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کرمان و بررسی چرایی آن؛ کاهش شدید رعایت پروتکل های بهداشتی در استان  گزارش »کرمان امروز« از 

        متاسفانه میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در هفته های اخیر در استان کرمان به کمتر از 40 درصد رسیده و از دید مسئوالن و کارشناسان 
بهداشتی، این بدترین میزان در 18ماه گذشته بوده است. عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در شهرهای جنوبی موجب پیشروی کرونا 
شده است و بسیاری از مسئوالن در این باره ابراز نگرانی کرده و می گویند؛ با وجود اینکه همه آمار مرگ و میر ناشی از کرونا را شاهد هستند، 
اما عادی انگاری در مردم افزایش یافته است و طوالنی شدن اپیدمی کرونا ایشان را ازمحدودیت ها و تعطیلی ها خسته ساخته است. اما باید 

متن کامل درصفحه سومبدانیم که شکستن قرنطینه در دوراهی تلخ مرگ و زندگی است و...

تراژدی تلخ انتخاب قرنطینه یا مرگ

آگهي تجدید  مناقصه شماره 35/21-11-1400آگهی مزایده
)یک مرحله ای(

شرکت مخابرات ایران)منطقه کرمان(  در نظر دارد  کابل فیبر نوری را از طریق برگزاري مناقصه خریداری 
سایت شرکت  در  مناقصه  آگهی  به  بیشتر  اطالعات  توانند جهت کسب  می  مناقصه  در  متقاضیان شرکت  نماید، 
الکترونیک  پست  آدرس  و   www.Kerman.tci.irکرمان منطقه  و   www.TCi.ir آدرس  به  ایران  مخابرات 

Tadarokat.Ker@tic.ir مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه کرمان 

منطقه کرمان منطقه کرمان
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اخبار استان

و درمان جان  بهداشت  استاندار کرمان گفت: کادر 
خود را فدا می کنند که جان مردم را نجات دهند و از 
مردم درخواست داریم به خاطر جان خودشان و کادر 
عبور  سختی  این  از  تا  کنند  مراعات  بیشتر  درمان، 
کنیم. به گزارش ایسنا، به مناسبت روز پزشک و به 
پاس قدردانی از مجاهدت های کادر بهداشت و درمان، 
استاندار کرمان از بیمارستان سیدالشهداء بازدید و با 
اهدای لوح تقدیر از پزشکان این مرکز درمانی تجلیل 
کرد. دکتر علی  زینی وند  در این دیدار با تبریک روز 

نوعی  به  کرونایی  سخت  شرایط  کرد:  اظهار  پزشک 
شرایط جنگی است، سختی هایی که پزشکان طی دو 
سال گذشته کشیده اند از شرایط عملیات های جنگ 
هم سخت تر است. وی افزود: کادر بهداشت و درمان 
جان خود را فدا می کنند که جان مردم را نجات دهند 
و از مردم درخواست داریم به خاطر جان خودشان و 
کادر درمان، بیشتر مراعات کنند تا از این سختی عبور 
کنیم. استاندار کرمان عنوان کرد: نیروی انتظامی در 
در  پزشکی  کادر  با  همگام  و  همراه  کشور  سراسر 

ستادهای ملی و استانی مقابله با کرونا حضور داشتند 
و مصوبات و محدودیت ها را با تمام توان اجرا کردند.

وی از نظم و آراستگی بیمارستان سیدالشهداء کرمان 
تقدیر کرد و گفت: این مجموعه درمانی در ایام  کرونا 
۴۰ هزار نفر مراجعه کننده و ۲۰۰۰ نفر بستری داشته 
کنار  در  و  کرده  بسیج  را  خود  امکانات  تمام  است، 
می کنند.  خدمات رسانی  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
زینی وند افزود: بیمارستان سیدالشهداء در پیک اخیر 
بیماری همه تجهیزات را از جمله دستگاه اکسیژن ساز 

استان  بیمارستان های  دیگر  پایاپای  و  کرده  کامل 
کرمان خدمات دهی می کنند.

براساس این گزارش، سردار عبدالرضا ناظری  فرمانده 
از  مراسم  این  حاشیه  در  نیز  کرمان  استان  انتظامی 
خدمت  راستای  در  ناجا  امکانات  تمام  کارگیری  به 
برد  نام  کرونا  بیماری  با  مقابله  در  مردم  سالمت  به 
ماموریت های  سایر  کنار  در  انتظامی  نیروی  گفت:  و 
ذاتی خود در حوزه بهداشت و درمان هم در خدمت 

مردم است.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان از حمایت ۲۰۸ 
امداد  کمیته  حمایت  تحت  ایتام  از  کرمانی  پزشک 
استان در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین خبر داد.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
مدیرکل  یحیی صادقی،  کرمان،  از  خبرنگاران جوان 
گفت:  کرمان  استان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته 
مبارزه  و  و کشورمان  در جهان  کرونا  ویروس  شیوع 
پزشکان و تیم همراه برای مقابله با این بیماری باعث 

شده که بیش ازپیش قدردان کادر درمان و مدافعان 
سالمت ازجمله پزشکان باشیم.

و  یتیم  فرزند   ۳۲۸ و  هزار   ۲۲ اینکه  به  اشاره  اوبا 
کرمان  استان  امداد  کمیته  حمایت  تحت  محسنین 
محسنین  فرزند  و  یتیم  تعداد  این  افزود:  دارند  قرار 
تحت حمایت این نهاد با کمک ۵۱ هزار حامی خیر 
حمایت  محسنین«  و  ایتام  »اکرام  طرح  قالب  در 
می شوند که از این تعداد حامیان ۲۰۸ حامی، پزشک 

هستند
و  ایتام  اکرام  طرح  حامیان  کرد:  تصریح  صادقی 
تومان  میلیارد   ۳۶ امسال  چهارماهه  در  محسنین 
به فرزندان  ایتام و محسنین«  قالب طرح »اکرام  در 
کمک  نقدی  غیر  و  نقدی  به صورت  خود  معنوی 

کرده اند.
محسنین  فرزندان  و  ایتام  از  هریک  اینکه  بابیان  او 
دارای حساب و شناسه بانکی مختص به خود هستند، 

افزود: کمک های نقدی حامیان بی واسطه و به صورت 
واریز  محسنین  فرزندان  و  ایتام  به حساب  مستقیم 

می شود.
اینکه هم اکنون ۴۵۰ فرزند یتیم  با شاره به  صادقی 
و محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان 
با  خواست  نیکوکار  خیران  از  هستند  حامی  فاقد 
مشارکت در طرح اکرام ایتام با حمایت های مادی و 
معنوی خود این ایتام را تحت تکفل خود قرار دهند
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خبر
رییس پایگاه جهانی ارگ قدیم بم :

با آغاز بحران کرونا  کمتر از ۳۰ روز 

شاهد حضور گردشگران و توریست ها 

درارگ بم بوده ایم

 مدیر پایگاه میراث جهانی بم و منظر فرهنگی آن گفت: در حال حاضر با توجه 
به شیوع کرونا مجموعه تاریخی ارگ بم تعطیل است و امیدواریم در دوران 

پساکرونا شاهد حضور دوباره گردشگران این بنای تاریخی باشیم.
"محسن قاسمی" در گفت و گو با ایسنا درباره روند بازسازی ارگ قدیم بم 
اظهار کرد: حدود یک سال و نیم است که عهده دار مدیریت این مجموعه 
هستم که همراه با بحران کرونا  آغاز شد و متأسفانه شاید کمتر از ۳۰ روز 

شاهد حضور گردشگران و توریست ها در این مجموعه بوده ایم.
وی بیان کرد: سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا موزه ها و اماکن 
تاریخی استان از جمله ارگ تاریخی بم تعطیل بود و این امر فرصت مناسبی 

برای مرمت و بازسازی بخش های مختلف این بنای تاریخی را فراهم کرد.
قاسمی با بیان اینکه امسال فقط ۱۳ روز شاهد حضور گردشگران در اماکن 
تاریخی بودیم، در ادامه درمورد اینکه وضعیت کارگاه ها در این مدت تعطیلی 
به چه نحو بوده؟ گفت: با توجه به سیاست های دولت در بحث کرونا و رنگ 
بندی هایی که تعریف شد این مجموعه هم مستثنی نبود و با ۵۰ درصد نیرو 

کار مرمت را ادامه داده است.
مدیر پایگاه میراث جهانی و منظر فرهنگی بم به روند بازسازی اشاره کرد و 
افزود: از آنجا که طی ۱۰ سال گذشته تمام کارها صرفا پژوهشی و آواربرداری 
بوده و بعد از آن روند بازسازی با کندی پیش رفته که مورد رضایت مردم 
و مسئوالن وزارت میراث فرهنگی نبود لذا سعی کردیم تمام تالش خود را 
از لحاظ فیزیکی در راستای مرمت به کار گرفته و پروژه های مختلفی را در 
دستور کار خود قرار داده ایم که این پروژه ها بعد از  تائید هئیت راهبردی 

و میراث جهانی برنامه ریزی شد.
فرنگی،  کاله  بم،  ارگ  یخدان  پروژه  افزود:  و  کرد  اشاره  ها  پروژه  به  وی 
عمارت دروازه دوم، خانه میر اکبر، اصطبل تاریخی، فاز دوم خانه سیستانی، 
برج فرمانده حکومتی قشون در کنار حفاظت ادواری در ارگ تاریخی جزو 
خانه  خوشبختانه  که  شدند  شروع  نیرو  درصد   ۵۰ با  شاخص  های  پروژه 
سیستانی، عمارت دروازه دوم، کاله فرنگی، برج فرماندهی قشون ۱۰۰ درصد 

مرمت و باسازی شدند.
قاسمی بیان کرد: به محض اینکه فرصتی پیش آید و وضعیت کرونا به ما 

اجازه بده رونمایی از این آثار تاریخی در دستور کار است.
سیستانی،  و  میراکبر  خانه  یخدان،  حکومتی،  اصطبل  مرمت  گفت:  وی 
مجموعه عمارت دروازه دوم، برج کاله فرنگی و همچنین ساماندهی کمپ 
اقامتی، ایجاد سامانه حفاظت الکترونیک و پایش تصویری از جمله اقدامات 

انجام شده در این مجموعه تاریخی طی سال گذشته محسوب می شود.
مدیر پایگاه میراث جهانی و منظر فرهنگی بم با اشاره به مرمت و بازسازی 
۱۰۰ درصدی خانه سیستانی ارگ تاریخی بم تاکید کرد: در حال حاضر این 
بنای تاریخی به مجموعه پژوهشی و اداری پایگاه میراث جهانی بم و منظر 

فرهنگی آن تغییر کاربری داده است.
وی افزود: پایگاه پژوهشی ارگ بم به خانه تاریخی سیستانی منتقل شد و 

از نزدیک شاهد فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی هستیم.
قاسمی بیان کرد: موزه تاریخی بم از دیگر برنامه های در دستور کار بود که 
پیش از این موزه به صورت یک نمایشگاه کوچکی در کنار ساختمان اداری 
قرار گرفته بود که در شأن این مجموعه نبود لذا موزه به ساختمان اداری 

انتقال داده شده است.
وی به مرمت اصطبل این بنای شاهکار تاریخی اشاره کرد و افزود: اصطبل 
ارگ بم یکی از شاهکارهای تاریخی ایران محسوب می شود که ضلع جنوب 
آن کامل بازسازی شده و بیش از ۹۰ درصد سالن آن پوشیده شده که روند 

بازسازی بسیار خوبی داشته است.
الکترونیک محوطه پیرامون  اتمام پروژه پایش تصویری و حفاظت  از  وی 
ارگ بم خبر داد و گفت: با اتمام این پروژه محیط اطراف این بنای تاریخی 

با امنیت کامل تحت پوشش قرار می گیرد.
قاسمی به دیگر پروژه ها اشاره کرد و گفت: یخدان ارگ تاریخی و خانه میر 
اکبر هرکدام باالی ۷۰ درصد مرمت شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ به نتیجه 

خوبی خواهیم رسید.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
گفت: در برخی از اقالم دارویی و برخی از سرم ها 
کمبود داریم ولی این کم بودن دلیل بر آن نیست 

که در بیمارستان ها این اقالم نباشد.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  پور«  اسدی  »علی  دکتر 
کرد:  عنوان  کرمان  استان  در  دارو  کمبود  درباره 
این کمبود مشکل  اما  نیستیم  دارو  منکر کمبود 

ساز نیست و مدیریت شده است.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
اظهار کرد: پزشکان موظف هستند داروهایی که 

در لیست داروهای ایران وجود داشته باشد، تجویز 
این  طبق  متاسفانه  پزشکان  از  برخی  که  کنند 

لیست دارو تجویز نمی کنند.
وی گفت: لیست داروهای ایران هر پنج ماه یک 
تاکید می  و  روزرسانی می شود  به  و  بررسی  بار 
تجویز  دارو  لیست  این  از  موظفند  پزشکان  کنم 
در  سرم  کمبود  مشکل  درباره  پور  اسدی  کنند. 
استان کرمان نیز گفت: اکنون این مشکل بسیار 

کاهش پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا، سرهنگ »حمیدرضا میرحبیبی« 

از  کرمان  استان  اقتصادی  امنیت  پلیس  رییس 
کشف دو انبار دارو در حاشیه کرمان در روزهای 
کسب  از  پس  ماموران  گفت:  و  داد  خبر  اخیر 
مذکور،  انبارهای  از  بازرسی  در  و  قضائی  دستور 
۳۲ هزار و ۷۰۴ قلم انواع دارو و ۲۶۴ قلم لوازم 
آرایشی و بهداشتی را کشف و ۲ متهم را دستگیر 

کردند.
ارزش  کارشناسان  اینکه  به  اشاره  با  میرحبیبی 
اقالم کشف شده را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
برآورد کرده اند، بیان کرد: متهمان پس از تشکیل 

کشف  داروهای  و  قضائی  مراجع  تحویل  پرونده 
شده نیز برای توزیع بین بیماران کرونایی تحویل 

نماینده دانشگاه علوم پزشکی شد.
اقتصادی استان متذکر شد:  امنیت  رئیس پلیس 
در این برهه حساس که کشور نیاز مبرم به دارو 
و اقالم بهداشتی دارد، برخی افراد سودجو با دپو 
آنها  عرضه  در  سعی  بیماران  نیاز  مورد  داروهای 
در بازار سیاه دارند که ما به این افراد هشدار می 
دهیم پلیس فعالیت سوداگران بازار دارو را رصد 

کرده و به شدت با متخلفان برخورد خواهد کرد.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان کرمان از 
پلمب ۳۱۴ واحد صنفی طی چهار ماهه اول امسال 

در کرمان خبر داد.
با خبرنگار  الدینی در گفتگو  سرهنگ احمد شمس 
مهر با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ از بیش از ۴ هزار 
و ۱۰۰ واحد صنفی بازدید شده است، ادامه داد: در 
چهار ماهه اول امسال ۳ هزار و ۸۱۷ مورد بازدید از 

واحدهای صنفی صورت گرفته است.
وی گفت: در سال گذشته به ۲۵ هزار و ۱۲۶ واحد 

صنفی تذکر داده شده است، افزود: این اقدام در چهار 
ماهه اول امسال ۲ هزار و ۸۱۵ مورد بوده است که 
به دلیل عدم رعایت قوانین  بیشترین علت تذکرات 
اماکن  بر  نظارت  اداره  رئیس  است.  بوده  صنفی 
عمومی استان کرمان همچنین از اعالم اخطار به یک 
هزار و ۷۳۹ واحد صنفی در سال گذشته خبر داد و 
افزود: این آمار در چهار ماهه اول امسال یک هزار و 

۳۹۱ مورد بوده است.
سال  صنفی  واحدهای  پلمب  آمار  الدینی  شمس 

کرد  اعالم  مورد   ۲۶۳ و  هزار   ۳ حدود  را  گذشته 
 ۳۱۴ امسال  اول  ماهه  چهار  در  آمار  این  افزود:  و 
پلمب  و  اخطار  بیشترین علت  بوده است. وی  مورد 
تداخل  متصدی،  حضور  راعدم  صنفی  واحدهای 
تمدید  عدم  یا  و  فاقد  مباشر،  معرفی  عدم  صنفی، 

پروانه کسب اعالم کرد.
کرمان  استان  عمومی  اماکن  بر  نظارت  اداره  رئیس 
خصوص  در  خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در 
گفت:  صنفی  واحدهای  برای  شده  انتخاب  نام های 

اداره کل فرهنگ  اسامی واحدهای صنفی از سوی 
و ارشاد اسالمی تأیید می شود و اماکن بر تابلو نهایی 
برای نصب نظارت دارد تا مطابق با نامه تأیید اداره 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی باشد.
اسامی  ارشاد،  وزارت  ابالغیه  طبق  شد:  یادآور  وی 
کلمات  درصد   ۷۰ حداکثر  باید  صنفی  واحدهای 
در  و  باشد  انگلیسی  کلمات  درصد   ۳۰ و  فارسی 
روی  بر  کسری  و  کم  بدون  شده  تأیید  اسم  نهایت 

تابلو اجرا شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان:   پزشکان موظفند از لیست داروهای به روز ایران، دارو تجویز کنند

رئیس نظارت بر اماکن عمومی کرمان خبر داد:   پلمپ ۳14 واحد صنفی متخلف در کرمان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 

به  کرمان   2 بخش  در  واقع  اصلی   3968 از  فرعی   16593 پالک  خانه  یکباب  چون ششدانگ 
مساحت 93/10 مترمربع به آدرس کرمان جاده قدیم ماهان خیابان شهیدان نوروزی سمت چپ 
مورد تقاضای آقای حسین عاقلی زاده می باشد تاکنون تحدید حدود نشده و نیاز به تحدید حدود 
باشد لذا حسب درخواست مالک  قانون ثبت هم میسر نمی  دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 
به شماره 11062- 1400/06/01 بدین وسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات 
تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  1400/06/24 در محل شروع و به عمل خواهد 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 تحدیدی با معرفی مالک انجام و 
چنانچه کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت 
حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این 
اداره 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 مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 
توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد 

بود. تاریخ انتشار: 1400/06/03 
    563 م/الف

محمود مهدی زاده
 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 

اهدای 
خون سالم 

اهدای 
زندگی

ملی  شناسه  و   ۲۷۳۴ ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  ماهان  هواپیمایی  شرکت  سهام  صاحبان  کلیه  از  وسیله  بدین 
۱۰۶۳۰۱۰۹۰۷۹ یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت 
که از ساعت ۹ لغایت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ در محل اقامتگاه قانونی شرکت به آدرس کرمان - بلوار جمهوری 

اسالمی - انتهای بلوار حجاج دفتر مرکزی طبقه همکف کدپستی ۷۶۱۸۹۱۱۷۱۱ برگزار می گردد حضور بهم رسانند: 
دستور جلسه عبارت است از: 

۱- تصویب ترازنامه، صورت سود و زیان )صورتهای مالی( سال ۱۳۹۹ شرکت 
مقام دعوت کننده ۲- انتخاب بازرسین شرکت ۳- انتخاب روزنامه های کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 

هیات مدیره شرکت هواپیمایی ماهان

دانشگاه شهید باهنر کرمان در نظر دارد امور تهیه کلیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه )صبحانه، ناهار و شام( در 
سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ به دو صورت الف( برای آمار ۱ تا ۵۰۰ نفر هر وعده غذایی پخت در بیرون از دانشگاه و توزیع در آشپزخانه 
و سلف ب( برای آمار ۵۰۰ نفر به باال پخت و توزیع در آشپزخانه و سلف دانشگاه را از طریق مناقصه ی عمومی با شماره مناقصه 
۲۰۰۰۰۹۰۴۱۲۰۰۰۰۱۰ و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به بخش خصوصی واگذار نماید، کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. کلیه شرکتهای دارای مجوز و صالحیت از مراجع مربوطه می توانند جهت 

شرکت در مناقصه طبق زمانبندی ذیل جهت تهیه اسناد مناقصه اقدام نمایند.
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت ۰۰: ۱۹ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸
زمان گشایش پاکت ها: ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار برای بند الف ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ و برای بند ب ۱/۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه 
معتبر بانکی جداگانه و یا واریز نقدی جداگانه به شماره حساب ذکر شده در اسناد مناقصه می باشد.

آدرس: کرمان - بزرگراه امام خمینی )ره( - میدان پژوهش - دانشگاه شهید باهنر کرمان - سازمان مرکزی - طبقه دوم - معاونت اداری، 
مالی و مدیریت منابع ۲۳۳۵م/الف

روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان 

آگهی دعوت سهامداران جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی  به طور فوق العاده
 شرکت هواپیمایی ماهان )سهامی خاص( به شماره ثبت 27۳4 کرمان 

و شناسه ملی 1۰6۳۰1۰9۰79

آگهی مناقصه عمومی 

 
  عمومی  یک مرحله ای مناقصهآگهی  

 
 ایاب و ذهاب مرکز بهداشت بافتی امور رمناقصه واگذا

 مناقصه:شماره  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
1400/6/22/57 

و ذهاب مرکز  ابیامور ا یواگذار امور موضوع مناقصه
 دریافت اسناد :  بهداشت بافت

سامانه تدارکات الف(
الکترونیکی دولت 

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

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 000/424/967/7 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 200/371/398 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

 اسناددریافت 
 روز14:30از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 

 09/06/1400مورخ سه شنبه 
 در سامانه ستاد ایران پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

مورخ  یکشنبه  روز14:30 ساعتتا 
21/06/1400 

 22/06/1400مورخ دو شنبه روز  12ساعت از  بازگشایی پیشنهادها
 برگزار خواهد شد. مرکز بهداشت بافت در محل  15/06/1400مورخ   دوشنبه روز  12در ساعت جلسه توجیهی ضمناً 

 ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست –کرمان  :) تضمین شرکت در مناقصه(پاکت الف  اصلمحل تسلیم 
 م/الف2336  (عهده برنده مناقصه می باشد.هزینه درج آگهی بر ) روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

سازمان غذا و داروی آمریکا ؛  واکسن فایزر را تایید کامل کرد

یک شرکت ژاپنی مطرح کرد؛
ابداع نوه های رباتیک ژاپنی برای پر کردن تنهایی سالمندان

احمد نوری زاده درگذشت

سازمان غذا و داروی آمریکا واکسن کرونای ساخت 
شرکت "فایزر و بیونتک" را برای سنین ۱۶ سال به باال 

تایید کامل کرد.
به نقل از "رویترز" تایید کامل فایزر به معنی پایان 
واکسن  اولین  و  است  واکسن  این  اضطراری  مصرف 

کرونا در آمریکا است که کامال تایید می شود.
برای کودکان بین ۱۲ تا ۱۵ سال این واکسن همچنان 
به عنوان مصرف اضطراری مورد استفاده قرار می گیرد. 

حال  در  نیز  واکسن  این  سوم  نوبت  تزریق  همچنین، 
مصرف اضطراری قرار دارد.

این  بیانیه ای گفت:  در  آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان 
واکسن می تواند بسیار مطمئن باشد و از استانداردهای 
برخوردار  ساخت  کیفیت  و  اثربخشی  ایمنی،  باالی 

است.
در ادامه این بیانیه آمده است: سازمان غذا و داروی 
در  اطالعات موجود  و  داده  آمریکا صدها هزار صفحه 

تولیدکننده  توسط  بیولوژیکی  مجوز  درخواست  ارائه 
واکسن فایزر را ارزیابی کرد.

سازمان  بیولوژیکی  تحقیقات  و  ارزیابی  مرکز  مدیر 
علمی  "کارشناسان  کرد:  اظهار  آمریکا  داروی  و  غذا 
فوق  ارزیابی  آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان  دارویی  و 
مطمئن  و  داده اند  انجام  واکسن  این  از  دقیقی  العاده 
هستند باوجود تایید فوری آن از سوی سازمان غذا و 
داروی آمریکا، واکسن فایزر کاماًل مطابق استانداردهای 

موجود برای تولید واکسن در آمریکا است. "
مهار  برای  جهان  کشورهای  اکثر  در  فایزر  واکسن 
از  کشور   ۵۰ بر  افزون  و  است  شده  تایید   ۱۹ کووید 
استفاده  ایمنی شهروندان خود  برای  واکسن  نوع  این 
می کنند. پیش بینی شده است که تا پایان ۲۰۲۱ بالغ 
بر ۳میلیارد دوز از واکسن فایزر در جهان تولید شود. 
تولید این واکسن که توسط کمپانی آلمانی بیون تک و 

کمپانی آمریکایی فایزر توسعه داده شده است.

یک شرکت ژاپنی، نوعی ربات طراحی کرده است 
که می تواند جای خالی نوه را برای سالمندان تنها پر 

کند.
از گیزمودو، می دانیم که  نقل  به  و  ایسنا  به گزارش 
رو شده  به  رو  ناامیدکننده  اخبار  از  بسیاری  با  جهان 
 )Takara Tomy("است. شرکت ژاپنی "تاکارا تامی
تصمیم گرفته تا برای آرامش دادن به سالمندان ژاپن، 

یک نوه رباتیک به آنها بدهد.
مسن،  افراد  کردن  مشغول  برای  ربات ها  از  استفاده 
ایده  این  امروز  به  تا  اما  نیست  جدیدی  چندان  ایده 

سگ،  مانند  حیواناتی  رباتیک  نمونه های  با  بیشتر  را 
به  توجه  با  دیده ایم.  آوازخوان  پرندگان  حتی  و  گربه 
محدودیت های کنونی فناوری، ابداع یک حیوان خانگی 
باورپذیر  انسان  یک  ابداع  از  ساده تر  بسیار  مصنوعی، 
Ami-("است اما تاکارا تامی با ابداع ربات "آمی چان
chan(، یک رویکرد کارتونی را در پیش گرفته است. 
این ربات که شبیه به شخصیتی از فیلم  ساخته شده 
است،   )Studio Ghibli("جیبلی "استودیو  در 
چشم هایی دارد که به طور اغراق آمیزی بزرگ هستند 
و لبخند نامحسوسی به لب دارد؛ بنابراین بیش از این 

که ترسناک باشد، جذاب است.
اگرچه آمی چان می تواند پلک بزند یا چشم هایش را 
به طور کامل ببندد تا خوابیدن را شبیه سازی کند اما 
این به میزان حرکات و ویژگی های متحرک آن مربوط 
می شود. آمی چان بیشتر مانند عروسک می نشیند اما 
تعامالت  ارتباطات کالمی،  از  استفاده قوی  به واسطه 
ربات،  این  واژگان  دایره  می کند.  تشویق  را  فیزیکی 
اطالعات  می تواند  و  است  ژاپنی  کلمه   ۱۶۰۰ حدود 
با  نام پدربزرگ و مادربزرگی را که  از جمله  بیشتری 
دوربین  یک  چان  آمی  بیاموزد.  است،  تعامل  در  آنها 

برای  را  چهره  تشخیص  فناوری  بتواند  تا  دارد  هم 
تشخیص بصری افرادی که با آنها صحبت می کند، به 
کار ببرد و سپس آنها را با نام مناسب خود خطاب کند 

تا باورپذیری بیشتری ایجاد شود.
 آمی چان عالوه بر مشارکت در مکالمه با استفاده از 
تشخیص گفتار، ۴۰ شعر و آهنگ متفاوت مخصوص 
با  تنها  آنها  از  برخی  که  می خواند  را  کودک  مهد 
پخش  دارد،  قرار  آن  در  که  سال  از  زمانی  به  توجه 
می شوند و همچنین بازی هایی نیز دارد که به صورت 
شده اند.  طراحی  مغز  آموزش  برای  هوشمندانه ای 

در  ارمنی شناس،  و  مترجم  شاعر،  نوری زاده،  احمد 
۷۰سالگی از دنیا رفت.

به  خبر  این  اعالم  با  رسانه ای  فعال  قلیان،  عیسی  آدیس 
ایسنا گفت: احمد نوری زاده صبح )دوشنبه، اول شهریورماه( 
از دنیا رفت. او در سال های  اخیر در آسایشگاه کهریزک بود. 

علت مرگ را نمی دانم اما قطعا کرونا نبوده است.
از  نوری زاده به عنوان  ارمنستان،  افزود: در  عیسی قلیان 
آثاری  او  می شود.  یاد  ارمنی«  ملت  پارسی گوی  »فرزند 
برده  هم  بسیاری  جوایز  و  کرده  ترجمه  و  تألیف  را  زیادی 
و  دارد  خود  کارنامه  در  هم  روزنامه نگاری  تجربه  است. 
پیش از انقالب دبیر سرویس سیاسی روزنامه اطالعات بود. 
از  دلیل  همین  به  شاید  و  داشت  چپ گرایانه  گرایش های 

روزنامه اطالعات جدا شد.  

احمد نوری زاده در آبان ماه سال ۱۳۳۰ در غازیان بندرانزلی 
به دنیا آمد. او در کمتر از شش ماه نزد »آرشی بابایان« شاعر 
ارمنی، الفبای این زبان را آموخت.  همچنین نزد »خاژاک 
دانشگاه  ارمنی شناسی«  »دانشکده  رئیس  درگریگوریان«، 
احمد  گذراند.  ارمنی  زبان  یادگیری  به  را  مدتی  اصفهان، 
نوری زاده در سال های ۱۳۴۹–۱۳۴۸ کار ترجمه و معرفی 
آثار شاعران ارمنی را آغاز کرد و در ادامه جایزه »سپاس« را 

از انجمن نویسندگان ارمنستان گرفت.
"باغ سیب، باران و چند داستان دیگر: بیست داستان کوتاه 
اثر  نامدار ارمنی«، »پاییز در پرواز«  از ۱۵ نویسندهٔ  بلند  و 
»واراند کورکچیان، »پتر اول« اثر »آلکسی تولستوی«، »صد 
سال شعر ارمنی: نمونه های شعر بیش از هفتاد شاعر ارمنی« 
)۱۳۶۹ انتشارات چشمه، با پیشگفتار ۱۴۸ صفحه ای درباره 

تاریخ و فرهنگ ارمنی(، »تسوالک« یک داستان بلند نوشته 
هراچیا  از  باکو«  کمون  یا  کمیسر   ۲۶« باکونتس،  آکسل 
یقیشه  از  اشعاری  مجموعه  سرخ«  »سرودهای  کوچار، 
چارنتس، »آی وطن! آی وطن!« مجموعه اشعار و قصه هایی 
شعر  مجموعه  آبی«  »عاشقانه های  تومانیان،  هوهانس  از 
جمله  از  ناردوس  نوشتهٔ  رمان  »آمالیا«  و  داوتیان  واهاگن 

آثار ترجمه او هستند.
تاریخ و فرهنگ  بر  "تاریخ و فرهنگ ارمنستان: پژوهشی 
کشور ارمنستان«، »سالم بر شما ارمنی ها: مجموعه شعرهای 
شعرهای  مجموعه  رؤیاها:  و  تنهایی  شب  »در  ارمنی«، 
شعرهای  مجموعه  بفشانند:  عطر  بگذار  »رازقی ها  ارمنی«، 
مجموعه  جهان:  زمستان  و  تنهایی  شب  »در  و  فارسی« 

شعرهای فارسی« از جمله دیگر آثار نوری زاده هستند.

گزارش »کرمان امروز« از کاهش شدید رعایت پروتکل های بهداشتی در استان کرمان و بررسی چرایی آن؛

تراژدی تلخ انتخاب قرنطینه یا مرگ

اشاره:
میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در هفته های اخیر 
به کمتر از ۴۰ درصد در استان رسیده و از دید مسئوالن 
و کارشناسان بهداشتی، این بدترین میزان طی هجده ماه 
گذشته تا کنون بوده است. به راستی چرا رعایت پروتکل 
های بهداشتی افت پیدا کرده است؟ در این گزارش سعی 

کرده ایم به چرایی این موضوع بپردازیم.
این روزها با عبور از خیابان ها و مناطق مختلف در شهر 
کرمان و دیگر شهرستان ها به راحتی متوجه می شویم که 
مردم به صورت کلی بیماری کرونا را فراموش کرده اند. این 
در حالی است که شلوغی خیابان ها و تجمع مردم در پاساژ 
و بازار کرمان بیانگر این موضوع است که کرونا دیگر چندان 
نقشی در زندگی افراد ندارد به طوری که شهرستان هایی 
مانند جیرفت و بم میزان رعایت پروتکل های بهداشتی به  

کمتر از ۴۰ درصد رسیده است.
آژیر خطری که  به صدا در می آید

استان  در  حدی  تا  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  عدم 
کرمان و به ویژه  در شهرهای جنوبی پیشروی کرده است 
که بسیاری از مسئوالن در این  باره ابراز نگرانی کرده اند.

دکتر اصغر مکارم، رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
در  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  متاسفانه  گوید:  می 
منطقه جنوب استان کرمان کاهش داشته و به کمتر از ۴۰ 

درصد رسیده است.
وی این موضوع را بسیار ناراحت کننده دانست و افزود: 
در حال حاضر رعایت دستور العمل ها تنها راه ممکن در 
کنترل وضعیت موجود است. اما با وجود اینکه مردم آمار 
عادی  هستند،  شاهد  را  کرونا  از  ناشی  میرهای  و  مرگ 

انگاری در جامعه افزایش یافته است.
افت چشمگیر رعایت پروتکل های بهداشتی

از شیوع همه گیری  به دو سال  است که  اکنون قریب 

ویروس کرونا می گذرد. در این مدت عده ای بیمار و برخی 
با موج جدیدی  ماه  کام مرگ کشیده شدند. هر چند  به 
این وجود  با  این ویروس منحوس رو به رو شدیم ولی  از 

و  ها  خیابان  در  برخی  که  هستیم  این  شاهد  همچنان 
های  پروتکل  یا  و  گذارند  نمی  ماسک  خود  کار  محل  یا 

بهداشتی را رعایت نمی کنند.
می  مشاهده  رویم،  می  مردم  و  جامعه  میان  به  وقتی 
کنیم که بسیاری گمان می کنند پروتکل های بهداشتی 
فقط به معنی فاصله گذاری فیزیکی است و با این تصور 
ماسک را از روی صورت خود بر می دارند. این در حالی 
است که رعایت پروتکل های بهداشتی به معنی استفاده 
از ماسک، فاصله گذاری فیزیکی یک و نیم تا دو متر، عدم 
شکل گیری هر گونه تجمع، تهویه مناسب، پرهیز از حضور 
تعداد زیادی از افراد در فضای سر بسته و همه عوامل است 
انتقال ویروس کرونا در  به  که می تواند به راحتی منجر 

بین افراد شود.
چرا مردم از رعایت پروتکل ها گریزان شده اند؟

را  مردم  کرونا  اپیدمی  شدن  طوالنی  گفت  بتوان  شاید 
خسته کرده است. بله مردم از قرنطینه، محدودیت ها و 
قبلی  و  عادی  زندگی  مردم  اند.  شده  خسته  ها  تعطیلی 
دنیا  در همه  بلکه  ایران  در  تنها  نه  را می خواهند.  خود 
هم  آمریکایی  و  اروپایی  کشورهای  در  است.  طور  همین 
باید  اما چه  یافته است.  میزان رعایت پروتکل ها کاهش 
کرد؟ آیا باید صرفا آمار روزانه مبتالیان و درگذشتگان را 
ارائه دهیم و فقط از مردم بخواهیم که پروتکل ها را رعایت 
کنند؟ به نظر می رسد دستگاه های متولی باید نظارت را 
افزایش دهند. البته منظور اعمال فشار بیشتر و یا پلمپ و 
تعطیل کردن نیست بلکه اجازه فعالیت با ایده های خاص 
است. باید برای همه مشاغل چه در شهر و چه در روستا 
امکان عرضه آنالین محصول فراهم  باشد. نباید اقتصاد و 
معیشت هیچ خانواده ای فرو ریزد. حمایت از مشاغل نباید 
فقط در حرف و شعار مسئوالن  باشد و در آخر اینکه روند 
این  باید سرعت بیشتری به خود گیرد و  واکسیناسیون  
مهم یک مطالبه جدی و بر حق مردم است. جامعه بایدهر 
از  را  بتوان خستگی  تا  برسد  ایمنی جمعی  به  چه زودتر 
به زندگی عادی گذشته  را  تن جامعه زدود و شهروندان 

خود برگرداند. 

   متاسفانه میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در هفته های اخیر در استان کرمان به کمتر 
از 40 درصد رسیده و از دید مسئوالن و کارشناسان بهداشتی، این بدترین میزان در 18ماه 
گذشته بوده است. عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در شهرهای جنوبی موجب پیشروی 
کرونا شده است و بسیاری از مسئوالن در این باره ابراز نگرانی کرده و می گویند؛ با وجود 
اینکه همه آمار مرگ و میر ناشی از کرونا را شاهد هستند، اما عادی انگاری در مردم افزایش 
یافته است و طوالنی شدن اپیدمی کرونا ایشان را ازمحدودیت ها و تعطیلی ها خسته ساخته 

است. اما باید بدانیم که شکستن قرنطینه در دوراهی تلخ مرگ و زندگی است و...

یادداشت: 
شب

 آرزوها

در تو نگاه می کنم، بر تو پناه می برم از اینکه سرد و 
خسته ام، از این که در مدار شب به آرزو نشسته ام من 
تشنه  معجزه از نگاه روشن توأم. دور شدم از زندگی 
ای  بوده  تو  مرکب شدن  برای  ام.  در دل غم جزیره 
خمیره ام. ای همه آرزوی من در دل خنده های تو می 
شود از سمت دلت به زندگی وصل شوم. در ساعتی 
سپیده تر عاشق سرمست شوم. حاصل یک نسل شوم. 
شدن  شکوفا  برای  کند  می  تغییر  که  همچنان  جهان 
ام  دلخوشی  هنوز  من  ولی  تازد  می  و  شکافد  می 
و  خزان  در  که  است  ای  نخورده  دست  های  باغ  به 
بهار بی تو دلگیرست. تو باید باشی که بهار را روی 
پوست باغچه نقاشی کنی. تو باید باشی که من جرات 
نگاهت  با  باشم.  داشته  را  تردید  مرزهای  از  ردشدن 
جهان در دلم می رقصد و زالل می شوم انگار آفتاب 
همسفرم شده و مهتاب در چمدانم خانه کرده است و 
همه چیز تکمیل است. غرور لعنتی ام اجازه نمی دهد 
که صدایت کنم اما غرور نیست ترس از بی اعتنایی و 
خنده های مرموز است. می ترسم که سکوتت بشکند 
و آرامشت درهم بریزد آن روز که از من گذشتی و 
و  ام  نقاشی کرده  دلم  در گوشه ی  را  نگاهت  رفتی 
حس می کنم که هر روز نگاهم می کنی و در یک 
ساعت نامعلوم بازخواهی گشت غافل از اینکه فاصله 
ها زائیده زمان هستند و هر چه زمان بگذرد ضخامت 
دیوارها بیشتر خواهد شد. حتی یک روز نسل پنجره 
اما  شد  خواهد  منقرض  کوچک  سالم  یک  برای  ها 
و  خواستن  که  بینم  می  را  زندگی  تو  نگاه  از  هنوز 

نخواستن یا داشتن و نداشتن را تاب آورده ام.
من به رویای نگاهت زنده ام 

از هیاهوی لبت آکنده ام 
روزگارم را به نامت کرده ام 

پرشده از زندگی پرونده ام

الستیک گران شد
  

گفت:  تایر  تولیدکنندگان  انجمن  سخنگوی 
از ۱۵ درصد  تایر بیش  قیمت تمام شده تولید 
نتیجه  این  به  تولیدکنندگان  اما  داشته  افزایش 
قیمت  بیشتر  افزایش  کشش  بازار  که  رسیدند 

ها را ندارد.
 به گزارش منیبان، »مصطفی تنها« در خصوص 
براساس  گفت:  تایر،  انواع  قیمتی   تغییرات 
مصوبه هیأت مدیره انجمن تایر، قیمت تایرهای 
تولیدی در کشور از امروز ۱۵ درصد افزایش 

یافته است.
وی افزود: قیمت تمام شده تولید تایر بیش از 
به  تولیدکنندگان  اما  داشته  افزایش  ۱۵ درصد 
این نتیجه رسیدند که بازار کشش افزایش بیشتر 

قیمت ها را ندارد.
تصریح  تایر  تولیدکنندگان  انجمن  سخنگوی 
کارخانه ها  برای  تولید  فعلی  شرایط  در  کرد: 
البته  نیست،  صرفه  به  قبل  های  قیمت  با  آنهم 
تولیدکنندگان تا حد توان مشغول تولید هستند 
و نمی گذارند اختاللی در بازار به وجود آید اما 
افزایش قیمت در  به هزینه های تولید  با توجه 

تایر اجرایی شده است.

هیچ

دلم را فراموش می کنم
مثل آدرس هایی که در کالن 

شهرها می شنوم
باید احساس هایم را دور کنم از کلمات 

عین دور کردن مگس ها از صورتم
دیگر نمی توانم کسی را دوست داشته باشم ، می ترسم

دیگر نمی گذارم کسی دوستم داشته باشد ، می ترسم
حسی  چه  بودن  کاغذی  دستمال  ام  فهمیده  دیگر 

دارد 
باید حافظه ام را مثل سطل آشغال در پالستیک زباله 

خالی کنم
و بنشینم دم در کنارش 

تا گربه و سگی پاره اش نکند 
باید خودم را بر دارم و به هیچ پناهنده شوم

باید شاعر درونم را بکشم
دارد مرا می کشد ...

به قلم
مهناز سعید

به قلم
سامان 
ساردویی

همچنین، این نوه رباتیک می تواند به خواب برود و 
یک چرت را شبیه سازی کند که حتی صحبت کردن 

در خواب را نیز شامل می شود.
آمی چان با داشتن قیمت حدود ۲۵۰ دالر، ارزان 
بچه  یا  سگ  یک  داشتن  با  مقایسه  در  اما  نیست 
گربه، در بلندمدت ارزان تر خواهد بود زیرا تنها نیاز 
اندازه  در  باتری  از  جدید  مجموعه  یک  آن،  واقعی 

C است.
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نوشتاری درباره اهمیت مهارت گفتگو در خانواده 

به قلم مهران تجلی

 

زبان شناس،  سیاست مدار،  ادیب،  خانلری  ناتِل  دکترپرویز 
اسفند  در  که  است  ایرانی  معاصر  شاعر  و  نویسنده 
سال۱۲۹۲ش در مازندران متولد و در – ۱ شهریور ۱۳۶۹ش 

در تهران در گذشت .
خانوادهٔ پدری خانلری خیلی زودتر از شهرستان نور، روستای 
»ناتل« از توابع شهرستان نور کنونی کوچ کرداند. پدر خانلری، 
میرزا ابوالحسن خان خانلری )۱۲۸۸–۱۳۴۹ ه .ق(، ابتدا در 
وزارت عدلیه و سپس در وزارت امور خارجه خدمت می  کرد 
و از سال ۱۳۱۶ ه .ق به مدت ده سال در تفلیس و پترزبورگ 
مأموریت سیاسی داشت.او در سال مشروطیت به تهران آمد 
و ازدواج کرد و لقب اعتصام المالک گرفت و در سال ۱۳۰۹ 

ه .ش در تهران درگذشت.
از لقب جد او »خانلرخان« گرفته  نام خانوادگی »خانلری« 
شده است. کلمهٔ »ناتل« )نام قدیمی شهری در مازندران( به 
پیشنهاد نیما یوشیج )نوه خالهٔ مادرش( بر نام خانوادگی او 

افزوده شد .
پرویز ناتل خانلری تحصیالت ابتدایی را در مدرسهٔ سن لویی، 
گذراند.  تهران  ثروت  مدرسهٔ  و  تهران  آمریکایی  مدرسهٔ 

امتحان  متفرقه  طور  به   را  دبیرستان  اول  دورهٔ  درس های 
داد، و هنگام ورود به دارالفنون برای دورهٔ دوم متوسطه، به 
تشویق استاد بدیع الزمان فروزانفر که آن زمان معلم دارالفنون 
بود، رشتهٔ ادبی را انتخاب کرد. .سپس وارد دانشسرای عالی 
شد و در سال ۱۳۱۴ ه .ش دانشنامهٔ لیسانس زبان و ادبیات 
فارسی را از دانشکدهٔ ادبیات دانشگاه تهران دریافت کرد. پس 
از گذراندن دورهٔ آموزشِی خدمت نظام وظیفه، از سال ۱۳۱۵ 
به خدمت وزارت فرهنگ درآمد و مدتی دبیر دبیرستان های 
رشت بود. سپس، ضمن تدریس در دبیرستان ها، دورهٔ دکتری 

زبان و ادبیات فارسی را گذراند.
دریافت  کنندگان  گروه  اولین  خانلری جزو  در سال ۱۳۲۲ 
دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران بود. موضوع 
پایان نامهٔ دکتری او »تحول غزل در شعر فارسی« بود که به 
با عنوان  انجام رساند و بعدها  به  بهار  راهنمایی ملک الشعرا 
»تحقیق انتقادی در عروض و قافیه و چگونگی تحول اوزان 

غزل فارسی« به چاپ رسید.
شمار  به  فرهنگی  تجدد  عمده  منادیان  از  خانلری  هرچند 
می رفت و هرچند صفحات پرشمار در معرفی ادب و هنر و 

اندیشه مغرب زمین پرداخته بود اما ارتباط عمیق او با سنت 
ها و شناخت ژرفش از فرهنگ ملی باعث شد که بهره های 
بسیاری از طرف او نصیب این فرهنگ شود. یکی از کارهای 
ارزشمند خانلری انتشار مجله سخن از سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۵۷ 
اول  شماره  منتشر شد.  دوره   ۲۷ که جمعاً  بود  خورشیدی 
مجله به صاحب امتیازی دکتر ذبیح اهلل صفا منتشر شد اما 
با رسیدن خانلری به ۳۰ سالگی صاحب امتیازی مجله به او 
منتقل شد. مجله سخن به خصوص در دوره های اول خود 
دریچه ای به روی ادبیات جهان بود و محلی برای انتشار آثار 
نویسندگان تازه نفس و شاعران نوگرا بود و نقش بسزایی در 

جهت گیری ادبیات فارسی در دوره معاصر داشت.
بسیاری از نویسندگان و شاعران نامدار چون جالل آل احمد، 
محمدعلی اسالمی ندوشن و بهرام صادقی نخستین اثرشان 
در مجله سخن به چاپ رسید. مجله سخن در دوران انتشار 
خود ۲ نسل از شاعران، مترجمان، محققان، داستان نویسان و 

ناقدان را تربیت کرد.
آثار و تالیفات

خورشیدی   ۱۳۴۳ در  بار  نخستین  فارسی:  زبان  دستور 
سال ها  و  رسید  چاپ  به  دبیرستانی  درسی  کتاب  به عنوان 
در دبیرستان ها تدریس می شد و بعداً مورد تجدید نظر قرار 

گرفت و در دانشگاه ها نیز تدریس شد.
تنها کتاب مرجع در  تاکنون  این کتاب  فارسی:  زبان  تاریخ 
این زمینه به حساب می آید. بنای کتاب دستور زبان فارسی 
بر ۵ جلد ریخته شده بود که زبان ایرانیان را از زمان کهن 
تا دوره معاصر دربرمی گرفت. جلد اول شامل اصطالحاتی بود 
درباره زبان ایرانی باستان و فارسی میانه تا ورود اسالم. جلد 

دوم مشتمل بر زبان ها و گویش هایی بود که بعد از اسالم در 
قلمرو ایران زمین شکل گرفته و تکامل پیدا کرده است.

فرهنگ تاریخی زبان فارسی: از دیگر کارهای عمده خانلری، 
طرح ریزی تألیف و انتشار »فرهنگ تاریخی زبان فارسی« بود. 
در این نوع فرهنگ برخالف روش رایج فرهنگ نگاری که مآخذ 
اصلی مورد استفاده در آن، فرهنگ های موجود است، مؤلفان 
نخست همه متن های موجود در زبان را به ترتیب تاریخی از 
پی هم قرار می دهند و واژه ها و معنی های گوناگون آنها را نه 
از روی فرهنگ های دیگر بلکه از متن ها بگیرند. بدین ترتیب 
روشن خواهد شد که هر واژه دست کم در زبان مکتوب از چه 
تاریخی وارد شده و هر یک از معنی های گوناگون آن از چه 

روزگاری بر جا مانده است.
سروان،  »دختر  همچون  هایی  کتاب  همچنین  خانلری 
روان شناسی و تطبیق آن با اصول پرورش، چند نامه به شاعر 
جوان، تحقیق انتقادی در عروض و قافیه و چگونگی تحول 
وزن  ایزولد،  و  تریستان  مخارج الحروف،  فارسی،  غزل  اوزان 
)تصحیح(، در ۵  عیار  فارسی، غزل های حافظ، سمک  شعر 
نکته در تصحیح دیوان حافظ، شاهکارهای هنر  جلد، چند 

ایران و ...« را تالیف و ترجمه کرده است.
خانلری در آستانه مرگ در پاسخ به شخصی که از سن و سال 
او پرسیده بود، گفت: ۲ هزار و پانصد ساله ام. معنی صریح این 
سخن آن است که با مجموعه میراث فرهنگی ایران همدلی 
دارم و در »سنت ها« غرقه ام و به راستی که چنین بود و 
سرانجام این محقق و ادیب در یکم شهریور ۱۳۶۹ خورشیدی 
از جهان  بیماری طوالنی در تهران چشم  از یک دوره  پس 

فروبست و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

اگر خانواده، اشتباهی از یکدیگر دیدند، کمک کنند که 
این نقطه ضعف تبدیل به نقطه های رشد افراد شود.

به گزارش خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی 
باشگاه خبرنگاران جوان، هنر گفتگو یکی از مهم ترین هنر ها 
باید آن را به طور  و مهارت هایی می باشد که هر شخص 
کامل فرا گیرد. نحوه ی گفتگو و سخن گفتن شخصیت شما 
را به دوستان، آشنایان، مربیان، کارفرمایان و همکارانتان 
معرفی می کند و به عبارتی دیگر نحوه سخن گفتن شما 

نشان دهنده شخصیت وجودی شما است.
گفتگو با خانواده، دوستان، همکاران و به طور کلی گفتگو با 
دیگران، باید ها و نباید هایی دارد که اگر به آن ها عمل کنیم، 

ارتباطات موفق تری خواهیم داشت.
ناخودآگاه  به میان می آید،  پای صحبت کردن  زمانی که 
استرس در وجود افراد ریشه می دواند. گاهی اوقات خیلی از 
افراد بر این باور هستند که نمی توانند حرف بزنند. در حالی 
که این تنها نتیجه تلقینات آن ها است و چه بسا چنین 
افرادی وقتی شروع به صحبت می کنند، دیگران مجذوب و 

متحیر سخنان آن ها می شوند.
درباره  دانشگاه  استاد  و  خانواده  روانشناس  بهمنی  هما 
قوانین ازدواج گفت: گفتگو کردن یک هنر و مهارتی است 
که باید آموخته شود. شاخص سالمتی یک رابطه، نحوه ی 
صحبت کردن افراد با یکدیگر است. خانواده ی سالم باید 
روزانه ۱۵۰۰ کلمه با یکدیگر صحبت کنند. ولی خانواده 

ناسالم بین ۵۰ تا ۱۵۰ کلمه حرف می زنند.
بهمنی درباره عواملی که باعث می شود که خانواده ناسالم 
که  هستند  خانواده هایی  ناسالم  خانواده های  شود،گفت: 
اعضای  که  دلیل  این  به  می کنند.  خودسانسوری  افراد، 
تحقیر،  می کنند،  بیان  را  مشکالتشان  که  زمانی  خانواده 
تخریب و سرزنش می شوند و ترجیح می دهند که خودشان 

به تنهایی مشکالت را حل کنند.

وی گفت: اولین اصلی که در خانواده وجود دارد این است 
کنند  دیدند، کمک  یکدیگر  از  اشتباهی  خانواده،  اگر  که 
افراد شود.  نقطه های رشد  به  تبدیل  نقطه ضعف  این  که 
به این معنا که هرگز از راه سرزنش و رو در رو ایستادن و 
مقابله کردن استفاده نکنند. بلکه در کنار یکدیگر باشند تا 
به نتیجه مطلوب برسند. به عبارتی هر فرد به سهم خود در 
خانواده، باید انیس و مونس باشد. خانواده باید آهنربا باشد 

و کشش داشته باشد.
در  می توان  که  دیگری  راه های  از  یکی  روانشناس  این 
خانواده گفت و شنود را افزایش داد گفت: باید زبان عشق 
همسر و فرزند را یاد گرفت. همه افراد مانند کارت بانکی 

رگ  افراد،  ورود  رمز  به  قدیمی ها  و  دارند  عبور  رمز  یک 
خواب می گفتند. یاد گرفتن رمز ورود کار سخت و پیچیده 

ای نیست از خود فرد می توان پرسید.
وی ادامه داد: برای کشف رمز ورود، زوجین در یک دفترچه 
و  نگرانی  ناراحتی،  باعث  که  آن چیز هایی  و  قرمز ها  خط 
کنند.  یادداشت  را  می شود  و همسرشان  خوشحالی خود 
مواردی  برای  ستون  یک  یادداشت  دفترچه  در  زوجین 
که خوشحالشان می کنند و یک ستون دیگر مواردی که 
از زوجین  بعضی  اختصاص دهند.  را  ناراحتشان می کنند 

به خودآگاهی نرسیدند و خط قرمز های خود را نمی دانند.
وی تاکید کرد: زوجین مواظب باشند در مشاجره ها، حل 

ممنوعه  مناطق  و  قرمز ها  خط  روی  گفتگو  و  اختالفات 
یکدیگر نروند. این نکته بسیار حائز اهمیت است که زبان 
عشق و عاطفی همسر، فرزند واعضای خانواده را به کمک 

خودشان به دست آوریم.
بهمنی برای نگهداری و مراقبت از رابطه یک شاه کلیدی 
را عنوان کرد: هر زمانی که افراد می خواهند حرفی را به 
طرف مقابل بگویند، ابتدا یک سوال از خود بپرسند، اگر این 
حرف را بزنم رابطه عمیق تر، صمیمی تر و گرم تر می شود و 
یا بالعکس رابطه زخمی می شود. همین سوال ساده اگر قبل 
از گفتن حرف به طرف مقابل مزه مزه و از خود پرسیده 
شود، بسیاری از اختالفات، مشاجرات و عصبانیت پیشگیری 

می شود.
قوانین گفتگو

وی اولین قانون در مکالمه و گفتگوی بین زوجین را چشم 
در چشم دانست وگفت: زوجین به هیچ عنوان برای حل 
مشکل از مکالمه تلفنی و یا پیامکی استفاده نکنند. زبان 
بدن موقع گفتگو بسیار تاثیر گذار است. یادمان باشد زمانی 
که گفتگو می کنیم می خواهیم مشکلی را حل کنیم نه این 
که مشکل دیگری را اضافه کنیم. زوجین مراقب نگریستن، 

نشستن و زبان بدن در گفتگو باشند.
این روانشناس در مورد دومین قوانین گفت: زوجین وقت 
مناسبی برای گفتگو انتخاب کنند. در یک محیط آرام و 
زمانی که در آرامش هستند با یکدیگر صحبت کنند. نکته 
مهم این است که زمان گفتگو برای حل مشکل، طوالنی 
منتهی  بحث  و  جر  به  و  می شود  خسته  مغز  زیرا  نشود. 

می شود.
یک  درباره  زوجین  گفت:  قانون  سومین  درباره  بهمنی 
موضوع گفتگو کنند و همه مشکالت را در آن یک جلسه 

حل نکنند.
این روانشناس چهارمین قانون را قطع نکردن حرف دیگری 

دانست و گفت: زمانی که طرف مقابل صحبت می کند 
باید فرد سکوت کند و بگذارد حرف طرف مقابل تمام شود.

وی درباره پنجمین قانون بیان کرد: زوجین باید تن صدای 
خود را کنترل کنند و به محض این که صدا باال رفت این 
و  رسیده  عصبانیت  مرحله  به  که  است  این  درآمد  پیش 

همان جا باید گفتگو را قطع کنند.
این روانشناس ششمین قانون را، گفتگوی محترمانه دانست 
و گفت: اگر در هر رابطه ای ادب و احترام وجود داشته باشد، 
رابطه تضمین صد در صدی خواهد داشت. رابطه ای که ادب 

و احترام رعایت نشود، سر ۶ ماه شکاف ایجاد می شود.
وی گفت: در گفتگو زاویه دار صحبت نکنیم یعنی تیکه به 
یکدیگر نیندازیم و گوشه و کنایه و تحقیر نکنیم. یادمان 
باشد نوک کنایه آنقدر تیز است که هر رابطه صمیمی و 

عاشقانه را می برد.
مشکل در صحبت کردن یکی از مسائل و مقوله های اصلی و 
مهم در حوزه رشد فردی و فن بیان می باشد که اغلب افراد 
متاسفانه دچار آن هستند. صحبت کردن اولین و مهمترین 
راه ارتباطی هر فرد با سایر افراد می باشد، به همین دلیل 

است که مدام بر اهمیت این موضوع تاکید داریم.
از جمله مهم ترین نکاتی که در روابط زوجین وجود دارد 
قوانینی  باید  آن ها  بین  معاشرت  و  گفتگو  که  است  این 
داشته باشد که به نفع هر دو باشد و موجب شود که گفتگو 

به سمت و سویی ثمر بخش حرکت کند.
حل  راه  بر  تمرکز  با  یعنی  مثبت  شیوه ای  به  که  زمانی 
کار  به  که  کلماتی  می کنیم  صحبت  مشکالت  درباره ی 
می بریم با حالتی که تمرکزمان بر مشکل است کامال فرق 
دارد. در حالت اول حل مشکالت بسیار محتمل تر و آسان تر 
است؛ بنابراین روش درست در حل مشکالت این است که 
از کلمات و جمالتی استفاده کنیم که فرد مقابل را ترغیب 

به گفتگو کنیم.
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