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فرماندار رفسنجان خبر داد:

افتتاح 70 پروژه در رفسنجان

 طی دهه مبارک فجر 

نوشتاری درباره مجتبی مینوی

  محقق و مصحح 

برجسته ایرانی

متن در صفحه دوم

مدیرکل ورزش و جوانان
 استان کرمان خبر داد:

اجرای 600 برنامه فرهنگی 
ورزشی دهه فجر در کرمان

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

مکتب سردار سلیمانی 

پر شورتر از گذشته 

دنبال می شود

3

کرونا وجود ندارد؛ که در آن فرصت اندیشیدن به  گاز در اندوهجرد  گزارش »کرمان امروز« از صف های طویل دریافت سیلندر 

در برخی مناطق،کرونا معضلی رده پایین است

متن کامل در صفحه سوم

      چند روزی است که ساکنان برخی از مناطق استان از جمله اندوهجرد نسبت به کمبود کپسول گاز مایع اعتراض دارند و در این شهر صف های طویلی برای دریافت کپسول گاز مایع تشکیل می شود. 
این در حالی است که با توجه به هشدار موج چهارم ویروس مرگبار کرونا ازدحام شهروندان اندوهجردی در صف گاز مایع بدون رعایت اصول بهداشتی بسیار خطرناک است. با همه این وجود هیچ 

یک از این افراد نمی توانند در این صف ها غایب باشند و گویی در برخی مناطق استان معضالت اینقدر زیاد است که کرونا به معضلی رده پایین تبدیل شده و...

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی

 و آموزش عشایر کشورخبر داد:

تحصیل 218 هزار

 دانش آموز عشایری

کشور   در 

تیراندازی سارقان طال 

در سیرجان یک کشته

 برجای گذاشت

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  دوم

روایت »کرمان امروز«
 از اختالف نظرهای 

موجود درباره 
واردات و تولید

کرونا در ایران: کسن   وا

جان بهتر است
 یا  واکــــــــسن؟

آگهی مزایده عمومی  یک مرحله ای  دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

متن در صفحه دوم

آگهی مزایده آگهی مزایده
مدیریت شعب بانک ملت استان کرمان در نظر دارد اموال منقول اسقاط خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش 

برساند 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و نیز دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 99/11/16 تا پایان 

وقت اداری تاریخ 99/11/21 از ساعت 8:30 الی 13:30 به آدرس ذیل مراجعه و اسناد را دریافت نمایند. 
کرمان - بلوار شهید صدوقی - ساختمان مدیریت شعب بانک ملت طبقه دوم - اداره ساختمان و تدارکات - تلفن 

 03432476710
آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده روز چهارشنبه مورخ 99/12/06 می باشد. 

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعالم برنده مزایده ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 99/12/10 در محل آدرس فوق 
الذکر برگزار می گردد. 

توضیحات 
1 -بانک ملت در رد یا قبول کلیه پشنهادها مختار است. 

2 -هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 
3 -حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات بالمانع است. 



دو سه شنبه 14 بهمن ماه 19/1399 جمادی الثانی 1442/ 2فوریه 2021/سال بیست و ششم شماره 3376 
اخبار استان

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از افزایش توانمندی 
اخیر  سال  یک  طی  مسلح  نیروهای  و  مقاومت  محور 

خبر داد.
در  باقری  محمد  سرلشکر  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
دومین روز دهه فجر با حضور در گلزار شهدای کرمان 
مزار شهید  امروز در جوار  توفیقی شد که  اظهار کرد: 
تجدید  ایشان  خون  انتقام  و  راه  ادامه  برای  سلیمانی 

پیمان کنیم. وی گفت: گوهر بزرگی را از دست داده ایم 
اما پرچمی که به دست ایشان بوده همچنان بر افراشته 

خواهد ماند.
دهه  گرامیداشت  با  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
فجر اظهار کرد: برکت خون سردار سلیمانی باعث شده 
تعقیب  از گذشته مسیر  توفنده تر  و  پرشورتر  است که 
آرمان های امام راحل )ره( و انقالب اسالمی دنبال شود 

و محور مقاومت مسیر نابودی رژیم صهیونیستی را در 
پیش بگیرد.

وی گفت: مکتب شهید سلیمانی در واقع مکتب اسالم، 
مکتب  مقدس،  دفاع  مکتب  اسالمی،  انقالب  مکتب 
مقاومت و مکتب نبرد با آمریکا و اسرائیل است و این 

مکتب ادامه دارد و پرشورتر از گذشته دنبال می شود.
سردار  که  سالی  یک  طی  کرد:  بیان  باقری  سرلشکر 

ایشان  برکت خون  نیست  ما  بین  در  شهید سلیمانی 
باعث شده است رشد قابل توجهی در توانمندی محور 
بیفتد.  اتفاق  مسلح  نیروهای  توانمندی  و  مقاومت 
وضعیت دشمنان نشان می دهد قاتالن او به زباله دان 
و  داد  خواهند  پس  را  کارشان  تقاص  و  رفته اند  تاریخ 
قرار  نابودی  مسیر  و  سردرگمی  در  صهیونیستی  رژیم 

گرفته است.

آموزش  و  آموزشی  عدالت  توسعه  دفتر  مدیرکل 
در  اسالمی  برکت جمهوری  به  گفت:  عشایر کشور 
آموز عشایری در ۲۷  دانش  حال حاضر ۲۱۸ هزار 

استان کشور مشغول تحصیل هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سیفی در آئین 
عصمتیه  مدرسه  در  اسالمی  انقالب  زنگ  نواختن 
سپهبد  شهید  سردار  )زادگاه  ملک  قنات  روستای 
حاج قاسم سلیمانی( بیان داشت: اگر سردار سلیمانی 
نبود کشور به آشفتگی دچار می شد به همین دلیل 
است که ما برکات وجود سردار سلیمانی را حتی بعد 

از مرگ او نیز مشاهده می کنیم.
ملک(  )قنات  عشایری  محروم  منطقه  از  افزود:  وی 
فرزندی متولد می شود که محصول انقالب اسالمی 
و  اسالم  دشمنان  اندام  بر  لرزه  و  است  مدارس  و 

مسلمین می اندازد.

آموزش  و  آموزشی  عدالت  توسعه  دفتر  مدیرکل 
سردار  باید  دانش آموزان  گفت:  کشور  عشایری 
راستای  در  و  دهند  قرار  خود  الگوی  را  سلیمانی 
ترویج مکتب شهید سلیمانی در مدارس باید تالش 

شود.
اسالمی  انقالب  ذخیره  عشایر  کرد:  تصریح  سیفی 
کیفیت  با  آموزش  و  رفاه  که  امیدواریم  لذا  هستند 

برای این عزیزان در کشور فراهم شود.
وی اظهار کرد: رهبر انقالب اسالمی در دیداری که 
بر  داشتند  پرورش  و  آموزش  ادارات کل  مدیران  با 
این مسئله تاکید کردند که باید مسیر دسترسی به 
فراهم  کشور  مناطق  تمامی  در  کیفیت  با  آموزش 
حتی  و  کشور  مرزی  نقاط  بین  فرقی  هیچ  و  شود 
دور افتاده ترین نقاط، نسبت به مرکز استان ها وجود 

نداشته باشد.

به  شرایطی  کشور  در  امیدواریم  شد:  یادآور  سیفی 
مساوی  طور  به  دانش آموزان  همه  که  بیاید  وجود 
مکان های  سینماها،  فرهنگسراها،  کشور  امکانات  از 

ورزشی و … برخوردار شوند.
آموزش  و  آموزشی  عدالت  توسعه  دفتر  مدیرکل 
به برکت جمهوری اسالمی  ادامه داد:  عشایر کشور 
در حال حاضر ۲۱۸ هزار دانش آموز عشایری در ۲۷ 
استان کشور در ۶ هزار مدرسه به تحصیل مشغول 
تعداد  این  از  مدرسه   ۷۹۰ و  هزار  که  می باشند 

مدرسه، مدارس سیار هستند.
اول  اولویت  گذشته  سال  سه  طی  کرد:  ابراز  وی 
دانش  برای  تحصیلی  پوشش  پرورش  و  آموزش 
آموزان دختر عشایری بوده برای اینکه اگر این دانش 
آموزان شرایط تحصیل داشته باشند می توانند باعث 

توسعه و پیشرفت کشور شوند.

سیفی گفت: از اولویت های بعدی آموزش و پرورش 
عشایری می توان به گسترش، بهسازی، آماده سازی 
مدارس چادری به مدارس کانکسی چرخدار مجهز 
و  معلم  استراحت  اتاق  دارای  و  پنل خورشیدی  به 

مجهز به سرویس بهداشتی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه کانکس چرخدار بهتر از ساختمان 
فیزیکی است گفت: تعداد دانش آموزان در مناطق 
عشایری کم است ضمن اینکه دانش آموزان باید در 
مناطق صعب العبور تحصیل کنند از سویی ساخت 
ساختمان در این مناطق به صرفه نیست برای اینکه 
امکان دارد عشایر به خاطر خشکسالی مسیر کوچه 

خود را تغییر دهند.
سیفی یادآور شد: به زودی شاهد تبدیل شدن ۲۵ 
کانکسی  مدرسه  به  رابر  شهرستان  چادری  مدرسه 

خواهیم بود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

مکتب سردار سلیمانی پر شورتر از گذشته دنبال می شود

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر کشورخبر داد:
تحصیل 218 هزار دانش آموز عشایری در کشور 

 فرماندار شهرستان رفسنجان از افتتاح و کلنگ 
دهه  رفسنجان طی  در شهرستان  پروژه  زنی ۷۰ 

مبارک فجر خبر داد.
هرندی  فصیحی  مجید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
فجر،  اهلل دهه  ایام  تبریک  با  در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: در دهه مبارک فجر پروژه های متعددی 
در شهرستان رفسنجان افتتاح شده و یا عملیات 

اجرایی آنها آغاز می شود.
وی بیان کرد: پنج پروژه عمرانی دانشگاه حضرت 
با اعتبار ۲۲ میلیارد و  ولی عصر )عج( رفسنجان 
۸۰۰ میلیون تومان، سه پروژه عمرانی دانشگاه پیام 

نور رفسنجان با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان و یک 
حوزه  در  سازی  ساختمان  مترمربع   ۷۰۰ و  هزار 
رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  توسط  بهداشت 
با اعتبار ۳ میلیارد تومان به بهره برداری خواهند 

رسید.
مربع  متر  هزار  آسفالت ۶۵  و  بهسازی  وی گفت: 
معابر روستایی با اعتبار ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
تومان، بهسازی و آسفالت ۶۳ هزار مترمربع معابر 
شهری با اعتبار ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و 
افتتاح دو بوستان شهری و روستایی با اعتبار ۸۵۰ 
برداری  بهره  فجر  مبارک  دهه  در  تومان  میلیون 

می شوند.
فرماندار رفسنجان ابراز کرد: برق رسانی و رفع افت 
ولتاژ و روشنایی معابر با اعتبار ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون تومان، تأمین آب و احداث مخزن شرکت 
میلیون  میلیاردو ۳۰۰  اعتبار ۲  با  فاضالب  و  آب 
تومان در دهه فجر بهره برداری از آنها آغاز می شود.

وی گفت: افتتاح دو مدرسه با مشارکت خیرین و 
دولت با هزینه ۵ میلیارد تومان و افتتاح و کلنگ 
زنی ۱۰ پروژه های عمرانی شهرداری رفسنجان با 
اعتبار ۵۳ میلیارد تومان از دیگر طرح هایی است 

که در این ایام مورد بهره برداری قرار می گیرند.

فرماندار رفسنجان اظهار کرد: بهره برداری از چهار 
با اعتبار ۲ میلیارد و ۷۰۰  طرح تولیدی صنعتی 
میلیون تومان، بهره برداری از سه واحد دامداری 
با اعتبار یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و بهره 
با  روستایی  مصنوعی  چمن  زمین  دو  از  برداری 
فجر  مبارک  دهه  در  تومان  میلیون   ۷۰۰ اعتبار 

امسال آغاز می شود.
فصیحی هرندی افزود: در مجموع در دهه مبارک 
بر ۱۳۷  افزون  اعتباری  با  پروژه  امسال، ۷۰  فجر 
میلیارد تومان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز 

می شود.

دادستان عمومی و انقالب سیرجان گفت: سارقان 
مسلح به سالح جنگی قصد سرقت از یک واحد 
صنفی طال فروشی را داشته اند که به دلیل ناکامی 

اقدام به تیراندازی کور کرده اند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 

دادستان  ورز،  ،نیک  کرمان  از  جوان  خبرنگاران 
عمومی و انقالب سیرجان گفت: سارقان مسلح به 
سالح جنگی قصد سرقت از یک واحد صنفی طال 
فروشی را داشته اند که موفق به انجام نیت شوم 
خود نشده و اقدام به تیراندازی کور نموده اند که 

در این میان تعداد معدودی از حاضران در محل 
فروشی مجروح  این طال  و متصدی  واحد صنفی 

شده اند که سریعا به بیمارستان منتقل شده اند.
او با تاکید بر اینکه یکی از مصدومان بر اثر شدت 
افزود:  است  داده  از دست  را  جراحات جان خود 

مساعد  شده  زخمی  افراد  مابقی  عمومی  حال 
است و تیم هایی از پلیس اطالعات و آگاهی و سایر 
جمع  و  متهمان  شناسایی  برای  انتظامی  مراجع 
حاضر  حادثه  محل  در  مستندات  و  دالیل  آوری 

شده اند.

فرماندار رفسنجان خبر داد:
افتتاح 70 پروژه در رفسنجان طی دهه مبارک فجر 

تیراندازی سارقان طال در سیرجان یک کشته برجای گذاشت

خبر
مدیرکل ورزش و جوانان استان 

کرمان خبر داد:

اجرای 600 برنامه فرهنگی - ورزشی 

دهه فجر در کرمان 
 

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: در مجموع اجرای ۶۰۰ برنامه 
فرهنگی ورزشی طی ایام اهلل دهه مبارک فجر در دستور کار قرار گرفته است.
اهلل دهه  ایام  تبریک  در نشست خبری ضمن  پاریزی  میثم  ایرنا،  گزارش  به 
مبارک فجر افزود: این طرح ها توسط هیات ها، ادارات شهرستان ها، مجموعه 

سمن های جوانان و باشگاه های استان طی این روزها اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه یکی از برنامه های شاخص این روزها حضور ۴۲ هزار مرشد 
در گلزار شهدا است اظهار کرد: ۴۷ طرح عمرانی در دهه فجر با اعتبار ۳۰ 
میلیارد تومان افتتاح می شود که ۵۶ هزار متر مربع به فضای ورزشی استان 

می افزاید.
با تاکید بر اینکه اجرای این طرح ها  مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان 
می تواند در استان موجب امیدآفرینی شود گفت: در بخش توسعه زیرساخت 
ها یکی از موثرترین اقدامات، ۱۶۰ هزار متر فضای ورزشی ۲ سال گذشته در 
استان اجرا شده که این آمار در مقایسه با سایر استان ها قابل قبول ارزیابی 

می شود.
وی افزود: استان کرمان با افتتاح این طرح ها در بخش هزینه و مساحت اضافه 

شده و فضای تخصصی فضای ورزشی جزو سه استان برتر کشور است.
وی اضافه کرد: دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی در طرح های مشارکتی برای 

توسعه فضای ورزشی استان کرمان کمک کردند.
پاریزی افزود: فرایند توسعه متوازن  به عنوان دغدغه استان در این اداره کل 
پیگیری می شود  و مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی را به صورت بهینه 
در کمیته زیر نظر استاندار در راستای توسعه متوازن استان و توزیع خدمات 

و امکانات گام برداریم.
وی عنوان کرد: استان کرمان در لیگ های برتر کشور ۴۱ تیم دارد که این 
عدد در مقایسه با استان ها رقمی قابل توجه است و در لیگ های سایر زیرگروه 
ها نیز ۸۰ تیم از استان به رقابت می پردازند که ۴۰ درصد تیم ها مربوط به 

بانوان هستند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: به دنبال گسترش ظرفیت ها در 
بخش جوانان هستیم و همچنین ۴۰ درصد ورزشکاران سازمان یافته و تیم 
های حاضر در لیگ های کشور از بانوان هستند که این آمار نشان می دهد که 

اداره کل در راستای شعار جامعه ۵۰ درصدی بانوان موفق عمل کرده است.
وی بیان کرد: تا پایان سال ۹۸ بیش از ۱۱۰ هزار نفر ورزشکاران سازمان یافته 
داشتیم که این آمار در راستای توسعه ورزش همگانی و نشاط عمومی استان 

کرمان رقم خورده است.
پاریزی گفت: طی یک سال گذشته که کشور درگیر کرونا بود،  ازین فرصت 

برای ترویج ورزش همگانی استفاده شد.
وی یادآورشد: پویش های ورزش در خانه و میزکار میز ورزش راه اندازی شد 

که کرمان در این ۲ پویش رتبه سوم کشور شد.
وی با اشاره به حوزه جوانان به عنوان رسالت مهم اداره کل ورزش و جوانان 
استان کرمان گفت: بیش از ۱۴۵ سمن دارای اعتبارنامه در استان  وجود دارد 

که این آمار به لحاظ کمی قابل توجه محسوب می شود.
پاریزی افزود: نگاه وزارت ورزش و جوانان موجب جایگاه ویژه استان در حوزه 
استان  در  ملی  افتتاح ۲ طرح  و در سال گذشته شاهد  کیفی سمن ها شده 
بودیم و شبکه آسیب های اجتماعی برای رسیدگی به مسائل  حاشیه ای که 

دبیرخانه آن در کرمان است.
وی عنوان کرد: طرح ملی امید زندگی که سامانه مشاوره ای است که امکان 
به قشرهای مختلف جامعه برای استفاده برنامه های مشاوره ای را می دهد که 

جای تبلیغات بیشتر دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: ابارقی امید المپیک استان کرمان 
در رشته دو و میدانی است که جواز او پس از اسالمی ورزشکار دوچرخه سوار 

و نعمتی در رشته تیراندازی با کمان نهایی می شود.
وی بیان کرد: استان کرمان در پاراالمپیک که پیشانی ورزش استان محسوب 
می شود پنج ورزشکار دارد که از این میزان ۲ مورد قطعی، یک مورد تقریبا 
قطعی و ۲ مورد احتمال سهمیه دارند و پیش بینی می کنیم پنج سهمیه از 

استان در پاراالمپیک داشته باشیم.
افزوده  ارزش  بر  مالیات  صدم   ۲۷ محل  از  اعتبارات  عمده  افزود:  پاریزی 
تخصیص هشت درصدی داشتیم لذا بسیاری از طرح های استان امکان اجرا 

ندارد اما با همت مسئوالن پروژه های قابل قبولی به بهره برداری رسید.
سردار  توسط  رابر  ملک  قنات  روستای  در  محلی  بازی  یک  کرد:  عنوان  وی 
سلیمانی در کودکی بازی می شده که بنا داریم این ورزش محلی را ثبت، اجرا 

و به کشور گسترش دهیم.
پاریزی افزود: ورزش قهرمانی در بسیاری جاها نتوانسته رضایتمندی عمومی را 
جلب کند و بنگاه های اقتصادی نگاه تخصصی به ورزش پایه داشته باشد که 

این چالش نیاز به زمان و تعامل جمعی برای رسیدگی دارد.
وی ابراز کرد: مجموعه شرکت های صنعتی و باشگاه ها در حول محور سیاست 
های اداره کل و ریل گذاری دولت حرکت کنند که این امر با پیگیری استاندار 

کرمان در شورای ورزش استان مطرح شد.

بدینوسیله اعضای هیئت مدیره  ازکلیه سهامداران شرکت کیان مس جوزم به شماره 
ثبت ۹۴۲ دعوت میگردد درجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در روز 
سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ساعت  ۸:۰۰به آدرس استان کرمان - شهرستان 
شهربابک - بخش دهج - دهستان جوزم - روستا دربیدوئیه-دربیدوئیه-کوچه محمد 

اعرابی - کوچه عباس طاهر نژاد  تشکیل میگردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه: 

انتخاب مدیران
انتخاب بازرسین

وسایر اختیاراتی در اختیار مجمع عمومی قرار دارد
  اعضای هیئت مدیره                                      

آگهی دعوت سهامداران شرکت کرمان هواساز )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۳۰۲ 
شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۲۵۴ جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
آدرس  در   ۹۹/۱۱/۲۶ مورخ   ۱۰  :۰۰ ساعت  در  که   العاده  فوق  طور  به  عادی 
کرمان - فیروزه - بلوار شهید صدوقی - کوچه صدوقی ۵ - طبقه اول کدپستی 

۷۶۱۷۷۸۵۶۱۹ تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

انتخاب اعضای هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 
هیات مدیره شرکت 

با توجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۹/۱۱/۵ در اجرای 
سهام  کلیه  تبدیل  بر  مبنی  تجارت  قانون  اصالحی  الیحه  ماده ۴۴ 
شرکت پارسیان بنای کبریا از بی نام به بانام، لذا از کلیه سهامداران 
شرکت دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۶ 
ماه نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت به آدرس شهرستان 
کرمان، بخش مرکزی، محله حاجی آباد، خیابان حاجی آباد، کوچه 
مسکن مهر بلوک البرز ۴ طبقه اول واحد ۳ کدپستی ۷۶۱۷۱۶۳۵۱۲ 
مراجعه نمایند. بدیهی است که پس از انقضاء مدت مذکور کلیه سهام 

بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
  شرکت کیان مس جوزم

 به شماره ثبت 942

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی

 به طور فوق العاده شرکت کرمان هواساز )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 1302 شناسه ملی 10861826254

تبدیل سهام بی نام به 
با نام شرکت پارسیان بنای کبریا  

 نوبت اول

 
 

  عمومی  یک مرحله ای زایدهآگهی م
 

 سینا زرنداموال اسقاطی و آهن آالت ضایعاتی بیمارستان  فروش مزایدهتجدید 

 99/11/19/116: مزایدهشماره  دانشگاه علوم پزشکی کرمان گزار مزایدهدستگاه 
فروش اموال اسقاطی و آهن آالت  مزایده مزایدهموضوع 

 دریافت اسناد :  سینا زرندضایعاتی بیمارستان 
سامانه تدارکات الکترونیکی الف(

 www.setadiran.irدولت 
ب( پایگاه ملی مناقصات   
http://iets .mporg.ir    

 )صرفاً جهت مشاهده( 

 ریال 000/000/406 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 000/300/20 )ریال( مزایدهتضمین شرکت در 

 دریافت اسناد
 روز 08:00از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 

 18/11/99مورخ  شنبه
 19/11/99مورخ   شنبهیک روز 11:00 ساعتتا  در سامانه ستاد ایران پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

 19/11/99مورخ  شنبهیکروز  12:00ساعت از  بازگشایی پیشنهادها
 برگزار خواهد شد. سینا زرندبیمارستان در محل  14/11/99مورخ  شنبهسه روز  10:00ت در ساعجلسه توجیهی ضمناً 

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

 (می باشد. مزایدههزینه درج آگهی بر عهده برنده ) روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

۷۰۷۸م/الف
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معرفی کتاب 

یک واژه از کتاب عشق

»یک واژه از کتاب عشق« عنوان مجموعه شعرهای 
خانم فاطمه باغخانی است که توسط خود شاعر 
گردآوری و چاپ شده است. چاپ اول این کتاب در 
بهار سال 1396 هجری شمسی با شمارگان 300 

جلد در خانه ی چاپ ایران صورت گرفته است.
مذهبی،  مضامین  در  شاعر  که  کتاب  این  در 
اجتماعی و احساسی طبع آزمایی کرده است، چهل 
اثر منظوم چاپ شده که طی دهه ی نود سروده 
شده اند. بخشی از شعرهای مجموعه »یک واژه از 
کتاب عشق« را شعرهای طنزی تشکیل می دهد 

که با گویش کرمانی سروده شده اند.
برای درک این بخش از سروده های شاعر، آشنایی 
با گویش کرمانی الزم است. به ویژه که کتاب فاقد 
واژه نامه و شرح اصطالحات گویش کرمانی است 
و لذا ارتباط مخاطب با مفهوم این قبیل سروده ها 
به راحتی برقرار نمی شود. از سویی سرودن شعر 
با لهجه های محلی چندان آسان نیست و شاعر 
که قصد سرودن شعر با گویش بومی دارد عالوه 
بر تسلط بر واژه های بومی، الزم است با ظرافت ها 
و لطافت های شعری گویش محلی نیز آشنا باشد 
تا ضمن انتقال مفهوم به مخاطب، وزن و موسیقی 

دلنشینی نیز پدید آورد.
برای کسب چنین مهارتی، مطالعه آثار پیشینیان، 
شاعر را در سرودن شعرهای موزون و دارای غنای 
مجموعه  وصف،  این  با  کند.  می  یاری  واژگان 
شعرهای خانم باغخانی که با گویش کرمانی سروده 
شده اند در خور تقدیر و تشکر است زیرا این قبیل 
سروده ها یکی از عوامل مهم و در خور توجه حفظ 
و انتقال فرهنگ و تمدن شفاهی هر قوم و ملتی 
است که در گذر زمان به فراموشی سپرده می شود.
خوشبختانه بخشی از فرهنگ شفاهی و واژه های 
گویش کرمانی در آثار ادیب قاسمی کرمانی ـ که 
در دوره ی قاجارها زندگی می کرد ـ در کتابی با 
عنوان »خارستان« که با اسلوب گلستان سعدی 
تالیف شده است، حفظ شده اند و شاعران امروزی 
گویش  لغات  دایره ی  برای گسترش  توانند  می 
کرمانی خود و سرودن آثار قوی تر به کتاب کلیات 
کرمان  مرکز  سوی  از  که  کرمانی  قاسمی  ادیب 
شفاهی چاپ و منتشر شده است مراجعه فرمایند. 
مجموعه شعرهای بانو عالیه جهرمی نیز از نمونه 
های در خور تحسین ادبیات گویش کرمانی است.

برای خانم فاطمه باغخانی که در زمینه سرودن 
شعر با گویش کرمانی همت گمارده اند، از پیشگاه 
خداوند متعال سالمتی و توفیق روز افزون مسالت 

می نماییم.

گزارش »کرمان امروز« از صف های طویل دریافت سیلندر گاز در اندوهجرد که در آن فرصت اندیشیدن به کرونا وجود ندارد؛

در برخی مناطق،کرونا معضلی رده پایین است

گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
همزمان با کاهش دما در جنوب کرمان، صف های نفت 
استان قد کشیده است  و گاز در شهرستان های جنوبی 

وهر روز بر مشکالت مردم در این زمینه افزوده می شود.
چند روزی است که برخی از ساکنان شهرهای جنوبی 
گاز  کپسول  کمبود  به  نسبت  اندوهجرد  جمله  از  استان 
مایع اعتراض دارند و در این شهر صف های طویل برای 
دریافت کپسول گاز مایع تشکیل می شود. این در حالی 
ویروس  شیوع  چهارم  موج  هشدار  به  توجه  با  که   است 
مایع  گاز  صف  در  اندوهجردی  شهروندان  ازدحام  کرونا 
در  است.  خطرناک  بسیار  بهداشتی  اصول  رعایت  بدون 
همین زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه 

است.
توزیع نامناسب یا نظارت ناقص؟

گاز برایشان مثل آب حکم حیات را دارد و بدون آن نه 
می توانند پخت و پز کنند  و نه خانه های خود را در ماه 
در  تداوم کساد  یعنی  این  و  کنند  گرم  پایانی سال  های 
نظم  بی  را  دیار  این  محروم  مردمان  زندگی  که  کسادها 
شهروندان  صدای  که  شده  همین  است؛  کرده  آشفته  و 

اندوهجردی را درآورده و می گویند چرا مردم کشوری که 
دومین تولید کننده گاز جهان است باید برای دریافت یک 
کپسول گاز ساعت ها در صف به سختی بیفتند و سالمتی 

شان  به خطر بیفتد.
چرخش مرگبار کرونا در صف های گاز

ازدحام جمعیتی که به خودی خود بستر ساز تداوم همه 

گیری کروناست و به شیوع آن دامن می زند و بسیاری 
که  زمانی  در  هم  آن  دهد،  می  قرار  خطر  معرض  در  را 
فعالیت  در  ها  ممنوعیت  و  ها  محدودیت  ایجاد  با  دولت 
ازدحام جمعیت و قطع  مشاغل مختلف سعی در کاهش 

زنجیره کرونا دارد.
مشاهدات خبرنگارما از صف های طوالنی برای دریافت 
گاز مایع حکایت از کمبود آن در اندوهجرد دارد؛ کمبودی 
که گالیه متقاضیانش را در این بخش در پی دارد و این 
سئوال را مطرح می کند که آیا گاز بیشتر صادر می شود 
که دست آنها را نمی گیرد و یا در نحوه توزیع آن اختالل 
به وجود آمده و عامل آن بی نظمی در توزیع کنندگان 

است؟
پیرزنی که ساعت ها در صف ایستاده می گوید: هر روز 
مجبور است با همسر مریضش در صف بایستد تا کپسول 

گاز تهیه کند.
نشدن  رعایت  وضعیت  از  دیگری  اندوهجردی  شهروند 
های  جایگاه  گفت:  و  کرد  گالیه  بهداشتی  های  پروتکل 

توزیع سوخت خود عاملی برای شیوع کرونا است. 
سخن آخر

باید بیشتر برای  به نظر می رسد دستگاه های نظارتی 
مسئوالن  کنند.  ورود  حوزه  این  در  مردم  مشکالت  حل 
نظارتی می دانند که در فصل سرد سال مردم برای تهیه 
این  در  که  شوند  می  مواجه  مشکل  با  خود  مصرفی  گاز 
مشکالت  گره  تواند  می  بیشتر  نظارت  و  بررسی  راستا 

مردمی در این زمینه را باز کند. 

کمبود  به  نسبت  اندوهجرد  جمله  از  استان  مناطق  از  برخی  ساکنان  که  است  روزی  چند    
کپسول گاز مایع اعتراض دارند و در این شهر صف های طویلی برای دریافت کپسول گاز مایع 
ویروس مرگبار کرونا  چهارم  به هشدار موج  توجه  با  که  حالی است  این در  تشکیل می شود. 
ازدحام شهروندان اندوهجردی در صف گاز مایع بدون رعایت اصول بهداشتی بسیار خطرناک 
است. با همه این وجود هیچ یک از این افراد نمی توانند در این صف ها غایب باشند و گویی در 

برخی مناطق استان معضالت اینقدر زیاد است که کرونا به معضلی رده پایین تبدیل شده و...

تاریخ برگزاری کنکور سراسری و ارشد ۱۴۰۰ تغییر کرد

دو روایت در یک پرونده آدم ربایی عجیب

کودکاِن آنالین، طعمه جدید تبهکاران

سازمان  نوشت: سخنگوی  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
برگزاری  زمان  تغییر  از  کشور  آموزش  سنجش 
 1۴00 سال  سراسری  و  ارشد  کارشناسی  آزمون های 

خبر داد.
سازمان  مدیرکل  و  سخنگو  زرین آمیزی،  فاطمه 
دو  برگزاری  تاریخ  تغییر  از  کشور،  آموزش  سنجش 
خبر  سال 1۴00  ارشد  کارشناسی  و  سراسری  کنکور 
داد و گفت: به منظور پیش بینی های الزم برای رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی، زمان  برگزاری آزمون های 
کارشناسی ارشد ناپیوسته و سراسری سال 1۴00 برای 

کاهش هر گونه مخاطرات تغییر کرد.
او گفت: داوطلبان با توجه به تاریخ های اعالم شده و 
برای هر  متعاقبا  اطالعیه هایی که  مندرجات  همچنین 
آزمون از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان منتشر 

می شود، اقدامات الزم را بعمل آورند.
او درباره تاریخ جدید برگزاری آزمون سراسری گفت: 

در   1۴00 سال  سراسری  آزمون  بود   مقرر  پیش تر 
تاریخ های دهم و یازدهم تیر برگزار  شود که بر اساس 
تصمیمات جدید این آزمون طی چهار روز در روزهای 
تیر   1۲ تا   9( شنبه  و  جمعه  شنبه،  پنج  چهارشنبه، 

1۴00( برگزار خواهد شد.
تاریخ های جدید برگزاری کارشناسی ارشد

گفت:  سنجش  سازمان  عمومی  روابط  کل  مدیر 
ناپیوسته  ارشد  کارشناسی  آزمون  بود  مقرر  همچنین 

سال 1۴00 در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 6 و 
۷ خرداد سال 1۴00 برگزار شود. بر اساس برنامه ریزی 
جدید این آزمون در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و 

جمعه )۵ لغایت ۷ خرداد 1۴00( برگزار می شود.
زرین آمیزی افزود: داوطلبان کارشناسی ارشد باید از 
روز دوشنبه، 3 خرداد 1۴00  با مراجعه به درگاه اطالع 
رسانی این سازمان برای تهیه پرینت کارت شرکت در 

آزمون و برگ راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.

که  شده  مدعی  زنی  از  شکایت  با  مردی  همشهری: 
سارقان  گروگان  در  3ساعت  و  شده  ربوده  او  دستور  به 
بوده اما زن منکر آدم ربایی شده و می گوید که شاکی به 
بهانه خرید ارز الکترونیکی و سرمایه گذاری، سرش را کاله 

گذاشته و سرمایه اش را تصاحب کرده است.
چند روز پیش مردی 3۷ساله به دادسرای جنایی تهران 
رفت و گفت زنی آشنا دستور گروگانگیری او را داده است. 
وی در توضیح ماجرا به بازپرس حبیب اهلل صادقی گفت: 
با زنی ۴۲ساله به نام سمانه آشنا شدم.  چند وقت قبل 
قصدمان ازدواج بود اما سمانه نقشه اخاذی در سر داشت.
وی گفت: من مغازه دار هستم و سمانه خبر داشت که 
۲نفر  حادثه  روز  دارم.  مغازه ام  در  نفیس  کتاب  تعدادی 
وارد مغازه ام شدند و با تهدید کتاب ها را سرقت کردند. 

سمانه  و  شده اند  اجیر  سمانه  طرف  از  که  گفتند  آنها 
مدارکی علیه من دارد که اگر با آنها نروم آبرویم را می برد. 
مرا  3ساعتی  آنها  و  ۲مرد شدم  پژوی  بر خودروی  سوار 
برگه، چک و  از من  با تهدید  بعد  در خیابان چرخاندند. 
سفته سفید امضا گرفتند. پس از 3ساعت ضرب و شتم، 
مرا در بیابان های جنوب تهران به بیرون از ماشین پرتاب 
کردند. آنها تهدید کردند که اگر شکایت کنم مرا به قتل 

می رسانند.
ماجرای خرید بیت کوین

دادسرای  چهارم  شعبه  بازپرس  مرد،  این  شکایت  با 
از  او پس  کرد.  را صادر  احضار زن جوان  جنایی دستور 
حضور در دادسرا منکر آدم ربایی شد و گفت که از شاکی 
اتهام کالهبرداری شکایت کرده  به  دیگری  دادسرای  در 

با رضا آشنا شدم.  قبل  داد: چندوقت  توضیح  است. وی 
پیش  را  ازدواج  و  خواستگاری  ماجرای  مدتی  از  بعد  او 
ادامه داد:  ازدواج کنیم. وی  با هم  کشید و قرار شد که 
مدتی بعد رضا مدعی شد که ارز دیجیتال خریداری کرده 
ارز  خرید  برای  پسورد  و  یوزر  دوستش  می گفت  است. 
دیجیتال را دارد. مرا وسوسه کرد که برای سرمایه گذاری، 

ارز دیجیتال بخرم.
و در  تهیه کردم  پول  تومان  من هم حدود ۷0میلیون 
اختیار او قرار دادم، اما نه ارزی به دستم رسید و نه پولی. 
ابتدا به دروغ می گفت حساب کیف الکترونیکی ام پر  در 
است.  گذاشته  کاله  را  سرم  شدم  متوجه  بعد  اما  است 
عالوه بر این برای ازدواج مدام بهانه می آورد که متوجه 

شدم ازدواج بهانه ای بوده تا اموال مرا تصاحب کند.

به همین دلیل تصمیم به شکایت گرفتم و پرونده در 
دادسرای دیگری تشکیل شده و در حال رسیدگی است. 
خواستگار فریبکارم هم وقتی متوجه شکایت من شده، به 
دروغ شکایتی علیه من مطرح کرده تا با این ترفند من 

شکایتم را پس بگیرم.
داده  شرح  شاکی  که  داستانی  همه  گفت:  زن  این 
را  ۲مرد  نه  دادم،  آدم ربایی  دستور  نه  من  است.  خیالی 
داشتن  ماجرای  از  کنند.  سرقت  او  از  تا  کرده ام  اجیر 
کتاب های نفیس در مغازه اش هم بی اطالع بودم. با توجه 
بازپرس  عجیب،  پرونده  این  در  ۲روایت  مطرح شدن  به 
دادسرای جنایی تهران دستور تحقیقات بیشتر و بررسی 
صادر  را  جوان  مرد  مغازه  اطراف  مداربسته  دوربین های 

کرده تا حقایق این ماجرا آشکار شود.

این روزها که برگزاری کالس  های آنالین  همشهری: 
را  کشور  نقاط  همه  در  نوجوانان  و  کودکان  مدارس، 
از  برخی  کرده،  مجازی  فضای  و  تبلت  و  گوشی  درگیر 
تبهکاران نیز تصمیم گرفته اند از این فضا برای رسیدن به 

خواسته های شومشان استفاده کنند.
این مساله از یک سو و عدم آموزش و آگاهی بسیاری 
را  کودکان  مجازی  فضای  در  که  خطراتی  از  والدین  از 
فتا  پلیس  تا  باعث شده  دیگر،  سوی  از  می کند  تهدید 
و  کودکان  آنها  قربانیان  که  شود  روبه رو  پرونده هایی  با 
نوجوانان هستند. مانند پرونده ای که مدتی قبل در پلیس 
فتا مشهد مطرح و باعث دستگیری مرد اخاذی شد که 

برای چند ماه تبدیل شده بود به کابوس پسری نوجوان.
و  تغییر کرده  رفتارش  پویای 16ساله  که  بود  مدت ها 
وقت ها  بیشتر  و  بود  شده  گوشه گیر  نبود.  همیشه  مثل 
را در اتاقش می گذراند و کمتر حرف می زد. پدرش که 
استاد یکی از دانشگاه ها است متوجه تغییر رفتار او شده 
که  اتفاقی  درباره  پویا  می کرد،  تالش  چه  هر  اما  بود، 
برایش رخ داده بود چیزی نمی گفت و مدعی می شد که 

همه  چیز خوب است و مشکلی ندارد.
این ماجرا ادامه داشت تا اینکه پدر پویا متوجه شد که 
و  فروخته  را  تبلت و حتی گوشی گران قیمتش  پسرش 
کالس های  از  که  خریده  معمولی  گوشی  یک  درعوض 

آنالین مدرسه عقب نماند. او حاال مطمئن شده بود که 
اتفاقی برای پسرش رخ داده، اما نمی دانست که این اتفاق 
چیست تا اینکه چند روز بعد حقیقت فاش و معلوم شد 
که پسر 16ساله در دام سیاه یک اخاذ اینترنتی گرفتار 

شده است.
در پلیس فتا

ماجرایی  تا  نشسته  فتا  پلیس  افسر  روبه روی  پویا  پدر 
را که برای پسرش اتفاق افتاده توضیح دهد. او می گوید: 
چند ماهی می شد که رفتار پسرم تغییر کرده بود. در این 
مدت ذهنم به همه جا رفت و حتی به این فکر کردم که 
و  تبلت  اینکه  بر  عالوه  که  چرا  است.  شده  معتاد  نکند 
موبایلش را فروخته بود، شنیده بودم که از دایی اش هم 
در  که  روز  اینکه یک  تا  بود.  گرفته  پول قرض  مقداری 
حال چت کردن با گوشی اش بود، سراغش رفتم، امااو تا 
مرا دید، گوشی اش را قایم کرد؛ برای همین آن را گرفتم 
و آنجا بود که متوجه شدم در همه این مدت پسرم توسط 
را ساکت  او  اینکه  برای  و  تهدید می شده  ناشناسی  فرد 
کند، مجبور شده بود که پول زیادی به وی پرداخت کند، 
اما با این حال مرد ناشناس دست بردار نبود و همچنان 

به تهدیدهایش ادامه می داد.
بازی آنالین

در ادامه پسر 16ساله درباره اتفاقی که برایش رخ داده 

بود چنین گفت: از وقتی به خاطر شرکت در کالس های 
آنالین مدرسه تبلت خریده بودم، در اوقات فراغت بازی 
که  داشت  هم  چت  گروه  بازی  این  می کردم.  آنالین 
بسیاری از اعضای آن دوستان و اقوامم بودند. یک روز 
بازی  درباره  و  فرستاد  پیام  برایم  گروه  این  در  فردی 
با هم دوست  رفته  رفته  راهنمایی ام کرد.  و  زد  حرف 
شدیم و چت هایمان ادامه داشت و با راهنمایی او در 
من  از  فرد  این  روز  یک  اینکه  تا  می رفتم  جلو  بازی 
برایش  لباس  بدون  و  خصوصی   عکس های  خواست 

بفرستم.
وقتی  اما  دارد،  شوخی  قصد  فقط  که  بود  مدعی  او 
شد.  عوض  رفتارش  فرستادم  برایش  را  عکس هایم 
ندهم  خواسته هایش  به  تن  اگر  که  کرد  تهدیدم 
عکس های خصوصی ام را در همان گروه منتشر می کند. 
وحشت کرده بودم و اگر این اتفاق رخ می داد آبرویم 
را  خواسته هایش  شدم  مجبور  که  بود  این  می رفت. 

قبول کنم.
را  اخاذی هایش  ناشناس  مرد  که  بود  زمان  از همان 
نوجوان  پسر  و  پول می خواست  پویا  از  او  شروع کرد. 
برای حفظ آبرویش با فروش تبلت و گوشی اش و قرض 
می  خواست  وی  که  را  مبلغی  بار  هر  اقوام،  از  گرفتن 

پرداخت می کرد، اما مرد ناشناس دست بردار نبود.

تهدیدهایش  مرد  آن  اینکه  کابوس  داد:  ادامه  پویا 
افسرده  را عملی کند، یک لحظه هم رهایم نمی کرد. 
شده بودم تا اینکه با فرد دیگری در فضای مجازی آشنا 
شدم که می گفت روانشناس است. او گفت که کمکم 
می کند و من هم اسرار زندگیم را برایش نوشتم غافل 
از اینکه وی همان مرد اخاذ است که با آیدی و هویت 
دیگری وارد فضای مجازی شده و مرا فریب داده بود. او 
می گفت که حاال آنقدر مدرک از من دارد که به راحتی 
باید هر کاری را که  نابود کند و  می تواند زندگی ام را 
سرم  روی  دنیا  اتفاق  این  از  پس  دهم.  می گویدانجام 
خراب شد تا اینکه یک روز پدرم متوجه ماجرا شد و 
مرا آرام کرد و خواست که با هم به پلیس فتا بیاییم تا 

از مرد اخاذ شکایت کنیم.
دستگیری

با شکایت پویا و پدرش، تیمی از مأموران وارد عمل 
را  اخاذ  مرد  هویت  تخصصی  بررسی های  با  و  شدند 
این  دستگیری  با  کردند.  دستگیر  را  او  و  شناسایی 
مرد مشخص شد که وی با حضور در فضای مجازی و 
شناسایی پسران نوجوان با آنها طرح دوستی می ریخته 
تا بتواند نقشه های شومش را عملی کند. متهم به جرم 
و  شد  صادر  قانونی  قرار  او  برای  و  کرد  اعتراف  خود 

تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد

آگهی تحدید حدود اختصاصی 

پالک  خانه  یکباب  ششدانگ  چون 
به  کرمان   28 بخش  در  واقع  اصلی   635 از  فرعی   168
کاشانی  خیابان  راین  آدرس  به  مترمربع   258/8 مساحت 
راینی  میرزایی  اصغر  تقاضای  مورد   7 شماره  کوچه 
تحدید  به  نیاز  و  نشده  حدود  تحدید  تاکنون  باشد.  می 
هم  ثبت  قانون   15 ماده  ذیل  تبصره  اعمال  و  دارد  حدود 
شماره  به  مالک  درخواست  حسب  لذا  باشد  نمی  میسر 
تحدید  آگهی  وسیله  بدین   99/11/13  -1102/28498
 8 از ساعت  تحدیدی  عملیات  و  منتشر  اختصاصی  حدود 
خواهد  عمل  به  و  شروع  محل  در   99/12/06 روز   صبح 
آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار 
می گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع 
ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات 
به  نسبت  و چنانچه کسی  انجام  مالک  معرفی  با  تحدیدی 
حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 
20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم 
اداره  این  به  را کتبا  اعتراض خود  صورتمجلس تحدیدی 
اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض 
مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم 
دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه 
اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی 
دادخواست  تقدیم  عدم  گواهی  ارائه  و  شده  یاد  مهلت 
نام وی ادامه خواهد  به  توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی 
یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: 

1399/11/14     1435 م/الف
محمود مهدی زاده

 رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک 
منطقه 2 کرمان 
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به قلم 
محمد فتح نجات

نوشتاری درباره مجتبی مینوی،  محقق و مصحح برجسته ایرانی
مجتبی مینوی  از جمله ادیبان و پژوهشگران معاصر به شمار می آمد که به 
دلیل آثار گرانبهایی که از خود به یادگار گذاشت، نام او مانا ماند. نوشته های 
این استاد برجسته زبان و ادب فارسی بیش تر نسخه هایی را شامل می شود 

که از کتابخانه های سراسر دنیا عکس برداری و تصحیح شده است.
در سراسر عمر ادبی اش که دامنه آن نیم سده تمام را در برمی گیرد، 
همواره خود را به عنوان یک منتقد و پژوهشگر سختگیر شناسانده است و 
غالبا طرح و انتشار نظریات او مباحثات و گاه مناقشات فراوان را در پی داشته 
است. او را با نام مجتبی مینوی می شناسند، مترجمی بنام که افزون بر 
داشتن مقام بلند در عالم تحقیق از بدو پیدایش، جنبش جدید ادب فارسی 
در متن آن قرار داشته است. مینوی پژوهشگر، ایران شناس، شاهنامه پژوه، 
مصحح و نسخه شناِس برجسته معاصر، مورخ و مترجم است. او شاگرد َخلف 
محمد قزوینی است که تصحیح متون قدیمی مهم ایران و تهیه میکروفیلم  از 
نسخ خطی فارسی و عربی کتابخانه های ترکیه، از برجسته ترین خدمات علمی 

او در عرصه زبان، ادبیات، فرهنگ فارسی به شمار می رود.
 زندگی و شروع فعالیت ادبی

مجتبی مینوی در بهمن ۱۲۸۱ خورشیدی در تهران چشم به جهان گشود. 
او دانش آموخته دارالفنون بود و در همین مدرسه با چهره هایی چون صادق 
هدایت دوستی و مراوده داشت. مینوی در کنار ادیبان برجسته ای همچون 
بزرگ علوی گروه ربعه را تشکیل داد و این گروه توانست با همکاری هم آثار 
ادبی و هنری ارزشمندی را خلق کند. او در نوجوانی با چهره های سرشناسی 
چون محمدعلی فروغی و محمد قزوینی آشنا شد و روش نقد تحقیقی متون 
را از عالمه قزوینی فراگرفت و با فروغی نیز در تهیه خالصه شاهنامه همکاری 
کرد. مینوی در ۱۳۲۸ و در دوره اوج گرفتن نهضت ملی شدن صنعت نفت 
پس از ۱۵ سال دوری از وطن از انگلیس به ایران بازگشت و در دانشکده 

ادبیات دانشگاه تهران به تدریس پرداخت.
سال بعد ماموریت یافت تا با سفر به ترکیه، ضمن جست وجو در کتابخانه های 
این کشور و بررسی آثار خطی فارسی، عربی و ترکی به عکس برداری و تهیه 
میکروفیلم از تعدادی از کتب خطی بپردازد. همین موضوع سبب شد تا او به 
مدت چهارسال به عنوان رایزن فرهنگی ایران در ترکیه تعیین  شود. همان 
میکروفیلم  به صورت  را  نسخه خطی  از ۱۰ هزار  بیش  تا  موفق شد  دوران 
بایگانی کند که اکنون در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می شود. 
مینوی مقاالت متعدد و آثار ارزشمندی در حوزه تصحیح و تألیف دارد. دیوان 
عیون الحکمه  ویس ورامین،  فردوسی،   شاهنامه  از  بخش هایی  ناصرخسرو،  
تألیف ابن سینا از جمله آثار تصحیح شده و فردوسی و شعر او از جمله آثار 

تألیفی مینوی به شمار می آیند. 
برای »هزاره فردوسی«  را  از شاهنامه  تابلو  بود که سه  در همین دوران 
آماده کرد. مینوی »نامه تنسر، نوروزنامه و اطالل شهر پارسه« را چاپ کرد 
و با صادق هدایت کتاب »مازیار« را نوشت؛ مینوی قسمت تاریخی  آن را و 
هدایت قسمت نمایشی اش را به رشته تحریر در آوردند. ترجمه شاهنشاهی 
ساسانیان اثر کریستین سن ایران شناس دانمارکی از دیگر آثار به شمار می 

رود.

میراث استاد مینوی
حاصل یک عمر پویندگی مینوی، کتابخانه شخصی  او بود. هر کتابی که 
پایان عمر،  بر روی آن نقش می بست. در  نامش  و  تاریخ خرید  می خرید،  
افزون بر ۲۵ هزار جلد کتاب داشت که حاصل  کتابخانه ای کم نظیر و غنی 
یک  عمر تکاپوی خود را یکجا به ملت ایران تقدیم کرد. پس از درگذشت 
استاد، مدتی کتابخانه تعطیل بود و بعد از آن در اواخر دهه۶۰، کتابخانه با 
چند مجموعه دیگر نظیر »انجمن حکمت و فلسفه ایران و مرکز مطالعات 
مرکز  به  وابسته  کتابخانه  درحال حاضر  شد.  ادغام  فرهنگی«  تحقیقات  و 
مطالعات فرهنگی است. کتاب های این مجموعه به زبان های فارسی، عربی، 
اردو، انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی، روسی و دیگر زبان ها است. این کتابخانه 
ایران شناسی،  زمینه های  در  عکسی  و  خطی  نسخه های  دارای  همچنین 

اسالم شناسی، تاریخ، ادبیات و جغرافیا نیز هست.
اندیشه استاد مینوی

عالقه و شیفتگی مینوی به فردوسی و شاهنامه سبب می شد تا او شبانه 
روزی با این آثار زندگی کند. در واقع عالقه اش به این اثر وصف نشدنی بود. 
فردوسی را جوالنگه حس غرور ملی می دانست. معتقد بود که این اثر در دوام 
فرهنگ ایران نقش اساسی داشته است. از اینکه می دید، شاهنامه در سده های 
پیشین توسط ایران شناسان خارجی تصحیح و چاپ شده،  رنج می برد. از نظر 
او شاهنامه برای مردم ایران از سه لحاظ مهم است: نخست اینکه یکی از آثار 
هنری ادبی بسیار بزرگ است و از طبع و قریحه یکی از شاعران بزرگ قوم 
ایران زاده  و بر اثر همت، پشتکار و فداکاری او چندین سال خون دل خوردن 

او به وجود آمده است.
دوم اینکه تاریخ داستانی و حکایات نیاکان ملت ایران را شامل می شود و 
در حکم نسب نامه این قوم است. سوم اینکه زبان آن فارسی است و فارسی 
محکم ترین زنجیر علقه و ارتباط طوایفی به شمار می رود که در خاک ایران 
ساکن هستند. مینوی اعتقاد داشت که شاعران زیادی در طول هزار سال 
گذشته، اشعار سست و رکیک خود را به شاهنامه فردوسی اضافه کردند که 
اصاًل با سبک و نوع شعر فردوسی تناسب ندارد. اشعار شاهنامه را پس  وپیش 
کرده و گاه تغییر داده اند و گاه کم وزیاد کرده اند. به عقیده او هرفردی هر کاری 
که دلش خواسته با این کتاب کرده؛ به طوری که اگر خود فردوسی هم زنده 
بنابراین  این میان دربیاورد.  از  را  ابیات خودش  توانست که  نخواهد  بشود، 
معتقد بود که شاهنامه باید تصحیح شود و آنچه فردوسی گفته، به دست 
مردم برسد. به عقیده مینوی  هیچ شخصی حق ندارد در آثار ملی ما دست 

ببرد و آن را به هر شکلی که دلش می خواهد دربیاورد. 
فردوسی پژوهی و جست وجوگری در شاهنامه از دغدغه های مهم علمی او 
بود؛ ازاین رو می خواست با گردآوری کهن ترین نسخه های شاهنامه، تصحیح 
انتقادی از این اثر در اختیار اهل تحقیق بگذارد. با تأسیس »بنیاد شاهنامه« 
نخستین فردی بود که سرپرستی آن را به عهده گرفت. با تصحیح بخش هایی 
از شاهنامه مثل »بیژن و منیژه،  رستم و اسفندیار و رستم و سهراب«،  بنیان 
تصحیِح انتقادِی شاهنامه را پی ریزی کرد و با این کار نهضت ادبی تحقیقی 

را در ایران بنیان نهاد.

و چگونگی  فردوسی  حال  به شرح  کتاب ۲۵۰ صفحه ای  این  در  مینوی 
گردآمدن شاهنامه و اهمیت و ارزش این نوشته ارزشمند پرداخته است. در 
بخش آغازین کتاب،  قسمت مهم داستان های اساطیری ایران و پس از آن 
داستان های تاریخی به صورت خالصه بیان شده است. مینوی در بخش دیگر 
کتاب با عنوان »مقام زبان و ادبیات در ملیت« به اهمیت شاهنامه فردوسی 
شاهنامه  هنری  و  شعری  »مقام  می نویسد:  و  می پردازد  ایران  مردم  برای 
بقدری بلند است که حتی اگر از جامه زبان فارسی نیز عاری شود، یعنی 
بزبانی از زبان های دیگر عالم چنانکه بایدوشاید آن را ترجمه کنند، باز کتابی 
بزرگ و دارای مقام هنری بلند خواهد بود.« وی در ادامه چگونگی گردآوری 
داستان های شاهنامه و مقایسه کلی آن با سایر آثار نوشته شده در این راستا و 
نیز اینکه شاهنامه چه تاثیری در خیزش مردمی بر ضد عرب داشت، پرداخته 
است. مینوی معتقد است که شاهنامه باعث و عامل عصیان مردم علیه عرب ها 
نشد و زمانی ظهور کرد که مردم پیش از آن، در عهد ابومسلم و بهافرید بارها 
بر ضد عرب سربلند کرده بودند. به اعتقاد وی،  فردوسی در انتهای تسلط 
وارد عرصه شد. مینوی در بخش  آغاز استیالی ترک ها  ایران و  بر  عرب ها 
دیگر به زندگی فردوسی و تالش او برای نگارش شاهنامه و آثاری که حاوی 
داستان های ایرانیان به نثر به دست آورده و از روی آن، شاهنامه را به نظم 
درآورده، اشاره کرده است. سپس به این موضوع پرداخته که کتبی که منشا 
نگارش شاهنامه شده از چه قبیل بوده و چگونه تدوین و تحریر شده است. در 
بخش بعدی به دالیلی که فردوسی برای به نظم کشیدن شاهنامه کمر همت 
بست، پرداخته و نوشت که فردوسی به فکر سرودن داستان های قدیم ایران و 
ایجاد یک حماسه ملی ایران بود. شنیده بود که شاعری دقیقی نام، بدین کار 
پرداخته بود، اما به دست غالم خویش کشته شده است و کار او ناتمام مانده. 

یکی از دوستان مخلص او نسخه شاهنامه ابومنصوری را برای او آورد و وی 
را به گفتن شاهنامه ترغیب کرد.  در بخش بعدی مینوی با ذکر دالیلی نشان 
می دهد که فردوسی در اصل داستان شاهان ایران از خود چیزی نیافزوده 

است و هرچه به نظم درآورده مبتنی بر مدرک و سندی بوده است.
مینوی دلباخته ادب و فرهنگ فارسی بود. این عشق با وجود او آمیخته 
شده بود.  همین مساله ای شد تا از لندن به یحیی مهدوی نامه ای بنویسد: 
»عشق من و قلب من و جان من همواره مصروف ایران و متوجه ایرانیان و 
اسیر زبان و ادبیات فارسی است. دلم می خواهد به هم وطنان خود ادبیات و 
حکم و زبان خودشان را بشناسانم و ادبیات و حکم عالم را معرفی کنم و آنها 
را به راه معرفت و حکمت بکشم؛ البته به قدری که از عهده مرد کم تربیتی 

مثل من برمی آید.
اهمیت شعر در نگاه مینوی

مینوی معتقد بود که شعر کهنه و نو ندارد و شعر باید خوب باشد. می گفت 
اشخاص آزاد هستند شعر بگویند بدون قافیه و وزن و بدون رعایت قواعد 
باید  اعتقاد داشت که کلماتی که کنار هم می آیند  او  سنتی شعر فارسی. 
باشد، ردیف کردن کلمات کنار هم  نداشته  اگر معنی  برسانند.  را  معنایی 
کار عبثی است. درباره هر چیزی که به زبان و ادبیات فارسی مربوط می شد، 
سخت گیر و تندمزاج بود. دوستی ها و دشمنی هایش بر ِگرد زبان و ادبیات 
به  گفته عباس  پژوهش می چرخید.  و  تحقیق  به  مرتبط  و هرچیز  فارسی 
زریاب خویی، هدف حمالت او افرادی بودند که به زعم او با نداشتن صالحیت 
با لغت سازی و اشتقاق بازی می کردند یا متون قدیم را با بی دقتی به چاپ 
می رساندند یا فالن کلمه را در جای خود به کار نمی بردند... محمد قزوینی 
دقت و توجه عمیق و هنرمندانه مینوی را در غلط گیری و تصحیح مقاالت و 

نوشته ها یکی از صفات بارز او برمی شمرد.
محمدتقی دانش پژوه درباره مینوی می گوید: »مینوی شخصی بود که همه 
اسباب تحقیق و بررسی علمی در او گرد آمده  بود و گذشته از دقت نظر و 
هوش تندوتیزی که داشت، اطالعات و آگاهی علمی او بسیار گسترده بود."

نوین  شیوه های  یادگیری  و  دانش  کسب  برای  عمرش  طول  در  مینوی 
تحقیق و پژوهش سفرهای متعددی به کشورهای اروپایی و آسیای غربی از 
جمله فرانسه و انگلیس، آمریکا و ترکیه داشت. شرکت در مجامع علمی و 

سمینارها از دیگر برنامه های او برای سفر به این کشورها بود.
آثار و کتاب شناسی

از مینوی ده ها کتاب در عرصه تألیف، تصحیح و ترجمه و صدها عنوان مقاله 
باقی مانده است. دیوان ناصرخسرو،  نامه تنسر، نوروزنامه تألیف عمر خیام 
نیشابوری، تصحیح بخش هایی از شاهنامه فردوسی، رساله در امر مالیات از 
خواجه نصرالدین طوسی، تصحفات افضل الدین محمد مرقی کاشانی، تصحیح 
تحریمةالقلم، تصحیح السعادةواالسعاد، همکاری در چاپ »خالصه شاهنامه « 
به اهتمام محمدعلی فروغی، اقبال الهوری شاعر پارسی گوی پاکستان، پانزده 
گفتار درباره چند تن از رجال ادب اروپا از اومیروس تا برناردشا، کابوسنامه 
فرای، آزادی و آزادفکری، یادنامه ایرانی مینورسکیف با همکاری ایرج افشار و 

... از جمله آثار برجای مانده از مینوی به شمار می روند.

روایت »کرمان امروز« از اختالف نظرهای موجود درباره واردات و تولید واکسن کرونا در ایران:

کسن؟ جان بهتر است یا وا

واکسن  درباره  زده  کرونا  جهان  که  است  چهارماه  حدود 
رفتارهای  گوناگون  کشورهای  و  است  آورده  میان  به  سخن 
تولید  اولین  که  چین  کشور  اند.  داده  بروز  خود  از  مختلفی 
را واکسینه کرده  تقریبا مردم خود  بود  کننده واکسن کرونا 
واکسن  تولید  درباره  خوبی  خبرهای  روسیه  سپس  و  است 
منتشر کرد و پس از مدتی آمریکا و کشورهای اروپایی یک 
به یک در این باره ادعاهای قوی و ضعیفی را مطرح کردند. 
برخی از این واکسن ها را سازمان جهانی بهداشت تایید کرد 
و برخی دیگر را نظیر واکسن های روسیه و چین را هنوز تایید 
نکرده است. از سویی دیگر واکسن های تولید کشور آمریکا 
متاسفانه  است.  کرده  تایید  را  اروپایی  های  واکسن  برخی  و 
این سازمان دلیل واضح و شفافی را درباره عدم تایید برخی 
واکسن ها منتشر نکرده است و تنها از عبارت »هنوز به تایید 
کارشناسان ما نرسیده است« استفاده می کند.عده ای بر این 
عقیده هستند که رفتارهای سازمان جهانی بهداشت اقتصادی 
است و تنها واکسن شرکت هایی را تایید می کند که همواره 

انگ  نوعی  عبارتی دیگر  به  و  دارد  اقتصادی  مراودات  آنها  با 
رشوه گیری به این سازمان چسبانده شده است.عده ای دیگر 
اما بر این عقیده هستند که واکسن ساخت کشورهای چین و 
روسیه به این دلیل که قابل دفاع و از کیفیت خوبی برخوردار 
گیرد.  نمی  قرار  بهداشت  جهانی  سازمان  تایید  مورد  نیست 
روسیه  و  چین  توسط  واکسن  تولید  که  گویند  می  ایشان 
تنها یک پروپاگاندای سیاسی برای برتر نشان دادن سیستم 
کمترین  در  دلیل  همین  به  که  کشورهاست  این  بهداشتی 
زمان ممکن و با کمترین آزمایش خبر تولید این واکسن ها 

منتشر شد.
این  بر  دولت  پیش  گوناگون،چندی  نظرات  این  همه  با 
تصمیم مصمم شد که اولین واکسن وارداتی به ایران واکسن 
ساخت روسیه باشد.این واکسن با نام اسپوتنیک V بر اساس 
یک ناقل ویروسی از نوع ویروس سرماخوردگی طراحی شده. 
سرماخوردگی  عامل  آدنوویروس  نوع  دو  از  واکسن  این  در 
کرونا  ویروس  ژن های  آن  در  که  است  شده  استفاده  انسان 
را که یک پروتئین سطحی گل میخی در آن را می سازند، به 
درون بدن منتقل می کند. این پروتئین گلمیخ همان عاملی 
سلول های  گیرنده های  به  اتصال  با  سطحی  مانند  که  است 
فراهم  را  آن  تکثیر  و  سلول  به  ویروس  ورود  امکان  انسانی 
می کنند. در اغلب کشورها بر اساس راهنمای سازمان جهانی 
از  پیشگیری  برای  شده  نامزد  واکسن های  هنگامی  بهداشت 

کرونا برای مصرف عمومی تایید می شوند که داده های مربوط 
یا  سوم  مرحله  بالینی  کارآزمایی های  اثربخشی  و  ایمنی  به 
و  ارزیابی  بین المللی  ناظر  سازمان های  وسیله  به  آنها  نهایی 
انتشار  از  پیش  واکسن  این  سریع  تایید  باشند،  شده  تایید 
انتقاداتی  بروز  باعث  مرحله سوم  بالینی  کارآزمایی  داده های 
علمی  جوامع  در  را  بحث هایی  و  شد  گروهی  رسانه های  در 
برانگیخت. اما وزارت بهداشت روسیه اعالم کرده است که با 
بالینی این واکسن، عملکرد  وجود موفقیت آمیز بودن تست 

دقیق آن زمانی مشخص می شود که واکسیناسیون عمومی 
برابر  در  جامعه  جمعی  دسته  ایمنی  شاهد  و  گرفته  صورت 
الکساندر گینتسبورگ معاون مرکز گامالئی در  کرونا باشیم. 
این باره می گوید: فعال نمی توان آن را بی خطر برای کودکان 
دانست و تست روی کودکان پس از پایان مرحله تست روی 
بزرگساالن صورت خواهد گرفت. درست است که تردید درباره 
این واکسن بسیار است، اما باید به خاطر داشته باشیم که در 
چه شرایطی قرار گرفته ایم. این روزها اخبار دنیا پر شده از 

قربانیانی که واکسن فایزر در چند کشور اروپایی از جمله 
تایید سازمان جهانی  نروژ داشته و دیگر واکسن های مورد 
بهداشت نیز یکی پس از دیگری عوارضی ناشناخته از خود 
دلیل  به  است.  واکسن  هر  اقتضای  البته  که  دهند  می  بروز 
واکسن  ساخت  برای  دانشمندان  اختیار  در  که  کمی  زمان 
بوده، این واکسن ها نیاز به ثبت بازخورد از نژادها و قومیت 
های گوناگون دارند که متاسفانه درباره هیچ یکی از واکسن 
های تولید کشورهای جهان این مراحل طی نشده است. پس 
باید به  از تردید قرار دارند و  تقریبا همه آنها در یک سطح 
لزوم استفاده از آنها در افراد گوناگون دقت کرد. اگر شما از 
جمله افراد پُرخطر هستید بدانید که دیر یا زود کرونا به سراغ 
شما خواهد آمد و شاید تحمل ریسک یک واکسن تایید نشده 
قابل قبول باشد. اینها همه بستگی به آن دارد که در دوراهی 
قطعی  و  نتیجه ی صحیح  به  واکسن  انتخاب  و  جان  حفظ 
که  ناقصی  اطالعات  با  و  شرایط  این  در  زیرا  باشیم.  رسیده 
دانشمندان از آن در اختیار دارند تزریق هر گونه واکسن می 
تواند ریسک باالیی داشته باشد. زیرا حتی کسانی که واکسن 
باشند که در  توانند مطمئن  اند نمی  را دریافت کرده  فایزر 
اروپایی دیگر کشته شده  نروژی و چندین  نفر  بیست  جمع 
این  اینکه  امید  به  این واکسن قرار نگیرند.  از عوارض  ناشی 
وضعیت نابسامان در بهترین حالت خود به سامان برسد و هر 
روز شاهد پرپر شدن گلهای ارزشمند این مرز و بوم نباشیم.
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