
شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد عملیات خرید 
و اجرای سقف کاذب از نوع تایل های خانواده pvc در ابعاد 
تقریبی 60 در 60 به همراه کلیه تجهیزات و ادوات جانبی را 
برای یکباب سالن بسته بندی و با ابعاد 23×66 در ارتفاع 3/2 
متری جهت مزرعه شماره 3 واقع در کیلومتر 3 منطقه بهرامجرد 
به  مناقصه  اسناد  در  مندرج  فنی  مشخصات  اساس  بر  نگار  به 

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
اسناد  دریافت  جهت  آید  می  عمل  به  دعوت  عالقمندان  از 
به  انتشار آگهی  از  روز کاری پس  بمدت حداکثر 4  مناقصه 
امور اداری شرکت واقع در خیابان امام خمینی ـ نبش کوچه 

27 مراجعه فرمایند.
تلفن تماس: 32225686 

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مناقصه 

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:
  مهم ترین موضوع در

 ایام دهه کرامت توجه به 
جریان سازی امامت است

نیم نگاهی به نقش های

 سیروس گرجستانی

 در سریال ها

ذهن کودکانتان را
 با این روش ها پرورش دهید! 

میرزاده عشقی
 شاعری که وطن را می سرود   

زندگی بشر در مریخ
 نه خیلی دور و نه خیلی نزدیک 

WWW.KERMANEMROOZ.COM

بترسیم 
از  زخــــم 
خـــــستگی 
بر چهره فرشتگان

هشت صفحه
هزار تومان هم  روزان

ساخت ۴۰۰ هزار واحد 

مسکونی طرح اقدام ملی 

مسکن با سرعت ادامه دارد

گزارش »کرمان امروز«
از  ابراز خستگی 
کادر بهداشت پرستاران و 

و درمان استان 
و بی توجهی مردم 
که  کرونا  درباره 
ممکن است 
به یک فاجعه انسانی 
منتهی شود؛ 
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حضور در مراسم عروسی و عزا، افزایش تردد و شلوغی ها با 
آمار رو به افزایش مبتالیان  به کرونا، این روزها کار را پیچیده تر 
ساخته و در واقع مشکالت جدیدی را در حوزه بهداشت و 
کنون پزشکان و پرستاران بسیار  درمان ایجاد کرده است. هم ا
خسته اند و این نکته را در پیام های تصویری خود بارها اعالم 
کرده اند. آنچه از صحبت های ایشان استنباط می شود، این 
کووید19  جدید  امواج  خصوص  در  نگرانی  هنوز  که  است 
کادر درمان چنانچه مردم پروتکل های  گفته  وجود دارد و به 
فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکنند باید منتظر تکانه های 
که ممکن است در آن زمان دیگر  کرونا ویروس باشیم  جدید 
کادر درمانی قادر به تحمل نباشد و شاهد یک فاجعه انسانی 

باشیم و....
متن کامل درصفحه هشتم

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

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

مردم کرمان

 25 سال است

 که واقعیت را 

در  »کرمان امروز«

 می خوانند
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اخبار استان

خبر
ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی 

طرح اقدام ملی مسکن 

با سرعت ادامه دارد 

به گفته معاون فنی و مهندسی سازمان ملی مسکن و زمین وزارت راه 
و شهرسازی طرح اقدام ملی مسکن به  عنوان یکی از برنامه های مهم این 
وزارتخانه در دستور کار قرار دارد و برنامه احداث ۴۰۰ هزار مسکن در سال 

جاری و سال آینده در کشور به اتمام می رسند.
محمدمهدی بلوردی  در سفر به سیرجان و بازدید از طرح های در حال 
احداث اقدام ملی مسکن اعالم کرد: اجرای این طرح عملکرد مناسبی در 

کشور داشته و به خوبی درخشیده است.
رتبه  نیاز  مورد  زمین  واگذاری  خصوص  در  کرمان  استان  اظهارکرد:  وی 
نخست کشور را به دست آورده و از ۴۰۰ هزار واحد احداثی در کشور ۱۵ 
هزار و ۵۰۰ واحد مربوط به این استان بوده و در مرحله ساخت قرار گرفته 

که سه هزار واحد در شهرستان سیرجان در مرحله ساخت و تکمیل است.
معاون فنی و مهندسی سازمان ملی مسکن و زمین وزارت راه و شهرسازی 
اقدام ملی مسکن خود در  اجرای طرح  بررسی روند  و  بازدید  به  اشاره  با 
نهایی را طی می کنند  اینک مراحل  این طرح  از  فازهایی  سیرجان گفت: 
که در آینده از طریق ویدئو کنفرانس توسط مقام ریاست جمهوری افتتاح 

خواهند شد.
وی ادامه داد: منابع مورد نیاز این فازها تامین شده و کسری بودجه الزم 
هم در اولویت قرار گرفت تا این واحدها به سرعت آماده بهره برداری شوند.
بلوردی افزود: استان کرمان عملیات اجرایی اقدام ملی مسکن را به عنوان 
نخستین استان در کشور آغاز کرد و در سال جاری هم نخستین پروژه این 
طرح در این استان افتتاح می شود و ساختار گردش کار به صورت جامع 

و الکترونیکی در حوزه زمین و مسکن این استان به خوبی اجرا شده است.
همچنین در این بازدید که مدیرکل مسکن و شهرسازی استان هم حضور 
داشت، زیرساخت های الزم احداث واحدهای مسکونی در طرح ملی مسکن 

مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در اسفند ماه سال ۹۷ اعالم کرده 
بود  که ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن 

مهر در کشور از مهم ترین برنامه های این سازمان است.
 علی نبیان  در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی استان های سراسر 
کشور افزوده بود که  برای احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای 
جدید، ۱۰۰ هزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد 
توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی هماهنگی های الزم انجام شده تا این 

هدف وزارت راه وشهرسازی محقق شود.

آسان شدن دریافت سوء پیشینه 

در استان کرمان
اندازی  راه  اهداف  از  یکی  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  رییس کل 
سوء  نداشتن  دریافت  شدن  آسان  قضایی،  الکترونی  خدمات  دفاتر 

پیشینه است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان 
همراه جمعی  به  کرمان  استان  دادگستری  رئیس کل  موحد  یداهلل    ،
قضایی  دفترخدمات  هفتمین  افتتاح  آیین  در  دادگستری  مسئوالن  از 
ارباب  تکریم  راستای  در  الکترونیکی  خدمات  دفتر   ۴۲ گفت:  کرمان، 
دستگاه  به  مراجعات  کاهش  وهمچنین  مردم  کار  در  وتسهیل  رجوع 

قضایی و استفاده هرچه بهتر از فناوری روز، راه اندازی شده اند.
او با اشاره به اینکه ۵ درگاه قضایی دیگر درحال راه اندازی است، افزود: 
تا پیش از این، تعداد دفاتر فعال در کرمان ۶ دفتر بوده  که امروز با این 

افتتاحیه به ۷ دفتر رسیده است .
رییس کل دادگستری با اشاره به اینکه یکی از کارهای مهم این دفاتر، 
ارائه گواهی سوء  برای  است، گفت:  پیشینه  نداشتن سوء  گواهی  ارائه 
پیشینه مثل سابق، دیگر احتیاج به پلیس آگاهی وناجا وانجام انگشت 

نگاری نیست.
او افزود: قوه قضاییه در مسیر تحول بنیادین، بنادارد که شفاف سازی 

را تحقق بخشد و بسیاری از امور را به بخش های خصوصی ، بسپارد.

برگزاری سومین کارگروه رفع

 موانع تولید استان کرمان
و  برگزار  کرمان  استان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  سومین 
مشکالت و موانع پیش روی ۳۷ واحد تولیدی و صنعتی بررسی و تصمیم 
گیری شد. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
کارگروه  سومین   ، استانداری  عمومی  روابط  اعالم  به  بنا   ، کرمان  از 
تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان در سال جاری به ریاست معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در محل سالن شهید مرتضوی 
استانداری کرمان برگزار شد. در این نشست که مدیران و نماینده های 
واحد های متقاضی حضور داشتند، درخواست ها و موانع پیش روی ۳۷ 
واحد در بخش های کشاورزی، تولیدی، صنعتی و معدنی مورد بررسی 

قرار گرفت.
مایع،  گاز  سوخت  سهمیه  برای  سرچشمه  مس  مجتمع  درخواست 
گرفتن  نظر  در  بدون  بانکی  خدمات  برای  ماهان  هواپیمایی  شرکت 
چک های برگشتی و بدهی های جاری و شرکت ذغال سنگ کرمان برای 
جرایم  نشدن  به حال  تبدیل  درخواست  و  مالیاتی  بدهی های  استمهال 

تامین اجتماعی این شرکت بررسی و تصمیم گیری شد.
از دیگر موارد بررسی در این جلسه مشکالت کارخانه آلومینیوم هزار، 
گروه صنایع سیمان، واحد تولیدی کنسروجات پریچه سیرجان، کارخانه 

فرش الماس کویر و شرکت های وابسته به شرکت جهاد نصر بود.

رییس ستاد کرونا شهرستان رفسنجان با اشاره به آخرین وضعیت کرونا 
در این شهرستان، از احتمال بازگشت برخی محدودیت های کرونایی به 

شهرستان رفسنجان خبر داد.
»مجید فصیحی هرندی« در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر 
در وضعیت هشدار قرار داریم، اظهار کرد: از سوم اسفند تا ۱۲ تیرماه حدود 

۷۵۰ نفر به ویروس کرونا در رفسنجان و انار مبتال شده اند.
وی بیان کرد: در حال حاضر ۲۱ نفر در بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع( 
رفسنجان بستری هستند، از این تعداد ۳ نفر در بخش مراقبت های ویژه 
بستری هستند ضمن آنکه متاسفانه تاکنون ۱۷ نفر بر اثر بیماری کرونا در 

رفسنجان و انار جان خود را از دست دادند.

فرماندار رفسنجان با بیان اینکه احتمال بازگشت برخی از محدودیت ها 
به شهرستان وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به محدودیت هایی که در 
جنوب استان اعمال شده است، احتماال از هفته آینده این محدودیت ها در 

شهرستان رفسنجان نیز اجرا خواهد شد.
از ) ۱۷  تاالر پذیرایی می خواهیم  از مدیران  ادامه داد:  فصیحی هرندی 

تیرماه( برای برگزاری مراسم به کسی زمان موعد مراسم ندهند.  
را  اجتماعی  گذاری  فاصله  خواهشمندیم،  شهرستان  فهیم  مردم  از  لذا 
رعایت نموده و در تجمعات ) مراسم عروسی، ختم، دورهمی ها، میهمانی 

ها( شرکت نکنند. 
فصیحی هرندی یادآور شد: از مردم رفسنجان می خواهیم حتی المقدور 

در خانه های خود بمانند، برای خرید مایحتاج زندگی حداقل یک نفر از 
منزل خارج شود. 

تختخوابی   ۵۰ بحران  سالن  کرد:  عنوان  همچنین  رفسنجان  فرماندار 
شهدای صنعت مس آماده شده و هم اکنون بیماران کرونایی که نیاز به 

بستری دارند. در آنجا بستری هستند.
فصیحی هرندی با اشاره به اینکه هفته گذشته به کلیه ادارات، بانک ها و 
اصناف ابالغ کردیم، ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی حتما از ماسک 
استفاده کنند، تصریح کرد: از کسبه، بازاریان و اصناف محترم خواهشندیم، 
مراجعین  از  کنند،  رعایت می  را  بهداشتی  اینکه خودشان مسائل  ضمن 

بخواهند حتما از ماسک استفاده کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: مهم ترین 
موضوع در ایام دهه کرامت توجه به جریان سازی امامت است.

علیدادی سلیمانی  االسالم حسن  به گزارش خبرنگار مهر، حجت 

استان کرمان ضمن  بزرگداشت دهه کرامت  در شورای هماهنگی 
الرضا  ایام والدت پر خیر و برکت حضرت علی ابن موسی  تبریک 
)ع( و حضرت معصومه )س(، افزود: این دهه شباهت جدی با دهه 
امام  به عنوان  امام حسین )ع(  محرم دارد چرا که در دهه محرم 
جامعه و حضرت زینب )ص( به عنوان یک زن فداکار در دفاع از 
اسالم نقش خود را به بهترین شکل ممکن ایفا کردند و امام رضا 
)ع( نیز نقش جریان ساز و کم نظیری داشتند که در کنار وی خواهر 
گرامی ایشان رسالت خود را به خوبی انجام دادند لذا این جریانات 
نشان دهنده این است که زن و مرد در کنار هم در تحوالت مختلف 

جامعه نقش خاص و مهمی دارد.
وی با بیان این مطلب که به صورت مستمر و به خصوص در این ایام 
مبارک باید به نیازمندان و نشاط اجتماعی توجه جدی شود، افزود: 
مهم ترین موضوع در ایام دهه کرامت توجه به جریان سازی امامت 
بینیم که حرکت حضرت معصومه )س( به طرف  است لذا ما می 
این جریان  و در راس همه  است  بوده  از همین جنس  نیز  طوس 

سازی ها حرکت احمدابن موسی از مدینه به طوس بوده است.

امام جمعه کرمان افزود: در دهه کرامت با همه محدودیت هایی 
که به دلیل شیوع ویروس کرونا داشت، بحث جریان فرهنگ ساز و 
جریان سازی امامت در برنامه های استانی دیده شد لذا اصل جریان 

سازی تعطیل نشده و در حال انجام است.
)ص(  اطهار  ائمه  کرد:  اظهار  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
همگی نور واحد هستند و متناسب با شرایط خود نسبت به مسائل 
واکنش نشان می دهند و اگر هر کدام در زمان یکدیگر بودند همان 

فعل واحد را انجام می دادند.
وی با اشاره به اینکه امروز که به نام خادم واقعی امام رضا )ع( یعنی 
شهید سلیمانی نام گذاری شده است، تصریح کرد: این شخصیت 
بزرگ الهی هر روز که احساس نیاز به حضرات معصومین )س( می 
کردند، خود را به حرم ها می رساند تا با کسب انرژی بیشتر بتواند 
ماموریت خود را بهتر انجام دهد لذا در برخی از جلسات خصوصی 
از خدا می  را  دقیقا چیزی  آمد  می  میان  به  از شهادت  بحث  که 

خواست که اتفاق افتاد و این ویژگی مردان بزرگ الهی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان بیان کرد: ۶۵۰ پایگاه اوقات 
فراغت در سطح استان ایجاد شده که به صورت مجازی و در سامانه شاد 
ارائه  آموزان  دانش  برای  را   ... و  ورزشی  پرورشی،  فرهنگی،  برنامه های 

می دهند.
استان  پرورش  و  آموزش  در چهارمین شورای  اسکندری نسب«  »احمد 
کرمان در سال ۹۹ با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: در ۹۷ 
مدرسه ویژه استثنایی و  ۲۲ مرکز مشکالت ویژه یادگیری، ۴ هزار و ۶۸۰ 
دانش آموز در حال آموزش هستند که ۶۵۰ نفر آنها به صورت تلفیقی 

فراگیر در کنار دانش آموزان عادی در حال تحصیل می باشند.
وی بیان کرد: در آموزش و پروش استان کرمان بین دانش آموزان ویژه 
که نیاز به توجه بیشتری دارند با دانش آموزان عادی تفاوتی وجود ندارد 
گرفته  اقداماتی صورت  آموزان  دانش  این  مهارت آموزی  راستای  در   و 

به طوری  که در برخی از بخش ها در سطح استانی و کشوری دانش آموزان 
ویژه استان کرمان به خوبی درخشیدند.

سازمان  رییس  کرد:  عنوان  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
مدرسه   ۵ که  دادند  مساعد  قول  کشور  استثنایی  پرورش  و  آموزش 
بزرگ ویژه دانش آموزان استثنایی در سطح استان کرمان ساخته شود 
و همچنین ساخت مدرسه ویژه دانش آموزان اوتیسم نیز در دستور کار 
این مدرسه در کرمان  از خیرین مدرسه ساز  با کمک یکی  بود  خواهد 

احداث خواهد شد.
وی با بیان اینکه باید قبل از مهرماه کلنگ احداث مسکن فرهنگیان به 
زمین زده شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه ساختمان فعلی دانشگاه 
دانشگاه  این  دانشجویان  پذیرشی  ظرفیت  جوابگوی  کرمان  فرهنگیان 
نیست لذا مقرر بود که ۶۰ هکتار از اراضی هنرستان رضوان به دانشگاه 

فرهنگیان واگذار شود که در جلسه شورای مسکن مطرح و مشکل تامین 
آب آن نیز حل شد

بدون  درس  هیچ کالس  امسال  داده ایم  قول  کرد:  بیان  اسکندری نسب 
معلم نداشته باشیم همچنین با توجه به شیوع کرونا امسال از ۱۵ شهریور 

مدارس سراسر کشور بازگشایی خواهند شد.
وی با اشاره به تعهد سازمان نوسازی مدارس استان مبنی بر ساخت یک 
هزار کالس درس تا پایان سال جاری در استان کرمان و تحویل آنها به 
آموزش و پروش، عنوان کرد: ۴۰۰ کالس درس تا اول مهر آماده و در 

اختیار آموزش و پرورش استان کرمان قرار خواهد گرفت.
اوقات  پایگاه   ۶۵۰ کرد:  بیان  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
سامانه  در  و  مجازی  صورت  به  که  شده  ایجاد  استان  در سطح  فراغت 
شاد برنامه های فرهنگی، پرورشی، ورزشی و ...  برای دانش آموزان دارد.

رییس دانشکده علوم پزشکی سیرجان گفت: هر دو بیمارستان شهر 
سیرجان دارای ظرفیت تقریبا تکمیل تخت های ویژه بیماران کرونایی 

هستند.
در  کرونا  ویروس  شیوع  وضعیت  درباره  محمدی«  »غالمعباس  دکتر 
شهرستان سیرجان گفت: در روزهای اخیر افزایش شدید تعداد مراجعه 
کنندگان به بیمارستان های شهر سیرجان را داشتیم به طوری که هم 
بیماران کرونایی در حال  به  یافته  اختصاص  تقریبا تخت های  اکنون 
از این مراجعه کننده داشته باشیم به  تکمیل شدن است و اگر بیش 

تعطیل  را  بیمارستان های شهر  از  یکی  ناچار مجبور خواهیم شد که 
کرده و آن را به بیماران کرونایی اختصاص دهیم که امیدواریم به این 

مرحله نرسیم.
وی با تاکید بر رعایت مسائل بهداشتی برای جلوگیری از بیماری کرونا 
گفت: افزایش شمار مبتالیان به بیماری کرونا موجب شد تا بیش از ۶۰ 
تکمیل  و شهید غرضی سیرجان  )ع(  امام رضا  بیمارستان های  تخت 

شوند و با بحران پذیرش بیماران جدید روبه رو شویم.
باید  مردم  اینکه  بر  تاکید  با  سیرجان  پزشکی  علوم  دانشکده  رییس 

همچنان دستورات بهداشتی را رعایت کنند افزود: از مردم می خواهیم 
از برگزاری مجالس جدا خودداری کرده زیرا آمار نشان داده است که 
عمده افزایش اخیر در شیوع کرونا به دلیل برگزاری مجالس عروسی و 
ترحیم بوده و این اجتماعات باعث می شود این ویروس انتقال پیدا کند.
محمدی افزود: هم اکنون با بازگشایی بسیاری از مراکز و عدم رعایت 
صورت  به  عزا  یا  مراسم جشن  برگزاری  و  بهداشتی  دستورالعمل های 
جمعی موجب شده تا شاهد برگشت این ویروس فرصت طلب با شدت 

بیشتری درشهرستان باشیم.

فرماندار رفسنجان خبر داد:

احتمال بازگشت برخی محدودیت های کرونایی به شهرستان رفسنجان

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:
  مهم ترین موضوع در ایام دهه کرامت توجه به جریان سازی امامت است

مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:
بازگشایی مدارس از ۱۵ شهریورماه

رییس دانشکده علوم پزشکی سیرجان هشدار داد:
تکمیل تخت  های بیمارستانی کرونایی ها در سیرجان

شماره ثبت 6981 و شناسه ملی 10630131611
ساختمان  راه،  شرکت  محترم  سهامداران  کلیه  اطالع  به  وسیله  بدین 
و سدسازی آسمانه )سهامی خاص( می رساند: مجمع عمومی عادی 
سالیانه سال مالی منتهی به 98/12/29 شرکت راس ساعت 8 صبح روز 
هتل  روبروی  اسالمی  بلوار جمهوری  کرمان  در  پنجشنبه 99/04/26 

پارس ساختمان یاقوت طبقه هشتم برگزار می گردد.
دستور جلسه: 

1ـ استماع گزارش هیات مدیره 
2ـ تصویب ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 98/12/29 
3ـ انتخاب عضو جدید هیات مدیره به جای عضو مستعفی 

4ـ سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی  می باشد.
یا  و  فوق شخصا  تاریخ  در  تقاضا می شود که  از سهامداران گرامی 
در جلسه  کافی  اختیارات  دارای  معتبر  نامه  با وکالت  نماینده  معرفی 

حاضر شوند.
رامین سهرابی نیا 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 

شماره ثبت 6981 و شناسه ملی 10630131611
بدین وسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت راه، ساختمان و 
سدسازی آسمانه )سهامی خاص( می رساند: مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت راس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 99/04/26 در کرمان بلوار 
هشتم  طبقه  یاقوت  ساختمان  پارس  هتل  روبروی  اسالمی  جمهوری 

برگزار می گردد.
دستور جلسه: 

1ـ افزایش سرمایه شرکت 
2ـ تغییر آدرس شرکت 

3ـ تغییر اساس نامه و عنداللزوم افزایش تعداد اعضا هیات مدیره 
4ـ سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشند.

یا  و  فوق شخصا  تاریخ  در  تقاضا می شود که  از سهامداران گرامی 
در جلسه  کافی  اختیارات  دارای  معتبر  نامه  با وکالت  نماینده  معرفی 

حاضر شوند.
رامین سهرابی نیا 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 

شرکت نوین سازه هزار )سهامی خاص( به شماره ثبت 4191 
و شناسه ملی 10630116125

بدین وسیله به اطالع سهامداران محترم شرکت نوین سازه هزار )سهامی خاص( می رساند 
مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت راس ساعت 10 صبح 
روز 1399/04/31 در محل دفتر مرکزی شرکتـ  کرمانـ  بلوار جمهوریـ  چهارراه امیرکبیر 

روبروی دانشکده فنیـ  کدپستی 7618836674 برگزار می گردد.
دستور جلسه:  1ـ استماع گزارش هیات مدیره و حسابرسی مستقل و بازرس قانونی شرکت 

2ـ تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 1398/12/29
3ـ اخذ تصمیم در مورد تخصیص و تقسیم سود سهام 

4ـ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی بعد 
5ـ انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت 

هیات مدیره 6ـ سایر موارد که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 
شرکت راه، ساختمان و سدسازی آسمانه

 )سهامی خاص(

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 
شرکت راه، ساختمان و سدسازی آسمانه

 )سهامی خاص(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
سالیانه صاحبان سهام 

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9900092
ملی  شماره  به  صادق،  فرزند  رئیسی،  زاده  بیک  رضا  آقای  به  وسیله  بدین 
برابر  که  فوق  کالسه  پرونده  بدهکار   1365/01/21 متولد   ،2993831364
مهریه  بابت  که  می گردد  ابالغ  نگردیده  میسر  ایشان  به  واقعی  ابالغ  ابالغ،  مامور  گزارش 
به همسر خود مبلغ 32/450/000/000 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه 
فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی 
بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط 
یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات 

علیه شما تعقیب خواهد شد.449 م/الف
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
زهرا سرمست 

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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با ترس و ترساندن 
جهان زیبا 
نمی شود 

آنچه انسان را به حرکت و تصرف در جهان بیرون 
به  نیاز  و  بودن  ارزشمند  و  امنیت  به  نیاز  واداشته 
از  بشر  های  فعالیت  است.  شدن  داشته  دوست 
دیرباز به سمتی رفته که با چیرگی بر جهان اطراف 
ارزش بیشتری کسب کرده و امنیت خود را بیش 
از پیش تامین می کند. این نیاز منشأ پیدایش تمام 
پدیده ها از جمله پوشاک، کشاورزی و اجتماعات 
های  آفرینش  به  فراسوها  در  و  است  بوده  بشری 
عجیب تری منجر شده است. چیره شدن بر جهان 
در  درونی  نیازهای  این  به  پوشش  برای  بیرون 
اما  کشید.  خواهد  عصیان  و  خونریزی  به  نهایت 
اگر تکیه بر درون داشته باشیم بدون خونریزی بر 
جهان مسلط می شویم و به جای بمب و گلوله از 
ها  قلب  بتوانیم  تا  بریم  می  بهره  عاطفه  و  محبت 
را تصرف کنیم. بشر همواره در تالش بوده که با 
کشف رازها جهان را در اختیار داشته باشد اما بهتر 
نیاز مردم قفل های  با آگاهی از قلب و  است که 
تا  پیدا کند  بسته ی روح را گشوده و راه دلها را 
ارزش و امنیت و دوست داشته شدن را در کمترین 
زمان برای خویش مهیا سازد. از آنجا که نیازهای 
سطحی بشر امروز برآورده شده و اینک به دنبال 
برای  وقتی  خود  به  باید  است  جهان  بر  سلطنت 
مهربانی و مهرورزیدن بدهد تا بتواند قدرت را در 
رگ های زندگی احساس کرده و قبل از او جهان 
به برطرف کردن نیازهایش بپردازد. زیرا که جهان 
مجموعه ای از پژواک هاست کاش آنقدر وقت 
با درونیات سرمایه گذاری کنیم  باشیم که  داشته 

وگرنه با ترس و ترساندن جهان زیبا نمی شود.
با ترس و ترساندن جهان زیبا نمی شد 
این خانه در اعماق شب فردا نمی شد 

جنگ است در دستان دنیا تا بمیرم 
راهی که با آن رودها دریا نمی شد

به قلم 
مهناز سعید 

ذهن کودکانتان را با این روش ها پرورش دهید! 
سرویس اجتماعی کرمان امروز

را  نگرانی هایی  قطعا  باشید،  مادر شده  یا  پدر  اگر 
در زمینه ی رشد و پرورش ذهن کودکانتان تجربه 
راه ساده می توانید  با چند  بدانید  باید  اما  کرده اید. 

به راحتی ذهن کودکان دلبندتان را پرورش دهید.
تشخیص و تأمین نیاز های روحی و حسی کودکان 
تشنگی،  مانند  فیزیکی  و  مادی  نیاز های  برخالف 
چندان  کار  و...  لباس  و  پوشش  نوع  گرسنگی، 
از ما فراموش  ساده ای نیست و ممکن است خیلی 
باید غذای مقوی  کنیم که کودکمان همان قدر که 
و سالم بخورد تا خوب رشد کند، باید مغز و فکرش 
فکر  خوب  بتواند  تا  یابد  پیدا  پرورش  به خوبی  نیز 
کند، رفتار های اجتماعی اش به درستی شکل بگیرد 
را  زندگی  نیاز  مورد  مهارت های  و  توانمندی ها  و 
مجموع  در  و  فرابگیرد  و  دیده  آموزش  به درستی 

انسان خوبی باشد.
و  خوراک  و  خورد  نگران  که  همان قدر  بنابراین 
در  با  هستید،  کودکتان  اسباب بازی های  و  لباس 
نظر گرفتن برخی نکات ساده می توانید فعالیت های 
بهتری  شکل  به  نیز  را  کودکتان  ذهنی  و  مغزی 
حفظ  برای  فعالیت   ۱۰ ادامه  در  دهید.  پرورش 

سالمت ذهنی کودکان را بررسی می کنیم.
زمانبروزنگرانیها

کردن  صحبت  برای  را  مشخصی  زمان  روزانه 
اضطراب هایش  و  نگرانی ها  مورد  در  فرزندتان  با 
انتخاب ساعت و طول زمان  برای  اختصاص دهید. 
طول  در  شوید.  جویا  را  فرزندتان  نظر  مکالمه  این 
دالیل  یا  نگرانی ها  می تواند  کودکتان  زمان  این 

با  اضطرابش را یادداشت کند و بعد در مورد آن ها 
یکدیگر صحبت کنید و در صورت امکان راهکار هایی 

را برای برطرف شدن نگرانی هایش به کار برید.
درلحظهبودن

کند.  زندگی  لحظه  در  که  بیاموزید  کودکتان  به 
تمرین های  انجام  با  لحظه  در  ذهن  حاضربودن 
ساده ای قابل دستیابی است. برای مثال زمانی را به 
قدم زدن با کودکتان اختصاص دهید و سعی کنید 
تا ذهنش  بگیرید  به کار  را  همه حواس پنجگانه اش 

در لحظه حضور داشته باشد.
چالشهایفکری

حواس  اضافه،  فکر  هر  که  بخواهید  کودکتان  از 
کند.  یادداشت  دارد،  که  را  بی فایده ای  و  پرت کن 

از  کنید.  ایجاد  برایش  افکار  این  با  چالشی  سپس 
او بخواهید به این افکار بی پایه و اساس فکر کند و 

آن ها را به سمت افکار واقع بینانه سوق دهد.
برنامهریزیبرایفعالیتها

برنامه ریزی  برای  دفتری  کودکتان  با  همراه 
فعالیت های روزمره اش درست کنید. از او بخواهید 
مورد  فعالیت های  و  تفریحات  کارها،  انجام  برای 
عالقه اش برنامه ریزی و خود را ملزم به رعایت این 

برنامه کند.
بیاناحساس

که  دهید  اختصاص  این  به  هفته  در  را  زمانی 
صحبت  شما  با  افکارش  و  احساسات  از  کودکتان 
کند. سعی کنید این مکالمه دو طرفه باشد تا از شما 

بروز احساس و افکارش را بیاموزد.
آزمونافکار

بازی های ساده ای را طراحی کنید تا با کمک آن ها 
کودکتان بتواند افکار مختلف را بیازماید و به کمک 
این بازی درک کند چه افکاری درست و چه افکاری 

خیالی است.
 احساسحالخوب

تالش کنید به فرزندتان بیاموزید مراقب سالمتی 
و احوالش باشد. با هم غذا های سالم بپزید، نرمش 
روزانه یا ورزشی تخصصی انجام دهید و حتما مراقب 

باشید که خواب کافی داشته باشد.
تصویرسازی

با کودکتان تمرین کنید تا خود را در آینده ذهنی 
که  ایده آلی  آینده ای  کند.  تصور  انتظارش  مورد 

دوست دارد به آن دست پیدا کند.
سهکارخوب

پیدا  برای  را  زمانی  فرزندتان  با  از خوابیدن  پیش 
کردن سه کار خوبی که انجام یا دستاوردی که در 
کمک  موضوع  این  دهید.  اختصاص  داشته  روز  آن 
دستاورد های  تا  کند  تالش  روز  هر  که  می کند 
بیشتری برای پایان روزش داشته باشد و زمانش را 

به بطالت نگذراند.
بازیهایفکری

سعی کنید در انتخاب اسباب بازی ها و وسایل بازی 
کودکتان با وسواس بیشتری عمل کنید و حتما در 
انجام  برای  جایی  عالقه اش  مورد  بازی های  میان 
باز  او  سن  با  متناسب  فکری  پرچالش  بازی های 
کنید. با مشارکت در این بازی ها انگیزه بیشتری به 
فرزندتان برای انجام فعالیت های ذهنی خواهید داد.

استعدادیابی راه حل رهایی نوجوانان از باتالق جرایم 
سرویس اجتماعی کرمان امروز

 

و  ترس  نگرانی،  گاهی  اینکه  بیان  با  روانشناس  یک 
شکستن قبح جرم نتیجه عکس می دهد و بستر را برای 
گفت:  می کند،  فراهم  دیگر  جرائم  به  نوجوان  آوردن  رو 
اهمیت دارد که پلیس های روانشناسان کودک و نوجوان 
و  اجتماعی  فردی،  جایگاه  با  متناسب  که  بگیریم  بکار 

خانوادگی نوجوان با او برخورد کنند.
بررسی  به  ایسنا،  با  گفت وگو  در  قاسمزاد  ناصر   دکتر 
سازی  زمینه  لزوم  و  جرم  به  نوجوانان  گرایش  چرایی 
اظهار  و  پرداخت  مجرم  نوجوانان  استعداد  کشف  برای 
سالم  ویژگی های  و  سالم  رشد  محل  خانواده  بافت  کرد: 

شخصیتی فرزندان است.
و  دارند  ناهنجار  رفتار  که  خانواده هایی  گفت:  وی 
هویتی  و  عاطفی  نیازهای  به  توجه  که  خانواده هایی 
و  مشکالت  شاهد  معمول  طور  به  نمی کنند  فرزندان 
امری  این  البته  بود،  خواهند  فرزندان  رفتار  ناهنجاری  

قطعی نیست اما به طور معمول شاهد آن خواهیم بود.
که  است  دوره ای  نوجوانی  کرد:  اظهار  روانشناس  این 
که  به طوری  در همه جوانب هستیم؛  افراد  رشد  شاهد 
نوجوان  اگر  یاد می شود.  بحران  دوره  نام  با  دوره  این  از 
در خانواده ای با شرایط عادی جامعه رشد کند در دوران 
نوجوانی استرس و بحران هایی را متحمل خواهد شد. این 
پاشیده  از هم  و  ناسازگار  استرس ها در خانواده هایی که 
نیازهای کودکان توجه نمی شود و سیستم  به  هستند و 
یکپارچه تربیتی در آن وجود ندارد چندین برابر خواهد 

بود و افراد را مستعد انجام جرائم خواهد کرد.
روان  و  بهداشت  سالمت،  حمایت  جمعیت  مدیرعامل 
گروه های  در  نوجوانان  گرفتن  قرار  اینکه  بیان  با  جامعه 
این  اینکه  اما  گفت:   است،  طبیعی  امری  خود  سن  هم 
گروه های دوستی را چه افرادی تشکیل می دهند و عالیق 
و سلیقه نوجوان به سمت کدام گروه میل پیدا می کند، 

می تواند نوجوان را به سمت جرائم سوق دهد.
دسته  چند  به  نوجوانان  جرائم  اینکه  خصوص  در  وی 
بسیار  اجتماعی  آسیب های  گفت:  می شود،  تقسیم 
وسیع است؛ اما در سال های اخیر کیف قاپی، رو آوردن 
که  گروه هایی  به  آوردن  رو  و  صنعتی  مواد  مصرف  به 
رفتارهای خطرناکی را تجربه می کنند بیشتر شاهد بودیم 
از آن می تواند نیازهای مالی، رفتن به  که علت بخشی 
به هیجانات کاذب درونی  دادن  پاسخ  و  سوی هیجانات 
باشد. بخشی از آن هم می تواند بر اثر تاثیر گرفتن از یک 

گروه باشد.
قاسمزاد درباره اینکه سکونت در مناطق مختلف شهری 
به  نوجوانان ساکن در آن منطقه  بر گرایش  تاثیری  چه 
انجام جرائم دارد گفت: طبیعتا هر جا که فقر وجود داشته 
باشد امکان ابتالی افراد به جرم بیشتر می شود. البته باید 
بر این موضوع تاکید کرد که فقر الزمه انجام جرم نیست 

و فقر مالی در کنار فقر فرهنگی است که می تواند موجب 
گرایش ساکنان برخی مناطق به جرم شود.

وی با اشاره به اینکه مدارس قسمتی از فرهنگ نوجوانان 
را شکل و پرورش می دهد، تصریح کرد: متاسفانه ما در 
ساختاری  مشکالت  شاهد  پرورش  و  آموزش  بخش 
هستیم،  به عنوان مثال اکثر افرادی که در مدارس حاشیه 
نشین شاغل هستند، ساکن مناطق مرکزی تهران هستند 
که این امر باعث ایجاد یک نارضایتی شغلی می شود. رفت 
و آمدهای طوالنی مدت، نداشتن آگاهی نسبت به فرهنگ 
می تواند  مرور  به  نشین  حاشیه  مناطق  از  برخی  بومی 
کاستی هایی را از جمله در اجرای وظایف فرد ایجاد کند.

این روانشناس ادامه داد: در ساختار آموزش و پرورش 
مشاوران تعریف شده هستند که متاسفانه تعداد مشاوران 
در مدارس تعادلی با تعداد دانش آموزان ندارد و خود این 
اول  دوره  نوجوانی که  دوره  در  به خصوص  امر می تواند 
متوسطه یاد می شود بسیار تاثیر گذار باشد و از رو آوردن 
بسیار  و...  جرم  ارتکاب  یا  ناسالم  گروه های  به  نوجوانان 

پیشگیری می کند.
حتی  که  می شود  احساس  اینکه  بیان  با  قاسمزاد 
روانشناسان نیز باید به فرهنگ مناطق حاشیه نشین آشنا 
باشند و به عبارتی باید در ساختار تشکیالتی آموزش و 
پرورش هم در انتخاب کادر اداری و آموزشی این مناطق 
و هم در تخصیص به اندازه مشاور و روانشناسان در سطح 

تهران از جمله مناطق حاشیه نشین، بازنگری شود.
روان  و  بهداشت  عامل جمعیت حمایت سالمت،  مدیر 
نوجوانان  توسط  جرم  ارتکاب  کاهش سن  درباره  جامعه 
گفت: در سال های اخیر این سن کاهش یافته است، شاید 
اما  بود  انجام جرم حدود ۱۷، ۱۸ سال  در گذشته سن 
حاال از حدود ۱۳ سال به بعد اتفاق می افتد. البته فیزیک 
نوجوانان نیز در این امر موثر است و معموال بلوغ که اتفاق 
می افتد مقداری در این موضوع تاثیر گذار می شود که در 

دهه های اخیر شاهد بلوغ های زودرس بوده ایم.

رفتاری  نبایدهای  و  بایدها  در خصوص  روانشناس  این 
در خصوص رفتار با نوجوانان مجرم گفت: از آن جایی که 
سن زیر ۱۸ سال را کودکی و نوجوانی تعریف می کنیم، 
طبیعتا باید سلسله و قوانین و مراتب در خصوص برخورد 
با نوجوانان مجرم، با ویژگی های این گروه سنی متناسب 
باشد. در این خصوص بخشی از قوانین ما درست است، 
تربیتی  کانون های  در  مجرم  نوجوانان  مثال  عنوان  به 

متناسب و با هم سن و ساالن خود نگهداری می شوند.
که  بودیم  شاهد  گذشته  سنوات  در  اینکه  بیان  با  وی 
می شدند،  جذب  انتظامی  نیروی  در  روانشناس  افسران 
که  روانشناسی  پلیس  نیروهای  دادن  اختصاص  گفت: 
بتوانند با این نوجوانان مجرم برخورد صحیح داشته باشند 
گاهی  نوجوانان  این  میان  در  که  تشدید شود، چرا  باید 
برخوردهای بازدارنده اثر عکس دارد. یعنی گاهی نگرانی، 
ترس و شکستن قبح جرم نتیجه عکس می دهد و بستر 
را برای رو آوردن نوجوان به جرائم دیگر فراهم می کند. 
اهمیت دارد که بخشی از پلیس ما را روانشناسان کودک 
فردی،  جایگاه  با  متناسب  که  دهند  تشکیل  نوجوان  و 
اجتماعی و خانوادگی نوجوان با او برخورد کنند. طبیعتا 
اما  از این جرائم قابل گذشت است؛  بخش قابل توجهی 
اثر مثبت و تربیتی برخورد پلیس است که باید از انجام 

دوباره این جرائم جلوگیری کند.
این روانشناس گفت: زمانی که پرونده های قضایی برای 
یک نوجوان تشکیل می شود ابعاد پرونده و اینکه فرد در 
این  ادامه  در  می شود.  مشخص  کرده  رشد  بستری  چه 
موضوع طبیعتا تغییر بافت خانواده است که می تواند این 
فرد را از بستر جرم نجات دهد چرا که باید از ریشه خشک 
بخش  و  حقوقی  اقدامات،  این  ساختار  از  بخشی  شود. 
دیگری روانشناختی و انجام اقدامات مددکاری اجتماعی 
است. قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید تشکیالتی را در 
نظر بگیرند که پیگیر فرد پس از وقوع جرائم باشند که 
باید در خصوص نوجوان و خانواده آنها دنبال شود که فرد 

بتواند متناسب با جرائم از خدمات آن ها بهرمند شود.
مجرم  نوجوانان  نهفته  استعدادهای  خصوص  در  وی 
برای  که  مددکاری  مشاوره های  از  بخشی  یقینا  گفت:  
نوجوانان مجرم انجام می شود باید به یافتن استعدادهای 
نهفته و کشف نشده آن ها اختصاص پیدا کند. باید بتوانیم 
نوجوانان را به فطرت و استعداد درونی  آن ها آشنا کنیم.

حاضر  حال  در  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  روانشناس  این 
بستری برای کشف استعداد نوجوانان مجرم فراهم است 
بستری  جامعه  در  حاضر  حال  در  خیر.  گفت:  خیر؟  یا 
برای یافتن استعداد افرادی که درگیر جرائم نیستند نیز 
فراهم نیست. برای پاسخ دقیق تر به این سوال می توان 
به این موضوع فکر کرد که نوجوانان مجرم به چه میزان 
توانمندی استفاده از امکانات موجود در سطح شهر تهران 

را دارند؟ 
چه  اینکه  از  مشخصی  درصد  اینکه  بیان  با  قاسمزاد 
میزان از جرائم انجام شده توسط نوجوانان صورت گرفته 
است در دست نیست گفت: این آمار و ارقام را باید قوه 
اما آن چیزی که  انتظامی بررسی کند  نیروی  قضاییه و 
شاهد  که  است  این  گفت  می توان  روانشناس  عنوان  به 
و  طبیعی  آن  از  بخشی  که  بوده ایم  درصد  این  افزایش 
از  دیگری  بخش  اما  است؛  جامعه  بودن  جوان  علت  به 
آن غیر طبیعی است چرا که نباید از رفتارهای بازدارنده 
شویم،  غافل  دارند  اجتماعی  و  تربیتی  دستگاه های  که 
یکی از آن ها بهره مند بودن خانواده ها از استانداردهای 
رایج زندگی در سطح جامعه، مثل برخورداری از اماکن 
توانمندی  که  افرادی  برای  تفریحی  و  ورزشی  فرهنگی، 

مالی ندارند، است.
روان  و  بهداشت  عامل جمعیت حمایت سالمت،  مدیر 
دولت  اعالم  بنابر  که  است  درحالی  این  گفت:  جامعه 
۶۰درصد افراد جامعه نیازمند دریافت کمک های معیشتی 
هستند، نوجوانان این ۶۰ درصد چگونه می توانند از امکان 
مورد نیاز خود استفاده کنند؟  پس باید امکانات در حد 
اماکن  از  درصدی  و  بگذاریم  اختیارشان  در  را  رایگان 
دولتی را معین کنیم که این شش دهک به رشد سالم 

تفریحی، روحی و روانی خود برسند.
که  را  جرائمی  از  دیگر  یکی  پایان  در  روانشناس  این 
این روزها دامن گیر نوجوانان شده، جرائم فضای مجازی 
از  نوجوان  یک  که  زمانی  گفت:  باره  این  در  و  دانست 
هوش باالیی برخوردار است، به دنبال این است که حتی 
توان،  وقت،  نظر  از  کمتری  هزینه  نیز  جرم  انجام  برای 
اقدام  هکرها  قالب  در  بنابراین  کند؛  صرف   ... و  فیزیک 
به ارتکاب جرائمی می کنند که در محیط های سایبری 
اتفاق می افتد. این نوجوانان از هوش خود در فضای منفی 
از جرائم در  استفاده می کنند. شاهد هستیم که بخشی 
تماس  و  بورس  هرمی،   شبکه های  کردن،  هک  مباحث 
انجام  نوجوانان  توسط  کالهبرداری  برای  تلفنی  های 
در  او  از هوش  و  را شناسایی  نوجوان  اینکه  اما  می شود 

زمینه پیشرفت جامعه استفاده کنیم اهمیت دارد.

یادداشت های 
گاه و بی گاه

دست 
با چند نفر از دوستان به بازدید نمایشگاه نوآوری علمی که توسط 
اندیشمندان نوجوان برپا شده بود رفتیم بعد از ورود، چند غرفه 
که هر کدام توسط مسئولی اداره می شد را دیدم. پس از اولین 
غرفه شروع کردیم. در آغاز جمله ای که بر روی تابلویی بزرگ 
جلوی هر غرفه نصب شده بود نظرم را جلب کرد و آن جمله این 
بود:»لطفا دست نزنید« من هم به دیگر رفقا در این مورد سفارش 
پیشرفت علمی نسل  به غرفه  از دیدن غرفه  بعد  الزم را کردم و 
آینده به آخرین غرفه رسیدیم. آن غرفه مجموعه ای رباتی را به 
نمایش گذاشته بود که هر کدام کاری مرتبط با دیگری انجام می 
داد. من هم غرق تماشا و مات و مبهوت از خود بی خود و با توجه 
به جمله دست نزنید به آرامی با انگشتان چنانچه دستم به هیچ جا 
نخورد یکی از آنها که چشمم را گرفته بود برداشتم و در همین 
حین رفقا هم برای تشویق مهارت باور نکردنی من ناخودآگاه همه 

با هم هورا کشیدند و دست زدند!

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 



چهار شنبه 14 تیرماه 12/1399 ذی القعده 1441/ 4 جوالی  2020/سال بیست و پنجم شماره 3231
فرهنگ و ادب

نیمنگاهیبهنقشهایسیروسگرجستانیدرسریالها؛
برای مرد همیشه گرفتار طنزهای تلویزیونی 

سرویس هنری کرمان امروز
 

اگر برای لحظه ای هم که شده چشمانتان را ببندید و 
نظمیه »کاله  رییس  آقا« ی »متهم گریخت«،  »هاشم 
پهلوی« و البته میانسالی و پیری »شهریار« را به خاطر 
بیاورید، قطعا بر این ادعا صحه می گذارید که سیروس 
گرجستانی - مرد همیشه گرفتار سریال های طنز - در 
ایفای نقش های متنوعی در تلویزیون کوشا بوده و مقابل 

دوربین ظاهر شده است.
با  گرجستانی  محمودزاده  علی اکبر  ایسنا،  گزارش  به 
نام هنری سیروس گرجستانی پنج شنبه هفته گذشته 
تلویزیون  در  متنوع  نقش های  ایفای  پرونده  رفتنش،  با 

را بست.
سریال  پخش  با  آی فیلم  شبکه  که  بود  اواخر  همین 
در  هنرنمایی هایش  خاطره  و  یاد  گریخت«  »متهم 
سریال های تلویزیونی و خصوصا کارهای کمدی را دوباره 

زنده کرد.
آغاز فعالیت گرجستانی مانند بسیاری از  بازیگران هم 
دهه ی خودش به تئاتر برمی گردد؛ اواخر دهه ۴۰. پس 
در  و  شد  تلویزیون  وارد  بعد  سال  هفت  که  بود  آن  از 
ادامه با تله تئاتری از هادی مرزبان خود را در قاب جادو 

تثبیت کرد.
از سریال های طنز دهه ۸۰ و  گرجستانی در بسیاری 
۹۰ بازی کرده است و به نوعی می توان او را مرد همیشه 
و  او  دردسرهای  نامید.  تلویزیونی  مجموعه های  گرفتار 
به  را  تلخی  طنز  تلویزیونی،  سریال های  در  خانواده اش 
همراه داشت که مخاطب تلویزیونی را به شدت درگیر 

اجتماعی  مشکالت  از  آیینه ای  بیینده  البته  و  می کرد 
خود و دیگران را در او می دید.

خوش  »روزگار  گریخت«،  »متهم  چون  سریال هایی 
روزگار«،  فنگ  و  »دنگ  بابا«،  »زن  آقا«،  حبیب 
دونگ«  سه  دونگ  »سه  البته  و  »خوش نشین ها« 

نمونه هایی از این دست کارهای این بازیگر هستند.
صرفا  را  گرجستانی  اگر  است  بی انصافی  حال  این  با 
بازیگر سریال های طنز بنامیم. نقش ماندگار او در سریال 
ایفای  همچنین  و   )۸۴ )سال  تبریزی  کمال  »شهریار« 
مرحوم  پهلوی«  »کاله  تاریخی  مجموعه  در  نقشش 
این  جدی  نقش های  از  نمونه هایی  دری  ضیاءالدین 
از پس  هم  به خوبی  اتفاقا  که  جادوست  قاب  در  بازیگر 

انجامشان برآمد.
یک  »به  بود:  گفته  ایسنا  به  زمینه  این  در  خودش 
بازیگر نقش های متفاوتی محول می شود و او موظف به 
نقش های  نمی آید  بدم  که  این  ضمن  آن هاست؛  ایفای 
متفاوتی را بازی کنم اما به شرط آن که این نقش ها به 
من پیشنهاد شود.« و البته اضافه کرده بود: »اگر مدت 
زمانی به بازیگر بی کاری بخورد، مجبور است نقش هایی 
که  چرا  کند؛  بازی  هم  را  نیست  مطلوبش  چندان  که 
تامین  راه  این  از  زندگی مان  و  است  بازیگری  ما  حرفه 

می شود.«
ایفای نقش گرجستانی در »کاله پهلوی«، بعد از »کیف 
انگلیسی«، دیگر ساخته موفق دری اتفاق افتاد. او در این 
سریال، نقش »یاور نیکوکار« رییس نظمیه را بازی کرد 
صحنه  سر   )  ۹۲ )اردیبهشت  سال  همان  در  اتفاقا  که 
آن  بر  سوار  که  اسبی  از  شد؛  سانحه  دچار  سریال  این 
بود، سقوط کرد و از ناحیه ی سر دچار شکستگی شد. با 
این حال دیری نپایید که خبر بازگشتش به صحنه در 

رسانه ها منتشر شد.

گرفت  قرار  پهلوی«  »کاله  دوربین  مقابل  زمانی  او 
تازه  را  تبریزی  کمال  »شهریار«  سریال  در  بازی  که 
تمام کرده بود. گرجستانی درباره درباره ایفای نقش در 
مجموعه کمال تبریزی به ایسنا گفته بود، »خیلی تالش 
از ۴۸ سالگی به  را  بتوانم نقش استاد شهریار  تا  کردم 
بعد به خوبی و به نحوی که کارگردان راضی باشد، بازی 

کنم."
او در پاسخ به این پرسش که برای ایفای نقش »استاد 
شهریار« از چه منابعی بهره برده هم چنین اظهار کرده 
بود: »چهار نوار از صحبت ها و نظرات استاد شهریار برای 
من تهیه شده و من آن ها را بارها گوش کردم. این نوارها 

خیلی به بازی من کمک کرد.«
"شاهرگ« آخرین سریالی که از او در شبکه دو پخش 
موضوعی  که  دارد  جدی  کامال  موضوعی  هم  می شود 

امنیتی در سال های پس از انقالب را روایت می کند.
گرجستانی  سیروس  زندگی  در  توجه  جالب  نکات  از 
فعالیتش در فوتبال است. در حقیقت او پیش از اینکه 
 ۱۲  -  ۱۰ مدت  و  بود  حرفه ای  ورزشکار  باشد،  بازیگر 
گفته  خودش  کرد.  بازی  شاهین  فوتبال  تیم  در  سال 
بود که درآمد فوتبال کفاف خرج زندگی اش را نمی داده 
بنابراین فوتبال را رها کرده و به بازیگری پرداخته است.
روز )پنجشنبه( خبر درگذشت ناگهانی این بازیگر در 
سن ۷۶ سالگی و بر اثر سکته قلبی منتشر شد؛ خبری 
بار  کشاورز  محمدعلی  زنده یاد  درگذشت  ادامه  در  که 
دیگر اهالی سینما و تلویزیون و دوست داران فرهنگ و 
هنر را داغدار از دست دادن هنرمند پیشکسوتی دیگر 

کرد.
گرجستانی  سیروس  ماندگار  سریال های  دیگر  از 
می توان به مجموعه های همسران )بازیگر مهمان(، امام 
علی )ع(، کاکتوس)سری اول( و والیت عشق اشاره کرد.

میرزاده عشقی؛ شاعری که وطن را می سرود   
 

سرویس ادبی کرمان امروز
 

صاحبان  با  شاعران  دیگر  مانند  نفیسی،  سعید  گفته  به  عشقی  میرزاده 
قدرت نمی جوشید و گردن فرازی می کرد. او که در سال های عمرش اشعار 

وطنی و ملی سرود به خاطر لحن صریح و آتشینش معروف شد.
بود که در  از خطه همدان  احساساتی  تیر سالروز درگذشت مردی   ۱۲
سال های بحران و تالطم از عشق به وطن می گفت و اشعار ملی می سرود.

میرزاده عشقی با نام اصلی "سیدمحمدرضا کردستانی" در سال ۱۲۷۳ در 
همدان متولد شد. سال های کودکی را در مکتب خانه های محلی و از هفت 
سالگی به بعد در آموزشگاه های »الفت« و »آلیانس« به تحصیل فارسی و 
فرانسه مشغول بود و پیش از آنکه گواهی نامه خود را از این مدرسه دریافت 
کند در تجارتخانه یک بازرگان فرانسوی به شغل مترجمی پرداخت و با این 
کار به زبان فرانسه مسلط شد. در ابتدای ۱۵ سالگی به اصفهان رفت و باز 
برای تمام کردن تحصیالت به تهران آمد. بعد از سه ماه به همدان برگشت 
و چهار ماه بعد به اصرار پدرش برای تحصیل عازم پایتخت شد اما عشقی 

سپس به رشت و بندر انزلی رهسپار و از آنجا به تهران بازگشت.
اول -۱۹۱۴ اوایل جنگ جهانی  او هنگامی که در همدان بسر می برد، 
دول  و  متفقین  سیاست  کشمکش  دوره  دیگر  عبارت  به  میالدی   ۱۹۱۸
زمانی که چند  و  پرداخت  از عثمانی ها  به هواخواهی  بود. عشقی  متحده 
هزار تن مهاجر ایرانی در عبور از غرب ایران به طرف استانبول می رفتند، او 

هم به آنها پیوست و همراه مهاجران به آنجا رفت.
فلسفه  و  اجتماعی  علوم  شعبه  در  بود،  استانبول  در  سالی  چند  عشقی 
دارالفنون باب عالی جزء مستمعین آزاد حضور می یافت و دیدن ویرانه های 
طاق کسری در مدائن باعث نوشته شدن اپرای رستاخیز شهریاران ایران 
شد و به جز این، او "نوروزی نامه" را هم در همان زمان و در استانبول 

نوشت.
دورانپرتالطمزندگیعشقی

عشقی که اواخر جنگ به ایران بازگشت، مدتی را در همدان ماند و سپس 
راهی تهران شد. او در تهران به صف پرشورترین مخالفان قرارداد ۱۹۱۹ 
بود،  انگلیس  وسیله  به  ایران  تحت الحمایگی  آن  مضمون  که  وثوق الدوله 
پیوست و به تبلیغ و تهییج و سخنرانی های تند پرداخت. از جمله، شعری 
وثوق  اعتراض ها حسن  این  پی  در  سرود.  وطن"  عشق  نام  به  عنوان"  با 
رییس الوزرا، عشقی را به همراه جمعی از مخالفان معاهده به زندان انداخت 
بحران  این زمان کشور دچار  تبعید کرد. در  به کاشان  را  و جمعی دیگر 
سیاسی بود. در اسفند ۱۲۹۹ خورشیدی سیدضیاالدین طباطبایی توانست 
کودتا کند و کشور را در دست گیرد. عشقی که به سیدضیاء و خلوص او 
ایران  از اشعارش »تازه ساز  او را در یکی  در خدمت به کشور معتقد بود، 
از وی چند دولت  بعد  اما حکومت سیدضیاء سقوط کرد و  نامید.  کهن« 
دیگر پیاپی آمدند تا آن که رضاخان سردار سپه که در دولت سیدضیاء وزیر 

جنگ بود به نخست وزیری رسید. عشقی در مجلس چهارم به نمایندگان 
اقلیت که سیدحسن مدرس و ملک الشعرای بهار جزو آن بودند، می تاخت 
انتشار می داد؛  از وضع سیاسی کشور  انتقاد  در  آتشینی  و  تند  مقاالت  و 
هرچند که چندی بعد، پس از مطرح شدن مساله جمهوری، او به حمایت 

ایشان پرداخت.
 در این سال ها که زمزمه های جمهوری خواهی آرام آرام در ایران شنیده 
می شد، عشقی دوباره روزنامه »قرن بیستم« را این بار در قطعی کوچک و 
در هشت صفحه منتشر کرد که یک شماره بیشتر دوام نیاورد و به دلیل 
انتقاداتی که مطرح کرده بود، از انتشار بازماند. روزنامهٔ قرن بیستم چون 
بیشتر، مقاالت و اشعار تند انقالبی و انتقادی عشقی را شامل می شد، بارها 
به کلی  روزنامه  کار  ادامهٔ  و  توقیف  آن  از طرف هیات حاکمه، شماره های 
متوقف و تعطیل می شد اما عشقی با سرسختی توانست تا هنگام مرگش 
چاپ این روزنامه را ادامه دهد و تا آن هنگام ۲۳ شماره از آن منتشر شده 

بود.
در ۱۳۰۲ خورشیدی، مشیرالدوله )حسن پیرنیا( چهارمین کابینهٔ خود را 
در خرداد تشکیل داد. طبق دستور رییس الوزرا، میرزادهٔ عشقی به ریاست 
ادارهٔ بلدیه )شهرداری( ایالت اصفهان انتخاب شد. سه  ماه بعد، مشیرالدوله 
از مقام شهرداری اصفهان کنار  استعفا داد و عشقی نیز به همین ترتیب 

رفت.
به هرجهت، آخرین مقاالت عشقی به گونه ای تند و کوبنده بود که به باور 
بسیاری، همین امر به قتل او منجر شد. روزنامهٔ قرن بیستم در روزهای 

پیش از مرگ عشقی توقیف و نسخه های آن به وسیلهٔ شهربانی جمع آوری 
شد.

اشعار
او  که  هرچند  است.  کهن  قالب های  در  عشقی،  میرزادهٔ  اشعار  بیشتر 
به نظر می رسند و عشقی در  نو  قالب هایی دارد که ظاهراً  نیز در  اشعاری 

سرایش آن  اشعار، گامی به سوی نوگرایی در شعر فارسی برداشته است.
اشعار کهن میرزادهٔ عشقی در قالب هایی همچون ترجیع بند، ترکیب بند، 
دوبیتی، رباعی، غزل، قصیده، مثنوی، مستزاد، مسمط، مفرد و مقطع است. 
ترجیعات عشقی شامل: کاله نمدی ها، دریغ از راه دور و رنج بسیار، برون 

شهر و یکی خرابه بنای می شود.
عشقی چند شعر نیز در قالب دوبیتی دارد: دل پر خون من را کس ندارد، 
اال ای مرگ در جانم درآویز، من ای پیری، جوانی را نخواهم، صد افغان 

"خویش را بی خانه دیدن"
همچنین او در قالب رباعی نیز قلم آزمایی کرده است: بر سر این عقیده 

سر خواهم داد، انقالب می باید کرد، این مملکت انقالب می خواهد و بس
عشقی چندین غزل نیز در کارنامهٔ خود دارد: امشبم آمادهٔ یار و بزم و 
شراب است، بر هر درد بی درمان دواست، مگو که غنچه چرا چاک چاک و 
دلخون است، هزاربار مرا مرگ به ازین سختی است، عاشقی را شرط تنها 
ناله و فریاد نیست، در هفت آسمان دگرم یک ستاره نیست، سربازی است 
و بازی نیست، پایه و بنیاد تو ای عشق بی بنیاد باد، دل عشقی چه کند گر 

که هوای تو کند؟ و ...

همچنین او قصیده هایی نیز سروده است. از جملهٔ این قصاید می توان 
از: کوه الوند که شهر همدان دامنش است، ما را هزار خنده از این گفت وگو 
نام دژخیم وطن دل بشنود،  گرفت، جهان به کام جناب اجل عالی شد، 
خون می کند، ای بلهوس تو راستت به سر، خوشا اطراف تهران و خوشا 
شب های شمرانش، نوع بشر و ساللهٔ قابیل جابری نام برد. عشقی سعی در 
نوآوری در شعر فارسی آن دوره داشت و حاصل این تالش، این اشعار است: 
بشنو  بادبرده،  برگ  احتیاج،  دهگانی(،  پیرمرد  )ایده آل  مریم  تابلوی  سه 
باور مکن، تصنیف جمهوری، رستاخیز، روزگار، غروب سیاه، رستاخیز،  و 

مظهر جمهوری، نوحهٔ جمهوری و نوروزی نامه. 
شخصیتواندیشه

کامل  که  است  عشقی  معاصران  تمام  میان  در  فرد  تنها  نفیسی  سعید 
 ترین تصویر را از او در خالصه ترین و منصفانه  ترین عبارت ها ارایه می دهد. 
خانه نفیسی که تنها یک خیابان با کوی عشقی فاصله دارد، دیدارهای آن 
۲ را در کافه های الله زار، آن گونه که قلم شیوای نفیسی روایت کرده، به 

یاد می آورد.
از منظر سعید نفیسی، میرزاده عشقی: "بسیار دست و دلباز بود و هرچه 
عایدش می شد، در چند ساعت تمام می کرد و هیچ وقت اندوختهٔ فردا را 
نداشت. دوست بسیار کم داشت و ما دوستان معدود او هرچه کوشیدیم، 
سر و سامانی به کار او بدهیم، خود نگذاشت. تردیدی نیست که »مناعت 
طبع« داشت و این مناعت طبع با بلندپروازی همراه بود و به محض این که 
گشایشی در زندگی او پیدا می شد در اندک مدتی تلف می کرد... خاصیت 
بارز شاعری که در بعضی از سخن سرایان بوده است، در او نیز بود و آن این 
بود که با »صاحبان قدرت« نمی جوشید و گردن فرازی می کرد، اما دربارهٔ 

افرادی که به او نزدیک بودند، فروتن بود.
از دیگر خصوصیات عشقی این بود که هیچ وقت زیر بار عرف و مقتضیات 
نمی رفت. خشم و نفرتی از اوضاع زمانه داشت و گاهی در این زمینه بسیار 
بی باک و بی پروا بود. می توان گفت مردی افراطی بود در دوستی و دشمنی 

و همچنین در موافقت و مخالفت."
نقطهپایان

شعرهای عشقی به علت عمر کوتاه شاعریش هیچ گاه مجال پخته شدن 
پیدا نکردند، اما صراحت لهجه، آتشین و تحلیل فنی او در مورد تحوالت 
سیاسی و اجتماعی دوره خودش بسیار مشهود است. به عقیده بسیاری از 
مورخان، عشقی از مهم ترین روشنفکران مولود روشنگری پس از مشروطه 
بود. او در ۱۲ تیر ۱۳۰۳ خورشیدی در تهران هدف گلوله افراد ناشناس 
قرار گرفت و در ۳۱ سالگی، چشم از جهان فرو بست. مزار او در ابن بابویه 

قرار دارد و شعری بر سنگ مزار او حک شده با این مضمون:
خاکم به سر، ز غصه به سر خاک اگر کنم

خاک وطن که رفت، چه خاکی به سر کنم؟
 من آن نیم به مرگ طبیعی شوم هالک
وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم

 معشوق عشقی ای وطن ای مهد عشق پاک
ای آن که ذکر عشق تو شام و سحر کنم
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اصول تربیت فرزندان از نگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
سرویس فرهنگی –اجتماعی کرمان امروز

 

با هر  را  مؤلف اخالق ناصری تذکر می دهد که کودک 
کار نیکی که می کند، باید تشویق کنند و آفرین گویند، 
بسیار  باید  او سرمی زند،  از  زشتی  رفتاِر  که  هنگامی  اما 
مراقب بود که او را به صراحت و آشکارا سرزنش نکنند که 
چرا کار بدی کرده است؛ بلکه این طور وانمود کنند که او 
از روی غفلت و ناآگاهی آن کاِر زشت را انجام داده است.

یک  در  نه  که  است  کسی  طوسی  نصیرالدین  خواجه 
دانش و دو دانش و سه دانش، که در »دانش ها« مسلّط 
منطق،  حکمت،  است.   بوده  اثر  صاحب  و  صاحب نظر  و 
ریاضیات، ادبیات، فقه، نجوم، کشاورزی، ادبیات و فنون 
شاعری، کالم، عرفان، گوهرشناسی و سیاست، بخشی از 

این دانش ها است.
طلب علم از کودکی

محقق طوسی در یازدهم جمادی االول سال پانصد و نود 
و هفت در خانواده ای اهل علم، در طوس به دنیا آمد. وی از 
همان سنین کودکی راه خود را یافته بود و در پی تحصیل 
علم نزد این استاد و آن معلم می رفت. شخصیت و تربیِت 
پدر او، که خود از فقیهاِن امامیه و از محّدثان طوس بود، 
دانش  جویندگی  به  نابغه اش  فرزند  گرایِش  در  بی تردید 
اثِر چشمگیر داشت. خواجه نصیر »در همان آغاز کودکی 
قرآن مجید را آموخت و علوم ادب را به اقسامها، از نحو و 
صرف و اشتقاق و مبانی و علل و لغت، فراگرفت و احادیث 
نبوی و اخبار و آثار بزرگان دین را بیاموخت و در نزد پدر 
بزرگوار خویش به تحصیل علم فقه و اصول و اخذ حدیث 
پرداخت؛ و به گفته بعضی نزد خاِل خود مقدمات منطق و 
حکمت را یاد گرفته، بر حقایق علوم طبیعی و الهی واقف 
گشت. در خالل این احوال، علوم ریاضیه را، از حساب و 
و  کرد  تحصیل  تمام  دقت  با  موسیقی  و  جبر  و  هندسه 
خویش  معلومات  تکمیل  برای  جوانی  ابتدای  در  سپس 
رفت«.   نیشابور  به  طوس،  مشهد  خود،  مسقط الرأِس  از 
خواجه در نیشابور نیز علوم گوناگون، از جمله فلسفه و 
حکمت را نزد استادان مختلف، آموخت و در جوانی، خود 

در دانش های متنوع به مقام و مرتبه استادی رسید.
نصیرالدین  خواجه  عمیِق  و  گسترده  دانِش  از  بخشی   
او  پُرتعداد  رساله های  و  کتاب ها  اوراِق  آینه  در  طوسی 
منعکس است و برای اهل علم در هر زمان و مکانی ذخیره 
در  رضوی  مدّرس  محمدتقی  استاد  مرحوم  است.  شده 
افزون  نصیرالدین طوسی«،  آثار خواجه  و  »احوال  کتاب 
بر صد و پنجاه کتاب و رساله را از آثار خواجه نام برده 
»اساس  از  است  عبارت  آنها  نامدارتریِن  از  شماری  که 
االقتباس« )منطق(، »زیج ایلخانی« )نجوم(، »بیست باب 
در معرفت اسطرالب« )نجوم(، »اوصاف االشراف« )عرفان 
عملی(، »آغاز و انجام« )درباره مبدأ و معاد(، »تنسوخ نامه 
ایلخانی« )درباره گوهرشناسی و شناخت سنگ ها و فلزات 
»معیار  َرمل«،  در  »رساله  المتعلمین«،  »آداب  معدنی(، 
االشعار«، »شرح اشارات و تنبیهات« و »تجرید االعتقاد« 

)در تبیین عقاید شیعه امامیه.(
به جز اینها اما یکی از معروف ترین آثار خواجه طوسی، 
به  آنچه  و  است؛  ناصری  »اخالق«  گران سنِگ  کتاب 
از  اندکی  بخِش  بازتاب  بازمی گردد،  سیاهه  این  موضوِع 
آرای خواجه است که در فصلی از فصوِل این کتاب آمده.

اخالق ناصری؛ کتابی که خواجه آن را در قلعه 
اسماعیلیان نوشت

با هجوم سیل ویرانگر و خونخوار مغول در ۶۱۶ هجری 
به نواحی خراسان بزرگ، شهرهای آباداِن آن دیار، دیگر 
جایی نبود که دانشی مردی چون خواجه نصیر بتواند با 
گرانبهای  آثار  تألیف  و  علمی خویش  کاِر  به  فراغ خاطر 
خود بپردازد، به همین دلیل، محقق طوسی دعوِت رئیس 
قهستان،  محتشِم  ابی منصور،  ابن  عبدالرحیم  ناصرالدین 
اسماعیلیه(  )فرمانروای  محمد  عالءالدین  از سوی  که  را 
حکمرانی بر قلعه های اسماعیلیه در خراسان را عهده دار 

به  هجری    ۶۲۴ یا   ۶۱۹ سال  از  پس  و  پذیرفت  بود، 
قهستان رفت و در آنجا اقامت گزید.

خواجه در آن مدت که در قلعه قهستان بود، کتاب هایی 
چون »الطهاره« اثر ابوعلی مسکویه رازی را ترجمه کرد 
کتاب  نگاشت.  را  معینیه  رساله  و  محتشمی  اخالق  و 
»اخالق ناصری« نیز از آثاری است که خواجه آن را در 
همین مدت، بین سال های ۶۳۰ تا ۶۳۲ هجری نگاشته 
و آن را به ناِم همان ناصرالدین محتشم، »اخالق ناصری« 

نام گذاری کرده است.
موضوع اخالق ناصری

برمی آید،  آن  نام  از  همچنان که  ناصری،  اخالق  کتاب 
اثری است در حوزه اخالق و تعلیم و تربیت و تبیین کننده 
را  کتاب  این  گوناگون.  اصناف  و  مختلف  شئون  آداِب 
خواجه در یک مقدمه و سه مقاله نوشته که هر مقاله آن 
از چندین فصل تشکیل شده است. عنوان مقاله های کتاب 
به ترتیب عبارت است از تهذیب اخالق؛ تدبیر منازل؛ و 

سیاسِت ُمُدن.
 در مقاله  نخست، نویسنده به معرفِت نفس پرداخته و 
اشرِف مخلوقات بودِن انسان را تبیین کرده است، آن گاه 
پایان، فصلی  فضایل و رذایل اخالقی را شرح داده و در 
در معالجه امراض نفس آورده است. در مقاله دوم خواجه 
سخن  اوالد  و  اهل  تدبیر  نیز  و  اوقات  و  اموال  تدبیر  از 
آنچه در مقاله  و مادر گفته است.  از حقوق پدر  و  رانده 
سوم مطرح شده است نیز به محبت و اجتماعیات و آداب 
گوناگوِن  صنف های  با  معاشرت  کیفیت  و  حکومت داری 
مردمان مرتبط است و خواجه با آوردن وصایایی منسوب 

به افالطون، کتاِب خویش را به انجام رسانده است.
از آرای  ادامه آمده است، بخش هایی برگزیده  آنچه در 
نیز  و  فرزندان  تربیِت  درباره  طوسی  نصیرالدین  خواجه 
یادآوری برخی از آداِب زندگِی اجتماعی است که خواجه 

آنها را در مقاله دوم کتاب »اخالق ناصری« آورده است.
نشانه استعداد کودک در ادب پذیری

و  پدر  مسئولیت  درباره  خواجه  که  نکته ای  نخستین 
نام  برگزیدِن  است،  شده  یادآور  فرزند،  پرورش  در  مادر 
نیکو برای فرزند است. زیرا نامی که برای فرزند انتخاب 
موجب  عمر  پایاِن  تا  باشد،  »ناموافق«  اگر  می شود 
نارضایتی و ناخوشدلی فرزند خواهد بود. البته اگر خواجه 
نصیر می توانست زندگی در دنیای امروز را تجربه کند و 
ناِم  افراد، به هر دلیل، به چه راحتی  به چشم ببیند که 
شناسنامه ای خویش را به طرِز رسمی یا غیررسمی تغییر 
می دهند و آن را به نامی مطابق با ُمِد روز ارتقا می دهند، 
شاید این قدر نگران ناخوشدلِی فرزند از ناِم نامطلوب خود 

نمی بود.
نشانه  را  کودک  در  حیا  بودِن  غالب  طوسی،  محقق 
استعداِد او در ادب پذیری دانسته است و سفارش می کند 
که در چنین حالی پدر و مادر باید بسیار در ادب آموزی 
کودِک خویش بکوشند و نسبت به آن بی توجه نباشند؛ 
نیکو  آداِب  به  شدن  مؤّدب  استعداِد  کودکی  چنین  زیرا 
را بیش از دیگران دارد. خواجه توصیه می کند که پدر و 
مادر آداب و وظایِف دینی را به کودک بیاموزند و »او را بر 
مواظبت آن ترغیب کنند و بر امتناع از آن تأدیب؛ و اَخیار 
را نزدیِک اومدح گویند و اشرار را مذّمت؛ و اگر جمیلی 
از او صادر شود، او را َمحِمَدت گویند و اگر اندک قبیحی 

صادر شود، به مذمت تخویف کنند...«.
رفتارهایی که کودک را در تکرار کاِر بد، وقیح می کند

نما،  و  نشو  ابتدای سّن  در  است کودک  معتقد  خواجه 
بنا به طبیعِت کودکی کارهای ناپسندی انجام می دهد و 
دروغ می گوید و حسود است و بی اجازه دیگران وسایلی را 
برمی دارد و سخن چینی و لجبازی می کند و با رفتارهایش، 
آزار خود و دیگران را سبب می شود؛ اما کمی که بزرگ تر 
رشِد سّنی،  و  تجربه  نیز کسب  و  تأدیب  اثر  بر  می شود، 
همین  به  و  کرد؛  خواهد  ترک  را  نادرست  رفتارهای  آن 
مادر که در همان طفولیت،  و  پدر  بر  دلیل واجب است 
کودک را نسبت به رفتارهای نادرستش تأدیب کنند، تا 
آن کارهای ناپسند برای او عادت نشود و در بزرگ سالی 

نیز همراهش نباشد. 
 مؤلف دانشمنِد اخالق ناصری تذکر می دهد که کودک 
را با هر کار نیکی که می کند، باید تشویق کنند و آفرین 
گویند، اما هنگامی که رفتاِر زشتی از او سرمی زند، باید 
سرزنش  آشکارا  و  به صراحت  را  او  که  بود  مراقب  بسیار 
نکنند که چرا کار بدی کرده است؛ بلکه این طور وانمود 
کنند که او از روی غفلت و ناآگاهی آن کاِر زشت را انجام 
کودک  اگر  که  می گوید  را  این  است. حتی خواجه  داده 
نیز  مادر  و  پدر  دارد،  پنهان  را  خود  بِد  کار  که  کوشید 
سبب  والدین  رفتارهای  طرِز  این  بدارند.  پوشیده  را  آن 
نشود.  وقیح  کارهای زشت  انجام  در  که کودک  می شود 
را  خود  زشت  رفتار  دوباره  کودک  اگر  می گوید  خواجه 
تکرار کرد، باید به صورِت پنهانی، نه جلوی چشم دیگران، 
او را سرزنش کنند و توبیخ نمایند و از بدی های آن کاِر 

زشت، فراوان برای او بگویند و از تکراِر آن بازدارندش.
بد نیست کودک گاهی به خوردن ناِن خالی عادت کند!

استاِد طوسی گوشزد می کند که پدر و مادر، کودک را 
اقتصاربه یک  به  بلکه  نیفکنند،  ترغیب  اطعمه  انواِع  »در 
بر  تا  نمایند  ضبط  را  او  اشتهای  و  گردانند  مایل  طعام 

طعاِم اَدَون  اقتصار کند و به طعام لذیذتر حرص ننماید 
ادب ها  این  و  تهی خوردن عادت کند؛  ناِن  و وقت وقت  

اگرچه از فقرا نیکو بَُود، اما از اغنیا نیکوتر«. 
آن گاه  تا  که  بزرگ شده  تََنعُّم  در  کودکاِن  بسیار  چه  و 
که تحت تکفل والدین بوده اند، در پَِر قو می خوابیده اند و 
بهترین غذاها را می خورده اند، اما با گذشت روزگار، چون 
به تمامی  شخصیتی  نظر  از  می مانند،  بی بهره  نَِعم  آن  از 
و  به خوشی ها  عادت  آنجا که یک سره  از  و  فرومی ریزند 
فزونی ها داشته اند، نمی توانند در روزگاِر سختی و تلخی 
و َکمی، رفتار معقول و متناسبی داشته باشند. رویۀ دیگِر 
را  خود  وقتی  بالیدن ها  نعمت   و  ناز  در  این  مخّرِب  آثاِر 
نشان می دهد که آن کودک، بزرگ شود و بر مصدر امور 
زندگی  خود  تصمیم های  با  می تواند  که  جایی  نشیند؛ 
آن گاه  دهد.  تغییر  هستند،  او  زیردست  که  را  دیگرانی 
را  نخوردن  و  نداشتن  طعِم  هیچ گاه  چون  او  که  است 
می بیند؛  خویش  رفاه آلوِد  دیِد  از  را  عالم  همه  نچشیده، 
فقیرتر  آنها،  برآینِد  که  می گیرد  تصمیم هایی  بنابراین 

شدِن فقیر و غنی تر شدِن غنی خواهد بود.
چیزی که از زهر مار افعی هم خطرناک تر است

باشیم  نبوده  کسانی  جزو  خود  اگر  ما،  از  بسیاری 
خوِب  موقعیت  و  ثروت  فخِر  نوجوانی  و  کودکی  در  که 
به حتم  می فروشند،  همساالنشان  به  را  خانوادگیشان 
دیده ایم کودکانی را که در همان عالِم کودکی با تعریف 
کردِن مفاخره آمیز از پول و خانه و خودرو پدر و مادرشان 
قبل در فالن رستوران مجلل  یا حتی شامی که شِب  و 
با ذکر  بسا  و چه  رفیقاِن خود می برند  از  خورده اند، دل 
همین خاطرات ثروتمندانه، دِل کودک و کودکانی کمتر 
آن  که  می کنند  کاری  و  می زنند  آتش ها  را  برخوردار 
طفالِن معصوم، به ناخودآگاه پدران و مادراِن »معمولِی« 
خویش را به جرم نداشتن یا کمتر داشتن، به دیده تحقیر 
تذکر  مادرها  و  پدر  به  طوس  دانشمند  خواجه  بنگرند. 
با  مفاخرت  »از  را  خویش  کودِک  باید  آنان  که  می دهد 
اَقران  به پدران و مال و ملک و َمآِکل و َمالبِس  منع کنند 
و تواضع با همه کس و اِکرام کردن به اَقران بدو آموزند و 
از تطاول بر فروتران و تعصب و طمع به اقران منع کنند«. 
نویسنده »اخالق ناصری« سفارش دیگری که در تربیت 
کودک دارد، این است که والدین باید کودک را »از دروغ 
گفتن بازدارند و نگذارند که سوگند یاد کند، چه به راست 
و چه به دروغ؛ چه سوگند از همه کس قبیح بَُود و اگر 
وقتی،  هر  به  باری  افتد  حاجت  بدان  را  بزرگ  مردان 

کودکان را حاجت نَُبَود«.
 خواجه همچنین می فرماید که پدر و مادر نباید فرزند 

خود را به پول عادت دهند: »زر و سیم را در چشِم او 
اَفاعی   نکوهیده دارند، که آفِت زر و سیم از آفِت سموِم 
بیشتر است و به هر وقت اجازت بازی کردن دهند، لیکن 
زیاده  اَلَمی  و  تََعبی   هر  به  و  بَُود  جمیل  او  بازِی  باید 
مشتمل نباشد تا از تعِب ادب آسوده شود و خاطِر او کند 
سیر  در  خواجه  که  است  واضح  ترتیب  بدین  نگردد«.  
تربیت کودک بر وجود بازی و تفریح نیز بسیار تأکید دارد 
و معتقد است که بازی کردن می تواند خاطر کودک را از 
سختی ها و ماللت های شئوِن مختلِف ادب آموزی برهاند.

در  را  بچه هایشان  که  والدینی  توجه  قابل 
کالس های گوناگون ثبت نام می کنند

برخی  برای  فکر  طرز  این  اخیر  سال های  و  دهه ها  در 
یا  کودک  فرزند  که  است  افتاده  جا  مادران  و  پدران  از 
نوجوان خود را در رشته های گوناگوِن ورزشی، هنری و 
علمی در کالس های آموزشی گوناگون ثبِت نام کنند، تا 
پس از چندی به مدِد هزینه بسیار و صرف وقت فراوان و 
خوِن دل خوردن های بی شمار، ذوفنونی تحویل بگیرند که 
مایه افتخاِر خانواده و خاندان و چه بسا فخِر ایران شود؛ اما 
زهی خیال باطل! متأسفانه در بسیاری از موارد، این حجم 
از تزریق آموزش به روح و جسِم ظریف و نحیِف کودک، 
موجب مالل و دلزدگی وی از همه یا بیشتر آن رشته های 
هنری و ورزشی و علمی می شود و پس از چندی به صلح 
یا به جنگ! همه آنها را رها می کند و داِغ آن همه هزینه 

را به دِل پدر و مادر خویش می گذارد.
نابغه روزگاران که خود از معدود ذوفنوناِن راستیِن عالم 
داده  را هشدار  والدین  نیز  این  باره  در  به شمار می آید، 
است. خواجه معتقد است که پدر و مادر باید »در طبیعت 
کودک نظر کنند و از احوال او به طریق فراست و کیاست 
اعتبار گیرند تا اهلیت و استعداد از چه صناعتو علم در او 
َمفطور است ، او را به اکتساِب آن نوع مشغول گردانند؛ 
همه  ااّل  و  نَُبَود؛  صناعتی  همه  مستعد  کس  همه  چه 
مردمان به صناعت اشرف مشغول شدندی و در تحِت این 
تفاوت و تباین که در طبایع مستودع است، ِسّری غامض 
و تدبیری لطیف است که نظاِم عالم و قواِم بنی آدم بدان 

منوط می تواند بود؛ »ذلک تقدیُر العزیز العلیم«. 
خواجه این را هم یادآور شده است که در حین آموختن 
حرفه یا هنری، اگر طبِع کودک را با آن صناعت سازگار 
ندیدند، او را به ادامه فراگیری آن حرفه یا هنر و صعنت 

مجبور نکنند.
 در پایان این بخش، مؤلف اخالق ناصری این را خطاب 
این  ضّد  بر  که  »کسی  که  می گوید  مخاطب خویش  به 
معانی که یادکرده آمد، تربیت یافته باشد، قبول ادب بر 
او دشوار بَُود، خاصه چون سن در او اثر کند، مگر که به 
قبِح سیرت عارف بَُود و بر کیفیِت َقلِع عادت واقف؛ و بر 

آن، عازم؛ و در آن، مجتهد؛ و بر صحبِت اخیار، مایل «.
آمد،  خالصه وار  به طرزی  پیشین  سطرهای  در  آنچه 
نصیرالدین  خواجه  تربیتِی  توصیه های  از  چند  نکته ای 
طوسی در کتاب اخالق ناصری است. ای کاش خوانندگاِن 
نمایند  نیز رجوع  این کتاب  به بخش های دیگر  ارجمند 
آدمی  موجِب  به  ما  که  ببرند؛  بهره  آن  نکته  نکته  از  و 
بودن و معصوم نبودن، نیازمندیم که بخوانیم و بشنویم 
خوبی هایمان  بر  و  بکاهیم  بدی هایمان  از  تا  ببینیم  و 
بیفزاییم. به َمَثل در ادامه این بخش، خواجه نکاِت بسیار 
ساده اما درخوِر تأملی را درباره آداب سخن گفتن، آداب 
برخی  است.  آورده  طعام خوردن  آداب  و  کردن  حرکت 
از این آداب را می دانیم که دوباره خواندِن آنها، تذکری 
خواندنشان  که  نمی دانیم  هم  را  برخی  و  برایمان؛  است 
رعایت  در  پس  زین  و  بشناسیم  را  آنها  می شود،  سبب 

آنها بکوشیم.
را  بی مانندمان  و  غنی  فرهنگِی  میراِث  که  کاش  ای  و 
که همین کتاب هایی است که از گذشتگان به ما رسیده، 

قدر بدانیم؛ و قدر دانستِن این میراث، خواندِن آن است.

منبع: خبرگزاری ایرنا
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وزارت بهداشت:   مراسم عروسی و عزا تعطیل شود

بر اثر سکته قلبی؛  سیروس گرجستانی درگذشت

ضرورت  بر  تأکید  با  بهداشت  وزیر  تحقیقات  معاون 
استفاده مردم از ماسک، گفت: ما در حال نزدیک شدن 
به پیدا کردن روش درمان بیماران بدحال کرونایی که به 

بیمارستان مراجعه می کنند، هستیم.
رضا ملک زاده معاون تحقیقات وزیر بهداشت در برنامه 
خبر ۲۱ سیما با اشاره به ضرورت استفاده مردم از ماسک، 
بیشتری  پیک های  که  می شد  پیش بینی  کرد:  اظهار 

داشته باشیم.
و  کرده  استفاده  ماسک  از  حتما  مردم  داد:  ادامه  وی 
فعال  همچنین  کنند؛  رعایت  را  اجتماعی  فاصله گذاری 
برگزار  عزا  و  عروسی  مراسم   و  کرده  ترک  را  اجتماعات 

نشود.
 معاون تحقیقات وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: پیشنهاد 
ما این است که این مراسم  تعطیل و ممنوع شود. مواردی 
داشتیم که در یک عروسی 60 تا 70 نفر مبتال به کرونا 

شدند و از مردم تقاضا دارم مراسم عروسی و عزا را متوقف 
کنند.

ملک زاده تصریح کرد: محدودیت هوشمند یعنی همان 
از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی است  استفاده 
که ما باید اطالعات و آگاهی باالتری داشته باشیم و در 

حقیقت می خواهد زندگی کردن را تسهیل کند.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکالت ما در حال حاضر 
روستاها هستند، گفت: باید منتظر باشیم و این پیک ها را 
در جاهای مختلف داشته باشیم؛ در نتیجه از مردم تقاضا 
دارم که از ماسک استفاده کرده و فاصله گذاری اجتماعی 

را رعایت کنند.
معاون تحقیقات وزیر بهداشت با اشاره به انجام تحقیقات 
در دنیا و کشورمان درباره نقش مهم استفاده از ماسک، 
درصد   70 تا   50 حدود  ماسک  از  استفاده  داشت:  ابراز 

می تواند خطر ابتال را کم کند.
روش های  خصوص  در  تحقیقات  انجام  به  اشاره  با  وی 
درمان بیماران کرونا در ایران، افزود:  ما در حال نزدیک 

شدن به پیدا کردن درمان بیماران بدحالی کرونایی که 
به بیمارستان مراجعه می کنند، هستیم.

و  تئاتر  سینما،  باسابقه  بازیگر  گرجستانی  سیروس 
تلویزیون در سن 76 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت.

بازیگر  گرجستانی  سیروس  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
سینما، تئاتر و تلویزیون صبح روز ۱۲ تیرماه بر اثر سکته 

قلبی دار فانی را وداع گفت.
این بازیگر متولد ۱۳۲۳ که در بیمارستان شهید لواسانی 

بستری شده بود، بر اثر سکته قلبی درگذشت.
و  سینما  قدیمی  و  باسابقه  بازیگر  گرجستانی  سیروس 
مجموعه های  و  طنز  سریال های  در  که  است  تلویزیون 

نمایشی مختلفی به ایفای نقش پرداخته است.
به  می توان  بازیگر  این  مطرح  سریال های  جمله  از 
همکاری اش با رضا عطاران در مجموعه »متهم گریخت« 
و  بابا«  »زن  سریال های  در  نقش  ایفای  همچنین  و 

»گاوصندوق« اشاره کرد.
سیروس گرجستانی این شب ها سریال »شاهرگ« را که 

به فضای دهه 60 می پردازد روی آنتن دارد.
به  را  پیشکسوت  این هنرمند  امروز« درگذشت  »کرمان 

خانواده او و جامعه هنری تسلیت می گوید.

حال  در  اینکه  بیان  با  عفونی  بیماری های  فوق تخصص  یک 
درگیر  خانواده ها  که  است  کرونا، طوری  به  ابتال  شرایط  حاضر 
می شوند، گفت: اکنون خانواده ها تصور می کنند که کرونا تمام 
شده و رفت و آمدها و دید و بازدیدها را آغاز کرده اند و همه با 

هم مبتال می شوند.
ایسنا، درباره نحوه پیشگیری  با  دکتر مینو محرز در گفت وگو 
از ابتال به کرونا در شرایط  فعلی، گفت: در حال حاضر در دنیا 
کنترل  برای  فعلی  شرایط  در  راه  بهترین  که  است  شده  ثابت 
بیماری این است که همه افراد جامعه از ماسک استفاده کنند. 
در عین حال به صورت درست باید از ماسک استفاده کنند؛ به 
طوری که بر روی بینی را بگیرد و دست هایشان را هم به صورت 

مرتب بشویند.
خارج  منزل  از  ضروری  غیر  موارد  در  مردم  اینکه  بیان  با  وی 
نشوند، گفت: اگر هم بیرون می آیند مهم ترین نکته این است 
که حتما ماسک بزنند و اگر این موضوع را رعایت کنیم بیماری 
کنترل می شود. اکنون طبق مطالعاتی که در دنیا انجام شده، 
به این نتیجه رسیده اند که استفاده از ماسک بسیار موثر است و 
بر همین اساس بسیاری از کشورها استفاده از ماسک را اجباری 

کرده اند.
کاهش  احتمال  و  تهران  بیمارستان های  وضعیت  درباره  محرز 
تاب آوری مراکز درمانی با توجه به افزایش موارد بستری مبتال 
تعداد  در حال حاضر  که  کرد  توجه  باید  کرد:  اظهار  کرونا،  به 
تست های تشخیصی افزایش یافته است و بیماران بیشتری را 
شناسایی می کنیم. هرچند که تعدادی از این بیماران نیازمند 
بستری نیستند و در عین حال تجربه کادر درمانی هم بیشتر 
شده است، اما به هر حال تعدادی هم بد حال شده و به بستری 

نیاز دارند. حال وقتی تعداد مبتالیان به میزان باالیی افزایش یابد 
که در حال حاضر این اتفاق رخ داده است، مشکالتی در سیستم 

بیمارستانی ایجاد می شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر شرایط ابتال به گونه ای است که 
خانواده ها درگیر می شوند. زیرا خانواده ها رفت وآمدها را آغاز کرده 
و ماسک هم نمی زنند. در ایام عید مردم رعایت می کردند و در 
اما اکنون فکر کردند که کرونا تمام شده و رفت  خانه ماندند، 
مبتال  با هم  و همه  کرده اند  آغاز  را  بازدیدها  و  دید  و  آمدها  و 

می شوند.
محرز ادامه داد: از طرفی کادر درمانی طی چند ماه اخیر واقعا 
خسته شده اند و حاال دوباره بیماری اوج گرفته و دچار خستگی 
نیروهای  نمی توان  هم  راحتی  به  حال  هر  به  شده اند.  مفرط 
درمانی با تجربه و تحصیل کرده را جایگزین کرد. بنابراین کادر 
درمانی خسته می شوند و برایشان سخت است. مردم واقعا باید 

رعایت کنند.
با  زیادی  حد  تا  کووید۱۹-  بیماری  کنترل  اینکه  بیان  با  وی 
رعایت دستورالعمل های  از طریق  و  مردم یک جامعه  همراهی 
مطرح شده، باید انجام شود، افزود: در حال حاضر در دنیا به این 
نتیجه رسیده اند که استفاده از ماسک بهترین راه پیشگیری از 
کرونا است. وقتی این موضوع رعایت شود، بیماری مجددا کنترل 
هم  دوش  به  دوش  و  همراهی  و  قدرت  با  باید  مردم  می شود. 
کمک کنند و برای پیشگیری از ابتال به کرونا از ماسک استفاده 

کنند.
ماسک  از  کمتر  جوانان  که  شاهدیم  متاسفانه  گفت:  محرز 
استفاده می کنند و در برخی موارد اصال نکات بهداشتی را رعایت 
نمی کنند. خاصیت این بیماری این است که در ۸0 درصد موارد 

باید  مبتال  افراد  از  درصد   ۲0 است،  خفیف  یا  عالمت  بدون 
هم  درصد  پنج  و  شوند  بستری  و  کرده  مراجعه  بیمارستان  به 
باید در آی سی یو بستری شوند.  حال شان بسیار بد می شود و 
وقتی تعداد ابتال باال رود، میزان بستری و مرگ و میر نیز افزایش 

می یابد و ممکن است مسائلی مانند کمبود تخت ایجاد شود.
و  شدند  شلوغ  بیمارستان ها  کرونا  شیوع  ابتدای  در  گفت:  وی 
بعد  کردند،  بستری  را  بیماران  معین  بیمارستان های  کمک  با 
اما  بازگشتند،  عادی  حالت  به  بیمارستان ها  بیماری  کنترل  از 
اکنون مجددا می بینیم که بیمارستان ها شلوغ شده و بخش ها 
و  تخت های مربوط به بیماران کرونایی پر شده است. اگر مردم 
کنترل  مجددا  بیماری  کنند،  استفاده  ماسک  از  کنند،  رعایت 

می شود.
 محرز تاکید کرد: در حال حاضر در دنیا ثابت شده است که اگر 
دو نفر کنار یکدیگر باشند و ماسک نزنند، اگر یکی از آنها مبتال 
به کووید باشد، با یک سرفه یا عطسه میلیون ها ویروس را در 
هوا پخش می کند و فرد مقابل نیز با احتمال ۹5 درصد مبتال 
می شود. این درحالی ست که اگر ماسک بزنند، احتمال ابتالی 
استفاده  رعایت  بنابراین  می رسد.  درصد   ۱.5 به  مقابل  طرف 
که  هرچند  است.  موثر  و  مهم  بسیار  مردم  سوی  از  ماسک  از 
برای سالمتی  باید  اما  و مردم خسته می شوند،  هوا گرم است 

خودشان این موضوع را رعایت کنند.
وی با بیان اینکه اشاعه کرونا و یا کنترل آن در دست مردم است، 
گفت: باید توجه کرد که تا زمانیکه ویروس در حلق و بینی فرد 
مبتال وجود داشته باشد، می تواند ناقل باشد و اگر در تماس با 
دیگران باشد، آنها را مبتال خواهد کرد. گفته می شود که کرونا 

معموال بین دو تا سه هفته در بینی و حلق می ماند.

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی از دستگیری ۲ کالهبردار که با ارائه رسید جعلی از 
فروشندگان سایت های فضای مجازی 6 کالهبرداری کرده بودند، خبر داد.

سرهنگ کارآگاه قاسم دستخال در تشریح این خبر اظهار کرد: در نیمه اردیبهشت ماه 
سال جاری پرونده ای با عنوان کالهبرداری با ارائه رسید جعلی از سوی دادیار دادسرای 
عمومی و انقالب ناحیه 7 تهران برای رسیدگی تخصصی به پایگاه سوم پلیس آگاهی 

ارسال شد.
وی بیان کرد: شاکی پس از حضور در این پایگاه اظهار داشت، بیست و سوم فرودین 
از  یکی  در  ریال  میلیون   ۱65 مبلغ  به  را  خود  عکاسی  دوربین  دستگاه  یک  ماه 
مدعی  که  مرد   ۲ مدتی  از  و پس  کردم  آگهی  اینترنتی  فروش  و  سایت های خرید 
خرید دوربین بودند تماس گرفتند و پس از توافق بر روی قیمت دوربین قرار مالقات 

گذاشتیم.
کارآگاه دستخال عنوان کرد: شاکی ادامه داد در روز قرار ۲ مرد سوار بر یک دستگاه 
خودرو بنز در محل قرار مراجعه کردند و خواستار مشاهده دوربین شدند تا پس از 
اطمینان از سالم بودن دوربین قیمت آن را از طریق موبایل بانک به حساب شبایم 
واریز کنند. با تحویل دوربین این دو مرد شروع به انجام عملیات بانکی کردند و از 
صفحه پرداخت وجه موبایل عکس گرفتند و به گوشی ام ارسال کردند. پس از ترک 

محل متوجه شدم مبلغی به حسابم واریز نشده و رسید جعلی بوده است.
این مقام انتظامی افزود: نظر به اهمیت و حساسیت موضوع پرونده دستگیری متهمان 
به صورت ویژه در دستور کار دایره مبارزه با جعل و کالهبرداری پایگاه سوم قرار گرفت 
را استعالم و مشخص شد مالک خودرو  ابتدا کارآگاهان پالک خودرو متهمان  و در 

خانمی به نام »ریحانه« است.
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی ابراز کرد: در ادامه مالک خودرو به این یگان دعوت 
شد و این خانم پس از حضور در پایگاه سوم بیان داشت، پالک متعلق به من است 
بالفاصله  که  است  منزل سرقت شده  درب  پرایدم جلوی  روی خودرو  از  پالکم  ولی 

شکایت کردم و پالک را سرقتی اعالم کردم.
دستخال در ادامه توضیح داد: تحقیقات برای پیدا کردن سرنخ های جدید ادامه یافت 
تا اینکه در تحقیقات پلیسی، کارآگاهان متوجه شدند مالک خودرو بنز شخصی به 
نام »احمد« است که خود در پایگاه سوم پرونده ای با موضوع کالهبرداری طرح و اظهار 
داشته است، دو مرد نامهای »کامران« و »حسن« طی قراردادی قصد خرید خودرو بنز 
ام را داشته اند ولی بدون پرداخت پول از طریق ارائه رسید جعلی خودرو را تحویل و 

از محل گریخته اند.
پلیسی،  از تحقیقات  اظهار کرد: در شاخه دیگری  آگاهی  پلیس  پایگاه سوم  رئیس 

تصویری از متهمان به دست آمد و با شناسایی هویت آنان، توقیف خودرو و دستگیری 
متهمان به کلیه واحدهای انتظامی اعالم شد تا اینکه کارآگاهان موفق شدند احدی 
از متهمان را دوازدهم خردادماه در حوالی خیابان مقدس اردبیلی مشاهده و در یک 

عملیات پلیسی وی را دستگیر و به پایگاه سوم پلیس آگاهی انتقال دادند.
کارآگاه دستخال افزود: متهم در همان بدو ورود به بزه انتسابی اعتراف و اظهار داشت، 
طول  به  آشنایی  این  و  شدم  آشنا  »حسن«  با  که  داشتم  را  خودرویی  فروش  قصد 
انجامید و پس از مدتی متوجه شدم وی با نشان دادن رسیدهای جعلی از موبایل 
از جمله در  از فروشندگان کالهبرداری می کند و در چند مورد کالهبرداری  بانکش 

پرونده خرید خودرو و دوربین عکاسی همراهی اش کردم.
این مقام پلیسی با اشاره به اینکه در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی مخفیگاه متهم 
دوم پرونده نیز در حوالی خیابان مقدس اردبیلی شناسایی و متهم با هماهنگی های 
قضائی در مخفیگاهش دستگیر شد، افزود: متهم دوم پرونده نیز در پایگاه دوم به 
جرم ارتکابی و ارائه رسید اعتراف و با دستور دادیار دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 

7 تهران روانه زندان شدند.
به گفته سرهنگ دستخال ارزش ریالی اموال کالهبرداری شده را 6 میلیارد ریال برآورد 

کرده اند.

یک فوق تخصص عفونی هشدار داد؛
ابتالهای خانوادگِی کرونا 

کالهبرداری ۶ میلیاردی؛      خرید بنز با رسید جعلی گروه

چگونه کولرها سبب انتشار

 ویروس کرونا می شوند؟

گفت:در  شمالی  خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه  گروه  مدیر 
بسیاری از مکان های پرتجمع همچون بانک ها و یا ادارات از 
کولر برای خنک کردن هوا استفاده می کنند اما در بیشتر 
مواجه می شویم که دریچه کولر  این مورد  با  ها  این مکان 
به سمت کارکنان و یا ارباب  رجوع قرار گرفته است.این امر 
فرد  به  به صورت مستقیم  کولر  باد  تا  موجب می شود که 
وزیده شود و اگر شخصی دارای ویروس کرونا بوده، این ویروس 
به راحتی در فضا منتشر می شود و یا اگر در فضا ویروس 
کرونا منتشر شود به راحتی به افرادی که باد کولر به صورت 
مکان  شود.در  منتقل  کند،  می  برخورد  ها  آن  به  مستقیم 
هایی که تجمع در آنجا باال است باید پنجره ها باز نگه داشته 
شود تا هوا در جریان باشد و امکان انتشار و انتقال ویروس 

به حداقل برسد.

کرونا عروسی را در هند به عزا تبدیل کرد؛  

مرگ داماد و ابتالی ۱۱۱ نفر دیگر

 تنها دو روز بعد از مراسم ازدواجی در هند داماد جان خود را 
از دست داد و ۱۱۱ نفر دیگر هم به ویروس مبتال شد.

آنکه  باوجود  شفقنا،  از  نقل  به  جوان  تابناک  گزارش  به 
هشدار های بسیار زیادی درباره عدم برگزاری مراسم  عروسی و 
عزا به خاطر ویروس کرونا داده می شود، اما عده ای بی تفاوت 

همچنان به برگزاری چنین مراسمی روی می آورند.
در هند سرنوشت تلخی برای خانواده داماد رقم خورد.

طبق اعالم مقامات بهداشت محلی در هند داماد ۲6 ساله در 
مراسم عروسی عالئم مشکوک به ویروس کرونا را داشته است 
با این حال عروسی را برگزار کرد و تنها دو روز بعد از مراسم 

جانش را از دست داد.
مراسم عزای این جوان هندی هم با شرکت بیش از ۲00 نفر 
تا کنون  بهداشتی در هند  اعالم مقامات  برگزار شد و طبق 
۱۱۱ نفر در هر دو مراسم عروسی و عزای این فرد به ویروس 

کوید ۱۹ مبتال شده اند.
آیا  که  نیست  معلوم  هنوز  که  کردند  اعالم  هندی  پزشکان 
او  خانواده  که  چرا  نه  یا  است  ویروس  انتشار  عامل  داماد 
بالفاصله بعد از مرگش جسد او را سوزاندند البته هنوز عروس 

و نزدیکان او و داماد به کرونا مبتال نشده اند.
راج شوداری مسئول بخش بهداشت در منطقه بیهار در شمال 
هند گفت: همه مبتالیان و خانواده عروس و داماد در قرنطینه 
هستند و یک چادر تشخیص تست کرونا برای همه شرکت 
از  تا  است  شده  داده  اختصاص  مراسم  دو  هر  در  کنندگان 

وضعیت مبتالیان اطمینان حاصل شود.
طبق اعالم مقامات بهداشتی در هند داماد چند روز پیش به 
خاطر سرفه و تب در بیمارستان بستری شد، اما خانواده اش 
او را به خانه برگرداند و بعد از مصرف دارو در خانه عروسی 

اش را با حضور ۳00 مهمان برگزار کرد.
مراسم  و  نفر   50 حضور  از  بیش  را  عروسی  برگزاری  هند 
کرده  ممنوع  نفر   ۲0 حضور  از  بیش  را  تعزیه  و  خاکسپاری 

است.
ویروس  به  مبتالیان  که شمار  است  از کشور های  یکی  هند 

کرونا به شکل نگران کننده ای در آن در حال افزایش است.
تا کنون بیش از ۱7 هزار نفر در هند جان خود را به خاطر 
که شمار  است  درحالی  این  اند  داده  از دست  کرونا  ویروس 
مبتالیان هم از مرز 600 هزار نفر گذشته است تا این کشور 
بعد از آمریکا، برزیل و روسیه بیشترین شمار مبتالیان را در 

جهان داشته باشد
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دستگیری عامل نزاع، 

تیراندازی و گروگانگیری در کرمان

 سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان از دستگیری عامل تیراندازی 
که در شهر کرمان اقدام به نزاع و تیراندازی کرده بود، خبر داد.

سالح  با  مسلحانه  درگیری  و  نزاع  پی  در  گفت:  پارسا  محمود  سرهنگ   
جنگی در مردادماه سال گذشته در یکی از محالت شهر کرمان، بررسی 
موضوع و دستگیری عامل یا عامالن این تیراندازی در دستور کار ماموران 

پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.
پلیسی موفق  و  اقدامات اطالعاتی  انجام یکسری  با  بیان کرد: ماموران  او 
در  غافلگیرانه  عملیات  یک  طی  را  تیراندازی  این  اصلی  عامل  شدند، 

مخفیگاهش دستگیر کنند.
اینکه این متهم که دارای ۱۹ فقره سابقه در  با اشاره به   سرهنگ پارسا 
و  پرونده ضرب  فقره  اتهام ۳  به  متهم همزمان  افزود:  است،  کارنامه خود 
جرح با سالح سرد و آدم ربایی، گروگانگیری و تخریب اموال، فراری و تحت 

تعقیب ماموران پلیس بود.

کشف ماکسیمای سرقتی

 و دستگیری سارق در جیرفت

خودروی  دستگاه  یک  کشف  از  جیرفت  شهرستان  انتظامی  فرمانده    
ماکسیمای سرقتی کمتر از ۴۸ ساعت و دستگیری سارق خودرو در این 

شهرستان خبر داد.
پلیسی  فوریت های  مرکز  اعالم  پی  در  گفت:  محمدرضایی  رضا  سرهنگ 
مبنی بر وقوع سرقت یک دستگاه خودروی ماکسیما موضوع به طور ویژه 

در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.
پایگاه  و  آگاهی  پلیس  آباد،  محمد   ۱۴ کالنتری  مأموران  کرد:  اظهار  او   
بسیج شهید باهنر جبالبارز با پایش شبانه روزی محور های مواصالتی و 
کنترل خودرو های عبوری، سرانجام خودروی مورد نظر را که قصد خروج از 
شهرستان را داشت رؤیت و به آن دستور ایست دادند که راننده خودرو با 

مشاهده ماموران بر سرعت خود افزوده و اقدام به فرار کرد.
 این مقام انتظامی افزود: ماموران با عکس العمل سریع و غافلگیرانه پس از 
چند دقیقه تعقیب و مراقبت موفق شدند، خودروی مورد نظر را متوقف و 
سارق خودرو را دستگیر کنند که این فرد پس از تشکیل پرونده به مرجع 

قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی جیرفت به مالکان خودرو ها و وسائل نقلیه توصیه کرد: 
حتما خودروی خود را به قفل پدال، دزدگیر و یا سایر تجهیزات بازدارنده 
از  را  استفاده  سوء  فرصت  انتظامی  هشدار های  کامل  رعایت  با  و  مجهز 

سارقان سلب کنند.

کشف ۲۰۲ کیلوگرم تریاک

 در عملیات پلیس کرمان
 

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از کشف ۲۰۲ کیلوگرم تریاک در عملیات 
ماموران انتظامی بخش گلباف خبر داد.

سرهنگ محمدرضا فداء گفت: ماموران انتظامی بخش گلباف با همکاری 
پاسگاه جوشان این فرماندهی حین گشت زنی های هدفمند و نامحسوس 
در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ مشکوک 

و دستور توقیف آن را صادر کردند.
افزایش  با  پلیس  ایست  و  اخطار  به  توجه  بدون  خودرو  راننده  افزود:  او   
سرعت اقدام به فرار کرد که پس از یک تعقیب مراقبت، در نهایت خودرو 

را رها و با استفاده از تاریکی شب از محل متواری شد.
سرهنگ فداء تصریح کرد: ماموران انتظامی در بازرسی از این خودرو ۲۰۲ 

کیلوگرم تریاک را کشف کردند.
 فرمانده انتظامی شهرستان کرمان به تالش پلیس برای دستگیری متهم 
مواد  قاچاقچیان  به  را  سرکشی  و  اجازه جوالن  پلیس  افزود:  و  کرد  اشاره 
مطلوب،  امنیت  تامین  راستای  در  شهروندان  و  داد  نخواهد  هرگز  مخدر 

هرگونه مورد مشکوک را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

کشف ۱۴ تن سنگ آهن قاچاق

 در سیرجان

تن   ۱۴ حامل  تریلر  دستگاه  یک  توقیف  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال  فرآورده های معدنی ُگندله سنگ آهن قاچاق 

در سیرجان خبر داد.
کرمان  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
یک  توقیف  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده  نژاد،  ایران  محمدرضا  ،سرهنگ 
دستگاه تریلر حامل ۱۴ تن فرآورده های معدنی ُگندله سنگ آهن قاچاق در 
این شهرستان خبر داد و گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش اموال مکشوفه، 

۱۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.
اوگفت: در این راستا ۲ متهم دستگیر و تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی سیرجان همچنین از کشف ۲۴ فقره سرقت و دستگیری 
۱۴ نفر سارق طی ۷۲ ساعت گذشته خبرداد.

سرهنگ محمد رضا ایران نژاد گفت: در اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده 
و جرم خیز در شهرستان سیرجان، موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا 

سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.
حوزه  در سطح  محسوس  نا  و  محسوس  زنی  گشت  با  ماموران  افزود:  او 

استحفاظی ۱۴ نفر سارق را شناسایی و آن ها را دستگیر کردند.
سرهنگ ایران نژاد با اشاره به اینکه سارقان به ۶ فقره سرقت داخل خودرو، 
۱ فقره سرقت موتورسیکلت، ۵ فقره سرقت منزل و ۴ فقره سرقت اماکن 

خصوصی و ۲ فقره اتومبیل و ۶ فقره سایر سرقت ها اعتراف کردند.
او تصریح کرد:در بازرسی از مخفیگاه سارقان لوازم و وسایل برای باز کردن 
قفل، وسایل و قطعات داخل خودرو و تعدادی مدارک شناسایی مربوط به 

افراد مالباخته کشف و ضبط شد.
با بیان اینکه تحقیق از سارقان جهت کشف  انتظامی شهرستان  فرمانده 
شهروندان  مشارکت  داشت:  اظهار  دارد،  ادامه  احتمالی  سرقت های  سایر 
نقش مهمی در پیشگیری از سرقت دارد و درصورت مشاهده هرگونه موارد 
به پلیس  از طریق تلفن ۱۱۰  مشکوک می توانند مراتب را در اسرع وقت 

اطالع دهند.

سپهبد  سردار  عشق  به  کرمانی  معلول  سوار  دوچرخه  یعقوبیان،  علی 
پاریز  در  دادی"  اهلل  "شهید  مطهر  قبر  از  سلیمانی"  قاسم  حاج  "شهید 

شهربابک تا مزار "حاج قاسم" در کرمان را رکاب زد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، به 
مناسبت دهه کرامت و میالد آقا علی بن موسی الرضا )ع(، علی یعقوبیان، 
دوچرخه سوار معلول کرمانی که اصالتاً پاریزیست، به عشق سردار سپهبد 
"شهید حاج قاسم سلیمانی" از قبر مطهر "شهید محمدعلی اهلل دادی" )از 
سرداران و فرماندهان نظامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و شاخه نیروی 
قدس که ۲۸ دی ۱۳۹۳ در حمله موشکی اسرائیل در منطقه مزرعه االمل 
به درجه ی رفیع شهادت نائل آمد(، در پاریز شهربابک تا مزار "حاج قاسم" 

در کرمان را رکاب زد.
میثم پاریزی، مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان در حاشیه ی مراسم 
استقبال از این رکابزن مس سرچشمه که ۲۵۰ کیلومتر را به عشق حاج 
قاسم رکاب زده بود، ضمن سالم و درود به روح بلند و ملکوتی شهدا، امام 
شهدا، شهدای انقالب، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم و به 
ویژه شهدای مقاومت، سید شهدای مقاومت، افتخار دیار کریمان، استان 
از  پهناور کرمان، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و سردار پورجعفری، 
یعقوبیان که حرکت خود را از قبر مطهر شهید اهلل دادی در پاریز شروع 
رسیده،  سلیمانی  سردار  مطهر  مزار  و  کرمان  شهدای  گلزار  به  و  کرده 
رکاب  کیلومتر  حدود۲۵۰  شایسته،  ورزشکار  این  گفت:  و  کرد  قدردانی 

زده است.
این حرکت  تا  نهاد هایی که تالش کردند  و  ارگان ها  تمام  از  با تشکر  او   

مجموعه  پاریز،  مس  باشگاه  مجموعه  افزود:  بخورد،  رقم  فرهنگی  زیبای 
هیات  ویژه  به  استانی  هیئت های  کارکنان مس سرچشمه،  بدنی  تربیت 
کار  این  در  تالششان  ورزشکاران  بسیج  مجموعه  و  معلولین  و  جانبازان 

فرهنگی ستودنیست.
 پاریزی ابراز امیدواری کرد: همه ورزشکاران در هر جایگاهی که قرار دارند از 
شهدایی که در حقیقت پهلوانان واقعی این سرزمینند تأسی بگیرند و این 

مسیر و راه با الگوی مناسب پهلوانی و اخالق ادامه پیدا کند.

اگر فعالیتی می شود،  بدانیم در حوزه ورزش  باید  امروز  او تصریح کرد:   
اگر افتخاری وجود دارد، ما پرچمداران کشوری هستیم که افتخارش شهدا 
هستند، ما پرچمداران استانی هستیم که افتخارش سردار سلیمانیست 
و همه ما امیدواریم در این مسیر گام برداریم و همواره در مسیر شهدا 

باشیم.
 مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان ابراز امیدواری کرد: روزبه روز در حوزه 

ورزش شاهد حاکمیت اخالق باشیم.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان قلعه گنج از دستگیری عامل 
اصلی قتل عام خانواده کشاورز اصفهانی خبر داد.

از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان ،  سجاد افشارمنش ، دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
با قصد اخاذی  اردیبهشت ماه گذشته  قلعه گنج  گفت: فردی در 
بودند  اصفهان  اهل  اصالتا  ای کشاورز که  به منزل خانواده  با ورود 
اقدام به تیراندازی می کند که متاسفانه در این حادثه تمامی افراد 

حاضر در خانه ،شامل پدر خانواده به همراه دو فرزند پسرش ، به 
قتل می رسند.

او اعالم کرد:با توجه به اهمیت موضوع بالفاصله دادستانی و پلیس 
اقدامات قضایی و پلیسی خود را برای شناسایی و دستگیری عامالن 
حادثه  از  پس  اولیه  ساعت   ۴۸ ظرف  و  کرد  آغاز  تلخ  حادثه  این 

همدست قاتل در استان سیستان وبلوچستان دستگیر می شود.
اقدامات پیچیده  انجام یکسری  از  اعالم کرد:پس  این مقام قضایی 

اطالعاتی از سوی ماموران انتظامی استان کرمان سرانجام خودروی 
کرمان  به  هرمزگان  استان  مواصالتی  محور های  از  یکی  در  متهم 

توقیف و متهم به همراه یک قبضه کلت جنگی دستگیر شد.
عوامل  باهرگونه  قضایی  داد:دستگاه  هشدار  گنج  قلعه  دادستان 
ناامنی که منجر به برهم زده شدن نظم عمومی در جامعه شود به 
صورت قاطعانه برخورد خواهد کرد و رسیدگی به این پرونده با قید 

فوریت در دستور کار دادسرای قلعه گنج قرار خواهد گرفت.

دوچرخه سواری که ۲۵۰ کیلومتر به عشق حاج قاسم رکاب زد

دستگیری عامل قتل عام خانواده کشاورز اصفهانی

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا،گفت:ما در تالش هستیم 
هرگونه تکنولوژی که باعث کشف بیشتر مواد مخدر در کشور 
می شود به کمک بگیریم. به گزارش خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، رئیس پلیس مبارزه با مواد 
مخدر ناجا، پس از بازدید و سرکشی از یگان های پلیس مبارزه 
با  نشستی  در  استان کرمان  انتظامی  فرماندهی  مواد مخدر  با 

فرمانده انتظامی استان گفتگو کرد.
سرهنگ کریمی ضمن قدردانی از فرمانده انتظامی استان کرمان 
و دیگر کارکنانی که در حوزه کشف مواد مخدر تالش و ایثارگری 

در  که  است  استان هایی  از  یکی  کرمان  گفت:استان  می کنند، 
کشف مواد افیونی بسیار پرکار و رتبه باالیی  دارد.

در  مخدر  مواد  ناجا، کشت  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
به  جهانی  استکبار  دسیسه های  از  را  ایران  کشور  همسایگی 
سرکردگی آمریکای جهانخوار برشمرد و گفت:فرماندهی انتظامی 
استان کرمان در کشف مواد مخدر به عنوان یک پلیس پر تالش 

شناخته شده است.
او افزود: ما در تالش هستیم هرگونه تکنولوژی که باعث کشف 

بیشتر مواد مخدر در کشور می شود به کمک بگیریم.

این مقام مسئول ادامه داد: ان شا اهلل در آینده ای نه چندان دور 
استان کرمان خواهند  مواد مخدر در  به کمک کشف  پهباد ها 

آمد.
سردار ناظری ،فرمانده انتظامی استان کرمان نیز در این نشست 
تردد  برای  را  کرمان  استان  کویر های  هستیم  تالش  در  گفت: 

قاچاقچیان مواد مخدر ناامن تر کنیم.
او به فعالیت های دسته های رزمی و بسیج مردمی در مبارزه با 
مواد مخدر و کشف مواد افیونی اشاره کرد و کار این مجاهدان 

را کاری بزرگ برشمرد.

پهبادهابهکمککشفموادمخدردرکرمانمیآیند
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گزارش »کرمان امروز« از  ابراز خستگی پرستاران و کادر بهداشت و درمان استان و بی توجهی مردم درباره کرونا که ممکن است  به یک فاجعه انسانی منتهی شود؛

بترسیم از زخم خستگی بر چهره فرشتگان

اشاره: 
های  با دشواری  در حالی همچنان  روزها  این  کرمان   
کرونا دست به گریبان است که آمار مبتالیان در آن به 
علت برگزاری مراسم عروسی و عزا روند صعودی دارد و 
کادر بهداشت و درمان پس از گذشت افزون بر پنج ماه از 
شیوع این ویروس مرگبار، از خستگی مفرط رنج می برند.
تیرماه  هفتم  تا  اپیدمی  آغاز  ابتدای  از  دیگر  سوی  از 
جاری تعداد یک هزا و 479بیمار مبتال به کرونا در استان 
کرمان بستری شده اند که از این تعداد، 201 بیمار مبتال 
در سطح بیمارستان های کرمان بستری بوده و خدمات 

الزم را دریافت می کنند.
انجام  که  گذاشت  ناگفته  را  نکته  این  نباید  همچنین 
خیل  به  پاسخگویی  و  تست  صدها  به  نزدیک  روزانه 
کادر  ماهه  پنج  خستگی  کرونا،  به  مشکوک  شهروندان 

بهداشت و درمانی کرمان  را دو چندان می کند
شیوع خوشه ای بیماری

دانشگاه علوم پزشکی کرمان می  آنگونه که سخنگوی 
گوید؛ شاهد شیوع بیماری به صورت خوشه های پراکنده 
خانوادگی هستیم که در حال حاضر اکثر موارد ابتال در اثر 
شرکت در مراسم عروسی و ترحیم، سفر به مناطق آلوده 

تر یا پذیرایی از مسافرانی که از استان های آلوده تر به 
کرمان آمده اند، رخ می دهد.

گذاری  فاصله  به  توجهی  بی  افزود:  شفیعی  مهدی 
اجتماعی، ضد عفونی نکردن دست و گند زدایی سطوح و 
حضور یافتن در مکان های پرازدحام باعث گردش ویروس 
و پایداری زنجیره انتقال و در نتیجه افزایش تعداد موارد 

ابتالبه. کرونا شده است.
پزشکان و پرستاران خسته اند

حضور در مراسم عروسی و عزا و افزایش تردد و شلوغی 
ها با آمار رو به افزایش  کار را پیچیده تر کرده و در واقع 
مشکالت جدید را در حوزه بهداشت و درمان ایجاد کرده 

است. هم اکنون پزشکان و پرستاران بسیار خسته اند و 
فشار مضاعفی را تحمل می کنند. البته آنچه از صحبت 
هنوز  که  است  این  استنباط می شود،  درمانی هم  کادر 
نگرانی در خصوص امواج جدید ویروس کرونا وجود دارد 
و به گفته کادر درمان چنانچه مردم پروتکل های مربوط 
به فاز دوم و سوم فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکنند 

باید منتظر تکانه های جدید کرونا ویروس باشیم.
پزشکان و پرستاران خط مقدم مبارزه

این همه در حالی است که پزشکان و پرستاران، خط 
این فرشتگان  این است که  واقعیت  اما  اند  مبارزه  مقدم 
سپید جامه طاقت فوق بشری ندارند و باید خیلی مراقبت 

اگروضعیت  نشود که  توان شان خارج  از  اوضاع  تا  کنیم 
انتظار  در  باید  شود  خارج  درمان  کادر  توان  از  بحرانی 
فاجعه باشیم. الزم است شهروندان این بیماری را جدی 
بگیرند زیرا سهل انگاری خسارت جبران ناپذیری را  به 
دیر  خوردن  افسوس  برای  که   کرد  خواهد  وارد  جامعه 

خواهد شد.

کسانی که این روزها مراسم عروسی برپا می کنند آیا 
نمی بینند همشهریان و هم وطنانشان به دلیل بیماری 
بیرون  ماسک  بدون  که  آنهایی  شوند؟  می  فوت  کرونا 
بیماری می کنند؟  این  آیند چه فکری در خصوص  می 
بیماری کرونا وجود دارد و باید همه با هم برای پیشگیری 

و از بین بردن بیماری کمک کنیم.

زندگی بشر در مریخ؛ نه خیلی دور و نه خیلی نزدیک 
سرویس علم  و دانش کرمان امروز

تحرکات تازه دانشمندان برای عملی کردن رویای انسان برای زندگی در 
مریخ، بهانه ای شد تا در یک مطلب چالش ها و هیجانات ماجرا را بررسی 

و مرور کنیم.
سایر  و  ناسا  دانشمندان  سال ها  که  است  رویایی  مریخ  در  زندگی 
اسکان  می کنند.  تالش  آن  به  دستیابی  برای  دنیا  فضایی  سازمان های 
برای  است  پیشنهادی  و  طرح  مریخ،  مستعمره سازی  یا  مریخ  در  بشر 
ساخت کوچ نشین های دائمی انسانی بر روی سطح مریخ یا ارسال ربات ها 
دست مایه  طرح  این  مریخ.  طبیعی  منابع  از  بهره برداری  و  اکتشاف  برای 
گمانه زنی ها و مطالعات جدی بوده است، زیرا شرایط سطحی این سیاره و 
وجود آب در آن باعث شده تا بتوان آن را قابل زیست ترین مکان خارج از 

کره زمین در منظومه خورشیدی دانست.
 کره ماه، به عنوان نخستین مکان برای شهرک سازی برون زمینی انسان ها 
با اتمسفر  اما ماه دارای اتمسفر نیست در حالی که مریخ  پیشنهاد شده، 
گونه های  دیگر  و  انسان  از  میزبانی  برای  بیشتری  امکان  دارد  که  رقیقی 

زیست آلی را فراهم می کند.
انسان ها  برای  بالقوه  عنوان سکونت گاه های  به  مریخ  هم  و  ماه  کره  هم 
سنگین،  جاذبه  با  مناطق  در  فرود  چون  مخاطراتی،  و  هستند  پرهزینه 
معدن کاری  خاطر  این  به  دارند.  خود  در  هم  را  گرانشی،  چاه  به  معروف 
در سیارک ها نیز به عنوان گزینه دیگری برای گسترش انسان در محدوده 

فرازمینی مطرح شده اند.
تحقیقات  و  گرفته  صورت  امر  این  تحقق  برای  بسیاری  پروژه های 
گسترده ای در حال انجام است. دانشمندان در کنار تحقیقات گسترده بر 

روی ابعاد مختلف سکونت در مریخ و ارسال فضانورد و تیم های تحقیقاتی 
برای  آن  در  زندگی  در پی ساخت خانه هایی هستند که  به سیاره سرخ، 

انسان های آینده ممکن باشد.
مریخ  در  زندگی  برای  تجربی  زیست  آزمایشی  ایستگاه  پروژه 
تجربه ای آزمایشگاهی برای ساخت خانه و زندگی آینده در سیاره 

سرخ است.
 تنها ۱۱۰ نفر برای ایجاد تمدنی جدید در مریخ کافی است

به گفته دانشمندان برای شروع یک تمدن جدید در مریخ تنها به 110 
انسان نیاز است. این افراد اگر قرار باشد روی کره مریخ قدم گذاشته و در 
سیاره سرخ زندگی کنند باید در داخل گنبد هایی پر از اکسیژن قرار داشته 

باشند.

اندازی شود.  راه  این سیاره  نیز روی  و کشاورزی  باید صنعت  همچنین 
پروفسور ژان مارک سالوتی بعد از تحقیقاتی گسترده، پیشنهاداتی را در این 

زمینه ارائه کرده که برخی از آن ها بیشتر شبیه پیشگویی هستند.
این کارشناس موسسه ملی پلی تکنیک بوردو، می گوید که بقا در مریخ به 
دسترسی به منابع طبیعی و کمتر بودن نیازمندی زمانی کاری افراد نسبت 
به ظرفیت زمانی کاری آن هاست. برای مثال، این که آیا ساکنان آینده 
مریخ می توانند تا قبل از اینکه منابع ذخیره آن ها به پایان برسد اقالم و 
ابزار های جدید کافی تولید کنند مهم ترین چالش برای بقا در این سیاره و 

دیگر سیارات مشابه خواهد بود.
هنوز مشخص نیست که آیا زنان به راحتی می توانند در مریخ فرزند به 
دنیا بیاورند یا خیر. زیرا گرانش مریخ تنها ۳۸ درصد از زمین است. بدن 

انسان با شرایط زمین سازگار شده و هنگامی که وزن هر جسم همیشه 
یک سوم کمتر از حد معمول باشد، ممکن است عوارض غیرمنتظره ای به 

وجود آید.
 مواد غذایی در مریخ

کوین کانون و دانیل بریت در مطالعه خود نشان دادند که چهار از پنج 
)انرژی،  مریخ  نشینان  شهرک  برای  نیاز  مورد  اصلی  مصرفی"  "مواد  نوع 
آب، اکسیژن و مصالح ساختمانی( می توانند در مقادیر کافی از سطح مریخ 
استخراج شوند. در مریخ فقط مواد غذایی قابل دسترسی نیست؛ بنابراین 
چگونه می توان مشکل مواد غذایی را در آنجا حل کرد؟ مولفان این مطالعه 
به پرورش گیاهان،  پیشنهاد می کنند که ساکنان فضایی جدید در مریخ 

حشرات و گاو برای تغذیه ژنتیکی-سلولی خود بپردازند.
غذا های غنی از پروتئین را می توان از سلول هایی که در بیوراکتور ها رشد 
می کنند نیز دریافت کرد. جالب اینجاست که ماهی در مریخ از گوشتی که 
از سلول ها تولید شود، محبوبیت بیشتری دارد، زیرا این محصول را می توان 
در دما های پایین تر )حدود 20 درجه سانتیگراد( نگهداری کرد، در حالی 
که سلول های حیوان های خونگرم به گرمای ۳7 درجه سانتیگراد نیاز دارند.

مقدار  زیرا  بود،  دشوار خواهد  بسیار  مریخ  در خاک  گیاهان  دادن  رشد 
زیادی نمک کلریک اسید و سایر مواد شیمیایی موجود در رسوبات در خاک 
آن سیاره وجود دارد. گیاهان در چنین شرایطی در مریخ به سرعت از بین 

رفتند و کرم های خاکی در آن سرزمین خفه شدند.
کشاورزان مریخی ممکن است با مشکالت دیگری از جمله بیماری های 
ناشناخته گیاهی که باعث از بین رفتن محصوالت زراعی می شوند، مواجه 

گردند که باعث گرسنگی در بین مهاجران خواهد شد.
گذاری  سرمایه  آمریکایی  مشهور  کارآفرین  و  میلیاردر  ماسک،  ایالن 
عظیمی روی برنامه اسپیس ایکس انجام داده، با این امید که روزی بتواند 

مریخ را مسکونی سازد.

   حضور در مراسم عروسی و عزا، افزایش تردد و شلوغی ها با آمار رو به افزایش 
مبتالیان  به كرونا، این روزها كار را پیچیده تر ساخته و در واقع مشکالت جدیدی 
را در حوزه بهداشت و درمان ایجاد كرده است. هم اكنون پزشکان و پرستاران 
بسیار خسته اند و این نکته را در پیام های تصویری خود بارها اعالم كرده اند. آنچه 
از صحبت های ایشان استنباط می شود، این است كه هنوز نگرانی در خصوص امواج 
جدید كووید19 وجود دارد و به گفته كادر درمان چنانچه مردم پروتکل های فاصله 
گذاری اجتماعی را رعایت نکنند باید منتظر تکانه های جدید كرونا ویروس باشیم كه 
ممکن است در آن زمان دیگر كادر درمانی قادر به تحمل نباشد و شاهد یک فاجعه 

انسانی باشیم و....
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