
هشت صفحه    1000 تومان شنبه 6 مهرماه 28/1398 محرم  1441/ 28 سپتامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3070

یادداشت: 

از خاطره ی تبر، شکستن دیدم

صفحه  سوم 

رئیس مجمع نمایندگان استان:

پی گیر   رفع مشـــکالت بیمه ای 
هنرمندان صنایع دستی هستیم

متن در صفحه دوم

روزان هم 

مقاممعظمرهبری:

گونی در  زمینه معضالت گونا

فرهنگ و اقتصاد وجود دارد

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

  تازه ترین آمار بازگشت دائمی نخبگان به کشور
  حذف رمز دوم کارت های بانکی

  کشف ۳۰ هزار لیتر نفت سفید قاچاق در کرمان
  توقیف خودرو های حادثه ساز  در سیرجان

  کشف ژله های فاسد از یک قنادی در جیرفت
  التماس های دردناک پدر زهرا از مردم

اخبار ایران، جهان و حوادث:

مدیرکلامورمالیاتیاستان: 

 مشاغل جدید 
مشمول نصب سامانه 
صندوق فروش هستند 

 صفحه  دوم

6

روایت »کرمان امروز«
 از یک اختالف نظر تمام نشدنی 

درباره حضور یا عدم حضور
 افغانستانی ها در ایران:

برادر ماندنی 
یا مزاحم رفتنی؟

یادداشت:
رباتیک را به زبان ساده بشناسیم

با طوالنی ترین جنگ های تاریخ بشریت آشنا شوید

2

2

سرمشق 34 منتشر شد 

رمزگشاییازواژهیعشق
درماهنامهسرمشق

2

5

4

4

8
دادستانکرمانخبرداد:

احضارچند تن از 

مسئوالن و شهرداران استان 

کرمان به دادسرای 

کمبود آموزگار در مدارس استان و شیوه برخورد مدیران آموزش و پرورش با این مشکل؛ گزارش »کرمان امروز« از معضل 

متن کامل در صفحه سوم

برای تامین معلم چه کرده ایم؟
    در این چندماه روزنامه کرمان امروز گزارش ها و مطالب بسیاری با موضوع وضعیت لوازم التحریر، دانش آموزان بی بضاعت، مدارس خشت و گلی و تجهیز مدارس تهیه کرده است، اما یکی از مسائل مهم که پیش از آغاز 
سال تحصیلی در رسانه ها مطرح بود؛ کسری معلم در استان کرمان است. این کمبود به گونه ای است که خود مسئوالن می گویند تا چهار سال آینده حدود 13 هزار معلم در کرمان بازنشسته می شوند و نیاز مبرم به معلم در 

این استان احساس می شود. اوایل شهریورماه امسال بود که استاندار کرمان خطاب به مسئوالن امر گفت تمامی کالس های استان باید تا اول مهرماه معلم داشته باشند، اما امروز......

خاص ترین  لحظات  در شعرهای پروین

WWW.KERMANEMROOZ.COM
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اخبار استان

خبر
نماینده ولی فقیه کرمان:

بازسازی بافت تاریخی 

کرمان نیازمند اعتبارات است 
نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: بافت قدیمی شهر کرمان مغفول  

مانده و بازسازی بافت تاریخی کرمان نیازمند اعتبارات است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، حجت االسالم 
والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان کرمان در 
دیدار علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفت: در استان 
کرمان با اشاره به اینکه استان کرمان پهناورترین استان کشور است و اقلیم 
تاریخی  جاذبه های  از  است  کرده  فصل  چهار  را  آن  که  دارد  چهارگانه ای 

زیادی برخوردار بوده و چندین هزار سال سابقه تاریخی و تمدنی دارد.
اما  دارد،  نام درخشانی  ایران، کرمان  تاریخ  به  مراجعه  در  اینکه  بیان  با  او 
نسبت به آن بی مهری هایی شده است افزود: بافت قدیمی شهر کرمان مغفول 
مانده و یک ظرفیت بزرگ گردشگری و تاریخی است که فرهنگ و معماری 

کرمان و کرمانی ها را نشان می دهد.
نیازمند  کرمان  تاریخی  بافت  بازسازی  اینکه  به  اشاره  با  علیدادی سلیمانی 
اعتبارات است گفت: مسجد تاریخی امام کرمان نه قرن قدمت دارد که در 

بافت تاریخی کرمان واقع شده است و نیازمند مرمت و بازسازی است.
اینکه در حدود ۸۰۰ یا ۹۰۰ سال قبل که این مسجد بنا شده  با بیان  او 
برای جمعیت زیاد امروز پیش بینی شده است وافزود: این نگاه سازندگان این 

مسجد آینده نگری آن ها را نشان می دهد.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه کرمان هم در تابستان و 
هم در زمستان قابلیت گردشگرپذیری دارد، اما این ظرفیت ها معرفی نشده 
است گفت: صنایع دستی استان کرمان که بخش زیادی از آن ملی و جهانی 

است را می توان با معرفی شایسته و مناسب بهره گیری کرد.
محمدجواد فدائی استاندار کرمان نیز در این دیدار با اشاره به اینکه شروع 
هفته گردشگری کشور با حضور مونسان در کرمان آغاز می شود بیان داشت: 
استان کرمان ظرفیت های زیادی در حوزه گردشگری دارد.او با بیان اینکه 
هم از نظر طبیعی و هم تاریخی فرصت های گردشگری خوبی داریم گفت: در 
کرمان محور گردشگری هفت باغ علوی وجود دارد که بسیار مورد استقبال 
گردشگران است. استاندار کرمان با اشاره به اینکه در شهرستان های مختلف 
استان زمینه های گردشگری خوبی وجود دارد و انتظار می رود این فرصت ها 
شناسانده شود افزود: گردشگری در ایجاد اشتغال استان بسیار موثر است.
پروژه های  و  کرمان  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  پروژه های  از  بازدید 
صنعت  فعاالن  همایش  در  شرکت  و  علوی  باغ  هفت  محور  گردشگری 
گردشگری از مهم ترین برنامه های امروز سفر دکتر مونسان به کرمان است.

شهردار کرمان:

برگزاری جشنواره های فصلی 
در کرمان در دستور کار است

 
شهردار کرمان گفت: جشنواره های فصلی در شهر کرمان برگزار می شود.

و  فعاالن  همایش  در  عالم زاده  مهران  سید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  حوزه های  سرمایه گذاران 
به لحاظ داشتن ظرفیت های  بیان کرد: شهری مثل کرمان  استان کرمان 

گردشگری باید به آن توجه ویژه شود.
وی افزود: ۳۷ تا ۴۰ درصد ظرفیت بین المللی در حوزه تاریخی است لذا 
اگر ما بخواهیم سهمی در گردشگری داشته باشیم باید رویداد محوری را 
مد نظر داشته باشیم. شهردار کرمان گفت: ما به عنوان کالن شهر جشنواره 
۲۰۲۰ را در تابستان داشتیم که اثر و بازخورد بسیار خوبی داشت و باعث 
همدلی بین مدیران شد و این جشنواره به عنوان اولین رویداد در کشور 
خود  برنامه های  در  کرمان  شهرداری  کرد:  تصریح  عالم زاده  بود.  موفق 
جشنواره های فصلی را دارد لذا کرمان به عنوان پایلوت در کشور در بخش 
برگزاری این جشنواره مطرح است که امیدواریم با حضور و مشارکت جمعی 

همه نهادها به خوبی انجام شود.

وزیر صمت گفت: توجه به ظرفیت ها و توان ساخت 
داخلی منجر به خودکفایی در زمینه خودروسازی می 
شود و همگان برای بومی کردن این صنعت باید پای 

کار بیایند.
از  بازدید  در  رحمانی  رضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
اظهار کرد:  بم  ارگ جدید  شرکت های خودروسازی 

همگان باید برای افزایش رونق تولید در کشور به ویژه 
تولید خودرو کمک کنند.

وی با اشاره به برگزاری نشست با خودروسازان ادامه 
داد: در این جلسات مشکالت مورد بررسی قرار گرفت 
و تالش می شود که در راستای رساندن ظرفیت تولید 

به باالترین سطح اقدام کنیم.

اینکه در خوروسازی های سطح  به  با اشاره  رحمانی 
کشور قطعات خودورها باید بومی سازی شود، افزود: 
به  مخابراتی  های  مودم  ساخت  زمینه  در  اینک  هم 
خودکفایی رسیده ایم و باید از این ظرفیت در کشور 

استفاده شود.
حال  در  کرد:  عنوان  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 

خودروسازان  مشکالت  ترین  عمده  از  یکی  حاضر 
واردات قطعات الکترونیک خودروهاست.

ساخت  توان  و  ها  ظرفیت  به  توجه  داد:  ادامه  وی 
داخلی منجر به خودکفایی در زمینه خودروسازی می 
شود و همگان برای بومی کردن این صنعت باید پای 

کار بیایند چرا که قطعا رونق تولید را به دنبال دارد.

استاندار کرمان گفت: طبق توافق انجام شده کرمان 
به عنوان پایلوت گردشگری هنری انتخاب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی در همایش 
فرهنگی،  میراث  حوزه های  سرمایه گذاران  و  فعاالن 
کرد:  بیان  کرمان  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
برای توسعه گردشگری توجه به سه عامل مهم است 
ابتدا ظرفیت اقتصادی، دوم کسی که می خواهد کاری 

انجام دهد باید اهلیت داشته باشد لذا ما از این افراد 
استقبال می کنیم و به دنبالشان هستیم و سوم منابع 
مالی که ما ترجیح می دهیم کسانی وارد عرصه شوند 

که خودشان منابع مالی داشته باشند.
تسهیالت  در خصوص  بود  قرار  قبل  سال  افزود:  وی 
تبصره ۱۸ یارانه به این افراد تخصیص داده شود که 
می خواهم  کرمان  نمایندگان  از  و  نیفتاد  اتفاق  این 

موضوع را پیگیری کنند.
وظیفه  گردشگری   مدیریت  گفت:  کرمان  استاندار 
ما است و در کرمان فرصت آزمون و خطا در بخش 

گردشگری وجود ندارد.
زمینه  در  مشکالت  از  یکی  داشت:  اظهار  فدایی 
ما  بودکه  مجوزها  سرمایه گذاری صدور  و  گردشگری 
ظرف  مجوزها  و  کردیم  ایجاد  سرمایه  واحد  پنجره 

عدم  صورت  در  که  شود  صادر  باید  هفته  دو  مدت 
صدور بنده شخصا پیگیری می کنم.

وی ابراز کرد: از جمله اقدامات دیگر ایجاد هماهنگی 
استان  توافق  بر طبق  بین دستگاه های مختلف است 
کرمان باید به عنوان پایلوت گردشگری هنری توسعه 
با  طرفی  از  و  اوقاف  رئیس  با  توافقاتی  و  کند  پیدا 

میراث فرهنگی و اداره ارشاداسالمی داشتیم.

وزیر صمت:
همگان برای بومی کردن صنعت خودروسازی باید پای کار بیایند  

استاندار کرمان:
در کرمان فرصت آزمون و خطا در بخش گردشگری وجود ندارد  

شرکت همگامان مس در نظر دارد امالک مسکونی و تجاری متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده کتبی به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند برای بازدید از امالک مورد نظر و کسب اطالعات 
بیشتر از نحوه برگزاری مزایده و شرکت در مزایده و تحویل قیمت پیشنهادی از تاریخ نشر آگهی به مدت ۱۰ روز  همه روزه به نشانی سرچشمه خیابان یاس، یاس 6 پالک ۱۱ شرکت همگامان مس 
مراجعه نمایند. متقاضیان شرکت در مزایده می بایست یک فقره چک به مبلغ ۱۰ درصد قیمت کارشناسی در وجه شرکت همگامان مس را داخل پاکت ارسال پیشنهادات قرار دهند. شرکت همگامان 

مس در رد یا قبول قیمت های پیشنهادی مختار می باشد. تلفن دفتر: ۳۴۳۱۲۹۲۹- کرمان: ۰۹۱۳۱۹6۲6۰۳ آقای مراد علیزاده - ۰۹۱۳۲۹۲۹۳۰۸ رفسنجان آقای عظیمی 
مشخصات ملک 

مدیرعامل شرکت همگامان مس سرچشمه / مهندس علی نقی ابوالهادی زاده 

آگهی مزایده فروش امالک )نوبت سوم(

قیمت )کارشناسی(ریال نوع کاربری وضعیت ملک محل ملک متراژ میزان مالکیت ردیف

1.554.000.000  انتقالی از شرکت تعاونی مسکن
 کارمندان مس سرچمشه

 آپارتمانی
 مسکونی

 6 دانگ آپارتمان
 طبقه اول

91/ 83 مترمربع +طبقه اول +تراس 
اختصاصی 5 متر مربع  و انباری 9 مترمربع

1 گرگین شهرک پردیس، رفسنجان

1.620.000.000  انتقالی از شرکت تعاونی مسکن
کارمندان مس سرچمشه

 آپارتمانی
مسکونی

 6 دانگ آپارتمان
طبقه دوم

24/ 85 مترمربع +طبقه دوم +تراس 
اختصاصی 5 متر مربع  و انباری 10/60 مترمربع

2 گرگین شهرک پردیس، رفسنجان

6.652.000.000 عرصه آن متعلق به اداره اوقاف مسکونی 6 دانگ اعیانی خانه 452 مترمربع 3 رق آباد، بخش 3 کرمان

4.203.780.000  آپارتمانی + انتقال قطعی
آسانسور

6 دانگ 100/009 مترمربع، طبقه دوم، پارکینگ  کرمان بلوار جمهوری، هتل پارس، بلوار
معلم، کوچه معلم 3، دومین خانه سمت چپ

4

4.278.113.000 انتقال قطعی  آپارتمانی +
آسانسور

6 دانگ 100/19 مترمربع + انباری+ پارکینگ کرمان بلوار جمهوری، هتل پارس، بلوار معلم، 
کوچه معلم 3، دومین خانه سمت چپ

5

6.329.400.000 انتقال قطعی تجاری 6 دانگ 75/35 مترمربع +4/85 مترمربع تراس کرمان بلوار معلم نبش صائب تبریزی 6

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان از پی گیری برای 
خبر  دستی  صنایع  هنرمندان  ای  بیمه  مشکالت  حل 
داد. به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیری در همایش 
فرهنگی،  میراث  حوزه های  سرمایه گذاران  و  فعاالن 
گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: امسال با عنوان 
رونق اقتصادی معرفی شده که از تیم استراتژی صنایع 
دستی و گردشگری می خواهم به آن توجه داشته باشد 
و قطعا یکی از وظایف مهم بر عهده وزارتخانه است که 

نگاه تولیدی به این بخش داشته باشد.
ورود  دروازه  و  کشور  معادن  بهشت  کرمان  افزود:  وی 
به کشاورزی است که در کشور دارای رتبه اول تا سوم 
است اما متاسفانه در بخش گردشگری نتوانسته سهم 

خودش را از تولید ناخالص ملی به دست آورد.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: در کرمان 
بوم  گردی،  کویر  بخش های  گردشگری  حوزه  در  ما 
گردی و بخش های مختلف دیگر ظرفیت های فراوانی 
و  فرهنگی  میراث  از  کلکسیونی  استان  این  و  داریم 

گردشگری دارد.
بافت  بم،  ارگ  کپری،  هتل های  کرد:  تصریح  امیری 
تاریخی  آثار  ماهان،  میمند،  کرمان،  شهر  قدیمی 
در  اما  است  میراثی  آثار  از  ... مجموعه ای  و  رفسنجان 
موفق  نتوانستیم  گردشگری  حوزه  در  اقتصادی  حوزه 
به  توجه  عدم  آن  دلیل  کنیم  ایجاد  اشتغال  و  باشیم 
آن  به  که  است  ملی  کار  یک  عنوان  به  دستی  صنایع 
استان  گردشگری  حوزه  در  داد:  ادامه  وی  نپرداختیم. 
رونق  بخش  در  که  دارد  زیادی  ظرفیت های  کرمان 
کافی  اما  شده  پرداخته  آن  به  دستی  صنایع  و  تولید 
نیاز صنایع  مورد  تجهیزات  درصد  از ۹۰  بیش  نیست. 
نبود  اثرگذار  آن  روی  تحریم ها  و  است  داخلی  دستی 
و نیاز به سرمایه گذاری اندکی دارد همچنین به ابزار و 
ماشین آالت زیادی نیاز ندارد ضمن این که اشتغال زا 
برای روستاها و زنان است و بیشتر از ۷۰ درصد اشتغال 

زنان را تشکیل می دهد.

مشکلی  گفت:  کرمان  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
که در صنایع دستی وجود دارد این است که به عنوان 
رویکرد اقتصاد به آن پرداخته نشده سهمی که از این 
صنعت در اقتصاد و رشد و سرانه ملی بوده کم پرداخته 

شده است.
و  گفت  سخن  نفت  به  مردم  وابستگی  کاهش  از  وی 
تاکید کرد: روز به روز نقش صنایع دستی را در زندگی 
مردم می بینیم؛ بیش از ۳6۰ نوع صنایع دستی وجود 
است.  نشده  پرداخته  آن  به  مردم  زندگی  در  که  دارد 
این  منابع  به  کمک  و  تولید  به  کمک  بخشی،  تنوع 
قرار  توجه  مورد  باید  محصوالت  فروش  بازار  و  صنعت 

گیرد اما مشکل اصلی بازار فروش و برندسازی است.
هنرمندان  این  بیمه  دنبال  به  همواره  ما  افزود:  وی 
و  شود  حل  مشکل  این  کنیم  تالش  باید  که  هستیم 
صندوق  همچنین  شود  داده  بخش  این  به  سهمی 
اتاق  در  لذا  کنیم  را حمایت  دستی  صنایع  از  حمایت 

اصناف باید صنایع دستی فعال باشد.
باید  گفت:  و  کرد  اشاره  زیبا  کرمان  بحث  به  امیری 
بتوانیم کرمان را به کشور و دنیا معرفی کنیم لذا اگر 
در  را  کرمان  استان  سهم  می توانیم  شود  تالش ها  این 

اشتغالزایی میراث فرهنگی زیاد کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان:

پی گیر رفع مشـکالت بیمه ای هنرمندان صنایع دستی هستیم
دادستان کرمان خبر داد: 

احضارچند تن از مسئوالن 
و شهرداران استان به 

دادسرای کرمان
از احضار  انقالب مرکز استان کرمان  دادستان عمومی و 
چند تن از شهرداران و مسئوالن مربوطه در سراسر استان 
به دادسرای کرمان در رابطه با حذف واژه مقدس شهید از 

برخی اماکن و معابر شهری خبر داد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
کرد:با  اظهار  ساالری  دادخدا  کرمان،  استان  دادگستری 
واژگان  از  یکی  اسالم  مقدس  دین  در  که  این  به  توجه 
پرتکرار و واال واژه مقدس شهید است و در آیات کالم اهلل 
مجید کرارا از آن به عنوان یک واژه واال و تقدیس شده 
ذکر بعمل آمده، نتیجه می گیریم که واژه مقدس شهید  
و جایگاه شهدا از ارکان محوری و مهم دین مقدس اسالم 

محسوب می شود.
ساالری افزود: امروزه اگر در ایران اسالمی، آبادانی، شکوفایی 
عزت، اقتدار و امنیت بی بیدلی در منطقه خاورمیانه داریم 

همه این ها مرهون خون شهدا است.
وی تصریح کرد: امروزه اگر کسی دغدغه اقتدار و امنیت 
کشور را دارد باید هدف گیری و خط کاری او بر مبنای 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به عنوان  رکن رکین تقویت 

امنیت ملی کشور بوده باشد.
 وی ادامه داد: با توجه به تالش دشمنان قسم خورده  نظام 
مقدس  اسالمی در راستای  کمرنگ کردن  ارزش های 
اسالمی در جامعه و هجمه به اعتقادات دینی و مذهبی 
کردن  سست  برای  شهدا  و  ایثارگری  جامعه  خصوصاً  و 
پایه های امنیت ملی و بحث مهم نفوذ اگر فردی خواسته یا 
ناخواسته در راستای کم رنگ شدن ارزش ها حرکت کند 
در خدمت معاندین و اهداف آنان قرار گرفته است و یقیناً با 
واکنش چشمان بیدار نظام مقدس جمهوری اسالمی روبرو 
خواهد شد. دادستان کرمان اعالم کرد: با توجه به عمل 
نابخردانه و دشمن شادکن برخی مسئوالن در حذف واژه 
مقدس شهید از برخی اماکن و آزرده خاطر شدن خانواده 
معظم شهدا و جامعه بزرگ ایثارگری کشور، این دادستانی 
به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود و نظر به ارتکاب 
فعل مجرمانه در این رابطه پرونده ای در معاونت حقوق 
عامه این دادستانی تشکیل و تعدادی از شهرداران استان 
به دادستانی احضار و با نگرش به اهمیت موضوع، پرونده به 

صورت ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
امر مسلمین  ولی  فرمایشات  به  عنایت  با  افزود:  ساالری 
حضرت امام خامنه ای حفظه اهلل تعالی و تاکیدات مکرر 
حضرت آیت اهلل رئیسی ریاست قوه قضاییه مبنی بر روحیه 
انقالبی گری در قوه قضاییه جهت گیری و مبنای کار این 
دادستانی در راستای اجرای عوامل صادره خواهد بود و این 

خط سیر و افق ترسیمی ادامه پیدا خواهد کرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان:  مشاغل جدید مشمول نصب سامانه صندوق فروش هستند
برگزاری  به  اشاره  با  کرمان  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
با  متبوع،  سازمان  در  تصمیم گیری  و  هماهنگی  جلسات 
حضور نمایندگان اتاق اصناف و وزارت صمت و سایر مراجع 
و تشکل های صنفی و حرفه ای ذیربط، از تعیین فهرست 
نهایی صاحبان مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان 
، محمد سلمانی ، با اشاره به مفاد ماده )۳( آیین نامه اجرایی 
تبصره )۲( ماده )۱6۹( قانون مالیات های مستقیم مبنی بر 
تعیین مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش عنوان 
کرد: براساس مصوبه اخیر، مشاغل و حرف زیر مشمول نصب 

سامانه فروش می باشند:
۱- وکال;

۲- مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده;
۳- دفاتر اسناد رسمی;

۴- مشاورین امالک;

5- تاالر پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها، کبابی ها، اغذیه 
فروشی ها و فست فودی ها، سفره خانه های سنتی و کافی 
شاپ ها، کترینگ ها و تهیه غذاها، قهوه خانه ها، سالن های 
و حلیم  باغ سراها، طباخی ها، آش  تاالرها،  باغ  و  غذاخوری 
پزی ها، جگرکی ها، کته کبابی ها، بریانی فروشی ها و مشاغل 

مشابه;
6- مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان 
باغ  ها،  مسافرخانه  ها،  خانه  مهمان  سراها،  مهمان  پذیرها، 

ویالها، اقامتگاههای بین راهی و متل ها;
به  موتوری)  نقلیه  وسایط  های  فروشگاه  و  ها  نمایشگاه   -۷

استثنای ماشین آالت راهسازی، ساختمانی و کشاورزی(;
۸- آرایشگاه های مردانه و زنانه;

ماده  مشمولین  استثنای  فروشی ها)به  و خشکبار  آجیل   -۹
)۸۱( قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان(;

ها،  فروشی  میوه  آب  فروشی ها،  شیرینی  و  قنادی  ها   -۱۰
بستنی و فالوده فروشی ها;

۱۱- میوه و تره بار فروش های مستقر در میادین میوه و تره 
بار، بار فروشی های میوه و تره بار، میوه فروشی ها;

۱۲- مجموعه های فرهنگی و ورزشی;
۱۳- لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی ها) به استثنای تولید 

کنندگان و وارد کنندگان( ;
۱۴- بازی های رایانه ای)گیم نت ها( و کافی نت ها;

تلفن  مشترکین  خدمات  ارتباطی)دفتر  خدمات  دفاتر   -۱5
همراه و ثابت و خدمات پستی(، دفاتر خدمات الکترونیکی) از 
جمله دفاتر پلیس+۱۰ ، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر 

خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی(.
ابتدای سال  از  سلمانی یادآور شد: صاحبان مشاغل مذکور، 
)پایانه  فروش  صندوق  سامانه  از  استفاده  به  ملزم   ۱۳۹۹
پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی( و صدور صورتحساب 

فروش)فاکتور( مطابق مقررات می باشند.
دعوت  مذکور  حرف  و  مشاغل  صاحبان  کلیه  از  افزود:  وی 
به عمل می آید که از ابتدای مهرماه سال جاری، با مراجعه 

کشور  مالیاتی  امور  سازمان  الکترونیکی  عملیات  درگاه  به 
به ثبت  الکترونیکی https://tax.gov.ir نسبت  نشانی  به 
سریال استاندارد پایانه یا پایانه های پرداخت متصل به شبکه 

پرداخت بانکی خود ) کارتخوان های بانکی( اقدام کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان اظهار کرد: مودیان محترم 
هنگام مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور، وارد سامانه ثبت 
نام الکترونیکی و ارایه شماره اقتصادی شده، در قسمت ثبت 
مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی و پس از وارد کردن 
نام کاربری و رمز عبور، نسبت به ثبت مشخصات اقدام نمایند.

الزم به ذکر است، سازمان امور مالیاتی کشور پیش از این و 
در اجرای حکم بند )ی( تبصره )6( قانون بودجه سال ۱۳۹۸، 
صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی 
را ملزم به ثبت نام در نظام سامانه فروش و نصب و استفاده از 
پایانه فروش از ابتدای مهرماه سال جاری کرده بود. همچنین 
خصوص  در  ابهام  یا  مشکل  گونه  هر  به  پاسخگویی  مرکز 

فراخوان مذکور نیز شماره تلفن ۱5۲6 می باشد.

مودیان محترم مالیاتی مشــروحه ذیل : دراجرای ماده ۲۰۸ قانون مالیاتهای مســتقیم بدین وسیله اوراق مالیاتی ذیل ابالغ می گردد. بدیهی است حسب مقررات ماده 
۲۳۸ قانون  مالیاتهای مستقیم ، چنانچه نسبت به مندرجات برگ ابالغی به شرح ذیل معترض می باشید ظرف سی روز از تاریخ درج در آگهی اعتراض کتبی خود را  

به آدرس - کرمان – خیابان قدس – اداره کل امور مالیاتی استان – اداره امور مالیاتی۱۸۰6- شماره تماس ۳۱۲۲۴۳۹۲ تسلیم نمایید . ۲۸۰م/الف

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

 آگهی ابالغ اوراق مالیاتی

قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله اوراق مالیاتی ذیل ابالغ می گردد. بدیهی است حسب مقررات ماده  208مودیان محترم مالیاتی مشروحه ذیل : دراجرای ماده 
ج در آگهی اعتراض کتبی خود قانون  مالیاتهای مستقیم ، چنانچه نسبت به مندرجات برگ ابالغی به شرح ذیل معترض می باشید ظرف سی روز از تاریخ در 238

 . تسلیم نمایید 31224392شماره تماس  -1806اداره امور مالیاتی –اداره کل امور مالیاتی استان  –خیابان قدس  –کرمان  -به آدرس  را 

 مالیات )ریال( ابالغی برگ سال عملکرد شماره ملی کالسه فعالیت نام و نام خانوادگی مودی ردیف

مشاغل بر مالیات تشخیص برگ 92 2980057630 3163 آهن آالت مهسا دایی زاده 1  65,626,171 

مشاغل بر مالیات تشخیص برگ 93 2980057630 3163 آهن آالت مهسا دایی زاده 2  849,600,804 

مشاغل بر مالیات تشخیص برگ 94 2980057630 3163 آهن آالت مهسا دایی زاده 3  749,516,764 

مشاغل بر مالیات تشخیص برگ 92 3130431578 341 ذرت حسین حاتمی 4  2,251,592,454 

مشاغل بر مالیات تشخیص برگ 92 2992918520 378 سایر محسن پارسای علی آبادی 5  892,278,409 

مشاغل بر مالیات تشخیص برگ 92 2991470755 3332 مهندس محسن محمدی 6  3,890,531,757 
 

 استان کرمانروابط عمومی اداره کل امور مالیاتی 
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از خاطره ی تبر، 

شکستن دیدم 
اشک  من  زنی  می  دل  بر  دست 
هایم می چکد. ناله کمتر کن جهان 

در پیش پایت شد خزان. روی دنیا بس سیاه و خط 
شب  از  تر  تازه  جانی  که  دارد  دیدنت  آرزوی  خطی 
بگیرد. تشنگی ها کم شود آسمان باران بگیرد. نغمه 
خستگی  بگیرد.  مژگان  به  سرمه  بگیرد.  جانان  ی 
زندگانی  کویر  در  بگیرد  کرمان  از  آتش  بگیرد  آسان 
من  برای  فقط  را  ات  دلتنگی  بگیرد.  سامان  رودها 
بیاور که تکیه گاهت باشم اما ناله که می کنی جگرم 
می سوزد. در میان شعله های آتش اگر طاقت نیاورده 
و بسوزیم لبخندهایمان را به چه کسی بسپاریم تا بر 
با  بیا شادی هایمان را  ابتدا  بوم زندگی نقاشی کند؟ 
همدیگر تقسیم کنیم تا انرژی بیشتری برای ساختن 
وسعت  تا  کرده  پنهان  را  هایمان  رنج  باشیم.  داشته 
عاشقانه  باشیم.  نرسیده  سیاه  باورهای  به  و  نگیرند 
از  خوب  خبر  یک  است  قرار  که  آنگونه  کن  زندگی 
که  کن  فکر  کند.  چراغانی  را  تو  خلوت  و  رسیده  راه 
تواند  نمی  کس  هیچ  و  است  راه  در  خوب  خبر  یک 
انتظاری  زندگی  به  اشتیاقت  کند.  اش  خطی  خط 
همیشگی را در تو می آفریند که همچون گیاه تنفس 
به جلو می کشاند. گاهی  با خود  را  کرده و روزهایت 
برای زنده ماندن باید انتظار کشیدن را دوست داشته 

باشیم تا محبت رنگ نبازد.
از خاطره ی تبر شکستن دیدم 

بی چتر شده بی هدفم چرخیدم 
یک خاطره از گوشه ی خندان لبت 

تا مرز رسیدنم به تو دزدیدم 

به قلم 
مهناز سعید 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

تهدید 
تقاطعی سپر  در  بودم  با ماشین در خیابان در حرکت 
باال  مدل  و  شیک  بسیار  که  جلویی  ماشین  با  ماشینم 
ولی  نیفتاد  اتفاقی  هیچ  داشت  کوچک  تماسی  بود 
حرکات  با  و  شد  پیاده  جلویی  ماشین  راننده  ناگهان 
دست و صدای بلند شروع به تهدید کرد و گفت آیا می 
دانی من پدرم ثروتمند و عموم قدرتمند است چرا به 
وارسی  را  ها  ماشین  حالی  در  من  زدی!  من  ماشین 
است  نیفتاده  اتفاقی  هیچ  کنید  نگاه  گفتم  کردم  می 
که دوباره صدایش را باال برد و سرم داد کشید و گفت: 
بالیی بر سرت بیاورم که دیگر سوار ماشین نشوی و در 
نشان  و  برایم خط  و  گفت  و نسب خودش  اصل  از  پی 
کشید. دیگر نوبت به من رسید تا خودم را معرفی کنم 
تکیه  هم  من  گفتم  کامل  آرامش  و  خوشرویی  با  پس 
با لحنی  ادامه  و در  بالم  به آن می  و  بزرگ دارم  گاهی 

آرام گفتم آیا می دانی من بنده خدا هستم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

سرویس اجتماعی کرمان امروز

یک روانشناس گفت: بسیاری از کودکان، رفتن به مدرسه 
جایی  مدرسه  آن ها  نظر  از  چراکه  ندارند،  دوست  را 

ترسناک است.
کمال پرهون روانشناس و مشاور در گفت وگو با خبرنگار 
حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران 
اغلب  اظهار کرد:  از مدرسه  اختالل هراس  جوان، درباره 
رویدادی  کودکان،  بیشتر  برای  تحصیلی  سال  شروع 
از رشد  آشکاری  نشانه  و  است  لذت بخش  و  هیجان انگیز 

و نمو آن ها محسوب می شود.
را دوست  به مدرسه  رفتن  از کودکان،  بسیاری  افزود:  او 
ندارند و برای تعداد کمی از آن ها مدرسه آن قدر ترسناک 
و اضطراب زاست که برای رفتن سر کالس درس از خود 

رغبتی نشان نمی دهند.
این روانشناس گفت: این کودکان اغلب به دلیل نگرانی از 
رفتن به مدرسه، مریض می شوند و یا خود را به بیماری 
می زنند و به خاطر شکایت های جسمانی جزئی در منزل 

می مانند.
به  رفتن  برای  صبح  که  آن هایی  کرد:  تصریح  پرهون 
اما در نهایت در کالس حاضر  مدرسه مقاومت می کنند، 
دالیلی  به  اما  می روند،  مدرسه  به  که  آن هایی  می شوند؛ 
مدرسه را ترک می کنند؛ کودکانی که با ترس شدید در 
مدرسه حضور می یابند و این امر باعث بهانه گیری بعدی 
برای عدم حضور آن ها در مدرسه می شود و نیز کودکانی 
می کنند،  غیبت  مدرسه  به  رفتن  جای  به  روز  تمام   که 

همگی دچار هراس از مدرسه هستند.
به  رفتن  از  خودداری  و  هراسی  مدرسه  اینکه  بیان  با  او 
مدرسه در میان دختران و پسران به یک اندازه رایج است، 

افزود: هراس از مدرسه بین سنین ۵، ۶، ۱۰ و ۱۱ سالگی 
مدرسه  از  غیرمعمول  و  مفرط  ترس های  می شود.  ظاهر 
اغلب برای نخستین بار در دوره پیش دبستانی، مهدکودک 
و یا کالس اول نمایان می شود و در کالس دوم به اوج خود 
می رسد. با این  وجود، هراس و امتناع از رفتن به مدرسه 
در هر سنی می تواند رخ دهد و در سنین بعدی به  طور 

ناگهانی آشکار شود.
این روانشناس اضافه کرد: هراس از مدرسه جزء ترس های 
رایج دوران کودکی است و پیامد های تحصیلی و اجتماعی 
جدی برای کودک به همراه دارد و می تواند بیش از اندازه 

ناتوان کننده باشد.
فرد  در  اختالل  ایجاد  باعث  که  عواملی  درباره  پرهون 

سبک  مادر-کودک،  تعامل  کیفیت  کرد:  بیان  می شود، 
والدین،  حمایت گری  بیش  ابعاد  با  پذیرنده  والدینی 
و  بودن  خجالتی  خانواده،  عاطفی  فضای  در  آشفتگی 
ترس از ارزیابی در جمع، اضطراب جدایی، ترس از تجربه 
اعتمادبه نفس ضعیف، تک فرزند بودن، عوامل و  شکست، 
دانش آموز، مشکالت خلقی  معلم-  رابطه  قوانین مدرسه، 
از دالیل مدرسه هراسی  و اضطراب در کودکان می تواند 

باشد.
رفتن  بر  قاطعانه  اصرار  باید  والدین  اینکه  به  اشاره  با  او 
افزود: هرچه  باشند،  به مدرسه داشته  بازگشت کودک  و 
زمان بگذرد، ترس های دیگر نیز بر مدرسه هراسی افزوده 
تشدید  و  خانه  در  تقویت  راه  از  است  ممکن  و  می شود 

هراس از مدرسه به علت جاماندن از هم کالسی ها مشکل 
شدیدتر شود.

این روانشناس ادامه داد: تقویت کننده های منفی از جمله 
از  فرار  آزار دهنده و تنش زا مدرسه و  از محیط  اجتناب 
مورد  آنجا  در  می کند  فکر  کودک  که  دهنده  آزار  جمع 
از جمله  قضاوت قرار می گیرد و تقویت کننده های مثبت 
مورد  تلویزیونی  برنامه  و  خواب  عالقه،  مورد  بازی  انجام 

عالقه در مدرسه هراسی کودکان دخیل  هستند.
پرهون افزود: هماهنگی والدین با کارکنان مدرسه، ارجاع 
بر شکایت های جسمانی،  تأکید  برای درمان، عدم  سریع 
حضور الزامی در مدرسه و اجازه به مادر برای حضور در 
از  کودک  برای  ماندن  منتظر  منظور  به  مدرسه  حیات 
ترس کودکان  بر کاهش  است که  مثبتی  اقدامات  جمله 
کودکان،  تنبیه  مقابل  در  و  است  تأثیرگذار  مدرسه  از 
می تواند مشکالت آن ها را تشدید کند، از این رو به والدین 

و معلمان توصیه می شود که از تنبیه بپرهیزند.
والدین  مدارس،  رسمی  شروع  از  قبل  افزود:  پرهون 
می توانند فرزندان خود را با محیط و فضای مدرسه آشنا 
را  بازی هایی که فضای مدرسه  و  از قصه  استفاده  کنند، 
شاد، بازی گونه و آموزشی جلوه دهد، برای این کودکان 

مؤثر است.
از  کودک  کردن  جدا  کرد:  خاطرنشان  روانشناس  این 
از  استفاده  با  و  گام به گام  باید  خود  دلبستگی   منبع 
آغاز  نخست  روز  در  گیرد.  شکل  منظم  حساسیت زدایی 
مدرسه باید مادر با کودک در محل حضور داشته باشد، 
روز دوم خاله یا مادربزرگ یا هرکسی که کودک در کنار 
همراه  غیره  و  پدر  روز سوم  دارد،  آرامش  احساس  آن ها 
کودک باشند تا منبع دلبستگی از شخص اول به شخص 
سوم انتقال یابد و کم کم کودک به جدایی از آن ها عادت 

کند.

 اختالل هراس از مدرسه چیست؟

گزارش »کرمان امروز« از معضل کمبود آموزگار در مدارس استان و شیوه برخورد مدیران آموزش و پرورش با این مشکل؛

برای تامین معلم چه کرده ایم؟

اشاره:
روزنامه  تحصیلی جدید شدیم.  دومین هفته سال  وارد 
کرمان امروز تا به این لحظه گزارش ها و مطالب بسیاری 
با موضوع وضعیت لوازم التحریر، دانش آموزان بی بضاعت، 
مدارس خشت و گلی و تجهیز مدارس درج کرده است. اما 
یکی از مسائل مهم که از پیش از شروع سال تحصیلی در 
رسانه ها مطرح شده بود کمبود و کسری معلم در استان 
کرمان بوده است. قبل از پرداختن به این موضوع نگاهی 

می افکنیم  به سوابق اخبار این موضوع...
13 هزار معلم بازنشسته

معضل  با  رو  پیش  های  سال  در  پرورش  و  آموزش 
بازنشستگی معلمان و بحران کمبود نیروی انسانی مواجه 
شده است و استان کرمان نیز از این امر مستثنی نبوده 

است.
آنگونه که خود مسئوالن می گویند تا چهار سال آینده 
بازنشسته می شوند  استان   این  حدود۱3 هزار معلم در 
که نیاز مبرم به معلم در استان کرمان احساس می شود. 
اوایل شهریور ماه امسال بود که استاندار کرمان خطاب به 
مسئوالن و متولیان امر خواست تمامی کالس ها در استان 

در اول مهرماه باید دارای معلم  باشند.
و  آموزش   و  مدارس  مدیران  استاندار کرمان،  به گفته 
پرورش ها باید با استفاده از ۱2 روش اعالم شده، کسری 
معلم برای اول مهر ماه سال جاری را بر طرف می کردند 
به نحوی که هیچ کالسی در اول مهر ماه سال جاری بدون 

معلم نباشد.
پذیرش اندک دانشگاه فرهنگیان

و  شلوغ  های  کالس  ها،  خانواده  های  دغدغه  از  یکی 
سوی  از  است.  ابتدایی  مقطع  در  ویژه  به  صدا  و  سر  پر 
دیگر مسئوالن آموزش و پرورش اعالم می کنند که  به 
پر  های  کالس  تشکیل  جز  ای  چاره  نیرو  خاطرکمبود 
به  آنها  گفته  به  البته  نیرو  کمبود  این  ندارند.  جمعیت 
علت  باال رفتن آمار بازنشستگی معلمان در مقابل کاهش 
استخدام نیرو شکل گرفته است.البته در این باره مدیر کل 

اداری و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش درباره جبران 
معلم گفته است: کمبود معلم برای سا ل تحصیلی جدید 
ورودی  طریق  از  ما  که  است  بوده  نفر  هزار   ۱۰8 حدود 
شاغلین،  التدریس  حق  استخدام  فرهنگیان،  دانشگاه 
استفاده از حق التدریس آزاد، به کار گیری بازنشسته ها 

و...آن را جبران کرده ایم.
رئیس دانشگاه فرهنگیان نیز در این مورد اینگونه توضیح 
دارد،  دیرینه  پیشینه  یک  معلم  کمبود  بحث  است:  داده 

از دهه های قبل مطرح بوده است.  متأسفانه این موضوع 
معلم ها زمانی که استخدام می شوند فرمی به نام ۵۰2 دارد 
و مسئوالن نیروی انسانی می دانند که مثاًل معلمی با ۱۵ 

یا 2۰ سال سابقه کار چه روزی بازنشسته می شود.
تحصیالت  دوره  در  معلمان  برخی  است  ممکن  اما 
تکمیلی ادامه تحصیل دهند این معلمان می توانند با 3۵ 
سال کار بازنشسته شوند. با این حال در سال های قبل ما 
را  دانشجو  صدهزار  که  داشتیم  معلم  تربیت  مرکز   4۰۰

تربیت می کرد و همه کسانی که می خواستند معلم شوند 
در این دانشگاه درس می خواندند. اما بر اساس تصمیماتی 
این مراکز تعطیل شدند و سال 9۰ دانشگاه فرهنگیان با 
98 مرکز و پردیس ایجاد شد. در آن سال مسئوالن گفتند 
که بین 2۰ تا 3۰ هزار معلم دانشجو در این مراکز تربیت 
زمینه  این  در  که  بودند  کرده  هم  پیش بینی  و  می کنند 
کمبودی نخواهند داشت. اما یک اتفاق عجیبی افتاد و آن 
هم این بود که سال 9۰، 2۱ هزار دانشجو، سال 9۱ حدود 
۱7 هزار دانشجو معلم، سال 92 حدود ۱۱ هزار دانشجو، 
سال 93 حدود 9 هزار دانشجو، سال 94 حدود 7 هزار 
دانشجو و در سال 9۵ هم 3 هزار دانشجو پذیرش کردند. 
این تعداد پذیرش موجب شد تا حاال ما با سونامی کمبود 

نیروی معلم در کشور مواجه شویم.
از  همیشه  پرورش  و  آموزش  وزارت  می کند:  تأکید  او 
درس،  سرکالس  بازنشسته  نیروهای  فرستادن  طریق 
و  آموزی  سواد  نهضت  معلم های  معلم ها،  سرباز  گرفتن 
این روش ها  را جبران می کرد.  این کمبود  خرید خدمت 
از نظر ما علمی نیست برای همین از سال 9۵ روش های 
دانشگاه  اساسنامه   28 ماده  کردیم.  جایگزین  را  دیگری 
فرهنگیان  دانشگاه  که  درصورتی   می گوید  فرهنگیان 
از طریق  نتواند معلم تربیت کند به طور موقت می تواند 
برگزار  که  آزمونی  با  دانشگاه ها  دیگر  فارع التحصیالن 
می کند دانشجو معلم پذیرش کند. ما این آزمون را برگزار 
دروس  پودمانی  دوره  در  یکسال  داوطلبان  و  می کنیم 
معلمی را می گذرانند. برای سال 97 ما 23 هزار دانشجو 
از طریق کنکور و 23 هزار نفر هم از طریق آزمون پذیرش 
طریق  از  دانشجو  هزار   2۵ هم   98 سال  برای  و  کردیم 
آزمون جذب  از طریق  هم  نفر  هزار  و حدود ۱8  کنکور 
باشد  داشته  ادامه  تا سال ۱4۰۱  اتفاق  این  می کنیم.اگر 
به کف نیاز کمبود معلم که 2۰۰ هزار نفر است، خواهیم 

رسید.
سخن آخر

در شرایطی که چنین وضعیتی از قبل پیش بینی شده 
بود، سال تحصیلی جدید با تاکید استاندار کرمان بر این 
امر آغاز شد که در سال تحصیلی جدید هیچ کالسی بدون 
استان  از  ای  نقطه  است که در هیچ  امید  نباشد،   معلم 
نباشد.  معلم  بدون  درسی  کالس  و  مدرسه  هیچ  کرمان 
باید با استخدام معلمان متبحر و خالق کیفیت آموزش را 

در مدارس به ویژه در مناطق محروم، باال برد.

    در این چندماه روزنامه کرمان امروز گزارش ها و مطالب بسیاری با موضوع وضعیت 
لوازم التحریر، دانش آموزان بی بضاعت، مدارس خشت و گلی و تجهیز مدارس تهیه 
کرده است، اما یکی از مسائل مهم که پیش از آغاز سال تحصیلی در رسانه ها مطرح بود؛ 
کسری معلم در استان کرمان است. این کمبود به گونه ای است که خود مسئوالن می 
گویند تا چهار سال آینده حدود 13 هزار معلم در کرمان بازنشسته می شوند و نیاز مبرم 
به معلم در این استان احساس می شود. اوایل شهریورماه امسال بود که استاندار کرمان 
خطاب به مسئوالن امر گفت تمامی کالس های استان باید تا اول مهرماه معلم داشته 

باشند، اما امروز......

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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برتر جهان  از 100 کتاب  نشریه گاردین فهرستی 
را که از سال 2000 میالدی تاکنون منتشر شده اند 

اعالم کرد.
رتبه نخست فهرست برترین های ادبیات قرن بیست 
و یکم به  رمان » تاالر گرگ« نوشته »هیالری منتل«  
گرگ «  »تاالر  رمان  نگارش  برای  » منتل«  رسید. 
شد.   200۹ سال  »بوکر«  جایزه  دریافت  به  موفق 
تاریخی  سه گانه  از  جلد  اولین  گرگ«  »تاالر  رمان 
عاشقانه »منتل« است که در آن به داستان » توماس 
می شود.  پرداخته   هنری هشتم  کرامول«  صدراعظم 
باال  را  با عنوان » اجساد  این سه گانه  از  دومین جلد 
پیش  چندی  شد.  منتشر   2012 سال  بیاورید«  در 
»آئینه  رمان  انتشار  از  کالینز«  انتشارات » هارپر  نیز 
و نور« سومین جلد این سه گانه در ماه مارس سال 

2020 خبر داد.
در رتبه دوم این فهرست اما نام رمان »گیلیاد«  نوشته 
»مریلین رابینسون« به چشم می خورد. »رابینسون« 
برای خلق این رمان در سال 200۴،  جایزه پولیتزر 

منتقدان  حلقه  ملی  جایزه  و  داستانی  ادبیات  بخش 
کتاب را به خود اختصاص داد.

در رتبه سوم تا دهم این فهرست به ترتیب رمان های 

»سوتالنا  نوشته  دوم«)201۳(   دست  » زمان 
نوشته  مکن«)200۵(   رهایم  »هرگز  الکسیویچ«، 
نوشته  »آسترلیتز«)2001(  ایشی گورو«،   »کازوئو 

کهربایی« )2000(   »دوربین  سیبالد« ،  جی  »دبلیو 
نوشته »فیلیپ پولمن« ،  »میان دنیا و من« )201۵( 
نوشته  »پاییز«) 201۶(  کوتس«،  نهیسی  »تا  نوشته 
نوشته »دیوید  ابر«  )200۴(  اسمیت«، »اطلس  »الی 
نوشته  زرد« )200۶(  و »نیمه یک خورشید  میچل« 

»چیماماندا انُگزی آدیچی« قرار گرفته اند.
»دوست  به  می توان  فهرست  این  مهم  آثار  دیگر  از 
»توطئه  فرانته«،   »النا  نوشته  من« )2011(  نابغه 
راث« ،   »فیلیپ  نوشته  آمریکا«)200۴(  علیه 
مک کارتی«،  »کورمک  نوشته  »جاده«)200۶( 

»زندگی پس از زندگی« )201۳( نوشته »کیت
مختصر  تاریخ  خردمند  اتکینسون«،  »انسان 
»دهم  هراری« ،  »نوح  نوشته   )2011( بشر« 
سپتامبر« )201۳( نوشته »جورج ساندرز«، » آدم های 
»نفرت،  رونی «،  »سلی  نوشته  معمولی« )201۸( 
دوستی، خواستگاری، عشق، ازدواج«)2001( نوشته 
»آلیس مونرو« و »راه آهن زیرزمینی«)201۶( نوشته 

»کلسون وایتهد« اشاره کرد.

سرویس ادبی کرمان امروز
پروین اعتصامی در لحظاتی خاص از زندگی اش در 

واکنش به برخی از حوادث اشعاری را سروده است
از مناظره بین نخود و لوبیا تا بی تابی وی بر بالین 

پدرش
پروین اعتصامی در طول زندگی کوتاه مدتش حوادث 

مختلفی که وی را شدیدا تحت تاثیر قرار دهد، تجربه 
از  اش  شاعرانه  و  حساس  روحیه  خاطر  به  او  کرد. 
و  ترین  ساده  موضوعی، حتی  هر  به  کودکی،  همان 
سایر  از  متفاوت  ای  گونه  به  مسائل،  ترین  روزمره 
کودکان، نگاه ویژه ای داشت. مثال او در هشت سالگی 

شعری با مضمون مناظره بین نخود و لوبیا سرود:
نخودی گفت لوبیایی را        

کز چه من گردم این چنین، تو دراز؟
گفت: ما هردو را بباید پخت        

چاره ای نیست، با زمانه بساز
یا شعری دیگر، مناظره ای بین »سیر و پیاز« است:

سیر یک روز طعنه زد به پیاز        
که تو مسکین چه قدر بدبویی

گفت:از عیب خویش بی خبری        
زان ره، از خلق عیب می جویی

پروین ازدواجی ناموفق داشته و تا پایان زندگی اش 
از  نکرده،  صحبت  کسی  با  ازدواج  این  درباره  هرگز 
او تنها سه بیت شعر در واکنش به این رخداد باقی 

مانده است:

ای گل تو ز جمعّیت گلزار چه دیدی؟        
جز سرزنش و بدسری خار چه دیدی؟

رفتی به چمن لیک قفس گشت نصیبت        
غیر از قفس ای مرغ گرفتار چه دیدی؟

ای شمع دل افروز تو با این همه پرتو        
جز مشتری سفله به بازار چه دیدی؟

او درباره پدر خود چنین سروده است:
پدر آن تیشه که بر خاک تو زد دست اجل        

تیشه ای بود که شد باعث ویرانی من
اینکه خاک سیهش بالین است       

 اختر چرخ ادب پروین است
گر چه جز تلخی ز ایام ندید        

هر چه خواهی سخنش شیرین است
صاحب آن همه گفتار امروز        

سائل فاتحه و یاسین است
دوستان به که ز وی یاد کنند        

دل بی دوست دلی غمگین است
خاک در دیده بسی جان فرساست       

 سنگ بر سینه بسی سنگین است

بیند این بستر و عبرت گیرد       
 هر که را چشم حقیقت بین است

هر که باشی و ز هر جا برسی        
آخرین منزل هستی این است

آدمی هر چه توانگر باشد        
چون بدین نقطه رسید مسکین است

اندر آنجا که قضا حمله کند       
چاره تسلیم و ادب تمکین است

زادن و کشتن و پنهان کردن       
 دهر را رسم و ره دیرین است

خرم آنکس که در این محنت گاه        
خاطری را سبب تسکین است

پروین در شعری دیگر نیز به مرگ پدرش و نیز خال 
در  یاور دیگری  و  یار  یا  مادر  نبود  به خاطر  عاطفی 

زندگی اش اشاره کرده است:
به سر خاک پدر، دخترکی        
صورت و سینه به ناخن می خست
که نه پیوند و نه مادر دارم        

کاش روحم به روح پدر می پیوست

برترین کتاب های قرن ۲۱ اعالم شد

خاص ترین  لحظات  در شعرهای پروین

نفس آخر 
همین یک دو نفس 
پیش تو خواهم ماند 

شاید یک و یا دو 
پلک چشمی!

برایم نامه ای در باد بفرست 
گمانم با نسیمی 

قاصدک 
نزد من آرد 

بخوان شعری! 
بگو حرفی! 
بزن پلکی !

که شاید پلک آخر 
پاسخت باشد 
کالم عشق را 

از خاک نشنیدی؟
...

فریاد است!
به اشکی میهمانم کن!
برایم بوسه ای بفرست 

که سنگ قبر سردخانه ام دزد است 
همین یک دو نفس 
پیش تو خواهم ماند 

شاید یک و یا دو 

پلک چشمی! 

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 
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دیگری 
از پشت پنجره چوبین اتاق باالخانه مان

چشم به خاک 
ایستاده بودم 

که از کمر تای کوچه 
با ناز و غمزه 

خرامان 
خرامان 

دیده ام را 
پانهاد 

دخترک همسایه!
بی چاره دل!

بی نوا دل 
دیوانه دل 

که از قاب کهنه دریچه 
به کوچه پرید 
به پایش اوفتاد

دریغ!
نیم نگاهی هم ندید 

گوئی 
قفل دلش 

در گرو عشق دیگری بود!

ستارالعیوب
نگارا بین دگر سوزو گدازم

دمادم با تو در رازو نیازم

اگر روی دالرایت نبینم

چگونه با غم دوران بسازم

مناجات میکنم هرروزو هرشب

سفارش میکنم وقت نمازم

خداوندا تو آگاهی ز حالم

گره بگشا خدای چاره سازم

بیا رحمی به حال بی نوا کن

کسی آگه نمی باشد ز رازم

خداوندا تو ستارالعیوبی 

گناهانم ببخش کن سرفرازم

همین االن مرادم را برآور

به فرداها نیندازی نیازم

درجنت تو برآذین بگشای

در آن روزی که من بی سورو سازم

سرویس فرهنگ و ادب کرمان امروز

خواجه عبداهلل انصاری هروی معروف به »پیر 
هرات« و »پیر انصار« و »انصاری هروی«، 
عبداهلل  خواجه  است.  هجری  پنجم  قرن 
عالم  محدث،  مفسر،  یک  تنها  نه  انصاری 
نویسنده  و  شاعر  بلکه  بود،  بزرگ  عارف  و 

توانایی هم بود.
ابی  بن  عبداهلل  اسماعیل  ابو  االسالم  شیخ 
منصور محمد، معروف به »پیر هرات«، »پیر 
عالم  انصاری«،  عبداهلل  »خواجه  و  انصار« 
االسالم  شیخ  کشــــور  مشهور  عــارف  و 
 396 سال  در  )ره(  انصاری  عبداهلل  خواجه 
هجری قمری در کهندژ شهر تاریخی هرات 

تولد گردید.
از فرزندان  انصاری  ابومنصور محمد  او   پدر 
خود  زمان  در  که  است  انصاری  ایوب  ابو 
حافظ  و  پرهیزگاران  و  عالمان  از  یکی 
اکرم  رسول  حضرت  که  بود  وقت  قرآن 
به  هجرت  هنگام  )صلی اهلل علیه وآله وسلم( 

مدینه، در منزل او فرود آمدند.
معارف  و  دانش  طالب  مردی  ابومنصور،   
و  آمد  هرات  به  آنکه  از  پس  اما  بود،  دینی 
تشکیل خانواده داد از دنیای مورد عالقه اش 
کار  راه  از  و  افتاد  دور  بود  عرفان  که همان 
این  با  ولی  نمود  می  معاش  امرار  دکانداری 
نخستین  ایمان،  و  صداقت  طریق  در  وجود 
بود.  عبداهلل  خواجه  خویش  فرزند  آموزگار 
و  زندگی  راهنمای  اولین  عبداهلل  خواجه 
علم  کسب  راه  در  را  خورد  مشوق  نخستین 

و معرفت، پدر خویش می داند.
 دوره کودکی و نوجوانی 

خرد  آوان  از  که  انصاری  عبداهلل  خواجه 
بود.  وقاد  ذهن  و  قوی  استعداد  دارای  سالی 
و  آموخت  نوشتن  و  خواندن  چهارسالگی  در 
سالگی  ده  تا  گفت.  می  شعر  سالگی  نه  در 
تحت راهنمایی پدر خود به فراگیری تعلیمات 

متداوال علوم دینی پرداخت.
 دوران نوجوانی را بدلیل کوچ پدرش به بلخ، 
بدون سرپرستی پدر بود. وی تحت سرپرستی 
صوفی نامدار شیخ عمو پرورش یافت. سپس 
و طاقی  ابن عمار  یحیی  استادانی چون  نزد 
سجستانی به تعلیم قرآن و حدیث ادامه داد. 
وقتی سلطان مسعود غزنوی ولیعهد و حاکم 

هرات بود وی دوازده ساله بود.
 خواجه عبداهلل انصاری به اثر ذکاوت آگاهی 
از  بسیاری  زمان  در کمترین  استعداد خود  و 
مطالعات  و  گرفت  رافرا  ادبی  و  دینی  علوم 
عمیقی به عمل آورد که به نام یک عالم و 

عارف بزرگ مشهور گردید.
منظور  به  قمری  هجری   417 سال  در   
بار  و  پرداخت  دینی  علوم  در  عالی  آموزش 
به  آنگاه  نمود.  به سوی وطن عزیمت  دیگر 
تدریس و سلوک و طریقت رو آورد شیخ عمو 
که وی را پسرم خطاب می نمود امور مربوط 
به خانقاه را برایش سپرد و خود مثل گذشته 

به گشت و سفر پرداخت.
 در سال 422 هجری قمری یحیی بن اعمار 
که  نمود  فوت  انصاری  عبداهلل  خواجه  استاد 
تکیه  اش  علمی  مسند  بر  او  به وصیت  نظر 
زد و به تدریس علوم دینی و عرفانی پرداخت 
و چندین بار سفر حج نمود و به زیارت کعبه 
علما  از  بسیاری  با  و  گردید  مشرف  معظمه 
آنها کسب  از  آورد و  و فضال دیدار به عمل 

فیض کرده، استفاده های علمی نمود.
 خواجه عبداهلل انصاری به اثر علم و آگاهی 
و  گردید  آوازه  پر  نقاط  تمام  در  عرفانش  و 
طریقت  اهل  و  صوفی  و  عارف  یک  نام  به 
مشهور شد و عالقه مندان زیادی از گوشه و 
کنار بدورش جمع آمدند و از محضرش کسب 

فیض و استفاده معنوی می کردند.
را به  امور   در آن زمان که غزنوی ها زمام 
دست داشتند سلطان مسعود بن محمود امیر 
در  غرقه  که  انصاری  عبداهلل  خواجه  و  بود 
دریای عرفان و طریقت به سر می برد چندان 
پروایی به سیاست و حاکم و حکومت نداشت.

 در این فرصت برخی از حاسدین و بدبینان 
مقام  و  داشتند  واشعریه  معتزلی  شیوه  که 
دربار  به  را  انصار  خواجه  عرفانی  و  علمی 
خواست و او پس از یک سلسله گفت و شنود 
سلطان را قناعت داده خاضع ساخت و آنگاه با 
عزت تمام مرخصش نمودند پس از غزنویان 
نیز  بر هرات  در وقت حکمروایی سلجوقیان 
مخالفین از پا ننشستند و یکبار دیگر دست به 

تهمت و بد گویی آلودند.
 عقاید و اندیشه ها

از  که  االسالم  شیخ  های  اندیشه  و  عقاید   
جهان  عارفان  و  اندیشمندان  مشهورترین 
اسالم به شمار می رود بر پایه شریعت استوار 
است و بر خالف برخی از رجال منسوب به 
تصوف و عرفان که گاهی اندیشه های آنان 
با مبانی شریعت در تضاد است، خواجه روشی 

سلفی و شیوه ای صوفیانه داشت.
با عنوان  مقاله خود  الرحمن فقهی در  فضل 
عرفان پیر هرات در آینه شریعت آورده است 
که پیر هرات مشرب سلفی داشت و در اصول 
احمد  امام  مذهب  پیرو  عقیدتی  امور  و  دین 
شافعی  امام  از  فروع  در  چند  هر  بود،  حنبل 

پیروی می کرد.
 کتاب و سنت زیر بنای عقاید و اندیشه های 
شیخ االسالم را تشکیل می داد و در تمسک 
شریعت  بنیاد  بر  او  عرفان  نیز  شریعت  به 
عرفانی  نظریات  همه  بر  وی  و  بود  استوار 
خود دلیلی از کتاب و سنت می آورد. در مورد 
برابر  در  عقل  برای  هرات  پیر  شرع  و  عقل 
شرع اجازه آزاد اندیشی نمی داد بلکه عقل را 
منقاد شرع می دانست که باید از شرع متابعت 

نماید.
خواجه عبداهلل انصاری از نوابغ عصر خود به 
او در عصری می زیست که  آمد.  شمار می 
از  و  کرد  می  بیداد  ظلم  و  فقر  سو  یک  از 
دیگر سو تمایل عموم مردم به اندیشه های 
و  گوشه  که  بود  جایی  تا  عرفانی  و  دینی 

پر  نیشابور  و  هرات  کنار شهرهایی همچون 
از خانقاه های صوفیان بود. وی به شیخ ابو 
الحسن خرقانی اخالص و ارادت ویژه داشت.

 خواجه عبداهلل در حدیث و شعر و شرع، در 
اما  داشت،  حضور  بسیاری  علمای  محضر 
کسی که رموز تصوف و حقیقت را به او نمود، 
عبداهلل  خواجه  بود.  خرقانی  ابوالحسن  شیخ 
خود می گوید:  اگر من خرقانی را ندیدمی، 
حقیقت ندانستمی و همواره این با آن در می 
آمیختمی، یعنی نفس با حقیقت.   نخستین 
هنگامی  خرقانی  با  عبداهلل  خواجه  مالقات 
زیارت خانه  به قصد  است که در سال 424 
خدا، هرات را ترک می کند و هنگام بازگشت 

از سفر حج، با خرقانی روبرو می شود.
 خرقانی نیز با دیدن خواجه عبداهلل که جوانی 
را گرامی داشت و  او  بود،  پرشور و هوشمند 
خواجه عبداهلل در این مورد می گوید:  مریدان 
خرقانی مرا گفتند که سی سال است که تا با 
ایم که  ندیده  داریم. هرگز  وی صحبت می 
را و چنان  تو  تعظیم کند که  را چنان  کسی 
نیکو داشت که تو را. خواجه عبداهلل به دیدار 

ابوسعید ابی الخیر هم رفته است.
سبک ادبی آثار خواجه

سبک و روش خواجه عبداهلل انصاری همان 
روش اهل وعظ و خطابه بود و آثار او بیشتر 
بین نثر مرسل و نثر مصنوع به رشته تحریر 
در آمده است که حالتی از شعر نیز در آثار او 

حس می شود.
بزرگترین امتیاز پیر هرات را می توان در تغییر 
سرودن  در  وی  توانایی  و  فارسی  نثر  شیوه 

فارسی و عربی عنوان کرد  زبان  به دو  شعر 
که این مسأله در بسیاری از اشعار خواجه که 

در غالب رباعی و غزل است دیده می شود.
آثار خواجه عبداهلل انصاری

پیر هرات از جمله کسانی است که در البالی 
تفسیرشناسی،  قرآن،  تفسیر  به  خود  آثار 
شناخت معرفت صوفیانه و بیان مقامات آنها 
همت ورزید و با نثری زیبا، موزون و مسجع  

کالمش را منتشر می ساخت.
اند که  اثر دانسته  از 24  آثار خواجه را بیش 
توان رساله صد میدان  آنها می  از مهمترین 
را نام برد که یکی از دقیق ترین آثار عرفانی 
است که تا کنون به زبان فارسی نوشته شده 

است.
معرفت  پیر هرات چشمه جوشان  کتاب  در   
آگاهی  بیانگر  میدان  صد  رساله  است  آمده 
عرفان  و  تصوف  راز  و  رمز  از  خواجه  عمیق 
است که با ذوق و استعدادی که دارد نه تنها 
منازل و مقامات را از نظر کمیت مورد بحث 
قرار می دهد بلکه روابط و پیوند منطقی آنها 

را نشان می دهد.
وی تقسیم بندی داخلی هر میدان را به سه 
رکن تقسیم می کند و پس از ذکر ارکان و 
اقسام مناسبت ها آنها را یاد می کند که خود 
سه گونه است و آن گاه هر یک از اقسام را 
از سه راه مورد تجزیه و تحلیل فشرده قرار 

می دهد.
 تفسیر عرفانی خواجه بر قرآن کریم از دیگر 
آثار وی است که بیشترین شهرت وی نیز به 
متاسفانه اصل  اما  تفسیر است.  خاطر همین 

این اثر مهم موجود نیست و چهل سال بعد 
شیخ  قمری   520 سال  در  خواجه  مرگ  از 
این  اساس  بر  میبدی  ابوالفضل  رشیدالدین 
عده  و  االسرار  کشف  نام   با  اثری  تفسیر 
دارد  شهرت  هروی  تفسیر  به  که  االبرار 

منتشر  کرد.
خواجه  مهم  آثار  دیگر  از  الصوفیه  طبقات   
است که آن را با لهجه هروی است و خواجه 
را در مجالس وعظ خود می گفته و در  آن  
هنگام نوشتن پاره ای از مطالب را با همان 
لهجه هروی به آن افزوده است. این مواعظ 
گردآوری  شاگردانش  از  یکی  توسط  بعدها 

شده است.
با گذشت زمان افرادی در این اثر دست بردند 
اندک  آن  هروی  لهجه  دلیل  همین  به  که 
توجه  مورد  طرفی  از  و  شد  رنگ  کم  اندک 
دیگران قرار گرفت و حتی عبدالرحمن جامی 
کتاب نفحات االنس خود را بر اساس همین 

کتاب نوشته است.
 از آثار مهم دیگر خواجه که در بیان مقامات 
و ذکر منازل راهیان اهل طریقت است می 
اثر  این  برد.  نام  السایر  از رساله منازل  توان 
به اصرار شاگردان خواجه در اواخر عمر او به 
زبان عربی در دو بخش که هر بخش شامل 

ده باب است نوشته شده است. 
 از دیگر آثار خواجه عبداهلل انصاری

- رساله محبت نامه
- رساله چهل دو فصل

- رساله سئوال دل و جان
 - و من کالمه

- رساله من مناجاته و فایده
- رساله واردات
- رساله  کلمات
- و من مقاالته

- رساله پرده حجاب و حقیقت ایمان
- کنزالسالکین

 - قلندر نامه
- الهی نامه

- طبقات الصویفه
- انوار التحقیق
- علل مقامات

- مختصر آداب الصوفیه
- مناقب االمام احمد حنبل

- ذم الکالم و اهله و  مناجات نامه
 وفات خواجه عبداهلل انصاری

 آرامگاه خواجه عبداهلل انصاری
 خواجه عبداهلل که شیخ االسالم لقب گرفته 
در  داشت  هرات  در  بسیاری  مریدان  و  بود 

پایان عمر نابینا شد.
عمر  یک  از  بعد  انصاری  عبداهلل  خواجه   
تحمل  از  پس  و  ارشاد  و  بحث  آموزش، 
در  عاقبت  حبس،  و  تبعید  نوبت  چندین 
 4۸1 سال  الحجه  ذی   22 جمعه  سحرگاه 
هجری در سن هشتاد و پنج سالگی دنیا را 
وداع گفت و در گازرگاه هرات به خاک سپرده 
شد. شاهرخ تیموری آرامگاه وی را در سال 

۸29 هجری قمری در کابل آباد نمود.

نگاهی به زندگی و آثارخواجه عبداهلل انصاری
به قلم 
سامان  
ساردویی

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 

به قلم 
محمد آذین

انگار که عشق برایم 
انگشتی اضافه باشد 

باید قطع کنم 
آنچه را 

که به من حس حقارت می دهد 

سی و چهارمین شماره ی ماهنامه ی »سرمشق« با پرونده ای سنگین 
از عشق منتشر شد.

در این شماره ی سرمشق، پس از خاطرات علی اصغر مظهری درباره ی 
رویدادی تاریخی با عنوان کودتای کشک و بادمجان، سرتاسرماهنامه از 

عشق سرشار است:
به رسانه های  نگاهی  با  زاده که  تقی  از دکتر عباس  بدون عشق  مرز 
اجتماعی و سبک جدید زندگی، مفهومی نه چندان امیدوار کننده را از 
عشق تعریف کرده است. محمدعلی علومی در مطلبی با عنوان »گذر از 
کوچه ی عاشقی« عشق را عامل اصلی انگیزه و حرکت دانسته و این مفهوم 
انسانی را در انواع الیه های گوناگون مورد بررسی قرار داده است. در بخش 
ادبیات ماهنامه، یاسر سیستانی در مقاله ای با عنوان »از شاخ نبات تا آیدا« 
بر عشق در ادبیات فارسی، نگاهی گذرا و سطحی انداخته است. حال آنکه 
حکیم واالمقام حماسه های ایران زمین از عشق تعریفی جامع ارائه کرده 
است. آنجا در دفتر اول و عشق زال و رودابه سروده است: »دل زال یکباره 

دیوانه گشت/ خرد دور شد، عشق فرزانه گشت«
و  کرده  کامل  را  از عشق  تعریف خود  رودابه،  زبان  از  فردوسی  جناب 
چنین سروده است: »برو مهربانم نه بر روی و موی/ به سوی هنر گشتمش 
مهرجوی« و این همان است که جناب موالنا به او تاسی جسته و عشق 

های رنگی را ننگین شمرده است.
کوروش تقی زاده در این شماره سرمشق در مقاله ای وزین و آراسته به 
ادبیات نابی از کلک شیرین سلک جناب حافظ، خامه ی غنی موالنا و قلم 

فخیم سعدی، عشق را در روزگاران گذشته واکاویده و آنچه از معاصران 
آورده، همان است که امروزه کیمیاست. محسن شفیعی، عشق را کهن 
این مقاله،  باعث تحرک و فعالیت است. نویسنده ی  الگویی دانسته که 
عشق را در آثار برخی از شاعران کالسیک مورد مطالعه قرار داده و بر این 
عقیده است که این کهن الگو ممکن است در هر زمان و مکانی، نمودی 

جدی بیابد.
کوندرا،  میالن  آثار  در  به عشق  نگاهی  با  کرمانی،  پناه  حامد حسینی 
در  را  آن  باید  که  نگاشته  مفصلی  ی  مقاله  چک،  نامدار  ی  نویسنده 
»سرمشق« خواند. حسام خالویی با الهام از خواجه ی شیراز مقاله ای با 
عنوان »یادگار گنبد دوار« نگاشته و بر این باور است که از صدای سخن 

عشق، صدایی خوشتر نیست.
در ادامه ی بخش ادبی مجله، قصه ی »گلهای زعفران« از نجمه کوهبنانی 

و اشعاری از سید فواد توحیدی و محمود خسروپرست. 
مخاطب این نشریه در بخش سینمایی، از تحلیل ساختار گرایانه ی فیلم 

»در حال و هوای عشق« و یادداشت دبیر این بخش بهره می برد.
فواد  سید  از  عاشقانه  موسیقی  بر  درنگی  مطالب:  موسیقی  بخش  در 
توحیدی، گفتگوی توحیدی با »متیوکالول« موسیقی شناس سوئیسی و 
گالیه های امیر اخالقی، مدرس موسیقی با عنوان »موسیقی نشناسی بالی 
موسیقی شناسی«، یادداشت عبدی اوحدی با عنوان »در داماهی بروشنا« 
بررسی  داماهی  گروه  اثر جدید  بروشکا«  من  »در  آلبوم  انتشار  بهانه  به 
اجمالی موسیقی دوران افشاری به قلم شهاب جعفری مدرس موسیقی و 

پژوهشگر هنر، از مقاله های خواندنی به شمار می روند.
در بخش تئاتر بعد از یادداشت سکینه ی عرب نژاد دبیر بخش، مقاله 
های: عشق زیر نور موضعی از محمد قاسمی، مضمون عشق در ادبیات 
نمایشی و رهیافت آن به تئاتر از راز گل معتمدی، در تئاتر از عشق رنج 
می زاید به نشئگی به قلم امیر طاهری، عشق و عشق بازی در تئاتر ممنوع 
به قلم مهدی حاج محمدی، همراهی عشق و خالقیت در آموزش تئاتر 

نوشته ی مریم ترشیزی و زمانی که عشق از جایی رحمت بر می بندد، از 
در و دیوار عشق می بازد به قلم ایمان سلیمان، حرف های تازه ای دارند.

در بخش هنرهای تجسمی، پس از یادداشت مژده ی موذن زاده دبیر 
بخش، مقاله های: ردپای عشق در مسجد »تل عاشقان« به قلم حجت 
گلچین، خلق ایده در سفر به دو باغ به قلم فهیمه ی رضاقلی و گفتگو 
با سیدرضا خضرایی قطاع و خوشنویس به کوشش کوروش تقی زاده از 

مطالب خواندنی به شمار می روند.
تجاری کرمان در  راه های  و  تجارت  تحلیل وضعیت  تاریخ،  در بخش 
دوران حاکمیت سلجوقیان )قرون پنجم و ششم( به قلم جمشید روستا 
عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شهیدباهنر کرمان در خور توجه 

است.
)هیرمند(،  علومی  از محمدعلی  بم  ارگ  به  نگاهی  فرهنگ،  بخش  در 
هنرهای مردمی )بحر طویل( از کاووس سالجقه از مطالب خواندنی است.

در بخش جامعه، مقاالت: مدفن عشق های ناکام به قلم وحید قرایی، 
رمزگشایی از جعبه سیاه روابط عاشقانه )گفتگو با کاظم نعمت اهلل زاده 
ماهانی، دکترای روان شناسی بالینی( به کوشش مهسا حقانیت، زخم های 
... از فهیمه رضاقلی، پایانی برای عشق و  ما، همه از عشق است، عشق 
آزادی در ازای چند کاالی بیشتر به قلم فردین نمیرانیان، نسبت عشق و 
ازدواج از دکتر حسن محدثی، عشق وسیله ای بودی برای آرامش »من« 

از محمدرضا قربانی در خور تامل است.
پایان بخش ماهنامه، جنگ به سردبیری حمید نیک نفس است که سیما 
سینماست از مهدی ایرانمنش پور کرمانی، نایب رییس انجمن سخنرانی به 
قلم مهدی محبی کرمانی، شادی بس از چماه کوهبنانی، طنز در شاهنامه 
به قلم یحیی فتح نجات، قصه ی ضرب المثل های کرمانی از یحیی فتح 
نجات، کاریکاتور مقام مربوطه از محمدصالح رزم حسینی و شعرهای طنز 
از حمید نیک نفس، مجتبی احمدی، محمود بنی نجار، اکبر اکسیر، رحیم 

رسولی، مهدی جهانبخش، مسلم حسن شاهی، سعید زینلی، اتاق عمل.

.... و حسن ختام مجله، مبل راحتی است که بخواب و نگو خیال است به 
قلم بتول ایزدپناه راوری، من پیش از تو ... از وحید قرایی، داالنی به گذشته 
از بتول موذنی، تضاد خیر و شّر از بهار قرایی که برای همیشه خواندنی بودن 
بینوایان ویکتور هوگو تاکید کرده است، انجماد زمان در عکس های قدیمی 
از وحید قرایی، بیا ادای بعضی چیزها را در بیاوریم از سلمان جهرمی، معرفی 

فیلم و کتاب از وحید قرایی و محبوبه فیروز آبادی در بردارد.
ماهنامه »سرمشق« همه ماهه به مدیرمسئولی و سردبیری بتول ایزدپناه 
قرار می گیرد. متاسفانه ورود  روزنامه فروشی ها  راوری روی دکه های 
دالالن حیطه ی فرهنگ و هنر، از مهمترین عوامل پایین بودن نرخ مطالعه 
در ایران است. آنها با رفتارهای مافیایی، سبب گرانی کاذب کاغذ می شوند 
و نتیجه آن می شود که سرمشق، ماهنامه محبوب روشنفکران کرمانی 
دوماه در یک مجله چاپ شود تا بتواند از عهده ی هزینه های کمرشکن 

کاغذ و چاپ برآید.
برای خانم ایزدپناه و تمامی پدید آورندگان فرهیخته ی سرمشق سالمتی 

و پیروزی بیش از پیش خواهانیم.

سرمشق 34 منتشر شد 
رمزگشایی از واژه ی عشق در ماهنامه سرمشق

به قلم
یحیی فتح نجات 

آگهی ابالغ اخطاریه 
آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101- مورد وثیقه کالسه: ۹7000۵0 
علیه متعهد: شرکت ساختمانی و راهسازی تنگ زاغ و مهین دخت سعیدی 
بدهکار  به  وسیله  بدین  تجارت  بانک  متعهدله:   - سعیدی  دخت  شهین  و 
پرونده کالسه مذکور که برابر نامه ۹700۵۹۶7 مورخ 1۳۹7/07/11 شناخته 
له  فوق  اجرایی کالسه  پرونده  ابالغ می گردد که در خصوص  اید  نگردیده 
دخت  مهین  و  زاغ  تنگ  راهسازی  و  ساختمانی  علیه شرکت  تجارت  بانک 
کارشناس   ۹7/۳/2 مورخ  گزارش  طبق  سعیدی  دخت  شهین  و  سعیدی 
رسمی دادگستری پالک ثبتی فرعی ۳۴۶۴ از پالک اصلی 2۳12 در بخش: 
۳۵ کرمان مورد وثیقه سند رهنی شماره 172۳11 - 1۵1۳۹0- 17۶۴0۳ 
به  کرمان  استان  کرمان  شهر   2 شماره   رسمی  اسناد  دفترخانه  تنظیمی 
مبلغ 7۹7۶7۵0000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک 
مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به 
مبلغ ۵000000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که 
خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب  

اثر داده نخواهد شد. ۴۵1 م/الف
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان - صالح آزادی 
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سرویس تاریخی کرمان امروز 

بشر از دیرباز تا کنون بر سر مسائل مختلف، درگیر جنگ بوده است؛ 
خوی  خود.  قدرت  نمایش  برای  گاه  و  جدید  کشوری  تصرف  برای  گاه 
مانند شرکت در جنگ  بروز مشکالتی  انسان، همواره موجب  جاه طلبی 
تاریخ  جنگ های  طوالنی ترین  از  برخی  با  ادامه  در  است.  شده  او  برای 

بشریت آشنا خواهیم شد.
طرفین  اهداف  راستای  در  است  ممکن  نیز  جنگ ها  کوتاه ترین  حتی 
جنگ های  در  که  کسانی  شوند.  تبدیل  طوالنی  جنگ های  به  مقابل، 
فهرست ما حضور داشته اند، متأسفانه مجبور به ادامه ی جنگ به مدت 
چند دهه یا حتی چند قرن بوده اند. در برخی موارد، سربازانی وجود دارند 
که تمام طول عمر خود را بدون این که خود بخواهند یا تصمیمی بر این 
موضوع داشته باشند، به جنگیدن پرداخته اند؛ بعضی از این افراد، پیش 
از شروع جنگ به دنیا آمده و قبل از پایان آن از دنیا رفته اند. در ادامه، با 
برخی از طوالنی ترین جنگ ها و نبردهای تاریخ بشریت آشنا خواهیم شد.
. جنگ کارن )شروع از سال ۱۹۴۹ میالدی تا کنون؛ ۶۷ سال جنگ(

 جنگ کارن، طوالنی ترین جنگ داخلی جهان است که از سال ۱۹۴۹ 
در  که  کارن  مردم  است.  داشته  ادامه  نیز  تاکنون  و  آغاز شده  میالدی 
بزرگ ترین  از  یکی  زندگی می کنند،  تایلند  و  میانمار  جنوب کشورهای 
جدایی  برای  است  مدت ها  که  هستند  آسیا  شرقی  جنوب  نژادی  اقوام 
این  مهم  طرف  دو  بوده اند.  جنگ  درگیر  میانمار،  از  خود  استقالل  و 
جنگ داخلی، متشکل از »اتحاد ملی کارن« و »نیروهای مسلح تاتماداو 
میانمار« است. طرف اول، تشکلی سیاسی از مردم کارن است که توسط 
یک جناح مسلح به نام »ارتش آزادی ملی کارن« حمایت می شود. طرف 
دوم یا تاتماداو نیز نیروی مسلح رسمی میانمار است. این جنگ داخلی 
در ایالت کارن میانمار در حال وقوع است که توسط دولت این کشور در 
سال ۱۹۵۲ بنیان گذاری شد. این جنگ موجب مرگ هزاران نفر و فرار 

بسیاری از مردم کارن به کشورهای همسایه شد.
 جنگ استقالل هلند )شروع از ۱۵۶۸ تا ۱۶۴۸ میالدی؛ ۸۰ سال 

جنگ(
شناخته  نیز  ساله«  هشتاد  »جنگ  نام  با  که  هلند  استقالل  جنگ   
و  پیوست  وقوع  به  میالدی   ۱۶۴۸ تا   ۱۵۶۸ سال های  مابین  می شود، 
دوره ای ۸۰ ساله را شامل می شود. این جنگ با قیام هفده ایالت هلند بر 
علیه شاه فیلیپ دوم اسپانیا شروع شد. در ابتدای جنگ، نیروهای شاه 
فیلیپ دوم، موفق به مدیریت جنگ و سرکوبی شورشیان شدند. با این 
منطقه ی  فتح  به  موفق  در سال ۱۵۷۲  و  قوی تر شده  حال، شورشیان 
بریله شدند که خود نشان از شکست بزرگ اسپانیا بود. در نهایت، در سال 
۱۶۴۸، هفده ایالت شورشی توانستند به عنوان »ایالت های متحد« هلند 

مستقل شوند که بعدها با نام جمهوری هلند شناخته شد.
جنگ های ایران و سلوکیان )شروع از ۲۳۸ سال پیش از میالد 

مسیح تا ۱۲۹ سال پیش از میالد مسیح؛ ۱۰۹ سال جنگ(
بین  که  است  جنگ هایی  مجموعه  سلوکیان،  و  ایران  جنگ های   
ایران رخ داد و در نهایت به  امپراطوری سلوکیان و اشکانیان )پارتیان( 
این موضوع  منجر شد.  ایران  از  آنان  و خروج  شکست سخت سلوکیان 
موجب شکل گیری پادشاهی اشکانیان در ایران شد. در ابتدا، امپراطوری 
قلمروی  بود. حفظ چنین  یافته  امتداد  رود سند  تا  از سوریه  سلوکیان 
بزرگی کار ساده ای نبود؛ سلوکیان همواره با مشکالتی از سوی یونانی ها از 
سمت غرب و ایرانی ها از سمت شرق رو به رو بودند. دو حاکم سلوکی در 
باختران و پارت، با سو استفاده از آشوب هایی که وجود داشت، استان های 

خود را به عنوان ایاالت مستقل اعالم کردند.
البته قبایلی ایرانی از آسیای مرکزی در تالفی این کار، به پارت حمله و 

آن را فتح کردند، سپس نام »پارت ها« را برای اقوام خود انتخاب کردند. 
در این میان، سلوکیان به قدری درگیر جنگ با بطلمیوسیان مصری بودند 
که قسمت های بسیار بزرگی از قلمرو خود در ایران و سرزمین ماد را از 
دست دادند. یکی از پادشاهان جاه طلب سلوکی به نام انتیاکوس سوم در 
۲۰۹ سال پیش از میالد مسیح، خود را برای باز پس گیری قلمرو از دست 
رفته ی اجدادش آماده کرد. او موفق شد پارت ها را شکست داده و آنان 
را در سرزمین خود به رعیتی برگزیند. البته بعدها با شکست انتیاکوس 
از رومی ها در نبرد ماگنزی، سلوکیان بار دیگر بسیاری از قلمروهای خود 
به بعد، کنترل سرزمین پارت، به دست  این زمان  از  از دست دادند.  را 
پادشاهان اشکانی افتاد که شروع به فتح قلمروهای سلوکیان کردند. در 
۱۳۹ سال پیش از میالد مسیح، سلوکیان در نبردی بزرگ علیه اشکانیان 
دیمتریوس سوم  یعنی  سلوکیان،  پادشاه  اسارت  با  که  شکست خوردند 

پایان یافته و به شکل گیری حکومت اشکانیان منجر شد.
سال   ۱۱۶ میالدی؛  تا ۱۴۵۳  از ۱۳۳۷  )شروع  ساله   جنگ صد 

جنگ(
 جنگ صد ساله، نبردی میان دو خاندان اشرافی بود که هر یک ادعای 
جانشینی سلطنت فرانسه را داشتند. این جنگ با از بین رفتن پادشاهان 
بدون  فرانسه  سلطنت  شد  موجب  که  شد  آغاز  فرانسه  کاپتی  خاندان 
و  پالنتاجنت  خاندان  شامل  جنگ،  این  اصلی  طرف  دو  بماند.  فرمانروا 
انگلستان در قرن ۱۲  فرمانروایان  اول،  بود. طرف  والوا  رقیبش، خاندان 
و  آنژو  مناطق  به  متعلق  فرانسوی  اصالتی  که  بودند  میالدی  دوازدهم 
نورماندی داشتند. در مقابل، خاندان والوا قرار داشت که ادعای فرمانروایی 
انگلستان و فرانسه را داشت. پنج نسل از پادشاهان این دو خاندان برای 
میالدی  تا ۱۴۵۳  سال های ۱۳۳۷  مابین  فرانسه،  تخت  و  تاج  تصاحب 
شکست های  و  پیروزی  متحمل  هریک  که  جنگیدند  یکدیگر  برابر  در 
چندین باره شدند. در پایان این جنگ، »ژاندارک« نقش بسیار مهمی در 
تجدید و احیای خاندان والوا ایفا کرد. ژاندارک پس از تالش های فراوانش، 
تخت  بر  را  او  و  برانگیخت  را  چارلز  شاهزاده  در  جنگاوری  روحیه ی 
پادشاهی نشاند؛ سپس اورلئان که محل تاج گذاری سنتی خاندان والوا بود 
را از دست انگلیسی ها پس گرفت. بعدها، ژاندارک به اسارت انگلیسی ها 
درآمد و به جرم جادوگری در سال ۱۴۳۱ میالدی به آتش کشیده شد. 
با این حال، تالش های ژاندارک به هدر نرفت و چارلز توانست، حکومت 
از  انگلیسی  نیروهای  تا سال ۱۴۵۳،  و  زمان  را حفظ کند. در آن  خود 

فرانسه بیرون رانده شدند.
 ۱۴۷۹ تا   ۱۲۶۵ از  )شروع  عثمانیان  و  بیزانسی ها  جنگ های 

میالدی؛ ۲۱۴ سال جنگ(
بسیار سرنوشت ساز  نبردهایی  عثمانیان،  و  بیزانسی ها  بین   جنگ های 
بودند که از ۱۲۶۵ آغاز و تا ۱۴۷۹ به مدت ۲۱۴ سال به طول انجامید. 
قدرت گیری  و  بیزانس  امپراطوری  سقوط  به  نهایت  در  جنگ  این 
 ۱۲۰۴ سال  تا  شد.  منجر  بیزانسی ها  قلمرو  در  عثمانیان  امپراطوری 
میالدی، پایتخت بیزانس، یعنی قسطنطنیه آبستن جنگ صلیبی چهارم 
بیزانس  برای محاصره ی قلمرو  این فرصت  از  بود. سلجوقیان روم،  شده 
سال  در  نیسا  امپراطوری  البته  کردند.  استفاده  صغیر  آسیای  غرب  در 
از امپراطوری التین  باز پس گیری قسطنطنیه  ۱۲۶۱ میالدی، موفق به 
شد. امپراطوری بیزانس در این دوره، با خطرات بسیاری مواجه شد که 
یکی از بزرگ ترین این خطرات از سمت یکی از »بیک های ترک« به نام 
عثمان اول ایجاد شد. بیک در ترکیه قدیم، به شاه یا فرمانروا گفته می شد. 
عثمان اول نام خود را به عنوان بنیان گذار امپراطوری عثمانی، در تاریخ 
ثبت کرد. عثمان اول در ابتدا، خود را سلطان عثمانی نامیده و تا سال 
۱۳۸۰ میالدی، شهر تراس بیزانس را به محاصره ی خود در آورد. تا سال 
۱۴۰۰ میالدی، قلمروهای امپراطوری بیزانس به شدت کاهش یافت و به 
سرزمینی کوچک تبدیل شد و تا سال ۱۴۷۹ میالدی، با پایان جنگ های 
نواحی  به خوبی در سرتاسر  امپراطوری عثمانی  و عثمانیان،  بیزانسی ها 

شرقی دریای مدیترانه مستقر شد.
 ۱۳۰۸ تا   ۱۰۴۸ از  )شروع  سلجوقیان  و  بیزانسی ها  جنگ های   

میالدی؛ ۲۶۰ سال جنگ(
 جنگ های بین بیزانسی ها و سلجوقیان، نبردهایی را در بر می گرفت که 
۲۶۰ سال به طول انجامید و موجب انتقال قدرت از امپراطوری بیزانس 
به ترک های سلجوقی در نواحی آسیای صغیر و سوریه شد. این جنگ ها، 
از فتح بغداد در  شروعی بر دوره ی جنگ های صلیبی بود. ترک ها پس 
و  دادند  گسترش  غرب  سمت  به  را  خود  قلمرو  میالدی،   ۱۰۵۵ سال 
در سال ۱۰۶۴ میالدی، یکی از سالطین سلجوقی به نام الب ارسالن، 
سرزمین ارمنستان بیزانس را تحت تصرف خود در آورد. در سال ۱۰۶۷ 
میالدی، هنگامی که ترک ها قصد حمله به آسیای صغیر را داشتند، با 
البته ترک های  بیزانسی ها، عقب نشینی کردند.  از سوی  یک ضد حمله 
سلجوقی طی نبرد مالزگرد در سال ۱۰۷۱ میالدی، با شکست نیروهای 
بیزانسی و دستگیری امپراطور بیزانس، به پیروزی بزرگی دست یافتند. 
علی رغم این پیروزی بزرگ، حکومت بیزانسی ها در آسیای صغیر ادامه 
یافت و ترک ها پس از ۲۰ سال موفق شدند به طور کامل، شبه جزیره ی 
آناتولی را تحت کنترل خود درآورند. اولین جنگ صلیبی، زمانی شروع 
شد که ترک های سلجوقی تصمیم به محاصره ی اورشلیم گرفتند. تقریبا 
صد سال پس از نبرد مالزگرد، سلجوقیان در پی اولین جنگ صلیبی از 
نواحی ساحلی آسیای صغیر بیرون رانده شده و بیزانسی ها موفق شدند 
کنترل بخش هایی از قلمروهای از دست رفته ی خود را بار دیگر به دست 
با این حال، صدمات جنگ های صلیبی بعدی، بیشتر از خدمات  آورند. 
آن برای بیزانس بود؛ چرا که مسیحیان و جنگجویان شرکت کننده در 
جنگ های صلیبی، با نادیده گرفتن متحدان خود اقدام به غارت شهرها و 

روستاهای بیزانسی کردند.
سال   ۲۸۲ میالدی؛   ۱۸۱۸ تا   ۱۵۳۶ از  )شروع  اروکانی  جنگ 

جنگ(
جنگ اروکانی که از ۱۵۳۶ تا ۱۸۱۸ میالدی و به مدت ۲۸۲ سال به 
محسوب  بشریت  تاریخ  جنگ های  طوالنی ترین  از  یکی  انجامید،  طول 
جنوبی،  آمریکای  بر  فرمانروایی  برای  تالش  با  اسپانیایی ها  می شود. 
چندین بار اقدام به استعمار مردم ماپوچه که ساکنان بومی آن منطقه 
بودند، کردند. در سال ۱۵۳۶ میالدی، یعنی زمانی که اسپانیایی ها در 
حال جستجوی تنگه ی ماژالن بودند، مردم ماپوچه مانع از ادامه ی کار 
اسپانیایی ها  اگرچه  کردند.  حمله  آنان  کوچک  ارتش  به  و  شده  آن ها 
تعدادشان کمتر بود اما به دلیل این که سالح های پیشرفته تری داشتند، 
بسیاری از مردم ماپوچه را کشتند و کسانی که زنده مانده بودند را نیز 
یافت و مردم  ادامه  تا سال ها  نبردها  این  به عقب نشینی کردند.  مجبور 
ماپوچه توانستند با کمک موانع طبیعی که بر سر راه اسپانیایی ها قرار 
داشت، استقالل خود را حفظ کنند. البته علی رغم این جنگ ها، مبادالت 
نیز بین دو طرف صورت می گرفت. طی جنگ استقالل شیلی،  تجاری 
اسپانیایی ها از مردم شیلی شکست خورده و برای همیشه از این کشور 
بیرون رفتند که به نوعی، به پایان جنگ اسپانیایی ها و مردم ماپوچه نیز 
منتهی شد. البته مردم ماپوچه از این انتقال قدرت ناراضی بودند، چرا که 
بزرگ ترین ترس آن ها به واقعیت تبدیل شده و حکومت شیلی نیز آنان را 
از کشور بیرون راند که موجب فلج شدن اقتصاد ماپوچه و مرگ هزاران 

نفر از مردم آنان در پی گرسنگی و بیماری شد.
جنگ هلند و سیلی )شروع از ۱۶۵۱ تا ۱۹۸۶ میالدی؛ ۳۳۵ سال 

جنگ(
سیصد  »جنگ  جهان،  نبردهای  عجیب ترین  و  طوالنی ترین  از  یکی   
و سی و پنج ساله« است که بدون جنگ و خونریزی به وقوع پیوست. 
این جنگ در ۳۰ ماه مارس سال ۱۶۵۱ میالدی شروع شد که در واقع 
مدت  به  که  هلندی ها  بود.  انگلستان  داخلی  جنگ  پیامدهای  از  یکی 
طوالنی هم پیمان انگلیسی ها بودند، تصمیم به هواداری پارلمان گرفتند. 
هواداران شاهزاده چارلز اول که هلندی ها سابقا با آنان روابط دوستانه ای 
داشتند، این موضوع را به عنوان خیانت تلقی کرده و در عوض، با خشم 
البته هواداران چارلز اول تا  تمام به کشتی های هلندی ها یورش بردند. 
کوچک  جزایر  از  برخی  جز  به  انگلستان،  کل  از  میالدی،   ۱۶۵۱ سال 

که  هلندی ها  شدند.  رانده  بیرون  سیلی«،  »مجمع الجزایر  جمله  از 
متحمل خسارت و زیان های مالی بسیار زیادی از سوی هواداران چارلز 
شده بودند، تصمیم گرفتند با فرستادن نیروهای دریایی خود به سمت 
هواداران شاهزاده، درس مهمی به آنان دهند. ترامپ، فرمانروای هلندی 
اجازه داشت تا در صورت عدم پرداخت پول و خراج از سوی هواداران، بر 
علیه آنان اعالن جنگ کند. طبق گفته های موجود، هواداران از پرداخت 
خراج سر باز زدند که موجب شد ترامپ بر علیه آنان اعالن جنگ کند. 
احتمال  نیز  و  شاهزاده  هواداران  نیروهای  شدید  کاهش  وجود  با  البته، 
و  از تصمیم خود منصرف شده  ترامپ  آنان،  از  پایین کسب پول  بسیار 
هیچ جنگی صورت نگرفت. چیزی نگذشت که هواداران شاهزاده خود را 
را  اعالن جنگ خود  موضوع  نیز  هلندی های  و  کرده  پارلمانی ها  تسلیم 
فراموش کردند. پس از گذشت سه قرن از این اتفاقات، یک مورخ محلی 
به نام »روی دانکن«، به طور اتفاقی نوشته ای تاریخی در رابطه با جنگ 
مجمع الجزایر سیلی پیدا کرد و سفیران هلند را به بریتانیا فراخواند تا در 
مورد آتش بسی موقت، مذاکره کنند. معاهده ی صلحی در تاریخ ۱۷ آوریل 
۱۹۸۶ میالدی امضا شد که به موجب آن، »جنگ صوری« بین هلند و 

مجمع الجزایر سیلی پایان یافت.
 جنگ های ایران و روم )شروع از ۹۲ سال پیش از میالد مسیح 

تا ۶۲۹ پس از میالد؛ ۷۲۱ سال جنگ(
امپراطوری  بین  که  است  روم، سلسله جنگ هایی  و  ایران   جنگ های 
به  ساسانیان  و  اشکانیان  نام های  به  ایران  متوالی  امپراطوری  دو  و  روم 
اولین نبرد این  انجامید.  وقوع پیوست. این جنگ ها ۷۲۱ سال به طول 
امپراطوری  با جنگ میان  از میالد مسیح و  جنگ ها در ۹۲ سال پیش 
اشکانیان،  با  جنگشان  پایان  از  پس  رومی ها  شد.  آغاز  اشکانیان  و  روم 
نبردهای خود را با ساسانیان از سر گرفتند. این جنگ با حمله ی اعراب 
روم  امپراطوری  یافت. عرب ها هر دو  پایان  از میالد  در سال ۶۲۹ پس 
شرقی و امپراطوری ساسانیان را در هم کوبیدند. طی این جنگ گسترده 
بودند  باثبات  و  امن  مرزی  قسمت های  بیشتر  رومی ها،  و  ایرانی ها  بین 
توسط دو  پیوسته  به طور  مرز،  نزدیک  استان های  و  قلعه ها  اما شهرها، 
حال، جنگ های  این  با  می شدند.  آزاد  و  محاصره  شده،  یاد  امپراطوری 
مذکور تاثیرات بسیار بدی بر اقتصاد ایران و روم گذاشت که آنان را در 

مقابل حمالت ناگهانی اعراب بسیار آسیب پذیر کرد.
 جنگ های مذهبی ایبری )شروع از سال ۷۱۱ تا ۱۴۹۲ میالدی؛ 

۷۸۱ سال جنگ(
 جنگ های مذهبی ایبری یا »بازپس گیری آندلس«، شامل جنگ هایی 
طول  به  سال   ۷۸۱ مدت  به  که  است  ایبری  مجمع الجزایر  تاریخ  در 
این  می گیرد.  بر  در  را  امروز  پرتغال  و  اسپانیا  ایبری،  جزایر  انجامید. 
جنگ ها، عمدتا میان مورها )مسلمانان آفریقایی-اسپانیایی( و قلمروهای 
سال  در  پیوست.  وقوع  به  ایبری  شبه جزیره ی  تصاحب  سر  بر  مسیحی 
از  )بخش هایی  آفریقا  شمال  ساکن  مسلمانان  که  مورها  میالدی،   ۷۱۱
اروپا  به  مدیترانه  دریای  از  عبور  با  بودند،  کنونی(  الجزیره ی  و  مراکش 
اصلی  شروع  می کردند.  فتح  را  می توانستند  که  جایی  هر  و  رسیدند 
جنگ های مذهبی ایبری با نبرد کووادونگا در سال ۷۱۸ آغاز شد؛ یعنی 
زمانی که شاه کریستین ویزی گات، مسلمانان را در آلکاما شکست داد. 
در قرن های آینده، جنگ های دیگری بین مورها و مسیحیان شکل گرفت 
که حاصل آن، چندین شکست و پیروزی برای هر دو طرف بود. پس از 
گذشت چند سال از وقوع جنگ های مذهبی ایبری، کلیسای کاتولیک از 
این نبردها با عنوان »جنگ مقدس« یاد کرد که آن را مانند جنگ های 
صلیبی می دانست. حتی چندین سرباز واالرتبه ی کلیسای کاتولیک نیز 
در این جنگ ها شرکت کردند. تا اوایل صده ی ۱۴۰۰ میالدی، قلمروهای 
کمی تحت تملک مورها باقی مانده بود. در سال ۱۴۶۹ میالدی، ازدواجی 
تاریخی بین شاه فردیناند از آراگون و ملکه ایزابل اول از کاستیا صورت 
گرفت که به جنگ های مذهبی ایبری پایان بخشید. پس از این ازدواج، 
با  آن ها  جنگیدند.  مورها  علیه  بر  ایزابل  و  فردیناند  مسلح  نیروهای 
بازپس گیری گرنادا از مورها در سال ۱۴۹۲، به این جنگ ها پایان دادند.

با طوالنی ترین جنگ های تاریخ بشریت آشنا شوید
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 ردپای زن غریبه 
در جدایی زوج عاشق 

 
مرد جوان آرام و ساکت به دیوار تکیه زده و به کفپوش های راهروی 
روی  طرف تر  آن  کمی  »پریسا«  همسرش،  بود.  مانده  خیره  دادگاه 
صندلی نشسته بود. از رفتار مضطرب و حرکات غیرارادی اش مشخص 
بود که تمرکز و آرامش ذهنی ندارد. بی دلیل پرونده ای را که دستش 
بود، ورق می زد، مدام به ساعتش نگاه می کرد گاهی از روی صندلی 

بلند می شد چند قدمی راه می رفت و دوباره می نشست.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایران، در همین هنگام منشی دادگاه 
آنها را صدا کرد و هر دو به داخل شعبه رفتند. اما همین که قاضی از 
آنها خواست علت حضورشان را توضیح دهند زن جوان به گریه افتاد 
بعد هم با همان صدای بغض آلود گفت:» آقای قاضی؛ من و »بیژن« 
در سینما با هم آشنا شدیم. هر کدام با دوستانمان برای تماشای فیلم 
رفته بودیم اما در میان آن همه جمعیت نمی دانم چرا نگاه های ما دو 
نفر به هم گره خورد. بعد هم آرام خودش را به من رساند و فقط چند 
دقیقه صحبت کافی بود تا به هم دل ببندیم و سرنوشت زندگی مان 
اینگونه رقم بخورد. چند ماهی که از آشنایی ما گذشت هردو بشدت 
ارتباط   این  اینکه پدرم متوجه  تا  بودیم  به هم وابسته و دلبسته شده 
شد. من هم که نمی خواستم به دردسر بیفتم از »بیژن« خواستم که 
هر چه زودتر   تصمیم اش را برای ازدواج بگیرد. او هم چند روز بعد به 
خواستگاری ام آمد و در کمتر از 6 ماه مراسم عقد و عروسی مان برگزار 
شد و پیش از اینکه همدیگر را درست بشناسیم، زیر یک سقف رفتیم 

اما...«
»بیژن« که تا آن لحظه سکوت کرده بود، حرف همسرش را قطع کرد و 
گفت: »آقای قاضی؛ من مشکلی ندارم فقط همسرم به من شک دارد. 
من کارمند یک شرکت تبلیغاتی هستم و به واسطه کارم با خانم های 

زیادی در ارتباطم ولی او مدام از روابط من ایراد می گیرد...
»پریسا« به نشانه اعتراض دستش را باال آورد و با لحن تندی گفت: 
»اگر روابط کاری باشد که اشکالی ندارد در ضمن خودت هم می دانی 
من کدام یک از همکارانت را می گویم. همان خانمی که وقتی خانه 
را  پیام هایش  همه  چرا  می گیرد؟  تماس  و  می دهد  پیام  مدام  هستی 
پاک می کنی؟ اصاًل چرا باید آن خانم هر روز تو را برساند؟ آقای قاضی؛ 
من چند بار خودم از آن خانم خواستم دست از سر همسرم بردارد اما 
او با لجبازی، بیشتر از قبل خودش را به همسرم نزدیک می کند. پدرم 
مدیر یک شرکت است و به »بیژن« گفته پست خوبی به او می دهد اما 

حاضر نیست از آن شرکت بیرون بیاید...
پدرزنم  خور  نان  نمی خواهم  گفت:  اعتراض  با  بیژن  موقع  همین  در 

باشم.
 »پریسا« گفت: »نه اینها همه بهانه است. آقای قاضی؛ شوهرم مدام 
دروغ می گوید و پنهان کاری می کند. دیگر تحمل این شرایط را ندارم. 

یا مرا طالق دهد یا اگر قصد زندگی دارد از آن شرکت بیرون بیاید...
قاضی که حرف های آنها را شنیده بود؛ رو به »بیژن« کرد و ادامه داد: 

»توضیحی  داری که همسرت را قانع کنی؟
زن جوان انگار منتظر شنیدن حرف امیدوار کننده ای بود. اما شوهرش 
که با قطعیت برای تمام کردن زندگی مشترکشان آمده بود به قاضی 
زندگی  این  از  را  ما  دارم هر دو  تقاضا  و  گفت: »من هم خسته شدم 

خالص کنید...
با  و  داد  تکان  تأسف  نشانه  به  آنها سری  به هر دو  نگاهی  با  قاضی 
توجه به اینکه هر دو طرف اصرار به جدایی داشتند، حکم طالق آنها 

را صادر کرد.

التماس های دردناک 
پدر زهرا از مردم 

 
 

پدر زهرا گفت: حال مادر زهرا هر روز که می گذرد، بدتر می شود.
روستای  در  کوچولو  زهرا  شدن  ناپدید  از  هفته  یک  رکنا،  گزارش  به 
قلعه نو گذشت و جست وجو ها برای یافتن او بی نتیجه مانده است. 
جدیدی  خبر  تا  می روند  امدادگران  و  پلیس  سراغ  روز  هر  خانواده اش 
برمی گردند. هالل احمر  اما دست خالی  بیاورند،  به دست  از دخترشان 
احتمال غرق شدن کودک در کانال آب را ضعیف می داند و پلیس با 

طرح چهار فرضیه تحقیقات برای یافتن او را آغاز کرده است.
از دوشنبه شب هفته گذشته که زهرا مشغول بازی مقابل در خانه شان 
بود و ناگهان ناپدید شد تالش های زیادی برای یافتن ردی از او انجام 

شده است.
کمک  به  محل  در  جست وجو  با  هالل احمر  نیرو های  تالش  از 
انتظامی و بررسی  نیروی  تا تالش ماموران  سگ های زنده یاب گرفته 
تمام دوربین های مدار بسته؛ همه برای یافتن اثری از زهرا بی نتیجه بود.
که  روز  هر  زهرا  مادر  حال  گفت:  خبرنگاررکنا  با  تماس  در  پدرزهرا 
ترس  و  نمی آید  چشمانش  به  خواب  شب ها  می شود.  بدتر  می گذرد، 
را  او  است،  حالی  چه  در  االن  خردسالش  فرزند  این که  از  اضطراب  و 

رها نمی کند.
خیلی ها به ما می گویند برای پیدا شدن دخترمان نذر و دعا کنیم. اما 
خیلی نذر و دعا کرده ایم و من می خواهم از مردم خواهش کنم تا پیدا 
شدن زهرا، کودک ما را فراموش نکنند و همچنان به انتشار عکس های 

او ادامه دهند.
وی ادامه داد: تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ در محله 
مان در قلعه نو حاضر شده و تحقیقات را ادامه دادند. آن ها درباره نتیجه 

تحقیقات به ما حرفی نمی زنند.
و  هستم  ام  نوه  از  خبری  پیگیر  لحظه  هر  گفت:  هم  زهرا  پدربزرگ 
هر روز به اداره آگاهی سر می زنم. آن ها در تالش برای روشن شدن 
موضوع هستند، اما هنوز خبر خاصی به ما نشده و اگر اقدام خاصی 
هم انجام داده اند، ما را در جریان آن قرار نمی دهند. هر جایی که فکر 
می کردم شاید نشانی از زهرا پیدا شود، گشته ام و دیگر نمی دانم باید 

چه کار کنم.

مقاممعظمرهبری:
گونی در  زمینه فرهنگ و اقتصاد وجود دارد معضالت گونا

حذف رمز دوم کارت های بانکی

همه اساس اینکه بر تأکید با انقالب رهبرمعظم
مختلف عرصههای در موفقیت الزمه و کشور امور
امور برخی افزودند: است، مقاومت« و »ایستادگی
نیازمندایستادگیطوالنیمدتاست،بنابرایننبایداز
گستردگیجبههدشمنانوقلدریهاترسیدبلکهباید
ایستادگی، و مقاومت با مقدس، دفاع دوران همانند

ثابتکردکه»مامیتوانیم«.
رهبرانقالباسالمیدردیداربااعضایمجلسخبرگان
رهبریبااشارهبهتالشدشمنبرایتأثیرگذاریبر
آحاد و گیران تصمیم سازان، تصمیم ادراک و فهم
شود« »نمی و توانید« »نمی القای بهمنظور مردم
کردن منحرف برای دشمن تالش برخالف گفتند:
فهمواِدراکمردمومسئوالنازواقعیتهایکشور
خود، اهداف براساس ملی مصالح و منافع تعریف و
ظرفیتهاوتواناییهایکشوربهگونهایاستکههمه
با و تدبیر با معیشتی مشکالت و اقتصادی گرههای

پیگیریومشورتدرست،قابلحلشدنهستند.
رئیس اخیر سخنان به ای خامنه اهلل آیت حضرت
جمهوریامریکامبنیبراینکهاگرایرانخواستههای
امریکاراانجامدهدوضعمردمبهترخواهدشد،اشاره
و امریکایی رسانههای و مقامات افزودند: و کردند
در مطالبی چنین تکرار با مستمر بهصورت اروپایی
القایاینموضوعهستندکه»شمانمی تالشبرای
توانید«امامردمایرانبهاینتبلیغاتوالقائاتتوجهی

نمیکنند.
ایشانگفتند:یکیازنکاتدیگریکهتالشمیشود
اذهانواِدراکمردمومسئوالنراازآنمنحرفکنند،
موضوعپایبندیبهشعارهایانقالباستواخیراًنیز
برخیمقاماتاروپاییگفتهبودندکهایرانبایددست

ازشعارهایانقالبیبردارد.

رهبرانقالباسالمیعلتبیانوالقاءچنینمطالبی
راترسوواهمهامریکاواروپاییهاازشعارهایانقالب
است، آورده بوجود اسالمی انقالب که سومی راه و
دانستندوتأکیدکردند:عالجمسائلومشکالتکشور

پافشاریبرشعارهاوراهانقالبیاست.
احزاب بهجنگ اشاره با ای اهللخامنه آیت حضرت
دشمنان آرایی صف جنگ، این به مربوط آیات و
نشانه را خبیث اروپای و امریکا از اعم شیاطین و
و دانستند اسالمی جمهوری نظام قدرت و حقانیت
گفتند:کشورعالوهبرحرکتروبهجلو،درمواردی
جهشنیزداشتهاستودشمنازاینموضوعناراحت
ونگراناستوعلتاصلیتحریمهاهمجلوگیریاز
نه آینده در خداوند لطف به اما است جهشها این
چنداندور،درزمینههایمختلفشاهدجهشهایی

خواهیمبود.
درخصوص را مطالبی خود سخنان ادامه در ایشان

اروپابیانکردند.
و تعامل راه اینکه بر تأکید با اسالمی انقالب رهبر
رژیم و امریکا از غیر به کشوری هیچ با مذاکره
وجه هیچ به اما افزودند: نیست، بسته صهیونیستی
نبایدبهکشورهاییکهپرچمدشمنیبانظاماسالمی
رادردستگرفتهاندودررأسآنهاامریکاواینچند
ملت با صریحاً آنها زیرا شود اعتماد اروپایی، کشور

ایراندشمنیمیکنند.
انگیزه اینکه بر تأکید با ای اهللخامنه آیت حضرت
تفاوت اسالمی جمهوری با اروپاییها دشمنی های
در اروپاییها گفتند: ندارد، امریکا دشمنی با اصولی
های وحرف واردمیشوند میانجی عنوان به ظاهر

طوالنیهممیزننداماهمهآنهاپوچاست.
ایشانبااشارهبهعملکرداروپاییهابعدازتوافقهسته

ایوعملنکردنبهوعدههاوهمچنیننحوهعملکرد
ظالمانه اعمال و برجام از امریکا خروج از بعد اروپا
تحریمهایثانویهافزودند:اروپاییهابهرغموعدههای
خود،عماًلبهتحریمهایامریکاپایبندماندندوهیچ
اقدامیانجامندادندوازاینپسهمبعیداستکاری
برایجمهوریاسالمیانجامدهند،بنابراینبایدبکلی

ازاروپاییهاقطعامیدکرد.
رهبرانقالباسالمیخاطرنشانکردند:رفتوآمدو
بستنقرارداداشکالینداردامامطلقاًنبایدبهآنهاامید

داشتواعتمادکرد.
نکردن عمل به اشاره با ای خامنه اهلل آیت حضرت
اروپاییهابهتعهداتیازدهگانهخودافزودند:همان
افرادیکهمذاکرهکردند،اکنونمیگوینداروپاییهابه
هیچیکازتعهداتخودعملنکردهاندواینموضوع،
قویتریندلیلبرایناستکهدرهیچمسئلهاینباید

بهآنهااعتمادکرد.
به دشمنیها، این همه بهرغم را امور جریان ایشان
امروز وگفتند: ارزیابیکردند اسالمی نفعجمهوری
نظاماسالمینهتنهاقویترازچهلسالپیشاست
بلکهازدهسالپیشنیزقویترشدهواقتدارانقالبی
وسیاسیآندرمنطقهگسترشیافتهوریشههای

انقالبعمیقترشدهاست.
نظام پیشرفتهای به اشاره با اسالمی انقالب رهبر
کردند: خاطرنشان گوناگون های عرصه در اسالمی
البتهوظایفسنگینیبرعهدههمهاستزیرامشکالت
مختلفیدرعرصههایفرهنگیواقتصادیوجوددارد
ودشمننیزبهشدتدرزمینهنفوذواقداماتفرهنگی
راعدم کارخود اگرمسئوالنمالک اما است، فعال
اعتمادبهدشمنقراردهند،قطعاًمیتواندرمقابل

توطئههاایستادوآنهاراخنثیکرد.

طبقزمانبندیبخشنامهالزاماترمزپویا،بانکهااز
تاریخابالغآن،تااولآذرماهفرصتدارندبرایترغیب
یکبارمصرف رمزهای از استفاده به بانکی مشتریان
درتراکنشهایمبتنیبررمزدومکارتاقدامکنند.

پیشرفت ، ایران تعاون اتاق پایگاهخبری گزارش به
افراد برای راحتی ایجاد و مزایا تمام با تکنولوژی
بینشبکه این در که دارد همراه به نیز را خطراتی

بانکیمستثنیازاینامرنبودهاست.
درسالهایاخیرباتغییربانکداریسنتیبهبانکداری
بهبود و زمان در جویی صرفه کنار در الکترونیکی
خدماتآمارکالهبرداریهاازمشترکانتاحدزیادی
شگردهای شاهد روزانه طوریکه به است رفته باال
الکترونیک بانکداری طریق از کالهبرداری جدید

و حساب از صیانت برای بانکی وسیستم هستیم
اطالعاتمشتریانبایدجلوترازهکرهاوکالهبردارها

قدمبردارد.
دراینمیانیکیازروشهاییکهمیتوانددرایمن
الکترونیکی سیستمهای به کاربران دسترسی سازی
نقشبهسزاییداشتهباشداستفادهازرمزهاییکبار

مصرفیاOTPاست.
رمزیکبارمصرفدرستنقطهمقابلرمزهایثابت
و تعبیهشده استفاده بار براییک فقط و دارد قرار
سواستفادههای با مقابله برای موثر و ساده روشی

اینترنتیمحسوبمیشود.
بار یک رمزهای از استفاده اهداف مهمترین از یکی
به غیرمجاز افراد دسترسی کردن ناممکن مصرف

یا ثابت رمزهای طوریکه به است اشخاص اطالعات
دقتی بی و زمان صرف با اخیر سالهای در ایستا
اشخاصازسویافرادغیرمجازموردسواستفادهقرار

میگرفت.
رمزهای از استفاده شدن فراگیر تفاسیر این با
جرائم کاهش در مؤثری نقش میتواند یکبارمصرف
غیرمجاز برداشتهای بحث در بهخصوص مالی
افزایش باهدف مرکزی بانک بین این در و کند ایفا
امنیتتراکنشهایمبتنیبرکارتبخشنامهالزامات
رمزهایپویا)OTP(راابتدایشهریورماهسالجاری

بهشبکهبانکیکشورابالغکرد.
بخشنامه زمانبندی طبق که است ذکر به الزم
اول تا آن، ابالغ تاریخ از بانکها پویا، رمز الزامات

از استفاده به بانکی مشتریان ترغیب برای آذرماه
بررمز تراکنشهایمبتنی رمزهاییکبارمصرفدر

دومکارتفرصتدارند.
دوم رمز جاری سال آذرماه ابتدای از است گفتنی
ارائه مشتریان به همزمان یکبارمصرف و ایستا
ایجاد خاطر به که خطرهایی مسئولیت و میشود
ازرمزهاییکبارمصرف نشدنزیرساختبهرهگیری
و بانک عهده بر نیز میدهد رخ مشتریان برای

موسساتاعتباریخواهدبود.
براساسبخشنامهالزاماترمزپویاازابتدایخردادماه
سال۹۸رمزدومتمامکارتهایبانکیحذفخواهد
شدوتماممشتریانبایدبااستفادهازرمزهاییکبار

مصرفنسبتبهانجامتراکنشاقدامکنند.

در علمی معاونت الملل بین تعامالت مرکز معاون 
مقیم غیر ایرانی نخبگان وضعیت آخرین خصوص
گفت:تاکنون١٢۸٠نفرازآنهابهصورتدائمبازگشته

اندواقدامبهراهاندازی۹٣استارتآپکردهاند.
سیدعلیحسینیمعاونروابطعلمیوسرمایهانسانی
فناوری و علمی معاونت الملل بین تعامالت مرکز
بر باخبرنگارمهرگفت: ریاستجمهوریدرگفتگو
راستای در پیش سال چهار از که ای برنامه اساس

جذبنخبگانایرانیغیرمقیمداشتیمتوانستیمطی۴
سالنخبگانیراجذبکنیمتادرزمینهعلمودانش

فعالیتکنند.
ویبابیاناینکهعمدتااینافرادازدانشگاههایبرتر
چهارصد تا صد از که افرادی کرد: عنوان اند، بوده
دانشگاهبرترهستند،براساسرزومهانتخابمیشوند
وازنظرداشتنشاخصهایعلمیوفناوری،اقدامدر
زمینه»هایتک«،پتنتخوبو...گلچینمیشوند.

نفر ۷۸٠ و ۴هزار تاکنون کرد: نشان خاطر حسینی
ازمتخصصانوایرانیانخارجکشورپروژههایکوتاه
بلندمدتارسالودرقالبسخنرانی،پروژه مدتو
موقت،پروژهخارجازکشوردرایرانفعالیتکردهاند.
ویادامهداد:ازاینتعداد١٢۸٠نفربهصورتدائم

بهکشوربرگشتهاند.
ویبابیاناینکهایننخبگاندرقالبشرکتهایدانش
بنیانواستارتاپادعافعالیتمیکنند،گفت:تاکنون

اندازیشده راه نخبگان این توسط اپ استارت ۹٣
است.

تعامالت مرکز انسانی سرمایه و علمی روابط معاون
از غیر گفت:به فناوری و علمی معاونت المللی بین
بنیان، ایجادشرکتهایدانش اندازیاستارتاپ، راه
...از و دانشگاهها در شرکتها،تدریس این با همکاری
به کشور در ایرانی مقیم غیر نخبگان فعالیت دیگر

شمارمیرود.

الکچری جهیزیه با میخواست که خانم عروس
دامادراغافلگیرکند،دستبهاقدامیشومزد.

دخترجوانباهمدستیدوپسردستبهآدمربایی
زدوحاالخودشرادربرابرمجازاتسنگینزندان
میبیند.گروگانفریبوسوسههایزنانهراخوردو

باپایخودبهکمینآدمربایانرفت.
در دادگاه

درجلسهرسیدگیبهاینپروندهکهدرشعبهدوم
قاضی ریاست به تهران استان یک کیفری دادگاه
زالیبوئینیوباحضوریکقاضیمستشاربرگزار
شد،ابتدانمایندهدادستانکیفرخواستراخواند.

٣٠ علی گفت: دادگاه قضات به دادستان نماینده
باهمدستی سالهودوستشسلمانمتهمهستند
یکدختر٢۵سالهبهنامشهرهصاحبیکمیوه
فروشیبهناماحمدراربودهوپسازضربوشتم

١٠٢میلیونتومانازویسرقتکردهاند.
در موجود مدارک به توجه با اکنون افزود: وی
رباییوضربوشتم آدم اتهامسرقت، به پرونده
مردمیوهفروشبرایآنهااشدمجازاتدرخواست

میشود.

سرنوشت گروگان
سپسگروگاندرجایگاهویژهایستادوگفت:من
تهران شمال در بزرگ فروشی میوه یک صاحب
عرضه ام مغازه در را خاص میوههای و هستم
مغازه در کارگر عنوان به علی بود مدتی میکنم.
بارمشتریهابهمنتذکر اماچند امکارمیکرد.
دادهوگفتهبودنداوبرایشانمزاحمتایجادکرده
است.آخرینباربهخاطرمزاحمتهایعلی،اورااز

مغازهاخراجکردم.
ویادامهداد:علیکهانگارکینهمرابهدلگرفته
بود،باهمدستیدوستشسلمانویکدخترجوان
مراربودندو١٠٢میلیونتومانپولنقدیراکه
همراهداشتمازمندزدیدند.آنهامرابهیکخانه
بههمین بهشدتکتکزدند. و متروکهکشاندند

دلیلبرایآنهااشدمجازاتمیخواهم.
دفاعیات گروگان گیران

وگفت:مدتها ایستاد ویژه جایگاه در علی سپس
میکردم. کار احمد الکچری فروشی میوه در بود
صاحب اما کشیدم، زیادی زحمت جا آن در من
و حق که این بدون واهی بهانه به میوهفروشی

حقوقمرابدهدمرااخراجکرد.بههمیندلیلمن
کهکینهاورابهدلگرفتهبودم،تصمیمبهانتقام
جوییگرفتموازدوستمسلمانکمکخواستمواو

همشهرهرابهمنمعرفیکرد.
ویادامهداد:شهرهبامردمیوهفروشطرحدوستی
ریختواورابهبهانهایبهخانهسلمانکشاند.من
درگیرشدیم. فروش میوه مرد با جا آن وسلمان
حقوقیراکهمردمیوهفروشبایدبهمنپرداخت
میکردبهزورازاوگرفتم،امااتهامآدمرباییراقبول

ندارم.
سپسسلماندرجایگاهویژهایستادوگفت:احمد
خودشبادخترجوانطرحدوستیریختوهمراه

اوبهخانهماآمد.
منوعلیفقطبرایادبکردنمردمیوهفروش،او
راکتکزدیموپولهاینقدشراگرفتیم،امابعداز

دستگیریهمهپولهاراپسدادیم.
عروس تبهکار

درپایانشهرهدرجایگاهویژهایستادوگفت:مدتی
بودباپسرموردعالقهامنامزدکردهبودم،اماپولی
برایتهیهجهیزیهنداشتمبههمیندلیلازدوستم

علی برادرش میگفت دوستم خواستم. کمک
میتواند۴٠میلیونتومانبهمنقرضبدهد.من
همپذیرفتم.علیازمنخواستسرراهمردمیوه
فروشقراربگیرم.یکروزکهبهمغازهاورفتهبودم،
سفارشمیوههایگرانقیمتدادمکهدرایرانبه

سختیپیدامیشد.
از پس تا دادم او به را همراهم تلفن شماره من
پس بگیرد. تماس من با خارجی میوههای آوردن
به هم با ما و گرفت تماس من با او روز چند از
کافیشاپرفتیم.چندروزبعدباردیگرباهمقرار
گذاشتیموبهرستورانرفتیم.درراهبازگشتازاو
خواستممرامقابلخانهسلمانازماشینپیادهکند،
امااوبهبهانهرفتنبهدستشوییازمنخواست
واردخانهشود.اوبهداخلخانهآمدوآنجابودکه
علیوسلمانکهبهدروغادعاکردهبودندهمسرو

برادرمنهستند،بااحمددرگیرشدند.
دخترجوانادامهداد:باورکنیدمنازماجرایآدم
رباییوانتقامجوییکینهجویانهاطالعینداشتم.

پایانجلسهقضاتواردشور اینگزارش،در بنابر
شدندتارایصادرکنند

تازه ترین آمار بازگشت دائمی نخبگان به کشور

گروگان گیری عروس خانم برای جهیزیه الکچری

خبر
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کشف ۳۰ هزار لیتر نفت 

سفید قاچاق در کرمان
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان از کشف 
پلیس  ماموران  قاچاق در عملیات  نفت سفید  لیتر  ۳۰ هزار 

آگاهی خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  
فرماندهی  آگاهی  پلیس  رئیس  حسن پور  یداله  ،سرهنگ 
قاچاق  با  مبارزه  امر  تداوم  در  گفت:  کرمان  استان  انتظامی 
و  قاچاق  با کاالی  مبارزه  اداره  کارآگاهان  استان  سوخت در 
ارز مستقر در ایست و بازرسی سه راهی راین، یک دستگاه 
کامیون نفت کش مظنون به حمل سوخت قاچاق را متوقف 

کردند.
او افزود: در بازرسی از خودروی مذکور که از شهرستان یزد 
به مقصد استان سیستان و بلوچستان در حرکت بود ۳۰ هزار 

لیتر نفت سفید قاچاق کشف شد.
رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به دستگیری یک متهم 
و معرفی آن به مراجع قضایی، از شهروندان خواست: هرگونه 
موارد مشکوک در خصوص سوخت قاچاق را از طریق مرکز 

فوریت های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

کشف میوه های خوشمزه 

قاچاق در نرماشیر
فرمانده انتظامی نرماشیر از کشف بیش از ۳۸ تن انبه قاچاق 
شهرستان  این  پلیس  عملیات  در  ریال  میلیارد   ۸ ارزش  به 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، 
شهرستان  انتظامی  فرمانده  آبادی،  یوسف  حسین  سرهنگ 
در  فرماندهی  این  آگاهی  پلیس  ماموران  گفت:  نرماشیر 
کنترل  هنگام  کاال  قاچاق  با  مبارزه  طرح  اجرای  راستای 
خودرو های عبوری در محور اصلی این شهرستان ۲ دستگاه 

تریلر اسکانیا را متوقف کردند.
او افزود: ماموران در بازرسی این دو تریلر که از مرز پاکستان 
به مقصد تهران بارگیری شده بودند ۴ هزار کارتن انبه فاقد 
مجوز گمرکی به وزن ۳۸ تن و ۶۴۰ کیلوگرم را کشف کردند.

ارزش  اینکه  به  اشاره  با  نرماشیر  انتظامی شهرستان  فرمانده 
انبه های قاچاق ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده، 
تصریح کرد: این دو بار قاچاق به سازمان اموال تملیکی استان 
منتقل و در این رابطه ۲ متهم به سبب حمل بار فاقد مجوز 

به مرجع قضائی معرفی شدند.

توقیف خودرو های حادثه ساز

 در سیرجان

این  راهور  پلیس  گفت:ماموران  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
شهرستان دو دستگاه خودرو سواری را با بیش از ۱۱۰ میلیون 

ریال خالفی توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  
سیرجان  انتظامی  فرمانده  نژاد  ایران  رضا  محمد  سرهنگ   ،
گفت: یکی از تیم های گشت پلیس راهور این فرماندهی در 
خودرو های  کنترل  هنگام  ترافیکی  انضباط  طرح های  اجرای 
عبوری در مرکز شهر دو دستگاه سورای پژو پارس و ۴۰۵ را 

به علت سرعت غیرمجاز متوقف کردند.
سرهنگ ایران نژاد افزود: در بررسی مدارک دو راننده خودرو 
و سوابق ترافیکی آنان مشخص شد، خودرو های توقیفی ۱۶۴ 
مورد تخلف مرتکب شده و ۱۱۰ میلیون ریال جریمه معوقه 

دارند.
او به انتقال این دو خودرو به پارکینگ و تنظیم گزارش آن 
اشاره کرد و گفت: بسیاری از تخلفات ثبت شده از نوع حادثه 

ساز بودند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان به عموم رانندگان وسایل 
نقلیه توصیه کرد: تخلفات رانندگی مقدمه ای بر حوادث تلخ 
ترافیکی است، لذا با رعایت قانون و پرهیز از رانندگی عجوالنه 

و پرخطا، سالمتی خود و مسافرانتان را تضمین کنید.

ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
شهرداری کرمان از نجات ۹۲ نفر در ۱۳۸ مورد عملیات 
در  امدادونجات  عملیات  مورد   ۲۶۵ و  حریق  اطفاء 

شهریور ماه سال جاری انجام شده است خبر داد.
علی عسکری مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
خبرنگارگروه  با  گفتگو  در  کرمان  شهرداری  ایمنی 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: در 

شهریورماه تعداد ۹۲کرمانی با انجام ۴۰۳ مورد عملیات 
نفر   ۱۴ تعداد  این  از  متاسفانه  و  یافتند  نجات  امداد 
مصدوم شدند. او افزود: در مجموع ۱۳۸ مورد حریق در 
شهر کرمان اتفاق افتاده است که از این تعداد ۵۹ مورد 
مربوط به مواد پسماند و بازیافتی، ۱۷ مورد مربوط به 
وسایل نقلیه، ۳۸ مورد مربوط به منازل مسکونی، ۱۲ 
مورد مربوط به مراکز تجاری, ۲ مورد مراکز دولتی و ۱۰ 

مورد مربوط به جنگل ودرختان بوده است.
امداد  عملیات  مورد  انجام ۲۶۵  از  همچنین  عسکری 
از  افزود:  و نجات در مدت زمان یاد شده اشاره کرد و 
و  خطرناک  حیوانات  گیری  زنده  مورد   ۸۵ تعداد  این 
آزار دهنده، ۸۷ مورد زنده گیری مار ها ی سمی و غیر 
امداد  مورد  قفل، ۲۲  و  حلقه  مورد چیدن  سمی، ۳۴ 
مورد   ۳ خودرویی،  تصادفات  امداد  مورد   ۱۸ آسانسور, 

آن ها  مابقی  و  بلندی  از  پرت شدن  و  کوه  از  سقوط 
مربوط به سایر موارد بوده است.

از  نفر   ۲۹۹ تعداد  مدت  این  در  کرد:  تصریح  او 
را  نشانی  آتش  و  پیشگیری  آموزش های  شهروندان 
توسط کارشناسان این سازمان فرا گرفتند و همچنین 
۷۸ مورد مشاوره ایمنی بنا به درخواست شهروندان در 

مدت زمان یاد شده ارائه شده است.

نجات ۹۲ شهروند در ۴۰۳ عملیات آتش نشانان

از  کرمان  استان  انتظامی  فرماندهی  آگاهی  پلیس  رئیس 
یک  توقیف  با  قاچاق  گازوئیل  لیتر   ۷۰۰ و  هزار   ۳۰ کشف 

دستگاه نفتکش در ایست بازرسی سه راهی راین خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 

از کرمان، سرهنگ یداهلل حسن پور، رییس پلیس آگاهی استان 
کرمان با اشاره کشف ۳۰هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق گفت: 

امر مبارزه با قاچاق سوخت در استان تداوم دارد.
حسن پور گفت: این میزان گازوئیل در سه راهی راین کشف 

شد.
خصوص  در  مشکوک  موارد  هرگونه  خواست  شهروندان  از  او 
به   ۱۱۰ پلیسی  فوریت های  مرکز  طریق  از  را  قاچاق  سوخت 

پلیس اطالع دهند.

از  نفر  یک  بازداشت  از  گنج  قلعه  شهرستان  وانقالب  عمومی  دادستان 
کارمندان جهاد کشاورزی این شهرستان به اتهام سواستفاده از بیت المال 

خبر داد.
کرمان،  از  باشگاه خبرنگاران جوان  های  استان  گروه  گزارش خبرنگار  به 
سجاد افشارمنش دادستان عمومی و انقالب قلعه گنج گفت:پس از کسب 
در  مسکونی  منزل  یک  در  سم  محموله  یک  دپوی  بر  مبنی  گزارشی 
شهرستان قلعه گنج، رسیدگی به موضوع در دستور کار دادستانی قرار 

گرفت.

او تصریح کرد: تحقیقات اولیه مشخص گردید محموله سم کشف شده که 
ارزش ریالی آن قریب به ۵۰۰ میلیون ریال بوده است متعلق به طرح مبارزه 
با هجوم ملخ های صحرایی در جنوب کرمان بوده که مورد سوء استفاده 

یکی از کارمندان جهاد کشاورزی شهرستان قلعه گنج  قرار گرفته است.
این  دادسرا،  به  متهم  احضار  و  گزارش  تکمیل  از  افزود:پس  افشارمنش 

کارمند متخلف با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.
اینکه چنگ  با اشاره به  انقالب شهرستان قلعه گنج  دادستان عمومی و 
به  توجه  گفت:با  است،  ناپسند  و  زشت  امر  یک  المال  بیت  به  اندازی 

اهمیت موضوع و اینکه شهر های جنوب استان کرمان و خصوصا کارکنان 
با  روزی  شبانه  مبارزه  درگیر  ماه  چندین  کشاورزی  جهاد  سازمان  خدوم 
از سوی  اقدامات زشتی  انجام چنین  اند،  بوده  هجوم ملخ های صحرایی 

یک کارمند، برای سیستم قضائی و مردم قابل تحمل نیست.
افشارمنش با بیان اینکه با متهم برخورد قضائی صورت خواهد پذیرفت، 
بازپرسی دادسرای عمومی و  اول  رابطه پرونده ای در شعبه  این  گفت:در 
انقالب شهرستان قلعه گنج تشکیل شده است و اداره کل بازرسی استان 

کرمان نیز به این موضوع ورود کرده است.

هزار  بر  بالغ  کشف  از  جیرفت  شهرستان  وانقالب  عمومی  دادستان 
کیلوگرم ژله فاسد از یک واحد صنفی قنادی در این شهرستان خبر 

داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،  
حسین سالمی دادستان عمومی وانقالب شهرستان جیرفت گفت: با 
دستور قضائی، یک واحد صنفی که مقدار هزار کیلو گرم ژله فاسد 
و تاریخ مصرف گذشته داشت  را پلمب و متصدی واحد صنفی که 
یک خانم بود به اداره نظارت بر اماکن عمومی داللت گردیده و پرونده 

قضائی برای او تشکیل شده است.
و  برشمرد  مهم  را  شهروندان  غذایی  امنیت  قضائی حفظ  مقام  این 
حقوق  حفظ  راستای  در  و  العموم  مدعی  عنوان  به  افزود:دادستانی 

مصرفی  لوازم  آوری  جمع  بر  مبنی  را  الزم  قضائی  دستورات  عامه 
تاریخ مصرف گذشته و فاسد از سطح واحد های صنفی در شهرستان 

را صادر نموده است.
عالی  هیات  یک  راستا  همین  در  داد:  ادامه  جیرفت  دادستان 
متشکل از کارشناسان مرکز بهداشت، دایره نظارت بر اماکن عمومی، 
دامپزشکی، پلیس اطالعات و امنیت عمومی و نماینده دادستان در 
این شهرستان تشکیل شده است و به صورت مستمر بر بازار نظارت 

دارند.
طریق  از  را  بهداشتی  تخلف  هرگونه  می توانند  شهروندان  گفت:  او 
نهاد های مذکور به اطالع مسئوالن شهرستان برسانند و مطمن باشند 

در اسرع وقت به گزارش و شکایت آن ها رسیدگی خواهد شد.

به دنبال گزارش مفقود شدن پدر و پسری در کفه نمک نیرو های 
پیدا  نفر  این دو  از ۱۲ ساعت  وارد و پس  برای نجات آن ها  امدادی 

شدند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس 
اعالم جمعیت هالل احمر سیرجان دو نفر به کفه نمک سیرجان رفته 

و مفقود شدند.
بر اساس این گزارش، این دو نفر با یک دستگاه وانت مزدا بیابان های 
اطراف باغ چوبی رفته بودند که به دلیل خراب شدن خودرو و گم 

کردن راه، مسیر را اشتباه می روند.
این گزارش حاکی است به محض اطالع نیرو های امداد و نجات از این 

حادثه، دو تیم امدادی به محل اعزام شدند.
شهروند  دو  این  امدادی  نیرو های  کمک  به  زیاد  از جستجوی  پس 

سیرجانی در بیابان های سیرجان و شهربابک پیدا شدند.
این دو نفر پدر و پسر بودند و پس از دوازده ساعت جستجو پیدا 

شدند.

نفتکش با ۳۰ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق توقیف شد

بازداشت کارمند متخلف جهاد کشاورزی در قلعه گنج

کشف ژله های فاسد از یک قنادی در جیرفت

پیدا شدن پدر و پسر گم شده در سیرجان

خبر

مسابقات باشگاه های نوجوانان و جوانان دختر و پسر 
مس  صنعت  تیم های  قهرمانی  با  کشور   ۱۰ منطقه 

کرمان در هر دو بخش پایان یافت.
محسن بهرامی، رئیس هیات تنیس روی میز استان 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
برگزاری  به  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
مسابقات باشگاه های نوجوانان و جوانان دختر منطقه 
اشاره  کرمان  در سالن شادروان کهنوجی  ۱۰ کشور 
دختران  تیم  ها،  رقابت  این  پایان  در  گفت:  و  کرد 
صنعت مس کرمان با ترکیب غزل جهانگرد، یاسمن 
زارع، مینا فتح اهلل نژاد و صبا ستارزاده به مربیگری 
مسابقات  قهرمان  خیامیان  زهره  سرپرستی  و 
باشگاه  باشگاه های منطقه ۱۰ کشور شد و تیم های 
اردشیر همتی و آینده سازان کرمان نیز مقام های دوم 

و سوم را کسب کردند.
او افزود: مسابقات باشگاه های نوجوانان و جوانان پسر 
روی  تنیس  هیئت  میزبانی  به  نیز  منطقه ۱۰ کشور 

میز استان کرمان با حضور ۶ تیم در سالن شادروان 
کهنوجی کرمان برگزار شد.

صنعت  پسران  تیم  نهایت،  در  کرد:  تصریح  بهرامی 
واجد،  حسام  نزهتی،  معین  از  متشکل  کرمان  مس 
مهدی مظهری صفات و یاسین نظری به مربیگری 
بیمه  تیم های  و  شد  رقابت ها  فاتح  ناظمی  میالد 
در  نیز  ملکی  آکادمی  و  بلوچستان  و  سیستان  آسیا 

جایگاه های دوم و سوم ایستادند.
به  کرمان  استان  میز  روی  تنیس  هیا.ت  رئیس 
برگزاری مسابقات انتخابی دور دوم هوپس پسران به 
برای شرکت در مسابقات  استان  تیم  انتخاب  منظور 
کرمان  کهنوجی  شادروان  سالن  محل  در  کشوری 
رقابت ها  این  پایان  در  داشت:  بیان  و  کرد  اشاره 
 - آبادی  - جالل  بهرامی   - پورمکی   - آزادی خواه 
مسابقات  برتر  نفرات  عنوان  به  رحمانی  و  شفیعی 
انتخابی دور دوم هوپس پسران استان انتخاب شدند.

که  رقابت هایی  سایر  از  گزارشی  بیان  به  بهرامی 

و  پرداخت  شد،  برگزار  کرمان  در  گذشته  هفته  طی 
گفت: در ادامه ی دور دوم مسابقات آزاد و رده بندی 
محل  در  که  کرمان  استان  پسر  نونهاالن  قهرمانی 
سالن شادروان کهنوجی کرمان برگزار شد، ابوالفضل 
علیزاده )زرند(، رامین شفیعی )کرمان(، امین پورمکی 
)بم( و سینا برفه ای )شهربابک( عناوین اول تا چهارم 

را از آن خود کردند.
بندی  رده  و  آزاد  مسابقات  دوم  دور  در  افزود:  او 
یاسین  نیز  کرمان  استان  پسر  نوجوانان  قهرمانی 
معین  )کرمان(،  فالحتی  شایان  )کرمان(،  نظری 
به  )کرمان(  کریمی  ساالر  مهیار  و  )کرمان(  نزهتی 

مقام های اول تا چهارم دست یافتند.

کرمان فاتح مسابقات نوجوانان و جوانان منطقه ۱۰ کشور شد
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روایت »کرمان امروز« از یک اختالف نظر تمام نشدنی درباره حضور یا عدم حضور افغانستانی ها در ایران:

اشاره
شاید حدود 60 سال باشد که این اختالف نظر در بین مردم و مسئوالن 
وجود دارد. که آیا باید میزبانی خوب برای برادران افغانستانی خود باشیم 
یا اینکه مزاحمان کسب و کار را از کشورمان بیرون کنیم. بنده به شخصه 
موافق حضور این افراد در ایران هستم، اما احساس می کنم که در این 
که  دارند  عقیده  بسیاری  است.  محسوس  دهی  سازمان  به  نیاز  زمینه 
ما خودمان هم  باعث شقاوت شود.  نباید  زمین خداوند  بر  ها  مرزبندی 
بر روی این زمین مهمانی بیش نیستیم، پس چگونه می خواهیم برای 
دیگران تعیین تکلیف کنیم؟  اما از آنجا که شغل روزنامه نگاری باید به 
دیدگاه های همه مردم حاضر در جامعه بپردازد، به تفکری که می گوید 

این افراد موقعیت های شغلی را اشغال کرده اند نیز می پردازیم.
برادران بی آزار

که  است  مجلس  آموزش  کمیسیون  رییس  اظهارات  گزارش،  این  باعث 
مهاجران  توسط  کرمان  استان  در  شغلی  موقعیت   1200 ؛  کرده  اعالم 
افغانستانی اشغال شده است. این ادعا را پیش از این با یکی از افغانستانی 
های مقیم کرمان در میان گذاشتیم و پاسخی قانع کننده دریافت کردیم. 
این مهماِن مهاجر بر این عقیده بود که موقعیت های شغلی مذکور در 
80 درصد اوقات موقعیت هایی هستند که کارگران ایرانی حاضر به انجام 
به دلیل شرایط زندگی و تحمل سختی  افغانستانی ها  اما  آنها نیستند، 
های فراوان تحمل بیشتری دارند و برخی کارها از دیدگاه ایشان سهل می 
نماید. بنابراین حضور افغانستانی ها در ایران به مانند حضور مکزیکی ها 
در آمریکا، هم ضررهایی دارد و هم اینکه بسیاری از کارها را تنها ایشان 

انجام می دهند و این بدان معنا است که با خروج این افراد از کشور، کسب 
و کار وابسته به این مشاغل بر زمین می ماند.

قیمت شکنهای مزاحم
ای که سال گذشته در حاشیه یک گزارش  از سویی دیگر در مصاحبه 
با  ها  »افغانستانی  گفت:  می  وی  داشتیم،  کار  گچ  آذربایجانی  کارگر  با 
قیمت های پایینی که به کارفرمایان پیشنهاد می کنند کار ما را کساد 
می  کار  سلیقه  بی  و  ندارند  را  ما  کار  کیفیت  هرگز  متاسفانه  اند.  کرده 
کنند، اما از طرفی قیمت را می شکنند و ما را تحت فشار قرار می دهند. 
بعضی از بساز و بفروش ها هم که به کیفیت اهمیت نمی دهند از ایشان 

یا  بیکار خواهیم ماند و  ما  این می شود که  نتیجه  استفاده می کنند و 
خوشبینانه اینکه درآمدمان کم می شود« این توضیحات نیز قانع کننده 

است، اما بازهم نمی توان برای این موضوع نسخه ای واحد پیچید.
راه حل

می  مطرح  جهانی  فعاالن  و  کارشناسان  سوی  از  همواره  که  پیشنهادی 
که  است  این  بوده،  توجه  بی  آن  به  امروز  به  تا  دولت  متاسفانه  و  شود 
و  مالیات  زمینه  در  بتوان  تا  کار رسمی کرد  بازار  وارد  را  افراد  این  باید 
پرداخت برخی عوارض از ایشان کسب درآمد داشت. اگر منطقی و به دور 
از احساس به این موضوع بنگریم، متوجه خواهیم شد که یکی از دالیلی 

که باعث قیمت شکنی در این بازار می شود، همین عدم پرداخت عوارض، 
حق بیمه و مالیات است. این بی توجهی باعث شده است که کنترلی بر 
ایرانی  با کارگران  افغانستانی نباشد و ایشان در رقابت  کارکرد مهاجران 
پیروز شوند. در واقع اگر خوب بررسی کنیم، این خود ما هستیم که باعث 
کسادی بازار بعضی از هموطنان می شویم و باید این روند اصالح شود. 
به  با توجه  تا  نیز بشود  این معضل  تدبیر مسئوالن شامل  امیدواریم که 
جمعیت بسیار زیادی که افغانستانی ها در استان کرمان تشکیل داده اند، 
شاهد همزیستی مسالمت آمیزی بین ایشان و ایرانیان باشیم. نه اینکه با 

رفتارهای هیجانی برای خود دشمن سازی کنیم.

برادر ماندنی یا مزاحم رفتنی؟
به قلم محمد

 فتح نجات

به قلم حسین رضایی
 دانشجوی دکتری برق-

الکترونیک
 دانشگاه شهید باهنر 

کرمان 

بخش اول
در این نوشتار بنا داریم با رباتیک بیشتر آشنا بشویم و 
بدانیم برای نقش آفرینی و ساخت آینده این علم چگونه 
و  ربات  تعریف  به  ابتدا  کنیم.  ریزی  برنامه  توانیم  می 
رباتیک می پردازیم و سعی می کنیم به زمینه های علمی 
آن همچنین ضرورت و اهمیتش در دنیای امروز بپردازیم. 
 به ربات و رباتیک که می رسیم ذهن همه ما به سمت 
آدم آهنی می رود اما تعریف رباتیک به آدم آهنی خالصه 
مواجه هستیم  اجتماعی  های  با شبکه  وقتی  نمی شود. 
ربات ها را می بینیم یا در صنعت برای تولید محصوالت 
از ربات ها استفاده می شود. بنابراین برای تعریف ربات 
نیاز به یک مفهوم جامع تر است. آن چه به عنوان هدف 
اصلی در ساخت ربات ها وجود دارد استفاده از آن ها به 
توان  می  بنابراین  است.  کار مشخص  یک  اجرای  عنوان 
گفت ربات ها یک فرایند را به عنوان کار انجام می دهند 
یا  هوشمند  صورت  به  تواند  می  فرایند  این  اجرای  که 
عنوان یک  به  ربات  تعریف  این  در  گیرد.  دستی صورت 
مکانیکی،  به صورت  دستی  کنترل  یک  هوشمند  فرایند 
الکترونیکی، رایانه ای یا ترکیبی از این بخش ها طراحی 

و ساخته می شود.  
امروزه رشد جمعیت و از سویی به دلیل تغییر اقلیم و 
آب و هوا اهمیت تولید مکانیزه را باال برده است. منظور 
از تولیدات نه تنها مربوط به بخش صنعت بلکه در زمینه 
های کشاورزی نیز می باشد. وقتی می خواهیم کاری را 
به سامانه های هوشمند یا ربات ها بسپاریم الزم است با 
توجه به شرایط محیطی طراحی صورت گیرد. برای وارد 
استفاده  ها  از حسگر  است  رباتیک الزم  دنیای  به  شدن 
قرار  هوشمند  های  سامانه  مقدم  خط  در  ها  آن  شوند. 
به صورت  و  دریافت   را  محیطی  های  ویژگی  که  دارند 

ویژگی های الکترونیکی از جمله جریان، ولتاژ و مقاومت 
تبدیل می کنند. حال در این شرایط فرصت برای پردازش 
داده ها وجود دارد. پردازش شامل محاسبات و استفاده از 
شروط الزمه هست. به طور مثال اگر بخواهیم یک سامانه 
هوشمند برای ایجاد روشنایی هوشمند در شب ها طراحی 
کنیم ابتدا ویژگی نور را به عنوان ویژگی طبیعی در نظر 
می گیریم و بعد از تبدیل آن به ویژگی الکتریکی مانند 
ترین  مهم  که  الزم  و شرط  پردازش  برای  شرایط  ولتاژ، 
ادامه  در  ایجاد می شود.  است،  بودن  تشخیص شب  آن 
الزم است با استفاده از محرک هایی از جمله کلید های 
الکترونیکی دستور روشنایی به محیط داده شود. بنابراین 
الکتریکی،  به  طبیعی  های  ویژگی  تبدیل  مرحله  سه 
پردازش و تبدیل ویژگی های الکترونیکی به دنیای واقعی 
را تعریف و اجرا می کنیم. این فرایند برای تمامی ربات ها 
و سامانه های هوشمند وجود دارد. به این ترتیب ما بخش 
و  تبیین  بلوک  سه  قالب  در  را  رایانه  و  الکترونیک  های 
مشخص کرده ایم که به وسیله مدارات الکترونیک ساخته 
می شوند. اما برای ایجاد هوش مصنوعی یا همان پردازش 
این توانمندی در برد های الکترونیک قرار داده شده تا با 
پیاده سازی هوش مصنوعی  برنامه  آپلود  و  ریزی  برنامه 
ریزی  برنامه  قابلیت  با  های  برد  گیرد.  ها صورت  آن  در 
قابل  مجتمع  پذیر)مدارات  برنامه  های  سی  آی  دارای 
برنامه ریزی( می باشند که قابلیت اجرای کد ماشین را 
ندارد اما از طرفی به صورت مستقیم نوشتن کد ماشین 
برای ما انسان ها ممکن نمی باشد که با استفاده از برنامه 
برنامه  ها(  )مفسر  ها  کامپایر  جمله  از  کامپیوتری  های 
هایی به زبان التین نوشته و بعد از تفسیر شدن به زبان 
نوشته  نهایی کد  تبدیل می شوند که در مرحله  ماشین 

شده  برروی آی سی بارگزاری )آپلود( می شود. 
توسعه علم رباتیک با پیشرفت طراحی مدارات مجتمع 
و  کوچک  روزه  هر  که  مداراتی  است  شده  پذیر  امکان 
و  کنند  اشغال  را  کمتری  مکان  تا  شوند  می  تر  کوچک 
الکترونیک  مهندسان  بین  این  در  شوند.  تر  مصرف  کم 
از تکنیک های لیتوگرافی، کاشت یونی، زدایش بهره می 
برند تا در نهایت محصوالت با توانمندی باال برای استفاده 

قرار  استفاده  مورد  هوشمند  های  سامانه  و  ها  ربات  در 
گیرد. 

و  ها  ربات  دنیای  به  بتوانیم  اینجاست چطور  اما سوال 
ساخت آن ها وارد شویم؟ رباتیک به عنوان یک علم رو 
این  در  زیادی  های  پیشرفت  شاهد  همواره  که  رشد  به 
زمینه وجود دارد نیاز به تحقیق و پژوهش زیادی دارد و 
به نوعی نیاز است پژوهشگران زیادی در این زمینه فعال 
به یک فضای جشنواره ای و رقابتی  نیاز  بنابراین  شوند. 
در این زمینه است تا هم علم رباتیک توسعه یابد و هم 
دانش پژوهان رباتیک را به مهندسان خبره ارتقا دهد. در 
این شرایط مسابقات رباتیک هر ساله در سطوح مختلف به 
صورت ملی و بین المللی در دنیا برگزار می گردد. برگزار 
کنندگان این مسابقات امیدوارند در سال 2050 میالدی 
جام  قهرمان  تیم  با  فوتبالیست  های  ربات  منتخب  تیم 

جهانی به رقابت بپردازد. برای رسیدن به این چشم انداز و 
ایفای نقش در آن  همه عالقه مندان به این عرصه حتی 
دانش آموزان و به ویژه دانشجویان الکترونیک، مکانیک، 
رایانه و مکاترونیک در زمینه های مختلف در حال فعالیت 

می باشند. 
و  داشتن فضای خالقیت  و  رباتیک  ویژگی های خاص 
نوآوری باعث شده تا دانش پژوهان جوان در سطح دانش 
آموزی هم این عرصه را انتخاب کنند. موارد زیر از جمله 
مهم ترین سنجه هایی می باشند که رباتیک را به صورت 
منحصر به فرد برای دنبال کردن آن به عنوان یک زمینه 

موفقیت آمیز برجسته کرده است:
داشتن فضای مسابقات )Competition( ؛

فردی  بین  های  مهارت  ارتقاء  و  گروهی  کار  پوشش 
)Team Work - Soft Skills( ؛

 Practical( دارا بودن تحرک و کار دستی و علمیاتی
Performance( ؛

ماجراجویی به دلیل کشف راه حل های تازه برای مسائل 
و تحریک کنجکاوی )Problem Solving( ؛

خوردن  گره  دلیل  به  نفس  به  اعتماد  افزایش  و  ایجاد 
و  )کودک  انسان  اساسی  و  اصلی  هویت  با  آفرینش 

نوجوان( )Self Confidence( ؛
توانمند سازی به دلیل گذراندن دوره های آموزشی در 
نویسی  برنامه  و  مکانیک   ، الکترونیک  فنی  های  زمینه 

)Hard Skills( ؛
وسیع  بسیار  گستره  دلیل  به   )Diversity( تنوع 
قطعات، ابزارآالت ، ادوات و سازه های خالقانه و مبتکرانه.

همه  که  است  ای  برگزیده  آموزشی  حوزه  یک  رباتیک 
ویژگی های الزم را برای جایگزینی با سایر فعالیت ها در 
اوقات فراغت داراست . بلکه بهترین گزینه جایگزین برای 
سرگرمی های غیر هدفمند و حتی مخربی است که آسیب 
های متعددی را نیز بر دوش خانواده ، مدرسه و جامعه می 
گذارد . تقریبا هیچ حوزه مهارتی وجود ندارد که همه موارد 
را یک جا در خود داشته باشد و تا این اندازه متنوع باشد. 

اما برای دنبال کردن  رباتیک نیازبه محیط و محتوای 
علمی مناسب است تا دانش پژوهان هم به صورت دانشی 
و هم مهارتی این علم را فرا بگیرند و در عرصه طراحی 
و ساخت ربات ها توانمند شوند. بدین ضرورت در متون 
کتاب های درسی نیز مفاهیم رباتیک درقالب درس هایی 
مانند کار و فناوری گنجانده شده است که نبود امکانات 
مناسب و زیر ساخت های الزم در مدارس از جمله مهم 
می  مدارس  در  علم  این  ترویج  موجود  مشکالت  ترین 

باشد. 
در این نوشتار سعی بر معرفی رباتیک و  اهمیت و نقش 
این فرصت  امیدواریم  امروزه بود که  مهم آن در زندگی 
چندین  روزنامه  این  بعدی  مقاالت  در  باشیم  داشته  را 
نمونه از نوآوری های این زمینه و کاربرد های رباتیک در 
زندگی ماشینی که بشر امروزه با آن مواجه شده است و 
از آن برای زندگی بهتر بهره می برد را برای شما  عزیزان 

تشریح و بازگو کنیم. 

یادداشت:    رباتیک را به زبان ساده بشناسیم
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