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مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان :

کمبود نقشه بردار  باعث اختالل در
 سـرعت خدمت رسانی شـده است

متن در صفحه دوم

قائم مقام کمیته امداد استان خبر داد:

برگزاری مرحله دوم 

شور عاطفه ها در مدارس کرمان
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چه خواهد بود؟
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نگاهی به 

ارتباط ادبیات 

با سینمای ایران

که با هنر فاخر غریبه اند: کرمان و سرمایه های صنعتی  روایت »کرمان امروز« از عدم رونق صنایع 

متن کامل در صفحه سوم

راه رونق صنعت از کوچه هنر می گذرد
   اگر امروز برخی صنایع استان اوضاع مناسبی ندارند شاید دلیل اولش تحریم باشد، اما دلیل دوم و مهم آن ناآشنا بودن این صنایع با هنر است. ممکن است تبلیغات و آرم برخی از این صنایع را در 
چند فیلم بی ارزش دیده باشید، اما با رصد کردن فعالیت های اقتصادی این مراکز متوجه می شوید که بین این مجموعه های پُر درآمد و هنرفاخر چه فاصله طویلی وجود دارد و برای رونق این 

مجموعه ها باید از کوچه هنر فاخر گذر کنند و.....

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

از یادمان شهدا در مدارس استان کرمان

رونمایی شد

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد
شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد امالک مشروحه ذیل در استان کرمان را از طریق مزایده عمومی شماره 98/64 به فروش برساند، 

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/7/9 لغایت 98/7/20 از ساعت 00: 7 الی 30: 14 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. 

کرمان - بلوار شهید صدوقی- ساختمان مدیریت بانک ملت طبقه دوم - اداره ساختمان - تلفن 11- 32437710- 034

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/08/06 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 98/07/25 می باشد.
توضیحات: 

الف( در فروشهای نقدی شرایط پرداخت به صورت 40 درصد پیش پرداخت  40 درصد حداکثر 2 ماه بعد )همزمان با تحویل ملک( و 20 درصد هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.
ب( نحوه فروش نقد و اقساط )درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط( طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج( در فروشهای اقساطی اولویت با باالترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است براساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.
د( سایر شرایط مزایده فروش امالک در اسناد مزایده درج گردیده است.

 مبلغ با احتساب قیمت پایهمتراژ )مترمربع(کاربری کدشناسهردیف

تخفیف

 شرایط

 فروش

 توضیحات آدرس

 اعیان عرصه

با وضعیت موجود فاقد ماشین آالت مقدار اعیان تقریبی کرمان سیرجان شهرک صنعتی شماره 2 نقد22214329353499/769/000/000499/792/100/000 صنعتی1306636

می باشد ) مساحت موجود 232925 مترمربع می باشد( 

میزان اصالحی 10792 مترمربع است سطح زیربنا دارای 

9058 مترمربع خالفی می باشد.

با وضعیت موجود  زیر همکف با کاربری انباری تجاری کرمان خیابان طالقانی بعد از چهارراه ارگ نقد1390/482073/8559/020/000/00050/167/000/000 بانک21565

محسوب شده و همکف و طبقات باال بانک )اداری( در 

نظر گرفته شده است.

با وضعیت موجودکرمان خیابان شریعتی روبروی خیابان عباس صباحی ساختمان آریا نقد93/184/472/640/0003/801/744/000 قدرالسهم تجاری3305870

با وضعیت موجود ملک مشاعی )سهم بانک چهل و هشت ممیز  شریعتی روبروی عباس صباحی ساختمان آریا طبقه دوم سمت شمالینقدو اقساط***69/11/676/300/000 قدرالسهمتجار ی4305871

پانصد و هجده سهم مشاع از نود و شش سهم (

نقد و اقساط

پیش کاربری
پرداخت 

تعداد اقساط 
)ماه(

نرخ سود 
اقساط 

مسکونی /

تجاری/

اداری/ سرقفلی

40

 درصد 

120

12 درصد 24

13 درصد 36

14 درصد48

15 درصد60
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اخبار استان

آگهی حق تقدم دارندگان سهام شرکت بامداد سپید کارن شماره ثبت 15765سهامی خاص   
بدینوسیله از تمامی سهامداران دعوت می شود در اجرای مفاد جلسه مجمع عمومی فوق العاده تاریخ 
98/5/22 مبنی برافزایش سرمایه شرکت از ۱000000 ریال به 50000000 ریال ) منقسم به 5000 
سهم هر سهم به ارزش ۱0000ریال ( ظرف مدت 60 روز از انتشار این آگهی نسبت به  واریز مبلغ به 
شماره حساب  2533۱6492 به نام شرکت نزد بانک رفاه شعبه قدس کرمان اقدام و کپی فیش واریزی 
را به آدرس محل شرکت ارسال نمایند بدیهی است پس از پایان مهلت هیات مدیره می تواند حق 
تقدم استفاده نشده را واگذار نماید.                                                       هیات مدیره شرکت

در راستای ماده 5 قانون الحاق 2 
و آیین نامه اجرایی آن 

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان راور در نظر دارد 
تعدادی از اماکن و امالک خود را در قالب قرارداد اجاره 
به افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان جهت 
ضمن   ۱398/07/۱8 تاریخ  تا  مزایده  شرایط  کسب 
آدرس  به  و سپس  چاپار  پیشخوان  دفتر  به  مراجعه 
www.setadiran.ir درخواست خود را ثبت نمایند.

آگهی مزایده 

کرمان  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
گفت: طبق قانون و مصوبه شورای عالی معادن، 
شرکت های  مالی  گردش  و  حساب ها  انتقال 
بزرگ معدنی و صنعتی به بانکهای استان باید 

عملیاتی شوند.
اللهی  آیت  »سیدمصطفی  ایسنا  گزارش  به 
پیرامون  نشستی  در  مهرماه  هفتم  موسوی« 
اجرایی  بر  مبنی  استان  معادن  شورای  تصمیم 
شدن بند 2 مصوبات در خصوص انتقال حسابها 
به  معدنی  بزرگ  های  شرکت  مالی  گردش  و 
بانکهای استان با اشاره به گزارش خوداظهاری 

و  فروش  میزان  و  مس  و  گهر  گل  شرکتهای 
واریز و برداشت وجه آنها در سال 97، با استناد 
به مفاد قانون مبنی بر انتقال حساب و گردش 
عنوان  استان  به  معدنی  بزرگ  مالی شرکتهای 

کرد: این مساله طبق قانون باید اجرایی شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان بر 
اجرایی  های  از سوی دستگاه  موضوع  پیگیری 
که  آنچه  افزود:  و  کرد  تاکید  استان  نظارتی  و 
ما انتطار داشتیم، طبق قانون و مصوبه شورای 
عالی معادن در خصوص گردش مالی حسابها به 

استان اتفاق نیفتاده است.  

از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  موسوی  اللهی  آیت 
یک سال، مورد انتقال حساب شرکتهای بزرگ 
داد:  ادامه  شود،  می  دنبال  استان  به  معدنی 
دقیقا مطابق قانون باید عمل شود و تعارفی هم 
با کسی نداریم. نمی شود از معادن این استان 
دیگری  جای  مالی  گردش  اما  کنند،  استفاده 

باشد.  
کرمان  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
از سوی دستگاه  نظارت الزم  و  قانونی  برخورد 
های مربوطه را با شرکت هایی که از این قانون 

تمکین ندارند، خواستار شد.  

عاطفه ها  جشن  دوم  مرحله  گفت:  کرمان  استان  امداد  کمیته  قائم مقام 
مدارس کرمان  تمامی  در  مهرماه  پایگاه« دهم  با شعار »هر مدرسه یک 

برگزار می شود.
امداد، سهراب  از سایت خبری کمیته  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
هشتم  و  هفتم  عاطفه ها  جشن  نخست  مرحله  اینکه  بابیان  روستایی 
و  نیکوکاری  مراکز  شهر،  اصلی  میدان های  و  پایگاه ها  در  شهریورماه 
میعادگاه های نماز جمعه سراسر استان برگزار شد، اظهار کرد: مرحله دوم 
برگزار  استان  امسال در مدارس سراسر  نیز دهم مهرماه  این جشن ملی 

می شود.
یک  مدرسه  »هر  شعار  با  عاطفه ها  جشن  دوم  مرحله  اینکه  بابیان  وی 
پایگاه« در تمامی مدارس استان برگزار می شود، گفت: پنج هزار مدرسه در 
سطح استان کرمان وجود دارد که جشن عاطفه ها در تمامی این مدارس 

برگزار می شود.
روستایی ادامه داد: 200 هزار پاکت جشن عاطفه ها نیز به منظور جمع آوری 

کمک های نقدی دانش آموزان به زودی و قبل از برگزاری مرحله دوم این 
جشن ملی بین دانش آموزان مدارس استان توزیع می شود.

اعالم کرد  را بسازیم«  را »با رنگ مهر رؤیایی  وی شعار جشن عاطفه ها 
و گفت: امیدواریم مرحله دوم جشن عاطفه ها نیز امسال با حضور پرشور 
دانش آموزان و اولیاء دانش آموزان در سطح مدارس سراسر استان برگزار 

شود.
هزار   20 هم اکنون  کرد:  بیان  کرمان  استان  امداد  کمیته  قائم مقام 
دانش آموز و چهار هزار دانشجو تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان از 
خدمات این نهاد بهره مند هستند که امیدواریم بتوانیم با مشارکت خوب 
مردم استان در جشن عاطفه ها کمک های خوبی به این دانش آموزان و 

دانشجویان ارائه دهیم.
در مرحله نخست جشن عاطفه ها امسال بیش از دو میلیارد و 200 میلیون 
تومان کمک های مردمی جمع آوری شده است که نسبت به سال گذشته 

رشد خوبی داشته است.

معاون استاندار کرمان:

نمی شود از معادن این استان استفاده کنند، اما گردش مالی جای دیگری باشد  

قائم مقام کمیته امداد استان خبر داد:

برگزاری مرحله دوم شور عاطفه ها در مدارس کرمان 

خبر
مدیر کل ثبت اسناد و امالک 

استان:
کمبود نقشه بردار  باعث اختالل 

در سرعت خدمت رسانی شده است

از  بیش  تثبیت  اینکه  بیان  با  استان کرمان  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیر کل 
76 درصد اراضی ملی استان دست آوردهای مهمی را در زمینه پیشگیری 
از تصرف غیرقانونی اراضی ملی و حفظ حقوق دولتی به دنبال داشته است 
اراضی  باقیمانده  بررسی مشکالت موجود در خصوص  با  نشان کرد:  خاطر 
ملی تثبیت نشده، برنامه عملیاتی برای شش ماهه دوم سال جاری تدوین 
شده که در این گردهمایی به تمامی روسای واحدهای ثبتی و ادارات منابع 

طبیعی و آبخیزداری ابالغ می شود.
زاده« در گردهمایی مشترک مدیران کل و  ایسنا »رضا طالبی  به گزارش 
امالک  و  اسناد  ثبت  ادارات  و  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  ادارات  روسای 
اراضی  تثبیت  پیرامون  بیشتر  بررسی مسائل و هماهنگی  به منظور  استان 
ملی شمال استان، ضمن بزرگداشت هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای جنگ تحمیلی گفت: اولویت کاری اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان تسهیل خدمت رسانی به مردم با استفاده سامانه های مکانیزه 
حدود  تعیین  و  دولتی  اراضی  مالکیت  تثبیت  راستا  این  در  و  باشد  می 

مستثنیات مردم در اولویت کاری ادارات ثبت استان قرار دارد.
وی به بحث کمبود نیروی انسانی متخصص خصوصاً نقشه بردار در ادارات 
ثبت اشاره کرد و گفت: کمبود نیرو باعث اختالل در سرعت خدمت رسانی 
به مردم و ارباب رجوع شده است و سعی مدیران و مسئوالن اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان بر آن بوده که با استفاده از فناوری های نوین کمبود 
نیروی انسانی را به نوعی جبران کنند و باعث تسریع خدمت رسانی به مردم 
به وجود  ثبتی منحصر  برخی خدمات  ارائه  اما  استان کرمان شوند  شریف 
تهیه  و  وقوع ملک  بردار جهت حضور در محل  نقشه  افراد متخصص مثل 
نقشه کاداستری می باشد و کمبود نقشه بردار باعث کندی امور و اختالل در 

پاسخگویی به مردم شده است.
این مقام قضایی به نقش فناوری های نوین در زمینه افزایش میزان دقت 
در زمینه صدور اسناد مالکیت تک برگ اشاره کرد و افزود: در حال حاضر با 
استفاده از سامانه شمیم نقاط نقشه های ثبتی با خطای کمتر از 3 سانتی 
متر تهیه و برداشت و اسناد مالکیت کاداستری بر اساس این نقشه ها صادر 
می شوند که این امر باعث کاهش میزان اختالفات در پالک های ثبتی می 

شود.
استان  ملی  اراضی  درصد   76 از  بیش  تثبیت  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
دستاوردهای مهمی را در زمینه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی ملی و 
حفظ حقوق دولتی به دنبال داشته است خاطر نشان کرد: با بررسی مشکالت 
موجود در خصوص باقیمانده اراضی ملی تثبیت نشده، برنامه عملیاتی برای 
تمامی  به  گردهمایی  این  در  که  تدوین شده  جاری  سال  دوم  ماهه  شش 

روسای واحدهای ثبتی و ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری ابالغ می شود.
طالبی زاده با اشاره به اینکه تمامی دستاوردهای کسب شده در زمینه صدور 
سند برای اراضی ملی و دولتی ماحصل تعامل این اداره کل با ادارات متولی 
امر زمین و مسکن می باشد، بیان کرد: روسای ادارات ثبت اسناد و امالک با 
حفظ تعامل خود با مسئولین شهرستانی خصوصاً ادارات منابع طبیعی می 
توانند باعث تسریع و تسهیل در خدمت رسانی به مردم و نیز حفظ حقوق 

بیت المال شوند.
براساس این گزارش، در این گردهمایی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان کرمان، برگزاری این نشست را نوعی کارگاه آموزشی دانست و افزود: 
اجرای کاداستر جدای از الزامات قانونی در واقع نوعی وظیفه شرعی و میهنی 
است و از آنجا که وظیفه اصلی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
حفظ اراضی ملی است، موفق شده ایم در این زمینه اقدامات مثبت و قابل 

قبولی انجام دهیم.
نوعی  را  اراضی ملی  نمودن  تثبیت و سند دار  ادامه مساله  زاده در  رجبی 
استان  ملی  اراضی  درصدی   ۱00 تثبیت  با  که  دانست  اجتماعی  مساله 
بسیاری از مسائل اجتماعی و حتی مراجعات به دستگاه قضایی و درگیری 

ها کاهش خواهد یافت.

با حضور مدیرکل آموزش و پرورش 
استان و مدیرکل بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس استان 

کرمان صورت گرفت؛

از یادمان شهدا در مدارس 

 استان کرمان رونمایی شد
آموزش  کل  مدیر  حضور  با  مراسمی  طی 
مدیر کل حفظ  و  کرمان  استان  پرورش  و 
استان  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار 
کرمان  استان  مدارس  در  شهدا  یادمان  از 

رونمایی شد.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
آموزش و پرورش استان کرمان،   با حضور 
و  آموزش  مدیرکل  نسب  اسکندری  احمد 
ابوالحسنی  سردار  کرمان،  استان  پرورش 
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  مدیرکل حفظ 
مقدس استان کرمان و جمعی از مسئوالن 
و مدیران استانی از یادمان شهدا در مدارس 

سراسر استان کرمان رونمایی شد. 
احمد اسکندری نسب در حاشیه این مراسم 
گلچین  را  شهدا  خداوند  اینکه  به  اشاره  با 
کرد و ما امروز به آنان افتخار می کنیم و 
کنیم،  استفاده  الگو  عنوان  به  آنان  از  باید 
باید  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  افزود: 
آموزش  حوزه  اصلی  برنامه های  از  یکی 
دست  و  مسئوالن  همه  و  باشد  پرورش  و 
آن  به  باید  تربیت  و  تعلیم  امر  اندرکاران 

توجه ویژه ای داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه شهدا به ما درس اخالق 
بر  بیان داشت: روح حاکم  ادب آموختند،  و 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تربیت 
تمام ساحتی است و اولویت در ما در مدرسه 

حاکمیت تربیت و اخالق باید باشد.
نبرد  اینکه  به  اشاره  با  نسب  اسکندری 
عاشورا در تاریخ ماندگار شده است، افزود: 
بزرگی  درس  شهدا  ایستادگی  و  مردانگی 
باید در مسیر  بود که  برای همگان خواهد 

امام و والیت و رهبری قدم برداشت.
وی تاکید کرد: همه مدیران مدارس سراسر 
مدارس  در  را  شهدا  یادمان  باید  استان 
خود نصب کنند و از آن در راستای ترویج 

فرهنگ ایثار و شهادت استفاده کنند.

مهاجرت عشایر به حاشیه شهر کرمان در اثر خشکسالی

آغاز اجرای طرح واکسیناسیون نیوکاسل طیور با مشارکت سپاه ثاراهلل

گفت:  کرمان  استان  عشایری  امور  مدیرکل 
تنگ  عشایر  بر  را  عرصه  اخیر  خشکسالی های 
در  عشایر  از  عده ای  است  شده  سبب  و  کرده 

حاشیه شهر ها اسکان پیدا کنند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
مدیرکل  نیکزادی  رضا   ، جوان   خبرنگاران 
شورای  جلسه  در  کرمان  استان  عشایری  امور 
عشایری شهرستان با بیان اینکه جامعه عشایری 
است  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  واقعیتی، 
گفت: جامعه عشایری به عنوان بخشی از تاریخ 
حال  در  که  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  کشور 
حاضر این قشر زحمت کش اکنون تحت تاثیر 

خشکسالی و قهر طبیعت است.
از  خانوار   600 قریب  اینکه  بیان  با  نیکزادی 
عشایر با بیش از 3500 نفر در حوزه شهرستان 
جمعیت  این  افزود:  می کنند  زندگی  کرمان 
و  دارند  دام  رأس  هزار   ۱50 حدود  عشایری 

غذایی  مواد  تولید  و  تامین  در  عمده ای  نقش 
مردم شهرستان کرمان بر عهده دارند.

اوبا اشاره به آیین نامه سال 84 هیأت وزیران 
درقبال  اجرایی  دستگاه های  وظایف  موضوع  با 
پراکندگی  به  باتوجه  گفت:  عشایری  جامعه 
ناحیه  از  ارائه شده  امکانات  جغرافیایی عشایر، 
دستگاه های اجرایی و اعتبار در نظر گرفته شده 

برای آنان کافی نیست.
مدیرکل امور عشایری استان با تاکید بر حفظ 
فرهنگ جامعه عشایری گفت: اقدامات ما باید 
به گونه ای باشد که اصالت و فرهنگ عشایری 

حفظ شود.
او افزود: خشکسالی های اخیر عرصه را بر این 
قشر تنگ و درآمد آن ها را کاهش داده و سبب 
ترک سکونتگاه توسط عده ای از عشایر و اسکان 
در حاشیه شهر ها شده است غافل ماندن از این 
قشر تبعاتی را دارد که سبب تحمیل هزینه های 

بیشتر بر جامعه خواهد شد.
امنیت  برقراری  در  را  عشایر  حضور  نیکزادی 
عشایر  نقش  افزود:  و  دانست  اهمیت  حائز 
است  تمجید  و  تقدیر  قابل  امنیت  تامین  در 
شرق  مانند  شده  عشایر  از  خالی  که  مناطقی 
استان و مناطق هم مرز پاکستان و افغانستان 
ورود برخی ناامنی ها از همان مکان بوده است 
در  بکری  و  خوب  بسیار  مناطق  آنکه  ضمن 
و  آب  خوش  مناطق  دارد  وجود  عشایر  حوزه 
هوایی که میتوان با تاسیس خانه های بومگردی 
عشایر  برای  درآمدی  و  جذب  را  گردشگران 

منطقه ایجاد کرد.
تولید با کمترین امکانات در زندگی عشایری در 
برابر مصرف با بیشترین امکانات و تجهیزات در 

زندگی شهری قرار دارد.
از  خانوار   600 قریب  کرمان  شهرستان  در 

عشایر با بیش از 3500 نفر زندگی میکنند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان گفت: مرحله 
نخست واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری 
نیوکاسل با نظارت بسیج مهندسین سپاه ثاراهلل 

استان کرمان به مدت یک ماه اجرا می شود.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کل  مدیر  رشیدی  حسین  جوان   خبرنگاران 
دامپزشکی استان کرمان هدف از اجرای طرح  
واکسیناسیون نیوکاسل را افزایش سطح ایمنی 
روستاییان  معیشت  به  کمک  و  بومی  طیور 
کنترل  و  کاهش  نیز  و  تولید(  رونق  )افزایش 
صنعتی  واحد های  به  بیماری  انتقال  خطرات 

این استان اعالم کرد .
رشیدی گفت: عملیات اجرایی مرحله اول آغاز 

شده و به مدت یک ماه ادامه دارد.
در  افزود:  کرمان  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
سازمان  ملی  اعتبارات  از  طرح  این  اجرای 
که  شده  استفاده  استان  سطح  در  دامپزشکی 
بسیج مهندسین کشاورزی سپاه ثاراهلل استان 
کرمان در این خصوص انجام فعالیت می کند و 
نظارت بر حسن اجرای طرح و ارزیابی عملکرد 
میدانی و آزمایشگاهی نیز توسط نیرو های این 

اداره کل در حال اجراست.
نیوکاسل  واکسیناسیون  کرد:  تصریح  رشیدی 
زنده  واکسن  با  و  آشامیدنی  صورت  به  طیور 

از  استفاده  با  که  می باشد  حرارت  به  مقاوم 
افزون بر 750 هزار دز واکسن علیه نیوکاسل 

صورت می پذیرد.
این  کنترل  ابزار های  از  یکی  اینکه  اعالم  با  او 
بیماری، استفاده از واکسن است، بیان داشت: 
رعایت  بیماری  این  کنترل  دیگر  ابزار های  از 
نکات امنیت زیستی توسط مرغداران و پایش و 
مراقبت و کنترل بیماری ها در طیور روستایی 
و واحد های صنعتی می باشد که به طور مستمر 

در این اداره کل در حال اجراست.
رشیدی افزود: نیوکاسل به عنوان یک بیماری 
مدیریتی مهم صنعت طیور مطرح می باشدکه 
برای پشگیری و کنترل این بیماری، می بایست 
کنار  در  واکسیناسیون  و  بهداشت  مدیریت 

یکدیگر به اجرا گذاشته شود.
نیوکاسل،  بیماری  باالی  اهمیت  به  رشیدی 
بیماری  این  از  ناشی  خسارات  و  زیاد  تلفات 
از  بیش  اینکه  به  توجه  با  افزود:  و  کرد  اشاره 
کشور  در  بیماری  این  شناسایی  از  سال   60
واحد ها  در  تلفات  شاهد  همچنان  می گذرد 

می باشیم.
بر  تاکید  با  استان کرمان  دامپزشکی  مدیرکل 
ضوابط  رعایت  و  واکسیناسیون  صحیح  برنامه 
بیان  بیماری،  این  مورد  در  زیستی  امنیت 

داشت: مجاورت واحد های صنعتی با روستاها، 
در  بیماری  این  شیوع  مهم  عوامل  از  یکی 

واحد های صنعتی می باشد.
به  بیماری،  این  عامل  کرد:  تصریح  رشیدی    
خوبی در جنین تخم مرغ رشد و تکثیر می یابد 
مبتال  را  گوارشی  و  عصبی  تنفسی،  دستگاه  و 
را  خروس  و  مرغ  بیشتر  اینکه  ضمن  می کند 
مرغ  نظیر  طیور  گونه های  سایر  و  کرده  مبتال 

مروارید، اردک و بوقلمون را نیز مبتال می کند.
رشیدی افزود: خطر انتقال ویروس توسط الشه 
و  ترشحات  اینکه  ضمن  دارد،  وجود  کشتاری 
مخاط چشم طیور آلوده منشاء ویروس می باشد.

مرغداری  واحد   ۱368 دارای  کرمان  استان 
گوشتی صنعتی، 32 واحد مرغداری تخمگذار، 
واحد   5 صنعتی،  بوقلمون  پرورش  واحد   ۱3
کشی  جوجه  واحد  یک  گوشتی،  مادر  مرغ 
دارای پروانه و یک واحد مزرعه مرغ اجداد، 35 
واحد پرورش شتر مرغ و بیش از 26 هزار کندو 
زنبور عسل و۱50 زنبورستان و سایر واحد های 

بخش روستایی و عشایری می باشد.
هدف  با  طیور  نیوکاسل  واکسیناسیون  طرح 
افزایش سطح ایمنی طیور و کمک به معیشت 
روستاییان و کاهش خطرات انتقال بیماری به 

واحد های صنعتی در حال اجراست.

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای  مدیریت  با  سرچشمه  مس  گذاری  سرمایه  شرکت 
علی ارجمندی )مالک( ششدانگ پالک 1439 فرعی از 68 و 64 
اصلی واقع در بخش 6 کرمان که سند مالکیت به شرح ثبت 3602 

صفحه 55 دفتر 22 محلی امالک صادر و تسلیم گردیده ضمن دو 
سند  باشد  می  مدعی  شده  امضاء  تصدیق  محلی  استشهادیه  برگ 
مالکیت مذکور به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
ماده  اصالحی  یک  تبصره  باستناد  لذا  نموده  المثنی  مالکیت  سند 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ 1398/7/9 

آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده 
روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک ماهان مراجعه 
نمایند واال  تسلیم  معامله  ارائه اصل سند  اعتراض خود را ضمن  و 
اقدام  المثنی  به صدور سند مالکیت  از مدت  مذکور نسبت   پس 

خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1398/7/9

967 م/الف

سید رضا انصاری - رئیس ثبت اسناد و امالک ماهان
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قطار زندگی
کنم  که زندگی  کنم  به شانه هایت تکیه می 

طوفان  توان  نمی  گاه  تکیه  بدون  زیرا 
گذاشت تا بتوان  های روزگار را پشت سر 
پا به پای قطار زندگی دوید. قطار زندگی 
پر از شتاب در مسیر خود رو به جلو می 

گر  رود و فرصتی برای ایستادن و درنگ به آدم نمی دهد. ا
در میان این همه خستگی تو نباشی و خیال تو نباشد من 
گردم زیرا نیمه  که می روم دوباره بر می  می میرم. از آشیان 
گذاشته ام. تو نیمه ی جان منی  ی جان خود را در آن جا 
است.  آشوب  برایت  دلم  شود  می  تلخ  زبانت  گاهی  گرچه 
گر  که مرا بشنوی. حتی ا گاهی حرف نمی زنم اما توقع دارم 
تا  برایت می چینم  را  ابری شود هر شب ستاره ها  آسمان 
که مسیرت را رو به فرداها پیدا  کنم  آسمان دلت را چراغانی 
کار و  که نیستی زندگی راه رفتن را بلد نیست و  کنی. وقتی 
که از چهره ی جهان  بارش راه نمی افتد. خنده های تو را 
کسیژن تولید نکرده و هیچ پرنده  گیاه ا کنیم دیگر هیچ  ک  پا
ای بهار را نمی خواند. آب در رودها نمی رقصد و ماه بر برکه 
ها نمی تابد من حتی برای زنده ماندن به تو احتیاج دارم 
گلبرگ های اشتیاقت  که خسته شوی و  پس تو حق نداری 
بر زمین بریزد. یک جهان چشم به پیوند تو با هستی بسته 
است و نگاهش به آهنگ لب های توست. تو را فقط نمی 
تقدیم  اخالص  با  که  منی  جان  الیق  ولی  بپرستم  توانم 
اما وقتی  اند  گردد. روزهایمان رو به تکرار و خاموشی رفته 
و هیچ  کننده  تکراری خسته  کنیم هیچ  یکدیگر عادت  به 
که زندگی  کن  ک نیست بعضی روزها مرا تحمل  زخمی دردنا

با تحمل توانایی تفاوت ها شیرین می شود.
که باشی  از چشم هایت سیب می چینم 

که باشی  در زندگی ترغیب می چینم 
کبوتر  در رهگذرهایی پر از سنگ و 

که باشی  از دام ها آسیب می چینم 

به قلم 
مهناز سعید 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

آب 
از  تابی کرد. مادرم  بغل مادرش بی  ام در  کودک شش ماهه 
راه رسید و علت گریه او را پرسید به تایید عیالم کودک هیچ 
مشکلی نداشت. مادرم کودک را گرفت و بعد از چند لحظه 
آوردم  آب  و  رفتم  من  بیاورید.  آب  استکان  و  بروید  گفت 
یاد  به عیالم  را  به کودک  و مادرم ضمن آنکه خوراندن آب 
به نوزاد خوراند.  می داد مقدار بسیار کمی از آب استکان را 
به خوابی خوش فرو رفت من هم  او آرام شد و  بعد  لحظاتی 
جمالت  این  و  بودم  نشسته  مبهوت  و  مات  ماجرا  آن  بادیدن 
ماهه  اصغر کودک شش  علی  بر حضرت  درود  گفتم  می  را 
امام حسین )ع( و سالم بر پدر بزرگوارش که او را در آغوش 
گرفت و به میدان جنگ برد تا سیرابش کند. در این جا کودک 
به  آنجا  در  مگر  پدر  گفت  و  کرد  من  به  رو  دیگرم  دوساله 

کودکان آب می دهند!؟

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

روایت »کرمان امروز« از عدم رونق صنایع کرمان و سرمایه های صنعتی که با هنر فاخر غریبه اند:

راه رونق صنعت از کوچه هنر می گذرد

اشاره:
به  دولتی  انتظار  در  هنرمندان  همه  گذشته  دهه  یک  در 
مانند »تدبیر و امید« بودند که فضای باز را وعده می داد، اما 
متاسفانه از زمانی که این دولت روی کار آمده است، همواره 
با این معضل رو به رو بوده ایم که دولت پول ندارد و بسیاری 
از هنرمندان که در دوران گذشته بودجه فعالیت های هنری 
به  دولت  همکاری  با  و  کردند  می  دریافت  دولت  از  را  خود 
فرهنگ سازی در جامعه می پرداختند امروز در مخارج خود 
مانده اند؛ به قول یکی از هنرمندان پیشکسوت، گویا باید از 
و  بسازیم  را  این کشور  فرهنگ  بتوانیم  تا  کرد  هزینه  جیب 

همگان می دانند که هنر منبع درآمد مناسبی نیست.
شده  آن  متوجه  نیز  عادی  مردم  شاید  که  اوضاع  این  در 
های  شرکت  به  رو  هنری  های  تیم  و  هنرمندان  باشند، 
در  جمله  این  از  اند.  آورده  استان  در  زا  درآمد  و  خصوصی 
کرمان می توان به شاخص ترین آنها یعنی شرکت ملی مس، 
صنایع  از  بسیاری  و  بم  کرمان،  سازی  خودرو  گلگهر،صنایع 
درآمدزای دیگر اشاره کرد. در دورانی این صنایع حامی هنر 
و بسیار با هنرمندان استان دوست بودند و هر سال سعی می 
کردند که بخشی از هزینه ی فرهنگ سازی با هنر را پرداخت 
کنند و البته گاهی با کاستی هایی نیز همراه بوده و به همین 
دلیل در دوره های مختلف رفتارهای متفاوتی داشته اند.اما 
فرهنگ  و  هنر  به  چکانی  قطره  های  کمک  اساسی  مشکل 
است که بیشتر همراه با نمایش های رسانه ای با ارقامی بسیار 

کم بوده است که در شان هنر و هنرمندان کرمان نیست.
اما نکته ای که مدتهاست در جامعه هنری مورد بحث قرار 
گرفته، این است که چرا صنایع درآمد زای استان بسیار کم 
در  شوند!؟این  می  کرمان  هنر  و  فرهنگ  حمایت  به  حاضر 
حالی است که به بسیاری از بازیگران و کارگردانان درجه سوم 
پایتخت، اتومبیل هدیه می کنند و دربرخی فیلمهای بسیار 
در  حتی  که  کنند  می  گذاری  سرمایه  ارزش  بی  و  سطحی 

خور نام این شرکتها نیست. درآمدزا بودن این صنایع بر کسی 
پوشیده نیست و اینکه با استفاده از انرژی و پتانسیل کرمانیان 
این مجموعه در حال فعالیت است نیز غیر قابل کتمان است 
و خود مسئوالن این صنایع به خوبی می دانند واین نکات را 
قبول دارند. اما نکته ای که شاید باید به ایشان یادآوری شود، 
این است که مردم کرمان در حال هزینه کردن برای صنعت 
هستند. وقتی دود و آلودگی صنعت های فعال در کرمان به 
این  آیا مسئوالن  رود،  استان می  این  مردم  ریه ی  و  چشم 
اتفاق را روا می دانند که یک فیلمساز درجه سوم در پایتخت 

فیلمی بی ارزش بسازد و فیلمسازان کرمانی با فیلمنامه هایی 
بسیار  ارقام  تخصیص  انتظار  در  ناب  استعدادی  و  ارزشمند 
صنایع  ی  بسته  درهای  پشت  تومان  میلیون  نظیر5  کمی 

بمانند؟
آیا این درست است که فیلمسازی فعال و کاربلد همچون 
استان  خانگی  شبکه  سریال  اولین  که  شود  مجبور  اشجعی 
با بودجه شخصی بسازد؟ در حالی که همین سریال می  را 
تواند به محل تبلیغی مناسب برای صنایع استان تبدیل شود 
و از سویی باعث درآمدزایی هنرمندانی نظیر ایشان شود و از 

ارتقاء  مردم کرمان  فهم هنر  و  فرهنگ  دیگر سطح  سویی 
از صنایع  برخی  هنوز شاهد حمایت  متاسفانه  اما  کند.  پیدا 

پردرآمد استان از آثار بی ارزش پایتخت نشین ها هستیم.
در ورزش نیز اگر پژوهشی تاریخی داشته باشیم به عملکرد 
می  متوجه  و  رسید  خواهیم  ها  شرکت  این  ضعیف  بسیار 
شویم که صدها میلیارد تومانی که تا به امروز در فوتبال در 
استان خرج شده است تنها به افسردگی و سرخوردگی مردم 
فوتبال دوست کرمان انجامیده است. متاسفانه در بسیاری از 
موارد هواداران تیم های کرمانی که به ورزشگاه می روند با 
دلسردی به خانه باز می گردند و این در حالی است که چند 
صد میلیارد تومان از سرمایه مردم کرمان برای این تحرکات 
نگارنده  که  نشود  اشتباه  برداشت  است.  شده  خرج  ورزشی 
این مطلب قصد مخالفت با سرمایه گذاری در ورزش را دارد! 
خیر! حرف حساب این است که فکری به حال ورزش استان 
کنند تا اینگونه هدررفت سرمایه را شاهد نباشیم و اگر در راه 
ورزش به جایی نمی رسیم، می توانیم با هنر به فرهنگ سازی 

و نشاط جامعه بپردازیم.
است.  ترتیب  همین  به  اوضاع  نیز  نگاری  روزنامه  امر  در 
اگر خوب رصد کنیم، متوجه خواهیم شد که حتی پشیزی 
تبلیغات در نشریات  برای  این شرکت ها  از هزینه هایی که 
پایتخت صرف می کنند، در استان کرمان و در بین نشریات 
کرمانی خرج نمی شود. این اتفاقات و این خط فکری ما را 
اندازد که می گوید؛  قدیمی می  و  اشتباه  عبارت  آن  یاد  به 

»کرمانیان غریب نواز و آشنا ُکش هستند«
متن  این  کرمان  درآمدزای  صنایع  مسئوالن  که  امیدواریم 
انتشار جوابیه ای  اینکه در صدد  را جدی بگیرند و به جای 
نگه داشتن هنرمندان کرمانی  برای راضی  برنامه ای  باشند، 
-که نبض فکری جامعه را در دست دارند- بکنند. البته الزم 
به ذکر است که اگر قرار بر انتشار جوابیه ای نیز باشد، روزنامه 
»کرمان امروز« در این زمینه کمال همکاری را انجام خواهد 
داد. به امید روزی که بتوانیم با استفاده از سرمایه های این 
استان ثروتمند، هنر و فرهنگ کرمان را به جهان صادر کنیم 
و بدانیم که شرکت هایی نظیر کرمان خودرو رونق دوباره نمی 
گیرد مگر اینکه از کوچه هنر گذر کنند. البته هنر فاخر که 
موجب فروش بیش از پیش ایشان شود، نه آن فیلم های بی 

کیفیتی که حتی در گیشه عوام هم جایگاهی ندارند.

   اگر امروز برخی صنایع استان اوضاع مناسبی ندارند شاید دلیل اولش تحریم 
باشد، اما دلیل دوم و مهم آن ناآشنا بودن این صنایع با هنر است. ممکن است 
اما  باشید،  ارزش دیده  بی  فیلم  این صنایع را در چند  از  تبلیغات و آرم برخی 
این  بین  این مراکز متوجه می شوید که  اقتصادی  فعالیت های  با رصد کردن 
مجموعه های پُر درآمد و هنرفاخر چه فاصله طویلی وجود دارد و برای رونق 

این مجموعه ها باید از کوچه هنر فاخر گذر کنند و.....

اضطراب کودکانمان را چگونه کنترل کنیم؟
سرویس اجتماعی کرمان امروز 

هفته های  در  کودکان  از  برخی  اینکه  بیان  با  کودکان  روانشناس  یک  
نخست و حتی ماه های اولیه شروع مدرسه اضطراب و تنش شدید تجربه 
می کنند، افزود: مؤلفه اصلی اضطراب نگرانی است و کودکی که به طور مداوم 
نگران است، در مورد تجارب گذشته و حال احساس آزار و اذیت می کند و 

در مورد آنچه ممکن است در آینده رخ دهد مضطرب خواهد شد.
کمال پرهون ادامه داد: اگر کودک شما اجتناب از مدرسه دارد یا تشخیص 
اختالل اضطرابی دریافت کرده است او هرروز موقع رفتن به مدرسه استرس 
و  می گیرد  قرار  تأثیر  تحت  هیجانی  و  لحاظ جسمانی  به  که  دارد،  شدید 
و  تنهایی  احساس  کودک  باشد،  شدید  و  مزمن  مدرسه  از  اضطراب  اگر 
جدا بودن از هم کالسی هایش خواهد کرد و ممکن است در صورت آگاهی 
همکالسی هایش از این مسئله او را مورد تمسخر قرار دهند که این مسئله 

باعث تشدید اوضاع و کاهش عزت نفس و اعتمادبه نفس او خواهد شد.
پرهون با اشاره به اینکه می توان با صبر و حمایت و درگیر کردن کودک 
در فرایند درمان بر اضطراب او غلبه کرد، اضافه کرد: به کودکتان بگویید 
که در مدرسه انتظار انجام چه کار هایی از آن ها می رود، به کودک خود اجازه 
دهید که اسباب بازی، عکس یا شی ء که مربوط به محیط خانه است را با 
خود به همراه ببرد و با کسب اجازه در پایه های تحصیلی پایین تر برای مدت 

کوتاهی همراه او در کالس بمانید.
اتوبوس،  ایستگاه  به  را  او  موقع  سر  همیشه  داد:  ادامه  روانشناس  این 
کنید  ترک  گرمی  دل  و  امید  با  را  کودکانتان  و  برسانید  تاکسی  سرویس 
تا بتواند به دور بودن از شما عادت کند و هرگز با اعتراض و خرده گیری 
او را ترک نکنید همچنین او را ببوسید و او را ترک کنید و به کودکانتان 
مهارت های مقابله ای مناسب و اتکا به خود بودن از طریق تشویق او به بازی 

مستقل آموزش دهید.

کمک های  فوراً  مدرسه  از  اجتناب  تداوم  در صورت  اینکه  به  اشاره  با  او 
حرفه ای را برای او فراهم نمایید، گفت: هرگز به خاطر اضطراب سر کودکتان 
فریاد نکشید، او را تنبیه یا تحقیر و سرزنش نکنید، یا به اعضای خانواده، 

دوستان یا هر کس دیگر اجازه چنین کاری را ندهید.
فنون  خانواده  اعضای  دیگر  و  خود  کودک  به  اینکه  بر  تاکید  با  پرهون 
آرمیدگی و تکنیک های خودیاری را برای غلبه بر اضطراب آموزش دهید، 
افزود: به کودکتان این امکان را دهید که احساسش را به شما بگوید، بدون 

قضاوت و داوری به او گوش دهید.
این روانشناس گفت: اگر والدین هراس یا اضطراب داشته باشند این مسئله 
و  یادگیری  باعث  می تواند  مشاهده ای  یادگیری  و  گزینی  الگو  به  توجه  با 
اضطراب در کودکتان شود از این  رو باید والدین در این زمینه دقت و در 

صورت داشتن اضطراب یا هراس مورد درمان قرار گیرند.
به  را  رفتارش  ادامه  امکان  ولی  کنید،  حمایت  را  کودکتان  داد:  ادامه  او 
یا  دهد  نشان  واکنش  عصبانیت  با  که  ندهید  اجازه  مثال  برای  ندهید  او 
استرس  مدیریت  آرمیدگی،  همچنین  کند  اجتناب  موقعیت ها  از  تأمل  با 
از این فنون برای خودتان نیز  و راهبرد های مقابله را به او آموزش دهید. 

استفاده کنید و به همه اعضای خانواده نیز آموزش دهید.
یا  بازی  برای  دوستان  از  دعوت  به  را  کودکتان  کرد:  خاطرنشان  پرهون 
مهمانی تشویق کنید، او را وادار به این کار نکنید، ولی به تدریج به او کمک 
کنید که به دنیای بیرون قدم بگذارد همچنین او را به شرکت در باشگاه، 
گروه های ورزشی و فعالیت با همساالن تشویق کنید تا بتواند اعتمادبه نفس 

خود را به دست آورد و دوستان موردعالقه اش را بیابد
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چهار سه شنبه 9 مهرماه 2/1398 صفر  1441/ 1 اکتبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3072
فرهنگ و ادب

سرویس ادبی- هنری کرمان امروز

اقتباس از ادبیات در سراسر دنیا امری بسیار شایع است به طوری که در 
غرب وقتی به فهرست پرفروش ترین کتاب ها نگاهی بیندازیم می بینیم 
اند که  به فیلم شده  یا پنج کتاب پرفروش سال تبدیل  که حداقل چهار 
خود گویای رابطه نزدیک میان ادبیات و سینما در غرب است. اما آنچه می 
خواهیم به آن در ارتباط ادبیات با سینمای ایران بپردازیم این است که چرا 
اقتباس ادبی در سینما هستیم؟!  همانطور که می  ایران کمتر شاهد  در 
دانیم ارتباط سینما از آغاز پیدایش آن در جهان با دیگر هنرها ارتباطی 
نزدیک بوده است، زیرا هنر هفتم مقتضیاتی داشته که پتانسیل بهره جویی 
از سایر هنرها اعم از موسیقی، نقاشی، تیاتر و … را دارد. اما گفتنی است 
که رابطه ی ادبیات و سینما رابطه ای عمیق و وسیع است که منجر به 
با  ادبیات  ارتباط  به  مطلب  این  در  است.  شده  ادبیات  از  سینما  اقتباس 

سینمای ایران خواهیم پرداخت. 
فیلم و ادبیاِت داستانی دو ژانر قیاس پذیر با یکدیگر هستند؛ البته این امر 
به معنای شباهت مطلق میان این دو هنر نیست. بین آنها تفاوت  هایی هم 
دیده می  شود که از نوع وساطت برای انتقال پیام و ابزار بیان متفاوت این 
مفهومی  “اقتباس”  گفت  توان  می  عبارتی  به  می  گیرد.  نشات  رسانه  دو 
است که سعی دارد اشتراکات میان سینما و ادبیات را مورد بررسی قرار 
دهد. اقتباس به طور کلی بر سه نوع است: اقتباس آزاد، اقتباس وفادارانه 
و اقتباس لفظ به لفظ. اقتباس از ادبیات در سراسر دنیا امری بسیار شایع 
است به طوری که در غرب وقتی به لیست پرفروش ترین کتاب ها نگاهی 
تبدیل  سال  پرفروش  کتاب  پنج  یا  چهار  حداقل  که  بینیم  می  بیندازیم 
ادبیات و سینما در  نزدیک میان  رابطه  اند که خود گویای  فیلم شده  به 
غرب است. اما آنچه می خواهیم به آن در ارتباط ادبیات با سینمای ایران 

در سینما  ادبی  اقتباس  کمتر شاهد  ایران  در  که چرا  است  این  بپردازیم 
هستیم؟! 

همواره وقتی که به آسیب  ها و کمبودهای داستان  پردازی در سناریوهای 
این  سینماگران  و  سینما  استفاده  عدم  در  آن،  نتیجه  شده؛  اشاره  ایرانی 
مرزوبوم از منابع الیزال داستان خالصه شده است. این بحث قدمتی دیرینه 
دارد و تقریباً از همان اوان ورود سینما به ایران مطرح بوده است. هر چند 
اتفاقا در آن ها موردهای  ایران داریم که  ادبی در  اقتباس  از  نمونه هایی 
موفقی وجود داشته است اما در نهایت این آمار راضی کننده نیست. شاید 
خط  یک  به  مبرم  نیاز  که  است  گو  قصه  سینمای  این  که  برسد  نظر  به 
لزوم  و  واسطه  بی   ارتباط  این  اما  دارد،  داستان  کلی  طور  به  و  داستانی 
برقراری آن، البته ربط چندانی به نوع خاصی از سینما نیز ندارد؛ با این که 
الزام بهره گیری از دست  آمدهای ادبی در سینمای مخاطب محوِر داستان  

پرداز بیشتر احساس می  شود. 
با این همه حتی در سینمای داستان  گریز نیز، هنوز بند ناف سینما از قصه 
قطع نشده است. به همین دلیل است که اقتباس ادبی می تواند به داستان 
پردازی در سینما کمک کند. اگر این کمک و تاثیر را در فیلم هایی چون 
گاو، سارا، بانو، میهمان مامان و حتی دایره مینای مهرجویی؛ داش آکل، 
خاک و غزل مسعود کیمیایی؛ آرامش درحضور دیگران، ناخدا خورشید و 
نفرین ناصر تقوایی؛ تنگسیر امیر نادری؛ شازده احتجاب و سایه های بلند 
باد بهمن فرمان  آرا؛ شوهر آهو خانم داود مالپور و… در نظر بگیریم، در 
می یابیم که سینمای ایران با اجتناب از ادبیات معاصر خویش، در حق خود 
توانیم فقط مولف فیلم را دارای  این میان نمی  البته در  جفا کرده است. 
نقش بدانیم زیرا ادبیات ایران نیز به اندازه ی دیگر ادبیات جهان به درام 
نزدیک نیست و این نیز می تواند عامل مهمی در کم بودن ارتباط ادبیات 

و سینمای ایران باشد. 
اتفاق دیگر این است که در واقع ارتباط ادبیات و سینمای ایران ما تقریبا 
از  دارند  تمایل  ادبیات  حوزه  در  نویسندگاِن  عمومِ   نه  است.  شده  قطع 
به قدر کافی کتاب می  بعضا  نه سینماگران  فیلمی ساخته شود  آثارشان 
خوانند که ببینند چه کتابی برای فیلم شدن به دردشان می خورد. بنابراین 
البته  است.  شده  فراموش  تقریبا  امر  یک  ما  کشور  در  اقتباسی  سینمای 
این مورد در مورد همه ی سینماگران یا نویسندگان صدق نمی کند و ما 
می توانیم از داریوش مهرجویی به عنوان کارگردان مطرحی نام ببریم که 
همواره سعی کرده است که از ادبیات در آثار خود استفاده کند و در اکثر 
موارد هم اقتباس های او مورد قبول واقع شده اند. برای مثال  مهرجویی 
در فیلم “درخت گالبی” به خوبی توانسته  است داستانی از “گلی ترقی” را 
به فیلم تبدیل  کند که در این تبدیل )با وجود اینکه صحنه هایی به  فیلم 

اضافه می شود( نشانه های مکتوب متن به تصویر سینمایی بدل می شوند. 
هر متنی مجموعه  ای از نشانه  ها است و هر نشانه  ای متشکل از دال و 
مدلول است و نویسنده است که با ابتکار خود دست به آفرینش می  زند تا 
نشانه ای را به ذهن متبادر کند، نشانه ای که از متن برمی آید و حاکی از 
سبک نویسنده  ی اثر است. نمونه متعالی از نویسندگانی که در عالم سینما 
درخشیده اند “هوشنگ مرادی کرمانی” است که ۱۰ فیلم و یک سریال 
مهم بر اساس آثارش ساخته شده است. “داریوش مهرجویی” که فیلم های 
“لیال“، “درخت گالبی”، “سارا “و “مهمان مامان” را بر اساس داستان  های 
دیگران تهیه کرده است، جزو شاخص ترین کارگردان های اقتباسی کشور 
به  باید  همچنین  ایران  سینمای  با  ادبیات  ارتباط  بحث  انتهای  در  است. 
فیلم هایی اشاره کرد که روی داستان های ما تاثیر بسزایی گذاشتند. شرایط 
هم  او  کند.  مطرح  را  کرمانی”  “مرادی  چون  نویسنده ای  می تواند  امروز 
و  یاد گرفت که چطور سینمایی  آن  از  و هم  داد  ما خوراک  به سینمای 
تصویری بنویسد. این نزدیکی ادبیات و سینما به صورت مشخص در آثار 
او دیده می شود. یکی از راه  هایی که می  تواند سینمای ما را متعالی کند 

ادبیات ماست.

نگاهی به ارتباط ادبیات با سینمای ایران 

به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

بیستم  قسمت 

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد

در قسمت های قبل به زندگی چند تن از دالور زنان عرصه مبارزه و 
هم چنین شعر و ادب ایران زمین بعد از حمله اعراب پرداختیم و گفتیم 
ایران  بر  استعمار  و  خفقان  با  سال  سیصد  حدود  اعراب  اینکه  از  بعد 
حکومت کردند و ما در مورد اولین زن به نام بانو و هم چنین در مورد 
اینک  کردیم  درج  را  مطالبی  کعب،  رابعه  نام  به  دیگری  فرهیخته  زن 
بانوی دیگری را به نام رابعه غدویه که به تاج الرجال و ام الخیر معروف 
است. این بانو زاهده ای بود خداجو و صوفی مسلک که اشعارش همه 
جنبه مذهبی داشت و زندگی او بیشتر به افسانه شباهت دارد تا واقعیت. 
رابعه عدویه در سده دوم هجری زندگی می کرد و در خانواده ای بسیار 
نیازمند متولد شد. در زمان تولدش وضعیت خانواده آنقدر اسف بار بود 
که حتی در خانه آنها روغنی نبود که در چراغ بریزند تا او در روشنایی 
زاده شود و بنا به توصیه همسر عدویه که به او گفت به خانه همسایه 
رفته و مقداری روغن بگیرد ولی او عزت نفس باالیی داشت به این کار 
راضی نشد و به جای مراجعه به همسایه در گوشه ای نشسته و به زاری 
پرداخت و آنقدر گریست تا خواب او را ربود. در خواب دید که پیامبر 
به او گفت فردا به نزد حاکم برود و متنی را که می گویم بنویس و به 
حاکم بده فردا او به نزد حاکم رفت و این کار را انجام داد. حاکم بعد از 
خواندن نامه مبلغی پول به او داد. رابعه دختر چهارم خانواده بود. بعد 
از تولد او قحطی در بصره پدید آمد و پدر و مادرش در این واقعه از بین 
رفتند و سه خواهر او نیز به اطراف پراکنده شدند. او که دختر نوجوانی 
بود آواره شد و توسط مردی به اسارت گرفته شد و بعد ازمدتی با وجهی 
اندک پول به مردی دیگر فروخته شد و به کنیزی درآمد. شبی خواجه 
از صدای گفتگو از خواب بیدار شد و به دنبال پیدا کردن صاحبان صدا 
برآمد از پنجره اتاقی که رابعه در آن استراحت می کرد نگریست و رابعه 

را دید در حال عبادت و گفتگو با خداوند است و آنچنان سخن می گوید 
بسیار  این منظره  از دیدن  ایستاده. مرد  او  مقابل  که گویی خداوند در 
هر  به  داد  اجازه  او  به  و  کرد  آزاد  را  رابعه  روز  آن  فردای  گردید  متاثر 
کند.  زندگی  خواهد  می  طور  هر  برای خودش  و  برود  خواهد  می  کجا 
رابعه از منزل او خارج شد و مدتی را در ویرانه ها زندگی کرد تا اینکه 
برای خودش صومعه ای ساخت و شب و روزش را به عبادت پرداخت و 
به جایی رسید که مورد احترام مردم قرار گرفت و به او عنوان قدیسه 
دادند. زمانی او مصمم شد به زیارت خانه خدا برود و در حرم او به راز و 
نیاز بپردازد بنابراین راهی شد. در راه تنها خری که به همراه داشت مرد 
و اودیگر هیچ وسیله ای نداشت در گوشه ای نشسته بود. دید کاروانی 
به او نزدیک می شود شیخ ابوعلی مازنی که این حکایت را نقل می کند 
می نویسد: در همین سفر ابراهیم ادهم او را می بیند و به او می گوید 
تو چگونه به این زودی به مکه رسیدی در حالیکه خرت مرده بود. سفر 
من ۱4 سال طول کشید و در هر منزلی می رسیدم دو رکعت نماز می 
گزاردم تا زودتر به مکه برسم در حالیکه تو زودتر رسیدی! رابعه به او 
می گوید من وقتی خرم مرده بود از خداوند یاری جستم و او مرکب مرا 
زنده کرد و من به اینجا آمدم. فرق من و تو در این است که تو با نیت 
پرواز  بال خیال  بر  یار آمدم پس من  نیت دیدار  با  زیارت آمدی و من 
کردم  و تو با آنچه در اختیار داشتی. گویند رابعه سفر دیگری را نیز به 

مکه می رود. این سفر هفت سال طول می کشد.
 در مجموع به گفته روضه الصفا رابعه زنی هست که داستانهای زیادی 
در مورد او نوشته شده بزرگان اهل تصوف او را بسیار ستوده اند. رابعه 
به  گاه  هر  و  داشته  خوانده  فرزند  چند  گویند  ولی  نکرد  ازدواج  هرگز 
بوده  گونه  اشعار  صوت  به  خداوند  با  اش  زمزمه  پرداخت  می  عبادت 
از  چون  که  شده  نقل  زیادی  مطالب  رابعه  از  کرده  می  هم  شاعری  و 
موضوع ما خارج است به آن نمی پردازیم. فقط داستان رابعه مرا به یاد 
داستان )برنادت( دختری که زندگی مشابهی با رابعه داشت می اندازد 
سال  به  را  رابعه  مرگ  بود.  ملسمان  یکی  واین  مسیح  دین  در  او  البته 
8۰۱ میالدی عنوان کرده اند محل دفن او در کوه زیتون شهر اورشلیم 
می باشد. بعد از رابعه عدویه می پردازیم به بانوی دیگری که در ادب 
فارسی چهره ای بسیار نامدار می باشد. این بانو به نام مهستی می باشد. 
مهستی در دوران سلسله غزنویان زندگی می کرده همسرش امیراحمد 
پسر خطیب گنجه بود و در سال 576 - 577 هجری قمری ذکر شده 
است. از وی کتاب کامل و مستقلی باقی نمانده فقط مجموعه رباعیات او 
می باشد که با همت آقای علی پری سیار از روی یک نسخه چاپ شده 

از  گنجوی  مهستی  است.  اضافه شده  گنجور  به  شوروی  آذربایجان  در 
شاعران زن در تاریخ ادبیات فارسی می باشد که در سده پنجم و ششم 
برابر  بانو(  )ماه  واژه  با  ستی  مه  معنی  است  زیسته  می  قمری  هجری 
است. مهستی پس از خیام برجسته ترین رباعی سرای ایران است. او را 
از پایه گذاران مکتب شهر آشوب در قالب زنانه می دانند. مرگ او را در 
از  نیشابوری داستانی دارد  اند. عطار  گنجه جمهوری آذربایجان نوشته 
دلبستگی مهستی به غالم سنجر و گزارش گوهری هم دوره عطار که 

شرح این ماجرا را به نثری دلنشین می نویسد.
ماجرای  شرح  عطار  های  ای  دوره  هم  از  یکی  گوهری  گزارش  برابر 
عشق مهستی را با غالم سنجر نوشته او با غالم سنجر به نام )قوانچه( 
یا )قراچه( روابطی پاک بازانه و دور از آلودگی داشته و داستان و عشق 
او با عصمت و پاکباختگی و منهای هوای نفس بوده است. خود مهستی 
می گوید تفاوت عشق من با یوسف و زلیخا در این است که عشق زلیخا 
به یوسف یک طرفه بوده و در آن یوسف هیچ گونه عالقه ای به زلیخا 
نداشته و در واقع عشق جنبه هوسرانی و دنیایی داشته است ولی عشق 
این دو دلداده دو طرفه می باشد. در شعرهای مهستی هرگز نمی توان 
در  غنا  و  موسیقی  که  دورانی  در  .البته  دید  را  بامردان  نفسانی  روابط 
دستگاه ها  واجتماعات حرام بود او ساز بر می دارد و نوایی زیبا سر می 
دهد خب این کار انگیزه ای برای فراهم کردن این تهمت ها و داستان 
سازی ها شده و در جامعه ای که برای شکایت از همسران و همسفران 
محدودیت های زیادی گذاشته بودند و در واقع آنها را در قفسی پنهان 
کرده بودند به نام منزل. رباعیات مهستی را از نظر مضمون ویران گر و 
شهر آشوب می دانستند. در حالیکه بسیاری از رباعیات او تعریف یا نقد 
از حرفه آنان بوده است ولی هیچگاه قصد  اهانت به حرفه ها را نداشته 
محدود  جامعه  از  ولی  دانسته  می  ارزش  با  بسیار  را  حرفه  صاحبان  و 
زنان و مرد ساالری آقایان بر تمام شئونات بانوان شاکی بوده است و در 
همین زمان او به پا می خیزد و  استثنائا از رابعه بلخی تا شاعران ساحل 
نشین امروزی این شکوه ها را بر لب رانده اند و از اسارت هم جنسشان 
خودشان نالیده اند ولی او با اقتدار در سده سوم و چهارم هجری فریاد 

بر می دارد و می گوید. 
مثنوی زن نوجوان اگر پیر بود 

تا پیر شود همیشه دیگر بود 
ضرب المثلی است این که زنان می گویند

در پهلوی زن تیر به از پیر بود 
یا این رباعی 

مرا با تو سریاری نمانده 
سر مهر و وفاداری نمانده 

مرا از روز پیری قوت و زور 
چنانکه پای بردباری نمانده 

مانند  آگاه  و  توانا  شاعری  و  فکر  روشن  زن  اگر  بود  خواهد  طبیعی 
بسته و  واقعا  را در جامعه خودش که  اسارت  و  زبونی  مهستی هیچگاه 
محدود بود و در واقع همان روال تبعیض آمیز قرون وسطایی را داشت 
در  بنابراین  بود.  ای  تازیانه  مانند  او  زبان  همین  برای  کرد  نمی  قبول 
پی آزار و اذیت او برآمدند و تنها با زخم زبان او را زجر و شکنجه نمی 
کردند گاهی حتی با چوب و چماق و دیگر وسایل به جان ا و می افتادند. 
گویند حتی سلطان سنجر که مهستی را بسیار گرامی می داشت و اکثرا 
او را حمایت می کرد گاهی دستور می داد تا دستهای او را در یکی از 

مجالسش درخام )پوست دباغی شده( بگیرند.
دید.  توان  نمی  را  آرمانی  رگه های عشقی  اشعار مهستی هیچگاه  در 
عشق او ارزش عمیق انسانی دارد و حتی فراخوانی می باشد بسیار نیکو 
برای آزادیهای فردی و رفتن به سوی ذهنیت های اجتماعی و عرفانی 
آن زمان. عشق را در انسان می توان از دو بعد بررسی کرد؛ یکی عشق 
و  مولوی  و  سنایی  و  عطار  عشق  مانند  معنوی  عشق  دیگری  و  آرمانی 
معشوق  از  که  کرمانی  اوحدالدین  او  مانند  عشقی  دوم  نوع  و  دیگران 
صوری و زمینی آرزو دارد تا به معشوق آسمان برسد. شعرهای مهستی 
یا  آشوب  و شهر  است  آشوب(  )شهر  نوع  از  گفتیم  قبال  که  همانطوری 
به شرح  آن  و معموال شاعر در  باشد  اقسام شعر دری می  از  شهرانگیز 
حال و کسب و کار پیشه وران و صنعتگران  حرفه ای متداول در شهر 
می پردازد و به بهانه وصف معشوق در مورد کار او نیز او را ستایش می 
رباعی  دو  یکی  پژوهشگران  از  یکی  نماید.  می  نکوهش  یا حتی  و  کند 
که  حالی  در  داند  می  آشوب  شهر  مضمون  و  شکل  نظر  از  را  مهستی 

بسیاری از رباعی هایش شهر آشوب می باشد. 
از کنیه مهستی و نام او کمتر در تذکره ها و آثار گذشتگان یاد شده 

ولی خود او در رباعی زیر چنین خودش را معرفی کرده است:
من مهستی ام بر همه خوبان شده طاق 

مشهور به حسن در خراسان و عراق 
ای پور خطیب گنجه از بهر خدا 

نان باید و گوشت ورنه باید سه طالق

ادامه دارد ....

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران 

www.teetr. ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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سرویس هنری کرمان امروز

شاید بسیاری از شما نام »ونسان ونگوگ«، نقاش معروف تابلوی »شب 
پرستاره« را شنیده باشید؛ اما آیا از تمام شیدایی های شخصیت او و نبوغ 

بکرش اطالع دارید؟
سال  مارس   ۳۰ در  جهان،  نقاشان  معروف ترین  از  یکی  ونگوگ،  ونسان 
۱۸۵۳ در دهکده ای در جنوب هلند به دنیا آمد. درباره ی سال های اولیه 
ساکت  می دانیم،  که  چیزی  تنها  و  دارد  وجود  کمی  اطالعات  او  زندگی 
بودنش و مشهود نبودن استعداد بارز هنری اش است. سال های تحصیل او 
در شهرهای مختلفی سپری شد. ونسان در شانزده سالگی شروع به کار در 
»گالری الهه« کرد که متعلق به دالالن هنری فرانسه بود. برادرش »تئو« 
همین  در  کار  به  بعدها  هم  بود  شده  متولد   ۱۸۵۷ سال  می  اول  در  که 
و دو  لندن  به  را  ونسان  گالری در سال ۱۸۷۳  این  موسسه مشغول شد. 
سال بعد به پاریس منتقل کرد. در همان جا بود که او تمام جاه طلبی هایش 
برای هنرمند شدن را رها کرد و یک دالل هنری شد. البته کمی بعد به 
خاطر غرق شدن در مذهب و دوری از دنیای کتاب های مدرن و زمینی از 

کار اخراجش کردند.
 آنچه که بر ونگوگ جوان گذشت

به عنوان  او  واقعه  این  از  بعد  و  نبود  یار  ونساِن جوان  با  زندگی چندان 
مسیر  نهایت  در  اما  شد،  کار  به  مشغول  انگلستان  در  معلم  یک  دستیار 
زندگی اش  باز هم طور دیگری تغییر جهت داد و به هلند بازگشت. او که 
در این زمان تصمیم گرفته بود جای پای پدرش را دنبال کند و کشیش 
با شکست روبه رو شد.  باز هم  رفتار عجیب و دیوانه وارش  به خاطر  شود، 
در  او  پذیرفته شدن  برای  هزینه ی کالس خصوصی  پرداخت  با  والدینش 
نشد.  ختم  دلچسبی  پایان  به  هم  شروع  این  اما  کردند  موافقت  دانشگاه 
ونگوگ درس را مانند خیلی از کارهای دیگرش رها کرد. بعد از دوره کوتاه 
آموزشی، وی به عنوان یک ُمبلغ مسیحیت به معدن زغال سنگی در جنوب 
سبب  خانواده هاشان  و  کارگرها  بین  در  او  موقعیت  شد.  فرستاده  بلژیک 
هم ذات پنداری عمیقی گشت؛ اگر چه در سال ۱۸۹۷ قرارداد او تمدید نشد 
و والدینش در عین ناراحتی و ناامیدی به ناهنجاری رفتار او در اجتماع فکر 
می کردند و حتی سعی داشتند او را در یک آسایشگاه روانی بستری کنند.

 ونگوگ بعد از این دوره ی تنهایی و جستجوهای درونی عمیقی که کرده 
بود، تصمیم گرفت پیشنهاد برادرش تئو را دنبال کرده و هنرمند شود. میل 
اولیه او به کمک کردن به مردم که ابتدا به صورت یک ُمبلغ مسیحی انجام 
شده بود، بعدها به یک نیاز ضروری تبدیل شد؛ به طوری که به برادرش 
می نویسد: »برخی یادگارها -به شکل طراحی و نقاشی- برای جلب نظر یک 
جنبش مشخص به وجود نیامده اند، بلکه تنها یک احساس خالص انسانی 
را به تصویر می کشند«. پیوند عمیقی که بین این دو برادر وجود داشت تا 
آخرین روزهای زندگی ونگوگ ادامه یافت و حتی حمایت مالی زندگی او 

نیز به عهده ی تئو بود.
آغاز زندگی حرفه ای

وقتی ونگوگ تصمیم گرفت هنرمند شود، هیچکس حتی خودش حضور 
استاد  یک  به  تازه  کار  یک  از  او  تحول  نمی کرد.  حس  را  ویژه  نبوغ  یک 
واقعی بسیار سریع اتفاق افتاد. او در نهایت به همه ثابت کرد که استعداد 
در  غریزه اش  و  دارد  شجاعانه  و  هارمونیک  رنگ های  انتخاب  در  ویژه ای 
برای  که  او  است.  بی بدیل  یادماندنی  به  و  ترکیب بندی های ساده  انتخاب 
آن جا  هنر  آکادمی  در  تا  بود  شده  بروکسل  راهی  جدیدش  حرفه ی  آغاز 

آوریل  در  کرد.  رها  را  ماه همه چیز   ۹ از گذشت  بعد  تنها  کند،  تحصیل 
به  آغاز  َمتریالی  نوع  هر  با  و  بازگشت  پدری  خانه ی  به  دوباره  او   ۱۸۸۱
یادگیری طراحی کرد. بسیاری از کارهای او ملهم از زندگی دهقانی بودند. 
در پایان سال ۱۸۸۱ او به »الهه« نقل مکان کرد و در آنجا هم به طراحی 
مشغول بود. در انتهای سال ۱۸۸۴ بعد از یک دوره جابه جایی های پی  در 
پی و تجربه های گوناگون، ونگوگ شروع به طراحی و نقاشی یک مجموعه ی 
بزرگ از پرتره ها و دست های پینه بسته ی دهقانان کرد تا اثر بزرگ خود را 
آماده کند. در آوریل سال ۱۸۸۵ این دوره از فعالیت های او به شاهکاری به 
نام »سیب زمینی خوران« تبدیل شد که نماینده ی خوبی از دوران هلندی 

کار او به شمار می رود.
شد.  پاریس  عازم  تئو  با  زندگی  برای  ونگوگ   ۱۸۸۶ سال  اوایل  در   
اخیر  به ویژه کارهای  و  واقعی هنر مدرن  تأثیر  با  او  این شهر  باالخره در 
 Paul( گوگن«  »پل  مانند  امپرسیونیست هایی  پست  و  امپرسیونیست ها 
Gauguin( روبه رو شد. در همین جا بود که او فهمید پالت رنگی تیره ای 
که در هلند شکل داده بود کمی از مد افتاده و قدیمی است. برای بهبود این 
بخش از کارش، شروع به نقاشی از طبیعت بیجان گل ها کرد. او برای آن که 
زبان هنری خود را به دست آورد، تکنیک های دو جنبش نامبرده را امتحان 
دوران  در  پرداخت.  ژاپنی  استادان  مطالعه ی چاپ  دستی   به  و حتی  کرد 
نقاشان برجسته ای مانند »پل سینیاک«  با  توانست  او  پاریس،  اقامت در 
)Paul Signac( یا »ژرژ سورا« )Georges Seurat( دوستی کند.
در ابتدای سال ۱۸۸۸ ونسان ونگوگ که اکنون هنرمندی پخته بود، به 
او  که  بود  این جا  در  شد.  رهسپار   )Arles( »آرل"  شهر  و  سمت جنوب 
برای اولین بار از انتخاب شغلش احساس اعتماد به نفس می کرد. ونگوگ 

در این شهر شروع به خلق آثار شخصی خود در هنر مدرن کرد و ترکیب 
رنگ های شجاعانه اش در کارهایش نمایان شدند. نزدیک به انتهای سال، 
تمام خوش بینی های او با اولین نشانه های بیماری اش که نوعی صرع، همراه 
با حمله های روانی و توهم بود، از هم پاشیده شد. در یکی از همین حمله ها 

بود که او گوش چپ خود را برید.
 ونگوگ که توانست با تالش های سخت و کمک های برادرش کمی دیده 
شود، کم کم عالقه ی اصلی اش را از دست داد و اگر چه تا آخرین روزهای 
زندگی پرکار بود، اما در جوالی سال ۱۸۹۰ با یک هفت تیر خودکشی کرد. 
تئو، برادرش نیز تنها ۶ ماه بعد درگذشت و بعدها تمام مجموعه ای که از 
کارهای ونسان جمع آوری کرده بود، توسط همسرش به هلند بازگردانده و 

در آن جا به نمایش گذاشته شد.
از  بیش  و  روغن  رنگ  نقاشی   ۸۶۰ شامل  اثر   ۲۱۰۰ از  بیش  ونگوگ   
۱۳۰۰ نقاشی آبرنگ، طراحی و اسکیس را از خود به جای گذاشت. بسیاری 
از نقاشی های او اکنون جزء گران ترین آثار جهان به شمار می روند. تابلوی 
»زنبق ها« ۵۳/۹ میلیون دالر خرید و فروش شده و »پرتره دکتر َگشه« نیز 

۸۲/۵ میلیون دالر قیمت دارد.
 The Starry( پرستاره«  »شب  تابلوی  او  آثار  معروف ترین  از  برخی 

Night(، »آفتاب گردان ها« و سلف  پرتره هایش هستند.
شب پر ستاره

تابلوی »شب پر ستاره« یکی از معروف ترین شاهکارهای او به شمار می رود 
که در سال ۱۸۸۹ از پنجره اتاقش در آسایشگاه روانی در شب کشیده شده 
است. هر چند این تصویر در روز و به صورت ذهنی خلق شد. شب پر ستاره 
این  بعدها  او  و  بود  آسایشگاه  در  اتاق هنرمند  منظره  از  رویایی  تفسیری 

منظره را در موقعیت های دیگری هم کشید اما تابلوی شب پر ستاره تنها 
اثر درگیری های  این  باور دارند که  نما در شب است. برخی  این  نسخه ی 
تابلو  این  در  چیز  همه  می گذارد.  نمایش  به  بوم  روی  را  هنرمند  درونی 
تنها استثنای آن دهکده و عناصر معماری آن در پالن  در هم آمیخته و 
این اثرش روزی در میان معروف ترین  اول هستند. هنرمند عقیده داشت 
کارهای جهان قرار خواهد گرفت و همه آن را به شکست خورده بودنش 
می شناسند. علی رغم این که سرو نمادی از جاودانگی به شمار می رود، برخی 
از تحلیلگران بر این باورند که شب پر ستاره روی نمادپردازی تاکید داشته 
و درخت سروی که در جلوی زمینه دیده می شود نمادی از مرگ است که 
با خودکشی او پیوند نزدیکی دارد. در نقاشی این درخت به آسمان می رسد 
و پیوندی مستقیم بین زمین و بهشت ایجاد می کند. این تفسیر نمادین از 
سرو به نامه ای به برادرش بازمی گردد که در آن هنرمند مرگ را به قطاری 
تشبیه کرده بود که با آن می توان به ستاره ها سفر کرد. این نقاشی تا به 
امروز به خاطر پالت رنگی زنده و حرکت گردابی عناصرش که انگار قصد 
دارند مخاطب را درست به مرکز دیدگاه تخیلی هنرمند بکشند، با عموم 

مردم و مخاطبان هنری به یک اندازه پیوند برقرار کرده است.
 آفتابگردان

تابلوهای آفتابگردانش  برخی از معروف ترین آثار ونسان ونگوگ هلندی، 
آن ها  از  عدد  هفت  که  کرده  کار  موضوع  این  با  تابلو  دوازده  او  هستند. 
معروف تر بوده و در زمان اقامتش در  آرل در سال ۱۸۸۸ کشیده شده اند. 

پنج تابلوی دیگر محصول اقامت او در پاریس در سال قبل از آن هستند.
اگرچه ونسان ونگوگ هرگز خودش علت توجه ویژه اش به گل آفتابگردان 
را اعالم نکرد، اما در نامه هایش سرنخ هایی در این باره وجود دارد. در نامه ای 
که ۲۱ آگوست سال ۱۸۸۸ به خواهرش می نویسد، از اقامت »پل گوگن« 
کل  تزئین  به  گوگن  ویژه  عالقه ی  به  و  کرده  صحبت  زردش  خانه ی  در 
خانه با گل آفتابگردان اشاره می کند. الزم به ذکر است که بعدها هم او از 

آفتابگردان به عنوان امضای شخصی اش بهره می گیرد.
زندگی  از  پرثمر  دوره ای  وارد  کرد،  مکان  نقل  آرل  به  ونگوگ  وقتی   
کاری اش شد که در آن کارهایش را با فام زرد رنگ می کشید. تئوری های 
این  این میان برخی معتقد هستند  باره وجود دارد که در  این  زیادی در 
امر حاصل مصرف باالی داروهای خاصی بوده که پس از تاثیرگذاری آن ها، 

بیمار همه چیز را تا حدی مایل به زرد می دیده است.
کافه شبانه

این تابلو در سپتامبر سال ۱۸۸۸ در آرل کشیده شده است. در تصویر آن 
فضای داخلی یک کافه شبانه با دری در مرکز پس زمینه را می بینیم که از 
پرده نیمه باز آن می توان حدس زد با فضای خصوصی تری روبرو هستیم. 
پنج مشتری پشت میزهای کنار دیوارهای راست و چپ نشسته اند  و یک 
پیشخدمت با کت روشن در یک طرف میز بیلیارد در وسط اتاق به چشم 
می خورد. رنگ های به شدت متضاد و زنده ای را در نقاشی ونگوگ می بینیم. 
سقف سبز و قرمزی دیوارها در کنار درخشش المپ های گازی و کفپوش 
زرد همگی مخاطب را به هیجان می آورند. پرسپکتیو به کار رفته نیز نسبتاً 
به سمت زمین انحراف دارد. ونگوگ در نامه ای به برادرش ادعا می کند که 
این تابلو به خاطر اغراق خشونت آمیز رنگ ها و بافت ضخیم رنگی، یکی 
از زشت ترین کارهای او به شمار می رود. اگر چه امروزه این اثر را یکی از 
شاهکارها و یکی از معروف ترین کارهای این نقاش می دانند. چیزی که در 
این تابلو اهمیت زیادی دارد، ظهور اولیه اکسپرسیونیسم در نقاشی است 
و دیگر یک شاهد  احساساتش درمی آمیزد  با  را  اثرش  که در آن هنرمند 

صرف به شمار نمی آید.

سرویس اجتماعی کرمان امروز

انتظار می رود که گرمایش جهانی پیامدهایی بسیار فراگیر و درازمدت، و 
در بسیاری موارد مصیبت بار برای کره زمین داشته باشد.

 برای چند سالی گرمایش جهانی - گرم شدن تدریجی سطح کره زمین، 
اقیانوس ها و جو- موضوع مباحثاتی داغ در جامعه علمی بود.

پدیده ای  جهانی  گرمایش  که  دارند  نظر  اتفاق  پژوهشگران  امروزه  اما 
که  فسیلی  سوخت های  مصرف  عمدتا  انسانی،  فعالیت  از  ناشی  و  واقعی 
دی اکسیدکربن، متان و سایر گازهای گلخانه ای را به جو می فرستند، است. 
در واقع گزارش مفصلی که در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳ بوسیله "هیات بین دولتی 
تغییرات اقلیمی" )IPCC( منتشر شد بیانگر آن است که دانشمندان بیش 
از پیش درباره رابطه میان فعالیت های انسانی و گرمایش جهانی یقین پیدا 

کرده اند.
عالوه بر اینها گرمایش جهانی از هم اکنون اثراتی قابل سنجش بر سیاره 

ماه ایجاد کرده است:
افزایش میانگین درجه حرارت

درجه  افزایش  جهانی  گرمایش  اثرات  آشکارترین  و  فوری ترین  از  یکی 
و  جوی  ملی  "اداره  گزارش  اساس  بر  است.  جهان  سراسر  در  حرارت 
اقیانوسی آمریکا" )NOAA( میانگین درجه حرارت جهانی در طول ۱۰۰ 

سال گذشته ۰.۸ درجه سلسیوس افزایش یافته است.
به گزارش NIOAA از ۱۸۹۵ که ثبت درجه حرارت هوا آغاز شده است، 
سال ۲۰۱۲ گرمترین سال در ۴۸ ایالت آمریکا بوده است، و این سال در 
سطح جهان از لحاظ گرمترین سال ها در رتبه دهم قرار دارد، و ۹ سال با 

بیشترین درجه حرارت از سال ۲۰۰۰ به بعد ثبت شده اند.
رویدادهای آب و هوایی شدید

دانشمندان دریافته اند که شمار و شدت رویدادهای آب و هوایی شدید 
باران های  بی سابقه،  پایین  بسیار  یا  باال  بسیار  درجه حرارت های  مانند   -
شدید یا توفان های بزرگ- معیار کارآمدی برای تغییرات اقلیمی و گرمایش 

جهانی است.
سال ۱۹۹۶  در   )CEI( آمریکا  هوایی  و  آب  رویدادهای شدید  شاخص 
ایجاد شد تا چنین رویدادهایی را ردیابی کند. به گزارش NOAA شمار 
غیرمعمولترین  که  تاریخی  سوابق  در  که  هوایی  و  آب  شدید  رویدادهای 
افزایش  حال  در  گذشته  دهه  چهار  طول  در  می شوند،  شمرده  رویدادها 

بوده است.
رویدادهای  نیز  آینده  سال های  در  که  می کنند  پیش بینی  دانشمندان 
غیرمعمول آب و هوایی مانند امواج گرما، خشکسالی، کوالک ها و توفان ها با 

فراوانی و شدت بیشتری رخ دهند.
 عوض شدن الگوهای آب و هوایی

مدل های آب و هوایی پیش بینی می کنند که گرمایش جهانی باعث خواهد 
شد که الگوهای اقلیمی در سراسر جهان دستخوش تغییرات قابل توجهی 
شوند. این تغییرات احتماال شامل تغییرات عمده در الگوهای بادها، ریزش 

ساالنه برف و باران و نوسانات فصلی درجه حرارت است.
و آنچنانکه "سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا" )EPA( می گوید از 
آنجایی که میزان گازهای گلخانه ای احتماال برای سال ها باال باقی خواهد 
ادامه  بیشتر  یا حتی  دهه  برای چندین  تغییرات  این  می رود  انتظار  ماند، 

پیدا کند.
احتماال  و هوایی  تغییرات آب  ایالت متحده،  مثال در شمال شرق  برای 
باعث افزایش باران ساالنه می شود، در حالیکه انتظار می رود در شمال غرب 

آمریکا در ساحل اقیانوس آرام میزان ریزش باران تابستانی کاهش یابد.
 یخ و برف

به گزارش EPA از ۱۹۷۰ به بعد میزان پوشش برف در آمریکا به طور 
"پرمافراست"  و میانگین درجه حرارت  بوده است،  مداوم در حال کاهش 
)خاکی درجه حرارت آن در حد یا پایین تر از دمای انجماد است( در حال 

افزایش بوده است.
یکی از آشکارترین اثرات گرمایش جهانی کاهش یخ های اقیانوس قطب 
یخ  پوشش  میزان  کمترین  سال ۲۰۱۲  در  دانشمندان  است.  بوده  شمال 
در  که  پیش بینی می کنند  تحلیل ها  و  تجزیه  اغلب  کردند.  ثبت  را  قطبی 
از  تابستان کامال عاری  اقیانوس قطبی در ماه های  طول چند سال آینده، 

یخ خواهد شد.
پس نشستن یخچالی نیز یک اثر آشکار گرمایش جهانی است. برای مثال 
بر اساس گزارش سازمان زمین شناسی آمریکا فقط ۲۵ یخچال بزرگتر از 
۲۵ جریب اکنون در پارک ملی یخچالی مونتانا یافت می شود، در حالیکه 
در گذشته در این پارک حدود ۱۵۰ یخچال وجود داشت. روند مشابهی در 

مناطق یخچالی در سراسر جهان مشاهده می شود.
باال آمدن سطح دریاها

با ذوب شدن یخ ها در مناطق قطب شمال و جنوب به همراه ذوب شدن 
پوشش  یخی و یخچال ها در سراسر گرینلند، آمریکای شمالی و اروپا و آسیا 
انتظار می رود که سطح آب دریاها به طور قابل توجهی باال بیاید. و در اغلب 
این موارد انسان ها مقصرند: در گزارش اخیر IPCC دانشمندان آب و هوا 

می گویند با میزان دست کم ۹۵ درصد اطمینان دارند که انسان ها مسئول 
گرم شدن اقیانوس ها، ذوب شدن سریع یخ ها و باال آمدن سطح آب دریاها، 

یعنی تغییراتی هستند که از دهه ۱۹۵۰ شروع به پدیدار شدن کرده اند.
 ۲۰ تاکنون   ۱۸۷۰ سال  از  دریاها  آب  سطح   EPA گزارش  اساس  بر 
سانتی متر باال آمده است و انتظار می رود سرعت این باال آمدن در سال های 

آینده افزایش یابد.
اگر روند کنونی ادامه یابد، بسیاری از مناطق ساحلی- جایی که حدود 

نیمی از جمعیت جهان در آن زندگی می کنند- به زیر آب خواهند رفت.
اسیدی شدن اقیانوس ها

این  از  مقداری  اقیانوس ها  جو،  دی اکسیدکربن  میزان  افزایش  با 
افزایش  دریا  اسیدیته آب  نتیجه  در  و  را جذب می کنند،  دی اکسیدکربن 
می یابد. به گفته EPA از هنگام آغاز انقالب صنعتی در ابتدای دهه ۱۷۰۰ 

تا کنون اسیدیته اقیانوس ها حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.
از آنجایی اسیدها باعث حل شدن کربنات کلسیم می شوند، اسیدی شدن 
بیشتر آب دریا اثرات زیانباری بر ارگانیسم هایی مانند مرجان ها، صدف ها، 
از کربنات کلسیم  دارد که غالف های ساخته شده  نرم تنان  و  پالنکتون ها 

دارند.
میزان  که  می رود  انتظار  یابد،  ادامه  اقیانوس ها  آب  اسیدی شدن  روند   
فراوانی  به  اکنون  که  مناطقی  در  فزاینده ای  به طور  مرجانی  آبسنگ های 

یافت می شوند، کاهش یابد.

 اثرات بر گیاهان و حیوانات
انتظار می رود اثرات گرمایش جهانی بر اکوسیستم های کره زمین بسیار 
از  بسیاری  آمریکا  علوم  ملی  آکادمی  گزارش  به  باشد.  گسترده  و  عمیق 
افزایش درجه حرارت گستره  با  اکنون  از هم  و جانوری  گونه های گیاهی 

محیط زندگی شان را به سمت شمال یا به ارتفاعات باالتر منتقل کرده اند.
به گزارش EPA به عالوه پرندگان و حشرات مهاجر اکنون چند روز یا 

چند هفته زودتر به مناطق تغذیه و آشیانه گذاری شان وارد می شوند.
که  را  بیماری زا  عوامل  از  بسیاری  باالتر همچنین گستره  درجه حرارت 
زمانی محدود به مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری بود اکنون باعث مرگ 
گونه های گیاهی و جانوری می شود که قبال از این بیماری ها در امان بودند.

بر اساس گزارشی  در جورنال Nature Climate Change این اثر 
و سایر اثرات گرمایش جهانی اگر به حال خود رها شوند، احتماال تا سال 
گستره  از  جانوران  سوم  یک  و  گیاهان  از  نیمی  تا  ناپدیدشدن  به   ۲۰۸۰

فعلی شان خواهد انجامید.
 تاثیرات اجتماعی

خواهد  تاثیرگذار  طبیعی  دنیای  بر  هوایی  و  آب  تغییرات  که  همانقدر 
حتی  انسانی  جامعه  در  شده  ایجاد  تغییرات  که  می شود  پیش بینی  بود، 

مصیبت بارتر باشد.
شد:  خواهد  وارد  کشاورزی  نظام های  به  خردکننده ای  ضربه  احتماال 
گرچه فصل های رویش در برخی از مناطق گسترش خواهد یافت، مجموعه 
نبود یخ های ذوب شونده،  تاثیرات خشکسالی، شرایط شدید آب و هوایی، 
شمار بیشتر و تنوع حشرات آفت، پایین آمدن سطح آب در سفره های آب 
زیرزمینی و از دست رفتن زمین های قابل کشت می تواند باعث کاهش شدید 

محصوالت کشاورزی و دامی در سراسر جهان شود.
در  آشفتگی  باعث  است  ممکن  خود  نوبه  به  غذایی  ایمنی  فقدان  این 
غذا،  سر  بر  آشوب های  قحطی،  بروز  به  و  شود،  غذا  بین المللی  بازارهای 

ناپایداری سیاسی و ناآرامی های داخلی در کشورها در سراسر جهان شود.
جدی  نیز  انسان  سالمت  بر  جهانی  گرمایش  اثرات  می رود  انتظار 
بیماری های  افزایش  که  است  کرده  گزارش  آمریکا  پزشکی  انجمن  باشد. 
موارد  افزایش  نیز  و  دنگی،  تب  و  ماالریا  مانند  پشه  بوسیله  منتقل شونده 
با بیشترین  از هم اکنون شروع شده است،  بیماری های مزمن مانند آسم 

احتمال نتیجه مستقیم گرمایش جهانی است.
بسیاری از این تاثیرات پیش بینی شده نتیجه پژوهش های گسترده علمی 
و مدل های آب و هوایی بوده است، و این حقیقت که بسیاری از این اثرات 
اثرات  این پیش بینی ها درباره  اعتبار  به  است،  قابل مشاهده  اکنون  از هم 

گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی می افزاید.

نگاهی به برترین نقاشی های ونسان ونگوگ

پیامدهای گرمایش جهانی چه خواهد بود؟
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زن جوان زیر تیغ 

جراحی جان سپرد
زن جوانی که برای انجام عمل جراحی برای درمان نازایی به یکی 
جان  عمل  اتاق  در  بود،  کرده  مراجعه  تهران  بیمارستان های  از 

سپرد.
زن 31 ساله تهرانی که در آرزوی مادر شدن بود پس از مراجعه 
به پزشک های مختلف برای درمان نازایی به این نتیجه رسید که 

زیر تیغ پزشکی برود.
ساعت 11 صبح زن جوانی به بیمارستان رفت تا شاید جراحی 
این زن زیر تیغ  اما  به رویای مادر شدنش برساند  را  او  پزشکی 

بیمارستان به کام مرگ فرو رفت.
با اعالم این خبر به کالنتری 156 افسریه بازپرس جنایی دستور 
داد تا جسد زن جوان به پزشکی قانونی منتقل شود تا پس از 
مشخص شدن علت مرگ تحقیقات پلیسی در اختیار ماموران 

قرار گیرد.

قطع انگشت یک نوزاد به علت 

سهل انگاری پرستار
 انگشت یک نوزاد تازه متولد شده در یک بیمارستان فوق تخصصی 

به دست پرستار و به علت سهل انگاری او بریده شد.
فوق  بیمارستان  در  شده  متولد  تازه  نوزاد  انگشت  نادر  اتفاقی  در 

تخصصی توسط پرستار با قیچی سهوا بریده شده است.
پدر این نوزاد اظهار کرد: روز چهارم مهرماه فرزندم از اتاق زایمان به 
بخش منتقل شد و روز پنجم مهر ماه انگشت کوچک دخترم به اسم 
»ر. ن« توسط یکی از پرستاران و به دلیل سهل انگاری در اتاق »ان. 
از  تا 3 ساعت پس  افزود: ما ۲  آی. سی. یو« قطع شده است. وی 
قطع انگشت فرزندم متوجه این حادثه شدیم، اما متاسفانه بیمارستان 
جراحی نداشت، که بتواند مشکل را حل کند، این اتفاق ساعت یک 
بعد از ظهر افتاد، اما جراح ساعت 5 بعد از ظهر آمد و به بنده اعالم 

کرد، احتمال درست شدن انگشت فرزندم 5۰ درصد است.
پدر این نوزاد گفت: به گفته جراح باید ۷ روز صبر کنیم و پس از ۷ روز 
اگر انگشت خشک شد و افتاد که مشخص می شود، عمل موفقیت 
آمیز نبوده است و اگر نیفتد عمل موفقیت آمیز بوده است. وی گفت: 
در حال حاضر نه کسی به ما پاسخگو است و نه اجازه مالقات فرزندم 

را به بنده می دهند.

سرنوشت خوفناک امیرحسین 12 

ساله در شهرستان سرباز
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از رهایی گروگان 
شهرستان  در  ربایان  آدم  چنگال  از  امیرحسین  نام  به  1۲ساله 

قصرقند خبر داد او فقط 3 ساعت به گروگان گرفته شده بود.
این  جزئیات  تشریح  در  قنبری  محمد  سردار  رکنا،   گزارش  به 
خبر گفت: در پی ربودن نوجوانی 1۲ ساله از جلوی یک مدرسه 
در روستای "نظرآباد" شهرستان "سرباز" بالفاصله طرح مهار در 
محورهای مواصالتی این شهرستان و شهرستان های همجوار به 
اجرا درآمد. وی افزود: در بررسی های به عمل آمده از شاهدان عینی 
در محل حادثه مشخص شد، سرنشینان یک دستگاه سواری سمند 
نقره ای رنگ نوجوانی 1۲ ساله به نام " امیرحسین" را از جلو مدرسه 

ربوده و به سرعت از محل متواری شدند.
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در ادامه این 
ماجرا آدم ربایان با اعضای خانواده پسربچه ربوده شده تماس گرفته و 
مبلغ 1۰ میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال را برای رهایی او مطالبه کردند. 
سردار قنبری عنوان کرد: کمتر از 3 ساعت از زمان آدم ربایی یکی از 
تیم های پلیس آگاهی شهرستان قصرقند هنگام کنترل خودروهای 
عبوری در محور "جکیگور-قصرقند" خودرو مورد نظر را شناسایی و در 
فرصتی مناسب آن را با عالئم هشدار دهنده متوقف کردند. این مقام 
ارشد انتظامی در استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در این 
عملیات ضمن دستگیری راننده و سرنشین خودرو، نوجوان ربوده شده 
را صحیح و سالم رها و به آغوش خانواده بازگرداندند. سردار قنبری با 
اشاره به معرفی متهمان به مقام قضائی خاطر نشان کرد: پلیس با 
کسانی که بخواهند نظم و امنیت جامعه را برهم بزنند با قاطعیت 

برخورد و اجازه جوالن را به آنها نخواهد داد.

محافظ شخصی پادشاه عربستان

 به قتل رسید
به نوشته روزنامه فرامنطقه ای الشرق االوسط عربستان، عبدالعزیز 
الفغم در پی اینکه به دست یکی از دوستانش بر سر اختالف شخصی 
تیر خورد به بیمارستان تخصصی ملک فیصل در جده منتقل شد 
و در آنجا در حالی که جمعی از نزدیکانش نیز حضور داشتند جان 
در  را  او  تصاویر  اجتماعی  شبکه های  کاربران  داد.  دست  از  را  خود 
پادشاه  محافظ  عنوان  به  خدمت  حین  در  اجتماعی  شبکه های 
الفغم محافظ شخصی ملک  منتشر کردند. سرتیپ  بوده،  سعودی 
عبداهلل بن عبدالعزیز، پادشاه فقید سعودی نیز بود و همواره در همه 
جا عبدالعزیز را همراهی می کرد، او 3۰ سال محافظ شخصی پادشاه 

فقید بود که بعد از مرگ او محافظ شخصی ملک سلمان شد.
الفغم فارغ التحصیل دانشکده نظامی ملک خالد بود و بعد از اینکه 
از سوی گارد ملی سعودی در تیپ ویژه گماشته شد برای خدمت به 
گارد سلطنتی منتقل شد. گفته می شود او در منزل دوستش بوده 
رسید.   قتل  به  سوم(  )دوست  دو  آن  مشترک  دوست  دست  به  که 
یکی از حساب های کاربری معروف به نام بن عوید در توییتر خبر 
با ملک سلمان  به همراهی اش  بسیار  که  را  الفغم  عبدالعزیز  مرگ 
معروف بوده، تایید کرد. بن عوید سه توییت منتشر کرد مبنی بر 
اینکه سرتیپ الفغم در منزل یکی از دوستانش به ضرب گلوله دوست 
دیگری در پی اختالف بین آن دو کشته شد، سپس قاتل با نیروهای 
امنیتی در خارج منزل درگیر شد که نیروهای امنیتی او را از پای 
درآوردند.  کاربران نسبت به روایت مرگ سرتیپ الفغم ابراز تردید 
کرده و برخی درباره علت حضور نیروهای امنیتی در خارج از منزل 
در حین حادثه و نیز به قتل رسیدن فرد جانی برای بستن پرونده 

سواالتی را مطرح کرده اند.

کرد رئیس جمهوری بخشنامه بودجه سال ۹۹ را ابالغ 
کل  بودجه سال 13۹۹  بخشنامه  رئیس جمهوری 
هزینه  پایدار،  »درآمدزایی  محورهای  در  را  کشور 
کردکارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصالحات 

نهادی نظام بودجه ریزی« ابالغ کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از  »پایگاه اطالع رسانی دفتر 
از  آتی  بودجه سال  بخشنامه  ابالغ  با  دولت«،  هیات 
اجرایی،  های  دستگاه  کلیه  به  جمهور  رئیس  سوی 
محورهای  در  کشور  کل   13۹۹ سال  بودجه  الیحه 
»درآمدزایی پایدار، هزینه کردکارا،  ثبات در اقتصاد، 
توسعه و عدالت و اصالحات نهادی نظام بودجه ریزی« 
بلندمدت،  ثبات سازی کوتاه  با رویکردهای »رشد  و 
ساختار  اصالح  و  فراگیر  و  متوازن  پیشرفت  مدت، 

دولت« تدوین خواهد شد.
اقتصاد  شرایط  به  توجه  با  بخشنامه،  این  اساس  بر 
کالن کشور در سال آینده، الزم است کلیه دستگاه 
اصالحات  اجرای  در  تسریع  جهت  در  اجرایی  های 
ساختاری بودجه و تحقق سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط 
غیرضرور،  های  هزینه  و  فرآیندها  حذف  و  مالی 

اقتصادی،  رشد  مخل  عوامل  رفع  وری،  بهره  ارتقای 
بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی نمودن 

راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه نمایند.
ماده  موضوع  اجرایی  های  دستگاه  کلیه  هم چنین، 
هستند  مکلف  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   )5(
در چارچوب جهت گیری ها و سیاست های مندرج در 
این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل های جامع 
بودجه  اجرایی  سند  عملکرد،   بر  مبتنی  بودجه ریزی 
مطابق  سیاست گذار  دستگاه  هماهنگی  با  را  خود 
های  دارایی  تملک  اعتبارات  سقف  در  و  زمان بندی 
سرمایه ای و هزینه ای )به تفکیک امور و فصول( به 

سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
در  است  موظف  نیز  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان 
از  هریک  بودجه  اجرایی  سند  دریافت  عدم  صورت 
سند  تنظیم  به  نسبت  رأسا  اجرایی،   های  دستگاه 

اجرایی سال 13۹۹ آن دستگاه اقدام نماید. 
مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل 
عهده  اجرایی،  بر  های  از سوی دستگاه  بودجه  های 

باالترین مقام دستگاه خواهد بود.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با بررسی فوریتی، 
الیحه اصالح قانون پولی و بانکی کشور در راستای 

حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کردند.
مجلس  علنی  جلسه  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
اصالح  الیحه  فوریت  یک  بررسی  اسالمی  شورای 
صحن  کار  دستور  در  کشور  بانکی  و  پولی  قانون 

علنی مجلس قرار گرفت.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی برای دفاع 
از این الیحه در صحن علنی مجلس سخنرانی کرد 

و اصالح ظاهر پول ملی را امری ضروری خواند.
در ادامه سید ناصر موسوی الرگانی نماینده مردم 
فوریت  یک  با  مخالفت  در  مجلس  در  فالورجان 
ملی،  پول  از  صفر  چهار  حذف  گفت:  الیحه  این 
نباید  می کند.  تحمیل  مردم  به  را  سنگینی  هزینه 
در شرایطی که تورم باالی ۴۰ درصد است، هزینه 

اضافی به مردم تحمیل کرد.
وی اظهار کرد: با تفکیک وزارت تجارت و بازرگانی 
 ۲۰۰۰ حداقل  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  از 

میلیارد تومان به مردم هزینه تحمیل شد.
گفت:  الیحه  این  با  موافقت  در  نیز  قوامی  هادی 
این  کشور  ملی  پول  ارزش  ریزش  اصلی  دلیل 
طریق  از  را  خود  بودجه  کسری  دولت ها  که  است 
استقراض از بانک مرکزی جبران کرده اند که باعث 
تا  انقالب  ابتدای  از  نقدینگی  برابری   6۰۰۰ رشد 

امروز شده است.
رأی   ۷6 موافق،  رأی   1۲۴ با  نمایندگان  پایان  در 
نماینده   ۲3۰ مجموع  از  ممتنع  رأی   3 و  مخالف 
قانون  اصالح  فوریت الیحه  حاضر در مجلس، یک 
پولی و بانکی کشور در راستای حذف چهار صفر از 

پول ملی را به تصویب رساندند.

اعیاد  یا  فصول  تغییر  در  دیگر  ملل  در  بانوان 
گذار،  و  گشت  به  مختلف،  مناسبت های  و 
شنا،  مثل  ورزش هایی  و  فعالیت  حرکت، 
زدودن سموم  و  کوهنوردی  پیاده روی،  اسکی، 
مختلف  ارگان های  در  کرده  رسوب  اجرام  و 
ایرانی  زنان  متاسفانه  ولی  می پردازند،  بدن 
بیشتر  انرژی   اندوخته  به  نیز  فرصت ها  این  از 
سنگین  و  بی حوصله تر  خسته تر،  پرداخته، 
به  بهار  از  و  بهار  به  از زمستان  قبل،  از  وزن تر 
و  گذاشته  پا  پاییز  به  تابستان  از  و  تابستان 
بدنی  تفریحات  انجام  جای  به  فرصتی  هر  در 
مناسب فصل مربوطه، به ذائقه نوازی و انباشتن 
معده از خوراکی ها، محصوالت و تولیدات فصلی 

می پردازند.
تاکنون بیش از 3۰۰ ژن عامل چاقی شناخته 
در  ژنی  تک  جهش های  نیز  گاهی  و  شده اند 
و زمینه ساز  از عوامل درونی  لپتین  و  انسولین 

چاقی ها برشمرده می شوند.
و  زنان چاق  که  در حال حاضر مشخص شده 

پرخور و همچنین الغر و کم اشتها و دارای سوء 
خود  جنین  در  تغییراتی  ایجاد  موجب  تغذیه 
می   بنیادی  و  حیاتی  برنامه ریزی های  بعد  از 
بعد  در  چه  تعادل  عدم  این  نتیجه  که  شوند  
دسترسی  عدم  یا  و  مغذی  مواد  دریافت  بیش 
با  آینده  در  نوزادانی که  تولد  به  آنها،  به  کافی 
چاقی و بیماری های متعدد مواجه خواهند بود، 

می انجامد.
 عادات غذایی غیرمتعارف و گرایش به مصرف 
از  سرشار  و  متراکم  انرژی  دارای  غذایی  مواد 
ویتامین،   13( سالمتی  حافظ  ضروری  عناصر 
مانند  اسیدآمینه(   3۰ و  معدنی  ماده   16
بستنی،  شکالت،  شیرینی،  انواع  زیاد  مصرف 
آسان  غذاهای  همچنین  و  خامه ای  کیک های 
از  مملو  و  غیرمعمول  ساندویچ های  و  دسترس 
نسبت  که  اشتهابرانگیز  چاشنی های  و  سس ها 
به میزان انرژی در واحدهای مصرفی آنها فاقد 
ریزمغذی های سرنوشت ساز است، عدم تحرک و 
فعالیت بدنی و گرایش به تماشای طوالنی مدت 

سینمایی  فیلم های  یا  و  تلویزیون  برنامه های 
این  تماشای  حین  در  نوشیدن  و   خوردن  و 
بدون  و  عجوالنه  تصمیم گیری های  برنامه ها، 
برای  آنی  انگیزه  یک  تاثیر  تحت  برنامه ریزی 
با  موزون  اندام  به  دستیابی  و  وزن  از  کاستن 
اقدامات غیرعلمی و تبعیت از رژیم های فریبنده 
و اغواکننده و پرخطر توأم با فعالیت های بدنی 
از  خودسرانه  استفاده  و  اندازه  و  حد  از  خارج 
و  توان  عدم  خطرساز،  و  غیرمجاز  داروهای 
برای  لذت جویی  و  لذت خواهی  از  چشم پوشی 
ناخنک زدن  به  مجدد  شروع  و  طوالنی مدت 
برنامه های  حذف  و  پرخوری  و  ریزه خواری  و 
ورزشی و تحرکات بدنی شدیدی که از آغاز کار 
بدون برنامه و با اشتیاق کاذب و بی ریشه آغاز 

شده، از عوامل چاقی در زنان ایرانی است.
از  خارج  گرفتن  سرعت  و  تدریجی  افزایش   
سیری ناپذیر  پرخوری های  به  گرایش  کنترل 
تحت تاثیر ولع غیرقابل مهار و ناشی از اقدامات 
احساسی و برگشت سریع به وزن بیشتر از قبل 

و  پشیمانی  وزن،  از  کاستن  به شروع  اقدام  از 
افسردگی از وضعیت پیش آمده و اقدام مجدد 
و  اشتها  مهار  جهت  در  آینده نگری  بدون  و 
به  با  توأم  خوراک  و  خورد  میزان  از  کاهش 
کارگیری داروهای مجاز و غیرمجاز و روش های 
آغاز  و  اثر  بدون  یا  زیان بار  شده  تبلیغ  تجاری 
توانایی  عدم  علت  به  افسردگی  و  سرخوردگی 
نایافتنی  دست  و  غیرمعمول  اهداف  تحقق  در 
بیشتر  روآوردن  دائمی،  و  مکرر  طور  به  خود 
حالت  تسکین  برای  ریزه خواری  و  پرخوری  به 
اضطراب، استرس، افسردگی تنهایی و احساس 
و  اندام  تناسب  عدم  از  ناشی  کم بینی  خود 
قرار  تمسخر  مورد  و  مناسب  لباس  کردن  پیدا 
گرفتن توسط نزدیکان و  کاهش هرچه بیشتر 
قلب،  نارسایی  نفس،  تنگی  علت  به  فعالیت ها 
درد در پاشنه و یا کف پاها و زانوها تحت تاثیر 
عملکرد  و  توان  عدم  و  روزافزون  چاقی های 
مناسب قلب و ریه ها را می توان از دیگر عوامل 

افزایش چاقی در زنان ایرانی برشمرد.

با تصویب مجلس؛
بررسی الیحه حذف چهار صفر از پول ملی فوریتی شد

سوخت فرصت ها و چاقی زنان ایرانی

خبر

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت:
افراد فاقد بیمه تحت پوشش بیمه اجباری سالمت قرار می گیرند

اینکه  بابیان  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
از  مردم  آحاد  برای  سالمت  اجباری  بیمه  پوشش 
که  افرادی  آغاز می شود، گفت:  بیمه سالمت  هفته 
با  توانند  می  نیستند  ای  بیمه  هیچ  پوشش  تحت 
مراجعه به بیمه سالمت تحت پوشش این بیمه قرار 

گیرند.
طاهر موهبتی در نشست خبری با حضور خبرنگاران 
درباره پوشش بیمه اجباری سالمت افزود: بر اساس 
تحت  کشور  کل  در  افراد  درصد   1۰ حدود  آمارها 
پوشش هیچ بیمه ای نیستند و امیدواریم این افراد در 
بازه زمانی 6 ماهه پس از اعالم سازمان بیمه سالمت، 
برای بیمه شدن مراجعه کنند تا از تسهیالت آیین 
نامه برخوردار شوند. البته اگر افراد شرایط قانونی را 
در هر بازه زمانی پیدا کنند، سه ماه فرصت دارند که 
از یارانه بیمه  برای پوشش بیمه ای مراجعه کرده و 

سالمت همگانی برخوردار شوند.
وی اظهار کرد: برای اینکه آیین نامه ها و ضوابط مورد 
نیاز برای اجرای این برنامه فراهم و زیرساخت های 

فناوری اطالعات آماده شود، به زمان نیاز داشتیم که 
مقدمات کار انجام شده است.

وی درباره آخرین پرداختی های این سازمان نیز اظهار 
داشت: هفته آینده بخشی از هزینه های سال ۹۸ را 
پرداختی ها،  این  در  امیدواریم  و  می کنیم  پرداخت 
۸۰۰ میلیارد تومان از مطالبات سال جاری پرداخت 
شود. پنجمین مرحله پرداختی سطح یک روستاییان 
مالی  محدودیت های  هرچند  می شود.  انجام  نیز 
سازمان  تالش  همه  اما  دارد،  وجود  زمینه  این  در 
به  پرداختی های مربوط  این است که  بیمه سالمت 

روستاییان اجرایی شود
هزینه های  درباره  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
نیز گفت: حدود ۸۰۰  آزمایش ها  برای  این سازمان 
سالمت  بیمه  سازمان  هزینه های  از  تومان  میلیارد 
آزمایشگاهی  خدمات  به  مربوط  گذشته  سال  در 
به  مربوط  گذشته  سال  در  هزینه  بیشترین  است. 
آزمایش های تیروئید بود که مقام اول را از نظر هزینه 
داشت و بعد از آن، آزمایش چربی خون و آزمایش های 

اندازه گیری سلول های خونی قرار داشت. در خدمات 
آزمایشگاهی از هزار و 1۴3 خدمتی که تعریف شده، 
گر  بیمه  سازمان های  پوشش  تحت  خدمت   ۸۰۰
است. این خدمات در سه سرفصل پاتولوژی، ژنتیک 

و آزمایش های بالینی قرار دارد.
)قند   FBS نیز  مراجعه  بار  نظر  از  کرد:  بیان  وی 
خون ناشتا( دومین مقام را دارد و CBC رتبه اول 
هزینه را دارد. اندازه گیری کمی کراتنین هم رتبه 
سوم بار مراجعه را در کشور به خود اختصاص داده 

است.
سالمت  بیمه  سازمان  گذشته  سال  افزود:  موهبتی 
D که به صورت معمول در  برای آزمایش ویتامین 
جامعه ایرانی کم است، 1۸ میلیارد تومان هزینه کرد.  
به نظر می رسد می توان به جای برخی آزمایش ها که 
کمتر مورد نیاز مردم است، آزمایش های غربالگری که 
می تواند از ایجاد بیماری ژنتیکی در افراد پیشگیری 
کند را جایگزین کرد. به تازگی درخواست کردیم 3 
یا ۴ خدمت در زمینه غربالگری تحت پوشش بیمه 

گر  بیمه  سازمان های  رویکرد  باید  واقع  در  باشد. 
به سمت پیشگیری برود تا بتوان از بروز بیماری ها 

جلوگیری کرد.
بالینی  راهنماهای  بهداشت  وزارت  داد:  ادامه  وی 
هزینه های  از  تا  است  کرده  تدوین  و  تعریف 
موارد  این  هنوز  البته  کند.  جلوگیری  غیرضروری 
در بخش آزمایشگاه ها به صورت صد در صد پیاده 
سازی نشده است. راهنماهای بالینی منجر به کاهش 
بلکه خدمات را منطقی می کند.  خدمات نمی شود، 
یعنی با اجرای راهنماهای بالینی، سالمت بیمار به 

خطر نمی افتد.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت بیان کرد: وضعیت 
است که  به شکلی  بیمه سالمت  بودجه ای سازمان 
از  و  کنیم  ایجاد  جدیدی  پوشش های  نمی توانیم 
در  را  جدید  پوشش  هر  منابع  باید  قانونی  لحاظ 
شود،  اندازی  راه  غربالگری ها  اگر  اما  بگیریم،  نظر 
مواجه  هزینه  کاهش  با  بیماری ها  برخی  زمینه  در 

می شویم.
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کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت 

قاچاق در نرماشیر
فرمانده انتظامی استان از توقیف یک دستگاه تانکر و کشف ۳۲ هزار لیتر 

گازوئیل قاچاق در عملیات پلیس شهرستان نرماشیر خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری گفت:ماموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی 
نرماشیر- محور   عبوری  کنترل خودرو های  هنگام  نرماشیر  شهرستان 
فاقد  لیتر گازوئیل  تانکر حمل سوخت ۳۲ هزار  از یک دستگاه  ریگان 
هرگونه مجوز که به صورت غیرقانونی بارگیری شده و به سمت مناطق 

شرق کشور در حرکت بود، کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به دستگیری راننده به سبب انجام این 
به  قاچاق  پدیده  کرد:  تصریح  قضائی،  مراجع  به  وی  معرفی  و  تخلف 
ویژه قاچاق منابع سوختی به شدت به زیر ساخت های اقتصادی کشور 
و زمینه های تولید و اشتغال ضربه می زند از این رو نیروی انتظامی با 

قاطعیت با این پدیده زیانبار برخورد می کند.

کشف ۳۶۸ کیلوگرم تریاک 

در عملیات تکاوران ۱۱۶ کهنوج
فرمانده انتظامی استان از کشف ۳۶۸ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک دپو شده 
در یک منزل در عملیات ماموران یگان تکاوری ۱۱۶ شهرستان کهنوج 
خبر داد. سردار عبدالرضا ناظری گفت: این مواد را ماموران یگان تکاوری 
۱۱۶ کهنوج با انجام کار اطالعاتی مشترک با یگان تکاوران ۱۱۵ زهکلوت 
از  رودبارجنوب  و  کهنوج  شهرستان های  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  و 
یک منزل کشف کردند که اقدامات پلیسی برای شناسائی و دستگیری 

قاچاقچیان و افراد مرتبط با این محموله سنگین ادامه دارد.

کشف ۱۵ کیلوگرم شیشه از ولوو
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان از کشف ۱۵ کیلوگرم شیشه و 

دستگیری ۳ سوداگر مرگ خبر داد.
سرهنگ"سیدموسی حسینی"گفت: این مواد را ماموران ایستگاه بازرسی 
مرصاد مستقر در سه راهی"راین" از یک دستگاه اتوبوس ولوو کشف و 

در این رابطه ۳ متهم دستگیر کردند.

وکیل مشهور قالبی از آب درآمد
وکیل  یک  بازداشت  از  جیرفت  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
قالبی که به مدت ۱۴ سال با پروانه وکالت جعلی اقدام به وکالت می  

کرد خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، حسین 
سالمی دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت، گفت: پس از انجام 
یکسری اقدامات اطالعاتی از سوی حفاظت و اطالعات دادگستری استان 
وکالت  پروانه  جعل  با  پ(  )الف.  نام  به  فردی  گردید  مشخص  کرمان، 
چندین وکیل در استان های تهران و شیراز به صورت غیرقانونی اقدام 

به وکالت می  کند.
دادستان جیرفت عنوان کرد: بالفاصله با هماهنگی با حفاظت و اطالعات 
دادگستری استان کرمان، محل سکونت این وکیل تقلبی مورد شناسایی 
دادگستری  اطالعات  و  حفاظت  عملیات  واحد  ماموران  و  گرفت  قرار 
حفاظتی  سیستم های  به  متهم  منزل  بودن  مجهز  علیرغم  استان، 

پیشرفته، اقدام به دستگیری وی نمودند.
سالمی گفت:متهم به اتهام جعل اسناد عادی و دولتی، جعل مهر ادارات 
مختلف و کالهبرداری تفهیم اتهام شده است و با قرار بازداشت موقت 

روانه زندان شده است.
او تصریح کرد:متهم که دارای مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه شیراز 
به  شروع   ۱۳۸۴ سال  از  است  گفته  خود  اولیه  اعترافات  در  می باشد 
وکالت به صورت غیرقانونی کرده است و حتی از سال ۸۸ به بعد پا را 
فراتر گذاشته و اقدام به راه اندازی دفتر وکالت ونصب تابلوی وکالت در 

مرکز این شهرنموده است.
دادستان جیرفت در پاسخ به این سوال که چگونه این فرد توانسته است 
در این مدت به صورت غیرقانونی اقدام به وکالت نماید، گفت:متهم به 
وکالت  پروانه  و  وکالت  سربرگ  جعل  به  اقدام  حرفه ای  بسیار  صورت 
می نموده  و متاسفانه هر زمان هم که از کانون وکالء استعالم صورت 
وکیل  فامیل یک  و  اسم  با  زیرا وی  است،  بوده  مثبت  پاسخ  پذیرفته  

واقعی فعالیت می  کرده است.
اینگونه سوء  با اصالح فرایند ها جلوی جعل و  بایستی  اینکه  بیان  با  او 
این فرد )متهم( در  این است  استفاده ها گرفته شود، گفت:نکته جالب 

بین مردم جزء وکالء مشهور شهرستان نیز محسوب می شده است.

کشف پنج تن مواد غذایی فاسد 

در جنوب کرمان
نخست سال  ماه  در شش  پزشکی جیرفت گفت:  علوم  دانشگاه  رئیس 
جاری پنج تن مواد غذایی فاسد در جنوب کرمان کشف و معدوم شده 

است.
به گزارش خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان اصغر مکارم 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: با توجه به اهمیت سالمت 
افراد جامعه نظارت بر سالمت مواد غذایی از مهمترین وظایف بهداشتی 
است و مردم هم باید در این زمینه به مواردی مانند تاریخ مصرف، پروانه 
بهداشتی که نشان دهنده سالمت مواد غذایی هستند توجه ویژه داشته 
حوزه  در  محیط  بهداشت  کارشناس   ۷۳ فعالیت  به  اشاره  با  او  باشند. 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، افزود: این کارشناسان در راستای حفظ 
هزارو  از ۱۲  بیش  تاکنون  ابتدای سال جاری  از  منطقه  مردم  سالمت 
بازدید از ۱۱ هزارو ۴۰۲ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی منطقه   ۷۶۰
صورت گرفته است که در این بازدید ها پنج تن مواد غذایی فاسد و تاریخ 

گذشته کشف و معدوم شده است.
امسال یک هزارو ۲۴۸ واحد متخلف در  ابتدای  از  مکارم تصریح کرد: 
بازدید های کارشناسان بهداشت محیط جنوب کرمان به محاکم قضایی 
معرفی شد که چندین مرکز تهیه وتوزیع مواد غذایی هم تعطیل شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: شهروندان در صورت مشاهده 
تخلفات بهداشتی می توانند شکایات خود را به سامانه فوریت های سالمت 

محیط و کار از طریق سامانه ۱۹۰ اعالم کنند.

مهدی خواجویی، موی تای کار کرمانی به دلیل 
در  صهیونیستی  رژیم  غاصب  نماینده  وجود 
وزنش و محتمل بودن رویارویی با او از حضور در 

مسابقات جهانی انصراف داد.
مهدی خواجویی، موی تای کار کرمانی در گفت و 
گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، با تأکید بر اینکه با میل شخصی 
خودم به مسابقات نرفتم، گفت: اینجانب به دلیل 

وجود نماینده غاصب رژیم صهیونیستی در وزنم 
و محتمل بودن رویارویی با او و به منظور حمایت 
قوانین  با  و هماهنگی  فلسطین  از مردم مظلوم 
اعزام  مسابقات  این  به  ایران  اسالمی  جمهوری 

نشدم.
مهرماه  جهان  جوانان   ۲۰۱۹ موی تای  مسابقات 
امسال به میزبانی کشور ترکیه، شهر آنتالیا برگزار 

می شود.

فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری و احضار 
بیش از ۲۰۶ متهم جرایم سایبری و کشف بیش از ۹۱ 
درصد جرایم سایبری در استان کرمان در ۳ ماهه دوم 

سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
انتظامی  فرمانده  ناظری،  عبدالرضا  سردار   ، جوان  

دوم سال ۹۸ شاهد  ماهه  در ۳  کرمان گفت:  استان 
استان  در  سایبری  جرایم  کشف  چشمگیر  افزایش 
بودیم به گونه ای که از مجموع جرایم ارجاع شده به 
پلیس فتا جهت رسیدگی تاکنون بیش از ۹۱ درصد 

کشف شده است.
او درخصوص افزایش جرم برداشت غیرمجاز از حساب 

در  جرم  این  وقوع  افزایش  دلیل  کرد:  تصریح  افراد، 
از  سال جاری، عدم رعایت نکات امنیتی در استفاده 
برابر  در  شدن  تطمیع  اینترنتی،  خرید های  دوم  رمز 
پلیسی   به هشدار های  مردم  توجه  عدم  کالهبرداران، 

است.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به رصد مستمر فضای 

مجازی توسط پلیس فتا از دستگیری و احضار ۲۰۶ 
متهم جرایم سایبری در ۳ ماهه دوم سال جاری خبر 
سایبری  وقوع جرایم  در  متهمان  انگیزه  گفت:  و  داد 
کسب منافع مالی، مسائل ضد اخالقی، انتقام جویی، 
سرگرمی،  شغلی،  رقابت های  و  حساب ها  تسویه 

کنجکاوی و اثبات توانایی توسط افراد است.

افتتاح  مراسم  در  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
مرکز هشدار الکترونیک شهرستان انار گفت: در راستای 
طرح  سارقان  سریع  دستگیری  و  سرقت  از  پیشگیری 
هوشمند امنیتی و انتظامی »مها« در شهرستان انار راه 

اندازی و در حال حاضر ۵۰ سامانه مها در اماکن تجاری 
و خصوصی در حال فعالیت است.

سرهنگ فرشید اظهار کرد:  مها ، سامانه اطالع رسانی 
و اعالم خطر آنالین و هوشمندی است که به صورت ۲۴ 

نوع  هر  لرزشی  و  به کمک حسگر های حرکتی  ساعته 
تهدید از جمله سرقت، زورگیری و ... را در زمان حضور 
اعالم  الکترونیک  هشدار  مرکز  به  مالک  عدم حضور  یا 
اتصال  بر  تاکید  با  استان  انتظامی  جانشین  می کند. 

به سامانه مها جهت پیشگیری از سرقت توصیه کرد: 
صنوف و شهروندان می توانند برای پیشگیری از جرائم 
احساس  تا  کنند  اقدام  سامانه  این  اتصال  به  نسبت 

امنیت باال برود.

موی تای کار کرمانی از حضور در مسابقات جهانی انصراف داد

 9۱درصد جرایم سایبری استان شناسایی شد 

 راه اندازی مرکز هشدار الکترونیک در انار

مسابقات لیگ برتر فوتبال استان کرمان 
شهدای  مقدس  نام  با  جاری  مهر   ۱۱ از 

عرصه نظم و امنیت آغاز می شود.
کمیته  رئیس  امیرخسروی،  عرفان 
اطالع رسانی و روابط عمومی هیئت فوتبال 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 

از کرمان، گفت: مسابقات لیگ برتر فوتبال 
 ۱۲ شرکت  با  گروه  یک  در  کرمان  استان 

تیم از ۱۱ مهر جاری شروع می شود.
او افزود: سال گذشته این مسابقات در دو 
گروه برگزار می شد که با توجه به تصمیم 
هیئت فوتبال استان قرار شد این مسابقات 
با شرکت ۱۲ تیم در یک گروه برگزار شود.

پیش  فصل  کرد:  تصریح  امیرخسروی 
مسابقات  این  قهرمان  منوجان  شهرداری 
شد که در حال حاضر در مرحله اول لیگ 
شهرداری  و  دارد  حضور  کشور  سه  دسته 
جواز  که  شد  قهرمان  نایب  هم  ریگان 
حضور در رقابت های جام حذفی کشور را 

دریافت کرد.

پارسال  مانند  هم  امسال  کرد:  بیان  وی 
به  مسابقات  این  که  شده  برنامه ریزی 

بهترین شکل برگزار شود.
امیرخسروی از قرایی رئیس هیات فوتبال 
استان کرمان که همواره پیگیر این لیگ 
بوده اند و بر برگزاری منظم و با کیفیت آن 

تاکید داشته اند، قدردانی کرد.

لیتر  تانکر۳۳هزار  حامل  توقیف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
سوخت قاچاق دربم خبرداد.

 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سردار ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان بااشاره به توقیف تانکر 
حامل ۳۳هزارلیتر سوخت قاچاق دربم گفت: ماموران پلیس آگاهی 
شهرستان بم حین گشت زنی در یکی از محور های این شهر از یک 
دستگاه تانکر که در حال حرکت به سمت شهرک صنعتی شهرستان 

بود ۳۳ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز که به منظور خروج از کشور 
بود،  در حرکت  کشور  مقصد شرق  به  و  بارگیری  رضوی  خراسان  از 

کشف کردند.
کرد:  تصریح  قضائی  مراجع  به  متخلف  راننده  معرفی  به  اشاره  با  او 
میهن  سطوح  تمام  و  اقشار  همه  برای  سوختی  فرآورده های  قاچاق 
عزیزمان زیانبار است از اینرو برخورد با این پدیده با جدیت از سوی 

پلیس سراسر استان به ویژه مناطق جنوب و شرق دنبال می شود.

آغاز مسابقات لیگ برتر فوتبال کرمان از ۱۱ مهر

کشف ۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در بم

خبر
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سرویس فرهنگی  کرمان امروز

روایت جنگ  در  باید  که  از مالحظاتی  احمدی  حسن 
برای بچه ها رعایت شود می گوید.

گفت وگو  در  نوجوان  و  کودک  ادبیات  نویسنده  این 
مساله  به  پرداختن  چگونگی  و  ضرورت  درباره  ایسنا،  با 
جنگ برای کودکان و نوجوانان اظهار کرد: با نوشتن قصه 
یا رمان برای مخاطبان کودک و نوجوان در زمینه جنگ، 
البته جنگ خاصی که ما داشتیم و نه هر جنگی، کامال 
دفاعی  ما  سخت  جنگ  سال  هشت  زیرا  هستم،  موافق 
مقدس بود و بچه ها و نسل های آینده ما باید در جریان 
  ۴۰ تا   ۳۵ زمانی  بدانند  و  بگیرند  قرار  روزها  آن  وقایع 
ما  و  بودند  ایستاده  ایران  مظلوم  کشور  برابر  در  کشور 
اما بچه های ما رفتند  با آن ها شده بودیم،  درگیر جنگ 
و شجاعانه جلو آن ها ایستادند. بنابراین الزم است همه 

اتفاق ها، فداکاری ها و شجاعت هایی که بچه ها از خودشان 
نشان دادند به شکل قصه و نه شعاری برای بچه ها نوشته 

شود.
را ضروری  درباره جنگ  نوشتن  این که  بر  تأکید  با  او   
می داند، افزود: البته در  سال های گذشته و در زمینه دفاع 
مقدس کار شده، اما هنوز رمانی که مانند »جنگ و صلح« 
ماندگار شود، نداریم. شاید الزم است که نویسنده های ما 
تجربه کسب کنند و بعدها در ارتباط با آن هشت سال، 
تعدادی  بنویسند.  بلند  داستان  یا  کوتاه  داستان  رمان، 
خواندنی  رمان های  واقعا  بازار  در  موجود  کتاب های  از  
مخصوصا   آن ها  از  برخی  ولی  هستند،  دلنشینی  و 
آن هایی که در سال های دورتر  نوشته شده پر از شعار 
در  که  کتاب هایی  بین  البته  است.   مستقیم گویی  و 
کار  دارد، همه جوره  وجود  مقدس  دفاع  زمینه  در  بازار  
هست، کارهایی هم  نوشته شده که واقعا دور از شعار، 

مستقیم گویی ، نصیحت و پند و اندرز است.
احمدی سپس بیان کرد: من با شعار  و مستقیم گویی 
کاری  اگر  هم  خودم  ندارم،   خوبی  رابطه  وجه  هیچ  به 
و  تخیلی  می کنم جنبه های  می نویسم سعی  یا  نوشته ام 
فانتزی کارم بیشتر باشد تا خواننده با عالقه آن را بخواند. 
باید بتوانیم قصه هایی بنویسیم که  مخاطب بتواند با آن ها 

ارتباط برقرار کند.
او با اشاره به آسیب دیدن خود در دوران جنگ تحمیلی 
از  خاطرنشان کرد: جنگ ذاتا چیز بدی است، خوِد من 
جنگ متنفرم، ولی وقتی اتفاق می افتد و تحمیل می شود 
چاره ای نیست. االن آمریکا مدام دارد کشور ما را تهدید 
ما  منطقه  در  تا  می کند  وسوسه  را  عربستان  یا  می کند 
جنگ جدیدی اتفاق بیفتد، اما ما باید خیلی  هوشیار و 
آگاه باشیم که به نحوی این ها را به بچه ها منتقل کنیم 
که آن ها بفهمند برخی از این ها بازی است و ما در مقابل 

جلوی  نمی شود  وقت ها   خیلی  کنیم.  بازی  باید  بازی 
من  اما  داد.  نشان  عکس العمل  باید  و  گرفت  را  اتفاق ها 
می گویم از جنگ  متنفرم و خودم آسیب دیده و شیمیایی 
مانند  کشورهایی  آزار  و  اذیت   نتیجه  این ها  همه  شدم، 
آمریکا بود و ما مجبور شدیم برویم و مقاومت کنیم. من 
برای جنگ نمی رفتم، می رفتم تا ببینم چه اتفاقی دارد 
می افتد و بعد آن ها را برای نسل های بعدی در کتاب ها و 
مطبوعات منعکس کنم. فکر می کنم  آسیب های جنگ 

را به شکلی برای بچه های این مملکت به تصویر بکشم.
برای کودکان  درباره مطرح کردن جنگ  نویسنده  این 
بیان کرد: من از خشونت استفاده نمی کنم و توصیه هم  
ولی  شود،  استفاده  خشونت  از  بچه ها  برای  تا  نمی کنم 
خب دیگرانی را دیده ام که  از خشونت استفاده کرده اند؛ 
در فیلم ها حتی صحنه های خیلی دلخراشی را  به تصویر 
کشیده اند که من موافق  این ها نیستم، زیرا روح بچه ها 

واقعا لطیف است و نباید آزرده شود. ما باید روش هایی 
هم  که  کنیم  استفاده  را  تکنیک هایی  و  کنیم  پیدا  را 
بتوانیم روی بچه ها تأثیر بگذاریم و هم روح آن ها را آزرده 

نکنیم.
 حسن احمدی با اشاره به کتاب جدیدی که در دست 
چاپ دارد، گفت:  جدیدا کاری نوشته ام که دلم می خواهد 
این کار به زبان های  دیگر ترجمه شود. در این اثر نشان 
داده ام که ما ایرانی ها نه اهل جنگ هستیم و نه به دنبال 
نام  هستیم.  و  بوده  صلح  دنبال  به  همیشه  ما  جنگیم، 
موقت کتاب »ما را رها کنید« است که مانند »تیستوی 
سبزانگشتی« طرف هرچه شلیک می کند به جای گلوله 
و  گل  شود  شلیک  ما  طرف  از  گلوله ای  اگر  است.  گل 
نشانه ای از صلح است.  منتها من نه شعاری نوشته ام و نه 
مستقیم گفته ام بلکه به زبان کودکانه خواستم پیامی  را 

به آن ها منتقل کنم.

چگونه جنگ را برای بچه ها روایت کنیم؟

روایت »کرمان امروز« از یک سرقت عجیب در شهر کرمان که بهداشت عمومی و سالمت شهروندان را  به مخاطره می اندازد؛

اشاره:
شاید تا کنون درباره برخی سرقت های عجیب و غریب 
مانند  باشید  شنیده  کرمان  شهر  در  خطرناک  گاه  و 
سرقت سیم  برق و یا سرقت درپوش چاه های فاضالب 
و یا سرقت المپ های برخی از چراغ های تزیینی شهر، 
اما این روزها شهر کرمان درگیر یک نوع سرقت عجیب 
دیگری شده است که بهداشت و سالمت شهروندان  را  
البته  است!  زباله  سرقت  هم  آن  و  اندازد  می  خطر  به 
نوع  این  با  ارتباط  در  امروز«  »کرمان  در  این  از  پیش 

سرقت ها گزارشی تهیه شد و به چاپ رسید.
چالش جدید شهرداری کرمان

به  کرمان   پسماندهای  عامل سازمان  مدیر  که  آنگونه 
تن  روز ۳8۰  خبرگزاری مهر گفته در حال حاضر هر 
زباله در کرمان جمع آوری می شود که در مقایسه با 
سال گذشته حدود2۵ درصد زباله ها کمتر شده اند و 
این امر نشان می دهد عده ای در شهر به زباله دزدی 
مشغولند؛ تجارتی پولساز اما کثیف که بهداشت عمومی 
و سالمت شهروندان را نشانه می رود. به نظر می آید 
یک  نیست  هم  تازه  که  کرمان  شهر  در  زباله  سرقت 
سرقت سازماندهی شده  باشد و چنانچه این روند ادامه 

پیدا کند، ممکن است به یکی از چالش های شهرداری 
تبدیل شود.

گالیه نارنجی پوشان
پاکبانان شهرکه هر شب  به کار سخت جمع آوری زباله 
ها از سطح کوچه و خیابان مشغول هستند این روزها از 
دو برابر شدن کار خود می گویند و می افزایند: سارقان 
بازیافت کیسه  قابل  زباله های  به  برای دسترسی  زباله 
های زباله را باز می کنند و پس از جستجو در میان زباله 
ها و دست یافتن به آنچه که منظورشان بوده است، زباله 
ها را در جوی آب ریخته و یا در سطح خیابان پخش می 
کنند که این کار عالوه بر آنکه زباله های تر را در خیابان 
پخش می کند ناچارا ما را مجبور می سازد که ساعات 
بیشتری را برای جمع آوری مجدد آنها اختصاص بدهیم.

کارنامه تولید و جمع آوری زباله در کرمان
با  گفتگو  در  کرمان  پسماندهای  سازمان  عامل  مدیر 
زباله  مهر گفته است: در حال حاضر هر روز ۳8۰ تن 
با سال  در کرمان جمع آوری می شود که در مقایسه 

گذشته حدود 2۵ درصد زباله ها کمتر شده اند.
ها  زباله  کاهش  عمده  دلیل  افزود:  قربانی  محمدرضا 
وجود زباله گردها هستند که مشکالتی را نیز برای ما 

به وجود آورده اند.
خشک  ها  زباله  از  درصد   ۱۳ عمال  کرد:  تصریح  وی 
زباله  این  آوری  هم جمع  گردها  زباله  و هدف  هستند 

های خشک است.
های  زباله  دریافت  ثابت  های  ایستگاه  وجود  از  قربانی 
توجهی  قابل  نقش  که  دهد  می  خبر  شهر  در  خشک 

از جمع آوری زباله های خشک دارند و می گوید: از 
با جدا کردن زباله های خشک آنها  مردم می خواهیم 
را تحویل ایستگاه های ثابت دهند تا زمینه زباله گردی 

از بین برود.
برای جمع  باالیی که شهرداری  به هزینه  اشاره  با  وی 
آوری زباله ها صرف می کند گفت: این هزینه در سال 
گذشته 2۹۵ میلیارد و ۵۹۵ میلیون و ۴۳۰ ریال بوده 
زمینه  در  خواهیم  می  مردم  از  دلیل  همین  به  است 

تفکیک زباله ها به کمک شهرداری بیایند.
وی با اشاره به شناسایی صدها کارگاه بازیافت غیر مجاز 
دادگستری  همکاری  با  گفت:  کرمان  شهر  اطراف  در 

درصدد پلمب و برخورد با این کارگاهها هستیم.
بازیافت کرمان در  اندازی کارخانه  از راه  وی همچنین 
آینده نزدیک خبر داد و گفت: اقدامات اولیه انجام شده 
و به زودی کار اصالح و راه اندازی این کارخانه انجام می 
به زودی  نیز  بازیافت کرمان  اینکه شهرک  شود ضمن 
راه اندازی و کارگاه های بازیافت در این مرکز تجمیع 

می شوند.
پیشنهاد ما

در پایان این گزارش،»کرمان امروز« پیشنهاد می دهد 
آوری  جمع  برای  زباله  سطل  دو  ای  خانه  هر  در  که 
زباله های تر و خشک وجود داشته  باشد و زباله های 
خیس هر شب ساعت 2۱ جمع آوری شوند و زباله های 
خشک هم هفته ای 2 یا ۳ بار جمع آوری شوند. به نظر 
می رسد اینکه  زباله ها هر شب جمع آوری شوند کار 

درستی نیست.

شهرداری با زباله دزدها چه می کند؟

   شاید تا كنون درباره برخی سرقت های عجیب و غریب و گاه خطرناک در شهر كرمان 
شنیده باشید مانند سرقت سیم برق و یا سرقت درپوش چاه های فاضالب و یا سرقت 
المپ های برخی از چراغ های تزیینی شهر، اما این روزها با گران شدن قیمت كاغذ و 
پالستیک شهر كرمان درگیر سرقت زباله است و كیسه های پاره شده زباله سالمت مردم 
و زیبایی شهر را به خطر انداخته است و سوال اینجاست كه شهرداری كرمان قرار است با 

این مهم چه كند؟

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی


