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روزان هم  یادداشت:

در مسیر زندگی...

صفحه  سوم

WWW.KERMANEMROOZ.COM

مدیرکل بنیاد مسکن کرمان خبر داد:

تسهیالت ۵۰ میلیونی برای متقاضیان مسکن روستایی

یک دانشمند »سیج« هشدار داد:

کروناویروس برای همیشه با ما خواهد بود

وابستگی چیست

 و چگونه زندگی ما را به بند می کشد؟
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رییس کل دادگستری استان کرمان:

گام دوم انقالب  برای تحقق 

به قضات تحول گرا 

نیاز داریم

متن در صفحه دوم

استاندار خبر داد:  
بهره برداری از یک هزار کالس
 درس تا پایان امسال در کرمان

کرونا؛ گذشت اولین روزهای عزاداری محرم امسال طبق پروتکل های بهداشتی وضع شده در ستاد ملی  روایت »کرمان امروز« از 

از # نذر__ ماسک تا # هر__خانه__ یک__ پرچم

متن کامل در صفحه سوم

  از جلوه های تجلی شور و شعور حسینی در محرم امسال در استان کرمان، جایگزینی نذر سالمت و اهدای خون و پالسما و کمک های مومنانه و نذر ماسک  به جای برپایی ایستگاه های 
صلواتی نذر قند و چای و شربت است. در برخی از خانه ها نیز مجلس عزای امام حسین)ع( به شکل مجالس خانوادگی و با رعایت فاصله اجتماعی و اصول بهداشتی بر پا می شود، به طوری 

که در هر خانه یک پرچم حسینی افراشته شده است و....

2

در جریان سمپوزیوم مدیریت خالق در توسعه کسب و کار؛

از مدیرعامل گل گهر  به عنوان مدیر

 نقش آفرین در دوران رکود تجلیل شد

متن در صفحه هشتم

با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی
 ساختمان استان کرمان برگزار شد:

مراسم  تودیع و معارفه 

رئیس و هیأت اجرایی نمایندگی 

سازمان در رفسنجان

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

  هزینه اینترنت در اپلیکیشن شاد اعالم شد
  قطعیت بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریور

  دعوت دو فوتسالیست کرمانی به اردوی تیم ملی
  شکوه الله های نارنجی رفسنجان در فتح لیگ ایران

  گنج میلیاردی  در باغچه خانه مال باخته

اخبار ایران، جهان و حوادث:

کرمان:  روایت »کرمان امروز« از جدیدترین اخبار درباره پروژه هتل بام 

منع قانونی نیست
 اما اصالحات 

نگاهی به مرثیه  جاودانه محتشم کاشانی الزم است
در سوگ  امام حسین علیه السالم؛

باز این چه شورش است 

که در خلق عالم است

آگهي مناقصه عمومي شماره 99/30/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد»برچیدن و اجرای کفپوش پیست تارتان مجموعه ورزشی 
سردار شهید قاسم سلیمانی گل گهر« را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 
لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور و 
دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده  دانلود نمايند 
. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 99/06/16 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه 
دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز دوشنبه مورخ 99/06/10 براي متقاضيان بالمانع مي باشد ، 
الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و يا رد  هر يک يا تمام پيشنهادات واصله بدون نياز به ذكر دليل و 

بدون جبران خسارت مختار مي باشد  .
                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شركت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 )نوبت اول( 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

متن در صفحه 2

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 )مرتبه دوم( 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

متن در صفحه 2
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اخبار استان

خبر
مدیرکل بنیاد مسکن کرمان خبر داد:

تسهیالت ۵۰ میلیونی برای 
متقاضیان مسکن روستایی

مدیر کل بنیاد مسکن استان کرمان گفت: طبق برنامه پنجم توسعه باید برای 
۲ هزار و ۸۰۰ روستا در استان کرمان طرح هادی تهیه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سلطانی در نشست خبری به مناسبت هفته 
دولت با تشریح عملکرد بنیاد مسکن بیان کرد: کرمان پهناورترین استان کشور 

است و قریب به ۱۲ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: ۱۱ هزار و ۷۰۰ آبادی در استان کرمان وجود دارد که از این تعداد 

پنج هزار و ۶۳۸ روستا دارای سکنه هستند.
مدیر کل بنیاد مسکن استان کرمان بر لزوم توسعه از پایین به باال اشاره کرد و 
گفت: متأسفانه در بخشی از روستاها هنوز محرومیت وجود دارد، ضمن اینکه 
از جمعیت ۳ میلیون و ۱۶۴ هزار نفری ساکن در استان ۵۸ درصد در نقاط 
شهری و ۴۲ درصد در مناطق روستایی حضور دارند این در حالیست که در 

کشور متوسط روستانشین ۳۰ درصدی است.
روابطشان در حوزه  تنظیم  و  اقتصاد  از شهرها  بسیاری  سلطانی تصریح کرد: 
با  شهرها  این  بیشتر  ماهیت  و  است  روستاها  با  و…  اجتماعی  اقتصادی، 

جمعیتی زیر ۲۵ هزار نفر به نوعی کشاورزی است.
وی گفت: ۶۵ شهر با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر در استان وجود دارد که 
برای استان است زیرا  این یک شانس  آنها کشاورزی است که  اقتصاد بیشتر 
اقتصادی  پتانسیل  استان یک  برای  اینکه  را حفظ کرده ایم ضمن  پتانسیل ها 
است بنابراین وظایف ما در نظام اجرایی و برنامه ریزی را در این حوزه سنگین تر 

می کند.
سلطانی نژاد یادآور شد: ضریب نفوذ خدمات در ایران بهتر از کشورهای منطقه 
است ضمن اینکه در حوزه روستا هنوز بحث مسکن مسأله مهمی است استان 
این  در  معضالتی  هنوز  اما  است  برتر  مسکن  لحاظ  از  روستایی  حوزه  در  ما 

خصوص داریم.
نهادهای مسکن  و  بنیاد مسکن مجموعه خدمات  ابراز کرد: در مجموعه  وی 

وجود دارد که کارش تسهیل در ساخت مسکن است.
افزود: برنامه پنجم توسعه به ما تکلیف  با اشاره به طرح هادی روستایی  وی 
کرده در تمام روستاهای باالی ۲۰ هزار خانوار طرح های هادی اجرا شود شود 
ضمن اینکه در استان ۲ هزار و ۸۰۰ روستای باالی ۲۰ خانوار داریم که طرح 

هادی آنها در دست تهیه و بررسی است.
مدیر کل بنیاد مسکن استان کرمان گفت: در دولت تدبیر و امید برای هزار و 
۶۰۰ روستا طرح هادی تهیه شده و دنبال آن هستیم که این طرح ها برای هر 
۲ هزار و ۸۰۰ روستا تدوین شود که این مساله بسیار مهم است زیرا روستاییان 

جهت دریافت خدمات به این طرح احتیاج دارند.
وی ادامه داد: در طرح ها و برنامه های ما در هر بازه زمانی ۱۵ ساله یکبار بازنگری 
صورت می گیرد ضمن اینکه تابه حال ۵۶ هزار قطعه زمین به روستاییان واگذار 
شده است که ۱۷ هزار قطعه در دولت تدبیر و امید واگذار شده است همچنین 

۱۵۶ هزار سند مالکیت کاداستر در روستاها صادر شده است.
انجام  بتواند تولید مسکن را  بنیاد مسکنی موفق است که  سلطانی نژاد گفت: 
دهد لذا یکی از کارهایی که در روستاها انجام می دهیم تهیه زمین روستایی 
با کاربری مسکونی، خدماتی و صنعتی است همچنین یکی از کارهای جدی 
دیگر که در روستاها در حال اجرا است بحث بهسازی محیط روستاها است که 

نیاز و مطالبه جدی است.
وی بیان کرد: ۳ هزار و ۳۰۰ پروژه در روستاهای استان به موضوعات آسفالت و 
… پرداخته که از این آمار ۲ هزار و ۳۰۰ پروژه در دولت تدبیر و امید محقق 
شده است ضمن اینکه استان کرمان از سال ۹۴ که طرح قیر رایگان اجرا شده 

تاکنون در زمینه جذب قیر رایگان رتبه برتر را کسب کرده است.
سلطانی نژاد اظهار کرد: هزار و ۵۰۰ روستا خدمات آسفالت و بهسازی داشته 
است همچنین به روستاهای خاصی که ظرفیت های کشاورزی، گردشگری و… 

داشته اند خدمات بیشتری ارائه خواهد شد.
سلطانی نژاد به بحث بحران ها و حوادث غیر مترقبه در استان اشاره کرد و افزود: 
در سیل اخیر در جنوب استان بخش عمده خانه ها حادثه دیده بودند که اکنون 
بیشتر آنها احیا شده همچنین تا پایان مهرماه همه این واحدها سقف شان زده 

خواهد شد.
مدیر کل بنیاد مسکن استان کرمان یادآور شد: امسال به ازای هر واحد مسکونی 
۵۰ میلیون تومان با کارمزد ۴ درصد به افراد متقاضی مسکن روستایی زیر ۲۰ 

هزار خانوار تقدیم می شود که به زودی مصوبه آن ابالغ خواهد شد.
وی افزود: ۱۶۲ هزار واحد مسکونی در روستاهای استان ساخته شده است که 

از این آمار ۳۱ هزار واحد مسکونی در دولت تدبیر و امید احداث شده است.
سلطانی نژاد به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و یادآور شد: در شهر کرمان 
به شدت کمبود زمین داریم و در بعضی از شهرها نیز این مشکل وجود دارد 
ضمن اینکه تعدادی از پروژه ها در حال صدور پروانه هستند اما در این طرح 
زمین در اختیار متقاضی قرار می گیرد و تسهیالت و خدمات فنی مهندسی به 

آن ها واگذار می کنیم که اقدام بسیار خوبی است.

به گفته استاندار کرمان دولت با همکاری خیران تا پایان امسال 
تعداد یک هزار کالس درس در این استان احداث می کند که این 

اقدام موجب ارتقای سرانه آموزشی در استان خواهد شد.
به گزارش ایرنا ، محمد جواد فدایی در آیین کلنگ زنی مدرسه خیر 
ساز ۲۴ کالسه در روستای شرف آباد از توابع شهر کرمان با اعالم 
این مطلب افزود: ۴۰ درصد از هزینه های جاری آموزش و پرورش 

استان در سال ۹۸ توسط خیرین پرداخت شده است.
 فدایی همچنین از رشد سه برابری جذب مشارکت های مردمی در 
آموزش و پرورش استان در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ خبر داد و 
افزود: حضور خیران در فعالیت ها و برنامه های آموزش و پرورش 

استان چشمگیر و بی نظیر است.
وی با اشاره به تحصیل بیش از ۳۴ هزار دانش آموز تبعه خارجی در 
استان خاطر نشان کرد؛  نباید هیچ تفاوتی بین دانش آموزان افغانی 

و  دانش آموزان ایرانی وجود داشته باشد.
استاندار کرمان از افتتاح و بهره برداری از یکهزارکالس درس تا 

پایان سال جاری در استان خبر داد.
و  بازرگانی  اتاق  ۱۲۰مدرسه  از  مدرسه  اولین  ساخت  عملیات   
موسسه خیریه مهر گیتی بر اساس تفاهم نامه با زیر بنای ۲ هزار 
و ۲۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت چهار هزار و ۵۰۰ متر مربع 

با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آغاز شد.

 سمپوزیوم کاربردی مدیران موفق و رهبری برند در پساکرونا در سال جهش 
تولید در محل سازمان مدیریت دولتی تهران برگزار شد.

بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، در  امور  و  روابط عمومی  به گزارش 

این سمپوزیوم که با حضور صاحبان برند، نخبگان اقتصادی، صاحبان انواع کسب 
کمپین های  طراحان  برند،  ارشد  مشاوران  کوچک،  و  متوسط  بزرگ،  کارهای  و 
یکپارچه برند و تحلیلگران اقتصادی برگزار گردید، به بررسی چگونگی رونق کسب 

و کار و تولید پایدار در شرایط و تحوالت اخیر پرداخته شد. در این سمپوزیوم از 
مهندس جمشید مالرحمان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان 

مدیر نقش آفرین در دوران رکود با اهدا لوح سپاس، تجلیل به عمل آمد.

استاندار خبر داد:  

بهره برداری از یک هزار کالس درس تا پایان امسال در کرمان

در جریان سمپوزیوم مدیریت خالق در توسعه کسب و کار؛

از مدیرعامل گل گهر به عنوان مدیر نقش آفرین در دوران رکود تجلیل شد

یداهلل موحد گفت: قوه قضاییه در دوران تحولی 
قضات  به  انقالب  دوم  گام  تحقق  برای  رو  پیش 

تحول گرا نیاز دارد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کل  ،رییس  موحد  یداهلل   ، جوان   خبرنگاران 
چهارمین  افتتاحیه  در  کرمان  استان  دادگستری 
قضاییه  قوه  گفت:  استان  قضایی  کارآموزی  دوره 
بنا دارد در چارچوب بیانیه گام دوم انقالب و سند 
تحولی خود حرکت کند و بدون قضات تحول گرا 

به توفیقی در این زمینه دست نخواهدیافت.
فرهیخته،  عناصر  اتکای  به  قضاییه  قوه  افزود:  او 
گامی  می تواند  ریز  برنامه  و  معتقد، خالق  مومن، 
مشکالت،  باالی  حجم  بر  و  برداشته  جلو  به  رو 

معضالت و چالش های موجود غلبه کند.
آینده  کارآموزان،  که  مطلب  این  بیان  با  موحد 
قوه  کرد:  بیان  هستند،  قضایی  دستگاه  سازان 
قضاییه اگر برای تحول خود برنامه ریزی می کند، 
براساس توانمندی و ظرفیت نیرو های جوانی است 
را  قضایی  تا دستگاه  دارند  قوه حضور  این  در  که 

)ع(  علی  امام  قضاوت  و  اسالمی  انقالب  تراز  در 
برسانند.

کرد:  تصریح  کرمان  استان  قضایی  شورای  رییس 
اگر قضات خود را برای اجرای توصیه های امام علی 
)ع( در مسیر تحقق عدالت و اجرای برنامه تحولی 
قوه قضاییه آماده نکنند، قوه قضاییه بر چه اساسی 

می تواند در این راستا گام بردارد.
قضات  که  مطلب  این  به  اشاره  با  موحد 
تاکید  هستند،  قضاییه  قوه  سرمایه  ارزشمندترین 
کرد: دستگاه قضایی، قاضی محور است، زیرا قاضی 
حوزه های  در  نظر  مورد  تحول  و  حرکت  می تواند 

مختلف را ایجاد کند.
فرهنگی  و  انسانی  نیروی  معاونت  از تالش های  او 
برگزاری  راستای  در  آموزش  واحد  و  دادگستری 
دوره های کارآموزی قضایی قدردانی کرد و گفت: 
کیفیت دوره های کارآموزی قضایی در استان کرمان 
تاثیرات آن در عملکرد قضات  به نحوی است که 
قابل مشاهده است و استان کرمان در این زمینه 
می رود.  شمار  به  کشور  در  پیشتاز  استان های  از 

به  اشاره  با  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
دوره  چهارمین  کنندگان  شرکت  که  مطلب  این 
کارآموزی قضایی استان کرمان باید از امروز تسلط 
را  قضایی  با شخصیت  متناسب  رفتار  و  اخالق  بر 
تمرین کنند، گفت: قضات با محدودیت های زیادی 
از  آن ها  رفتار  کوچکترین  زیرا  هستند،  رو  روبه 
سوی مردم مورد ارزیابی قرار می گیرد و رفتار آن ها 
در جامعه  قضا  جایگاه  به  که  باشد  نحوی  به  باید 

خدشه ای وارد نکند.
برای  حالی  در  کرمان  استان  اظهارکرد:  موحد 
برگزاری دوره های کارآموزی قضایی اقدام کرد که 
نداشته  این زمینه  استان ها تجربه خوبی در  سایر 

اند.
بیان  کارآموزی،  دوره  زمان  کاهش  به  اشاره  با  او 
کرد: معتقدم باید در بازه زمانی برگزاری این دوره 
بازنگری شده و فرصت بیشتری به کارآموزان داده 
کارآموزی،  دوره  از طی  پس  افراد  این  زیرا  شود، 
تجربه  نداشتن  صورت  در  و  می پذیرند  مسئولیت 
مشکالت  با  قضائی  کار  شروع  برای  الزم  دانش  و 

متعددی روبرو خواهند شد.
بیان  با  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
برای  قضایی  کارآموزی  دوره های  که  مطلب  این 
برگزارمی  قضائی  و  علمی  الزم  تجارب  تحصیل 
شود، گفت: کاهش زمان دوره کارآموزی مسئولیت 
با  باید  زیرا  افزایش می دهد،  را  قضایی  کارآموزان 
و  علمی  دانش  اندک،  فرصت  این  از  گیری  بهره 
عملی موردنیاز برای ادامه کار خود را کسب کنند.

موحد با اشاره به این مطلب که منصب قضا بسیار 
خطیر و حساس است و در تعالیم عالیه دین اسالم 
نیز منصب قضا ویژگی و جایگاه فوق العاده مهمی 
مالک  به  نامه خود  در  )ع(  علی  امام  گفت:  دارد، 
اشتر فرموده اند که قاضی باید ویژگی هایی داشته 
باشد که بخش اول آن این است که قضات از میان 
آن ها  به  فراوان  مراجعه  که  انتخاب شوند  کسانی 
نباید آن ها را خسته کرده و در تنگنا قرار گیرند و 
تحقق این امر نیاز به سعه صدر باال دارد، زیرا حجم 
مراجعات به قضات به قدری است که هیچ یک از 

مدیران اجرایی چنین حجم مراجعاتی را ندارند.

اجرایی  هیأت  و  رئیس  معارفه  و  تودیع  مراسم 
در  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  نمایندگی 
رفسنجان برگزار شد. در این مراسم علیرضا گلستانی 
استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
کرمان، عملکرد دفتر نمایندگی رفسنجان را مطلوب 
و رضایت بخش برشمرد. وی همچنین داشتن روحیه 
ی مطالبه گری را برای سازمان الزم دانست.گلستانی 
و  حسینی  مهندس  آقای  های  تالش  از  پایان  در 
اعضای هیأت مدیره ی قبلی قدردانی و برای هیأت 
مدیره ی جدید موفقیت آرزو کرد و برای هر گونه 
 همکاری با دفتر نمایندگی رفسنجان قول مساعد داد.

حسینی،  محمود  سید  همچنین  مراسم  این  در 
تالش  از  رفسنجان  نمایندگی  دفتر  سابق  رئیس 

های  دوره  در  که  کسانی  و  خود  همکاران  های 
کوشش  و  تالش  رفسنجان  نمایندگی  در  قبل، 
سازمان  رئیس  از  ویژه  طور  به  و  اند  کرده 
تشکرکرد. استان  ساختمان  مهندسی   نظام 

مهدی نظری رئیس جدید دفتر نمایندگی سازمان 
مدیره  هیأت  اعتماد  حسن  از  نیز  رفسنجان  در 
را  مهندسی  اخالق  کردن  رعایت  کرد.وی  تشکر 
یک ضرورت برشمرد و بر آموزش کارمندان و اعضا 
خالء  بتوانیم  باید  گفت  همچنین  وی  کرد.  تأکید 
کنیم. برطرف  را  دانشگاه  و  سازمان  بین   موجود 

در پایان این مراسم که با حضور سید علی مرتضوی 
نایب رئیس اول سازمان، علیرضا اوحدی دبیر هیأت 
مدیره و مرتضی دانشور عامری مدیر امور نمایندگی 

از  تقدیر  لوح  اهداء  با  شد،  برگزار  سازمان  های 
فعالیت های رئیس سابق دفتر نمایندگی رفسنجان 

تقدیر و احکام رئیس و اعضای هیأت اجرایی جدید 
اعطا شد.

رییس کل دادگستری استان کرمان:

برای تحقق گام دوم انقالب به قضات تحول گرا نیاز داریم

 با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان برگزار شد:
 مراسم  تودیع و معارفه رئیس و هیأت اجرایی نمایندگی سازمان در رفسنجان

 دستگاه مناقصه گزار                    دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

دریافت اسناد: 
الف سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir
ب( پایگاه ملی مناقصات 
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان قائم )عج( بردسیر  موضوع مناقصه
۵/۸۸۰/۲۳۷/۵۶۸ برآورد یکساله   )ریال(

۲۹۴/۰۱۱/۸۷۸ تضمین شرکت در مناقصه 
)ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۱۴/۳۰ روز سه شنبه 
  مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱

دریافت اسناد:

 تا ساعت ۱۴/۳۰
روز یکشنبه  مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳

آخرین مهلت بارگزاری اسناد 
و پیشنهادها در سامانه

 ستاد ایران 

از ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ بازگشایی پیشنهادها 
ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1399/6/16 در محل دفتر ریاست بیمارستان 

برگزار خواهد شد.

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

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(  958532

 دستگاه مناقصه گزار                    دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

دریافت اسناد: 
الف سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir
ب( پایگاه ملی مناقصات 
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

موضوع مناقصه امور نگهبانی شبکه بهداشت و درمان ارزوئیه 
۹/۱۹۷/۴۱۶/۲۷۵ برآورد یکساله   )ریال(

۴۵۹/۸۷۰/۸۱۴ تضمین شرکت در مناقصه 
)ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۱۴/۳۰ روز دوشنبه
  مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

دریافت اسناد:

 تا ساعت ۱۴/۳۰
روز شنبه  مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

آخرین مهلت بارگزاری اسناد 
و پیشنهادها در سامانه

 ستاد ایران 

از ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ بازگشایی پیشنهادها 
ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1399/06/16 در محل شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه  

برگزار خواهد شد.

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

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(  958675

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )مرتبه دوم( 
مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان قائم )عج( بردسیر

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول( 
مناقصه واگذاری امور نگهبانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه 

شماره مناقصه: ۶۹/۲۳/۶/۹۹شماره مناقصه: ۷۴/۲۴/۶/۹۹
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

پس انداز 
تصمیم گرفتم مقدار پولی که داشتم را در یکی از بانک ها پس 
انداز کنم تا با استفاده از تسهیالت آن بانک سرپناهی برای خودم 
بسازم. صبح زود خدا را یاد کردم و به سوی اولین بانک رفتم. در 
راه با دلی شاد در ذهن خود خانه باغی با درختان میوه، استخری 
مجهز و اتاقهای متعدد با مبلمان عالی و خالصه آخرین نمونه 
رویایی یک خانه ویالیی را به تصویر کشیدم. در فکر غوطه ور 
بودم که به بانک رسیدم اما وقتی از شرایط آن بانک آگاه شدم 
بانک دیگری  به  بیرون آمدم و  بانک  از  پولم کفاف نمی داد 
رفتم دومی هم شرایطی شبیه اولی داشت و خانه رویایی من پس 
اندازی زیاد می خواست ناامید شدم و به دو سه بانک دیگر هم 
سر زدم ولی شرایط آنها کجا و پول من کجا دیگر وقت اداری 
تمام شده بود که من به خانه برمی گشتم و در ذهن خود با این 
ذهنم  به  امیدی  بارقه  ازدقایقی  بعد  رفتم.  می  کلنجار  موضوع 
خطور کرد و به آخرین بانک یعنی بانک آخرت فکر کردم. در 
آنجا همان خانه رویایی من حتی زیباتر و در حد غیرقابل تصور 
برای پس  را  بود ولی در عوض کارهای خوب  آماده تحویل 

انداز قبول می کردند.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

در مسیر زندگی...
به  دست  پس  کنم  زندگی  خواهم  می 
کارهای دشوار می زنم و دست به بعضی 
وجدان  عذاب  تا  زنم  نمی  هرگز  کارها 
نباید  زندگی  راه  از  دست  نیفتد.  جانم  به 

برداشت که به بیراهه نرود. می خواهم زندگی کنم و همین 
باعث شده که دست از آرزوهای محال بردارم و سر به زانوی 
قدرت  آوردن  دست  به  برای  که  است  الزم  نگذارم.  غم 
سازگار  بیفتد  است  ممکن  که  اتفاقی  هر  با  کردن  زندگی 
باشم زیرا که ممکن ها به حادثه نزدیکترند. دست از خیلی 
آدم ها که دیگر به آرزو تبدیل شده اند بر می دارم. من برای 
جنگیدن نیامده ام نمی خواهم که برای به دست آوردن یک 
پا بزنم. آرزوهای  ابد در تاریکی دست و  تا  نقطه ی روشن 
می  کنار  دارم  دوستشان  که  کسانی  ی  همه  برای  را  خوبم 
و  سپارم  می  فراموش  دست  به  را  تیره  آرزوهای  و  گذارم 
اینگونه سبکبال تر به راهم ادامه می دهم. می خواهم زندگی 
روشنایی  و  مهربانی  محبت،  به  کردن  زندگی  برای  و  کنم 
از حلقوم  به زور  را  اما آن  دارم  احتیاج  دارم گرچه  احتیاج 
و  طوالنی  رکودهای  از  دست  فقط  کشم  نمی  بیرون  کسی 
آرزوهای محال برمی دارم و به چراغ های روشن چشم می 
دوزم که شاید فقط به خاطر من روشن مانده اند. امیدم را به 
خیلی از خرده ریزه ها از دست نمی دهم تا شوق زندگی را 
از اطرافیانم نگیرم چون به هر حال ما آدم ها در برابر زندگی 
و  انداخته  پایین  را  نباید سرمان  مثل گاو  و  مسئولیم  دیگران 
فقط به فکر خودمان باشیم از آنجا که هیچ محبتی بی پاسخ 
نمی ماند همراه با زمان چشم به راه طلوعی دوباره می مانم. 
هر چند که خستگی توقفی کوتاه در من ایجاد کند اما کارم 
نه  ام  دنیا آمده  به  برای دوباره ها  تمام نمی کند زیرا من  را 
برای یکباره تمام شدن نه برای خسته شدن خستگی پایان هیچ 

راهی نیست. می خواهم زندگی کنم.
در مسیر عشق دل را دیده ام 

زندگی را با تو هر جا دیده ام 
هر نفس با چشم هایت دلخوشم 

یک نگاه از تو دو دنیا دیده ام

به قلم 
مهناز سعید 

وابستگی چیست و چگونه زندگی ما را به بند می کشد؟ 

سرویس اجتماعی کرمان امروز

  انسان موجودی اجتماعی است. ما دوست داریم دیگران 
ما را تایید کنند و برای همین چیزهایی را با دیگران به 
در  انسان  کند.  خوشحال  را  آنها  که  می گذاریم  اشتراک 
تایید دیگران احساس امنیت و حمایت را به دست میآورد. 
اما این تایید تا چه زمانی منطقی و سالم است. برای برخی 
افراد تایید دیگران چندان مهم می شود که عمال استقالل 
و شخصیت خود را از دست می دهند و به مطیع یا بردۀ 
احساسی دیگری تبدیل می شوند. چنین روابطی هر چند 
در روابط عاطفی بیشتر مشهود است اما تنها به آن محدود 
اطرافیان  تا همیشه  کنیم  ما تالش می  وقتی  نمی شود. 
خود را خوشحال کنیم یعنی مدام در پی به دست آوردن 
دیگران  به  ما  وابستگی  معنی  به  این  هستیم.  آنها  تایید 

است.
  تاکنون مطالعات مختلفی در بازه هاي زماني متفاوت و 
با توجه به فرهنگ هاي مختلف پیرامون موضوع وابستگي 
تجربه  آن  دنبال  به  فرد  که  امنیتي  احساس  و  عاطفي 

مي کند صورت گرفته است.
  Guilfordبر اساس پژوهشي که اخیرا توسط انتشارات
تحت  داوطلبان  درصد   40 تا   35 است،  رسیده  چاپ  به 
اند که در روابط احساسي خود طي  مطالعه عنوان کرده 
دوران بزرگسالي هیچ گونه امنیت رواني نداشته اند. این 
در حالي است که 60 تا 65 درصد افراد، تجربیاتي نظیر 
گزارش  را  مشترک  زندگي  از  رضایت  و  عشق  امنیت، 
داده اند. اما علت این شكاف بزرگ آماري چیست؟ و ما در 

کدام دسته از افراد قرار می گیریم؟
وابستگی چیست؟

افراد وابسته از نظر عاطفی نیاِز مداومی به محبت ، توجه 
و تأیید دیگران دارند. آنها به گونه ای غیر منطقی از تنهایی 
و رها شدن می ترسند و این ترس باعث می شود آنها در 

روابط بین فردی خود افراد مطیع تری باشند.
می  زندگی  عاطفی  نیازهای  از  الگویی  اساس  بر  آنها    
کنند که خود قادر به برآوردن آن نیستند، بنابراین سعی 
این  دیگران،  با  نامناسب  پیوندهای  برقراری  با  کنند  می 
نیازها را برآورده سازند. به عبارت دیگر ، آنها روابط انگلی 
و نامتقارن را توسعه می دهند و اقدامات خود را با نسبت 

دادن آن به هدف حفظ رابطه توجیه می کنند.
تأثیر وابستگی بر به زیستی روانشناختی

از نظر عاطفی  از حد به دیگران  مشكل وابستگی بیش 
این است که  اگر فرد توجه و محبت نامتناسب مورد نیاز 
خود را بدست نیاورد، شروع به تردید غیرمنطقی در میزان 
بر  منفی  تأثیر  امر  این  که  دیگران می کند  و  ارزش خود 
این  بر جا می گذارد. در  عواطف فرد خصوصا عزت نفس 
شرایط فرد احساس می کند که طرد و انكار شده و رها 
می شود. غم ناشی از این احساس طردشدگی بیش از حد 
شدید است، چندانكه می تواند منجر به چرخه ای از پوچی 

عاطفی، نارضایتی مزمن و در نهایت افسردگی شود .
برای  فرد  می شود  باعث  بودن  تنها  از  ترس  همچنین، 
به  خود  که  زند  کاری  به  دست  تنهایی  از  جلوگیری 

اضطراب بیشتر می انجامد. فردی که  احساس طردشدگی 
به شدت عصبی می  ماندن،  تنها  بینی  پیش  از   می کند 

شود و ناگزیر به سمت روابط ناسالم  کشیده می شود.
آسیب های  دچار  افراد  اغلب  می دهد  نشان  مطالعات 
اجتماعی نظیر اعتیاد، فحشا و آسیب های روانی همچون 
افراد  افسردگی  و  خودماندگی  در  وسواسی،  اضطراب 
دارای وابستگی شدید عاطفی بوده اند و با قطع ارتباط به 

آسیب های اجتماعی و روانی دچار شده اند.
وابستگی ریشه در کودکی دارد

بریتانیایي  روانكاو  و  روانپزشك  روانشناس،  بالبی  جان 
در یكي از کتب خود به نام "دلبستگي و فقدان" توضیح 
به طرز  یا عدم احساس آن  امنیت و  مي دهد که تجربه 
سنین  در  خود  والدین  با  افراد  عاطفي  پیوند  به  عجیبي 
کودکي و نوجواني مربوط مي شود. در واقع بخش مهمي از 
سطح وابستگي ما به همسر یا اطرافیانمان ریشه در دوران 
خردسالي دارد. دلیل این مسئله نیز کامال مشخص است.

عشق،  براي  مي شود،  متولد  نوزاد  که  اي  لحظه  از 
والدین  به  پریشاني هاي روحي  بر  غلبه  و  امنیت  آسایش، 
خود متوسل مي شود. به این حالت "شمایل دلبستگي" یا 
همان "وابستگي" اطالق خواهد شد. با توجه به مطالعه اي 
ما  وابستگي هاي  که  زماني  آمریكا  روانشناسي  انجمن  از 
مي توانند به گونه اي موثر از پس پریشاني هاي روحي مان 
چرخه  این  مي کنیم.  آسودگي  و  راحتي  احساس  برآیند، 
میلیون بار دیگر تكرار شده و به تدریج وابستگي را تبدیل 

به قسمت ارزشمندي از زندگي می کند.
وابستگي  الگوهاي  شكل گیري  بر  نقشي  چه  والدین  اما 
طبق  داشت؟  خواهند  بزرگسالي  دوران  در  خود  فرزندان 
یافته هاي روانشناسان دانشگاه استنفورد، چگونگي برخورد 
پدر و مادر با کودک مي تواند تعیین کننده الگوي وابستگي 
که  کنید  تصور  را  فرزندي  مثال  براي  باشد.  منتخب وي 
درگیر یك چالش روحي شده است. اگر والدین به نیاز او 
با حمایت پاسخ ندهند و احساساتش را سرکوب کنند، به 
احتمال زیاد این کودک در آینده وارد یكي از این دو مسیر 

افراطي به همسر در تمامي  الگوي وابستگي  خواهد شد: 
امور و یا بي اعتمادي 100 درصدي به کمك هایي که از 

جانب همسر و یا اطرافیان نزدیك ارائه مي شود.
درباره الگوهای وابستگی چه می دانیم؟

در  ایلینوی  دانشگاه  محققان  از  پژوهشي  اساس  بر 
اِربانا—َشمِپین، تفكرات، رویكردها و عواطف افراد نسبت 
به رابطه زناشویي خود عالوه بر تجربیات کودکي به شكل 
گیري الگوهاي وابستگي مشخص به صورت پایه و اساسي 
منتهي خواهند شد. اما اگر بخواهیم بیشتر وارد جزئیات 
علمي شویم، سبك وابستگي هر فرد به نحوه ارزیابي وي 
از دو فاکتور "اضطراب وابستگي" و "اجتناب از وابستگي" 

بستگي خواهد داشت.
اضطراب وابستگي گستره اي از خفیف تا شدید را به خود 
اختصاص مي دهد و افرادي که درگیر کفه سنگین تر آن 
هستند، نیاز باالیی به دریافت تایید از جانب همسرشان 
خواهند داشت. آنها همچنین تمایلي باال و به گفته خود 
غیر ارادي به وابستگي جسمي و عاطفي نسبت به دیگران 
نیز  وابستگي  از  اجتناب  دارند.  همسر  شخص  خصوصا 
متغیر  شدید  تا  خفیف  از  مي تواند  و  دارد  مشابه  حالتي 
باشد. کساني که دچار وضعیت اجتناب از وابستگي شدید 
به اطرافیان،  هستند، ویژگي هایي همچون عدم اطمینان 
بي میلي به ایجاد صمیمیت، اعتماد به نفس بیش از حد 
و گرایش به سرکوب نگراني ها یا احساسات شخصي خود 

را نشان مي دهند.
حال به نظر شما کدام دسته از افراد داراي الگوي 

وابستگي طبیعي و عادي هستند؟ 
دیجیتال  کتابخانه  طریق  از  که  اي  مطالعه  به  توجه  با 
مي توان  را  فردي  است،  دسترسي  قابل  دایرکت  ساینس 
در  که  دانست  نرمال  کامال  وابستگي  الگوهاي  دیدگاه  از 
هر یك از بازه هاي دو فاکتور مذکور وضعیت خفیف را به 
خود اختصاص دهد. در واقع آنهایي که امتیاز پایین تري 
در تست هاي اضطراب وابستگي و اجتناب از وابستگي به 
دست آوردند نه تنها با راحتي بیشتري به دیگران اعتماد 

مي کردند، بلكه براي به اشتراک گذاري عواطف خود با 
همسرشان نیز دچار مشكل خاصي نبودند. از سوی دیگر 
مهارت هاي حل مسئله در این دسته از شرکت کنندگان 
باالتر بود و وابستگي افراطي یا بیمارگونه منجر به فروپاشي 

زندگي مشترک آنها نمي شد.
چگونه از شر الگوهای وابستگی مخرب رها شویم؟

استنادي  نمایه  وسیله  به  بتازگی  که  مطالعه اي  طبق 
وابستگي  الگوهاي  است،  شده  منتشر  اسكوپوس  معتبر 
اما  است؛  پایدار  و  ثابت  نسبتا  زندگي  سالیان  طي  مردم 
الگوي  یك  صحیح،  مدیریت  با  بود  خواهیم  قادر  هم  باز 
تبدیل  ایمن  الگویي  به  را  اشتباه و آسیب رسان  وابستگي 
به  اتفاقي  چنین  که  داشت  انتظار  نمي توان  البته  کنیم. 
تغییرات  که  باشیم  داشته  توجه  باید  دهد.  رخ  سادگي 
نیازمند  انسان،  ذهني  در چهارچوب هاي  ویژه  به  بنیادي 

صرف انرژي و زمان طوالني خواهند بود.
در پژوهشي که از طریق انتشارات سیج به چاپ رسیده 
با  وابستگي  الگوهاي  روند دگرگوني  است، مي خوانیم که 
و  زندگي  مختلف  رویدادهاي  طي  سن،  تدریجي  افزایش 
همچنین کسب تجربیات ارزشمند به مرور پیچیده تر از 
آگاهي بخشي  بهترین حالت،  رو  این  از  قبل خواهد شد. 
بود.  موفق خواهد  فرزنداني  تربیت  راستاي  در  والدین  به 
رواني  روحي-  چالش هاي  با  و  فشار  تحت  که  کودکاني 

متعدد رشد نكرده باشند.
براي  خانواده  روانشناسي  مجله  از  مقاله اي  طبق  اما   
نشده اند،  تغییر  به  موفق  تاکنون  که  افرادي  از  دسته  آن 
ازدواج و توسعه اهداف مشترک که احساساتي نظیر عشق 
موثرترین  جمله  از  مي کنند  زنده  را  همكاري  احساس  و 
متدهاي اثبات شده براي حذف الگوهاي وابستگي مخرب 

به شمار مي روند.  
و اما روش بعدي که حاصل تالش علمي محققان دانشگاه 
کلمات  با  مدت  دراز  مواجهه  شامل  است،  هاپكینز  جانز 
امنیت،  عشق،  مانند  مثبت  مفاهیم  کننده  القا  تصاویر  و 
راحتي و ارتباط موثر است. بله به همین سادگي! هر روز 
براي خود واژه ها یا جمالت انگیزه بخش بنویسید و آنها را 
در معرض دید قرار دهید. عالوه بر این مي توانید دیوارهاي 
محل زندگي خود را به نقاشي ها و تصاویر دلنشین آمیخته 
در  را  خود  فرزند  که  مادري  )مانند  اطمینان  احساس  با 

آغوش دارد( مزین کنید.
نكته پایانی: باور داشته باشید که شما تنها کسی که قرار 
است تمام زندگی خود را با او بگذرانید. بنابراین، به زیستی 
شما نه به تأیید دیگران، بلكه به خود شما بستگی دارد. 
این بدان معناست که اولین شخصی را که باید با اعمال 

خود راضی کنید خودتان هستید.
بیشتر  را  خود  تا  دهید  انجام  می توانید  کاری  چه  اما 
این است که هر  باشید؟ یك تمرین ساده  دوست داشته 
روز کاری انجام دهید که از نظر جسمی و روانی احساس 
تالش  ابتدا  در  کار  این  البته  دهد.  دست  شما  به  خوبی 
زیادی می خواهد، زیرا بیشتر ما عادت نداریم که خودمان 
مثبت  احساسات  می توانید  مرور  به  اما  کنیم،  معالجه  را 
را نسبت به خودتان تقویت کنید و از این طریق، جلوی 
پس  بگیرید.  عاطفی  وابستگی  در  را  خود  شدن  قربانی 

بیائید ادامه دهید و خود را دوست داشته باشید

روایت »کرمان امروز« از گذشت اولین روزهای عزاداری محرم امسال طبق پروتکل های بهداشتی وضع شده در ستاد ملی کرونا؛

از # نذر_ماسک تا # هر_خانه_ یک_ پرچم

ابراز  از  مانع  نتوانسته  کرمان،  استان  کرونایی  شرایط 
ساالر  و  سرور  به  استان  این  والیتمدار  مردم  ارادت 
بر  عزای حسینی  علم  کردن  برپا  با  آنان  شهیدان شود. 
بام منازل و سر درب کوچه ها و خیابان ها و به جهت 
تغییر  را  عزاداری  سبك  بهداشتی  های  پروتكل  رعایت 
داده و با حضور در فضای مجازی، انجام مراسم محدود و 
در فضای باز حال و هوای دیگری را متوجه آیین عزای 

حسینی کرده اند.
پروتكل  با  منطبق  اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت 
های  مكان  در  ها  صندلی  چینش  در  بهداشتی  های 
روباز،برگزاری مراسم و توزیع رایگان ماسك از جمله این 

اقدامات توسط هیات ها در استان کرمان است.
لغو برخی آیین ها مانند همایش شیر خوارگان حسینی، 
سر  مذهبی  اماکن  تمام  در  عزاداری  مراسم  ممنوعیت 
اندازی حسینیه های مجازی و تولید آثار  پوشیده و راه 
بصری در فضای مجازی از دیگر اقدامات کرمانی ها در 

برگزاری آیین عزای حسینی در محرم امسال است.
از جلوه های دیگر تجلی شور و شعور حسینی در محرم 

امسال در استان کرمان، جایگزینی نذر سالمت و اهدای 
به  ماسك   نذر  و  مومنانه  و کمك های  پالسما  و  خون 
و  چای  و  قند  نذر  صلواتی  های  ایستگاه  برپایی  جای 

شربت است. 
در برخی از خانه ها نیز مجلس عزای امام حسین )ع( 
نیز به شكل مجالس خانوادگی و با رعایت اصول بهداشتی 
بر پا می شود به طوری که در هر خانه یك پرچم حسینی 

و  ها  نذری  نیز  شهروندان  از  بسیاری  و  اند  افراشته 
دهند  می  ها  هیات  مسئوالن  و  ها  به خیریه  را  خیرات 
تا به صورت نقدی یا مواد خام به نیازمندان برسانند. در 
برخی از مناطق نیز بلندگوهای حسینیه ها در ساعاتی از 
روز صوت عزا پخش  می کنند و مهم تر اینكه از طریق 
فضای مجازی و صدا و سیمای مرکز کرمان و سایر رسانه 

ها نیز عزای حسینی اقامه می شود.
آری در دیار کریمان عاشقان حسینی از طرق مختلف 
توسالت خود را انجام می دهند و وقایع عاشورا را گوش 
می دهند و به دیگران هم منتقل می کنند و نذوراتشان 
را انجام می دهند . مداحان و واعظان و گویندگان نیز از 
فرصت فضای مجازی استفاده کرده و معارف عاشورا را در 

اذهان جامعه و جوانان زنده می نمایند.
از هر  دیار؛  این  است رسم عاشقی کردن مردم  این  و 
که  کنند  می  استفاده  معشوق  به  رسیدن  برای  فرصتی 
و  نیست  بردار  تعطیل  )ع(  حسین  امام  وعزای  هیات 
کرونا فرصتی است تا شعور حسینی را بیشتر به رخ دنیا 

بكشانند.

کرمان،  استان  در  امسال  محرم  در  حسینی  شعور  و  شور  تجلی  های  جلوه  از       
جایگزینی نذر سالمت و اهدای خون و پالسما و کمک های مومنانه و نذر ماسک  به 
جای برپایی ایستگاه های صلواتی نذر قند و چای و شربت است. در برخی از خانه ها نیز 
مجلس عزای امام حسین)ع( به شکل مجالس خانوادگی و با رعایت فاصله اجتماعی و 
اصول بهداشتی بر پا می شود، به طوری که در هر خانه یک پرچم حسینی افراشته شده 

است و....

به قلم: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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فرهنگ و ادب

نگاهی به مرثیه  جاودانه محتشم کاشانی در سوگ  امام حسین علیه السالم؛

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

سرویس فرهنگی – هنری کرمان امروز

باز این چه شورش است که در خلق عالم است
 باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
  باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین

 بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است
 ابیات و ترجیع بند کمال الدین علی محتشم کاشانی در 
رثای ماندگارترین حماسه تاریخ از تاثیرگذارترین اشعار 
سروده شده درباره واقعه کربالست که در آن بزرگی ظلم 
روا شده بر اهل بیت رسو ل اهلل )ص( به شیواترین شکل 

ممکن به نظم درآمده است.
هندوستان  اگر  می گوید:  هند  استقالل  رهبر  گاندی 
امام حسین )ع(  از  باید  باشد  پیروز  بخواهد یک کشور 

پیروی کند.
)یاران  آن ها  می گوید:  نیز  انگلیسی  فیلسوف  کارالین 
با عمل خود روشن کردند که تفوق ادبی  حسین )ع(( 
در جایی که حق با باطل روبه رو می شود اهمیتی ندارد 
و پیروزی حسین )ع( با اقلیتی که داشت باعث شگفتی 

است.
ادوارد براون نیز معتقد است: آیا قلبی پیدا می شود که 
وقتی درباره کربال سخن می شنود آغشته به حزن نشود؟
این ها تنها بخشی از سخنان اندیشمندان غیرمسلمان 
در مورد حادثه کربالست و جرج جرداق مسیحی، جواهر 
لعل نهرو، کرت فریشلر، جورجی زیدان و بسیاری دیگر 
را در مورد  نیز مطالبی  از صاحب نظران غربی و شرقی 
شناخت،  از  نشان  که  داشته اند  کربال  عظیم  حادثه 
مطالعه، تدبیر و تحقیق آن ها در مورد این حادثه عظیم 

است.
این صبح تیره باز دمید از کجا کزو

کار جهان و خلق جهان جمله در هم است
گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب
کاشوب در تمامی ذرات عالم است

معروف  بندی  دوازده  ترجیع بند  از  دیگری  ابیات  این 
شاعر عصر شاه طهماسب صفوی است که تاریخ ادب و 
هنر پیرامون واقعه کربالی سال 61 هجری مدیون آن 
اتفاقات هنری- مذهبی که منشأ  قابل اتکاترین  و  است 
ایرانی دارد از آن آغاز می شود و اگر بگوییم مبدأ تاریخ 
است  کرده  مشخص  محتشم  را  عاشورا  هنری  و  ادبی 

بیراه نگفتیم.
به شمس الشعرا شاعر سده  ملقب  کاشانی«  »محتشم 
که  نامید  شاعری  مشهورترین  می توان  را  هجری  دهم 
سبک جدیدی در سرودن اشعار مذهبی بوجود آورد و 
بعد از آن شعرای دیگری در سال های دور و نزدیک و 

حتی معاصر به سبک و سیاق او شعر گفتند.
گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست

این رستخیز عام که نامش محرم است
در بارگاه قدس که جای مالل نیست

سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است
حماسی  و  عرفانی  بُعد  محتشم  شعر  به  که  آنچه 
بیشتری می دهد حکایت های نقل شده در مورد سروده 
اوست که حکایت از دست دادن حالت مکاشفه در خواب 
از آن شعر در  ابالغ بخشی  و  پارسی گوی  این شاعر  به 
آن حالت به او دارد. نقل است محتشم شعری در عزای 
یکی از نزدیکان خود که پسر یا برادر او بوده است سروده 
او می خواهند در  از  از آن در خواب می بیند که  بعد  و 
رثای فرزند فاطمه )س( هم شعری بسراید و مصرع اول 

ترجیع بند محتشم نیز به نوعی به او الهام شده است.
کتیبه دوازده بند محتشم کاشانی
جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند

گویا عزای اشرف اوالد آدم است
خورشید آسمان و زمین نور مشرقین

پروردهٔ کنار رسول خدا حسین
از  بخشی  سرودن  در  محتشم  شده  نقل  اینکه  ضمن 
این شعر دچار مشکل شد و بار دیگر در حالت مکاشفه، 
او  به  بسراید  را  آن  بود  نتوانسته  که  بیت  دوم  مصرع 
الهام شد. در این بیت آمده است: »هست از مالل گرچه 
بری ذات ذوالجالل / او در دل است و هیچ دلی نیست 
محتشم  شعر  از  دیگری  نقل های  همچنین  بی مالل« 
روایت  مقبل  به  ملقب  شیخا  محمد  که  دارد  وجود 
که  دیدم  را  خدا  رسول  خواب  در  می گوید  و  می کند 
امام حسین )ع( شعرش  به محتشم می گویند در حرم 
را بخواند و به او جایگاه و احترام واالیی اعطا می کنند و 
من به آن جایگاه غبطه خوردم و خواستم شعری هم من 
بگویم که اجازه یافتم برای فاطمه زهرا )س( شعرخوانی 
کنم و در بخشی از شعر مقبل آمده است: »چون تنگ 

شود بر او میدان / فتاده از حرکت ذوالجناح از جوالن /نه 
سیدالشهدا بر جدال طاقت داشت / نه ذوالجناح طاقت 

استقامت داشت«
و در بخش پایانی آن هم آمده: »بلند مرتبه شاهی ز 

صدر زین افتاد / اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد«
همچنین شعر معروف محمدحسین بهجت تبریزی در 

مورد امیرالمومنین )ع( نیز حکایتی همچون این دارد:
کشتی شکست خوردهٔ طوفان کربال
در خاک و خون طپیده میدان کربال
گر چشم روزگار بر او زار می گریست

خون می گذشت از سر ایوان کربال
خطاطی ماندگار باز این چه شور است

اثر استاد اباصلت صادقی
نکته قابل تأمل دیگر در مورد شعر محتشم، تأثیرگذاری 
آن بر هنرهای تجسمی و اشعار دیگر است. عالوه بر روش 
و سبک حماسی شعر محتشم - که همان طور که گفته 
شد نوعی الگوی سرودن شعرهای دیگر بود - تشخیص 
و اقتباس از این شعر نیز توسط شاعران دیده شده است.

نگرفت دست دهر گالبی به غیر اشک
زآن گل که شد شکفته به بستان کربال

از آب هم مضایقه کردند کوفیان
خوش داشتند حرمت مهمان کربال

نوعی  به  کشور  ادبی  ماندگار  چهره  کاشانی  مشفق 
است  محتشم  سبک  دنباله روهای  معتبرترین  از  یکی 
از  عاشورایی  جوان  شاعر  برقعی  حمیدرضا  تشخیص  و 
شعر محتشم نیز معروف ترین تشخیص از این ترجیع بند 

ماندگار محسوب می شود:
واژه هاست*شاعر  جان  در  که  است  شور  چه  این  باز 

شکست خورده طوفان کربالست
تابلوی عصر عاشورا اثر محمود فرشچیان

بودند دیو و دد همه سیراب و می مکید
خاتم ز قحط آب سلیمان کربال

زان تشنگان هنوز به عیوق می رسد
فریاد العطش ز بیابان کربال

آثار  نیز  خطاطی  و  تجسمی  هنرهای  عرصه  در  اما 
که  رسیده  ثبت  به  محتشم  شعر  اساس  بر  ماندگاری 
از  یکی  معاصر  بزرگ  مینیاتوریست  فرشچیان  محمود 
خود  از  حوزه  این  در  ماندگاری  آثار  که  است  کسانی 

بجای گذاشت.
در  شیرازی  علی  حضور  با  گروهی  »کتیبه  همچنین 
موزه امام علی )ع(«، »خطاطی ماندگار باز این چه شور 
است، اثر استاد اباصلت صادقی«، »پروژه 12 بند محتشم 
به روایت نقش و رنگ با مشارکت جمعی از هنرمندان« 
و  ملک زاده  مجتبی  اثر  محتشم  ترجیع بند  »کتاب  و 
تعدادی دیگر از تذهیب گران و نقاشان نامی کشورمان« 
محتشم  شعر  از  الهام  با  که  است  آثاری  دست  این  از 

ماندگار شد.
آه از دمی که لشگر اعدا نکرد شرم

کردند رو به خیمهٔ سلطان کربال
آن دم فلک بر آتش غیرت سپند شد

کز خوف خصم در حرم افغان بلند شد
محتشم  شعر  مذهبی  و  ادبی  عرفانی،  وجوه  البته 
اما  نیست  آن  به  پرداختن  مجال  که  است  مجملی  نیز 
کاشانی  شمس الشعرای  از  ماندگار  سروده  این  بی شک 
مبدأ و منشأ آثاری شد که هر کدام ماندگار و تأثیرگذار 
بودند و پرداختن به آن فرصتی مغتنم برای پندآموزی از 

عاشورای حسینی فراهم می کند.

در  کاشانی  محتشم  جاودانه  شاهکار  کامل  متن 
سوگ حسین )ع(:

باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین
بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

این صبح تیره باز دمید از کجا کزو
کار جهان و خلق جهان جمله در هم است

گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب
کاشوب در تمامی ذرات عالم است

گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست
این رستخیز عام که نامش محرم است

در بارگاه قدس که جای مالل نیست
سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است

جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند
گویا عزای اشرف اوالد آدم است

کنار  پروردهٔ  مشرقین/  نور  زمین  و  آسمان  خورشید 
رسول خدا حسین

کشتی شکست خوردهٔ طوفان کربال
در خاک و خون طپیده میدان کربال
گر چشم روزگار بر او زار می گریست

خون می گذشت از سر ایوان کربال
نگرفت دست دهر گالبی به غیر اشک

زآن گل که شد شکفته به بستان کربال
از آب هم مضایقه کردند کوفیان

خوش داشتند حرمت مهمان کربال
بودند دیو و دد همه سیراب و می مکید

خاتم ز قحط آب سلیمان کربال
زان تشنگان هنوز به عیوق می رسد

فریاد العطش ز بیابان کربال
آه از دمی که لشگر اعدا نکرد شرم

کردند رو به خیمهٔ سلطان کربال
آن دم فلک بر آتش غیرت سپند شد/ کز خوف خصم 

در حرم افغان بلند شد
کاش آن زمان سرادق گردون نگون شدی

وین خرگه بلند ستون بی ستون شدی
کاش آن زمان درآمدی از کوه تا به کوه
سیل سیه که روی زمین قیرگون شدی
کاش آن زمان ز آه جهان سوز اهل بیت
یک شعلهٔ برق خرمن گردون دون شدی

کاش آن زمان که این حرکت کرد آسمان
سیماب وار گوی زمین بی سکون شدی

کاش آن زمان که پیکر او شد درون خاک
جان جهانیان همه از تن برون شدی

کاش آن زمان که کشتی آل نبی شکست
عالم تمام غرقه دریای خون شدی

گر انتقام آن نفتادی بروز حشر
با این عمل معاملهٔ دهر چون شدی

به  را  عرش  ارکان  برآورند/  تظلم  دست  چو  نبی  آل 
تالطم درآورند

برخوان غم چو عالمیان را صال زدند
اول صال به سلسلهٔ انبیا زدند

نوبت به اولیا چو رسید آسمان طپید
زان ضربتی که بر سر شیر خدا زدند
آن در که جبرئیل امین بود خادمش

اهل ستم به پهلوی خیرالنسا زدند
پس آتشی ز اخگر الماس ریزه ها

افروختند و در حسن مجتبی زدند
وانگه سرادقی که ملک محرمش نبود

کندند از مدینه و در کربال زدند
وز تیشهٔ ستیزه در آن دشت کوفیان

بس نخلها ز گلشن آل عبا زدند
پس ضربتی کزان جگر مصطفی درید

بر حلق تشنهٔ خلف مرتضی زدند
اهل حرم دریده گریبان گشوده مو

فریاد بر در حرم کبریا زدند
روح االمین نهاده به زانو سر حجاب/ تاریک شد ز دیدن 

آن چشم آفتاب
چون خون ز حلق تشنهٔ او بر زمین رسید

جوش از زمین بذروه عرش برین رسید
نزدیک شد که خانهٔ ایمان شود خراب

از بس شکستها که به ارکان دین رسید
نخل بلند او چو خسان بر زمین زدند
طوفان به آسمان ز غبار زمین رسید
باد آن غبار چون به مزار نبی رساند

گرد از مدینه بر فلک هفتمین رسید
یکباره جامه در خم گردون به نیل زد

چون این خبر به عیسی گردون نشین رسید
پر شد فلک ز غلغله چون نوبت خروش

از انبیا به حضرت روح االمین رسید
کرد این خیال وهم غلط کار، کان غبار

تا دامن جالل جهان آفرین رسید
هست از مالل گرچه بری ذات ذوالجالل/ او در دلست 

و هیچ دلی نیست بی مالل
ترسم جزای قاتل او چون رقم زنند
یک باره بر جریدهٔ رحمت قلم زنند
ترسم کزین گناه شفیعان روز حشر

دارند شرم کز گنه خلق دم زنند
دست عتاب حق به در آید ز آستین

چون اهل بیت دست در اهل ستم زنند
آه از دمی که با کفن خونچکان ز خاک

آل علی چو شعلهٔ آتش علم زنند
فریاد از آن زمان که جوانان اهل بیت

گلگون کفن به عرصهٔ محشر قدم زنند
جمعی که زد بهم صفشان شور کربال

در حشر صف زنان صف محشر بهم زنند
از صاحب حرم چه توقع کنند باز

آن ناکسان که تیغ به صید حرم زنند
غبار  شوید  جبرئیل/  که  را  کنند سری  سنان  بر  پس 

گیسویش از آب سلسبیل
روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار
خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار

موجی به جنبش آمد و برخاست کوه کوه
ابری به بارش آمد و بگریست زار زار
گفتی تمام زلزله شد خاک مطمئن

گفتی فتاد از حرکت چرخ بی قرار
عرش آن زمان به لرزه درآمد که چرخ پیر

افتاد در گمان که قیامت شد آشکار
آن خیمه ای که گیسوی حورش طناب بود

شد سرنگون ز باد مخالف حباب وار
جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل

گشتند بی عماری و محمل شتر سوار
با آن که سر زد آن عمل از امت نبی
روح االمین ز روح نبی گشت شرمسار

وانگه ز کوفه خیل الم رو به شام کرد/ نوعی که عقل 
گفت قیامت قیام کرد

بر حربگاه چون ره آن کاروان فتاد
شور و نشور و واهمه را در گمان فتاد

هم بانگ نوحه غلغله در شش جهت فکند
هم گریه بر مالیک هفت آسمان فتاد
هرجا که بود آهوئی از دشت پا کشید

هرجا که بود طایری از آشیان فتاد
شد وحشتی که شور قیامت ز یاد رفت

چون چشم اهل بیت بر آن کشتگان فتاد
هرچند بر تن شهدا چشم کار کرد
بر زخمهای کاری تیغ و سنان فتاد
ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان

بر پیکر شریف امام زمان فتاد
بی اختیار نعرهٔ هذا حسین او

سر زد چنانکه آتش از او در جهان فتاد
پس با زبان پر گله آن بضعةالرسول/ رو در مدینه کرد 

که یا ایهاالرسول
این کشتهٔ فتاده به هامون حسین توست

وین صید دست و پا زده در خون حسین توست
این نخل تر کز آتش جان سوز تشنگی

دود از زمین رسانده به گردون حسین توست
این ماهی فتاده به دریای خون که هست

زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست
این غرقه محیط شهادت که روی دشت

از موج خون او شده گلگون حسین توست
این خشک لب فتاده دور از لب فرات

کز خون او زمین شده جیحون حسین توست
این شاه کم سپاه که با خیل اشگ و آه

خرگاه زین جهان زده بیرون حسین توست
این قالب طپان که چنین مانده بر زمین
شاه شهید ناشده مدفون حسین توست

چون روی در بقیع به زهرا خطاب کرد/ وحش زمین و 
مرغ هوا را کباب کرد

کای مونس شکسته دالن حال ما ببین
ما را غریب و بی کس و بی آشنا ببین
اوالد خویش را که شفیعان محشرند

در ورطهٔ عقوبت اهل جفا ببین
در خلد بر حجاب دو کون آستین فشان

واندر جهان مصیبت ما بر مال ببین
نی نی ورا چو ابر خروشان به کربال
طغیان سیل فتنه و موج بال ببین

تنهای کشتگان همه در خاک و خون نگر
سرهای سروران همه بر نیزه ها ببین
آن سر که بود بر سر دوش نبی مدام

یک نیزه اش ز دوش مخالف جدا ببین
آن تن که بود پرورشش در کنار تو
غلطان به خاک معرکهٔ کربال ببین

بیت  اهل  خاک  کو  داد/  زیاد  ابن  ز  بضعةالرسول  یا 
رسالت به باد داد

خاموش محتشم که دل سنگ آب شد
بنیاد صبر و خانهٔ طاقت خراب شد

خاموش محتشم که از این حرف سوزناک
مرغ هوا و ماهی دریا کباب شد

خاموش محتشم که از این شعر خونچکان
در دیده اشگ مستمعان خون ناب شد

خاموش محتشم که از این نظم گریه خیز
روی زمین به اشگ جگرگون کباب شد

خاموش محتشم که فلک بس که خون گریست
دریا هزار مرتبه گلگون حباب شد

خاموش محتشم که بسوز تو آفتاب
از آه سرد ماتمیان ماهتاب شد

خاموش محتشم که ز ذکر غم حسین
جبریل را ز روی پیمبر حجاب شد

تا چرخ سفله بود خطائی چنین نکرد/ بر هیچ آفریده 
جفائی چنین نکرد

ای چرخ غافلی که چه بیداد کرده ای
وز کین چها درین ستم آباد کرده ای

بر طعنت این بس است که با عترت رسول
بیداد کرده خصم و تو امداد کرده ای

ای زادهٔ زیاد نکرده ست هیچ گه
نمرود این عمل که تو شداد کرده ای

کام یزید داده ای از کشتن حسین
بنگر که را به قتل که دلشاد کرده ای

بهر خسی که بار درخت شقاوتست
در باغ دین چه با گل و شمشاد کرده ای

با دشمنان دین نتوان کرد آن چه تو
با مصطفی و حیدر و اوالد کرده ای

حلقی که سوده لعل لب خود نبی بر آن
آزرده اش به خنجر بیداد کرده ای
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توصیه هایی برای مقابله موثرتر با کرونا 

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

است،  و ملی  بحران پزشکی جهانی  پاندمی کرونا یک  اینکه  به  توجه  با 
با آن  پرداختن به سایه روشن های آن شاید کمک کوچکی به مقابله بهتر 

باشد.
به گزارش ایسنا، غالمحسین امیری، پزشک متخصص بیماری های عفونی 
در ادامه مطلب خود در روزنامه »شهروند« نوشت: مشاهدات شخصی من 
از این بیماری در بیش از پنج ماه گذشته و ابتالی به آن، دیدن موقعیت و 
حس و حال بیماران باعث شد احساس وظیفه کنم و این مطلب را بنویسم.

اَشکال بالینی و تنوع علت مراجعه بیماران
به  بیماران  باعث می شود  که  غیرمعمولی  یا  پیچیده  غیرشایع،  علت های 

مراکز درمانی مراجعه کنند:
اضطراب  یا  بیماری، وسواس  از  ترس  بیماری که حاصل  بر وجود  اصرار 
است؛ همچنین تظاهر به عالیم کاذب که در بیداری وجود دارد، ولی در 
خواب مشاهده نمی شود، مثل تنگی نفس و سرفه های کاذب. نتیجه معاینات 
و بررسی های این افراد همه منفی است و اغلب شان نوجوانان و جوانان زیر 

٢٠ سال هستند. پسران بیشتر از دختران دچار این عالیم می شوند.
گروه دیگری وجود بیماری یا آلوده شدن به ویروس را انکار می کنند. ترس 
تنهایی،  حقوق،  نکردن  دریافت  بیکار شدن،  مثل  آن  تبعات  و  بیماری  از 
ایزوله یا طرد شدن و مراقبت های مورد نیاز علت هایی است که باعث این 
واکنش می شود و بیشتر در افراد مسن، میانسال و گروه های سنی شاغل 

به خصوص مردان دیده می شود.
گروهی از افراد دچار تغییرات رفتاری مثل بی قراری، بی خوابی یا خواب 
زیاد و نامنظم، فراموشی یا اختالل حواس، حالت های اضطراب و افسردگی 
می شوند. آنها اغلب به داشتن سایر عالیم بیماری مثل تب، سرفه یا تنگی 

نفس اشراف ندارند.
محیطی  و  مرکزی  اعصاب  سیستم  عالیم  دچار  گروهی  همچنین 
فراموشی،  چشایی،  و  بویایی  حس  در  اختالل  بی تعادلی،  سردرد،  مثل 
آنها غالبا خودشان به عالیم  ... می شوند.  افتادن، تشنج و  خواب آلودگی و 
آگاه نیستند و اطرافیان آنان را به مراکز درمانی می برند. ممکن است موقع 
مراجعه کامال بی عالمت و سالم جلوه کنند و حتی به آمدن به مرکز درمانی 

معترض باشند.
عالیم دیگر مثل اختالالت گوارشی، ضعف، خستگی، بی حالی، انواع دردها، 
اشکال در تنفس عمیق، عالیم قلبی - عروقی مثل اختالل ریتم، فشار خون 

و تپش قلب.
عالیم کالسیک یا رایج مثل تب، سرفه و تنگی نفس هم باعث مراجعه 
بیماران به مرکز درمانی می شود. بیمارانی که عالیم کالسیک دارند احتمال 

اشتباه در تشخیص شان کمتر است.
تشخیص بالینی

این تشخیص براساس گرفتن شرح حال دقیق از بیمار یا همراهان او و 
انجام می شود. گرفتن عالیم  ریه  به ویژه معاینه  بیمار  از معاینه دقیق  بعد 
حیاتی، معاینه دقیق ریه و گاهی سی تی اسکن ریه طبیعی است، ولی سمع 

ریه غیرطبیعی است.
تشخیص پاراکلینیکی

 CBC، ESR، LDH، CPK، در تشخیص پاراکلینیکی آزمایش های
Troponin،  LFT و BS انجام می شود. در مورد بیماران بدحال با عالیم 
شدید گوارشی و تنفسی آزمایش های کلیوی، الکترولیت ها، کلسیم، فسفر، 
 HRCT منیزیم، فریتین و اینترلوکین ٦ انجام و سی تی اسکن ریه به ویژه

الزم می شود.
عوامل موثر بر سیر و وخامت بیماری

سن بیمار، بیماری های زمینه ای مثل دیابت، فشار خون، نارسایی کلیه، 
بیماری های  متابولیک،  بیماری های  ریوی،  و  قلبی  بیماری های  و  نارسایی 
کلیه  پیوند  همودیالیز،  بیماران  و  کالژن  رماتیسمی،  بیماری های  بدخیم، 
و سایر بیماران پیوندی و مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی در 

سیر و وخامت بیماری موثر است.
عوامل دیگری هم بر وخامت بیماری و مرگ ومیر ناشی از آن اثرگذار است:

عمل جراحی در مقدمه و هنگام بیماری کرونا به ویژه عمل های سنگین
اقدامات متناسب: سیاست ها و توصیه های مراجعه  تأخیر در تشخیص و 
نکردن بیماران به مراکز درمانی موجب تأخیر در مراجعه و شدت بیماری 
فقط  مثال  دقیق-  معاینه  انجام نشدن  و  مراجعه  از  بعد  همچنین  می شود. 
گرفتن درجه تب با تب سنج الکترونیک که خطا هم زیاد دارد- ممکن است 
بیمار به منزل فرستاده شود که درواقع شانس درمان در هفته اول بیماری 

از دست می رود.
خون،  اکسیژن  سطح  کم شدن  یا  هیپوکسی  اصالح   در  تأخیر 

بستری بیمار و نبود مراقبت های الزم
تشدید  و  پیشرفت  بیماری،  تشخیص  در  کاستی ها  احتمالی  سرانجاِم 
بیماری و بروز هیپوکسی در منزل است که می تواند منجر به خواب آلودگی، 
»مرگ  پدیده  سناریوی  شروع  و  حیاتی  اعضای  نارسایی  بیماری،  تشدید 

خاموش« باشد.
عوامل روحی و تأثیر آن بر سیستم دفاعی

پاتوژن های داخلی سلولی  ایمنی سلولی که در مقابل ویروس ها و  پاسخ 
قرار  و خشنودی  امید  مثل شادی،  روحی  عوامل  تحت تأثیر  می کند  عمل 
دارد. درحالی  که استرس، ترس، تنهایی، ناامیدی و افسردگی ناشی از آن 

موجب تضعیف سیستم ایمنی می شود.
وخامت بیماری در پزشکان و کادرهای پزشکی و شیوع باالی مرگ ومیر 
در آنان تحت تأثیر تماس طوالنی با بیماران و دریافت حجم زیاد ویروس، 
خستگی مفرط ناشی از کار زیاد در زمان طوالنی با تعداد زیاد بیماران و 

استرس، تأثر و تألمات روحی اتفاق می افتد.
درمان بیماری

بیماری،  مراحل  شناخت  بر  کووید-١٩  بیماری  درمان  بر  حاکم  اصول 
بیماری های  بدن،  مختلف  اعضای  درگیری  نوع  بیماری،  شدت  ارزیابی 
قابل  بیماری  چه  اینکه  تعیین  است.  استوار  فردی  مشخصات  و  زمینه ای 
درمان و پیگیری سرپایی است و چه بیماری نیاز به بستری و مراقبت های 
بیماران  برخوردار است. مهم است که  اهمیت ویژه ای  از  بیمارستانی دارد 
بعدی  مهم  عامل  بدهیم.  تشخیص  کمتر  ریسک  با  بیماران  از  را  پُرخطر 
مراحل بیماری است. در فاز اول که معموال هفته اول بیماری است، داروهای 
ضد ویروسی و موثر بر RECEPTOR-ACE٢، داروهای ضد التهابی یا 
 FAVIPRAVIR، .کاربرد دارند PH اثربخش بر اسیدیتی داخل سلولی
Remdesivir، داروهای ضد HIV و هپاتیت C چون ضد ویروس های 

RNA عمل می کنند، ممکن است علیه کووید - ١٩ هم موثر باشند.
فاز بعدی معموال از اواخر هفته اول یا اوایل هفته دوم شروع می شود. در این 

مرحله داروهای اثربخش و متعادل کننده سیستم ایمنی و مهارکننده های 
داروهای  بتااینتروفرون،  استیروییدی،  داروهای کورتیکو  دارند.  اهمیت  آن  
بیولوژیک،  مونولکلونال آنتی بادی ها،  پالسمای بیماران بهبودیافته و اقداماتی 
می توانند کمک کننده  فرزیس  پالسما  و  گلوبولین ها  ایمونو  با  درمان  مثل 

باشند.
ایمینو سوپرسیو  و  استیروییدی  کورتیکو  مثل  داروهایی  مصرف طوالنی 
شانس بروز عفونت های میکروبی ثانویه ریوی با پاتوژن های مقاوم را افزایش 
می دهد و باید از مصرف آنها خودداری کرد. اکسیژن در تمام مراحل بیماری 
بیماران  برای  به ویژه  خون  انعقاد  ضد  داروهای  از  استفاده  است.  اثربخش 
چاق، مسن، دیابتی، قلبی - عروقی، ریوی و کلیوی اهمیت زیادی دارد. به 
کنترل و درمان فشار خون و چربی خون باید توجه خاص شود. اختالالت 
متابولیک و الکترولیت ها مثل قند خون، سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم 
داروهای ضد  به ویژه  داروها  عوارض  به  توجه  مهم  نکته  شود.  اصالح  باید 
ویروسی است؛ عوارضی مثل اختالالت ریتم قلب،  اختالالت کبدی، کلیوی، 
از وخامت  انجام شود، می تواند  اقدامات جامع و به موقع  این  اگر  گوارشی. 
و تشدید عالیم بیماری، نیاز به لوله گذاری و استفاده از ونتیالتور بکاهد و 

 درصد مرگ ومیر را کاهش دهد.
عوارض بیماری

است  مغز که ممکن  کارکرد  در  اختالل  سندرم خستگی مزمن، سندرم 
طوالنی شود، افزایش خطر سکته مغزی، حمالت صرع، تیروییدیت، فیبروز 
ریه و کاهش ظرفیت تنفسی که در درصد کمی از بیماران مشاهده شده، 
بویایی طوالنی مدت، گاهی ریزش مو و  و  گاهی اختالل در حس چشایی 

اختالالت روانی و تغییرات رفتاری مزمن.
پیش آگاهی

بیماری های  و  سن  به  نسبت  بیمار  پیش آگاهی  کووید-١٩  بیماران  در 
کم  بسیار  کودکان  در  آن  شدت  و  عفونت  شیوع  است.  متفاوت  زمینه ای 
است. بیماری در کودکان و نوجوانان زیر ١٨ سال در ٨٠ تا ٩٠ درصد موارد 
بدون عالمت است. در موارد عالمت دار هم غالبا بیماری مالیم و کم خطر 
است. در جوانان باالی ١٩ سال و میانساالن هم  درصد موارد بدون عالمت 
بیشتر از فرم عالمت دار آن است. خطر و شدت آن نزد افراد مسن ٧٠ سال به 
باال و افراد چاق دارای بیماری های زمینه ای مساعدکننده بیشتر است. حدود 
تقریبا حدود  پیدا می کنند.  بیمارستانی  به خدمات  نیاز  بیماران  ٢٠ درصد 
٥-٦ درصد این بیماران و حدود ٨٠ درصد بیمارانی که نیاز به لوله گذاری و 
ونتیالتور پیدا می کنند، فوت می کنند. این خطر در بیماران دچار سرطان 
با نارسایی کلیه تحت همودیالیز یا  که شیمی درمانی می کنند یا بیمارانی 

پیوند کلیه و سایر بیماران پیوندی بیشتر است.
فاز  یا  بیماری  بیمارانی که در دوره  احتمال می رود میزان مرگ ومیر در 

قرار  اعصاب  و  مغز  جراحی  به ویژه  جراحی  عمل های  تحت  آن  نهفته 
گرفته اند بیشتر باشد.
همزیستی با کرونا

ما با کرونا مأنوس می شویم و با آن همزیستی پیدا می کنیم. همچنین به 
راه حل های مناسب برای پیشگیری، درمان و کنترل عفونت دست می یابیم. 
با حس وظیفه شناسی حرفه ای خود، حس همکاری مردمی را افزایش دهیم 
و بر جو ناامیدی، بی تفاوتی و بعضا الابالی گری بخشی از جامعه یا تمرد در 
از  منطقی  تحلیل  و  تجزیه  با  باشیم.  اثرگذار  بهداشتی  توصیه های  مقابل 
تجربیات جهانی و ملی در همین چند ماه گذشته و پیشرفت های حاصل 
با جدیت و امید بیشتر و احساس مسئولیت حرفه ای ترس و اضطراب خود 
را کاهش دهیم تا بتوانیم مثل همیشه با مهر، صمیمیت و آرامش خود به 
بیماران کمک کنیم و دنیای ذهنی ترس آور و ناامیدکننده آنان را به امید 
و بهبود تغییر دهیم. بدیهی است رفتار ما به شدت بر عملکرد کادر درمانی، 

خدماتی، بیماران و مردم تأثیر خواهد داشت.
با علم به پیچیدگی  بیماری، تنوع عالیم و نیازهای تشخیصی برای درمان 
بیماریابی  دهیم.  تغییر  بیمار  و  بیماری  به  را  نگاه مان  به موقع،  و  مناسب 
از  مهمی  بخش  را  آن  و  دهیم  قرار  پاسیو  بیمارپذیری  مقابل  در  را  فعال 
حرکت پیشگیرانه بدانیم. با تشخیص زودرس، درمان به موقع و پیشگیری 
از تبدیل بیماری قابل درمان به بیماری مهاجم و غیرقابل درمان از میزان 
مرگ ومیر آن بکاهیم. به بیماران خود نزدیک شویم. با گرفتن شرح حال 
دقیق، بررسی تغییرات احتمالی و معاینه دقیق به ویژه معاینه روزانه ریه ها 
 Cytokines Storm اولیه  عالیم  بروز  یا  احتمالی  تحوالت  به  نسبت 
هوشیار باشیم و به موقع قبل از بروز فاجعه »ریه سفید« یا ARDS از آن 

پیشگیری کنیم.
عالج واقعه قبل از وقوع

الزم است به پدیده مرگ در رخوت و تنهایی یعنی مرگ با چراغ خاموش، 
به علت کمبود اکسیژن چه در منزل، چه در مراکز درمانی توجه بیشتری 
نشان دهیم و با آگاهی دادن به مردم و مراقبان بهداشتی از بروز این پدیده 
با تناسب زمان شدت بیماری و شرایط  جلوگیری کنیم. به تجویز داروها 
بیمار اهمیت دهیم. باید امکان تماس حداقل مستقیم و غیرمستقیم بیمار 

با نزدیکانش فراهم شود )البته با رعایت اقدامات حفاظتی کامل.(
ایزوالسیون مطلق شاید تیر خالص به امید بیمار، تضعیف روحیه و تشدید 
وخامت بیماری باشد. پزشکان الگوی رفتاری، آموزشی و تأثیرگذار در میان 
کادر درمانی و خدماتی در مراکز درمانی و جامعه هستند و باید به سالمت 
خود و تمام همکاران و کادر پزشکی حساس و متعهد باشند. آموزش های 
به  ویروس  انتقال  از  جلوگیری  و  پیشگیرانه شخصی  نکات  درباره  را  الزم 
داشته  را  آنها کنترل  الزم  و  رفتار خود  به  نسبت  و  پرسنل گوشزد کنیم 
باشیم. نسبت به بیماریابی در میان همکاران و پرسنل درمانی، اکتیو عمل 
کنیم و در حفظ سالمت و حمایت های درمانی آنان برنامه مدون و مداوم 
داشته باشیم. توجه و صمیمیت ما نسبت به بیماران، کادر درمانی-خدماتی 

و پزشکی موجب تقویت روحیه همکاری جمعی خواهد شد.
و  پزشکی  کادر  حفاظت  برای  ضروری  تجهیزات  و  تدارکات  همچنین 
درمانی از الزامات اولیه است. تلفات زیاد انسانی پزشکان و کادر درمانی و 
بیمارستانی فاجعه ای ملی و انسانی است. با حمایت از مراکز درمانی، اعم از 
دولتی یا خصوصی و کادرهای پزشکی و پزشکان از بروز این واقعه بکاهیم. 
سال های  در  کشور  درمانی  بخش های  و  بیمارستان ها  در  اقتصادی  وضع 
گذشته دچار بحرانی جدی بوده است. این امر بعد از پاندمی کرونا به اوج 
خود رسیده و به ویژه بیمارستان های خصوصی را در موقعیت ورشکستگی 

قرار داده است.
این شرایط جامعه پزشکی را در وضع بحرانی جدی قرار داده که تجدید 
و  همدلی  مرتبط،  نهادهای  سایر  و  دولت  توسط  سیاست ها  این  در  نظر 
بر  عالوه  مسئولیت  این  می طلبد.  را  مردمی  و  برون بخشی  همکاری های 
دولتی،  سازمان های  و  مردم،  خیرین  حمایت  کشوری،  مسئول  نهادهای 
و در  ما جامعه پزشکی همواره  را می طلبد.  اجتماعی و کشوری   نهادهای 
همه بحران ها در کنار مردم خود بوده و هستیم ولی »این جامعه خسته و 

درمانده نیازمند یاری است."

درتاریخ  بوتیا  طبیعت  نوید  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
١3٩٩/٠٥/٢٧ به شماره ثبت ١٦٩٦٦ به شناسه ملی ١4٠٠٩3٧٠١١٥ 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
فعالیتهای  :کلیه  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر 
کشاورزی،خدمات مدیریت،مشاوره باغات،مطالعات آب و خاک ،طراحی و اجرای 
سیستم های نوین آبیاری،مشاوره و اجرای طرحهای هیدروپونیک ،طراحی و 
اجرا و نگهداری فضای سبز، اجرای پروژه های آبخیزداری و بیابان زدایی،صادرات 
و واردات نهاده های کشاورزی و محصوالت کشاورزی،خرید و فروش نهادهای 
کشاورزی و ماشین آالت کشاورزی،بسته بندی محصوالت کشاورزی. درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی 
، شهر کرمان، محله بلوار کشاورز ، کوچه کشاورز ١٢ ، کوچه آیت اهلل صدوقی 
3٢ ، پالک ٠ ، طبقه اول کدپستی ٧٦١٨٨34٧44 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ریال نقدی منقسم به ١٠٠ سهم ١٠٠٠٠ ریالی 
تعداد ١٠٠ سهم آن با نام عادی مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره ٩3/٢٠٨٧/١١ مورخ ١3٩٩/٠٥/١١ نزد بانک بانک کشاورزی 
شعبه آزادی کرمان با کد ٢٠٨٧ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم 
زهرا صادقی راد به شماره ملی 3٠٥١١٠١٦٨٠ و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت ٢ سال آقای وحید عرب پور داهوئی به شماره ملی 3٠٨٠١٥١3٠٥ و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ٢ سال آقای حمید عرب پور داهوئی 
به شماره ملی 3٠٩١٢4٠٨٠٠ و به سمت مدیرعامل به مدت ٢ سال و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت ٢ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی 
با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم اسماء امیری به شماره 
ملی 3٠٨٠٢4٧٥٩٠ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم 
مهدیه احمدی رق آبادی به شماره ملی 3٠٩١4٩٠٠٥١ به سمت بازرس اصلی به 
مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )٩٥٨4٩4(

آگهی تغییرات شرکت شهر گستران امین دژ شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت ٢٨4٦ و شناسه ملی ١4٠٠٥٩4٥٠٥3 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ٢٢/١3٩٨/٠4 
: - تعداد اعضاء هیأت مدیره از 3نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه 
اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت )٩٥٧٩٥٧(

کرمان  صنعت  تارا  شیمیایی  صنایع  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   ٥٠٥٠ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
١٠٦3٠١٢٢٧٦٨ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العاده مورخ ١3٩٩/٠4/١٨ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف- اعضاء هیئت 
اتحادیه شرکتهای  انتخاب گردیدند:  دو سال  برای مدت  ذیل  قرار  به  مدیره 
تعاونی تولید روستایی استان کرمان با شناسه ملی ١٠٦3٠١١٩٢١٠ و شماره 
ثبت 44٩٩ اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی شهرستان انار با شناسه 
روستایی  تولید  تعاونی  اتحادیه   ١3٩ ثبت  شماره  و   ١٠٩٨٠١٥٩٦3٦ ملی 
اتحادیه   3٩٢ ثبت  شماره  و   ١٠٦3٠٠3٧٧٥٦ ملی  شناسه  با  زرند  شهرستان 
تعاونیهای تولید روستایی شهرستان کرمان با شناسه ملی ١٠٦3٠١٢٦٠٢٢ و 
شماره ثبت ٦١3١ اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی شهرستان سیرجان 
با شناسه ملی ١٠٨٦٠٥3٥٩٧3 و شماره ثبت ١٢٧٨ ب-آقای محسن اسماعیلی 
با کدملی 3٠٥١٢٠٢٧٧٠ بنمایندگی از اتحادیه تعاونیهای کشاورزی شهرستان 
رفسنجان با شناسه ملی ١٠٦3٠٠٨٥٨٩٢ بسمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی 
غفاریان رباطی با کدملی3١4٩٦٩٨٦١٨ بنمایندگی از اتحادیه شرکتهای تعاونی 
تولید روستایی شهربابک با شناسه ملی ١4٠٠4٩4٩٥٧٧ بسمت بازرس علی 
البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ج- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز 
جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )٩٥٧٩43(

کرمان  صنعت  تارا  شیمیایی  صنایع  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   ٥٠٥٠ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ١٠٦3٠١٢٢٧٦٨
آقای   : مدیران  سمت  الف-تعیین   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ١3٩٩/٠4/١٨
اتحادیه  از  بنمایندگی   3٠٩٠٦٠٥١٥٥ ملی  کد  با  محمدآبادی  کارگر  محمد 
شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان کرمان با شناسه ملی ١٠٦3٠١١٩٢١٠ 
ملی  کد  با  حیدرآبادی  رضائی  وحید  آقای  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به 
روستایی  تولید  تعاونی  شرکتهای  اتحادیه  از  بنمایندگی   3٠٥١٢١٥44٩
هیئت  رئیس  نائب  به سمت  ملی ١٠٩٨٠١٥٩٦3٦  شناسه  با  انار  شهرستان 
مدیره آقای احسان حسین زاده با کد ملی 3٠٩١٥٠٩٢٧3 بنمایندگی اتحادیه 
به   ١٠٦3٠٠3٧٧٥٦ ملی  شناسه  با  زرند  شهرستان  روستایی  تولید  تعاونی 
ملی ٢٩١4٨٠٨٨٢  کد  با  شعاعی  رضا شیخ  آقای  مدیره  هیئت  عضو  سمت 
بنمایندگی از اتحادیه تعاونیهای تولید روستایی شهرستان کرمان با شناسه 
ملی ١٠٦3٠١٢٦٠٢٢ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا اسالملو با 
کد ملی 3١٧٩٠33٨٧٨ بنمایندگی از اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی 
شهرستان سیرجان با شناسه ملی ١٠٨٦٠٥3٥٩٧3 به سمت عضو هیئت مدیره 
آقای مرتضی ترک زاده با کد ملی ٢٩٨٠١٥33٦٢ به سمت مدیر عامل ب-کلیه 
اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس هیات 
مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره، نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت 
معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر 
می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )٩٥٧٩4١(

سهامی  شرکت  سدید  معدن  کیمیا  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت ١٦٧44 و شناسه ملی ١4٠٠٩١٦٨٧٧٦ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ١3٩٩/٠٥/١٩ 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف-سرمایه شرکت از ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال به مبلغ 
٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال منقسم به ٢٥٠.٠٠٠ سهم ٢٠,٠٠٠ ریالی که ١٦٢.٥٠٠ سهم 
نقدی  پرداخت  محل  از  باشد  می  ممتاز  بانام  سهم  و ٨٧.٥٠٠  عادی  نام  با 
طبق گواهی شماره 4٥3٠3/١٠٠١ مورخ ٩٩/٥/٢٠ بانک ملت شعبه آزادی کرمان 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
کرمان  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و 

)٩٥٧٩3٨(

آگهی تغییرات شرکت شهر گستران امین دژ شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت ٢٨4٦ و شناسه ملی ١4٠٠٥٩4٥٠٥3 به 
آقای   -  :١3٩٨/٠4/٢٢ مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد 
عضو  و  عامل  مدیر  ملی٥٨3٩٩334١4به سمت  به شماره  رهنما  رضا  احمد 
هیئت مدیره - آقای حسام افشارپور به شماره ملی 3٠٢٠١١٠3٧٨ به سمت 
رئیس هیئت مدیره - آقای حجت افشاری پور به شماره ملی 3٠3١٧٧٠٦٧٦ 
شماره  به  پیراسته  شیما  خانم   - مدیره  هیئت  رئیس  نائب  سمت  به 
ملی٢٩٩3٨3٧٢٥٧ به سمت عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء 
آقای حسام افشارپور رئیس هیئت مدیره نامه های اداری و سایر مکاتبات اداری 
با امضاء آقای حجت افشاری پور نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری جیرفت )٩٥٧٩3١(

سهامی  شرکت  جنوب  سفید  کلبه  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت ١٦4١١ و شناسه ملی ١٠٨٦٠٩43٠٠4 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
١3٩٩/٠4/٠٢ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف - تعیین اعضاء هیئت مدیره : 
باکدملی  شاهینی  فرزاد  آقای   - باکدملی 4٨١٩٦٢٧4٠٦  مسیحی  تارا  خانم 
١٩١٠٨٦4١٢٩ - آقای میالد مسیحی باکدملی 4٨١٠١١٧٨٠4 برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند . ب -آقای فرشاد شاهینی باکدملی ١٩١١٦٨3٥43 بسمت 
بازرس اصلی و آقای علیرضا داودی باکدملی 4٨١٠١٧٧٠4١ بسمت بازرس علی 
البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ج - روزنامه کثیراالنتشار کرمان 
امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )٩٥٧٩٢٧(

آگهی تغییرات شرکت شهر گستران امین دژ شرکت سهامی 
 ١4٠٠٥٩4٥٠٥3 ملی  شناسه  و   ٢٨4٦ ثبت  شماره  به  خاص 
مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
١3٩٨/٠4/٢٢ : - اعضای هیات مدیره عبارتند از: - آقای حسام افشارپور به شماره 
ملی 3٠٢٠١١٠3٧٨ - آقای حجت افشاری پور به شماره ملی 3٠3١٧٧٠٦٧٦ - 
خانم شیما پیراسته به شماره ملی٢٩٩3٨3٧٢٥٧ - آقای احمد رضا رهنما به 
شماره ملی ٥٨3٩٩334١4 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای رسول 
ایرانمنش به شماره ملی 3٠3١٧٥3٦٢3 به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا 

خلیفه به شماره ملی3٠٢٠١٥٢٦3١ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 
سال ١3٩٧/١٢/٢٩مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت )٩٥٧٩٢٠(

سهامی  شرکت  جنوب  سفید  کلبه  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت ١٦4١١ و شناسه ملی ١٠٨٦٠٩43٠٠4 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ١3٩٩/٠4/٠٢ تصمیمات 
باکدملی  تارا مسیحی  : خانم  الف -تعیین سمت مدیران   : اتخاذ شد  ذیل 
باکدملی  شاهینی  فرزاد  آقای   - مدیره  هیئت  رئیس  بسمت   4٨١٩٦٢٧4٠٦
میالد  آقای   - مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  بسمت   ١٩١٠٨٦4١٢٩
مسیحی باکدملی 4٨١٠١١٧٨٠4 بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . 
ب - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و سایر مکاتبات و اوراق عادی 
و اداری با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد . اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )٩٥٧٩١٦(

شرق  جنوب  تاسیسات  گیتی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   ٨٨3٥ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ١4٠٠4٩4٦٥١٧
راه  امور  کلیه  انجام   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ١3٩٩/٠3/٠١ مورخ  العاده 
سازی،ساختمان سازی،پل سازی،جدول گذاری،رنگ آمیزی جداول،خط کشی 
خیابانها،طراحی واجرای کلیه طرحهای ترافیکی،مطالعات و اجرای پروژه های 
شهرسازی و معماری،انجام کلیه امور خدماتی در زمینه نظافت اماکن عمومی 
منازل،طراحی  و  ها  سازمان  و  ادارات  جهت  غذا  خصوصی،آبدارخانه،طبخ  و 
و  اجرا  و  ایجاد  منازل،طراحی  و  ها،ادارات،شرکتها  دکوراسیون داخلی سازمان 
نگهداری فضای سبز،خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و 
اعتبار و تسهیالت بانکی به صورت ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور، تهیه و توزیع مصالح ساختمانی،شرکت 
در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور ،انعقاد 
،سیستمهای  خارجی  و  داخلی  و حقوقی  اشخاص حقیقی  کلیه  با  قرارداد 
تاسیساتی  سیستمهای  محاسبه  و  آب  آبخیزداری،انتقال  و  آبیاری،زهکشی 
 ، انتقال گاز  برودتی ،سیستم های گاز رسانی شهری ، خطوط  ، حرارتی و 
گازکشی منازل و مراکز اداری و صنعتی و اجرای کلیه امور در زمینه آی تی 
IT و ساخت سایت وانجام کلیه امور بازرگانی واردات و صادرات کاالهای مجاز 
و انجام امور تولیدی در پروژه های تولیدی ، ساخت دستگاه و تجهیزات و 
مهندسی معکوس و احداث انواع کارخانجات و دستگاه های معادن و سرمایه 
 ، تریلر های ) کمپرسی  اطاقهای کمپرسی و  انواع  تولید و ساخت  گذاری و 
کفی ، تیغه ، یخچالی ، چادری ، بونکر ، تانکر ، کمرشکن( ، سنگ کش ، 
محصوالت خاص، انواع کانکس و دستگاه های باال برکامیون ، تریلی کش و 
جکهای هیدرولیکی ، کانتینرهای دو محور و سه محور و تانکرهای دو منظوره 
، همچنین ساخت انواع سازه های فلزی ثابت و متحرک و سوله و تولید انواع 
خودرو بر ، به صورت کلی و خدمات هرگونه عملیات پیمانکاری و مدیریت 

پیمان و اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های داخل و خارج از کشور ، امکان 
ایجاد دفاتر و شعبات در داخل و خارج از کشور و نهایتا هر گونه فعالیت های 
کارخانجات  انواع  احداث  و  گذاری  سرمایه   – و صنعتی  تولیدی   – بازرگانی 
مربوطه  ماده  و  اضافه  فعالیت شرکت  به موضوع  مفاد موضوع شرکت  انجام 
در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید . در صورت ضرورت قانونی انجام 
موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد(. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )٩٥٧٩١3(

آگهی تغییرات شرکت ویرا خدمت کارا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ١٦٠١٠ و شناسه ملی ١4٠٠٨٢٦٧٢٨4 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ١3٩٨/٠٥/١4 : - آقای محمدامین 
پورشیخعلی اندوهجردی به شماره ملی ٢٩٨٠4٠٨٦3٨ به سمت مدیر عامل و 
عضو هیئت مدیره - خانم سمیه مرادی شهربابک به شماره ملی 3١4٩٧٠٦٢٦٢ 
به سمت رئیس هیئت مدیره - خانم زهرا حسنی کبوترخانی به شماره ملی 
3٠4٠4٢٢١3٨ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. - کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. و نامه های اداری با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )٩٥٧٨٩٨(

خاص  سهامی  شرکت  کارا  خدمت  ویرا  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد  به  ملی ١4٠٠٨٢٦٧٢٨4  شناسه  و  ثبت ١٦٠١٠  شماره  به 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ١3٩٨/٠٥/١4 : - محل 
شرکت به استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله 
بلوار جمهوری اسالمی ، خیابان شهید نامدار محمدی ، کوچه آبنوس ٨ ، ، پالک 
٠،برج آبنوس ،بلوک B ،طبقه پنجم، واحد٥4 کدپستی ٧٦١٩٦٥١٧٧٥ تغییر یافت 
و ماده 3 اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )٩٥٧٨٩٧(

سهامی  شرکت  کارا  خدمت  ویرا  شرکت  تغییرات  آگهی 
 ١4٠٠٨٢٦٧٢٨4 ملی  شناسه  و   ١٦٠١٠ ثبت  شماره  به  خاص 
العاده  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق  به 
آقای محمدامین   - : از  اعضای هیات مدیره عبارتند   - : مورخ ١3٩٨/٠٥/١4 
پورشیخعلی اندوهجردی به شماره ملی ٢٩٨٠4٠٨٦3٨ - خانم سمیه مرادی 
کبوترخانی  حسنی  زهرا  خانم   -  3١4٩٧٠٦٢٦٢ ملی  شماره  به  شهربابک 
خانم   - گردیدند.  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  ملی 3٠4٠4٢٢١3٨  شماره  به 
ریحانه زرآستانی به شماره ملی ٢٩٨٠٩٢١3٩4 به سمت بازرس اصلی و آقای 
محمدمعین پورشیخعلی اندوهجردی به شماره ملی ٢٩٨٠٨٨٨٩١٥ به سمت 
اداره کل ثبت  انتخاب شدند.  البدل برای مدت یک سال مالی  بازرس علی 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)٩٥٧٨٩٦(
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خبر

قطعیت بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریور

یک دانشمند »سیج« هشدار داد:
کروناویروس برای همیشه با ما خواهد بود

وزیر آموزش و پرورش از آمادگی و قطعیت بازگشایی 
مدارس از ۱۵ شهریور خبر داد.

در  پرورش  و  آموزش  وزیر  میرزایی  حاجی  محسن 
توییتی نوشت:  به منظور ارزیابی میزان آمادگی مدارس 
مأمور  را  معاونان  جدید،  تحصیلی  سال  شروع  برای 
حضور در تمامی استان ها کردم؛ گزارش های دریافتی، 

امیدوار کننده و اطمینان بخش بود.
»مصمم هستیم  سال تحصیلی جدید را با مراقبت  از 
سالمت  وآموزش  دانش آموزان  در ۱۵ شهریور آغاز کنیم.«

حاجی میرزایی پیش تر با اشاره به آغاز سال تحصیلی 
از ۱۵ شهریور در سراسر کشور، اظهار کرده بود: اصل بر 

این است که هر جا امکان دارد، کالس ها حضوری برگزار 
مدارس  ۳۵درصد  در  درس  کالس های  رو  این  از  شود؛ 
کشور که زیر۵۰ نفر دانش آموز دارند، با رعایت پروتکل ها 
حضوری برگزار می شوند؛ کالس های با جمعیت بیشتر 
دانش آموزان را هم زوج و فرد می کنیم اما برای مواردی 
برنامه های  نباشد،  حضوری  کالس  برگزاری  امکان  که 

درسی را از تلویزیون ارائه خواهیم کرد.
ما  مدارس  تمام  اینکه  اعالم  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
وصل  اطالعات  ملی  شبکه  به  شهریورماه  ابتدای  در 
می شوند، گفت: برای پهنای باند نیز اعالم نیاز کردیم و 

قول دادند که تأمین شود.

شرایط  برای  علمی  مشاوران  گروه  عضو  یک 
گوید:  می  »سیج«  به  موسوم  انگلیس  اضطراری 
کرونا ویروس برای همیشه به این فرم یا فرم های 
دیگر حضور خواهد داشت.سر "مارک والپورت" عضو 
گروه مشاوران علمی برای شرایط اضطراری انگلیس 
یک  در  باید  مردم  گوید:  می  »سیج«  به  موسوم 
فواصل منظم واکسینه شوند.اظهارات والپورت پس 
از آن صورت می گیرد که رییس سازمان بهداشت 
جهانی گفته بود امیدوار است که پاندمیک کرونا 
در مدت ۲ سال به پایان برسد همانطور که غلبه  
بود. کشیده  طول  سال   ۲ اسپانیا  آنفلوآنزای  بر 

آقای والپورت می گوید: "جمعیت های متراکم تر 
راحتی  به  ویروس  که  معناست  این  به  سفرها  و 
می تواند انتشار پیدا کند" ضمن آنکه وی اضافه 
نسبت  جهان  کنونی  جمعیت  "که  است  کرده 

بیشتر  خیلی   ۱۹۱۸ سال  در  دنیا  جمعیت  به 
است."این عضو گروه مشاوران علمی برای شرایط 
رادیو  با  که  »سیج«  به  موسوم  انگلیس  اضطراری 
بی بی سی ۴ صحبت کرده است می گوید: برای 
کنترل این پاندمیک به یک واکسیناسیون جهانی 
هایی  بیماری  مانند  کروناویروس  اما  است  نیاز 
واکسیناسیون  بوسیله  که  نیست  آبله  همچون 
ویروسی  این  گوید:  می  شود.والپورت  کن  ریشه 
با  تواند به هر شکلی برای همیشه  است که می 
های  واکسیناسیون  به  مطئمنا  تقریبا  و  باشد  ما 
این  حدودی  تا  بنابراین  دارد.  نیاز  آینده  در  مکرر 
فواصل  به  و  بود  خواهد  آنفلوآنزا  مانند  پاندمیک 
منظم واکسینه نیاز دارد."تدروس آدهانوم" رییس 
آنفلوآنزای  بود  گفته  جهانی  بهداشت  سازمان 
بود،  پاندمیک شده  در سال ۱۹۱۸  که  اسپانیایی 

کنند  غلبه  آن  بر  بودند  توانسته  سال   ۲ از  بعد 
در  توان  می  تکنولوژی  پیشرفت  به  توجه  با  و 
متوقف  را  کرونا  پاندمیک  کوتاهتری  زمان  مدت 
از  نفر  میلیون   ۵۰ به  نزدیک   ۱۹۱۸ سال  کرد.در 
مردم جهان به دلیل ابتال به آنفلوآنزا جان خود را 
تاکنون جان ۸۰۰ هزار  از دست دادند.کروناویروس 
نفر در دنیا را گرفته و نزدیک به ۲۳ میلیون نفر 
نیز به این ویروس مبتال شده اند اما شمار کسانی 
که به این ویروس مبتال شده اند به دلیل آزمایش 
از  بیشتر  ناکافی و موارد بدون عالمت قطعا  های 
این اعداد خواهد بود.این عضو گروه مشاوران علمی 
برای شرایط اضطراری انگلیس موسوم به »سیج« 
هشدار داده که ممکن است کرونا ویروس دوباره از 
کنترل خارج شود اما او تاکید کرده است که بیشتر 
هدفمند  اقدامات  روی  بر  اکنون  هم  باید  اهداف 

پیشگیرانه باشد تا تعطیلی ها و قرنطینه های 
عمومی.موارد ابتال به کرونا ویروس در هفته های 
اخیر در کشورهای اروپایی دوباره روند افزایشی پیدا 
کرده است و در برخی از کشورها که در سرکوب 
شیوع اولیه ویروس موفق ظاهر شده بودند، اکنون 
هستند. عفونت  این  بیماری  مجدد  ظهور  شاهد 

مارک والپورت می گوید: ما می دانیم که در کشور 
ویروس  این  به  نفر  یک  نفر،   ۵ هر  از  )انگلیس( 
در  جمعیت  درصد   ۸۰ بنابراین  است  شده  آلوده 
ویروس هستند. این  به  ابتال  حال حاضر مستعد 

بین  وحشتناکی  تعادل  یک  این  گوید:  می  وی 
از  مردم  به  آسیب  رساندن  به حداقل  برای  تالش 
این عفونت و محافظت از مردم است و به همین 
جهت نگران افزایش شمار مبتالیان به کروناویروس 

در اروپا و سایر مناطق دنیا هستیم.

گنج میلیاردی

 در باغچه خانه مال باخته

مسکونی  منزل  یک  سرایدار  دست  نوشت:  شرق  روزنامه 
طالجات  ریال  میلیارد   ۱۰ دیگر  فردی  همدستی  با  که 
بود،  باغچه خانه دفن کرده  را سرقت و در  صاحب کارش 
رو شد.در پی طرح شکایت یکی از اهالی منطقه لواسانات 
درباره سرقت بیش از ۱۰ میلیارد ریال طال و جواهرات از 
محل سکونتش، پرونده ای با موضوع سرقت منزل تشکیل 
یا  سارق  دستگیری  و  شناسایی  برای  تحقیقات  و  شد 
سارقان در دستور کار مأموران کالنتری ۱۶۶ لواسانات قرار 
پیدا  اطمینان  سرقت،  محل  بررسی  در  مأموران  گرفت. 
کردند سارق یا سارقان اطالعات دقیقی از میزان و محل 
دقیق طالجات در اختیار داشتند.با توجه به شواهد و قرائن 
در  مال باخته  با  مرتبط  افراد  از  تحقیقات  به دست آمده، 
دستور کار مأموران قرار گرفت. مأموران در ادامه رسیدگی 
به پرونده، اطالع پیدا کردند جوانی حدودا ۳۰ ساله حدود 
۱۰ روز پیش به عنوان سرایدار ازسوی مال باخته استخدام 
به منزل مال باخته تردد  به راحتی  این واسطه،  به  و  شده 
داشته است.به این ترتیب مراقبت نامحسوس از این شخص 
از  یکی  شناسایی  با  شد.  آغاز  کالنتری  مأموران  سوی  از 
تحت  شخص  این  تردد های  سرایدار،  نزدیک  دوستان 
مأموران  درنهایت  اینکه  تا  گرفت  قرار  مراقبت  و  کنترل 
اطالع پیدا کردند این شخص برای فروش یک قطعه طال 
به یک طالفروشی در منطقه لواسانات مراجعه کرده است. 
مأموران کالنتری بالفاصله در محل حاضر شدند و متهم 
توقیف شده  طالی  قطعه  شناسایی  کردند.با  دستگیر  را 
اینکه  مبنی بر  متهم  صریح  اعتراف  و  مال باخته  از سوی 
قرار  او  اختیار  در  مال باخته  سرایدار  طرف  از  طال  قطعه 
این  بفروشد، جوان سرایدار دستگیر شد.  را  تا آن  گرفته 
از اعتراف همدستش به ناچار لب به اعتراف  با اطالع  فرد 
کرد. اقرار  مال باخته  طالجات  جعبه  سرقت  به  و  گشود 

متهم در اعترافات خود به مأموران گفت: از روزی که در 
متوجه  شدم،  استخدام  سرایدار  به عنوان  مال باخته  منزل 
شدم او طالجات خود را که مقدار آن زیاد است، در یک 
نگهداری  مراقبت خاصی  بدون هیچ گونه  و  جعبه چوبی 
نقشه  و  شوم  وسوسه  شد  باعث  موضوع  همین  می کند. 
سرقت طالجات را بکشم و سرقت را به راحتی و در زمان 
غفلت صاحبخانه انجام دهم.متهم اصلی پرونده در ادامه 
را  داشتم طالجات  قصد  گفت:  مأموران  به  اعترافات خود 
به مرور و از طریق دوستان خود بفروشم تا نشانی از خود به 
جای نگذارم. از سوی دیگر مکان مطمئنی برای نگهداری 
طالجات نداشتم تا اینکه تصمیم گرفتم جعبه طالجات را 
داخل باغچه خانه خود مال باخته مخفی کنم تا به مرور و 
بدون جلب توجه این قطعه ها را از منزل خارج کنم. برای 
اینکه در نقشه ام موفق شوم، از دوستم کمک خواستم؛ اما 
رئیس  موسوی،  سیدامین  سرگرد  شد.  رو  دستم  عاقبت 
کالنتری ۱۶۶ لواسانات، با اعالم خبر کشف همه طالجات 
مسروقه افزود: طالجات مکشوفه طی هماهنگی با مرجع 
قضائی به مال باخته بازپس داده شد و متهمان پرونده نیز 

با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

مدیر کل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت 
با  شاد  از  استفاده  هزینه  گفت:  پرورش  و  آموزش 
استفاده از اینترنت همراه یک سوم محاسبه خواهد 

شد.
اطالعات  فناوری  دفتر  مدیرکل  حبیبی  محمود   
نتایج  درباره  پرورش  و  آموزش  وزارت  ارتباطات  و 
شاد  اینترنت  در  هزینه ها  کاهش  برای  مذاکرات 
آنچه  و  نیست  رایگان  شاد  اینترنت  کرد:   اظهار 
اینترنت  از  این است که برای استفاده  مصوب شد 
ثابت، آبنومان ماهانه تعیین شود که هنوز هزینه آن 
مشخص نیست اما رقم آن بسیار اندک خواهد بود.

اینترنت  طریق  از  شاد  از  استفاده  برای  افزود:  وی 

و  نیست  کننده  تعیین  مصرف  میزان  دیگر  ثابت 
استفاده  شاد  از  چقدر  هر  معلمان  و  دانش آموزان 

کنند، آبنومان ماهانه را پرداخت می کنند.
حبیبی بیان کرد: هزینه استفاده از اینترنت همراه 
برای سایت های داخلی یک سوم است و هزینه شاد 
هم برای معلمان و دانش آموزان یک سوم خواهد بود 
این اینترنت فقط برای استفاده از بستر شاد است و 
در صورت استفاده از نرم افزارهای دیگر نرخ اینترنت 

به شیوه معمول برای آنها محاسبه خواهد شد.
حبیبی  محمود  این  از  پیش  تسنیم،  گزارش  به 
سال  در  شاد  شبکه  مشکالت  درباره   ۲۱ خبر  در 
اینترنت گفته  از جمله وضعیت  تحصیلی گذشته 

بود: آموزش و پرورش مانند سایر بخش های دیگر 
زمانی  مدت  در  اما  شد  غافلگیر  کرونا  در  کشور 
کوتاه بستر شاد را ارائه کرد و هر بستر جدیدی با 
مشکالتی همراه است اما در طول چند ماه گذشته 
و  شاد  زیرساخت  و  شد  انجام  کافی  برنامه ریزی 
سرورها ارتقا پیدا کرد و برای ارائه کالس های آنالین 
برای کل دانش آموزان کشور آماده است از طرفی 
ارتباطات و مرکز ملی  با وزارت  جلسات متناوب را 
فضای مجازی داشتیم تا زیرساخت اینترنت در کل 
کشور ایجاد و پوشش دهی شبکه ملی اطالعات را 

داشته باشند.
وزارت  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  دفتر  مدیرکل 

با  اخیر  جلسه  در  کرد:  عنوان  پرورش  و  آموزش 
مرکز ملی فضای مجازی، قول دادند تمام ظرفیت 
کشور به کار گرفته شود تا با مشکالت پهنای باند 
و ترافیک برای شاد مواجه نباشیم، ما پیش بینی 
کردیم که تقریباً ۱۰ درصد از ظرفیت کشور را برای 

شاد نیاز داریم که قول همکاری دادند.
وی درباره تامین اینترنت ارزان در شبکه شاد گفت: 
امروز  و طبق مصوبه  برگزار شد  متعددی  جلسات 
شورای عالی فضای مجازی ظرف یک هفته آینده 
الگوی مصرف برای دانش آموزان و معلمان طراحی 
و هزینه و مبالغی که برای استفاده از شبکه شاد 

صرف می شود، مشخص خواهد.

از همشهری شان زنی را  برادر که برای اخاذی  روزنامه شرق نوشت: دو 
اجیر و او را وارد زندگی مرد جوان کرده بودند، در دادگاه کیفری استان 
تهران محاکمه شدند.یک سال قبل مردی به پلیس مراجعه کرد و مدعی 
شد از سوی دو برادر و یک زن از او اخاذی شده است. این مرد گفت: مدتی 
قبل زنی جوان به مغازه ام آمد و بعد از کمی صحبت، به من ابراز عالقه 
را  من  تماس  او شماره  است.  آمده  من خوشش  از  و گفت خیلی  کرد 
خواست و بعد که کمی با هم صحبت کردیم، من را به خانه اش دعوت 
کرد تا از نزدیک همدیگر را ببینیم.من با اینکه همسر و فرزند داشتم، 
فریب آن زن را خوردم و دعوتش را قبول کردم. روز حادثه همسر و فرزندم 
را به میهمانی بردم و خودم به خانه آن زن رفتم. وقتی وارد خانه شدم، او 
برایم چای آورد. هنوز دقایقی از حضورم در آن خانه نگذشته بود که مردی 
قوی هیکل وارد شد و خودش را شوهر آن زن معرفی کرد.او به سمت من 
او چه می کنم، من خیلی  از من پرسید در کنار همسر  و  آورد  یورش 

مرد  آن  با  افتاده ام.  دام  در  فهمیدم  که  بود  موقع  همان  بودم.  ترسیده 
درگیر شدم و گفتم من با همسر او کاری نداشتم و این زن که خودش را 
لیدا معرفی می کند، من را به خانه اش دعوت کرده است.وقتی درگیری 
ما باال گرفت، دو مرد از اتاق خارج شدند و آنجا بود که فهمیدم این یک 
نقشه قبلی بوده است؛ چون آن دو مرد دو برادر بودند که من آن ها را 
می شناختم. دو برادر همشهری من بودند و به تازگی به تهران آمده بودند. 
آن ها در تره بار مشغول بودند و من چندین بار آن ها را دیده بودم.شاکی 
ادامه داد: تازه آن موقع بود که فهمیدم، چون این دو برادر از وضعیت 
مالی من باخبر هستند، چنین نقشه ای را طراحی کرده اند. آن ها گفتند 
یا با پلیس تماس می گیرند و موضوع را به همسرم هم می گویند یا باید 
نکردم که پول بدهم. وقتی دیدم  تومان بدهم. من قبول  ۵۰۰ میلیون 
آن ها در تماس با همسرم جدی هستند، تسلیم شدم. ابتدا ۲۰ میلیون 
تومان از کارتم به آن ها دادم و بعد چک ۸۰ میلیون تومانی دادم؛ ولی 

راضی نشدند و گفتند باید باز هم پول بدهم و از من یک قطعه چک ۲۵۰ 
میلیون تومانی هم گرفتند.با شکایت این مرد و از طریق خطوط ارتباطی 
مأموران خیلی  انجام گرفته،  ردیابی های  و  داشت  مرد شاکی  با  لیدا  که 
اعترافاتش  در  لیدا  کنند.  بازداشت  و  را شناسایی  لیدا  موفق شدند  زود 
گفت: من زن فقیری بودم و از راه های خالف زندگی ام را می گذراندم. دو 
برادر هم وقتی به من پیشنهاد پول خوب دادند، قبول کردم که همکاری 
کنم. من اصال شاکی را نمی شناختم. آدرس مغازه مرد ثروتمند را آن ها 
به من دادند و بعد من هم او را سمت خودم کشاندم.با کمک لیدا دو 
برادر بازداشت شدند. آن ها نیز به جرم خود اعتراف کردند و گفتند: ما 
در شهرستان زندگی می کردیم. وقتی به تهران آمدیم، مرد شاکی را که 
ثروتمند شده  او  دیدیم.  تره بار  در  اتفاقی  به طور  بود،  از همشهریان مان 
بود و با ماشین گران قیمت برای خرید آمده بود. با خودمان گفتیم حاال 
تغییر  را  نگیریم و زندگی مان  او پول  از  ما  به پول زیاد رسیده، چرا  که 

ندهیم. می دانستیم او روی آبرویش خیلی حساس است؛ به همین خاطر 
دست روی نقطه ضعفش گذاشتیم. بعد هم زن جوان را جلو فرستادیم 
و او هم در کارش موفق بود.این در حالی بود که متهمان مدعی شدند 
و  نمی شناختند  اصال  بازی کرده،  را  را که نقش شوهر زن جوان  مردی 
فقط به او مبلغی پول دادند تا این نقش را بازی کند و بعد هم دیگر از 
او خبر ندارند. با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست هر سه متهم 
برای محاکمه به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شدند.

متهمان روز گذشته پای میز محاکمه رفتند. زن جوان مدعی شد فریب 
دو برادر را خورده و اصال پولی از آن ها نگرفته و پول ها نزد خودشان است. 
قبل  و  نکرده اند  نقد  را  میلیونی   ۲۵۰ شدند چک  مدعی  نیز  برادر  دو 
را  پول ها  هستند  حاضر  گفتند  آن ها  بازداشت شده اند.  آن  نقد کردن  از 
برگردانند. قضات با پایان جلسه دادگاه برای تصمیم گیری در این زمینه 

وارد شور شدند.

هزینه اینترنت در اپلیکیشن شاد اعالم شد

مرد ثروتمند در داِم زِن اجیرشده گرفتار شد
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ورزش و بهداشت روانی

 در دوران شیوع کرونا

سرویس ورزشی کرمان امروز

خانه  در  است  بهتر  کرونا  ویروس  شیوع  دوران  در  اینکه  به  توجه  با 
بمانیم، می  توان حرکات ورزشی مناسب محیط خانه را به تنهایی یا 
همراه با فرزندان و والدین انجام داد تا شاداب و با نشاط زندگی روزمره 

خود را پیش ببریم.
به گزارش ایسنا، ترس و نگرانی در مورد ویروس کرونا توجه تمام دنیا را 
به خود معطوف کرده است و هرچند این ویروس سرعت انتقال باالیی 
دارد اما باید توجه کنیم افراد زیادی ساالنه در اثر بیماری  هایی که مانند 

آنفلوآنزای فصلی خیلی آشنا هستند از دنیا می  روند.
اضطراب می تواند بر رفتار ما اثر بگذارد و رفتار نیز خود ممکن است 
باعث بیماری یا تشدید وضعیت بیمار شود، بنابراین تغییرات رفتاری 
ناشی از موقعیت  های اضطراب آور، شرایط را برای همه اعضای خانواده 
ناسالم می کند، از جمله اینکه به  صورت ایجاد بی نظمی در وعده  های 

غذا و ساعت خواب شاهد آن خواهیم بود.
در شرایط اضطرابی، فرد به گونه  ای عمل می  کند که احتمال ابتال به 
بیماری یا آسیب  دیدگی در وی افزایش می یابد، بنابراین  اگر نگرانی ما 
درباره چیزی بود که خارج از کنترل ما است یا درباره آینده ای که هنوز 
نیامده خواهد بود و نمی  شود کاری برای آن انجام داد، درگیر اضطراب 
هستیم؛ اضطراب باعث می شود افراد به طور مکرر پیام  های اشتباه و 
نادرست برای هم ارسال کنند، در حالی که دستورالعمل  های درست و 

موثر نادیده گرفته می  شوند.
بر اساس این مطلب که از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی تهیه شده و 
در اختیار ایسنا قرار گرفته است، برای مقابله با اضطراب ناشی از کرونا 
به نکات مختلفی باید توجه داشت. ابتدا اینکه نکات بهداشتی را جدی 
گرفته و رعایت کنیم )شستن مداوم دست  ها با آب و صابون حداقل به 
مدت ۲۰ تا ۳۰ ثانیه،   پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه و سرفه با 
استفاده از دستمال کاغذی و ...( و در عین حال به تغذیه خود و خانواده  
اهمیت دهیم تا بتوانیم جسممان را برای مقابله با ویروس قوی کنیم.

باید تفکر مثبت داشته باشیم تا بتوانیم بهتر با ویروس مقابله کنیم، 
هیجان چه مثبت و چه منفی نقشی حیاتی در تعادل کارکرد سیستم 
ایمنی بازی می کند و بدبینی، افسردگی، اضطراب و نگرانی در مورد 
در  را  بدن  و  بدن شده  دفاعی  کاهش سیستم  باعث  بیماری  به  ابتال 
مقابل ویروس ضعیف و ناتوان خواهد کرد. باید مراقب خطای شناختی 
موارد خوب  کردن  اغراق  به  تمایل  باشیم؛  بزرگنمایی  یا  سازی  فاجعه  
مورد  در  فاجعه  سازی  باعث  که  است  غیرمنطقی  تفکر  نوعی  بد  یا 

موضوعات شده و زمینه اضطراب و افسردگی را به  وجود می آورد.
را  خودمان  می شود  باعث  کرونا  ویروس  به  ابتال  بزرگنمایی  همچنین 
ناامنی،  احساس  شدت  به  و  گرفته  نظر  در  ناتوان  ویروس  مقابل  در 
ابتال  از  ناشی  ترس  برابر  در  کودکان  از  کنیم.  افسردگی  و   درماندگی 
به ویروس کرونا محافظت کنیم، یادمان باشد به عنوان والدین اولین 
اگر فرزندان،   کودکان و نوجوانان  الگوهای رفتاری فرزندمان هستیم و 
خود را دوست داریم با افکار و آموزش های مثبت و نه ترسناک،   آن ها 

را برای مقابله با ویروس آماده کنیم.
وقتی خیلی نگران هستیم و اضطراب داریم، تکنیک  های آرام  سازی را 
انجام دهیم )تنفس باید بسیار آرام باشد و تا جایی که احساس راحتی 
انجام  شکمی  تنفس  دیگر  عبارت  به  دارید؛  نگه  بازدم  از  قبل  دارید 
دهید و این کار را به  صورت نشسته یا ایستاده هم می  توان انجام داد(. 
نگرانی خود در مورد  از  و  بزنید  با کسانی که دوستشان دارید، حرف 
بیماری صحبت کنید، اما تمام صحبت خود را معطوف به کرونا نکنید. 
کارهای کوچک لذت  بخش مانند مطالعه،   نقاشی و رنگ آمیزی کردن 

انجام دهید.
لذت  دارید،    که  چیزهایی  دادن  دست  از  مورد  در  نگرانی  جای  به 
نگرانی  خاطر  به  و  بدانید  را  قدرشان  و  ببرید  را  دارید  که  چیزهایی 
از  اگر  نکنید.  بدرفتاری  او  با  بیماری،    به  وی  ابتالی  و  فرزندتان  برای 
قبل مشکالت اضطرابی داشته اید، ممکن است در روزهای اخیر عالئم 
آرام   از روش  های  یکی  کنید،  پس حتما  تجربه  را  بیشتری  اضطرابی 
سازی را انجام دهید تا بتوانید بر اضطراب خود غلبه کنید. در صورتی 
روزانه  عملکرد  یا  دارید،    قرار  زیادی  روانی  فشار  و  اضطراب  تحت  که 
شما کاهش پیدا کرده است، حتما با روانشناس، روانپزشک  یا پزشک 

مشورت کنید.

تیم فوتبال مس رفسنجان با قهرمانی مقتدرانه 
و  کشور  فوتبال  یک  دسته  لیگ  رقابت های  در 
دیگر شکوه و جالل  برتر یک بار  لیگ  به  صعود 
میادین  در  را  کرمان  استان  نارنجی  الله های 
کشوری به اثبات رساند و در این زمینه ۲ جشن 

قهرمانی برای آنان ترتیب داده  شد.
 تیم فوتبال مس رفسنجان پس از تساوی یک 
امتیاز  با کسب ۶۷  تهران،  بادران  مقابل  بر یک 
کشور  برتر  لیگ  رقابت های  در  حضور  جواز 
نخستین  رقابت  این  از  پس  که  کرد  کسب  را 
به  گل  تقدیم  و  احترام  ادای  با  قهرمانی  جشن 
حاج  شهید  سپهبد  و  سالمت  جبهه  شهدای 
نورافشانی  بازی،  قاسم سلیمانی در فضای آتش 
و کاغذبازی بازیکنان و عوامل تیم به روی استیج 
رفتند و جام قهرمانی آزادگان را مقابل چشمان و 
هیاهوی پرشور هواداران خود به رفسنجان آوردند.
مس  فوتبال  تیم  قهرمانی  نخست  جشن 
رقابت های  هفته  آخرین  از  پس  رفسنجان، 
حیدر  حضور  با  کشور  فوتبال  یک  دسته  لیگ 
ومسووالن  فوتبال  فدراسیون  سرپرست  بهاروند 
ملی، استانی و محلی در ورزشگاه شهدای مس 

رفسنجان برگزار شد.
مس  فوتبال  تیم  قهرمانی  جشن  دومین 
شورای  و  شهرداری  تجلیل  با  همراه  رفسنجان 
شهر از قهرمانان فوتبال مس در رفسنجان برگزار 

شد.
فصل  در  رفسنجان  مس  صنعت   فوتبال  تیم  
لیگ  مسابقات  هفته ای   ۳۴ ماراتن  در   ۹۹_۹۸
دسته یک فوتبال  ایران توانست خوش بدرخشد 
این   قهرمانی  جام   خود  پرگل  پیروزی های  با  و 
مسابقات را به دست آورد و عالوه بر آن لیگ برتر 
اجتماعی  نشاط  و  شادی  و  کند  پیدا  راه  کشور 
مناسبت  همین  به  کند  هدیه  خود  مردم  به  را 
جشن قهرمانی برای این تیم،  در ورزشگاه شهدای 
مس  رفسنجان برگزار و توسط شهرداری و شورای 
اسالمی شهر رفسنجان از این  قهرمانان قدردانی 

به عمل  آمد.
فعالیت های  کنار  در  رفسنجان  فوتبال 

چشمگیر دیگر، بلند آوازه شد
فرماندار رفسنجان در این آیین گفت: جای تقدیر 
و تشکر دارد از الله های نارنجی که در کنار الله  
برای شهرشان  دیگر  بار  اروند  فاتحان   های سرخ 

افتخار آفریدند.

هستند   افرادی   افزود:   فصیحی هرندی  مجید 
که در هر عرصه  ای برای کشور افتخار بیافرینند 
فوتبال   تیم  قالب  در  رفسنجان  جوانان   بار  این  
نام   و  درخشیدند  خوش  چنان  ورزش  عرصه  در 
رفسنجان باز هم در کنار فعالیت  های چشمگیر 

دیگر، بلند آوازه شد.
وی با قدردانی از مدیریت  شرکت ملی صنایع مس 
ایران و مسئوالن حامی این تیم تا پای قهرمانی ، 
خاطرنشان کرد: بیماری کرونا چتر خود را بر عالم  
نتوانستیم  باید  که  آنچنان  ما  و  است  گسترده 
مردم   و  جوانان  دل  در  نهفته  شادی  شاهد 
رفسنجان باشیم امیدواریم با رعایت پروتکل  های 
بهداشتی شاهد موفقیت  های روز افزون بازی های 
در پیش روی تیم  فوتبال مس رفسنجان  باشیم.

مردم   قلب  در  رفسنجان  مس  فوتبال  تیم 
ریشه دارد

سرمربی تیم  فوتبال صنعت مس رفسنجان نیز 
با اشاره به اینکه دغدغه ام از روز نخست این  بود 
از ارکان اصلی خانواده   که این  تیم  بتواند جزئی 
راستا  این  در  گفت:  باشد  شهرستان   این  های 
تیم   امروز  که  برسیم  نتیجه  به  شدیم  موفق  
فوتبال صنعت مس رفسنجان در قلب مردم  این 

شهرستان و استان کرمان قرار دارد.
به  نسبت  مردم  امروزه  داد:  ادامه  ربیعی  محمد 
این   و  دارند  تعصب   رفسنجان  فوتبال مس  تیم 
تیم را با تمامی وجود دوست دارند و حامی آن  

هستند.
وی با تاکید بر اینکه مردم رفسنجان با این تیم  
زندگی می کنند تصریح کرد: صعود به لیگ برتر 
بزرگی  دستاورد  آزادگان  جام  قهرمانی  و  کشور 
فوتبال   و  می شود  این شهرستان محسوب  برای 
به عنوان بزرگترین پدیده اجتماعی می تواند یک 

شهر را به پایکوبی بیاورد .
سرمربی تیم  فوتبال صنعت مس رفسنجان ادامه 
برتر هم خوش  لیگ  تیم در  این  امیدواریم   داد: 
بر  توانستیم   که  هستیم  خوشحال  و  بدرخشد 
قله فوتبال بایستیم و رکوردهایی را برای استان 

کرمان و رفسنجان بزنیم.
فوتبال  عرصه  پیشکسوتان  از  قدردانی  با  ربیعی 
ماه   ۴ طی  آنان  راهنمایی های  افزود:  رفسنجان 
آن ها  راه  کننده  تکمیل  ما  که  شد  باعث  اخیر 
باشیم ، ضمن  اینکه از تیم خود نیز کمال تشکر 
را دارم که با سختی  ها و مشقات  فراوان واژه باور را 
در زمین مسابقه اجرا کردند و با همدلی توانستند 

نقش موثری برای پیروزی تیمشان ایفا کنند.
برتر  عرصه ای  هر  در  رفسنجان  مردم    

شناخته شدند 
بیان  هم  رفسنجان  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
مردم  کنیم  می  نگاه   که  بعدی  هر  در  کرد: 
رفسنجان در کشور در هر عرصه ای برتر شناخته 

شده اند.
گفت:  هاشمیان  علی  شیخ  االسالم  حجت 

زبانزد  رفسنجان  مردم  کاری  پسته  و  کشاورزی 
دنیا است  زیرا آنان توانستند در نقطه جغرافیایی 
ایجاد  را  کاشت  دست  جنگل  بزرگترین  کوچک 
بازارهای  روانه  و  تولید  را  ارزآور  کنند و محصول  
آفرین  نقش  کشور  اقتصاد  در  و  کنند  جهانی 

باشند.
در  مس  صنعت  وجود  همچنین  افزود:  وی 
در  مس  روباز  معدن  بزرگترین  این  سرچشمه، 
بینیم مردم رفسنجان در عرصه  خاورمیانه، می 
صنعت نیز کاالی ارزآور را استخراج و صادر می 
کنند و رفسنجان در بحث امور خیریه نیز رتبه 

نخست در کشور را دارا است .
گفت:  رفسنجان  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
های  رشته  در  هم  ورزش  عرصه  در  رفسنجان 
مختلف مقام  آوران ملی و بین المللی دارد، امروز 
مدیریت  با  رفسنجان  فوتبالیست   جوانان  هم 
همدل و همراه مسئولین شادی را به مردم هدیه 

دادند.
دولتمردان  های  نگاه   که  شد  این  خواستار  وی 
کشوری و استانی با توجه به جایگاه رفسنجان و 
این اتفاقات باید عوض شود عنوان کرد: دولت به 
ظرفیت های رفسنجان توجهی ویژه داشته باشد و 
با این نگاه، در جهت رشد و توسعه این شهرستان 

گام  های موثر بردارد.
توسعه  و  رشد  برای  شد:  یادآور  هاشمیان 
سرمایه  و  همدلی  مدیریت،  نیازمند  رفسنجان 
گذاری هستیم و از مدیران کشوری و استانی می 

خواهیم که این کار را انجام دهند.
تیم فوتبال مس رفسنجان با قهرمانی در لیگ 
یکبار  جاری  سال  طی  کشور  فوتبال  دسته یک 
فوتبال  نهفته  استعدادهای  و  ظرفیت ها  دیگر 
استان کرمان را به منصه ظهور رساند و همچنین 
صعود سال گذشته گل گهر سیرجان نشان داد که 
با توجه به یکدلی و همراهی تمامی بخش های 
جامعه می توان اتفاقات بزرگ را رقم زد و شکوه و 
اقتدار نام کرمان را با رسیدن به قله های موفقیت 

به اثبات رسانید.
موفقیت فوتبال رفسنجان با صعود به لیگ برتر 
و  شور  از  موجی  کنونی  دشوار  شرایط  در  ایران 
پهناور  استان  جای  جای  در  را  اجتماعی  نشاط 
که  انداخته  به راه  رفسنجان  شهرستان  و  کرمان 
این  مردم  امید  و  سالمت  به  می تواند  امر  این 

استان پهناور کمک کند.

هفته  در  کرمانی  داور  مهدوی،  سیدرضا 
بیست و ششم رقابت های لیگ دسته دوم 

فوتبال کشور قضاوت می کند.
رئیس کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی 
و  گفت  در  کرمان  استان  فوتبال  هیات 

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو 
خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: در هفته 
بیست و ششم رقابت های لیگ دسته دوم 
استان  از  مهدوی  سیدرضا  کشور،  فوتبال 
کرمان به عنوان داور دیدار تیم های فوالد 

قضاوت  را  آباد  خرم  خیبر  و  اهواز  نوین 
می کند.

یکشنبه  روز  دیدار  این  اینکه  اعالم  با  او 
دوم شهریور ماه ۹۹ به میزبانی اهواز برگزار 
کهگیلویه  از  راهی  محمد  افزود:  می شود، 

اول،  داور  کمک  عنوان  به  احمد  بویر  و 
حمید نادری از چهار محال و بختیاری به 
عنوان داور دوم و مجتبی افرا از کهگیلویه 
و حسین  است  چهارم  داور  احمد  بویر  و 

خانبان این دیدار را نظارت می کند.

شکوه الله های نارنجی رفسنجان در فتح لیگ ایران

قضاوت داور کرمانی در رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال کشور

خبر

استان  از  عسکری  علیرضا  و  خیام  میثم 
ملی  تیم  سازی  آماده  اردوی  به  کرمان 

فوتسال دعوت شدند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
جدید  مرحله  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
روز   ۱۹ ساعت  از  فوتسال  ملی  تیم  اردوی 

بازیکنان  ورود  با  شهریور(  )پنجم  چهارشنبه 
به مرکز ملی فوتبال آغاز می شود.

ناظم الشریعه  محمد  سید  اساس،  این  بر 
سرمربی تیم ملی، اسامی بازیکنان دعوت شده 
به اردو را اعالم کرد که در این بین نام میثم 
فوتسالیست های  عسکری  علیرضا  و  خیام 

کرمانی نیز به چشم می خورد.
این اردو تا روز شنبه هشتم شهریور ماه ادامه 

خواهد داشت.
اردو های تیم ملی فوتسال پیش از این در سه 
مرحله  چهارمین  و  است  شده  برگزار  مرحله 
آماده سازی  هدف  با  قبلی  مراحل  مانند  نیز 

تورنمنت  در  برای شرکت  بازیکنان،  مناسب 
بزرگساالن  ملی  تیم های  حضور  با  کیش 
کشورمان  سال   ۲۰ زیر  تیم  و  کویت  عراق، 
مسابقات  در  پرقدرت  حضور  نهایت  در  و 
قهرمانی فوتسال آسیا )انتخابی جام جهانی( 

پیگیری می شود.

دعوت دو فوتسالیست کرمانی به اردوی تیم ملی
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روایت »کرمان امروز« از جدیدترین اخبار درباره پروژه هتل بام کرمان: 

منع قانونی نیست، اما  اصالحات الزم است

نیما از زبان نیما 

سرویس خبری کرمان امروز

واسطه  به  کرمان  بام  پروژه  که  است  سال  چهار  حدود 
یابی  سوژه  برای  مناسبی  محل  به  دارد  که  هایی  حاشیه 
ای  پروژه  است.  شده  مبدل  موافق  و  مخالف  های  رسانه 
که شبیه به آن بسیار در کشورهای دیگر انجام شده است، 
با مخالفت فعاالن زیست محیطی  اما متاسفانه در کرمان 
این  با  ابتدا  همان  از  امروز«  »کرمان  روزنامه  شد.  مواجه 
پروژه موافق بود و هنوز هم این پروژه را در زمینه اشتغال 
زایی و ایجاد رونق در زمینه گردشگری مناسب می دانیم که 
البته نیاز به اصالحات دارد. چندی  پیش مدیرکل میراث 
باره  این  در  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
را منتشر  اظهارنظری کرده است که مناسب دانستیم آن 
سازیم تا مخالفان و موافقان این پروژه پُرحاشیه اطالعات 

بیشتری درباره آن کسب کنند.
گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  قبل  روز  چند 
گفته  مذکور  پروژه  درباره  کرمان  استان  دستی  صنایع  و 
با  باید  اما  دارد  مخالفانی  و  موافقان  پروژه ای  است:»هر 
نگاه کارشناسی، بررسی شود. درباره پروژه مذکوردر سطح 
پروژه  به  دسترسی  مسیر  که  است  شده  تاکید  وزارتخانه 

با طبیعت  بازسازی، مرمت و همگن  باید  بام کرمان  هتل 
باهم  همگام  و  هم زمان  برنامه ها  این  داریم  انتظار  و  باشد 
پیش بروند. قلعه تاریخی در جایگاه خود، فعالیت اقتصادی 
متناسب با شرایط و محیط در جایگاه خود و راه دسترسی 
نیز باید در شرایط خود باشد و هیچ کدام از این موارد نمی 

توانند همدیگر را نفی کنند.

قلعه  ملی  ثبت  به  اشاره  با  سخنانش  ادامه  در  وی 
بنا عنوان کرد:  شیوشگان و ساخت هتل در مجاورت این 
برای ثبت ملی قلعه شیوشگان از قبل اقداماتی شده بود و 
پرونده آن آماده و به مرکز فرستاده شده بود که در نهایت 
این بنای تاریخی کرمان ثبت ملی شد ولی در کنار ثبت 
تاریخی، مجوزی صادر شده است که منافاتی با ثبت اثر و 

اجرا  مقررات  و  قانون  چهارچوب  و  راستا  در  که  پروژه ای 
منطقی،  درست،  پاسخ  مطالبه گری ها  به  باید  ندارد.  شود، 
مجموعه  موضوع  بدهیم.  احساسات  و  تنش ها  از  دور  به 
یکبار  است  شده  طراحی  آنجا  در  که  هتلی  و  شیوشگان 
و  بود  شده  رد  و  مطرح  فرهنگی  میراث  عالی  شورای  در 
که  زیادی  ارتفاع  واسطه  به  هتل  پروژه  بود  گردیده  مقرر 

دارد بازنگری شود و پیشنهاد شد پروژه همگن با طبیعت 
باشد که پیشنهاد باید در قالب خاص ارائه شود تا به محیط 
پیرامونی آسیبی نرساند. درباره نامه دادستان پیرامون این 
پروژه نیزباید بگویم که در پاسخ به نامه ایشان به دور از 
احساسات، آنچه  که در واقعیت است را پاسخ خواهیم داد 

و دنبال نتیجه مطلوب هستیم.

سرویس ادبی کرمان امروز
 

به طور  من  خود  چون  می دانم،  دارم،  بسیار  مخالف  من 
این  دریابند.  روزمره  باید  هم  مردم  دریافته ام،  روزمره 

کیفیت تدریجی و نتیجه کار است.
سال  »در  نوشت:  همشهری  روزنامه  ایسنا،  گزارش  به 
مرد  نوری،  ابراهیم  ]۱۲۷۶شمسی[  قمری  هجری   ۱۳۱۵
شجاع و عصبانی از افراد یکی از دودمان های قدیمی شمال 
ایران محسوب می شد. من پسر بزرگ او هستم. پدرم در 
به زندگانی کشاورزی و گله داری خود مشغول  ناحیه  این 
مسقط الراس  در  او  که  زمانی  سال  همین  پاییز  در  بود. 
ییالقی خود یوش منزل داشت من به دنیا آمدم، پیوستگی 
از دیر زمانی در  به گرجی های متواری  از طرف جده  من 
این سرزمین می رسد. زندگی بدوی من در بین شبانان و 
ایلخی بانان گذشت که به هوای چراگاه به نقاط دور ییالق 
قشالق می کنند و شب باالی کوه ها ساعات طوالنی با هم 
به دور آتش جمع می شوند. از تمام دوره  بچگی خود من به  
جز زد و خوردهای وحشیانه و چیزهای مربوط به زندگی 
و  یکنواخت  آرامش  در  آنها  ساده  تفریحات  و  کوچ نشینی 
همان  در  ندارم.  خاطر  به   چیزی  جا  همه  از  بی خبر  کور 
دهکده که من متولد شدم خواندن و نوشتن را نزد آخوند 

ده یاد گرفتم... .
اما یک سال که به شهر آمده بودم اقوام نزدیک من مرا 
به همپای برادر از خود کوچک ترم )الدبن( به یک مدرسه 
به  طهران  در  مدرسه  این  وقت  آن   واداشتند.  کاتولیک 
مدرسه عالی سن لویی شهرت داشت. دوره تحصیل من از 
به   اول زندگی مدرسه من  اینجا شروع می شود. سال های 
من،  سکنات  و  رفتار  وضع  گذشت.  بچه ها  با  خورد  و  زد 

شده  تربیت  بچه های  مخصوص  که  حجبی  و  کناره گیری 
مسخره  مدرسه  در  که  بود  موضوعی  شهرست  بیرون  در 
حسین  رفیقم  با  و  پریدن  خوب  من  هنر  برمی داشت. 
پژمان فرار از محوطه مدرسه بود. من در مدرسه خوب کار 

نمی کردم. فقط نمرات نقاشی به داد من می رسید.
معلم  یک  تشویق  و  مراقبت  مدرسه  در  بعدها  اما 
به خط  مرا  باشد  امروز  بنام  وفا شاعر  نظام   خوش رفتارکه 
شعر گفتن انداخت. این تاریخ مقارن بود با سال هایی که 
اخبار  وقت  آن   در  داشت. من  ادامه  بین المللی  جنگ های 

جنگ را به زبان فرانسه می توانستم بخوانم. شعرهای من 
در آن  وقت به سبک خراسانی بود که همه  چیز در آن یک 
جور و به  طور کلی دور از طبیعت واقع و کمتر مربوط با 
خصایص زندگی شخص گوینده وصف می شود. آشنایی با 
زبان خارجی راه تازه را در پیش چشم من گذاشت. ثمره 
کاوش من در این راه بعد از جدایی از مدرسه و گذرانیدن 
در  است  ممکن  که  می انجامد  بدانجا  دلدادگی،  دوران 
این منظومه  از  منظومه »افسانه« من دیده شود. قسمتی 
در روزنامه دوست شهید من میرزاده  عشقی چاپ شد. ولی 

را  پریده«  رنگ  »قصه  به نام  منظومه  سال۱۳۰۰  در  قبال 
انتشار داده بودم. من پیش از آن شعری در دست ندارم. در 
پاییز سال ۱۳۰۱ نمونه دیگر از شیوه کار خود »ای شب« را 
که پیش از این تاریخ سروده بودم و دست به دست خوانده و 

رانده شده بود در روزنامه هفتگی نوبهار دیدم.
از این قطعات تیر زهرآگینی  شیوه کار من در هر کدام 
قدیم  سبک  طرفداران  طرف  به  زمان  درآن  مخصوصا 
انتشار  و  درج  قابل  را  آنها  قدیم  سبک  طرفداران  بود. 
نمی دانستند. با وجود آن سال۱۳۴۲ هجری بود که اشعار 
پرکرد.  را  معاصر  شعرای  آثار  منتخبات  زیاد  من صفحات 
عجب آ نکه نخستین منظومه من قصه رنگ پریده هم که 
از آثار بچگی من به  شمار می آید، در جزو مندرجات این 
کتاب و در بین نام آن همه ادبای ریش و سبیل دار خوانده 
می شد و به  طوری قرارگرفته بود که شعرا و ادبا را نسبت 
به من و مولف دانشمند کتاب )هشترودی زاده( خشمناک 
می ساخت. مثل این که طبیعت آزاد پرورش یافته من در 
هر دوره از زندگی من باید با زد و خورد رودررو باشد. اما 
انقالبات حوالی سال های ۱۲۹۹ و ۱۳۰۰ در حدود شمال 
ایران مرا از هنر خود پیش از انتشار این کتاب دور کرده 
بود و من دوباره به طرف هنر خود می آمدم. این تاریخ مقارن 
بود با آغاز دوره سختی و فشار برای کشور من. ثمره ای که 
این مدت برای من داشت این بود که من روش کار خود را 
منظم تر پیدا کنم؛ روشی که در ادبیات زبان کشور من نبود 
و من به زحمت عمری زیر بار خودم و کلمات و شیوه کار 
کالسیک راه را صاف کرده و آماده کرده و اکنون در پیش 

نسل تازه نفس می اندازم.
گرفته  دیگر  به حساب  قافیه  و  وزن  من  آزاد  اشعار  در 

می شوند.
کوتاه و بلند شدن مصرع ها در آنها بنا بر هوس و فانتزی 

نیست. من برای بی نظمی هم به نظمی اعتقاد دارم. هر 
از روی قاعده دقیق به کلمه دیگر می چسبد و  کلمه من 

شعر آزاد سرودن برای من دشوارتر از غیر آن است.
مایه اصلی اشعار من رنج من است. به عقیده من گوینده 
و  رنج خود  برای  باشد. من  داشته  را  مایه  آن  باید  واقعی 
دیگران شعر می گویم. فرم و کلمات و وزن و قافیه در همه 
وقت برای من ابزارهایی هستند که مجبور به عوض کردن 
آنها بوده ام تا با رنج من و دیگران بهتر سازگار باشد. در دوره 
از جنس رنج های دیگران سهم هایی  زندگی خود من هم 
هست به  طوری که من بانوی خانه و بچه دارو ایلخی بان و 
چوپان ناقابلی نیستم. به این جهت وقت پاکنویس برای من 
کم است. اشعار من متفرق به  دست مردم افتاده یا در خارج 

کشور به توسط زبان شناس ها خوانده می شود.
تحریریه »مجله  بعد جزو هیأت  به  از سال ۱۳۱۷  فقط 
موسیقی« بوده ام و به حمایت دوستان خود در این مجله 

اشعار خود را مرتبا انتشار داده ام.
به طور  من  خود  چون  می دانم،  دارم،  بسیار  مخالف  من 
این  دریابند.  روزمره  باید  هم  مردم  دریافته ام،  روزمره 
از  بعضی  مخصوصا  است.  کار  نتیجه  و  تدریجی  کیفیت 
اشعار مخصوص تر به خود من، برای کسانی که حواس جمع 
انواع شعرهای من  در عالم شاعری ندارند مبهم است. اما 
زیادند. چنان که دیوانی به  زبان مادری خود به اسم »روجا« 
دارم. می توانم بگویم من به رودخانه شبیه هستم که از هر 
کجای آن الزم باشد بدون سروصدا می توان آب برداشت. 
خوشایند نیست اسم بردن از داستان های منظوم خود به 
نیفتاده است.  سبک های مختلف که هنوز به دست مردم 
باقی شرح حال من همین می شود: در طهران می گذرانم. 
زیادی می نویسم، کم انتشار می دهم و این موضوع مرا از 

دور تنبل جلوه می دهد."
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