
شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد
 درمتن جدول آگهی مزایده عمومی شماره 98/64 ردیف یک مبلغ با احتساب تخفیف اشتباه چاپ شده که بدین صورت اصالح می گردد.

 مبلغ با احتساب قیمت پایهمتراژ )مترمربع(کاربری کدشناسهردیف

تخفیف

 شرایط

 فروش

 توضیحات آدرس

 اعیان عرصه

 کرمان سیرجان شهرک صنعتی نقد22214329353499/769/000/000449/792/100/000 صنعتی1306636

شماره 2

با وضعیت موجود فاقد ماشین آالت مقدار اعیان تقریبی می باشد ) مساحت موجود 232925 مترمربع می 
باشد( میزان اصالحی 10792 مترمربع است سطح زیربنا دارای 9058 مترمربع خالفی می باشد.

آگهی مزایده عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر
متن در صفحه 2

آگهی مناقصه شرکت تولیدی شیمیایی معدنی سرچشمه هامون  )هاموکم(
متن در صفحه 2

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/34/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » بیمه اموال و دارائیها و باربري خود در سال 99-98« را از طريق 
برگزاري مناقصه عمومي به شركت بيمه گر واجد شرايط )شعب مركزی( واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد 
مناقصه به  سايتWWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذكور را از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان- مناقصه ها دريافت نمايند . 
متقاضيان مي توانند روزهای شنبه و يكشنبه مورخ 20 و 98/7/21 از محل موضوع مناقصه بازديد نمايند. مهلت تحويل پاكتها ساعت 
9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 98/7/28 در محــل دبيرخانه دفتر مركزی )تهران( و يا دفتر كميسيون معـامالت )مجتمع - سيرجان( 

مي باشد. ضمنأ شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و يا رد هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.
                                                                                 مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                               شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

www.teetr. ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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استاندار كرمان:

 نیروی انتظامی 

باید با اخالق اسالمی و ادب 

کند   با مردم رفتار 

جهان پهلوان تختی 
در آینه
 ادبیات

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

 در پنجمین ساالنه خوشنویسی
 110  اثر به نمایش  گذاشته می شود

مناسب ترین خوراکی ها

 برای دیابتی ها چیست؟

 نوشتاری درباره گام های
 قصه گویی برای کودکان

WWW.KERMANEMROOZ.COM

دوراهـی

قتـل و درمان
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هزار تومان
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فرمانده انتظامی استان کرمان:

مردم و پلیس برای رسیدن

 به امنیت مکمل یکدیگر هستند

روایت » کرمان امروز« از وضعیت درخت های شهر کرمان که این روزها 
محل اختالف نظر مسئوالن شهری و اعضای شورای شهر شده است؛

یکشنبه 14 مهرماه 1398
7 صفر 1441

 6 اکتبر 2019
سال بیست و چهارم

شماره  3075

متاسفانه این روزها مشاهده می کنیم که در شهر کرمان بنا به هر دلیلی و البته 
بیشتر بی توجهی مسئوالن! حفظ و نگهداری درختان مورد بی توجهی قرار گرفته 
و نتیجه این وضعیت از بین رفتن ساالنه ده ها اصله درخت در شهر کرمان 
اکبر مشرفی، عضو شورای شهر کرمان خواستار  است. هفته گذشته علی 
قطع درختان خشک شده در بلوار جمهوری اسالمی و جنگل قائم شد این در 
حالی است که رامین ارجمند عضو دیگر این شورا معتقد است؛ برای انجام هر 
اقدامی در این مورد حتی درباره درختانی که آفت زده و خشک شده اند 
باید از کمیسیون ماده هفت اجازه گرفت. جالب اینجاست که مسئوالن واقف 
هستند که شهر کرمان با مشکلی به اسم ریزگردها مواجه است و در فصولی 

از سال جو این شهر به درجه ناسالم نیز می رسد و...
متن کامل درصفحه هشتم
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دو یکشنبه 14 مهرماه 7/1398 صفر 1441/ 6 اکتبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3075
اخبار استان

خبر
استاندار کرمان:

 نیروی انتظامی باید با اخالق 

اسالمی و ادب با مردم رفتار کند  

برخورد  نشانگر  مردم  با  پلیس  برخورد  اینکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
حاکمیت با مردم است، گفت: مردم، نحوه برخورد افراد نیروی انتظامی با 
آنها را نشانه برخورد حاکمیت با خودشان می دانند لذا نیروی انتظامی باید با 
اخالق اسالمی و ادب با مردم رفتار کند که خوشبختانه این موضوع در مورد 

نیروی انتظامی صادق است.
به گزارش ایسنا، »محمدجواد فدایی«  در صبحگاه مشترک نیروی انتظامی 
به مناسبت هفته ناجا ضمن تبریک این هفته و تشکر از تالش های نیروی 
انتظامی استان کرمان، گفت: تامین امنیت و ایجاد نظم دو مقوله بسیار مهم 
در امر کشورداری است و امنیت در جامعه به معنای آن است که مردم نگران 

سرمایه های مادی و معنوی خود نباشند.
موظف  دستگاه  همه  کرد:  بیان  و  دانست  گسترده  ای  واژه  را  امنیتی  وی 
به تامین امنیت هستند و تنها این موضوع بر عهده نیروی انتظامی نیست 
اما بخش عمده ای از فراهم شدن امینت، وظیفه نیروی انتظامی بوده که 
برای تحقق آن نیاز به ابزار و امکاناتی دارد که باید این امکانات را برای ناجا 

فراهم کنیم.
استاندار کرمان با بیان اینکه برخورد پلیس با مردم نشانگر برخورد حاکمیت 
با مردم است ادامه داد: مردم، نحوه برخورد افراد نیروی انتظامی با آنها را 
نشانه برخورد حاکمیت با خودشان می دانند لذا نیروی انتظامی باید با اخالق 
اسالمی و ادب با مردم رفتار کند که خوشبختانه این موضوع در مورد نیروی 

انتظامی صادق است.
وی فرهنگ، رعایت قانون، مشارکت مردم، تحقیق و پژوهش و ... را در ایجاد 
امنیت موثر دانست و بیان کرد: اگر رعایت قوانین در جامعه یک ارزش تلقی 

شود، کار پلیس راحت تر می شود.
فدایی عنوان کرد: پلیس با عملکرد خوب خود به مجرمین نشان داده است 
که کرمان جای مناسبی برای ارتکاب جرم نیست و در صورت ارتکاب جرم 
در دستان مقتدر پلیس گرفتار خواهند شد و همین عملکرد موجب ارتقای 

امنیت، کاهش جرم و ناامن شدن فضا برای مجرمان شده است.
براساس این گزارش، حجت االسالم و المسلمین »حسن علیدادی سلیمانی« 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر کرمان نیز در این مراسم گفت: 
عقیده، بابرنامه بودن، عملیاتی بودن و در صحنه حضور پیدا کردن، برنامه را 
به صورت کامل اجرا کردن،  فرماندهی و مدیریت نیروهای مسلح از ارکان 
دیگر جهان  مسلح  نیروهای  سایر  با  را  ما  مسلح  نیروهای  که  است  مهمی 
متفاوت کرده است و  همین امر سبب شده امروز جمهوری اسالمی ایران از 

امنیت خوبی در منطقه و دنیا برخوردار باشد.
وی با بیان این مطلب که نیروهای مسلح ما معتقد ارکان مترقی اسالم دین 
اسالم هستند، اظهار کرد: امروز کشور ما در منطقه و جهان از قدرت های 
مطرح است لذا از باید از فعالیت های نیروی انتظامی که به عنوان یکی از 

نیروهای مسلح است، تقدیر و تشکر کنیم.

آغاز به کار مرکز پزشکی هسته ای در کرمان
پزشکی  و  درمانی  پرتو  جامع  مرکز  هسته ای  پزشکی  بخش  فنی  مسئول 
هسته ای کرمان گفت: پزشکی هسته ای علم استفاده از مواد رادیواکتیو به 

صورت چشمه باز در پزشکی است.
همت  جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
پورمسئول فنی بخش پزشکی هسته ای مرکز جامع پرتو درمانی و پزشکی 
بخش  در  کرمان  هسته ای  پزشکی  حاضر  حال  در  گفت:  کرمان  هسته ای 
تشخیصی است و مراحل درمان و بستری در فاز بعدی راه اندازی خواهد شد.
همت پور گفت:همه ارگان ها و سیستم های بدن به شکلی در بخش پزشکی 
هسته ای مورد مطالعه قرار می گیرند، اما شایعه ترین مواردی که با پزشکی 
هسته ای مطالعه می شوند شامل؛ قلب، استخوان، کلیه، تیروئد، پاراتیروئید، 

دستگاه گوارش و مغز هستند.
اوعنوان کرد: در رادیولوژی یک بررسی ساختار شناس و آناتومیک صورت 
می گیرد، اما در پزشکی هسته ای فیزیولوژی عملکرد بررسی می شود و شاید 
برجستگی پزشکی هسته ای به همین دلیل باشد، زیرا برای آنکه یک تغییر 
فیزیولوژی به ساختار برسد مدت زمان زیادی بگذرد و بیماری پیشرفت کند 
لذا تشخیص در پزشکی هسته ای جلوتر از رادیولوژی است، اما استثنائاتی 

وجود دارد.
از ساختار تشخیص داده می شود،  برآنکه عملکرد زودتر  تاکید  با  همت پور 
عنوان کرد: بیماران سرطانی عموما برای بررسی متاستاز سرطان به سیستم 
از  برخی  نیز  درمان  حوزه  در  و  می شوند  ارجاع  ما  به  )استخوان(  اسکلت 

سرطان ها توسط پزشکی هسته ای قابل درمان است.

امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه این روزها فرانسه در 
است،  ایران  فریب  دنبال  به  فریبکارانه  کامال  صحنه  یک 
نمی  را  کشورها  این  فریب  و  باشیم  مراقب  باید  گفت: 
حسن  االسالم  حجت  مهر،  خبرنگار  گزارش  به  خوریم. 
علیدادی سلیمانی در خطبه های نمازجمعه کرمان با اشاره 
به اینکه در منطقه شاهد یک تحول بزرگ در میدان جنگ 
تحمیلی بر علیه یمن مظلوم بودیم و بار دیگر نشان داد که 
اراده ها بر تطمیع ها و دالرها پیروز هستند، افزود: عملیات 
گسترده ای که از آغاز تهاجم یمن عملیاتی در این سطح 
را ندیده بودیم لذا فتح الفتوح در جریان حمله به یمن و 
زمین  را  ها  توانستند سعودی  یمن  مظلوم  مردم  از  دفاع 
گیر کنند و چند پیام بسیار مهم را به جهان مخابره کنند.
وی با اشاره به اینکه عملیات بزرگ یمن نشان داد که یمن 
در زمین هم قدرتمند است، افزود: لذا باید دشمنان یمنی 
ها آتش بس بدهند در غیر این صورت خود یمن می شوند 
برتر  دست  که  داشت  پیام  دنیا  برای  کامال  که  عملیاتی 

ازآن یمن است.

امام جمعه کرمان عنوان کرد: پیام دیگر آغاز تبلیغاتی بود 
بودند، چرا که می خواستند  ایران درست کرده  که علیه 
طرف  به  اتهام  انگشت  لذا  کنند  توجیه  را  خود  شکست 
ایران دراز کرده بودند اما با این عملیات بزرگ این اتهام 

نیز نقش برآب شد.
با اشاره به اینکه این  نماینده ولی فقیه در استان کرمان 
روزها فرانسه که در یک صحنه کامال فریبکارانه به دنبال 
فریب ایران هستند، تصریح کرد: باید مراقب باشیم فریب 

این کشورها را نخوریم.
که  سلیمانی  سردار  علیه  بزرگ  توطئه  کرد:  اظهار  وی 
امنیتی  نیروهای  وسیله  به  بود  کار شده  آن  روی  ها  ماه 
و اطالعاتی خنثی شد، افزود: برخی غیرت دینی و برخی 
غیرت ملی و برخی هر دو را دارند و تعجب می کنم که 
ها  طرح  اینگونه  در  چرا  دارند  دینی  غیرت  که  ای  عده 
حداقل  ندارند  دینی  غیرت  اگر  عده  این  دارند،  مشارکت 
این طرح ها را  باشند لذا چرا  باید داشته  غیرت ملی که 

حمایت می کنند؟

نگاهی  با  کرد:  اظهار  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
و  سازمان ها  می یابیم  در  مختلف  موضوعات  به  دقیق 
نهادها برای اجرای هر چه بهتر ماموریت خود در ابتدا 

نیازمند تدوین پیوست امنیتی ماموریت ها هستند.
به گزارش ایسنا، سردار »عبدالرضا ناظری« در صبحگاه 
مشترک نیروی انتظامی به مناسبت هفته ناجا با حضور 
استاندار کرمان و رییس شورای تامین استان، نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر کرمان و جمعی 
ضمن  استان،  تامین  شورای  اعضای  و  مسئوالن  از 
انتظامی  نیروی  امروز  گفت:  ناجا،  هفته  گرامیداشت 
زیرا  پلیس جامعه محور حرکت می کند،  راستای  در 
معتقد است که امنیت یک محصول اجتماعی است که 
حاصل تالش همه جانبه بوده و همگان در ایجاد نظم و 

امنیت نقش دارند.
امنیت  حفظ  و  تولید  در  همگان  برآنکه  تاکید  با  وی 
نقش بسزایی دارند، اظهار کرد: مردم، پلیس، سازمان ها 
و نهادها در ایجاد نظم و امنیت مکمل یکدیگر هستند 
و اگر بخواهیم بیشترین خدمات با سرعت و هوشمندی 
به مردم ارایه کنیم نیاز به ظرفیت مردمی باالتر از این 

را داریم.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به جرایم فضای 
مجازی و اقدامات پلیس سایبری، عنوان کرد: در حوزه 
فناوری اطالعات و حرفه ای کردن همکاران، خوشبختانه 
در سال های اخیر گام های خوبی برداشته ایم و امروز 
پلیس ملجا و پناه مردم است و همچنین حافظ جان و 

مال مردم بوده و مجاهد فی سبیل اهلل است.

انتظامی  خدوم  نیروهای  رشادت های  و  ایثارها  از  وی 
سخن به میان آورد و بیان کرد: نیروی انتظامی استان 
کرمان تاکنون ۵۷۵ شهید، ۳۶ آزاده و یک هزار و ۱۷۰ 

جانباز تقدیم نظم و امنیت جامعه کرده است.
سردار ناظری با بیان اینکه مقام معظم رهبری در حوزه 
تامین و نظم و امنیت به سربازان خود می گوید عالوه 
بر ایجاد نظم و امنیت برای نظام آبرو بیاورید، عنوان 
موثری  گام های  خودروها  تصادفات  کاهش  در  کرد: 
برداشته ایم اما یک هزار و ۱۲۰ نفر کشته در محورهای 
استان کرمان در سال گذشته در شان فرهنگ نجیب 
ارتقای  حوزه  در  امیدواریم  و  نیست  کرمان  مردم 
فرهنگ ترافیک نیز بتوانیم با کمک انجمن ها، نهاد و 
سازمانها مربوطه، روز به روز پیشرفت کنیم و با توجه 

به قانون گرایی مردم شریف و نجیب کرمان می توانیم 
مقررات  و  قوانین  رعایت  زمینه  در  مردم  توجیه  با 
قانون  و  ترافیک  فرهنگ  ارتقای  برای  الزم  بسترهای 

پذیری را فراهم کنیم.
نگاهی  با  کرد:  اظهار  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
و   سازمان ها  می یابیم  در  مختلف  موضوعات  به  دقیق 
نهادها برای اجرای هر چه بهتر ماموریت خود در ابتدا 

نیازمند تدوین پیوست امنیتی ماموریت ها هستند.
وی خواهان توسعه خیرین امنیت ساز شد و خاطرنشان 
رهبری  معظم  مقام  های  هدایت  با  خوشبختانه  کرد: 
انقالب  دوم  گام  در  و  کشور  انتظامی  فرماندهان  و 
انقالب  تراز  در  پلیس  به  رسیدن  حال  در  اسالمی، 

اسالمی هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:
این روزها فرانسه در یک صحنه کامال فریبکارانه به دنبال فریب ایران است  

فرمانده انتظامی استان کرمان:
مردم و پلیس برای رسیدن به امنیت مکمل یکدیگر هستند

استان  شمال  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
در  کرمانی  هنرمندان  از  اثر   ۱۱۰ نمایش  از  کرمان 
موزه  در  استان  این  خوشنویسی  ساالنه  پنجمین 

هنرهای معاصر صنعتی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیزاده در آیین 
کرمان  استان  خوشنویسی  ساالنه  پنجمین  برگزاری 
روند حرکت هنر خوشنویسی در استان کرمان را رو به 
جلو عنوان کرد و گفت: وجود دهها  استاد خوشنویس 
و صدها خشنویس صاحب رتبه و هنرجویان متعدد 
هنر  که  است  شده  باعث  کرمان  استان  سطح  در 
پویا  فعال  از رشته های  یکی  استان  خوشنویسی در 

باشد.
نیز  امسال  قبل  سالهای  همانند  گشایش  مراسم  در 
علی  اساتید  کرمانی  پیشکسوت  خوشنویس  دو  از 

رشیدی و عبد الرضا نواب زاده تقدیر شد.
به  کرمان  استان  خوشنویسی  ساالنه  پنجمین 
مناسبت هفته خوشنویسی ایران برگزار و تا پایان مهر 
نمایشگاه  این  در  درآمده  نمایش  به  آثار  دارد،  ادامه 
نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و نقاشی خط است.

فراخوان این نمایشگاه در مرداد ماه ۹۸ منتشر شد، 
سیاستگزاری  شورای  جلسه  اساس  بر  فراخوان  این 
ساالنه که متشکل اعضای انجمن خوشنویسان اساتید 
میرزایی،  مودب،  ابراهیمی،  راد،  محسنی  مومنی، 

تیموری،  کریمی،    گنج  شهدادی،  صفرزاده،  عمید، 
هاشمی نژاد و پور جاللی تنظیم شد و در نهایت پس 
میرزایی،  مودب،  اساتید  توسط  آثار  آوری  جمع  از 
ابراهیمی، حسینی کارشناسی و ۱۱۰ اثر انتخاب و به 

نمایش گذاشته شد.
این ساالنه که با همکاری انجمن خوشنویسان کرمان 

کارگاههای  نمایشگاه  پایان  تا  است  شده  برگزار 
خوشنویسی یه روزه ای را پیش بینی کرده است که 

در هفته های آتی اجرا خواهد شد.
موزه  در  کرمانی  خوشنویس  هنرمندان  از  اثر   ۱۱۰
ساالنه  پنجمین  قالب  در  و  صنعتی  معاصر  هنرهای 

خوشنویسی استان کرمان به نمایش در آمده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

 در پنجمین ساالنه خوشنویسی، 110 اثر به نمایش  گذاشته می شود
احتمال وجود پهنه 

جدید مس و طال در بم
مدیر اکتشافات و توسعه معادن گل گهر سیرجان گفت: 
در شناسایی یک پهنه در منطقه بم، موفق به کشف یک 

وسعت و پهنه فلزی و پلی متال شدیم.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان، حسین اکبری مدیر اکتشافات و توسعه معادن 
گل گهر گفت: تاکنون اکتشاف عمومی در ۲ مورد از 
۳۲ تارگت تعریف شده از این پهنه آغاز شده و یکی از 

آن ها به مرحله حفاری رسیده است.
اکبری بیان کرد: مطالعات این تارگت در سطح یک ۲۵ 
هزارم بوده و با انجام عملیات ژئوشیمی و ژئوفیزیک، 
احتمال کانسار مس- طال در آن می رود که اگر حفاری 

جواب بدهد، به نتیجه قطعی خواهیم رسید.
او افزود: تارگت دیگری که اکتشاف آن آغاز شده در 
ناحیه صعب العبور در منطقه جنوب بم واقع شده است.

اکبری، از ورود به فاز شناسایی و پی جویی در خراسان 
رضوی از سوی این شرکت نیز خبر داد و گفت: این 
شناسایی ها تاکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته 
و مطالعات عکس های ماهواره ای، همچنین عملیات 
ژئوشیمی و بررسی نقشه های زمین شناسی آن نیزانجام 
بررسی  برای  تیمی  آینده  هفته  از  احتماال  و  شده 

آنومانی ها به این منطقه اعزام می شوند.
مدیر اکتشافات و توسعه معادن شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر سیرجان گفت: برنامه امسال شرکت، انجام ۴۰ 
هزار متر حفاری در منطقه گل گهر و سایر مناطق کشور 
است که تاکنون ۲۵درصد از این میزان معادل ۱۰هزار 

متر حفاری از برنامه پیش بینی شده انجام شده است.

آگهی مزایده عمومی 
شــرکت ســرمایه گذاری و توسعه گل گهر در نظر دارد: یک واحد مسکونی به نشانی کرمان خیابان هزار و یک شب کوچه ۱۷ سمت 
راست قطعه چهارم مجتمع مسکونی ویال طبقه ۵ واحد ۱۴ با مساحت ۲۲۴/۴ مترمربع را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

شرایط شرکت در مزایده:
۱- اهلیت قانونی خریدار )همراه داشتن کارت ملی الزامی می باشد(

۲- متقاضی به محض برنده شــدن مکلف اســت ۱۰ درصد قیمت فروش را به صورت نقد از طریق کارتهای بانکی عضو شتاب )به نام 
شخص خریدار( و یا چک پول به عنوان سپرده بپردازد.

۳- بابت پرداخت ســپرده تهیه چک رمزدار در وجه شرکت ســرمایه گذاری و توسعه گل گهر به میزان ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی 
الزامی است. ۴- در صورت انصراف خریدار، سپرده به نفع فروشنده ضبط خواهد شد.

۵- خریــدار مکلف اســت عالوه بر قیمــت خرید ۲ درصد بابت هزینه های جانبی مزایده و ۹ درصد بابــت مالیات بر ارزش افزوده به 
فروشنده پرداخت نماید. ۶- فروشده در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.

۷- کلیه هزینه های پس از فروش به عهده خریدار می باشــد. ۸- متقاضیان محترم می توانند جهت خرید اســناد مزایده و  کســب 
اطالعات بیشتر تا یک هفته پس از درج آگهی به دفتر شرکت واقع در بلوار فاطمیه جنب منازل سازمانی گل گهر مراجعه یا باشماره های 

۴ - ۴۲۲۷۱۵۱۳ تماس حاصل فرمایند.
شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر

 آگهی مناقصه شرکت تولیدی شیمیایی معدنی سرچشمه هامون ) هاموکم( 
 به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . نصب سیستم گرمایشی  شرکت هاموکم جهت

 شماره مناقصه موضوع مناقصه  ردیف 
2و 3×5/4لوله های سایز مختلف از جنس فوالد به قطر  1 1

 متر با اتصاالت 272اینچ به مقدار تقریبی  2

  
 

102/98 
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏   (unit heater)دستگاه یونیت هیتر  2

ℎ𝑟𝑟270000  
 kw 23 عدد رادیاتور 30عدد رادیاتور با ظرفیت گرمایشی مختلف معادل  19 3
 ارائه نماید.درصد مبلغ پیشنهادی در وجه شرکت هاموکم  5پیمانکار می بایست چک تضمینی به مبلغ  -

 پرداخت هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.  -

 روز پس از انتشار آگهی می باشد . 7آخرین مهلت ارسال پیشنهادات  -

 محل انجام کار شهرک مس سرچشمه روبروی دروازه اصلی شرکت هاموکم می باشد. -

 است امور حر -شرکت صنایع مس افق کرمان-ایثارگرانانتهای بلوار –محل ارسال و تحویل پیشنهادات شهرک مس سرچشمه  -
 034-34310633تلفن : 
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دلتنگی

ای که دلتنگ توام برگرد تا باز قانون 
دلتنگ  که  من  شوی  ها  شکفتن 
ها  گفتن  ی  فواره  باز  ام  تازه  کالمی 

شوی. هر روز به بهانه ی زندگی از خانه می روی اما 
دوباره به من برگرد تا شانه ای برای خستگی و خانه 
ای برای آرامشت باشم. سنگینی خواستنت را با خود 
شهر به شهر می چرخانم تا راه آمدنت برای همیشه 
باز باشد. ثانیه های جدایی همیشه سخت می گذرد 
من تاب ندارم دلم با تو از خانه بیرون زده با تو بر می 
کاغذی است  برای مردم همچون  گردد. حرف هایم 
این کاغذ حتی  به  اما  تو  که روزی مچاله خواهد شد 
به اندازه ی مچاله کردنی اعتنا نمی کنی وگرنه من هر 
روز اتفاق می افتادم هر روز تکرار می شدم و حرف می 
زدم تا خستگی ات را در نگاهم مچاله کنی. ذهنت را 
نمی خوانم ولی هنگام رفتن از خانه شاید از زندگی 
ات سهمی داشته باشم که به من برگردی. به کوچه 
بازار که می روی خانه چشم به راه توست و پنجره ها 
از  که  رنجی  برگردی.  تو  تا  گذارند  نمی  هم  بر  چشم 
من می بری را نادیده بگیر که از بی تو بودن هراسانم 
هنوز نمی توانم خودم را به جای آدمی بگذارم که بی 
را  نبودنت  بگذریم  که  قدیم  عهد  از  کند.  زندگی  تو 
نمی توانم تاب بیاورم به اشتیاق آمدنت بر می خیزم 
و آفتاب را تماشا می کنم تا دلم به زندگی گرم باشد 
اما کافی نیست گرمای وجودت را هیچ آفتابی در خود 

نهان نکرده است که دلگرم شوم.
دلتنگ توام که سایبانم باشی

دلداده ی هر وقت و زمانم باشی 
هر روز سراغ غصه هایت گیرم 

تا در دو جهان نام و نشانم باشی

به قلم 
مهناز سعید 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

امواج 
اولین روزی بود قطعات دکل تقویت امواج را در زمین 
بغل خانه ما ریخته بودند و زیرسازی آغاز شده بود که 
به شدت کوبیدند. وقتی شتابان  را  ناگهان در خانه ما 
در را باز کردم یکی از همسایه ها با چهره ای برافروخته 
بود و گفت تا بابایم را صدا زنم. پدر هم با شنیدن صدا 
را در کوچه دید. همسایه  بیرون آمد و جماعت مردم 
ها با حالتی خشمگین از امواج و ضرر و زیان هایی که 
برای سالمتی اهل محل دارد صحبت می کردند. این 
ماجرا تا رجوع به مراجع قانونی ادامه داشت و البته کار 
و  رسید  پایان  به  و  شد  انجام  همزمان  هم  دکل  تعبیه 
از  برای حذف دکل  از مردم محله  در آخر گرچه کاری 
آن منطقه برنیامد ولی ما بچه ها با افتخار به بچه های 
محله دیگر از دو بازی جدید هواپیما سواری و ملوانی 

کشتی بادبانی می گفتیم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

سرویس علم و زندگی کرمان امروز

به  فيبر است که  منابع غني  و  از جمله ميوه ها  سيب 
کمتري  قندي  شاخص  داشتن  و  پكتين  داشتن  علت 
نسبت به سایر ميوه ها به عنوان یك ميان وعده مناسب 

به ویژه در مبتالیان به دیابت به شمار مي رود.
براي  انگور مي تواند  ادعا کردند که خوردن  دانشمندان 
بهبود دیابت و بيماري هاي قلبي مفيد باشد. دانشمندان 
بهبود  براي  مي تواند  انگور  خوردن  که  کردند  ادعا 
خطرزا  فاکتورهاي  تاثير  ميزان  کاهش  قلب،  عملكرد 
براي بيماري هاي قلبي و نشانگان متابوليك مفيد باشد. 
انگور یك ماده غذایي پر انرژي است و علت شيریني آن 
محتواي باالي قندي است که در این ميوه وجود دارد 
این است  انگور  با قند موجود در  نكته جالب در رابطه 
که قند انگور سبب افزایش تدریجي و به آهستگي قند 
خون نمي شود و بنابر این نگراني افراد دیابتي در مورد 
قند انگور بي مورد است و مي توانند براحتي از انگور و 

محصوالت آن استفاده کنند .
به  مبتال  که  کساني  براي  سفيد  توت  در  موجود  قند 
آنها  به  علت  همين  به  ندارد.  ضرر  هستند  قند  مرض 
خشك  توت  با  را  چاي  قند،  جاي  به  مي شود  توصيه 
نام  به  آنتي اکسيداني  داراي  خوشمزه  ميوه  بخورند.این 
آنتوسيانيد است. آنتي اکسيدان موجود در این ميوه فواید 
بسياري براي سالمتي دارد که یكي از آنها کاهش ميزان 
بيماري هاي  به  ابتال  از  جلوگيري  و  بد خون  کلسترول 
آنتي اکسيدان ها  دیگر  است.نقش  عروقي  و  قلبي 
پيشگيري از سرطان است، به همين دليل مصرف توت 
سفيد  مي شود.توت  توصيه  سرطان  از  پيشگيري  براي 
خوبي  ملين  دليل  همين  به  است،  فراواني  فيبر  حاوي 
دارد. نقش  نيز  ادرار  جریان  کردن  در سهل  است.توت 

مصرف این ميوه وزن را کاهش مي دهد.
انجير، قند زیادی دارد. 50 درصد انجير خشك را قند 
 ، پتاسيم  از  خوبی  منبع  همچنين  دهد.  می  تشكيل 
 C , B , A ویتامين های  و  ، فسفر  ، کلسيم  منيزیم 
ليگنين  باشد.  می  غذایی  فيبر  غنی  منبع  انجير  است. 
زیاد  مقدار  به  است که  فيبرغذایی غيرمحلول  نوع  یك 
و  ای در جلوگيری  و نقش عمده  دارد  انجير وجود  در 

رفع یبوست دارد. از انجير می توان در رژیم های غذایی 
خاص مثل رژیم کم چربی ، کم سدیم ، پرفيبر ، کاهش 

وزن ، دیابتی استفاده کرد.
لولوز بوده که قندهای  خربزه دارای قند های گلوکز و 
به راحتی در بدن جذب می  بنابراین  بوده  بسيار ساده 
شود به همين سبب باعث باال رفتن قند خون می شود 
و بنابراین به افراد مبتال به دیابت و افراد چاق خوردن 
آن توصيه نمی شود. این ميوه دارای ویتامين A بوده 
و در ترميم و بازسازی سلول ها و زخم ها نقش مهمی 
دارد. ميوه آبداری است که برای سنگ های کليه و مثانه 
نيز  یبوست  معالجه  برای  همچنين  است.  مفيد  بسيار 

توصيه می شود.
خوردن زیاد هندوانه برای طحال زیان آور است . هندوانه 
سرشار از پتاسيم است و خوردن آن برای افراد دیابتی 
مفيد نيست زیرا باعث افزایش قند خون می شود. آب 
و  تب  به  مبتال  بيماران  برای  عنوان خنكی  به  هندوانه 
های  اکسيدان  آنتی  است.  مفيد  عفونی  های  بيماری 
موجود در هندوانه می توانند رادیكال های آزادی که به 
علت اکسيداسيون کلسترول و تنگ شدن دیواره عروق 
خونی ایجاد می شوند را غير فعال و از بروز بيماری های 

قلبی و عروقی و سكته جلوگيری کند .

درصد،   25 ساکاروز  شامل  خرما  شيميایي  ترکيبات 
گلوکز 50 درصد، مواد آلبومينوئيدي آب و پكتين است. 
خرما ویتامين هایي مانند A، B، C، E و مقادیري امالح 
معدني دارد. ترکيب آن درصد گرم ميوه تازه، شامل 163 
گرم چربي، 38   0/3 پروتئين،  گرم   0/9 انرژي،  کالري 
گرم گلوسيد، 30 ميلي گرم فسفر، 1/3 ميلي گرم آهن، 
51 ميلي گرم کلسيم و 10 ميلي گرم ویتامين C است. 
. به یاد داشته باشيد که خرما به علت داشتن قند زیاد 
که بخش بيشتر آن قند ساده است، در صورت مصرف 
زیاد و با افزایش انرژي مصرفي ممكن است باعث چاقي 
شما شود. افراد دیابتي و یا کساني که سابقه دیابت در 
خانواده آنها وجود دارد،  باید تعادل را در مصرف خرما 

حفظ کنند.
و  فروکتوز  )ساکاروز،  طبيعی  قند  نوع  سه  دارای  موز 
گلوکز( است که به همراه سلولز )فيبر( موجود در آن، 
باعث افزایش فوری و مستمر انرژی می گردد.پژوهشها 
ثابت کرده است که تنها دو عدد موز برای تأمين انرژی 
الزم جهت 90 دقيقه فعاليت بدنی سخت، کفایت می 
موز، ميوه شماره یك  دليل است که  به همين  و  کند. 
ورزشكاران برتر جهان است. موز کامال رسيده ماده ای 
توليد ميكند بنام تی اِن اِف که توان مقابله با سلولهای 

غير عادی )سرطانی( را دارد ، هر چه موز رسيده تر 
بيشتر  آن  پوست  روی  رنگ  ای  قهوه  های  لكه  باشد 
باشند،  بيشتر  ای  قهوه  های  لكه  این  چه  هر  ميشود 

سيستم ایمنی بدن را بيشتر افزایش ميدهند
خالصه خوردن سيب -توت سفيد – انجير و حتی انگور 
برای افراد دیابتی مشكل چندانی ندارد اما این افراد باید 
در خوردن هندوانه خربزه – موز و انگور دقت بيشتری 

نمایند.
مناسب ترین میوه ها برای بیماران دیابتی

که  است  ميوه ها  در  موجود  قند  نوعی  »فروکتوز« 
می تواند روی افراد دیابتی و اشخاص دارای اضافه وزن، 
در  ميانه روی  حال  این  با  اما  باشد  داشته  منفی  تاثير 
خوردن  و  انگور  و  انبه  نظير  فصلی  ميوه های  مصرف 

مقادیر اندکی از آنها مانعی ندارد.
به خوردن  را  دیابتی  افراد  تغذیه و سالمت  متخصصان 
انواع خاصی از ميوه ها تشویق می کنند که نه تنها برای 
نيز  خون  انسولين  کنترل  به  بلكه  هستند  مفيد  بدن 

کمك می کنند.
در  انسولين  کنترل  برای  مفيد  ميوه های  از  فهرستی 

بيماران دیابتی عبارتند از:
– گریپ فروت قرمز که یكی از سالم ترین و مناسب ترین 
افراد دیابتی است و مصرف روزانه نصف  برای  گزینه ها 

این ميوه توصيه می شود.
– مصرف انواع توت ها نيز به دليل داشتن آنتی اکسيدان 
و فيبر خوراکی زیاد و ویتامين های مختلف برای سالمت 

این بيماران موثر است.
– هندوانه و طالبی نيز به دليل دارا بودن ویتامين های 
B و C و بتاکاروتن و پتاسيم نيز برای بيماران دیابتی 

توصيه می شود.
توصيه  دیابتی ها  برای  آن  مصرف  که  دیگری  ميوه   –
 ،C و A می شود، هلو است که سرشار از ویتامين های

پتاسيم و فيبر خوراکی است.
فيبر  از  سرشار  تابستانی  ميوه های  از  نيز  زردآلو   –
خوراکی و ویتامين A است که ذخيره کربوهيدرات آن، 

پایين و خوردن آن برای افراد دیابتی مفيد است.
و  آنتی اکسيدان  حاوی  آن،  پوست  بخصوص  سيب   –

منبع غنی از فيبر خوراکی و ویتامين C است.
– مصرف گالبی و کيوی و پرتقال نيز به دليل داشتن 
پتاسيم و فيبر خوراکی فراوان و کربوهيدرات اندک برای 

افراد دیابتی توصيه می شود.

مناسب ترین خوراکی ها برای دیابتی ها  چیست؟

سیاره های آن سوی منظومه شمسی

سرویس علم و زندگی کرمان امروز

 
 

ما سایه هایشان را می بينيم ولی آن ها در فاصله دور از 
دسترسی در گردش هستند. هزاران سياره در نور تابناک 

ستاره های خویشاوندشان از نظر محو می شوند.
وارسی این سياره ها برای یافتن نشانه هایی از حيات 
به معنی دریافت نور از اتمسفر آن ها، شكافتن این نور به 
طيفی رنگين کمانی و سپس جستجو کردن آن نوارهای 

رنگی به منظور یافتن اثری از آسمان های آشنا است.
بازخوانی یك دنيای سنگی کوچك که نشان می دهد 
در  کربن  اکسيد  دی  و  متان  اکسيژن،  به  شبيه  چيزی 

آن است.
زمين می اندازد:  یاد خانه خودمان  را  ما  اتمسفری که 

یك محفظه برای زندگی در ورای سياره زمين.
ما انسان ها تازه در آغاز راه خود در کاوش آسمان های 
ناآشنا هستيم و به دنبال نشانه هایی از حيات می گردیم. 
نوعی  به  را  آن  دانشمندان  که  است  چيزی  همان  این 
»اثر انگشت حيات« در نقاط دیگر کيهان می نامند. ابزار 
ما انسان ها تا به امروز نسبتاً ساده بوده اند. ما ابداعات 
با کمك آن ها می توانيم نور  ایم که  و اختراعاتی کرده 
سياره های بزرگ را که غول های گازی سوزانی هستند 
از ما فاصله دارند را تجزیه کنيم و  و صدها سال نوری 
برخی ویژگی های جوی آن ها را مورد مطالعه قرار دهيم. 
ایم. در  آغاز کرده  نيز  را  تر  بررسی سياره های کوچك 
ابزاری که حساسيت  سال هایی که در پيش رو داریم، 
به فضا  ها  فرستادن آن  با  و  را می سازیم  دارند  باالتری 
به بزرگی زمين هستند  نور اجرامی که  توانست  خواهيم 
اتمسفر آن ها مطلع  از ماهيت  تا  اندازه گيری کنيم  را 
شویم. شاید بدین گونه بتوانيم سرنخی از یك سياره زنده 

که نفس می کشد را پيدا کنيم.
آینده، الزم  برای کشف های  آماده کردن زمينه  برای 
است نخست پژوهش های بيشتری روی سياره زمين و 
منظومه شمسی خودمان انجام دهيم. دانشمندان ناسا در 
از اتمسفر سياره های  حال ساخت مدل های رایانه ای 
فراخورشيدی ناآشنا هستند. بخشی از این مدل سازی بر 
اساس دانسته های آن ها از جو زمين و سياره هایی که 
به آن نزدیك تر هستند مانند مریخ، ونوس، مشتری و 

زحل و حتی جو سرد و مه آلود تایتان، قمر زحل است.
در مسير کاوش، ما چيزهای بيشتری از سياره خودمان 
و نيز دیگر سياره ها که در سراسر کهكشان مانند ذرات 
گرده طال پاشيده شده اند کشف می کنيم. دانشمندانی 

که روی این سياره های فراخورشيدی بسيار دور مطالعه 
می کنند.  تجربه  نيز  را  یكدیگر  با  همكاری  می کنند 
سياره  زمينه  در  پژوهشگر  دانشمند  کاتاریا«،  »تيفانی 
صرف  که  زمانی  “مدت  می گوید:  فراخورشيدی  های 
مطالعه سياره های فراخورشيدی می شود بسيار هيجان 
انگيز است. من وقتی که وارد این شاخه علمی شدم بسيار 

خوشحال بودم.”
تصویری  است  آن  عضو  هم  کاتاریا  که  پژوهشی  تيم 
از یك سياره فراخورشيدی به نام WASP- 121bکه 
ستاره  دور  به  گردش  در حال  نزدیكی  بسيار  فاصله  در 
خویشاوند خود است را ارائه داده اند. آن ها استراتوسفر 
این سياره فراخورشيدی را که همان دومين الیه بزرگ 
ایجاد مدل  با  اتمسفر آن است شناسایی کردند. کاتاریا 
های رایانه ای توانست درک بهتری از اتمسفر غول های 
اوليه  نتایج  او،  کيهانی گازی به دست آورد. طبق گفته 
اتمسفرهای  دهنده  تشكيل  اجزای  و  ساختار  از  بخشی 
این چنينی را نمایان می کنند.هم ابزار و تجهيزات علمی و 
هم روش های مدل سازی به سرعت در حال پيشرفت 
هستند. پيشرفت فناوری در رابطه با فضا و تلسكوپ های 
فراخورشيدی  اتمسفر  یك  به شناسایی  می تواند  زمينی 
قابل سكونت تا سال 2030 بيانجامد. ولی حتی با این که 
تلسكوپ های ما تيزبين تر می شوند، دانشمندان معتقدند 
و  تلسكوپ های پيشرفته، شرایط محيطی  بر  که عالوه 
دارد.برای  اهميت  ها  آن  کشف  در  نيز  سيارات  گذشته 
باید  کيهان  دیگر  دنياهای  در  حيات  از  سرنخی  یافتن 
بدانيم به دنبال چه هستيم، که این هم به نوبه خود به 

معنی این است که نه فقط دریابيم سياره زمين چگونه 
شكل گرفته است، بلكه بفهميم مبدأ پيداش آن چيست، 
ماهيت سياره های همسایه آن چيست و این که خورشيد 
و دیگر ستاره ها چگونه تعيين کننده سياراتی هستند که 
بر آن ها حكومت می کنند. »ویكتوریا ميدو«، پژوهشگر 
اصلی تيم پژوهشی که تيفانی کاتاریا هم عضو آن است 
در این باره می گوید: “اکنون زمان آن رسيده که از ميان 
ما، دانشمندانی که سابقه مطالعه روی منظومه شمسی را 
دارند از دانش و مهارت خود که به دنبال پژوهش درباره 
منظومه شمسی کسب کرده اند استفاده کنند و تجارب 
به  فراخورشيدی  برای مطالعه سياره های  را  علمی خود 

کار بگيرند.”
افق های  اخترشناسی در حال گشودن  پژوهشگرهای 
تازه ای در مطالعات در زمينه سياره های فراخورشيدی 
هستند و گامی فراتر از مدل سازی بر می دارند. برای این 
منظور آن ها از منظومه شمسی به عنوان الگویی قابل 
قياس برای مقایسه دیگر سيستم های سياره ای استفاده 
اتمسفر  روزگاری  شاید  ونوس؛  مثال  برای  می کنند. 
قابل  حتی  و  خطر  بی  و  مالیم  آن  آشفته  جهنمی و 
مثال  یك  دانشمندان  برای  ونوس  باشد.  بوده  سكونت 
منفی است. فرایندی که سبب شد قابليت حفظ حيات 
در این سياره ناممكن شود، گریز گازهای گلخانه ای بود.
که  شده  بریان  ای  سياره  عنوان  به  ونوس  سرنوشت 
و  سولفوریك  اسيد  ابرهای  زیاد،  فشار  با  اتمسفری 
سطحی داغ دارد که سرب روی آن ذوب می شود درس 
هایی درباره دیگر سياره های زمين سان که در دوردست 

های منظومه شمسی هستند به ما می دهد.
ستاره »تراپيست1-« که یك ستاره کوتوله سرخ است 
هفت سياره کوچك و سنگی شبيه به زمين دارد که به 
دور آن در گردش هستند. این که آیا آن ها مانند زمين 
دارای اتمسفر یا اقيانوس باشند، هنوز نامعلوم است. این 
دارد  فاصله  ما  با  نوری  که ۴0 سال  ای  ستاره  سيستم 
دانشمندان  اختيار  در  را  مفيدی  العاده  فوق  آزمایش 
قرار می دهد تا مطالعه کنند که چنين ستاره هایی چه 
به  نزدیك  گردششان  مدار  که  هایی  سياره  بر  تأثيراتی 
آن ها است می گذارند. کوتوله های سرخ در اوایل دوران 
زبانه  و  می سوزند  قدرتمندی  تشعشات  با  خود  زندگی 
اتمسفر  دارای  سرخ  کوتوله  های  ستاره  آیا  می کشند. 
هستند؟ آیا گاز غالب در آن ها مانند ونوس دی اکسيد 
کربن است یا این که اکسيژن فراوان ترین گاز موجود در 

آن ها محسوب می شود؟
احتمال می رود که ونوس در اوایل تاریخ حياتش دارای 
اقيانوس بوده باشد که این اقيانوس در اثر تبخير ناپدید 
شده است. چه اتفاقی در ونوس افتاده، اگر واقعاً اقيانوسی 
را از دست داده است؟ این پرسشی است که باید درباره 

تراپيست1- و ونوس مطرح کنيم.
حيات،  کشف  برای  بيشتر  جستجوی  منظور  به 
کار  فراخورشيدی  های  سياره  روی  که  دانشمندانی 
نيز  را  زمان  عنصر  فضا،  عنصر  بر  عالوه  باید  می کنند، 
بادقت زیر نظر بگيرند. زمانی که زمين یك چهارم سن 
کنونی اش، یعنی فقط یك ميليارد سال داشت، به چشم 
چه  می نگریست  آن  به  دور  از  که  ای  کننده  مشاهده 

شكلی می توانست بوده باشد؟
احتماالً زمين در دوران کودکی اش دارای حيات بوده 
است، ولی این حيات متكی بر اکسيژن که هنوز در آن 
نمی داد  تشكيل  را  زمين  از  توجهی  قابل  بخش  زمان 

نبوده است.
های  سياره  زمينه  در  متخصص  دانشمندان 
فراخورشيدی نه تنها باید سياره زمين و سيارات خواهر 
و برادر آن در منظومه شمسی را خوب بشناسند، بلكه 
باید ماهيت آن سياراتی را که ناآشنا هستند را نيز کشف 
کنند. هر چه اندازه گيری ها و سنجش های آن ها دقيق 
تر باشد، ساختن مدل های مطابق با آن ها دشوارتر است.
در این حين، دانشمندان و مهندس های ناسا در تالش 
هستند تا تلسكوپ های فضایی نسل های بعدی را که در 
آینده ای دور بتوانند آسمان های سياره های دیگر را در 
مقابل چشم های ما به روشنی روز نمایش دهند طراحی 
کنند. به گفته کرایدبرگ در پنج سال آینده همه چيز 
دگرگون خواهد شد. و آن چه انتظارش را می کشيم غير 
قابل پيش بينی است. شاید جایی در ورای زمين باشد 

که بتوان بودن را در آن تجربه کرد.
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قصه گویی قدیمی ترین شکل ادبیات است. در روزگاران 
کهن ,تاریخ , سنت ها , مذهب , آداب, قهرمانی ها و در 
واقع غرور قومی به وسیله ی قصه گوها از نسلی به نسلی 

دیگر منتقل می شد.
از پستی  و  قهرمانان  ماجراهای    , ها  از گذشته  قصه گو 
اهریمنان,از  و  خدایان  از  داشت.  ها  قصه  دشمن   های  
نیروهای ماورای طبیعت و جادویی سخن می گفت.قصه 
گو در بافت این گونه جامعه های ابتدایی,همواره شخصی 

مرکز توجه بوده است.
و  آداب   , آموزش  به  تنها  نه  گو  قصه  کهن  روزگاران  در 
قوانین فرهنگ جامعه ی خود می پرداخت بلکه مردم را 
سرگرم نیز می کرد.با قصه هایش چنان تور سحر آمیزی 
می بافت که,  هنوز هم اگر از آنها برای سرگرمی استفاده 

شود,می تواند تخیل شنونده را در دام خود بیندازد.
این گونه قصه های قومی که هزاران قصه را تشکیل داده 
بود,آن زمان که به صورت شفاهی جریان داشت همواره در 
تغییر بود. هر قصه گو  دخل و تصرفی در قصه ها می کرد 
و در ساخت آن اثری از خود به جا می گذاشت و هنگام 
انتظار چنین تغییراتی را  دریافت قصه از منابع دیگر نیز 

داشت.
نوعی  کم کمک  ها  قصه  و   گوها   قصه  زمان  با گذشت 
شخصیت ملی یافتند. بسیاری از  قصه های قومی کهن یا 
داستان هایی که از هر نظر برای گفتن مناسب بوده است, 
به وسیله ی شرکت های تولید فیلم و صفحه  به کمک 
هنرمندان حرفه ای و با بهره گیری از یک ارکستر کامل و  

همراهی موثر کارشناسان ضبط شده است.
آن  محصول  و  درخشان  بسیار  اغلب  کار  این  ی  نتیجه 
دارد.اما  شنیدن  یا  دیدن  ارزش  که  است  هایی  برنامه 
برنامه ی  نوعی  فقط  ها  برنامه  این  که  اینجاست  مشکل 
تولیدی است و جانشین واقعی قصه گو به شمار نمی آید.
گویی  قصه  اصلی  نکات  و  جوهر  ها  برنامه  گونه  این  در 

یعنی پیوندی
که در زمان و مکانی معین میان قصه گو و شنوندگانش به 

وجود می آید از دست می رود.
قصه گویی خوب که بر اساس رابطه ی میان قصه گو و 
ارزشمند  تجربه ی  یک  باشد  داشته  جریان  شنوندگانش 
خالق و شخصی است.تجربه ای است که لحظه ای پیش 

می آید, می درخشد و سپس از میان می رود.
است.قصه  دوجانبه  آفرینش  یک  زمان  گویی  قصه  زمان 
گو و شنونده با هم دست به خلق جهانی می زنند که بر 
اساس زمانی کلمه ها وتخیل شگفت انگیز بنا شده است 
و تقریبا پنهانی و شخصی  قصه گویی نمی تواند در سطح 
وسیع تجارتی تولید شود و همچنان چاشنی جادویی خود 

را حفظ کند.
جای  گو  قصه  قدیمی  هنر  امروز  ی  پیشرفته  جهان  در 
باارزشی دارد.جای مخصوصی که نمی توان آن را با بدل 

قابل پذیرشی, پر کرد. هرچند هم که صیقل یافته و خوب 
باشد.

قصه گویی در کشور ماسابقه ای بس دیرینه و قدیمی دارد 
اما به رغم وجود گنجینه های علم و معرفت و داستان ها 
و افسانه های زیبا و آموزنده,اولیا و مربیان بیشترین وقت 
خود را به مسایل آموزشی کودکان اختصاص می دهند و 
را  خود  اوقات  بیشتر  مدرسه  و  درخانه  نیز  آموزان  دانش 
صرف یادگیری های غیر فعال کرده, از سختی و خشکی 

دروس و نمره رنج می برند.
و به این ترتیب بیشتر اولیا و مربیان از هدف اصلی تعلیم و 
تربیت که پرورش انسان های خالق,مبتکر و کارآمد است 

باز می مانند.
قصه  در  مطلوب  مهارت  کسب  برای  گام"  "اولین   
قصه  به  داستانی  است.اگر  مناسب  داستان  گویی,یافتن 
به هنگام قصه  باشد,بازسازی داستان  نداشته  تعلق  گویی 

گویی چیزی بیش یک از اجرای نمایشی نخواهد شد.
مساله ی انتخاب کردن قصه, با توجه به  انبوه موادی که 
در اختیار قصه گو است,به ویژه برای قصه گو های تازه کار 
برجسته  و  بهترین  است,حتی  اساسی  مشکلی  مبتدی  و 
ترین قصه گوهای حرفه ای هم قادر به گفتن هر داستانی 

نیستند.
با  قصه گو , قهرمانان خود را از قصه هایی می سازد که 
شخصیت خاص و سبک او متناسب ویژگی های شخصیت 
کار,  تازه  گوی  کند,قصه  ارزیابی  را  خود  گویش  و سبک 
ابتدا باید سعی کند ویژگی های شخصیت و سبک گویش 
نوع  بپرسد:چه  خودش  از  سپس  کند.  ارزیابی  را  خود 

داستان هایی
توانم  می  کنم؟چگونه  بیان  خوب  و  موثر  توانم  می  را 
شخصیت خود را با قصه هماهنگ کنم تا هردو بتوانیم با 
شنونده ارتباط برقرار کنیم؟                                                                                
"دومین گام" ,آماده سازی داستان است که برای پیشرفت 
آید. می  شمار  به  ضروری  گامی  موضوع  کار,این  فن  و 
به  توجه  با   , مناسب  داستان  یک  دقیق  سازی  آماده 
حالت,برای شیوه  و  ,اندیشه  کلیدی  های  ساختمان,کلمه 

کار جنبه های زیربنایی دارد.
آماده  گفتن  برای  و  انتخاب  داستان  گام",وقتی  "سومین 

شد تنها کار مهم انتقال داستان به شنونده, به شیوه ای 
خواهد بود که سبب آفرینش دو جانبه شود.

قصه گو باید به خاطر داشته باشد که کار او از بر کردن 
یا از رو خواندن نیست,بلکه کار او قصه گفتن است.از بر 
کردن قصه اغلب نخستین مانعی است که راه سیر طبیعی 

و خودانگیخته ی یک قصه گویی موفق را سد میکند.
قاعده ی درست این است که هرگز نباید داستانی را )برای 
گفتن( به خاطر سپرد,بلکه با توجه به ساختمان قصه, به 

خاطر سپردن طرح آن کافی است.
خویش,فقط  انگیز  خیال  جهان  ساختن  برای  گو  قصه 
خودش و استفاده ی موثر از کلمه ها را در اختیار دارد. در 
آفرینش سحرآمیز خود نه از صحنه آرایی بهره می گیرد 
نه از تصویر و موسیقی و چراغ های رنگی. او برای ارایه ی 
واژگانی قوی که در ذهن,تصویر ساز باشد فقط به صدای 

موثر و رسا و گفتار روشن خود متکی است.
قصه گو باید از صدای خود به عنوان وسیله ای برای زمزمه 
و  افسردگی  و  شادی  هیجان,ترس  ابراز,  برای  و  فریاد  و 

آنگونه که داستان ایجاب می کند,بهره گیرد.
به وسیله  و کلمه هایی که داستان  "چهارمین گام",صدا 
ی آنها به شنونده منتقل می شود , در روش قصه گویی 
عاملی مهم است. عاملی که باید به طور دائم روی آن کار 

کرد و آن را صیقل داد.
یک قصه گوی خوب,بر کلمات تسلط کامل دارد و از ارزش 
آنها و اینکه چگونه می توان روی شنونده اثر بگذارد باخبر 

است.
او به ارزش قرار گرفتن صفت ها و قید ها توجه دارد و از 
نیروی ایهام ,به هنگام گزینش کلمه های خود آگاه است.

با  تواند  می  داستان  گفتن  هنگام  به  که  میداند  گو  قصه 
منتقل  را  بوییدن  و  کردن,چشیدن  لمس  ها حس  کلمه 
ها رنگ,  با کلمه  تواند  داند که می  کند.او همچنین می 
جنس و حتی آدما را چنان توصیف کند که شنوندگانش 

را به دنیای خیال بکشاند.
"پنجمین گام",بدن به ویژه ی چهره ی قصه گو است , 
چهره ی  قصه گوی خوب کمک بسیار موثری به شنونده 
می کند.شنونده ضمن اینکه به کلمه هایی که به تصاویر 
داستان جان می بخشد توجه دارد,در تمام مدت به قصه 

گو نیز چشم می دوزد.
چهره ی قصه گو اغلب آیینه ی آن قصه است و آن چه را 

شنونده می شنود تقویت می کند.
قصه گوی خوب باید چهره ای قابل انعطاف داشته باشد تا 
اخم و لبخند,ترس و بیم سایر عواطف را نشان دهد و بر 

تاثیر قصه گویی بیفزاید.
باشد  داستان  حالت  بر  منطبق  باید  چهره  های  حرکت 
داستان  انکه  مگر  شود  تبدیل  کاریکاتور  به  نباید  وهرگز 

اینطور ایجاب کند.
حرکت ها باید طبیعی باشد نه برنامه ریزی شده.به جای 
که  شده  تمرین  و  ای(  کلیشه  های  حالت  و  این)اداها 
باید  معموال در مدارس قدیمی فن بیان آموخته می شد 

حرکت ها خودانگیخته باشد تا بر تاثیر قصه اضافه کند.
متغییر  یک  جز  چیزی  ,چهره  موفق  گویی  قصه  یک  در 
آن  به  هنر  این  های  جنبه  سایر  از  بیش  نباید  و  نیست 

توجه و بها داد.
"ششمین گام",چشمهای قصه گو است که نقطه ی تمرکز 
به شمار آید زیرا شنوندگان برای کشف نشانه ها,احساس 
حالت های عاطفی و اطمینان از صداقت قصه گو در تمام 

مدت قصه گویی به آن چشم می دوزند.
قصه گو نیز با شنوندگانش رابطه ای چشم در چشم دارد.

این نگاه اوست که به گونه ای انتزاعی شنوندگانش را به 
این داستان  آنها می گوید که  به  قصه متصل می کند و 

فقط برای آن هاست.
از  نگاهش  گرداندن  با  قصه  طول  در  ماهر  گوی  قصه 
چشم  مستقیم  روابط  شنوندگانش  دیگر,با  فرد  به  فردی 
در چشم برقرار می کند.در مواردی مثل اوج داستان,قصه 
گو چشم های خود را روی یک شنونده یا روی یک گروه از 
شنوندگان متمرکز می کند, درست مثل اینکه این بخش 
به خصوص فقط به این گروه تعلق دارد. این شیوه اغلب 
سبب تاکید بیشتری بر آن قسمت  می شود و اثر عاطفی 
ان را برجسته تر میکند. والبته قصه گو فقط گاه گاهی از 
به  اندازه  از  بیش  توجه  زیرا  کند  می  استفاده  شیوه  این 
بخشی از شنوندگان می تواند عاملی برای بی نظمی باشد.

را  خود  تاثیر  که  حالی  در  تواند  می  گاهی  گاه  گو  قصه 
همچنان حفظ کند چشم از چشم شنوندگان برگیرد و نگاه 
خود را و رای آن ها را, به کوهی خیالی یا قلعه ای که در 
داستان توصیف می کند  بدوزد.او می تواند با شنوندگانش 
رابطه ی مستقیم چشم در چشم برقرار نکند و نگاه خود 
را به طور موثری به صحنه های خیالی و جزییات رنگارنگ 

متوجه سازد. این عمل اغلب سبب می شود.
که تماشاگران برای درک کردن صحنه هایی که قصه گو 

توصیف می کند نگاه او را دنبال کنند.
های  ,دست  است  گو  قصه  های  دست  گام"  "هفتمین 
های  است.در حرکت  انگیز  قصه گوی خوب شگفت  یک 
دست,تاکید,پویش, پرسش و خواهش,آفریننده ی بخش 

بزرگی از نیروی سحرآمیز قصه گویی است.
هر گونه  بحثی درباره ی فنون  استفاده از دست ها بخش 
اساسی  شیوه ی  یک قصه گوی موفق است .اغلب استفاده 
موثر از دست ها به هنر گوینده یک بعد اضافه می بخشد.

حرکت ها و نمایش های دست سبب می شود که شنونده 
بهتر بتواند جنبه هایی مانند اندازه,فاصله ,بافت و وزن را 

درک کند.

سرویس هنری کرمان امروز

در سال های اخیر، بحث های بسیاری در مورد اینکه هدف 
نهایی معماری چه چیزی می تواند باشد، وجود دارد. آیا 
معماری فقط برای ایجاد فرم ها و اصالح معضالت اجتماعی 
بکار میرود. یا اینکه معماری هنری است که تاثیرگذاری 
نظرمعماران  از  دارد.  ما  احساسات  و  روحیات  بر  عمیقی 
هنری  معماری   ” جانسون  فیلیپ  همچون   ای  برجسته 
شگفت انگیز، روشنگر و آزادی ساز است ” و ریچارد مایر 
ادعا می کند که معماری در واقع “بزرگترین هنر است”. 
برای درک بیشتر رابطه ی معماری و هنر در حال حاضر و 
گذشته، ما در اینجا، روایت هایی از مایکل جی ایبر را درباره 

تغییر نقش هنر در فرآیند معماری مطرح می کنیم.
 هنر معماری چیست؟

تا  دارد  خالقیت  و  تخیل  تجسم،  به  نیاز  اغلب  معماری، 
بتواند آثاری متفاوت از کار مهندس ها خلق کند. به دلیل 
این نیازها است که معماری و هنر با یکدیگر ارتباط برقرار 
میکنند. همچنین میدانیم فضا، نور و مواد نیز، پدیده هایی 
هستند که، مفهوم هنر را در معماری تعریف میکنند. در 
میتوان  هنر  از  یک شکل  عنوان  به  معماری  کلی  مفهوم 
گفت، هنر معماری با احساسات، تجربیات و دیدگاه  انسان 

ها نسبت به پدیده در ارتباط است.
  جدایی مفهوم معماری و هنر در دنیای امروزی

تاثیر  امروزه معماری حرفه ای، به طور فزاینده ای تحت 
برنامه هایی که ساختمان ها را با الگوریتم ایجاد می کنند، 
قرار گرفته است و دانشکده های معماری نیز به تدریج، کار 
این یعنی،  آتلیه های طراحی و هنر را مختل می کنند. 

معماری و هنر امروزه دیگر ارتباط تنگاتنگی با هم ندارند.
 رابطه ی معماری و هنر در گذشته

در گذشته دو واژه معماری و هنر در کنارهم بیشتر معنی 
به عنوان  به طوریکه، معماران همیشه  و مفهوم داشتند. 

های  ساختمان  که  بودند  شده  شناخته  نهایی  هنرمندان 
خیالی درون محدوده تخیل ذهن خود را تجسم می کردند 

و با رنگ آنها را قابل فهم تر می کردند.
پر  روند  توانستند  می  مرحله،  این  طی  از  پس  فقط  آنها 
یکپارچه ساختن  از طریق  و  آغاز کنند  را  نقاشی  زحمت 
واقعیت  به  استاد،  هنرمندان  همکاری  با  ساختمان  طرح 
برسند. معماران در گذشته بر تجارب بصری، دانش طبیعت 
انسانی و درک فیزیکی به منظور الهام گرفتن و تجسم مکان 
های شگفت انگیز توجه داشتند: مکان هایی که نه تنها در 
زندگی روزمره ما کمک کننده خواهند بود، بلکه در توسعه 

فرهنگ و در نهایت تمدن ما تاثیر خواهند گذاشت.
 هنر طراحی در معماری

فرایند معمار شدن در گذشته
مایکل جی ایبر میگوید: تبدیل شدن به یک معمار، یک 

و  مطالعه محیط های ساخته شده  از  العمر  مادام  فرایند 
طبیعی، به طریق طراحی و نقاشی بود. این است که نسل 
های گذشته به شناخت جهان می پرداختند. آنها از طریق 
رسم آثار باستانی، با گذشته شان آشنا می شدند و از طرح 

منظره ها، زیبایی دنیای طبیعی را درک می کرده اند.
جان راسکین، منتقد معروف هنری، یک بار گفت: “برای 
بدون  زیرا  بشناسیم”،  را  است که جنگل  برگ الزم  رسم 
گذشته،   معماران  برای  ندارد.  وجود  درکی  هیچ  نقاشی، 
طراحی و ساخت محیط صرفا امری نظری نبود. با ترسیم 
از طریق مشاهده تجربه  محیط زیست، ما دنیای خود را 

می کردیم.
طراحی برای معمار همانند یادگیری یک زبان دیگر بود. 
عمیق  به  دسترسی  اجازه  طراحی  از  ساعت  هزاران  فقط 
ترین پیچیدگی های ذهن را می داد. این در حالیکه، ایده 

ها بالفاصله از طریق دست به کاغذ، بدون تفکر و تفکیک 
اعمال می شد. بدون مانع از تخیل به نتیجه.

 نقاشی در معماری
رایانه های کم  از  امروزه یک دفتر معماری به صحنه ای 
حجم تبدیل شده است، ابزارهایی بی وقفه که برای طراحی 
ساختمان ها به کار می روند. با این که، تکنولوژی میتواند 
متاسفانه  اما  کارایی ساختمان کمک کند،  و  پیشرفت  به 
این امر باعث شده است تعداد معماران جوانی که می تواند 
ما  باشد. همانطور که  نادر  طراحی و ترسیم کنند، بسیار 
خودمان را به ماشین ها و تکنولوژی  وابسته می کنیم، آیا 
می توانیم به درک طبیعت ادامه دهیم؟ آیا می توانیم تاریخ 
و فرهنگ مان را بدانیم و بشریت را درک کنیم؟ آیا معماری 
از  باید  که  ها سواالتی هستند  این  است؟  هنوز یک هنر 

خودمان بپرسیم تا ارتباط معماری و هنر را کشف کنیم.

نوشتاری درباره گام های قصه گویی برای کودکان

آیا معماری هنوز یک هنر در نظر گرفته می شود؟

)زخم زبان (
شرمگین می شد 

سکوت هرشب من یک ترانه خواهد شد 
که زخم های زبان تو با 

زخمه های زمان 
تمام هق هق من را به گوش باد خواهد گفت 

و عشق گمانم 
ز غصه  خواهد ُمرد

اشک ُگل
گل و دخترک 
دخترک و گل 
چشم در چشم 

نگاه در نگاه 
دخترک به نیاز 

خواستن 
گل 

به بوئیدن 
توی پیاده رو 

از دو سوی شیشه ویترین گل فروش 
دقیقه! ساعت! روز!

شاید به وقت هیچ نداشتن ها 
قیمت گل؟ 

اما
 دخترک پولی نداشت 

گلبرگ صورتش 
در زالل استخر بلورین چشمانش 

گم شد 
گل 

به او نگاه کرد
به ژاله نشست 

...
پژمرد 

دخترک بسیار گریست 
تا ساعتی بعد 

با حسرت 
دل کند  و

رفت!

مناظره الف 
با آی با کاله 

گفت روزی الف به آ، ناگاه 
چه کسی برسرت نهاده کاله 

گفت من بوده ام چو تو روزی 
ساده بودم، نبوده ام آگاه 

گوئیا خواب رفته بودم من 
در شبی تیره چون زغال، سیاه 

صبح گشتم ز خواب چون بیدار 
برکشیدم من از دل خود آه 

ایستادم چو پیش آئینه 
بر سر بنده رفته بود کاله 

ای الف ای برادر دلبند 
ای که با راستی بوی همراه 

گویمت این سخن زمن بشنو 
نیستم از برای تو بدخواه 

خویشتن را مده به دست کسی 
تا نیفتی چو من به داخل چاه 
ده افسار خود به دست کسی 

گرچه آن کس بود مشاور شاه 
گر گرفتار شک شدی روزی 

نظر از قلب خویشتن می خواه )1(
)1( برگرفته از روایت استفت قلبک یعنی از 

قلبت استفتاء کن

به قلم مهدی 
ایرانمنش 
پور کرمانی

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 

به قلم زنده 
یاد عبدالرضا 
افسری
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سرویس ادبی کرمان امروز
 

حضور  سرزمینی،  هر  تمدن  و  فرهنگ  برجسته  شاخص های  از  یکی 
ورزش در متن آن جامعه و نگرش پویا و باورمند نسبت به آن است.

در سرزمین پهناور ایران از دیر باز به ورزش و منش و روحیه پهلوانی 
ارج بسیار گذاشته شده و در منابع تاریخی از ایرانیان به عنوان مردمانی 
مهارت  کسب  و  خویش،  جسم  پرورش  در  تنها  نه  که  است  شده  یاد 
و  فرزندان  تربیت  در  بلکه  بوده اند،  کوشا  تر  افزون  های  توانمندی  و 
نسل  های آینده نیز سعی وافری داشته اند. در آثار سخنوران و مشاهیر 
فرهنگ این دیار همواره کاهلی و تن آسایی مذمت شده و سخت کوشی 

و ورزش مورد ستایش قرار گرفته است.
ورزش  تاریخ  در  برانگیز  تحسین  و  ارزنده  بسیار  ویژگی های  از جمله 
ایران، ترویج خصلت های جوانمردی و نوعدوستی بوده است که موجب 
شده تا ورزش ایران همواره همانند پرنده ای با دو بال توانایی و دانایی 
اوج بگیرد و لذا در همه دوران ها ورزشکاران حامیان مردم در دشواری ها 

و از مبارزان و مجاهدان علیه زور و ستمگری بوده اند.
در شاهنامه  حکیم فرزانه توس، پهلوانان، اشخاص زورمند و اخالق گرا 
هستند که در هنگامه های سخت به میدان آمده و به کمک اقشار مردم 

به نجات زاد و بوم خویش برمی خیزند.
اخالق گرا،  فرهنگی  ایران،  ورزش  تاریخ  بر  حاکم  فرهنگ  واقع  در 
مردم دار، شعورمند و تابع مهر و آیین است و به همین سبب پهلوانان 
تکیه گاه جامعه در  و  وثوق مردم  و  احترام  مردانی مورد  ایرانی همواره 

توفان ها و بحران ها بوده اند.
چهره هایی  عصری  هر  در  ایران  ورزش  جامعه  دل  از  تاریخ  گواه  به 
توجه  مورد  انسانی  نیز خصایص  و  نیرومندی  لحاظ  به  که  برخاسته اند 
اجتماع قرار گرفته و مصدر انجام امور ارزشمندی بوده اند تا جایی که 
مبدل  مردم  نزد  در  اسطوره هایی  به  ناخواسته  رادمردان،  این  از  بعضی 
و  خضوع  است  شده  عاملی  چنین  موجب  بیشتر  که  آنچه  و  شده اند 
ادب،  فرودستان،  از  حمایت  نیازمندان،  از  دستگیری  فروتنی،  خشوع، 
بی نیازی به دنیا و عدم چشمداشت به مقام و منصب، غلبه بر خشم و 

شهوت، دین داری و پارسایی و... بوده است.
در ورزش کهن ایران، پوریای ولی، اسطوره ای جاودان و هماره ستایش 
شده است، به آن جهت که وی در عین توانگری و قدرتمندی در میادین 
مبارزه در میدان غلبه بر نفس و هواهای گذرای دنیوی نیز فاتح بود که 

در فرهنگ ورزش ایران غلبه بر نفس اوج پهلوانی است:
مردی نبود فتاده را پای زدن 

گر بر سر نفس خود امیری، مردی 
چهره هایی  از  تختی  غالمرضا  روانشاد  ایران  معاصر  ورزش  تاریخ  در 
است که عالوه بر ورزش، در دیگر زمینه ها نیز به فعالیت پرداخت و نه 
تنها در عرصه ورزش بلکه در بین تمامی اقشار جامعه ایران و نیز دیگر 
ورزشکاران و عالقمندان به ورزش جهان احترام و محبوبیت فوق العاده ای 

پیدا کرد.
متین  انسانی  کشتی،  ورزش  عرصه  در  افتخار آفرینی  بر  عالوه  تختی 

محرومان  به  امداد  پی  در  و  دردمند  شخصیتی  اخالق،  با  و  مودب  و 
این  تمامی  مجموعه   و  بود  انقالبی  روحیه  با  و  دیندار  فردی  و  جامعه، 
و  مقبول  چهره  او  از  می شود،  انسانی جمع  در  کمتر  که  خصوصیت ها 

محبوب و اسطوره ای ساخت، که پس از سالها هنوز مورد تکریم است.
● اسطوره ای به نام تختی:

روانشاد غالمرضا تختی در روز پنجم شهریورماه سال ۱۳۰۹ در محله 
خانی آباد تهران دیده به جهان گشود، چنان که خود نوشته است: پدرم 
امام هشتم  به  که  خالصانه ای  ارادت  و  مذهبی اش  اعتقادات  اصل  روی 

داشت، نام غالمرضا را برمن نهاد.
که  شدیدی  مادی  فقر  رغم  به  و  فراوان  جدیت  و  تالش  با  تختی 
با آن دست به گریبان بود، توانست در ورزش کشتی رشد  خانواده اش 
کرده و به مراتب باالیی دست پیدا کند.تختی دارای شخصیتی مذهبی 
اهمیت  شرعیات  برای  و  بود  آموخته  کودکی  از  را  خواندن  نماز  بود، 
خاصی قایل بود. به امام هشتم - حضرت علی بن موسی الرضا)ع( - عالقه 
ویژه ای داشت و بیشتر به تنهایی و یا به اتفاق برخی ازدوستان نزدیک، 
امام  رضا)ع(  به پای بوسی  به مسابقه های مهم خارجی،  از عزیمت  قبل 

مشرف می شد.
تختی در مصاحبه ای که در آن روزگار با یکی از مجالت ورزشی داشته 
با ایمان و صراحت از اعتقادات مذهبی خود چنین سخن گفته است: من 
همیشه قرآن کریم را در جیب خود دارم و هیچ گاه خداوند را فراموش 

نمی کنم.
در عرصه ورزش کشتی تختی در شمار پرافتخارترین ورزشکاران این 
این ورزش  نوادر  را در شمار  رشته در سطح ملی و جهان است و وی 
می شناسند، اما آنچه که از تختی اسطوره ای شگفت آفریده است ادب، 
باورهای  در  ریشه  که  اوست  پهلوانی  و خصوصیات  نوعدوستی  تواضع، 

فرهنگ ملی و آموزه های دینی دارد.
رژیم  چپاولگری  و  فساد  با  را  خود  مبارزه  تختی  اختناق  شرایط  در 
حاکم  دستگاه  سیاستهای  با  مخالفت  به  بی پروا  و  کرد  آغاز  پهلوی 
برخاست. وی با بسیاری از مبارزان و مجاهدان مشهور آن روزگار مانند 

آیت اهلل سیدمحمود طالقانی مالقات و ارتباط داشت.
بی گمان این مالقات ها و مبارزات از چشم ساواک پنهان نبود و چنان 
از اسناد به جا مانده از آن دوران استفاده می شود، نگرانی رژیم را  که 
برانگیخته بود. در نتیجه روز به روز فشارها و محدودیت های افزونتری 
و  فرامرزی  آوازه  رغم  به  که  جایی  تا  شد،  گرفته  نظر  در  تختی  برای 
مسابقات  و  تمرین  سالن های  در  او  حضور  از  تختی  فراوان  محبوبیت 
جلوگیری می کردند و تضییقات فراوانی برایش به وجود می آوردند. حتی 
حقوق پهلوانی و قهرمانی جهانی وی و سایر مزایایش را نیز قطع کردند.
با  را  او  مردم  آوردند،  وجود  به  او  برای  که  مشکالتی  تمامی  علیرغم 
نثارش  را  ابراز احساسات  و بی سابقه ترین  فریاد می زدند  اشتیاق  و  مهر 
 - غالمرضا  شاهپور  موضوع سبب خشم  همین  که  جایی  تا  می کردند، 
برادر شاه که ریاست کمیته ملی المپیک را داشت - شد و کینه شدیدی 
از تختی به دل گرفت، به گونه ای که در مراسم جشن کوهنوردان که در 
تاالر فرهنگ برگزار شده بود، به نشانه اعتراض به حضور تختی، قهر کرده 

و سالن را ترک کرد.
شخصیت کاریز ماتیک تختی برای رژیم وقت نگرانی بزرگی به شمار 
می آمد و از گسترش نفوذ و محبوبیت او که روز به روز بیشتر می شد، 

هراس و اضطراب فراوانی در سران حکومت پدید آمده بود.
تختی در نتیجه سفر به کشورهای پیشرفته جهان و درک پیشرفتهای 
آنان در مقایسه با محرومیت ها و عقب ماندگی کشورش بسیار اندوهگین 
بود و علت این فاصله اسف انگیز را در بی لیاقتی و خیانت پیشگی رژیم 
وابسته و مستبد می دانست. نفرت تختی از دستگاه حاکمه به گونه ای 
بود که در سالهای آخر زندگی، مبارزات حزبی را بی فایده می دانست و 
خواستار اقدامات عملی در جهت سرنگونی رژیم بود و این نکته را بدون 
پرده پوشی نه تنها با دوستان نزدیک، بلکه بطور آشکار نیز بیان می کرد. 

حماسه جهان پهلوان تختی - ص ۲۶۵
بود که در روز ۱۸  بابک فرزند تختی نگذشته  تولد  از  هنوز چهارماه 
دیماه ۱۳۴۶ خبر هولناکی منتشر شد. در خبر آمده بود: غالمرضا تختی 

خود را کشت! روزنامه اطالعات - شماره ۱۲۴۸۰ - ص ۱
اما  نداشت  فاعل  جمله  راکشتند.  تختی  می گفتند:  مردم  اکثر  اما 
کشنده ی مجهول گویی در ذهن همگان معلوم بود: دستگاه؛ و مقصود 
حکومت بود. انتشار وصیت نامه تختی و کوشش های دیگر نتوانست این 
اتهام را از ذهن مردم پاک کند، و خون این کشته بر گردن حکومت ماند.

میراث پهلوی - ص ۷
به گفته بزرگان زندگانی هر انسانی به طور حقیقی با فاصله ای که پس 
از مرگش آغاز می شود سنجیده می شود، به این اعتبار می توان نتیجه 
گرفت که با گذشت زمان عظمت شخصیت تختی به نحو چشمگیری 
آشکار شده، و مردم قدردان و حق شناس ایران تالشها، مبارزات، و تمامی 

ارزشهای تختی را بازشناخته و پاس داشته اند.

● ورزش و اهمیت رویکرد هنر و ادبیات 
یکی از نکات بسیار مهم و شایان توجه در تاریخ جهان آن است که 
به رغم اینکه در طول تاریخ حیات بشر اشخاص بزرگی قدم به عرصه 
وجود نهاده اند و مصدر انجام کارهای بزرگی شده اند، اما تمامی این 
اشخاص این اقبال را نداشته اند که مورد رویکرد اهل هنر و ادبیات 

واقع شوند و گام در قلمرو وسیع و سحرانگیز هنر و ادبیات بگذارند.
به عبارت دیگر می توان گفت که یکی از مشخصه های شخصیت های 
سترگ استقبال اهل قلم و هنر از آنان است و هر چقدر این استقبال، 
استمرار یابد و بر آثار خلق شده در این زمینه افزوده شود، می توان 
نتیجه گرفت که آن شخصیت تا چه میزان دارای عظمت و محبوبیت 
بوده است. زیرا چه بسا کسانی که طی دوره ای مورد توجه تنی چند 
با گذشت زمان  ادبا و سخن سرایان قرار گرفته ، لیکن  از هنرمندان، 

بتدریج این استقبال رنگ باخته و به فراموشی سپرده شده است.
در سرزمینی کهنسال چون ایران که مهد ظهور شاعران بلندآوازه ای 
است که وارثان خرد و روشنایی و ستایشگران جوانمردی و فضیلت و 
انسانیت بوده و هستند، راه جستن به خلوتهای شاعرانه و مورد تمجید 
و تحسین قرا رگرفتن، امری چندان سهل و ناچیز نیست، به ویژه آنکه 
شخصیتی از شمار ورزشکاران چنان قد برافرازد که قامتش در بین 

هزاران قامت دیگر آشکارا به چشم آید.
در  بسیار  قهرمانان  ظهور  رغم  به  حاضر  عصر  در  ایران  ورزش  در 
چنین  به  تختی  غالمرضا  اندازه  به  هیچکدام  گوناگون  رشته های 
مرتبه ای صعودنکرد که گام در عالم ادبیات نهاده و با رویکرد شعرا و 
نویسندگان عصر حاضر روبه رو گردد و این مهم مرتبه اندکی نیست.

● تختی و شعر
غالمرضا تختی را می توان محبوب ترین ورزشکاری در تاریخ ورزش 
به  را  آن  از  پس  نیز  و  خویش  عصر  شاعران  نگاه  که  دانست  ایران 
خویش جلب کرد و بار دیگر پلی شد تا شعر و ورزش در این سرزمین 
به یکدیگر نزدیک شوند. درخصوص تکریم شخصیت تختی در آیینه 
زالل شعر معاصر با کثرت آثاری روبرو هستیم که سرشار از عاطفه و 

احساس، و اندوهی عمیق و جانکاه است.
نکته جالب توجه در این باره این است که تاکنون هیچ شخصیت 
ورزشی تا به این پایه مورد عالقه و احترام شاعران نبوده، و از دیگر 
سو اکثر شاعرانی که درباره تختی مرثیه سروده اند از شاعران معتقد 

و دین باور بوده اند.
اشعاری که تاکنون درباره غالمرضا تختی سروده شده است به چند 

دسته تقسیم می شود:
۱( اشعاری که به طور خودجوش سروده شد و در زمان حیات تختی 

توسط مردم زمزمه می شده.
۲( اشعاری در قالبهای کالسیک به صورت سوگ سروده.

۳( اشعاری در قالبهای نو که آمیزه ای از مرثیه و حماسه است.
۴( اشعاری با مضامین اجتماعی و ملهم از شخصیت تختی.

و  چاپ  تختی  درباره  که  هایی  یادداشت  و  خاطرات  مجموعه  از 
منتشر شده است، می توان دریافت که تختی خود شعر نمی سروده، اما 
با شعر و شاعران بیگانه نبوده است و به لحاظ ارتباطی که با مجامع 
فرهنگی و اهل قلم داشت، خصوصا با شاعرانی که آثار روشنگرانه ای 

داشتند آشنا و در ارتباط بوده است.

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

یک روانشناس معتقد است: وقتی نیاز عاطفی مرد تامین نشود و نیاز عاطفی 
آنها زیر یک سقف و در کنار هم  تامین نشود اصطالحا گفته می شود  زن 
رویکرد  با  گیرد.  می  عاطفی صورت  ولی طالق  هستند  خانه  هم  و  هستند 
مثبت می توانیم بگوییم نیازها را از فرزندان و نوه ها و یا کار خود می گیرند 
و یا در نگاه منفی خیانت همسری و یا تعدد زوجات و… مطرح می شود. در 
طالق عاطفی مرد متوجه می شود، زن برای او مفید نیست و زن نیز متوجه 
می شود که مرد برای او مفید نیست و کارکردهایی که در بحث ازدواج برای 

زن مطرح است محقق نمی شود.
دکتری  و  فرهنگیان  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  احمدی،  ابوطالبی  تقی 
برخی  در  عاطفی  طالق  دالیل  خصوص  در  تربیتی   روانشناسی  تخصصی 
هر  که  است  اینگونه  عاطفی  وضع طالق  به  ما  نگاه  کرد:  اظهار  ها  خانواده 
شخصیتی فرایند رشدی دارد و بعد با سن بلوغ بحث دگرخواهی ها پیش می 
آید و در سنین باالتر بحث ازدواج صورت می گیرد. در ازدواج بحث زوجیت 
مطرح است. زوجیت بحث تامین نیازهای جسمانی، روانی، عاطفی، اجتماعی 
را پیش  و هویت خود  فردی  به همسر در شکل گیری شخصیت  و  کمک 
با  تکامل  تا در مسیر  به زن کمک کنند  به مرد و مرد  اینکه زن  آورد.  می 
توجه به فلسفه خلقت خداوند که انسان را آفرید در حرکت باشند. همچنین 
بحث نیازهای عاطفی و روانی و نیازهای چندگانه انسان است، یعنی نیازهای 
جنسی نیز در زوجیت مطرح می شود. زن و مرد در مسیر تکامل، مکمل هم 
هستند. وقتی بحث ازدواج پیش می آید، مرد از زن و زن از مرد این انتظار را 
دارد. نیازهای چندگانه ۵۰ درصد مرد را زن و نیازهای چندگانه ۵۰ درصد زن 
را مرد تامین می کند. وقتی زوجیت مطرح می شود منظور زوجیت جسمانی 
و روانی و عاطفی و اجتماعی است. زن پر و بال می خواهد و از نظر اجتماعی 
پشتوانه می خواهد و مرد نیز همچنین و رفع این نیازها در مسیر تکامل با 

شکل گیری زوجیت و ازدواج پیش می آید.
وقتی نیاز عاطفی مرد و زن تامین نشود طالق عاطفی شکل می گیرد
اگر زوجیت اول ایجاد شده باشد، مشغله ها اساس اولیه را خراب نمی کند

محبت واقعی و ازدواجی که از روی شناخت باشد منجر به طالق عاطفی 
نخواهد شد

وی افزود: اگر زوجیت باشد و حضور مرد در خانه باشد ولی نیازهای عاطفی 
تامین نشود خال به وجود می آید و در مراحل بعدی به نوعی خود را بروز می 

دهد. وقتی فاصله عاطفی ایجاد می شود، آهسته آهسته این خال و کمبود ها 
و یا نبود ها رفته رفته با باال رفتن سن به این صورت که اولویت های زندگی 
فرزندان و… باشند، خود را نشان می دهد. وقتی نیاز عاطفی مرد تامین نشود 
و نیاز عاطفی زن تامین نشود اصطالحا گفته می شود آنها زیر یک سقف و 
در کنار هم هستند و هم خانه هستند ولی طالق عاطفی صورت می گیرد. با 
رویکرد مثبت می توانیم بگوییم نیازها را از فرزندان و نوه ها و یا کار خود می 
گیرند و یا در نگاه منفی خیانت همسری و یا تعدد زوجات و… مطرح می 
شود. در طالق عاطفی مرد متوجه می شود، زن برای او مفید نیست و زن نیز 
متوجه می شود که مرد برای او مفید نیست و کارکردهایی که در بحث ازدواج 
برای زن مطرح است محقق نمی شود. به طور طبیعی طالق عاطفی به عنوان 
سر منشایی برای طالق واقعی مطرح می شود. اعتقاد و باور شخصی من بر 
اساس تجارب حرفه ای کار در فضای خانواده بر این است که اگر زوجیت اول 
ایجاد شده باشد و زن مرد را و مرد زن را به عنوان مکمل خود بداند و نیمه 
ناقص خود بخواند و در مسیر تعالی همتا و مکمل باشند، مشغله ها اساس 

اولیه را خراب نمی کند، ولی کسانی که زمینه های اولیه دارند و ازدواج های 
آنها آگاهانه نبود و فاصله سنی و فرهنگی و نیازهای چندگانه عاطفی و بحث 
اجحاف در زندگی مشترک مطرح بوده است و مرد می گوید من باخته ام و 
زن می گوید من اشتباه کرده ام، مشکل شدت پیدا می کند و خود را بروز 
می دهد. محبت واقعی و ازدواجی که از روی شناخت باشد منجر به طالق 
عاطفی نخواهد شد. گاهی وقتی مرد درگیر رفاه می شود این مساله نیز می 

تواند منجر شود.
طالق عاطفی معموال در کمره زندگی رخ می دهد

این روانشناس در خصوص اینکه طالق عاطفی بیشتر در چه سنینی روی 
می دهد؟ گفت: ما معموال می گوییم در کمره زندگی و بعد از گذشت چند 
سال از زندگی مشترک رخ می دهد، ولی در اوایل زندگی در عشق های غیر 
واقعی و هیجانی به طور مثال اگر در راستای عشق های مجازی باشد و ازدواج 
بر مبنای احساسات و عواطف و قول و قرار ها و ازدواج های اجباری باشد از 
ابتدا این سردی وجود دارد و رفته رفته علنی می شود. ولی ما معموال این 

مسائل را در ادامه مسیر زندگی می بینیم. وقتی که طرف انتظاراتی داشته 
و می بیند این انتظارات محقق نشده است. تمام کارکرد ها کمرنگ می شود.

انجام  و عمیق  ای  به صورت ریشه  ها  بررسی  دلدادگی  از  قبل  اگر 
شود دوام زندگی بیشتر می شود

های  ماموریت  نشود  تامین  انسان  عاطفی  نیازهای  وقتی  کرد:  تصریح  وی 
بعدی کمتر می شود و گاهی فاصله زیاد می شود و این خود به بدتر شدن 
ماجرا کمک می کند. روابط جنسی نیز به همین موضوع بر می گردد. گاهی 
زن ها نیز به نوعی مردها را از خود می رانند و موضوع شدت پیدا می کند و 
اگر مرد این زمینه را داشته باشد ماجرا تقویت می شود. اگر ما شناخت قبلی 
داشته باشیم و ابتدا مشاوره قبل از ازدواج داشته باشیم طالق عاطفی کمتر 
بیماری  برخی  گذاشت چون  وقت  ماه  باید شش  گاهی  دهد. حتی  می  رخ 
ها و مشکالت ادواری هستند و به مرور زمان در رفت و آمد هایی که هیچ 
و  قرمز  خطوط  رعایت  با  آشنایی  و  ندارد  خود  در  عقد  و  محرمیت  قرارداد 
زیر نظر والدین است خود را نشان می دهند و هرچه شناخت دختر و پسر 
قبل از ازدواج بیشتر باشد قطعا دوام زندگی بیشتر است و استمرار زندگی با 
مشکالت کمتری همراه خواهد بود. و به طالق عاطفی منجر نمی شود. دوران 
آشنایی قبل از عقد از نظر من امروز است و امروز روز بررسی فردا است و از 
عقد تا ۱۰۰ سال زندگی مشترک بعدی فردا نام دارد. فردا روز زندگی است و 
روز بررسی نیست. وقتی زندگی مشترک شروع شد باید زندگی کنند، اگر در 
بررسی قبل از عقد مشاوران و خانواده ها بررسی نکنند و اگر قبل از دلدادگی 
بررسی ها به صورت ریشه ای و عمیق انجام شود دوام زندگی بیشتر و تحکیم 

بنیان خانواده قوی تر خواهد بود.
ما چگونه  امروز  اینکه وضعیت طالق عاطفی در جامعه  ابوطالبی در مورد 
است گفت: طبیعتا در هر جامعه انسانی با توجه به بحث تکنولوژی و ابزارها 
و فضای بی حد و حصر مجازی با چنین مسائلی درگیر است، بخصوص در 
فضای مجازی قانون مندی نمی بینیم. فرد خالیی عاطفی دارد و با یک تصویر 
و نوشته و عکس دلدادگی صورت می گیرد وقتی در مرد و زن فقر عاطفی 
و روانی وجود دارد به طور طبیعی در آن سو وقتی کسی به سواالتش جواب 
می دهد و با او هم خوانی اندیشه دارد و همدلی ایجاد می شود این مسائل 
ایجاد می شود، این در تمام جوامع وجود دارد و در جامعه ما نیز هست ولی 
در جامعه ما با توجه به رویکرد دینی و اسالمی و اعتقادی و باورها و اینکه 
باید انسانها مسئولیت رفتار خود را بپذیرند رهنمود هایی داده می شود و این 

خود آمار را کم می کند ولی وجود دارد.

جهان پهلوان تختی در آینه ادبیات

تهدیدات خانواده؛
 طالق عاطفی چه زمانی رخ می دهد؟ 
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فارغ التحصیالن کدام 
رشته ها از بقیه بیکارترند؟

مطابق آمارهای رسمی، بیشترین نرخ بیکاری فارغ التحصیالن مربوط 
به رشته های معماری و ساختمان ، هنر، علوم زیستی، فرآوری و ساخت 

و ارتباطات و فناوری اطالعات است.
  به گزارش تسنیم، هر سال گروه جدیدی از فارغ التحصیالن کشور در 
جستجوی شغل بوده و به جمعیت بیکاران افزوده می شود که این مهم 
با افزایش ظرفیت دانشگاه ها در سال های اخیر و به تناسب آن انباشت 

تعداد فارغ التحصیالن دو چندان شده است.
تناسب  مانند عدم  عواملی  اقتصادی،  رکود  بر  رسد عالوه  نظر می  به 
میان رشته های تحصیلی دانشگاه با نیاز بازار کار کشور و نیز فقدان 
توانایی و مهارت افراد تحصیلکرده در کسب فرصت های شغلی موجود و 
همچنین اشباع بازار کار از برخی رشته های تحصیلی از جمله علل عدم 

موفقیت فارغ التحصیالن در یافتن شغل مناسب می باشد.
به عبارتی به نظر می رسد توجه به تناسب میان تعداد فرصت های شغلی 
امری  آموختگان  دانش  شمار  و  جامعه  در  شده  ایجاد  تخصصی  رشته 

است که تاکنون مغفول مانده است.
مطابق آمارهای رسمی، در بین گروه های عمده رشته تحصیلی بیشترین 
و ساختمان 26.1  معماری  به گروه های  مربوط  ترتیب  به  بیکاری  نرخ 
درصد، هنر 24.5 درصد، علوم زیستی و رشته های مرتبط 24.1 درصد، 
فرآوری و ساخت 23.5 درصد و فناوری اطالعات و ارتباطات 22.8 درصد 
می باشد. همچنین کمترین نرخ بیکاری مربوط به گروه خدمات امنیتی 

4.4 درصد است.
یا در حال تحصیل در دوره  از کل جمعیت دارای تحصیالت عالی و 
های عالی کشور 52.6 درصد را مردان تشکیل داده اند و از این میزان 
72.7درصد فعال )86.9درصد شاغل و 13.1درصد بیکار(  و 27.3درصد غیر 

فعال اقتصادی می باشند. 
یا در حال تحصیل در دوره  از کل جمعیت دارای تحصیالت عالی و 
های عالی کشور 47.4درصد را زنان تشکیل داده اند که از این میزان 41 
بیکار( و 59درصد غیر فعال  درصد فعال )71.3درصد شاغل،28.7درصد 

اقتصادی می باشند.
بر اساس همین نتایج باالترین نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیالن 
یا در حال تحصیل دوره های عالی به ترتیب به استان های کرمانشاه 
دارد.  اختصاص  )24.4درصد(  )25.5درصد(،کرمان  )28.5درصد(،کردستان 
)11.3درصد(  سمنان  استان  به  مربوط  بیکاری  نرخ  کمترین  همچنین 

است.

بی احتیاطی ۶۵ میلیون تومان خرج 
روی دست کارگر پنبه زنی گذاشت!

و  کار  خود،  نقص جسمانی  بر  کار، عالوه  ساله   24 کارگر  خطای 
کاسبی کارفرمای 26 ساله اش را بهم زد.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،   »مجید« جوان 
تازگی  به  که  شرایطی  در  و  وام  و  قرض  با  که  است  عائله مندی 
اجاره کرد  در جوار خانه اش  را  مغازه کوچکی  بود،  ازدواج کرده  هم 
واسطه  همین  به  هم  اندکی  تجربه  که  پدری  شغل  حسب  بر  و 
داشت، مشغول لحاف دوزی و پنبه زنی مشتریان محل سکونت شان 

می شود.
در طی شش ماه به دلیل دقت و صداقت در کار و ارایه قیمت های 
منصفانه، کار این جوان ترقی می کند و برای همین برای تحویل 
به موقع سفارش ها مجبور می شود تا کارگری را برای همیاری جذب 

کند.
کارگری که تنها دو سال با او اختالف سنی دارد و او نیز به تازگی 
متاهل شده و با تعیین حقوق ثابتی نزد او حاضر می شود. در همان 
روز های ابتدایی همکاری به دلیل قصور در انجام عملیات پنبه زنی 

با دستگاه سه انگشت او قطع می شود.
او  غیاب  در  و  نبود  کارش  محل  در  حتی  مجید  حادثه  وقوع  روز 
کارگرش در حالی که دستگاه پنبه زنی روشن بوده، اقدام به رفع گیر 
دستگاه می کند. اشکالی فنی که به دلیل ورود حجم غیراستاندارد 
پنبه حادث شده بود و شاید اگر از پیش عواقب یک چنین کاری 

یا رفع اشکال فنی به او دیکته شده بود، این واقعه انجام نمی شد.
در ادامه با طرح شکایت خانواده کارگر از مجید -مقصر حادثه - تا 
بند  به  استناد  با  میزان 3۰ درصد دیه جرحی محکوم شناخته شد. 
دو علل وقوع حادثه و موارد مندرج در مواد 91 و 95 قانون کار که 
همچنین  دارد،  اشاره  کارگاه ها  امنیتی  و  حفاظتی  امور  به  صراحتا 
مجید به پرداخت مبلغی معادل 65 میلیون تومان بدهکار می شود 
که به دلیل ناتوانی در تامین این میزان از تاریخ 15 تیرماه امسال 

روانه یکی از زندان های استان اصفهان می شود.
اگرچه با تالش گروه صلح و سازش ستاد دیه مبلغ محکومً به به 45 
تهیه  در  توانایی  بابت عدم  اما  است،  یافته  تومان کاهش  میلیون 

مبلغ باقی فرد یاد شده همچنان در بند بسرمی برد.
بر اساس اعالم ستاد دیه کشور، همسر مجید که در دوران بارداری 
بسر می برد به دلیل ناتوانی در تامین اجاره بها روانه خانه پدری شده 
و خانواده پدری بدهکار این پرونده اسباب و جهیزیه عروس را در 

انبار خانه شان نگهداری می کنند.

برنامه اجرایی اصالح نظام بانکی به رئیس جمهوری تقدیم شد

وزیر ارتباطات:
زائرین اربعین از خدمات رومینگ استفاده نکنند

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه اجرایی اصالح 
رئیس جمهوری  به  نیمه دوم شهریورماه  در  بانکی  نظام 
تقدیم شد و این وزارتخانه راهکارهای ارائه شده در این 
برنامه را تا حصول نتیجه از مراجع ذیربط پیگیری می کند.
عامل  مدیران  با  جلسه  در  دژپسند  فرهاد  نوشت:  ایرنا   
بانک های دولتی افزود:  افزایش شفافیت، افزایش کارآمدی 
و مدیریت درست هزینه  های بانک  ها، منوط به استقرار 
موثر  و  کامل  اجرای  همچنین  و  دیجیتال  بانکداری 
حاکمیت شرکتی شامل تفکیک مدیرعامل از رئیس هیات 
هیات  کمیته های  تشکیل  و  عامل  هیات  تشکیل  مدیره، 

مدیره است.
بیمه  بانکی،  امور  معاونت  شده  مقرر  کرد:  اظهار  وی 
منظر  از  را  بانک ها  اقتصاد،  وزارت  دولتی  شرکت های  و 
دیجیتال  بانکداری  استقرار  و  شرکتی  حاکمیت  اجرای 

مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار دهد.  
در  بانک  ها  جدی  اراده  و  عزم  ادامه،  در  اقتصاد  وزیر 
تملیکی  اموال  تابعه،  شرکت های  و  مازاد  اموال  واگذاری 
های  اولویت  از  را  بانک  ها  شعب  تعدیل  همچنین  و 

تابعه  واگذاری شرکت های  و گفت:  برشمرد  بانکی  نظام 
وکارهای  از ساز  استفاده  با  به بخش خصوصی  غیربانکی 
انجام می  بورس  از طریق  و  ارزش گذاری  ارزیابی،  شفاف 

شود.
زمینه  این  در  اقتصاد  وزارت  کرد:  خاطرنشان  دژپسند 
و  جمهوری  رئیس  انقالب،  معظم  رهبر  تاکید  مورد  که 
قانونگذار است، حمایت های الزم را از بانک ها انجام می 

دهد.
آگاهی  برای  شده  بینی  پیش  وکار  ساز  شد:  یادآور  وی 
همه متقاضیان از دارایی های مازاد بانک ها توسط وزارت 

اقتصاد تدوین و به اطالع عموم خواهد رسید.
ارائه  شده  مقرر  افزود:   دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
تسهیل  و  تملیکی  مازاد،  اموال  مولدسازی  شیوه های 
واگذاری این واحدها به منظور فعال سازی، احیا و افزایش 

اشتغال این بخش ها در دستور کار قرار گیرد.
بانک ها خواست همچون گذشته حمایت های  از  دژپسند 
الزم را از بخش های مختلف اقتصادی و به ویژه بخش تولید 

به عمل آورند.

اربعین  زائران  به  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
توصیه کرد به جز در موارد ضروری از خدمات رومینگ 
به ویژه رومینگ اینترنت استفاده نکنند چراکه هزینه 

رومینگ بسیار باال است.
مسائل  به  واکنش  در  جهرمی«  آذری  »محمدجواد 
مطرح شده پیرامون نرخ باالی سرویس رومینگ برای 
اربعین در گفت و گویی اظهارداشت: رومینگ  زائران 
سرویس گرانی است و به دلیل باال بودن نرخ خدمات 

از سیم کارت  مردم  توصیه می شود  عراق  در  رومینگ 
عراقی استفاده کنند. 

وی درمورد اینترنت رایگان برای موکب ها هم تصریح 
کرد: شرکت های عراقی برای برخی موکب های بزرگ 
در مسیر راه که اطالع رسانی می شود اینترنت رایگان 
در نظر گرفتند. ظرفیت شبکه ارتباطی عراق در مسیر 
نجف به کربال با تالش اپراتورهای عراقی دو برابر شده 

است.

وزیر ارتباطات با اعالم اینکه لیست اپراتورهای عراقی، 
های  بسته  ها،  قیمت  ایران،  به  عراق  از  مکالمه  نرخ 
مختلف و سیم کارت های آن ها تا فردا ارائه می شود، 
گفت: زائران سیم کارت های عراقی را از داخل ایران 
تهیه نکنند زیرا این سیم کارت ها در داخل عراق با 

قیمت ارزان تر موجود است.
آذری جهرمی به ظرفیت سازی در تمامی مسیرهای 
منتهی به مرز در داخل کشور اشاره و خاطرنشان کرد: 

اینترنت رایگان در نقاط مرزی وجود دارد و مجموعه 
های ما موکب هایی در نقاط مرزی دایر کردند.

 وی در گفتگوی تلفنی با رادیو اربعین یادآور شد: ما با 
همکاری ستاد اربعین و بازسازی عتبات و یک شرکت 
ارتباطات حدود ۶۰۰ هزار ماسک  بنیان حوزه  دانش 
نانو رایگان در مرز به زوار تقدیم می کنیم. این ماسک 
ها ریزگردها و ذرات غبار را که باعث تضعیف سیستم 
ایمنی بدن و سرماخوردگی می شود، فلیتر می کنند.

طی روز های گذشته اخباری مبنی بر فرار رسول دانیال 
زاده ابر بدهکار بانکی به خارج از کشور در فضای مجازی 

منتشر شد.
مشخص  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  خبرنگار  پیگیری  با 
شد که دانیال زاده چند ماهی است که از کشور خارج 

شده است.
به  درمانی  پروسه  طی  برای  زاده  دانیال  می شود  گفته 
خارج از کشور سفر کرده است و وکیل این فرد به وکالت 

از وی پرونده را پیگیری می کند.
حال باید دید که آیا با شروع رسیدگی به پرونده، دانیال 

زاده در جلسات دادگاه حاضر می شود؟
گیالن  فوالد  کارخانه  عامل  مدیر  زاده  دانیال  رسول 

عدم  دلیل  به  زاده  دانیال  رسول  است.  کاویان  فوالد  و 
پرداخت بدهی های خود تحت تعقیب بود و مدتی را هم 

به همین دلیل در بازداشت به سر می برد.
است؛  بانکی  بدهکاران  ابر  از  یکی  زاده  دانیال  رسول 
ایجاد  به  می توان  وی  تکنیک های  مهم ترین  جمله  از 
کارخانه ای کوچک به عنوان ویترین فعالیت ها برای اخذ 
به مدیران  پرداخت رشوه  و همچنین  نجومی  تسهیالت 

شعب بانکی برای همراهی در ارائه تسهیالت اشاره کرد.
برج  صرف  را  بانکی  تسهیالت  عمده  بخش  زاده  دانیال 
آن  جمله  از  که  کرد  کشور  خارج  و  داخل  در  سازی 

برج های فوق سلطنتی در کامرانیه تهران است.
اژه ای سخنگوی سابق قوه قضاییه در یکصد و  محسنی 

مورد  در  رسانه  اصحاب  با  نشست خبری خود  هفتمین 
ادعا های  و  اتهاماتش  و  دانیال زاده  رسول  دستگیری 
برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر ارتباط وی با حسین 
از  برخی  که  هستم  موافق  شخصاً  من  گفت:  فریدون 
هم  رسانه ها  و  شوند  محاکمه  علنی  صورت  به  متهمان 
را  دادگاه ها  و جزئیات  اتهامات وی  انتشار عکس،  اجازه 

داشته باشند.
سخنگوی سابق قوه قضاییه افزود: چرا وقتی سارقی که 
یا  و  دهیم  نشان  را  وی  چهره  نباید  دارد،  سابقه  چند 
فردی که چند هزار میلیارد تومان بدهی دارد، چهره اش 
به جامعه نشان داده نشود، اما ما براساس قانون موظف 

به انجام این کار نیستیم و خود را تابع قانون می دانیم.

گفت:  اژه ای  محسنی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
تحقیقات  و  شده  دستگیر  بردید  نام  شما  که  شخصی 
وی  ارتباط  اینکه  ضمن  است،  انجام  مرحله  در  وی  از 
با حسین فریدون هم کاماًل مشهود است، اما هم  اکنون 
نحوه این ارتباط و اقدامات آن ها مشخص نیست و باید 

منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم.
اخیرا و بعد از رسانه ای شدن نام طبری و تشکیل پرونده 
برای وی، صحبت هایی درباره ارتباط دانیال زاده با اکبر 

طبری هم مطرح شده است.
حکم  صدور  و  فرد  این  محاکمه  با  که  دید  باید  حال 
استرداد  و  دستگیری  امکان  وی  برای  حبس  احتمالی 

دانیال زاده به کشور وجود دارد.

همشهری آنالین: عبارتی که در یکی از بخش های 
با  حیاتی  محمدرضا  توسط  صداوسیما  خبری 
روز  سه  ـ  دو  در  شد،  قرائت  »برگزیت«  موضوع 
اخیر سیل عظیمی از انتقادها را با خود همراه کرده 
خبر  ادبیات  که  نیست  اول  بار  این  البته  و  است 
در این رسانه که عنوان »ملی« را هم دارد، چنین 

حاشیه ساز می شود.
از  و صدا  پُر سر  نمونه های  از  یکی  نوشت:  ایسنا   
حاشیه های بخش های خبری صداوسیما، اعالم خبر 
درگذشِت شیمون پرز و استفاده از عبارت »شیمون 
داشت«  را  هویج  نقش  سازش  مذاکرات  در  پرز 

توسط همین گوینده خبری بود.
این در حالی است که در توضیحاتی که در روزهای 
می شود،  داده  نسبت  حیاتی  محمدرضا  به  اخیر 
با  برنامه ای  صورت  به  که  بازنشسته  گوینده  این 
از  شرمندگی  ابراز  با  دارد،  همکاری  صداوسیما 
بخش  این  دبیران  و  سردبیر  که  خبرهایی  برخی 
خبری تنظیم می کنند، گفته است که در عمرش 

بی ادبی نکرده است!
حیاتی خاطرنشان کرده است که »در صداوسیما و 

در اخبار ما که باید منبع و منباء ادب و آموختن 
واقعا  نگاشتن  خبر  اینچنین  باشد  فرهنگ  و 
و  خبرها  این گونه  متاسفانه  است.  تاسف برانگیز 
من  سهم  آن  گویندگی  بار  چندین  خبرنویسی ها 
شده است و تاختن فضای مجازی به این خدمتگزار 

رسانه. «
در این میان اما صداوسیمایی که به تعبیر امام )ره( 
قرار است به کارکرد »دانشگاه« روز به روز نزدیک تر 
شود، در حالی بر به کاربردن از عبارت های نامتعارف 
با اصول خبرنویسی ابرام می ورزد که به باور بسیاری 
اخالق  گذاشتن  پا  زیر  رسانه  حوزه  کارشناسان  از 
و  عبارت ها  از  استفاده  و  رسانه ها  در  حرفه ای 
قبول  مورد  جامعه  عموم  ادبیات  در  که  لغت هایی 
نیست، نه تنها باعث می شود که قبح استفاده از این 
ناهنجاری منجر  کلمه ها در جامعه فرو بریزد و به 
شود، بلکه جامعه را نیز به این کار ترغیب می کند.

علوم  استاد  ـ  سلطانی فر  محمد  راستا  همین  در 
وزارت  مطبوعاتی  امور  سابق  معاون  و  ارتباطات 
فرهنگ و ارشاد اسالمی ـ در گفت وگویی با ایسنا 
تلویزیون  و  رادیو  اعتبار  کرد:  اظهار  زمینه  این  در 

که  نیست  کسی  شخصی  اعتبار  کشور  یک  ملی 
یا  خود  شخصی  منافع  جهت  در  را  آن  بخواهد 

جریانات خاصی هزینه کند.
نوع  این  که  است  بار  چندمین  این  داد:  ادامه  او 
و  است  افتاده  اتفاق  تلویزیون  و  رادیو  در  اتفاقات 
به دلیل سکوت کسانی که مسوول هستند، همانند 
نهادهای  صداوسیما،  سازمان  بر  نظارت  شورای 
نظارتی، اساتید دانشگاه در حوزه ارتباطات و حتی 
کارمندان این سازمان، شاهد تکرار آنها هستیم. اما 
این بار دیگر نباید در برابر این نوع رفتارهای سخیف، 
هتاکانه و از بین بََرنده اعتبار رادیو و تلویزیون ملی 
کشور سکوت شود و همه باید با قلم و رفتارشان و 
زیر سوال بردن این رویکرد به میدان بیایند تا دیگر 
نامربوِط  و  هنجارشکنانه  رفتارهای  اینگونه  شاهد 

عده ای که خبرها را می نگارند، نباشیم.  
نه  حیاتی  آقای  قطعاً  کرد:  خاطرنشان  سلطانی فر 
تصمیم  اگر هم  و  ندارد  نقشی  مساله  این  در  تنها 
او  با  گونه ای  به  نخواند  را  خبر  این  که  می گرفت 
رفتار می شد که انگار از انجام وظایف خود تخطی 
کرده است. آقای حیاتی هیچ گونه خطایی نکرده و 

به هیچ عنوان نباید مورد سوال واقع شود؛ بلکه آن 
کسانی که متن های اخبار را می نویسند باید مورد 
سوال قرار بگیرند و اگر با آنها برخورد نشود مطمئناً 

شاهد تداوم این جریان خواهیم بود.  
او با بیان اینکه »گوینده خبر در صداوسیما نقش 
یک ربات را بازی می کند«، تاکید کرد: گوینده خبر 
موظف است هر متنی را که به او بدهند بخواند و 
کرده  تخطی  خود  وظیفه  از  نکند  را  کار  این  اگر 
مقصر  بلکه  نیست،  حیاتی  مقصر  بنابراین  است. 
فکر  و  را می نگارند  متن ها  این  که  کسانی هستند 
به صداوسیما  را  مطبوعاتی  باید خشونت  می کنند 

راه بدهند.  
به  اظهار کرد:  ارتباطات همچنین  علوم  استاد  این 
عنوان کسی که مسوولیت اجتماعی خودم می دانم 
بدهم،  نشان  واکنش  موضوع  این  به  نسبت  که 
از  که  هستم  این  خواهان  و  کرد  نخواهم  سکوت 
نظارت  شورای  و  نظارتی  نهادهای  مجلس،  طریق 
بر سازمان صداوسیما این نوع مسائل یک بار برای 
همیشه مورد بررسی و مورد برخورد قرار بگیرد تا 

دیگر شاهد تکرار این اتفاقات نباشیم.

 ابر بدهکار بانکی از کشور فرار کرد؟

مقصر اصلی خبر جنجالی که حیاتی در تلویزیون خواند کیست؟

خبر
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پنج واقعیت 

درباره ورزش روزانه
 

خانه  به  وقتی  شوید؟  تر  تیز  و  تند  کار  سر  دارید  دوست 
را  ساعاتی  بتوانید  کنید؟  خستگی  احساس  کمتر  آیید  می 
بدون  بتوانید  یا حتی  بگذرانید؟  به آسودگی کنار همسرتان 
احساس گناه شیرینی بخورید؟ اگر پاسخ شما به این سؤاالت 

مثبت است، ورزش چاره ی کارتان است!
 فعال بودن از نظر جسمی فواید و مزایای بسیار زیادی برای 
شما دارد. اگر به دنبال انگیزه ای برای شروع یک برنامه ی 
صورت  به  را  خود  تمرینات  خواهید  می  یا  هستید  ورزشی 
ورزش  درمورد  نکته   5 مقاله  این  در  بگیرید،  سر  از  منظم 
امیدواریم  که  کنیم  می  عنوان  برایتان  بدنسازی  و  فیتنس 

بتواند انگیزه ی الزم را در شما ایجاد کند.
 ۱( ورزش قوای مغزی را تقویت می کند

اعتقاد دارد که  اَتکینسون، مربی حرفه ای بدنسازی   دیوید 
ورزش نه تنها باعث تقویت بنیه و جسم شما می شود، بلکه 

به عملکرد مغزتان هم کمک می کند.
میزان  همچنین  و  برده  باال  را  بدن  انرژی  سطح  ورزش   
آن  کارکرد  افزایش  باعث  که  را  مغز  در  موجود  سروتونین 
می شود را نیز افزایش می دهد. آشکار است که کسانی که 
فعالیت بدنی باالیی دارند یا ورزش می کنند، کارایی بسیار 
که  هایی  کمپانی  و  ها  شرکت  دارند.  کار  محل  در  باالتری 
کارکنانشان  استعالجی  های  مرخصی  و  وقت  اتالف  ساعات 
بهداشتی و درمانی کمتری  تنها هزینه های  نه  باشد،  کمتر 
کار  در  نیز  بیشتری  پیشرفت  درکل  بلکه  می شوند،  متقبل 

خواهند داشت.
 ۲( جنبش و تکاپو، استرس را از بین می برد

است  و خیال ورزش کردن ممکن  فکر  اندازه که  به همان   
را  تمریناتتان  کار  وقتی  شود،  شما  در  استرس  ایجاد  باعث 
شروع کردید، در کلیه ی جنبه های زندگی با استرس بسیار 

کمتری مواجه خواهید شد.
ورزش  دارد،  عقیده  ورزشی  روانشناس  بریانت  سدریک   
نوعی  به  و  کرد  ایجاد خواهد  بدن  در  اعصاب  تمدد  واکنش 
حواس افراد را از آشفتگی ها و فشارهای روحی روانی به طرز 
مثبتی پرت میکند. او همچنین می گوید ورزش خلق و خو را 

بهتر کرده و از بروز افسردگی جلوگیری می کند.
 شما تنها کسی نیستید که می تواند از خوشبختی و فقدان 
باشد،  ببرد. هرچه استرستان کمتر  استرس در زندگی لذت 
تند مزاجی و زود رنجیتان نیز کمتر خواهد شد و این مسئله 
باعث تقویت رابطه تان با همسر، فرزندان و دوستانتان خواهد 

شد.
 ۳( ورزش به شما انرژی می دهد

 ممکن است تعجب کنید که چطور ۳۰ دقیقه در روز ورزش 
کردن می تواند کل روزتان را تغییر دهد. وقتی طی ورزش، 
اندورفین به جریان خونتان وارد می شود، بقیه ی روز احساس 

انرژی بیشتر خواهید داشت.
انجام  تقویت کردید،  را  بدنیتان  استقامت  و  قدرت  وقتی  و   
کارهای روزانه مثل حمل خریدهای خانه یا باال رفتن از پله 
ها برایتان ساده تر خواهد شد. و این مسئله باعث می شود 

درطول روز بسیار پرانرژی تر باشید.
ورزشی  مشاوران  به  که  افراد  های  بهانه  مهمترین  از  یکی   
خسته  کردن  ورزش  برای  که  است  این  کنند  می  مراجعه 
ابتدای  در  ورزش  اینکه  با  دارند  عقیده  متخصصین  هستند. 
وضع  این  اما  کند،  بیشتر  را  شما  است خستگی  ممکن  کار 
از  بعد  که  احساس خستگی جسمی  آورد.  نمی  دوام  خیلی 
ورزش کردن دارید مثل خستگی های عادی روزمره نیست. 
بعالوه وقتی بدنتان به ورزش عادت کرد، میزان انرژیتان روز 

به روز بیشتر خواهد شد.
 ۴( پیدا کردن کمی وقت برای ورزش چندان هم دشوار 

نیست
 اَتکینسون اعتقاد دارد که کلید کار این است که از زمانتان 

بهتر و عاقالنه تر بهره گیرید. باید با یک تیر دو نشان بزنید.
دوچرخه سواری  به  آنها  با  یا  ببرید  پارک  به  را  فرزندانتان   
اید  داده  انجام  بدنی  فعالیت  کمی  تنها  نه  اینکار  با  بروید. 
بلکه از بودن کنار خانواده هم لذت برده اید. با بچه ها به شنا 
بروید. حتی قایم باشک بازی با آنها هم نوعی فعالیت فیزیکی 

به شمار می رود و بهتر از هیچی است.
 با همکارانتان قرار پیاده روی و بیلیارد بگذارید. این فکر را از 
ذهنتان دور کنید که برای ورزش کردن حتماً باید به باشگاه 
بروید و روزی یک ساعت در آنجا مشغول به تمرین شوید. با 
اضافه کردن کمی فعالیت بدنی به کارهای روزانه تان به همان 

میزان به سالمت جسمتان کمک خواهید کرد.
روز  در  دقیقه   ۲۰ حداقل  باید  همه  گوید،  می  اتکینسون   
فعالیت جسمانی در حد ورزش داشته باشند. گاهی اوقات ۱۰ 
دقیقه طناب زدن از ۲۰ دقیقه پیاده روی یا دو بهتر است. 
جاروبرقی کشیدن خانه در صبح، بردن بچه ها به پارک در 
با همسرتان هنگام شب می  از ظهر و کمی پیاده روی  بعد 

تواند روزی بسیار فعال را برایتان بسازد.
 دستورالعمل های جدید دولت عنوان میکند که برای کاهش 
وزن و حفظ آن، باید حداقل روزی ۶۰ دقیقه ورزش کنید، 
اما برای حفظ سالمتی و استفاده از فواید ورزش در مقابله با 

بیماری ها، روزی نیم ساعت هم کفایت می کند.
 ۵( ورزش به ایجاد رابطه ها کمک می کند

 مطمئناً ورزش کردن به همراه کسی دیگر، همسر، خواهر یا 
برادر، یا یک دوست، در تقویت رابطه تان با او بسیار مثمرثمر 
خواهد بود. عالوه بر این متخصصین عقیده دارند که ورزش 
تر  بخش  لذت  شود،  انجام  دونفره  یا  جمعی  صورت  به  اگر 

می شود.
 به همین خاطر برنامه ای بریزید که هر شب بعد از شام با 
همسرتان به پیاده روی بروید. با خواهر یا برادرتان یا دوستتان 
هم برنامه ی تنیس بگذارید یا با هم به باشگاه ایروبیک بروید.

از  پس  سیرجان  گهر  گل  سرمربی  بگوویچ  وینکو 
گهر  گل  هدایت  از  تهران  استقالل  برابر  شکست 

برکنار شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان  ، با توجه به نتایج ضعیف وینگو 
و کسب سه امتیاز از شش بازی لیگ برتر و حذف 
سیرجان  گهر  گل  باشگاه   مدیران  حذفی،  جام  از 

تصمیم به کنارگذاشتن او گرفتند.
هفته  گهر سیرجان ظرف  است، سرمربی گل  قرار 
آینده معرفی می شود و از گزینه های مطرحی، چون 
برانکو، جاللی، تقوی، فیروز کریمی و علی دایی به 

عنوان گزینه های گل گهر نام برده می شود.

فوتبال  تیم  را در  بگوویچ که چهارمین فصل خود 
سال  می گذاشت  سر  پشت  سیرجان  گهر  گل 
گذشته با نتایج خوب با این تیم آبی پوش، به عنوان 
بعد  حالیکه  در  و  شد  برتر  لیگ  راهی  تیم  اولین 
بود  آغاز کرده  را خوب  لیگ  نظر  به  تساوی،  دو  از 
متزلزل  را  خود  موقعیت  متوالی،  شکست های  با 
برکناری  زمزمه های  داد.  دست  از  را  شغلش  و  دید 
پیروزی  با  و  بود  از هفته پیش شنیده شده  وینکو 
استقالل مقابل گل گهر قطعی شد. این مربی که 
بیستمین  در  است،  ایران حاضر  در  از سال ۱۳۷۹ 
سال حضور در ایران در شرایطی به کرواسی بدرقه 
نیمکت  روی  تغییر  اولین  او،  برکناری  که  می شود 

وینکو  می شود.  محسوب  نوزدهم  فصل  در  مربیان 
و  کرده  کار  ایران  فوتبالیست های  از  نسل  دو  با 
شاگردان دوره اول حضور او در ایران، اکثرا بازنشسته 
به نظر می رسد  یا مشغول مربیگری هستند،  شده 
گل گهر آخرین ایستگاه وینکو بگوویچ در ایران بوده 
از  برتر  لیگ  در  داشت  دوست  که  مربی ای  است، 

کیفیت خود دفاع کند.
محمد جواهری، مدیرعامل باشگاه گل گهر سیرجان 
مقابل  سیرجان  گهر  گل  تیم  شکست  از  پس 
استقالل تهران در هفته ششم لیگ برتر از جدایی 

قطعی وینگو بگوویچ سرمربی این تیم خبر داد.
حذفی  جام  در  گهر  گل  شکست  از  بعد  گفت:  او 

باشگاه  مدیره  نفت مسجد سلیمان، هیئت  مقابل 
العاده تشکیل داد و پس از بحث و  جلسه ای فوق 
بررسی، تصمیم گیری درباره تغییر سرمربی تیم را 
به عملکرد تیم در مقابل استقالل تهران منوط کرد.
جواهری افزود: با توجه به باخت  گل گهر در مقابل 
کنار  با  گهر،  گل  باشگاه  مدیره  هیئت  استقالل، 
فوتبال  تیم  از سرمربیگری  بگوویچ  وینگو  گذاشتن 

موافقت کرد.
او تصریح کرد:  ظرف هفته آینده سرمربی جدید تیم 

گل گهر معرفی می شود.
سه  تنها  کسب  با  ششم  هفته  پایان  در  گهر  گل 

امتیاز در رتبه پانزدهم جدول رده بندی قرار دارد.

ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
کنون  تا  گذشته  سال  از  گفت:  رفسنجان  شهرداری 
و  امداد  حوادث  مورد   ۳۶۴ و  آتش نشانی  حادثه   ۳۲۸

نجات در رفسنجان به وقوع پیوسته است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
سازمان  مدیرعامل  نژاد  رمضانی  علی  کرمان  از  جوان 
رفسنجان  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
گفت:سازمان در رفسنجان از سال ۱۳۴۸ با سه آتش 
نشان کار خود را شروع کرد و هم اکنون با 5 ایستگاه، 

فعالیت دارد.
حوادث  کل  تاکنون  گذشته  سال  یک  طی  افزود:  او 
آتش سوزی شامل مسکونی، تجاری، کشاورزی، درخت 

و زباله ۳۲۸ مورد بوده که ۴ نفر در این حوادث مجروح 
شدند و از این تعداد یک نفر که زن بود جان خود را 

از دست داد.
حوادث  کل  مدت  این  در  همچنین  کرد:  تصریح  او 
در  گیرافتادگی  چاه،  در  سقوط  شامل  نجات  و  امداد 
و  انگشتر  بریدگی حلقه  واژگونی،  تصادفات،  آسانسور، 
ورود حیوانات وحشی و موزی در جا های مختلف ۳۶۴ 
مورد بوده که تعداد مجروحان در این حوادث ۳۴ نفر 

اعالم شده است.
او تعداد مرگ ناشی از حوادث امداد و نجات را ۱۰ نفر 
عنوان کرد و افزود: از مهرماه سال گذشته تا کنون ۳ 
دستگاه خودروی اطفای حریق و امداد نجات به سازمان 

آتش نشانی اضافه شده است ضمن اینکه سال گذشته 
اعتبار  با  رفسنجان  نشانی  آتش   5 شماره  ایستگاه 
یک میلیارد تومان در خیابان حجاب احداث شد که 
حوادث  شهر،  حوادث  پوشش  بر  عالوه  ایستگاه  این 

جاده های کرمان و سرچشمه را هم پوشش می دهد.
رمضانی نژاد بیان کرد: ۳ تا از ایستگاه های آتش نشانی 
اند به این معنی که هم به  در رفسنجان دو منظوره 
امدادی هم به خودروی اطفای حریق مجهز  خودروی 

شده اند.
اینکه رویکرد  با  اینکه در بحث آموزش هم  بیان  با  او 
آتشنشانی شهر ایمنی است و طی یک سال گذشته 
۱۲ هزار و ۶۸5 نفر از شهروندان آموزش اطفای حریق و 

امداد و نجات را فراگرفته اند افزود: در بحث مانور زلزله 
و اطفای حریق و امداد نجات نیز طی یک سال گذشته 

۱۴ مانور برگزار کردیم.
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
دستگاه  نخستین  کرد:  بیان  رفسنجان  شهرداری 
نیرو های  توسط  کرمان  راستان  د  چاه  امداد  دوربین 
آتش نشانی تحصیلکرده رفسنجان طراحی و ساخته 
شده است و زمانی که فردی در چاهی گرفتار می شود 
این دستگاه بدون نیاز مراجعه آتش نشان به عمق چاه 
به داخل ارسال و وضعیت چاه را گزارش می دهد و در 
این صورت آتش نشان به کمترین زمان فرد گرفتار را 

نجات می دهد.

وینگو از گل گهر جدا شد

وقوع ۳۲۸ حادثه آتش نشانی دررفسنجان

سه بانوی سنگ نورد کرمانی به اردوی انتخابی تیم ملی سرعت 
دعوت شدند.

ورزشی  صعودهای  و  کوهنوردی  هیات  رئیس  ایرانمنش،  فرزاد 
استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
و  کوهنوردی  فدراسیون  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 

صعود های ورزشی اسامی ۶ بانوی راه یافته به اردوی انتخابی تیم 
ملی سرعت را اعالم کرد که در این بین نام اعظم کرمی، حدیث 
نظری و فاطمه جعفری محمود آبادی، سنگ نوردان کرمانی نیز 

به چشم می خورد.
روز  سرعت  سنگ نوردی  ملی  تیم  انتخابی  اردوی  افزود:  او 

پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ به میزبانی استان قزوین در استادیوم 
سردار آزادگان برگزار می شود.

ایرانمنش زمان پذیرش را ساعت ۸ صبح روز پنج شنبه ۱۸ مهر 
برای  شده  گرفته  نظر  در  خوابگاه  کرد:  تصریح  و  عنوان   ۱۳۹۸
اردونشینان نیز خوابگاه طاوس پادگان واقع در میدان ارتش است.

دعوت سنگ نوردان کرمانی به اردوی تیم ملی

خبر

 ،۹۹-۹۸ فصل  کرمان  استان  فوتبال  برتر  لیگ 
حضور  با  امنیت  و  نظم  عرصه  شهدای  یادواره 
و  پیشکسوتان  استان،  فوتبال  هیئت  مسئوالن 

فوتبال دوستان آغاز شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان  ، لیگ برتر فوتبال استان کرمان 
فصل ۹۸-۹۹، یادواره شهدای عرصه نظم و امنیت 
با حضور دوازده تیم در یک گروه آغاز شده است 
کشور  سوم  دسته  لیگ  به  لیگ  این  قهرمان  که 
لیگ  این  افتتاحیه  آیین  در  کرد.   خواهد  صعود 
کرمان  مشیز  تیم  دو  بین  و  چمران  زمین  در  که 

و آبی پوشان کهنوج برگزار شد، سالجقه، یزدپور، 
هیات  از  صنعتی  و  ارچنگی  امیرخسروی،  دادگر، 
فوتبال استان، انجم شعاع و حسینی از هیئت فوتبال 
از  حاج اسماعیلی  و  مسعودزاده  کرمان،  شهرستان 
باشگاه مشیز کرمان و جمعی از پیشکسوتان فوتبال 

استان حضور داشتند.
سوت آغاز این مسابقه را احسان اکبری زد و محمد 
نجمی زاده و حمید عبدالهی به عنوان کمک داور 
داور  باقری هم  معین  و  را همراهی می کردند  وی 
نماینده  عنوان  به  نیز  صنعتی  بود.محمد  چهارم 

هیئت فوتبال استان کرمان  حضور داشت.

لیگ برتر فوتبال استان کرمان آغاز شد 
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روایت » کرمان امروز« از وضعیت درخت های شهر کرمان که این روزها محل اختالف نظر مسئوالن شهری و اعضای شورای شهر شده است؛

اشاره:
کرمان  شهر  شورای  عضو  مشرفی،  اکبر  گذشته  هفته 
و  بلوار جمهوری  در  خواستار قطع درختان خشک شده 
جنگل قائم شد این در حالی است که رامین ارجمند عضو 
و  زده  آفت  که  درختانی  حتی  است؛  معتقد  شورا  دیگر 
خشک شدند باید در بحث قطع از کمیسیون ماده هفت 

اجازه بگیرند.
 43 حدود  جمهوری  بلوار  در  گفته  مشرفی  که  آنگونه 
درخت خشک و در جنگل قائم حدود 123 درخت خشک 
جدید  درختان  و  قطع  درختان  این  باید  که  دارد  وجود 

کاشته شوند.
با انتشار این خبر در صفحات مجازی، ده ها نفر با تماس 
اتفاق را تایید می  با »کرمان امروز« جویا شدند که این 

کنیم  یاخیر؟
البته تماس های مردمی نشان از حساسیت آنها به محیط 
شهروندان  برای  پیروزی  یک  خود  این  و  است  زیست 
ماست، روزگاری کسی حساسیت به قطع درختان نداشت 
مردم   و  نیست  ساده  درختان  عام  قتل  دیگر  امروز  اما 
هوشیار با هر وسیله ای با این عمل زشت مقابله می کنند.
است که مطابق  توضیح  به  نیز الزم  نکته  این  البته ذکر 
حذف  و  پاکسازی  به  نسبت  تواند  می  شهرداری  قانون، 
و  احتمال خطر جانی  معابر که  درختان خشک شده ی 
مالی و یا احتمال سرایت آفت به درختان دیگر دارد، اقدام 

کرده و در مقابل نهال غرس کند.
تراژدی درختان خشک شده شهر

شهر  به  که  است  شهر  کالبد  روح  سبز  فضای  و  درخت 
جانی تازه می دهد و طراوت و تازگی را هدیه می دهد. 
آنها  دارند.  شهر  برای  هم  دیگری  مزایای  درختان  البته 

در  کربن  میزان  و  کنند  می  فراهم  را  پرندگان  زیستگاه 
بر  مثبتی  تاثیرات  و  دهند  می  کاهش  نیز  را  اتمسفر 
سالمت روان مخصوصا برای کودکان دارند. همه این مزایا 
بیشتر در مورد درختان و زیر ساخت  به سرمایه گذاری 
های سبز شهری مانند پارک ها و باغ ها اشاره دارد. اما 
متاسفانه اکنون مشاهده می کنیم که  در شهر کرمان بنا 
به هر دلیلی و البته بیشتر بی توجهی مسئوالن، حفظ و 
نگهداری درختان مورد بی توجهی قرار گرفته که نتیجه 
این وضع، از بین  رفتن ساالنه ده ها اصله درخت است 
در حالی که احساس نیاز به وجود درختان هر روز بیشتر 
که  هستند  واقف  مسئوالن  آنکه  تر  عجیب  و  شود.  می 
و  است  مواجه  ریزگردها  اسم  به  مشکلی  با  کرمان  شهر 
در فصولی از سال جو این شهر به درجه ناسالم می رسد 
که این موضوع اهمیت وجود درختان  را برای این شهر  

بیشتر می کند.

اذعان همه مردم و  به رغم اهمیت فضای سبز شهری و 
مسئوالن نسبت  به این موضوع، اما گویی درختان چندین  
ساله برخی از خیابان های کرمان، امروز حال و روز خوشی 

ندارند.
درختان خشک شده معضل شهر کرمان

کرمان  شهر  شورای  عضو  مشرفی،  اکبر  گذشته  هفته 
و  بلوار جمهوری  در  درختان خشک شده  قطع  خواستار 
جنگل قائم شد این در حالی است که رامین ارجمند عضو 
و  زده  آفت  که  درختانی  حتی  است؛  معتقد  شورا  دیگر 
خشک شدند باید در بحث قطع از کمیسیون ماده هفت 

اجازه بگیرند.
بر  که  خبری  در  نو  کرمان  خبری  پایگاه  زمینه  این  در 
عضو  مشرفی  است:  آورده  داده،  قرار  خود  خروجی  روی 
شورای شهر کرمان در جلسه این هفته شورا گفت: در بلوار 
جمهوری کرمان حدود 43 درخت خشک و در جنگل قائم 

حدود 123 درخت خشک وجود دارد که باید این درختان 
قطع و درختان جدید کاشته شوند.

ارجمند کرمانی عضو  به رامین  مشرفی همچنین خطاب 
دیگر شورا گفت: اگر تاکنون درختان خشک کرمان قطع 
نشده اند حتما به دلیل این است که شما در کمیسیون 

ماده هفت دستور داده اید تا درختی قطع نشود.
رامین ارجمند کرمانی در جواب این صحبت مشرفی گفت: 
که حتی درختانی که آفت زده و خشک شدند نیز در بحث 
قطع باید از کمیسیون ماده  هفت مجوز  بگیرند  و هنوز 
بحثی در این خصوص به کمیسیون نیامده است اگر آمد، 

حتماً اقدام می شود.
یکی دیگر از مباحثی که در این نشست مطرح شد آتش 
پیش  چندی  که  بود  سنگ  زغال  بلوار  درختان  سوزی 
بحث  در  است  معتقد  کرمانی  ارجمند  رامین  داد.  رخ 
ملک  در  درختان  این  سنگ  زغال  درختان  سوزی  آتش 

شهرداری هستند.
سخن آخر

بزرگ  و  رویاندن  کاشتن،  برای  که  تصور می شود  وقتی 
است،  شده  کشیده  هایی  زحمت  چه  درخت  یک  کردن 
خشک کردن و قطع کردن این درختان قلب ها را  به درد 
می آورد و نفس آدم را می برد، در واقع این درختان هم 
موجودات زنده ای هستند که  به دلیل بی توجهی و بی 
مسئولیتی صاحبان امر که معموال شهرداری است، خشک 

می شوند و جان خود را از دست می دهند.

دوراهی قتل و درمان

سرویس علم و زندگی کرمان امروز

بررسی های سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد که 
در حال حاضر بیش از ۵۰ میلیون نفر در دنیا به بیماری 
»زوال عقل« یا آلزایمر مبتال هستند و به طور میانگین 
هر 3 ثانیه 1 نفر درجهان به این بیماری مبتال می شود 
تا سال 2۰۵۰ میالدی شمار مبتالیان  انتظار می رود  و 
به آلزایمر بیش از 3 برابر افزایش یابد و به 1۵۰ میلیون 

نفر برسد.  
سالمندان  وجمعیت  جهانی  آمار  براساس  نیز  درایران 
تخمین زده می شود که حدود ۷۰۰ هزار نفر به آلزایمر 
مبتال هستند ودر هر 11 دقیقه یک نفر به این بیماری 

مبتال می شود.
اهمیت تشخیص بیماری  

به گفته کارشناسان، تشخیص زود هنگام آلزایمر یکی 
از مهمترین راه های موثر پیشگیری از بروز معلولیت های 
سال   1 هر  که  طوری  به  است،  بیماری  این  از  ناشی 
تشخیص زود هنگام موجب می شود ۵ سال معلولیت های 
مبتال  وشخص  افتد  تعویق  به  آلزایمر  بیماری  از  ناشی 

زندگی بهتری را با کیفیت بهتر داشته باشد. 
متاسفانه هنوز برای درمان بیماری آلزایمر درمان قطعی 
وجود ندارد، ولی تغییردر روش زندگی در پیشگیری از 

این بیماری بسیار موثراست.
آینده  دهه  در3  که  معتقدند  همچنین  کارشناسان 
2۵درصد از ایرانیان سالمند خواهند بود و از این رو باید 
این بیماری را جدی گرفت و آموزش را در کشور نهادینه 
کرد، زیرا که با توسعه آموزش می توان میزان ابتال به این 

بیماری را کاهش داد و آن را کنترل کرد.  
آلزایمر  بیماری   ابراز  از  شرم  دلیل  به  می گویند،  آنان 
مراکز  به  به موقع  مبتال  افراد  دارد،  در جامعه وجود  که 
تشخیصی ارجاع داده نمی شوند که آنان و خانواده های 

شان را دچار مشکالتی می کند.  
علل ابتال به آلزایمر  

داخل  شیمیایی  انفعاالت  و  فعل  آلزایمر  بیماری  در 
مغز، سلول های آن را تخریب می کند. یکی از مهم ترین 
که  طوری  به  است،  حافظه  اختالل  آلزایمر  نشانه های 

زمان های  رویدادهای  که  می گویند  بیماران  بیشترین 
نزدیک را فراموش می کنند، اما حافظه طوالنی  مدت شان 
همچنان هوشیار و فعال است. بیماران مبتال به آلزایمر، 
یک پرسش را به دفعات تکرار می کنند و در برخی موارد 
ادای مطالب دچار مشکل می شوند. کارهای روزمره  در 
فراموش  موارد  بعضی  در  و  می دهند  انجام  بار  چند  را 

می کنند که آن کار را انجام دهند.  
و  است  برگشت  قابل  دمانس  موارد،  درصد   4۰ در 
می تواند ناشی از کم کاری تیروئید، تومور مغزی، مصرف 
با  که  باشد  عفونت  و  استرس  افسردگی،  داروها،  برخی 
درمان این بیماری ها نیز رفع می شود، می افزاید: معموالً 
به  دارند،  )فراموشی(  دمانس  که  افرادی  درصد   ۶۰

بیماری آلزایمر )زوال عقل( مبتال می شوند. 
  آمار ابتال به بیماری آلزایمر متأسفانه در کشور رو به 
افزایش است، یاد آوری می کند: از آنجا که سالمندی در 
باعث  افزایش است، ریسک فاکتورهایی که  به  ایران رو 
بیماری آلزایمر می شوند نیز به صورت تصاعدی افزایش 
سال های  فکر  به  حاال  از  باید  بنابراین،  می کنند.  پیدا 
آینده بود، چرا که فردا برای برنامه ریزی  مداوای بیماران 

مبتال به آلزایمر، دیر است.  
دالیل به وجود آمدن آلزایمر 

بیماری  به  ابتال  اصلی  عوامل  از  یکی  سن  باال رفتن 
ابتال  از ۶۵ سالگی در  تا قبل  و وراث هم  آلزایمر است 
که  مسایلی  مهم ترین  ولی  دارد.  تاثیر  بیماری  این  به 
می تواند این ریسک فاکتور ها را تشدید کند، عبارتند از 
باید آن را تغییر دهند و بکوشند که  روش زندگی، که 
از مواد غذایی گیاهی، سبزیجات، میوه، غالت و  بیشتر 
گوشت سفید استفاده کنند و از مصرف غذاهای آماده، 
نیز  و  بپرهیزند  اشباع  روغن های  و  گازدار  نوشابه های 
زمانی  کنند، چون  روی  پیاده  دقیقه  روزی حداقل 2۰ 

که جسم قوی شود، مغز نیز قوی می شود.   
آموزش خانواده های بیماران  

هر چه بیماری آلزایمرشدت پیدا کند، شرایط زندگی 
برای اطرافیان بیمار سخت تر می شود. از این رو نخستین 
با  گام این است که اطرافیان برای آموزش نوع برخورد 
ایران شرکت  آلزایمر  انجمن  در کالس های  بیمار خود، 
کنند. در این کالس ها کارشناسان موارد الزم را مطرح 

می کنند و آموزش های الزم درباره نوع برخورد را به افراد 
ارائه می دهند. مشاوره تلفنی یا حضوری، کمک گرفتن از 
پرستار و همچنین شرکت در کالس های دوره های جلو 
گیری از آلزایمر نیز می تواند به خانواده ها در برخورد با 

بیماران کمک کند.  
راه های تشخیص آلزایمر  

در مراحل اولیه زوال عقل، اسکن مغز طبیعی است. اما 
را  اندازه مناطق مغز  آر ای« کاهش  بعدی، »ام  مراحل 
نشان می دهد. در حالی که »اسکن« نمی تواند آلزایمر را 
تشخیص دهد، پس ممکن است تومور و سکته مغزی را 

عامل زوال عقل بدانند.
 هیچ درمانی قطعی برای بیماری آلزایمر وجود ندارد، 
می گوید: هدف از درمان عبارت است از: کاهش پیشرفت 
رفتاری،  مشکالت  قبیل  از  آن  عالئم  کنترل  و  بیماری 

توهم و مشکالت خواب.  
 عالیم هشداردهنده آلزایمر

به گفته پزشکان، عالئم هشداردهنده ابتال به آلزایمر را 
می توان به شرح زیر بیان کرد:  

ـ اختالل حافظه:
ایجاد مشکل می کند.  در حدی که در کارهای روزانه 

اسامی  مالقات،  قرارهای  گاهی  افراد  که  است  طبیعی 
همکاران و یاشماره تلفن دوستان شان را فراموش کنند، 
ولی بعداً به خاطر آورند، اما بیمار مبتال به بیماری آلزایمر 
هم  بعداً  و  کند  فراموش  را  مسائل  اغلب  است  ممکن 
به خاطر نیاورد و بخصوص مسائلی را که به تازگی اتفاق 

افتاده باشد، فراموش کند.  
 ـ مشکل در انجام کارهای عادی:

پرت  حواس شان  گهگاه  است  ممکن  مشغله  پر  افراد 
شود. مثاًل هویجی را که برای پای غذا پخته اند، بر روی 
اجاق گاز جا بگذارند و تا پایان ناهار هم آن را به خاطر 

نیاورند.
ـ ضعف بیان:

برای همه افراد گهگاه پیش می آید که در پیدا کردن 
لغات مناسب در حرف زدن دچار مشکل شوند، ولی فرد 
مبتال به آلزایمر ممکن است گاهی کلمات ساده را از یاد 
ببرد و لغات نامناسب را جایگزین آن کند که درنتیجه 

جمالت او نامفهوم می شود.  
ـ گم کردن زمان و مکان:

به طور طبیعی ممکن است افراد گاهی روز، هفته و یا 
مقصدشان را فراموش کنند، ولی با تمرکز حواس دوباره 

آن ها را به یادآورند. فرد مبتال به بیماری آلزایمر ممکن 
است در خیابان راه خود را گم کند و نداند که چگونه به 
آنجا رفته است و یا نتواند از آنجا راه خانه اش را دوباره 

پیدا کند.  
ـ عدم درک مشکالت:

بیماری های عفونی مراجعه  به  ممکن است فرد مبتال 
باالخره  ولی  اندازد،  تعویق  به  را  خود  معالج  پزشک  به 
نه  آلزایمر  به  مبتال  فرد  اما  می دهد.  انجام  را  کار  این 
را  پزشک  به  مراجعه  نه  و  می کند  درک  را  مشکالتش 

ضروری می داند.  
ـ اختالل در تفکر ذهنی:

به  رسیدگی  افراد  است  ممکن  گاه  بی  و  گاه 
حساب هایشان را مشکل بدانند. اما فرد مبتال به بیماری 
با آنها  آلزایمر ارقام را کامالً فراموش می کند و نمی داند 

چکار کند.  
ـ جابجا گذاشتن اجسام:

هر کسی ممکن است موقتاً کلید یا کیف پول اش را سر 
جایش نگذارد. فرد مبتال به آلزایمر ممکن است اجسام 
را در جاهای نامربوط بگذارد، مثاًل اطو را در فریزر و یا 

ساعت مچی را در قندان قرار دهد.  
ـ تغییر در حاالت و رفتارها:  

باشند،  خلق  بد  یا  و  غمگین  گهگاه  می توانند  همه 
حاالت فرد مبتال به بیماری آلزایمر می تواند سریعاً  تغییر 
کند و بی هیچ دلیل، آرامش او به اشک و خشم بدل شود.

 ـ تغییر در شخصیت بیماران:  
ولی  است،   تغییر  قابل  آنان  سن  با  افراد  شخصیت 
شخصیت فرد مبتال به آلزایمر می تواند دچار دگرگونی 
شود. او ممکن است کامالً سر در گم، بدبین و یا منزوی 

شود. این تغییرات بی تفاوتی، ترس و یا رفتارهای
نا مناسب را نیز در بر می گیرد.  

ـ از دست دادن انگیزه های زندگی:
به طور طبیعی افراد گاهی از کارهای خانه، فعالیت های 
در  ولی  می شوند،  اجتماعی خسته  وظایف  یا  و  تجاری 
فرد  می کنند،  پیدا  را  خود  انگیزه های  دوباره  نهایت 
مبتال به بیماری آلزایمر ممکن است نسبت به وقایع و 
رویدادهای محیط زندگی و خانواده اش کاماًل  بی تفاوت 

شود.  

آلزایمر؛ ضرورت تشخیص زودهنگام  

   متاسفانه این روزها مشاهده می كنیم كه 
در شهر كرمان بنا به هر دلیلی و البته بیشتر بی 
توجهی مسئوالن! حفظ و نگهداری درختان مورد 
بی توجهی قرار گرفته و نتیجه این وضعیت از بین 
رفتن ساالنه ده ها اصله درخت در شهر كرمان 
عضو  مشرفی،  اكبر  علی  گذشته  هفته  است. 
شورای شهر كرمان خواستار قطع درختان خشک 
شده در بلوار جمهوری اسالمی و جنگل قائم شد 
این در حالی است كه رامین ارجمند عضو دیگر 
اقدامی  انجام هر  برای  این شورا معتقد است؛ 
آفت  كه  درختانی  درباره  حتی  مورد  این  در 
از كمیسیون ماده  باید  اند  زده و خشک شده 
هفت اجازه گرفت. جالب اینجاست كه مسئوالن 
واقف هستند كه شهر كرمان با مشکلی به اسم 
ریزگردها مواجه است و در فصولی از سال جو 

این شهر به درجه ناسالم نیز می رسد و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی


