
آگهی مناقصه شماره 35/21- 99 آگهی مزایده
) یک مرحله ای(

شرکت مخابرات ایران )منطقه کرمان( در نظر دارد جهت توسعه شبکه دیتا اقالم مشروحه ذیل را شامل 12 دستگاه سوئیچ 
SW-C3850-12S به همراه تعداد 50 دستگاه سوئیچ با SW-C3850S-24S از طریق برگزاری مناقصه خریداری نماید.

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی مناقصه در سایت شرکت مخابرات ایران به 
آدرس www.tci.ir و یا به سایت مخابرات منطقه کرمان به آدرس www.kermantel.ir مراجعه نمایند.

اداره پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه کرمان 

منطقه کرمان منطقه کرمان
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روزان هم  یادداشت:

بارقه های امید

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  پنجم

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان خبر داد:

افزایش 30 درصدی شهریه مدارس غیر دولتی کرمان

عوامل موثر در بروز 

سرطان سینه 

تفاوت تاریخ نگاری 

با وقایع نگاری در چیست؟
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 شمال استان خبر داد:

وجود 60 موسسه فعال 

انتشاراتی در استان

گلی امامی نوشتاری درباره 

گر مترجم مولف و احیا

کودک و نوجوان  ادبیات 

متن در صفحه دوم

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:
هرچه قاچاق را به سمت صفر شدن 

ببریم،  فشار برروی مردم کمتر خواهد شد

ک: گزارش »کرمان امروز« از افزایش بهای مسکن و هرج و مرج در بازار معامالت خرید و فروش امال

بر  بازار مسکن کرمان نظارتی نیست؟

متن کامل در صفحه پنجم

     قیمت مسکن از فروردین ماه امسال به دو تا سه برابر افزایش پیدا کرده و به تبع این افزایش قیمت، اجاره بها نیز با سرعتی باور نکردنی در حال افزایش است و مستاجران را روزبه روز نگران تر می سازد 
و بهداشت روانی خانواده های مستاجر را از بین برده است. آنهایی هم که توان اجاره خانه را در شهر ندارند ناچارا به حاشیه نشینی روی آورده اند. حاشیه شهر کرمان یعنی همان جایی که قانون کم رنگ است 
و مواد مخدر و بزه بسیار، باید بدانیم که فرزندان این خانواده های کوچ کرده دوران بلوغ خود را قرار است در چنین حاشیه ای سپری کنند. تداوم وضعیت فعلی در بازار مسکن خطری آشکار است که امنیت 

مردم را تهدید می کند و سوال این است که نهادهای نظارتی امروز کجا هستند که چنین فساد آشکاری را نادیده می گیرند؟
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مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان:

کرمان قاچاق سوخت در 

کاهش یافته است  

متن در صفحه هشتم

اصناف در صورت

 بکارگیری سربازان

 مشمول غایب 

جریمه نقدی می شوند

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

  قتل هولناک تاجر ثروتمند در باغ گیالس
  قتل جوان ایرانی به دست معشوقه سابقش

  سرقت ناکام ۱۵ هزار میلیاردی از یک بانک در سیرجان
  کشف ۶۴ قلم شی عتیقه در کرمان

  ماجرای درخواست دیه برای جوان برادرکش

اخبار ایران، جهان و حوادث:

یادداشتی به قلم استاد سیدمحمدعلی گالبزاده
 سرپرست بنیاد ایران شناسی شعبه کرمان

 و مدیر مرکز کرمان شناسی؛

از »یاور تلنگی« 
تا »ترامپ« 

تاریخ 
قضاوت می کند

تولید برق بسیار گران و پرهزینه است

 با استفاده درست از آن سرمایه های ملی 

را برای فرزندانمان حفظ کنیم

روابط عمومی و گروه مدیریت مصرف شرکت برق منطقه ای کرمان

وزارت جهاد کشاورزی         سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

شرح در صفحه  3
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اخبار استان

اهدای 

خون سالم 

اهدای 

زندگی

خبر
مراقب کالهبرداری 

در زمان ثبت نام کتب درسی باشید
رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان کرمان از شهروندان خواست برای 
ثبت نام اینترنتی کتب درسی حتما به آدرس وب سایت آموزش و پرورش 

مراجعه کنند.
سرهنگ امین یادگار نژاد، رییس پلیس فتای استان کرمان در گفت و گو 
در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
گفت: با توجه به اینکه ثبت نام و دریافت کتب درسی دانش آموزان به صورت 
اینترنتی صورت می گیرد، برخی از افراد به دنبال سو استفاده از این موقعیت 

هستند.
به خصوص در  تبلیغات گسترده در فضای مجازی  با  افزود: سودجویان  او 
شبکه های اجتماعی با هدایت افراد به سایت های نامعتبر و جعلی، افراد را 

ترغیب به ثبت نام برای دریافت کتاب های درسی می کنند.
او تصریح کرد: پس از ورود افراد برای پرداخت هزینه کتب درسی به این 
سایت ها، ثبت نام کنندگان به درگاه های پرداخت جعلی هدایت شده و از این 
طریق، زمینه برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آن ها و به تبع آن کالهبرداری 

صورت می گیرد.
سرهنگ یادگارنژاد بیان کرد: از این رو به والدین توصیه می کنیم که برای 
ثبت نام اینترنتی کتب درسی فرزندان خود به تبلیغات فضای مجازی اعتماد 
پرورش  و  آموزش  از سوی  ارایه شده  سایت  آدرس وب  به  و حتما  نکنند 

مراجعه و به اطالعیه های صادر شده از سوی آن مرجع توجه کنند.
او گفت: افراد برای اینکه در دام کالهبرداران اینترنتی قرار نگیرند، در زمان 
ورود به درگاه پرداخت بانکی از اصالت آن درگاه مطمئن و سپس اقدام به 

پرداخت وجه کنند.
رییس پلیس فتای استان کرمان بیان کرد: از عموم شهروندان می خواهیم هر 
گونه تبلیغ و معرفی در خصوص سایت های ثبت نام کتب درسی غیرمعتبر را 

از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolic.ir گزارش کنند.

اصناف در صورت بکارگیری 

سربازان مشمول غایب 

جریمه نقدی می شوند
کارفرمایان،  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  عمومی  وظیفه  معاون   
مغازه ها،  بنگاه ها،  آموزشگاه ها،  شرکت ها،  کارگاه ها،  کارخانجات، 
بکارگیری  به  را  غایب  مشموالن  که  خصوصی  و  دولتی  تعمیرگاه های 
می کنند باید جریمه هر مشمول غایب را به مبلغ ۱۶ میلیون تومان برابر با 

هزینه ساالنه یک سرباز  پرداخت کنند. 
به گزارش ایرنا سرهنگ محمد مقصودی در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اقدامات انجام شده افرود:  افراد متولد ۱۶ تیرماه ۸۱ در تیرماه سال جاری 

مشمول خدمت سربازی می شود.
وی با اشاره به مشموالن غایت گفت: مشموالن غایت دارای محدودیت هایی 
وام و تسهیالت  اعطای  از  از کشور، جلوگیری  از جمله ممنوعیت خروج 
بانکی، شرکت نکردن در کنکور سراسری و انتخابات، منع استخدام در هر 

شرایطی و حتی اصناف ممنوع است.
سرهنگ مقصودی با اشاره به خرید خدمت سربازی گفت: در حال حاضر 

این مورد وجود ندارد.
و کسانی که درخواست های خرید خدمت خود را در ۱۲ فرودین ماه سال 
باشند، می توانند  ۹۸ ثبت کرده اند و حداقل یک قسط را پرداخت کرده 
این درخواست را  پایان بهمن ماه ۹۹ مهلت پیگیری  تا  پیگیری کنند و 

دارند. 
از  اگر دانش آموزان قبل  به اشخاص در حال تحصیل گفت:  با اشاره  وی 
ارتباط آموزش قطع شود تا ۶ ماه فرصت دارد  رسیدن به سن ۱۸ سال 
که وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص کنند و اگر بعد از ۱۸ سال شد، 
یکسال فرصت دارند که پیگیر وضعیت مشمولیت نظام وظیفه خود شوند. 
معاون وظیفه عمومی فرمانده انتظامی استان کرمان بیان کرد: خانواده ها 
توجه کنند که تحصیالت دوران دبیرستان تا سن ۲۰ سالگی فرصت دارند 

وارد مرحله دانشگاهی شود و از معافیت دانشگاهی استفاده کنند. 
زمان  در  مشموالن  تحصیلی  وضعیت  به  اشاره  با  مقصودی   سرهنگ 
دانشجویی خاطرنشان کرد: حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا 
سن ۲۰سال تمام در هر یک از مقاطع تحصیلی در حوزه کاردانی ۲.۵سال، 
سال،  سه  ناپیوسته  ارشد  کارشناسی  سال،  سه  ناپیوسته  کارشناسی 
پیوسته ۶ سال، دکترای  ارشد  پنج سال، کارشناسی  پیوسته  کارشناسی 
پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی ۶ سال مهلت معرفی دارند.
وی افزود: در هر مقطع تحصیلی قانونگذار تا یکسال  سنوات ارفاقی برای 
دانشجویان در نظر گرفته است و این در شرایطی که شورای دانشگاه این 
درخواست را تایید کنند و بعد از اتمام یکسال شخص سه ماه فرصت دارد 

که وضعیت خدمت خود را تعیین تکلیف کند. 
معاون وظیفه عمومی فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: سربازان 
حین خدمت و فاقد غیب در صورت قبولی در مقطع کارشناسی می توانند؛ 
شوند؛  قبول  هم  کاردانی  اگر  صورت  این  غیر  در  دهند  تحصیل  ادامه 

نمی توانند از این قانون استفاده کنند.
برای  پدر  کفالت  برای  زمان  مدت  اینکه  به  اشاره  با  مقصودی  سرهنگ 
مشموالن تا ۹۰ روز مهلت است و اگر پیگیری نکنند بعد از ۹۰ روز امکان 

پیگیری نیست افزود: مابقی درخواست تا ۶۰ روز مهلت دارند. 
توسط  معافیت خدمت  برای  اینکه طالق های صوری که  بر  تاکید  با  وی 
والدین انجام میشود به شدت ورود خواهیم کرد و با تحقیقات کامل این 
کار را بررسی خواهیم داد تصریح کرد: مهلت رسیدگی به درخواست های 
پزشکی برای معافیت تا ۷۰ روز است و غیب اولیه مشمول مانع رسیدگی 

درخواست های پزشکی نمی باشد.  
معاون وظیفه عمومی فرمانده انتظامی استان کرمان با بیان اینکه سربازان 
را ترک  دلیلی خدمت  به هر  فراری کسانی هستند که در حین خدمت 
کردند و اگر ظرف ۶۰روز خودشان را به یگان خدمتی معرفی کنند و به 
از ۱۵ روز خدمت  بعد  اگر  ادامه داد:  مرجع قضایی معرفی نخواهند شد 
قضایی  مرجع  به  توسط ضابطین  نباشن  معرف  یا خود  و  شوند  دستگیر 
معرفی میشوند و قانون سه ماه تا یکسال حبس و یا یکسال اضافه خدمت 

می خورند. 
سرهنگ مقصودی افزود: اگر کسی بعد از ۶۰ روز خودمعرف باشد؛ ۲ماه تا 

۶ ماه اضافه خدمت برای وی لحاظ می شود. 
وی بیان کرد: شاید یکی از نگرانی های سربازان غایت شیوع ویروس کرونا 
باشد اما برای  اعزام سربازان به یگان ها تمامی پروتکل های بهداشتی اجرا 
و غربالگری کرونا و اقدامات پزشکی انجام می شود بنابراین خانواده ها در 

این زمینه هیچ گونه نگرانی نداشته باشند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمان از افزایش 
تحصیلی  سال  در  کرمان  غیردولتی  مدارس  شهریه  درصدی   ۳۰

جدید خبر داد.
مدارس  شهریه  خصوص  در  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  ضیا  علی 
)دولتی، غیردولتی و هیات امنایی( برای سال تحصیلی جدید بیان 
داشت: اخیراً مصوب شده که مدارس غیر دولتی تنها شهریه ثابت 
را از دانش آموزان دریافت کنند و شهریه فوق برنامه )نهار، استخر، 
کالس های خاص و …( دریافت نشود تا وضعیت آموزش در سال 

جاری مشخص شود.
وی با اشاره به دریافت شهریه ثابت توسط مدارس غیر دولتی افزود: 
زمانی که ولی دانش آموز برای ثبت نام مراجعه می کند در سامانه 

مشارکت ها وارد می شود که یک تفاهمنامه بین وی و مدیر مدرسه 
امضا خواهد شد که مشخص می کند هزینه شهریه مدرسه چگونه 
باید پرداخت شود که در دو نسخه امضا شده و یک نسخه تحویل 

ولی دانش آموز می شود و یک نسخه نزد مدیر مدرسه می ماند.
به  گفت:  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  ابتدایی  آموزش  معاون 
جز مدارس شاهد، استعدادهای درخشان و غیر دولتی که در قبال 
فعالیت هایی که انجام می دهند یک شهریه مشخص دارند هیچیک 

از مدارس دولتی و هیئت امنایی هزینه ندارند.
مصوب  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  امسال  کرد:  اظهار  ضیا 
شهریه  همان  و  باشد  نداشته  افزایش  شاهد  مدارس  شهریه  کرده 
اما مدارس غیر دولتی  سال گذشته از دانش آموزان دریافت شود 

یک افزایش ۳۰ درصدی شهریه دارند که بر اساس عملکردشان 
اعالم شده است.

تصریح  امنایی  مدارس هیئت  در  دریافت شهریه  وی در خصوص 
کرد: امسال در مدارس هیات امنایی شهریه نداریم اما بابت فعالیت 
فوق برنامه شهریه دریافت خواهد شد که این هزینه فعاًل به واسطه 
اینکه وضعیت مدارس مشخص نیست نباید از والدین دریافت شود.

هزینه  این  حتماً  که  نیست  اولیا  برای  اجباری  هیچ  گفت:  ضیا 
باشد  داشته  دوست  اولیا  از  یکی  شاید  اینکه  برای  شود  پرداخت 
نخواهد  دیگری  و  کنند  شرکت  برنامه  فوق  فعالیت  در  فرزندش 
نخواهیم  امنایی  هیات  مدارس  هزینه  در  افزایشی  هیچ  بنابراین 

داشت.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان از کاهش قاچاق 
سوخت در استان کرمان طی امسال خبر داد.

مطبوعاتی  نشست  در  نورالدینی  باقر  سید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
به مناسبت هفته مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به کاهش ۲۰۰ 
درصدی نفت و گاز قاچاق در کرمان بیان کرد: طی سه ماه اول سال 
کشفیات سوخت  میزان  قبل  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  جاری 

قاچاق در استان کاهش یافته است.
وی به مهمترین علل کاهش قاچاق فرآورده های نفتی در استان اشاره 
کرد و افزود: اجرای طرح های پیمایشی ناوگان سنگین برون شهری و 
ارتقا سامانه های درخواست فرآورده های نفتی را می توان از علل کاهش 

قاچاق فرآورده های نفتی نام برد.
نفتی منطقه کرمان گفت: طی سه  فرآورده های  مدیر شرکت پخش 
در  شده  کشف  نفتی  فرآورده های  مجموعه  گذشته  سال  اول  ماهه 
استان حدود یک میلیون و ۲۲۰ هزار لیتر بوده که این میزان کشف 

سوخت در سه ماهه اول سال جاری به ۴۴۰ هزار رسیده است.
سازمان  مثل  متولی  دستگاه های  امیدوارم  کرد:  تصریح  نورالدینی 
تأیید  در  کشاورزی  جهاد  همچنین  و  تجارت  معدن،  صنعت، 

سهمیه سوخت دقت داشته باشند.
وی گفت: توزیع فرآورده های نفت سفید و نفت گاز به صورت خرده 
فروشی بر بستر الکترونیکی و کارت بانکی افراد مشمول صادر می شود 

به دلیل شیوع ویروس  تیرماه در استان کرمان  اول  از  اینکه  ضمن 
کرونا توزیع فرآورده های نفت سفید و نفت گاز سهمیه بندی شده و 

حواله های گازی حذف شده است.
نورالدینی یادآور شد: یکی از دالیل کاهش قاچاق سوخت را می توان 
افزایش قیمت آن برشمرد اما استفاده از سامانه های جدید و نظارت ها 

اثرگذاری بیشتری در این رابطه داشته اند.
طبق  گفت:  کرمان  منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  شرکت  مدیر 
انبارهای شرکت نفت تحویل داده می شود  قانون سوخت کشفی در 
و با دستور قضائی در سامانه ثبت و معادل قیمت آن به خزانه واریز 

می شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: قاچاق بحث خیلی 
و  توانمند  دولت  درست،  برنامه  خواهیم  می  اگر  و  است  اساسی  و  جدی 
کشور پیشرفته داشته باشیم، باید ببینیم در این حوزه وضع چگونه است 
و هرچه قاچاق را به سمت صفر شدن ببریم فشار روی مردم کمتر می آید 

و اقتصاد بهتر می شود.
حجت االسالم و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی  در جلسه کمیسیون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استانداری کرمان اظهار کرد: در مبارزه با قاچاق 
یک نگاه عرفی عمومی و یک نگاه دقیق علمی وجود دارد که ممکن است 

تفاوت هایی در این دو نگاه باشد.
با قاچاق وجود دارد و  وی افزود: در نگاه علمی ضرورت جدی در مبارزه 
هر انسانی باید در این زمینه عمل کند زیرا سرنوشت دقیق حساب شده 
ای است که مبتنی بر مسائل علمی است. از سوی دیگر در نگاه عرفی و 
این مبارزه  به  اعتراض  عادی شاید مساله طور دیگری جلوه کند و حتی 

داشته باشند.
علیدادی با تاکید بر اینکه در هر کشوری الجرم باید جلوی قاچاق گرفته 
شود، تصریح کرد: هر کشوری اگر بخواهد معیشت مردم دچار مشکل نشده، 
اشتغال آسیب نبیند و بخواهد بیکاری را کم کند، یکی از مولفه های مهم 
این است که تعادلی بین عرضه و تقاضای کاال وجود داشته باشد و مازاد بر 

نیاز صادر و کاالهایی که بستر تولید را ندارد، وارد شود.
امام جمعه کرمان بیان کرد: یکی از دغدغه های اصلی دولت ها و حاکمیت 
ها تعادل بین عرضه و تقاضا است و اگر درست مدیریت نشود و این مکانیزم 

دچار مشکل شود، معیشت مردم با مسائل عدیده ای مواجه می شود.
علیدادی سلیمانی با بیان اینکه قاچاق در هر کدام از کاالها و موادی که 
اتفاق بیفتد، عرضه و تقاضا را به هم زده و دولت ها را دچار مشکل و چالش 
جدی می کند اظهار کرد: مسئله دیگر این است که دولت ها یک درآمدی 
دارند و بر مبنای درآمدها برنامه ریزی، هزینه و کشور را مدیریت می کنند 

لذا ساالنه مکلف است بودجه را اعالم کند.
از  را  بیان کرد: دولت ها درآمد خود  استان کرمان  فقیه در  ولی  نماینده 

این  جمله  از  گمرکات  و  مالیات  که  کند  می  تامین  مختلف  های  روش 
روش هاست.

وی تصریح کرد: قاچاق مساله ای است که وضعیت هزینه، بودجه و برنامه 
ریزی دولت ها را به هم می ریزد و نظام عرضه و تقاضا به هم می خورد 
بازار به  و از سوی دیگر با صادرات افزون بر برنامه ریزی، کمبود کاال در 
وجود آمده و با افزایش ناگهانی قیمت ها مواجه می شویم و به همه مردم 

فشار وارد می شود.
علیدادی سلیمانی گفت: کاالهای قاچاق بعضا ذاتا قاچاق و ممنوعه هستند 
که یا بحث اعتقادی درباره آن داریم و یا موجب آسیب به سالمت انسان 

می شود که این موارد قطعا قاچاق هستند.
مسیر  در  که  دیگر  کاالهای  افزود:  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
قاچاق  نیز  آروند،  می  وجود  به  اختالل  تقاضا  و  عرضه  و  هزینه  مدیریت 
هستند و اگر تاکید بر مقابله با آنهاست برای این است که آسیب به کل 

جامعه وارد می کند.
امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه ماموران مبارزه با قاچاق، جهاد می کنند 
زیرا تالش می کنند کشور در تعادل در اقتصاد و معیشت مردم به سر ببرد 
اگر می خواهیم  و  اساسی است  و  قاچاق بحث خیلی جدی  تصریح کرد: 
برنامه درست، دولت توانمند و کشور پیشرفته داشته باشیم، باید ببینیم در 
این حوزه وضع چگونه است و هرچه قاچاق را به سمت صفر شدن ببریم 

فشار روی مردم کمتر می آید و اقتصاد بهتر می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان کرمان با اشاره به وجود 
۸۱ موسسه انتشاراتی برای چاپ و نشر کتاب در استان کرمان گفت: از 

این تعداد بیش از ۶۰ موسسه فعال است.
محمدرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اتفاقاتی خوبی در 
حوزه تصمیم گیری در راستای حمایت از اصحاب قلم در استان کرمان 
از سال ۷۷  زمینه صدور مجوزهای کتاب  از جمله آن در  داده که  رخ 
هیات نظارت بر چاپ را می توان نام برد که جزو ۱۰ استانی هستیم که 

این هیئت مجوز صدور را انجام می دهد.
استان کرمان گفت: در سال  ارشاد اسالمی شمال  و  مدیر کل فرهنگ 

گذشته ۴۲۳ عنوان کتاب بررسی شده که مجوزهای آن ها توسط هیئت 
نظارت بر چاپ صادر شده و ۴۵۴ عنوان در سال ۹۸ با تیراژ حدود ۵۰۰ 

هزار توسط ناشران محلی چاپ شده اند.
علیزاده تصریح کرد: در راستای چاپ و نشر کتاب ۸۱ مؤسسه انتشاراتی 
در استان وجود دارند که بیش از ۶۰ مورد از این مؤسسات فعال هستند 
هر چند که به خاطر گرانی کاغذ و سایر مسائل مشکالتی پیش روی این 

مؤسسات است.
وی به بحث خرید کتاب اشاره کرد و افزود: بحث خرید کتاب یکی از 
مسائلی است که برای حمایت از نویسندگان، اهل قلم و مؤلفان در دستور 

اینکه سال گذشته حدود  ارشاد اسالمی قرار دارد ضمن  کار فرهنگ و 
با  با سه هزار و ۸۰۰ جلد به مبلغ ۶۵ میلیون تومان  ۵۲ عنوان کتاب 
هدف حمایت و تشویق نویسندگان و مؤلفان استان کرمان خریداری شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان یادآور شد: یکی دیگر 
از اقدامات ما برگزاری جایزه انتخاب کتاب سال است که این جایزه به 
منظور تشویق و ترغیب نویسندگان به نوشتن و چاپ کتاب و حمایت از 

فعاالن حوزه چاپ و نشر انجام می شود
وی ابراز کرد: در سال ۹۸ حدود ۷۰۰ اثر به دبیرخانه رسیده در حالی که 

در سال ۷۳ تنها با ۲۲ اثر کار خود را شروع کردیم.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان خبر داد:
افزایش 30 درصدی شهریه مدارس غیر دولتی کرمان 

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان:   قاچاق سوخت در کرمان کاهش یافته است

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:
هرچه قاچاق را به سمت صفر شدن ببریم، فشار برروی مردم کمتر خواهد شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان خبر داد:
وجود 60 موسسه فعال انتشاراتی در استان 

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله 
ای در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از »دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد« از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی )توکن( را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1ـ شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه: 2099030062000005 روز چهارشنبه مورخ 99/04/18

2ـ نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان به آدرس کرمان ـ بلوار شهید صدوقی ـدویست متر بعد از سه راه بلوار کشاورز
3- هزینه خرید اسناد مناقصه: مبلغ 500.000 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.

4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز چهارشنبه مورخ 1399/04/18 لغایت ساعت 18 روز دوشنبه مورخ 99/04/23
5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی ـ بارگزاری در سامانه به صورت PDF -: تا ساعت 18 روز پنجشنبه مورخ 99/05/02 

* الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45 از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
6- تاریخ گشایش پیشنهادها: روز شنبه مورخ  99/05/04 ساعت 10 در محل سالن کنفرانس استان می باشد.

7- میزان و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار: مبلغ 324500000 )سیصد و بیست و چهار میلیون و پانصد هزار( ریال که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقدی )فیش 
واریزی( به شماره حساب شبای IR250100004001039704005791 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز  
304039759263500650000000000006 قابل ارائه می باشد. 8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع )الف( 
عالوه بر بارگزاری در سامانه، می بایستی به صورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 99/05/02 به دبیرخانه کمیسیون معامالت 
مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود. ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن 32111025 - 034 به آدرس اینترنتی شرکت 
www.assc.ir آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. شماره تماس پشتیبانی سامانه 41934- 021 دفتر ثبت نام در سامانه )اداره کل 

906682صنعت، معدن و تجارت استان کرمان( بشماره  03432163523 

شماره: ۵۵/۳۹/۹۹/۲۳۵۰                                            تاریخ : ۹۹/۰۴/۱۷   

وزارت جهاد کشاورزی

نوبت اول
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان 
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اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در اجرای صدر ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 71/7/12 وتبصره یک آئین نامه اجرائی مصوب 71/12/16 هیئت وزیران و براساس تفویض اختیار شماره 
704/100/90 مورخ 72/2/27 سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح ذیل :

به استثنای مستثنیات قانونی تبصره 3 ) هرپالک( موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور که بوسیله روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای مربوطه و کارشناسان ذیصالح بازدید و مشخصات هر رقبه در متن آگهی قید گردیده و سوابق مربوطه در 
ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های ذیربط و یا اداره کل موجود می باشد ، جزء منابع ملی شده ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی شده هر رقبه معترض می باشند از تاریخ انتشار 
این آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی و حداکثر به مدت شش ماه اعتراض خود را کتبا به همراه مدارک و مستندات قانونی طی دادخواست به هیئتهای تعیین تکلیف اراضی اختالفی ) کمیسیون ماده واحده ( مستقر در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای محل 

                                                                                                                                                                                                                                                                        مهدی رجبی زادهوقوع ملک ارائه تا مورد رسیدگی قرار گیرد.. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده این اداره کل نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد نمود. 906771
                                                                                                                                                                                                       مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

1504 تلفن امداد جنگل و مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان آماده 
دریافت اخبار مربوط به تخریب و تصرف عرصه های ملی، آتش سوزی ، قاچاق گیاهان دارویی

وزارت جهاد کشاورزی                     سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

مساحت به مترمربع حدود اربعه شهرستان مشخصات ثبتی نام رقبه ردیف

مساحت کل مساحت منابع ملی مساحت مستثنیات مغرب جنوب مشرق شمال بخش ثبتی پالک اصلی پالک فرعی

207940 159486 48454 محدوداست به پالک گلینوئیه  محدوداست به پالک
گلینوئیه

محدوداست به پالک کندغان  محدوداست به پالک بادام دان
وگلینوئیه

رابر 42 پالک آب41  کلیه فرعیات در
محدوده

نهرگلینوئیه)آب چنار( 1

1311080 1311080 -  تل بست فی مابین خرم آباد ورودخانه
شصت پیچ کم کالغ

دربافت  تل بست فی مابین دربافت
وخرم آباد

 تل بست بادامی ورودخانه
خشک

رابر 42 249  کلیه فرعیات در
محدوده

خرم آباد 2

200000 200000 - پالک ومزرعه باب بیدان پالک ومزرعه باب بیدان باب کهن ده احمدعلیا)ایرجیه-قاسم آباد( رابر 42 76  کلیه فرعیات در
محدوده

ده احمدسفلی 3

441454 441454 - تل بست حدی به پالک آدوری علیا  محدود است به رودخانه
وحدی به پالک سوما

 محدوداست به پالک جنگل
آبادوتل بست

رابر 42 279  کلیه فرعیات در
محدوده

دهنو 4

2315717 1818585 497132  محدوداست به پالک صعب آباد-ننیز
سفلی وگنجان

 محدوداست به پالک زمین
انجیر

 محدوداست به پالک نهر
 گلینوئیه)چنار(کندغان وزمین

انجیر

محدوداست به پالک بادام دان رابر 42 پالک آب40  کلیه فرعیات در
محدوده

نهرگلینوئیه)باب 
طاحونه گنجان(

5

320000 240000 80000   محدوداست به اراضی ملی ومزرعه
دغان پالک168-اصلی بخش40

 محدوداست به اراضی ملی
ومزرعه کریم آباد

 محدوداست به اراضی ملی
ومزرعه جما ل آبادپالک175-

اصلی بخش40

 محدوداست به اراضی ملی
 ومزارع قاسم آبادوجعفرآباد

پالکهای173و170-اصلی بخش40

بافت 40 174  کلیه فرعیات در
محدوده

چالکوئیه 6

2060000 1660000 400000  محدوداست به اراضی ملی ششدانگ
مرتع جمیل آبادپالک446-اصلی

 محدوداست به
 اراضی مرنگان رضوان

پالکهای163و164-اصلی

 محدوداست به اراضی علم
شاهی پالک165-اصلی

 محدوداست به اراضی گلوکنج
پالک167-اصلی

بافت 40 166  کلیه فرعیات در
محدوده

مزرعه گوان 7

4150000 4035000 115000  محدوداست به مزرعه اندردری پالک
59-اصلی

 محدوداست به اتالل
 موردران ومنابع ملی مرتع
طاهونیه قاضی پالک448-

اصلی

 محدوداست به اراضی مزرعه
سرقوچان پالک58-اصلی

 محدوداست به مزرعه
 سفیدابراهیمی پالک55-اصلی
وباغچه اسکندرپالک56-اصلی

بافت 43 60  کلیه فرعیات در -
محدوده

مزرعه سندقوئیه 8

93376246 91379510 1996736 به اراضی پالکهای مشاعی3082-
 95فرعی از3082 بخش36ومحدوده

اراضی ملی شرق پالک5072

به اراضی موات کفریز به اراضی جنوب بلورد به اراضی جنوب بلورد سیرجان 36 -5539-3082
3067

14-93-71  اراضی کفریز وجنوب
پالک جنوب بلورد

9

7881226 1080111 6801115  به اراضی ملی مزرعه تاج آباد،اراضی
ملی غرب ریل راه آهن کرمان-
زرندواراضی کریم آباد گاوخانه

 به اراضی پالم59-اصلی
بخش4موسوم به فرح آباد

 به اراضی علی آبادجهر،سلطان
 آباد،باقرآبادکویر،اراضی ملی

دشت زحمتکشان

 به اراضی ملی علی آبادثالث
ومحمدآباد-رحیم آباد

کرمان 4 64  کلیه فرعیات در
محدوده

باقیمانده سلطان آباد 10

144077 86201 57876  به اراضی پالک3375فرعی از یک
اصلی بخش5

 به اراضی پالک3365فرعی
از یک اصلی بخش5

به اراضی ملی دستجرد ماهان  به اراضی دیوانی وفرمیتن به
 شماره پالک3336فرعی ازیک

اصلی بخش5

کرمان 5 1 3362 - 11

1356326 1207188 149138  به اراضی ملی پالک53-اصلی از
)بخش8کرمان)هوتک

به اراضی ملی پالک470-
اصلی بخش8کرمان

 به اراضی ملی پالک24-اصلی
)بخش8کرمان)کهنوج معزآباد

 به اراضی ملی پالک23-اصلی
 بخش8)معزآباد(وباقیمانده
پالک472-اصلی بخش8

کرمان 8 22  کلیه فرعیات در
محدوده

مزرعه ده مسعود 12

275895257 267631800 8263457  به اراضی مرز تقسیمات کشوری
شهرستان بردسیر

به اراضی ملی پالک540-
 اصلی بخش34)بیدوئیه

 وخون سرخ(ومرز تقسیمات
کشوری شهرستان بردسیر

به اراضی ملی پالک2855-
اصلی بخش28

 به اراضی ملی پالکهای
2656 -2646 -2937 

 -1944ومستثنیات
 پالکهای1946-1947- اصلی

بخش28

کرمان 28و34  2641-2642 لغایت
-2652-2645
-2655-2653 
2663-2659 
2666-2665- 

-548-2817  
-552 -550-549

542

 کلیه فرعیات در
محدوده

 اراضی جنوب شهر
راین

13

47984415 47975077 9338 مرز تقسیمات کشوری زرند-رفسنجان مرزاراضی ملی پالک8761-
 اصلی چشمه هرو ودهنه

علی عسکری

اراضی موات پالک19082-
اصلی دشت خروجی سیریز

 اراضی موات پالک19082-اصلی
 دشت خروجی سیریز وچشمه

دسترو

زرند 13 14948-14947  کلیه فرعیات در
محدوده

 دهنه علی عسکری
و.چاه گز سیریز

14

18135584 1463015 16672569  به اراضی ملی دامنه هشتاد زیاری
 پالک18870وبه اراضی ملی

ومستثنیات تقی آباد

 اول به اراضی ملی رضوان
 پالک2فرعی از1049-اصلی
 دوم به اراضی موات جنب

احمدآبادورای شماره1960-
 75/6/5سوم به اراضی

 بهرام آبادپالک1فرعی از
 1049وچهارم به اراضی

 دامنه هشتادزیاری
 پالک18870وپنجم به
مستثنیات بهرام آباد

 اول به اراضی اکبرآباددوم
 به مستثنیات ابراهیم

آبادبرگ تشخیص3018-
 70/9/5سوم به مستثنیات

 باقیمانده تاج آبادبرگ
تشخیص80/6/21-4557

 اول به اراضی محمدآباد-همت
 آباد ومستثنیات دولت آباد

 وخیرآباد وحسین آبادآخوند،دوم
 به مستثنیات عباس آباد،سوم

 به راضی رستم آباد برگ
تشخیص68/4/15-3091

زرند 13 -1049-2343
2286

 کلیه فرعیات در
محدوده

اراضی احمدآباد-
 فیروزآباد-عزیزآبادوده

شیخ

15

15485984 1094968 14391016  اول به مستثنیات بهجت آباددوم به
 اراضی ملی بهجت آباد سوم به اراضی ملی
 ومستثنیات فیض آبادچهارم به مستثنیات

 اسماعیل آبادواراضی علی آبادشور واله
 آباد پالک9022مکررو8989-اصلی وبه
 مستثنیات اسماعیل آباد وحسن آباد

عباس خان

 به حریم جاده آسفالته زرند
 رفسنجان حد فاصل شرکت

پسته زرند

 به مستثنیات ده چنار واراضی
زرندوئیه

 به مستثنیات علی آباد سفلی
 واراضی ملی پالک18867-اصلی

بخش13

زرند 13 -10277-9041
-10385-9012
8946-8942

 کلیه فرعیات در
محدوده

 اراضی روح آباد-نعیم
 آباد-یاورآباد-رحمت

 آبادوباقیمانده
اسماعیل آباد

16

2536555 1783200 753355  به اراضی باقرآباددشتخاک
 وتلمبه های وهاب موضوع برگ

تشخیص67/5/4-3071

 اراضی ملی پالک454-اصلی
 بخش15واراضی ملی سرکوه
پالک485فرعی از1-اصلی

 اراضی لرددشتخاک
 موضوع برگ

تشخیص1359/10/1-3018

 به اراضی ملی پالک2فرعی
از430-اصلی

زرند 15 430  کلیه فرعیات در -
محدوده

 باقیمانده لرددشتخاک
وتلمبه های سربنان

17

19736893 19700765 36128  به شیله مرادآبادوقسمتی از
 پالک276-اصلی موسوم به قنات

قاضی

 به اراضی مزرعه حسن
آبادوتپه های مجاور

 به اراضی مزرعه چاه انجیر
وکوهای سفید

به اراضی مزرعه گزگرد ارزوئیه 41 -  کلیه فرعیات در
محدوده

جرنگ آباد 18

623422443 623422443 - به یوسف آیاد چاهدگال پالک5524-
 اصلی واراضی موات ده شهدوست

وپالک5427-اصلی بخش32

 به مرز تقسیمات کشوری
شهرستان ریگان

 به مرز تقسیمات کشوری
استان سیستان وبلوچستان

جنگل چاهدگال پالک5197-
اصلی بخش32

فهرج 32 5510  کلیه فرعیات در
محدوده

باقیمانده چاهدگال 19

1736990 1486303 250687  اراضی علی آباد خان ومرز محدوده
شهر

 اراضی محمد آبادخان وعلی
آبادخان

 اراضی کریم آبادعلیا موضوع
برگ تشخیص69/9/1-597

 اراضی کریم آبادعلیا موضوع
برگ تشخیص69/9/1-597

رفسنجان 9 1936-1917  کلیه فرعیات در
محدوده

 باقیمانده علی آباد
وحیدرآباد

20

2526287 1667433 858854 اراضی علی آباد خان اراضی عبدل آباد اراضی عبدل آباد اراضی همت آبادوکریم آبادعلیا رفسنجان 9 1921  کلیه فرعیات در
محدوده

 باقیمانده
محمدآبادخان

21
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فرهنگ و ادب

تفاوت تاریخ نگاری با وقایع نگاری در چیست؟

سرویس فرهنگی کرمان امروز

تاریخ نگار از طریق استقراء وقایع و رویدادها می تواند به 
استنتاجهای تاریخی دست یابد. از این رو وقایع برای تاریخ 
نگار در حکم آب و هوا موجود زنده است. وظیفه ی تاریخ 
نگار آن است که وقایع را مورد بررسی قرار دهد، آنها را 

آزمایش کند و سپس به نتیجه گیری پردازد.
 تاریخ نگار از طریق استقراء وقایع و رویدادها می تواند 
به استنتاج های تاریخی دست یابد. از این رو وقایع برای 
تاریخ نگار در حکم آب و هوا موجود زنده است. وظیفه ی 
قرار دهد،  بررسی  مورد  را  وقایع  که  است  آن  نگار  تاریخ 
آنها را آزمایش کند و سپس به نتیجه گیری پردازد. هرگاه 
تاریخ نگار وقایع را تنظیم نکند و آنها را به بوته ی آزمایش 
نخواهد  را  پژوهشی  و  علمی  اثری  ارائه  توانایی  نگذارد، 
و  مجرد  است  کاری  تنهایی  به  وقایع  ارائه ی  زیرا  داشت. 
تاریخ  از  بسیاری  باید گفت که  تأسف  نهایت  انتزاعی. در 
نگاران ما هنوز به این اصل توجه کافی مبذول نداشته اند.

نوزدهم  سده ی  در  بار  نخستین  »ایدئوگرافی«  واژه ی   
از سوی پیروان نوپرداز مکتب کانت »نئوکانتیست ها« در 
ناحیه ی بادن آلمان عنوان شد که به مفهوم »ویژگی های 
بر  آنان  است.  آمده  تاریخ«  مبانی  و  اصول  به  متعلق 
بررسی  را  قوانین  طبیعی،  دانش  که  دند  بو  عقیده  این 
مورد  را  رویکردها  و  حوادث  تاریخ  علم  ولی  می کند، 
پژوهش قرار می دهد. در دانش طبیعی اسلوب کار جمع 

و  »ژنرالیزاسیون«  دادن  کلیت  و  پیوستن  هم  به  کردن، 
در علم تاریخ شیوه ی کار مجزا کردن و به فردیت آوردن 
عقیده  این  بر  نئوکانتیست ها  است.  »اندیویدوآلیزاسیون« 

بودند که میان دو جهت مذکور رابطه ای وجود ندارد.
و  تصویر  به  فقط  که  است  آن  در  ایدئوگرافی  نارسایی 
بیان ویژگی ها می پردازد و آنها را برابر »ژنرالیزاسیون« قرار 
هستند.  مرتبط  یکدیگر  با  دو  این  که  آن  حال  می دهد. 
مخالف  را  دو  این  تاریخی  پژوهش های  کار  در  نمی توان 
یکدیگر دانست. باید تفاوت های میان این دو را تمیز داد، 
ولی نمی توان این دو شیوه ای علمی را متخالف و متضاد 
مقابل  با  نئوکانتیست ها  داد.  قرار  یکدیگر  برابر  و  شمرد 
یا تصویر ویژگی ها  ایدئوگرافی  به اصل  این دو  قرار دادن 
نامقبول  را  کلی  نتیجه گیری  و  می دهند  مطلق  جنبه ی 
خالص  به صورت  »ایدئوگرافیسم«  آنکه  حال  می شمارند. 
مطلق  ندارد.  وجود  همگانی  و  عمومی  رابطه ی  از  جدا  و 
انگاشتن »ایدئوگرافی« علم تاریخ را تا سطح وقایع نگاری 

تنزل می دهد.
علم تاریخ به آدمیان درس فعالیت و احساس مسئولیت 
در برابر اعمال و رفتار خویش را می آموزد. میزان مسئولیت 
اگرچه  نیست.  اندازه  یک  و  میزان  یک  به  جامعه  افراد 
تا  نیز  جامعه  افراد  اما  است،  متفاوت  مسئولیت ها  حدود 
اندازه ای مسئولند. شاید گروهی خود را از مسئولیت ها مبرا 
را مسئول  ویژه دولتمداران  به  افراد  تاریخ،  ولی  بشمارند، 

شناخته است.
رویدادها  و  وقایع  به  تنها  نه  پژوهش  ضمن  نگار  تاریخ 
توجه دارد، بلکه رابطه ی میان وقایع و رویدادها را مّد نظر 

قرار می دهد. بررسی این رابطه ها سبب ظهور نگرش ها و 
اندیشه های اخالقی و اجتماعی تاریخ نگار می شود.

با  است،  متفاوت  نگاری  وقایع  با  نگاری  تاریخ  اگرچه 
از  رویداد  و  واقعه  که  داشت  دور  دیده  از  نباید  همه  این 
تاریخ نگار بدون  تاریخ نگار دارای اهمیتی بسزاست.  نظر 
گردآوری اسناد و مدارک مربوط به رویدادها قادر به نتیجه 
از طریق  نگار  تاریخ  بود.  نتواند  دقیق  بالنسبه  گیری های 
استقراء وقایع و رویدادها می تواند به استنتاجهای تاریخی 
دست یابد. از این رو وقایع برای تاریخ نگار در حکم آب 
و هوا موجود زنده است. وظیفه ی تاریخ نگار آن است که 
و  کند  آزمایش  را  آنها  دهد،  قرار  بررسی  مورد  را  وقایع 
تاریخ نگار وقایع را  سپس به نتیجه گیری پردازد. هرگاه 
تنظیم نکند و آنها را به بوته ی آزمایش نگذارد، توانایی ارائه 
اثری علمی و پژوهشی را نخواهد داشت. زیرا ارائه ی وقایع 
به تنهایی کاری است مجرد و انتزاعی. در نهایت تأسف باید 
گفت که بسیاری از تاریخ نگاران ما هنوز به این اصل توجه 

کافی مبذول نداشته اند.
تاریخ  نابخشودنی.  نیز گناهی است  به وقایع  عدم توجه 
نگار ضمن فعالیت های خویش نباید حتی لحظه ای وقایع 
رویدادها  به  توجه  زیرا  بدارد،  دور  دیده  از  را  رویدادها  و 
افسانه پردازی  و  واهی  پندارهای  و  تصورات  از  را  مورخ 
از  بررسی های علمی خویش  پژوهنده در  برحذر می دارد. 
در  ندارد  حق  هیچگاه  ولی  است،  برخوردار  بسیاری  حق 
دست  افسانه پردازی  و  پنداربافی  به  علمی  پژوهش های 
نگار  تاریخ  بیرون شود.  دانش  و  علم  از محدوده ی  و  زند 
خود  پندارهای  و  تصورات  به  وقایع  بررسی  ضمن  هرگاه 

پروبال دهد، این کار سبب تحریف واقعیت ها خواهد شدو 
جغرافی  نبود.  موجود  جغرافیا  نقشه ی  کهن  روزگاران  در 
ارائه  دقت  روی  از  را  مکانها  سفرنامه نویسان  و  نگاران 
اثری  نگاران  پندارهای جغرافی  این زمینه  نمی کردند. در 
فراوان داشت. همین استدالل در مورد تاریخ نگاران روزگار 
کهن نیز صادق است. آنان ناگزیر اسیر پندار بوده اند. راست 
یکسان  و  همگون  آدمیان  ذهنی  فعالیت های  که  است 
نگارش  تاخته اند که در  بدانجا پیش  تا  بعضی  اما  نیست، 

به خودسری پرداخته اند.
علم تاریخ نه تنها به مسایل نظری و فلسفی تکیه دارد، 
آموزشی،  سیاسی،  اجتماعی،  فعالیت های  انواع  با  بلکه 
برخورد  است.  ارتباط  در  نیز  غیره  و  تبلیغاتی  پرورشی، 
از  را  پژوهندگان  تاریخی،  مسایل  و  رویدادها  به  تجربی 

خودسری و انحراف بازمی دارد.
تاریخ نگار پژوهنده صمن بررسی مسایل گذشته می تواند 
کند  ارائه  خویش  زمان  مسایل  برای  مناسبی  پاسخ های 
حاکمیت  بررسی  آیا  یابد.  دست  آموزنده ای  نتایج  به  و 
و  استالین  یا  و  تیمور  و  خودکامه ی کسانی چون چنگیز 
برای  پاسخی  است،  گرفته  صورت  گذشته  در  که  هیتلر 
ما  خاکی  کره ی  در  گمان  بی  نیست؟  ما  روزگار  مسایل 
تنی چند از دولتمردان جهان درس های عبرتی از گذشته 
المللی  بین  مجامع  و  سازمان ها  از  بسیاری  آموخته اند. 
گروه های  و  احزاب  مگر  آموخته هاست.  حاصل  ما  روزگار 
متعددی که در جهان پدید آمده اند، فعالیت های خویش 
ننهاده اند.  بنا  آموخته ها  و  گذشته  درس های  پایه ی  بر  را 
مگر جمهوریت در یونان و روم باستان الهام بخش رهبران 

انقالب کبیر فرانسه نبوده است؟
علم تاریخ به آدمیان درس فعالیت و احساس مسئولیت 
در برابر اعمال و رفتار خویش را می آموزد. میزان مسئولیت 
اگرچه  نیست.  اندازه  یک  و  میزان  یک  به  جامعه  افراد 
تا  نیز  جامعه  افراد  اما  است،  متفاوت  مسئولیت ها  حدود 
اندازه ای مسئولند. شاید گروهی خود را از مسئولیت ها مبرا 
به ویژه دولتمداران را مسئول  افراد  تاریخ،  بشمارند، ولی 

شناخته است.
رویدادها  و  وقایع  به  تنها  نه  پژوهش  ضمن  نگار  تاریخ 
توجه دارد، بلکه رابطه ی میان وقایع و رویدادها را مّد نظر 
قرار می دهد. بررسی این رابطه ها سبب ظهور نگرش ها و 

اندیشه های اخالقی و اجتماعی تاریخ نگار می شود.
بنابراین  است،  خویش  زمان  فرزند  نگار  تاریخ  چون 
گیری های  نتیجه  بروز  سبب  او  اندیشه های  و  نگرش ها 
اجتماعی و اخالقی برای جامعه و مردم روزگارش می شود. 
چه بسا این نتیجه گیری ها موجب شوند که دولتمداران 
تاریخ  استنتاج های  و  تاریخ  تجارب  از  استفاده  با  ملتها  و 
نگاران راههای معقولی در پیش گیرند و موجبات اعتالی 

کشور و جامعه را فراهم آورند.
پژوهش های علمی تاریخ نگار سبب پدیدآمدن ارزش های 
نو در جامعه می شود چه بسا این ارزش ها از نظر پیشرفت 
پژوهشهای  باشند.  اهمیت  واجد  ملت ها  و  اقوام  ترقی  و 
علمی تاریخ نگار می تواند عامل مؤثری در تجدید رابطه ی 
یا  موجود  ارزش های  تغییر  و  محیط  با  انسان  اجتماعی 
کمال بخشیدن به آن ارزش ها باشد. در ضمن باید به این 

نکته توجه داشت که ارزش ها حالتی نسبی دارند.

نوشتاری درباره گلی امامی؛ مترجم مولف و احیاگر ادبیات کودک و نوجوان

سرویس فرهنگی –ادبی کرمان امروز
 

گلی امامی از جمله برجسته ترین مترجمان و فعاالن فرهنگی 
ایرانی به شمار می رود که پیشینه فعالیت های فرهنگی و ادبی 
جدیدتر  نسل های  مخاطبان  می رسد.  سال   ۶۰ حدود  به  او 
گلی امامی را با ترجمه و معرفی آثار آلن دوباتن نویسنده و 

فیلسوف معاصر به یاد می آورند.
با نام کامل "گلرخ ادیب محمدی" در ۱۶ تیر  گلی امامی 
۱۳۲۱خورشیدی به دنیا آمد و نام او هم اکنون در نظر اهالی 
و  نویسنده  مقام  در  امامی  است.  آشنا  نام  ادب  و  فرهنگ 
مترجم، آثار باارزش و ماندگاری از نوابغ ادب و هنر جهان را 
به زبان فارسی ترجمه کرده، آلن دوباتن، ساموئل بکت، بیلی 
فیلمسازانی  و  نویسندگان  از جمله  برگمان  اینگمار  و  وایلدر 
هستند که گلی امامی به برگردان  برخی گفت وگوها و نوشته 

های آنها پرداخته است.
خود  عالقه  و  عرق  و  بیوگرافی  خصوص  در  امامی  گلی 
دلیل  به  تهرانم.  اهل  است:  گفته  چنین  ترجمه  و  کتاب  به 
و  ابتدایی  تحصیالت  بود،  فرماندار  و  پدرم که شهردار  شغل 
متوسطه را در شهرستان های گوناگون به انجام رساندم. وارد 
دانشکده هنرهای تزئینی شدم. برای ادامه تحصیل به آلمان 
و سپس انگلستان رفتم. در حقیقت به دالیل شخصی رفتم 
تقدیر  اما  به عبارت دیگر مهاجرت کردم  برنگردم،  که دیگر 
کریم  با  انگلستان  در  بود.  زده  رقم  برایم  دیگری  سرنوشت 
امامی ازدواج کردم به ایران برگشتم و به فاصله چند ماه به 
اتفاق  این  و  آمدم  در  فرانکلین  انتشارات  مؤسسه  استخدام 

مسیر زندگی ام را تغییر داد.
اکنون در  بودم،  از کودکی عاشق کتاب و خواندن  من که 
قلب نهادی بودم که کتاب را از نخستین مراحل تا چاپ تولید 
را داشت. در  تولید کتاب  دانشگاه  برای من حکم  و  می کرد 

آنجا بسیار آموختم و نیز در همانجا بود که مترجم شدم.  
نخستین کتابی که ترجمه کردم )سرافینا، مری ک. هریس( 
برنده جایزه یونسکو برای بهترین ترجمه کتاب نوجوانان شد. 
از  بیش  اکنون  بدهم.  ادامه  کار  این  به  که  این  بر  تأییدی 

۵۰سال است که در کنار انواع فعالیت های موظِف مربوط به 
نشر و کتاب، به ترجمه هم ادامه داده ام. طی این دوران چیزی 

بیش از چهل و چند کتاب با ترجمه من منتشر شده است.
گلی امامی در مدت بیش از ۶۰ سال فعالیت فرهنگی اش 
در کنار ترجمه به عنوان کتابدار و کتابفروش نیز فعالیت می 
کرد. ایشان از زمان تأسیس کتابخانه هنر دانشگاه فارابی در 
۱۳۵۴ خورشیدی تا بعد از پیروزی انقالب اسالمی به عنوان 
کتابدار و گردآورنده کتاب های این کتابخانه، فعالیت می کرد.

 ترجمه خوب و مترجم برتر از منظر گلی امامی
زیاد  خودش  به گفته  امامی(   )گلی  محمدی  ادیب  گلرخ 
جلبش  واقعاً  که  ترجمه می کند  را  کتابی  و  کتاب می خواند 
خود  ترجمه  توانایی  مورد  در  امامی  نکند.  رهایش  و  کند 
واقع بین است. می داند از عهده چه متنی برمی آید و از عهده 
یا  پرفروش  کتاب های  دنبال  چندان  برنمی آید.  متنی  چه 
جایزه نوبل  نمی رود، چون می گوید، حتی اگر از چنین کتابی 
خوشش هم بیاید می داند پیش از او چند مترجم، دست به کار 

ترجمه اش شده اند.
گوشواره های  با  دختری  به  می توان  امامی  ترجمه های  از 

پالت،   سیلویا  شیشه  حباب  شوالیه،  تریسی  مروارید 
کارگردانی فیلم اریک شرمن،  شش صحنه از ازدواج اینگمار 
برگمن،  زندگی کوتاه است یوستین گوردر، اجاق سرد آنجال 
فرانک مک کورت، نقب زدن به امریکا ان تایلر و چهار اثر از 
زندگی  می تواند  چگونه  هنر  سفر،   و  سیر  هنر  دوباتن:  آلن 
شما را دگرگون کند،  پروست چگونه می تواند زندگی شما را 

دگرگون کند و جستارهایی در باب عشق اشاره کرد.
و  ترجمه  بهترین  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  امامی  گلی 
برترین مترجمی که می شناسد کدام است، می گوید: اصوالً 
بهترین  می کنم.  پرهیز  کلی  پرسش های  به  پاسخ دادن  از 
فیلم، بهترین کارگردان، بهترین نویسنده و غیره، پرسش های 
دقیقی نیستند و جواب دقیقی هم ندارند. پاسخ به این نوع 
معرض  در  مدام  ما  کند.  ثابت  را  چیزی  نمی تواند  پرسش 
تحوالت و اتفاقات زندگی شخصی و جهان اطرافمان هستیم 
و نظرمان هم در مورد چیزهای مورد عالقه مان تغییر می کند. 
که باید بکند.  بیش از ۶۰ سال است )حتماً بیش از ۶۰ سال 
است به خودم تخفیف داده ام( کتاب می خوانم. چون حرفه ام 
)و  زیاد می خواندم  نشر سروکار داشت، طبعاً  و  با کتاب  هم 

بودم،  نشده  مسلط  دیگری  زبان  به  زمانی که  تا  می خوانم(.  
در  می کنم  نگاه  که  عقب  به  می خواندم.  ترجمه  زیاد  طبعاً 
مرا  کتابی  ترجمه  یا  کتابی  آن سن،  اقتضای  به  و  هر سنی 
تحت تأثیر قرار می داد و فکر می کردم، بهترین کتابی است که 
تاکنون خوانده ام. مدت زمانی بعد طبعاً کتاب دیگری جایگزین 
آن کتاب محبوب می شد.  تنوع بیشتر می شد، سلیقه ام عوض 
می شد و بسیاری عوامل دیگر. چندین ترجمه هستند که در 
زمانی که می خواندمشان تأثیر عمیقی بر من گذاشتند. کتاب 
»چنین کنند بزرگان« با ترجمه »نجف دریابندری« یکی از 
آن ترجمه های به یادماندنی و تاثیرگذار برای من بوده است.

امامی کتاب هایی را ترجمه کرده است که به گفته خودش 
دلیل  همین  به  احتماال  و  برده  فراوانی  لذت  آنها  مطالعه  از 
است که آثار ترجمه ایشان طیف وسیعی از کتاب های ادبیات 
سینمایی  حتی  و  فلسفی  روانشناسی،  بزرگسال،   ، نوجوان 
آثار  به  ادبیات بزرگسال بیشتر  را دربر می گیرد. در ترجمه 
معاصر و جدید مایل است و از آثار دشوارفهم اجتناب می کند. 
با نگاهی به آثار ایشان به نظر می رسد، امامی آثاری را ترجمه 
می کند که دریچه ای نوین را به طرف جهان معاصر در زمینه 

های مختلف،  برای فارسی زبانان می گشاید.
داند که شبیه  ای می  ترجمه  را  ترجمه خوب  امامی  گلی 
نباید بوی ترجمه  نباشد و می گوید: »ترجمه خوب  ترجمه 
این دلیل ترجمه ای را می خوانید که  به  بدهد. اصوالً شما 
دانید  نمی  را  آن  زبان  یا  و  ندارید  دسترسی  آن  اصل  به  یا 
بود،  روان  که  خواندید  را  متنی  آینه  هر  بخوانید.  را  آن  که 
سکته نداشت، مفهوم بود و منظور نویسنده را به شما منتقل 
می کرد، ترجمه اصیل است و مترجم از عهده کارش برآمده 
بسیار  موضوع  که  متن  به  وفاداری  مسأله  که  اینجاست  و 
حساسی است، مطرح می شود و ما که دیگر مویمان را در 
این کار سفید کرده ایم، باالخره متوجه شدیم که بله به قول 
ترجمه  غیرخائن  مترجم  است.  ها »مترجم خائن«  ایتالیایی 
لغت به لغت و غیرسلیس تحویل خواننده می دهد. مترجم 
وفادار به متن، محصولش بوی ترجمه می دهد و این لطفی 
ندارد. او باید به حدی در کارش تسلط داشته باشد که بتواند 
از محتوا فاصله بگیرد، مفهوم آن را به فارسی  بدون آن که 
آثار  مورد  در  البته منظورمان  و  برگرداند  قابل درک  و  روان 
ادبی است و نه ترجمه متون فنی و حقوقی که درباره ترجمه 
های اصیل نادرست بنویسد و خواننده را آگاه کند و آن نیز 

منتقدی است که زبان می داند، با اصل کتاب آشناست و 
قادر است اصالت ترجمه را تشخیص دهد."

 ادبیات کودک و نوجوان؛ جوالنگاه اصلی گلی امامی
گلی امامی پس از بازگشت به ایران و با در اختیار داشتن 
ترجمه زندگی در فرنگ و مصاحبت با نوابغ ادبی و فرهنگی 
هم دوره خود به سراغ ادبیات کودک و نوجوان رفت. در ایران 
دستیار  و  کتابدار  عنوان  به  فرانکلین  انتشاراتی  مؤسسه  در 
پروین ابوضیا استخدام شد و مدتی بعد به پیشنهاد همایون 
صنعتی نویسنده و ادیب معاصر رییس دفتر ایشان شد. گلی 
در  العاده  فوق  آموزشی  دوره   عنوان  به  دوره  این  از  امامی 

محضر یک نابغه نشر، یاد می کند.
در آن سال ها، ادبیات کودک و نوجوان در ایران در حال 
شکل گیری بود و بیشتر کتاب ها در این حوزه، ترجمه بودند. 
موسسه فرانکلین که در این زمینه نیز از پیشروان بازار نشر 

بود، کتابی در حوزه نوجوان را به گلی امامی معرفی کرد.
بود،  گرفته  قرار  کتاب  این  تأثیر  تحت  سخت  که  امامی   
تصمیم به ترجمه اثر گرفت و در مدت یک ماه آن را ترجمه 
کرد و با اندک ویرایش به ترجمه کتاب "سرافینا « به دنیای 
کتاب ایران و زندگی چندین نسل از نوجوانان ایران راه یافت 
و در ۱۳۴۹ خورشیدی جایزه بهترین ترجمه کتاب داستانی 

نوجوان را از آن خود کرد.
"سرافینا« نوشته "مری هریس" داستان دختر ۱۲ ساله ای 
در یک شبانه روزی انگلیسی دهه پنجاه میالدی را روایت می 

کند و ساختار و شخصیت پردازی محکمی دارد.
پس از ترجمه »سرافینا«، کتاب "پی پی جوراب بلنده"جهت 
ترجمه به او معرفی شد. این ترجمه نیز در۱۳۵۳ خورشیدی 
از طرف شورای کتاب کودک به عنوان بهترین ترجمه کتاب 
نوجوان انتخاب شد. »پی پی جوراب بلنده« نوشته »آسترید 
لیندگرن« داستانی سرشار از طنز درمورد زندگی دخترک ده 
دوازده ساله ای که هیچ شباهتی به هم سن و سال هایش 
ندارد و قدرت بدنی فوق العاده ای دارد و کارهای غیر عادی 
شیرینی انجام می دهد. گلی امامی با انتشار این ۲ ترجمه، به 

طور رسمی و با جدیت وارد دنیای ترجمه شد.
امامی در دوره فعالیت فرهنگی اش هیچگاه ادبیات کودک و 
نوجوان را رها نکرد و آثار متعددی را ترجمه کرد، بطوریکه در 
۱۳۹۶ خورشیدی نشان ویژه الک پشت پرنده، به پاس تأثیر 
آثار ایشان بر حوزه ادبیات کودک و نوجوان به ایشان اهدا شد.
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نظر به اینکه شرکت کرمان کف ساز بدهکار و راهن نسبت به پرداخت بدهی خود در مهلت تعیین شده اقدام 
ننموده اند لذا در اجرای مقررات ماده واحده قانون اصالح ماده ۳۴ اصالحی قانون ثبت مصوب سال ۱۳8۶ و 
بنا به درخواست بستانکار ششدانگ پالک ثبتی شماره ۳7 فرعی از 7۱ اصلی واقع در بخش ۶ کرمان به آدرس 
کرمان شهرک صنعتی شماره یک خیابان سوسن چهارراه اول سمت راست انتهای خیابان سمت چپ که سند 
 ۳۲۵۶ مساحت  به  است  شده  صادر  ثبت  امالک   ۱۹ دفتر  شماره ۳۰۴۰ صفحه ۵۱۹  ثبت  ذیل  آن  مالکیت 
مترمربع با حدود اربعه: شماال دیوار به دیوار بطول )۴۹/8۰( چهل و نه متر و هشتاد سانتیمتر به شماره سی و 
شش فرعی شرقا دیوار به دیوار به طول )۶۵/۰۰( شصت و پنج متر سی و هشت فرعی جنوبا درب ودیوار بطول 
)۴۹/8۰( چهل و نه متر و هشتاد سانتیمتر به کوچه غربا درب و دیوار به طول )۶۵/۹۵( شصت و پنج متر و 
نود و پنج سانتیمتر به کوچه تعریف گردیده است که بر طبق نظریه کارشناس رسمی ملک مزبور دارای سند 
مالکیت است حدود و مشخصات طبق سند مالکیت می باشد عرصه و اعیان ملک طلق است وضعیت فعلی ملک 

به صورت یک کارخانه می باشد.
بنا و مستحدثات

۱ـ ساختمان کارگاه با سازه خرپایی و کف از بتون لیسه ای و دیوارها با اندودخته مالهای به مساحت ۱۴۶۰ 
مترمربع 

۲ـ ساختمان اداری به صورت نیمه ساز و دارای اسکلت طاق ضربی و سقف پیش ساخته در مرحله دیوارچینی 
و سقف متوقف مانده به مساحت ۲۲۰ مترمربع

 ۳ـ ساختمان سرایداری با سازه بنای به مساحت ۳۵ مترمربع با نمای تخته ماله
 ۴ـ عمر تقریبی بنا حدود پانزده سال می باشد باقیمانده عمر مفید بنا حدود ۳۰ سال پیش بینی می شود.

 ۵- معایب مشهود در بنا 
 ۶- ملک در تصرف مالک است. 

7- ارزش ملک با توجه به مشخصات فوق الذکر به شرح ذیل می شود: 
ارزش ۳۲۵۶ مترمربع عرصه از قرار هر متر مربع ۱/۲8۰/۰۰۰ ریال جمعا 7/۱۶7/۶8۰/۰۰۰ ریال 

ارزش ۱۴۶۰ متراعیان کارگاه با سازه خرپایی از قرار هر مترمربع ۶/۲۰۰/۰۰۰ ریال جمعا ۶8۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
ارزش ۲۲۰ مترمربع اعیان اداری نیمه ساز از قرار هر مترمربع ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال جمعا ۱۵7/۵۰۰/۰۰۰

ارزش ۳۵ متر مربع ساختمان سرایداری از قرار هر مترمربع ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال جمعا ۱۵7/۵۰۰/۰۰۰ ریال 
ارزش امتیاز آب و برق سه فاز و گاز صنعتی و محوطه سازی و حصارکشی جمعا ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

جمع کل )۱۵/۱۰۹/۱8۰/۰۰۰ ریال(
۹- نظریه ارزیاب 

ارزش ملک اعم از عرصه و اعیان و تاسیسات و ملحقات با در نظر گرفتن قیمت روز ملک با توجه به امکان 
فروش )متوسط( به میزان به عدد ۱۵/۱۰۹/۱8۰/۰۰۰ ریال به حروف پانزده میلیارد و یکصد و نه میلیون و 
یکصد و هشتاد هزار ریال تعیین و تایید می گردد. طبق سند رهنی شماره ۱78۹۲ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ و سند 

متمم ۱8۶۰۱ - ۹7/۱۲/۰8 دفترخانه 7۰ کرمان در رهن بانک تجارت واقع می باشد از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر 
روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ اداره اجرای اسناد رسمی کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط طبقه دوم 
سالن اجتماعات شهید نصر از طریق مزایده بفروش می رسد و مزایده ازمبلغ پایه کارشناسی ۱۵/۱۰۹/۱8۰/۰۰۰ 
ریال که قطعی گردیده است شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه 
مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب 
ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکن مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید می گردد پرداختی بدهی های 
مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی داشته 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی 
مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد طالبین می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 

در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند. تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱8
۴7۵ م/الف

علیرضا محمدی کیا - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
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چرا کرونا هربار عالئمی متفاوت دارد؟ 

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

بین  از  نفس،  تنگی  گلودرد،  لرز، سردرد، سرفه،  تب، 
اسهال،  استفراغ،  تهوع،  چشایی،  و  بویایی  حس  رفتن 
و  کلیوی  مشکالت  چشمی،  التهاب  درد،  بدن  گیجی، 
حتی سکته های مغزی یا قلبی همگی عالئمی هستند 
یا  و  بوده  مربوط  بیماری خاصی  به  کدام  هر  که شاید 
درمان  برای  متفاوتی  های  نسخه  گذشته  سال های  در 
داشتند اما حتما متعجب خواهید شد اگر بدانید تمامی 
بدن  در  ویروس  یک  ورود  اثر  در  تواند  می  عالئم  این 

ایجاد شود.
عالئم فوق نشانه هایی است که تاکنون از ویروس کرونا 
کووید 19 گزارش شده است، اما این به آن معنا نیست 
که اگر فردی با این عالئم به پزشک مراجعه کرد حتما 
مبتال به کووید 19 باشد. بسیاری از بیماری های عفونی 
عالئمی شبیه آنچه ذکر شد را از خود نشان دادند و تنها 
راه تشخیص قطعی تست کروناست که در مراکز درمانی 
انجام می شود. اما چگونه یک ویروس می تواند تا این حد 

عالئم متفاوتی را از خود نشان دهد؟
دکترای تخصصی میکروبیولوژی پاسخ به این پرسش را 
منوط به بررسی مباحثی چون بیماری، عفونت، سیستم 
ایمنی، بافت های هدف و گیرنده های سلولی دانسته و 
می گوید: ویروس ها پارتیکل های بی جانی هستند که 
تنها در بدن جانداران قادر به ادامه حیات بوسیله تکثیر 
سلولی هستند و در محیط خطری ندارند، این موضوع، 

تفاوت ویروس با باکتری است.
تبیین  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  میبدی  سیدمنصور 
تعاریف عفونت و بیماری گفت: عفونت به معنای ورود 
یک میکروارگانیسم خارجی به بدن است که می تواند، 
دیگری  عوامل  یا  و  قارچ  یاخته،  تک  باکتری،  ویروس، 
باشد، اما بیماری در واقع واکنشی است که بدن نسبت به 

ورود آن میکروارگانیسم خارجی از خود نشان می دهد.
ظهور عالئم بیماری نشانه واکنش طبیعی بدن

ورود  برابر  در  بدن  ایمنی  سیستم  مقابله  وی 
دانست  عالئم  بروز  سبب  را  خارجی  میکروارگانیسم 
تهاجم  مورد  هدف  بافت  که  زمانی  کرد:  تاکید  و 
میکروارگانیسم خارجی واقع شود، سیستم ایمنی نیز با 
واکنش در همان بافت وارد عمل شده و بسته به اینکه 
گوارشی  یا  تنفسی  مثال  دستگاهی  در چه  بافت هدف 
باشد عالئم مربوط در همان دستگاه بروز کرده و بیماری 

آغاز می شود.
تهوع،  سرفه،  لرز،  تب،  نظیر  عالئمی  میبدی، 
خروج  برای  بدن  طبیعی  واکنش  را  استفراغ  و  اسهال 
میکروارگانیسم خارجی معرفی کرد و افزود: این عالئم 

باعث شده تا محیط داخلی بدن برای ویروس نامطلوب و 
ناامن شده و تا حد امکان ویروس از بدن دفع شود.

وی با اشاره به اینکه بافت هدف ویروس کرونا، دستگاه 
تنفسی است و ابتدا عالئم مربوط به اختالل این دستگاه 
در فرد بیمار ظاهر می شود خاطرنشان کرد: به ترتیب 
در  و  عطسه  گاهی  سرفه،  گلودرد،  تب،  چون  عالئمی 
ادامه تنگی نفس و ذات الریه عالئمی است که به دستگاه 
تنفسی مربوط می شود که همگی نتیجه تکثیر سریع 

ویروس است.
عفونت ثانویه دلیل عالئم نامربوط

وی بروز عالئم کرونا در دستگاه ها و بافت های دیگر 
بدن را متاثر از عفونت ثانویه اعالم و اظهار کرد: برخی 
کردن  نامطلوب  با  سرخک  و  انفلوآنزا  نظیر  ها  ویروس 
باکتری هایی شده که در بدن  باعث رشد  شرایط بدن 
وجود دارند، این اتفاق عفونت ثانویه نامیده می شود و 
در مورد ویروس کرونا کووید 19 نیز صادق است که این 
عفونت در کرونا به صورت ذات الریه بروز کرده و حتی 

دالیل مرگ بسیاری از بیماران اعالم شده است.
حقیقت  در  هدف  بافت  اینکه  یادآوری  با  میبدی   
های  گیرنده  یا   Receptor که  هستند  هایی  سلول 
داشته  خود  روی  بر  را  خارجی  میکروارگانیسم  آن 
ها  گیرنده  کرونا،  ویروس  مورد  در  کرد:  تصریح  باشند، 
 Angiotensin( کانورتاز  آنژیوتانسین  بنام  ماده ای 
تنفسی،  دستگاه  روی  بر  که  دارند   )convertase
بافت کلیوی وجود  و  ادراری  دستگاه گوارشی، دستگاه 
این  در  میکروارگانیسم  گیرنده  وقتی  بنابراین  دارد، 
تواند  می  کرونا  ویروس  بالطبع  دارد  وجود  ها  دستگاه 
به دستگاه  از طریق گردش خون  و  داده  تغییر جایگاه 

دیگری منتقل شده و ایجاد مشکل کند.
انفوآنزا  اینکه چنین رویکردی در ویروس  بیان  با  وی 
نیز وجود دارد یادآور شد: عالئم نامربوطی که علت نهایی 
آن ویروس کرونا شناخته می شود ناشی از تاثیرگذاری 
کووید 19 بر دیگر بافت های بدن بوده که سلول های 

آنها گیرنده های ویروس کرونا را دارند.
تاکید  دانشگاه  استاد  و  میکروبیولوژی  کارشناس  این 
کرد: عالئمی نظیر مشکالت دستگاه گوارشی مانند اسهال 
و استفراغ، نارسایی های کلیوی که منجر به ورم در ناحیه 
زیر چشم و پاها می شود و یا اختالل در اکسیژن رسانی 
به سبب مشکالت دستگاه تنفس که به صورت کبودی 
هایی در بدن ظاهر می شود همگی می تواند ناشی از 

تاثیرات و عفونت های ثانویه کرونا کووید 19 باشد.
اثر  در  قلبی  یا  مغزی  سکته  علل  بررسی  با  میبدی، 
کرونا تشریح کرد: سکته های مغزی که علت آن کرونا 
 Vascular( عروقی  ترومبوز  از  ناشی  شده  گزارش 
thrombosis( یا لخته شدن خون در رگ هاست که 
مکانیزم آن تاکنون مشخص نیست اما به نظر می رسد 

یک عفونت ثانویه باعث ایجاد ترومبوز شود.
یک  بروز  از  ناشی  تواند  می  اتفاقی  چنین  افزود:  وی 
عفونت ثانویه در باکتری های ِگَرم منفی باشد چراکه در 
 Endotoxin(( این باکتری ها، سمی بنام اندوتوکسین
وجود دارد که تکثیر فراوان باکتری اندوتوکسین زیادی 
ایجاد کرده و به ترومبوز و آسیب به رگ ها منجر شده و 

تب ایجاد می کند.
وی از دردهای عضالنی به دلیل کرونا سخن گفت و 
با بیان علل آن اظهار کرد: این عالئم می تواند یا ناشی 
از نوعی ترومبوز عروقی بوده و یا در اثر اختالل اکسیژن 
رسانی و کمبود اکسیژن به بافت به تخمیر الکتیکی و 
تولید اسید الکتیک در عضالت و ماهیچه ها منجر شود 

که در نهایت با درد در عضالت بروز می کند.
ابتالی دوباره به کرونا امکانپذیر است

میبدی، در پاسخ به این پرسش که جهش ژنی در کرونا 
چه پیامدهایی به همراه دارد خاطرنشان کرد: جهش ژنی 
در ویروس ها نمی تواند عوارض را تغییر دهد اما در مورد 
باکتری ها این اتفاق امکان وقوع دارد، در نتیجه، جهش 
ژنی بیشتر می تواند گیرنده های سطح ویروس را تغییر 
داده و باعث عدم شناسایی ویروس توسط سیستم ایمنی 

بدن شود.
یکبار  که  افرادی  مجدد  شدن  مبتال  اصلی  علت  وی 
بیماری کرونا را تجربه کردند را به جهش ویروس کووید 
ویروس  خارجی  محیط  کرد:  تصریح  و  داد  نسبت   19
است  پروتئینی  لیپو  های  آنتن  یا  خارها  دارای  کرونا 
ایمنی  آنها شده و سیستم  باعث تغییر  که جهش ژنی 
با ناشناس دانستن ویروس اجازه ورود به آن را داده و 
مجددا فرد، به کرونا مبتال می شود، همانند این جهش، 

بارها در ویروس انفلوآنزا تجربه شده است.
به  اشاره  با  دانشگاه  استاد  و  پژوهشگر  محقق،  این   

اینکه جهش ژنی عمدتا در ویروس های آر اِن  اِی  دار 
)RNA( مرسوم است بیان کرد: کرونا کووید 19 نیز در 
این دسته از ویروس ها قرار دارد که با چرخیدن ویروس 
از  های جدیدی  سویه  ژنی،  ایجاد جهش  و  محیط  در 
ویروس بوجود آمده و قادر است افرادی را که یکبار کرونا 

گرفته اند را مجددا بیمار کند.
راه درمان کرونا چگونه است؟

راهکارهای  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  میبدی 
درمانی  پروسه  کرد:  خاطرنشان  کرونا  ویروس  درمانی 
که در بیمارستان ها صورت می گیرد به صورت مصرف 
داروهایی است که روی عفونت ثانویه اثر گذار باشد، به 
عنوان مثال تجویز آزیترومایسین روی ویروس کرونا اثر 
ندارد اما می تواند عفونت ایجاد شده در بدن را مغلوب 

کند.
وی در ادامه افزود: همچنین داروی کلروکین که یک 
تاثیری  کرونا  ویروس  روی  بر  ماالریاست،  ضد  داروی 
نداشته و تنها برای مهار عفونت های ثانویه تجویز می 
سیستم  کننده  تضعیف  داروهای  از  استفاده  یا  شود، 
ایمنی نظیر دگزامتازون برای بیماران دچار وضع وخیم، 
حاد  در شرایط  ایمنی  فعالیت سیستم  مهار  برای  تنها 
تجویز می شود زیرا همین سیستم ایمنی مفید بدن در 
افراد  مرگ  به  منجر  تواند  می  بیماری،  تشدید  شرایط 

شود.
وی گام اول درمان را اختالل در اتصال ویروس دانست 
و تصریح کرد: همانطور که پیشتر بیان شد در مرحله اول 
گیرنده های کرونا با آنژیوتانسین کانورتاز روی دستگاه 
های داخلی بدن و بافت های هدف پیوند برقرار می کنند، 
بنابراین اگر بتوانیم این اتصال را مختل کنیم، کار ویروس 

کرونا کووید 19 به پایان می رسد.
میبدی افزود: چنانچه ما بتوانیم آنژیوتانسین کانورتاز 
تولید کرده و وارد بدن کنیم تا بتواند کرونا را به خود 
جذب کرده و مانع از رسیدن و اتصال ویروس به بافت 
هدف شود، می توانیم اعالم کنیم درمان کامل شده است 
اما مشکل اینجاست که آنژیوتانسین یک آنزیم موجود بر 
روی سلول است و آیا بدن آنرا قبول کرده و یا تاثیرات 
جانبی دیگری ندارد؟ که البته این پژوهش ها در شرایط 
آزمایشگاهی جواب داده اما شرایط بدن متفاوت از محیط 

آزمایشگاه است.
این محقق، پژوهشگر و استاد دانشگاه تنکابن راه دیگر 
درمان را واکسیناسیون اعالم و تاکید کرد: تزریق واکسن 
نحو  این  به  است،  درمان  به  نسبت  تری  ساده  پروسه 
آنتن های  یا  و  شده  ویروس ضعیف  به  نسبت  بدن  که 
تولیدی و تزریقی به بدن، آنتی بادی ساخته و حال با 
ورود ویروس اصلی کرونا به بدن، آنتی بادی مانع از تاثیر 
ویروس می شود که در این زمینه اتفاقات خوبی توسط 

دانشمندان در حال اجرایی شدن است.

بارقه های امید

اینکه  جز  نمانده  دلم  روی  حرفی 
که  آفتاب  دارمت.  دوست  ابد  تا 
و  نگاه  بی  نیستم  اینجا  دیگر  بزند 

زندگی  بگذریم  که  ها  این  از  روم.  می  ردپا  بی 
به  تو  و  بگیرد  سامان  و  سر  تا  دارد  احتیاج  تو  به 
بزنی  نگاهش چرخی  تا در  احتیاج داری  زندگی 
و مثل من بی خبر نخواهی رفت. همچنان فضای 
بیشتری برای چرخیدن در میدان زمان پیدا کن. به 
خانه ات برگشته و زمان و زبان را در محبت های 
پیرامون متحول گردان. نجات دهنده باش مرا که 
در تنهایی غرق شده ام. مرا که چشم به راه مانده 
باشد.  خوش  تو  نگاه  یک  به  دلم  تا  کن  نگاه  ام 
آفتاب مهربانی ات را از خانه ام نگیر که دردهایم 
تاریخ  روزهای  ترین  سرپناه  بی  و  نبندد  قندیل 
من  در  تو  و  شوم  می  نقاشی  تو  در  من  نبینم.  را 
نگردان که  نمایش گذاشته می شوی. پس رو  به 
اینکه با خاطرت زندگی  جهانم به پایان می رسد 
می کنم برایت کافی نیست اما تو به عشق هر کس 
دوام  است که  کافی  من  برای  ای  مانده  زنده  که 
بیاورم و لبخند بزنم. جهان را با تو می خواهم که 
تو فردای من باشی. عذابت داده ام اما فقط رویای 
از  زنم  تو حرف می  به  عادتم  از عمق  باشی.  من 
کنم  نمی  وابستگی شکایت  و  دلبستگی  همه  این 
زیرا زندگی به من فرصت غم خوردن نداده است 
و اشک و حسرت خالفی است که غیرمجاز اتفاق 
افتاده است و جریمه اش جاماندن است. اینک با 
یاد و خاطره ی تو آغازی دگر را از سر می گیرم و 
تو مجبور نیستی که تاوان دلبستگی هایم را بدهی.
لبخندت را از قاب زندگی پاک نکن تا با آن جا 
هر  توأم  های  چشم  همیشگی  مشتاق  من  بگیرم. 
آشیانه  پرواز  و  زمینی  فصل  ترین  پروانه  که  چند 

ی توست.
برخیز و بهاران شو من تشنه ی بارانم 

تا سقف فرو ریزد در چشم تو رقصانم 
ای بارقه ی امید ای حادثه ی فردا 

شوریده ترم کردی تا بی تو زمستانم 

به قلم 
مهناز سعید 

یادداشت های 
گاه و بی گاه

باز هم چشم 
نوشتم چشم... با من قهر کرد و ادعا داشت تو جواب هر جمله 
فرهیخته  نزد دوستی  به  را  او  من می دهی! پس گالیه  به  را  ای 
بردم تا راه حلی برای مشکل من و چشم پیدا و صلح و آرامش 
را بین ما برقرار کند. پس شروع به بیان آنچه مابین ما گذشته بود 
کردم چند جمله ای را گفتم وقتی به چهره دوستم نگاه کردم آثار 
ناراحتی در چهره اش مشهود بود و با چند جمله دیگر ناراحتی 
او به برافروختگی و خشم رسیده بود و وقتی جمله آخر را گفتم 
ناگهان گفت بس  خشم در وجودش به آخرین درجه رسیده و 
است. چقدر بی مسئولیتی راست می گوید چرا چشم را توی عمل 
انجام شده قرار می دهی و چرا جواب هر سوال یا جمله ای را با 
آن می دهی!؟ چرا فکر نمی کنی و از عقلت کمک نمی گیری 
شاید هر بار نام او را می بری به ضررت تمام شود و هر جمله ای 
را با خشم بیشتر و تقریبا فریاد می زد و در جمله آخر گفت عقل، 
فکر، مغز، قلب همه هیچ فقط چشم، چشم و در این جا گویی بلند 
شد تا همه دلخوری چشم را از سر من درآورد من هم لحظه ای 
درنگ را جایز ندانستم و در کمال فروتنی دو دست بر دو چشم 

گذاشتم و گفتم باز هم چشم!

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از افزایش بهای مسکن و هرج و مرج در بازار معامالت خرید و فروش امالک:

بر بازار مسکن کرمان نظارتی نیست؟

اشاره:
گذارد  نمی  سر  پشت  را  خوبی  روزهای  مسکن  بازار 
برابر  سه  تا  دو  به  امسال  ماه  فروردین  از  خانه  قیمت  و 
افزایش  افزایش پیدا کرده و به تبع قیمت اجاره بها نیز 
یافته و مستاجران را روز به روز نگران تر می کند و آنهایی 
هم که توان اجاره خانه را در شهر ندارند ناچارا به حاشیه 
نشینی روی می آورند. در همین زمینه گزارشی تهیه شده 

که در ادامه قابل مطالعه است.
داشتن سرپناه؛ آرزوی بزرگ

از  بسیاری  برای  کوچک  سرپناهی  داشتن  روزها  این 
جوانان و البته سایر اقشار جامعه به آرزویی بزرگ تبدیل 
شده که در حسرت به دست آوردن آن حتی اگر برنامه 
ریزی دقیق هم داشته باشند سالیان سال باید تالش کنند 
تا در این بازار آشفته حال افزایش قیمت خانه و زمین، 

صاحب خانه شوند.
تداوم وضعیت فعلی در بازار مسکن خطری آشکار است 
که سرپناه مردم را تهدید می کند. با کاهش تقاضا برای 
خرید خانه ساخت و ساز واحدهای مسکونی نیز در رکود 
تا خانه دار  امر باعث می شود  این  عمیقی فرو می رود. 
شدن برای بخش عمده ای از مردم به یک حسرت تبدیل 

شود.
مناطق  در  ملکی  معامالت  های  بنگاه  در  چرخی  با 
مختلف شهر کرمان مشاهده می کنیم که حداقل قیمت 
تومان  میلیون  تا13  بین9  مسکونی  واحد  مربع  متر  هر 

است و در برخی از شهرک ها واحدهای مسکونی اغلب با 
بیش از 15 سال قدمت و بدون آسانسور هستند که واحد 

زیر 500 میلیون تومان نمی توان یافت. 
از  برخی  که  شود  می  مشاهده  نیز  میان  این  در  البته 
قیمت  بدون  سودجویی  با  امالک  معامالتی  های  بنگاه 
قیمت  نوع  این  که  کنند  می  اعالم  رقم  صحیح  گذاری 
گذاری خود باعث ایجاد تنش در بازار مسکن می شود و 
در این میان تنها عده ای که قدرت مالی کمتر دارند در 
آتش خودخواهی آنها می سوزند و سال ها زحمتشان برای 
خانه دار شدن با عمل طمع برانگیز دیگران و بی توجهی 
مسئوالن به برنامه ها و قوانین وضع کرده خودشان از بین 
می رود.حال و با افزایش قیمت مسکن و اجاره بها قشر 
ضعیف و متوسط که از کرونا آسیب دیدند فشار مضاعفی 
را متحمل خواهند شد که حتی با دریافت تسهیالت عمدتا 

خانه دار شدن برای خیلی از افراد دست نیافتنی است.
یکی از بنگاهداران کرمانی در باره گرانی مسکن دراین 
مسکن  گرانی  از  داران  بنگاه  ما  گوید:  می  چنین  شهر 
منفعتی نخواهیم برد و به قول قدیمی ها نان در ارزانی 
است زیرا وقتی قیمت باال رود تعداد معامالت پایین تر می 
آید و به ضرر بنگاه دار است. البته سایت دیوار و شیپور نیز 
بر گرانی مسکن تاثیر گذاشته وهر کس هر جور بخواهد 
در این سایت ها ملک خود را برای فروش عرضه می کند.

قیمت  کاهش  انتظار  در  همچنان  مردم  وی  گفته  به 
هستند و اجاره نشینی را ترجیح می دهند تا خرید خانه 
و ملک.. این شرایط در حالی است که تقاضا برای اجاره 
بها در کرمان نسبت به سال های گذشته تغییر چندانی 
نکرده است چرا که بسیاری از زوج ها ترجیح می دهند در 
خانه پدر و مادر زندگی کنند تا  خانه ای را اجاره نمایند.

برای مسکن قشر جوان و  باید فکری  افزود: دولت  وی 
افرادی که قصد تشکیل زندگی دارند کند در این صورت 

با وضعیت فعلی کسی نمی تواند صاحب منزل شود.

   قیمت مسکن از فروردین ماه امسال به دو تا سه برابر افزایش پیدا کرده و به تبع این 
افزایش قیمت، اجاره بها نیز با سرعتی باور نکردنی در حال افزایش است و مستاجران را 
روزبه روز نگران تر می سازد و بهداشت روانی خانواده های مستاجر را از بین برده است. 
آنهایی هم که توان اجاره خانه را در شهر ندارند ناچارا به حاشیه نشینی روی آورده اند. 
حاشیه شهر کرمان یعنی همان جایی که قانون کم رنگ است و مواد مخدر و بزه بسیار، 
باید بدانیم که فرزندان این خانواده های کوچ کرده دوران بلوغ خود را قرار است در 
چنین حاشیه ای سپری کنند. تداوم وضعیت فعلی در بازار مسکن خطری آشکار است که 
امنیت مردم را تهدید می کند و سوال این است که نهادهای نظارتی امروز کجا هستند 

که چنین فساد آشکاری را نادیده می گیرند؟

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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خبر وزارت بهداشت:   ماسک سوپاپ دار، ممنوع

قتل هولناک تاجر ثروتمند در باغ گیالس

رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم مرکز سالمت 
مصرف  خصوص  در  بهداشت،  وزارت  کار  و  محیط 

ماسک های سوپاپ دار هشدار داد.
ماسک  از  استفاده  خصوص  در  شاهسونی،  عباس 
مناسب در دوران کرونا، گفت: ماسک های سوپاپ 
یکطرفه  شوند،  می  اطالق  فیلتردار  اشتباها  که  دار 
بوده و بازدم فرد را بیرون می دهد، اگر فردی مبتال 
به کرونا باشد، ویروس را به راحتی از ماسک بیرون 
این  از  استفاده  می  کند.  آلوده  را  اطرافیان  و  داده 
شدت  به  اما  است،  مناسب  فرد  خود  برای  ماسک 

برای اطرافیان خطرناک بوده و احتمال انتقال ویروس 
بنابراین، ماسک  افزایش می دهد.  اطرافیان  برای  را 
های سوپاپ دار باید جمع آوری شوند، چراکه برای 
گسترش  به  و  نداشته  کاربرد  کرونا  از  پیشگیری 

آلودگی کمک می کند.
ساز  دست  ای  پارچه  های  ماسک  درخصوص  وی 
گفت: شهروندان می توانند در صورت عدم دسترسی 
های  پارچه  از  استفاده  با  الیه،  سه  های  ماسک  به 
نخی و کتان، اقدام به دوختن ماسک پارچه ای دو 
الیه یا سه الیه کنند، این ماسک ها نیز در جلوگیری 

از انتقال ویروس موثر هستند. البته باید توجه شود 
که بعداز هربار استفاده، این ماسک ها باید شست و 

شو و ضدعفونی شوند.
از ماسک های سه  اینکه استفاده  بیان  با  شاهسونی 
الیه خانگی بسیار مناسبت تر از ماسک  های سوپاپ 
کماکان  کرد:  تصریح  است،  ماسک  نزدن  یا  دار 
فاصله  رعایت  کرونا  ویروس  با  مقابله  راه  بهترین 
گذاری اجتماعی، شست وشوی مرتب دست ها با آب 
ثانیه و استفاده مکرر  و صابون به مدت حداقل ۲۰ 

از ماسک است.

از  یکی  تلفنی  تماس  با  وقتی  ثروتمند  تاجر 
دوستانش به باغ گیالس دعوت شد نمی دانست چه 

سرنوشت شومی در انتظارش است.
و  رفت  پلیس  به  جوانی  مرد  تیرماه   ۱۰ سه شنبه 
ناپدید شدن پدرش را خبر داد. او گفت: عصر روز 
گذشته پدرم سوار بر خودرواش از خانه خارج شد و 
دیگر برنگشت. او تاجر مواد شوینده است و تا جایی 
از  با یکی  برای خرید گیالس  بود  قرار  که می دانم 
دوستانش به نام پویا به باغی در اطراف تهران بروند، 
به  پدرم  تلفن کرد و گفت که  به من  اما دوستش 

مالقاتش نرفته است.
به دنبال ناپدید شدن مرد تاجر، موضوع به بازپرس 
کشیک قتل پایتخت اعالم و تحقیقات برای یافتن 
وی از سوی کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی 

پایتخت آغاز شد.
بدهی ۶۰۰ میلیونی

با شروع تحقیقات پلیس دریافت پویا از حدود ۷ ماه 
قبل با مرد تاجر به نام سهراب همکاری اش را آغاز 
کرده و در این مدت نیزحدود ۶۰۰ میلیون تومان از 

وی پول گرفته است.
تمامی  به  سهراب  خودروی  پالک  شماره  همزمان 
که  حالی  در  شد.  اعالم  پلیس  گشت  واحدهای 
بررسی ها برای یافتن مرد تاجر ادامه داشت مأموران 
گشت پلیس اسالمشهر خودروی سوخته سهراب را 

کشف کردند.
بود،  پویا  پرونده،  مظنون  تنها  اینکه  به  باتوجه 
کرد.  صادر  را  او  بازداشت  دستور  جنایی  بازپرس 
زمانی که کارآگاهان پویا را دستگیر کردند متوجه 

سوختن دست و پای او شدند.
پویا در تحقیقات گفت: قرار بود باهم به باغ گیالس 
کنم.  معرفی  از دوستانم  نفر  به چند  را  او  و  برویم 
اما به محل قرار نیامد. وی در مورد سوختن دست 
نیز اظهار کرد: اجاق گاز محل کارم آتش  و پایش 
گرفت و من که سعی داشتم آنجا را خاموش کنم 

دچار سوختگی شدم.
اعتراف به جنایت

مورد  در  پویا  می داد  نشان  تحقیقات  که  حالی  در 
تحت  دوباره  وی  گفته  دروغ  سوختگی هایش  علت 
بازجویی قرار گرفت و این بار لب به اعتراف گشود 
و به قتل سهراب در جاده کن - غرب تهران اعتراف 

کرد.
سهراب تاجر مواد شوینده بود به خاطر کرونا بازار 

او  با  هم  من  و  گرفت  رونق  شوینده  مواد  خرید 
 ۶۰۰ حدود  من  مدت  این  در  می کردم  همکاری 
اصرار  سهراب  و  بودم  گرفته  او  از  تومان  میلیون 
نمیتوانستم  من  اما  بدهم.  پس  را  طلبش  داشت 
او  با  به همین خاطر روز حادثه  بدهم  را  ام  بدهی 
قرار گذاشتم تا با هم حرف بزنیم و راضی اش کنم. 
به سهراب زنگ زدم و گفتم با چند نفر از دوستانم 
بیا. وقتی آمد و  در باغ گیالس قرار دارم و تو هم 
بعد  و  رساندم  قتل  به  را  او  همانجا  رفتیم  باغ  به 
حوالی  در  را  خودرواش  و  کرده  رها  را  جسد  هم 

اسالمشهر آتش زدم.
به دنبال اعتراف پویا، تیم جنایی به دستور بازپرس 
محمد جوادشفیعی، راهی محل حادثه شده و جسد 

مرد میانسال نیز کشف شد.

اولیای  دم زنی که به دست شوهرش به قتل رسید، 
به دلیل خودکشی قاتل از دادگاه درخواست کردند 

از بیت المال به آنها دیه پرداخت شود.
شد  مشخص  اینکه  از  بعد  جوان  عروس  والدین 
کرده  خودکشی  و  شده  قتل  مرتکب  دامادشان 
است، دادخواستی را برای دریافت دیه از بیت المال 
از  دیه  خواستار  ابتدا  در  آنها  هرچند  دادند.  ارائه 
مرد  پدر  اما چون  داماد شدند،  خانواده  بازماندگان 
نیز  آنها  ندارد،  دارایی ای  پسرش  کرد  اعالم  جوان 
درخواست دیه از بیت المال را مطرح کردند. براساس 
اسناد موجود در پرونده دو سال قبل مأموران گشت 
نزدیک  در  که  زانتیایی  خودروی  به  تهران  پلیس 
از  شدند.  مشکوک  بود،  شده  متوقف  پارک  یک 
آنجایی که هردو سرنشین سر خود را روی داشبورد 
دچار  آنها  کردند  تصور  مأموران  بودند،  گذاشته 
مشکلی شده اند، به همین دلیل نزدیک رفتند اما 
وقتی به شیشه زدند و راننده را صدا کردند، پاسخی 
دریافت نکردند. آنها بالفاصله به اورژانس خبر دادند 
و پالک ماشین نیز استعالم و مشخص شد ماشین 
متعلق به جوانی به نام کیان است. پلیس با کیان 
تماس گرفت و مرد جوان تأیید کرد خودرو متعلق 

به اوست.
بودم  داده  برادرم  به  را  ماشین  مرد گفت: من  این 
تا با همسرش بیرون بروند و نمی دانم چه اتفاقی 
ماشین  در  که  افرادی  اما  است  افتاده  برایشان 
هستند، احتماال برادرم و همسرش هستند. کیان 

با حضور در محل حادثه جسد برادر و زن برادرش 
و  برادرم  گفت:  مأموران  به  او  کرد.  شناسایی  را 
همسرش مدتی بود با هم اختالف داشتند. برادرم 
می کند  دخالت  آنها  زندگی  در  مادرزنش  می گفت 
به  حادثه  روز  آنهاست.  اختالف  باعث  همین  و 
و  برود  تفریح  به  با همسرش  من گفت می خواهد 
ماشین را نیاز دارد. برادرم دارایی اش را از دست داده 
از  به همین دلیل  بود؛  را هم فروخته  و ماشینش 
من  برادر  گفت:  جوان  مرد  خواست.  ماشین  من 
را  اموالش  مالی  به خاطر شکست  اما  بود  ثروتمند 
با همسرش اختالف  از دست داد. به همین دلیل 
می کرد.  دخالت  آنها  زندگی  در  مادرزنش  و  داشت 
با  متوفی  دو  هر  شد  معلوم  اولیه  بررسی های  در 
گلوله به قتل رسیده اند. کلت کوچکی که در دست 
مرد جوان بود، در همان ابتدا توجه تیم جنایی را 
جلب کرد و در بررسی های بعدی مشخص شد او 

خودکشی کرده است.
به  شلیک شده  گلوله های  شد  معلوم  تحقیقات  در 
این زوج متعلق به همین کلت است. از سوی دیگر 
نحوه قرارگرفتن اسلحه و جهت اصابت گلوله فرضیه 
ادامه  در  پررنگ تر کرد.  را  و سپس خودکشی  قتل 
پیدا  خودرو  داخل  در  دست نوشته ای  جست و جوها 
شد که نشان می داد احتماال مرد جوان در پی یک 
به  سپس  و  کشته  را  همسرش  ابتدا  انتقام گیری 
زندگی خودش پایان داده است. در این دست نوشته 
نوشته  حادثه  از  قبل  دقایقی  زیاد  احتمال  به  که 

پایان دادن  انگیزه  و  علت  خانوادگی  اختالف  شده، 
به زندگی این زن و مرد عنوان شده بود. باوجود این 
هنوز در واقعی بودن این دست نوشته که می توانست 
کلید حل معمای جنایی باشد، شک و تردید وجود 
داشت. در بازرسی های دقیق خودرو مأموران خودکار 
نوک  سایز  و  رنگ خودکار  کردند.  پیدا  را  آبی رنگی 
با  داشت.  مطابقت  کاغذ  روی  نوشته های  با  آن 
این خودکار نحوه وقوع حادثه محرز شد  پیدا شدن 
و بررسی های تخصصی دیگر از جمله آزمایش های 
پزشکی قانونی ثابت کرد مرد جوان ابتدا همسرش را 
هدف گلوله قرار داده و سپس خودش را کشته است.

مادر دختر جوان که از او در نامه اسم برده شده بود، 
او گفت: دخترم دانشجو  قرار گرفت.  مورد تحقیق 
بود که با دامادم آشنا شد و عقد کردند. آنها وقتی 
زیادی  دارایی  داماد  گفتند  آمدند،  خواستگاری  به 
پدرش  گفت  دامادم  حتی  است.  ثروتمند  و  دارد 
چند شرکت مسافربری دارد و درآمدش بسیار خوب 
دست  از  داشت  هرچه  دامادم  بعد  مدتی  اما  است 
همین  گرفت.  قرار  بدی  شرایط  در  دخترم  و  داد 
موضوع باعث اختالف آنها بود. دامادم می گفت یک 
شکست مالی باعث این اتفاق شده است اما دخترم 
به  دامادم  می کرد  فکر  و  نمی کرد  باور  را  حرفش 
اصلی  او دروغ می گوید و همین مساله هم دلیل 
درگیری شان بود. چون دخترم درخواست کرده بود 
از هم جدا شوند و گفته بود دیگر نمی خواهد با او 
زندگی کند، دامادم فکر می کرد من در این رابطه 

دخالت کرده ام و تصورش این بود که حرف دخترم 
در واقع خواسته من است.

با اینکه بارها گفته بودم من در این تصمیم دخالتی 
اما  می خواهم  را  دخترم  خوشحالی  فقط  و  ندارم 
دامادم حرفم را باور نکرد و در نهایت هم گفته بود 
روز حادثه  پشیمان شویم.  که همه  کاری می کند 
بیرون  هم  با  او خواسته  از  گفت شوهرش  دخترم 
اگر  می کرد  فکر  دخترم  کنند.  صحبت  و  بروند 
این طالق  به  را  او  می تواند  کنند،  هم صحبت  با 
راضی کند. اما جسد دخترم را تحویل ما دادند. بعد 
قطعی شدن  با  و  حادثه  این  از  سال  دو  از گذشت 
دامادی که  قاتل بودن  و  قتل عروس جوان  موضوع 
با ارائه دادخواستی،  خودکشی کرده بود، اولیای دم 

درخواست دیه از بیت المال کردند.
کیفری  دادگاه  در شعبه ۱۲  عروس جوان  خانواده 
دامادمان  می کنیم  فکر  ما  گفتند:  تهران  استان 
کرده  پدرش  نام  به  را  دارایی  این  اما  دارد  دارایی 
هم  دلیل  همین  به  گرفته اند؛  او  از  خانواده اش  و 
آنها  که  حاال  داشتند.  اختالف  دامادم  و  دخترم 
دیه  هم  ما  نداشته  چیزی  دامادمان  می گویند 
به این ترتیب  بیت المال می خواهیم.  از  را  دخترمان 
استان  کیفری  دادگاه   ۱۲ شعبه  قضات  تصمیم  با 
تهران پرونده برای بررسی اموال مرد متوفی یک بار 
او  از  اموالی  درصورتی که  تا  افتاد  جریان  به  دیگر 
شناسایی شد، برای پرداخت دیه و مهریه زن جوان 

توقیف شود.

تحقیق درباره مردی که بعد از قتل، خودکشی کرد

ماجرای درخواست دیه 

برای جوان برادرکش

مرد جوانی که بر سر پول با برادرش درگیر شده و او را به قتل رسانده بود، 
در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.

این مرد جوان، دو سال قبل برادرش را با ضربات چاقو به قتل رسانده 
بود. بعد از مشخص شدن این موضوع، با اینکه اولیای دم مقتول شناسایی 
شدند، اما حاضر به شکایت از فرزندشان که مرتکب قتل شده بود، نشدند. 
با گذشت دو سال از حادثه، با اینکه چندین بار پدر و مادر مقتول به دادسرا 
احضار شدند، اما نه حاضر به شکایت شدند و نه اعالم رضایت کردند؛ به 
این ترتیب معاون اول قوه قضائیه به جای والدین مقتول درخواست دیه 
کرد. با ارسال پرونده به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران، متهم پای 

میز محاکمه رفت.
در ابتدا کیفرخواست علیه او خوانده شد و در ادامه متهم در جایگاه قرار 
گرفت. او گفت: من از کرده خودم پشیمانم و به خاطر کاری که کرده ام، 
از خدا درخواست بخشش دارم. متهم درباره اینکه چرا برادرش را کشت، 
دست فروشی  بودم،  وقتی ۱۲ساله  می کردم.  کار  نوجوانی  از  من  گفت: 
می کردم و زباله جمع می کردم و با این نوع کارها برای خودم درآمد داشتم 
و خرجی خود و بخشی از هزینه زندگی خانواده ام را می دادم، اما برادرم 
هیچ کاری نمی کرد و فقط من را اذیت می کرد. همان موقع به او گفتم 
من کار می کنم تو درس بخوان، اما او اصال تالشی نمی کرد. بعد هم معتاد 
شد. برادرم از آن به بعد ما را خیلی اذیت می کرد. او چندبار از من پول 
گرفته و پس نداده بود. هرچه پول داشتم، از من می گرفت و این کارش 

من را خسته و عصبی کرده بود.
در این هنگام قاضی به متهم گفت: مگر آدم برادرش را به خاطر پول 
می کشد؟ مگر این پول چقدر بود؟ متهم گفت: مبلغ پول 8۰۰ هزار تومان 
بود. من به خاطر پول برادرم را نکشتم، به خاطر اعتیادش با او درگیر شدم. 
من آدم فقیری بودم، پول زیاد و اموالی نداشتم. من پولم را در خانه مخفی 
کرده بودم، اما برادرم متوجه شده بود پول کجاست و بدون اینکه به من 
بگوید، آن را برداشته بود. وقتی به خانه رفتم، دیدم پول نیست. به او گفتم 
چه کردی، گفت الزم داشتم برداشتم. من بارها به پدرم گفته بودم این 

کارهای برادرم من را اذیت می کند.
به همین خاطر هم از خانواده ام جدا شده بودم و تنها زندگی می کردم، 
اما برادرم به خانه من می آمد و همه جا سرک می کشید. به همین دلیل 
به پدرم زنگ زدم و گفتم به او بگو دیگر به خانه من نیاید، او به حرفم 
گوش نمی دهد. پدرم گفت با برادرم صحبت می کند، اما می دانستم پدرم 
این کار را نمی کند و این حرف را برای آرام کردن من می زند. ضمن اینکه 
پدرم هم می دانست حرف زدن با برادرم فایده ای ندارد. او چون معتاد بود، 
این طور رفتار می کرد و نصیحت برایش هیچ فایده ای نداشت. من هم روز 

حادثه خیلی عصبانی شدم و به برادرم گفتم چرا از من دزدی می کنی.
به سمت من حمله کرد و درگیری باال گرفت. من هم با چاقو یک ضربه به 
سینه اش زدم. قصدم کشتن برادرم نبود. به خاطر کاری که کردم پشیمانم 
و از دادگاه درخواست بخشش دارم. متهم درباره اینکه چرا والدینش حاضر 
نشدند درخواستی بدهند یا او را ببخشند نیز گفت: من مدت هاست با 
آنها تماسی ندارم. در زندان هستم و به شماره خانه که زنگ می زنم، جوابم 
را نمی دهند. اما آخرین بار که با مادرم حرف زدم، گفت تو را بخشیده ام. 
با پایان جلسه دادگاه، قضات شعبه ۱۰ برای تصمیم گیری درباره مجازات 

جنبه عمومی جرم وارد شور شدند.

قتل جوان ایرانی به دست معشوقه سابقش

جزئیات تازه ای از قتل جوان ایرانی به دست معشوقه سابقش فاش شد.
بده!  ادامه  مرد!  می کنی  کار  داری  بکش! خوب  نفس  بکش!  »نفس 
پیش ما بمون! « این آخرین جمالتی بود که ماموران اورژانس اعزام 
گفتند،  تقی پور  پیمان  به  سیدنی  پوینت  ونتوورث  منطقه  به  شده 
آخرین  استرالیا  ساکن  ایرانی  شهروند  این  جمالت،  این  از  بعد  اما 
باز  این منطقه  به  پلیس  پای  بود که  آنجا  از  را کشید.  نفس هایش 
شد و تحقیقات نشان داد که پیمان تقی پور به طرز فجیعی به قتل 

رسیده است.
تحقیقات پلیس برای یافتن قاتل یا قاتلین زمان زیادی نبرد و آنها 
فقط به یک نفر رسیدند؛ زنی 44 ساله به نام ژاکلین موسی که بنا 
به گفته برخی شاهدان، قبال مدتی کوتاه با پیمان آشنا بود. آنطور که 
تحقیقات پلیس نشان می دهد در روز حادثه ژاکلین به خانه پیمان 
می رود و وقتی او را با خانم دیگری می بیند، به شدت عصبانی می شود 
و مشاجره شدیدی بین شان شکل می گیرد. ژاکلین با عصبانیت خانه 
را ترک می کند و به سمت ماشین خود می رود. پیمان هم به دنبال 
او تا پارکینگ می رود، اما نمی دانست خشونت شکل گرفته در وجود 

ژاکلین ممکن است چه سرنوشت تلخ و مرگباری برایش رقم بزند.
در آنجا ژاکلین سوار ماشین تویوتای خود شد و در حالی که پیمان 
روبه رویش قرار داشت، او را به عمد زیر گرفت و با شدت پیمان را به 
دیوار پارکینگ کوبید. ناز علی، همسایه مقتول که شاهد این جنایت 
بود، حادثه را این طور توصیف می کند: قاتل را به وضوح دیدم که آن 
کار را انجام داد. او سپس از ماشین پیاده شد و به قدری آرام در کنار 
جنازه پیمان قدم می زد که انگار در حال تماشای یک تابلوی نقاشی 
است. دیگر ساکنان آن آپارتمان می گویند این حادثه به قدری شدید 

و تلخ بود که تمام این منطقه به شوک رفته است.
بنا به گفته آنها، پیمان انسانی بسیار نجیب و آرام و کمتر از یک 
ماه پیش به این محله نقل مکان کرده بود. نیروهای پلیس نیز در 
گزارش های خود به این مساله اشاره کردند که قاتل و مقتول با هم 
بودند اما هیچ گزارشی از خشونت یا بدرفتاری بین شان به نیروهای 
به  نیز  ادامه جنبه های جالب دیگری  پلیس گزارش نشده است. در 
این پرونده هولناک اضافه شد. یک خانم و آقا که گفته می شود دختر 
و پسر ژاکلین هستند به اداره پلیس رفته و گفته اند هیچ اطالعی از 
کار مادرشان ندارند. آنها حتی به نیروهای پلیس گفتند که مادرشان 

اصال در مورد حضور پیمان به آنها اطالعی نداده بود.
دوستان نزدیک پیمان که همگی ایرانی هستند، می گویند که شب 
دیگر جواب  او  آن،  از  بعد  و  دیدند  با یک خانم  را  او  از حادثه  قبل 
تلفن هایش را نداد. ساموئل زیزی، دوست صمیمی پیمان نیز می گوید 
او که مدت هاست در اینجا به کار نقاشی مشغول است، به رابطه با 
ژاکلین اشاره نکرده بود. ژاکلین در این حادثه مچ دستش آسیب دید 
و به درمانگاه برده شد. او پس از رفتن به زندان، تقاضای وثیقه برای 
و  شاهدان  با حضور  او  محاکمه  دادگاه  اولین  و  نکرد  مشروط  آزادی 

نیروهای پلیس در چند روز آینده برگزار می شود.
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چه زمانی عفونت های ویروسی 

در ورزشکاران افزایش می یابد؟

به  ابتال  احتمال  که  مسائلی  مورد  در  مدرس  تربیت  دانشگاه  دانشیار   
عفونت های ویروسی در ورزشکاران حرفه ای را افزایش می دهد، توضیح 

داد.
مهدیه مالنوری شمسی در گفت و گو با ایسنا، در مورد احتماالت ابتال به 
عفونت -های ویروسی در ورزشکاران حرفه ای، اظهار کرد: برخی از شاخص  
های سیستم ایمنی در ورزشکاران حرفه  ای و عموما ورزشکاران رشته  های 
استقامتی که فعالیت های ورزشی طوالنی  مدت باالی ۲ ساعت دارند و یا 
حتی ورزشکارانی که به صورت شدید تا حدود یک ساعت فعالیت ورزشی 
مداوم را پشت سر می  گذارند به ویژه در ساعات ابتدایی بعد از انجام یک 
وهله فعالیت، تحت تاثیر قرار می گیرد و اصطالحا می تواند منجر به ایجاد 

پنجره باز سیستم ایمنی و افزایش احتمال ابتالی افراد به عفونت شود.
مدت زمان فعالیت ورزشی عاملی موثرتر در تضعیف سیستم ایمنی بدن

وی ادامه داد: باید توجه داشت که مدت زمان فعالیت ورزشی عامل موثرتری 
در تضعیف سیستم ایمنی بوده و عموما ورزشکارانی که دچار عفونت  های 
مجاری تنفسی فوقانی می شوند، در محیط تمرین دچار عفونت شده و 
را  تمرین  و  ها خواهد شد  در آن   عملکرد  به کاهش  منجر  این مشکل 

مختل و از شرکت در مسابقه با بهترین عملکرد جلوگیری می  کند.
و  های عمیق  بازدم   و  دم  اثر  بر  به عفونت  ابتال  احتمال  افزایش 

تعداد تنفس باال

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه مشکالت تغذیه  ای، استرس 
و شرایط محیطی نامتعارف )سرد، گرم و تمرین یا مسابقه در ارتفاع( و 
احتماال  و  هستند  ایمنی  سیستم  سرکوب  کننده  تشدید  دیگر  عوامل 
سیستم  تضعیف  گفت:  کرد،  خواهند  عفونت  به  مستعد  را  ورزشکاران 
ایمنی موجب فعال شدن ویروس  های مخفی مانند تب خال و یا موجب 
ابتال به عفونت  های جدید در ورزشکاران خواهد شد. دم و بازدم  های 
عمیق )عمق تنفس باال( و تعداد تنفس باال احتمال ابتال به عفونت را 
افزایش می  دهد و مطالعات نشان داده  اند یک ساعت تمرین ورزشی در 
فضای سرپوشیده باعث افزایش کلونی ویروسی در مجاری تنفسی فوقانی 

در ورزشکاران شده است.
ورزشکاران رشته  های استقامتی؛ مستعد عفونت و سرماخوردگی
سیستم  از  مهمی  بخش  خون  سفید  های  سلول   داد:  ادامه  مالنوری 
ایمنی هستند که در جریان پیشگیری از عفونت  ها یا مبارزه با عفونت 
نقش بسزایی را ایفا می کنند و خستگی، بیماری  های ویروسی و سندرم  
بیش  تمرینی با تغییرات سلول  های سفید خون همراه است، بنابراین 
ورزشکاران رشته  های استقامتی از ذخایر نوتروفیل مغز استخوان کمتری 
برخوردار هستند که در نتیجه ورزشکار مستعد عفونت و سرماخوردگی 

خواهد شد.
به گفته وی یکی دیگر از شاخص  هایی که در ورزشکاران تحت تاثیر قرار 
می- گیرد لنفوسیت  ها بوده که در پژوهشی نشان داده است که سطوح 
لنفوسیت  ها در انتهای فصل در فوتبالیست  ها کاهش یافته است و 
همچنین باال رفتن سطوح مونوسیت  ها که شاخص عفونت مزمن بوده 

در ورزشکاران مشاهده شده است.
از  بیش  افزایش  اینکه  به  اشاره  با  مدرس  تربیت  دانشگاه  دانشیار  این 
معمول سطوح کراتین کیناز نشان دهنده خطر عفونت است که به دنبال 
کرد:  اظهار  داد،  رخ خواهد  ای  ورزشکاران حرفه  در  های شدید  فعالیت 
همچنین سطوح پایین IgA بزاقی نشان  دهنده این است که ورزشکار 

در معرض عفونت مجاری تنفسی فوقانی قرار دارد.
شاخص های بیش تمرینی

 مالنوری با بیان اینکه افزایش سایتوکاین  های التهابی در خون )افزایش 
های  سایتوکاین   کاهش  و  استقامتی(  دونده  خون  در   IL-۶ مزمن 
ضدالتهابی نشان  دهنده شاخصی از بیش تمرینی است، گفت: همچنین 
بیشتر  دارند  را   IL-۶ ژن  از  مشخصی  های  مورفیسم   پلی  که  افرادی 
گرفتار عفونت مجاری تنفسی فوقانی می- شوند و  سطوح جریان خونی 
برخی از شاخص  های تغذیه ای شامل مواد معدنی، مانند آهن، مس، 
روی و... ویتامین  هایی مانند ویتامین B۱۲، ویتامین D و اسید فولیک 
می توانند عملکرد سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی را در ورزشکاران حرفه 
ای تحت تاثیر قرار دهند و عالوه بر آن آب رسانی مناسب، مصرف آنتی 
اکسیدان -ها، کربوهیدرات  و پروبیوتیک ها از فرآیند تضعیف سیستم 

ایمنی در ورزشکاران پیشگیری می  کنند.

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان 
استان کرمان گفت: طرح نظارت جدی بر باشگاه های 

ورزشی در کرمان با جدیت پیگیری می شود.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
معاون  مرادی،  علی  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
در  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  ورزش  امور  توسعه 
که  ورزشی  باشگاه های  کار  بر  نظارت  جلسه ی 
بازرسی،  قهرمانی،  ورزش  گروه  رئیس  حضور  با 
کل  اداره  عمومی  روابط  و  باشگاه ها  امور  حراست، 
پزشکی  هیئت  رئیس  جمالیزاده  جوانان،  و  ورزش 
پزشکی  علوم  دانشگاه  نماینده  قادری  و  ورزشی 
کرمان در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی از 
سوی باشگاه داران به منظور پیشگیری و مقابله با 
کرونا در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، به 
شیوع بیماری کرونا در استان و کشور اشاره کرد و 
از  بسیاری  کرونا،  بیماری  شیوع  به  توجه  با  گفت: 

مسابقات و باشگاه های ورزشی تعطیل شدند.
ملی  ستاد  دستورالعمل های  اساس  بر  افزود:  او 
اجازه  ورزشی  اماکن  و  رشته های  از  برخی  کرونا، 
فعالیت گرفتند و با نظارت هیئت پزشکی ورزشی 
رعایت  ضمن  را  خود  کار  مربوطه  هیئت های  و 

پروتکل های بهداشتی آغاز کردند.
نظر  زیر  نظر  ورزشی  اماکن  کرد:  تصریح  مرادی 

های،  رشته  در  شهرستان ها  ادارات  و  و  کل  اداره 
و  بوده  فوتبال  مدارس  و  فوتسال  بسکتبال،  چون 
هنوز  قرمز  شهر های  در  ویژه  به  شنا  استخر های 

شروع به فعالیت نکرده اند.
خصوصی  اکثراً  که  اماکن  از  تعدادی  کرد:  بیان  او 
اداره کل  با نظارت هیئت پزشکی ورزشی،  هستند 
ورزش و جوانان و هیئت های استان کار خود را آغاز 

کرده اند.
معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان 
استان کرمان با تأکید بر نظارت جدی بر باشگاه های 
ورزشی کرمان گفت: از این پس باشگاه های ورزشی 
در هفته ای سه بار و گاهی بیشتر مورد نظارت قرار 
می گیرند و گزارش کار آن، طبق چک لیست هایی 
که تهیه می شود، برای ارائه به ستاد استانی مقابله 

با کرونا آماده می شود.
با اعالم اینکه حدود ۴۰۰ باشگاه ورزشی در  مرادی 
رشته های مختلف در شهر کرمان فعالیت می کنند، 
افزود: یک واحد یا هیئت به تنهایی نمی تواند کار 

نظارت و بازرسی آن را انجام دهد.
او با تأکید بر اتحاد و هم افزایی دستگاه ها در این 
قسمت  چهار  به  کرمان  شهر  داد:  پیشنهاد  کار، 
تقسیم و کار با محوریت واحد بازرسی، امور باشگاه ها 
و حراست اداره کل ورزش و جوانان و هیئت پزشکی 

ورزشی انجام شود و در این چهار منطقه عالوه بر 
از بهداشت و درمان و یک  افراد فوق، یک نماینده 
نماینده از دادگستری نیز نظارت کامل داشته باشند 

و اخطار یا پلمب از سوی آن ها صورت گیرد.
مرادی تصریح کرد: با توجه به اینکه بحث سالمت 
جامعه و اجتماع است، ابتدا به باشگاه های متخلفی 
که نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی بی توجه 

موارد،  تکرار  صورت  در  بعد  روز  سه  و  اخطار  اند، 
باشگاه مربوطه پلمب می شود.

او با اعالم اینکه برخی از باشگاه های ورزشی انصافاً 
بیان  می کنند،  رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های 
داشت: از باشگاه های ورزشی قانونمند که نسبت به 
رعایت پروتکل های بهداشتی، حداکثر تالش خود را 

بکار می گیرند، قدردانی می شود.

سرپرست فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان 
کرمان گفت: در سه ماهه نخست امسال، ۶۴ قلم شی عتیقه در 

کرمان کشف شد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان  ، سید هادی جعفری، سرپرست فرماندهی یگان حفاظت 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
استان  در  عتیقه  قلم شی  امسال، ۶۴  ابتدایی  ماه  در سه  گفت: 

کرمان کشف و ضبط شد.
او افزود: کاسه، پیکره انسان و حیوان، پیکره اسب سوار و جام پایه 
دار سنگی و مفرغی در شهرستان ارزوییه، زیورآالت در شهرستان 
بردسیر و دیگر اشیا از دیگر شهرستان های استان کشف شده که 
بیشترین قدمت متعلق به کشفیات شهرستان ارزوییه که به چهار 

هزار سال گذشته می رسد، است.
جعفری با اشاره به اینکه در سه ماه گذشته، ۹ حفار غیرمجاز در 

استان کرمان دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شده اند، 
بیان کرد: در این مدت نیز ۴ حفاری غیرقانونی از سوی سودجویان 

اشیا عتیقه انجام شده است.
او با بیان اینکه استان کرمان دارای محوطه های باستانی و اماکن 
و  صیانت  ضرورت  به  توجه  با  کرد:  بیان  است،  فراوانی  تاریخی 
کل،  اداره  این  کرمان  استان  تاریخی  و  فرهنگی  آثار  از  حفاظت 

نیازمند همکاری مردم و انجمن های مردم نهاد است.

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش کرمان تأکید کرد:

نظارت جدی بر باشگاه های ورزشی کرمان

کشف ۶۴ قلم شی عتیقه در کرمان

خبر

هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور با برد 
قاطع نمایندگان استان کرمان پایان یافت.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
در هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور، مس 

رفسنجان و رایکا بابل در ورزشگاه شهدای مس رفسنجان به مصاف هم 
رفتند که این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر به نفع مس رفسنجان پایان 
یافت. در دیگر این دیدار ها نیز صنعت مس کرمان ۲ بر صفر از سد 
بادران تهران گذشت و آرمان گهر سیرجان ۳ بر صفر بر شهرداری تبریز 

غلبه کرد.
هم اکنون با این نتایج، مس رفسنجان با کسب ۵۷ امتیاز صدر نشین 
است، مس کرمان با ۵۰ امتیاز بر سکوی سوم ایستاده و آرمان گهر 

سیرجان با ۳۴ امتیاز در رده ی یازدهم جدول رده بندی قرار دارد.

ماه ها  از  بعد  مخوف  باند  یک  اعضای  گفت:  سیرجان  دادستان 
از  تومان  میلیارد  هزار   ۱۵ خارج کردن  قصد  که  زمانی  برنامه ریزی 

حساب های بانکی را داشتند، گرفتار مأموران وزارت اطالعات شدند.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
 ۱۵ سرقت   با  رابطه  در  سیرجان  دادستان  نیک ورز  محسن  کرمان، 
هزار میلیاردی از یک بانک در سیرجان گفت: اعضای یک باند مخوف 
شامل  ۷ مهندس و متخصص آی تی از مدتی قبل با تهیه خانه ای در 
شهرستان سیرجان در آنجا جمع شده بودند تا نقشه سرقت تاریخی 

را عملی کنند.
حضور  به  توجه  با  می دانستند  که  آن ها  کرد:  تصریح  ورز  نیک 
شرکت های بزرگ معدنی در سیرجان، حساب های بانکی آن ها گردش 
زیادی دارد، این شهر را برای اجرای نقشه شان انتخاب کرده بودند و 

تصور می کردند که هرگز رازشان فاش نخواهد شد.
از  باند  این  اعضای  برخی  افزود:  انقالب سیرجان  و  دادستان عمومی 
متخصصان حرفه ای آی تی بودند که بعضا در گذشته با شبکه بانکی 
کشور ارتباط کاری و از این طریق با سیستم های بانک مورد نظرشان 

آشنایی کامل داشتند.
او اظهار کرد: آن ها با اقدامات فنی بسیار پیچیده و دقیق و از طریق 
تا  را  خود  نقشه  بودند  توانسته  بانکی،  سیستم  در  اختالل  و  هک 

مراحل پایانی پیش ببرند، اما در آخرین مرحله ناکام ماندند.
انتقال  زمان  در  که  است  به گونه ای  کشور  بانکی  سیستم  گفت:  او 
انجام می شود و در اجرای  به شیوه مرحله ای  انتقال  این  باال،  مبالغ 
هر مرحله، تأیید مسئوالن بانک ضروری است، با این حال متهمان با 
استقرار در سیرجان و نفوذ به شبکه بانکی و ایجاد اختالل در سیستم 
بانک، توانسته بودند با شناسایی چند حساب، مراحل جابه جایی پول 
و تأیید این مراحل را به صورت غیرمجاز طی کنند، اما در آخرین گام 
سیرجان  در  عملیات  حین  کنند،  برداشت  را  پول  می خواستند  که 

بازداشت شدند.
در  بزرگ  با شناسایی چند صرافی  و  قبل  از  متهمان  کرد:  اظهار  او 
ترکیه، مقدمات اجرای نقشه شان را عملی کرده بودند و قرار بود بعد 
از  این مبالغ  بانکی،  از حساب های  تومان  از خروج ۱۵ هزار میلیارد 
طریق حساب صرافی ها به ترکیه منتقل شود که خوشبختانه پیش 

انتقال پول به حساب های مورد نظر، نقشه شان  از آخرین مرحله و 
ناکام ماند.

جریان  در  و  قبل  مدتی  از  که  اطالعات  مأموران  گفت:  نیک ورز 
بررسی های اطالعاتی در جریان فعالیت این باند قرار گرفته بودند، با 
استقرار در سیرجان و زیر نظر گرفتن عملیات های بانکی توانستند 

در آخرین لحظات عملیات این باند را ردگیری و آن را خنثی کنند.
مختلف  مناطق  اهل  پرونده  متهمان  سیرجان،  دادستان  گفته  به 
کشور هستند که ۷ نفر در این رابطه در سیرجان دستگیر و دیگر 
همدستان آن ها جمعا به تعداد ۱۵ نفر در شهر های خوزستان، تهران، 

مشهد، کرج، آمل و ... دستگیر و به زندان سیرجان منتقل شدند.
امام  اقدام به موقع سربازان گمنام  از  این مقام قضایی ضمن تقدیر 
اما در  از متهمان اهل سیرجان است،  زمان )عج( تصریح کرد: یکی 
زمینه فنی دخالتی نداشته و فقط میزبان دیگر متهمان بوده است و 

در زمینه اسکان و پذیرایی با آن ها همکاری می کرده است.
اتهام اخالل در نظام  به  این ماجرا  او پرونده هر ۱۵ متهم  به گفته 
پولی و بانکی کشور در دادگاه انقالب سیرجان در حال رسیدگی است.

روز خوب نمایندگان کرمان در جام آزادگان

سرقت ناکام ۱۵ هزار میلیاردی از یک بانک در سیرجان

آگهی دعوت سهامداران شرکت حمل و نقل فرآورده های 
نفتی سوخت گستر جنوب )سهامی خاص( به شماره ثبت 
8۱۴۳ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۰8۶۲ جهت تشکیل مجمع 

عمومی عادی به طور فوق العاده 
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت 
۰۰: ۱۶ مورخ ۹۹/۵/۵ در محل شرکت واقع در بلوار معلم 
نبش صائب تبریزی ساختمان ماه و ستاره تشکیل می گردد 

حضور بهمراه رسانند.
دستور جلسه :

 ۱- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان 
سال مالی منتهی به ۱۳۹8 

۲- انتخاب بازرسین ۳- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
هیات مدیره شرکت 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت میشود در جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه این شرکت که در روز سه شنبه  مورخ ۹۹/۰۴/۳۱ 
راس ساعت ۱۰ در محل دفتر موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی 
صنایع مس ایران واقع درتهران خیابان ولیعصر)عج ( کوچه پردیس شماره  

۱۴ تشکیل میشود حضور بهم رسانند .
دستور جلسه:

قانونی  وبازرس  مستقل  وحسابرس  مدیره  هیئت  گزارش  استماع   .۱
شرکت.

۲. بررسی وتصویب ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به 
. ۹8/۱۲/۲۹

۳. انتخاب حسابرس مستقل وبازرس قانونی برای سال مالی۱۳۹۹.
۴. انتخاب روزنامه برای درج آگهی های شرکت در سال۱۳۹۹.

۵. انتخاب مدیران )اعضا هیئت مدیره(
۶. سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .

ازسهامداران محترم تقاضا میشود جهت حضور در جلسه وکالتنامه رسمی 
نمایندگی را بهمراه خود داشته باشند .

هیئت مدیره شرکت 

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی 
به طورفوق العاده شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی 
سوخت گستر جنوب )سهامی خاص( به شماره ثبت 81۴3 

شناسه ملی 10۶301۴08۶2

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
منتهی به29اسفند ماه1398

 شرکت توسعه وآبادانی استان کرمان ) سهامی خاص (
 به شماره ثبت 7511



چهارشنبه 18 تیرماه 16/1399 ذی القعده 1441/ 8 جوالی  2020/سال بیست و پنجم شماره 3235 خبری. تحلیلی با زمینه فرهنگی. اجتماعی. ورزشی
 موسس و ناظر کیفی : یحیی فتح نجات      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد فتح نجات        مدیر داخلی: عفت حمیدی          سرپرست خبرنگاران: هما حجازی

سردبیر: مهدیه السادات میرمهدی حسینی       دبیر سرویس ورزشی: امید سالجقه         صفحه آرا: نرگس بامری                مدیر سازمان آگهی ها: محبوبه امامی صدر
نشانی: كرمان ـ میدان امام حسین )ع( ـ ابتدای بلوار باستانی پاریزی ـ بعد از اداره زمین شناسی جنوب خاوری ـ نرسیده به تاالر مهر

www. KERMANEMROOZ .com نشانی سایت رسمی كرمان امروز:
KM3127795@ yahoo.com نشانی ایمیل كرمان امروز:

زار
اف

رم 
نــ

ود 
انل

د
ما:

شــ
اه 

مر
 ه

فن
تل

روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   
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از»یاورتلنگی«تا»ترامپ«تاریخقضاوتمیکند

ارزشمند »شرح  اثر  نگارنده  مستوفی،  عبداهلل 
بودم  کرمان  در  وقتی  نویسد:  زندگی من« می 
یاور جوانی بود »یاور همان سرگرد امروز است« 
بر سر  یا  بگیرد  تصمیمی  که چون می خواست 
دو راهی قرار می گرفت، کف انگشت شصت خود 
پائین  را  سرش   می گذاشت،  پیشانی  روی  را 
که  زمانی  و  می کرد  فکر  لحظه ای  می انداخت، 
به نتیجه می رسید و به نظر خودش بهترین راه 
را می یافت،تلنگی می زد ) کرمانی ها به بشکن، 
تلنگ می گویند( و راه می افتاد و یا تصمیم خود 
را روی کاغذ می آورد و اجرا می کرد. این کار این 
»یاور  او  به  ها  کرمانی  که  بود  شده  تکرار  قدر 

تلنگی« می گفتند.)ص162(
به راستی ای کاش آقای ترامپ به اندازه »یاور 
که  داشت  و شعور  عقل  ها  کرمانی  ما  تلنگِی« 
را  راهی  یا  بگیرد  تصمیمی  خواست  می  وقتی 
انتخاب کند، این قدر ناشیانه عمل نمی کرد، کار 
بی عقلی های او به جایی رسیده که به جرات 

هیچ  آمریکا،  تاریخ  در  کنون  تا  گفت  توان  می 
رئیس جمهوری تا این اندازه اشتباه نداشته و به 
قول معروف »بی روغن سرخ نکرده است«نخست 
اینکه با خروج از برجام آبروی کشور خود را بر 
بد عهدترین  آمریکا  امروز  باد داد، آن گونه که 
کشور جهان به شمار می رود، اگر او لحظه ای 
با خود اندیشیده بود و به کارنامه سرافرازی های 
توجه می کرد  تاریخ  ایران در گذر  بزرگ  ملت 
و  بیداد  برابر  در  ایرانی هرگز  که  و      می دانست 
زورگوئی سر خم نکرده، آن وقت تن به چنین 
ذلّتی نمی داد و شگفتا که بسیاری از همتایان و 
سیاستمداران آمریکائی او را از این کار بر حذر 
این حلوای آهک است،  داشتند و گفتند که » 
پختن دارد، اما خوردن ندارد« اما او حتی سخن 

آن دلسوزان را نیز نپذیرفت.
در میان حماقت های بی شمار او، برخورد با 
که  آنجا  تا  دارد،  خاصی  جایگاه  کرونا  بیماری 
در  حتی  کالس  دو  کسی  اگر  گفت،  می توان 
جاهالنه  قدر  این  باشد،  خوانده  »اکابر«  مقطع 
که  روزهائی  در  درست  زیرا  گوید،  نمی  سخن 
»کوید 19« بی رحمانه جهان را در می نوردید 
اقدامات  او به جای  و به کسی ترحم نمی کرد 
بایسته در راستای پیشگیری از سرعت اپیدمی، 
به دنبال مچگیری چین و متهم کردن مطبوعات 
بود، در عین حال اصاًل قبول نداشت که فاجعه ای 
در راه است. اوج حماقت او زمانی رقم خورد که 
در حضور بر جسته ترین پزشکان و پژوهشگراِن 
حاضر در جلسه، اعالم کرد که خوردن مواد ضد 
عفونی، می تواند از ابتال به کرونا جلوگیری کند! 

اظهار نظری که شخصیت های یاد شده در آن 
جلسه را بر آن داشت تا از شرمندگی سر خود 
را به زیر بیندازند. نتیجه اینکه در فرصت زمانی 
افراد  هم  و  تلفات  جهت  از  هم  آمریکا،  اندک، 

مبتال، در صدر کشورهای جهان قرار گرفت. 
از عشق به رئیس جمهوری کره شمالی، دفاع 
از نژاد پرستی و بر افروختن آتش خشم مخالفاِن 
نژاد پرستی و... دیگر سخن نمی گویم، اینجاست 
که اگر عبداهلل مستوفی زنده بود و این دو رویداد 
را کنار هم می گذاشت، حتماً خطاب به او می 

گفت: آقای ترامپ »تلنگ« یادت نره!
تردید نیست که تاریخ نام ترامپ را بر پیشانی 
نادانان روزگار رقم خواهد زد، اما فراموش نکنیم 
که »تاریخ، داور بی ترحم و قاضی عادلی است« 
خود  های  گیری  تصمیم  در  که  آنهائی  همه  و 
در  را  کنند  اشتباه می  ویژه در سطح کالن  به 
اینکه  کما  کرد،  خواهد  محاکمه  خود  پیشگاه 
می بینیم تاریخ کسانی را که در گذشته اشتباه 
کردند و سخن دلسوزان خبره و صاحب نظر را 
گوش ندادند و با استفاده از قدرت، روی پاکت 
مناطق  در  عمیق  چاه  حفر  مجوز  سیگاری 
گونه  این  با  و  کردند  صادر  را  کرمان  ممنوعه 
ناشیگری ها، و حمایت از جمعی سود جو این 
دیار را شخم زدند و شیره جان زمین را بیرون 

کشیدند، به زشتی یاد می کند.
پیش از آن نیز تاریخ اشتباهات دیگران را به 
تصویر کشید، به عنوان نمونه، با همه احترامی 
خان  لطفعلی  چون  رشیدی  جوان  برای  که 
داند،  می  نابخشوده  را  او  خطاهای  شده،  قائل 

اشتباهاتی که موجب شد تا دیوانه ای به نام آقا 
این  و  بیفتد  کرمان  مردم  جان  به  خان  محمد 
سرزمین را چشمخانه تاریخ سازد.اگر آن روز که 
سید ابوالحسن خان بیگلر بیگی، حاکم کرمان به 
لطفعلی خان گفت برای استقبال از تو استخاره 
گرفتم، سوره عذاب آمد و این بدان معنی است 
که پایان این سفر، شوم خواهد بود اگر لطفعلی 
خان دختران آقا علی وزیر ) دوست صمیمی آقا 
مصادره  عمویش  و  خود  برای  را  خان(  محمد 
نکرده بوداگر هشدار دلسوزان، دائر بر اینکه غله 

شهر تمام شده و باید از دهات خریداری کنیم، 
مورد مخالفت خان زند قرار نمی گرفت اگر در 
هنگامه قحطی، پیران و از کار افتادگان کرمانی 
را از شهر بیرون نمی کرد و... ده ها اشتباه دیگر 
صورت نمی گرفت آن رویداد جانسوز رقم نمی 
خان  محمد  آقا  اگر  ترتیب  همین  به  خورد. 
لحظه ای اندیشیده بود و به این نتیجه می رسید 
ای  او چهره  از  آن چنان وحشیانه،  رفتاری  که 
منفور و ستمگر خواهد ساخت، شاید آن آتش 
هم  شاید  نمی گرفت.  را  کرمان  دامن  هولناک، 

اگر ماجرای یاور تلنگی پیش از این روی می داد 
و این دو، لحظه ای انگشت بر پیشانی، به تفکر و 

تأمل می پرداختند، رفتارشان متفاوت بود.
به ویژه وقتی  خدا کند در تصمیم گیری ها، 
قرار  هنگامه  نیز  و  است  میان  در  ملتی  پای 
پیشانی  بر  انگشتی   راهی،  دو  سر  بر  گرفتن 
بگذاریم و بعد حرکت کنیم. و عاقبت کار را از 

یاد نبریم که به قول حضرت موالنا:
عقل باشد راه بند هر خطا / جهل باشد منشأ 

جور و جفا

عوامل موثر در بروز سرطان سینه 
سرویس علم و دانش کرمان امروز

بیماری هایی است که متاسفانه  از   سرطان سینه یکی 
زنان زیادی با آن دست و پنجه نرم می کنند، پس نیاز است 
اطالعات کافی درباره ی آن داشته باشید. ما در این مطلب 
باهم  آن را  به  ابتال  علت های  و  بیماری  این  می خواهیم 

بررسی کنیم.
با  مدرن،  دوران  بیماری های  از  یکی  عنوان  به  سرطان 
وجود کنترل بیماری های عفونی در تمام کشور ها در حال 
افزایش است. این بیماری در کنار بیماری های قلبی هم 
کشور  زنان  سالمت  جدی  تهدید های  از  یکی  به  اکنون 

تبدیل شده است.
 سرطان سینه چیست؟

سرطان سینه نوعی بیماری است که در آن سلول های 
پستان از کنترل خارج می شوند. انواع مختلفی از سرطان 
سینه وجود دارد. نوع سرطان سینه بستگی به این دارد 

که سلول های سینه به سرطان تبدیل می شوند.
پستان  مختلف  قسمت های  در  می تواند  سینه  سرطان 
آغاز شود. سینه از سه قسمت اصلی تشکیل شده است: 
غده هایی  لوبول ها  پیوندی.  بافت  و  مجاری  ها،  لوبول 
هستند که شیر تولید می کنند. مجاری لوله هایی هستند 
که شیر را به نوک پستان منتقل می کنند. بافت همبند 
)که از بافت فیبر و چربی تشکیل شده است( همه چیز را 
در کنار هم احاطه کرده و نگه می دارد. بیشتر سرطان های 

پستان در مجاری یا لوب ها شروع می شوند.
طریق  از  پستان  از  خارج  در  می تواند  پستان  سرطان 
وقتی  یابد.  گسترش  لنفاوی  عروق  و  خونی  رگ های 
سرطان سینه در سایر قسمت های بدن گسترش می یابد، 

گفته می شود که متاستاز شده است.
انواع سرطان سینه:

کارسینوما داکتال تهاجمی
به قسمت های  از مجاری  سلول های سرطانی در خارج 
سرطانی  سلول های  می کنند.  رشد  پستان  بافت  دیگر 
گسترش  بدن  نقاط  سایر  در  می توانند  همچنین  مهاجم 

یابند یا متاستاز شوند.
سرطان لوبوالر تهاجمی

پستان  بافت های  به  لوبول ها  از  سرطانی  سلول های 
نزدیک می شود. این سلول های سرطانی مهاجم همچنین 

می توانند در سایر نقاط بدن گسترش یابند.
)DCIS( کارسینوم داکتال درجا

به  منجر  است  ممکن  که  است  پستان  بیماری  یک 
مجاری  در  فقط  سرطان سینه شود. سلول های سرطانی 
قرار دارند و به سایر بافت های پستان نیز سرایت نکرده اند.

علت سرطان سینه
رخ  هنگامی  پستان  سرطان  که  می دانند  پزشکان 
رشد  به  شروع  پستان  سلول های  از  برخی  که  می دهد 
بیشتری  سرعت  با  سلول ها  این  می کنند.  طبیعی  غیر 
همچنان  و  می شوند  تقسیم  سالم  سلول های  به  نسبت 
سلول ها  می دهند.  تشکیل  توده  یک  و  می شوند  انباشت 
یا سایر  لنفاوی  از طریق پستان به گره های  ممکن است 

قسمت های بدن گسترش یابد )متاستاز شود(.
تولید  مجاری  در  سلول هایی  با  اغلب  پستان  سرطان 
می شود.  شروع  مهاجم(  مجرای  )سرطان  شیر  کننده 
سرطان پستان ممکن است در بافت غده ای به نام لوبول ها 
)سرطان لوبوالر تهاجمی( یا سایر سلول ها یا بافت درون 

پستان نیز شروع شود.
را  محیطی  و  زندگی  سبک  هورمونی،  عوامل  محققان 
شناسایی کرده اند که ممکن است خطر ابتال به سرطان 
اما هنوز مشخص نیست که چرا  افزایش دهد.  را  پستان 

برخی از افراد که هیچ فاکتور خطری ندارند، به سرطان 
به  هرگز  خطر  عوامل  با  دیگر  افراد  اما  می شوند،  مبتال 
دارد  وجود  احتمال  این  نمی شوند.  مبتال  سینه  سرطان 
ژنتیکی  آرایش  پیچیده  تعامل  اثر  در  پستان  که سرطان 

و محیط شما ایجاد شود.
درصد   1۰ تا   ۵ حدود  که  می زنند  تخمین  پزشکان 
از  شده  منتقل  ژن  جهش های  با  پستان  سرطان های  از 

نسل های یک خانواده مرتبط هستند.
 تعدادی از ژن های ارثی جهش یافته که می توانند احتمال 
ابتال به سرطان پستان را افزایش دهند، شناسایی شده اند. 
مشهورترین آن ها ژن سرطان سینه BRCA1( 1( و ژن 
سرطان سینه BRCA2( 2( است که هر دو خطر ابتال 
توجهی  قابل  میزان  به  را  تخمدان  و  پستان  سرطان  به 

افزایش می دهند.
یا  سینه  سرطان  مورد  در  قوی  خانوادگی  سابقه  اگر 
سرطان های دیگر دارید، پزشک ممکن است آزمایش خون 
 BRCA را برای کمک به شناسایی جهش های خاص در
یا سایر ژن هایی که از طریق خانواده عبور می کنند، توصیه 

کند.
عوامل خطر سرطان پستان چیست؟

مطالعات نشان داده اند که خطر ابتال به سرطان پستان 

تأثیرگذار  اصلی  عوامل  است.  عوامل  از  ترکیبی  دلیل  به 
بیشتر  است.  شدن  پیر  و  بودن  زن  شامل  شما  خطر  بر 
سرطان های پستان در زنانی مشاهده می شود که ۵۰ سال 

و باالتر دارند.
دیگری  خطر  عامل  هیچ  بدون  حتی  خانم ها  از  برخی 
خواهند  مبتال  سینه  سرطان  به  دارند،  اطالع  آن  از  که 
شد. داشتن یک عامل خطر به معنای ابتال به این بیماری 
اثر یکسانی ندارند. بیشتر  نیست و همه عوامل خطر نیز 
به  آن ها  بیشتر  اما  دارند،  خطر  عوامل  از  برخی  زنان 
سرطان  خطر  عوامل  اگر  نمی شوند.  مبتال  سینه  سرطان 
سینه دارید، با پزشک خود در مورد راه هایی که می توانید 
خطر خود را کاهش دهید و غربالگریسرطان سینه صحبت 

کنید.
عوامل خطری که شما نمی توانید تغییر دهید:

سن  افزایش  با  سینه  سرطان  به  ابتال  خطر  شدن:  پیر 
 ۵۰ از  بعد  سینه  سرطان های  بیشتر  می یابد.  افزایش 

سالگی تشخیص داده می شوند.
جهش ژنتیکی: تغییرات ارثی )جهش( به ژن های خاص، 
تغییرات  این  که  زنانی   .BRCA2 و   BRCA1 مانند 
از  بیشتری  خطر  معرض  در  اند  برده  ارث  به  را  ژنتیکی 

سرطان سینه و تخمدان هستند.
تاریخچه دوران قاعدگی: دوره های اولیه قاعدگی قبل از 
سن 12 سالگی و شروع یائسگی پس از سن ۵۵ سالگی 
زنان را در معرض هورمون ها قرار می دهد و خطر ابتال به 

سرطان سینه را افزایش می دهد.
داشتن سینه های سفت: سینه های سفت نسبت به بافت 
گاهی  که  هستند  بیشتری  پیوندی  بافت  دارای  چربی 
اوقات دیدن تومور ها در ماموگرافی سخت می شود. زنانی 
پستان  سرطان  به  همه  از  بیشتر  دارند  سفت  سینه  که 

مبتال می شوند.
سابقه خانوادگی سرطان سینه یا برخی بیماری های غیر 
سرطانی سینه: زنانی که به سرطان سینه مبتال شده اند، 
برخی  دارند.  را  پستان  سرطان  به  ابتال  احتمال  دوم  بار 
هایپرپالزی  مانند  پستان  سرطانی  غیر  بیماری های  از 
آتیپیک یا سرطان لوبوالر درجا با خطر بیشتری برای ابتال 

به سرطان سینه همراه هستند.
سابقه خانوادگی سرطان سینه: در صورت داشتن مادر، 
خواهر یا دختر )خویشاوند درجه یک( یا اعضای خانواده 
در طرف مادر یا پدر که به سرطان سینه مبتال شده اند، 

یک  داشتن  است.  بیشتر  سینه  سرطان  به  ابتال  خطر 
خویشاوند مرد درجه یک مبتال به سرطان سینه نیز خطر 

زن را افزایش می دهد.
درمان قبلی با استفاده از پرتودرمانی: زنانی که قبل از 
لنفوم  درمان  )مانند  سینه  پرتودرمانی  تحت  سالگی   ۳۰
به  ابتال  برای  بیشتری  خطر  داشتند،  قرار  هوچکین( 

سرطان سینه در مراحل بعدی زندگی دارند.
عوامل خطر شما می توانید تغییر دهید:

فعال نبودن: زنانی که از نظر جسمی فعال نیستند، خطر 
بیشتری برای ابتال به سرطان سینه دارند.

اضافه وزن یا چاقی بعد از یائسگی: زنان مسن که اضافه 
وزن  که  کسانی  به  نسبت  می شوند  چاق  یا  دارند  وزن 
طبیعی دارند، خطر بیشتری برای ابتال به سرطان پستان 

دارند.
مصرف هورمون: برخی از روش های جایگزینی هورمون 
نیز  پروژسترون  و  استروژن  شامل  که  )آن هایی  درمانی 
می توانند  می شوند  انجام  یائسگی  دوران  در  که  هستند( 
ابتال به سرطان پستان را در زمان مصرف بیش از  خطر 
پنج سال افزایش دهند. همچنین برخی از دارو های ضد 
افزایش  برای  بارداری(  ضد  )قرص های  خوراکی  بارداری 

خطر سرطان پستان یافت شده اند.
 ۳۰ سن  از  بعد  بارداری  اولین  داشتن  بارداری:  تاریخ 
سالگی، تغذیه با شیر مادر و هرگز نداشتن بارداری تمام 
افزایش  را  پستان  سرطان  به  ابتال  خطر  نمی تواند  مدت 

دهد.
نوشیدن الکل: مطالعات نشان می دهد که خطر ابتال به 
یک زن در سرطان سینه با مصرف الکلی که می نوشید، 

افزایش می یابد.
مانند  دیگری  فاکتور های  می دهد  نشان  تحقیقات 
شیمیایی  مواد  معرض  در  گرفتن  قرار  سیگار،  استعمال 
که باعث سرطان می شوند و تغییر در سایر هورمون ها به 
نیز ممکن است خطر سرطان  دلیل کار در شیفت شب 

پستان را افزایش دهد.
 چه کسی در معرض خطر باالی سرطان پستان است؟

دارید  پستان  سرطان  از  شدیدی  خانوادگی  سابقه  اگر 
 BRCA2 و   BRCA1 ژن های  در  ارثی  تغییرات  یا 
ابتال  شما وجود دارد، ممکن است شما در معرض خطر 
باشید. همچنین ممکن است شما در  به سرطان پستان 

معرض خطر ابتال به سرطان تخمدان باشید.


