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شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان قصد دارد قطعه زمینی به مساحت 862 مترمربع دارای سند مالکیت )وضعیت خاص 
طلق( و 9315 مترمربع پروانه ساختمانی تجاری و مسکونی واقع در بلوار فردوسی نبش خیابان وحشی بافقی از طریق مزایده 
به افراد حقیقی و حقوقی به فروش رساند. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت و تکمیل 
فرم شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ 1400/11/07 به دفتر شرکت واقع در بلوار جمهوری کوچه 55 خیابان ناظم االطباء، 

ناظم االطباء 5 فرعی دوم سمت چپ مراجعه و یا با شماره تلفن 03432201687 تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده 

وزیر آموزش وپرورش
 در کرمان:

قرارگاه محرومیت زدایی 

تشکیل داده ایم

مدیرعامل جمعیت 
هالل  احمر استان :

به 26 هزار نفر در سیل 

کرمان امداد رسانی شد

معاون راه های فرعی و روستایی راهداری 
و حمل ونقل جاده ای کشور خبر داد:

اختصاص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار 
راهداری برای ترمیم اولیه محور 
خسارت دیده رودبار- زهکلوت
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جزئیات حادثه جان باختن جوان 

کرمانی به دلیل سقوط از کوه

نوشتاری درباره  شعر فارسی 

به عنوان هویت و میراث معنوی ایرانیان
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گزارش »کرمان امروز« از حضور سرزده رییس جمهوری از مناطق سیل زده جنوب استان؛

مدیریت بـحران به دور از تشریفات
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      آیت اهلل رییسی روز جمعه، یکم بهمن ماه با حضور سرزده در مناطق سیل زده جنوب استان ضمن ابراز همدردی با ساکنان این مناطق، از 
نزدیک در جریان خسارات وارد شده و نحوه کمک رسانی به سیل زدگان قرار گرفت. بررسی وضعیت مناطق سیل زده و وضعیت زندگی مردم، 
هدف سفر رییس جمهوری به جنوب استان اعالم شد. همچنین دستور فوری ساخت سیل بند جیرفت و جبران خسارت های مردم از جمله تدابیر 
رییس جمهوری برای مناطق سیل زده جنوب استان بوده است. اما نکته مهم در این سفر به کارگیری حداقل تشریفات و حداکثر کارایی بود که 

مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفت و امیدواریم که اقدامات برای این مناطق همینگونه موثر و جهادی انجام شود و...

تاثیر این سفر زمانی مشخص می شود که درباره اقدامات مورد نیاز  مردم این مناطق نیز همینگونه سریع و انقالبی عمل شود

متن کامل درصفحه هشتم

آگهي مناقصه عمومي تجدیدشده )نوبت دوم( شماره1400/68/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد» ارائه خدمات مهندسی، تامین کاال، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات 
بصورت توام  )EPC( برای احداث زیپ الین و آسانسور کابلی در محدوده دهکده گردشگری« واقع در شهرستان سیرجان کیلومتر 
30 جاده شیراز را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل 
5 در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس 
الکترونیکي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از بخش مناقصه و 
مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 1400/11/16 در محــل دفترکمیسیون معـامالت 
مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ 1400/11/9 مقرر 
شده است و الزامی می باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون 

جبران خسارت مختار مي باشد.
                                                            کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

یادداشتی به بهانه سالروز والدت حضرت فاطمه)س(؛

دلیل نامگذاری سالروز والدت 

حضرت فاطمه به عنوان روز مادر



خبر
دو یکشنبه 3 بهمن ماه 20/1400 جمادی الثانی 1443/ 23 ژانویه 2022/سال بیست و ششم شماره 3604

اخبار استان

باز  راباید  مدارس  گفت:  وپرورش  آموزش  وزیر 
کنیم چراکه ۹۵ درصد مدارس دنیا در دوران همه 
گیری کرونا باز بودند، ولی مدارس کشور ما بطور 

۱۰۰ درصدی بسته بود.
  یوسف نوری وزیر آموزش وپرورش گفت: مدارس 
مدارس  داریم  تالش  و  ماست  ملی  هویت  نماد 
یا کالس اضافه کنیم، لیکن  مقاوم سازی شود و 
مدارس را باید باز کنیم، ۹۵ درصد مدارس دنیا در 
دوران کرونا باز بودند ما ۱۰۰ درصد تعطیل کردیم.
به گفته او، ما یک فقری در کشور داریم که ناشی 
از عملکرد خود ما می باشد و تبعیضی که همه جا 
هست و در نظام تعیلم و تربیت هم می باشد، دیدگاه 
و فعل ما در موضوع عدالت، توزیع رویه ای است 
که  جا هایی  در  و  توزیعی  عدالت  باید  حالیکه  در 
محرومتر است ترمیمی باشد، لذا حق همه باید ادا 

شود.
به گفته نوری، دانش آموزان مناطق محروم هم می 

تغییر  به  نیاز  و  برسند  خوب  جا های  به  توانند 
روش هاست مثل روش های نگهداری در فضا های 
آموزشی و پرورشی که اگر درست نگهداری شود از 

تخریب فضا ها جلوگیری می شود.
در  تغییر  و  تحول  گفت:  وپرورش  آموزش  وزیر 
افتد چراکه معلمان  اتفاق  باید  روش های تدریس 
باید همگرایی و کار های تیمی و گروهی را به دانش 

آموزان آینده ساز کشور آموزش دهند.
اول در جا هایی که  باید  توزیع منابع  او می گوید: 
خط مقدم ماست اتفاق بیفتد، خط مقدم جمهوری 
اسالمی ایران مردم زجر کشیده که ازنظام و اسالم 

دفاع کردند و شهید دادند.
مرکز  در  زدایی  محرومیت  قرارگاه  گفت:  نوری 
انشاهلل  که  این هستیم  دنبال  و  ایم  داده  تشکیل 
دایره به دایره از بیرون به داخل بیاییم و از مناطق 
حرکت  یافته  توسعه  مناطق  سمت  به  نیاز  مورد 

کنیم.

به گفته او ، پروژه های با پیشرفت فیزیکی باالی 
۵۰ درصد، سال دیگه بایستی تمام شود، البته با 
اولویت خوابگاه ها و ... هستن و برای تقویت آموزش 
از  مناطق  این  آموزان  دانش  تحصیلی  وضعیت  و 
میلیارد   ۷ شهرستان  هر  به  آموزی  دانش  سرانه 

تومان اختصاص می دهیم.
نوری گفت: ۱۰ میلیارد تومان هم نوسازی مدارس 
شهرستان های  آموزشی  تجهیزات  خرید  برای 
یابدو  اختصاص  بایستی  کرمان  استان  جنوبی 
تجهیز ۷ هنرستان در ۷ شهرستان جنوبی استان 
مناطق  بهداشتی  و سرویس های  دهد  رخ  کرمان 

سیل زده کامل تعمیر می شوندو الزام است.
انجام  نیاز  مورد  مدارس  کلیه  ایزوگام  گفت:  او 
می شود و محوطه سازی مدارس در صورتی شورا ها 
و شهرداری ها و دهیاری ها زیر سازی را انجام دهند 
اسفالت آن ها توسط نوسازی مدارس صورت خواهد 
درس  کالس   ۴۰۰ سرمایشی  سیستم  و  گرفت 

نوسازی مدارس انجام خواهد داد.
نوری گفت:  ۷ مدرسه ۶ کالسه با کمک خیرین 
در ۷ شهرستان ساخته خواهد شد ودر خصوص 
رتبه بندی معلمین یکشنبه جلسه در کمیسیون 
آموزش مجلس داریم و امیداورم به نتیجه مطلوب 

برسد. )پریسا رستمی(

استان کرمان گفت:  مدیرکل آموزش و پرورش 
در سیل  کرمان  مناطق جنوبی  در  2۴2 مدرسه 

اخیر آسیب دیده اند.
پرورش  و  آموزش  در جلسه شورای  رضایی  رضا 
هفت شهر جنوبی استان کرمان که با حضور وزیر 
برگزار  منوجان  شهرستان  در  پرورش  و  آموزش 
آموزش  وزیر  از حضور  و تشکر  تقدیر  شد ضمن 
استان  زده  سیل  جنوبی  مناطق  در  پرورش  و 
خاطر نشان کرد: بر اساس بررسی های انجام شده 
میانگین سرانه فضای آموزشی در مناطق جنوبی 
استان کرمان از میانگین کشوری و استانی پایین 

تر است. وی اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای 
آموزش و پرورش استان در سفر قبلی وزیر آموزش 
میانگین  شد  مصوب  کرمان  استان  به  پرورش  و 
به  سال  سه  مدت  طی  استان  آموزشی  فضای 

میانگین کشوری افزایش یابد.
رضایی با اشاره به تخریبی بودن و نیاز به مقاوم 
ویژه  به  جنوبی  مناطق  مدارس  از  برخی  سازی 
مدارس بلوکی اظهار کرد: مقام سازی و استاندارد 
سازی فضاهای آموزشی در مناطق جنوبی الزمه 
ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی در 

این مناطق است.

به  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
تحصیل بیش از ۱2 هزار و 2۰۰ دانش آموز در 
بخش جازموریان رودبار جنوب اشاره و بر استقالل 
آموزش و پرورش در بخش جازموریان تاکید کرد.

رضایی با اشاره به تحصیل ۷ هزار دانش آموز در 
توابع  از  دادخدا  چاه  بخش  مدرسه   ۹۰ از  بیش 
شهرستان قلعه گنج، خواستار استقالل آموزش و 

پرورش در این منطقه نیز شد.
وی از تحصیل ۸ هزار و ۵۰۰ دانش آموز در ۱۰2 
مدرسه بخش اسماعیلی بلوک جیرفت خبر داد و 
افزود: استقالل آموزش و پرورش در این بخش نیز 

ضروری است.
هزار   ۱۵۰ از  بیش  تحصیل  به  اشاره  با  رضایی 
مناطق  مدرسه  و ۶۱۴  هزار  یک  در  آموز  دانش 
جنوبی استان کرمان گفت: متاسفانه بیش از ۷۰ 

درصد مدارس این مناطق فاقد حصار هستند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان 
مناطق  در  اخیر  سیل  در  مدرسه   2۴2 اینکه 
اساس  بر  افزود:  اند،  دیده  آسیب  استان  جنوبی 
بررسی های صورت گرفته ۱۵ درصد مدارس این 
مناطق در سیل اخیر دچار خسارت شده اند. )محبوبه 

امامی(

وزیر آموزش وپرورش در کرمان:

قرارگاه محرومیت زدایی تشکیل داده ایم

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:

میانگین سرانه فضای آموزشی در مناطق جنوبی استان کرمان
 از میانگین کشوری و استانی پایین تر است

معاون راه های فرعی و روستایی راهداری و 

حمل ونقل جاده ای کشور خبر داد:

اختصاص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار راهداری 

برای ترمیم اولیه محور خسارت دیده 

رودبار- زهکلوت 
 

معاون راه های  فرعی و روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
از سیالب در  مناطق سیل زده جنوب  از جاده های خسارت دیده  کشور 
کرمان بازدید کرد و از اختصاص اعتبار الزم برای جبران خسارات خبرداد. 
خداداد مقبلی معاون راه های فرعی و روستایی سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای کشور در  حاشیه بازدید از مناطق سیل زده جنوب کرمان 
گفت : یکی از محورهای اصلی و شریانی  که در این سیالب خسارت جدی 
دید است محور رودبار زهکلوت است که در سال ۹۸ هم دچار خسارت شد .

در  روستایی  راه  کیلومتر  :2هزار  بیان کرد  راهداری کشور  معاون سازمان 
بازگشایی  تا کنون ۹۵ درصد جاده ها  بود که  اخیر مسدود شده  سیالب 
شده که ۱2 مسیر همچنان بعلت طغیان و باتالقی بودن مسیر مسدود است 
که با فراهم شدن شرایط و فروکش کردن طغیان رودخانه ها این جاده ها 

نیز  بازگشایی خواهد شد .
برای   : گفت  و  داد  خبر  هم  رودان  به  گنج  قلعه  مسیر  تخریب  از  مقبلی 
به  و  داده شده  راهداری  آالت  ماشین  ارسال  این مسیر دستور  بازگشایی 
محل  ارسال شده است.معاون راههای فرعی و روستایی سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای کشور گفت :برای ترمیم و بازسازی مسیر رودبار 
به زهکلوت به جهت ایجاد تردد مبلغ 2۰ میلیارد تومان برای ترمیم ابنیه 

اختصاص داده شده است.
از محور  ترمیم قسمتی  برای  اعتبار  تومان  میلیارد  اختصاص 2۰۰  از  وی 
رودبار به زهکلوت در جلسه ستاد بحران استان در جیرفت به ریاست وزیر 
کشور خبر داد و گفت: با اختصاص و ابالغ  این اعتبار کار ترمیم ابنیه این 

محور به زودی آغاز خواهد شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 

کرمان خبر داد:

جزئیات حادثه جان باختن جوان کرمانی 

به دلیل سقوط از کوه

 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان، از 

جان باختن یک جوان کرمانی به دلیل سقوط از کوه خبر داد.
شمال  در  ساله،   2۰ جوان  یک  کوه  از  سقوط  گفت:  میرزایی  رضا 
پیست  سمت  کوه های  در  قائم)عج(«  »پردیسان  مجموعه 
موتورسواری، در ساعت ۱۱:۵۱ دقیقه روز جمعه به ستاد فرماندهی 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان گزارش شد.
ایستگاه  از  کوهستان،  و  ارتفاع  از  نجات  اکیپ  بالفاصله  افزود:  وی 
احمر  هالل  جمعیت  نجاتگران  و  قائم(  )پردیسان  »پنج«  شماره 

مستقر در مجموعه »پردیسان قائم«، در محل حادثه حاضر شدند.
کرمان  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
ادامه داد: متأسفانه فرد حادثه دیده قبل از رسیدن نیروهای امدادی، 

در اثر شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داده بود.
میرزایی بیان کرد: پیکر این جوان توسط اکیپ های اعزامی به پایین 

کوه انتقال یافت.
و  تجربه  نداشتن   ، کوهنوردی  فنون  به  آشنائی  عدم   : افزود  وی   
 ، ممنوع  عبور  و  العبور  مسیرهای صعب  از  ، صعود  الزم  تجهیزات 
انجام  و  ناپایدار  ، شرایط جوی  برای صعود  نامناسب  زمان  انتخاب 
و در  باشند  اینگونه سقوطها  اصلی  رفتارهای پرخطر میتواند عامل 
ایمنی  موارد  میگردد  توصیه  گرامی  همشهریان  به  کرد  بیان  پایان 

مرتبط با کوهپیمائی را رعایت فرمایند. )نرگس بامری(

مدیرعامل جمعیت هالل  احمر استان کرمان از 
امدادرسانی و اسکان 2۶ هزار نفر متاثر از سیل و 
توزیع 3۰۰ تُن اقالم امدادی، زیستی و معیشتی 
در 2۰۰ روستای حادثه دیده در سیل های اخیر 
سراسر استان خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از 
روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان کرمان، 
در  اخیر  بارش های  به  توجه  با  گفت:  فالح  رضا 
سراسر استان 2۶ هزار نفر متاثر از سیل در طول 
و  امدادرسانی  مداوم  صورت  به  روز   ۱۸ مدت 
اسکان اضطراری شدند. وی افزود: 3۰۰ تُن اقالم 
روستای   2۰۰ در  معیشتی  و  زیستی  امدادی، 
حادثه دیده از سیل توسط جمعیت هالل احمر 

کرمان توزیع شده است.  

فالح با اشاره به اینکه نیروهای امدادی جمعیت 
هالل احمر استان کرمان ۱۸ روز به صورت مداوم 
در مناطق حادثه دیده از سیل امدادرسانی می 
کنند، خاطرنشان کرد: ۱۸2 تیم امدادی متشکل 
از ۷۷3 امدادگر و نجاتگر در ۱2 شهرستان متاثر 

از سیل خدمات امدادی ارائه کردند.
گرفتار  فرد   3۰ انتقال  و  نجات  به  اشاره  با  وی 
ناراحتی قلبی و  با  باردار، بیماران  در سیل، زن 
امدادهوایی جمعیت هالل  توسط  گرفتگی  برق 
هالل  کوپتر  هلی  فروند   ۸ کرد:  تصریح  احمر 
حال  در  انتظامی  نیروی  و  سپاه  ارتش،  احمر، 
امدادرسانی در روستاهای محصور شده هستند. 
استان  از  امدادی  اقالم  تُن   ۶۰ کرد:  اظهار  وی 

به صورت  یزد، اصفهان و مرکزی  تهران،  های 
شده  ارسال  کرمان  استان  به  زمینی  و  هوایی 

است. 
 مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان با 
سیل  در  گرفتار  خودرو   2۰ رهاسازی  به  اشاره 
نجات،  خودوری   ۱۸۰ کرد:  تصریح  رودخانه  و 
امدادی، سبک و سنگین در عملیات امدادونجات 

به کار گرفته شده است.
 رضا فالح ادامه داد: یکی از وظایف امدادگران 
است  منازل  از  آب  تخلیه  حاضر  حال  در 
دستگاه   2۸ توسط  و  تیم   ۴۰ حضور  با  که 
است.  انجام  حال  در  لجن کش  و  پمپ   موتور 

)محبوبه صمدانی(

مدیرعامل جمعیت هالل  احمر استان :

به 26 هزار نفر در سیل کرمان امداد رسانی شد

اداره کل ورزش وجوانان در نظر دارد مناقصه عمومی   تکمیل خانه کاراته کرمان به شماره   3۰۰  و   تکمیل سالن ورزشی خاتون آباد شهربابک    به 
شماره   3۰۱     را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی  امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند.  تاریخ  انتشار  مناقصه  در  سامانه تاریخ  ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  از سایت : ساعت  ۰۷:3۰ روز دو شنبه  تاریخ   ۱۴۰۰/۱۱/۴  الی ساعت ۱۴:۰۰  سه شنبه  تاریخ  ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت۱۴:۰۰  روز    شنبه  تاریخ  ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۰۸:۰۰  روز یک شنبه تاریخ   ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :۰2۱-۴۱۹3۴
دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷3۷ و ۸۵۱۹3۷۶۸

۱2۶۴2۵۹
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان

دهیاری روستای سیرچ در نظر دارد اجرای پروژه آسفالت معابر سطح روستا به پیمانکار واجد صالحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط واگذار نماید لذا 
کلیه پیمانکارانی که دارای سابقه کار مرتبط دعوت به عمل می آید مطابق جدول زمانبندی جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه به دهیاری سیرچ مراجعه نمایند.

توضیحات : 
۱ - مهلت و محل توزیع اسناد : از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۰3 / ۱۱ / ۱۴۰۰ لغایت ۱۷ / ۱۱ / ۱۴۰۰ محل شهرستان کرمان – روستای سیرچ – دهیاری سیرچ
2 - مهلت و محل تحویل اسناد : از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۰3 / ۱۱ / ۱۴۰۰ لغایت ۱۷ / ۱۱ / ۱۴۰۰ محل شهرستان کرمان – روستای سیرچ – دهیاری سیرچ

3 - تاریخ بازگشایی پاکت ها روز دوشنبه ۱۸ / ۱۱ / ۱۴۰۰ محل دهیاری سیرچ
۴ - حضور نماینده مناقصه گران با در دست داشتن معرفی نامه معتبر در جلسه بالمانع می باشد .

۵ - هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .  ۶ - شرح عملیات و ضمانت نامه پروژه در اسناد مناقصه درج شده است .
۷ - بابت مدارک مناقصه مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال )غیر قابل استرداد( به حساب ۵۵۵۶۱۹۱۴3۱۰۷۹۵ نزد پست بانک شعبه عدالت تسلیم می شود

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی مناقصه 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر راي شماره 140060319078009544 هيات دوم مورخه1400/10/07موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم رضوان محمدي قناتغستاني 
فرزند غالمحسين بشماره شناسنامه 2980027286 صادره از كرمان درششدانگ  يك باب خانه 
به مساحت 99/50مترمربع تحت پالك 16802فرعي از 3968 اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالك 899 فرعي از 3968 اصلي بخش2كرمان  واقع در كرمان خيابان دستغيب كوچه شماره 
29 اخركوچه سمت راست درب روبروی پارك خريداري از مالك رسمي آقاي جمشيدعيش 
روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرز گرديده  ابادی 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
اداره  اين  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  اولين آگهي  انتشار  تاريخ  از  توانند  مي  باشند 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/10/19

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/3
1255098

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

قانون  1400/10/13موضوع  مورخه  دوم  هيات   140060319078009761 شماره  راي  برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم حديث بهمنش 
فرزند علي جان بشماره شناسنامه 15 صادره ازبافت در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
كرمان  در  واقع  بخش3كرمان  اصلي   2787 از  22737فرعي  پالك  تحت  221/61مترمربع 
بلوار22مهر اتحاد1بعدازچهاركوچه خريداري از مالك رسمي آقاي محمود پورزاده حسينی 
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
مراجع  به  را  اعتراض، دادخواست خود  تسليم  تاريخ  از  ماه  اخذ رسيد، ظرف مدت يك  از 
اعتراض  انقضاي مدت مذكور و عدم وصول  است در صورت  نمايند.بديهي  تقديم  قضايي 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/03
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/18

1263030
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

آگهي ابالغ اخطاریه محاسبه مهریه به نرخ روز و 
بازداشتنامه  اموال منقول نزد شخص ثالث

 )جهت اطالع بدهکار( پرونده کالسه  140001452

پيرو  و  شما  عليه  ماهاني  زاده  خياط  فاطمه  له  فوق  كالسه  پرونده  موضوع  در        
آئين  برابر  و  بستانكار  درخواست  طبق  گردد  مي  اخطار  وسيله  بدين  ارسالي  اجرائيه 
در  مندرج  مهريه  نقد  وجه  ميزان  مدني  قانون   1082 ماده  به  تبصره  يك  الحاق  نامه 
سند نكاحيه شماره 5360  تنظيمي در دفترخانه ازدواج شماره 16 شهر ماهان به مبلغ 
1/075/028/776 ريال محاسبه گرديد كه  با توجه به استنكاف شما بابت امضاء ابالغيه 

در مورخ 1400/10/13 مراتب از اين طريق به شما ابالغ ميگردد.
بازداشتنامه  اموال منقول نزد شخص ثالث)جهت اطالع بدهكار(

رياست محترم سرپرستی بانك ملی استان كرمان
باسالم

پيرو مكاتبه شماره 140004919077000233- 1400/08/12. به موجب پرونده اجرايی 
كالسه140001452  آقای رمضان قريه ميرزائي ، به شماره ملی 4829857951 ، كه در 
آن بانك صاحب سپرده ميباشد مبلغ 1/075/028/776 ريال به خانم فاطمه خياط زاده 
ماهاني  و مبلغ 26/875/720 ريال حقوق دولتی بدهكار است و بستانكار استيفای طلب 
ابالغ  شما  به  بدينوسيله  كه  نموده  اعالم  بدهكار  حساب  موجودی  بازداشت  را  خود 
ميشود كه معادل مبالغ فوق از مال بدهكار بموجب اين برگ در نزد شما توقيف می 
شود كه طبق ماده 76 آئين نامه اجرا از تحويل آن به بدهكار خودداری واال مسئول 
خسارات وارده بر متعهد له خواهيد بود هرگاه بدهكار وجه نقد يا مالی نزد شما ندارد 
يا كمتر از ميزان بازداشت شده دارد مطابق ماده 79 آئين نامه اجرا بايد ظرف مدت پنج 
روز به شعبه اجرا اطالع دهيد واال اداره ثبت آن را طبق مقررات از شما خواهد گرفت 
  90901325910021400145200000000 واريز  شناسه  با  را  بازداشتی  وجوه  ضمنا   ،
مبلغ  311/904/495 ريال و  شناسه واريز 905013259100214000145200000000 
اداره   ir به شماره شبای 590100004059013207640389  مبلغ 790/000/000 ريال 
ثبت اسناد نزد بانك ملی واريز و اصل حواله را جهت بهره برداری به اين اجرا ارسال 

نمايند . ضمنا پس از استهالك مبلغ فوق از حسابها رفع بازداشت گردد .  1264774
معاون اداره اجراي اسناد رسمي کرمان
 زهرا سرمست

 آگهی مناقصه
دهیاری روستای سیرچ در نظر دارد اجرای پروژه آسفالت معابر سطح روستا به پیمانکار واجد صالحیت و دارای 
شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط واگذار نماید لذا کلیه پیمانکارانی که دارای سابقه کار مرتبط دعوت به 

اقصه به دهیاری سیرچ مراجعه نمایند عمل می آید مطابق جدول زمانبندی جهت دریافت اسناد شرکت در من
 . 

تضمین شرکت  برآورد اولیه نام پروژه
 در مناقصه

گواهی نامه 
 صالحیت فنی

مدت اجرای 
 پروژه

محل تامین 
 اعتبار

مع آوری ج
آسفالت سطحی ، 

زیر سازی و 
روکش آسفالت 
 روستای سیرچ

از محل بودجه  ماه 2 5رتبه -راه 457.258.500 9.145.170.000
 دهیاری

 :   توضیحات

محل  17/11/1400لغایت  03/11/1400صبح روز یکشنبه  8: از ساعت مهلت و محل توزیع اسناد  -1
 سیرچدهیاری  –سیرچ روستای  –شهرستان کرمان 

 17/11/1400لغایت  03/11/1400یکشنبه صبح روز  8مهلت و محل تحویل اسناد : از ساعت  -2
 سیرچدهیاری  –سیرچ روستای  –محل شهرستان کرمان 

 محل دهیاری سیرچ 18/11/1400تاریخ بازگشایی پاکت ها روز دوشنبه  -3
 معرفی نامه معتبر در جلسه بالمانع می باشد . حضور نماینده مناقصه گران با در دست داشتن -4
 نه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .هزی -5
 شرح عملیات و ضمانت نامه پروژه در اسناد مناقصه درج شده است . -6
 55561914310795 به حساب (قابل استرداد غیـر)ریال 1.000.000مبلغ بابت مدارک مناقصه  -7

 نزد پست بانک شعبه عدالت تسلیم مـی شـود

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !



یکشنبه 3 بهمن ماه 20/1400 جمادی الثانی 1443/ 23 ژانویه 2022/سال بیست و ششم شماره 3604سه جامعه 

قلیان؛

نقطه شروع 

اعتیاد !

یادداشت: 

یادداشت: 

خوبی های 
خفته جهان

در قربانگاه محبت آنچه را که از دست داده 
یا رها کرده ام به هوای معبود می سپارم و 
نداشته  تر شوم.  تا سبک  فراموش می کنم 
از  دست  و  ام  فرستاده  قربانگاه  به  را  هایم 
آرزوهای طوالنی ام برداشته ام. باید به نام 
دوست گالیه ها را کنار گذاشت. وقتی در 
جنگل های گرگان و مازندران قدم می زدم 
دلم برای کویر کرمان و تپه های خاکی اش 
تنگ می شد و این یعنی که داشتن و نداشتن 
هر دو زیباست چون داشته ها به ما آرامش 
حرکت  ی  دستمایه  ها  نداشته  و  دهد  می 
است. برای رسیدن و فکر آدم را به سمت 
نداشتن  گذارد.  می  باز  اشتیاق  و  پذیرش 
سبب می شود که داشته هایمان را دوست 
به هر حال امکان ادغام شدن  باشیم.  داشته 
برای  ندارد.  وجود  انسان  ذهن  در  فضا  دو 
خارق  خوشبینی  یک  به  نیاز  اتفاقی  چنین 
را  ها  فاصله  گاهی  داریم.  ماهرانه  و  العاده 
باید پذیرفت و باید پذیرفت که آسمان آبی 
اگر بارانی نیست هوای داغ رمانتیک را به 
تغییر  باید  را  دید  ی  زاویه  آورده.  ارمغان 
باید خوبی های خفته ی جهان  دهیم. آدم 
گوش  در  را  زمان  شعر  و  کرده  پیدا  را 
زنبورها زمزمه کند تا زندگی همچون عسل 
سلول  تمام  روی  را  تو  اسم  شود.  شیرین 
های زنده می نویسم که تا ابد زنده باشند. 
تو زندگی آنقدر زنده است که همه ی  با 
هستی در شوق تولدی دوباره ادامه پیدا می 
کند. همه به سمت خورشیدهای دوباره می 
شتابند. آنچه را که از دست داده ام به خاطر 
می سپارم و سر به راهی دوباره می گذارم. 

شکایت می کنم از ناز دلبر 
که دارم زخم هایی سرد در سر

سکوتت نیش عقرب روی چشمم
به قلبم دائما چسبیده خنجر

هوایی داغ و آتش گونه در من 
بریدم از خودم از باغ پرپر

که می خشکد هوا در ریشه هایم 
و زخمی می شود پندار و پیکر 
مدارا می کنم گاهی به عشقت 
ولی پوسیده در من شور و باور 

گرمای محبت 
مادرانه 

اولین روزهای بهمن است و داستان سوز و 
برف و سرما....

این روزها گرمایی  نه، احساس می کنم  اما 
به سرمای بهمن اجازه خودنمایی نمی دهد!

تقویم را ورق زدم به سوم بهمن رسیدم. بله 
حدسم درست است؛ روز مادر بود و گرما، 

گرمای محبت مادرانه...
و  جنب  رفتم.  خیابان  به  زدن  قدم  برای 
داشت.  وجود  شهر  در  مضاعف  جوشی 
پدر  همراه  به  که  دیدم  می  را  کودکانی 
بودند.  خریده  کادو  مادر  چشم  از  دور  و 
دستی در دست پدر و در دستی دیگر گل 

سرخی که مشتاق اشک شوق مادری بود!
وقتی  بخیر.  کودکی  روزهای  یاد  مادرم، 
می  نشات  مهربانت  قلب  از  محبت  جریان 
می  جاری  لطیفت  دستان  در  و  گرفت 
کشیدی،  می  من  سر  بر  را  دستها  آن  شد، 
به  من شاد می شدم و خندان و گه گاهی 
پاس محبتت بوسه ای کودکانه بر انگشتان 
خندیدی...  می  هم  تو  و  زدم  می  دستت 
روزهای خوبی بود که گذشت، من بزرگ 

و بزرگتر شدم و تو خسته و خسته تر...
مادران مهربان روزتان مبارک

به قلم
مهناز سعید

به قلم
عباس هرارانی

تهدیدی که فرهنگ ایرانی اسالمی را نشانه گرفته است؛

قاتالن خاموش در کمین جان جوانان
در کنار تاثیر منفی استمرار انجام بازی های آنالین 
فعالیت  برای  بستری  به  فضا  این  کاربران،  رفتار  بر 

مجرمان سایبری تبدیل شده است.
لذت بخش ترین  و  بهترین  از  یکی  رایانه ای  بازی های 
سرگرمی ها برای پر کردن اوقات فراغت کودکان و حتی 
گاهی اوقات بزرگساالن است. امروزه با گسترش فضای 
مجازی و اینترنت بازی های رایانه ای بیش از هر زمان 

دیگری توسعه یافته اند.
این  انجام  در  افراط  و  آنالین  بازی های  بازار  رونق 
می شود،  دیده  هم  خشونت  آن  در  اغلب  که  بازی ها 
کاربران  خاموش  قاتالن  به  بازی ها  این  تا  شده  باعث 
تلخی  حوادث  و  ناپذیر  جبران  صدمات  و  شوند  بدل 
بازی های  درگیر  که  زیادی  افراد  جان  و  بزنند  رقم  را 

آنالین هستند را به خطر بی اندازد.
خیابان های  از  یکی  در  که  بود   ۱۳۹۷ سال  ماه  آبان 
شلیک  با  ساله   ۱۵ نوجوان  یک  تهران،  ولنجک  محله 
تفنگ ساچمه ای از بالکن طبقه هفتم به چندین نفر از 
عابران پیاده منجر به آسیب دیدگی شدید این افراد شد.

که  شد  مشخص  پلیسی  تحقیقات  در  زمان  آن  در 
بوده و  و پدر و مادرش شاغل  فرزند  نوجوان تک  این 
می کرده  سپری  تنهایی  به  را  روز  از  ساعاتی  ناچار  به 
و بنا بر اظهاراتش، عالقه زیادی به بازی های رایانه ای 
داشته و روزانه بیش از چهار ساعت مشغول بازی های 
رایانه ای خشن بوده است و تحت تأثیر همین بازی ها نیز 
با اسلحه  این موضوع را در فضای واقعی اجرا کرده و 
ساچمه ای پدرش به سمت عابران تیراندازی کرده بود.

با توجه به اینکه جامعه ما درگیر بیماری کووید ۱۹ 
این  زندگی  از  بخشی  به  تبدیل  نشینی  خانه  و  است 
حد  از  بیش  انجام  شده،  جوانان  و  نوجوانان  روز های 
بازی های رایانه ای و اعتیاد به آن، به عنوان یک تهدید 

جدی برای خانواده ها قلمداد می شود.
رئیس مرکز تشخیص و  سرهنگ علی محمد رجبی 
پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در دنیای رایانه، 
آن چه بیش تر نوجوانان را شیفته خود می کند، همان 
چیزی است که به آن، "بازی های رایانه ای"می گویند؛ 
این بازی ها با ترفند های گوناگون چنان تأثیری بر فکر 

و اعصاب فرد می گذارند که در واقع خود او نیز جزئی از 
این مجموعه ماشینی می شود.

آسیب های  به  توجه  با  کرد:  تصریح  رجبی  سرهنگ 
بازی کردن افراطی برای کودکان و نوجوانان به والدین 
خود  فرزندان  کنند  سعی  والدین  می شود،  توصیه 
به  و  کرده  جدا  رایانه ای  بازی های  از  امکان  حد  تا  را 

فعالیت های جسمی تشویق کنند.
وی با اشاره به تاثیر عوارض بازی های آنالین بر رفتار 
یکی  پرخاشگرانه  رفتار های  افزایش  افزود:  فرزندان، 
افراد  رفتار  روی  بر  می تواند  که  است  عوارض  این  از 
تاثیر سوء بگذارد. بازی های آنالین با استفاده از تصاویر 
پرتحرک و صدا های مهیج دنیایی از هیجان و خشونت 

را برای کاربران مهیا می کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتا ناجا با بیان اینکه انجام بازی های آنالین باعث 
افراد می شود، گفت:  در  اجتماعی  انزوای  گیری  شکل 
بازی  و  مراوده  و  اجتماع  در  جای حضور  به  نوجوانان 
کامپیوتری  بازی های  به  را  وقت خود  با همساالنشان، 
می گذرانند و به همین دلیل از لحاظ اجتماعی منزوی 

می شوند.
وی با بیان اینکه انجام بیش از حد بازی های رایانه ای 
می گذارد،  افراد  روان  و  جسم  سالمت  بر  سوء  اثرات 
گفت: مشغولیت زیاد به بازی آنالین منجر به اختالل در 
سیستم عصبی، درد های عضالنی، بی حسی در دست ها 

و آسیب به شبکه بینایی چشم ها به دلیل تمرکز زیاد 
وی بر بازی مورد نظر خواهد شد.

طراحی صفحات جعلی فروش بازی های آنالین 
برای شیادی

سرهنگ رجبی با اشاره به افت تحصیلی کودکان فعال 
در انجام بازی های رایانه ای، بیان کرد: زمان زیاد و غرق 
شدن در بازی های آنالین باعث کاهش یادگیری و افت 
بازی های  از  بردن  لذت  طرفی  از  و  می شود  تحصیلی 
آنالین باعث تداخل زمان استراحت و بر همزدن زمان 

فعالیت و خواب می شود.
 وی با اشاره به فعالیت و کمین شیادان سایبری برای 
اجرای نقشه های خود در این فضا، افزود: در کنار این 
مسائل این خطر نیز کاربران بازی های آنالین را  تهدید 
می کنند که برخی از مجرمان سایبری به بهانه فروش 
بازی های رایانه ای اقدام به کالهبرداری از آن ها کرده 
و با راه اندازی صفحات جعلی با عنوان فروش بازی های 

آنالین در پی کسب منافع و سود برای خود هستد.
راهکار های حضور امن فرزندان در فضای مجازی

والدین  از سوی  اقداماتی  انجام چه  اینکه  وی درباره 
برای حضور امن فرزندان در فضای بازی های رایانه ای، 
در فضای  فرزندان  است؛ گفت: هنگام حضور  ضروری 
مجازی آن ها را در میان انبوهی از خطرات و آسیب ها 
رها نکنیم؛ فضای مجازی علیرغم داشتن مزایای خود، 

محل مناسبی برای ارتکاب جرم است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری 
این  مخاطرات  مورد  در  اینکه  بیان  با  ناجا  فتا  پلیس 
با فرزندان صحبت کنیم، اظهار  فضا به صورت شفاف 
تاثیر  تحت  اغلب  کودکان  مجازی  فضای  در  کرد: 
والدین  است  الزم  که  می گیرند  قرار  مطالب  از  برخی 
این فضا نظارت کافی  ارتباط های فرزندان خود در  بر 
در  فعال  مشاوران  با  لزوم  صورت  در  و  باشند  داشته 
به  آسیب  رسیدن  از  تا  کنند  مشورت  سایبر  حوزه 

فرزندان خود جلوگیری بعمل بیاورند.
از  با فرزندان و پرهیز  والدین  بین  اعتماد  افزود:  وی 
ایجاد  باعث  آن ها  نامناسب  اعمال  مقابل  در  خشونت 
صمیمیت می شود، لذا به منظور پایش فعالیت فرزندان 
از  مجازی  فضای  خطرات  مقابل  در  آن ها  مصونیت  و 
استفاده  رایانه ای  سیستم های  در  کنترلی  ابزار های 

کنیم.
در کنار مسائل مطرح شده، در این میان عده ای نیز 
هستند که به دلیل درک پایین خود از زندگی و یا به 
دلیل خشونت و یا افسردگی بیش از حد، این بازی ها 
که ماهیتی جز سرگرمی ندارند را گا ها واقعی و حقیقی 
پنداشته و بر پایه این بازی ها دست به اعمالی می زنند 
و  جرم  عنوان  با  اعمال  این  از  قانون  و  عرف  در  که 

جنایت نام برده می شود.
لزوم رده بندی بازی های رایانه ای برای کاربران

بازی های  تاثیرگذاری  درباره  انجام شده  تحقیقات 
تولیدکننده  شرکت های  که  می دهد  نشان  ای  رایانه 
و  نوجوانان  و  کودکان  جذب  برای  رایانه ای  بازی های 
به دنبال آن، فروش بیشتر، از عوامل هیجان کاذب و 

خشونت استفاده می کنند.
مجازی ضرورت  فضای  و خطرات  مزایا  آشکار شدن 
مناسب  دیجیتالی  محتواسازی  منظور  به  برنامه ریزی 
کارآمد  و  صحیح  نظارت  و  نوجوانان  و  کودکان  برای 
فضای  ظرفیت های  از  گیری  بهره  همچنین  و  والدین 
ارتقای دانش و مهارت های کودکان  مجازی در جهت 
شبکه های  است  الزم  طرفی  از  و  می کند  روشن  را 
اجتماعی و پیام رسان ها و همچنین بازی های رایانه ای 
نیز  رده بندی سنی  و  ویژه سازی شوند  برای کودکان 

همواره برای آن ها در نظر گرفته شود. 

ایران در میان ده کشور اول دنیا از نظر جراحی زیبایی

تلقی  عادی  رفتار  می تواند  مرزی  تا  زیبایی دوستی 
شود که به شاکله و اصل هویت شخص لطمه وارد نکند.

 لیال ماهر روانشناس در مورد علت عمل های زیبایی 
زیباتر شدن طبیعی  و  زیبایی  به  میل  گفت:  افراد  در 
می بینیم  اگر  و  دارد  اندازه  و  حد  میل  این  اما  است، 
باید اشکال کار را در جای  از مرز های آن فراتر رفته، 
دیگری جستجو کنیم. زیبایی دوستی تا مرزی می تواند 
اصل هویت شخص  و  به شاکله  که  تلقی شود  هنجار 

لطمه وارد نکند.
 این روانشناس گفت: ظاهر بخش مهمی از هویت فرد 
است و در موقعیت های اجتماعی بالفاصله در برخورد 
سازه  این  اهمیت  بنابراین  می شود،  نمایان  دیگران  با 
شخصیتی بسیار بارز است. ظاهر فیزیکی قسمت مهمی 
از تصویر بدنی است زیرا اولین منبع اطالعاتی است که 
استفاده  آن  از  فرد  با  اجتماعی  تعامالت  برای  دیگران 
می کنند. ظاهر اشخاص بخشی از نظام شخصیتی آن ها 

را تشکیل می دهد.
از  ادامه گفت: احساس لذت و غرور حاصل  ماهر در 
زیبایی یا احساس ناخوشایند زیبا نبودن، شخصیت افراد 
را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجایی که زیبایی و زیباتر 
بودن حق طبیعی فرد است، انسان ها در تالش اند نقاط 
با جراحی های  را  اندام خود  و  ناهنجار چهره  و  ضعف 
زیبایی تصحیح و ترمیم نمایند و ظاهر خود را جوان تر 
به  ارزشمندتر  را زیباتر و  تا خود  و زیباتر حفظ کنند 

اجتماع نشان دهند.
خودانگاره ها از کودکی در افراد شکل می گیرد

از بدن و رفتار خود در   ماهر گفت: فردی تصویری 
ذهن دارد که به آن خودانگاره میگویند، که از کودکی 
بعضی  می گیرد.  شکل  دیگران  بازخورد های  وسیله  به 
از خود  واقعیتی  از  دور  و  افراد خودانگاره مخدوش  از 
دارند. مثال تصور می کنند که به شدت زشت و بدشکل 
هستند در حالی که دیگران اصال با این نظر آن ها موافق 

نیستند.
  این روانشناس: خودانگاره ها به این دلیل که قدیمی 
با  حتی  و  نمی کنند  تغییر  راحتی  به  معموال  هستند 
عوض  چندان  هم  جسم  در  تغییر  و  جراحی  وجود 
در  خود  از  فرد  که  تصویری  حقیقت  در  نمی شوند. 
ذهن دارد بدشکل است و نه بدن واقعی او. برخی افراد 
 Body dysmorphic disorder مشکل  دچار 
ایراد  خودشان  از  دائما  و  هستند  انگاری(  )بدریخت 
مرزی، خودشیفته،  دارای شخصیت  عده ای  می گیرند، 
سمت  به  که  هستند  افسرده  یا  و  وسواس  نمایشی، 
جراحی های زیبایی بدون هیچ دلیل خاصی می روند؛ و 
این جراحی ها تاثیر اندکی بر روی کاهش نگرانی آن ها 
از  بعد  افراد  این  داده  نشان  تحقیقات  همچنان  دارد. 
جراحی هایشان همچنان دارای عزت نفس و اعتمادبه 

نفس کمی برخوردارند.
 ایران در عمل های زیبایی در بین ده کشور اول

 لیال ماهر گفت: باید توجه داشت که تصویر بدنی 
است  تغییر  حال  در  مدام  بلکه  ندارد،  ایستا  ماهیتی 
قرار  محیطی  و  فیزیکی  تجربیات  خلق،  تاثیر  تحت  و 
جسمانی.  نه  دارد  روانی  کامال  ماهیت  و  می گیرد 
میان  در  ایران  که  اند  داده  نشان  متعدد  پژوهش های 
ده کشور اول دنیا از نظر جراحی زیبایی است؛ لذا برای 
اینکه افراد کمتر به سمت جراحی های زیبایی گرایش 
یک  با  جراحی  از  قبل  حتما  است  بهتر  کنند  پیدا 
روانشناس خبره در این زمینه مشورت بگیرند، و مدتی 
نفس  عزت  و  نفس  به  اعتماد  تا  باشند،  درمان  تحت 
خود را به دست بیاورند و این را بدانند، جذاب شدن 
و جذابیت از درون فرد منشا می گیرد نه از بیرون. این 
عامل نیاز به خودشناسی دارد؛ بنابراین به نظر من بهتر 
روش های  جای  به  را  ظاهرشان  با  افراد  مشکل  است 
به  ومراجعه  روانشناختی  اقدامات  با  جراحی،  و  طبی 

روانشناس حل کرد.
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نوشتاری درباره  شعر فارسی به عنوان هویت و میراث معنوی ایرانیان؛  

زبانی برای عشق
نام شعر عاشقانه که می آید، انسان ناخودآگاه به یاد غزل های 
اما  می افتد،  گنجوی  نظامی  عاشقانه  منظومه های  یا  سعدی 
و  نیست  این  به  محدود  فارسی  شعر  در  عشق  وسیع  میداِن 
حتی قصیده های مدحی و نیز سوگ نامه ها را هم دربرمی گیرد.

فّرخی  استاد  بیت های  این  سرایش  از  سال  هزار  از  بیش 
سیستانی می گذرد؛ بیت هایی که در آن، شاعِر بلندآوازه  عهد 
غزنویان، شعر فارسِی خویش را به ُحلّه  یا جامه هایی بافته شده 

از تاِر »دل« و پوِد »جان« همانند کرده است:
"با کاروان ُحلّه برفتم ز سیستان /// با ُحلّۀ تنیده ز دل، بافته 

ز جان
با ُحلّه ای بَریشم ترکیب او سخن /// با ُحلّه ای نگارگر نقش 

او زبان
هر تار او به رنج برآورده از ضمیر /// هر پود او به جهد جداکرده 

از روان
که  بدایعی  هر  وز   /// اثر  او  بر  بخواهی،  که  صنایعی  هر  از 

بجویی، بر او نشان
نه حلّه ای که آب رسانَد بدو گزند /// نه ُحلّه ای که آتش آَرد 

بَر او زیان
نه رنگ او تباه کند تربت زمین /// نه نقش او فروسترد گردش 

زمان...
این ُحلّه نیست بافته از جنس ُحلّه ها /// این را تو از قیاِس 

دگر ُحلّه ها مدان
این را زبان نهاد و ِخَرد رشت و عقل بافت /// نقاش بود دست 

و ضمیر اندر آن بیان
درست است که این توصیف ها را حکیم فّرخی برای قصیده  
مدحی خویش به کار برده است، اما اگر خوب بنگریم، می بینیم 
که آنچه استاد از »ُحلّۀ شعِر« خویش گفته، به تمامی بر قامت 
شعر فارسی نیز استوار و برازنده است. مگر نه اینکه شعِر زیبای 
فارسی نیز برآمده از دل و جان و خرد و روان شاعر است و 
است  این  نه  مگر  و  است؟  او  ذوِق  و  هنر  نگاریافتۀ  و  نقش 
که بسیاری از شاعران، سال های عمر خویش را کوشیده اند تا 
شعری و نظمی ماندگار از خویش برجای بگذارند؛ شعری که از 
آسیب باد و باران و خاک و آتش و نیز گذِر ایام در امان بماند و 

از همین رو است که حکیم فردوسی سروده است:
"بناهای آباد گردد خراب /// ز باران و ز تابش آفتاب

پی افگندم از نظم کاخی بلند /// که از باد و بارانش ناید گزند
بر این نامه بر سال ها بگذرد /// همی خواند آن کس که دارد 

خرد 
شعر، هنر ملّی و میراثی ما ایرانیان است. این میراث حتی به 
زباِن عامیانه و روزمره ما نیز راه یافته و در آن ته نشست شده 
است. این که ما در گفت وگوهایمان به میزانی چشمگیر از َمَثل 
و کنایه و تشبیه استفاده می کنیم، خود اشاره به همین نفوِذ 
روح شعر در زباِن گفتار ما ایرانیان است. البته این را نباید از 
نظر دور داشت که در دهه ها و سال های اخیر، هرچه از میزاِن 
مطالعه جّدی و عمیق فردی و گفت وشنودهای مبتنی بر حضوِر 
حقیقِی اجتماعی کاسته شده و بر دل مشغولی های سطحی و 
حضوِر پُررنگ مجازی افزوده شده است، این رنِگ شعر نیز در 
کالم و بیاِن بسیاری از ما فارسی زبانان، کم رنگ شده یا به کلّی 
رنگ باخته است. از برای محِک این ادعا می توانیم هر یک از 
ما نحوه حرف زدِن امروزیمان را با طرز سخنگویی پدربزرگ ها 
و مادربزرگ های مرحوم شده یا در قید حیاتمان مقایسه کنیم. 
اگر داوِر منصفی باشیم به احتمال چنین نتیجه می گیریم که 
به طور نسبی، آن سال داراِن مهربان، شیرین تر از آنچه ما امروز 

بر زبانمان جاری می کنیم، سخن می گفته اند.
است؛  منطقی  و  طبیعی  البته  نتیجه ای  چنین  به  رسیدن   
چراکه نسل های گذشته باوجود آنکه در مقایسه با نسل های 
بهره مند  دانشگاهی  تحصیالت  از  کمتری  نسبِت  به  امروزی، 
بوده اند، اما بسیار بیشتر از جوانان و نوجواناِن امروزی، با میراث 
ادبی و تاریخی این سرزمین اُنس و الفت داشته اند. درحالی که 
شماری چشمگیر از جواناِن امروز، حتی شاید پنج بیت از انبوِه 
شعرهای سعدی و حافظ و موالنا را هم از بَر نداشته باشند و 
نام بسیاری از شخصیت های شاهنامه را هم نشنیده باشند، کم 
نبوده اند و اندک نیستند مردان و زنان موی سپیدکرده ای که 
یا گلستان و بوستان سعدی و داستان های حماسی شاهنامه 
امیرارسالن  و  و غزلیات حافظ و قصه حسین کرد شبستری 
نعمت  از  اگر  یا  را خوانده اند  عامیانه  قصه های  دیگر  و  نامدار 
و  خواننده   زباِن  از  یا  مرشد  نقِل  پای  بوده اند،  بی بهره  سواد 

قصه گویی آنها را شنیده اند.
البته که جواِن امروزِی بی خبرمانده از میراِث ادبی گرانبهای 
تقصیر  کمترین  بی توجهی  و  غفلت  این  در  خویش،  نیاکاِن 
را  ادبیات  آنان که دیوان های شعر و کتاب های  را دارد. همه 
کاالهایی با کارکرد موزه ای و مربوط به زندگی گذشته معرفی 
کرده اند؛ و همه آنان که نگرش تستی را در امر آموزش ترویج 
زباِن  و  فرهنگ  سر  بر  قلمشان  با  که  آنانی  همه   و  داده اند؛ 
خودی زده اند و تا توانسته اند سنگ فرهنگ و هنِر بیگانه را به 
سینه کوفته اند؛ و همه آنانی که در گرانی کتاب و کاغذ و هر 
آنچه به خواندن و نوشتن مرتب است، سهیم بوده اند؛ و همه  
آنانی که گلستان و بوستان سعدی را از متن زندگی به کنج 
کتابخانه ها رانده اند؛ و بسیاری دیگر که مجاِل پرداختن به آنان 
نیست، در این بی خبری جواِن ایرانی از گنجینه میراث شعر و 

ادب فارسی مقصرند.

حقیقت آن گاه تلخ تر می شود که بدانیم شاعراِن یادشده در 
سطرهای پیشین )به همراه نظامی گنجوی و موالنا و عّطار و 
سنایی و ناصرخسرو و خاقانی(، همه جزو چهره های جهانی و 
نامداِر شعر کهن پارسی هستند و با این حال باز بسیاری از ما 
ایرانیاِن امروز کمتر شناختی از آنان و آثارشان داریم. با این 
قیاس معلوم است که سطح شناخت کلّی جامعه از شاعران و 
چه  در  دارند،  گرامیان  این  از  کمتر  شهرتی  که  نویسندگانی 

سطحی خواهد بود.
با آثار شاعران و  به راستی چند درصد از جامعه امروز ایران 
نامدارانی  است؟  آشنا  آمده،  نامشان در ذیل  نویسندگانی که 
طوسی،  اسدی  مروزی،  کسایی  سمرقندی،  رودکی  چون 
منوچهری  سمرقندی،  عروضی  نظامی  امیرعنصرالمعالی، 
گرگانی،  اسعد  فخرالدین  سلمان،  سعد  مسعود  دامغانی، 
اسماعیل  کمال الدین  اصفهانی،  عبدالرزاق  جمال الدین 
محمود  شیخ  جوینی،  عطاَملِک  منشی،  نصراهلل  اصفهانی، 
اَطعمه،  بُسحاق  دهلوی،  امیرخسرو  فرغانی،  سیف  شبستری، 
نورالدین عبدالرحمان جامی، ماّلحسین واعظ کاشفی، هاللی 

جغتایی، صائب تبریزی و طالب آملی. 
عشق در مدح

عشق در شعر فارسی گستره ای وسیع و جلوه ای وصف ناشدنی 

و پُرقدرت دارد. در همه آثاِر شعرِی فارسی جای پای عشق را 
می توان به خوبی دید. با آنکه تا نام شعر عاشقانه به میان می آید 
به یاد غزل های سعدی یا منظومه های عاشقانه نظامی گنجوی 
به  محدود  فارسی  شعر  در  عشق  وسیع  میداِن  اما  می افتیم، 
خراسانی  سبک  شاعران  مدحِی  قصیده های  از  و  نیست؛  این 
تعلیمی سعدی و  تا غزل های عرفانی موالنا و بوستاِن  گرفته 
داستان های حماسی فردوسی و حتی سوگ نامه های خاقانی را 

دربرمی گیرد.
که  سلجوقیان  و  غزنویان  و  سامانیان  فرمانروایی  روزگار  در 
قالِب شعری قصیده، پُرکاربردترین ریخت شعری بوده است و 
شاعران قصیده های پُرشمار را به قصِد مدح شاهان و امیران و 
وزیران می سروده اند، عشق حتی در این سروده های مدحی نیز 
حضور داشته است. استادان قصیده سرا گاه در بخش ابتدایی 
معروف  نشیب  و  تغّزل  به  که  بخشی  همان  قصیده هایشان، 
است، از عشق نیز سخن گفته اند؛ عشقی زمینی. این بیت ها که 
در ادامه آمده است، بخشی است از تغّزِل یکی از قصیده های 
مدحی منوچهری دامغانی، شاعر نامدار عهد غزنویان، که آن 
را در مدح سلطان مسعود غزنوی سروده است. شاعر در این 
بپردازد، کالِم  به مدح سلطان  آنکه  از  تغزلی، پیش  بیت های 
او  با  و  آورده  نازک دل خویش  معشوِق  در خدمت  را  خویش 
سخن گفته است. نکته درخور توجه این است که منوچهری 
به زبانی ساده و روان، تغزِل خویش را سروده است، به گونه ای 
که پس از حدود هزار سال، امروز ما به راحتی می توانیم آن را 

بخوانیم و از درک معنایش لذت ببریم:
چه  از  تا   /// داری  خو  چه  تو  جانا  من  بدانم  که  "خواهم 

برآشوبی، تا از که بیازاری
گر هیچ سخن گویم با تو ز شکر خوش تر /// صد کینه به دل 

گیری، صد اشک فروباری
بدخو نَُبدی چونین، بدخوت که کرد آخر؟ /// بدخوتر از این 

خواهی گشتن َسِر آن داری؟...
بر  تو دوستیم جانا   /// انگارم  بر دوستی  من دشمنیت جانا 

دشمنی انگاری
/// خوب است به  برنایی  نیکوست به چشم من در پیری و 

طبع من در خوابی و بیداری،
جنگی که تو آغازی، صلحی که تو پیوندی /// شوری که تو 

انگیزی، عذری که تو پیش آری
عیشی است مرا با تو چونان که نیندیشی /// حالی است مرا با 

تو، چونان که نپنداری
عیشیم بود با تو، در غیبت و در حضرت /// حالیم بود با تو 

در مستی و هشیاری
عشق در سوگ

جلوه ای دیگر از عشق را می توان در سوگ نامه ها و مرثیه ها 
یافت. شاید در نگاه نخست، سوگ و عشق تناسب آشکاری با 

هم نداشته باشند، اما وقتی به بیاِن احساسات شاعر نسبت به 
عزیِز از دست رفته اش می نگریم، می بینیم که عشق در سرتاسر 
آن مرثیه جاری است و اصلش همان عشق است که شاعر را 

به سرایش مرثیه برانگیخته.
شاعران پارسی گو بسته به موقعیت های مصیبت آوری که در 
زندگی فردی و اجتماعی با آن روبه رو بوده اند،  شعرهای رثایی 
و سوگ نامه های مختلفی سروده اند. برخی از این سوگ نامه ها 
در  کاشانی  محتشم  موالنا  آنچه  مانند  دارد؛  مذهبی  جنبه  
حضرت  عزای  در  خود  جاویدان  و  معروف  بند«  »دوازده 
اباعبداهلل الحسین )ع( و یاران شهیدش سروده؛ مرثیه ای که 

مطلع آن را بسیاری از مردم ایران به یاد دارند:
باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ /// باز این 

چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟
اما به جز مرثیه های مذهبی، بسیاری از شاعران، آن گاه که 
در زندگی شخصی و خانوادگی خویش، عزیز یا محبوبی را از 
سرایش  با  و  گشوده اند  شعر  سرودن  به  زبان  داده اند،  دست 
قصیده ها و غزل هایی سوزناک و پُردرد، کوشیده اند احساسات 

خویش را نسبت به آن سفرکرده بیان کنند.
حکیم خاقانی شروانی، شاعر بلندآوازه زبان فارسی که زباِن 
متنوعش  و  رنگارنگ  استعاره های  به کارگیری  و  استوارش 
نزدیکان  فراق  غم  در  را  بسیاری  مرثیه های  است،  زبانزد 
خویش سروده است. او که به چشم خویش داغ فرزند خود، 
امیررشیدالدین، را دیده بود، مرثیه های چندی در سوگ پسر 

فرزند  به  پدر  عشق  از  زیبا  نمونه هایی  که  سروده  خویش 
خویش است. معروف تریِن این مرثیه ها، همان است که بدین 

مطلع آغاز می شود:
از  صبحدم  ژالۀ   /// بگشایید  جگر  خوناب  سر  "صبحگاهی 

نرگِس تر بگشایید..." 
 مقبره الشعرای تبریز؛ آرامگاه شاعرانی چون اسدی و 

خاقانی و انوری و شهریار
اندوه مرگ فرزند خود  اما خاقانی به جز مرثیه هایی که در 
سروده، شعرهای پُرسوز دیگری نیز در رثای عزیزان خود دارد. 
یکی از این مرثیه ها، قصیده ای است کوتاه که »حّسان العجِم« 
شعر فارسی آن را در سوگ از دست دادِن همسر خویش به 
رشته نظم کشیده است. لحِن دریغ آلوِد خاقانی در این قصیده  
سیزده بیتی به خوبی گویای دردی است که از فراق یار بر دل 
این  از  این قصیده،  از  او نشسته بوده است. بیت هایی  بی قرار 

قرار است:
"دیر خبر یافتی که یار تو ُگم شد /// جام جم از دسِت اختیار 

تو گم شد
خیز دال شمع بَرُکن از تَِف سینه  /// آن َمِه نو جوی کز دیار 

تو گم شد...
نقش رخ آرزو به روِی که بینی؟ /// که آیینۀ آرزونگاِر تو گم 

شد
از ره چشم و دهان به اشک و به ناله /// راز برون ِده که رازدار 

تو گم شد
از  جان  میوۀ   /// آنک  ز  سزد  شکوفه بار،  شود  گر  تو  چشم 

شکوفه زار تو گم شد
چشم بد مردمت رسید که ناگاه /// مردِم چشم تو از کناِر تو 

گم شد
نوبت شادی گذشت، بر دِر امید /// نوبت غم زن که غمگسار 

تو گم شد
هر بُِن مویت غم است و ناله ُکنان است /// هر سِر مویت که 

آه، یاِر تو گم شد
زخم کنون یافتی ز درد هنوزت /// نیست خبر، که آن طبیِب 

کاِر تو گم شد"
عشق در عرفان

شعر عارفانه نیز سخن از عشق می گوید و اصلش شاعر عارف، 
هر آنچه را در هستی است، عشق می بیند و برآمده از عشق 
می داند. با همین نگاه است که حافظ عزیز می گوید: »طفیل 
هستی عشقند آدمی و پَری«. البته عشقی که همه عشق های 
تابِش  پیش  در  باشند،  گداز  و  پُرسوز  که  هم  قدر  هر  زمین، 
می روند.  به شمار  دیوار«  بر  »صورِت  حقیقی،  عشِق  آن  پُرنور 
شعر عرفانی با سروده های زهدآمیز حکیم سنایی غزنوی جان 
می گیرد و در غزل ها و مثنوی های عطار نیشابوری جای پای 
خود را محکم می کند و در غزلیاِت پُرشور موالنا جالل الدین 
دیوان  سرتاسر  می رسد.  کمال  به  خراسانی  بلخی  محمد 
»غزلیات شمس« موالنا سخن از عشق است؛ عشقی که البته 
از زبان  را  به زمین. موالنا گاه عشق  نه  به آسمان دارد،  نگاه 

عاشق بیان می کند و گاه از زبان معشوق.
مولوی غزلی دارد که در آن، بر خالف رویه معمول در شعر 
سخن  معشوق  با  که  هستند  عاشقان  این  اغلب  که  فارسی 
می گویند، از زبان معشوق خطاب به عاشق سخن گفته است؛ 

معشوقی برتر از همه معشوقان عالم:
"مرا عاشق چنان باید که هر باری که برخیزد /// قیامت های 

پُرآتش ز هر سویی برانگیزد
دلی خواهیم چون دوزخ که دوزخ را فروسوزد /// دوصد دریا 

بشوراند، ز موج بحر نگریزد
چراغ   /// درپیچد  خویش  دست  به  َمندیلی   چو  را  فلک ها 

الیزالی را چو َقندیلی  درآویزد
چو شیری سوی جنگ آید، دل او چون نهنگ آید /// به جز 

خود هیچ نگذارد و با خود نیز بستیزد
چو هفتصد پرده دل را به نور خود بدراند /// ز عرشش این 

ندا آید: بنامیزد بنامیزد 
چو او از هفتمین دریا به کوه قاف رو آَرد /// از آن دریاچه 

گوهرها کنار خاک درریزد
 در این غزل، معشوق دارد، ویژگی های عاشقی را که درخوِر 
وصال او و شایستۀ عشق او تواند بود، برمی شمرد؛ ویژگی هایی 
که در عین حال، صفاِت خود معشوق است؛ معشوقی که با هر 
این غزل همچنین  قیامتی در عالم پدید می آید. در  او،  قیاِم 
»راوی نمی گوید: عاشق من چنین هست، بلکه می گوید چنین 
یعنی کسی الیق عشق من است که چون خودم  باشد؛  باید 
نباشد، مّدعی عشق  اندازه های من  و  باشد. کسی که در حّد 
به ما می گوید که عاشق کامل در  این غزل  نه عاشق.  است، 
ساحت عرفان، انسان کامل است و با معشوق تفاوت چندانی 
ازلی،  معشوق  سوی  به  خویش  سلوک  در  باید  عاشق  ندارد. 
بار  بارگاه  آن  به  باشد،  این  جز  اگر  و  بیابد  او  چون  صفاتی 
نخواهد یافت. شخصیتی که معشوق )راوی( برای عاشق ترسیم 
می کند، نسخه بدِل خوِد او و کسی چون او است. این مساله، 
در  را  دو  این  اختالط  و  معشوق  و  عاشق  در شخصیت  ابهام 
غزلیات موالنا برطرف می کند. معشوق در عرفان، مظهر حق 
در  و  او  مظهر  نیز  او  کامل  و  صادق  عاشق  است.  وجه اهلل  یا 
واقع مظهر حق است و هر دو از یک الگوی شخصیتی تبعّیت 

می کنند.
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یک »تیک تاک« آشنا برای دهه شصتی ها؛

»تقویم تاریخ« چگونه ورق خورد؟
تاریخ«  »تقویم  رادیویی  برنامه  تیتراژ  موسیقی 
با  مرتبط  ملودی های  نوستالژیک ترین  از  یکی 
سال های دهه هفتاد است که دانش آموزان دبستانی 
آن  با  را  زیادی  و شیرینی  تلخ  آن سال ها خاطرات 

ثبت کرده اند.
به  شبیه  چیزی  تیتراژ  کارکرد   : مهر  خبرگزاری 
با  می کند  تالش  طراحش  که  است  کتاب  جلد 
انتخاب عناصر، فرم ها و چینش ها با کمک گرافیک 
موضوع  جریان  در  را  اثر  یک  مخاطبان  موسیقی  و 
نکته سنج،  بسیار  گاهی  که  شرایطی  دهد.  قرار 
اندیشمندانه و حساب شده پیش روی مخاطبان قرار 
روی  از  و  قدری سردستانه  به  گاهی هم  و  می دهد 
ادای یک تکلیف اجباری ساخته می شود که بیننده 

را از اساس با یک اثر تصویری دور می کند.
کلیدواژه  به  بار دیگر رجعتی  تا  بهانه ای شد  آنچه 
و  ماندگارترین  مروری بر  باشیم،  داشته  »تیتراژ« 
برخی  به  مربوط  موسیقی های  خاطره سازترین 
برنامه ها و آثار سینمایی و تلویزیونی است که برای 
و  تلخ  خاطرات  دربرگیرنده  مخاطبان  از  بسیاری 
شیرینی است و رجوع دوباره به آن ها برای ما در هر 
داشته  همراه  به  خاطره  دنیا  یک  می تواند  شرایطی 
در  آن  انتشار  و  آغاز  از  پس  که  خاطره بازی  باشد. 
نوروز ۱۴۰۰ استقبال مخاطبان، ما را بر آن داشت در 
قالب یک خاطره بازی هفتگی در روزهای جمعه هر 
هفته، روح و ذهنمان را به آن بسپاریم و از معبر آن 
به سال هایی که حالمان بهتر از این روزهای پردردسر 

بود، برویم.
»تقویم تاریخ« یکی از موسیقی های ابتدایی آن در 
دهه های ۶۰ و ۷۰ تبدیل به یکی از نوستالژیک ترین 
و خاطره ساز ترین ملودی های دورانی شد که شاید 
یکی از مؤلفه های بیدار شدن از خواب و به مدرسه 
رفتن بچه دبستانی هایی بود که با آن صدای خشن 
با تیک تیک یک صدای شماته دار  ملودی اش که 
مدرسه  روپوش  پوشیدن  به  محکوم  می شد،  آغاز 
برایشان  دنیا  دنیا  که  بودند  مدرسه ای  به  رفتن  و 
روز  انگار  فراهم ساخت.  را  و شیرینی  تلخ  خاطرات 
فعالیت در  و  با هیجان  باید  تو  و  آغاز شده  دیگری 
شوی.  سهیم  تاریخ  از  دیگری  برگ  خوردن  ورق 
شراکت در قرائت رویدادهایی که چندصد سال و یا 
شاید چند هزار سال قبل در همین روزی که تو در 

آن زیست می کنی، در تاریخ رقم خورد.
صدای  یک  با  برنامه  مجری  آقای  که  هنگام  آن 
پرصالبت اما بی احساس و کش دار می گفت: »تقویم 
ماه  چندم  دوشنبه  »امروز  می گفت:  بعد  و  تاریخ« 
فالن خورشیدی و برابر فالن ماه قمری و بیسار ماه 
در  قبل  سال  سه  چهل  و  دویست  و  است  میالدی 
قسمت  هر  بین  در  افتاده  اتفاقی  چه  روزی  چنین 
می شد.  تکرار  معروف  موسیقایی  تم  آن  مجدداً  هم 
تکراری که حاال بیش از سه دهه است ادامه داشته و 
انگار گره خورده با کلیدواژه »خاطرات« ما ایرانی ها 
و  می کردیم  عشق  شنیدنش  با  ما  از  خیلی  یا  که 
از نهادمان بر می آمد  بعضی ها هم از شنیدن آن آه 
که ای داد باید برویم مدرسه و گچ و تخته و آقا و 

خانم معلم و یک عالم خاطرات دیگر.
سال های  طی  تاریخ«  »تقویم  رادیویی  مجموعه   
و  محبوب  برنامه های  از  یکی  هفتاد  و  شصت  دهه 
بین  صبح  روز  هر  که  بود  سیما  و  صدا  پرطرفدار 
پیش  همچنان  ایران  رادیو  از  صبح   ۷ تا   ۶ ساعت 

نکات جالب  از  قرار می گیرد.  رادیو  روی شنوندگان 
توجه این برنامه انعکاس و روایت وقایع و رویدادهایی 
روز  همان  در  تقویمی  و  تاریخی  لحاظ  به  که  بود 
رخ داده بود. رخدادهایی که شامل تمامی حوزه های 
علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی در قالب 
می شود.  میالدی  و  قمری  خورشیدی،  تقویم های 
برنامه  از  بعد  هفتاد  دهه  اواسط  در  که  برنامه ای 
محبوب  دوم  رتبه  شما«  با  جمعه  »صبح  رادیویی 
برنامه ای سرشار  داد.  اختصاص  به خود  را  ها  ترین 
از  بخشی  اگرچه  تیتراژش  موسیقی  که  خاطره  از 
ملودی گروه موسیقی معروفی در دنیا بود، اما تبدیل 
ایامی  خاطرات  کردن  پیدا  برای  مهم  شناسه ای  به 
شد که شاید خیلی از ما آرزوی بازگشت به فقط یک 

لحظه آن را داشته باشیم.
رادیویی  برنامه  تاریخی  آنچه در پیشینه  بر اساس 
»تقویم تاریخ« نوشته شده، این برنامه اولین بار قبل 
تا ۱۳۵۲  از سال ۱۳۴۶  اسالمی  انقالب  پیروزی  از 
دقیقاً با همین نام پخش می شد. برنامه ای که گوینده 
گویندگان  از  توصیفیان  حسین  نام  به  شخصی  آن 
تا سال ۱۳۶۱  از سال ۱۳۵۲  اما  بود.  قدیمی رادیو 
پخش برنامه متوقف می شود و بعد از چهار سال از 
ایام  از  روز  اولین  در  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی 
تاریخ«  »تقویم  برنامه  که  است   ۶۱ سال  فجر  دهه 
روی آنتن می رود و به طور مستمر تا سال ۱۳۸۵ به 
پخش خود ادامه می دهد. شرایطی که دوباره از سال 
۱۳۸۵ فرآیند تولید برنامه را بنا به دالیلی نامشخص 
سال  از  دوباره  آن  پخش  اما  می کند  متوقف  دوباره 
شمایل  و  شکل  همان  با  امروز  به  تا  و  احیا   ۱۳۸۹
خاطره ساز اما کم شنونده تر از قبل ادامه پیدا کرده 

است.
گویا نخستین نویسنده این برنامه رادیویی نیز پس 
کشور  از  نگاری  روزنامه  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از 
افغانستان بود که در روزنامه جمهوری اسالمی کار 
عبداهلل  نام  به  گوینده ای  هم  برنامه  مجری  می کرد. 
دفتر  از  را  مطالب  چهارشنبه  هر  که  بود  فجری 
روزنامه می گرفته تا آنها را تمرین و بعد برای پخش 
برنامه  کننده  تهیه  اولین  اینکه  جالب  کند.  آماده 
ماه  تنها شش  که  بوده  واالمقام  منصور  مرحوم  هم 
او  از  بعد  و  داشته  عهده  به  را  برنامه  تهیه کنندگی 
حوریه  کیا،  نصیری  آژند،  یعقوب  چون  افرادی  نیز 
تاجیک و سعید سلیمانی تهیه کننده یکی از قدیمی 
ترین برنامه های رادیو را به عهده گرفته اند البته در 

کنار عبداهلل فجری به عنوان گوینده برنامه، اشخاص 
نام  به  بانویی  و  قادرپناه  اسماعیل  چون  دیگری 
احمدی هم در دوره ای کوتاه گویندگی برنامه را به 

عهده داشته اند.
عبداهلل صفری یکی از گویندگان قدیمی رادیو که 
سال های زیادی است به عنوان مجری و گوینده در 
برنامه »تقویم تاریخ« حضور دارد، طی سال های اخیر 
برنامه  این  درباره  رسانه ها  با  متعددی  مصاحبه های 
از روایت  انجام داده است، مصاحبه هایی که سرشار 
خاطرات شیرین و تلخی است که می تواند برای دهه 

شصتی ها دربرگیرنده جذابیت های زیادی باشد.
به  ورودش  نحوه  درباره  گفتگوهایش  از  یکی  در 
این برنامه ۱۰ دقیقه ای اما خاطره ساز رادیو که طی 
احیا  دوباره  اما  متوقف  بارها  نیز  مختلف  سال های 
شده بود، گفته است: »اولین نویسنده، روزنامه نگاری 
جمهوری  روزنامه  دفتر  در  که  بود  افغانستان  از 
آنجا  از  و  را می نوشت  و مطالب  اسالمی کار می کرد 
را  مطالب  خودم  بودم،  کار  به  عالقه مند  خیلی  که 
آنها  و شب  می گرفتم  روزنامه  دفتر  از  چهارشنبه ها 
را چندین بار مرور می کردم تا روز ضبط بتوانم بدون 
تپق آن را بخوانم. اولین تهیه کننده در برنامه تقویم 
تاریخ، که خدا رحمتش کند، آقای منصور واالمقام 
بود. ایشان واقعاً سختگیر بود، چون از کارگردانان و 
تهیه کنندگان بسیار توانمند رادیو بود. واقعاً کارکشته 
می خواهی  اگر  می گفت:  واالمقام  آقای  حرفه ای!  و 
باشی  را خوانده  برنامه  این  آنقدر  باید  بشوی  موفق 
من  و  ببری  آنتن  روی  را  آن  بتوانی  تپق  بدون  که 
هم همین کار را کردم و برنامه موفقی شد. پس از 
۶ ماه ایشان برنامه را تحویل تهیه کننده دیگری به 
نام آقای احمدی داد که ایشان هم بازنشسته صدا و 
از  اما االن در رادیو تهران کار می کند و  سیماست، 
آنجا این برنامه شروع شد تا ۲۵ تیر ماه سال ۱۳۸۵ 

که بنابه دالیلی زمان پخش این برنامه گرفته شد.«
وقتی خبرنگار از فجری درباره احساساتش از تعطیلی 
اجراهای آن می پرسد، وی در  از سرگیری  و  برنامه 
احساس  شد  حذف  برنامه  »وقتی  می گوید:  پاسخ 
خوبی نداشتم، چرا که یکباره تمامی مخاطبان ۲۴ 
ساله خود را از دست دادم. دلتنگ و ناراحت شدم، اما 
صبح یک روز قشنگ پاییزی منوچهر فیضیان، مدیر 
گروه ایران و فرهنگ رادیو ایران با من تماس گرفتند 
برای همکاری مجدد با این برنامه. از شادی در پوست 
خود نمی گنجیدم. احساس خوبی سراسر وجودم را 

فراگرفت، چون دوباره می توانستم با مخاطبان محترم 
این برنامه همچون گذشته ارتباط برقرار کنم. وقتی 
بعد از ۴ سال وقفه پشت میکروفن برنامه قرار گرفتم 
مجدد  مدت  این  از  بعد  که  بود  نکردنی  باور  برایم 
تقویم  برنامه  در  خود  مخاطبان  گوش  به  را  صدایم 

تاریخ برسانم.«
فجری به تفاوت لحن و اجرا در این برنامه نسبت به 
گذشته اشاره می کند و می گوید: »به دلیل موقعیت 
به  برنامه  مطالب  بیشتر  ساله،   ۸ تحمیلی  جنگ 
موضوعات مرتبط با جنگ اختصاص داشت. لذا برای 
بود،  نیاز  بلندتری  با گام  بم تر  به صدای  اجرای کار 
ولی در حال حاضر چنین نیست و گام صدا قدری 

پایین تر است.«
ایده پردازان،  تفکرات  کنار  در  حتم  طور  به  اما   
رادیویی  برنامه  این  گویندگان  و  تهیه کنندگان 
پرمخاطب که در روزگاری بدون شنیدن آن روزمان 
بود که  برنامه  ابتدایی  تیتراژ  نمی شد، موسیقی  روز 
بود.  ما  زمانه  ملودی های  ماندنی ترین  از  تردید  بی 
ملودی که با صدای تیک تاک ساعت شروع می شود 
و در ترکیبی با موسیقی حال و هوای اسطوره ای را 
به برنامه می دهد که انگار همه به درون تاریخ سفر 
گروه  اثر  »زمان«  نام  به  بی کالمی  موسیقی  کردیم. 
»پینک فلوید« که فقط بخش کوتاهی از آن در این 

برنامه به عنوان موسیقی تیتراژ پخش می شد. البته 
موسیقی هایی  نیز  سوگواری  و  عزاداری  روزهای  در 
دیگر  شده  شناخته  هنرمندان  و  دریم  تنجرین  از 
نیز پخش می شد، اما آنچه از موسیقی تقویم تاریخ 
در ذهن شنیداری ما به جای مانده همان ملودی 
صدای  آمیزی  درهم  با  که  است  »زمان«  معروف 
موسیقی  اولین  ردیف  در  حتماً  فجری  عبداهلل 

تیتراژهای ماندگار دهه شصت باقی مانده است.
اگر درباره جزئیات این قطعه هم بخواهیم حرف 
بزنیم باید به این نکته اشاره کنیم که قطعه »زمان 
– time« نام چهارمین ترانه البوم »نیمه تاریک 
ماه« محصول سال ۱۹۷۳ میالدی اثر گروه »پینک 
فلوید« است و تنها ترانه ای در آلبوم با ترانه سرایی 
راجر واترز است که هر چهار عضو گروه در ساخت 
آن نقش داشتند. این ترانه دربارهٔ چگونگی لغزش 
زمان است، در حالی که بیشتر مردم تا وقتی که 
زمانی  ایده  این  نمی فهمند.  را  آن  می شود  دیر 

در  دیگر  فهمید  او  که  آمد  واترز  راجر  ذهن  به 
زندگی اش خود را برای چیزی آماده نمی کند بلکه 
در وسط آن قرار دارد. او این درکش را در سنین 
شرح  مختلف  مصاحبه های  در  سالگی   ۲۹ تا   ۲۸
آنکه  آغازین  بخش  به خاطر  ترانه  این  است.  داده 
با صدای تیک تاک ساعت، چایمز و صدای زنگ 
ساعت آغاز می شود شناخته شده است. این قسمت 
در واقع به عنوان یک تست کوادرو فونیک توسط 
آلبوم  در  نبود  قرار  و  شده بود  ضبط  پارسونز  آلن 
دارد  زمانی  به  اشاره  »زمان«  ترانهٔ  شود.  استفاده 
زمان، سریع تر  توهم گذر  است.  در حال گذر  که 
احساس  و  می افتد  اتفاق  واقعیت  در  که  آنچه  از 
که  دست رفته ای  از  فرصت های  به خاطر  ناامیدی 

دیگر بازنمی گردند.
عبداهلل فجری درباره انتخاب این قطعه موسیقایی 
آنتن  روی  برنامه  این  که  اولی  »روز  است:  گفته 
رفت، از یک موسیقی استفاده شده بود که بیش از 
دو ماه دوام نیاورد، اما از سال ۶۲ از آرشیو رادیو 
بخشی از موسیقی پینک فلوید انتخاب و روی این 
برنامه قرار گرفت. اولین تهیه کننده من در رادیو 
یعنی مرحوم منصور واال مقام دو ماه تهیه کنندگی 
این برنامه را بر عهده داشت. بعد از ایشان، آقای 
احمدی تهیه کنندگی برنامه را عهده دار شدند و 

بالفاصله موسیقی قبلی را حذف و موسیقی پینک 
دلیل  حال  هر  به  گذاشتند.  برنامه  روی  را  فلوید 
اینکه یک برنامه هویت پیدا می کند، به ثابت بودن 
آن است. همین مسأله نوستالژی ایجاد می کند و 
اما اگر بخواهد  خاطره ای را در ذهن ها می گذارد، 
برای  جایی  دیگر  شود،  تغییرات  دستخوش  دایماً 

نوستالژی باقی نمی ماند.
رادیویی  برنامه  تیتراژ  موسیقی  ترتیب  هر  به 
»تقویم تاریخ« همچنان به عنوان یکی از پرشنونده 
از  نسلی  ملودی های  خاطره انگیزترین  و  ترین 
دیگری  گزینه  روزگار  آن  در  که  است  مخاطبان 
غیر از شنیدن این ملودی ها نداشتند، ملودی هایی 
که قطعاً فراتر از موسیقی هستند و می توانند نت 
به نت نگارش گر خاطراتی باشند که هر کدامش 
یک فیلم سینمایی است. موسیقی هایی که حتی 
آن  با  هم  تلویزیون  طنز  برنامه های  از  برخی  در 

شوخی های زیادی شد و ماند به یادگار.
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یادداشتی به بهانه سالروز والدت حضرت فاطمه)س(؛
دلیل نامگذاری سالروز والدت حضرت فاطمه به عنوان روز مادر

نوشتاری در باب اهمیت و جایگاه زنان در جامعه اسالمی

حضرت فاطمه )س( همان بانویی است که پیامبر 
اسالم به ایشان لقب ام ابیها داده اند و والدتشان به 
عنوان روز مادر نام گرفته است اما به راستی دلیل این 

نامگذاری چیست؟
با والدت حضرت  الثانی مصادف  امروز ۲۰ جمادی 
فاطمه )س( است، بانویی که گل سر سبد تمام بانوان 
شوهرش  معصوم،  پدرش  که  زنی  تنها  است؛  عالم 
گرامی  پیامبر  و  بوده  معصوم  نیز  خودش  و  معصوم 
اسالم )ص( به او لقب ام ابیها داده است، یعنی زنی 

که برای پدرش همچون مادر بوده است.
زندگی و سیره حضرت زهرا )س( به قدری آموزنده 
را  او  جهان  در  ای  آزاده  زن  هر  که  است  جذاب  و 
همچون قدیسه ای تحسین می کند؛ زنی که تولدش 
اسالم  گرامی  پیامبر  همسر  کبری،  خدیجه  دامن  از 
نغمه های  با  اسالمی  خانواده  نخستین  کانون  در  و 
به  خداوند  و  شد  همراه  قدسیان  تسبیح  و  آسمانی 
او لقب کوثر را عطا کرد چرا که وی سرچشمه تمام 

خوبی های جهان است.
گذار  بنیان  ابتکار  به  قدر  گران  بانوی  این  تولد 

مادر  روز  و  زن  روز  خمینی  امام  اسالمی،  جمهوری 
نام گرفت و البته اگر روزی باید روز زن یا روز مادر 
باشد، چه روزی واالتر و افتخار آمیز تر از روز والدت 

با سعادت فاطمه زهرا وجود دارد؟
اگر بخواهیم به این سوال که چرا روز والدت بانوی 
مکرمه اسالم به عنوان روز مادر نام گرفته است باید 
از  از بهترین مادر و  بگوییم اگر بخواهیم برای نمونه 
باب زن و همسری بهترین بانو را نام بریم به حضرت 
از  ایشان  وقتی  چراکه  رسید  خواهیم  )س(  فاطمه 
حضرت علی می پرسند آیا از من راضی هستی یا نه 
با هم زندگی کرده ایم و نشد  علی )ع( گفت ۹ سال 
زهرا  و حضرت  باشی  داشته  از من خواسته ای  یکبار 
همسرت  از  نکند  که  شنیده ام  پدرم  از  می فرمایند 
خواسته ای داشته باشی که او نتواند آن را برآورده کند 
که نه در دنیا عاقبت به خیر می شوی نه در آخرت و 
سپس به امیر المومنین می گویند اگر از من رضایت 
بگو من  و  ببر  باال  به آسمان  رو  را  دارید دست هایت 

فاطمه را حالل می کنم.
حضرت علی )ع( می فرمایند: لطف تو یک لحظه از 

از من خواسته  لحظه  تو حتی یک  و  نشد  دریغ  من 
ای نداشتی.

حال بگویید آیا زنی که ۹ سال از همسر خود هیچ 
خواسته ای ندارد و در فضای آن روزها همیشه در کنار 

همسر خویش ایستادگی کرده است نمی تواند الگوی 
زهرا  فاطمه  ارزش های حضرت  پس  باشد  عالم  زنان 
)س( بسیار بیشتر از صحبت هایی است که ما می کنیم 
و شاید نامگذاری روز زن در روز میالد آن حضرت کار 

که شخصیت حضرت  چرا  باشد  ای  شایسته  بسیار 
عالم  زنان  برای  مناسبی  الگوی  می تواند  )س(  زهرا 

باشد.
بخواهید که چند کلمه  از هر کسی  روزها  این  اگر 
بدون  نمی تواند  هیچکس  کند  صحبت  مادر  درباره 
بغض و قطره ای اشک از مادرش تعریف کند، مادران 
گل هایی از بهشت هستند که نه فقط در زبان و ادبیات 
بلکه به معنای واقعی نسبت به این وظیفه و این کلمه 
ادای دین کردند چه مادرانی که در سرزمین ما سال ها 
به پای میوه های باغ درخت زندگی خود جانشان را فدا 
کردند و آنها را برای حفظ امنیت این روزهایمان فدا 
کردند و چه مادرهایی که هنوز چشم انتظار بازگشت 

فرزندانشان هستند.
چه مادرانی که مویشان برای ثمر دادن این میوه ها 
سپید گشته است و حاال دست روزگار با آنها نامهربانی 
کرده است و به دست فراموشی سپرده شده اند و چشم 

انتظار دیدار فرزندانشان هستند.
به راستی که هیچ قلمی و هیچیک از ما نمی توانیم 

درباره مادران توصیفی داشته باشیم. 

سطح  در  غالب  گفتمانی  زنان  گفتمان  امروز 
را  جامعه  هر  از  نیمی  که  آنجا  از  و  است  جوامع 
زنان تشکیل می دهند، مسائل مربوط به آنان حائز 

اهمیت است.
زن  جایگاه  و  نقش  اینکه  است  مشخص  آنچه 
موضوعی است که همواره مورد بحث و مناقشه بوده 
و در این رابطه، آراء و نظریات بسیاری مطرح شده 
اند؛ نظراتی که گاهی در تضاد و تناقضی مشخص، با 

یکدیگر قرار می گیرند.
زن دارای حق و حقوقی است که به منزله آن خود 
را مجاب به کار در اجتماع می داند. اسالم برخالف 
قائل شده  برای زنان  را  ادیان حقوق بسیاری  دیگر 
این حوزه تساوی  نظران  از صاحب  برخی  اما  است 

حقوق را برای هر دو زن و مرد می دانند.
شرط نیک بختی زن و مرد

و  زن  بختی  نیک  و  سعادت  برای  اصلی  شرط 
تا رسیدن  الهی  مرد حرکت کردن در مسیرصحیح 
بر  عالوه  زنان  بین  این  در  است.  خود  اهداف  به 
مسئولیت اجتماعی به تربیت نسل نیز می پردازند. 
یعنی دارای دو مسئولیت الهی هستند. یکی در قبال 
خود و شناخت آن و دیگری تربیت نسل آینده. اگر 
یک زن در راه شناخت حقوق خود مستحکم باشد 
و بتواند رسالتی را که بر دوش خود دارد تا سر حد 
ممکن به طور صحیح انجام دهد به طبع پنجره ای 

رو به سعادت برای خود می گشاید.
کننده  تکمیل  عنوان  به  زن  امروزی  جامعه  در 
شخصیت اخالقی فرد بار سنگینی را بر دوش دارد. 
او با ایمان و تقوای خود می تواند مکتبی بسازد که 

پیدا  را  الهی  این مکتب  لیاقت حضور در  هر کسی 
نکند.

مسئولیت پذیری زنان
تربیت نسل مهم ترین نقش زنان است. جامعه در 
کننده  حمایت  و  پشتیبان  باید  حساس  مسیر  این 
را  مناسب  حقوقی  و  باشد  اجتماع  عرصه  در  زنان 
در  و  کند  واگذار  شان  سنگین  تکالیف  مقایسه  در 
از  فارغ  اجتماعی  مسئولیت  به  هم  زن  صورت  این 
به مسئولیت خانوادگیش  اشتغالش می رسد و هم 
برای  حقوقی  ها  دولت  اگر  شود  می  خوب  چه  و 
زنان خانواده دار در نظر بگیرند تا آنان بدون دغدغه 

معاش و رسیدن پول همسر به هزینه های خانواده، 
به درستی ایفای نقش کنند.

مختلف  های  عرصه  در  زنان  پذیری  مسئولیت 
اجتماعی نمونه بارز کسانی است که جایگاهی بس 
لغزشی  هر  از  مقام  به  رسیدن  راه  در  و  دارند  واال 
گریزانند. در موقعی که اصالح جامعه به اصالح فرد 
وابسته است اصالح و تغییر یک فرزند نیز بی تأثیر 
از خانواده به ویژه زن در زندگی نیست. زن موجودی 
توانا است که می تواند در حیطه ظهورش مردانی با 

ایمان و با تقوا را در دامان خود پرورش دهد.
این اراده قوی اوست که موجب عبور از میان راه 

های سخت و پر تالطم می شود. خداوند هیچ گاه 
تبع در  به  و  نکرده  اهدافش خلق  بدون  را  یک زن 
آفرینش خود هدفی داشته است. زن مهم ترین رکن 
هر خانواده است. زندگی بدون رکن اصلی صدمات 

جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
اهمیت جایگاه زنان

یک  در  را  اخالقی  های  پایه  ترین  بنایی  زیر  زن 
جامعه رقم می زند و با استفاده از پایگاه اجتماعی 
مختلف نقش های گوناگونی را عهده دار می شود که 

در نهایت منجر به ترویج عدالت خواهد شد.
حضور یک زن در تمام لحظات زندگی و از ابتدای 
خلقت تاکنون مأنوس رفتار نیک مردان شده است. 
صحنه های اجتماعی مملو از زنان با توانمندی هایی 
نقش  یک  هر  و  اند  گذاشته  میدان  به  پا  که  است 

سازنده ای را به عهده داشتند.
و  را مجاز  زنان در سطح جامعه  اسالم کار کردن 
می  مشترک ضروری  زندگی  در  را  ها  آن  همیاری 
داند اما در این میان حد و حدودی را برای یک بانو 
در نظر گرفته است. طبق قوانین زنان ملزم به رعایت 

یک سری عرف و فرهنگ هستند .
تفاوت میان حقوق زن و مرد

قوانین کشور خود مسئول  به  زن مسلمان نسبت 
گرفتن  نظر  در  با  باید  جامعه  زنان  است. همچنین 
مسئولیتی که در قبال خانواده خود دارند به اشتغال 
بپردازند تا امکان بروز هر گونه مشکلی را در بطن 

خانواده به صفر برسانند.
دایره  در  حقوقی  باید  زنانه  خصلت  اساس  بر 
البته  شود.  گرفته  نظر  در  ها  آن  های  مسئولیت 

سری  یک  با  مرد  و  زن  بین  در  حقوق  رعایت 
اختالف رو به رو است.

جایگاه زن
عدم انتخاب زنان به عنوان رهبر، بحث بر سر قاضی 
و مباحثی دیگر همچون دیه زن و  نشدن یک زن 
در  موضوعات  از  برخی  در  زنان  دادن  گواهی  مرد، 
دادگاه که برای هر یک قوانینی در نظر گرفته شده 
و برخی به خاطر جنسیت لطیف و احساسی بودن 
در  بنابراین  دانند.  نمی  انتخاب  این  به  جایز  را  زن 
توان مشاهده کرد که در برخی  نگاه کلی می  یک 
موارد تفاوت هایی در قبال حقوق اجتماعی زنان در 
برابر مردان وجود دارد. شاید در اصطالح به راحتی 
بر زبان جاری شود اما از لحاظ کاری تنها یک شعار 
جامعه  زنان  نفع  به  را  حقوقی  و  رود  می  شمار  به 

عوض نمی کند.
اما  آفریده خدا هستند  دو  هر  اگر چه  مرد  و  زن 
با هم دارند. شاید همین  تفاوت ها و تناقض هایی 
برای پذیرش مسئولیت اجتماعی  نیز بهترین دلیل 
زنان در اسالم است .برای دقایقی چشمانت را ببند 
بینداز. هنگامی که رؤیای خود  و نگاهی به درونت 
را دنبال می کنی، ممکن است دیگران تصور کنند 
که تو رنجور و ناتوانی اما آنچه دیگران فکر می کنند 
مهم نیست و در عرصه های اصلی قدرت فرهنگی 
ات که خداوند آن را به تو عرضه داشته، درست و در 
راه الهی قدم بردار. بانو تنها چیزی که حقیقت دارد 
احساس تو به عنوان یک زن نسبت به خودت است. 
هر آنچه که فارغ از تعاریف غلط رسانه های شرق و 

غرب هستی تو را بهترین خواهد کرد. 
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تب »سزارین« چگونه ایران را گرفت؟

وقتیپزشک»مادر«رافریبمیدهد

رونق رمزارزها ادامه دارد؟

محمدعلی صادقی کارگردان مستند »چرا سزارین؟« 
پزشکانی  از  این مستند،  توضیحاتی درباره  ارائه  ضمن 
هشدارهای  با  را  مادران  بیشتر  سود  برای  که  گفت 

نادرست، به عمل سزارین ترغیب می کنند.
محمدعلی صادقی کارگردان مستند »چرا سزارین؟« 
با  گفتگو  در  مستند  این  اینترنتی  عرضه  با  همزمان 
خبرنگار مهر درباره آن توضیح داد: این مستند همانطور 
که از نامش مشخص است، درباره عمل سزارین است و 
رویکردمان هم این بود که بحثی علمی در پرداختن به 
این موضوع داشته باشیم. رویکرد احساسی و یا حتی 
از حضور  مستند  این  در  نداشتیم.  هم  جامعه شناختی 
و  ماماها  با  کرده ایم.  استفاده  مختلفی  کارشناسان 

پزشکان باتجربه ای گفتگو کردیم.
موضوع  این  به  مستند  ابتدایی  بخش  در  افزود:  وی 
پرداخته ایم که سزارین ماهیت خوبی دارد و برای تعداد 
زیادی از افراد یک عمل نجات بخش است. در ادامه اما 
مقایسه ای انجام داده ایم در راستای پاسخ به این پرسش 
در  چرا  است،  خوبی  عمل  اندازه  این  سزارین  اگر  که 
کشورهای پیشرفته آمار این عمل نسبت به کشور ما تا 
این اندازه کمتر است؟ اختالف فاحشی در این زمینه با 
ما دارند. در پاسخ به این سوال به این مساله می رسیم 
که سزارین عوارضی هم دارد و به دلیل همین عوارض، 
در صورت نبود شرایط خاص این عمل توصیه نمی شود.
گفت:  خاص  شرایط  این  تشریح  در  مستندساز  این 
بخشی از این موارد به شرایط مادر برمی گردد. اگر مادر 
بیماری های زمینه ای مانند فشار خون و یا دیابت داشته 
مشکالت  یک سری  نمی شود.  توصیه  عمل  این  باشد، 
جنینی هم وجود دارد که خودشان به آن اندیکاسیون 
می شود؛  تجویز  سزارین  بروز  صورت  در  و  می گویند 
موقعیت  در  جنین  سر  گرفتن  قرار  مانند  مشکالتی 
و  جنین  گردن  دور  ناف  بند  شدن  پیچیده  نامناسب، 
یا افت معنادار ضربان قلب که متخصص تشخیص دهد 
اگر نوزاد با روند طبیعی به دنیا بیاید امکان بروز مشکل 

وجود دارد.

سزارین در چه مواردی توصیه نمی شود؟
عمل  این  عوارض  درباره  سزارین؟«  »چرا  کارگردان 
این  است،  مطرح  علمی  لحاظ  از  آنچه  کرد:  بیان  هم 
خون ریزی  مانند  عوارض  سری  یک  سزارین  که  است 
شدید داخلی و آمبولی دارد. این عمل به تعبیر پزشکان 
آن  طی  که  است  سنگین  همان  یا  ماژور  عمل  یک 
وجود  عفونت  امکان  و  می شود  باز  شکم  الیه  هفت 
زایمان  از  بعد  مادر  و  دارد  طوالنی  نقاهت  دوره  دارد. 
دوره  باید  طبیعی  زایمان  به  نسبت  سزارین  روش  به 
نقاهت طوالنی تری را طی کند. بدترین عارضه این عمل 
اتفاق  برای همه  اینگونه نیست که  اما  هم مرگ است 
بیفتد. این امکان هم وجود دارد که متخصص زایمان در 
همان نوبت اول به دلیل چسبندگی ناگزیر شود رحم را 
به طور کامل از بدن مادر خارج کند. چسبندگی رحم، 

از عوارض شایع این عمل است.
وی درباره دیدگاه پزشکان درباره این جنس از عوارض 
بعدی  زایمان های  در  معموالً  عوارض  این  داد:  توضیح 
این  در  را دچار مشکل می کند. هفت الیه شکم  مادر 
بخورد، همین  باید جوش  باز می شود که مجدد  عمل 
ریسک  دچار  را  بعدی  نوبت های  در  بارداری  مسئله 
کس  هر  که  معنا  این  به  نه  البته  می کند.  باالتری 
زایمان اولش را سزارین کرد برای نوبت های بعدی دچار 
مشکل می شود اما مراقبت های بیشتری نیاز دارد. این 
مستندساز درباره آمار باالی سزارین در ایران نسبت به 
کشورهای پیشرفته هم گفت: در بخش پایانی مستند 
به این موضوع پرداخته ایم. بخشی از دالیل این موضوع 
را  ما شرایط خوبی  در گذشته  بازمی گردد.  به گذشته 
دلیل  همین  به  و  نکردیم  ایجاد  طبیعی  زایمان  برای 
زایمان  به  نسبت  بدی  ذهنی  سابقه  مادران  برخی 
کم  مادران  نسبت  به  هم  درمان  کادر  دارند.  طبیعی 
بوده، به همین دلیل برخورد مناسبی صورت نمی گرفته 
و به دلیل همین موارد، زایمان طبیعی عالوه بر درد، با 
از  مادر  تحقیر  امکان  است. حتی  بوده  همراه  هم  رنج 
سوی کادر درمان هم وجود داشت تا جایی که حریم 

خصوصی او رعایت نمی شد. این موارد در گذشته بسیار 
شایع بود و همین خاطره بد، خیلی از مادرها را به این 
نتیجه رساند که ما دوست نداریم حریم خصوصی مان 
کارآموز  نفر  پنج  زایمان،  حین  مثاًل  و  شود  خدشه دار 
است  حاضر  مادر  شرایط  این  در  باشند!  سرمان  باالی 
منفی  این دست حس های  ولی  برود  تیغ جراحی  زیر 

را تجربه نکند.
وقتی سزارین برای پزشک سود بیشتری دارد!

وی افزود: از طرف دیگر از آنجایی که قانون و قاعده 
نشد،  گذاشته  ماجرا  این  برای  ابتدا  همان  از  درستی 
ساعت  نیم  ظرف  می دادند  ترجیح  پزشکان  از  بخشی 
پول بیشتری بگیرند، آن هم با دردسر کمتر. در دوره ای 
درصد   ۷۰ باالی  به  ما  کشور  در  سزارین  درصد  که 
رسید، این عمل برای پزشکان به شدت سودآورتر بود. 
آمار به روزی در این زمینه ندارم اما زمانی که ما این 
آمار  را حوالی سال ۹۶ می ساختیم، می گفتند  مستند 
سزارین نزدیک به ۶۰ درصد است و در کالنشهرهایی 

مانند تهران این آمار بیشتر هم بود.
صحبت  فردی  با  هم  فیلم  این  در  کرد:  تأکید  وی 
می کنیم که با عوارض مرسوم سزارین مواجه بوده است 
و  طبیعی  زایمان  تجربه  که  رفته ایم  فردی  سراغ  هم 
سزارین را داشته است اما در مجموع رویکرد ما در این 
مستند تمرکز بر عوارض سزارین نبود. به هر حال این 

عملی است که در شرایطی باید انجام شود.
صادقی درباره جذاب ترین اتفاقی که در مسیر ساخت 
گفت:  هم  است  کرده  تجربه  سزارین؟«  »چرا  مستند 
درباره  اخیر  سخت گیرانه  قوانین  به  توجه  با  شنیده ام 
دارند،  بیشتری  قدرت  که  پزشکان  برخی  سزارین، 
دیگر  طرف  از  می دهند.  انجام  را  عمل  این  همچنان 
سابقه  سال  چندین  که  داریم  مستند  در  را  پزشکی 
پزشکی حتی در خارج از کشور داشت اما می گفت در 
سزارین  عمل  میزان  این  هم  فرانسه  در  طبابت  زمان 
درصد  تا ۱۵  اندیکاسیون جهانی ۱۰  نمی کردم. طبق 
زایمان ها باید به صورت سزارین باشد. این خانم ایرانی 

که در فرانسه زایمان می کرد، آن زمان می گفت تنها 
۸ درصد سزارین انجام می دادند. در ایران اما این آمار تا 

۶۰ و ۷۰ درصد می رسد!
می کنند  استفاده  خود  قدرت  از  که  پزشکانی  درباره 
تا مادران را به سمت سزارین سوق دهند هم توضیح 
و  برمی گردد  بیشتر  سود  به  ماجرا  این  از  بخشی  داد: 
بخش دیگر به زحمت کمتر. یک پزشک بعد از زایمان 
باشد  مادر  سر  باالی  باید  عوارض  انتهای  تا  طبیعی 
را  بیمار  ولی  بکشد.  طول  ساعت  چندین  تا  شاید  که 
در  به خصوص  که  می دهند،  سوق  سزارین  سمت  به 
هستیم.  اتفاق  این  شاهد  خصوصی  بیمارستان های 
مریض  خانواده  دروغ  به  حتی  دکترها  این  از  برخی 
خودشان  ترتیب  این  به  می کنند.  استرس  دچار  را 
و  بدهند  انجام  را  سزارین  عمل  ساعته  نیم  می توانند 

سراغ کارشان بروند.
کارگردان مستند »چرا سزارین؟« در پایان تأکید کرد: 
تجربه  مستند،  این  ساخت  برای  من  دلیل  اصلی ترین 
بیاید  به دنیا  می خواست  اولم  بچه  بود.  خودم  شخصی 
وقتی  می داد.  استرس  ما  به  بسیار  همسرم  پزشک  و 
شرایط  رفتیم،  دیگری  پزشک  سراغ  دوم  فرزند  برای 
کاماًل متفاوت بود و اصاًل به اندازه پزشک اول، استرس 
نمی داد. بعدها وقتی با مریض های دیگر همان پزشک 
را  استرس ها  این  شدیم  متوجه  کردیم،  صحبت  اول 
وارد می کند تا مادر مجبور به سزارین شود، آن هم در 
شرایطی که همه چیز در واقع نرمال بوده و تحت نظر 
برود.  پیش  طبیعی  به صورت  می تواند  چیز  همه  ماما 
می دانستند  هم  بیمارستان  آن  پزشکان  دیگر  حتی 
که او چنین کاری انجام می دهد اما به دالیل صنفی، 
به مریض ها نمی گفتند. شکر خدا بچه اول ما طبیعی 
زایمان  سر  نشد  حاضر  حتی  دکتر  آن  اما  آمد  به دنیا 
بدون  را  من  همسر  ترخیص  نامه  حتی  شود.  حاضر 
معاینه نهایی امضا کرد. همین تجربه شخصی باعث شد 
تا خانواده ها توسط  این مستند بروم  که سراغ ساخت 

چنین پزشکانی بازی نخورند. 

 به نظر می رسد رونق تجارت رمزارزها در بریتانیا که با تبلیغات 
همراه شده است با محدودیت های بیشتری روبرو شود زیرا ناظر 
مالی این کشور اعالم کرد که قوانین مربوط به بازاریابی دارایی های 
رمزارزها را تشدید خواهد کرد حتی می تواند محدودیت هایی برای 

سرمایه گذاری اعمال کند.
اخیر،  سال های  در  یاهوفایننس،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 

پایتخت  سراسر  تبلیغاتی  بیلبوردهای  روی  بر  رمزارز  تبلیغات 
بریتانیا چسبانده شده و به رونق  آن کمک کرده است.

آگهی  هفت  تبلیغاتی،  استانداردهای  اداره  دسامبر،  ماه  در 
رمزارز را به دلیل سوء استفاده غیرمسئوالنه از بی تجربگی افراد 
و ناتوانی در نشان دادن خطر سرمایه گذاری، ممنوع و اظهار کرد 
که امیدوار است راهنمایی های جدیدی در مورد تبلیغات رمزارز 

ارائه کند اما به نظر می رسد که مداخله ناظر مالی تاثیر بیشتری 
بر حباب رمزارز بریتانیا خواهد گذاشت. طرح قوانین جدید رمزارز 
که ناظر امور مالی گفته است و تا تابستان ۲۰۲۲ تایید می شود 
شامل محدودیت های پیشنهادی در بازاریابی و جذب دارایی های 
دارایی های  دارد  قصد  مالی  امور  ناظر  است.  شده  رمزنگاری 
رمزنگاری شده واجد شرایط را به عنوان سرمایه گذاری های محدود 

در بازار انبوه طبقه بندی کند به این معنی که افراد تنها در صورتی 
می توانند به تبلیغات مالی دارایی های رمزنگاری شده پاسخ دهند 
دارند  باال  خالص  ارزش  محدود،  سرمایه گذاران  عنوان  تحت  که 
پریچارد، مدیر  پیچیده طبقه بندی شوند. سارا  یا سرمایه گذاران 
اجرایی بازارهای ناظر امور مالی در بیانیه ای اعالم کرد: بسیاری 
داده  سوق  محصوالتی  روی  سرمایه گذاری  سمت  به  مردم  از 

می شوند که آنها را درک نمی کنند و برای آنها بسیار خطرناک 
است و اگر بخواهند با اطمینان سرمایه گذاری کنند به اطالعات 
شفاف، منصفانه و هشدارهای ریسک مناسب نیاز دارند.همچنین 
دولت تایید کرد که برای مقابله با تبلیغات گمراه کننده، ارتقای 
مالی  تبلیغات  قوانین  را در محدوده  دارایی های رمزنگاری شده 

قرار می دهد.

آگهی مرحله هفدهم سال 1400) منطقه یک کرمان (
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
)) آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (( 

در اجرای  مواد مذکور بدین وسيله  امالکی  که برابر آراء هيأت های  حل اختالف  
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی  ناحيه یک  کرمان  تقاضای ثبت آن ها پذیرفته و ادامه عمليات ثبتی آن ها 
مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است، به ترتيب شماره پالک فرعی از اصلی  و بخش 
محل  وقوع  ملک و مشخصات مالک یا مالكين ) متقاضيان ثبت ( واقع در بخش های  
)1 -4 -8(  ثبتی شهرستان کرمان  به شرح ذیل آگهی  می شود تا  در صورتی که  شخص  
یا اشخاصی  نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند بتوانند از تاریخ 
انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد. شایان ذکر است صدور و تسليم سند مالكيت بر اساس 

قانون مذکور مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

به شناسنامه شماره 15  فرزند حسن  آقای محمدرضا سعيد  اصلی  -  از 1370  فرعی   12
صادره از کرمان در ششدانگ یكباب ساختمان مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 69 /64 
 24 کوچه  نبش  فتحعليشاهی  خيابان  چمران  شهيد  خيابان  کرمان  آدرس  به  مربع  متر 

خریداری از محل مالكيت حسين فخارنژاد گنجعليخانی  - ردیف  1472
104 فرعی از 4659 اصلی  - آقای اشكان تفضلی زاده فرزند مصطفی به شناسنامه شماره 
مساحت  به  فوقانی  طبقه  بر  مشتمل  خانه  یكباب  ششدانگ  در  تهران  از  صادره   10951
از محل  و 9 خریداری   7 بين کوچه  به آدرس کرمان خيابان مصلی  مربع  متر   101/ 89

مالكيت علی هنرپيشه  - ردیف  0135
17914 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 118 فرعی از 4776 اصلی  - آقای علی اکبر 
شيبانی فرد فرزند محمد به شناسنامه شماره 2882 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب 
خانه به مساحت 300 متر مربع که موازی 38 /9 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا 
بلوار شهدای غدیر  به آدرس کرمان سيدی  دارد  قرار  نامبرده  اجاره  بوقف و در  متعلق 

کوچه 19 خریداری از محل مالكيت سيدعباس عمرانی  - ردیف  0456
17925 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 2 فرعی از 4776 اصلی  - خانم فاطمه شفيعی 
کوهپایه فرزند اکبر به شناسنامه شماره 4 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب ساختمان 
به مساحت 6 /18 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای خيابان فرزانگان 

سمت چپ خریداری از محل مالكيت شاهرخ و رستم کيانيان  - ردیف  0281
17926 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 2 فرعی از 4776 اصلی  - خانم فاطمه شفيعی 
کوهپایه فرزند اکبر به شناسنامه شماره 4 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه به 
مساحت 07 /181 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای خيابان فرزانگان 

سمت چپ خریداری از محل مالكيت شاهرخ و رستم کيانيان  - ردیف  0282
مریم  اصلی  - خانم  از 4776  فرعی  از 203  اصلی مجزی شده  از 4776  فرعی   17946
جباری شاهزاده محمدی فرزند علی به شناسنامه شماره 1 صادره از کرمان در ششدانگ 
آسمان  خيابان  رضا  امام  بلوار  کرمان  آدرس  به  مربع  متر   250 مساحت  به  خانه  یكباب 

خریداری از محل مالكيت رضا رشيدفرخی  - ردیف  1266
علی  آقای  اصلی  -   4776 از  فرعی   150 از  شده  مجزی  اصلی   4776 از  فرعی   17951

حصيبی گجگين فرزند اکبر به شناسنامه شماره 2 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب 
خانه به مساحت 27 /325 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه 11 

سمت چپ مع الواسطه واگذاری شهرداری  - ردیف  0395
شماره  شناسنامه  به  اميد  فرزند  شریفی  حانيه  خانم  اصلی  -   4776 از  فرعی   17961
2980867683 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 15 /125 متر مربع به 
آدرس کرمان بزرگراه امام رضا خيابان آسمان اواسط کوچه 9 سمت چپ خریداری از 

محل مالكيت سيدنصراله عمرانی فرزند سيدعباس  - ردیف  0469
18245 فرعی از 4776 اصلی  - دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی نيروی انتظامی 
جمهوری اسالمی  - کالنتری 20 به شناسه شماره 14003247176 در ششدانگ یكباب 
ساختمان به مساحت 18 /544 متر مربع به آدرس کرمان بلوار باستانی پاریزی کالنتری 20 

مع الواسطه واگذاری شهرداری  - ردیف  0069
18247 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 119 فرعی از 4776 اصلی  - آقای امين اله 
ششدانگ  در  ریگان  از  صادره   156 شماره  شناسنامه  به  بهجار  فرزند  خالص  شهریاری 
یكباب خانه به مساحت 3 /96 متر مربع به آدرس کرمان بلوار آیت اله خامنه ای بيست 
رضا  فرزند  رشيدفرخی  محمد  مالكيت  محل  از  خریداری   23 کوچه  اصغر  علی  متری 

 - ردیف  0774
به شناسنامه  بتول مؤمنی رق آبادی فرزند حسين  از 4776 اصلی  - خانم  18249 فرعی 
به  مربع  متر   251/ 29 مساحت  به  خانه  یكباب  ششدانگ  در  زرند  از  صادره   96 شماره 
آدرس کرمان کمربندی شرقی کوچه دوم بعد از پمپ بنزین کنار پارک امام رضا کوچه 
امام رضا 11سمت چپ درب دهم خریداری از محل مالكيت اکبر رشيدفرخی  - ردیف  

0938
18259 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 32 فرعی از 4776 اصلی  - آقای عبدالرضا 
کدخدائی ده خانی فرزند احمد به شناسنامه شماره 559 صادره از کرمان در ششدانگ 
یكباب ساختمان به مساحت 15 /488 متر مربع به آدرس کرمان بلوار آیت اله خامنه ای 

نبش کوچه 44 خریداری از محل مالكيت شاپور کيانيان  - ردیف  1395
4574 فرعی از 4809 اصلی  - آقای علی حداددارستانی فرزند اسداله به شناسنامه شماره 
190 صادره از بم در ششدانگ یكباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 28 /285 
متر مربع به آدرس کرمان خيابان مهدیه کوچه 52 پالک 59 خریداری از محل مالكيت 

کتایون سروشيان  - ردیف  1319
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

7601 فرعی از 4 اصلی  - آقای ساسان تقی زاده فرزند صفرقلی به شناسنامه شماره 259 
صادره از آبادان در ششدانگ یكباب خانه مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت 7 /275 متر 
مربع که موازی 49 /46 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره 
نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار امام حسن کوچه 4 خریداری از محل مالكيت 

علی شيخ شعاعی  - ردیف 1360
7624 فرعی از 4 اصلی  - آقای محمدرضا موالئی فرزند محمد به شناسنامه شماره 3550 
صادره از کرمان در ششدانگ یكباب کارگاه به مساحت 505 متر مربع که موازی 16 /85 
به  قرار دارد  نامبرده  اجاره  بوقف و در  متعلق  تقاضا  از ششدانگ عرصه مورد  متر مربع 
آدرس کرمان بلوار امام حسن مجتبی نبش کوچه 10 خریداری از محل مالكيت اسداله 

موالیی  - ردیف 0526
به شناسنامه  فرزند محمدعلی  نژادجدید  مزنگی  اصلی  - خانم طاهره  از 6  فرعی   1147
شماره 437 صادره از کرمان نسبت به نوزده سهم و یک پنج سهم مشاع و آقای احمد 
مزنگی نژادجدید فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره 612 صادره از کرمان نسبت به سی 
و هشت سهم و دو پنج سهم مشاع و آقای مهدی مزنگی نژادجدید فرزند محمدعلی به 
شناسنامه شماره 829 صادره از کرمان نسبت به سی و هشت سهم و دو پنج سهم مشاع 
از نود و شش سهم از ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 50 /333 متر مربع به آدرس 
کرمان خيابان بهمنيار خریداری از محل مالكيت محمود خيراندیش  - ردیف های 1223 

و 1226 و 1227

شناسنامه  به  غالمعلی  فرزند  هرمزدآبادی  کاظم عرب  آقای  اصلی  -   8 از  فرعی   4222
شماره 216 صادره از رفسنجان در ششدانگ یكباب سوله و ساختمان به مساحت 1261 
متر مربع به آدرس کرمان بلوار جمهوری کوچه 31 خریداری از محل مالكيت عوض 

شهریارپناه و حسين رشيدفرخی و ابراهيم و ماشااله ذهاب ناظوری  - ردیف 0654
4265 فرعی از 8 اصلی  - خانم بدرالسادات حسينی نسب فرزند سيدعباس به شناسنامه 
شماره 273 صادره از سيرجان در ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 184 متر مربع 
که موازی 56 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده 
قرار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری خيابان کميل کوچه 3 قطعه سوم سمت راست 

خریداری از محل مالكيت اکبر نيک پور  - ردیف 0752
1350 فرعی از 9 اصلی  - آقای پرویز پرنده افشار فرزند ماشاءاله به شناسنامه شماره 526 
به آدرس  مربع  متر  به مساحت 95 /79  از کرمان در ششدانگ یكباب ساختمان  صادره 
طاهره  مالكيت  محل  از  خریداری  گروهی  سایپا  نمایندگی  جنب  تهران  جاده  کرمان 

ابوالحسنی  - ردیف 1377
5557 فرعی از 9 اصلی  - خانم نرجس سعيداندوهجردی فرزند علی اصغر به شناسنامه 
شماره 3 صادره از شهداد در ششدانگ یكباب خانه جهت الحاق به پالک 4153 فرعی 
بلوار جمهوری خيابان کميل  به آدرس کرمان  مربع  متر  به مساحت 77 /19  اصلی  از 9 

اواسط کوچه 18 سمت چپ خریداری از محل مالكيت احمد صنعتگر  - ردیف 0728
5575 فرعی از 9 اصلی  - آقای محمد خوش اقبال فرزند مهدی به شناسنامه شماره 4856 
صادره از بندرانزلی در ششدانگ یكباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 75 /198 
متر مربع به آدرس کرمان بلوار جمهوری خيابان کميل کوچه 16 سمت راست قطعه دوم 
ردیف  عمرانی   -  فاطمه  و  سيدمحمدرضا  و  کرباسی  اختر  مالكيت  محل  از  خریداری 

1064
از 12 اصلی  - خانم مهين عسكری  از 20 فرعی  از 12 اصلی مجزی شده  1544 فرعی 
پورعلی آباد فرزند حسين به شناسنامه شماره 917 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب 
مورد  از ششدانگ عرصه  مربع  متر   149/ 56 موازی  که  مربع  متر   250 مساحت  به  خانه 
تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری خيابان 

خوارزمی روبروی کوچه 7 خریداری از محل مالكيت محمود کریمی  - ردیف 0018
2353 فرعی از 14 اصلی  - آقای مجيد فتحی زاده فرزند حميد به شناسنامه شماره 1667 
صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 200 متر مربع که موازی 67 /16 متر 
مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس 
انتهای کوچه 1 خریداری از محل مالكيت مجيد  کرمان بلوار جمهوری بلوار هوانيروز 

طالب همت و اختر کرباسی و محمد نژادمالیری  - ردیف 0513
759 فرعی از 16 اصلی  - آقای حميد عباس زاده هجدکی فرزند رضا به شناسنامه شماره 
به مساحت  فوقانی  بر طبقه  از کرمان در ششدانگ یكباب ساختمان مشتمل  20 صادره 
70 /173 متر مربع که موازی 95 /28 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف 
و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری خيابان شيروانی کوچه 1 /5 
بعد از چهار کوچه منزل 4  - با عنایت به اینكه قباله های عادی ارائه شده مربوط به پالک 
13 اصلی بوده و مورد تقاضا در محدوده مرز پالک 13 و 16 اصلی قرار داشته لذا قسمتی 
از مورد تقاضا در محدوده پالک 13 اصلی و قسمتی در محدوده پالک 16 اصلی قرار 
گرفته که طبق اظهارنظر نهایی و ابالغ خط مرزی در محدوده پالک 16 اصلی تشخيص 

واین رای نسبت به پالک 16 اصلی قابليت اجرا دارد  - ردیف 1774
 10 شماره  شناسنامه  به  محمد  فرزند  زاده  علی  آقای حسين  اصلی  -   16 از  فرعی   760
صادره از فهرج در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 6 /167 متر مربع که موازی 94 /27 
به  قرار دارد  نامبرده  اجاره  بوقف و در  متعلق  تقاضا  از ششدانگ عرصه مورد  متر مربع 
آدرس کرمان بلوار جمهوری خيابان شيروانی کوچه 1 /5 بعد از چهار کوچه منزل 2  - با 
عنایت به اینكه قباله های عادی ارائه شده مربوط به پالک 13 اصلی بوده و مورد تقاضا 
در محدوده مرز پالک 13 و 16 اصلی قرار داشته لذا قسمتی از مورد تقاضا در محدوده 
اظهارنظر  قرار گرفته که طبق  اصلی  در محدوده پالک 16  قسمتی  و  اصلی  پالک 13 

نهایی و ابالغ خط مرزی در محدوده پالک 16 اصلی تشخيص واین رای نسبت به پالک 
16 اصلی قابليت اجرا دارد  - ردیف 1775

5484 فرعی از 31 اصلی مجزی شده از 1 فرعی از 31 اصلی  - آقای علی عامری فرزند 
محمد به شناسنامه شماره 2430 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 
24 /311 متر مربع به آدرس کرمان اختيارآباد خيابان شهيد بهشتی کوچه 5 خریداری از 

محل مالكيت حسين دوست محمدی  - ردیف 1515
428 فرعی از 36 اصلی  - خانم عصمت محمدی شاهرخ آبادی فرزند محمد به شناسنامه 
مربع  متر   349/ 87 مساحت  به  خانه  یكباب  ششدانگ  در  کرمان  از  صادره   15 شماره 
اجاره  در  و  بوقف  متعلق  تقاضا  مورد  عرصه  ششدانگ  از  مربع  متر   72/ 89 موازی  که 
نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان شاهرخ آباد بلوار وليعصر روبروی دهياری مع الواسطه 

واگذاری بنياد مسكن  - ردیف 0087
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

427 فرعی از 23 اصلی مجزی شده از 26 فرعی از 23 اصلی  - آقای منصور پورتوکلی 
چترودی فرزند غالمحسين به شناسنامه شماره 43 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب 
ساختمان به مساحت 01 /788 متر مربع به آدرس کرمان  - چترود  - مابين معزآباد و عبدل 

آباد صحرای قناتی خریداری از محل مالكيت علی اکبر مهرابی  - ردیف 0576
252 فرعی از 137 اصلی مجزی شده از 57 فرعی از 137 اصلی  - خانم منيژه دادخدازاده 
فرزند اصغر به شناسنامه شماره 6 صادره از گلباف در ششدانگ یكباب خانه و باغچه به 
مساحت 84 /328 متر مربع به آدرس کرمان  - کوهپایه  - ده لولو کوچه پاسگاه منزل 6 

خریداری از محل مالكيت محمد طهماسبی  - ردیف 0956
71 فرعی از 161 اصلی  - آقای امان اله خواجه حسينی فرزند شكراله به شناسنامه شماره 
مربع  متر   591/ 40 مساحت  به  ساختمان  یكباب  ششدانگ  در  کرمان  از  صادره   500
دهياری  به  نرسيده  باهنر  شهيد  خيابان  لؤلؤ  ده  روستای  کوهپایه  -  کرمان  -  آدرس  به 

خریداری از محل مالكيت مصطفی پورزند  - ردیف 1182
مژده صادقی  خانم  اصلی  -   161 از  فرعی   23 از  شده  مجزی  اصلی   161 از  فرعی   72
تيجنگ فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 2980585084 صادره از کرمان در ششدانگ 
یكباب خانه و باغ به مساحت 479 متر مربع به آدرس کرمان  - کوهپایه  - روستای ده لؤلؤ 

مع الواسطه واگذاری شورای اسالمی روستای ده لؤلؤ  - ردیف 0946
11 فرعی از 173 اصلی  - آقای محمد یزدانی فرزند اکبر به شناسنامه شماره 1123 صادره 
از کرمان در ششدانگ یكباب مغازه به مساحت 54 متر مربع به آدرس کرمان  - کوهپایه 
 - ده صالح نبش خيابان اصلی روبروی گذرگاه اميرالمومنين خریداری از محل مالكيت 

مطهره نهری  - ردیف 1352
216 فرعی از 204 اصلی مجزی شده از 145 فرعی از 204 اصلی  - خانم فروغ خان زند 
کرمانی فرزند ماشااله به شناسنامه شماره 322 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه 
مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت 05 /698 متر مربع به آدرس کرمان  - ده باال خيابان 
معلم سمت راست درب هفتم خریداری از محل مالكيت عبدالحسين ترابی نژاد )ضمناً 

حق ارتفاقی بدین نحو که با حق عبور ممر عمومی آب می باشد(  - ردیف 0226
217 فرعی از 204 اصلی مجزی شده از 9 فرعی از 204 اصلی  - آقای سيد مجتبی طاهری 
فرزند سيدعلی به شناسنامه شماره 7 صادره از گناباد در ششدانگ یكباب خانه و باغ به 
اولين منزل سمت  باال خيابان پنج تن  مساحت 10 /808 متر مربع به آدرس کرمان  - ده 
راست خریداری از محل مالكيت حسن زینلی )ضمناً حق ارتفاقی بدین نحو که با حق 

عبور ممر عمومی آب می باشد(  - ردیف 1768
تاریخ انتشار نوبت اول : یكشنبه 03 /11 /1400
تاریخ انتشار نوبت دوم : یكشنبه 17 /11 /1400

1264133
عیسي حافظي فر
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان
از طرف، مصیب افشارمنش
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قناری با نام ایران

 در راه جهانی شدن
ایران در فدراسیون  نام  با  نژاد رسمی  از  قناری  یک گونه 
ارز آوری  و  مشاغل خانگی  ایجاد  ثبت شد که موجب  جهانی 

برای کشور می شود.
نژاد رسمی همایشی در  با  ایرانی  قناری  از  به مناسبت رونمایی   
محیط  کارشناسان  حضور  با  مهرآباد  فرودگاه  گمرک  سالن 
کشور  پرندگان  اتحادیه  مدیران  و  دهندگان  پرورش   ، زیست 
باشگاه  با  گفتگو  در  عبداللهی  مراسم  این  در  شد.  برگزار 
 ۵۰۰ قدمتی  جهان  در  قناری  پرورش  گفت:  جوان،  خبرنگاران 
ساله و در ایران قدمتی ۱۰۰ ساله دارد، در ۵۰ سال اول در کشور 
ایران صرفا نژاد سایر کشور ها مورد تکثیر قرار میگرفت، اما در 
۵۰ سال دوم پرورش دهندگان ایرانی اقدام به پرورش یک گونه 
نام  ایرانی که رسمی  قناری  این  ایرانی کردند،  معیار و سلیقه  با 
دارد، در این سال ها به دلیل اختالف میان پرورش دهندگان ثبت 
جهانی نشده بود و ممکن بود یک کشور دیگر این گونه ایرانی 

را به نام خود ثبت کند.
 این کارشناس ژنتیک دام و طیور گفت: برای ثبت جهانی یک 
فدراسیون  مسابقات  در  پیاپی  طور  به  سال   ۳ باید  زینتی  پرنده 
جهانی پرندگان شرکت کنید که در سال ۹۶ با تنظیم یک برنامه 
استاندارد با حضور ۱۰۰۰ عضو و استفاده از تجربه پیشکسوتان 
این عرصه تغییراتی در اصالح نژاد این قناری ایجاد و کالس های 
از  با کمک تعاونی ها در هر استان برگذار کردیم،  آموزشی را 
این گونه با ارزش ایرانی در فدراسیون جهانی با کمک موسسه 
بار در سال ۲۰۲۰ در مسابقات فدراسیون  فرتاک برای نخستین 
بین  داوران  و  شد  رونمایی  پرتغال  کشور  در  پرندگان  جهانی 
به  از ۱۰۰ نمره  استاندارد های الزم نمره ۸۹ را  با بررسی  المللی 
دومین  در  موفقیت  از کسب  پس  و  دادند  ایرانی  رسمی  قناری 
سال پیاپی هم قناری رسمی ایرانی تمام آزمون هارا پاس کرد، در 
سومین سال آمادگی حضور در مسابقات ایتالیا بودیم که با توجه 
به شیوع بیماری کرونا این مسابقات به زمان دیگری موکول شد.
به گفته این کارشناس محیط زیست: تا سال های قبل ایران وارد 
کننده پرندگان زینتی بودکه همین امر موجب خروج ارز از کشور 
برای کشور  آوری  ارز  و  بر صادرات  اکنون عالوه  اما  می شد، 
مشاغل خانگی زیادی از شاخه پرندگان زینتی و لوازم جانبی آن 
می توانند کسب درآمد کنند، اکنون در سالن های تکثیر پرندگان 
دلیل  به  متاسفانه  ولی  می شود،  تکثیر  قناری  زینتی ۲۰۰۰ جفت 
نبود حمایت کافی از سوی سازمان هایی مانند جهاد کشاورزی و 
وزارت بازرگانی این صادرات به صورت قاچاق انجام می شود 
از  اوقات  گاهی  زیست  محیط  سازمان  آشنایی  عدم  دلیل  به  یا 
پرندگان  مشتری های  بیشترین  می شود،  جلوگیری  آن  صادرات 
رئیس  همچنین  هستند.  فارس  خلیج  حاشیه  کشور های  زینتی 
کمیته داوران این دیدار در مورد مسائل زیست محیطی این گونه 
و  رنگی  خوان،  آواز  مانند  داریم  قناری  گروه   ۳ گفت:  جدید 
فرمی که هر یک زیر شاخه هایی را دارند، قناری های وحشی و 
آزاد در طبیعت ایران بسیار کوچک تر از نژاد رسمی هستند، که 
کافی  غذای  نبود  و  اقلیمی  تغییرات  دلیل  به  اخیر  سال های  طی 
جمعیت آن ها کم شده است.  وطن دوست در مورد رها سازی 
قناری در طبیعت گفت: زادگاه اصلی قناری ها در جزایر قناری 
است که آن ها بسیار کوچک تر، با رنگ هایی برای استتار است 
تا مورد شکار قرار نگیرند، این قناری ها در قفس متولد شده اند 
و قابلیت رها سازی در طبیعت را ندارند، چون از ابتدا آب، غذا، 
مکمل را به صورت آماده در اختیار داشته اند، در عوض ما چیزی 
را از طبیعت نگرفته ایم و در مقابل طبیعت را به منازل می آوریم 
. تقی زاده مدیر موسسه فرتاک در مورد این قناری گفت: قناری 
رسمی در ایران یک گونه جدید است که با زحمات پیشکسوتان 
به این درجه رسیده است، هدف ما ثبت جهانی این قناری با نام 
نظر  از  زینتی  پرنده  این  است،  جهان  در  قناری  پرشین  یا  ایران 
ظاهر و ظرافت با سایر گونه ها تفاوت دارد، که بیشتر این تفاوت 

در قسمت دم کشیده با طول ۲۰ سانتی متر است.

 باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک، 

قاتل انسان ها هستند
طبق یافته های جدید محققان، باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک 

بیش از ایدز و ماالریا منجر به مرگ افراد می شوند.
مجله النست با انتشار نتایج یک پژوهش اعالم کرد که در سال 
۲۰۱۹، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در جهان بر اثر ابتال 
به عفونت های ناشی از باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک ها جان 

خود را از دست داده اند.
ایدز و ماالریا در همین  قربانیان  از شمار مجموع  این رقم بیش 
سال است. بر اساس نتایج این پژوهش، عالوه بر مرگ مستقیم 
یک میلیون و ۲۷۰ هزار نفر در سراسر جهان در پی عفونت های 
ناشی از باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک ها، ۴ میلیون و نهصد 
و پنجاه هزار مورد مرگ و میر غیرمستقیم هم در سال ۲۰۱۹ به  

علت همین گونه بیماری در جهان ثبت شده است.
سالمت  ارزیابی  و  سنجش  انستیتو  مشارکت  با  پژوهش  این 
را  جهان  کشور   ۲۰۴ از  داده ها  شده،  انجام  واشنگتن  دانشگاه 

جمع آوری و بررسی کرده است.
نتایج این پژوهش نشانگر نیاز فوری به توسعه آنتی بیوتیک های 
جدید و همزمان، اصالح الگوی مصرف این گونه دارو و درمان 
است. زیاده روی در مصرف آنتی بیوتیک ها باعث جهش و مقاوم 
شدن باکتری ها می شود. به این ترتیب سیستم دفاعی بدن با وجود 
برابر  در  نمی تواند  )آنتی بیوتیک(  خشک کن  چرک  دریافت 

گروهی از باکتری ها مقاومت کند.
بر اساس این گزارش، عفونت های مقاوم به دارو ها بخش پایینی 
 ۴۰۰ ثبت  با   ۲۰۱۹ سال  در  ریه(  التهاب  )مانند  تنفسی  دستگاه 
هزار مرگ، بیشترین تاثیر را بر افزایش شمار قربانیان این گونه 
جان  دارو ها،  به  مقاوم  خونی  عفونت های  داشته اند.  عفونت ها 
بافت های ماهیچه ای داخلی  نفر و عفونت های  حدود ۳۷۰ هزار 

باعث مرگ ۲۱۰ هزار نفر شده اند.

  آیت اهلل رییسی روز جمعه، یکم بهمن ماه با حضور سرزده در مناطق سیل زده 
جریان  در  نزدیک  از  مناطق،  این  ساکنان  با  همدردی  ابراز  ضمن  استان  جنوب 
بررسی  گرفت.  قرار  سیل زدگان  به  کمک رسانی  نحوه  و  شده  وارد  خسارات 
وضعیت مناطق سیل زده و وضعیت زندگی مردم، هدف سفر رییس جمهوری به 
جنوب استان اعالم شد. همچنین دستور فوری ساخت سیل بند جیرفت و جبران 
خسارت های مردم از جمله تدابیر رییس جمهوری برای مناطق سیل زده جنوب 
استان بوده است. اما نکته مهم در این سفر به کارگیری حداقل تشریفات و حداکثر 
کارایی بود که مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفت و امیدواریم که اقدامات 

برای این مناطق همینگونه موثر و جهادی انجام شود و...

 تاثیر این سفر زمانی مشخص می شود که درباره اقدامات مورد نیاز  مردم این 
مناطق نیز همینگونه سریع و انقالبی عمل شود
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گزارش »کرمان امروز« از حضور سرزده رییس جمهوری از مناطق سیل زده جنوب استان؛

مدیریت بــــحران به دور از تشریفات

درمان آلزایمر و میگرن با اکسیژن درمانی

سرویس خبر و گزارش کرمان امروز

رییس جمهوری، روز جمعه، یکم بهمن ماه با 
حضور سرزده در مناطق سیل زده جنوب استان 
ضمن ابراز همدردی با ساکنان این مناطق، از 
نحوه  و  شده  وارد  خسارت  جریان  در  نزدیک 

کمک رسانی به  سیل زدگان قرار گرفت.
سفر  این  در  رییسی  ابراهیم  االسالم  حجت 
از  هوایی  بازدید  از  بعد  نشده   تعیین  پیش  از 
شهرستان  در  جازموریان  و  زهکلوت  مناطق 
رودبار و قلعه گنج با مردم روستای نهضت آباد 

گفتگو کرد.
با  همچنین  سفر  این  در  جمهوری  رییس 
حضور برخی از اعضای هیات دولت و مسئوالن 
استان کرمان جلسه ستاد بحران را در یکی از 
الزم   دستورات  و  برگزار  زده  سیل  روستاهای 

برای رفع مشکالت مردم  را  صادر کرد.
وضعیت  و  زده  سیل  مناطق  وضعیت  بررسی 
به  جمهوری  رییس  سفر  هدف  مردم،  زندگی 
جنوب استان اعالم شد. همچنین دستور فوری 
ساخت سیل بند جیرفت و جبران خسارت های 
برای  جمهوری  رییس  تدابیر  جمله  از  مردم 
بوده است. در  استان  مناطق سیل زده جنوب 
همین زمینه خبرگزاری مهر گزارش مبسوطی 
زده  سیل  مناطق  به  جمهوری  رییس  سفر  از 
جنوب کرمان تهیه کرده است که در ادامه می 

خوانید. 
سفر  از  پیش  رییسی،  ابراهیم  االسالم  حجت 
سرزده خود به جنوب استان کرمان، بامداد روز 
در  روسیه  به  روزه  دو  سفر  پایان  در  و  جمعه 
بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران، در تماس 
تلفنی با استاندار کرمان آخرین وضعیت سیل 

در مناطق جنوبی این استان  را جویا شد. 
جمهوری  رئیس  تلفنی  تماس  این  در    
جزئیات  سیل،  خسارات  میزان  پیگیری  ضمن 
رسیدگی به آسیب دیدگان و اسکان موقت آنها 
را از استاندار کرمان پیگیری کرده و دستورات 
سیل  به  رسانی  خدمات  در  تسریع  برای  الزم 

زدگان را به استاندار ابالغ کرد.
به  جمهوری  رئیس  جمعه،  روز  ظهر  در  اما 
منظور بررسی وضعیت سیل جنوب کرمان وارد 

فرودگاه جیرفت شد. 
اقدام  اولین  در  رئیسی  ابراهیم  االسالم  حجت 
بعد از ورود به جنوب کرمان جلسه ای با استاندار 

کرمان، فرمانده انتظامی کرمان و فرمانده سپاه 
آخرین  جریان  در  و  برگزارنمود  کرمان  ثاراهلل 

وضعیت مناطق سیل زده قرار گرفت. 
از  داد  دستور  جلسه  این  در  جمهوری  رئیس 
همه امکانات برای رفع فوری مشکالت مردم و 
جبران خسارت ها و استحکام بخشی سیل بندها 

استفاده شود.
و  جیرفت  در  حضور  از  بعد  رییسی  ابراهیم 
مسئوالن  با  اضطراری  نشست  یک  برگزاری 
استان کرمان راهی مناطق سیل زده کرمان در 

رودبار جنوب و قلعه گنج شد.
از  بعد  رئیسی  ابراهیم  سید  االسالم  حجت 
جازموریان  زهکلوت،  منطقه  از  هوایی  بازدید 

در شهرستان رودبار و قلعه گنج وارد روستای 
نهضت آباد شد. 

بر پایه این گزارش،این روستا در نزدیکی شهر 
و  گرفتگی  آب  اصلی  مراکز  از  یکی  زهکلوت 
 ۸۰ از  بیش  که  بوده  کرمان  جنوب  در  سیل 
آبگرفتگی  دچار  منطقه  این  در  خانه ها  درصد 

شده است. 
رئیس جمهوری با مردم این روستا گفتگو کرد 
در  تسریع  و  فوری  امدادرسانی  راستای  در  و 
عملیات امدادی قول مساعد داد. وی همچنین 
اسکان  وضعیت  و  گرفته  آب  خانه های  از 

اضطراری مردم در این روستا بازدید داشت. 
مردم  جمع  در  رئیسی  ابراهیم  االسالم  حجت 

دستگاه های  و  گران  امداد  گفت:  آباد  نهضت 
حال  در  و  دارند  حضور  منطقه  در  مختلف 
شرایط  اتمام  تا  و  هستند  رسانی  خدمت 
اضطراری و عادی شدن شرایط مردم در منطقه 

حضور خواهند داشت. 
سیل  باید  که  کرد  تاکید  جمهوری   رییس 
با  گفت:  و  شود  بازسازی  فوراً  منطقه  بندهای 
قید فوریت باید سیل بند جیرفت در اسرع وقت 

احداث شود. 
وی همچنین گفت: خسارتهای مردم به صورت 
کامل و دقیق احصا و بررسی شود و متأسفانه 
دامداری  و  کشاورزی  به  زیادی  خسارت های 

وارد شده که جبران خواهد شد. 
رئیس جمهوری بعد از بازدید زمینی از روستای 
رودبار  شهرستان  در  زهکلوت  و  آباد  نهضت 
جنوب در یکی از روستاهای سیل زده با حضور 
برخی از اعضای هیات دولت و مسئوالن استان 
کرمان جلسه ستاد بحران را به دور از هر گونه 

تشریفات برگزار کرد.
رییس جمهوری پس از بازدید از مناطق سیل 
جمع  در  بحران  ستاد  جلسه  در  حضور  و  زده 
خبرنگاران حضور یافت و در خصوص نتایج سفر 
که  مردمی  به  نسبت  گفت:   کرمان  به جنوب 
منازل آب گرفته شده باید ظرف ۱۰ روز آینده 
لوازم منزل مردمی که آسیب دیده اند تهیه و در 

اختیار آنها قرار گیرد. 
احشام  افرادی که  به  اشاره  با  رئیس جمهوری 
خود را از دست دادند نیز گفت: برآورد خسارت 
نمی دهیم  اجازه  و  شده  آغاز  زمینه  این  در 
دامداران این منطقه دچار مشکل شوند، احشام 
که  می دهیم  قرار  مردم  اختیار  در  و  خریداری 

این مساله را نیز طی ۱۰ روز انجام می دهیم. 
وی با اشاره به کارهای میان مدت گفت: مساله 
آبخیزداری در این منطقه بسیار مهم است که 

باید در جنوب کرمان انجام شود. 
این  و گفت:  کرد  اشاره  بند خرم  به سیل  وی 
شود  احداث  وقت  اسرع  در  باید  بند  سیل 
اتمام  به  باید  و  شده  انجام  کیلومتری  چند  و 
برسد و دولت اعتباراتی را اختصاص می دهد و 
را  کار  این  بتواند  سازندگی  قرارگاه  امیدواریم 

انجام دهد.
پایان  این گزارش، رییس جمهوری در  پایه  بر 
این  سفر سرزده و هنگام ترک مناطق سیل زده 
جنوب کرمان گفت: این سفر بنده سفر استانی 
نیست بلکه سفر دفعی است و سفر استانی به 

کرمان خواهم داشت.

عملکرد  افزایش  برای  در حال تالش  محققان 
اکسیژن  طریق  از  افراد  شناختی  و  فیزیکی 

درمانی هستند.
خانواده  پزشکی  متخصص  قریشی،  دکتر   
افزایش  برای  را  برنامه ای   Aviv کلینیک 
طریق  از  افراد  شناختی  و  فیزیکی  عملکرد 
اکسیژن درمانی هایپرباریک طراحی کرده است. 
این برنامه بر جوان سازی توانایی های خود بدن، 
درد،  از  ناشی  التهاب  استقامت، کاهش  افزایش 
درمان سکته مغزی و مشکالت آلزایمر، میگرن 

و... تمرکز دارد.
قریشی گفت: اکسیژن درمانی هیپرباریک که با 
نام علمی HBOT شناخته می شود، مکانیسم 
تنفس  آن  در  که  است  بدن  خودتجدیدی 
اکسیژن خالص در ایجاد یک محیط حمایتی به 
تولید سلول های بنیادی و رگ های خونی جدید 
افزایش سن  با  کمک می کند که به مرور زمان 

تحلیل رفته یا از بین رفته اند.
این درمان متکی بر تنفس ۱۰۰ درصدی بیمار 
در اتاق های فشار باال تخصصی و مدرن است و 
رزونانس  تصویربرداری  تحت  آن  از  بعد  و  قبل 
می دهد  نشان  که  می گیرد  قرار  مغناطیسی 
دست  به  بیشتری  خون  جریان  مغز  چگونه 

می آورد.
قریشی گفت: این برنامه درمانی بر ارائه جلسات 
و  شناختی  فواید  اصلی  حوزه  دو  در  درمانی 

جسمی تمرکز دارد.

پزشکی  برنامه  این  اینکه  بیان  با  قریشی  دکتر 
به بهبود عملکرد های شناختی و جسمی افرادی 
ضربه ای،  مغزی  آسیب  مغزی،  سکته  دچار  که 
الیم  بیماری  و  ورزشی  آسیب های  میگرن، 
معیار سنی  شده اند، کمک می کند؛ گفت: هیچ 
افراد  این  برای  درمانی  برنامه  در  عضویت  برای 

وجود ندارد.
سالمت روحی و جسمی

طول مدت برنامه درمانی از فردی به فرد دیگر 
و با توجه به وضعیت سالمتی و داده های فراوان 

متفاوت است؛ اما به طور کلی، اکسیژن درمانی 
در  روانی،  و  روحی  بهبود  بر  عالوه  هایپرباریک 
نیز  پاتولوژیک  بیماری های  از  بسیاری  درمان 

موفقیت چشمگیری داشته است.
آسیب پذیری ها را فعال می کند

پیشرفته  دستگاه های  طراحی  به  قریشی  دکتر 
مهارت های  در  چه  ضعف  نقاط  شناسایی  برای 
حرکتی و چه در هماهنگی اشاره کرد و گفت: 
برای  نقاط  این  سازی  فعال  در  پزشکی  نقش 
رسیدن به سطوح بهتر از طریق فشار دادن خون 

بافت  درمان  و  بهبود  برای  نظر  مورد  ناحیه  به 
مغز است تا به نتایج مطلوب برسیم. بیمارانی که 
تحت درمان قرار گرفتند، زندگی خود را از نظر 
عملکرد ذهنی و جسمی تغییر دادند؛ زیرا آن ها 
هوشیارتر و فعال تر شدند. باالتر از همه همچنین 
مهارت های  در  توجهی  قابل  تفاوت  متوجه 
حرفه ای خود مانند تمرکز، سهولت تصمیم گیری 
اثربخشی درمان  و حافظه می شوند و تحقیقات 
درمانی  اکسیژن  از  استفاده  طریق  از  را  پیری 

هایپرباریک ثابت کرده است. 
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