
شرکت سیمرغ واحد کرمان جهت تکمیل کادر پرسنلی 
مزرعه شماره 2 خود واقع در کیلومتر 8 جاده بهرامجرد 
به گلزار در نظر دارد 1 نفر دکتر دامپزشک با حداکثر 
سن 30 سال )آقا( از طریق مصاحبه حضوری به صورت 
مشاوره ای استخدام نماید. متقاضیان می توانند جهت 
دریافت و تکمیل فرم مربوطه به همراه کپی مدارک خود 
شامل )کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی، کارت ملی 
و شناسنامه( پس از انتشار آگهی تا تاریخ 1400/12/15 
به امور اداری شرکت واقع در خیابان امام خمینی نبش 

کوچه 27 مراجعه و ثبت نام نمایند.
شماره تلفن: 32225686

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی استخدام 

هشت صفحه    3000 تومان یکشنبه 1 اسفندماه 18/1400 رجب 1443/ 20 فوریه 2022/سال بیست و هفتم شماره  3623
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آزمون و خطای مدیریت دو ساله 
 یک بالی عالم گیر؛  

   معادله چندمجهولی کرونا 

در ایران

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان:

قبوض آب، برق و گاز

 مددجویان کمیته امداد

 رایگان شد

متن در صفحه دوم

4

شهردار کرمان خبر داد:

همکاری شهرداری با »پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت«

 در موضوعات شهری

امام جمعه کرمان:

 بعضی افراد از روی دلسوزی بیانیه هایی

 را صادر می کنند که به نفع نظام نیست

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان:

روند مراجعه مردم برای 

دز سوم همچنان کند است

شهردار رفسنجان  خبر داد:

ساماندهی ورودی های رفسنجان با ِاِلمان های مس و پسته

»دهه 60« از نگاه سریال سازان؛

 نوستالژی هایی که هنوز مخاطب دارد

3

کرونا؛ کرمان و نیاز فوری به اهدای خون در پیک ششم  کاهش ذخایر خونی  گزارش »کرمان امروز« از 

نیاز مبرم به راه اندازی کمپین اهداء خون در کرمان

متن کامل در صفحه هفتم

  مدیرکل انتقال خون استان کرمان از کاهش ذخایر خون در این استان و نیاز مبرم به تمامی گروه های خونی به ویژه گروه های خونی O و A خبر داد و از مسئوالن، کارمندان 
و مردم خواست که با مراجعه به مراکز انتقال خون اهدای خون انجام دهند و با مشارکت حداکثری در این روزهای سخت کرونایی در کنار بیماران دردمند باشند تا سهمی در 
سالمت ایشان داشته باشند. متاسفانه این روزها با توجه به محدودیت های کرونایی مردم کمتر به اهداء خون توجه دارند و این موضوع برای بیماران نیازمند خون خطرساز 

شده و....
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متن در صفحه هشتم

به جای مبارزه صحیح 
با وندالیسم گویا

آن را پذیرفته ایم !

گزارش »کرمان امروز« درباره معضل دائمی
که متاسفانه کرمان   تخریب گری در استان 

که باید مورد توجه قرار نمی گیرد؛  آنطور 

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

گروه صنایع سیمان کرمان )شرکت سهامي عام( درنظر دارد نسبت به خرید سنگ آهن مصرفي به میزان 000 ر 80 تن )تحویل 
در محل کارخانه( از طریق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نماید . لذا ، از اشخاص حقوقي محترم که داراي مجوز از سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و صالحیت و امکانات الزم میباشند تقاضا میشود جهت دریافت اسناد و فرم شرایط شرکت درمناقصه به دفتر 
تدارکات کرمان یا تهران مراجعه و قیمت پیشنهادي خود را ظرف مدت 10 روز ازتاریخ انتشار آگهي در پاکات دربسته به واحد 

تدارکات کرمان یا تهران تحویل نمایند .
آدرس کارخانه: کرمان کیلومتر 17 جاده تهران - تلفن 31341501 ) 034(

آدرس دفتر تهران : بلوار آفریقا کوچه فرزان شرقي - تلفن 88774726

مردم کرمان

 26 سال است 

که واقعیت را 

در »کرمان امروز« 

می خوانند

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

آگهي مناقصه عمومي خرید سنگ آهن
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اخبار استان

امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه برای مقابله 
با جنگ ترکیبی دشمن باید جهاد تبیین انجام 
داد، گفت: در جهاد تبیین باید آرایش مناسب 

و قدرت و فن بیان داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم حسن 
نمازجمعه  خطبه های  در  سلیمانی  علیدادی 
به  نمازگزاران  و  خود  توصیه  ضمن  کرمان 
تمامی  در  ما  همه  گفت:  الهی  تقوای  رعایت 

لحظات باید خداوند را ناظر و حاکم بدانیم.
وی با اشاره به اینکه معرفت به خداوند از طریق 
ایمان حاصل  و  یقین  و  علم  فکر،  مرحله  سه 
به  افرادی که می خواهند  کرد:  بیان  می شود، 
معرفت الهی دست پیدا کنند، افکار آنها عاری 
از هوا و هوس است و فقط رضایت خداوند را 

مالک افکار خود قرار می دهند.
که  مطلب  این  بیان  با  کرمان  جمعه  امام 

انسان ها با خداوند میثاق هایی دارند و باید به 
حق و حقیقت توجه کند لذا انسان ها به اندازه 
کند،  حرکت  الهی  مسیر  در  باید  خود  فهم 
افزود: انسان ها در زندگی خود مبتنی بر عهد 
و پیمان هایی که بسته اند باید پایبند باشند لذا 
اوالالباب کسانی هستند که به عهد و پیمان ها 

عمل می کنند.
طالب  حضور  سالروز  گرامیداشت  ضمن  وی 
آنها،  شهادت  و  مقدس  دفاع  در  روحانیون  و 
خاطرنشان کرد: روحانیت همیشه همراه مردم 
تاریخ حضور  در طول  مختلف  در صحنه های 

داشته است.
اشاره  با  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
مقام  صحبت های  و  تبریز  مردم  قیام  به 
کرد:  اظهار  مناسبت،  این  به  رهبری  معظم 
و  مهندس  روز  طوسی،  نصیر  خواجه  سالروز 
سالروز شهادت شهدای غدیر کرمان را گرامی 

می داریم.
وی با اشاره به اینکه راه مقابله باجنگ ترکیبی 
دشمنان حرکت در مسیر جهاد تبیین است، 
طرق  از  می کند  تالش  دشمن  کرد:  عنوان 
مختلف اعتماد مردم را نسبت به مسئوالن کم 
کند که نمونه آن هدف قرار دادن سپاه قهرمان 

بوده است در صورتی که یکی از ویژگی های 
سپاه، صداقت بوده است.

اشاره  با  سلیمانی  علیدادی  االسالم  حجت 
قاسم  حاج  سپاه،  فرزندان  از  یکی  اینکه  به 
سلیمانی که فرزند انقالب و امام است و مورد 
هجمه قرار گرفته است، تصریح کرد: در جهاد 
ترکیبی باید آرایش مناسب و قدرت و فن بیان 
ثمرات  از  یکی  دیگر  طرف  از  باشیم  داشته 
باید  دشمن  که  است  شجاعت  تبیین،  جهاد 
این ویژگی را در رفتار ما به صورت محسوس 

احساس کند.
بسیار  هجمه  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
با  اما  است  افتاده  راه  انقالب  علیه  سنگینی 
امید، شجاعت و فعالیت انقالبی این هجمه ها 
نتیجه ای نخواهد داشت، ابراز کرد: یکی دیگر 
بودن  همراه  و  اتحاد  تبیین،  جهاد  ثمرات  از 

است که هر قدرتی را به زانو در خواهد آورد.
امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه بعضی افراد 
از روی دلسوزی بیانیه هایی را صادر می کنند 
ناامیدی  موجب  و  نیست  نظام  نفع  به  که 
مردم می شود، بیان کرد: بیانیه هایی که صادر 
اتحاد هرچه  امیدواری و  باید موجب  می شود 

بیشتر در میان مردم شود.

کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
گاز  و  برق  آب،  قبوض  شدن  رایگان  از 
امداد  کمیته  حمایت  تحت  مددجویان 

خبر داد.
رایگان  طرح  به  اشاره  با  صادقی  یحیی 
گاز  و  برق  آب،  قبوض  تخفیف  یا  شدن 
ویژه مددجویان کمیته امداد گفت: رایگان 
مددجویان  برای  خدمات  نوع  این  شدن 

کمیته امداد و بهزیستی بر اساس مصوبه 
مجلس شورای اسالمی و با رعایت الگوی 
توسط  آن هم  ابالغیه  که  بوده  مصرف 
دولت به دستگاه ها و شرکت های اجرایی 

مربوط به این خدمات ارسال شده است.
وی گفت: بر اساس این مصوبه مددجویان 
کمیته امداد می توانند با مراجعه به سامانه 
ttp://soha. نشانی  به  هوشمند  امداد 

جستجوی  طریق  از  یا  و   emdad.ir
در  کارآمد«  و  هوشمند  »امداد  کلمه 
ضمن  و  شده  سایت  این  وارد  اینترنت 
ثبت نام در این سایت کد اشتراک قبوض 
خود را وارد و از خدمات مذکور برخوردار 

شوند.
کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
خانوارها  این  همچنین  کرد:  خاطرنشان 

آب،  قبوض  اشتراک  کدهای  می توانند 
برق و گاز را به دفاتر پیشخوان خدمات 
دولت ارائه دهند تا در سامانه سها ثبت 

شود.
شایان ذکر است 121 هزار و 369 خانوار 
تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان 

قرار دارند.

امام جمعه کرمان:

 بعضی افراد از روی دلسوزی بیانیه هایی را صادر می کنند که به نفع نظام نیست

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان:

قبوض آب، برق و گاز مددجویان کمیته امداد رایگان شد

تسهیالت دامداران به 

حساب شان واریز شد
پرداخت  از  کرمان  کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 

تسهیالت برای کمک به دامداران استان خبرداد.
 علی باقری گفت: 263 میلیارد ریال تسهیالت در قالب دامدار کارت برای 
به  سهمیه  این  تمام  که  یافت  اختصاص  استان  این  دامداران  از  حمایت 
از  استان  این  دامداران  استقبال  گفت:  او  است.  شده  پرداخت  متقاضیان 
دریافت تسهیالت در قالب طرح دامدار کارت بسیار مطلوب بوده و کرمان 
جزو پنج استانی است که تمام تسهیالت اختصاص یافته در این بخش را 
جذب کرده است. به گفته او،  با توجه به اینکه اعتبار دامدار کارت به اتمام 
رسیده بود و تعدادی از دامداران در سامانه ثبت نام کرده بودند مبلغ 1۰۰ 

میلیارد ریال اعتبار جدید برای استان کرمان اختصاص یافت.
گوید:  می  کرمان  کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
دامداران این استان برای اینکه بهتر بتوانند از خدمات و تسهیالت تخصیص 
یافته استفاده کنند در سامانه سیتا ثبت نام کنند. او گفت : تسهیالت دامدار 
کارت تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با کارمزد 11 درصد و مدت یک ساله به 
متقاضیان برای خرید علوفه از مراکز تهیه و توزیع و کارخانه های خوراک 

دام پرداخت می شود.

اهدای 

خون سالم 

اهدای 

زندگی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: به جز 
فهرج و فاریاب همه شهرستانهای کرمان در حالت 
قرمز کرونایی قرار دارند. حمید رضا رشیدی نژاد 
باالی  شیوع  شاهد  کرد:  اظهار  مهر  با  گفتگو  در 
کرونا در استان کرمان هستیم و فقط دو شهرستان 
کوچک فاریاب و فهرج در وضعیت نارنجی و زرند 
قرار دارند و سایر شهرستان ها در وضعیت بحرانی 

همچنان  متأسفانه  کرد:  تصریح  وی  هستند. 
و شاهد  نمی شود  پروتکل ها  اجرای  به  توجه الزم 
جز  نتیجه ای  که  هستیم  ضروری  غیر  تجمع های 

شیوع بیماری و از دست دادن عزیزانمان ندارد.
وی عنوان کرد: 9 نفر دیگر از هم استانی های ما 
شدند  بستری  جدید  بیمار   1۴۸ و  باختند  جان 
در  کرونایی  بستری های  مجموع  اینکه  ضمن 

بیمارستان ها هم اکنون به ۴۵9 نفر می رسد.
وی گفت: روند مراجعه مردم برای دز سوم نیز کند 
است و در مجموع ۷1۰ هزار و 391 نفر دز سوم 

واکسن را دریافت کرده اند.
شاهد  کرمان  در  کرونا  بحرانی  شرایط  وجود  با 
برگزاری تجمع های غیر ضروری از سوی ادارات و 

تجمع قابل توجه مردم در بازار هستیم.

پرداخت  از  استان کرمان  بیمه سالمت  مدیرکل 
نابارور  زوج های  به  بیمه ای  کمک  میلیون   ۵۰

استان خبرداد.
ناباروری  درمان  درهزینه  گفت:  جعفری  محمد   

می  اقدام  که  هایی  زوج  همه  برای  بیمه سالمت 
کنند تا سقف ۵۰میلیون تومان در هر سال هزینه 
می کنیم . او گفت: کمک هزینه درمان ناباروری تا 

سه مرحله در سال انجام می شود.

گوید:  می  کرمان  استان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
اول  سال  در  متقاضی  های  زوج  که  صورتی  در 
نیز  بعد  برای سال  نگرفتند  نتیجه  از درمان خود 
می توانند این کمک هزینه را تا سقف ۵۰میلیون 

کمک  این  گفت:  جعفری  کنند.  دریافت  تومان 
هر  که  شود  می  انجام  ۴۵سالگی  سن  تا  هزینه 
سال سه دوره اقدام درمان را شامل می شود که 

معموال به۵۰ میلیون نمی رسد .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

روند مراجعه مردم برای دز سوم همچنان کند است

مدیرکل بیمه سالمت استان خبر داد:

پرداخت ۵۰ میلیون تومان کمک بیمه ای به زوج های نابارور استان

توضیحاتنحوه پرداخت(ریال)قیمت پایه مزایده مساحت تقریبیشماره طبقه و واحدآدرس پروژه ردیف

دارای یک پارکینگ زیر ساختمان و یک 120645,500,000,000طبقه اول واحد1
پارکینگ در حیاط

دارای دو پارکینگ زیر ساختمان420650,000,000,000طبقه چهارم واحد 2

آگهي مزايده فروش امالك
 به شرح مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی بصورت تک واحدی واگذار شهر کرمان واحدی خود در 4شرکت عمران گستران آذین کویر درنظر دارد؛ واحدهای ساختمان مسکونی 

  (1400/12/01)از تاریخ درج آگهی  (بجز روزهای پنجشنبه و جمعه  ) 14 الی 8متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده وکسب اطالعات بیشتر همه روزه از ساعت . نماید
 کوچه پشت اداره پست مرکزی، 25صدوقی  (جاده تهران)بلوار شهید صدوقی:  تماس گرفته و یا به آدرس دفتر شرکت واقع درکرمان034 ـ32122230  و  32113670با شماره تلفن های 

ضمناً آخرین .  شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام مراجعه فرمایند14 طبقه سوم واحد 15تهران، خیابان وزراء کوچه پنجم پالک : شرکت عمران گستران آذین کویر و یا در تهران به نشانی
 در دفتر شرکت سرمایه گذاری راهیان 1400/12/11 صبح روز چهارشنبه مورخ 10 و جلسه بازگشایی پیشنهادات نیز راس ساعت 1400/12/09 مورخ 14مهلت تحویل پیشنهادات ساعت 

.سهام برگزار خواهد شد

کرمان بلوار هوشنگ 
مرادی کرمانی،خیابان 
صائب تبریزی،خیابان 
افسر کرمانی شمالی، 

2کوچه شرقی 

 نقد در زمان عقد قرارداد،%60 
 همزمان با 1400/12/21 در تاریخ%30 

تحویل واحد، 
باقیمانده هنگام انتقال سند% 10و 

توضیحاتنحوه پرداخت(ریال)قیمت پایه مزایده مساحت تقریبیشماره طبقه و واحدآدرس پروژه ردیف

دارای یک پارکینگ زیر ساختمان و یک 120645,500,000,000طبقه اول واحد1
پارکینگ در حیاط

دارای دو پارکینگ زیر ساختمان420650,000,000,000طبقه چهارم واحد 2

آگهي مزايده فروش امالك
 به شرح مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی بصورت تک واحدی واگذار شهر کرمان واحدی خود در 4شرکت عمران گستران آذین کویر درنظر دارد؛ واحدهای ساختمان مسکونی 

  (1400/12/01)از تاریخ درج آگهی  (بجز روزهای پنجشنبه و جمعه  ) 14 الی 8متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده وکسب اطالعات بیشتر همه روزه از ساعت . نماید
 کوچه پشت اداره پست مرکزی، 25صدوقی  (جاده تهران)بلوار شهید صدوقی:  تماس گرفته و یا به آدرس دفتر شرکت واقع درکرمان034 ـ32122230  و  32113670با شماره تلفن های 

ضمناً آخرین .  شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام مراجعه فرمایند14 طبقه سوم واحد 15تهران، خیابان وزراء کوچه پنجم پالک : شرکت عمران گستران آذین کویر و یا در تهران به نشانی
 در دفتر شرکت سرمایه گذاری راهیان 1400/12/11 صبح روز چهارشنبه مورخ 10 و جلسه بازگشایی پیشنهادات نیز راس ساعت 1400/12/09 مورخ 14مهلت تحویل پیشنهادات ساعت 

.سهام برگزار خواهد شد

کرمان بلوار هوشنگ 
مرادی کرمانی،خیابان 
صائب تبریزی،خیابان 
افسر کرمانی شمالی، 

2کوچه شرقی 

 نقد در زمان عقد قرارداد،%60 
 همزمان با 1400/12/21 در تاریخ%30 

تحویل واحد، 
باقیمانده هنگام انتقال سند% 10و 

  آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1400

باستناد ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و مواد اصالحی 59 و 64 آئین نامه قانون 
ثبت اسامی کسانیکه در سه ماهه سوم )مهر- آبان- آذر( سال1400 نسبت به امالک واقع در 
بخشهای 29 لغایت 33 کرمان حوزه ثبتی شهرستان بم تقاضای ثبت به عمل آورده اند با ذکر 

نام و نام خانوادگی و سهام مورد تقاضا به شرح ذیل آگهی می شوند 
                                        امالک تقاضا شده واقع در بخش 29 کرمان 

زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  محمد  فرزند  فخارزاده  رضا  محمد  آقای  اصلی   5388 پالک 
نبش  شهداء  خیابان  زید  خیابان  زید  میدان  در  واقع  مربع  متر   420/24 بمساحت     محصور 

کوچه شماره یک
                                       امالک تقاضا شده واقع در بخش 31 کرمان 

پالک دو فرعی از 1209 اصلی خانم ایران برخوردار برواتی فرزند قربانعلی شش دانگ خانه 
واقع در بروات بم بلوار شمالی خیابان شهداء کوچه شماره 11 بمساحت 364 متر مربع 

                    امالک تقاضا شده واقع در بخش 31 کرمان که آگهی نوبتی آنها  قبال منتشر 
اما بدلیل اشتباه در چاپ آگهی  مجددا منتشر و مدت اعتراض بر آنها از تاریخ انتشار بمدت 

یک ماه می باشد 
پالک 5 فرعی از 3010 اصلی خانم مریم دریجانی فرزند داداهلل شش دانگ خانه بمساحت 
158 متر مربع واقع در بروات بم خیابان شهید موسوی که در سر برگ آگهی قبلی بجای بخش 

31کرمان اشتباها بخش 29 کرمان چاپ و منتشر شده است 
پالک 13 فرعی از 3707 اصلی خانم نصرت رضائی زاده برواتی فرزند علی شش دانگ خانه 
بمساحت 337/03 مترمربع واقع در بروات بم بلوار معلم روبروی پرورشگاه در آگهی قبلی نام 

متقاضی اشتباها عشرت چاپ و منتشر گردیده 
پالک 48 فرعي از 3206 اصلي خانم ربابه یوسف زاده برواتي فرزند عباس ششدانگ خانه 
واقع در بروات بم بلوار معلم روبروي دادگاه عمومي بمساحت 819/61 متر مربع که در آگهي 

قبلي نام پدر عباس و مساحت بجاي 819/61 متر مربع،  447 مترمربع منتشر گردیده .  
                                  امالک تقاضا شده واقعدر بخش 32 کرمان 

امالک مورد تقاضا در بخش 32 کرمان که آگهی نوبتی آن قبال منتشر اما بدلیل اشتباه در چاپ 
آگهی . مجددا منتشر و مدت اعتراض بر آن از تاریخ انتشار یک ماه می باشد 

پالک یک فرعی از 5394 اصلی آقای علی عبداهلل زاده جرجندی شش دانگ خانه و باغچه 
واقع در روستای مهدی آباد سر جنگل نرماشیر به مساحت 5 / 1817 متر مربع که در آگهی 

قبلی پالک اصلی اشتباها 5364 اصلی چاپ و منتشر شده است 
                                 امالک تقاضا شده واقع در بخش 33 کرمان 

پالک دو فرعی از 229 اصلی آقای رسول درزاده فرزند احمد شش دانگ خانه نوساز واقع 
در منطقه گردشکری دهبکری محله ده باغ انتهای خیابان ولی عصر سمت چپ خیابان خاکی 

دانشگاه آزاد اسالمی به مساحت 133/49 مترمربع . 
لذا باستناد ماده 16 قانون ثبت چنانچه شخص یا اشخاصی حقیقی و حقوقی نسبت به امالک 
تقاضا شده در این آگهی اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت 90 
روز اعتراض خود را کتبا به اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند و چنانچه بین متقاضی و دیگری 
قبل از انتشار آگهی نوبت اول دعوی در دادگستری در جریان باشد طبق ماده 17 قانون ثبت 
طرفین دعوی می بایست ظرف مدت مذکور گواهی مشعر بر جریان دعوی را از دادگاه اخذ 

و به این اداره ارائه نمایند 
    تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1400/11/2

   تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه 1400/12/1
1260000

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1400 
حوزه ثبتی انار

به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و مواد اصالحی 59و 64 آیین نامه قانون وهمچنین تبصره 4 
ماده  2 قانون و مواد 2و3 قانون اصالحی و حذف  موادی از قانون ثبت اسناد  بدین وسیله فهرست 
امالکی که درسه ماهه سوم سال 1400  ازبخش 11کرمان تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده به ترتیب 

پالک و نام متقاضی و سهام مورد تقاضا به شرح زیر آگهی میشود
بخش 11کرمان

پالک 1 فرعی از 7585 اصلی حسن جعفری پور اناری فرزند عباس شش دانگ خانه به مساحت 
473 مترمربع واقع در انار روستای خالق آباد.

پالک 2 فرعی از 7585 اصلی حسن حسین جان زاده اناری زاده فرزند اکبر شش دانگ خانه به 
مساحت 518 مترمربع واقع در انار روستای خالق آباد.

اناری فرزند علی هر  پالک 1 فرعی از 9557 اصلی محسن استادی فرزند علی و ندا برجی پور 
کدام موازی سه دانگ مشاع از شش دانگ خانه به مساحت 211/3 مترمربع واقع در بهاء آباد  انار 

خیابان شریعتی شمالی کوچه 23.
پالک 1 فرعی از 9797 اصلی علی برجی پور اناری فرزند حسین و عصمت علینژاد علی آباد فرزند 
اصغر هر کدام موازی سه دانگ مشاع از شش دانگ خانه به مساحت 280 مترمربع واقع در خیر 

آباد انار بلوار بهشتی.
پالک 2 فرعی از 10538 اصلی مجید حسن خانی حسن آبادی فرزند جواد شش دانگ خانه به 

مساحت 472/7 مترمربع واقع در راس التحت انار خیابان شریعتی جنوبی کوچه 9/1.
پالک 11766 فرعی از 11007 اصلی داود محمدمیرزائی فرزند علی شش دانگ مغازه به مساحت 

20/8 مترمربع واقع در انار خیابان ابوذر غفاری.
پالک 11767 فرعی از 531 فرعی از 11007 اصلی حسین صفری پور اناری فرزند اکبر شش دانگ 

انبار به مساحت 228/3 مترمربع واقع در انار نوشهر.
پالک 12426 فرعی از 11007 اصلی حسین صفری پور اناری فرزند اکبر شش دانگ محصوره به 

مساحت 284/2 مترمربع واقع در انار خیابان طالقانی جنوبی کوچه 38.
پالک 12427 فرعی از 11007 اصلی حسین صفری پور اناری فرزند اکبر شش دانگ خانه مشتمل 

بر طبقه فوقانی به مساحت 136/4 مترمربع واقع در انار خیابان طالقانی جنوبی کوچه 38.
پالک 12428 فرعی از 11007 اصلی علی یوسفی ده شادوئیه فرزند حسن شش دانگ خانه مشتمل 

بر طبقه فوقانی به مساحت 111 مترمربع واقع در انار خیابان طالقانی جنوبی کوچه 38.
به  خانه  دانگ  شش  اکبر  فرزند  اناری  پور  قاسمی  قاسم  اصلی   11007 از  فرعی   12436 پالک 

مساحت 210/8 مترمربع واقع در انار خیابان طالقانی جنوبی کوچه 32.
لذا باستناد قانون ثبت ماده 16چنانچه شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به امالک تقاضای 
ثبت شده این آگهی اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشارآگهی نوبت اول حداکثر ظرف مدت 
90 روز اعتراض خود را کتبا« به اداره ثبت انار تسلیم نموده و رسید دریافت دارند ضمنا« طبق ماده 
واحده قانون مربوط به اعتراضات پرونده های ثبتی مصوب سال 1373 معترض بایستی ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم واخواهی خود به اداره ثبت دادخواست الزم نیز به دادگاه صالحه تقدیم 
وگواهی الزم ارائه نمایند وچنانچه بین تقاضاکننده ودیگری قبل از انتشار نوبت اول آگهی دعوی 
در دادگستری در جریان باشد طبق ماده 17 قانون ثبت طرف دعوی بایست ظرف مدت مذکور 

گواهی دادگاه مبنی برجریان ازدادگاه اخذ و به این اداره ارائه نماید.
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/11/2

تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/12/1
                                                                              حسین طالبی زاده 1262209

رئیس ثبت اسناد وامالك شهرستان انار



یکشنبه 1 اسفندماه 18/1400 رجب 1443/ 20 فوریه 2022/سال بیست و هفتم شماره 3623سه جامعه 

شهردار کرمان خبر داد:

همکاری شهرداری با »پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت« در موضوعات شهری

شهردار رفسنجان  خبر داد:

ساماندهی ورودی های رفسنجان با اِلِمان های مس و پسته

متخلفان زنده گیری پرندگان حیات وحش در کرمان دستگیر شدند

»پژوهشکده  با  ارتباط  گفت:  کرمان  شهردار 
پزشکی  علوم  دانشگاه  سالمت«  در  آینده پژوهی 
از  بسیاری  و  است  مهم  شهرداری  برای  کرمان 
جلو  طریق  این  از  می توانیم  را  شهری  موضوعات 

ببریم.
در  شعرباف،  سعید  کرمان آنالین،  گزارش  به 
مشارکت  زمینه های  بررسی  به منظور  که  جلسه ای 
تهیه  در  به ویژه  کرمان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  با 
در  شهری،  پروژه های  سالمت  و  اجتماعی  پیوست 
محل »پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت« دانشگاه 
افزود: توانمندی ها  علوم پزشکی کرمان برگزار شد، 
کم نظیر  در سطح کشور  پژوهشکده  این  اقدامات  و 

متنوع  ترکیب  از  کرمان  در  که  است  و حیف  است 
قابلیت های پژوهشی این مجموعه استفاده نشود.

وی یادآور شد: این قابلیت ها از دو جهت ارزشمند 
است؛ اول از نظر ابزارهایی که ایجاد شده که فارغ از 
محتوا، بسیار کاربردی است و در عرصه های مختلف 
محتوا  لحاظ  به  دوم  و  جست  بهره  آن  از  می توان 
انجام  پژوهشکده  این  توسط  که  اندیشه سازی  و 

می شود.
ارزشمند  بسیار  کار  اینکه  بیان  با  کرمان  شهردار 
»پژوهشکده  در  پیچیده ای  حال،  عین  در  و 
آینده پژوهی در سالمت« در حال انجام است، افزود: 
ابزارها و تکنولوژی های ایجادشده در این پژوهشکده 
حداقل در چهار مورد، امکان استفاده عملیاتی برای 

شهرداری را دارد.
مرقد  وجود  با  کرمان  اینکه  به  اشاره  با  شعرباف 
سلیمانی،  حاج قاسم  شهید  سپهبد  شهادت  مطهر 
خاطرنشان  است،  کرده  پیدا  بین المللی  ماهیت 
آینده پژوهی  پژوهشکده  پژوهش های  از  برخی  کرد: 
می تواند  اسالمی  کشورهای  درخصوص  سالمت  در 
مبنای کار ما هم قرار گیرد و شهر کرمان از تبعات 

آن سود خواهد برد.
وی با بیان اینکه شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی، 

افزود:  دارند،  مشترک  همکاری  فرصت  چندین 
انعقاد  جهت  کرمان  شهرداری  موردنظر  شهرهای 
قرارداد خواهرخواندگی، اغلب نیازهای پزشکی و فنی 
دارند که در این زمینه هم می توانیم از قابلیت های 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان بهره ببریم.
پژوهش های  مرکز  اینکه  بیان  با  کرمان  شهردار 
چهار  کرد:  خاطرنشان  نوپاست،  کاماًل  شهرداری 
این  از  این مرکز تشکیل شده که یکی  کارگروه در 
می توانیم  و  است  سالمت  محوریت  با  کارگروه ها 

دبیری آن را به یک فرد دانشگاهی از پژوهشکده،
از موضوعات  بسیاری  داد:  ادامه  بسپاریم. شعرباف 

شهری را از این طریق می توانیم جلو ببریم.
وی با تاکید بر اهمیت این ارتباط برای شهرداری، 
همچون  مواردی  در  شهرداری  کرد:  خاطرنشان 
نمی داند  به ویژه در حاشیه شهر  اجتماعی  معضالت 
موارد  این  در  و  باشد  داشته  باید  برخوردی  چه 
همکاری  جهت  را  کوتاه مدتی  پروژه های  می توانیم 
پژوهشکده  تخصص  و  تکنولوژی ها  از  استفاده  و 

آینده پژوهی در سالمت، تعریف کنیم.
رییس پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت دانشگاه 
بیان کرد:  این نشست،  نیز در  علوم پزشکی کرمان 
موضوعاتی  شامل  پژوهشکده  این  مطالعات شاخص 

شایعه  مراقبت  نظام  اجتماعی،  نشاط  ازجمله 
سالمت و سالمندی بوده و اقداماتی ازجمله همکاری 
اندازه های  برآورد  سالمت،  رصدخانه  راه اندازی  در 
مربوط،  سایت  ایجاد  و  جامعه  در  پنهان  گروه های 
از  بیش  و  در سالمت  آینده پژوهی  رشته  راه اندازی 
۲۰ مطالعه آینده پژوهی ملی توسط این پژوهشکده 

انجام شده است.
راه اندازی  کرد:  خاطرنشان  حق دوست  علی اکبر 
کلینیک تله مدیسین بیمارستان افضلی پور، از دیگر 
تله مدیسین  داریم  قصد  و  است  انجام شده  اقدامات 

زندان را هم راه اندازی کنیم.
وی تاکید کرد: برای توسعه باید نگاه جزء به کل 

داشته باشیم.
رییس پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان بیان کرد: در حال آماده سازی 
به زودی  و  هستیم  شهرداری  با  همکاری  مدل های 

تفاهم نامه با شهرداری به روزرسانی خواهد شد.
زمینه  در  شهرداری  با  همکاری  افزود:  حق دوست 
کاهش خطرات و بالیا و همچنین انجام افکارسنجی 
مختلف،  زمینه های  در  شهروندان  از  نظرسنجی  و 
پژوهشکده  همکاری  زمینه های  دیگر  از  می تواند 

آینده پژوهی در سالمت با شهرداری باشد.

مؤثر  اقدام  از  رفسنجان  شهردار 
ساماندهی  برای  رفسنجان  شهرداری 
در  گفت:  و  داد  خبر  شهر  ورودی های 
بحث  شهر،  ورودی  المان های  طراحی 
اسالمی – ایرانی بودن و تاریخ رفسنجان 

در نظر گرفته شده است.
مؤثر  اقدام  از  رفسنجان  شهردار 
ساماندهی  برای  رفسنجان  شهرداری 
در  گفت:  و  داد  خبر  شهر  ورودی های 
بحث  شهر،  ورودی  المان های  طراحی 
اسالمی – ایرانی بودن و تاریخ رفسنجان 

در نظر گرفته شده است.
خبرنگاران  جمع  در  کهنوجی  مجید 
شهرداری   ۱۴۰۱ بودجه  در  کرد:  اظهار 
رفسنجان، زیباسازی ورودی های شهر از 
سمت یزد و کرمان پیش بینی و طراحی 
های آن شروع شده، تابلوی ورودی شهر 
آسفالت  بحث  و  خوشامدگویی  تابلوی  و 
معابر دو طرف در حال طراحی است که 

در سال آینده اجرا خواهد شد.
سمت  از  شهر  ورودی  در  افزود:  وی 
امام  میدان  و  االنبیاء  خاتم  میدان  یزد 
که  فارس  خلیج  بزرگراه  و  خمینی)ره( 
می  متصل  کرمان  خروجی  سمت  به 
شهری  مبلمان  و  سبز  فضای  بحث  شود 
از  شهر  ورودی  در  شود،  می  انجام  آن 
سمت کرمان شامل میدان امام حسین)ع( 

موضوعات  این  نیز  زاده  عباس  شهید  و 
طراحی شده و انجام می شود.

مشارکت  لزوم  بر  رفسنجان  شهردار 
ورودی  داشتن  نگه  تمیز  در  شهروندان 
افزود: زباله هایی  های شهر تاکید کرد و 
که در ورودی شهر می بینیم، زباله های 
برخی  متاسفانه  که  است  ساختمانی 
و  ریزند  می  شهر  ورودی  در  شهروندان 
تقاضا دارم شهروندان اینگونه موارد را به 
از  تا  دهند  اطالع  سامانه ۱۳۷ شهرداری 
چهره  که  چرا  کنیم؛  جلوگیری  کار  این 
پرسنل  زحمات  و  کرده  زشت  را  شهر 
اینکه  ضمن  دهد  می  هدر  را  شهرداری 
از  نهی  و  معروف  به  امر  از مصادیق  یکی 

منکر به شمار می رود.
بطور  شهرداری  اینکه  بیان  با  کهنوجی 
مداوم نخاله های ساختمانی را جمع آوری 
می کند، یادآور شد: در شب عید ورودی 
ساختمانی  های  نخاله  از  را  شهر  های 
تقاضا  شهروندان  از  کنیم.  می  پاکسازی 
های  نخاله  تخلیه  تخلف  رصد  با  دارم 
ساختمانی در سطح شهر و گزارش آن، به 
شهری  بتوانیم  تا  بیایند  شهرداری  کمک 

زیبا داشته باشیم.
وی در خصوص استانداردهایی که برای 
گفت:  دارد،  وجود  شهرها  های  ورودی 
ورودی های شهر باید هم از لحاظ معماری 

و شهرسازی، معابر و خیابانها، فضای سبز، 
طبق  راهنما  تابلوهای  و  شهری  مبلمان 
که  مهمانانی  تا  باشد  استانداردهایی 
از  آسانی  به  بتوانند  وارد شهر می شوند، 
گردشگری  های  مکان  و  شهری  خدمات 

شهر بهره ببرند.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  کهنوجی 
این  از  رفسنجان  شهر  های  ورودی  آیا 
کرد:  اظهار  است،  برخوردار  استانداردها 
نظر  از  رفسنجان  شهر  های  ورودی 
دارد،  را  استانداردها  این  شهری  طراحی 
ساماندهی  به  نیاز  سبز  فضای  بحث  در 
دارد  مبلمان شهری  انجام  و  زیباسازی  و 
که در سال آینده انجام می شود. شهردار 
اینکه رفسنجان در  به  اشاره  با  رفسنجان 
حوزه پسته و صنعت مس شهرت جهانی 
از  رفسنجان  ورودی  در  یادآور شد:  دارد، 
نصب  پسته  زمینه  در  المانی  یزد  سمت 
می شود که پیشتاز بودن رفسنجان را در 
محصول پسته نشان دهد، همچنین بحث 
وجود  شهر  سمت  یک  از  خوشامدگویی 
انجام می شود. در  از سمت دیگر  دارد و 
ورودی شهر از سمت کرمان نیز المانی در 
زمینه مس کار می شود. در طراحی المان 
تاریخ  و  بودن  ایرانی   – اسالمی  بحث  ها 
رفسنجان در نظر گرفته شده و بودجه آنها 

نیز پیش بینی شده است.

شهر  ورودی  خصوص  در  کهنوجی 
ترافیک  و  سرچشمه  سمت  از  رفسنجان 
اتصال  گفت:  نیز  ورودی  این  در  موجود 
تعهدات  از  سرچشمه  جاده  به  کوثر  بلوار 
است  رفسنجان  سرچشمه  مس  مجتمع 
غیرهمسطح  پل  محل  این  در  باید  که 
منطقه  این  ترافیکی  بار  و  کند  احداث 
این  زیباسازی  از  بخشی  دهد،  کاهش  را 
نخاله  نیز  عید  و شب  انجام شده  ورودی 
های ساختمانی این منطقه پاکسازی می 
شود اما آسفالت ادامه بلوار کوثر در بودجه 

۱۴۰۱ پیش بینی شده و انجام می شود.
جمع  به  اشاره  با  رفسنجان  شهردار 
آوری روزانه نخاله های ساختمانی توسط 
پیمانکار حوزه خدمات شهری، خاطرنشان 
پیمانکار  شهری  خدمات  حوزه  در  کرد: 
های  نخاله  روز  هر  که  داریم  جداگانه 
الزم  اما  شود  می  آوری  ساختمانی جمع 
نیروی  جمله  از  دیگر  دستگاههای  است 
به  نیز  رانندگی  و  راهنمایی  و  انتظامی 
کمک شهرداری آمده و با کامیون دارانی 
تخلیه  شهر  در سطح  را  ها  زباله  این  که 
کنند. ضمن  برخورد  جدیت  با  کنند  می 
نیز  مردم  کردم  عرض  که  همانطور  آنکه 
شهرداری   ۱۳۷ سامانه  به  را  تخلف  این 

برای پیگیری اطالع دهند.
داد:  ادامه  زمینه  این  در  کهنوجی 

دسترسی  آسانی  برای  شهرداری 
شهروندان، ۴ نقطه را در سطح شهر معین 
کرده که مردم زباله های ساختمانی خود 
توسط  سپس  و  تخلیه  نقاط  این  در  را 
شهرداری از شهر خارج شوند. شهروندانی 
جمع  برای  را  تراکتوری  و  کامیون  که 
کرایه  خود  ساختمانی  های  نخاله  آوری 
کامیون  همه  که  باشند  مطلع  کنند  می 
اطالع  نقاط  این  از  تراکتورداران  و  داران 
دارند اما باز هم متأسفانه برخی از آنان در 
دسترس ترین مکان را برای تخلیه نخاله 

های ساختمانی انتخاب می کنند.
بخش  در  همچنین  رفسنجان  شهردار 
سازی  آماده  به  خود  سخنان  از  دیگری 
کرد:  بیان  و  اشاره  نوروز  برای  شهر 
رنگی  های  مرغ  تخم  جشنواره  برگزاری 
شهرستان،  هنرمندان  حضور  با  نوروزی 
چیدمان سفره هفت سین در شهر، نصب 
المان های نوروزی و چراغانی میادین در 
سطح شهر از جمله اقداماتی است که در 
خواهد  انجام  شعبانیه  اعیاد  و  نوروز  ایام 
نما«  »کمیته  تشکیل  از  کهنوجی  شد. 
برای نخستین بار در شهرداری رفسنجان 
را  جلساتی  نما  کمیته  گفت:  و  داد  خبر 
این  نظر  و  برگزار کرده  نظام مهندسی  با 
پایان  و  پروانه  صدور  شروط  جزو  کمیته 

کار شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
متخلفان  دستگیری  از  کرمان  استان 
زنده گیری پرندگان وحشی در بازرسی 

از منزل خبر داد.
زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
متخلفان  دستگیری  از  کرمان  استان 
زنده گیری پرندگان وحشی در بازرسی 

از منزل خبر داد.
وصول  پی  در  گفت:  سیدی،  نادر 
یگان  ماموران  مردمی،  گزارش های 
اخذ  با  استان  زیست  محیط  حفاظت 
پلیس  همکاری  و  قضایی  دستور 
کرمان،  شهرستان  امنیت  و  اطالعات 
پرندگان  گیری  زنده  متهمین  منزل 

وحشی را مورد تفتیش قرار دادند.
منازل،  این  از  بازرسی  در  او  گفته  به 
هفت قطعه کبک زنده، الشه دو قطعه 
کبک، هشت تله زنده گیری و پنج عدد 
و  صید  ادوات  مقداری  و  چوبی  قفس 
و  کشف  پرندگان  گیری  زنده  شکار 

ضبط شد.

ادوات  و  پرندگان  می گوید:  سیدی 
سیر  منظور  به  کشف  از  پس  شکار 
محیط  حفاظت  اداره  به  قانونی  مراحل 

زیست استان منتقل شدند.
ضمن  استان  حفاظت  یگان  فرمانده 
و  اطالعات  پلیس  همکاری  از  تشکر 
امنیت، گفت: متخلفین با کار گذاشتن 

تله های زنده گیری )موسوم به دروک( 
در زیستگاه کبک، یک عدد کبک زنده 
آموزش دیده )موسوم به کبک خار( نیز 
داده  قرار  تله  نزدیکی  در  قفس  درون 
کبک های  جلب  باعث  آوازخوانی  با  که 
افتادن  دام  به  و  تله  سمت  به  وحشی 

آن ها می شوند.

یادداشت: 

گنجشک ها به 

آواز زنده اند 
افتد  نمی  اتفاق  تو  دنیای  و  تو  خواستن در 
تو پا به راههای بی بازگشت نمی گذاشتی. 
خواستن مسیری یک طرفه بود و بعد از تو 
به جهنم ختم می شود.  تمام یک طرفه ها 
غم  جنگل  برای  که  بود  سوزان  آتشی 
کفایت نمی کرد. تو نخواستن را پیشه کرده 
بودی تا همچنان معبد دلهای بی شمار باشی. 
از حبس خویش در یک کوپه ی یک نفره 
هراسانی و چون نمی خواهی بعضی نگرانی 
ها در صدایت نمی گنجد. گنجشک ها به 
آواز زنده اند و من بی عالقه ات می میرم 
را  تنم  آفتابی  هیچ  دیگر  بمیرم  که  وقتی 
بارانی عذاب تنهایی  گرم نمی کند و هیچ 
دردهای  اندازه ی  به  من  نمی شوید.  را  ام 
اندازه ی حرف های مردم  به  خودم نه من 
از  که  نگاهی  هر  ی  اندازه  به  و  ام  زخمی 
اندازه  به  تنم می گذرد درد دارم. هر روز 
می  زنده  و  میرم  می  مردم  های  حرف  ی 
کشد  می  شعله  درونم  از  احساس  شوم. 
ها  تازگی  نیست.  ها  آدم  به  اعتمادی  ولی 
می خواهم مثل تو خواستن را کنار بگذارم 
تنها  برای  که  چرا  اند  آماده  هایم  اشک 
آماده  را  خودم  باید  اینها  از  زودتر  زیستن 
می کرده ام. تو دل به رهایی و تن به پرواز 
داده بودی و آسمانت آبی بود. پر گشوده 
مانند  بی  کیمیایی  تو  نگاهت کردم.  بودی 
اند  آفریده  خواستن  برای  را  تو  که  هستی 
ولی  من  دارد.  کتاب  و  و خواستن حساب 
بی حساب و کتاب می خواهمت انگار که 
می پرستیدمت و حاال در هاله ی احساسم 
نشسته بودی. این وابستگی و دلبستگی مایه 

ی غفلتم از غم بود.
باید  زندگی  دلبستگی  و  غفلت  ی  همه  با 

کرد حتی اگر شقایق مال دیگران باشد.
بی تو هزار راه را رو به سر اب می روم 
با همه دلخستگی و حال خراب می روم

می روم از نگاه تو دوباره سر به چاه شب
از همه ی سپیده ها رو به عذاب می روم

به قلم
مهناز سعید

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1400 اداره ثبت اسناد 
و امالک گلباف

بدین وسیله به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و مواد اصالحی 54 و 59 آیین نامه مربوطه 
و همچنین تبصره 4 ماده 2 قانون اصالح و حذف موادی از قانون ثبت امالک مجهول المالک در سه 
ماهه سوم سال 1400 )مهر، آبان، آذر( بخش های 26 و 27 کرمان تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده 

است به ترتیب شماره پالک فرعی و اصلی هر یک از امالک ثبت بشرح ذیل آگهی می گردد: 
بخش 26 کرمان 

نیا فرزند قاسم به  بنام آقای حسین موسوی  1- پالک 108 فرعی از 88 - اصلی بخش 26 کرمان 
شماره شناسنامه 4 صادره از گلباف در ششدانگ یک قطعه زمین محصور واقع در گلباف روستای 

سعد آباد به مساحت ششدانگ 1238 مترمربع 
بخش 27 کرمان

2- پالک 10 فرعی از 2528 - اصلی بخش 27 کرمان بنام خانم سمیرا ابراهیمی نسکی فرزند عیسی 
به شماره شناسنامه 3180028602 صادره از گلباف ششدانگ یکباب خانه  واقع در گلباف خیابان 

منتظری محل سرگداره به مساحت ششدانگ 277 مترمربع 
3- پالک 59 فرعی از 3288-  اصلی بخش 27 کرمان بنام دولت جمهوی اسالمی ایران بنمایندگی 
وزارت آموزش و پرورش ششدانگ یکباب مدرسه واقع در گلباف روستای زمان آباد به مساحت 

ششدانگ 1800/23 مترمربع 
4- پالک 3676 - اصلی بخش 27 کرمان بنام خانم فرشته السادات موسوی گوکی فرزند سید عباس 
انتهای  از گلباف ششدانگ یکباب خانه واقع در گلباف  به شماره شناسنامه 3180034076 صادره 

خیابان منتظری به مساحت ششدانگ 510 مترمربع 
امالک  به  نسبت  حقوقی(  یا  )حقیقی  اشخاصی  یا  شخص  چنانچه  ثبت  قانون   16 ماده  باستناد  لذا 
تقاضای ثبت شده در این آگهی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ اولین نشر آگهی حداکثر 
ظرف مدت 90 روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک گلباف تسلیم و رسید دریافت 
نمایند ضمنا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون مربوط به اعتراضات پرونده های ثبتی مصوب 1373 
معترض بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم را نیز به 
دادگاه صالح تقدیم نماید چنانچه بین تقاضا کننده و دیگری قبل از انتشار نوبت اول آگهی دعوی 
بایست ظرف مدت مذکور  قانون ثبت طرف دعوی می  باشد طبق ماده 17  دادگستری در جریان 
نماید واال حق وی ساقط  ارائه  اداره  این  به  و  از دادگاه اخذ  بر جریان دعوا  گواهی دادگاه مشعر 

خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/11/02  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/01

27513م/الف 
محمد مقصودی - رییس ثبت اسناد و امالک گلباف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 
13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی 

برابر راي شماره 140060319078010084 هیات دوم مورخه 
ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  1400/10/26موضوع 
ثبتي  فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي 
حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي خانم حمیده یوسف زاده ماهاني فرزند محمد بشماره 
باب مغازه  از ماهان در ششدانگ یک  شناسنامه 323 صادره 
تحت  مترمربع   17/60 مساحت  به  مسکونی  عرصه  باکاربری 
از  و مجزي شده  مفروز  اصلي  از 3968  فرعي  پالک16845 
در  واقع  2 کرمان  بخش  اصلي  از3968   فرعي  پالک 1180 
کرمان خیابان سرباز کوچه14 خریداري از مالک رسمي خانم 
حمیده یوسف زاده ماهانی محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتي  در  شود 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهي 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/16
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/01

1270903
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد وامالک 
ناحیه 2شهرستان کرمان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 
13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی 

برابر راي شماره 140060319078010067 هیات دوم مورخه 
ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  1400/10/26موضوع 
ثبتي  فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي 
حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي عباس عبدلي نژاد فرزند قاسم بشماره شناسنامه 
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  راین  از  صادره   78
اصلي   1355 از  33فرعي  پالک  مربع  پالک  مترتحت   346
بخش28 کرمان واقع در  کرمان راین خیابان امام )ره(کوچه 
آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  هنرستان  روبروی  مهدوی 
احمد ارجمند کرمانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ 
نمایند.بدیهي  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/16
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/01

1270852
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد وامالک 
ناحیه 2شهرستان کرمان

دهیاری عباس آباد آغفور تصمیم به اجرای الیه اساس و آسفالت معابر 
روستایی به متراژ تقریبی ۱۳/۰۰۰ مترمربع را دارد شرکت های دارای 
را دارند  نامه صالحیت، که تمایل به شرکت در پروژه مذکور  گواهی 
خواهشمند است جهت دریافت اسناد مناقصه به امور مالی دهیاری واقع 
در خیابان حافظ بخشداری مرکزی رفسنجان به آقای کریمی مراجعه 

نمایند حداکثر مهلت عودت اسناد مناقصه ۱۴۰۰/۱۲/5 می باشد.
دهیار: مجتبی علیرضا زاده  09139428044

آگهی مناقصه 
نوبت اول
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بیدل دهلوی  و شعر زیبای "ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا"
پارسی  آوازه  پر  فرهنگ و هنر و شعربیدل دهلوی شاعر 
زیبای  مضامین  و  افکار  از  خود  اشعار  در  که  هندی  گوی 
عرفانی بهره برده و این در خلق آثار زیبای وی بی تاثیر نبوده 
است میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی از شعرای نامی هند است. 
وی با طریقه صوفیه آشنایی داشته است. می گویند این شاعر 
بزرگ ابتدا به رمزی مشهور بوده است اما بعد از شنیدن شعر 
زیبایی از سعدی تخلص خود را به بیدل تغییر داده است. این 
شاعر پارسی گوی در شاه جهان  آباد دهلی زندگی کرده است 
و در آنجا آثار خود را به جامعه ادب و فرهنگ ارائه داده است

ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا
بر رخت نظاره  ها را لغزش از جوش صفا

نشئهٔ صدخم شراب از چشم مستت  غمزه ای
خونبهای صد چمن از جلوه  هایت یک ادا
همچو آیینه هزارت چشم حیران رو به رو

همچو کاکل یک جهان جمع  پریشان درقفا
تیغ مژگانت به آب ناز دامن می  کشد

چشم مخمورت به خون تاک می  بندد حنا
ابروی مشکینت از بار تغافل  گشته خم
مانده  زلف سرکشت ز اندیشهٔ دلها دوتا

رنگ خالت  سرمه در چشم تماشا می کند
گرد خطت می دهد آیینهٔ دل را جال

بسته بر بال اسیرت نامهٔ پرواز ناز
خفته در خون شهیدت جوش گلزار بقا
ازصفای عارضت جان می چکدگاه عرق
وز شکست  طره ات دل می دمد جای صدا
لعل خاموشت گر از موج تبسم دم زند

غنچه سازد در چمن پیراهن ازخجلت قبا
شعر زیبای دیگری از  بیدل دهلوی

از نگاهت نشئه ها بالیده هر مژگان زدن
وز خرامت فتنه ها جوشیده از هر نقش پا

هرکجا ذوق تماشایت براندازد نقاب
گر جمالت عام سازد رخصت نظاره را

آخر از خود رفتنم راهی به فهم ناز برد
کیست گردد یک مژه برهم زدن صبرآزما

مردمک از دیده ها پیش از نگه گیرد هوا
سوختم چندانکه با خوی توگشتم آشنا
عمرها شد درهوایت بال عجزی می  زند

ناکجا پروازگیرد بیدل از دست دعا

بیدل با نام اصلی میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی متولد سال 
در  او  است.  پتنه  آباد  عظیم  شهر  در  قمری  هجری   ۱۰۵۳
با رمزی تخلص  اوایل  بوده است و در  از علوم متبحر  بسیار 
می کرد که به نقل یکی از شاگردانش هنگام مطالعه مصراع ) 

بیدل از بی نشان چه جوید باز ( تحت تاثیر قرار گرفت.
بعد از آن که این مصراع از گلستان سعدی را خواند چنان 
به وجد آمد که تخلص خود را از ) رمزی ( به ) بیدل ( تغییر 
بیدل  دارد.  نثر  در  هم  آتاری  اشعارش  دیوان  بر  عالوه  داد. 
دهلوی در تاریخ دوم ماه صفر ۱۱۳۳ هجری قمری در شهر 

دهلی درگذشت.
اشعار  از  مرا  حیرانی  تعلق گشت  عالم  یک  دام  شعر 

بیدل دهلوی
دام یک عالم تعلق  گشت حیرانی مرا
عاقبت  کرد این در واکرده زندانی مرا
محو شوقم بوی صبح انتظاری برده ام

سرده ای حیرت همان در چشم قربانی مرا
جوش زخم سینه ام ،  کیفیت چاک دلم
خرمی مفت تو ای  گل گر بخندانی مرا

ای ادب ، سازخموشی نیز بی  آهنگ نیست

همچو مژگان ساخت موسیقار حیرانی مرا
مّدعمرم  یک  قلم چون شمع  در وحشت  گذشت

آشیان هم برنیاورد از پرافشانی مرا
عجز هم چون  سایه اوج  اعتباری داشته  ست

کرد فرش آستانت سعی پیشانی مرا
پرده ساز جنونم خامشی آهنگ نیست

ناله می گردم به هر رنگی  که  گردانی مرا
ناله  واری سر ز جیب دل برون آورده ام
شعلهٔ شوقم ، مباد ای یأس بنشانی مرا

احتیاج خودشناسی جوهر آیینه نیست
من اگر خود را نمی دانم تو می دانی مرا
بیدل افسون جنون شد صیقل آیینه ام
آب داد آخر به رنگ اشک عریانی مرا 

شعر زیبای چمن
از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است

دیده هرجا باز می  گردد دچار رحمت است
خواه ظلمت کن تصور خواه نور آگاه باش

هرچه اندیشی نهان و آشکار رحمت است
ذره ها در آتش وهم عقوبت پر زنند

باد عفوم این قدر تفسیر عار رحمت است
دربساط آفرینش جزهجوم فضل نیست
چشم نابینا سپید از انتظار رحمت است

ننگ خشکی خندد ازکشت امیدکس چرا
شرم آن روی عرقناک آبیاررحمت است

قدردان غفلت خودگر نباشی جرم کیست
آنچه عصیان خوانده ای آیینه دار رحمت است

کو دماغ آنکه ما از ناخدا منت کشیم
کشتی بی دست و پاییها کنار رحمت است

نیست باک از حادثاتم در پناه بیخودی
گردش رنگی که من دارم حصار رحمت است

سبحهٔ دیگر به ذکر مغفرت درکار نیست
تا نفس باقی ست هستی در شمار رحمت است

وحشی دشت معاصی را دو روزی سر دهید
تاکجا خواهد رمید آخر شکار رحمت است

نه فلک تا خاک آسوده ست در آغوش عرش
صورت رحمان همان بی اختیار رحمت است

شام اگرگل کرد بیدل پرده دار عیب ماست
صبح اگر خندید در تجدیدکار رحمت است

»دهه 60« از نگاه سریال سازان؛

که هنوز مخاطب دارد  نوستالژی هایی 
سریال های مختلفی طی این سال ها با فضای 
داستانی مرتبط با دهه ۶۰ ساخته و روانه آنتن 
شده است؛ آثاری که برخی هنوز هم ماندگارند.
به گزارش خبرنگار مهر، این روزها طوالنی ترین 
روی  سه  شبکه  از  تلویزیون   ۶۰ دهه  سریال 
می بارد«  صدا  بی  »برف  سریال  می رود؛  آنتن 
به کارگردانی پوریا آذربایجانی که به روابط یک 
خانواده و مشکالت آنها در دهه ۶۰ می پردازد. 
و  دهه  این  می گذرد   ۶۰ دهه  از  هرچه  گویی 
پرداخت به بحران ها، روابط، جنگ و بمباران و 
جبهه هایش و همه جزئیات و کلیات آن برای 
سینمایی ها و سریالی ها جذاب تر و دراماتیک تر 
می شود. همین است که در این سال ها فضای 
دهه ۶۰ از طرف هر کارگردانی و در هر سریالی 
با نگاهی دراماتیزه شده است و هنوز هم اتفاقات 

بکر و نابی دارد که می توان شاهدش بود.
در این گزارش به مرور سریال هایی می پردازیم 
که در فضای دهه ۶۰ ساخته شدند و هر یک از 
زاویه نگاه خود و با فضایی طنز یا درام، جدی 
یا سیاسی به این اتفاقات پرداخته اند. از جمله 
مهمترین کارگردانانی که در این حوزه فعالیت 
کرده اند می توان به جلیل سامان اشاره کرد که 
طی یکی دو سال اخیر »زیرخاکی« او توانست 
بگیرد.  قرار  عام  و  خاص  مخاطب  توجه  مورد 
حمید  کارگردانی  به  سفید«  »وضعیت  سریال 
نعمت اهلل، »کیمیا« به کارگردانی جواد افشار، 
بذرافشان،  علیرضا  کارگردانی  به  رنج«  »نابرده 
دیگر  از  کاوری  احمد  کارگردانی  به  »وارش« 
سریال ها در این حوزه بوده است و این شب ها 
هم سریال »برف بی صدا می بارد« به کارگردانی 
پوریا آذربایجانی دیگر مجموعه ای است که در 
این فضا می گذرد. اگرچه هنوز هم سریال های 
دیگری هستند که در این فضا ساخته شده اند 
که  است  بوده  کارهایی  شاخص ترین  اینها  اما 
آنتن  روی  و  شده  تولید   ۹۰ دهه  همین  طی 
رفته درحالیکه به فضاسازی دهه ۶۰ می پردازد.

برف بی صدا می بارد
قصه و نحوه بازسازی دهه

این  که  می بارد«  صدا  بی  »برف  سریال 
شب ها روی آنتن شبکه سه می رود به ماجرای 
بحران های  درگیر  که  می پردازد  خانواده ای 
در  که  بارانی  موشک  از  می شوند   ۶۰ دهه 
تهران می گذرد و خانواده ای را بی پدر می کند 
فضا  همین  در  که  روابطی  و  ماجراها  باقی  تا 
تعریف می شوند و جنگی که بیشتر به صورت 

غیرمستقیم تاثیر خود را می گذارد.
که  دارد  اجتماعی  فضایی  بیشتر  سریال  این 
کمتر جبهه را به تصویر کشیده است و بیشتر به 
روابط خانواده ها می پردازد. فضای قصه ملودرام 
تلخی های آن دوران پیش  تاثیر  و تحت  است 
مخاطب  اگرچه  هم  سریال  ساختار  می رود. 
خود را دارد اما در ابتدا با ریتم کندی توانست 
با خود همراه کند و در عین حال  مخاطب را 
تحقیقات  مرکز  نظرسنجی  که  پیش  چندی 
درصد   ۲۶ از  بیش  با  شد  منتشر  صداوسیما 
مخاطب توانسته بود پربیننده ترین سریال حال 

حاضر تلویزیون باشد.
 کارگردانی و بازیگران

آذربایجانی  پوریا  کارگردانی  به  سریال  این 
شاخص ترین  از  یکی  که  است  شده  ساخته 

»اروند«  مقدس  دفاع  و  جنگ  در  فیلم هایش 
تهیه  شفیعی  محمدرضا  همچنین  است.  بوده 
به  که  دارد  عهده  به  را  سریال  این  کنندگی 
آثار دهه  بیشترین  تهیه کننده، ساخت  عنوان 
شصتی تلویزیون را در کارنامه خود داشته است.
کمتر  میان  از  هم  سریال  بازیگران  ترکیب 
حضور  مثل  است  ژانر  این  در  شده ها  دیده 
و  اوست  سریال  اولین  این  که  شکیبایی  پوریا 
یا بازیگرانی چون الیکا عبدالرزاقی که کمتر در 

فضای تلخ این چنینی بازی کرده است.
بود یک  قرار  می بارد«  بی صدا  »برف  سریال 
سریال  طوالنی ترین  و  باشد  قسمتی   ۲۰۰ اثر 
تلویزیون باشد که با درگذشت ناگهانی نویسنده 

فعاًل فاز اول آن به تولید رسیده است.
به  می بارد«  بی صدا  »برف  سریال  اول  فصل 
کنندگی  تهیه  و  آذربایجانی  پوریا  کارگردانی 
محمدرضا شفیعی و نویسندگی زنده یاد مسعود 
دقیقه ای   ۴۰ قسمت   ۱۰۰ شامل  نیا  بهبهانی 

است که از سوم دی ماه پخش شده است.
زیرخاکی

قصه و نحوه بازسازی دهه
که  شصتی  دهه  سریال های  جدیدترین  از 
است  راه  در  هم  آن  سوم  فصل  االن  همین 
سامان  جلیل  آثار  ترین  موفق  از  »زیرخاکی« 
و  تولید شد  فضایی طنز  در  این سریال  است. 
اولین تجربه سامان در فضای مفرح و طنز بود 
که تاکنون ۲ فصل از آن روی آنتن رفت. فصل 
اول در فضای قبل از انقالب تولید شد و فصل 

دوم به انقالب و جنگ رسید.
سامان کارگردان این سریال مثل باقی آثارش 
مولفه های دهه ۶۰  از  و جزئی  دقیق  تصویری 
نمایش داد؛ از خیابان ها و سوپر مارکتی که این 
روزها در همه سریال ها در شهرک غزالی گرفته 
می شود و دکوری شده است اما در این سریال 
تا  بازسازی و حتی صحنه ها ساخته شد  کاماًل 
روابط آدم ها، همسایه ها و حتی خانواده هایی که 
این سال ها  در یک خانه زندگی می کردند. در 
دهه  به  طنز  نگاه  با  زیادی  و سریال های  فیلم 
۶۰ پرداخته اند و از بار کمدی این نوستالژی ها 
برای آثار سینمایی و تلویزیون استفاده کرده اند 
آثار  این  ترین  موفق  از  یکی  »زیرخاکی«  اما 
بوده است که توانست هم پرمخاطب باشد و هم 

صرفاً به لودگی و خنداندن نپردازد.
 کارگردانی و بازیگران

جزو  »زیرخاکی«  کارگردان  سامان  جلیل 
حوزه  در  سرآمد  سازندگان  و  مندان  دغدغه 
بازسازی قصه های دهه شصتی است. او پیش از 
تاریکی«، »پروانه« و  این آثاری چون »ارمغان 

»نفس« را داشته است؛ سه گانه ای که با محور 
قرار دادن سازمان مجاهدین و منافقین از دهه 
۵۰ شروع شده و به فضاسازی دهه ۶۰ می رسد.

این سریال ها کمتر برچسب سفارشی خوردند 
آثار  این  از  برخی  به  نقدهایی  هم  اگر  اتفاقاً  و 
ایدئولوژیک  ژانر  یک  در  هم  باز  باشد  وارد 

مخاطب بسیاری را به خود جذب کرد.
هنرمند  زوج  »زیرخاکی«  سریال  برنده  برگ 
البته  و  بودند  صامتی  ژاله  و  جمشیدی  پژمان 
باقی بازیگران هم در این سریال توانستند خوش 
بدرخشند. پژمان جمشیدی که در این سال ها 
در طنز تبدیل به یکی از ستاره های تصویر شده 
داشت  عهده  به  را  این سریال  اول  نقش  است 
با  مواجهه  مختلف  موقعیت های  در  حضور  که 
برای  توانست  و جنگ،  انقالب  زندان،  ساواک، 
خودش هم موفقیت دیگری را رقم بزند. عالوه 
بر او صامتی هم به درستی از ایفای نقش خود 
بر  هم  کنار  در  بازیگر  دو  این  حضور  و  برآمد 

توفیقات سریال افزود.
به نویسندگی  فصل سوم سریال »زیرخاکی« 
و کارگردانی جلیل سامان و تهیه کنندگی رضا 
تصویربرداری  حال  در  روزها  این  نیا  نصیری 
است و قرار است نوروز از شبکه یک پخش شود.

وارش
قصه و نحوه بازسازی دهه

با فضاسازی  اخیر  از سریال های  نیز  "وارش« 
دهه شصتی بود که سال ۹۸ روی آنتن رفت. 
این سریال البته در ۲ فاز پخش شد که فاز اول 
و  کشور  شمال  به  جنوب  از  مهاجری  قصه  به 
زمان  استعمارگران  با  منطقه  مردم  مبارزه های 
خود در دهه ۳۰ و ۴۰ می پردازد. فاز دوم قصه 
هم به انقالب منتهی می شود و زندگی و ارتباط 
شخصیت های داستان را در سال های بعد و در 

دهه ۶۰ به نمایش می گذارد.
این سریال به جنگ نمی پردازد و بیشتر بعد 
اجتماعی و قصه گوی خود را در فاز دوم ادامه 
داده است که این فاز به دلیل نحوه بازسازی، از 
صحنه تا گریم ها مورد انتقاد گرفت و پرداخت 
مثل  حساس  صحنه های  در  حتی  ضعیفی 
نمایش انقالب مردم در خطه های بومی داشت.

 کارگردان و بازیگران
به  هم  سریال،  این  کارگردان  کاوری  احمد 
فیلم ها  این  از  پیش  هم  و  پرداخته  بازیگری 
رسانده  تولید  به  را  سریال هایی  مینی  و 
که  بود  او  بلند  سریال  اولین  »وارش«  و  است 
با  تر هم داشت.  پروداکشنی سخت تر و جدی 
به همان  این سریال بیشتر  امتیازات  این حال 
فاز اول و نمایش تصاویری از شمال کشور برمی 

به  آن  ضعف  نقاط  بیشتر  دوم  فاز  در  و  گردد 
چشم آمد.

کمالی،  علیرضا  نوروزی،  رحیم  تشکر،  بهنام 
این  بازیگران  از  بابایی  نسرین  طهموری،  الهام 
و  جدید  چهره های  از  ترکیبی  و  بودند  سریال 

چهره های باسابقه تلویزیون بود.
وضعیت سفید

قصه و بازسازی دهه
از مهمترین سریال هایی که حاال به عنوان یک 
الگو در بازسازی دهه ۶۰ از آن اسم برده می شود 
»وضعیت سفید« حمید نعمت اهلل است. سریالی 
که هم در زمان پخش و هم بازپخش ها مخاطب 
بیشتر و بیشتری را درگیر خود کرد و البته ابتدا 
کم  بعد  و  شدند  سریال  مخاطب خاص جذب 
طرفی  از  کرد.  عالقمند  هم  را  مردم  عامه  کم 
این سریال برعکس بسیاری از آثار دهه شصتی 
که صرفاً یک سری نوستالژی ها را برای جذب 
مخاطب عام دستمایه قرار می دهند فیلمنامه و 

قصه ای درست را به کار گرفت.
قصه این سریال هم بیشتر به روابط خانواده ها 
پرداخت  از جنگ  متاثر  و زندگی ها در فضایی 
و ارتباطی با جبهه و جنگ به صورت مستقیم 
نداشت. قصه محوری سریال میان یک خانواده 
بیشتر  که  خانواده ای  می گذرد.  جمیعت  پر 
اعضای آن از هم دلخوری دارند و حاال به خاطر 
بمباران موشک ها در زمان جنگ مجبورند در 

یک روستا ساکن شوند.
دهه  جزئیات  ساختار  در  هم  مجموعه  این 
از  کرد؛  تصویری  درست  پرداختی  با  را   ۶۰
در  اما  نیاید  به چشم  شاید حتی  که  جزئیاتی 
همه جزئیات زندگی مردم آن زمان بوده است 
تا بازسازی دقیق گریم و صحنه و دغدغه های 

آن زمانی.
 کارگردان و بازیگران

در  هم  که  است  دهه  چند  اهلل  نعمت  حمید 
البته  تلویزیون فعالیت دارد و  سینما و هم در 
همین  اثرش  آخرین  و  مهمترین  تلویزیون  در 
»وضعیت سفید« بود. قبل از آن هم در ساخت 
و  داشت  همکاری  مجموعه  چند  نگارش  و 
فیلم مشغول  تله  کارگردانی  به  بیشتر  خودش 
هادی  هم  را  سریال  این  فیلمنامه  است.  بوده 
مقدم دوست به نگارش در آورد و می توان گفت 
حضور او در مقام نویسنده نیز ارزش افزوده ای 

بر متن قوی سریال بود.
از  مجموعه ای  از  هم  بازیگران  ترکیب  در 
ستاره ها و بازیگران باسابقه و چهره های جدید 
خوش  سریال  این  در  همگی  که  شد  استفاده 
پورعرب،  ابوالفضل  بایگان،  افسانه  درخشیدند. 

جمله  از  مهرآوران  اهلل  عزت  تسلیمی،  شهین 
و  بودند  سریال  این  تر  سابقه  با  بازیگران 
چهره هایی مثل عباس غزالی نیز در این سریال 

به چشم آمدند و مورد توجه قرار گرفتند.
محمدرضا  هم  را  سریال  این  کنندگی  تهیه 
شفیعی بر عهده داشت که رکورد تولید بیشترین 

سریال های تاریخ معاصر را در تلویزیون دارد.
سریال نابرده رنج

قصه و نحوه بازسازی دهه
بعد از »لیلی با من است« و موقعیت اشتباهی 
آثار  جنگ،  در  پرستویی  پرویز  ناخواسته  و 
مختلفی در این فضا ساخته شد و »نابرده رنج« 
از  یکی  هم  بذرافشان  علیرضا  کارگردانی  به 
همین موقعیت های داستانی کمدی بود که در 

فضای سریالی به تولید رسید.
به  زود  خیلی   ۶۰ دهه  از  سریال  این  تصویر 
این  تضاد  زودتر  تا  رفت  و جنگ  جبهه  همان 
کند  تصویر  مخاطب  برای  را  کمدی  موقعیت 
سام  و  دیرباز  کامبیز  چون  کاراکترهایی  و 
درخشانی به دنبال یک گنج خانوادگی به جبهه 
با عراقی ها کشیده می شوند. تصویری  و جنگ 
درخشانی  و  دیرباز  چون  چهره هایی  با  که 
این  مفرح  و  کمدی  فضاسازی  به  توانست 

مجموعه کمک کند.
 کارگردانی و بازیگران

علیرضا بذرافشان در این سال ها هم به عنوان 
نویسنده و هم کارگردان فعالیت کرده است و 
فیلمنامه های مختلفی از سریال های تلویزیونی 
را به تنهایی و یا در همکاری با نویسندگان و 
کارگردانان به نگارش درآورده است. بذرافشان 
با اصغر فرهادی در سریال هایی مثل »در شهر« 
همکاری کرده است و طی دهه ۸۰ به بعد وارد 
مهمترین  از  اما  شد.  هم  سریال  تولید  عرصه 
آثار او در کارگردانی می توان به »نابرده رنج«، 
»هفت سنگ« و »گسل« اشاره کرد که در اولی 
با یک موقعیت شوخی کرد و در آخری تالش 
موقعیت های  در  را  سیاسی  مسئول  یک  کرد 

کمدی قرار دهد.
سام درخشانی، کامبیز دیرباز، میالد کی مرام، 
این  بازیگران  جمله  از  و…  دولتشاهی  سحر 
سریال بودند که االن هر یک به تنهایی نقش 
اول های یک فیلم سینمایی و حتی سریال های 
ایفا می کنند. نقش های اصلی  شبکه خانگی را 
این سریال یعنی کامبیز دیرباز و سام درخشانی 

هم در این مجموعه مورد اقبال گرفتند.
محمود رضایی و مجید موالیی تهیه کنندگی 
این سریال را بر عهده داشتند که در سال ۹۰ و 

در یک دهه پیش روی آنتن رفت.
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داستان تارومار شدن تانک های عراقی در فاو

آشنایی با هنر صنعت حکاکی ؛هنر ظریف بر روی آهن

کشتار زجرآور حیوانات در صنعت لوازم آرایشی!

 در عملیات والفجر۸ ما آن قدر نزدیک با دشمن 
درگیر می شدیم که با دیدن انهدام و آتش گرفتن 
تانک ها و ادوات زرهی و اینکه عکس العملی را نشان 
نیروهای  می کردم  فکر  وقت ها  بعضی  نمی دهند 

خودی هستند و عملیات را متوقف می کردم.
وکیلی  ایسنا، سرهنگ خلبان حسین  به گزارش 
»در  می کند:  روایت  »والفجر۸"  عملیات  درباره 
حال  در  اصلی  خط  از  جلوتر  کیلومتر   ۱۰ حدود 
که  بودم  اروندرود  شرقی  نخلستان های  شناسایی 
پدافند  توپ های  از  یکی  نخل ها  بین  از  یک مرتبه 
خودی به خیال اینکه بالگرد عراقی هستم به سویم 
شروع به تیراندازی کرد. من باالی توپ پرواز و دور 
می زدم و دقیقاً می دیدم که در اثر شلیک توپ ضد 
پرتاب  هوا  به  نخل ها  سر  برگ های  و  شاخ  هوایی 
می شوند. علت اصابت قرار نگرفتنم هم این بود که 

درست در مرکز و روی سر توپ قرار داشتم.
غرب  سمت  و  عقب  به  دوباره  منطقه  همان  از 
کردم.  گردش  و  پرواز  عراق  نخل های  و  رودخانه 
پس از چند دور گردش متوجه شدم موتورسواری 
که سرخم کرده در حال حرکت از سمت رودخانه 

به سوی جاده فاو بصره است و به سوی او تیراندازی 
کردم  نگاه  که  را  بصره  فاو  جاده  امتداد  می شود. 
تعداد زیادی تانک های دشمن را دیدم که جاده را 
پرکرده بودند، به سرعت تصمیم به دور زدن و احضار 
بالگرد »کبرا« داشتم که دیدم آن ها در  دو فروند 
فهمیدم که  بعداً  به سمت من هستند.  پرواز  حال 
آن ها هم از تأخیر من نگران و برای یافتنم به تالش 

افتاده بودند.
در آن پرواز خلبانانی مثل حسین پور، مقدمی و 
با  لو  خدابنده  که  داشتند  شرکت  هم  لو  خدابنده 
تانک ها  استقرار  محل  می کرد.  پرواز  نجات  بالگرد 
را به آن ها گفتم و سریع به جان آن ها افتادیم. از 
فضای  بصره   – فاو  جاده  طرفین  ما  خوب  شانس 
باتالقی  علت  به  و  نبود  تانک ها  مانور  برای  زیادی 

بودن زمین با کوچک ترین مانوری در گل می ماندند 
و هدفی ثابت برای ما می شدند. تعداد زیای از آن ها 
را مورد هدف قراردادیم و افرادی را که در حال فرار 
بودند به رگبار بستیم. آن عملیات باعث شد یکی از 
ضد حمله هایی که دشمن قصد اجرای آن را داشت 

عقیم بماند.
و عملیات های  مأموریت ها  اکثر  پرواز من در  هم 
قبل، امیر سرتیپ محمود بابایی بود که در هر پرواز و 
مأموریت مسئولیت را باهم تقسیم و تشریک مساعی 
در  علت حضور  به  عملیات  آن  در  ایشان  داشتیم. 
دوره عالی شرکت نداشت و من کاماًل دست تنها و 
فرصت هیچ گونه استراحتی برایم نبود. خوشبختانه 
هم پروازم در آن عملیات سرهنگ زنده دل بود که 

خلبانی بسیار مؤثر و آرام و خونسرد بود.
گذشته از قرارگاه عقاب که محل استقرار بالگردها 
در  »المهدی«  بانام  دیگری  تاکتیکی  قرارگاه  بود 
شرق چویبده داشتیم که وقتی از آن پرواز بازگشتیم 
آماده  عملیات  انجام  برای  قرارگاه  آن  در  دوم  تیم 
نشسته بود. من جای خودم را با یکی از خلبان ها 
همان  بقیه  کوبیدن  هم  در  برای  و  کردم  عوض 

آن قدر  پرواز  آن  در  رفتم.  پرواز  به  دوباره  ستون 
ستون های دشمن را در جاده های فاو – بصره و فاو 
– ام القصر منهدم کردیم که براثر شنود و استراق 
سمع برادران سپاه، فرمانده گارد ریاست جمهوری 
ایران  )بالگردهای  بود  اعالم کرده  بی سیم  با  عراق 

امکان هر تحرکی را از ما گرفته اند(.
با دشمن  نزدیک  آن قدر  ما  والفجر۸  عملیات  در 
درگیر می شدیم که با دیدن انهدام و آتش گرفتن 
تانک ها و ادوات زرهی و اینکه عکس العملی را نشان 
نیروهای  می کردم  فکر  وقت ها  بعضی  نمی دهند 
می کردم،  متوقف  را  عملیات  و  هستند  خودی 
نبود  برقرار  خودی  خطوط  با  ارتباط  متأسفانه 
قرارگاه  به  وقتی  اما  شود،  کاماًل جمع  خاطرم  که 
شادی  بسیار  دوستانمان  که  دیدم  و  بازگشتیم 
می کنند و اعالم کردند: )عملیات شما درست بوده 
و آن ها دشمن بوده ¬اند که سردرگم و گیج شده 
بودند( خوشحال شدم. البته در همان عملیات یک 
ترکش جانانه به شیشه بالگرد خلبان رضا مقدمی 
زخمی  بشدت  را  ایشان  چشم  زیر  و  کرد  اصابت 

کرد.

حکاکی از هنرهای زیبای ایرانیان است که بر 
با  این صورت که  به   . انجام می شود  روی آهن 
طرح های زیبا و ظریفی که روی آهن حک می 
کنند جلوه های گرم و زیبا به قطعه آهن بی روح 

می بخشند .
باید بدانید که حکاکی عالوه بر آهن بر روی طال 
و مس و نقره هم انجام می شود . برای انجام این 
هنر که از صنایع دستی فلزی است پشت ظرف 
مورد نظر را قیر می زدند تا حین انجام کار ظرف 
فلز می  را روی  بعد طرح دلخواه  و  برندارد  موج 
را حک می کنند  ابزار مخصوص آن  با  و  کشند 
.امروزه دستگاه های حکاکی هم وجود دارد که 

این کار را به صورت اتوماتیک انجام می دهد.
حکاکی

توصیف  آهن  روی  بر  ظریف  هنری  را  حکاکی 
کرده اند.این هنر و صنعت همیشه در کشور ما به 

روش های سنتی انجام داده می شود.
مس،  قبیل  از  مختلف  فلزات  روی  بر  هنر  این 
نقره، برنج، طال و یا مخلوطی از طال و فلزات دیگر 
پشت  اول  کار  این  برای  است.  دادن  انجام  قابل 
فلزی را که می خواهند این هنر بر روی آن انجام 
دهند با قیر می پوشانند، این کار باعث می شود 
که از چین و چروک خوردن و موج برداشتن آن 
آید،  می  وجود  به  کاری  چکش  توسط  که  فلز 
جلوگیری شود.بعد از انجام قیر پوشی، طرحی را 
که برای آن فلز انتخاب کرده اند بر روی آن فلز 

کشیده و به وسیله ابزار مخصوصی به نام نیم بر 
روی فلز را شروع به برداشتن می کنند.

برخی اوقات، بسته به سلیقه استادکار نقشها را 
به وسیله نقره و یا طال تزئین می کنند.

  حکاکی مدرن
این هنر مدرن ایجاد طرح ونقش بروی فلزات، 
کاشی، چوب و موارد دیگر است. این کار با ایجاد 
فلزی که  ابزار  با کمک  رفتگی  فرو  و  برجستگی 
می تواند مغار پیچ گوشتی یا چاقو نیز باشد، انجام 

می شود.
نحوه عملکرد دستگاه های حکاکی

دستگاه های حکاک با بهره گیری از فن آوری 
ریل. حرکتی  مکانیسم  توسط  به  که  دنیا  روز 
بیرینگ و استپرموتور به قلمهای قوی حکاکی از 
جنس تنگستن و کارباید که یکی از سخت ترین 

مواد به شمار می رود مجهز شده اند.
در نظر داشته باشید که این قلم می تواند با قلم 
از  از جنس سرامیک تعویض شود. فرامین حک 

دو راه به مکانیسم اعمال می شود.
راه اول به وسیله رایانه می باشد که با وجود نرم 
افزار مخصوص دستگاه  توسط هر نرم افزار قابل 
اجرا در ویندوز قابل کنترل بوده و خروجی آن را 

مثل یک پالتر حرفه ای حک می کند.
راه دوم از طریق خود دستگاه می باشد که حک 
های ساده در حد حروف و اعداد به اضافه شماره 
سریال تولیدی دستگاه را می تواند بدون نیاز به 

رایانه حک کند.
درباره تاریخچه حکاکی بیشتر بدانید

هنر حکاکی یکی از قدیمی ترین هنر ها در نزد 
انسانهای  به  آن  تاریخچه  که  باشد  می  بشریت 

نخستین بر می گردد.
از  خود  منظور  فهماندن  برای  انسانها  ابتدا  در 
حکاکی روی سنگ استفاده می کردند و بعد ها 

در راستای ثبت وقایع از این روش استفاده شد .
حکاکی مدرن

در آن زمان این عمل به عنوان یک کار هنری 
تلقی نمی شد. بعدها با پیدایش فلزات این هنر 
شکل و شیوه جدیدی به خود گرفت و عالوه بر 
حکاکی روی سنگ و دیوارهای سنگی که اتفاقا 
به واسطه پیدایش فلز شکل بهتری به خود گرفت 

بود بخش جدید حکاکی فلزات هم به آن اضافه 
گردید و روز به روز تکامل بیشتری یافت .

اولین  ))که  ها  صالح  شمارش  و  ثبت  جهت 
ها  صالح  سازی  وزیبا  است((  تاریخ  زنی  مارک 
ی افراد خاص از جمله پادشاهان و …. از حک 
روی فلز استفاده می شد که در آثار بدست آمده 
تاریخی , نمونه های نخستین آن قابل مشاهده 

است .
تاریخچه حکاکی

در  غنی  تاریخی  پیشینه  به  توجه  با  مورد  این 
ایرن هم بسیار فراگیر بوده طبق آثار کشف شده 
از مهر در راستای  ایرانیان  از پیدایش خط  قبل 
و  کردند  می  استفاده  اسناد  به  بخشی  اعتبار 
ایرانیان باستان بیشترین نقش در اعتبار بخشی 

به مهر و هنر حک فلز را داشته اند .
از دسته های مهم صنعت مهر آن زمان مهر های 
فلزی می باشد مهری از جنس فلزات مختلف که 
و هنر دست  بدوی حکاکی  ابزار های  به وسیله 

استاد کار صورت می گرفت.
طبع  به  و  بشریت  پیشرفت  و  زمان  گذشت  با 
و  شد  تغیرات  دستخوش  هم  حکاکی  ابزارهای 
تکامل یافته تر شد و این هنر به بخشهای دیگری 
هم تسری پیدا کرد و وارد حیطه هنر و صنعت 
خیره  بسیار  آثار  که  شد  نیز  تاریخی  دوره  آن 
ها  حکاکی سنگ  از  ناشدنی  تکرار  و  ای  کننده 

، ظروف ، جواهرات ، وفلزات برجا مانده است.

حقوق  حامی  مؤسسات  آمارهای  اساس  بر 
از  گونه  هزار   ۲۰۰ تا   ۱۰۰ ساالنه  حیوانات, 
آرایشی  محصوالت  صنعت  در  مختلف  جانوران 
کشته می شوند. همچنین آمار دیگری این میزان 

را ۵۰۰ هزار عدد تخمین زده است.
به  تمایل  تسنیم؛  خبرگزاری  گزارش  به 
رو  بی رویه ای  شکل  به  جهان  در  مصرف گرایی 
اعتیاد  و  تجمل گرایی  این  و  است  افزایش  به 
موجب  مختلف  زمینه های  در  مصرف گرایی  به 
آسیب به محیط زیست شده است. یکی از موارد 

بی رویه  استفاده  به  مربوط  مصرف گرایی ها  این 
اساس  بر  است.  بهداشتی  و  آرایشی  محصوالت 
میالدی   ۲۰۲۰ سال  در  که  برآوردهایی  آخرین 
برای  میلیارد دالر  است ساالنه 4۸3  انجام شده 
انتظار  و  می شود  هزینه  جهان  در  آرایشی  لوازم 
از  بیش  به   ۲۰۲۵ سال  تا  هزینه ها  این  می رود 

7۱6 میلیارد دالر برسد!
افزایش تمایل به مصرف محصوالت آرایشی به 
از  بیشتری  تعداد  ساله  هر  که  است  معنی  این 
خواهند  انسان ها  مصرف گرایی  قربانی  حیوانات 

حقوق  حامی  مؤسسات  آمارهای  اساس  بر  شد. 
است,  شده  انجام   ۲۰۲۱ سال  در  که  حیوانات 
ساالنه حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار حیوان در سراسر 
کشته  زیبایی  محصوالت  تولید  راه  در  جهان 
را  میزان  این  دیگری  آمار  همچنین  می شوند. 
که  حیواناتی  است.  زده  تخمین  عدد  هزار   ۵۰۰
معموالً در این روش ها استفاده می شوند خرگوش، 
خوکچه هندی، همستر، موش صحرایی و موش 
هستند.  این آمار بیان می کند که از سال ۲۰۱3 
که اتحادیه اروپا فروش و بازاریابی هر گونه مواد 

را  آزمایش شده است  آرایشی که روی حیوانات 
ممنوع کرده است, بیشتر این کشتار در صنعت 
زیبایی آمریکا و چین صورت می گیرد. مرگ این 
حیوانات به واسطه روش هایی از جمله قرار گرفتن 
سمیت,  آزمایش  در  شیمیایی  مواد  معرض  در 
در  گرفتن  قرار  شکم,  به  تزریق  اجباری،  تغذیه 
الکتریکی,  شوک  شدن  وارد  و  داروها  معرض 
همواره با درد و رنج بسیاری همراه است. برندهای 
مانند کریسین  آرایشی  تولید محصوالت  معروف 
دیور, لنکوم, تام فورد, آرمانی و بری بری از جمله 

آزمایش  بر  همچنان  که  هستند  شرکت های 
محصوالت آرایشی روی حیوانات ادامه می دهند. 
امکان پایان دادن به کشتار حیوانات و استفاده از 
محصوالت  آزمایش  برای  مختلفی  جایگزین های 
مثال  برای  دارد؛   وجود  صنعت  این  در  آرایشی 
می توان از باکتری ها، بافت ها و سلول های انسانی، 
برای  شیمیایی  روش های  یا  رایانه ای  مدل های 
از  استفاده  بُرد.  بهره  آرایشی  محصوالت  تست 
این  روش ها هم هزینه کمتری دارد و هم سرعت 

بیشتری به روند تحقیقات می دهد.
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نگاهی به سریال »سرقت پول« ؛
 رابین هودهای اسپانیایی، این بار مسلط بر اصول مدیریت ذهن

"سرقت  یا  کاغذی"  "خانه  تسنیم:  خبرگزاری 
پول" داستان تیمی است که هر کدام با سوابقی از 
شخص  نقشه  ذیل  تا  شده اند  جمع  هم  دور  دزدی 
باهوشی به نام پروفسور Alvaro Morte بتوانند 
ترجمه  دو  بزنند.  رقم  را  تاریخ  دزدی  بزرگترین 
"سرقت  یکی  دارد.  وجود  سریال  این  نام  از  فارسی 
پول" که به نام اسپانیایی آن نزدیکتر است و دیگری 
مصطلح   زبان  فارسی  فضای  در  که  کاغذی"  "خانه 
است. اگر چه نام اصلی این سریال سرقت پول است 
اما در این متن با نام مصطلح آن بین مخاطب فارسی 
زبان یعنی خانه کاغذی آن را بررسی می کنیم. فصل 
اول این سریال در سال 2017 به کارگردانی الکس 
پینا)Alex Pina( ساخته شد و به سرعت توانست 
در  زبان  انگلیسی  غیر  سریال  پربیننده ترین  به 
چند  به  سریال  این  بررسی  شود.  تبدیل  نتفلیکس 
دلیل واجد اهمیت است. اول، تعداد مخاطبین ایرانی 
داده. دوم،  اختصاص  به خود  این سریال  باالیی که 
اهمیت فلسفی سریال به جهت دست گذاشتن روی 
مدیریت ادراک و ذهن. سوم، موفقیت یک سریال در 
عرصه جهانی خارج از مرزهای هالیوود. اما نکته بارز 
در این سریال که اهمیت نقد و بررسی آن را برای ما 
زیاد می کند شکل گیری الگوی جدید از دزدی است. 
الگویی شبه رابین هودی اما با شیوه ها و ترفندهای 
مدیریت ادراک و ذهن که وجه تمایز این سریال در 
بین سریال های مشابه در ژانر اکشن است. همچنین 
با چاشنی تسلط  اقناعی  الگوهای  اهمیت نقشه ها و 
بر ادراک افراد در این سریال بیش از آنکه وجه فنی 
بررسی  لزوم  کند  اهمیت  با  را  سریال  این  فرمی  و 
جوانب محتوایی و تحلیل کیفی آن را مهم می نماید. 
لذا سعی می شود در این مجال این سریال از زوایای 

مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
 ایده خوب سریال با بعضی پرداخت های بد!

قبل از اینکه وارد مباحث کیفی و تحلیل های کیفی 
این سریال شویم نگاهی به برخی از ضعف های شکلی 
و فرمی سریال می اندازیم. در نگاه اول کامل مشخص 
است که بخش های زیادی از این سریال قابل حذف 
است. زیاده گویی و پرچانگی های متعدد این سریال 
حوصله مخاطب را سر می برد. این داستان و قصه زیبا 
اما  برسد.  پایان  به  می توانست در همان فصل سوم 
زیاده گویی ها، پرداختن های غیر ضروری به گذشته 
حد  از  بیش  عاشقانه  درام های  از شخصیتها،  برخی 
در جای جای سریال باعث طوالنی شدن بی جهت 
داستان  اگر  است.  شده  فصل  پنج  طول  در  سریال 
پیگیری  انتها  تا  ابتدا  از  مستقیم  خط  یک  مثل  را 
کنیم به یک پیرنگ واحد می رسیم که گاهی حواشی 
می کند.  دور  واحد  خط  این  پیگیری  از  را  ما  زائد 
از  بیش  عاشقانه  درام های  این  و  زیاده گویی ها  این 
حد، جایی در این سریال ندارند. گفتگوهای عاشقانه 
احساسی  درگیرسازی  اکشن،  درگیری های  وسط 
اعضای تیم با دیگر اعضا و به حاشیه رفتن اصل داستان 
داستانی  تم  با  سریال  یک  در  دست  این  از  مواردی  و 
مرموز و پیچیده به قصه ضربه وارد کرده است. همچنین 
اگر این سریال در ژانر اکشن فرو نمی رفت می توانست 
سریال  این  ایده  و  قصه  کند.  کسب  بهتری  موفقیت 
جذابیت  ایجاد  برای  کارگردان  اما  نیست  اکشن  اصال 
در بسیاری از سکانس ها سعی کرده از ژانر اکشن برای 

جلوگیری از افت ضرباهنگ فیلم کمک بگیرد.
شده  مشکلی  بروز  باعث  کارگردان  اشتباه  این 
است.  مشخص  وضوح  به  سریال  این  در  که  است 
فروبردن این سریال با یک تم فلسفی و روانشناختی 
در ژانر اکشن باعث شده تا مخاطب به دغدغه های 
روانشناختی و فلسفی کارگردان و نویسنده بی توجه 
باقی بماند و تا پایان سریال فقط درگیر جذابیت های 
اکشن آن باشد. زائد بودن این صحنه های اکشن در 
برخی  در  میزان  و  این حجم  با  هم  آن  این سریال 
واقعیت  از  دور  به  و  کاریکاتوری  کامال  صحنه ها  از 
به  اگر  مثال  عنوان  به  است.  شده  داده  نمایش 
صحنه های تحویل کشته های داخل ساختمان بانک 
یاد توپ  بیشتر  نگاه کنید  به پلیس و کادر درمانی 
فوتبالیستها  کارتون  کردن های شخصیت های  شوت 
می افتید. کش دادن های بیخود و زائد برای موضوعی 
ایجاد  برای  ندارد  داستان  اصل  به  ربطی  اساسا  که 
جذابیت بوده. اما به طور معکوس باعث ضربه خوردن 
ابعاد  به اصل داستان و تم داستانی آن و همچنین 
فلسفی و روانشناختی آن شده است. با این حال در 
این مجال و در این بررسی بیش از آنکه بخواهیم روی 
ابعاد  اشکاالت فرمی آن متمرکز باشیم سعی داریم 
فلسفی نهفته در سریال را به شما خواننده عزیز ارائه 
کنیم تا مبادا ازدیاد درام های عاشقانه و صحنه های 

اکشن سریال بر ابعاد عمیق آن سایه بیندازد.
 کاشت الگوی رهبر توانا در ذهن مخاطب!

مغز  است.  پروفسور  نقش  سریال  این  قوت  نقطه 

متفکر تمام دزدی ها. پروفسور را از این سریال حذف 
در  عادی  به یک سریال  بیشتر  مابقی سریال  کنیم 
ژانر اکشن شبیه است که چندان حرفی برای گفتن 
ندارد. مخاطب، پروفسور را در این سریال به عنوان 
او قبل  یک طراح سرقت می شناسد. در صورتی که 
یک  باشد  عیار  تمام  سرقت  یک  طراح  اینکه  از 
رهبر تمام عیار است که مثل یک پدر برای تیمش 
دلسوزی می کند به آنها انگیزه می دهد و آنها را پیش 
می برد. نکته بسیار مهم در این سریال که رمز تفاوت 
برای  تالش  است،  مشابه  آثار  دیگر  از  سریال  این 
مدیریت تیم و دیگران به دور از رفتارهای خشونت 
را  فیلم و سریالی  آمیز و سلطه جویانه است. کمتر 
سراغ داریم که سردسته یک تیم دزد که اساسا در 
ذهن ما با کلیشه هایی مثل دزدی، غارت، سنگدلی، 
رفتارهای  اینچنین  است  همراه  شخصی  منفعت 
درواقع  دهد.  نشان  خود  از  درستی  و  شده  حساب 
دستبرد  برای  نمادین  اقدام  این  خواسته  کارگردان 
به بانک مرکزی اسپانیا را به دور از کلیشه های رایج 
در سرقت های مسلحانه اقدامی مردمی و از دل بدنه 
توده مردم عنوان کند که قصدشان گرفتن سهم شان 

از البالی چنگال بی رحم نظام سرمایه داری است.
لذا پروفسور در نقاط اوج سریال که این نقاط اوج 
در اکثر موارد به یکی از تصمیمات جذاب و در عین 
رفتارها  و  تصمیم  می خورد،  گره  او  هدفمند  حال 
با کمترین آسیب ممکن، بیشترین  طوری است که 
این  می افتد.  اتفاق  تیم  اهداف  راستای  در  پیشروی 
نوع از سرپرستی تیم که همگی سابقه دزدی و اعمال 
غیرقانونی دارند در جای خود بسیار تحسین برانگیز 
است. یکی از فرضیاتی که می شود برای تحلیل این 
رفتارها در نظر گرفت شبیه شدن این تیم به تیم رابین 
هود است. رابین هود و تیمش نیز سعی می کردند با 
دزدی از بدنه بورژوا و سرمایه دار سهم خود و مردم 
فقیر را بستانند و به آنها برگردانند. لذا رابین هود نیز 
به جای اعمال رفتارهای غیر انسانی و بعضا به دور از 
شان اخالقی سعی می کرد مراحل دزدی خودش را با 
کمترین آسیب به بدنه جامعه پیش ببرد. این تفکیک 
اهمیت  بسیار حائز  این سریال  داستانی  تم  فهم  در 
با  منفعت شخصی  و  برای کسب سود  دزدی  است. 
دزدی برای گرفتن حق و ایجاد یک آشوب نمادین 
علیه نظام سرمایه داری دو مقوله مجزا هستند. اگرچه 
در هر دو، نوعی آنارشیسم اجتماعی نهفته است اما 

نمی توان از تفاوت ماهوی آنها چشم پوشی کرد.
 ما به میزان نیازهایمان ضعیف هستیم!

بارز  نمونه  که  سریال  این  در  نهفته  نکات  از  یکی 
رابطه  است  نهادینه شده  پروفسور  آن در شخصیت 
به  آنها  نیازمندی  میزان  به  انسان ها  مستقیم ضعف 
یعنی  است.  بیرونی  و  درونی  نیازهای  و  امیال  انواع 
انسان به میزانی ضعیف است که به چیزی یا کسی 
نیازمند است. پروفسور فردی است که به جای ایجاد 
سلطه زورمندانه از طریق تیر و تفنگ و زور بازو سعی 
می کند با نفوذ به قوای ادراکی و احساسی افراد آنها 
را خلع سالح کند و آنها را با خود همراه سازد. یکی 
از موانع اصلی او در داستان یک افسر پلیس است به 
اسم خانم راکل موریلو )درنقش لیسبون؛ هرشخصیت 
در این سریال اسم یک شهر را یدک می کشد تا با 
افسر  این  است.  نشوند(  شناسایی  شان  اصلی  اسم 
پلیس مسئول عملیات برای نجات گروگان ها و پایان 
دادن به این قائله می شود. اما پروفسور به جای اینکه 
او را با قدرت سخت خود از میان بردارد سعی می کند 
به قوای ادراکی و احساسی آن خانم نفوذ کرده و او را 

با خود همراه سازد.

در  پروفسور  با  تلفنی  تماس  از طریق  پلیس  افسر 
نشدن  شناسایی  برای  پروفسور  اما  است.  ارتباط 
است.  گذاشته  صوتی  افکت های  خود  صدای  روی 
کرده  برقرار  ارتباط  لیسبون  با  واقعی  فضای  در  اما 
تا بتواند بر قوای ادراکی و احساسی او مسلط شود. 
تقابل  مخاطب  نفس گیر،  و  جالب  رویارویی  این  در 
دو ماموریت را با دو نیاز درونی انسانی شاهد است. 
از یکسو هر دو وظیفه دارند دنباله رو ماموریت خود 
باشند؛ یکی دزدی و یکی ضد آن. از طرفی پروفسور 
به مرور توانسته احساسات و عواطف افسر پلیس را که 
از همسر قبلی خود جدا شده درگیر خود کند. یعنی 
نیازی انسانی )میل به جنس مخالف( که در حال به 
حاشیه بردن آن وظیفه اصلی است. اینجاست که افسر 
پلیس به مرور در مقابل این نیاز انسانی دچار ضعف 
با پروفسور وارد قرارهای عاشقانه شده و  و  می شود 
عاشق پروفسور می شود )در صورتی که نمی داند این 
شخص که عاشقش شده همان پروفسور و سرگروه 
تیم سرقت است(. افسر پلیس صدای اصلی پروفسور 
را نشنیده. لذا نمی داند معشوقه او سرتیم همان تیم 
سرقتی است که او ماموریت خنثی سازی آن دزدی 
روبروی  اینجا هنوز  تا  پروفسور  این حال  با  دارد.  را 
نیازهای خود زانو نزده. اما از یک جایی به بعد او نیز 
عاشق این افسر پلیس می شود و نقشه دزدی کمی 

تحت تاثیر این رابطه عاشقانه قرار می گیرد.
یک نکته بسیار مهم در اینجا خودنمایی می کند. ما 
به میزانی که به چیزی نیاز داشته باشیم نسبت به 
پیدا خواهیم کرد. پروفسور  آن چیز احساس ضعف 
به تیم قول داده بود که هیچ جایی احساسات خود را 
وارد کار نکند اما به یکباره درگیر یک رابطه عاشقانه 
با راکل موریلو می شود و این رابطه عاشقانه نقشه را 
تا سر حد شکست پیش می برد. زمانی که پروفسور 
به طور کامل در دستگاه ادراکی و احساسی این افسر 
عاشقانه  رابطه  این  به  مرور  به  می کند  نفوذ  پلیس 
عمق می دهد. تا جایی که زمانی که این افسر پلیس 
متوجه می شود معشوقه او همان پروفسور است دیگر 
نمی تواند پا روی احساسات خودش بگذارد و علیرغم 
مشکالت روحی و تضادهای درونی که برایش پیش 
می آید، آسیسین به تیم پروفسور ملحق می شود و با 
آنها همکاری می کند. جالب اینست که حتی زمانی 
افسر پلیس متوجه شگرد پروفسور می شود  این  که 
از  پروفسور  باز هم  را دستگیر کند   او  و می خواهد 
قدرت سخت خودش و درگیر شدن با افسر به صورت 
فیزیکی استفاده نمی کند و سعی می کند با نفوذ به 
بدنه ادراکی و قوای احساسی او، افسر پلیس را مجدد 
با خود همراه کند و البته در این کار نیز موفق است.

 مرگ بر سرمایه داری!
این سریال با وجود داشتن یک کارگردان آمریکایی 
اصلی،  علت های  از  یکی  می شود.  تولید  اسپانیا  در 
مختلف  آثار  تولید  برای  اسپانیا  سینمای  باز  فضای 
است. اینگونه آثار با معانی و مفاهیم تند ضد سرمایه 
داری به ندرت در فضای سینمای آمریکا قابل تولید 
باز  بسیار  قوانین  اسپانیا  سینمای  همچنین،  است. 
این  با  دارد.  اینچنینی  آثار  تولید  برای  راحت تری  و 
حال این سریال بیش از اینکه یک سریال اکشن با 
باشد، چینش شخصیت ها و نوع  تم داستانی دزدی 
این دارد که کارگردان  از  کنش ها در داستان نشان 
نظام  علیه  را  نکاتی  داشته اند  قصد  نویسنده  و 
حفاظت  نماد  پلیس،  دهند.  نمایش  سرمایه داری 
ظلم  گرفتن  نظر  در  بدون  و  است.  حاکم  طبقه  از 
سرمایه داران در انباشت پول های خود در بانک ها که 
دنبال  به  فقط  می شود  طبقاتی  شکاف  ایجاد  باعث 

سرکوب این گروه سرقت هستند تا آرامش به جامعه 
نهفته  نشانه های  از  یکی  برگردد.  تبعیض  از  سرشار 
در این فیلم همراه شدن برخی از پلیس ها با جریان 
عاشق  پلیس  افسر  همان  لیسبون،  است.  سرقت 
سرقت  تیم  این  هدف  عمق  به  که  زمانی  پروفسور 
آنها  با  و گرفتن حق خود(  پول  پی می برد )سرقت 

همراه می شود.
همراهی  سریال  این  دیگر  داری  سرمایه  نماد ضد 
این  در  بارها  پلیس.  با  نه  است  تیم سرقت  با  مردم 
سریال می بینیم که مردم برای استقبال از کشته های 
تیم سرقت جلوی بانک و محل دزدی جمع شده اند. 
جامعه  برای  را  فیلم هایی  پروفسور  که  آنجایی  یا 
پروفسور همراه  با خواسته های  مردم  پخش می کند 
سازی  همراه  برای  پروفسور  گاهی  اگرچه  می شوند. 
را  کارها  این  خواسته هایش  با  مردم  عمومی  بدنه 
انجام می داد اما پرواضح است که بدنه مردم نسبت 
به سیاست های اقتصادی حاکم معترض اند و هر چند 
می دانند یک دزدی می تواند به آنارشیسم اجتماعی 
همراهی  این  می شوند.  همراه  آن  با  ولی  شود  ختم 
به معنای نوعی اعتراض است. نماد ضد سرمایه داری 
می شود  داده  نمایش  سریال  این  در  که  دیگری 
آنها  عمده  است.  دزدی  تیم  شخصیت های  گذشته 
سابقه دزدی دارند و برآمده از یک زندگی فقیرانه و 

سراسر تبعیض و تضاد طبقاتی اند.
وآن  برمی گردد  اینها  گذشته  به  سریال  که  هربار 
به  اعضا  همه  تقریباً  که  می بینیم  می کند  روایت  را 
یک  در  بانک(  رییس  )نامزد  گازتامبیده  مونیکا  جز 
وضعیت معیشتی بدی به سر می برند. نمایش گذشته 
شخصیت ها و رضایت آنها به این دزدی بزرگ نشان 
بطن  در  در گرفتن حق خود  بدنه  این  استیصال  از 
جز  راهی  نداشتن  همچنین  و  داری  سرمایه  نظام 
نماد  هستند.  حکومت ها  از  شکل  این  در  دزدی 
مشهور  آهنگ  فیلم  این  در  دیگر  سرمایه داری  ضد 
آهنگ  این  انتخاب  است.   )Bella Ciao( بالچاو 
به جهت ماهیت اعتراضی آن بوده است. این آهنگ 
در اصل یک آهنگ اعتراضی ایتالیایی فولکلور است 
که در اواخر قرن نوزدهم تولید شد و توسط کارگران 
خوانده  جمعی  دسته  صورت  به  برنج  مزرعه های 
می شد. ریشه اعتراضی این آهنگ به اعتراض مردم 
علیه سختی کار و فشار کاری بود که کارفرماها به 
طبقه کارگر در مناطق شمالی ایتالیا وارد می کردند 
برای  آهنگی  به  جهانی  کوران جنگ  در  مرور  به  و 
نازی و  اعتراض مردم علیه متجاوزان  رساندن ندای 
سپاهیان هیتلر تبدیل شد. بعد از آن یک نماد هنری 
این  سریال  این  در  می  شد.  قلمداد  فاشیستی  ضد 
آهنگ در پایان چند فصل از سریال تکرار می شود. 
ایتالیایی  آهنگ  این  از  استفاده  علت های  از  یکی 
اعتراض گونه  وجه  نمایش  اسپانیایی  شعر  و  متن  با 
سرمایه  علیه  جامعه  متوسط  طبقه  و  کارگر  طبقه 

داران است.
قدرت مدرن در مهندسی رضایت است!

در جایی از سریال پروفسور از تیمش می پرسد اگر 
پدرتان با یک بوکسور حرفه ای روبرو شود در واقعیت 
چه کسی برنده است؟ همه می گویند بوکسور. مجدد 
کسی  چه  دارید  دوست  شما  اما  می پرسد  پروفسور 
برنده شود؟ می گویند پدرمان. سپس می گوید نکته 
رساندن  برای  ما  کار  درونمایه  و  مغز  همینجاست. 
پیام مان به گوش مردم همین است. در واقعیت پلیس 
و ارتش ما را نابود می کنند اما زمانی که بتوانید به 
با  را  آنها  و  کنید  نفوذ  جامعه  احساسات  ساختمان 
خودتان همراه کنید آنوقت می توانید پلیس و ارتش 

به  اینجا  در  کارگردان  کنید.  منصرف  کارشان  از  را 
نکته بسیارمهمی اشاره دارد. قدرت اصلی در تولید 
رضایت است و این نشانه ای از فهم جهان مدرن از 
قدرت است. یعنی برای اقناع مهم نیست واقعیت چه 
به  نفوذی  پنجره  بتوانیم  که  اینست  مهم  می گوید. 
ساختمان احساسات افراد و جامعه پیدا کنیم. یعنی 
ممکن است امر واقع در واقعیت هیچ وجود خارجی 
نداشته باشد، اما احساس امنیت را می شود ساخت. 
پروفسور  یعنی  دارد.  وجود  نیز  روند  این  برعکس 
احساسات  و  ادراک  در ساختمان  اینکه  برای  گاهی 
طرف مقابل نفوذ کند سعی می کند در آنها احساس 
از  که  حال  عین  در  فرد  گاهی  کند.  تولید  رضایت 
موضوعی راضی است و نسبت به آن احساس رضایت 
به  اما کار زمانی سخت می شود که راجع  هم دارد. 
موضوعی رضایت ندارد اما پروفسور قصد دارد در او 
احساس رضایت ایجاد کند. مدل های اقناعی پروفسور 
پیرامون تولید رضایت به شکل دوم یک درس کامل 
تقابلش  در  را  این  است.  ادراکی  و  روانی  عملیات 
پلیس  افسر  آن  )لیسبون(،  پلیس  افسر  اقناع  برای 
باردار )آلیسیا سیرا(، راضی کردن نایروبی به ماندن، 
مدیریت ذهن همکار لیسبون، اقناع سرتیم عملیاتی 
پلیس و اقناع بخشی از بدنه مردم برای همراهی به 
وضوح می بینیم. در این سریال نوع جدیدی از قدرت 
به نمایش درآمده که در سریال ها و فیلم های اخیر 
کمتر می بینیم. قدرت اصلی در فضای نوین اطالعات 
است.  مخاطب  در  رضایت  تولید  قدرت  ارتباطات  و 

هرچند آن احساس رضایت با واقعیت یکی نباشد.
 خوب، بد، زشت نداریم!

را  شخصیتی  هیچ  نمی توانید  شما  سریال  این  در 
و  بدانید. همه شخصیت ها هم خوب اند  بد  یا  خوب 
هم بد. البته این خودش نوعی نسبیت اخالقی است 
که به هیچ عنوان مورد تایید نیست. چراکه منویات 
حال  در  مدام  موقعیت ها  به  نسبت  انسانها  درونی 
تغییر است و این یعنی هدف وسیله را توجیه کرده 
کلیشه ای  قالب  سریال  این  در  نکته  این  اما  است. 
قهرمان وضد قهرمان را درهم شکسته است. در این 
سریال پروفسور سرگروه یک تیم دزدی است اما شما 
با او هم ذات پنداری می کنید. پلیس ها ضامن امنیت 
جامعه  اند اما شما آنها را دوست ندارید. پرواضح است 
که کارگردان سعی دارد مخاطب را به سمت همراهی 
با تیم دزدها ببرد. اما نکته اینجاست که این کار را 
نشان  دزدها  گون  فرشته  نمایش  و  مقدس نمایی  با 
نمی دهد. دزدها را دزد نشان می دهد اما آنچه در سر 
دارند برای مخاطب کمی مقدس است. این پیچش 
عجیب در این سریال باعث شده تا ما نه شخصیت 
خوب مطلق در این سریال ببینیم و نه شخصیت بد 
مطلق. اگرچه کلیشه قهرمان و ضد قهرمان شکسته 
بد  و  خوب  که  هستند  موقعیت ها  این  اما  می شود 
یک  بطن  در  دزدها  کرده اند.  تعیین  را  شخصیت ها 
دزدی تاریخی به اصول انسانی برای حفظ و نگهداری 
در  خودشیرینی  برای  پلیس ها  پایبنداند.  گروگان ها 
چشم مسئولین رده باالی اسپانیا گاهی روی اصول 
نمایش  از  شکل  این  البته  می گذارند.  پا  اخالقی 
شخصیت ها به واقعیت انسانها نزدیکتر است. کلیشه 
متجاوز  دزدهای  سیگاری،  جانی های  همیشگی 
و  سریال  این  در  خیرخواه  پلیس های  و  معلمین  و 
فلسفه های نوین سینمای جهان در حال فروریختن 
است. جانمایه اصلی طراحی شخصیت ها در سینمای 
نشأت  انسانی  روزمره  واقعیت های  از   2015 از  بعد 

می گیرد که در این سریال اوج آن را می بینیم.
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چند توصیه برای پیشگیری از ابتال به سرطان
در این مطلب به ۱۰ روش برای پیشگیری از ابتال 

به سرطان اشاره کردیم.
دالیل ابتال به سرطان بسیار گوناگون اند و در همه 
موارد نمی توان از ابتال به این بیماری جلوگیری کرد. 
می توان  که  نشان می دهند  اما  علمی،  پژوهش های 
در شماری از موارد با راه های پیشگیرانه میزان خطر 

ابتال به سرطان را کاهش داد.
خودداری از مصرف دخانیات

تحقیقات گوناگون نشان می دهند، سیگار کشیدن 
به سرطان  ابتال  تنها خطر  نه  دخانیات  استعمال  و 
ریه را باال می برد، بلکه زمینه را برای ابتال به انواع 
حلق،  دهان،  معده،  از جمله سرطان  دیگر سرطان 
مری، لوزالمعده، مثانه و کلیه فراهم می سازد. از این 
از تنباکوی جویدنی یا استنشاق  رو سیگار نکشید، 
توتون پرهیز کنید و در محیطی عاری از دود سیگار 
کار و زندگی کنید. ترک دخانیات از احتمال ابتال به 

سرطان می کاهد.
توجه به فعالیت های بدنی

تحرک بدنی از جمله خطر ابتال به سرطان در روده 
بزرگ، پستان و رحم را کاهش می دهد. کسانی که 
مسیر های مختلف را پیاده طی کرده و ورزش را جزو 
شاداب تر  تنها  نه  می دهند،  قرار  خود  روزانه  برنامه 
هستند، بلکه از احتمال ابتال به سرطان نیز به شکل 

قابل توجهی می کاهند. بهتر است که تحرکات بدنی 
را به جزیی از فعالیت های روزانه بدل سازید، برای 

نمونه به جای آسانسور از پله استفاده کنید.
جلوگیری از چاقی

وزن  از  برخورداری  مؤثر،  راه های  از  دیگر  یکی 
تعیین  طبیعی،  وزن  محاسبه  نحوه  است.  طبیعی 
)به  بدن  وزن  است:   BMI یا  بدنی  توده  شاخص 
کیلوگرم( تقسیم بر مجذور قد )به متر(. برای نمونه 
برابر  دو،  توان  به  متر   ۱،۶ بر  تقسیم  کیلوگرم   ۶۰
تا   ۱۹ رقم  وزنی  سالمت  محدوده   .۲۳،۴ با  است 
بر  بالغ  وزنی  با  و  قد  متر   ۱،۶ با  زنی  است.   ۲۴،۹
سرطان  به  که  دارد  بیشتری  احتمال  کیلوگرم   ۷۷

مبتال شود.
مصرف میوه و سبزیجات

میوه  مصرف  چاقی  از  جلوگیری  راه های  از  یکی 
خوردن  آلمان  تغذیه  انجمن  است.  سبزیجات  و 
کرده  توصیه  را  سبزی  و  میوه  وعده  پنج  روزانه 
به شدت  قرمز  گوشت  و  کالباس  و  سوسیس  است. 
بالقوه  مواد  فهرست  از سال ۲۰۱۵ در  فرآوری شده 
تحقیقات  بخش  کارشناسان  دارند.  قرار  سرطان زا 
علت  همین  به  جهانی  بهداشت  سازمان  سرطان 
از ۳۰۰ تا ۶۰۰  توصیه می کنند که در هفته بیش 

گرم گوشت و سوسیس و کالباس نخورید.

 مصرف آنتی اکسیدان ها
روی،  سی،  ویتامین  که  می دهند  نشان  تحقیقات 
سلنیوم و گنجاندن سبزیجاتی مانند مرکبات و کلم 
بروکلی )تصویر( با خاصیت فیتوشیمیایی در برنامه 
به دفع سریع تر سمومی کمک می کنند که  غذایی 
می توانند سرطان زا باشند. مواد فیتوشیمیایی دارای 
برای  بیماری  عامل های  برابر  در  محافظتی  خواص 
گیاهان هستند که همین عملکرد را در بدن انسان 
خودتخریبی  روند  هم چنین  مواد  این  دارند.  نیز 

سلول های سرطانی را تسریع می کنند.

رساندن ویتامین دی به بدن
برده اند که  پژوهشگران در پی تحقیقات خود پی 
کمبود ویتامین دی می تواند در افزایش خطر ابتال به 
سرطان مؤثر باشد. منشاء ویتامین دی برای بدن نور 
خورشید است. اما این ویتامین در مواد غذایی مانند 

ماهی )تصویر( و و قارچ هم یافت می شود.
استفاده از کرم های ضدآفتاب

در اکثر موارد، عامل اصلی ابتال به سرطان پوست 
توصیه  علت  همین  به  است.  بنفش  ماوراء  اشعه 
گرفتن حمام  از  است،  ممکن  که  جایی  تا  می شود 

آفتاب پرهیز شود و در این صورت برای حفاظت 
استفاده شود.  از کرم های ضدآفتاب  بدن  از پوست 
پژوهشگران توصیه می کنند که در بین ساعات ۱۱ 
قوی  خورشید  اشعه های  که  بعدازظهر   ۳ تا  صبح 

است، در سایه بمانیم.
 تشخیص زودهنگام

مهم ترین  از  یکی  سرطان  زودهنگام  تشخیص 
عوامل برای درمان موثر این بیماری و زنده ماندن 
است. آزمایش به موقع حتی می تواند مراحل پیش 
از سرطان را تشخیص دهد و به درمان آن بپردازد به 
نحوی که سرطان اصال مجال بروز پیدا نکند. هرچه 
زودتر سرطان تشخیص داده شود، شانس درمان آن 

نیز بیشتر است.
توجه به تغییرات در بدن

آزمایش  ساله   ۶۹ تا   ۵۰ زنان  برای  آلمان  در 
ماموگرافی رایگان است و هر دو سال یک بار انجام 
می شود. اما پزشکان به زنان توصیه می کنند تنها به 
آزمایش های دوساله برای تشخیص سرطان پستان 
توده  ایجاد  به  نسبت  نیز  خود  بلکه  نکنند،  اکتفا 
از  دادن  شیر  باشند.  حساس  پستان ها  در  سخت 
میزان ابتال به سرطان پستان کم می کند و استفاده 
یائسگی  دوران  عوارض  با  مقابله  برای  هورمون  از 

احتمال ابتال به سرطان پستان را افزایش می دهد.

استرس ناشی از فجایع طبیعی یا بحث و مشاجره 
مرگ  حتی  و  آریتمی  قلبی،  حمله  باعث  میتواند 

ناگهانی شود.
واکنش  استرس  گفت:  روانشناس  جوانبخت  عارفه 
احتمالی  خطرناک  موقعیت  به  طبیعی  بیولوژیکی 
استرس می کنیم،  مواقعی احساس  ما در  است. همه 
اما عواملی که برای افراد مختلف استرس زا هستند، 
بسیار متفاوت اند. برای مثال، صحبت کردن در میان 
که  بطوری  کرده  استرس  ایجاد  برخی  برای  جمع، 
از کار می افتد استرس  در این موقعیت ذهنشان هم 
استرس هنگام  مثال  برای  نیست،  بدی  همیشه چیز 
از  یکی  عنوان  به  است  ممکن  ورزشی  مسابقات 

واکنش های خوب استرس در نظر گرفته شود.
ناگهانی  استرس  با  وقتی  رواشناس  این  گفته  به 
روبه رو می شویم مغز مواد شیمیایی و هورمون هایی 
نظیر آدرنالین )اپی نفرین( و کورتیزول در بدن ترشح 

می کند. این مواد باعث می شوند عالئمی در بدن مانند 
تند شدن ضربان قلب و یا افزایش میزان جریان خون 
بودن  قرژی  پر  احساس  ما  نتیجه  در  و  گردد  ظاهر 
می کنیم و سطح هشیاری ما افزایش می یابد به طوری 
تمرکز کنیم.  فوری خود  نیاز های  که می توانیم روی 
در حقیقت مقدار کمی استرس برای هوشیاری و به 
حرکت در آوردن ما مفید است. اما استرس شدید و 
طوالنی مدت می تواند بار سنگینی بر ما تحمیل کرده 
و به مرور زمان در ما فرسودگی ایجاد نماید و ما را 
یا  و  آلرژیک  بیماری های  دچار اختالل های گوارشی، 

مشکالت قلبی و افسردگی نماید.
 جوانبخت گفت: تجربه یک موقعیت استرس زا برای 
مدت طوالنی می تواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف 
کرده و ما را در مقابل بیماری ها آسیب پذیرتر نماید. 
شاید به همین دلیل است که در مواقع امتحانات ترم 
به دلیل استرس بیش از اندازه اگر دچار سرماخوردگی 

که  زمانی  از  دیرتر  شویم  لب  روی  بر  خال  تب  یا  و 
نگرانی و استرس امتحانات را نداریم بهبود می یابیم. 
فشار های  دلیل  به  بدن  ایمنی  زمان سیستم  این  در 
روحی و استرس، ضعیف شده و کندتر عمل می کنند. 
وقتی افراد در موقعیت های استرس زا قرار می گیرند 
در  فیزیولوژیکی  عالئم  هورمون هایی  ترشح  دلیل  به 
روانشناس  این  گفته  به  می شود.    ظاهر  آن ها  بدن 
در  جسمی  حاالت  شناسایی  و  عالئم  این  به  توجه 
بدن می تواند به افراد در مدیریت استرس و پیشروی 
مراحل آن کمک کند. این عالئم عبارتند از تپش قلب، 
و  داغ شدن، سرد شدن، خشکی دهان  نفس،  تنگی 
دفع،  احساس  ادرار،  تکرر  تهوع،  پریدگی،  رنگ  گلو، 
دست ها  کف  سردی  دست،  لرزش  یبوست،  اسهال، 
مفرط،  خستگی  عضالت،  سفتی  و  انقباض  پاها،  و 
یا  مزمن  درد های  گوارشی،  مشکالت  اشتهایی،  بی 
متغیر، بی انرژی بودن، اختالل در خواب، تغییر عادت 

سرطان،  آسم،  مثل  تنی  روان  بیماری های  ماهیانه، 
جوش و کهیر، آرتریت رماتوئید.

 این روانشناس گفت: استرس می تواند روی ذهن و 
جسم انسان تاثیر منفی بگذارد. استرس ناشی از رابطه 
عاطفی، مشکالت مالی با شرایط زندگی میتواند باعث 
برعکس آن هم  البته  و  نشانه های جسمی شود  بروز 
فشار  مثل  به سالمتی  مربوط  است. مشکالت  صادق 
خون باال یا دیابت می توانند سطح استرس را باال برده 
مغز  وقتی  دهند.  قرار  تاثیر  تحت  را  روان  و سالمت 
واکنش  متقابل  هم  جسم  می کند  تجربه  را  استرس 

نشان می دهد.
مثل  جدی  حاد  استرس  گفت:  روانشناس  این 
مشاجره  و  بحث  یا  طبیعی  فجایع  از  ناشی  استرس 
ناگهانی  مرگ  و  آریتمی  قلبی،  حمله  باعث  میتواند 
شود. با اینحال این مسائل بیشتر در افرادی که قبال 
استرس  میدهد.  رخ  اند  بوده  مبتال  قلبی  بیماری  به 

روانی  مشکالت  ایجاد  باعث  می تواند  همچنین 
معرض  در  شود.  بیقراری  و  اضطراب  مثل  مختلف 
استرس بودن به مدت طوالنی خود میتواند منجر به 
فرسایش روانی، اختالالت اضطرابی و افسردگی شود.

به گفته این روانشناس استرس مزمن میتواند باعث 
به  و آسیب  از سیستم عصبی خودکار  بیش  فعالیت 
بدن شود. سایر بیماری های ناشی از استرس عبارتند 
پرکاری  قلبی.  بیماری های   - مو  ریزش  دیابت:  از: 
و  لثه  بیماری های  جنس،  ناتوانی  چاقی،  تیروئید، 

دهان، زخم معده.
سالمت  به  میتواند  دائم  استرس  گفت:  جوانبخت 
روان ما آسیب بزند و باعث بروز مشکالتی در زندگی 
ما مثل اختالالت خواب شود. همچنین میتواند باعث 
فشار های روانی و حتی عاطفی بشود. از دیگر تاثیرات 
استرس بر روح و روان میتواند به اضطراب، افسردگی 

و همچنین گیجی اشاره کرد.

گزارش »کرمان امروز« از کاهش ذخایر خونی کرمان و نیاز فوری به اهدای خون در پیک ششم کرونا؛

نیاز مبرم به راه اندازی کمپین اهداء خون در کرمان

 
گزارش: محبوبه امامی صدر

کاهش  از  کرمان  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
ذخایر خون در استان و نیاز مبرم به تمامی گروه 
های خونی به ویژه گروه های خونی O و A خبر 
داد و از مسئوالن، کارمندان و مردم خواست که 
خون  اهدای  خون،  انتقال  مراکز  به  مراجعه  با 
این  در  حداکثری  مشارکت  با  و  دهند  انجام 
روزهای سخت کرونایی در کنار بیماران دردمند 
باشند تا سهمی در سالمت آنها داشته  باشند. 
در همین زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  

قابل مطالعه است.
از  یکی  امروزه  خونی  فرآورده های  و  خون 
آن  کمبود  که  هست  موادی  ارزشمند ترین 
توجه  با  و  می کند  ایجاد  را  بسیاری  مشکالت 
دیدگان  حادثه  از  زیادی  تعداد  روزانه  اینکه  به 
و بیماران به خون و فرآورده  های آن نیاز دارند 
بانک های  از طرق مختلف در  ضروری است که 
خونی، خون ذخیره شود، تنها راه ذخیره خون 
اهدای خون توسط مردم است چرا که هیج راه 
دیگری به جز انتقال خون برای این مهم تاکنون 
جایگزینی  هیچ  نیز  خون  و  است  نشده  احصا 

ندارد.
برای درمان  انتقال خون  بدانند که  باید  مردم 
بسیاری از مشکالت پزشکی فرد دریافت کننده، 
درمان  نیز  و  سرطان  خونی،  بیماری های  مانند 
برخی جراحت ها و جراحی های بزرگ که در آن 
خون از دست رفته  است، دارای اهمیت است و 

پزشکان با در نظر گرفتن علت و شدت کم خونی 
)هموگلوبین پایین(، بیماری و عالئم آن، نیاز به 

انتقال خون را تعیین می کنند.
مصنوعی  خون  است  نتوانسته  تاکنون  بشر 
بسازد یا جایگزینی برای خون پیداکند، از طرفی 
برخی عناصر خون همچون پالکت عمر کوتاهی 
دارند و در خارج از بدن انسان و در محیط، فقط 
تا سه روز قابل نگهداری هستند و این موضوع 
است که اهمیت نیاز به اهدای خون و فرآورده 

های آن به صورت روزانه و مستمر توسط مردم 
را پررنگ تر می کند.

و  ترس  دلیل  به  بعد  به  کرونا  دوران شیوع  از 
واهمه مردم از امکان ابتال به کووید ۱۹ میل و 
بوده  رو  روبه  کاهش  با  همواره  مردم  مراجعات 
فوری  نیاز  برهه  چندین  در  امر  همین  و  است 
کرده  ایجاد  استان  در  خون  از  گروه هایی  به  را 
است در حالی که مسئوالن اداره کل انتقال خون 
همواره تاکید دارند که انتقال خون مشکلی برای 

مردم ایجاد نمی کند مراحل آن کامال بهداشتی و 
با رعایت پروتکل ها است.

استان  خون  انتقال  مدیرکل  زمینه  همین  در 
کرمان از کمبود خون در استان و نیاز مبرم به 
تمامی گروه های خونی به ویژه گروه های خونی 

O و A خبر داد.
به گزارش ایسنا، ایرج شکوهی گفت: در پیک 
ششم شیوع بیماری کرونا مجددا با کمبود ذخایر 
گروه های خونی مواجه شده ایم و روزهای خلوتی 

استان  سراسر  خون  انتقال  پایگاه های  در  را 
که  است  حالی  در  این  و  می گذاریم  سر  پشت 

نیاز به خون و فرآورده های خونی دائمی است.
شکوهی تصریح کرد: انتقال خون برای تامین 
خون  ذخایر  روزانه  طور  به  باید  بیماران  نیاز 
درمانی  مراکز  چون  کند  پیش بینی  را  مناسبی 
همیشه فعال هستند، عالوه بر این وجود بیش 
دو  ماهی  حداقل  که  تاالسمی  بیمار   ۱۲۰۰ از 
می کنند،  مصرف  ماه  هر  در  تازه  خون  واحد 
عمل های جراحی مختلف، وقوع حوادث و سوانح 
و غیره همگی از عواملی هستند که انتقال خون 
را موظف به داشتن ذخایر خونی مناسب از هر 

گروه خون می کند.
وی افزود: با ادامه کاهش ذخایر خونی، مراکز 
درمانی برای تامین خون بیماران با چالش های 
جدی مواجه خواهند شد. بنابراین از عموم مردم 
را  خون  اهدای  که  داریم  تقاضا  عاجزانه  استان 
با  و  نگیرند  نظر  در  تبلیغاتی  گفتار  عنوان  به 
حضورشان در مراکز انتقال خون سراسر استان 
مثل  بیماران  نیاز  مورد  خون  تامین  در  را  ما 

همیشه یاری کند.
اهداکنندگان  کرد:   عنوان  پایان  در  شکوهی 
نکات  همه  که  باشند  داشته  اطمینان  خون 
رعایت  خون  انتقال  مراکز  تمام  در  بهداشتی 
استریل  و  ضدعفونی  مداوم  صورت  به  مراکز  و 
شرایط  که   همشهریان  از  بنابراین  می شوند 
اهدای خون را دارا می باشند در تمامی گروه ها 
به ویژه O و A خواستاریم تا بیماران را در این 
روزهای کرونایی فراموش نکنند و با اهدای خون 
جامعه  سالمت  جهت  در  ارزشمند  گامی  خود 
ماه  مناسب  خونی  ذخایر  با  بتوانیم  تا  بردارند 
پایانی سال ۱۴۰۰ را به خوبی پشت سر گذاشته 

و به استقبال فصل بهار برویم.

  مدیرکل انتقال خون استان کرمان از کاهش ذخایر خون در این استان و نیاز مبرم به تمامی گروه های خونی به ویژه گروه های خونی 
O و A خبر داد و از مسئوالن، کارمندان و مردم خواست که با مراجعه به مراکز انتقال خون اهدای خون انجام دهند و با مشارکت 
حداکثری در این روزهای سخت کرونایی در کنار بیماران دردمند باشند تا سهمی در سالمت ایشان داشته باشند. متاسفانه این روزها 
با توجه به محدودیت های کرونایی مردم کمتر به اهداء خون توجه دارند و این موضوع برای بیماران نیازمند خون خطرساز شده و....

استرس می تواند باعث مرگ شود
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آزمون و خطای مدیریت دو ساله  یک بالی عالم گیر؛     معادله چندمجهولی کرونا در ایران

گزارش »کرمان امروز« درباره معضل دائمی تخریب گری در استان کرمان که متاسفانه آنطور که باید مورد توجه قرار نمی گیرد؛

به جای مبارزه صحیح با وندالیسم گویا آن را پذیرفته ایم !

 
سالهاست که درباره تخریب اموال عمومی و برخی 
از بین  به  ناهنجار در جامعه که منجر  رفتارهای 
رفتن سرمایه مردمی می شود قلم زده ایم و طرح 
فرهنگ  لزوم  درباره  حتی  داشتیم.  بسیار  ایده 
سازی در این باره بسیار گزارش تهیه کردیم. اما 
بینیم که گویا مسئوالن  این روزها می  متاسفانه 
با این پدیده پرضرر اصال متنی  در زمینه مبارزه 
و  مدون  ای  برنامه  گویا  و  ندارند  آماده  پیش  از 
این  است.  نشده  نوشته  باره  این  در  مشخص 
روزها اگر در شهر کرمان و حتی دیگر شهرستان 
مراکز  در  به خصوص  و  بزنید  قدمی  استان  های 
تفریحی نگاهی بیندازید، متوجه خواهید شد که 
همه  تقریبا  است.  شده  پذیرفته  گویا  وندالیسم 
تخریبها  این  مورد  کرمان  شهر  در  محیطی  آثار 
قرار گرفته اند و البته ناگفته نماند که این اتفاق 
ما  کشور  مختص  و  است  رایج  کشورها  همه  در 

می  اهمیت  حائز  بسیار  که  ای  نکته  اما  نیست. 
در  و  اماکن  این  دوربینی  رصد  بحث  باشد؛ 
آنهاست. در کشورهای دیگر  ترمیم سریع  نهایت 
متوجه  باشید،  داشته  باره  این  در  پژوهشی  اگر 
وجود  تخریبگری  یا  و  وندالیسم  که  خواهید شد 
دارد، اما به سرعت تیمی برای ترمیم و تعمیر در 
ترمیم آن  انجام  از  محل حاضر می شوند و پس 

نکته  قرار می گیرد.  پایش دوربینی  محیط مورد 
توجه  مورد  اصال  ما  کشور  در  متاسفانه  که  ای 
نیست. شوربختانه مشاهده می کنیم که آثار هنری 
آسیب پذیر در سطح شهر کرمان به حال خود رها 
تخریبگران  هجوم  مورد  که  هم  زمانی  و  شده اند 
قرار می گیرند بدبختانه تا سالها خبری از ترمیم و 
تعمیر نیست. آنقدر به آن اثر بی توجهی می شود 

که بر اثر تخریب انجام شده از بین می رود و به 
از  زباله دان شهرداری ها سپرده می شود. غافل 
یا حتی  و  میلیون ها  اثر محیطی  این  برای  اینکه 
میلیاردها تومان از جیب مردم این سرزمین خرج 
شده است. چگونه به این سادگی آنها را در معرض 
نابودی قرار می دهیم و حاضر به ترمیم نیستیم؟  
در حالی که همه کشورها این روزها با استفاده از 

دوربین مداربسته  باعث حفظ امنیت این آثار می 
شوند و سرمایه مردم را نگهبانی می کنند، چگونه 
است که ما اینقدر سهل انگار و نا کارآمد شده ایم؟ 
امیدواریم که این مطلب اندکی تغییر در رویه و 
تفکر مسئوالن عزیز بگذارد تا دیگر آثار شهری که 
سرمایه مردم این شهر به شمار می آیند اینگونه 

راحت نابود نشود.

تشریح  ضمن  کرونا  مدیریت  ملی  ستاد  علمی  کمیته  عضو 
از  را  راهبرد  سه  کنون،  تا  ابتدا  از  کشور  در  کرونا  مدیریت 
ارکان اصلی مدیریت بیماری می داند و می گوید: پیشنهادم 
این است که تا دیر نشده از تجربه کرونا استفاده کنند و یک 
بار اقتدار کشور را برای کنترل یک بیماری به شکل هوشمند 
به واکسن سازها  فناوری شکل دهند؛ در وهله دوم  بر  مبتنی 
بگویند یکسال واکسن ذخیره کنند و در وهله سوم بر گسترش 
واکسیناسیون با ابزار جریمه و... اصرار کنند؛ وگرنه سایر موارد 

جواب نمی دهد.
با  تفصیلی  گفت وگوی  دوم  بخش  در  قانعی  مصطفی  دکتر 
در  کرونا  ویروس  شناسایی  سالروز  دومین  با  همزمان  ایسنا، 
ایران، درباره مدیریت این بیماری در کشور، می گوید: در مورد 
هر موضوعی که صحبت کنیم نکات مثبت و منفی آن مقابل 
ما قرار می گیرند. اگر کسی منصف باشد باید ببیند ما در چه 
شرایطی چه دستاوردی به دست آوردیم. از نکات مثبت ما این 
بود که بیمارستان های در اختیار دولِت زیادی داشتیم و وقتی 
دولت تصمیم گرفت بیماران را بستری کند تا کسی بی تخت 
نماند، مشکلی ایجاد نشد؛ درحالیکه در خیلی از کشورها که 
بیمارستان ها خصوصی بود حاضر نشدند این کار را انجام دهند.

نقاط مثبت ایران در اوج کرونا، بی پولی و تحریم
از »نبود« تا »وفور« ماسک و تجهیزات مرتبط با کرونا

شرکت های  حضور  دوم،  مثبت  نکته  دهد:  می  ادامه  وی 
دانش بنیان بود که در ساخت کیت به ما کمک کردند. بهمن 
ماه ۹۸ کرونا آمد و ما تنها تا اسفندماه کیت تشخیصی داشتیم 
کیت  فروردین  در  که  بودند  دانش بنیان   شرکت های  این  و 
همان  کشورها  از  خیلی  دادند.  تحول  ما  به  کرونا  تشخیص 
لحظه تقاضای کیت از ما داشتند اما نمی توانستیم صادر کنیم. 
این شرکت های دانش بنیان بودند که ونتیالتور ساختند و این 
ماشین  سر  پشت  پلیس  ماشین  آمریکا  در  که  بود  درحالی 
حمل ونتیالتور حرکت می کرد که مشکلی پیش نیاید و حتی 
مردمشان ماسک را از هم می دزدیدند. این نکته مثبتی است 
که کشوری بتواند به سرعت ماسک، کیت، محلول ضدعفونی 

کننده و ونتیالتور تولید کند.
کشور  در  ماسک  چقدر  کرونا  از  قبل  مگر  افزاید:  می  قانعی 
استفاده می شد؟ حاال تصور کنید قرار است به ۷۰ میلیون نفر 
روزی یک ماسک بدهیم؛ پس طبیعتا چند ماه طول کشید تا 
این محصوِل  کنیم.  تامین  و  تولید  را  توانستیم ماسک کشور 
چیزی بود که کسی فکر کرده بود باید فناوران خود را حمایت 
دادمان  به  کرونا  مانند  در جایی  را رشد دهد که  آنها  و  کند 
برسند. همین ماسک سه الیه، یک الیه در وسط خود دارد که 
ایران پیش از کرونا می گفت تولید آن توجیه اقتصادی ندارد و 
آن را وارد می کرد. روزی که قرار بود این ماسک ساخته شود 
مدتی طول کشید تا یک فناور آن الیه را ساخت و پس از آن 
حتی راهروهای شرکت های دانش بنیان هم زیر تولید ماسک 
رفته بود. اینها نکات مثبت و برجسته ایران در کرونا و در اوج 

بی پولی و تحریم بود.
 کرونا؛ زیرساختهایی که نداشتیم و مطالبه ای که نبود

ادامه  با اشاره به مشکالت ساختاری و زیرساختی موجود،  او 
می دهد: کرونا مشخص کرد ما یک سری زیرساخت را نداریم؛ 
خیلی  بودند  داده  اهمیت  آن  به  که  کشورهایی  که  درحالی 
از  بعد  و کره جنوبی  به عنوان مثال سنگاپور  نتیجه گرفتند. 
ایجاد کردند که  الکترونیکی قوی  تجربه SARS زیرساخت 

ردیابی می کردند و تست وسیع انجام می دادند که کشورشان 
را امن نگه دارند. ما همه این قابلیت ها نظیر مهندسی آی تی، 
پیاده  را  مدل  این  ولی  داشتیم  و...  انتظامی  نیروی  کیت ساز، 
نکردیم، چون تمرین نکرده بودیم و بلد نبودیم که اگر ویروسی 
به کشور ما وارد شد و بخواهیم به مردم برسیم باید چه اقدامی 
انجام دهیم و این ضعف ما در کنار تمام تهدیداتی بود که در 

کنار ما وجود داشت.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه دولت هم چنین زیرساختی را 
مطالبه نکرد، می گوید: شرکت های دانش بنیان چنین سامانه ای 
طراحی کردند و با اصرار به وزارت کشور بردند و معاون علمی 
با اصرار حمایت کرد تا زیرساختی به نام سامانه ایران من در 
کشور شکل گیرد. این موضوعات جای گله دارد که کاش یک 
رئیس دولتی بود که می گفت همین کاری که کره جنوبی کرده 
است را برای من هم انجام دهید و این را پیاده کنید اما اصال 
مطالبه ای شکل نگرفت. چین فقط قرنطینه نکرد بلکه مدیریت 
هوشمند شرایط را پس از تجربه SARS و MERS فراهم 
کرد. مگر می توانست یک میلیارد نفر جمعیت را بستری کند؟ 
کشورهایی هم که این مدل را تقلید کردند موفق بودند و ما هم 

می توانستیم زودتر این مدل را تقلید و پیاده کنیم.
قانعی ادامه می دهد: ما روزی که کرونا وارد کشور شد خطا 
کردیم که به مردم گفتیم به بیمارستان بیایند. اصال در شرایط 
شیوع ویروس باید به همه گفت در خانه بمانند وگرنه بیماری 
را منتقل می کنند. بعدا یاد گرفتیم سامانه ۴۰۳۰ راه اندازی 
است که دولت  این  باشد  اگر دستاورد کرونا یک چیز  کنیم. 
بتواند اعالم کند اگر ویروس دیگری بیاید بلد است ظرف یک 
هفته کشور را ببندد و با اختیار خود باز کند. اگر به همین یک 

دستاورد برسیم، بُرده ایم.
کرونا دست ساز بشر است یا خیر؟

این فوق تخصص ریه در ادامه صحبتهایش درباره حواشی که 
یا حیوانی  بودن  پیرامون آزمایشگاهی  ابتدای شیوع کرونا  در 
بودن منشاء این ویروس شکل گرفت نیز به ایسنا می گوید: 
ویروس ها  ساخت  توانایی  کشورها  هم  کرونا  شیوع  از  پیش 
بود  بیولوژی شکل گرفته  علم سنتتیک  دنیا  در  و  داشتند  را 
که یعنی »ساخت حیات مصنوعی« و بشر یاد گرفته بود که 
همه  کند.  دستکاری  را  آن  و  کرده  ورود  ویروس  اجزای  در 
مقاالت  حتی  و  بودند  ویروس ها  دستکاری  دنبال  دانشمندان 
آن را چاپ می کردند اما مثال می گفتند می خواهند با ویروس 
هوشمند  بسیار  ویروس ها  کنند.  درمان  را  سرطان  سرخک 
این  وقتی  نظر می روند.  مورد  نقطه  به همان  دقیقا  و  هستند 
علم شکل گرفت برخی از آنهایی که در این رشته بودند گفتند 
از  اما بعد  کرونا همان ساخته دست بشر است که ما گفتیم. 
دنیا  در  نداشتند.  پاسخی  دیگر  شد  جهان گیر  ویروس  اینکه 
آنقدر قحط الرجال نیست که متوجه نشوند ویروسی دست ساز 
است یا خیر؛ به خصوص کشورهایی که آسیب های جدی دیده 
باشند موضوع را رها نخواهند کرد. اینکه کسی بگوید کووید۱۹ 
ویروسی دست ساز برای نابودی بشر بوده است نیاز به مدارک 

دارد.
از فاجعه دلتا تا آنچه که کشور را آبی کرد

فوتی های  و  پنجم کرونا  پیک  فاجعه  درباره  قانعی همچنین 
روزانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ تایی آن نیز به ایسنا می گوید: بروز پیک 
پنجم زمانی رخ داد که کشور واکسیناسیون کاملی نداشت و 
باشیم،  داشته  دلتا  مانند  وحشی  جهشی  اگر  می رفت  انتظار 

را مصون  آنچه که کشور  بنابراین  بیاید؛  چنین بالیی سرمان 
ابتال به بیماری و واکسیناسیون بود که حدود دو ماهی  کرد 
ویروس  خود  امیکرون  سویه  در  هم  االن  کرد.  آبی  را  کشور 
نکرده،  سخت  را  شرایط  و  نیست  خطرناکی  سوش  که  است 
اما سرایت باالیی دارد. اگر قرمز شدن  شهرها منجر به مرگ 
خیلی  امیکرون  با  است.  ویروس  ذات  اساس  بر  نمی شود 
نمی توان پیش گیری کرد و کادر درمان باید دو تا سه ماسک 
بیمار  که  فردی  دلتا  مورد  در  نشوند.  مبتال  شاید  که  بزنند 
در  اما  نشوند  مبتال  دیگران  که  می کردیم  قرنطینه  را  می شد 
مورد امیکرون روزی که یک نفر مبتال شود، سایرین هم بیمار 

شده اند.
۵۰ درصد مبتالیان اُمیکرون؛ فاقد عالمت

عالمت  فاقد  امیکرون  مبتالیان  درصد   ۵۰ افزاید:  می  وی 
را  کسی  چه  ما  است.  جامعه  در  روز  هر  فرد  این  و  هستند 
می توانیم تست کنیم؟ فردی که فاقد عالمت است که تست 
فعال  است.  سرپایی  موارد  از  نشانه ای  بستری  آمار  نمی دهد. 
ویروس دارد برای ما تعیین تکلیف می کند و مدیریت ویروس 

در ایران دیگر شدنی نست.
او تاکید می کند: ما پزشکان ۲ هفته قبل از وقوع هر تغییری 
متوجه شرایط می شویم، اما با کشور چه کنیم؟ میخواهید بیش 
از این اصناف، آموزش و پروش و دانشگاه ها را ببندید؟ از آن 
ما  به حرف  از مردم دیگر  از دولت و هم  طرف یک عده هم 
گوش نمی دهند.  باید اقتدار به خرج دهیم. االن در چین اگر 
یک نفر در یک محله مبتال شود کل محله باید تست بدهند 
تعداد  این  داریم  پول  ما هست؟  توان  آیا چنین کاری در  اما 
تست انجام دهیم که در اختیار سامانه ایران من قرار دهیم که 
فالن جا بسته شود؟ مگر می توانیم دِر خانه فرد مبتال را جوش 
افراد مهم  از  اقتدار و حمایت  از خانه خارج نشود؟  دهیم که 
بگویید جواب  است. شما نمی توانید در معادله چند مجهولی 
باشید.  نداشته  کننده  قانع  پاسخ  و سپس  آوردم  به دست  را 
بدهی  خب  می پرسند  تو  از  شود  بسته  جایی  میگویی  وقتی 
کرد چه کسی  اقدام  قضائیه  قوه  اگر  کنی؟  را چه می  بانکی 
از فرد حمایت می کند؟ حاکمیت باید برای هر مشکلی پاسخ 

داشته باشد.
قانعی همچنین در پاسخ به ایسنا درباره معیارهای رنگ بندی 
بر  رنگبندی ها  اعالم  مورد  در  گوید:  می  نیز  شهرها  کرونایی 
اساس ابتال پیشنهاد این بود که بر این اساس ۴ هفته کشور را 
تعطیل کنیم، آیا این کار انجام می شد؟ نه قطعا. این پیشنهاد 
زمانی مطرح شد که تازه سه مورد امیکرون در کشور شناسایی 
در  باید  چیز  همه  نبود.  پذیر  امکان  اقدام  این  ولی  بود  شده 

کنار هم باشد. انجام تست وسیع، الک داون در مراحل اول 
گفت  نمی توان  باشند.  هم  کنار  در  باید  هوشمند  قرنطینه  و 
فقط همه جا بسته شود. ما برای این صحبت ها هنوز پاسخی 
نداریم. مگر شهری که قرمز می شود الزامات شهر قرمز در آن 
اجرا می شود؟ خب رنگ بگذاریم ولی الزامات رعایت نکنیم چه 
فایده ای دارد؟ چند نفر واکسن نزده یا رعایت نکننده پروتکل ها 
جریمه شدند؟ اینها نکاتی است که باید در کنار سامانه بیاید. 
ستاد ملی زمانی رشد می کند که داده ها اعالم شود. مدیریت 
و کشور داری غیر از خواندن مقاله و کتاب است. بزرگ کردن 
هر چیزی تا یک حدی مطلوب است یعنی اگر مدام امیکرون، 
مرگ،   آمبوالنس، بهشت زهرا و جنازه نشان دادی، می بینی 
که آمار افسردگی رو به گسترش است که به تبع آن ممکن 

است مصرف قرص، خودکشی و... افزایش یابد.
نوروز ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود؟

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا درباره شرایط بیماری 
در روزهای آتی به ویژه در ایام نوروز نیز به ایسنا می گوید: 
پیش بینی های ما هیچ وقت کامال درست از آب درنیامد اما اگر 
اکنون بتوانیم پیش بینی کنیم که چند درصد مردم به امیکرون 
و  یا خیر  قله پیک رسیدیم  به  بگوییم  مبتال شدند می توانیم 
بر این اساس می توانیم بگوییم نوروزی آبی خواهیم داشت یا 
درگیری با بیماری ادامه دارد. اگر محاسبه خوبی داشته باشیم 
پاسخ به این سوال راحت است. اگر االن در قله یا نزدیک  آن 
باشیم نوروز خوبی خواهیم داشت؛ زیرا یک ماه هم زمان می برد 
تا بیماری فروکش کند و عید هم مجددا همه جا آبی می شود. 
ما آدم های محاسبه گر دقیقی نداریم و دلیل آن هم این است 
روزی  درست،  پاسخ دهی  نداریم،  دقیقی  تست های  انجام  که 
است که وزارت بهداشت تیم هایی در شهرها برای بررسی این 
تا  با شیوع مقایسه کند  را  آمار  باشد و سپس  موضوع داشته 
ندارم،  عید  برای  توصیه ای  هیچ  شود.  مشخص  برایش  نتایج 
باید حرفی بزنیم که خریدار داشته باشد. باید مطابق با سطح 

فرمانبری اجتماعی و ابزارهای تحقق آن صحبت کرد.
فقط یک راه باقی است

قانعی در ادامه صحبت هایش می گوید: یقین داشته باشید تا 
دنیا و از جمله آفریقا حدود ۷۰ درصد جمعیتش را واکسینه 
و  داشت  خواهیم  هم  سر  پشت  را  ویروس  جهش های  نکند، 
انتظار  این  بنابراین  داریم؛  آنفلوآنزا  مورد  در  را  تجربه  این  ما 
می رود که تا واکسیناسیون جهانی به ۷۰ درصد نرسیده است 
شرایط  ندانیم  که  باشیم  داشته  را  کرونا  جدید  جهش های 
با تکرار  این است که  آتی چه می شود. آنچه که یقین داریم 
واکسیناسیون مرگ و میر کم می شود؛ بنابراین یک راه داریم 

که تعداد واکسیناسیون را بیشتر کنیم.
تا دیر نشده این ۳ اقدام را انجام دهید

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا در خاتمه گفتگوی 
برای مدیریت  ایسنا، می گوید: پیشنهاد من  با  تفصیلی خود 
بیماری این است که تا دیر نشده از تجربه کرونا استفاده کنند 
به شکل  بیماری  یک  کنترل  برای  را  کشور  اقتدار  بار  یک  و 
هوشمند مبتنی بر فناوری شکل دهند؛ چون امکانات این امر 
موجود است. در وهله دوم تا دیر نشده است به واکسن سازها 
بگویند یکسال واکسن ذخیره کنند و در وهله سوم بر گسترش 
واکسیناسیون با ابزار جریمه و... اصرار کنند؛ وگرنه سایر موارد 
جواب نمی دهد. اولین اولویت ما باید این باشد که مرگ ناشی 

از کرونا نداشته باشیم.
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