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کشف موجود عجیب

 در جاده نوق رفسنجان تکذیب شد

 مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت:

مصرف روغن های جامد باعث سکته قلبی می شود
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رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی کرمان :

سنجش کالس اولی های 

کرمانی از ابتدای تیرماه

 آغاز می شود

نوشتاری درباره 

سعید نفیسی

بنیانگذار مکتب نثر دانشگاهی

متن در صفحه دوم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد:

کسن کرونا طی هفته جاری   تزریق وا

در کرمان دوباره آغاز می شود
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تمام دانشجویان 

تا پایان شهریور واکسینه می شوند

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
رییس کل دادگستری استان کرمان:

طرح های ارتقا مدیریت آب 

در استان نتیجه مورد انتظار 

را در پی نداشته است

کرمانی در انتخابات امسال؛ گزارش »کرمان امروز« از اهمیت تصمیم رای اولی های 

آینده ای که باید ساخته شود
متن کامل در صفحه سوم

  رای اولی ها امسال با حضور در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، رسیدن به بلوغ سیاسی خود را جشن می گیرند تا مشارکت آنها بتواند تاثیر مثبتی بر آینده ایشان 
داشته باشد. یقینا نوجوانانی که امسال در انتخابات کشورشان شرکت نمی کنند نمی توانند آینده ای مطابق با سلیقه و خواسته خود را متصور شوند. هر کشور با رای دهی 

و مطالبه گری مردمش است که ساخته می شود و این سازندگی ممکن نخواهد بود زمانی که ما در جریان آن حضور نداشته باشیم و...
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مدیرکل ورزش کرمان :

برای توسعه ورزش 

دوچرخه سواری

 می توان مسیر گردشگری 

کرد هفت باغ را فعال تر 

کالهبرداری 

با احضار اجنه

 انگلیسی زبان !

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  سوم

کلمه »بحران« 
دیگر برای وضعیت

 آب در کرمان کافی نیست

که به دلیل تکراری و  روایت »کرمان امروز« از بحران آب 

قدیمی بودن مورد توجه مردم قرار نمی گیرد 

ک است؛ که بسیار خطرنا و اوضاع امسال 
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اخبار استان

استان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  اداره  رییس 
کرمان با اشاره به اینکه تعهد داریم حداقل بین 65 
تا 70 هزار کالس اولی و 35 هزار پیش دبستانی 
را در استان کرمان مورد سنجش قرار بدهیم که 
برنامه سنجش کالس اولی ها از اول تیرماه تا پایان 
شهریورماه انجام می شود و از اواخر شهریورماه تا 
اواسط آبان ماه سنجش نوآموزان پیش دبستانی را 

در دستور کار داریم.
عباس صفوی 22 خردادماه در جمع خبرنگاران 
استثنایی  پرورش  و  آموزش  سازمان  کرد:  اظهار 
تربیت است که  تعلیم و  یک دستگاه مترقی در 

خدمات گوناگونی ارائه می دهد.
واژه  جای  به  اخیر  های  سال  در  افزود:  وی 
استثنایی، از آموزش و پرورش کودکان با نیاز ویژه 
استفاده می کنیم و این نیاز ویژه تعریف دارد. مثال 
دانش آموزی که مشکل شنوایی داردیا نوزادی که 
و  بهزیستی  غربالگری  در  و  متولد می شود  تازه 
مطلق  ناشنوای  عنوان  به  پزشکی  علوم  دانشگاه 
اینکه در سن  تشخیص داده می شود و به رغم 
و  نام  ثبت  ناشنوایی  مدارس  در  نیست  مدرسه 
تحت خدمات حمایتی از جمله کاشت حلزون قرار 

می گیرد.
صفوی با اشاره به اینکه کرمان جزو استان های 
کرد:  تصریح  است،  ناشنوایی  درمان  در  پیشرو 
ها  درس  همه  در  الزاما  شاید  دبستانی  کودکان 
و  آموزش  بندی  در طبقه  این  که  نباشند  موفق 
پرورش استثنایی تحت عنوان دانش آموز دارای 
مشکل ویژه یادگیری قرار می گیرد و 24 مرکز 
به دانش آموزان عادی  استان داریم که  ویژه در 

خدمات می دهند.

پرورش  و  آموزش  خدمات  الزاما  کرد:  بیان  وی 
استثنایی فقط برای دانش آموزان کم توان ذهنی 
اوتیسم،  طیف  جمله  از  وسیعی  طیف  و  نیست 
خفیف  از  حرکتی  جسمی  مشکالت  دارای  افراد 
مشکالت  دارای  افراد  ذهنی،  توان  کم  شدید،  تا 
بینایی، شنوایی و اسکلتی از خدمات ما بهره مند 

می شوند.
استان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  اداره  رییس 
از  یکی  ما  تحولی  های  برنامه  در  گفت:  کرمان 
بسته های کاری، مشارکت افزایی است و با کمک 
اصحاب رسانه می توانیم از مشارکت دیگران یاری 

بگیریم.
بهنگام  »مداخله  تحولی  بسته  به  اشاره  با  وی 
طالیی« تصریح کرد: در این بسته هدف این است 
بتوانیم به موقع اختالالت را شناسایی و با کمک 
در  را  هنگام  به  مداخالت  همکار  های  دستگاه 

کمترین زمان و با بهترین موقعیت انجام بدهیم.
اگر به موقع  افزود: در مورد تنبلی چشم  صفوی 
مداخله صورت گیرد، از پیشرفت بیماری که حتی 
شود،  نابینایی  به  منجر  مواردی  در  است  ممکن 

جلوگیری می کنیم.
سالمت  سنجش  برنامه  اجرای  به  اشاره  با  وی 
جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان و پایه اول 
ابتدایی بیان کرد: در این برنامه اندام های حرکتی، 
بهداشت دهان و دندان، دستگاه شنوایی و دستگاه 
بینایی، توده بدنی، راست قامتی و ... اولویت اول 
سنجش در دانش آموزان پایه اول ابتدایی و بعد 

نوآموزان پیش دبستانی است.
استان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  اداره  رییس 
سنجش  دوم  بخش  ذهنی  مسائل  گفت:  کرمان 

است از جمله کم توانی های ذهنی و آمادگی فرد 
برای تحصیل مورد سنجش قرار می گیرد که با 
شناسایی، در سه گروه تقسیم و به تناسب وضعیت 

مداخله و درمان می شوند.
وی با اشاره به اینکه دانش آموز دارای نیاز ویژه 
به  افزود:  ببیند،  آموزش  خاص  مدارس  در  باید 
سنجش  طرح  در  دهی  نوبت  کرونا  شیوع  دلیل 
هر  فاصله  و  شود  می  انجام  اینترنت  طریق  از 
فرد با فرد بعدی 20 دقیقه است تا پروتکل های 

بهداشتی رعایت شود.
بین 65  تعهد داریم حداقل  صفوی تصریح کرد: 
تا 70 هزار کالس اولی و 35 هزار پیش دبستانی 
را در استان کرمان مورد سنجش قرار بدهیم که 
برنامه سنجش کالس اولی ها از اول تیرماه تا پایان 
شهریورماه انجام می شود و از اواخر شهریورماه تا 
اواسط آبان ماه سنجش نوآموزان پیش دبستانی را 

در دستور کار داریم.
وی با اشاره به اینکه سال قبل 99.6 درصد دانش 
دادیم،  قرار  سنجش  مورد  را  نوآموزان  و  آموزان 
افزود: امسال تالش می کنیم 100 درصد پوشش 
قرار  سنجش  مورد  باید  آموزان  دانش  و  بدهیم 

بگیرند تا وارد دبستان شوند.
پنج  ثابت،  پایگاه  فعالیت 43  به  اشاره  با  صفوی 
استان  در  سیار  پایگاه   113 و  تخصصی  پایگاه 
سال  در  کرد:  تصریح  سنجش  طرح  در  کرمان 
گذشته 30 هزار و 150 مراجعه کننده به پایگاه 
های سنجش در مرحله اولیه داشتیم که 4953 

مورد به پایگاه تخصصی ارجاع داده شد.
وی با اشاره به اینکه در استان کرمان نیز نسبت 
دانش آموزان استثنایی به عادی یک درصد است، 

پوشش  تحت  آموز  دانش   4000 حدود  افزود: 
مراکز اختصاصی، حدود 3000 تلفیقی در مدارس 
عادی داریم و حدود 12 هزار دانش آموز در مراکز 

مشکالت ویژه یادگیری ما خدمات می گیرند.
استان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  اداره  رییس 
کرمان گفت: در سال گذشته 11 مورد اوتیسم در 
طرح سنج شناسایی شد که 9 مورد نیاز به مدرسه 

تخصصی داشتند.
مدرسه   120 کرمان  استان  در  کرد:  اظهار  وی 
استثنایی با 1260 معلم ویژه این مدارس داریم 
و حدود 4000 دانش آموز در این مدارس مشغول 

به تحصیل هستند.
صفوی خواستار همکاری سایر دستگاه ها و افرد 
دهیاران  گفت:  و  شد  سنجش  طرح  در  جامعه 
روستاها نیز می تواند در این زمینه کمک ویژه ای 

به ما داشته باشند.
وی بیان کرد: شناسایی و ارجاع نوآموزان به برنامه 
سنجش و فرهنگسازی استفاده از خدمات آموزش 
و پرورش استثنایی مسئله مهمی است و هدف ما 

مداخله به هنگام طالیی است.
استان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  اداره  رییس 
مبلغ  اینکه حداکثر  به  اشاره  با  پایان  در  کرمان 
هزار   50 سنجش،  برنامه  در  والدین  از  دریافتی 
گفت:  است،  رایگان  استان  عشایر  برای  و  تومان 
این  در  آموزان  دانش  کل  درصد  پنج  حداقل 
برنامه رایگان و 10 درصد آنها با پرداخت نیم بهاء 

سنجش می شوند.
وی افزود: در بحث جهش تحصیلی، تنها مرجع 
آزمایش هوش دانش آموزان برای تغییر کالس و 

مقطع، آموزش و پرورش استثنایی است.

تاکید  با  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
با بحران مدیریت مصرف آب در تمامی  اینکه  بر 
اقتصادی  ارزش  رو هستیم، گفت:  روبه  ها  بخش 
آب در کشور باید جدی گرفته شود زیرا اگر نگاه 
اقتصادی به آب نداشته باشیم، ارزش آب در بین 

مدیران و مردم توجیه پذیر نخواهد بود.
»یداهلل موحد« در شورای راهبردی مدیران ارشد 
استان کرمان با موضوع منابع آب با تاکید بر این 
مهم  موجود  منابع  مصرف  مدیریت  که  مطلب 
تراز تامین آب است، افزود:  با حداقل 10 درصد 
صنعتی،  های  بخش  از  یک  هر  در  جویی  صرفه 
این  بزرگی در  کشاورزی و شرب، شاهد تحوالت 

حوزه خواهیم بود.
به منظور  انجام شده  از تالش های  تقدیر  با  وی 

تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت در شهرهای 
بحران  با  اینکه  در  افزود:  کرمان،  استان  مختلف 
در  کشاورزی  و  صنعت  شرب،  آب  تامین  جدی 
استان کرمان روبه رو هستیم تردیدی وجود ندارد 
و باید بررسی کرد که چرا به این نقطه رسیده ایم.
موحد با اشاره به اینکه در دهه 60 در هر نقطه از 
استان کرمان که نیاز به حفر چاه بود، حداکثر در 
عمق 20 متری،  آب های زیرسطحی در دسترس 
هایی  مدیریت  و  کلی  های  سیاست  گفت:  بود، 
که در حوزه بهره برداری و مصرف آب از گذشته 
تاکنون داشته ایم با اشکاالت جدی مواجه بوده و 

در نهایت منجر به بحران های کنونی شده است.
عادالنه  توزیع  قانون  تصویب  با  کرد:  بیان  وی 
آب و با استناد به تبصره ذیل ماده 3 این قانون، 

غیرمجازی  های  چاه  و  صادر  بسیاری  مجوزهای 
حفر شد و مورد بهره برداری قرار گرفت و در ادامه 
رخ  داد،  می  رخ  کشور  در  نباید  که  اتفاقاتی  آن 

داده است .
به  اشاره  با  کرمان  استان  دادستری  کل  رییس 
سوء  از  جلوگیری  منظور  به  شده  انجام  اقدامات 
استفاده قانونی از منابع آبی موجود، تصریح کرد: 
اگر بخواهیم مساله آب را در دراز مدت حل کنیم؛ 
توجه  موجود  آب  منابع  مصرف  مدیریت  به  باید 

ویژه ای صورت گیرد.
آب  تامین  باالی  های  هزینه  به  اشاره  با  وی 
این  در  شده  انجام  کالن  های  گذاری  سرمایه  و 
زمینه، عنوان کرد: با اقدامات انجام شده به منظور 
مدیریت منابع آب های زیرسطحی و سیالب ها و 

با احداث سدهای سیرجان، بافت، جیرفت و بم 
بخشی از مشکالت حل شده است.

به منظور  یادآور شد: در گذشته طرح هایی  وی 
اما  شده  اجرایی  استان  در  آب  مدیریت  ارتقاء 
پی  در  را  انتظار  مورد  نتیجه  و  اند  مانده  معطل 

نداشته است.
با  این مطلب که در حوزه آب  به  اشاره  با  موحد 
دو موضوع تامین آب و مدیریت مصرف منابع آبی 
موجود روبه رو هستیم، خاطرنشان کرد: به منظور 
باید  مدیریت منابع آبی موجود در استان کرمان 
به  و  تدوین  اساسی  و  مبنایی  جامع،  برنامه  یک 
شکلی قاطع و جدی اجرایی شود و در این رابطه 
تمامی دستگاه ها باید همت و همراهی الزم را در 

اولویت کارهای خود قرار دهند.

رییس کل دادگستری استان کرمان:

طرح های ارتقا مدیریت آب در استان نتیجه مورد انتظار را در پی نداشته است 

خبر
کشف موجود عجیب 

در جاده نوق رفسنجان

 تکذیب شد

در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر کشف موجودی عجیب در جاده 
نوق شهرستان رفسنجان، اداره اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمان 

این موضوع راتکذیب کرد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، پیرو انتشار خبری به نقل از پلیس همراه با فیلمی 
مبهم در خصوص کشف موجودی عجیب در جاده نوق رفسنجان، رییس اداره 
اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمان اظهار کرد: این خبر جعلی است 

و پلیس چنین خبری را منتشر نکرده است.
اساسا  از آن است که  بررسی های پلیس حاکی  افزود:  سرگرد طاها ساسان 
چنین موضوعی در حوزه شهرستان رفسنجان صحت ندارد و این فیلم مبهم 
برای اولین بار در کانال یک پیام رسان خارج از کشور با اهدافی نامعلوم منتشر 

شده است.

مدیرکل ورزش کرمان :

برای توسعه ورزش دوچرخه سواری می توان 

مسیر گردشگری هفت باغ را فعال تر کرد

ابعاد  در  سواری  دوچرخه  ورزش  توسعه  برای  گفت:  کرمان  ورزش  مدیرکل 
گردشگری هفت  مسیر  می توان  توسعه همگانی  و  حرفه ای،قهرمانی،پرورشی 

باغ را فعال تر کرد. 
میثم پاریزی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان در مجمع انتخاباتی هیات 
دوچرخه سواری استان کرمان که در هتل پارس کرمان برگزار شد، با اعالم 
اینکه نگهداری پیست دوچرخه سواری قطعاً یکی از دغدغه های ماست، گفت: 

این مجموعه به عنوان یک سرمایه ملی امروز در استان کرمان است.
او با بیان اینکه کرمان جزو 6 استان کشور است که پیست دوچرخه سواری 
دارد، تأکید کرد: باید این مجموعه یک پایگاه مناسب برای جنوب شرق کشور 
باشد. پاریزی افزود: باید این مجموعه به خوبی نگهداری شود و در این زمینه 
اقدامات موثری انجام شود تا ظرفیت مناسبی برای پرورش استعداد هایی که 

در استان پهناور کرمان وجود دارد، داشته باشیم.
او به تور بین المللی دوچرخه سواری که قرار است به میزبانی کرمان برگزار 
شود، اشاره و تصریح کرد: این تور برند ورزش و دوچرخه سواری استان کرمان 
و حتی کشور است که با تجربه برگزاری تور های قبلی باید نواقصش مرتفع 

شود و با کیفیت بهتری در استان برگزار شود.  
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان بیان کرد: تمام هیئت های شهرستانی 
امروز در جلسه حضور دارند و اصوالً هیئت هایی هستند که عضویت در این 

مجمع ندارند؛ ولی شهرستان هایشان در دوچرخه سواری فعال هستند.
پاریزی گفت: شهرستان هایی که این پتانسیل را دارند باید در دوچرخه سواری 
جزو  که  ورزشی  رشته  این  در  هایشان  فعالیت  داریم،  انتظار  و  شوند  فعال 

رشته های ورزشی سرآمد است در استان کرمان جدی گرفته شود.
او با بیان اینکه شهرستان ها نباید منتظر باشند تا حتماً دستورالعمل هایی از 
افزود: طرح هایی که  ابالغ شود،  به آن ها  استان و فدراسیون  مجموعه هیات 
دارد  فدراسیون  که  و دستورالعمل هایی  نامه ها  نوشته شود، شیوه  است  قرار 
زمینه  این  در  و  باشد  داشته  داخلی  برای خودش  می تواند  هم  استان  یقیناً 

مشارکت کنند.
پاریزی به مسیر گردشگری هفت باغ اشاره و تصریح کرد: مسیر هفت باغ یک 
مسیر بسیار مناسب و یک سرمایه گذاری انجام شده عظیم در استان کرمان 
است که به صورت اختصاصی از آن روزی که این مسیر پایه گذاری شده، بحث 

دوچرخه سواری در آن مسیر دیده شده است.
او بیان کرد: قرار شد این طرح مکتوب و ارسال شود و ما بتوانیم برای توسعه 
ورزش دوچرخه سواری هم در ابعاد حرفه ای، هم قهرمانی، هم پرورشی و هم 
برای توسعه دوچرخه سواری همگانی در سطح استان این مجموعه را فعال تر 
کنیم.  مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان با تأکید بر اینکه باید در بحث 
آموزش توجه خاص و ویژه ای داشته باشیم، افزود: اگر قرار باشد رشدی را در 
مجموعه ورزشی مان در استان، هیئت های مختلف و مجموعه دوچرخه سواری 

داشته باشیم، باید به بحث آموزش توجه و دقت ویژه ای کنیم.
پاریزی تصریح کرد: برگزاری دوره های فنی، مربیگری، توجیهی، بازآموزی و 
داوری کمک می کند، ظرفیت نیروی انسانی را بیشتر به صورت تخصصی به 
کار گیریم و سطح کمی مان که از دل آن می توانیم شاهد ارتقای سطح کیفی 

ورزش دوچرخه سواری یمان باشیم را ارتقاء دهیم.
او با اشاره به اینکه 12 شهرستان فعال در ورزش دوچرخه سواری داریم، افزود: 
در ورزش دوچرخه سواری هر استانی که فعال شود، قطعاً می تواند به توسعه 

دوچرخه سواری استان کمک کند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان بیان کرد: پیگیری می کنیم باشگاه مس 
هم به ادامه فعالیتش در حوزه تیم داری در بحث دوچرخه سواری ادامه دهد 

که این اقدام مهمی است.
پایه ای استان کرمان است  پاریزی گفت: دوچرخه سواری ورزش ریشه ای و 
که ما به عنوان مطالبه مطرح می کنیم و قطعاً دوستان باشگاه مس هم در این 
زمینه کمک می کنند. او ابراز امیدواری کرد: با تعامل بیشتر و همفکری بهتر 

خود اداره کل در مجموعه معاونت حوزه ورزش این نقش را بر عهده بگیرد.
پاریزی تصریح کرد: همه تالش ها و انرژی ها باید برای ورزش دوچرخه سواری 
استان کرمان گذاشته شود و نگاه ما در استان کرمان، نگاه به توسعه ورزش در 

جنوب شرق کشور و نهایتاً توسعه ورزش کشور است.
او با اعالم اینکه اصحاب رسانه به پیشرفت ورزش استان کمک بسیار زیادی 
افزود: امروز رویکرد رسانه ها تغییر کرده است و سعی می کنند به  می کنند، 
حوزه  در  حاشیه ای  مسائل  و  بپردازند  استان  ورزش  داشته های  و  ظرفیت ها 
رسانه خیلی کاهش پیدا کرده است که امیدواریم این ظرفیت هم بتواند به 

طور ویژه و خاص به ارتقای ورزش استان کمک کند.
در پایان این مجمع انتخاباتی، حسین اسالمی با کسب 17 رأی از مجموع 1۸ 
رأی به مدت 4 سال عنوان ریاست هیئت دوچرخه سواری استان کرمان را 

عهده دار شد.

ابراز  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
امیدواری کرد که تزریق واکسن کرونا طی 

هفته جاری در کرمان مجدداً آغاز شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رشیدی 
اظهار  کرونا  مدیریت  ستاد  جلسه  در  نژاد 
درمان،  کادر  واکسیناسیون  اول  دوز  کرد: 
به طور  و خاص  بیماران سرطانی  پاکبانان، 
دوم  دوز  تزریق  منتظر  و  شده  انجام  کامل 

هستند.
افراد  از  ترتیب  به  تزریق واکسن  افزود:  وی 
باالی 75  افراد  باالی ۸0 سال سن، سپس 

سال و بعد باالی 70 سال آغاز شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره 
به اینکه مشکالتی برای وارد کردن واکسن 
کرد:  عنوان  است،  آمده  وجود  به  کشور  به 
با تأخیر و در هفته  واکسیناسیون دوز دوم 

دریافت  در  تعویق  و  می شود  شروع  جاری 
دوز دوم هیچ مشکلی برای دریافت کنندگان 

ایجاد نمی کند.
وی افزود: بیش از 70 درصد سالمندان باالی 
70 سال دوز اول واکسن را دریافت کرده اند 
و اطالعات آنها در مراکز بهداشت ثبت شده 
است و برای دوز دوم تزریق هم به آنها اطالع 

می دهیم که سر نوبتشان تزریق شود.

 فرمانده انتظامی بم از کشف مواد افیونی از یک دستگاه خودروی 
پژو و توقیف یک خودروی پژو سرقتی که راه پاک کن این محموله 

بود خبر داد. 
موادمخدر  پلیس  ماموران  گفت:  نجفی  اکبر  سرهنگ 
شهرستان«بم«با انجام اقدامات اطالعاتی از عبور شبانه 2 دستگاه 
خودروی سواری حامل موادمخدر از محور«زاهدان- بم«مطلع و با 

استقرار در یک نقطه این محور به آن ها دستور ایست دادند.
او با اشاره به اینکه رانندگان این خودرو ها بدون توجه به اخطار 
پلیس با سرعت زیاد اقدام به فرار کردند، افزود: بالفاصله ماموران 
با تعقیب و مراقبت و در نهایت با شلیک دقیق به الستیک یکی 
از خودرو ها موفق شدند آن را متوقف کنند که در بازرسی از این 
خودرو 64 کیلو و 700 گرم هروئین و 105 کیلو و 500 گرم 
تریاک در مجموع بیش از 170 کیلو مواد مخدرکشف و یک متهم 
دستگیر شد.فرمانده انتظامی بم تصریح کرد: در ادامه این عملیات 
ماموران کالنتری 12 هم وارد عمل و با حضور ضربتی در یک 
نقطه این محور موفق شدند خودروی پژو دیگر که راه پاک کن 
خودروی حامل مواد بود را متوقف و راننده آن را دستگیر کنند که 
در ادامه مشخص شد این خودرو در پی اعالم مرکز مانیتورینگ 
پلیس استان سرقتی و کشف آن در دستور کار بوده است. سرهنگ 
نجفی با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مرجع قضائی 
گفت: بحمداله طی این عملیات شبانه و با تالش ماموران، هم یک 
دستگاه خودروی مسروقه کشف و هم از انتقال این حجم مواد 

مخدر سنتی و صنعتی به مرکز کشور جلوگیری شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد:

 تزریق واکسن کرونا طی هفته جاری در کرمان دوباره آغاز می شود

خودروی مسروقه راه پاک کن 

موادمخدر توقیف شد

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی کرمان :

سنجش کالس اولی های کرمانی از ابتدای تیرماه آغاز می شود
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ مزرعه محمودآباد پالک 460 بخش 8 کرمان فاقد مساحت واقع در کوهپایه 
زاده  دهوئی  مهدی  وکیل  زاده  دهوئی  رحمان  آقای  تقاضای  مورد  آباد  محمود   مزرعه 
)مالک( که بموجب وکالتنامه شماره 28416 - مورخه 1399/3/10 دفترخانه 188 کرمان تعرفه گردیده 
است یک نوبت از تحدید حدود خارج گردیده و  نیاز به تحدود حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 
به شماره 1101/5103- 1400/3/19  مالک  لذا حسب درخواست  باشد  نمی  میسر  ثبت هم  قانون   15
روز   صبح   8 ساعت  از  آن   تحدیدی  عملیات  و  منتشر  آن  حدود  تحدید  آگهی  وسیله  بدین  مالک 
یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور  به مالک  لذا  به عمل خواهد آمد  1400/4/15 در محل شروع و 
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: 1400/3/24     277 م/الف



دوشنبه 24 خردادماه 3/1400 ذیقعده 1442/ 14 ژوئن 2021/سال بیست و ششم شماره 3454سه جامعه 

گزارش »کرمان امروز« از اهمیت تصمیم رای اولی های کرمانی در انتخابات امسال؛

آینده ای که باید ساخته شود
گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
ریاست  انتخابات  در  حضور  با  امسال  اولی ها  رای 
را  خود  سیاسی  بلوغ  به  رسیدن  شوراها،  و  جمهوری 
مثبتی  تاثیر  بتواند  آنها  مشارکت  تا  می گیرند  جشن 
بر آینده ایشان داشته باشد. یقینا نوجوانانی که امسال 
نمی توانند  نمی کنند  شرکت  کشورشان  انتخابات  در 
آینده ای مطابق با سلیقه و خواسته خود را متصور شوند. 
که  است  مردمش  مطالبه گری  و  رای دهی  با  کشور  هر 
ساخته می شود و این سازندگی ممکن نخواهد بود زمانی 
همین  در  باشیم.  نداشته  حضور  آن  جریان  در  ما  که 
مطالعه  قابل  ادامه   در  که  شده  تهیه  نوشتاری  زمینه 

است.
رای اولی ها و انتخاب درست

که  است  ای  محرکه  نیروی  جامعه  هر  نوجوان  قشر 
موجب توسعه فراگیر در همه زمینه ها می شود . جوانان 
به دلیل قابلیت ها و شرایط روحی و تحرک اجتماعی که 
دارند عالقمند به حضور در همه امور و مسائل سرنوشت 

ساز و تصمیم گیری های اجتماعی هستند. 
از این روست که باید والدین و بزرگ ترها شیوه درست 
انتخاب کردن  را به نوجوانان آموزش دهند تا آنها متوجه 
را   اش  زندگی  های  انتخاب  کیفیت  باید  شوند خودش 
باال ببرند. این امر باعث می شود تا انتخابگری نوجوان نه 
فقط در این  برهه بلکه در موضوعات آتی زندگی مثل 

انتخاب شغل و همسر تاثیر گذار باشد.  
بسیاری از آنها از اینکه می توانند در سرنوشت خود و 

کشور و استان شان مشارکت کنند احساس غرور دارند 
و چشم انتظار انتخاب رییس جمهوری اصلح و تشکیل 
شورای شهر و روستای قوی در راه سازندگی و آبادانی 

هستند. 
باید آگاهی الزم را  اولی های کرمانی  این رو، رای  از 
در خصوص جایگاه ایران و اولویت های این کشور بدانند 

زیرا رای آنها در تصمیم گیری ها اثرات مثبت به همراه 
خرداد  اواخر  انتخابات  برگزاری  اهمیت  داشت.  خواهد 
یک  عنوان  به  آن  در  نوجوانان  مشارکت  و  جاری  ماه 
تکلیف ملی، دینی، و انقالبی با توجه به توطئه دشمنان 
و تحوالت منطقه و جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است و همکاری و حضور آنها در این رخداد مهم سیاسی 
و دخالت قانونی در تعیین سرنوشت خود و آینده کشور 
با انتخاب درست و آگاهانه می تواند نقش این قشر را در 

تصمیم گیری های کشور روشن سازد.
28 خرداد ماه جاری یک تکلیف بزرگ سیاسی برای 
رای اولی های کرمانی در کشور است که باید همراه با 
سایر اقشار جامعه رای خود را با بررسی کامل وضعیت و 

عملکرد و برنامه کاندیداها به صندوق بریزند.
رای اولی های استان کرمان چند نفر هستند؟

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه 
امسال 42 هزار دانش آموز رای اولی در استان کرمان 
به پای صندوق های رای می روند، گفت: پویش دانش 
اندازی شده  راه  کرمان  استان  در  ها  اولی  رای  آموزی 
در  و  نصب شده  مدارس  در  پویش  این  پوستر  و  است 
در  که  آموزان خواسته شده  دانش  از  پویش  این  قالب 
به  را  خود  خاطرات  یا  مستند  عکس،  انتخابات،  زمینه 

پویش ارسال کنند. 
نیکو  سرشت  لطیف،  روح  پاک،  وجدان  ها  اولی  رای 
اعضای  یا  جمهور  رییس  کاش  دارند،  کینه  بی  دلی  و 
شورای شهر و روستایی که با رای همین رای اولی ها 
انتخاب می شوند بیش از پیش هوای دل پاک آنها را 
آنها  آینده  روشنی  و  آتیه  تامین  برای  و  باشند  داشته 
کاری انجام دهند و به جای آسیاب کردن گندم حزب 
عزیزان  این  از  که  ای  آینده  به  اندکی  دوستان خود  و 

ممکن است از دست رود توجه کنند.

رای اولی ها امسال با حضور در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، رسیدن به بلوغ سیاسی 
خود را جشن می گیرند تا مشارکت آنها بتواند تاثیر مثبتی بر آینده ایشان داشته باشد. یقینا 
نوجوانانی که امسال در انتخابات کشورشان شرکت نمی کنند نمی توانند آینده ای مطابق با 
سلیقه و خواسته خود را متصور شوند. هر کشور با رای دهی و مطالبه گری مردمش است که 
ساخته می شود و این سازندگی ممکن نخواهد بود زمانی که ما در جریان آن حضور نداشته 

باشیم و...

تمام دانشجویان تا پایان شهریور واکسینه می شوند

صدور کارت بانکی بریل برای نابینایان

کالهبرداری با احضار اجنه انگلیسی زبان !

مقابله  ستاد  فرمانده  نوشت:  جوان  خبرنگاران  باشگاه   
و  استادان  واکسیناسیون  پوشش  گفت:  تهران  در  کرونا  با 

دانشجویان تا پایان شهریور کامل خواهد شد.
با کرونا در تهران،درباره   علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله 
مشکالت اساسی که در آموزش پزشکی به دلیل وجود کرونا 
وجود دارد، اظهار کرد: گروهی که امسال در دانشگاه شهید 
مراقبت  و  بیهوشی  گروه  گرفتند  قرار  برترین  جزو  بهشتی 
این  روی  کاری  فشار  و  بار  بیشترین  زیرا  بودند  ویژه  های 

افراد قرار داشته و دارد.
و  استادان  واکسیناسیون  پوشش  خوشبختانه  گفت:  او  

یعنی حتی  کامل خواهد شد،  پایان شهریور  تا  دانشجویان 
ما دانشجویان ترم اول که دروس آن ها تئوری بوده را نیز 
فراخوان کردیم و این افراد نیز تا انتهای تابستان واکسینه 
است  الزم  ها  برای حضوری شدن کالس  اما  خواهند شد، 
واکسیناسیون همه جانبه اتفاق بیفتد یعنی  فقط واکسینه 
شدن دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه کافی نیست.

زالی بیان کرد: به طور قطعی نمی توان گفت که از اول مهر 
کالس حضوری خواهیم داشت یا خیر. عمده آموزش های 
ویروس  دوران شیوع  در  است  به حضور  وابسته  که  بالینی 
شیوع  افزایش  با  و  بود  همراه  هایی  نشیب  و  فراز  با  کرونا 

شاهد کاهش حضور دانشجویان بودیم.
او گفت: در حال حاضر دستیاران و انترن ها به طور کامل در 
بالین حضور دارند. ما روند آموزش را در شرایط قرمز به طور 
کامل متوقف کردیم و حاال  که وضعیت زرد یا نارنجی است 

دانشجویان ما وارد عرصه آموزش خواهند شد.
کرد:  تصریح  تهران  در  کرونا  با  مقابله  ستاد  فرمانده   
دانشجویان بالینی ما در حال حاضر به صورت حضوری در 
کامل  پوشش  با  تا  تالشیم  در  دیدن هستند.  آموزش  حال 
واکسیناسیون ، شاهد حضور مابقی دانشجویانی که دروس 

پایه دارند، باشیم.

مناسب سازی  هماهنگی  و  پیگیری  ستاد  دبیرخانه  رئیس 
و  نابینایان خبر داد  برای  بریل  بانکی  از صدور کارت  کشور 
گفت: از این پس نابینایان قادر خواهند بود اطالعاتی مانند 
نام، نام خانوادگی و تاریخ انقضا را روی کارت های خود با خط 

بریل بخوانند.
ایرنا  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  مومن سرائی  کاظمی  ابراهیم 
افزود: اقدامات بهینه سازی خدمات بانکی از سال گذشته آغاز 
شده و سال گذشته مکاتبات زیادی با بانک مرکزی داشتیم 
و  بانک ها  فیزیکی  فضای  مناسب سازی  موضوع  دو  در  و 
همچنین مناسب سازی ارائه خدمات به نابینایان ورود کردیم 

و بانک مرکزی از این مساله خیلی استقبال کرد.
بانک ها  عامل  مدیران  با  شده  انجام   مکاتبات   با  افزود:  وی 
اکنون  شود.  بهینه  نابینایان  برای  خدمات  تا  شد  موافقت 
بانک،  هشت  در  تا  شد  مقرر  و  شده  ابالغ  الزم  دستورات 
نابینایان  و  جانبازان  معلوالن،  به  خدمت  ارائه  برای  باجه ای 

بدون نوبت اختصاص یابد.
مومن سرائی اظهار کرد: صدور کارت بانکی به صورت برجسته 
با درخواست فرد نابینا انجام می شود و به بانک ها اعالم شده 
آنی ممکن  به صورت  این درخواست در همه شعب  اگر  که 

نباشد، خود بانک ها درخواست را به بانک مرکزی بفرستند.

مناسب سازی  هماهنگی  و  پیگیری  ستاد  دبیرخانه  رئیس 
کشور  بانک های  در  نابینایان  برای  دیگری  خدمت  از  کشور 
برای  تعهدنامه  اخذ  امکان  تا  شده  مقرر  گفت:  و  داد  خبر 
فرد  داشتن  بدون  چک  از  استفاده  برای  داوطلب  نابینایان 

امین، ایجاد شود.
ابالغ  بانک ها  به  موضوعات  این  هرچند  افزود:  مومن سرائی 
بانک ها  همه  با  مکاتبه ای  و  نیامدیم  کوتاه  هم  باز  اما  شده 
ارسال  مناسب سازی  میزان  زمینه  در  فرمتی  و  دادیم  انجام 
کردیم تا به ما پاسخ دهند و براساس این فرمت ها، وضعیت 
مناسب سازی آنها را بررسی و چند بار پیگیری کردیم و اکنون 

نیز در حال جمع بندی پاسخ بیش از 2۰ بانک هستیم که 
به زودی گزارش آن اعالم می شود.

محتوای  مناسب سازی  زمینه  در  اقداماتی  گفت:  وی 
خدمات  ارائه  برای  بانکی  وب سایت های  و  اینترنت بانک ها 
در  گویاسازی  امکان  تا  است  مقرر شده  و  انجام  الکترونیک 
نرم افزارهای موبایلی موجود در دستورکار بانک ها قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، حدود 2۰۰ هزار نفر از افراد دارای نابینایی 
و کم بینایی تحت پوشش بهزیستی قرار دارند که ۱۳ درصد 
افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی را تشکیل  کل 

میدهد. 

خراسان نوشت: در حالی که ده ها میلیون تومان برای بهبودی 
دخترم هزینه کرده بودم اما هنوز نمی توانست ذره ای پاهایش 
را حرکت بدهد، در همین حال زنی که به عربی و انگلیسی با 
اجنه سخن می گفت از طرف اجنه به من پیغام داد که باید 25۰ 

میلیون تومان دیگر برای بهبودی دخترم بپردازم اما ...
این ها بخشی از اظهارات مرد جوانی است که به همراه خانواده اش 

از یک زوج رمال شکایت کرده است. 
کارشناس  برای  را  زبان  انگلیسی  اجنه  قصه  که  آن  از  پس  او 
درباره  کرد،  بازگو  مشهد  شمالی  طبرسی  کالنتری  اجتماعی 
ماجرای کالهبرداری از بیماران و معلوالن به خراسان گفت: دو 
سال قبل یک حادثه تلخ زندگی ام را ویران کرد.  آن روز همسر 
و دختر ۱2 ساله ام سوار بر خودروی برادرم بودند که ناگهان به 
دلیل سرعت زیاد، کنترل فرمان از دست برادرم خارج و خودرو به 

طرز وحشتناکی واژگون می شود. 
در این حادثه هولناک  دخترم از ناحیه کمر قطع نخاع شد و لگن 

همسرم نیز شکست اگرچه همسرم پس از مدتی به بهبودی رسید 
و مشکالت کمی داشت اما »سیما« ویلچرنشین شد و پاهایش 

دیگر هیچ حس حرکتی نداشت.
 آن زمان همه ملک و امالکم را که شامل چند باب مغازه بود 
فروختم و هزینه درمان دختر و همسرم کردم. با آن که »سیما« 
دختری ورزشکار بود و چندین مقام استانی در رشته ژیمناستیک 
را تحت درمان های مختلف و  زیادی  باز هم مدت  داشت ولی 
مانند  مختلفی  شهرهای  به  درمان  برای   را  او  بود.  فیزیوتراپی 
من  به  پزشکان  که  جایی  تا  بردم   ... و  قم  بندرعباس،  تهران، 
امیدواری دادند قسمت کمی از نخاع آسیب دیده است و دخترم 
به خاطر ورزشکاربودن می تواند در آینده توان حرکتی خودش 

را بازیابد. 
در همین رفت و آمدهای درمانی، یک روز وکیل یکی از پرونده 
های قضایی ام پس از شنیدن ماجرای دخترم به من گفت که 
فرزند یکی از موکل هایش همین مشکل را داشته اما توسط زوجی 

که در مشهد زندگی می کنند با داروهای گیاهی بهبود یافته است. 
با شنیدن این حرف خیلی خوشحال شدم و با به  دست آوردن 
مدعی شد  او  گرفتم.  تماس  در مشهد  مرد  آن  با  تلفن،  شماره 
می تواند دخترم را طوری درمان کند که به راحتی روی پاهای  
خودش راه برود و سپس ادامه داد ابتدا باید4۰ میلیون تومان به 
حسابش واریز کنم.من که نور امید را درچشمان دخترم می دیدم 
با هر بدبختی بود۳۳ میلیون تومان تهیه و به او پرداخت کردم.

سپس به همراه دختر و همسرم از شیراز راهی مشهد شدیم تا 
دختر ۱2 ساله ام درمان شود.  حدود دو ماه به منزل این زوج 
جوان می رفتیم. زن جوان در حالی که برای درمان پاهای دخترم 
از انواع پمادها و برخی روغن ها استفاده می کرد، مدعی بود در 
اتاق خلوت با اجنه به عربی و انگلیسی سخن می گوید و آن ها 
شیوه درمان را به او آموزش می دهند تا این که یک روز دخترم 
گفت بدنش گرم شده است و سپس دچار تب و لرز شدیدی شد.

آن زوج جوان ادعا می کردند همه این ها نشانه بهبودی است و 

چنان حرف هایشان را به من تلقین می کردند که باورم می شد 
اجنه راه درمان دخترم را می دانند.  آن زوج حتی شش میلیون 
تومان هم برای بهبودی کامل لگن همسرم از من گرفتند و چنین 
وانمود کردند که گرمای حاصل از درمان آن ها بهبودی کامل را 
نوید می دهد اما در واقع من هیچ گونه حس حرکتی و تغییر 
وضعیتی را در پاهای دخترم نمی دیدم. با این همه مدتی قبل، 
آن زوج جوان مدعی شدند که اجنه برای بهبودی کامل دخترم 

تقاضای 25۰ میلیون تومان پول کرده اند! 
برای  نمایش  یک  رفتارها  این  همه  داشتم  یقین  دیگر  که  من 
کالهبرداری است به آن ها گفتم پول هایم را پس بدهند تا به 
شیراز برگردم ولی آن ها حاضر نشدند حتی بخشی از پولم را به 

من برگردانند و ... 
این  شکایت  دنبال  به  است  حاکی  خراسان  اختصاصی  گزارش 
مرد جوان و اعضای خانواده اش بالفاصله تحقیقات تخصصی در 
دایره تجسس کالنتری با صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد 

 مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت:

مصرف روغن های جامد باعث 
سکته قلبی می شود

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت:مصرف روغن های جامد و نیمه جامد، 
باعث رسوب اسیدهای چرب اشباع در رگها، تنگی و انسداد 
عروق قلب و سکته قلبی می شود پس برای حفاظت از قلب 

خود این روغن ها را مصرف نکنید.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
و  جامد  های  روغن  مصرف  افزود:  عبداللهی  زهرا  بهداشت، 
رگها،  در  اشباع  چرب  اسیدهای  رسوب  باعث  جامد،  نیمه 
آترواسکلروز )سفت شدن جدار عروق(، تنگی و انسداد عروق 

قلب و سکته قلبی می شود.
وی اظهار کرد: بر اساس نتایج آخرین یافته های علمی در 
جهان، مصرف روغن های جامد و نیمه جامد هم چنین به 
علت دارا بودن اسید چرب ترانس باال خطر بروز سرطان سینه 

در زنان و سرطان پروستات در مردان  را افزایش می دهد.
اینکه مصرف خانگی روغن های جامد به  با بیان  عبداللهی 
هیچ عنوان توصیه نمی شود، گفت: روغن جامد به علت بافت 
مورد نیاز شیرینی ها، عمدتا در قنادی ها کاربرد دارد،  اسید 
های چرب اشباع موجود در روغن جامد ابتال به بیماری های 
قلبی عروقی و انواع سرطان ها  را بدنبال دارد. اگر چه این 
روغن ها درحال حاضر در کشور ما با اصالح فرموالسیون و 
بهبود کیفیت به روغن نیمه جامد تبدیل شده اند که مقدار 
اسیدهای چرب اشباع و ترانس کمتری نسبت به روغن جامد 

دارند.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و 
در  هم  جامد  نیمه  روغن  کرد:  خاطرنشان  پزشکی  آموزش 
مقایسه با روغن های گیاهی مایع، مقادیر بیشتری اسید چرب 
اشباع و اسید چرب ترانس داشته و مصرف آنها خطراتی مانند 
افزایش کلسترول بد خون  LDL  ، تنگی و انسداد عروق 
قلبی و نهایتا سکته قلبی را بدنبال دارند بویژه افرادی که دچار 
اختالالت چربی خون و کلسترول باال هستند نباید از روغن 

جامد و نیمه جامد استفاده کنند.
وی تصریح کرد: توصیه می شود برای پیشگیری از بیماری 
های قلبی عروقی از روغن های مایع با منشاء گیاهی استفاده 
شود و چربی های مایع، روند بروز آترواسکلروز )سفت شدن 

جدار عروق( را کند می کند.
به گفته عبداللهی، روغن نباتی مایع درصد بسیار کمی اسید 
چرب اشباع و مقادیر قابل مالحظه ای اسید های چرب غیر 
اشباع که برای حفظ سالمت قلب ضروری است ، را دارند و 
میزان اسید چرب ترانس  آن کمتر از 2 درصد  و در بعضی از 
روغن های مایع تقریبا صفر است که زیرو ترانس نامیده می 
شوند و مصرف روغن های مایع قطعا برای حفظ سالمت به 
روغن حیوانی و روغن نباتی جامد  و نیمه جامد ارجحیت دارد

 با عمل کاری 
برآید ...

سراینده جواد رادمنش )رها( 
باز آمد انتخاباتی دگر

مردم خسته پی یاری دگر
هر کسی حزب خودش یاری کند

در مسیر خدمت اظهاری کند
نامزدها جملگی خوش صحبتند

در تریبون ها همه دل می برند
هر زمان هر یک به میدان آمدند

انتفاعی بهر خود قائل شدند
یادشان رفت مردم بیچاره را

چون گران کردند همه آورده را
سفره اغنا غنی تر می شود

سفره نادار تهی تر می شود
کاش آید مرد میدانی دگر

چون سلیمانی کند کاری دگر
همتی در کارها پیشه کند
بهر حال ملت اندیشه کند

یا علی گوید به میدان پا نهد
رای ملت را چو او ارزش نهد
چون که آموزد ز آن پیشینیان

با عمل کاری برآید نه زبان
حرف خود را با عمل ثابت کند
چون عدالت محور کارش کند

قدر ملت را بداند در مقام
بهر آنها جان فشاند پایکار

مهدی کسروی )رئیس کالنتری طبرسی شمالی( آغاز شد. با 
دستگیری این زوج جوان مشخص شد آن ها بیسواد هستند 
و از افراد دیگری نیز با همین شیوه کالهبرداری کرده اند.  در 
حالی که تحقیقات پلیس در این باره ادامه داشت دو شاکی 
دیگر نیز به کالنتری مراجعه کردند و مدعی شدند که ده ها 

میلیون تومان با همین شگرد از آن ها اخاذی شده است. 
بررسی های بیشتر در این باره با راهنمایی و دستورات محرمانه 
خراسان  مرکز  دادستان  )معاون  عندلیب  اسماعیل  قاضی 

رضوی( برای ریشه یابی جرایم ارتکابی زوج رمال ادامه دارد.

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت ۱95۱ و شناسه ملی ۱۰86۰546۱۰9 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
۱4۰۰/۰۳/۰6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می باشد :  
نگهداری و صیانت از اموال شرکت  نظافت بر دفاتر قانونی شرکت  رسیدگی به حساب های 
شرکت و ثبت آن ها  ارائه لوازم الزم برای فعالیت کردن  تنظیم حساب های سود و زیان و ترازنامه و ارائه 
به هیئت مدیره  امکان استخدام کارمندان بر طبق تخصص و نیز نظارت بر کار آن ها در شرکت و اعمال 
تشبیه و یا تنبیه در مواقع ضروری  اخراج کارمندان خاطی و ناقصان مقررات در شرکت  برآورد هزینه ها و 
مراقبت از سرمایه شرکت  اقدام به انجام امور تجاری در شرکت ها به مانند خرید و فروش و معامالت با دیگر 
شرکت ها و افراد برای سودآوری یبیشتر در شرکت  مدیرعامل می تواند در نقش ناظر برقراردادهای تنظیم 
شده و منعقد شده شرکت یا شرکتی دیگر با افراد نظارت کند.  تصمیم گیری و تایید مصوبات هیئت مدیره 
و مجامع عمومی ،انجام نظارت های الزم برای اجرای اصولی قوانین مندرج در اساسنامه و مصوبات هیئت 
مدیره در شرکت  امکان حضور در جلسه هیئت مدیره . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )۱۱485۳8(

تاسیس شرکت سهامی خاص مجتمع صنعتی الستیک ارگ کرمان درتاریخ ۱4۰۰/۰۳/۱8 به 
شماره ثبت ۱7658 به شناسه ملی ۱4۰۱۰۰788۱2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :موضوعات اصلی: 
احداث کارخانجات جهت تولید انواع الستیک رویی )تایر( والستیک تویی )تیوب(و نوار)فلپ( 
برای انواع خودروها و وسایل نقلیه و ماشین آالت معدنی، صنعتی، راهسازی و کشاورزی و قطعات الستیکی و 
بهره برداری از آنها و ساخت و تعمیروفروش و پخش و صادر و وارد کردن انواع تایر و تیوب فلپ ) الستیک رویی 
و تویی و نوار ( جهت استفاده در انواع وسائط نقلیه و ماشین آالت فوق الذکر و نیز ساخت و تولید و توزیع و 
فروش و انجام کلیه امور صادرات و واردات انواع تسمه نقاله ، قطعات الستیکی و فرآورده های جنبی و میانی و 
ضایعات کارخانه و مواد و متفرعات الزم جهت ساخت و تولید آنها و خرید و فروش و صدور و ورود هرگونه ماده 
اولیه ، ماشین آالت و لوازم و تجهیزات مربوط به فعالیتها و عملیات مارالذکر در ایران یا خارج از کشور و اقدام به 
هرگونه عملیات مالی و بازرگانی مجاز که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم با موارد فوق الذکر ارتباط داشته باشد 
.همچنین شرکت می تواند در جهت خودکفایی صنعت الستیک سازی داخلی به ساخت و تولید و فروش ماشین 
آالت و تجهیزات مورد نیاز صنعت الستیک سازی مبادرت نماید . موضوعات فرعی : - خرید / فروش / مبادله یا 
انتقال فناوری و دانش فنی صنعت الستیک سازی و موارد مربوط به آن. ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای به 

اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی در قبال حق الزحمه . مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق 
تاسیس یا تعهد خرید سهام شرکتهای جدید یا خرید و فروش یا تعهد سهام موجود. بطور کلی شرکت می تواند 
به کلیه عملیات و معامالت مجاز بازرگانی و یا خدماتی که مستقیما یا بطور غیر مستقیم با تمام یا با هر یک از 
موضوعات شرکت که فوقا به آن اشاره شده است و یا برای انجام موضوع شرکت ضروری یا مفید باشد ، از جمله و 
بدون قید انحصار شامل امور حمل و نقل درون شهری مبادرت نماید . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش 
مرکزی ، شهر کرمان، محله امام رضا ، کوچه بهمن ، بلوار آیت اهلل صدوقی ، پالک ۰ ، ساختمان پرشین ، طبقه 
همکف کدپستی 76۱87۳۳499 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی 
منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳5۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱4۰۰2۰۰/2/۳424 مورخ ۱4۰۰/۰2/2۱ نزد بانک بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار 
فردوس با کد 2۰۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای جمال 
میرزائی به شماره ملی ۰858682۳62 و به سمت مدیرعامل )خارج از هیئت مدیره( به مدت 2 سال آقای محمود 
غفوری با شماره ملی ۳۰5۱۱66278 به نمایندگی از سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰44869 
و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدرضا محمدی با شماره ملی 4۱۳۰6729۰8 به 

نمایندگی از سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی ۱۰86۰5۱۳778 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقای علی زهرودی با شماره ملی 6۰7985۱695 به نمایندگی از سنگ آهن گهر زمین به شناسه 
ملی ۱۰86۰54۱94۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدروح اله سیدی با شماره ملی 
۱86۱48۱675 به نمایندگی از سرمایه گذاری و توسعه گل گهر به شناسه ملی ۱۰86۱8۳9285 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علیرضا تاج پور با شماره ملی ۳۱۱۰9۱7۳4۳ به نمایندگی از بین المللی معدنی 
و صنعتی سی پی جی پارس به شناسه ملی ۱4۰۰۳85۳9۰۱ و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقای عباس هاشمی به شماره ملی ۰9۳462۰652 به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال حسابرسی اهمیت 
نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳46547۰و به نمایندگی حسین صاحب الزمانی به شماره ملی 4۰72۱۰565۱ به سمت 
بازرس اصلی به مدت ۱ سال روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۱۱48545(
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کم آبی بدن چطور باعث
 چاقی و بیماری شما می شود؟

 
روز  در طول  لیتر آب  نیم  و  متعدد، مصرف یک  مطالعات  طبق 
و قبل از تمام وعده های غذایی، نه تنها منجر به کاهش وزن 
شما خواهد شد بلکه وزن کاهش یافته شما را تا مدت ها حفظ 

خواهد کرد.
کارشناسان توضیح می دهند افرادی که مصرف آب خود را به 
بیش از یک و نیم لیتر افزایش می دهند، می توانند در سال ۱۷ 
هزار و ۴۰۰ کیلوکالری بسوزانند و افزایش متابولیسم را در حد 

شگفت انگیزی تجربه کنند.
با عدم مصرف آب چه اتفاقی در بدن می افتد؟

گوارشی،  مشکالت  به  منجر  تواند  می  بدن  جدی  آبی  کم 
کلیوی، خستگی، سردرد، مشکالت پوستی، و مشکالت مثانه 
شود. حتی ثابت شده که نوشیدن آب در اوایل صبح بسیار بهتر 
از قهوه و سایر نوشیدنی ها منجر به کنترل فشار خون می شود. 
نمی  به هیچ وجه  نوشابه های سودا  و  میوه های مختلف  آب 

توانند جایگزین آب آشامیدنی شوند.
مصرف منظم آب عالوه بر افزایش متابولیسم، منجر به احساس 
شد.  خواهد  تر  موفق  وزن  کاهش  و  مدت  طوالنی  سیری 
به دالیل متعددی چاقی  هنگامی که بدن کم آب است، بدن 

و ابتال به بسیاری از بیماری ها را تجربه می کند:
از دست می  را  هنگامی که بدن آب خود  آلرژی و آسم: 
دهد، راه های هوایی را برای ذخیره کردن آب محدود می کند 
ثابت  به آسم و آلرژی است. همچنین  ابتال  برای  این دلیلی  و 
شده که کم آبی بدن موجب می شود برخی گلبول های سفید 
به هیستامین تبدیل کنند، که واکنش  اسید آمینه هیستیدین را 
های آلرژیک را تحریک می کند. هنگامی که آب کافی به 
بدن می رسد، این گلبول ها تولید هیستامن خود را کاهش می 

دهند و نشانه های تنفسی از بین می روند.
اثر کم شدن آب  بر  دیابت بزرگساالن: دیابت بزرگساالن 
بدن بوجود می آید. بدن با کاهش ترشح انسولین، به کم شدن 
آب پاسخ می دهد. انسولین، اگر به میزان طبیعی ترشح شود، 
های  اندام  و  کند  می  عرضه  بدن  های  سلول  تمام  به  را  آب 

مهمی مانند مغز از کم آبی بدن رنج نمی برند.
مشکالت مثانه و کلیه: هنگامی که بدن شما به مقادیر کافی 
آب دریافت نمی کند، سموم و زباله ها شروع به رشد می کنند 
و این روند التهاب، درد و عفونت کلیه ها و مثانه را به همراه 

دارد.
آرتریت: آرتریت روماتوئید یکی از عوارض کم شدن آب 
می شود. عالئم  مفاصل  درد  موجب  این وضعیت  است.  بدن 
بدن  امالح  تامین  و  مصرف آب  با  زیادی  تا حد  بیماری  این 

کاهش می یابد.
گرسنگی کاذب: اگر خیلی تشنه باشید، ممکن است بدن تان 
سیگنال های غلط به گیرنده های گرسنگی در مغز بفرستد. در 
بسیاری موارد، وقتی بدن کم آب می شود، تمایل فرد به مصرف 
احساس  که  دیگر  بار  پس  یابد.  می  افزایش  نمکی  غذاهای 
آیا  ببینید  و  بنوشید  لیوان آب  نیست یک  بد  گرسنگی کردید، 
احساس گرسنگی تان برطرف می شود یا خیر. بسیاری از افراد 
در مواقعی که بدن شان کم آب شده است، به مصرف غذاهای 
شیرین تمایل پیدا می کنند. این مورد معموال در صورتی اتفاق 

می افتد که بدن در تولید گلیکوژن مشکل داشته باشد.
اگزما،  بروز  احتمال  بدن همچنین  آبی  پوست: کم  خشکی 
آکنه و پسوریازیس را افزایش می دهد. ترک و خشکی پوست 

لب نیز یکی دیگر از نشانه های کم آبی بدن است.
قلیایی  معدنی  مواد  و  آب  کم  مقادیر  گوارشی:  مشکالت 
مانند منیزیم و کلسیم منجر به مشکالت هضم مانند گاستریت، 

زخم معده و ریفالکس اسید می شود.
آب  به  کالری  سوزاندن  برای  شما  بدن  متابولیسم:  کاهش 
نیاز دارد. اگر حتی بطور خفیف دچار کم آبی شوید، ممکن 
افراد  مطالعه،  یک  در  شود.  کند  بدنتان  ساز  و  سوخت  است 
بزرگسالی که در یک روز، ۸ لیوان آب یا بیشتر نوشیده بودند 
نسبت به آنهایی که ۴ لیوان آب خورده بودند، کالری بیشتری 
یا  غذایی  وعده  هر  از  قبل  ماندن،  هیدراته  برای  سوزاندند. 
میان وعده، یک لیوان آب یا یک نوشیدنی غیر شیرین دیگر 
بنوشید. همچنین در میان وعده بجای چوب شور یا چیپس از 
طبیعی  بطور  آنها  زیرا  کنید  استفاده  تازه  سبزیجات  و  میوه ها 

حاوی آب هستند.

روایت »کرمان امروز« از بحران آب که به دلیل تکراری و قدیمی بودن مورد توجه مردم قرار نمی گیرد و اوضاع امسال که بسیار خطرناک است؛

کلمه »بحران« دیگر برای وضعیت آب در کرمان کافی نیست

حدود دو دهه است که بحران آب بیش از پیش در استان 
کرمان احساس و درباره آن صحبت می شود. دشت های 
کرمان به دلیل برداشت بی رویه آبهای زیر زمینی تبدیل 
و  کند  نشست  است  ممکن  لحظه  هر  که  تهدیدی  به 
هزاران زندگی را نابود کند، شده اند. ذخایر زیر زمینی 
تولید  برای  و  است  رسیده  ترش  و  شور  آبهای  به  آب 
محصوالتی نظیر هندوانه در حال نابود کردن سرمایه ملی 
هستیم. آبی که در استان کرمان حکم کیمیا را دارد به 
صورت هندوانه و دیگر محصوالت آب بر از بین می بریم و 
نام کار خود را هم می گذاریم حمایت از کشاورز و اشتغال 
زایی. بی تدبیری استان کرمان را این روزها به مرز نابودی 
رسانده است. زمانی که در دشت های خشک و بی آب 
و علف استان پسته می کاریم و اندک ذخیره آب را هم 
هدر می دهیم باید بدانیم که چه خیانتی در حال انجام 
است و استان به زودی خالی از سکنه خواهد شد. جالب 
است که حتی نظارت درستی هم در این زمینه نداریم و 

هر سال پسته کاران زمین های زراعی خود را افزایش می 
دهند و این فاجعه انبساطی است.

از سویی دیگر، بارندگی هایی که در سالهای اخیر انجام 
شد -که هیچکدام هم به درد این استان نخورد- مردم 
را اندکی دچار اشتباه کرد که شاید وضعیت بی آبی در 
استان بهبود یافته است. نکته ای که نه تنها بهتر نشده، 
بلکه هر روز بدتر نیز می شود. این روزها مردم به دلیل 
ساده انگاری و توجه به بحران های دیگر از جمله کرونا و 
مسائل اقتصادی متاسفانه بحران آب را جدی نمی گیرند 
و یا از خاطر برده اند که چه تهدیدی سایه بر آینده استان 
و فرزندان ما افکنده است.مردم شریف کرمان باید بدانند 
که سبک و شیوه زندگی در استان کرمان با دیگر نقاط 
آب  زمینه مصرف  در  توان  نمی  و  است  متفاوت  کشور 
آنطور که در سالهای گذشته بی توجهی می شد، در این 
سالهای بحرانی نیز بی توجهی کرد. این غفلت ها گریبان 
فرزندان ما را خواهد فشرد و باید بیش از گذشته به فکر 
صرفه جویی و مدیریت مصرف باشیم. این روزها با توجه 
به گرمی کم سابقه هوا در استان کرمان، کشاورزی به 
صورت غرقآبی و تولید محصوالت آب بر چیزی جز خیانت 
نیست. روزنامه »کرمان امروز« به عنوان یک رسانه دلسوز 
باید به این موضوع اشاره می کرد که امیدواریم توانسته 
باشیم اندکی توجه عموم مردم را به این موضوع مهم و 

حیاتی جلب کرده باشیم.

به قلم 
محمد فتح نجات

نوشتاری درباره سعید نفیسی؛ بنیانگذار مکتب نثر دانشگاهی
سعید نفیسی ادیب، تاریخ نگار، نویسنده، مترجم و 
تاریخ  در  ادبی  تاثیرگذاران  بزرگترین  از  یکی  و  شاعر 
ادبیات معاصر ایران بود که با آثار و تالیفاتی که از خود 
ادبیات،  حوزه  در  را  بی بدیلی  نقش  گذاشت،  برجای 

تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم کهن ایفا کرد.
من در تمام مدت شناسایی او حیران کار و کوشش او 
بودم. می توانم بگویم که در همه عمر مردی در کتاب  
ادبی  کنجکاوی  و  نویسی  فراوان   و  مطالعه  و  دوستی 
مانند او ندیدم … در عین فراوان  نویسی، تند نویس 
هم بود و اگر قلم برمی  داشت، مدتی نگذشته مقاله  ای 
وافی و مطالبی کافی به رشته تحریر می  کشید... تند 
نویسی او خود استعداد نادری بود که من در همه عمر 
او ساز  باریک  انگشتان  ثانی ندیدم. قلم در الی  او  بر 
سیال و سیار و منبع فیاضی بود که ایست نداشت و اگر 
آغاز به نوشتن می  کرد ساعتی نمی  گذشت که ستون  
ها و صحیفه  هایی مشحون از عبارات شایان و فارسی 
استوار روان روی میز تحریر پخش می گشت و شخص 
آنچه را که سحر قلم عنوان داده  اند به چشم می  دید؛ 
این بخشی از گفته های صادق رضازاده ادیب و مترجم 

درباره سعید نفیسی است.
تولد و تحصیالت

در  خورشیدی   ۱۲۷۴ خرداد   ۱۸ در  نفیسی  سعید 
تهران به دنیا آمد؛ یعنی وقتی فرمان مشروطیت امضا 
 ۱۱ او  گرفتند،  جشن  مشروطه  آزادی خواهان  و  شد 
همه  خود،  از  پیش  نسل   ۱۱ تا  گفته اند  بود.  سالش 
یازدهمش،  جد  حتی  بودند.  مشغول  طبابت  شغل  به 
حکیم برهان الدین نفیسی بن عوض بن حکیم کرمانی، 
در  آنها  از  بعضی  که  است  طب  در  تألیفاتی  صاحب 
جزء  می شد،  تدریس  ایران  در  قدیم  که طب  دورانی 
کتب درسی بود. به پدرش که از اهالی دانشمند کرمان 

بود، لقب ناظم االطبا داده بودند.
مدرسه  در  را  ابتدایی  سه ساله  تحصیالت  نفیسی   
پدرش  که  جدید  مدارس  نخستین  از  یکی  شرف، 
تأسیس کرده بود، گذراند و تحصیالت متوسطه را در 
مدرسه علمیه در بهار ۱۲۸۸ خورشیدی در تهران به 
پایان رساند. وی ۱۵ ساله بود که برادر بزرگترش اکبر 
مؤدب نفیسی او را برای ادامه تحصیل به اروپا برد و 
دانشگاه  و  سوییس  نوشاتل  در  را  خود  تحصیالت  او 
پاریس به پایان رساند و در سال ۱۲۹۷ خورشیدی به 

ایران بازگشت.
تدریس و اشتغال

در  نخست  ایران  به  بازگشت  از  بعد  نفیسی 
دبیرستان های تهران به تدریس زبان فرانسه پرداخت 
در  عال  حسین  که  خورشیدی   ۱۲۹۷ در  اینکه  تا 
تشکیل  مامور  بختیاری  السلطنه  صمصام  حکومت 
و  تجارت  و  فالحت  وزارت  نام  به  جدیدی  وزارتخانه 
عنوان  به  مجله ای  برآمد،  صدد  در  و  شد  عامه  فواید 
مجله فالحت و تجارت تاسیس کند و نفیسی نیز در 
سرپرستی  را  مجله  این  و  شد   استخدام  وزارت  این 

می کرد.
تاسیس  دانشکده  معروف  ادبی  انجمن  زمان  آن  در 
که  می کرد  منتشر  نام  همین  به  مجله ای  و  بود  شده 
و  مقاالت  تهیه  و  بود  آن  مدیر  بهار  الشعرای  ملک 

تصحیح و طبع آنها به عهده سعید نفیسی بود.

نفیسی در ۱۳۰۰ خورشیدی رییس اداره راه دماوند 
مجله  سردبیری  خورشیدی   ۱۳۰۱ شهریور  در  و  شد 
ادبی پرتو را، که مدیریت آن با میرزا محمدعلی خان 
اینکه  دلیل  به  اما  گرفت  عهده  به  بود،  خراسانی  واله 
پس از نشر سه شماره، مجله به صورت روزنامه سیاسی 
 ۱۳۰۲ سال  در  و  کرد  گیری  کناره  آن  از  درآمد، 
خورشیدی روزنامه امید »عهد انقالب« را با همکاری 
میرزا آقاخان فریور تأسیس کرد و در سال خورشیدی 
به  سال  همین  در  و  نهاد  بنیان  را  شرق  ۱۳۰۳مجله 
به  سپس  و  فالحت  وزارت  استخدام  اداره  ریاست 

ریاست مدرسه عالی تجارت منصوب شد.
آن  امتیاز  که  نیز  را  شرق  مجله  نویسندگی  نفیسی 
با محمد رمضانی مدیر کتابفروشی خاور بود و در سه 
نوبت به سال های ۱۳۰۳، ۱۳۰۵ و ۱۳۰۹ خورشیدی 
نشریات  با  همچنین  و  داشت  عهده  به  شد،  منتشر 
همچون پیام نو، ارمغان، دانشکده ادبیات، آینده، مهر، 
نامه فرهنگستان، مردم شناسی، یادگار، شفق، سالنامه 
تجربه  از  پس  و  داشت  نزدیک  همکاری  تقٌدم،  دنیا، 
ایران،  ستاره  و  عصرجدید  اطالعات،  آفتاب،  ارشاد، 

سردبیری وطن را پذیرفت.
وارد  اسفند ۱۳۱۳ خورشیدی  در  تاریخ  استاد  این   
دانشگاه تهران شد و در بهمن ۱۳۱۵ در بانک ملی نیز 
به خدمت مشغول شد و در شهریور همان سال تصدیق 
استادی وی برای کرسی تاریخ بعد از اسالم صادر شد.

رادیو  با  را  خود  همکاری  خورشیدی   ۱۳۱۸ از  وی 
ایران آغاز کرد. در ۱۳۴۰ خورشیدی برنامه یادداشت 
از سال ۱۳۴۱  و  کرد  گذاری  پایه  را  استاد  یک  های 
و  ارشاد  با  استاد«  مکتب  »در  برنامه  نیز  خورشیدی 

شرکت وی آغاز شد.
نفیسی در اسفند ۱۳۴۱ خورشیدی به تدریس منابع 
تاریخی  تحقیقات  و  مطالعات  موسسه  در  ایران  تاریخ 
برای چندمین  در سال ۱۳۴۴ خورشیدی  و  پرداخت 
بار به اتحاد جماهیر شوروی سفر کرد و در کنگره ها و 

دانشگاه ها و محافل ادبی بسیاری شرکت جست.

سبک و روش نویسندگی
نفیسی از بنیانگذاران مکتب نثر دانشگاهی است که 
و  لفظ  پیراستگی عبارات در  نثر  این  از جمله ویژگی 
اندیشه  کوشد  می  نویسنده  که  طوری  به  بوده،  معنا 
خود را چنان ساده بیان کند که عبارات او از هرگونه 
پیچیدگی دور بماند و به جای زیورهای بیهوده لفظی، 

از استحکام دستوری بهره بگیرد.
تکلف  از  داشت.  ای  ویژه  سبک  نگارش  در  نفیسی 
چنان  را  خود  اندیشه  او  جست.  می  دوری  تصنع  و 
ساده بیان می کند که عبارات او از هر گونه پیچیدگی 
دوراست و به جای زیورهای بیهوده لفظی، از استحکام 
دستوری بهره می گیرد. از این رونفیسی را معمار نثر 
چیرگی،  و  تبحر  این  و  نامیده اند  ایران  معاصر  جدید 
یونانی، التین،  زبان های  به  کامل وی  احاطه  از  ناشی 

فرانسه، روسی، اردو، پشتو، عربی و فارسی است.
 شخصیت و خلقیات

به گفته عبدالحسین زرین کوب، نفیسی شخصیتی 
منتقد،  ادیب،  محقق،  »مورخ،  یعنی  بُعدی  چند 
بود.  نگار«  روزنامه  و  زبانشناس  مترجم،  نویسنده، 
پریمرز نفیسی همسر نفیسی گفته است که »نفیسی 
واقعاً عاشق کتاب بود. او مصرف مفید و به جای پول 
که  طوری  به  دانست؛  می  کتاب  خریدن  در  فقط  را 
راه  این  در  را  خود  احتیاجات شخصی  ترین  ضروری 
زیاد  شاگرد  مدرسه  در  گویند  می  کرد.  می  صرف 
بود.  عالی  اش  حافظه  و  هوش  ولی  نبود،  منظمی 
مطالعه را از همان اوایل جوانی دوست داشت. عقیده 
باید چاپ شود و به دست مردم برسد.  داشت، کتاب 
کتاب را نباید حبس کرد و جلوی پیشرفت فکری مردم 
را گرفت. باید وسیله بدست مردم داد تا هر شخص هر 
قدر مایل است، مطالعه کند و روشن بین و روشنفکر 
پیشرفت  برای  اساسی  قدم  یک  را  مساله  این  و  شود 
با  وقت  هیچ  دانست.  می  جوانان  بخصوص  و  جامعه 
هیچ ناشری در گرفتن حق تألیف سخت نمی گرفت«.
نوع  هر  بود،  حریص  کتاب  آوری  جمع  در  نفیسی 

نامربوط به رشته  یا  کتاب و نوشته و مجله، مربوط 
سال   ۵۰ حدود  کرد.  می  جمع  خود  تخصصی  های 
بهترین  این کار کرد. شاید  را صرف  از دوران زندگی 
مجموعه کتاب های روسی درباره ایران از آِن او باشد. 
او توانسته بود به مناسبِت مسافرت های متعددی که 
به شوروی رفته بود، در طول۴۰ سال آخر زندگی اش 

اکثر آثار روسی درباره ایران را گردآوری کند.
خوشرو  و  پاکدل  مردی  ادبیات  و  تاریخ  استاد  این 
بود. وقتی از کسی می رنجید، رودرروی از او ِگله می 
کرد. اگر چه در نویسندگی بی پروا بود و گاه نوشته 
اش موجب رنجش دوستانش نیز می شد و نیتی پاک 
از دل دوستاِن آزرده در می آورد.  داشت، خیلی زود 
تند برمی آشفت و تندتر از آن آرام می گرفت. بنابراین 
نفیسی صاحب صفات برجسته ای بود که مجموع آنها 

کمتر در فردی یافت می شد.
آثار و تالیفات

تسلط نفیسی به تاریخ و ادبیات ایران، باعث شده بود 
تا آثار تازه و پژوهشگرانه ای پدید آورد و تعداد بسیاری 
از متن های منثور و منظوم فارسی را به شیوه ای علمی 
منتشر کند و از گمنامی و ناشناختگی بیرون بیاورد. به 
ویژه کتابخانه شخصی و کم مانندی که به مرور زمان 
به  که  می داد  را  امکان  این  او  به  بود،  ساخته  فراهم 
مهمترین مآخذ تاریخی و ادبی دسترسی داشته باشد. 
از این راه شماری متن های تاریخی را ویرایش و چاپ 
کرد و تعدادی تحقیق با ارزش تاریخی را منتشر کرد.

انتشار کتاب های خاندان طاهریان، در پیرامون تاریخ 
و  ایران  در  مسیحیت  ایران،  اجتماعی  تاریخ  بیهقی، 
تاریخ تمدن ساسانی  از تالیفات تاریخی ماندگار اوست. 
گیتی  تاریخ  انوشیروان،  پندنامه  ویرایش  و  تصحیح 
گشا، تاریخ بیهقی و تاریخ گردیزی  نیز از فعالیت هایی 

است که نفیسی در زمینه  نشر آثار کهن انجام داد.
نیز  دیوان شعرا  و  ادبی  از چاپ متن های  میان  این  در 
دوری نمی جست. شماری از دیوان هایی که نفیسی چاپ 
با نوشتن مقدمه و تعلیقات در اختیار دوستداران  کرد و 
شعر کهن ایران گذاشت، شامل دیوان ابن یمین فریومدی، 
انوری  دیوان  عراقی،  کلیات  نیشابوری،  عطار  دیوان 
ابیوردی، دیوان قاسم انوار و دیوان اوحدی مراغه ای است.

شمار مقاالت و کتاب هایی که سعید نفیسی نوشته 
است، افزون بر یکصد و چند مجلد است. یادداشت ها 
مانده  برجای  او  از  نیز  نشده ای  منتشر  نوشته های  و 
است. از دیگر آثار او می توان به مدرسه نظامیه بغداد، 
فرهنگ فرانسه فارسی، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران 
در دوره معاصر، فرهنگ نفیسی و تاریخ اجتماعی ایران 

از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان اشاره کرد.
درگذشت

استاد نفیسی از بیماری آسم رنج می برد و سال های 
آخر عمر در پاریس گذراند تا اینکه سرانجام این استاد 
نخستین  در  شرکت  برای  که  زمانی  ادبیات  و  تاریخ 
آبان   ۲۲ در  آمده  بود  تهران  به  ایران شناسان  کنگره 
۱۳۴۵ خورشیدی در تهران چشم از جهان فروبست. 
پیکر وی را در تهران در کنار قبر پدرش و در بقعه ای 
به نام سر قبر آقا )ظهیر االسالم( به خاک سپرده شد.
منبع: ایرنا

شرکت همگامان مس در نظر دارد جهت انجام اورهال مجتمع 
از جوانان باالی ۱۸ سال  تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸  از  مس سرچشمه 
به مدت محدود)حداکثر ۱۵ روز(  ماهر  کارگر ساده و جوشکار 
بکار گیرد . متقاضیان می توانند جهت ثبت نام به سایت شرکت 
www.hamgamanmes. نشانی  به  مس  همگامان 

com یا بصورت حضوری با اصل و کپی شناسنامه، کارت ملی 
و دو قطعه عکس از ساعت ۷:۳۰ صبح هر روز به باشگاه شهید 

محمدی پور جنب فروشگاه سپه سرچشمه مراجعه نمایند.
ارتباط کاری افراد صرفاً با شرکت همگامان مس می باشد.

پس از اتمام کار با نیروها تسویه حساب می گردد.
شرکت فنی، مهندسی و خدماتی همگامان مس

دعوت به همکاری

www.teetr. ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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