم.
این بیماری  از شیوع  افزود: در حالی که پیش  وی 
ظرفیت تولید ماسک روزانه حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار 
دو  تولید  به  را  ظرفیت  این  توانستیم  بود  ماسک 
میلیون ماسک در روز برسانیم. همچنین برای تولید 
بالفاصله  نیز  کننده  ضدعفونی  محلول های  و  الکل 
مجوز های الزم را به دانشگاه های علوم پزشکی دادیم 
ارائه مجوز برای  به  اقدام  نیاز،  بتوانند در صورت  تا 
تولید این محصوالت کنند تا جایی که ظرف دو یا 

سه هفته بتوانیم نیاز کشور را تامین کنیم.
حاضر  حال  در  افزود:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
تولید  کشور  در  درمان  کادر  نیاز  مورد  لباس های 
هم  داخلی  تولیدکنندگان  همت  با  و  می شود 
می شود  تولید  ما  کشور  در  لباس  نوع  اکنون شش 
خارجی  محصوالت  چهارم  یک  اقالم  این  قیمت  و 
است. وضعیت تولید لباس قبل از شیوع کرونا روزانه 
و  لطیف  پارچه  با  لباس ها  این  و  بود  لباس   ۲۰۰۰

تعداد بسیار تولید می شود.
انرژی  تایید سازمان  پارچه ها مورد  این  افزود:   وی 
باالیی  بسیار  محافظتی  قابلیت  از  و  است  اتمی 
برخوردارند. این پارچه ها اجازه نمی دهند چیزی از 
بیرون وارد لباس شود، اما از طرفی تعریق و تنفس 
می تواند به راحتی انجام شود. این پارچه ظرف ۴۵ 
روز تولید شد و قیمت آن یک پنجم نمونه وارداتی 

است.

توانایی صادرات  امروز  اینکه  یادآوری  با  ساز  شانه   
با  ونتیالتور  تولید  در  داد:  ادامه  داریم،  هم  کیت 
اکنون  و  آوردیم  پای کار  را  حرکت جهادی صنایع 
نه تنها نیاز کشور را تامین کرده بلکه به تدریج به 
به  منوط  صادرات  اما  رسیده ایم،  صادرات  آستانه 
مجدد  پیک های  در  استفاده  برای  مناسب  دپوی 
در داخل کشور است. در نظر داریم با همکاران در 

وزارت صمت مجوز های صادرات را تسهیل کنیم.
در  سرولوژیک  کیت ها  تولید  خصوص  در  وی   
به  کشور  در  سرولوژی  کیت های  گفت:  کشورمان 
است.  شده  آزاد  آن  صادرات  و  می شود  تولید  وفور 
واردات بسیاری از محصوالت دیگر مثل الکل متوقف 
در  این که  با  ونتیالتور  و  مورد کیت  در  است.  شده 
داخل کشور تولید می شود، واردات آزاد است، زیرا 
می خواهیم که اگر پیک بیماری اتفاق افتاد، مشکلی 

از نظر دپو استراتژیک نداشته باشیم.
 معاون وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره این 
نتیجه  بودن  اعتماد  قابل  مورد  در  گفت:  ها  کیت 
کیت های تشخیصی بنده اظهار نظر خاصی نمی کنم، 
در  کنند.  اظهارنظر  زمینه  این  در  متخصصان  باید 
مطرح شده  کیت ها  انواع  بحث  کرونا  علمی  کمیته 
کیت های  سایر  ما  کشور  متخصصان  البته  است. 
تشخیصی را به کیت های سرولوژی ترجیح می دهند. 
این کیت ها در داخل تولید شده و کشور های دیگر 

هم متقاضی دریافت آن هستند.
 وی با بیان اینکه بسیاری از دارو ها و اقالم تولیدی 
ما به کشور های مطرح دنیا صادر می شود و بسیاری 
بخش های  و  ما  کشور  داروسازی  روی  کشور ها  از 
مختلف علمی ایران حساب می کنند، تاکید کرد: اگر 
شیطنت های خارجی و موانع موجود وجود نداشت، 
کیفیت دارو های ایرانی برای صادرات بسیار باالست. 
وقتی وزرای بهداشت سایر کشور ها به ایران می آیند 
را می بینند متعجب می شوند که  ما  و کارخانه های 
توانستیم  تحریم ها  مانند  با وجود مشکالتی  چگونه 

این گونه موفق عمل کنیم.
رئیس سازمان غذا و دارو افزود: تجهیزات و دارو های 
مختلفی در کشور تولید می شود که به سایر کشور ها 
نمی توانیم  موارد  برخی  در  حتی  و  می کنیم  صادر 
از صادرات آن  بگذاریم، چون  را روی آن  ایران  نام 
جلوگیری می شود و مشکالتی ایجاد می کنند. خیلی 
از کشور ها به توان ایران در زمینه تولید دارو اعتقاد 

دارند.
ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص تولید  وی در 
مرحله  یک  واکسن  تولید  گفت:  کرونا  واکسن 
آزمایشگاهی و سپس صنعتی دارد. نمی توان در یک 
مطالعات  داد.  انجام  واکسن  انبوه  تولید  آزمایشگاه 
حوزه  این  در  شود.  انجام  باید  واکسن  برای  بالینی 
نیز مراکز خصوصی و دولتی در حال انجام تحقیقات 
هستند و در برخی موارد از کشور های دیگر جلوتر 
رفتار  ویروس  این  کرد  فراموش  نباید  اما  هستیم. 
تولید  شده  سبب  موضوع  همین  که  دارد  خاصی 

واکسن برای آن راحت نباشد.
ماسک  قیمت  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  ساز  شانه 
در کشور، گفت: در حال حاضر ۳ تا ۴ نوع ماسک 
الیه  سه  ماسک  نوع  یک  می شود.  تولید  کشور  در 
صنعتی است. در مورد قیمت انواع ماسک سه الیه، 
زیر  قیمت  صنعتی  ماسک  که  دارد  وجود  نوع  سه 
هزار تومان دارد. یک نوع دیگر توسط بسیج اصناف 
و  دارد  مناسبی  کیفیت  و  می شود  تولید  صنایع  و 
قیمت آن حدود هزار و دو هزار و ۵۰۰ تومان است.

وقتی  که  است  وارداتی  هم  دیگر  نوع  افزود:  وی   
ثبت  نشده،  بخش  اطمینان  تولید  ظرفیت  هنوز 
سفارش شده بود و در راه کشور است و قیمت آن ها 
باشد. همه موانع  تا ۵ هزار تومان هم  ممکن است 
برای تولید این اقالم در کشور برداشته شده و تالش 
باز  زمینه  این  در  را  تولیدکنندگان  دست  کردیم، 
افزایش  کیفی  نظارت های  ماسک،  مورد  در  کنیم. 

یافته است.
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  بهداشت  وزیر  معاون 
دستکش  مورد  در  کرد:  اظهار  دستکش  کمبود 
اولیه دستکش های  ماده  ندارد.  وجود  کمبودی  هم 
دستکش  نوع  این  قیمت  و  است  وارداتی  التکس 
مراکز  برای  البته مشکلی  باشد.  متغیر  ممکن است 

درمانی و بیمارستان ها وجود ندارد.
تهیه  برای  سازمان  این  برنامه های  مورد  در  وی 
نظر  در  گفت:  جاری  سال  برای  آنفلوآنزا  واکسن 
داریم برای سال جاری حدود ده برابر سال گذشته 
بخش  همچنین  و  درمان  و  بهداشت  بخش  برای 
امیدواریم  و  کنیم  تهیه  آنفلوآنزا  واکسن  خصوصی 
بتوانیم  متحدانش  و  آمریکا  از شیطنت های  دور  به 
تامین واکسن را انجام دهیم. این واکسن حداکثر تا 

تابستان باید وارد کشور شود.

با یادآوری این که »هر سال »سوش«   شانه ساز 
سال  واکسن  از  نمی توان  و  می کند  تغییر  آنفلوآنزا 
پیش  افزود:  کرد«،  استفاده  امسال  برای  گذشته 
بینی های الزم در زمینه واکسن آنفلوآنزا انجام شده 
است. در خصوص تولید داخلی واکسن آنفلوآنزا هم 
از  امیدواریم  و  می شود  تالش  که  است  سال  چند 
سال های بعد از واکسن تولید داخل آنفلوآنزا استفاده 

کنیم.
 وی در پاسخ به سوالی درباره کمبود داروی بیماران 
خاص گفت: در زمینه داروی بیماران خاص، به جز 
اقالم خاصی که به علت فشار تحریم هاست، مشکلی 
وجود ندارد. در مواردی می بینیم که اصرار بر تهیه 
پزشکان  یا  بیمار  طرف  از  خاص  برند های  برخی 
وجود دارد، البته با وجود این که در قانون آمده باید 
داروی ژنریک و تولید داخل تهیه شود و برای این که 
بیماران تحت فشار نباشند، دارو های برند را هم تا 

جایی که بتوانیم تأمین می کنیم.
 رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت افزود: 
رسانه ها  همراه  به  را  داروخانه  چند  گذشته  هفته 
سر زدیم. هر نسخه ای که دست مردم بود، با وجود 
مشکالت تحریم ها و حمل و نقل، تهیه می شد. البته 
در برخی اقالم امکان توزیع در همه داروخانه ها را 
نداریم. این دارو ها معموال جزو دارو های کم مصرف 
در کشور  ارز موجود  از  استفاده  برای  باید  هستند. 
برنامه ریزی کنیم تا ابتدا بیماران به دارو های مورد 
نیاز دسترسی داشته باشند و سپس برند های خاص 

تهیه شوند.
داروی  تامین  در  در حال حاضر  ادامه گفت:  در  او 
بیماران MPS مشکالتی وجود دارد. علی رغم اینکه 
اما  وجه دارو توسط برخی شرکت ها دریافت شده، 
این وجه برگشت می خورد و به علت ترس از آمریکا 
دارو ها  سایر  تامین  در  اما  نمی دهند.  ما  به  را  دارو 

مشکل خاصی نداریم.
شانه ساز در پاسخ به سوالی درباره خروج دارو های 
بدون نسخه از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: سال 
گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به ماده موثر دارو های 
تولید داخل داده می شد و حدود ۳۵ درصد داروی 
بقیه  و  می گرفت  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  شده،  ساخته 
اجزای آن بر مبنای ارز نیمایی محاسبه می شود. اگر 
تومانی  ارز ۴۲۰۰  از شمول  نسخه  بدون  دارو های 
قیمت  افزایش  دارو ها  این  از  بسیاری  شود،  خارج 
افزایش  که  می دهیم  را  قول  این  داشت.  نخواهند 

قیمت دارو خارج از تورم نیست.
 وی افزود: در سال ۹۸ که توانستیم بخش عمده 
افزایش  کنیم،  تامین  داخل  تولید  از  را  مردم  نیاز 
به  هرچه  بود.  شده  اعالم  تورم  از  پایین تر  قیمت 
مورد  در  حتما  کنیم،  توجه  بیشتر  داخل  تولید 
قیمت به نفع مصرف کننده و سازمان های بیمه گر 

خواهد بود.
رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به سوالی درباره 
داروی »وارفارین« گفت: قابلیت تولید وارفارین در 
کشور وجود دارد، اما چون قیمت تمام شده تولید 
آن بیش از واردات است، اقدام به واردات آن از سایر 

کشور ها می کنیم.

رییس سازمان غذا و دارو
»فاوی پیراویر« در درمان کرونا نمره قبولی نگرفت 

جزئیات نام نویسی

 در مهد کودک پیش از بازگشایی
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره آخرین جزئیات 
ثبت نام کودکان در مهدهای کودک پیش از بازگشایی رسمی، گفت: 

در حال حاضر خانواده ها هیچ اجباری برای نام نویسی ندارند.
حبیب اهلل مسعودی فرید همچنین افزود: مهدها از زمان شیوع کرونا 
بسته شدند و برای انجام هیچ کاری اجازه بازگشایی نداشتند، اما این 
اجازه به مدیران مهدهای کودک داده شد تا مهد خود را باز کنند تا 
کارهای عقب افتاده شان را انجام دهند و اگر خانواده ای قصد ثبت نام 

فرزندش را در مهد کودک دارد، فرصت ثبت نام فراهم باشد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی یادآور شد: هنوز شهریه سال 
۹۹ مهدهای کودک هم اعالم نشده است و به هنگام ثبت نام، شهریه 
سال ۹۸ از والدین اخذ می شود تا اصالحیه اعالم و شهریه سال جدید 
از خانواده ها دریافت شود، اما باید بگویم که از ماه های قبل با سازمان 
حمایت از مصرف کننده و تولید کننده رایزنی کردیم تا هرچه زودتر 

شهریه سال ۹۹ را اعالم کنیم.
که  نیست  اجباری  هیچ  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  فرید  مسعودی 
آن که  از  بعد  آنها می توانند  بلکه  انجام دهند،  را  ثبت نام  خانواده ها 
ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه پذیرش کودکان را در مهدها داد، برای 

ثبت نام اقدام کنند و این شرایط فقط یک فرصت برای مهدها بود.

شرایط بازنشستگی پیش از موعد در 

مشاغل سخت و زیان آور چیست؟
به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران 
جوان، کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول کار هستند، 
می توانند تحت شرایطی پیش از موعد بازنشسته شود. البته کارگرانی 
که می خواهند از این امکان استفاده کنند باید دارای شروطی باشند.

کمیته  در  موعد  از  پیش  بازنشستگی  برای  باید  افراد  این  ابتدا  در 
بررسی مشاغل سخت و زیان آور تایید شوند، همچنین باید حداقل 
۲۵ سال سابقه کار متناوب در مشاغل سخت و زیان آور داشته باشد.

از دیگر شروط قید شده در قانون این است که دارای حداقل ۲۰ سال 
دارای سابقه کار متوالی در مشاغل سخت و زیان آور باشند، اما نکته 
قابل توجه آن است که در این مدت باید حق بیمه مشاغل سخت و 
زیان آور را پرداخت کرده باشند که در این شرایط مشمول بازنشستگی 

پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور خواهد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

بخشنامه رتبه بندی معلمان

 به آموزش و پرورش ابالغ شد
لزوم  پرورش رسماً  و  آموزش  وزارت  به  بخشنامه ای  نوبخت گفت: در 
اجرای طرح رتبه بندی معلمان از اول فروردین امسال و منابع مالی 
الزم ابالغ شده است. به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در توئیتر به پرسش 
یکی از کاربران درباره رتبه بندی معلمان در هفته معلم واکنش نشان 
داد و نوشت: من به قولی که داده بودم عمل کرده و حدود دو روز 
پیش در بخشنامه ای به وزارت آموزش و پرورش رسماً لزوم اجرای طرح 
رتبه بندی معلمان از اول فروردین امسال و منابع مالی الزم را ابالغ 
کرده ام. امیدوارم که مسئوالن مربوطه هم در اجرا و صدور احکام جدید 

معلمان عزیز تسریع کنند.

تکلیف سهام عدالت متوفیان 

چه می شود؟
همزمان با آزادسازی سهام عدالت این سوال در ذهن بسیاری از مردم 
مطرح شده است که تکلیف سهام عدالت متوفیان چه می شود؟ به 
گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 
در روزهای گذشته که بحث بر سر سهام عدالت و نحوه آزادسازی آن 
درباره  و مردم  این سهام  وراث سهامداران  از  بسیاری  است،  بوده  داغ 
تکلیف سهام عدالت متوفیان سواالتی را ذیل اخبار منتشر شده در 
سایت باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرده اند. با آغاز آزادسازی سهام 
این  در خصوص  مردم  از  بسیاری  اذهان  در  سواالتی  همواره  عدالت 
سهام شکل گرفته است. از آنجا که از زمان اختصاص سهام عدالت تا 
زمان آزادسازی سال ها می گذرد، برخی از مشموالن این سهام در حال 
حاضر در قید حیات نیستند اما برگه سهم آنان در دست وراث است. 

حال سوال اینجاست که تکلیف سهام عدالت متوفیان چه می شود؟
پیش از آغاز روند آزادسازی سهام عدالت اگر مشمولی فوت شده بود، 
انجام  و  الکترونیک  خدمات  دفاتر  به  مراجعه  با  می توانستند  ورثه 
انحصار وراثت، نسبت به دریافت سود سهام عدالت متوفی اقدام کنند، 
به  است. حال  متوقف شده  اردیبهشت  روز شنبه ۱۳  از  کار  این  اما 
دنبال ابهامات مطرح شده پیرامون این موضوع، سازمان خصوصی سازی 
تکلیف سهام عدالت فوت شدگان را مشخص کرده است. بنابر اعالم 
سازمان خصوصی وراث افراد فوت شده تا اتمام فرآیند آزادسازی سهام 
عدالت باید صبر کنند و پس از آن ظرف یک یا دو ماه آینده با گواهی فوت 

برای انتقال سهام عدالت به پیشخوان دولت مراجعه کنند. 
براساس گفته های مقامات سازمان خصوصی سازی کسانی که برگه سهام 
عدالت خود را گم کرده اند نگران نباشند، زیرا مالک سهامدار بودن در سهام 
عدالت، سامانه samanese.ir است و اگر فردی در این سامانه پرونده 
دارد و سهام او مشخص است، حتی اگر برگه های آن را نداشته باشد، جز 
سازمان  معاون  عالئی  حسن  همچنین  می شود.  محسوب  مشموالن 
خصوصی سازی در خصوص دغدغه وراث درباره سهام عدالت متوفیان 
گفت: پس از اتمام طرح آزادسازی سهام عدالت، وراث می توانند ظرف 
از طریق  و  به دفاتر پیشخوان دولت  با مراجعه  آینده  یا دو ماه  یک 
شرکت سپرده گذاری فرآیند انتقال سهام فوت شدگان به وراث را انجام 
دهند. او افزود: در یک ماه آینده که فرآیند تعیین تکلیف سهامداران 
در سامانه سهام عدالت انجام می شود، وراث فوت شدگان سهام عدالت به 
این سامانه مراجعه نکنند و بعد از اینکه اسامی سهامداران عدالت به 
شرکت سپرده گذاری ارسال شد، وراث می توانند باگواهی فوت و وکالت، 
کار های قانونی انتقال سهام را انجام دهند، اما فعال که مرحله ثبت در 
سامانه است، وراث سهامداران عدالت نیازی نیست اقدامی انجام دهند.
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احتمال پیوستن لژیونر 

فوتسال ایران به لیگ چین

را در لیگ  بعد  لژیونر فوتسال کشورمان احتماال فصل  بازیکنان  از  یکی 
چین و در تیم شنزن بازی کند.

به گزارش خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، 
در  بازی  فصل   ۴ از  پس  کشورمان  فوتسال  لژیونر  بازیکن  عابدین  علی 
مسئوالن  و  رسیده  پایان  به  تیم  این  با  قراردادش  اندونزی،  واموس  تیم 
به  اند.  نداده  انجام  قرارداد  تمدید  درباره  او  با  صحبتی  هم  باشگاه  این 
همین دلیل عابدین تصمیم گرفته که از این تیم اندونزیایی جدا شود و 
در کشور دیگری بازی کند. به گفته عابدین او از لیگ های چین، مالزی 
و عراق پیشنهاداتی را دریافت کرده و در حال بررسی و تحقیق درباره آن 

تیم ها است.

قانون پنج تعویض در هر بازی 

فوتبال تصویب شد
برد بین المللی فوتبال )IFAB( قانون انجام ۵ تعویض برای هر تیم در 

ادامه مسابقات فصل جاری را تصویب کرد.
فوتبال  المللی  بین  برد  باشگاه خبرنگاران جوان،  به گزارش گروه ورزش 
ادامه مسابقات فصل  انجام ۵ تعویض برای هر تیم در  قانون   )IFAB(

جاری را تصویب کرد.
برای کاهش اختالل در مسابقه، هر تیم حداکثر سه فرصت برای تعویض 

در طول بازی دارد. تعویض نیز ممکن است در نیمه وقت انجام شود.
اگر هر دو تیم به طور همزمان جایگزین کنند، این یکی از سه فرصت 

برای هر تیم خواهد بود.
تعویض ها و فرصت های بالاستفاده به زمان اضافی منتقل می شوند.

اضافی  وقت  در  را  اضافی  تعویض  امکان  رقابت  قوانین  که  شرایطی  در 
فراهم می کنند، تیم ها هر یک فرصت جایگزینی اضافی دارند.

نیمه وقت در  از شروع وقت اضافی و در  نیز ممکن است قبل  تعویض 
وقت اضافه انجام شود.

این قانون برای لیگ هایی معتبر است که به حالت تعویق افتاده و قرار 
است پس از شروع دوباره، حداکثر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ به اتمام برسند.

آتش سوزی در کرمان هشت 

مصدوم برجای گذاشت
فوریت های  و  حوادث  مرکز  مدیر  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رئیس 
پزشکی کرمان از رخداد آتش سوزی در یک واحد مسکونی این شهر خبر 

داد و گفت: این حادثه هشت مصدوم برجای گذاشت.
کرمان،  از  باشگاه خبرنگاران جوان  های  استان  گروه  گزارش خبرنگار  به 
سید محمد صابری رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث 
و فوریت های پزشکی کرمان گفت: آتش سوزی منزل مسکونی در خیابان 
فیروزآباد شهر کرمان ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه بعد از ظهر ۱۹ اردیبهشت 

اتفاق افتاد.
امدادی سازمان  نیرو های  با همکاری  این حادثه  اظهارکرد: مصدومان  وی 
آتش نشانی در اطفای حریق، بعد از مراقبت های اولیه درمانی توسط پنج 
و حال یک کودک  منتقل شدند  بیمارستان  به  پزشکی  فوریت های  تیم 

چهار ساله از مصدومان این حادثه، وخیم اعالم شده است.
فوریت های  و  حوادث  مرکز  مدیر  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رئیس 
پزشکی کرمان ادامه داد: مصدومان این حادثه سه مرد، ۲ زن و سه کودک 

هستند که در رده سنی سه تا ۴۵ سال قرار دارند.

سرویس ورزشی کرمان امروز

تاکنون چند تیم در لیگ قهرمانان موفق شده 
ساز  تاریخ  ماندنی  یاد  به  کامبک هایی  با  اند 

شوند.
به گزارش خبرنگار دنیای ورزش گروه ورزش 
اروپا  قهرمانان  لیگ  باشگاه خبرنگاران جوان, 
کیفیت ترین  با  و  باالترین  سطح  عنوان  به 
میان  ساله  هر  دنیا،  در  باشگاهی  رقابت های 
نظر  و  می شود  برگزار  اروپایی  باشگاه   ۳۲
قاره  از  خارج  در  حتی  را،  بسیاری  بینندگان 

سبز به خود جلب می کند.  
در میان بازی های لیگ قهرمانان اروپا، برخی 
دیدار ها به دلیل رقم خوردن نتایج غیرمنتظره 
در  ممکن ها  غیر  شدن  ممکن  نوعی  به  و 
مانده  فوتبال  مخاطبان  یاد  به  اندک،  زمانی 

است.  
باخت های سنگین در بازی های رفت و جبران 
نتایج ضعیف در بازی برگشت برای صعود به 
"در  معروف  اصطالح  داده  نشان  بعدی،  دور 
بینی  پیش  را  چیزی  هیچ  نمی توان  فوتبال 
کرد" بیش از هر جای دیگر در لیگ قهرمانان 

اروپا مصداق پیدا می کند.  
 در این گزارش    به ۶ کامبک به یاد ماندنی 

در تاریخ این رقابت ها پرداخته شده است.  
۲۰۰۴: دپورتیوو الکرونیا ۴ – ۰ میالن

سطح  در  تیمی  دیگر  الکرونیا  دپورتیوو 
گرفتن  قرار  با  و  نیست  اروپا  قهرمانان  لیگ 
و  حال  دیویژن  سگوندا  لیگ  نوزدهم  رده  در 
 ۲۰۰۴ آوریل  در  آن ها  اما  ندارد،  خوشی  روز 
کاری کردند تا نامشان تا سال های سال برای 
از  که  میالن  آث  برابر  شان  تاریخی  بازگشت 
و  بود  ایتالیا  فوتبال  روز های  آن  قدرت های 
داشت،  اختیار  در  را  کاکا  همچون  ستارگانی 

سر زبان ها باشد.  
در شرایطی که آث میالن در بازی خانگی دور 
رفت موفق شد به پیروزی ۴-۱ برسد و تقریبا 
خیالش را از بابت صعود به دور بعدی راحت 

کند، دپورتیوو در دیدار برگشت خیلی زودتر 
و راحت تر از آن چه خوشبین ترین هوادار این 

تیم پیش بینی کند، بازی را برگرداند.  
الکرونیا خیلی زود و با ۴ گل توانست شکست 
۴-۱ بازی رفت را جبران کند. آن ها هر ۴ گل 
خود را پیش از به پایان رساندن نیمه اول به 
ثمر رساندند و در نیمه دوم جانانه از پیروزی 
با ارزش خود دفاع کردند تا راهی نیمه نهایی 

آن فصل شوند.  
 ۲۰۱۷: بارسلونا ۶ _ ۱ پاری سن ژرمن 

قهرمانان  لیگ  نهایی  هشتم  یک  مرحله  در 
متحمل  پرنس  د  پارک  در  بارسلونا  اروپا، 
تا خیلی ها  گله شد  آمیز ۴  تحقیر  شکست 
کاتاالن ها را بازنده زودهنگام این مرحله بدانند. 
کاوانی  ادینسون  گل  با  گفت  بتوان  شاید 
بارسلونا  هواداران  از  خیلی  در  احساس  این 
به یقین تبدیل شده بود و آن ها تیمشان را 

حذف شده می دانستند.  
با این حال آبی اناری پوشان ناامید نشدند تا 
با به ثمر رساندن ۶ گل، در مجموع به پیروزی 
۶ بر ۵ دست پیدا کنند و یکی از بزرگ ترین 

شگفتی های تاریخ فوتبال را رقم بزنند.
  ۲۰۱۸: آث رم ۳ _ ۰ بارسلونا 

دعوت  به  فرگوسن  الکسن  سر  که  شبی  در 
باشگاه آث رم، برای تماشای این بازی جذاب 

به رم سفر کرده بود و ستارگانی مانند مارکو 
ماتراتزی، آنتونیو کاسانو، آندره آ پیرلو و پائولو 
حاضر  باستانی  شهر  این  در  هم  مالدینی 
بودند، تیم ایتالیایی موفق شد با گل های ژکو، 
پیروزی ۰-۳  به  مانوالس  و  )پنالتی(  د روسی 
برسد تا انتقام شکست در بازی رفت را بگیرد.  
به  بارسلونا   ۴-۱ پیروزی  با  تیم   ۲ رفت  بازی 
پایان رسیده بود و در شرایطی که کاتاالن ها 
سختی  شب  چنین  رم  در  نمی کردند  تصور 
پیروزی  به  جالوروسی  باشد،  انتظارشان  در 
تک  لطف  به  و   ۴-۴ نتیجه  با  تا  رسید   ۰-۳
یک  رمی ها  نیوکمپ،  در  ژکو   ۸۰ دقیقه  گل 

شگفتی بزرگ رقم بزنند.  
منچستر   ۳  _  ۱ ژرمن  سن  پاری   :۲۰۱۹  

یونایتد
برای نخستین بار در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا 
شیاطین سرخ توانستند با وجود شکست ۰-۲ 
خانگی در بازی رفت، به مرحله بعدی راه پیدا 

کنند.  
نظر  به  روز ها  آن  در  که  یونایتد  منچستر 
به  سولسشیر  گنار  اوله  انتصاب  با  می رسید 
پیدا  را  اش  گمشده  موقت،  سرمربی  عنوان 
به  خود  متمول  میزبان  برابر  است،  کرده 
پیروزی ارزشمندی دست یافت و راهی مرحله 

یک چهارم نهایی شد.  

لوکاکو که در آن روز ها زیر تیغ انتقادات قرار 
داشت، موفق شد ۲ بار تور دروازه بوفون را به 
لرزه درآورد تا نقش مهمی در پیروزی دلچسب 

و خاطره انگیز تیمش داشته باشد.
 ۲۰۱۹: یوونتوس ۳ _ ۰ اتلتیکو مادرید

یوونتوس در حالی که در بازی رفت در مادرید 
بود،  شده  مادرید  اتلتیکو  مغلوب  گل   ۲ با 
با  تورین  در  رونالدو  تریک  با هت  شد  موفق 
سه گل حریف را شکست دهد و صعود کند.

مادرید  به  بازگشت  در  رونالدو که  کریستیانو 
دیدار  در  بود،  نکرده  تجربه  را  خوبی  شب 
با  و  کرد  ارائه  خوبی  بسیار  نمایش  برگشت 
درخشش برناردسکی، هر ۳ گل تیمش را به 

ثمر رساند.
در دقایق پایانی مسابقه، بیانکونری به خوبی 
در  شد  موفق  نهایت  در  و  کرد  اداره  را  بازی 
شبی که نمایشی دلپذیر ارائه کرد، با سه گل 
اتلتیکو مادرید را شکست دهد و با پیروزی ۳ 
بر ۲ در مجموع ۲ بازی رفت و برگشت، راهی 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 

شود.
 ۲۰۱۹: لیورپول ۴ _ ۰ بارسلونا 

تیم شگفتی ساز لیورپول در غیاب فیرمینیو 
خود،  حمله  خط  اصلی  ستاره  دو  صالح  و 
و  زد  بزرگی  کار  به  دست  بارسلونا  مقابل 
شکست سنگین ۳ بر صفر بازی رفت مقابل 
این تیم را با ۴ گل در بندر آنفیلد جبران کرد 

تا در فینال حریف رئال مادرید شود.  
بارسلونا بازی رفت را با نتیجه ۰ - ۳ برده بود 
کلیدی  بازیکنان  غیبت  با  که  و در شرایطی 
و تاثیرگذاری، چون فیرمینیو و صالح، کسی 
بازیکنان  نبود،  قائل  شانسی  قرمز ها  برای 
جایگزین بگونه ای عمل کردند که شاید خود 
صالح و فیرمینیو نمی توانستند تا این اندازه 

خوب باشند.
فیرمینیو و واینالدوم جانشینان به حق صالح 
بودند و هر  بارسلونا  با  تقابل  فیرمینیو در  و 
بزرگ  ثمر رساندن ۲ گل، معجزه  به  با  کدام 

آنفیلد را رقم زدند.  

کامبک های به یاد ماندنی لیگ قهرمانان اروپا ؛ 
 وقتی غیر ممکن ها ممکن شد

 )AFC( آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
قصد دارد رقابت های انتخابی جام جهانی 
در این قاره را به میزبانی یک کشور برگزار 

کند.

به گزارش گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران 
الدوحه،  استاد  روزنامه  از  نقل  به  جوان، 
های  رقابت  کرونا،  ویروس  شیوع  از  پس 
انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر لغو شد. 

در همین حال کنفدراسیون فوتبال آسیا 
)AFC( در حال مذاکره با فیفا است تا 
این مسابقات را در یک کشور برگزار کند.
که   است  آورده  ادامه  در  روزنامه  این 

AFC سعی خود را می کند تا رضایت 
فیفا در این مورد را بگیرد و برگزاری این 
مسابقات در یک کشور را بهترین تصمیم 

می داند.

احتمال برگزاری رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ در آسیا به میزبانی یک کشور

خبر

برداری کشورمان دلیل  وزنه  میری، ملی پوش 
خداحافظی اش از وزنه برداری را اعالم کرد.

باشگاه  ورزشی  گروه  خبرنگار  گزارش   به 
وزنه  ملی پوش  میری،  علی  جوان،  خبرنگاران 
انتشار  با  شب،  پنجشنبه  کشورمان  برداری 
قهرمانی  دنیای  از  اینستاگرام،  در  پستی 
خداحافظی کرد تا ابهاماتی درباره خداحافظی 
این ملی پوش ۲۵ ساله از وزنه برداری به وجود 

بیاید.
میری در اولین اظهار نظر خود به عنوان دلیل 
اصلی برای خداحافظی از وزنه برداری، از اختالف 
با رئیس هیئت وزنه برداری استان اردبیل پرده 
از  پیری  شاهرخ  نکردن  پیگیری  از  و  برداشت 

وضعیت خود گالیه کرد.
حامی  می خواستم  گفت:  مورد  این  در  میری 
اردبیل  استان  وزنه برداری  هیات  برای  مالی 
مخالفت  موضوع  این  با  پیری  اما  کنم،  جذب 
فدراسیون  رئیس  مرادی،  علی  از  من  کرد. 
مشکالت  موضوع  به  می خواهم  وزنه برداری 

هیئت وزنه برداری اردبیل ورود کند.
وزنه برداری  رقابت های  از  بعد  داد:  ادامه  او 
آسیا، مبلغ یک میلیون تومان از سوی هیات 
از  بعد  اما  داده شد،  من  به  استان  وزنه برداری 
بازی های جهانی ۲۰۱۹ که مدال هم به دست 
آوردم، حتی حال من را هم نپرسیدند و دیگر 

صبری برای من باقی نمانده است.

پشت پرده خداحافظی ناگهانی عضو تیم ملی وزنه برداری از دنیای حرفه ای
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کسانی که تجربه تلخ زلزله را دارند می گویند که در ابتدای وقوع زمین 
لرزه با صدایی عجیب مواجه می شوند که معموال بسرعت تبدیل به لرزش های 
اولیه خفیف می شود. مرحله بعدی موج اصلی زلزله است که از چند ثانیه تا 
چند دقیقه طول می کشد و مرحله آخر وقوع پس لرزه هایی است که از موج 
اصلی خفیف تر است. تمامی این ها می تواند در مدت بسیار کوتاهی اتفاق بیافتد.

 البه ممکن است پیش از وقوع زلزله اصلی چندین لرزش خفیف حس شود، 
مثال در مورد زلزله بم در استان کرمان که در سال ۱۳۸۲ اتفاق افتاد، پیش از 
وقوع موج اصلی زلزله که در حدود ۵ و نیم صبح اتفاق افتاد، دو زلزله یا پیش 

لرزه خفیف اتفاق افتاده بود.
سازمان لرزه نگاری آمریکا در این زمینه توصیه هایی دارد که به بعضی از 

آن ها اشاره می کنیم.
اگر در داخل ساختمان هستید

• از پنجره ها، کمد های بزرگ، شومینه و همچنین اشیای سنگین که ممکن 
است بر روی شما سقوط کنند، دوری کنید

• زیر میز ناهارخوری یا میز تحریر پناه بگیرید و چنانچه در اثر زلزله حرکت 
کردند، پایه های آن ها را با دستانتان محکم بگیرید.

• اگر در مجتمع مسکونی زندگی می کنید در هنگام لرزش بسمت بیرون یا 
پایین راه پله ها ندوید، چون ممکن است در اثر افتادن یا پرتاب اشیا به شما 

آسیب برسد.
• از آشپزخانه که در هنگام زلزله یکی از خطرناک ترین مکان ها محسوب 

می شود دوری کنید
• از مجاورت با لوازم سنگین و بلند در منزل مانند یخچال، کمد، قفسه های 

کتاب و امثال آن ها دوری کنید
اگر در بیرون از ساختمان هستید

• به فضای باز بروید و از ساختمان ها، کابل های برق، دودکش و هرچیزی 
که ممکن است به روی شما بیافتد دوری کنید

اگر در حال رانندگی هستید
• خودروی خود را با احتیاط متوقف کنید و تا می توانید از ترافیک فاصله 

بگیرید.
• به هیچ وجه زیر پل و زیر درختان، دکل های برق یا چراغ های راهنمایی 

توقف نکنید.

• تا زمانی که لرزش متوقف نشده از خودرو خارج نشوید.
افتادن مجدد مراقب آجر های شکسته و سنگ ها در خیابان  راه  • هنگام 

باشید.

در هنگام وقوع زلزله چه کار هایی را نباید انجام داد؟
• اگر شیر گاز را قبال بسته بودید آن را باز نکنید، این کار را به اداره گاز 

بسپارید
• تا زمانی که از نشست گاز مطمئن نشده اید از کبریت، فندک و وسایل 

آتش زا پرهیز کنید
باید بدانید که گروه های امدادی، پلیس، آمبوالنس و آتش نشانی ممکن است 

به سرعت خود را به شما نرسانند.
 بعد از وقوع زلزله

هنگامی که زلزله به پایان می رسد باید انتظار پس لرزه را داشته باشید و باید 
سعی کنید خود را از شیشه خرده و اشیای شکسته دور نگه دارید. برای دوری 
از خطرات بعد از زمین لرزه هم توصیه های متفاوتی شده است که بعضی از 

آن ها در زیر آورده شده است:
• اگر کسی خونریزی کرده سعی کنید فشار مستقیم به زخم وارد کنید؛ برای 

اینکار از گاز تمیز یا تکه ای پارچه استفاده کنید.
• افرادی که به شدت آسیب دیده اند را جابجا نکنید مگر اینکه در معرض 

خطر بیشتر باشند.
• روی افراد مصدوم را با پتو بپوشانید و آن ها را گرم نگه دارید.

• اگر در خانه شما یا در همسایگی آن آتش سوزی اتفاق افتاده سعی کنید 
فورا آن را خاموش کنید.

• با هر وسیله ای از آخرین اخبار مطلع شوید.
• مراقب افتادن اشیا بر روی سرتان باشید.

• در جایی که بوی گاز استشمام می شود، از روشن کردن کبریت، فندک، 
سیگار و چراغ خودداری کنید.

 اگر بیرون از ساختمان هستید
• از تجمع در خیابان ها دوری کنید و مسیر ها را برای عبور وسایل نقلیه 

امدادی بازکنید.
• از نزدیک شدن به ساختمان های خراب شده خودداری کنید.

• به سیم ها و کابل های برق دست نزنید.

در زمان وقوع زمین لرزه و پس از آن چه باید کرد؟

گزارش »کرمان امروز« از محرومیت عده ای از جمعیت 20 هزار نفری دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد از شبکه »شاد«،
 عقب ماندگی تحصیلی و درخواست مدیر کل کمیته امداد کرمان از خیران؛

محرومیت مجازی!

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

اشاره: 
دانش  برای  دور  راه  و  مجازی  آموزش  اندازی  راه 
راه  ادامه  برای  مناسب  فرصتی  چه  اگر  کشور  آموزان 
کالس و مدرسه محسوب می شود اما بخشی از جامعه 
از  محرومیت  دلیل  به  کرمان  استان  در  از جمله  هدف 
امکانات نمی توانند با این روش آموزشی ارتباط برقرار 
کنند. آنگونه که مدیر کل کمیته امداد کرمان می گوید؛ 
آموزان  دانش  نفری  هزار   ۲0 جمعیت  از  زیادی  عده 
کمیته امداد کرمان استفاده از شبکه شاد را ندارند و نیاز 

است خیران در این زمینه ورود کنند.
کرونا و محرومیت از تحصیل

ناگهانی  به طور  ویروس کرونا  بود که  اواخر سال 9۸ 
آن  دنبال  به  و  کرد  مختل  را  مردم   روزمره  زندگی 
فعالیت های آموزشی در هفته اول اسفند تعطیل شد. هر 
چند تعطیلی مدارس و دانشگاه ها توانست نقش موثری 
اما  باشد  داشته   کرونا  بیماری  شیوع  از  پیشگیری  در 
در  آموزان  دانش  و  معلمان  حضوری  پیوند  و  ارتباط  

مدارس را قطع کرد.
و اینگونه شد که دانش آموزان و دانشجویان خانه نشین 
از  که  است  ماه  سه  به  نزدیک   چیزی  اکنون  و  شدند 

فضای آموزشی دور مانده اند.
فضای مجازی به میدان آمد

با تعطیلی مدارس و برای اینکه دانش آموزان ازادامه 

تحصیل عقب نمانند معلمان در فضای مجازی اقدام به 
آموزش شاگردان خود کردند اما در کالس درس جدید 

آنان دانش آموزانی بودند که هر روز غایب هستند.
دانش آموزان محروم غایب کالس های مجازی

از  مجازی  فضای  در  ها  آموزش  عمده  بخش  اکنون 
جمله شبکه آموزشی شاد ادامه دارد و اما مشکل اساسی 
نقاطی  در  آموزان  دانش  از  زیادی  شمار  که  است  این 
از کشورمان به دلیل عدم دسترسی به گوشی هوشمند، 
اینترنت و حتی تلویزیون این روزها برای تحصیل دچار 
مشکل شده اند که یافتن راهکاری برای رفع این معضل 

ضروری به نظر می رسد. 
دانش  است  کشور  استان  پهناورترین  که  کرمان  استان 
آموزان محروم و بی بضاعت زیادی دارد که یا تحت حمایت 
کمیته امداد هستند و یا از سوی نهادهای مردم نهاد شناسایی 
نگران  آموزشی  مربیان  و  معلمان  و  والدین  که  اند  شده 

وضعیت آموزشی دانش آموزان هستند.
تعدادی از اولیای دانش آموزان بی بضاعت کرمان هم در 
تماس با معلمان اعالم کرده اند که توان خرید گوشی هوشمند 
را به دلیل قیمت باال در بازار  ندارند و شرمنده فرزندان شان 

شده اند که پیش از این و در گزارش های متناوبی در این باره 
به طور مفصل مطالبی را  به چاپ رسانده ایم. 

درخواست مدیر کل کمیته امداد
مدیر کل کمیته امداد کرمان  در این  باره گفت: در 
زیادی  آسیب های  دچار  آموزان  دانش  کرونا  دوران 
تحت  آموز  دانش  هزار   ۲0 کرمان  استان  در  شدند؛ 
پوشش کمیته امداد قرار دارند و نیاز است به این افراد 

هم توجه ویژه شود.
یحیی صادقی تصریح کرد: بسیاری از این دانش آموزان 
امکان خرید تلفن همراه و بهره گیری از شبکه آموزشی 
شاد را ندارند از خیران تقاضا داریم در این زمینه کمیته 
از  نیز  نیازمند  دانش آموزان  تا  کنند  یاری  را  امداد 

برنامه های آموزشی این پیام رسان عقب نمانند.
از  زیادی  عده  گفت:  کرمان  امداد  کمیته  مدیرکل 
جمعیت ۲0 هزار نفری دانش آموزان کمیته امداد کرمان 
امکان استفاده از شبکه شاد را ندارند و نیاز است خیران 

در این زمینه ورود کنند.
سخن آخر

اگر چه درخواست مدیر کل کمیته امداد کرمان 

تحصیل  به  کمک   زمینه  در  خیران  ورود  از 
دانش آموزان در فضای مجازی است اما  کرمان 
امروز به عنوان  یک رسانه از شهروندانی که در 
دارند  استفاده  بال  هوشمند  گوشی  هایشان  خانه 

آموزان  دانش  به  را  آن  کند،  می  درخواست 
محروم و بی بضاعت که در مناطق دور افتاده به 
امکانات آموزشی دسترسی ندارند هدیه دهند تا 

آنان نیز بتوانند از آموزش مجازی بهره ببرند.

    راه اندازی اجباری آموزش مجازی و از راه دور برای دانش آموزان كشور اگر چه 
فرصتی مناسب برای ادامه راه كالس و مدرسه در ایام تهدید كرونا محسوب می شود، 
اما بخشی از جامعه هدف از جمله در استان كرمان به دلیل محرومیت از امکانات ارتباطی 
و تکنولوژیک از جمله تلفن هوشمند، نمی توانند با این روش آموزشی ارتباط برقرار كنند. 
آنگونه كه مدیر كل كمیته امداد كرمان می گوید؛ عده زیادی از جمعیت 20 هزار نفری 
دانش آموزان كمیته امداد كرمان امکان استفاده از شبکه شاد را ندارند و نیاز است خیران 

در این زمینه ورود كنند و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی


