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یادداشتی به بهانه گذر از سالروز 
بعثت پیامبر اکرم )ص(:

نگاهی به اهداف بعثت 

و تاثیر آن بر زندگی بشری

رئیس دانشگاه علوم پزشکی
 کرمان خبر داد؛

جان باختن 13کرمانی به دلیل

 ابتال به امیکرون 

متن در صفحه دوم

6

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان خبر داد:

کرمان تأمین میوه شب عید جنوب 

 به میزان 270 ُتن

استاندار کرمان:

به صورت قطعی نمی توان گفت 

سفرهای نوروزی آزاد است

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

معاون استاندار کرمان:

هر گونه ساخت و ساز 

در مناطق بحرانی

باید متوقف شود

توصیه های ایمنی سازمان آتش نشانی کرمان

 برای خانه تکانی

اعالم فهرست چند میلیون کارتخوان و درگاه اینترنتی 

به بانک مرکزی برای قطع

3

کرونا؛ کودکان علیه ویروس  کسیناسیون  کرمانی ها از وا کم رنگ  گزارش »کرمان امروز« درباره استقبال 

کسیناسیون کودکان والدین در تنگنای وا

متن کامل در صفحه هفتم

 به رغم اطالع رسانی وسیع مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کرمان برای واکسینه شدن کودکان، بسیاری از خانواده های کرمانی از این امر امتناع ورزیدند و استقبال مناسبی از 
واکسیناسیون کودکان در استان انجام نشد. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان آمار واکسیناسیون کودکان در کرمان پایین است از این رو از مدارس خواسته شده تا 

به دانش آموزان فراخوان داده شود. اما متاسفانه به دلیل نشر شایعات درباره واکسن ها بسیاری از والدین درباره تزریق واکسن تردید دارند و...
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متن در صفحه هشتم

مناقشه قیر 
گوید قیر نداریمدر  کـــــــــرمـان کرده ایم و شهرداری می  مردم: پول آسفالت را پرداخت 

کرمان سرعت می گیرد و آسفالت معابر شهر  نداریم  قیر  کمبود  شهردار: 

گزارش »کرمان امروز« 
از یک تناقض درباره وضعیت 

کرمان؛ کوچه های  آسفالت 

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

مردم کرمان

 25 سال است 

که واقعیت را 

در »کرمان امروز« می خوانند

تبریک 

جناب آقای یاسر پورابراهیمی 
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت 
سرپرســت شــعب بانک ســپه استان 
کرمان تبریک عــرض نموده و توفیق 
روز افــزون آن جنــاب را از خداوند 

متعال خواستاریم .
از طرف امین و امیر محمدی 
)شرکت فرحان(



خبر
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اخبار استان

بدین وسیله از کلیه اعضاء هیات موسس دعوت می شود تا در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول که در ساعت 8 صبح 
مورخ 1400/12/14 واقع در کرمان بلوار جانباز - خیابان مصلی 

محل موسسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

تعیین اعضای جدید جایگزین افراد مستعفی
هیات مدیره 

آگهی دعوت اعضاء موسسه خیریه باران عاطفه های کویر
 به شماره ثبت 2208 و شناسه ملی 14009096465 

جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی  قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

استاندار کرمان با تأکید بر اینکه ۶0 تا ۷0 درصد 
است  این  بر  بنا  گفت:  نزده اند  واکسن  فوتی ها 
رعایت  بر  نظارت  اما  کاهش  محدودیت ها  که 

دستورالعمل ها و واکسیناسیون تشدید شود.
در جلسه ستاد  کرمان  استاندار  ایسنا  گزارش  به 
مساله  مهم ترین  کرد:  بیان  استان  این  کرونای 
بحث واکسیناسیون است که برای افزایش آمار آن 

شیوه های مختلفی در استانی های دیگر اجرا شده 
و جواب هم داده است.

وی افزود: بین ۶0 تا ۷0 درصد فوتی های استان 
بقیه هم  و  بودند  نزده  این پیک اصال واکسن  در 

شاید سه دوز کامل را تزریق نکرده باشند.
استاندار کرمان ادامه داد: تمامی اعضای ستاد باید 
راه هایی بروند که بتوانیم چرخه واکسیناسیون را 

در استان کامل کنیم.
وی در رابطه با مدارس افزود: اگر موج شدیدتری 
بیاید و در فصل بهار مبتال داشته باشیم مدارس 
کانون این موضوع هستند و باید سازوکاری انجام 
برای  بهداشتی  تیم های  که  پیشنهادی  و  شود 
می شود  بررسی  دادند  مدارس  در  واکسیناسیون 
به صورتی که هر مدرسه می تواند جلسه اولیاء و 

مربیان تشکیل می دهد.
گفت:  نوروزی  سفرهای  با  رابطه  در  زینی وند 
فعال پروتکلی برای محدودیت اعمال نشده اما به 
است؛  آزاد  سفرها  گفت  نمی توان  قطعی  صورت 
فعال گردشگری و کلیه صنوفی که در این حوزه 
به مسافران خدمت رسانی می کنند باید به رعایت 

پروتکل ها توجه ویژه داشته باشند.
به  را  این  استان  قرارگاه  کرد:  خاطرنشان  وی 
استان  آمادگی  از  و  کند  پیگیری  جدی  صورت 
برای پذیرش مسافر در شرایط نیمه مطلوب خبر 
دهد. استاندار کرمان گفت: رنگ بندی طبق قاعده 
وزارت بهداشت اما تغییراتی در محدودیت ها اعالم 
به  بهداشت  که  می شود  ابالغ  زودی  به  که  شده 

طور جدی نظارت خواهد کرد.
کنیم  آماده  را  خودمان  باید  کرد:  تأکید  وی 

و  سختگیری ها  اما  شده  کم  محدودیت ها 
بود  بیشتر  تعطیالت  قبال  شود؛  تشدید  نظارت ها 

االن باید نظارت بیشتر باشد.
زینی وند عنوان کرد: در بحث مدارس هم یکپارچه 
و  منطقه  به  منطقه  مراقبت  اما  نکردیم  تعطیل 
اگر  مهدکودک ها هم  داشت؛ حتی  نظارت وجود 
باز  می تواند  باشد  مساعد  شرایط  منطقه ای  در 

باشد.
در  آموزش  تعطیلی  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آسیب  شدت  به  کشور  دانشگاه ها  و  مدارس 
مدارس  اقتضایی  تعطیلی  همچنان  افزود:  دید 
ستاد  که  شرایطی  در  قرمز  و  نارنجی  شرایط  در 

تشخیص دهد وجود دارد.
وی در رابطه با دورکاری توضیح داد: دستورالعمل 
به آن در ستادکلی کرونا تصویب شده و  مربوط 
فردا اعالم می شود اما احتماال دورکاری به صورت 
قبل نداشته باشیم و در عوض نظارت ها بر رعایت 

پروتکل ها و واکسیناسیون بیشتر شود.
شایان ذکر است در این جلسه همچنین گزارشی 
میراث  اصناف،  پرورش،  و  آموزش  عملکرد  از 
و دیگر مدیران دستگاه های  فرمانداران  فرهنگی، 

استان در این رابطه ارائه شد.

استاندار کرمان:

به صورت قطعی نمی توان گفت سفرهای نوروزی آزاد است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد؛

جان باختن 13کرمانی به دلیل ابتال به امیکرون 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب 

کرمان خبر داد:

تأمین میوه شب عید جنوب کرمان به 
میزان 270 تُن

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از تامین میوه شب عید  
جنوب کرمان به میزان 2۷0 تن  راستای طرح تنظیم بازار خبرداد. 

از سردخانه ذخیره  بازدید  سعید برخوری رئیس سازمان در حاشیه 
میوه شب عید جنوب کرمان واقع در پایانه صادراتی جیرفت گفت: به 
میزان 2۷0 تن میوه شب عید تامین و طی روزهای آینده در راستای 
طرح تنظیم بازار به صورت متناوب توزیع خواهد شد .  برخوری افزود 
: از این میزان تا کنون 110 تن سیب خریداری و ذخیره و مقدار 1۶0 
تن پرتقال والنسیا توسط اتحادیه تعاون روستایی کشور به عنوان مباشر 
در حال خرید از باغداران جنوب کرمان می باشد. رییس سازمان جهاد 
کشاورزی جنوب کرمان اظهار کرد : طی روزهای آینده قیمت مصرف 
کننده و زمان توزیع میوه شب عید اعالم و بر اساس سرانه جمعیت 
هر شهرستان سهمیه تخصیصی از طریق مراکز عرضه مشخص شده 
برای تنظیم بازار  شب عید در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد 
و شهروندان جنوب کرمان نگرانی بابت تامین میوه شب عید نداشته 

باشند و به اندازه کافی میوه تامین و به بازار عرضه خواهد شد.
وی افزود: تدابیر الزم اتخاذ شده تا شاهد افزایش قیمت میوه در شب 
عید نباشیم و مردم در آرامش و بدون دغدغه محصوالت مورد نیاز 
خود را خریداری کنند. به گزارش ایسنا، عنایت ساالری معاون توسعه 
به  اشاره  نیز ضمن  کرمان  بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب 
تامین و ذخیره کاالهای اساسی شب عید گفت : کاالهای اساسی مورد 
نیاز نظیر برنج، روغن ،شکر ، گوشت مرغ و گوشت قرمز به اندازه کافی 
خریداری و ذخیره و در حال توزیع در بازار هفت شهرستان جنوبی 

کرمان می باشد. 

معاون امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره 
به نشست زمین در برخی از دشت های کرمان 
گفت: روستاها در مناطق بحرانی جابجا شوند.
اهلل  آیت  مصطفی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
هماهنگی  و  پیشگیری  نشست  در  موسوی 
لزوم  بر  تاکید  با  بحران  به  پاسخ  عملیات 
خصوص  در  کرمان  دشت های  مطالعه 
متأسفانه  فرونشست دشت های کرمان گفت: 
ادامه  کرمان  دشت های  در  نشست  فرو  روند 
دارد و شاهد بروز این پدیده در بیشتر دشت ها 
هستیم به همین دلیل باید مطالعات دقیق و 

گسترده در این زمینه انجام شود.
وی تصریح کرد: مناطق بحرانی باید شناسایی 
شود و در صورت لزوم روستاهای در معرض 

خطر باید جابجا شوند.
با  مرتبط  دستگاه های  کرد:  بیان  موسوی 
می توانند  اطالعات  و  آمار  این  از  استفاده 
فرو  بحران  کنترل  برای  را  الزم  اقدامات 

نشست انجام دهند.
افزود:  کرمان  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
تسریع در اجرای این مطالعات ضروری است و 
باید در اسرع وقت انجام و نتایج اعالم شود در 
حال حاضر فقط در ۶ شهرستان این اطالعات 

وجود دارد.
موسوی ادامه داد: هر گونه ساخت و ساز در 
الزم  اقدامات  و  متوقف  باید  بحرانی  مناطق 
انجام  بعدی  خسارت های  از  پیگیری  برای 

شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان 
گفت:در بازید از ۷2 واحد بازرسی شده در 
تشکیل  با  واحد   1۶ سیرجان  شهرستان 

پرونده به تعزیرات معرفی شدند.
بازرسی  تیم  گفت:  محمودآبادی 

همکاران  از  متشکل  شهرستان  این 
صنعت  اصناف،  بسیج  جهادکشاورزی، 
این  صنفی  واحد های  از  تجارت  و  معدن 

شهرستان به طور مستمر بازدید می شود.
بهمن  بیستم  زمانی  بازه  در  او  گفته  به 

از  بازرسی  عملیات  ماه،  بهمن   28 تا  ماه 
مرغ  آرد،  کارخانه  واحد صنفی شامل   ۷2
و  فروشی  میوه  خبازی،  فروشی،  وماهی 
کشاورزی  و  دامی  نهاده های  توزیع  مراکز 

انجام شد.

 ۷2 از  واحد   1۶ می گوید:  محمودآبادی 
واحد بازرسی شده با تشکیل پرونده و مبلغ 
ریالی تخلفات افزون بر ۷2۶ میلیارد ریال، 
به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان برای 

ادامه و سیر مراحل قانونی معرفی شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از جان باختن 1۳ کرمانی به  
دلیل ابتال به امیکرون در استان کرمان خبر داد.

به  اظهار کرد:  با خبرنگار مهر  نژاد در گفتگو  حمید رضا رشیدی 
دلیل حجم باالی بیماران بد حال در بیمارستانها شاهد موارد فوت 

متعدد ناشی از کرونا هستیم.
وی افزود: هر چند میزان ابتالء کاهش یافته است اما در حال حاضر  
1۳ نفر در کرمان جان خود را به دلیل عفونت ناشی از امیکرون از 

دست داده اند.
وی عنوان کرد: 1۳۷ نفرنیز در بیمارستان های استان تحت درمان 
تخصصی قرار گرفتند و از مجموع 4۷0 بستری در استان کرمان 

حال برخی از این افراد وخیم است.
رشیدی نژاد افزود: واکسن به میزان کافی در مراکز واکسیناسیون 
استان کرمان وجود دارد و از مردم می خواهیم در کوتاه ترین زمان 
ممکن برای تزریق واکسن و یا تکمیل دزهای مختلف مراجعه کنند.

معاون استاندار کرمان:

هر گونه ساخت و ساز در مناطق بحرانی باید متوقف شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان اعالم کرد:

معرفی ۱۶ واحد متخلف در سیرجان به تعزیرات حکومتی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

قانون  موضوع  دوم  مورخه1400/10/26  هيات   140060319078010086 شماره  راي  برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
عطيه حسيني  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  كرمان  دو  منطقه  ملك  ثبت  حوزه 
پورفرسنگي فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 63 صادره از كرمان در ششدانگ يك باب خانه 
به مساحت 223/9 مترمربع تحت 16761پالك فرعي از 3968 اصلي مفروز و مجزي شده از 
فرسنگی كوچه  سراسياب  كرمان  در  واقع  بخش2كرمان  اصلي  از3968  فرعي   1110 پالك 
ده باال خريداري از مالك رسمي خانم صغری فتحی زاده  محرز گرديده است.لذا به منظور 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص  اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي  يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضاي  صورت  در  است 

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/24
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/12/09

1275366
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 ساختمان های فاقد 

سند رسمی
برابر راي شماره 140060319005000825مورخ 1400/11/25هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك شهداد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای محمد جواد رمضان زاده فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 21 صادره از شهداد در ششدانگ يكبابخانه به مساحت 825 مترمربع  پالك 
3 فرعی از 1288-اصلي واقع در بخش 23 كرمان به آدرس شهداد-خيابان تمدن كوچه عباس 
احمد رمضانزاده خبيصی محرز  مالك رسمي  از  فرعی دوم سمت چپ خريداري  علی  ابن 
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
مراجع قضايي  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  ماه  رسيد، ظرف مدت يك 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضاي  صورت  در  است  نمايند.بديهي  تقديم 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/12/09

تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/12/23                      
                                           1285356

  ابراهیم سیدی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد

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

سند رسمی
قانون  1400/6/31موضوع  مورخه  دوم  هيات   140060319078006173 شماره  راي  برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد مهدي ارجمند 
مغازه)باكاربری  باب  ازكرمان  در يك  بشماره شناسنامه 13581 صادره  فرزند علي  كرماني 
عرصه مسكونی( به مساحت 45/35 مترمربع تحت پالك 22185 فرعي از 1783 اصلي بخش 
3 كرمان واقع در بلوار جهاد روبروی بيست متری دانشجو  خريداري از مالك رسمي آقاي 
زين العابدين ميرحسينی  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/24
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/12/09

1275876
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 ساختمان های فاقد 

سند رسمی
1400هيات  برابرآراءشمارهاي140060319078010895و140060319078010896مورخه11/16/ 
دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم  در واحد 
فاطمه مصطفي زاده فرزند حسين بشماره شناسنامه 5843 صادره ازكرمان وآقای ايمان هدايت 
يكبابخانه    ششدانگ  در  راورباالمناصفه   از  شناسنامه454صادره  بشماره  محمد  پورفرزند 
پالك  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي  از3982  فرعي  پالك6147  مترمربع   181/1 مساحت 
كوچه  اسدآبادی  خيابان  كرمان  آدرس  2كرمان  دربخش  واقع  اصلي    3982 از  فرعي   65
33خريداري از مالك رسمي آقاي داود هنرمند محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/12/09 تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/12/24

1284274
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان
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قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

بی پروا 
میان آرزوهایت

برایم جای خالی باز کن
شاید گذار من

شبی افتاد
در پس کوچه های شهر بارانی

و من بی اضطراب
از چشمهای خیس

از شرم نگاهت
با تو خواهم گفت ،

بی پروا :
»تو را من  دوست می دارم «

سفره دل
مثل گام های یک کودک 

باهم بودن ما کوتاه بود
اما با هزار خاطره ی تلخ 
یک عمر مالل و آه بود

سوزنی در کاه جستن
آب از آهن جدا کردن است

سفره دل بیهوده گشودم
از ازل روی خوش عشق با من نیست

مثل فرهاد زنده ام به یاد شیرین
حتی اگر ابرهای همه عالم ببارند

خاموشی نگیرد آتش اندوه یار دیرین
از دیوار من دیواری نبود کوتاه تر 

وز دل عاشقم دلی تنهاتر
از هر چه بدم آمد، سرم آمد

ای عجب
آب از سر که گذشت

چه یک وجب چه صد وجب

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

به قلم
اکبر نصرتی

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان اعالم کرد:

توصیه های ایمنی سازمان آتش نشانی کرمان برای خانه تکانی 

پرهیز از کدام موادغذایی سالمت مردان را افزایش می دهد؟

آرایشگاه های زنانه و نانوایی های جیرفت در صدر متخلفان بهداشتی

ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
پایان  ایام  در  شهروندان  گفت:  کرمان  شهرداری 
سال و در حین خانه تکانی، مراقب مسمومیت ناشی 
اشتعال  قابل  مواد  ریختن  از  و  باشند  شوینده ها  از  
احتمال  زیرا  کنند،  خودداری  فاضالب  چاه های  در 

انفجار یا آتش سوزی این مواد زیاد است.
 به گزارش کرمان آنالین، رضا میرزایی، با اشاره به 
نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، خانه تکانی را 
از سنت های حسنۀ ایرانیان دانست و افزود: هنگام 
تا  شود  رعایت  ایمنی  نکات  بایستی  خانه تکانی، 

شاهد حوادث تلخ و ناگوار برای شهروندان نباشیم.
استفاده  و  منزل  نظافت  زمان  در  کرد:  بیان  وی 
زمین  با  آن  اتکای  از سطح  چهارپایه،  یا  نردبان  از 
کاماًل مطمئن شوید و از نردبان دوطرفه و استاندارد 

استفاده کنید.
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 

کف  پرده،  شست وشوی  از  گفت:  کرمان  شهرداری 
روغنی  مواد  به  آلوده  که  غیره  و  حمام  آشپزخانه، 
جداً  بنزین  مثل  سریع االشتعال  مواد  با  هستند، 
خودداری کرده و از مواد شوینده مانند سفیدکننده ها 

و جوهر نمک در حد استاندارد استفاده کنید.
مانند  شوینده  مواد  کرد:  تأکید  میرزایی 
سفیدکننده ها و جوهر نمک را روی زمین رها نکرده 
حتی االمکان  و  ندهید  قرار  کودکان  دسترس  در  و 
خانه تکانی را در زمان غیبت کودکان انجام داده تا 

ضریب بروز حوادث کاهش یابد.
زمان  در  احتیاط  رعایت  لزوم  بر  تأکید  با  وی 
از  پرهیز  و  منزل  پنجره های  و  شیشه  کردن  پاک 
در  کرد:  خاطرنشان  قرنیزها،  یا  نرده ها  روی  رفتن 
هنگام شست وشوی لوازم برقی مانند لوستر و چراغ 
روشنایی، از قطع کامل برق مطمئن شوید؛ در غیر 
است؛  زیاد  بسیار  برق گرفتگی  احتمال  این صورت، 

ابتدا برق وسیلۀ برقی را قطع کرده و سپس نسبت 
به پاک سازی آن اقدام نمایید.

ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
زمان  کرد:  توصیه  شهروندان  به  کرمان  شهرداری 
گاز،  اجاق  به خصوص  خانگی  لوازم  جابه جایی 
احتیاط الزم را انجام دهید و تمام اتصاالت مربوط به 
گاز اعم از شهری و کپسول را به وسیلۀ آب و صابون 
از عدم نشتی گاز مطمئن شوید؛ در  تا  چک کنید 
رابط  شیلنگ های  به موقع  تعویض  به  نسبت  ضمن 

گاز فرسوده اقدام کنید.
به موقع  شارژ  کرد:  خاطرنشان  میرزایی 
خاموش کنندۀ دستی آتش نشانی موجود در محیط 
منزل در زمان آتش سوزی احتمالی، می  تواند کمک 
به سزایی به شما بکند، پس توصیه می شود نسبت به 
شارژ خاموش کنندۀ دستی آتش نشانی اقدام کرده و 

از آماده به کار بودن آن اطمینان حاصل کنید.

با شماره  بروز حادثه سریعاً  افزود: در صورت  وی 
تماس  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان   125
محل  دقیق  نشانی  خونسردی،  حفظ  با  و  گرفته 

حادثه را اعالم نمایید.

مواد  با تشریح  رژیم درمانی  و  تغذیه  متخصص 
غذایی مضر که سالمت مردان را به خطر می اندازد، 
را  دور شکم خود  اندازه  و  وزن  باید  مردان  گفت: 
با  این موضوع نسبت مستقیمی  کنترل کنند زیرا 

بیماری های قلبی و عروقی دارد.
با خبرنگار  وگو  گفت  در  کوروش صمدپور  دکتر 
و  پیگیری  اینکه  بیان  با  خانواده  و  زنان  حوزه 
شیوع  از  حکایت  کنندگان  مراجعه  مالحظات 
دهد،  می  را  زندگی  سبک  به  وابسته  بیماری  دو 
هر  از  تقریبا  که   2 نوع  دیابت  کرد:  خاطرنشان 
چهار نفر بالغ، یک نفر دچار پیش دیابت یا دیابت 
هستند و همچنین کبد چرب، دو بیماری هستند 
که علت عمده بروز آن ها، سبک زندگی بی تحرک 
و استفاده بیش از حد کربوهیدرات مانند نان، برنج 

و سیب زمینی و همچنین چربی های مضر است.
غذایی  گروه  این  با حذف  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
موافق نیستیم اما مقدار مصرف آن در میان ایرانیان 
کرد:  تصریح  است،  جهانی  استانداردهای  از  بیش 
دومین عامل اصلی ایجاد کبد چرب و دیابت، چاقی 
یا اضافه وزن است بخصوص در دو سال اخیر که 
ویروس کرونا تمامی افراد را خانه نشین کرده و از 

ترس ابتال به مراکز ورزشی مراجعه نمی کنند.
متخصص تغذیه با بیان اینکه این چاقی در مردان 
دوچندان شده است، اظهار کرد: مردان سعی کنند 
وزن را کنترل و مراقب اندازه دور شکم خود باشند 
زیرا نسبت مستقیمی با بیماری های قلبی و عروقی 
دارد. در حقیقت تحرک و ورزش نقش بسیار مهمی 
در پیشگیری از ابتال به دیابت نوع 2 یا کبد چرب 

دارد.
صمدپور تاکید کرد: روغن هایی مانند کره گیاهی 

بیماری  خطر  دارند  باالیی  ترانس  چرب  اسید  که 
قلبی و کبد چرب را دوچندان می کند که مردان 
شود  می  توصیه  کنند.  پرهیز  آن  مصرف  از  باید 
روغن هایی که ترکیبی از امگا ۶ و امگا ۳ هستند 
و  آفتابگردان  روغن  از  ترکیبی  یعنی  شود  مصرف 

روغن زیتون.  
سوال  دنبه  روغن  از  اغلب  اینکه  به  اشاره  با  وی 
می کنند که باید گفت روغن خوبی نیست، تشریح 
کرد: روغن حیوانی خوب می تواند در برنامه روزانه 
گنجانده شود اما مصرف دنبه پیشنهاد نمی شود. 
فعالیت  استرس،  نظر  از  اگر  مردان  کلی  طور  به 
بدنی، کنترل اضافه وزن و بهبود تغذیه بتوانند یک 
هر  بروز  از  کنند  ایجا  مناسب  تناسب  و  هارمونی 

گونه بیماری پیشگیری خواهند کرد.
منبع  لبنیات  اینکه  بر  تاکید  با  تغذیه  متخصص 
از  استفاده  کرد:  خاطرنشان  است،  کلسیم  بهینه 
حد  به  روزانه  برنامه  در  باید  ماست  و  شیر  پنیر، 

مناسب باشد.
و  کبدچرب  از  غذایی  رژیم  چه  با  مردان 

دیابت پیشگیری کنند؟

با  رژیم غذایی مردان  اینکه  بر  تاکید  با  صمدپور 
زنان چندان تفاوتی نمی کند، اظهار کرد: گنجاندن 
همه گروه های غذایی در برنامه روزانه و فراموش 
ها،  پروتئین  ها،  میوه  سبزیجات،  مصرف  نکردن 
مردان  تمامی  به  کافی  اندازه  به  لبنیات  و  غالت 

توصیه می شود.
وی افزود: رژیم غذایی مدیترانه ای از جمله رژیم 
های غذایی محبوبی است که باعث افزایش سالمت 
است  کم  قرمز  گوشت  رژیم  این  در  که  شود  می 
است  مردان  تمامی  برای  مناسب  دلیل  همین  به 
غذاهای  از  استفاده  نشوند.  خون  غلظت  دچار  تا 
به عنوان منبع غنی پروتئین که در رژیم  دریایی 
غذایی مدیترانه ای گنجانده شده است هم کمک 

شایانی به سالمت مردان می کند.
اینکه  بیان  با  درمانی  رژیم  و  تغذیه  متخصص 
هایی  آجیل  و  خشکبار  کافی  اندازه  به  مصرف 
توصیه  زیتون  روغن  همچنین  و  نباشد  شور  که 
غذایی  رژیم  حقیقت  در  داشت:  اظهار  شود،  می 
مدیترانه ای از بیماری های قلبی عروقی جلوگیری 
می کند و همچنین از آلزایمر پیشگیری می کند. 
مردان در صورت رعایت این رژیم به همراه پیاده 
روی می توانند از بروز بیماری هایی که منشا تغذیه 

ای دارد جلوگیری کنند.
ضرورت توجه مردان باالی ۴۰ سال به چکاب 

های ساالنه
متخصص تغذیه و رژیم درمانی با یادآوری اینکه 
از گذشته تا کنون، مسوولیت مالی زندگی بر عهده 
و  مساله  این  درگیر  قدر  آن  و  است  بوده  مردان 
به  که  هستند  درآمد  کسب  و  خانواده  از  حمایت 
خاطرنشان  کنند،  می  توجه  کمتر  خود  سالمت 

کرد: در حقیقت آمار مراجعه زنان به پزشک که 
بیش از مردان است و برعکس آمار بیشتر مرگ و 
میر مردان نسبت به زنان شاهد این مدعا است که 

مردان کمتر به خود توجه می کنند.
چهل  باالی  مردان  آنکه  حال  کرد:  تصریح  وی 
سال باید به بررسی های پزشکی خاص مخصوص 
از  به سن  توجه  با  باشند؛  داشته  ویژه  توجه  خود 
نظر پروستات و توده های مجاری ادراری باید دقت 
شدن  بدخیم  و  پروستات  سرطان  دچار  تا  کنند 
با آزمایش  توانند  به همین منظور می  آن نشوند. 
های منظم مخصوص به صورت ساالنه متوجه این 

موضوع شوند و بررسی های دوره ای انجام دهند.
صمدپور با تاکید بر اینکه شایع ترین علت مرگ 
و میر در کشور بر اثر بیماری های قلبی و عروقی 
این  به  ابتال  سن  متاسفانه  داشت:  اظهار  است، 
باعث مرگ  یافته است که  بیماری ها هم کاهش 
ناگهانی می شود. علت این سکته ها در حقیقت، 
چربی  از  استفاده  اثر  بر  چاقی  و  نامناسب  تغذیه 
های نامرغوب است که منجر به افزایش کلسترول 

بد خون می شود.
مردان، مصرف  به شغل  توجه  با  یادآور شد:  وی 
فست فودها و غذاهای آماده بیرون از منزل، باعث 
اینکه  ضمن  شود؛  می  ها  بیماری  یکسری  بروز 
در  الکل  اندازه  از  بیش  مصرف  و  کشیدن  سیگار 
بروز  عوامل  دیگر  از  استرس  و  تحرکی  بی  کنار 
که  شود  می  مردان  در  غیرواگیردار  های  بیماری 
با کنترل و مدیریت تغذیه، دخانیات و تحرک می 
صورت  در  کنند.  دور  خود  از  را  خطر  این  توانند 
ارثی  بودن این بیماری ها هم حتما باید به پزشک 

متخصص مراجعه کنند.

با  جیرفت  بهداشت  شبکه  مسئوالن 
تخلفات  با  شده  انجام  اقدامات  تشریح 
می گویند  شهرستان  این  در  بهداشتی 
بهداشتی  تخلفات  میزان  بیشترین  که 
و  زنانه  آرایشگاه های  صنوف  به  مربوط 

نانوایی هاست.
صورت  در  شهروندان  ایرنا  گزارش  به 

به مسائل  مشاهده هرگونه تخلف مربوط 
طریق  از  را  مراتب  توانند  می  بهداشتی 

سامانه 1۹۰ گزارش کنند.
گفت  در  بهداشت جیرفت  مرکز  رییس 
غذایی  مواد  میزان  ایرنا  خبرنگار  با  وگو 
فاسد و کشف و ضبط شده از ابتدای سال 
تاکنون در این شهرستان را 5۴ تن اعالم 

تاریخ  غذایی  مواد  این  که  کرد  بیان  و 
و  بهداشت  واحد  توسط  گذشته  مصرف 

محیط امحا شده است.
فرزانه برخوری تصریح کرد: کارشناسان 
جیرفت  بهداشت  مرکز  محیط  بهداشت 
۳2هزار  از  تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از 
مرکز عرضه مواد غذایی، رستوران، تاالر و 

مراکز عمومی بازدید کردند.
رییس مرکز بهداشت جیرفت همچنین 
توسط  صنفی  واحد   ۴15 پلمب  از 
سال  طی  محیط  بهداشت  کارشناسان 
واحدهای  این  گفت:  و  داد  خبر  جاری 
مسایل  نکردن  رعایت  دلیل  به  صنفی 
بهداشتی با دستور دادستانی اعمال قانون 

شدند.
وی با بیان اینکه مردم می توانند گزارش 
بهداشتی  تخلف  هرگونه  از  را  خود  های 
سال  ابتدای  از  کرد:  تصریح  کنند  اعالم 
جاری ۸1۰ مورد گزارش در سامانه 1۹۰ 
این  به  کارشناسان  و  است  شده  ثبت 

گزارش ها رسیدگی کردند.

یادداشت: 

انتظار
 و تقدیر

وقتی که محبت نمی تواند یک نفر را ماندنی 
تو  را دارم که در  انتظار چه قدرتی  کند من 
اینگونه رقم خورده که دور  اثر کند؟ تقدیر 
باش  شکوفا  تو  بیاوریم.  دوام  همدیگر  از 
ترین  فراموش  به  مرا  بپوش  چشم  من  از  و 
تا  بفرست  قلبت  ی  نقطه  ترین  خاموش  و 
باشی.  داشته  کردن  زندگی  مجال  خودت 
ات  دلخوشی  که  کن  کسی  دچار  را  قلبت 
باشد تا زندگی به دلت بچسبد. تو هم مجبور 
نفر  یک  آرزوی  به  را  خودت  که  بودی 
بسپاری وقتی که حتی مقدس ترین قدرت ها 
نمی توانستند که ما را به یکدیگر برسانند. از 
بچگی یادمان دادند که فدای دیگران شویم 
چشم  است.  دیگران  با  حق  که  آموختیم  و 
هایمان را می بایست ببندیم و از هم بگذریم. 
می روم اشک می ریزم اما شاید یک جهان 
با ما بجنگد اگر که از دل نگذریم. خواستن 
وجودم را به آتش کشید ولی فریاد نکشیدم 
به  شد.  تمام  داستان  و  شدیم  پیر  اینگونه 
ندارد  اعجاز  قدرت  محبت  که  وقتی  راستی 
معجزه  که  داریم  توفع  قدرتی  چه  از  بیهوده 
بود  ما  ی  سرمایه  بزرگترین  دلدادگی  کند. 
را  موانع  محبت  که  وقتی  رفت.  باد  بر  که 
ثروت  و  قدرت  از  توان  نمی  زند  نمی  کنار 
چنین توقعی داشت. باید بگذاریم و بگذریم 

و گاهی به میل دیگران لبخند بزنیم.
دیگران  میل  به  مدام  و  شد  تمام  عمرمان 
از  که  نداریم  قدرتی  دیگر  کردیم  زندگی 

اول زندگی کنیم.
هر شب از چشمان تو رنجی به جانم می زند 

غصه ای بر هر کجای کهکشانم می زند 
غربتی بی وقفه جنگل را به آتش می کشد 

آتشی از چشم مردم بر نهانم می زند

به قلم
مهناز سعید
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مروری بر »هیچ« به مناسبت سالمرگ کارمن الفورِت

از ادبیات به زندگی

می کند،  برجسته  را  »هیچ«  رمان  که  چیزی 
بهترین  فهرست  در  گرفتن  قرار  نه  و  جایزه ها  نه 
روایت  و  نویسنده  چیره دستی  بلکه  کتاب هاست؛ 
غم انگیز و واقعه گرایانه او از زمانی ست که اسپانیا یکی 

از خونین ترین جنگ ها را پشت سر گذاشته است.
  امروز هجدمین سالمرگ کارمن الفورت نویسنده 
رغم  به  که  نویسنده ای  است،  اسپانیایی  مشهور 
پیش  تا  اسپانیا،  معاصر  ادبیات  بر  تاثیرش  و  شهرت 
کتاب  بازار  در  فارسی،  به  اثرش  مهم ترین  ترجمه  از 
ایران شناخته شده نبود. »هیچ« نخستین و مهم ترین 
ترجمه  با  اسپانیایی است که  نویسنده زن  این  رمان 
در  فانوس  کتاب  انتشارات  همت  با  و  فروتنی  فرزاد 
سال 1400  از زبان اسپانیایی به فارسی ترجمه شده 

و  در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است.
رمان  این  اهمیت  در  کتاب  پیشگفتار  در  فروتنی 
در  الفورت،  کارمن  رمان،  این  »نویسنده  می نویسد: 
سال 1921 در شهر بارسلونای اسپانیا به دنیا آمد و 
در سال 2004 از این دنیا رخت بربست. مطرح ترین 
رمان»هیچ«  یعنی  او  کتاب  اولین  نویسنده  این  اثر 
است که در سال 1944 برنده جایزه نادال شد. چندی 
رئال  فاستنرات  جایزه  توانست   1948 سال  در  بعد 
این  که  اکنون  و  کند  خود  آن  از  را  اسپانیا  آکادمی 
برتر  کتاب  صد  از  یکی  اثر  این  می نویسم  را  سطور 
اسپانیایی زبان قرن بیستم به شمار می آید. اما چیزی 
و  جایزه ها  نه  می کند،  برجسته  را  »هیچ«  رمان  که 

بلکه  کتاب هاست؛  بهترین  لیست  در  گرفتن  قرار  نه 
چیره دستی نویسنده و روایت غم انگیز و واقعه گرایانه 
او از زمانی ست که اسپانیا یکی از خونین ترین جنگ ها 
را پشت سر گذاشته و حاال دارد در خفقان و لجن زار 
شده،  بنا  دیکتاتوری  پایه  بر  آن  اساس  که  حکومتی 
پا  زیر سایه سنگین ژنرال فرانثیسکو فرانکو دست و 

می  زند".
"هیچ« برشی کوتاه از یک سال  زندگی دختر جوانی 
به نام آندرآ است که پدر و مادر خود را از دست داده 
به  روستا  از  ادبیات  رشته  در  تحصیل  ادامه  برای  و 
ادامه  در  آنچه  می آید.  مادریش  خانواده  نزد  بارسلونا 
هر  که  است  خانه ای  در  او  زیست  می شود  روایت 
به جنونی  دایی هایش  تا  خاله  از  آن  اعضای  از  کدام 
مختص به خود دچار هستند، خانه مانند اعضایش در 
آستانه ویرانی و متالشی شدن است و از سوی دیگر 
رخت  آن  از  زندگی  گویی  که  خاکستری  بارسلونایی 
بربسته است. هر چند که رمان »هیچ« در گیر و دار 
یکی از ملتهب ترین دوران های سیاسی اسپانیا به رشته 
تحریر درآمده اما تاثیرات این شرایط به شکلی کامال 
ظریف و هنرمندانه در کار هویداست و به هیچ عنوان 
بر مخاطب بار نمی شود. این یکی از ویژگی های مهم 
کتاب است که ماریا بارگاس یوسا؛ برنده جایزه نوبل 
هم در پیشگفتاری که به قلم او در ابتدای کتاب آورده 
شده، به آن اشاره کرده و می نویسد:»داستانی که در 
از چیزی  ناگفته می ماند مهم تر است  آن، چیزی که 

پایان  تا  آغاز  از  رمان  خواننده  و  می شود  روایت  که 
این  در  می کند.  ناپذیر  وصف  عذابی  و  رنج  در  غرق 
کالبد شکافی دقیِق دختری که در خانواده ای گرسنه و 
نیمه دیوانه در خیابان آریبائو زندانی  است، کوچکترین 
کنایه سیاسی وجود ندارد، به جز شاید اشاره ای گذرا 
به کلیساهایی که در طول جنگ داخلی سوختند. و 
با این حال سایه سیاست در سراسر داستان سنگینی 

سرطانی  همچون  شوم،  سکوتی  همچون  می کند، 
پخش شده که همه چیز را در کام خود فرو می برد 
و نابود می کند: دانشگاه خالی از زندگی و هوای تازه، 
ظاهری  نزاکت  با  شده  فسیل  بروژوازی  خانواده های 
ولی از درون پوسیده، جوانان گیجی که نمی دانند چه 
کار کنند یا به کجا پناه ببرند برای فرار از جو واالیی 
ترس ها،  تعصب ها،  محرومیت ها،  مالل،  از  آن  در  که 

محیط بسته و دید محدود و گیجی و پریشانی بی 
پایان پژمرده و بیمار می شوند."

در هیچ ما با شخصیت اصلی همراه شده و یک سال 
را با او در خیابان های بارسوالنا و زیست در خانواده ای 
به  آندرا  متالشی شده سپری می کنیم، گاهی همراه 
آن سمت دیگر شهر که ثروتمندان را در خود جای 
داده است می رویم و زمانی دیگر به جهان دختر جوانی 
و  شور  از  سرشار  و  دارد  رفاقت  آندرا  با  که  سرکش 
جنون است، وارد می شویم. نویسنده تمام این لحظات 
برایمان روایت می کند  اندازه ای دقیق و جذاب  به  را 
این،  کنار  در  خواند.  نفس  یک  را  کتاب  می توان  که 
ترجمه کتاب را هم باید از نقاط قوت آن محسوب کرد 
که بسیار رسا و همراه با لحن مناسب است. هرچند 
در »هیچ« همانطور که از عنوانش برمی آید، اتمسفر 
کلی اثر حامل یاسی همراه با کرختی و در پایان مرگ 
است، اما  کتاب این گونه به پایان نمی رسد. پایان اثر 
را می گشاید  امید  از  دریچه ای  اصلی  برای شخصیت 
چرا که  قرار نیست آندرا تمام عمر را در آن خانه و 
خیابان بگذراند، او راهی مسیرهای تازه ای است و تمام 
این سردی، بی هدفی و تمام بارسوالنای خاکستری را 

پشت سر خواهد گذاشت.
 "هیچ« به قلم کارمن الفورت با ترجمه فرزاد فروتنی 
قیمت 80  و  نسخه  در 251 صفحه، شمارگان 500 
اختیار  در  فانوس  کتاب  انتشارات  توسط  تومان  هزار 

عالقه مندان قرار گرفته است.

گرفت؟   »تاریخ نگاری فارسی در ایران میانه« چگونه شکل 
ویژگی تاریخ نگاری و آثاری که در دوره مغول و تیموری به نگارش درآمد

میانه«  ایران  در  فارسی  »تاریخ نگاری  کتاب 
علمی  کارنامه  توضیحی  مختصری  بیان  از  پس 
و  اهمیت  درباره  سخنانی  و  فصول  نویسندگان 
ضرورت تاریخ نگاری فارسی از حیث نسبت میان 
و  تکوین  روند  مورخ،  حرفه  به  ادبیات؛  و  تاریخ 
تحول تاریخ نگاری در فارسی و در خاتمه ویژگی 
تاریخ نگاری و آثاری که در دوره مغول و تیموری 

به نگارش درآمده اند به تفصیل می پردازد.
میانه«  ایران  در  فارسی  »تاریخ نگاری  کتاب   
با  نویسندگان زیرنظر چارلز ملویل  نوشته گروه 
ترجمه سید ابوالفضل رضوی، عضو هیات علمی 
نگارستان  انتشارات  سوی  از  خوارزمی  دانشگاه 

اندیشه به چاپ رسیده است.
به  »تاریخ  از  عبارتند  کتاب  فصل های  عناوین 
مثابه ادبیات«، »حرفه مورخ«، »تکوین و تحول 
تیموری،  و  مغول  فارسی«، »دوران  تاریخ نگاری 

."1250
»این  می نویسد:  خود  مقدمه  در  ملویل  چارلز 
جلد با عنوان تاریخ نگاری فارسی، به نگارش تاریخ 
به زبان فارسی توسط نویسندگانی می پردازد که 
و  گذشته  رخدادهای  روایت  و  ثبت  هدف شان 
چنان که  است،  بوده  خویش  زمان  رخدادهای 
»رخدادهای«  در  کلی،  طور  به  دید،  خواهیم 
بخشی  عنوان  به  دولت،  عمومی  امور  با  مرتبط 
از تاریخ جامعه اسالمی، یک سلسله خاص، یک 
حاکم، شهر یا ایالت در نظر گرفته می شوند. این 
عنوان  به  را  »سال نامه نویسی« ها  تاریخ  جلد، 
تا  تاریخی  ادبیات  در  سنتی  سبک  یک  نمونه 
زمان ظهور تدریجی اشکال »علمی«تر نزدیک به 
الگوی عالمانه غرب در حدود آغاز قرن بیستم را 
بررسی می کند. فصل های پایانی، تکوین و تحول 
این نوشته های تاریخی مدرن را نشان می دهد و 

تا بررسی کامل تر و  بدین ترتیب اجازه می دهد 
به روزتری از تاریخ نگاری فارسی داشته باشیم و 
به نحو برجسته تری تقابل و تداوم میان الگوهای 

قدیمی تر و جدیدتر را به انجام رسانیم."
جولی اسکات میثمی در فصل نخست »تاریخ به 
مثابه ادبیات« قصد دارد که نشان دهد نخست، 
با  تاریخی  متون  ادبی  تحلیل  و  تجزیه  چگونه 
توجه به جزئیات سبک می تواند در جهت روشن 
کردن معنی مورد استفاده قرار گیرد. دوم این که 
عنوان  به  سادگی  به  نمی تواند  تاریخی  متون 

باشند،  استفاده  مورد  تاریخی  داده های  منابع 
بررسی  مورد  ادبی  متون  عنوان  به  باید  بلکه 
ادبی  برای مورخان تجزیه و تحلیل  قرار گیرند. 
می تواند معنایی ورای بیان محض رویدادها ارائه 
دهد و آنچه را که ورای رخدادهای صرف آمده 
کند  تشویق  را  ها  آن  شاید  و  کند  برمال  است 
مثال  عنوان  )به  عنوان  به  ساده  مدل های  از  تا 
مدل دولت که در دوره مورد بحث وجود نداشت( 

دوری کنند.
در فصل »حرفه مورخ«، به طور مختصر، برخی 

و  واقعه نگاری ها  شناسی  زیبایی  و  ادبی  ابعاد  از 
تواریخ مورد بحث در این جلد از قبیل، استفاده 
و  آموزش  به  نیاز  تحقیق  نحوه  زبان،  از  آنها 
سرگرمی، تقویت سنت ادبی که خود بخشی از 
آن بودند و همین طور ارزش های محیطی که در 
انجام  در  می کند.  بررسی  بودند،  گرفته  خو  آن 
این کار، همچنین الزم است که خود نویسندگان 

و مقبولیت آثار آنها مورد بررسی قرار بگیرند.
"آنچه ممکن است موجب تعجب شود چرایی 
زمان  در  است.  فارسی  تاریخ نگاری  پیدایش 
عربی  تاریخ نگاری  فارسی،  تاریخ نگاری  پیدایش 
معادل  فارسی،  تاریخ نگاری  بود.  رسیده  بلوغ  به 
»تاریخ« ایران قبل از اسالم را شبیه سازی کرده 
درباره  افسانه ای  نیمه  اطالعات  مجموعه  بود، 
پادشاهان باستانی ایران که تشکیل دهنده آنچه 
بود برخی آن را تاریخ ملی ایران می نامند. به هیچ 
وجه روشن نیست که تاریخ نگاری فارسی به غیر 
از زبان نگارش، توانست خود را از قید قالب های 
پایه گذاری شده در تاریخ نگاری عربی برهاند. از 
آنجا که در طی این دوره آشنایی با زبان عربی 
به طور معمول از هر فرد تحصیل کرده ای انتظار 
که  افرادی  حدودی  تا  می رسد  نظر  به  می رفت، 
تولید کننده و مصرف کننده ادبیات تاریخی بودند 
می توانستند به همان سهولت فارسی به عربی نیز 
این کار را انجام دهند )در واقع اغلب نیز چنین 
زیادی  حد  تا  که  ندارد  تعجب  جای  می کردند( 
نویسندگان و  به مسائل حمایت، عالیق شخصی 
شرایط تاریخی وابسته است.« این سطور بخشی 
از مبحث مطرح شده در فصل سوم کتاب »تکوین 

و تحول تاریخ نگاری فارسی« است.   
فصل پایانی که به تاریخ نگاری در »دوران مغول 
با برشمردن  و تیموری، 1250« اختصاص دارد 

پدید  دوران  این  در  که  آثاری  برخی  ویژگی 
یعنی  بعد  دوره  در  آنها  تاثیرگذاری  به  آمدند 
آثار  دوره  این  »در  می کند:  اشاراتی  نیز  صفویه 
برجسته تاریخی به ویژه جامع التواریخ و تالیفات 
متعدد حافظ ابرو پدید آمدند که نه تنها میراث 
پیوند  را  بعد  به  بلعمی  از  گذشته،  تاریخ نگارانه 
و گسترش داد، بلکه الگوهایی را برای بعد و از 
جمله تواریخ عمومی معتبر میرخواند و خواندمیر 
روضه الصفا  خصوص  به  اینها،  آورد.  فراهم 
صفوی  عصر  مورخان  تا  شد  معیاری  میرخواند 
زندگی نامه  آنها،  کنار  در  کنند.  تبعیت  آن  از 
زبان  خاطر  به  دستکم  یزدی  علی  اثر  تیمور 
تحسین برانگیزش بود؛ ظفرنامه در سراسر قرن 
16/10 ه.ق به عنوان اثری که رونویسی و مصور 
نمونه  برای  و  بود  فراوان  تقاضای  مورد  می شد، 
برای ابراهیم امینی هروی در تاریخ شاه اسماعیل 
تاریخ نگاران  الهام بخش محسوب می شد.  منبعی 
دوره ترک- مغول در ایفای سهم خود در بیان و 
تا اندازه ای زیادی میانجی گری در طرز تفکرهای 
این  سراسر  در  که  اسالمی  ایرانی-  و  مغولی 
را  تاثیرگذاری  الگوی  بودند،  در کشمکش  عصر 
برای روایت رخدادهای یک عصر حماسی پدید 
آوردند. در حالی که الیه های جدیدی به فرهنگ 
سیاسی خود افزودند. عصر مذکور عصری بود که 
جست وجو  آن  در  را  خود  ریشه های  ها  صفوی 

کرده و از انجا الهام می گرفتند."  
میانه«  ایران  در  فارسی  »تاریخ نگاری  کتاب 
با  ملویل  زیرنظر چارلز  نویسندگان  نوشته گروه 
ترجمه سید ابوالفضل رضوی، عضو هیت علمی 
بهای 75  به  در 324 صفحه  دانشگاه خوارزمی 
اندیشه  انتشارات نگارستان  از سوی  هزار تومان 

روانه بازار کتاب شده است. 
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خبرهای جدید از سریال های نوروزی؛
"نجال۲"رقیِب"زیرخاکی"میشود؟

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، تلویزیون مانند 
هرسال سریال هایی برای تعطیالت نوروزی تدارک دیده است و 
سریال سازان در کوچه و خیابان های تهران و حومه، در تالشند 
اتفاقات وارد این میدان سخت بشوند،  با بهترین و متفاوت تریِن 
سریال هایی که هرکدام با ایده ها و سوژه های جالبی وارد خانه های 

مردم خواهند شد. 
شبکه یک هرچند در برنامه سازی و برنامه های نوروزی نمی تواند 
رقیب سرسختی باشد اما در سریال سازی با »زیرخاکی3« پا به 
 30 به  خبرها،  جدیدترین  در  که  سریالی  است؛  گذاشته  میدان 
درصد پایانی تصویربرداری رسیده است.  فصل سوم این سریال 
متعددی چون  لوکیشن های  در  و  کلید خورده  آذرماه  ابتدای  از 
شهرک سینمایی غزالی، شهرک سینمایی دفاع مقدس، حمام و 

محله هایی در کرج، پرند و تهران مقابل دوربین رفته است.
این روزها عوامل در شهرک سینمایی دفاع مقدس تصویربرداری 
سریال را دنبال می کنند و رامین راستاد آخرین بازیگری است که 
تاکنون به پروژه پیوسته است، او پیش از این در سریال »نفس« 
با جلیل سامان همکاری کرده بود. تمام بازیگران اصلی هم مقابل 
دوربین رفته اند تا این سریال برای پخش در نوروز 1401 آماده 

شود.
به نام  کاراکتری  سرسخت؛  رقیبی  حضور  و  یک  شبکه 

فریبرز باغ بیشه!
 1399 سال  رمضان  در  بار  نخستین  مجموعه  این  اول  فصل 
دوم  فصل  رمضانی شد.  پربیننده ترین سریال  و  رفت  آنتن  روی 
»زیرخاکی« خردادماه امسال پخِش خود را در شرایطی آغاز کرد 
که فریبرز وارد فضای دفاع مقدس و در پایان قسمت ها به اسارت 
رسید. مخاطبان از ابتدای فصل جدید ادامه ماجراهای فریبرز را 
از اسارت دنبال خواهند کرد. پژمان جمشیدی، ژاله صامتی، نادر 
فالح، گیتی قاسمی، پیام احمدی نیا، اکبر رحمتی، خسرو احمدی، 
اصغر نقی زاده، ایرج سنجری، مریم سرمدی، مهری آل آقا، ابراهیم 
طلعتی نژاد، فاطمه نیشابوری، حسین عقدایی، عبدالحمیم تقلبی، 
نسرین  و  برق نورد  هومن  حضور  با  سرلک  رایان  طایی،  افشین 

نصرتی به ایفای نقش می پردازند.
مشغول  زیرخاکی  سوم  فصل  هنرمندان  سیما،  یک  شبکه  در 
به کارند تا این مجموعه بعد از تجربه ماه رمضان، حاال به نوروز 
توانسته  پخش  بار  هر  در  که  است  مجموعه ای  زیرخاکی  بیاید. 
است مخاطبین بسیاری را جذب خود کند و بدون شک از بهترین 
سامان،  اثر جدید جلیل  نوروزی 1401 خواهد شد.  سریال های 
این روزها جلوی دوربین رفته است و با نگاهی طنز به وقایع تاریخ 

معاصر می  پردازد.
کیفیت  روی  که  حساسیت هایی  به دلیل  سامان  جلیل  البته 
سریال زیرخاکی و قصه آن داشت، برای ساخت زیرخاکی3 وعده  
قطعی نداده بود و تولید ادامه سریال را وابسته به نیاز درونی اش 
به تولید آن و کیفیت قصه فصل جدید دانسته بود. او در نهایت 
اوایل آذر، فصل سوم سریال زیرخاکی را جلوی دوربین برد تا این 

مجموعه کمدی ویژه نوروز 1401 آماده شود.
 "خداداد« شبکه دو در جاده ساوه

به  "خداداد"  با  بار  این  "بچه مهندس"  کارگردان  غفاری  علی 
آنتن نوروزی تلویزیون برمی گردد. مجموعه تلویزیونی »خداداد« 
به کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی سعید سعدی در تهران 
کلید خورد؛ مجموعه ای 13قسمتی که این روزها در جاده ساوه 
بعد از رباط کریم پیشرفت 70درصدی در فیلمبرداری داشته اند. 
دهم  تا  »خداداد«  سریال  تصویربرداری  برنامه ریزی  ها،  مطابق 

فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.
سینمایی  فیلم  ساخت  به علت  که  کارگردانی  غفاری  علی 
ماه  برای  را  "بچه مهندس"  جدید  سری  نتوانست  »تک تیرانداز« 
رمضان 1400 بسازد و احمد کاوری کارگردان این فصل شد. علی 
صبوری کمدین خندوانه نیز در سومین تجربه بازیگری خود برای 
تلویزیون، در حال نقش آفرینی در سریال نوروزی خداداد است و 

از جمله بازیگران اصلی این مجموعه به شمار می آید.
این سریال فضای کمدی و خانوادگی دارد. شخصیت »منوچهر« 

در  دارد.  را  شیطنت های خودش  که  است  خانواده  دوست  فردی 
خالصه داستان این سریال آمده است: »میگن گره ای که با دست 
باز میشه رو نباید با دندون باز کرد، اما خداداد چاره دیگه ای نداره 

و روی این موضوع خیلی حساب کرده!"
در این مجموعه رضا ناجی، پیام دهکردی، علی صبوری، سوسن 
افشین نخعی، زهره  نوذری،  تاج، آرش  بیات، آرش  پرور، مهرناز 
حمیدی، شیرین بینا، سارا باقری، مهرزاد جعفری، جواد زیتونی، 
طهمورث،  سیاوش  و  اشعریون  سیامک  مرتضوی،  فریباسادات 

امیرحسین غفاری و کوثر حیدری ایفای نقش می کنند.
پشت صحنه  در  سیما  معاون  شاه آبادی  حمید  که  است  جالب 
این سریال نوروزی گفته بود که طنزی درباره »مشکالت تأمین 
مخارج زندگی« است، همچنین پیام محتوایی ارزشمندی را در 
امانتداری، صداقت، حّس نوع دوستی و رزق حالل دارد و  مقوله 
مجموعاً یک سریال ایرانی با طبع گرم خانواده های ایرانی است که 
به نظر می رسد اوقات خوش و دلنشینی را برای مخاطبان فراهم 

کند.
"خداداد« از شمار قابل توجهی از بازیگران خوب بهره برده است 
این سریال درنظر گرفته شده  برای  لوکیشن هم  از 50  بیش  و 
است و پیگیری ها نشان می دهد به لحاظ فضای داخلی و بیرونی از 
تنوع مطلوبی برخوردار است که می تواند برای مخاطبان جذابیت 

داشته باشد.

توقعات  می تواند  که  است  برخوردار  سوژه ای  از  سریال  این 
داستانی  گره های  و  کند  برآورده  را  مختلف  قشرهایی  اجتماعی 
خوبی در این کار دیده شده است و مطایبه و طنزهای شیرینی 
در آن وجود دارد و با توجه به چالش هایی که در فیلمنامه وجود 

دارد می تواند همچون قالبی ذهن مخاطب را همراه کند.
 "نجال2« رقابت را داغ می کند

شبکه سه تا این لحظه سریال قطعی نوروزی اش را اعالم رسمی 
نکرده؛ اگرچه کنداکتور رنگارنگی از برنامه برای این ایام تدارک 
که  میان سریال هایی  از  که  احتمال می رود  این  اما  است،  دیده 
در دست ساخت است یا حتی تولیدشان به پایان رسیده است، 
یکی را برای نوروز درنظر بگیرند. »نجال2« که این روزها در حال 
فیلمبرداری است و پیگیری ها نشان می دهد پیشرفت قابل توجهی 
داشته است، گرمای کاراکترها و موقعیت های جنوبی اش، می تواند 
نوروِز  عید  کنداکتور  در  را  سریال  شمایل  و  شکل  از  رنگارنگی 
دیگر  به  نسبت  مناسب تری  سریاِل  و  کند  ایجاد  تلویزیون 

گزینه هایی که گمانه زنی می شود به شمار می رود.
مخاطبان  استقبال  و  محتوایی  خوب  عقبه  به جهت  همچنین 
باشد،  »زیرخاکی3«  برای  رقیبی  می تواند  »نجال«  اول  فصل  از 
خوب  ملودرام  یک  جاِی  است  سالی  چند  هم  دیگر  طرفی  از 
موقعیت محور در تلویزیون خالی بوده است. این سریال در اولین 
پخش خود، اربعین سال 1399 روی آنتن رفت. خیراهلل تقیانی پور 
سعید  به عهده  تهیه کنندگی اش  و  است  کرده  کارگردانی  را  آن 

سعدی است. 
شریفی نیا،  ملیکا  حاجیان،  دهقانی،  آزیتا  محیا  منظور،  حسام 
از  طهماسبی  سوگل  و  ضیایی  مهرداد  سید  هاشمی،  هدایت 
بازیگران این سریال در فصل دو هستند، همچنین سارا رسول زاده 
بازیگر نقش نجال در فصل نخست بود که در فصل دوم جای خود 

را به محیا دهقانی داد.
قصه سریال نجال در سال 1358 می گذرد. نجال در اوضاع آشفته 
و ناامنی ها به عبد که عاشق او شده است وعده ای می دهد که طی 
آن اگر عبد بتواند او را از مرز ایران و عراق رد کند و به زیارت 
اربعین برسد، در قبال عشقش به او پاسخ مثبت می دهد، اما همه 
قصه  اما  می شود.  اتفاق هایی  دست خوش  مسیر  طول  در  این ها 
و  می شود  روایت  نجف  به  کربال  از  بازگشت  مسیر  از  دوم  فصل 
تمرکز آن بیشتر روی حصر آبادان است. نجال سریال عاشقانه ای 
را روایت می کند که همچنان در بستر تاریخی و حوادث، جذاب و 

گیرا، کاراکترهایش را پیش می برد.
جّدی تری  گزینه  »نجال«  دوم  فصل  می دهد  نشان  پیگیری ها 

برای پخش نوروزی شبکه سه سیما است.
"جناب عالی« سریال 13قسمتی است که عادل تبریزی در ژانر 
کمدی اجتماعی تولید کرده است و با نگاهی طنز به نقد سیستم 
اداری کشور و مانع تراشی هایی بر سر انجام کارها خواهد پرداخت. 
این سریال هم گفته می شود هنوز روی میز شبکه سه و حتی 
و  سه  شبکه  را  کدام یک  دید  باید  که  دارد  قرار  دیگری  شبکه 
کنداکتور  در  معاونت سیما می پذیرند  در  دست اندرکاران پخش 

نوروزی قرار بگیرد.
البته حرف و حدیث هایی هم در رابطه با »کتونی زرنگی« علی 
بتواند  مشکالتش  رفع  صورت  در  که  می شود  مطرح  مالقلی پور 
به آنتن برسد! هنوز گزینه رسمی سریال ویژه عید نوروز شبکه 
دو  از  برخورداری  به  توجه  با  هم  شاید  و  است  نشده  اعالم  سه 
باکس سریال در شبکه، حتی دو سریال در ایام نوروز پخش شود، 
همه چیز بستگی به نظر سازمان صداوسیما خصوصاً معاونت سیما 
دارد که بخواهد یک ملودرام عاشقانه میان سبد نوروزی اش قرار 
دهد و یا سریال های دیگری به عنوان گزینه اصلی عیدانه شبکه 
سه انتخاب خواهند شد، در آن صورت، »نجال2« کماکان گزینه 

پخش ماه رمضان بماند.
 "دردسرهای شیرین" شبکه پنج با اولین عکس از افسانه 

بایگان
شبکه پنج »دردسرهای شیرین« را در حال ساخت دارد؛ سریالی 
که سهیل موفق کارگردانی کرده است و  این مجموعه وارد رقابِت 

نوروزی می شود. این سریال با هنرنمایی پوریا پورسرخ و مریم 
مؤمن روایتگر قصه زوج جوانی است که در زندگی با چالش هایی 
و  حوادث  چالش  ها  این  کشاکش  در  می  شوند.  روبه رو  جّدی 
و  زمین می  خورند  گاه  که  رخ می  دهد  آنان  برای  دیگر  اتفاقاتی 
آنان چه رقم  برای  اما کسی نمی  داند سرنوشت  گاه برمی  خیزند 

زده است.
را  تصویربرداری  تهران  در  مجموعه  این  هنرمندان  روزها  این 
قامت  در  هم  مهریزی  محمودی  سیدعلی اکبر  و  می  دهند  ادامه 

تهیه کننده حضور دارد.
افسانه بایگان و پاشا جمالی دو بازیگری اند که از چندی پیش 
بازی شان در این پروژه آغاز شده است و تصاویر نقش آفرینی این 
دو بازیگر برای نخستین بار منتشر می شود. ظرف چند روز آتی 
نیز یکیـ  دو بازیگر شناخته شده دیگر نیز قرار است به این سریال 

اضافه شوند.
همچنین یوسف مرادیان و سمیرا حسینی دیگر نقش های اصلی 
تسلیمی،  شهین  توکلی،  رسول  توکلی،  رضا  می کنند.  بازی  را 
مرتضی کاظمی، فهیمه سلیمانی، ژیال دایی و سهیل قاصدی نیز 

سایر بازیگران این سریال اند.
"آقای قاضی«؛ سریالی که گزینه است

سریال »آقای قاضی« به تهیه کنندگی احمد شفیعی و سفارش 
تولید  بادبان  سریال  و  فیلم  استودیو  در  که  صداوسیما  سازمان 
می شود، به زودی روانه آنتن تلویزیون خواهد شد. »آقای قاضی« 
درامی دادگاهی است که تمام اتفاقات آن در دادگاه رقم می خورد 

و همه قسمت های آن از موضوعات واقعی اقتباس شده اند.
فیلمنامه های این سریال که قرار است در 52 قسمت تولید شود، 
توسط 12 نویسنده جوان و زیرنظر سیدمحمد حسینی به رشته 
تحریر درآمده اند و در هر قسمت، شاهد 2 اپیزود خواهیم بود. در 
سریال »آقای قاضی« بیش از 300 بازیگر نقش آفرینی می کنند 

که همه آن ها برای اولین بار جلوی قاب تلویزیون می روند.
سجاد مهرگان کارگردان این سریال تلویزیونی در گفت وگویی 
حال  در  روزها  این  کرد:  تأکید  تسنیم  خبرگزاری  خبرنگار  با 
از  یکی  احتماالً  برسانیم؛  آنتن  به  را  سریال  که  مذاکره ایم 
شبکه های یک، دو و سه »آقای قاضی« را پخش خواهند کرد، 
هنوز زمان دقیق پخش مشخص نشده است اما در تالشیم از 15 

اسفندماه این اتفاق بیفتد.
خواهید  نوروزی  سریال  "شما  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
بود یا خیر؟"، گفت: فضای سریال های ما هرشبی نیست و نظر 
ما پخش دو یا سه روز در هفته است و بستگی به نظر سازمان 
صداوسیما دارد. بهزاد خلج نقش اصلی این سریال را بازی می کند 

و دو بازیگر محوری دیگری هم دارد.
آیا  که  کرد  صحبت  سریال  فضای  درباره  کارگردان  این 
سریال  فضای  گفت:  اپیزودیک،  یا  است  ساخته شده  تله تئاتری 
و  است  شده  استفاده  ثابت  لوکیشن   از  تنها  و  نیست  تله تئاتر 
میزانسن گذاری هایی دارد که بیشتر شبیه به سیت کام است؛ در 
واقع چیزی بین تله تئاتر و سیت کام! ما دنبال این بوده ایم که از 
دل سرگرمی، به مخاطب آگاهی بدهیم. کار قصه  گومحوری که 
در 42 قسمت 45دقیقه ای ساخته شده و اپیزودیک هم هست. 
300 بازیگر در این سریال ایفای نقش کرده اند که در هر قسمت 
دو دادگاهی می بینید که موضوع متفاوتی دارند و در هر اپیزود 6 

بازیگر نقش آفرینی کرده اند.
مهرگان همچنین به هدف ساخت »آقای قاضی« اشاره و اضافه 
کرد: ساخت این سریال یک هدف اساسی داشت و آن این بود 
به  واقعی  زندگی  در  مردم  که  داستان هایی  از دل یک سری  که 
در  یعنی  کنند،  پیدا  آگاهی  دارد،  حقوقی  جنبه  و  دچارند  آن 
واقع داستان های این سریال حالتی سرگرم کننده برای مخاطب 
هم  حقوقی  آموزش های  آن  دل  در  می کند،  بازنمایی  که  دارد 
دارد؛ البته داستان محوری و سرگرم کنندگی سریال باعث می شود 
یادگیری های  این سریال  قرار است  تنها  نکند  مخاطب احساس 

حقوقی داشته باشد.

دو روایت از آزادگان خیبری
 "از سه جهت در شب عملیات تیراندازی 
می شد و آسمان شب کامال روشن شده بود 
و آن شب تا صبح در داخل سنگرهای یک 
 18 خیبر  عملیات  در  بودیم.  مستقر  نفره 
سال سن داشتم و ما را با اسارت و شهادت 
قبل از عملیات آشنا کرده بودند و دلهره ای 

نداشتیم."
به گزارش ایسنا،   رضا رخشانی  یکی از 
اینکه  به  اشاره  با  خیبر   عملیات  آزادگان 
ساعت 11 ظهر سوم اسفند 62  برای حضور 
در عملیات خیبر در هورالهویزه در قایق ها 
مستقر شدیم بیان کرد: پس از حرکت به 
در  و  رسیدیم  عراق  خاک  کیلومتری   30

این عملیات نزدیک به 2000 اسیر گرفتیم.
دلهره ای از اسارت یا شهادت نداشتم

تیراندازی  عملیات  شب  در  جهت  سه  از 
می شد و آسمان شب کامال روشن شده بود 
و آن شب تا صبح در داخل سنگرهای یک 
 18 خیبر  عملیات  در  بودیم.  مستقر  نفره 
سال سن داشتم و ما را با اسارت و شهادت 
دلهره  و  بودند  کرده  آشنا  عملیات  از  قبل 

ای نداشتیم.
دشت پر از نفربرهای عراقی بود

از  دیگر  یکی  محمدی  علی  همچنین 
راویان دفاع مقدس  درباره عملیات خیبر 
از  یکی  خیبر  عملیات  می کند:   روایت 

ایران اسالمی بود که  عملیات های بزرگ 
با همکاری مجاهدین عراق برگزار شد.

بود.  شده  عراقی  نفربرهای  از  پُر  دشت 
هم از زمین و هم از آسمان تیرباران انجام 
اولیه عملیات  می شد و ما در ساعت های 
خیبر به اسارت عراقی ها در آمدیم. ذره ای  
نداشتیم  اسارت  به  نسبت  ترس  احساس 
ثمره  اسارت  سال  چند  این  امیدواریم  و 
آخرت برای ما و فرزندانمان باشد. »حسن 
در  او  بود.  من  همرزمان  از  یکی  یوسفی« 
رسید  شهادت  به  مظلومانه  خیبر  عملیات 
وطن  به  پاکش  پیکر  سال   11 از  بعد  و 

بازگشت. 
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چک های صیادی هم 
برگشت خوردند

به رغم ورود چک های صیادی برای کاهش 
براساس  بانکی،  نظام  در  برگشتی  چک های 
مبلغ چک های  و  تعداد  مرکزی  بانک  اعالم 

برگشتی در دی افزایش یافت.
کاهش  با  مقابله  برای  صیادی  چک های   
اند.  آمده  میان  به  چک ها  خوردن  برگشت 
اما این چک ها در دی ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل 
البته  اند.  خورده  برگشت  درصد   ۷.۵ حدود 
 ۱۱.۲ حدود  نیز  قدیمی  چک های  برگشت 

درصد است.
یک ماه پس از ورود چک های صیادی، در 
برگشتی  چک های  تعداد   ۱۴۰۰ اردیبهشت 
ماه  به  نسبت  از ۱۷ درصدی  بیش  افزایش  با 
گیرندگان  ابتدا  در  بود.  همراه  خود  گذشته 
مرکزی  بانک  سامانه  طریق  از  باید  چک 
عملیات ثبت و استعالم چک صیادی را انجام 
نداشتن اطالعات کافی  دلیل  به  می دادند که 
انجام  خوبی  به  مرحله  این  بازاریان  از  برخی 
از ۲۷ درصدی  بیش  افزایش  به  منجر  و  نشد 

تعداد چک های برگشتی شد.
می  بانکی  امور  کارشناس  کاووسی  آقای 
گوید: کسبه سنتی برای ورود به سامانه صیاد 

مشکل دارند. 
ثبت  به  مربوط  اصلی  مساله  می گوید:  او 
صادر  که  نحوی  به  است  سامانه  در  چک ها 
گیرنده  که  کند  مشخص  سامانه  در  کننده 
چه شخصی است و گیرنده هم در زمانی که 
بخواهد این چک را منتقل کند مجدد باید در 
سامانه این ثبت را انجام دهد که تجار و کسبه 

نتوانستند با این موضوع ارتباط برقرار کنند.
از خریداران  بسیاری  بازاریان گفت:  از  یکی 
به دلیل نداشتن اطالعات کافی از روند ثبت، 
هم  ما  جنس های  و  نشد  نقد  هایشان  چک 

رفت.
 بانک مرکزی برای آسان شدن ثبت و استعالم 
نرم   ۵ صیاد،  سامانه  ابتدا  صیادی  های  چک 
افزار موبایلی و درگاه های بانکی و در آخر 

خودپردازها را در اختیار عموم قرار داد.
آقای صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی 
هم ۲۴ آبان در نشست خود با کمیسیون اصل 
استعالم  و  ثبت  برای  را  جدیدی  روش   ۹۰

چک عالوه بر راه های گذشته اعالم کرد.
به گفته او، یکی از مهم ترین بحث هایی که در 
قانون چک باید اجرایی شود، مربوط به ثبت، 
صدور و تاییدیه چک است که امکان آن باید 
از  دارد  وجود  که  فعلی  روش های  بر  عالوه 

طریق خودپردازها و پیامک هم فراهم شود.
چک های  درصدی   ۱.۶ افزایش 

برگشتی با وجود چک های صیادی
براساس اعالم بانک مرکزی از آمار چک های 
مبادله ای برگشت خورده در دی، تعداد و مبلغ 
 ۱۹.۶ و   ۱.۶ ترتیب   به  برگشتی  چک های 
درصد نسبت به ماه گذشته افزایش پیدا کرده 

اند.

شرایط انجام سفرهای نوروزی اعالم شد؛
دانشگاه ها حضوری شدند

هشدار پلیس: به هیچ عنوان لینک جعلی سامانه "ثنا" را باز نکنید
 در صورت کلیک روی لینک چه باید کرد؟

اعالم فهرست چند میلیون کارتخوان و درگاه اینترنتی به بانک مرکزی برای قطع

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا شرایط انجام 
سفرهای نوروزی را اعالم کرد.

عباس شیراوژن، درباره آخرین مصوبات جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا اظهار کرد: با توجه به مهار نسبی 
 موج ششم بیماری کرونا در شرایط فعلی، هموطنان 
واکسیناسیون  تکمیل  شرط  به  می توانند  عزیز 
)تزریق سه دوز واکسن کرونا( به سفرهای نوروزی 
بروند؛ در صورتی که هنوز سه ماه از تزریق دوز دوم 
واکسن نگذشته باشد؛ واکسیناسیون دو دوزه مورد 

قبول است. 
اوج گیری  به عدم  این تصمیم مشروط  افزود:  وی 

شیوه نامه های  رعایت  چنانچه  است.  بیماری  مجدد 
بهداشتی نشود و بیماری مجدداً اوج بگیرد، در مورد 

 سفرها تصمیم جدید گرفته خواهد شد.
شیراوژن گفت: در سفرهای نوروزی با خودروهای 
شخصی، شماره پالک خودرو به کد ملی وصل شده 
واکسیناسیون  باید  ملی  کدهای  این  دارای  افراد  و 
انجام داده باشند. در حمل و نقل عمومی  کامل را 
نیز اکثر شرکت های هواپیمایی به سامانه ایران من 
دوز  سه  واکسیناسیون  می توانند  و  هستند  متصل 
پروازها  در  کامل  ظرفیت  از  و  دهند  قرار  مالک  را 
انجام  بلیت  اخذ  هنگام  کنترل  این  کنند.  استفاده 

می شود. 
دانشگاه ها حضوری شدند

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: تمام 
مقاطع تحصیلی آموزش عالی که به دلیل موج جدید 
کرونا، کالس هایشان غیرحضوری برگزار می شد؛ باید 

حضوری شوند.
صدور مجوز 10 داروی طب ایرانی برای کرونا

تالش های  گزارش  استماع  به  اشاره  با  شیراوژن 
طب  آموزه های  از  بهره برداری  در  بهداشت  وزارت 
درمانگاه های  قالب  در  کرونا  ششم  موج  در  ایرانی 
از  تخصصی،  مشاوره های  و  سالمتکده ها  تخصصی، 

بررسی 110 ایده دریافتی و صدور مجوز 10 عنوان 
داروی طب ایرانی برای کرونا توسط سازمان غذا و 

دارو خبر داد.
وی با بیان اینکه روند ابتال و بستری های هموطنان 
سیر نزولی خوبی داشته است؛ اظهار امیدواری کرد 
که در روزهای آینده روند فوتی های مبتال به کرونا 

نیز کاهش یابد.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: واکسن 
شده  ساخته  اومیکرون  سویه  بر  مطابق  که  برکت 
است مجوزهای الزم را از سازمان غذا و دارو دریافت 

کرده و آماده تزریق به هموطنان خواهد شد.

رئیس پلیس فتا تهران گفت: هیچ سازمان رسمی 
ابالغیه  پیامک  از شماره های شخصی،  و حاکمیتی 
الکترونیکی یا سامانه ثنا، برای مردم ارسال نمی کند 
لذا هموطنان در صورت دریافت چنین پیامک هایی، 
به هیچ عنوان روی لینک ارسال شده، کلیک نکنند.
با  گفت وگو  در  گودرزی  معظمی  داود  سرهنگ 
تشریح  در  تسنیم،  خبرگزاری  اجتماعی  خبرنگار 
پیامک جعلی سامانه  با  که  روند کالهبرداری هایی 
اخیر  ماه  چند  در  کرد:  اظهار  می دهد،  روی  ثنا 
زیادی  تعداد  متأسفانه  و  بودیم  شگرد  این  شاهد 
از هموطنان عزیز طعمه این مجرمان سایبری قرار 
فتا  پلیس  توسط  بسیار خوبی  اقدامات  اما  گرفتند 
در بازداشت این دسته از مجرمان سایبری صورت 

گرفت.

نوع  این  در  افزود:  بزرگ  تهران  فتا  پلیس  رئیس 
توسط  متهم  از 40  بیش  پرونده های کالهبرداری، 
بازداشت شدند که گردش  بزرگ  تهران  فتا  پلیس 

مالی بسیار زیادی نیز داشتند.
از  نفره  چهار  باند  یک  نیز  اخیراً  کرد:  بیان  وی 
کالهبرداران پیامک جعلی سامانه ثنا توسط پلیس 
فتا تهران بزرگ بازداشت شدند؛ متهمان این پرونده 
برای چند هزار نفر از هموطنان این پیامک جعلی را 

ارسال کرده بودند.
رعایت  ضرورت  به  اشاره  با  انتظامی  مقام  این 
افتادن  از  جلوگیری  برای  هموطنان  توسط  نکاتی 
در دام شیادان سایبری، گفت: هیچ سازمان رسمی 
ابالغیه  پیامک  از شماره های شخصی،  و حاکمیتی 
الکترونیکی یا سامانه ثنا، برای مردم ارسال نمی کند 

لذا هموطنان در صورت دریافت چنین پیامک هایی، 
به هیچ عنوان روی لینک ارسال شده، کلیک نکنند.
گودرزی با اشاره به مخاطرات موجود در پی کلیک 
روی لینک های جعلی سامانه ثنا، خاطرنشان کرد: در 
صورت باز کردن آن لینک، یک بدافزار روی گوشی 
دسترسی  پیامک ها  محتوای  به  که  می شود  نصب 
داشته و حریم خصوصی را نقض می کند. همچنین 
نیز  بانکی  اطالعات  جعلی،  لینک  این  شدن  باز  با 
توسط مجرمان سایبری اخذ شده و متعاقباً حساب 

فرد توسط کالهبرداران خالی می شود.
رئیس پلیس فتا پایتخت یادآورشد : در صورتی که 
هموطنان ناخواسته روی این لینک ها کلیک کردند، 
به سرعت اینترنت تلفن همراه خود را قطع کرده و 
آن  زیرا  بازگردانند  کارخانه  تنظیمات  به  را  گوشی 

بدافزار روی گوشی نصب شده که می تواند هم از 
طریق گوشی برای دیگران پیامک ارسال کند و هم 

دسترسی به محتوای گوشی داشته باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مجرمان سایبری 
از سایر شیوه های کالهبرداری به این روش جدید 
روش  این  حال  هر  به  خیر،  گفت:  کرده اند،  کوچ 
نیز یکی از روش های کالهبرداری آن ها است البته 
خوشبختانه در هفته گذشته با توجه به اطالع رسانی 
هموطنان  فتا،  پلیس  توسط  گرفته  صورت  وسیع 
شاهد  و  کرده  توجه  پلیس  توصیه های  به  عزیز 

کاهش چشمگیر قربانیان این شگرد بودیم.
این مقام انتظامی یادآور شد: شماره تلفن  096380 
)شماره تلفن مرکز فوریت های سایبری( به صورت 

24 ساعته پاسخگوی هموطنان عزیز است.

فهرست چند میلیون دستگاه کارتخوان و درگاه 
اینترنتی که برای تشکیل یا تکمیل پرونده مالیاتی 
مراجعه  مالیاتی  امور  سازمان  سایت  وب  به  خود 

نکرده بودند به بانک مرکزی برای قطع اعالم شد.
های  پایانه  قانون   11 ماده  اجرای  ادامه  در 
فروشگاهی و سامانه مودیان و پس از اطالع رسانی 
گسترده سازمان امور مالیاتی مبنی بر مهلت زمانی 
تا انتهای بهمن ماه و پوشش رسانه ای کامل این 
و  کارتخوان  دستگاه  میلیون  چند  لیست  موضوع، 
اینترنتی که برای تشکیل یا تکمیل پرونده  درگاه 
مالیاتی  امور  سازمان  سایت  وب  به  خود  مالیاتی 
قطع  برای  مرکزی  بانک  به  بودند  نکرده  مراجعه 

اعالم شد.
عنوان  به  شاپرک،  شرکت  گزارش  این  اساس  بر 

مرحله  در  کشور  پرداخت  شبکه  نظارتی  متولی 
سمت  از  شده  اعالم  معیارهای  مبنای  بر  اول 
را  ترمینال  مالیاتی حدود 200 هزار  امور  سازمان 

شناسایی و قطع کرد.
برخی موارد قطع شده ترمینال هایی هستند که 
یا در 6 ماه گذشته تراکنش نداشته اند و یا گردش 
مالی پایینی داشته اند. تعدادی نیز از ترمینال های 

با گردش مالی باال انتخاب شده اند.
های  لیست  اساس  بر  موارد  کلیه  است  گفتنی 
اعالمی از سازمان امور مالیاتی و کامال به روز انجام 
شده و از این سازمان خواهش کرده ایم که از امروز 
سایت را باز کنند تا افرادی که مایل به الصاق پایانه 
های خود به پرونده مالیاتی هستند بتوانند این کار 

را انجام دهند.
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

وضعیت رعایت پروتکل های ضدکرونا در کشور طی هفته گذشته؛

کمترین میزان استفاده از ماسک در نانوایی ها و مراکز ورزشی 
نسبی  گذر  همچنین  و  قرمز  شهرهای  کاهش 
تصمیمات  کشور،  در  کرونا  اُمیکرونی  پیک  قله  از 
جدیدی را در آستانه سال جدید رقم زد؛ تصمیماتی 
مانند برنامه ریزی برای سفرهای نوروزی و برگزاری 
در  این  عالی؛  آموزش  مقاطع  کالسهای  حضوری 
حالی است که همچنان میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی در کشور بر روی عدد ۵۷ درصد قرار دارد.

به گزارش ایسنا،  بر اساس اعالم وزارت بهداشتی 
ها، موج ششم بیماری کرونا به طور نسبی در کشور 
مهار شده است و به گفته وزیر بهداشت تا حدودی 
قله اُمیکرون را رد کرده ایم. در عین حال بر اساس 
با  شهرهای  تعداد  ها،  رسانی  روز  به  جدیدترین 
به ۱۸۴  از ۳۳۷  در کشور،  کرونایی  قرمز  وضعیت 
آخرین  اساس  بر  مجموع  در  و  یافت  کاهش  شهر 
وضعیت رنگبندی کرونایی شهرهای کشور، در حال 
حاضر  ۱۸۴ شهر در وضعیت قرمز،   ۱۸۷ شهر در 
وضعیت نارنجی،   ۷۶ شهر در وضعیت زرد و یک 
شهر، یعنی شهرستان کنارک در استان سیستان و 

بلوچستان تنها شهر با شرایط عادی و به رنگ آبی 
در لیست رنگ بندی شهرستان ها است.

کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد   ، هم  اساس  همین  بر 
بیماری  شرایط  اساس  بر  را  جدیدی  مصوبات 
با  که  اعالم شد  و  کرد  تعیین  کشور  در  کووید۱۹ 
در  کرونا  بیماری  ششم  موج  نسبی  مهار  به  توجه 
سفرهای  برای  توانند  می  هموطنان  فعلی،  شرایط 
نوروزی به شرط واکسیناسیون کامل )مگر به دلیل 
قبلی(  دوز  با  ماهه   ۳ زمانی  فاصله  گذشت  عدم 

برنامه ریزی کنند.
تاکید شده که »این تصمیم  این مصوبه  البته در 
است.  بیماری  مجدد  گیری  اوج  عدم  به  مشروط 
و  نشود  بهداشتی  های  نامه  شیوه  رعایت  چنانچه 
بیماری مجددا اوج بگیرد، در مورد سفرها تصمیم 

جدید گرفته خواهد شد."
اعالم  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  حال  عین  در 
کرده است که  کالس های کلیه مقاطع تحصیلی 
به صورت  بیماری کرونا  به دلیل  عالی که  آموزش 

برگزار  باید حضوری  می شده،  برگزار  غیرحضوری 
شوند.

بهداشت  معاونت  اعالم  اساس  بر  اما،  این حال  با 
وزارت بهداشت، میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
در کشور در هفته منتهی به چهارم اسفند ماه ۱۴۰۰ 
)از ۲۷ بهمن تا ۴ اسفند ماه(، همچنان پایین و بالغ 
بر ۵۷.۶۴ درصد بوده است؛ موضوعی که می تواند 
انتقال  افزایش سفرها، خطر  با  در تعطیالت عید و 

بیماری را بیشتر کند.
در عین حال میانگین میزان رعایت بهداشت فردی 
در اماکن عمومی استان های کشور در بازه زمانی۲۰  
بهمن تا چهارم اسفند ماه ۱۴۰۰، افزون بر ۶۱.۱۵ 
میزان  بیشترین  این شاخص  در  است.  بوده  درصد 
رعایت مربوط به فرودگاه ها با ۹۷.۵۰ درصد رعایت 
است و کمترین میزان رعایت هم مربوط به نانوایی 

ها با ۵۷.۶۸ درصد است.
از ماسک در شاغلین و خدمت  استفاده  میانگین 
استان های  عمومی  اماکن  تفکیک  به  گیرندگان 

کشور نیز در این مدت، ۵۵.۲۷ درصد بوده است که 
بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی 
مربوط به مدارس با ۸۸.۲۳ درصد و کمترین میزان 
استفاده از ماسک مربوط به مراکز ورزشی با ۴۶.۶۶ 

درصد است.
در  فاصله گذاری  پروتکل  رعایت  درصد  میانگین 
تا  بهمن   ۲۰ از  کشور  استان های  عمومی  اماکن 
چهارم اسفند ماه ۱۴۰۰، ۵۶.۱۹ درصد بوده است 
که بیشترین میزان رعایت مربوط به ادارات و سازمان 
ها با ۸۶.۱۴ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط 

به مهدهای کودک با ۴۶.۴۱ درصد بوده است.
همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن 
چهارم  تا  بهمن   ۲۷ از  کشور  استان های  عمومی 
در  است.  بوده  درصد   ۵۹.۸۵  ،۱۴۰۰ ماه  اسفند 
به مراکز  بیشترین میزان رعایت مربوط  عین حال 
رعایت  میزان  و کمترین  با ۹۱.۴۸ درصد  تفریحی 
نیز مربوط به مراکز ورزشی با ۵۰.۷۸ درصد رعایت 

بوده است.

پروتکل  رعایت  درصد  میانگین  حال  عین  در 
واکسیناسیون در اماکن عمومی کشور از ۲۰ بهمن 
بوده  درصد   ۸۷.۳۶  ،۱۴۰۰ ماه  اسفند  چهارم  تا 
است. بیشترین میزان رعایت پروتکل واکسیناسیون 
درصد   ۱۰۰ با  ها  فرودگاه  در  عمومی  اماکن  در 
 ۷۹.۵۷ با  کودک  مهدهای  در  میزان  کمترین  و 
درصد بوده است. در عین حال طبق اعالم معاونت 
ناشی  اقدامات  اساس  بر  بهداشت،  وزارت  بهداشت 
چهارم  تا  بهمن   ۲۷ تاریخ  از  بازرسی ها  تشدید  از 
مراکز   ۳۵۷۷۸۰۷ تعداد  از   ،۱۴۰۰ ماه  اسفند 
اماکن  غذایی،  مواد  فروش  و  و عرضه  توزیع  تهیه، 
عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش، افزون 

بر ۲۱۲۴۵۹ مورد بازرسی انجام شده است.
از  مرکز   ۳۵۷۱۲ تعداد  مدت  این  طی  همچنین 
غذایی،  مواد  فروش  و  عرضه  توزیع،  تهیه،  مراکز 
گرفته  اخطار  کارگاهی  واحدهای  و  عمومی  اماکن 
و به مراجع قضایی معرفی شده اند و ۱۱۹۸ مورد از 

این مراکز نیز پلمب شده اند.

یک کارشناس ارشد مسائل بین الملل با بیان این 
های  تحریم  از  طیفی  با  که  است  امیدوار  غرب  که 
هزینه  عمومی  افکار  بسیج  و  دیپلماتیک  اقتصادی، 
ببرد، تصریح  باال  برای کرملین  را  اوکراین  به  حمله 
کرد: دورنمای تبدیل شدن اوکراین به باتالقی برای 
است  ممکن  تحریم ها  اثر  اضافه  به  روسی  سربازان 
روسیه را تشویق به یک راه حل مرضی الطرفین کند.
ایسنا  در مورد  با  کوروش احمدی در گفت و گو 
اوکراین گفت: مطالب  به  علت اصلی حمله  روسیه 
تمام  جنگ  توجیه  برای  کرملین  سوی  از  مختلفی 
رسما  روسیه  است.  شده  مطرح  اوکراین  علیه  عیار 
در سند  ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱ از ناتو خواسته بود که 
تضمین دهد که هرگز اوکراین را به عضویت نپذیرد، 
و  فنالند  مانند  کشورهایی  پذیرش  و  ناتو  گسترش 
سوئد را متوقف کند و نیروهای ناتو از اروپای شرقی و 
سالح های هسته ای آمریکا از اروپا خارج شوند. پاسخ 

مورد  در  وتو  حق  دارای  را  مسکو  که  بود  این  ناتو 
گسترش ناتو نمی داند، اما آماده مذاکره با مسکو در 
معاهدات  و  اروپایی  امنیتی  نهادهای  اصالح  مورد 
سوی  به  ناتو  گسترش  چه  اگر  است.  سالح  خلع 
المللی  بین  امنیت  با  نادرست و مغایر  اقدامی  شرق 
اوکراین در  پذیرش  است که  این  واقعیت  اما  است، 
که  است  روشن  و  نیست  فردا  و  امروز  موضوع  ناتو 
هیچوقت امکان آن طی یک الی دو دهه آینده اصال 

وجود نداشته است.
 وی گفت : عالوه بر مسئله ناتو، پوتین مشخصا طی 
فراتر  بسیار  ها  خواسته  این  از  اخیر  سخنرانی  سه  دو 
رفت. او گفت که "کشور اوکراین اساسا یک توهم است" 
و "توسط بلشویک ها ساخته شده است." او همچنین 
و  اوکراین  کردن  نظامی  غیر  یکی  مشخص  هدف  دو 
دیگری "نازی زدایی در اوکراین" را مطرح کرده است 

 این کارشناس ارشد مسائل بین الملل  افزود :با این 

سخنانی که پوتین بر زبان رانده، باید دید هدف نهایی 
روسیه در عمل چه خواهد بود. اگر بنای کرملین بر 
"نازی زدایی" یعنی دور کردن ملی گراهای اوکراینی 
دولت  یک  که  داشت  خواهد  نیاز  باشد،  قدرت  از 
حفظ  طبعا  و  کند  مستقر  کی یف  در  نشانده  دست 
این دولت مستلزم حضور نظامی طوالنی مدت روسیه 
در اوکراین خواهد بود. "غیرنظامی کردن" نیز آنطور 
که سخنگوی کرملین روز جمعه گفت، نفی استقالل 
اوکراین را ایجاب می کند و به این دلیل نیز حضور 
نظامی دراز مدت روسیه در اوکراین ضروری خواهد 
بود. واقعیت این است که از سخنان روسها نمی توان 
پی به نیات آنها برد. کما اینکه تا قبل از حمله موکدا 
هر گونه قصد حمله را قویا رد می کردند. در نتیجه 

راهی جز صبر و انتظار وجود ندارد.
این  به  پاسخ  در  کشورمان  پیشین  دیپلمات  این 
سوال  که عده ای  از تحلیلگران این ادعا را مطرح 

نگرانی  و  امنیتی  موضوعات  بر  عالوه  که  کنند  می 
روسیه از گسترش نفوذ  ناتو به مرزهای این کشور 
، در  المللی  این سازمان بین  به  اوکراین  با عضویت 
واقع پوتین به دنبال احیای شوروی سابق  و حتی 
روسیه تزاری است نظر شما در این ارتباط چیست 
؟گفت :تردیدی نیست که روسیه در جریان فروپاشی 
شوروی دچار عقب گرد و شکست و تحقیری جدی 
شد.  البته فروپاشی شوروی در دهه ۱۹۸۰ اجتناب 
ناپذیر شده بود؛ چرا که نظام اقتصادی – اجتماعی 
شوروی آشکارا به بن بست رسیده بود و روند اصالحی 
که گورباچف به ناچار آغاز کرد، موجب خارج شدن 
نکرده  مخفی  هیچگاه  پوتین  شد.  کنترل  از  اوضاع 
که بازگرداندن عظمت روسیه و جبران شرایط ناشی  
از فروپاشی شوروی در راس هدف های او قرار دارد. 
که  این مضمون  به  در ۲۰۰۵  پوتین  معروف  جمله 
"فروپاشی شوروی بزرگترین فاجعه ژئوپلیتیک قرن 

بیستم بود" به خوبی این معنی را بازتاب می دهد.
احمدی  در همین راستا تصریح کرد : پیش شرط 
اولیه جبران مافات برای پوتین طبعا حفظ جمهوری 
های شوروی سابق در مدار مسکو به هر قیمت است. 
سازمان پیمان امنیت جمعی که عالوه بر روسیه، ۵ 
جمهوری سابق شوروی عضو آن هستند و در آخرین 
مورد در قزاقستان دخالت نظامی کرد، اهرمی برای 
داد  که می شود  دیگری  احتمال  است.  منظور  این 
یک  دارای  تدریج  به  پوتین  روسیه  که  است  این 
نظامی اقتصادی-اجتماعی-سیاسی خاص شده است 
مادام  حکومت  داعیه  که  آن  راس  در  شخصیتی  با 
العمر دارد. شکل گیری یک الگوی متفاوت در یک 
و  فرهنگی  لحاظ  به  که  با جمعیتی  همجوار  کشور 
تواند در  به مردم روسیه است، می  نزدیک  مذهبی 

آینده مشکل ساز شود.

گزارش »کرمان امروز« درباره استقبال کم رنگ کرمانی ها از واکسیناسیون کودکان علیه ویروس کرونا؛

کسیناسیون کودکان والدین در تنگنای وا

دانشگاه  مسئوالن  وسیع  رسانی  اطالع  رغم  به 
علوم پزشکی کرمان برای واکسینه شدن کودکان، 
خانواده های کرمانی از این امر امتناع ورزیدند و 
در  کودکان  واکسیناسیون  از  مناسبی  استقبال 

استان صورت نپذیرفت.
اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
از  گفت:  کودکان  واکسیناسیون  پایین  آمار  به 
مدارس خواسته شده تا به دانش آموزان فراخوان 

داده شود.
وی افزود:همان حکمی که برای مهد کودک ها 
اعمال  نیز  بازی  خانه های  برای  شده  اعمال 

می شود.
به نظر می رسد ترس کاذب در والدین مخصوصا 
برای گروه سنی پنج تا ۹ سال مانع استقبال از 
واکسیناسیون کودکان شود و تصورمی کنند که 
واکسن عوارضی برای آنها داشته  باشد در حالیکه 

این ترس و استرس کاذب و غیر واقعی است. 
پس از گذشت دو سال از شیوع ویروس کرونا تا 
کنون هنوز این همه گیری به پایان نرسیده است، 
بنابراین بهترین روش برای محافظت از کودکان 
در برابر بیماری کووید ۱۹- واکسیناسیون است. 
انتقال پذیری  آنجایی که میزان  از  این،  بر  عالوه 

است  ممکن  و  است  زیاد  بسیار  اومیکرون  گونه 
به زودی به گونه غالب تبدیل شود، توصیه شده 
است که کودکان در اسرع وقت واکسن کرونا را 

دریافت کنند.

فواید واکسینه شدن کودکان از نظر بسیاری از 
کارشناسان به اندازه ای است که ارزش »ریسک« 
جانبی  عوارض  وقتی  بنابراین  دارد.  کردن 
احتمالی را بررسی می کنیم نمی توانیم به راحتی 

واقعیت  کنیم.  واکسن گذر  مثبت  نکات  کنار  از 
آن است که هر چه تعداد بیشتری واکسینه شوند 
احتمال انتقال و آلوده شدن افراد کمتر می شود. 
در  نقش مهمی  آمارها کودکان مدرسه ای  طبق 

انتقال این ویروس به بزرگساالن دارند. با توجه 
به اینکه در کودکان شکل شدید کووید ۱۹ کمتر 
گروه سنی  این  واکسیناسیون  است،  دیده شده 
می تواند در تأمین امنیت بزرگساالن مفید واقع 
شود. با این حال هستند متخصصانی که کماکان 
مثبتی  نظر  کودکان  شدن  واکسینه  به  نسبت 

ندارند.  
طبق اعالم وزارت بهداشت و اطمینان از اینکه 
واکسن  دو  است،  موثر  و  امن  کودکان  واکسن 
تزریق  کودکان  برای  پاستوکووک  و  سینوفارم 
طبق  و  دوز  دو  تزریق  صورت  به  که  شود  می 
داروسازی  اعالم  مطابق  شد.  خواهد  انجام  روال 
سینوفارم، این واکسن بی خطر است و به جز تب 
و احساس درد خفیف در محل تزریق با عوارض 
جانبی دیگری همراه نیست. پاستوکووک نیز نام 
واکسنی علیه بیماری کووید ۱۹ است که توسط 
فینالی  مؤسسه  کمک  با  ایران  انستیتوپاستور 

کوبا تولید شده است. 
جلوگیری   ۱۹ کووید  بیماری  انتقال  از  اینکه 
در  آنکه  ویژه  به  است؛  مهم  بسیار  کنیم، 
درگیری  میزان  امیکرون،  سویه  با  ششم  پیک 
کودکان باال بوده است. از مهم ترین علت ابتالی 
امیکرون  خصوص  به  کرونا  بیماری  به  کودکان 
نکردن  رعایت  والدین،  سهل انگاری  به  می توان 
کودکان  دادن  مشارکت  بهداشتی،  پروتکل های 
در میهمانی های خانوادگی، مراجعه نکردن برای 
واکسیناسیون و تصور غلط مبتال نشدن کودکان 

به بیماری کرونا اشاره کرد.

خانواده های  از  بسیاری  کودکان،  شدن  واکسینه  برای  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  مسئوالن  وسیع  رسانی  اطالع  به رغم 
علوم  دانشگاه  رئیس  گفته  به  نشد.  انجام  استان  در  کودکان  واکسیناسیون  از  مناسبی  استقبال  و  ورزیدند  امتناع  امر  این  از  کرمانی 
فراخوان  دانش آموزان  به  تا  شده  خواسته  مدارس  از  این رو  از  است  پایین  کرمان  در  کودکان  واکسیناسیون  آمار  کرمان  پزشکی 
و... دارند  تردید  واکسن  تزریق  درباره  والدین  از  بسیاری  واکسن ها  درباره  شایعات  نشر  دلیل  به  متاسفانه  اما  شود.  داده 

یک کارشناس ارشد مسائل بین الملل پاسخ داد:

آیا "پوتین" با حمله به اوکراین به دنبال احیای شوروی سابق است؟
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نگاهی به کتاب »دوچرخه تهران«

نجات  برای  وسیله ای  تا  بازی  برای  وسیله ای  از  دوچرخه؛ 
شهر و شهروندان

در این کتاب، داستان دوچرخه از کودکی نسل های گذشته 
که وسیله ای برای سرگرمی و بازی بود تشریح شده است، 
تا حال که باید به آن به عنوان یک وسیله نقلیه برای نجات 

شهر و شهروندان نگریست.
کالنشهر تهران تاکنون تجارب مختلفی را در ادوار مختلف 
امروز،  مانند  هیچگاه  اما  داشته؛  دوچرخه سواری  حوزه  در 
دوچرخه سواری  توسعه  برای  کاملی  و  منسجم  برنامه ریزی 
انجام نشده است. در تدوین این برنامه سعی بر آن شده تا 
ابعاد  با آسیب شناسی عملکرد و تجارب گذشته و توجه به 
سخت، نرم و سازمان افزاری، اقداماتی هماهنگ برای توسعه 

دوچرخه سواری در شهر انجام پذیرد.
بخش  در  محتوا  تولید  به  نیاز  راستای  در  نیز  کتاب  این 
شهر  مردمی  دوچرخه سوار  گروه های  همکاری  با  نرم افزار 
تهران و نگاه واقعی به شهر و دوچرخه تدوین گردیده است. 
در این کتاب، داستان دوچرخه از کودکی نسل های گذشته 
که وسیله ای برای سرگرمی و بازی بود تشریح شده است، 
تا حال که باید به آن به عنوان یک وسیله نقلیه برای نجات 
شهر و شهروندان نگریست. در تمام صفحات کتاب، همزمان 
طرح های  قالب  در  شهر،  در  دوچرخه سواری  مزایای  که 
پیش  مشکالت  به  شده  داده  نشان  جستارها  و  گرافیکی 
روی توسعه دوچرخه سواری در شهرهای خودرو محور نیز 

پرداخته شده است.
توسعه دوچرخه سواری در هر  فراموش کرد که  نباید  البته 
تغییر سبک زندگی شهروندان و همچنین  شهری مستلزم 
تغییر نگاه مدیران شهری از خودرو به انسان محوری است. 
این تغییر به گذر زمان، صبوری و تالش آگاهانه و مستمر 

مدیران شهری و شهروندان نیازمند است. 
شهرهای  سمت  به  حرکت  جهانی  مقیاس  در  امروزه 
است.  گرفته  قرار  گسترده ای  کار  دستور  در  انسانی  پایدار 
دگردیسی شهرها از وضعیتی ناپایدار و مبتنی بر شیوه های 
جابه جایی های اتومبیل محور به وضعیتی پایدار و مبتنی بر 
شیوه های جابه جایی پیاده و دوچرخه به عنوان ضرورتی برای 
مدیریت شهری امروز تلقی می  شود. در این میان پتانسیل 
ساده،  نقل  و  حمل  مد  به عنوان  سواری  دوچرخه  عظیم 
جذاب، مقرون به صرفه و پایدار مورد توجه ویژه قرار گرفته 

است.
وسیله  صرفا  دیگر  سواری  دوچرخه  جدید،  چشم انداز  در 
تفریحی، ورزشی و حاشیه ای تلقی نمی شود بلکه به عنوان 
شهر  سمت  به  شهری  ماهیت  و  فرم  تغییر  برای  ضرورتی 
انسانی که مزیت های فراوانی در حوزه های متنوع اجتماعی، 
نظر  در  داشت  خواهد  شهرها  و..  زیست محیطی  فرهنگی، 
سازمان  جدید  چشم انداز  این  راستای  در  می شود.  گرفته 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از طریق واحد توسعه 
سیستم های حمل و نقل پاک برآن شد تا با توجه به رسالت  
سازمانی خود برای حرکت در مسیر تبلور تهران به عنوان 
شهری انسانی برای همه، با تدوین کتابی با مضمون وضعیت 
دوچرخه سواری شهری در تهران گام های بنیادین و اساسی 
در این مسیر را شکل داده و دورنمایی برای اقدامات سازمانی 

و مردمی در این حوزه را ترسیم می کند.
حول  اجتماعی  ادبی  جستارهای  بر  مشتمل  کتاب  این 
کنار  در  که  است  تهران  شهر  در  دوچرخه سواری  موضوع 
مجموعه ای از تصاویر و اینفوگرافی های کاربردی سعی کرده 
زیست شهری دست  این شیوه  از  متفاوتی  روایت  به  است 
بزند و  در ۱۲ بخش تهیه شده است که در تک تک صفحات، 
واژه ها و تصاویر و مفاهیم پیدا و پنهان فراوانی را در خصوص 
نفی سیطره خودرومحوری و توسعه دوچرخه سواری با امید 

به تغییر شهر به سمت شهر انسان محور جای داده است.
از: دوچرخه و کودکی؛  این کتاب عبارتند  فهرست عناوین 
ماجرای یک تبعید نمناک، وارونگی؛ بازگشت هر آنچه دود 

می کنیم و به هوا می فرستیم،
بازپس گیری خیابان؛ هجوم خودروها و امید دوچرخه سواران 
برای فتح دوباره شهر، رکاب زنی؛ پیش به سوی اهلی کردن 
خیابان، ۱۵؛ سرعت مناسب برای تماشای شهر، شهر شخصی 
شده؛ شبکه شهری متفاوت در ذهن دوچرخه سواران، لمس 
تمایزات  دوچرخه سواران،  برای  شهر  بی واسطه  تجربه  فضا؛ 
کالنشهری؛ منزلت اجتماعی دوچرخه سوار، شیب؛ مسیر و 
امثالهم؛ یک دیوار ذهنی در برابر ورود، حمل ونقل ترکیبی؛ 
دوچرخه سواران محترمی که قصد ادامه مسیر به سمت…، 
دوچرخه اشتراکی؛ یک تجربه مشترک، آمستردام؛ یک اراده 

جمعی برای تغییر شهر.
نقل  و  حمل  سازمان  سفارش  به  تهران«  »دوچرخه  کتاب 
گروه های  همکاری  با  محمدنظرپور،  قلم  به  و  ترافیک  و 
دوچرخه سوار مردمی و دوستداران محیط زیست در ۱۴۳ 
صفحه و با قیمت ۴7۵00 تومان توسط انتشارات همشهری 

منتشر شد.

یادداشتی به بهانه گذر از سالروز بعثت پیامبر اکرم )ص(:

نگاهی به اهداف بعثت و تاثیر آن بر زندگی بشری
نقطه  درحقیقت،  )ص(  اسالم  پیامبر  بعثت   
در  که  اسالم  دین  چراکه  است؛  اسالم  آغازین 
در  و  اندک  پیروانی  با  خود  نخستین  سال های 
شرایط سخت آغاز شد، بعدها در سراسر جهان 
خود  سوی  به  را  فراوان  دل های  و  یافت  انتشار 

جذب کرد.
ماه  از  روز  هفتمین  و  بیست  ایسنا،  گزارش  به 
پربرکت رجب در روز دوشنبه سال ۴0 عام الفیل 
مأمور  محمد)ص(  حضرت  خداوند،  فرمان  به 
بخواند،  خویش  پروردگار  سوی  به  را  مردم  شد 
پروردگاری که جهان و انسان را آفرید و آنچه را 

نمی دانست، به او آموخت.
سالروز بعثت پیامبر اکرم)ص(، روز بزرگی برای 
تاریخ و بشریت است. واقعه بعثت، جایگاه ویژه ای 

در فرهنگ مسلمانان دارد.
حضرت محمد)ص( که به مرز ۴0 سالگی رسیده 
بود، باز به روش چندین ساله در کوه حراء به سر 
می برد که پیک وحی فرود آمد و نخستین آیات 
بزرگ در گوش جانش  از درگاه خدای  را  قرآن 

فراخواند.
َِّک الَِّذی  بِاْسِم َرب "بِْسِم اهلل الرَّحمِن الرَّحیم. إِْقَرأْ 

َخلََق…"
پیامبران،  بعثت  هدف  اساسی ترین  و  نخستین 
هرگونه  نفی  و  یکتاپرستی  و  توحید  به  دعوت 
شرک و طاغوت است. قرآن کریم می فرماید: »ما 
در هر امتی رسولی برانگیختیم که خدای یکتا را 

بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید".
هدف دیگر بعثت پیامبران، اصالح فرد و جامعه 
در تمام جنبه هاست. در زمینه اصالح اجتماعی، 
مهم ترین کار پیامبران الهی را می توان در از میان 
معیارهای  و  کاذب  و  جاهلی  ارزش های  بردن 
دانست.  الهی  ارزش های  جایگزینی  و  نادرست 
یکی دیگر از مهم ترین هدف های بعثت پیامبران، 
پیامبران  است.  جامعه  در  عدل  و  قسط  اقامه 
الهی و سیراب  با اجرای احکام  تا  مبعوث شدند 
کردن تشنگان عدالت از منبع فیض الهی، زندگی 

بشری را رنگ الهی بزنند.

خداوند بزرگ با بعثت پیامبران، با انسان ها اتمام 
آنان  برای  بهانه ای  و  عذر  تا  است  کرده  حجت 
وجود نداشته باشد. عقل انسان، پیامبر درونی و 
از دو حجت خداوند به شمار می آید، ولی  یکی 
فعالیت های عقلی، خالی از تردید و شک نیست. 
پس جای این گفته برای انسان وجود دارد که: 
او  از  ما  را می فرستادی،  اگر حجت خود  خدایا! 
می شدیم.  شایسته ای  فرد  و  می کردیم  پیروی 
ازاین رو، قرآن فرموده است: »ما هرگز قومی را 
مبعوث  پیامبری  اینکه  مگر  نمی کنیم،  مجازات 

کرده باشیم."

بار امانت رسالت برای پیامبر)ص( آن قدر مهم 
بود که حاضر نشد آن را با ثروت های مادی و به 
کند.  عوض  هم  خورشید  و  ماه  خودش  فرموده 
رسالتش،  اجرای  راه  در  پیامبر)ص(  رو،  این  از 
هدایت  برای  و  کرد  تحمل  بسیاری  سختی های 
طاقت  از  بیش  توحید،  پیام  ابالغ  و  انسان ها 
چند  در  خدا  که  جایی  تا  می کرد.  تالش  خود 
مورد به حضرت خطاب کرد: »از اینکه مشرکان 
سازی«.  تباه  را  خود  شاید  تو  نمی آورند،  ایمان 
خود حضرت نیز فرموده که هیچ پیامبری در راه 

رسالت خود، مثل من سختی ندیده.
پیامبر)ص( در  امت  حال وظیفه ما مسلمانان و 
قبال زحمات آن بزرگوار و پیام بعثت چیست؟ ما 
چطور و کی می توانیم به خواسته پیامبر)ص( که 

همان پیام بعثت است، عمل کنیم؟
پیام مهم بعثت، تحول و چرخش کامل از همه 
انحراف ها و بدی ها به سوی نیکی ها و ارزش های 
پیام  است.  بعثت  آورد  ره  که  قرآنی  و  اسالمی 
آنهایی  و خستگی ناپذیر  بعثت، تالش همیشگی 
است که به اسالم و پیامبر)ص( ایمان آوردند. ما 
مسلمان ها وظیفه داریم در هرجا و هر زمان که 
سستی،  آلودگی،  از  را  خودمان  محیط  هستیم، 
تبعیض و پلیدی پاک کنیم و دنیا را به محیطی 
آموزه های  پرتو  در  تا  کنیم  تبدیل  پاک  و  امن 
دل  آخرت،  و  دنیا  در  خدا)ص(  رسول  آسمانی 

شاد و پیروز باشیم.

به قلم
 هما حجازی

گزارش »کرمان امروز« از یک تناقض درباره وضعیت آسفالت کوچه های کرمان؛

مناقشه قیر در کرمان
مردم: پول آسفالت را پرداخت کرده ایم و شهرداری می گوید قیر نداریم

شهردار: کمبود قیر نداریم و آسفالت معابر شهر کرمان سرعت می گیرد

هفته گذشته شهردار کرمان در خبری اعالم کرد در شهرداری 
خواهد  سرعت  معابر  آسفالت  و  نیستیم  مواجه  قیر  کمبود  با 
گرفت. روزنامه کرمان امروز این خبر را منتشر کرد و متاسفانه 
مخاطبان  از  بسیاری  شد.  رو  به  رو  کرمان  مردم  اعتراض  با 
اعالم کردند که  این خبر  به  امروز در واکنش  روزنامه کرمان 
باید  و  داریم  قیر  کمبود  گوید  می  ما  به  شهرداری  ها  »ماه 
نیز  را  آسفالت  هزینه  ما  که  است  درحالی  این  و  کنید  صبر 
پرداخت کرده ایم." یکی دیگر از شهروندان کرمانی دراین باره 
گفت: »هر کدام از اهالی کوچه که به شهرداری منطقه و حتی 
شده«  کمیاب  »قیر  پاسخ  با  کند  می  مراجعه  کل  شهرداری 
مواجه می شود!« در همین رابطه در حساب ایسنتاگرام روزنامه 
کرمان امروز خانم امیرزاده، شهروند کرمانی نوشته است: »چرا 
شهردار دروغ می گوید از تابستان محله ما پول آسفالت کوچه 
می کنیم  مراجعه  وقت  هر  و  ریخته  شهرداری  حساب  به  را 
می گویند قیر نداریم، شهرداری کرمان جزء شهرداری های برتر 
کشور باید باشد اما متاسفانه انگار که توی کوره دهات زندگی 

می کنیم، نه شهر!« 
با توجه به اینکه این ادعاهای مردم کرمان را منتشر کردیم، 
درخور دانستیم که متن خبر ارسالی از سوی شهرداری کرمان 
را نیز بازنشر دهیم تا در این باره منتظر نظر مجدد شهرداری 

کرمان بمانیم. بر اساس خبر مذکور در کرمان آنالین آمده است: 
شورای  عمومی  نشست  در  اسفندماه،  دوم  شعرباف،  »سعید 
مشکل  حاضر،  حال  در  اینکه  اعالم  با  کرمان،  شهر  اسالمی 
کمبود قیر نداریم، گفت: مترصد هستیم وضعیت باران و هوا 
مساعد شود تا به تعهدات خود در اجرای لکه گیری و آسفالت 
معابری که خودیاری پرداخت شده، عمل کنیم؛ البته این مهم 

منوط است به اینکه معابر در حوزۀ اجرای طرح فاضالب شهری 
نباشند« روزنامه کرمان امروز با توجه به این بیانات گوناگون 
درباره این موضوع اظهار نظری ندارد و امیدواریم که شهرداری 
و  ها  رسانه  تا  کند  به شفاف سازی  اقدام  باره  این  در  کرمان 
مردم اینگونه درباره یک امر ابتدایی در زمینه مدیریت شهری 

سردرگم نمانند. به امید فردایی بهتر!

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