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سردار سلیمانی:

تحریم ها فرصت خوبی برای

رهایی از وابستگی به نفت است
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کرمان؛ کنندگان بیمه بیکاری در استان  گزارش »کرمان امروز« ازنابسامانی اقتصادی و افزایش دریافت 

متن کامل در صفحه سوم

ناقوس نحس تعدیل نیرو
   هفته گذشته مدیر کل تامین اجتماعی استان گفت: امروز 3650 نفر مقرری بیمه بیکاری در استان دریافت می کنند، در حالی که تا سال گذشته استان کرمان کمترین مقرری را داشته و در 
سال 97 رشد یک درصدی در مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان داشتیم. این اعداد و ارقام  نشان می دهد که راه را اشتباه رفته ایم. زمانی که با فشارهای مالیاتی و دیگر محدودیت های 

اقتصادی-صنعتی مانع تولید می شویم و برخی شرکت های ضعیف را با مالیات های سنگین تعطیل می کنیم باید پیش بینی چنین آماری را نیز داشته باشیم و.......

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه چهارم

  چرا سعید معروف به ایران نیامد؟
  مشهورترین دانشگاه های جهان در ۲۰۱۹ معرفی شدند

  کشف ۱۵ تن سنگ کرومیت قاچاق در ارزوئیه
  کشف شش تن شکر احتکار شده در زرند

  کشف دارو های گیاهی قاچاق در جیرفت
  پنج مصدوم بر اثر واژگونی  پژو پارس

  واژگونی پراید هفت مصدوم بر جای گذاشت

اخبار ایران، جهان و حوادث:

استاندار کرمان:

هدف نهایی مسئوالن 

توسعه اشتغالزایی 

در استان باشد
 صفحه  دوم

عشق و  تـیـغ 
بر ساحت کاغذ

گزارش »کرمان امروز«
کار نمایشگاه قطاعی   از آغاز به 

استاد سید رضا خضرائی 
با عنوان »سودای قطاعی« 

کرمان؛ در موزه صنعتی 

سازمان عمران کرمان در نظر دارد تعداد 5 دستگاه خودروی خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده به فروش برساند.
عالقمندان به شرکت در مزایده می توانند جهت کسب شرایط شرکت در مزایده و بازدید از خودروها از تاریخ درج آگهی به مدت 6 روز از ساعت 8 صبح 
الی 14 به دفتر سازمان عمران کرمان واقع در: کرمان خیابان شهید کامیاب روبروی کانون اندیشه مراجعه یا با شماره تلفن 32234214 تماس حاصل 

نمایند.
زمان برگزاری مزایده حضوری روز یکشنبه مورخ 1398/5/6 می باشد.

لیست خودروها: 1- یک دستگاه لیفان x60 مدل 1393  2- یک دستگاه هیوندا آونته مدل 1390   3- 3 دستگاه لوبو مدل 1390 و 1391 

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان به منظور تکمیل نیروی انسانی در امورات دامپروری به یک نفر کارشناس )مرد( با 
مدرک لیسانس )امور دام( حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط نیاز دارد. لذا واجدین شرایط جهت کسب اطالعات می 
توانند به دفتر بنیاد تعاون واقع در بزرگراه امام جنب اداره کل زندانها مراجعه و یا با تلفن های : 33239860- 034 و 

33224681 - 034تماس حاصل نمایید.
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان 

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد کافی شاپ واقع در زندان مرکزی کرمان را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره 
واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط و دریافت اسناد مزایده ظرف مدت 4 روز از تاریخ انتشار آگهی به 
آدرس: بزرگراه امام خمینی )ره( بعد از اداره کل زندانهای استان کرمان، دفتر مرکزی بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان مراجعه و 
یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 33224681 و 33239860 تماس حاصل فرمایند. بنیاد تعاون در رد یا قبول 

هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان

یک باب کافی شاپ با سابقه کار یک ساله و متراژ باال و تمامی امکانات و تجهیزات الزم، به دلیل 
مهاجرت از کرمان به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود

0936 333 3280

آگهی مزایده حضوری فروش خودرو  آگهی دعوت به همکاری 

آگهی مزایده 

واگذاری کافی شاپ با شرایط استثنایی

فراخوان نوبت دوم- مزایده فروش 
خودرو - شماره 1-98/م

اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان 
متن در صفحه هفتم 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی 

مسکن مهر کارکنان صنعت چاپ کرمان   
متن در صفحه هفتم 

آگهی مزایده گروه صنعتی بارز )مجتمع کرمان(  
متن در صفحه دوم 
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اخبار استان

به گفته فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی گرچه تحریم ها در 
کوتاه مدت دشواری هایی را خواهد داشت ولی در حقیقت این فرصتی است که 

بتوانیم به لطف خدا بودجه کشور را از وابستگی به نفت رهایی بخشیم.
به گزارش ایرنا، سردار سرلشکر قاسم سلیمانی در مراسم کلنگ زنی کارخانه های 
تهیه و تولید، فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی رابر کرمان افزود: کشورهای 

زیادی وجود دارند که از نفت بهره ای نبرده اند اما در عوض صادرکننده صدها 
ماده دیگر با تراز مالی هنگفت هستند و مدیریت کشور ما باید بر این متمرکز 

شود که ظرفیت های پرشمار زمین مانده بالقوه را به فعلیت برساند.
سردار سلیمانی به تشریح ظرفیت های دیگر کشورمان پرداخت و اظهار داشت: 
امروز ما اینجا فقط موضوع کلنگ زنی نداریم بلکه در درون کشور ما استعدادهای 
فراوانی وجود دارد که می تواند در حوزه اقتصادی و فرهنگی کمک های بسیاری 
به جلوگیری از معضالت موجود در جامعه کند که همت عالی همه مجموعه 

ها را می طلبد.
وی با اشاره به اینکه اگر به نحو مطلوب از امکانات موجود جامعه استفاده می شد 
قطعاً امروز ما با مشکل فرهنگی و اقتصادی روبرو نبودیم تصریح کرد: در واقع 
و اساساً از مدیریت در کشور ما برداشت غلطی شده که ما پایه مدیریت را بر 
مبنای نفت قرار دهیم و به توان تولید نفت، بودجه اداره کشور را تنظیم کنیم 
که ادامه این روند ظلم به نسل های آینده و کشور خواهد بود و لذا تحریم های 
موجود فرصت غنیمتی است برای تغییر نگاهها و رویکردها به تامین و اساس 

بودجه کشور می باشد.
سردار سلیمانی بیان کرد: بنابراین تحریم ها می تواند برای ما فرصت باشد که 

بتوانیم به لطف خداوند بودجه کشور را از نفت رهایی و به عنوان پشتوانه اصلی 
برنامه ریزی های زیربنایی کشور قرار دهیم، ما تا وقتی که ثروت های عظیمی که 
در این مرزوبوم به ودیعه گذاشته شده را نتوانیم احیا کنیم مشکالتی خواهیم 

داشت.
بخواهیم  ما  اگر  افزود:  مدیریتی  روش های  تغییر  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
زیرمجموعه یکی از گیاهان دارویی مثل شیرین بیان که در این منطقه به وفور 
یافت می شود را فراهم کنیم به بیش از ۱۰ کارخانه فرآوری نیاز دارد که منطقه 
اقتصادی منطقه و کشور خواهد  بنیه  را غنی کرده و نقش موثری در تقویت 

داشت.
سردار سلیمانی در پایان اظهار کرد: مردم این منطقه نیازمند آموزش هستند 
و باید به نوعی در کارها مشارکت داده شوند که با همکاری مردم، امام جمعه و 
مسئوالن هرچه سریعتر این قبیل پروژه ها به بهره برداری برسد و زمینه اشتغال 
افراد جویای کار فراهم شود تا شاهد رفع بیکاری و اشتغال پایدار در منطقه 

باشیم.
شهرستان رابر در ۱۷۵ کیلومتری جنوب غرب کرمان قرار دارد و یکی از قطب 

های کشاورزی و باغی استان کرمان به شمار می رود.

سردار سلیمانی:

تحریم ها فرصت خوبی برای رهایی از وابستگی به نفت است

خبر
رییس اتاق بازرگانی کرمان:

عدالت را قربانی وصول 
سهمیه نکنید

صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس 
کرمان  استان  کشاورزی  و  معادن 
که  سئوال  این  کردن  مطرح  با 
اقتصادی  بنگاه  کدام  وضعیت 
شده  بهتر  گذشته  سال  به  نسبت 
که میزان مالیات تعیین شده برای 
استان کرمان افزایش زیادی یافته؟ 
و  شود  قربانی  عدالت  نباید  گفت: 
ما مامور باشیم که فقط سهمیه را 

وصول کنیم.
کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 

»سیدمهدی طبیب زاده« در نشست علمی تخصصی »مالیات عادالنه؛ بستر 
برای  ببینیم سازمان های متولی  باید  اظهار کرد:  تولید« در کرمان  رونق 
رونق تولید در سال جاری چه اقدام متفاوتی نسبت به سال قبل انجام داده 

اند و نباید تنها شعار بدهیم و باید نتیجه کار را محسوس ببینیم.
وی افزود: در بررسی و پایش فضای کسب و کار به این مسئله رسیدیم که 
بیش از ۷۰ درصد دغدغه فعاالن اقتصادی در حوزه های بانک، مالیات و 

تامین اجتماعی است.
طبیب زاده با اشاره به تالش های صورت گرفته برای اصالح قوانین تصریح 
کرد: همه ما فعاالن اقتصادی، نمایندگان مجلس، قضات و ... در یک کشتی 
هستیم و زمانی که اشتغال و تولید نباشد، اثرات آن در بخش های مختلف 

مشاهده می شود.
این سئوال که وضعیت کدام  با مطرح کردن  بازرگانی کرمان  اتاق  رییس 
بنگاه اقتصادی نسبت به سال گذشته بهتر شده که میزان مالیات تعیین 
قربانی  نباید عدالت  یافته؟ گفت:  زیادی  افزایش  استان کرمان  برای  شده 

شود و ما مامور باشیم که فقط سهمیه را وصول کنیم.
وی با اشاره به اینکه باید جریان دادرسی مالیاتی قوی شود، افزود: رییس 
کل دادگستری استان کرمان ملجاء و نقطه امیدی برای فعاالن اقتصادی 
استان است و از همراهی ایشان با اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی تشکر 

می کنیم.

مدیرکل بهزیستی استان خبر داد:

راه اندازی چهار کمپ 
ماده ۱۶ در استان 

 
در   ۱۶ ماده  کمپ  چهار  اندازی  راه  از  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 

شهرهای رفسنجان، سیرجان، بم و جیرفت خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، عباس صادق زاده در کارگروه تخصصی اجتماعی و 
فرهنگی شهرستان رفسنجان اظهار کرد: مسائل اجتماعی مسائلی هستند 
سایه  توسعه ها  و  پیشرفت ها  از  خیلی  روی  و  می کنند  ایجاد  دغدغه  که 

می افکنند.
وی گفت: برخالف اینکه مسائل اجتماعی خیلی جاها گفته می شود ویژه اند 
اما کاماًل طبیعی است همراه و همگام با رشد جامعه رشد می کنند. مسائل 

اجتماعی یک شبه به وجود نیامدند که یک شبه جمع شوند.
وی تأکید کرد: آسیبهای اجتماعی اگر چه پیچیده، متنوع و به روز هستند 
اما غیرقابل کنترل و مدیریت نیستند. برخی مواردی که پیش می آید مربوط 
به ضعف مدیریت و برنامه ریزی باشد خود ما هم در برابر این گرفتاری ها 

مسئولیم.
می  پیشرفت  ادعای  که  آمریکا  جمله  از  غربی  جوامع  افزود:  زاده  صادق 
کند سال های متمادی جوانان آن درگیر اعتیاد بوده و به شکلی به نابودی 
کشیده شده اند بنابراین در برخورد با مسائل اجتماعی باید رک حرف زد و 

البته از ایجاد ناامیدی در جامعه باید پرهیز شود.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان عنوان کرد: برای مسائل اجتماعی باید از 
موازی کاری پرهیز شود، متولیان باید یک ادبیات و یک برنامه داشته باشند 
و بنگاه های اقتصادی هم در قبال جامعه مسئولیت اجتماعی خود را انجام 

دهند.
گرایش  بیشترین  که  است  شهرهایی  از  رفسنجان  کرد:  ابراز  زاده  صادق 
خّیران برای ساماندهی امور کودکان است و خیران می توانند کمک بسزایی 

در راستای کاهش آسیب ها داشته باشند.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر مواجه با اعتیاد دختران ۱۴ تا ۲۲ سال به 
ماده مخدر گل هستیم و این را از آمار مراکز درمانی دریافتیم و ۷۰ درصد 
کسانی که مواد مخدر به ویژه روان گردان ها و مواد مخدر صنعتی مصرف 

می کنند دچار مشکالت جنسی می شوند.
وی افزود: مشاورانی که بتوانند با دانش آموز رفاقت ایجاد کنند آموزش و 
پرورش فراخوان داده که وسط بیایند، همه آحاد جامعه از بخش دولتی و 

غیردولتی باید مسئولیت اجتماعی بپذیرند و باید همگام باشند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه داشتن برنامه با اولویت جامعه 
از وظایف مدیران است که باید اولویت های جامعه را بسنجند، یادآور شد: 
یک روز ساخت مدرسه و بیمارستان اولویت بود هر چند سال باید اولویت ها 
بروز شود و در برابر این اولویت ها باید برنامه علمی وجود داشته باشد چون 

بعضی برنامه ها به جامعه زیان می زند.
صادق زاده ادامه داد: یک برنامه کوچک ممکن است بیشتر برای مردم نفع 
داشته باشد، برنامه بایستی بر اساس ذائقه و فرهنگ هر جامعه باشد نباید 

منتظر باشیم کسی از جایی برای ما برنامه ریزی کند.
باشد  فرهنگ محور  و  محله محور  اجتماع محور،  باید  برنامه ها  وی  گفته  به 
توابع آن متفاوت است و سازمان  با  به طور مثال فرهنگ شهر رفسنجان 
بهداشت جهانی هم برنامه موفق را برنامه های کوچک اجتماع محور می داند.

گفت:  و  دانست  درمانی  اقدام  از  مهم تر  را  پیشگیری  مسئول  مقام  این 
سالمت  محور  کنیم  تالش  اینکه  و  سالمت محوری  مبنای  بر  پیشگیری 
برای  که  برنامه هایی  و  اجتماعی  دانش  شود  نهادینه  جامعه  در  اجتماعی 
دسترسی به سالمت اجتماعی در بین مردم است را ارتقا دهیم و در کارگروه 

تخصصی سالمت اجتماعی و فرهنگی باید از ابتدا این مسأله مدنظر باشد.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان تصریح کرد: در مسایل اجتماعی همه آحاد 
مسئولیت  باید  مردمی  نهادهای  و  خصوصی  دولتی،  بخش  از  اعم  جامعه 
اجتماعی را بپذیرند و در راستای این مسئولیت در جهت رفع معضالت و 
مسایل اجتماعی گامی هر چند کوچک بردارند و قدم اول در مواجه با این 

مسایل همراه و همزبان شدن و مسئولیت اجتماعی داشتن است.
صادق زاده افزود: اعتیاد چیزی نیست که نتوان آن را درمان کرد، عالمانه 
و کنترل شده می توان این معضل را جمع کرد، یکی از دغدغه هایی مقام 
معظم رهبری نیز رفع معضالت و آسیب های اجتماعی در جامعه است لذا 
ما ظرفیت مذهبی مساجد و دینی را داریم و این ظرفیت ها را نباید دست 
مند  بهره  اجتماعی  معضالت  کاهش  راستای  در  انها  از  باید  و  گرفت  کم 
شویم. وی در ادامه بیان کرد: تصریح کرد: چهار کمپ ماده ۱۶ در شهرهای 
رفسنجان، سیرجان، بم و جیرفت راه اندازی خواهد شد. این کمپ پیش 
از عید نوروز امسال در بم راه اندازی شده و در سیرجان حدود ۷۰ درصد 
پیشرفت دارد، در رفسنجان هم اگر کار شروع شود ۵۰ درصد هزینه ها را 

ما می پردازیم.

انجام ساالنه 10 هزار 
زایمان در مراکز ملکی 

تامین اجتماعی

مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمان گفت: ساالنه 
4 میلیون و 700 هزار بار مراجعه سرپایی و 63 هزار 
مورد بستری و 10 هزار زایمان در مراکز ملکی تامین 

اجتماعی در سطح استان کرمان داریم.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، »امین فخر« در نشست 
خبری به مناسبت هفته تامین اجتماعی اظهار کرد: در 
بیمه ای و درمان به مردم  استان کرمان در دو حوزه 
شکل  دو  درمان  حوزه  در  و  شود  می  ارائه  خدمات 

مستقیم و غیرمستقیم را داریم.
تامین  ملکی  مراکز  در  مستقیم  درمان  افزود:  وی 
اهلل  اعظم)صلی  پیامبر  بیمارستان  اجتماعی شامل سه 
علیه و آله( کرمان، غرضی سیرجان و امام علی)علیه 
استان صورت می  زرند و 14 درمانگاه سطح  السالم( 

گیرد.
فخر تصریح کرد: با اعتباری بیش از 700 میلیارد تومان 
در سال به مردم در حوزه درمان خدمات می دهیم که 
320 میلیارد تومان آن در مراکز ملکی و 400 میلیارد 
قرارداد  طرف  مراکز  و  غیرمستقیم  درمان  در  تومان 

هزینه می شود.
اعالم  با  کرمان  استان  اجتماعی  تامین  درمان  مدیر 
این خبر که ساالنه 4 میلیون و 700 هزار بار مراجعه 
سرپایی و 63 هزار مورد بستری و 10 هزار زایمان در 
کرمان  استان  سطح  در  اجتماعی  تامین  ملکی  مراکز 
 8 نیز  غیرمستقیم  درمان  در  گفت:  گیرد  می  صورت 
مورد  هزار   111 و  سرپایی  مراجعه  بار  میلیون  نیم  و 

بستری را پوشش می دهیم.
در  الکترونیک  دولت  توسعه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
تامین اجتماعی استان کرمان اظهار کرد: یکی از گالیه 
های مردم این است که نوبت دهی در مراکز سرپایی 
به خوبی صورت نمی گیرد و به آنها حق می دهیم و در 
این زمینه نوبت دهی الکترونیکی را اجرا و همه سامانه 

های ممکن را فعال کرده ایم.
درمان  در  الکترونیک  نسخه  اجرای  کرد:  اظهار  فخر 
غیرمستقیم مسئله مهمی است که در واقع زیرساخت 
و  سالمت  بیمه  در  و  است  ارجاع  نظام  برای  مهمی 

تامین اجتماعی این کار انجام می شود.
بیان  با  کرمان  استان  اجتماعی  تامین  درمان  مدیر 
از   ... و  ویدئوکنفرانس  الکترونیک،  ارجاع  نظام  اینکه 
دیگر اقدامات در زمینه دولت الکترونیک است که در 
تامین اجتماعی استان کرمان صورت گرفته است گفت: 
مدیریت مصرف انرژی، دارو و تجهیزات پزشکی و ... از 
مسائلی است که به دقت به آن توجه داریم تا از منابع 
بهترین استفاده صورت بگیرد.وی در پایان بیان کرد: 14 
اجتماعی  تامین  ملکی  بیمارستان  سه  در  عمرانی  طرح 
در استان کرمان در دست اجرا داریم که علی رغم همه 

مشکالت مالی سعی می کنیم کار را پیش ببریم.

استاندار کرمان:
هدف نهایی مسئوالن توسعه اشتغالزایی در استان باشد

استاندار کرمان تاکید کرد: خدمت به کشور و توسعه 
اشتغالزایی در راستای رونق تولید باید به دغدغه و هدف 
نهایی مدیران بخش دولتی، غیردولتی و بانک های این 

استان تبدیل شود.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، محمدجواد فدائی در ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید شهرستان 
انار اظهار کرد: یک واحد تولیدی مفتول آلومینیوم در 
انار به علت مشکل گاز و برق سه سال غیرفعال مانده و 
این امر موجب بیکاری ۶۳ نفر شده که نشانه بی توجهی 

برخی مسئوالن است.
استاندار کرمان با اشاره به لزوم همکاری بانک ها برای 
رفع موانع تولید در استان تصریح کرد: بانک ها می توانند 
با ارزیابی مجدد وثایق ارائه شده توسط سرمایه گذاران 
برای دریافت تسهیالت، به آزاد شدن وثایق کمک کنند. 
کرمان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 

نیز در این نشست اظهار کرد: با کمک سازمان برنامه 
یارانه  تومان  میلیارد   ۱۶.۵ گذشته  سال  از  بودجه  و 
استان کرمان جذب  تولیدی  برای واحدهای  تسهیالت 
شده که بزودی به این واحدها پرداخت می شود. مهدی 
حسینی نژاد افزود: یارانه سود تسهیالت را در کارگروه 
به  زمینه  این  در  که  کردیم  محاسبه  تولید  موانع  رفع 
به  تسهیالت  یارانه  درصد   ۶ انار  کابل  و  کارخانه سیم 

مبلغ ۲۰۳ میلیون تومان پرداخت می شود.
به گفته وی از محل منابع داخلی بانک ملی تسهیالت 
اندازی واحدهای تولیدی پرداخت  برای راه  ۱۸ درصد 
این  به  ابتدایی  کمک  مشکالت  نهایی  رفع  تا  شود، 

واحدها شود.
مشکالت  و  مسائل  جلسه  این  در  ایسنا،  گزارش  به 
واحدهای تولیدی سیم و کابل پیشرو با سرمایه گذاری 
۵۰ میلیارد تومان، لوله پی وی سی با سرمایه گذاری 

۶ میلیارد تومان، مفتول آلومینیوم با سرمایه گذاری ۵ 
میلیارد تومان، دستمال کاغذی گلشن با سرمایه گذاری 
یک و نیم میلیاردی، مجتمع خدمات رفاهی چاهخویی 
با سرمایه ۱۵ میلیارد تومانی در فاز اول، تولید گونی با 
سرمایه گذاری ۴ میلیارد تومان، ذوب مس با سرمایه ۲ 
میلیارد تومان، کارگاه روغن کشی از دانه های روغنی با 
سرمایه گذاری ۲ میلیارد تومان، مرغداری ده هزار قطعه 
تومان،  با سرمایه ۵۰۰ میلیون  آباد  ای روستای جنت 
و  میلیارد  یک  با سرمایه  ای  قطعه  هزار  مرغداری ۲۵ 
سرمایه  با  شوینده  مواد  تولید  تومان،  میلیون  دویست 
تومانی، مرغداری گوشتی  یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
۶۳ هزار قطعه ای روستای گلشن با سرمایه گذاری ۵ 
میلیارد تومان، انهار پالست با سرمایه ۱۰ میلیارد تومان 
و شیشه سکوریت مهر صالح با سرمایه ۸ میلیارد تومانی 

مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان:

مالیاتی که در استان وصول می  شود، 62 درصد مربوط به شرکت هاست

 ۴ گفت:  کرمان  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
می  بازار  و  کسبه  مشاغل،  را  مالیات  از  درصد 
پردازند و مابقی مربوط به سایر شرکت ها، ارث 

و نقل و انتقاالت است.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، »محمد سلمانی« 
عادالنه؛  »مالیات  تخصصی  علمی  نشست  در 

کرد:  اظهار  کرمان  در  تولید«  رونق  بستر 
و  شود  رعایت  مالیاتی  عدالت  باید  معتقدیم 

گرفتن مالیات به هر قیمتی نباشد.
وی با اشاره به اینکه باید قوانین مالیاتی شفاف 
و یکسان باشد تا بتوانیم قوانین مالیاتی را کامل 
دو طرفه  منطقی  رابطه  باید  افزود:  کنیم،  اجرا 

بین مردم و دولت وجود داشته باشد و در این 
راستا سال هاست طرح خوداظهاری را داریم.

سلمانی تصریح کرد: سال گذشته افزایش زیادی 
را  کشور  دوم  رتبه  و  داشتیم  خوداظهاری  در 
کسب کردیم که از ۷۴ هزار پرونده مشاغل ۶۲ 

هزار مورد از تبصره ۱۰۰ استفاده کرده اند.
کل  اداره  در  گروهی  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
از  جلوگیری  زمینه  در  کرمان  استان  مالیاتی 
فرار مالیاتی گفت: به دنبال گسترش پایه های 
سال  مالیات  که  نیست  این  و  هستیم  مالیاتی 
به  رسیدگی  براساس  و  بدهیم  افزایش  را  قبل 

دفاتر این کار صورت می گیرد.
گفت:  کرمان  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
اصناف،  با  تعامل  و  عدالت  رعایت  در  سعی  ما 

بازاریان و شرکت ها داریم.
استان کرمان وصول  در  مالیاتی که  افزود:  وی 
شرکت هاست  به  مربوط  درصد   ۶۲ کنیم،  می 
شرکت  چند  به  مربوط  درصد   9۰ از  بیش  که 

اقتصادی بزرگ در استان است.
سلمانی اظهار کرد: ۴ درصد از مالیات را مشاغل، 
کسبه و بازار می پردازند و مابقی مربوط به سایر 

شرکت ها، ارث و نقل و انتقاالت است.

اهدای خون سالم، اهدای زندگی
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در فکر تنهایی 
فرزندمان باشیم!

هنگامی که جوان های بادآباد در جمع هستند و شادی 
با  را  یا غم تولید می کنند، مسابقه والیبال  می کنند و 
هم تماشا می کنند، عروس و داماد را با بوق زدن های 
پی درپی همراهی می کنند خوشحال باشید. اما اگر تنها 
نشسته و به گوشه ای خیره شده اند وحشت کنید. شما 
آن فکرهای خطرناک و پوچ و سمجی که در مغزش می 
گذرد را نمی بینید. او آن نیست که شما او را می بینید 
و  آداب  پوسیده  پوسته  از  که  است  شاید جوان حقیقی 
خود  عشق  با  و  است  آمده  بیرون  آزادانه  فکر  با  رسوم 
مانند هنرپیشه های فیلم هندی در حال رقص است و 
شاید هم انفجار کمین کرده در نهایت قلب او ... در فکر 

تنهایی آنها باشید.

به قلمراویان گمنام 
 چماه کوهبنانی 

آمده ام که 

جشن شاپرک شوم 
حسی نهفته در کالبد انسان که گاهی 

اکثرا در دسترس است  اما  به سختی شناخته می شود 
جهان را به دور سرش می چرخاند. در صورتی که ما 
آنگونه  خوریم  می  را  زبانمان  نان  و  زده  حرف  فقط 
یا  بیاورند  ایمان  ما  به  مردم  آورده  شانس  اگر  که 
و  داریم  در دست  ای  برنده  برگ  بترسند  ما  از  اینکه 
ادعای قدرت خواهیم داشت جریان داشتن در عرصه 
مغزها  تعبیر شده است که  برایمان  اینگونه  ی زندگی 
بیاوریم اما فکر  را از طریق زبان به اختیار خویش در 
هنر  و  داشت  نخواهد  دلچسبی  حاصل  هیچ  عمل  بی 
بچرخد.  افکارمان  انعکاس  در  جهان  که  آنجاست 
و  ندامت گریبان گیرمان می شود که چرا  گاهی که 
چرا و چرا؟ در نهایت پاسخی جز ترس نداریم. آری 
همیشه از این می ترسیم که خود را به جهان نشان دهیم 
از این می ترسیم که جهان را روی انگشت بچرخانیم 
در  که  اند  بوده  ای  بازدارنده  عامل  ها  ترس  همیشه 
باید خطر کرده به  لباس احتیاط پنهان شده اند گاهی 
راه زد تا زمان با ما همراه شود. در نهایت باید دست از 
امید و ناامیدی برداشته و خود را به جهان نشان دهیم 
و در باورهای اشتباه غوطه ور نشد باید آنقدر لبریز از 
نداشته  مردم  باورهای  به  احتیاج  که  باشیم  شده  باور 
نیاورده  ایمان  به ما  نفر  باشیم چرا که شاید حتی یک 
بچرخانیم.همیشه  انگشت  روی  را  جهان  اگر  باشد. 
لباس  در  که  اند  بوده  ای  بازدارنده  عامل  ها  ترس 
احتیاط پنهان شده اند گاهی باید خطر کرده به راه زد 
تا زمان با ما همراه شود. در نهایت باید دست از امید 
و ناامیدی برداشته و خود را به جهان نشان دهیم و در 
باورهای اشتباه غوطه ور نشد باید آنقدر لبریز از باور 
باشیم  نداشته  مردم  باورهای  به  احتیاج  باشیم که  شده 
باشد.  نیاورده  ایمان  به ما  نفر  چرا که شاید حتی یک 
حرف  همیشه  بچرخانیم.  انگشت  روی  را  جهان  اگر 
نشینی  عقب  ی  بهانه  را  هایمان  دلتنگی  و  زنیم  می 
به  بلکه  شده  تسلیم  نباید  که  صورتی  در  ایم  دانسته 
جای فرار کاری کرده و سنگی روی سنگ گذاشت. 
امروز آمده ام تا دل به راه زده و به اراده های از دست 
روی  را  جهان  که  ام  آمده  کنم.  پیدا  دست  ام  رفته 
بهانه  و  زمستانی  خوابهای  از  دست  بچرخانم  انگشتم 
برای  من  بردارم.  اند  خستگی  از  پر  که  تابستان  های 
مرگ و نیستی به دنیا نیامده ام برای زندگی آمده ام. 

آفتاب کویر نباید فقط پوستم را بسوزاند.
آمده ام که جشن شاپرک شوم 
قصه ی آزادی بی کلک شوم 

هر چه ترانه از خدا شنیده ام 
در خودم از هر چه جوانه حک شوم 

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« ازنابسامانی اقتصادی و افزایش دریافت کنندگان بیمه بیکاری در استان کرمان؛

ناقوس نحس تعدیل نیرو

اشاره:
بیمه بیکاری در پی نابسامانی های اقتصادی در کرمان 
رشد چشمگیری پیدا کرده و در این میان کسانی هستند 
که برای استفاده از این بیمه دچار مشکالت ویژه ای شده 
تعلق می  به کسانی  بیکاری  بیمه  که  آنجایی هم  از  اند. 
باشند رشد دریافت  داده   از دست   را  گیرد که کارشان  
می  نشان  کرمان  استان  در  تسهیالت  نوع  این  کنندگان 
دهد که در یک  سال گذشته  افراد بیشتری تعدیل یا اخراج 
شده اند یا  با پایان  یافتن قراردادشان دیگر شاهد تمدید 
اجتماعی استان  تامین  انگونه که مدیر کل  اند.  نبوده  آن 
می گوید: 3650 نفر مقرری بیمه بیکاری در استان دریافت 
می کنند و تا سال گذشته استان کرمان کمترین مقرری را 
داشته اما در سال 97 رشد یک درصدی در مقرری بگیران 

بیمه بیکاری در استان داشتیم.
علت چیست

شرکت  یک  در  پیش  ماه  چند  همین  تا  که  محسن 
خصوصی کار می کرد و با ارباب رجوع سر و کار داشت 
اینک با پراید پدر در خیابان های شهر کرمان مسافرکشی 
می کند.محسن می گوید: قبل از اینکه  قرارداد کاری مان 
تمام شود یک  روز مدیر مربوطه آمد و خبر داد که به دلیل 
مشکالت مالی دیگر قادر به تمدید قرارداد های مان نیست 

و درست از پنج ماه پیش از شرکت اخراج شدم.
اقتصادی،  نوسانات  دلیل  به  گذشته   های  ماه  در  البته 
شرکت ها و واحدهای مختلف تولیدی در کرمان  با مشکل 
تامین مالی روبه رو شدند و به تعدیل نیروهای خود روی 

آوردند. ریشه این اتفاق نامبارک  را باید در رشد قیمت دالر 
از سال گذشته تا کنون جستجو کرد.

رشد 7 درصدی مستمری بگیران و یک 
درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان

بیمه بیکاری در پی نابسامانی های اقتصادی در کرمان 
رشد چشمگیری پیدا کرده و در این میان کسانی هستند 

که برای استفاده از این بیمه دچار مشکالت ویژه ای شده 
اند.آنگونه که مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان می 
کرمان  استان  در  بگیر  مستمری  خانوار  هزار   110 گوید: 
داریم که رشد هفت درصدی نسبت به سال قبل دارد و 
افزایش 5 درصدی بیمه شدگان در استان کرمان نسبت 

به سال 96 داشته ایم که از متوسط کشوری باالتر است.

"علی حسینی" به خبرگزاری ایسنا اظهار کرد: 3650 
نفر مقرری بیمه بیکاری در استان دریافت می کنند و تا 
سال گذشته استان کرمان کمترین مقرری را داشته اما در 
سال 97 رشد یک درصدی در مقرری بگیران بیمه بیکاری 

در استان داشتیم که از متوسط کشور پایین تر است. 
وی بیان کرد: در کارگاه های فعال استان بیش از 320 
عالوه  و  هستند  کار  به  مشغول  اجباری  شده  بیمه  هزار 
آزاد،  و مشاغل  بیمه شده حرف  تعداد، 150 هزار  این  بر 

اختیاری، رانندگان، کارگران ساختمانی و ... را داریم.
نقص در بیمه

اجتماعی، کارگران در  تامین  قوانین سازمان  اساس  بر   
مشاغل سخت  به 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه و سایر 
کارگران  به 30 سال برای رسیدن به سن بازنشستگی نیاز 
اقتصادی  ثبات  بی  شرایط  که  است  حالی  در  این  دارند. 
کارگران   به  مجالی  عمل  در  بیکاری  رشد  در  آن  تاثیر  و 
برای رسیدن  به این سن نمی دهد. به همین دلیل پدیده 
افزایش تعداد بیکاران  با سوابق بیمه ای 5 سال و 10 سال 
چند سالی است که به یک معضل اجتماعی تبدیل شده 
است. اینکه می گوییم معضل به این معناست که فردی 
مثال  با سابقه 8 سال پرداخت حق بیمه حاال بیکار است 
و از هیچ مزیت حقوقی و خدماتی از سوی سازمان تامین 
بر  فرد  همین  دیگر  سوی  از  نیست.  مند  بهره  اجتماعی 

فهرست بیکاران افزوده می شود.
سخن آخر

بیکاری در شرایط فعلی معضل همه خانواده های ایرانی 
از وجود  از هر خانواده که پرس و جو کنیم  امروز  است. 
این ترتیب می  به  بیکار گالیه دارند  نفر فرد  یا دو  یک  
امروز است.  بیکاری مهم ترین معضل جامعه  توان گفت 
عملی  طور  به  بیکاری  معضل  حل  برای  باید   مسئوالن 
مناسب  های  حمایت  با  باید   دولت   شوند.  میدان  وارد 
اجازه ندهد بنگاه های کوچک و متوسط به تعطیلی کشیده 
انتظار وام از دولت و بانک ها  شوند. واحدهای اقتصادی 
موانع  دولت  که  است  این  شان  خواسته  تنها  اما  ندارند 

موجود در مسیر تولید را از سر راه آنان بردارد.

   هفته گذشته مدیر کل تامین اجتماعی استان گفت: امروز 3650 نفر مقرری بیمه 
بیکاری در استان دریافت می کنند، در حالی که تا سال گذشته استان کرمان کمترین 
مقرری را داشته و در سال 97 رشد یک درصدی در مقرری بگیران بیمه بیکاری در 
استان داشتیم. این اعداد و ارقام  نشان می دهد که راه را اشتباه رفته ایم. زمانی که 
با فشارهای مالیاتی و دیگر محدودیت های اقتصادی-صنعتی مانع تولید می شویم 
و برخی شرکت های ضعیف را با مالیات های سنگین تعطیل می کنیم باید پیش بینی 

چنین آماری را نیز داشته باشیم و.......

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

یادداشت های 

گاه و بی گاه

درس های مادربزرگ 
او  چادر  از  دست  میهمانی  به  مادربزرگ  رفتن  هنگام  همیشه 
برنمی داشتم و با گریه و زاری از او خواهش می کردم تا من 
را هم با خود ببرد البته اجازه مادر هم شرط بود ولی مادربزرگ 
در این کار استاد بود اما قبل از گرفتن اجازه از من قولی می 
باید قول بدهی ظلمی  گرفت و می گفت همراه من می آیی 
نکنی و جلف نباشی. من هم با تکان دادن سر و گفتن چشم، 
کنارش  در  اول  میهمانی  در  کردم.  می  راضی  را  مادربزرگ 
نشوم  دور  او  دید  از  آنکه  شرط  به  او  اجازه  با  تا  نشستم  می 
بازی کنم. مادربزرگ هم در حالی  با بچه های صاحب خانه 
صحبتش گل انداخته بود ولی لحظه ای مرا فراموش نمی کرد 
و با کوچکترین حرکت غیرمعقول مرا صدا می زد و می گفت 
همبازیم  به  اجحافی  کوچکترین  اگر  و  نباشی  جلف  گفتم 
کردی.  ظلمی  گفت  می  و  داد  می  تذکر  دوباره  کردم  می 
خدایش بیامرزد حاال که به آن زمان فکر می کنم می فهمم که 
مادربزرگ با گفتن دو کلمه ظریف، حد و حدود جلف بودن 

و ظلم کردن را به من می آموخت.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

 
رئیس بیمارستان مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر در مکه 
مکرمه با اشاره به ورود زائران ایرانی به مکه در حج ۹۸ توصیه هایی را به 

زائران حج در این شهر ارائه کرد.
دکتر مصطفی نادری در گفت وگو با ایسنا،گفت: زائران حج تمتع امسال وارد 
شهر مکه نیز شده اند که با توجه به شرایط آب و هوایی این منطقه الزم 

است مواردی را برای حفظ سالمتی خود رعایت کنند.
به  زائران  ابتالی  از  پیشگیری  منظور  به  و  راستا  در همین  داد:  ادامه  وی 
بیماری الزم است که حتماً به توصیه های بهداشتی که از سوی پزشکان 
در کاروانها و مجموعه ها به آن گوشزد می شود، توجه ویژه داشته باشند. 
مانند  بیماری هایی  به  ابتال  از  جلوگیری  برای  زائران  است  الزم  هچنین 
بیماری تنفسی و سرماخوردگی از قرار گرفتن در معرض باد سرد کولرها 

خودداری کرده و برای پیشگیری از بیماریها از ماسک استفاده کنند.
نادری با اشاره به شست وشوی سطوح مسجدالحرام با محلول های ضدعفونی 
و  تنفسی  بیماریهای  از  پیشگیری  برای  است  بهتر  حجاج  گفت:  کننده 

حساسیت به محلول های ضدعفونی کننده از ماسک استفاده کنند.
به  توجه  با  افزود:  مکه  در  زیارت  و  حج  پزشکی  مرکز  بیمارستان  رئیس 
از  جلوگیری  برای  زائران  که  شود  می  توصیه  باال،  تعریق  و  هوا  گرمای 
گرمازدگی و ناراحتی های کلیوی حتماً به میزان کافی مایعات مصرف کنند 
است  الزم  راستا  همین  در  نشوند.  گرمازدگی  از جمله  مشکالتی  دچار  تا 
زائران حداقل روزانه یک و نیم لیتر آب مصرف کرده و توجه داشته باشند 

استفاده از نوشابه و چای را به عنوان جایگزینی برای آب قرار ندهند.
وی در خصوص پیشگیری از ابتال به بیماری های تنفسی نیز گفت: زائران 
برای خواندن نماز در مسجدالحرام از سجاده شخصی استفاده کنند و در 
صورتی که دچار عالئم بیماری های تنفسی شدند حتماً از ماسک استفاده 
کرده و از دست دادن با دیگر زائران و هم اتاقی ها خودداری کنند و در 
پزشک  به  حتماً  ساعت   ۲۴ از  بعد  بیماری  عالئم  تشدید  و  تداوم  صورت 

مراجعه کنند.

 
نادری به زائران بیت اهلل الحرام توصیه کرد: به منظور جلوگیری از بیماری 
ها بویژه بیماری های تنفسی زائران زمانی که از مسجدالحرام، بازار و دیگر 
اماکن عمومی به هتل بازمی گردند، دست های خود را به مدت حداقل ۳۰ 

ثانیه با محلول های شست وشو دهنده بشویند.

هشدارهای بهداشتی به زائران خانه خدا در مکه
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فرهنگ و ادب

گزارش »کرمان امروز« از آغاز به کار نمایشگاه قطاعی استاد سید رضا خضرائی با عنوان »سودای قطاعی« در موزه صنعتی کرمان؛

رضا  سید  استاد  زیبای  بسیار  و  ارزشمند  آثار  نمایشگاه 
خضرائی با عنوان سودای قلم از 25 تیرماه در مکان موزه 
هنرهای معاصر صنعتی کرمان برپا شده است و مشتاقان 
هنرهای تجسمی و به ویژه هنر کمیاب و ارزشمند قطاعی 
می توانند همه روزه از ساعت 8 تا 13 و 17 تا 19 نظاره 
گر این آثار باشند. نمایشگاهی که این استاد در وصف آن 
در معرفی نمایشگاه نوشته است: » جماعتی از کاغذ بران 
در من غوغا کرده بودند و می اندیشیدم این هیاهو جز به 
» تیغ و کاغذ« قرار نمی گیرد و هم این مرا به کار شکیب 

شوز قطاعی گماشت.
افتتاحیه

آیین افتتاحیه این نمایشگاه عصر سه شنبه 25 تیرماه در 
مکان موزه صنعتی برگزار شد. خضرائی یکی از فعال ترین 
هنرمندان کرمانی است و این موضوع باعث شده بود که 
در این مراسم قریب به دویست نفر از هنرمندان شاخه 
پاس  به  پیشکسوت  و  از جوان  اعم  هنری  مختلف  های 
احترام به ایشان حضور داشته باشند. مجری مراسم نیز 
ادیبانه اش  بود که گیرای کالم  دکتر حامد حسینخانی 
بر کسی پوشیده نیست. از مسئوالن نیز عالوه بر شهردار 
و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان، مدیر 
کل دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد و برخی دیگر از 

مسئوالن وزارت ارشاد حضور داشتند. 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان در این 
مراسم گفت: امروز روز هنرهای تجسمی و با حضور دکتر 
ارشاد  وزارت  تجسمی  هنرهای  دفتر  کل  مدیر  مظفری 
خضرائی  رضا  سید  استاد  نمایشگاه  افتتاح  و  کرمان  در 
باشیم.  حوزه  این  در  مبارکی  اتفاقات  شاهد  امیدواریم 
محمدرضا علیزاده گفت: در مورد مسائل مختلف هنرهای 
تجسمی و همچنین موزه صنعتی کرمان جلساتی را امروز 
داشتیم و یکی از محورهای جلسه پایلوت گردشگری در 
رویدادهای  و  کرمان  صنعتی  موزه  محوریت  به  کرمان 
جلساتی  نتیجه  در  امیدواریم  که  است  مختلف  هنری 
که امروز با حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
و  تجسمی  هنرهای  دفتر  مدیران کل  و  کرمان  استاندار 
بحث  در  جدی  تحوالت  شاهد  ارشاد  وزارت  موسیقی 
گردشگری هنر در کرمان باشیم. وی افزود: خوشبختانه 
بسیار  ظرفیت  به  توجه  با  تجسمی  هنرهای  حوزه  در 
تفاهم  طبق  و  دارد  وجود  کرمان  استان  در  که  بزرگی 
مختلف  موضوعات  در  صبح  امروز  که  تعامالتی  و  نامه 
تعامالت  ایمنی موزه،  آثار موزه صنعتی،  ترمیم  همچون 
بین موزه کرمان با سایر موزه های کشور و همچین جلسه 
ای که دکتر مظفری با نگارخانه دارهای کرمانی داشتند 
همراه  به  را  مبارکی  اتفاقات  موضوعات  این  امیدواریم 
استاد  شخصیت  گفت:  پایان  در  علیزاده  باشد.   داشته 
خضرائی در زمینه های مختلف هنری همچون گویندگی، 
شعر و ادب و از جمله قطاعی بر کسی پوشیده نیست و 
تبحر ایشان در این حوزه باعث زنده کردن این هنر حتی 
در کشور شده است. هنری که با تالش اساتیدی همچون 
خضرائی ثبت ملی نیز شده است و این موضوع از دیگر 

افتخارات استان کرمان محسوب می شود. 
پیشینه و حال قطاعی

مراسم  علمی  سخنران  که  نژاد  هاشمی  علیرضا  استاد 
وضعیت  و  تاریخچه  به  خود  سخنان  در  بود  افتتاحیه 
فعلی هنر قطاعی در کشور پرداخت. این پژوهشگر گفت: 
پیشینه قطاعی به دوره تیموری بر می گردد و پیش از 
با  است.  نداشته  وجود  قطاعی  هنر  کشور  تاریخ  در  آن 
این حال هنرهایی همچون سایه بازی ) ساخت لعبت ها 
و صورتک هایی با استفاده از کاغذ( را داشته ایم که به 
عقیده بنده قطاعی از آن گرفته شده است. عالوه بر این 
در هنر صحافی جلدهایی به اسم » سوخت« وجود داشته 
است که از چرم و برش کاغذ بر روی آن استفاده می شده 
است. هنری که اوج آن در دوره تیموری بوده است. در 
تیموری  دوره  در  یا صنعتی  هنر  جلد سوخته  با  ارتباط 
داشته ایم با عنوان عکس که امروزه کمتر شناخته شده 
با  کتاب  حواشی  تزیین  برای  عکس  صنعت  در  است. 
استفاده از شابلون نقوش را برش داده و روی جلد استفاده 
می کرده اند. هاشمی نژاد ادامه داد: سومین علتی که در 
ارتباط با هنر قطاعی و پیدایش آن می گویند و به عقیده 
از هنر چین  برگرفته  باشد  نیز می  بنده مهمترین دلیل 
است. چرا که قبل از مطرح شدن هنر قطاعی در ایران، در 
چین و شمال مصر ) سوریه( این هنر رشد داشته است. 
امروزه نیز در غرب قطاعی را به اسم چین می شناسند و 
در کشور ما این هنر پیدایش و اوجش در دوره تیموری 
بوده است و پس از آن این هنر به جز مواردی تفننی از 

بین رفته است.
این استاد دانشگاه در مورد واژه قطاعی نیز گفت: بعضی 
به معنای  به قطعه  را  واژه  این  آقای ذکاء  افراد همچون 
بریدن ربط داده است. نقدی که بر کتاب وی مطرح است 
این است که واژه قطعه قرن ها قبل از شکل گیری هنر 
وجود  ادبیات  حتی  و  سازی  جواهر  صنعت  در  قطاعی 
انگیز  شگفت  مهارت  دلیل  به  قطاعی  هنر  است.  داشته 
اساتید آن دوره ایجاد شد و اهمیتی که این هنر در صنایع 

داشت.  سوخت  جلد  ساخت  و  صحافی  همچون  دیگری 
دوره صفوی  اواسط  و  سال  یکصد  به  قریب  از  پس  ولی 
زمینه های بروز این هنر و گفتمان و اندیشه ای که این 
هنر را ایجاد کرده بود از بین رفت و همین موضوع افت 
و فراموشی این هنر را به همراه داشت. وقتی صحبت از 
و  بازتولید  توانید  می  شما  شود  می  قطاعی  هنر  احیای 
فنون را زنده کنید اما احیای محتوایی این هنرها امکان 
هنرها  این  اجتماعی  نیاز  و  زمینه  که  چرا  نیست.  پذیر 
زیادی  بسیار  انرژی  و  این هنر وقت  ندارد.  امروزه وجود 
مدرن  جهان  در  که  تعاریفی  به  توجه  با  و  گیرد  می  را 
مدرن  هنر  حوزه  در  نیز  مهمی  کار  دارد  وجود  هنر  از 
علیه  استدالل حتی موجب هجمه  این  نمی دهد.  انجام 
هنرهایی همچون خوشنویسی و برخی هنرهای سنتی ما 
نیز وجود دارد اما در خطاطی امکان ظهور و بروز هنر و 
هنرمند و ترکیب آن با شیوه های به روز تر وجود دارد و 
زمینه اجتماعی آن نیز وجود دارد. اما در قطاعی و سایر 
از  این زمینه ها  هنرهای دوره تیموری همچون تذهیب 

بین رفته است. 
 هاشمی نژاد ادامه داد: در مورد افرادی که امروزه به هنر 
اینکه  اول  دارد؛  مساله وجود  دو  آورند  روی می  قطاعی 
هدف این افراد احیای صنعتی است که دوره ای خریدار 
داشته است و دوم احیای جایگاه واقعی و اجتماعی این 
و  متعدد  دالیل  به  امروزه  هنر  این  جایگاه  احیای  هنر. 
محدود  و  خضرائی  استاد  کار  اما  ندارد  وجود  ای  ریشه 
هنرمندان فعال در این حوزه در این راستای موضوع اول 
با توجه به نبود زمینه  ارزیابی می شود.  از همین رو و 
ها، استاد خضرائی کاری فوق العاده دشوار و طاقت فرسا 

را انجام داده است. 
عشق به قطاعی

از  تقدیر  ضمن  مراسم  پایان  در  نیز  خضرائی  رضا  سید 
گفت:  افتتاحیه  آیین  در  مسئوالن  و  هنرمندان  حضور 
بنده قبل از فعالیت در حوزه قطاعی عالقه بسیار زیادی 
ابزار و ادوات این هنر  به جمع آوری آثار خوشنویسی و 

قطاعی  قبل یک مجموعه  اینکه چندین سال  تا  داشتم. 
بسیار نفیس از میرزا مهدی شریف شیرازی را تهیه کردم. 
پس از مدتی به دلیل مشکالت مالی این مجموعه نفیس 
را فروختم و پس از فروش به شدت از این کار پشیمان 
اثر همین پشیمانی خودم به این حوزه ورود  شدم و در 
کردم و با استفاده از منابع محدود و به شیوه عموما سعی 
و خطا و اجتهاد شخصی در حوزه قطاعی فعالیتم را آغاز 
کردم. موضوعی که ده ها برابر کار بنده را دشوارتر کرده 
آن  شاهد  نمایشگاه  این  در  امروز  آنچه  گفت:  وی  بود. 
خواهید بود نتیجه تمام تالش بنده در این حوزه است و 
بی تردید خالی از اشکال و خطا نیست. این همه توانی 
قطاعان  قطاعی.  حیثیت  همه  نه  و  داشتم  من  که  است 
خیلی طایفه بزرگ و شریفی بودند و امروزه به قدری قلیل 
اند که همین موضوع نشان از  دشوار بودن، طاقت فرسا 
بودن و شکیب سوز بودن این کار است. بنده به چند نفر 

در این حوزه بدهکار هستم. ابتدا همسرم که تمام وقت 
زندگی ام را در این سال ها به قطاعی اختصاص دادم و 
دوم استاد عبداهلل ذاکری  که از اساتید و کارشناسان بی 
بر  و مشفقانه  و دوستانه  است  بدلیل خطاطی در کشور 
تمامی آثار بنده نظارت کردند و تا کاری تایید ایشان را 

نمی گرفت آن را برای تذهیب نمی فرستادم.  
گفتنی است سید رضا خضرائی متولد 1335 در کرمان و 
دانش آموخته زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه اصفهان 
تهران،  در   92 ماه  آبان  در  نمایشگاه  برگزاری  است. 
صبای  موزه  در  انفرادی  نمایشگاه  کرمان،   93 فروردین 
تهران در سال 96 و  نمایشگاه جمعی ساالنه خوشنویسی 
کرمان در آذر 94، آبان 95 و مهرماه 97 از سوابق این 

هنرمند می باشد.  
حال  در  مردادماه  اواخر  تا  قطاعی  سودای  نمایشگاه 

برگزاری است.  

عشق و  تیغ بر ساحت کاغذ
گزارش و عکس:

 سعید احمدی
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رضا  استاد  سالمرگ  پنجمین  و  شصت  تیرماه،   ۲۹
او  بسیاری  که  است  ویولن  چیره دست  نوازنده  محجوبی 
موسیقی  را »بهلول«  نیز وی  و جمعی  دیوونه«  را »رضا 

ایران می نامیدند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، زندگی ۵۶ ساله اش در هاله ای 
نتوانستند  او  نزدیکان  حتی  که  گونه ای  به  مانده  ابهام  از 
در مورد روحیات و رفتار عجیبش اظهار نظر کنند و او را 

»عاقل دیوانه نما« می پنداشتند.
ملکوتی  پنجه های  است  مسلم  آنچه  عاقل،  یا  دیوانه 
ونوای دلنشین ویولنش در تکنوازی این ساز تاثیرگذار بوده 
و آثار گوناگونش اعم از پیش درآمد، چهارمضراب و رنگ 
زینت  همچنان  خاموشیش  از  قرن  نیم  از  پس   ،reng

بخش کتاب های آموزشی این ساز است.
المللی  بین  حالت  که  است  سازهایی  معدود  از  ویولن 
داشته و در تمام سبک های موسیقی که تاکنون ابداع شده، 
جایگاه ویژه ای دارد. تراکم نتها روی دسته ۲۷ سانتیمتری 
و مشخص نبودن پرده ها روی آن، این ساز را بی اغراق به 
سخت ترین ساز تبدیل کرده است، به طوری که بالغ بر ۹۰ 
درصد هنرجویان پس از مدتی از ادامه فراگیری آن سرباز 

زده و حتی دست از آموختن موسیقی می کشند.
و  انگشتان  فیزیک  دست،  ساختمان  آرشه کشی،  روش 
حتی نوع ورزش در نواختن این ساز بسیار اهمیت داشته 
و کوچکترین لغزش بی جای انگشت، صدای نت مربوطه 

را فالش می کند.
زنده  که  است  حدی  به  تا  ویولن  دشواری  و  حساسیت 
یاد استاد پرویز یاحقی آهنگساز و ویولنیست چیره دست و 

پر آوازه لقب "وحشی رام نشدنی" بر این ساز نهاده است.
ویولن،  یاددهی  و  یادگیری  در  فوق  مشکالت  رغم  به 
نوازندگان بزرگی در کشور ظهور کردند که با پنجه های 
شیرین و آثار بدیع در تاریخ ۱۵۰ ساله این ساز در ایران 
بهترین  از  یکی  استاد رضا محجوبی  که  آفریدند  شگفتی 

آنان است.
رضا محجوبی به سال ۱۲۷۷ خورشیدی از پدر و مادری 

هنرمند در تهران زاده شد. پدرش میرزا عباسعلی پیشکار 
امور  مِسئوالن  از  همایون  ناصر  خان  ارسالن  شاهزاده 
سکونت  و  بود  قاجار  شاه  مظفرالدین  دربار  در  موزیک 
خانواده محجوبی در باغ این شاهزاده موجب تشویق آنان 

به فراگیری موسیقی شد.
پدر رضا نی و مادرش فخرالسادات با پیانو می نواخت و 
همین دلیل موجب شد تا او و برادرش مرتضی از طفولیت 
به موسیقی روی آورند بگونه ای که بعدها جزو استادان و 

موسیقیدانان نامدار این کشور شدند.
ویولن  نواختن  به  آژنگ  خان  ابراهیم  محضر  در  رضا 
کالسیک  و  تکنیکی  که  استاد  این  روش  ولی  پرداخت 
از فراگیری مقدمات  لذا پس  اورا جذب کند  نتوانست  بود 
نوازنده  بزرگترین  زاده  نزد حسین خان اسماعیل  موسیقی 
کمانچه رفت و در مکتب این استاد به صورت سینه به سینه 

فنون ردیف نوازی را فرا گرفت.
طبع لطیف، استعداد فراوان، پشتکار بیش از حد و شیرینی 
به  ساخت  شهیری  نوازنده  رضا  از  هایش  پنجه  فطری 

طوری که سازش مورد تایید استادان فن قرار گرفت.
۱۶ سال بیش نداشت که با برادرش مرتضی به نوازندگی 
استادانی چون مرتضی نی داوود،  با  بعدها  می پرداخت و 
خان  حاجی  خان،  درویش  طاهرزاده،  شهنازی،  اکبر  علی 
ضرب گیر )عین الدوله( و حسن قصاب )خواننده( به اجرای 

کنسرت های مختلف پرداخت.
وی در آشنایی با ردیف ها، پروراندن گوشه ها و ساخت 
پیش درآمد و چهار مضراب تسلط فراوانی داشت. اجرای 
کنسرت های گوناگون با استادان به نام موسیقی در "الله 
زار" و "گراندهتل" و شیرینی پنجه هایش موجب شد تا 

در ۲۵ سالگی از هنرمندان محبوب و مشهور کشور شود.
عاقل دیوانه نما

روح حساس و افراط در شب نشینی، رضا را در اوج شهرت 
عاجز  او  درمان  از  پزشکان  و  کرد  روحی  تحوالت  دچار 
بسیار  نامفهوم می گفت،  با وجودی که سخنان  اما  ماندند 
نجیب و از حافظه فوق العاده ای برخوردار بود وهرگز باعث 
رنجش کسی نمی شد. هنرمندی که پنجه های ملکوتی اش 
مسکن روح و روان بود، به "رضا دیوونه" شهرت یافت اما 
تناقض در رفتارش موجب شده بود تا نزدیکان او را "عاقل 

دیوانه نما" یا "بهلول" موسیقی بنامند.

رضا محجوبی در نهایت فقر می زیست و اکثر درآمد خود 
را وقف مستمندان می کرد وتنها در مواقع خاص ویولن می 
نواخت. در مجالس خصوصی ابتدا شخص دیگری ویولن 
می نواخت و سپس وی در صورت تمایل ساز را از دست 

نوازنده می گرفت و خود به نواختن می پرداخت.
به باور صاحب نظران، ویولن رضا محجوبی چه از جنبه 
تکنیک و چه از لحاظ شیوه نوازندگی قابل بررسی است، به 
طوری که گذشته از رعایت اصول و شیوه قدما، لطافت و 

تازگی خاصی در نوازندگیش داشت.
"بداهه  را  رضا  خصیصه  ترین  برجسته  فن  کارشناسان 
به  دانند،  می  نوازندگی  در  او  جوشان  خالقیت  و  نوازی" 

طوری که قطعات تکراری در سازش شنیده نمی شد.
یکی دیگر از ویژگی های این هنرمند ابداع کوک های 
به  بود  متعارف  غیر  های  کوک  از  استفاده  و  مخصوص 
نواختن  به  قادر  وی  ویولن  با  دیگری  نوازنده  که  طوری 

همان قطعه نبود.
که  بود  شده  موجب  مخصوص  های  کوک  از  استفاده 
درحین نوازندگی به راحتی "مدوالسیون" )تغییر گام( انجام 
دهد که این خصیصه حتی در نوازندگان پس از او نیز به 

ندرت دیده می شود.
در میان نوازندگان ویولن ابوالحسن صبا، حسین یاحقی، 
شاپور نیاکان، رضامحجوبی و پرویز یاحقی تنها هنرمندانی 
بودند که بجز استفاده از کوک های متعارف، کوک های 

گوناگونی از خویش ابداع کردند.
تولد شیرین نوازان

روح اهلل خالقی در کتاب "سرگذشت موسیقی ایران"می 
نواختن  به  را  به اصرار رضا محجوبی  نبود  نویسد: ممکن 
ساز مجبور کنند، چون در این صورت می رنجید و بدون 

خداحافظی مجلس را ترک می کرد.
به گفته خالقی، او در حین بی نوایی بسیار مستغنی بود، 
می  ها  خیابان  از  ژولیده  موهای  و  ژنده  لباس  با  مکرر 
کردند  می  وی  برتن  نو  لباس  اصرار  به  دوستان  گذشت، 
ولی فردای آن روز لباس ها را به مستمندان می بخشید و 

مجدداً با همان وضعیت ظاهر می شد.
داریوش صفوت موسیقیدان و نویسنده در کتاب "پژوهش 
و  رضا  نویسد:  می  ایران"  موسیقی  استادان  درباره  کوتاه 
تاریخ  در  استعداد  با  و  برادر هنرمند  دو  مرتضی محجوبی 

موسیقی ایرانی بودند که به ترتیب در ویولن و پیانو سبک 
خاصی برای نوازندگان پس از خود برجای گذاشتند.

زنده یاد صفوت می افزاید: رضا بسیار شیرین می نواخت 
وسازش نمونه بارزی از استادش حسین خان اسماعیل زاده 

بود.
امین اهلل رشیدی خواننده پیشکسوت می گوید: نخستین 
باری که صدای ویولن رضا محجوبی را شنیدم مسحور آن 
شدم، تاجایی که هر آنچه از دیگر ویولنیست ها شنیده بودم 

فراموش کردم.
رضا  شگردهای  از  یکی  افزاید:  می  ساله   ۹۴ هنرمند 
تکنیک او در انگشت گذاری در پوزیسیون های باال بود که 
با دقت و مهارت عجیبی بدون کوچکترین لغزش و فالشی 

نواخته می شد.
می  نامیده  پوزیسیون  ویولن  دسته  روی  دست  )حرکت 

شود.(
استاد رشیدی خاطر نشان کرد: او گوشه عشاق آواز دشتی 
را از نت باالی حامل آغاز می کرد و با سرعت و شیرینی 
قابل تحسینی دو اکتاو پایین آمده و با ظرافت خاصی به 

می روی خط اول حامل می رسید.
در  عالمانه  و  عادالنه  داوری  تنها  هنرمند  این  اعتقاد  به 
ابعادی محدود پنجه شیرین  باره رضا این است که او در 
و با حالی داشت اما با ظهور و پیدایش شیرین نوازی که 
همچون  نوازی  شیرین  هنرمندان  گرفت  پای  او  توسط 
پرویز یاحقی، حبیب اهلل بدیعی، شاپور نیاکان، اسداهلل ملک 

و دیگران در این عرصه پای نهادند.
سرهنگ حسین شمس آبادی خواننده و پیشکسوت حوزه 

ویولنیستی  تنها  موسیقی می گوید شاید رضا محجوبی 
تا  زمان  مقتضی  و  خویش  روحی  نیازهای  به  بنا  که  بود 
جایی که اصالت و تکنیک موسیقی ایرانی اجازه می داد، از 

روش پیشینیان عدول کرد.
نوازندگی  شیوه  اینکه  به  اشاره  با  آبادی  روانشاد شمس 
رضا با متأخرین و حتی با هم دوره ای هایش به طور کامل 
جمالت  اجرای  سازش،  صدای  گوید:  می  بود،  متفاوت 
درست، استفاده بجا از تکنیک ها، اجرای چهارمضراب ها 
به  منحصر  های  کوک  باالخره  و  مختلف  های  با ضرب 

فردش از او نوازنده ای اعجاب انگیز ساخته بود.
به اعتقاد وی ابتکارات رضا محجوبی منافاتی با موسیقی 
تجلی  و  نوازی  شیرین  بلکه  نداشته،  ایران  رایج  و  اصیل 

احساسش باعث تمایز وی نسبت به دیگران شده بود.
محجوبی هرگز در رادیو ساز نزد و صفحه ای از وی پر 
نشد و تنها برخی از پیش درآمدها و رنگ ها و چهارمضراب 
آمده و  به نت در  پایان  به همت لطف اهلل مفخم  هایش 
های  تصنیف  شود.  می  تدریس  آموزشی  های  کتاب  در 
"چوپانی" و "بهارنورسیده" از جمله آثار این هنرمند است 
الملوک  قمر  و صدای  }شهرزاد{  کمال  رضا  شعر  با  که 

وزیری و ملوک ضرابی به اجرا درآمد.
ترانه های فکاهی

از جمله فعالیت های هنری این هنرمند فقید می توان به 
ساخت تصانیف فکاهی دانست که "اون اینگلیسیا تهرونو 
خوردن" و "می خوام برم باال پشتبون" از معروفترین آنها 
است و توسط هنرمند شهیر و باسابقه استاد مرتضی احمدی 
به اجرا در آمد.زنده یاد مرتضی احمدی می گوید: آهنگها 
تقسیمات  از  یکی  به  که  رفت  می  فکاهی  های  ترانه  و 
با  افسوس  صد  که  شود  تبدیل  ایرانی  موسیقی  ارزش  با 

بیماری و در گذشت رضا محجوبی دچار ایستا شد.
درگذشت

زندگی رضا محجوبی آمیخته از رنج، شوریدگی و هنر بود 
و با وجود برانگیختن جنجال و توجه بسیاری از هنردوستان 
و صاحب نظران، شخصیت، ارزش و جایگاه او در موسیقی 
انجام دربیست و نهم  ایرانی به درستی شناخته نشد. سر 
تیر ماه ۱۳۳۳ خورشیدی در پنجاه و شش سالگی در نهایت 
فقر و انزوا در گذشت و پس از مراسم مختصری در آرامگاه 

ظهیرالدوله به خاک سپرده شد.

سرویس تاریخی کرمان امروز

تنور آن  تاریخ آمده که مخترع نان سنگک و شکل  در 
بوده  قرن دهم هجری  دانشمندان  و  علما  از  بهایی  شیخ 

است.
در سرزمین کهن ایران، بر اثر تجربه ها و اعمال سلیقه ها 
در طول سالیان دراز تاریخ، غذاها و پختنی های گوناگون 
رسم شده و به وجود آمده که در نزد بسیاری از کشورهای 
دیگر و حتی مردم سرزمین ما، این غذاها به عنوان غذاهای 

ملی و سنتی معروف شده اند.
نان سنگک از نظر مزه، طعم، هضم و بهداشت و سال مت 
یکی از بهترین نان های ایرانی است که مورد توجه خانواده 
مخصوصا در ماه مبارک رمضان قرار دارد. ویژگی این نان 
به کیفیت  است که  داغ  ریزه های  آن روی سنگ  پخت 

آن می افزاید.
 ۱۹ )در  تهران  کمیته  نانوایان  سالنمای  تقویم  در 
اردیبهشت سال ۱۳۲۶ شمسی در تهران چاپ شده( درباره  
این  سنگک  نان  و  نانوایی  پیدایش  چگونگی  و  تاریخچه 

گونه آمده است:
"شاه عباس برای رفاه حال طبقات تهی دست و لشگریان 
و  موقت  خورش  و  نان  به  احتیاج  سفر  در  غالبًا  که  خود 
فوری داشتند و الزم بود به هر شهری می رسند نانواهایی 
باشند که بتوانند به قدر مصرف سربازان نان تهیه نمایند و 
غذایی باشد که خورش نان قرار دهند، درصدد چاره برآمد 
علما  اجلّه   از  که  بهایی"  "شیخ  از  را  مشکل  این  و حل 
ایران بود خواست. شیخ بهایی نیزبا تفکر و  و دانشمندان 

تعمق تنور سنگکی را ابداع نمود."
این اختراع به قدری با دقت و هوشیاری طراحی و عملی 
شده که پس از گذشت چند صد سال هنوز به همان صورت 
بدست  سنگکی  تنور  از  که  نانی  و  شود  می  پخته  اولیه 

می آید، محبوب ترین نان ایرانی است.
برخی نقل ها نیز قدمت نان سنگک را قبل از ورود اسالم 

به ایران و در زمان پادشاهان ساسانی می دانند.

 ۱۱ و   ۱۰ قرن  مشهور  دانشمند  و  عالم  بهایی«  »شیخ 
و  هیأت  منطق ،  فلسفه ،  دانش های  در  که  است  هجری 
این  خدمات  پاس  به  داشت .  زیادی  تجربه ی  ریاضیات 
دانشمند بزرگ به علم ستاره شناسی ، یونسکو سال ۲۰۰۹ را 
به نام او سال »نجوم و شیخ بهایی« نامگذاری کرد . از او 

چیزی حدود ۹۵ کتاب و رساله باقی مانده است .
شخصیت علمی ، ادبی و اخالق و پارسایی او باعث شد 
منصب  سالگی(   ۷۵( عمرش  پایان  تا  سالگی   ۴۳ از  تا 
شیخ االسالمی پایتخت صفوی را در دربار مقتدرترین شاه 

صفوی ، شاه عباس اول ، بر عهده داشته باشد .
اصفهان  در  خورشیدی   ۱۰۰۰ سال  در  بهایی  شیخ 
درگذشت و به خاطر وصیت خودش جنازه ی او را به مشهد 
جنب  علی ابن موسی الرضا)ع(  مقبره ی  جوار  در  و  بردند 

موزه ی آستان قدس دفن کردند .
او شعر هم می گفت . از مثنویات معروف او می توان ، »نان 

و پنیر« ، »نان و حلوا« ، »شیر و شکر« را نام برد .
نمونه شعری از شیخ بهایی:

همه روز روزه بودن ، همه شب نماز کردن
همه ساله حج نمودن ، سفر حجاز کردن
ز مدینه تا به مکه ، به برهنه پای رفتن

دو لب از برای لبیک ، به وظیفه باز کردن
شب جمعه ها نخفتن ، به خدای راز گفتن

ز وجود بی نیازش ، طلب نیاز کردن
به خدا قسم که آن را ، ثمر آن قدر نباشد
که به روی ناامیدی ، دِر بسته باز کردن

اختراعات و ابتکارات شیخ بهایی:
-1 تقسیم آب زاینده رود

نخستین کار جالب او تقسیم صحیح و طریقه ی مهندسی 
آب زاینده رود به محله ها و باغات شهر اصفهان بود . او با 
مناطق  بارندگی  آمار  آوردن  دست  به  و  دقیق  محاسبه ی 
مختلف اصفهان ، حومه و کوهستان های اطراف و همچنین 
سرچشمه ی زاینده رود ، طرح دقیق نهرها و شیب و عرض 
جویبارها و سهم استفاده ی آب هر باغ و محله و منزل ، به 

اختالف چندین ساله ی مردم این منطقه پایان داد .

این منطقه تا قبل از تقسیم آب همیشه در حال نزاع و 
این  با  و  بود  تقسیم آب  برای  قبیله ای  جنگ و خونریزی 
کار شیخ بهایی ، این گرفتاری برای همیشه حل شد . شیخ 
بهایی طرز تقسیم بندی جریان آب زاینده رود را با توجه به 
محاسبات خیلی دقیق به ۳۳ سهم تقسیم نمود که هر سهم 
معادل ۵ شبانه روز قسمتی از آب رودخانه است که باید آب 
موجود در رودخانه به هر محله سرازیر شود که امروزه با 
نصب دستگاه های مختلف آب سنج ها ، در نقاط زاینده رود به 
همان نتیجه رسیده اند که او در ۴۲۰ سال قبل رسیده بود .

-2 ساخت مسجد چهارباغ روی لجنزار
کار مهم دیگر شیخ بهایی بنای مسجد مشهور چهارباغ 
زاینده رود  از کانال های آب  است که چون در مسیر یکی 
قرار داشت و امکان نداشت که روی آن همه لجن و آب ، 
ساختمان عظیم و سنگی ساخته شود و ساختمان ، با خطر 
ریزش مواجه می شد ، شیخ بهایی دست به ابتکار جالبی زد . 
شیخ برای انجام این کار پیشنهاد کرد که ابتدا ، مقدار زیادی 
ساختمان  پی  سرتاسر  در  متر   ۲ به ضخامت  چوب  زغال 
پخش کنند و پس از کوبیدن زغال در کف پی ها روی آن 
را با ساروج و شفته پر کرده و پی های ساختمان را روی 

ساروج و شفته ، قرار دهند .
پا بخورد ، چسبندگی  از آن جا که هر چه مالت ، بیش تر 
گل بهتر شده و خوب عمل می آید از این لحاظ به دستور 
شیخ بهایی ابتکاری برای هر چه بیش تر پا زدن گل ها به 
کار برده شد که مالت بنای مسجد هر روز زیر پای مردم 
و کودکان اهل اصفهان بالوقفه پا بخورد و با هم مخلوط 

شود .
روز صبح  هر  داد  دستور  که  بود  این  بهایی  ابتکار شیخ 
گل  سپس  و  بریزند  مالت ها  خاک  در  را  طال  سکه  چند 
و سکه ها  بیایند  که  دهند  اطالع  مردم  به  و  کنند  درست 
از  را  مالت ها  گل  گروه  گروه  مردم ،  بیابند .  خود  برای  را 
خود  برای  تعدادی سکه  غروب ،  تا  و  کرده  لگدمال  صبح 
عمل  کاماًل  مالت ها  گل  روش  این  با  و  می کردند  پیدا 
می آمد ؛ یعنی همین کاری که امروزه هم برای گل خاک 
رس کاشی سازی با ماشین های مکانیکی مخلوط کن انجام 

می گیرد  )البته امروزه ، این بنا به مدرسه ی چهارباغ ، مشهور 
است( .

بنای  برای  بهایی  شیخ  مخصوص  گل  ساخت  روش 
بعدها  لجنزارها ،  و  مرداب ها  روی  عظیم  ساختمان های 
مورد توجه اروپاییان قرار گرفت و آن ها هم برای ساختن 
و  استفاده  کردند  جالب  روش  این  از  خود  ساختمان های 
ساختمان های عظیم خود را با این روش ساختند و هنوز هم 

در بعضی از نقاط به همین روش عمل می کنند .
-3 گرمابه ی شیخ بهایی

یک  با  آن ،  آب  داشتن  نگه  گرم  و  حمام  این  ماجرای 
شمع ، به رازی حل نشدنی در تاریخ تبدیل شده بود که با 
ساله  این حمام ۳۰۰  راز  باألخره  پی  در  پی  کنکاش های 

کشف شد .
شیخ بهایی با استفاده از طال که رسانایی باال و در انتقال 
به  و  ساخت  را  حمام  این  منبع  دارد ،  مؤثری  نقش  گرما 
دلیل استفاده از طال و جلوگیری از سرقت آن ، راز ساخت 
آن را پنهان نگه داشت . یکی دیگر از کارهای شیخ بهایی 
از  ساختن گرمابه ای است که به احتمال نزدیک به یقین 
روی ایده ی شمع خودکار احمدبن موسی بن شاکر خراسانی 

ساخته شده است .
لوله ی  با یک  بهایی  تأمین مایع سوخت ، در زمان شیخ 
زیرزمینی به عصار خانه ی جنب حمام وصل شده بود و با 
تولید روغن های کرچک ، کنجد و روغن های سوختی دیگر 

که در محل مذکور روغن کشی می شده ، تأمین می گردید .
روی شمع مذکور ظرف لگن مسی بوده که حجم آبی را 
برابر با ۳ و یا ۴ سطل گنجایش داشته و مرتبًا در شبانه روز 
گرم بوده و آب آن برای کسانی که از شستشو فراغت یافته 
و سربینه ی حمام قسمت خروجی نزدیک در کار گذاشته و 
جاسازی کرده بودند . دستگاه مذکور را حدوداً اواخر حکومت 
زندیه از زیر زمین بیرون آوردند و به خارج از ایران منتقل 
گازِی  آبگرمکن های  دستگاه شبیه  این  کار  تقریبًا  کردند . 

دیواری است که آب را سریع گرم می کند .
ابداع شهر نجف آباد

در دوره ی صفوی شهر نجف آباد با طرح شیخ بهایی و به 
پیشنهاد او به عنوان یک شهر جدید احداث شده است . در 
مورد انگیزه ی ایجاد شهر نجف آباد نظرات مختلفی وجود 
و  نذورات  که ،  است  این  نظرات  این  مشهورترین  و  دارد 
عایدات موقوفات منطقه ی اصفهان ، با کاروانی از اصفهان 
 ۲۵ پیمودن  از  پس  که  می رفت  اشرف  نجف  سوی  به 
شیخ  نرفت .  پیش  دیگر  و  ایستاد  باز  حرکت  از  کیلومتر 
بهایی چاره را در این دید که با اذن شاه عباس ، محموالت 

شتران را هزینه ی بنای شهری کنند به نام نجف آباد .
راجر سیوری در کتاب خود می نویسد: شاه عباس و طراح 
و  آبیاری  کامل  شبکه های  ایجاد  با  بهایی  شیخ  او  اصلی 
ارتباطی و بنیان نهادن شهر بازرگانی و پررونق نجف آباد 
در ۲۵ کیلومتری غرب اصفهان برای تهیه ی آذوقه ی شهر 
جدید  پایتخت  برای  استواری  زراعی  زیربنای  )اصفهان( 

فراهم آورد .
مانند:  اصفهانی ها  خوراکی  مایحتاج  تهیه ی  سابقه ی 
گوشت ، میوه و لبنیات از نجف آباد که اکنون نیز کم و بیش 
دیده می شود ، این نظر را تأیید می کند . نجف آباد نقشه ی 
می شود  گفته  که  دارد  پیشرفته ای  شهرسازی  و  معماری 
نقشه ی اصلی آن از سوی شیخ بهایی ترسیم شده است و 
در موزه ی شهر لیسبون پایتخت پرتغال نگهداری می شود .

شیخ بهایی در رشته ی ریاضیات و هندسه هم اختراعات 
جالبی دارد . تاریخ نگاران نان سنگک و حلواشکری را نیز 

از اختراعات وی می دانند.

درباره رضا محجوبی؛ »بهلول« موسیقی ایران

ماجرای اختراع نان سنگک توسط شیخ بهایی

آگهی مزایده مال غیرمنقول )نوبت دوم(
دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 970241 شعبه سوم اجرای احکام حقوقی کرمان سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 6732 فرعی از 

2788 اصلی مفروز و مجزی شده از شماره 84 فرعی ناحیه بخش 3 کرمان متعلق به شرکت نیرومان با مشخصات زیر را از طریق مزایده بفروش برساند:
1ـ آدرس ملک: کرمان - خیابان سعدی بعد ا زکوچه شماره 4 پالک 22      2- مشخصات ثبتی ملک: سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک6732 فرعی از 2788 اصلی مفروز و مجزی شده از شماره 
84 فرعی ناحیه بخش 3 کرمان    3- وضعیت ملک بدین شرح است: 562357 - 2 - الف/ 89: مغازه به شماره 6732 فرعی از 2788 اصلی مفروز و مجزی شده از شماره 84 فرعی واقع در ناحیه 
بخش 3 حوزه ثبتی کرمان استان کرمان به مساحت 406/14 مترمربع شماال: غیره به طول 10/5 متر شرقا: در دو قسمت اول دیوار به دیوار به طول 11/10 متر بشماره 83 فرعی از 2788 اصلی، دوم دیواریست به 
طول 26/50 متر شماره 83 فرعی از 2780 اصلی، جنوبا: به دیوار به طول 11 متر به شماره 68 فرعی از 2788 اصلی، غربا: دیواریست مشترک به طول 38 متر به شماره باقیمانده 84 اصلی از 2788 اصلی نوع ملک: 
طلق، کاربری مغازه، نوع و میزان مالکیت: 3 دانگ مشاع از 6 دانگ ، کدپستی 7614666331    562358- 2- 2 الف/89: مغازه به شماره 6732 فرعی از 2788 اصلی مفروز و مجزی شده از شماره 84 فرعی 
واقع در ناحیه بخش 3 حوزه ثبتی کرمان استان کرمان به مساحت 406/14 مترمربع شماال: غیره به طول 10/5 متر شرقا: در دو قسمت اول دیوار به دیوار به طول 11/10 متر به شماره 83 فرعی از 2788 اصلی، دوم 
دیواریست به طول 26/50 متر شماره 83 فرعی از 2780 اصلی جنوبا: به دیوار به طول 11 متر به شماره 68 فرعی از 2788 اصلی غربا: دیواریست مشترک به طول 38 متر به شماره باقیمانده 84 اصلی از 2788 اصلی 
نوع ملک: طلق، کاربری: مغازه، نوع و میزان مالکیت: 3 دانگ مشاع از 6 دانگ، کدپستی 7614666331   مشخصات ملک: ملک از شمال مشرف به گذر است. ساختمان از نوع اسکلت فلزی در طبقه زیرزمین، 
همکف و نیم طبقه است. نمای شمالی آلومینیم، کولر آبی، پوشش جداره دیوار و ستونها از سنگ، دارای دو درب شیشه ای سکوریت، درب برقی کرکره ای، نرده استیل، پوشش کف طبقات از سنگ، راه پله 
و دیوارهای اتاقک پله فاقد نازک کاری، انشعابها و امتیازات: آب، برق سه فاز، گاز G10 طبق تصویر پایان کار به شماره 89005069 به تاریخ 1389/05/19 از شهرداری  منطقه 3، مساحت پارکینگ واقع در 
زیرزمین 408 مترمربع و تجاری همکف 286 مترمربع و تجاری نیم طبقه 35 مترمربع و راه پله همکف 87 متر مربع و راه پله طبقه اول 20 مترمربع ذکر شده است. در زمان بازدید ملک به صورت داروخانه و حسب 
اظهار در اجاره هالل احمر می باشد. طبق اظهارات مستاجر سیستم گرمایشی و سرمایشی اسپلیت توسط ایشان تجهیز شده است. با توجه به توضیحات فوق جمع ارزش ریالی شش دانگ ملک 35/046/000/000 
ریال )سی و پنج میلیارد و چهل و شش میلیون ریال( که ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ 17/523/000/000 ریال )هفده میلیارد و پانصد و بیست و سه میلیون ریال( که توسط کارشناس رسمی دادگستری 
ارزیابی گردیده است. جلسه مزادیه در روز شنبه مورخ 1398/05/19 راس ساعت 9 صبح در محل اتاق مزایده های دادگستری  کرمان و با حضور نماینده محترم دادسرا برگزار می گردد طالبین شرکت در 
مزایده می توانند تا 5 روز قبل از مزایده از ملک مذکور بازدید و در صورت تمایل به شرکت در مزایده بایستی ده درصد قیمت کارشناسی به مبلغ 1/752/300/000 ریال با شناسه واریز 97341050004901263 
به حساب شماره 2171293951000 سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز و به همراه درخواست کتبی خود در پاکت دربسته و تا قبل از ساعت برگزاری مزایده تحویل نمایند. بدیهی است شخصی به عنوان 
برنده مزایده شناخته می شود که قیمت باالتری داده باشد. در صورت انصراف برنده مزایده 10 درصد مبلغ پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد. در ضمن دایره اجرا هیچ گونه مسئولیتی در قبال معامالت 

معارض نخواهد داشت. برنده مزایده بایستی نسبت به واریز مابه التقاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی در روز مزایده اقدام نمایند. 266 م/الف
دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان - شیروانی 

شهرداری خورسند در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی زیر سازی و آسفالت معابر به شماره 2098090909000004 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد 

شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/04/29 می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 98/05/09     زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز پنج شنبه تاریخ 98/05/10
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف آدرس شهربابک - خورسند خیابان حافظ کدپستی 

7755184777 تلفن: 34143291
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 - 021    دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

www.setadiran.ir آدرس سایت ستاد ایران
داود منگلی - شهردار خورسند

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(



خارج کردن ۳۳ شی 

خطرناک از معده یک مرد
 جراحان موفق شدند ۳۳ شیء خطرناک را از معده مردی هندی که از درد 
شدید به بیمارستان پناه آورده بود خارج کنند. این مرد از مدت ها پیش 

معده درد مزمن داشته است.
این مرد سی و سه ساله در بیمارستان مرکزی هند بستری شد آن هم در 
شرایطی که از درد شدید معده رنج می برد. اما پزشکان از باز کردن شکم 

و مشاهده محتویات معده او شوکه شدند.
پزشکان معتقد بودند که وجود برخی از این اشیاء در شکم این مرد اساسا 
غیرممکن به نظر می رسد چرا که بسیار خطرناک و دردناک به نظر می 
رسیدند و این مرد مدت ها اشیاء مذکور را در شکم خود حمل می کرده 
است. پس از وارد شدن به بخش اورژانس از شکم این مرد به نام مادایا 
اشیاء  ایکس، عکس گرفته شد و مشخص شد  اشعه  به وسیله  پرادش، 
از قطعات پالستیکی در  متعددی مثل چاقو، تیغ، پیچ گوشتی و برخی 

شکم این فرد قرار دارد.
مادر او کوشا ثکور گفت که پسرش اغلب غذاهای عجیب می خورده اما 
به خوردن چنین خوراکی های خطرناکی  اقدام  او  باورش نمی شود که 
کرده است. دکتر ام پی خیری که معده پرادش را عمل کرده بود نیز گفت 
این مرد احتماال به یک بیماری روانی دچار بوده چرا که اساسا به یاد نمی 

آورد که چنین خوراکی های خطرناکی خورده است.
وی تاکید کرد جراحی این بیمار بسیار دشوار بود چرا که وی از فشار خون 
باال نیز رنج می برده است و بیش از سی شیء را نیز در شکم خود داشت.  
نباید می  دلیل خوردن چیزهایی که  به  نیست که فردی  بار  اولین  این 
خورد در هند بستری شده است. در ماه می سال جاری یک مرد از ایالت 
شمال غربی هند در راجستان تحت عمل جراحی قرار گرفت چرا که ۱۱۶ 
ناخن شکسته و تیز در معده خود داشت و زنی ازایالت غربی هند گجرات 

نیز به علت بلعیدن پیچ و مهره روانه بیمارستان شد.
افرادی که مواد غذایی غیر خوراکی مصرف می  برای  اصطالح پزشکی 
گرایش  با  نادر  روانشناختی  اختالل  نوعی  بیماری  این  است.  پیکا  کنند 

شدید به موارد غیر عرف مانند مو، فلز، خاک و گچ است.

چرا سعید معروف به ایران نیامد؟
سرپرست تیم ملی والیبال ایران در مورد دلیل بازنگشتن سعید معروف و 
سعید رضایی با تیم ملی به ایران، صحبت کرد. تیم ملی والیبال ایران 
در سه گروه و با سه پرواز در حالی وارد تهران شد که نفراتی، چون سعید 
همراه  به  ملی(  تیم  )مربی  رضایی  سعید  و  ملی(  تیم  )کاپیتان  معروف 
سایر نفرات از آمریکا به ایران نیامدند و قرار است چند روز بعد به ایران 
باز گردند. امیر خوش خبر، سرپرست تیم ملی والیبال ایران در مورد دلیل 
بازنگشتن معروف و رضایی به ایسنا گفت: موضوع خاصی وجود ندارد و 
تنها برای گذراندن تعطیالت خود چند روزی دیرتر به ایران باز می گردند. 
همه این بازیکنان ۷ - ۸ روز مرخصی دارند و می توانند در اختیاز خود 
باشند. او در پاسخ به این سوال که اردو های تیم ملی از چند روز دیگر آغاز 
می شود و آیا این نفرات از شروع اردو ها با تیم ملی هستند؟ توضیح داد: 
دقیقًا تمرینات ما از ۶ روز دیگر آغاز می شود و همه نفرات با آغاز اردو ها 

کنار تیم ملی خواهند بود.

بازداشت زنی که در قالب 

خدمتکار طال های مردم را به 

سرقت می بُرد
چندی قبل مرد جوانی در تماس با ماموران پلیس تهران از ماجرای سرقت 
وارد  نظافتچی  به عنوان  از سوی یک زن جوان که  طال های همسرش 

ساختمان شده بود، خبر داد.
بدین ترتیب تیمی از ماموران ۱۲۵ یوسف آباد برای تحقیقات پلیسی وارد 
عمل شدند که در گام نخست مشخص شد زن جوان از سوی یک شرکت 
خدماتی به خانه زوج جوان مراجعه کرده با استفاده از غفلت اعضای خانواده 

دست به سرقت طال های داخل خانه زده است.
از  جوان  زن  شد  مشخص  که  رفتند  خدماتی  شرکت  سراغ  به  ماموران 
طریق تبلیغات اینترنتی با این شرکت خدماتی آشنا و با ارائه کپی مدارک 
مشغول به کارشده است و در نخستین محل برای نظافت دست به سرقت 

زده است.
تجسس های پلیسی ادامه داشت تا این که ماموران در جریان چند سرقت 
سراغ  به  فنی  تحقیقات  برای  پلیسی  تیم  و  گرفتند  قرار  دیگر  مشابه 

طعمه های این زن جوان رفتند.
سناریو های سرقت

مرد میان سال که از خانه اش سرقت شده است گفت: وقتی به خانه رفتم 
دیدم یک زن جوان در خانه است و همسرم گفت این زن از یک شرکت 
خدماتی که از طریق اینترنت با آن آشنا شده برای کار نظافت آمده است.

من به این موضوع شک داشتم، اما همسرم گفت که در این کار ها دخالت 
نکنم. پس از آن من از خانه خارج شدم و وقتی به خانه بازگشتم همسرم 
اظهار کرد که زن جوان بعد از چند ساعت کار نظافت به بهانه این که 
فرزندش مریض است، از خانه خارج شده و بعد متوجه سرقت طال ها شدیم.

اتاقی که سرقت طال ها در آن جا  بردند  ادامه تحقیقات پی  ماموران در 
صورت گرفته است مجهز به دوربین مداربسته است و همین کافی بود تا 

نخستین تصویر از زن جوان در اختیار ماموران قرار گیرد.
مال باخته دیگری نیز در اظهاراتش گفت: وقتی زن جوان برای کار نظافت 
آمد، من قصد رفتن به محل کارم را داشتم و پسرم در خانه بود، آن زن 
گفت که تا ساعت ۶ در خانه می ماند، اما ساعت ۲ ظهر بود که تماس 
گرفت و گفت حال فرزندش بد شده است و باید به خانه برود و کار ها نیز 

تمام شده است.
وی افزود: تعجب کردم و از او خواستم شماره کارتش را بگوید تا پول را 
به حسابش بزنم که زن جوان ادعا کرد خودم به خانه بروم و در صورت 
رضایت و تمیز شدن خانه پول را به حسابش واریز کنم، اما وقتی به خانه 
رفتم متوجه سرقت طالهایم شدم و هرچه با او تماس گرفتم بی نتیجه 
ماند. مدیر شرکت خدماتی ابتدا فکر می کرد دروغ می گویم تا این که از 

ماجرای سرقت های این زن اطمینان یافت.
بازداشت زن مرموز

ماموران با توجه به گسترده بودن این سرقت   ها و با در اختیار داشتن تصویر 
دوربین مداربسته، تحقیقات را برای دستگیری زن جوان آغاز کردند که در 
این مرحله مشخص شد زن جوان سابقه سرقت به همین شیوه و شگرد 

را داشته است.
تیم تجسس کالنتری با توجه به نشانی هایی که این زن به شرکت های 
ارائه  پرونده ها  در  متفاوت  نشانی   ۱۷ او  که  بردند  پی  بود  داده  خدماتی 

کرده است.
ردیابی ها ادامه داشت تا این که ماموران با اقدامات فنی و اطالعاتی موفق 
شدند مخفیگاه زن جوان را در جنوب تهران شناسایی کنند و در این مرحله 
با اطالع از حضور زن جوان در خانه اش در عملیاتی غافلگیرانه موفق به 

دستگیری ثریا شدند.

خبر ظریف:
 دنبال تغییر رژیم در هیچ کشوری نیستیم

بر اساس رتبه بندی تایمز؛
مشهورترین دانشگاه های جهان در ۲۰۱۹ معرفی شدند

وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد: ما دنبال 
تغییر رژیم در هیچ کشوری نیستیم و به ما ربطی 
ندارد کدام حکومت در کدام کشور بر سر کار است.

به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف در سفر خود 
کرد:  تأکید  بلومبرگ  با  گفت وگو  در  نیویورک  به 
همان  بودیم،  هسته ای  سالح  ساخت  دنبال  اگر 
بسازیم  دادیم می توانستیم  را  موقع که هزینه اش 
اما نه آن زمان و نه اکنون دنبال آن نیستیم چون 
منع  برای  مذهبی  فتوای  یک  ایران  معظم  رهبر 
آن داده و از طرفی داشتن بمب اتم را امنیت آور 

نمی دانیم.
از  دیگری  بخش  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
مصاحبه خود با این رسانه آمریکایی تصریح کرد: 
ما میز مذاکره با آمریکا را ترک نکردیم بلکه آنها 
ترک کردند و می توانند برگردند و می دانند چگونه 

باید برگردند.
وی با بیان این که یک اصل اساسی و بدیهی در 
سود  قانون شکنی  از  کسی  که  است  این  حقوق 
اخیر  اقدام  به  خود  سخنان  ادامه  در  نمی برد، 
انگلیس در توقیف نفت کش حامل نفت ایران اشاره 

کرد و گفت: انگلیس هیچ حقی در توقیف کشتی 
حامل نفت ایران نداشته و این کار آنها یک دزدی 

دریایی محض است.
ظریف گفت: ما دنبال تغییر رژیم در هیچ کشوری 
نیستیم و به ما ربطی ندارد کدام حکومت در کدام 
مربوط  مردمشان  به  بلکه  است  کار  سر  بر  کشور 

است.
ایرانیان  کرد:  اظهار  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
اما  کنند  زندگی  آرامش  و  صلح  در  دارند  دوست 

با عزت و شرافت.

و  اعتبار  جهانی  رده بندی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
براساس   ۲۰۱۸ سال  در  جهان  دانشگاه های  شهرت 
از بزرگترین  به عنوان یکی  از دانشگاهیان  نظرسنجی 
تایمز  بندی  رتبه  نظام  سوی  از  جهانی  دعوت های 

منتشر شده است.
سازمان  داده های  و  دنیا  زبان   ۱۶ از  بندی  رتبه  این 
اطمینان  برای  و  راهنمایی  یک  عنوان  به  متحد  ملل 
از اینکه پاسخ دهنده ها در سراسر دنیا و در رشته های 

دانشگاهی مختلف هستند، استفاده می کند.
عقیده  به  که  را  دانشگاه هایی  می خواهد  گروه  این 
دارند،  را  تدریس  و  تحقیق  برای  روش  بهترین  آن ها 
معرفی کند.روش این رتبه بندی نیز با انجام پرسشنامه 
افراد  این  که  است  گرفته  صورت  پژوهشگرانی  از 
و  تحقیقات  در  برتری  زمینه  در  را  خود  دیدگاه های 
آموزش در میان رشته ها و موسساتی که با آن ها آشنا 

هستند، ارائه می دهند.
رتبه بندی ۲۰۱۹ بر اساس نظرسنجی انجام شده بین 
سال های ۲۰۱۸ تا فوریه ۲۰۱۹ انجام می شود که در 
مجموع ۱۱ هزار و ۵۵۴ پاسخ از ۱۳۵ کشور دریافت 
فناوری  و  مهندسی  رشته های  متخصصان  است.  شده 
)به ترتیب ۱۷.۵ درصد پاسخ ها(، و به دنبال آن علوم 
اقتصاد  از آن تجارت و  فیزیکی )۱۴.۴ درصد( و پس 
)۱۱.۱ درصد(، پزشکی بالینی و سالمت )۱۰.۹ درصد(، 
علوم زیستی )۱۰.۷ درصد(، هنر و علوم انسانی )۱۰.۷ 
درصد( و علوم کامپیوتر )۱۰ درصد( بیشترین پاسخ به 

این پرسش ها را داده اند.
 ۸.۱( اجتماعی  علوم  رشته های  از  متخصصان  سایر 
درصد(، روانشناسی )۳.۱ درصد(، آموزش )۲.۵ درصد( 
و قانون )۱ درصد( در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

دانشمندان  نظر  انعکاس  بهتر  منظور  به  حال،  این  با 
از طیف وسیعی از رشته ها و مقایسه مستقیم با رتبه 
اساس  بر  را  پاسخ ها  داده ها،  تیم  گذشته،  سال  بندی 
گذشته  سال  سنجی  نظر  از  موضوع  هر  در  آرا  سهم 

محاسبه کرد.
پاسخ دهندگان از نقاط مختلف دنیا بودند و در مجموع 
۳۹ درصد پاسخ ها از منطقه آسیا و اقیانوس آرام و بقیه 

پاسخ دهندگان ۲۲ درصد از اروپای غربی، ۲۰ درصد از 
آمریکای شمالی، ۱۱ درصد از اروپای شرقی، ۵ درصد 
از آمریکای التین، ۲ درصد از آفریقا و ۱ درصد از شرق 
آسیا بودند. در این نظرسنجی، محققان در سطح رشته 
خاص خود مورد سوال قرار گرفتند و هر کدام از آنها 
۱۵ دانشگاه را که در هر رده تحقیق و تدریس بر اساس 

تجربه آنها بهترین بودند را فهرست کردند.
۱۰۰ دانشگاه اول از لحاظ شهرت فهرست شده اند، اما 
نظام رتبه بندی تایمز تصمیم گرفته است که تنها ۵۰ 
دانشگاه اول را رتبه بندی کند. سایر مؤسسات در نیمه 

دوم به ترتیب حروف الفبا دسته بندی شده اند.
آمریکا همچنان در سال ۲۰۱۹ در صدر است و دانشگاه 
هاروارد برای نهمین سال متوالی و از میان ۴۲ مؤسسه 

آمریکایی دیگر همچنان در صدر قرار دارد.
بریتانیا دارای ۱۰ مؤسسه در رتبه بندی است و از ۹ 
سال گذشته، دانشگاه کمبریج در مقام چهارم این رتبه 

بندی است.
دو  سال  این  در  را  خود  نمایندگان  تعداد  استرالیا 
یعنی  استرالیا  برابر کرده است و مشهورترین دانشگاه 
دانشگاه ملبورن در حال حاضر به طور مشترک در رده 

۴۴ ام قرار دارد. در همین حال، دانشگاه توکیو ژاپن 
تنها دانشگاه برتر در خارج از ایاالت متحده و انگلستان 
است که در جایگاه ۱۱ قرار دارد. دانشگاه تورنتو کانادا 
برای اولین بار از سال ۲۰۱۵ در میان ۲۰ دانشگاه برتر 
 ۲۲ دانشگاه  این  گذشته  سال  رتبه  است.  گرفته  قرار 
بود. دانشگاه برزیل سائوپائولو در رتبه بندی در گروه 

۸۱-۹۰ قرار دارد.
دانشگاه   ۱۰۰ فهرست  در  کشور   ۱۹ کلی،  طور  به 
مشهور دنیا قرار گرفته اند. سال گذشته ۲۱ کشور در 

این فهرست بودند.
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از  تا  است  خواسته  مردم  از  آمریکا  هوایی  نیروی 
نزدیک شدن به محوطه موسوم به منطقه ۵۱، یک 
خودداری  نوادا  ایالت  در  سری  فوق  نظامی  منطقه 

کنند.
گزارش  بی بی سی  خبری  شبکه  ایسنا،  گزارش  به 
داد: چرا گروهی از مردم روی این منطقه حساسند 
افراد  از  گروه  این  چیست؟  حساسیت  این  دلیل  و 
حضور  محل  این  در  فرازمینی،  موجودات  معتقدند 
پایگاه  در  کرده  سقوط  پرنده های  بشقاب  و  دارند 

نظامی منطقه نگه داری می شوند.
نزدیک به یک و نیم میلیون نفر روی فیس بوک به 
آن  طی  است  قرار  که  داده اند  مثبت  پاسخ  دعوتی 

جمعیت انبوهی وارد این پایگاه فوق سری شود.

دولت آمریکا تا سالیان سال منکر وجود منطقه ۵۱ 
بوده است.

دعوت  مردم  از  فیس بوک  در  رویداد  این  بانیان 
تجمع  محوطه  این  جلوی  سپتامبر   ۲۰ تا  کرده اند 

کنند و از آنجا وارد پایگاه شوند.
سخنگوی نیروی هوایی آمریکا در این زمینه هشدار 
مقام های  است،  گفته  پست  واشنگتن  به  و  داده 
خبر  با  درفیس بوک  دعوتنامه ای  چنین  از  مسئول 

هستند.
قبال  در  احتمالی  واکنش  به  پاسخ  در  سخنگو  این 
افرادی که تالش کنند وارد منطقه ۵۱ شوند، گفت 
نمی تواند درباره طرح های مشخص و اقدامات امنیتی 
صحبت کند اما او به افرادی که در صدد ورود به این 

منطقه فوق سری هستند، هشدار داده و گفته است 
این منطقه، در اختیار نیروی هوایی آمریکا است که 
از آن برای آموزش نیروها استفاده می شود و این نیرو، 

آماده دفاع از آمریکا و اموال آن است.
در  خود  از حضور  فیس بوک  در  که  کاربرانی  برخی 
این رویداد خبر داده اند، می گویند که با آن به عنوان 
برای  قصدی  و  می کنند  برخورد  جوک  و  شوخی 

حضور در این رویداد را ندارند.
نیروی  سخنگوی  اظهارات  به  توجه  با  حال،  این  با 
هوایی آمریکا، به نظر نمی رسد مقام های مسئول به 

این رویداد به عنوان شوخی نگاه می کنند.
چه فرضیه هایی در باره منطقه ۵۱ مطرح است؟

افرادی که به تئوری های توطئه باور دارند، می گویند 
بشقاب  و  فرازمینی  موجودات  باره  در  آمریکا  دولت 
پرنده ها اطالعاتی در اختیار دارد ولی این اطالعات را 

در دسترس همگان نمی گذارد.
این افراد بر این باورند که پایگاه منطقه ۵۱ که وجود 
آن در سال ۲۰۱۳ از سوی سازمان جاسوسی آمریکا 
به رسمیت شناخته شد، محل نگه داشتن موجودات 
فرازمینی است که در اختیار دولت آمریکا قرار دارند. 
آنها می گویند بشقاب پرنده های سرنگون شده هم در 
این پایگاه نگهداری می شوند و البته دولت آمریکا این 

مسائل را تکذیب می کند.
انواع فرضیه ها در باره این پایگاه از سال ۱۹۸۹ آغاز 
شد؛ از زمانی که مردی به نام باب الزار در مصاحبه با 
یک تلویزیون آمریکایی گفت که او فیزیکدانی است 

که در این منطقه کار کرده است.
باب الزار گفت، او در طرح پیاده کردن یک بشقاب 
حضور  درباره  دولتی  اسناد  و  داشته  حضور  پرنده 

موجودات فرازمینی روی زمین را خوانده است.

باب الزار سند و مدرکی در مورد حرف هایی که می زد 
دانشگاهی   مدرک  درباره  هم  هیچ سندی  و  نداشت 
اما اظهاراتش قطعا  او در رشته فیزیک موجود نبود 
باره منطقه  اقسام داستان ها در  انواع و  انتشار  باعث 

۵۱ شد.
معمای  و  افسانه  کتاب  نویسنده  بوالرد،  توماس 
بشقاب پرنده ها می گوید: بعد از این که اطمینان میان 
دولت و جامعه بر سر ماجراهای ویتنام و واترگیت از 
بین رفت، رازول و منطقه ۵۱ وارد فرهنگ لغات عامه 
رسمی  مقام های  دورویی  بیان  برای  آنها  از  و  شدند 
است  نیومکزیکو  در  شهری  رازول  می شود.  استفاده 
که برخی می گویند در سال ۱۹۴۷ یک بشقاب پرنده 
در نزدیکی آن سقوط کرد. ارتش آمریکا اعالم کرد، 

آنچه سقوط کرد یک بالون هواشناسی بود.
آنچه  کرد  اذعان  میالدی  نود  دهه  در  آمریکا  دولت 
آزمایش  برای  تجسسی  بالون  یک  کرد  سقوط 
بسیاری  توضیحات،  این  رغم  به  اما  بوده  هسته ای 
هنوز مجذوب این حادثه هستند و تئوری های توطئه 

بسیاری در مورد آن منتشر شده است.
 ۱۳۰ در  نظامی  پایگاه  یک  از  بخشی   ۵۱ منطقه 

کیلومتری شمال غربی الس وگاس در نوادا است.
دولت آمریکا آن را منطقه محدوده آموزش و تست 
هوایی  نیروی  پایگاه  از  بخشی  که  می خواند  نوادا 
نظامی  پایگاه های  از  بسیاری  مانند  است.  ادواردز 
آمریکا در این کشور مشخص نیست چه استفاده ای 
از این پایگاه می شود. ورود به این پایگاه برای مردم 
عادی کار بسیار دشواری است. ورود و حتی نزدیک 
به  از آن  به آن ممنوع است و گارد مسلحانه  شدن 
حریم  به  ورود  همچنین  می کند.  مراقبت  دائم  طور 

هوایی این پایگاه بدون مجوز ممنوع است.

منطقه فوق سری ۵۱؛ بشقاب پرنده، موجودات فرازمینی
 و هشدار ارتش آمریکا
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واژگونی پراید هفت 
مصدوم بر جای گذاشت

رئیس اورژانس کرمان گفت: واژگونی خودرو پراید در محور کرمان-
ماهان )محدوده سیلوی قدیم ( ۷ مصدوم برجای گذاشت.

سید محمد صابری رئیس اورژانس کرمان در گفتگو با خبرنگار گروه 
پراید  خودرو  واژگونی  جوان،گفت:  خبرنگاران  باشگاه  های  استان 
که در محور کرمان - ماهان اتفاق افتاده است  ۷ مصدوم بر جای 

گذاشت.
وی افزود: این مصدومین شامل ۴ زن و ۳ کودک با رده سنی ۶ ماه 
تا ۳۷ سال هستند که توسط تکنسین های اورژانس به بیمارستان 

شهید باهنر کرمان منتقل شدند.
عمومی  حال  حاضر  حال  در  شد:  یادآور  کرمان  اورژانس  رئیس 
دست  در  راه  پلیس  توسط  حادثه  است.علت  مساعد  مصدومین 

بررسی است .

پنج مصدوم بر اثر واژگونی
 پژو پارس

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان گفت: بر اثر واژگونی پژو پارس که در محور بردسیر- 

باغین رخ داد، ۵ نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، سید 
محمد صابری رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکزحوادث 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: بر اثر واژگونی پژو پارس که در 

محور بردسیر- باغین  رخ داد، ۵ نفر مصدوم شدند.
سوی  از  اولیه،  درمانی  اقدمات  از  بعد  مصدومان  افزود:  وی 
تکنسین های اورژانس با ۲ دستگاه آمبوالنس به بیمارستان شهید 

باهنر کرمان منتقل شدند.
صابری با بیان اینکه مصدومان این حادثه شامل ۲ مرد، ۲ زن و یک 
کودک با رده سنی ۸ تا ۴۸ سال هستند، بیان داشت: حال یک نفر 

از مصدومان وخیم است.

کشف دارو های گیاهی قاچاق 
در جیرفت

فرمانده انتظامی جیرفت از کشف نیم تن داروی گیاهی قاچاق به 
ارزش یک میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

 ، جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
جیرفت  شهرستان  انتظامی  فرمانده  رضایی،  محمد  رضا  سرهنگ 
بااشاره به کشف نیم تن گیاه دارویی قاچاق گفت: ماموران کالنتری 
شهید بهشتی ۱۲ حین کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه 

خودرو وانت مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
این خودرو ۴۰ گونی گیاه  از  بازرسی به عمل آمده  افزود: در  وی 
دارویی آویشن به مقدار ۵۰۰ کیلوگرم که فاقد مجوز بودند، کشف 

شد.
یک  را  شده  کشف  گیاهی  داروی  ارزش  کارشناسان  افزود:  وی 

میلیارد ریال برآورد کرده اند.
طبیعی،  منابع  قاچاق  اینکه  به  اشاره  با  جیرفت  انتظامی  فرمانده 
ملی  منابع  تاراج  و  داشته  پی  در  را  زیادی  زیست محیطی  تبعات 
است، از شهروندان خواست: برای کمک به حفظ منابع طبیعی در 
به پلیس  را  قاچاقچیان مراتب  قانونی  فعالیت غیر  صورت مشاهده 

۱۱۰ اطالع دهند.

کشف شش تن شکر احتکار شده 
در زرند

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۶ تن شکر احتکار شده به 
ارزش ۴۸۰ میلیون ریال در شهرستان زرند خبر داد.

 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
اشاره  با  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  ناظری،  عبدالرضا  سردار 
به کشف ۶تن شکر احتکار شده در زرند گفت: در راستای اجرای 
اساسی، موضوع  کاال های  احتکار  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  طرح های 
شناسایی و برخورد با مخالن اقتصادی در دستور کار پلیس سراسر 

استان قرار گرفت.
زرند  آگاهی شهرستان  پلیس  ماموران  رابطه  در همین  افزود:  وی 
از  یکی  توسط  شکر  مقادیری  احتکار  از  اطالعاتی  کار  انجام  با 

فروشندگان عمده کاال در این شهرستان مطلع شدند.
سردار ناظری بیان کرد: ماموران با شناسایی محل احتکار و کسب 
مجوز قضایی در بازرسی از یک انبار ۶ هزار و ۵۰ کیلوگرم شکر را 

کشف و در این رابطه یک متهم را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه ارزش کاالی کشف شده برابر 
اعالم کارشناسان ۴۸۰ میلیون ریال اعالم شده اظهار داشت: پلیس 
با کسانی که جهت سودجوئی در روند اقتصادی کشور اخالل ایجاد 

کنند قاطعانه برخورد خواهد کرد.

کشف ۱۵ تن سنگ کرومیت قاچاق 
در ارزوئیه

فرمانده انتظامی ارزوئیه از کشف ۱۵ تن سنگ کرومیت قاچاق در 
این شهرستان خبر داد.

 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
ارزوئیه  شهرستان  انتظامی  فرمانده  پورامینایی،  مهدی  سرهنگ 
گفت: ماموران کالنتری مرکزی حین گشت زنی و کنترل محور ها 

یک دستگاه کامیون حامل سنگ را جهت بررسی متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این کامیون مشخص شد بار ۱۵ تنی سنگ 

کرومیت آن فاقد مجوز و قاچاق است.
وی تصریح کرد: در این راستا پرونده تشکیل و متهم دستگیر شده 

جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.
سرهنگ پورامینایی قاچاق منابع و معادن ملی کشور را ضربه بزرگی 
که  وظایفی  به  بنا  زمنیه  این  در  پلیس  گفت:  و  خواند  اقتصاد  بر 

برایش مشخص شده اجازه جوالن به سود جویان را نخواهد داد.

مسابقات تنیس لیگ دسته دو باشگاه های کشور در 
بخش آقایان با قهرمانی تیم البرز به کار خود پایان داد.

کرمان  استان  تنیس  هیات  رئیس  ایرانمنش،  مرتضی 
گفت:  باشگاه خبرنگاران جوان   خبرنگار  با  گفتگو  در 
در  باشگاه های کشور  دو  لیگ دسته  تنیس  مسابقات 

بخش آقایان از صبح شنبه ۲۲ تیر جاری با حضور ۷ 
تیم از کرمان، کرج و سیستان و بلوچستان در باشگاه 
تنیس اقبال کرمان آغاز شد که  با معرفی تیم های برتر 

به کار خود پایان داد.
وی افزود: شرکت کنندگان به مدت چها روز به صورت 

صبح و عصر با هم به رقابت پرداختند، که در پایان البرز 
ابراهیم خزایی، پویان حجازی و محمدایمان  با ترکیب 
حسینی به مربیگری نریمان جاللی بر سکوی نخست 
حمیدرضا  از  متشکل  کرمان  آوای  تیم های  و  ایستاد 
زرکش  حمیدرضا  مربیگری  به  اکبرزاده  بهنام  و  زرکش 

و کرمان ب با ترکیب امید پرشان و مهدی مکی نسب 
به مربیگری فردین غیبی به ترتیب در جایگاه های دوم 
و سوم قرار گرفتند. ایرانمنش تصریح کرد: بدین ترتیب 
تیم های البرز و آوای کرمان به رقابت های تنیس لیگ 

دسته یک باشگاه های کشور راه یافتند.

مسابقات کونگ فو قهرمانی کشور بانوان در رده سنی 
جوانان ۱۷ تا ۱۹ مرداد جاری به میزبانی کرمان برگزار 

می شود.
رزمی  هنر های  و  فو  کونگ  هیات  رئیس  همتی،  علی 
استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
فو  کونگ  مسابقات  گفت:   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه 
 ۱۹ تا   ۱۷ جوانان  سنی  رده  در  بانوان  کشور  قهرمانی 
برگزار  فجر  سالن  در  کرمان  میزبانی  به  جاری  مرداد 

می شود.
مطابق  و  آزاد  نیمه  صورت  به  را  مسابقات  روش  وی 
مقررات و آیین نامه های فدراسیون عنوان و تأکید کرد: 

شرکت اتباع خارجی در این رقابت ها ممنوع است.
در  واقع  فجر  سالن  را  مسابقات  برگزاری  محل  همتی 

بلوار جمهوری اسالمی بعد از اداره کل ورزش و جوانان 
دانست و افزود: خوابگاه در نظر گرفته شده برای تیم های 
شرکت کننده نیز، خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
 ۱۷ پنجشنبه  روز   ۱۸ تا   ۱۴ ساعت  از  تیم ها  که  است 

مرداد ماه پذیرش و به خوابگاه ورود می یابند.
وی با اشاره به اینکه مسابقات در ۱۱ وزن انجام می شوند، 
زمان وزن کشی رقابت ها را روز پنج شنبه ۱۷ مردادماه از 
ساعت ۱۵ تا ۲۰ اعالم و تصریح کرد: جلسه سرپرستان و 
مربیان تیم ها نیز از ساعت ۲۰ روز پنجشنبه ۱۷ مرداد 

ماه در محل خوابگاه برگزار می شود.
همتی از حضور دو تیم از استان کرمان در این رقابت ها 
خبر داد و یادآور شد: تیم استان کرمان هم اکنون در 

حال برگزاری اردو های آماده سازی این مسابقات است.

البرز فاتح رقابت های تنیس لیگ دسته دو کشور در کرمان شد

کرمان میزبان رقابت های کونگ فو قهرمانی کشورشد

مسئول سبک گراپلینگ کیک بوکسینگ کرمان با 
اشاره به آماده سازی تیم منتخب سبک این استان 
بنگاه های  از  مرزی،  برون  رقابت های  در  برای حضور 

اقتصادی خواستار حمایت شد.
کیک  گراپلینگ  سبک  مسئول  گودری،  محمدرضا 
مشرق  رزمی  باشگاه  مؤسس  و  مدیر  و  بوکسینگ 
با خبرنگار گروه  زمین استان کرمان در گفت و گو 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه 
دو هفته از افتتاحیه این باشگاه رزمی می گذرد، گفت: 

حدود ۴ ماه طول کشید تا این مرکز ترمیم شد.

رزمی  رشته ی  این  عملکرد  از  گزارشی  بیان  به  وی 
پرداخت و افزود: در سال ۹۷، تیم منتخب ما ۲ اعزام 
به مسابقات کمربند طالیی کشور داشت که در هر 

دو مسابقه خوش درخشید.
گودری تصریح کرد: در رقابت های نبرد گالدیاتور ها با 
۶ فایتر حضور داشت که در پایان موفق به کسب ۵ 

طال و یک برنز شد.
وی یادآور شد: در مسابقات جام تخت جمشید نیز 
تیم استان کرمان ۴ طال و یک نقره به خود اختصاص 

داد.

استان  بوکسینگ  کیک  گراپلینگ  سبک  مسئول 
بیان داشت: یک مسابقه سبک ایسکا هم در استان 

کرمان داشتیم که تیم ما بدون شکست بود.
گودری گفت: سال ۹۷ تا االن سه استاژ فنی از کمربند 

زرد تا مشکی با هماهنگی هیئت برگزار شده است.
استان  زمین  مشرق  رزمی  باشگاه  مؤسس  و  مدیر 
اشاره  باشگاه  این  آینده  ریزی های  برنامه  به  کرمان 
کرد و یکی از مهمترین این برنامه ها را آماده سازی 
بوکسینگ  کیک  گراپلینگ  سبک  منتخب  تیم 
استان کرمان برای حضور در رقابت های برون مرزی 

دانست و افزود: تأییدیه انجام این کار از رئیس سبک 
استان  جوانان  و  ورزش  اداره کل  و حراست  کشوری 
نامه ی  هستیم  این  دنبال  به  و  شده  گرفته  کرمان 
شورای برون مرزی را بگیریم تا تیم استان کرمان به 
نمایندگی از جمهوری اسالمی ایران در این رقابت ها 

حضور یابد.
وی مهمترین مشکل پیش رو را نبود یک اسپانسر 
بنگاه های  از  و  کرد  عنوان  مهم  برنامه ی  این  برای 
حامی  خواست  گذاران  سرمایه  و  استان  اقتصادی 

رزمی کاران برای این رقابت ها باشند.

هیات  روابط عمومی  و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس 
کوهستانی  شهرستان  گفت:  کرمان  استان  فوتبال 
در  مساعد  هوایی  از  برخورداری  به  توجه  با  بافت 
تجهیزات،  برخی  به  شدن  مجهز  با  بهار،  و  تابستان 
می تواند مکانی مناسب برای میزبانی اردو ی تیم های 

فوتبال باشد.
و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس  امیرخسروی،  عرفان 
گفت  در  کرمان  استان  فوتبال  هیئت  روابط عمومی 
باشگاه خبرنگاران  استان های  با خبرنگار گروه  گو  و 
جوان  ، گفت: شهرستان بافت در طول یکسال گذشته 

با توجه به سیاست قرایی، رئیس هیات فوتبال استان، 
در  استان  شهرستان های  کردن  درگیر  بر  مبنی 
بار  تاکنون سه  و کشوری،  استانی  مسابقات  میزبانی 

میزبان شده است.
اقلیم مناسبی که  به دلیل  این شهرستان  افزود:  وی 
دارد، طی فصل گرما، آب و هوای بسیار مطبوعی دارد 
و می تواند مکان مناسبی برای برگزاری اردو ی تیم های 

فوتبال یا میزبانی مسابقات استانی و کشوری باشد.
سه  دسته  لیگ  مسابقات  برگزاری  از  امیرخسروی 
فوتسال بانوان کشور به میزبانی شهرستان بافت خبر 
هیئت  رئیس  قرایی،  پیگیری  با  کرد:  تصریح  و  داد 
فوتبال استان، این مسابقات در شهرستان بافت برگزار 
می شود که این میزبانی می تواند سرآغازی بر تجهیز 

یک کمپ مناسب در این شهرستان باشد.
بانک  را  بافت  شهرستان  اقتصادی  معین  وی 
بافت  فوالد  کارخانه  شد:  یادآور  و  دانست  گردشگری 

یا مجموعه های اقتصادی دیگری که در این شهر در 
حال فعالیت هستند نیز می توانند برای سرمایه گذاری 

در این حوزه ورود کنند.
فدراسیون  رئیس  تاج،  اینکه  به  اشاره  با  امیرخسروی 
تیم های  برای  مرزی  برون  اردو های  برگزاری  فوتبال 
فوتبال را ممنوع کرده اند، بیان داشت: این ممنوعیت 
برای  خوبی  فرصت  می تواند  مرزی  برون  اردوهای 
میزبانی  برای  ای  گزینه  عنوان  به  بافت  شهرستان 

مناسب تیم های فوتبال باشد.
وی گفت: عالوه بر آب  و هوای دلپذیر و طبیعت بکر 
سبب  نیز  آن  در  پرآب  سِد  چند  وجود  منطقه،  این 
وجود  مشکلی  هم  چمن  آبیاری  بحث  در  می شود 

نداشته باشد.
امیدواری کرد: مسئوالن شهرستان،  ابراز  امیرخسروی 
این پیشنهاد را جدی بگیرند و به این مسئله به طوری 

جدی تری ورود کنند.

جدال رزمی کاران کرمانی برای حضور در رقابت های برون مرزی

بافت ظرفیتی مناسب برای میزبانی اردو ی تیم های فوتبال است

خبر

به اطالع کلیه اعضاء محترم شرکت می رساند که جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده این تعاونی در ساعت ۶ عصر روز 
چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ در محل پروژه واقع در خیابان کمیل 

تشکیل می گردد.
بدین وسیله از سهامداران محترم دعوت می گردد که در ساعت 

مذکور در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.
۱- اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده 
اتفاق  به   ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ تاریخ  تا  نمایند  واگذار  خود  االختیار  تام 

نماینده خود جهت تایید برگ نمایندگی اقدام کنند.
تاریخ  تا  حداکثر  شرکت  بازرسی  کاندیداتوری  متقاضی  افراد   -۲
صفحات  تمام  و  ملی   کارت  )کپی  خود  مدارک   ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
مدارک  کپی   - پیشینه  عدم سوء  گواهی   - اصل  برابر  شناسنامه 
تحصیلی برابر اصل( را جهت ارائه به کمیسیون ماده ۵ ارائه نمایند. 

دستورات جلسه: ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس شرکت 
۲- انتخاب بازرسین برای سال مالی ۱۳۹۸

۳- طرح و تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۷
۴- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال ۱۳۹۸
۵- تصمیم گیری در مورد اعضاء بدهکار ۶- تصمیم گیری در مورد 

عضویت آقای احمدی پور 
هیات مدیره شرکت 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر 

کارکنان صنعت چاپ کرمان   تاریخ: ۱398/04/29
فراخوان نوبت دوم- مزایده فروش خودرو - شماره ۱-98/م

شماره انتظامی رنگ مدل سال نام خودرو ردیف

142 الف 11 ایران 45نوک مدادی 1383پژو 1405

143 الف 11 ایران 45نوک مدادی 1383پژو 2405
144 الف 11 ایران 45نوک مدادی 1383پژو 3405

146 الف 11 ایران 45نوک مدادی 1383پژو 4405

755 الف 11 ایران 45نقره ای 1385کاروان 5

اداره کل نوســازی مدارس اســتان کرمان با عنایت به مجوز اخذ شده از کمیسیون ماده ۲ الیحه 
قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی، در نظر دارد تعداد پنج دستگاه خودروی سواری متعلق 
به خود به شــرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. عالقمندان به شرکت در 
مزایده می توانند از تاریخ نشــر اولین آگهی به مدت ۱۰ روز جهت بازدید و ارائه پیشــنهاد قیمت 
در ســاعات اداری به واحد نقلیه این اداره کل و جهت دریافت شرایط مزایده به سامانه ستاد ایران 

مراجعه نمایند.  ۵۳۴۸۷۹

امور قراردادها
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با چارلز دیکنز بیشتر آشنا شوید!
چارلز دیکنز هم مانند بالزاک در رمان نویسی ید طوالیی دارد. با این 

باورهای  فرانسه و دیکنز  از جامعه  را  افکارش  بالزاک  تفاوت که 
مانند  هم  دیکنز  گیرد.  می  انگلیس  جامعه  از  را  اش  اجتماعی 
از  و  داند  می  بیداد  با  نبرد  در  را  خود  رسالت  دیگر  روشنفکران 
اینکه در جامعه پرستش پول رواج دارد رنج می برد. دیکنز فقر و 

نابرابری اجتماعی را خود در کودکی تجربه می کند و می فهمد که جامعه سرمایه 
داری برای کسب سود به کودک و زن رحم نمی کند. چون خودش در کودکی در 
فقدان پدر که ورشکسته و زندانی است کارکرده است. از استثمار کودکان سخت 
بیزار است. دیکنز به درستی درک می کند که دولت های سرمایه داری با نام قانون 
ستم می کنند و مرتب فریاد می زنند ما مجری قانون هستیم و قانون برای همه یکسان 
عمل می کند اما نمی گویند که این قانون در ماهیت خود آزادی را محدود می کند 
و حتی اجرای آن هم باعث ستم به طبقه زحمت کشی می شود. او در کتاب الیور 
اعتراض می کند و در رمان سمساری  پول  پرستش  به  تویست و دوریت کوچولو 
بیان می کند. کم کم که روابط پول و سوء استفاده  به کودکان را  کهنه نوع ستم 
دشمنان مردم در لباس مجریان قانون در کاله برداری های شرعی را می بیند امان 
خانه دلگیر را می نویسد و نوع جنایت پیچیده در قانون و عدالت را شرح می دهد. او 
در آغاز فریب ادبیات روشنفکران بورژوازی را می خورد که ادعا می کنند می توان 
با کمک به فقیران و تشکیل خیریه ها و تبلیغ برای اینکه مردم یکدیگر را دوست 
داشته باشند جامعه ای زیبا بسازیم. همان سفارش هایی که افرادی چون دیل کارنگی 
در سطح جهان می کنند و نسخه آئین کامیابی و آئین دوست یابی را می پیچند اما 
جامعه طبقاتی تابع قوانین خودش است و با نصیحت و پند هرگز سرمایه دار دست 
از استثمار و سودخواهی بر نمی دارد و کمکهایی که می کند باز هم از غارت جیب 

همان کسانی است که به آنها کمک کرده است.

این را دیکنز پس از گذر از دوران خوش باوری رد می کند که کم کم به واقعیت 
جامعه نابرابر پی می برد. دوران این خوش بینی که می توان اغنیای انگلیس را قانع 
کرد که به زحمت کشان کمک کنند با تلخی به پایان رسید چالرز فهمید که فقر 
ناشی از مناسبات ظالمانه اقتصادی است و این نابرابری های اجتماعی است که فقر 
می زاید. با اینکه چارلز دیکنز به این واقعیت رسید اما هرگز به انقالب فکر نکرد و 
گویا وجدان کاذب او را محافظه کار کرده بود. او اصالح طلب و رفرمیست ماند و 
این ویژگی طبقه متوسط جامعه انگلیس است آن هم روشنفکری که از یک سو می 
خواهد طرفدار زحمت کشان باشد و از سوی دیگر در پی زندگی است که باید از 
سفره بورژواها گدایی کند. او که در سال 1812 به دنیا آمده بود رمانی را نیمه تمام 

گذاشت و در سال 1870 درگذشت.

به قلم 
میرسیدعباس 
روح االمینی 

ضرب المثل های کرمانی 

فالنی باد از سرش آمده
 

بنا بر یادداشتی که دوست و همکار عزیز آقای میرسید عباس روح 
در  فرستادند،  حقیر  برای   1388 سال  کوهبنانی(،  )چماه  االمینی 
به  کوهبنان،  شهرستان  جمله  از  و  تابعه  های  شهرستان  و  کرمان 
افرادی که بر اثر کار زیاد و بی وقفه، دچار آبریزش از بینی و چشم 
ها می شدند و عطسه های پی در پی می زدند، گفته می شد »باد 
از سرشان آمده« این قبیل افراد را با خوراندن غذاهای مقوی، نظیر 
تخم مرغ تازه آب پز که مقداری پودر مرزنجوش )مرزنگوش( روی 
آن ریخته باشند یا چیمال )چنگمال( که با نان تازه، روغن حیوانی و 
خرما که در ظرفی با چنگ زدن و به هم مالیدن آماده شده باشد یا 
موز و انگور و گردو تقویت می کردند. بعضی ها بر اثر کار شدید فکری 
ممکن است دچار گلودرد شوند که تخم مرغ، غذای مفیدی برای رفع 

گلودرد ناشی از تحمل زحمات طاقت فرساست.
یا  سخنرانی  علت  به  که  افرادی  نیز  و  افراد  قبیل  این  ها،  کرمانی 
تدریس در کالس های متعدد دچار این گونه ناراحتی ها می شدند با 
»قّوتو« که تهرانی ها آن را »قاووت« گویند، معالجه می کردند. پودر 
قّوتو از بذر گیاهانی نظیر جو بو داده، خشخاش، تخم خرفه که در 
کرمان تخم قلفه گویند بذر کتان، سیاه دانه و دیگر دانه های گیاهی 
و دارویی ،تهیه می شود. خوردن مقدار زیاد این معجون مفید نیست 

و هر بار یک یا دو قاشق چای خوری کفایت می کند.

باد نزله: 
پی،  در  پی  های  عطسه  و  بینی  از  آبریزش  های  نشانه  با  نزله  باد 
شناسایی می شود. در گذشته ای نه چندان دور، مبتالیان دائمی به 
باد نزله را با »تیرداغ« درمان می کردند. در بین عشایر و روستاها، 
بعضی از پیرزنان یا پیرمردانی که نزد افراد صالحیت دار تعلیم دیده 

یا گردن و جاهای دیگر شناسایی  پیشانی  را در  بودند، محل هایی 
کرده بودند و با میخ داغی که به آن تیر می گفتند آن محل ها را داغ 
می کردند و باد نزله درمان می شد. نزله از نزول آب از مغز انسان و 
از راه بینی صورت می پذیرد و به همین علت بیماری ناشی از آن به 

باد نزله موسوم است.

حسن خان تیرداغی
به نوشته ی طنز نویس معاصرکرمانی، آقای چماه کوهبنانی، کودکانی 
که چهار فرق بودند و یا افرادی که باد نزله در آنها استمرار می یافت، 
بردند. در  این کاربود می  به نزد حسن خان تیرداغی که متخصص 
صورتی که حسن خان مصلحت می دید، عمل تیرداغ روی آنها انجام 
می شد. این قبیل معالجات در حال حاضر منسوخ شده و اگر کسی 
ادعا کند به کار تیغ داغ مسلط است، بی شک دروغ می گوید. چون 
نسل پزشکان سنتی منقرض شده و کسی روش درست آن را نمی 
با پزشکان  داند و نبایستی درمان این قبیل بیماریها بدون مشورت 
انجام  دانشگاه علوم پزشکی هستند،  التحصیل  فارغ  طب سنتی که 
شود. چرا که ممکن است به قول زبانزد دیگر »تا بیایند ابرو را راست 
کنند، می زنند چشم را کور می کنند« اما در مورد خوردن غذاهای 
مقوی، چنانچه مناسب طبع بیمار باشد، می توان از تجربه مادربزرگ 

ها و پدربزرگ ها استفاده کرد.
در کوهبنان افرادی که باد از سرشان می آمد و آبریزش شدید آزارشان 
می داد و یا گاهی بدون آنکه دندان پوسیده ای داشته باشند دچار 
دندان درد و گلو درد می شدند با خوراندن یک لیوان چای مخلوط با 
هِل باد و نبات که آن را عود سلیم می نامیدند، درمان می شدند. هل 
باد با پوسته ای قهوه ای رنگ از مکه ی معظمه می آوردند و عالوه 

بر جنبه درمانی ،متبرک نیز بود و مردم متدین درمان می شدند.
برابر یک عدد هل رسمی  رنگ 5-6  ای  قهوه  پوسته ی  با  باد  هل 
نیز مّقوی  به شمار می رود  ادویه هندوستان  از  بود هل رسمی که 
و همراه با نبات درمان کننده ی ناراحتی های ناشی از کار شدید و 

بی وقفه است.

چه می کند این سیگار..!؟
تا  کسانی که به اعتبار مشاغلی که بر عهده دارند و مجبور هستند 

دیروقت شب کار کنند، بایستی از هرگونه دودی، به ویژه دود سیگار 
دوری کنند. چرا که دود سیگار به مرور زمان در رگها و شریانهای 
کمترین  که  گذارد  می  جای  بر  های خطرناکی  رسوب  بدن،  اصلی 
عارضه ی آن فشارخون باال و در مراحل حاّدتر، انسداد عروق پاها و 
رگهای اصلی قلب است که در صورت عدم ترک سیگار، بیمار دچار 
و سرانجام قطع  پیاده روی  در  ناتوانی  پاها،  در  احساس درد شدید 
کردن پاها می شود. امید است خوانندگان عزیز با احتراز از سیگار، 
سالهای عمر خود را به سالمتی سپری کنند و به قول یک بانوی زالل 

کرمانی بعد از 120 سال »به سالمتی بمیرند«.
و  دردها  برخی  رفع  برای  سواد  بی  افراد  روستاها،  برخی  در 
نظیر  موادمخدر گیاهی،  توصیه می کنند.  موادمخدر  ها،  ناتوانی 
تریاک که از گیاه خشخاش، موسوم به کوکنار به دست می آید 
از  ولی  رفت  می  کار  به  دردها  برخی  تسکین  برای  گذشته  در 
زمانی که انگلیس ها با اختراع وافور بر آن شدند مشتریان زیادی 
برای تریاک تولید شده در هندوستان به دست آورند، نقشه های 
مفصلی  شرح  که  کشیدند  ایران  مردم  معتادکردن  برای  شومی 
ایجاد می کند که  اعتیاد  ای  تریاک، گونه  بنابراین مصرف  دارد. 
پیامدهای خطرناکی در پی دارد و لذا کسانی که مایل هستند عمر 
خود را به سالمتی سپری کنند، بایستی از هرگونه ماده مخدری 
به ویژه موادشیمیایی که شخص معتاد را دچار ترس و توهم می 
کند دوری جویند و همواره بدن خود را با ورزش و تغذیه سالم، 

برای زندگی سالم آماده نگه دارند.

به قلم 
یحیی فتح نجات
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