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یادداشت

رویا و خواب و فراموشی

صفحه  سوم 

چرا در دنیای مجازی شادیم و در دنیای واقعی افسرده؟

ضرب المثل های کرمانی 
پاتاقو

یادداشت روز: 

سگ یا گوسفند!؟
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نگاهی به کتاب »حماسه و نافرمانی« 
نوشته دیک دیویس؛

قطره ای از دریای 

بی انتهای شاهنامه
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مدیر کل محیط زیست کرمان :

پروژه بام کرمان فعال 

متوقف شده است

معاون استاندار کرمان عنوان کرد:
در استان کرمان 13 شهرستان 

با مشکل آب مواجه هستند
متن در صفحه دوم

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

پای صحبت مصطفی رحماندوست: 

وقتی مادران  برای کودکان

الیی نخوانند  ال

گزارش »کرمان امروز« از خطرات ناشی از کاهش مصرف لبنیات و حذف آن از سفره های مردم به دلیل گرانی؛

متن کامل در صفحه سوم

کارد به استخوان رسیده است!
    چند ماهی می شود که قیمت لبنیات بی حساب و کتاب باال رفته است و این مساله منجر به کاهش مصرف شده است. در این میان افت کیفیت فرآورده های لبنی هم مورد سئوال 
قرار گرفته است. این در حالی است که در برخی کشورهایی که تدبیر مسئوالن در عمل مشاهده می شود؛ شاهد اختصاص باالترین یارانه به لبنیات هستیم، زیرا کاهش مصرف لبنیات 

به معنای نابودی یک جامعه است و دولت باید به این حوزه توجهی ویژه داشته باشد و.....

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

 کشف پروتئین جدیدی در تار عنکبوت!
 انحراف اتوبوس و واژگونی پراید 20 کشته و زخمی بر 

جای گذاشت
 مهار آتش سوزی در شهرک صنعتی خضراء کرمان

  یک نزاع ساده به قتل منجر شد
  حضور موی تای کاران کرمانی در المپیاد   استعداد های 

برتر کشور

اخبار ایران، جهان و حوادث:

رییس ستاد انتخابات استان خبر داد:

انتخابات مجلس 

در 23 حوزه

 برگزار می شود
 صفحه  دوم

حقیقتی 
نامیمون 

به نام انسانیت

یادداشتی به بهانه
 اجرای تئاتر »مثل میمون«
 اثری از هنرمندان سیرجانی 
کارگردانی ابراهیم زید آبادی  به 
کرمان: در 
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اخبار استان

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

با  کرمان  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
و  است  ح  مطر استان  کل  در  آب  کمبود  اینکه  بیان 
گفت:  13 شهرستان ما در وضعیت بحرانی قرار دارند 
کسری یک هزار و 200 لیتر بر ثانیه ای آب  کرمان با  شهر 
که برای رفع آن در  در زمان اوج مصرف مواجه است 
تابستان امسال مقرر شد تا از چاه های آب بهداشتی 

گرفته شود. کمک  بالاستفاده دستگاه ها و صنایع 
»سیدمصطفی  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
شورای  اعضای  با  نشست  در  موسوی«   آیت اللهی 
کرمان با بیان اینکه تمام توان خودمان را  شهرستان 
برای رفع مشکالت شهرها و روستاها در زیرمجموعه 
کار  به  استانداری  عمرانی  معاونت  فعالیت های 
بخش  در  خوبی  سهمیه  کرد:  عنوان  می گیریم، 
گرفته  کرمان در نظر  تسهیالت روستایی برای استان 

شده است.

عملکرد  و  گرفته  صورت  پیگیری های  با  افزود:  وی 
روستایی،  تسهیالت  جذب  در  استان  گذشته  سال 
دریافت  در  استان  سومین  عنوان  به  کرمان  امسال 
اعتبار  تسهیالت روستایی است و 36 میلیارد تومان 

گرفته شده است. برای آن در نظر 
در  کرمان  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
اعضای  سوی  از  شده  ح  مطر مشکالت  به  پاسخ 
کمبود آب در  کرمان بیان داشت:  شورای شهرستان 
ح است و 13 شهرستان ما در وضعیت  کل استان مطر

بحرانی قرار دارند.
کسری  با  کرمان  شهر  داد:  ادامه  موسوی  آیت اللهی 
یک هزار و 200 لیتر بر ثانیه ای آب در زمان اوج مصرف 
که برای رفع آن در تابستان امسال مقرر  مواجه است 
شد تا از چاه های آب بهداشتی بالاستفاده دستگاه ها 

گرفته شود. کمک  و صنایع 

تابستان  کم آبی  از  عبور  برای  همچنین  افزود:  وی 
 11 اجرای  با  جوپاری  دشت  در  چاه  حلقه   5 امسال 
کیلومتر خط انتقال تا 15 مرداد ماه وارد مدار خواهند 
و  نداریم  مناسبی  وضعیت  آینده  سال  برای  اما  شد، 

ح های اساسی دیده شود. باید طر
کاهش سطح آب های زیرزمینی را  آیت اللهی موسوی 
انتقال آب  ح های  گفت: در طر قرار داد و  مورد اشاره 
ح شده، مشکل همه استان شده است، ضمن  مطر

کمک بگیریم. اینکه باید از آب سدها هم برای شرب 
در  کرمان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
این  کرد:  عنوان  کرمان  پروژه فاضالب شهر  خصوص 
پروژه از سال 76 آغاز شد و تا 25 درصد با استفاده از 
کنون فوالد بوتیا به  اعتبارات دولتی پیش رفت، اما ا
که  گرفته  عنوان بخش خصوصی اجرای آن را به عهده 

کثر طی 5 سال به اتمام برسد. حدا
میلیارد   800 و  هزار  یک  سرمایه گذاری  برآورد  به  وی 
کرمان اشاره  تومانی فوالد بوتیا در پروژه فاضالب شهر 
کرد: آب استحصالی از این پروژه برای  داشت و تصریح 

گرفت. صنایع مورد بهره قرار خواهد 
کرمان  استاندار  پیگیری های  به  موسوی  آیت اللهی 
و  پرداخت  کرمان  معاصر  آثار  موزه  اندازی  راه  برای 
وزارت  و  استانداری  میان  موزه  این  توافق نامه  گفت: 

فرهنگ و ارشاد اسالمی مبادله شده است.
به  کرمان  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
کرد:  کرمان پرداخت و خاطرنشان  پروژه های شهری 
شهری  های  پروژه  توافق نامه های  از  یک  هیچ  در 
اعتبار  تامین  برای  استانداری  تعهد  بر  مبنی  مسئله 
وجود ندارد اما با همه این وجود استانداری بیشترین 
کنونی داشته  را در دوره  کرمان  از شهرداری  حمایت 
که 18 میلیارد تومان ارزش افزوده به  است به .طوری 
در  که  زیربنایی  کارهای  کردیم،  پرداخت  شهرداری 
پروژه های شهری انجام شده هیچ موردی به حساب 

گذاشته نشده است. فی مابین شهرداری 

شهداء  میدان  ح  طر داد:  ادامه  موسوی  آیت اللهی 
اجراست، مساله  آماده  و  نیز مصوب شده  ) مشتاق( 
پیاده راه بودن آن مصوب شده و تنها به پیگیری امور 

از سوی شهرداری نیاز دارد. 
کرمان با بیان  معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
تامین  مسئول  شهرستان  برنامه ریزی  کمیته  اینکه 
اعتبار برای پروژه ها است، اما در زمینه زیربنایی بارها 
وجود  با  کرد:  اظهار  داشتیم   را  کمک ها  و  پیگیری 
حال  در  کار  اما  پیمانکار،  به  شهرداری  بدهکاری 
در  آهن  راه  پل  سگمنت های  نیز  کنون  ا و  اجراست 
حال نصب است و معارضات پل امیرکبیر نیز برطرف 

کار ادامه می یابد. شده و به زودی 
نیز  گردشگری  زمینه  در  افزود:  موسوی  آیت اللهی 
استان  تا  داریم  را  الزم  حمایت های  همیشه  مانند 
کند. کرمان جایگاه واقعی خود را در این صنعت پیدا 

کرد: شهرداری ها و دهیاری ها باید در زمینه  کید  وی تا
ح   های  طر و  شوند  وارد  خود  حوزه  برای  درآمدزایی 

اشتغالزایی و اقتصادی ارائه دهند.
کرمان عنوان  معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
توافق نامه ای  نیز  روستایی  معابر  آسفالت  برای  کرد: 
صورت  به  که  داریم  تنظیم  حال  در  مسکن  بنیاد  با 
در  طرحی  گر  ا همچنین  گیرد،  صورت  اجرا  مشارکتی 
قالب چند روستا قابلیت اجرایی داشته باشد، طبق 
و  شوراها  فاقد  محل  از  محاسبات  دیوان  موافق  نظر 

کنیم. دهیاری ها می توانیم اعتبار دریافت 
 – شهداد  جاده  خصوص  در  موسوی  آیت اللهی 
عنوان  به  نیز  ابتدا  از  محور  این  گفت:  نهبندان 
بین  ارتباط  مسئله  و  بوده  ح  مطر اضطراری  محور 
حال،  این  با  اما  است  نداشته  را  نهبندان  و  شهداد 
اعتبار  تومان  میلیارد   40 متعدد  پیگیری های  با 
کل  در  اما  کردیم،  دریافت  محور  این  بازسازی  برای 
نمی تواند  زمین شناسی  موقعیت  دلیل  به  مسیر  این 

دائمی باشد. 

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
گفت: اغلب  کرمان و رییس ستاد انتخابات استان 
صورت  به  کشور  در   98 مجلس  انتخابات  مراحل 
الکترونیکی برگزار می شود و ستاد انتخابات استان 
پوشش  برای  را  الزم  های  بینی  پیش  نیز  کرمان 

الکترونیکی این انتخابات تدارک دیده است.
صادق  »محمد  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
با  انتخابات استان  اولین جلسه ستاد  بصیری« در 

کرمان افزود: انتخابات مجلس 98  حضور استاندار 
 14 اصلی،  انتخابیه  حوزه   9 در  اسفندماه  دوم  روز 
برای  کرمان  استان  سطح  در  فرعی  انتخابیه  حوزه 

انتخاب 10 نماینده مردم برگزار می شود.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات سالم برای 
سالم،  انتخابات  برگزاری  کرد:  تصریح  کشور  وزارت 
کید همه  امن و باشکوه در اولین جلسه ستاد مورد تأ
کمیته  گزارشی از فعالیت تمامی  گرفت و  اعضاء قرار 

های ستاد به دکتر فدائی استاندار ارائه شد.
درباره  اساسی  قانون  مصرح  اصول  بیان  با  بصیری 
زمینه  این  در  عمومی  آرای  نقش  و  کشور  اداره 
کرد: طبق مقررات و پیش بینی های صورت  اظهار 
کشور  گرفته، اغلب مراحل انتخابات مجلس 98 در 
گیرد و الزم است  به صورت الکترونیکی صورت می 
تمامی زیرساخت های پوشش الکترونیکی برگزاری 
زمینه  این  در  که  شود  فراهم  استان  در  انتخابات 

مشخص  ها  مسئولیت  و  اتخاذ  خوبی  تصمیمات 
شد.

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
گفت: با هدف برگزاری هر چه بهتر و باشکوه  کرمان 
تر انتخابات، در اولین جلسه ستاد بر تعامل هیأت 
انتخابات  برگزاری  های نظارت و اجرایی دخیل در 
کثری مردم  کید شد و انشااهلل شاهد مشارکت حدا تأ

در انتخابات مجلس خواهیم بود.

معاون استاندار کرمان عنوان کرد:

در استان کرمان 13 شهرستان با مشکل آب مواجه هستند

رییس ستاد انتخابات استان خبر داد:

انتخابات مجلس در 23 حوزه برگزار می شود 

خبر
کرمان: کل محیط زیست  مدیر 

پروژه بام کرمان فعال متوقف شده است
 

کرمان در محدوده  گفت: پروژه بام  کرمان  کل محیط زیست استان  مدیر 
چهارگانه ما نیست اما فعال این پروژه متوقف شده است.

بسیج  مطالبه گری  اتوبوس  در  کری  شا مرجان  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
که عملکرد ما شفاف است و ما توقع  رسانه در جمع خبرنگاران با بیان این 
نقد منصفانه را از رسانه ها داریم، بیان داشت: در ارتباط با محیط زیست 
ما بر اساس قانون موظف به یکسری اقدامات هستیم ما هیچ مخالفتی 
با تولید نداریم اما برای ما در اولویت نخست سالمت شهروندان و محیط 

ح است. زیست مطر
نمی کنیم  اقدام  حرف  با  هرگز  ما  زیست  محیط  با  ارتباط  در  افزود:  وی 
انجام می دهیم سپس مستند سازی می کنیم و در آخر  آزمایش  ابتدا  لذا 

اقدامات الزم را انجام می دهیم.
گفت: ما یک خط قرمز در محیط  کرمان  کل محیط زیست استان  مدیر 
کند واحد آالینده به حساب می آید  گر واحدی از آن عبور  که ا زیست داریم 
واحد  معرفی  با  ارتباط  در  دلیل  همین  به  شد  خواهد  برخورد  آن  با  که 
که سالمت  این  برای  آالینده محیط زیست مماشت نمی کنیم  متخلف و 

شهروندان مهمترین اصل است و ما تابع قانون هستیم.
زرند  سازی  کک  واحد  آالیندگی  با  ارتباط  در  سوالی  با  پاسخ  در  کری  شا
که در لیست صنایع آالینده قرار داشت  کرد: این واحد سال ها بود  اظهار 
که انجام دادند میزان آالیندگی آن به حد استاندارد رسیده  اما با اقداماتی 

است.
کرمان یادآور شد: ما درمواردی می توانیم نسبت  وی در ارتباط با پروژه بام 
که  که در مناطق چهارگانه ما باشند  کنیم  به واحدهای متقاضی مخالفت 
این مناطق شامل پارک ملی، اثر ملی، پناهگاه امن و منطقه حفاظت شده 

هستند.
کدبندی داریم لذا  گردشگری ما  کری ادامه داد: در خصوص هتل ها و  شا
پروژه  این  فعال  اما  ندارد  وجود  ما  چهارگانه  محدوده  در  کرمان  بام  پروژه 

متوقف شده است.
کرمان در ارتباط با مسایل زیست محیطی  کل محیط زیست استان  مدیر 
گردشگری در حال انجام  پارک ملی خبر یادآور شد: در این محدوده پروژه 
کذب است و وجود  است ولی شایعات در خصوص شکارگاه در این منطقه 

ندارد.
کرد و  وی به سوال خبرنگاری در ارتباط با تخلف نماینده دولت قطر اشاره 
افزود: سایت پرورش هوبره در شهرستان سیرجان وجود دارد و سرمایه گذار 
که محرز شده  است و  آن قطری ها هستند لذا نماینده قطر تخلفاتی داشته 

دولت قطر قرار شده نماینده خود را تغییر دهد.
طبق  بر  را  محیطی  زیست  مالحظات  باید  صنایع  گفت:  کری  شا
از  باید یک درصد  آالینده  کنند همچنین واحدهای  رعایت  دستورالعمل 
کنند تا این مبلغ به روستاها و  فروش ساالنه خود را به خزانه دولت واریز 

شهرهای محل استقرار این واحدها برگردد.
آن  بارگذاری  و  امیرتیموری  شهیدان  سد  از  آب  انتقال  خصوص  در  وی 
سد  محیطی  زیست  تاثیرات  ارزیابی  داشت:  بیان  جازموریان  تاالب  بر 
است  انجام  حال  در  فرهنگی  و  اجتماعی  ابعاد  در  امیرتیموری  شهیدان 
بررسی  نیز  جازموریان  تاالب  بر  آن  اثرگذاری  بحث  موافقت  صورت  در  که 

خواهد شد.
کرمان در خصوص وضعیت احیای تاالب  کل محیط زیست استان  مدیر 
گفت: احیای تاالب جازموریان نیازمند اقدام جمعی است  جازموریان نیز 
کنند احیای این تاالب در سفر  لذا سازمان های ذیربط باید با ما همکاری 
همین  به  گرفت  قرار  موافقت  مورد  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 

گرد و غبار استان تصویب شد. دلیل برنامه پنج ساله ای در قالب سند 
و  سیستان  و  کرمان  استان های  حوزه  در  جازموریان  تاالب  افزود:  وی 
کند و  کرمان نمی تواند در حوزه خود اقدام  بلوچستان واقع است لذا تنها 

هر دو استان در أین راستا باید برنامه های مشترکی داشته باشند.
باال  آالیندگی  دلیل  به  خاتون آباد  مس  کارخانه  فعالیت  گفت:  کری  شا
کارخانه  لذا این  نیز آالینده است  متوقف شده همچنین مش سرچشمه 
کارخانه را دارد و  گازهای خروجی  برنامه پنج ساله برای حذف سولفور از 
گرفته اما  کار انجام  که در اواخر سال ۹۷ این  کارخانه اسید فعال شده است 
ک پساب و .... در این واحد وجود دارد  موارد دیگری از جمله آلودگی خا

که در حال انجام اقدامات موثر در این خصوص است.

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان:
امسال 170 هکتار عرصه جنگلی و مرتعی استان بر اثر آتش سوزی 

از دست  رفت
کرمان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
در  بارندگی  مترمکعب  میلیارد   ۲۳ ساالنه  گفت: 
 ۳ و  تبخیر  آن  درصد   ۷۰ که  داریم  کرمان  استان 
ما  که  شود  می  آب  روان  به  تبدیل  میلیاردمترمکعب 

کنیم. آنها را مدیریت می 
در  رجبی زاده«  »مهدی  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
در  کرمان  استان  رسانه  بسیج  گری  مطالبه  اتوبوس 
کرد: حوزه آبخیز شمال استان  جمع خبرنگاران اظهار 
که در یک میلیون و ۱۰۰  ۱۰ و نیم میلیون هکتار است 
کار  هزار هکتار آن سازه آبخیزداری ایجاد شده و با این 
ساالنه ۳۶۰ میلیون مترمکعب آب مدیریت شده و ۹۸ 
میلیون متر ساالنه نفوذ آب به سفره های زیرزمینی را 

داریم.
بارندگی  مترمکعب  میلیارد   ۲۳ ساالنه  افزود:  وی 
 ۳ و  تبخیر  آن  درصد   ۷۰ که  داریم  کرمان  استان  در 
ما  که  شود  می  آب  روان  به  تبدیل  میلیاردمترمکعب 

کنیم. آنها را مدیریت می 
بیالن  مترمکعب  میلیون   ۸۰۰ کرد:  تصریح  زاده  رجبی 
با  که  است  استان  زیرزمینی  آب  های  سفره  منفی 

کارهای آبخیزداری توانسته ایم ۱۵ درصد آن را جبران 
برای  اعتبار  تومان  میلیارد  هزار   ۵ برآورد شده  و  کنیم. 
دوره ۱۰ ساله نیاز است تا بتوانیم ۵۰۰ میلیون مترمکعب 

آب هر سال به سفره زیرزمینی نفوذ بدهیم.
تصرف  درباره  کرمان  استان  طبیعی  منابع  مدیرکل 
کرد: شوراهای اسالمی روستاها علت  اراضی ملی بیان 
محلی  سند  زیرا  بودند  روستاها  در  ملی  اراضی  تصرف 

کرده اند. اعطاء و بخشداری ها پروانه صادر 
اراضی ملی در ۸ سال  افزود: حساسیت ها درباره  وی 
در  اراضی  موارد  این  عمده  و  گرفته  شکل  گذشته 
گرفته و تعیین  ح های هادی قرار  روستاها بعدا در طر

تکلیف شده است.
های  عرصه  سوزی  آتش  درباره  ادامه  در  زاده  رجبی 
کرد: در سال زراعی  کرمان اظهار  منابع طبیعی استان 
و  داشتیم  مراتع  در  خوبی  خیلی  های  رویش  جاری 
برای  مستعدی  بستر  شود،  می  خشک  که  ها  علوفه 

آتش سوزی است.
کرمان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
هکتار   ۱۷۰ به  نزدیک  امروز  تا  جاری  سال  در  افزود: 

آتش  دلیل  به  استان  مرتعی  و  جنگلی  های  عرصه 
گذشته  سوزی از دست رفته ضمن آنکه در طول سال 

۲۵ فقره آتش سوزی در سطح ۹۸ هکتار را داشته ایم.
رجبی زاده با اشاره به اینکه ۹۰ درصد علت آتش سوزی 
امسال  آمار  کرد:  تصریح  است،  بوده  انسانی  عامل  ها 
که آتش سوزی  کننده است و تقریبا روزی نیست  نگران 

در منابع طبیعی استان نباشد.
در  پروژه  این  گفت:  عالم  دل  شهر  احداث  درباره  وی 
ح و قرار بود شهر در محدوده بین ماهان  سال ۹۴ مطر
حفظ  شورای  مخالفت  با  که  شود  احداث  جوپار  و 

کار متوقف شد. حقوق بیت المال مواجه و 
کرمان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
کاشت  گفت:  کرمان  شهر  اطراف  طاغ زارهای  درباره 
کرمان از سال ۴۵ آغاز شده و تا سال ۸۵  طاغ در اطراف 
کنون 37 هزار هکتار طاغ زار در اطراف  گرفته و ا صورت 

کرمان داریم. شهر 
وی افزود: طاغ درخت مقاومی است و با بارندگی و آب 
های زیرزمینی آبیاری می شود و این درختان از سال 

سوم به بعد نیاز به آبیاری ندارند.

تقدیر استاندار کرمان 
از کمیته امداد استان 
به عنوان دستگاه برتر 

در ایجاد اشتغال
دکتر  به  تقدیر  لوح  اهدای  با  کرمان  استاندار 
از  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل  صادقی 
کمیته امداد این استان به عنوان دستگاه برتر در 

کرد. امر اشتغال استان تقدیر 
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، محمدجواد 
جلسه  چهارمین  در  کرمان  استاندار  فدائی، 
حضور  با  استان  سرمایه گذاری  و  اشتغال  کارگروه 
خودکفایی  و  اشتغال  معاونت  اجرایی  معاون 
کارگروه اشتغال  از اعضای  کمیته امداد و جمعی 
امداد  کمیته  تالش های  از  لوحی  طی  استان 
خودکفایی  و  اشتغال  درزمینٔه  کرمان  استان 

کرد. مددجویان و محرومان تقدیر و تشکر 
گزارش در این تقدیرنامه ضمن تشکر  بر پایه این 
امدادگران  و  مدیرکل  تالش های  و  زحمات  از 
کمیته امداد استان آمده است: حرکت در جهت 
دستیابی  به منظور  کشور  مدون  سیاست های 
به ایجاد اشتغال، رفاه اجتماعی و افزایش ثروت 
همکارانتان  و  جنابعالی  که  است  گامی  ملی، 
تسهیالت  پرداخت  برنامه  اجرای  طول  در 
و  تولید  حامی  و  برداشته  استان  خوداشتغالی 
اشتغال  تقویت کننده  درواقع  و  تولیدکنندگان 
تقدیرنامه  این  در  هم چنین  بوده اید.  استان 
تشکر  و  تقدیر  مراتب  بدین وسیله  است؛  آمده 
کرده و  خود را از شما و همکاران پرتالشتان اعالم 
از خداوند منان توفیق روزافزون در انجام وظایف 
و خدمت صادقانه به مردم عزیز استان در سایه 

رهنمودهای مقام معظم رهبری آرزومندم.
کرمان  کمیته امداد استان  شایان ذکر است: تعهد 
گذشته ایجاد  کارگروه اشتغال استان در سال  در 
تالش های  با  که  بود  شغلی  فرصت  هزار  چهار 
امداد  کمیته  امدادگران  توسط  گرفته  صورت 
این  اشتغال  تسهیالت  درصد   117 جذب  و 
برای  شغلی  فرصت   6268 ایجاد  به  موفق  نهاد 

مددجویان و محرومان شد.

گهی فقدان سند مالکیت  آ
تولد  تاریخ   31 مراد شماره شناسنامه  فرزند  الدینی طغرکان  نظم  آقای عیسی  اینکه  به  نظر  احتراما 
ک 2674 فرعی  1318/04/02 صادره از جیرفت دارای شماره ملی 3030752674 مالک ششدانگ پال
که در صفحه 411  کرمان موضوع سند  مالکیت اصلی به شماره چاپی 761642 سری سال  از 3968 اصلی بخش 2 
گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است  ک جلد 86 صادر و تسلیم  دفتر امال
اصالح  باستناد  لذا  نموده  المثنی  مالکیت  سند  درخواست  و  مفقود  جابجایی  علت  به  مزبور  ک  پال مالکیت  سند 
گهی می شود تا  ج در ذیل آ تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندر
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت  چنانچه 
کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا  گهی به اداره ثبت شهرستان  ده روز پس از انتشار آ
سند معامله تسلیم نمایند در غیر این صورت پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد 

شد. تاریخ انتشار: 98/5/9       667 م/الف
 محمود مهدی زاده 
کرمان  ک منطقه 2   رئیس ثبت اسناد و امال

به مناسبت 9 مرداد سالروز تاسیس سازمان انتقال خون ایران 
اداره کل انتقال خون استان کرمان در نظر دارد شعارهای ویژه ای 

دارای مفاهیم و تاثیرگذاری با استفاده از کلید واژه 
»اهدای خون بانوان« به مسابقه بگذارد. از عموم عالقه مندان که 
تمایل به شرکت در این مسابقه دارند، درخواست می شود شعار 

انتخابی خود را به شماره 5000124825 ارسال نمایند.
به بهترین شعار هدیه ارزشمندی تقدیم خواهد شد.550363

روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان کرمان  

آگهی مسابقه پیشنهاد 
بهترین شعار 



چهارشنبه 9 مردادماه 28/1398 ذی القعده 1440/ 31 جوالی 2019/سال بیست و چهارم شماره 3040سه جامعه 

رویا و خواب 

و فراموشی
هایم  دلتنگی  به  منجر  بیهوده  های  بهانه 
نرسیدم  جایی  به  سنگین  بار  این  با  و  شد 

کوله بار دردم را خانه به خانه بر دوش بکشم.  دیگر نمی خواهم 
کسی  برای  دلم  گر  ا تا  ام  ایستاده  خویش  مقابل  در  سرسختانه 
کشیده و آتش به جانش بزنم. امروزه  تنگ شد از سینه بیرونش 
دیگر بهای هر چیزی با پول محاسبه شده و دل خریداری ندارد 
صدای دل فقط به گوش کودکی می رسد که حتی قدردان رحمت 
و نعمت نیست و فرق خوب و بد را نمی داند. دیگر سال هاست 
گذشته ام پس فرصتی برای دلتنگ شدن ندارم.  کودکی ام  که از 
با  نینجامد  ناامیدی  به  تا  بگذارم  کنار  باید  را  کوچک  آرزوهای 
که اتفاقی پیش می آیند به آرامی همگام می شوم و دل  روزهایی 
کنون ریخته  که درجعبه ی ا به دریای زندگی می زنم باید با آنچه 
اند به ساختن و سوختن و داشتن و پرداختن پرداخت. باید با 
که ارزش درنگ  کرد وگرنه رویاها ذهنیتی پوچ هستند  آن زندگی 
کشیده باشند اما  که مرا از چاه بیرون  کردن ندارند. رویاها شاید 
که  قرار نیست  نیندازند  که دوباره به چاه  هیچ ضمانتی نیست 

به جان زندگی ام پیچیده و مانع از حرکت و شکوفایی ام باشند.
کنم اما حق هدف داشتن را از خود  بعد از این با رویاها زندگی نمی 
گیرم. رویا آدم را به خواب و فراموشی می برد و این فاجعه  نمی 
که زندگی در خاموشی و خواب به هیچ جایی نرسد. دلم  است 
اندازمش  می  ک  خا به  و  کشیده  بیرون  سینه  از  شود  تنگ  گر  ا
که مردم به جنگ می روند با غصه هایم می جنگم بی تو  آنگونه 
که دیگر یک رویای  زندگی سخت و دلگیر و خالی است ولی تو را 
که زندگی  گذارم  کنار می  باور نکردنی هستی با تمام دلتنگی هایم 

کنند. که مردم نیز زندگی  کنم و اجازه دهم 
اشتباهی ساده دل بستن بود 

بی تو در فراق تو مردن بود 
کوچه ها می زد دل  یک عمر به 

این واژه درون سینه ام دشمن بود

به قلم 
مهناز سعید 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

توپ
کرد  اندازه باد  از آن مرا به  نایلون بیرونم آورد و بعد  از  نو و تمیز 
شکل  به  درست  وقتی  کردم  می  پیدا  خوبی  احساس  کم  کم 
نمی  خود  پوست  در  خوشحالی  از  درآمدم  فوتبال  توپ  یک 
گنجیدم چون به آرزوهای دور و درازم می رسیدم دو سه ساعتی 
که مرا  کردم تا برای بازی آماده شوم اولین مرتبه بود  استراحت 
گوشه انباری به زمین مخملی  به زمین چمن می بردند. رفتن از 
مرا از خمودگی و خستگی درمی آورد و از اینکه پای فوتبالیست 
های بزرگی به من می خورد سر از پا نمی شناختم. من و دو توپ 
گذاشته بودند. داور وقتی وارد زمین شد دست  کنار زمین  دیگر را 
کرد و مرا از زمین برداشت و به طرف نقطه وسط زمین رفت.  دراز 
کرنر  در این فاصله من به پاس، استپ، دریبل، سانتر، پنالتی، 
و رفع  که منجر به خوشحالی همگان  و تکنیک های صحیحی 
که در سوت  کردم. داور  خمودی و خستگی من می شد فکر می 
دمید دیگر هیچ نفهمیدم و فقط ضربه های نافرم و ناصحیح به 
کاش  کردم  کرد در پایان آرزو  من، مرا خسته تر و خموده تر می 

هرگز توپ نبودم.

خواِب خوش 

ُکرتو نِشــستم یک ِشِب ســرد  ِلِب 
ِدَلم ِاشکستــه بود از غصتـه و درد 
که از  ُپشتــم صــدایی  یهـو دیدم 

کجایی ؟ ِبَشم میگـه : تو معلوم َهس 
که شمسو  ِکردم َوِشش دیدم  چو رو 

ِســِر ِچنگـــو ِنِشسته مثـِل راســو 
به دستــش بود یه َقبسینــی مـس 
دو تا پام از نگـاِهـش بـود بی حـس 

کی َور ِملــو بـود  تو َقبسینــی خورا
ِکشـو بود کمــاچ و چایــی و حلــوا 

َوَشم یه سفــره ای ِانداخـت همسـر 
خدا می دونه از ای ســر به  او ســر

میــوِن سفـــره انــواع غــذا بــود 
که عمـــری ِاشکَمم را در عــزا بود 

ُاماچــو َتلــف بــود و آش رشتـــه 
َورو  ِابــرام خـــانی ، دلنــوشتـــه 

گوش  کاسه ای از قاِتِغ  به یک ســو 
ِکمــی بز قورمــه ،نعناداغ َور روش 

خالصــه چی بگــم از دست ُپختش
ُگُذشتم حال خــوبم را به ُمخِتــش 
یهــو دیــدم َوَشـم زد ِچشِمکــویی 

گف تو  َور چـی ِفس ِفسویی ِبَشم می 
بیــا پیَشــم بشیــن یـار  عـزیـزم 

که می خــواَیم َوِشت چـایی بریزم 
چو َورِخستــادم از جایـم ، ِخزیدم 

گلیــدم  یهــو همچـون ِمدوئی َور 
از این خواب خوشم  یکهـو جکیدم

ِردی  از سفــره و شمســو ندیدم 
زدم جیقی چرا اینها  به خواب است 

تمام جون و َبشَنم لیــِچ آب است 
عجب خواب خوشی دیدم درآن شب 

که یادش باد ِانـداَزد به غبــغــب 
ُکــرتو می نشینـم  از آن پس پای 

کـه خـواب خوش ببینم به اّمیـدی 

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

به قلم 
مهدی ایرانمنش پور 
کرمانی

گزارش »کرمان امروز« از خطرات ناشی از کاهش مصرف لبنیات و حذف آن از سفره های مردم به دلیل گرانی؛

کارد به استخوان رسیده است!

اشاره:
روزی نیست که خبری از افزایش قیمت ها نباشد. هر 
روز یکی از کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم گران می 
شود و این  بار فراورده های لبنی گران شد که همین 
امر نگرانی هایی را  برای کاهش مصرف این محصول از 

سبد خانوار ایجاد کرده است.
چند ماهی می شود که قیمت  لبنیات  بی حساب و 
کتاب باال رفته است و این مساله منجر به گالیه کرمانی 
ها شده است. در اغلب مغازه های سطح شهرلبنیات هر 
گاه   و  شود  می  عرضه  شهروندان  به  نرخی  یک  با  روز 
شهروندان با کاهش عرضه هم  روبه رو می شوند و در 
این میان افت کیفیت فراورده های لبنی هم مورد سئوال 

قرار گرفته است.
سرانه مصرف لبنیات

و  شیر  مصرف  میزان  از  دقیقی  آمار  حاضر  حال  در 
اساس  بر  اما  ندارد  وجود  ایران  مردم  بین  در  لبنیات 
میزان  کشور  غذایی  صنایع  و  غذایی  سبد  مطالعات 
از  تر  پایین  لبنیات مردم  و  متوسط سرانه مصرف شیر 

مقدار توصیه شده سبد غذایی است.
وزارت  سالمت  بهبود  و  تغذیه  دفتر  رییس  گفته  به 
بهداشت و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، متاسفانه 
قبل از افزایش قیمت لبنیات و به خصوص شیر، مردم 
روزانه 190 گرم شیر و لبنیات مصرف می کردند و این 
در حالی است که توصیه سازمان های ذی ربط این است 
ایرانی حداقل 250گرم لبنیات مصرف  که باید هر فرد 
روزی 60  ایران  مردم  است که  معنی  بدان  این  و  کند 
لبنیات و شیرمصرف  از حداقل توصیه شده  گرم کمتر 
می کند و همین مساله  باعث بروز مشکالت مختلفی 
ناشی  مورد  بی  های  و شکستگی  استخوان  پوکی  مثل 
افراد   در  لبنیات  و  و مصرف کم شیر  از کمبود کلسیم 

می شود.
شیر  قیمت  افزایش  از  بعد  کرد:  تاکید  مسئول  این 
مطالعات سطح  بازار نشان می دهد که مصرف لبنیات و 
شیر در سبد غذایی مردم  به خصوص دهک های پایین 
را   لحاظ سالمتی مشکالتی  به  و  جامعه کم رنگ شده 

برای این افراد ایجاد می کند.
چرا لبنیات گران شد؟

گرانی لبنیات از تیر ماه سال گذشته شروع شد؛ زمانی 
و  ریز  محصوالت  در  را  خود  تاثیر  ارز  نرخ  افزایش  که 

درشت نشان داد.
کمیسیون  عضو  زاده  محمود  جالل  گفته  به  البته  

به  شیر   قیمت  افزایش  از  بخشی  مجلس،  کشاورزی 
علت افزایش قیمت نهاده های دامی است. البته مقامات 
صنفی هم دالیل دیگری می آورند و می گویند؛ کرایه 
های حمل و نقل بسیار افزایش یافته و به همین خاطر، 

برخی کارخانه های لبنی 2 تا 3 ماه با تاخیر مطالبات 
دامداران  را پرداخت می کنند.

می  اشاره  آن  به  کرمانی  شهروندان  که  ای  نکته  اما 
شیر  روزهای  این  افزایش  قبال  در  که  است  این  کنند 

و مواد لبنی، حجم بسته های حاوی این مواد غذایی 
نوعی کم فروشی در کنار  به  این  و  یافته است  کاهش 

گرانفروشی است.
خطر حذف لبنیات از سفره مردم

عنوان  به  شیر  مصرف  سرانه  کشورها  از  بسیاری  در 
سرانه مصرف شیر  آید  می  به حساب  شاخص سالمت 
کیلوگرم   160 جهان  در  و  کیلوگرم   ۸0 کشور  در 
 500 تا   350 آمریکایی  و  اروپایی  کشورهای  برخی  و 
کیلوگرم است این در حالی است که مصرف شیر برای 
سالمتی تاثیر بسیار مهمی دارد و از استحکام استخوان 
ها گرفته تا تامین ایمنی بدن و نیز تامین اسید آمینه 
های ضروری بسیار مهم و حیاتی است و هرگونه کاهش 
در سرانه مصرف محصوالت لبنی می تواند خسارت ها و 

هزینه های پنهانی را برای کشور تحمیل کند.
دارد.  انسان  بدن  برای  متنوعی  و  زیاد  فواید  لبنیات 
عمده ترین دلیلی که همیشه برای مصرف شیر و لبنیات 
ذکر می شود تامین کلسیم مورد نیاز برای بدن است اما 
این تنها خاصیت لبنیات نیست چرا که می تواند منبعی 
برای تامین ویتامین دی، فسفر و سایر منابع معدنی و 

ویتامینی هم باشد.
به  باره  این   در  صنایع  کارشناس  زاده  مراد  ابراهیم 
مردم ساالری گفته است:»مصرف لبنیات باعث سالمت 
استخوان ها، جلوگیری از پوکی استخوان، حفظ سالمت 
دندان ها، مقاومت بدن در برابر آسیب ها و ضربه پذیری، 
افزایش انعطاف پذیری، افزایش هوش و ... است.شواهد 
محکمی وجود دارد مبنی بر این  که مصرف شیر می تواند 
بروز سرطان  روده بزرگ و سینه در زنان جلوگیری  از 

کند. 
وی ادامه داد:»همچنین مطالعات بر روی حدود پنجاه 
روزانه  که  مردانی  در  داده  نشان  سوئد  در  مرد  هزار 
1.5 لیوان شیر یا بیشتر مصرف می کنند خطر ابتال به 
سرطان تا 35 درصد کمتر از کسانی است که کمتر از دو 
لیوان در هفته شیر مصرف می کردند. یک مطالعه دیگر 
در نروژ نیز نشان داده افرادی که از کودکی تا بزرگسالی 
خطر  معرض  در  کمتر  دهند  می  ادامه  را  شیر  مصرف 

سرطان سینه هستند.«
با این حال در سالهای گذشته صنایع لبنی هر زمانی 
نهادهای تصمیم  با تحت فشار قرار دادن  که خواستند 
گیر قیمت لبنیات را افزایش دادند در سالهای گذشته 
اتفاق  سال  طی  در  بار  چندین  لبنیات  قیمت  افزایش 
مصرف  سرانه  مکرر  های  افزایش  همین  و  است  افتاده 
شیر را در کشور به شدت کاهش داده است به طوری که 

برخی منابع تا رقم 55 لیتر را هم بیان کرده اند.
سخن آخر

با توجه  به نگرانی کارشناسان حوزه  بهداشت و سالمت 
و هشدارهای مکرر آنها مبنی بر حذف لبنیات از سفره 
افزایش  نباید اجازه  های مردم، به نظر می رسد دولت 
قیمت این محصول مهم را بدهد و باید با اختصاص یارانه 
به این ماده خوراکی سفره های مردم  را از این لحاظ 

تامین کند.

   چند ماهی می شود که قیمت لبنیات بی حساب و کتاب باال رفته است و این مساله 
منجر به کاهش مصرف شده است. در این میان افت کیفیت فرآورده های لبنی هم مورد 
سئوال قرار گرفته است. این در حالی است که در برخی کشورهایی که تدبیر مسئوالن 
در عمل مشاهده می شود؛ شاهد اختصاص باالترین یارانه به لبنیات هستیم، زیرا کاهش 
مصرف لبنیات به معنای نابودی یک جامعه است و دولت باید به این حوزه توجهی ویژه 

داشته باشد و.....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

پای صحبت مصطفی رحماندوست: 

وقتی مادران برای کودکان الالیی نخوانند

غصه  الالیی ها  برخی  شدن  فراموش  می گوید:  رحماندوست  مصطفی   
ندارد، بلکه چیزی که ناراحت کننده است این است که مادران برای کودکان 

خود الالیی نخوانند.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  نوجوان  و  کودک  ادبیات  نویسنده  و  شاعر  این 
درباره ضرورت حفظ و انتقال الالیی ها به نسل های بعدی، اظهار کرد: نیاز 
باعث می شود تا یک سری چیزها حفظ شود، گرفتاری  هم باعث می شود 
یک سری چیزها از بین برود. یک سری چیزها هم هست که هرچقدر هم 
زور بزنیم نمی توانیم آن ها را حفظ کنیم؛ مثاًل حوض هایی با کاشی های آبی 
و ماهی های قرمز که در قصه های دیروز ما بسیار بوده است و با گسترش 
را حفظ  آن ها  نمی توانیم  ما  و  رفته  بین  از  آپارتمان نشینی  و  شهرنشینی 
کنیم و آن ها چاره ای جز ماندن در قصه ها ندارند. یک سری چیزها هست 
که باید حفظ شود؛ چیزهایی که ارزش، توانایی و کارکرد حفظ شدن دارد، 
اما گاهی همان گرفتاری ها باعث می شود تا فراموش  شود، مانند زندگی 
ضروریات  از  برخی  اجتماعی  حوزه های  در  مادربزرگ ها.  و  پدربزرگ ها  با 
زندگی اجازه نمی دهد آن ها را حذف کنیم، مانند درست صحبت کردن و 

ارتباط با افراد جامعه.
او در ادامه بیان کرد: الالیی ها همه این موارد را به نوعی در خود جمع 
کرده اند؛ یعنی الالیی هایی داریم که نمی توانیم آن ها را حفظ کنیم، زیرا 

است.  داده  دست  از  را  خود  موقعیت  کلی  طور  به  و  مکان  زمان،  الالیی 
یک سری الالیی  هم هست که می توانیم آن ها را حفظ کنیم اما به فکرشان 

نیستیم. برخی از الالیی ها هم حتی اگر حفظ شان نکنیم، می مانند.
رحماندوست با بیان این که الالیی ها دو شکل و شمایل دارند، گفت: یک 
شکل  و  داشته  وجود  گذشته  در  بیشتر  که  است  موسیقایی  آن ها  شکل 
دیگر معنایی است. شکل  موسیقایی الالیی ها را حتی اگر حفظ هم نکنیم 
می ماند، چون مادرها از درون خود چیزهایی را برای بچه ها می خوانند تا 
بر  و  بنویسد  ملودی  برای آن ها  نبوده که  پیدا کنند، کسی  آرامش  آن ها 
مادر  اگر  می گیرد.  سرچشمه  مادر  طبیعت  از  الالیی  کند؛  کار  آن  روی 
می گوید،  الالیی  و  دارد  حوصله  یا  بگوید  الالیی  تا  باشد  داشته  حوصله 
باشد  بی معنا  اگر  حتی  این ها  می آورد.  وجود  به  را  خود  خاص  موسیقی 
نبود و  بچه ها  برای  بیشتر الالیی ها  این که در گذشته  حفظ می شود کما 
گاه  و  بود  پدر  نبود  و  زندگی  گرفتاری های  مادرها،  گرفتاری های  شامل 
ارتباطی  بچه ها  به  که  بود  چیزهایی  این ها  می کرد.  پیدا  حماسی  حالت 
مادر و  بیشتر  ارتباط  به  و  بود  آرامش بخش  نظر موسیقایی  از  اما  نداشت 

فرزند کمک می کرد.  
او افزود: از لحاظ معنایی حتما الزم نیست الالیی های قدیمی حفظ شود، 
زیرا مضامین الالیی ها هیچ ربطی به بچه ها نداشت؛ »الالالال گل زیره/ بابات 
رفته زن بگیره/ننه ت از غصه می میره/ خدا کنه سر نگیره«، در واقع مادر 
گرفتاری های خود را در این الالیی ها می دید. به نظرم الالیی ها در تمام 

تاریخ، حرف و حدیث و پیام زمان خود را دارند.
و  فرهنگ  از  بخشی  الالیی ها  این که  بیان  با  نوازش«  »ترانه های  شاعر 
هویت ما هستند، خاطرنشان کرد: برای حفظ پایه های هویتی خودمان باید 
هر چیزی را ثبت کنیم، همان طور که قصه های بی معنی یا بامعنی و یا یک 
اثر باستانی را ثبت می کنیم. الالیی ها بخشی از هویت ما هستند؛ چاره ای 
نداریم و باید به خاطر خودمان، برای این که محکم بر روی زمین بمانیم 

آن ها را ثبت کنیم.
او  سپس بیان کرد: تقریباً همه الالیی های ایران ثبت شده است، بنابراین 
بر فراموش شدن الالیی ها موافق نیستم.  از سخنان شما مبنی  با بخشی 
البته ممکن است در گوشه و کنار الالیی هایی پیدا شود که گردآوری و ثبت 
نشده باشد، اما خیلی از الالیی ها ثبت شده است. به نظرم اگر الالیی های 
قدیمی را همان گونه برای بچه ها بخوانیم کار غلطی است؛ مثل این است 

که وسط خانه حوض با کاشی های آبی و ماهی قرمز بگذاریم. اما این که 
موسیقی را نگه داریم و الالیی دیگری بخوانیم اشکالی ندارد. پدر و مادرها 
شاعرانی  بخورد.   بچه ها  درد  به  که  بخوانند  به روز  را  الالیی ها  می توانند 
را  این ها  ساخته اند.  امروز  مسائل  به  توجه  با  را  الالیی هایی  که  هستند 

می توان با آهنگ های بازنویسی شده دیروز خواند.
افزود:  است،  موجود  بازار  در  که  الالیی هایی  به  اشاره  با  رحماندوست 
بر روی  امروز الالیی ساخته و آهنگسازهایی  برای مادران  شاعران خوبی 
آن ها  آهنگ گذاشته اند که در بازار موجود است. برخی از آن ها ممکن است 
بماند و فردا به الالیی های دیروز تبدیل شود و برخی هم نماند. این طبیعت 

پیدایش و بالش یک اثر فولکلوریک است.
شاعر »صد دانه یاقوت«  تأکید کرد:  الالیی های دیروز با همان شکل و 
شمایل دیروز رو به فراموشی هستند اما الزم نیست غصه آن ها را بخوریم 
زیرا الالیی های دیروز  را نمی توان با همان شکل و شمایل برای بچه های 
امروز گفت.  واقعا نمی توان خرده گرفت که چرا مادرها  الالیی های دیروز 
را با همان شکل و شمایل دیروز برای بچه های امروز نمی گویند. الالیی های 
دیروز را در یک نگاه مردم شناسانه و جامعه شناسانه می توان حفظ کرد، اما 

غصه ندارد که چرا آن ها را نمی خوانند.
این است که یک  بیفتد  اتفاق  نباید  ادامه خاطرنشان کرد: آن چه  او در 
مادر امروزی برای کودک خود الالیی ضبط شده بگذارد و سعی کند کودک 
را بخواباند. این اتفاقی است  که نباید در هیچ زمانی بیافتد. مادر باید برای 
بچه اش الالیی بگوید؛ حاال این مادر می خواهد در خیابان زندگی کند یا 
در کاخ مجلل و یا یک آپارتمان. مادر باید با بچه  ارتباط داشته باشد تا به 
کودک خود آرامش بدهد و از کودک خود آرامش بگیرد؛ این معنا و کارکرد 
اصلی الالیی است. چیزی که اذیت کننده است این موضوع است نه این که 

چرا الالیی های گذشته تکرار نمی شود.
 مصطفی رحماندوست درباره وظایف نهادها برای ضبط و ثبت الالیی ها، 
گفت: این که می گویید نهاد حالم بد می شود، چون بالفاصله یاد موسسه 
دولتی و معاون و منشی و  رفت و آمد می افتم که حاال بخواهند یک الالیی 
را ثبت کنند. به نظرم الزم نیست نهادها، چه دولتی و چه خصوصی در این 
زمینه فعالیت کنند. حفظ و نگهداری این ها جزء وظایف افراد است و از 
طریق آن ها اتفاق می افتد که به نظرم ثبت و ضبط الالیی ها در حد افراد 

اتفاق افتاده و آن ها الالیی ها را حفظ کرده اند.
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شاه«  »شیر  اکران  لطف  به  توانست  دیزنی  کمپانی   
رکورد  دالر،  میلیارد   ۷.۶۷ جهانی  فروش  به  رسیدن  و 
جدیدی را برای فروش یک استودیو فیلمسازی در گیشه 

به نام خود ثبت کند.
به گزارش ایسنا به نقل از اسکرین، در حالی که هنوز در 
قسمت  چون  آثار  و  بریم  سرمی  به  میالدی  سال  اوایط 
»جنگ  و  »مالفیسنت«  دنباله  »منجمد«،  انیمیشن  دوم 
دارد،  اکران  برنامه  در  را  اسکای واکر«  ستارگان«:خیزش 
در  را  فروش جهانی خود  توانست مجموع  دیزنی  کمپانی 

کمتر از ۷ ماه به رکورد جدید ۷.۶۷ میلیارد دالر برساند.
دیزنی پیش از این در سال ۲۰۱۶ توانسته بود به فروش 
۷.۶۱ میلیارد رکورد فروش جهانی یک استودیو فیلمسازی 

به را به نام خود ثبت کند.
»کاپیتان  دالر(،  میلیارد   ۲.۷( بازی«  آخر  »انتقام جویان: 

میلیارد  )یک  »عالء الدین«  دالر(،  میلیارد   ۱.۱( مارول« 
»داستان  و  دالر(  میلیون   ۹۶۲( شاه«  »شیر  دالر(، 
از محصوالت دیزنی هستند،  اسباب بازی ها ۴« که همگی 
در میان شش فیلم پرفروش سال سینمای جهان قرار دارند 
و که سه فیلم از میان آن ها میلیارد دالری شده و »شیر 
شاه« و »داستان اسباب بازی ۴« نیز به زودی از مرز فروش 

یک میلیارد دالر عبور خواهد کرد.
دیزنی که در اواسل ال کمپانی فاکس فیلم را نیز خریداری 
در  را  آمریکا  سینمای  بازار  از  درصد   ۴۰ هم اکنون  کرد 
اختیار دارد که پش از دو برابر سهمی است که نزدیک ترین 
رقبایش یعنی کمپانی برادران وارنر و یونیورسال )هر کدام 

۱۳ درصد( در اختیار دارند.
 فیلم-انیمیشن »شیر شاه«

دیزنی  محصول  جدیدترین  شاه«  »شیر  انیمیشن  فیلم- 

کمپانی  این  کالسیک  و  معروف  انیمیشن  بازسازی  که 
در سال های دور است این هفته صدرنشین جدول فروش 
سینمای آمریکا و جهان بود و توانست ۱۴۲ میلیون دالر در 
گیشه بین الملل به دست آورد که ۱۱۴ میلیون دالر آن از 
محل سینماهای چین بود. این فیلم در سینماهای آمریکا 
»روزی  از  باالتر  در  میلیون دالری خود  فروش ۷۵  با  نیز 
فروش  با  »تارانتینو«  هالیوود« ساخته جدید  روزگاری در 

۴۰ میلیون دالری قرار گرفت.
اثر قدیمی »دیزنی« است که در  از چند  »شیرشاه« یکی 
کنار »سیندرال«، »اژدهای پیت«، »دیو و دلبر« و »کتاب 
جنگل« با بازسازی در قالب رئال انیمیشن جان دوباره ای 
گرفته است. »جان فاورو« کارگردانی »شیرشاه« را بر عهده 
داشته است و »دونالد گالور«، »جیمز ارل جونز« و »ست 

روگن« از جمله بازیگران آن هستند.

رادیو ایران با قرار دادن ۱۲ واژه فرنگی بر وبگاه خود، از مردم 
خواسته است معادل فارسی آنها را پیشنهاد دهند.

این  ایران،  رادیو  عمومی  روابط  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
برای  را  آیین سخن  پویش  متوالی،  برای سومین سال  شبکه 
پویش  این   در  است.  کرده  طراحی  فارسی  زبان  از  نگهبانی 
هر ساله مراسمی ویژه در روز پاسداشت زبان فارسی با همت 
به  انجام می شود. همچنین  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
اتفاق  فارسی  زبان  درباره  موضوعاتی  فراخوان  ماه  دو  مدت 
فارسی«  زبان  نگهبان  ایرانی  »هر  شعار  با  آیین  این  می افتد. 

فعالیت می کند.

امسال رادیو ایران ۱۲ واژه فرنگی را که پیشنهاد فرهنگستان 
مردم  به  خود  وبگاه  روی  و  گرفته  است،  فارسی  ادب  و  زبان 
عرضه کرده است تا آنها برابرهای فارسی برای واژه های فرنگی 
بسازند. در این فعالیت فرهنگی و رسانه ای، فرهنگستان زبان و 

ادب فارسی هم مشارکت دارد.
یداهلل گودرزی مدیر گروه فرهنگ و ادب رادیو ایران و نماینده 
معاونت صدا در شورای زبان فارسی گفت: حقیقت این است که 
همه آدم ها می توانند واژه بسازند و وارد زبان کنند در قدیم 
معتقد بودند که تنها شاعر می تواند این کار را انجام دهد،  اما 
تجربه نشان داده است که هر کسی به شرط آگاهی می تواند 

را وارد  از راه های خالقانه آن  با استفاده  واژه جدید بسازد و 
زبان کوچه بازار کند.

گودرزی افزود: در دوران معاصر متاسفانه واژه سازی در زبان 
فارسی کم اتفاق افتاده است که به خاطر توجه نکردن نخبگان 
و تنبلی ادیبان این اتفاق رخ داده است. در حالی که زبان با 

توجه به مقتضیات روزمره نیاز دایمی به تولید واژه دارد.
مثل  دارد  سازی  واژه  برای  خوبی  های  ظرفیت  فارسی  زبان 
استفاده از پیشوند ها و پسوند ها برای کلمه سازی یا ساخت 
ترکیب یا صرف کلمات. مثال کلمه »داوطلب« از دو واژه  ایرانی 
و عربی ترکیب شده و کامال درست هم است و یک کلمه جدید 

به زبان فارسی اضافه شده است.
یداهلل گودرزی اضافه می کند: ما می توانیم قواعد زبان خود را 
روی واژه های بیگانه اجرا کنیم و از آن ها کلمه جدید بسازیم. 

این کار در زبان های دیگر به وفور اتفاق می افتد.
فراخوان آیین سخن در رادیو ایران از همه مردم می خواهد واژه 
ایرانی بسازند و به عنوان معادل واژه های فرنگی پیشنهاد دهند.
از طرف دیگر رادیو ایران برای اولین بار فراخوان شعر درباره 
تا کنون در کشورهای  زبان فارسی را پیشنهاد داده است که 

فارسی زبان اتفاق نیفتاده است.
از جوانان با فرهنگ  شاعران و مخاطبان رادیو ایران می خواهیم 

سروده های خود یا دیگران را درباره زبان فارسی برای ما به 
افراد  بهترین  از  نفر  به  ده  بفرستند،  ایران  نشانی وبگاه رادیو 
هدایای نفیسی دریافت خواهد شد، و گزیده شعرها در مجموعه 

ای ایرانسروده منتشر خواهد شد.
مرداد  بیستم  تا  فراخوان  این  فزاید:   می  پایان  در  گودرزی 
آگاهی  برای  و  شرکت  آن  در  توانند  می  همه  و  شده  تمدید 
ایران www. Radioiran.ir مراجعه  بیشتر به وبگاه رادیو 

کنند.
نتایج در برنامه کافه هنر رادیو ایران هر روز ساعت ۱۶ پخش 

می شود.

دیزنی رکورد تاریخی خود را شکست

برای ۱۲ واژه فرنگی معادل فارسی پیشنهاد دهید

پاتاقو
»پاتاقو« از واژه های ترکیبی گویش کرمانی است که نقش زبانزد را نیز در این 
گویش بر عهده دارد. این واژه که ترکیب یافته از )پا+تاق+ واو تصغیر( است از 
اصطالحات حرفه ی کهکینی )مقّنی یا کاریزکن( به شمار می رود. کهکین ها 
در بدنه ی هر یک از چاه های کاریزی که حفر می کنند ـ متناسب با ارتفاع 
چاه ـ تعدادی »پاتاق« به طول حدود 15 سانتیمتر، عرض ده سانتیمتر و ارتفاع 
ده سانتیمتر به عنوان جای پا، برای باال آمدن از چاه یا فرو رفتن در آن ایجاد 
می کنند که اگر ریسمان از مقاومت الزم برخوردار نبود، این جا پاها که شبیه 
به طاقچه ی خانه های قدیمی هستند به کمک کهکین )مقّنی( آمده و او را 
از سقوط در چاه نجات دهند. در مواردی، کهکین ها، چراغ موشی یا پیه سوز 
یا هر وسیله ی دیگری که برای روشنایی به کار می رفت در این طاقچه ها 

قرار می دادند.
با توجه به اینکه در گویش های مردم کرمان و فارس، آمدن واو در پایان واژه 
جای  که  کوچکی  تاق  یعنی  »پاتاقو«  بنابراین  چیزهاست،  کوچکی  نشانه  ها، 
نهادن پا در آن باشد. از سویی، آمدن واو در پایان واژه های کرمانی، تحبیب 
به معنی شخص یا چیز دوست داشتنی را نیز می رساند. حال با توجه به اینکه، 
پاتاقوها در بدنه ی چاه ها، قرن ها جان کاریزگرها را از مرگ نجات داده اند، آیا 
عناصر محبوبی به شمار نمی روند؟ با این وصف واو پایان این واژه، نوع سومی 

است که بر هر دو حالت تصغیر و تحبیب داللت می کند.

پاتاقوی وارونه 
هر گاه دو نفر برای برداشتن چیزی از ارتفاعی که دستشان به آن نمی رسد و 
نردبانی هم در اختیار ندارند )دست ما کوتاه و خرما بر نخیل(،  یکی از آن دو 
نفر »پاتاقو« می گیرد. یعنی پشت به دیوار می دهد، انگشتان هر دو دست را 
در یکدیگر چنان چفت می کند که بتواند وزن بدن نفر دوم را تحمل کند. بدین 
ترتیب تاقی وارونه و کوچک ایجاد می شود که یک پای نفر دوم در آن جا می 
گیرد. نفر دوم در حالی که شانه های نفر اول را محکم گرفته است، پای راست 
خود را در »پاتاقو« قرار داده و خود را باال می کشد. اگر دست نفر دوم به جای 
مورد نظر رسید که مراد حاصل است، آن چیز را بر می دارد و از »پاتاقو« پایین 

می آید و چنانچه همچنان دست کوتاه و خرما بر نخیل مانده باشد، نفر دوم 
روی شانه های نفر اول می ایستد و اگر کماکان خرما بر نخیل مانده باشد، نفر 

دوم، پا بر سر نفر اول می گذارد تا هر دو به مقصود برسند.
پاتاقوی تاریخی: یکی از شگفتی های تاریخ، بخشندگی و سخاوتمندی، 
فضل و دانش، هنرپروری و حمایت بی دریغ از علما و دانشمندان و شاعران 
خاندان برامکه است و شگفت آمیزتر که این خاندان محبوب ایرانی، سرنوشتی 
غم انگیز و عبرت آموز داشتند که می توان در آثار مورخان دوره ی خلفای 
عباسی ـ و به ویژه دوره ی خالفت هارون الرشید که خونخوارترین آنها بود ـ 
سرگذشت این خاندان ایرانی را مطالعه کرد. از آنجا که آل برمک قرن ها پیش 
از اسالم، عهده دار اداره ی امور آتشکده ی نوبهار بلخ بودند، از دانش مدیریت 
و اداره ی امور کشور برخوردار بودند و لذا از ابتدای روی کارآمدن عباسیان، 
خالد، یحیی، فضل و جعفر از خاندان برمکیان، یکی پس از دیگری امور اداری 
کشورهای پهناور اسالمی را برعهده گرفته و به شایستگی ازعهده آن برآمدند 
و ثروتی افسانه ای به هم زدند که بخش عمده ی آن را می بخشیدند و به 
همین لحاظ شعر شاعران عرب و کتابهای تاریخ و قصص آن روزگار پر است از 
داستانهای شگفت آمیز سخاوتمندی، علم و هنرپروری و کمک به مستمندان 

آل برمک.
نفوذ، قدرت، ثروت و محبوبیت آنها به حدی بود که سرانجام هارون بر آنها 
رشک برد، دیگ حسادت این خلیفه ی خونخوار به جوش آمد و بیش از هزارنفر 
از کودک و نوجوان و جوان و کهنسال، زن و مرد آنها را ـ بی گناه ـ به تیغ 

جالد سپرد. خود را بدنام تاریخ کرد و عزت برمکیان را جاودانه ساخت.
به درستی  و  بود  و شاعران  نویسندگان  قرنها دستمایه  تاریخی،  این حادثه ی 
معلوم نیست که قصه های برجای مانده، زاییده تخیل است یا براساس سندهایی 
است که »مو الی درزشان نمی رود«؟ یکی از این قصه ها را پرتوی آملی به 
از  نقل  به  شود«  سرنگون  شود،  بلند  چون  »فواره  مثل  تاریخی  ریشه  عنوان 
داستانهای امثال، تالیف مرتضویان ص 127 در کتاب ریشه امثال و حکم آورده 
است که شاید درست باشد ولی حقیر بی هر گونه اظهارنظری به عنوان »پاتاقوی 

تاریخی« از آن یاد می کنم. 
خالد برمکی با ابومسلم خراسانی همدست شد و خالفت عباسیان را بنیاد نهاد. او 
به پاس این خدمت، در زمان سفاح و منصور، مشاغل مهم اداری داشت و یحیی 
فرزند او به وزارت مهدی و هادی رسید و زمان هارون را نیز درک کرد. یحیی 
نامهای: فضل و جعفر. فضل به حکومت خراسان و  برمکی دو پسر داشت به 
سرزمین های شرقی و شمالی ایران رسید. جعفر وزارت هارون را عهده دار شد. 
جعفر سالها بر سریر قدرت بود. هارون جعفر را به قدری دوست می داشت که 
دوری او را تحمل نمی کرد و لذا خواهرش عباسه را به ازدواج او درآورد که خود 

حکایتی شگفت انگیز است. ولی در حوصله ی این مقال نمی گنجد. 
از  پر  باغی  بهار در  به فصل  باغ سیب و پاتاقو: روزی هارون و جعفر 
درختان گل و میوه قدم می زدند که به درختی سیب رسیدند. گویا میوه های 

رسیده و معطر، هوس در دل آن دو افکند ولی میوه ها در دسترس نبودند.
الرشید، آن مرد مقتدر و خودخواه عرب که در مقابل گردنکشان  »... هارون 
زورمند کشور پهناور اسالمی، هرگز سر فرود نمی آورد، در پای آن درخت، دو 
دست را قالب کرده، شانه ی راستش را خم نمود تا جعفر برمکی پای بر شانه 
باز هم کمی مانده بود تا دستش به  از درخت سیب میوه بچیند.  اش نهد و 
سیب برسد، هارون گفت: به روی سر من برو. جعفر پا بر سر او گذاشت و چند 

سیب از درخت چید و فرود آمد. 
باغبان آن باغ که خود از برامکه بود، چون دورادور به آن صحنه ی عجیب و 
غیرقابل تصور نظر انداخت برخود بلرزید و به فرجام روزگار برمکیان بیمناک 
شد. پس در فرصت مناسب به خدمت هارون الرشید باریافت و ضمن اظهار 
مراتب وفاداری و خدمتگزاری از او دستخطی خواست که دال بر عدم انتسابش 

که  محبوبیتی  و  قدرت  وجود  با  و  کرد  تعجب  خلیفه  باشد.  برمک  آل  به 
برمکیان در دستگاه خالفتش داشتند از استدعای باغبان در شگفت شده، علت 
و حکمت این تقاضای احمقانه را سوال کرد. باغبان سری به عالمت تعظیم 
فرود آورد و گفت اگر خلیفه اجازت فرماید، جواب این سوال را بعدا معروض 
خواهد داشت. هارون بر سبک مغزی وی تاسف خورد و دستخط مورد تقاضا را 

با خنده ای تمسخر آمیز به دستش داد.
دیرزمانی از این ماجرا نگذشت که به علت قدرت و محبوبیت روز افزون برامکه 
در میان توده ی مردم و سعایت ساعیان و مواردی دیگر فرمان کشتار برامکه 
صادر گردید و تمام افراد آن خاندان اصیل ایرانی را به دست جالد سپرد. وقتی 
به سراغ آن باغبان رفتند تا او را به جرم انتساب با آل برمک دستگیر و مقتول 
سازند، دستخط خلیفه را نشان داد و به استناد آن سند محکم و فرمان خلیفه 
از برمکی بودن سرباز زد. او را به حضور هارون بردند. هارون از او پرسید تو از 
کجا دانستی که خورشید حشمت و جالل برامکه در شرف افول است که آن 

سند کذایی را ازمن گرفتی؟
باغبان گفت: ترقیات و پیشرفتهای غیرمنتظره به مثابه ی فواره ای است که 
چون از ارتفاع و اندازه های الزم بیشتر و باالتر صعود کند، خواهی نخواهی 
سرنگون می شود و به صورت قطرات ریز باران به کلی از یکدیگر پراکنده و 
متالشی خواهد شد. آن روز که جعفر پای بر شانه و سرخلیفه گذاشت و سیب از 
درخت چید، دریافتم که حشمت و جالل جعفر چون فواره به حد نهایت رسید و 
روزگار برمکیان به سر آمد. به این جهت از برمکی بودن تبری جستم و دستخط 

موصوف را از خلیفه ستاندم.
استنباط و تمثیل باغبان برمکی بعدها مورد توجه قرار گرفت و شاعران عرب و 
عجم از آن در منظومه های خود استفاده کرده اند. ا زجمله، صائب تبریزی شاعر 
مضمون آفرین ایران سروده است: »درسرکشی است خاک نشینی که گفته اند/ 
نیم بیت که بدل به  این  اما معلوم نشد  بلند شود، سرنگون شود«  فواره چون 
مثل شده است از کدام شاعر است. شاید حاصل ذوق جمعی جامعه باشد که با 
دیدن سرگذشت های مشابه در طول تاریخ به چنین مصرع پرمعنایی رسیده اند.

اینجانب ،نگارنده ی این سلسله مقاالت بر این باورم که هارون به گونه ای 
بیماری روانی مبتال بوده است که زمانی چنان به جعفر و برمکیان عشق می 
خشم  آنان  بر  چنان  زمانی  و  انگیخت  می  بر  را  دیگران  حسادت  که  ورزید 
گرفت که تاسفی تاریخی را سبب شد. او از تعادل به عنوان مهمترین ویژگی 
فرمانروایان بی بهره بود که عالوه بر این قتل عام تاریخی، شهادت نوادگان 
پیامبر گرامی اسالم )ص( و شیعیان در پرونده ی ننگین او و فرزند جنایتکارش 
ـ که حضرت ثامن االئمه امام رضا )ع( هشتمین امام شیعیان را به شهادت 

رساند ـ است.

ضرب المثل های کرمانی 
به قلم 

یحیی فتح نجات
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بسیاری از متخصصان ادبیات فارسی معتقدند درباره 
پژوهش  و  تحقیق  کافی  انداره  به  فردوسی  شاهنامه 
صورت نگرفته است. در واقع شاهنامه به عنوان یکی از 
بزرگترین گنجینه های ادبیات در جهان در ایران همچنان 
ناشناخته است. البته این مشکل تنها مربوط به شاهنامه 
و  گلستان  مانند  ما  مهم  ادبی  آثار  از  بسیاری  و  نیست 
بوستان سعدی و دیوان حافظ و خیام و … سالها بعد از 
اینکه توست اروپائیان کشف شد به خانه های ایرانیان راه 
یافت. کتاب »حماسه و نافرمانی« نوشته دیک دیویس 
که  است  کتاب هایی  از  یکی  طاوسی  سهراب  ترجمه  با 

درباره این گنجینه ادبیات فارسی منتشر شده است.
متخصصان  از  بسیاری  ربیع،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
به  فردوسی  شاهنامه  درباره  معتقدند  فارسی  ادبیات 
نگرفته است. در  و پژوهش صورت  انداره کافی تحقیق 
گنجینه های  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  شاهنامه  واقع 
ادبیات در جهان در ایران همچنان ناشناخته است. البته 
این مشکل تنها مربوط به شاهنامه نیست و بسیاری از 
آثار ادبی مهم ما مانند گلستان و بوستان سعدی و دیوان 
حافظ و خیام و … سالهای بعد از اینکه توست اروپائیان 
کشف شد به خانه های ایرانیان راه یافت. کتاب »حماسه 
سهراب  ترجمه  با  دیویس  دیک  نوشته  نافرمانی«  و 
طاوسی یکی از کتاب هایی است که درباره این گنجینه 

ادبیات فارسی منتشر شده است.
صریح  و  ساده  زبانی  با  نافرمانی«  و  »حماسه  کتاب 
و  فرم  به  است  انگلیسی  نقدنویسی  مکتب  مشخصه  که 
محتوای شاهنامه نگاه کرده و عناصر زیبایی شناختی هنر 
فردوسی را پیش روی خواننده نهاده است و البته هرجا 
که به گمانش رسیده عیبی دارد، آن را نیز گفته است. این 
کتاب در گام نخست، کوششی برای تعدیل باوری عمومی 

درباره این است که شاهنامه درباره چه سخن می گوید؟
کتاب »حماسه و نافرمانی« در چهار بخش آیا نافرمانی 
هست؟ شاه و زیردست، پدر و پسر و در چاه افراسیاب 
تنظیم شده است. »طرح مساله: بهرام گور، مزدک، کاوه«، 
»خاندان نریمان: سام، زال، رستم، نمایی کلی«، »پیران 
بهرام  انوشیروان«، »هرمز،  اردشیر،  ویسه«، »ساسانیان: 
چوبینه و گردیه«، »طرح مساله: محبت پدرانه، خشونت 
و  »کاوس  سهراب«،  و  »رستم  زال«،  و  »سام  پدرانه«، 
است  زیربخش هایی  اسفندیار«  و  سیاوش«، »گشتاسب 

که نویسنده به آن پرداخته است.
دیک دیویس می گوید: »مرسوم است که شاهنامه پژوهان 
کتاب فردوسی را به سه قسمت تقسیم می کنند: نخست 
این  در  من  تاریخی.  سوم  و  افسانه ای  دوم  اسطوره ای؛ 
کتاب قسمت اسطوره ای و افسانه ای را کمابیش به شکل 
یک  شکل  به  کرده ام،  فرض  هم  با  مرتبط  و  پیوسته 

بخش  دو  این  بین  )مرز  جداگانه  بخش  دو  نه  و  بخش 
به روشنی مرز بین قسمت افسانه ای و تاریخی نیست( و 
مدام قسمت اول کتاب را که منظورم قسمت اسطوره ای-
افسانه ای است با قسمت دوم آن یعنی قسمت تاریخی 
مقایسه کرده ام. شکاف، اگر بتوانیم این کلمه را برای آن 

به کار ببریم، تقریباً در زمان اسکندر )الکساندر بزرگ( 
رخ می دهد.

نافرمانی  و  حماسه  نوشتن  از  سال  سی  حدود  اکنون 
بررسی شاهنامه فردوسی می گذرد. مانند خیلی چیزها 
که بعدها نقطه ی عطف زندگی مان می شوند، این کتاب 
نیز اتفاقی خلق شد. من در دهه ی ۷۰ میالدی در ایران 
انگلیسی و ادبیات انگلیسی تدریس می کردم و زمانی که 
ترک  انگلستان  زادگاهم  مقصد  به  را  ایران  می خواستم 
کنم، جمعی از دانشجویانم سخاوتمندانه نسخه نه جلدی 
شاهنامه چاپ مسکو را به من یادگاری دادند. من تا آن 
زمان تنها بخش کوچکی از کتاب را خوانده بودم و وقتی 
خودم را دوباره در انگلستان یافتم، به پاس قدردانی از 
دانشجویانم خواندن نظام مند تمام کتاب را از آغاز جلد 
اول تا پایان جلد نهم شروع کردم. زمانی که در رشته ی 
شدم،  پذیرفته  دکتری  مقطع  در  میانه  فارسی  ادبیات 
شاهنامه  درباره ی  را  دکتری ام  رساله ی  گرفتم  تصمیم 
بنویسم. ماحصل این رساله، که پس از آن هر از گاهی 
دستخوش بازنگری های اساسی و عمیق من شده، کتابی 

است که اکنون در دست شماست.«
گونه  »هر  می نویسد:  کتاب  از  بخشی  در  نویسنده 
عنوان  به  ضحاک  وجود  مسئله  باید  تمثیلی  خوانش 
زیر  در  همیشه  برای  که  را  شیطان  نامیرای  نماینده 

دماوند زنجیر می شود در نظر داشته باشد )تداوم وجود 
بعدها  کوهستان،  زیر  زنجیر،  در  شیطان  عنوان  به  او، 
با ناپدید شدن، می توان گفت غیب شدن، کیخسرو – 
یکی از معدود شاهان به صراحت نیکوکار شاهنامه – در 
باالی کوه قرینه می شود( این خوانش ضحاک را به نوعی 
به نوعی تجسم  را  اهریمن می داند )و کیخسرو  تجسم 
اهورامزدا( اما چنین تفسیر زرتشتی، که در منبع پنهان 
بوده اما برای خواننده امروزی آشکار است، احتماالً برای 
خواننده مسلمان فردوسی، و شاید حتی برای خود شاعر 

هم، چندان هم روشن نبوده است.«
دیک دیوس دانش آموخته دانشگاه منچستر و مدرس 
و  فردوسی  بر  عالوه  او  آمریکاست.  در  اوهایو  دانشگاه 
کار  سیاوش  افسانه  و  حافظ  اشعار  روی  شاهنامه، 
پژوهشی کرده و کتاب هایی را در این باره منتشر کرده 

است.
»حماسه و نافرمانی« در ۲۵۶ صفحه به بهای ۱۵ هزار 

تومان از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است.
تنها  خواننده اش  زحمت  تمام  با  البته  کتاب  این 
انتهای شاهنامه و خواننده  از دریای بی  قطره ای است 
فارسی زبان با خواندن آن تنها به این پی می برد که تا 
چه اندازه از این گنجینه ارزشمند زبان و ادبیات فارسی 

بی بهره است.

سرویس اجتماعی کرمان امروز

شادی های مجازی را نمی توان به پای شادی اجتماعی مان 
گذاشت و چنین برداشت کرد که ما ایرانی ها افراد شادی 

هستیم که به راحتی با هرچیزی شوخی می کنیم.
درگیر  ایرانیان  که  می دهد  نشان  پژوهش ها  نتایج    
ناشادی جمعی هستند: بر مبنای »گزارش جهانی شادی« 
از لحاظ شاخص های نشاط عمومی  ایران  در سال ۲۰۱۶ 
در میان ۱۵۷ کشوِر مورد بررسی در رتبه ۱۰۵ قرار داشت. 
این رتبه در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب به ۱۱۶ و 
۱۱۷ کاهش یافت، موسسه آمریکایی گالوپ نیز به تازگی 
در یک نظرسنجی ایران را جزو ۱۰ کشور غمگین جهان 
معرفی کرد. همچنین بر اساس گزارشی از مرکز تحقیقات 
ایران  »آینده پژوهی  عنوان  با  ریاست جمهوری  استراتژیک 
۱۳۹۶«، ۷۵ درصد از مردم دچار یأس و ناامیدی هستند.

 از این دست پژوهش ها که تاکید بر ناشادی جمعی ما 
این  جز  چیزی  هم  مان  زیسته  تجربه  نیست؛  کم  دارند 
حس  داریم:  ناشادی  برای  زیادی  دالیل  ما  نمی گوید؛ 
بد  وضعیت  آینده،  پیش بینی ناپذیر بودن  درماندگی، 
وجود  می کند،  درگیرمان  مدام  که  نوساناتی  اقتصادی، 
موانع ساختاری در برابر تکوین و گسترش فرهنگ شادی و 
صد ها دلیل ریز و درشت دیگر. جامعه ما از افرادی تشکیل 
می کنند؛  سپری  دلهره  با  را  خود  روزمّرگی های  که  شده 

چیزی که اتفاقا این روز ها بیش از پیش قابل لمس است.
این نسبت ناچیِز ما با شادی، اما گاهی زیر سوال می رود: 
آنجا که جدی ترین و بعضا تلخ ترین مسائل پیرامون خود را 
به طنز و سخره می گیریم این سوال پیش می آید که اگر ما 
آدم های غمگینی هستیم چگونه واکنش غالب و آنی مان به 
برخی مسائل با هجو و خنده ای افسارگسیخته همراه است؟ 
آن  اجتماعی  شبکه های  و  مجازی  فضای  در  موضوع  این 
بیش از هر جای دیگری نمایان است. بخش قابل توجهی از 
پرمخاطب ها و به اصطالح پرالیک های شبکه های اجتماعی 

هجو ها و مطالبی است که جدی ترین مسائل جامعه را به 
سخره می گیرند. شاید شما هم این جمله را شنیده باشید 
که می گویند ایرانی ها خیلی هم شادند، با همه چیز و همه 

کس شوخی می کنند!
اجتماعی  شبکه های  که  گرفت  شدت  زمانی  تصور  این 
از  زیادی  نسبتا  بخش  آن ها  در  حضور  و  مجازی 
روزمّرگی های ما را پُر کرد. سوال این است که این تضاِد 
بین جامعه واقعی و مجازی را چگونه می توان تحلیل کرد. 
شادی  واقعا  آدم های  ما  و  می کنند  اشتباه  پژوهش ها  آیا 
هستیم؟ یا شاید هم باید گفت شادی مجازی ما بی اعتبار 
است؟ واقعیت این است که نه پژوهش ها اشتباه می کنند؛ 
حداقل تجربه زیسته ما که این را می گوید، و نه شادی های 
کنش ها  این  از  کدام  هر  بالعکس  بلکه  بی اعتبار؛  مجازی 
قوی  تحلیلی  ارزش  دارای  هرچند سطحی  واکنش های  و 
دیگر  جایی  در  را  تضاد  این  جواب  باید  بنابراین  هستند. 
باید  مجازی  فضای  با  رابطه  در  چیز  هر  از  پیش  جست. 
و  سیال  فضایی  مرز،  بدون  دنیای  یک  با  ما  که  بدانیم 
با شاخصه  نفوذ پذیر، متکثر و متنوع،  شکننده، منعطف و 
پیشینی  چارچوب های  فقدان  و  مدام،  دگرگون پذیری 

روبه رو هستیم.
چنین فضایی با هرگونه ساختار منظم و متصلب، درتضاد 
است. محیطی زنده، وابسته به حال و کمتر ساختار یافته؛ 
بنابراین ساخت فضای مجازی این اجازه را به سوژه می دهد 

که راحت باشد.
ما در این فضا با گستره بازنمایی مواجهیم؛ یعنی بازیگران 
بسیار کمتر  نمایش گذاشتن کنش خود  به  برای  فضا  این 
رسمی  ساختار  محدودیت های  متحمل  واقعی  فضای  از 
می شوند و برخالف فضای واقعی تماما در قاب ساختار ها 
گرفتار نمی آیند. از این لحاظ ساختار فضای واقعی آمرانه 
ازپیش تعیین شده  الگویی  آن  در  است؛  مرجعیت محور  و 
رفتار  تحمیل می شود که  بر سوژه  قدرت حاکم  به واسطه 
او را تحت تأثیر قرار داده و عدم تبعیت، رفتاری نا بهنجار 

تلقی می شود.
در  و  است  منعطف تر  مجازی  فضای  ساخت  در مقابل، 
تا  هنجار ها  و  عرف  و  ساختار ها  از  رهایی  آن حس  بستر 
حدودی تجربه می شود. مجاز امکان بیشتری برای عرضه 
خود بیانگرانه می دهد. از این رو افراد نگران و ناشاِد جامعه 
به مجاز که می رسند گونه ای دیگر رفتار می کنند؛ شوخی 
و خنده و استهزاء سایه خود را بر محدودیت ها می گستراند 
شاد  واقعی مان  جامعه  مقابل  درست  را  مجازی  جامعه  و 
و  فرد  هیچ  تقریبا  فضا  این  در  می دهد.  نشان  دلچسب  و 
گرفته شدن  شوخی  و  استهزاء  به  تیررس  از  موضوعی 
جامعه  این  اصل  مهم ترین  »لذت«  نمی ماند.  امان  در 
این  از  و  می شکنند  به راحتی  ساختار ها  اینجا  مجازیست. 

منظر فضای مجازی کارناوالی تمام عیار است.
شادی های فضای مجازی را باید از این رهگذر مورد بررسی 
قرار داد؛ ما در مجاز می خندیم و به سخره می گیریم و به 
طرز افسارگسیخته ای با هرآنچه جدی و حتی بعضا دردآور 

است به شکل طنزگونه ای مواجه می شویم. این ها همه نه از 
آن روست که ما واقعا جامعه شادابی داریم بلکه فضا برای 
مبارزه با فرهنگ عبوس و خشک رسمی فراهم است و انگار 
ما را به مبارزه می طلبد. »به زعم باختین کارناوال سرشار 
از مشارکت های آزاد مردمی است که می خواهند به وسیله 
استهزا و خنده، با فرهنگ عبوس رسمی به مبارزه بپردازد. 
خنده در ذات خود نوعی دیالوگ است که در انزوا معنی 
پیدا نمی کند، بنابراین کارناوال برخالف فرهنگ رسمی که 

مبتنی بر مونولوگ است، امری دیالوجیک است.
هم  آن  در  که  است  کنش  نوعی  حیث  این  از  خنده 
به  با  شوخی  و  خنده  آزادی.«  هم  و  دارد  وجود  برابری 
ساختار  رسمی  فرهنگ  بر  حاکم  جدیت  کشیدن  چالش 
ویران  پروتکل هایش  و  مناسبات  تمام  با  را  سلسله مراتبی 
می کند. ما در جامعه مجازی مان با تعلیق نسبی تمایزات 
هستیم.  مواجه  ممنوعیت ها  و  سلسله مراتبی  و حصار های 
امکان به سخره گرفتن تمام چیز هایی را که در  این فضا 

خارج از این فضا صاحب ابهت و جایگاه هستند را فراهم 
جدیت  لوده بازی ها  و  ریشخند ها  این  جریان  در  می آورد. 
ساخت رسمی نفی می شود و سوژه به واسطه دست انداختن 

قدرت حاکم و مسلط قدرت نمایی می کند.
قدرت  احساس  اینکه  بر  عالوه  گرفتن  به سخره  و  طنز 
و  زندگی  سختی های  و  فشار ها  می برد،  باال  را  سوژه 
قابل  را  تصمیمات  و  مسائل  برخی  از  ناشی  تلخی های 
در  لذت  ناب  تجربه  از  ناکام مانده  تحمل تر می کند. سوژه 
فشار  تحت  همواره  آنکه  می کند.  عقده گشایی  فضا  این 
قوانین و هنجار های اجتماعی- سیاسی قرار می گیرد خود 
را آزاد پنداشته و سعی دارد از ممنوعیت های اعمال شده 

تخطی کند.
او که در ساخت واقعی جامعه مجبور به حرکت در داخل 
چارچوب های معینی است در این ساخت بی نهایت متکثر و 
منعطف عقده پرواز بر فراز تمام آن ساختار ها و چارچوب ها 
را می گشاید و لذِت قدرتی را تجربه می کند که در فضای 
واقعی هرگز به آن دست نیافته بود؛ لذتی محصول گریز از 

هرگونه قاب و چارچوب متصلّب که او را محدود می کند.
میل سوژه چنان قدرتی برای درهم شکستن دیوار قوانین 
پیدا می کند که کمتر تجربه ای از آن را در فضا های رسمی 
و عمومی می توان سراغ گرفت. حضوری بی واسطه قاب ها 
و سرشار از میل، فضایی درست مقابل فضای رسمی ایجاد 
کرده است. منطقه ای با صورت بندی های متکثر و متنوع و 
و  مولد  و  تولید سوژه خالق  امکان  که  کمترکنترل کننده 
از طریق  و  به راحتی  او  فراهم می آورد.  را  البته قدرتمند 
انتقام  این واسطه  به  فرا می رود و  از محدوده ها  خندیدن 

خود را از هر آنچه باعث محدودیتش شده می گیرد.
می طلبد  قدرت  خنده  با  ما  ناشاد  جامعه  تعبیر،  این  با 
و  سختی ها  برابر  در  را  تحملش  و  می زداید  محدودیت  و 
نامالیمتی ها باال می برد. شادی های مجازی را نمی توان به 
پای شادی اجتماعی مان گذاشت و چنین برداشت کرد که 
ما ایرانی ها افراد شادی هستیم که به راحتی با هرچیزی 

شوخی می کنیم.

نگاهی به کتاب »حماسه و نافرمانی« نوشته دیک دیویس؛
قطره ای از دریای بی انتهای شاهنامه 

چرا در دنیای مجازی شادیم و در دنیای واقعی افسرده؟

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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شورش در یک زندان  در 
برزیل ۵۲ کشته در پی داشت

 
منابع رسمی از کشته شدن دست کم ۵۲ نفر در پی شورش در یکی از زندان 

های برزیل خبر می دهند.
از اسپوتنیک، دست کم ۵۲ نفر در پی  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 

شورش در یکی از زندان های شمال برزیل کشته شدند.
بر اساس اعالم پلیس، حادثه زمانی روی داد که دو گروه از مجرمان در این 

زندان با هم درگیر شدند.
به گفت پلیس، شورشیان حتی در جریان درگیری میان خود، بخشی از زندان 

را نیز به آتش کشیدند.
به گزارش رویترز، شورشیان ۱۶ نفر از این قربانیان را ذبح کردند.

درخواست قصـــاص برای زوج مستأجر

زوج جنایتکار که حدود دو ماه قبل یک مادر و دختر را در شهرستان ساوه به 
قتل رسانده بودند با درخواست اولیای دم یک قدم به قصاص نزدیک شدند.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، این مادر ۷۳ و دختر ۴۶ 
ساله اش روز ۱۳ خرداد از سوی زن و مرد مستأجرشان به طرز فجیعی کشته 
شدند. محمدحسین، پسر خانواده درباره جزئیات این جنایت هولناک گفت: 
وقتی خبر قتل مادر و خواهرم منتشر شد در برخی رسانه ها عنوان کردند که 
این زوج به خاطر درگیری بر سر گم شدن خاک انداز دست به جنایت زده اند 

در حالی که این موضوع صحت ندارد.
زیرزمین  قبل  نیم  و  یک سال  حدود  شوهر  و  زن  این  افزود:  ادامه  در  وی 
خانه پدری ام را اجاره کردند و مستأجر آن ها شدند. در آن خانه پدر و مادر 
بعداً  و  بودند  باال زندگی می کردند. آن ها هر دو معتاد  و خواهرم در طبقه 
متوجه شدیم که آن زن همسر صیغه ایش بوده است. ماجرای اختالف مادر 
من با این زوج از زمانی شروع شد که آن ها مواد خوراکی و وسایل خانه ما را 
سرقت می کردند. به عنوان مثال خوراکی های داخل یخچال را برمی داشتند، 
وقتی مادرم به ما می گفت فالن وسیله یا مواد غذایی شان گم شده ما فکر 
می کردیم پدر و مادرم به خاطر کهولت سن فراموش کرده اند که آن را مصرف 
برای  از مدتی وقتی موضوع سرقت ها جدی تر شد دیگر  اما پس  کرده اند. 
مادرم مسجل شد که سرقت ها کار این زوج بوده بنابراین از آن ها خواست 

که خانه را تخلیه کنند.
پس از آن اختالف بین این زوج معتاد با مادرم بیشتر شد و یک روز به بهانه 
اینکه اتاقشان رطوبت دارد و دیوار نم داده مادرم را به طبقه پایین کشانده و 
وی را با چاقو کشتند. لحظاتی بعد خواهرم که نگران شده بود به دنبال مادرم 

می رود که او هم قربانی این زوج جنایتکار شد.
پسر مقتول اضافه کرد: قتل حدود ساعت ۱۵ اتفاق افتاد و ما دو ساعت بعد 
که از مادر و خواهرمان بی خبر بودیم به خانه شان رفتیم، پدرم خیلی پیر 
از مادر و خواهرم پرسیدیم  اتاق استراحت می کند. وقتی  است و اغلب در 
ابراز بی اطالعی کرد. ما به سراغ مستأجر رفتیم، اما این زوج که هنوز متواری 

نشده بودند به ما گفتند که از آن ها خبری ندارند.
حدود ساعت ۶ عصر هر دو نفر مخفیانه از خانه بیرون رفتند. من به اتفاق 
برادرانم چندبار به جلوی اتاق آن ها رفتیم، اما چون قضیه را نمی دانستیم 
به  دیگر  یکبار  شب  نیمه   ۳ ساعت  نهایت  در  اینکه  تا  نشدیم  آنجا  وارد 
زیرزمین محل سکونت مستأجر رفتیم، اما وقتی با دقت نگاه کردیم متوجه 
به هم ریختگی وسایل داخل خانه شدیم انگار زوج مستأجر آنجا را ترک کرده 

بودند. به همین خاطر مشکوک شده و وارد اتاق شدیم.
دهنده  آزار  بوی  و  دیدیم  را  خانه  لوازم  خالی  کارتن های  خانه  به  ورود  با 
حشره کش فضا را پر کرده بود. اولین کارتن را که کنار زدیم با جسد مادرم 
که داخل یک پتو پیچیده شده بود مواجه شدیم که بالفاصله با پلیس تماس 
گرفتیم. البته بعد از ورود پلیس و تحقیقات اولیه مشخص شد که قاتالن 
پس از ارتکاب جرم قصد داشتند جنازه ها را از خانه خارج کنند، اما شلوغی 
کوچه باعث شده بود که از این کار منصرف شوند. بعد به مغازه نزدیک خانه 
رفته و به بهانه اینکه سوسک داخل خانه هست حشره کش خریده بودند، اما 
در واقع با اسپری کردن حشره کش می خواستند مانع انتشار بوی خون شوند.
پلیس حدود یک ماه به دنبال قاتالن بود تا اینکه آن ها را در یک پارک در 
شهر شیراز دستگیر کردند. مرد معتاد با کاله گیس و ریش تغییر چهره داده 
بود تا شناسایی نشود، اما خون مادر و خواهر بی گناهم آن ها را گرفتار کرد.
وی در پایان در خصوص وضعیت پرونده قتل مادر و خواهرش اظهار کرد: 
متهمان کماکان در مرحله بازجویی هستند، اما پلیس عنوان کرده که این 

زوج از مجرمان سابقه دار هستند و تاکنون ۹ فقره سابقه مجرمانه دارند.
من و پنج خواهر و برادرم خواهان قصاص هر دو متهم هستیم هر چند که 
زن متهم مدعی است در قتل نقشی نداشته، اما ما مطمئنیم هر دو نفر قتل 
را مرتکب شده اند. امیدواریم هرچه زودتر به وضعیت پرونده رسیدگی شود.

آن ها هر دو معتاد به مواد مخدر سنتی و صنعتی و دارای سوابق کیفری 
متعددی هستند در حدی که مرد معتاد حدود ۲۲ سال از ۴۶ سال عمرش را 
به دلیل ارتکاب جرایمی نظیر قتل عمد، شروع به قتل و حمل و نگهداری 

مواد مخدر در زندان بوده است.

ترامپ:  
کرهایرانباختهاند ایرانیهاهرگزجنگیرانبردهوهرگزمذا

سخنگوی سازمان غذا و دارو اعالم کرد:
ذخیرهدارووتجهیزاتپزشکیضروری

نوشت  توئیتر  در  پیامی  در  آمریکا  جمهوری  رئیس 
را  کره ای  مذا هرگز  و  نبرده  را  جنگی  هرگز  ایرانی ها  که 

نباخته اند.
»دونالد  فارس،  خبرگزاری  بین الملل  گروه  گزارش  به    
هرگز  ایرانی ها  که  گفت  آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ« 

کره ای نبوده اند. بازنده مذا
داشته  یاد  به  »فقط  نوشت:  توئیتری  پیام  این  در  وی 
هرگز  اما  نبرده اند  را  جنگ  یک  هرگز  ایرانی ها  باشید، 

کره ای را از دست نداده اند.« مذا
به  اخیر  هفته های  طی  آمریکا  جمهوری  رئیس 
کرده است. ح  کره با ایران را مطر گون مذا گونا شیوه های 
که هدف وی  گفته بود  وی هفته پیش نیز در سخنانی 
البته  او  است.  منصفانه«  »توافق  یک  به  رسیدن  صرفا 

گفته برای چنین توافقی عجله ای ندارد. 
مدعی  نیز  دیگری  سخنرانی  در  آمریکا  جمهوری  رئیس 
ایران  در  نظام  تغییر  دنبال  به  واشنگتن  که  بود  شده 
کشور و همکاری با  کمک به این  نبوده بلکه به دنبال 

آن است.
»برایان هوک«، رئیس میز ایران در وزارت خارجه آمریکا 
ترامپ«،  »دونالد  پیشنهادهای  کرده  تالش  بارها  نیز 
کره با ایران را جدی نشان  رئیس جمهور آمریکا برای مذا

دهد. 
»نیویورک تایمز«  روزنامه  که  است  حالی  در  این 
داد  گزارش  آمریکایی  مقام های  از  نقل  به  قبل  چندی 
کره با ایران جدی  پیشنهادهای دونالد ترامپ برای مذا
نیست و او قصد دارد سیاست دولت خود را جایی بین 
آنکه قصد  دیپلماسی و تهدید نظامی قرار دهد، بدون 

کردن هیچ یک را داشته باشد. عملی 
دستیارانش  و  ترامپ  که  نوشت  نیویورک تایمز  روزنامه 
خصوص  در  متناقضی  ظاهرًا  و  گیج کننده  پیام های 
کرده اند. آنها از یک طرف اقدام به ارسال  ح  ایران مطر
کرده   منطقه  به  بمب افکن  و  ناوشکن  نظامی،  نیروی 
نظامی  درگیری  دنبال  به  که  می گویند  دیگر  طرف  از  و 

نیستند. 

آخرین  به  اشاره  با  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
کشور و تامین و تدارک دارو در  بازار دارویی  وضعیت 
گفت: از آغاز تحریم ها ، تمهیدات الزم  شرایط تحریم، 
اندیشیده  جانبی  و  اولیه  مواد  داروها،  تامین  برای 
شده تا در روند درمان بیماران خدشه ای وارد نشود و 

نگرانی از این بابت نیست.
اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  شعیبی  شهرام  دکتر 
ایران  علیه  آمریکا  ناجوانمردانه  تحریم های  وضع  به 
گفت:  بیماران،  نیاز  مورد  داروی  تامین  بر  آن  تاثیر  و 
ابعاد  دارای  اقتصادی  بعد  بر  عالوه  تحریم ها  این 
که علیرغم مستثنی شدن  گسترده دیگری نیز هست 
و  مستقیم  صورت  به  عمال  پزشکی،  تجهیزات  و  دارو 
برای  حیاتی  اقالم  و  دارو  ارسال  و  خرید  غیرمستقیم 

کرده است. بیماران را با مشکالتی مواجه 
خارجی  داروسازی  شرکت های  تحریم ها،  افزود:  وی 
را نیز در این مسیر هدایت می کند؛ به طوری که انتقال 
حمل ونقل  و  بانک ها  تحریم  طریق  از  ارزی  منابع 
خطوط  و  کشتیرانی ها  محدودیت  اعمال  طریق  از 
کرده است. هوایی ،انتقال دارو و مواد اولیه را پیچیده 
بیان  با  حال  عین  در  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
اینکه وزارت بهداشت و به تبع آن سازمان غذا و دارو 
از آغاز تحریم ها تمهیدات الزم برای تامین دارو، مواد 
گفت: ذخیره  اولیه و مواد جانبی را اندیشیده است، 
پیش بینی   ضروری  پزشکی  تجهیزات  و  دارویی  اقالم 
شده است تا در روند درمان بیماران خدشه ای وارد 

نشود و نگرانی از این بابت نیست.
وی ادامه داد: با برگزاری جلسات متعدد با نهادهای 

برنامه ریزی و هماهنگی  ذی ربط و بخش خصوصی، 
و  اولیه  مواد  ذخیره  و  خرید  منظور  به   بخشی  بین 
حال  در  و  گرفته  صورت  نیاز  مورد  داروهای  تدارک 
کمبودهای  البته  ندارد.  وجود  حادی  کمبود  حاضر 
مقطعی در تامین برخی داروها غیرقابل اجتناب است 
و این موضوع نیز ناشی از مشکالت نقل  و انتقال ارزی 

کاالهای خریداری  شده است. بین بانکی و ترابری 
میزان  حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  شعیبی 
داد:  توضیح  می رسد،  قلم   ۲۰ به  دارویی  کمبودهای 
نیز  صعب العالج  بیماران  داروهای  تامین  مورد  در 
اندیشیده شده است و مشکل حادی در  تدابیر الزم 
کمبود حاد،  این حوزه وجود ندارند و در صورت بروز 
داروی مورد نیاز به صورت »فوریتی« توسط شرکت ها 

تامین می شود.
وضعیت  به  اشاره  با  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
نیز  متابولیک  و  رژیمی  ویژه،  های  شیرخشک  تامین 
کرد: در حوزه شیرخشک های رژیمی یارانه ای  عنوان 
شده  تامین  مهرماه  پایان  تا  کشور  نیاز  متابولیک،  و 
اواخر  تا  نیز  یارانه  غیر  رژیمی  شیرخشک های  و  است 
پاییز دپو و در انبارها موجود بوده و جای هیچ نگرانی 

برای تامین آن ها نیست.
 وی با اشاره به اینکه ۹۷ درصد حجم داروی مورد نیاز 
سازمان  کرد:  عنوان  می شود،  تولید  داخل  در  کشور 
غذا و دارو تفاهم نامه هایی با شرکت های دانش بنیان 
کرده است تا در راستای تولید داروهای وارداتی  امضا 
کاهش  قدم برداشته و میزان وابستگی به واردات دارو 

یابد.

از  حمایت  اینکه  بیان  با  همچنین  شعیبی 
بیشتر  خودکفایی  به منظور  داخلی  تولیدکنندگان 
برنامه های  جزو  کشور،  نیاز  مورد  داروهای  تولید  در 
خاطرنشان  است،  دارو  و  غذا  سازمان  اولویت  و  ویژه 
کنون ۱۰شرکت تولید دارو عضو  گذشته تا کرد: از سال 
ایران  انسانی  داروهای  صنایع  صاحبان  سندیکای 
تازه تاسیس و  از آن ها شرکت های  که برخی  شده اند 
از افزایش  برخی دیگر توسعه ای بوده اند و این نشان 

انگیزه  بخش خصوصی به تولید دارو دارد.

تولید داخل  ریالی داروهای  اینکه سهم  بیان  با   وی 
وارداتی  داروهای  و  درصد   ۶۰ کشور  دارویی  بازار  از 
دارو  و  غذا  سازمان  گفت:  است،  درصد   ۴۰ حدود 
تسهیل  به  اقدام  داخل  تولید  از  حمایت  راستای  در 
تولیدکنندگان  نیاز  ارز مورد  تامین  روند صدور مجوز، 
که در یک  کرده است؛ به طوری  و تعدیل قیمت دارو 
گذشته ۱۱۶ داروی جدید برای اولین بار توسط  سال 

تولیدکنندگان داخلی وارد چرخه تولید شده است.

استقرار  برای  الزم  زمینه  نمودن  فراهم  هدف  با 
دانش گرایی و شایسته ساالری در نصب و ارتقا مدیران، 
کاهش  میزان سن الزم برای تصدی سطوح مدیریتی 

می یابد.
اطالع  پایگاه  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
رسانی دولت، شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و 

خ ۱۷ تیر ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان  سومین جلسه مور
زمینه  ایجاد  منظور  به  و  کشور  استخدامی  و  اداری 
شایسته ساالری  و  دانش گرایی  استقرار  برای  مناسب 
به  مدیران،  ارتقا  و  نصب  در  اسالمی  اخالق  بر  مبتنی 
خدمات  مدیریت  قانون   )۱۱۵( ماده   )۱۱( بند  استناد 
کشوری، ضمن اصالح مصوبه »برنامه آموزش و تربیت 

کاهش میزان  مدیران آینده دستگاه های اجرایی«، با 
کرد.  سن الزم برای تصدی سطوح مدیریتی موافقت 
 ۱۳۹۳ آذر   ۵ خ  مور تصویب نامه  تصمیم،   این  مطابق 
سال   ۴۵ کثر  حدا داشتن  اساس،  همین  بر  و  اصالح 
مدیریت  و  عملیاتی  »مدیریت  سطوح  تصدی  برای 
»مدیریت  سطوح  برای  سن  سال   ۴۷ کثر  حدا پایه«، 

کثر ۵۰ سال سن برای سطوح »مدیریت  میانی« و حدا
مصوبه  است،  گفتنی  رسید.  تصویب  به  ارشد« 
سوی  از   ۱۳۹۸ تیر   ۳۱ تاریخ  در  اداری  شورای عالی 
مؤسسات،  ها،  وزارت خانه  تمامی  به  جمهور  رئیس 
استانداری  و  غیردولتی  عمومی  نهادهای  ها،   شرکت 

ها جهت اجرا ابالغ شد.

پژوهشگران آمریکا و اسلوونی در بررسی تار نوعی عنکبوت، پروتئین 
کشف نشده بود. که پیش از این  جدیدی یافتند 

و  آمریکا  پژوهشگران  از  گروهی  فیز،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
از  بیش  که  یافته اند  عنکبوت  تار  شبکه  در  را  پروتئینی  اسلوونی، 
ابریشم  مورد  در  خود،  پژوهش  مقاله  در  آنها  بود.  نشده  کشف  این 
که آن  »عنکبوت درختی داروین«)Darwin›s bark spider( و غددی 

را ترشح می کنند، توضیح دادند.
که توسط عنکبوت تولید می شود.  ابریشم عنکبوت، پروتئینی است 
ابریشم عنکبوت ها  تاثیر  کنون، تحت  تا از سال ها پیش  پژوهشگران 
که  بوده اند و در مورد آنها به بررسی پرداخته اند. هدف آنها این بوده 

و  تا مواد جدید  کنند  بازسازی  آزمایشگاه  را در  پروتئین  این  بتوانند 
بر عنکبوت درختی  پژوهش جدید،  این  بیاورند.  به وجود  محکمی 
تمرکز  شده  تولید  ابریشم های  و  ابریشم  کننده  تولید  غدد  داروین، 

دارد.
که  است  گردباف  عنکبوت های  از  نوعی  داروین،  درختی  عنکبوت 
خ دنده می تند. این عنکبوت نسبت  تارهای خود را به شکل یک چر

به عنکبوت های دیگر، بزرگترین شبکه را تولید می کند.
داروین،  درختی  عنکبوت  که  داده اند  نشان  پیشین  پژوهش های   
تولید  خود  شبکه  از  گونی  گونا قسمت های  در  را  ابریشم  نوع  هفت 
ابریشم  که  شده  مشخص  پژوهش ها  این  در  همچنین  می کند. 

دیگر  عنکبوت های  با  مقایسه  در  نوع  محکم ترین  عنکبوت،  این 
دارد.  نام   )dragline(»گالین »درا ابریشم،  این  انواع  از  یکی  است. 
گامی دیگر به سوی تحلیل ابریشم  پژوهشگران در این بررسی جدید، 
که آن را ترشح می کنند، برداشتند. پژوهشگران در  گالین و غددی  درا
این بررسی، دو نوع آشنا از پروتئین »اسپایدرون«)spindroin( یافتند 
پروتئینی  اسپایدرون،  دارد.  وجود  عنکبوت ها  بیشتر  ابریشم  در  که 
که به ابریشم جامد تبدیل  که ساختاری مارپیچی دارد و زمانی  است 
این  در  می یابد.  باالیی  مکانیکی  پایداری  آن،  ساختار  می شود، 
و   »MaSp1« به  موسوم  شده  شناخته  پروتئین  دو  بر  عالوه  بررسی، 

گرفت. که »MaSp4a« نام  کشف شد  »MaSp2«، پروتئین جدیدی 

مقدار  پروتئین،  این  که  دریافتند   MaSp4a بررسی  با  پژوهشگران 
خود  در  را   )proline(»پرولین« به  موسوم  آمینواسید  یک  از  زیادی 
باشد.  ارتجاعی  قابلیت  برای  عاملی  می تواند  که  است  داده  جای 
که در MaSp1 و MaSp2 وجود دارند  این پروتئین، ترکیبات دیگری 
که موجب منحصر به فرد بودن آن می شود.  نیز در خود جای داده 
کننده ابریشم عنکبوت، از غده  که غده ترشح  پژوهشگران دریافتند 
عنکبوت های دیگر بزرگتر است و می تواند سرنخی برای قدرت ابریشم 

عنکبوت باشد.
مقاله این پژوهش، در مجله »Communications Biology« به چاپ 

رسید.

با تصویب شورای عالی اداری؛
مدیران کشور، جوان می شوند

کشف پروتئین جدیدی در تار عنکبوت!

خبر
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یک نزاع ساده به قتل منجر شد
اثر نزاع لفظی بین دو  انتظامی استان کرمان گفت: بر  فرمانده 
جوان یکی از آن ها دیگری را مجروح و از محل متواری می شود 
از یک ساعت  اما فرد زخمی در بیمارستان فوت و قاتل کمتر 

دستگیر می شود.
جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سردار ناظری ،فرمانده انتظامی استان کرمان  گفت: در پی اعالم 
وقوع یک فقره قتل بر اثر نزاع و درگیری در یکی از محالت شهر 
و  اعزام  حادثه  محل  به   ۱۹ کالنتری  ماموران  بالفاصله  کرمان 
متوجه شدند بر اثر نزاع لفظی بین دو جوان یکی از آن ها دیگری 

را مجروح کرده و از محل متواری شده است.
سردار ناظری با اشاره به فوت مجروح در بیمارستان اظهار کرد: 
در همین راستا ماموران انتظامی با اشراف اطالعاتی که نسبت 
به منطقه نزاع و نحوه درگیری داشتند با انجام یکسری اقدامات 
پلیسی قاتل را کمتر از یک ساعت به همراه ۶ نفر دیگر که در 
این قتل مشارکت داشتند، دستگیر کردند که این فرد به جرم 
به  و  کرد  اقرار  ساده  نزاع  یک  در  تنش  به سبب  ارتکابی خود 

مرجع قضائی معرفی شد.
فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در دسترس بودن و حمل 
نا  سالح سرد از عوامل زمینه ساز بروز جرائم خشن و افزایش 
امنی است، گفت: در همین راستا طرح اخیر برخورد با اراذل و 
اوباش در سطح استان اجرا شد که نتایج خوبی در زمینه جمع 
همراه  به  امنیت  و  نظم  و دستگیری مخالن  آوری سالح سرد 

داشت.

مهار آتش سوزی در شهرک صنعتی 

خضراء کرمان
با تالش گروه های مختلف آتش نشانی، حریق در یک واحد تولید 
یونولیت در شهرک صنعتی خضراء کرمان مهار و از گسترش آن 

به واحد های دیگر جلوگیری شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، 
عسکری مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان 
گفت: یک واحد تولید یونولیت در شهرک صنعتی خضراء واقع 

در منطقه باغین کرمان دچار حریق شد.
صنعتی،  شهرک  نشانی  آتش  واحد های  بالفاصله  افزود:  وی 
مجتمع مس شهید باهنر و شهرداری باغین و ۵ خودروی آتش 
نشان از شهر کرمان به محل اعزام شدند و توانستند بعد از حدود 

یک ساعت و پانزده دقیقه تالش، آتش را مهار کنند.
در  دیگر  تولیدی  واحد ها  به  متعلق  سوله  چند  گفت:  عسکری 
نزدیکی واحد آسیب دیده وجود دارد که با تالش آتش نشانان از 

سرایت حریق به آن ها جلوگیری شد.
علت  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
شروع آتش سوزی و میزان خسارت وارد شده در دست بررسی 

است گفت دراین حادثه خوشبختانه به کسی آسیب نرسید.

دستگیری شرور فراری در نرماشیر
فرمانده انتظامی شهرستان نرماشیر از دستگیری شرور فراری و 
سابقه دار در عملیات ماموران پاسگاه پشترود و کالنتری مرکزی 

این فرماندهی خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، 
سرهنگ یوسف آبادی،فرمانده انتظامی شهرستان نرماشیر گفت: 
شرور فراری و سابقه دار در عملیات ماموران پاسگاه پشترود و 

کالنتری مرکزی این فرماندهی دستگیر شد.
وی با اشاره به اینکه این شرور مدت ۱۴ ماه تحت تعقیب دستگاه 
قضایی و انتظامی بود، گفت: این فرد سابقه دار در چندین فقره 
نزاع، ضرب و شتم، زورگیری، حمل سالح و تیر اندازی ایذایی 
نقش داشت و باعث اخالل در نظم عمومی و آسایش شهروندان 

شده بود.

حضور موی تای کاران کرمانی 

در المپیاد استعداد های برتر کشور

مسابقات  در  کرمان  استان  نوجوانان  و  نونهاالن  تای  موی  تیم 
المپیاد استعداد های برتر ورزش کشور در یزد حضور دارد.

حسین احمدی، نماینده انجمن موی تای استان کرمان در گفت 
و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: 
رشته  در  ورزشی کشور  برتر  استعداد های  المپیاد  دوره  دومین 
موی تای در رده سنی ۱۲ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۵ سال با حضور رزمی 
کارانی از سراسر کشور در دو بخش دختران و پسران به میزبانی 

استان یزد برگزار شد.
وی افزود: این رقابت ها در بخش پسران سه تا هفتم مرداد ماه در 
محل دانشگاه فرهنگیان پردیس شهیدان پاکنژاد یزد برگزار شد.
احمدی تصریح کرد: تیم نونهاالن استان کرمان متشکل از رضا 
ایزد آبادی، محمدصادق حسینی، امیرمحمد نواب زاده و عرفان 
آذر  ابوالفضل  شول،  حسین  ترکیب  با  نوجوانان  تیم  و  قربانی 
امیر حسین  آبادی،  ایزد  مهدی  پیروزی،  نشست، محمد صالح 
حسین  غالم  سرپرستی  به  آبادی  تاج  صالح  محمد  و  شهابی 
عمار  مربیگری  و  عبادی  شیرین  مهدی  سرمربیگری  احمدی، 

جهانبخشی در این رقابت ها حضور پیدا کرد.

استیناف صدور مجوز حرفه ای می گوید  عضو کمیته 
AFC اجازه شروع لیگ برتر با شرایط فعلی را نمی دهد.

درهای  پشت  ایران  فوتبال  لیگ برتر  ایسنا،  گزارش  به 
برای  فوتبال  فدراسیون  و  مانده  حرفه ای  مجوز  صدور 
قرعه کشی  و آغاز لیگ برتر بر رعایت الزامات خود مبنی 
گیت های  به  مسابقات  میزبان  ورزشگاه های  تجهیز  بر 
ورود و خروج، شماره گذاری صندلی ها، دوربین مداربسته 

و بلیت فروشی اینترنتی اصرار دارد.
کمیته های بدوی و استیناف صدور مجوز حرفه ای هر 
ساله مسئولیت رسیدگی به این موارد را دارند اما امسال 
اعمال قانون با دقت و شدت عمل باالیی انجام می شود 
و قصدی برای چشم پوشی بر نواقص و مشکالت وجود 

ندارد.
مجوز  صدور  استیناف  کمیته  عضو  اولیایی،  کاظم 
حرفه ای در گفت و گو با ایسنا، درباره وضعیت تیم های 
لیگ برتری، وضعیت ورزشگاه ها و مشکالت تیم ها برای 
شروع لیگ برتر و صدور مجوز سخن گفت. او با بیان 
درباره سازوکار صدور مجوز حرفه ای گفت:  توضیحاتی 
وظیفه اش  که  دارد  وجود  لیگ  سازمان  در  دپارتمانی 
است.  مجوز  دریافت  برای  سازی  قانون حرفه ای   اجرای 
پس از اینکه بخشنامه های حرفه ای سازی از سوی این 
کمیته در باشگاه ها اجرا شد، کمیته بدوی صدور مجوز 
و  تا صحت  نظارت می کند  این موضوعات  بر  حرفه ای 

سقم مدارک ارائه شده به دپارتمان را بررسی کنند.
بیان  بان  حرفه ای  مجوز  استیناف صدور  کمیته  عضو 
اینکه اعضای دپارتمان صدور مجوز حرفه ای از کارکنان 
فدراسیون و سازمان لیگ هستند، افزود: اعضای کمیته 
هستند.  فوتبال  فدراسیون  مجموعه  از  خارج  بدوی 
درویش، گرشاسبی و عباسی از مدیران سابق لیگ برتر 
به شمار می روند که در کمیته بدوی مشغول هستند.

وظیفه  حرفه ای  مجوز  صدور  استیناف  *کمیته 
نهایی رسیدگی به وضعیت تیم ها را دارد

اینکه اسناد بررسی شده توسط  بیان  با  وی همچنین 
کمیته بدوی برای تایید نهایی  و ارائه به کنفدراسیون 
فوتبال آسیا به کمیته استیناف صدور مجوز حرفه ای 
به  بنده  و  مصطفوی  آقای  اظهارکرد:  می شود،  ارسال 
عنوان اعضای این کمیته هستیم که مسئولیت بررسی 
اعتراض تیم ها و رسیدگی عالی را داریم و پس از امضای 

ما اسناد به AFC ارائه می شود.
صدور  استیناف  کمیته  اعضای  اینکه  بیان  با  اولیایی 
هستند  آزاد  و  بی طرف  کارشناسان  حرفه ای  مجوز 
ما  کرد:  تاکید  می شوند،  محسوب   AFC نماینده  که 
نمایندگی AFC را هم داریم و  وضعیت حرفه ای تیم ها 
 AFC در  مجددی  بررسی  واقع  در  می کنیم.  تایید  را 

انجام نمی شود.
*حرف ما برای AFC حجت است

به  مساعدت  امکان  آیا  که  این سوال  به  واکنش  در  او 
تیم های لیگ برتری در صورت ناقص بودن مدارک وجود 
دارد، گفت: حرف ما برای AFC حجت است. به همین 
ما  شود.  اثبات   AFC برای  ما  نظر  سالمت  باید  دلیل 
نقش   AFC واقع  در  هستیم.  هم  ها  آن  نمایندگان 
نظارتی روی عملکرد ما دارد. بهترین مساعدت ما اعمال 

قانون است.
شرایط  این  با  را  لیگ برتر  شروع  اجازه   AFC*

نمی دهد نه فدراسیون فوتبال
شروع  حرفه ای  مجوز  صدور  استیناف  کمیته  عضو 
نشدن لیگ برتر را به دلیل اجرا نشدن ضوابط حرفه گری 
دانست و گفت: AFC این اجازه را نمی دهد که لیگ برتر 
را بدون الزامات گفته شده شروع کنیم. با جدیت باالیی 

به دنبال اجرای این موارد هستیم.
افزاری  سخت  وضعیت  کرد:  خاطرنشان  اولیایی 
ورزشگاه ها، تعیین تکلیف احکام مالی صادرشده علیه 
و  داخلی  کمیته های  و   AFC فیفا،  سوی  از  باشگاه ها 
برای  مهم  موارد  از  تیم ها  مالیاتی  وضعیت  همچنین 

صدور مجوز حرفه ای است.
*همه تیم ها بدهکار هستند به جز دو تیم لیگ برتری

وی در پاسخ به این سوال که شایعه بدهی بیش از ۳۵ 
میلیارد تومانی استقالل به اشخاص حقیقی و حقوقی 
تیم  دو  به جز  ما  باشگاه های  دارد، گفت: همه  صحت 
ذوب آهن و سپاهان بدهکار هستند. به غیر از این دو 
تیم همه باشگاه ها به اداره مالیات، بازیکنان، مربیان و ... 
بدهی دارند. استقالل هم مانند سایر باشگاه ها بدهکار 

است.
*ورود بانوان به ورزشگاه ها در سطح ملی است نه 

باشگاه ها
به  بانوان  ورود  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  اولیایی 
ورزشگاه ها در فصل جاری از جمله الزامات صدور مجوز 
از  بین المللی  نهادهای  سایر  و   AFC از سوی  حرفه ای 
جمله فیفا است، تاکید کرد:این موضوع فعال در سطح 
در  جهور  رئیس  و  اینفاتنینو  بحث  فعال  است.  ملی 
در  بانوان  برای حضور  و خوشبختانه  است  ملی  سطح 
برای  هم  اقدام  این  است.  شده  موافقت  ملی  بازی های 

امسال نیست.
می  اما  نیست  ضوابط  جزو  بانوان  ورود  داد:  ادامه  وی 
تواند در فرصت مناسب اجرا دهد. عدم برگزاری مسابقات 

لیگ برتر به خاطر الزام حضور بانوان نیست.
عضو کمیته استیناف صدور مجوز حرفه ای در واکنش 
به اینکه برخی از مربیان اعتراض دارند که چرا فدراسیون 
فوتبال اصرار به اجرای الزام حرفه ای گری طی این فصل 
نمی کند،  اجرا  به مرحله  را مرحله  این موضوع  و  دارد 
فوتبال  فراهانی  صفایی  که  زمانی  از  کرد:  خاطرنشان 
تعهد دادند که ظرف  باشگاه ها  اعمال کرد،  را  حرفه ای 

سال  هر  باشند.  داشته  خصوصی  استادیوم  سال  پنج 
مجامع  پادرمیانی  اما  شود  اجرای  تعهدات  شده  تالش 
باشگاه ها که اغلب هم سیاسی بودند، مانع از این اتفاق 
الزامات  اما امسال به نفع فوتبال کشور است که  شود 

اجرا نشود.
*ناظر، مجری و مالک باشگاه ها دولتی هستند !

اولیایی به مشکل اصلی فوتبال ایران اشاره کرد و گفت: 
دستگاه ناظر، مجری و مالک تیم ها یکسان است. کسی 
و  کند  اجرا  خودش  کار  بر  باید  کند  می  نظارت  که 
مالک هم خودش است. دولتی بودن باشگاه ها بزرگترین 
است.  رسانده  بست  بن  این  به  را  ما  که  است  ضعفی 
دولت نمی تواند در ورزش تیم داری کند. حتی دولت 
نمی تواند کارخانه داری کند چرا که این موضوع در تاریخ 
بشریت هم ثابت شده است؛ اگر غیر این بود که شوروری 
دنیا را گرفته بود اما تجربه، اصل قانون اساسی و دانش 
اجتماعی حکایت از این دارد که دولت نمی تواند این 

قبیل کارها را انجام دهد.  
*هر راستی را به AFC نمی گوییم

وی در پاسخ به این سوال که AFC در جریان تیم داری 
هم  ما  کرد:  اظهار  خیر،  یا  است  برتر  لیگ  در  دولت 
درست  گرفتاری  نتیجه  در  و  گوییم  نمی  را  هرراستی 
می کنیم. دلیل مشکل نفت تهران که اکنون از فوتبال 
محو شده، همین موضوع بود که به آن پرداخته نشده 

است.
چند  افزود:  تهران  نفت  وضعیت  به  اشاره  با  اولیایی 
سال، قبل وقتی کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت تیم ها 
 AFC به  نباشند، یک هیات مدیره غیر دولتی  دولتی 
معرفی شد اما وقتی گفتند بدهی نفت را بدهید، زنگنه، 

دیگر  شرکت  یک  به  متعلق  تیم  که  گفت  نفت  وزیر 
است و وزارت نفت نمی تواند بدهی یک مجموعه دیگر 
وجود  ها  شرکت  ثبت  در  سوری  شرکت  یک  بدهد.  را 
داشت که مالک نفت بود. ما به سازمان های باالدستی 

همه واقعیت را نمی گوییم.
ادامه  در  حرفه ای  مجوز  صدور  استیناف  کمیته  عضو 
اجرای  برای  فوتبال  فدراسیون  پافشاری  به  اشاره  با 
مجوز  که  زمانی  تا  کرد:  تاکید   AFC ققانونی  الزامات 
و  شود  نمی  شروع  لیگ  نشود،  صادر  حرفه ای گری 

قرعه کشی مسابقات هم انجام نخواهد شد.
*مسابقات لیگ برتر با یک تدبیر برگزار می شود

تدبیر  با  تیم ها  افزازی  سخت  مشکل  داد:  ادامه  او 
که  صورت  این  به  می شود؛  حل  فوتبال  فدراسیون 
شش، هفت استادیوم که استعداد باالیی دارند، معرفی 
می شوند و سایر باشگاه های بدون ورزشگاه استاندارد هم 
در این ورزشگاه ها بازی می کند. تهران، تبریز، خوزستان، 
قبول  قابل  که  دارند  استادیوم هایی  اصفهان  و  شیراز 
هستند و امکان صدور مجوز استاندارد برای آن ها وجود 

دارد.
اولیایی با بیان اینکه استاندارها می توانند با آماده سازی 
ورزشگاه تیم های لیگ برتری موجب امنیت و رفاه مردم 
شوند، گفت: آماده سازی ورزشگاه ها به خاطر مردم است. 

این اقدام یک حرکت اجتماعی و ارزشی است.
درباره  حرفه ای  مجوز  صدور  استیناف  کمیته  عضو 
فصل  در  شرکت  برای  شرایط  واجد  تیم های  شرایط 
نظر  از  ما  تیم های  گفت:  آسیا  قهرمانان  لیگ  جدید 
بدهی  مشکل  اما  دارند  را  الزم  شرایط  افزاری  سخت 

تیم ها باید مشخص شود.

عضو کمیته استیناف صدور مجوز حرفه ای مطرح کرد:
کاربیخپیداکردAFCاجازهشروعلیگبرتررانمیدهد!

خبر

رییس اورژانس کرمان از وقوع دو حادثه ترافیکی که منجر به کشته و زخمی 
شدن ۲0 نفر شد، خبر داد.

دکتر "محمد صابری" در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه کویر، در تشریح 
این خبر گفت: یک دستگاه اتوبوس در ساعت ۶ و ۱7 دقیقه ۸ مردادماه در 

کیلومتر ۸۵ محور انار- شهربابک از مسیر منحرف شده است.  
افزود:  و  کرد  اعالم  بندرعباس  سمت  به  اصفهان  را  اتوبوس  این  مسیر  وی 
متاسفانه در این حادثه ۱۴ نفر مصدوم شدند که بعد از دریافت حادثه سریعا 
پایگاه های اورژانس جوزم، بابک مس و مرکزی یک و دوم به محل حادثه اعزام 

شدند و ۱۲ نفر پس از بررسی مشکل خاصی نداشتند.
رییس اورژانس کرمان رده سنی مصدومین این حادثه را ۲۵ تا ۵۵ سال دانست 
و ادامه داد: ۲ نفر از مسافرین دچار تروما به کمر شده و ۱۲ نفر جهت اقدام 
تشخیصی و درمانی بیشتر به بیمارستان ولیعصر)عج( شهربابک منتقل شدند.

وی از واژگونی پراید خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در کیلومتر 7۶ محور 
راور – شهد به وقوع پیوست.

این حادثه خبر داد و عنوان کرد:  نفر در  از کشته و زخمی شدن ۶  صابری 
متاسفانه در این حادثه یک دختر ۱0 ساله جان باخت و دو خانم و یک آقا با 

رده سنی ۲۵ تا ۴0 سال و یک دختر بچه سه و یک پسر بچه ۱۴ ساله مصدوم 
شدند که وضعیت پسر بچه ۱۴ ساله وخیم می باشد، شایان ذکر است حال 

عمومی سایر مصدومین خوب می باشد.
وی در پایان با اشاره به کلیپی که در فضای مجازی با محتوای اینکه پرسنل 
اورژانس ۱۱۵ زرند در محل اورژانس حضور نداشته است، خطاب به فرمانداران 
گفت: پرسنل اورژانس ۱۱۵ در زمان ماموریت باید در محل حادثه حضور داشته 
باشند نه در مقر اورژانس، لذا پرسنل اورژانس ۱۱۵ زرند در دو شب گذشته در 

حال ماموریت برای نجات جان افراد بودند.

رییس اورژانس کرمان خبر داد:
انحراف اتوبوس و واژگونی پراید 20 کشته و زخمی بر جای گذاشت

افقی: 
1- رمز جدول از فرمایشات امام دهم شیعیان که 

ادامه آن پیرامون جدول تا 15 افقی آمده 
2- دریا - بیماری مهلک آفریقایی - فروغ ایزدی 

- منفک 
3- از آالت نخ ریسی - پیروی - گرفتن از هوا 

4- از برنامه های عصرگاهی صدای استانی مرکز 
کرمان 

5- سنجد - دردی شراب - تولد 
6- مفتاح و واسع - اصفهان قدیم - نفس 

7- برکت خوان - سهل انگاری و قصور در کاری 
- گزافه گویی

نام   - غرب  شمال  استانی  مراکز  از   - مرکور   -8
آذری 

مرزی  شهرستان  اینهم   - میان  حرف-  تکرار   -9
غرب که آماج حمالت شیمیایی حزب بعث عراق 

قرار گرفت - سپید پیشانی 
10- مکانی در هتل و ... - جاری کردن 

11- از اموریکه در شرع مقدس اسالم بدان سفارش 
اکید شده 

12- غمباد - از بستگان نزدیک 
13- در ردیف 8 افقی بجویید - تشنه فریب - شور 

و غوغا در نبرد - رسم و آیین
14- ارب- قنات - تیرپیکاندار 

15- ادامه رمز 
عمودی: 

1- از آثار باستانی تاریخی شهر کرمان در محدوده 
چندین  شامل  خود  که  شهر  این  مظفری  بازار 

مجموعه تاریخی و باستانی است.
2- اسرار - خبرهای پخش شده در شهر - بدون 

داشتن آن رانندگی  محال است.
3- خانم خانه دار - عدد یک در لفظ آذری ها - 

اشاره به دور 

 - متعدد  دارای آالت  هر جسم   - عربها  4- آب 
هریسه -  چهار پنجم هوا را تشکیل می دهد.

5- گرز و چوبدستی ضخیم - رمق آخر - قاعده 
و نظم 

6- مایه ترقی بعضی ها - ارشاد )بهم ریز( - محنت 
و شفقت - از حروف ربط 

7- حرفی در الفبای یونانی - نیز - ملوک و سالطین 
8- غیرهم خون - خودکار - کف دریا 

9- صنم - خزه - قلندر 
10- آنچه که مربوط به کارها و کردارها باشد - از 

گیاهان دارویی که برای دردهای روماتسیم لنفاوی 
مناسب است - نوعی شعر 

11- خشکی - پسوند صفت ساز - پرجمعیت ترین 
کشور دنیا - خوردنی نامشروع 

12- از ادباء فرهیخته که لغت نامه ای هم از او در 
فارسی به یادگار مانده - نشتر - از بستگان پدری 

13- تکخال - پیشوای زرتشتی - کاالها 
مزرعه   - نحیف  و  زار   - ریز  غربال  و  الک   -14

آخرت 
15- ادامه رمز 
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اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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یادداشتی به بهانه اجرای تئاتر »مثل میمون« اثری از هنرمندان سیرجانی به کارگردانی ابراهیم زید آبادی در کرمان:

میمون«  »مثل  تئاتر  تماشای  به  دوشنبه  ظهر  از  بعد 
روی  کرمان  در  شکاری  اسدی  حسام  همت  به  که 
از  ابتدا  همین  در  باید  نشستم.  است،  رفته  صحنه 
که واقعا بی مانند و عاشقانه در  کنم  حسام عزیز تشکر 
از آقای  را  کشد. قدردانی دوم  عرصه تئاتر زحمت می 
خود  زیبای  قلم  با  که  دارم  زیدآبادی  اسدی  ابراهیم 
و  برد  صحنه  روی  را  مرز  بدون  انسانی  اعتراض  نوعی 
کام  با توجه به طنازی قلمش در عین تلخی موضوع، 
گر را بارها شیرین ساخت. تئاتر »مثل میمون«  تماشا
کرمان تفاوت داشت  با بسیاری از آثار سالهای اخیر در 
بود. متاسفانه بسیار  تولیدگری  از  ناشی  تفاوت  این  و 
نویسندگان  کرمان  استان  تئاتر  در  که  هستیم  شاهد 
ما  همواره  و  هستند  گریزان  نمایشنامه  نوشتن  از 
هیچ  موارد  برخی  در  که  را  جهانی  آثار  که  مجبوریم 
شویم.  گر  تماشا را  ندارد  ما  مکان  و  زمان  با  پیوندی 
کنندگان  که نوشته خود اجرا  به راستی نمایش هایی 
این  و  هستند  تر  درک  قابل  و  تر  شیرین  بسیار  است 
کرمان مانع لذت طوالنی مدت  که در  کمبودی است 
از تئاتر می شود. البته توجه به آثار جهان یکی از رموز 
مانع  آن  بست  بن  در  افتادن  گیر  اما  است،  پیشرفت 
زایش و خالقیت می شود. از این روی باید از ابراهیم 
که ارکان صحنه را با قلم  کنیم  اسدی زیدآبادی تشکر 
که این حرکت  خودش به حرکت در می آورد، هرچند 

کاستی هایی داشته باشد.
به  جانبه  همه  اعتراض  یک  میمون«  »مثل  تئاتر 
که غلظتش مایه ی حیوانیت  انسانیت بود، انسانیتی 
شده است. در این نمایش شما با یک مانیفست ضد 
تلنگرهای  رو به رو می شوید و  جنگ و ضد خشونت 
که به دلیل  بجا و قابل درکی دریافت می شود. مردمی 
در  و  شوند  می  تبدیل  میمون  به  کم  کم  گناهانشان 
به  هست  که  آنگونه  را  انسانیت  دگردیسی  این  مسیر 
اثر اندکی  کمدی در این  گذارند. لحظات  نمایش می 
حجم  این  زیرا  بود،  کرده  تحمل  قابل  را  آن  تماشای 
از نمایش  گر  اثر ریسک جدایی تماشا از تلخی در یک 
ریتم  رغم  به  اثر  این  در  خوشبختانه  کند.  می  زیاد  را 
لحظه  آخرین  تا  گر  تماشا شد،  می  درک  که  تندی 
به  دیگر  مثبت  پوئن  یک  هم  این  و  ماند  نمایش  با 
اثر بیشتر  که درباره این  شمار می آید. بسیار مشتاقم 
که قلم فرسایی شود و  کنم  بنویسم، اما احساس می 

در نهایت شاید منجر به برداشت های شخصی شود.
که متاسفانه در جامعه ما  اما می خواهم به نکته ای 
کمتر به آن پرداخته می شود و در این نمایش به خوبی 
کنم و آن بحث ابهام  گرفته بود اشاره  مورد بررسی قرار 
که متاسفانه به  در هویت جنسی افراد است. نکته ای 
البته  که  گرفته است  اشتباه در زمره مباحث مگو قرار 
در سالهای اخیر مشاهده می شود اندکی عرصه برای 
کافی  هنوز  اما  است،  شده  بازتر  آن  درباره  صحبت 
گذشته در جامعه ما  نیست. شوربختانه در چند دهه 
برخی تفاوت های جنسی سریعا در محدوده انحرافات 
گرفت و همین رفتار اشتباه برخی موارد  جنسی قرار می 
ج  خار و  زمین  زیر  به  را  داشت  بیشتر  توجه  به  نیاز  که 
کار  که  از دسترس روانشناسی و پزشکی، راند. اتفاقی 
بیشتری  انحرافات  و  اشتباهات  ی  مایه  و  کرد  بدتر  را 
زیدآبادی  آقای  خوشبختانه  نمایش  این  در  اما  شد. 
کرده است و این  به خوبی به این نکته ی مهم اشاره 

است.  ایشان  اجتماعی  مندی  دغدغه  دهنده  نشان 
این  پیام  تنها  این  کنم  اشاره  که  است  ذکر  شایان 
از  غنی  بسیار  مجموعه  یک  اثر  این  زیرا  نبود،  نمایش 
تاریخ  طول  در  بشر  غیرانسانی  های  نکرده  و  ها  کرده 
کند. گری را مجبور به خودنگری می  که هر تماشا است 
وارد  نمایش  این  به  توان  می  که  ایراداتی  از  یکی  اما 
از  بسیاری  بود.  روایتگری  در  شتابزدگی  دانست 
که باید بیشتر فکر و ذهن مخاطب را درگیر می  مواردی 
گذاشته شد  گر  کرد خیلی ساده در بشقاب ذهن تماشا
گرفتن مخاطب می شد. دوم  فاصله  باعث  اندکی  که 
بود  نامناسب  و بسیار  اجرا بسیار، بسیار  اینکه فضای 
گروه اجرای این  که البته نمی توان این مورد را تقصیر 
کرمان  نمایش دانست. زیرا زیرزمین ارشاد شهرستان 
تدبیری مدیران.  بی  به دخمه ی  دیگر معروف است 
می  یدک  را  نام  یک  تنها  بودن  پالتو  از  که  ای  دخمه 
همان  از  کند.  نمی  ارائه  را  خوبی  پارامتر  هیچ  و  کشد 

گرفت  جزئی  و  کلی  ایرادات  توان  می  سالن  ورودی 
بد  بسیار  شرایط  شویم.  می  ج  خار آن  از  که  زمانی  تا 
که مسئوالن با یک  بود و شاید وقت آن رسیده باشد 
کرمانی را به یاد  که هنرمندان  هزینه ناچیز این مکان 
دو پالتوی تئاتر شهر تهران می اندازد را ترمیم و تعمیر 
غیرکرمانی  مخاطب  یک  روزی  گر  ا تا  سازند  تجهیز  و 
تئاتر وارد این محیط شد مایه ی خنده و تمسخر دیگر 
مکان  این  تعمیر  و  تجهیز  هزینه  نشویم.  ها  استان 
ریزیم  می  بیرون  سال  در  که  میلیاردهایی  مقابل  در 

کاش اندکی تدبیر بیشتر می شد. چیزی نیست، ای 
در انتهای این یادداشت به رسم مشی و منش روزنامه 
کرمانی را به تماشای این  »کرمان امروز« هنردوستان 
کنم. »مثل میمون« هر روز تا تاریخ یازده  اثر دعوت می 
در   20:15 ساعت  و   18 ساعت  اجرای  دو  در  مردادماه 
کرمان، واقع در چهارراه طهماسب  کانون هنر  پالتوی 

آباد اجرا می شود.

حقیقتی نامیمون به نام انسانیت
به قلم 

محمد فتح نجات

یادداشت روز:

سگ یا گوسفند!؟
به قلم قائم کریمان

روی  است  مدتی  گفت:  امروز  کرمان  خبرنگار  به  روستاییان  از  یکی 
چرک  بر  عالوه  که  شود  می  ایجاد  چرکین  دملی  گوسفندان  بدن 
بیماری  این  شود.  می  ج  خار آن  از  رنگی  سفید  های  کرم  خون،  و 
گوسفندان همسایه ها و دیگر اهالی روستا دیده می شود.  نوظهور در 
از  که  آنجا  از  انجامد.  می  او  مرگ  به  نشود  مداوا  گوسفند  چنانچه 
کشتن حیوان و  کرم سفید رنگ بیرون می آید،  محل عفونت، نوعی 
که  گوسفندانی  گوشت آن، خوشایند خانواده نیست و لذا  استفاده از 

به این بیماری نوظهور مبتال می شوند، در واقع حرام خواهند شد.
راس  چند  پرورش  با  کشاورز  ی  خانواده  هر  که  است  حالی  در  این 
در  کند.  می  تامین  را  خود  نیاز  مورد  گوشت  و  لبنیات  گوسفند، 
که در  که این بیماری از ریشه مهار نشود، اقتصاد خانوارهایی  صورتی 
کار و تالش شبانه روزی، نشاط و شادابی و جریان  روستاها مانده و با 
کرده اند، دچار خسارتهای جبران ناپذیری می شوند  زندگی را حفظ 
گذاشته و موج  که بر عزم روستاییان برای حفاظت از حیات روستا اثر 

تازه ای از مهاجرت به شهرها راه می افتد.
که داروی مبارزه با این  پرسیدم مگر به دامپزشکان مراجعه نکرده اید 
کار می بریم ولی  گفت رفته ایم، دارو هم به  کنید؟  بیماری را دریافت 

کند. چندی بعد از محل دیگری عود می 
آیا  اند؟  گفته  چه  بیماری  این  عامل  مورد  در  دامپزشکان  پرسیدم: 

روشی برای پیشگیری پیشنهاد نکرده اند؟
گویند، عامل این بیماری در مدفوع سگهای  گفت: دامپزشکان می 
کنند.  می  آلوده  را  شما  ای  علوفه  های  مزرعه  که  است  ولگردی 
ولگرد  سگهای  مدفوع  به  آلوده  های  علف  خوردن  با  گوسفندان 
که سگهای ولگرد در روستای  دچار این بیماری می شوند و تا زمانی 
ع شما در  کن نمی شود. مزار شما پرسه می زنند، این بیماری ریشه 
ع علوفه از مدفوع سگها در امان  که مزار کسازی می شوند  صورتی پا
که من خبر دارم، در این روستا تعداد سگها خیلی  گفتم تا آنجا  باشد. 
گفت: پس خبرهایت به روز نیست! من خودم شاهد بودم  کم است. 
آرم شهرداری های شهرهای مجاور، دسته دسته  با  وانت هایی  که 
که متهم به  کنند  سگها را - به خیال خودشان - در طبیعت رها می 

حیوان آزاری نشوند!
گوسفندان ما حیوان نیستند؟  که آیا  ح است  کنون این پرسش مطر ا
خیزکنان،  و  جست  مادرشان،  پی  در  که  هایی  بزغاله  و  ها  بّره  آیا  و 
انسان عاشق  به چشم هر  و عاطفه  از عشق  زیبایی، سرشار  تابلوی 
طبیعت می کشند، در چتر حمایتی دوستداران حیوانات قرار ندارند؟ 
گوشت و لبنیات آنها بخش مهمی از سفره شما را  که  گوسفندانی  آیا 
کی  تشکیل می دهند از سگهای حامل ویروس ها و انگل های خطرنا

کمتری دارند؟ کنند، ارزش  که سالمتی جامعه را تهدید می 
می  رشد  طبیعت  دل  در  خردسالی  از  گذشته  در  که  ما  فرزندان  آیا 
در  که  ناشناسی  سگ  های  گله  حضور  علت  به  کنون  ا و  کردند 
حوالی روستاها رها می شوند، امنیت خود را از دست داده اند، آدم 

محسوب نمی شوند؟
که بی خبر از همه جا، مقداری یونجه برای پختن  تکلیف آن مردمی 
غذاهای مختلف از مزرعه سر راه خود می چینند و دچار انگل های 

سگی می شوند چیست؟
کیلومتر آن طرف تر در واقع  کردن آنها، چند  جمع آوری سگها و رها 
شعار  دارند،  انتظار  مردم  آنکه  حال  است  مساله  صورت  کردن  ک  پا
»همه جای ایران سرای من است« در اندیشه ی مسئوالن، واقعیت 
یابد و اتاق فکری متشکل از مسئوالن مربوطه به یاری شهرداری ها 
عبور  و  مورد  این  در  نیز  سگها  ک  چا سینه  عاشقان  البته  و  بشتابد 
انسان  مرگ  و  خودروها  گونی  واژ زمینه  که  ها  جاده  عرض  از  سگها 
گناه می شود، پاسخگو باشند. آیا هرگز به این مصیبت هایی  های بی 
ناحیه سگ  از  به عنوان هموطنان زحمتکش شما،  که روستاییان، 
کرده اید!؟ و آیا  دوستیـ  و نه حیوان دوستی شماـ  دچار شده اند، فکر 
که این مصیبت ها را نیز به تصویر بکشد  وجدان شما اجازه می دهد 
و »انصاف« به عنوان یکی از زیباترین فضیلت های انسان متمدن در 

اندیشه هایتان بال و پر یابد؟
بحران  یک  ی  زمینه  تواند  می  که  مساله  این  برای  منتظرند  مردم 

گردد. اجتماعی را فراهم آورد، فکر بکری اندیشیده و اجرا 
در ضمن، من فقط درددل یک روستایی را نوشتم و از آمار سازمان 
دامپزشکی و مسائل فنی خبری ندارم. امید است مسئوالن ذی ربط 
به  سگها  قبیل  این  ی  حمله  البته  فرمایند.  نظر  اظهار  باره  این  در 
که این روزها، مردم روستاها  مرغدانی روستاییان نیز از مسائلی است 
که ان  کرده است و پرداختن به آن حدیث مفصلی است  را مستاصل 

شاء اهلل به آن خواهیم پرداخت.


