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بیمارستان های استان
در آستانه تکمیـل ظرفیت

کرونا کرمان و بستری 800 نفر مبتالی جدید به  کرونا در  گزارش »کرمان امروز« از بحران 

که بوی فاجعه می دهد؛ در بیمارستان های استان 

    وضعیت شیوع و سرایت ویروس 
کرمان  استان  در  دلتا  نوع  کرونا 
بسیار نگران کننده و بیمارستان های 
مبتال  بیماران  از  مملو  استان  این 
عوامل  از  یکی  که  است  کرونا  به 
کرمان  استان  در  کرونا  شیوع  اصلی 
استان،  جنوبی  مناطق  برخی  و 
و  مناطق  برخی  از  مسافرانی  حضور 
سیستان  همچون  پرخطر  استان های 
در  است.  هرمزگان  و  بلوچستان  و 
ضمن  کرمان  استاندار  راستا  همین 
از بحران جدید کرونا در  ابراز نگرانی 
این  ما  نظر  این استان، گفته است: 
بومی  غیر  پالک  خودروی  هیچ  است 
و  بلوچستان  و  سیستان  از  ویژه  به 
هرمزگان وارد شهرهای ما نشود و اگر 
خودرویی با این پالک ها در شهرهای 
شد،  مشاهده  تفرجگاه ها  و  استان 

توقیف شود و...
متن کامل درصفحه سوم
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جانشین استاندار در ستاد کرونای کرمان :

در ۹ شهرستان قرمز استان

 همه مشاغل به غیر از

 گروه یک تعطیل هستند

نوشتاری درباره 
عباس زریاب خویی؛       

مورخی اندیشمند

گاه  و مترجمی آ

به رغم رشد اهدای خون در کرمان 
اما کمبودها همچنان باقیست

یادداشت روز 

 شاهکار شاگردان زکریای رازی 

در آینده ای روشن

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

تفکر مدیریتی 
در شرکت ملی صنایع مس ایران
 موجب پیشرفت شده است
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اخبار استان

اعالم  کرونا  در ستاد  کرمان  استاندار  جانشین 
هشدار  جدید  رنگ بندی  اعالم  به  نظر  کرد: 
نگران  وضعیت  و  تیر   ۹ از  کرونا  ویروس  شیوع 
کننده استان کرمان، طرح جامع محدودیت های 
هوشمند متناسب با رنگ هر شهرستان در تمام 
فرهنگی  آموزشی،  تجاری،  اداری،  حوزه های 

اجتماعی و ترددها اجرا می شود.
وضعیت  اعالم  با  بصیری«  دکتر»محمدصادق 
عنوان  کرمان  استان  کرونایی  رنگ بندی  جدید 
کروناویروس  بیماری  شیوع  درگیر  استان  کرد: 
کرمان،  شهرستان   ۹ هفته  این  در  و  شده 
عنبرآباد، ارزوئیه، قلعه گنج، رفسنجان، سیرجان، 
بسیار  در وضعیت  منوجان  و  رودبار جنوب  بم، 

پرخطر قرمز قرار دارند.
وی همچنین به قرارگیری ۱۰ شهرستان بافت، 
شهربابک،  زرند،  ریگان،  رابر،  جیرفت،  بردسیر، 

نارنجی  وضعیت  در  نرماشیر  و  کهنوج  فاریاب، 
و  فهرج  راور،  انار،  شهرستان  چهار  و  پرخطر 
و  کرد  اشاره  هشدار  زرد  وضعیت  در  کوهبنان 
افزود: تغییر رنگ استان، داللت بر هجوم ویروس 
از مرز استانهای شرقی و جنوبی همجوار دارد و 
ما وظیفه داریم با کمک مردم شرایط را کنترل 

کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان 
محدودیت های  جامع  طرح  براساس  داد:  ادامه 
چهار  مشاغل  گروه  زرد  مناطق  در  هوشمند 
تعطیل هستند و دورکاری کارمندان در ادارات 
یک  صورت  به  غیرضرور  خدمات  دهنده  ارائه 
سوم خواهد بود و ادارات خدمات ضروری تماما 

باید حضور داشته باشند.
مشاغل  گروه  نارنجی  مناطق  در  گفت:  بصیری 
سه و چهار تعطیل هستند و دورکاری در ادارات 

ادارات خدمات رسان  عادی به شکل یک دوم و 
ضروری به شکل یک سوم باید اعمال گردد.

نیز  کرمان  قرمز که شهر  مناطق  در  افزود:  وی 
شامل آن می شود، همه مشاغل به غیر از گروه 
ادارات خدمات  و دورکاری  تعطیل هستند  یک 
غیرضرور به صورت دو سوم و ادارات ضروری به 

صورت یک دوم اجرایی میشود.
و  ضروری  ادارات  فهرست  افزود:  بصیری 
جایی  در  اگر  اما  است  مشخص  خدمات رسان 
با  ابهامی وجود دارد، مدیران مربوطه می توانند 

هماهنگی ستاد کرونا تعیین تکلیف کنند.
بیان  تردد خودروها  ممنوعیت  در خصوص  وی 
مناطق  به  بومی  غیر  خودروهای  ورود  کرد: 
نارنجی و قرمز ممنوع است. برای خروج خودروها 
به  آنها  ورود  از  اما  نداریم،  ممنوعیتی  صراحتا 

شهرهای نارجی و قرمز جلوگیری می شود.

بصیری عنوان کرد: جرائم برای ورود خودروهای 
غیربومی به شهرهای قرمز در هر ۲۴ ساعت یک 
هزار   ۵۰۰ نارنجی  شهرهای  و  تومان  میلیون 
در  تردد  منع  و  می شود  گرفته  نظر  در  تومان 
تمام شهرها از ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد همچنان 

برقرار است.
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
فرهنگی،  تجمعات  برگزاری  برای  گفت:  کرمان 
اعمال  محدودیت  کامال  سیمنارها  و  اجتماعی 

می شود.
در  بازاری ها  و  اصناف  خصوص  در  افزود:  وی 
تمهیدی  استان  کرونای  ستاد  اقتصادی  کمیته 
اندیشیده شده که برخی از مشاغل گروه دو که 
تجمعی ندارند و ضرورت برای فعالیت آنها وجود 
فعالیت  اجازه  ظهر  از  بعد   ۱۵ ساعت  تا  دارد 

دارنند.

با بیان اینکه  انتقال خون استان کرمان  مدیرکل 
طی سه ماهه نخست سال جاری حدود ۱۸ هزار 
واحد خون در این استان اهدا شده است گفت: این 
مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد 

رشد داشته است.
ایرج شکوهی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
به رغم رشد اهدای خون در کرمان، شیوع کرونا و 
نکردن  مراجعه  مهم  عامل   ۲ هوا  گرمای  افزایش 
اهدا کنندگان به پایگاه های انتقال خون این استان 

محسوب می شود.
با تاکید بر اینکه طی روزهای اخیر با کاهش  وی 
شدید مراجعات مردمی به پایگاه های انتقال خون 
اهدا  منظور  به  خواست  مردم  از  هستیم،  مواجه 
کرمان  استان  خون  انتقال  های  پایگاه  به  خون 

مراجعه کنند.
بیماران  شمار  کرمان،  خون  انتقال  مدیرکل 
مصرف  از  یکی  عنوان  به  را  استان  این  تاالسمی 
کنندگان خون، هزار و ۵۰۰ مورد اعالم کرد و ادامه 
داد: در حالی که در استان های همجوار این تعداد 
بیمار وجود ندارد و هر بیمار تاالسمی در ماه یک تا 

۲ واحد خون مصرف می کند.
بیمارستان  و  درمانی  مراکز  رشد  و  گسترش  وی 
های کرمان را طی سال های اخیر یکی از دالیل 
کمبود خون در این استان عنوان و اظهار کرد: آمار 

تصادفات نیز در استان کرمان قابل توجه است.

دولتی،  درمانی  موسسه   ۴۲ گفت:  شکوهی 
در  اجتماعی  تامین  و  خیریه  نظامی،  خصوصی، 
تامین خون  نیازمند  که  دارد  وجود  کرمان  استان 

برای بیماران هستند.
وی بیان کرد: در منطقه جنوب کرمان ۹ بیمارستان 
در  در حالی که  دارد  تاالسمی وجود  مرکز  و یک 

سابق این آمار حدود سه مورد بوده است.
مصرف  افزود:  کرمان  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
خون در شهرستان جیرفت ساالنه ۱۲ هزار واحد 
 ۶ منطقه  این  در  خون  اهدای  که  حالی  در  است 

هزار واحد است.
خونی  های  گروه  تمام  به  اینکه  به  اشاره  با  وی 

افزود:  داریم  نیاز  منفی«  و  مثبت  »او  بخصوص 
است  اهدا خون  از  بیشتر  کرمان  در  مصرف خون 
اما خون مورد نیاز مناطق جنوبی استان کرمان از 
طریق شهرستان های شمالی مانند سیرجان تامین 

می شود.
شکوهی، به پهناور بودن و تراکم جمعیت در کرمان 
به عنوان یکی از مشکالت پیش روی سازمان انتقال 
خون اشاره و تصریح کرد: نبود ناوگان حمل و نقل 
برای جمع  را  مشکالتی  کل  اداره  این  در  مناسب 

آوری خون اهدا کنندگان به وجود آورده است.
وی گفت: ۲ پایگاه انتقال خون در شهر کرمان، پنج 
پایگاه در شهرستان رفسنجان، سیرجان، جیرفت، 

بم و کهنوج وجود دارد و در سایر شهرستان ها نیز 
خونگیری به صورت سیار انجام می شود.

تاکید  کرمان  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
این  در  خونی  های  فراورده  و  خون  کرد:وضعیت 
ایثار مردم پرتالش و  با همت و  استان هم اکنون 

پرسنل این سازمان در شرایط مطلوبی قرار دارد.
وی ادامه داد: خونگیری در شهرستان کرمان اکنون 
مرکز  مهمترین  بازسازی  و  تخریب  به  توجه  با 
خونگیری واقع در میدان مشتاق و مرکز شهر، در 
یک مرکز انجام می شود که نیاز به مرکز خونگیری 

دوم و جایگزین به شدت احساس می شود.
ورود جدی  بعد،  تامل  قابل  افزود: مساله  شکوهی 
که  است  انتقال خون  به سازمان  و کمک خیرین 
متاسفانه در حوزه خیرین این بخش بسیار گمنام 

است است.
وی گفت: جلب کمک های خیرین در این بخش 
کمک بسیار شایانی به نوسازی تجهیزات فرسوده و 
بهبود ناوگان حمل و نقل خون در راستای افزایش 
خدمت رسانی به بیماران نیازمند به خون و فراورده 
های خونی می کند که امیدواریم با کمک خیرین 
و  شود  برداشته  رو  پیش  مشکالت  از  بسیاری 
همچنان موفق و پیشرو در نظام سالمت در خدمت 
که  کافی  و  سالم  تهیه خون  با  بیماران  به  رسانی 
گام  است،  خون  انتقال  سازمان  رسالت  مهمترین 

برداریم.

جانشین استاندار در ستاد کرونای کرمان :

در ۹ شهرستان قرمز استان همه مشاغل به غیر از گروه یک تعطیل هستند

مدیرکل انتقال خون استان : 

به رغم رشد اهدای خون در کرمان اما کمبودها همچنان باقیست

خبر
شهردار کرمان :

 دلیل عقب ماندگی شهرو 
آبادانی کرمان، توسعه بیش

 از حد شهر است
 

طی مراسمی با حضور استاندار، معاون عمرانی استانداری، شهردار و شماری از 
اعضای شورای شهر کرمان، پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید حاج یونس 

زنگی آبادی )سه راه شرف آباد( شهر کرمان کلنگ زنی شد.
»سیدمهران عالم زاده« شهردار کرمان در این مراسم اظهار کرد: قرارداد 
این پروژه از قبل با قرارگاه خاتم و موسسه شهید رجایی منعقد شده بود 
و براساس اولویت و منابع مالی اکنون آغاز شده و انشاءاهلل در دوره آتی 

شورا و شهرداری به بهره برداری برسد.
وی با قدردانی از همکاری معاونت عمرانی استانداری در پیشبرد کارها 
از بچه های کرمان مدیریت پروژه را به عهده  افزود: خوشبختانه یکی 

دارد.
عالم زاده ابراز امیدواری کرد با اجرای این تقاطع غیرهمسطح تصادفات 
به حداقل برسد و از مردم بابت مسائلی که در خالل اجرای پروژه به 
وجود می آید، عذرخواهی کرد و گفت: جان انسان ها ارزش بیشتری 

دارد.
آبادانی  شهرو  ماندگی  عقب  دلیل  کرد:  بیان  ادامه  در  کرمان  شهردار 
کرمان، توسعه بیش از حد شهر است و ما ۱۳ هزار هکتار وسعت با ۶۵۰ 
هزار نفر جمعیت داریم یعنی در هر هکتار ۵۰ نفر سکونت دارند و بزرگ 
ترین چالش شهر کرمان همین است و نمی شود این درد چهل ساله را 

یک شبه و یک ساله درمان کرد.
به گزارش ایسنا، »سنجری« مدیر قرارگاه خاتم در استان کرمان نیز در 
این مراسم اظهار کرد: قرارگاه خاتم بازوی فنی مدیران در سطح کشور 
است و از سال ۹۴ پروژه های مختلفی در کرمان آغاز کرده و با همدلی 

و پیشرفت کارها، در حال حاضر عمده نیروها، بومی استان هستند.
وی با اشاره به دقت، سرعت و کیفیت در پروژه های قرارگاه خاتم عنوان 
کرد: تقاطع سه راه شرف آباد در کریدور اصلی شهر، مسیر شمالی به 
سمت جهاد و جنوب به سمت شمال با رمپ جهتی چپ گرد را تامین 
می کند و پروژه مربوط به دوره های قبل است و مطالعات مختلفی انجام 

و در نهایت جمع بندی و اخیرا تصویب شد.
گفت: ۱۷۸ شمع، ۱۵  پروژه  این  فنی  به مشخصات  اشاره  با  سنجری 
پایه و ۵۰۰۰ مساحت پل سازی از مشخصات تقاطع غیرهمسطح سه 
راه شرف آباد است و با روش پلسازی به روز دنیا اجرا میشود که با اتمام 

کار، بخشی از مشکالت ترافیکی کرمان حل خواهد شد.
وی با اشاره به ویژگی های شاخص پروژه های قرارگاه خاتم در کرمان 
گفت: ۸۰ درصد کار تقاطع سربازان گمنام کرمان در نوع خود در دنیا 

بی نظیر است و کار ثبت جهانی آن را دنبال می کنیم.

 رئیس پلیس فتای استان هشدار داد:

دسترسی به اکانت کاربران و 
کالهبرداری از دنبال کنندگان آن ها

اکانت  به  با دسترسی  استان کرمان گفت: کالهبرداران  فتای  پلیس  رئیس 
کاربران از دنبال کنندگان صاحب اکانت ها با در خواست پول کالهبرداری 

می کنند.
باید  گفت:  کرمان  استان  فتای  پلیس  رئیس  نژاد   یادگار  امین  سرهنگ 
از  مختلفی  روش های  از  استفاده  با  می توانند  سایبری  بدانیم کالهبرداران 
جمله نصب بدافزار، مهندسی اجتماعی و حتی در اختیار قرار گرفتن گوشی 
شخص هر چند برای چند ثانیه به اکانت شبکه های اجتماعی فرد دسترسی 

غیرمجاز پیدا کنند.
شبکه های  در  کاربران  اکانت  به  دسترسی  از  پس  کالهبرداران  افزود:  او 
پیام هایی  ارسال  و  کنندگان  دنبال  با  کردن  برقرار  ارتباط  با  اجتماعی 
 ۵۰۰ مبلغ  لطفا  بگیرم  تماس  نمیتونم  که  گیرهستم  جایی  همچون«االن 
هزار تومان واریز کن« اقدام به کالهبرداری از مخاطبین و دنبال کنندگان 

کاربران می کنند.
در  پیامی  هرگونه  دریافت  صورت  در  کاربران  گفت:  انتظامی  مقام  این 
پروفایل های  طرف  از  نقدی  کمک  دریافت  بر  مبنی  اجتماعی  شبکه های 
دوستان و آشنایان، قبل از واریز وجه حتما تماس تلفنی گرفته و از صحت 

اطالعات درخواست مطمئن شوید.
دسترسی  از  جلوگیری  برای  خواست  هموطنان  از  نژاد  یادگار  سرهنگ 
مرحله ای  دو  تایید  حتما  ابتدا  در  خود،  اجتماعی  شبکه های  به  غیرمجاز 
به هیچ وجه کد فعال سازی آن شبکه  را فعال کرده و  آن شبکه اجتماعی 
اجتماعی که از طریق پیامک برای شما ارسال می شود را در اختیار دیگران 

قرار ندهید.

رییس دانشگاه علوم پزشکی بم گفت: کمبود دارو و 
تخت در شهرستان وجود ندارد و براساس پیش بینی 

های گذشته به اندازه کافی دارو موجود است .
وضعیت  حاضر  حال  در  افزود:  اویسی  مازیار  دکتر 
شهرستان بم بحرانی است که اگر مردم رعایت پروتکل 
ندهند،  قرار  خود  کار  دستور  در  را  بهداشتی  های 
مطمئنا روند صعودی بیماری را در بم شاهد هستیم 
.اویسی به تعداد بیماران مشکوک و مثبت قطعی در 
تعداد  حاضر  حال  در  گفت:  و  کرد  اشاره  شهرستان 
بیماران مشکوک و مثبت قطعی بستری ۱۹۹نفر است.

اینکه  به  اشاره  با  بم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
وضعیت تخت های بیمارستانی ثابت است و چنانچه 
با  مطمئنا  باشد،  دار  ادامه  بیماری  کنونِی  وضعیت 
مشکل مواجه خواهیم شد، افزود: کمبود دارو و تخت 
به  گذشته  های  بینی  پیش  براساس  و  ندارد  وجود 

اندازه کافی دارو موجود است .
اعالم  و  کرونا  ستاد  مصوبه  براساس  کرد:  اظهار  وی 
وضعیت قرمز در بم محدودیت های یک هفته ای به 
همراه تعطیلی صنوف )غیر از صنوف ضروری( امروز و 

فردا در شهرستان اجرا می شود.

 اویسی گفت: شهرستان بم از نظر رنگ بندی در حالت 
یک  مدت  به  ها  محدودیت  و  دارد  قرار  پررنگ  قرمز 

هفته اعمال می شود.
و  انتخاباتی  جلسات  برگزاری  انگاری،  عادی  وی 
انتخابات  نامزدهای  خانگی  دورهمی  همچنین 
شیوع  عوامل  از  را  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای 

بیماری در منطقه دانست.
طبق  کرد:  تصریح  بم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
پرخطر  قرمز  وضعیت  به  توجه  با  کرونا  ستاد  مصوبه 
کرونایی همه ورودی های منطقه گردشگری دهبکری 

به  غیربومی جلوگیری  افراد  ورود  از  و  است  مسدود 
عمل می آید.

نیز  بم  شهرستان  خروجی  و  ورودی  کرد:  بیان  وی 
توسط نیروی انتظامی مسدود است و از هرگونه تردد 
و  زاهدان   - بم  بم-کرمان،  محورهای  در  غیرضروری 

برعکس جلوگیری خواهد شد.
یا  اتراق  هرگونه  مشاهده  صورت  در  وی  گفته  به 
مجالس  و  عروسی  جشن،  قبیل  از  مراسم  برگزاری 
ختم و غیره با صاحبان مجالس برخورد قاطع و قانونی 

صورت می پذیرد

رییس دانشگاه علوم پزشکی بم:

چنانچه وضعیت کنونِی بیماری ادامه دار باشد، مطمئنا با مشکل مواجه می شویم 

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ شورای محترم اسالمی شهر، رنگ آمیزی نیوجرسی ها و 
جداول سطح شهر را از طریق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای صالحیت که تجربه و توانایي 
انجام کار را دارند، دعوت بعمل  مي آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مرکزي 
به آدرس رفسنجان، خیابان تختي یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري  روز سه شنبه مورخ 

۱۴۰۰/۰۴/۲۲ به دبیرخانه شهرداري مرکزي تسلیم نمایند. 
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.   شماره های تماس : ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴
روابط عمومي شهرداري رفسنجان

)آگهي  تجدید مناقصه عمومی(

 
  یک مرحله ای  مناقصه تاسیساتآگهی  

 بیمارستان ولی عصر)عج( شهربابک تاسیساتی امور رمناقصه واگذا 

 1400/4/29/31 شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
 08/04/1400مورخ:

 تاسیساتواگذاری امور  موضوع مناقصه
 دریافت اسناد : 

سامانه تدارکات الکترونیکی الف(
 www.setadiran.irدولت 

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

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 571/322/469/7 )ریال( برآورد یکساله
 ریال129/466/373 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

 روز14:30 از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت اسناددریافت 
 16/4/1400مورخ  شنبه چهار

 پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 
 28/4/1400مورخ   شنبهدوروز14:30 تساعتا  در سامانه ستاد ایران
 29/4/1400مورخ  شنبهسه روز  12:15 ساعتاز  بازگشایی پیشنهادها

 برگزار خواهد شد.امور اداری بیمارستان ولی عصر)عج( شهربابک  محل  در 20/4/1400مورخ  شنبهیکروز  10در ساعت جلسه توجیهی ضمناً 
 حراست ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره –کرمان  :) تضمین شرکت در مناقصه(محل تسلیم فقط پاکت الف 

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

 

۱۱۵۸۳۲۲
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موج جدید کرونا در نیمی از استان های کشور

اسیدپاشی، فرجام اختالف میان دو زن

باشگاه خبرنگاران: حریرچی گفت: نیمی از استان های 
کشور قرمز نیستند، تنها ۶۲ شهرستان از ۴۵۰ شهرستان 

سراسر ایران قرمز هستند.
و  درمان  بهداشت،  وزارت  کل  معاون  حریرچی  ایرج 
آموزش و پزشکی درباره موج پنجم کرونا گفت: در نیمی 
از استان های کشور روند افزایشی برای شروع موج پنجم 

دیده می شود.
 او گفت: نیمی از استان های کشور قرمز نیستند، تنها ۶۲ 
قرمز هستند  ایران  از ۴۵۰ شهرستان سراسر  شهرستان 
که البته شنبه تعداد بیشتری از شهرها به رنگ قرمز می 
پیوندند، همانطور که واضح است در ۶ تا ۷ استان شهر 
و  جنوب  های  استان  بیشتر  که  داریم  توجه  قابل  قرمز 

جنوب شرقی هستند .
حریرچی افزود: در دماوند و فیروزکوه و چند شهرستان 
در استان های گلستان و مازندران هم قرمز هستند ولی 

اکثر استان ها قرمز نیستند .
او خبرداد: نیمی از استان های کشور شروع موج جدید 
کرونا را تجربه می کنند، به ویژه این موضوع در استان 
در  است،  صعودی  روند  مازندران  و  تهران  همانند  هایی 
حال حاضر ویروس دلتا ) هندی ( در ایران و ۹۰ کشور 

جهان مشاهده شده است.
حریرچی بیان کرد: استان سیستان و بلوچستان در ۱۶ 

ولی  بود،  نکرده  تجربه  را  توجهی  قابل  موج  گذشته  ماه 
ابتال  موارد  شدید  بسیار  افزایش  شاهد  گذشته  هفته  در 
در این استان هستیم و تقریبا استان به وضعیت متوسط 
کشوری رسیده است و امروز تعداد بستری های استان به 

امکانات مناسبی  به دلیل  ۷۲۰ مورد رسید. خوشبختانه 
که در استان تعبیه شده در طول طرح تحول ۸ سال اخیر 
در شهر زاهدان تخت های بستری ۲ برابر و در استان ۷۰ 

درصد رشد یافته است.

او گفت: از بعد از انقالب اسالمی تخت های کشور را ۳ 
برابر افزایش داده ایم، اما تخت های سیستان و بلوچستان 
و  تخت  لحاظ  از  خبرداد:  است.حریرچی  شده  برابر   ۶

امکانات فعال کمبودی نداریم.
او خبرداد: آن چیزی که برای مردم مهم است روش های 
مقابله و پیشگیری کماکان مشابه با روش های قبلی است 
و راه اصلی مقابله با این ویروس البته واکسیناسیون کامل 
است، اما تا تکامل یافتن تیراژ واکسن از مردم تقاضا داریم 

دستورالعمل ها را بیش از پیش رعایت کنند.
او در پاسخ به اینکه بیش از ۲ هفته است که مجوز واکسن 
کووایران برکت و پاستور صادر شده آیا این واکسن ها به 
طور عملیاتی به برنامه واکسیناسیون عمومی اضافه شدند 
برای  واکسن ها  این  اما  شدند،  اضافه  بله  گفت:  نه؟  یا 
رسیدن به تیراژ میلیونی و قابل توجه مقداری احتیاج به 
زمان داریم تا بتوانیم در تیراژ های چند میلیونی رده های 
زیر ۶۰  به  را  واکسیناسیون  و  اعالم کنیم  پایین تر  سنی 

سال و افراد بیمار برسانیم.
حریرچی درباره دریافت واکسیناسیون از شرکت های کوو 
ایران برکت و پاستور خبرداد: تعداد واکسن های دریافت 
از کوو ایران برکت در حد چند صد هزار است و از شرکت 
پاستور نیز چند ده هزار و چند صد هزار دریافت خواهد 

شد و در هفته های آینده به چند میلیون خواهد رسید

تا  بودند  شده  اجیر  زنی  سوی  از  مرد  دو 
اما  بپاشند،  اسید  میانسال  زن  یک  به صورت 
اسیدپاشی آنها فقط به دستان این زن آسیب 
زد و مردان موتورسوار که فراری شده بودند در 

عملیات ضربتی پلیس دستگیر شدند.
زن  گذشته  سه شنبه  ساعت۱۳:۳۰  حدود 
منطقه  در  خیابانی  از  عبور  حال  در  میانسالی 
یوسف آباد قوام در شهر مالرد در غرب استان 
تهران بود که ۲مرد موتورسوار از روبه رو به او 
و  داشتند  به صورت  ماسک  آنها  نزدیک شدند. 
وقتی به چند قدمی زن ۵۰ساله رسیدند یکی 
از آنها محتویات ظرفی را که همراهش بود به 

سمت او پاشید.
ثانیه ها متوجه موتورسواران  زن که در آخرین 

سریع  عکس العملی  با  بود  شده  آنها  نقشه  و 
شد  باعث  همین  و  کشید  عقب  را  خودش 
اسیدی که مردان موتور سوار قصد داشتند روی 
پاشیده  زن  این  دستان  روی  بریزند  صورتش 
شود و به دنبال این اتفاق مردان موتورسوار به 

سرعت از محل گریختند.
میانسال  زن  سوختم  سوختم  فریادهای  با 
شاهدان که متوجه ماجرا شده بودند به کمکش 
و  کردند  خبر  را  اورژانس  همزمان  و  رفتند 
دقایقی بعد این زن به بیمارستان منتقل شد. 
خوشبختانه اسید فقط به دستان این زن آسیب 
زده و وی از این مهلکه جان سالم به در برده 
درمان  تحت  بیمارستان  در  او  درحالی که  بود؛ 
بود مأموران پلیس در آنجا حاضر شدند و زن 

سر  زیر  ماجرا  همه  که  گفت  آنها  به  میانسال 
یکی از اقوام آنها به نام مریم است و اطمینان 
دارد که مردان موتورسوار از سوی این زن اجیر 

شده اند.
زنی  که  مریم  با  قبل  مدتی  از  داد:  توضیح  او 
شخصی  اختالفات  دچار  است  ۴۰ساله  حدودا 
شده بودم. هر دوی ما متاهل هستیم و زندگی 
خودمان را داریم، اما رفتار مریم باعث شده بود 
که با هم دچار اختالف شویم تا جایی که او چند 
انتقام می گیرد و  روز پیش مرا تهدید کرد که 
به رویم اسید می پاشد و کاری می کند که دیگر 

نتوانم زندگی کنم.
از  کاری  انجام  برای  امروز  گفت:  زن۵۰ساله 
خانه خارج شده و در حال عبور از خیابان بودم 

که ۲موتورسوار به من نزدیک شدند.
دست  در  ظرفی  آنها  از  یکی  که  دیدم  وقتی 
من  روی  را  آن  محتویات  می خواهد  و  دارد 
خودم  و  افتادم  مریم  تهدیدهای  یاد  به  بریزد 
را عقب کشیدم و همین باعث شد اسیدی که 
قرار بود روی صورتم ریخته شود روی دستان 
و مچ دست هایم بریزد و صورتم آسیب نبیند 
و حاال اطمینان دارم که پشت پرده این ماجرا 
کسی نیست جز مریم و قصد داشته تهدیدش 

را عملی کند.
قرار  پلیس  اختیار  در  شاکی  که  اطالعاتی  با 
داد تحقیقات برای دستگیری ۲مرد موتورسوار 
آغاز  بود،  داده  اسیدپاشی  دستور  که  زنی  و 
موفق  شده  انجام  بررسی های  با  مأموران  شد. 

و  کنند  دستگیر  را  ۴۰ساله  زن  ابتدا  شدند 
به  نداشت  حقیقت  بیان  جز  چاره ای  که  وی 
اجیر کردن ۲مرد برای اجرای نقشه اسیدپاشی 
اعتراف و هویت ۲مرد موتورسوار را فاش کرد و 

این۲متهم نیز  به دام پلیس افتادند.
اجتماعی  معاون  سرپناه،  مهدی  سرهنگ 
به  تهران  استان  غرب  انتظامی  فرمانده 
با  پرونده  این  هر۳متهم  گفت:  همشهری 
دستگیر  پلیس  سوی  از  شده  انجام  تحقیقات 
شدند و طی تحقیقاتی مشخص شد که طراح 
نقشه اسیدپاشی زنی حدودا ۴۰ساله و از اقوام 
با  شخصی  اختالفات  به دنبال  که  بوده  قربانی 
به گفته وی،  او نقشه اسیدپاشی کشیده است. 

تحقیقات از متهمان دستگیر شده ادامه دارد.

پاسخ  رییس سازمان غذا و 
دارو به اظهاراتی درباره کمبود 

دارو های پرمصرف

ایسنا: رییس سازمان غذا و دارو نسبت به برخی 
پرمصرف  داروهای  شدن  نایاب  بر  مبنی  اخبار 

واکنش نشان داد.
دکتر محمدرضا شانه ساز درباره اخباری مبنی بر 
نایاب شدن یا کمبود برخی داروهای پرمصرف، 
به  رغم  دارویی مان  کمبودهای  وضعیت  گفت: 
تنگناهایی  تمام  علی رغم  و  ارزی  مشکالت 
واقعا  می کنند،    درست  برایمان  تحریم  در  که 
در  مشابه  مدت های  به  نسبت  کمبودمان  اقالم 

سال های گذشته پایین تر است.
وی گفت: داروهایی هم که کم است، داروهایی 
نیست که مصرف همگانی و عمومی داشته باشند.
شانه ساز درباره وضعیت تخصیص ارز حوزه دارو، 
زمینه  در  ارز،  تخصیص  حوزه  در  البته  گفت: 
تنوع ارزی که نیاز داریم به ویژه برای مواد اولیه 
دارویی مقداری با مشکل مواجه هستیم. با این 
را  نهایت همکاری  مرکزی  بانک  حال همکاران 

برای تامین ارز مواد اولیه انجام می دهند

مرگ دل خراش نوجوانی که 
سرش را از پنجره خودرو

 بیرون آورده بود

فارس نوشت: رئیس اداره تصادفات پلیس راهور 
به  ساله ای  نوجوان ۱۷  باختن  از جان  پایتخت 
دلیل بیرون آوردن سر از شیشه عقب خودرو و 
اسالم  فداییان  در  معبر  میانی  رفیوژ  با  برخورد 

خبرداد.
تصادفات  اداره  رییس  مومنی  احسان  سرهنگ 
پلیس راهور فاتب از  جان باختن پسر ۱۷ ساله 
از خودرو و  ناگهانی سر  بیرون آوردن  به خاطر 
برخورد آن با رفیوژ میانی فداییان اسالم خبر داد.
در  پایتخت  راهور  پلیس  تصادفات  اداره  رییس 
عقب  سرنشین  اظهارکرد:  فوق  خبر  تشریح 
در  تردد  حال  در  که  پراید  سواری  یک دستگاه 
مسیر فداییان به شمال قبل از غیبی بود ناگهان 
سر خود را از شیشه عقب خودرو بیرون می آورد.
مومنی گفت: چند لحظه از این اقدام سرنشین 
نگذشته بود که سر وی با رفیوژ میانی مسیر این 
بزرگراه برخورد کرده و باعث فوت جوان ۱۷ ساله 

می شود. 
وی با بیان اینکه به گفته شاهدان، راننده پراید 
با دیدن این صحنه از محل حادثه متواری می 
تیم  بالفاصله  خبر  این  دریافت  با  گفت:  شود، 
کارشناسی منطقه ۲۰ پلیس راهور فاتب در محل 
حاضر و ضمن ایمن سازی محل حادثه نسبت به 

بررسی علل و عوامل این تصادف پرداختند.
مسیر  تغییر  از  خواست  رانندگان  از  مومنی 
و  همیشه  و  کرده  پرهیز  رانندگی  در  ناگهانی 
در همه حال توجه کافی و الزم رابه جلو داشته 
باشند و از انجام کارها  و اقداماتی که توجه را از 

رانندگی منحرف می کند جدا خودداری کنند.

گزارش»کرمانامروز«ازبحرانکرونادرکرمانوبستری800نفرمبتالیجدیدبهکرونادربیمارستانهایاستانکهبویفاجعهمیدهد؛

بیمارستان های کرمان در آستانه تکمیل ظرفیت
گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
استان  در  دلتا  نوع  کرونا  ویروس  سرایت  و  شیوع  وضعیت 
از  مملو  استان  این  بیمارستان های  و  بسیار گسترده  کرمان 
بیماران مبتال به کرونا است. در همین راستا استاندار کرمان با 
ابراز نگرانی از بحران جدید کرونا در این استان،گفت: نظر ما 
این است هیچ خودروی پالک غیر بومی به ویژه از سیستان و 
بلوچستان و هرمزگان وارد شهرهای ما نشود و اگر خودرویی 
با این پالک ها در شهرهای استان و تفرجگاه ها مشاهده شد، 

توقیف شود.
نیز در آخرین نشست  رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
خبری خود با اشاره به موارد جدید بستری در استان گفت: 
کرمان  استان  کل  در  بیمار  حدود۸۰۰  گذشته  درروزهای 
بستری بودند و اکنون ۱۱۱۸ بیمار در بیمارستان های استان 
منطقه  در  را  ازدحام  و  شلوغی  بیشترین  و  هستند  بستری 
جیرفت و بم داریم. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که در 

ادامه  قابل مطالعه است.
ورودبهپیکپنجموتکمیلظرفیتبیمارستانها

موج فزاینده مراجعان به بخش های کرونایی، افزایش میزان 
جدید  موج  ورود  و  شدید  های  محدودیت  اعمال  ها،  فوتی 
در  پنجم  پیک  روزهای  این  حکایت  یافته  جهش  کرونای 

شهرهای جنوبی استان کرمان است.
حتی  و  توجهی  کم  ها،  شمردن  و سبک  ها  انگاری  عادی 
پایان تلقی کردن کرونا منجر به شیوع گسترده سویه جدید 
کرونا ویروس یعنی نوع هندی آن شده است و از قضا یکی از 
کانون های اصلی شیوع و فراگیر شدن نوع دلتای این ویروس  
در مناطق گرم جنوب به ویژه شهرهای جنوبی استان از جمله 

بم و جیرفت است. 
علوم  دانشگاه  از  و گزارش های رسیده  آماری  تحلیل های 
پزشکی کرمان از گسترش روزافزون شمار مبتالیان در مناطقی 
ویروس  این  شیوع  موج  و  کرمان  استان  جنوبی  شهرهای  از 

مرگبار در پیک پنجم حکایت دارد.
می  زمینه  همین  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
استان  کل  در  بیمار   ۸۰۰ حدود  گذشته  روزهای  در  گوید: 
بستری بودند و اکنون ۱۱۱۸ بیمار در بیمارستان های استان 
منطقه  در  را  ازدحام  و  شلوغی  بیشترین  و  هستند  بستری 

جیرفت و بم داریم.
دکتر حمید رضا رشیدی نژاد افزود: در دو هفته گذشته موارد 

مثبت بیماران سرپایی افزایش یافته است. قبال از هر ۱۰۰ نفر 
مراجعه سرپایی، ۲۰ نفر مثبت بود و اکنون ۴۰ نفر مثبت می 

شوند. 
وی تصریح کرد: منتظر افزایش شدت بیشتر بیماری هستیم 
و برای ما مهم این است جلوی شیوع بیماری را بگیریم که در 
بهداشتی،  پروتکل های  رعایت  بر  تاکید  زمینه همچنان  این 
ممانعت از تجمعات و رعایت فاصله گذاری اجتماعی است و 
در بخش درمان برای ما مهم این است که تخت برای بستری 

کردن بیماران داشته باشیم.
وی بیان کرد: اگر موارد ابتال به کرونا سرسام آور باشد، مجبور 
می شویم از مراکز نقاهتگاهی استفاده کنیم که قطعا سطح 

خدمات پایین می آید و امیدواریم به آن مرحله نرسیم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: بحران تخت در 
جنوب استان اعالم نشده و در شرق استان هنوز مشکل تخت 

نداریم و امیدواریم به همین حد بیماری متوقف شود و موارد 
افزایش پیدا نکند.

آنچه که در سیستان  و  تاکید کرد: مساله جدی است  وی 
و بلوچستان اتفاق افتاده، خوب نیست و این استان فراخوان 
نیروی انسانی داده و اکنون ۹ شهر قرمز در استان کرمان داریم.

قرابتباسیستانوبلوچستان
یکی از عوامل اصلی در شیوع کرونا در سطح استان کرمان 
برخی  از  مسافرانی  حضور  استان،  جنوبی  مناطق  برخی  و 
مناطق و استان های پر خطر همچون سیستان و بلوچستان 
و هرمزگان است.همچنین ارتباطات و مراودات اجتماعی محلی 
برای جوالن دادن و شیوع دوباره و افزایش مبتالیان به کرونا در 

شهرهای جنوبی استان شد.
در همین زمینه و برای کنترل بهتر نوع جدید کرونا ویروس 
استاندار کرمان می گوید: نظر ما این است هیچ خودروی پالک 

غیر بومی به ویژه از سیستان و بلوچستان و هرمزگان وارد 
این پالک در شهرهای  با  اگر خودرویی  شهرهای ما نشود و 

استان و تفرجگاه ها مشاهده شود، توقیف شود. 
دکترعلی زینی وند با اشاره به وضعیت کرونایی سیستان و 
بلوچستان اظهار کرد: جنوب و شرق ما نیز دارد به همین سمت 

پیش می رود و وضعیت بسیار نگران کننده است.
شود،  می  تمردهایی  شود  می  گفته  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزود: به عنوان حاکمیت تا جایی که می توانیم، مصوبه داریم 
و کارهای را دنبال می کنیم اما جایی که مردم در منازل خود 

رعایت نمی کنند، خودشان می دانند و مسئول هستند.
درخواستازنیرویانتظامی

زینی وند تصریح کرد: از نیروی انتظامی و دستگاه قضایی 
درخواست داریم جاهایی که مراسم ختم و عروسی در منازل 
برگزار می شود و متوجه شدید، بدون استثناء به دستگاه قضائی 

معرفی کنید.
ملی  اینکه مصوبه ستاد  رغم  به  کرد:  بیان  کرمان  استاندار 
کرونا گفته نماز جمعه در شهرهای قرمز با ۷۰ نفر و نارنجی تا 
۱۰۰ نفر در فضای باز برگزار شود، درخواست دارم اگر شورای 
سیاست گذاری و نماینده ولی فقیه در استان صالح می دانند، 
برای دیگر موارد  بتوانیم  تا  نکنند  برگزار  نیز  را  همین موارد 

ممانعت ایجاد کنیم.
های  پست  و  ها  بیمارستان  به  باید  فرمانداران  افزود:  وی 
نیروی انتظامی سر بزنند و اگر هر فرماندار شهر خود را کنترل 
کند، نیاز نیست اینجا ما داد بزنیم. فرمانداران مسولیت دارند و 

محکم بایستید و محدودیت ایجاد کنید.
قطعخدماتآبوبرق

زینی وند تصریح کرد: درباره تفرجگاه ها و پارک ها هر جا 
می توانید مانع بگذارید و کامل مسدود کنید و جاهایی که 
نمی شود، خدمات از جمله آب و برق را قطع کنید تا جمعیت 

حضور پیدا نکند.
استاندار کرمان بیان کرد: در فعالیت صنوفی که محل تجمع 
نیستند، گشایش بشود اما جاهایی که تجمعی هستند و کمیته 

اقتصادی تصمیم گرفته، باید محدودیت ایجاد شود.
مدیریت  با طرح  را  دورکاری  ادارات حتما طرح  افزود:  وی 
کار  سر  صورت  همین  به  نیروها  و  بدهد  تطبیق  هوشمند 
بیایند و دادگستری جاهایی که تجمع است، محدود کنند و 
فرمانداران هر اداره، دفتر پیشخوان و محلی را که محل تجمع 

است، اجازه دارند تعطیل کنند.
اعمالشدیدترینمحدودیتها

زینی وند بیان کرد: باید در دو سه هفته آینده شدیدترین 
محدودیت ها را اعمال کنیم تا ببینیم دو هفته آینده وضعیت 

  وضعیت شیوع و سرایت ویروس کرونا نوع دلتا در استان کرمان بسیار نگران کننده و بیمارستان های این 
استان مملو از بیماران مبتال به کرونا است که یکی از عوامل اصلی شیوع کرونا در استان کرمان و برخی مناطق 
جنوبی استان حضور مسافرانی از برخی مناطق و استان های پرخطر همچون سیستان و بلوچستان و هرمزگان 
است. در همین راستا استاندار کرمان ضمن ابراز نگرانی از بحران جدید کرونا در این استان، گفته است: 
نظر ما این است هیچ خودروی پالک غیر بومی به ویژه از سیستان و بلوچستان و هرمزگان وارد شهرهای ما 

نشود و اگر خودرویی با این پالک ها در شهرهای استان و تفرجگاه ها مشاهده شد، توقیف شود و...

ما چه می شود.
وی تصریح کرد: نیروی انتظامی باید کمک و تقویت شود 
تا موارد کنترل ترددها به خوبی انجام شود و نظر ما این 
است هیچ پالک غیربومی به ویژه از سیستان و بلوچستان و 
هرمزگان وارد شهرهای ما نشود و اگر خودرویی با این پالک 
ها در شهرهای استان و تفرجگاه های استان مشاهده شد، 

توقیف شود.
استاندار کرمان بیان کرد: درخواست داریم محدودیت ها 
و اقدامات بازدارنده باشد و راهی به جز سخت گیری نداریم. 
می دانیم مرم اذیت می شوند اما شرایط نگران کننده است.

مسدودشدنییالقها
وی افزود: ییالقات و تفرجگاه ها باید مسدود شود و گلزار 
شهدای کرمان و آرامستان ها نیز باید تعطیل شود؛ تیم های 
نظارتی فعال تر شود و بسیج همه نیروها را آماده باش داده 

و آماده همکاری با دانشگاه علوم پزشکی است.
زینی وند با اشاره به اینکه باید اولویت همه دستگاه های 
اجرایی کنترل کرونا باشد، اظهار کرد: وضعیت اکثر شهرهای 
استان قرمز و یا فوق قرمز است و پیش بینی می شود با 
توجه به گزارشات علوم پزشکی، همه شهرها به این سمت 

برود.
وی بیان کرد: مردم تجمعات را گزارش بدهند و از مردم 
اگر  برگزاری مراسم خودداری کنند و  از  درخواست داریم 
مردم دو هفته همکاری و همراهی کنند، از این شرایط عبور 

می کنیم.
سخنآخر

جدی  را  بحرانی  وضعیت  این  کرمان  مردم  امیدواریم 
بگیرند. متاسفانه مشاهده می شود خیابان ها شلوغ  است و 
مردم بسیاری در خیابان ها حضور دارند. انتظار می رود این 
وضعیت خطرناک از سوی شهروندان جدی گرفته شود و 

مردم تنها برای کارهای ضروری از منزل خارج شوند.
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یادداشت روز 

 شاهکار شاگردان زکریای

 رازی در آینده ای روشن
از دوسال پیش که دانشمندان و پژوهشگران جوان ایرانی برای حفاظت 
از امنیت بهداشتی ملت ایران و شکستن انحصار کشورهای استعمارگر، 
آستین ها را باال زدند و کمر همت برای تولید واکسن کووید 19 بستند، 
نوکران و حقوق بگیران استعمارـ  که در رسانه های زرد و بی مقدارشان به 
زبان فارسی سخن می گویند ـ به طور مرتب در بوق های یأس و ناامیدی 
فرزندان  که  دانشمندانی  به  نسبت  مردم  راسخ  اعتماد  در  تا  دمیدند  می 
داروسازان  و  نامدار  پزشکان  دیگر  و  برزوییه  رازی،  زکریای  پورسینا، 
جهانی محسوب می شوند، ایجاد خلل کنند و در نتیجه تولیدات آمریکا و 
انگلیس به فروش برسد و میلیاردها دالر از گرفتاری جهانیان در همه گیری 

ویروس کرونا به چاه ویل استعمار سرازیر شود.
به رغم تالش بی وقفه تبلیغاتی علیه دانشمندان ایرانی، پژوهشگران سخت 
چند  در  جهانیان  اندوه  و  دردها  کاهش  برای  ما  دوست  میهن  و  کوش 
شرکت داروسازی، توانستند واکسن این بیماری را کشف کنند که هفته 
ی گذشته نخستین ارمغان این حماسه علمی به نام »ایران برکت« بر بازوی 
رهبر معزز انقالب اسالمی به منصه ی ظهور رسید و میهن عزیزمان به جمع 

شش کشوری پیوست که واکسن کووید 19 را تولید کرده اند.
از چندهزار  از صدها سال پیش و شاید هم  ایران  این است که  واقعیت 
سال پیش که دامداری عشایری به صورت»ییالق ـ قشالق« در کهن دیار 
ایران پاگرفت، واکسیناسیون دامی با عنوان »پپگوش= پپ+گوش« مرسوم 
به کشف  ایرانی، موفق  این روش  از  استفاده  با  ها  بسا غربی  بوده و چه 
واکسیناسیون انسانی شده اند که در هر حال، تالش دانشمندان جهان در 
خور تحسین است اما تالش های مذبوحانه و ناجوانمردانه ی رسانه های 
راستای  در  ایرانی  دانشمندان  روزی  شبانه  زحمات  به  نسبت  استعماری 
بشر سایه  ارکان زندگی  بر همه ی عرصه ها و  مهارکردن ویروسی که 
افکنده، چه توجیهی دارد!؟ آیا می توان تحقیر و تکذیب علم و دانشمندان 
راـ  صرف نظر از قوم و ملیت و نژادـ  رفتار رسانه ای به حساب آورد!؟ بی 
شک ملت حقجو و حقیقت مدار ایران بی توجه به رفتارهای نا به هنجار و 
کج اندیشانه ی شما ورشکستگان سیاسی، تالش دانشمندان و پژوهشگران 
عزیز خود را پاس می دارد و به خود می بالند که جوانان فرهیخته ی کهن 
دیار ایران برای شکستن انحصارهای غیرانسانی کشورهایی که 34 سال 
پیش صدام را برای بمباران شیمیایی حلبچه مجهز کردند و صدها کودک 
و زن و مرد سالخورده و جوان را در مقیاس نسل کشی از زندگی ساقط 
تولید واکسن  با  امروزه  و  اند  یافته  بزرگی دست  توفیق های  به  کردند، 
یکی از خطرناک ترین ویروس ها از گرفتاری مردم جهان در چنگال این 

بیماری پیشگیری می کنند و امید زندگی را به جهانیان اهدا می نمایند.
پی نوشت ها: 

1ـ افرادی که از توفیق های علمی دانشمندان ایرانی خوشحال نمی شوند، 
چه نام دارند؟

2ـ پپ )پف( در گویش کرمانی همان »ریه« است که جگرسفید هم گفته 
می شود.

به نوشته دکتر فرهادی در کتاب »موزه های در باد« عشایر کرمانی هنگام 
همه گیری بیماری های مهلک دامی، ریه )پپ( گوسفند بیمار را در محلی 
گرم قرار می دهند تا ویروس ها در آن تکثیر شوند. بعد از چند روز در 
پشت گوش گوسفند خراشی کوچک ایجاد می کنند و مقدار کمی از 
ریه »پپ« روی زخم می گذارند و آن را می پوشانند. دامداران، گوسفندان 
خود را از این طریق در مقابل بیماری مسری، مصون می سازند از آنجا 
از پپ )ریه( در پشت گوش استفاده می شود، آن را  این روش  که در 

»پپگوش« نامیده اند.
3ـ کشورهایی که بمب شیمیایی به صدام دادند که جمعیت شهر حلبچه را 

قتل عام کند، چه پاسخی در پیشگاه تاریخ دارند!؟
آیا هنوز خجالت نکشیده اند که برای ملت مظلوم و سازنده ی ایران تعیین 

تکلیف می کنند!؟
4ـ محمد زکریای رازی از دانشمندان بزرگ داروساز است که الکل و 
چند داروی دیگر را کشف کرده است او از افتخارات علمی ایران است 
که در شهر ری زندگی می کرد. ساکنان شهر ری را »رازی« گویند. محمد 
زکریای رازی حدود 40 کتاب درباره ی داروهای گیاهی و معدنی تالیف 
کرده است که متاسفانه معدودی از آنها به زبان فارسی ترجمه شده است. 
الزم به ذکر است که زبان علمی روزگار زکریای رازی، زبان عربی بوده 

و دانشمندان ایرانی آثار خود را به این زبان می نوشتند.

  به قلم یحیی 
فتح نجات

نوشتاری درباره عباس زریاب خویی؛       مورخی اندیشمند و مترجمی آگاه

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

تفکر مدیریتی در شرکت ملی صنایع مس ایران
 موجب پیشرفت شده است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: 
دارای  هم  ایران،  مس  صنایع  ملی  شرکت  مدیریت 
انگیزه،  دارای دانش الزم،  تفکر مدیریتی است و هم 
به  مجموعه  این  و  است  بودجه  و  ابزار  برنامه ریزی، 
نقطه ای از پیشرفت دست یافته است که استان کرمان 
باید برای پیشرفت، این بنگاه اقتصادی را در نظر بگیرد 

و از آن کمک بخواهد.
 حجت االسالم و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی، 
سه شنبه 8 تیرماه جاری در جلسه تولید مجتمع مس 
سرچشمه، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه شهادت 
را تسلیت  ازجمله شهید بهشتی  امام  یاران  از  72تن 
کشور  یک  پیشرفت  و  توسعه  مهم  ارکان  به  و  گفت 

پرداخت.
 وی توضیح داد: یکی از محورهای مهم پیشرفت در 
در  اگر  و یک کشور  است  انسانی  نیروی  یک کشور، 
هر زمینه ای بخواهد پیشرفت کند با سه مساله مهم، 
مهم تر و مهم ترین مواجه است و صنعت و معدن هم از 

آن مستثنا نیست.
 حجت االسالم و المسلمین علیدادی با اشاره به این که 
اگر در جایی رقم  مساله مهم، توسعه است و توسعه 
اگر  کرد:  بیان  است؛  متوقف  سال ها  کار  آن  نخورد 
توسعه در دستور کار باشد برای انسان و نیروی انسانی 

جذابیت، خالقیت و انگیزه ایجاد می کند.
و تصریح کرد:  پیشرفت عنوان  را   وی مساله مهم تر 
سایه  در  توسعه  است،  مهم تر  توسعه  از  پیشرفت 

پیشرفت است که به خود منطق می گیرد.
اگر  داد:  ادامه  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده   
را  آن  و  باشد  مترمربع  10هزار  متراژ  در  کارخانه ای 
این  برسانند،  مترمربع  20هزار  به  و  دهند  توسعه 
پیشرفت  است  ممکن  اما  است  توسعه یافته  کارخانه 

نکرده باشد.
 وی تصریح کرد: پس پیشرفت با توسعه باید همراه 
تولید  چرخه  در  مثال  به طور  کنند؛  رشد  منطقی  و 

مس اگر فقط بخش اول تولید را در دستور کار قرار 
اما  کرده ایم  پیدا  توسعه  باشد  باال  کار  و حجم  دهیم 
زمانی می توان گفت که پیشرفت کرده ایم که چرخه 
تولید کامل باشد لذا همه بخش های تولید اعم از فنی، 
تا  کنند  کار  هم  با  باید  و...  انسانی  نیروی  تجهیزات، 

پیشرفت حاصل شود.
 امام جمعه کرمان اظهار کرد: مساله مهم ترین هم فکر 
بابرنامه است که  مدیریت است؛ یعنی مدیر متفکر و 

می تواند پیشرفت و توسعه را رقم بزند.
 وی خاطرنشان کرد: یک مدیر بافکر دارای چند ویژگی 
است؛ مدیر باید دارای دانش الزم در حوزه مأموریت 
خود باشد، عالوه بر آن باید دارای انگیزه باشد و کار 
بزرگ را در راستای افق دید وسیع انجام دهد و رقم 

بزند.
 حجت االسالم و المسلمین علیدادی گفت: مدیر باید 
با برنامه ریزی مسیر را طی کند؛ در برنامه ریزِی موفق 
است که مشکالت و موانع موجود در کار شناسایی و 

برطرف می شوند.
 وی افزود: دانش، انگیزه و برنامه برمی گردد به نیروی 
انسانی؛ لذا در روح و روان هرکدام از شما علم و انگیزه 
نیاز است؛ همچنین برنامه هم برگرفته از فکر انسان 

است.
امام جمعه کرمان در ادامه تصریح کرد: یک مدیر برای 
ابزارها و بودجه در  باید  نتیجه بخش بودن این برنامه 

اختیار داشته باشد.
 وی افزود: مدیریت شرکت ملی صنایع مس ایران هم 
بافکر است و هم دارای دانش الزم، انگیزه، برنامه ریزی، 
ابزار الزم و بودجه است، این مجموعه به نقطه ای رسیده 
است که استان کرمان باید برای مشاهده پیشرفت در 
منطقه به منطقه، این بنگاه مهم اقتصادی کارآمد را در 
نظر بگیرد تا با حمایت های الزم این بنگاه اقتصادی به 
پیشرفت دست یابد، لذا تفکر پیشرفت باید حاکم بر 

این استان باشد.

در  مس  شرکت  صدی  در  صد  از  بیش  رشد   
سه ماهه نخست امسال

در  گفت:  ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 
سه ماهه نخست سال جاری بیش از صددردرصد رشد 
نسبت به سال گذشته داشتیم درحالی که سال گذشته 

نیز رکوردهای بسیارخوبی ثبت شد.
 دکتر اردشیر سعدمحمدی در جلسه تولید مجتمع مس 
سرچشمه رفسنجان، با قدردانی از حضور نماینده ولی 
فقیه و امام جمعه کرمان در سرچشمه، اظهار کرد: این 
حضور نشانه اهمیت تفکر تولید در کشور است و وظیفه 
خود می دانم از تک تک مدیران و کارکنان شرکت ملی 
صنایع مس ایران تشکر کنم چراکه عاشقانه، صادقانه و 

با خلوص نیت، کار می کنند.
 وی افزود: این تفضل خدایی است که در برهه ای از 
زندگی ضمن تامین معیشت، باعث ایجاد توسعه هایی 
این  از  بتوانند  آینده  در  خدا  بندگان  که  می شوند 
محیط های جدید ارتزاق کنند و هیچ چیز باارزش تر از 
دیگران  مثبت  زندگی  در  مثمر  انسان  که  نیست  این 
نصیب  شاید  که  است  الهی  ارزش  یک  این  باشد؛ 
هرکسی نشود و این اتفاق باعث می شود از کاری که 

می کنید لذت بیشتری ببرید و این قابل احترام است.
و  اشاره  شرکت  وضعیت  به  مس  شرکت  مدیرعامل   
عنوان کرد: با فروشی که در این هفته انجام می دهیم تا 
پایان این ماه به اندازه کل سال 1398 در این چهارماه 

فروش خواهیم داشت که این یک اتفاق بزرگ است.
 سعدمحمدی ادامه داد: در سه ماهه نخست سال جاری 
بیش از صددرصد رشد نسبت به سال گذشته داشتیم 
درحالی که سال گذشته نیزرکوردهای بسیارخوبی ثبت 

شد لذا روند مناسب و شرایط خوبی را طی می کنیم.
 وی یادآور شد: در بحث تولید تاکنون بیش از 80هزار 
تن کاتد را به همت کارکنان و پرسنل تولید کردیم، 
شرایط صادرات مساعد است و در توسعه ها نیز اتفاقات 
ظرف  امیدواریم  و  است  خوردن  رقم  حال  در  خوبی 

چهارسال آینده جزو 10 شرکت برتر دنیا در تولید 
مس باشیم.

خاطرنشان  ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل   
را که شاخصه های عددی  بزرگ  کار  این  امیدواریم  کرد: 
بین المللی را دارد به یاری خدا و همت  کارکنان اجرا کنیم.
 توسعه زیرساخت ها و توانمندی های فنی مجتمع 

در سایه تحریم و شرایط کرونا
این  در  نیز  رفسنجان  سرچشمه  مس  مجتمع  مدیر   
ما  با کمک همکاران  و  به لطف خداوند  جلسه گفت: 
در مجتمع روند خوبی در تولید طی می شود و امسال 
تولید و  را در  پارسال  اعداد سخت  نیز سعی کرده ایم 

بهره وری تولید داشته باشیم.
توسعه  زمینه  در  افزود:  احمدی  حسین  مهندس   
درآلو  در  و  داریم  خوبی  وضعیت  درآلو  و  دره زار  در 
برنامه ریزی انجام شده این است که تا پایان سال بتوانیم 

وضعیت مناسبی را در این پروژه شاهد باشیم.
 مدیر مجتمع مس سرچشمه رفسنجان یادآور شد: در 
حوزه های بهره وری انرژی و مصرف آب با تدبیر مسئوالن 
عالی رتبه کشور آب خلیج فارس نیز به سرچشمه رسید 
و با توجه به اینکه یکی از دغدغه های توسعه، معضل 
نیز  برق  در  گردید؛  رفع  مشکل  این  بود  آب  کمبود 
مصوبه احداث نیروگاه را داریم که عملیات اجرایی آن 
زیرساخت های  همه  در  امیدواریم  و  شد  خواهد  آغاز 

شرکت بتوانیم رتبه خوبی را کسب کنیم.
و  زیرساخت ها  توسعه  اینکه  بیان  با  احمدی   
و  تحریم  سایه  در  مجتمع  فنی  توانمندی های 
در  کرد:  خاطرنشان  است،  شده  میسر  کرونا  شرایط 
بوده  پیشرو  نیز شرکت مس  اجتماعی  مسئولیت های 
و امیدواریم با تالش همکاران و افزایش درآمد شرکت، 
بتوانیم به مردم منطقه و پیرامون، کمک های بیشتری 
کنیم و آن ها اظهار رضایتمندی داشته باشند که اگر 
راضی  ما  از  نیز  قطعا خداوند  باشند  راضی  خلق خدا 

خواهد بود.

و  مورخان  نامدارترین  از  یکی  خویی  زریاب  عباس 
مترجمان ایرانی بود که در روشنگری و تبیین تاریخ ایران، 
آثار و تالیفات گرانقدری به یادگار نهاد تا اینگونه به فرهنگ 
داده  ارایه  ارزنده ای  بوم کهن خدمات  و  این مرز  تمدن  و 

باشد.
و  کشت  شرح  یعنی  هست...  و  بوده  این  ما  تاریخ  اگر 
به  نیازی  اصاًل  خونخواهی ها...  و  خصومت  و  کشتارها... 
از این گونه وقایع و  درس تاریخ نیست؛ ُرمان و قصه ها پر 
صحنه هاست. حال آنکه تاریخ در درجه اول تاریخ فرهنگ 
باید  تاریخ  و  اشخاص  تاریخ  نه  است  ملت  یک  قومیت  و 
بیشتر جریان تالش ملت ها را برای ایجاد تمدن و فرهنگ 
بازگو کند. یعنی بایستی بگوید یک ملت چگونه از دوران 
حیات  در  تازه هایی  چه  و  رسیده  تمدن  دوران  به  بدوی 
خود پدیدآورده و چه ارمغان هایی به بشریت عرضه کرده و 
در راه پیشبرد هدف های انسانی و تمدن بشری چه اندازه 
سهیم بوده است. این مقدمه بخشی از سخنان عباس زریاب 
خویی مورخ برجسته ایرانی است که به یکی از اهداف تاریخ 

اشاره می کند.
 ورود به عرصه علم و دانش

دانشگاه  از  خورشیدی   1339 در  خویی  زریاب  عباس 
و  تاریخ  رشته های  در  ماینز  شهر  گوتنبرگ  یوهانس 
او  دکتری  رساله  عنوان  گرفت،  دکتری  درجه  فلسفه 
تاریخ  کتاب  از  برگرفته  تیمور  جانشینان  درباره  »گزارش 
کبیر جعفری تألیف ابن محمد حسینی« بود که به اوضاع 
تاریخ  مندرجات  برپایه  تیمور  روزگار  اجتماعی  و  سیاسی 
کارهای  به  ایران  به  بازگشت  با  وی  می پرداخت.  جعفری 
کتابخانه  اندازی  راه  در  اینکه  جمله  از  پرداخت  فرهنگی 
مجلس سنا نقش مؤثری ایفا کرد، سپس بار دیگر به مدت 
2 سال به خارج از کشور و اینبار به دانشگاه برکلی کالیفرنیا  
از  به خدمت  اما عشق  پرداخت  تدریس  به  آنجا  در  رفت. 
وطن سبب شد به ایران بازگردد و اینبار در دانشکده ادبیات 

دانشگاه تهران استاد تاریخ شد. نخستین جایی که پس از 
انقالب در آن به کار پرداخت و برای آن مقاالت متعدد و 
دانشنامه  با  سپس  بود.  تشیع  دایره المعارف  نوشت،  کوتاه 
همکاری  به  اسالمی  بزرگ  دایره العمارف  و  اسالم  جهان 
مهم  مجمع  و  مؤسسه  چند  عضو  همچنین  وی  پرداخت. 
بین المللی از جمله انجمن بین المللی شرق شناسی آلمان و 

مجمع بین المللی کتیبه های ایرانی انگلیس نیز بود.
ترجمه و تالیف متون

بدون شک زریاب خویی یکی از معدود دانشمندان معاصر 
دانش ها،  اقسام  و  انواع  در  جامعیت  نظر  از  که  بود  ایران 
جمله  از  زبان  چندین  بر  وی  بود.  تاریخ  بزرگان  از  یکی 
انگلیسی، فرانسه، آلمانی و عربی تسلط کامل داشت و این 
خود بر دامنۀ علم و آگاهی او می افزود. ترجمه های او نیز 
در خصوص تاریخ و فلسفه، از عربی و آلمانی و انگلیسی، 
انتقال مفاهیم  بر آن زبان ها و دقت در  از تسلط  نمونه ای 
به زبان فارسی است. سید کاظم موسوی بجنوردی، ریاست 
جنبه های  مهمترین  اسالمی  بزرگ  دایره المعارف  مرکز 
او در  تجربه  و  را شناخت  زریاب خویی  تحقیقاتی  زندگی 
اسناد علمی و شناخت نسخه  زمینه منبع شناسی کتب و 
های خطی نادر به خصوص آثار مجهول المؤلف یا نسخه های 
ناکامل، دانسته اند. کمتر فردی مانند او می توانست درباره 
سیره نبوی )ص( و تاریخ اسالم و تاریخ ایران، به ویژه دوره 
مغوالن و ایلخانان و نظرات کالمی ابراهیم نّظام و فارسیات 
حافظ  شعر  مشکالت  شرح  و  خاقانی  شرح  و  ابونواس 
شیرازی یا دقائق فلسفه کانت، آن هم در عالی ترین سطح 
مقاله و کتاب بنویسد، چندان که متخصصان این موضوعات 

را از عمق دریافت ها و نوشته های خود شگفت زده کند.
اطالعات  از  نشان  نامدار  پژوهشگر  این  نوشته های  تنوع   
به  می توان  او  علمی  کارهای  از  دارد.  وی  وسیع  دانش  و 
اشاره  فارسی  دایره المعارف  در  او  فراوان  و  متعدد  مقاالت 
زریاب  استاد  حیات  زمان  در  که  است  ذکر  به  الزم  کرد. 

خویی به پاس و گرامیداشت مقام علمی او، احمد تفضلی 
در مجموعه ای به نام یکی قطره باران مجموعه ای از مقاالت 
ارزنده وی را فراهم آورد و آن را به زریاب خویی اهدا کرد. 
کرد،  توجه  ماندگارش  ترجمه های  به  باید  او  آثار  دیگر  از 
یکی از این ترجمه های اثر ویل دورانت به نام های تاریخ 
فلسفه و لذات فلسفه است که بارها به چاپ رسیده است. 
این کتاب شامل 11 فصل در مورد چند تَن از فیلسوفان 
باروخ  بیکن،  فرانسیس  ارسطو،  افالطون،  جمله  از  غرب 
کانت،  ایمانوئل  روسو،  ژان-ژاک  ولتر،  فرانسوا  اسپینوزا، 
هربرت  شوپنهاور،  آرتور  هگل،  فریدریش  ویلهلم  گئورگ 
اسپنسر و فریدریش نیچه است. وی این اثر را چنان زیبا و 
دلپسند ترجمه کرده است که مثل اصل اثر، هواداران جدی 
بسیار یافت و در مدت اندک چندین بار به چاپ رسید به 
طور کلی وی ترجمه  آثار تاریخی و ادبی را نیز با دقت نظر 
خاصی انجام می داد و بیشتر سلیقه و قریحه عالمانه خود را 

هم به صورت تعلیق ها و توضیح ها بر متن می افزود و به آنچه 
ترجمه می کرد، لطف و طراوت ویژه می بخشید. 

های  ترجمه  از  تمجید  ضمن  تاریخ  استاد  شعبانی،  رضا 
است  باور  این  بر  فلسفه  حوزه  در  خویی  زریاب  درخشان 
که زریاب خویی بیش از یک تاریخ نگار، فیلسوِف تاریخ بود، 
زیرا عرصه اصلی فعالیت علمی او، بیش از تاریخ، فلسفه بود 
و باید او را اندیشمند تاریخ بدانیم. او تاریخ را علم ثانویه 
خود لحاظ کرده بود. اگرچه دقت و حوصله تامل و تفکر در 
علم تاریخ را هم داشت. چون شخصی که در دریای تاریخ 
غور می کند و تن به آب می زند، می داند که باید از عجله و 

داوری نادقیق پرهیز کند.
نولدکه  تئودور  اثر  و عرب ها  ایرانیان  تاریخ  زریاب خویی   
تبّحر  نشان دهنده  برگرداند که  فارسی  به  آلمانی  از  نیز  را 
دربردارنده  اثر  این  است.  عربی  و  آلمانی  زبان های  در  او 
تاریخ ایران از ابتدای پادشاهی اردشیر پسر بابک تا انتهای 
پادشاهی یزدگرد سوم است، همچنین در اصل این کتاب 
بخشی از تاریخ ابوجعفر طبری شمرده می شود که پروفسور 
نولدکه آن را به آلمانی ترجمه کرده و با تعلیقات مفصل به 
چاپ رسیده است. کتاب ترجمه ای سلیس، فصیح و بلیغ 
دارد، مترجم، می کوشد تا ترجمه فارسی را از اصل عربی 
آن برگرداند و مطالب مربوط را با متن آلمانی مطابقت دهد؛ 
تالش موفقی که در زمین انطباق متن با »سبک و روش 
وی  ترجمه های  دیگر  از  است.  شده  گرفته  کار  به  قدما« 
می توان به دریای جان نوشته هلموت ریتر و ظهور تاریخ 

بنیادی اثر فریدریش ماینکه اشاره کرد.
به شمار  برجسته وی  آثار  دیگر  از  اهلل )ص(  سیره رسول 
این نظر اهمیت داشت که مبتنی بر  از  اثر  این  می رفت. 
نقد و بررسی مآخذ و معلومات موجود عصر بود. زریاب در 
این کتاب، بدون آنکه در دام توجیهات و تأویالت کالمی 
با  و سازگار  اسالمی  تحلیل  درگیر شود،  تاریخی  وقایع  از 
آموزه های مذهبی از سیرۀ نبوی ارایه می دهد. این کتاب 

پیامبر  وفات  زمان  تا  و  آغاز  اسالم  از  پیش  عربستان  از 
نیازهای عصر  پاسخگوی  را شامل می شود که  اکرم)ص( 
ما و پاسخی بر درخواست های فکری و معنوی مردم است 
قرار  آنها  اختیار  در  سودمندی  های  تحلیل  و  اطالعات  و 

می دهد.
 از دیگر تالیفات شاخص وی می توان به تصحیح، »الصیدنه 
بیرونی« اشاره کرد که توفیق در آن، وی را در  ابوریحان 
و  واژه ها  اثر  این  در  داد.  قرار  عصر  بزرگ  محققان  طراز 
خوارزمی  و  فارسی  عربی،  سریانی،  یونانی،  اصطالح های 
بسیاری وجود داشت که بیرونی آن ها را تنظیم و بازنگری 
نکرده بود، بنابراین تصحیح آن، کاری بس دشوار بود. زریاب 
به نحوی عرضه  لغت نامه و فهرست  با توضیحات،  را  کتاب 
کرد که شاید حتی متخصص داروشناسی هم نمی توانست 
آن اثر را بهتر از این نقد و تصحیح کند. تحریر روضه الصفای 
میرخواند یکی دیگر از تحقیقات عالمانه زریاب خویی بود.

خاموشی
سرانجام این مورخ نامدار در 1۴ بهمن 1373 خورشیدی 
دیده از جهان فروبست، محمدرضا شفیعی کدکنی در غم 
از دست دادن این چهره فرهنگی می گوید: دریغا زریاب و 
دریغا فرهنگ ایرانی! نمی گویم او واپسین بود اما در میان 
واپسین ها، بی گمان برجسته ترین بود، برجسته ترین چهره 
مدنیت  و  فرهنگ  مجموعه  بر  که  پژوهندگانی  آخرین  از 
عشق  بدان  و  دارند  کامل  اشراف  و  ژرف  احاطه  ایرانی 
تا  از فلسفه، کالم، تفسیر، حدیث، فقه و اصول  می ورزند: 
ادبیات فارسی، عربی، تاریخ و جغرافیای تاریخی تا آنچه در 
مغرب زمین می گذرد در حوزه پژوهش های ایرانی و اسالمی 
تا آگاهی درست و سنجیده از مجموعه میراث خردمندان 

غرب از افالطون تا هگل، مارکس و ناقدان معاصرش.

منبع: خبرگزاری ایرنا
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