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رییس اداره مراقبت بیماری های واگیر 
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محصوالت بومی سازی گهرزمین

 سیرجان به خط تولید وارد شد

واگذاری چند قطعه زمین در شهرک فرهیختگان مس با سند ثبتی و تفکیک شهرداری
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کرمان و لزوم آمادگی شهروندان برای بدترین اوضاع؛ کرونا در استان  گزارش »کرمان امروز« از خطر اوج مجدد 

متن کامل در صفحه پنجم

آرامش قبل از طوفان کرونا
    با بازگشایی تدریجی صنوف و اماکن، مردم تصور می کنند شیوع بیماری کووید19 به پایان رسیده است و با این تصور بار دیگر شاهد اشتباهاتی از سوی شهروندان هستیم که در دوره قبل از شیوع گسترده 
بیماری نیز مرتکب می شدند. در حالی که این بیماری نه تنها تمام نشده و هر روز تعداد زیادی از افراد به این ویروس مبتال می شوند، بلکه قرار است تازه به نقطه اوج خود برسد. این روزها مردم بدون 
ماسک و دستکش و بدون رعایت فاصله اجتماعی به هر جایی می روند، در حالی که پیش ترها بارها هشدار داده شده است که این رفتارها در شرایط فعلی پر خطر و به گفته کارشناسان با این روند رفتاری مردم 

طوفانی در راه است و...

متن در صفحه هشتم

مدیر شبکه بهداشت شهرستان هشدار داد:

قلعه گنج در معرض 

خطر همه گیری 

ویروس کرونا

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

  شرط یک میلیاردی برای بازگشت به زندگی
  شیطان پیر اعدام شد

  بی احتیاطی جان کودک سیرجانی را گرفت
  نجات یک شهروند کرمانی از دل آتش
  تنها زمانی که ورزش کردن ضرر دارد 

اخبار ایران، جهان و حوادث:

روایت »کرمان امروز«
 از 40 سال آزادگی و خیرخواهی 
حاج سید محمود دعایی
 در مدیریت روزنامه اطالعات 
و راه اندازی مدرسه اخالق:

سمبل مدیریِت 
اخالق محور

فروشگاه عالیان، با 17 سال سابقه کاری، نمایندگی و عاملیت 
فروش برندهای:

-صنایع چینی زرین ایران)تولیدکننده ظروف خانگی و هتلی(
-صنایع استیل ایران)تولیدکننده قاشق و چنگال(
-شرکت ناب استیل)تولیدکننده قاشق و چنگال(

با قیمت توافقی واگذار می شود.
نشانی: کرمان - خ ۲۴آذر - بعداز چهارراه آزادگان نرسیده به کمربندی سمت چپ

نلفن تماس: 09131440043 )مقدم(

آگهی واگذاری
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اخبار استان

خبر
محصوالت بومی سازی گهرزمین 

سیرجان به خط تولید وارد شد

کاروان محصوالت بومی سازی گهرزمین با یاد و نام شهید سپهبد سلیمانی 
تحویل خطوط تولید کنسانتره شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین در 
تداوم تولید و به کارگیری مجموعه ها و تجهیزات صنعتی بومی سازی شده 
در شرکت سنگ آهن گهرزمین، که در راستای اجرای منویات مقام معظم 
رهبری، در تحقق سیاست های درون زایی اقتصاد مقاومتی، صورت پذیرفته 
است، اولین کاروان محصوالت جدید بومی سازی شده در سال جهش تولید 
با یاد و نام مقدس سردار دل ها و سیدالشهدای جبهه مقاومت، شهید سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی صبح روز شنبه مورخ ۱۷ خرداد ماه ۹۹ تحویل خطوط 

تولید کنسانتره شرکت گردید.
مهندس علی زهرودی، مدیر پروژه های بومی سازی این شرکت با اشاره به 
مجموعه اقدامات و فعالیت های این واحد عنوان کرد: این کاروان که با یاد و 
نام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تحویل خطوط تولید کنسانتره گردید، 
شامل رول های آسیاب HPGR همراه با شفت های مونتاژی به تعداد 2 
دستگاه، شفت های یدک غلتک های آسیاب HPGR به تعداد 2 دستگاه و 
انواع قطعات کاربید تنگستن )شامل STUD و EDGE-BLOCK( به 

تعداد 35,000 عدد می باشد.
ارزی حدود ۱,300,000  ارزش  دارای  محصوالت  این  افزود:  ادامه  در  وی 
)یک میلیون و سیصد هزار( یورو بوده و تولید و تحویل آن ها، در شرکت 
سنگ آهن گهر زمین، ماحصل برنامه ریزی عملیاتی، کار جهادی و تبدیل 
با اعتماد به سرمایه های  تهدید به فرصت می باشد؛ بحمداهلل این شرکت 
تامین  به  وابستگی  قطع  در  خود،  کارشناسان  و  مهندسین  فنی  و  علمی 
باشند،  یا کانادایی می  اروپایی  این محصوالت که عمدتاً  کنندگان خارجی 
منحصراً اقدام به ساخت داخل و به کارگیری آن ها در خطوط تولید خود و 

در بین شرکت های معدنی، نموده است.
در  موجود  های  رول  کرد:  اظهار  همچنین  گهرزمین  سازی  بومی  مدیر 
از رول  اند، دومین سری  محصوالت فوق که تحویل خطوط تولید گردیده 
های ساخت داخل می باشن که متعاقب عملکرد بسیار مطلوب رول های 
کارگیری  به  و جهت  تولید  اول در خط شماره ۱ کنسانتره شرکت،  سری 
گیرند.درواقع،  می  قرار  استفاده  مورد  شرکت،  کنسانتره   2 شماره  در خط 
تولید نصب و در  از مردادماه سال ۱3۹8 در خطوط  اول،  رول های سری 
حال سرویس دهی مطلوب و قابل مقایسه با نمونه های اروپایی می باشند. 
ساخت  های  رول  عملکرد  تایید  و  ساخت  با  است،  ذکر  به  الزم  همچنین 

داخل، ایران، در ردیف 8 کشور سازنده این محصول قرار گرفته است.
زهرودی در ادامه گفت: بومی سازی شفت های موجود در کاروان محصوالت 
بومی سازی نیز، برای اولین بار در کشور، پس از انجام مطالعات مهندسی 
و هم  مناسب  متریال  انتخاب  مکانیکی جهت   – متالورژیکی  های  تست  و 
زمان، تهیه نقشه های ساختی و طراحی تلرانس های هندسی، به ویژه در 
نواحی حساس مونتاژ مجموعه های رول و بیرینگ، به عمل آمده و جهت 

به کارگیری در خطوط فرآوری کنسانتره، امروز تحویل سایت گردیده اند.
وی با بیان اینکه تحویل قطعات سخت کاربید تنگستن موجود نیز، به دلیل 
نقش مؤثر آن ها در خردایش سنگ آهن، برای دومین بار، در سطح انبوه، 
تولید و جهت نصب بر روی رول های فوق و انجام عملیات خردایش، مورد 
استفاده قرار خواهند گرفت افزود: بومی سازی و به کارگیری این قطعات در 
سطح انبوه، دارای سابقه چهار ساله می باشد که از سال ۱3۹5 و برای اولین 
بار در کشور، در این شرکت انجام شد و عملکرد آن ها تا کنون دارای نتایج 

بسیار موفقیت آمیزی بوده است.
مدیر بومی سازی گهرزمین با اشاره به این اقدام بزرگ عنوان کرد: موفقیت 
شرکت  در  سازی  بومی  عملیاتی  های  پروژه  توسعه  در  شده  حاصل  های 
سنگ آهن گهر زمین، حاصل مدیریت جهادی و ریسک پذیری باالی مدیر 
عامل، حمایت های مؤثر هیئت مدیره و تالش خستگی ناپذیر علمی، فنی و 
اجرایی کلیه کارشناسان، مهندسین و متخصصین بومی سازی در بخش های 
مختلف طراحی - مهندسی و ساخت و همچنین، همت بسیار باالی شرکت 
های پیمانکار توانمند کشور، متشکل از کنسرسیوم مجتمع صنعتی اسفراین 

و شرکت الماسه ساز، در ساخت این محصوالت بوده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: انتظار می رود، کماکان، رزمندگان عرصه بومی 
بلند ولی امر  با تاسی به آرمان های  سازی شرکت سنگ آهن گهر زمین، 
مسلمین، حضرت آیت اهلل خامنه ای و پشتوانه علمی، تجربه و کار جهادی، 
پیشروبودن در بومی سازی در بین صنایع معدنی بزرگ کشور را حفظ نموده 
آهن  پذیرش ریسک شرکت سنگ  به  توجه  با  است  امید  بخشند.  تداوم  و 
گهرزمین، در تولید و تست موفقیت آمیز محصوالت تکنولوژیک بومی سازی، 
سایر شرکت های معدنی بزرگ کشور نیز، به منظور حمایت بیش از پیش از 
صنایع ساخت داخل و رونق و جهش تولید در کشور و همچنین جلوگیری از 
خروج قابل مالحظه ارز، اقدامات الزم را در خصوص تامین قطعات و مجموعه 

های مذکور از داخل کشور به عمل آورند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت: انعطاف در استفاده 
از ظرفیت های قانونی برای صدور مجوزهای صنایع و کمک به جهش 
تولید، سرلوحه کار این اداره کل قرار دارد و رویکرد یاد شده تداوم خواهد 

داشت.
مرجان شاکری در دیدار رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان افزود: خوشبختانه نگاه حفظ محیط زیست با همدلی و هم افزایی 

صنعت، معدن و محیط زیست در استان کرمان به وجود آمده است.
وی با بیان اینکه خوشبختانه نگاه صنعت به محیط زیست تغییر کرده 
و مدیران عامل صنایع استان کرمان به این حوزه توجهی جدی دارند، 
اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست یک معادله برد برد تلقی می شود 
مشمول  را  صنایع  زیست،  محیط  تخریب  از  جلوگیری  بر  عالوه  زیرا 

معافیت های مالیاتی کالن میکند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت: افراد دارای مشکل 
اقتصادی و فقر اولویت محیط زیست را رعایت نمی کنند و هرچه رفاه 
در استان افزایش یابد حفاظت از محیط زیست بیشتر رعایت می شود 

و ما در کنار صنعت و معدن هستیم زیرا تعامل از تقابل مفیدتر است.
از این تعامل بهره ببریم که استانی سرسبزتر و آبادتر  باید  وی گفت: 
داشته باشیم و شعار محیط زیست با عنوان جهش تولید همراه با توسعه 

پایدار محقق شود.
و  ندارد  مخالفتی  توسعه  با  هرگز  زیست  محیط  کرد:  تصریح  شاکری 
توسعه باید با پایداری همراه باشد و عالوه بر گردش چرخ تولید، محیط 

زیست را برای آیندگان برجای بگذاریم و در رفاه نسبی باشیم.
وی افزود: امسال فرایندی برای معرفی صنعت سبز در کشور داشتیم و 
کارخانجات در آن ثبت نام کردند و بر اساس امتیازبندی سیمان ممتازان 

حائز رتبه کشوری شد.
مدیرکل حفاظت محیط زست استان کرمان افزود: دو صنعت الستیک 
بارگذاری نکردن مستندات خود  به علت  نیروگاه شوباد کهنوج  بارز و 
رتبه نیاوردند که این صنایع با روال استانداردسازی و خدمات زیست 
محیطی مطلوب ارزیابی شدند اما صنایعی برتر شدند که عملکرد صنایع 

ما را نداشتند.

کرمان  در  به جوانان  ارتقا سطح رسیدگی  لزوم  بر  کرمان  فرماندار 
تاکید کرد و گفت: نیاز است خیران به این حوزه ورود کنند.

ساماندهی  ستاد  جلسه  در  بابایی  علی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 

امور جوانان شهرستان کرمان که با موضوع مشارکت های اجتماعی 
برگزار شد، بر لزوم ارتقا سطح رسیدگی به امور جوانان تاکید و بیان 
بیشتر  راستا  این  در  باید  جوانان  امور  در  متولی  دستگاه های  کرد: 

فعالیت کنند و با هم افزایی کمبودها و مشکالت را مرتفع کنند.
وی به تغییر اعضای ستاد ساماندهی امور جوانان اشاره کرد و افزود: 
جوانان  حوزه  در  فعال  سمن های  مدیران  از  ای  عده  شدن  اضافه 
بسیار کار خوبی است که به توانمند و مثبت شدن نتایج اقدامات در 

این حوزه کمک خواهد کرد.
ستاد  جلسات  در  دانشگاهی  اساتید  حضور  گفت:  کرمان  فرماندار 
در  آنان  از  گرفتن  مشورت  و  همکاری  جوانان،  امور  ساماندهی 
راستای تدوین سند علمی و اجرایی برای برنامه ریزی در این حوزه 

بسیار خوب است.
بابایی تصریح کرد: در حوزه جوانان و مباحث پیرامون این قشر از 
آموزش،  روان،  و  جسم  سالمت  دینی،  اجتماعی،  فرهنگی،  جمله 
بنگریم  که  زاویه  هر  از  و…  ازدواج  اشتغال،  اجتماعی،  آسیب های 
جای کار زیادی دارد بنابراین الزم است این مسئله به صورت علمی 

بررسی شود.

جوانان  حوزه  در  موجود  مشکالت  و  نقایص  از  یکی  گفت:  وی 
اینکه اگر در این رابطه  نبود برنامه منسجم و هدفمند است ضمن 
برنامه هدفمندی وجود نداشته باشد موجب مغفول ماندن برخی از 
و  دستگاه ها  برخی  در  موازی کاری  سبب  یا  شد  خواهد  موضوعات 

ادارات مرتبط در این حوزه خواهد شد.
جمعیت  بیشترین  کرمان  شهرستان  شد:  یادآور  کرمان  فرماندار 
این  به  است  الزم  که  داده  اختصاص  خود  به  استان  در  را  جوانان 
موضوع توجه ویژه ای داشته باشیم ضمن اینکه با چند ساعت وقت 
و  ساعت ها  بلکه  پرداخت  موضوع  این  به  نمی توان  جلسه  چند  یا 
روزها وقت و زمان نیاز است تا بتوان برنامه درست و جامعی تدوین 
دادن  انجام  جزیره ای  کار  لذا  کرد  تصمیم گیری  آن  اساس  بر  و 

نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
داشت:  ابراز  جوانان  موضوع  به  خیران  ورود  بر  تاکید  با  بابایی 
زیرا  بسیار مؤثری است  راستا  این  از ظرفیت خیران در  بهره گیری 
در بسیاری از حوزه ها از جمله سالمت، امنیت، آموزش و.... خیران 
ظرفیت  این  از  می توان  نیز  جوانان  حوزه  در  بنابراین  دارند  وجود 

استفاده کرد 

رعایت  مردم  اگر  گفت:  گنج  قلعه  شهرستان  بهداشت  شبکه  مدیر 
نکنند، شاهد همه گیری ابتال و مرگ و میر بر اثر کرونا ویروس در این 

شهرستان خواهیم بود.
و  همه گیری  وضعیت  به  نسبت  ایسنا  با  گفت وگو  در  چمنی«  »خسرو 
مرگ و میر ناشی از ابتال به ویروس کرونا در این شهرستان در صورت 
عدم رعایت نکات بهداشتی توسط مردم و برخی صنوف هشدار داد و 
نکنند،  همکاری  درمان  و  بهداشت  کادر  با  مردم  اگر  متاسفانه  افزود: 

شهرستان قلعه گنج به وضعیت همه گیری این ویروس خواهد رسید.
برگزار کنندگان  و  بعضی شهروندان  توجهی  بی  از  با گالیه مندی  وی 
به موارد ذکر  با توجه  بیان کرد:  این شهرستان  جشن ها و مراسم در 
اینکه  امکان  و  نداریم  گنج  قلعه  شهرستان  در  خوبی  وضعیت  شده 

روستاهای آلوده را قرنطینه کنیم نیز وجود ندارد.
چمنی در  ادامه با بیان این مطلب که هم کنون کار از خواهش و تمنا 
تصریح  است،  گذشته  بهداشت  شبکه   کارشناسان  و  نیروها  آموزش  و 
بهداشت در  از کارشناسان  بسیاری  متاسفانه حتی شاهد هستیم  کرد: 
باعث می  مبتال شدند که خود  ویروس  به کرونا  موارد،  این  با  برخورد 

شود نتوانیم با تمام نیروها به مردم خدمت رسانی کنیم.
و  قاطع  برخورد  گنج  قلعه  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
و  شد  خواستار  را  شهرستان  این  در  مراسم  کنندگان  برگزار  با  جدی 
افزود: بسیاری از افراد و شهروندان اصال توجهی به خواهش و تذکرات 
بهداشتی ما ندارند لذا باید با برگزار کنندگان تجمعات، مراسم عروسی 
و عزا و جشن تولد در این شهرستان با جدیت و قاطعیت برخورد کنیم.
و  مراسم  در  اجرا  عدم  منظور  به  را  موسیقی  های  گروه  از  تعهد  وی 
جشن ها مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: برای حفظ سالمت عمومی 
در  تا  کنیم  متعهد  را  موسیقی  های  گروه  و  نوازندگان  باید  مردم، 
های  پروتکل  رعایت  عدم  از  چمنی  نکنند.  شرکت  عروسی  مجالس 
افزود:  و  کرد  انتقاد  شهرستان  این  در  صنوف  برخی  توسط  بهداشتی 
بازار شهرستان قلعه گنج همچنان شلوغ است و برخی صنوف پروتکل 
افراد مشکوک به کرونا  از  های بهداشتی را رعایت نمی کنند. بسیاری 
در سطح شهر روزانه تردد دارند و ممکن است بسیاری از شهروندان را 
امروز همه ما در شهرستان  توان گفت که  به جرات می  آلوده کنند و 
قلعه در معرض خطر این بیماری قرار داریم. چمنی عدم  قرنطینه موارد 

قلعه  در شهرستان   ۱۹ کووید  گیری  همه  در  را خطری جدی  مثبت 
اداراتی را در این منطقه داریم که همچنان  گنج عنوان کرد و گفت:  
افرادی را در سطح شهرستان داریم که علی رغم آنکه  شلوغ هستند و 
تست کرونای آن مثبت اعالم شده است اما قرنطینه نشدند. مدیر شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان قلعه گنج، تقابل برخی دهیاران را با شبکه 
بهداشت در امر برگزاری مراسمات از دیگر علل شیوع ویروس اعالم کرد 
با کارشناسان شبکه بهداشت همکاری  از دهیاری ها  افزود: بسیاری  و 
نمی کنند و در برخی موارد حتی شاهد بودیم در مقابل بهورز ایستادند 
و مجوز برگزاری جشن عروسی را داده اند. وی با استمداد از پایگاه های 
بسیج روستایی در عدم برگزاری مراسمات اظهار کرد: پایگاه های بسیج 
روستایی می توانند در شناسایی، کنترل و جلوگیری از برگزاری جشن 

های عروسی به کارشناسان شبکه بهداشت این منطقه کمک کنند.
جدی  هشدار  با  گنج  قلعه  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
نسبت به عدم همکاری مردم در مهار کووید ۱۹ در این شهرستان خاطر 
نشان کرد: اگر مردم رعایت نکنند ما شاهد افزایش مرگ و میر بر اثر 

ابتال کرونا در این شهرستان خواهیم بود.

مدیرکل محیط زیست :

 برای جهش تولید در کرمان، ظرفیت های قانونی 
به کار گرفته می شود

فرماندار کرمان خواستار شد:

لزوم ورود خیران به حوزه جوانان 

مدیر شبکه بهداشت شهرستان هشدار داد:

قلعه گنج در معرض خطر همه گیری ویروس کرونا

موضع دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره 
نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه ها

برگزاری  درباره  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  ایسنا/کرمان   
امتحانات دانشگاهی در شهرهای جنوبی استان کرمان گفت: در منطقه جنوب 
برگزاری  نحوه  باید  هستند،  قرمز  وضعیت  دارای  که  هایی  قسمت  در  استان، 
امتحانات به گونه دیگری باشد و نمی توان آزمون ها را به صورت حضوری برگزار 
کرد. دکتر »سیدوحید احمدی طباطبایی« در گفت وگو با ایسنا، درباره برگزاری 
امتحانات دانشگاهها در استان کرمان اظهار کرد: در حال حاضر مدارس استان 
در دوره های نهم و دوازدهم امتحانات نهایی و پایان تحصیالت خود را به صورت 
حضوری برگزار می کنند و دانشگاه ها نیز با رعایت پروتکل های بهداشتی می 
توانند امتحانات خود را به صورت حضوری برگزار کنند به شرط اینکه پروتکل 

ها رعایت شود.
وی درباره برگزاری امتحانات دانشگاهی در شهرهای جنوبی استان کرمان افزود: 
در منطقه جنوب استان، در قسمت هایی که دارای وضعیت قرمز هستند، باید 
نحوه برگزاری امتحانات به گونه دیگری باشد و نمی توان آزمون ها را به صورت 

حضوری برگزار کرد.
احمدی طباطبایی اظهار کرد: باید دید وضعیت اپیدمی کرونا در روزهای آینده 
در استان کرمان چگونه خواهد بود ضمن اینکه هنوز تا زمان برگزاری آزمون ها 

زمان داریم.
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آگهی مزایده عمومی آگهی مزایده
شــرکت تعاونی خاص ســحاب فرهنگیان استان کرمان در نظر دارد الف: دو قطعه زمین واقع در هفت باغ علوی 
کیلومتر 20 جاده کرمان - ماهان )تهاتر با اجرای آسانسور( ب: چهار قطعه زمین واقع در کرمان - بلوار جمهوری 
اسالمی، بلوار پزشک را به صورت نقدی به فروش برساند. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار 
آگهی به مدت یک هفته به آدرس: کرمان، خیابان سپه - نبش سپه یک مراجعه و یا با شماره تلفن 32261296- 

034 تماس حاصل نمایید.
روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 

مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک 
سپه واقع در مدیریت شعب منطقه کرمان 

 به شماره )473/1399/01 ()نوبت اول( 

5 
 

 

 
 

 کرمانمدیریت شعب منطقه –بانک سپه 

20 
 6و4خیابان اقبال )شهید نامجو(روبروی فروشگاه بسیجیان حد فاصل کوچه -کرمان

7619734975کد پستی   
اصلی واقع در  1789فرعی از18

کرمان3بخش   
55/349 قدر السهم تجاری  تخلیه 

متر مرع  7/125مساحت عرصه واعیان یک باب واحد تجاری به 
متر مربع که  103واقع در همکف که بانضمام نیم طبقه بمساحت 

محاط در این واحد میباشد وبا حق استفاده اختصاصی از انباری 
تجاری واقع در در زیرزمین راه عبورتاسیسات از انباری زیرزمین 

متر مربع با قدر السهم از عرصه وسایر  85/120میباشد بمساحت 
ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها وآئین نامه مشاعات 
 /.اجرایی آن

000/000/700/39 
  000/000/700/39% : ___پس از کسر /

 

 نقد

000/000/700/39 
 

 نقد و اقساط

بلوار جمهوری اسالمی چهارراه فرهنگیان روبروی هتل پارس –کرمان  21  
 2843فرعی از 249الی 247

کرمان3اصلی واقع در بخش   
 تخلیه 14059 1299/8 تجاری 

اعیانی پالک نیمه ساخته وتا مرحله اسکلت وسقف تکمیل گردیده 
 یبا کاربر11طبقه  یقابل ذکر است که طبقات همکف  الاست 
فضاها  ری+تئاتر وسا یتجار ی( باکاربریی)نها12وطبقه  یتجار

 /.باشندیم

642/594/000/000 
  642/594/000/000% : ___پس از کسر /

 

 نقد

000/000/594/642 
 

 نقد و اقساط

 شماره پالکآدرس ردیف
ثبتی

عرصه کاربری
)مترمربع(

اعیان 
)مترمربع(

 وضعیت
ملک

 نحوه ارائهقیمت پایه کارشناسی )ریال(توضیحات
پیشنهاد

کرمان-شهرستان بم منطقه ویژه ارگ جدید 1
بم خیابان سایه جنوبی بلوار فرشته نبش 
چهارراه محل سابق بانک سپه شعبه ارگ 

جدید بم

1491 فرعی 
از4279 اصلی بخش 

31کرمان

 تجاری
ومسکونی

نقد20/920/500/000/ پس از کسر10 % :18/828/450/000 تخلیه6 /1000941

نقد و اقساط20/920/500/000

کرمان –شهرستان بردسیر خیابان شریعتی 2
طبقه زیرین پاساژ طال

 11 فرعی از15اصلی
 واقع در بخش

20کرمان

قدر السهم از عرصه وسایر مشاعات ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها وآئین نامه تخلیه7 /16قدر السهمتجاری
اجرایی آن./

نقد1/753/500/000/ پس از کسر __% : 1/753/500/000

نقد و اقساط1/753/500/000

کرمان –بلوار فردوسی نبش کوچه شماره10 3
مجتمع روژان طبقه سوم )واحد شمال 

غرب(

 5فرعی
 از2003اصلی بخش

3کرمان

قدر السهم از عرصه وسایر مشاعات ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها وآئین نامه تخلیه62/15قدر السهمواحد تجاری
اجرایی آن./

نقد4/039/750/000/ پس از کسر 10% : 3/635/775/000

نقد و اقساط4/039/750/000

کرمان-بلوار فردوسی نبش کوچه شماره10 4
مجتمع روژان طبقه سوم )واحد شمال 

شرق(

 4فرعی از 2003
 اصلی واقع در
بخش3 کرمان

 عدم7/ 63قدر السهمواحد تجاری
تخلیه

متصرف دارد –قابل ذکر است از مقدار 96 سهم موجود 31سهم و975هزارم سهم آن متعلق 
به بانک سپه میباشد بنا بر این ملک با شرایط ووضع موجود وبصورت نقدی بفروش میرسد 

قیمت گذاری بر اساس سهم متعلق به بانک میباشد./

نقد1/060/837/240/ پس از کسر ___% :1/060/837/240

نقد و اقساط________

کرمان – زرند خیابان شهید چمران کوچه 5
شماره 4 پالک 10جنب بازار

 5914 اصلی واقع در
بخش 13 کرمان

قابل ذکر است از مقدار96 سهم موجود 51/5 سهم آن متعلق به بانک سپه است بنابر این ملک با تخلیه750115تجاری
شرایط ووضع موجود بفروش میرسد وارزش گذاری بر اساس سهم متعلق به بانک میباشد./

نقد5/500/000/000/ پس از کسر ___% :5/500/000/000

نقد و اقساط5/500/000/000

کرمان –شهرستان انار بلوار جمهوری 6
اسالمی

 12123فرعی
از11007 اصلی

 زمین
-مسکونی

1/358/190/000تخلیه________3 /244
/ پس از کسر10 % :1/222/371/000 

نقد

نقد و اقساط1/358/190/000

 کرمان –شهرستان انار بلوار جمهوری7
اسالمی

 12158 فرعی
از11007 اصلی

 زمین
-مسکونی

نقد1/067/000/000/ پس از کسر___ % : 1/067/000/000تخلیه________254

نقد و اقساط1/067/000/000

 کرمان –شهرستان انار بلوار جمهوری8
اسالمی

 12125 فرعی
از11007 اصلی

 زمین
-مسکونی

نقد1/483/950/000/ پس از کسر %10 : 1/335/555/000تخلیه________5/ 289

نقد و اقساط1/483/950/000

 کرمان –شهرستان انار بلوار جمهوری9
اسالمی

 12124 فرعی
از11007 اصلی

 زمین
-مسکونی

نقد1/405/830/000/ پس از کسر10 % : 1/265/247/000تخلیه________3/ 264

نقد و اقساط1/405/830/000

 کرمان –شهرستان انار بلوار جمهوری10
اسالمی

 12126 فرعی
از11007 اصلی

 زمین
-مسکونی

نقد1/547/850/000/ پس از کسر 10 % : 1/393/065/000تخلیه________7 /314

نقد و اقساط1/547/850/000

 کرمان –شهرستان انار بلوار جمهوری11
اسالمی

 12157 فرعی
از11007 اصلی

 زمین
-مسکونی

نقد1/076/000/000/ پس از کسر___ %:1/076/000/000تخلیه________256

نقد و اقساط1/076/000/000

 کرمان –شهرستان انار بلوار جمهوری12
اسالمی

 12130 فرعی
از11007 اصلی

 زمین
-مسکونی

نقد1/986/000/000/ پس از کسر ____ % :1/986/000/000تخلیه________65/ 418

نقد و اقساط1/986/000/000

 کرمان –شهرستان انار بلوار جمهوری13
اسالمی

 12128 فرعی
از11007 اصلی

 زمین
-مسکونی

نقد1/661/930/000/ پس از کسر 10 %:1/495/737/000تخلیه________6 /365

نقد و اقساط1/661/930/000

 کرمان –شهرستان انار بلوار جمهوری14
اسالمی

 12129فرعی
از11007 اصلی

 زمین
-مسکونی

نقد1/852/400/000/ پس از کسر _____% :1/852/400/000تخلیه________392

نقد و اقساط1/852/400/000

 کرمان –شهرستان انار بلوار جمهوری15
اسالمی

 12127 فرعی
از11007 اصلی

 زمین
-مسکونی

نقد1/590/250/000/ پس از کسر 10 % : 1/431/225/000تخلیه________340

نقد و اقساط1/590/250/000

 کرمان –شهرستان انار بلوار جمهوری16
اسالمی

 12155 فرعی
از11007 اصلی

 زمین
-مسکونی

نقد1/778/660/000/ پس از کسر %10 : 1/600/794/000تخلیه________64/ 273

نقد و اقساط1/778/660/000

 کرمان –شهرستان انار بلوار جمهوری17
اسالمی

 12156 فرعی
از11007 اصلی

 زمین
-مسکونی

نقد1/100/000/000/ پس از کسر ___% : 1/100/000/000تخلیه________2 /260

نقد و اقساط1/100/000/000

 کرمان –شهرستان زرند خیابان امام خمینی18
)ره( پاساژ امین

 41 فرعی
 از18806اصلی بخش

ثبتی 13کرمان

نقد1/300/000/000 / پس از کسر ____% : 1/300/000/000شش دانگ از عرصه واعیان یکباب مغازه واقع در پاساژ امین زرند./تخلیه56/ 15قدر السهمتجاری

نقد و اقساط1/300/000/000

 کرمان –شهرستان سیرجان منطقه ویژه19
اقتصادی سیرجان

 1148 فرعی
 از6518 اصلی

بخش37 کرمان

 تجاری
ومسکونی

باعنایت به اینکه ملک دارای سند رسمی بنام بانک نمی باشد وبانک نیز هیچگونه تعهدی به انتقال رسمی مورد تخلیه982/21941
معامله به برنده مزایده ملک فاقد سند رسمی به نام بانک را ندارد وخریدار حق هرگونه ایراد واعتراضی در این 
خصوص را ازخود سلب وساقط مینماید ضمنا از میزان مبلغ کارشناسی مذکور مبلغ 15/112/525/000ریال 

مربوط به کارشناسی عرصه واعیان ملک ومبلغ 2/765/000/000 ریال مربوط به کارشناسی تاسیسات مکانیکی 
وبرقی ساختمان مذکور وانشعابات )آب ،برق وگاز(می باشد./

نقد17/877/525/000/ پس از کسر ____% : 17/877/525/000

نقد و اقساط17/877/525/000

کرمان-خیابان اقبال )شهید نامجو(روبروی 20
فروشگاه بسیجیان حد فاصل کوچه 4و6 کد 

پستی 7619734975

 18فرعی از1789
 اصلی واقع در بخش

3کرمان

عرصه واعیان یک باب واحد تجاری به مساحت 125/7 متر مرع واقع در همکف که بانضمام نیم طبقه بمساحت تخلیه55/ 349قدر السهمتجاری
103 متر مربع که محاط در این واحد میباشد وبا حق استفاده اختصاصی از انباری تجاری واقع در در زیرزمین 
راه عبورتاسیسات از انباری زیرزمین میباشد بمساحت 120/85 متر مربع با قدر السهم از عرصه وسایر مشاعات 

ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها وآئین نامه اجرایی آن./

نقد39/700/000/000/ پس از کسر ____% : 39/700/000/000

نقد و اقساط39/700/000/000

 کرمان – بلوار جمهوری اسالمی چهارراه21
فرهنگیان روبروی هتل پارس

 247الی 249 فرعی
 از2843 اصلی واقع
در بخش 3کرمان

اعیانی پالک نیمه ساخته وتا مرحله اسکلت وسقف تکمیل گردیده است قابل ذکر است که طبقات تخلیه1299/814059 تجاری
همکف  الی طبقه 11با کاربری تجاری وطبقه 12)نهایی( باکاربری تجاری +تئاتر وسایر فضاها 

میباشند./

نقد642/594/000/000/ پس از کسر ____% : 642/594/000/000

نقد و اقساط642/594/000/000

بانک سپه در نظر دارد اموال و امالک تملیکی و مازاد بر نیاز خود را واقع در مدیریت شعب منطقه کرمان 
را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، 
به  کرمان  منطقه  مدیریت شعب  به  پیشنهادات خود  تسلیم  و  مزایده  دریافت شرایط  امالک،  از  بازدید 
نشانی: کرمان خیابان شریعتی نرسیده به قدمگاه مدیریت شعب بانک سپه منطقه کرمان طبقه اول دایره 

پشتیبانی وساختمان تلفن: 32260235-034 مراجعه نمایند.
نحوه فروش: نقد یا نقد واقساط

روزچهارشنبه  در  که  مزایده حاضر  دوم  نوبت  آگهی  در  انجام شده  احتمالی  اصالحات  به  :لطفاً  *توجه 
ارائه  مهلت  پایان  تا  و  منتشر  تجارت(   ، )صنعت،معدن  سراسری صمت  روزنامه  در  مورخ1399/03/21 

پیشنهادات قیمت مالک عمل می باشد توجه فرمایید.
توضیحات و شرایط:

1. جهت دریافت اسناد و اوراق مزایده ارائه فیش واریزی به مبلغ 200/000 ریال به حساب بستانکاران 
داخلی شماره 460/910000 به نام مدیریت شعب منطقه کرمان الزامی است.

2. مزایده گران می بایست معادل 5% از قیمت پایه کارشناسی مندرج در آگهی را بعنوان سپرده شرکت 
در مزایده به حساب جاری طالیی به شماره 1261800098605به نام اداره کل پشتیبانی وخدمات بانک 

سپه واریز و اصل فیش واریزی را به همراه قیمت پیشنهادی در پاکت دربسته تحویل نمایند.
)ساعت14/00(  اداری  وقت  پایان  مورخ1399/03/20لغایت  شنبه  روزسه  اسناد:از  دریافت  مهلت   .3

روزیکشنبه مورخ1399/04/01می باشد .
4. آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: از روز چهارشنبه مورخ 1399/03/21 لغایت پایان وقت اداری )ساعت 

14/00( روزد وشنبه مورخ 1399/04/02می باشد. 
5. جلسه بازگشایی پاکات پیشنهادات واصله و تاریخ آن متعاقبا اعالم می گردد وحضور مزایده گران در 
جلسه با ارائه مدارک شناسایی معتبر و رسید تحویل پیشنهاد بالمانع بوده و عدم حضور ایشان مانع از 

اقدام بانک نخواهد شد. 871754
بانک سپه-  مدیریت شعب منطقه کرمان



چهار سه شنبه 20 خردادماه 17/1399 شوال 1441/ 9 ژوئن 2020/سال بیست و پنجم شماره 3215
فرهنگ و ادب

تقویم تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

»ابوزین کّحال«؛ طبیب مسلمان ایرانی که در قرن نهم کتابی در باره شرایط جراحی نوشت

معرفی کتاب      روایت قتل صوراسرافیل از زبان چهار راوی در »شکوفه های عناب«

ناصر بخارایی؛ شاعر ژنده پوش

ابوزین کّحال، پزشک ایرانی قرن نهم هجری است.
از تاریخ تولد و مرگش اطالعی در دست نیست. درباره 
زندگی او نیز آگاهی اندکی در دست است. فقط می دانیم 
که در زمان شاهرخ تیموری )۸۵۰-۸۰۷ق( می زیست و 
در دوران حکومت او به هرات سفر کرد و در آنجا کتاب 
شرایط جراحی را نگاشت. اطالعات درباره ابوزین کحال 

محدود است به اثر مهمش شرایط جراحی.
 او در چشم پزشکی نیز مهارت داشت و به این علت به 
ابوزین کّحال معروف شد اما در کتاب شرایط جراحی خود 
از روش های جراحی چشم مطلبی به میان نیاورده است. 
این کتاب مشتمل بر ۱۰ مقاله است و هر مقاله مشتمل 
بر چندین »شرط«. مقاالت آن به اختصار و درخور فهم 

مبتدیان نوشته شده است.

 مقاله اول در شناختن نسبت بدن و شناختن ارکان و 
مزاج و اخالط و قوا و اعضا و شناختن تشریح به طریق 
کلی و در ۲۲ شرط؛ مقاله دوم در شناختن فصد و آداب 
آن است و در ۲۶ شرط؛ مقاله سوم در شناختن ترکیب 
ادویه به طریق سؤال و جواب و صفت طالها و ضمادها 
شناختن  در  چهارم  مقاله  شرط؛  یازده  در  روغن ها  و 
شش  در  آن  اسباب  و  آماس  شناختن  و  االتصال  تفرط 
شرط؛ مقاله پنجم در شناختن اسباب و عالمات امراض 
شناختن  در  ششم  مقاله  شرط؛   ۸۷ در  کلی  طریق  به 
مقاله  شرط؛   ۳۱ در  دقیق  طریق  به  عضوی  هر  امراض 
هفتم در شناختن نبض و اسباب آن در ۹ شرط؛ مقاله 
هشتم در شناختن ترتیب هر عالجی در ۱۰۹ شرط که 
در متن آن ۱۰۱ شرط آمده است؛ مقاله نهم در شناختن 

گفتنی ها که در این فن به طریق کلی به کار آید در ۲۳ 
درمان  نحوه  و  گزنده  حیوانات  درباره  دهم  مقاله  شرط؛ 

گزیدگی ها در ۲۶ یا ۲۱ شرط.
جامع  کتابخانه  در  کتاب  این  از  کاملی  نسبتا  نسخه   
نگه داری می شود. گرچه  گوهرشاد مشهد )شماره ۷۹۹( 
از  کتاب  اما  است  جدید  نسخه  این  آغازین  صفحه  سه 
شرط هشتم مقاله اول شروع می شود و در برگ ۲۳۷ الف 
نیز پایان می یابد. از شرایط جراحی سه نسخه ناقص نیز 
تهران، دومی  دانشگاه  اولی در کتابخانه  در دست است؛ 
در دانشگاه الهور پنجاب و سومی در دانشگاه لس آنجلس 
ابوزین کحال دو کتاب  نگه داری می شود. گویا  کالیفرنیا 
دیگر به نام های رساله نوریه و مصباح العیان در فن کحالی 

داشته که اثری از آنها بر جای نمانده است.

سرویس ادبی کرمان امروز

 
جایزه  شده  تحسین  رمان  عناب«  »شکوفه های  کتاب 
ادبی مهرگان وقایعی از دوران مشروطه و به توپ بستن 
مجلس از جمله قتل میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل را از 
یک  می کند:  بیان  متفاوت  راوی  و  زبان چهار شخصیت 
روس  قزاق  یک  ایرانی،  تاجر  و  عکاس  ایرانی، یک  قزاق 

و یک زن.
جایزه  دوره  بیستمین  و  نوزدهمین  داوران  هیأت 
نوشته  عناب  شکوفه  رمان  آرا  اکثریت  با  مهرگان  ادبی 
روان  زبانی  ارایه  به دلیل  را  از نشر چشمه  رضا جوالیی 
استبدادزده  فضای  بازمازنمایی  در  تخیل  به  آمیخته  و 
از  عبور  با  انسان ها  سرگشتگی  نمایش  مشروطه،  دوران 
دل تاریخی که مدام تکرار می شود، انتخاب زاویه دیدهای 
گوناگون و مناسب برای روایت تاریخ، خلق شخصیت هایی 
به  متفاوت،  لحنی  با  مذکر  استبداد  نمایاندن  و  باورپذیر 
انتخاب  داوران  هیأت  شده  تحسین  رمان  دومین  عنوان 
و شایسته دریافت لوح تقدیر جایزه مهرگان ادب دانست. 
به  را  خود  سرزمین  ادبیات  و  مشروطه  تاریخ  نویسنده 

خوبی می شناسد و جستجوگر زوایای پنهان تاریخ است.
دارد.  تخیلی   – تاریخی  موضوعی  عناب،  های  شکوفه 
وقایع این کتاب که در دوران مشروطه و به توپ بستن 

مجلس و… رخ می دهد، از زبان چهار شخصیت و راوی 
متفاوت بیان می شود: یک قزاق ایرانی، یک عکاس و تاجر 
ایرانی، یک قزاق روس و یک زن. که هر کدام با لحن و 
تناوب  به  و  می دهند  شرح  را  خود  داستان  بیانی خاص 
فرجام  و  و حال  واقعی، گذشته  اتفاقات  از  بعضی  روایت 

این شخصیت ها نیز مشخص می شود.

رضا جوالیی درباره نگارش شکوفه های عناب می گوید: 
همیشه  اسرافیل،  صور  جهانگیرخان  میرزا  قتل  موضوع 
این  در  که  نوشته هایی  که  وقتی  بود؛  جالب  من  برای 
چند  در  را  التوپ«  »یوم  روز  وقایع  شرح  و  است  مورد 
جای مختلف خواندم، آن حال و هوا را کاماًل حس کردم. 
به احتمال  – که  نگار روسی  مثاًل خاطرات یک روزنامه 

زیاد جاسوس بوده و در پوشش خبرنگار به ایران می آید 
و  کرده  توصیف  جاندار  بسیار  را  روز  آن  صحنه های   –
با خواندن این مطالب تصویر  خیلی دید سینمایی دارد؛ 
آن روز مقابل چشم های من شکل می گرفت. به هر صورت 
جنبه های دراماتیک این قبیل، به همراه آن تصاویری که 
در ذهن آدم می آید. طبق مقوله های یونیکی، در ذهن آدم 

شکل می گیرد و تبدیل به رمان و داستان می شود.
قتل میرزا  روایت  نویسنده در شکوفه های عناب ضمن 
جهانگیرخان صور اسرافیل، قصه آدم هایی را که به نحوی 
با حادثه مذکور در ارتباط بودند، بازگو می کند. و در عین 
حال گوشه ای از اوضاع و احوال مردمان عادی را در ایران 
و روسیه نشان می دهد. از دیگر دوره های تاریخی که در 
این کتاب به آن ها اشاره شده است می توان به سلطنت 
تزار  حکومت  و  ایران  در  پهلوی ها  عصر  شاه،  ناصرالدین 

روسیه اشاره کرد.
در قسمتی از متن پشت جلد کتاب شکوفه های عناب 

آمده است:
در  ایران،  ادبیات  نویسنده  صاحب سبِک  رضا جوالیی، 
رفته  تاریخی  روایتی  سراِغ  به  هم  باز  عناب  شکوفه های 
و آن را با خیال ورزی چند سویه ای پرداخته است. او با 
رمان های مشهورش، از جمله سوءقصد به ذات همایونی 
امروز  از مهم ترین نویسندگاِن  و شِب ظلمانی یلدا، یکی 
خیالی  قهرمان های  جوالیی  می آید…  حساب  به  ایران 
خود را کناِر شخصیت های واقعی تاریخی قرار داده و قصه 

می سازد. رمان بی وقفه داستان می گوید و پیش می رود. 
از مرگ و عشق و البته نفرت. رمانی که در اوج پختگی 

نوشته شده است و خواننده را به سفری عجیب می برد.
شکوفه های عناب داستان آدم هایی است که گرچه راه 
خیانت، کینه و انتقام گیری را در پیش گرفته اند، اما دست 
را  آنها  زندگی  بزنگاه  در  و  نشده  غافل  آن ها  از  روزگار 
اسیر و پشیمان می کند. داستانی است که گاه به خاطر 
پرداختن به عشق و دوستی، لطیف و گاه به خاطر توصیف 
جنبه های تاریک و شر وجودی انسان تلخ و دردناک است.

بعدها این را فهمیدم. بعدها که همراه عشق، هراس هم 
آمد. فهمیدم که روی دیگر عشق مرگ است، اندوه است. 
وقتی اتصال پیدا کردم هراس هم به همراهش آمد. مرگ 
را هم در نزدیکی ها حس می کردم. از خواص دل سپردن 
و  باال  دیده،  بسیار  ویرانی  و  فنا  که  ملک  این  در  است 

نشیب و بدعهدی ایام را. ) صفحه ۱۱(
تا آن زمان از دنیا هیچ ندیده بودم به جز چند کوچه  
خاکی محله و چند خانه ی اربابی که در آن ها کار کرده 
بودیم. حاال شهر فرنگی پیش رویم بود پُر از تصاویر سیاه 
به  ناامیدی  انتهای  اواخر فقر.  اما نه سفید.  و خاکستری 
همراه اندکی امید. ته رذالت که در آن، گاه معصومیت هم 
می دیدی. پایان آدمیت، گرچه فریبنده و بزک کرده اما 

چرک. ) صفحه ۵۷(
 شکوفه های عناب را نشر چشمه در سال ۹۷ و در ۳۱۸ 

صفحه منتشر و وارد بازار نشر کرد.

»شاه  یا  ناصر«  »درویش  به  معروف  بخارایی،  ناصر 
)خواجه(« شاعر پارسی گوی ایرانی در قرن هشتم هجری 

قمری است.
در بخارا زاده شد و دوران جوانی خود را در ماوراءالنهر 
به  سپس  کرد.  دانش  کسب  آنجا  مشایخ  از  و  گذراند 
سیاحت پرداخت و بسیاری از نواحی را دید. آورده اند که 
در »سفر ها پیاده رفتی و در خرقه درویشان و لباس فقرا 
می بوده و از دنیا و دنیاوی خود را ُمعِرض می نموده« و نیز 
گفته اند که »چون در ُقبه اسالم بلخ کسی را قوت شنیدن 
سخنان او نبود، مشایخ وقت چنان صواب دیدند که وی 
به دارالّسالم بغداد رود و چند گاه به سیر و سلوک مشغول 

گردد، تا بر سخنان وی سکه زده شود".
ساوجی  سلمان  با  رسید،  بغداد  به  بخارایی  ناصر  چون 
دیدار کرد. قول همه نویسندگان درباره این دیدار یکسان 
بغداد،  در  سیاحت  و  سیر  هنگام  بخارایی  ناصر  است؛ 

برای  یاران  از  گروهی  با  که  ساوجی  سلمان  با  اتفاقی، 
تماشای طغیان بهاره دجله رفته بود، مالقات کرد. سلمان 
در  بخارایی  ناصر  کجایی؟  از  و  کیستی  که  پرسید  او  از 
پاسخ گفت که مردی غریب و شاعری از بخاراست. چون 
سلمان دریافت که او ناصر بخارایی است، وی را در کنار 

گرفت و به اعزاز و اکرامش پرداخت.
یا  ایلکانیان  دربار  به  بخارایی  ناصر  معرفی  در  سلمان 
آل جالیر بغداد مؤثر بود. او مدتی در بغداد رحل اقامت 
ایلکانی  شیخ حسن  بن  اویس  سلطان  دربار  به  و  افکند 
)حکومت: ۷۷۶-۷۵۷ق( راه یافت و آن پادشاه ادب دوست 
و شاعرنواز او را گرامی داشت، ولی بعد از چندی به سعی 
حاسدان از نظر او افتاد؛ چنان که تا ۶ ماه سلطان او را 
به مجلس نطلبید، ولی سرانجام او را بخشید و دوباره به 

خدمت خواند.
ناصر بخارایی، پس از چندی در بغداد و تبریز در خدمت 

سلطان اویس بود، از مالزمت وی دست کشید و به سیر و 
سلوک پرداخت. او با شیخ نورالدین عبدالرحمان اسفراینی، 
عارف مشهور همنشین شد و در سلک درویشان درآمد. 
بعد از چندی، با کسب اجازه ارشاد، به حجاز رفت و در 
بازگشت به خدمت عالءالدوله سمنانی رسید و سؤاالتی 
از او پرسید و جواب هایی دریافت. وی بیشتر عمر خود را 
در سفر گذراند و به شام نیز سفر کرد. او برای دومین بار 
به حج رفت و در این سفر، در ۷۷۳ق، بدورد حیات گفت.
شاعری  را  بخارایی  ناصر  االعالم  قاموس  مؤلف 
با کتاب  و الابالی توصیف کرده است که  درویش مسلک 
کهنه ای در جیب و لباس ژنده ای بر تن به سیر و سیاحت 

می پرداخت.
تقی الدین اوحدی کاشی او را از شعرای صوفیه و »شیر 
»شاهد  و  بالغت«  میدان  چابک سوار  و  فصاحت  بیشه 

منصه قبول و شایسته خلوتخانه وصول« دانسته است.

برخی  در  نمی رفت.  دنیوی  امور  پی  در  بخارایی  ناصر 
اشعارش به فقر خود اشاره کرده است، اما از شرایط خود 
تحقیق،  به  را  وی  میل  او  اشعار  مضمون  نبود.  ناراضی 

حکمت و وعظ می نمایاند.
او به استادی و مهارت فراوانش در سخنوری می بالید. 
قصایدش استادانه و غزل هایش بیانگر عواطف و احساسات 
اوست و به گفته خوِد شاعر ناله او را به فلک می رساند. در 
غزل های وی مضمون های نو نیز به چشم می خورد و روان 
به سبک  را  و غزل  بخارایی قصیده  ناصر  است.  لطیف  و 

شعرای عراق می سرود.
دیوان او دربردارنده حدود ۴ هزار بیت از قصاید و غزل ها، 
قطعات و رباعیات است. موضوع قصایدش بیشتر ستایش 
خداوند و نعمت پیامبر )ص( و وعظ و اندرز است و بعضی 
دیگر  و  انوری، ظهیر  مشهور  قصاید  از  استقبال  آن ها  از 
شاعران نامدار پیشین است و در برخی از آن ها نیز ناصر 

پادشاهی  و  اویس  مانند سلطان  از ممدوحانی  بخارایی 
از  اول  او محمدشاه  منظور  احتماالً  نام محمدشاه که  به 
سالطین هند است و همچنین امیری به نام هوشنگ که 

فرمانروای دمشق بود، یاد کرده است.
از برخی قصاید وی چنین برمی آید که بعد از ترک بغداد 
و در سفر دومش به مکه، مدتی در دیار شام اقامت داشته 
است؛ زیرا عالوه بر تصریح این مطلب در قصیده ای که در 
ستایش هوشنگ سروده، به اقامتش در شام اشاره کرده و 
در قصیده ای دیگر نیز از دیار شام به بخارا و یاران بخارایی 

سالم رسانده است.
نام هدایت نامه در »بحر  با  نیز  ناصر بخارایی مثنوی ای 
متقارب«، سروده که با تصحیح مهدی درخشان در تهران 
مهدی  مقدمه  با  نیز  وی  دیوان  است.  رسیده  چاپ  به 

درخشان در ۱۳۵۳ش در تهران چاپ شد.
منبع: آنا
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قلیان؛
نقطه 

شروع 
اعتیاد !

یادداشت های 
گاه و بی گاه

رادیو 
آن روز صبح هم مثل هر روز در محل مخصوص ایستاده بودم 
ببرد که ماشینی در نزدیکی  و منتظر ارباب رجوع تا مرا سرکار 
من ایستاد و شخصی از آن پیاده شد و به طرف من آمد من هم 
خوشحال از آنکه کار پیدا کردم با چهره ای خندان سالم کردم 
از آن گفت می آیی توی رادیو مصاحبه  و جواب شنیدم. پس 
کنی؟ به محض شنیدن اسم رادیو به رادیویی که در دست دوستم 
در فاصله چند متری ما بود و گوش می داد نگاه کردم و گفتم 
چطور می توانم و سریع به سوی دوستم رفتم و در همین احوال 
یکی دیگر از دوستان ایستاد و با آن شخص حرف زد من هم کنار 
دوستم با فاصله ضمن آنکه چشمم به او و گوشم به رادیو بود و 
صدای آن دوستم را می شنیدم با صدای بلند گفتم تو آنجا حرف 

می زنی من از این رادیو می شنوم بدون آنکه بری تو رادیو!

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

آشفته در حجم زمان
دیدنت که دیر می شود جهان به نابودی ام 

می کشاند. طناب زندگی ام می پوسد و 
ارتباطم قطع می شود. دیر که می بینمت 
حالم خوب نیست و پرنده ها صبح را به 
خانه ام نمی آورند. زمان بر شانه ام فقط 

نمی  زندگی  درد  هیچ  به  که  کند  می  را حمل  دردهایی 
و گلویم  مانم  می  فرو  زمان  من آشفته در حجم  خورند. 
به  من  شود.  می  پر  سنگین  های  بغض  از  عمیق  دردی  با 
نگاهت دیوانه وار محتاجم تا جهان در باورم زنده بماند. 
خواهد  من  در  دوباره  آغازی  زندگی  ببینمت  که  بار  هر 
دوباره  ام  شده  متولد  دوباره  من  که  یعنی  این  و  داشت 
ساز خواستن در کوچه های دلم نواخته می شود تا پر از 
دلبستگی و وابستگی به سمت تو روانه شوم. وقتی که من 
این قدر به تو محتاجم نباید دست از زندگی ات برداری. 
بسته  را  خورشید  به  رو  های  پنجره  که  نداری  حق  تو 
به زمزمه های  برای دوام آوردن  بگذاری چرا که آفتاب 
تو نیاز دارد تا رازهای فراوانی را در آن پیدا کند. بی تو 
روزگار سخت می گذرد اما آمدنت بهانه ی خوبی است 
که مرا روی پا نگه دارد. آسمان تکه ای از دل توست و ماه 

و خورشید ستارگان سالهاست که تسلیم توأند. 
دیر که می آیی روزها یک عادت تکراری اند و جز خط 
آرام  گذارند.  نمی  جا  به  پایی  رد  هیچ  دیوار  روی  های 
نشسته ای و شاید دیگر مرا از یاد برده باشی اما من هنوز 
و  اندازم  می  برق  روزگار  های  کفش  بر  راهت  به  چشم 

کوچه های شب را پرسه می زنم.
نعمت  بزرگترین  از  یکی  کردن  فراموش  که  راستی  به 
هاست و من در خیال آمدنت زندگی می کنم تا دردهایم 
را فراموش کنم. انگار که مغزم در جمجمه ای از خیال تو 

جا گرفته است که جز تو هیچ خیالی نمی پردازد. 
دیر که می بینمت می میرم و زنده می شوم ولی به لب نمی 
آورم دیر که می بینمت به اجبار زندگی را از دور تماشا 

می کنم ولی مرده ام.
با حسرت و اندوه دلم می میرد 

در کینه ی انبوه دلم می میرد 
خورشید به کوه زندگی می تابد 

من دورتر از کوه دلم می میرد

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از خطر اوج مجدد کرونا در استان کرمان و لزوم آمادگی شهروندان برای بدترین اوضاع؛

آرامش قبل از طوفان کرونا

اشاره:
در دوره اول شیوع کرونا، کشور شاهد اوج گیری بیماری 
دلیل  بود.  ویروس  به  از شهروندان  زیادی  تعداد  ابتالی  و 
با  برخورد  چگونگی  در  آگاهی  نبود  از  ناشی  موضوع  این 
بیماری و نبود پروتکل های بهداشتی برای کاهش ابتال بود. 
و محدودیت  اجتماعی  فاصله گذاری  اجرای طرح های  با 
در فعالیت مشاغل و کسب و کارها و همچنین ترس ناشی 
از ابتال به بیماری در مردم، بسیاری در خانه ها ماندند و 
تا حدودی هم  پیدا کنند  نشدند در جامعه حضور  حاضر 
این بیماری کنترل شد و مردم و مسئوالن توانستند رشد 
بیماری را مدیریت کنند. به موازات کاهش تعداد مبتالیان، 
و  کرد  پیدا  کاهش  شده  ایجاد  اجتماعی  های  محدودیت 
از سر  از دیگری فعالیت خود را  کسب و کارها یکی پس 
گرفتند. این موضوع سبب شد مردم تصور کنند بیماری به 
پایان رسیده است و با این تصور بار دیگر شاهد اشتباهاتی از 
سوی شهروندان هستیم که در دوره قبل از شیوع گسترده 

بیماری آن را مرتکب می شدند. 
کرونا تمام نشده

وزارت  اپیدمی  کمیته  سوی  از  شده  منتشر  نمودارهای 
بهداشت ایران نشان می دهد که تعداد مبتالیان در ایران 
از نیمه اردیبهشت و تقریبا همزمان با لغو محدودیت های 
کرونایی و بازگشایی اصناف در ایران روند ابتال سیر صعودی 

گرفته است. 
از سوی دیگر مردم تصور می کنند با برداشتن محدودیت 
ها، کرونا تمام شده و به مسافرت رفته اند؛ این در حالی است 
که سازمان بهداشت جهانی و هم ستاد مقابله با کرونا بارها 
اعالم کرده که در صورت بازگشایی ادارات، سازمان ها، مراکز 
زیارتی و دیگر مراکز عمومی، مسافرت ها لجام گسیخته می 
شود و همین مساله باعث افزایش زنجیره انتقال بیماری در 

کشور شده و انتقال بیماری را تسهیل می کند. 
برخی نقاط استان کرمان در وضعیت قرمز 

بدترین  برای  باید  گوید؛  می  بهداشت  وزیر  که  آنگونه 
لحظه ممکن  و کرونا هر  آماده کنیم  را  وضعیت خودمان 
است قدرتمندتر از قبل بازگردد چون ما رفتار آن را نمی 

دانیم.
در  هم  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
خصوص آخرین وضعیت اپیدمی کرونا و شیوع باالی این 
وزارت  گفت:  ایسنا  خبرنگار  به  کرمان  استان  در  ویروس 
شهرهای  طبقه بندی   فرمولی  براساس  درمان  و  بهداشت 
کشور از نظر اپیدمی را انجام می دهد که متاسفانه برخی 
از نقاط استان کرمان در گروه قرمز این تقسیم بندی قرار 

گرفته اند
وی با انتقاد از اتفاق فرایند عادی سازی جریان کرونا در 
به کووید ۱۹  در حوزه  بیان کرد: تعداد مبتالیان  جامعه 
ثابت  تقریبا  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  پوشش  تحت 
این  به  ابتال  از  ناشی  شده  بستری  موارد  شیب  و  است 

ویروس بسیار جزئی افزایش یافته است اما منتظر تحلیل 
کمیته  همکاری  با  بهداشت  وزارت  اپیدمیولوژیست  گروه 
هستیم  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  اپیدمیولوژیست 
تحلیل  اما  شود  مشخص  کرمان  استان  دقیق  وضعیت  تا 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این است که شیب تعداد 

افراد بستری خفیف رو به افزایش است.
استان  مناطق  از  برخی  به  اشاره  با  طباطبایی  احمدی 
کرد:  اظهار  یافته،  افزایش  آن  مبتالیان  تعداد  که  کرمان 
متاسفانه امروز شاهد هستیم در سطح جامعه برخی افراد 
مراسم  برخی  شده اند.  بی تفاوت  کرونا  موضوع  به  نسبت 
عروسی با جمعیت بسیار باال برگزار می کنند یا در یک اتاق 
تهویه  و  روشن  اسپلیت  و  کرده  پیدا  حضور  زیادی  تعداد 
مناسب نیز صورت نمی گیرد و این چنین موضوعاتی باعث 
شده که تعداد مبتالیان در برخی مناطق استان افزایش پیدا 

کند.
حال جنوب کرمان اصال خوش نیست!

هم  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  علمی  مشاور 
با ابراز نگرانی از وضعیت جنوب کرمان بر لزوم استفاده از 
تاکید  ظرفیت خانواده ها و طوایف در مهار کرونا ویروس 

کرد.
با  گفت وگو  در  داخلی  متخصص  سعیدی"  "امین  دکتر 
ایسنا با ابراز تاسف از برخی بی توجهی ها نسبت به رعایت 
نکات بهداشتی از سوی مردم در شرایط کنونی به ویژه در 
جنوب استان کرمان گفت: از خانواده هاو طوایف  تقاضا می 

کنیم به  صف  مبارزه باکرونا ویروس بپیوندند. 
وی با بیان این مطلب حال و هوای این روزهای جنوب 
کرمان خوب نیست، اظهار کرد: انصافا باید عنوان کرد که 

قانون شکنی ها و زیر پا گذاشتن نکات بهداشتی که سالمت 
عمومی در گرو رعایت آنها است، جای تعجب دارد در حالی 
که این افراد باید با الگوی رفتاری مبلغ بایدها و نبایدهای 

مقابله با این ویروس منحوس در جامعه باشند.
این متخصص داخلی، مبارزه با کرونا را با همکاری خانواده 
ها و طوایف خواستار شد و افزود: تجربه نشان داده استفاده 
از ظرفیت های مردمی در همه زمینه ها جواب می دهد، 
لذا اگر مردم و طوایف به میدان نیایند حال جنوب کرمان به 

این زودی ها خوب نخواهد شد.
استان  جنوب  مردم  دادن  قرار  خطاب  مورد  با  سعیدی 
روزها، کرونا  این  در  به جرات گفت  میتوان  کرمان گفت: 
گویی بر ما پیروز شده است و دلمان برای همه  زحماتی که 
با هم کشیدیم، می سوزد. امروز این  کروناست که در جای 
جای این منطقه رخنه کرده و غنی، فقیر، کبیر و صغیر هم 

نمی شناسد. 
مشاور علمی رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت یادآور 
شد: این در حالی بود که تا هفته های اخیر ما مردم جنوب 
استان کرمان بودیم که در مقابل این ویروس برنده بودیم اما 
تغییر وضعیت منطقه دستخوش مواردی از جمله اینکه یا 
مردم خسته شده اند، یا شاید ترسشان ریخته )که نمی توان 

به صورت دقیق قضاوت کرد( قرار گرفته است. 
وی رعایت نکات بهداشتی )شست و شوی مرتب دست ها، 
گندزدایی سطوح، پرهیز از حضور در اجتماعات و مراسمات 
و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی( را  در مهار این 
مهمان ناخوانده ای که به همه جا سرک می کشد، را امری 
الزامی عنوان کرد و افزود: با رعایت چند دستورالعمل ساده 

می توانیم به راحتی از این بحران ایجاد شده عبور کنیم. 

سعیدی با رد این باور که ویروس کرونا به مرور زمان 
ضعیف می شود، تصریح کرد: ویروس کرونا تنها با رعایت 
هشدارهای بهداشتی مهار خواهد شد. تجربه این مدت نشان 
داده است که گذر زمان بر روند شیوع این ویروس بی تاثیر 

خواهد بود.
این  با  و  مردم  به  با هشدار جدی  داخلی  این متخصص 
توضیح که ویروس منحوس کرونا از گرمای خرماپزان جنوب 
استان هم هراسی ندارد اظهار کرد: در حال حاضر همه ما 
به شدت در معرض ابتال به این ویروس قرار داریم و ممکن 

است خیلی از ماها در حال حاضر ناقل این بیماری باشیم.
رفت  برون  راه  به  اشاره  با  داخلی  متخصص  پزشک  این 
از این وضعیت، گغت: راه برون رفت از این معضل تنها در 
جلسات اداری و ستادی نیست.بلکه خانواده ها و مدیریت 
اعضای خانواده و بزرگترهای محله ها و طایفه ها باید خود 
مردم راهگشای این مساله باشند و از همه دست اندرکاران 
و اقشار تاثیر گذار بر افکار عمومی می خواهیم تا پتانسیل 
مهم خانواده ها و طوایف را در جنوب کرمان جدی بگیرند.

دست های آلوده شایع ترین روش انتقال
علوم  دانشگاه  واگیردار  های  بیماری  با  مبارزه  مدیرگروه 
و  از ماسک  استفاده  از  استفاده  پزشکی کرمان هم درباره 
مراقبت  دربحث  گفت:  عمومی  های  مکان  در  دستکش 
خاص  جایگاه  فردی  حفاطت  وسایل  از  استفاده  شخصی، 
خودشان را دارند اما در مجموع استفاده از ماسک را یک 

توصیه عمومی نمی دانیم.
شفیعی افزود: سازمان بهداشت جهانی، رعایت فاصله بیش 
از  استفاده  ارجح تر  را  فیزیکی(  )فاصله گذاری  متر  از یک 

ماسک برای افراد سالم می داند.
که  زمانی  تا  بیماری،  ناقل  های  گروه  اینکه  بیان  با  وی 
منتشر  هوا  در  را  ویروس  باشند،  نداشته  تنفسی  عالمت 
نخواهند کرد افزود: به طور کلی استفاده از ماسک )صرفا 
ماسک های جراحی سه الیه( را تنها برای افراد بیمار دارای 
عالئم، افرادی که مشغول ارائه خدمات به بیماران کرونایی 

هستند و پرسنل بیمارستان ها توصیه می کنیم.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه توصیه 
فاصله  رعایت  که  عمومی  های  مکان  در  مردم  شود  می 
گذاری فیزیکی کم است از ماسک استفاده کنند افزود: در 
برخی مکان های عمومی همچون اتوبوس ها، تاکسی ها و یا 
مکان هایی که ازدحام جمعیتی باالست توصیه می شود افراد 
به صورت موقت از ماسک استفاده کرده و به محض خارج 
زیرا  بیندازند  بیرون  را  از چنین مکان هایی ماسک  شدن 
دستکاری کردن ماسک خود یک خطر برای انتقال ویروس 

به خود افراد است.
علوم  دانشگاه  واگیردار  های  بیماری  با  مبارزه  مدیرگروه 
پزشکی بار دیگر با تاکید بر اینکه شایع ترین روش انتقال 
ویروس کرونا دست های آلوده است نه هوا خاطر نشان کرد: 
استفاده از دستشکش نیز برای جمعیت عمومی به طور کلی 
نفی می شود زیرا استفاده از دستکش اعتماد کاذب به افراد 
می دهد. دستکش ها از هرجنسی که باشند فضاهای ریزی 
دارند که در دراز مدت ویروس از آنها نفوذ می کند، بنابراین 
به جای استفاده از دستکش نظافت و شست و شوی مرتب 

دست ها با آب و صابون را توصیه می کنیم.

   با بازگشایی تدریجی صنوف و اماکن، مردم تصور می کنند شیوع بیماری کووید19 به 
پایان رسیده است و با این تصور بار دیگر شاهد اشتباهاتی از سوی شهروندان هستیم که 
در دوره قبل از شیوع گسترده بیماری نیز مرتکب می شدند. در حالی که این بیماری نه 
تنها تمام نشده و هر روز تعداد زیادی از افراد به این ویروس مبتال می شوند، بلکه قرار 
است تازه به نقطه اوج خود برسد. این روزها مردم بدون ماسک و دستکش و بدون 
رعایت فاصله اجتماعی به هر جایی می روند، در حالی که پیش ترها بارها هشدار داده 
شده است که این رفتارها در شرایط فعلی پر خطر و به گفته کارشناسان با این روند 

رفتاری مردم طوفانی در راه است و...

چند راهکار ساده برای جلوگیری از خاموشی در تابستان 
با شروع فصل گرما و افزایش مصرف برق احتمال خاموشی کشور افزایش 
می یابد، برای رهایی از این مساله همواره اعالم شده مشترکان به مدیریت 
مصرف توجه داشته باشند تا بتوانیم تابستان را بدون خاموشی پشت سر 

بگذاریم.
در بسیاری از ساعات روز با وجود اینکه می توان از نور طبیعی خورشید 
عمال  اما  کرد،  استفاده  ادارت  یا  و  منازل  نیاز  مورد  روشنایی  تامین  برای 
در  مهمی  نقش  که  است  حالی  در  این  و  نیستیم  اقدام  این  انجام  شاهد 

کاهش مصرف برق خواهد داشت.
در زمینه استفاده از سیستم های سرمایشی نیز که بخش اعظمی از پیک 
مصرف برق را به خود اختصاص داده اند، می توانیم با تنظیم دمای کولر های 
گازی روی عدد ۲۴ و یا استفاده از دور کند کولر های آبی شاهد کاهش 

محسوس مصرف برق مشترکان باشیم.
اوج مصرف برق کشور هر ساله بین اول تیر تا پانزدهم مرداد رخ می دهد؛ 
این  تا ۱۷(  بار )۱۳  اوج  بر همین اساس الزم است مشترکان در ساعات 
مقطع از سال مصرف بهینه را در دستور کار قرار داده و استفاده از وسایل 
پرمصرف مانند لباس شویی، اتو و... را به ساعات کم مصرفی منتقل کنند.

از میان ۶۰ هزار مگاوات پیک مصرف برق کشور حدود چهار تا ۵۰۰۰ 
مگاوات از این رقم صرفا برای ۱۰ تا ۲۰ روز از سال و آن هم بین ساعت 
۱۳ تا ۱۷ مورد نیاز است که برای تامین انرژی مورد نیاز این بخش باید هر 

ساله سرمایه گذاری قابل توجهی صورت بگیرد.
برای هر ۱۰۰۰ مگاوات تولید برق حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه 
گذاری نیاز است که این رقم صرفا برای بخش نیروگاهی در نظر گرفته شده 

و هزینه های مربوط به انتقال و شبکه های توزیع در آن لحاظ نشده است.
رخشانی مهر - معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر - در این باره گفت: 
سرمایه گذاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی در این بخش صرفا برای تامین برق 
دنیا مصرف  تمامی  رو در  این  از  از پیک مصرف سال است؛  ۱۰۰ ساعت 
بهینه در زمان اوج بار در دستور کار قرار گرفته است تا نیازی به این حجم 

از سرمایه گذاری در بخش نیروگاه ها و شبکه های انتقال برق نباشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با وجود وقوع بارندگی های مناسب 
چرا همچنان بر لزوم مصرف بهینه برق در کشور تاکید می شود، گفت: در 
از ۹۰۰۰ مگاوات  برقابی بیش  نیروگاه های  بهترین شرایط میانگین تولید 
نخواهد بود که با توجه به سقف ۶۰ هزار مگاواتی اوج بار نمی توان انتظار 
داشت که با وقوع بارندگی های مناسب دیگر مشکلی برای تامین برق کشور 

وجود نداشته باشد.
برق  تعرفه  افزایش  مساله  به  توانیر  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاون 
درصد  هفت  مشترکان حدود  تمامی  تعرفه  گفت:  و  کرد  اشاره  مشترکان 
افزایش پیدا کرده است که مشترکان در صورت رعایت الگو و کاهش مصرف 

برق نسبت به سال گذشته مشمول تخفیف خواهند شد؛ به طوری که در 
سال ۹۸ حدود ۱۰۶ میلیارد تومان برای مشترکان خانگی و بیش از ۳۵۰ 
میلیارد تومان برای مشترکان صنعتی، کشاورزی و... پاداش خوش مصرفی 

تعلق گرفته بود.
افزایش ۱۶  پرمصرف مشمول  اینکه مشترکان  بر  تاکید  با  مهر  رخشانی 
درصدی تعرفه برق خواهند شد، گفت: در سال گذشته حدود ۸۶ درصد 
مردم الگوی مصرف را رعایت کرده بودند که این رقم در مقایسه با آمار ۷۹ 

درصدی سال ۹۷ رشد قابل توجهی داشته است.
منبع: ایسنا

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اصلی    167 از  فرعی   14 پالک  باغ  و  یکبابخانه  چون ششدانگ 
کوهپایه  در  واقع  مترمربع   682/52 مساحت  به  کرمان    8 بخش 
تحدید  به  نیاز  درختنجانی   نجار  علی  آقای  تقاضای  مورد  درختنجان  روستای 
حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب 
آگهی  وسیله  بدین  مالک   99/3/7  -1101/3109 شماره  به  مالک  درخواست 
از  تحدیدی  عملیات  و  منتشر  مزبور  قانون   5 تبصره  باستناد  آن  حدود  تحدید 
ساعت 8 صبح روز  99/4/18 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک 
یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این 
اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات 
تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی 
آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز 
اعالم  اداره  این  به  کتبا  را  خود  اعتراض  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  از  پس 
تا به دادگاه  نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند 
صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را 
از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد 
شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به 

نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. 
تاریخ انتشار:سه شنبه   99/3/20 
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خبر رییس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت عنوان کرد:  
خطر ابتالی همزمان به کرونا و آنفلوانزا در فصل پاییز

از امسال به بعد احتماال در پاییز بحث کووید ۱۹ را 
به عنوان یک واقعیت عینی قبول کنیم تا راهکار های 
که  گیرد  قرار  دسترس  در  بیماری  این  با  مقابله 
که  می دانیم  همه  البته  است،  واکسن  آن  مهم ترین 
امسال امید بستن به دسترسی به واکسن کووید ۱۹، 
امیدی واهی است. احتمال دستیابی به واکسن کرونا 

برای سال جاری در حد صفر است.
وزارت  واگیر  بیماری های  مراقبت  اداره  رییس 
هیچ  گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
در  کرونا  ویروس  قدرت  کاهش  مورد  در  شواهدی 

شرایط فعلی نسبت به اسفند ماه وجود ندارد.
به گزارش »تابناک«، دکتر حسین عرفانی در نشست 
آنالین خبری با اصحاب رسانه گفت: با توجه به روند 
و سیر همه گیری کووید۱۹ در کشور ضرورت دارد 
مهمترین  بگذاریم.  میان  در  مردم  با  را  مطالبی  که 
سه  یک  باید  فعلی  شرایط  در  که  است  این  مطلب 
گانه بسیار مهم مورد توجه قرار گیرد و از سوی همه 
گیری  همه  با  آن  اجرای  با  تا  شود  اجرا  و  پیگیری 

کووید۱۹ در کشور مقابله و کنترل آن محقق شود.
وی افزود: مهمترین جزء این سه گانه »فاصله گذاری 
به  باید  همچنان  ایران  ملت  همه  است.  اجتماعی« 
و  باشند  پایبند  بمانیم«  خانه  »در  کمپین  و  شعار 
فقط در دو مورد می توانیم از منازلمان خارج شویم؛ 
یکی برای انجام کار و فعالیت های اقتصادی و یکی 
هم رفع مایحتاج خانواده است که در این دو مورد هم 
توصیه می شود که رعایت بهداشت دست و تنفس، 
استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی را 

مورد توجه قرار دهیم.
انجام  گانه،  سه  این  دوم  جزء  داد:  ادامه  عرفانی   
تست و غربالگری در موارد مشکوک و برای کسانی 
تا  است  بودند،  مبتال  بیمار  و  مشکوک  افراد  با  که 
و کمون شناسایی  اولیه  دوره  در  را  بیماری  بتوانیم 
را در مدت  بیماران  این صورت می توانیم  کنیم. در 
زمان کوتاه تری و در مراحل اولیه تشخیص دهیم 

انتقال بیماری به دیگران را بگیریم. فایده  و فرصت 
دوم غربالگری این است که بیماری را در مراحل اولیه 
تشخیص می دهیم و با اقدامات درمانی و توصیه های 
بهداشتی امکان تبدیل موارد خفیف به موارد شدید 
در  و  می یابد  کاهش  بیمارستان  در  بستری  نیازمند 
عین حال، با کاهش بستری در بیمارستان، احتمال 
نیز کاهش می یابد.  بیماری و مرگ  عوارض ماندگار 
رفتن  باال  با  هفته های گذشته  در  که  حال شاهدیم 
موارد تست های آزمایشگاهی و غربالگری، کشورمان 
در  را  بیماری  تا  باشد  داشته  را  توفیق  این  توانسته 

مراحل اولیه تشخیص دهد.
وی افزود: سومین جزء این سه گانه این است که بعد 
از تشخیص این بیماری، با افرادی که بیمار هستند و 
با افرادی که با بیماران در تماس بودند، یک برخورد 
جداسازی  بحث  که  شود  انجام  بهداشتی  و  منطقی 
است. به طوری که تا اتمام دوره واگیر بیماری، هم 
کامال  باید  آنان  با  تماس  در  افراد  هم  و  بیمار  افراد 
ایزوله و جداسازی شوند تا احتمال انتقال بیماری به 
دیگران کاهش یابد و چرخه بیماری شکسته شود و 
در سطح جامعه تحت کنترل درآید. مهمترین جزء 

این سه گانه به فاصله گذاری اجتماعی برمی گردد.
رییس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
تاکید کرد: با توجه به خطر درک شده در بررسی های 
به عمل آمده در روز های گذشته می بینیم که آموزش 
و اطالع رسانی ما در سطح آگاهی عمومی مردم از 
کرده  پیدا  کاهش  درصد   ۴۰ تا   ۳۰ به  درصد   ۹۰
روز های  در  بیماری  موارد  افزایش  دالیل  از  یکی  و 
به  تست،  انجام  و  تشخیص  افزایش  کنار  در  اخیر، 
این موضوع برمی گردد. همچنان باید کرونا را جدی 
این  باشیم.  پایبند  بمانیم  خانه  در  به شعار  بگیریم، 
بیماری و همه گیری آن در صورتی مهار می شود که 
هم حاکمیت و هم مردم دست به دست هم دهند و 

توصیه های پیشگیری را دنبال کنند.
عالئم  صرفا  کرونا  عالئم  قبال  داد:  ادامه  عرفانی 

قبلی،  عالئم  کنار  در  اکنون  اما  بود،  سرماخوردگی 
عالئم گوارشی، سیستم کلیوی، عالئم عمومی بدن، 
از دست دادن حس چشایی، بویایی و یا حالت هایی 
مانند ضعف، بی حالی و بی اشتهایی هم ممکن است 

عالئمی از درگیری با بیماری کووید ۱۹ باشد.
آنفلوآنزا  و  کرونا  با  مقابله  تمهیدات  درخصوص  وی 
توجه کرد که قطعا  باید  پاییز عنوان کرد:  در فصل 
و  سرما  فصل  شروع  با  که  دارد  وجود  احتمال  این 
پاییز، با افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا درگیری 
فصلی  آنفلوانزای  با  هم  که  به طوری  باشیم.  داشته 
امسال  از  با کووید۱۹ فصلی مواجه شویم که  و هم 
به بعد احتماال در پاییز بحث کووید ۱۹ را به عنوان 
مقابله  راهکار های  تا  کنیم  قبول  عینی  واقعیت  یک 
مهم ترین  که  گیرد  قرار  دسترس  در  بیماری  این  با 
آن واکسن است، البته همه می دانیم که امسال امید 
امیدی   ،۱۹ کووید  واکسن  به  دسترسی  به  بستن 
واهی است. احتمال دستیابی به واکسن کرونا برای 

سال جاری در حد صفر است.
 عرفانی درخصوص نحوه غربالگری مردم و انجام تست 
در موارد مشکوک گفت: مردم در صورت احساس نیاز 
و  مراجعه   Salamat.gov.ir سامانه  به  می توانند 
اطالعات مربوطه را وارد کنند و با توجه به نتیجه ای 
که به آن ها اعالم می شود، با سامانه ۱۹۰ یا ۴۰۳۰ 
تماس تلفنی برقرار کنند و از راهنمایی همکاران ما 
استفاده کنند. همچنین در صورت نیاز می توانند به 
مراکز جامع سالمت ۱۶ ساعته یا ۲۴ ساعته مراجعه 

کرده تا از آن ها تست تشخیصی گرفته شود.
کشور  در  بیماری  سیر  و  وضعیت  درخصوص  وی 
با  پهناور  کشوری  ایران،  کشور  کرد:  خاطرنشان 
و  جغرافیایی  و  هوایی  و  آب  مختلف  اقلیم های 
فرهنگی است. باید توجه کرد که موجی که در حال 
حاضر در حوزه همه گیری کووید ۱۹ در کشور وجود 
دارد، موج اول بیماری است و هنوز این موج را پشت 
سر نگذاشتیم که بخواهد موج دومی اتفاق بیفتد. با 
توجه به پهناوری کشور، این که هر کدام از نواحی 
و استان ها در کدام قسمت موج اول قرار گرفته اند، 
تفاوت هایی را شاهدیم. همچنین، در روز های گذشته 
تست های  موارد  افزایش  با  اول  وهله  در  که  دیدیم 

آزمایشگاهی بیماریابی افزایش یافته است.
بیماری های  کنترل  برای  ما  اینکه  بیان  با  عرفانی 
اولین مرحله  داد:  توضیح  داریم،  واگیر چهار مرحله 
مقابله با بیماری، جداسازی بیماران است. بر همین 
اساس، وقتی در پاییز و زمستان سال گذشته درگیر 
آنفلوآنزای فصلی بودیم، توصیه کردیم که افراد بیمار 
در  است،  روز  پنج  تا  سه  که  شان  بیماری  دوره  در 
منزل بمانند و اگر دانش آموز بیمار شده به مدرسه 
نرود. این بدیهی ترین و اساسی ترین رکن کنترل همه 
گیری است، البته درباره بیماری کووید ۱۹ که یک 
بیماری نوپدید است و هیچ فردی نسبت به آن مقاوم 
زمان  تا  یا  و  مواجه شوند  بیماری  با  باید  یا  نیست، 

ایجاد واکسن مسائل بهداشتی و اصول پیشگیری 
را رعایت کنند.

این  به  که  است  قرنطینه  دوم  مرحله  افزود:  وی 
اگر  و  شود  جداسازی  باید  بیمار  فرد  که  معناست 
احتمال  تماس  این  در  و  داشته  تماس  فرد سالم  با 
کننده  دریافت  فرد  و  داشته  وجود  ویروس  انتقال 
بر  دیگران  از  را  فرد  نشده،  حاد  مرحله  وارد  هنوز 
باید  می کنند.  جدا  کمون  دوره  طوالنی ترین  اساس 
توجه کرد که درباره کووید ۱۹ در دوره کمون هم 
به  سوم  مرحله  دارد.  وجود  بیماری  انتقال  احتمال 
آحاد  همه  و  می گردد  بر  اجتماعی  گذاری  فاصله 
را  خود  فاصله  افراد  سایر  با  شکلی  به  باید  جامعه 
حفظ کنند. با توجه به اینکه بیماری الگو های بالینی 
بدون  آلوده  افراد  از  زیادی  درصد  و  دارد  متفاوتی 
عالمت هستند، افراد نباید حضور بیهوده در جامعه 
داشته باشند و اگر برای فعالیت اقتصادی و یا رفع 
مایحتاج خود بیرون می آیند، حتما از ماسک استفاده 

کنند و بهداشت دست و تنفس را جدی بگیرند.
وزارت  واگیر  بیماری های  مراقبت  اداره  رییس 
نظامی  مرحله چهارم، حکومت  داد:  ادامه  بهداشت، 
برخی کشور ها  کار در  این  است.  تعطیلی جامعه  یا 
انجام شد و محدودیت بسیار شدیدی اعمال کردند 
این  در  داد.  قرار  الشعاع  تحت  را  افراد  زندگی  که 
مجوز  فقط  بخرد،  نان  بخواهد  کسی  اگر  مرحله 
دارد تا اولین نانوایی برود. امیدوارم که ما با فعالیت 
هایمان از مرحله اول تا سوم، نیاز به ورود به مرحله 

چهارم کنترل همه گیری نداشته باشیم.
شرایط  بدترین  باید  همواره  گفت:  ادامه  در  عرفانی 
جهش هایی  است  ممکن  امسال  بگیریم.  نظر  در  را 
آن  برابر  در  باید  و  بیفتد  اتفاق  آنفلوآنزا  ویروس  در 
آمادگی داشته باشیم. در مورد واکسن آنفلوآنزا هم 
پیش بینی مقدماتی انجام شده تا واکسن به صورت 
سازمان  تایید  مورد  که  ظرفیتی   ۳ و  ظرفیتی   ۴
سال  هر  شود.  کشور  وارد  است،  بهداشت  جهانی 
ممکن  می گیرد،  قرار  مردم  اختیار  در  که  واکسنی 
از  باشد.  داشته  تفاوت  قبل  سال  واکسن  با  است 
می کشد  طول  هفته  دو  حدود  واکسن  تزریق  زمان 
تا بدن آنتی بادی بسازد و در مقابل ابتال به ویروس 
سریع تر  هرچه  می شود  گفته  بنابراین  شود.  مقاوم 
اگر در  ایمن می شود.  فرد  تزریق شود،  واکسن  این 
شهریور یا مهر یا آبان این واکسن تزریق شود، بدن 

زودتر مقاوم می شود.
در  افزایش سفرهای  درباره  به سوالی  پاسخ  در  وی 
روزهای اخیر گفت: اگر سفرها به سفرهای ضروری 
برای رفع مشکالت کاهش پیدا کند با این که خانواده 
و  برویم  سفر  به  جهت  بی  و  کرده  ماشین  سوار  را 
نکات بهداشتی را رعایت نکنیم، متفاوت است. همه 
ما در معرض خطر ابتال قرار داریم. خطر ابتال ممکن 
و  تنفسی  ظرفیت  شدن  کم  مثل  عوارضی  با  است 

احتمال فوت همراه باشد.

مرد آرایشگر که به جرم قتل پسر جوانی با میله فلزی به قصاص 
محکوم شده بود به  شرط پرداخت یک میلیارد تومان از مجازات مرگ 

نجات خواهد یافت.
 ۹۶ سال  فروردین   ۲۴ از  پرونده  این  به  رسیدگی  ایران،  گزارش  به  
به دنبال درگیری مرگبار ۴ جوان در مسیر ورودی کوه توچال در بلوار 
دانشجو شروع شد.بالفاصله تیمی از مأموران کالنتری ۱۶۳ ولنجک در 
صحنه درگیری حاضر شدند و با پسر جوانی که غرق خون روی زمین 
بیمارستان طالقانی  به  انتقال وی  از  بود روبه رو شدند و پس  افتاده 

چند ساعت بعد جان باخت.
کارآگاهان در تحقیقات میدانی دریافتند که سرنشینان دو خودروی 

پژو و پراید پس از تصادف رانندگی با هم درگیر شدند و این ۴ جوان 
هم  جان  به  داربست  میله  و  چاقو  فرمان،  قفل  داشتن  دست  در  با 

افتاده اند.
گفت:  بازجویی ها  در  و  شد  بازداشت  جنایت  عامل  بعد  روز  چند 
برخورد  خاطر  به  ماجرا  این  همه  نمی شناختم  اصاًل  را  مقتول  من 
خودروهای ما اتفاق افتاد. وقتی از خودرو پیاده شدیم بین ما درگیری 

رخ داد و از روی عصبانیت دست به چنین کاری زدم.
این متهم پس از محاکمه در شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران 
مستشار  دلداری  قاضی  حضور  با  و  زالی  محسن  قاضی  ریاست  به 
دادگاه به اتهام قتل عمد و با توجه به درخواست اولیای دم به قصاص 

محکوم شد.
از سوی قضات دیوان عالی کشور  تأیید حکم  از  فرزاد ۳۲ ساله پس 
نیکوکار  افراد  کمک  با  خانواده اش  اینکه  تا  بود  دار  چوبه  انتظار  در 
با  پذیرفتند  آنها  و  کنند  جلب  را  مقتول  خانواده  رضایت  توانستند 

دریافت یک میلیارد تومان رضایت دهند.
و  پیر  مادر  گفت:  می کرد  پشیمانی  ابراز  بشدت  که  مرد جوان  این 
تنها فرزندم بدون سرپرست مانده اند، همسرم طالق گرفته و یک برادر 
معتاد هم دارم بنابراین کسی را بیرون از زندان ندارم که بتواند کمکم 
تا شاید  است  افراد خیر  و  نیکوکاران  به  امیدم  االن هم چشم  کند. 

بتوانم این پول را فراهم کنم و از زندان آزاد شوم.

شرط یک میلیاردی برای بازگشت به زندگی

شیطان پیر اعدام شد
پیرمرد ۶7 ساله ای که به اتهام تجاوز به دختر ۱۴ ساله دستگیر 

و با حکم قاطع دیگری از سوی دستگاه قضایی خراسان رضوی به اعدام 
محکوم شده بود، دوشنبه هفته گذشته در زندان مرکزی مشهد به دار 

مجازات آویخته شد.
به گزارش خراسان، این ماجرای تکان دهنده سوم تیر سال ۹۶ زمانی در 
بارداری را به بیمارستان  مشهد لو رفت که زنی هراسان دختر ۱۴ ساله 
دکتر شریعتی در انتهای بولوار وکیل آباد مشهد رساند. دختر نوجوان حال 

مناسبی نداشت و از شدت درد به خود می پیچید.
آزمایش و  انجام  با  و  وارد عمل شدند  بیمارستان بالفاصله  کادر درمانی 
است  رسیده  دخترک  حمل  وضع  هنگام  که  دریافتند  پزشکی  معاینات 
برای شناسایی شوهر  تکاپوها  برود.  ویژه  اتاق مراقبت های  به  باید  او  و 
»آیدا« در مرکز درمانی آغاز شد تا او اجازه انجام عمل جراحی در صورت 
نیاز پزشکی را بدهد اما جست و جوها بی فایده بود و خبری از شوهر 
دختر ۱۴ ساله نبود تا این که »آیدا« راز هولناکی را فاش کرد. او به کادر 
درمانی بیمارستان گفت: ازدواج نکرده و شوهری ندارد!! پرستاران درحالی 
حیرت زده به دخترک می نگریستند که سواالت زیادی برایشان بی پاسخ 

مانده بود!
ریزان  اشک  بود،  تر شده  آرام  کمی  درمانی  اولیه  اقدامات  با  که  »آیدا« 
قصه تلخی را بازگو کرد. او گفت: پنج سال بیشتر نداشتم که پدرم مرا 
به خواهرش سپرد تا سرپرستی ام را به عهده بگیرد اما چندین ماه قبل 
شوهرعمه ام که مردی پیر است روزی در منزل دست و پا و دهانم را بست 
و مرا مورد تجاوز قرار داد. من از ترس جیغ می کشیدم و گریه می کردم 
اما هیچ کس به دادم نمی رسید چون من و شوهر عمه ام در خانه تنها 
بودیم. بعد از این ماجرا او مرا تهدید کرد که نباید به کسی چیزی بگویم! 
من هم که خیلی ترسیده بودم با این کابوس وحشتناک زندگی می کردم 
و دم برنمی آوردم تا این که امروز دیگر نتوانستم شدت درد را تحمل کنم 

و به ناچار موضوع را به عمه ام گفتم و ...
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است: با توجه به اظهارات تکان دهنده 
دختر نوجوان، بالفاصله یکی از اعضای کادر درمانی، موضوع را به پلیس 
گزارش داد و بدین ترتیب پرونده ای قضایی در دادسرای عمومی و انقالب 

طرقبه و شاندیز تشکیل شد.
با توجه به اهمیت و حساسیت این پرونده ، دادستان عمومی و انقالب 
طرقبه به عنوان مدعی العموم وارد ماجرا شد و دستورات ویژه ای را برای 
شناسایی و دستگیری »م- ن« )شوهر عمه دختر نوجوان( صادر کرد. به 
دنبال اجرای دستور قضایی، گروه زبده ای از کارآگاهان پلیس آگاهی به 

ردزنی پیرمرد ۶7 ساله پرداختند و او را تحویل مراجع قضایی دادند.
بنابر گزارش خراسان، با تکمیل تحقیقات در دادسرا، این پرونده ویژه به 
شعبه سوم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و با حساسیت 

خاصی توسط قاضی اسماعیل شاکر مورد رسیدگی قرار گرفت.
»م- ن« که پای میز محاکمه ایستاده بود اگرچه به خلوت کردن با دختر 
خوانده اش به طور ضمنی اقرار می کرد اما تجاوز به عنف را نمی پذیرفت 

و مدعی بود که به برادرزاده همسرش تجاوز نکرده است.
از سوی دیگر او توسط قاضی با تجربه ای محاکمه می شد که چندین 
سال رسیدگی به پرونده های جنایی را عهده دار بود و راه های اثبات جرم 
را به آسانی طی می کرد. در همین هنگام قاضی شاکر دستورات محرمانه 
ای را برای انجام آزمایش ها و معاینات دقیق به پزشکی قانونی صادر کرد 
تا اثبات علمی جرم از نگاه قاضی فراهم شود. از طرف دیگر نیز آزمایش 
دی ان ای روی نوزاد تازه متولد شده »آیدا« ماجرای تجاوز را نمایان کرد. 
به گزارش خراسان، این گونه بود که نوزاد »آیدا« به دستور مقام قضایی 
تحویل بهزیستی شد و پدر »آیدا« نیز که چوپانی بی بضاعت بود بعد از 

شنیدن ماجرای »شیطان پیر« شکایتی را علیه او مطرح کرد.
این مرد چوپان گفت: به خاطر آن که در وضعیت اقتصادی بدی قرار داشتم 
و شرایط زندگی ام به گونه ای بود که نمی توانستم از دخترم مراقبت کنم، 
او را به خواهرم سپردم تا مانند فرزند خودش از او نگهداری کند اما ... ادامه 
این گزارش حاکی است: پس از برگزاری چندین جلسه دادگاه و با توجه 
به اثبات علمی جرم و همچنین اسناد و مدارک محکمه پسند در پرونده، 
رئیس شعبه سوم کیفری یک خراسان رضوی با مستشاران دادگاه به شور 
نشست و در نهایت با بررسی همه جوانب قانونی و شرعی و همچنین 
دقت نظر در فتوای مراجع عظام تقلید، رای به »اعدام« متجاوز به عنف 
داد. این رای قاطع که بار دیگر اقتدار دستگاه قضا را به رخ کشید درحالی 
به وکیل مدافع »م- ن« )شیطان پیر( ابالغ شد که او و متهم به رای صادره 
اعتراض کردند و این پرونده برای بررسی های دقیق تر به شعبه سیزدهم 

دیوان عالی کشور ارجاع شد.
از  پس  نیز  کشور  عالی  دیوان  قضات  خراسان،  اختصاصی  گزارش  بنابر 
مطالعه دقیق و بررسی خط به خط اوراق این پرونده حساس، رای صادره 
به  پیر«  پرونده »شیطان  گونه  این  و  زدند  تایید  مهر  را  دادگاه  از سوی 
اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب مشهد رسید. اگرچه با درخواست 
متهم و وکیل مدافع، این پرونده در شورای عالی عفو نیز مطرح شد اما 
باز هم بر اجرای حکم قاطع دستگاه قضا تاکید و تقاضای عفو »م- ن« 
حکم،  اجرای  مقدمات  شدن  فراهم  با  است:  حاکی  گزارش  این  شد.  رد 
اجرای  قضات  با حضور  پیر«  »شیطان  گذشته،  دوشنبه  روز  دم  سپیده 
احکام و نظارت قاضی زرگر )قاضی با تجربه اجرای احکام دادسرای عمومی 
و انقالب مشهد( پای چوبه دار رفت و در زندان مرکزی مشهد به مجازات 
قاطع در دستگاه  اجرای یک حکم  با  بار دیگر  بود که  این گونه  رسید. 
قضایی، نور امیدی در دل های باورمندان به عدالت درخشید و چشمانی 

نگران اما امیدوار، رقص »شیطان« بر چوبه دار را به نظاره نشست.
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کشف ۲۲۰ کیلوگرم مواد مخدر 

و دستگیری ۲ سوداگر مرگ در بافت

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۲۲۰ کیلوگرم تریاک و حشیش 
و دستگیری ۲ قاچاقچی در عملیات ماموران انتظامی شهرستان بافت 

خبر داد.
شهرستان  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  افزود:  ناظری  عبدالرضا  سردار 
محموله  یک  انتقال  از  اطالعاتی  اقدامات  سری  یک  انجام  با  بافت 
باخبر  کشور  مرکز  به  شرقی  مرز های  سمت  از  موادمخدر  سنگین 
شدند.او بیان کرد: بدین منظور مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
و  استحفاظی  حوزه  سطح  در  نامحسوس  و  هدفمند  زنی  باگشت 
برپایی ایستگاه بازرسی موقت در محور سیرجان-بافت به یک دستگاه 

خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.
سردار ناظری افزود: راننده این خودرو، بدون توجه به اخطار و ایست 
ماموران با افزایش سرعت اقدام به فرار کرد که ماموران، این خودرو را 
پس از یک تعقیب و مراقبت کوتاه متوقف و در بازرسی از آن ۱۲۰ 
کیلو و ۸۰ گرم تریاک و ۱۰۰ کیلو و ۵۳۰ گرم حشیش کشف کردند.

دستگیری عامل آتش سوزی محدوده 

جنگلی دهبکری شهرستان بم
سوزی  آتش  عامل  دستگیری  از  بم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
قبل دچار آتش سوزی  روز  بنه بخش دهبکری که چند  جنگل های 

نسبتا وسیعی شده بودند، خبر داد.
سرهنگ اکبر نجفی افزود: ماموران پاسگاه انتظامی دهبکری در پی 
کسب خبری مبنی بر آتش سوزی قسمتی از بافت جنگلی بیدون در 
کوتاه ترین زمان برای جلوگیری از خسارت بیشتر در محل حاضر و به 

بررسی موضوع پرداختند.
روز جمعه  دقیقه  و ۳۰   از ساعت ۱۴  که  آتش سوزی  این  افزود:  او 
فرا  با  و  شده  ور  شعله  دهبکری  بخش  بیدون  محل  در  خرداد   ۱۶
گرفتن بیش از ۹۰ هکتار از اراضی ملی و جنگل های بنه ادامه یافته 
و  رسان  خدمات  دستگاه های  همچنین  و  مردمی  تالش های  با  بود 
انتظامی  ماموران  همکاری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  نشانان،  آتش 
و  کنترل  روز  همان   ۲۰ ساعت  حدود  جیرفت  و  بم  شهرستان های 
اینکه عامل  به  اشاره  با  بم  انتظامی شهرستان  خاموش شد. فرمانده 
بیان کرد:  اولیه شناسایی و دستگیر شد،  آتش سوزی در تحقیقات 
برای گردش  این داشت که فرد خاطی  از  تحقیقات پلیسی حکایت 
و تفریح به این منطقه سفر کرده؛ اما پس از آتش افروختن قادر به 
مهار آن نبوده و با گسترش آتش در مراتع خشک وسعت آن افزایش 
پیدا می کند. سرهنگ نجفی با بیان اینکه در این فصل از سال مراتع 
و چمنزار های جنگلی خشک و با کوچک ترین جرقه، شعله ور شده و 
موجب آتش سوزی به وسعت زیادی خواهد شد، تاکید کرد: هموطنان 
گرامی  هنگام سفر و گردش در طبیعت از افروختن آتش در مراتع و 

جنگل ها خودداری کنند.

توقیف ۳۶ دستگاه وسیله نقلیه 

متخلف در عنبرآباد

وسیله  دستگاه   ۳۶ توقیف  از  عنبرآباد  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
موتورسیکلت  و  خودرو ها  با  برخورد  تشدید  طرح  اجرای  در  نقلیه 
سواران متخلف خبر داد. سرهنگ محمود بیدشکی گفت: پیشگیری 
از جرائم، برخورد با وسایط نقلیه متخلف، کاهش تصادفات رانندگی 
اجرای  در  پلیس  اهداف  از  مردم  عمومی  مطالبات  به  پاسخگویی  و 
این موارد در دستور کار  امنیت اجتماعی است که  ارتقای  طرح های 
ماموران  طرح،  این  اجرای  در  افزود:  او  دارد.  قرار  نیز  عنبرآباد  پلیس 
علت  به  را  متخلف  نقلیه  وسیله  دستگاه   ۳۶ شهرستان،  انتظامی 
استفاده  و  پالک  مدارک،  نداشتن  ناهنجار،  صدای  تولید  و  مزاحمت 

نکردن  از کاله ایمنی توقیف و روانه پارکینگ کردند.

کشف  خودروی مسروقه در سیرجان

تویوتا  خودروی  دستگاه  یک  کشف  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
هایلوکس مسروقه و دستگیری سارق در کمترین زمان ممکن خبر 
داد. سرهنگ محمدرضا ایران نژاد با اعالم این خبر گفت: در پی اعالم 
بر وقوع سرقت یک دستگاه خودرو  مرکز فرماندهی و کنترل مبنی 

تویوتا، پیگیری موضوع به طور ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
انتظامی  گشت های  تقویت  با  و  مهار  طرح  اجرای  با  کرد:  تصریح  او 
پاسگاه  گشت  ماموران  سرانجام  خروجی،  و  ورودی  مبادی  کنترل  و 
انتظامی ملک آباد، خودروی مسروقه را در محور فرعی امیر آباد به 

روستای دارستان مشاهده کردند.
غافلگیرانه  و  ضربتی  اقدامی  در  ماموران  افزود:  نژاد  ایران  سرهنگ 
خودرو مسروقه را پس از دقایقی تعقیب و مراقبت، متوقف و سارق 
را دستگیر کردند. فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان گفت: مالکان 
خودرو ها بایستی ضمن تجهیز وسایل نقلیه به وسایل هشدار دهنده 
و ایمنی، مانند دزدگیر و قفل فرمان، با رعایت هشدار های انتظامی و 
ایمنی مانند پرهیز از پارک کردن خودرو در نقاط تاریک و خلوت از 
وقوع چنین مواردی پیشگیری کرده و در صورت اطالع از هرگونه موارد 

مشکوک، مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطالع رسانی کنند.

کشف ۱۴ تن شیر خشک قاچاق در جیرفت

شیرخشک  تن   ۱۴ کشف  از  جیرفت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
غیربهداشتی و قاچاق در عملیات ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی 
خبر داد. سرهنگ رضا محمدرضایی در تشریح این خبر گفت: ماموران 
پلیس آگاهی، حین گشت زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی، 
یک دستگاه کامیون را  برای بررسی متوقف و در بازرسی از آن، ۱۴ تن 

شیرخشک فاقد مجوز و غیر بهداشتی را کشف کردند.
سوی  از  را  قاچاق  محموله  تقریبی  ارزش  محمدرضایی  سرهنگ 
کارشناسان، یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال عنوان و بیان کرد: در این 

رابطه ۲ متهم نیز دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.
از  حجم  این  توزیع  گفت:  جیرفت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
با خطر جدی  را  کنندگان  مصرف  غیربهداشتی، سالمت  شیرخشک 
مواجه می کند و  از این رو پلیس با اینگونه اقدامات زیانبار با جدیت 

برخورد خواهد کرد.

کودک  دو  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
داده جان خود  آنها  به  مادرشان  که  متادون  با  براثر مسمومیت  کرمانی 

را از دست دادند.
کوروش احمد یوسفی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان 
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
کرمان، در خصوص مرگ دو دختر بچه زرندی در اثر خوردن متادون گفت: 

جزئیات این موضوع توسط کارشناسان پلیس در دست بررسی است.
بر گفته های  بنا  به وقوع پیوست که  ناگوار ۱۵خرداد  اتفاق  این  افزود:  او 

از دهان آن ها  به فرزندانش می دهد و می بیند خون  مادر، وقتی متادون 
می آید با داد و فریاد خانواده خود را خبر می کند.

 احمدیوسفی با اعالم اینکه مادر مدعی است مشکل روانی داشته، تصریح 
کرد: وی باهمسر خود اختالف داشته و درآستانه جدایی بوده است.

 او بیان کرد: این خانواده اصالتاً زرندی، ولی مقیم کرمان بودند که مادر 
روانشناختی  اقدامات قضایی و مداخالت  تا  قاتل همان روز دستگیر شد 
به  فرزندش  دو  و  دو ساله  و  قاتل سی  افزود:  احمدیوسفی  گیرد.  صورت 

هویت سوگند یازده ساله و فاطمه شش ساله بوده اند.

بر اثر بی احتیاطی موتور سوار، کودک شش ساله جانش را از دست داد.
از کرمان  باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش خبرنگار گروه استان های 
و بر اساس اعالم روابط عمومی راهنمایی و رانندگی سیرجان، براثر بی 

احتیاطی و برخورد موتوسیکلت به کودک شش ساله در بلوار مهر آوران 
مسکن مهر نجف شهر سیرجان خانواده کودک عزادار شدند.

روابط عمومی راهنمایی ورانندگی سیرجان ضمن هشدار به موتو سیکلت 

فرزندان  روی  ازخانواده ها خواست  ایمنی  وکاله  گواهینامه  فاقد  سواران 
خود نظارت داشته و از بروز اینچنین حوادثی که چیزی جز درد و رنج 

برای حادثه دیدگان و خودشان دربرندارد جلوگیری کنند.

طرح  اجرای  برای  گفت:  بردسیر  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
مردم،  سالمتی  حفظ  و  کرونا  ویروس  انتقال  زنجیره  کاهش 
در   بردسیر  شهرستان  گردشگری  مناطق  به  منتهی  مسیر های 
مسدود  کامال  ثانوی  اطالع  تا  تعطیالت  و  هفته  پایانی  روزهای 

است.
سرهنگ جعفر غضنفری افزود: برای  اجرای طرح کاهش زنجیره 
ایام  در  ترافیکی  ممنوعیت  و  محدودیت  کرونا،  ویروس  انتقال 

پایانی هفته و تعطیالت اجرا می شود.

او افزود: بر اساس مصوبه شورای تامین شهرستان در ایام پایانی 
هفته و تعطیالت مسیر هایی ورودی به سایت های گردشگری الله 
زار، گلزار و منطقه گردشگری بیدخوان بسته و از ورود خودرو های 

با پالک غیر بومی ممانعت می شود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان : سوگند و فاطمه به دست مادرشان قربانی شدند

بی احتیاطی جان کودک سیرجانی را گرفت

ممنوعیت تردد در مناطق گردشگری شهرستان بردسیر در  روزهای پایانی هفته و تعطیالت

خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
ایمنی شهر کرمان از نجات یکی از شهروندان 

در حادثه آتش سوزی خبر داد.
رضا میرزایی مدیر عامل سازمان آتش نشانی 
گو  و  گفت  در  کرمان  شهر  ایمنی  خدمات  و 
با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان،گفت: در ساعت ۲۱:۲۰ دقیقه 

فرماندهی  مرکز  ستاد  با  ماه  خرداد  هجدهم 
عملیات )۱۲۵( این سازمان تماس گرفته شد و 
از وقوع یک مورد آتش سوزی منزل مسکونی 

آگاه شدیم.
او محل این حادثه را خیابان ۲۴ آذر اعالم کرد 
و افزود: بالفاصله دو تیم اطفاء حریق و امداد 
نجات این سازمان از دو ایستگاه به محل حادثه 

اعزام و در کمترین زمان ممکن حریق با تالش 
خسارت  و  پیشروی  از  و  اطفاء  نشانان  آتش 

بیشتر آتش سوزی  جلوگیری شد.
میرزایی بیان کرد: این آتش سوزی در طبقه 
سوم یک مجتمع مسکونی رخ داده است که 
یک نفر از ساکنین منزل که به علت حجم زیاد 
آتش و دود به پشت بام مجتمع مسکونی پناه 

برده بود در میان دود ناشی از آتش سوزی گیر 
آتش  توسط  نداشت  فراری  راه  و  بودند  افتاده 

نشانان نجات یافت.
خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
نکات  خواست  شهروندان  از  پایان  در  ایمنی 
کار  محیط  و  منزل  در  را  احتیاطی  و  ایمنی 

رعایت کنند.

از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
کشف  و  کولر  قطعات  سارقان  باند  دستگیری 
انتظامی  ماموران  فقره سرقت در عملیات   ۱۸

کالنتری ۲۲ این فرماندهی خبر داد.
جزئیات  با  رابطه  در  فداء  محمدرضا  سرهنگ 
این خبر افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت 

یا  و  سارق  دستگیری  موضوع  کولر،  قطعات 
سارقان به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار 

گرفت.
انتظامی کالنتری ۲۲ شهر  ماموران  افزود:   او 
 ۲ شدند  موفق  اطالعاتی،  کار  انجام  با  کرمان 
سارق سابقه دار را شناسایی و طی یک عملیات 

دستگیر  مخفیگاهشان  در  را  آن ها  غافلگیرانه 
کنند.

سرهنگ فداء بیان کرد: متهمان با قرار گرفتن در 
برابر مدارک و مستندات پلیس در بازجویی های 
قطعات  فقره سرقت  به ۱۵  ماموران  تخصصی 
کولر و ۳ فقره سرقت محتویات خودرو اعتراف 

کردند.
به  اشاره  با  انتظامی شهرستان کرمان  فرمانده 
معرفی  و  پرونده  این  در  مالخر   ۲ دستگیری 
برای  پلیس  افزود:  قضایی  مراجع  به  متهمان 
مقابله با سارقان و مجرمان با هماهنگی دستگاه 

قضایی از هیچ تالشی دریغ نمی کند. 

و  نوراپی نفرین  کلیوی  فوق  غدد  ورزش،  هنگام 
ضربان  بردن  باال  سبب  که  می کند  ترشح  اپی نفرین 

قلب و فشار خون می شود.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، همه 
می دانند ورزش فواید زیادی برای سالمت دارد، مانند 
مزمن.  بیماری های  کاهش  و  قلبی  حمالت  کاهش 
ورزش  که  زیادی مشخص شد  مقاالت  در  همچنین 
می تواند استرس و عصبانیت شما را کاهش دهد، اما 
سوال ایجاد شده این است که در زمان عصبانیت باید 

ورزش کرد یا خیر؟
تیر خالص به قلب

 تمام افراد عصبانیت شدید را تجربه کرده اند. در این 
حالت قلب جوری به قفسه سینه می کوبد که کامال 

تپش قلب را حس می کنید.
را  شما  خون  فشار  و  قلب  ضربان  سمپاتیک  عصب 
افزایش می دهد. رگ های خونی را منقبض و منبسط 
می کند تا خون و اکسیژن بیشتری به اندام هایی برساند 
که به آن ها نیاز دارد. هنگام ورزش، غدد فوق کلیوی 
نوراپی نفرین و اپی نفرین ترشح می کند که سبب باال 

بردن ضربان قلب و فشار خون می شود.
قلب قوی با ورزش

ورزش منظم، خطر بیماری های قلبی را کاهش می دهد. 

افراد، ورزش خاصیت آرامش بخش دارد.  برای بیشتر 
مثال مطالعات زیادی نشان داده اند که ورزش کردن، 
انرژی منفی را آزاد می کند و به رها شدن از احساس 
حرکت  می کند.  کمک  ذهنی  فرسودگی  و  خستگی 
دادن بدن، نوعی رهایی هیجانی و راهی برای مبارزه 

با استرس است.
و  ازمغز  اندورفین  ترشح  هوازی،  ورزش  همچنین 
سیستم عصبی را افزایش می دهد. این مواد شیمیایی 
دارای خاصیت ضد درد است و حسی از تندرستی و 
حال خوب را ایجاد می کند و این همان حس سرخوشی 
است که ورزشکاران به آن می رسند و عادت می کنند.

اما زمانی که احساس خشم و عصبانیت دارید، زمان 
زیاد  فشار  با  تمرین  برای شروع یک جلسه  مناسبی 
نیست. در عوض بهترین کار این است که چند حرکت 
کششی معمولی، یوگا یا چند تمرین کم شدت مانند 
از  کنید  شوید. سعی  آرام  تا  دهید  انجام  روی  پیاده 

خوردن مواد قندی خودداری کنید.
همچنین نشان داده شده است که اسید های چرب امگا 
۳ باعث کاهش عالیم استرس می شود، پس یک لیوان 
آب به همراه تخم شربتی میل کنید. ضمنا یادتان باشد 
که مصرف کافئین پیش از تمرین می تواند خطر حمله 

قلبی را افزایش بدهد.

نجات یک شهروند کرمانی از دل آتش

انهدام باند سارقان قطعات کولر در کرمان

تنها زمانی که ورزش کردن ضرر دارد 

خبر
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روایت »کرمان امروز« از 40 سال آزادگی و خیرخواهی حاج سید محمود دعایی در مدیریت روزنامه اطالعات و راه اندازی مدرسه اخالق:

سمبلمدیریِتاخالقمحور

چهل سال پیش، مصادف با اردیبهشت ماه 1359 در حالی 
به  اطالعات  ی  روزنامه  در  زا  تنش  های  هیجان  هنوز  که 
عنوان یکی از بزرگترین و حساس ترین و پرمخاطب ترین 
رسانه ی مطبوعاتی کشور، به ثبات و آرامش بدل نشده بود، 
حضرت امام خمینی )ره( طی حکمی جناب حجت االسالم 
و المسلمین حاج آقا سید محمود دعایی را که مردم ایران با 
صدای گرم، دلنشین و پرصالبتش از رادیوی نهضت روحانیت 
آشنا بودند، به سمت مدیر و سرپرست موسسه ی اطالعات 

منصوب کردند.
ی  موسسه  به  قلم  صاحب  و  بزرگوار  سید  این  ورود  با 
ی  تحریریه  کادرهای  در  نفر  هزار  از  بیش  که  اطالعات 
روزنامه و مجله های: جوانان، اطالعات هفتگی، دنیای ورزش، 
اطالعات دختران و پسران، اطالعات بانوان و مشاغل اداری 
وفّنی شرکت ایران چاپ، مشغول به کار بودند و هزاران نفر 
خبرنگار و توزیع کننده و نماینده که در سراسر کشور با این 
موسسه همکاری داشتند، با احساسی از جنس امید و آرامش 
آشنا شدند و روزنامه ی اطالعات و دیگر نشریات وابسته به 
عنوان مطمئن ترین مراجع خبری، تحلیلی و علمی، جای 
همشهری  که  چرا  کردند.  باز  عام  و  خاص  دل  در  را  خود 
انقالبی وارسته، فروتن، منیع الطبع و رئوف ما کرمانی ها که 
سالهای جوانی را در محضر امام راحل به کسب علم و تجربه 
سپری کرده بود با ره توشه ای وزین و متین، مدیریت خود 
را بر این موسسه بزرگ مطبوعاتی و روزنامه ی اطالعات ـ به 

عنوان مطمئن ترین مرجع خبری ـ آغاز کرده بود.
وی که در آغوش مادری فرهیخته، متدیّن، بلندنظر و مهربان 
پرورش یافته بود از همان اوان کودکی، حمایت از مظلومان و 
در راه ماندگان را وجهه ی همت خویش ساخت. چنانکه یکی 
از هم مدرسه ای های جناب دعایی در مصاحبه ای با نگارنده 
ی این سطور گفت: »من دانش آموز کالس اول دبستان بودم 
و آقای دعایی چند کالس باالتر درس می خواند. یک روز بعد 
از بارش برف زمستانی که عبور از کوچه های خاکی کرمان 
در زیر برفی که لیز شده بود به سختی صورت می گرفت، من 
که خردسال و ناتوان بودم، تعادلم را از دست دادم و لباسهایم 
آغشته به گل های چسبناک کوچه و برف باقیمانده از روز 
پیش شد. از غم گل آلود شدن کفش و لباس نو و نیز سرمایی 
که امانم را بریده بود، زدم زیر گریه و به پهنای صورتم اشک 
می ریختم. از میان جمع کودکانی که شاهد این ماجرا بودند، 
تنها آقا سید محمود دعایی به یاریم شتافت و ضمن دلداری 
دادن و آموزش چگونگی عبور از کوچه ها در چنین روزهایی، 
از جوانی  تنها  ـ که  ایشان  رفتار  تا خانه همراهی کرد.  مرا 
بلندهمت یا عاقله مردی متدین انتظار می رفت ـ چنان اثر 
مانا و عمیقی در ذهن من گذاشت که به انگاره و معیار رفتاری 
من بدل شد. به عبارت واضح تر، ایشان در سنین کودکی به 
عنوان الگوی خیرخواهی و همت بلند در افق ذهن من ظهور 
کرد و زندگی آینده ی مرا به زیبایی شکل بخشید و کام جانم 

را تا همیشه عمرم شیرین کرد.« 
از  دعایی،  محمود  سید  آقا  حاج  جناب  مهربانی  و  رأفت 
صفاتی است که به لحاظ آموزه های موکد و مکرر والده ی 
بزرگوارشان، ذاتی وجود نازنین این روحانی عالیقدر شده بود.

مردی از جنس باران 
آقای حاج محمود متقی )دبیر آموزش و پرورش، پدر شهید 
اقوام و دوستان آقای دعایی( حدود 30 سال پیش به  از  و 
سیدمحمود  آقا  بلند  همت  و  »خیرخواهی  گفت:  اینجانب 
منحصر به انسان ها نبود و حتی حیوانات از مهربانی این سید 
جلیل القدر بهره می بردند. هنگامی که به روزگار جوانی در 
حوزه ی علمیه کرمان تلمذ می کرد، برای شام یک قرص 
نان و مقداری روغن خریده بود. در راه خانه، سگی گرسنه و 
ناتوان را دید که توله هایش سینه های خالی از شیرش را می 
مکیدند و او بی پناه و درمانده روی برف ها دراز کشیده بود 
و گویی آخرین نفس ها را می کشد. ایشان با مشاهده ی آن 
صحنه ی رقت برانگیز، تمامی روغن ها را روی نان می مالد و 
آن را قطعه قطعه به دهان سگ می گذارد تا از مرگ حتمی 
نجات یابد و خود به خانه می رود تا سر بی شام بر بالین نهد.«
با  که  مدعّیان سینه چاک حقوق حیوانات  آیا  راستی،  به 
این مملکت پهناور که  گرفتن فیلم سگی پیر و فرتوت در 
گاهی ممکن است مورد غفلت قرار گرفته باشد و پخش آن 
در رسانه های بیگانه، چوب حراج بر آبروی میهن خود می 
زنند، آیا حاضرند از شام خود صرف نظر کرده و سر بی شام 

بر بالین نهند!؟
و یا چون شیخ اجل، سعدی شیرازی که در بیابانی برهوت، 
سگ تشنه ای یافته بود که آخرین نفس ها را می کشید، 
بنا بر آموزه های اسالمی از کاله و دستار خویش گذشت تا 
جرعه ای آب به کام سگ تشنه بریزد و او را از مرگ حتمی 
نجات دهد )یکی در بیابان سگی تشنه یافت/ برون از رمق در 
حیاتش نیافت/ کله دلو کرد آن پسندیده کیش/ چو حبل اندر 
آن بست دستار خویش/ به خدمت میان بست و بازوگشاد/ 
سگ ناتوان را دمی آب داد/ خبر داد پیغمبر از حال مرد/ که 
داور گناهان او عفو کرد/ اال گر جفاکاری اندیشه کن/ وفا پیش 

گیر و کرم پیشه کن/ کسی با سگی نیکویی گم نکرد/ کجا 
گم شود خیر با نیکمرد/ کرم کن چنان کت برآید ز دست/ 

جهانبان در خیر برکس نبست(
حقیر برای رعایت ایجاز هفت بیت از این حکایت که در باب 
دوم بوستان سعدی آمده است، نقل کردم و لذا عالقمندان 
می توانند برای درک هنر و اندیشه ی واالی استاد سخن به 

اصل کتاب مراجعه فرمایند.
... و اما خداوند بخشنده و مهربان که از پندار و گفتار و کردار 
ما آگاهی دارد، از زیبایی احسان جناب حاج آقا سیدمحمود 
دعایی ـ که امروزه به عنوان یکی از فرهنگ سازان فرهنگ 
پرور، سبب فخر و نازش و مباهات اهالی دیار کریمان است ـ 
لذت برد و همان شب بخشندگی دلسوزانه و مخلصانه ی این 

الگوی جوانمردی و ایثار را پاسخ داد.
آقای متقی در ادامه ی سخنان خود یادآور شد: »... ساعتی 
نگذشته بود که یکی از مومنان شهر با کاسه ای آبگوشت امام 
نان ،کوبه ی در را به صدا درآورد و  حسینی و چند قرص 

لحظه ای بعد در تاریکی کوچه ناپدید شد.«
جناب آقاسیدمحمود، حدود 60 سال پیش آرمان خواه و 
عدالت طلب، سرشار از شور انقالبی به نهضت امام خمینی 
)ره( در قم پیوست. در پی حوادث 15 خرداد سال 1342 
با پذیرش تبعیدی خود خواسته، راهی نجف اشرف شد تا در 

مکتب امام تلمذ کند.
حوزه  در  تحصیل  پای  به  پا  کرمان  در  ایشان  که  آنجا  از 
علمیه، دوره ی دبیرستان را نیز به پایان رسانده بود، صاحب 
قلمی شده بود که از آبشخورهای دریای کران ناپیدای معارف 
اسالمی و گنجینه های فرهنگ و ادب فارسی تغذیه می کرد 
و لذا عالوه بر انجام ماموریت های محرمانه ای که حضرت 
یوغ  از  رهایی  و  مسلمانان  بیداری  برای  )ره(  خمینی  امام 
استعمارگران در منطقه ی خاورمیانه به او محول می کرد، 
برنامه ها و خبرهای رادیو نهضت روحانیت را با قلمی شیوا 
و حماسی می نوشت و خود با صدایی رسا و پرصالبت می 
خواند ولی ما که در آن سالها نوجوانی بیش نبودیم، از ترس 
ساواک، رادیو را در اتاقی دربسته و با ولوم پایین گوش می 
کردیم. حال اگر درچنین وضعیتی، تندبادی می وزید و چوبی 
یا سطلی  افتاد  می  زمین  به  انگور  درخت  داربست  روی  از 
روی حیاط به حرکت درمی آمد، از جا می پریدیم و به گمان 
هجوم ساواکی ها به خانه، رادیو را خاموش می کردیم و تا 
آنکه آن  از سایه خودمان هم می ترسیدیم. حال  چند روز 
چون  بزرگی  مردان  و  نبود  بیش  کودکانه  وهمی  ها،  ترس 
جناب آقاسیدمحمود دعایی و دیگر یاران امام )ره( با شجاعت 
و تحمل مرارت های بسیار، سخت در کار مبارزه ای تاریخ ساز 

بودند که تحوالت عظیمی در پی می آورد.
و  گنجد  نمی  اندک  مقال  این  در  ایشان  مبارزات  شرح 
عالقمندان می توانند به کتابها و نشریاتی که از سوی موسسه 
ی نشر آثار حضرت امام خمینی )ره( چاپ شده است، مراجعه 

فرمایند. 
به هر حال، هوشمندی، شجاعت، سخت کوشی و اخالص 
و زعامت  آقا دعایی تحت رهبری  بزرگی چون حاج  مردان 
آورد.  فراهم  را  انقالب  پیروزی  زمینه  فرزانه ی خمین،  پیر 
با پیروزی انقالب، نظر به سابقه ی مبارزاتی و شناخت آقای 
دعایی از اوضاع عراق ایشان به سمت نخستین سفیر ایران در 
عراق منصوب شدند ولی جنگ افروزان جهان خوار، به خیال 
شکست دادن انقالب جوان ایران و تحقق تداوم سلطه ی خود 
بر منابع و اموال مردم ایران، صدام را تحریک به آتش افروزی 
کردند که هزاران نفر از بهترین فرزندان این آب و خاک را به 
خاک و خون بکشد و میلیاردها دالر از زیرساخت های هر دو 

کشور را به ویرانه بدل سازد.
آقای  بعثی های عراق،  با  ایران  باال گرفتن آتش جنگ  با 
دعایی به تهران آمد و بنا بر حکم امام خمینی )ره( در کسوت 
یکی از سرداران قلم به اتفاق جمعی از یاران و همفکران خود، 
سکان کشتی طوفان زده ی موسسه ی اطالعات را به دست با 
کفایت خود گرفت و بدین سان یکی از باثبات ترین مدیریت 
های تاریخ انقالب اسالمی به نام این پهلوان مبارزه با نفس 

به ثبت رسید.
در غیاب رایانه و نرم افزارهای حروفچینی

از ماهواره و رایانه و فضای مجازی  در آن سالها که هنوز 

و تلفن همراه، خبری نبود، روزنامه ی وزین اطالعات تحت 
مدیریت استاد گرانمایه حاج آقا سیدمحمود دعایی به مرجعی 
مطمئن و قابل استناد بدل شده بود که طیف وسیعی از اهالی 
مطالعه و صاحبان اندیشه و خرد، اعم از دانشگاهیان، متفکران 
حوزه های علمیه، سیاست پیشگان، بازاری ها، هنرمندان و .... 
را جذب کرده بود و بسیاری از مشاهیر علم و ادب و صاحبان 
قلم بر خود می بالیدند که مقاله، داستان یا مصاحبه ی آنها 
در این روزنامه و نشریات وابسته به آن چاپ می شد. بنابراین 
می توان به جرأت ادعا کرد، روزنامه ی اطالعات طی 40 سال 
گذشته ـ که همزمان با دوره ی مدیریت آقای دعایی است ـ 
یکی از با کیفیت ترین و پرمحتواترین دوره های حیات 93 
ساله ی خود را پشت سر گذاشت. چرا که علّو طبع، نجابت، 
تقوا، ساده زیستی، مردم داری، تعادل و میانه روی، اخالص، 
انسانی در آقای  فروتنی، گشاده رویی و دیگر فضیلت های 
از  بسیاری  بدل کرد که  ای  کانون جاذبه  به  را  دعایی، وی 
نویسندگان، طنزپردازان، شاعران، مورخان و روزنامه نگاران 
از  یکی  تا  آمدند  گرد  وجودش  شمع  برگرد  ایران  بزرگ 
شکوفاترین اعصار روزنامه نگاری این کهن دیار اهورایی رقم 
بخورد و به دنبال آن، دنیا شاهد تحوالت فرهنگی شگرفی در 

میهن عزیزمان باشد.
دعایی،  آقای  مدیریت  ی  دوره  در  اطالعات  ی  روزنامه 
همسنگ یک دانشکده روزنامه نگاری، عرصه ی مطبوعاتی 
و  مستعد  جوانان  از  نفر  صدها  بخشید.  روشنایی  را  کشور 
عاشق روزنامه نگاری در تهران و شهرستانها به مکتب آقای 
دعایی روی آوردند و به آموزش حین عمل مشغول شدند. 
بسیاری از این جوانان پس از گذشت چندسال با سمت های 
از دامن روزنامه  ... نشریات مختلف  و  مدیرمسئول، سردبیر 
ی اطالعات سبز شدند، بالیدند و به شهرت و محبوبیت نیز 
دست یافتند که می توان از هفته نامه طنز گل آقا یاد کرد 
ثابت دو کلمه حرف حساب صفحه 3  که زادگاهش ستون 
روزنامه اطالعات به قلم روانشاد کیومرث صابری فومنی است. 
یا هفته نامه ی خانواده به مدیرمسئولی حسین فردوس که از 
دل هفته نامه ی اطالعات هفتگی بیرون آمد و صدها نشریه 
دیگر که پرداختن به همه ی آنها مثنوی 70 من کاغذ و از 

حوصله ی خوانندگان عزیز خارج است.
پاک دستی، امانت داری ،زی ساده و پیروی برخواسته های 
نفس در کنار دیگر فضیلت هایی که از جناب آقای دعایی 
برشمردیم وی را به صف اولیا اهلل پیوند زد و زمینه برای رشد 

سریع کّمی و کیفی موسسه اطالعات فراهم آمد.
پایان همکاری حروف سربی

لین  های  دستگاه  رسید.  پایان  به  سربی  همکاری حروف 
بخش  به  رایانه  ورود  با  و  شدند  سپرده  ها  موزه  به  تایپ 
حروفچینی و جایگزین شدن دستگاه های پیشرفته ی چاپ 
به همراه رشد چشمگیر فناوری های ارتباطی، فضای وسیع 
تری برای نصب دستگاه ها و استقرار نیروها الزم بود و لذا 
روزنامه اطالعات و شرکت ایران چاپ از خیابان خیام به بلوار 
میرداماد نقل مکان کرد و این مهم حاصل پایمردی و تالش 
مخلصانه ی مردستانی است که در 40 سال گذشته حتی 
لحظه ای نیاسود تا میراث 93 ساله مطبوعاتی کشور، قوی تر 

و شاداب تر به آیندگان برسد.
چاپ و صحافی آرشیو روزنامه اطالات از 93 سال پیش: 

یکی دیگر از محصوالت عمر پربرکت و زندگی زالل آقای 
دعایی، راه اندازی انتشارات اطالعات است که از دهه ی1360 
تاکنون صدها عنوان کتاب ارزشمند علمی، مذهبی و ادبی 
که فهرست آنها در سایت این انتشاراتی موجود است و برای 

پیشگیری از اطاله ی کالم از ذکر آنها خودداری می شود.
از آنجا که بخش عمده ی این کتاب ها حالت مرجع دارند، 
دیار  این  فرهنگ  ی  عرصه  پژوهشگران  از  بسیاری  تاکنون 
برای تالیف آثار خود از آنها بهره برده اند و بسیاری از نوقلمان 
کشور از حمایت های مشفقانه و فرهنگ پرورانه ی ایشان 
متمتع شده اند. چاپ و صحافی نخستین شماره های روزنامه 
ی اطالعات از 93 سال پیش تا انقالب اسالمی و بعد از آن، 
منبعی عظیم و مطمئن در اختیار پژوهشگران تاریخ قرارداد 

که در خور تحسین و قدرشناسی است.
بوسه بر دست سردار دلها:

آخرین اثر ارزشمند تاریخی این موسسه، ویژه نامه چهلمین 

که  است  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  سردار  شهادت  روز 
نامه  ویژه  این  منتشر شد.  و  در زمستان سال 1398 چاپ 
و  دوستان، خویشان  با همرزمان،  هایی  مصاحبه  که حاوی 
مقاله هایی درباره ی ویژگی های اخالقی و مبارزاتی سردار 
دلهاست، خاطراتی را ثبت کرده است که چه بسا اگر غفلت 
می شد، تاریخ ایران با تدوینی ناقص و مبهم به دست آیندگان 

می رسید.
المسلمین  و  االسالم  حجت  حضرت  با  نامه  ویژه  این  در 
حاج سید محمود دعایی، مدیرمسئول روزنامه اطالعات نیز 
به  چهارصفحه  در  آن  ماحصل  که  گرفته  صورت  گفتگویی 

چاپ رسیده است.
از  دعایی  جناب  سخنان  از  جمله  یک  گفتگو  این  در 
چنان صمیمیتی برخوردار است که خواننده را تکان داده و 
چشمهایش را در چشمخانه به اشک می نشاند. ایشان گفته 
است در مراسم مختلف هر زمانی که ایجاب می کرد، یواشکی 

دست سردار را می بوسیدم. )نقل به مضمون(
این سید جلیل القدر با آن جایگاه واال و عزتی که نزد خداوند 
با این رفتار خود ضمن آموزش وجوب قدرشناسی از  دارد، 
خدمتگزاران جامعه، می خواهد ژرفای جان فشانی های شهید 
ناموس  از جان و مال و  نازنین را برای حفاظت  حاج قاسم 
مردم برای مخاطبان باز نموده و عظمت خدمات 40 ساله ی 
وی را در افق ذهن جستجوگر نسل حاضر ترسیم کند و یادآور 
شود، امنیت منطقه چه نقش ارزشمندی در حفظ کیان ایران 
زمین و شکوفایی هر چه بیشتر دین مبین اسالم و مذهب 

تشیع در این بخش از کره ی خاکی دارد.
سرو سایه فکن 

چند سال پیش در مراسم نکوداشت این استاد فرزانه و مبارز 
خستگی ناپذیر که به پاس یک عمر خدمت مخلصانه و تالش 
مشفقانه، قلم زرین به ایشان اهدا گردید، ویژه نامه ای با عنوان 
»سرو سایه فکن« منتشر شد که حاوی مقاله های ارزشمند 
برجستگان فرهنگی کشور درباره ی این سرمایه گرانقدر ملی 
و میراث معنوی بشری است. در آن دفتر وزین و ماندگار، 
تشبیه جناب حاج آقا سیدمحمود دعایی به سرو سایه فکن بر 
دو صفت بارز ایشان، یعنی »آزادگی و خیرخواهی« به درستی 
تاکید شده است. این دو ویژگی که شاکله ی اخالقی و زیر 
ساخت سیره مبارک این استاد اخالق را تشکیل داده اند، طی 
چهل سال گذشته در صفحات روزنامه ی اطالعات و زندگی 

سراسر خیر و برکت ایشان به روشنی دیده می شود.
به عنوان مثال در هنگامه ی بحران ها و حوادث سیاسی 
که اغلب روزنامه ها تیترهای جنجالی و عوام پسند انتخاب 
می کنند، در صفحه اول روزنامه ی اطالعات، شاهد تیترهایی 
درباره ی گزارش جلسات بزرگداشت نخبگان سالخورده و یا 
خبرهای مربوط به حاصل تالش های فعاالن علمی، فرهنگی 
و هنری کشور هستیم. گزینش این قبیل تیترها و پردازش 
گزارش های فرهنگی، زمینه ی رشد فرهنگ عمومی را در 
راستای تحقق آرمانهای امام راحل و رهنمودهای رهبر معظم 
انقالب اسالمی فراهم می آورد و بدیهی است که اقتصاد و 
سیاست در بستر فرهنگی قوی و پویا رشد می کند و توسعه 
ی هماهنگ برای نیل به جامعه ی سالم و مقتدر محقق می 

شود.
از  دور  به  و  ادعایی  هرگونه  بی  دعایی  آقای  این وصف  با 
جنجال های رسانه ای، بیش از چهل سال است که با سخت 
کوشی و دقت نظر در نقش استراتژیست فرهنگی عمل کرده 
و از آنجا که ثبات این نقش مهم و حیاتی تضمین شده است، 
بر هزاران نفر از سرداران و سربازان فرهنگ و سیاست تاثیری 
شگرف بر جای نهاده است. به نحوی که بسیاری، نادیده به او 
عشق می ورزند و از سیره ی علی گونه اش تاثیر می پذیرند. 
و  مهربان  مادری  از  برخورداری  لحاظ  به  که  خیرخواهی 
شده  نهادینه  وجودش  در  کودکی  از  خیراندیش،  و  متدین 
است طی 40 سال گذشته سبب گره گشایی از کار فروبسته 
ی بسیاری از اهالی علم و فرهنگ شده و دعای خیر خانواده 

های آنها بدرقه ی راه این بزرگ مرد آزاده است.
روانشاد دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی استاد دانشگاه 
تهران و مورخ نامدار کرمانی در بسیاری از تالیفاتش بر این 
وجه شخصیت واالی جناب دعایی تاکید ورزیده و یادآور شده 

است.

اوایل انقالب برای بعضی از استادان گرفتاریهایی ایجاد شده 
بود و حقیر به انگیزه ی هموالیتی بودن برای آقای دعایی نامه 
ای در شرح ماجرا و توانایی های استاد مورد نظر می نوشتم. 
ایشان با سعه ی صدر تا رسیدن به نتیجه ی قطعی، موضوع 
را مورد پیگیری قرار می داد. اگر نامه هایی که من نوشته 
از  که  بود  تدوین شود، خودکتابی خواهد  و  آوری  ام جمع 
خیرخواهی و همت بلند آقای دعایی سخن ها خواهد داشت. 
به عالوه بخشی از تاریخ خواهد بود که مورخان و پژوهشگران 

آینده را به کار آید. )نقل به مضمون(
کرمان، خانه مادری 

از آنجا که کودکی و نوجوانی حاج آقا سیدمحمود دعایی در 
کرمان سپری شده و همواره برای دیدار خویشان و صله رحم 
به این شهر رفت و آمد داشته طبیعی است که به کرمان به 

عنوان خانه مادری، عالقه ی خاصی داشته باشد.
در سال 1368 که حقیر با سمت نماینده روزنامه اطالعات 
در استان کرمان، افتخار تلمذ در مکتب جناب دعایی را یافته 
بودم، آقای سید حسین مرعشی استاندار وقت کرمان، برای 
عنوان  با  پیشنهادی  زرخیز  استان  این  از  زدایی  محرومیت 
گالبزاده  محمدعلی  سید  آقای  و  مطرح  شناسی«  »کرمان 
مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری را مامور اجرای این طرح 
کرد. نخستین سمینار از سلسله سمینارهای کرمان شناسی 
که هر ساله در 24 مهرماه برگزار می شد با حضور جمعی از 
استادان برجسته ی کرمانی و نخبگانی که در سراسر کشور 
پراکنده بودند در ساختمان متروکه ی کارخانه ی ریسندگی 

خورشید که تا اواسط دهه 1340 دایر بود، برگزار گردید. 
استادان دانشگاه ها و بعضی میهمانان خارجی این سمینار 
مقاله هایی درباره ی تاریخ، باستان شناسی، معرفی شاعران 
و ادیبان فراموش شده و نیز استعدادهای بالقوه ی این دیار 
قرائت کردند. مهمترین و تاثیرگذارترین رویداد این سمینار، 
پیرامون خاطرات  آقای دعایی  سخنان صمیمانه و دلنشین 
کودکی و فداکاری های والده ی محترمشان در آن روزگار 

سخت بود.
نخستین سمینار  مقاالت  مجموعه  در  خاطرات  این  شرح 
آن  به  توانند  می  عالقمندان  و  شده  چاپ  شناسی  کرمان 

مراجعه فرمایند.
از  قبل  ویژه  به  شناسی  کرمان  مرکز  اندازی  راه  از  پیش 
پیروزی انقالب اسالمی، کرمان به رغم برخورداری از منابع 
عظیم معدنی و جاذبه های متنوع گردشگری، یکی از محروم 
ترین مناطق کشور بود. فرزانگان علمی و ادبی این خطه از 
میهن عزیزمان به همراه آثارشان در زیر الیه ای ضخیم از غبار 
زمان به فراموشی سپرده شده بودند. از جمله، کمتر کسی با 
غزلیات و مثنوی های پنجگانه ی خواجوی کرمانی که منبع 
الهام حافظ شیرازی به حساب می آیند آشنایی داشت. افضل 
الدین ابوحامد کرمانی ،مورخ، طبیب و ادیب نامدار قرن هفتم 
به رغم داشتن تالیفات ارزشمندی در طب و تاریخ، مهجور و 
گمنام بود، ادیب قاسمی کرمانی، شاعر و طنزپرداز اواخر دوره 
قاجاریه که در کتابی با عنوان »خارستان« بسیاری از واژه های 
گویش کرمانی را ثبت کرده است حتی در نزد فرهیختگان 
چهره ی آشنایی نبود و بسیاری دیگر از فرزانگان گذشته و 
معاصر که در سایه پژوهش های دانشگاهی و انتشارات مرکز 

کرمان شناسی به جامعه معرفی شدند. 
اتاق فکر این نهضت عظیم فرهنگی با عنوان شورای عالی 
مرکز کرمان شناسی هرساله در محل اداره ی مرکزی روزنامه 
اطالعات در تهران تشکیل می شود و بیش از 30 سال است 
که آقای دعایی همه داشته های خود را برای تحقق اهداف 
مرکز در راستای محرومیت زدایی از استان کرمان در طبق 
از  فارغ  ـ  را  خطه  این  استعدادهای  تمامی  و  نهاد  اخالص 
گرایش های جناحی و مذهبی ـ در مسیر پیشرفت کشور و 
انقالب اسالمی، صمیمانه یاری می کند. او نمونه ای از انسان 
طراز انقالب اسالمی است که در اندیشه و آرمانهای امام راحل 
و رهبر فرزانه انقالب تعریف شده است و به همین لحاظ طی 
70 - 60 سال گذشته الگوی رفتاری بسیاری از مدیران و 
و  افزون  روز  توفیق  است. حقیر سالمتی،  بوده  فرهیختگان 
طول عمر با عزت برای ایشان از درگاه خداوند متعال مسالت 
می نماید تا نسل های آینده نیز از وجود مبارکش فیض ببرند 

و سرشار از عشق و ایمان و اراده شوند.

به قلم 
یحیی فتح نجات 


